
 التعريف بحقوق اإلنسان
يعتبر موضوع حقوق اإلنسان من المواضيع الواسعة المضمون كثيرة اآلثار 
متعددة الجوانب" نظرًا لشموله طائفة كبيرة من الحقوق المختلفة ذات أوجه مدنية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية كذلك بسبب قدمه فهو قديم قدم اإلنسان نحاول في 

ن دون الولوج في تفاصيلها هذا المبحث تقديم صورة موجزة عن حقوق اإلنسا
وذلك لتناولها من قبل الكثير من الكتاب أو الباحثين نتناول في هذا المبحث 
حقوق اإلنسان في ثالثة مطالب نبين في المطلب األول ما ترمز إليه لغة 
واصطالحًا أما الثاني فيكون مخصصًا الستعراض تطور هذه الحقوق  عبر 

 الث فنبين فيه أساس حقوق اإلنسان. مراحل التاريخ المختلفة أما الث
 

 المطلب األول
 التعريف بحقوق اإلنسان

نتناول في هذا المطلب في جانبين نقف في الجانب األول عند المعنى 
 اللغوي لحقوق اإلنسان ونبين في الجانب الثاني تعريف حقوق اإلنسان. 

 
 أواًل. المعنى اللغوي لحقوق اإلنسان:

ان من كلمتين هما )حقوق( و )انسان( لذلك يتكون مصطلح حقوق اإلنس
وجب علينا تجزئة هذا المصطلح ومعرفة المعنى اللغوي لكل من اللفظتين قبل 

 المباشرة في بيان تعريف مصطلح حقوق اإلنسان: 
 



: وهي جمع حق وان للحق معاني عديدة حسب المعنى اللغوي للفظ الحقوق . أ
  . المواضع التي يأتي فيها ومن هذه المعاني

)الحق( هو البيان الواقع والواقع بصفة حتمية فحق األمر: أي هو ما صح وصدق 
 وثبت. 

أما في المنطق: فهو الواجب الذي ينبغي أن يطلب. أما في الشريعة اإلسالمية 
فقد عرف الحق بتعريفات متعددة من قبل الكثير من الفقهاء والمجتهدين سواء كان 

 .  فقه أو الفلسفةفي مجال تفسير القرآن أو أصول ال
 ومن هذه التعاريف: 

تعريف الشيخ الكبير القرافي: بأن حق اهلل أمره ونهيه وأن حق العبد هو  . أ
 مصالحه. 

تعريف الشيخ احمد فهمي أبو سنة "الحق هو ما ثبت في شرع اهلل تعالى   . ب
أو لإلنسان على الغير وأركان الحق أربعة ومنها يتألف وهي: الشيء الثابت، 
ومن يثبت له الحق، ومن يثبت عليه الحق، ومشروعية الشيء الثابت ويسمى 

 . بالمستحق
أما مفهوم الحق في القانون. فيمكن القول أن موضوع الحق قد نال قسطًا  

واسعًا في مجال القانون وجهدًا  كبيرًا في بحثه من قبل كتاب القانون وقد حفلت 
به الكثير من الكتب القانونية وذلك لالرتباط الشديد بين الحق والقانون بوصف 

و مصدر كل حق. وقد عرف الحق الحق نتيجة من نتائج القانون وان القانون ه
بتعريفات متعددة وظهرت مذاهب في بيان أساسه وأركانه ومن ابرز هذه 

 التعاريف: 



: الحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري
 .  القانون

: هو ما يشمل الذكر واألنثى وهو اسم مشتق ب. المعنى اللغوي للفظة اإلنسان
نس ووزنه )فعالن(. وقيل أنه مشتق من النسيان. وعلى هذا سمي من األ

 . اإلنسان أنسانًا أما لنسيانه أو لتأنسه

أما شرعًا فاإلنسان هو الكائن الحي المفكر الذي خلقه اهلل تعالى ألعمار 
" يا ايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةاألرض وعبادته كقوله تعالى "

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن " ، وقوله تعالى  الَِّذي َخَلَق  وقوله تعالى "  ""َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
 ". اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر 

الشريعة اإلسالمية أما  أما اصطالحًا فلم يأت الفقهاء بغير ما ذهبت اليه
 القانون فأنه يستند الى الشريعة اإلسالمية في تحديد شخصية اإلنسان وأهليته. 

 ثانيًا: المعنى االصطالحي لحقوق اإلنسان: 
بعد هذا البيان الموجز في تحليل مصطلح حقوق اإلنسان نجد أن الفقه قد 

ننا نجد أن اقرب هذه اختلف في محاوالته لوضع تعريف عام لحقوق اإلنسان إال أ
 التعاريف لبيان مفهوم حقوق اإلنسان هو: 

 
: هي قدرة اإلنسان على اختيار تصرفاته بنفسه وممارسة نشاطاته حقوق اإلنسان

المختلفة دون عوائق تفرضها السلطة الحاكمة مع مراعاة القيود المفروضة 
الجانب العملي  . ويعتبر هذا التعريف من انسب التعاريف لبيان لمصلحة المجتمع



والفعلي بعيدًا عن المثالية الموجودة في التعاريف الموضوعة بخصوص موضوع 
حقوق اإلنسان وان كان ال يمكننا إنكار صحة هذه المثالية ومن خالل هذه 
التعاريف يمكن أن نلتمس أهم خصائص حقوق اإلنسان وهو موضوع الفرع القادم 

 . 
 

 



 الفرع األول
 خصائص حقوق اإلنسان

إن حقوق اإلنسان تتمتع بخصائص ذات سمات عالمية ال يختص بها شعب 
 أو طائفة أو جماعة دون سواها ومن أبرز هذه الحقوق هي:

أن حقوق اإلنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن الدين أو الجنس أو  .1
االقتصادي أو حتى الوطني الرأي أو اللون أو اللغة أو األصل االجتماعي أو 

  . على الصعيد الدولي
حقوق اإلنسان ال تشترى وال تباع وال تكتسب وال تورث كونها ملكًا للناس  .2

 .  جميعًا كونهم بشرًا يحملون الصفة اإلنسانية
حقوق اإلنسان ال يمكن انتزاعها بالغصب أو القوة فليس من حق أي أحد أن  .3

ولو لم تعترف بها قوانين بالده أو حتى يحرم شخصًا من حقوقه كإنسان حتى 
 عندما تقيدها أو تنتهكها القوانين القائمة في بالده. 

حقوق اإلنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف بها كذلك هي غير قابلة للتجزئة وال  .4
 .  تسقط أو تكتسب بالتقادم

وهناك طائفة أخرى من الخصائص هي موضوع جدل ونقاش ونقد من قبل 
القانون الدولي والدستوري. ويمكننا القول ان تلك الخصائص التي  فقهاء وكتاب

تتمتع بها حقوق اإلنسان هي ما يبرر مالها من قدر وأهمية جعلت منها محل 
الكثير من االتفاقيات والمعاهدات الدولية وتصدرت بها دساتير اغلب الدول في 

 الوقت الحاضر. 
 



 الفرع الثاني
 أهمية حقوق اإلنسان

مية هذه الحقوق من كونها تعنى باإلنسان فهو العنصر األساسي في تبرز أه
الدولة وبالتالي فهي تهم الدول كونها تهم أفرادها وهو ما جعل الدول في القرن 
األخير تولي عناية كبيرة بحقوق اإلنسان سواء بالنص عليها في صلب الدستور 

لية متعلقة بهذا وتوفير ضمانات لمنع خرقها وتصديق الدول على معاهدات دو 
الشأن كإعالن حقوق اإلنسان الصادر من الجمعية العامة في األمم المتحدة في 

والعهدين الدوليين المتعلقين بحقوق اإلنسان المدنية  1441كانون األول  11
 1491واتفاقية هالست كيه عام  1411والسياسية واالقتصادية واالجتماعية عام 

 ية والتي يمكن ان نجليها باآلتي: هي أمثلة واضحة على هذه األهم
إن دراسة هذه الحقوق وتقنينها يجعلها من الوضوح بحيث ال يترك مجااًل  .1

لالستبداد أو االضطهاد من خالل التستر وراء غموض النصوص في انتهاك 
 حقوق اإلنسان أو تجاوزها. 

ان تقنين حقوق اإلنسان يؤدي إلى إبعاد شبح الظلم واالستبداد والسماح  .2
إلنسان بممارسة حقوقه األساسية في ظل نظام قانوني قائم على االعتراف ل

بالحقوق األساسية إلفراده ويعمل على احترامها وتوفير الضمانات الالزمة لها 
التي تحول دون تمرد اإلنسان داخل الدولة او حدوث اضطرابات وفتن داخل 

ات الحرة والمستقلة الدولة. ألن مجتمع الدولة يكون مبنيًا على أساس اإلراد
 إلفراده بعيدا عن أي شكل من أشكال الظلم واالستبداد. 



نسانية مثل حاالت أسرى الحروب وجرحاها والمركز  .3 نشوء مشكالت دولية  وا 
القانوني لالجئين واألقليات وغيرها الكثير من الحاالت مما يقتضي الوضع 

 .  ى التقيد والتسليم بهاضرورة بيان هذه الحقوق من قبل الدول كافة واالتفاق عل
إن اتجاه دول العالم نحو التكتل "أي دخول الدول في منظمات دولية أو  .4

اتحادات إقليمية" كاالتحاد األوربي واإلفريقي ومنظمة األمم المتحدة ونبذ 
الحروب باللجوء إلى الوسائل السلمية والدبلوماسية لحل النزاعات وتدخل 

على )مصالحها( يؤدي بطبيعة الحال الى  المنظمات أو تدخل الدول للحفاظ
 احترام حقوق الشعوب واألفراد على حد سواء. 

ان أهمية حقوق اإلنسان تكمن في ان مصدرها الشعب )حسب النظرية  .1
الديمقراطية( فاذا ما تنكر من يمارس السلطة لألصيل )الشعب( حقه جاز له 

 .   وقهفي هذه الحالة نزع السلطة عنه وايداعها لمن يحترم حق
 



 المطلب الثاني
 حقوق اإلنسان التطور التاريخي 

أن وجد اإلنسان على هذه  إن حقوق اإلنسان قديمة قدم اإلنسان نفسه فمنذ
األرض وجدت حقوقه معه وتطورت مع تطور الحضارات سنحاول في هذا 
المطلب إلقاء الضوء على حقوق اإلنسان في ظل الحضارات المختلفة في فرعين 
يكون األول مخصصًا لمعرفة حقوق اإلنسان في الحضارة اليونانية واإلغريقية 

مخصصًا لبيان حقوق اإلنسان في العصر واإلسالمية. أما الفرع الثاني فيكون 
 الحديث. 

 
 الفرع األول

 حقوق اإلنسان قديماً 
إن حقوق اإلنسان المعلنة اليوم لم تكن على هذه الشاكلة في الحضارات 
نما اعتراها الغموض واالستبداد وأصبحت امتيازًا تتمتع به فئة على  القديمة وا 

حتها وذلك حين قال الرسول حساب أخرى حتى جاءت الشريعة اإلسالمية فأوض
( الناس سواسية كأسنان المشط" وعليه نبحث حقوق اإلنسان في الحضارات" )

 القديمة كاألتي: 
 

 حقوق اإلنسان في الحضارات اليونانية:  .1
ذهب بعض الفقهاء الى القول بأن حقوق اإلنسان في جانبها السياسي قد 
ظهرت في الحضارة اليونانية حيث كان نظام الديمقراطية المباشرة يمثل نظام 



الحكم السائد آنذاك وكان المواطنون اليونانيون يحكمون ويباشرون سلطة الحكم 
عالن حالة  الحرب والسلم والنظر في المتمثلة بتعيين الحكام وعقد المعاهدات وا 

المسائل المالية وبذلك فأن الحضارة اليونانية قد اعترفت بالحقوق السياسية 
. حيث كان الحكم في  لمواطنيها متجاهلين الطبيعة االجتماعية لشعب اليونان

واقع األمر يمارس من قبل طبقة األشراف فاألحكام والقرارات التي كانت تناقش 
ا هي إال تعبير عن وجهة نظرهم ولم تكن لبقية الشعب في التجمعات العامة م

اليوناني سوى الموافقة عليه باإلجماع فمن غير المعقول ان نتصور أن يخالف 
فالح بسيط رأي كاهن أو قاضٍ  أو قائد جيوش وأن كان له بعض الحرية في 

ط أبداء رأيه حول المسائل البسيطة. لذلك فأن الحقوق السياسية كانت مقتصرة فق
على )حق الموافقة( وهي عبء أكثر من كونه حقًا بسبب  ما كان يصاحب ذلك 

 . من األعباء المالية والخدمة العسكرية
 
 :حقوق اإلنسان في الحضارة الرومانية .2

قامت الحضارة الرومانية على أساس من القوة والعنف والتوسع العسكري 
ني بشيء في مجال حقوق وكان نظام الحكم الروماني ال يختلف عن مثيله اليونا

اإلنسان غير أنه منح المواطنة الرومانية لكل األفراد في المناطق التي احتلها 
الجيش الروماني وما صاحب ذلك من أعباء مالية لم تقتصر على الشعب 
نما امتدت لتشمل جميع األفراد الذين يقعون تحت سيطرة ما  الروماني فقط وا 

أما المرأة فكانت منتهكة الحقوق ومسلوبة فليس يسمى باإلمبراطورية الرومانية. 
لها أي حقوق سياسية أو مدنية فمنذ والدتها تكون تحت سيطرة رب األسرة سيطرة 



مطلقة ثم تنتقل هذه  السيطرة إلى الزوج بعد زواجها ولم يكن للمرأة حق التعليم 
ه امتيازًا لكون التعليم عندهم مقتصرًا على األحرار األغنياء من الذكور باعتبار 

 .  الحقأ حتى العمل كانت تجبر عليه ولم يكن أجرها يوازي ما يتقاضاه الرجال
أما الحرية الدينية فقد شهدت العصور الرومانية أفظع حاالت االنتهاك 
قبال  لحرية العقيدة خاصة بعد ظهور المسيحية وانتشارها في المدن الرومانية وا 
الناس عليها فشكلت بذلك خطرا على الحضارة الرومانية حسب اعتقاد أباطرتها 

سيحيين وصدور قوانين مما دفعهم الى معاداتها حتى وصل األمر باضطهاد الم
بوجوب هدم كنائسهم واحراق كتبهم ومصادرة منازلهم وأموالهم واعتبارهم مدنسين 

 .  ومنبوذين يجب التخلص منهم عن طريق حرقهم
 : حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية .3

جاءت الشريعة اإلسالمية بإحكام عملية تجسد مبادئ ذات سمة شمولية 
اإلنسان من مظاهر الظلم والطغيان واالستبداد وعالمية تهدف إلى تخليص 

والتعسف والجهل والعبودية بتحرير عقل اإلنسان والمحافظة على كيانه واالعتراف 
  . بدوره في الحياة وصيانة كرامته وتقرير حريته

وعلى الرغم من أن حقوق اإلنسان لم ترد معنونة بهذا االصطالح في  
عة اإلسالمية بجميع أحكامها تتعلق بـ)اإلنسان( الشريعة اإلسالمية ذلك ألن الشري

مباشرة هدفًا وقصدًا فاإلسالم ينظم عالقة اإلنسان بربه أواًل ثم عالقة االنسان 
بنفسه ثانيأ ثم عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ثالثًا ثم عالقة اإلنسان بالطبيعة 

قويم والمنهاج والكون رابعًا ويرسم اإلسالم لإلنسان الصراط السوي والطريق ال
السديد ليحفظ له كل الحقوق ويصون له كل المصالح ثم يتيحها له ويضمن 



