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نبذة عن المركز اليمني لقياس الرأي العام

�ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام موؤ�س�سة بحثية غري حكومية تاأ�س�ست يف 2004 وح�سلت على ترخي�س رقم 
147 م���ن وز�رة �ل�سوؤون �لقانونية و�لعمل يف دي�سم���رب 2005. و كونه �أول مركز لقيا�س �لر�أي �لعام يف �ليمن، فاإن 
�ملركز يفتخر مبقدرته على تنفيذ �أبحاث عالية �جلودة يف �لعلوم �لجتماعية. و قد حاز �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي 
�لعام على جائزة �أف�سل �سريك يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا من معهد جالوب �لدويل. ويقوم �ملركز �ليمني 
لقيا�س �لر�ي �لعام باإعد�د وتنفيذ ��ستطالعات ودر��سات �لر�أي �لعام با�ستخد�م طرق متعددة يف �لدر��سات بحيث 
تخدم �حتياجات �لبحث يف �ملوؤ�س�سات �لوطنية و�لدولية و�ملنظمات و�ملوؤ�س�سات غري �لربحية و�لوكالت �حلكومية 

و�لحتاد�ت �لدولية. 
وينفذ �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام ��ستطالعات ر�أي عام وجمموعات مركزة ومقابالت معمقة ودر��سات 
دميغر�في���ة و�أبح���اث �ل�سوق، كما ي�ستخدم �أ�ساليب كمية ونوعية مل�ساريع �لتنمي���ة و�ملنظمات و�ملوؤ�س�سات �لدولية 
و�ملوؤ�س�سات �لإعالمية و�ملجموعات �لتجارية و�لبنوك و�أي جهات �أخرى. وقد �أن�ساأ �ملركز جمموعة من �ل�سحفيني 
�ملحرتف���ني و�لأكادمييني و�لباحثني بالإ�ساف���ة �إىل بع�س �ملتطوعني �لذين يطمحون يف �إحد�ث تغيري تدريجي يف 
�ليم���ن مت�سلحني بعل���وم �جتماعية ذ�ت مقايي�س دولية عالي���ة. وكع�سو يف �جلمعية �لعاملية لأبح���اث �لر�أي �لعام 
و�جلمعي���ة �لأمريكية لأبحاث �لر�أي �لعام، يظل �ملركز �ليمن���ي لقيا�س للر�أي �لعام ملتزما مبعايري �لتميز يف كل 

جمالت �لعلوم �لجتماعية. 
ول���دى �ملرك���ز فريق متخ�س�س و موؤهل ميتلك خ���ربة جيدة. ويتعاون �ملركز �أي�سا م���ع ع�سر�ت من �خلرب�ء 
و�مل�ست�ساري���ن و�أ�ساتذة �جلامع���ات د�خل �ليمن وخارجها. ومن �سمن �أكرث م���ن 2000 باحث ميد�ين قام �ملركز 
باختباره���م وتدريبهم، �ختار �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام 500 باحث من كافة مناطق �لبلد لتنفيذ �أبحاثه 
�مليد�ني���ة، 50 باملائ���ة منهم من �لإناث. وعالوة على طاقمه وم���و�رده �لفنية، تتيح له خربته يف هذ� �ملجال تنفيذ 
در��سات من �أي حجم كانت يف كل �ملحافظات �ليمنية. ويف ذ�ت �لوقت يلتزم �ملركز باملعايري �لدولية �لأكرث �سر�مة 

