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قواعد الن�صر يف املجلة

   

متّثل جملة »االت�صال والتنمية« ف�صاء بحثيا لن�رش البح�ث والدرا�صات االأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة ب�رشوط   

بني  واحل�ار  اللقاء  وفر�س  االأكادميي،  للن�رش  املخ�ّص�صة  الف�صاءات  ندرة  جتاوز  اىل  املجلة  وتهدف  العلمية.  الكتابة 

تبادل  عملية  تي�صري  خالل  من  وذلك  والتنمية،  االت�صال  ح�ل  تتمح�ر  التي  الدرا�صات  حقل  وتط�ير  العرب،  الباحثني 

املعارف والتجارب البحثية. كما ت�صعى املجلة اىل ت�صجيع اآليات الن�رش، مما ي�صمح بخلق ف�صاءات ن�رش جديدة بالن�صبة 

للباحثني العرب، والتعريف ببح�ثهم واإ�صهاماتهم يف جمال الدرا�صات االت�صالية والتنم�ية لدى االأو�صاط االأكادميية يف 

جمال العل�م االإن�صانية واالجتماعية، واالأو�صاط املهتمة باإ�صكاليات االت�صال والتنمية. 

ترحب املجلة مب�صاهمات ال�صادة الباحثني وتقبل ن�رش الدرا�صات والبح�ث وفقا للق�اعد التالية:

اأن يك�ن البحث اأ�صيال غري من�ص�ر �صابقًا

اأن يّتبع البحث االأ�ص�ل العلمية واملنهجية 

تخ�صع  البح�ث املعدة للن�رش للتحكيم. وميكن اأن ُيطلب من الباحث اإجراء التعديالت على �ص�ء مالحظات املحكمني

يرفق البحث ب�صرية علمية م�جزة عن كاتبه

يطبع البحث على احلا�ص�ب  بخط Simplified arabic( 14(، على اأن يك�ن عدد الكلمات بني 4000 و7000 كلمة، 

مبا يف ذلك احل�ا�صي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر

تاأتي امل�صادر مع اله�ام�س يف اآخر البحث.

يرفق مع البحث ملخ�س بالّلغة الثانية)العربية اأو االجنليزية(، على اأن ال تزيد كلمات امللخ�س  عن 300 كلمة.

يتم اعتماد الت�ثيق با�صتخدام اأ�صل�ب APA . ميكن اال�صرت�صاد بالرابط التايل:

 http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل االأبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرن�صية واالجنليزية.

تر�صل البح�ث اىل رئا�صة التحرير على العن�ان:

 ittisaltanmia@gmail.com اأو   mayabdallah@hotmail.com 

عنوان املحور القادم: مواقع التوا�شل االجتماعي ودورها يف التنمية.
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الكلمة الإفتتاحية

ا�صكالية تطبيق القوانني يف بيئة االت�صال املفتوحة 

رئي�شة التحرير

               د.مي العبداهلل 

 

عند بداية ظه�رها،  كانت �صبكة  االنرتنت بيئة مفت�حة، وغري ممل�كة الأحد، تتيح للنا�س ممار�صة ن�صاطات   

متن�عة، ون�رش كل ما يريدون. ومع مرور الزمن، تغرّيت هذه ال�ص�رة تدريجّيًا، ووقعت ال�صبكة حتت تاأثري هيمنات 

عدة، مبا فيها هيمنة الدول وال�رشكات، فاأّثر ذلك على حرية التعبري االلكرتوين و على اخل�ص��صية واالبتكار والتجديد 

داخل الف�صاء االفرتا�صي. 

ال��صيلة  هذه  على  �صيطرتها  ب�صط  يف  وق�انينها،  م�رشعيها  خالل  من  خمتلفة،  دول  �رشعت  ما  �رشعان  اإذ   

اجلديدة لالت�صال و التعبري. ف�صّنت ال�اليات املتحدة مثاًل ق�انني عدة للتدخل احلك�مي يف االنرتنت، بحجة حماية امللكية 

الفكرية تارة اأو حماية امللكية اخلا�صة تارة اخرى. وا�صدرت حماكمها احكامًا بخ�ص��س االنرتنت يف اكرث من منا�صبة، 

مثلما حدث مثاًل يف ق�صية م�قع »ناب�صرت«  Napster لتبادل امللفات امل��صيقية، الذي خ�صع حلكم امريكي األزمه ايقاف 

 .Digital Millennium Copyright Act ذلك التبادل. كما �صّنت »قان�ن حق�ق امل�ؤلف الرقمية يف االلفية اجلديدة« 

واأي�صًا، �صدرت ق�انني اأمريكية ت�صمح لل�صلطات التنفيذية بتعقب ح�ا�صيب اال�صخا�س الذين يعتدون على حق�ق امللكية 

الفكرية، مبا يف ذلك امللفات امل��صيقية، وم�صادرتها.

وحذت كثري من الدول حذو اأمريكا، ف�صنت ق�انني جديدة او �صددت ق�انني امللكية الفكرية فيها. ومن �صاأن   

تلك الت�ّجهات ان حتّد من احلرية االلكرتونية وتزيد من �صيطرة الدول على هذه ال�صبكة، باكرث مما تفعل بالن�صبة اىل 

ال��صائل االخرى.

وا�صتخدم الكثري من الدول تقنيات الرقابة االلكرتونية بكثافة الفتة. فح�صلت ال�صني على اجهزة �صخمة   

ميكنها منع دخ�ل ال�صينيني اىل امل�اقع ال�صيا�صية، وكذلك تعقب من يتحدى املنع. وا�صتخدمت احلك�مة ال�صينية تقنيات 

عدة لغربلة filtering ر�صائل الربيد االلكرتوين مبا يتيح ا�صتخراج الر�صائل التي تت�صمن كالمًا �صيا�صًا.

وهكذا ميكن الق�ل ان ال�رشاع انتقل من الطبقة العليا، حيث يجري تناقل املحت�ى االلكرتوين، اىل »الطبقة   

املنطقية«، حيث حتاول ال�رشكات والدول التحّكم بربوت�ك�الت االنرتنت اأي�صًا، بعد ان �صاد االعتقاد ط�ياًل بحريتها.

امل�اقع  من   %1 تبلغ  تكاد  ال  )والتي  االإنرتنت  �صبكة  على  العربية  امل�اقع  قلة  عن  احلديث  ميكن  ال   

يف  واحلق  والتعبري  الراأي  حرية  يف  احلق  ممار�صة  يحكم  الذي  النهج  عن  مبعزل  م�صتخدميها،  قلة  اأو  ال�صبكة(،  على 
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الكلمة الإفتتاحية

م�صم�ن  وكذلك  االت�صاالت،  ل�صبكات  االأ�صا�صية  البنية  بحالة  االهتمام  عن  ف�صال  العربية،  باملنطقة  املعل�مات  تداول 

العربي وتذبذب  العامل  االأمية والفقر يف  العربية ومدى ما تقدمه لزوارها من ع�امل جاذبة لهم. فتف�صي  امل�اقع  تلك 

املنطقة.  يف  االإنرتنت  ا�صتخدام  انت�صار  دون  يح�ل  االإنرتنت  �صبكة  تتيحه  ما  العربية جتاه  اأغلب احلك�مات   �صيا�صات 

وعلى هذا االأ�صا�س، فاإننا نلح على اأن انت�صار االإنرتنت باملنطقة العربية اإمنا مير عرب االلتزام مببداأ حرية الراأي والتعبري 

واحلق يف تداول املعل�مات كقاعدة ال يج�ز اإهدارها باأي �صكل، واأن يك�ن الق�صاء فقط ه� �صاحب القرار ح�ل منع 

م�قٍع اأو حجبه. وامل�صتقبل مره�ن بالكف عن اإحالة املتهمني بجرائم متعلقة بالن�رش عرب االإنرتنت ملحاكم ا�صتثنائية، 

ال تت�افر بها �رشوط املحاكمة العادلة و تنقية الق�انني القائمة من امل�اد الف�صفا�صة واملرنة التي حتد من حرية الراأي 

والتعبري، اأو تق�صي بعق�بات �صالبة للحرية، و�صن ت�رشيعات جديدة م�اكبة لع�رش الن�رش االإليكرتوين واالإنرتنت«.

فالت�رشيعات يف العامل العربي غري م�صعفة وحتتاج اإىل اإعادة نظر. وال�صبب ه� عدم وج�د التخ�ص�س الدقيق   

لهذا الفرع اجلديد من فروع القان�ن. وعدم الدراية بالتط�رات احلادثة فيه. والق�صاء العربي بعيد كل البعد عن االجتاه 

الكثري من االح�ال وت�رش كثريا بحق�ق  ت�صعف يف  املجازية وهي ال  التقليدية  اىل مدر�صته  اللج�ء  ال�ظيفي ويحاول 

االن�صان وتهدر امل�صالح.

ملي�ن  خم�صني  اىل  االنرتنت  و�صلت  13�صنة،  التلفزي�ن  وانت�صار  38�صنة،  االذاعي  البث  و�ص�ل  ا�صتغرق  اأن  بعد 

الي�م ب 1.08 مليارم�صتخدم،  العامل  �صن�ات. ويقدر عدد م�صتخدمي االنرتنت يف  االأربع  م�صتخدم يف مدة ال تتجاوز 

بينما كان الرقم 400 ملي�ن م�صتخدم فقط �صنة 2000، وع�رشين ملي�ن �صنة 1995.  اذن ف�صبكة االنرتنت هي و�صيلة 

االت�صال احلديثة االأ�رشع انت�صارا اىل االآن يف العامل. 

ح�صب  وال  االإنرتنت،  على  وت�صييده  �صخه  يتّم  الذي  املحت�ى  كّم  ح�صب  الرقمية  الث�رة  تقييم  يتّم  ال  لكن   

فاإّن  الي�م،  هذا  ولغاية  والثقافّية.  وال�صيا�صّية  االجتماعّية  التغريات  ح�صب  بل  ي�مّيا،  �ُصنعها  يتّم  التي  امل�اقع  عدد 

اأوروبا  دول   
ّ
ت�صتمر بينما  االإنرتنت،  حمت�ى  من   %70 من  اأكرث  واإن�صاء  بالتحكم  تق�م  االأمريكّية  املتحدة  ال�اليات 

اأجل  ومن  فيها.  امل�ج�د  والقان�يّن  واالقت�صادّي   
ّ
العلمي الرخاء  من  الرغم  على  املتحدة،  ال�اليات  وراء  بالتاأخر 

امل�صتخدمني،  حرية  ح�صب  املحت�ى  ب�صنع  احلرية  من  املزيد  منح  يجب  فاإّنه  االإنرتنت،  جمال  يف  العربية  الدول  تقّدم 

حمت�ى  �ُصنع  على  قادرة  ب�رشية  ك�ادر  تط�ير  ويجب  وتقاليدها.  وعاداتها  الدولة  ه�ية  اأ�ص�س  على  احلفاظ  مع 

اأحد  هي  التكاليف  وخف�س  اخلدمات  احتكار  ومنع  لالإنرتنت  التحتية  البنى  تط�ير  باأّن  نن�صى  وال  ومتقدم،  متطّ�ر 

ويجب  االإلكرتويّن.  للتعليم  بالن�صبة  خ�ص��صا  القادمة،  املرحلة  اإىل  العربي  العامل  باأخذ  �صتق�م  التي  الع�امل  اأكرب 

ال�صتثماراتها.  اأكرب  مردود  على  واحل�ص�ل  خدماتها  لتط�ير  االإلكرتونّية  التجارة  قطاع  يف  ال�رشكات  ثقة  تزاد   اأن 
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حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية

تنظيم احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية

منوذج د�صتور العراق لعام 2005

درا�صة مقارنة

د. اأفني خالد عبد الرحمن

جامعة دهوك -العراق

ِAbstract
 Human enjoy a range of civil and political rights, and one of these rights is the 
right of people to exercise their religious freedom of belief, according to the dictates of this 
belief, from embracing a particular doctrine of the freedom to practice their religion. There 
is no comprehensive definition of this right, but all the definitions confirmed that nobody 
should be prevented from exercising his religious beliefs .
 Most of the constitutions of states and international conventions have ensured 
this right and organized obsolete commensurate with the religious and sectarian diversity 
in which live different communities, emphasizing the importance of applying the equality 
between everyone in the exercise of all rights and private political ones. 
 So every citizen, regardless of religious affiliation and religious practice, was 
given political rights to assume the political functions, or exercise the right to vote and 
stand for election.

املقدمة 

يتمتع االن�صان مبجم�عة من احلق�ق املدنية وال�صيا�صية، ومن هذه احلق�ق ه� حق االن�صان يف ممار�صة   

معتقده الديني بحرية وفق ما ميليه عليه هذا املعتقد من اعتناق مذهب معني اىل احلرية يف ممار�صة �صعائر دينه، 

وال ي�جد تعريف جامع لهذا احلق، ولكن اكدت التعريفات التي وردت على انه ال يج�ز منع الفرد من ممار�صة 

معتقداته الدينية لذلك يالحظ ان اغلب د�صاتري الدول و امل�اثيق الدولية قد كفلت هذا احلق ونظمته باآلية تتنا�صب 

مع التن�ع الديني واملذهبي الذي تعي�س فيه املجتمعات املختلفة، وجاءت باآليات عدة م�ؤكدة على اهمية تطبيق 

امل�صاواة ما بني اجلميع يف ممار�صة جميع احلق�ق وخ�ص��صًا ال�صيا�صية منها بحيث منح كل م�اطن مهما كان 

انتماوؤه الديني واملذهبي جمااًل يف ممار�صة حق�قه ال�صيا�صية من ت�يل وظائف �صيادية ومهمة داخل الدولة اىل 

ممار�صة حق االنتخاب والرت�صيح فيها .
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والديني ا املفكرالقان�ين  امام  املطروحة  الت�صاوؤالت  الديني هي واحدة من  التن�ع  اإن ظاهرة   : البحث  اأهمية 

الي�م، كما ان وج�د املجتمعات التي تتعاي�س يف او�صاطها قيم وتعاليم دينية متباينة وما متليه هذه املعاي�صة يف 

�رشورة ت��صيع العالقات االجتماعية رمبا يك�ن �صببًا ملنح احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية اهمية خا�صة 

يف د�صاتري العديد من الدول ، وعلى وجه اخل�ص��س يف الدول التي ت�صم مك�نات دينية ومذهبية خمتلفة مثل 

العراق .

م�شكلة البحث : تكمن م�صكلة البحث يف ان ممار�صة ال�صعائر الدينية ا�صتنادا ملعتقد ديني معني قد يك�ن �صببا 

يف االعتداء على حق�ق الغري او يف التجاوز على النظام العام للدولة ف�صال عن ذلك فاأن التمتع مبعتقد ديني معني 

امل�اطن يف ممار�صة بع�س احلق�ق داخل دولته خ�ص��صًا احلق�ق  امام  الدول قد يقف عائقًا  احيانا يف بع�س 

ال�صيا�صية منها،لذلك �صنحاول من خالل هذا البحث العلمي املت�ا�صع ان نركز على هاتني امل�صكلتني عن طريق 

بيان اأوجه الق�ص�ر امل�ص�بة يف د�صاتري بع�س الدول م��ص�ع الدرا�صة.

منهج البحث : اعتمدنا يف معاجلة م�صكلة البحث على كل من املنهج ال��صفي واملقارن وذلك من خالل و�صف 

اآلية تنظيم احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية يف العراق واأثر ذلك على ممار�صة احلق�ق االأخرى من مدنية 

و�صيا�صية وفق د�صت�ره لعام 2005، مع اإجراء مقارنة باالآلية املتبعة يف د�صاتري كل من لبنان لعام 1926 املعدل 

ود�صت�ر ال�اليات املتحدة االمريكية لعام 1787املعدل ، حماولني من خالل هذه املقارنة معاجلة م�صكلة البحث 

واخلروج باإ�صتنتاجات ومقرتحات تخدم هذه الدرا�صة.

 هيكلية البحث : تناولنا البحث من خالل مبحثني يتمثالن باالآتي:

املبحث االول- تعريف احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية وم�قعه يف د�صت�ر الدولة.

املدنية  على ممار�صة احلق�ق  واثره  الدينية  العقيدة  للحق يف حرية ممار�صة  القان�ين  التنظيم  الثاين-  املبحث 

وال�صيا�صية.

املبحث االول

تعريف احلق يف حرية ممار�شة العقيدة الدينية وموقعه يف د�شتور الدولة

�صنحاول من خالل هذا املبحث ان نبني بداية مكانة احلق�ق واحلريات يف د�صت�ر الدولة والطرق املتبعة يف تناول 

هذه احلق�ق واحلريات ،ثم نبحث يف تعريف احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية وطبيعته القان�نية ،وذلك 

من خالل املطالب االآتية :

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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املطلب االول

مكانة احلقوق واحلريات يف د�شتور الدولة

اإن عل� الد�صت�ر على غريه من الق�انني دفع ال�صلطة امل�ؤ�ص�صة اىل ادخال بع�س املبادئ يف الد�صت�ر   

معتربة اياه ا�صا�صية كالق�اعد التي تنظم م�ؤ�ص�صات الدولة ، وقد افردت الد�صاتري لهذه املبادئ وثيقة م�صتقلة 

التتعلق  النها  ذاتها  بحد  د�صت�رية  اعتبارها  املبادئ الميكن  هذه   ، االفراد  بحق�ق  او  االن�صان  بحق�ق  تعرف 

ف اال�صتاذ منذرال�صاوي 
ّ
 ، وعر

)1(

باإقامة ال�صلطة العامة وحالتها وتنظيمها ، واإمنا حتدد عالقة امل�اطن بال�صلطة 

الد�صت�ر باأنه: جمم�عة الق�اعد املكت�بة او العرفية ، التي حتدد او ب�ص�رة ادق تبني الطريقة التي متار�س بها 

. 
)2(

مبا�رشة الق�ة احلاكمة من قبل االفراد القاب�صني عليها 

ق�اعدها   باأعتبار  االأخرى  الق�انني  من  غريها  عن  متيزها  وح�صانة  ومكانة  ب�صم�  يتمتع  الد�صت�ر   

ق�اعد قان�نية اآمرة ملزمة جلميع ال�صلطات العامة بالدولة ، ولكل نظام �صيا�صي طرفان هما )ال�صلطات العامة 

واالأفراد ( لذلك فاإن و�صع النظام ال�صيا�صي للحكام يف الدولة ي�صتلزم : 

ن�صاطها وت�رشفاتها  النظام و�صبط  اهداف هذا  للعمل على حتقيق  العامة  ال�صلطات  اإن�صاء  اواًل:-    

وعالقاتها فيما بينها وجتاه افراد املجتمع .

كفالة  ، و�صمانات  االقل  التي ال غنى عنها على  اال�صا�صية  االأفراد وحرياتهم  اقرار حق�ق   -: ثانيًا   

هذه احلق�ق وتلك احلريات ، م�صتهدفًا يف ذلك الت�فيق بني ال�صلطة واحلرية والعمل على تكاملهما باعتبارهما 

التي تخ�صع  القان�نية  الدولة  لقيام  الد�صت�ر �صمانًا  يق�ده  الذي  ال�صيا�صي  للنظام  امل��ص�عية  العنا�رش  اأهم 

ملبداأ امل�رشوعية و�صيادة القان�ن ، ووفقًا ملا �صبق يعرف اال�صتاذ �صامي جمال الدين القان�ن الد�صت�ري باأنه 

) القان�ن الذي ي�صع ويقدرالنظام ال�صيا�صي للدولة ومن ثم ينظم العالقات والروابط التي تتعلق بطريف هذا 

النظام ، اأي ال�صلطة من جهة واالأفراد من جهة اخرى (

وفيما يتعلق باالفراد فاإن القان�ن الد�صت�ري ه� الذي يقرر جمم�عة احلق�ق واحلريات اال�صا�صية   

�ص�اء تلك التي تت�صم بالطابع اجلماعي ام تلك التي تتعلق باالفراد ، حيث ان هذه احلريات هي لي�صت منحة من 

الدولة وان ال�صبب الرئي�صي من اإن�صاء الدولة ه� تنظيم املجتمع مبا يكفل مبا�رشة جميع افراد املجتمع حلق�قهم 

وحرياتهم على نح� اف�صل ، لذلك فاإن الد�صت�ر اليقرر احلق�ق واحلريات كمنحة من الدولة ، وامنا ه� يعرتف 

.
)3( 

ب�ج�دها وبالتايل يعمل على تنظيمها وتط�ير ال�صمانات الالزمة لكفالتها حتقيقًا لل�رشعية الد�صت�رية

الث�رات  اعقاب  التي ظهرت يف  الدميقراطية احلرة  النظم  باإن�صاء  انت�رشت  قد  واحلق�ق واحلريات   

التحررية كالث�رة الفرن�صية وما�صاحبها من اعالن حق�ق االن�صان ، وقد تنازع احلق�ق واحلريات مذهبان: 

املذهب الفردي الذي ركز على احلق�ق الفردية واعتربها اأ�صا�س ن�صاأة الدولة واقت�رش دور الدولة يف هذا املذهب 

اما  االفراد،  وحريات  حق�ق  يف  التدخل  دون  االفراد  بني  الق�صاء  واإقامة  احلار�صة  الدولة  فكرة  ا�صا�س  على 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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املذهب اال�صرتاكي فقد ركز على احلق�ق اجلماعية وعلى ال�صالح اجلماعي على ح�صاب امل�صلحة الفردية واأن�صاأ ا

طائفة جديدة من احلق�ق الفردية عرفت باحلق�ق االجتماعية ، واألقت هذه احلق�ق على الدولة واجبًا ال يقت�رش 

على على جمرد االلتزام ال�صلبي واإمنا الزم الدولة باإلتزام اإيجابي وذلك بالتدخل ب�ص�ر خمتلفة لت�فري احرتام 

.
)4(

حق�ق الفرد وحريته 

وجرى التقليد على اعتبار ثالثة طرق للن�س على احلق�ق واحلريات وهي :

1- الن�س عليها يف الديباجة : هذه الطريقة معتمدة يف د�صت�ر 1958 الفرن�صي اذ حتت�ي ديباجته التي   

هي نف�س ديباجة 1946 مدعمة مبجم�عة من احلق�ق واحلريات التي تكمل ماجاء يف اعالن الث�رة الفرن�صية .

ت�صمني �صلب الد�صت�ر الئحة حق�قية : وهي الطريقة التي اعتمدها  كثري من الد�صاتري وخا�صة احلديثة مثل 

االملاين ل�صنة 1949 وامل�رشي ل�صنة 1971 وااليطايل والياباين ، وغالبًا ماتاأتي ب�صكل عن�ان واحد او عن�انني 

واحد للحق�ق وثاٍن لل�اجبات .

اعتماد الل�ائح العاملية اوامل�اثيق : هذه الظاهرة م�ج�دة يف الد�صاتري االفريقية التي تعتمد على االعالن الفرن�صي 

كما ت�ؤكد زيادة على ذلك يف مقدمات د�صاتريها على �صمان هذه احلق�ق ، وقد ت�صري بع�س الد�صاتري �رشاحة 

. 
)5(

اىل اعتماد الن�ص��س االأممية او املعاهدات القارية كال�ثيقة االوروبية ومنها التقليد الد�صت�ري اله�لندي

      م�قع احلق�ق واحلريات يف الد�صاتري املقارنة : العديد من د�صاتري الدول تن�س على احلق�ق واحلريات اإما يف 

ديباجتها او يف ن�ص��صها اأو تعتمد على الئحة اأو ثيقة للحق�ق ، ويف هذة الفقرة �صنبني م�قع احلق�ق واحلريات 

يف الد�صاتري النافذة لكل من ال�اليات املتحدة االمريكية ولبنان والعراق ، ومن خالل اإجراء مقارنة ما بني هذه 

انها قد اوردت احلق�ق واحلريات يف  البع�س يف  الد�صاتري قد ت�صابهت مع بع�صها  لنا ان هذه  الد�صاتري تبني 

�صلب الد�صت�ر اأي من �صمن م�اده، وهذا كان وا�صحًا يف كل من الد�صت�ر اللبناين والعراقي اللذين ادرجت 

م�ادهما احلق�ق واحلريات يف �صلب د�صاتريها كن�ص��س د�صت�رية ، اما الد�صت�ر االمريكي فاإنه قد اوردها يف 

فقرة التعديالت الد�صت�رية، ولهذه التعديالت نف�س الق�ة الد�صت�رية التي تتمتع بها ن�ص��س الد�صت�ر االآخر 

امل�ج�دة يف �صلب الد�صت�ر ، ون�صتنتج من ذلك ان هذة الد�صاتري املقارنة الثالثة ال�صابقة الذكر قد ت�صابهت يف 

انها ن�صت على احلق�ق واحلريات يف �صلب د�صاتريها ، ولهذا اهمية خا�صة وهي التاأكيد على اهمية احلق�ق 

يتمتع  الذي  الد�صت�ر  اأال وه�  الدولة  قان�ن يف  اأعلى  يف  ذكرها  واإعطائها مركزًا مرم�قًا من خالل  واحلريات 

بال�صم� على بقية الق�انني داخل الدولة ، وما يرتتب على ذلك من اإلزام �صلطات الدولة وم�ؤ�ص�صاتها باحرتام 

هذه احلق�ق واحلريات وعدم خمالفتها واإال ترتب على عملها البطالن .

ومما�صبق يتبني لنا ان حق�ق وحريات االفراد ا�صبحت من امل�ا�صيع التي تنظم من خالل د�صت�ر   

الدميقراطية  املفاهيم  ات�صاع  بعد  وخ�ص��صًا   ، الدولة  داخل  الق�انني  بقية  على  بال�صم�  يتمع  الذي  الدولة 

وبل�رتها ب�صكل اثر على الدول ودفع اغلبها على تنظيم احلق�ق واحلريات يف �صلب د�صاتريها ، �ص�اء اميانًا 

منها باأهيمة ذلك او حتت ال�صغط ال�صعبي عليها من قبل م�اطنيها ، والن�س على احلق�ق واحلريات يف �صلب 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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الد�صت�ر مينحها ق�ة قان�نية تف�ق الق�ة املمن�حة لها اذا ما ذكرت يف ديباجة الد�صت�ر او يف اإعالنات احلق�ق 

نظرًا للخالف الفقهي ح�ل القيمة االإلزامية لكل من الديباجة واالعالن، اما الن�س عليها يف �صلب الد�صت�ر فال 

خالف بني الفقهاء بك�نها ن�ص��صًا د�صت�رية ملزمة وتتمتع بال�صم� على غريها من الق�انني .

املطلب الثاين

تعريف احلق يف حرية ممار�شة العقيدة الدينية

ورد  وقد  الدينية،  ال�صعائر  ممار�صة  وحرية  العقيدة  حرية  ب�صطريها  الدينية  احلرية  الد�صت�ر  كفل    

تتعاريف عدة حلرية العقيدة وحرية ممار�صة ال�صعائر الدينية، ومن التعاريف التي وردت ح�ل مفه�م حرية 

اما مفه�م حرية ممار�صة   ،) فيه  يراه ويعتقد  الذي  الدين  يعتنق  ان  االن�صان حرًا يف  يك�ن  ان   ( العقيدة هي 

. 
)6(

ف ) ان يك�ن االن�صان حرًا يف ان يزاول �صعائر الدين الذي يعتنقه يف حدود القان�ن( 
ّ
ال�صعائر الدينية فعر

ف الدكت�ر عبد الغني ب�صي�ين حرية العقيدة  باأنها ) ان يك�ن لالن�صان احلق يف اختيار ماي�ؤدي اليه تفكريه 
ّ
 وعر

وي�صيطر عليه �صمريه من عقيدة دون اإكراٍه او �صغط من اجل اكت�صاف عقيدة معينة او لتغري عقيدته باأي و�صيلة 

. 
)7(

من و�صائل االإكراه وت�صمن حرية العقيدة حرية االعتقاد الديني نف�صه

فت حرية العقيدة لدى فقهاء القان�ن الد�صت�ري بك�نها )حرية ال�صخ�س يف اأن يعتنق الدين او 
ّ
وعر  

املبداأ الذي يريده، وحريته يف ان يعتقد باأي  دين، وحريته يف ان الُيفر�س عليه دين معني او ان ُيجرب على مبا�رشة 

املظاهر اخلارجية او اال�صرتاك يف الطق��س املختلفة للدين، وحريته يف تغري دينه. كل ذلك يف حدود النظام العام 

. 
)8(

و�صمن االآداب(

دينه  تغري  يف  احلرية  اأي  يريد  الذي  املعتقد  اختيار  يف  االن�صان  حق  االول  وجهان:  الدينية  وللحرية   

والثاين احلق يف عدم االميان بدين معني انطالقًا من احلرية نف�صها التي يجب ان ي�فر لهذا االن�صان امكانية 

. 
)9(

االختيار 

فت حرية العقيدة الدينية ) باأنها حق كل ان�صان يف اأن تك�ن له حرية اختيار الدين وي�ؤمن 
ّ
واأي�صًا ُعر  

به وحقه يف ان يعرب ب�ص�رة منفردة  او مع اآخرين ب�ص�رة علنية او غري علنية عن الديانة او العقيدة التي ي�ؤمن 

. 
)10(

بها �ص�اء مت ذلك عن طريق العبادة او املمار�صة او التعليم او التقيد بتعاليم هذا الدين(

مما �صبق يتبني لنا باأن هناك )م�صطلحات كثرية ا�صتخدمت لبيان مفه�م احلرية الدينية منها حرية   

العقيدة ،حرية ممار�صة ال�صعائر الدينية ، حرية العقيدة الدينية ( وكلها جاءت لت�ؤكد على حرية الفرد يف اختيار 

فقد  لذلك  او خفي،  علني  ب�صكل  �ص�اء  �صعائر  من  املعتقد  هذا  يت�صمنه  ما  الديني وحريته يف ممار�صة  معتقده 

ا�صتخدمنا م�صطلح حق الفرد يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية والتي ميكن لنا ان نعرفها : بحق الفرد يف اختيار 

الدين الذي يعتقده وي�ؤمن به دون اإكراهه عليه وكذلك حريته  يف ممار�صة �صعائر هذا الدين �ص�اء ب�صكل علني او 

خفي وفقّا لتعاليم دينه . 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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ويتبني لنا مما �صبق ان احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية تتفرع عنها حريتان :ا

حرية الفرد يف اعتناق الدين الذي ي�ؤمن به.

حرية الفرد يف ممار�صة �صعائر دينه �ص�اء ب�ص�رة علنية او خفية .

التي  ان�صان ل��صيلة من و�صائل االكراه  اأي  اإخ�صاع  اإذن فاإن ممار�صة هذا احلق تتطلب عدم ج�از   

ت�ؤدي اىل تعطيل حريته يف االنتماء اىل احد االديان او العقائد التي يختارها ، اال انه يج�ز اخ�صاع حرية الفرد يف 

التعبري عن ديانته او معتقداته للقي�د املن�ص��س عليها يف القان�ن ، حرية العقيدة والعبادة متثل حرية ال�صخ�س 

وقناعته يف اعتناق مبداأ او عقيدة حمددة او عدم اعتناقها وحريته يف التعبد طبقًا للعقيدة التي ي�ؤمن بها داخل 

م�صكنه او خارجه ، ومن ثم فاإن دين الدولة الر�صمي او دين اأغلبية ال�صعب ، يجب ان اليخل باالحرتام الذي يجب 

ان ي�صمن البناء االأديان االأخرى االعتقاد والتعبد ، واحلقيقية ان حرية العبادة ن�صبية تخ�صع ملعايري النظام 

. 
)11(

العام واالآدب العامة 

ويذهب العالمة )الفارابي ( اىل الق�ل باأن االديان كلها تعرب عن حقيقة فل�صفية مفردة ولكن برم�ز   

 ، والهناء  ال�صعادة  اىل  االن�صانية  وقيادة  املجتمع  تنظيم  ميكن  واالإيحاءات  الرم�ز  هذه  خالل  ومن   ، خمتلفة 

حيث ان املحت�ى الروحي واخللفية الباطنية لكل االديان العاملية متطابقان مادامت هذه م�صاألة عامة ، اال انه 

من ال�صحيح اي�صًا الق�ل باأن الرم�ز امل�صتخدمة يف االديان لي�صت مب�صت�ى واحد ، ولهذا ال�صبب تعترب بع�س 

نح�  االن�صانية  قيادة  يف  ال�صيما  باملراد من غريها  وفاًء  اكرث  وبع�صها   ، اىل احلقيقة من غريها  اقرب  االديان 

الق�ة  لت�صبح  النا�س  عقائد  على  اال�صتح�اذ  على  القدرة  يف  غريها  من  تاأثريًا  اكرث  وبع�صها   ، العليا  احلقيقة 

. 
)12(

امل�جهة احلقيقية حلياتهم، وهناك عدد من االديان تك�ن ا�صتخداماتها م�ؤذية فعاًل وب�صكل اليقبل ال�صك 

واحلرية الدينية كانت اول احلريات التي اعرتف بها لالن�صان يف الع�ص�ر احلديثة، فحركة اال�صالح الديني التي 

ظهرت يف اوربا وقادت اىل اختالفات وا�صطهادات ادت يف النهاية اىل االخذ مببداأ حرية الفرد او االن�صان يف 

االعتقاد بالدين او باملذهب الذي ي�ؤمن به وحريته يف مبا�رشة الطق��س الدينية ، وقد اعترب اال�صتاذ )كروم�يل( 

هذه احلرية قاعدة ا�صا�صية من ق�اعد الد�صت�ر الذي اراد ان ي�صفه ، بينما يذهب اال�صتاذ )فاتيل ( وه� من 

اع�صاء مدر�صة القان�ن الطبيعي ان احلرية الدينية هي حق طبيعي وغري قابل لالعتداء  عليه، ويف انكلرتا مت 

اقرار احلرية الدينية حيث ال تعترب ممار�صة اية ديانة او انكار الدين جرمية ماعدا القذف يف حق دين معني، فهذا 

يعد جرمية من جرائم الن�رش، كما ان املمار�صة العلنية للطق��س الدينية املختلفة امر م�صم�ح لبه وان العقيدة 

الدينية ال دخل لها يف ممار�صة احلق�ق املدنية وال�صيا�صية وهكذا ا�صتقر احلال باإقرار احلرية وامل�صاواة الدينيتني 

. 
)13(

يف هذا البلد

وحلركة اال�صالح الديني تاأثري يف ا�صرتاليا حيث الي�جد ميثاق عام للحق�ق واحلريات ولكن املادة   

)116( من الد�صت�رتكفل احلرية الدينية حيث تن�س املادة على )الي�صدر االحتاد اأي قان�ن ي�ؤ�ص�س دينًا ايًا كان 

اأي امتحان ذي طابع ديني ك�رشط لالأهلية  او يفر�س التقيد بدين او متنع املمار�صة احلرة، واليطالب اجتياز 
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بالدين  يتعلق  فيما  مبداأاحلياد  الد�صت�ر  هذا  كفل  واي�صًا  االحتاد(.  �صلطة  حتت  عامة  مهام  او  من�صب  لتقليد 

واحلرية الدينية على االحتاد ، ويف فرن�صا فاإن للمجل�س الد�صت�ري م�قفًا معروفًا من حرية املعتقد اذ يعتربها 

من املبادئ اال�صا�صية التي تعرتف بها ق�انني اجلمه�رية  ، وكذلك احلال مع مبداأ حرية التعليم فمنذ ان اعلنت 

فرن�صا مب�جب القان�ن ال�صادر عام 1905باأنها دولة علمانية وف�صلت بني الكني�صة والدولة ، واعرتفت مببداأ 

حياد ال�صارع ، ولكن ب�صدور قرارات من ال�صلطات االدارية تقيد احلريات الدينية، كان املجل�س الد�صت�ري املالذ 

االآمن حلماية هذه احلريات ، وظهرت يف فرن�صا اول م�صكلة تتعلق بارتداء احلجاب يف املدار�س عام 1989 حيث 

لل�صعارات  التالميذ  الفرن�صي يف فت�اه )ان حمل  الدولة  ُطردت فتاتان م�صلمتان من مدر�صتيهما وبني جمل�س 

التي تظهر انتماءهم الديني الي�صكل بذاته تعار�صًا مع مبداأ العلمانية ولكن يف حاالت اأخرى كان جمل�س الدولة 

الفرن�صي ي�افق امل�ؤ�ص�صة التعلمية على قرارها بحظر حمل ال�صعارات الدينية او لب�س احلجاب وذلك يف احلالة 

التي يرافق فيها ارتداء احلجاب مع ا�صطراب يف النظام العام وامل�صا�س مبعتقدات وحريات الطالب او---

(، وعلى الرغم من ذلك فاإنه يف �صنة )2004( �ص�ت الربملان الفرن�صي ل�صالح القان�ن الذي اقرتحه الرئي�س 

ال�صابق )جاك �صرياك ( مبنع احلجاب والرم�ز الدينية للديانات االخرى يف املدار�س وامل�ؤ�ص�ص�صات الر�صمية ، 

وعماًل باأحكام هذا القان�ن طردت احدى املدار�س يف )ميل�ز( طالبتني من املدر�صة لرف�صهما الظه�ر يف املدر�صة 

. 
)14( 

دون حجاب قبل الدخ�ل للمدر�صة

املطلب الثالث

الطبيعة القانونية للحق يف حرية ممار�شة العقيدة الدينية 

      ت�جد ت�صنيفات عدة للحق�ق واحلريات حيث الي�جد ت�صنيف جامع مانع للحق�ق واحلريات، وا�صتنادًا 

الفقيه  يدرج  حيث  احلق  لهذا  القان�نية  الطبيعة  اختلفت  واحلريات  احلق�ق  ت�صنيف  يف  الفقهاء  الختالف 

)اي�صمان( والفقيه )ه�ري�( هذا احلق من �صمن احلريات ذات امل�صم�ن املعن�ي او احلريات الروحية وهي 

، اما 
)15(

تلك احلريات التي تت�صمن حرية العقيدة والعبادة وال�صحافة واالجتماع والتعليم وتك�ين اجلمعيات 

الفقيه )بريدو( فيدرج هذا حق من �صمن احلريات الفكرية والتي ت�صمل حرية الراأي وحرية ال�صحافة وحرية 

 ، ويذهب البع�س اىل اإدراج احلق يف حرية العقيدة والعبادة يف باب احلق�ق واحلريات 
)16(

التعليم واحلرية الدينة 

الفكرية التي تعد من اهم احلريات التي يحتاجها الفرد يف حياته النها تت�صل مب�صاحله املعن�ية ومن ثم ت�صكل 

ينعدم بدون  الذي  التط�ر  ذلك  االن�صان  لتط�ر  املتكاملة واال�صا�س االول  ال�صخ�صية  عليه  تق�م  الذي  اال�صا�س 

 ،  والبع�س االآخر ي�صع هذا احلق من �صمن احلق�ق العامة التي تثبت 
)17(

اأي معنى ملبداأ امل�ص�ؤولية ال�صخ�صية 

لالن�صان مبجرد وج�ده، فهي مرتبطة ب�صخ�صيته القان�نية وهذه احلق�ق تهدف اىل متكني ال�صخ�س من مزاولة 

ن�صاطه، وهذه احلق�ق تثبت لكل النا�س والهدف منها متكني االن�صان من القيام مبختلف ان�اع الن�صاط االن�صاين 

حتى يك�ن ع�ص�ًا ايجابيًا يف اجلماعة. وتعرف احلق�ق العامة باأنها جمم�عة من املكنات او الرخ�س او احلريات 
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العامة ومنها حرية االن�صان يف اعتناق املذاهب الدينية واالجتماعية وال�صيا�صية املختلفة، فله مطلق احلرية يف ا

 ،
)18(

القيام بها او االمتناع عنها ويف حدود القان�ن، واملق�ص�د منها ت�فري البيئة املالئمة لالن�صان للعمل واالنتاج

واحلق�ق العامة حتمي الفرد يف �صخ�صه وج�صمه وروحه اأي حتميه ماديًا وادبيًا ، وتتميز هذه احلق�ق بعدم 

ج�از الت�رشف فيها �ص�اء كان الت�رشف مبقابل او دون مقابل كما انها الت�رث والت�صقط والتك�صب مبرور 

الزمن. وتنظم هذه احلق�ق من خالل فروع القان�ن العام كالقان�ن الد�صت�ري واالإداري ، وتنظم الد�صاتري عادة 

جزءًا كبريًا من هذه احلق�ق نظرًا الهميتها وعم�ميتها بالن�صبة لالفراد ومنها حرية االعتقاد والراأي وال�صكن 

ت�صمل  احلرية  هذه  ان  اىل  ويذهب  الراأي  حرية  �صمن  من  احلق  هذا  يدرج  من  وهناك   ،  
)19(

وغريها واالقامة 

جمم�عة من احلق�ق كحرية االعتقاد بدين معني وحرية االجتماع وحرية التعليم وال�صحافة ، وحرية الراأي 

يراد بها )ان كل ان�صان ي�صتطيع التعبري عن اآرائه وافكاره للنا�س �ص�اء كان ب�صخ�صه او بر�صالة او ب��صائل 

. 
)20(

الن�رش املختلفة او عن طريق الروايات او االفالم وغريها من و�صائل الن�رش او االت�صال( 

االمريكي  بالد�صت�ر  املتمثلة  النافذة  املقارنة  الد�صاتري  يف  احلق  لهذا  القان�نية  الطبيعة  بيان  وميكن   

واللبناين والعراقي  وفقا لالآتي :  يالحظ ان الد�صت�ر االمريكي ل�صنة 1787 املعدل قد ادرج احلق�ق يف فقرة 

)التعديالت الد�صت�رية (. وتعد التعديالت الع�رشة االوىل من الد�صت�ر االمريكي ب)وثيقة احلق�ق( وهذه ال�ثيقة 

اقرتحت يف 25 ايل�ل 1789 ومت اقرارها يف كان�ن االول 1791 ومت اقرتاح هذه التعديالت من قبل الك�نغر�س 

و�صادقت عليها الهيئات الت�رشيعية، ملختلف ال�اليات وفقًا للمادة اخلام�صة من الد�صت�ر اال�صا�س، وكان م�قع 

حرية ممار�صة العقيدة الدينية ه� التعديل االول الذي ن�س على” حرية العبادة والكالم وال�صحافة وحق االجتماع 

واملطالبة برفع االأج�ر” ، اأي ان الد�صت�ر  االمريكي ادرج هذا احلق من �صمن حرية العبادة والكالم وال�صحافة 

وحق االجتماع اأي اأنه �صمن حرية الراأي التي ت�صمل جمم�عة من احلق�ق كحرية االعتقاد بدين معني وحرية 

الدينية  واآرائه  افكاره  التعبري عن  ان�صان  كل  ي�صتطيع  ،ومن خالل هذه احلرية  وال�صحافة  والتعليم  االجتماع 

الباب االول حتت  اأورد هذا احلق يف  النافذ املعدل فاأنه  اللبنانية ل�صنة 1926  ، اما د�صت�ر اجلمه�رية  وغريها 

عن�ان االحكام الذي ق�صمه اىل ف�ص�ل، ويف الف�صل الثاين ت�صمن للبنانني حق�قهم وواجباتهم ون�صت املادة )9( 

على ان “حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتاأديتها فرو�س االجالل هلل تعاىل حترتم جميع االديان واملذاهب وتكفل 

العقيدة  الفرد يف حرية ممار�صة  ادرج حق  اللبناين  الد�صت�ر  ان  “، يالحظ  الدينية ---  ال�صعائر  اإقامة  حرية 

الدينية من �صمن احلق�ق دون ان ي�صمي هذا احلق ولكنه يف املادة )7( ن�س على ان:“ اللبناني�ن �ص�اء لدى 

القان�ن وهم يتمتع�ن بال�ص�اء باحلق�ق املدنية وال�صيا�صية --- “، وميكن ان ن�صتنتج من هذا الن�س ان امل�رشع 

الد�صت�ري اللبناين قد ادرج هذا احلق من �صمن احلق�ق املدنية اأي ه� يعد حقًا من احلق�ق املدنية لالن�صان، وتعد 

هذه احلق�ق اأ�صا�صية لالن�صان وتقع �صمن اجليل االول من احلق�ق واحلريات ويراد بها جمم�عة احلق�ق التي 

تتحقق مبجرد االمتناع عن االعتداء عليها �ص�اء من جانب ال�صلطة العليا او من اية جهة اخرى .

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية



1
5

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

2
د 

د
ع

ال

اأما الد�صت�ر العراقي النافذ ل�صنة 2005 فقد ن�س على هذا احلق يف اكرث من مادة د�صت�رية منها يف   

الفقرة ثانيًا من املادة )2( التي وردت يف باب املبادئ اال�صا�صية حيث ن�صت على “ ---- كما وي�صمن كامل 

احلق�ق الدينية جلميع االأفراد يف حرية العقيدة واملمار�صة الدينية ،كامل�صيحني وااليزديني وال�صابئة املندائيني“، 

واأي�صًا يف املادة )42( و)43( التي وردتا يف الف�صل الثاين حتت عن�ان احلريات ون�صت املادة )42( على “لكل 

فرد حرية الفكر وال�صمري والعقيدة “ اما املادة )43( فن�صت على “ اواًل : اتباع كل دين او مذهب احرار يف : 

اأ – ممار�صة ال�صعائر مبا فيها ال�صعائر احل�صينية - ب- اإدارة االوقاف و�ص�ؤونها وم�ؤ�ص�صاتها الدينية وينظم 

ذلك بقان�ن.

 ثانيًا- تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها. وب�رود حق الفرد يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية من �صمن 

املبادئ اال�صا�صية للدولة واي�صًا يف باب احلريات ، تاأكيد على ان امل�رشع الد�صت�ري اراد ان ييبني ان هذا احلق 

من احلق�ق اال�صا�صية  لالن�صان واملرتبطة بحرية الفكر والتي ترتك لالن�صان احلرية يف ممار�صة معتقده الديني 

وفقًا ملا متلي عليه مبادىء دينه وبح�صب فكره واعتقاده.

 يالحظ مما �صبق ان الد�صت�ر االمريكي اعطى مكانة مهمة لهذا احلق عندما اورده من �صمن اول تعديل للد�صت�ر 

�صمن وثيقة احلق�ق وربطها بحرية الراأي واالجتماع  ، والد�صت�ر اللبناين اورد هذا احلق من �صمن احلق�ق 

من  العديد  يف  وا�صاراليه  احلق  لهذا  خا�س  اأهمية  اأعطى  فقد  العراقي  الد�صت�ر  وكذلك   ، لالن�صان  اال�صا�صية 

الن�ص��س الد�صت�رية �ص�اء �صمن املبادى اال�صا�صية او �صمن احلق�ق واحلريات ، وباإجراء مقارنة بني هذه 

الد�صاتري يالحظ انها ت�صابهت يف منح هذا احلق اهمية خا�صة وتاأكيدها على ك�نها تعد من احلق�ق اال�صا�صية 

لالن�صان الذي عن طريقها ي�صتطيع االن�صان ان يفكر بحرية وان يختار بحرية معتقده الديني ، ثم له احلرية 

يف ممار�صة �صعائر هذا املعتقد وفقًا ملا ميلي عليه من �صعائر، ولكن هذه الد�صاتري اختلفت يف تنظيم هذا احلق 

فالد�صت�ر االمريكي ا�صار اىل هذا احلق يف ن�س واحد وب�صكل خمت�رش  جدا ، و الد�صت�ر اللبناين ا�صار اإىل هذا 

احلق اي�صا بن�س واحد ولكن مع بع�س االي�صاح ، اما الد�صت�ر العراقي فكان اكرثها �رشدا وتكرارا لهذا احلق 

مما اثر �صلبا على حمت�اه ، وكان يف�صل ان ي�رد ن�س واحد ي��صح هذا احلق من خالل ذكر بع�س املبادئ العامة 

املتعلقة به ب��ص�ح حتى ال يقع يف خطاأ التكرار وعدم التحديد. 

املبحث الثاين

االطار التنظيمي للحق يف حرية ممار�شة العقيدة الدينية

احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية من احلق�ق التي نالت اهتمام ال�ثائق الدولية ود�صاتري العديد   

ممار�صته  واآلية  احلق  هذا  ماهية  بيان  خالل  ،من  احلق  هذا  ملمار�صة  التنظيمي  االطار  بينت  ،التي  الدول  من 

واهم القي�د التي ترد عليه ،و�ص�ف نحاول من خالل هذا املبحث ان نبحث يف اآلية تناول بع�س امل�اثيق الدولية 
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اأثر هذا ا النافذة يف كل من العراق ولبنان وال�اليات املتحدة االمريكية ، مع بيان  لهذا احلق وكذلك الد�صاتري 

الت�افقية  الدميقراطية  دور كل من  على  الرتكيز  ،مع  وال�صيا�صية  املدنية  بع�س احلق�ق  على ممار�صة  التنظيم 

ومبداأ امل�صاواة يف اعمال هذا احلق داخل الدولة ،متناولني البحث من خالل املطالب االتية :

املطلب االول

التنظيم الدويل للحق يف حرية ممار�شة العقيدة الدينية 

على ال�صعيد الدويل اهتمت االتفاقيات وامل�اثيق واالإعالنات الدولية بالن�س على هذا احلق حني جاء   

الن�س على حرية العقيدة يف وقت مبكر ن�صبيّا، اذ ن�س اإعالن حق�ق االن�صان وامل�اطن الفرن�صي ل�صنة )1789( 

يف املادة العا�رشة منه على )اليج�ز ازعاج اأي �صخ�س ب�صب ارائهم وهي ت�صمل معتقداتهم الدينية ب�رشط اال 

ال�صابق ان االعالن يقر  الن�س  العام املحدد بالقان�ن ( ، يالحظ يف  تك�ن املجاهرة بها �صببًا لالإخالل بالنظام 

بحرية العقيدة والعبادة يف ان واحد اال اذا كان االجهار بهما ي�صكل اإخالاًل بالنظام العام ، ون�س كذلك االعالن 

العاملي حلق�ق االن�صان ل�صنة 1948 يف املادة )18( منه على )لكل �صخ�س احلق يف التفكري وال�صمري والدين 

، وي�صمل هذا احلق حرية تغيري ديانته او عقيدته وحرية االإعراب عنهما بالتعليم واملمار�صة واإقامة ال�صعائر 

ومراعاتها �ص�اء كان ذلك �رشًا ام مع اجلماعة. ويالحظ ان ن�س االعالن العاملي كان اكرث تف�صياًل حلرية العقيدة 

، و�صمانًا لتطبيق �صحيح حلرية العقيدة فقد منح االعالن لكل فرد حرية تغيري عقيدته او ديانته واي�صًا اكد 

 ، وعلى غرار االإعالنيني 
)21(

على حرية الفرد يف ممار�صة �صعائر دينه وحرية اظهارها �ص�اء بالتعليم او املمار�صة

باحلق�ق  املتعلقة  الدولية  فاالتفاقية   ، املن�ال  نف�س  على  �صارت  الالحقة  واالعالنات  االتفاقيات  فاإن  ال�صابقني 

ال�صيا�صية واملدنية ل�صنة 1966 ن�صت يف املادة )18( منه على هذه احلرية اال�صا�صية يف الفقرة االويل واأ�صافت اىل 

ماجاء يف االعالن العاملي حلق�ق االن�صان الفقرة االأتية )اليج�ز اإخ�صاع اأحد من �صاأنه ان يعطل حرية االنتماء 

اىل احد االديان او العقائد التي يختارها ( او الفقرة الثانية اخ�صعت حق الفرد يف التعبري عن ديانته للقي�د 

املن�ص��س عليها يف القان�ن والفقرة الثالثة والرابعة، طالبت الدولة االطراف يف االتفاقية باحرتام حرية االآباء 

واالمهات يف تاأمني التعليم الديني او االخالقي الطفالهم متا�صيًا مع معتقداتهم اخلا�صة ومنعت املادة)20( يف 

اإنكار حق اال�صخا�س  فقرتها الثانية كل دع�ة للكراهية الدينية ،كما ن�صت املادة )27( منه على انه )اليج�ز 

الذين ينتم�ن اىل اقليات عن�رشية او دينية او لغ�بة يف دولة ما ، يف اال�صرتاك مع االع�صاء االأخرين من جماعتهم 

يف التمتع بثقافتهم او االعالن عن ديانتهم واتباع تعاليمهم او ا�صتعمال لغتهم ، وتنبع قيمة هذه االتفاقية يف 

العدد الكبري من الدول التي وقعت عليها والتي �صددت على عدم التمييز بني النا�س ب�صبب عرقهم او ل�نهم او 

لغتهم او ديانتهم 000 ومن اعطائها تعريفًا وا�صعًا للمعتقد الديني ي�صمل الديانات الت�حيدية وغريها من امللل 

. 
)22(

واملذاهب االأخرى 
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وباإجراء مقارنة مابني االعالن العاملي حلق�ق االن�صان والعهد الدويل للحق�ق املدينة وال�صيا�صية ح�ل مفه�م 

احلق يف حرية االعتقاد وممار�صتها يالحظ ان االعالن العاملي كان حا�صمًا و�رشيحًا يف الن�س على حرية ال�صخ�س 

يف تغيري ديانته او معتقده، اأما العهد الدويل فقد كان اقل �رشاحة حيث اتبع منهجًا دبل�ما�صيًا يف ال�صياغة او 

مل يذكر عبارة تغيري الدين واملعتقد �رشاحة واإمنا ا�صتخدم م�صطلح حرية االنتماء اىل احد االديان والعقائد 

باأختياره، وتلحق الفقرة االوىل من املادة )18( بالعهد الدويل حرية التعبري عن الدين والعقيدة بحرية االنتماء 

لهما ، فحرية االنتماء التكتمل اإالمبظهر التعبري بالعبادة او املمار�صة او التعليم ، فالي�صح للدولة امللحدة ان متنع 

اقامة امل�صاجد والكنائ�س واملعابد وان حتظر ممار�صة �صعائر االديان علنًا او ب�صفة غري علنية ، وبالن�صبة للدول 

التي تربط بني احلكم والدين ويعترب د�صت�رها ان لها دينًا ر�صميًا واحدًا، مثل هذه الدول لي�س لها ان تخل بحرية 

ا�صحاب االديان والعقائد االخرى يف التعبري العلني وغري العلني عن دينهم ومعتقداتهم وممار�صة �صعائرهم مع 

مالحظة القي�د العامة التي و�صعتها الفقرة الثالثة من املادة )18( من العهد الدويل واملتمثلة بال�صالمة العامة 

او النظام العام وال�صحة العامة واالخالق وحق�ق االآخرين وحرياتهم اال�صا�صية ، وهذه العبارات جاءت عامة 

مما ترك للم�رشع ال�طني م�صاحة وا�صعة من القي�د عند �صياغة الق�انني والل�ائح ولكن يجب ان اليك�ن ذلك 

على ح�صاب مفه�م حرية الدين والعقيدة وحرية املمار�صة والتعبري عنهما مبا ي�ؤدي اىل ن�صفها من خالل التنظيم 

. 
)23(

الت�رشيعي  او الالئحي 

ومن التنظيمات الدولية االأخرى لهذا احلق ه� اعالن االمم املتحدة ح�ل اإزالة كل ا�صكال التع�صب   

والتمييز ب�صبب الدين او املعتقد الذي مت تبنيه عام 1981 اذ يعد هذا االعالن وثيقة ا�صا�صية حلماية احلق�ق 

الدينية حيث يبني هذا االعالن ب�ص�رة تف�صيليةاحلق�ق املتعلقة بحرية التفكري وال�جدان والدين وين�س على 

حرية ممار�صة العبادة والطق��س الدينية يف االماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�س ،مثلما يطالب بال�صماح للجماعات 

الدينية باإ�صدار من�ص�رات تتعلق مبعتقداتها وتعليم املبادئ الدينية يف املراكز التابعة لها وباحل�ص�ل على العطل 

 ، يالحظ مما �صبق ان لالعالنات واالتفاقيات الدولية دورا مهما 
)24(

املنا�صبة لالحتفال باالأعياد الدينية وغري ذلك 

يف الن�س على حق االن�صان يف حرية ممار�صة العقيدة وتنظيمها ، ولكنها تفاوتت مع بع�صها يف ذلك ون�صت على 

بع�س القي�د على ممار�صة هذا احلق منها ما يتعلق بالنظام العام او حق�ق االآخرين واالخالق العامة وغريها .

املطلب الثاين

تناول الد�شتور للحق يف حرية ممار�شة العقيدة الدينية 

�ص�ف نتناول من خالل هذة الفقرة تناول الد�صاتري االتية للحق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية وذلك وفقا 

لالآتي : 

الد�شتور االمريكي: 

�صدر الد�صت�ر االمريكي �صنة 1787 وا�صبح نافذ املفع�ل �صنة 1789 ويتك�ن هذا الد�صت�ر من �صبع   
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م�اد و�صتة وع�رشين تعدياًل ، و�ص�ف نبني يف هذه الفقرة دور الد�صت�ر االمريكي يف تنظيم هذه احلرية وحمايتها ا

يعتقد  الد�صت�ري.  احلق  هذا  حماية  يف  العليا  املحكمة  دور  نبني  ذلك  وبعد  النافذ،  د�صت�رها   به  جاء  ملا  وفقًا 

االمريكي�ن ان احلرية الدينية، واحدة من اهم احلريات حيث ا�صتمل الد�صت�ر على ثالثة احكام خا�صة باحلرية 

الدينية فاملادة ال�صاد�صة منه تت�صمن على “ اليج�ز ابدًا اإجراء اأي اختبار ديني ك�رشط الزم للتاأهيل الأي من�صب 

او م�ص�ؤولية عامة حتت �صلطة ال�اليات املتحدة “ و�صياغة هذا الن�س كان حتت تاأثري ماكان مطبقًا يف اجنلرتا 

حيث ان امريكا قبل ا�صتقاللها كانت م�صتعمرات تابعة لها ويف جميع امل�صتعمرات كان يطلب من جميع �صاغلي 

املنا�صب ان يق�صم�ا باعتقادهم بدين معني كمطلب لل�ظيفة العامة ، وكرد فعل على ذلك �صدر الد�صت�ر االمريكي 

م�ؤكدًا على انه الي�صرتط للتاأهيل الي من�صب او م�ص�ؤولية عامة يف امريكا اختبار ديني ، وحماية الدين ظهرت 

يف التعديل االول من خالل فقرتني تتحدثان عن مك�نات خمتلفة للحرية الدينية وهما “ اليج�ز للك�جنر�س ان 

ي�صدر اأي قان�ن خا�س باإقرار دين من االأديان او منع حرية ممار�صته ---- “

الفقرتان  هاتان  ف�رشت  وقد   ، املمار�صة  حرية  وفقرة  االإقرار  بفقرة  اإليهما  ي�صار  الفقرتان  وهاتان   

االقرار  االقرار متنع احلك�مة من  ففقرة   ، متكاملة  ولكنها  الدينية بطرق خمتلفة  انهما حتميان احلرية  على 

بدين للدولة او ا�صتعمال �صلطاتها لدعم دين معني ، اما فقرة حرية املمار�صة فاإنها حتظرعلى احلك�مة التدخل 

يف اخليارات الدينية ال�صخ�صية ، وفقرة االقرار بحظرها دعم الدولة للدين ، فاءنها تعطي جمااًل اكرث ملمار�صة 

الفرد لالختيار الديني. اما فقرة حرية املمار�صة فاإنها جتعل العقيدة واملمار�صة الدينية تدخل يف جمال االختيار 

 ، وهناك مبادئ مهمة متخ�صت عن الن�س 
)25(

ال�صخ�صي اأي تقلل من حالة ان ي�صبح الدين جمااًل ل�صلطة الدولة

الد�صت�ري اخلا�س باحلرية  الدينية وعن فقرتي االقرار وحرية املمار�صة الدينية وكانت هذه املبادئ اإر�صادية 

: 
)26(

بينت العالقة بني احلك�مة والدين وتتمثل 

 1- ان الدين جمال لالختيار االإرادي للفرد دون ان تلزمه الدولة او تع�ق هذا اخليار ،كما ان دعم امل�ؤ�ص�صات 

الدينية يك�ن ط�عًا .

  2- ان الدين واحلك�مة منف�صالن ، حيث هذا املبداأ يجنب احلك�مة امل�صاركة يف االم�ر الدينية اذ اليج�ز للدولة 

ان ت�صتعمل ح�صيلة ال�رشائب لتم�يل امل�ؤ�ص�صات او االن�صطة الدينية .

3 - احلك�مة يجب ان تلزم احلياد فيما يخ�س الدين فلي�س لها ان تف�صل دينًا على اأخر. 