بقاءها واستمرارها والحفاظ عليها وان هذه الحقوق بطبيعتها قد فصلت بغاية 
الوضوح ولم تترك لمفاهيم عامة مبهمة فجاءت النصوص في القرآن والسنة محددة 

قد يصيبها فقد كفل اإلسالم لإلنسان حقه لتلك الحقوق مانعة ألي تجاوز وانتهاك 
َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس في الحياة فحرم كل اعتداء على هذا الحق كقوله تعالى " 

" ورتب عقوبة القصاص حماية لهذا َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعاً 
وذهبت  َصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي األَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن"َوَلُكْم ِفي اْلقِ  الحق لقوله تعالى: "

الشريعة اإلسالمية  الى ابعد من ذلك في الحفاظ على هذا الحق َفحرم االنتحار 
أو أذية النفس أو الجسد بأي شكل من األشكال بل حتى امتناع المسلم عن تناول 

َنى ِإنَُّه َكاَن قوله تعالى " عند المرض فحرم الزنا والقذف كما في الدواء َواَل َتْقَرُبوْا الزِّ
ورفع من قيمة العمل وحث عليه واعتباره فريضة على كل  َفاِحَشًة َوَساء َسِبياًل 

واقر َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَرى الّلُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن مسلم كقوله تعالى: "
" َوَأنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكم  لملكية الجماعية كما في قوله تعالى:اإلسالم الملكية الفردية وا

وتقرير  : َواَل تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل"وتحريم الربا كقوله تعالىمُّْسَتْخَلِفيَن ِفيِه"
َفَأنَت ُتْكِرُه : " أَ وقوله تعالى: " اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن"  مبدأ حرية العقيدة لقوله تعالى
ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تميزت بها النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنيَن" 

الشريعة اإلسالمية عن الشرائع السابقة كذلك حث اإلسالم على طلب العلم 
َيْرَفِع اللَُّه والتعليم باعتبار أن اإلسالم هو دين  العقل والعلم كقوله/ ص تعالى: " 

 .  الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت "



ن مسميات حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية واسعة ال مجال لحصرها  وا 
من كل ما له منفعة لإلنسان فهو حق له وواجب على غيره بعد هذا البيان الموجز 

 المية توصلنا إلى األتي: لطائفة من حقوق اإلنسان الواردة في الشريعة اإلس
في نظر اإلسالم هي واجبات دينية تقع على عاتق كل   أن حقوق اإلنسان .1

مسلم العمل بها فيثاب على فعله ويؤثم على تركها لذلك تعتبر حقوق 
اإلنسان في اإلسالم ضرورات ال مجرد حقوق يمكن التنازل عنها أو 

 التغاضي عنها فهي من مقومات الحياة اإلنسانية. 
إن حقوق اإلنسان تشمل أحكام الشريعة اإلسالمية عامة فكل تصرف  .2

 يصدر عن اإلنسان فيه حق هو واجب تجاه اهلل ونفسه واآلخرين. 
ال يمكن االدعاء بتطبيق حقوق االنسان اال إذا التزم كل مسلم بتطبيق  .3

أحكام الشريعة اإلسالمية كاملة ألن اإلسالم دين الكل وبذلك فأن حقوق 
تسمو مع ازدياد التقوى واإليمان ومدى التزام الدول اإلسالمية   اإلنسان

 بمبادئ اإلسالم والتقيد بإحكامه. 
إن حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية هي ليست حقوقًا فردية أو حقوقًا  .4

نما هي حقوق مقررة لجميع الناس كما في قوله  خاصة بالمسلمين وا 
  . ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّهْم" ِكتَاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيكَ تعالى:"

 



 الفرع الثاني
 حقوق اإلنسان حديثا  

ال يمكن أن نلمس حقوق اإلنسان في العصر الحديث من غير الوقوف عند 
بعض الوقائع التي كان لها تأثير بالغ في الكشف عن حقوق اإلنسان واالهتمام 
بها استجابًة لنقمة الشعوب اتجاه استبداد الحكام وظهور رأي عام صريح تجسد 

اعتراف الحكام بهذه  في المطالبات والثورات وآراء الكتاب والفالسفة بضرورة
الحقوق ولعل اقدم الدول األوربية التي استطاعت شعوبها انتزاع بعض هذه 

الذي قام بتدوين هذه الحقوق في وثائق  الحقوق من الحكام هو الشعب البريطاني
( عـام MAGN CARTAقانونية اكتسبت شهرة عالمية مثل العهد االعظـم )

وقانون  2211( عام PTOHNT .Petitionم وعريضـة الحـقـوق   )2121
م وعلى الرغم من أن هذه الوثائق من 2211 ( عام Bill of Rightsالحقوق )

فإن تأثيرها لم يتعد حدود الدولة  ، أولى الوثائق القانونية المنظمة لحقوق اإلنسان
التي انتشرت مبادئها في تحقيق  2811البريطانية بخالف الثورة الفرنسية لسنة  

ية والرخاء والمساواة بين المواطنين في كافة الدول األوربية فحركت العدل والحر 
الرأي العام في تلك الدول باتجاه المطالبة بتلك الحقوق وجاءت التشريعات 
الداخلية بنصوص قانونية تجعل من حقوق اإلنسان وحريته أساس السلطة وسبب 

لسلطة م الموضوع من قبل ا2811م ودستور 2812استمرارها منها دستور
. فعملت تلك السلطة على ترسيخ تلك المبادئ في شكل قوانين تطبق  التشريعية

على أفراد الشعب الفرنسي كافة دون استثناء كما حاول الشعب األلماني أن يسير 
على هذا المنوال في الدعوة إلى المطالبة بحقوقه وتقييد الملكية المطلقة بدستور 



عب األلماني وهو ما تحقق في دستور عام يسن من قبل مجلس يمثل أعضاؤه الش
 .   م حيث كان أول دستور ألماني في ظل الملكية الدستورية2181

أما في روسيا فقد عانى الشعب الروسي من الحكم االستبدادي طيلة قرون لم 
تحترم فيها حقوقه كونها لم تعرف أصال إال أن واقع األمر قد تغير بعد انتشار 

 ية. مبادئ الثورة الفرنس
فحاول الشعب الروسي عندها المطالبة بحقوقه وبعد نضال مرير اضطر 
القيصر نيقوال الثاني الى الرضوخ لمطالب شعبه فأنشأ البرلمان الروسي وعلى 
الرغم من ذلك فقد استمر نضال الشعب الروسي في محاربة السلطات المطلقة 

ر أول دستور م الذي يعتب2191للقيصر حتى نجح في تقييدها بدستور عام 
روسي اقر حقوق اإلنسان والغى الرقابة المفروضة على الصحف وأقر حرية 

 .  االجتماع وتعدد األحزاب
ان ما جرى في فرنسا وألمانيا وروسيا وقبلهن بريطانيا هو صورة موجزة عن 
ما حدث في الدول األوربية في أواخر القرن السادس عشر والقرنين السابع والثامن 

أن الثورة األمريكية كان لها تأثير أكبر في نشر مبادئ الحرية عشر كذلك ف
واالستقالل والتي أصبحت من المبادئ التي تراعى في الدساتير األمريكية كافة 

م ودساتير دول أمريكا الالتينية مثل دستور المكسيك عام 2818منذ دستور 
 . م2119

أما على الصعيد الدولي فكان اهتمام المجتمع الدولي بحقوق اإلنسان 
م لتحريم االتجار 2111مقتصرًا على حاالت معينة مثل ما جاء في اتفاقية برلين 



م لتحريم التجارة بالرق األبيض 2198بالرق ومثله ما جاء في اتفاقية باريس عام 
 .  فقط

دستورها نصوصًا خاصة  أما في عهد عصبة األمم المتحدة فلم يتضمن
لحماية حقوق اإلنسان باستثناء إنشاء منظمة العمل الدولي وبعد احداث الحرب 
العالمية الثانية وما خلفته من دمار في البنية االقتصادية واالجتماعية في كثير 
من الدول نتج عنها ترسيخ قناعة لدى الدول والشعوب بوجوب احترام حقوق 

السالم الدوليين حيث أصبح ينظر إلى حقوق اإلنسان من اإلنسان وتوفير األمن و 
منظور واسع وشامل وبذلك قد انتقل موضوع حقوق اإلنسان من المجال الوطني 
إلى المجال الدولي وليس العكس مما ذهب معه بعض الفقهاء الى القول ان نشأة 

ت حقوق اإلنسان كانت في كنف القانون الدولي ثم القت تطبيقها في التشريعا
الداخلية للدول إال أن التطور الكبير في مجال حقوق اإلنسان بدأ مع قيام منظمة 
األمم المتحدة التي أشارت في ميثاقها بصورة واضحة إلى حقوق اإلنسان كديباجة 
الميثاق ومواد عدة من الميثاق هذا ولم يقتصر ميثاق األمم المتحدة على مجرد 

نما ن ص ميثاق األمم المتحدة على إنشاء عدد النص على وجود حقوق اإلنسان وا 
من األجهزة واللجان المختصة بموضوع حقوق اإلنسان التي تهدف إلى إنماء 
العمل والتعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان وتعزيز االعتراف الدولي في 
مجال حقوق اإلنسان وضمان االعتراف بها ودفع التعويضات الدولية المتعلقة بها 

ياها واقتراح مشروعات االتفاقات الدولية الالزمة لتحقيق هذا الهدف والنظر بقضا
إضافة إلى عقد المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ونشر الدراسات 

 . واإلحصاءات إضافة إلى إقامة العديد من األنشطة المتعلقة بحقوق اإلنسان



حد بل أن إن نشاطات األمم المتحدة في هذا المجال لم تقف عند هذا ال
المنظمة قد ساهمت في عقد الكثير من االتفاقيات الدولية التي كان لها تأثير بالغ 
في الكثير من التشريعات الوطنية بل أن تأثيرها قد نال حتى من احكام المحاكم 
الدولية منها والوطنية فكثير من النصوص الواردة في ميثاق األمم المتحدة 

حولت الى معاهدات دولية ملزمة للدول األطراف والمتعلقة بحقوق اإلنسان قد ت
من الميثاق نصت على أن )اإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان  21فالمادة 

والحريات للناس جميعًا بال تمييز( كانت األساس بإصدار اإلعالن العالمي لحقوق 
م الذي كان له تأثير بالغ على المعاهدات الدولية وحتى 2181اإلنسان عام 

بعض الدول وقوانينها التي نصت على وجوب التقيد باحكامه مثل دستور  دساتير
م في المادة 2112منه دستور موريتانيا لسنة  1م في المادة 2111اليمن لسنة 

 منه.  21
كذلك الحال بالنسبة للعهدين الدوليين للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

تهما الجمعية العامة لألمم والثقافية والحقوق المدنية والسياسية اللذين اصدر 
والذين يشكالن مع اإلعالن ابرز االتفاقيات الدولية  21/21/2122المتحدة في 

في هذا المجال. ومع تطور أجهزة األمم المتحدة قد ساهمت األمم المتحدة على 
 . عقد طائفة كبيرة من اإلعالنات والمعاهدات المتعلقة بمجال حقوق اإلنسان

 



 المطلب الثالث 
 أساس حقوق اإلنسان 

ظهرت المناداة بحقوق اإلنسان عبر التاريخ بمراحله المختلفة وتجلت في 
الشريعة اإلسالمية بالنصوص القرآنية واألحاديث النبوية واألحكام العملية وبرزت 
بشكل فلسفي في القرن الثامن عشر بظهور طائفة من الفقهاء والفالسفة الذين 

صبحت أحدى المبادئ دافعوا عنها حتى استقرت في الضمير اإلنساني فأ
 األساسية في دساتير وقوانين الدول. 

لكن األسس التي انطلقت منها حقوق اإلنسان كانت متباينة سنحاول في هذا 
المطلب مناقشتها في فرعين فيكون األول لبحث األساس الفلسفي والفكري لحقوق 

 اإلنسان وفي الفرع الثاني نبين فيه األساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان. 
 

 الفرع األول
 األساس الفلسفي والفكري لحقوق اإلنسان

اختلفت اآلراء والنظريات التي انطلقت منها الدعوة لحقوق اإلنسان ولعل 
ابرز هذه النظريات التي حاول الفقهاء اسناد حقوق اإلنسان لها هي نظرية العقد 

 االجتماعي ونظرية الحقوق الطبيعية. 
 

 : أواًل. نظرية العقد االجتماعي
يرى أكثر المفكرين والفالسفة في اوربا أن حقوق اإلنسان ترجع إلى نظرية 
العقد االجتماعي التي نادى بها كل من هوبز ولوك وأرسى دعائمها جان جاك 



روسو وتتلخص نظرية العقد االجتماعي بأن هناك "عقدًا أو باألحرى اتفاقًا ثنائيًا" 
تنازل األفراد عن بعض حقوقهم  غير مكتوب بين الحاكم واألفراد تم بموجبه

األصلية "أي بعض حقوق اإلنسان إلى الحاكم" على أن يتولى السلطة ليضمن 
تحقيق بقية الحقوق لألفراد ضمن إطار مجتمع منتظم تحدد فيه سلطة الحاكم 
ويتولى تنظيم األمور في إطاره ويتحدد للناس حقوقهم واختلف أصحاب هذه 

إطراف العقد. فيرى هوبز أن الحاكم يتمتع بسلطة النظرية في تحديد التزامات 
مطلقة بهذا الحق لكون الناس قد تنازلوا عن حقوقهم الطبيعية فيكون للحاكم عندئذ 
السلطات المطلقة في سن القوانين وعقد المعاهدات وتوقيع العقوبات وتنظيم 

م القضاء ثم اعترف هوبز بحق اإلنسان بالتمرد والعصيان إذا ما شعر بالظل
واالستبداد أي يتحلل من العقد ولكن رأيه هذا اصطدم بحق الحاكم بالعقاب ومنه 

 .  الموت
أما لوك فذهب إلى عكس ذلك بقوله أن هذا العقد هو ملزم للطرفين "الحاكم 
واألفراد ألنه عقد على االنتقال من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة" فيختار األفراد 

 العقد فإذا استبد جاز لألفراد عزله. الحاكم الذي يلتزم بتنفيذ 
أما روسو فقال أن أطراف العقد متساوون تمامًا وهم الحكام والمحكمون وأن 
الجميع قد تنازلوا عن حقوقهم للمجتمع وأن النظام االجتماعي هو أساس كل 

 .  الحقوق
  

 ثانيًا: الحقوق الطبيعية:



اإلنسان ترتبط بمفهوم الحق ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن طبيعة حقوق 
الطبيعي وطبقًا لهذا المفهوم فأن اإلنسان بطبيعته اإلنسانية يمتلك مجموعة من 
الحقوق المالزمة لطبيعته التي ال يمكن تجاهلها من دون المساس بهذه الطبيعة. 
وتنطوي الحقوق الطبيعية التي تجسدها حقوق اإلنسان في ظل القانون الطبيعي 

القانون الوضعي وهو ملزم لجميع الشعوب والحكام لما يتمتع به  الذي يسمو على
من قيم ومثل إنسانية سامية كما أن هذا القانون ال يرتبط بسلطة عليا وال يقترن 

 .  بعقوبات ألنه يستمد وجوده من طبيعته الخاصة
أما القانون الوضعي فيعود له سلطة اإلقرار بهذه الحقوق وحمايتها وهذا ما 

يه بوضوح الرئيس األمريكي جيفرسون بخطبته الشهيرة بمناسبة إعالن أشار إل
م حيث قال "أن الناس يملكون بعض الحقوق الطبيعية التي 9771االستقالل عام 

ال يمكن التنازل عنها كحق الحياة والحرية والتطلع نحو السعادة وأضاف بأن دور 
ذه الحقوق فإذا ما الحكومة يقتصر على تقديم الضمانات الالزمة لممارسة ه

قصرت في وظيفتها فأن المحكومين يملكون بموجب "القانون الطبيعي" الحق في 
  ا .التمرد عليه

 



 الفرع الثاني
 األساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان

يقوم األساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان على مبدأ "التكريم اإللهي لإلنسان" 
فاإلنسان مكرم لتكريم اهلل تعالى له وتفضيله وتمييزه عن سائر المخلوقات ولعل 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ  أبرز وصف لهذا التكريم قوله تعالى: " َوَلَقْد َكرَّ
ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل" ومن  َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

( عليه السالممظاهر هذا التكريم أن اهلل أمر المالئكة بالسجود للنبي أدم )
ْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدواتعظيمًا له كما في قوله تعالىاحترامًا و  " : "َواِ 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي  وجعل اإلنسان خليفة في األرض كقوله تعالى: " َواِ 
وسخر ما في السموات  واألرض لمصلحة اإلنسان َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة" 

َر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض" تعالى: لهكقو  لذلك فأن حقوق  َوَسخَّ
اإلنسان جاءت على شكل نصوص قرآنية أمره فهي واجب على كل مسلم 
وبالتالي فأن هناك انتهاكًا لهذه الحقوق أو حتى عدم احترامها يعني التعدي 

بين الحق والباطل والعدل والظلم على حقوق اهلل وما حقوق اهلل إال الفيصل ما 
تْلَك ُحُدوُد والحالل والحرام فهي واجبات على المسلمين كما في قوله تعالى: "ِ 

وما حقوق اإلنسان  الّلِه َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد الّلِه َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن" 
  إال جوهر هذه الحدود.

