 -1قيمة حرية التعبير ودورها في البناء الديمقراطي:
تقول المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن
تمثل حرية التعبير في ذاتها قيمة عليا ل تنفصل الديمقراطية عنها .وإنمصصا تؤسصصس الصصدول علصصى ضصصوئها مجتمعاتهصصا صصصوناا
لتفاعل مواطنيهصصا معهصصا ،بمصصا يكفصصل تطصصوير بنيانهصصا وتعميصصق حرياتهصصا ،وإن جصصاز القصصول بصصأن لحريصصة التعصصبير أهصصدافها الصصتي
يتصدرها بناء دائرة للحوار العام ل تنحصر آفاقها ول أدواتها ،تدني الحقائق إليها ،فل يكون التعبير عصصن الراء حصصائ ا
ل
دون مقابلتها ببعض وتقييمها ول مناهضتها لراء قبلها آخرون ،مؤديصص اا إلصصى تهميشصصها؛ ول تلقيهصصا عصصن غيرهصصم مانعصصاا مصصن
ترويجها أو مقصور اا على بعض جوانبها؛ ول تدفقها مصصن مصصصادر نزدريهصصا مسصصتوجباا إعاقتهصصا أو تقييصصدها ،كصصذلك فصصإن
إنمائها للشخصية الفردية وضمان تحقيقها لذاتها ،إنما يدعم إسهامها في أشكال من الحياة تتعدد ملمحهصصا بمصصا يكفصصل
حيويتها وترابطها ،فل يكون تنظيمها مقتضي اا إل أقل القيود التي تفرضصصها الضصصرورة .وحيصصث إن حريصصة التعصصبير -وكلمصصا
كان نبضها فاع ا
ل وتأثيرها عريض اا -هي الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار ،تتسم بتسصصامحها مصصع
خصصصومها ،ومسصصئوليتها قبصصل مواطنيهصصا ،وبرفضصصها لكصصل قيصصد يخصصل بمصصصداقيتها ،واسصصتجابتها بالقنصصاع لرادة التغييصصر،
وطرحها من خلل الحوار لبدائل يفاضلون بينها لختيار أصلحها ،أياا كان مضمونها.
 -2حدود حرية الرأي والتعبير وأهدافها:
تقول المحكمة الدستورية العليا):(175
وحيث أن ضمان الدستور -بنص المادة ) (47منصصه -لحريصصة التعصصبير عصصن الراء والتمكيصصن مصصن عرضصصها ونشصصرها سصصواء
بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير ،قد تقرر بوصصصفها الحريصصة الصصصل الصصتي ل يتصصم
الحوار المفتوح إل في نطاقها ،وبدونها تفقد حرية الجتماع مغزاها ،ول تكون لها فائدة ،وبها يكون الفراد أحصصرارا ا ل
يتهيبون موقفاا ،ول يصصترددون وج ا
ل ،ول ينتصصصفون لغيصصر الحصصق طريقصصاا ،وحيصصث أن مصصا توخصصاه الدسصصتور مصصن خلل
ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الراء والفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه ،غير مقيد بالحدود القليمية على
اختلفها ول منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها ،بل قصد أن تترامى آفاقها ،وأن تتعدد مواردها وأدواتها وأن
تنفتح مسالكها ،وتفيض منابعها ،ول يحول دون ذلك قيد يكون عاصفاا بها ومقتحماا دروبهصصا .ذلصصك أن لحريصصة التعصصبير
أهداف اا ل تريم عنها ،ول يتصور أن تسعى لسواها ،هي أن يظهر من خللها ضوء الحقيقة جليصصاا ،فل يصصداخل الباطصصل
بعض عناصرها ،ول يعتريها بهتان ينال من محتواها ،ول يتصور أن يتصصم ذلصصك إل مصصن خلل اتصصصال الراء وتفاعلهصصا
ومقابلتها ببعض ،وقوفاا على ما يكون زائفاا منها أو صائباا منطوياا على مخاطر ،أو محققصصاا لمصصصلحة مبتغصصاة ،ولزم ذلصصك

أن الدستور ل يرمي من وراء ضمان حرية التعبير ،أن تكون مدخ ا
ل إلى توافصصق عصصام ،بصصل تغيصصا بضصصمانها ،أن يكصصون
كاف ا
ل لتعدد الراء وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة مناراا لكل عمل ،ومحصصددا ا لكصصل
اتجاه.