يتبني مما �صبق ان الد�صت�ر االمريكي ويف تنظيمه حلرية ممار�صة العقيدة الدينية قد اأخذ مببداأ مهم   

وه� )مبداأالعلمانية ( اذ ف�صل بني الدين والدولة، ومل ين�س الد�صت�رعلى دين ر�صمي معني للدولة بل العك�س اكد 

على حرية العقيدة الدينية وحرية ممار�صتها الأي فرد دون ان تدخل احلك�مة ، ودور احلك�مة يك�ن حمايدًا دائمًا 

فيما يتعلق بالدين وامل�ؤ�ص�صات  الدينية اذ لي�س لها ان تنفق من ام�ال الدولة على هذه امل�ؤ�ص�صات الدينية الأن يف 

ذلك خرقًا ملا جاء به د�صت�رها ، واملحكمة العليا تعاملت مع ق�صايا دينية قليلة حتى منت�صف القرن الع�رشين، 

عندئذ كان دور احلك�مة قد ت��صع ت��صعًا كبريّا فحك�مة ال�اليات واحلك�مة الفدرالية نظمت وتدخلت ودعمت 
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ماليًا جمم�عة من االن�صطة كانت يف املا�صي قا�رشة على القطاع اخلا�س ، ونتيجة لذلك ظهر خالف بني فقرة 

االقرار وفقرة حرية املمار�صة وحل مثل هكذا خالفات كان من خالل املبادئ االر�صادية عن عالقة بني احلك�مة 

والدين والتي بيناها �صابقًا ، ودارت جميع هذه املبادئ يف حماوالت ، املحكمة العليا لتف�صري الفقرات الدينية 

وتركز املحكمة ب�ص�رة منف�صلة عن كل من فقرة االقرار وفقرة حرية املمار�صة وقد تغريت املعايري امل�صتخدمة 

لتقييم االجراءات احلك�مية طبقًا لكل فقرة مع مرور الزمن .

وفقرة االقرار لها معنى ا�صا�صي وه� لي�س للحك�مة ان تقرر دينًا ر�صميًا، اأي ان احلك�مة لي�س عليها   

ان تقدم دعمًا للم�ؤ�ص�صات الدينية ،وكما جاء يف �رشح القا�صي بالك يف ق�صية )ايفر�ص�ن �صد جمل�س تعليم بلدة 

اي�نخ يف عام 1927، من كلمات جيفر�ص�ن ان فقرة منع اقرار اأي دين مق�ص�د منها اقامة “ حائط بني الكني�صة 

والدولة” ، وطبقًا لهذا املعيار فلي�س على الدولة ان ت�صاعد كني�صة قائمة ، لذلك اذا احرتقت كني�صة معمدانية فال 

يج�ز ا�صتعمال اعتمدات مالية لل�الية الإعادة بنائها ولكن حينما كانت النار م�صتعلة فيها فهل ت�صتطيع ادارة 

املطايف  ادارة  ان  ، واالإجابة هي  ال�رشائب  الأم�ال  ا�صتعمااًل  يعتربهذا  ام  النار  ان تطفئ هذه  البلدة  املطايف يف 

ت�صتطيع ان تقدم نف�س م�صت�ى اخلدمة مل�ؤ�ص�صة دينية كما تقدمها مل�ؤ�ص�صة غري دينية ، على ا�صا�س ان الفئة عندما 

اطفاء احلريق الي�صكل تخطيًا  فاإن  لذلك  النار  فيه  ت�صتعل  لي�صت )كني�صة( ولكنها مبنى  تدق اجرا�س احلريق 

للحائط الفا�صل ، ويف بداية الت�صعينات من القرن الع�رشين بداأت املحكمة يف تف�صيل اختيار يركز على احلياد 

ولي�س الت�رط، ويف عامل ت�صيع فيه املزايا واخلدمات احلك�مية التعترب احلك�مة منهمكة لفقرة االقرار بتقدميها 

دعمًا ماليًا او م�صاعدات اأخرى جلماعات دينية على نف�س اال�صا�س الذي تقدمه جلماعات اخرى ، وبالن�صبة لفقرة 

حرية املمار�صة : ان احلرية الدينية ف�رشت او�صع تف�صري اذ دخلت يف معناها باال�صافة اىل حرية العقيدة وحرية 

العبادة حرية الدعاية الدينية حتى يف حالة ك�ن هذه الدعاية من جانب جمم�عات دينية متطرفة ، ففي حكم �صدر 

لغلبة  املقررة  الر�ص�م  من  العامة  الطرق  يف  الدينية  الكتب  بيع  باإعفاء  عام )1943( حكمت  العليا  املحكمة  عن 

. 
)27(

الطابع الديني على التجاري

ويتبني مما �صبق كيف ان املحكمة العليا قد حمت احلرية الدينية �ص�اء متثلت بحرية االعتقاد الديني او حرية 

ممار�صة العقيدة وق�صت ب�رشورة احرتام العقائد والديانات التي تتن�ع يف املجتمع االمريكي .

                                 

ب - الد�شتور اللبناين :

�صدر الد�صت�ر اللبناين النافذ يف عام 23 ماي� 1926 املعدل ، نظم الد�صت�ر اللبناين يف �صلب وثيقة   

الد�صت�ر هذا احلق حيث ورد يف املادتني )10/9( ، اذ اورد الد�صت�ر اللبناين حرية االعتقاد يف باب احلق�ق 

التي  املادة )19( منه  االعتقاد يف  اللبناين حرية  الد�صت�ر  ، وكفل  الفردية  كاإحدى احلريات  العامة  واحلريات 

واملذاهب  االأديان  جميع  حترتم  تعاىل  هلل  االجالل  فرو�س  بتاأديتها  والدولة  مطلقة  االعتقاد  “حرية  على  تن�س 

اإخالل يف النظام العام وهي ت�صمن  الدينية حتت حمايتها على ان اليك�ن يف ذلك  ال�صعائر  اإقامة  وتكفل حرية 
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 ، وحلماية هذه احلرية ا
)28(

اي�صًا لالأهلني على اختالف مللهم احرتام  نظام االح�ال ال�صخ�صية وامل�صالح الدينية 

الدينية فقد فر�س قان�ن العق�بات اللبناين وفقًا للمادتني )475/474( احلب�س ملدة ترتواح بني �صتة ا�صهر 

وثالث �صن�ات على كل من يقدم على حتفيز ال�صعائر الدينية التي متار�س عالنية، او حّث على االزدراء باإحدى تلك 

ال�صعائر وكذلك من احدث ت�ص�ي�صًا عند القيام باأحدى الطق��س او باالحتفاالت او الر�ص�م الدينية املتعلقة بتلك 

الطق��س او عرقلتها باأعمال ال�صدة او التهديد  وكذلك من هدم او �ص�ه او دن�س ابنية خ�صت بالعبادة وغريها 

مما يكرمه اهل ديانة او فئة من النا�س ، واي�صّا منحت املادة )10( من الد�صت�ر اللبناين الط�ائف الدينية احلق 

باإن�صاء مدار�صها اخلا�صة على ان ت�صري يف ذلك وفقًا لالنظمة العامة التي ت�صدرها يف �صاأن املعارف العم�مية ، 

ويرى البع�س ان الطائفية يف ال�اقع ال�صيا�صي واالجتماعي اللبناين قد اثرت �صلبًا على ممار�صة هذه احلق�ق 

حيث ان الدول التي اعرتفت بحرية املعتقد الديني وعملت على تطبيقها قامت بذلك انطالقًا من مبداأ امل�صاواة بني 

امل�اطنني ، يف حني ان نظام احلكم يف لبنان مبني على الطائفية التي تنفي امل�صاواة بني امل�اطنني وجتعل لبع�صهم 

ب�صب االنت�صاب الديني او املذهبي، اإمكانات تف�ق اإمكانات البع�س االآخر مما يخالف املادة )7( من الد�صت�ر 

اللبناين التي ت�ؤكد على امل�صاواة امام القان�ن لكل اللبنانني ،ويذهب هذا الراأي اىل ان ماكان لدولة دميقراطية 

مثل فرن�صا ان تتفادى ال�ق�ع يف منح الالم�صاواة بني امل�اطنني ل�ال ارتكازها يف تطبيق هذه امل�صاواة على مبداأ 

العلمانية اأي الف�صل بني الدين والدولة ،حيث جاءت يف املادة )2( من د�صت�ر اجلمه�رية اخلام�صة ل�صنة 1958 

باأن )فرن�صا هي دولة علمانية وهي ت�صمن امل�صاواة امام القان�ن لكل م�اطنيها دون متيز يف اال�صل او العرف 

او الدين ( ، يف حني ان عدم االأخذ بهذا املبداأ يف لبنان جعل الط�ائف قادرة من خالل نظمها الت�رشيعية اخلا�صة 

على فر�س الالم�صاواة بني امل�اطنني ، والميكن اخلروج من هذا التناق�س بني املبادئ الد�صت�رية النظرية وبني 

ال�اقع الطائفي الذي مينح الق�انني املذهبية اأول�ية وا�صحة يف كل االم�ر الهامة املتعلقة بحرية الفرد ، اإال من 

خالل االعتماد على ت�رشيع م�حد لكافة اللبنانني انطالقًا من مبادئ العدالة وامل�صاواة ، وهذا الميكن ان يتحقق 

الط�ائف  الق�صاء على  ، والعلمانية التعني  امل�ؤ�ص�صات احلديثة  لبناء دولة  ا�صا�صية  العلمنة كقاعدة  باإقرار  اال 

وطق��صها و�صعائرها اأو الغاء دورها االن�صاين او االجتماعي بل هي تاأكيد على حرية املعتقد الديني وممار�صته 

. 
)29(

دومنا اية ح�اجز وه� كمبداأ يق�م على الت�صامح جتاه االآخر وعلى احرتام حرية معتقده 

 

ج - الد�شتور العراقي :

الفقرة  ومنها  الدينية  العقيدة  ممار�صة  حرية  يف  احلق  ن�س  من  اكرث  يف  العراقي  الد�صت�ر  تناول   

الثانية من املادة )2( التي جاءت من �صمن املبادئ اال�صا�صية  والتي تن�س “ي�صمن هذا الد�صت�ر احلفاظ على 

اله�ية اال�صالمية لغالبية ال�صعب العراقي ، كما وي�صمن كامل احلق�ق الدينية جلميع االفراد يف حرية العقيدة 

“ العتبات  على  تن�س  التي   )10( واملادة   ، “ املندائني  وال�صابئة  وااليزيدين  كامل�صيحني   ، الدينية  واملمار�صة 

املقد�صة واملقامات الدينية يف العراق كيانات دينية وح�صارية وتلتزم الدولة بتاأكيد و�صيانة حرمتها ، و�صمان 
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ممار�صة ال�صعائر بحرية فيها” ، واملادة 37 ويف باب احلريات ن�صت الفقرة ثانيًا على “تكفل الدولة حماية الفرد 

من االإكراه الفكري وال�صيا�صي والديني “ و املادة )42( “ لكل فرد حرية الفكر وال�صمري والعقيدة “ واملادة 

)43( “اواًل : اتباع كل دين او مذهب احرار يف -اأ- ممار�صة ال�صعائر الدينية ، مبا فيها ال�صعائر احل�صينية - 

ب- ادارة االوقاف و�ص�ؤونها وم�ؤ�ص�صاتها الدينية ، وتنظيم ذلك بقان�ن - ثانيًا : تكفل الدولة حرية العبادة 

وحماية اماكنها “ واملادة )41( بينت ان العراقيني احرار يف االلتزام باأح�الهم ال�صخ�صية ، ح�صب دياناتهم 

للن�ص��س  ال�صابق  ال�رشد  ، يالحظ من خالل  بقان�ن  ذلك  وينظم   ، اختياراتهم  او  معتقداتهم  او  مذاهبهم  او 

ممار�صة  وحرية  الدينية  العقيدة  حرية  يف  احلق  على  ن�س  من  اكرث  يف  اكد  الد�صت�ري  امل�رشع  ان  الد�صت�رية 

�صعائرها ، واأوردها تارة من �صمن املبادئ اال�صا�صية للدولة وتارة اخرى من �صمن احلق�ق ، ثم يع�د وي�ؤكد 

على  اكد  قد  الد�صت�ري  امل�رشع  فاإن  ال�صابقة  للم�اد  اإ�صافة   ، احلريات  �صمن  من  التف�صيل  من  ب�صيء  عليها 

التن�ع الديني واملذهبي يف العراق من خالل املادة )3( ، ويف املادة )4( اعطى احلق لالديان االأخرى من �رشيانية 

وارمنية بتعليم ابنائهم اللغة االأم يف امل�ؤ�ص�صات التعليمية احلك�مية او اخلا�صة ، واملادة )2( الفقرة ثانيًا ت�ؤكد 

على الت�جه الديني للدولة من خالل ن�صه على ان “ ي�صمن هذا الد�صت�ر احلفاظ على اله�ية اال�صالمية لغالبية 

ا�صا�س  م�صدر  ،وه�  الر�صمي  الدولة  دين  اال�صالم  ان  على  تن�س  التي  اواًل  والفقرة  العراقي---(  ال�صعب 

للت�رشيع --- “ ، فهذه املادة ت�ؤكد على الت�جه الديني اال�صالمي للدولة مع الن�س على ان هذا الد�صت�ر ي�صمن 

كامل احلق�ق الدينية جلميع االفراد يف حرية العقيدة واملمار�صة الدينية. ومن امل�اد املهمة اي�صًا يف هذا الد�صت�ر 

ه� ن�س املادة )14( التي جاءت يف الباب الثاين حتت عن�ان احلق�ق واحلريات يف الف�صل االول احلق�ق حتت 

الفرع االول احلق�ق املدنية وال�صيا�صية والتي تن�س على “ العراقي�ن مت�صاوون اأمام القان�ن دون متييز ب�صب 

اجلن�س او العرق او الق�مية او اال�صل او الل�ن او الدين او املذهب او املعتقد او --- “

وهذه املادة ت�ؤكد على مبداأ امل�صاواة مابني جميع العراقيني دومنا متييز الأي �صبب ومنها ب�صب الدين   

او املذهب او املعتقد ، وهذا الن�س ي�ؤكد على منع �صيطرة الطائفية على م�ؤ�ص�صات الدولة وامنا ممار�صة ال�صلطة 

تك�ن ملن ه� اهل لها بغ�س النظر عن دينه او معتقده او مذهبه .

بعد ان اوردنا وبينا تناول كل من الد�صاتري النافذة لل�اليات املتحدة االمريكية واللبناين والعراقي   

نبني اوجه ال�صبه واخلالف مابني هذه الد�صاتري ح�ل تنظيمها ملفه�م احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية :

الدينية وحرية  العقيدة  الفرد يف حرية  اكدت على حق  قد  الثالثة  الد�صاتري  ان هذه  ال�صبه يف  اوجه  تتمثل   -1

ممار�صتها .

2- اورد الد�صت�ر االمريكي هذا احلق من �صمن التعديالت الد�صت�رية وخ�صه بالتعديل االول، اما الد�صت�ران 

اللبناين والعراقي فقد ت�صابها من حيث انهما اأوردا هذا احلق من �صمن امل�اد الد�صت�رية ويف باب احلق�ق 

واحلريات .

3- كان الد�صت�ر االمريكي م�جزًا جدا يف ذكره لهذا احلق مقارنة باللبناين والعراقي، اأما الد�صت�ر اللبناين 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية



2
2

1
2

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

فكان و�صطًا يف ذكره لهذا احلق اذ ا�صار اإليه يف املادتني )9 ، 10(، اما الد�صت�ر العراقي فكان مط�اًل ومكررًا ا

يف ذكره لهذا احلق من خالل اال�صار اليه يف العديد من الن�ص��س الد�صت�رية وهي امل�اد )3،2، 10، 37، 41، 

42، 43( وكان يف بع�صها م�جزًا ووا�صحًا ويف بع�س االخر مط�اًل ومكررًا .

4- اكد الد�صت�ر االمريكي على عدم تدخل الدولة يف الدين، واأن م�قف احلك�مة ه� حمايد جتاه جميع االديان 

دومنا متييز ، اأي اجتاهه علماين ، اما الد�صت�ر اللبناين فاأن ت�جهه ديني اذ بنّي ان الدولة ت�ؤدي فرو�س 

للد�صت�ر  م�صابهًا  كان  العراقي  والد�صت�ر   ، االأخرى  واملذاهب  االديان  جميع  وحترتم  تعاىل  هلل  االجالل 

اللبناين وخمتلفًا عن الد�صت�ر االمريكي اذ تبني لنا من ن�ص��س د�صت�ر العراقي ان ت�جه الد�صت�ر ديني 

اذ اكد ان دين الدولة الر�صمي ه� اال�صالم واليج�ز �صن قان�ن يتعار�س مع ث�ابت اال�صالم وي�صمن هذا 

الد�صت�ر احلفاظ على اله�ية اال�صالمية لغالبية ال�صعب العراقي .

وبح�صب راأي الباحث املت�ا�صع فاإن االجتاه العلماين للدولة ي�صمن اكرث حرية ممار�صة العقيدة الدينية لكل دين 

او طائفة النه فعال يحقق امل�صاواة ما بني جميع االديان ويجعل الدولة حمايدة ، اأي ال تدخل يف هذا الدين او ذاك 

الدين ، وال يفر�س دينًا معينًا ، واإمنا ترك ذلك للفرد حتى يختارباعتقاده وقناعته .

وبالن�صبة للقي�د ال�اردة على احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية :  من خالل الكالم عن م�قع احلق   

يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية وما يت�صمنها من ممار�صة ال�صعائر الدينية يف االعالنات واالتفاقيات الدولية 

و يف د�صاتري الدول يتبني لنا باأن هناك جملة من القي�د املفرو�صة على ممار�صة هذا احلق وهذه القي�د جاءت 

كمربرات متمثلة بحماية النظام العام وحماية االآداب العامة واحرتام حق�ق االفراد وحرياتهم يف العديد من 

االعالنات واالتفاقيات الدولية، ومبا ان احلق�ق واحلريات ن�صبية فاإن هذه القي�د قد وردت يف د�صاتري بع�س 

الدول ود�صاتري دول اأخرى اغفلت الن�س على هذه القي�د، و�ص�ف ن��صح ذلك من خالل ال�رشح التايل ، 

وقد  واملكان،  الزمان  باختالف  تختلف  ومرنة  ن�صبية  فكرة  تعد  العامة  واالآداب  العام  النظام  فكرة   

اختلفت نظرة الفقهاء اإليها تبعًا الختالف وجهة نظر كل منهم، فمثاًل يعرف العميد دكي النظام العام بك�نها 

)امل�صلحة االجتماعية ايًا كانت والتي متثل النهج املتعارف عليه يف دولة معينة( ويعرفها الفقيه )اي�صمان( باأنها 

)جمم�عة الق�اعد الرا�صخة حلماية م�صالح االأفراد انف�صهم ب��صفها �رشورية ل�صالم وازدهار اجلماعة التي 

ينتم�ن اليها( ، والنظام العام ان كان ي�جب تقييد احلرية، اإال ان ذلك اليعني انه ينتق�س منها بل ه� �رشوري 

ملمار�صتها ، واال�صكالية ه� عندما تتذرع ال�صلطة بحماية النظام العام فتقيد احلرية وت�صادرها، لذلك البد من 

و�صع ال�ص�ابط الالزمة للنظام العام حتى الت�صتغل من قبل ال�صلطة العامة ، فاحلرية الدينية يجب ان متار�س 

يف حدود النظام العام يف بلد معني وزمن معني ،وان اخلروج عن هذا النظام يجعل هذه احلرية ف��صى ومتردًا 

 ، ومن املربرات االأخرى للحرية الدينية هي حرية االآداب العامة ومن التعاريف التي وردت 
)30(

على نظام العام 

لبيان هذا املفه�م ه� تعريفها )مبا يتالءم او يت�صل بال�صمري او احلا�صة االخالقية او مبادئ ال�صل�ك احلميد 
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دون الق�انني ال��صعية( وعرف كذلك د. عبد الرزاق ال�صنه�ري االآداب العامة ب)جمم�عة الق�اعد التي وجد 

النا�س انف�صهم ملزمني باتباعها طبقًا لنام��س اأدبي ه� وليد املعتقدات امل�روثة ، والعادات املتاأ�صلة ،وماجرى 

به العرف وت�ا�صع عليه النا�س ، وللدين اثر كبري يف تكيفه ، واإن االأ�صا�س يف اعتبار االآداب العامة من م�ص�غات 

تقيد احلرية الدينية هي ان االفراد يعي�ص�ن داخل املجتمع ، وهذا االخري فيه العديد من العادات والتقاليد التي 

او  الديني  املعتقد  الدينية �ص�اء من حيث  االفراد وهم ميار�ص�ن حريتهم  لذلك فعلى  بينها،  تتعار�س فيما  قد 

املمار�صة الدينية ، احرتام االآداب االجتماعية والق�اعد االخالقية داخل جمتمعهم ، وك�ن هذا امل�صطلح )االداب 

البد  لذلك  العامة  ال�صلطات  قبل  من  ي�صتغل  قد  مما  باملرونة  ميتاز  العام(  )النظام  ال�صابق  كامل�صطلح  العامة( 

من و�صع ال�ص�ابط التي تقيد ال�صلطة حتى ال تفر�س قي�دًا على ممار�صة حرية العقيدة الدينية بحجة حماية 

االداب العامة ، والقيد الثالث متمثل )باحرتام حق�ق وحريات االأفراد االآخرين( اأي فرد ميار�س حريته يجب 

عليه ان ميار�صها بال�صكل الذي ال يقدح بحق�ق وحريات االأفراد االآخرين يف املجتمع واذا فعل عك�س ذلك فاإن 

النتيجة هي الف��صى ، واحلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية كغريها من احلريات يجب ان ميار�صها الفرد 

ب�صكل ال ي�ؤدي اىل االإ�رشاربحق�ق وحريات االفراد يف املجتمع واإن فعل فمعنى ذلك انه جتاوز القي�د املفرو�صة 

 ، ود�صاتري الدول عندما تن�س على حق�ق االن�صان 
)31(

على حماية احلرية الدينية مما يعر�صه للجزاء القان�ين 

وحرياته اال�صا�صية فاإنها التكتفي بتعداد هذه احلق�ق بل تبني اهمية هذه احلق�ق واحلريات وتق�م كذلك ب��صع 

املعامل املهمة ملمار�صة هذه احلق�ق واحلريات ، لذلك نالحظ ان امل�رشع الد�صت�ري كثريا ما يعالج احكام احلرية 

الدينية فيحدد بع�س القي�د املهمة لها ويرتك البع�س االآخر للم�رشع العادي الذي يق�م بدوره باإكمال ما بداأ به 

امل�رشع الد�صت�ري في�صع قي�دا على احلرية الدينية وفقا لروؤية امل�رشع الد�صت�ري ، وباإجراء مقارنة بني بع�س 

الد�صاتري النافذة نالحظ مثال يف الد�صت�ر االمريكي ال ي�جد ن�س فيه يقيد من احلق�ق واحلريات ، بالن�صبة ملا  

“  ال يج�ز الي والية ان حترم �صخ�صًا من احلياة  ورد يف تعديل 14 عن احلق�ق املدنية يف الفقرة االوىل اذ ن�صت 

باأن تراعي  “ هذه الفقرة تقيد ال�اليات  القان�نية ال�صحيحة  او احلرية او املمتلكات دون مراعاة االإجراءات 

االجراءات القان�نية التي ين�س عليها القان�ن عندما حترم �صخ�صًا من حياته او حريته او ممتلكاته ، وهذة 

التعديل االول  اأخرى وردت يف  ، وهناك فقرة  ال�اليات ولي�س على احلق�ق واحلريات  الفقرة ت�صع قيدًا على 

اخلا�س بحرية العبادة ، وهذه الفقرة تفر�س قيد على الك�نغر�س متمثاًل مبنعها من اإ�صدار قان�ن خا�س باإقامة 

دين من االأديان او مينع حرية ممار�صته ، من خالل ما �صبق يتبني لنا انه ال ي�جد ن�س يف الد�صت�ر االمريكي 

يقيد من احلق�ق واحلريات املمن�حة لالفراد �ص�اء تعلق القيد بالنظام العام او االآداب العامة او باحرتام حق�ق 

االآخرين ، وبالن�صبه. للد�صت�ر اللبناين النافذ كما بينا باأن املادة )9( منه نظمت حرية االعتقاد والدين وممار�صته 

وبينت باأن تكفل الدولة حرية االعتقاد و اإقامة ال�صعائرالدينية وحمايتها على ان ال يك�ن يف ذلك اإخالل بالنظام 

العام ، واملادة )10( من الد�صت�ر بينت ان التعليم حر ما مل يخل بالنظام العام اأو يتناَف مع االداب او يتعر�س 

لالنظمة  ان�صاء مدار�صهم اخلا�صة وفقا  الط�ائف يف  ان مي�س حق  املذاهب، وال ميكن  او  االديان  احد  لكرامة 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنميةحمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية



2
4

1
2

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

العامة ، يالحظ من الن�صني الد�صت�ريني ال�صابقني ان الد�صت�ر اللبناين قيد حرية االعتقاد وممار�صة ال�صعائر ا

الدينية بقيد عدم االخالل بالنظام العام دون اال�صارة اىل قيد االآداب العامة وقيد احرتام حق�ق االآخرين. واملادة 

االخرى تكلمت عن حرية التعليم وبينت ان هذة احلرية مقيدة بالنظام العام واالآداب ومراعاة كرامة االديان 

والط�ائف االخرى اأي ان هذة املادة قيدت حرية التعليم دون ان تقيد احلرية الدينية نف�صها ، ن�صتنتج من ذلك 

اأن امل�رشع اللبناين قيد احلق يف حرية االعتقاد الديني وممار�صته بقيد النظام العام فقط ، اما امل�رشع الد�صت�ري 

العراقي فاإنه مل ي�رد ن�صًا خا�صًا يقيد من خالله حق الفرد يف ممار�صة العقيدة الدينية وامنا ا�صار اىل هذا القيد 

“ لكل فرد احلق يف اخل�ص��صية ال�صخ�صية مبا ال يتنافى مع  يف ن�ص��س اخرى منها املادة)17( التي تن�س 

حق�ق االآخرين واالآداب العامة “ هذا الن�س يقيد حق اخل�ص��صية ال�صخ�صية التي ميكن ان ندرج حتتها حقًا 

يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية التي تنط�ي على جانب من خ�ص��صية الفرد وما يرتتب على ذلك من تقييدها 

باأحرتام حق�ق االآخرين ومراعاة االآداب العامة ، واملادة )46( املتعلقة بتقييد احلق�ق واحلريات التي تن�س 

اأي من احلق�ق واحلريات ال�اردة يف هذا الد�صت�ر او حتديدها اال بقان�ن او  “ ال يك�ن تقييد ممار�صة  على 

بناًء عليه على ان ال مي�س ذلك التحديد والتقييد ج�هر احلق او احلرية “ ، هذا الن�س الد�صت�ري جاء عاّمًا من 

حيث ال�صياغة ومن حيث انه تكلم عن جميع احلق�ق واحلريات املن�ص��س عليها يف الد�صت�ر مبا فيها احلق يف 

ممار�صة العقيدة الدينية وجعل تقييدها من خالل القان�ن او بناًء عليه مع و�صع �رشط ه� ان ال مي�س التقييد 

ج�هر احلق او احلرية ، يفهم مما �صبق ان امل�رشع الد�صت�ري العراقي مل ي�رد ن�صًا خا�صًا يقيد من خالله احلق 

يف ممار�صة العقيدة الدينية واإمنا ورد القيد يف ن�س عام وهذا الن�س ترك التقييد للقان�ن اأي للم�رشع العادي دون 

و�صع �ص�ابط كافية، وهذا م�قف ال يحمد عليه وكان من االف�صل ان ي��صح الد�صت�ر هذه القي�د ويبينها ويف 

اطارها ي�صدر امل�رشع القان�ن املقيد لهذة احلق�ق حتى ال تتنافى تلك القي�د مع ج�هر احلق او احلرية وفقا ملا 

بينه الد�صت�ر ، تبني لنا مما �صبق ان الد�صت�ر العراقي قيد احلرية ال�صخ�صية باالآداب العامة واحرتام حق�ق 

االآخرين ، وذهبنا اىل انه ميكن ادراج حرية العقيدة الدينية وممار�صتها من �صمن احلرية ال�صخ�صية عندئذ يك�ن 

القيد متمثاًل باحرتام حق�ق االآخرين ومراعاة االآداب العامة .

بعد ان اأجرينا مقارنة بني الد�صاتري الثالثة ال�صابقة الذكر يتبني لنا ان الد�صت�ر االمريكي ال يح�ي   

على ن�س يقيد احلق�ق واحلريات مبا فيها احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية ، و الد�صت�ر اللبناين قيد حرية 

االعتقاد الديني وممار�صتها بعدم االخالل بالنظام العام فقط دون اال�صارة اىل القي�د االخرى ، اما الد�صت�ر 

العراقي فاإنه مل ياأِت بن�س خا�س يقيد احلق يف ممار�صة العقيدة الدينية وامنا ا�صار اىل تقييد احلرية ال�صخ�صية 

باالداب العامة واحرتام حق�ق االآخرين ، والتي ذهبنا اىل انه ميكن اإدراج احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية 

من �صمن احلرية ال�صخ�صية فت�صبح ،وفقا لذلك احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية، مقيدة باالآداب العامة 

واحرتام حق�ق االخرين ، واورد ن�صًا عامًا ح�ل تقييد احلق�ق واحلريات بالقان�ن او بناءا عليه على ان ال مي�س 

التقييد ج�هر احلق او احلرية .

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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اإغفال الد�صت�ر لذكر القي�د على احلق�ق واحلريات مبا فيها احلق يف حرية  هناك من يذهب اىل ان   

ممار�صة العقيدة الدينية او عدم ذكر هذة القي�د ب��ص�ح، ال يغري �صيئا من ال�اقع ، فال بد من ات�صاق احلرية 

قد  القي�د  هذه  مثل  ان  ذلك   ، االخرين وحرياتهم  بحق�ق  واأاّل ت�رش  العامة  واالآداب  العام  النظام  مع  الدينية 

ا�صتقرت يف ال�صمري القان�ين للم�اطن ، فمثال الد�صت�ر امل�رشي ل�صنة 1971 مل ين�س على اأي قيد على احلرية 

الدينية فقد جاء ن�س املادة )46( “ تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�صة ال�صعائر الدينية “ اال ان املحكمة 

تكمله  ان  عليها  الد�صت�ر  يف  نق�صا  يعترب  الدينية  احلرية  قي�د  اىل  االإ�صارة  عدم  ان  اعتربت  العليا  الد�صت�رية 

وذهبت املحكمة اىل “ اما حرية ال�صعائر الدينية فهي مقيدة بقيد اأف�صحت عنه الد�صاتري ال�صابقة واغفله الد�صت�ر 

احلايل، اال وه� قيد عدم االخالل بالنظام العام او االداب العامة ، ومما ال ريب فيه ان اغفال هذا القيد ال يعني 

ا�صقاطه ، ذلك ان امل�رشع راأى هذا القيد غنيًا عن االثبات والن�س عليه �رشاحة باعتباره امرًا بديهيا واأ�صال 

د�صت�ريا يتعني اعماله ول� اغفل الن�س عليه ” .

  لذلك وا�صتنادا للفكرة ال�صابقة يذهب البع�س اىل ان عدم اإ�صارة الد�صت�ر العراقي احلايل على ن�س خا�س يقيد 

احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية ال يعني اإطالق هذا القيد الن اغلب الد�صاتري العراقية ال�صابقة قد قيدت 

هذا احلق مما جعل من القيد اأمرا م�صتقرا يف النظام الد�صت�ري العراقي، وا�صتنادا لذلك ميكن ان نذهب اىل انه 

قد ن�صاأ عرف د�صت�ري مكمل بجانب الن�ص��س الد�صت�رية يذهب اىل  تقييد هذا احلق باحرتام النظام العام او 

. 
)32(

االآداب العامة 

املطلب الثالث

اأثر املعتقد الديني واملذهبي على ممار�شة احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

بعد اأن بينا مفه�م احلرية الدينية ب�صطريها حرية املعتقد وحرية ممار�صة ال�صعائر الدينية ، يثار �ص�ؤال مهم جدا، 

ويتمثل باالآتي : هل من �صاأن املعتقد الديني او املذهبي الذي ينتهجه الفرد اأن يك�ن مانعًا من ممار�صته للحق�ق 

املدنية وال�صيا�صية اأم ال ؟

الديني  الفرد  تبعية  تاأثري  بيان مدى  لهما دور مهم يف  ان نبحث يف مفه�مني  ال�ص�ؤال نحتاج  لالجابة على هذا 

متناولني   ،) الت�افقية  الدميقراطية  و  )امل�صاواة  مفه�ما  وهما   ، الدولة  داخل  حق�قه  ممار�صة  على  واملذهبي 

املفه�مني وفق االآتي :

-امل�صاواة : للم�صاواة مظاهر ثالث هي )امل�صاواة اأمام القان�ن – امل�صاواة اأمام الق�صاء – امل�صاواة يف التكاليف 

العامة ( ، ومبداأ امل�صاواة مبظاهره الثالثة يعني اأن جميع االفراد الذين تت�افر فيهم نف�س ال�رشوط يجب ان 

يعامل�ا ب�صكل متماثل دون متييز اأمام القان�ن الي �صبب وان يتمتع�ا بنف�س احلق�ق على ا�صا�س التكاف�ؤ ولي�س 

التمييز، وعدم اختالف املحاكم باختالف املراكز االجتماعية للمتقا�صني حيث اأن اجلميع مت�صاوون يف اإجراءات 
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 ب�صكل ا
ُ
التقا�صي امام املحاكم العادية املخت�صة ، واأن ي�صتفيد اجلميع من خدمات الدولة واأن يتحمل�ا االعباء

مت�صاٍو .

وقد اأكد د�صت�ر العراق على هذا املبدء من خالل املادة )14( منه “ العراقيي�ن مت�صاوون اأمام القان�ن دون 

متييز ب�صبب اجلن�س او العرق -----او الدين او املذهب او املعتقد ----” ، وا�صتنادا لذلك فاأن احلق�ق 

املدنية وال�صيا�صية التي جاء بها الد�صت�ر هي جلميع امل�اطنني دومنا متييز . 

املجتمع  فئات  لكل  ال�صيا�صني  الزعماء  اىل  الدولة  ادارة  ت�صند  ان  اأ�صا�س  تق�م على   : الت�افقية  -الدميقراطية 

التعددي حيث تت�صكل وتتعاون يف ائتالف وا�صع حلكم البالد بغ�س النظر عما ت�صكله هذه الفئات من ن�صبة يف 

عدد �صكان الدولة .

وتق�م هذه الدميقراطية على اأ�صا�س :

1- احلكم من خالل اأئتالف وا�صع من الزعماء ال�صيا�صني من كافة القطاعات الهامة يف املجتمع املتعدد الق�ميات 

واملذاهب .

2- الفيت� املتبادل اأو حكم االأغلبية املرتا�صية التي ت�صتعملها االقلية ك�صالح ب�جه االغلبية اذا ما �صعرت باأن 

. 
)33(

م�صاحلها اأمام خطر 

التي تتك�ن من مك�نات دينية ومذهبية ولغ�ية  الت�افقية قد تك�ن حال يف الدول غري املتجان�صة  الدميقراطية 

تهدد  داخلية  �صيا�صية  اأزمة  او   ، ، كفرتة حت�ل دميقراطي  الدولة  بها  معينة متر  ، يف فرتات  متعددة  وعرقية 

ا�صتقرارها .

ول�عدنا اىل د�صت�ر العراق يالحظ اأن الد�صت�ر قد اأخذ بهذا الن�ع من الدميقراطية من خالل املادة   

)49( التي تن�س على “ يتك�ن جمل�س الن�اب من عدد من االع�صاء بن�صبة مقعد واحد لكل مائة الف ن�صمة من 

نف��س العراق ميثل�ن ال�صعب العراقي باأكمله ، يتم انتخابهم بطريق االقرتاع العام ال�رشي املبا�رش ، ويراعى 

، ت�ؤكد على  “ ، يالحظ العبارة )يراعى متثيل �صائر مك�نات ال�صعب فيه (  متثيل �صائر مك�نات ال�صعب فيه 

االأخذ بالدميقراطية الت�افقية يف ت�صكيل جمل�س الن�اب ، ومبا ان نظام العراق برملاين فاإن ملجل�س الن�اب دورًا 

مهمًا يف ت�صكيل ال�زارة  ، ويف حتديد ال�صيا�صة التي يفرت�س ان ت�صري عليها ، على ا�صا�س اأن ت�صكيل وممار�صة 

الت�افقية  الدميقراطية  ان  اأي  الن�اب(،  الربملان )جمل�س  ثقة  على  اىل احل�ص�ل  يحتاج  لعمله  ال�زراء  جمل�س 

 ، ال�اقع  اأر�س  على  مطبق  ه�  ما  وهذا  للد�صت�ر،  وفقا  اي�صا  ال�زراء  جمل�س  ت�صكيل  يف  بها  ي�ؤخذ  التي  هي 

وان كانت لهذه الدميقراطية مربراتها املتمثلة مب�صاركة جميع املك�نات واالأطياف يف بناء دولة العراق �صيا�صيا 

واإداريا واقت�صاديا ، اإال ان تطبيق هذه الدميقراطية يجب ان ال ي�ؤدي اىل اخلروج عن الهدف الذي من اجله 

االنتماء  ب�صبب  اخر  على ح�صاب  ملك�ٍن  تهمي�س  ، دون  الدولة  واإدارة  بناء  م�صاركة اجلميع يف  ، وه�  و�صعت 

الديني اواملذهبي اوالطائفي ، ويغ�صى من هذه الدميقراطية، ل� خرجت عن هدفها، ان ت�لد عرفا د�صت�ريا يتمثل 
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املنا�صب  له ان يتقلد بع�س  با�صرتاط تبعية وانتماء امل�اطن ملذهب ديني او طائفي او ق�مي معني حتى يحق 

ال�صيادية املهمة داخل الدولة ، كما حدث يف لبنان ، حيث ان د�صت�رها لعام 1926 مل يت�صمن �رشطا خا�صا مبن 

يتقلد من�صبًا معينًا يف الدولة ولكن العرف الد�صت�ري اأن�صاأ قاعدة د�صت�رية تت�صمن ا�صرتاط ان يك�ن من�صب 

 .
)34(

رئي�س اجلمه�رية مل�اطن م�صيحي ومن�صب رئي�س ال�زراء مل�صلم �صني ومن�صب رئي�س ال�زراء مل�صلم �صيعي 

ويف العراق منذ بداأ تطبيق د�صت�ر عام 2005 فاإن الدورة االنتخابية االوىل ملجل�س الن�اب التي جرت عام 2005 

والثانية التي جرت عام 2010 متخ�س عنهما تطبيق الدميقراطية الت�افقية يف ت�زيع بع�س املنا�صب ال�صيادية 

املهمة يف الدولة ، من خالل جعل رئا�صة اجلمه�رية مل�صلم ك�ردي ، ومن�صب رئي�س ال�زراء مل�صلم �صيعي ومن�صب 

رئي�س جمل�س الن�اب مل�صلم �صني ، وجرت الت�افقية كذلك يف احلقائب ال�زارية ويف تروؤ�س امل�ؤ�ص�صات التنفيذية 

وامل�صتقلة داخل الدولة اي�صا ، وتكرار ت�زيع املنا�صب بهذا ال�صكل من �صاأنه ان�صاء عرف د�صت�ري مكمل ، كما 

حدث يف لبنان . 

وكما بينا ان تطبيق هذه الدميقراطية يجب ان ال ت�ؤدي اىل اخلروج عن الهدف الذي من اأجله و�صعت،   

او  الديني  االنتماء  ب�صبب  ، دون تهمي�س ملك�ن على ح�صاب اخر  الدولة  واإدارة  بناء  وه� م�صاركة اجلميع يف 

املذهبي اوالطائفي ، ف�صال عن ذلك يجب عدم اإهمال املبداأ الد�صت�ري املهم وه� )امل�صاواة( ما بني اجلميع دون 

متييز ، وامل�صاواة مبظاهرها الثالثة ت�صمن تكاف�ؤ الفر�س للجميع ، بحيث يحق الي م�اطن تت�افر فيه ال�رشوط 

القان�نية الالزمة ان يتقلد اأي وظيفة او مركز داخل الدولة دون متييز قائم على ا�صا�س ديني او طائفي او ق�مي.

تظل  اأنها  اال   ، احلاالت  بع�س  يف  �صيا�صيًا  وحاًل  معا�رشة  دميقراطية  هي  كانت  ان  الت�افقية  والدميقراطية 

دميقراطية االغلبية القائمة على ا�صا�س حكم االغلبية واحرتام حق�ق االقلية وفتح الطريق امامهم لتقلد املنا�صب 

ال�صيادية يف الدولة ، هي الدميقراطية التي يفرت�س ان تطبق داخل الدولة  ولكن يف جمتمع ي�ص�ده امل�صاواة امام  

والقان�ن ويك�ن تداول ال�صلطة فيه �صلميًا وفق انتخابات نزيهة �صفافة .

وامل�صكلة امام احلالة العراقية هي حماولة تهمي�س بع�س املك�نات ، والتالعب بالن�ص��س الد�صت�رية وعرقلة 

تنفيذها العتبارات �صيا�صية اأكرث منها قان�نية ، ف�صال عن عدم اإجراء تعداد عام ل�صكان العراق منذ عام 1998 ، 

وهذا اأثر �صلبا على تداول ال�صلطة داخل الدولة وعلى عدم معرفة العدد احلقيقي للم�اطنني امل�ؤهلني للم�صاركة 

يف االنتخابت ، وكما ه� معروف فاإن االنتخابات النزيهه هي املعيار ال�رشعي والقان�ين يف حتديد من ميار�س 

ال�صلطة نيابة عن ال�صعب ومن يتقلد املنا�صب ال�صيادية داخل الدولة ، وهي ال��صيلة الدميقراطية لتداول ال�صلطة 

اأجراء االنتخابات ب�صكل �صفاف حتتاج اىل معرفة عدد ال�صكان والناخبني ب�صكل �صحيح ولي�س اعتباطيًا .
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بعد ان انتهينا من كتابة بحثنا هذا امل��ص�م ) تنظيم احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية - من�ذج   

االمريكية  املتحدة  ال�اليات  من  لكل  النافذة  الد�صاتري  بني  ما  مقارنة  درا�صة   )  2005 لعام  العراق  د�صت�ر 

والد�صت�ر اللبناين والد�صت�ر العراقي، ت��صلنا اىل بع�س من اال�صتنتاجات والت��صيات ندرجها كاالآتي :

ت�جد ثالثة طرق للن�س على احلق�ق واحلريات: اما الن�س عليها يف ديباجة الد�صت�ر او الن�س عليها يف �صلب 

الد�صت�ر او اعتماد ل�ائح وم�اثيق دولية ، وتبني لنا من خالل اتباع منهج املقارنة  ان الد�صاتريالنافذة لكل من 

ال�اليات املتحدة االمريكية والد�صت�ر اللبناين وال�صت�ر العراقي قد ت�صابهت يف الن�س على احلق�ق واحلريات 

يف �صلب د�صاتريها.

تعددت التعاريف التي جاء بها الفقهاء ح�ل تعريف احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية ، ومن   

خالل هذه التعاريف  ميكن ان نعرفها باأنها ) حق الفرد يف اختيار الدين الذي يعتقده وي�ؤمن به دون اإكراه وكذلك 

حريته يف ممار�صة �صعائر هذا الدين �ص�اء ب�صكل علني او خفي وفقا ملا متليه عليه تعاليم دينه ( .

من  ادرجها  فالبع�س  الدينية  العقيدة  ممار�صة  حرية  يف  للحق  القان�نية  الطبيعة  ح�ل  الفقه  اختلف   

�صمن احلريات املعن�ية ، واالآخر ادرجها من �صمن احلريات واحلق�ق الفكرية ، واالآخر ادرجها يف باب احلق�ق 

العامة ، وهناك من ادرجها من �صمن حرية الراأي ، ومن خالل املقارنة بني الد�صاتري النافذة لكل من ال�اليات 

اأدرجها مع حرية  االمريكي  الد�صت�ر  ان  لنا  تبني   ، العراقي  والد�صت�ر  اللبناين  والد�صت�ر  االمريكية  املتحدة 

الراأي واالجتماع، واللبناين ادرجها مع احلق�ق اال�صا�صية ، والعراقي ادرجها مع املبادئ اال�صا�صية وكذلك 

�صمن احلق�ق واحلريات .

كان لالعالنات واالتفاقيات الدولية دور مهم يف تنظيم احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية من خالل الن�س 

العاملي  واالعالن   ،1789 ل�صنة  الفرن�صي  وامل�اطن  االن�صان  حق�ق  اعالن  منها  ن�ص��صها  من  بع�س  يف  عليها 

حلق�ق االن�صان ل�صنة 1948، والعهد الدويل للحق�ق املدنية وال�صيا�صية ل�صنة 1966، واعالن االمم املتحدة ح�ل 

ازالة كل اأ�صكال التع�صب والتمييز ب�صبب الدين او املعتقد ل�صنة 1981 .

اأن احلق�ق ن�صبية، وقد  اأ�صا�س  ت�جد قي�د وردت على احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية على   

وردت هذة القي�د يف االتفاقيات الدولية ويف د�صاتري بع�س الدول وتتعلق باأحرتام النظام العام واالآداب العامة 

واحرتام حق�ق االآخرين ، وتبني لنا يف البحث ومن خالل املقارنة ان الد�صت�ر االمريكي مل يحِ� على ن�س مقيد 

لهذا احلق ، اما الد�صت�ر اللبناين فقد ا�صار اىل قيد بعدم االخالل بالنظام العام ، والد�صت�ر العراق مل ياأِت بن�س 

خا�س مقيد لهذا احلق، ولكن ا�صتنتجنا ان الد�صت�ر ترك اأمر التقييد للم�رشع من خالل قان�ن اأو بناًء عليه على 

ان ال مي�س التقييد ج�هر احلق او احلرية ، وا�صتنتجنا كذلك اأنه ميكن اإدراج هذا احلق مع احلرية ال�صخ�صية 

وعندئذ فان هذا احلق �صاأنه �صاأن احلرية ال�صخ�صية مقّيد باالآداب العامة واحرتام حق�ق االآخرين .

ام ت�جه كل من  والدولة  الدين  اأي ف�صل بني  علماين  االمريكي  الد�صت�ر  ان ت�جه  البحث  لنا من خالل  تبني 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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الد�صت�ر اللبناين والعراقي ،فه� ديني وكان هذا اكرث و�ص�حا يف الد�صت�ر العراقي. واقرتحنا ان يك�ن الت�جه 

علمانيًا ك�نه �صامنًا اكرث ملمار�صة احلق يف حرية ممار�صة العقيدة الدينية على ا�صا�س امل�صاواة واالحرتام ما بني 

اجلميع .

اإيراد ن�س خا�س يح�ي على مبادئ وا�صحة تبني القي�د ال�اردة على هذا احلق وعدم ترك  نقرتح   

االمر للم�رشع او ال�صلطة حتى ال ت�صتغل مبا ي�ؤثر على ج�هر احلق او احلرية .

ان الدميقراطية الت�افقية ان كانت لها مربرها يف دولة مثل العراق التي ت�صم مك�نات مذهبية ودينية خمتلفة 

اال ان جناحها يحتاج اىل وج�د ثقة ما بني املك�نات ال�صيا�صية املختلفة داخل الدولة واىل عدم تهمي�س مك�ن 

اآخر ، وان جترى االنتخابات يف ج� من ال�صفافية وامل�صداقية واال�صتقاللية بعيدا عن التدخالت  على ح�صاب 

احلك�مية واحلزبية امل�صيطرة على الدولة ، من �صاأن ت�زيع املنا�صب على اأ�صا�س طائفي اأن ي�لد عرفا د�صت�ريا 

مكمال ي�ؤدي اىل ا�صرتاط تبعية دينية ومذهبية معينة ملن يرغب يف تقلد من�صب مهم داخل الدولة ، وهذا يخالف 

مبداأ امل�صاواة الذي اأكده الد�صت�ر يف اأن اجلميع اأمام القان�ن �ص�ا�صية دون متييز ب�صبب ديني او مذهبي او 

طائفي .

ا�صا�س حكم  على  قائمة  تك�ن  ان  ب�رشط  احرتام احلق�ق واحلريات  ا�صا�س  االغلبية هي  ان دميقراطية   -10

االغلبية واحرتام حق�ق االقلية وفتح الطريق امامها لتقلد املنا�صب ال�صيادية يف الدولة ، وجناح هذه الدميقراطية 

يك�ن يف جمتمع ي�ص�ده امل�صاواة امام القان�ن ، ويك�ن تداول ال�صلطة فيه �صلميًا وفق انتخابات نزيهة �صفافة.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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تطور تنظيم االت�صاالت على وقع التطور التكنولوجي

)تداخل ما بنينّ االعتبارات اال�صرتاجتية و املنطق االقت�صادي(

د.وائل زين

كلية احلقوق – اجلامعة اللبنانية

ِAbstract

 The telecommunications sector has developed in the last recent years from 
monopoly to competition.
 After many years of the public sector monopoly (as in the French model) or the 
private sector (as in the American model) the decision-makers has formed a conviction 
that they need to move to competition and pluralism.
 Since the establishment of the telecommunications sector was being disputed 
between two points of view to deal with. One considers it as a pragmatic - scientifically 
- economic way as in the American model, and the second consider it as an ideological - 
political –security way, as in the French model.
 Both models have admit the need of monopoly in the regulating of the sector,  but 
everyone in his own point of view .
 This Difference in perception Dealing with the communication sector  did not stop 
in to competition Stage, but it continued more than before.
 At the Beginning of  the seventies and under the influence of liberal thought 
and technological developments in this sector, It has been proved in the United States 
and from a scientific pragmatic point of view that we need to break the monopoly in the 
communication sector and move to pluralism operators.
 In contrast, the French model in regulating the communication sector was linked 
to his political ideology, which did not provide satisfactory answers on the way to deal with 
technological developments in the sector.
 Under the influence of technological development in the telecom sector it forced to 
adopt new concepts to regulate the sector and try to adopt it in accordance with its political 
point of view to this sector. The contemporary development of telecommunications in the 
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 French model is based on the economic fundamentals incompatible with its fundamentalا
bases, which is a political ideology.
 This conflict made many problems and wrong understanding for the fundamental 
principles of this sector. And led to put the political -  ideological in the face of  the 
economical.
 This study try to highlight on the historical evolution of the telecommunications 
sector from this two points of view (political and economic) therefore this study try to 
understand the phenomena that prevail on the current role of the telecommunications 
sector in contemporary society.

املُقّدمة

نقل  بعد  ت�صتطيع  وو�صائله  االت�صال  �صبكات  تكن  مل  الع�رشين  القرن  من  ال�صبعينيات  مطلع  حتى   

َ�ر والن�ص��س يف اآٍن معًا لكن هذا االأمر تغرّي بعد ب�صع �صن�ات، ففي بداية ال�صبعينيات انتهت  ال�ص�ت وال�ُصّ

)ن�ص��س،  البيانات  نقل  على  قادرة  بينها  ما  يف  ح�ا�صيب  عدة  تربط  �صبكة  بناء  من  االأمريكية  الدفاع  وزارة 

�َص�ر(. كانت الغاية االأ�صا�صية من بناء مثل هذه ال�صبكة ا�صتمرار الت�ا�صل ما بني املراكز الع�صكرية يف 
ُ
�ص�ت، 

 .
)1(

حال وق�ع هج�م ع�صكري يدّمر جزءًا من �صبكات االت�صاالت التقليدية

يف ال�قت نف�صه كانت عدة جامعات يف ال�اليات املتحدة االأمريكية تن�صئ �صبكات مماثلة لغايات علمية   

جتريبية. مع ظه�ر هذه ال�صبكات، مّت يف مرحلة الحقة �صياغة بروت�ك�الت )اأو لغة معل�ماتية( ت�صمح للحا�صبات 

امل��ص�لة بهذه ال�صبكات �ص�اء اأكانت تابعة للجامعات اأو للجي�س االأمريكي بالت�ا�صل يف ما بينها.

ترابط هذه ال�صبكات املختلفة وتبادلها للبيانات يف ما بينها وّلد ما �صيعرف الحقًا باالإنرتنت.

فيما بعد، وبدءًا من نهاية الثمانينيات، ان�صم الهاتف اخللي�ي باأجياله املختلفة اإىل القطاع  واأ�صبح   

.الحقًا، حدثت تط�رات 
)2(

�ه تدريجيًا منتجًا م�جهًا اإىل العامة ي�صهد رواجًا كبريًا على عك�س ما افرت�صه ُمروجِّ

البدء  متتالية يف قطاع االت�صاالت خا�ّصًة جلهة تقارب هذا القطاع مع القطاع املرئي وامل�صم�ع،واأي�صًا جلهة 

بن�رش ال�صبكات ذات ال�صعات العالية القادرة على نقل البيانات ب�رشعات هائلة. هذه التط�رات اأّدت اإىل تقارب 

ن من الت�ا�صل مع ال�صخ�س حيثما ت�اجد  االخرتاعات التكن�ل�جية يف ما بينها واأوجدت ا�صتعماالت جديدة متكِّ

وكيفما تنّقل )تقارب االإنرتنت واخللي�ي مثاًل(.

خالل تلك ال�صن�ات من التط�رات التكن�ل�جية ن�صاأ يف ال�اليات املتحدة االأمريكية تيار ينادي بك�رش   

االحتكار يف قطاع االت�صاالت واإعادة هيكلته عرب املبادئ التالية:
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1( ن�رش املناف�صة ومنح املزيد من الرخ�س يف القطاع.

.)operation( اإعادة نظر جذرية يف عملية تنظيم القطاع وف�صل هذه العملية عن عمليات ت�صغيل القطاع )2

3( خ�صخ�صة امل�صغل العام التابع للدولة.

هذه املقاربة اجلديدة للقطاع تعترب اأّن هذه املبادئ املذك�رة اأعاله هي الكفيلة بتط�ير القطاع وحتديثه   

وا�صتيعاب التط�رات التكن�ل�جية املت�صارعة يف هذا القطاع.

وهي تعترب اأن االحتكار امل�ج�د يف القطاع �ص�اٌء اأكان خا�ّصًا اأم عاّمًا يكّبل القطاع ومينع اال�صتفادة   

من قدرات التفاعل والتاأثري التي يكتنزها القطاع على ال�صعد املالية و االقت�صادية واالجتماعية وال�صيا�صية.

القطاعات  يف  املناف�صة  اإدخال  باأهمّية  تنادي  اأبحاث  مراكز  اقت�صادية طرحتها  نظريات  على  التيار  هذا  يرتكز 

التناف�صية. ترافق �صع�د  اأبرز تلك النظريات نظرية االأ�ص�اق  االإنتاجية عم�مًا واالت�صاالت خ�ص��صًا. ولعل 

هذه النظريات يف ال�اليات املتحدة االأمريكية مع �صع�د الفكر الني�ليربايل الذي ينادي بدولة احلد االأدنى، ويرفع 

�صعار دولة اأقل دولة اأف�صل وقد و�صل اأرباب هذا التيار اإىل احلكم يف ال�اليات املتحدة االأمريكية مع تب�ء الرئي�س 

ّدة الرئا�صة عام 1981.
ُ

رونالد ريغن �ص

لقد وّلد التقاء النظريات االقت�صادية التي تنادي باملناف�صة مع الفكر النيب�ليربايل م�ًجة كبريًة من   

م هذه القطاعات. حترير القطاعات االإنتاجية والتخفيف من القي�د التي تنظِّ

املا�صي وامتّدت �صيئًا  القرن  الثمانينيات من  االأمريكية مطلع  املتحدة  ال�اليات  بداأت يف  هذه امل�جة   

اأنحاء العامل، وكان قطاع االت�صاالت يف مقدمة تلك القطاعات االإنتاجية التي �صهدت تغرّيات  اإىل �صائر  ف�صيئًا 

هيكلية كبرية، فتحت �صغط �رشكات االت�صاالت العمالقة يف ال�اليات املتحدة االأمريكية بذريعة اإيجاد اأ�ص�اق لها 

يف اخلارج بعد �رشب احتكار القطاع يف ال�اليات املتحدة االأمريكية، مت ت�صدير هذه املبادئ املتعلِّقة باإعادة هيكلة  

هذا املرفق اإىل العديد من دول العامل �ص�اٌء املتقدم منها اأم النامي.

لقد ا�صت�عب العديد من هذه الدول تلك ال�صيا�صات القطاعية ولكن بكثري من امل�صاكل وال�صع�بات،   

ذلك الأّن تلك املبادئ ت�صتند اإىل مقاربة اقت�صادية – براغماتية للقطاع حتاول ا�صتثماره على جميع ال�صعد وبكل 

االإمكانات.

بينما النظرة االأ�صا�صية للقطاع يف معظم تلك الدول التي ا�صت�ردت املبادئ كانت مبنّية على اعتبارات   

ا�صرتاتيجية – �صيا�صية. فقطاع االت�صاالت وفق هذه النظرة يجب اأن يك�ن حتت ال�صيطرة الل�صيقة للدولة اأو 

ال�صلطة ال�صيا�صية نظرًا خلط�رته وحل�صا�صيته.

– االجتماعية لهذا القطاع حتتل املرتبة الثانية بعد االعتبارات  وفق هذه النظرة، فاإّن االأبعاد االقت�صادية 

االإيدي�ل�جية ال�صيا�صية.
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لقد �صهد قطاع االت�صاالت يف الدول التي تعتمد االحتكار العام للقطاع �صل�صلًة من االأزمات املتتالية ا  

الت�فيق الدائم يف اإدارته بني االعتبارات ال�صيا�صية – اال�صرتاتيجية والتي لها االأول�ية و بني حماولة  حتاول  

ا�صتيعاب االأبعاد االقت�صادية – االجتماعية للتط�رات التكن�ل�جية دون اأن تنجح يف ال��ص�ل اإىل نقطة تالٍق بني 

هذه االعتبارات املتناق�صة.

القطاع  ،الأن مقاربة  مثاًل  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  اأ�صاًل يف  امل�صكلة مل ت�جد  فاإن هذه  املقابل،  يف   

كانت يف االأ�صل ت�صتند اإىل نظرة اقت�صادية – براغماتية – علمية، ذلك الأّن القطاع اخلا�س هناك ه� الذي كان 

يحتكر القطاع وفق اعتبارات بحت اقت�صادية تتعّلق بنظرية االحتكار الطبيعي التي تعترب اأنه ويف حاالت معيَّنة 

كحالة االت�صاالت، فاإّن احتكار �صلعٍة ما ه� ال��صيلة ال�حيدة واالأن�صب للح�ص�ل على تلك ال�صلعة ب�صعر اأف�صل 

وبكميات كبرية. مبعنى اآخر، يف حال وج�د عدة جهات تقدم وتنتج تلك ال�صلعة، فاإن �صعر تلك االأخرية �صيزداد 

بفعل تكلفة اإن�صاء �صبكات ات�صاالت �صخمة.

لقد تبنيَّ الحقًا اأّن االأخذ مببادئ تناف�صية غريبة عن التط�ر التاريخي للقطاع قداأنتج م�صاكل كثرية   

اأن حتل  بدل  فاإنه  املثال،  �صبيل  فعلى  االت�صاالت،  لقطاع  املقرتح  الكادر اجلديد  تطبيق  ت�صّ�هات يف  اإىل  واأّدى 

دة غري املتكافئة ه�  املناف�صة ال�صحيحة املتكافئة حمل االحتكار العام، فاإّن االحتكار اخلا�س و/اأو املناف�صة املقَّ

الذي �صاد وذلك بت�اط�ؤ املتناف�صني يف ما بينهم لتكري�س احتكارهم ال�ص�ق.

وبدل اأن تك�ن اخل�صخ�صة يف القطاع و�صيلة لتحقيق اأف�صل ت�زيع للم�ارد املتاحة وخللق دينامية   

تط�ر جند اأّن تلك ال��صيلة – اأي اخل�صخ�صة – حتّ�لت اأداًة لنهب الرثوات واالأم�ال العامة وجني االأرباح غري 

امل�رشوعة من القطاع.