مية هي العمل على تحقيق مصال  الناس كافة في فغاية الشريعة اإلسال
الدنيا واِلخرة وهو ما أشار إليه العالمة ابن القيم رحمه اهلل :وان الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصال  العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة 



 
 

لى كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إ
المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة. وان أدخلت فيها بتأويل ما 
فالشريعة عدل اهلل بين عباده ورحمة بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة 

  ( اتم داللة وأصدقها". عليه وعلى صدق الرسول )
 
 



 وسائل تأثير الرأي العام

تعد األحزاب السياسية والصحافة الحرة من أهم الوسائل التي يستخدمها الرأي 
العام للتأثير بسلطات الدولة والضغط عليها في حالة مساسها بالحقوق والحريات 

 العامة: 

وعلى الرغم من حاله العداء القائمة بين الحكومة من جهة واألحزاب 
السياسية والصحافة من جهة ثانية منذ القدم حيث كانت الدول تنظر لألحزاب 
والصحافة على أنها مجرد كيانات تضم األفراد المنشقين والمتمردين هدفها 

لسلطات األساسي أحداث الشغب ونشر الفوضى ووضع العراقيل أمام نشاط ا
بقصد منعها من إدارة شؤون الدولة وتسيير مرافقها بالشكل الذي يخدم المصلحة 
العامة. اضافة الى تشويه صورة الحكومة لدى األفراد لزعزعة ثقتهم بها ونقد كل 
ما يصدر عنها من قوانين وقرارات وتفسيره على أنه ضد مصلحة األفراد. لهذا 

لبوليسية، على محاربة األحزاب والصحافة كانت الدولة تعمل بمختلف الوسائل ا
اينما وجدت. ولكن بمرور الزمن وما حمله من إحداث بدأت تنكشف للعيان 
األهداف الحقيقية لألحزاب السياسية والصحافة في مراقبة نشاط السلطات ووضع 
يدها على ممارستها الخاطئة ومحاولة تصحيحها وايجاد الحلول لمشكالتها 

لى دورها في توعية الرأي العام وتوجيهه كقوة سياسية ال يستهان المتعددة اضافة إ
بها للوقوف بوجه الحكومات المستبدة لمنعها من التعسف في استعمال سلطتها 
خصوصا في مجال حقوق اإلنسان. لهذا أخذت الحكومات في الوقت الحاضر 

يجاد  القوانين االهتمام بها ومحاولة كسب ودها بل وحتى االشتراك في نشاطها وا 
المنظمة لها. نحاول في هذا الفصل البحث في األحزاب السياسية والصحافة 
لكونهما يعدان من وسائل تأثير الرأي العام في مبحثين يكون األول مخصصًا 



لبحث األحزاب السياسية من حيث تأثيرها على حقوق اإلنسان من خالل الوقوف 
 ا في توعية الرأي العام. على نشاطها في مختلف األنظمة السياسية ودوره

أما المبحث الثاني: فسيكون مخصصًا للبحث في دور الصحافة من خالل البحث 
في ضمانات حرية الصحافة والوقوف أخيرًا على بحث النشاط الرقابي للصحافة 

 وأثره على حقوق اإلنسان. 

 

 المبحث األول

 األحزاب السياسية

ن أهم الكيانات القائمة في الدولة تعد األحزاب السياسية في الوقت الحاضر م
الحديثة التي ال تستطيع أن تقوم بدونها أو أن تتجاهلها باعتبارها من أحدى القوى 

 المحركة لتشريع القوانين أو اتخاذ القرارات السياسية في داخل كل دولة.   

فاذا كان لألحزاب السياسية هذا التأثير في الدولة فهي تتأثر في الوقت نفسه 
رأي العام باعتباره مصدر سلطاتها وأساس تأثيرها وقوتها. التي تهتز عند بال

تعرض الرأي العام النتهاك حقوق وحريات أفراده. سنحاول في هذا البحث الوقوف 
عند هذه الوسيلة في مطلبين. نبين في المطلب األول نشاط األحزاب السياسية في 

ذلك على حقوق اإلنسان في حالة عدة أنظمة سياسية وعالقته بالرأي العام وأثر 
المساس بها من قبل السلطة الحاكمة أما في المطلب الثاني فسنبين فيه دور 

 األحزاب السياسية في توعية الرأي العام ورفع مداركه السياسية.

 



 المطلب األول

 نشاط األحزاب السياسية وأثره على حقوق اإلنسان

إلى أخرى باختالف األنظمة أن نشاط األحزاب السياسية يختلف من دولة 
السياسية القائمة فيها هذا من جهة وعلى موقف األحزاب السياسية اتجاه السلطة 
من حيث كونها تمارس السلطة أو تشارك فيها أو أنها تتخذ جانب المعارض من 
جهة اخرى. وعلى هذا األساس سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع نقف فيها 

السياسية وأثره على حقوق اإلنسان إذا كان الحزب ذاته على نشاط األحزاب 
يمارس السلطة في الفرع األول. أو إذا كان معارضًا للسلطة وذلك في الفرع 
الثاني. أو في حالة اشتراكه بالسلطة في الفرع الثالث وعلى أساس األنظمة 

 القانونية السائدة في الدولة.  

 

 الفرع األول

 ي الدول ذات نظام الحزب الواحدنشاط األحزاب السياسية ف

لون جديد  يذهب بعض الفقهاء  إلى القول بان نظام الحزب الواحد ما هو اال
لنظام سياسي قديم هو النظام االستبدادي الذي تكون مهمته األساسية توطيد 
سلطان الحاكم وحمايته وضمان استمراره ويقضي هذا النظام بوجود حزب وحيد 
يمارس السلطة يلجأ إلى تبرير احتكاره للسلطة إلى نظريات تكاد تتفق مع المبادئ 

وفي هذا النظام يفقد مبدأ الفصل بين السلطات  والمفاهيم السائدة لدى الرأي العام.



أساسه ذلك الن السلطات في الدولة تكون بيد حزب واحد فهي بالنتيجة تقع تحت 
توجيه وسلطة واحدة ومن ثم فان انتهاك حقوق األفراد وحرياتهم بقوانين تشرع من 

إذ  قبل السلطة أو حتى بقرارات صادرة من قبل سلطتها التنفيذية تصبح مشروعة
ال يكون هناك رقابة عليها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان أو السلطة 

 . القضائية

فال يمكن تصور قيام البرلمان الذي ينتمي أعضاؤه للحزب بمحاسبة السلطة 
التنفيذية المشتقة من نفس الحزب كذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية. فالرقابة 

ون غالبا داخل البرلمان من قبل لجنة متقدمة من أعضائه في مثل هذا النظام تك
ولها كيانها الخاص بها وتضطلع بمهمة مراقبة تصرفات أعضاء الحزب وهذه 
نما تكون  الرقابة ال تظهر على صعيد البرلمان والقضاء اال في حاالت محدودة وا 
داخل اجتماعات الحزب وهي ال تهدف إلى الطعن في تصرفات أعضاء الحزب 

لذين يتولون الوظائف العامة. حتى إذا كان فيها مساس بحقوق اإلنسان أو كانت ا
تتفق مع سياسة ونهج الحزب الحاكم وبغض النظر عن حقوق المحكومين 
وحرياتهم وهذه اللجنة ال تهدف في رقابتها الى الطعن في سياسة الحزب حتى وأن 

نما تسعى ا لى تقويمها عن طريق كانت مخالفة لدستور الدولة أو قوانينها وا 
. أما السلطة القضائية،  االنتقاد الذاتي فهي تمثل االتجاه المتطرف داخل الحزب

فتكون غالبا مغلولة اليد في هذا النظام ونتيجة لذلك فان الدول ذات النظام 
الحزبي الواحد تواجه عدة عقبات تأتي في مقدمتها قيام حالة من االنعزال ما بين 

. والتي تصل مع استمرار  هة والسلطة الحاكمة من جهة أخرىالرأي العام من ج
سياسة الحزب القائمة على تقييد حقوق وحريات األفراد الى حالة من العداء الدائم. 



وفي محاولة منها للتغلب على هذه الحالة فان الحزب الحاكم يقوم بتغلغل داخل 
مكن من األعضاء. أوساط الرأي العام للتأثير عليه عن طريق كسب أكبر عدد م

المؤيدين لسياسة الحزب إضافة الى الوعد بالقيام بمشاريع أصالحية وتشريع 
 .  القوانين المتضمنة هامشًا من الحقوق والحريات وذلك وفقا لسياسة الحزب القائم

كذلك قيام الحزب الحاكم بتبني برامج تكاد تتفق في بعض جوانبها مع اتجاهات 
إال أن تلك السياسة المتبعة في الدول التي تأخذ بنظام  الرأي العام داخل الدولة

الحزب الواحد وما تقوم عليه من وجوب فرض قيود على حقوق األفراد وحرياتهم 
التي تكون في مقدمتها حرية الرأي وحرية التعبير عنه أضافة إلى ما يصدر من 

حريات قبل السلطة التنفيذية من قرارات تمس بصورة مباشرة تلك الحقوق وال
وتجاهلها من قبل األجهزة الرقابية للسلطات القضائية فان ذلك سيؤدي بالنتيجة 
إلى قيام او نشوء أنواع أخرى من األحزاب السياسة إال وهي األحزاب السرية التي 
تأخذ على عاتقها مسؤولية توعية الرأي العام بحقوقه وحرياته المسلوبة عن طريق 

الفة للحزب الحاكم وفضح سياسته وتهميش الكشف عن جميع الممارسات المخ
نهجه القائم على ترسيخ السلطة اضافة إلى ما تقوم به السلطة التنفيذية من 
انتهاك لحقوق األفراد وحرياتهم، دون أن تكون هناك رقابة عليها من قبل البرلمان 
على اعتبار أن أعضاءه ال يمثلون الرأي العام في حين تكون رقابة السلطة 

. إن ما تهدف إليه األحزاب السرية بالدرجة األساسية هو  ئية شبه معدومةالقضا
توحيد اتجاهات الرأي العام وتعبئتها اتجاه السلطة الحاكمة. وذلك للمطالبة بحقوقه 
وحرياته المغصوبة التي ال يمكن أن تتحقق من وجهة نظر األحزاب السرية إال 

حاكم وتوليها لشؤون الحكم لكونها من خالل تغيير السلطة الحاكمة اي الحزب ال



تعد الممثل الحقيقي للرأي العام المؤمن بضرورة توفير الحقوق والحريات والعمل 
على صيانتها بالضمانات الالزمة. األمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة 
تأييد الرأي العام لها وهنا ال يمكن للحزب الحاكم مواجهة اتجاهات الرأي العام 

لب برفع القيود المفروضة على حقوقه وحرياته وتوفير القدر الالزم من المطا
. إال من خالل أتباع أحدى طريقتين تتمثل األولى باستجابة السلطات  الحماية

الحاكمة التجاهات الرأي العام عن طريق القيام بإصالحات ديمقراطية واسعة يأتي 
نتخاب أعضاء يمثلون الرأي في مقدمتها أجراء انتخابات على أساس ديمقراطي ال

العام داخل البرلمان لتشريع قوانين تهدف إلى أقرار مبادئ حقوق اإلنسان وتوفير 
كامل الضمانات لها عن طريق تفعيل دور السلطات القضائية داخل الدولة 
وتحديد صالحيات السلطة التنفيذية بقوانين وقيام مسؤوليتها في حالة مخالفتها 

 .  ما يمكن أن نسميه بالطريقة المثالية لتلك القوانين. وهو

أما الطريقة الثانية: فتكون برفض الحزب الحاكم المتمثل بالسلطة السياسية داخل 
الدولة لمطاليب الرأي العام ومواجهة تلك المطاليب بإجراءات قسرية عن طريق 

جهازها البوليسي ومالحقة أعضاء  توسيع صالحيات السلطة التنفيذية وتفعيل
األحزاب السرية واعتبارهم من المجرمين حتى وصل األمر في بعض األحيان إلى 
اعتبارهم من العمالء الخائنين لبالدهم وما عاقبة تلك اإلجراءات إال المساهمة في 
زيادة الهوة ما بين الرأي العام من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى. وهنا ال 

ن للرأي العام وهو يسعى للمطالبة بحقوقه وحرياته اال الثورة على نظام الحكم يكو 
صالح األوضاع القائمة فيه من فساد إداري  القائم بهدف تغيير أساس الحكم فيه وا 

 وغياب دور السلطة القضائية مع وجود برلمان ال يمثل أعضاء الشعب. 



