
 

 وأمن المجتمعحرية التعبير.. 

 د. أنور مغيث

 نظرة فلسفية وتاريخية

يشاع فى األدب القانونى والسياسى السائد، أن حرية التعبير تعد واحدة من 

ن يتمتع بها اإلنسان فى المجتمع، وهذه الحرية أأهم الحريات التى ينبغى 

بصرف النظر جنسه نسان، إتوصف بأنها طبيعية، أى أنها حق لإلنسان بما هو 

ً حرية أساسية، بمعنى أنها ليست مترتبة على تعاقد أو  ؛أو ثقافته وهى أيضا

وهى أيضاً  مثلها مثل الحق في الحياة؛ موجودة منذ األساس بل وضع معين،

عن الوضع الطبقي حرية عامة، آى أنها حق لكل أفراد المجتمع، بصرف النظر 

حرية تأسيسية، إذ يترتب عليها مجموعة  وهى أخيراً  ي؛التعليم اهأو مستو للفرد

من الحريات األخرى مثل حرية الصحافة وحرية اإلبداع وحرية تكوين 

  األحزاب وحرية التظاهر.

قد يدفعنا التعريف السائد ألن نتصور أن حرية التعبير كانت حقاً يتمتع به 

 ً ذكر ما . ويكفي أن نتاإلنسان من قديم الزمان، ولكن هذا التصور ليس صحيحا

حدث لسقراط فلقد تم الحكم عليه باالعدام بسبب األفكار التي يروج لها، والتي 

تخالف، من وجهة نظر القضاة، المعتقدات السائدة في مدينة أثينا. ويمتلئ تاريخ 

ضيروا بسبب أفكارهم وتعرضوا للموت أو السجن أالبشرية شرقا وغربا بمن 

 أو النفي.

نسبياً وصدر  ديثحالتعبير وتحولها إلى حق من حقوق االنسان أمر حرية 

بها فى إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الذى صدر إبان عام والتزام أول إقرار 

فهو يعلن في المادة الحادية عشر: "التعبير  .١٧89الثورة الفرنسية فى عام 

كل مواطن إذن أن الحر عن األفكار واألراء حق من الحقوق العزيزة لالنسان: ل



ويكتب ويطبع بحرية، إال إذا أساء استخدام الحق حسب الحاالت التي يتكلم 

يحددها القانون". وكان االعتراف بهذا نتيجة لجهود كثير من المفكرين 

والفالسفة وعلى رأسهم الفيلسوف االنجليزي جون لوك الذي جعل الوظيفة 

س العدوان عليها. واشتهر في األساسية للدولة هي حماية حريات األفراد ولي

أرجاء العالم قول فولتير المأثور: "قد اختلف معك في الرأي ولكنني على 

استعداد ألن أدفع حياتي ثمنا لحقك في الدفاع عن رأيك". وفولتير هنا يجعل من 

التعبير عن الرأي حاجة ملحة من االحتياجات االنسانية، ويبين لنا أن 

ً باألراء المخالفة، وأن مهمة المثقف من الديمقراطي الحقيقي ال يض يق ذرعا

 اآلن فصاعدا هي الدفاع عن حرية التعبير والتنديد بكل تضييق عليها.

 جدال حول الحدود

جدل طوال قرنين من الزمان حول رافق هذا الدفاع عن حرية التعبير 

تعد الركيزة األساسية فى  ذلك هي وبالرغم من .وحول حدودها بهاالمقصود 

ن عالفكر السياسى  تخليالحكم فى الدولة الحديثة، ويرجع ذلك لسببين، أولهما 

 إرادةمفهوم الحق اإللهى للحكام واإلنطالق إلى تأسيس شرعية الحكم على 

الشعب وهو ما يسمى نظرية العقد االجتماعى، وثانيهما هو أن الحداثة تميل إلى 

والعقالنية فى الحكم تعنى الوصول  يد إلى كافة المجاالت.نية والترشمد العقال

إلى أكبر قدر ممكن من الشفافية فى المجتمع ، فيظهر أمام الدولة كافة الميول 

واألراء وتستطيع أن تعرف الوزن االجتماعى لها مما يساعدها على إدارة فعالة 

ولهذا كان جون لوك يحذر الدولة من  للصراعات فى المجتمع بطريقة سلمية.