تبّني  عن  منها  النامية  وخا�ّصًة  الدول  من  العديد  عجز  م�صاألة  وفهم  ت��صيح  الدرا�صة  هذه  حتاول   

وتطبيق اإطار تنظيمي فّعال ي�صتطيع اأن ي�اكب التط�رات املت�صارعة يف قطاع االت�صاالت.  لفهم هذه االإ�صكالية 

فاإننا نعر�س يف ق�صم اأول مل�صاألة  تط�ر تنظيم القطاع  ما�صًيا و حا�رًشا، و يف ق�صٍم ثاٍن الأثر تط�ر هذا التنظيم 

على الدول التي كانت تتبع احتكار القطاع العام  مع اإبداء بع�س املقرتحات لهذه الدول بهدف ال��ص�ل اإىل قطاع 

ات�صاالت حديث وع�رشي. بناًء عليه ، نقرتح عر�س االإ�صكالية وفق التق�صيم التايل. 

ق�شم اأول : تنظيم االت�شاالت ما�شًيا و حا�شًرا 

يف هذا الق�صم �صنعر�س مل�صاألة تط�ر تنظيم االت�صاالت ما�صًيا و حا�رًشا وفق النم�ذجني امل�صيطرين.   

االأول االإدارة  االحتكارية للقطاع العام لهذا املرفق و الثاين االإدارة االإحتكارية للقطاع اخلا�س لهذا املرفق. 

النم�ذج االأول �صاد يف العديد من دول العامل و ُيختزل مبا ميكن ت�صميته بالنم�ذج الفرن�صي اأو الالتيني. اأما 

الثاين فقد �صاد يف عدد حمّدد من الدول و اأبرزها ال�اليات املتحدة االأمريكية و ميكن ت�صمية هذا النم�ذج بالنم�ذج 

االأمريكي اأو االأنكل��صك�ص�ين. 
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فقرة اأوىل: تطور م�شاألة تنظيم االت�شاالت يف ظل اإحتكار القطاع ( مرحلة الركود التكنولوجي(  

.shappe بداأ ع�رش االت�صاالت يف الغرب مع بداية القرن التا�صع ع�رش وذلك مع تلغراف

ومنذ ذلك احلني مل تت�قف االبتكارات يف هذا القطاع، ف�صهدنا يف ال�صن�ات املا�صية تطّ�رًا هائاًل على 

هذا ال�صعيد. لقد انتقل قطاع االت�صاالت يف معظم الدول يف العقدين االأخريين من االحتكار واالأحادية امُلطلقني 

اإىل املناف�صة والتعددية.

اإن خدمات االت�صاالت املختلفة والتي كانت حمتكرة من ِقَبل القطاع العام اأو اخلا�س -ح�صب الدولة- 

اأ�صبحت الي�م متن�عة ومتعددة ومع�ملة.

تكتنز هذه اخلدمات قدرات هائلة للتاأثري يف ال�ص�ؤون ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية.

�صنعر�س يف هذه الفقرة للمقاربة التي اعُتمدت يف تنظيم االت�صاالت وفق النم�ذج الفرن�صي (  احتكار 

النم�ذج  اإن  العربية،  البالد  واقع  على  التنظيم  هذا  )وانعكا�س  خا�س  احتكار  االأمريكي(  )،والنم�ذج  عام 

الفرن�صي لتنظيم القطاع يقارب م�صاألة االت�صاالت من وجهة نظر �صيا�صية – اأمنية.

الداخلية  اأج�اء من احلروب  يف  الفرن�صية  الث�رة  اإّبان  ن�صاأت  فرن�صا  للتلغراف يف  االأوىل  فاخلط�ط 

الب�رشي  التلغراف �ص�اٌء  ا�صتعمال  ،وظل 
)3(

للت�ا�صل مع اجلي��س  فّعالًة  التلغراف و�صيلًة  واخلارجية وكان 

منه اأم الكهربائي مق�ص�رًا على اأجهزة احلك�مة اإىل منت�صف القرن التا�صع ع�رش، اإذ بداأت ال�صلطات بال�صماح 

لل�صناعيني والتجار واأ�صحاب االأعمال با�صتعمال هذه ال��صائل تدريجيًا.

يف  اأول�ية  احلك�مية  للر�صائل  يك�ن  باأن  م�رشوطًا  ال�صعب  عامة  ِقَبل  من  التلغراف  ا�صتعمال  وكان 

 ، ذلك الأّن الدولة هي املحتكرة للقطاع وهي بالتايل �صاحبة ال�صلطة بتحديد 
)4(

االإر�صال على اأي ر�صالة اأخرى

كيفية ا�صتعماله ووجهته. 

منذ ظه�ر و�صائل االت�صاالت اأدركت الدولة يف فرن�صا االأهمّية اال�صرتاتيجية وال�صيا�صية لهذه ال��صائل 

اأ�صبح  ال�اقع  باإذن من احلك�مة، وبالتايل وبحكم  اإال  ات�صاالت  اإن�صاء وا�صتغالل �صبكات  اأيًاّ كان من  فمنعت 

القطاع حكرًا على الدولة، اإذ اأن الدولة �ص�اٌء يف فرن�صا اأو يف الدول املتاأثِرة  بنم�ذجها التنظيمي كانت ترف�س 

دائمًا وط�ال عق�د منح رخ�س لال�صتثمار التجاري للتلغراف و/اأو التلف�ن. لقد قام العديد من الدول باحتكار 

هذا القطاع وا�صتثماره ل�صاحله لالأ�صباب �صيا�صية يف املقام االأول.
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اإن قطاع االت�صاالت وفق هذه االأ�صباب قطاع ا�صرتاتيجي مي�ّس بال�صيادة ال�طنية، لذلك من املنا�صب ا

اأن يك�ن حتت ال�صيطرة وذلك حفاظًا على وحدة البلد ول�صمان �صيطرة املركز على االأطراف من جهة، وحلماية 

البالد من التدخالت واالأطماع اخلارجية من جهة ثانية.

اإ�صاًفة اإىل ذلك، فاإّن احتكار القطاع يعطي الدولة املركزية و�صيلة فّعاًلة جتاه اأعدائها الداخليني منهم 

.
)5(

واخلارجيني متّكنها من مراقبة حتركاتهم واإف�صال خططهم قبل تنفيذها

مع اخرتاع Bell للتلف�ن عام 1876 ودخ�له اإىل فرن�صا عام 1878 مل تختلف االأم�ر كثريًا، فبقي 

للقطاع اخلا�س  الهاتف وا�صتثمارها  اإن�صاء �صبكات  للقطاع. فبعد مرحلة ق�صرية من تف�ي�س  الدولة  احتكار 

ينة من الدولة حمتكرة القطاع و�صاحبة الكلمة االأوىل فيه. اكت�صفت هذه  وفق اأ�صل�ب االمتياز املمن�ح لفرتة معَّ

اإىل  تف�ي�صه  من  اأف�صل   )régie directe املبا�رشة  )االإدارة  مبا�رش  اأ�صل�ب  وفق  الهاتف  اإدارة  اأن  االأخرية 

�رشكة خا�صة تدير احتكار الدولة للقطاع.

هكذا، فاإّن، الدولة التي كانت تدير التلغراف اأ�صبحت تدير الهاتف اإدارًة مبا�رشًة. ومنذ تلك الفرتة 

�صّم اإليها 
ُ
ن�صاأت لق�صد هذه االإدارة وزارة �ُصمّيت يف البدء وزارة الربيد والربق )يف فرن�صا منذ �صنة 1878( ثم 

فيما بعد الهاتف فاأ�صبحت ُت�صّمى وزارة الربيد والربق والهاتف.

ة مبنهجها االإداري وال�صيا�صي الأهمية خدمات  �صيئًا ف�صيئًا تنبّهت الدولة يف فرن�صا ويف الدول املتاأثرِّ

االجتماعية  احلياة  يف  كما  وبن�ك(،  – �صناعة  – ب�ر�صة  )جتارة  العلمية  االقت�صادية  احلياة  يف  االت�صاالت 

)الت�ا�صل مع اأفراد العائلة و االأ�صدقاء( فا�صطرت اإىل اأن تفتح هذه ال��صائل للعم�م، فقامت باإن�صاء مراكز 

هاتف وتلغراف بت�رشف ه�ؤالء كما قامت مبّد �صبكات الهاتف يف املدن الكربى. 

هذه التط�رات مل تكن لتلغي النظرة ال�صيا�صية – اال�صرتاتيجية اإىل القطاع فظل دائمًا حتت �صيطرة 

احلك�مة املركزية، والتي اأ�صبح من  واجبها تاأمني خدمة االت�صاالت اإىل امل�اطنني وذلك عرب اإن�صاء ال�صبكات 

اإىل العم�م  لهذه الغاية وذلك على غرار القطاعات االأخرى من ماء وكهرباء ونقل؛ ففي مرحلة فتح ال�صبكات 

وانت�صارها يف املناطق بعد اأن كانت مقت�رشة على جي��س الدولة واإدارتها، اأ�صبح لالت�صاالت وزارة تت�ىل ن�رش 

اخلدمة اإىل امل�اطنني لكن مع احلفاظ على االعتبارات االأمنية – ال�صيا�صية، فن�صاأت تلك االزدواجية يف القطاع، 

فه� من جهة قطاع �صيادي – ا�صرتاتيجي، ومن جهة اأخرى ه� قطاع خدماتي جتاري.

اأ�صبح قطاع االت�صاالت مرفقًا عامًا  يت�جب  اإىل خدمات االت�صاالت  �صيئًا ف�صيئًا مع تزايد احلاجة 

على الدولة يف ظل عجز القطاع اخلا�س عن ن�رش ال�صبكات على كامل االأرا�صي ال�طنية ب�صبب النفقات الهائلة 

واملردود الهزيل اأن تق�م بتاأمينه للم�اطن على كامل االأرا�صي ال�طنية. هكذا اأُ�صيف اإىل االت�صاالت يف النم�ذج 
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الفرن�صي اإىل جانب الُبعد ال�صيا�صي اال�صرتاتيجي ُبٌعد اآخر وه� الُبعد االأيدي�ل�جي املتعلق باخلدمة العامة. ففي 

ظل قلة روؤو�س االأم�ال اخلا�صة املت�فرة ا�صطرت الدول اإىل اال�صتثمار املبا�رش يف هذا القطاع وت��صيع ال�صبكات 

على  عالًوة  الدولة  احتكار  منح  ذلك،  اإىل  اإ�صاًفة  ال�صيا�صية.  باالعتبارات  القطاع  ارتباط  فتزايد  واخلدمات 

ال�صيطرة االأمنية وال�صيا�صية اإمكانية ت�ص�يق خدمات االت�صاالت للجمه�ر ب�صكل احتكاري مما اأعطى اخلزينة 

عائدات هائلة ا�ُصتعملت لتم�يل قطاعات اأخرى وارتبط القطاع منذ تلك الفرتة مب��ص�ع ماكرو اقت�صادي وه� 

مالية الدولة العامة وتدريجًيا اأ�صبح القطاع م�صدر دخٍل مايل اأ�صا�صي للحك�مات.

هذا التط�ر التاريخي لالت�صاالت مل ت�صهده ال�اليات املتحدة االأمريكية، فمع دخ�ل التلغراف اإليها 

وظه�ر التلف�ن فيها كان ُينظر دائمًا ومنذ البدء اإىل هذه ال��صائل نظًرة اقت�صادًية براغماتًية قابًلة لال�صتثمار.

 �صاد لفرتة ط�يلة يف ال�اليات املتحدة  
)6(

 )ATT( صحيح اأّن احتكار القطاع من ِقبل �رشكة خا�ّصة�

كّر�س 
ُ
االحتكار  هذا  اأن  اإال  لالحتكار،  ال�صلبّية  اجل�انب  ظه�ر  مينع  الدولة  من  �صارم  تنظيم  حتت  االأمريكية 

الأ�صباب اقت�صادية بحتة، ذلك الأنه كان ال��صيلة ال�حيدة الإدارة فّعالة للقطاع ون�رشه اإىل �صائر ال�اليات.

املتحدة  ال�اليات  يف  ال�صيا�صية  االأو�صاط  على  ب�صغط   ATT قيام �رشكة  ب�صبب  االحتكار  ُكّر�س  لقد 

االأمريكية ملنحها االحتكار الأّن من �صاأن ذلك ت�حيد ال�صبكات وتقدمي خدمة ب�صكل اأف�صل واأرخ�س للم�صتهلك، 

كلٍف باهظة لن�رش عّدة �صبكات م�ّزعة على عّدة �رشكات، 
ُ
ففي حال وجد عدة م�صغّلني للقطاع، فاإّن ذلك يعني حتمل 

وبالتايل فاإّن �صعر اخلدمة �صيك�ن مرتفعًا.

اأما يف حال وج�د م�صغل واحد ،فاإنه ي�صتطيع اأن يتحمّل نفقات ن�رش ال�صبكات الباهظة ولكنه يف املقابل، 

باإمكانه من خالل االحتكار التع�ي�س عن ذلك ك�ن الزبائن �صي�صرتك�ن كلهم معه وبالتايل �صيك�ن �صعر اخلدمة 

مقب�اًل. هكذا ُمنحت �رشكة ATT عام 1934 احتكارًا لتقدمي خدمات االت�صاالت يف ال�اليات املتحدة االأمريكية 

االحتكار  مناه�صة  قان�ن  تطبيق  من  ال�رشكة  هذه  اأعفى  الذي   ،telecommunication act وذلك مب�جب 

anti-taust عليها.

بناءعلى ما تقدم، ميكن الق�ل اإن الحتكار قطاع االت�صاالت اأ�صبابًا خمتلًفة يف كل من النم�ذج الفرن�صي 

و االأمريكي :اأ�صباب �صيا�صية يف فرن�صا ثم اأيدي�ل�جّية.

اأما يف ال�اليات املتحدة االأمريكية فكانت اأ�صباب جتارية – اقت�صادية.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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هذا االختالف يف اأ�صباب فر�س االحتكار يعك�س يف عمقه اختالف النظرة اإىل خدمة االت�صاالت نف�صها ا

نظرة اأمنية و�صيا�صية – اأيدي�ل�جّية يف النم�ذج الفرن�صي، مقابل نظرة اقت�صادية وربحية يف النم�ذج االأمريكي. 

هذا التباين �صي�صتمر و�صيظهر جلّيًا بعد حترير القطاع وخ�صخ�صته.

اأدير لفرتة ط�يلة ب�ص�رة احتكارية �ص�اء 
ُ
كخال�صة لهذه الفرتة ميكن الق�ل اإّن قطاع االت�صاالت قد 

من قبل القطاع العام )فرن�صا( اأم القطاع اخلا�س ( )ال�اليات املتحدة االأمركية(.

االعتبارات ال�صيا�صية واالأمنية بّررت احتكار القطاع العام ؛ واعتبارات اقت�صادية – براغماتية بّررت 

ال�اليات املتحدة االأمريكية ور�صة �صخمة الإعادة  الثمانينيات بداأت يف  القطاع اخلا�س، لكن مع بداية  احتكار 

النظر يف اأُ�ص�س عمل القطاعات االإنتاجية وعلى راأ�صها قطاع االت�صاالت.

فقرة ثانية:  م�شاألة تنظيم قطاع االت�شاالت يف ظل التطور التكنولوجي 

هناك عّدة اأ�صباب دفعت بالدول املتقدمة والدول النامية نح� حترير قطاع االت�صاالت، اأّولها واأهّمها 

التط�ر التكن�ل�جي الذي بداأ يزداد ب�ترية �رشيعة منذ منت�صف القرن الع�رشين. وكان لالنتقال اإىل االأنظمة 

الرقمية يف ترميز املعل�مة )codage de ľ information( اأثر حا�صم يف هذا ال�صدد، فعندما نك�ن على �صعيد 

االإر�صال اأو النقل اأمام اإ�صارة ُم�صاغة بلغة االأرقام )اأو الرقمية( signal numérise فهذا يعني اأنه مل نعد 

نهتّم ملا ننقله �ص�اء اأكان اأ�ص�اتًا اأم �ص�رًا، اأم بيانات. فمن هنا ظهر م�صطلح التقارب اأو التالقي. 

كما اأنه وبدءًا من ال�صبعينيات مّت االنتقال اإىل االأنظمة التي متثل عملية التح�يل اإىل اللغة الرقمية، اأي 

رقمنة عملية التح�يل  )numérisation de la commutation( فلقد كان حتى ذلك ال�قت ي�ص�د التح�يل 

فتم  م�صرتكني  بني  مبا�رشة  مادية  و�صلة  تخ�صي�س  يتّم  اأنه  مبعنى   ،)commutation spatiale( املكاين 

االنتقال اإىل التح�يل امل�ؤّقت )commutation temporelle(، اإذ على العك�س، ال ت�جد اأية و�صلة معروفة 

، وهكذا ميكن ا�صتعمال ال�صبكة لنقل عدة ات�صاالت. اإ�صافة اإىل ذلك، �صاهمت 
)7(

م�صبقًا يتّم تخ�صي�صها لال ت�صال 

ثالثة اخرتاعات يف بداية ال�صبعينيات يف تعزيز النظرة اجلديدة اإىل قطاع االت�صاالت، وهي: 

• االألياف الب�رشية القادرة على نقل كمية كبرية من االإ�صارات )Signal( ب�رشعة فائقة. 	

• اأو 	 املبا�رش  التلفزي�ين  البّث  خدمات  وتقدمي  ببع�صها،  القارات  و�صل  تتيح  التي  ال�صناعية  االأقمار 

 .VSAT خدمات

• الهاتف اخلل�ي الذي اأحدث ث�رة يف عامل االت�صاالت ، وه� يتيح ا�صتعمال الرتّددات وامل�جات الهرتزية 	

ب�صكل اأف�صل من خالل تق�صيم كل منطقة جغرافية اإىل خاليا بحيث ميكن اإعادة ا�صتعمال امل�جة نف�صها 

يف مناطق متقاربة. 
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هذه التط�رات التكن�ل�ّجية مل تكن عدمية التاأثري على تنظيم القطاع، فالتنظيم الذي ُيّطبق على القطاع 

مل يعد �صاحلًا يف ظل مناخ عام ي�ص�ده التجدد واالبتكار، فهذا التنظيم مل يعد ي�صتطيع تخفي�س التكلفة و اإدارة 

الطلب على  التط�رات اجلديدة طّ�رت  الأّن  ذلك   
)8(

االحتكار امل�صتهلك من خماطر  فّعال وحماية  ب�صكل  امل�ارد 

خدمات االت�صاالت ون�عيته بحيث مل يعد ي�صتطع  العر�س امُلقّدم من االحتكار )�ص�اٌء اأكان عاّمًا اأم خا�ّصًا( اأن 

.
)9(

ي�اكب هذا الطلب املتزايد

و�صّكلت االأ�ص�س االحتكارية املنّظم عليها القطاع ع�ائق كبرية جّمدت دينامية التط�ر يف القطاع وحالت 

دون ا�صتفادة العديد من امل�ؤ�ص�صات من االإمكانيات التي يتيحها التقدم التكن�ل�جي )تخفي�س التكلفة واأ�ص�اق 

جديدة للخدمات...(.

اأمام هذه التط�رات اختلفت االإجابة يف النظام الفرن�صي عنها يف النظام االأمريكي، فالنظام الفرن�صي 

جلميع  االت�صاالت  خدمة  بتاأمني  تتعّلق  لالأهداف  اأمنية  �صيا�صية  لالأ�صباب  للقطاع  الدولة  احتكار  على  املبني 

امل�اطنني اأينما وجدوا ،مل يقّدم اأج�ًبة �صافيًة مل�اكبة هذه التط�رات وذلك يع�د اإىل �صط�ة النظرة اال�صرتاتيجية 

تاأ�رشه وحتّد من هام�س حركته على نح� وا�صع. التي  القطاع  اإىل  – االأيدي�ل�جية 

يف املقابل، اختلف االأمر يف النظام االأمريكي. لقد اأدرك املعنّي�ن منذ تلك املرحلة – مرحلة ال�صبعينيات 

ال�صيا�صية   – االقت�صادية  واأبعادها  االت�صاالت  قطاع  عليها  ُيقبل  التي  التط�رات  خط�رة  الثمانينيات-  و 

واالجتماعية،

االإنتاجية  القطاعات  يف  االإحتكارات  اإنهاء  تنادي ب�رشورة  التي  االقت�صادية  النظريات  مع  فتفاعل�ا 

وبخا�ّصة االت�صاالت، وبالتايل تط�ير التنظيم االحتكاري الذي تخ�صع له والذي مل يعد يتما�صى مع متّدد القطاع 

وتقاربه مع قطاعات اأخرى مثل قطاعي املعل�ماتية واملرئي وامل�صم�ع.

اإّن االحتكار منتقد وفق هذه النظريات واملناف�صة مطل�بة واأ�صا�صية الأّن من �صاأنها تط�ير القطاعات 

 ترافق بل�رة هذه النظريات مع �صع�د الفكر الني�ليربايل على ال�صعيد ال�صيا�صي والذي ينادي 
)10(

االإنتاجية.

بل  االقت�صادي  ال�صاأن  يف  الدولة  تدخل  عدم  ب�رشورة  فقط  لي�س  ينادي  كما  اأف�صل،  دولة  اأقل  دولة  ب�صعار 

بخ�صخ�صة ما متلكه الدولة من ملكية يف القطاعات االإنتاجية.

الذي �صاعد على بل�رة وتطبيق نظريات املناف�صة يف قطاع االت�صاالت كانت طريقة مقاربة القطاع يف 

ال�اليات املتحدة االأمريكية والتي هي مقاربة اأ�صا�صها براغماتي اقت�صادي – نفعي.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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املتحدة ا ال�اليات  االإنتاجية يف  القطاعات  التطبيق يف  اإىل  املناف�صة �صيئًا ف�صيئًا طريقها  وجدت نظرية 

النظام  للدول يف  التناف�صية  القدرة  اأنحاء العامل حتت �صعار الع�ملة وزيادة  اإىل �صائر  اأواًل ثم امتّدت  االأمريكية 

العاملي اجلديد، فكانت اأن ا�صت�ردت املبادئ وطّبقتها ب�صكل يتجاهل اإىل حّد بعيد للالأ�ص�س املبني عليها القطاع يف 

العديد من الدول والتي هي اأُ�ص�س �صيا�صية – اأيدي�ل�جية – ا�صرتاتيجية.

هذا اال�صتيعاب خلق م�صاكل عدة عند تبني الق�اعد املذك�رة ووّلد تطبيقًا م�صّ�هًا ملبادئ حترير القطاع 

اأخرى  القطاع اخلا�س، ويف حاالت  باحتكار  العام  القطاع  احتكار  با�صتبدال  العديد من احلاالت  �صمح يف  مما 

بت�اط�ؤ القطاع اخلا�س يف ما بينه ملنع املناف�صة الفّعالة.

باأمر  يكن  القطاع حتى يف مرحلة حتريره وخ�صخ�صته مل  يف  ال�صيا�صة  تدخل  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�صافًة 

م�صتغرب، ذلك الأّن القطاع مل يكن ي�مًا بعيدًا عن االعتبارات ال�صيا�صية.

يد  تكن  مل  القطاع  خ�صخ�صة  عند  منها(  النامية  )وخا�ّصًة  البلدان  من  العديد  ويف  اأنه  نالحظ  لذلك 

ال�صيا�صيني بعيدًة عن حماوالت التدخل وحتقيق املنافع من هذا القطاع.

ق�شم ثان: نتائج تطور م�شاألة تنظيم االت�شاالت على االأنظمة التي تعتمد �شيطرة الدولة على القطاع 

 – �صيا�صية  نظرة  الالتيني هي  الفرن�صي  النم�ذج  وفق  االت�صاالت  قطاع  ال�صائدة جتاه  النظرة  اإّن 

العام  واملرفق  العامة  باخلدمة  تتعّلق  جامدة  اأطر  يف  القطاع  اأطرت  املقاربة  هذه  – اإيدي�ل�جية.  ا�صرتاتيجية 

و�صاهمت اإىل حّد بعيد يف منع حتديثه وتط�يره، ذلك الأّن ال�صيا�صي – االأمني – االأيدي�ل�جي مقّدم ب�صكل كبري 

على كل ما يتعّلق بالربحية والفّعالية.

عالًوة على ذلك، فاإّن اعتبارهذا القطاع م�صدر دخل مهم للخزينة وبالتايل ربط عائدات القطاع باملالية 

العامة مل ي�صمح ببل�رة �صيا�صة قطاعية خا�صة بالقطاع كما ح�صل يف ال�اليات املتحدة االأمريكية.

االأمريكية مرنة  املتحدة  ال�اليات  القطاع والتي �صادت يف  املقاربة االقت�صادية لهذا  املقابل، كانت  يف 

ولّينة. فهي اأدركت املق�مات التي تكتنزها خدمات االت�صاالت وعملت على ا�صتغاللها.

اإّن االت�صاالت وفق هذا النم�ذج �صلعة اأ�صا�صية لها ا�صتخدامات اقت�صادية – �صيا�صية – اجتماعية.

االأ�ص�اق  التجارية يف  االأرباح  القطاع ال ميكن فقط حتقيق  التعددية يف  اآخر، عن طريق ن�رش  مبعنى 

املفت�حة والنا�صئة بل ميكن اأي�صًا ن�رش اأفكار و�صيا�صات معّينة على ال�صعيدين ال�صيا�صي واالجتماعي، وبالتايل 

االحتفاظ بال�صلطة و الق�ة.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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هذا ال�عي مل�صاألة خط�رة و�صائل االت�صاالت يف ال�اليات املتحدة االأمريكية مل يكن ليح�صل ل�ال تط�ر 

البحث العلمي املتعّلق باالت�صاالت وبالقطاعات االإنتاجية ب�جه خا�س، وذلك يف الكثري من خمتربات اجلامعات 

ومراكز االأبحاث وم�ؤ�ص�صات االت�صاالت، فمن املجدي التذكري باأّن الهاتف ن�صاأ هناك ثم فيما بعد االإنرتنت الذي 

ن�صاأ نتيجة احتاد �صبكات وزارة الدفاع االأمريكية وبع�س اجلامعات االأمريكية. لقد اأجادت ال�صيا�صة التي �صادت 

جتاه القطاع يف ال�اليات املتحدة االأمريكية التعامل مع هذا القطاع وتط�يره، واأي�صًا واالأهّم اال�صتفادة من كل 

القدرات التي يكتنزها هذا القطاع بعد تط�يره )عرب ك�رش االحتكار( وذلك بت�صدير هذه االأفكار حتت م�صميات 

خمتلفة اإىل الكثري من دول العامل.

ورويدًا رويدًا وحتت غطاء الع�ملة ون�رش االأفكار الليربالية �صّقت املقاربة االأمريكية للقطاع طريقها 

اإىل العديد من دول العامل �ص�اٌء املتقدم منه اأم النامي متجاهًلة االأبعاد ال�صيا�صية االجتماعية التي طاملا اأثّرت يف 

تنظيم القطاع والتي كانت بتكري�صها االحتكار ت�صع القطاع خارج املنطق التجاري وحت�يل خدمات االت�صاالت 

  .
)11(

اإىل �صلعة

التاريخي  التط�ر  �صياق  القطاعية من خارج  املبادئ  ال�صكل  الدول  يف  العديد من  ا�صت�رد  لقد  هكذا 

للقطاع، بينما بقيت نظرة هذه الدول  اإىل القطاع يف امل�صم�ن واالأ�صا�س نظرة �صيا�صية ا�صرتاتيجية.

كما طرح  القطاع.  بتحرير  املبا�رشة  لدى  عديدة  وقان�نية  د�صت�رية  م�صاكل  اإىل  اأّدى  التعار�س  هذا 

هذا التعار�س فيما بعد م�صاألتي اإ�رشاف الدولة على القطاع واأمن ال�صبكات واإمكانية اخرتاقها، اإذ اأّن املفاهيم 

اجلديدة مل ُتكّيف مع واقع الدول التي ا�صت�ردت املبادئ القطاعية االأمريكية.

لقد تط�ر قطاع االت�صاالت يف ال�صن�ات املا�صية ب�صكل هائل، فاإ�صاًفة اإىل ال��صائل احلديثة يف االت�صال 

�صهدنا تقاربًا ما بني قطاعات االت�صاالت واملرئي وامل�صم�ع واملعل�ماتية.

هذه التط�رات اأحدثت ث�رًة فعليًة على جميع امل�صت�يات بحيث تزايد احلديث عن العامل الرقمي اأو 

العامل االفرتا�صي. اأمام هذه ال�قائع، مل يعد باالإمكان ال�صيطرة على القطاع اأو احتكاره كما كان يجري �صابقًا.

اإن التحّدي املطروح ه� ا�صتيعاب هذه التط�رات وحماولة اال�صتفادة منها لدخ�ل هذا العامل وا�صتعمال 

ما يتيحه من فر�س للتط�ير والتحديث.

التطلعات. فمن  لتحقيق هذه  منا�صبة  العام واخلا�س  القطاعني  ما بني  ال�رشاكة  تبدو �صيغة  قد  هنا 

جهة، ال ميكن ت�صليم قطاٍع ا�صرتاتيجٍي كهذا ذي تاأثرٍي هائٍل يف حياتنا الي�مية اإىل القطاع اخلا�س،

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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ومن جهة ثانية ال ميكن للقطاع العام اأن يدير هذا القطاع اإال وفق النظرة االأمنية – ال�صيا�صية التي ا

بالفعل- كما اأثبتت التجربة -متنع تط�ر القطاع.

لذلك ال بّد من اللج�ء اإىل خربة ومرونة القطاع اخلا�س يف هذا ال�صدد.

من هنا فاإّن هذه ال�صيغة قد تك�ن منا�صبة جدًا يف املرحلة املقبلة مل�اكبة تط�ر القطاع.

خامتة 

لقد ا�صتعر�صنا يف هذه الدرا�صة م�صاألة تط�ر االإطار التنظيمي لقطاع االت�صاالت، فعر�صنا لظروف 

ن�ص�ء هذا القطاع، و كيف اأّن التقدم التكن�ل�جي �صاهم يف تط�ير امل�صاألة التنظيمية يف كال النم�ذجني املعتمدين 

الإدارة القطاع. و اأخرًيا عر�صنا مل�صاألة  اأثر اعتماد التنظيم اجلديد على الدول التي تعرتف للدولة بدوٍر ُمهّم يف 

القطاع.
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احلرية االإعالمية يف االأردن ودور احلكومة جتاهها

د.اإبراهيم اخل�شاونة

جامعة البرتاء - ق�شم ال�شحافة واالإعالم

Abstract:

       This research shows the importance of the role of responsible freedom of the 
media in the rise and progress of nations, and shows the responsibility that falls on the 
shoulders of those who made it to achieve it. And shows the suffering of the Jordanian 
press in particular and the media institutions in general as a result of the large number of 
amendments that have defined the laws of the press on the one hand, and government 
control over the media sector, directly or indirectly, on the other hand, which affected the 
stability of the media institutions, and reflected on the performance of its employees. 
     It also highlights the role of the executive branch of the keys to capture 
the information required to be provided for journalists and this has an important role 
in the success of a journalist who leads a noble message in his work, and to make 
his access easy for  information contributes to establish a healthy media environment. 
   The research shows the role of the Jordanian government in the  freedom of 
media, and explains why the decline, and that this decline is contrary to the directions 
declared official that there will be no obstacles to the freedom of the media. It shows 
that media legislation contributed to the classification of Jordan is a non-free country. 
           The research found many of the findings and recommendations that promote 
freedom of information and make a leading role in society, and democratic society is in 
need of media freedom.
Keywords: Media, Freedom

مقدمـــة: 

يعر�س البحث اأهمية ال�صحافة واحلرية امل�ص�ؤولة يف نه�صة االوطان وتقدمها، ويبني اأخطاء احلرية   

املطلقة، وي��صح كيف تقف حائال دون حتقيقها ومدى امل�ص�ؤولية التي تقع على كاهل القائمني عليها لتحقيقها.

وي��صح اأي�صًا دور احلك�مة االأردنية يف احلريات االإعالمية، ويف�رش �صبب تراجعها، واأن هذا الرتاجع   

خمالف للت�جهات الر�صمية املعلنة باأن ال يك�ن هناك معيقات حلريات االإعالم. ويبني اأن الت�رشيعات االإعالمية 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية



4
9

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

2
د 

د
ع

ال

اأ�صهمت يف ت�صنيف االأردن دولة غري حرة، فال�صحف املحلية اأوردت �ص�اهد على حجب املعل�مات عن ال�صحفيني. 

وقد كفل الد�صت�ر االأردين تلك احلرية يف املادة اخلام�صة ع�رشة منه، حيث جاء يف الفقرة الثانية من تلك املادة ما 

يلي: »....ال�صحافة والطباعة حرتان �صمن حدود القان�ن«، ون�صت الفقرة الثالثة على اأن:»...ال يج�ز تعطيل 

ال�صحف وال اإلغاء امتيازها اإال وفق اأحكام القان�ن«. اإال اأّن هذه احلرية لي�صت مطلقة، اإذ و�صعت عليها بع�س 

القي�د، وقد اأجازت الفقرة الرابعة من املادة اخلام�صة ع�رشة من الد�صت�ر، للقان�ن فر�س الرقابة على ال�صحف 

والن�رشات وامل�ؤلفات واالإذاعة، يف االأم�ر التي تت�صل بال�صالمة العامة واأغرا�س الدفاع ال�طني.  )املطب�عات 

والن�رش، 1975، �س23(

م�ارد  على  املراقبة  اأ�صل�ب  تنظيم  للقان�ن  ع�رشة  اخلام�صة  املادة  من  اخلام�صة  الفقرة  يف  الد�صت�ر  ترك  كما 

ال�صحف. 

باتت  اإعالمية متكاملة حيث  االإنرتنت و�صيلة  الع�ملة جعل  املعريف يف ع�رش  االنفجار  اإن  الق�ل  ميكن    

و�صائل االت�صال التكن�ل�جي من الع�امل امل�ؤثرة يف نه�صة املجتمعات وتط�رها. )الر�صدان، 2005، �س 12(

يجب اأن يخدم االإعالم الفرد واجلماعة وي�صهم يف بناء جمتمع متح�رش، فم�صادر املعل�مات القدمية   

واملعروفة ت�صاءلت اأمام ال��صائل االإعالمية احلديثة، التي ا�صتهدفت باأ�صل�ب جاذب العق�ل وامل�صاعر، بل وحتى 

الغرائز، و�صار املربي االلكرتوين يحاكي دور االأب واالأم واملدر�صة اإىل حد كبري.)احل�صيف،1994، �س33(

�س واالأب واالأم يف تن�صئة االأجيال وتزويدهم بالعلم 
ّ
اإن و�صائل االإعالم احلديثة بداأت تاأخذ دور املدر   

واالأدب واالأخالق والفن�ن واملعارف كافة، فاأ�صبح معظم التعليم يتم خارج الف�صل الدرا�صي واأ�صبحت كمية 

�س الف�صل. 
ّ
املعل�مات التي تنقلها ال�صحف واملجالت واالإذاعة والتلفزي�ن تف�ق كمية املعل�مات التي ينقلها مدر

)م�صطفى، 1984، �س 35(

وال يخفى على اأحد دور و�صائل االإعالم احلديثة يف جمال الرتبية والثقافة وت�صكيل املفاهيم حتى غدا     

النف�صية.  احلروب  يف  حادًا  و�صالحًا  واالقت�صادية،  وال�صيا�صية  الفكرية  ال�رشاعات  يف  لها  ي�صهد  ق�ة  االإعالم 

)يكن، 1981، �س44(

وت�ؤثر و�صائل االإعالم املختلفة مبا تن�رشه وتقدمه من حقائق واأفكار واآراء على التن�صئة االجتماعية   

يف مراحل النم� عامة، فهي ت�ؤثر يف ال�صل�ك وتتيح فر�صة للرتفيه والرتويج فاإذا مل ت�جه ت�جيهًا �صليمًا فاإنها 

ت�صبح �صالحًا فتاكًا ي�صاعد على االنحراف واإثارة الغرائز . )ثابت، 1993،  �س 110(

تنمية فاعلة، ولهذا فمن غري  لالإن�صان كي يحدث  بناء  اأداة  اأن يك�ن  تاأدية دوره  لالإعالم حتى ينجح يف  ينبغي 

املنا�صب اأن تطغى امل�صاحات الرتفيهية على م�صاحات امل��ص�عات  اجلادة، خ�ص��صًا اإذا طرح الرتفيه ب�صكل 

فني هابط . )اأب� عرجة، 2003، �س57(

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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اإ�شكالية البحث:ا

وي�صكل  ال�صحفية   للحريات  ومعيقًا  القلق  على  باعثًا  ال�صحفي  العمل  يف  احلك�مي  التدخل  اأ�صبح   

حتديًا كبريًا اأمام ابراز احلقيقة ومعرفتها. ويتم التدخل باأ�صكال عدة وحتت عناوين كثرية اأبرزها �صن الق�انني 

والت�رشيعات التي حتد من حرية االإعالم وتهدد ال�صحفيني واالإعالميني بحب�صهم وحتى بحياتهم .

يعاين م�صطلح حرية االإعالم �صاأنه �صاأن الكثري من امل�صطلحات من اإ�صكاليات �ص�اء اأكان يف الفهم وامل�صم�ن اأم 

يف التطبيق، وي�صعى البحث للك�صف حرية االإعالم يف االأردن ودور احلك�مة جتاهها.

اأهمية البحث:  

ياأتي هذا البحث يف اإطار ر�صد حالة احلريات االإعالمية يف االأردن بهدف تكري�س تقاليد مهنية داعمة   

للحريات. وي�صعى كذلك اإىل تكري�س نهج علمي حتليلي ير�صد كل امل�ؤ�رشات التي ت�ؤثر على حرية االإعالم . وياأمل 

اأن ي�صهم يف تقدمي ت�ص�رات ت�صاعد املهتمني بال�صاأن االإعالمي على  تقدم عملية االإ�صالح خط�ات نح� االأمام .

ال قيمة لالإعالم من غري حرية – وال يق�صد بذلك احلرية املنفلتة، واإمنا احلرية امل�ص�ؤولة – فاحلرية يف االإعالم 

جتعل لالإعالم قيمة، وت�صم� به ف�ق النقائ�س وجترده عن االأه�اء، فيك�ن نزيهًا وم��ص�عيًا.

االأردن جزء ال يتجزاأ من العامل وه� ال يتب�اأ ال�صدارة يف هذا امل��ص�ع، ولي�س املبادر اإىل كل جديد فيه، ويعي�س 

حتت هيمنة االإعالم الغربي كحال بقية دول العامل  الثالث، حتى اأنه يخ�صع ل�صلطان اأب�اقهم، مما اأدى اإىل التاأثري 

على ق�صايا املنطقة العادلة.

اأ�شئلة البحث:   

يحاول الباحث االإجابة على ت�صاوؤالت لها �صلة مبا�رشة مب�صكلة البحث وهي:    

 ما ه� مفه�م احلرية االإعالمية ؟ . 1

ما ه� االأ�صا�س الذي ترجع اإليه احلرية االإعالمية ؟. 2

ما هي تطبيقاتها وتاأثريها يف واقع النا�س وما امل�صاحة املتاحة لها؟. 3

وما هي �ص�ابطها والفرق بينها وبني احلرية االإعالمية يف االإعالم املعا�رش؟. 4

اأهداف البحث : 

معرفة ر�صا ال�صحفيني عن واقع حرية االإعالم .. 1

معرفة اأثر الت�رشيعات االإعالمية يف االأردن على حرية االإعالم .. 2

ال�ق�ف على حاالت االنتهاك التي وقعت  وطبيعتها، واأ�صكالها واآراء ال�صحفيني فيها .. 3

و�صع ت��صيات حلل�ل ت�صهم برفع �صقف احلريات االإعالمية.. 4

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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منهجية البحث: 

اإىل  لل��ص�ل  االأ�صاليب  الباحث عددًا من  ا�صتخدم  لذلك  التحليلية،  ال��صفية  البح�ث  البحث من  يعد 

تف�صريات  واإعطاء  البيانات وحتليلها  التي تهتم بجمع  اال�صتنباطي  اال�صتقرائي واملنهج  البحث:املنهج  اأهداف 

علمية بهدف ا�صتخال�س النتائج واإ�صدار تعميمات ب�صاأنها.

حدود البحث : اإعتمد البحث على  ال�صحف املطب�عة الي�مية واالأ�صب�عية وواقع عمل حمطات االإذاعة والتلفزه 

وال�صحافة االإلكرتونية التي ت�صدر يف االأردن  منذ مطلع القرن احلادي والع�رشين ولغاية اإعداد البحث يف �صهر 

مت�ز 2013.    

م�شطلحات البحث :

العمل ال�صحفي : ه� اأن ميار�س ال�صحفي عمله ممار�صة فعلية يف التحرير واالإعالن والكتابة يف �صحيفة   

اأو جملة اأو دورية . اأما االإعالم فه� عملية نقل اخلرب اأو وجهة النظر اأو كليهما من طرف اإىل طرف اآخر عرب 

و�صائل االإعالم املختلفة.

التعبري  امل�اطنني يف حرية  الدفاع عن حق  وال�طنية  الدولية  امل�اثيق  من  العديد  ت�صمنت   : ال�صحفية  احلرية 

احلق  �صخ�س  “لكل  يلي  ما   1948 �صنة  العاملي  االإن�صان  حق�ق  اإعالن  ت�صمن  فقد  املتاحة  ال��صائل  مبختلف 

يف حرية التعبري والراأي، وينط�ي هذا احلق على اعتناق االآراء دون تدخل ف�صاًل عن ال�صعي ال�صتقبال ونقل 

املعل�مات ب�ا�صطة اأي و�صيلة ودون اإعتبار للحدود”.

ويعد د�صت�ر الي�ن�صك� معاهدة بني الدول التي اأقرته .. وقد جاء يف مادته االأوىل “ التعاون يف اجله�د 

الرامية اإىل تعريف ال�صع�ب ببع�صها بع�صًا، وتفهمها املتبادل للقيم الثقافية لكل منها وذلك عن طريق و�صائل 

)Franklin &Wright، 1985،p694 (.”االت�صال اجلماهريي

“ اأّن   )13( املادة  فاأكدت  الثقافية،  ال�ص�ؤون  يف  التعاون  اأهمية  العربية  اجلامعة  ميثاق  ي��صح  كما 

البالد  يف  وال�صيا�صية  واالقت�صادية  والثقافية  االجتماعية  باالأح�ال  اأبنائها  تعريف  على  تعمل  �ص�ف  اجلامعة 

العربية ب�ا�صطة االإذاعات وامل�رشح وال�صينما وال�صحافة اأو باأي و�صيلة اخرى” .  )عزي، 2003،�س 71(

وهناك تعريفات اأخرى تناولت امل��ص�ع وهي متقاربة اإىل حد ما ومن بينها ما يلي: حرية ال�صحافة 

هي حق الفرد يف التعبري عن اآرائه وعقائده ب�ا�صطة املطب�عات مبختلف اأ�صكالها من كتاب اأو كرا�صة اأو جملة 

اأو جريدة اأو اإعالن، دون خ�ص�عها لالإجازة اأو الرقابة امل�صبقة، �رشيطة اأن يتحمل م�ؤلف�ها امل�ص�ؤولية املدنية 

  .)Ravault، 2003،  p15(  . واجلزائية

 وتعني كذلك اأن« حرية الطبع دون اإجازة م�صبقة �صمن حدود القان�ن. وت�صمل حرية ال�صحافة ما 

يلي: 1ـ حق اإ�صدار ال�صحف . 2- اإتاحة الفر�صة للم�اطنني لن�رش اآرائهم . 3- حق ال�صحفيني يف احل�ص�ل على 

املعل�مات من م�صادرها املختلفة وحتليلها والتعليق عليها وتداولها ون�رشها يف حدود القان�ن مع احلفاظ على 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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قيم املجتمع واأخالقه واأمنه الق�مي. 4- حق ال�صحفي يف احلفاظ على �رشية م�صادر املعل�مات .5- حرية التعبري ا

عن الراأي والفكر دون قي�د اإال ما تعلق باأمن املجتمع واأخالقه وقيمه على ال�جه املقرر قان�نًا..«)مان�صفيلد، 

1968 ، �س68(

اأّنها  اأما ال�صحافة االأجنليزية فقد قدمت �صحيفة  »الديلي مرور« و�صفًا تعريفيًا للحرية قدميًا على 

تعرف بـحرية الطباعة، اأما يف ال�قت احلا�رش ينظر اإليها على اأّنها حرية رئي�س التحرير يف ن�رش ما يراه منا�صبًا 

تت�صبب   اأن  دون  التنفيذية،  ال�صلطة  ت�جهات  مع  تعار�صها  اأو  ت�افقها  عن   النظر  بغ�س  واالآراء  االأخبار  من 

 Milton&( .باأديانهم وتقاليدهم اأو اال�رشار  النا�س  اأو امل�صا�س بكرامات  العام  للنظام  هذه احلرية  باإخالل 

)  others، 1962، p.174
الدرا�شات ال�شابقة 

اأوال : الدرا�صات االأجنبية : هناك العديد من الدرا�صات االأجنبية لعل اأبرزها :-

درا�صة فارا�س )1965( “الع�امل امل�ؤثرة على حرية ال�صحافة وو�صائل االإعالم”

ركزت على معرفة الع�امل التي ت�ؤثر على حرية ال�صحافة وو�صائل االإعالم وتتمثل بالدين، وال�صكان، 

اإىل  باالإ�صافة  للدولة  االقت�صادي  بامل�صت�ى  ال�صيا�صي  النظام  وارتباط  ون�ع احلك�مة  والتعليم  الفرد،  ودخل 

الع�امل الثقافية وامل�قع واملناخ .

 وخل�صت اإىل اأنه كلما زادت القي�د التي حتد من حرية ال�صحافة فاإن الت�رشيع يف الدولة يتزايد نح� 

امللكية والت�صلط  كما تتناق�س معدالت ت�زيع ال�صحف وتزيد ال�صيطرة على العمل ال�صحفي.

درا�صة نيك�ص�ن  )1965(”حرية ال�صحافة يف ظل النظام اخلا�صع ل�صيطرة الدولة”هدفت اإىل معرفة 

م�صت�ى احلرية التي يتمتع بها اأي نظام �صحفي خا�صع ل�صيطرة الدولة اأو جماعة �صيا�صية، ففي النظام احلر 

ميار�س اأ�صحاب ال�صحف حريتهم يف االأداء ويخ�صع�ن لق�انني كباقي املجتمع دون تدخل اأو متييز اأو تع�صف 

من جانب احلك�مة.

ال�صحفية  احلرية  على  اإيجابًا  ينعك�س  مرتفعًا  الق�مي  الدخل  مت��صط  كان  كلما  اأّنه  اإىل  وخل�صت   

والنظام الدميقراطي ف�صاًل عن اأن ال�صلة لي�صت وثيقة بني التعليم واحلرية ال�صحفية اإذا ما ق�رنت  ب�صلة حرية 

ال�صحافة بالدخل الق�مي .

على  التعرف  اإىل  االإعالمية”هدفت  العملية  ت�ؤثر يف حرية  التي  “العنا�رش  فيجان  )1966(  درا�صة   

العامل  اإليها  واأ�صافت   ، وال�صيا�صي  والثقايف  واالجتماعي  باالقت�صادي  باأربعة متثلت  العنا�رش وحددتها  تلك 

التاريخي  .

وخل�صت اإىل اأن ال�صيطرة ال�صيا�صية يتبعها فر�س قي�د على عملية االت�صال وحدود التط�ر االقت�صادي  

ال�صحفي  التنظيم  حتليل  اإىل  واحل�ار”هدفت   والدميقراطية  للتنمية  مفتاٌح  التعبري  “حرية   )1979( العام 

وعالقاته مع احلك�مة والنظام ال�صيا�صي وافرت�صت اأّن االإعالم االإخباري ال ميكن اأن يبقى م�صتقاًل عن البيئة 
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املحيطة به، بل ياأخذ �صكل ول�ن النمط االجتماعي وال�صيا�صي الذي يعمل من خالله . 

      وت��صلت اإىل حم�رية دور االإعالم يف العملية ال�صيا�صية اإال اأّنها مل ت�صتطع بيان حجم الدور على 

حقيقته من خالل ا�صتخدام النظريات االإعالمية االأخرى، اأما النظرية اال�صتبدادية التي ت�صيطر فيها نخبة تعتقد 

اأّنها ال�حيدة القادرة على فهم احلقائق اأكرث من عامة النا�س فهي مقيدة للحرية ال�صحفية.

ثانيا : الدرا�شات العربية : وتتمثل الدرا�شات العربية يف هذا امليدان مبا يلي :

االإعالمي” هدفت  العمل  اأخالقيات  اأ�ص�س  ال�صحافة واالإعالم  من  “حرية  درا�صة مكاوي  )1981( 

اإىل حتديد ت�صمية جديدة للنظريات االإعالمية االأربع وهي ال�صلطة وال�صي�عية واحلرية وامل�ص�ؤولية االجتماعية 

الدول متقدمة هي  اإحدى هذه  اإّن  العربية وتركيا، حيث  ال�ص�فيتي وجمه�رية م�رش  العينة االحتاد  . وكانت 

االحتاد ال�ص�فيتي واالأخريان ناميتان غري �صي�عيتني هما م�رش وتركيا.

حرية  اأو  العامة   احلريات  �ص�اء  احلريات،  بباقي  وتتاأثر  ت�ؤثر  ال�صحافة  حرية  اإّن  اإىل   وخل�صت   

ال�صحافة ك�نها حريات مت�صلة مع بع�صها بع�صًا، واأن ارتفاع م�صت�ى الدخل الق�مي والتعليم لهما اأثر وا�صح 

على احلريات ال�صحفية، وهناك عالقة متبادلة بني القيادات واالإعالم يف بع�س املجتمعات، فالقي�د تزداد على 

ال�صحف تبعًا لالجتاه االأيدل�جي  والبناء الت�رشيعي والتنفيذي للدولة، وعلى ال�صحفيني اإيجاد حل�ل �صلمية  

للم�صاكل مبا يتما�صى وحق�ق االإن�صان.

درا�صة ال�ي�س )1986( هدفت اإىل التعرف على  الرقابة التي تفر�صها االأجهزة الر�صمية على الن�رش 

يف �صحف النظامني الراأ�صمايل واال�صرتاكي بالرتكيز على فرن�صا وبريطانيا وال�اليات املتحدة االأمريكية التي 

ا�صتقرت فيها االأنظمة القان�نية منذ زمن ومتثل مناذج للنظام الراأ�صمايل، اأما يف النظام  اال�صرتاكي  فقد تناول 

البحث اأ�صل�ب الرقابة على ال�صحافة يف االحتاد ال�ص�فيتي باعتباره ميثل من�ذجًا اأ�صيال لهذا النظام. وخل�صت 

الدرا�صة اإىل النتائج التالية  :

- وج�د رقابة على الن�رش للم�اد املخلة باالآداب وهذا ال يتعار�س مع حرية ال�صحافة ف�صال عن وج�د قي�د على 

ن�رش اأ�رشار الدولة الر�صمية والتي يعاقب عليها القان�ن .

- د�صاتري الدول الراأ�صمالية ن�صت على حرية ال�صحافة ب�صكل مطلق فال يج�ز ملجل�س الن�اب االأمريكي على 

اأن ت�صكيل الراأي يف  اإىل  اإ�صافة  اأو حرية الراأي والتعبري  اإ�صدار قان�ن يقيد حرية ال�صحافة  �صبيل املثال 

ال�اليات املتحدة بيد املالكني ل��صائل االإعالم والن�رش عم�ما.

- ال�صحافة يف العامل اال�صرتاكي ال تخ�صع ملعيار الربح الأّنها متثل وجهة نظر الدولة وال ت�صمح بن�رش ما يتعار�س 

مع �صيا�صتها وجميع و�صائل االإعالم تخ�صع لرقابة احلزب احلاكم .

الع�ملة،  ع�رش  يف  املطل�ب  بدوره  للقيام  امل�رشي  االإعالم  قدرة  ح�ل   )1991( العام  الدين  مفيز  درا�صة   -

لدى  ت�فرها  ال�اجب  الكفايات  قائمة من  الباحث  وا�صتخل�س   . االإعالم  لهذا  ت�افرها  املطل�ب  والكفايات 
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االإعالم امل�رشي متثلت بالتخطيط، والبنى املعرفية، والتنفيذ، والتق�مي.     ا

يف  فاعلية  للربنامج  اأن  يدل  االإعالميني، مما  تدريب  امل�رشي من خالل  االإعالم  كفايات  تط�ر  اإىل  وخل�صت   

�صني.  
ّ
تط�ير كفايات املدر

    درا�صة �صالح )1992( ح�ل الكفايات ال�اجب ت�افرها يف االإعالميني ال�صع�ديني مل�اجهة الع�ملة، 

واأعدت الباحثة بطاقة مالحظة،ا�صتملت على احلاالت االآتية )الكفايات ال�صخ�صية ، الكفايات العلمية ، وكفايات 

التطبيق( تاأكدت من �صدقها وثباتها.  وقد اأ�صفرت نتائج الدرا�صة عن ت�افر كفايات لدى االإعالميني االكادميني 

اأن م�صت�ى كفاياتهم  مت��صطة، وكانت الفروق ل�صالح  اأما االإعالميني غري االكادميني ، فتبني  بدرجة كبرية، 

االإعالمي�ن االأكادمييني .

درا�صة حافظ  )1993( اعتمدت على مفاهيم نظرية تتعلق بحرية ال�صحافة وناق�صتها من خالل عالقة 

احلرية باالت�صال واالإعالم  ودور اأجهزة الرقابة على العمل ال�صحفي وانتهت اإىل النتائج التالية:

1- ظه�ر ث�رة دمي�قراطية عمت اأنحاء العامل يف منت�صف الثمانينيات من القرن املا�صي واأ�صقطت  اأيدي�ل�جيات 

ال�صحافة  العامة وحرية  االإن�صان واحلريات  باحرتام حق�ق  اأو�صاعًا جديدة متثلت  واأنتجت  كاملارك�صية، 

واالعتقاد وحق امل�اطنني يف االإعالم واملعل�مات .

2- قدوم الث�رة ال�صناعية الثالثة التي اأنتجت ح�صارة القرن الع�رشين  وث�رة التحالفات والتكتالت ال�صيا�صية 

واالقت�صادية اجلديدة، التي دعت اإىل البناء على ما حتقق من هام�س دميقراطي وحرية تعبري واإزالة العقبات  

اأمام حرية ال�صحافة والراأي والتعبري.

درا�صة يعق�ب )2003(هدفت اإىل ال�ق�ف على قيا�س مدى احلريات التي �صمحت بها االأنظمة العربية 

من خالل ق�انني ال�صحافة واملطب�عات واأثر هذه احلريات على ا�صتقرار االأنظمة ال�صيا�صية ومقارنة حريات 

ال�ص�دان  يف  وتطبق  من)1999-1989(  متتد  زمنية   عينة  خالل  من  متعددة  اأنظمة   حتت  ال�صحفي  التعبري 

واالأردن.  وخل�صت الدرا�صة اإىل النتائج التالية :

1- وج�د تباين يف املمار�صة ال�صحفية بني ال�ص�دان واالأردن  نح� العديد من الق�صايا ال�صيا�صية  واالقت�صادية 

واالأمنية واالجتماعية يف كال البلدين .

تعدد ق�انني ال�صحافة واملطب�عات دفع اأ�صحاب ال�صلطة اإىل اإ�صدار  ق�انني  حتد من حرية العمل ال�صحفي .

معاناة ال�صحفيني من ت�صلط النظامني ال�ص�داين واالأردين، فهناك تباين ب�صيط رغم اختالف النظامني �صيا�صيًا 

اإال اأّن العقلية ال�صيا�صية يف القطرين داأبت على الت�صلط  يف معظم املراحل ال�صيا�صية.  

ثالثا : الدرا�شات املحلية : وتتمثل هذه الدرا�شات مبا يلي :

    درا�صة م��صى  )1991( هدفت اإىل مقارنة ق�انني املطب�عات والن�رش التي �صدرت يف االأردن بعد 

�صدور الد�صت�ر االأردين عام )1952( بالذات فيما يتعلق بال�صحافة على وجه اخل�ص��س  وهل هي ق�انني 
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ليربالية حتررية اأم �صلط�ية فيما يتعلق مبنح ال�صحفي حرية الراأي والتعبري. 

 وخل�صت اإىل اأن القان�ن االأول الذي �صدر عام 1953 كان حترريًا  ليرباليًا يف حني اأن الق�انني الثالثة 

ال�صادرة  يف االأع�ام )1955-1967-1973( نهجت نهجًا �صلط�يًا وبالذات فيما يتعلق بفر�س عق�بات م�صددة 

على اأي �صحفي يخالف هذه الق�انني.

للفرتة  االأردن  يف  احلزبي  ال�صحفي  للعمل  القان�ين  االإطار  عر�س  تناولت   )1997( زيادات  درا�صة 

قرارات  وحتليل   ، احلزبية  ال�صحف  ظه�ر  ا�صتمرار  دون  حت�ل  التي  الع�ائق  اأهم  وبيان   )1995-1989(

املحاكم االأردنية �صد ال�صحف التي خالفت قان�ن املطب�عات للعام )1993( .  

االأخرية   ا�صندت  ال�صحافة احلزبية ودائرة املطب�عات حيث  ان�صجام  بني  اإىل عدم حدوث  وخل�صت 

لل�صحف احلزبية ق�صايا واأحالتها اإىل املحاكم يف العديد من امل��ص�عات التي تناولتها االأمر الذي �صكل عائقًا 

لل�صيا�صة  الناقدة  ال�صحف  نظر  وجهة  تعر�س  التي  للق�صايا  حتلياًل  قدمت  .كما   ال�صحفي  العمل  حرية  اأمام 

احلك�مية اإ�صافة اإىل اإلغاء الق�انني التي متنع ن�رش بع�س املعل�مات.  

التح�ل  مرحلة   خالل  االأردنية  واالإعالم  ال�صحافة  م�صرية  قّيمت   )1998( احل�راين  درا�صة 

الدمي�قراطي التي بداأت عام 1989 حيث �صمح جلميع الفعاليات ال�صحفية وال�صيا�صية واملنظمات غري احلك�مية 

كحق�ق االإن�صان ونقابة ال�صحفيني  التعبري عن اأرائهم وتطلعاتهم، الإيجاد قان�ن ع�رشي لل�صحافة واملطب�عات 

يت�افق مع حرية التعبري.

وا�صتقالل  ال�صحفية  احلريات  حلماية  واقت�صادية  وقان�نية   �صيا�صية   اأطر  اإيجاد  اإىل  وخل�صت   

حماكم   واإن�صاء  الق�صاء  وا�صتقالل   97 لعام  امل�ؤقتة(  )الق�انني  املطب�عات  ق�انني  تعديالت  واإلغاء  ال�صحافة 

د�صت�رية واإلغاء الرقابة على املطب�عات وعدم ت�قيف ال�صحفيني والدع�ة حل�ار وطني بني احلك�مة واملجتمع 

املدين الإيجاد ت�ازن بني حرية ال�صحافة وحق�ق االإن�صان.

 درا�صة املجل�س االأعلى لالإعالم )2005(هدفت اإىل قيا�س م�صت�ى احلرية ال�صحفية يف االأردن من خالل 

بع�س ال�قائع التي حظيت باالهتمام العام وذات العالقة مبحددات احلرية ال�صحفية.

وخل�صت  اإىل تباين يف م�صت�يات خرق احلرية ال�صحفية مثل الدفع اأحيانًا من قبل رجال االأمن العام 

لل�صحفي، وم�صت�يات مت��صطة مثل التهديد الر�صمي واال�صتدعاء لالأجهزة االأمنية، يف حني مل ي�صل اإىل م�صت�ى 

االإيذاء اجل�صدي  واالعتقال اأو املنع من مزاولة املهنة اأو الف�صل من العمل  واملحاكمة  والرقابة امل�صبقة، وكانت 

اجلهات التي تعاملت مع تهديد ال�صحفي وزارات وم�ؤ�ص�صات حك�مية .  

