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 دعامة 
ّ

والمستقل
أساسية للديمقراطية



9

6 
دد

لع
- ا

م 
دع

ة 
وري

د
والسبب  اإلعالم،  بمصطلح  مقرتًنا  العام  الرأي  ذكر  يأيت  ما  عادة 
يف ذلك هو الدور املؤثر لوسائل اإلعالم على اختالف تصنيفاتها ما 
بني تقليدية أو رقمية يف تشكيل اجتاهات الرأي العام، مع األخذ يف 
االعتب�ار عالقة الُسلطة بوسائل اإلعالم من ناحية وعالقتها بالرأي 

العام من ناحية أخرى.

وإذا كان الباحثون قد أقروا بأهمية الرأي العام ودوره فقد اختلفوا 
اختالف  من  ينُبع  العام  الرأي  تعريف  يف  التب�اين  هذا  تعريفه.  يف 

طبيعة ختصص كل منهم.

ة تعريفات كثرية جًدا للرأي العام، وتكاد كل هذه التعريفات  وثمَّ
تغيريه  ومحاولة  ناحية  من  العام  الرأي  عن  التعبري  أن  على  جتمع 
وتوجيهه والتأثري فيه أو حىت تكوين رأي عام من جديد، من ناحية 
بكل  التواصل  يتطلب  الذي  اإلقناع  طريق  عن  إال  يتم  لن  أخرى 
األفكار  ونقد  وفحصها،  اآلراء  مختلف  مناقشة  من  يستلزمه  ما 
الرأي  ففرض  صحتها.  ثبتت  إن  لقبولها  االستعداد  مع  املعارضة، 
باعتن�اقه  اآلخرين  ومطالبة  واإلمالء  القهر  طريق  عن  الفكر  أو 
باملعىن  عام  رأي  تكوين  أبًدا  يعين  ال  منهم  اقتن�اع  بغري  به  واألخذ 
الدقيق للكلمة، أي أن حرية الفكر والتعبري وإبداء الرأي هو األساس 
الذي يقوم عليه االجتاه العام يف املجتمع الذي يمثل احلد األدىن من 

االتفاق حول موضوع معني، أو قضية معين�ة1.

عندما نتحدث عن دور وسائل اإلعالم يف تشكيل اجتاهات الرأي 
سواء  اإلعالم  وسائل  تأثري  لفهم  أمور  عدة  جتاهل  يمكن  ال  العام، 
هو  األمور  تلك  أهم  وأحد  العام،  الرأي  على  سلبًي�ا  أو  إجيابًي�ا  كان 
أثاره  الذي  التخوف  وهو  اإلعالم  بوسائل  السلطة  عالقة  سياق 
بمناسبة  املشرتك  اإلعالن  يف  التعبري  حُلرية  اخلواص  املقررين 
الرئيسية  العشرة  »التحديات  بعنوان  العاشرة  السنوية  الذكرى 
تأيت  التحديات  تلك  ُمقدمة  ويف  املقبل«،  العقد  يف  التعبري  حُلرية 
آليات سيطرة احلكومة على وسائل اإلعالم، فحسب اإلعالن تعد 
ِتْئُت حتد، على مر السنني من ُحرية 

َ
السيطرة من القيود اليت ما ف

التعبري ُتشكل ُمشكلة خطرية. وتتخذ تلك السيطرة أشكااًل عديدة، 
إال أنن�ا نشعر بالقل بصفة خاصة إزاء ممارسة النفوذ السيايس أو 
تستخدم  حبيث  العامة  اإلعالم  وسائل  على  السياسية  السيطرة 
مستقلة  هيئ�ات  تكون  أن  من  بداًل  احلكومة  باسم  تنطق  كأدوات 

تعمل من أجل الصالح العام.