فيما يخ�س جودة �ملعلومات و�سمان تنفيذ در��سات فعالة يف �لوقت �ملحدد. 
ومنذ �إن�سائه، نفذ �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام وينفذ حاليا ع�سر�ت من م�ساريع �لأبحاث �لكمية و�لنوعية 
حول �لعديد من �لق�سايا �لتي ترت�وح بني مناذج ��ستهالك �لقنو�ت �لف�سائية و�لإذ�عات ووجهات نظر �مل�ستهلكني 
�إ�ساف���ة �إىل ق�سايا حقوق �لإن�سان و�ملر�أة و�لإ�سالح���ات �ل�سيا�سية و�لف�ساد و�ل�سحة �لعامة و�لدر��سات �ملتعلقة 
باحلكم، �إ�سافة �إىل ق�سايا �أخرى. وف�سال عن جناحه يف تنفيذ در��سات ر�أي عام متعددة وم�ساريع بحثية ، �أجرى 
�ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام در��سات �قت�سادية ودر��سات نوعية، وغطى كافة �ملحافظات �ليمنية، كما نفذ 

در��سات عن طريق �ملقابلة وجها لوجه لأكرث من 100 �ألف ميني. 
وميتلك �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�ي �لعام خربة و��سعة يف تنفيذ م�ساريع ممولة دوليا. وقد تعاون ونفذ ع�سر�ت 
من �مل�ساريع مع موؤ�س�سات دولية متعددة من �سمنها �لحتاد �لأوربي، و �أبحاث ت�سارين، و مركز �مل�سروعات �لدولية 
�خلا�سة )CIPE(، و د�نيكوم )�سركة ��ست�سار�ت �إعالمية(، و معهد جالوب �لدويل، و �ملوؤ�س�سة �لدولية لالأنظمة 
�لنتخابية ، و مبادرة �ل�سر�كة �ل�سرق �أو�سطية، و �ملعهد �لوطني �لدميقر�طي لل�سئون �لدولية، و �ل�سندوق �لوطني 
للدميقر�طية، و مركز �لدر��سات �لعربية، و �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية، و معهد �لأبحاث )لندن(، و برنامج 

�لأمم �ملتحدة للتنمية، و جامعة بون ، و جامعة ميت�سغان ، و �لبنك �لدويل، و هيئات �أخرى.
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عن أدلة الدولة المدنية الديمقراطية
بينما يو��سل �ليمنيون يف جميع �أنحاء �لبالد ن�سالهم �ل�سلمي من �أجل بناء دولة مدنية دميقر�طية، تدفقت 
�أمامنا مفاهيم متعددة – و�لتي قد تكون متعار�سة يف بع�س �لأحيان – حول �لدميقر�طية و�لدولة �ملدنية. لذلك، 
�أعد �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام هذه �ل�سل�سلة من �لأدلة حول �لدولة �ملدنية �لدميقر�طية من �أجل �مل�ساهمة 

يف نقا�س �أكرث ��ستنارة حول هذه �لق�سايا يف �ليمن. 
و �أثناء �إعد�د وت�سميم هذه �ل�سل�سلة من �لأدلة، يفرت�س �ملركز �أن �لدولة �ملدنية �لدميقر�طية تقوم على ركائز 

هامة ل تنف�سل عن بع�سها �لبع�س لأنها قوية �لرت�بط. ففي ظل �لدولة �ملدنية �لدميقر�طية،....
�أ  (  يتمتع جميع �ملو�طنني �لبالغني مب�ساركة مت�ساوية يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي توؤثر على حياتهم، 

حيث ت�سجع �لنتخابات و�لعمليات �ل�سيا�سية �لأخرى على �مل�ساركة �لو�عية و�لفعالة جلميع 
�ملو�طنني يف �لعملية �ل�سيا�سية. 

ب ( جميع �ملو�طنني مت�ساوون �أمام �لقانون؛ فال ميكن ممار�سة �لتمييز �سد �أي �سخ�س �أو �إق�ساءه 
على �أ�سا�س �جلن�س، �أو �لدين، �أو لون �لب�سرة، �أو �خللفية �لطائفية، �أو �لفئة �لجتماعية، �أو 

�لقومية، �أو على �أ�سا�س �لإعاقة. 
ت ( تتم كفالة �سيادة �لقانون وتاأييد تطبيق �لقانون ب�سكل فعال.