 -3حرية التعبير مكفولة للفكار التي تعارضها السلطة العامة:
تقول المحكمة الدستورية العليا حينما عرض عليها الفصل في مدى دستورية المادة  38مصصن قصصانون النقابصصات العماليصصة)
:(176
وحيث أن حرية التعبير التي تؤمنها المصادة ) (47م ن الدسصتور أبلصغ م ا تكصون أثصراا فصي مجصال اتص الها بالشصئون العام ة،
وعرض أوضاعها تبياناا لنواحي التقصير فيها ،وتقويم اا لعوجاجهصصا ،وكصصان حصصق الفصصرد فصصي التعصصبير عصصن الراء الصصتي يريصصد
إعلنها ،ليس معلقاا على صحتها ،ول مرتبط اا بتمشيها مع التجاه العام في بيئة بذاتها ،ول بالفائدة العملية الصصتي يمكصصن
أن تنتجها ،وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهمين مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها ،بما يحصصول
بين السلطة العامة وفرض وصايتها علصصى العقصصل العصصام  ،Public Mindفل تك ون معاييره ا مرجع اا لتقيي م الراء ال تي
تتصل بتكوينه ،ول عائقاا دون تدفقها.
وحيصصث إن مصصن المقصصرر كصصذلك أن حريصصة التعصصبير ،وتفاعصصل الراء الصصتي تتولصصد عنهصصا ل يجصصوز تقيصصدها بصصأغلل تعصصوق
ممارستها ،سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللحقة التي تتصصوخى قمعهصصا ،بصصل يتعيصصن
أن ينقل المواطنون من خللها -وعلنية -تلك الفكار التي تجول بعقصصولهم ،فل يتهامسصصون بهصصا نجيصصاا ،بصصل يطرحونهصصا
عزماا -ولو عارضتها السلطة العامة -إحداث اا من جصانبهم -وبالوسصائل السصلمية -لتغييصر مصا قصد يكصون مطلوبصاا ،فالحق ائق ل
يجوز إخفاؤها ،ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكناا في غيبة حريصصة التعصصبير ،كصصذلك فصصإن الصصذين يعتصصصمون
بنص المادة) (47من الدستور ،ل يملكون مجرد الدفاع عن القضايا الصصتي يؤمنصون بهصصا ،بصل كصذلك اختيصار الوسصصائل
الصصتي يقصصدرون مناسصصبتها وفعاليتهصصا سصصواء فصصي مجصصال عرضصصها أو نشصصرها .ولصصو كصصان بوسصصعهم إحلل غيرهصصا مصصن البصصدائل
لترويجها ،ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير ،أن يكون اليمان بها شكلياا أو سلبياا ،بل يتعين أن يكون الصرار عليهصصا
قبو ا
ل بتبعاتها ،وأل يفرض أحد على غيره صمتاا ولو بقوة القانون . Enforced Silence
 -4حرية التعبير اصل تتفرع منه حقوق أخرى كالحق في النقد:
تقول المحكمة الدستوري العليا):(177

وفي هذا الطار تزايد الهتمام بالشئون العامة في مجالتها المختلفة ،وغدا عصصرض الراء المتصصصلة بأوضصصاعها ،وانتقصصاد
القائمين عليها مشمو ا
ل بالحماية الدستورية تغليب اا لحقيقة أن الشئون العامة وقواعصصد تنظيمهصصا وطريقصصة إدارتهصصا ،ووسصصائل
النهوض بها ،وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة ،وهي تؤثر بالضصرورة فصي تقصدمها ،وقصد تنتكصس بأهصدافها القوميصة
متراجعة بطموحاتها إلى الوراء ،وتعي ن بالتصالي أن يكصون انتقصادد العمصل العصام م ن خلل الصصحافة أو غيرهصا م ن وسصائل
التعبير وأدواته حقاا مكفو ا
ل لكل مواطن ،وأن يتم التمكين لحرية عرض الراء وتداولها بما يحول -كأصل عصصام -دون
إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها ،وهصي حريصة يقتضصصيها النظصام الصديمقراطي ،وليصس مقصصوداا بهصا مجصرد أن يعصبر
الناقد عن ذاته ،ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلل ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة،
وعبر الحدود المختلفة ،وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الراء فصصي بعصصض جوانبهصصا أو تتصصصادم فصصي جوهرهصصا ليظهصصر
ضوء الحقيقة جلي اا ،ومن غير المحتمل أن يكون انتفاد الوضاع المتصصصلة بالعمصصل العصام تبصصيراا ببعصض نصواحي التقصصصير
فيه ،مؤدياا إلى الضرار بأية مصلحة مشروعة ،وليس جائز اا بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعصصبير عصصن مظصصاهر
الخلل بأمانصصة الوظيفصصة أو النيابصصة أو الخدمصصة العامصصة أو مصصواطن الخلصصل فصصي أداء واجباتهصصا ،ذلصصك أن مصصا يميصصز الوثيقصصة
الدستورية ويحدد ملمحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها ،وكلما تنكل القائمون بالعمل العصام تخصاذ ا
ل أو
انحراف اا -عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم ،كان تقويم اعوجاجهم حقاا وواجباا مرتبطاا ارتباطاا عميقاا
بالمباش رة الفعالصة للحقصوق الصتي ترتك ز فصي أساسصها علصى المفهصوم الصديمقراطي لنظصام الحكصم ،وينصدرج تحتهصا محاسصبة
الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور عليها.