االنحياز لمذهب ديني معين ألن ذلك سوف ينشر في المجتمع الشعور بالخوف 

وهو ما يعنى أن حرية وسلوك النفاق، وكالهما ضار بالنظام االجتماعي. 

ً وسيلة لدى الدولة لترسيخ الحكم  التعبير ليست فقط حق للفرد ولكنها أيضا

  الرشيد.

وهذه العبارة مسكونة  .دائر حول حدود حرية التعبيريبقى الجدل ال



تعنى غياب الحدود، ولكن العيش في حد ذاتها بالتناقض، ألن كلمة حرية 

 يتطلب األمر ابرازوهنا  .المشترك يفرض وضع قواعد لتنظيم هذه الحرية

فقد  .األساس القانونى أو الجدوى االجتماعية للحد الذى يوضع لحرية التعبير

تزعم عض النظم المتسلطة أن تضع قيوداً على حرية التعبير، لكنها حاولت ب

وتترك الناس يفكرون كما  تطلق حرية التفكيرأنها ال تعادي الحرية ألنها 

ويرى الفيلسوف األلمانى كانط  يشاءون والقيد فقط يوضع على حرية التعبير.

 أفكارناة صح ال نعرف مقدار ناأن هذه الحيلة هى عبث وتسلط ال مبرر له، ألن

خرين، وهو يعنى أن من يضع ونفعها إال باإلعالن عنها والنقاش بشأنها مع اآل

  قيوداً على حرية التعبير يضع قيوداً على حرية التفكير.