 الفرع الثاني

 نشاط األحزاب السياسية في الدول ذات نظام الحزبين

يقوم هذا النظام على أساس وجود حزبين كبيرين في الدولة يتنافسان فيما بينهما 
للوصول إلى السلطة عن طريق كسب تأييد الرأي العام ألحدهما يتحقق عن 
طريق الفوز باالنتخابات. هذا وال يغير من الطبيعة القانونية لهذا النظام وجود 

عد ضعيفة التأثير في الرأي العام أحزاب أخرى إلى جانب هذين الحزبين. لكونها ت
نما تمثل طائفة منه. أو لكونها  ذلك أما لكونها ال تمثل الرأي العام بمجموعه وا 
حديثة التأسيس قليلة التاريخ مقارنة بما يختص به الحزبان الرئيسيان من تأييد 
للرأي العام األمر الذي يعود إلى عوامل متعددة يتصدرها قدم هذين الحزبين من 

ة ومن جهة أخرى مواقفها اتجاه السلطة أضافةً  الى أن مبادئ هذين الحزبين جه
 . قد ترسخت لدى الرأي العام

 

إال أن وجود هذه األحزاب قد يؤدي في بعض األحيان إلى صعوبة التمييز بين 
نظام الحزبين ونظام تعدد األحزاب السياسية في داخل الدولة على المدى الطويل 

سكسونية. ومع هذا فان هذا النظام ا النظام أغلب الدول االنكلو بهذ هذا وقد أخذت
قد وجد مثيال له في بعض دول أمريكا الالتينية كالبرازيل والسلفادور.  وتعد 
الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا من أبرز الدول التي أخـذت بنظام الحزبين 

. هذا ويرى  النظامين  ومنذ فترة طويلة على الرغم من وجود فوارق كبيرة بين
جانب من الفقه أن نظام الحزبين ال يختلف عن نظام الحزب الواحد من حيث 



كونه يؤدي عند تطبيقه إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات وسواء كان ذلك في 
الدول ذات نظام الحكم البرلماني أو النظام الملكي المقيد بالبرلمان أو النظام 

النظام البرلماني وعلى الرغم من أن دساتيرها تنص الرئاسي. ففي الدول ذات 
على مبدأ الفصل بين السلطات والسيما السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية 
وضرورة ممارسة اختصاصات كل منها من قبل هيئة خاصة بها نجد أن هذا 
الفصل ال يمكن تحقيقه من الناحية العملية في ظل وجود حزبين كبيرين داخل 

ة ذلك ألن فوز أحدهما في االنتخابات يعني ضمان األغلبية البرلمانية وبذلك الدول
تكاد تكون السلطة التشريعية خاضعة لذلك الحزب وبما إن الوزارة أي السلطة 
التنفيذية في النظام البرلماني تنبثق من قبل األغلبية البرلمانية تكون السلطة 

جهة واحدة تؤثر بكال السلطتين في التنفيذية أيضًا خاضعة لحزب واحد أي وجود 
االخفاء وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي تقضي بوجوب الفصل بين 
السلطات وهذا األمر يؤدي ايضا إلى التأثير على الوظيفة الرقابية للسلطة 

. فال يمكننا أن  التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية والسيما حق إقالة الوزارة
غلبية البرلمانية التي تنتمي إلى أحد الحزبين الفائزين في نتصور قيام األ

االنتخابات بإقالة وزارة ذلك الحزب كما ال يمكننا تصور حل البرلمان من قبل 
وزارة ذلك الحزب. ولهذا يالحظ في بريطانيا مثال باعتبارها دولة ذات نظام نيابي 

ن استقالت وزارة بسبب قيام تأخذ بنظام الحزبين انه لم يحدث في تاريخها النيابي أ
البرلمان بحجب الثقة عنها. كذلك لم يرد في تاريخها حل البرلمان قبل انتهاء مدة 
نيابته من قبل الوزارة حتى وأن اشتدت الخالفات بينهما ذلك لكون الوزارة منبثقة 
ل من البرلمان وبالتالي فان األغلبية يكون تأثيرها في الوزارة مشابهًا لتأثيرها داخ



. كذلك الحال بالنسبة  البرلمان وهي نفسها تتبع أحد الحزبين الفائز باالنتخابات
للدول ذات نظام الملكية المقيدة بالبرلمان أو النظام الرئاسي اللذين يقومان على 
مبدأ الفصل بين السلطات فان وجود حزبين كبيرين في الدولة يؤثر بصوره مباشرة 

يضا ولهذا يالحظ في الواليات المتحدة على مبدأ الفصل بين السلطات أ
األمريكية، وعلى الرغم من أن الدستور يقضي بفصل السلطة التشريعية عن 
السلطة التنفيذية، فأننا نجد من الناحية العملية أن هاتين السلطتين مرتبطتان 
أحداهما باألحزاب بنفس التوجيه في الكثير من األحيان وذلك لوجود حزبين 

. وهنا يذهب بعض الفقهاء إلى  دولة على النحو الذي سبق أن بيناهكبيرين في ال
القول بان حقوق اإلنسان ال تكون بمأمن من تعسف السلطة التنفيذية أو تقييدها 

. اال أننا نخالف ذلك بالقول بان نظام  بقوانين جائرة من قبل السلطة التشريعية
قبل الحزب اآلخر، الحزبين يقوم بخلق معارضة ذات أساس قوي ومنظم من 

الحزب الذي لم يفز باالنتخابات فيمارس نشاطه في مراقبة الهيئة الحاكمة وهو في 
صف المعارضة منذ اللحظة األولى التي يتسلم حزب األغلبية زمام الحكم فيقوم 
بمراقبة جميع التصرفات ومواقف الحزب الحاكم وما يصدر عنه من قرارات 

فراد وحرياتهم فيتناولها بالشرح والتحليل ثم خصوصا إذا كانت تمس بحقوق األ
النقد والتجريح أخيرا وسواء أكان ذلك في داخل البرلمان أو خارجه ففي داخل 
البرلمان، يعمل هذا الحزب ومن خالل ممثليه على مناقشة جميع تصرفات الحزب 

تلحق الحاكم الذي يتولى جانب الوزارة وكافة القرارات الصادرة عنه والتي يمكن أن 
اضرارا بالمصلحة العامة أو يكون فيها اعتداء على حقوق وحريات األفراد اضافة 
الى أظهار عيوب الحكومة وتجريح سياستها ويتم ذلك عن طريق ما يمكن ان 



يمارسه النائب في البرلمان وبمساندة حزبه الذي قدمه الرأي العام باعتباره المرشح 
ان اال أن هنالك بعض الفقهاء ممن يوجهون األمثل لتمثيل الشعب في داخل البرلم

النقد على العالقة القائمة ما بين عضو البرلمان والحزب الذي رشحه في 
االنتخابات بالقول بان النائب يتحول نتيجة لهذه العالقة الى مجرد أداة بيد حزبه 
 يحركه كيف يشاء وبما يتفق مع أهداف ومصالح الحزب الذي ينتمي إليه النائب 

بخالف ما يجب ان يرمي اليه نشاط النائب داخل البرلمان من وجوب  ذلك
تحقيق المصلحة العامة ال مصلحة حزبه كونه أصبح يمثل الشعب بأكمله. اإل 
أننا نخالف ذلك بالقول بان مرشح الحزب إذا ما فاز باالنتخابات وأضحى نائبا في 

موع أفراده لكي يمثل البرلمان فان والءه يجب أن يكون للشعب الذي انتخبه بمج
 مصالح الشعب كافة. 

ولذلك فان عمله يجب أن ينصب على تحقيق المصلحة العامة ال مصلحة 
حزبه. ذلك الن الحزب إذا ما قام باستغالل العالقة التي تربطه بالنائب ليخدم 
مصالحه وتفضيلها على المصلحة العامة فان ذلك سوف يؤدي بالنتيجة ألى 

يته وتأثيره لدى الرأي العام أي مجموع الناخبين أي فقدانه فقدان الحزب لمصداق
لسنده وهو ما يؤدي إلى عزلته وانحساره. وهذا ما تحاول كل األحزاب أن تتجنبه. 
كذلك فان دور األحزاب السياسية في رصد مخالفات السلطات والهيئات الحاكمة 

لمان فهي تعمل خارج البرلمان ال يقل في مدى أهميته عن دورها في داخل البر 
وعن طريق ما تنشره الصحف التابعة لها وما يعقده من اجتماعات عامة تقوم 
ظهار مواطن الخطأ فيها من أجل توعية  على مناقشة سياسة الحزب الحاكم وا 
الرأي العام وكسبه لضمان فوزها في االنتخابات القادمة عن طريق إثارته ضد 

 . الحكومة القائمة المتمثلة بالحزب الخصم



ويمكن القول أن ما تقوم به تلك األحزاب من أعمال رقابية يزيد احترام 
السلطة التنفيذية للقوانين ما دامت تعتقد بان هنالك جهات رقابية تعمل على رصد 
كل تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات األمر الذي يردعها أو يقلل من اساءة 

ك السلطات خصوصا إذا كان ذلك استعمالها لسلطاتها أو تعسفها في ممارسة تل
يتعلق بحقوق األفراد وحرياتهم داخل الدولة ألننا نضمن وجود جهاز رقابي فعال 
يعمل على توعية الرأي العام للحفاظ على حقوق أفراده وحرياتهم ما دام كان 
الحزب المنافس يمارس الحكم نتيجة لوجود مبدأ المنافسة الذي يسود ما بين 

ا كانت نتيجة االنتخابات فوز الحزب الذي لم يحظ بقدر الحزبين خصوصا إذ
كاٍف من األصوات في االنتخابات السابقة فيتخذ الحزب الحاكم في الدورة السابقة 
جانب المعارضة. أن هذه المنافسة تنصب في مصلحة حقوق اإلنسان ألن كال 

ما دعا  الحزبين يعمل على مراعاتها من أجل كسب تأييد الرأي العام. ولعل هذا
الفقيه البريطاني الكبير ))دررنست س. كريمان( إلى وصف عمل االحزاب 
السياسية في نظام الحزبين بأنه ))الحصن الحصين والركن الركين ضد خطر 

 الطغيان التعسفي واالستبدادي للسلطة الحاكمة((.
 



 الفرع الثالث

 نشاط األحزاب السياسية في الدول ذات نظام تعدد األحزاب السياسية

أن هذه  تقتضي طبيعة هذا النظام وجود أكثر من حزب واحد في الدولة اال
األحزاب تكون متفاوتة فيما بينها من حيث مدى تأثيرها في الرأي العام من جهة 
والسلطة الحاكمة من جهة أخرى وما تقوم عليه من مبادئ ومدى اتفاقها مع 

. وأن  اتجاهات الرأي العام وأصلها التاريخي وعدد أعضائها وغيرها من العوامل
إلى انقسام األحزاب القائمة فيه أو إلى أصل تعدد األحزاب في الدول يعود أما 

نشوء أحزاب جديدة أو ظهورها ومن المالحظ أن نشوء األحزاب الجديدة يكون 
أكثر حدوثا من أنقسام األحزاب القائمة ذلك لوجود عوامل كثيرة تساعد على نشوء 
األحزاب في الدولة مثل التطور االجتماعي واالقتصادي والنمو السكاني وزيادة 

الرأي العام وارتفاع مستوى التعليم وغيرها من العوامل ولكن يمكننا القول بان وعي 
السبب الرئيس وراء نشوء األحزاب الجديدة في الدولة الحديثة وهو عدم قدرة 
األحزاب القائمة على تلبية رغبات الرأي العام واتجاهاته والدفاع عن حقوقه اتجاه 

لسندها المتمثل بتأييد الرأي العام لها.  السلطة الحاكمة مما يؤدي الى فقدانها
وكذلك يالحظ بان طريقة االنتخاب المتبعة في الدولة النتخاب اعضاء البرلمان 
تساهم وبصورة كبيرة في تعدد األحزاب داخل الدولة حيث أن األخذ باالنتخاب 
على أساس التمثيل النسبي يساعد كقاعدة عامة على زيادة األحزاب في الدولة 

أكان ذلك عن طريق تشكيل أحزاب جديدة أو عن طريق انقسام األحزاب  سواء
القائمة فيه إلى عدة أحزاب وهذا ما حدث في فرنسا منذ بداية الجمهورية الرابعة. 



ولكن يالحظ أن تعدد األحزاب السياسية داخل الدولة الواحدة وخالل فترة زمنية 
ن حالة انعدام األحزاب السياسية ليست بالطويلة يؤدي إلى صعوبة التمييز بينه وبي

ويرى بعض الفقهاء أن األخذ بهذا النظام يساعد وبصورة مباشرة على تفعيل مبدأ 
الفصل بين السلطات وتقوية سلطات األجهزة الرقابية داخل الدولة وضمان وجود 
رقابة السلطة القضائية وبالتالي فان حقوق اإلنسان في مثل كهذا نظام تكون 

خرق قد يصيبها من قبل السلطة التنفيذية أو حتى من قبل السلطة  بمنأى عن أي
التشريعية ما دامت السلطة القضائية ذات اثر بين هذا باإلضافة إلى وجود الرقابة 
البرلمانية وسواء كان هذا التعدد موجودًا في الدول ذات نظام الحكم الملكي المقيد 

ي الدول البرلمانية وبسبب عدم بالبرلمان أو كانت ذات نظام حكم برلماني. فف
. تكون الوزارة أي  استطاعة أحد األحزاب من الحصول على األغلبية البرلمانية

السلطة التنفيذية عادة ائتالفية أي مكونة من أعضاء ينتمون إلى أحزاب متعددة 
لكن بالنتيجة فان هذا االئتالف الوزاري يتصف عادة بعدم الثبات الختالف 

ينها ومن عدة نواحٍ  كذلك الحال بالنسبة ألعضاء البرلمان الذين األحزاب فيما ب
ينتمون إلى أحزاب متعددة وذلك يؤدي ألى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. وفي 
هذا النظام تصل فيه الرقابة البرلمانية إلى أعلى درجاتها بالنسبة ألعمال اإلدارة 

أو التصرفات المادية ماسة  وما يصدر عنها من قرارات إذا كانت تلك القرارات
بحقوق األفراد وحرياتهم ذلك ألن أعضاء البرلمان الذين ينتمون الى أحزاب 
متعددة ومختلفة فيما بينها يحاولون الظهور بمظهر الممثل الحقيقي للرأي العام 
وذلك لكسب تأييده بجانبهم األمر الذي يجبر اإلدارة على تقويم أخطائها واحترام 

. ومن المالحظ  في تصرفاتها المادية وما يصدر عنها من قراراتها حقوق اإلنسان



أن فاعلية نظام تعدد األحزاب تبرز من حيث كونها تؤدي الى تعزيز مبدأ الفصل 
بين السلطات. وهذا يظهر بصورة واضحة في الدولة التي تأخذ بالنظام الرئاسي 

ذية ال يمكن باي حال من أو النظام البرلماني ذلك ألن السلطة التشريعية والتنفي
األحوال أن تكون بيد حزب واحد في مثل هذا النظام ألن أي حزب في ظل نظام 
تعدد األحزاب ال يستطيع الحصول على األغلبية في البرلمان وأن كان قد نجح 
في تولي أعمال اإلدارة األمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى صيانة حقوق اإلنسان في 

ى أن األخذ بهذا النظام وأن كان يؤدي الي ترسيخ مبدأ . ونحن نر  داخل الدولة
الفصل بين السلطات في داخل الدولة فإنه يؤدي في الوقت نفسه الى كثرة حدوث 
االضطرابات واألزمات السياسية وصعوبة تشريع القوانين اضافة إلى عدم استقرار 

ة منها من قبل األوضاع السياسية فيها. ألن الوزارة تكون مهددة دائما بسحب الثق
البرلمان وفي أي وقت في حين يكون البرلمان عرضة للحل من قبل السلطة 
التنفيذية وهكذا. هذا من جانب ومن جانب أخر فان رقابة األحزاب التي تظهر 
بصورة المعارضة على أعمال السلطة التنفيذية مما يصدر عنها من قرارات بل 

يسنه من قوانين تكون عديمة الجدوى ما  وحتى السلطة التشريعية ))البرلمان(( وما
لم يكن لتلك األحزاب أعضاء داخل البرلمان أو مشاركون في الوزارة. حيث أن 
المعارضة في مثل هذا النظام تكون مبعثرة بين عدة أحزاب غير متفقة في 
األهداف والمبادئ ألن لكل حزب من هذه األحزاب مبادئه وأيدلوجيته التي يتميز 

ة األحزاب األخرى في داخل الدولة والتي يعمل على تحقيقها وهو ما بها عن بقي
يؤدي إلى ضعف المعارضة ))أي رقابة األحزاب التي تظهر بمظهر المعارض(( 
لعدم تنظيمها تنظيما دقيقا كما هو الحال في المعارضة الموجودة في نظام 



ها وغير مستقرة الحزبين ومن هنا نالحظ أن هذه المعارضة تكون متباينة في مواقف
ألن أحزابها التي تكون جبهة المعارضة تتغير من وقت ألخر. بتغير الوزارة أي 
السلطة التنفيذية فاألحزاب التي تدخل في المعارضة بالنسبة لوزارة قد ال تعارضها 
بالنسبة إلى وزارة أخرى في حاله حدوث تغيير في الوزارة. وسبب ذلك يرجع الى 

عارضة أو عدم دخوله فيها يتوقف على مدى مشاركة ان وقوف الحزب في الم
ذلك الحزب بالوزارة أو عدم اشتراكه فيها. كذلك يالحظ أن شدة المعارضة لدى 
تلك األحزاب ال تكون واحدة بالنسبة الى قرارات الحكومة أو أعمالها ذلك بعدم 

عامة اتفاقها فيما بينها على أهداف واحدة فكل حزب فيها ينظر الى المصلحة ال
من خالل مبادئه وأهدافه وما تملي عليه مصلحته الخاصة. فكل الذي يجمعها 
وهي في سدة المعارضة هو عدم حصولها عن تأييد الرأي العام الالزم الشتراكها 

 .  في البرلمان أو الحكومة أو أنها انسحبت من البرلمان أو الحكومة

ن أن تقدمه في سبيل ضمان لذلك ال يمكننا التعويل على هذه المعارضة وما يمك
حقوق اإلنسان وعلى الرغم من وجود هذه العيوب، فأننا نرى أمكانية تالفيها عن 
طريق قيام تلك األحزاب أو مجموعة منها باالتفاق على تشكيل لجنة من بين 
أعضائها يكون محور عملها هو تنسيق المواقف بين األحزاب المختلفة وتوحيدها. 