ث ( يتم �لف�سل بني �ل�سلطات؛ �أي ��ستقاللية كل من �سلطات �لدولة �لثالث )�لتنفيذية و�لت�سريعية 
و�لق�سائية( عن بع�سها �لبع�س، و�أن ت�سرف على بع�سها �لبع�س. 

ج ( ت�سمح �لتعددية �ل�سيا�سية بالتعاي�س �ل�سلمي ملختلف �مل�سالح و�لجتاهات، و�أ�ساليب �حلياة من 
خالل �لعرت�ف بتنوع �مل�سالح يف �ملجتمع، ومر�عاة حقيقة �أنه يجب على جميع �أفر�د �ملجتمع 

ت�سوية خالفاتهم من خالل �مل�ساركة يف �لعملية �ل�سيا�سية �لدميقر�طية، و�لو�سول �إىل حلول 
مر�سية. 

ح (  يبني �ملو�طنون عالقات مع �لأ�سخا�س �لذين يكون لديهم �أفكار مماثلة، ويعربون عن وجهات 
نظرهم عالنية، ويناق�سون �ل�سيا�سات �لعامة بانفتاح، وي�سكون �أمرهم �إىل حكومتهم يف �إطار 
جمتمع مدين ن�سيط ت�سود فيه حرية �لر�أي وحق �لتعبري. ويف هذ� �لدليل �سيجد �لقارئ �لأطر 

�لقانونية و�حلقوقية �سو�ء منها �لدولية �أو �لإقليمية �أو و�ملحلية �لتي تعالج هذ� �جلانب ب�سورة 
خا�سة.

خ (  تتبع  �ل�سيا�سات مبادئ �حلكم �لر�سيد �لذي ي�سمل �لعديد من �ل�سمات �جليدة من بينها 
�ل�سفافية، و�مل�سائلة، و�ل�ستجابة لق�سايا �ملو�طنني، و�لفعالية و�لكفاءة، �لخ. 

د (  تتم كفالة �حلريات �ملدنية )على �سبيل �ملثال حرية �لدين، وحرية �لر�أي وحق �لتعبري(؛ وحقوق 
�لإن�سان )على �سبيل �ملثال �حلق يف �حلياة، و�لتحرر من �لعبودية، و�حلق يف �ملحاكمة �لعادلة(، 

وكذلك تاأييد هذه �حلريات و�حلقوق على نحو فعال. 
ذ (  ت�سود �لثقافة �ملدنية �لتي ي�سارك من خاللها �ملو�طنون بحرية وبكل ثقة وفعالية يف عملية �إعد�د 

�ل�سيا�سات )�ملحلية( على �أ�سا�س �لت�سامح جتاه �لقوى �ملعار�سة، وكذلك على �أ�سا�س �ملعرفة 
�لر��سخة باحلقوق و�لو�جبات. 

هن���اك �لعديد من �لق�سايا �لتي تتب���ادر �إىل �لأذهان، غري �أنه ميكن �إدر�ج معظم هذه �لق�سايا حتت �أي من 
�ملو��سيع �ملذكورة �أعاله رغم �أن هذه �لقائمة لي�ست �ساملة. 



11 حرية الصحافة والتعبري

مقدمة

�حلاج���ة �إىل �لتعبري �سرورة من �س���رور�ت �لجتماع �لب�سري قد ل تقل عن حاج���ات �لإن�سان �لأ�سا�سية 
كالطع���ام و�ل�س���ر�ب؛ فالإن�سان كائن معربرِّ بطبعه. وق���د �سارت رحلة �لإن�سان �لتعبريي���ة عرب مر�حل �لتاريخ 
�لإن�ساين بتطور�ت متعددة �أهمها �لنتقال من حالة �لطبيعة �إىل حالة �لثقافة، وذلك عندما غدت �لعالمات 

