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  ملخص

عىل الرغم من وجود الصكوك الدولية واإلقليمية، والترشيعات الوطنية، املكرسة لتنظيم حرية 
، ذلك بعد أن كشفت اأنها تشهد كث�اً من االنتهاكات والقيود عىل م�رسته الرأي والتعب� وح�يتها، إال

التطورات الداخلية يف العديد من الدول عن تدهور األوضاع السياسة واالقتصادية واالجت�عية 
والثقافية، م� يشكل موضوعاً رئيساً للدراسات يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الوطني، 

د والضوابط كفيلة بصون حرية عىل حد سواء، وذلك من أجل التصدي لهذه االنتهاكات ووضع القواع
الرأي والتعب� يف إطارها املرشوع دون أن تتجاوزه إىل اإلرضار بالغ� أو باملجتمع. ويشكل العراق 
�وذجا بارزاً للدراسة بهذا الخصوص، في� يتعلق بح�ية حرية الرأي والتعب� يف العراق منذ تأسيس 

 ٢٠٠٣لنوعية التي شهدها النظام السيايس العراقي منذ الدولة العراقية وإىل اليوم، حيث أن النقلة ا
ساهمت يف تكريس العديد من الحقوق والحريات، ومن بينها حرية الرأي والتعب� التي تشكل نقطة 

  االنطالق لبقية الحريات وأحد الدعائم األساسية لبناء رصح الد�قراطية. 
ناول املحور األول مفهوم حرية الرأي ولغرض دراسة هذا املوضوع، جرى تقسيمه عىل محورين؛ يت

والتعب� وح�يتها عىل املستوي� الدويل واإلقليمي، وخصص املحور الثا� لحرية الرأي والتعب� يف 
  الترشيعات العراقية.

  
  �پوخت

  وەک �وون�) عیراق حا���(ادەربرین ڕا و ڕ یاسایی پاراستنی ئازادی چوارچ�وەى 
س�رەرای ه�بوونی ر�کک�وتننام�ی ن�ودەو��تی وئیقلیمی وترشیعاتی نیشت�نی تایب�ت ب� 
ر�کخس� وپاراستنی ئازادی را دەربرین، زۆر�ک ل� پ�ش�لکاری وکۆت ل�س�ر پیادەکردنی ئ�م ئازادی� 
ه�ی�، ئ�م�ش دوای ئ�وەی پ�شک�وتن� ناوخۆیی�کانی زۆرب�ی وو�تان بون� هۆی دەرخستنی 

بارودۆخی ئابوری وکۆم��ی�تی وکولتوری ل�وو�تان�دا، ئ�م�ش وادەکات ئ�م باب�ت� بب�ت�  ت�کشکانی
باب�ت�کی س�رەکی  بۆ تو�ژین�وە ل�  ه�ردوو بواری یاسای ن�ودەو��تی تایب�ت ویاسای نیشت�نی دا ،  

تنی ئازادی را ل� پ�ناو ب�وەنگاربون�وەی ئ�و پ�ش�لکاریان�و دانانی ر�سا ور�وشو�نی تایب�ت ب� پاراس
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دەربرین ل� چوارچ�وەی�کی رەوادا ب� ب� ئ�وەی سنورەک�ی  بب�ز���ت وبب�ت� هۆی زیانگ�یاندن ب� 
ل�کۆ�ین�وە ل� بارەی پاراستنی ئازادی  عیراقیش �ون�ی�کی دیارە بۆ ک�سانی ترو ب� کۆم��گ�.

ئ�م�ۆ ، ئ�م� ل�کات�کدا  رادەربرین تیایدا ل� س�رەتای دروستبوونی دەو��تی عیراقی ی�وە ه�تاوەکو
ەوە ب�خۆی�وەبینی ب�شداربوو  ٢٠٠٣ئ�و گۆرانکاریی� جۆری�ی ک�سیست�می سیاسی ع�راق ل� سا�ی 

ل� ف�راه�مکردنی ماف�کان وئازادی�کان ب�ش�وەی�کی گشتی وب�تایب�تیش ئازادی رادەربرین ک� ب� 
  نی دیموکراسی. خا�ی دەستپ�کردنی ئازادی�کانی تر دادەنر�ت و ی�ک�ک� ل� بن�ماکا

ل� پ�ناو ل�کۆ�ین�وە ل�م باب�ت�، تو�ژین�وەک� داب�ش بووە بۆ دوو ت�وەر، ت�وەری ی�ک�م باس ل� 
بارودۆخی یاسایی پاراستنی ئازادی رادەربرین دەکات ل�س�ر ئاستی ن�ودەو��تی وئیقلیمی، ت�وەری 

  .قی دارادەربرین ل� ترشیعاتی عیرادووەم تایب�ت کراوە ب� باسکردنی ئازادی 
  

Abstract 
The Legal Framework for Protecting Freedom of Opinion and Expression (The 

Case of Iraq as a Model) 
Despite the existence of international and regional instruments, and national 

legislation, devoted to organizing and protecting freedom of opinion and expression, 
they witness many violations and restrictions on their practice. This is after internal 
developments in many countries revealed the deterioration of political, economic, 
social and cultural conditions, which constitutes a major topic for studies in both 
international human rights law and national law, in order to address these violations 
and set rules and controls that guarantee the preservation of freedom of opinion and 
expression within its legitimate framework, without exceeding it to harm others or 
society.  Iraq constitutes a prominent case for study in this regard, with regard to the 
protection of freedom of opinion and expression in Iraq since the establishment of 
the Iraqi state until today, as the paradigm shift that the Iraqi political system has 
witnessed since 2003 has contributed to the consecration of many rights and 
freedoms, including freedom of opinion and expression, which is the starting point 
for the rest of the freedoms and one of the mainstays of building an edifice 
Democracy.  

For the purpose of studying this topic, it has been distributed on two axes: The 
first axis deals with the concept of freedom of opinion and expression and its 
protection at the international and regional levels. The second axis is devoted to 
freedom of opinion and expression in Iraqi legislation. 
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  لمقدمةا
  

  أوالً: التعريف �وضوع البحث:
واإلقليمي، فإن معظم  مكانة الحقوق والحريات العامة وأهميتها عىل املستوي� الدويلنظراً اىل 

الدسات� يف مختلف الدول تتضمن أو تفرد نصوصاً تتعلق بالحقوق والحريات، ومن بينها حرية الرأي 
املستوي� . حيث أن حرية الرأي والتعب� تُّعد من الحريات العامة املعرتف بها قانونياً عىل والتعب� 

الدويل والوطني وتم تنظيم م�رستها، لكن باإلضافة إىل االعرتاف القانو� ال بد من إيجاد ضوابط 
، لذلك حرصت دسات� الدول عىل تنظيمها من خالل وضع الضوابط والقيود الالزمة لح�ية هذا التنظيم

  مل�رستها وذلك دون منع أصل الحرية.
لتعب� موضع اهت�م غالبية الدول، وال سي� الجمهورية لقد أصبحت مسألة حرية الرأي وا

عىل نصوص تكفل هذه الحرية،  املتعاقبةيكاد يخلو دستور من الدسات� العراقية  العراقية، بحيث ال
لكن الواقع يثبت أن اهت�م السياسي� تتباين طبقاً لالختالف األنظمة السياسية التي تعاقبت يف العراق 

، يف واقع الحياة الحرية يف الرأي والتعب� واألحداث التي تستجد العراقية ولحد اليوم تأسيس الدولةمنذ 
والتي بدورها تبعث عىل التفك� يف ح�ية حرية الرأي والتعب� يف ظل هذا التباين والتغي� وتشخيص 

  حرية الرأي والتعب�. صورة واقع 
 

  ثانياً: أهمية البحث:
  :يأ� ما أبرزها ومن جوانب، عدة يف البحث أهمية تكمن

إن دراسة موضوع ح�ية حرية الرأي والتعب�، عىل املستوي� الدويل واإلقليمي، ستساهم يف 
التعرف عىل الدور البالغ األهمية الذي يلعبه كل من املواثيق الدولية واإلقليمية عىل حد سواء يف 

� عىل ض�ن هذه الح�ية عىل املستوي� الكشف عن مدى تأث� الح�ية الدولية لحرية الرأي والتعب
الدويل واإلقليمي. وتسعى مختلف هذه الصكوك وآليتها لح�ية حرية الرأي والتعب�، ومن ثم بيان 
مدى فعالية هذه اآلليات يف ض�ن هذا الحق. وبيان الحدود ايل وضعها القانون الدويل عند فرض 

 القيود العقابية عىل حرية الرأي والتعب�.
قد أوىل العراق، ومازال، عناية ملسألة ح�ية حرية الرأي والتعب�، من خالل ض�ن هذه الح�ية ل

تساهم هذه الدراسة يف التعرف عىل املفهوم يف الدسات� وتطبيق الترشيعات النافذة ذات الصلة. و 
ي تضعها العراق الحقيقي لحرية الرأي والتعب�، بتسليط الضوء عىل تجربة العراق، وتحديد القيود الت

 عىل م�رسة هذا الحق وتبيان من خالل النصوص القانونية وتطبيقاتها أين العراق من هذه املفاهيم.
  

  ثالثاً: مشكلة البحث:
يعالج هذا البحث إحدى املسائل القانونية، التي تحظى باالهت�م عىل املستوي� الدويل والوطني، 

ذلك من خالل تسليط الضوء عىل اإلطار القانو� الدويل وهي مسألة ح�ية حرية الرأي والتعب�، و 
لح�يتها وتوضيح مدى أهمية االلتزام باملعاي� الدولية واإلقليمية ذات الصلة لح�يتها، والنظر يف 
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الجهود املبذولة عىل الصعيد الوطني لح�يتها، مع الرتكيز عىل توضيح جهود العراق ، بوصفه إحدى 
االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة. يضاف إىل ذلك معرفة مدى التزام الدول التي صادقت عىل 

الدسات� والترشيعات العراقية بتمك� املواطن من م�رسة الحق يف التعب�، وتحديد القيود الواردة عىل 
  حرية الرأي والتعب� يف الترشيعات العراقية النافذة. 

  
  رابعاً: فرضية البحث:

  يات البحث في� يأ�:تتمثل أبرز فرض
ي والتعب� الرأ يتضمن القانون الدويل لحقوق اإلنسان إطاراً قانونياً كافياً لكفالة حرية  -١

باعتباره حجر الزاوية ألي مجتمع د�قراطي. م� يستوجب اعت�د اآلليات الوطنية الكفيلة بتعزيز 
 هذه الح�ية.

وح�يتها بتغي� الزمن وباختالف طبيعة لقد طرأ تغي� عىل مضمون حرية الرأي والتعب�  -٢
النظام السيايس الذي قامت يف ظله الدولة العراقية منذ تأسيس هذه الدولة. حيث التزمت الدولة 
العراقية باملعاي� الدولية املتعلقة بح�ية حرية الرأي والتعب�، وعليه فإن الدسات� العراقية املختلفة 

ي والتعب� بحيث يضمن هذه الحرية بجميع أشكالها، م� أدى إىل حرصت عىل كفالة ح�ية حرية الرأ 
وضع اإلطار الترشيعي ذات الصلة بح�ية هذه الحرية. إال أن هذا اإلطار الترشيعي � يعد كافياً لتوف� 
ح�ية متينة لهذه الحرية يف العراق عموماً، وتعرض حرية الرأي والتعب� لكث� من القيود من 

 راقية النافذة.الترشيعات الع
  

  خامساُ:منهجية البحث:
ولدراسة موضوع البحث، االعت�د عىل املنهج التحلييل الوصفي يف وصف وتحليل مضام�  ،جرى

الصكوك الدولية واإلقليمية والترشيعات الوطنية املتعلقة بح�ية حرية الرأي والتعب�، وكذلك يف بيان 
ك� تم استخدام املنهج التأاريخي  يف كفالة هذه الح�ية. دور القانون الدويل لحقوق اإلنسان والوطني

من خالل دراسة عملية التطور الترشيعي يف العراق، ذات الصلة بحرية الرأي والتعب� من حيث نشوئها 
  وتطورها.

  
  سادسا: هيكلية البحث:

تقتيض دراستنا لهذا املوضوع عرضه يف مبحث�. سنقسم كل مبحث منه� عىل مطلب�، نخصص 
املبحث األول ملفهوم حرية الرأي والتعب� وح�يتها عىل املستوي� الدويل واالقليمي، وسنقسمه عىل 

ي والتعب� عىل مطلب�، األول نتناول فيه مفهوم حرية الرأي والتعب� ونوضح يف الثا�، ح�ية حرية الرأ 
املستوي� الدويل واالقليمي ،أما املبحث الثا� فنتطرق فيه لحرية الرأي والتعب� يف الترشيعات العراقية، 
وسنقسمه بدورنا إىل مطلب�، نش� يف األول إىل التنظيم القانو� لحرية الرأي والتعب�، ونبحث يف الثا�، 

ثم خا�ة البحث التي سنضمنها أهم النتائج والتوصيات التي  القيود الواردة عىل حرية الرأي والتعب�،
  سنتوصل إليها يف بحثنا، باإلضافة إىل قا�ة باملصادر واملراجع التي تم االعت�د عليها. 
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  المبحث األول

 مفھوم حرية الرأي والتعبير وحمايتھا على المستويين الدولي واالقليمي
بالبحث يف املطلب األول مفهوم حرية الرأي والتعب�، ويف  ينقسم هذا املبحث اىل مطلب�، نتناول

  املطلب الثا� نبحث ح�ية حرية الرأي والتعب� عىل املستوي� الدويل واالقليمي، وعىل الوجه اآل�:
  

  : املطلب األول
  مفهوم حرية الرأي والتعب�

التاريخية لهذه الحرية سنّعرف بداية عىل مفهوم حرية الرأي والتعب�، ونرى بعدها الخلفية 
  وتطورها.

  
  أوالً: تعريف حرية الرأي والتعب�

تصدى الفقه القانو� لحرية الرأي والتعب�، وأورد مجموعة من التعريفات التي تكاد تلتقي 
جميعها يف املعنى العام، وان اختلفت من حيث الصياغة اللغوية ومن حيث النطاق، وسوف نقترص 

ات. فنجد من يعرف حرية الرأي والتعب� عىل أنها: "حق من حقوق عىل بعض من هذه التعريف
اإلنسان األساسية وهي معيار اإلنسان األساسية وهي املعيار الذي تقاس به جميع الحريات األخرى ألن 
قياس حضارة وتقدم أي دولة يقاس �دى �تع مواطنيها  بحرية الرأي والتعب� وحقهم يف الت�س 

  )١( مات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل األخرى ودو�ا اعتبار للحدود".مختلف رضوب املعلو 
ونجد من يرى بأنها " �ك� الفرد من التعب� عن أفكاره وآراءه ووجهات نظره وما يجول يف فكره 
وخاطره سواء كانت عامة أم خاصة ويقول ما يفكر به وبحرية تامة ودون وجل أو خوف أو مصادرة أو 

ن أو معوقات أو عراقيل أو عقبات، ونرشها يف وسائل االعالم املختلفة مع مراعاة الضوابط قيود أو امتها
  )٢( القانونية، وعىل املترضر من اآلراء املنشورة التوجه إىل القضاء."

ويعترب بعضهم أن "حرية التعب� هي أصل جميع الحريات التي تتصل بإبداء اآلراء واألخبار 
عب� عنها بكافة الوسائل ولذلك تندرج، تحت راية حرية التعب� حزمة من واملعلومات وتلقيها والت

الحريات األخرى ذات الصلة كحرية الصحافة، وحرية االعالم، وحرية تداول املعلومات، والحرية 
األكاد�ية، وحرية االبداع، والحريات الرقمية، والحق يف اإلرضاب، والحق يف التجمع (التظاهر 

) والحق يف التنظيم، ويتوقف م�رسة هذه الحريات عىل كفالة حرية التعب� ابتداء، واالعتصام...الخ
نظراً ألنها الحرية األصل، التي إن انتقصت امتد هذا االنتقاص إىل سائر املنظومة، وح�يتها �وجب 

                                                           
وكيف نبدأ -عبد الله خليل، القوان� املقيدة للحقوق املدنية والسياسة يف الترشيع املرصي من أين تبدأ املصادرة )١(

  . ١٧٠، ص٢٠١٦اإلصالح؟ دليل قانو� تدريبي ملنظ�ت لحقوق اإلنسان واملحام� والقضاة والصحفي�، القاهرة، 
، دار الثقافة ١الكتاب السادس، ط والحريات العامة وض�نات ح�يتها،عصام عيل الدبس، النظم السياسية الحقوق  )٢( 

  .٢٣٤مصدر سابق، ص ٢٠١١للنرش والتوزيع، ع�ن، 
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  )١( الدستور تعني ح�ية لهذه الحريات."
كل  قيمة كربى لإلنسان يعتز بها ويحرص ك� قيل يف هذا الصدد بأن "حرية الرأي والتعب� تش

عليها أشد الحرص وال يتقبل املساومة عليها ذلك انها تعني بالنسبة إليه كرامته وامل�رسة الطبيعية له 
وقد مرت البرشية �راحل طويلة حتى أصبحت حرية الرأي والتعب� الحاضن الرئييس للتعب� عن 

رثا إنسانيا راسخاً غ� خاضع للمساومة اختلفت رجاتها بحسب إنسانيته وشتى حقوقه وبالتايل اعتربت إ
  )٢( اختالف تركيبة املجتمعات وبنيتها االقتصادية واالجت�عية وتطورها السيايس".