لى قيام جبهة واحدة يكون لها تأثير كبير على البرلمان مما يؤدي بالنتيجة إ
 وأعمال الحكومة. 

 



 المطلب الثاني

 دور األحزاب السياسية في توعية الرأي العام

دراكه أهمية كبيرة في تحديد ما يجب أن يعترف  أن لدرجة وعي الرأي العام وا 
له من حقوق وحريات ومدى ما يجب أن يتوفر لها من ضمانات قانونية وسياسية 
لصيانتها من أي انتهاك أو مساس قد يصيبها وسواء أكان ذلك من قبل السلطة 

نا القول بان درجة وعي الرأي . وبصورة عامة يمكن التنفيذية ام السلطة التشريعية
دراكه لحقوقه وحرياته تتناسب تناسبا عكسيا مع القدر الذي يجب أن يتمتع  العام وا 
به من حقوق وحريات فكلما ارتفع مستوى وعي الرأي العام وأداركه كلما كان من 
الواجب على السلطة التشريعية عن طريق ما تصدره من قوانين والسلطة التنفيذية 

ما تصدره من قرارات ولوائح، توسيع دائرة الحقوق والحريات بما  عن طريق
يتناسب مع مستوى  وعي الرأي العام الذي بلغه وبخالف ذلك فكلما انخفض 
مستواه الثقافي وقل وعيه وجب تقييد دائرة حقوقه وحرياته الى القدر الالزم 

ونتيجة انعدام لحمايتها لكي ال تستعمل هذه الحقوق والحريات في حالة إطالقها 
دراك الرأي العام بها وانخفاض مستواه الثقافي بشكل يتعارض مع الغاية  وعي وا 
من تلك الحقوق والحريات وهذا ما يمكن مالحظته على الشعوب ذات الوعي 
المنخفض إذ تفسر عالقتها بالسلطة على أنها تقوم على صراع وتناحر يجب أن 

ه الدول االضطرابات والمساس بالحقوق ينتهي بالقضاء عليها ولهذا تكثر في هذ
. وهنا يأتي دور األحزاب السياسية من  والحريات الممنوحة لها من قبل الدولة

حيث كونها تعمل على تكوين ثقافة قانونية وسياسية لدى األفراد لتمكنهم من 
المشاركة في المسائل العامة وتكوين رأي عام حولها عن طريق عرض مختلف 

مناقشتها وما تعانيه من قصور في مجال حقوق اإلنسان والكشف شؤون الدولة و 
عن أسباب ذلك واقتراح وسائل لحلها عن طريق ما تقوم به من اجتماعات 



ومحاضرات تكون موجهة أساسا للرأي العام إضافة إلى مطبوعاتها وصحفها 
 وبرامجها السياسية وما تدعو اليه من أهداف وما تقوم عليه من مبادئ هذا وقد
حاول بعض الفقهاء نقد هذا الدور الذي تقوم به هذه األحزاب السياسية بالقول أن 

. ألنهم يرون أن  ذلك يؤدي إلى تشويه الرأي العام وانقسامه في داخل الدولة
األحزاب السياسية تعمل على تقسيم الرأي العام إلى عدة فئات مختلفة فيما بينها 

مكن من األعضاء إليه من أجل ألن كل حزب يحاول أن يضم أكبر عدد م
الوصول إلى السلطة. وفي ظل تلك المنافسة التي ماهي اال صراع بين األحزاب 
على تولي السلطة فان كل حزب من تلك األحزاب السياسية يحاول عن طريق 
صحافته ونشراته وكتبه ولقاءاته وحمالته االنتخابية أن يظهر نفسه كأنه المدافع 

مصلحة الشعب وأن مبادئه وأفكاره أفضل من مبادئ الحقيقي والوحيد عن 
األحزاب األخرى وأفكارها وهي وحدها التي تقوم على أسس صحيحة وتخدم 
المصلحة العامة على خالف أفكار األحزاب ومبادئها التي أن لم تكن غير حقيقية 
فأنها خاطئة وبعيدة عن الواقع. ولكي تستطيع األحزاب السياسية التأثير على 

أي العام بالشكل الذي تتطلبه مصالحها البد من وجود أجهزة حزبية خاصة الر 
لعمل الدعاية لها. وهذا ما هو مطبق فعال حيث يوجد في كل حزب من األحزاب 
قناع الرأي العام بأفضلية مبادئ الحزب  السياسية جهاز لعمل الدعاية للحزب وا 

ظر ألهمية هذه األجهزة بالنسبة لمبادئ األحزاب األخرى وصواب سياسته. وبالن
نجدها عادة مرتبطة بأعلى هيئة قيادية في الحزب كما وأن الحزب يعمل على 
توفير جميع اإلمكانيات المادية والفنية لها لكي تستطيع أن تؤدي دورها على 

 .     الوجه األكمل

ونحن نرى أن هذا القول وأن كان يصح على بعض األحزاب السياسية التي 
ألساس هو الوصول إلى السلطة عن طريق كسب أكبر قدر ممكن يكون هدفها ا



من تأييد االتجاهات للرأي العام وذلك بتبني برامج انتخابية تمثل رغباته وتجسد 
 مطالبه. 

فأننا في الوقت عينه ال يمكننا أن نعممه لكي يشمل كل األحزاب السياسية 
التي يكون عملها موجهًا  القائمة في الدولة. وذلك لوجود طائفة أخرى من األحزاب

لتحقيق المصلحة العامة ومراقبة نشاط الحكومة وما يصدر عنها من انحرافات 
نتيجة إلساءة استعمالها لسلطتها في مجال حقوق اإلنسان ودون أن يكون بلوغ 
السلطة هدفها الرئيس وذلك عن طريق ما تقوم به تلك األحزاب من توحيد 

على الحكومة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان اتجاهات الرأي العام للتأثير 
االعتقاد بهذا القول فيه إهمال للدور الذي مارسته األحزاب السياسية في تقويم 
سلوك الحكومات ومنذ إنشائها وحتى الوقت الحاضر وخاصة في الدولة التي 
تعاني من نظام حكم استبدادي لما يسن فيها من قوانين مفيدة لحقوق األفراد 

حرياتهم. إضافة الى قولنا. بان فوز أحد هذه األحزاب باالنتخابات ال يعني بأي و 
حال من األحوال بقاء تأييد الرأي العام لها حتى االنتخابات المقبلة. حيث أن بقاء 
هذا التأييد واستمراره يكون متوقفا على مدى قيام ذلك الحزب بتحقيق األهداف 

 ا. والبرامج التي تم انتخابه من أجله
 



 المبحث الثاني

 حافةــــــــــــالص

إذا كان باإلمكان القول أن األحزاب السياسية تمثل يد الرأي العام في التغيير 
فعندئذ يصح القول بأن الصحافة تمثل لسان حال الرأي العام المعبر عن رغباته 
واتجاهاته ومطالبه ومواقفه اتجاه السلطة الحاكمة. إال أن الصحافة تغدو مجرد 

المكفولة بالقانون وعلى هذا األساس سيتم كلمات مطبوعة إذا لم يتوفر لها الحرية 
تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين. نبين في المطلب األول الضمانات الالزم توافرها 
لحماية تلك الحرية ثم نناقش في المطلب الثاني الرقابة الصحفية وأثرها في ضمان 

 حقوق اإلنسان. 

 

 المطلب األول

 ضمانات حرية الصحافة

الصحافة واحدة من الحريات األساسية لإلنسان التي درجت ال جدال في عد حرية 
الدساتير على النص عليها لضمانها ومنع هيئات الدولة من االنتقاص أو 
االعتداء عليها، نظرا لسمو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية 

م رقابي فعال العادية وقرارات السلطة اإلدارية. األمر الذي يقتضي بدوره وجود نظا
في الدولة لحماية تلك الحرية وعليه يمكن القول ان ضمانات حرية الصحافة في 



الدولة هي وجود نص دستوري إضافة إلى وجود نظام رقابي فعال وهو ما 
 سنتناوله في فرعين وعلى النحو اآلتي:

 الفرع األول

 وجود نص دستوري

األطر العامة والمبادئ  أن الدساتير عندما تنظم حرية الصحافة إنما تحدد 
األساسية لهذه الحرية تاركة تفاصيل تلك األطر والمبادئ الى السلطة التشريعية 
التي تتولى تنظيمها عن طريق القوانين العادية. وألجل الوقوف على بيان ذلك فقد 

 استشهدنا بما ورد في الدستور الفرنسي والمصري والعراقي. 

 4/01/0591في أوال: الدستور الفرنسي الصادر 

لم يقر الدستور الفرنسي نصا لحرية الصحافة، حيث جاءت اإلشارة إليها بوصفها 
واحدة من الحريات األساسية لإلنسان من خالل مقدمة هذا الدستور التي نصت 
على أن ))يعلن الشعب الفرنسي بصورة علنية تمسكه بحقوق اإلنسان وبمبادئ 

وأكدت وأكملت بمقدمة دستور  9781نة السيادة الوطنية كما اعترف بإعالن س
 . ((9191سنة 

قد أحال مسألة تحديد اإلطار العام  9197وهذا يعني أن الدستور الفرنسي لعام 
للحريات العامة ومن بينها حرية الصحافة إلى اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان 

يمة على الرغم من اختالف الفقهاء حول الق -61/7/9871والمواطن الصادر في 
. والتساؤل الذي يطرح بهذا 9191ومقدمة دستور  -القانونية إلعالنات الحقوق



الصدد يتعلق بالقيمة القانونية لمقدمة الدستور، ومدى ما تتمتع به من إلزام تجاه 
 هيئات الدولة. 

وهنا اتخذ الفقهاء جانبين يتمثل األول في القول أن مقدمة الدستور برمتها تتمتع 
بقوة قانونية مساوية للقواعد الواردة في الدستور في حين يذهب الرأي الثاني إلى 
التمييز بين نوعين من األحكام التي تضمنتها مقدمة الدستور فهو يقسم تلك 

عد قانونية تنشئ مراكز قانونية فهي المقدمة إلى قواعد موضوعية تتضمن قوا
تكون ذات قوة قانونية مساوية لبقية النصوص الدستورية أما الثاني فهي القواعد 
التوجيهية والتي تعبر عن أمال ورغبات أو مثل عليا تلتزم بها الدولة وال يكون 
لتلك القواعد صفة اإللزام. ويميل مجلس الدولة إلى األخذ بالرأي الثاني، حيث 

عترف للنصوص الموضوعية بقيمة قانونية مساوية لقيمة النصوص الدستورية، ي
كما أن المجلس الدستوري قد سار على ذات النهج، وهذا ما يؤيده القرار الذي 

، الذي أكد بموجبه على أن مشروع القانون 91/8/9189اصدره المجلس في 
كوين الجمعيات المعروض عليه يعد غير دستوري ألنه مخالف لمقتضيات حرية ت

وأقرها وأحال عليها دستور سنة  9191التي نصت عليها مقدمة دستور سنة 
يمكننا  9197( من الدستور الفرنسي لسنة 99. ومن خالل نص المادة ) 9197

 مالحظة ما يأتي:

 اعتناق الدستور الفرنسي للمذهب الليبرالي لحرية الصحافة.  .9

العادي تنظيم حرية الصحافة وفق أن اإلعالن الفرنسي قد أحال الى المشرع  .6

 ضوابط قانونية.



 

 00/5/0590ثانيا: الدستور المصري الصادر في 

(، وقد كفلت 97( و )98نظم الدستور المصري حرية الصحافة بموجب المادتين )
( حرية الرأي بصورها المختلفة حيث نصت على ان ))حرية الرأي 98المادة )

مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو التصوير أو غير 
د الذاتي، والنقد البناء ضمانا ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنق

( فقد نصت على أن ))حرية الصحافة 97لسالمة البناء الوطني((. أما المادة )
والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة والرقابة على الصحف محظورة، وآنذارها 
أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور. ويجوز استثناًء في حالة اعالن 

زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعالم  الطوارئ أو
رقابة محددة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومي 

 .  وذلك كله وفقا للقانون((

 ومن خالل النصوص المتقدمة يمكننا أن نالحظ ما يأتي: 

صفها أحدى ( بو 98أن الدستور المصري كفل حرية الصحافة في المادة )  .9

صور حرية الرأي، وأناط بالمشرع العادي موضوع تنظيم هذه الحرية، كما 

( نطاق ممارسة هذه الحرية في إطار النقد الذاتي والنقد 98حددت المادة )

البناء. وفي تقديرنا أن هذه من السعة والمرونة على نحو يسمح بالحد من هذه 

 الحرية. 



( لكل إنسان، 98صحافة في المادة )أن الدستور المصري قد كفل حرية ال  .6

ولما كانت ممارسة حرية الصحافة ترتكز على حرية إصدار الصحف وملكيتها، 

( قد حصر هذه الحرية باألشخاص االعتبارية العامة 601فان نص المادة )

 والخاصة واألحزاب السياسية.

( قدم ضمانا أكيدا لحرية الصحافة في مواجهة 97أن نص المادة )  .3

ين التشريعية واإلدارية، حيث أن هذا النص قد منعهما من إصدار أي السلطت

قانون أو قرار ينظم أو ينص على إجراءات للرقابة على الصحف في الظروف 

الطبيعية. كما أنه حظر على السلطة اإلدارية أن تفرض نظام االنذار والتعطيل 

ة، في حين اجاز واإللغاء سواء أكان ذلك في األحوال الطبيعية او االستثنائي

فرض رقابة  -وعلى سبيل االستثناء -النص للسلطتين التشريعية واإلدارية

 محددة على الصحف والمجالت في حالة إعالن الطوارئ او زمن الحرب. 