ورغم ذلك فإن الحدود  .حرية التعبير تعنى إذن أن يقول اإلنسان ما يشاء

 ً  من قصور مداركنا كما يرى ديكارت تنبعفهناك حدود  .تفرض نفسها فرضا

هناك حدود نفسية تقوم على الرقابة و .ال نستطيع أن نعرف كل شئ فنحن

وأخيراً هناك حدود  .الذاتية، فلكل إنسان أسرار هو نفسه اليريد التعبير عنها

، مثل منع السب والقذف وإصدار األحكام يفرضها العيش المشترك إجتماعية

خر، وهى كلها صور من جزء اآلالعنصرية وتحريض جزء من السكان على ال

منع اإلعتداء على حريات ضرورة القيود التى تجد مبررها القانونى فى 

 خرين وحياتهم ومصالحهم.اآل

 دائماً، بل وكانت ،ولكن حجة تكدير النظام العام وإثارة الفتن قد تكون

ولكن الفيلسوف  .حجة فى يد النظم الديكتاتورية لمنع المعارضة السياسية

يضرب لنا مثاالً يوضح  "عن الحرية"ليزى جون ستيوارت مل فى كتابه اإلنج

فمن حق أى مواطن مثالً أن يرى أن  :الفارق بين حرية التعبير وإثارة الفتن

هى سبب الفقر وأن التجار طفيليون، يربحون المال دون أن ينتجوا  التجارة 

ما يزيد من معاناة شيئاً، كما أنهم يستغلون الظروف لرفع األسعار بال مبرر، م

ولكن إذا وقف شخص عند أحد  .من حقه أن يقوله ويكتبهرأي هذا  .الفقراء



المحالت التجارية وأمامه حشد من الناس، وقال لهم أن صاحب هذا المحل 

تاجر، والتجار طفيليون وجشعون وهم سبب معانتكم، فانطلق الناس الغاضبون 

  ريضاً ويدخل تحت طائلة القانون.، هنا فقط يعد ما قام به تحا المتجروحطمو

عاد موضوع حرية التعبير وحدودها يحتل مكان الصدارة بعد  ولقد

، وبدأ الحديث عن في فرنسا األحداث األخيرة التى أحاطت بجريمة شارلى إبدو

إزدراء األديان كقيد من القيود التى توضع على حرية التعبير مثلها  تحريمفكرة 

ولكن هذا الموضوع تقف دونه عوائق  .رية والتحريضمثل إثارة النزعة العنص

وأسرف  ،كانت تنتمى للعصور الوسطى تهمة اهانة المقدساتمنها أن  ،كثيرة

 .رجال الكنيسة فى استخدام هذه التهمة فى التنكيل بالعلماء والفالسفة والفنانين

ً أن ال ال تكون واضحة بين مجرد التعبير عن رأى يخالف  فروقومنها أيضا

ما أن العتقاد السائد فى المجتمع وهو حق ألى مواطن وبين تهمة االزدراء، كا

أمر يتفاوت من شخص هو اء لمشاعرهم ذإي الرأي قد سبب إدعاء أشخاص بأن

وأخيراً تمتلئ الكتب  .كما أنه يصعب التحقق من صحة هذا اإلدعاء ،آلخر

بصور كثيرة من  في ثقافات شتى واألعمال الفنية على مدى قرون طويلة

ً مصادراتها جميعاً   السخرية من المعتقدات وسيصبح من المستحيل عمليا

  .والتخلص منها

من السلوك واألقوال قد تؤدى بالفعل إلى  اً مما الشك فيه، أن هناك صور

ذى عاهة، وهنا يكون  من شخص   خرين كأن يسخر شخص  إيذاء مشاعر اآل

ً لكنه ال األمر متروك للتربية واألخالق ويكون  هذا السلوك مرفوض إجتماعيا

  يقع تحت طائلة القانون.

األمر  اولكن لحسم هذ ،فى أن لحرية التعبير منغصات تنجم عنها الريب 

ً  علينا أن نسلوك سلوكافإننا  : أى الوضعين أفضل بأن نطرح السؤال براجماتيا

إطالقها وتحمل ما ثاراً للسكون والسالمة، أم يللمجتمع، تقييد حرية التعبير إ

 .تثيره من منغصات؟ ونعتقد أن االختيار الثانى هو األفضل للمجتمع



 أحكام مسبقة في ثقافتنا العربية

ع" ينطوي منذ صيغة "حرية التعبير وأمن المجتم إن التفكير انطالقا من

البدء على افتراض أن هناك تعارضاً بين حرية التعبير التي تمنح لالفراد وأمن 

الذي هو من مصلحة الجميع. ويبدو أن عالقة التعارض المفترضة بين المجتمع 

حرية التعبير وأمن المجتمع هي التي تطرح سؤاالً يبدو مشروعاً: إلى أي مدى 

؟ وهكذا يمكن أن نسمح بحرية التعبير بحيث ال تشكل خطرا على أمن المجتمع

ير. الواقع أن يصبح أمن المجتمع هو الذي يحدد المجال المسموح لحرية التعب

هذه الصيغة التي تبدو بديهية هي صيغة موروثة من الماضي القديم وال تصلح 

للدولة الحديثة. لقد انقلبت اآلية في العصر الحديث وأصبحت حرية التعبير هي 

الضامن األساسي ألمن المجتمع. فمنذ أن صارت األمة هي مصدر السلطات 

رعية أصبح من مصلحة المجتمع وأصبحت الديمقراطية هي طريق اكتساب الش

. وهكذا فال تعارض بين حرية التعبير خروج جميع األفكار في وضح النهار

للفرد وبين مصلحة االجتماعات. ولو نظرنا نظرة مقارنة سريعة إلى 

المجتمعات التي يحرم فيها االفراد واالقليات والجماعات ذات االنتماء 

فتت والتمزق والتناحر من االيديولوجي عن أفكارهم تكون عرضة للت

المجتمعات التي تطلق حرية التعبير فإنها تكون أكثر صالبة وقدرة على 

 مواجهة التحديات. 

والحال أننا انحيازا لحقوق االفراد قد ندافع عن حرية االفراد ولكننا في 

الوقت نفسه نقبل أن يُطاح بها بسهولة بسبب تصوراتنا الخاطئة عن الهيئة 

فيحلوا لنا أن نشبه المجتمع بالكيان العضوي أو الجسد الحي الذي االجتماعية. 