ولعلنا نش� أخ�ا لرأي يرى "أن التعب� عن الرأي يعد أساساً لبعض من حريات اإلنسان، ويشكل 
نظام سيايس، والواقع أن مسألة الرأي والتعب� ليست هدفاَ بحد اىل مدى كب� مقياساً لد�قراطية أي 

ذاته، بل هي وسيلة تستهدف إصالح املجتمع وأي من مؤسساته، والنهوض بها وتطويرها �ا يحقق 
الصالح العام، فالشعب يشرتك مع الحاكم يف صنع أهم مبادئ القواعد الدستورية والسياسية، كونه 

   ) ٣( مصدر السلطة أصالً.
ونالحظ بان التعريفات السابقة يجمعها قاسم مشرتك رئيس يتمثل يف أن مصطلح حرية الرأي 
والتعب� �فهومه العام، هو حق أساس من حقوق اإلنسان يرتبط بالحقوق والحريات أخرى، بعضها 

  الزم يعتمد عليها واألخرى من مظاهره ووسائل م�رسته.
، نجد أن هناك فرقا ب�  )٤( ١٩٤٨ملي لحقوق اإلنسان لعام ) من االعالن العا١٩وإذا عدنا لل�دة (

) ح�ية حق ١٩) من املادة (١حرية الرأي وحرية التعب�، في� يتعلق بحرية الرأي، تقتيض الفقرة (
الفرد يف اعتناق آراء دون مضايقة. وهذا حق ال يجيز العهد الدويل لحقوق املدنية والسياسية لعام 

تثناء أو تقييد. و�تد حرية الرأي لتشمل حق الفرد يف تغي� رأيه يف أي وقت وألي إخضاعه الس )٥(،١٩٦٦
سبب يختاره �لء حريته. وال يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد  املنصوص عليها يف العهد عىل 

يف ذلك أساس آرائه الفعلة أو املتصورة أو املفرتضة. وتخضع جميع أشكال التعب� عن الرأي للح�ية، �ا 
اآلراء التي لها طابع سيايس أو عميل أو تاريخي أو أخالقي أو ديني. ويتناىف تجريم اعتناق أي رأي مع 

). وتشكل مضايقة شخص بسبب اآلراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، �ا يف ذلك توقيفه ١الفقرة (
). ويحظر بذل أي جهد يف أي شكل ١٩) من املادة(١أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه، انتهاكاً للفقرة (

                                                           
. نقال عن  ٤، ص٢٠١٢انظر احمد عزت، حريات التعب� والدستور الجديد، مؤسسة حرية الفكر والتعب�، القاهرة،  )١( 

 املواثيق الدولية والترشيعات الوطنية: دراسة حالة لبعض الترشيعات هالة السيد الهاليل، حرية الرأي والتعب� ب�
  .١٠٢، ص٢٠١٨، ٢، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، العدد ٢٠١٤و ١٩٧١املرصية يف ظل دستوري 

ة)، جامعة الرشق انسام ناجي زامل الضالع�، حرية الرأي والتعب� يف املواثيق الدولية والترشيع األرد� (دراسة مقارن )٢( 
  . ١٠، ص ٢٠١٩األوسط، األردن، رسالة املاجست�، كلية الحقوق، 

، ١: دراسة مقارنة، ط٢٠٠٥حس� وحيد عبود العيساوي، الحقوق والحريات السياسية يف الدستور العراقي لسنة ) ٣( 
  .٢١٤، ص ٢٠١٨املركز العر� للنرش والتوزيع، القاهرة، 

ا اإلعالن العاملي يف: املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويورك، �كن االطالع عىل نص هذ )٤(
 وما بعدها. ١، ص ٢٠٠٦جنيف، 

وما  �٢٣كن االطالع عىل نص هذا العهد الدويل يف املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص  )٥(
 بعدها. (الحقا، املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان).
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لإلكراه عىل اعتناق رأي أو عدم اعتناقه. وتشمل حرية الفرد يف التعب� عن رأيه بالرضورة حريته يف 
 ) ١( عدم التعب� عن رأيه.

)، أن تضمن الدول األطراف الحق ١٩) من املادة (٢أما في� يتعلق بحرية التعب�، تقتيض الفقرة (
�ا يف ذلك الحق يف الت�س مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل يف حرية التعب�، 

آخرين دو�ا اعتبار للحدود. ويشمل هذا الحق التعب� عن املعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال 
من املادة  )٣األفكار واآلراء التي �كن نقلها إىل اآلخرين أو استالم تلك املعلومات، رهناً بأحكام الفقرة (

) .ك� يشمل الحق الخطاب السيايس والتعليقات الذاتية والتعليق عىل الشؤون ٢٠) وأحكام املادة (١٩(
العامة واستطالع الرأي ومناقشة حقوق اإلنسان والصحافة والتعب� الثقايف والفني والتدريس والخطاب 

) يغطي التعب� عن ٢نطاق الفقرة ( الديني. و�كن أن يشمل هذا الحق أيضاً اإلعالن التجاري. بل إن
الرأي قد يعترب مهيناَ للغاية، عىل الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعب� قد يخضع للتقييد وفقاً 

   ) ٢( ).٢٠) وأحكام املادة (١٩) من املادة (٣ألحكام الفقرة (
يتيح ذلك للشعب ويتضمن الحق يف حرية التعب� الحق يف الوصول اىل املعلومات ونرشها، حيث 

الحصول عىل املعلومات �ختلف أنواعها. وبالتايل يبلور آراءه حول قضية معينة دون تدخل أو إكراه 
من جهة معينة. ك� وصاحبت حرية التعب� عن الرأي بعض أنواع الحقوق التي تعترب من أجزاء 

هذا الحق جزءاَ ال يتجزء من  املنظومة ذاتها، مثل حرية العبادة، والحق يف التجمع السلمي، إذ يعترب
حرية الرأي واحد الطرق املرشوعة للتعب� عنه، �ا يضمن بلورة ج�عية للرأي عند عقد االجت�عات 

  )٣(العامة أو املؤ�رات واملس�ات واالعتصامات. 
  

  الخلفية التاريخية لحرية الرأي والتعب�ثانياً: 
الرأي والتعب� لوجدنا بأن االهت�م بها كان واضحا، ومنذ لو بحثنا تاريخيا عن بدايات ح�ية حرية 

 "قانون حرية الكالم يف الربملان". ١٦٨٩القرن السابع عرش امليالدي، حيث أصدر الربملان الربيطا� عام 
. وتشـ� املادة ١٧٨٩ثم جاءت الثورة الفرنسية ولتصدر "إعالن حقوق اإلنسان واملواطن" عام 

ن الفرنسـي إىل "حرية نشـر األفكـار واآلراء" التي ثم اعتربها من الحقوق األساسية ) من هذا اإلعـال ١١(
  .)٤(لإلنسان، ك� تؤكد عىل حق كل مواطن يف "الكالم، والكتابة، والطباعة بشكل حر"

، عىل حرية ١٧/٩/١٧٨٧وأكد التعديل األول املضاف إىل الدستور األمري�، والذي تم اعت�ده يف 

                                                           
ة املعنية بحقوق األمم املتحدة، اللجن، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، CCPR/C/GC/34وثيقة  )١( 

  . ١، ص ٢٠١١، ٣٤اإلنسان، التعليق العام رقم 
  . ١مصدر سابق، ص ، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، CCPR/C/GC/34وثيقة  )٢( 
ت هالة السيد الهاليل، حرية الرأي والتعب� ب� املواثيق الدولية والترشيعات الوطنية: دراسة حالة لبعض الترشيعا)٣( 

  .١١٣-١١٢، مصدر سابق، ص٢٠١٤و ١٩٧١املرصية يف ظل دستوري 
  �كن االطالع عىل نص هذا اإلعالن بالفرنسية يف:) ٤(

F. ROUVILLOIS, Les déclarations des droits de l’homme, anthologie, les livres qui ont changé le 
monde, Paris, Le Monde, Flammarion, 2009, p. 59 s. 
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حافة حيث نص عىل ما ييل: "ال يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من األديان أو الكالم والص
�نع حرية م�رسته، أو يحد من حرية الكالم أو الصحافة، أو من حق الناس يف االجت�ع سلميا، ويف 

  .)١(مطالبة الحكومة بإنصافهم من اإلجحاف"
لسويد أول دولة وضعت قانوناً للحصول عىل وفي� يتعلق بحرية الحصول عىل املعلومات كانت ا

) كانت أربع دول يف العا� ١٩٦٦سنة (أي عام  ٢٠٠، وبعد مرور ١٧٦٦املعلومات يف العا� وذلك عام 
كانت هناك �ا� عرشة دولة فيها مثل هذا القانون.  ١٩٩٠فقط يتوفر لها مثل هذا القانون، وحتى عام 

دولة قوان�  ٧٥سنة أقرت  ٢٠مثل هذه القوان�. ففي آخر  ومنذ ذلك الح� حدث تسارع يف إقرار
  .)٢( جديدة للحصول عىل املعلومات ، �ا يش� اىل اتجاه تصاعدي يف إقرار هذه القوان�.

  
  املطلب الثا�

  ح�ية حرية الرأي والتعب� عىل املستوي� الدويل واالقليمي
رية الرأي والتعب� وذلك من خالل سنحاول أن نبسط يف هذا املطلب عدة جوانب تتعلق بح

ح�ية حرية الرأي والتعب� عىل املستوى الدويل(أوالً)، ح�ية حرية الرأي والتعب� عىل  النقاط التالية:
  .املستوى االقليمي(ثانياً). الجانب التطبيقي عىل املستوى االقليمي(ثالثاً)

  
 أوالً: ح�ية حرية الرأي والتعب� عىل املستوى الدويل

�ثلت الجهود عىل املستوى الدويل باتخاذ مجموعة من قرارات الصادرة عن هيئات األمم املتحدة 
)، تاريخ ١- (د ٥٩ووكاالتها املتخصصة. حيث اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 

باتفاقية الخاص  ١٦/١٢/١٩٥٢) تاريخ ٧-(د ٦٣٠، وقرارها رقم )٣(، بخصوص "حرية اإلعالم"١٤/١٢/١٩٤٦
، ك� تم إعداد "مرشوع اتفاقية حرية اإلعالم" التي كانت عىل جدول أع�ل هذه )٤("الحق يف التصحيح"

                                                           
انظر، حول أمريكا. دستور الواليات املتحدة األمريكية مع مالحظات تفس�ية، مقتبس من موسوعة وورلد بوك (كتاب  )١(

 .٣٣، ص  ٢٠٠٥العا�)، منشورات وزارة الخارجية األمريكية، مكتب برامج اإلعالم الخارجي، 
رنة مع معاي� الدولية، مركز القدس ) يحي شق�، قانون ض�ن حق الحصول عىل املعلومات يف االردن دراسة مقا٢(

 . ٤٣، ص٢٠١٣للدراسات السياسة، ع�ن، 
عىل ان حرية التعب� هي  ١٩٤٦كانون األول العام  ١٤) يف ١-(د ٥٩ا اكدت الجمعية العامة لألمم املتحدة بقراره  )٣(

ملحك لكل الحريات التي اساس الد�قراطية، بالقول " حرية املعلومات هي احد الحقوق األساسية لالنسان وهي ا
تكرسها األمم املتحدة... حرية الحصول عىل املعلومات يعني ضمناً حق الشخص بجمع، نقل، ونرش االحبار للنهوض 

   بالد�قراطية لتحقيق التنمية يف املجاالت االجت�عية، االقتصادية، والسياسة.
تعب� دراسة خاصة عن التدوين االلكرتو�، مجلة كلية نقالً عن بصائر عىل محمد البيا�،  انتهاكات الحق يف حرية ال

 United Nations digital. والقرار متاح عىل املوقع االلكرتو� لـ (  ٣١،ص ٢٠١٥، ٢القانون، جامعة النهرين، العدد 
library)  :  

 https://digitallibrary.un.org/record/669110?ln=en 
  االتفاقية باإلنكليزية عىل موقع األمم املتحدة:�كن االطالع عىل نص هذه  )٤(

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 
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(أ)، تاريخ  ٧٦/٤٥. واتخذت هذه الجمعية قرارها رقم )١(١٩٨٠و ١٩٦٢الجمعية ما ب� أعوام 
  ، بخصوص "اإلعالم يف خدمة اإلنسانية".١١/١٢/١٩٩٠

 ٢٥ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يف دورته ك� اعتمد املؤ�ر العام 
الذي يركز عىل تعزيز "حرية تداول األفكار عن طريق الكلمة والصورة عىل  ١٠٤قراره  ١٩٨٩لعام 

، والذي ١٩٩٠لعام  ١٢الصعيدين الدويل والوطني". واعتمد أيضا هذا املؤ�ر العام قرارا آخرا يف دورته 
  "بأن الصحافة الحرة واملتعددة واملستقلة عنرص أساس يف كل مجتمع د�قراطي".يقر 

أيار/مايو  ٣، يوم ٢٠/١٢/١٩٩٣، تاريخ ٤٣٢/٤٨وأعلنت، من جهة ثانية، الجمعية العامة بقرارها 
من كل عام يوما عامليا لحرية الصحافة. وجاء هذا القرار تكملة لقرار أخر اتخذته منظمة األمم املتحدة 

  بعنوان: "تشجيع حرية الصحافة يف العا�".  ١٩٩١لرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام ل
نصت بدورها العديد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان عىل حرية الرأي والتعب� بأشكالها و

  : املختلفة، ونذكر من ب� هذه الصكوك
  
) عىل ما ١٩، حيث تنص مادته (١٠/١٢/١٩٤٨تم اعت�ده يف  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: -١

ييل: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعب�، ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون 
مضايقة، وىف الت�س األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودو�ا اعتبار للحدود". 

 ىل األهمية البالغة لحرية الرأي والتعب�.� هذا اإلعالن إيش
 
، ودخل حيز ١٦/١٢/١٩٦٦تم اعت�ده يف  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية: -٢

  ) عىل ما ييل: ١٩. وتنص مادته (٢٣/٣/١٩٧٦النفاذ يف 
  لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة. -١"
مل هذا الحق حريته يف الت�س مختلف رضوب لكل إنسان حق يف حرية التعب�. ويش -٢

املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دو�ا اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع 
  أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

من هذه املادة واجبات ومسئوليات  ٢تستتبع م�رسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة  -٣
خاصة. وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون 

  رضورية:
  (أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،

  (ب) لح�ية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة".
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية قد  االعالن العاملي والعهدمن الواضح أن هات� الوثيقت� 

حق� أساسي� جعلتا هذه الحرية عاملية ال تحدها الحدود الجغرافية، ووسعتا أفقها، حيث تضمنت 

                                                           
وحقوق اإلنسان، منشورات عبد الله خليل، ترشيعات اإلعالم العربية من منظور حقوق اإلنسان، يف: اإلعالم العر� )١(

 .٣٢-٣١، ص ٢٠٠٠املعهد العر� لحقوق اإلنسان، تونس، 
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للفرد ه�: أوالً: حرية اعتناق اآلراء واألفكار بدون تدخل أو مضايقة. ثانياً: حرية التعب� عن الرأي بأي 
  )١(وسيلة إعالمية كانت.

  
. )٢(٢/٩/١٩٩٠، ودخلت حيز النفاذ يف ٢٠/١١/١٩٨٩تم اعت�دها يف قية حقوق الطفل: اتفا -٣
  ) عىل ما ييل: ١٣املادة (وتنص 
. يكون للطفل الحق يف حرية التعب�، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع املعلومات ١"

الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو 
  وسيلة أخرى يختارها الطفل.

. يجوز إخضاع م�رسة هذا الحق لبعض القيود، برشط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة ٢
  لتأم� ما ييل:

  (أ) احرتام حقوق الغ� أو سمعتهم، أو،
  و اآلداب العامة."(ب) ح�ية األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أ 

  
تم اعت�دها يف االتفاقية الدولية لح�ية حقوق جميع الع�ل املهاجرين وأفراد أرسهم:  -٤

  عىل ما ييل: ١٣. وتنص املادة )٣(١/٧/٢٠٠٣، ودخلت حيز النفاذ يف ١٨/١٢/١٩٩٠
  للع�ل املهاجرين وأفراد أرسهم حق اعتناق اآلراء دون أي تدخل. -١"
للع�ل املهاجرين وأفراد أرسهم الحق يف حرية التعب�، ويشمل هذا الحق حرية الت�س جميع  -٢

أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها، برصف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، 
 .أو يف شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها

من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة.  ٣تستتبع م�رسة الحق املنصوص عليه يف الفقرة  -٣
 :ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، رشيطة أن ينص عليها القانون وأن تكون الزمة

 الحرتام حقوق الغ� أو سمعتهم - أ
 آلداب العامةلح�ية األمن القومي للدول املعنية أو النظام العام، أو الصحة أو ا -ب
 لغرض منع أية دعاية للحرب -ج
لغرض منع أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز  -د

  ".أو العداء أو العنف
 
، ودخلت حيز النفاذ يف ١٣/١٢/٢٠٠٦: تم اعت�دها يف اتفاقية حقوق األشخاص ذو اإلعاقة -٥

                                                           
  .١٩٢، ص ٢٠٠٦، دار الرشوق للنرش والتوزيع، ع�ن، ١ها� سلي�ن طعي�ت، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ط )١(
وما  ٩٧سان، املرجع السابق، ص �كن االطالع عىل نص هذه االتفاقية يف املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلن )٢(

 بعدها.
وما  �١٧٧كن االطالع عىل نص هذه االتفاقية يف املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص ) ٣(

 بعدها.