ان الدستور المصري قد نظم حرية  الصحافة بوصف الصحافة سلطة   .9

  601شعبية مستقلة. المادة 

ة الصحفية واثرها في خدمة المجتمع وذلك اعترف الدستور المصري بالرقاب  .9

 (.608واضح من خالل نص المادة )



( ضمانة مهمة في مجال ممارسة العمل الصحفي 690أوردت المادة )  .1

تمثلت في االعتراف للصحفيين بحق الحصول على األنباء والمعلومات مع 

 انون. عدم إخضاعهم لمشيئة الجهات الحكومية اال في الحاالت التي ينظمها الق

ان تضمين الوثيقة الدستورية نصوصا تتعلق بحرية الصحافة يضفي عليها نوعا 
من القدسية واالحترام، اال أن ذلك ال يقود الى تحقيق الضمان الكامل لهذه الحرية 
اال إذا تولى الدستور تنظيم إجراءات الرقابة على مخالفات السلطات العامة لهذه 

ظيم الرقابة على دستورية القوانين والرقابة القضائية القواعد الدستورية من خالل تن
على قرارات السلطة اإلدارية لتمكين اإلفراد من التمتع بما تقرره النصوص 

 الدستورية. 

  5119ثالثا: الدستور العراقي لسنة 

بحرية الصحافة كونها تعد من  6009لقد اعترف الدستور العراقي لسنة 
( منه على ان 31فرها لكل فرد حيث نصت المادة )الحريات األساسية الواجب توا

 )تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام واآلداب:

 أوال: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

 ثانيا: حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر.

 ثالثا: حرية االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون(.  



المشرع العراقي قد قيد تلك الحريات بان ال تخل ممارستها بالنظام العام يالحظ أن 
واآلداب داخل الدولة وهذا يدل على مراعاة المشرع العراقي للمثل األخالقية والقيم 
السائدة في المجتمع التي يعد الرأي العام أحد عناصر تشكيلها. هذا وقد ورد قيد 

( حيث 99حرية الصحافة في المادة ) أخر على أن ممارسة تلك الحريات ومنها
نصت على أن )ال يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا 
الدستور أو تحديدها إال بقانون أو بناء عليه، على أن ال يمس ذلك التحديد 
والتقييد جوهر الحق أو الحرية(.  نالحظ  أن المشرع العراقي لم يطلق حرية 

نما قيد تلك الحرية بقانون أو الئحة على أن يراعي القانون أو الالئحة  الصحافة وا 
 خصوصية تلك الحرية وبما ال يخل بالنظام العام واآلداب.

 
 



 الفرع الثاني

 وجود نظام رقابي

أن احتواء الدساتير على نصوص تكفل حرية الصحافة يصبح عديم الفائدة إذا لم 
يتم أقرار نوع من الجزاء على مخالفات السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذه 

عن طريق سلطة عليا تتولى مهمة  النصوص وال سبيل الى فرض هذا الجزاء اال
الرقابة على أعمال كل من السلطتين، وتحافظ على المبادئ الدستورية وحسن 
تطبيقها. ولهذا نجد أن معظم الدساتير تتبنى أسلوب الرقابة على دستورية القوانين 
والرقابة القضائية على قرارات السلطة اإلدارية للتأكد من عدم االنتقاص أو 

لى حرية الصحافة. وعلى هذا األساس سنتولى تقسيم هذا الفرع على االعتداء ع
 النحو اآلتي:

 أوال: الرقابة على دستورية القوانين. 

 ثانيا: الرقابة القضائية على قرارات السلطة اإلدارية. 

 أوال: الرقابة على دستورية القوانين

القوانين  يتحدد مفهوم الرقابة على دستورية القوانين بشكل عام في خضوع 
الصادرة عن السلطة التشريعية للفحص الذي تجريه الهيئات السياسية أو القضائية 
للتأكد من مطابقتها للنصوص الدستورية تطبيقا لمبدأ ))سمو الدستور((. وتكتسب 
هذه الرقابة أهمية كبرى في مجال ضمان حرية الصحافة ألن تنظيم ممارسة هذه 

لسلطة المشرع الذي يتعين عليه عدم مخالفة الحرية وضبط حدودها أمر متروك 



النصوص الدستورية التي كفلت حرية الصحافة، ألن خروجه على المبادئ التي 
قررتها هذه النصوص يعني إلغاء القوانين أو مشروعاتها المنتقصة لهذه الحرية 
 عن الطريق الهيئة التي فوضها الدستور اختصاص الرقابة على دستورية القوانين

 تتماثل الدول في أتباع أسلوب واحد للرقابة على دستورية قوانينها الن ذلك . وال
يتوقف على ظروف كل دولة على حدة، إال أن فقهاء القانون الدستوري يميزون 
بين أسلوبين لهذه الرقابة هما الرقابة السياسية، والرقابة القضائية. وقد أخذ 

السياسية أما الدستور المصري بأسلوب الرقابة  8591الدستور الفرنسي لسنة 
فقد تبنى أسلوب الرقابة القضائية. وتأسيسا على ما تقدم سنتولى  8598لسنة 

 بحث هذا الموضوع بحسب التقسيم اآلتي: 

 .8591الرقابة السياسية في ظل الدستور الفرنسي لسنة  .أ 

 .8598الرقابة القضائية في الدستور المصري لسنة   .ب 

 8591ل الدستور الفرنسي لسنة أ. الرقابة السياسية في ظ

تهدف الرقابة السياسية إلى سيادة النصوص الدستورية على غيرها من النصوص 
القانونية والقرارات اإلدارية، من خالل تجنب أي مخالفة للدستور عند إصدار 
القوانين فهي رقابة وقائية تنصب على مشروعات القوانين. وتعد فرنسا الوطن األم 

قد اعتنق هذا النوع من الرقابة حيث أناط  8591سية، كما أن دستور للرقابة السيا
مهمة الرقابة بهيئة أسماها ))المجلس الدستوري((، وخصص الباب السابع من 

. وتتمتع قرارات  لبيان تكوين هذا المجلس. وتحديد اختصاصاته 8591دستور 
من اوجه المجلس الدستوري بحجية مطلقة حيث ال يمكن الطعن بها بأي وجه 



(. وعلى الرغم من 26الطعن، وهي ملزمة لكل السلطات في الدولة )المادة 
االنتقادات التي وجهت الى المجلس الدستوري من حيث تشكيله وممارسة 
اختصاصاته، اال أنه قام بدور أساسي في حماية حرية الصحافة وغيرها من 

انية التي ال تتردد في الحريات العامة، ونجح في الحصول على ثقة االقلية البرلم
اللجوء إليه إلبداء رأيه في نصوص مشروعات القوانين التي يثور الشك في 

. ومن القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري في مجال القوانين  دستوريتها
، 88/81/8511-81( الصادر في 818المنظمة لحرية الصحافة القرار رقم )

ام المؤسسات الصحفية، وبالتحديد فيما الذي يتعلق بمشروع قانون لتعديل نظ
يخص إجراءات الرقابة على الموارد المالية للمؤسسات الصحفية واحترام مبدأ 
تعددية هذه المؤسسات، حيث حظي هذا الموضوع باهتمام الجمعية الوطنية، 

، 8511عام  (mauroy)وآثار نقاشات حادة منذ أن تم طرحه من قبل حكومة 
( 681بعد ) 86/5/8511مشروع القانون لم يتم اال في اال أن التصديق على 

ساعة من النقاش ضمن جلسات عامة، وعقد المجلس الدستوري في اليوم نفسه ، 
( عضوا من مجلس النواب، 58( عضوا من مجلس الشيوخ و)896بطلب من )

 28باالستناد الى المادة ) 88/81/8511واصدر المجلس الدستوري قراره في 
( مواد من 81ور، معلنا اإللغاء الجزئي أو الكلي لنصوص )( من الدست6ف

( مادة من مشروع القانون، واعتبار نصوص المواد الباقية غير 19مجموع )
مخالفة للدستور مع اإلقرار بإمكانية فصلها عن النصوص المخالفة، وهذا ما أدى 

اء . وتتلخص المبادئ واإلحكام التي ج 61/81/8511الى إصدار القانون في 
في  62/1/8511بها مشروع قانون تعديل نظام المؤسسة الصحفية الصادر في 



انشاء لجنة خاصة ترتبط بوزارة االعالم مهمتها األشراف على المؤسسات 
الصحفية فيما يتعلق بمواردها من خالل أحكام إجراءات الرقابة المالية ليتسنى 

ت الصحفية، وظروف لجمهور القراء التعرف على القادة الحقيقيين للمؤسسا
تمويلها والتسويات أو الصفقات المالية التي يكون الصحفيون محورها، ومصالح 
كل الجهات التي تدخل فيها مما يؤدي إلى أن يكون الرأي العام في وضع يسمح 
له بتكوين قناعاته واتجاهاته بالنسبة للمسائل التي تعرضها عليهم الصحف، حيث 

الحية فرض عقوبات )كالحرمان  من المزايا الضريبية منح القانون لهذه اللجنة ص
والبريدية( على واردات المؤسسات الصحفية في حالة اإلخالل بالتزاماتها تجاه 
لجنة الرقابة. كما أكد مشروع القانون على ضرورة احترام مبدأ التعددية فيما يتعلق 

تلف الميول بامتالك األفراد لعدد غير محدد من المطبوعات التي تعبر عن مخ
( من أطول القرارات التي أصدرها المجلس 818واالتجاهات. ويعد القرار )

( فقرة، ولكي نتعرف على مدى 811الدستوري وذلك الحتوائه على  أكثر من )
الحماية التي قدمها هذا القرار لحرية الصحافة في مواجهة سلطة المشرع 

صة باهم المواد التي تم إلغاؤها التنظيمية، يتعين علينا الرجوع الى حيثياته الخا
(، التي إلغت 91-12من قبل المجلس. فقد جاء في حيثيات القرار المرقمة )

( الخاصة بإلزام المؤسسات الصحفية بإصدار إعداد محددة 81من المادة  6)ف
من المطبوعات، بان المشرع حيث ينظم ممارسة حرية الصحافة باالستناد الى 

عليه أن ال يفرض قيودا أكثر حزما من تلك التي كانت  ( من الدستور11المادة )
سارية في ظل قانون أخر، وبالتالي فليس عليه اال أن يحترم األوضاع الحالية 

 لهذه الحرية مع أمكانية فرض قيود أكثر شدة في فرضيتين: 



إذا كانت القيود المفروضة على حرية الصحافة في ظل القانون السابق قد  .8

 تمت بصورة غير قانونية. 

إذا كان فرض المزيد من القيود ضروريا لجعل ممارسة حرية الصحافة أكثر  .6

 .  فاعلية استجابة لألهداف التي يقصدها المشرع الدستوري

( واعتبرها 81م6لمجلس نص )فوألن أيًا من الحالتين لم تكن متحققة لذا الغى ا
مخالفة لمبدأ التعددية واحترام رغبة الرأي العام. ومن خالل قرار المجلس 
الدستوري يمكننا أن نتبين الحماية التي تتمتع بها حرية الصحافة، وبالتحديد حرية 
الرأي وحرية التعبير عنه، وهذا واضح من تأكيد المجلس الدستوري على ضرورة 

اء من استالم المعلومات واآلراء التي تعبر عن وجهات نظر ضمان حرية القر 
مختلفة تطبيقا لمبدأ التعددية مع ضرورة إخضاع مصادر تمويل المؤسسات 
الصحفية التي تتولى إيصال هذه المعلومات الى الرأي العام ليكون على اطالع 

 على ما يجري في الصحف التي تعبر عن أفكارهم واتجاهاتهم. 

 

 : 8598القضائية في ظل الدستور المصري  الرقابة -2

ال جدال في أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين المنظمة لحرية الصحافة، 
تعد من أهم الضمانات التي تكفل ممارسة هذه الحرية في مواجهة السلطة 
التشريعية. وتمكن هذه األهمية في إمكانية اللجوء الى السلطة القضائية في 



التي يتجاوز فيها المشرع العادي حدود سلطته التنظيمية، مع كل ما الحاالت 
 .  تتمتع به هذه السلطة من حياد واستقالل وموضوعية

 فقد انيطت 8598أما ممارسة الرقابة القضائية في الدستور المصري لسنة 
بالمحكمة الدستورية العليا، وهي هيئة قضائية مستقلة تتولى مهمة الرقابة على 

( من الدستور. وقد أحال الدستور 899و  891دستورية القوانين واللوائح المواد )
مسألة تنظيم تشكيل هذه المحكمة وكيفية ممارسة اختصاصاتها الى القانون وذلك 

لسنة  11المحكمة الدستورية العليا رقم (. وتم إصدار قانون 892بموجب المادة )
الذي حدد تأليف المحكمة برئيس وعدد كاف من األعضاء، وتصدر  8595

من نظام المحكمة(. أما رئيس  1( أعضاء )المادة 9أحكامها وقراراتها من )
المحكمة فيتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية في حين يتم تعيين عضو 

مهورية بعد أخذ رأي المجلس األعلى للهيئات المحكمة بقرار من رئيس الج
القضائية وذلك من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح 
األخر رئيس المحكمة، ويجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة من بين أعضاء 

 . من نظام المحكمة( 9الهيئات القضائية )المادة 

وقراراتها في الدعوى الدستورية نهائية وغير وتعد أحكام المحكمة الدستورية العليا 
(، كما أنها تعد ملزمة لجميع السلطات في الدولة، 11قابلة للطعن فيها )المادة 

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة عدم جواز تطبيقه في 
ة ليس اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن قرارات المحكم

لها أثر رجعي باستثناء الحكم بعدم دستورية نص جنائي، حيث يمتد أثر هذا 



الحكم الى الماضي فتلغى أحكام اإلدانة التي صدرت استنادا الى النص واعتبارها 
. وهذا يعني أن الدستور المصري يأخذ بنظام مركزية  (15كأن لم تكن )المادة 

ت المحكمة الدستورية العليا من خالل الرقابة، ويلزم كل سلطات الدولة بقرارا
نشرها في الجريدة الرسمية على الرغم من أن الحكم الصادر من المحكمة ال يلغي 
النص القانوني أو الالئحي المخالف للدستور أنما يقضي بعدم دستوريته. وهذا 
يظهر من خالل وقائع القضية التي صدر بشأنها الحكم األتي في أن المدعي 

ني )وهو موظف عام( أقام دعواه أمام محكمة جنح سيدي باإلسكندرية بالحق المد
ضد المتهم مدعيا أنه أسند إليه في أحد المطبوعات وقائع تتضمن قذفا في حقه، 

من قانون العقوبات، وطالب بالزام  119، 111، 116وتستوجب عقابه بالمواد 
ر التي أصابته ( الف جنيه كتعويض لجبر اإلضرا911المدعي عليه بدفع مبلغ )

والناشئة عن جريمة القذف، ثم دفع المدعي بالحقوق المدنية أعماال لنص الفقرة 
( من قانون اإلجراءات الجنائية، بسقوط حق المتهم في 861الثانية من المادة )

أقامة الدليل على صحة الوقائع التي أسندها إليه، ألن الفقرة الثانية من المادة 
متهم بارتكاب جريمة قذف بطريقة النشر في أحدى ( قد أوجبت على ال861)

الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم عند أول استجواب له أو على األكثر 
في الخمسة أيام التالية بيان االدلة على وقائع القذف، واال سقط حقه في اإلثبات 

تهم تبعا بعد ذلك، وقد مرت هذه الفترة دون أن يقدم المتهم هذه االدلة، فطعن الم
لذلك بعدم دستورية هذه الفقرة، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له 

 2/6/8551برفع الدعوى الدستورية، فرفعها وقضت المحكمة الدستورية العليا في 
.  من قانون اإلجراءات الجنائية 861بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 