مكانة الدرا�شة احلالية بني الدرا�شات ال�شابقة

يحاول البحث اأن يقدم اإ�صهامًا نظريًا يف فهم احلرية يف االإعالم االأردين ومدى تدخل احلك�مات يف هذا 

اجلانب بعد ول�ج االأردن القرن احلادي والع�رشين وم�صت�ى احلرية التي يتمتع بها يف ظل مرحلة جديدة يعي�صها 
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العامل وال�صيما يف فرتة ما ي�صمى الربيع العربي التي ت�صهدها املنطقة بغية تقدمي حل�ل علمية وم��ص�عية .ا

انتهاكات حرية ال�شحافة:   

ينبغي اأن يك�ن دور ال�صحافة االأردنية مبادرًا واأخالقيًا يف ظل االأو�صاع ال�صيا�صية الدائرة يف املنطقة 

الراأي  الراأي: حق التعبري عن  الراأي والتعبري هدفًا مقد�صًا  ل�صع�ب املنطقة، وُيعنى بحرية  التي جتعل حرية 

مب��ص�عية و�صدق واأمانة، وهذه �صفات ينبغي اأن تت�افر باملر�صل والر�صالة االإعالمية كما تت�افر عند التعبري 

عن الراأي.  )ه�صرت، 1990 ، �س11(

   ويجب اال�صارة اإىل  مقيا�س حرية االإعالم، وحتدد جيهان مكاوي هذا املقيا�س باأربعة اأم�ر تتمثل 

النظر.  وجهات  عن  التعبري  حرية  ال�صحف،  اإ�صدار  حرية  اخلرب،  نقل  حرية  املعل�مة،  اإىل  ال��ص�ل  بحرية 

)مكاوي، 1981، �س63( ولعل  اأبرز االنتهاكات تتمثل فيما يلي :

الرقابة امل�شبقة على الن�شر:

امللك ب�ص�ن احلريات  الذي طالب فيه  املنحل  االأعلى لالإعالم  الذي �صدر عن املجل�س  التقرير   ي�صري 

اإعالم معا�رش يق�م على احلرية امل�ص�ؤولة واملهنية العالية واإحرتام الراأي  االإعالمية وحمايتها و�رشورة بناء 

والراأي االآخر وقيام ال�صلطتني الت�رشيعية والتنفيذية يف تعزيز احلريات االإعالمية، لكن لالأ�صف كل هذه اخلطابات 

والدع�ات مل تطبق فعليًا على اأر�س ال�اقع. )املجل�س االأعلى لالإعالم،  2005(

الغد  جريدة  يف  زواريب  زاوية  يف  وردت  اإ�صارة  ومنها  اإ�صارات،  ال�صحف  بع�س  اأوردت  وقد 

عر�صها  مت  التي  باملعل�مات  ال�صحافيني  تزويد  عن  واالإ�صكان  العامة  االأ�صغال  وزارة  امتنعت   :2009/2/3

اأمام وفد ميني برئا�صة وزير االأ�صغال اليمني، يف مقر ال�زارة وذلك رغم اأنه متت دع�تهم ب�صكل ر�صمي حل�ص�ر 

املبادرة  م�رشوع  ال�صيما   ، ال�زارة  ا�صرتاتيجيات  ح�ل  �رشحًا  االجتماع  على  القائم�ن  قدم  حيث  االجتماع، 

اأثار  ، لعي�س كرمي (. االمتناع غري املفه�م عن تزويد ال�صحافيني باملعل�مات بتفا�صيلها  امللكية ) �صكن كرمي 

) www.alghad.com.( . ا�صتياءهم

تقرير مرا�صل�ن بال حدود لعام 2010 �صنف االأردن  يف حرية ال�صحافة باملرتبة 120 عامليًا حيث انتقد 

حالة احلريات االإعالمية يف االأردن وجاء فيه : “اإن حرية التعبري ال تزال ت�صطدم بعدة قي�د، واأن ال�صحفيني 

ي�اجه�ن رقابة اأجهزة اال�صتخبارات امل�صددة، وبع�س ال�صحفيني ي�صجن�ن بالرغم من اإلغاء بع�س العق�بات 

والق�انني واأنهم يخ�ص�ن ال�صجن، كما انتقد التقرير قان�ن اجلرائم االلكرتونية وو�صفه بالقمعي واملقيد حلرية 

ال�صحافة وا�صت�صهدت بقرار حك�مة الرفاعي حجب امل�اقع االلكرتونية وراأت اأنه ميثل انتهاكًا حلق االإن�صان يف 

احل�ص�ل على املعل�مة. )»مرا�صل�ن بال حدود« 2010(

وفيما يتعلق باالإعالم املرئي �صمح العام 2005 ملحطة » ممن�ع« التلفزي�نية االأردنية اخلا�صة بالبث 

دخ�ل  من  املحطة  م�ظفي  مبنع  احلك�مة  قامت  امتحان  اأول  يف  اأنه  اإال  احلرة  االإعالمية  املدينة  من  الف�صائي 
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مكاتبهم بعد اقفالها بال�صمع االحمر لبثها م�صل�صل » ال�صتات« الذي قيل اإن ا�رشائيل وال�اليات املتحدة احتجتا 

على بثه . كما قامت اأمانة عمان باإقفال مكتب دورية االإعالم البديل بال�صمع االأحمر بذريعة اأنها مل جتدد رخ�صة 

مهن املكتب.

مار�صت احلك�مة االأردنية �صيا�صة الت�صييق على بع�س ال�صحف املطب�عة وال�صحافة االلكرتونية مثل 

)املجد االأ�صب�عية، وعم�ن و�رشايا وهما من امل�اقع االلكرتونية ( وعملت على حماباة بع�س ال�صحف اقت�صاديًا 

ومعن�يًا واحلد من حرياتها ال�صحفية بذريعة اأّنها �صحف م�صتقلة على حد تعبري بع�س امل�ص�ؤولني، وتعر�صت 

حيال  احلك�مية  الت�جهات  نطاق  عن  يخرج�ن  الذين  ال�صحفيني  ومالحقة  امل�صبقة  للرقابة  ال�صحف  بع�س 

اإىل منطق العمل ال�صحفي  اإىل املحاكم بذرائع واهية ال ت�صتند  امل�صائل الداخلية واالقليمية والدولية باإحالتهم 

احلر. )الد�صت�ر،عدد 11749، �س15(

ب- العقبات القانونية :

وج�د بع�س العقبات القان�نية يح�ل دون اإيجاد �صحافة حرة، ومن اأمثلة ذلك: قان�ن العق�بات، قان�ن   

انتهاك حرية املحاكم، قان�ن م�ؤقت معدل لقان�ن االأحداث، قان�ن م�ؤقت لقان�ن العق�بات الع�صكري، قان�ن 

 البلديات، القان�ن امل�ؤقت للمرئي وامل�صم�ع الذي يردع حمطات اإالإذاعة والتلفزة من تقدمي برامج �صيا�صية واإخبارية.

      وكان مركز حماية وحرية ال�صحفيني اأعد تقريرًا يف العام 2004 عن حالة احلريات االإعالمية يف االأردن، 

احلريات  حال  عن  را�س  غري  يزال  ما  “غالبيتهم  اأن  اإىل  اأ�صار  حيث  االأردنيني،  االإعالميني  راأي  وا�صتطلع 

ممتازة  يجدها  مل  حني  يف  ومقب�لة،  متدنية  باأّنها  االأردن  يف  االإعالم  حالة   %62،5 وو�صف  ال�صحفية«. 

3088،�س7( الي�م،عدد  )العرب  مت��صطة.   باأّنها   %26 واأجاب   %8.3 جيدة  واعتربها   ،%3.1  �ص�ى 

       ويف ني�صان 2007 اأعلن املجل�س االأعلى لالإعالم عن تقرير اأعده ح�ل احلريات ال�صحفية، اأظهر اأن ن�صبتها 

الن�صبية”.  “احلرية  الثاين العام 2004، واأّنها تقع يف م�صت�ى  القيا�س الن�صف  بلغت 20،49% خالل مرحلة 

وكانت �صع�بة احل�ص�ل على املعل�مات االأكرث تكرارّا يف اإجابات ال�صحفيني بن�صبة %12،40. 

وي�ؤخذ على قان�ن االإعالم املرئي وامل�صم�ع اأنه فر�س ر�ص�مًا تزيد بن�صبة 50 باملئة على املحطات التي 

تبث اأخبارًا وبرامج �صيا�صية، كما ين�س القان�ن على منح جمل�س ال�زراء �صالحية رف�س اإعطاء الرتخي�س بدون 

اإبداء االأ�صباب ول� كان الطلب م�صتكمال ال�رشوط كافة.

جـ- االعتقال والتهديد واال�شتدعاء من قبل االأجهزة االأمنية ومنع مزاولة املهنة: 

يف  التدخل  مل�صايقات  تعر�ص�ا  ال�صحفيني  من  اأن %3.13  لالإعالم  االأعلى  املجل�س  تقرير  ك�صف  وقد 

العمل و9.11% للتهديد و2.2% لالعتقال و4.7% هددوا ر�صميا و8.5% مت ا�صتدعاوؤهم من قبل االأجهزة االأمنية 

و22.1% منع�ا من مزاولة املهنة.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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       و�صاغ املجل�س االأعلى لالإعالم م�رشوعي قان�ين حفظ اأ�رشار الدولة وحق ال�صحفي باحل�ص�ل ا

على املعل�مات، واحلك�مة ب��صفها جهة تنفيذية عليها اأن ت�قف االإنتهاكات �صد احلرية ال�صحفية«.  واحلاجة 

وه�  العمل.  ورب  ال�صحفي  بني  يخلط  احلايل  ب��صعه  الأّنه  ال�صحفيني  نقابة  بقان�ن  النظر  الإعادة  ت�صتدعي 

م��ص�ع لي�س من م�ص�ؤولية  نقابة ال�صحفيني فح�صب . 

اإىل  الت�قف عن  اأع�صاء الهيئة العامة  ويف عهد حك�مة البخيت الثانية دعا جمل�س نقابة ال�صحفيني   

العمل ملدة �صاعة واحدة ي�م الثالثاء الرابع والع�رشين من اأيار 2011 احتجاجًا على االعتداءات واالنتهاكات 

التي تعر�س لها ال�صحفي�ن اأثناء تاأديتهم ملهامهم ال�صحافية وقيامهم ب�اجباتهم املهنية وطالب جمل�س النقابة 

احلك�مة و�صع حد لهذه الظاهرة ك�نها تتنافى مع دع�ات احلك�مة لال�صالح وتعزيز حرية ال�صحافة.)الراأي  

عدد 14830 ، �س 8(

د- منع �شدور ال�شحف:

 �صكلت الرقابة على الن�رش جداًل وا�صعًا بني االأو�صاط ال�صحفية ومنظمات حق�ق االإن�صان، فيما كانت 

اأن ت�صيء لعالقات االأردن مع الدول  احلك�مة تبدي تربيرات واهية حيال منع ن�رشها م��ص�عات من �صاأنها 

الراأي امل�ؤ�ص�صة  االأخرى، ومثال ذلك منع �صحيفة املجد االأ�صب�عية من ال�صدور، حني امتنعت مطبعة جريدة 

ال�صحفية االأردنية ليلة  االأحد  20 اأيل�ل 2004عن طباعتها، حيث جاء ذلك بناء على طلب من مدعي عام حمكمة 

اأمن الدولة.

وا�صدرت �صحيفة املجد بيانًا جاء فيه “اأن املجد تاأ�صف اأ�صد اال�صف حلجب عددها عن قرائها لهذا 

الرقابة  على ظاهرة  ال�ص�ء  ت�صليط  ت�د  اإّنها  اإذ  ذلك من جه�د وتكاليف �صائعة،  على  االأ�صب�ع، ومبا يرتتب 

احلازم  وامل�قف  اجلدية  املعاجلة  ت�صتحق  وباتت  لها،  حك�مي  اإنكار  كل  رغم  م�ؤخرًا  ا�صتفحلت  التي  امل�صبقة 

من لدن املجل�س االأعلى لالإعالم، ونقابة ال�صحفيني، و�صائر مراكز حماية ال�صحفيني، وهيئات حق�ق االإن�صان 

وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين”. )عمان نت  20 اأيل�ل 2004(

وتعترب �صحيفة “الهالل” اأول �صحيفة ت�قف عن ال�صدور بقرار من مدعي عام اأمن الدولة على خلفية 

الآداب  الأّنها ن�رشت مقااًل خمالفًا  اعتبارًا من 2003/1/16  امل�ؤقت وذلك  العق�بات  قان�ن  املادة )150( من 

املهنة وم�صيئا للم�صاعر الدينية. )امل�رشق االإعالمي،عدد 60،�س11(

هـ - حب�ص ال�شحفيني :

اأردنيني  �صحفيني  خم�صة  بحب�س    2006 العام  يف  االأردن  يف  ال�صادر  الق�صائي  احلكم  اأحدث         

�صع�رًا بال�صدمة لدى ال�صحفيني، خا�صة اأن احلكم ياأتي بعد اإلغاء عق�بة احلب�س من قان�ن املطب�عات والن�رش.        

وجاء يف حيثيات احلكم الذي  اأ�صدرته حمكمة بداية عمان حب�س كل من رئي�صي حترير �صحيفة العرب الي�م 

طاهر العدوان، ورئي�س حترير �صحيفة الد�صت�ر ال�صابق اأ�صامة ال�رشيف، اإ�صافة لثالثة من ال�صحفيني العاملني 

يف ال�صحيفتني. 
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و�صدر احلكم بناًء على دع�ى رفعها املجل�س الق�صائي اتهم فيها ال�صحفيني اخلم�صة بتحقري الق�صاء 

بعد اأن ن�رشت ال�صحيفتان يف العام 2006 خربًا يفيد مبطالبة م�اطن باإحالة ق�صاة للمجل�س التاأديبي بعد اأن 

اأ�صدرت حمكمة العدل العليا قرارين متناق�صني، ما اعتربه املجل�س الق�صائي م�صًا بهيبة الق�صاء. 

العادل  بق�صائنا  اعتزازنا  “ن�ؤكد  له  بيان  يف  امل�مني   اآنذاك طارق  االأردنيني  ال�صحفيني  نقيب  وقال 

الراأي مبا ينعك�س �صلبًا على  اإىل �صدور هذه االحكام يف ق�صايا  ال�قت نف�صه بقلق  ونحرتم قراراته وننظر يف 

حرية ال�صحافة«. 

الالفت اأن حكم احلب�س جاء بعد اأ�صهر قليلة من �صدور قان�ن املطب�عات االأردين الذي الغى حب�س 

ال�صحفيني، وه� ما اأ�صادت به منظمات معنية باحلريات. )الد�صت�ر،عدد13720،�س27(

و�صدر تقرير ح�ل احلريات ال�صحفية من قبل جلنة حماية ال�صحفيني التي تتخذ من ني�ي�رك مقرًا   

لها بق�له “ اإن هام�س احلريات التي تتمتع بها ال�صحافة العربية يف العام 2006 قد  تقل�س، مع التذكري باأن هذه 

التقارير ت�صدر وفق معايري مهنية وقان�نية واأخالقية بعيدة كل البعد عن مقايي�س الربح واخل�صارة.

العمل  حرية  تعيق  التي  الت�صعيدية  اخلط�ات  العرب  ال�صحفيني  الحتاد  العامة  االأمانة  ا�صتنكرت 

ال�صحفي يف االأردن حيث اإّن نقابة ال�صحفيني االأردنيني رف�صت قرار جمل�س الن�اب باالإبقاء على عق�بة احلب�س 

بالق�ل  الراأي  اإبداء  خلفية  على  ال�صحفي  ت�قيف  ج�از  بعدم  نف�صه  ال�قت  يف  ترحيبها  مع  الن�رش  ق�صايا  يف 

والكتابة وغريها من و�صائل التعبري. )الد�صت�ر، عدد ،14295،�س9(

 ما تزال  احلريات ال�صحافية يف االأردن  تتاأرجح  بني انفراجات وانتكا�صات وقي�د حتدُّ من تقدمها، يف 

ظل غياب تقارير ر�صمية معلنة عن م�صت�ى احلرية يف االأردن. ومع قرار اإلغاء وزراة االإعالم عام 2003، وجدت 

امل�ؤ�ص�صات االإعالمية واحلريات املرتبطة بها نف�صها اأمام مرجعيات متعددة، اأعاقت اأي تقدم اأو انفراج ما دفع 

باحلك�مة االأردنية للحديث عن اإعادة هيكلية االإعالم بتفا�صيل ومالمح ما تزال مبهمة.

والن�ص��س  والق�انني  الت�رشيعات  من  الرغم  على  مكانها،  تراوح  االأردن  يف  ال�صحافية  فاحلريات 

املالئم  احلرية  مناخ  خلق  ومتنع  تقدمها  تعيق  حك�مية  بقرارات  ت�صطدم  الأّنها  وذلك  ال�ا�صحة،  الد�صت�رية 

لتعزيز دور ال�صحافة باعتبارها ال�صلطة الرابعة. 

وكانت حك�مة الذهبي قد وجهت حتذيرًا يف تعميم ر�صمي �صدر بتاريخ 2008/2/13 اإىل م�ظفي 

ال�زارات والدوائر الر�صمية وامل�ؤ�ص�صات العامة من مغبة ت�رشيب اأية وثائق اأو معل�مات اأو بيانات اأو ت�رشيحات 

لل�صحافة وخا�صة “ال�صحافة االأ�صب�عية”وذلك  حتت طائلة امل�ص�ؤولية القان�نية .

واقت�رش تعميم احلك�مة الذي حمل الرقم 13-11-1-2776 على منع ت�رشيب ال�ثائق التي تتعلق 

مبا �صمي “التجاوزات االإدارية واملالية” التي تقع يف ال�زارات وامل�ؤ�ص�صات والدوائر التابعة لها، حيث اأ�صار 

ملحاذير ا�صتغالل هذه ال�ثائق من قبل “بع�س اجلهات املناوئة ل�صيا�صات الدولة باجتاهات �صلبية”.

ومت الطلب من م�ظفي  ال�زارات وامل�ؤ�ص�صات والدوائر باتخاذ اأ�صد االجراءات بحق من تثبت عليهم تهمة 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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 ت�رشيب معل�مات اإىل ال�صحافة حتى ول� كانت متعلقة بتجاوزات اإدارية ومالية.  )العرب الي�م، عدد 4195،�س 6(ا

وتعد امل�اد ) 4 ، 5 ، 7( من قان�ن املطب�عات والن�رش من اأكرث امل�اد ا�صتعمااًل يف مقا�صاة ال�صحفيني،   

ال�صحف  على   92 منها  ال�صحفيني  �صد  ق�صية   114 ح�ايل  حتريك  مت   2006 ولغاية   2000 من  الفرتة  ففي 

االأ�صب�عية و 22 على الي�ميات. ومن هذه الق�صايا رفعت 80 ق�صية خالف امل�اد )4 ، 5 ،7( من قان�ن املطب�عات  

والن�رش االأردين، وهي امل�اد التي تتحدث عن اأخالقيات املهنة.  )�صقري، 2009، �س34(

ادانةبراءةعدد الق�شايانوع الق�شية

724329خمالفة املادة 7
673730خمالفة املادة 5
1477خمالفة املادة 4

احلرية االإعالمية يف االأردن ودور احلكومة 

 الت�شريعات االإعالمية :

و�صددت  االأردن،  يف  بها  املعم�ل  االإعالمية  والت�رشيعات  الق�انني  اإىل �صعف  التحليالت  ت�صري معظم 

اأن  على  االإعالمية  احلريات  ح�ل   )  2010-2009  ( ال�صن�ي  تقريرها  يف  الدولية  هاو�س  فريدوم  م�ؤ�ص�صة 

الت�رشيعات االإعالمية �صاهمت يف ت�صنيف االأردن دولة غري حرة.  )  ندوة ،2010(

ميكن وفق املعايري الدولية اعتماد اأية معايري خا�صة اأو ا�صتثنائية يف تقييم ال��صع يف االأردن، الأنه ال 

يج�ز الكيل مبكيالني على امل�صت�ى العاملي اأو التعامل بتعرفة اأقل يف م�صاألة احلريات الدميقراطية. ويظهر اأن 

االأردن يلزمه ثالث عالمات لي�صبح من الدول التي تتمتع �صحافتها بحرية جزئية، بناء على تلك الدرا�صة الهادفة 

ملتابعة البيئة امل�صاعدة حلرية ال�صحافة.

وي�صنف التقرير الدول باأنها حرة �صحافيًا وفق معيار من ) �صفر اإىل 30( وف�ق ذلك ُت�صنف باأنها 

حرة جزئيًا وغري حرة . وقد ح�صل االأردن على عالمة 20 من 30 يف قيا�س البيئة القان�نية، و 24 من 40 يف قيا�س 

البيئة ال�صيا�صية ، يف حني كانت البيئة االأف�صل هي االقت�صادية اإذ ح�صل االأردن فيها على 19 من 30 ، ووا�صح 

اأنه كلما ح�صلت الدولة على عالمات اأكرب فاإن و�صع حرية ال�صحافة فيها يك�ن لالأ�ص�اأ.

الق�انني  التقارير   تلك  ح�صب  متدنية  عالمات  على  االأردن  حل�ص�ل  اأدت  التي  االأ�صباب  اأبرز  ومن   

ال�صلبية مثل قان�ن املطب�عات والن�رش وقان�ن العق�بات، اللذين يعتربان �صيفًا م�صلطًا يرهب ال�صحافة االأردنية، 

اإىل جانب الرقابة الذاتية التي ميار�صها ال�صحفي نف�صه خ�فًا من العق�بات.

 ورغم اإقرار االأردن لقان�ن حق احل�ص�ل على املعل�مات، وكان ايجابيًا ويدعم االأردن بعالمتني، اإال 

اأنه من املهم مراقبة ومتابعة كيفية تنفيذه، اإىل جانب اإلزامية االن�صمام اإىل نقابة ال�صحافيني، واعتبار ذلك �صلبًا 

حلرية ال�صحايف يف االن�صمام اأو عدمه. 
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واعتربت اأن االأردن، وعرب تعزيز حرية ال�صحف املطب�عة امل�صتقلة، رغم �صيطرة احلك�مة على القطاع   

التلفزي�ين واالإذاعي، ميكنه حت�صيل النقاط الثالث التي �صتمكنه من اإيجاد بيئة حرة جزئية . 

وت�صري معظم التقارير الدولية واملحلية اإىل حالة الرتاجع يف جمال احلريات الدميقراطية واحلريات 

االإعالمية يف االأردن وعلى امل�صت�يات كافة : �صحافة مكت�بة ، اإذاعات، حمطات تلفزة خا�صة وف�صائية ر�صمية 

والتعبري،  الراأي  وحرية  لالإعالم  الدولية  املعايري  يراعي  ال  االأردن  اأن  اإىل  وا�صحة  اإ�صارات  وهناك  وانرتنت. 

واحلق يف االت�صال، وحريات ال�صحافة، وحرية تداول املعل�مات وال��ص�ل اإليها . 

القيود يف قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات للعام 2007 : 

ي�ؤكد اإ�صدار قان�ن �صمان حق احل�ص�ل على املعل�مات لعام 2007 يف االأردن يف م�اده على �صمان 

اأنه ما زال هناك  اإال  اآن واحد، وهي خط�ة مهمة،  حق احل�ص�ل على املعل�مات وحماية م�صادر املعل�مات يف 

حاجة لتط�ير القان�ن واإزالة العقبات اأمام تطبيقاته، كذلك تعديل قان�ن حماية اأ�رشار ووثائق الدولة رقم 50 

ل�صنة 1971 ليت�افق مع املادة )19( من العهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�صيا�صية، والعمل على تفعيل 

دور نقابة ال�صحفيني االأردنيني يف تلقي ال�صكاوى اخلا�صة بحرية الراأي والتعبري واالإعالم، واتخاذ القرارات 

املنا�صبة ب�صاأنها ب�صكل ي�ؤدي اإىل تعزيز حرية االإعالم، وتفعيل م�اثيق ال�رشف ودع�ة االإعالميني وامل�ؤ�ص�صات 

االإعالمية لاللتزام بها، فاملادة )13( من قان�ن �صمان حق احل�ص�ل على املعل�مات، تن�س على املعل�مات التي 

ال يج�ز للم�ص�ؤول الك�صف عنها، وهي ت�صعة اأن�اع من املعل�مات املمن�عة، مما يفرغ القان�ن من قيمته وحمت�اه 

بتمكني امل�اطن من ال��ص�ل اإىل املعل�مات.

ال�زارات  اإحجام  من  وال�صك�ى  املعل�مات  حجب  على  �ص�اهد  اأوردت  قد  حملية  �صحف  وكانت 

ال�زارات  ا�صتكمال  الي�صري، ويالحظ عدم  بالقدر  اإال  املطل�بة  باملعل�مات  وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية عن تزويدهم 

مع  التعامل  لها  تي�رش  ب�ص�رة  لديها  املت�فرة  وال�ثائق  املعل�مات  وت�صنيف  لفهر�صة  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات 

مقت�صيات القان�ن . )املركز ال�طني حلق�ق االإن�صان، 2009 (

للم�صاءلة  اإىل تعر�س م�ظفني يعمل�ن يف م�ؤ�ص�صات حك�مية  وي�صري املركز ال�طني حلق�ق االن�صان 

والتحقيق وت�جيه االإنذارات لهم، جراء اال�صتباه بهم بت�رشيب معل�مات ل��صائل االإعالم حتى ل� كانت تقت�رش 

على التعليق على اأحد امل��ص�عات التي تخ�س دوائرهم واملن�ص�رة عرب امل�اقع االإلكرتونية املختلفة.  )املركز 

ال�طني حلق�ق االإن�صان، 2009 (

االحتواء الناعم واأثره على حرية ال�شحافة وا�شتقاللية و�شائل االإعالم االأردنية : 

ظهرت و�صائل اأخرى “ غري الت�رشيعات والق�انني واالأنظمة” لل�صيطرة والهيمنة على و�صائل االإعالم 

واالإعالميني، منها ما اأطلق عليها تعبري اأ�صاليب االإغراء واالحت�اء الناعم، ومن اأبرزها  : التعيني الدائم وامل�ؤقت 

يف منا�صب حك�مية اأو �صبه حك�مية، والهبات واملنح واالأعطيات املالية، ومنح املعل�مات ل�صحفيني واإعالميني 
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حمددين، والدع�ة حل�ص�ر لقاءات واجتماعات مع كبار امل�ص�ؤولني، واالإعفاءات اجلمركية، والعالج خارج اإطار ا

اأنظمة التاأمني ال�صحي، واملنح الدرا�صية لالأبناء واالأقارب. 

اأعمال،  رجال   : واأبرزها  ال�صحفيني؛  على  الناعم  االإحت�اء  اأ�صاليب  حك�مية  غري  جهات  ومار�صت 

ووجهاء  اأمنية،  واأجهزة  �صيا�صية،  واأحزاب  مدين،  جمتمع  وم�ؤ�ص�صات  واأعيان،  ون�اب  نافذة،  و�صخ�صيات 

ع�صائر، واآخرون .

االإعالم  ب��صائل  احلك�مة  عالقة  تنظم  �صل�ك  ملدونة  احلك�مة  اإ�صدار  به  ق�بل  الذي  االرتياح  ورغم 

وال�صحفيني ب�صكل عام، وتاأييد ال�صحفيني لفكرة تخلي احلك�مة عن ح�صتها يف ملكية ال�صحف، اإال اأن مظاهر 

االحت�اء ما زالت م�صتمرة وي�ؤكد العديد من ال�صحفيني واملنظمات املحلية على ذلك، وتعرت�س نقابة ال�صحفيني 

على العمل بظاهرة االحت�اء الناعم . )املركز ال�طني حلق�ق االإن�صان، 2009 (

وي�ؤيد غالبية ال�صحفيني فكرة الف�صل النقابي بني مالكي و�صائل االإعالم اخلا�صة منها والر�صمية وبني 

ال�صحفيني واالإعالميني والعاملني فيها �صمن نقابتني منف�صلتني . 

مواثيق ال�شرف ومدونات ال�شلوك احلكومية : 

وبداأت   ،  2009 العام  مطلع  منذ  وال�صحفيني  االأردنية  احلك�مة  ال�صل�ك  مدونات  �صغلت    

تظهر مدونات �صل�ك تنظم عمل ال�زارات احلك�مية وعمل امل�ص�ؤولني وال�زراء، وكذلك عالقتهم مع ال�صحافة 

واالإعالم . واأقرت احلك�مة االأردنية ي�م 2009/12/24 ) مدونة ق�اعد ال�صل�ك للعالقة مع و�صائل االإعالم(. 

وو�صعت هذه املدونة  للتنفيعات واملمار�صات اال�صرت�صائية لل�صحفيني، بهدف اإعادة ترتيب اأوراق احلك�مة يف 

التعامل مع ال�صحافة وم�ؤ�ص�صات االإعالم، مبا يحقق عالقة مهنية مبنية على قيام ال�صحافة بدورها، ال�صرت�صائها 

وحتقيق مكا�صب لبع�س العاملني فيها. ويف الي�م التايل الإقرار احلك�مة مدونة ق�اعد ال�صل�ك احلك�مي املذك�رة 

اأعاله اأكدت احلك�مة اأنها �صتلتزم بعدم تعيني م�صت�صارين اإعالميني. )ال�رشيف،  2009(

للقطاعات  الذاتي  التنظيم  اأدوات  اإحدى  ال�رشف هي  ال�صل�ك وم�اثيق  اأن مدونات  اإعالمي�ن  ويرى 

املهنية يف خمتلف االأن�صطة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .  )الط�ي�صي،مقال  2009(

واتفقت هيئة االإعالم املرئي وامل�صم�ع من جانبها على ت�صكيل جلنة من االإذاعات املحلية ل��صع مدونة 

ذوق  مب�صت�ى  وترتفع  االإذاعي  العمل  �صبط  اإىل  تهدف  واالإعالين  الرباجمي  اجلانب  تخ�س  اأخالقية  �صل�ك 

امل�صتمع . )القا�صي، 2009(

مناطق  يف  امل�صتقلة  االإعالمية  التغطية  م�صاألة  مبناق�صة  االأردن  يف  وال�صحفي�ن  االإعالمي�ن  ان�صغل   

الت�ترات واالأزمات، وفق مدونات �صل�ك معينة . وناق�ص�ا  بناء مدونة �صل�ك وق�اعد عمل ت�صمن لل�صحفيني 

تغطية م�صتقلة، وتراعي االعتبارات االأمنية . فاالأجهزة االأمنية يف الغالب تق�م بعزل ال�صحفيني عن اأماكن الت�تر 

اأثناء حدوث م�اجهات واأزمات يف العالقة مع امل�اطنني، وذلك للتخفيف من الت�تر وبذلك حترم ال�صحفيني من 
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التغطية االإعالمية وال��ص�ل احلر اإىل املعل�مات . وفقًا ملركز حرية وحماية ال�صحفيني . )م�قع الغد، 2009(

دور حكومة البخيت يف احلريات االإعالمية

اأمام  ال�صحافيني  اإعت�صام  ومنها  اأحداث  ظهرت  االأخرية  البخيت  معروف  حك�مة  ت�صكيل  فرتة  يف 

�صحيفة الراأي واإغالق م�قع عم�ن و�رشايا من قبل االأجهزة االمنية، حيث بداأ اإعت�صام الراأي يف ميدان حمم�د 

ال��صاية والتدخالت  االإعالمية  ورفع  اأكرث من 700 �صحفي مطالبني برفع م�صت�ى احلرية  الكايد واعت�صم 

احلك�مية واالأجهزة الر�صمية يف العمل ال�صحفي وو�صائل االإعالم الر�صمية وغري الر�صمية.

وطالب ال�صحفي�ن احلك�مة بتحرير االإعالم واأ�صدروا بيانًا عقب االعت�صام جاء فيه: تاأكيد الرغبة 

امللكية ال�صامية باإيجاد اإعالم حر وم�صتقل واعتماد املعايري املهنية كمرجعية وحيدة يف اإدارة امل�ؤ�ص�صات ال�صحفية 

واإلغاء مدونة ال�صل�ك التي اأقرتها حك�مة الرفاعي. )زاد االأردن االإخباري(

وجاء على ل�صان وزير الدولة ل�ص�وؤن االإعالم واالت�صال طاهر العدوان اأن دور االإعالم االأردين ا�صا�صي 

يف تقييم احلك�مات ودعمها واالرتقاء مب�صت�ى االإعالميني باجل�انب كافة، واأن التدخالت متثل تقييدًا لالإعالم 

احلر الذي ي�صكل الراأي العام باعتباره حلقة و�صل بينه وبني الدولة واعدًا برفع �صقف االإعالم وعدم التدخل 

فيه .

االإرادة  حترير  من  جزءًا  يعد  حتريره  اأجل  من  والعمل  االإعالم،  حترير  ه�  املطلب  اأن  نيابية  فعاليات  وراأت   

ال�صعبية وحترير البالد من الف�صاد والقمع وحتقيق امل�صاركة. 

واإعادة  ال�صماء(،  �صقفها  )حرية  ال�طن  قائد  مق�لة  بتطبيق  حرا  االإعالم  يك�ن  اأن  �رشورة  واأكدت 

هيكلة بع�س امل�ؤ�ص�صات االإعالمية ومنها م�ؤ�ص�صة االذاعة والتلفزي�ن، داعية اإىل اإلغاء مدونة ال�صل�ك، فال�صحافة 

وامل�ؤ�ص�صات االإعالمية ال حتتاج اإىل مدونة حتى تنظم عملها، فمدونة ال�صل�ك التي اأقرتها حك�مة الرفاعي قيدت 

حرية االإعالم، واأغلقت بع�س ال�صحف ومل تطبق على اجلميع، ف�صال عن اأنها ت�صمنت اإ�صتثناءات يف احلك�مة 

اأُلغيت يف حك�مة البخيت احلالية وعار�صها عدد من ال�صحفيني، حيث اأيد وزير الدولة ل�ص�وؤن  ال�صابقة، وقد 

االإعالم الناطق الر�صمي با�صم احلك�مة اإلغاء املدونة يف لقائه مع احتاد امل�اقع االلكرتونية معتربًا اأنها ت�صكل 

ر�صالة �صيا�صية مهمة وحت�ي حتذيرًا لكل احلك�مات ب�رشورة الت�قف عن ا�صدار الق�انني امل�ؤقتة، واأيد احتاد 

امل�اقع االلكرتونية الغاء املدونة وقرار حجب امل�اقع االلكرتونية يف البيان الذي اأ�صدره، واأن بع�س االإعالميني 

منذ ظهرت املدونة حتى الغائها �صم�ا بامل�ؤيدين امل�ؤقتني الأنهم اأيدوها وبعد ت�صكيل احلك�مة اجلديدة عار�ص�ها. 

وطرح نقيب ال�صحفيني عبد ال�هاب زغيالت خالل لقائه حك�مة البخيت اآنذاك عدة مطالب من �صمنها 

اإلغاء مدونة ال�صل�ك، وقال بع�س ال�صحفيني اإن االإعالم ال يحتاج اإىل مدونة فه� ح�صن ال�صل�ك اأكرث مما ينبغي(، 

م�ؤيدين الغاءها. 
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للقر�صنة  الكرتونيان هما عم�ن و�رشايا   املدونة تعر�س م�قعان  الراأي وبعد ظه�ر  اإعت�صام  وقبل 

تقييدًا حلرية  يعترب  ال��صع   معار�صة وهذا  �صبه  اأخبار  ن�رش  على خلفية  االأمنية،  االأجهزة  قبل  واالإغالق من 

االنرتنت وتعتيمًا لكل ما يكتب على امل�اقع االلكرتونية وانتهاك حق اجلمه�ر يف املعرفة وميثل عقابًا ل�صاحب 

امل�قع.

اإن  البيان الذي �صدر من عم�ن جاء فيه »اأن عم�ن لي�صت بعبعًا وال جريدة الكرتونية مدع�مة من 

اأحد وي�صاهم يف رفد م�صريتها دعاة الكلمة احلرة والق�ل احل�صن«، حيث اأ�صدر مركز حماية وحرية ال�صحفيني 

ويق�ل  النا�س،  اإىل  املعل�مات  و�ص�ل  ومنع  واالإعالم  التعبري  حلرية  ت�صييق  ه�  حدث  الذي  اأن  فيه  اأكد  بيانًا 

البيان اإن عدة م�اقع الكرتونية تتعر�س للم�صايقات، وي�ؤكد البيان ت�صامنه مع امل�اقع حتى تفتح حرية االإعالم 

االلكرتوين. )عم�ن االإخباري(

الدولة  اإ�صاعة مناخ احلرية االإعالمية ا�صتقالة وزير  اأخر ما ك�صف �صعف قدرة احلك�مة على  وكان 

ل�ص�ؤون االإعالم واالت�صال الناطق الر�صمي طاهر العدوان  الذي برر ا�صتقالته با�رشار حك�مة البخيت على 

الذهاب اإىل الدورة اال�صتثنائية بق�انني ثالثة متعلقة باالإعالم ومكافحة الف�صاد والعق�بات يف وقت تنادي فيه 

خمتلف الق�ى ال�صيا�صية ب�رشورة االإ�صالح.  )الراأي ،عدد 14859، �س1 (

حديث احلك�مة عن حرية االإعالم ال يقرتن باملمار�صة العملية رغم كل الر�صائل امللكية ال�ا�صحة التي 

من  التا�صع  يف  الرفاعي  امللكي حلك�مة  التكليف  ما جتدد يف خطاب  االإعالم، وه�  دعم حرية  اأهمية  على  ت�ؤكد 

حرية  ل�صمان  الالزمة  اخلط�ات  باتخاذ  املطالبة  الثاين  عبداهلل  امللك  اأكد  حيث  العام،  نهاية  قبل  االأول  كان�ن 

التعبري وف�صح املجال اأمام االإعالم املهني احلر امل�صتقل ملمار�صة دوره كركيزة اأ�صا�صية يف م�صرية التنمية ال�طنية 

تبداأ  اأن  بانتظار  ممار�صات،  اإىل  ترتجم  مل  الدع�ات  هذه  لكن  االأخرية   البخيت  حك�مة  يف  االأمر  هذا  “وتكرر 
خط�ات على اأر�س ال�اقع وتظهر جليًا يف التقارير الدولية التي تر�صد حالة حق�ق االإن�صان واحلريات”. 

النتائج  : 

1-اإّن االإعالم االأردين ي�اجه حتديات �صعبة يف ظل ق�انني تعيق حرية العمل االإعالمي مما يجعله عاجزًا عن 

القيام مبهمته على ال�جه االأكمل.

2- يجب ت�ظيف التكن�ل�جيا احلديثة يف خدمة العمل االإعالمي مل�اكبة روح الع�رش فهي منابر يجب اأن ت�صتثمر 

يف م�اجهة  االإعالم الدويل الراهن الأّن تاأثريه يطال كل فئات املجتمع .

3 - البح�ث املتعلقة بحرية االإعالم تطرقت اإىل رف�س الراأي العام االأردين ب�صكل عام ونقابة ال�صحفيني االأردنيني 

ب�صكل خا�س لق�انني املطب�عات والن�رش ب�صبب عدم جت�صيدها للعمل الدمي�قراطي وحرية الراأي والتعبري .

    4- اأداء نقابة ال�صحفيني االأردنيني اأقرب ما يك�ن مل�ؤ�ص�صة حك�مية ترمي اإىل ال�صيطرة ب�صكل غري مبا�رش 

على ال�صحافة حيث يتفق قان�ن النقابة  مع قان�ن املطب�عات يف اأن ال�صحفيني امل�الني اإىل احلك�مة هم الذي 

ي�صيطرون على جمل�س النقابة وغالبيتهم يف و�صائل االإعالم اململ�كة للدولة من �صحف ووكالة اأنباء واإذاعة 

م�صم�عة ومرئية .
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5-  ما زالت ال�صحف واأجهزة االإعالم االأردنية اأ�صرية وجهة النظر الر�صمية .

6- و�صائل االإعالم يجب اأن ت�ؤدي ر�صالتها مبناخ من احلرية امل�ص�ؤولة، لذلك فالرقابة على ال�صحافة حمظ�رة 

اإال يف حالة  الط�ارئ واحلروب مبا يت�افق مع  االأمن الق�مي.

7-   ظهرت على ال�صاحة االأردنية �صحف جديدة متعددة املي�ل ت�صعى  الجتذاب القارئ مما اأ�صاع حالة من 

التناف�س بينها ودفع ببع�صها اإىل املغاالة يف طبيعة املادة املن�ص�ره، م�صتفيدة من هام�س احلرية ال�ا�صع الذي 

اتاحه قان�ن 93 . وقد اأخذت بع�س ال�صحف االأ�صب�عية متيل اإىل تقدمي م�اد حافلة بعدم الدقة واالعتماد 

اإىل تقدمي م��ص�عات وعناوين تعتمد االإثارة وتخالف الذوق  اإ�صافة  اإ�صاعات واأحيانا النقد اجلارح،  على 

العام االأمر الذي دفع بع�س امل�ص�وؤلني احلك�ميني اإىل املطالبة ب��صع حد الرتفاع هام�س احلرية . 

8- املادة التي تتطرق اإىل حب�س ال�صحفي يف قان�ن املطب�عات كانت االأكرث جداًل،  ورغم اإلغائه عق�بة احلب�س 

ع احلب�س يف )22( قان�نًا نافذًا على راأ�صها قان�ن العق�بات. 
ّ
لكن يف ال�قت نف�صه �رش

9-   تهتم نقابة ال�صحفيني “ باالأم�ر املهنية واملعي�صية لل�صحفيني وتبذل جهدًا يف حماية احلرية ال�صحفية، لكن 

هذه م�صاألة ال تت�قف على جه�دها فقط، فهناك جهد ت�رشيعي يفرت�س اأن تق�م به احلك�مة وجمل�س االأمة. 

وهناك مبادرات قام بها املجل�س االأعلى لالإعالم قبل اإّن يتم الغائه من اأجل تط�ير احلرية ال�صحفية اإال اأن 

ال�اقع يحتاج جله�د مت�صافرة من عدة اأطراف”.

10 – �صدور »قان�ن �صمان حق احل�ص�ل على املعل�مات« رقم 47 ل�صنة 2007 كاأول قان�ن من ن�عه يف االأردن 

والعامل العربي. وجاء يف االأ�صباب امل�جبة مل�رشوع القان�ن اأن حرية ال��ص�ل اإىل املعل�مات اأ�صبحت احلجر 

وم�ؤ�ص�صاتها،  التنفيذية  ال�صلطة  لدى  مت�فرة  املعل�مات  فاأغلب  والعامة.  ال�صحفية  احلريات  يف  اال�صا�صي 

على  ت�صهل  وتنفيذية  ت�رشيعية  خط�ات  اتخاذ  يجب  القرار  اتخاذ  يف  وامل�صاركة  ال�صفافية  مبداأ  ولرتجمة 

ال�صحفي وامل�اطن احل�ص�ل على معل�مات.

11- يجب الن�س �رشاحة على عدم ج�از الرقابة امل�صبقة واأن يك�ن اأي فعل ينتهك هذا احلق قاباًل للطعن به 

وطلب التع�ي�س ) اإال يف حالة اإعالن قان�ن الدفاع(.

املجتمع  القطاع اخلا�س ومنظمات  ب�صبب غياب متثيل  ا�صتقالليته  املعل�مات” عدم  “جمل�س  ي�ؤخذ على   -12

الت�جيه  ومدير  الداخلية  وزارة  عام  اأمني  وع�ص�ية  الثقافة  وزير  برئا�صة  املجل�س  ويت�صكل  فيه.  املدين 

ال�طني بالق�ات امل�صلحة وغريهم.

13- ينبغي اإعادة النظر يف ق�انني املطب�عات والن�رش مبا يرفع �صيف الرقابة عن ال�صحافة، ويعزز من حريتها .

التو�شيات:

ينبغي االرتقاء بحرية االإعالم  االأردين وم�اكبته للم�صتجدات القائمة يف املنطقة العربية   والعامل مبا 

ي�صهم يف تعزيز العمل االإعالمي، والنه��س مب�صت�ى االأداء املهني حتى ت�ؤدي املهنة دورها يف خدمة اجلمه�ر 

بفاعلية . وقد مت اخلروج بالت��صيات التالية:

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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1- العق�بات ال�اردة يف ق�انني املطب�عات م�صاحتها اأو�صع من م�صاحة احلريات وبالذات يف القان�ن االأخري ا

ع عند �صياغة 
ّ
رغم اأن احلب�س قد األغي فيه، وهناك ق�انني اأخرى تعاقب ال�صحفي وهذا يتطلب من امل�رش

م�رشوع قان�ن اإنهاء العق�بات ال�صالبة للحرية يف اجلرائم املرتكبة ب�ا�صطة املطب�عات وجرائم الراأي.

2- اإعداد ت�رشيعات  ي�صهم يف و�صعها  اجل�صم االإعالمي واالأكادميي مع  �رشورة اإ�رشاك قان�نيني لكي يك�ن 

مدل�ل الكلمات اأكرث و�ص�حًا، وال�صياغة اأكرث دقة .

3- �رشورة فتح قن�ات االت�صال ب�صكل فّعال بني االإعالميني وال�صلطات الثالت يف الدولة ل�صمان حرية احل�ص�ل 

على املعل�مة .

مع  التعبري  حرية  بق�صايا  املعنية  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ص�صات  االإعالمية  امل�ؤ�ص�صات  قبل  من  ح�ار  اإيجاد    -4

اأع�صاء الربملان  االأردين  الإقناعهم بال�ق�ف اإىل جانب حرية االإعالم .

منع  ميكنه  ال  احلايل  فامليثاق  املهنة،   واأخالقيات  العمل  �صبل  يحكم  فاعل  �صحفي  �رشف  ميثاق  اإيجاد   -5

التجاوزات املهنية التي ت�صدر من ال�صحف وال�صحفيني خا�صة عند احلديث عن م��ص�عات ذات ح�صا�صية. 

6- اإن�صاء حمكمة خا�صة بال�صحافة وو�صائل الن�رش والكتابة حتى ال يتعر�س ال�صحفي اأو االإعالمي  عند خمالفته 

اإىل اأكرث من عق�بة ويطبق عليه اأكرث من قان�ن مثل قان�ن العق�بات وقان�ن اأمن الدولة واأية ق�انني اأخرى. 

7- �رشورة اأن تط�ر امل�ؤ�ص�صات ال�صحفية نف�صها مهنيًا وتقنيًا، لكي ت�صتمر يف اأداء دورها بفعالية.

8- تخفيف اأو اإلغاء ال�رشوط املن�ص��س عليها الإ�صدار املطب�عات يف االأردن اإذ ين�س قان�ن املطب�عات والن�رش 

على �رشط الرتخي�س امل�صبق قبل اإ�صدار املطب�عات.  

9- اأن تن�س الق�انني الالحقة على منع احلك�مة من متلك اأ�صهم يف ال�صحف.

10- تعديل قان�ن حماية ا�رشار ووثائق الدولة رقم 50 ل�صنة 1971 ليت�افق مع املادة 19 من املعهد الدويل 

للحق�ق املدنية وال�صيا�صية لت�صهيل احل�ص�ل على املعل�مات.

11- تعديل قان�ن نقابة ال�صحفيني وت�صهيل دخ�ل الراغبني باالإنت�صاب اإليها وفتح باب االإن�صمام لل�صحفيني 

العاملني يف ال�صحف احلزبية وال�صحافة االلكرتونية.

12-  االرتقاء بامل�صت�ى املهني لل�صحفيني من خالل دورات تدريبية ت�صقل مهاراتهم وتعزز معارفهم املهنية، 

لذلك يجب على ال�صحفي العمل وفق �صمريه املهني وميثاق ال�رشف ال�صحفي.

13-  الن�س على عدم التمييز عند قيام احلك�مة واأجهزتها باالإعالن يف ال�صحف )مبكافاأة ال�صحف القريبة منها 

ومعاقبة التي تنتقدها ( .

14-  االرتقاء باحلماية الت�رشيعية حلرية ال�صحافة اإىل م�صت�ى احلماية الد�صت�رية باأن ين�س الد�صت�ر على 

حرية ال�صحافة على نح� مف�صل يبني يف الرقابة وال�قف واالإلغاء اإذا امتدت حالة الط�ارئ خارج حدود 

زمنية معينة .
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الربت ل، ه�صرت، واي الن ج،)1990(، دليل ال�صحفي يف العامل الثالث، ترجمة: كمال عبد الروؤوف، الدار الدولية للن�رش والت�زيع، . 2
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م�صطفى اأحمد تركي،)1984(، و�صائل االإعالم واأثرها يف �صخ�صية الفرد، وزارة االإعالم، الك�يت.. 11
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مراجع اأجنبية :

. 1 Richard Fagan ,  The  impact of four elements upon mass media : journalism quarterly 

)summer1966(.

. 2 Vincent Farace, donohew , lewis ”Mass communication in national social systems“  
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. 3 Marc A. Franklin and Jay b Wright,1985, The first amendment and the four estate, 

Minneola, new York : the foundation press,inc, 3rd ed.
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. 5 Raymond b Nixon, Freedom in the world press ”. A Fresh appraised with new data 

”journalism quarterly“ )winter1965(.

. 6 Rene-Jean Ravault,  ”Information  flow  :  Which  way  is  the  wrong  way?“  Journal  of  

Communication,  vol.  31,  no.  4.

بحوث ودرا�شات ور�شائل علمية :

زيادات،عادل : العالقة بني االأحزاب  والت�رشيعات والق�انني يف االأردن،)1989-1995(، جملة  اأبحاث الريم�ك ،اربد، االأردن العدد . 7

الثاين، جملد 13 .

�صقري، يحيى،) 2009 (، مقدمة يف الت�رشيعات وال�صيا�صة االإعالمية يف االأردن،– درا�صة برنامج تدعيم االإعالم يف االأردن.. 8

�صالح، �صل�ى حممد،)1992(، دور االإعالم واالإعالميني يف م�اجهة اأخطار الع�ملة يف اململكة العربية ال�صع�دية ، ر�صالة ماج�صتري غري . 9

من�ص�رة، جامعة اأم القرى، ال�صع�دية .

مان�صفيلد الل�رد، )1968(، حرية ال�صحافة ،  مطبعه احلرية ، باري�س ، جملد 2 .. 10

مفيز الدين،عبد املجيد حممد،) 1991(،  الكفايات الالزمة لالإعالم امل�رشي للقيام بدوره يف ع�رش الع�ملة ، اأطروحة دكت�راه غري . 11

من�ص�رة،جامعة عني �صم�س، م�رش .

االإن�صانية . 12 العل�م  �صل�صلة  الريم�ك  اأبحاث   ،)1989-1953( والن�رش  املطب�عات  ق�انني  يف  ال�صحافة   ،)1991( ،ع�صام،  م��صى 

واالجتماعية  املجلد ال�صابع العدد الثاين.

تقارير وندوات:

*.   تقرير املركز ال�طني حلق�ق االإن�صان ال�صاد�س، حالة حق�ق االإن�صان يف االأردن 2009، ) الذي يغطي الفرتة ال�اقعة بني 1 كان�ن الثاين 

2009 – 31 كان�ن االأول 2009 (

http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/2009.pdf

* تقارير منظمة “ مرا�صل�ن بال حدود”.

http://www.alghad.com/index.php?article=1571 ) 2009/12/22 : با�صم الط�ي�صي،مقال  ) الغد*

* دائرة املطب�عات والن�رش : ال�صحافة االأردنية، ن�صاأتها وتط�رها ، االأردن، �س23، 1975 .

* تقرير املجل�س االأعلى لالإعالم  2005.
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* لقاء مدير عام الهيئة د. اأجمد القا�صي ) مدير عام هيئة االإعالم املرئي وامل�صم�ع ( ي�م 2009/6/24 مع مديري االإذاعات املحلية ) اف 

http://www.alghad.com/index.php . ) ام

* ندوة بعن�ان “ دور احلريات ال�صحافية يف تط�ر املجتمعات ...روؤية عاملية “ مركز القد�س للدرا�صات ال�صيا�صية 2011.

�شحف وجمالت :

*الد�صت�ر

* الراأي

* العرب الي�م
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* امل�رشق االإعالمي
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الــــحكــومة االإلكـــــرتونية  بني االأمن والالنّ اأمن املعلوماتي

 
د. فاحت دبي�ص 

ق�شم العلوم االن�شانية

  جامعة قاملة- اجلزائر

Abstract:

 The world is witnessing since the mid-twentieth century, a new revolution, 
called  the “information revolution”, wich indicate the prominent role played actually by 
the informations. This revolution had its impacts on the governments who tried to take 
advantage of it, and develop national plans for development and investment , in order 
to keep up with the times and accelerating achievements in all fields. That was reflected 
mainly through the transition projects from its traditional to the form of e-government .

مـقــدمة:

ي�صهد العامل منذ منت�صف القرن الع�رشين ث�رة جديدة، ا�صطلح على ت�صميتها بالث�رة املعل�ماتية، وذلك   

اإ�صارة اإىل الدور البارز الذي اأ�صبحت تلعبه املعل�مات يف ال�قت الراهن.  وقد كان لهذه الث�رة تاأثرياتها على احلك�مات 

الع�رش  م�اكبة  اأجل  من  اأكمل وجه،  على  وا�صتثمارها  لتط�يرها  وطنية  منها، وو�صع خطط  اال�صتفادة  التي حاولت 

واإجنازاته املت�صارعة يف جميع املجاالت. وقد جت�صد ذلك اأ�صا�صا عرب م�صاريع االنتقال من �صكلها التقليدي املاأل�ف، اإىل 

.Gouvernement Electronique صكل احلك�مة االإلكرتونية�

االأن�صطة  قطاعات  من  قطاع  كلِّ  يف  املعل�ماتية  تقنيات  وانت�صار  االإلكرتونيَّة،  احلك�مة  مفه�م  بروز  اأنَّ  اإال   

الة ل�صمان  د اأهمية م��ص�ع االأمن املعل�ماتي ال�طني لها، ب��صفه االأداة الَفعَّ الب�رشية، وتغلغلها امل�صتمر فيها، بات ي�ؤكِّ

حماية ُتُخ�م احلك�مة االإلكرتونية، و�صمان جناح تطبيقها على اأر�س ال�اقع، هذا من جهة، من جهة اأخرى فاإنَّ تط�ر 

ل  املعرفة لدى م�صتخدمي احلا�ص�ب ب�صتَّى م�صت�ياتهم، وانت�صار نظم ال�صبكات، و�صيادة �صبكة االإنرتنت، اأ�صحى ي�صكِّ

تهديًدا اإ�صافيًّا؛ ب�صبب امتالك زمرة منتخبة من ه�ؤالء امل�صتخدمني خربة ر�صينة، ورغبة يف ا�صتك�صاف اجل�انب اخلفيَّة 

 اأو ما يطلق عليها بالقر�صنة 
1
غ لهم حماولة اخرتاق ُنُظم ال�صبكات املتخ�ص�صة، مَن امل�اقع االإلكرتونية، االأمر الذي ي�ص�ِّ

االإلكرتونية.
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 وقد انت�رشت يف ال�صن�ات االأخرية ظاهرة القر�صنة، وتفاقمت، حيث مل تعد �صبكة االإنرتنت جمرد اأداة اإيجابية للح�ص�ل 

على املعل�مات، بل اأ�صبحت ت�صكل خط�رة كبرية لكل امل�صتخدمني. فهل فكرت ي�مًا ما ميكن اأن يح�صل اإذا ما مت اخرتاق 

اأنظمة احلك�مة االإلكرتونية؟ هل  تاأملت مبقدار اخل�صارة التي ميكن اأن تلحق مبفه�م النم�ذج االإلكرتو-حك�مي من 

2

جراء ذلك؟

لقد اأ�صبحت القر�صنة االإلكرتونية الي�م �صبحًا يتهدد العامل، وهاج�صا اأمنيا يتحدى قيام احلك�مة االإلكرتونية، فاالأمر 

ي�صتدعي �رشورة تامني البيانات واملعل�مات، لبعث الثقة واالأمان يف التعامل، يف البيئة الرقمية املفت�حة التي نعي�صها 

الي�م، والتي ُتعًد املعل�مات من اأهم ركائزها ومق�ماتها. فكيف ميكن حماية االأمن املعلوماتي للحكومة من خطر 

القر�شنة حينما يتم االنتقال بها اإىل الف�شاء  االإكرتوين؟ 

  ويتفرع عن هذه االإ�صكالية الرئي�صية جملة من الت�صاوؤالت الفرعية، يذكر من بينها:

- ما املق�ص�د باالأمن املعل�ماتي للحك�مة االإلكرتونية؟ وما هي عنا�رشه؟

- ما هي القر�صنة؟ وما مدى خط�رتها على اأمن احلك�مة االإلكرتونية عم�ما واحلك�مات العربية خ�ص��صا؟

- ما هي التقنيات واالأ�صاليب احلديثة يف مكافحة القر�صنة؟

        ولالإجابة على االإ�صكالية الرئي�صية وت�صاوؤالتها الفرعية، �ص�ف يتم تق�صيم هذه الدرا�صة اإىل ثالثة  حماور اأ�صا�صية:

اأوال: مفــه�م االأمـن املعـل�ماتي للحكــ�مة االإلكـرتونية.

ثـانيا: تـاأثري الـقر�صنة علـى االأمن املعـل�ماتي للحكـ�مة االإلكـرتونية.

ثالثـا: و�صائل حماية االأمـن املعل�ماتي للحك�مة االإلكرتونية من خطر القر�صنة.

اأوال: مفــهــــــوم االأمــن املعــلوماتي للحـــكــومة االإلكــــرتونية:

يقت�صي حتديد مفه�م االأمن املعل�ماتي للحك�مة االإلكرتونية، حتديد تعريفه وتبيني عنا�رشه هذا من جهة،   

ودرا�صة مدى اأهميته من جهة اأخرى، وذلك على النح� التايل: 

1.تــــعـريف االأمـــــن املعــلــوماتـي:

احلماية  ت�فري  وا�صرتاتيجيات  نظريات  يف  يبحث  الذي  العلم  اأكادميية،  زاوية  من  املعلومات  باأمن  يق�صد   

للمعل�مات من املخاطر التي تهددها، ومن اأن�صطة االعتداء عليها. ومن زاوية تقنية، ه� ال��صائل واالأدوات واالإجراءات 

الالزم ت�فريها ل�صمان حماية املعل�مات من االأخطار الداخلية واخلارجية. ومن زاوية قان�نية، فاإن اأمن املعل�مات ه� 

حمل درا�صات وتدابري حماية �رشية و�صالمة حمت�ى وت�فر املعل�مات، ومكافحة اأن�صطة االعتداء عليها، اأو ا�صتغالل 
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نظمها يف ارتكاب اجلرمية، وه� هدف وغر�س ت�رشيعات حماية املعل�مات من االأن�صطة غري امل�رشوعة وغري القان�نية، ا

التي ت�صتهدف املعل�مات ونظمها. 

املختلفة،  االت�صال  العادية عرب و�صائل  النا�س يف حياتهم  يتبادلها  واأفكار،  املعلومات فما هي �ص�ى حقائق  اأما        

ومن خالل مراكز ونظم املعل�مات املختلفة يف املجتمع واالإن�صان. فاملعل�مة هي اإذن تعبري ي�صتهدف جعل ر�صالة قابلة 

3

للت��صيل اإىل الغري. وتتطلب املعل�مة بطبيعتها وج�د و�صط تخزن فيه.

   ومن خالل التعريف ال�صابق، جند اأن عنا�شر االأمن املعلوماتي تتلخ�س يف ت�فري اأمن العنا�رش االأربعة التالية:  

Confidentialité :اأ.ال�شـــــرية اأو املــــــوثوقـية

     وتعني التاأكد من اأن املعل�مات ال تك�صف وال يطلع عليها من قبل اأ�صخا�س غري خم�لني بذلك.

Intégrité :ب. التــــــكاملية و�شــــــالمة املـحــــتوى

   اأي اأنه البد من التاأكد من اأن املحت�ى مل يتم العبث به؛ اأي انه مل يتم تدمري اأي جزء من اأجزائه يف اأي مرحلة من 

مراحله، عن طريق القر�صنة اأو الدخ�ل غري امل�رشوع عليه، من اأي من العابثني الذين يق�م�ن بالدخ�ل اإىل حمت�ى 

املعل�مات لتدمريه �ص�اء كان تدمريًا كلّيًا اأو جزئيًا. 

                                               

Availability :ج. ا�شتـــــمرارية تـــــوفر املعـــــلومات اأو الــــخــدمة

     ويق�صد بها عملية التاأكد من ا�صتمرار عمل النظام املعل�ماتي، وا�صتمرار القدرة على التفاعل مع املعل�مات وتقدمي 

اخلدمة مل�اقع املعل�ماتية، واإن م�صتخدم املعل�مات لن يتعر�س اإىل منع ا�صتخدامه لها اأو دخ�له اإليها.

Non Répudiation :د.عــــــدم اإنـكـار التــــ�شرف املـــــرتبـط باملعــــلـومات

    اأي �صمان عدم اإنكار ال�صخ�س الذي قام بت�رشف ما مت�صل باملعل�مات اأو م�اقعها، اإنكار اأنه ه� الذي قام بهذا 

الت�رشف، بحيث تت�فر قدرة اإثبات اأن ت�رشفا ما قد مت من �صخ�س ما يف وقت معني. مبعنى  اأنه يت�جب عدم اإنكار 

العميل اأن الت�رشف الذي اأجراه على امل�قع، كطلب ال�رشاء، قد �صدر عنه، اأو اإنكار امل�قع نف�صه  اأنه تعاقد مع العميل 

يف �صاأن ما.