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١١٧ 
  

عىل ما  حرية التعب� والرأي والحصول عىل معلومات" ) وهي بعنوان "٢١املادة (. وتنص )١( ٢٠٠٨ /٣/٥
تتخذ الدول األطراف جميع التداب� املناسبة التي تكفل م�رسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقهم يف ييل: "

دم حرية التعب� والرأي، �ا يف ذلك الحق يف طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، واإلفصاح عنها، عىل ق
املساواة مع اآلخرين، وعن طريق جميع وسائل االتصال التي يختارونها بأنفسهم، عىل النحو املعرف يف 

من هذه االتفاقية، �ا يف ذلك ما ييل: (أ) تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة باملعلومات املوجهة  ٢املادة 
ة ملختلف أنواع اإلعاقة يف الوقت لعامة الناس باستع�ل األشكال والتكنولوجيات السهلة املنال واملال�

  املناسب ودون تحميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية؛
(ب) قبول وتيس� قيام األشخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرسمية باستع�ل لغة اإلشارة 
وطريقة برايل وطرق االتصال املعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال االتصال األخرى سهلة 

  نال التي يختارونها بأنفسهم؛امل
(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إىل عامة الناس، �ا يف ذلك عن طريق شبكة 

  اإلنرتنت، عىل تقديم معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة املنال واالستع�ل؛
ن طريق شبكة اإلنرتنت، (د) تشجيع وسائط اإلعالم الج�ه�ي، �ا يف ذلك مقدمو املعلومات ع

  عىل جعل خدماتها يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛
  (هـ) االعرتاف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها".

 والبد ان نش� اىل تصديق العراق عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف
ق األشخاص ذو اإلعاقة يف ، واتفاقية حقو ١٥/٦/١٩٩٤، واتفاقية حقوق الطفل يف ٢٥/٢/١٩٧١
٢( ٢٠/٣/٢٠١٣(  

  
  ثانيا: ح�ية حرية الرأي والتعب� عىل املستوى االقليمي

سعت املنظ�ت اإلقليمية بدورها لح�ية حرية الرأي والتعب� من خالل اعت�د العديد من 
  االتفاقيات اإلقليمية لح�ية حقوق اإلنسان. و�كن أن نعطي عدة أمثلة:

  
 )٣(منظمة مجلس أوروبا ت: اعتمدمنظمة مجلس أوروبا واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان - ١

                                                           
املتحدة، �كن االطالع عىل نص هذه االتفاقية يف: املعاهدات الدولية األساسية الجديدة لحقوق اإلنسان، األمم ) ١(

 وما بعدها. ٣٧، ص ٢٠٠٧نيويورك، جنيف، 
 UNITED NATIONS(  باللغة االنكليزية انظر املوقع االلكرتو� لألمم املتحدة حقوق اإلنسان هيئات املعاهدات )٢(

HUMAN RIGHTD TREATY BODIES):  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx  

 htm-http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_20/1.2 :ومتاح ايضا عىل املوقع االلكرتو�
انظر بخصوص مجلس أوروبا، محمد أم� امليدا�، منظمة مجلس أوروبا. أهدافها، هيئاتها، وح�ية حقـوق اإلنسـان  )٣(

 .٢٠١٨رشكة املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، وتعزيزها، الطبعة األوىل، منشورات 



  اإلطار القانو� لح�ية حرية الرأي والتعب� (حالة العراق أ�وذجا)

١١٨ 
  

ودخلت  )١(،٤/١١/١٩٥٠روما بتاريخ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وتم التوقيع عليها يف مدينة 
لربوتوكول رقم ، وكان آخرها ا)٢(دخلت كلها حيز النفاذ ١٦، مضافا إليها ٣/٩/١٩٥٣حيز النفاذ بتاريخ 

، كل دول منظمة مجلس أوروبا، وسيدخل هذا ٢١/٤/٢٠٢١، بعد أن صادقت عليه، حتى تاريخ ١٥
  عىل ما ييل: من هذه االتفاقية األوروبية  ١٠. وتنص املادة )٣(١/٨/٢٠٢١الربوتوكول حيز النفاذ يف 

املعلومات أو األفكار لكل شخص الحق يف التعب�. يشمل هذا الحق حرية الرأي، وحرية تلقي  -١"
وإذاعتها من دون تدخل السلطات العامة ومن دون التقيد بالحدود الجغرافية. ال �نع هذه املادة 

  الدول من إخضاع نشاط مؤسسات اإلذاعة أو السين� أو التلفزة لطلبات الرتخيص.
الشكليات أو يجوز إخضاع م�رسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسئوليات لبعض  -٢

الرشوط أو القيود أو املخالفات التي يحددها القانون، والتي تعّد يف مجتمع د�قراطي تداب� رضورية 
لحفظ سالمة الوطن وأراضيه، واألمن العام وح�ية النظام، ومنع الجر�ة، وح�ية الصحة واألخالق، 

ية، أو ض�ن سلطة الهيئة وح�ية حقوق اآلخرين وسمعتهم، وذلك ملنع إفشاء املعلومات الرس
  القضائية ونزاهتها".

  
اعتمدت منظمة الدول منظمة الدول األمريكية واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان:  -٢

م التوقيع عليها يف مدينة (سان خوسيه) حيث تاألمريكية، االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، 
، ونصت يف املادة )٤( ١٨/٧/١٩٧٨حيز النفاذ يف  ، ودخلت٢٢/١١/١٩٦٩بجمهورية كوستاريكا بتاريخ 

   ) عىل حرية الفكر والتعب�:١٣(
لكل إنسان الحق يف حرية الفكر والتعب�. ويشمل هذا الحق حريته يف البحث عن مختلف  -١"

أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، دو�ا اعتبار للحدود، سواء شفاهة أو كتابة أو 
  طباعة أو يف قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.

ال يجوز أن تخضع م�رسة الحق املنصوص عليه يف الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل �كن أن  -٢

                                                           
�كن االطالع عىل نص هذه االتفاقية يف: محمد أم� امليدا�، والدكتور نزيه كسيبي ،االتفاقيات األوروبية لح�ية  )١(

، ٢٢ن حقوق اإلنسان، ترجمة وإعداد ، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعليم حقوق اإلنسا
 وما بعدها. 35، ص ٢٠١٠القاهرة، 

انظر ترجمة االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وبعض الربوتوكوالت املضافة إليها يف: االتفاقيات األوروبية لح�ية  )٢(
 حقوق اإلنسان، املرجع السابق.

  :انظر )٣(
Détails du traité n°214, Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et 
des Libertés fondamentales, at:  
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214 

ة األمريكية لحقوق اإلنسان، محمد أم� امليدا� "املدخل إىل االتفاقية األمريكية لحقوق انظر بخصوص االتفاقي) ٤(
املختار من دراسات الح�ية اإلقليمية لحقوق اإلنسان، الطبعة الثانية، منشورات  اإلنسان وآليتها" يف: محمد أم� امليدا�،

اإلنسان، سرتاسبورغ، ومركز املعلومات والتأهيل لحقوق املركز العر� للرتبية عىل القانون الدويل اإلنسا� وحقوق 
 املختار من دراسات الح�ية اإلقليمية لحقوق اإلنسان). وما بعدها. (الحقا، امليدا�، ٩٥، ص ٢٠٢٠اإلنسان، تعز، 



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١١٩ 
  

  تكون موضوعا لفرض مسئولية الحقة يحددها القانون رصاحة وتكون رضورية من أجل ض�ن:
  احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ - أ

  ن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة.ح�ية األم -ب
ال يجوز تقييد حق التعب� بأساليب أو وسائل غ� مبارشة، كالتعسف يف استع�ل اإلرشاف  -٣

الحكومي أو غ� الرسمي، عىل ورق الصحف، أو تردد موجات اإلرسال اإلذاعية أو التلفزيونية، أو 
ملة يف نرش املعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل األفكار اآلالت أو األجهزة املستع

  واآلراء وتداولها وانتشارها.
السابقة، �كن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة  ٢عىل الرغم من أحكام الفقرة  -٤

األخالقية لألطفال  ينص عليها القانون، ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الح�ية
  واملراهق�.

إن أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، اللت� تشكالن تحريضا  -٥
عىل العنف املخالف للقانون، أو أي عمل غ� قانو� آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، 

أو الدين أو اللغة أو األصل القومي، تعترب جرائم مه� كان سببه، �ا يف ذلك بسبب العرق أو اللون 
  .)١(يعاقب عليها القانون"

  
اعتمدت منظمة الوحدة االتحاد األفريقي وامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب:  -٣

اإلفريقية والتي أصبحت تُعرف الحقا باسم االتحاد اإلفريقي، امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 
، ودخل حيز ٢٨/٦/١٩٨١لتوقيع عليه يف مدينة ن�و� عاصمة جمهورية كينيا، يف والشعوب، وتم ا

من هذا امليثاق اإلفريقي عىل حق الحصول عىل املعلومات  ٩. ونصت املادة )٢(٢١/١٠/١٩٨٦النفاذ يف 
  وحق التعب� عن األفكار ونرشها:

  ) من حق كل فرد أن يحصل عىل املعلومات.١"
 .)٣(يعرب عن أفكاره وينرشها يف إطار القوان� واللوائح") يحق لكل إنسان أن ٢
 
: اعتمدت القمة العربية لجامعة الدول جامعة الدول العربية وامليثاق العر� لحقوق اإلنسان -٤

، ودخل هذا امليثاق حيز ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٣العربية، امليثاق العر� لحقوق اإلنسان يف تونس بتاريخ 
ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة  -١من هذا امليثاق عىل ما ييل:" ٣٢. وتنص املادة )٤(١٦/٣/٢٠٠٨النفاذ يف 

                                                           
داد الدكتور محمود انظر ترجمة هذه االتفاقية للعربية يف: حقوق اإلنسان، املجلد األول، الوثائق العاملية واإلقليمية، إع ١(

رشيف بسيو�، الدكتور محمد السعيد الدقاق، الدكتور عبد العظيم وزير، دار العلم للمالي�، الطبعة األوىل، ب�وت، 
 . (الحقا، الوثائق العاملية واإلقليمية).٣٦٥-٣٤٣، ص ١٩٨٨

ألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب" يف: انظر بخصوص هذا امليثاق األفريقي، محمد أم� امليدا� "التعريف بامليثاق ا) ٢(
 وما بعدها. ٥١املختار من دراسات الح�ية اإلقليمية لحقوق اإلنسان، مصدر سابق، ص  امليدا�،

 وما بعدها ٣٦٦انظر نص هذا امليثاق اإلفريقي يف: الوثائق العاملية واإلقليمية، مرجع سابق، ص ) ٣(
  :انظر بخصوص هذا امليثاق العر�، محمد أم� امليدا� )٤(



  اإلطار القانو� لح�ية حرية الرأي والتعب� (حالة العراق أ�وذجا)

١٢٠ 
  

  ودو�ا اعتبار للحدود الجغرافية.
�ارس هذه الحقوق والحريات يف إطار املقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود التي  -٢

أو النظام العام أو الصحة العامة أو  يفرضها احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو ح�ية األمن الوطني
  .)١(اآلداب العامة"

وتُّعد دولة العراق من ب� الدول التي صادقت عىل هذا امليثاق العر�، ويبلغ عدد هذه الدول 
  دوله. ١٦حاليا 

ونريد أن نش� يف هذا املقام إىل ما نوه إليه بعض فقهاء القانون الدويل لحقوق اإلنسان من 
) من امليثاق العر� لحقوق اإلنسان، يف العديد من جوانبها، مع أحكام املادة ٣٢املادة ( التشابه أحكام

  .)٢() من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان١٩(
يجب التذك�، يف هذا املجال، بأن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان � يفرض أي قيود عىل م�رسة 

الدول أن تضع مثل تلك القيود بقصد ح�ية املجتمع حرية الرأي والتعب�، تاركا لقوان� مختلف 
  . )٣(الد�قراطي ومبادئه

ولكن تفرض االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، من جهتها، مجموعة من القيود عىل 
م�رسة حرية الرأي والتعب�. ونستطيع أن �يز يف هذا املجال ما ب� االتفاقيات الدولية، واالتفاقيات 

  قليمية.اإل 
) العهد الدويل ١٩) من املادة (  3فإذا عدنا لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، نجد أن الفقرة (

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية السابق ذكرها، ويتضح من نص املادة أن العهد الدويل الخاص 
نسبة للرشط ( قا�ة عىل بالحقوق املدنية والسياسية يجيز فرض قيود معينة عىل حرية التعب�. فبال

                                                                                                                                               
امليثاق العر� لحقوق اإلنسان. دراسات ووثائق. حقوق اإلنسان، سلسلة إصدارات جامعة الجنان، طرابلس، لبنان،  -

  . ٢٠١٢الطبعة األوىل، دار املنى للطباعة والنرش، طرابلس، لبنان، 
ة، مقارنة بآليات اللجان اإلقليمية لح�ية حقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، تطوير آلية لجنة حقوق اإلنسان العربي -

  . ٢٠١٧املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
املختار من دراسات النظام العر� لحقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، منشورات املركز العر� للرتبية عىل القانون الدويل  -

 .٢٠١٩اسبورغ، اإلنسا� وحقوق اإلنسان، سرت 
 .٢٣/٥/٢٠٠٤-)١٦د.ع ( ٢٧٠انظر نص هذا امليثاق العر� يف وثيقة جامعة الدول العربية: ق. ق:  )١(
  انظر: )٢(

S. SEVERI, « Le droit à la liberté d’expression des déclarations islamiques à la Charte arabe des 
droits de l’homme 2004 », in La nouvelle Charte arabe des droits de l’homme. Dialogue italo-arabe. 
Actes de la Table Ronde italo-arabe du 17-18 décembre 2004, Messina, Claudio Zanghi et Rafâa 
Ben Achour (dir.), Giappichelli Editore, Torino, Italie, 2005, p. 212. 

  انظر: )٣(
H. LECLERC, « Liberté d’expression », in La Déclaration universelle des droits de l’homme, Paris, 
Gallimard, folio, Le Monde, 2008, p. 110. 
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القانون او منصوص عليه �وجب القانون)، ال يجب أن يكون القانون غامضاً جداً بحيث يتيح االجتهاد 
الزائد واالفتقار إىل اليق� يف تنفيذه. ووفقاً ملبادئ س�اكوزا" ال يتم إجراء تقييد عىل م�رسة حقوق 

تطبيق العام الذي ينسجم مع العهد ويكون نافذ املفعول اإلنسان ما � ينص عليه القانون الوطني ذو ال
 )١(وقت تطبيق التقييد. ويجب أن يكون هذا القانون واضحاً وممكن وصول اليه من قبل الجميع".

أما بالنسبة للرشط (غاية مرشوعة)، تجيز املعاي� الدولية فرض تقييدات عىل حرية التعب� اذا 
حقوق وسمعة اآلخرين أو األمن القومي أو الصحة العامة أو كانت هذا التقييد مرشوعة لح�ية 

اآلداب العامة. وقد تؤدي حرية التعب� وحرية الصحافة" اىل قيام حالة من التنازع  أو التزاحم مع 
حقوق أخرى كحق الخصوصية" ولكن عند تعارض مصلحت� هناك حق أجدر بالرعاية. ك� كانت 

توازن ب� مبدأين متصارع� يف املرحلة األوىل، ثم انتقلت اىل أن  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
تقييد حرية التعب� يجب أن يكون يف أضيق التفس�ات، وقالت : أن حرية الصحافة تلزمها ح�ية 
خاصة � تتمكن من أن تلعب الدور الحيوي املنوط بها، دور الحارس العام ومن تقديم املعلومات 

لرأي العام، ألن حرية التعب� تعد من الحريات املفضلة وأن االستثناءات عليها يجب واألفكار التي تهم ا
  )٢( ان تفرس ضمن أضيق الحدود.