مة قد استندت في ذلك إلى: تعارض ويتضح من تحليل هذا الحكم أن المحك
( من الدستور التي كفلت حرية الرأي بصورها المختلفة 19النص مع المادة )

وكذلك مع حق النقد، وكذلك تعارضه مع حق الدفاع الذي أكده الدستور في 
(. وسنتولى عرض أراء المحكمة الدستورية العليا المتعلقة 25( و )29المادتين )

قها بموضوع بحثنا، حيث تقول المحكمة في هذا الشأن ))أن بالحجة األولى لتعل
يظل متمتعا بالحماية التي كفلها  -وأن كان مريرا -انتقاد القائمين بالعمل العام

الدستور لحرية التعبير عن اآلراء بما ال يخل بمضمون الحق لهذه الحرية أو 
تفترض في كل يجاوز األغراض المقصودة من إرسائها، وليس جائزا بالتالي أن 

واقعة جرى اسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام أنها واقعة زائفة أو أن سوء 
القصد قد خالطها، كذلك فان اآلراء التي تم نشرها في حق أحد ممن يباشرون 
جانبا من اختصاص الدولة ال يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة 

اتهم، ويتعين دوما أن تتاح لكل مواطن فرصة في أعلى درجاتها من عرض انحراف
ذا كان الدستور القائم قد نص في المادة ) ( 19مناقشتها واستظهار الحق فيها، وا 

منه على كفالة حرية التعبير عن الرأي بمدلول عام يشمل كل اآلراء السياسية 
د واالقتصادية واالجتماعية، اال أن الدستور مع ذلك عني بإبراز الحق في النق
 -الذاتي والنقد البناء ضمانا لسالمة البناء الوطني، مستهدفا بذلك التأكيد أن النقد

وهي الحرية األصل التي يرتد النقد إليها ويندرج  -وأن كان فرعا من حرية التعبير
أنه في تقدير واضعي  -إذا كان بناء -تحتها، اال أن أكثر ما يميز حرية النقد

م بدونها العمل الوطني سويا على قدميه، وما ذلك الدستور ضرورة الزمة ال يقو 
اال ألن الحق في النقد وخاصة في جوانبه السياسية، يعد أسهاما في صيانة نظام 



الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتضيف المحكمة أن الحماية 
العمل العام لكي الدستورية لحرية التعبير تقضي بفسح المجال النتقاد القائمين ب

يعلم الكافة المعلومات الضرورية المتصلة بالشؤون العامة، وليس أدعى الى أعاقة 
الحوار الحر المفتوح من أن يفرض قانون جنائي قيودا باهظة على األدلة النافية 
لتهمة التعريض بالسمعة في أقوال تضمنها مطبوع إلى حد يصل الى أهدار الحق 

ه النص التشريعي المطعون فيه((. ومن خالل نص الحكم في تقديمها وهو ما سلك
الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يمكننا أن نتبين مدى الحماية التي قررها 
هذا الحكم لحرية الصحافة من خالل ضمانه لحرية الرأي والتعبير، ووجوب احترام 

المحكمة اعتبرت النص الدستوري الذي ينظمها من قبل القوانين العادية، حيث أن 
القيود التي أوردها النص المطعون فيه غير دستورية ألنها انتقصت من حرية 
الرأي التي تمثلت بحرية النقد الموجه الى اعمال الموظف العام في أحد 
المطبوعات، وأن أعمال هذه القيود وعدم إلغائها سيؤدي الى التخوف من عدم 

رة الخمسة أيام التي حددها النص المطعون إمكانية تقديم األدلة الثبوتية خالل فت
فيه  مما يحول دون التعبير عن اآلراء واالنتقادات التي تتعلق بعمل الهيئات 
العامة في الدولة، وهذا تجاوز واضح على حرية الرأي والتعبير التي كفلها 

 (. 19الدستور المصري في المادة )

تورية العليا قد قدمت ضمانة ومن خالل الحكم المتقدم نالحظ أن المحكمة الدس
أكيدة لحرية الصحافة تتعلق بجانب مهم من جوانب هذه الحرية، وهو ممارسة 
حرية الصحافة في الظروف االستثنائية وبمواجهة سلطات اإلدارة الواسعة أثناء 
هذه الظروف، وذلك باخضاع القرارات واألعمال الصادرة من جانب هيئات الرقابة 



يتولى الرقابة عليها بما يضمن عدم االعتداء أو االنتقاص من الى سلطة القضاء ل
حرية الصحافة، ورفع الحصانة التي منحها المشرع لهذه القرارات واألعمال ضد 

 الرقابة القضائية. 

 
 



 ثانيا: الرقابة القضائية على قرارات السلطة اإلدارية

ال شك في أن الضمانة األساسية التي تحمي األفراد من تعسف اإلدارة وتحكمها 
هي خضوع اإلدارة للقانون عند ممارستها الختصاصاتها، وهذه الضمانة ال تتحقق 

بأعمال مبدأ المشروعية، الذي يقتضي إخضاع جميع تصرفات اإلدارة الى  اال
حكم القانون. وتعد الرقابة القضائية من أنجح الوسائل التي تكفل االحترام لمبدأ 
المشروعية، لما يختص به القضاء من استقالل ودراية قانونية تجعل األفراد في 

تها، ويعمل بالتالي على أجبار مأمن من تعسف اإلدارة إذا ما تجاوزت حدود سلط
. ويكتسب  اإلدارة على احترام القواعد القانونية والسير وفق ما يقضي به القانون

موضوع الرقابة القضائية على قرارات السلطة اإلدارية المنظمة لحرية الصحافة 
أهمية كبرى، وذلك الن الجوانب التفصيلية المتعلقة بممارسة حرية الصحافة ترتبط 

اطا وثيق الصلة بالقرارات التي تتخذها السلطة اإلدارية في مجال تنظيمها ارتب
وضبطها حفاظا على النظام العام في الدولة. وعلى هذا األساس تواجه اإلدارة 
تعارضا كبيرا بين واجباتها في المحافظة على النظام العام وبين ضرورة احترام 

ومن هنا يبرز دور الرقابة حرية الصحافة التي كفلتها النصوص الدستورية، 
القضائية في صيانة حقوق األفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم عن طريق 

. وتأسيسا على ما تقدم سنتولى  المطبوعات في مواجهة قرارات السلطة اإلدارية
بحث هذا الموضوع من خالل أحكام القضاء اإلداري في كل من فرنسا ومصر 

لتي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، وذلك بحسب والعراق بوصفهم من الدول ا
 التقسيم اآلتي: 



 أ. قضاء مجلس الدولة الفرنسي.

 ب. قضاء مجلس الدولة المصري. 

 ج. الرقابة القضائية في العراق

 

 أ. قضاء مجلس الدولة الفرنسي: 

بسط مجلس الدولة الفرنسي رقابته على المنازعات كافة التي تنشأ نتيجة نشاط 
ي مجال تنظيم ممارسة حرية الصحافة. ونستطيع التعرف على هذه اإلدارة ف

الرقابة وأثرها في ضمان هذه الحرية من خالل الحكم الذي أصدره مجلس الدولة 
 Framper et societe France))في قضية  42/6/0661الفرنسي بتاريخ 

Editions et publications))  وتتلخص وقائع هذه القضية في أن حاكم .
 46/04/0696نة الجزائر ابان االحتالل الفرنسي قد اصدر قرارين: األول في مدي

و  01الصادرين في ) ((France- Soir))ويقضي بحجز عددين من جريدة 
ويقضي بحجز عددين  6/0/0691، ومصادرتهما والثاني في 00/04/0696

 6، الصادرتين في )((Lemonde, Paris press, France-Soir))من جريدة 
ومصادرتهما وتم بالفعل حجز كل نسخ األعداد المذكورة في  0/0691/ 1و 

جميع ارجاء مدينة الجزائر ومصادرتها وأرسلت إلى النيابة العامة، وقد استند 
( من قانون المرافعات الجنائية التي تخول 01القراران المذكوران الى المادة )

ميع الوسائل الضرورية محافظ )باريس( ومديري المديريات الحق في ))اتخاذ ج
للكشف عن الجنايات والجنح والمخالفات((، وتبعا لذلك قامت كل من جريدة 



((France- Soir))  و((Lemonde))  بتحريك دعاوي مختلفة أمام القضاء
للمطالبة بالتعويض، وأمام المحكمة اإلدارية في  (Seine)العادي، في منطقة 

 . هذه الدعاوي رفضت لعدم االختصاص الجزائر للطعن بتجاوز السلطة، اال أن

وعلى هذا األساس، فقد تم رفع الدعوى أمام مجلس الدولة من قبل شركة 
((Framper))  وشركة((France Editions et publications))  وكان يتعين

على مجلس الدولة قبل الفصل في النزاع أن يتحقق من أن اإلجراءات التي 
رة ومصادرتها هي إجراءات ذات صفة إدارية أتخذت في حجز األعداد المذكو 

وليست قضائية، وتم ذلك حيث قرر المجلس أن إجراءات الحجز والمصادرة كانت 
إجراءات إدارية وال يمكن أن تضفي على عملها بإرسال األعداد المصادرة إلى 
النيابة العامة الصفة القضائية، وقرر المجلس إلغاء قرار المصادرة لتجاوز 

ألن الغرض من المصادرة منع انتشار كل نسخ األعداد الصادرة من السلطة، 
الجرائد المذكورة وليس العدد القليل من النسخ الضرورية إلثبات الفعل االجرامي 

. ومن خالل الحكم المتقدم يمكننا أن نتبين مدى الحماية  أمام القاضي الجنائي
ة أعمال السلطات اإلدارية التي يوفرها القضاء اإلداري لحرية الصحافة في مواجه

بوصفها من القيود التي تفرض على ممارسة حرية الصحافة والتي توصف بعدم 
المشروعية إذا شاب استعمالها انحراف أو تجاوز للسلطة بخالف ما تقتضيه 

 دواعي حفظ النظام العام. 

 



 ب. قضاء مجلس الدولة المصري: 

مارس مجلس الدولة المصري رقابته على قرارات اإلدارة التي تتعلق بالجوانب 
. ولكي نتمكن من اإلحاطة  6491التفصيلية لحرية الصحافة منذ أنشائه عام 

بدور المجلس في مجال ضمان ممارسه هذه الحرية، يتعين أن نورد بعضا من 
 أحكامه وكاألتي: 

أكد مجلس الدولة المصري وجوب احترام حرية الصحافة كمبدأ عام وحظر تقييدها 
اال عن طريق القانون، وذلك بموجب حكم محكمة القضاء اإلداري الذي جاء في 
حيثياته ))أن حرية الصحافة هي أحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور، ولما 

لذي يتمتع بها، بل يرتد الى غيره كانت هذه الحرية ال يقتصر أثرها على الفرد ا
من األفراد والى المجتمع ذاته، لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية، بل جعل 
التنظيم أمرا مباحا على ان يكون هذا التنظيم بقانون الن الحريات العامة ال يجوز 

. وينتقل المجلس في أحكامه من  تقييدها أو تنظيمها إال عن طريق القانون((
إلطار العام لحرية الصحافة الى الجوانب التفصيلية لهذه الحرية، ليقرر تحديد ا

خضوع أعمال اإلدارة المتعلقة بها إلى رقابته، ويتضح ذلك من حكم محكمة 
القضاء اإلداري الذي نص على أن ))تصرفات اإلدارة في تعطيل الصحف أو في 

يجب أن تجري على إلغائها أو في المعارضة في صدورها أنما هي أعمال إدارية 
مقتضى أحكام الدستور والقوانين واللوائح فكل قرار تتخذه اإلدارة في هذا الشأن 
يعد قرارا أداريا عاديا يدخل في اختصاص هذه المحكمة النظر في أمر صحته أو 
بطالنه والمحكمة حق الرقابة على اإلدارة فيه، لترى أن صدوره هل كان متفقا مع 



نين واللوائح، خاليا من التعسف، فتحكم بصحته، أو قد صدر أحكام الدستور والقوا
متعارضا مع هذه اإلحكام او انطوى على تعسف في استعمال السلطة فتقضي 

. ولم يقتصر دور مجلس الدولة على هذا الحد، حيث بسط المجلس  ببطالنه((
ات رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة في مجال اختيار رئيس بتحرير المطبوع

الدورية، ويتضح ذلك من حكم محكمة القضاء اإلداري الذي نص على أن ))قرار 
اإلدارة بتحقق شرط حسن السمعة أو عدم تحققه في رئيس التحرير ال يخضع 
لمطلق رأيها دون رقيب أو معقب، واال أدى ذلك إلى أهدار الحرية التي كفلها 

 .  ا((القانون، ومن ثم فهو يخضع لرقابة المحكمة وسلطانه

 ج. الرقابة القضائية في العراق:

أسلوب الرقابة القضائية حينما جعل  5002لقد أتبع الدستور العراقي لسنة 
من اختصاصات المحكمة االتحادية العليا الفصل في دستورية القوانين واألنظمة 

(. وبموجبها يكون من صالحيات المحكمة الفصل في 40/6النافذة وفقًا للمادة )
ات المتعلقة في دستورية القوانين والقرارات واألنظمة والتعليمات واألوامر المنازع

لغائها إذا ما كانت تتعارض مع الدستور ومنحت المحكمة صالحية النظر في  وا 
الطعون المقدمة على اإلحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء اإلداري، كما 

قضاء اإلداري في الرقابة على أن القانون العراقي  قد حصر اختصاص محكمة ال
مشروعية األوامر والقرارات التي تصدر من دوائر الدولة والقطاع العام واالشتراكي 
ويعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص أن يكون القرار مخالفا للدستور أو القانون 
أو األنظمة أو التعليمات أو أن يصدر خالفا لقواعد االختصاص أو أن يتضمن 



يق القانون أو األنظمة أو في تفسيرها أو ينطوي على إساءة أو خطأ في تطب
تعسف في استعمال السلطة وتتمتع المحكمة بسلطة القضاء الكامل بمعنى أنه 
يحق للمحكمة أن تحكم باإلضافة الى إلغاء القرار المطعون فيه أو تعديله او 

 دارة للقانون. التعويض عن اإلضرار التي أصابت المدعي والناشئة عن مخالفة اإل

وفي مجال حرية الرأي وحرية التعبير قضت محكمة القضاء االداري في 
بإلغاء القرار اإلداري  6445( لسنة 61عدد ) 56/66/6445قرارها المؤرخ في 

الصادر عن وزير الثقافة واإلعالم القاضي برفع الموافقة على طبع كتاب )االديان 
الحياة الدنيا( ونشره بدعوى عدم صالحيته والمعتقدات وجزاء الثواب والعقاب في 

للنشر والزامه باصدار الموافقة الالزمة لنشر هذا الكتاب وطبعه وهو ما وافقت 
عليه وأيدته الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في قرارها التمييزي المؤرخ في 

ي في استنادا الى تقرير الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة في إبداء الرأ 7/5/6441
 سالمة الكتاب وأثره على النظام العام.      