وتقول في ذات الحكم موضحة حدود حق النقد ودروه في العمل العام:
وإذ كان الدستور القائم قد نص في المادة ) (47منه على أن حرية الرأي والتعبير مكفول وأن لكل إنسان حق التعصصبير
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في ضوء القانون ،وكان الدستور قد كفصصل
بهذا النص حرية التعبير بمدلول جاء عام اا ليشمل حرية التعبير عن الراء في مجالتها المختلفة ،السياسية والقتصادية
والجتماعية ،إل أن الدستور -مع ذلك -عني بإبراز الحق في النقد الصصذاتي والنقصصد البنصاء باعتبارهمصا ضصصمان لسصصلمة
البناء الوطني ،مستهدفاا بذلك توكيد أن النقد -وإن كان فرع اا من حرية التعبير -وهي الحرية الصل التي يرتصصد النقصصد
إليها ويندرج تحتها ،إل أن أكثر ما يميز حرية النقد -إذا كان بنااء -أنه في تقدير واضعي الدستور ضرورة لزمصصة ل
يقوم بدونها العمل الوطني سوي اا على قدميه ،وما ذلك إل لن الحق في النقد – وخاصة في جوانبه السياسصصية -يعتصصبر
إسهاماا مباشر اا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيصصة ،وضصرورة لزمصة للسصلوك المنضصبط
بكيفية تعريفه ،على أن يكون مفهوم اا أن الطبيعصة البنصصاءة للنقصصد -الصصتي حصصرص الدسصصتور علصصى توكيصصدها -ل يصصراد بهصصا أن
ترصد السلطة التنفيذية الراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياا ،إذ لو صصصح ذلصصك لكصصان بيصصد

هذه السلطة أن تصادر الحق في الحوار العام ،وهو حق يتعين أن يكون مكفصصو ا
ل لكصصل مصصواطن وعلصصى قصصدم المسصصاواة
الكاملة وما رمى إليه الدستور في هذا المجال هو أل يكون النقصصد منطويصصاا علصصى آراء تنعصصدم قيمهصصا الجتماعيصصة كتلصصك
التي تكن غايتها الوحيدة شفاء الحقاد والضغائن الشخصية ،أو التي تكون منطويصة علصى الفحصش أو محصض التعريصض
بالسمعة ،كما ل تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الجتماعية ،ولكن جرى التعصصبير عنهصا علصصى
نحو يصادر حرية النقصاش أو الحصوار كتلصك الصتي تتضصمن الحصض علصى أعمصال غيصر مش روعة تلبسصها مخصاطر واضصحة
تتعرض لها مصلحة حيوية .إذ كان ذلك فإن الطبيعة البناءة للنقصصد ل تفيصصد لزومصصاا رصصصد كصصل عبصصارة احتواهصصا مطبصصوع،
وتقييمها -منفصلة عن سياقها -لمقاييس صارمة ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباا في جزئية بذاتها ،قد يكون هصصو الخطصصأ
بعينه عند آخرين ول شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقصصداتهم كصصثيراا مصصا يلجصصأون إلصصى المغصصالة ،وأنصصه إذا أريصصد
لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي ل يمكن أن تحيا بدونه ،فإن قدراا مصصن التجصصاوز يتعيصصن التسصصامح فيصصه ،ول
يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الراء مستوجب اا إعاقة تداولها ،وتقتضي الحمايصصة الدسصصتورية لحريصصة التعصصبير،
بل وغايتها النهائية في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام ،أن يكصون نفصاذ الكافصة إلصى الحقصائق المتصصلة بالشصئون العام ة،
وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاح اا ،وأل يحال بينهصصم وبينهصصا اتقصصاء لشصصبهة التعريصصض بالسصصمعة ،وذلصصك أن مصصا
نضيفه إلى دائرة التعريض بالسمعة -في غير مجالتها الحقيقية -نزو ا
ل عن الحماية الدستورية ،لبد أن يقتطع مصصن دائصصرة
الحوار المفتوح المكفول بهذه الحماية مما يخل في النهاية بالحق فصصي تصصدفق المعلومصصات ،وانتقصصاد الشخصصصيات العامصصة
بمراجعة سلوكها وتقييمه ،وهو حصصق متفصصرع مصصن الرقابصة الشصصعبية النابعصصة مصن يقظصصة المصصواطنين المعنييصصن بالشصصئون العامصصة
الحريصين على متابعتها في جوانبها السلبية وتقرير مصصوقفهم منهصا ،ومصصؤدى إنكصصاره أن حريصصة النقصصد لصصن يزاولهصا أو يلتمصصس
طرفها إل أكثر الناس اندفاعاا أو أقواهم عزماا.