نش� اىل  أفضل الوثائق الدولية التي توازن ب� حق االطالع وبالنسبة لـ( ح�ية األمن القومي)، 
�وجب هذه املبادئ فل�  جوهانسربغ)،وب� عدم الكشف ح�ية لألمن القومي ما يعرف (�بادئ 

يصبح القيد مرشوعاً ويف صالح األمن القومي يجب" أن يكون الغرض الحقيقي من ح�ية الدولة أو 
وحدة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد بها، أو قدرة الدولة عىل الرد عىل مثل هذا التهديد 

سكري، أو مصدر داخيل، كتحريض عىل العنف باستخدام القوة، سواء من مصدر خارجي، كتهديد ع
لقلب نظام الحكم... وعىل األخص فإن القيد الواجب املربر بناء عىل أسانيد األمن القومي ال يصبح 
مرشوعاً إذا كان غرضه األسايس هو ح�ية مصالح ال عالقة لها باألمن القومي، ومنها عىل سبيل املثال 

   )٣( ألخطاء".ح�ية الحكومة من اإلحراج أو فضح ا
والرشط الثالث للتقييد هو أن يكون رضورياً، وتعني الرضورة ضمن تفس�ات املحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنسان" وجود مصلحة اجت�عية ملحة" وأن يكون التدخل " متناسباً لتحقيق هدف مرشوع" 

تستخدم وسائل تقييدية ورشط "الرضورة" متعدد األوجه، فتنص مبادئ س�اكوا أنه عىل الدولة أن ال 
  أك� م� هو مطلوب لتحقيق غرض التقييد.

                                                           
)1(Principle  15 of  The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the 
International Covenant on Civil and Political Rights,28 September 1984,E/CN.4/1985/4, Available 
online: https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html. 

شق�، قانون ض�ن حق الحصول عىل املعلومات يف األردن  دراسة مقارنة مع االعاي� الدولية، مصدر سابق، يحي )٢(
  .٣٥ص

)3 (Principle  ٢(Legitimate National Security Interest) of Johannesburg Principles,p.8   , Available 
online: https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf 
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) من املادة ٢أما بالنسبة لالتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان، سبق وأن أرشنا اىل نص الفقرة (
) من االتفاقية 13 من املادة ٤، و٣، و٢) من هذه االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، والفقرات (١٠(

) من هذا امليثاق اإلفريقي اإلفريقي لحقوق ٩) من املادة (٢وق اإلنسان، ونص الفقرة (األمريكية لحق
  من امليثاق العر�.  ٣٢من املادة  ٢اإلنسان والشعوب، و نص الفقرة 

ويتب� لنا من مضمون هذه االتفاقيات الدولية واإلقليمية بأن هناك قواسم مشرتكة تتعلق بالقيود 
م�رسة حرية اإلعالم، ومن ب� هذه القواسم، والتي ذكرتها االتفاقية  التي �كن أن تُفرض عىل

  األوروبية لحقوق اإلنسان، نجد:
  احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم. -١
 ح�ية األمن القومي أو الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق واآلداب العامة. -٢
  ح�ية املجتمع الد�قراطي. -٣

نالحظ، من ناحية ثانية، توسع بعض االتفاقيات اإلقليمية برسد تفاصيل القيود وأسبابها ك� 
) من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، يف ١٣) من املادة (٤، و٣، و٢ومربراتها وحدودها، كالفقرات (

) من امليثاق ٩) من املادة (٢ح� أن بعضها اآلخر يتناول هذه القيود يف أضيق الحدود، مثل الفقرة (
اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. ومن امللفت للنظر أن امليثاق العر� لحقوق اإلنسان هو من ب� 
املواثيق اإلقليمية الذي يضم أطول قا�ة من الحقوق والحريات التي ال يجوز تقيدها، وتليه االتفاقية 

  األمريكية لحقوق اإلنسان.
  

  الرأي والتعب�:ثالثاً: الجانب التطبيقي لحرية 
لقد اخرتنا أن نركّز يف هذا الجانب التطبيقى عىل املستوى اإلقليمي بالدرجة األوىل، مع عدم نكران 
أهميته الجانب الدويل، يف الوقت الذي تبقى فيه هذه األهمية محددة وغ� فّعالة ك� يجب، حيث ال 

نرشح ذلك بالقول بأن الجانب التطبيقي تلعب دورا هاما يف تغي� املعطيات عىل أرض الواقع. ولعلنا 
أو بشكل أدق اآلليات التطبيقية التي تسهر عىل حسن تنفيذ الدول لاللتزامات املرتتبة عىل عاتقها تبعا 
ملصادقتها عىل اتفاقية دولية كانت أم إقليمية أو انض�مها لها يختلف تبعا لطبيعة هذه االتفاقية 

  دولية أم إقليمية.
مة األمم املتحدة تسع اتفاقيات دولية يف مجال ح�ية حقوق اإلنسان، وتم لقد اعتمدت منظ

إلحاق تسع بروتوكوالت إضافية بهذه االتفاقيات، وأوجدت هذه االتفاقيات التسع، والربوتوكوالت 
. ولكن هذه اآلليات والتي تُعرف بأنها آليات غ� تعاقدية، أسست لجان دولية )١(التسع عرش آليات

  عىل أنها (لجان شبة قضائية). ينظر إليها
وإذا انتقلنا اآلن للمنظ�ت اإلقليمية: جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة 
مجلس أوروبا، واالتحاد األفريقي، فقد اعتمدت اتفاقيات إقليمية تطرقنا لبعض منها: امليثاق العر� 

                                                           
  انظر موقع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان:  )١(

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
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نسان، واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وامليثاق لحقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإل 
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. وسمحت بعض هذه االتفاقية (االتفاقية األوروبية واالتفاقية 
األمريكية لحقوق اإلنسان)، بتأسيس محاكم أي (هيئات قضائية)، أو أن بروتوكوالت أضيفت لهذه 

يس محاكم كاملحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التي تم االتفاقيات اإلقليمية سمحت بتأس
تأسيسها بفضل برتوكول. نقول إذن أن عىل املرسح الدويل هيئات شبهة قضائية وهيئات قضائية: األوىل 
تصدر تقارير وتوصيات، يف ح� أن الثانية تصدر قرارات وأحكام، أفليس أوىل أن نرصد تطبيق احرتام 

عب� عرب القرارات واألحكام القضائية، من أن نرصدها عرب التقارير والتوصيات؟ نحن ال حرية الرأي والت
نقلل من أهمية هذه األخ�ة، ولكن قرارات املحاكم األقليمية: كاملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 

عن قرارات  واملحكمة أألمريكية لحقوق اإلنسان، أوىل بأن تؤخذ بع� االعتبار لذلك أعطينا عدة أمثلة
  وأحكام هات� املحكمت�، وركّزنا عىل الجانب التطبيقي اإلقليمي لحرية الرأي والتعب�:

�كن أن نش� اآلن إىل بعض االجتهادات الهامة املتعلقة بحرية التعب� والتي صدرت عن املحكمة 
يف  )٢(لحقوق اإلنسانيف نطاق منظمة مجلس أوروبا، واملحكمة األمريكية  )١(األوروبية لحقوق اإلنسان

  نطاق منظمة الدول األمريكية.
  
  املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان -١

ممكن أن نعطي أمثلة عن اجتهادات املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان من خالل عدة تطبيقات 
  :)٣(لحرية التعب�

ال يجوز التعدى عىل هذه الحرية وهو ما أكدت عليه هذه  أ) حرية بث املعلومات واألفكار:
ضد اململكة املتحدة، ويف قضية (األبزرفر  ) Sunday Timesاملحكمة األوروبية يف قضية (الصاندي تا�ز

. وتتعلق هات� )٤(ضد اململكة املتحدة ) وأيضا Observer & Guardian Newspapersوالغارديان

                                                           
  وما بعدها. ١٣٦انظر بخصوص املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص  )١(
املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان (دراسة يف  وق اإلنسان، محمد أم� امليدا�،انظر بخصوص املحكمة األمريكية لحق )٢(

  وما بعدها. ٢٢١نظامها العام)"، يف: امليدا�: املختار من دراسات الح�ية اإلقليمية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسان"، يف: محمد أم� انظر، محمد أم� امليدا�، "حرية التعب� والرأي يف االتفاقيت� ) ٣(

امليدا�، املختار من دراسات الح�ية اإلقليمية لحقوق اإلنسان، الطبعة الثانية، منشورات املركز العر� للرتبية عىل 
وما  ٢٩، ص ٢٠٢٠ القانون الدويل اإلنسا� وحقوق اإلنسان، سرتاسبورغ، ومركز املعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان، تعز،

  بعدها.
وانظر ملزيد من التفاصيل بخصوص اجتهادات املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في� يتعلق بحرية التعب� وباللغة 
العربية، محمد أم� امليدا�، �اذج من أحكام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ترج�ت، (إرشاف وتحرير)، منشورات 

  وما بعدها. ٦٤٥، ص ٢٠٢١ة عىل القانون الدويل اإلنسا� وحقوق اإلنسان، سرتاسبورغ، املركز العر� للرتبي

  انظر ملزيد من التفاصيل:  )٤(
La jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
Dossiers sur les droits de l’homme, n° 18, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2001. 
La liberté d’expression. Jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention européenne des droits 
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الربيطانية �نع مؤقت لنرش بعض مقاطع من فقرات كتاب بعنوان القضيت� بقرارات املحاكم 
)Spyeatcher الذي يتحدث عن ترصفات غ� قانونية للمخابرات الربيطانية، وكذلك نرش بعض (

الترصيحات التي أدىل بها مؤلف هذا الكتاب الذي كان من ب� أعضاء هذه املخابرات، إىل هذه 
  .)١(الصحف

يف أية دولة أوروبية طرف متعاقد يف االتفاقية األوروبية وال ألي فرد، ال يحق إذن ال للسلطات 
) تشمل، ك� رأينا، الدول واألفراد، التعدي عىل حرية بث املعلومات واألفكار. وال ١٠طاملا أن املادة (

و ننىس يف هذا الخصوص بأن اإلعالنات التجارية مشمولة أيضا بالح�ية التي نصت عليها هذه املادة، ول
  أن بث هذه اإلعالنات يخضع للتنظيم والضبط أك� من سواه.

  
أكدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف قضية (الصنداي ب) حرية الحصول عىل املعلومات: 

) ضد النمسا، مثال بأنه من حق الصحافة الحصول عىل املعلومات  Lingensتا�ز)، وقضية (لينجز
  .)٢(تراه املحكمة كدور كلب الحراسةوتلقيها وإال تعطل دورها الذي 

 
  ج) حرية تلقي املعلومات واألفكار ونقلها وإذاعتها دون التقيد بالحدود

) من االتفاقية األوروبية عىل حرية تلقي املعلومات واألفكار ونقلها ١٠ونصت املادة (  
  وإذاعتها "دون التقيد بالحدود الجغرافية". 
واإلعالم واالتصال من مرئية ومسموعة ومكتوبة، وبخاصة  وتشمل هذه الحرية كل وسائل النرش

) ١٠، عىل الرغم من أن املادة ()٣(حرية الصحافة ودورها األسايس يف املجتمعات األوروبية الد�قراطية
من االتفاقية األوروبية � ترش برصاحة إىل حرية الصحافة، ولكنها مفهومة من خالل العديد من قرارات 

. وال يحق أيضا للدول األطراف املتعاقدة يف االتفاقية األوروبية )٤(ية لحقوق اإلنساناملحكمة األوروب
  لحقوق اإلنسان تقييد حرية تلقي األفكار واملعلومات ونقلها وإذاعتها إال لسباب مرشوعة.

وأكدت ذلك اجتهادات هيئات االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ففي قضية راديو 

                                                                                                                                               
de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2006.  

  انظر:)١(
Publication de la Cour européenne des droits de l’homme. Série A: Arrêts et décisions, Publication 
of European Court of Human Rights. Series A: Judgements and Decisions, vol. 216 and 217. 

  .٥٩: املرجع السابق، الفقرة انظر )٢(
  انظر:) ٣(

S. COLIVER, « Press Freedom under the European Convention on Human Rights », in Press Law 
and Practice. A Comparative Study of Press Freedom in European and other Democratcies. 
Published by Article 19, March, 1993, p. 222. 

  انظر: )٤(
J. VELU, R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l’homme. Extrait du répertoire 
pratique du droit belge. Complément, tome VII, 1990, Bruylant, Bruxelles, 1990, para. 724, p. 604. 



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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) ضد سويرسا، أوضحت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بأن نقل  Groppera Radio(جروبورا
) ١٠املعلومات وإذاعتها عرب الكابالت هو من ب� الحريات التي نصت عليها الفقرة األوىل من املادة (

  من هذه االتفاقية.
تلقي ) ضد سويرسا، عىل حرية  Autronicوعادت املحكمة األوروبية لتؤكد، يف قضية (اوتريك

) من االتفاقيـة ١٠املعلومات "دون التقيد بالحدود"، والتي تنص عليها الفقرة األوىل من املادة (
 .)١(األوروبية

  
  املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان -٢

تتميز االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بأنها قللت من األسباب التي تسمح بالتقييد من تطبيق 
واحرتامها، لنجد قا�ة هذه األسباب محدودة مقارنة باألسباب التي تحّد من حرية التعب� والرأي 

  .)٢(تطبيق حرية التعب� والرأي يف االتفاقية األوروبية
، ١٣/١١/١٩٨٥وهذا ما أكدته املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان يف رأيها االستشاري بتاريخ 

للصحفي�). وجاء يف هذه الرأي االستشاري والخاص �وضوع (التسجيل االجباري يف السجل الوظيفي 
"إن ض�نات حرية التعب� التي تنص عليها االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان قد وضعت بشكل أك� 

 .)٣(كرما، ولتخفف قدر اإلمكان التقييدات املسموح بها عىل حرية نقل األفكار"
ة األمريكية يعتمد بالدرجة األوىل عىل م� يعني بأن الحّد من حرية التعب� والرأي يف االتفاقي

). وال �كن بالتايل فرض منع أو حظر سابق لهذه ٢٩و ١٣التقييدات املحددة يف كل من املادت�( 
  .)٤(الحرية طاملا � تنص عليه كل من هات� املادت�

  
   

                                                           
  انظر: )١(

G. COHEN-JONTHAN, « Liberté fondamentales et télévision européenne » in Collected Courses 
of the Academy of European Law. Recueil des Cours de l’Académie de droit européen, 1992. The 
Protection of Human Rights in Europe, volume I, book, 2. European University Institute, Florance. 
Academy of European Law, pp. 52-53. 

  :انظر )٢(
H. G. ESPIEL, « La Convention américaine et la Convention européenne des droits de l’homme. 
Analyse comparative », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1989, VI, 218, p. 
273. 

 الفرنيس.ترجمة محمد أم� امليدا� اعت�دا عىل النص  )٣(
  :انظر )٤(

ESPIEL, op. cit., p. 273. 



  اإلطار القانو� لح�ية حرية الرأي والتعب� (حالة العراق أ�وذجا)

١٢٦ 
  

  المبحث الثاني

  حرية الرأي والتعبير في التشريعات العراقية
املطلب�، نتناول بالبحث يف املطلب األول التنظيم القانو� لحرية الرأي يتوزع هذا املبحث عىل 

  والتعب�، ويف املطلب الثا� القيود الواردة عىل هذه الحرية، وعىل الوجه اآل�:
  

  املطلب األول
  التنظيم القانو� لحرية الرأي والتعب� 

، ومن بينها الدستور املؤقت يف عهد عبدالكريم قاسم ١٩٢٥العراق عدة دسات� منذ عام  اعتمد
وقانون إدارة الدولة  ٢٠٠٣وصوالً لعام ) ١( ١٩٧٠و ١٩٦٨و ١٩٦٤و ١٩٦٣، ودسات� أعوام: ١٩٥٨عام 

  .)  ٣(٢٠٠٥والذي مهد لدستور )، ٢(للفرتة االنتقالية
(بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (مل� أم  اختلفت هذه الدسات� من حيث شكل الدولة

جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برملانية) وتنظيمها للسلطات العامة فيها من حيث التكوين 
واالختصاص والعالقة ب� السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق األساسية لألفراد والج�عات 

ونذكّر بأن الوثيقة الدستورية التي صدرت يف الحادي . )٤( والض�نات الواجب توافرها تجاه السلطة.
والتي عرفت بـ ( القانون األسايس العراقي) � تكن إال وليدة عوامل  ١٩٢٥والعرشون من آذار عام 

سياسية متشابكة شاركت يف صياغتها قوة اجنبية محتلة وهي بريطانيا وقوى سياسة داخلية، حيث 
مثل لض�ن مصالحها الخاصة ووثيقة تضمن وتؤمن لها مثل تحقيق وجدت يف هذا الدستور سبيلها األ 

  )٥( هذه املصالح.