�لتعبريية لالإن�سان ذ�ت دللت �آخذة يف �لتعقيد و�لرتكيب تبعا لتطور �لتجربة �لإن�سانية وتعقدها.
ومن هنا، فقد �أخذ �لإن�سان ينحو يف جتربته �لتعبريية مناحي متعددة من حيث �لنوع ومتفاوتة من حيث 
�لدرج���ة؛ فاأنو�ع �لتعب���ري تتوزع بني �لتعابري �لفعلي���ة و�لتعابري �لقولية، وبني �ملرئي���ة و�مل�سموعة، و�ملح�سو�سة 
و�ملج���ردة، و�لنفعي���ة و�جلمالية، كم���ا �أن درجات �لتعب���ري �لب�سري تتف���اوت يف �سلم يب���د�أ بالب�ساطة وينتهي 
باحل���الت �ملركب���ة ذ�ت �ملع���اين �ملتعددة، و وفقا ل�سل���م �لتفاوت �لتعب���ريي هذ� تتحدد حال���ة �لتلقي و�لفهم 

و�لتاأثر.
و ق���د �رتب���ط �لتعبري �لإن�س���اين بعالقات �ل�سلط���ة ل �سيما يف �ملج���ال �ل�سيا�سي حيث ط���ورت » �ل�سلطة« 
�ل�سيا�سية على طول تاريخها �أدو�ت �لقمع و�حلجب �ملتعددة للحد من »�ل�سلطة« �ملجابهة �لتي ميلكها �ملو�طن 
�لأع���زل من �أدو�ت �لقهر و�لكر�ه وه���ي �سلطة �لتعبري. ويف �لع�سر �حلديث ��ست�سع���ر �مل�سرعون �لإن�سانيون 
ودع���اة �حلقوق و�حلريات �أهمي���ة �إن�ساء ما ميكن �أن ي�سمى ب�»عقد عاملي« حلماي���ة حرية �لر�أي وحق �لتعبري 
م���ن قه���ر �ل�سلط���ات و قمعها، وتطوي���ر هذ� �لعقد ملا في���ه �خلري �لع���ام لالإن�سانية، وقد جتلى ه���ذ� �لعقد يف 
عني عليها من �لدول باحرت�م  �لإعالن���ات �لعاملية حلقوق �لإن�سان و�ملو�ثيق �لدولية و�لإقليمي���ة �لتي تلزم �ملوقرِّ

حرية �لإن�سان يف �لتعبري و�لن�سر �ل�سحفي مبختلف �أنو�عه.
  و يف ظ���ل هذ� �لعقد �لإن�س���اين تطورت �أ�ساليب كثرية للتعبري و �لرقابة عل���ى �أد�ء �ل�سلطات �ل�سيا�سية، 
وه���ذ� ما جعل �حلر�ك �لجتماعي يف كثري من �ل�سياقات �لدولي���ة مرتبطا بقدرة �ل�سعوب على �لتعبري وعلى 
�حل�س���ول عل���ى �أدو�ت فعالة متكن �لنا�سطني و�ل�سحفي���ني و�ملثقفني من �لإدلء باآر�ئهم ح���ول �ل�ساأن �لعام 
وتوجي���ه �لنق���د �إىل �ل�سلط���ات �حلاكمة وففي �لفرتة �لأخ���رية �نطلقت موجة من �حل���ر�ك �ل�سعبي يف بلد�ن 
متع���ددة من �لوطن �لعربي �رتبط���ت �رتباطا وثيقا بق�سية �لتعبري عن �لر�أي مبختل���ف �لأ�سكال، وبعد عقود 
م���ن �لقم���ع ومن تغييب ر�أي �ملو�طن �لعرب���ي عن كل ما يجري جتلت �أ�سو�ق���ه يف �لتعبري عن نف�سه من خالل 
�مل�ساركة �ملجتمعية يف �ملظاهر�ت و�لتجمعات وعن طريق �مل�ساهمة بالر�أي من خالل ما بات يعرف  ب�«�إعالم 
�ملو�ط���ن« �أو  » �لإع���الم �لبديل« �أو » و�سائ���ل �لتو��سل �لجتماعي« كفي�س بوك وتوي���رت وغري ذلك. وقبل ذلك 
وبعده جلاأ �ملو�طن �لعربي �إىل �لقنو�ت �لف�سائية �مل�ستقلة ليعرب عن ر�أيه يف حدود �ملتاح من �حلرية، و �أبدى 
زه���ده يف كل م���ا يقدمه �لإعالم �لر�سمي من مو�د �سيا�سية وثقافية و�جتماعية �نطالقا من قناعة مفادها �أن 
كل م���ا يق���ال ويكتب يف هذ� �لنوع �لأخري من و�سائل �لإعالم ل يعرب �إل عن �ل�سلطات �حلاكمة وطموحاتها يف 