2. اأهـمية حـــــــماية االأمـــــن املعــــلــوماتي للحكــــــومة االإلكـتــــــرونية:   

     ت�صتمل اأنظمة احلك�مة االإلكرتونية على كميات �صخمة من املعل�مات، منها ما ه� العام واملتاح للجمه�ر، ومنها 
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ما ه� اخلا�س باحلك�مة وحدها، ومنها ما ه� خا�س بامل�اطن ال�احد اأو امل�ؤ�ص�صة ال�احدة. وتتدرج احلراجة االأمنية 

وينبغي اتخاذ  لتلك املعل�مات عرب م�صت�يات عدة،  تبداأ مب�صت�ى “دون احلرج” اإىل م�صت�ى “احلراجة الق�ص�ى”. 

العامة اخلا�صة باجلمه�ر، وبالتايل  االأ�ص�ل  املبالغة يف حماية  التدابري االحرتازية ح�صب م�صت�يات احلراجة، وعدم 

فقدان ال�صفافية احلك�مية، وعدم اال�صتهتار باالأ�ص�ل احلرجة وتعري�س اأمن البالد االإلكرتوين للخطر. 

ويو�شح املخطط التايل هرم حراجة املعلومات يف احلكومة االإلكرتونية:

ون�صتطيع اأن ن�رشد بع�س االأ�ص�ل املعل�ماتية احلرجة فيما يلي:

     -  خطط الدولة وملفاتها االأمنية واملخابراتية؛ 

     -  ت�صكيالت الدولة الع�صكرية وكيفية ت�صليح جي�صها؛

     - اأجندات احلك�مة ال�صيا�صية وحما�رش اجتماعاتها؛

     - ملفات امل�اطنني ال�صحية، الق�صائية، االأمنية....الخ؛

     - امللفات الق�صائية واجلنائية؛ وملفات امل�ؤ�ص�صات التجارية وبياناتها املالية واالقت�صادية؛

    - ق�اعد بيانات اله�ية الرقمية وكلمات ال�رش واأدوات الدخ�ل؛  وق�اعد البيانات املالية واالقت�صادية.
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       فمن ال�ا�صح اإذن، اأن احلك�مة االإلكرتونية يجب اأن ت�ازن بني درجة حراجة املعل�مات وكلفة ت�صغيل اأنظمة حماية ا

متط�رة ومعقدة، فمن غري ال�رشوري على �صبيل املثال اعتماد نف�س املعايري االأمنية حلماية ملفات خمابراتية واأخرى 

جتارية اأو �صحية. وينبغي اأن ال يقع مدراء االأمن االإلكرتوين يف فخ اله�صترييا االأمنية املعل�ماتية، بحيث ين�صف�ن مبداأ 

ال�صفافية احلك�مية كما ذكرنا �صابقا. وعلى هذا االأ�صا�س، من املمكن اأن يتم ت�صنيف وجتميع كافة البيانات واملعل�مات 

4
واالإجراءات االإلكرتو-حك�مية، �صمن طبقات الهرم ال�صابق واعتماد معايري مقب�لة من كافة االأطراف.

ثــانيا: تــاأثـــــري الـقـــــر�شنة علـى االأمـــــــن املعـــــــــلوماتي للحــــكـومة االإلـكـرتونية:

     تتطلب درا�صة تاأثري القر�صنة على االأمن املعل�ماتي للحك�مة االإلكرتونية، حتديد مفه�م القر�صنة وتاريخ ن�صاأتها، 

وتبيني كيفية القيام بها، وكذا التطرق اإىل و�صائل واأ�صاليب القر�صنة امل�صتخدمة يف اخرتاق االأمن االإلكرتوين واملخاطر 

املرتتبة من جراء ذلك.

1. حتـــــديد  تــــعـريف الـقـــــــر�شنة وتـــــاريخ ن�شـــــاأتها:

ممار�صات  يف  احلديثة  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�صال  و�صائل  ا�صتخدام  اإىل  االإلكرتونية  القر�صنة  مفه�م  ي�صري       

غري م�رشوعة، ت�صتهدف التحايل على اأنظمة املعاجلة االآلية للبيانات، لك�صف البيانات احل�صا�صة )امل�صنفة( اأو تغيريها 

والتاأثري على �صالمتها اأو حتى اإتالفها.  وبعبارة اأخرى، القر�صنة ما هي �ص�ى عملية دخ�ل غري م�رشح به، اإىل اأجهزة 

اأو  بال�رشية  امل�صا�س  بق�صد  اأو خدماته،  الكمبي�تر  معل�مات  اإىل  ت�جه هجمات  اأن  اأي  االإلكرتونية؛  و�صبكاتهم  الغري 

امل�صا�س ب�صالمة املحت�ى والتكاملية، اأو تعطيل القدرة والكفاءة لالأنظمة للقيام باأعمالها. فهدف هذا النمط االإجرامي 

 فالقر�صنة اإذن تعني ال��ص�ل بطريقة غري م�رشوعة من 
5

ه� نظام الكمبي�تر، وب�صكل خا�س املعل�مات املخزنة داخله.

خالل ثغرات يف نظام احلماية اخلا�س بالهدف. 

    ويق�م بعملية القر�صنة اأ�صخا�س ه�اة اأو حمرتف�ن، مت تعريفهم كالتايل: »اأ�صخا�س لهم القدرة على التعامل مع اأنظمة 

احلا�صب االآيل وال�صبكات، بحيث مت�ن لهم القدرة على تخطي اأي اإجراءات اأو اأنظمة حماية، اتخذت حلماية تلك احلا�صبات 

اأو ال�صبكات.« وه�ؤالء املخرتق�ن يتم ت�صنيفهم اإىل ن�عني: اأولهما هم الهاكرز “  HAKERS ”وهم االأ�صخا�س الذين لهم 

القدرة الفائقة على اخرتاق االأجهزة وال�صبكات، اأيا كانت اإجراءات وبرامج احلماية التي مت اتخاذها. اإال اأنهم ال يق�م�ن  

 ”CRACKERS “ باأي من االإجراءات التي ت�ؤدي من ثم اإىل االإ�رشار نتيجة اخرتاق جهازه اأو �صبكته. اأما الكراكز

فه�ؤالء يطلق عليهم املخرب�ن، وهم يت�صابه�ن مع الهاكرز يف قدرتهم الفائقة على االخرتاق وتخطي اإجراءات وبرامج 

6
احلماية، اإال اأنهم يق�م�ن بالعبث بالبيانات واملعل�مات املخزنة على تلك احل�صابات وال�صبكات.

وتع�د بداية القر�صنة اإىل ال�صتينات، اإذ ارتبط ظه�رها مع ظه�ر اأوىل احل�ا�صيب. اإال اأن اأول عملية قر�صنة قد �صجلت 
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اإىل 1989 الع�رش   1980 الفرتة من  االأمريكية. ويعترب اخلرباء  املحلية  الهاتف  باإحدى �رشكات   ،1878 يف عام 

 
7
الذهبي للقر�صنة.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن  اأ�صهر حروب النت على االإطالق هي “ حرب الهاكرز العظمى” التي دارت رحاها   

بني عامي 1990 و1994 بني فريقني من الهاكرز املحرتفني، حيث �صعى كل فريق الخرتاق ح�ا�صيب االآخر.  كما �صهد 

عام 2000 اأول حرب اإلكرتونية دولية بني العرب وامل�صلمني �صد اليه�د، وكانت نتيجتها اخرتاق وتعطيل الكثري من 

امل�اقع االإ�رشائيلية. كما �صهدت الهند م�صريا مماثال من قبل الهاكرز الباك�صتانيني. وكذلك احلرب االأمريكية ال�صينية 

8
عام 2001، ب�صبب اأزمة طائرة التج�ص�س االأمريكية يف ال�صني، والتي راح �صحيتها الكثري من امل�اقع وال�صبكات.

التاريخ. وكذا  اأ�صهر هاكر يف  ُيعترب  الذي  االأمريكي كيفن ميتنيك،  االإطالق ه�  القرا�صنة على  اأ�صهر  ولعل   

قر�صان اأطلق على نف�صه “ The Menetor،” والذي قام بن�رش درا�صة �صهرية بعد اأن مت اعتقاله، اأ�صبحت تعرف 

 ”.Phrack “ با�صم “بيان الهاكر” وه� بيان ر�صمي الأهداف ووجهات نظر القر�صان، ن�رشت يف املجلة االإلكرتونية

وال تزال الدرا�صة تعترب اأ�صهر ما كتب عن قر�صنة احلا�ص�ب، وكثريا ما ت�صتخدم لتبني طريقة تفكري وعمل القر�صان.

2. كــــيفـية خــــرق االأمـــــن املعـلوماتي للحـــــكومة االإلكـــــرتونية عـــن طــــريـق القر�شـنة: 

اأو االخرتاق ن�عني  القر�صنة  االإلكرتونية، ت�صتخدم معظم برامج  ملحاولة خرق االأمن املعل�ماتي للحك�مة   

 “ ا�صم  حتت  يندرجان  وكالهما   ”.SERVER.EXE“ والثاين   ،”CLIENT.EXE“ ي�صمى   االأول  امللفات  من 

من  الثاين  امللف  ليمكن  امل�صتهدف،  احلا�صب  يف   ”PORT“ ثغرة  فتح  على  االأول  امللف  يعمل  TROJAN.” حيث 

الدخ�ل اإىل احلا�صب من خالل هذه الثغرة. واملق�ص�د بالثغرة هنا كل برنامج اخرتاق يعتمد على رقم منفذ خا�س به، 

حيث اأن برنامج “ NET BUS”  على �صبيل املثال، ي�صتخدم املنفذ ) 5 4 3 2 1 ( للدخ�ل من خالله. وعليه فاإن عملية 

االخرتاق مبنية على فكرة ال�صيطرة عن بعد، وهذه العملية ال تتم اإال من خالل امللفني املذك�رين اآنفا.

اأ�صهرها:  االإلكرتونية، من  اأمن احلك�مة  القر�صنة، خلرق  اإجراء عملية  اأن هناك طرقًا �صائعة يف  واحلقيقة   

القر�صنة با�صتخدام ملفات »اأح�شنة طروادة« »Trojan Horses Program،” ويتم باإر�صال برنامج التج�ص�س 

هذا من قبل امل�صتفيد اإىل جهاز ال�صحية، ليك�ن حلقة ال��صل بني جهاز ال�صحية واملخرتق اأو امل�صتفيد. ويتم اإر�صال هذا 

الربنامج باأكرث من طريقة، منها الربيد االإلكرتوين؛ حيث يق�م ال�صحية بفتح املرفقات املر�صلة �صمن ر�صالة غري معروفة 

امل�صدر. كما قد ير�صل عن طريق برنامج املحادثة اأو الدرد�صة، اأو عن طريق اإنزال بع�س الربامج من اأحد امل�اقع غري 

امل�ث�ق بها. ومبجرد زرع برنامج التج�ص�س، يق�م بفتح منفذ االت�صال اأو ب�ابة داخل اجلهاز امل�صاب، وهذا املنفذ ميّكن 

 
9
امل�صتفيد من االخرتاق ب�ا�صطة برامج متخ�ص�صة.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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القر�صنة ا عمليات  يف  ت�صتخدم  التي  االإطالق،  على  اخلطرة  الربامج  من  طروادة  ح�صان  برنامج  ويعترب   

واخرتاق اأجهزة احلا�صبات االآلية، نظرا لتمتعه بعدة مميزات جتعل منه االأقدر على عملية االخرتاق، دون القدرة على 

ك�صفه وتتبعه والق�صاء عليه، لذلك فقد اكت�صب هذا الربنامج �صهرة كبرية يف جمال اخرتاق اأجهزة احلا�صبات االآلية. 

وقد �صمم هذا الربنامج يف البداية بغر�س ح�صن ومفيد، وه� معرفة ما يق�م به االأبناء على جهاز الكمبي�تر يف غياب 

ال�الدين، اأو معرفة ما يق�م به امل�ظف�ن على جهاز الكمبي�تر يف غياب املدراء، اإال اأنه مت تط�ير هذا الربنامج بعد ذلك 

تط�يرا �صيئا. وتكمن خط�رة برنامج ح�صان طروادة يف ك�نه يتيح للمخرتق اأن يح�صل على كلمة �رش الدخ�ل على 

اجلهاز؛ مبعنى اأنه يتيح للدخيل اأن يتمكن من الدخ�ل على اجلهاز بطريقة ال تثري اأي ريبة اأو �صك، فال ي�صتطيع �صاحب 

اجلهاز من مالحظة وج�د دخيل يتمكن من الدخ�ل على جهازه يف غيبته.

وتكمن خط�رة  القر�صنة اأكرث عندما ال ت�صتطيع اأجهزة االأمن االإلكرتوين اكت�صاف م�صدر االخرتاق اأو القر�صنة، وه� 

ما يطلق عليه عادة با�صم الهجوم ال�شيد، وه� ما ي��صحه املخطط التايل: 

 )Master الربنامج قائد الهج�م   بني  االأدوار  ت�زيع  مبداأ  على  االإلكرتوين  الهج�م  من  الن�ع  هذا  يق�م   

 )Attacker والربامج املنفذة للهج�م )Slave Attackers(؛ اإذ يق�م ال�صخ�س االآمر بالهج�م باإعداد برنامج رئي�صي 

ير�صل اإ�صارة الهج�م لربامج فرعية م�ج�دة على العديد من االأنظمة املرب�طة باالإنرتنت؛ بحيث يظهر ل�حدات االأمن 

االإلكرتوين يف الدولة باأن الهج�م �صادر من نقاط ت�اجد االأنظمة الفرعية، يف حني اأن الهج�م االإلكرتوين الفعلي يك�ن 

قد مت عرب الربنامج الرئي�س، وباإ�صارة من ال�صخ�س امل�ص�ؤول. ول�ص�ء احلظ لن تتمكن اأجهزة االأمن االإلكرتوين من تعقب 

املهاجم الفعلي، الذي يك�ن قد قام بعملية ت�صليل اإلكرتونية قد ت�قع احلك�مة االإلكرتونية يف فخ اتهام اأ�صخا�س غري 

معنيني كليًا بالهج�م، بل كان�ا اأي�صا جزءًا من ال�صحية. وعلى �صبيل املثال فقد يعمد اإرهابي� املعل�مات اإىل زرع اأنظمة 

الهج�م الفرعية )العبيد( يف مقاهي االإنرتنت يف الدولة، ويق�م�ن باإيقاظها من اأمكنة جغرافية متباعدة كليًا، وحني يتم 

تعقب م�صادر الهج�م ف�ص�ف ت�صل اأجهزة االأمن اإىل تلك املقاهي وتنقطع احللقة متام.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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3.  و�شــــائـل واأ�شــــالـيب الـقــــر�شنة فـي خـــــرق االأمــــن الـمعــــــلوماتي:  

         تتعدد و�صائل واأ�صاليب القر�صنة يف اخرتاق االأمن املعل�ماتي للم�اقع االإلكرتونية، اإال اأنها يف جمملها تهدف اإىل 

مهاجمة هذه امل�اقع وحتقيق نفع معني للمهاجم من وراء ذلك، ويف بع�س االأحيان ال يك�ن هناك نفع للمهاجم �ص�ى 

تعري�س امل�قع ال�صحية للخطر وال�رشر. ومن اأهم هذه االأ�صاليب والطرق ما يلي:

”  virus“:اأ. الـفـــــريو�شـات

اأوامر  على  تقت�رش  الربامج  هذه  يف  املكت�بة  االأوامر  اأن  اإال  االآلية،  الربامج  اأن�اع  اإحدى  هي  الفريو�صات   

تخريبية �صارة باجلهاز وحمت�ياته.  فهي برامج قد مت ت�صميمها الإحلاق ال�رشر بنظام احلا�صب، عن طريق ربط نف�صه 

اإعادة تكرار نف�صه؛ بحيث يت�الد ويتكاثر؛ مما يتيح له فر�صة االنت�صار داخل  بالربامج االأخرى، وكذلك القدرة على 

وتكمن خط�رة  اجلهاز.   ذاكرة  يف  امل�ج�دة  والبيانات  الربامج  الذاكرة؛ ليدمر  يف  مكان  من  اأكرث  يف  احلا�صب  جهاز 

بت�صغيل جهاز  اخلا�س  اإ�صابة اجلزء  اأو  تقليل �رشعته،  اأو  الربامج  عمل  تعطيل  اإىل  ي�ؤدي  اأنه  يف  بالفريو�س  االإ�صابة 

الكمبي�تر، مما ي�ؤدي اإىل اإيقاف عمل اجلهاز. اأو قد ي�ؤدي الفريو�س اإىل م�صح منطقة جدول التق�صيم، وه� ذلك الفهر�س 

الذي يحت�ي على اأ�صماء امللفات واأماكن وج�دها على القر�س ال�صلب.

      ويتك�ن برنامج الفريو�س ب�صكل عام من اأربعة اأجزاء رئي�صة هي: 

- اآلية التكـرار: وه� اجلزء الذي ي�صمح للفريو�س اأن ين�صخ نف�صه؛ 

- اآلـية التخفـي: وه� اجلزء الذي يجعل الفريو�س قادرًا على االختفاء، وميكن اأن يت�صمن ت�صفريًا ملنع الربامج املا�صحة 

التي تبحث عن من�ذج الفريو�س من اكت�صافه؛ 

امل�صتثمر من حتديد مكانه وم�صحه،  يتمكن  اأن  قبل  للفريو�س باالنت�صار  ي�صمح  الذي  التن�شـيط: وه� اجلزء  اآلـية   -

كا�صتخدام �صاعة ت�قيت ال�صاعة يف الكمبي�تر، اأو االنتظار لتنفيذ برنامج ما عددًا معينًا من املرات؛ 

- اآلـية التنفـيذ: وه� اجلزء الذي ينفذ الفريو�س عندما يتم تن�صيطه، ويك�ن جمرد ر�صالة على ال�صا�صة اأو م�صح بع�س 

امللفات.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأنه ت�جد العديد من اأن�اع الفريو�صات كفريو�صات “الديدان” “Worms ” وهي عبارة   

عن برنامج �صغري، ي�صتخدم �صبكة احلا�صب االآيل والثغرات االأمنية لبع�س الربامج والتطبيقات، وعندما يجد هذه الثغرة 

يق�م با�صتن�صاخ نف�صه يف ذلك اجلهاز. فهذه الديدان لها خا�صية �رشعة االنت�صار والت�الد و�صع�بة التخل�س منها، نظرا 

وهي   ”Trojan horse “ ”فريو�صات  “ح�شان طروادة لقدرتها الفائقة على التل�ن والتنا�صخ واملراوغة. كذا 

برامج ت�حي للم�صتخدم باأنها تق�م بعمل معني بينما هي يف حقيقة االأمر تق�م بعمل اآخر، وتك�ن �صارة على االأغلب. 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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وتتميز عن الفريو�صات بك�نها غري قادرة على اإنتاج وا�صتن�صاخ نف�صها؛ اإذ تق�م بعمل واحد ه� اإتالف القر�س ال�صلب ا

اأو فتح بع�س املنافذ، لل�صماح للمخرتقني بالتحكم يف اجلهاز ال�صلب اأو �رشقة البيانات منه.

ب. االإغــــــــراق بـالـــر�شــائل:

     يق�صد بطريقة االإغراق بالربيد االإلكرتوين تلك الطريقة التي تعني اإر�صال كم هائل من الر�صائل، عرب الربيد االإلكرتوين 

الأجهزة احلا�صبات االآلية، املراد العمل على تعطيلها وت�قفها عن العمل. وتلك الر�صائل التي ال تعني �صيئا على االإطالق 

التاأثري على اجلهاز، نظرا ل�صغر امل�صاحة املحددة للربيد االإلكرتوين يف  قد تك�ن حمملة مبلفات كبرية احلجم، ملجرد 

معظم االأحيان. وت�صل جلهاز احلا�صب االآيل مرة واحدة، ويف وقت واحد تقريبا، مما تعمل على ت�قفه على العمل على 

الف�ر، نظرا ملا ت�صببه من ملء منافذ االت�صال وكذا ملء ق�ائم االنتظار. ومبجرد ت�قف تلك االأجهزة عن العمل، تنقطع 

بالتايل اخلدمة التي ت�ؤديها تلك االأجهزة.

”IP Spoofing “ :ج. خـــــــداع بــروتــوكــــول االنــرتنت

     ويتم ذلك بالتخفي وا�صتغالل بروت�ك�الت النقل، باأن ينتحل املخرتق �صفة م�صتخدم اآخر خم�ل باال�صتخدام، ويق�م 

بتزوير العن�ان املرفق مع حزمة البيانات املر�صلة، ويظهر للنظام وبروت�ك�الت النقل على اأنه عن�ان �صحيح مر�صل 

من داخل ال�صبكة، وبذلك ي�صمح النظام حلزمة البيانات باملرور باعتبارها حزمة م�رشوعة.

4. خمــــاطــر القر�شـــنة على  االأمــــن الـمعـلوماتي للحكــومة االإلكتــــــرونية:   

    من خالل ا�صتعرا�س و�صائل واأ�صاليب القر�صنة ال�صابق ذكرها، ميكن تلخي�س التاأثريات ال�صارة للقر�صنة وخط�رتها 

على االأمن املعل�ماتي للحك�مة االإلكرتونية فيما يلي: 

اأ. تدمـري املـواقع: مثلما ه� احلال عند �صخ مئات االآالف من الر�صائل االإلكرتونية من جهاز احلا�ص�ب اخلا�س باملعتدي 

الكلمات  : �صعف  امل�اقع، منها  تدمري  للقر�صنة يف  اأ�صباب م�صاعدة  ال�اقع، هناك  واأ�رشنا. ويف  �صبق  امل�قع، كما  اإىل 

ال�رشية امل�صتخدمة؛ حيث جند اأن بع�س م�صتخدمي �صبكة االإنرتنت يجد اأن بع�س الكلمات اأو االأرقام اأ�صهل يف احلفظ 

في�صتخدمها، مما ي�صهل عملية ك�رشها اأو تخمينها من قبل املخرتق. ومن االأ�صباب اأي�صا عدم و�صع برامج حماية كافية 

حلماية امل�قع من االخرتاق والتدمري. ناهيك عن عدم القيام بالتحديث امل�صتمر لنظام الت�صغيل، والذي ي�صاعد يف كثري من 

االأحيان على اكت�صاف املزيد من الثغرات االأمنية.

ويب  م�اقع  ت�ص�يه  عمليات  من  العامل االفرتا�صي  يف  يح�صل  ما  بني  كبري،  ت�صابه  املـــــواقع: ي�جد  ب. تـــ�شـويه 

“Defacement،” وبني ما يحدث على اأر�س ال�اقع عندما يتم اإنزال علم دولة معينة من ال�صفينة، ورفع علم القرا�صنة 
مكانه؛ حيث اأن عملية الت�ص�يه، يف اأغلب االأحيان، لي�صت �ص�ى تغيري ال�صفحة الرئي�صية للم�قع ب�صفحة اأخرى، يعلن 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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التقنية،  قدراته  اإبراز  لل�صبكة. ويق�صد من ورائها  االأمنية  واالإجراءات  نظام مزود ويب  على  انت�صاره  فيها  املخرتق 

واإعالن حتّديه للم�رشفني على نظم مزودات ويب. وتت�صمن ال�صفحة اجلديدة اأحيانًا، ر�صالة يرغب ال�صخ�س الذي قام 

بعملية الت�ص�يه اإي�صالها للعامل. وقد تت�صمن هذه الر�صالة اعرتا�صًا منه على حالة �صيا�صية اأو اجتماعية، اأو �رشخة 

يريد اإي�صالها، اإىل كل من يزور هذا امل�قع! 

10

ج. الـعبــث بالبـيانات: وذلك بتغيري البيانات اأو اإن�صاء بيانات وهمية، يف مراحل االإدخال اأو االإخراج اأو التخزين.

فقد  االإلكرتونية،  تتكبدها احلك�مات  مادية ج�صيمة  القر�صنة خ�صائر  على  يرتتب  للقـر�شنة:  املــــادية  االأخـطار  د. 

قدرت على �صبيل املثال اإحدى �رشكات اأمن املعل�مات االأمريكية اأن دقيقة واحدة يق�صيها املت�صلل يف نظام ما، ت�ؤدي اإىل 

ا�صتدعاء خبري اأمن يق�صي 34 �صاعة على االأقل  ل�صد الثغرة التي دخل منها املت�صلل، واإ�صالح االأعطال التي اأحدثها، مما 

11

يكلف ما ال يقل عن 22 األف دوالر اأمريكي.

ثـالـثا. و�شـائل حـماية االأمـن املعـلوماتي للحـكومة االإلكـرتونية من خـطر الـقر�شـنة:

       تتعدد وتتن�ع ال��صائل التي ت�صتخدمها احلك�مة االإلكرتونية حلماية اأمنها املعل�ماتي، من و�صائل تاأمني ب�رشية 

وتقنية وتكن�ل�جية، واأخرى قان�نية واأمنية وت�ع�ية.

1. و�شـائــــل التـاأمني الب�شـرية والتقـنية والتكنـولوجية حلـماية اأمن احلـكومة االإلكـرتونية:

    وتتمثل فيما يلي:

اأ.تـــــامني الـعن�شر الـبــــ�شـري:

       تبداأ عمليات تامني املعل�مات يف احلك�مة االإلكرتونية، بالعن�رش الب�رشي، وا�صحة يف عنا�رش املراقبة، فيتم التحري 

عن االأفراد العاملني فيها وا�صتمرار متابعتهم و�صمان والئهم للم�ؤ�ص�صة التي يعمل�ن بها، و�صمان عدم اإغرائهم، وذلك 

ل�صمان �رشية املعل�مات التي يعمل�ن عليها، على اأن ال يتم من خاللهم تبادل اأي ن�ع من املعل�مات، بل يتم اإبالغهم فقط 

عن املعل�مات من خالل رئا�صتهم املبا�رشة يف العمل، ويعطى للمروؤو�صني اجلزء اخلا�س بهم من هذه املعل�مات. 

     كما اأنه ميكن تاأمني العن�رش الب�رشي با�صتخدام جمم�عة من ال��صائل املتعلقة بتعريف �صخ�س امل�صتخدم، وم�ث�قية 

اال�صتخدام وم�رشوعيته، وهي ال��صائل التي تهدف اإىل �صمان ا�صتخدام النظام اأو ال�صبكة، من قبل ال�صخ�س املخ�ل 

بهذا اال�صتخدام  “Identification et Authentification”.  وت�صم هذه ال��صائل البطاقات الذكية امل�صتخدمة 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية



8
0

1
2

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

 ا
12

للتعريف وو�صائل التعريف البي�ل�جية، التي تعتمد على �صمات معينة يف �صخ�س امل�صتخدم مت�صلة ببنائه البي�ل�جي.

اإذ ت�صتطيع هذه التقنيات االأمنية املعتمدة على التحقق احليوي اأو البيولوجي “Biometrics ” ت�صجيل معل�مات 

اخل�صائ�س  من  وغريها  اليدوي،  والت�قيع  العني،  و�صبكية  وقزحية  وال�ج�ه، واالأ�ص�ات،  االأ�صابع،  ب�صمات  عن 

الفيزيائية، واأن تعمل كحار�س لنظام معني، وت�صمح مبرورك من ب�ابة معينة، اأو اأن متنعك من املرور، بناء على انطباق 

خ�صائ�صك الفيزيائية مع املعل�مات املخزنة يف قاعدة البيانات. لهذا جند اأن نظم املعل�مات يف و�صائل املقايي�س احلي�ية 

تعترب و�صيلة �رشيعة ودقيقة. 

هذا اإ�صافة اإىل ا�صتخدام كلمات ال�شر باأن�اعها، وي�صتح�صن اأن تك�ن كلمات املرور معقدة وديناميكية: اإذ من   

ال�رشوري اأن تك�ن كلمات ال�رش تطابق احلد االأدنى مل�ا�صفات االأمن وال�رشية، بحيث تك�ن ط�يلة كفاية، وال ت�صتخدم 

الكلمات املفتاحية، اأو اأ�صماء العلم اأو احلي�انات، اأو الكلمات التي يحتمل وج�دها يف معاجم اللغة، وميكن زيادة تعقيد 

 

هذه الكلمات بجعلها تتغري اوت�ماتيكيًا مع مرور ال�قت عليها.

ب. و�شــــــائل التــــامني الـفنيـة والتـكنــــولوجـية: 

      ت�ازن ال��صائل الفنية والتكن�ل�جية بني التقليل من خطر القر�صنة واخل�صائر املرتتبة على هذه االخرتاقات، وبني 

املعل�مات املراد حمايتها واأهميتها وتكلفة هذه احلماية. ومن ال��صائل الفنية لهذه احلماية:

- جــــــدران الـنــــــار: 

     اجلدران النارية هي جمرد اأدوات ب�صيطة تعمل كمنفذ لالأنرتنت؛ بكلمات اأخرى كحرا�س على طرف ال�صبكة. وقد مت 

ا�صتخدام اأوىل اجلدران النارية لتحقيق االأمن يف اأوائل الت�صعينات. وعلى الرغم من اأن جدران النار ال تعد عالجا جلميع 

اأمن املعل�مات مع �صبكة االنرتنت، اإال اأنها �رشورية الأي ا�صرتاتيجية متبعة، فهي حاجز بني �صبكتني. اإذ تق�م برجميات 

جدران النار بفح�س رزم البيانات القادمة واخلارجة، اعتمادا على جمم�عة الق�اعد التي ي�صعها امل�رشف على ال�صبكة، 

لل�صماح لهذه الرزم باملرور، اأو حلجبها ومنعها من ال��ص�ل اإىل ال�صبكة امل�ث�قة الداخلية.

-  حمـــــاكاة اأ�شــاليب الهـجـــوم االإلــكرتوين:

اأجهزة االأمن االإلكرتوين          ي�صمى هذا االأ�صل�ب يف بع�س االأحيان باملناورات االأمنية االإلكرتونية، وتعمل خاللها 

يتم  للتحقق من �صالبتها ومقاومتها. وقد  املختلفة،  الدولة  اإدارات  اأنظمة  القيام بهج�م جتريبي غري �صار على  على 

االأمن  ملعايري  االإدارات احلك�مية  اأجهزة احلماية، وم�صت�ى تطبيق  للتاأكد من فعالية  اإنذار  �صابق  هذا الهج�م بدون 

االإلكرتوين.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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- تـ�شفـري املعــلومات املنـــقـولة واملحفـوظة:

       ال ميكن غ�س النظر عن اأمن و�رشية املعل�مات، التي تنتقل من طرف اإىل اآخر عرب �صبكة االنرتنت، وتركها عر�صة 

لعي�ن املتن�صتني والقرا�صنة، فمن ال�اجب اعتماد تقنيات ت�صفري “Cryptage” عالية؛ بحيث تظهر تلك املعل�مات 

ب�ص�رة مبهمة متامًا لكل من يحاول التن�صت عليها عرب ال�صبكة ال�صلكية اأو الال�صلكية، وينبغي اتخاذ نف�س االإجراءات 

بالن�صبة للمعل�مات احل�صا�صة املحف�ظة يف االأجهزة، بحيث يتم حفظها وهي م�صفرة.  ويعد الت�صفري من و�صائل حفظ  

�رشية املعل�مات يف نطاق االأنظمة االإلكرتونية، ال �صيما يف احلك�مة االإلكرتونية وتطبيقاتها. ويهدف الت�صفري اإىل منع 

الغري من التقاط الر�صائل اأو املعل�مات، ومن ثم منع و�ص�لها اأو و�ص�لها م�ص�هة اإىل الطرف االآخر. 

وفك ت�صفري  لت�صفري  مفتاحني  فرد  اأو  جهة  كل  متتلك  التالية:  النظرية  على  احلديثة  تكن�ل�جيا الت�صفري  وتعتمد       

البيانات: املفتاح االأول وه� املفتاح اخلا�س، ويك�ن فقط بح�زة اجلهة املخ�لة. واملفتاح الثاين وه� املفتاح العام، ويتم 

ن�رشه على االنرتنت اأو على �صبكة احلك�مة االإلكرتونية، من اأجل ا�صتخدامه من قبل اجلهات االأخرى لت�صفري امللفات 

واملعل�مات املراد اإي�صالها اإىل الطرف االآخر. فعلى �صبيل املثال، من اأجل ت�صفري املعل�مات املر�صلة من قبل امل�اطن اإىل 

دائرة االآليات من اأجل ت�صجيل �صيارته، فاإن امل�اطن ي�صتخدم املفتاح العام اخلا�س بدائرة االآليات لت�صفري املعل�مات قبل 

14
اإر�صالها، وت�صتخدم الدائرة مفتاحها اخلا�س لفك ت�صفري املعل�مات بعد ا�صتقبالها.

- ا�شتــــــخدام بــــــرامج متــــخـ�ش�شة �شـــد الـقـــــر�شنة:

اأح�شنة  اأ�صماء  البيانات بعدد كبري من  القر�صنة؛ كتزويد قاعدة  ملنع  امل�صتخدمة  الربامج  العديد من             ت�جد 

طروادة؛ حيث يتم عمل م�صح كامل لكافة امللفات امل�ج�دة بجهاز امل�صتخدم، ومطابقتها مع امل�ج�د بقاعدة البيانات 

تلك للتعرف على امللفات املطابقة. وكذا ا�صتخدام طريقة طبق الع�شل؛ وذلك خلداع القرا�صنة واالإيقاع بهم، عن طريق 

ت�جيه املخرتق اأو القر�صان اإىل نظام معل�مات لي�س ذا اأهمية ومت�صل باأجهزة االأمن والتنبيه، وهذا النظام معم�ل به يف 

نظم املعل�مات الع�صكرية. باالإ�صافة اإىل ا�صتخدام برامج خا�شة ملكافحة الفريو�شات؛ وذلك من خالل فح�صها للربيد 

اإليها، كما  االإلكرتوين القادم، وكذا  حمافظتها على ق�اعد البيانات، كما تراقب الربامج امل�ج�دة بال�صبكة والقادمة 

تق�م اأي�صا بحجب الربامج �صيئة ال�صل�ك وت�صمح للبقية باملرور.

2. و�شــائـــــل الـحـــــماية االأمنـية والـقـــــــانونـية:

االأمنية  االإلكرتونية  احلكومة  اتفاقيات  تطوير  �رشورة  يف  اأ�صا�صا  والقان�نية  االأمنية  احلماية  و�صائل  تتمثل      

اأو جماعية مع الدول اخلارجية، ومن املفيد اأن يتم  اأمنية ثنائية  اتفاقات  العامل ال متلك  اإذ ال ي�جد دولة يف  الدولية؛ 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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�صبيل ا املحتملة. وعلى  التعاون  واأوجه  االإلكرتوين  االأمن  ت�صمل ق�صايا وم�ا�صيع  لكي  االأمنية،  االتفاقات  تلك  تط�ير 

املثال: قد تتعاون حك�مة دولة ما  مع حك�مات خارجية، ملنع االعتداء االإلكرتوين ال�صادر من اأرا�صي تلك الدول وعرب 

�صبكاتها. ويف املقابل، من املمكن اأن يتم تبادل اخلربات االأمنية االإلكرتونية مع تلك احلك�مات. كما ينبغي على احلك�مة 

باإرهابها، وحماولة  اأن يفكروا  القر�شنة؛ بحيث تق�م باإرهابهم قبل  الرادعة ملرتكبي جرمية  العقوبات  اأن ت�صع 

الق�انني  �صن  اأجل  من  الدولة  يف  الت�رشيعية  للهيئات  الدور احلي�ي  �صياأتي  هذا املجال  عليها، ويف  اإلكرتونيًا  االعتداء 

الرادعة املنا�صبة.

3. و�شــــائـل الـحـــماية التـــــوعوية: 

      ال ميكن اعتماد �صيا�صات الدفاع االإلكرتونية املذك�رة �صابقا، لتجنب االأخطار الناجتة عن القر�صنة، من دون وعي 

كامل و�صامل لهذا امل��ص�ع اخلطري. اإذ من املهم، بل من ال�رشوري، اأن تق�م احلك�مة االإلكرتونية بحملة ت�عية عامة 

ح�ل اأمن البالد االإلكرتوين، ت�صمل راأ�س الدولة و�ص�اًل اإىل م�ظفيها وجمه�ر امل�اطنني، وت�رشح لهم املخاطر االأمنية 

االإلكرتونية وكيفية تفاديها، وما هي االإجراءات التي قامت بها احلك�مة يف هذا املجال. كما من املمكن اإ�صدار ن�رشة 

اإعالمية )جملة، جريدة،.....( �صهرية خا�صة بهذا امل��ص�ع. 

     وملا كان م��ص�ع االأمن االإلكرتوين مي�س اأمن البالد ب�صكل عام، فمن املهم اأن تق�م احلك�مة باإجراءات وقائية تتنا�صب 

مع ذلك امل��ص�ع، منها ما ه� على امل�صت�ى التنظيمي والهيكلي؛ كعدم اإعطاء م�ص�ؤولية االأمن االإلكرتوين ملجم�عة من 

االأ�صخا�س داخل الدولة كجزء اإ�صايف من مهامهم. وكذا �رشورة اإن�صاء ت�صكيالت خا�صة باالأمن االإلكرتوين، قد تك�ن 

تابعة الأجهزة الدولة االأمنية؛ بحيث يك�ن تط�ير االأمن االإلكرتوين ور�صم �صيا�صات الدفاع والهج�م االإلكرتوين يف �صلب 

اأو وحدة  للرقابة االأمنية االإلكرتونية   اإن�صاء احلك�مة  ل�حدة االأمن االإلكرتوين،  مهامها. وقد نذكر على �صبيل املثال 

تتكفل بالتاأكد من اأن جميع اإدارات الدولة تق�م بتنفيذ اإجراءات ال�قاية االأمنية، املقررة واملر�ص�مة من قبل الدولة.

خــاتــــــمة: 

ال ميكن الأي م�رشوع حك�مة اإلكرتونية اأن يزدهر وينجح بدون معاجلة االأخطار املطروحة واجل�انب املحيطة   

بها ، ورمبا من االأف�صل للحك�مة البقاء يف ف�صائها املادي وال�اقعي وعدم ال�رشوع بدخ�ل الف�صاء االإلكرتو-حك�مي، 

يف حال مل تت�صلح باأدوات الدفاع االإلكرتوين املنا�صبة.  ذلك اأن احلا�صب االآمن 100 % ه� احلا�صب املغلق غري املت�صل 

بال�صبكة، امل��ص�ع يف خزينة تيتاني�م، مدف�نة يف قب� خر�صاين بقاع البحر، حماط مبجم�عة من احلرا�س مدف�ع لهم 

ب�صخاء؛ اأي اأن الكمبي�تر االآمن على نح� مطلق ه� فقط الكمبي�تر الذي مل ي��صل بعد مب�صدر الكهرباء، وما يزال 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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داخل ال�صندوق، مل ي�صتعمل بعد. وبالتايل فاإن االأمر ي�صتدعي بحق االهتمام باالأمن املعل�ماتي لقيام حك�مة  اإلكرتونية 

على اأ�ص�س متينة وق�ية.

قيام  ثم  ومن  اجلزائري،  فيها  مبا  العربي،  املعل�ماتي  االأمن  حتقيق  تعيق  كثرية  عقبات  هناك  تزال  وال   

احلك�مات االإلكرتونية العربية، يذكر منها: نق�س الكفاءات العلمية، وكذلك عدم الثقة ب�رشكات احلماية، واخل�ف من 

اأن تق�م تلك ال�رشكات نف�صها بت�رشيب املعل�مات التي تق�م بحمايتها. ومن الطريف اأن بع�س �رشكات احلماية ذاتها 

تتعّر�س ملا ي�صمى بالقر�صنة  اأو االإرهاب املعل�ماتي.

ورغم اأن تقنيات االت�صاالت باتت يف متناول اأغلب الدول العربية،اإال اأنها ال تزال تفتقر اإىل احلماية الذاتية،   

فهي دائمًا ت�صتعني بال�رشكات االأجنبية من اأجل ت�فري �صبل احلماية كاجلدار الناري مثاًل. اإال اأنه مل يت�فر بعد لدينا، 

يف ال�صناعات  العربية  التكن�ل�جية  فاأ�رشار  اإال القليل،  معل�مات  العاملية من  ال�صبكة  على  عليه  نخاف  ما  العرب  نحن 

الثقيلة، �ص�اء املدنية اأو الع�صكرية، لي�صت هدفًا لدى قرا�صنة املعل�ماتية ل�صبب ب�صيط ه� اأنه ال منلك هذه التكن�ل�جية، 

15
فنحن ال منلك اأ�صلحة التدمري ال�صامل التي من �صاأنها اأن تك�ن اأ�رشارها هدفًا.

اإن االأمن املعل�ماتي العربي �رشورة ملحة يفر�صها ال�اقع لقيام حك�مات اإلكرتونية عربية، ونحن نعرتف اأننا   

مل ن�صل بعد اإىل امل�صت�ى االأمني املطل�ب، اإما للتكلفة الباهظة التي يتطلبها نظام احلماية واإما لقلة اخلربات والكفاءات 

يف هذا املجال.  اإال اأنه اإذا مل يكن لدينا ما نخفيه اأو نخاف عليه، فال يعني ذلك  اأننا ال نحتاج اإىل االأمن املعل�ماتي، فنحن 

نتقدم بخط�ات وا�صعة يف جمال املعل�ماتية، وال �صك اأننا بحاجة اإىل حماية ما لدينا من خماطر القر�صنة اأو االإرهاب 

املعل�ماتي.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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http://www.alukah.net/ االأل�كة،2009/04/6،  املعل�ماتي،   االأمن  مالكات  الإعداد  امل�صتقبلية  االأطر  الرّزو،  مظفر  ح�صن   -  1
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channels/security/48-2009-05-25-09-54-07.html

التي  اأو االإح�صاءات اخلام،  اأو احلقائق  االأرقام والكلمات والرم�ز  املعل�مات والبيانات، فالبيانات تعرب عن جمم�عة من  التفرقة بني   3 - يت�جب 

ال عالقة بني بع�صها البع�س. اأما املعل�مات فهي املعنى الذي ي�صتخل�س من هذه البيانات. فالبيانات »Data« هي املدخالت In Putاإىل جهاز 

  . Informations يف �ص�رة معل�مات Out Put الكمبي�تر بهدف ت�صغيلها، ومعاجلتها داخل اجلهاز واحل�ص�ل على املخرجات

http://www.egovconcepts.com/  ،2009 لبنان،  االإلكرتونية،  احلك�مة  درا�صات  مركز  احلرجة،   املعل�ماتية  احلك�مية  االأ�ص�ل   -  4  
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5  - خالد ممدوح اإبراهيم، ، مرجع �صابق،  �س 152.

 6- منري حممد اجلنبيهي، ممدوح حممد اجلنبيهي، مرجع �صابق، �س 28.
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حرية االإعالم و ا�صكالياتها - روؤية معا�صرة

د. عبدا لرزاق الدليمي

د. حممد �شاحب �شلطان

جامعة البرتاء- االردن

Abstract:

 The big scientific development of changes in the global environment have 
generated a lot of challenges as well as opportunities for the media. The transition to 
the era of knowledge provided to media organizations opportunities to thrive at different 
levels.  Mass communication media according to the big schools of Social Sciences are 
one of the pillars of modern democracy of all kinds, and its manifestations. The mass 
communication media lead their functions in an effective manner through participation 
and interaction on various core issues in the community,and through  social influence by 
confirming and consolidating the various values and concepts,  installing  elements of 
national identity.

مقدمة

وكذلك  التحديات  من  الكثري  ولدت  العاملية  البيئة  يف  اجلذرية  والتغيريات  الهائل  العلمي  التط�ر  اإن   

الفر�س اأمام االإعالم . كما اأن االنتقال اإىل ع�رش املعرفة وفر للم�ؤ�ص�صات االإعالمية فر�صًا لالزدهار على خمتلف 

امل�صت�يات، فاالإعالم واالت�صال اجلماهريي وفقًا ملدار�س الفكر االجتماعي احلديث ه� اأحد دعائم الدميقراطية 

بجميع اأن�اعها، وو�صيلة من و�صائلها و�رشط اأ�صا�صي من �رشوطها، ومظهر من مظاهرها. فاالإعالم واالت�صال 

يف  املختلفة  املح�رية  الق�صايا  والتفاعل ح�ل  امل�صاركة  من خالل  فعالة  بطريقة  وظائفهما  ي�ؤديان  اجلماهريي 

املجتمع، والتاأثري االجتماعي وتاأكيد القيم واملفاهيم املختلفة وتر�صيخها، وتثبيت عنا�رش اله�ية الق�مية.

اإذ اإن هنالك اتفاقًا �صمنيًا بني القائم باالت�صال والراأي العام بجميع طبقاته ت�ؤهل للطرف االأول �رشورة طرح 

وتبني وتف�صري الق�صايا احلقيقية و�رشحها للراأي العام، الإ�رشاكه يف و�صع اأن�صب احلل�ل مل�اجهتها.. فاإذا مل 

تتحقق تلك ال�ظائف اأ�صبح االإعالم عدمي الفائدة ، وتنافت اأهم م�صئ�لياته االجتماعية، وانعدمت اأهم عنا�رش 

يف  الفرد  واأ�صبح  زائفة،  �صعارات  جمرد  املفاهيم  تلك  واأ�صبحت  املجتمع،  يف  والثقافية  االإعالمية  الدميقراطية 

املعادية  الق�ى  بع�س  تروجها  قد  التي  املغل�طة  الدعاية  ملعل�مات  منعزاًل عن ق�صايا ع�رشه وفري�صة  املجتمع 

للدميقراطية واحلرية داخل احلدود القطرية واالإقليمية وخارجها، وذلك بالت�صلل اإىل عق�ل اجلماهري عن طريق 
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و�صائل االإعالم والثقافة واملعرفة املتعددة القطرية منها والدولية خ�ص��صًا يف ع�رش الع�ملة والتط�ر الهائل يف ا

تكن�ل�جيا االت�صال واملعل�مات.

لتك�ين  البالغة  القائمة على  القدم كانت تتم عن طريق اخلطابة  اإن عملية االت�صال اجلماهريي منذ   

م�صم�ن عملية االت�صال، فكانت من اأهم مناذج االت�صال الناجح اأو االت�صال الذي يحقق تاأييد اأكرب جمع من 

اللغة  اأن  »اأر�صط�«  واأكد  قليل�ن.  امل�صم�ن  تفهم هذا  على  القادرين  االأفراد  املجتمع، ولكن  االأفراد يف  جم�ع 

اجلماعة  رابطة  يف  االأ�صا�س  وت�صكل  ال�رش،  �صد  وتك�ينها  االآراء  لتجميع  و�صيلة  اأي�صًا  هي  للتعبري  ك��صيلة 

امل�صرتكة. وعلى هذا فاإن حماية حق الكالم ه� �رشط �رشوري لفكرة اجلماعة اأو )ال�حدة(. وتعترب من اأهم 

اجل�انب  تفهم  طريقه  عن  ميكن  الذي  امل�صم�ن  ت�صكل  اأنها  كما  الدميقراطية،  للحك�مات  املط�رة  العنا�رش 

اخلافية، والتعبري اخلالق عن ال�ج�د االإن�صاين وق�صاياه. والأجل ذلك اأكد »اأر�صط�« على اللغة امل�صتخدمة يف 

تك�ين م�صم�ن االت�صال واحلرية يف اإبداء الراأي والتعبري عنه، ك�رشط اأ�صا�صي لتك�ين املدينة/ الدولة. 

وعن طريق البالغة التي اأ�صبحت االأ�صا�س يف تط�ر مفه�م االت�صال اجلماهريي االجتماعي وال�صيا�صي   

العقل  اإىل من�  ت�صعى  لغة  على  ينط�ي  االت�صال  الفكري مل�صم�ن و�صائل  اأ�صبح اخلطاب  وحتديد م�ص�ؤولياته 

الي�نانية من خالل تط�ر  للفكر املطروح. ولذلك قامت احل�صارة  العام امل�صتنري  الراأي  والعلم من خالل تبني 

يف  االأ�صا�س  هي  اأ�صبحت  بل  واالإقناع،  التاأثري  على  قدرتها  لها  و�صيا�صية  ثقافية  ق�ة  واأ�صبحت  املفه�م  هذا 

االأوروبية، وبعد اخرتاع  اللغات  اإىل  ثم  العربية  اإىل  بعد ترجمته  بعد.. خ�ص��صًا  فيما  االأوروبي  الفكر  تط�ر 

الطباعة والكتابة التي ن�رشت االأفكار وعملت على ت��صيع نطاق املعرفة وال�عي)ل. ج�ن مارتن – اإجن� جروفر 

�ص�دري1991(.

ولهذا تاأتي اأهمية هذا البحث ملعاجلة:

التعريف باملفه�م املعا�رش حلرية االإعالم و الت�عية باأهميته يف تبني مزيد من املبادرات االجتماعية  •	
التي ت�صاهم يف تط�ير املجتمع و معاجلة م�صاكله االإن�صانية.

تاأ�صري مدى التباين يف املفه�م املعا�رش حلرية االإعالم وحتمل امل�ص�ؤولية االجتماعية جتاه فئات بذاتها  •	
من قبل احلك�مات.

كم�ص�ؤولية  االإعالم  حلرية  معا�رش  مفه�م  تبني  يف  احلث  يف  ت�صاهم  مفيدة  ت��صيات  اإىل  الت��صل  •	
اجتماعية جتاه خمتلف الفئات  و تط�ير العالقة مع املجتمع.

3. اأ�شلوب البحث :

يف هذا البحث حاولنا تقدمي اإطار نظري على اأمل متابعة تطبيق االأفكار ال�اردة فيه يف جماالت خمتلفة   

ن�صتهدف من خالله اإن�صاج االأفكار ال�اردة ح�ل مفه�م معا�رش حلرية االإعالم و تباين اأهداف جميع االأطراف 

من تبنيها الأدوار خمتلفة، و لهذا اعتمدنا يف �صياغة االأفكار على اأدبيات نظرية اأجنبية و عربية من كتب و دوريات 

بهدف ت��صيع املنظ�ر االأويل و مناق�صته من زوايا خمتلفة. حاولنا ان نقدم حتليال نقديا ملا تدركه االأطراف من وج�د 
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مفه�م معا�رش حلرية االإعالم يجب ان ننه�س به و ما يت�قعه الكثريون من دور مرتقب يفرت�س اأن ي�ؤديه. و قد مت 

الرتكيز على املقارنة بني مفه�م معا�رش حلرية االإعالم و الفج�ة املت�قعة للدور املت�قع من وج�د هذا املفه�م.

م�شكلة البحث:

تربز امل�صكلة االأكرب يف دميقراطية االإعالم . فيما يعتقده االإعالمي�ن من انهم هم الذين يحددون االأخبار   

ووجهات النظر.  ومبا يراه  ال�صيا�صي�ن من اأنهم  وكالء عن ال�صعب او الناطق�ن با�صمه، وان النا�س غري قادرين 

على اتخاذ القرار لذا يت�ىل ال�صا�صة القيام بهذه املهمة ع��صا عنهم. لكن ال�صحافة احلرة تت�صبث بالدميقراطية 

برغم االأزمة بينها وبني ال�صلطة. حتى كارل مارك�س راأى اأن » حرية  ال�صحافة مطلب �صابق حلياة دميقراطية«. 

مع ان هذه احلرية �صعبة الي�م ب�صبب اال�صتبداد اإال اأن االأمل م�ج�د وبا�صتطاعة االإنرتنت ان  ي�رشك النا�س يف 

الق�صايا العاملية و با�صتطاعتنا جميعنا ان نك�ن �صحافيني. وتتلخ�س م�صكلة البحث باالإجابة على ت�صاوؤل هل 

هناك اإمكانية العتماد مفه�م معا�رش حلرية االإعالم؟ 

اأهمية البحث:

خالل  من  االإعالم  حلرية  معا�رش  مفه�م  على  ال�ص�ء  ي�صلط  مت�ا�صعا  ا�صهاما  احلايل  البحث  ميثل   

حتليل اإطار نظري �صمن اأدبيات االعالم يف هذا املجال وحتديد تط�ر مفه�م حرية االعالم منذ ان كان يف ع�رش 

الث�رة ال�صناعية الذي يتمثل بتعظيم ال�صلطة ثم االجتاه املتزايد نح� ال��صع االجتماعي وانتهاًء بتداخله مع 

مفه�م اخالقيات املجتمع و اخالقيات االعالم باملفه�م االو�صع وال�صامل الذي تركز عليه امل�ؤ�ص�صات االعالمية 

املعا�رشة الي�م ، عليه يجب ان يهتم كل االطراف مهما كان باجل�انب االخالقية وامل�ص�ؤولية االجتماعية اذ يعد 

ذلك االآن م��صع اهتمام ال�صيما جتاه االفراد واملجتمعات.  

اأهداف البحث:

يف �ص�ء امل�صكلة البحثية واأهمية البحث ميكن �صياغة االأهداف البحثية باالآتي :   

• تقدمي معامل نظرية للم�ؤ�ص�صات االإعالمية واملجتمعات عن مفه�م معا�رش حلرية االإعالم واأخالقيات 	

االإعالم ومفه�م امل�ص�ؤولية االجتماعية .  

• اقرتاح عدد من اأبعاد حرية االإعالم يف اإطار امل�ص�ؤولية االجتماعية جتاه االأفراد واملجتمعات .  	

• تعميق �ص�رة ق�صدية املفه�م املعا�رش حلرية االإعالم	

• طرح مناذج من التجارب التي عنيت باملفه�م املعا�رش حلرية االإعالم	

منهجية البحث: يعد هذا البحث من البحوث الو�شفية

االإطار النظري للبحث :

النظريات امل�صتخدمة 
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اأكان ا �ص�اء  كيان،  اأي  باأن  تتلخ�س  اأخالقية  نظرية  : هي  االإعالم  ل��صائل  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  نظرية   : اأوال 

منظمة اأو فردًا، يقع على عاتقه العمل مل�صلحة املجتمع ككل. امل�ص�ؤولية االجتماعية هي اأمر يجب على كل منظمة 

اأو فرد القيام به للحفاظ على الت�ازن ما بني االقت�صاد والنظام البيئي )اأو النظام االإيك�ل�جي.( فامل�ص�ؤولية 

االجتماعية هي اأمر ال يخت�س فقط مبنظمات االأعمال، بل هي �صاأن كل فرد ت�ؤثر اأفعاله على البيئة. هذه امل�ص�ؤولية 

ميكن اأن تك�ن �صلبية عرب االمتناع عن االنخراط يف اأفعال �صارة، اأو اإيجابية من خالل القيام باأفعال حتقق بع�صا 

من اأهداف املجتمع ب�صكل مبا�رش. 

ثانيا: نظرية االأجندة: تعد نظرية و�صع االأجندة من النظريات املتكاملة الهتمامها بدرا�صة “االت�صال ال�صخ�صي 

اإىل جانب االت�صال اجلماهريي” فقد اأكدت عديد الدرا�صات اأن االت�صال ال�صخ�صي )املثقف الع�ص�ي( له دور 

مهم يف بنية النظرية اإذ ميكن اأن يدعم اأو يناف�س و�صائل االإعالم )ال�صحافة املكت�بة( يف ترتيب اأول�يات اجلمه�ر 

)الراأي العام(، بحيث يعزز تاأثري هذه ال��صائل بالن�صبة للق�صايا التي تتم تغطيتها بت��صع يف و�صائل االإعالم، 

بينما ميكن اأن يناف�س اأول�يات و�صائل االإعالم فيما يتعلق بالق�صايا التي تتم تغطيتها ب�صكل اأقل يف تلك ال��صائل.

)الدليمي 2014 حما�رشات األقيت على طلبة الدرا�صات العليا(

 Brosius and ووميان  )برو�صي��س  الباحثان  اهتم  املا�صي  القرن  من  الت�صعينات  اأواخر  يف 

Wiemann( “بالتكامل بني االت�صال ال�صخ�صي واالت�صال اجلماهريي واعتربا هذا التكامل فر�صية اأ�صا�صية 

يف نظرية و�صع االأجندة ومن�ذج اإنتقال املعل�مات على مرحلتني”وثم املزاوجة لقيا�س التاأثري من ج�انب عدة 

بني و�صائل االإعالم وقادة الراأي واجلمه�ر �صعيا لتحقيق البعدين التفاعلي والتكاملي يف نظرية و�صع االأجندة 

)Yagada Ailaen and Dogier David ملعرفة من ي�ؤثر يف االآخر)1990 

املبحث االأول

ال�شحافة امل�شوؤولة 

رغم اإننا ذهبنا بتقديراتنا نح� اعتبار اأن النظريات احلاكمة لل�صحافة مبختلف ه�يات االأنظمة املختلفة 

يف العامل هي ت�صع اإال ان النظريات االأربع اال�صتبدادية  والتحررية وال�صي�عية وامل�ص�ؤولية االجتماعية ال تزال 

االأكرث اإحكاما و�صي�عا  يف ال�صحافة ال�صيا�صية الغربية. وكثريا ما انتقد املجتمع الغربي املتحيز هذه النظريات 

اال اأنها ما زالت م�ؤثرة. يق�ل هارما�س لقد اأفدت كثريا مما ي�صمى بنظرية »امل�ص�ؤولية االجتماعية« خ�ص��صا  

بعدما  ت�قف االإعالم عن ممار�صة دوره اال�صا�صي وخ�صارته للكثري من احل�صافة ودخ�له يف اجلدال العام عام 

1947. ويرى �رشورة الع�دة اإىل احلقبة املا�صية، احلقبة التي كانت فيها الق�صايا االجتماعية تناق�س يف االماكن 

العامة واملقاهي وال�صال�نات دون حتفظ. .وهذا بالطبع �صي�ؤثر على �صيا�صة احلك�مة من خالل االإعالم الذي 
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�صي�صجع النقا�صات العامة ويتيح املجال جل� عام  ق�ي ومتحرر حتى من القي�د الدينية.)الدليمي 2011(

ان ج�هر »امل�ص�ؤولية  االجتماعية« يكمن يف فكرة دميقراطية ال�صحافة  وم�صاركة اجلمه�ر. وهي 

فل�صفة ال�صحافة ال�صعبية.  لكن �ص�لرز واندرو ود يريان  ان هابر ما�س يفكر مبنطق القرن الثامن ع�رش و ان 

امل�صاركة ال�صعبية �رشورة للدميقراطية، و  جتعل االإعالم اأكرث وعيا باهتمامات العامة. قد يت�صاءل البع�س هل 

على  ال�صحافة ان تعك�س االأفكار التحررية فعال ؟ وهل ميكن لل�صحافة احلرة ان ترى احلقيقة ب��ص�ح؟ وهل 

العامل  اأحدا من  ان  ان ي�صدق�ا  االأمريكيني  ال�صعب على  الدميقراطية فعال؟ من  ال�صحافة احلرة على  ت�صجع 

يجيب على هذه الت�صاوؤالت بالنفي. اإال اأن الدين والنظام االجتماعي والع�صكري يف بع�س املجتمعات اهم من حرية 

) )Vivian، J. )2010( .ال�صحافة

من املراقبني للحريات ال�صحفية يف العامل- بدور العامة وتقلل من   ترحب “مف��صية ه�ت�صكنز”- 

حرية  مبداأ  من  لتنقلها  النظرية  هذه  على  اعرت�س  البع�س  ولكن  فيها.  والعاملني  االإعالم  و�صائل  مالكي  �صاأن 

ت��صيحا لكيفية  “االأمناط املتط�رة”  اأوين�صنت من خالل  اإىل مبداأ م�ص�ؤولية ال�صحافة. يقدم رالف  ال�صحافة 

انتقال االأنظمة ال�صحفية من اال�صتبداد اإىل التحرر ثم  اإىل التحرر االجتماعي. واأ�صاف عليه ه�ت�صكنز التط�ر 

ال�ص�ق  نظام  و  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تعار�س  االجتماعية  الدميقراطية  اأن  راأى  بيكارد  روبرت  لكن  الث�ري. 