هو أول دستور منذ تأسيس الدولة العراقية والذي أفرد الباب األول يُّعد القانون األسايس العراقي، 
 وركّز عىل حقوق اإلنسان، لتقرير العديد من الحقوق السياسية واملدنية للمواطن�،(حقوق الشعب) 

عىل "ان للعراقي� حرية ابداء  ١٩٢٥) من الدستور ١٢املادة (ونصت  والحريات األساسية املصانة.
وهو الدستور  .الرأي، والنرش، واالجت�ع، وتأليف الجمعيات واالنض�م اليها ضمن حدود القانون"

                                                           
  املجلس القضاء األعىل:-انظر نص الدسات� عىل املوقع اإللكرتو� الرسمي لجمهورية العراق )١(

https://www.hjc.iq/view.86/ 
الوقائع . �كن اطالع عىل نص القانون يف ٢٠٠٥قبل إقرار الدستور الدائم يف  ٢٠٠٤صدر يف وقت الحق من عام  )٢(

  . ومتاح عىل املوقع اإللكرتو� لقاعدة الترشيعات العراقية:٩٦، ص٣١/١٢/٢٠٠٣، ٣٩٨١العراقية، العدد 
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=070420067452838 

يال رشعياً ليصح بد ٢٠٠٥ترشين أول/أكتوبر  ١٥لقد �ت املوافقة عل الدستور العراقي الجديد عرب االستفتاء يف   )٣(
دستور جمهورية العراقية،  انظراملؤقت اي قانون االدارة لدولة العراق خالل املرحلة االنتقالية.  ٢٠٠٤ودا�اً لقانون الـ 

  . ١، ص٢٨/١٢/٢٠٠٥، ٤٠١٢الوقائع العراقية، العدد 
  .٣٩، ص٢٠١٥القاهرة، ، العر� للنرش والتوزيع، ١نرباس املعموري، محنة الدستور... وإشكالية التعديل، ط )٤(
دراسة تاريخية، مجلة دراسات يف التاريخ واآلثار،  ١٩٢٥حنان  طالل جاسم واآلخرون، الدستور العراقي لعام  )٥(

  .٢٨٤، ص٢٠١٩، ٦٨العدد



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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الوحيد الذي صدر عن جمعية منتخبة د�قراطياً، إذ جعل هذه الحرية مكفولة، وجعل لكل إنسان 
  )١(حقا يف أن يعرب عن رأيه بعدد من وسائل التعب� ويف حدود القانون. 

ل� يكون مال�ا ملستوى رقي الشعب   ١٩٢٥وتم إجراء تعديالت عىل القانون االسايس لسنة 
� تتضمن تصحيحات قواعدية لبعض املفردات والفقرات وشمل توسيع مفاهيم العراقي، والتعديل الثا 

وقد استمر القانون األسايس �ثابة دستور العراق بعد  .الحريات العامة، ومفاهيم حقوق االنسان
   )٢(التي أنهت العمل به ١٩٥٨حصوله عىل االستقالل حتى قيام ثورة 

ية التعب� يف املادة العارشة منه والتي نصت عىل أن" وقد عالج حر ١٩٥٨أما الدستور املؤقت لعام 
عىل حرية الرأي  ١٩٦٣حرية االعتقاد والتعب� مضمونة وتنظم بقانون".  وأكد الدستور املؤقت لعام 

والتعب� بشكل واضح والواردة يف الباب الثالث، بقوله" حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل 
ونرشه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غ� ذلك يف حدود القانون." و أشار إنسان حق التعب� عن رأيه 

  )٣(إىل أن " حرية الصحافة والطباعة والنرش مكفولة يف حدود القانون".
بدون  ١٩٦٣) عىل ذات النصوص الواردة يف دستور ٣٠و ٢٩فقد شملت مواده ( ١٩٦٤أما دستور 

) عىل ذات النصوص الواردة يف دستور ٣٢و ٣١يف املواد ( ١٩٦٨أي تعديل أو تغ� . ك� نص دستور 
  .١٩٦٤ودستور  ١٩٦٣

) عىل ان " يكفل الدستور حرية ٢٦و�وجب نص املادة ( ١٩٧٠ونص أيضا الدستور العراقي لسنة  
الرأي والنرش واالجت�ع والتظاهر وتأسيس االحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض 

القانون. وتعمل الدولة عىل توف� األسباب الالزمة مل�رسة هذه الحريات التي  الدستور ويف حدود
  تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي".

فهذا الدستور يعترب أطول الدسات� العراقية املؤقتة عمراً، إال أنه �ثل مرحلة منحرفة يف تاريخ 
مبادئ الحرية واملساواة التي تقوم عليها نالحظ انها تتعارض و )، ٢٦فبالنسبة لهذه املادة (العراق. 

حقوق اإلنسان، وذلك ألنها اخضعت م�رسة حرية الرأي للشكل الذي ينسجم مع مبادئ النظام 
الحاكم وأهدافه الثورية ونهجه السيايس، أي أنها ال تضمن هذه الحرية ألحزاب أو االتجاهات التي 

  تعارض مسار الثورة والنظام وأهدافه.
ادارة الدولة العراقية االنتقالية الصادر بعد االحتالل األمري� للعراق احد الدسات�  ويعد قانون

املؤقتة التي طبقها العراق، وقد تضمن يف نصوصه اإلشارة اىل العديد من الحقوق ذات الطابع املد� 
�تاز الدستور املؤقت و  )٤(والسيايس وبدرجة اقل الحقوق ذات الطابع االقتصادي واالجت�عي والثقايف.

                                                           
دراسة تاريخية، مجلة دراسات يف التاريخ واآلثار،  ١٩٢٥حنان  طالل جاسم واآلخرون، الدستور العراقي لعام  )١(

  .٢٨٤، ص٢٠١٩، ٦٨العدد
محمود محمد، مراحل تطور الدسات� العربية قبل األلفية الثالثة، بحث منشور يف الكتاب السنوي ملنظمة العربية ) ٢(

  .٢٢، ص ٢٠١٧للقانون الدستوري تحت عنوان: دستور، الدستوري، تونس، 
  .١٩٦٣) من الدستور املؤقت لعام ٣٠و ٢٩املواد( ) ٣(
رضغام فاضل حس�، الحقوق األساسية لإلنسان يف قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، مجلة كلية الحقوق، ) ٤(

  .٢٣٥ص، ٢٠٠٦، العراق، كانون األول ١٧، العدد٩جامعة النهرين، املجلد 



  اإلطار القانو� لح�ية حرية الرأي والتعب� (حالة العراق أ�وذجا)

١٢٨ 
  

) بنصوص حضارية، مستمدة من احدث تجارب النظم قانون ادارة الدولة العراقية االنتقالية(
الدستورية يف حل مشكالت �ركز السلطة. وتوزيع املوارد، وتنظيم العالئق ب� االثنيات والج�عات 

ووردت  )١(ات عىل قاعدة راسخة.الدينية، وح�ية الج�عات واالفراد من غول الدولة، وارساء املؤسس
 الذي نص عىل ان "الحريات ٢٠٠٤لسنة حرية التعب� يف نص قانون ادارة الدولة العراقية االنتقالية 

العامة والخاصة مصانة" و" الحق بحرية التعب� مصان"، ك� ونص عىل أن" للعراقي الحق بحرية الفكر 
   )٢(.حرم االكراه بشأنها"والضم� والعقيدة الدينية وم�رسة شعائرها وي

وما رافقها من احداث سياسية واجت�عية واقتصادية  ٢٠٠٣فبعد التغي� السيايس يف العراق عام 
وثقافية والرشوع بالتحول الد�قراطي والتوجه نحو التعددية السياسية واطالق الحرية املطلقة لظهور 

حل وزارة االعالم وسائل االعالم حتى ان اول قرار اتخذه الحاكم املد� عىل العراق (بول بر�ر) هو 
العراقية وتعويضها ببعض الهيئات املستقلة باعتبار ان االعالم حر وال يجوز التحكم به، ويف خضم اجواء 
الحرية تلك ازداد معها ظهور وسائل االعالم وتنوعها سواء كانت املرئية أو املسموعة أو املقروء، 

فة اىل القنوات املسموعة فضالً عن فظهرت العرشات من القنوات التلفزيونية ومئات الصحف اضا
شبكات االنرتنت ومواقع التواصل االجت�عي، وأغلب تلك الوسائل هي تتبع لجهات سياسية أو دينية 
أو اجت�عية أو حزبية يضاف اىل ذلك شبكة االعالم العراقي اململوكة للدولة مع عدد من الصحف 

مية، ك� وأصبح يف كل وزارة او مؤسسة مكتب واملجالت الناطقة باسمها وهي رسمية وبعضها شبه رس
  )٣(اعالمي أو وسيلة اعالم معينة كوسيلة اتصال وتواصل ما بينها وب� املواطن. 

من نظرية السلطة التي تقوم عىل فلسفة  ٢٠٠٣فقد تحرر اإلعالم العراقي بشكل كامل يف عام 
عالم وسيلة من وسائل ح�ية سياسة السلطة املطلقة للحاكم أو حزبه، و�وجب هذه النظرية يكون اإل 

الحاكم وتوطيد حكمه، وجاء التغي� �اشياً مع التحول السيايس الذي حدث يف البالد، لكن اإلعالم 
العراقي � ينتقل كلياً يف ضوء هذا التغي� إىل نظرية الحرية التي ظهرت أواخر قرن السابع عرش يف 

ن خليط غ� متجانس من كل النظريات (نظرية السلطة، بريطانيا، وظل اإلعالم يف العراق عبارة ع
نظرية الحرية، نظرية املسؤولية االجت�عية) باستثناء النظرية الشمولية التي عفا عليها الزمن ونبذها 

   )٤(العا�. 
بالرغم من حل وزارة الثقافة واالعالم، إال انه � يصدر القوان� و� يتم إلغاء القوان� الخاصة بهذا و 

) منه عىل ١٢والذي ينص يف املادة ( ) ٥(  ١٩٧١لسنة  ٩٨قانون دار الج�ه� للصحافة رقم لشأن مثالً، ا

                                                           
مركز العراق ملعلومات الد�قراطية، فالح عبد الجبار، نحن والدستور، أوراق د�قراطية "آراء يف الدستور العراقي"،  )١(

  .١٣، ص ٢٠٠٥،  ترشين األول ٦العدد
(أ) و(ب) و(و) من قانون ادارة الدولة العراقية االنتقالية  الباب الثا� من الحقوق االساسية ويف املادة الثالثة عرشة )٢(

    . ٢٠٠٤لعام 
مجلة قضايا  ،أ�وذجاً) ٢٠١٨لعام يف العراق( انتخابات عيل مداد كاظم، وسائل اإلعالم وتأث�ها عىل صناعة الرأي ا )٣(

  .٢٨٢، ص٢٠٢٠السنة الثانية عرش،  ٦٠سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد 
  .١٨٤ص اإلعالم األمني يف العراق، مصدر سابق، للتفاصيل اك� انظر، ماجد الربيكان، ) ٤(
متاح عىل املوقع االلكرتو� . و ١٩٧١ – ٦ – ٢٢، ٢٠١٥لوقائع العراقية، العدد �كن االطالع عىل نص القانون يف ا) ٥(
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 وقانون  ..دار الج�ه� ترشف عىل سياسة الصحف واملجالت واملطبوعات التي تصدرها الدار" - ١أن "
ومبادئ حزب البعث العر� الذي يهدف اىل نرش فكر )١(١٩٨١) لسنة ٩٤وزارة الثقافة واالعالم رقم (

   )٢( . االشرتا� وتعميقها وترسيخها يف القطر والوطن العرب
 ١٩٦٩) لسنة ١١١ان معظم احكام قانون العقوبات رقم ( ٧وأكد قرار سلطة االئتالف املؤقتة رقم 

بحرية استمر نافذا خالل اإلدارة املؤقتة لسلطة االئتالف وادخل ايضاً عدداً من القرارات املتعلقة 
ومن جهتها قامت سلطة االئتالف املؤقتة بتوسيع نطاق . )٣( ).٦٦، ٦٥،١٩،١٤، ١١التعب� مثل قرار (

) عنوانه ١٤). فالقرار (١٩و ١٤االع�ل واملواد املحظورة عرب اعت�د قراري سلطة االئتالف املؤقتة( 
ضطراب املد�، الشغب، ويحظر نرش اي مواد تحرض عىل العنف، اال  )٤("النشاط االعالمي املحظور"

الحاق الرضر باملمتلكات، او اصدار بيانات باسم حزب البعث باإلضافة اىل امور اخرى. اما القرار رقم 
مرت من " الخط األخرض" و يفرض  ٥٠٠)  فعنوانه " حرية التجمع" و يحظر التظاهرات عىل بعد ١٩(

راء مظاهرة يف اي مكان آخر. والواقع رضورة طلب اذن مسبق من سلطة االئتالف املؤقتة من اجل اج
) ال يفي باي من الرشط�: فقد اعتمد القانون كتدب� مؤقت وطارئ ١٤ان قرار سلطة االئتالف رقم (

وصياغته بعيدة كل البعد عن وفائها �عاي� العهد الدويل  ٢٠٠٣من قبل سلطة حاكمة مؤقتة يف الـ
، فان التطورات الالحقة تلقي الضوء عىل ان تدخل . عالوة عىل ذلك)٥(للحقوق السياسية واملدنية

، أنشئت هيئة االعالم ٢٠٠٤الحكومة العراقية مبارشة يف تنظيم البث ترصف غ� مناسب، ففي الـ
ثبت الدستور العراقي الجديد حق هذه الهيئة  ٢٠٠٥، ويف الـ)٦(واالتصاالت كهيئة تنظيمية وطنية للبث

  )٧( الحرصي يف تنظيم البث.

                                                                                                                                               
  http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/5030.htmlللقوان� والترشيعات العراقية 

  aliraq.net/iraqilaws/law/4395-http://wiki.dorar: متاح عىل املوقع االلكرتو� للقوان� والترشيعات العراقية)١(
رضغام فاضل حس�، الحقوق األساسية لإلنسان يف قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، مصدر سابق،   )٢(

  .٢٣٥ص
، ١٩)، منشورات منظمة املادة UNDP، برنامج األمم املتحدة اال�ا�(�٢٠٠٧ة، تقرير حرية التعب�: التطورات االخ  )٣(

  ، متاح عىل املوقع االلكرتو�١٢ص  لندن،
https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/iraq-free-speech-arabic.pdf 

الكرتو� للقوان� ، متاح عىل موقع ٦/١٠/٢٠٠٣املحظور"، تحت عنوان "النشاط االعالمي  ١٤امر سلطة االئتالف رقم  )٤(
جرى عليه التعديالت  والذي  htmlaliraq.net/iraqilaws/law/1636-http://wiki.dorar.1 :عىل والترشيعات العراقية

  .٧٤، ص١، ج١/٧/٢٠٠٤، ٣٩٨٥، منشور يف الوقائع العراقية، العدد ٢٠٠٤لعام  ١٠٠ة االئتالف رقم ط�وجب امر سل
  .١٦-١٥)، مصدر سابق، ص UNDP، برنامج األمم املتحدة اال�ا� (٢٠٠٧حرية التعب�: التطورات االخ�ة،  تقرير ) ٥(
االعالم واالتصاالت يف العراق االوىل من نوعها يف الرشق األوسط، في� يخص إرساء معاي� التنظيم املتداخل تعد هيئة  )٦(

لقطاعي االعالم واالتصاالت واصالحه�، كون الفصل ب� القطاع� صار �ثل عائقاً يحول دون �وه� و تطوره�. وهي 
ستور العراقي، مهمتها تنظيم و تطوير االعالم واالتصاالت يف هيئة مستقلة غ� مرتبطة بأية جهة حكومية �وجب الد

 /https://www.cmc.iq/aboutانظر املوقع الرسمي لهيئة االعالم واالتصاالت  العراق ضمن املعاي� الدولية الحديثة.
قراطي دستوري م بدأ الحديث عن بناء نظام د�٢٠٠٣نيسان/ أبريل  ٩فبعد التغ� السيايس الذي حصل بالعراق يف  )٧(

عىل الساحات السياسية واالجت�عية والثقافية، واختلفت اآلراء حول شكل وطبيعة النظام السيايس الذي ينبغي أقامته 
الذي تبنى النظام الربملا� ( النيا�) كنظام للحكم، إذ   ٢٠٠٥يف العراق والذي تم حسمه بدستور العراق الصادر عام 



  اإلطار القانو� لح�ية حرية الرأي والتعب� (حالة العراق أ�وذجا)

١٣٠ 
  

إطارا لح�ية حقوق االنسان  ٢٠٠٥الدستور الجديد املصادق عليه يف ترشين أول/أكتوبر اسس 
االساسية وبذلك أمن ض�نة جوهرية لحق حرية التعب� وض�نة رصيحة لالستقالل الهيكيل لهيئة 

غنى  الوطنية تنظيمية للبث. هذه تطورات ايجابية ترشد العملية الد�قراطية الجارية يف العراق التي ال
  . )١(لها عن تنمية اعالم حر و مستقل

، حيث نص عىل أن :" تكفل  ٢٠٠٥ظهرت أهمية حرية الرأي والتعب� يف نص تضمنته دستور و 
الدولة و�ا ال يخل بالنظام العام واآلداب: أوالً:  حرية التعب� عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية 

  نرش. ثالثاً: حرية االجت�ع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون." الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم وال
) من الدستور العراقي خطوة اىل االمام ويتضمن فقرات متقدمة نسبياً، لكن ٣٨وتشكل املادة (

بالرغم من أن حرية الصحافة هو يف الواقع من مكونات األساسية للحق يف حرية التعب�، إال أن 
حق�. ك� ويؤخذ عىل الدستور أنه � يحدد  مضمون حرية التعب� ك� الدستور فصل ح�ية هذين ال

) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والذي يشمل حق الت�س، تلقي، ونقل ١٩جاء يف املادة (
  )٢( األفكار واآلراء عرب الحدود ومن خالل اية وسيلة إعالمية.