. وهكذا حينما أراد جمال الدين ينبغي أن تعمل جميع أجهزته في توافق وانسجام

وهذا حقه، ولكن عن ضرورة العقاب  األفغاني ، ال عن رفضه ألراء الصوفية

ر ئتشر سمه في ساالقانوني للمتصوفة شبههم بالعضو الفاسد الذي لن يلبث أن ين

 لذا ال حل له إال البتر. ،االعضاء



جماع، وأي خروج اإلفكرة من جهة أخرى نرى عندنا احتفاء مبالغ فيه ب

وبالتالي أي  ،"قولة رجل واحد"عن االجماع هو خيانة وينبغي أن يكون قولنا 

االختالف في نه في المجتمعات الحديثة أصبح أاختالف هو عالمة ضعف. رغم 

يُنظر إليه على أنه رصيد يلجأ إليه المجتمع إذا ما فشل إذ مصدر قوة الرأي 

وكثير ما تنهال األقالم واأللسنة لتدعو لمصادرة األغلبية.  الذي اختارته طريقال

رأي معين ومحاكمة القائلين به ألنه رأيهم خاطئ. ولكننا نعلم منذ أفالطون، 

دنى من الحقيقة وبالتلي وربما قبله، أن الرأي هو فكرة تكون في مرتبة أ

فصاحب الرأي ال يعبر بالضرورة عن حقيقة ولكن عن وجهة نظر. ومن هذه 

الزاوية يصبح التعبير حقا لجميع األراء بال تمييز، بل إن القوانين التي تحمي 

حرية التعبير قد جاءت باألساس لتحمي األراء التي يراها الناس خاطئة أو 

 غريبة.

رية التعبير أيضا االفراط في استخدام مجازات ومن بين القيود على ح

مثل الثوابت والخطوط الحمراء التي تستخدم لحماية اعتقادات وأشخاص ربما 

ليسوا فوق مستوى الشبهات. الخالصة أن حرية التعبير هي عنصر أمن 

  ع وليست مهددة له.مللمجت

 

 عن ضرورة حرية التعبير للفرد وللمجتمع

لنمو ملكات الفرد وكرامته، فاألفراد ال يفهمون إن حرية التعبير مهمة 

بيئتهم وعالمهم المحيط إال عبر التبادل الحر لألفكاروالمعلومات كما تدعم هذه 

د باالمن افريشعر األوالحرية قدرتهم على التخطيط لحياتهم في المستقبل، 

 ما يفكرون فيه.دما يكونو قادرين على التعبير عحترام عنوباال

ضرورية لتحسين نوعية التعبير بالنسبة لألمة فهي  ةأهمية حريأما عن 

تكفل وصول أشخاص شرفاء وذوي كفاءة إلدارة الدولة كما  الحكم ألنها أوالً 



أنها في ظل الديمقراطية تبين نقاط ضعف وقوة االحزاب السياسية وتسمح 

ة من للناخبين بتكوين رأي صحيح عن ممثليهم، كما تتيح عملية مراقبة الحكوم

 خالل االعالم.

ومن جهة أخرى تسمح للمواطنين بطرح مشكالتهم أمام السلطات مما 

. كما أنها يساعد الحكومة على الوعي بالمشاغل الحقيقية للمواطنين وتلبيتها

تجعل من النقاش العام بشأن  التشريعات الجديدة مدخال لتأييد الجمهور لهذه 

تسمح حرية التعبير لوسائل االعالم برصد . وفي النهاية التشريعات والتزامه بها

 مما يتيح للحكومة اتخاذ االجراءات الالزمة. انتهاكات حقوق االنسان

لكل هذه االسباب يعترف المجتمع الدولي بحرية التعبير وحرية الوصول 

 للمعلومات ونقلها ويعتبرها من الحقوق األساسية للمواطنين.