 -5حرية الصحافة اصل عام ل يجوز تقييده إل لمدة محدودة وفي ظروف طارئة:
تقول المحكمة الدستورية العليا عندما عرض عليه ا الفصصل فصي دسصتورية المصادة  17بنصد ب مصن القصانون رقصم 159
لسصصنة  1981والمعصصدل بالقصصانون رقصصم  3لسصصنة  1998بشصصأن شصصركات المسصصاهمة وشصصركات التوصصصية بالسصصهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة ،محددة مفهوم حرية الصحافة وما يرتبط به من حقوق وحريات أخرى ومنتهيصصة
في نهاية المطاف على عدم الدستورية المادة المشار إليها عاليه):(178
وحيث أن المادة  17من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم  159لسصنة  -1981بعصصد تعصصديلها بالقصانون رقصصم  3لسصصنة  -1998تنصصص علصصى مصصا يصصأتي" :علصصى
المؤسسصصين أو مصصن ينصصوب عنهصصم إخطصصار الجهصصة الداريصصة المختصصصة بإنشصصاء الشصصركة ،ويجصصب أن يرفصصق بالخطصصار
المحررات التية:

)أ( ..........................
) ب( موافقصصصة مجلصصصس الصصصوزراء علصصصى تأسصصصيس الشصصصركة إذا كصصصان غرضصصصها أو مصصصن بيصصصن أغراضصصصها .......إصصصصدار
الصحف ."........وحيث إن العمال التحضيرية لمشروع القصصانون رقصصم  3لسصنة  -1998المشصصار إليصه -لصم تكشصف
عن المبررات التي اقتضصت ضصرورة الن ص علصى اشصتراط موافقصة مجلصس الصوزراء علصى تأسصيس الشصركة الصتي يكصون
غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف؛ بل إن البين من مضبطة مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريصصخ 17
يناير  1998لمناقشة ذلك المشروع ،أن هذا الشرط قد اسصصتحوذ علصصى جصصدال أعضصصاء المجلصصس حصصتى اعتصصبره بعضصصهم
شرطاا تحكمي اا غير منضبط ،ينال من الحرية التي كفلها الدستور للصحافة ،ويتعارض كذلك مع حريصصة الصصرأي والنشصصر
والفكر وطلبصوا حصذف النصص الطعيصن م ن مشصروع الق انون لم ا يمثلصه م ن خطصورة علصى الحريصة والديمقراطيصة وإخلل
بأحكام الدستور.
ثم تبرز المحكمة في حكمها السابق قيمة حرية الصحافة ،فتقول:
وحيث إن حرية الصحافة تعد من صور حرية التعبير الكثر أهمية والبلصصغ أثصراا ومصصن ثصصم فقصد كفلهصا الدسصصتور -بنصص
المصصادة ) -(48وحظصصر الرقابصصة علصصى الصصصحف أو إنصصذارها أو وقفهصصا أو إلغائهصصا بصصالطريق الداري ،وأعتبرهصصا -بنصصص المصصادة)
 -(206سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المصبين فصي الدسصتور والقصانون ،كمصا أكصد الدسصتور بن ص
المادتين ) (207و ) -(208المضافتين إليه ضصصمن مصصواد أخصصرى نتيجصصة السصصتفتاء علصصى تعصصديله سصصنة  -1980مبصصدأ
حرية الصحافة واستقللها في مباشصرة رسصالتها محصدد اا لهصا أطره ا الصتي يلصزم الهتصداء بهصا ،وبمصا ل يجصاوز تخومهصا ،أو
ينحرف عن مقتضياتها فاستلزم أن تؤدي الصحافة رسالتها في خدمة المجتمع ،تعبيراا عن اتجاهات الرأي العصصام وإسصصهاماا
في تكوينه وتوجيهه ،فصصي إطصار المقومصصات الساسصصية للمجتمصصع والحفصاظ علصصى الحريصصات والحقصوق والواجبصات العامصة
واحترام الحياة الخاصة للمواطنين؛ بل بلغ من عنايصصة الدسصصتور بحريصصة الصصصحافة حصصد أن ردد مجصصدداا -فصصي حفصصاوة غيصصر
مسبوقة -بنص المادة) (208صدر المادة) (48منه فيما تضمنته من كفالة حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصصصحف
أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها إدارياا.