أن النصوص الدستورية تكفل حرية الرأي والتعب�،  نجد عىل صعيد الدسات� العراقية املتعاقبة
وتحيل يف وقت نفسه أمر تنظيم وتفاصيلها إىل املرشع العادي بغية تالئم ترشيعاته مع الظروف 
الجديدة واملتغ�ة يف العراق، لض�ن احرتام حقوق وحريات الشعب العراقي. ويف هذا املض�ر نالحظ 

حرصت عىل تقرير الحريات العامة ومن  ١٩٢٥ميعها منذ دستور أن الدسات� العراقية املتعاقبة ج
ضمنها حرية الرأي والتعب� يف صلبها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون لهذه الحريات قوة الدستور 
لتقييد املرشع العادي في� يسنه من قواعد وأحكام، يف سبيل كفالة حرية الرأي والتعب� واألخذ بنظر 

ي�ات الجديدة التي شهدها العراق. وعليه عملت الترشيعات العراقية، التي سنت لتنظيم  االعتبار املتغ
  هذه الحرية واعطائها بعدها العميق، ال سي� بعد التحوالت  التي طرأت عىل نظامها السيايس. 

و�كن أن نش� إىل أن الترشيعات التي تناولت حرية اإلعالم �فهومها الواسع والتي صدرت بعد 
الذي توىل إنشاء هيئة اإلعالم واالتصاالت،  ٢٠٠٤) لسنة ٦٥الحتالل األمري� للعراق تتمثل باألمر رقم (ا

الذي الذي توىل إنشاء شبكة اإلعالم العراقي، والغي األمر وحل محله   ٢٠٠٤) لسنة ٦٦واألمر رقم (
ال أن هناك العديد من . وباإلضافة اىل هذه الترشيعات، إ ٢٠١٥قانون شبكة اإلعالم العراقي لسنة 

الترشيعات جاءت كتنظيم  قانو�  يحدد مسؤولية  مستخدمي  الصحافة واالعالم  كوسيلة للتعب� عن 

                                                                                                                                               
ن " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها نصت املادة األوىل منه عىل أ 

جمهوري نيا�( برملا�) د�قراطي، وهذا الدستور ض�ن لوحدة العراق، وتبنى التأكيد عىل الفصل املرن من خالل 
أن تكون السلطة الفعلية بيد رئيس  التعاون والتوازن ب� السلطات الثالثة ( الترشيعية، التنفيذية، القضائية)، عىل

محمد عبد ح�دي املساري، النظام الوزراء الذي يقوم هو املسئول األول واملبارش عن السياسة العامة للدولة. انظر 
)، ١، الباب األول املبادئ: األساسية، املادة (٢٠٠٥. الدستور العراقي لسنة ٦٧االنتخا� وبناء العملية الد�قراطية، ص 

 .٩، ص ٢٠١٣، دار الوالء للطباعة، بغداد، ٧النواب العراقي، الدائرة اإلعالمية، ط  مجلس
  . ٤)، مصدر سابق، ص UNDP، برنامج األمم املتحدة اال�ا� (٢٠٠٧حرية التعب�: التطورات االخ�ة،  تقرير  )١(
  ) من الدستور العراقي  الفصل الثا� وتحت عنوان (الحريات العامة) .٣٨انظر املادة ( )٢(



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٣١ 
  

اآلراء واالفكار ومرتكبي ما يطلق عليه ( جرائم النرش) أو (جرائم اإلعالم) أو (الجرائم الصحفية) 
الذي   املعدل ١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات رقم (، سواء يف قانون )١( أو(جرائم الصحافة والنرش واإلعالم)

نظم حرية اإلعالم ومنعها من تعدي نطاق حدوده بارتكابها لتلك الجرائم عن طريق بيان أركانها 
وصورها والعقوبات التي ترتتب عليها يف حال تجاوزها لتلك الحدود عن طريق توفر املسؤولية 

،وقانون  ١٩٦٨) لسنة ٢٠٦ي كقانون املطبوعات رقم (الجزائية. أويف القوان� الخاصة بالعمل الصحف
  )٢(. ٢٠١١)  لسنة ٢١حقوق الصحفي� رقم (

واملتعلقة بتنظيم إصدار املطبوعات  ٢٠٠٣ومن املالحظ أن كل الترشيعات الصادرة قبل عام 
والعمل اإلعالمي يف العراق تختلف اختالفا كب�اً عن تلك التي صدرت بعد اإلطاحة بنظام الحكم 
السابق، فهي تختلف يف صياغة أسبابها املوجبة ومقدماتها، فعىل سبيل املثال،  في� كانت األسباب 

متخمة باالستخفاف بالصحافة والصحفي� اىل حد  ١٩٦٨) لعام ٢٠٦املوجبة لقانون املطبوعات رقم (
دار قانون حقوق إلص  اتهامهم بالتسول والجهل واالعتداء عىل حرية اآلخرين نجد أن األسباب املوجبة

تبعث عىل األمل بالنسبة للصحفي�، فقد وردت األسباب املوجبة  ٢٠١١) لعام ٢١الصحفي� رقم (
للقانون بهذه الصيغة:"احرتاماً لحرية الصحافة والتعب� وض�ناً لحرية الصحفي� العراقي� وورثتهم 

  )٣(وتوكيداً لدورهم الهام يف ترسيخ الد�قراطية يف العراق الجديد"

  

  املطلب الثا�
  القيود الواردة عىل حرية الرأي والتعب�

نالحظ من خالل ما سبق أن القانون الدويل اصبح مصدراً للترشيعات الوطنية، ال سي� يف مجال 
حرية الرأي والتعب�، و نصت املواثيق الدولية نفسها عىل القيود التي تضبط حرية التعب� بشكل عام. 

ليست حقاً مطلقاً فكل نظام للحقوق سواء دويل أو محيل يضع قيوداً محددة إذ أن حرية التعب� 
بعناية ومحدودة عىل حرية التعب� لألخذ يف االعتبار قيم الكرامة الفردية والد�قراطية. وحسب معاي� 
القانون الدويل لحقوق اإلنسان يجب أن تت�يش القوان� املحلية التي تقيد حرية التعب� مع أحكام 

                                                           
تعد الجرائم الصحفية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بسبب التعب� عن أفكار أو آراء أو أخبار أو معلومات )  ١(

) من قانون ١٩/ج) من املادة (٣في الفقرة(أو مشاعر أو أحاسيس.  التي يستلزم القانون لقيامها ركن العالنية. ف
املعدل، جاء املرشع العراقي بنصوص التجريم لألفعال التي تشكل العالنية  ١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات العراقي رقم(

ركناً أساسياً فيها، وقد جعل الصحافة ووسائل االعالم األخرى تعد من الطرق  التي تتحقق من خاللها العالنية، كرشط 
جرائم التعب� عن الرأي.  ووفقاً لهذه  املادة العالنية تتحقق من خالل تحقق عنارصها، املتمثلة بتحقق مكوناتها  لقيام

وهي التعب� بإحدى الوسائل املشار اليها يف املادة املذكورة وان تتحقق العالنية بإحدى الطرق القانونية يصدق عليها 
صحافة مسموعة ومرئية، أو صحافة الكرتونية من خالل االنرتنت.  ونجد وصف الصحافة، سواء كانت صحافة مكتوبة، أو 

أن املرشع رتب عىل ارتكاب جرائم النرش بعض العقوبات تتناسب مع طبيعة الوسيلة التي ارتكبت بها الجر�ة، ونظم 
ون العقوبات العراقي ) من قان٨٤، ٨٣، ٨١،٨٢املسؤولية الجزائية للصحفي وفقاً لقواعد خاصة منصوص عليها يف املواد( 

  املعدل مثل نرش الحكم أو تعطيل الصحيفة. ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم(
  .٢٩/٨/٢٠١١، ٤٢٠٦انظر الوقائع العراقية، العدد  )٢(
 .١٩٤-١٩٣ص ، ماجد الربيكان، االعالم األمني يف العراق، مصدر سابق) ٣(



  اإلطار القانو� لح�ية حرية الرأي والتعب� (حالة العراق أ�وذجا)

١٣٢ 
  

  .) من العهد الدويل لحقوق املدنية والسياسية٣( ١٩املادة 
فيجب أن يراعي املرشع العادي عندما يحمي الحقوق والحريات، التوازن ب� هذه الح�ية، وب� 
ما يتمتع به الغ� من حقوق وحريات وكذلك يراعي التوازن ب� الح�ية و ب� املصلحة العامة املتمثلة 

العام. حيث يقتيض النظام العام تقييد حرية الفرد من خالل التجريم والعقاب. يف ح�ية النظام 
يتعرض الفرد ملخاطر التجريم والعقاب إذا � يحسن وضع ضوابط تحافظ عىل التوازن املطلوب ب� 
ح�ية حقوق الغ� وعدم التعدي عىل حرمة الحياة الخاصة ومراعاة املصلحة العامة وح�ية الحقوق 

، ويجب أن ال يكون هذا التوازن وسيلة للقضاء عىل حقوق وحريات املواطن�، م� يتطلب والحريات
أيجاد تناسب ب� قدر املساس بالحقوق والحريات واملصالح املحمية، وبهذا التناسب تتحقق الح�ية 

  )١(القانونية باعتبارها مظاهر السيادة للقانون بشكل منظم.

) قد اكدت عىل ض�ن حرية ١٩٧٠اىل دستور  ١٩٢٥قية( دستور عىل الرغم من أن الدسات� العرا
الرأي والتعب� لألفراد إال ان  ذلك يكون وفقاً للقانون  ويف إطاره الرشعي لذا نجد أن القانون الداخيل  

)  ٢٠٦وضع بعض القيود لتلك الحرية  ومن أمثلة لتلك القيود ؛  قيود حددها  قانون املطبوعات رقم(
الرأي والتعب� بفرض القيود  عىل الحريات التي كفلها دستور  الذي عمد إىل تقييد حريةو  ١٩٦٨لسنة 
 )٢( .١٩٦٤) لعام ٥٣الذي رشع  بدل قانون املطبوعات رقم ( ومن بينها حرية الرأي والتعب�، و  ١٩٧٠

ما  - ١ي:عىل أنه "ال يجوز أن ينرش يف املطبوع الدور  ١٩٦٨)لسنة  ٢٠٦حيث نص قانون املطبوعات رقم(
 - ٢يعترب مساً برئيس الجمهورية  او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم ، 

ما ييسء اىل الثورة ومفاهيمها والجمهورية  - ٣ما ييسء اىل عالقة العراق بالدول العربية والصديقة، 
واالقليمية والصهيونية والعنرصية وما ومؤسساتها وما يروج لالفكار االستع�رية واالنفصالية والرجعية 

  )٣( .... " .- ٤يحرض عىل االخالل بامن الدولة الداخيل والخارجي، 
وك� اسلفنا فإن أطر الترشيعات والقوان� فقد مرت �راحل عدة والحق يف  ٢٠٠٣أما بعد عام 

ذي اقره مجلس الحكم حرية الرأي والتعب� الحق املكفول يف  قانون اإلدارة الدولية االنتقالية ال
العراقي. فقد صدرت مجموعة من األوامر املؤقتة وسن بعض القوان� لتنظيم  او لوضع اإلطار 

الذي القى  ١٤التنظيمي للعمل االعالمي ك� هو الحال يف صدور امر  سلطة األئتالف املؤقتة رقم 
) ٦٥ثم صدر االمر رقم (  )٤(لتعب�اعرتاضاً كب�اً من بعض اإلعالمي� واعتربوه مصادرة لحرية الرأي وا

                                                           
امة اإلنسانية، مجلة كلية اآلداب، جامعة بني أحمد سعيد السيد طه، االساس الدستوري والقانو� للحق يف الكر )١(

  .٢٢٢، ص ٢٠١٨سبتمرب - ، يوليو٤٨سويس،ع
  متاح عىل املوقع االلكرتو� لقاعدة الترشيعات العراقية: ، ٢٨/٤/١٩٦٤) يف ٩٤١انظر الوقائع العراقية يف عددها املرقم ( )٢(

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=281120051164022 
  ، متاح عىل املوقع االلكرتو�:  ١٩٦٨)لسنة  ٢٠٦قانون املطبوعات رقم() من ١٧و ١٦انظر املواد()٣(

 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/18816.html 
لمدير اإلداري للسلطة االئتالفية املؤقتة ان يأذن بإجراء عنليات تفتيش الجزء الثالث من القرار ينص عىل انه " يجوز ل )٤(

لالماكن  التي تعمل فيها املنظ�ت االعالمية دون اخطار، بغية التأكد من امتثالها لهذا االمر، ويجوز له مصادرة أية مواد 
نظ�ت، ولن يسمح بدفع اي تعويض محظورة وأية معدات انتاج محظورة، ويجوز له إغالق اية مبان تعمل فيها هذه امل

  عن اي من املواد او املعدات املصادرة او املبا� املغلقة".



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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) كمنطلق ٦٦بدون الحاجة اىل رخص. وفي� بعد تم اعت�د األمر(  الذي وضع حرية اصدار الصحف
اسايس للتعامل مع كافة وسائل االعالم واستمر العمل  بهذه القرارات حتى صدور واقرار الدستور 

  . ٢٠٠٥العراقي الدائم لسنة 
العراقي النافذ وعىل العكس من الدسات� العراقية  ٢٠٠٥بأن دستور  ويتضح لنا م� تقدم ذكره

السابقة كان قد نص عىل عدد كب� من ض�نات الحريات والحقوق للمواطن�، أما ما ورد يف املادة 
فأن النص  أشار إىل "أن الدولة تكفل �ا ال يخل بالنظام العام واالداب: أوالً:  ٢٠٠٥) من الدستور ٣٨(

تعب� عن الرأي بكل وسائل وثانياً: حرية الصحافة والطباعة واالعالم والنرش و ثالثاً: حرية حرية ال
 االجت�ع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون".   

واملالحظ من خالل هذا النص أن املرشع الدستوري العراقي � يحدد الوسيلة التي يتم من خاللها 
عمومية تستوعب كل وسائل التعب� عن الرأي الحالية منها التعب� عن الرأي، ومن املؤكد أن هذه ال

والتي يكشف عنها العا� يف املستقبل وهي ض�نة � توردها الكث� من الدسات�، إذ جرى العمل يف 
بعض الدسات� والسي� يف العا� الثالث عىل تعداد وسائل التعب� عن الرأي عىل وجه الدقة ما يعني أنها 

  )١(ب� عن الرأي بهذه الوسائل ومن ثم يسهل أخضاعها لرقابة الدولة. قيدت حرية التع

ك� وأكد الدستور عىل أن"  تبقى الترشيعات النافذة معموالً بها، ما � تلغ أو تعدل، وفقاً لألحكام 
 .)٢(هذا الدستور" 

/ اوالً)  من الدستور اشار اىل القيد ( النظام العام واآلداب ) ٣٨نالحظ ان نص املادة ( 
  والدستورفصل الحريات يف حرية التعب� عن الرأي بكل وسائل. 

وهذا القيد ( النظام العام واآلداب ) موجود يف أغلب دسات� العا� ويتوقف تفس�ه عىل اجتهاد 
بدأ عام هو ان السلطة الترشيعية ال يجوز لها ان تضع قيدا عىل حرية القضاء الذي يجب ان يلتزم �

  )٣( املواطن من شانه ان يؤثر عىل جوهر الحق أو الحرية.