 

 القومي.. نظرة قانونيةحرية التعبير وتهديد األمن 

ولكن مما الشك فيه أن المجتمعات تمر بظروف استثنائية تواجه فيها 

راضي الوطن أو الوحدة الوطنية للسكان. وهنا أأخطارا خارجية أو داخلية تهدد 

حرية انتقال لى فرض قيود علي حرية التعبير وعلى قد تلجأ الحكومة إ

أننا نعلم أيضا أن الحكومات قد المعلومات حرصا على األمن القومي. بيد 

تسرف في استخدام ذريعة حماية األمن القومي لوضع قيود أمام المعارضة 

ومنع انتقاد الحكومة. ولهذا السبب عكف العديد من الهيئات الحقوقية الدولية 

 يمنع الحكومات من االفراط في استخدام هذا المبرر.على وضع إطار قانوني 

شروطا تجيز ( ١966الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية )يحدد و

للحكومات وضع قيود على حرية التعبير وهي احترام حقوق وسمعة الغير، 

   وحماية االمن القومي والنظام العام، والصحة العامة.

مؤتمرا أسفر عما  ١984وقد عقد االتحاد الدولي للقانون في باريس عام 



دني على حرية التعبير في حالة الطوار.. وفي العام نفسه يسمى قيود الحد األ

 أسفر اجتماع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية عن مباد. سيراكيوز

المتعلقة باالجرءات المقيدة لحرية التعبير والتي ينبغي أن تلتزم ببنود الميثاق 

ونية الدولية عن الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد تم تطوير التأمالت القان

 ١995الصادرة عام  حدود حرية التعبير في الوثيقة المسماة مباد. جوهانسبرج

والمتعلقة بوضع الضمانات الالزمة كي ال تتعسف الحكومات في االطاحة 

 .بحرية التعبير بحجة الدفاع عن األمن القومي

االنسانية وتمتعهم وتبدأ بالوثيقة باالقرار بكرامة كل فرد من أفراد العائلة 

، وأن حماية القانون لهذه الحقوق يمنع االفراد من اللجوء جميعا بحقوق متساوية

عد شرطا أساسيا لممارسة يإلى العنف والتمرد، وأن التمتع بحرية التعبير 

بير عأشد انتهاكات حرية التتشير الوثيقة إلى أن الحقوق األساسية األخرى، 

توفير ضمانات  وتسعى إلىاعي األمن القومي. تعتبرها الحكومات ضرورة لدو

تردع الحكومات عن استخدام القومي ذريعة للحد من حرية التعبير. ولذا فيجب 

الحرص على أن تكون هناك قوانين تقوم بتفعيل هذه الحريات وان يتم حمايتها 

 تبني هذه المباد.:بلذل فهناك توصية باللجوء لقضاء مستقل. 

رية التعبير وهي تشمل البحث والتلقي والنشر لكل الفرد الحق في ح

للمعلومات واألفكار من كل نوع سواء بشكل شفوي أو مكتوب أو مطبوع أو 

بأي وسيلة أخرى. وممارسة هذه الحريات من شأنها أن تخضع لقيود في حالة 

األمن القومي ولكن يظل على الحكومة أن تبين أن هذه القيود يسمح بها قانون 

، ويمكن اللجوء لمحكمة مستقلة لفحص زعم وأنها ضروريةمحدد وصريح 

الحكومة في ضرورة تقييد حرية التعبير. وعلى الحكومة أن تثبت أن االمر 

يتعلق بالفعل بمصلحة قومية. أما فيما يخص سمة الضرورة فإن على الحكومة 

د أن تبين أن حرية التعبير تمثل بالفعل تهديدا بالفعل لألمن القومي وأن القي

المفروض هو الوسيلة األقل تقييدا لحماية هذه المصلحة العامة وأن القيود ال 
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بأنه كل مايهدد دولة في  فتحدده الوثيقة معنى األمن القوميوفيما يخص 

وجودها وسالمة أراضيها سواء كان التهديد خارجيا عسكريا او داخليا يدعو 

 استخدام العنف. وال يجوز استخدام مصطلح المن القوميلقلب نظام الحكم ب

بهدف حماية حكومة في وضع حرج أو للتغطية على أخطائها أو سوء أداء 

 مؤسساتها أو سعيها لفرض ايديولوجيا بعينها.