وتقول بصدد تقرير حق الفراد في إصدار الصحف:
وحيث إنه إدراك اا من الدستور بأن حرية الصحافة تغدو خالية وفاضها ،خاوياا وعاؤها ،مجردة مصصن أي قيمصصة ،إذا لصصم
تقصصترن بحصصق الشصصخاص فصصي إصصصدار الصصصحف ،فقصصد ضصصمن -بنصصص المصصادة ) -(209للشصصخاص العتباريصصة العامصصة
والخاصة وللحزاب السياسية حرية إصدار الصحف وملكيتها طبقاا للقانون ،وأخضع الصصصحف فصصي ملكيتهصصا وتمويلهصصا
والموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين في الدستور والقانون.

وأقام على شئونها بنص المادة ) (211مجلس اا أعلى فوض السلطة التشريعية في أن تحدد طريقة تشكيله واختصاصصصاته
وعلقاته بسلطات الدولة،وذلك في إطار ما ألزم به الدسصصتور هصصذا المجلصصس مصصن أنصصه يمصصارس اختصاصصصاته بمصصا يصصدعم
حريصصة الصصصحافة واسصصتقللها ويحقصصق الحفصصاظ علصصى المقومصصات الساسصصية للمجتمصصع ويضصصمن سصصلمة الوحصصدة الوطنيصصة
والسلم الجتماعي ،وذلك على النحو المبين فصي الدسصتور والقصصانون؛ ومصن ثصم أضصحى المجلصس العلصصى للصصحافة
الجهة الدارية القائمة على شئون الصحافة ،سواء ما تعلق منها بإصدار الصحف واستمرارها أو مباشصصرة مهنصصة الصصصحافة
ذاتها ،مقيد اا -في ذلك كله -بال يهدر عمله الحرية التي كفلها الدستور لهذه وتلك أو يفتئت على السصصتقرار المقصصرر
لها.
وتقول المحكمة الدستورية بياناا لهمية حرية الصحافة:
وحيث إن الدستور قد تغيا -بنصوصه سالفة الذكر -إرساء أصل عام يعزز للصحافة -إصدار أو ممارسة -ضمانات
حريتها -من خلل الطر التي قدرها -بما يجعلها طليقة من أية قيود جائزة ترهصصق رسصصالتها ،أو تحصصد بغيصصر ضصصرورة-مصن
فرض إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها في بناء المجتمع وتطصويره ،وليصؤمن مصن خلله ا أفضصل الفصرص الصتي تكفصل
تدفق الراء والنباء والفكار ونقلها إلى القطاع العرض من الجماهير ،متوخياا دوماا أن يكرس بالصحافة قيماا جوهرية
يتصدرها أن يكون النقصصاش العصصام الصصذي يصصدور فصصوق منابرهصا بصصدي ا
ل عصصن النغلق والقمصصع والتسصصلط ،ونافصصذة لطلل
المواطنين على الحقائق الصصتي ل يجصصوز حجبهصصا عنهصصم ،ومصصدخ ا
ل لتعميصصق معلومصصاتهم ،فل يجصصوز طمسصصها أو تلوينهصصا،
خاصة في عصر آذن احتكار المعلومة فيه بالغروب ،واستحال الحجر عليها ،بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة
مطلباا ضروري اا لكل النصاس ،وغصدت حريصة الف راد فصي التعصبير والقصول أم را ا لزمصاا لتكفصل للمصواطن نهصرا ا فياضصاا بصالراء
والمعلومات ،ودورا ا فاع ا
ل -من خلل الفرص التي تتيحها -في التعبير عن الراء التي يؤمن بهصصا ،ويحقصصق بهصصا تكامصصل
شخصيته ،ولتؤتي ثمارها في بناء قيم الفرد والجماعة وتنمية روافد الديمقراطيصصة ،وتأكيصصد الهويصصة المصصصرية الصصصلية،
والتأليف بين منبع التراث وتيارات الحداثة والمعاصرة.