 

 



 لمطلب الثالثا

 الرقابة الصحفية وأثرها على حقوق اإلنسان

تعد الصحافة: إذا ما توفر لها القدر الالزم من الحرية منبرًا يطرح من خالله كل 
ما يمكن أن يصدر من قبل السلطة التنفيذية من انحرافات تتعلق بشكل او بأخر 

واآلراء المختلفة الى بحقوق اإلنسان عن طريق رصدها ونقدها وتقديم المالحظات 
. ذلك من اجل المحافظة على حقوق اإلنسان وصيانتها  أجهزة الدولة المتعددة

داخل المجتمع ومن هنا يظهر الدور الكبير الذي يمكن ان تمارسه الرقابة 
الصحفية في وضع جميع االنحرافات واالنتهاكات امام الرأي العام وتبصيره ذلك 

لة في مراقبة تصرفات الحكام وكشفها للحكومة لكونها تعد اداة مؤثرة وفعا
فالصحافة وجدت أساسا لتكون رقيبًا على أعمال اإلدارة ولبيان اعوجاجها عن 
طريق فضح انحرافاتها وانعدام كفاءتها في إدارة بعض المرافق العامة. وما قد 
يصدر عنها من قرارات يؤدي أعمالها إلى المساس بحقوق األفراد وحرياتهم في 

 . يط ممارستها لنشاطهامح

ذلك الن الصحافة هي التي تعبر عن الرأي العام إذا ما عجزت أو غفلت عن 
القيام بهذا الدور األحزاب السياسية من خالل عملها وما يمكن أن تصل اليه من 
حاالت فساد اداري وبيان مدى مخالفة القرارات اإلدارية للقوانين وسوء إدارة 

ساءة  استخدم المال العام. األمر الذي قد حدا ببعض الفقهاء الى المرافق العامة وا 
ان أطلق على الصحافة لقب الرقيب العام.وذلك لمدى التشابه ))في السمات 
العامة(( بين ما تقوم به الصحافة من رصد مخالفات الدولة وما يقوم به الرقيب 



ته الصحافة خالل العام هذا اذا كان قائمًا في الدولة ومع التطور الكبير الذي شهد
القرن العشرين أخذت الصحافة على عاتقها مناقشة وضع القوانين القائمة في 
الدولة ومدى انسجامها مع الرأي العام. كذلك تفسير القوانين التي تصدر من قبل 
 السلطة التشريعية وبيان مواطن الضعف أن وجدت وتقديم االقتراحات المالئمة لها

به الصحافة من بيان وجهات نظر الفقهاء واستعراض . هذا فضاًل عن ما تقوم 
ألراء رجال القانون األمر الذي يمكن أن يعود بالفائدة على السلطة التشريعية أذا 
ما قامت األخيرة باألخذ بها خصوصًا المقترحات او اإلصالحات المتعلقة بقوانين 

بعض الفقهاء  حقوق اإلنسان أو تعديل التشريعات المعيبة ان لزم األمر إال أن
عارض ذلك بالقول بان قيام السلطة التشريعية باإلكثار من إجراء التعديالت على 
القوانين بعد تشريعها يؤدي الى ضعف تلك القوانين من جهة وعدم استقرار 
األوضاع القانونية القائمة والتقليل من هيبة السلطة التشريعية وقد يؤدي في بعض 

 . ق ومصالح اإلفراداألحيان إلى إلحاق ضرر بحقو 

اال إننا نخالف ذلك بالقول بان القانون إذا كان معيبًا كان الزمًا على السلطة 
التشريعية تعديل ذلك القانون بتشريع الحق وللحفاظ على هيبة واحترام السلطة 
التشريعية وعلى مبدأ استقرار األوضاع القانونية القائمة في الدولة:  يجب أن 

جة مناقشات مستفيضة يتم النظر فيها الى مختلف أراء الفقهاء تكون القوانين نتي
ورجال القانون ذلك بغية تجنب التعديل الالحق للقانون واعتبار القضاء الجهة 
المسؤولة عن النظر في الضرر الذي قد يلحق بحقوق ومصالح اإلفراد عند 

ات منظمة تطبيق تلك القوانين. هذا فضاًل عن ما تقوم به الصحافة من استطالع
لمعرفة اتجاهات الرأي العام في مختلف القضايا والموضوعات وما تتخذه الحكومة 



من مواقف اتجاه الدول األخرى. ونهجها السياسي وبرنامجها االقتصادي وغيرها، 
ومحاولة تحليلها وخاصة رأي الناخبين حتى أصبح باإلمكان معرفة نتيجة 

 يبدأ.االنتخابات او االقتراع العام وقبل ان 

هذا ونالحظ أن مؤسسات الدولة المختلفة أصبحت غالبًا ما تلجأ الى الصحافة 
 . لبيان سياستها ووظائفها وما تقوم به من مشاريع خدمًة للصالح العام

وتفسير قراراتها وما قد يصدر عنها من أعمال مادية، تلحق ضررًا بحقوق اإلفراد 
هم وسائل االتصال التي يمكن ان وتقييد حرياتهم. ذلك الن الصحافة تعد من أ

تصل الى مختلف فئات الرأي العام ويكاد ال يخفى لنا ما يكون لذلك من أثار في 
توعية الرأي العام وتصحيح المواقف التي قد يتخذها تجاه السلطة أو احد 
مؤسساتها األمر الذي دعا الى قيام معظم الحكومات في الدول الحديثة إلى أنشاء 

حكومة وتخضع لتوجيهاتها وفقا لإلطار العام لسياسة الدولة وهو صحف تابعة لل
. التي يتم من خاللها عرض كل نشاطات أجهزة  ما يعرف ))الصحف الرسمية((

ومؤسسات الدولة المختلفة وعرض برامج عملها وما تقوم به من مشاريع. لهذا 
ذا كانت تلك فهي تعد بمثابة تقرير يومي يقدم من قبل الحكومة للرأي العام. وا  

الصحف تسعى في غايتها إلى أن تظهر الحكومة بما فيها من هيئات ومؤسسات 
وأجهزة متعددة بمظهر حسن إال أن ذلك يندر حدوثه في صحف المعارضة التي 
تكون غايتها األساسية رصد انحرافات الحكومة والوقوف على مساوئها وتقديمه 

بار أن هذه الصحف قد تشارك إلى الرأي العام. هذا مع األخذ بنظر االعت
الحكومة في رأس مالها أو قد تكون مملوكة ألحد األحزاب المشاركة في الحكم 



هذا وال يخفى علينا ما يمكن ان تقوم به هذه الصحف من تعزيز مبدأ حرية الرأي 
وحرية التعبير عنه في الدولة. األمر الذي يمكننا من الوقوف على مدى تطبيقه 

خالل معرفة مقدار ما يتوفر لتلك الصحف من حرية الرأي داخل الدولة من 
وحرية التعبير عنه لكي تمارس نشاطها الذي يكون موجهًا أساسا لذم الحكومة 
وموقف الحكومة حيالها. األمر الذي يقودنا الى نتيجة مهمة إال وهي كلما زادت 

مراقبة مساحة حرية الرأي الممنوحة لصحف داخل الدولة كي تمارس نشاطها في 
مؤسسات الدولة أدى ذلك الى تعزيز مبدأ حرية الرأي وتعزيز المبدأ الديمقراطي 
في تلك الدولة كون ان المبدأ الديمقراطي يقوم في محتواه على مبدأ حرية الرأي 

 وحرية التعبير عنه.

وهو ما يمكن اعتباره أشارة واضحة على ان تلك الحكومة تكون مقيدة باحترام 
في جميع تصرفاتها وما يصدر عنها من لوائح وقرارات وأن لم يكن حقوق اإلنسان 

هنالك نص دستوري يقيد تصرفات الحكومة بوجوب احترام حقوق اإلنسان. الن 
احترام تلك المبادئ من قبل الحكومة في هذه الحالة يكون ذاتيًا وبخالف ذلك 

أكان ذلك بقوانين ام يمكننا القول بأنه كلما زادت القيود القائمة في الدولة وسواء 
 لوائح يؤدي ذلك الى تضييق مبدأ حرية الرأي وحرية التعبير عنه داخل الدولة.

وهو ما يمكننا اعتباره معيارًا على اتجاه الدولة نحو نظام الحكم التسلطي. الذي 
تكون فيه حقوق اإلنسان معرضة لالنتهاك نتيجة لتعسف او سوء استعمال 

 السلطة.



تعدد القيود المفروضة على حرية الصحافة ال يؤدي بالضرورة ولكننا نالحظ أن 
إلى تضييق دورها الرقابي وما تمارسه من نشاط في هذا المجال ال بل ان محاربة 
الصحافة كما هو معروف في األنظمة االستبدادية ال يؤدي الى القضاء 
خضاعها لسيطرة الحكومة وتوجيه  عليها.وهو ما تسعى إليه تلك األنظمة وا 
نما يمهد الطريق لظهور وجه أخر من الصحافة متمثل بالصحف  الحكومة. وا 

أال  .السرية. التي ال تقل في نشاطها الرقابي عن مثيلتها في األنظمة الديمقراطية
أن وجه الخالف يقوم على مبدأ العالنية فبينما تكون صحف المعارضة معروفة 

أنظار الحكومة ودون ان في ظل األنظمة الديمقراطية وتمارس نشاطها تحت 
تكون مكبلة بالقيود وعلى أساس مبدأ حرية الرأي وحرية التعبير عنه المكفولة 
بالنص الدستوري في حين تكون الصحف السرية في األنظمة االستبدادية محظورة 
ما العاملون فيها والقائمون عليها فهم مجرمون مالحقون من قبل أجهزة  قانونًا وا 

وهذا يمكننا اعتبار الصحافة السرية في األنظمة االستبدادية هي  الدولة البوليسية.
الوجه األخر لصحف المعارضة في األنظمة الديمقراطية فكال النوعين يقوم بذات 
الدور في المساهمة في توعية الرأي العام للمطالبة بحقوقه أو المحافظة عليها 

ك جانبًا في الفقه قد ولكن في ظل نظامين سياسيين مختلفين لكن يالحظ أن هنا
هاجم تلك الصحف السرية وما تقوم به بالقول أنها تعد ضعيفة التنظيم وليس لها 
كيان مستقل وهي غالبًا ما تكون مملوكه او تابعة ألحد األحزاب السياسية الذي 
يكون سريًا بطبيعته وهي ال تعدو من وجهة نظرهم عن كونها مجرد منشورات 

 . السلطة وتدعو الرأي العام للثورةتبين موقف الحزب اتجاه 



إال أننا نخالف ذلك االتجاه بالقول أن الصحف السرية تعد صحفًا. أما ضعف 
تنظيمها في ظل األنظمة االستبدادية فهو يعود إلى كثرة القيود المفروضة عليها 
من قبل السلطة. إما لكونها عديمة الكيان المستقل او تابعة إلى احد األحزاب 

ة. ونالحظ ان أغلب الصحف في األنظمة الديمقراطية تكون تابعة الى السياسي
أحزاب سياسية قائمة او تكون مملوكة للحكومة أو أي جهة أخرى كالنقابات أو 
المنظمات غير الحكومية أو غيرها. إما من حيث كونها تدعو إلى الثورة فيعود 

داخل الدولة عن طريق الى أيمانها بأن الثورة السبيل األمثل للقيام بإصالحات 
. هذا ويالحظ أن  تغيير نظام الحكم فيها والثورة على السلطة الحاكمة فيها

الصحف السرية قد ال تقتصر في وجودها على األنظمة االستبدادية فهي يمكن أن 
تكون حتى في ظل األنظمة الديمقراطية وان كان مبدأ حرية الرأي وحرية التعبير 

 ََ ن تلك الصحف هي في هذه الصورة ال تسعى الى عنه قائمًا. ونحن نرى َأ
نما تكون ذات أهداف مشبوهة فهي قد تكون مكرسة  تحقيق المصلحة العامة وا 
لخدمة مصالح خارجية األمر الذي يوجب على السلطات القائمة الوقوف عليه 
وتدارك أثاره. إال أن بعض الفقهاء حاول تبرير وجود الصحف السرية في األنظمة 

راطية بالقول بان ذلك يعد إسرافًا في تطبيق مبدأ حرية الرأي وحرية التعبير الديمق
. إال أننا نخالف ذلك بالقول أن وجود هذه الصحف في ظل النظام  عنه

الديمقراطي يتنافى مع طبيعته التي يقتضيها مبدأ حرية الرأي وحرية التعبير عنه 
عالنيتها بسرية في ظل هذا هذا من جهة ومن جهة أخرى ما الذي جعلها تحجب 

 النظام؟



وهنالك دور أخر تضطلع به الصحافة في الوقت  الحاضر إال وهو نشر شكاوى 
يصالها إلى المسؤولين فهي تعد حلقة وصل مابين  المواطنين والوقوف عليها وا 
المواطنين والمسؤول كذلك الوقوف على ما يعانيه المجتمع من مشكالت تشغل 

ة عرضها ومناقشتها على أسس علمية رصينة وتقديم المشورة الرأي العام ومحاول
فيها عن طريق بيان أراء المختصين وال يخفي لنا ما يكون لذلك من أثر في 
توعية الرأي العام ورفع مداركه السياسية. هذا ويجب على الصحافة وهي تمارس 

أكان ذلك  نشاطها الرقابي خدمة للرأي العام وضمان حقوق أفراده وحرياتهم وسواء
في األنظمة االستبدادية أم األنظمة الديمقراطية إذ تخضع إلى عدة اعتبارات 

 . يمكننا ان نجمعها باالتي

يجب أن يكون مسعى الصحافة األول واألخير هو تحقيق المصلحة العامة  .1

نما تكون مكرسة لخدمة  ودون تحيز للسلطة أو لحزب معين أو لشخص ما وا 

 الرأي العام. 

الصحافة العمل على توحيد اتجاهات الرأي العام وذلك بعدم العمل يجب على  .2

على أثارة النعرات الطائفية او العرقية او الدينية أو غيرها من خالل ما تطرحه 

 من مواضيع وما تناقشه من أفكار.

يقتضي عمل الصحافة وما تقوم به من دور الشاهد على أعمال الحكومة أن  .3

تكون مبنية على معلومات موثقة وحقائق تكون شهادتها صادقة أي أن 



وأحداث واقعة ال مجرد احتماالت وتكهنات أو إشاعات تهدف من ورائها إلى 

الربح المادي ودون األخذ باالعتبار تشويه صورة الحكومة لدى الرأي العام. أو 

 افتعال أزمات داخل الدولة.

ت الحكومية عدم المساس بحقوق األفراد وحرياتهم أو المؤسسات أو الجها .4

وغير الحكومية علمًا بان القوانين الحديثة اتجهت الى اعتبار الصحف مسؤولة 

 قانونًا في حالة حدوث مساس كهذا وهو ما يعزز حقوق اإلنسان داخل الدولة.
ومن كل ذلك يمكننا أن نستخلص بأن مساهمة الصحافة باعتبارها أداة  

ما تمارسه من نشاط رقابي يتمثل للرأي العام في صيانة حقوق اإلنسان من خالل 
 باألتي:

أن الصحافة يجب أن تقوم بالكشف عن انحرافات مؤسسات الدولة  .1

 المختلفة.

يجب أن تضطلع الصحافة بمهمة النقد البناء المحايد بالنسبة للنشاط  .2

 الحكومي.

العمل على توحيد اتجاهات الرأي العام والحفاظ على تماسكه من خالل  .3

 القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع.محافظتها على 



يجب أن تقوم الصحافة ببيان مواطن الضعف في القوانين وتسليط الضوء  .4

 عليها. 

وأخيرًا يمكننا القول بأن ما يسري على الصحافة يمتد ليسري على بقية وسائل 
االتصال األخرى المرئية والمسموعة. إال أن هذا التأثير يظهر في الصحافة 

واضحة وذلك لقدمها من ناحية ومعاصرتها ودورها في الكثير من اإلحداث  بصورة
من ناحية أخرى وعلى اعتباران ما تقوم به وسائل االتصال األخرى، ما هو إال 

 امتداد لعمل الصحافة الرئيس وما يجب أن تمارسه من نشاط داخل الدولة.
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