مظلة  أو  كمدخل  الرأي  عن  والتعبري  الفكر  ُحرية  هنا  تتن�اول  لذا 
حلماية ُحرية اإلعالم وأهمية أن يكون ُحر وغري ُمقيد للقيام بدوره 
يف تقديم األخبار واآلراء واألفكار للمواطن، كذلك احلق يف احلصول 

1- رفيق سكري، دراسة يف الرأي العام واإلعالم والدعاية، الناشر جروس برس، 1991 ص 
20

عماد مبارك
محامي وناشط حقوقي
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الرأي  خلدمة  ضرورًيا  حًقا  باعتب�اره  وتداولها  املعلومات  على 
العام ومساعدته يف االختي�ار واملشاركة، وأخرًيا حناول اإلجابة 
على سؤال دور وسائل اإلعالم املصرية تضليل أم تأثري الرأي 

العام؟

حلماية  كِمَظلَّمة  والتعبير  الرأي  ُحرية 
املعلومات  على  واحلصول  اإلعالم  ُحرية 

وتداولها
عناصر  ثالثة  من  يتكون  والتعبري  الرأي  ُحرية  يف  احلق  إن 
اخلاص  الدويل  العهد  من   19 المادة  تنص  حسبما  ُمختلفة 
دون  آراء  اعتن�اق  يف  احلق  )أ(  والسياسية  املدني�ة  باحلقوق 
واحلق  وتلقيها  املعلومات  التماس  يف  احلق  )ب(  مضايقة، 
أنواع  جميع  نقل  يف  احلق  )ج(  عليها،  احلصول  تيسري  يف 
كتاًبة  أو  شفاًهة  للحدود،  اعتب�ار  أي  دون  واألفكار  املعلومات 
أو يف شكل مطبوع أو يف قالب فين أو بأي وسيلة أخرى خيتارها 

املرء.

وتقارير  القضائي�ة،  السوابق  من  كبرية  مجموعة  وتؤكد 
املكلفني بإجراءات خاصة، وقرارات صادرة عن األمم املتحدة 
والنظم اإلقليمية حلقوق اإلنسان أن ُحرية التعبري »جوهرية 
أساسية  ودعامة  واحلريات،  اإلنسان  حقوق  بسائر  للتمتع 

إلقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطية«2.

رمز  آخر  حق  أي  من  أكرث  هو  والتعبري  الرأي  ُحرية  يف  فاحلق 
وعلى  للتجزئة.  قابليتها  وعدم  اإلنسان  حقوق  جميع  لرتابط 
مهًما  مؤشًرا  احلق  بهذا  الفعال  التمتع  ُيعترب  األساس،  هذا 

على حماية حقوق اإلنسان واحُلريات األساسية األخرى.

وعالوة على ذلك وعلى الرغم من كون احلق يف ُحرية الرأي 
أيًضا  ُيعترب  فهو  به،  التمتع  معىن  بأوسع  فردًيا  حًقا  والتعبري 
تلتمس  أن  على  القدرة  املجتمع  فئات  يمنح  إذ  جماعًيا  حًقا 
من  متنوعة  مجموعة  من  املعلومات  أنواع  مختلف  وتتلقى 

املصادر وتعرب عن آرائها اجلماعية3.

باإلضافة إىل النص على احلق يف ُحرية التعبري وُحرية تداول 
أن  على  أيًضا  والدولية  القانوني�ة  النظم  نصت  املعلومات، 
الصحافة احُلرة غري الُمقيدة هي شرط ضروري لضمان تلك 

2- اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرر اخلاص 
املعين حُبرية الرأي والتعبري لعام 2015 الصادر يف 22 مايو 2015.

3- اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان تقرير املقرر اخلاص 
املعين بتعزيز وحماية احلق يف ُحرية الرأي والتعبري، الصادر يف أبريل 2010

تؤكد مجموعة 
كبيرة من 
السوابق 
القضائية، 
وتقارير المكلفين 
بإجراءات خاصة، 
وقرارات صادرة 
عن األمم 
المتحدة والنظم 
اإلقليمية لحقوق 
اإلنسان أن حرية 
التعبير »جوهرية 
للتمتع بسائر 
حقوق اإلنسان 
والحريات، 
ودعامة أساسية 
إلقامة مجتمع 
ديمقراطي 
ولتعزيز 
الديمقراطية
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حيوًيا  دوًرا  يلعب  اإلعالم  أن  املثال  سبي�ل  على  اإلنسان  حلقوق  األوروبي�ة  املحكمة  قررت  فقد  احُلريات، 
كمرصد عام وعليه مسئولية نقل املعلومات واألفكار اليت تهم الرأي العام واليت حيق للرأي العام احلصول 
ومواقف  أفكار  بشأن  الرأي  وتشكيل  الكتشاف  السبل  بأفضل  العام  الرأي  الصحافة  تمد  كذلك  عليها4، 
القيادات السياسية، وتعمل على تعزيز جدال سيايس مفتوح وُحر، الذي يمثل جوهر مفهوم الديمقراطية5.