وال ينبغي أن يؤدي تقييد حرية التعبير إلي نوع من التمييز الجنسي أو 

. وال يجوز حد ألي تقييد بسبب أرائهأالعرقي أو الديني. وال يجوز أن يخضع 

للحكومة أن تعاقب رأيا معتبرة إياه أنه مهدد لألمن القومي إال إذا بينت أن هذا 

ً الرأي يدعو إلى العنف أو أن هناك ارتباط ي وأحداث أبين هذا الر اً مباشر ا

عنف قد حدثت بالفعل أو ممكنة الحدوث. وال يدخل في هذا االطار األراء التي 

لتغيير الحكومة بطريقة سلمية أو حتى ما يمثل نقدا أو إهانة لألمة والدولة  تدعو

ورموزها وكبار موظفيها أو مايشير إلى انتهاكات الحكومة لحقوق االنسان. وال 

نابع من منظمة أو دولة معادية وال يجوز  رأيه يجوز معاقبة صاحب الرأي ألنه

ى الحكومات التدخل لمعاقبة أي حرية التعبير بلغة أي أقلية. وينبغي عل منع

 غيره من التمتع بحرية التعبير.طرف ثالث يحاول منع 

وأي طرف يطوله االتهام في قضايا حرية التعبير ينبغي أن توفر له كل 

وال يجوز بأي حال  الضمانات القضائية للمثول أمام القاضي الطبيعي المستقل.

 .ة الطوار. والتهديد العسكريوضع رقابة مسبقة على حرية التعبير إال في حال

 

يطمح إلى تأسيس نظام ديمقراطي مستقل في  إن منتدى حوار الثقافات

 بالدنا يجعلنا نعيش في مجتمع يسوده السالم والعدالة. ولهذا فقد أراد المنتدى

منذ بداية نشاطه أن يكون ساحة مفتوحة يتم فيها التعبير عن األراء بشأن 

مستقبل شعبنا بحرية واعيا أن هذا النقاش الحر هو السبيل لمعرفة ما تموج به 



البلد من آراء كما أنه وسيلة أمام كل فرد لمراجعة آرائه الخاصة وتطويرها. 

ير، ليس فقط ألنها األساس ومنتدى حوار الثقافات شديد التمسك بحرية التعب

يستمد وجوده منه ولكن أيضا ألنه حق من حقوق و ىالذي قام عليه المنتد

االنسان التي ينبغي أن تصان وتحترم، وفوق كل ذلك هو السبيل لحكم بالدنا 

 حكما ديمقرايطيا صالحاً.

والمنتدى إذ يعي خطورة الظرف الذي تمر به بالدنا وما تتعرض له من 

ابية وإجرامية، يدعونا ألن نتجاوز فكريا هذا التعارض الراسخ عمليات إره

الذي وضعناه في ثقافتنا العربية بين حرية التعبير من جانب وأمن المجتمع من 

تمعات التي تعيش ر استقرارا من المججانب آخر. فالمجتمعات الديمقراطية أكث

أي رأي لة معاقبة وانين والمواثيق الدولية تتيح للدفي ظل االستبداد. إن القو

، فمثل هذا الرأي يدعو إلى العنف أو يستعدي طائفة من السكان ضد أخرى

يخرج عن إطار حرية التعبير ألنه يطيح بحقوق اآلخرين بل وبحياتهم. 

والتقاعس عن تطبيق القانون بحزم في هذه األمور الذي يهدد أمن المجتمع، أما 

ارسات الحكومة ومن تفعيل للمجال حرية التعبير وما تتضمنه من نقد سلمي لمم

 لسياسي العام فهو الشرط الذي ال غنى عنه ألمن المجتمع.

إن أمن المجتمع ال ينفصل عن شعور المواطن باألمان، وهذا الشعور ال 

 يأتي إال حين يعبر المواطن عن رأيه بحرية.

 

 

 

  

 