) ان نصها يشكل اساساً ضعيفاً لح�ية الحق يف حرية التعب�، ال ٣٨يب� التحليل الدقيق لل�دة (
مرشوطاً باحرتام النظام العام واآلداب. وذلك يحد  ) تجعل احرتام حق حرية التعب�٣٨سي� ان املادة (

بشكل كب� من النطاق التنفيذي للحق ويتيح إمكانية تقييد السلطات العراقية ألنواع معينة من التعب� 
وفق اساس بسيط وهو انها ال تتوافق مع مبادئ النظام العام واآلداب. وبالتايل فهذا يقلل من قيمة 

قانون الدويل لحرية التعب� والذي عىل الرغم من عبء املسؤولية عىل الدولة الض�نة التي يقدمها ال
لتب� ان هذه القيود حقا (رضورية)، �عنى أن تكون متناسبة وان تكون الوسيلة االقل تقييداً لتحقيق 

  )٤( العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية). ١٩/٣الهدف(املادة

) منه عىل أن القوان� القا�ة وحتى تلك التي وضعت يف عهد النظام السابق ١٣٠وتدل املادة (

                                                           
مصدر   ،٢٠٠٣يارس عيل ابراهيم، وعدي ابراهيم املناوي،  آليات الد�قراطية وح�ية حقوق االنسان يف  العراق بعد ) ١(

  .٢٣ص، سابق
  . ٢٠٠٥) من دستور ١٣٠املادة () ٢(

  .١٧ص رياض الزه�ي، رأي قانو� يف الدستور العراقي، أوراق د�قراطية " آراء يف الدستور العراقي"، مصدر سابق،  ٣
   . ٥)،مصدر سابق، ص UNDP، برنامج األمم املتحدة اال�ا� (٢٠٠٧حرية التعب�: التطورات االخ�ة،  تقرير ) ٤(
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نافذة إال إذا ألغيت تحديداً أو عدلت من قبل مجلس النواب. ومن هذه القوان� نذكر قانون 
 ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم فقد حددت  بعض املواد من قانون العقوبات ، ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم العقوبات 

  )١( ) ١٨٢و  ١٧٨ملعدل قيوداً عىل ما ينرش من ارسار او يسبب ارضار، ومنها املادة (ا
املرشع العراقي العالنية وبّ� وسائل التعب� عن الرأي أو الفكر وحدد طرق تحقق عالنيتها ّعرف 

اً املعدل ، ومن ثم تطرق للجرائم التي  تعد العالنية ركن ١٩٦٩لسنة  ١١١يف قانون العقوبات رقم 
) من قانون العقوبات من وسائل ١٩) من املادة(٣ك� عد املرشع العراقي يف الفقرة() ٢( أساسياً فيها.

التعب� عن اإلرادة اإلع�ل أو اإلشارات أو الحركات متى نقلت للجمهور من الطرق اآللية. وكذلك 
ق اآللية بحيث يستطيع ان القول أو الصياح  إذا حصل الجهر به و ترديده او إذا اذيع بطريقة من الطر 

يسمعه من  ال دخل له فيه وتكون بذلك قد أصبحت قابلة للتداول، م� يعني تحقق العالنية املطلوبة 
  )٣( لقيام جرائم اإلعالم بصورة عامة و جرائم الصحافة بصورة خاصة.

الواسع والتي إذ يتضح م� ذكره أنه باإلضافة اىل الترشيعات التي تناولت حرية اإلعالم �فهومها 
الذي توىل إنشاء هيئة اإلعالم  ٢٠٠٤لسنة  ٦٥صدرت بعد االحتالل األمري� للعراق  وتتمثل باألمر رقم 

الذي توىل إنشاء شبكة اإلعالم العراقي، والغي األمر وحل محله  ٢٠٠٤لسنة  ٦٦واالتصاالت، واألمر رقم 
ديد من الترشيعات جاءت كتنظيم  قانو�  ، إال أن هناك الع٢٠١٥قانون شبكة اإلعالم العراقي لسنة 

يحدد مسؤولية  مستخدمي  الصحافة واالعالم  كوسيلة للتعب� عن اآلراء واالفكار ومرتكبي ما يطلق 
، )٤( عليه ( جرائم النرش) أو (جرائم اإلعالم) أو (الجرائم الصحفية) أو( جرائم الصحافة والنرش واإلعالم)

                                                           
  :تزيد عىل عرش سن�) تنص عىل ان"يعاقب بالسجن مدة ال ١٧٨املادة()١(

من حصل بأية وسيلة غ� مرشوعة عىل رس من أرسار الدفاع عن البالد و� يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة  -١
 .من اذاع او افىش بأية طريقة رسا من ارسار الدفاع -٢.أجنبية او الحد ممن يعملون ملصلحتها

االتصال بقصد الحصول عىل رس من ارسار الدفاع عن البالد  من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل -٣– 3
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل خمس عرشة سنة اذا وقعت الجر�ة يف زمن  .او بقصد تسليمه او اذاعته

  .الحرب او كان الجا� شخصا مكلفا بخدمة عامة"
ىل خمس�ئة دينار او باحدى هات� العقوبت� من يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد ع -١ ) تنص عىل ان" ١٨٢واملادة(

نرش او اذاع بأية صورة وعىل أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او 
تصة صورا او غ� ذلك م� يكون خاصا بالدوائر واملصالح الحكومية او املؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة املخ

 .نرشه او اذاعته
ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سن� من سلم لدولة اجنبية او الحد ممن يعملون ملصلحتها باية صورة  -٢

  ".وعىل أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من االمور املذكورة يف الفقرة السابقة
  من قانون العقوبات النافذ. ١٩من املادة  ٣الفقرة ) ٢(
عبدالله الجابر واآلخرون، أحكام املسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة يف القانون العراقي(دراسة مقارنة)، ضياء )٣(

  .٩٥-٩٤، ص٢٠١٤، السنة االسادسة، ١مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة النهرين،العدد
ب� عن أفكار أو آراء أو أخبار أو معلومات تعد الجرائم الصحفية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بسبب التع)  ٤(

) من قانون ١٩/ج) من املادة (٣أو مشاعر أو أحاسيس.  التي يستلزم القانون لقيامها ركن العالنية. ففي الفقرة(
املعدل، جاء املرشع العراقي بنصوص التجريم لألفعال التي تشكل العالنية  ١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات العراقي رقم(

اسياً فيها، وقد جعل الصحافة ووسائل االعالم األخرى تعد من الطرق  التي تتحقق من خاللها العالنية، كرشط ركناً أس
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،وقانون حقوق  ١٩٦٨لسنة  ٢٠٦عمل الصحفي كقانون املطبوعات رقم سواء يف القوان� الخاصة بال
الذي نظم حرية اإلعالم  ١٩٦٩لسنة  ١١١، أو يف قانون العقوبات رقم ٢٠١١لسنة  ٢١الصحفي� رقم 

ومنعها من تعدي نطاق حدوده بارتكابها لتلك الجرائم  عن طريق بيان أركانها وصورها والعقوبات 
ال تجاوزها لتلك الحدود عن طريق توفر املسؤولية الجزائية. ك� إنها وضحت التي ترتتب عليها يف ح

  القيود واالستثناءات التي ترد عىل القواعد وااألحكام  املنظمة للجرائم الصحفية. 
يتضمن عدد من االحكام املتطورة نسبيا املعززة  ٢٠٠٥ويالحظ انه عىل الرغم من ان دستور الـ

لحرية التعب�، إال انه � تحدث اية متابعة ترشيعية لتحويل هذه االحكام اىل ض�نات عىل ارض الواقع 
ها احكام التشه� اليومي. وال تزال عدد من القوان� الجنائية من حقبة البعث قا�ة وقد استخدمت من

  الجنائية مرارا إلسكات اصوات نافذة من وسائل االعالم. 
�ثل االعت�د عىل القانون الجنا� لح�ية السمعة مشكلة كربى بالنسبة للحق يف حرية التعب� 
رغم ان امل�رسة يف العديد من الدول تثبت انه من املمكن توف� الح�ية املناسبة للسمعة والخصوصية 

الل القانون املد�. ونش� اىل وجود توافق دويل متزايد، خاصة بالنسبة اىل الد�قراطيات من خ
االنتقالية، حول أن احكام القانون الجنا� ليست الوسيلة للتعامل مع التشه�. فالحقيقة ان هذه 

�ة أو االحكام تتعرض إلساءة االستخدام بسهولة ك� يشكل التهديد بدخول السجن أو دفع غرامة كب
حتى ادانة جنائية معلقة هاجساً دا�اً عىل أي خطاب. أضف اىل ذلك، ان يف الدول التي تفتقر اىل 

  )١( تقاليد الد�قراطية وحيث توجد امكانية الرد غ� متوازن من السياسي� او املحاكم لالنتقاد.

حقوق اإلنسان  �ثل خطوة هامة اىل االمام يف مجال ح�ية ٢٠٠٥ومن املالحظ بان الدستور 
االساسية يف العراق �ا يف ذلك تقديم ض�نة جوهرية لحق حرية التعب� وض�ن االستقالل الهيكيل 
للهيئة الوطنية لتنظيم البث ولكن يالحظ أيضا ان حرية الرأي والتعب� من خالل ما استعرضته اصبحت 

عليها تلك الحرية  ألهميتها   مقيدة بشكل منظم  من خالل بعض القوان�  ووضع األسس التي  تقوم
، ويدل هذا االمر عىل ان الح�ية حرية التعب� يف ) ٢(وإنها قد �ثل  جر�ة يعاقب عليها القانون

بعيدة جدا ع� تقتضيه التزامات العراق الدولية حول حقوق االنسان كون دولة   ٢٠٠٥الدستور 
  .يةالعراق طرفاً يف العهد الدويل لحقوق املدنية والسياس

                                                                                                                                               
لقيام جرائم التعب� عن الرأي.  ووفقاً لهذه  املادة العالنية تتحقق من خالل تحقق عنارصها، املتمثلة بتحقق مكوناتها 

ادة املذكورة وان تتحقق العالنية بإحدى الطرق القانونية يصدق عليها وهي التعب� بإحدى الوسائل املشار اليها يف امل
وصف الصحافة، سواء كانت صحافة مكتوبة، أوصحافة مسموعة ومرئية، أو صحافة الكرتونية من خالل االنرتنت.  ونجد 

ها الجر�ة، ونظم أن املرشع رتب عىل ارتكاب جرائم النرش بعض العقوبات تتناسب مع طبيعة الوسيلة التي ارتكبت ب
) من قانون العقوبات العراقي ٨٤، ٨٣، ٨١،٨٢املسؤولية الجزائية للصحفي وفقاً لقواعد خاصة منصوص عليها يف املواد( 

  املعدل مثل نرش الحكم أو تعطيل الصحيفة. ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم(
  . ١٣)، مصدر سابق، صUNDPا� (، برنامج األمم املتحدة اال�٢٠٠٧حرية التعب�: التطورات االخ�ة،  تقرير )١(
إن التحديات القانونية التي تواجهها حرية االعالم والعمل الصحفي يف العراق معظمها ترتبط  بقانون العقوبات النافذ ) ٢(

املعدل، فهو يحتوي عىل مواد استخدمت بشكل تعسفي ضد الصحفي� من قبل  بعض املسؤول�،  ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم 
دعوى قضائية ضد مجلس النواب تطالب فيها بإلغاء  ٢٠١١ية الدفاع عن حرية الصحافة خالل عام ولهذا رفعت جمع

  .١٩٢صاإلعالم األمني يف العراق، مصدر سابق، ) . للتفاصيل أك� انظر ماجد الربيكان، ٨٤و ٨٣و٨٢و٨١املواد( 
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بشكل مبطن بعض القيود عىل حرية و   ٢٠١١لسنة  )٢١رقم ( ووضع قانون حقوق الصحفي�
العمل الصحفي يف العراق، وتلك القيود تركز عىل حرية العمل الصحفي يف العراق، وتلك القيود ترتكز 

صحفي حق ، حيث تفيد الفقرة األويل من املادة السادسة بأن " لل)١(عىل مربرات تتعلق بالنظام العام
االطالع عىل التقارير واملعلومات والبيانات الرسمية، وعىل الجهة املعنية �كينه من االطالع عليها 

  .واالستفادة منها ما � يكن إفشاؤها يشكل رضراً بالنظام العام ويخالف أحكام القانون"
علومات واألنباء أما الفقرة االوىل من املادة الرابعة تنص عىل أن " للصحفي حق الحصول عىل امل

  والبيانات واالحصائيات غ� املحظورة من مصادرها املختلفة وله الحق يف نرشها بحدود القانون."
املذكور يعرتف يف بالحق يف  الوصول للمعلومات، غ� انه ورد القيد( حق نرش   نالحظ أن القانون

املعلومات واألنباء والبيانات واالحصائيات غ� املحظورة بحدود القانون)، فهذا القيد ورد يف قانون 
عىل نطاق القيود العقابية املسموح بها عىل حرية العقوبات العراقي سبق ذكرها، حيث تم وضعه 

نجد أن بعض الجرائم الصحفية يصدق عليها وصف الجناية، ك� هو الحال يف جناية إذاعة إذ  ب�،التع
) من قانون العقوبات والتي تنص عىل أنه"  ١٧٨وإفشاء االرسار العسكرية املنصوص عليها يف املادة(

  من أذاع أو أفىش بأية طريقة رساً من أرسار الدفاع...". - ٢...

  

   

                                                           
   .١٨٥صمصدر نفسه، )١(



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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  الخاتمة
ن خالل دراستنا ملوضوع البحث إىل عدد من (االستنتاجات والتوصيات)، التي نلخص توصلنا م

  أبرزها عىل الوجه اآل�:
  

  أوالً: االستنتاجات:
اعتمدت العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية يف رحاب املنظ�ت الدولية واإلقليمية، وكلها  )١

ركنا أساسيا من أركان الد�قراطية والعدالة تطالب وتحمي وتؤكد عىل حرية الرأي والتعب� وتجعلها 
وسيادة القانون، وازدهار املجتمع وتقدمه، ووسيلة من وسائل محاربة الظلم واالستبداد والطغيان 
والفساد. واتخذت منظمة األمم املتحدة وهيئاتها ووكاالتها املتخصصة العديد من القرارات املتعلقة 

من قبل املنظ�ت الدولية واإلقليمية من العديد من الصكوك التي بهذه الحرية، وما تم اعت�ده أيضا 
 تعزز هذه الحرية وتحميها.

في� يتعلق بالترشيعات العراقية الخاصة بحرية الرأي والتعب�، فإن العراق ما قبل سنة  )٢
 كان خاضعا سياسياَ واجت�عياً واقتصادياً يف ظل أنظمة دكتاتورية والسي� نظام  صدام حس� ٢٠٠٣

. وبعد ٢٠٠٣الذي وضع قيود صارمة عىل حرية الرأي والتعب�. واستمر الحال لح� سقوط النظام عام 
التغي� السيايس الذي حصل يف العراق بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وتشكيل االدارة املدنية يف 

ق قواعد وأسس جديدة ك� العراق بقيادة السف� بول بر�ر، تم إطالق حرية االعالم والتعب� عىل وف
واملتعلقة بحرية الرأي  ٢٠٠٣. وكان الرشيعات الصادرة قبل عام ٢٠٠٥ضمنهاالدستور الجديد لسنة 

والتعب� وخصوصا تنظيم إصدار املطبوعات والعمل اإلعالمي يف العراق  تصادر حرية الرأي والتعب� وال 
 تحرتم الصحافة والصحفي� . 

ع يف التجريم والعقاب تعد املعيار الذي يعرب بصدق عن طبيعة من الواضح ان سياسة املرش  )٣
النظام السيايس ومدى احرتامه للحق يف حرية الرأي والتعب�. وعليه نالحظ ان الترشيعات الصادرة ما 

باعتبارها األطر األساسية لصون حرية الرأي والتعب�، فإنها �   ٢٠٠٥واستنادا اىل دستور  ٢٠٠٣بعد عام 
ح�ية الكافية لحرية الرأي والتعب� يف العراق وذلك ألنها تعزز نقاط الضعف املوجودة يف تضمن ال

) واالوامر التي صدرت يف ظل قانون ١٩٦٩لعام  ١١١القوان� املوجودة سابقاً (قانون العقوبات رقم 
 .٢٠١١) لسنة ٢١االدارة الدولة العراقية ملرحلة االنتقالية وقانون حقوق الصحفي� رقم(

ال يوجد يف العراق حتى يومنا هذا ترشيع  خاص بح�ية حرية الراي والتعب�  يتم الرجوع  )٤
إليه وتحويل النصوص الجنائية اىل نصوص مدنية لتطبيقها عىل قضايا خاصة بحرية الرأي والتعب� التي 

عب من ، وتسمح بتبيان مجال فرض القيود عىل حرية الرأي بحيث يدافع عن الش٢٠٠٥يكفلها دستور 
 مخاطر جدية وآنية ويؤائم مع االتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق.

 
  ثانياً:التوصيات:

ندعو املرشع العراقي اىل تاليف النقص الترشيعي الذي يشوب الترشيعات العراقية بصورة ال  )١
 . ٢٠٠٥تتعارض مع الحقوق والحريات املكفولة ومن بينها حرية الرأي والتعب� يف دستور 
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ندعوا املرشع العراقي اىل سن أو تعديل الترشيعات القا�ة ذات الصلة بكفالة  ح�ية حرية  )٢
الرأي والتعب� بحيث  تواكب تلك الح�ية متتطلبات التغ�ات السياسية يف العراق والتطورات 

القيود  التكنلوجية املتسارعة واملتزايدة يف مجال االتصاالت. وأن توضيح الترشيعات العراقية ما هي
 املفروضة عىل م�رسة هذه الحرية، وما هي الظروف التي تستدعي فرض هذه القيود.

ندعو الحكومة العراقية لألخذ بع� االعتبار التوصيات املتعلقة بحرية الرأي والتعب� التي  )٣
صادق تصدر عن اللجان املعنية بحقوق اإلنسان التي أسستها االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والتي 

 عليها أو أنضم إليها العراق.
 