ة، ال يمكنهم  فإذا لم يعرف الناس ما حيدث يف مجتمعهم، وإذا كانت أعمال أولئك الذين حيكمونهم َمخِفيَّ
املشاركة فعلًيا يف شؤون ذلك املجتمع. وليس االطالع على املعلومات حاجًة للناس فقط، إّنه شرط أسايس 
من شروط احلكومة الصاحلة. حتتاج احلكومات السيئ�ة إىل السرّية يف أعمالها للبقاء، فهي تسمح بتعميق 

عدم الكفاءة واإلسراف وازدهار الفساد6.

إطار  يف  والتعبري  الرأي  ُحرية  وتعزيز  حبماية  املعين  اخلاص  الُمقرر  ُيشري   2015 لعام  تقريره  ُمقدمة  ويف 
حديث�ة عن املسائل اليت تهم الرأي العام، إىل أن اإلفصاح أو الكشف عن األسرار يتطلب عادة ثالثة عناصر، 
تلك  لنشر  اتصال  منرب  أو  للمعلومات  وموصل  املستور،  لكشف  والقدرة  االستعداد  لديه  شخص  وهي: 
والنشر،  املصدر،   - التوليفة  هذه  ودون  فعالة.  حماية  حتميها  سياسية  وثقافة  قانوين  ونظام  املعلومات، 

واحلماية - فإن ما هو سري يظل على األغلب كذلك.

4- مؤسسة ُحرية الفكر والتعبري، "ُحرية اإلعالم يف مصر وبلدان أخرى" دراسة قانوني�ة مقارنة  
5- املرجع السابق.

https://www.article19.org/ar/resources/publics-right- - 6- حق اجلمهور يف املعرفة، منظمة المادة 19 لالطالع على الورقة
/know

https://www.article19.org/ar/resources/publics-right-know/
https://www.article19.org/ar/resources/publics-right-know/
https://www.article19.org/ar/resources/publics-right-know/
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إعالم ُمستِقل ُحر وغير ُمقيد
ُيمكن تصور ُحرية وسائل اإلعالم على أنها ُحرية النشر والتوزيع للمضامني على املنابر اإلعالمية. وهذا 
جوهري  أمر  أيًضا  وهذا  اجلمهور،  إىل  الوصول  يف  يرغب  فرد  أي  وكذلك  املنظمات  من  لكثري  ُمسبق  شرط 
ملؤسسات اإلعالم اإلخباري واملؤسسات األخرى اليت ُتمارس الصحافة، ألن ما ينشرونه ُيؤثر على الُسلطة. 
غري أن أي قيود على ُحرية وسائل اإلعالم يمكن أن ُتؤثر على جميع اجلهات الفاعلة اليت تستخدم هذا البعد 
العام للحق يف ُحرية التعبري. ثم إن حماية ُحرية وسائل اإلعالم وتعزيزها أمر أسايس لتحقيق مجتمع أكرث 

ديمقراطية.7

ودور اإلعالم هو نشر احلقائق واآلراء عن طريق الوسائل اإلعالمية. لكن هدف هذا النشر تزويد الناس 
باملعلومات الصحيحة الصادقة. وذلك بغرض معاونتهم ودفعهم إىل تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة ما 
أو مسألة عامة، إن هدف اإلعالم هو نقل الصورة بأمانة وليس إنشاء هذه الصورة، ألن عملية إنشاء تلك 

الصورة هو من عمل املواطن.8

أم  وُحر؟  ُمستقل  إعالم  نشأة  على  يساعد  ديمقراطي  لنظام  االنتقال  هل  أواًل:  على  البعض  خيتلف  قد 
أحد  خيتلف  أن  الصعب  من  لكن  الديمقراطي؟  التحول  حدوث  على  سيساعد  وُحر  ُمستقل  إعالم  نشأة 
على أن استقاللية اإلعالم ترتبط ارتب�اًطا وثيًقا بالديمقراطية ومبادئها، وبقدرة اإلعالم على أداء وظيفته 

االجتماعية األوىل وهي الرقابة الذاتي�ة للمجتمع.9

7- تقرير اليونسكو االجتاهات العاملية على صعيد ُحرية التعبري وتطوير وسائل اإلعالم، التقرير العاليم -2017 2018.
8- رفيق سكري، مرجع سابق ص219.