احلر. )الدليمي امل�صدر ال�صابق(

هابرما�ص والراأي العام:

من حيث  االأقل  على  “ال�صحافة احلرة”  اإىل   الكثري  هابرما�س  االملاين  االجتماع   عامل  اأ�صاف  لقد 

امل�صطلحات. ولك�نه من اأن�صار “حقبة ال�صعب” فه� يرى ان الفج�ة بني االقت�صاد واحلك�مة تزداد مع تط�ر 

الراأي العام الذي من خالله ي�صبح  ال�صعب قادرا على مراقبة احلك�مة. و جتربة القرنني ال�صابع والتا�صع ع�رش 

تثبت ذلك. اإذ ان النخبة الثقافية  ت�صاهم يف ت�جيه الراأي العام. فادي�ص�ن و�ص�يفت وديف� ينتم�ن اإىل ال�صعب 

الذي  يتك�ن من  املتعلمني وغري املتعلمني. لكن هذه احلقبة  ادت اإىل تنامي التجارة الربحية وتراجع ال�صحافة 

الفردية بنهاية القرن الثامن ع�رش. و من ذلك ال�قت زادت �صط�ة احلك�مة على العامة. )الدليمي2011 ق�صايا 

اإعالمية معا�رشة (

دالالت االألفاظ واملمار�شات:

الع�ملة  و  املعرفة  حق  و  ال�صحافة  مل�ص�ؤولية  الفل�صفي  ال�صياق  يف  املفردات  ماليني  عام  كل  تن�صاب 

والدميقراطية و حق احل�ص�ل على املعل�مات واالأخالقيات لل�صحافية. وحتى يف اأكرث املجتمعات ت�صددا نلحظ 

العامل.  اأمر جيد. فاحلديث عن احلرية والدميقراطية ينري جزءا مظلما من  ال�صحافة وه�  نقا�صا ح�ل حرية 

اأمريكا )مثال(  األفاظ. �صحيح ان ال�صحافة ال تخدم امل�اطن بقدر ما تخدم احلك�مات. ولكن يف  لكنها جمرد 

ال�صحافة  حرية  فكرة  ان  يبدو  لل�صحافة.  ولي�صت  لل�صعب  فاحلرية  جتاوزها.  ميكن  ال  اأخالقية  ق�انني  هناك 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية



9
0

1
2

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

االأمريكية قد انت�رشت عامليا لق�ة تاأثريها. فهي م�ص�نة من الد�صت�ر، وال�صحافي�ن االأمريكي�ن يع�ن ذلك، وال ا

ي�صتطيع الك�جنر�س ان يعطل احلريات. فحرية ال�صحافة تعني حمايتها من التدخل احلك�مي. قليال ما يتحدث 

يف  و احلك�مة(  واملحررون  والنا�رشون  واملعلن�ن  ال�صغط  امل�صيطرة )جماعات  الق�ى  تدخل  عن  االأمريكي�ن 

ال�صحافة مع ان الد�صت�ر ال يقر ذلك �رشاحة. بل ين�س على  عدم احلد من  حرية ال�صحافة بحكم القان�ن. فقد 

انتهى العهد الذي كانت فيه  املحاكم ورئي�س الدولة يتحكمان بحرية ال�صحافة. فهي االآن حممية بالقان�ن. لكن 

القان�ن وحده ال ي�صتطيع حماية حرية ال�صحافة، فاالأنظمة امل�صتبدة والع�صكرية تعرف ذلك. فاإبعاد ال�صحفيني 

او قتلهم وم�صادرة ال�صحف ومراقبتها كانت دائما الطرق املتبعة  لكبت احلريات. حتى يف الدول احلرة جند 

ان هناك بع�س اجلماعات متار�س �صلطتها على ال�صحافة مثل ع�صابات املخدرات و اجلرمية املنظمة واجلماعات 

.)Baran & Davis، 2003.( االرهابية وال�صلطة الدينية. عليه

فيها.  تطرح  التي  وال�صياقات  املجتمعات  باختالف  وم�ص�ؤوليتها  ال�صحافة  حرية  مفه�م  يختلف 

فما املق�ص�د بامل�ص�ؤولية؟ عمن او عن ماذا ت�صاأل ال�صحف؟  ال ي�جد تعريف عاملي حمدد ملعنى امل�ص�ؤولية، مع 

م�ص�ؤولياتها.  وحتمل  واأفعالها  اأفكارها  يف  حرة  ال�صحافة  تك�ن  باأن  يقت�صي  وامل�ص�ؤولية  احلرية  ج�هر  ان 

 )McQuail، 2000(

فل�شفة النظام وال�شلطة:

»الفا�ص�صتية او اال�صتبدادية« هي فل�صفة اعالمية تدخل يف اطار امل�صكلة اال�صطالحية وهي اقدم نظريات 

ال�صحافة االربع، وتعني ميل انظمة ال�صحافة العاملية نح� ال�صلطة والنظام. وهذا بالطبع يخت�رش كل ان�اع 

احلريات ال�صيما حرية التعبري. اذ ي�ص�د هذا النمط  بكرثة يف املجتمعات غري الراأ�صمالية يف دول العامل الثالث. 

ثم تاأتي ال�صحافة احلرة التي ازدهرت يف ظل حركة التن�ير االأوروبية ثم ال�صحافة ال�ص�فياتية املارك�صية ثم 

ال�صحافة ال�صعبية التي انبثقت عن نظرية حرية ال�صحافة.  وهذا يعني ان اال�صتبدادية و املارك�صية  تراجعتا 

والراأ�صمالية  االإعالم  ونقد  املظامل  و  ال�صحافة   اخالقيات  على  بالرتكيز  االمريكي�ن  بداأ  فقد  ل�صالح احلرية. 

والغرف  اخلطابات  يف  االقل  -على  االمريكي  ال�صحفي  ال�صمري  و�صحا  ال�صتينات.  منذ  االإعالمية  والنقابات 

ال�صفية واالدبيات ال�صحفية - ولكن الفا�صية ال زالت متار�س ال�صغط على ال�صحافة يف دول يف افريقيا وا�صيا. 

  )Keane، 1991(

�صحيح ان ال��صع تغري االآن فقد بداأت ثماين م�ؤ�ص�صات اإعالمية عاملية بن�رش تقارير دورية ودرا�صات 

احلرية«  »وبيت   « العاملية  ال�صحافة  »م�ؤ�ص�صة  امل�ؤ�ص�صات  هذه  بني  من  العاملية.  ال�صحافة  اأح�ال  �ص�ء  عن 

و»اللجنة العاملية حلرية ال�صحافة« و»منظمة ال�صحافة االمريكية«  و«جلنة مرا�صل�ن من اجل حرية ال�صحافة« 

و« جمعية ال�صحافيني املحرتفني« و«جمعية حمرري ال�صحف االمريكية«. وي�صار اإىل ان جميع هذه اجلمعيات 

اأمريكية وهي تراقب احلرية من منظ�ر الثقافة االمريكية.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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 تربر االأنظمة التي ت�صيطر على االإعالم ذلك بان عليها  حماية خ�ص��صيتها واأمنها الق�مي وان على 

على  قي�د  ال�صحف وو�صع  ترخي�س  يجب  لذلك  االأخالقية.  بامل�صداقية  وتتمتع  م�ص�ؤولة  تك�ن  ان  ال�صحافة 

. )Williams، 2003(.اخلطاب املعادي   وحق  الرد واحرتام ال�صخ�صيات العامة

القرنني  يف  واالجنليزي  الفرن�صي  املجتمعني  من  ترحابا  التحريرية  وت�رج�  هريما�س  اآراء  القت   

الثامن ع�رش و التا�صع ع�رش. وهي اآراء تدع� اإىل احلد من �صيطرة الدين وال�صيا�صة ورفع قدرات الفرد. يف املقابل 

فاإن احلرية املطلقة قد ت�ؤدي اإىل عدم االن�صباط كما راى هيجل الذي قال اإن احلرية احلقيقية  تعني ان يكر�س 

الفرد نف�صه يف خدمة وطنه. ومن ان�صار هذه الفكرة افالط�ن ومارك�س و�صانت �صيم�ن وك�مت وروزي�فت�س. 

فاحلرية حتتاج اإىل االأمن واحلماية اال�صتقرار وقيادة  فذة يف املجاالت كافة ، حتى ال�صحافي�ن يحتاج�ن اإىل 

 )Thompson، 1995، (.»من ي�جههم »ليتفادو احلرية

ال�صنغاف�ري  ال�زراء  رئي�س  حديث  معر�س  ففي  العائلة.   يف  حتى  اآ�صيا  يف  ال�صلطة  النا�س   يحرتم 

ال�صابق »يل وان ياو« عن ال�صلطة النم�ذجية يق�ل »ان احرتام النظام والعمل امل�صني واالجنازات على �صعيد 

العائلة واملدخرات والتعليم كان �رشيعا وغري م�صب�ق يف الفرتة ما بعد احلرب والنم� االقت�صادي يف اآ�صيا«. واأكد 

ان هذه القيم هي ما يربر غياب الدميقراطية الغربية يف مناطق مثل �صنغاف�رة وماليزيا واندوني�صيا. فقد ادت 

اإىل تقليل معدل اجلرمية واملخدرات واإىل متا�صك اال�رشة وانخفا�س ن�صبة الفقر. فالف��صى حمرمة يف ال�رشق 

االأق�صى.

ي�ؤكد ت�ما�س ه�ب�و ف�ك�ياما على اأهمية ال�صلطة الق�ية لفر�س النظام. واالمر ين�صحب اي�صا على 

حرية ال�صحافة. فالنظام مرتبط بامل�ص�ؤولية وامل�ص�ؤولية مرتبطة بالف�صيلة والف�صيلة مرتبطة باأمن وا�صتقرار 

هي  من  ولكن  بالق�ة.  النظام  لفر�س  م�صطرة  فال�صلطة  واال  العام  لل�صالح  ي�صعى  ان  الفرد  وعلى  املجتمع. 

زالت  وما  الت�صاوؤالت  هذه  كانت  التقليدية؟  االوؤليجار�صية  ال�صلطة  هم   ام  واملفكرون،  العلماء  اأُهُم  ال�صلطة، 

مع�صلة ال�صع�ب. فالنا�س ال ي�صتطيع�ن العي�س ب�صالم مع بع�صهم البع�س ولي�س هنالك مل�ك فال�صفة  يق�دون 

الغالب وهذا ال��صع  ال�صلطة تف�ز يف  اأن  املجتمعات املتح�رشة، وعليه ت�صطدم الدميقراطية بال�صلطة ويظهر 

ين�صحب على ال�صحافة العاملية اي�صا.

ويف القرن الع�رشين �صيطرت اإيدي�ل�جيات مثل الفا�صية وال�صي�عية وال�صتالينية وظهر اال�صرتاكي�ن 

دعى  حني  يف  الي�ت�بيا.  او  الفا�صلة   املدينة  حتمية  اإىل  دع�ا  كلهم  ال��صعية.  الفل�صفة  ودعاة  والرفاهي�ن 

 )Siebert، .ال�صلط�ي�ن اإىل �رشورة فر�س النظام واال�صتقرار وال�صم�لية او ما ي�صمى  باملجتمعات امل�جهة

)Peterson & Schramm، 1956
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املبحث الثاينا

العودة اإىل املجتمع  

ت�صعى االأنظمة الدميقراطية اإىل جتاوز احلك�مة والعمل على اخلدمة املدنية و ت�صكيل جمم�عات عاملة 

يعلق  اأفكار هذه املجم�عات واهتماماتها.  ال�قت  تتط�ر  املختلفة تعمل ك�حدة متكاملة. ومبرور  املجاالت  يف 

واأ�صاتذة اجلامعات  االت�صاالت  تقدم مناذج يف �صناعة  ال�حدة  هذه  باأن  قائال:  ال��صع  هذا  على  ماري  فرانك 

ف�صال عن احلك�مة الدميقراطية. 

يف ال�صن�ات االأخرية اآمن الكثري من املتعلمني ب�صلطة الدولة بل راح البع�س اإىل تاأليه دورها ب��صفها 

ترعى  ان  احلك�مة  على  ان  برينز  والرت  امل�ؤرخ  ويرى  الفرد.  لطاقات  وامل�جهة  وحاجاته  للم�اطن  احلامية 

امل�اطنني على طريقة  دول املدن االإغريقية. اما اأن�صار املجتمع فاأكدوا على اأهمية االأخالق العاملية التي  تتاأتى 

من الدين . ولكن الغرب  انتزع القيم االأخالقية من الدين ومنحها للدولة من خالل تفعيل الدميقراطية والق�انني 

 2012 واالنتخابات و ما اإىل ذلك. وعليه تتخذ الدميقراطيات احلديثة طابعا �صيا�صيا اكرث منه دينيا.)الدليمي 

اأخالقيات االإعالم يف القرن احلادي والع�رشين(

تراجعت فكرة الفردية يف ال�صيا�صة او االإعالم يف بع�س املجتمعات  كالثي�قراطية يف اإيران والدكتات�رية 

الع�صكرية يف ليبيا وكمب�ديا والقبلية يف الفلبني وال�صي�عية العقائدية يف فيتنام وال�صني و ك�ريا ال�صمالية وك�با، 

يعك�س  جميعهم �صلطتهم  وعقائدهم على ال�صحافة يف بالدهم. منذ ال�صتينات وحتى الثمانينات من القرن املا�صي 

ودول العامل الثالث واالإحتاد ال�ص�فيتي والي�ن�صك� جميعها حتاول تط�ير نظام معل�ماتي وات�صاالتي متط�ر، 

وكانت  الي�ن�صك� تدفع باجتاه خلق نظام معل�ماتي جديد بعيدًا عن �صيطرة الغرب. 

لالمم  املتحدة  لالأمم  التابعة  للمنظمة  النقد  من  الكثري  وجه   1991 عام  ال�ص�فياتي  االإحتاد  بانهيار 

العاملية على  الدولية و جمم�عة مارك�س  ال�صحافة  التي �صيطرت هي ومنظمات داعمة مثل منظمة   NWICO

النقا�صات االإعالمية لفرتة ط�يلة. �صحيح ان  منظمةNWICO  اختفت اال ان فكرة دور االعالم  يف تط�ير الدولة 

واإ�رشاك امل�اطنني يف تلبية احتياجات االأمة من اجل جمتمع مت�ازن ما زالت حية.

يف  اجتمعت  التي  احلك�مية  غري  املنظمات  خالل   من   2002 عام  اأكرث  فاعل  باإعالم  املطالب  جتددت 

جينيف والتي دعت اإىل م�ؤمترات اإقليمية لدرا�صة هذه املبادئ �صمن حملة حلق�ق االت�صال يف جمتمع املعل�مات. 

وكان االجتماع االأول قد عقد يف مايل عام 2002 اأي�صا.)�صلطان 2012 العالقات العامة يف املنظمات الدولية( 

ان حرية االت�صال و ال�صحافة حق جلميع الدول وال�صع�ب. مع ان الفكرة تراجعت بنهاية احلرب 

الباردة لكنها عادت االآن وبق�ة. قد تبدو االفكار املعادية للتحرر م�صتبدة اال انها  قد تك�ن اكرث حتررا مما 

ي�صمى التحرر الغربي. فكل دولة تختلف يف تعريفها للحرية وان  الدولة واالأنظمة االإعالمية تخ�صع ل�صلطة ما  

.))Baran & Davis،. 2003 قد يك�ن  النظام ال�صيا�صي او ال�صعب م�صدرهما

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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اأهمية ال�شياق:   

يف حماولتنا  لفهم معنى كلمة ال�صلطة عدنا بالتاريخ اإىل عهد اأفالط�ن اول مدافع عن القان�ن والنظام 

امللكي . فقد ادرك اأفالط�ن م�صلحة الدولة وراأى ال�رش والظلم يف َمْن يعار�صها .والي�م يجد اأن�صار ال�صحافة 

التابعة ان افكار افالط�ن قابلة للتطبيق ال�صيما يف الدول القبلية التقليدية  التي ترى ان على ال�صحافة حتقيق 

اهداف الدولة واالن�صياع لها بل ان تك�ن �رشيكا للحك�مة بحكم ال�صياق الثقايف للمنطقة او البلد. فقد اكد باحث 

باك�صتاين على اأهمية احلرية حق احل�ص�ل على املعل�مات و�صدد على �رشورة معرفة ال�صحفي  بالقيم االأ�صيلة 

للمجتمعات املختلفة.

االآخر؟  للبع�س  املجتمعات وم�رشة  لبع�س  ان تك�ن احلرية مفيدة  الروؤية  هل ميكن  بناًء على هذه 

هل من العدل ان نطلق اأحكامنا على حرية ال�صحافة يف جمتمع ما دون االأخذ بالع�امل املختلفة كتط�ر الدولة 

وا�صتقرارها و حالة التعليم االإعالمي و العادات والتقاليد ووعي الفرد؟. من اخلطاأ ان نطالب  بحرية �صحفية يف 

) )Watson، 2003.كل الدول وان ت�جه بع�س املجتمعات نح� اإعالم حر قد يك�ن جمانبًا  للمنطق

�شيطرة االإعالم:

يعد االإعالم  اأداة مهمة الن�صجام املجتمع،  فه� االآلية التي ت�صتخدمها الدول  ل “هند�صة التقبل”. 

ان  ماير  يرى  للنخبة.  ولي�س  للعامة  م�جه  معني  تكنيك  ب�ج�د  ت�حي  التي  الهند�صة  هي  هنا  املفتاح  والكلمة 

االإعالم اجلديد يخلق اتفاقا الزما بني املجتمعات التعاونية والنخبة التي تعمل من خاللها.نعلم جميعا ان االإعالم 

مهم الية دولة  اما لك�نه الناطق با�صم النخبة احلاكمة او اداة لن�رش االأيدي�ل�جيات اأو اأداة بيد جماعات ال�صغط 

او الطبقات االقت�صادية او العرقية والدينية او ال�صيا�صية. يف اي مكان يف العامل ي�صتخدم بع�س االأ�صخا�س او 

اجلماعات االإعالم لتحقيق اأغرا�صهم اخلا�صة، فلم ينظر لالإعالم على انه حر اذا ما ا�صتغله بع�س املحررين او 

مالكي و�صائل االإعالم مل�صلحتهم ، ويعترب مقيدا  عند ما ت�صتخدمه الدولة؟.)امل�صدر ال�صابق(

فل�شفة احلرية:

اذا ما �صاهد احد التلفزي�ن االأمريكي  او اأدار الرادي�  فاإنه  �صي�صمع الكثري من االآراء ح�ل حرية 

التعبري وال�صحافة. وقد ن�رش الكثري اي�صا ح�ل هذا امل��ص�ع حتى فقد تاأثريه. ي�صعر النا�س واالإعالم عم�ما 

انهم يتمتع�ن بحرية كبرية.  لكن ما هي احلرية ؟وما مقدارها؟ وكيف متار�س؟. ت�رج� وادام �صميث وج�ن ل�ك 

ودايفيده�م وم�ؤ�ص�ص� ال�اليات املتحدة امثال وليام ج�دوين واإماني�يل كان�ا من اهم دعاة احلرية واملدافعني 

عنها، وهم نتاج حركة اال�صتنارة االأوروبية التي ظهرت يف القرنني الثامن ع�رش والتا�صع ع�رش والتي متخ�صت 

عن حرية اإعالمية متثلت يف فل�صفة ال�صحافة يف ذلك ال�قت. ال تن�صحب هذه احلرية على دول العامل كافة بالطبع، 

برغم مما يعتقده االمريكي�ن واالأوروبي�ن الذين  يفرت�ص�ن ان احلرية مفيدة لل�صحافة وللنا�س كافة، وانها 

�رشورية للتط�ر الق�مي والثقايف والكت�صاف احلقيقة وللتعددية والتن�ع. هذه املبادئ متثل الروؤية االمريكية  

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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ولكنها غري مطبقة يف بع�س دول افريقيا وا�صيا وال�رشق االو�صط واأمريكا الالتينية. نعتقد ان احلرية ال�صحفية ا

“عظ يف بلدك وتعلم يف  اأف�صل خ�ص��صا يف دول بنف�س تط�ر ال�اليات املتحدة. ولذلك يقال  ت�ؤدي اإىل �صحافة 

 )Silverblatt & Zlobin، 2004(.”اخلارج

املبحث الثالث

نظرة حول اأبرز اأنظمة االإعالم العاملية

ذلك؟  النا�س؟ كيف حتقق  اإ�صعاد  االأنظمة يف  ت�صهم هذه  االإعالمية، ولكن هل  باالأنظمة  العامل   ميتلئ 

يحاول هذا البحث االجابة على هذه اال�صئلة ويقدم بع�صا من ابعاد تط�ر ال�صحافة يف العامل ال�صتكمال امل�صهد 

املعريف لذلك التط�ر. 

متار�س الدول �صلطتها على االإعالم با�صتمرار و بات الت�صيي�س ج�هر احلياة، كما يراه هارت�يل حيث اأ�صبح  

يغزو مناحي احلياة فنجده يف عالقة االأب بابنه واملعلم بالطالب واملنتج بامل�صتهلك حتى بني الرجل واملراأة. بل 

او  بتجارة �صخمة  ترتبط  التي  كال�صحف  امل�ؤ�ص�صات اخلا�صة  يف  اي وقت م�صى حتى  من  اكرث  يت�صارع  انه 

اإىل  الثابت. واإ�صافة  ال�صيطرة والق�ة« ه�  بال�صيا�صة. ويف ظل هذه املتغريات جند ان »الت�رشيع ودميقراطية 

على  اليها  وينظر  العامل.  انحاء  بقية  اإىل  الغرب  من  واحد  باجتاه  ت�صري  التي  بالع�ملة  االإعالم  يتاثر  الت�صيي�س 

انها ا�صتعمار اعالمي بقيم غربية. علما بان الع�ملة ال تقلل من نزعة الدول واالإعالم لروؤية الداخل  وممار�صة 

االأخالقيات

وٌتعّد فريدم هاو�س   Freedom House  �صن�يا تقارير عن م�صت�ى احلرية التي تتمتع بها و�صائل 

االإعالم يف خمتلف دول العامل.  ويف حتليل عن تقرير عام 2006م، ات�صح اأن 24% من دول العامل اإعتربها التقرير 

دوال غري حرة،  و 30% متتلك حرية جزئية، والباقي )46%( اعتربها التقرير دوال حرة.  واأو�صح التقرير اأن 

احلريات تقع حتت تهديد من معظم دول العامل.. وخ�ص��صًا الدول النامية، وب�صكل خا�س الدول االأ�صي�ية.  وقد 

ت�صدرت فنلندا دول العامل ك�نها االكرث حرية على مر عدد من ال�صن�ات، ولكن يف تقرير عام 2006 ت�صاوت معها 

يف املرتبة االأوىل كل من اي�صلندا وال�ص�يد، ثم تلتها الدمنرك والرنويج..  ومن امللفت للنظر اأن ال�اليات املتحدة 

االأمريكية مل تكن بني الدول الع�رش االأكرث حرية يف العامل، بل جاء ترتيبها الرابعة والع�رشين، وجاءت اململكة 

املتحدة الثالثني بني دول العامل.  اإن معظم هذه الدول هي دول ا�صكندنافية، ودول تقع �صمال اأوروبا، حيث متتلك 

هذه الدول تقاليد عريقة يف حرية ال�صحافة على مر العق�د املا�صية.)الدليمي2012 مدخل اإىل و�صائل االإعالم يف 

القرن احلادي والع�رشين(

اأما ترتيب الدول العربية بني دول العامل ح�صب مقيا�س حرية ال�صحافة،  فقد ت�صدرت الك�يت الدول 

العربية يف امتالكها حلريات اأكرث وم�صاحات اأرحب من الدول العربية االأخرى يف جمال حرية ال�صحافة واالإعالم،  

وتلتها لبنان ثم  كل من االأردن وقطر واملغرب..  وجاءت الدول العربية االأخرى متاأخرة بني دول العامل، مما 
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ي�صري اإىل تاأخرها يف �صلم احلريات ال�صحافية واالإعالمية.  كما اأن النظام الذي فر�س على العراق بعد احتالله 

جاء متاأخرا بني الدول العربية، مما يعك�س كذلك تاأخره اإعالميا مقارنة مع الدول العربية االأخرى.

 االإعالم و امليكافيلية:

على الرغم من اختالف االديان و القيم فاإن هناك مبداأ ي�صيطر على ال�صحافة الي�م اال وه� امليكافيلية 

...الخ. مهما  الربح  التعاون مع احلك�مة اوحتقيق  او  الق�مي  اوالتف�ق  ال�صيا�صية  الالزمة لتحقيق االهداف 

كان الهدف فاإن الغاية هي النجاح وان  اية و�صيلة ميكن ان ت�صتخدم لتحقيقه. ان ا�صتخدام مبدا  امليكافيلية يف 

ال�صحافة يهدد اخالقيات هذه املهنة  ويعزز الت�صيي�س و�صط�ة الدولة التي تتخذ كل ال��صائل لتحقيق اهدافها 

بغ�س النظر عن االخالق. وقد جند امليكافيلية يف العمل ويف االإرهاب الذي ي�اجهه الغرب، وحتى ينجح الغرب يف 

معركته عليه ان يع�د ملبادئه ولقيمه التحررية . 

ا�صتخدم  ميكافيلي نف�صه ال��صائل املحرتمة يف حتقيق االهداف ولكنه  مل يقاوم ال��صائل العملية اذا 

ما تعذرت االدوات امل�رشوعة. وكذلك يفعل االرهابي�ن عندما يرون ان مهاجمة اجلن�د او ال�صيا�صيني ال يحقق 

لهم جناحا �صيا�صيا فانهم ين�صل�ن من م�صاعرهم االن�صانية وي�جه�ن عملياتهم االنتحارية اإىل املدنيني. وكذلك 

يفعل  الغرب املتحرر  الدميقراطي يف م�اجهة االرهاب فيخرق�ن م�اثيق احلق�ق املدنية وال�صمانات ال�رشعية 

.)الدليمي 2011 ق�صايا اعالمية معا�رشة(

االزمة  ب�صبب  االآن  خ�ص��صا  االرباح  كتحقيق  ال�صحافة  اهداف  حتقيق  يف  امليكافيلية  ت�صتخدم 

االقت�صادية -بغ�س النظر عن االخالقيات-. وهناك ن�عان من ال�صحافة: االأوؤىل التي تق�دها النخبة احلاكمة 

مطلبا  زالت  ما  النفعية  ال�صحافة  يف  االخالق  من  �صذرات  هناك   . واالخالق  بالقيم  املتم�صكة  احلرة  والثانية 

ان  اال  عاملي.  اأخالقي  قان�ن �صحفي  تقرتح عمل  بل  اينما وجدت،  امليكافيلية  على  تتغلب  ان  ح�صاريا حتاول 

الق�انني الدولية وال�صيطرة على ال�صحافة يف ازدياد، فهل �صن�صهد الق�صاء على الق�انني االأخالقية يف اخلط�ة 

)Donohue، Tichenor and Olien، 1995(.املقبلة؟

لقد �صبقت خم�س دول على االقل ميكافللي يف مبادئه منها ال�صيا�صي الهندي كاوتيليا الذي مزج بني 

الرباجماتية والتعاطف ل�صالح ال�صعب والفقراء وخدمة ال�صالح العام ولي�س حماية امللك او ال�صلطة. كما مل يربر 

ا�صتخدام اأية و�صيلة كما دعى اليه  ميكافيللي. كما حذر العامل االمريكي روبرت ني�صبت من ع�اقب تنامي احلرية 

الفردية.  احلرية  من  املجتمع  على �رشورة حماية  واأكد  الب�رش.  من  هائلة  اأعداد  على  الدولة  و�صط�ة  الفردية 

وهناك حماوالت يف اأمريكا لتحرير ال�صحافة وال�رشاك العامة  يف النقا�صات  االإعالمية الي�مية

اأ�صار دانهي�  و تت�صرن  واولني )Donohue، Tichenor and Olien، 1995(   اىل ثالث حاالت 

ميكن و�صف و�صائل االإعالم ودورها يف املجتمعات من خاللها.  وقام الباحث�ن با�صتخدام ت�صبيهات وا�صتعارات 

مبينية  اأ�صا�س العالقة بني االن�صان والكلب، لت��صيح هذا الدور وال�ظيفة االإعالمية:
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وظيفة كلب املراقبة  watchdog ..  وتعد هذه ال�ظيفة امتدادا ملفه�م ال�صلطة الرابعة، اأي . 1ا

و�صائل االإعالم ت�صعى الأن تك�ن رقيبا على كل ما يدور يف املجتمع من مدخالت وخمرجات، 

مبا يف ذلك مراقبة امل�ؤ�ص�صات االإجتماعية النافذة يف املجتمع.

وظيفة كلب احلرا�صة   guarddog .. وتعني هذه ال�ظيفة اأن و�صائل االإعالم تق�م بحرا�صة . 2

اأ�صد احلر�س على متابعة العنا�رش الطفيلية  فقط للم�ؤ�ص�صات النافذة يف املجتمع، وتك�ن 

التي تدخل اىل املجتمع وتعكر �صف� ونقاء العالقة القائمة.

اأن و�صائل االإعالم ترمتي يف ح�صن امل�ؤ�ص�صات . 3 lapdog ... وتعني  وظيفة الكلب االأليف  

االجتماعية، دون اأن تك�ن اأداة م�صتقلة، ودون اإبداء اأي  م�صاءلة لل�صلطة، ودون االلتفات 

امل�ؤ�ص�صات  م�صالح  مع  تتفق  ال  التي  وبالذات  املجتمع  يف  االأخرى  واالجتاهات  االآراء  اىل 

النافذة يف املجتمع.

م�شتقبل اأفالطوين: 

فامل�ؤ�ص�صات  الكربى.  واالأعمال  ال�صحافة  عامل  يف  تراجعت  االأفالط�نية  املثالية  فاإن  ني�صت  بح�صب 

االآخر  البع�س  يرى  و  م�صتبدة.  اأ�صبحت  عاملي  اي ح�ار  يف  الف�صل  والكلمة  الق�ة   ذات  ال�صخمة  االإعالمية  

ان  االإعالم �صعيف ومن�صق وال يعدو ك�نه اآلة للتغيري والظلم. يرى ت�ما�س ه�بر املفكر ال�صيا�صي البارز ان 

النا�س ي�ؤيدون  �صلطة الدولة عند حدوث التجاوزات  حلفظ النظام. ان التعددية جزء من املجتمع الذي يجب 

احلفاظ على  وحدته و ائتالفه. فال�حدة يف م�اجهة التفرقة واالإعالم يف  م�اجهة التكتل، وهنا تكمن  مع�صلة 

التجميع و منح  القدرة على  املتط�ر ميتلك  ال�صخم  االإعالم  النقاد ان  العديد من  العاملي احلايل. يعتقد  االإعالم 

الق�ة. فه� قادر على »ح�صد اجلي��س للحرب بف�صل الدعاية املنظمة«  بح�صب املراقب االإعالمي روبرت ماكنزي. 

وت�صتطيع ال�صلطة باأي �ص�رة كانت ان تف�صد ال�صحافة او ال�صيا�صيني او االحزاب او املنظمات وحتى االفراد. 

على ال�صحافة العاملية ان تدرك خماطر معار�صة احلك�مة وان تعي اأي�صًا اأن لالإعالم تاأثري على النا�س ال يقل 

    )Rugh، 1987(.اأهمية عن تاثري احلك�مة

ثقافة االإعالم العاملي:   

فمنها  بها.  خا�صا  اعالميا  �صكال  تنتج  تربة  فكل  االزهار،  ماليني  العامل  يف  االإعالمية  الثقافة  ت�صبه 

االإعالم  احلر و املتط�ر اقت�صاديا والدميقراطي واالخالقي واملحمي حك�ميا ومنها الذي  يفتقر اإىل كل ذلك. 

من ال�صعب ان جند ثقافة حرة كليا ولكننا جند ميال للتط�ير. فمجتمعات من هذا الن�ع حتتاج اإىل درجة اعلى 

اإىل ممار�صة حرية  الي�م  عاملي  التن�ع. هناك ميل  باملناف�صة واحرتام  الت�صلط واالح�صا�س  التعليم ومقاومة  يف 

اأكرب ، ولكن من ال�صعب حتقيق ذلك يف ظل االرهاب واحلروب واملناو�صات والتفجريات والتهديدات  اإعالمية 

امل�صتمرة.
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�صاهمت تفجريات احلادي ع�رش من �صبتمرب يف زيادة احلظر على ال�صحافة، فاالأمن الق�مي يف قمة 

االأول�يات . ويف قائمة ن�رشها »بيت احلرية« عام 2002 ح�ل الدول القامعة حلرية ال�صحافة وحق�ق االإن�صان يف 

العامل كانت يف املقدمة اأفغان�صتان ومينامار وك�با وليبيا وك�ريا ال�صمالية واململكة العربية ال�صع�دية وال�ص�دان 

و�ص�ريا وتركمان�صتان وال�صي�صان والتبت وذلك العتبارات ثقافية اأو دينية .

�صحيفة  وثمانني  خم�س  اعتبار  وميكن  وال�صحافة.  االإن�صان  حلق�ق  خرقا  دولة  مائتي  ح�ايل  �صهدت  كما    

قائمة  حتت  الدول  بع�س  واأدرجت  مطمئن.  غري  ال�صحفي  ال��صع  فاإن  وعليه  جزئيا.  او  كليا  عليها  م�صيطرًا 

»الغري حرة« يف افريقيا وا�صيا وال�رشق االو�صط وبع�س دول اأمريكا الالتينية. وميكن اعتبار اأمريكا واأوروبا 

انه ال يجب  املثقفني  املتحرر يرى بع�س  الغرب  ب�صكل كلي-. وحتى يف  الدول احلرة �صحفيا -لي�س  فقط من 

نف�صها  لتدمر  التي تط�رت  االأمريكية احلديثة  الراأ�صمالية   ينتقد   لالإعالم،  وهناك من  ال�صماح بحرية مطلقة 

بح�صب العامل االأملاين ج�زيف الذي يرى ان النخبة التي خلقتها الراأ�صمالية والتي تك�صبت من ورائها متار�س 

عدوانية قد ت�ؤدي اإىل تدمري الدميقراطية) ب�صام �ص�، »ق�ة االإعالم: الغزو املقنع«، دورية الفكر العربي، الهيئة 

الق�مية للبحث العلمي 1993(

يق�م االإعالم يف بع�س الدول على املعل�ماتية واالأخبار بينما يف الدول االأخرى يعتمد على الت�صلية وتغييب الدور 

احلقيقي لل�صعب والن�ع الثالث يجمع بني املعل�ماتية والت�صلية. وهناك اإعالم رابع  ي�صمى »ل�ح الن�رش« بحيث 

يتلقى امل�اطن ن�رشات حك�مية دورية عن اأن�صطتها. وبذا ميكن الق�ل ان االإعالم ي�صتت انتباه النا�س عن الق�صايا 

املهمة ويدخلهم يف دوامة من التناق�صات. فال�صيا�صة واالقت�صاد ي�صكالن حم�ر العمل االإعالمي وهما اهم من 

احلرية ال�صحفية.  فنجاح االقت�صاد يف �صنغاف�رة وال�صني خري مثال على حتجيم دور ال�صحافة ودمج االإعالم  

يف العملية البني�ية ال�صاملة ل�صالح الدولة.  اأما الدول االأوروبية واالأمريكية فهي اأكرث حرية،يف ت�صعينيات القرن 

املا�صي رمبا  يعزى ذلك اإىل الراأ�صمالية ونظام ال�ص�ق احلر. يف النهاية على االإعالمي ان يتمتع باحل�س العام و 

التن�ع الثقايف  للمجتمعات املختلفة، وعليه ان يح�صن الت�ا�صل والتعلم واملعرفة وان يك�ن ايجابيا وم�ص�ؤوال 

 )Gunaratne، 1998(. .ولينا

املبحث الرابع

ال�شحافة والدميقراطية:

اإحكام  احلك�مات  وبررت  �صبتمرب.   11 هجمات  بعد  الدميقراطية   ح�ل  العامل  يف  النقا�س  ازداد 

للتقرب من احلك�مة  االإعالم  الق�مي”وفكرة حماية املجتمع، و دفعت  “ االأمن  الدولة بدع�ى  �صيطرتها على 

التي بدورها �صددت الرقابة عليه ف�جهت الق�انني اجلديدة وال�صج�ن والعنف �صد االإعالميني ملنع اال�صطراب. 

وبالتزامن مع ظه�ر الع�ملة �صارت الدميقراطية ال�صيا�صية مطلبا.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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العامة ا ال�صيا�صية  الق�صايا  ال�صعب يف  اإدماج  بدوره يف  يقم  االإعالم مل  ان  ذلك  نفعا،  ذلك مل يجد  لكن 

فالتكتالت االإعالمية ال�صخمة تهتم  بالربح بالدرجة االأوىل حتى ان بارونات االإعالم بداأوؤا يبتعدون �صيئاأ ف�صيئاأ 

كل  يف  االإعالم  من حرية   االإجتماعية حتد  والقي�د  اال�صهم  فاأ�صعار  ال�صيا�صة.  يف  لي�صارك�ا  االأخبار  عن غرف 

مكان حتى يف الدول االكرث حتررا. كما  ان البريوقراطية ال�صيا�صية حتكم �صيطرتها على مقاليد ال�صلطة وعلى 

االإعالم نف�صه، وهذا لي�س عيبا براأي روبرت كابلن. فالدميقراطية واال�صتقرار ال�صيا�صي واالقت�صادي وال�صحي  

والبنى التحتية واالت�صاالت �رشورية لتحقيق الدميقراطية. وعمليا و بح�صب �صتي�ارت ل�ري فاإن هناك خم�س 

م�صكالت ت�اجه ال�صحافة يف العامل وهي:

1- تكري�س ال�صحافة للم�صداقية و “االإ�صالح ال�صيا�صي”
2- امل�صاهمة يف التقارير ال�اقعية واإطالق االآراء بناًء على معل�مات م�ث�قة .

3- تغطية الق�صايا املهمة ولي�صت ال�صطحية.
4- كتابة التقارير ح�ل الق�صايا اخلطرية من دون ان يهدد ذلك  حياة ال�صحفيني.

5-ال�صماح للجمه�ر بامل�صاركة الفاعلة .
وي�صيف ل�ري ان على االإعالم ان ميزج بني املفاهيم القدمية والتكن�ل�جيا اجلديدة،  وانه ال بد من 

اإ�رشاك العامة يف �صنع القرار احلك�مي والتاأكيد على امل�صاواة وتكاف�ؤ الفر�س. فالعدالة تعني امل�صاواة وفقا  

لراوؤول و روبرت ن�صبيتان. وقد يك�نا خمطاأين الن امل�صاواة لها دالالت لفظية معقدة. فهي كلمة وا�صعة ومبهمة 

امل�صاواة  االإعالم �صع�بة يف حتقيق  و  اذ جتد احلك�مات  ال�صارمة.  للدميقراطيات  بالن�صبة  للغاية  وهي مهمة 

وجعلها اأمرا واقعا.

وترى دارين بارين ان الكمبي�ترات هي اأجهزة خالية من التفكري الفل�صفي والعمل االأخالقي واحلكمة. 

اإذ ان �صيئاتها اكرث من ح�صناتها. وقد  اإىل ان التكن�ل�جيا ال تدعم الدميقراطية بل ت�صبب امل�صاكل.  وتخل�س 

ت�صاءل العامِل �صن�صتني عن قيمة االإنرتنت فريى انه يحقق الهدف الدميقراطي اذا ما كانت املعل�مات التي يقدمها 

للنا�س  �صحيحة ودقيقة او من الن�ع الذي مينح امل�اطن م�صاركة �صيا�صية فاعلة وميّكن النا�س  من الت�ا�صل 

بعيدا عن ت�صلط احلك�مة. 

يف ال�صني مثال جند ان االإنرتنت يغري وجه االأخبار وي�صمح ب��ص�لها اإىل اكرب �رشيحة من النا�س، 

ويقلل من املراقبة احلك�مية. اإال اأن االأمر لي�س مرتوكا لل�صيطرة ال�صعبية بل تفر�س الدولة احكاما �صد امل�اد 

الهدامة اأو ما يخل باالمن الق�مي االمر الذي ي�حي ب�صحافة حرة. ولكن الق�ل امر والفعل امر اخر، فالت�ص�يت 

االنتخابي يختلف عن ان تك�ن جزءا من العمل االإعالمي او احلك�مي. ويزداد االنتقاد ح�ل دور االإعالم يف ن�رش 

الدميقراطية م�صتقبال، اذ قام االإعالم بدور كبري القرن الع�رشين . وهذا ما يرتتب على االإعالم يف القرن ال�احد 

والع�رشين حتقيق قفزة يف امل�صاركة الفاعلة.

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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حما�شبة االإعالم:

ي�صع الدكت�ر الدليمي ت�صاوؤاًل مهمًا وه� هل على االإعالم اخلا�س او العاملي ان يك�ن م�ص�ؤواًل عن 

ر�صائله؟ رمبا يجيب اجلميع باالإيجاب، ولكن، م�ص�ؤواًل امام من، وعن اي ر�صائل، وكيف؟. منذ خم�صينات القرن 

املا�صي ونحن ن�صمع نقا�صات عن م�ص�ؤولية ال�صحافة امام املجتمع، فاإذا كانت م�صئ�لة فيجب حما�صبتها من 

قبل النظام، وحتا�صب يف  املجتمعات املتحررة من الراأي العام اومن  اجلماعات ال�صاغطة ومن القان�ن. نظريا 

“جلنة  و  الدويل”  ال�صحافة  “معهد  مثل  العاملية  ال�صحفية  فاملنظمات  متحررا.  البلد  كان  كلما  املحا�صبة  تقل 

ال�صحافة احلرة العاملية” و “اجلمعية االمريكية لل�صحافة” و“بيت احلرية” دائمة  القلق ح�ل تطبيق اآليات 

حما�صبة ال�صحافة يف العامل. وقد و�صع املحرر الفرن�صي كالود بريتاند قائمة باآليات حما�صبة ال�صحافة ا�صماها 

القراء  اآراء  ا�صتطالع  و  الداخلي  العامة والنقد  اآلية داخلية ك�رشيعة االخالق  ال�صحفية. منها  املحا�صبة  نظام 

والدورات  ال�صحافة  جمال�س  و  ال�صحفية  واملراجعة  البديل  االإعالم  مثل  خارجية  اليات  و  الذاتي،  وال�صبط 

االأخالقية والكتب واملقاالت النقدية وجمع االآراء ح�ل االإعالم.)الدليمي 2011 م�صدر �صابق(

 ا�صاف بيرتاند االآليات التعاونية مثل ر�صائل اإىل املحرر و التعليم امل�صتمر ومدرب االأخالقيات وحمقق 

تقبل  التي  ال�صحفية  االأنظمة  مع  خ�ص��صا  احلرية  نخ�رش  قد  املحا�صبة  مع  واملكافاآت.  واجل�ائز  ال�صكاوي 

املحا�صبة ط�عا. او قد تفتح هذه املحا�صبة باب النقد مما ي�صهم يف اإعادة  تقييم ال�صيا�صات ال�صحفية  وحت�صني 

دورية الفكر العربي، الهيئة الق�مية للبحث العلمي 1993( االأداء. )ب�صام �ص�، “ق�ة االإعالم: الغزو املقنع”، 

جودة ال�شحافة: 

تطمح جميع �صع�ب العامل اإىل �صحافة كفء. وميكن ان جند بع�س اجل�دة يف االإعالم الغربي املتقدم، 

“العمل  لل�صحافة  الذي وجه  النقد  على  ينطبق  وهذا  ثقايف  مفه�م  فاجل�دة  هذا غطر�صة  يف  البع�س  يجد  وقد 

برغم ذلك فاإن هناك اإجماع على ان اجل�دة ت�جد يف الدول االكرث  اجليد يعني ان تلتقي اجل�دة مع االخالق”. 

البيع  اجل  من  يعمل�ن  ال�صحفيني  ان  وهي:  لل�صحافة  اخطاء  ثالثة  وج�د  اإىل  نيمن  تقرير  وخل�س  تقدما. 

ولي�س من اجل احلقيقة، وهناك انحطاط للقيم واالأخالق يتنا�صب مع متلٍقّ �ص�قي، وامتالء االإعالم باالإثارة و 

الت�صلية. وال جتد ال�صيحات من اجل �صحافة اأف�صل �صدى. واالأمثلة كثرية على االإعالم ال�صيئ مثل “اجلازيت” 

و“املجلة االأوروبية لالت�صال” و “ملتقى االإعالم احلر” وغريها.  ولكن م�ؤ�ص�صات مثل اي بي �صي و نا�صي�نال 

جي�جرافيك  والني�ي�رك تاميز خري مثال على االإعالم اجلاد.  وا�صح ان حمت�ى اجل�دة االإعالمية  يختلف من 

مكان اإىل اخر. بعد درا�صة م�صتفي�صة عن ج�دة ال�صحافة وجد انه ميكن قيا�س ج�دتها عندما:)الدليمي 2011 

ق�صايا اإعالمية معا�رشة (

عامليا  الراأي  اأ�صحاب  يقراأها    -  1
تت�اجد يف املكتبات الرئي�صية يف العامل    -  2

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية



1
0

0
1

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

خمتلف الدول ا يف  ال�صيا�صي�ن  يقراأها    -  3
االدبية الدوائر  يف  بها  ي�صت�صهد    -  4

كبار القادة يف خطاباتهم ي�صتخدمها    -  5
والطباعة االإخراج  جذابة    -  6

وجادة املحت�ى  عميقة    -  7
وال�صيا�صية الدولية  العالقات  على  تركز    -  8

تركز على االقت�صاد والعل�م والعقيدة والفكر   -  9
10- عاملية ووثيقة ال�صلة باالأخبار 

11- ت�صتمل على اآراء القراء ومقاالت ال�صي�ف
12- تركز على النقد االجتماعي واالأدب والفن وامل��صيقى

من امل�صتغرب ان ال�صحف املميزة ال ت�صل اإىل جميع القراء، فقد ال يك�ن النا�س مثقفني  او عندما 

يقروؤون  ال  املتحدة  ال�اليات  يف  الرخاء  ان جيل  فنجد  امل��ص�عات اجلادة.  اإىل   يلتفت�ن  ال  ال�صحف  يقروؤون 

 %  25 ال�صحف. و عندما يقروؤونها فاإنهم  يركزون على اأخبار اجلرائم و املجتمع والريا�صة وال�صحة. و 

منهم  فقط يطالع�ن االأخبار العاملية و االأعمال.

ولكن هناك �صحف جادة  حتاول اأن تقدم امل��ص�عات التي تهم اأكرب �رشيحة من القراء على اختالف 

  Christian science اليابانية ashahi،ا�صبانيا، االأهرام امل�رشيةAbc ثقافتهم، وهذه ال�صحف هي بالرتتيب

الربيطانية،le monde الفرن�صية،   guardian،االأملانية   frankfurter allgemeine،االمريكية  monitor

 borga،االمريكية new york times،ال�ص�ي�رشية   neue zuercher zeitung،االمريكيةMiami heraled

الي�غ�صالفية، osservatore romano  االيطالية، pravada ال�ص�فياتية timesالربيطانية.

  GLOBE الفرن�صية وLE  VIGAROوهناك �صحف اأوروبية اأخرى تدخل �صمن معيار اجل�دة مثل

االأف�صل  تقدمي  اإىل  ت�صعى  التي   اجلادة  ال�صحف  من  االأ�صماء  هذه  املك�صيكية.   excelsiorو MAILالكندية، 

على  كان�ا  اأينما  ال�صحفيني  ت�صجع  ان  ويجب  اجلادة،   ال�صحافة  على  مثال  وهي  القراء  خمتلف  اإىل  وت�صل 

حت�صني اأدائهم حتى ان احل�صد حمم�د يف هذا ال�صاأن فقد يك�ن دافعا اإىل اجل�دة  وامل�صت�ى النخب�ي املتميز. 

:)الدليمي 2011 ال�صحافة العاملية (

عالقة القانون احلكومي باالإعالم :

اأ�صكاله وتهتم بحق�ق االإن�صان  تعترب ال�اليات املتحدة االأمريكية دولة قان�نية تطبق الد�صت�ر بكل 

وبحرية التعبري والتفكري حتى واإن كان معار�صًا للحك�مة وال�صلطة. فعلى مدى 200 عام ازدهرت ال�صحافة 

يف ظل الد�صت�ر االأمريكي املت�صم بالدميقراطية واحلرية .

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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ن�رشت �صحيفة  New York Times يف عام 1971 تقارير تربز دور احلك�مة االأمريكية يف احلرب 

ال�طني وحتر�س  االأمن  باعتبارها تهدد  ال�صحيفة يف املحكمة  الفيتنامية مما جعل احلك�مة تقدم �صك�ى �صد 

وعدم  التعبري  حرية  واحرتام  النف�س  �صبط  اإىل  احلك�مة  دعت  اأن  املحكمة  قرار  فكان  احلك�مة،  �صد  ال�صعب 

حتميلها ثقل اأعمالها على ح�صب ما ين�صه د�صت�ر البالد.

الذي حمى حق�ق احلرية  الد�صت�ر  اأمريكا ترددها ح�ل  العليا يف  املحكمة  اأظهرت  بعد،  فيما  ولكن 

لل�صحافة يف اأمريكا اأكرث من اأي بلد اآخر يف العامل ، ف��صلت احلك�مة اإىل درجة مل تعد ت�صتطع ال�صيطرة على 

االإعالم فن�صاأت حرب باردة بني املحكمة واالإعالم يف حماولة املحكمة لل�صيطرة ول� ب�صكل جزئي على ما يعر�س 

يف و�صائل االإعالم املختلفة. 

م�قف  امل�اجهات  هذه  ومن  وال�صحافة،  احلك�مة  بني  امل�اجهات  من  العديد  احلرب  تلك  �صجلت 

ال�صحافة من اأعمال احلك�مة يف فيتنام  التي خ�رشت فيها ال�اليات املتحدة اأعدادًا كبرية من �صبابها يف اجلي�س 

الذي حارب يف فيتنام فكانت تلك احلرب امل��ص�ع االأبرز على �صا�صات التلفزة االأمريكية مما اأثار غ�صب الرئي�س 

االأمريكي ب�صب االنتقادات التي وجهت له على الرغم من اإدعاءاته باأنه كان الطرف املنت�رش يف احلرب: اإال اأن 

ال�صعب �صدق ما قالته ال�صحافة بانه خ�رش احلرب . مما نتج عن ذلك، اأن مار�صت احلك�مات الالحقة اإجراءات 

منعت ال�صحافة من التطرق اإىل امل�ا�صيع ال�صيا�صية واحلربية ب�صكل كبري حيث ظهر اأثر ذلك ب��ص�ح يف فرتة 

حكم الرئي�س ب��س االأب يف حرب اخلليج، فقد �صددت احلك�مة ال�صيطرة على االإعالم اأكرث خالل تغطية حربها 

�صد ما ت�صميه االإرهاب !!!!. اأما خالل مرحلتي احلرب على العراق)1991 و2003 ( فقد اأمر البنتاغ�ن باإبعاد 

االإعالم وال�صحافة كليًا عن م�رشح احلرب وعدم اإعطاء اأي معل�مات تخ�س اجلي�س لل�صحافة .)�صلطان 2014(

املرئي  االإعالم  اأن  اإال  القان�ن  النظر عن  تعمل بحرية بغ�س  االأمريكية  ال�صحافة  اأّن  الرغم من  على 

وامل�صم�ع مل يكن كذلك فقد عملت املحطات االإذاعية والتلفزي�نية يف ظل الد�صت�ر ول�صالح احلك�مة وال�صلطة. 

ففي عام 1934 تاأ�ص�صت جلنة االإعالم الفيدرايل التي منحت الرخ�س الر�صمية للمحطات االإذاعية والتلفزي�نية لبث 

الربامج التي تخدم احلك�مة وال�صلطة يف ظل الد�صت�ر االأمريكي، لكن ذلك مل يدم ط�ياًل ففي عام 1980 بداأ حترر 

املحطات التلفزي�نية واالإذاعية عندما مت انتخاب الرئي�س ريغان رئي�صًا لل�اليات املتحدة فبداأت املحطات اخلا�صة 

امل�صتقلة بالبث و�صهدت البالد تغيريًا اإعالميا جذريًاً مل ت�صهده من 40 عامًا. كما بداأ اإ�صتخدام التكن�ل�جيا فتمت 

زيادة اأعداد الكيبالت التي تغذي و�صائل االإعالم املرئية وامل�صم�عة ، وبداأت املحطات التلفزي�نية تطرح الق�صايا 

ال�صيا�صية وتناق�صها وتعر�س الربامج احل�ارية ولكن من جانب واحد فاحلك�مة ال متنع بثها ولكنها تتحفظ 

على اآرائها وقراراتها. :)الدليمي 2011 ق�صايا اإعالمية معا�رشة (

اخلا�صة  امللكية  من  للحد  �صارمة  ق�انني  تطبيق  احلا�رش  وقتنا  يف  االحتادي�ن  املنظم�ن  يدر�س 

للمحطات التلفزي�نية واالإذاعية على الرغم من تفعيل قان�ن رفع القي�د عنها االأمر الذي �صيحدث اندماجا بني 
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كربى ال�رشكات املالكة ل��صائل االإعالم مما اأثار النقاد الذين راأوا اأن مثل هذه الق�انني حتد من حرية ال�صحافة ا

ومن تعدد و�صائل االإعالم .

كانت ال�صحافة يف اأمريكا حرة منذ بدء التاريخ االأمريكي وخالل كل الفرتات واحلروب التي مرت عليها بدءًا 

باال�صتعمار الربيطاين ثم اال�صتقالل فاحلرب االأهلية ثم احلرب العاملية االأوىل، و بعدها احلرب الباردة ثم تنازع 

الق�ى على ال�صلطة. فكل تلك الفرتات كانت تعك�صها ال�صحافة بكل �صفافية وحرية .

�صيطرت احلك�مة على ال�صحافة يف اأمريكا ولكنها مل تقمعها ومل حتد من حريتها، فاأوىل ال�صحف كانت 

 Boston Newsletter 1690، ثم تبعتها  Public Occurrences Both Foreign and Domestic يف عام 

التي �صيطرت على احلك�مة وعر�صت  ال�صيا�صية  االأحزاب  ال�صحافة بكل جراأة عن  1704. وقد عربت  يف عام 

وجهات النظر املختلفة لها وانتقدت كل ما كان ي�ؤذي ال�صعب من �رشائب وممار�صات غري قان�نية �صدهم يف فرتة 

اال�صتعمار وما بعده خالل احلرب التحررية التي نتج عنها ا�صتقالل البالد .

الد�صت�ر االأمريكي بعد اال�صتقالل مبا يخدم االإعالم فبداأت ال�صحف بانتقاد كل ما جتده  مت تعديل 

منافيًا مل�صلحة البالد، وظهرت ال�صحف املعار�صة لل�صلطة وال�صحف احلزبية التي تخدم م�صالح اأحزاب معينة، 

ثم بداأت ال�صحافة يف القرن التا�صع ع�رش ت�صجع اال�صتثمار وتعمل على اإدراج االإعالنات التجارية وتدعم �ص�ق 

االأعمال، اإىل جانب ال�صيا�صة فتاأ�ص�صت �صحيفة New York Sun  يف عام 1833 التي دعت امل�اطنني اإىل امل�صاواة 

اهتمت  التي   New York Herald ن�صاأت �صحيفة  ثم   ، الكربى  املدن  اإىل  واملهاجرين  االأ�صليني  ال�صكان  بني 

باأخبار احل�ادث واجلرائم وات�صمت بالطابع الب�لي�صي . 

يف ال�قت الذي مت فيه انتخاب الرئي�س اأبراهام لينك�لن كرئي�س لل�اليات املتحدة عام 1860 �صعرت 

ال�اليات ال�صمالية االأمريكية بخطر يهدد اقت�صادها فقامت باالنف�صال عن بقية ال�اليات ثم تبع بعد ذلك احلرب 

االأهلية ، حيث ا�ُصتخدمت ال�صحافة ب�صكل كبري الأهداف التخل�س من العب�دية وامل�صاواة، ثم تال فرتة احلرب 

التي  ال��صائل  العديد من  اإىل  الكتب  اإىل  اإىل املجالت  ال�صحف  االإعالم وتعدد و�صائله من  االأهلية مرحلة تط�ر 

عربت عما كان يج�ل يف ال�صاحة ال�صيا�صية وال�صعبية بني اأقطاب البالد من �صمالها اإىل جن�بها ومن �رشقها اإىل 

غربها .

القانون االإعالمي الكندي:

اأ�صبحت كندا دولة م�صتقلة ولكن حتت ظل �صلطة بريطانية اعتمد عليها احلاكم الكندي يف كل قراراته 

بني  تدمج  بيئة  فكانت  اأمريكا،  من  جزءا  نف�صه  ال�قت  ويف   ، الربيطاين  الك�من�لث  من  جزءًا  البالد  فكانت   ،

احلك�متني الربيطانية واالأمريكية يف �صبيل العي�س ب�صالم واأمن وا�صتقالل حتى ل� كان ا�صتقالاًل جزئيًا .

يف عام 1982 مت اإقرار القان�ن الكندي واعرتفت بريطانيا بها كدولة م�صتقلة ذات د�صت�ر خا�س بها 
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ولكنه مل ي�صمل حرية االإعالم الذي بقي حتت القان�ن الفيدرايل، الذي ن�س على حرية التفكري والتعبري مبا فيه 

ال�صحافة واالت�صاالت، اإال اأّنه مل يكن يطبق ب�صكل فعلي متامًا .

ا�صتمر االإعالم الكندي متاأثرًا باالأ�صل�ب االأمريكي ملدة ط�يلة حتى اأنه عندما ن�س القان�ن على حرية 

ال�صحافة واالإعالم مل ي�صتبعد دور احلك�مة و�صلطتها ، وترك االأمر للمحكمة يف حتقيق العدالة واملحافظة على 

على  التطفل  مينع  اأولهما   1983 عام  ال�صحافة  يحكمان  قان�نني  مب�جب  واالإعالميني   االإعالم  حق�ق  حرية 

خ�ص��صية امل�اطنني وثانيهما يتحكم مب�صادر املعل�مات حيث يجب اأن تك�ن عن طريق ال�صجالت احلك�مية 

الر�صمية املتاحة من قبل ال�صلطة فقط . كما اأقرت املحكمة ق�انني متنع الت�صهري والتحري�س على الفتنة ال�صعبية.

واجهت كندا العديد من امل�صاكل والتحديات نظرًا لتاأثري القان�ن االأمريكي عليها وتغرياته املتعددة، 

لذلك �صن الرئي�س الكندي عام 1982 قان�نًا مماثاًل للد�صت�ر الربيطاين ، ف�اجهت املحاكم الكندية عددًا ال يح�صى 

اأّن االإعالم الكندي عانى يف القرن املا�صي يف  من الق�صايا بني ال�صحافة واحلك�مة وال�صعب .لذا ميكن الق�ل 

االإعالم عن طريق  بداأ  والتط�ر  االنفتاح  مع  هذا  ي�منا  ، وحتى  وازدهاره  وا�صتمراريته ومن�ه  �صبيل حترره 

الدليمي  الرزاق  عبد  د   (. ال�صيا�صية  احلدود  وخارج  داخل  كندا  يف  باالنت�صار  الف�صائية  واملحطات  االإنرتنت 

.2011، االإعالم الدويل(

وجه اآخر للدميقراطية:

واالجتماعي  ال�صيا�صي  النظام  �رشورات  من  اجليدة  واحلك�مة  النظيفة  االإعالم  اأجهزة  تعترب 

واالقت�صادي يف اأي جمتمع. وقد اأجمع روؤ�صاِء دول اأمريكا الالتينية اأّن »ف�صادًا يف كال القطاعني: العاّم واخلا�ّس 

يف  احلكم  نظام  تغيرُي  اإىل  الف�صاد  ق�صايا  اأدت  فقد  احلك�ماِت.  �رشعيَة  وُيقّ��ُس  الدميقراطية  العملية  ُي�صعُف 

القتلى  اأعداد  اإىل  باالإ�صافة   ،2001 عام  يف  الالتينية  امريكا  من  روؤ�صاِء  خم�صة  طرد  و   2000 عام  يف  املك�صيك 

وحاالت االإفال�س التي اأ�صابت بع�س الدول. فحالة الف�صاد احلك�مي والعام اأدى اإىل اإ�صتياء ال�صعب الذي �صعى 

اإىل تغيري اأنظمة احلكم كما ح�صل يف البريو وفنزويال والربازيل، من اأجل احل�ص�ل على مطالبه واخلروج من 

االإعالم مما  و�صائل  التي احتدت مع  االأنظمة  بع�س  على  اعرت�ص�ا  النقاد  اأّن  كما  االإقت�صادية.  الف��صى  حالة 

جعلهم دواًل دمي�قراطية لكنها حمك�مة من قبل فئة معينة يف راأ�س الهرم ، لذا فاإّن دعم الدميقراطية بداأ يتال�صى 

عند النا�س يف اأمريكا الالتينية لعدم ثقتهم بالنتائج لهذه العملية يف دولهم، مما خف�س ن�صبة م�صاركة ال�صعب يف 

العملية الدمي�قراطية مثل االإنتخابات حيث كان ذلك ظاهرًا يف دول مثل ال�صلفادور واالإك�ادور وغريها من الدول 

يف اأمريكا الالتنينية. هذا ويعتقد Oppenheimer باأّن ال�صبب الرئي�صي وراء ف�صح الكثري من ق�صايا الف�صاد يف 

بع�س الدول ه� وج�د ال�صحف امل�صتقلة التي اكت�صبت ثقة ال�صعب وال�صيا�صيني.