  قائمة المصادر
  أوالً املصادر باللغة العربية:

  الكتب) ١
  .٢٠١٣، الدار العربية للعلوم نارشون، ب�وت، ١الربيكان، ماجد ، اإلعالم األمني يف العراق، ط )١
بسيو�، محمود رشيف ، الدقاق، ومحمد السعيد ،وعبد العظيم ، حقوق اإلنسان، املجلد  )٢

. ١٩٨٨األول، الوثائق العاملية واإلقليمية، املجلد األول، دار العلم للمالي�، الطبعة األوىل، 
  (الحقا، الوثائق العاملية واإلقليمية).

خليل، عبد الله ، ترشيعات اإلعالم العربية من منظور حقوق اإلنسان، يف: اإلعالم العر�  )٣
  .٢٠٠٠إلنسان، تونس، وحقوق اإلنسان، منشورات املعهد العر� لحقوق ا

خليل، عبدالله ، القوان� املقيدة للحقوق املدنية والسياسة يف الترشيع املرصي من أين تبدأ  )٤
وكيف نبدأ اإلصالح؟ دليل قانو� تدريبي ملنظ�ت لحقوق اإلنسان واملحام� - املصادرة

 .٢٠١٦والقضاة والصحفي�، القاهرة، 
قوق والحريات العامة وض�نات ح�يتها، الكتاب الدبس، عصام عيل ، النظم السياسية الح )٥

  .٢٠١١، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ع�ن، ١السادس، ط
شق�، يحي، قانون ض�ن حق الحصول عىل املعلومات يف االردن دراسة مقارنة مع معاي�  )٦

  .٢٠١٣الدولية، مركز القدس للدراسات السياسة، ع�ن، 
، دار الرشوق للنرش والتوزيع، ١سان وحرياته األساسية، ططعي�ت ،ها� سلي�ن ، حقوق اإلن )٧

  .٢٠٠٦ع�ن، 
  .٢٠١٢عزت، احمد ، حريات التعب� والدستور الجديد، مؤسسة حرية الفكر والتعب�، القاهرة،  )٨
: ٢٠٠٥العيساوي، حس� وحيد عبود ، الحقوق والحريات السياسية يف الدستور العراقي لسنة  )٩

 .٢٠١٨العر� للنرش والتوزيع، القاهرة،  ، املركز١دراسة مقارنة، ط
املساري، محمد عبد ح�دي ، النظام االنتخا� وبناء العملية الد�قراطية،  الدستور العراقي  )١٠

)، مجلس النواب العراقي ، الدائرة ١، الباب األول املبادئ: األساسية، املادة(٢٠٠٥لسنة 
  .٢٠١٣، دار الوالء للطباعة، بغداد، ٧اإلعالمية، ط

، العر� للنرش والتوزيع، القاهرة، ١املعموري، نرباس ، محنة الدستور وإشكالية التعديل،ط )١١



  ٢٠٢١ زيرانح) عبالسا) العدد (رابعلاملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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٢٠١٥. 
امليدا�، محمد أم� ، منظمة مجلس أوروبا. أهدافها، هيئاتها، وح�ية حقـوق اإلنسـان  )١٢

 .٢٠١٨وتعزيزها، الطبعة األوىل، منشورات رشكة املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
مليدا�، محمد أم� ، و كسيبي، نزيه ، االتفاقيات األوروبية لح�ية حقوق اإلنسان، ترجمة ا )١٣

، ٢٢وإعداد ، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعليم حقوق اإلنسان 
 .٢٠١٠القاهرة، 

األوىل، امليدا�، محمد أم� ،املختار من دراسات النظام العر� لحقوق اإلنسان، الطبعة  )١٤
منشورات املركز العر� للرتبية عىل القانون الدويل اإلنسا� وحقوق اإلنسان، سرتاسبورغ، 

٢٠١٩.  
امليثاق العر� لحقوق اإلنسان. دراسات ووثائق. حقوق اإلنسان، سلسلة امليدا�، محمد أم� ، )١٥

لنرش، طرابلس، إصدارات جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، الطبعة األوىل، دار املنى للطباعة وا
  .٢٠١٢لبنان، 

امليدا�، محمد أم� ،تطوير آلية لجنة حقوق اإلنسان العربية، مقارنة بآليات اللجان اإلقليمية  )١٦
  . ٢٠١٧لح�ية حقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

لحقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، املختار من دراسات الح�ية اإلقليمية  امليدا�، محمد أم�، )١٧
منشورات املركز العر� للرتبية عىل القانون الدويل اإلنسا� وحقوق اإلنسان، سرتاسبورغ، 

، الطبعة الثانية، منشورات املركز العر� للرتبية عىل القانون الدويل اإلنسا� وحقوق ٢٠١٧
 .٢٠٢٠ان، تعز، اإلنسان، سرتاسبورغ، ومركز املعلومات والتأهيل لحقوق اإلنس

امليدا�، محمد أم�، منظمة مجلس أوروبا. أهدافها، هيئاتها، وح�ية حقـوق اإلنسـان  )١٨
 .٢٠١٨وتعزيزها، الطبعة األوىل، منشورات رشكة املؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

إرشاف امليدا�، محمد أم�، �اذج من أحكام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ترج�ت، ( )١٩
وتحرير)، منشورات املركز العر� للرتبية عىل القانون الدويل اإلنسا� وحقوق اإلنسان، 

  .٢٠٢١سرتاسبورغ، 
  
  الرسائل الجامعية:) ٢
انسام ناجي زامل الضالع�،  حرية الرأي والتعب� يف املواثيق الدولية والترشع األرد�( دراسة مقارنة)،  - 

 .٢٠١٩رسالة املاجست�، كلية الحقوق، جامعة الرشق األوسط، األردن، 
  
 األبحاث والدراسات القانونية:) ٣

البيا�، بصائر عىل محمد ، انتهاكات الحق يف حرية التعب� دراسة خاصة عن التدوين  )١
  .٢٠١٥، ٢االلكرتو�، مجلة كلية القانون، جامعة النهرين، العدد 

الجابر، ضياء عبدالله واآلخرون، أحكام املسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة يف القانون  )٢
، السنة ١العراقي(دراسة مقارنة)، مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة النهرين،العدد
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  ٢٠١٤االسادسة، 
ة دراسات دراسة تاريخية"، مجل ١٩٢٥جاسم ، حنان طالل واآلخرون، "الدستور العراقي لعام  )٣

  .٢٠١٩، ٦٨يف التاريخ واآلثار، العدد
حس�، رضغام فاضل ،الحقوق األساسية لإلنسان يف قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة  )٤

، العراق، كانون األول ١٧، العدد٩االنتقالية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، املجلد 
٢٠٠٦. 

قي، أوراق د�قراطية " آراء يف الدستور العراقي"، رياض الزه�ي، رأي قانو� يف الدستور العرا )٥
  ٢٠٠٥،  ترشين األول ٦مركز العراق ملعلومات الد�قراطية، العدد

الزه�ي، رياض، "رأي قانو� يف الدستور العراقي"، أوراق د�قراطية " آراء يف الدستور  )٦
  ..٢٠٠٥،  ترشين األول ٦العراقي"، مركز العراق ملعلومات الد�قراطية، العدد

طه، أحمد سعيد السيد، "االساس الدستوري والقانو� للحق يف الكرامة اإلنسانية"، مجلة كلية  )٧
  .٢٠١٨سيبتمرب - ، يوليو٤٨اآلداب، جامعة بني سويس،ع

عبد الجبار، فالح، "نحن والدستور، أوراق د�قراطية"، "آراء يف الدستور العراقي"، مركز العراق  )٨
 .٢٠٠٥،  ترشين األول ٦دملعلومات الد�قراطية، العد

عبد الجبار، فالح، "نحن والدستور، أوراق د�قراطية"، "آراء يف الدستور العراقي"، مركز العراق  )٩
 .٢٠٠٥،  ترشين األول ٦ملعلومات الد�قراطية، العدد

 ٢٠١٨كاظم، عيل مداد ، "وسائل اإلعالم وتأث�ها عىل صناعة الرأي العام يف العراق (انتخابات  )١٠
السنة  ٦٠اً)"، مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد أ�وذج

  .٢٠٢٠الثانية عرش، 
 ٢٠١٨كاظم، عيل مداد ، وسائل اإلعالم وتأث�ها عىل صناعة الرأي العام يف العراق( انتخابات  )١١

السنة الثانية  ٦٠أ�وذجاً)، مجلة قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد 
  .٢٠٢٠عرش، 

محمد، محمود ،"مراحل تطور الدسات� العربية قبل األلفية الثالثة"، بحث منشور يف الكتاب  )١٢
  . ٢٠١٧السنوي ملنظمة العربية للقانون الدستوري تحت عنوان:  دستور، الدستوري، تونس، 

والترشيعات الوطنية: دراسة الهاليل، هالة السيد ، حرية الرأي والتعب� ب� املواثيق الدولية  )١٣
، مجلة كلية االقتصاد والعلوم ٢٠١٤و ١٩٧١حالة لبعض الترشيعات املرصية يف ظل دستوري 

  .٢٠١٨، ٢السياسية، العدد 
يارس عيل ابراهيم، وعدي ابراهيم املناوي،  آليات الد�قراطية وح�ية حقوق االنسان يف   )١٤

 .٢٠١٩، ٥٩مجلة قضايا سياسية،  جامعة النهرين، العدد   ،٢٠٠٣العراق بعد 
   

 الدسات� والترشيعات والقرارات الدولية والوطنية:) ٤
   القرارات الدولية:  )أ (
  ١٤/١٢/١٩٤٦)، تاريخ ١-(د ٥٩قرار الجمعية العامة ألمم املتحدة رقم  )١
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  ١٦/١٢/١٩٥٢) تاريخ ٧-(د ٦٣٠قرار الجمعية العامة ألمم املتحدة رقم  )٢
ملؤ�ر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يف دورته  ١٠٤رقم  قرار )٣

  ١٩٨٩لعام  ٢٥
  ١١/١٢/١٩٩٠(أ)، تاريخ  ٧٦/٤٥قرار الجمعية العامة ألمم املتحدة رقم  )٤
  ١٩٩١قرار منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام  )٥
  ٢٠/١٢/١٩٩٣، تاريخ ٤٣٢/٤٨ألمم املتحدة قرار الجمعية العامة  )٦

  
 الدسات�:  )ب (
   ١٧٨٧دستور االمري� لعام  )١
  ١٩٢٥القانون االسايس العراقي لعام  )٢
    ١٩٥٨الدستور العراقي لعام )٣
   ١٩٦٣الدستور العراقي لعام  )٤
  ١٩٦٤الدستور العراقي لعام  )٥
  ١٩٦٨الدستور العراقي لعام  )٦
   ١٩٧٠الدستور العراقي لعام  )٧
  ٢٠٠٥ي لعام الدستور العراق )٨

 
 القوان�:  )ج (
 .١٧٦٦القانون الحصول عىل املعلومات السويدي لعام  )١
 .١٩٦٤) لعام ٥٣القانون املطبوعات رقم (  )٢
  .  ١٩٦٨)لسنة  ٢٠٦القانون املطبوعات رقم( )٣
  ١٩٦٩لعام  ١١١القانون العقوبات  العراقي رقم  )٤
    ١٩٧١لعام ٩٨القانون دار الج�ه� للصحافة رقم  )٥
 ١٩٨١) لعام ٩٤وزارة الثقافة واالعالم رقم ( القانون )٦
 ٢٠٠٤القانون ادارة الدولة العراقية االنتقالية لعام  )٧

  
  الجرائد الرسمية:   )د (
  .١٩٧١ – ٦ – ٢٢، بتاريخ  ٢٠١٥الوقائع العراقية، العدد  )١
  .٢٨/٤/١٩٦٤،بتاريخ  ٩٤١الوقائع العراقية ، العدد  )٢
  .٣١/١٢/٢٠٠٣، بتاريخ ٣٩٨١الوقائع العراقية، العدد  )٣
  .١، ج١/٧/٢٠٠٤، بتاريخ  ٣٩٨٥لوقائع العراقية، العدد  )٤
  . ٢٨/١٢/٢٠٠٥،  بتاريخ ٤٠١٢الوقائع العراقية، العدد  )٥
   ٢٩/٨/٢٠١١، بتاريخ  ٤٢٠٦الوقائع العراقية، العدد  )٦
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 القرارات الوطنية:  )ه (
  ، ٢٠٠٣/حزيران/٢٢) يف ١٤٨٣القرار رقم ( )١
  )١٠٠، ٦٦، ١٤،١٩،٦٥، ١١، ٧قرارات سلطة االئتالف املؤقتة ( )٢

  
 املواثيق والوثائق الدولية واإلقليمية:) ٥

 املواثيق الدولية:  )أ (
 ١٧٨٩إعالن حقوق اإلنسان واملواطن" عام  )١
 .١٩٤٨اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام  )٢
  .١٩٦٦العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام  )٣
  .١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل لعام  )٤
  .١٩٩٠الدولية لح�ية حقوق جميع الع�ل املهاجرين وأفراد أرسهم لعام االتفاقية  )٥
 .٢٠٠٦الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  االتفاقية )٦

  
  املواثيق اإلقليمية:   )ب (
  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام  )١
 ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  )٢
 .١٩٨١واملواطن لعام  امليثاق االفريقي لحقوق اإلنسان )٣
 ١٩٨٨الربوتوكول اإلضايف التفاقية حقوق اإلنسان األمريكية (بروتوكول سان سلفادور) لعام  )٤
 .١٩٩٠امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعلم  )٥

 
  الوثائق الدولية:  )ج (
األمم املتحدة، ، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، CCPR/C/GC/34وثيقة  )١

 . ٢٠١١، ٣٤نة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  اللج
 .٢٠٠٦املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويورك، جنيف، )٢
 .٢٠٠٧املعاهدات الدولية األساسية الجديدة لحقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويورك، جنيف،  )٣
 .٢٣/٥/٢٠٠٤- )١٦د.ع ( ٢٧٠وثيقة جامعة الدول العربية: ق. ق:  )٤
موسوعة وورلد بوك (كتاب العا�)، منشورات وزارة الخارجية األمريكية، مكتب برامج اإلعالم  )٥

 .٢٠٠٥الخارجي، 
)، UNDP، حرية التعب�: التطورات االخ�ة، برنامج األمم املتحدة اال�ا�(٢٠٠٧تقرير  )٦

 ، لندن. ١٩منشورات املادة 
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  املراجع األجنبية:ثانياً: 
I- Articles/Livres : 
- G. COHEN-JONTHAN, « Liberté fondamentales et télévision européenne » in 
Collected Courses of the Academy of European Law. Recueil des Cours de 
l’Académie de droit européen, 1992. The Protection of Human Rights in Europe, 
volume I, book, 2. European University Institute, Florance. Academy of European 
Law. 
- S. COLIVER, « Press Freedom under the European Convention on Human 
Rights », in Press Law and Practice. A Comparative Study of Press Freedom in 
European and other Democratcies. Published by Article 19, March, 1993. 
- H. G. ESPIEL, « La Convention américaine et la Convention européenne des droits 
de l’homme. Analyse comparative », Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International, 1989, VI, 218. 
- H. LECLERC, « Liberté d’expression », in La Déclaration universelle des droits de 
l’homme, Paris, Gallimard, folio, Le Monde, 2008. 
- F. ROUVILLOIS, Les déclarations des droits de l’homme, anthologie, les livres qui 
ont changé le monde, Paris, Le Monde, Flammarion, 2009. 
- S. SEVERI, « Le droit à la liberté d’expression des déclarations islamiques à la 
Charte arabe des droits de l’homme 2004 », in La nouvelle Charte arabe des droits de 
l’homme. Dialogue italo-arabe. Actes de la Table Ronde italo-arabe du 17-18 
décembre 2004, Messina, Claudio Zanghi et Rafâa Ben Achour (dir.), Giappichelli 
Editore, Torino, Italie, 2005. 
- J. VELU, R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l’homme. Extrait du 
répertoire pratique du droit belge. Complément, tome VII, 1990, Bruylant, Bruxelles, 
1990. 
 
II- Documentations: 
- La jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Dossiers sur les droits de l’homme, n° 18, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 
2001. 
- La liberté d’expression. Jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2006.  
- Publication de la Cour européenne des droits de l’homme. Série A: Arrêts et 
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décisions, Publication of European Court of Human Rights. Series A: Judgements 
and Decisions, vol. 216 and 217 (ci-après, Séries: A). 

  
  ثالثاً: املواقع اإللكرتونية:

 منظمة األمم املتحدة )١
 http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 

 القوان� والترشيعات العراقية )٢
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4395 

   /https://www.hjc.iq/view.86املجلس القضاء األعىل:- جمهورية العراق )٣
 /https://www.cmc.iq/aboutهيئة االعالم واالتصاالت  )٤
 http://www.jfoiraq.orgمرصد الحريات الصحفية، )٥
 - /https://ar.parliament.iq مجلس النواب العراقي )٦
 ةقاعدة الترشيعات العراقي )٧

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=070420067452838 
 ١٩منظمة املادة   )٨

https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/iraq-free-speech-arabic.pdf 
 منظمة هيومن رايتس ووتش: )٩

https://www.hrw.org/reports/iraq0712arForUpload.pdf 
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/18816.html 

  املفوضية السامية لحقوق اإلنسان: )١٠
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 