9- سارة املصري، اإلعالم املصري استقاللية منقوصة ومهني�ة معيب�ة، مؤسسة حرية الفكر والتعبري
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وكلما كان اإلعالم أكرث استقالاًل، كلما كانت تغطيت�ه أكرث انضباًطا، وأشمل، وأكرث تمثي�اًل للمجتمع بكافة 
أطيافه وغري ُمنحازة لطرف على حساب اآلخر، ومن ثم يساعد ذلك على حتقيق أداًء مهنًي�ا أفضل ويضمن 
الة  احلفاظ على حقوق اإلنسان األساسية مثل احلق يف التعبري والتنظيم واملعرفة ومن ثم الُمشاركة الفعَّ

يف احلياة العامة.

سعت سوديشا بال10 يف دراسة حبثي�ة لها بعنوان »ُحرية اإلعالم وعدم االستقرار السيايس واالجتماعي« 
يف  واالجتماعي  السيايس  االستقرار  على  له  ُحر  مناخ  توافر  وعدم  اإلعالم  استقاللية  انعدام  تأثري  لفحص 
منها،  مؤشرات  بسبعة  واالجتماعي  السيايس  االستقرار  على  اإلعالم  تأثري  بقياس  قامت  وقد  املجتمع. 
أو  عسكرية  انقالبات  حدوث  احتمالية  أو  أهلية  حروب  وجود  بسبب  الداخلي  التوتر  اإلثين،  االحتقان 
ارتفاع معدل اجلريمة والفوىض وعدم توافر نظام قضايئ عادل يضبط  حوادث إرهابي�ة أو فوىض أهلية، 
احلكومة  واستقرار  واحلكم،  السياسة  يف  اجليش  تدخل  بالقانون،  املواطنني  وُيلزم  االجتماعي  النظام 

وقدرتها على البقاء يف السلطة ومدى كفاءتها وفاعليتها يف حتقيق أهدافها السياسية واالقتصادية.

إليها بال - إحصائًي�ا - أن هناك عالقة عكسية بني ُحرية واستقاللية  النت�اجئ اليت وصلت  حيث أكدت 
ر ذلك إجيابًي�ا على  اإلعالم وبني أربعة من تلك املؤشرات السابق ذكرها. فلو كان هناك مناخ ُحر لإلعالم ألثَّ
االستقرار السيايس واالجتماعي اللذين يؤثران بدورهما على االستثمار والنمو االقتصادي. واستنتجت أن 
اإلعالم املستقل - الذي ال تسيطر عليه الدولة وجماعات املصالح والذي يعمل على إتاحة املعلومات بشكل 
مهين وتعزيز حق املواطنني يف املعرفة والتعبري عن آراءهم - يعمل على حتسني وضع املسئولية واملحاسبة 

الواقع على عاتق احلكومة ألنه عليها ضغًطا داخلًيا وخارجًيا للتحسني من أدائها ومواجهة قصورها.

فال غين ألي ُمجتمع عن الصحافة أو غريها من وسائط اإلعالم اليت تكون ُحرة وغري خاضعة للرقابة وتعمل 
ووسائط  الصحافة  وُتشكل  األخرى،  باحلقوق  والتمتع  والتعبري  الرأي  ُحرية  لضمان  وذلك  عراقيل  دون 

اإلعالم األخرى حجر الزاوية ملجتمع تسوده الديمقراطية11.

10- املرجع السابق.
11- التعليق العام رقم 34  الصادرة عن اللجنة املعني�ة حبقوق اإلنسان، والذي ُيعد املذكرة التفسريية لنص المادة 19 املعني�ة حُبرية الرأي والتعبري.
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