من  العديد   ،1998 عام  من  واأيل�ِل  �صبتمرب  �صهر  بني  ما   Miamai Herlad �صحيفة  ن�رشت  فقد 

الق�ص�س واالأخبار عن تهِم الف�صاد والر�صاوى امل�جهة �صّد روؤ�صاء �صابقني لدولة االإك�ادور باالإ�صافة اإىل العديد 
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من ال�زراء واأع�صاء احلك�مة اأي�صًا، الذي متكن بع�صهم من الهرب اإىل ال�اليات املتحدة االأمريكية، مما �صاهم ا

يف تدين ن�صبة ثقة ال�صعب االإك�ادوري يف االأحزاب ال�صيا�صية اإىل 6%، مما جعل االإك�ادور حتتل الن�صبة االأقل بني 

دول اأمريكا اجلن�بية. اإال اأّن حمالت الف�صاد مل تفقد النا�س الثقة يف الدميقراطية يف ال�اليات املتحدة التي اإتخذت 

اإجراءات �صارمة �صد من يحاول دخ�لها هربًا من املحاكمات اأو ِتهِم الف�صاد، حيث رف�صت منح الفيزا للعديد من 

اأع�صاء احلك�مات الفا�صدين الذين يحاول�ن الهرب من االإك�ادور ونيكاراج�ا وغريها، كما حاولت �صحب الفيز 

املمن�حة للم�صتثمرين الفا�صدين.)الدليمي 2011 ال�صحافة العاملية(

الرقابة املوؤ�ش�شية والعنف

نتيجة  باه�صًا  تدفع ثمنًا  جعلها  مما  الف�صاد  �صّد  املعركَة  الالتينية  اأمريكا  يف  االإعالم  اأجهزة  قادت 

قامت  الت�صعينياِت، حيث  يف  الف�صاد احلك�مي  ومكافحة  ك�صف  عملية  ال�صُحُف  تبنت  االإ�صتق�صائَية.  تقاريرها 

�صحيفة El Nacional بالك�صف عن ف�صاد الرئي�س الفنزويلي يف بداية هذا العقد مما جعله يقدم اإ�صتقاَلته لكن 

بعد ما جنح يف اإغالق ال�صحيفة ب�صكل اإجباري. وكذلك احلال اأي�صًا يف الربازيل، حيث متيزت �صحف  Veja و

Jornal do Brasil وغريها بفتح اأب�اب التحقيقات ال�صحفية عن ف�صاد احلك�مة مما اأطاح بالرئي�س الربازيلي. 

ومل يختلف احلال يف االأرجنتني وج�اتيميال وغريها عن الربازيل وفنزويال. 

تعترب ك�ل�مبيا ثاين اأ�ص�اأ بلد متار�س فيه ال�صحافَة يف العامِل واأخطرها لل�صحفيني الذين يتعر�ص�ن 

ال�صحفيني مع تغري  ن�صبة هذه احل�ادث �صد  املك�صيك فقد تدنت  اأما يف  للخطف وال�رشب والقتل والرتحيل. 

ملح�ظ يف ن�عية م�صطهدي ال�صحفيني الذين كان�ا يف فرتة من الفرتات رجال االأعمال وم�ص�ؤولني، لكن حت�ل�ا 

االن اإىل جتار خمدرات حيث مت ن�رش تقارير كثرية عن جتارتهم مما اأدى اإىل تعر�صهم لل�صحفيني. هذا وتتحمل 

فال�رشكات  العنِف،  هذا  بع�س  م�ص�ؤولية  اال�صت�صارية  العامِة  العالقات  و�رشكات  االأمريكية  ال�رشكات  بع�س 

اال�صت�صارية هي التي تقدم الن�صح وامل�ص�رة لالأنظمة امل�صتبدة والفا�صدة اأمثال دوفالري يف هايتي، و�ص�م�زا يف 

نيكاراج�ا، وزعماء اأرجنتينني خالل حربهم �صّد املن�صّقني يف فرتة ال�صبعينات من القرن املا�صي. فالتقرير الذي 

�صدر بعد قمة االأمريكيتني اأظهر اأّن  ال�رشكات الدولية واملحلية يف اأمريكا اجلن�بية ال ت�صاهم يف م�صاعدة اأح�ال 

معي�صة امل�ظفني واملجتمعات املحلية. ودعى هذا التقرير اإىل تعاون هذه امل�ؤ�ص�صات وال�رشكات مع احلك�مات من 

اأجل حت�صني ظروف املعي�صة واملجتمع.

اأخرى عن  ال يعترب العنف الطريقة ال�حيدة الإ�صكات ال�صحافة، فاحلك�مات ت�صتعمل و�صيلة �صغط 

طريق �رشاء م�صاحات اإعالنية يف اأجهزة االإعالم. لذا فاإّن دواًل مثل االأرجنتني والهندورا�س ونيكاراج�ا واالأرغ�اي 

 
ِ
على وجه اخل�ص��س ا�صتعملت املعلنني الر�صميني ك��صيلة �صغط على اأجهزة االإعالم. كما اأّن املعهِد ال�صحفي

الدويِل اأظهر اأّن هنالك العديد من الت�رشيعات ِوالق�انني التي تفر�س على ال�صحفيني اإمِتالَك درجة علمية معينة، اأو 

و ع�ص�ية جمعياًت معينة لكي ي�صتطيع ال�صحفي ممار�صة مهنته واإال متت معاقبته.
َ
الُرَخ�ِصة املنا�صبة اأ
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للم�صايقات  ال�صحفيني  تعر�س  يتم  حيث  عق�ِد،  لعدة  احل�صار  ك�با  يف  امل�صتقلة  ال�صحافة  عانت 

والتهديد واحلجز ب�صكل م�صتمر،  فحك�مة الّرئي�ِس فيديل كا�صرتو ال�صي�عيِة ال َتْعرتُف مبا يقارب 100 �صحفي 

و وكاالَت �صحفية م�صتقلة الأنهم يعتربون عمالء ومن اأعداء الث�رة، فاالعتقاالت وامل�صايقات ال تنفك 
َ
م�صتقل اأ

عن احل�ادث ي�ميًا.

قوانني االإعالم: 

يعترب املجتمع االأ�صرتايل من املجتمعات العاملية املتعط�صة لالإعالم، فهي من اأعلى الدول ن�صبة يف قراءة 

ال�صحف واملجالت، ففي كل بيت ا�صرتايل ي�جد جهازا تلفزي�ن واأربعة اأجهزة رادي� واأكرث من ن�صف ال�صكان 

من البالغني ي�صتخدم�ن االإنرتنت، و تعترب ني�زيلندا من م�صتهلكي االإعالم عم�مًا.

متار�س اأ�صرتاليا حرية �صحفية بالرغم من عدم وج�د ن�س د�صت�ري ي�صمن حرية التعبري. فقد ورثت 

العريف. ولقد جرت عدة  القان�ن  املحمية يف  التعبري  التقليدية حلرية  االإجنليزية  النظرة  بريطانيا  اأ�صرتاليا عن 

لكّن  االإن�صان،  وحق�ق  والتعبري  ال�صحافة  حرية  ت�صمن  بن�د  واإدخال  االأ�صرتايل  الد�صت�ر  لتعديل  حماوالت 

الد�صت�ر املعروف ب�صالبته رف�س ذلك الأن التعديل يتطلب ا�صتفتاًء عامًا وطنيًا باأغلبية ثلثي ال�صكان.

ت�صدد امل�ؤ�ص�صات ال�صحفية البارزة يف اأ�صرتاليا على اأخالقيات العمل ال�صحفي مثل »جمل�س ال�صحافة 

االأ�صرتايل »  وه� هيئة تط�عية اأن�صئت عام 1976 من قبل جمعية ال�صحفيني االأ�صرتاليني وعم�م  النا�رشين 

االأ�صرتاليني. وحتقق الهيئة يف ال�صكاوى املقدمة ح�ل املمار�صة االإعالمية، و مت�ل الهيئات التاأ�صي�صية املجل�س 

وت�صدر  “قان�ن اخلدمات”  التي تدير   ABA البث االأ�صرتايل  اأي�صًا �صلطة  الذي يقدم خدماته جمانا. وهناك 

53 من  املادة  ال�صكاوى. وتق�ل  الربامج وتتعامل مع  امللكية والرتاخي�س، وتدقق يف حمت�ى  امل�افقات على 

% من ال�صكان، كما ال يحق  القان�ن اأنه “ال يحق الأي �صخ�س احتكار البث التلفزي�ين على منطقة ت�صم 75 

له ا�صت�صدار رخ�صة ملنطقة مرخ�صة �صابقا. ومتنع املادة 57 االأجانب من ا�صت�صدار رخ�س للبث التلفزي�ين 

%. كما تن�س املادة  على منع  ال�صخ�س من احل�ص�ل  واأن ال تتجاوز اال�صتثمارات االأجنبية يف هذا القطاع 20 

على  اأكرث من رخ�صتني اإذاعيتني يف املنطقة ال�احدة. اأما املادة 60 فتحظر اأن يجمع ال�صخ�س بني رخ�صتني 

دعائيتني للتلفزي�ن والرادي� اأو ل�صحيفة يف نف�س املنطقة، وقد خ�صعت هذه التنظيمات للمراجعة عام 2002 

لكنها مل تتغري. :)الدليمي 2011 ق�صايا اإعالمية معا�رشة (

حرية الرقابة الذاتية:

تعد اليابان وك�ريا اأهم دول املنطقة يف الرقابة الذاتية، بغ�س النظر عن امل�صت�ى االإحرتايف لل�صحفيني. 

الكنف��صية  املبادئ  على  حتافظان  انهما  اال  الغربية  ال�صيا�صية  الدميقراطيات  منط  تتبعان  الدولتني  اأّن  مع 

والعادات االأ�صي�ية، فاحرتام ال�صلطة اأهم من التجارة والربح. من االمثلة على الرقابة الذاتية عدم التعر�س 

للعائلة املالكة اأو اأعمال االإمرباط�ر ال�صابق الذي حكم اليابان مدة اثنني و�صتني عاما. فعند وفاة االإمرباط�ر قدم 
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التلفزي�ن الياباين برامج ت�صيد باجنازاته وغزوه لك�ريا وملدينة ناجنج التي ذبح  فيها اأكرث من ثالثمائة الف ا

ان�صان من دون التعليق على اي من احلدثني. وال تظهر الكثري من التحقيقات ح�ل احلك�مة. لذلك ترى ل�ري 

فرميان اأّن االإعالم الياباين حمتكر من قبل اأندية ال�صحافة وامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية والتكتالت االإعالمية مما يقيد 

االإعالم ويقتل املناف�صة ويقلل من ثقة العامة. ويريد االإعالم الياباين املحافظة على ال��صع احلايل الأّن ال�صناعة 

االإعالمية بخري على احلال التي هي عليه.

بامل�ا�صيع  االأمر  يتعلق  عندما  مت�اجدة  الذاتية  فالرقابة  وتايلند  ك�جن  ه�جن  يف  احلال  ه�  كذلك 

ال�صيا�صية احل�صا�صة، وتناف�س ال�صحافة ال�صفراء يف ال�ص�ق يف امل�ا�صيع غري ال�صيا�صية.

 كانت الت�قعات ح�ل م�صتقبل احلريات ال�صحفية  كئيبة عندما عادت ه�جن ك�جن لل�صيادة ال�صينية. 

لكن ايا من ذلك مل يحدث. فاحلريات مل تتغري من حقبة اال�صتعمار واىل ما بعدها. ولكن ويف الذكرى اخلام�صة 

لع�دة املدينة لل�صيادة ال�صينية ن�رشت نقابة ال�صحفيني يف ه�جن ك�جن تقريرا عن ممار�صات احلك�مة ال�صينية 

القامعة للراأي العام واملعار�صة، اإال اأّن “اأخبار ال�صني” نفت هذا االدعاء مبينة مقدار التن�ع واحلرية ال�صحفية 

اأّن  البع�س  ويرى  قان�نية.  املدينة  �صكان  واأن�صطة  اجتماعات  من   %  95 واأّن  ك�جن   بها ه�جن  تتمتع  التي 

البع�س  يرى  بينما  ال�صينية،  ال�صلطات  ب�صبب اخل�ف من  الذاتية  الرقابة  احلريات يف ه�جن ك�جن مهددة من 

االآخر اأّن احلرية فيها ال تقل عن تلك يف ال�اليات املتحدة. ويف تايلند اأي�صًا فاإن العائلة املالكة والثقافة ال�طنية 

تعتربان من امل��ص�عات املحرمة، لذا يرى املراقب�ن اأّن على االإعالم التايلندي االإمعان يف اإجراء التحقيقات ح�ل 

الف�صاد واإبقاء النا�س على اإطالع مبا يحدث. لكن، يق�م ال�صحفي�ن اأحيانا باإ�صاءة ا�صتخدام احلريات خ�ص��صا 

يف التناف�س على ال�ص�ق وبالتحيز يف تغطية اخلالفات املحلية.

ا�شتبداد الكنفو�شية: 

�صادت االأنظمة اال�صتبدادية يف ال�صحافة منذ ظه�رها، لكن طاملا اأّن ال�صحافة تعمل ب�رشوط احلك�مة 

فاإّن احلك�مة تبقي نف�صها بعيدًا وال تتدخل. فاالإعالم يف �صنغاف�رة �رشيك للحك�مة يف عملية التط�ير اذ يرف�س 

امل�ص�ول�ن هناك ا�صل�ب جيم�س ب�ند يف ال�صحافة. فقد حذر امل�ص�ؤول�ن يف ماليزيا و�صنغاف�رة من اتباع منط 

احلرية الغربية يف  املجتمعات املتعددة االأعراق حيث  القيم االأ�صي�ية  املعروفة يف تقدمي  م�صلحة املجتمع على 

من  اأكرث  امل�ص�ؤولية  على  احلك�مة  تركز  و  وم�صلحته.  الفرد  بحرية  يعنى  فاإنه  الغرب  بينما  الفرد،  م�صلحة 

النزاع  اإىل  تق�د  االإعالم   اأّن حرية  ال�صحافة العتقادها  على  مفت�حة  االأنظار  وتبقي  على احلريات،   تركيزها 

والف��ص�ية وعدم اال�صتقرار. وتتمثل التهديدات احلك�مية لل�صحافة من خالل الرتاخي�س والدعاوى الق�صائية 

والتخ�يف املبا�رش لل�صحفيني.

والربيد  اخلارج  من  امل�صت�ردة  ال�صحفية  امل�اد  وتخ�صع  بالرتفيه  �صنغاف�رة  يف  االإعالم  ميتزج   

االإلكرتوين واالأقرا�س املدجمة واالإنرتنت والتلفزي�ن جميعها ملراقبة الدولة. وي�صيطر حزب العمل ال�صعبي و 
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احلزب احلاكم على امللكيات االإعالمية من خالل �رشاء ح�ص�س يف ال�صحافة ال�صنغاف�رية. كما تراقب ال�صحف 

العق�بة  البالد كن�ع من  الت�زيع يف  فاإنها مُتنع من  اذا بدا منها ما يعار�س �صيا�صة احلك�مة  االأجنبية بحيث 

وتفاديا حلدوث ذلك تراقب ال�صحافة االأجنبية ذاتها اأي�صًا.

االإعالم  لكن  امل�ص�ؤولني  غ�صب  يثري  الذي  االمر  الخر  وقت  من  احلك�مة  املاليزية  ال�صحافة  تنتقد 

املاليزي األيف بطبعه ويت�اءم مع ال�صيا�صة العامة لذا فه� يعترب فاقدًا للم�صداقية من وجهة نظر البع�س. كما 

اأّن ال��ص�ل اإىل املعل�مات مقيد بعدة  ق�انني يف �صنغاف�رة وماليزيا التي يع�د بع�صها حلقبة اال�صتعمار. وهناك 

طريق  اإىل  الدولتان  ت�صري  لكن  والن�رش.  ال�صحافة  وقان�ن  الر�صمية  االأ�رشار  وقان�ن  االإنرتنت  قان�ن  اأي�صًا 

االنفتاح بفعل الع�امل االإقت�صادية والتغيريات يف اأنظمة الك�صف عن املعل�مات.

 وال تنت�رش الثقافة الكنف��صية يف كل املجتمعات، فال�صحافة يف الباك�صتان تتمع بحرية اأكرب، وبانت�صار 

لالإعالم االألكرتوين. لكن الد�صت�ر الباك�صتاين يحرم االإ�صاءة اإىل الدين االإ�صالمي اأو اجلي�س اأو ال�صلطة الق�صائية 

التي حتمي بدورها حرية ونقا�صات العامة واالإعالم. فقد رف�صت املحكمة العليا اأمرا حك�ميا مبنع ن�رش �صحيفة 

the mirror لذلك يقت�رش تاأثري احلك�مة على ال�صحيفة من خالل الت�جيه.

اأف�صل حااًل من دول  ذلك فه�  لل�صلطة، ومع  الهادي بك�نه منحازا  املحيط  االإعالم يف دول  ي��صف 

اآ�صيا. لكن احلك�مة من الق�ة بحيث ميكنها اأن ت�صغط على االإعالم كما قامت ال�صلطات الفيجية بطرد �صحفيني 

اأملانيني تابعني ل�صحيفة PACNEWS،  وال تذاع االأخبار يف حمطة اإذاعة �صام�ا دون اأن ي�افق عليها الرئي�س 

اأواًل، وقد مت حب�س نا�رش يف ت�جنا بتهمة حتقري الربملان، ويف �صام�ا اأي�صًا مت تهديد اإعالمي بالقتل ه� وزوجته 

واأحرقت مزرعته لن�رشه حتقيقات عن اإ�صدار ج�ازات مزورة وتقارير عن ارتفاع املدي�نية واأنباء عن حتطم 

طائرة حك�مية. ويف ب�با ني� غينيا منعت احلك�مة ثالثة من الغينيني من اإجراء برنامج ح�اري عرب الرادي� 

كذلك احلال يف جزر ك�ك. :)الدليمي 2011 االإعالم الدويل يف القرن احلادي والع�رشين (

اإ�شالح ال�شيوعية:

بداأت العديد من الدول ال�صي�عية يف اآ�صيا كفيتنام والو�س وال�صني وك�ريا ال�صمالية باإجراء اإ�صالحات 

اقت�صادية. من ال�صعب و�صف النظام االإعالمي يف ال�صني، فالدولة متلك االإعالم )مع ان املمتلكات احلك�مية يف 

تراجع حاد( وتركز احلك�مة يف عملية التط�ير ال�طني ال�صاملة على دور االإعالم االيجابي  اأكرث من تركيزها 

على ما يجب وما ال يجب لالإعالم اأن يغطيه. وخري مثال على ذلك ما قاله احد زعماء احلزب ال�صي�عي ال�صيني 

يف خطبة األقاها يف مدر�صة يف العا�صمة  بكني “ان احلزب ميثل ثالث قيم: االجتاه نح� تط�ير القدرة االإنتاجية 

وت�جيه الثقافة ال�صينية التقدمية والرتكيز على االهتمامات االأ�صا�صية لل�صعب ال�صيني.”

اعتربت خطبة هذا القائد تط�يرا للنظرية املارك�صية �صيا�صيا وعقائديا، فكانت حمط اهتمام االإعالم 

بجميع اأ�صكاله. وتت�ا�صل التغطية االإعالمية ملثل هذا احلدث اإىل اأن تتاأكد احلك�مة من اأّن اجلميع يف ال�صني يفهم 
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املغزى جيدًا. لكن االإعالم ال�صيني ال ي�صمح بتن�ع االآراء خ�ص��صا االأ�ص�ات املعار�صة للحزب فال �ص�ت يعل� ا

على �ص�ت احلزب. لكن ك�ن االإعالم االآن اأكرث انفتاحا فاإنه يقدم م�صاحة اأكرب من االأخبار والتحقيقات ح�ل 

الف�صاد واجلرمية واحل�ادث ال�صناعية والك�ارث الطبيعية  اال ان بع�س ال�صكاوى العمالية بقيت خمفية خ�فا 

من ردات الفعل. وم�ر�صت احلرية االإعالمية بحق عندما غطت و�صائل االإعالم ال�صينية ووكاالت االأنباء املحلية 

مظاهرات الطلبة عام 1989 قبل ان يتم اخمادها من احلك�مة. واأما التلفزي�ن فمهمته تختلف عن ال�صحافة 

فالرتفيه ه� من �صمن وظائفه الرئي�صية اىل جانب ال�صيا�صة. ويفتح االإنرتنت نافذة من احلرية لل�صعب ال�صيني 

ليطرح راأيه يف الق�صايا العامة. وكما ه� حال االإعالم يف ال�صني كذلك ه� يف فيتنام فه� تابع  للحك�مة واحلزب 

ال�صي�عي اال ان االإعالم م�ؤخرا بداأ ينفتح على عامل احلرية االإعالمية وامل�ص�ؤولية االأخالقية لل�صحافة احلرة. 

فنقراأ الي�م يف ال�صحف الفيتنامية ق�ص�صًا عن ف�صاد امل�ص�ؤولني وهب�ط معدل الت�صدير واالإ�صالح االقت�صادي 

البطيء وانت�صار املخدرات والتهريب والبغاء. واأما االإعالم يف ك�ريا والو�س فال يزال حتت ال�صيطرة احلك�مية.

التطوير االإعالمي:  

ت�صتخدم معظم دول جن�ب اآ�صيا خ�ص��صًا دولة الهند االإعالم يف التط�ير ال�طني. فمنذ االإ�صتقالل 

والدولة واالإعالم  يعمالن معًا على تط�ير البالد اقت�صاديا، اال ان هذه اجله�د امل�صرتكة  ال ترتجم على اأر�س 

ال�اقع. لذا يت�قع النا�س اأن يق�م االإعالم بدور اأبرز عندما تدع� احلاجة اإىل ذلك. وفعاًل فاإّن  االإعالم الهندي 

لي�س غائبا عن االحداث بل انه ميتاز بالتعددية وامل��ص�عية مما ي�صهم من رفع القيم االجتماعية. وقد و�صعت 

�صحيفة the Indian express  نف�صها كم�ص�ولة لي�س فقط عن التعاون املجتمعي يف ق�صايا ال�صحة والتعليم 

واملراأة ولكن  اأي�صًا يف تنظيم االأن�صطة املختلفة مثل املخيمات وامل�صريات من اجل ال�رشطان والتل�ث، وتنظيم 

مدنهم.   يخ�س  فيما  يف  املدنية  املجم�عات  ت�جه  كما  اإعالميًا   وتغطيتها  واالإجها�س  امله�ر  اجل  من  احلمالت 

لالإعالم   بالن�صبة  االأمر  وكذلك  اأعمال حقيقية.  اإىل  يقراأونه وحت�له  ما  تفعيل  اإىل  النا�س  ال�صحف  تدفع  وبهذا 

ال�صرييالنكي اذ يق�م بدور مهم يف التثقيف البيئي ال�صيما ال�صحافة املطب�عة.

املحيط الهادي:

بانتقاد  في�صمح  اآ�صيا.  جن�ب  كدول  الهادي  املحيط  دول  يف  ال�صارمة  للرقابة  ال�صحافة  تخ�صع  ال 

احلك�مة يف غينيا اجلديدة عرب املحطات االإذاعية التي ت�صيطر عليها احلك�مة. ويخ��س االإعالم يف اجلزر معركة 

�صد ال�صغط احلك�مي ولكنه يبقي على ن�ع من الت�ازن الأن التقاليد يف املنطقة  تدع� اإىل احرتام امل�ص�ؤولني وعدم 

التعر�س لهم بالنقد او باأي عمل قان�ين بحكم العادات واحل�صانة. فقد ن�رشت �صحيفة البا�صيفيك االأ�صب�عية 

تقريرا يق�ل ان جزر الك�ك تكذب ب�صاأن حل م�صكلة الالجئني من االإرهاب. واأظهرت �صحيفة حملية رغبة النا�س 

الكبرية بحرية اإعالمية، ولكن امل�صكالت التي حتدث من وقت الآخر تعطلها.  ومن هذه امل�صكالت التهديدات التي 

وجهتها احلك�مة اإىل �صحيفة “ك�ك هريالد” و التي هددت بفر�س قي�د اأكرب على ال�صحافة، لكن ال�صحيفة 
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دعت اإىل عدم اتخاذ احلرب على االإرهاب ذريعة لتعطيل احلريات ال�صحفية. 

وال تزال التهديدات �صد احلرية ال�صحفية قائمة يف اجلزر. فقد قال حاكم جزيرة ت�جنا “ ال نحتاج 

الدميقراطية حتى نزدهر”  ويعترب امل�ص�ؤول�ن يف اجلزر اأن الدميقراطية نظام غربي ال ينا�صب جمتمعهم. وال 

يتاأثر االإعالم هناك بالع�ملة، فعندما يتطلب االمر تغطية احداث معينة يق�م بها  اإعالمي�ن من اخلارج والنمط 

الدارج ان يبقى اإعالمي� املنطقة �صامتني. :)الدليمي 2011 ق�صايا اإعالمية معا�رشة (

عالقة احلكومة باالإعالم:

اآ�صيا وتختلف العالقة بني االإعالم وال�صلطة من دولة اإىل اأخرى بحيث  تتن�ع االأنظمة ال�صيا�صية يف 

ميكننا اأن جند مثااًل على نظريات ال�صحافة االأربع يف الدول االأ�صي�ية، فهناك  ال�صحافة احلرة يف اليابان، واالإعالم 

�صنغاف�رة  يف  امل�صتبدة  وال�صحافة  والفلبني   الهند  يف  املتط�رة  وال�صحافة  وال�صني  فيتنام  يف  للدولة  اململ�ك 

وماليزيا اللتني تراقبان االإعالم عن كثب. اذا كان هناك �صيء م�صرتك يف االإعالم االأ�صي�ي فه� م�صاهمته  يف البناء 

ال�طني. فقد رزحت معظم الدول االأ�صي�ية حتت اال�صتعمار االأوروبي اإىل اأن نالت ا�صتقاللها بعد احلرب العاملية 

الثانية وقد كان االإ�صالح االقت�صادي على راأ�س االأجندة احلك�مية يف اآ�صيا يف ظل االأعداد ال�صكانية املرتفعة. 

االإعالم  يتعاون  متن�عة.  باأ�صكال  ولكن  والفلبني  الهند  يف  بداأ  ال�صحفي  التط�ير  اأّن  املعروف  من 

وال�صلطة معًا من اأجل بناء ال�طن يف املجتمعات املتقدمة بينما يف املجتمعات القمعية يخدم االإعالم ال�صلطة ويحقق 

اأغرا�صها ال�صيا�صية فقط، ويعاقب عندما يخالف اأو يتعر�س لرم�ز ال�صلطة.

تتن�ع اآليات ال�صيطرة على االإعالم من تراخي�س وم�صادرة واإيقاف الت�زيع واالإعالنات واالإغالق، 

كما ميكن اأن يعاقب ال�صحفي�ن الأ�صباب مثل الت�صهري وع�صيان االأحكام العرفية واالإخالل باالأمن. 

�شرقي اآ�شيا:

متلك الدولة االإعالم يف ال�صني، فعلى االإعالم اأن يتبع �صيا�صات احلزب ال�صي�عي احلاكم واحلك�مة. 

النظام  للتعليم والتط�ير واملعل�مات والرتفيه. وربط امل�اطنني باحلك�مة. يبقى  اأداة  االإعالم  واإن كان يعترب 

بقان�ن  االإعالمي�ن والق�صاة  لذلك يطالب  املحررين،  اإقالة  اأو  التعليمات وتعيني  امل�صار من خالل  االإعالمي يف 

ال�صيني اقرتح  الت�رشيعي لكن الربملان  االإعالم من قبل املجل�س  يناق�س قان�ن  املعل�مات و  يحمي حرية جمع 

ت�رشيع قان�ن لل�صحافة عام 2000.

ولقد جاءت احلاجة ملثل هذا القان�ن عندما رف�س بع�س امل�ص�ؤولني اإجراء مقابالت يف و�صائل االإعالم 

وحتطيم كامريات امل�ص�رين وتقييد بع�س ال�صحفيني من قبل احلك�مات املحلية. لذلك بداأ العمل بهذا القان�ن 

يف كثري من مناطق ال�صني، وت�صتخدم احلك�مة االآن االإعالم ملحاربة الف�صاد. وملراقبة االإعالم عرب االإنرتنت منعت 

 ،CNN ، CBS، مثل  م�اقع  اأغلقت  كما  االأخبار.  تقدمي  من  التجارية  لالإعالنات  املخ�ص�صة  امل�اقع  احلك�مة 
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BBC L.A TIMES الأ�صباب �صيا�صية، وم�اقع اأخرى تعار�س القيم االأخالقية كامل�اقع االإباحية والتي تعر�س ا

العنف. وميكن ال��ص�ل اإىل م�اقع االأخبار الغربية االأخرى لكن من ال�صعب احلكم على ن�عية امل�اقع املقب�لة 

يف ال�صني من تلك غري املقب�لة. ففي عام 2012 مت اإغالق م�قع Google ب�صبب معل�مات اعتربت غري �صحيحة 

عن الرئي�س ال�صابق. 

“دولة  وعن العالقة بني احلك�مة ال�صينية واالإعالم يف ه�جن ك�جن فقد وعدت ال�صني بالعمل مببداأ 

واحدة ونظامان خمتلفان” ومنح املدينة اال�صتقالل الكامل يف كافة ال�ص�ؤون ما عدا الدفاع واخلارجية. وتتمتع 

ه�جن ك�جن بنظام اإعالمي حر يف الغالب فه� ملكية خا�صة يعتمد على حالة �ص�ق االإعالنات. 

اإّن حرية ال�صحافة والتعبري اأمران مقد�صان وم�صانان يف د�صت�ر ه�جن ك�جن الذي و�صع عام 1997. 

فمن املعروف اأّن ق�انينها احلك�مية الربيطانية األغيت عندما وقعت ال�صني وبريطانيا معاهدة اإعادة ه�جن ك�جن 

التهديدات  من  ال�صحافة  حماية  �رشورة  اإىل  ك�جن  ه�جن  يف  القان�ن  اأ�صتاذة  �ص�جن  اأنا  دعت  كما   .1985 عام 

القان�نية م��صحة اأن  ق�انني الق�صاة حتمي ال�صلطة اأكرث من حمايتها ال�صحافة ودعت اإىل �رشورة التخل�س 

من عقلية ما قبل الد�صت�ر ولفتت اإىل انه ما مل يتم تعديل م�قف الق�صاء ف�صيبقى ال�رشاع قائما بني ال�صحافة 

والقان�ن يف املدينة.

اأما يف تاي�ان فقد رففعت الرقابة املفرو�صة على االإعالم بانتهاء احلكم الع�صكري، فقد كان احلديث 

عن ا�صتقالل تاي�ان من امل�ا�صيع املحرمة لكنه االآن يناق�س يف ال�صحافة  بحرية ت�اكب التغريات يف احلك�مة 

التاي�انية. وما تزال ال�صلطات ت�اجه �صع�بة يف �صبط االإعالم االإلكرتوين، فقد اأدركت منذ الت�صعينات اأّن االإطار 

القان�ين الذي يحيط باالإعالم مل يعد مقب�اًل يف ظل تكن�ل�جيا واأنظمة احلا�ص�ب املتط�رة.

يتمتع االإعالم يف كل من اليابان وك�ريا اجلن�بية باحلرية لعدم وج�د التدخل احلك�مي،  لكنه ال زال 

اأفكار املعلم والفيل�ص�ف  تاأثريات  “األيفًا” ال يحمل اي ن�ع من املعاداة للحك�مة وذلك ب�صبب  ي��صف بك�نه 

كنف��صي��س التي تدع� امل�اطن اإىل التخلي عن اهتماماته اخلا�صة لل�صالح العام، وعلى الدولة يف املقابل اأن ترعى 

ويرفق�ن  اإعالمهم  على  ذاتية  رقابة  والك�ري�ن  الياباني�ن  العام ميار�س  ال�صالح  والأجل  به.   وتهتم  امل�اطن 

باحلك�مة اإال اأنهما  جنحتا بف�صل النظام الراأ�صمايل. 

 http://seapabkk.org/about-us/:انظر اأ�صيا  �رشق  جن�ب  يف  االإعالم  واقع  على  )لالطالع 

) report.html

ظهرت احلاجة يف اليابان م�ؤخرًا اإىل ت�رشيع يحمي املعل�مات وحق�ق امل�اطن متجاهلة اعرتا�صات 

ال�صحف. لذا فقد وافق جمل�س ال�زراء على اإ�صدار م�رشوع قرار �صد التعدي على اخل�ص��صية. اأما االإعالم 

املدين.  احلكم  اإىل  وعادت  الع�صكري  احلكم  من  اجلن�بية  ك�ريا  حتررت  اأن  منذ  للحك�مة  م�اًل  فه�  الك�ري 

با�صتثناء ما ح�صل من اخلالف بينهما على خلفية تهمة التهرب من ال�رشائب املزع�مة عام 2001 حني اأمرت 
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اأكرب  مالكي  بحب�س  واأمرت  الباهظة  ال�رشائب  فر�س  واأعادت  امل��ص�ع،  ح�ل  حتقيقات  باإجراء  احلك�مة 

�صحيفتني يف البالد. لكن ال�صحيفة اأعلنت اأّن احلك�مة اتخذت هذا االإجراء �صدها ب�صب نقد ال�صحيفة ل�صيا�صتها 

مع ك�ريا ال�صمالية. ولكن املجم�عات ال�صعبية دعمت م�قف احلك�مة. )عبد الرزاق الدليمي .2011 ، ال�صحافة 

العاملية(

جنوب اآ�شيا:

حتاول احلك�مات يف جن�ب اآ�صيا اأن تقيد ال�صحافة من خالل الت�جيهات التي تقدمها من اأجل التط�ير 

ال�طني، وترى اأّن على االإعالم اأن يتعاون لتقدمي االأخبار االإيجابية وامل�جهة ودعم ال�صيا�صات احلك�مية وخطط 

لل�صيادة  الذين ال ين�صاع�ن  امل�صيئة وتعتقل ال�صحفيني  اأّن احلك�مة تراقب ال�صحف  التط�ير املجتمعي. كما 

الرقابة  متار�س  ال�صرييالنكية  فاحلك�مة  ونيبال.  وبنجالد�س  �صرييالنكا  يف  الذاتية  الرقابة  وت�ص�د  الر�صمية. 

املبا�رشة على ال�صحافة حتت غطاء قان�ن مكافحة االإرهاب الذي اقره الربملان، وبالنتيجة فاإّن ال�صحف تتجه 

لعدم  معار�صة احلك�مة اأو انتقاد اجراءاتها. باالإ�صافة اىل الرقابة الع�صكرية املحكمة ب�صبب حرب الع�صابات 

امل�صتمرة. وما زال الطريق اأمام احلرية ال�صحفية يف �صرييالنكا ط�ياًل فقد ق�صت حمكمة باحلكم على  املحرر 

امل�صه�ر فيكت�ر اإيفان  باأربع تهم ت�صهري على خلفية حتقيقات اجراها ح�ل ف�صاد �صابط �رشطة و�ص�ء معاملة 

لالطفال يف احدى  دور الرعاية ، وحتقيقات ح�ل �ص�ء اإدارة معبد ب�ذي ومقال عن اإ�صاءة الت�رشف لنائب وزير 

2001 م��صحة  ال�رشيالنكي عام  الرئي�س  اإىل  IPI بت�جيه ر�صالة  العاملية  ال�صحافة  ال�صحة. وقامت م�ؤ�ص�صة 

اأّن امل�ؤ�ص�صة قلقة جدا من ا�صتخدام احلك�مة ال�رشيالنكية لقان�ن اجلرم بالت�صهري �صد ال�صحفي امل�قر الذي 

ال�صريالنكيني  وجامعة  ال�صحفيني  نقابة  كرمته  فقد  �صل�كه  بح�صن  اليفان  وي�صهد  واالإ�صاءة.  الف�صاد  عار�س 

ك�ل�مب� لعمله البارز يف كلية احلق�ق.)نف�س امل�صدر(

ت�صلط احلرب على االإرهاب ال�ص�ء على االإعالم يف الباك�صتان مع اأّن الد�صت�ر الباك�صتاين يحمي حق 

احل�ص�ل على املعل�مات حتى مع غياب قان�ن �رشيح يحدد ذلك. لكن املجتمع الباك�صتاين ال زال جمتمعًا منفتحًا 

على الرغم من بع�س حماوالته يف مقا�صاة اإعالميني، اإال اإّن ا�صتقالل املحاكم ق�صت على املحاوالت احلك�مية تلك. 

نظاما  الدميقراطية  واإقرار  املا�صي  القرن  ت�صعينات  منذ  نيبال  يف  التغيريات  من  العديد  حدثت  لقد 

للبالد، ف�صمن الد�صت�ر حرية التعبري والتفكري ب�صكل عام، ورف�س احلظر على املعل�مات و االإعالم او القي�د 

التي قد تفر�صها احلك�مة.

الداخلية، لكن  اأفغان�صتان غري وا�صح ب�صبب احلرب  االإعالم وال�صلطة يف  العالقة بني  ال يزال �صكل 

االأمل ال يزال معق�دًا على احلك�مة االنتقالية، حيث تعهدت احلك�مة على ل�صان وزير االإعالم والثقافة با�صتقالل 

االإعالم وحريته ومتكينه من القيام بدوره ومنح النا�س فر�صة التعبري يف ظل  �صفافية حك�مية. 
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بالرغم من ذلك فاإّن االإعالميني يف اأفغان�صتان يعان�ن من العنف �صدهم من خمتلف الق�ى. اأما الهند ا

فلم ت�صهد اأية حماولة لقمع احلرية ال�صحفية �ص�ى يف فرتة حكم انديرا غاندي التي حكمت بقان�ن الط�ارئ 

وكثفت من خالله رقابتها على ال�صحافة. وبزوال تلك الفرتة عادت الهند اإىل �صابق عهدها مبمار�صة احلريات 

ال�صحفية وحماربة االإعالم للف�صاد واملح�ص�بية واالأعمال ال�صارة من خالل التحقيقات ال�صحفية التي جتريها 

رئي�س  فيهم  مبا  املالية  ال�صيا�صيني  ف�صائح  عن  الك�صف  عن  التحقيقات  تلك  اأثمرت  وقد  واملجالت.  ال�صحف 

الهندية فر�س قان�ن جديد على احلرية ال�صحفية، مما  اآ�صيا حتاول احلك�مة  ال�صلطات يف  ال�زراء. وكجميع 

جعل البع�س ينتقد هذا امل�رشوع ملا و�صف�ه بخدمة م�صالح البريوقراطيني.  ويبقى على دول جن�ب �رشق اآ�صيا 

ان حتارب من اجل حرية ال�صحافة الن احلك�مات حتدد املطب�عات وتاأخذ ح�ص�صا لالإعالن وتفر�س القي�د و 

ت�صغل االإعالم االإلكرتوين.

ومن ذلك ن�صتنتج ان احلديث عن مفه�م معا�رش حلريات التعبري ما زال بعيد املنال ال�صيما يف دول   

اأمرا غري  يبدو  تتقبله وت�ؤمن به وظروف دولية ت�صمح به وهذا على ما  بيئات  اإىل والدة  اجلن�ب فه� يحتاج 

مت�فر االآن.
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الهوام�ص واملراجع :

عبد الرزاق الدليمي ،)2011( ، ق�صايا اإعالمية معا�رشة ، دار امل�صرية ،عمان االأردن. 1

عبد الرزاق الدليمي ،)2011( ، ال�صحافة العاملية ، دار امل�صرية ،عمان االأردن. 2

عبد الرزاق الدليمي ،)2011( ، االإعالم الدويل يف القرن احلادي والع�رشين ، دار امل�صرية ،عمان االأردن. 3

عبد الرزاق الدليمي ،)2011( ، االإعالم العربي ، دار امل�صرية ،عمان االأردن. 4
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خطاب ال�صيا�صة يف الفن

مدير التحرير

د. عدنان خوجة

لدى  لل�حي  م�صدرًا  ت�صكل  ما  كثريًا  وهي  وتخطئ.  فت�صيب  الفن،  دائرة  اىل  ال�صيا�صة  تدخل  ما  كثريًا   

الطريق  عن  االإبداعات  تلك  حترف  ما  كثريًا  ولكنها  اإبداعاتهم.  وت�جه  م�اهبهم  فتحرك  الفنانني،  من  العديد 

الذي  الر�صمي،  الن�صال  اورك�صرتا  �صمن  ت�ظفه  واأداة  ب�قًا،  منه  وجتعل  �ص�تها،  وتكّم  حراكها  لت�صادر  ال�صليم، 

ال�صلطان. لدى  االإجتماعية  واحلظ�ة  والع�صل،  اللنب  تدر  مهنة  اىل  املا�صية  الثالثة  العق�د  خالل  بالدنا  يف   حت�ل 

بذرة  وبداأت  العربي،  العامل  يف  الهزائم  م�صل�صل  معها  بالت�ازي  ولد  الفل�صطينية  الق�صية  ولدت  فمنذ   

عديدة،  م�صميات  حتت  االول،  الع�صكري  االإنقالب  منذ  ال�صلطة،  مفا�صل  ويف  العربية،  االأر�س  يف  ترت�صخ  االإ�صتبداد 

والق�صية  والتحرير  الع�دة  و�صعارات  الثالثة،  الالءات  واأبرزها  ال�صلطة،  رفعتها  التي  ال�صعارات  عنها  عربت 

اىل  اجلماهري  واأخذت  كثرية،  وقيمًا  مفاهيم  علبت  التي  ال�صعارات  تلك  والت�صدي.  ال�صم�د  و�صعارات  اأواًل، 

وجربوتها. ال�صلطة  تغّ�ل  وجه  يف  ال�اعدة”  “ال�صم�د  ثقافة  انتهاج  اىل  بها  ودفعت  احلقيقية،  وجهتها   غري 

ال�صع�ب  وحّ�ل  احلايل.  العرب  ربيع  اأنتج  الذي  االإنفجار  اأوان  اآن  فقد  فعل،  ردة  فعل  لكل  اأن  وكما   

الع�رش  هذا  االوىل يف  ال�صلمية  الث�رة  ليك�ن مبثابة  واندفع  الطغاة،  عرو�س  اأخذ يف طريقه  هائج  بركان  اىل  املقه�رة 

لالإبداع.  اأ�صا�صي  وم�صدر  كمحرك  العف�ية  واعتمدت  االإيدي�ل�جيا  طروحات  جتاوزت  التي  الث�رة  االإ�صتبداد.   �صد 

اأي�صًا  ال�صيا�صة  يف  الفن  لتدخل  فاإن  االإيجابيات،  على  تزيد  �صلبيات  الفن  يف  ال�صيا�صي  للتدخل  كان  واإذا   

�صلبياته واإيجابياته. ومن املتعارف عليه عامليًا اأن هذا التدخل قد اأنتج كمًا هائاًل من الفن الرديء الذي خدم ال�صلطة 

خّلدها  اإبداعية  باأعمال  �صع�بهم  ق�صايا  عن  عرّبوا  لفنانني  اإبداعية  ظ�اهر  الفن  تاريخ  �صجل  بينما  بها.  واحتفى 

ونتاجات  بيكا�ص�  غارنيكا  اىل  الالتينية  واأمريكا  املك�صيك  جداريات  فمن  الراقية.  الفن�ن  م�صاف  اىل  ورفعها  الزمن 

وغريه،  �صم�ط  ا�صماعيل  ول�حات  الفل�صطينية  الق�صية  اىل  و�ص�اًل  احلربني،  بني  ما  فرتة  خالل  االوروبي  الب��صرت 

االإبداع. الفني ي�اكب احلدث وي�صتمد من حرارته وق�دًا ملحركات  التعبري  ا�صتمر  لبنان.  االأهلية يف   وانتهاًء باحلرب 

حمور العدد: الطر القانونية لالت�صال والتنمية
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االأهلية ا احلرب  ا�صت�صعرت  التي  الري�س  عارف  ل�حات  اأمام  باحرتام  يقف  اأن  اإال  املتابع  ي�صتطيع  وال   

نتاج  يف  االإن�صانية  املاأ�صاة  وتداعيات  مالعب،  جميل  دفاتر  يف  احلرب  ي�ميات  جانب  اىل  حدوثها،  قبل  لبنان  يف 

عا�ص�ا  ممن  غريهم  وكثريين  القي�صي  وعمران  بعلبكي  احلميد  وعبد  خ�جه  وعدنان  قديح  وعادل  ج�ين  ح�صن 

االأليم. والرتحال  والهجرة  والعنف  وال�صياع  والت�رشد  االقتتال  زمن  لبنان  تاريخ  يف  ال�صعبة  اللحظات   وعاي�ص�ا 

والي�م يعي�س الفنان الت�صكيلي يف العامل العربي حتت تاأثري ال�صدمة حالة من الده�صة والقلق. حالة دفعت   

ال�صياع  ورمبا  القلق  عن  بعيدًا  النف�صي  اال�صتقرار  من  �صيء  عن  للبحث  الغرب  يف  واالإ�صتقرار  الهجرة  اىل  بالبع�س 

 والغرق يف بنية اجتماعية مغايرة. كما دفعت باآخرين اىل العزلة وال�صمت بعد اأن الذوا يف املكان بانتظار معجزة ما .

املبا�رش  حتديه  يف  فرزات  �صخر  فعل  كما  مرتفع  ب�ص�ت  يتحدث  اأن  اآثر  منهم  فريقًا  اأن  غري   

ف�بيا  اللحظة  هذه  حتى  يعي�س  الذي  ال�صبتي  قا�صم  العراقي  فعل  وكما  باهظة.  اأثمانًا  كّبده  والذي  لل�صلطة، 

ا�صتثارغ�صبه  حيث  للفنان  اإلهام  مادة  اىل  حت�لت  والتي  االأمريكي،  الغزو  نتيجة  بغداد  يف  عاثت  التي  احلرائق 

ملهمه. حية  ت�صكيلية  مفردة  املحروق  الكتاب  من  فاتخذ  واأفكاره،  وحيه  معبد  الفن�ن،  اأكادميية  مكتبة   حريق 

دم�صق وحلب  �ص�ارع  يج�ب�ن  الذين  “الغرافيتي” ال�صباب،  لفناين  تقديرنا  ن�صجل  اأن  اإال   ن�صتطيع   وال   

وبع�س املدن ال�ص�رية االأخرى لياًل، ي�صجل�ن على اجلدران اأفكارهم و�صعاراتهم التي حت�س على دعم الث�رة. وبينهم 

ال�صماء  اجلدران  حت�لت  اأن  فبعد  لهم.  والقنا�س  ال�صبيحة  مبالحقة  عابئني  غري  وهم  والطبيب،  واملهند�س  الطالب 

مت�ت،  لن  التي  ال�قادة  الث�رة  �رشيبة  دمائهم  من  ي�ميًا  يدفع�ن  ت�ا�صل،  واأدوات  فنية  ول�حات  حائط  جرائد  اىل 

وير�صم�ن مالمح امل�صتقبل ال�اعد باحلرية والكرامة.

الكلمة اخلامتة
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Concluding Remark
 In conclusion, parents and teachers may have to teach and train our youths 
about some basic communication tools so as to improve their interaction skills 
with others. Some of those tools are respect of one another, knowledge about using 
terms to describe the self and others, interaction management or skill in regulating 
conversations between self and others, empathizing with others, and exhibiting a 
minimum level of tolerance to ambiguity in others’ behavior. In addition, knowledge 
of these skills as well as the principles and practices of effective communication 
would definitely lead to competence and enhance kids’ personal and professional 
successes in life.
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Concluding Remark
 In conclusion, parents and teachers may have to teach and train our youths 
about some basic communication tools so as to improve their interaction skills 
with others. Some of those tools are respect of one another, knowledge about using 
terms to describe the self and others, interaction management or skill in regulating 
conversations between self and others, empathizing with others, and exhibiting a 
minimum level of tolerance to ambiguity in others’ behavior. In addition, knowledge 
of these skills as well as the principles and practices of effective communication 
would definitely lead to competence and enhance kids’ personal and professional 
successes in life.
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Test of p = 0.66 vs p > 0.66
Test of p = 0.66 vs. p not = 0.66 at the 95% CI & N=150; P-Value = 0.046 

 
 69 percent of subjects disagreed that they have been using this tool since 
high school days and it has proven to be successful in helping them satisfy /fulfill 
their needs and desires.  They also disagreed that labeling meets their expectations 
and desire of nominating others around them.

 56 percent of subjects agreed that their family members and professors have 
challenged them to do their best work to avoid the use of labeling.  Out of those 
56 percent about 17 percent agreed that their home and school education stressed 
the importance of avoiding the use of labeling and trained them to substitute it by 
ethical behavior.

84.0 percent agreed that their parents and professors gave them the attention they 
needed to fairly deal with others rather than controlling them. Out of those 84.0 
percent, 66.0 percent agreed that their home and school education stressed the 
importance of avoiding the use of bullying or labeling and trained them to substitute 

these by ethical behavior.

 

75 percent disagreed that their upbringing and early schooling encouraged them to 
think about labeling as a proper and decent tool to use in their relationships.  All of 
those 75 percent also disagreed with the fact that they have gained an appreciation 
for labeling due to living in a region where cultural system used labeling as a tool 
for domination.

 General Observations: From the above results, we see that genders show 
some significant differences in their use of bullying and labeling for power or control 
purposes even though in less proportion than predicted. Females clearly show 
greater use of these tools than males, especially online, contrary to hypothesis II. 
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Additionally, one needs to be careful in concluding an overall significant difference 
here because the apparent difference may be dominated by the differences in the 
neutral categories. 
 These findings suggest that educational leaders and parents should focus 
careful attention to their youngsters’ use of such tools especially online, not only 
because of the harm associated with their potential uses, but also for their potential 
abuses. Their commitment and support of youths while online and interacting 
with others must serve a key role in providing structures and training as to how to 
effectively communicate with others. It is imperative to assist youth in developing 
healthy interaction habits. It is also probable that social and peer influences have 
evident effects via beliefs not specifically addressed in this study, such as perceptions 
of others or self-esteem and image, or subjective norm and image beliefs, especially 
at a younger age than college students. It is clear from the data that bullying and 
labeling usage, though is not extensive at the college level as it is at the high-school 
level, may be abused and this is an area that all parents and school administrators 
should keep in mind when applying rules and regulations that guide youths in 
the classroom as well as the home. Some questions arise from the subjects’ self-
assessments about their use of these tools to gain power over others. Youths often 
joke about their real and/or virtual use of these tools for control purposes as if there 
is nothing they can do about that use, however, is this really a call for help?  If we 
are in fact dealing with serious bullying and labeling issues among youths, then do 
adults need to implement limits that protect our youths from each other?  
 These serious issues and other related areas merit further investigation. 
Therefore, it would be useful to develop an instrument that can measure youths’ 
attitudes and actual use of these communication tactics at a much younger age than 
the age range used in this study. The results of this study, while interesting, do not 
seem conclusive. In closing, our youths are constantly exposed to new information 
technologies, which facilitate their use of these tools and we can expect their 
influences to continue. As parents, educators, and government officials, we should 
teach youths to become more effective communicators and, as such, rather than 
letting them become controlled by a few bullies around them, we should teach 
them to be in control of their lives and treat one another with respect, dignity, and 
relative equality.
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 69 percent of subjects disagreed that they have been using this tool since 
high school days and it has proven to be successful in helping them satisfy /fulfill 
their needs and desires.  They also disagreed that labeling meets their expectations 
and desire of nominating others around them.

 56 percent of subjects agreed that their family members and professors have 
challenged them to do their best work to avoid the use of labeling.  Out of those 
56 percent about 17 percent agreed that their home and school education stressed 
the importance of avoiding the use of labeling and trained them to substitute it by 
ethical behavior.

84.0 percent agreed that their parents and professors gave them the attention they 
needed to fairly deal with others rather than controlling them. Out of those 84.0 
percent, 66.0 percent agreed that their home and school education stressed the 
importance of avoiding the use of bullying or labeling and trained them to substitute 

these by ethical behavior.

 

75 percent disagreed that their upbringing and early schooling encouraged them to 
think about labeling as a proper and decent tool to use in their relationships.  All of 
those 75 percent also disagreed with the fact that they have gained an appreciation 
for labeling due to living in a region where cultural system used labeling as a tool 
for domination.

 General Observations: From the above results, we see that genders show 
some significant differences in their use of bullying and labeling for power or control 
purposes even though in less proportion than predicted. Females clearly show 
greater use of these tools than males, especially online, contrary to hypothesis II. 
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Female Male
Strongly Agree
Agree
Neutral
Strongly Disagree

Category

Strongly Disagree
5.6%Neutral

11.1%

Agree
33.3%

Strongly Agree
50.0%

Neutral
7.1%

Agree
50.0%

Stongly Agree
42.9%

Panel variable: Gender

T hose labels have power,  and children are very sensitive to what their peers think of them, in part they are trying to comprehend

who they are and what they fit important

Graph 10: Power of labels and kids’ degree of sensitivity to what their peers 
think of them 

Question Testing: Test and Confidence Interval Level (CI) for One Proportion 

(Q11) I prefer using labeling to make others feel weaker and less worthy than me.
Proportion of students who disagree = 0.91 for N = 150. Since P-value is small (less 
than 0.05), there is significant evidence that the majority of subjects disagreed that 
they prefer using labeling to make others feel weaker and less worthy.
Test of p = 0.66 vs. p not = 0.66 at the 95% CI & N=150; P-Value = 0.002                                        

(Q41) Inequality is the by-product of labels-a tool most effectively used by the most 
powerful against the least powerful/the wealthiest against the least wealthy. At the 
95% significance level, there isn’t enough evidence that the majority of subjects 
agree that inequality is the by-product of labels-a tool most effectively used by the 
most powerful against the least powerful/the wealthiest against the least wealthy.
Test of p = 0.5 vs. p > 0.5 at the 95% CI & N=150; P-Value=0.055
(Q45) Those labels have power, and kids are very sensitive to what their peers think 
of them, in part they are trying to comprehend who they are and whether they fit in 
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is important. The proportion of subjects who agree=0.875 for N=150. Since p-value 
is equal to zero (0), there is significant evidence that the majority of subjects agree 
that labels have power, kids are very sensitive to what their peers think of them, and 
in part they seem to try to comprehend who they are and whether they fit in so as 
to consider this important.
Test of p = 0.5 vs. p > 0.5 at the 95% CI & N=150; P-Value=0.000

(Q51) I feel physical bullying, name-calling and teasing can be just as harmful 
when they result from an “imbalance of power” between the bully and the victim. 
Proportion of students who agree = 0.91 for N=150. Since P-value is small (less 
than 0.05), there is significant evidence that the majority of subjects agree that they 
feel physical bullying, name-calling and teasing can be just as harmful when they 
result from an “imbalance of power” between the bully and the victim.                   
Test of p = 0.5 vs p > 0.5; 
Test of p = 0.66 vs. p not = 0.66 at the 95% CI & N=150; P-Value=0.002 

(Q53) I think that more and more people are using labeling, teasing or name-calling 
online these days.  More than 50 percent have not told their parents or an adult 
about something mean or hurtful that happened to them online. Proportion who 
agree = 0.81 for N = 150. Since the p-value is lower than 0.05, there is significant 
evidence that the majority of subjects agreed with regard to thinking that more 
and more people are using labeling, teasing or name-calling online these days.  
Additionally, Table 1 below shows that, for overall comparisons between the two 
genders in using labelling, name-calling and/or cyber-bullying, there is a moderate 
significant difference at the five percent level in the online use of these tools where 
females have more tendencies to use these communication tools compared to their 
male counterparts (P = 0.046). This result coincides with the findings shown in 
Graph 8 above. Overall comparisons between the two genders using these tools 
or tactics online show a significant difference between them. The small p-values 
indicate that the significant difference between the two genders exists because 
females in Middle Eastern cultures spend more time online using these tools than 
their males counterparts.
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Question Testing: Test and Confidence Interval Level (CI) for One Proportion 

(Q11) I prefer using labeling to make others feel weaker and less worthy than me.
Proportion of students who disagree = 0.91 for N = 150. Since P-value is small (less 
than 0.05), there is significant evidence that the majority of subjects disagreed that 
they prefer using labeling to make others feel weaker and less worthy.
Test of p = 0.66 vs. p not = 0.66 at the 95% CI & N=150; P-Value = 0.002                                        

(Q41) Inequality is the by-product of labels-a tool most effectively used by the most 
powerful against the least powerful/the wealthiest against the least wealthy. At the 
95% significance level, there isn’t enough evidence that the majority of subjects 
agree that inequality is the by-product of labels-a tool most effectively used by the 
most powerful against the least powerful/the wealthiest against the least wealthy.
Test of p = 0.5 vs. p > 0.5 at the 95% CI & N=150; P-Value=0.055
(Q45) Those labels have power, and kids are very sensitive to what their peers think 
of them, in part they are trying to comprehend who they are and whether they fit in 
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of agreement between the two genders was almost the same with males being 
57.2 percent and females being 61.1percent. In addition, the margin of difference 
between the two genders with regard to neutrality on that same graph was about 
26.2 percent. These results should be taken into consideration by Arab governments, 
educators, and parents alike so as to make the public aware of the many ills these 
communication tactics or tools may bring about to the Arab societies. The “Arab 
Spring” that has been taking place in several Arab countries may be a relevant 

example and/or testimony to these particular results.

Female Male
Stronly Agree
Agree
Neutral
Disagree

Category

Disagree
22.2%

Neutral
16.7%

Agree
38.9%

Strongly Agree
22.2%

Neutral
42.9%

Agree
42.9%

Strongly Agree
14.3%

Panel variable: Gender

L abels are obstructionist's tools to control economic activity, public education, social acitivity, unions, child care, etc

                                       
Graph 8: Obstructionists’ use of labels to control several community 

functions

 Graph 9 below shows that 87.5 percent of respondents agreed that labels 
have power and that kids are sensitive to what their peers think of them. Therefore, 
it is safe to conclude that using labeling tactics as a way to bully others or as a tool 
of communication to control others and overpower them can work for youngsters. 
 Furthermore, graph 10 indicates that 83.3 percent of female subjects either 
agreed or strongly agreed that labels have power and kids are very sensitive to what 
their peers think of them; whereas 92.2% of males either agreed or strongly agreed. 
There were no male subjects who disagreed with this statement; whereas only 
5.6 percent of female subjects disagreed. As to neutrality, both male and female 
subjects had low percentage who exhibited neutrality with regard to that statement: 
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7.1 percent and 11.1 percent respectively. Therefore, there is no question that both 
males and females understood the power behind using bullying and/or labeling 
as effective communication tools for controling and dominating others’ behavior. 
Moreover and in part, they seemed to have tried to comprehend that who they are 
and whether they may fit in can be considered important.

DisagreeNeutralAgreeStronglyAgree

16

14
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10

8

6
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Q45
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un

t

T hose labels have power,  and kids are evry sensitive to what their peers think of them, in part they are trying to comprehend
who they are and whether they fit in in important

Graph 9: Labels’ power and kids’sensitivity to what their peers think of 
them
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of agreement between the two genders was almost the same with males being 
57.2 percent and females being 61.1percent. In addition, the margin of difference 
between the two genders with regard to neutrality on that same graph was about 
26.2 percent. These results should be taken into consideration by Arab governments, 
educators, and parents alike so as to make the public aware of the many ills these 
communication tactics or tools may bring about to the Arab societies. The “Arab 
Spring” that has been taking place in several Arab countries may be a relevant 

example and/or testimony to these particular results.
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Graph 8: Obstructionists’ use of labels to control several community 

functions

 Graph 9 below shows that 87.5 percent of respondents agreed that labels 
have power and that kids are sensitive to what their peers think of them. Therefore, 
it is safe to conclude that using labeling tactics as a way to bully others or as a tool 
of communication to control others and overpower them can work for youngsters. 
 Furthermore, graph 10 indicates that 83.3 percent of female subjects either 
agreed or strongly agreed that labels have power and kids are very sensitive to what 
their peers think of them; whereas 92.2% of males either agreed or strongly agreed. 
There were no male subjects who disagreed with this statement; whereas only 
5.6 percent of female subjects disagreed. As to neutrality, both male and female 
subjects had low percentage who exhibited neutrality with regard to that statement: 
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Graph 6: Quality of life with using labeling as a communication tool for 
domination 

 
 Graph 6 above shows that more females than males agreed that their quality 
of life was enhanced by using labeling as a communication tool for domination 
(27.8% vs. 7.1%). The expectation was that males would enjoy labeling and using 
it as a tool of communication and domination more so than females. However, the 
opposite was true. This may be understood as though females perceive themselves 
much weaker than males and, therefore, may need to use labeling more so in a way 

to make up for that perception of weakness.

Female Male
Strongly Agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly Disagree

Category

Strongly Disagree
5.6%

Disagree
27.8%

Neutral
44.4%

Agree
16.7%

Strongly Agree
5.6%

Strongly Disagree
7.1%

Disagree
21.4%

Neutral
21.4%

Agree
50.0%

Panel variable: Gender

Since going to highschool,  I  have developed an appreciation for domination tactics
and perspectives on how relational problems can be dealt with
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Female Male
Strongly Agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly Disagree

Category

Strongly Disagree
22.2%

Disagree
33.3%

Neutral
16.7%

Agree
16.7%

Strongly Agree
11.1%

Strongly Disagree
28.6%

Disagree
28.6%

Neutral
35.7%

Agree
7.1%

Panel variable: Gender

T he quality of life is enhanced by using labeling as a communication tool for domination wherever I go

Graph 7: Developing appreciation for domination tactics 

 Graph 7 above exhibits about 22.3 percent of females and 50.0 percent of 
males agreeing that since going to high school they have developed an appreciation 
for domination tactics. The result in this graph shows a difference of 27.7 percent 
between the two genders, which may be interpreted as though males learn about 
and develop appreciation for control and domination tactics much earlier than 
females do. In addition, the common stereotype that females are more relational 
(use rapport) than males; whereas males are more results oriented (use report) than 
females is supported in this study.

 Graph 8 below shows that 57.2 percent of males either agreed or strongly 
agreed that labels are obstructionists’ tools to control economic activity, public 
education, social activity, unions, child care, etc. No males were found to have 
disagreed with that same statement. The remaining males of about 42.8 percent 
were neutral with regard to this statement. As to females, about 61.1 percent either 
agreed or strongly agreed; whereas about 22.2 percent of females disagreed and only 
16.7 remained neutral with regard to that same statement.  Hence, the percentage 
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Graph 6: Quality of life with using labeling as a communication tool for 
domination 

 
 Graph 6 above shows that more females than males agreed that their quality 
of life was enhanced by using labeling as a communication tool for domination 
(27.8% vs. 7.1%). The expectation was that males would enjoy labeling and using 
it as a tool of communication and domination more so than females. However, the 
opposite was true. This may be understood as though females perceive themselves 
much weaker than males and, therefore, may need to use labeling more so in a way 

to make up for that perception of weakness.
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Graph 4: Use of labeling and satisfaction from its use 

 Graph 4 above shows that 14.3 percent of male subjects as well as 11.1 of 
female subjects agree with the staement that the use of labeling and satisfaction that 
was received from its use were worth the time they spent using it. Only about 3.2 
percent difference existed between males and females with regard to this agreement. 
Since this difference is not a huge one, we may conclude that both male and female 
subjects who used labeling, no matter how small their percentage was compared 
to those who disagreed, still admit to have enjoyed using that communication tool 
in order to exercise power and domination of those individuals they used to label 

and eventually tried to bully later. Hence, this result may be understood that 
those males and females who agreed with the statement equally have used labeling, 
believed that it was worth the time they spent using it, and enjoyed its use.
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Female Male
Strongly Agree
Agree
Neutral
Disagree

Category

Disagree
11.1%

Neutral
22.2%

Agree
33.3%

Strongly Agree
33.3%

Disagree
21.4%

Neutral
21.4% Agree

42.9%

Strongly Agree
14.3%

Panel variable: Gender

My home and school education stressed the importance of avoiding the use of labelling and trained  me to subtitute it by ethical behavior

Graph 5: Home and school education contributions to substituting labeling 
with ethical behavior 
                                     

 Graph 5 above exhibits about 57.2 percent of males and 66.6 of females 
either agreed or strongly agreed that home and school education taught them 
the importance of substituting labeling and bullying behaviors/tactics by ethical 
behaviors; whereas about 21.4 percent of males and 11.1 percent of females 
disagreed that this kind of teaching or training took place in their lives at home and/
or in school. The difference between males and females who disagreed was about 
10.3 percent. These results are alarming, for no matter how small this percentage 
is, parents and educators must do something to lessen this percentage as much 
as possible in the Arab World so as to prevent some of the nasty effects of these 
communication tools on weak individuals.
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Graph 4: Use of labeling and satisfaction from its use 

 Graph 4 above shows that 14.3 percent of male subjects as well as 11.1 of 
female subjects agree with the staement that the use of labeling and satisfaction that 
was received from its use were worth the time they spent using it. Only about 3.2 
percent difference existed between males and females with regard to this agreement. 
Since this difference is not a huge one, we may conclude that both male and female 
subjects who used labeling, no matter how small their percentage was compared 
to those who disagreed, still admit to have enjoyed using that communication tool 
in order to exercise power and domination of those individuals they used to label 

and eventually tried to bully later. Hence, this result may be understood that 
those males and females who agreed with the statement equally have used labeling, 
believed that it was worth the time they spent using it, and enjoyed its use.
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 Graph 1: Gender Distribution of Surveyed Subjects

Graph 2: Age Distribution of Surveyed Subjects 

Female Male
Alone
With Parents
Roommate

Category

Roommate
11.1%

With Parents
66.7%

Alone
22.2%

Roommate
21.4%

With Parents
71.4%

Alone
7.1%

Pie Chart of Living Circumstances

Panel variable: Gender
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Graph 3: Living circumstances of surveyed subjects

 Graph 3 above represents a pie chart of living circumstances concerning 
surveyed subjects. There were 66.7 percent of female subjects living with their 
parents, 22.2 percent living alone, and 11.1 percent living with roommates. As to 
males, 71.4 percent were found to live with their parents, 21.4 with roommates, 
and 7.1 percent living alone. The findings that more males than females were living 
with their parents and/or with roommates were not expected. 

Female Male
Agree
Neutral
Disagree
Strongly Disagree

Category

Strongly Disagree
38.9%

Disagree
27.8%

Neutral
22.2%

Agree
11.1% Strongly Disagree

21.4%

Disagree
35.7%

Neutral
28.6%

Agree
14.3%

Panel variable: Gender

The use of labeling and satisfaction I receive from it were worth the time I spent using it
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 Graph 1: Gender Distribution of Surveyed Subjects

Graph 2: Age Distribution of Surveyed Subjects 

Female Male
Alone
With Parents
Roommate

Category

Roommate
11.1%

With Parents
66.7%

Alone
22.2%

Roommate
21.4%

With Parents
71.4%

Alone
7.1%

Pie Chart of Living Circumstances

Panel variable: Gender
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 By doing so, we won’t disrespect others in the process; we also don’t simplify 
things, which get us closer to perceiving what the truth is and, hence, we can set in 
motion what we need for the issue to be successfully resolved. Parents and teachers 
can play a part by modeling respect over abuse, and by promoting and encouraging 
it in eye- and earshot of others, especially young people. Also, they can blend their 
optimism with pragmatism and, in the safety of their own privacy; they may do 
as we will. Do Middle Easterners subscribe to the tactics of labeling and bullying 
and, if they do, how did they affect their life and the life of those around them? The 
following section will discuss the methodology and the sampling procedures as 
well as the results of this study.

Methodology 
 Study Context: An exploratory design was chosen to identify Middle Eastern 
youth’s attitudes towards and influences of bullying and labeling on their lives. 
The survey was developed for students (age 18 and higher) to identify how they 
use and feel about these two communication tools and to what extent they have 
been affected by them. A diverse university setting was selected, for it provided an 
autonomous and decentralized context wherein subjects could answer freely the 
questions asked in the survey without restraint. Furthermore, multiple sources of 
influence were likely to be avoided with regard to choices of answers related to 
their use of bullying and labeling activities. 

Participants: 
 A total of 150 students across a variety of academic disciplines from all 
Middle Eastern states participated in the survey. 66 participants were males (43.8%) 
and 84 were females (56.3%). Ages varied between 18 and 23. The process went 
approximately like this: After participants’ consents were attained, a 15-minute 
anonymous survey was administered during the academic year 2012-2013. 
Subjects were reminded of the prevailing interest of the researcher and were told 
that the objective of the study was to understand their beliefs concerning their use 
of bullying and labeling as tools of communication at various stages of their lives as 
well as the perceived effects of those tools on them as well as on others. 
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Instrument: 
 The instrument was pilot-tested on a total of 30 students enrolled at a 
midsize university other than the subjects included in the sample to ensure that 
the respondents would properly interpret all question items. The questionnaire 
consisted of 53 major questions with a five item-scale, besides a demographic 
section.
Measures: 
 The bulk of the questions in the survey cover the use of bullying, labeling, 
and the end result of that use. The variables are based on participants’ responses to 
a 5-point Likert scale pertaining to bullying, labeling, the varying stages of subjects’ 
lives wherein these behaviors took place, and their effects on them as well as on 
others. Overall, multiple choice questions were asked so participants could easily 
designate their responses. 

Hypothesis I: 
 The younger subjects are, the more they are likely to use bullying and 
labeling tactics on others and/or the more likely to get bullied and labeled.                                                      

Hypothesis II: 
 Females rather than males are less likely to spend time bullying and labeling 
others and/or get bullied by others.                                                                                                    

Hypothesis III: 
 Both, males and females, draw a better sense of satisfaction out of bullying 
and labeling others rather than not.  

Results and Analysis 
 The sample of 150 respondents represented students from a variety of 
academic disciplines and a variety of Middle Eastern countries. Sample characteristics 
and descriptive statistics consist of the percentages, which are presented in the 
following graphs: Graph 1 indicates that 56.3 percent of the sample represented 
females and about 43.7 percent characterized the male respondents. In addition, 
graph 2 indicates the age distribution of sample students (18-23) with 20 years of 
age being the highest, seconded by 21 years of age. 
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 By doing so, we won’t disrespect others in the process; we also don’t simplify 
things, which get us closer to perceiving what the truth is and, hence, we can set in 
motion what we need for the issue to be successfully resolved. Parents and teachers 
can play a part by modeling respect over abuse, and by promoting and encouraging 
it in eye- and earshot of others, especially young people. Also, they can blend their 
optimism with pragmatism and, in the safety of their own privacy; they may do 
as we will. Do Middle Easterners subscribe to the tactics of labeling and bullying 
and, if they do, how did they affect their life and the life of those around them? The 
following section will discuss the methodology and the sampling procedures as 
well as the results of this study.

Methodology 
 Study Context: An exploratory design was chosen to identify Middle Eastern 
youth’s attitudes towards and influences of bullying and labeling on their lives. 
The survey was developed for students (age 18 and higher) to identify how they 
use and feel about these two communication tools and to what extent they have 
been affected by them. A diverse university setting was selected, for it provided an 
autonomous and decentralized context wherein subjects could answer freely the 
questions asked in the survey without restraint. Furthermore, multiple sources of 
influence were likely to be avoided with regard to choices of answers related to 
their use of bullying and labeling activities. 

Participants: 
 A total of 150 students across a variety of academic disciplines from all 
Middle Eastern states participated in the survey. 66 participants were males (43.8%) 
and 84 were females (56.3%). Ages varied between 18 and 23. The process went 
approximately like this: After participants’ consents were attained, a 15-minute 
anonymous survey was administered during the academic year 2012-2013. 
Subjects were reminded of the prevailing interest of the researcher and were told 
that the objective of the study was to understand their beliefs concerning their use 
of bullying and labeling as tools of communication at various stages of their lives as 
well as the perceived effects of those tools on them as well as on others. 
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know other people, figuring them out, sorting out whom they are in light of who 
others are—that can be a difficult task to handle at such a young age. Labels make 
it much easier and that is why many youths clasp on to an identity for a time and, 
then, think better of it later. For this reason, parents and teachers traditionally guard 
against grouping students in certain categories. 
 While the parents try to teach their kids one thing at home, the school 
presents the opposite view, now not only in the classroom but also socially, which 
might have a greater effect in high school. Besides, those parents, who have a 
better way to handle their children’s difficulties, will find their efforts thwarted. 
At home, they strive to love their children, help them in their struggles, and teach 
them a coherent truth about humans. Meanwhile at school, children receive the 
propaganda and backing to argue precisely against what their parents say.
 In addition, once the label is assigned, it is shockingly hard to remove. It lasts 
past high school and leaves the adolescent at the mercy of their culture’s extremes. 
Parents need to understand how effective this is. The first point to make known, 
then, is not what is wrong but what is right: The child is lovable, and is loved. That 
love, more than anything else, instills in adolescents the trust and confidence they 
need to struggle with whatever painful and saddening realities they face. Resisting 
labeling temptation requires that we reject the culture’s vocabulary and adopt 
more precise terms. In popular usage, the words “gay” and ‘lesbian’ imply a fixed 
orientation and the living out of a lifestyle. Even the term ‘homosexual’ person that 
is used in some Vatican documents suggests that homosexual inclinations somehow 
determine which is to say confine a person’s identity.
 Add to psychology and sociology as well as high school labeling the recent 
rise of cyber-bullying, a phenomenon that inspires glitzy headlines in newsrooms. 
According to a survey of 1500 students in grades 4-8 by ISAFE (2004), 42 percent 
of kids have been bullied while online. One in four has had it happen more than 
once. 21 percent of kids have received nasty or intimidating e-mails, labels, or 
other messages. 53 percent of kids confess having said something cruel or spiteful 
to another person online. More than one in three has done it more than once. 
58 percent have not communicated to their parents or an adult about something 
malicious or upsetting that occurred to them online. These are very damaging to 
youths, especially when they remain quiet about them and nobody is around to 
help.
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 Keashly & Jagatic (2000) as well as Neuman (2000) stated, in the National 
Institute for Mental Health, that eight out of every 100,000 teenagers committed 
suicide in the year 2000 as a result of labeling and bullying. These tools of 
communication can hurt children to the point where they see killing themselves 
as the only escape from their pain. Those children are solely disposed to suicide 
because of verbal and/or nonverbal attacks against them. Combined with a society 
that tends to malign their lifestyle as ‘such and such,’ these children have a greater 
chance of insanity, believing that nobody can understand them or sympathize with 
them.
 In short, bullying and labeling invite others to behave defensively. Defensive 
behavior is one of the tools that we use when we feel insecure in a conversation. 
Signs of defensive behavior comprise inhibiting effective listening to others due to 
listening to our own inner dialogue mostly; shaking and sweating; speaking quickly 
in a higher pitched voice; arguing with others; becoming antagonistic, accusing, 
authoritarian, controlling, critical, hesitant, inactive, malicious, suspicious, etc. 
This defensive behavior prevents effective communication from taking place and, 
therefore, we need to resort to certain interaction tools without creating a defensive 
climate of communication such as shifting ground from defensiveness to a state of 
inquisitiveness and innovation. Defensiveness can only cause us to become more 
entrenched in our position; whereas inquisitiveness and innovation assist us in 
making sense of why we are reacting the way we are. By asking better questions, 
we may alter our thinking, and come to know ourselves more closely.   
This is likely to help us in building a more genuine rapport with others. In addition, 
we can check how we are feeling about the dialogue. Taking the contention out 
and directing our attention to the feeling and the worry behind it will give us a 
better chance of interacting enthusiastically. Furthermore, when others don’t feel 
safe, they won’t be able to hear us. Then, we need to inquire about the motives 
causing the defensive behavior. Frequently, discussants blame each other for not 
caring about each other’s feelings and, consequently, they are being so selfish and 
concerned simply about their own agenda. 
 Additionally, we can suspend our judgments and, in order to do that, we 
have to be more patient and pursue understanding the situation before we act 
through asking ourselves as to what could be causing others to behave that way.  
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know other people, figuring them out, sorting out whom they are in light of who 
others are—that can be a difficult task to handle at such a young age. Labels make 
it much easier and that is why many youths clasp on to an identity for a time and, 
then, think better of it later. For this reason, parents and teachers traditionally guard 
against grouping students in certain categories. 
 While the parents try to teach their kids one thing at home, the school 
presents the opposite view, now not only in the classroom but also socially, which 
might have a greater effect in high school. Besides, those parents, who have a 
better way to handle their children’s difficulties, will find their efforts thwarted. 
At home, they strive to love their children, help them in their struggles, and teach 
them a coherent truth about humans. Meanwhile at school, children receive the 
propaganda and backing to argue precisely against what their parents say.
 In addition, once the label is assigned, it is shockingly hard to remove. It lasts 
past high school and leaves the adolescent at the mercy of their culture’s extremes. 
Parents need to understand how effective this is. The first point to make known, 
then, is not what is wrong but what is right: The child is lovable, and is loved. That 
love, more than anything else, instills in adolescents the trust and confidence they 
need to struggle with whatever painful and saddening realities they face. Resisting 
labeling temptation requires that we reject the culture’s vocabulary and adopt 
more precise terms. In popular usage, the words “gay” and ‘lesbian’ imply a fixed 
orientation and the living out of a lifestyle. Even the term ‘homosexual’ person that 
is used in some Vatican documents suggests that homosexual inclinations somehow 
determine which is to say confine a person’s identity.
 Add to psychology and sociology as well as high school labeling the recent 
rise of cyber-bullying, a phenomenon that inspires glitzy headlines in newsrooms. 
According to a survey of 1500 students in grades 4-8 by ISAFE (2004), 42 percent 
of kids have been bullied while online. One in four has had it happen more than 
once. 21 percent of kids have received nasty or intimidating e-mails, labels, or 
other messages. 53 percent of kids confess having said something cruel or spiteful 
to another person online. More than one in three has done it more than once. 
58 percent have not communicated to their parents or an adult about something 
malicious or upsetting that occurred to them online. These are very damaging to 
youths, especially when they remain quiet about them and nobody is around to 
help.



20
C

om
m

un
ic

at
io

n
&

 D
ev

el
op

m
en

t
Is

su
e 

12

Legal frameworks for communication 
and development

the written samples were written with no such depiction. The researchers believed 
that once individuals’ conduct had been labeled as mentally ill, the subjects would 
shy away from the patients and their conduct—that in fact, the label would have 
specific and measurable negative effects, compared to the subjects who read the 
‘un-labeled sample.’ To their surprise, their hypotheses were unsupported. The 
‘stigma’ of the label had no measurable effect upon the subjects’ perceptions of the 
patients’ conduct.

 The analysis of this study was helpful. Stating that they were stunned by 
this outcome, the above researchers suggest that the cause of the failure of labeling 
to have bad effect is due to the subjects’ age. All of the respondents being 16-22 
years old, the researchers reason that they did not grow up in an era dominated by 
psychiatry—thus, they were more dependent upon their common sense and did not 
see the label as being integrally harmful. Even more than that, this group of people 
has grown up in an era that has critiqued and rejected authority as the final word; 
but only one more piece of information that helps them make a decision.
 More than a decade ago, Whitebook (1999) wrote that ‘labeling’ can be 
protected from disrespect, even if fabulous lineages and natural laws apparently 
sanction that. Actually these extra-human approvals are themselves no longer 
accepted as genuine. ‘As honest smallholders on this earth,’ as Freud put it, humans 
must freely finalize the central principles for ordering their lives without any spiritual 
or abstract provisions. Psychological and sociological specialists have granted to 
themselves the right to make these radical resolves and if Whitebook, Cormack, and 
Furman are correct, then, the public is defying the power inherent within the right 
to label. The younger public is rejecting the importance of the psychiatric world 
and is making conclusions on its own even if ‘specialists’ have labeled people as 
mentally ill. What good are psychoanalysis and psychology with their measures of 
normalcy and with their related labels given to the non-normal? As Littlewood and 
Lipsedge (1982) have argued, if mental disease is no more than social labeling, 
the whole business of psychiatric judgment is more akin to witch hunting. In other 
words, confinement of the mentally ill, or socially deviant, is simply the act of 
socially detaining others into prison or treatment. 
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 The battle over labeling, which is the source of bullying, is not just a 
simple battle of lexicon or ideal battle among academics. It is a serious question 
of priorities, rights and freedom. It is the question of focus in our societies; if we 
are to have the right to define deviance, label people as different and base policy 
on the basis of those labels; then, there is no real question in any of the literature 
that labels are a burden or hindrance. But almost none of the literature seems to 
advocate an elimination of ‘fix-it’ solutions to intricate problems that are individual 
in nature and reject the superficially neat and tidy labels.
 Besides psychiatry and sociology that deal with the issue of labeling and 
its excessive use resulting in bullying, almost all high school systems have become 
famous for their use of labeling and bullying. Dailey (2010), in The Legacy of High-
School Cliques, describes how the labels youths get as teenagers shape the rest 
of their lives, and why social networking and the economy are changing the way 
a generation deals with those early stereotypes. For instance, labels such as fatty, 
queen, nerd, jock, slut, geek, princess, loser, and the like, are well known in high 
school and almost everyone used to get one or more of these labels. This is one that 
youths spend years trying to live up to; even though sometimes it is a label they 
badly want to leave behind. Yet, these labels stick for a long time after they leave 
their high school terrains. Still, when high school kids try to determine their future 
and the kind of people they’ll be later, is where the effect of those labels seems to 
be most severe and enduring. But are they correct? And how do those labels shape 
who they become later when they don’t really ever leave their adolescent friends 
behind.
 In ‘a Label that Sticks’ Paul Scalia (2005 & 2007) describes the time he was 
in high school and how the students fell into many different groups: preps, jocks, 
cheerleaders, punks, deadheads, druggies, geeks, and the like. Almost everyone 
received an informal but virtually fixed assignment to a precise group. Later, when 
he worked in high schools, he discovered little difference: The groups still existed 
(with just a few changes in terminology), and the teachers and administrators 
still counseled against those labels. As they wisely explained, labels reinforce 
stereotypes and prejudices; they prevent us from accepting individuals and getting 
to really know them. Such categorizations feed into the youthful desire for labels. 
High-school students want to belong to a group. They want an identity. Getting to 
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the written samples were written with no such depiction. The researchers believed 
that once individuals’ conduct had been labeled as mentally ill, the subjects would 
shy away from the patients and their conduct—that in fact, the label would have 
specific and measurable negative effects, compared to the subjects who read the 
‘un-labeled sample.’ To their surprise, their hypotheses were unsupported. The 
‘stigma’ of the label had no measurable effect upon the subjects’ perceptions of the 
patients’ conduct.

 The analysis of this study was helpful. Stating that they were stunned by 
this outcome, the above researchers suggest that the cause of the failure of labeling 
to have bad effect is due to the subjects’ age. All of the respondents being 16-22 
years old, the researchers reason that they did not grow up in an era dominated by 
psychiatry—thus, they were more dependent upon their common sense and did not 
see the label as being integrally harmful. Even more than that, this group of people 
has grown up in an era that has critiqued and rejected authority as the final word; 
but only one more piece of information that helps them make a decision.
 More than a decade ago, Whitebook (1999) wrote that ‘labeling’ can be 
protected from disrespect, even if fabulous lineages and natural laws apparently 
sanction that. Actually these extra-human approvals are themselves no longer 
accepted as genuine. ‘As honest smallholders on this earth,’ as Freud put it, humans 
must freely finalize the central principles for ordering their lives without any spiritual 
or abstract provisions. Psychological and sociological specialists have granted to 
themselves the right to make these radical resolves and if Whitebook, Cormack, and 
Furman are correct, then, the public is defying the power inherent within the right 
to label. The younger public is rejecting the importance of the psychiatric world 
and is making conclusions on its own even if ‘specialists’ have labeled people as 
mentally ill. What good are psychoanalysis and psychology with their measures of 
normalcy and with their related labels given to the non-normal? As Littlewood and 
Lipsedge (1982) have argued, if mental disease is no more than social labeling, 
the whole business of psychiatric judgment is more akin to witch hunting. In other 
words, confinement of the mentally ill, or socially deviant, is simply the act of 
socially detaining others into prison or treatment. 
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 Introductory psychology classes have, as part of their principles, a section 
on labeling. Schur (1980 & 1984) described labeling as a social construction 
of culture, which means that it is artificially defined by society. This means that 
proper concepts will be destitute in the face of ever-changing eccentricity of social 
standards. Additionally, Schur contends that we must always be aware of the radical 
origins of labeling; that which is ‘labeled’ as aberrant or bad does so from a biased 
position of power. The culture or the power structure of the society has marginalized 
and attempted to exclude the behavior defined as ‘aberrant’ or abnormal. Bullying 
and labeling are issues that matter much in the literature. Although there is much 
literature focusing upon the damaging consequences of bullying and labeling, 
almost none of that literature seems to place blame upon the ‘soft sciences’ or 
governmental organizations, which seem to demand the right to use these tools, but 
to accept none of the blame for the negative consequences of that use. So, labeling 
and bullying are inherently biased tools that go to the heart of the matter in terms of 
who has the power to label and bully as well as who is so powerless as to be bullied 
and labeled. 
 S. I. Hayakawa; in chapter one entitled ‘the clinical perspective’ in the book 
entitled “Labeling the Mentally Retarded” by Jane R. Mercer (1973); points out to 
the heart of the problem when he writes:
     “The question, ‘what is it really?” “what is its right name?” is a nonsense 
question…one that is not capable of being answered…the    individual object or 
event we are naming, of course, has no name and belongs to no class until we 
put it in one…what we call things and where we draw the line between one class 
of things and another depends upon the interest we have and the purposes of the 
classification. Most intellectual problems are, ultimately, problems of classification 
and nomenclature.” (P. 1)
 It is obvious what kind of problem we are facing. What to do about these 
phenomena that we have described as deviant; morally corrupt, and mentally ill? 
Who gives us that right to label and, perhaps, bully others on the basis of labeling 
them? Hence, without going into the details of the negative aspects of labeling 
and their excessive use (bullying), we can already see the confines of analyses and 
of top-down controlling solutions. Mercer (1973) is consistent with Hayakawa’s 
definition and proposes that how we draw lines between normal and not, is strictly 
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a social construction; that is by default a partisan depiction. Where we draw the 
line between deviant and non-deviant behavior is firmly a consequence of power. 
Sagarin and Kelly, in Gove’s book (1974), completely typify this limitation in 
attempting to draw out the meaning behind Schur’s definition of deviance, label 
homosexuals, transsexuals, transvestites, drug users and others as ‘deviant.’ 
Mental illness appears as an objective term, and to care about the mentally ill 
appears an essential and cherished social activity; but in spite of the obvious and 
frank nature of this term, it is currently incredible to conclude what constitutes 
mental illness. Again, many of those that are brought under the spreading ‘net of 
social control’ are to be sure, not very much different from others. Yet, those people 
defined as mentally ill are the most powerless and weak in the society. Also, when 
branded, the person preserves that stigma persistently. Hospitals, social agencies, 
correctional facilities, educational institutions—all can gain that information with 
the click of a mouse.
 Para-social labeling has very negative effects. Schur (1984) describes the 
dreadful effects of labeling on women. Those descriptions such as ‘aggressive,’ 
bitchy,’ ‘hysterical,’ ‘homely,’ ‘fat,’ ‘masculine,’ and ‘promiscuous’ multiply and 
impart upon women an inferior status. Whereas none of these brands would land 
women in jail, they certainly do an implausible extent of damage to them and, 
more importantly, to our debate of power. Expressions such as these clarify a lot 
about the people who confer those— males in positions of power. Eventually, then, 
labeling and bullying are about power, which, of course, are threatening in their 
implications.  If bullying and conferring labels are about power, and those labels 
construct rationality and power, then it would be hopeless that someone other than 
those in power are going to be reliable with their definitions of good and bad or 
right and wrong. Hence, if there is any optimism, it would be up to the people 
themselves to begin to trust their own common sense rather than the effects of 
declared experts’ labels.

Cormack and Furman (1998) tried to explain the adverse effects of labeling. 
They established a study wherein subjects were exposed to a conduct that was 
considered as ‘mentally ill.’ Half of the written samples involved a report that the 
patient had been detected as professional with mental illness. The other half of 
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 Introductory psychology classes have, as part of their principles, a section 
on labeling. Schur (1980 & 1984) described labeling as a social construction 
of culture, which means that it is artificially defined by society. This means that 
proper concepts will be destitute in the face of ever-changing eccentricity of social 
standards. Additionally, Schur contends that we must always be aware of the radical 
origins of labeling; that which is ‘labeled’ as aberrant or bad does so from a biased 
position of power. The culture or the power structure of the society has marginalized 
and attempted to exclude the behavior defined as ‘aberrant’ or abnormal. Bullying 
and labeling are issues that matter much in the literature. Although there is much 
literature focusing upon the damaging consequences of bullying and labeling, 
almost none of that literature seems to place blame upon the ‘soft sciences’ or 
governmental organizations, which seem to demand the right to use these tools, but 
to accept none of the blame for the negative consequences of that use. So, labeling 
and bullying are inherently biased tools that go to the heart of the matter in terms of 
who has the power to label and bully as well as who is so powerless as to be bullied 
and labeled. 
 S. I. Hayakawa; in chapter one entitled ‘the clinical perspective’ in the book 
entitled “Labeling the Mentally Retarded” by Jane R. Mercer (1973); points out to 
the heart of the problem when he writes:
     “The question, ‘what is it really?” “what is its right name?” is a nonsense 
question…one that is not capable of being answered…the    individual object or 
event we are naming, of course, has no name and belongs to no class until we 
put it in one…what we call things and where we draw the line between one class 
of things and another depends upon the interest we have and the purposes of the 
classification. Most intellectual problems are, ultimately, problems of classification 
and nomenclature.” (P. 1)
 It is obvious what kind of problem we are facing. What to do about these 
phenomena that we have described as deviant; morally corrupt, and mentally ill? 
Who gives us that right to label and, perhaps, bully others on the basis of labeling 
them? Hence, without going into the details of the negative aspects of labeling 
and their excessive use (bullying), we can already see the confines of analyses and 
of top-down controlling solutions. Mercer (1973) is consistent with Hayakawa’s 
definition and proposes that how we draw lines between normal and not, is strictly 
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advancement on the job, and liability.  They disguise apathy, which is the primary 
tool of radical policies and dogmas.
 On the other hand, bullying is a persistent hostile behavior resulting 
from excessive labeling. It uses unjustified denigration, faultfinding, rejection, 
seclusion, and humiliating tactics against others so as to monitor their behavior or 
gain advantage over them. Additionally, bullying comes in various forms such as 
corporate, client, cyber, gang, institutional, pressure, peer, and remote practices. In 
the workplace, bullying centers on inaccurate claims of underperformance, false 
rumors via the grapevine quite often. As a matter of fact, bullying and labeling 
are almost direct. They are tools of lazy and ill-informed people. Therefore, these 
tools cannot be considered acceptable or politically correct on the job or in 
social discussions. They are always cunning and, in some measure, untrue, false, 
or misleading at best. The purpose of bullying is usually to hide bully’s shortfalls. 
 Hence, people who choose to use this tool are acknowledging their 
meagerness and underperformance. As a result, they project their deficiencies onto 
others so as to avoid facing up to them; avoid accepting blame for their conduct; 
reduce their fear of being seen as weak, inadequate & incompetent individuals; 
and divert attention away from their shortfall. Furthermore, Bullying exists behind 
all forms of discrimination, harassment, prejudice, persecution, conflict, abuse, and 
violence. It underlies almost all wrong behaviors. Moreover, bullies quite often go 
to great lengths to keep their targets quiet, using threats of punitive action, firing, 
and silencing phrases. What bullies fear the most is exposure of their meagerness 
and being called publicly to account for their behavior and its cost. 
 In short, the plight of many individuals is being determined by bullying 
and labeling tactics that others use; not facts, conciliation, open mindedness, or 
cooperative problem solving. These tactics adopt unproven veracities, false rumors, 
inferences, and pre-determined drives. Instead of accepting the use of these tactics, 
we need to mandate clarification, claim proofs, call for transparency and, most 
notably, we need to realize that conclusions are not facts and explanation does not 
equal disparity, for disparity is the by-product of bullying and labeling. Finally, these 
tools are most effectively used by the elitist, most powerful and wealthy individuals. 
Additionally, the damaging effects of bullying and labeling can be defied by helping 
to make effective laws and applying them, create awareness via educating people, 
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focus on people and their behavior as well as offer relevant discussions and 
colloquiums about these critical issues to people with similar problems. This paper 
looks at how these tactics apply to Middle Eastern youths, in what contexts, and 
how often.

Literature review
 Our aspiration to distinguish ourselves from others in terms of knowledge 
has compelled us to deprive others from the same discovery. Consequently, 
to achieve the strongest vision, we have a tendency to rely on ourselves so as 
to explore what others cannot. In the soft sciences, we have identified specific 
important contributors in the movement to deny control. For instance, psychology 
and sociology ‘right to label’ people has created for these disciplines an appearance 
of reliability in their designation of people as ‘challenged,’ ‘deviant,’ ‘abusive,’ 
‘poor’ or any other vague designation that is attributed to people who are different 
from the preferred standards. Actually, these two disciplines’ love of the legendary 
‘standards’ has created the term ‘otherness’ and peculiarity that come with defining 
the standards. Subsequently, labeling defines people as ‘abnormal’ and also defines 
for the ‘normal’ people what ‘abnormal’ really is. These labels and ensuing use of 
them lead to bullying others.
 Psychological analyses offer an abundance of labels such as ‘paranoid 
schizophrenic,’ ‘manic-depressive,’ ‘perpetual-victim,’ etc. Similarly, governments 
use a variety of labels such as ‘uninsured driver,’ ‘unemployed,’ ‘welfare recipient,’ 
‘bounce-check passer,’ and many others. In addition, social labeling consists of 
people conferring labels upon those around them: For example, parents or teachers 
may call children ‘hard-working,’ ‘smart,’ ‘dumb,’ ‘ugly,’ etc. Classmates may also 
label each other as ‘popular,’ ‘stud,’ ‘retard’ and begin bullying each other on the 
basis of their use of these labels. The theories of self-fulfilling prophecies and the 
Pygmalion effect both describe some of the effects of bullying and labeling. Over 
the past few decades, we have begun to question, not only those communication 
tools of bullying and labeling, but also who we are bullying and labeling, and more 
precisely the uses of those tools—by ourselves, by others as well as by governmental 
and social organizations. Therefore, structures of power in organizations and their 
constituents must be studied, not only how they use the information they have, but 
also how they got the information in the first place.
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advancement on the job, and liability.  They disguise apathy, which is the primary 
tool of radical policies and dogmas.
 On the other hand, bullying is a persistent hostile behavior resulting 
from excessive labeling. It uses unjustified denigration, faultfinding, rejection, 
seclusion, and humiliating tactics against others so as to monitor their behavior or 
gain advantage over them. Additionally, bullying comes in various forms such as 
corporate, client, cyber, gang, institutional, pressure, peer, and remote practices. In 
the workplace, bullying centers on inaccurate claims of underperformance, false 
rumors via the grapevine quite often. As a matter of fact, bullying and labeling 
are almost direct. They are tools of lazy and ill-informed people. Therefore, these 
tools cannot be considered acceptable or politically correct on the job or in 
social discussions. They are always cunning and, in some measure, untrue, false, 
or misleading at best. The purpose of bullying is usually to hide bully’s shortfalls. 
 Hence, people who choose to use this tool are acknowledging their 
meagerness and underperformance. As a result, they project their deficiencies onto 
others so as to avoid facing up to them; avoid accepting blame for their conduct; 
reduce their fear of being seen as weak, inadequate & incompetent individuals; 
and divert attention away from their shortfall. Furthermore, Bullying exists behind 
all forms of discrimination, harassment, prejudice, persecution, conflict, abuse, and 
violence. It underlies almost all wrong behaviors. Moreover, bullies quite often go 
to great lengths to keep their targets quiet, using threats of punitive action, firing, 
and silencing phrases. What bullies fear the most is exposure of their meagerness 
and being called publicly to account for their behavior and its cost. 
 In short, the plight of many individuals is being determined by bullying 
and labeling tactics that others use; not facts, conciliation, open mindedness, or 
cooperative problem solving. These tactics adopt unproven veracities, false rumors, 
inferences, and pre-determined drives. Instead of accepting the use of these tactics, 
we need to mandate clarification, claim proofs, call for transparency and, most 
notably, we need to realize that conclusions are not facts and explanation does not 
equal disparity, for disparity is the by-product of bullying and labeling. Finally, these 
tools are most effectively used by the elitist, most powerful and wealthy individuals. 
Additionally, the damaging effects of bullying and labeling can be defied by helping 
to make effective laws and applying them, create awareness via educating people, 
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 As we can see, bullying and labeling can cause manifest alterations in 
people’s lives, especially in youths’ behavior, just like the self-fulfilling prophecy 
theory indicates. These outcomes are also emphasized by most research findings. 
Therefore, it is imperative to get kids to understand that bullying and labeling 
describe those individuals’ own insecurities. If kids can acquire this knowledge and 
exhibit it, they can shrug it off, but this is not an easy task. If not, the effect can be 
certainly irresistible. It can be severe for kids to be emotionally bullied and nobody 
around them takes it seriously. Even adults in many organizations have been trying 
to call attention to the destructive effects of labeling/name-calling and its ugly 
‘stepsisters’: harassment and bullying. Considering what many weak individuals 
go through all over the world, we can see why those organizations have a vested 
interest in these problematic areas. (Schur, 1980 & 1984; Mercer, 1973; Cormack 
& Furman, 1998; Whitebook, 1999; Littlewood & Lipsedge, 1982; Schwartzberg, 
2009; Dailey, 2010; Gove, 1974; Scorr & Douglas, 1972; Littlejohn, 1996, Devito, 
1998; Dia, N. D.; Scalia E., 2013; Scalia P., 2005 & 2007; ISAFE, 2004; Jagatic 
& Keashly-National Institutes for Mental Health, 2000; Keashly & Jagatic, 2000; 
Neuman, 2000; Neuman, 2000) . In the following quote, Schwartzberg (2009) 
clearly indicates that ‘imbalance of power’ between the bullied and a bully is 
destructive and harmful: 
 “Though perhaps not as obviously painful as physical bullying, name-calling 
and teasing can be just as harmful when they result from an “imbalance of power” 
between the bully and the victim. For example, children’s name-calling with terms 
such as “queer” or “fag” is definitely a form of bias-based bullying.”
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 Raising kids to be assertive and to realize that there are rude persons, who 
may label and bully them, are two facts that cannot be ignored. In addition, parents 
who label their own kids must stop doing that, as their kids look up to them for 
advice. They are the ones who need the most to be aware of that fact.   
For instance, if parents feel that their kids are doing poorly in schools or getting low 
grades, gaining weight, they should refrain from labeling them as lazy, obese, or 
chubby as they interact with them and tell them about these things. Parents, who 
label their kids, are not raising them to be self-assured, which plays a big role in 
their lives. Lowering kids’ self-worth could damage them or make them transfer that 
behavior unto their siblings or others. Every kid may have labeled others at one time 
or another, but it can become a bad habit, should be discussed in the open, and its 
effects clarified. Some folks may do it without even being aware of it. 
 Labeling and bullying are more or less assumed in many social contexts. 
Hence, we just need to comprehend how damaging their influence can be to 
the well-being of those that are bullied and labeled. The targets of labeling and 
bullying offenses frequently experience poor self-esteem, lack of confidence, and 
the conviction that they are failures. Making fun of others can also go beyond those 
various social contexts they find themselves in, entering their homes as well. As 
we indicated earlier, youngsters who experience extensive bullying and labeling 
are exposed to sensitive and mental damages that generally disturb them well 
into adulthood. By the same token, even adults who are bullied at work may go 
through a lot of stress and experience hardship and sleepless nights, due to their 
colleagues bullying them, trying to suppress them, and gain advantage over them in 
the workplace. Rather than ignoring others’ insults and bullying tactics, individuals 
under attack may accept them and actually act upon them by thinking they are 
either stupid or inadequate compared to others (self-fulfilling prophecy), which 
constitute the ultimate damage to those people.
 On one hand, labels are tools envisioned to control others’ behaviors via 
marginalizing, categorizing, and minimizing the facts of any idea or opinion they 
initiate in a discussion. They blemish their contributions with a coat of alleged facts 
and false statements. Hence, the most sound, inclusive, and seriously envisaged 
ideas are left rough, overlooked, and plagued by common labels. Generally 
speaking, labels are designed to preclude the need for discussion, accurate inquiry, 
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 As we can see, bullying and labeling can cause manifest alterations in 
people’s lives, especially in youths’ behavior, just like the self-fulfilling prophecy 
theory indicates. These outcomes are also emphasized by most research findings. 
Therefore, it is imperative to get kids to understand that bullying and labeling 
describe those individuals’ own insecurities. If kids can acquire this knowledge and 
exhibit it, they can shrug it off, but this is not an easy task. If not, the effect can be 
certainly irresistible. It can be severe for kids to be emotionally bullied and nobody 
around them takes it seriously. Even adults in many organizations have been trying 
to call attention to the destructive effects of labeling/name-calling and its ugly 
‘stepsisters’: harassment and bullying. Considering what many weak individuals 
go through all over the world, we can see why those organizations have a vested 
interest in these problematic areas. (Schur, 1980 & 1984; Mercer, 1973; Cormack 
& Furman, 1998; Whitebook, 1999; Littlewood & Lipsedge, 1982; Schwartzberg, 
2009; Dailey, 2010; Gove, 1974; Scorr & Douglas, 1972; Littlejohn, 1996, Devito, 
1998; Dia, N. D.; Scalia E., 2013; Scalia P., 2005 & 2007; ISAFE, 2004; Jagatic 
& Keashly-National Institutes for Mental Health, 2000; Keashly & Jagatic, 2000; 
Neuman, 2000; Neuman, 2000) . In the following quote, Schwartzberg (2009) 
clearly indicates that ‘imbalance of power’ between the bullied and a bully is 
destructive and harmful: 
 “Though perhaps not as obviously painful as physical bullying, name-calling 
and teasing can be just as harmful when they result from an “imbalance of power” 
between the bully and the victim. For example, children’s name-calling with terms 
such as “queer” or “fag” is definitely a form of bias-based bullying.”
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 Cyber bullying is even as much as, if not more, damaging than face-to-face 
bullying. As Bill Belsey stated on www.cyberbullying.org: “Cyber-bullying involves 
the use of information and communication technologies to support deliberate, 
repeated, and hostile behavior by an individual or group, that is intended to harm 
others.” 
 Hannigton Dia (N. D.) also noted that youths, who have yet to understand 
the power behind certain expressions, are more prone to verbally attack different 
others. The victims of those insults time and again experience feelings of poor self-
esteem, lack of confidence and the belief that they are failures. Making fun of youths 
can also go beyond the school playground, entering their homes as well. Kids who 
experience extensive name calling are exposed to emotional and psychological 
damages that usually haunt them well into adulthood. 
Consequences of Bullying & Labeling 
 A principal outcome of labeling and bullying is low self-esteem. Kids 
who are continuously made fun of might ultimately endure lowered self-esteem. 
Name calling can lead kids to believe they are truly ‘stupid’ or ‘ugly.’ Rather than 
ignore the insults, they accept them and actually think they are silly compared to 
others around them. Consequently, they stop trying to do well, thinking that they 
are wasting their time trying anything new. Furthermore, believing that they aren’t 
attractive they will do what they can to hide their appearance from others. This, in 
fact, stalls their confidence levels as well.
 A second key effect of labeling and bullying consists of committing suicide. 
According to the National Institutes for Mental Health, eight out of every 100,000 
teenagers committed suicide in 2000. Name calling can harm youths to an extent 
where they see killing themselves as the only exit from their pain. Homosexual 
youths are especially prone to suicide due to attacks against their orientation. 
Combined with a society that tends to denigrate the gay way of life, these kids have 
a greater chance of suicide, believing that nobody can understand them. (Jagatic & 
Keashly, 2000)
 A third critical result of labeling and bullying resides in peer-pressure. 
Children insulted for holding certain beliefs, attitudes, and values may give in to 
peer-pressure to fit in. A case in point consists of a majority of youths who make 
fun of those who have never tried drugs. Those might feel coerced to try some. 
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Otherwise, they might feel left out because they think all the “cool” kids are using 
some type of drugs and they want to be just like them. Therefore, they try drugs, 
which could lead to bad health and/or getting arrested for possession of that 
substance.

 A fourth consequence of labeling and bullying is linked to personality 
changes. Labeling can cause visible changes in kids, such as always coming home 
tearful or inventing excuses to avoid going to school quite often. Kids may also 
lose interest in their studies and become too worried about getting harassed to 
finish their schoolwork. This may result in lower grades. By and large, kids become 
more isolated and worried about going anywhere near the people who have been 
labeling them.
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 Cyber bullying is even as much as, if not more, damaging than face-to-face 
bullying. As Bill Belsey stated on www.cyberbullying.org: “Cyber-bullying involves 
the use of information and communication technologies to support deliberate, 
repeated, and hostile behavior by an individual or group, that is intended to harm 
others.” 
 Hannigton Dia (N. D.) also noted that youths, who have yet to understand 
the power behind certain expressions, are more prone to verbally attack different 
others. The victims of those insults time and again experience feelings of poor self-
esteem, lack of confidence and the belief that they are failures. Making fun of youths 
can also go beyond the school playground, entering their homes as well. Kids who 
experience extensive name calling are exposed to emotional and psychological 
damages that usually haunt them well into adulthood. 
Consequences of Bullying & Labeling 
 A principal outcome of labeling and bullying is low self-esteem. Kids 
who are continuously made fun of might ultimately endure lowered self-esteem. 
Name calling can lead kids to believe they are truly ‘stupid’ or ‘ugly.’ Rather than 
ignore the insults, they accept them and actually think they are silly compared to 
others around them. Consequently, they stop trying to do well, thinking that they 
are wasting their time trying anything new. Furthermore, believing that they aren’t 
attractive they will do what they can to hide their appearance from others. This, in 
fact, stalls their confidence levels as well.
 A second key effect of labeling and bullying consists of committing suicide. 
According to the National Institutes for Mental Health, eight out of every 100,000 
teenagers committed suicide in 2000. Name calling can harm youths to an extent 
where they see killing themselves as the only exit from their pain. Homosexual 
youths are especially prone to suicide due to attacks against their orientation. 
Combined with a society that tends to denigrate the gay way of life, these kids have 
a greater chance of suicide, believing that nobody can understand them. (Jagatic & 
Keashly, 2000)
 A third critical result of labeling and bullying resides in peer-pressure. 
Children insulted for holding certain beliefs, attitudes, and values may give in to 
peer-pressure to fit in. A case in point consists of a majority of youths who make 
fun of those who have never tried drugs. Those might feel coerced to try some. 
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Watch For Labeling & Bullying-Photos Credit Supplied (N.N.G.N. 4)

Introduction

John William is a single father who once taught his daughter about how to rid herself 
of a problem with a bully in JR. High via the three-step model, which consisted of 

the following:
1. Tell the teacher. She did, but it did not help. He still hit her and called her 

names. The father contacted the school and told them. However, it didn’t 
work. Then, the father instructed his daughter to hit the bully. She beat his 
face with the heaviest book she had. The result was that she continued to go 
to her high school, still had some classes with the same kid. Nevertheless, he 
didn’t even look at her after she hit him. As a matter of fact, they sometimes 
talked to each other and the father didn’t care, since he believes that when 
people start letting their kids defend themselves; bullies would lose the 
power to dominate them.

2. Bob Smith is another father of a kid who had been bullied for a year in 
grade 10 before he told his dad. His dad told the school administration 
“not to blame his son if anything bad happens, if this is not stopped.” The 
school administration did nothing to stop the bully, the dad told his son to 
take matters into his hands and hit the bully hard on the nose so as to make 
it bleed. One morning, the son did what he was told and broke the bully’s 
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glasses. As a result, his nose started to bleed and was scared to death. That 
son became famous for hitting anyone who attempts to bully him on the 
nose and that was the end of the story.

3. A 15 year-old girl from Canada reported her story to Cyber-Bullying Research 
Center as follows: “I never realized how dangerous MySpace could be...It 
was foolish of me to put that suggestive picture of me in my bikini up. One 
day a guy sent me a message saying that he wanted to “do it” with me, and 
if I didn’t he would tell everyone at school that I’m a little whore...I called 
the police after crying all day and talking to my parents.” 

4. In an article published by Gulfnews.com on August 11, 2013, the staff 
reporter Noor Nazzal specified that “with the start of the new academic year 
this month, parents and schools have been advised by education specialists 
and psychologists to watch out for signs of bullying.” In addition, “experts 
told Gulf News that teachers should take an active role in being aware of 
what is happening in the classroom,” for labeling and bullying can have 
serious long-term effects on the children involved.

 The BC Public Service Agency spoke about bullying and educated its 
readers that bullying is typically directed at others “with an intention to intimidate, 
offend, degrade or humiliate.” Its tactics can be clear and elusive, physical and 
psychological.  It uses hostile behavior such as swearing, shouting, intimidation 
by threatening violence; spreading false allegations about others; criticism, 
humiliation, invasion of privacy, slanderous comments, undermining, destructive 
rumors or gossip and making unreasonable demands; rude, belittling or sarcastic 
comments, such as ‘you’re hopeless’ or ‘she’s on her way out’; impolite, demeaning 
or intimidating phone calls, emails, notes; deliberate, unreasonable exclusion from 
work discussions, communication or other work-related activities; covering-up 
necessary information or purposely suppressing work flow so that others cannot 
carry out their duties; etc. Bullying does not necessarily take place face to face. It 
may happen through written interactions, pictorial images, phone calls, emails, or 
cyberspace interactions. 
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of a problem with a bully in JR. High via the three-step model, which consisted of 

the following:
1. Tell the teacher. She did, but it did not help. He still hit her and called her 

names. The father contacted the school and told them. However, it didn’t 
work. Then, the father instructed his daughter to hit the bully. She beat his 
face with the heaviest book she had. The result was that she continued to go 
to her high school, still had some classes with the same kid. Nevertheless, he 
didn’t even look at her after she hit him. As a matter of fact, they sometimes 
talked to each other and the father didn’t care, since he believes that when 
people start letting their kids defend themselves; bullies would lose the 
power to dominate them.

2. Bob Smith is another father of a kid who had been bullied for a year in 
grade 10 before he told his dad. His dad told the school administration 
“not to blame his son if anything bad happens, if this is not stopped.” The 
school administration did nothing to stop the bully, the dad told his son to 
take matters into his hands and hit the bully hard on the nose so as to make 
it bleed. One morning, the son did what he was told and broke the bully’s 
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Bullying & Labeling as Communication Tools 
of Control and Domination *

Mahboub Hashem, Ph. D.
American University of Sharjah

ملخ�ص:

ال  فاإننا رمبا  الكثري من اخلربة واالت�صاالت،  لنجاحنا يف احلياة. مع  االت�صال اجليدة هي حيوية  مهارات   

حتتاج اأدلة وافرة الإثبات هذه احلقيقة.  ومع ذلك، يف اأي حمادثة، قد ي�صعر اأي طرف يف اأية حمادثة ب�صخ�صيته عر�صة 

للهجوم. فنحن قد نبداأ بكثري من االأحيان مبناق�صة مع االآخرين حول اأي �صيء وب�صكل غري متوقع جند اأنف�صنا مهاجمني 

من قبل �صخ�ص ما،  وال�صبب الرئي�صي هو بكل واقعية  اأن هذا ال�صخ�ص قد بداأ ي�صعر بعدم االأمان جتاهنا. يف الواقع  

نحن عادة ن�صعر بعدم االأمان كلما خ�صيناالتعر�ص للرف�ص فاحرتام الذات هو نقطة �صعفنا، ونواجه به �صورة الذات، 

اأو جند اأنف�صنا مهددين من نظرة  االآخرين الينا...

Abstract 
 Good communication skills are vital for our success in life. With so much 
experience as communicators, we probably don’t need ample evidence to prove 
this fact. However, in any conversation, involved parties may feel their personality 
is vulnerable and under attack. By the same token, we may quite often initiate a 
discussion with others about anything and unexpectedly find ourselves under attack 
by someone. Simply speaking, the main reason is because that someone began 
to feel insecure. We commonly feel insecure whenever we fear being rejected; 
our self-esteem is vulnerable; our self-image is confronted; or we find ourselves 

threatened by the way others perceive us. 
 At any time we feel insecure in a discussion; we use one of the two following 
strategies: first, fighting through bullying, labeling, name-calling, cynicism, 
antagonism; and second, dodging via the use of silence treatment, avoiding others, 
or hiding our feelings. As a result, effective communication retreats and the dialogue 
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moves away from the subject matter towards the protection of the self by resorting 
to defensive communication. Interacting defensively might look like we are still 
conversing over the subject matter; however, in reality we are fighting about each 
other’s worries; yet, we conceivably don’t even comprehend ourselves or others in 
the process. In addition, we may not primarily grasp what it was that one of us said, 
or did, that triggered the other person’s vulnerability.  This paper looks at the extent 
Middle Easterners use bullying and labeling as communication tools of control and 
domination as well as the effects of using these tools on their lives as well as their 
relationships.
 Subjects were sampled from a small-size university encompassing students 
from different Middle Eastern cultures. Subjects were requested to fill a 53 
question-survey concerning both bullying and labeling tactics, besides a section on 
demographics. For more information about this topic, readers are referred to read 
the discussion of the results section towards the end of this paper.

  

Facebook: · about 1,697,780 like this. · 42,253 shares
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Bullying & Labeling as Communication Tools 
of Control and Domination *

Mahboub Hashem, Ph. D.
American University of Sharjah

ملخ�ص:

ال  فاإننا رمبا  الكثري من اخلربة واالت�صاالت،  لنجاحنا يف احلياة. مع  االت�صال اجليدة هي حيوية  مهارات   

حتتاج اأدلة وافرة الإثبات هذه احلقيقة.  ومع ذلك، يف اأي حمادثة، قد ي�صعر اأي طرف يف اأية حمادثة ب�صخ�صيته عر�صة 

للهجوم. فنحن قد نبداأ بكثري من االأحيان مبناق�صة مع االآخرين حول اأي �صيء وب�صكل غري متوقع جند اأنف�صنا مهاجمني 

من قبل �صخ�ص ما،  وال�صبب الرئي�صي هو بكل واقعية  اأن هذا ال�صخ�ص قد بداأ ي�صعر بعدم االأمان جتاهنا. يف الواقع  

نحن عادة ن�صعر بعدم االأمان كلما خ�صيناالتعر�ص للرف�ص فاحرتام الذات هو نقطة �صعفنا، ونواجه به �صورة الذات، 

اأو جند اأنف�صنا مهددين من نظرة  االآخرين الينا...

Abstract 
 Good communication skills are vital for our success in life. With so much 
experience as communicators, we probably don’t need ample evidence to prove 
this fact. However, in any conversation, involved parties may feel their personality 
is vulnerable and under attack. By the same token, we may quite often initiate a 
discussion with others about anything and unexpectedly find ourselves under attack 
by someone. Simply speaking, the main reason is because that someone began 
to feel insecure. We commonly feel insecure whenever we fear being rejected; 
our self-esteem is vulnerable; our self-image is confronted; or we find ourselves 

threatened by the way others perceive us. 
 At any time we feel insecure in a discussion; we use one of the two following 
strategies: first, fighting through bullying, labeling, name-calling, cynicism, 
antagonism; and second, dodging via the use of silence treatment, avoiding others, 
or hiding our feelings. As a result, effective communication retreats and the dialogue 
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 Many countries have followed the example of America, and have enacted new 
laws or tightened her intellectual property laws. Such practices limit the freedom of 
electronic and increase the control of states on this network, more than they do for 
other Medias. 

 A lot of countries have used the electronic techniques of control. China has got 
huge devices that can prevent the entry of the Chinese into the political sites, as well as 
tracking those who defy the ban. The Chinese government has used several techniques 
for filtering e-mail messages, allowing extraction of messages that include political 
words. 

 Thus we can say that the conflict moved from the upper class, where e-content 
is being circulated, to «logical layer», where companies and countries are trying to 
control the Internet protocols also, after that there was a long time of belief in its 
freedom. 

 Legislation in the Arab world is unfair and needs to be reviewed. The reason is 
the lack of specialization of this new branch of law, and the lack of knowledge about its 
developments. Arab Justice is far from the new changes and tries to resort to traditional 
school metaphors which does not help in a lot of cases, and greatly harms the human 
rights and does waste interests. You cannot talk about the lack of Arabic web sites 
(which are barely 1% of the sites on the network), or the small number of the users, 
regardless of the approach which governs the exercise of the right of freedom of opinion 
and expression and the right to exchange information in the Arab region, as well as 
the interest given to the situation of the basic infrastructure of telecommunications 
networks, as well as the content of those sites and its ways of attracting its visitors. The 
spread of illiteracy and poverty in the Arab world and the fluctuation of most Arab 
governments policies about what is offered by the Internet prevent the spread of the 
uses of Internet in the region. On this basis, we insist that the diffusion of the Internet 
in the Arab region passes through the commitment to the principle of freedom of 
opinion and expression and the right to information as a rule, and that it should not 
be wasted in any form, and that the law is the only responsible of the control of a site. 
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 In order to provide Arab countries in the area of the Internet, it should be 
given more freedom by making the contents free, while maintaining the foundations 
of the state’s identity, customs and traditions. We must develop the human cadres 
capable of making sophisticated and advanced content, but we must not  forget that 
the  development of the infrastructure of the Internet, the prevention  from monopoly 
services, and the reduce of the costs are  of the biggest factors that will take the Arab 
world to the next stage, especially to e-learning. The countries must increase their 
business confidence in e-commerce sector to develop their services and get a larger 
return for their investments.
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 Many countries have followed the example of America, and have enacted new 
laws or tightened her intellectual property laws. Such practices limit the freedom of 
electronic and increase the control of states on this network, more than they do for 
other Medias. 

 A lot of countries have used the electronic techniques of control. China has got 
huge devices that can prevent the entry of the Chinese into the political sites, as well as 
tracking those who defy the ban. The Chinese government has used several techniques 
for filtering e-mail messages, allowing extraction of messages that include political 
words. 

 Thus we can say that the conflict moved from the upper class, where e-content 
is being circulated, to «logical layer», where companies and countries are trying to 
control the Internet protocols also, after that there was a long time of belief in its 
freedom. 

 Legislation in the Arab world is unfair and needs to be reviewed. The reason is 
the lack of specialization of this new branch of law, and the lack of knowledge about its 
developments. Arab Justice is far from the new changes and tries to resort to traditional 
school metaphors which does not help in a lot of cases, and greatly harms the human 
rights and does waste interests. You cannot talk about the lack of Arabic web sites 
(which are barely 1% of the sites on the network), or the small number of the users, 
regardless of the approach which governs the exercise of the right of freedom of opinion 
and expression and the right to exchange information in the Arab region, as well as 
the interest given to the situation of the basic infrastructure of telecommunications 
networks, as well as the content of those sites and its ways of attracting its visitors. The 
spread of illiteracy and poverty in the Arab world and the fluctuation of most Arab 
governments policies about what is offered by the Internet prevent the spread of the 
uses of Internet in the region. On this basis, we insist that the diffusion of the Internet 
in the Arab region passes through the commitment to the principle of freedom of 
opinion and expression and the right to information as a rule, and that it should not 
be wasted in any form, and that the law is the only responsible of the control of a site. 
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The Problematic of the application of the laws 
in the opened communication environment 

Dr. May Abdallah
 Chief Editor

 After 38 years from the arrival of broadcasting witch get to fifty million listeners, 
and the diffusion of television that took 13 years, the Internet has reached fifty million 
users in a period not exceeding four years. The estimated number of Internet users 
in the world today is 1.08 Milliards, while it was 400 million users only in 2000, and 
twenty million in 1995. So The Internet is until now the fastest growing new media in 
the world. 

 When it first appeared, the web represented an open environment, owned by 
nobody, which allowed people to practice many activities, and publish all they want. 
Over time, this picture has changed gradually, and the Internet has been under the 
influence of several dominances, including the dominance of countries and companies. 
This had an impact on the freedom of electronic expression and privacy and innovation 
within the virtual space of the International Network of the Web. 

 Soon, different countries began, through its laws and legislators, to extend 
its control over this new tool for communication and expression. The United States, 
for example, enacted several laws for government intervention in the Internet, under 
the pretext of protection of intellectual property sometimes, or to protect private 
property at other times. Its courts issued judgments about the Internet in more than 
one occasion, as exemplified in the case of the site «Napster» for music files, which we 
stopped by an American sentence.   It enacted «Digital Millennium copyright act». 
American laws were also issued that allow the executive authorities to track down and 
confiscate computers of people who abuse of intellectual property rights, including 
music files.
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