�ل�ستمر�ر يف �حلكم مهما كان �لثمن ودون �أي �كرت�ث بر�أي �ملو�طن.
�إّن ه���ذ� �لدليل �لذي بني �أيدينا، وهو �لدليل �لثالث �سم���ن �سل�سلة �أدلة �لدولة �ملدنية �لدميقر�طية �لتي 
ي�سدره���ا �ملركز �ليمني لقيا�س �ل���ر�أي �لعام ياأتي ليلبي �حلاجة �إىل وجود م���ادة �إر�سادية �أولية تنطوي على 
�ملرجعي���ات �حلقوقي���ة و�لقانوني���ة �لدولي���ة و�لإقليمية و�ملحلية حل���ق �لتعبري ليتو�سل به���ا �لفاعلون يف جمال 
حقوق �لإن�سان و�ل�سحافة و�لت�سريع لتطوير هذ� �جلانب �حليوي من جو�نب �حلياة �ل�سيا�سية �لدميقر�طية 
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�ل�سحية �لتي ينبغي �أن ينعم بها �ملو�طن �ليمني بعد �سنو�ت من �لتغييب لر�أيه بخ�سو�س كل ما يجري. ومع 
�إمياننا �لعميق باأن حرية �لتعبري و�ل�سحافة ذ�ت �أهمية بالغة ، فاإنها لي�ست �إل عن�سر� و�حد� �سمن منظومة 
م���ن �لقي���م �لدميقر�طية �لتي توؤ�س����س للحكم �لر�سيد يف �لبلد و قو�مها �حلك���م �لد�ستوري وحقوق �لإن�سان و 
مب���ادئ �ملو�طن���ة. ويف حال غي���اب هذه �ملنظومة فاإن حرية �لتعبري لن تكون �أك���رث من  غطاء �سوري من تلك 
�لأغطي���ة �لت���ي تتو�سل بها �لأنظمة �ل�سمولية لإ�سفاء نوع من �ل�سرعية عل���ى نف�سها يف مو�جهة �ل�ستحقاقات 
�لد�خلية و�خلارجية كتلك �حلال �لتي خربتها بع�س دول �ملنطقة ، وبالدنا و�حدة منها، طيلة �لعقود �ملا�سية.
و �إىل جان���ب تلك �ملنظومة ذ�ت �لطابع �لت�سريعي و �لتعاقدي �لر�سمي تاأتي �أهمية �ملحا�سن �لجتماعية 
�لأوىل حلرية �لتعبري، �لتي ترتبط ، ب�سورة �أ�سا�سية، بق�سية �لتن�سئة �ل�سيا�سية، ونق�سد بها حتديد� موؤ�س�سة 
�لأ�سرة و�لنظام �لتعليمي �للذين ينبغي �أن ي�سود فيهما �حلق �لكامل للطفل للتعبري عن ر�أيه مبا من  �ساأنه �أن 
ين�س���ئ �إن�سانا مكتمل �ل�سخ�سية قادر� على �لإ�سهام يف �حلي���اة بفاعلية وثقة وبكل طاقاته �خلالقة �لكامنة. 
و �إذ� غاب���ت ه���ذه �لثقافة �ل�سيا�سي���ة �لتاأ�سي�سية، فاإن ركنا مهم���ا من �أركان �حلياة �لعام���ة �ل�سحية �سيظل 
مفق���ود� وغائبا ع���ن وعينا جميعا. ودعون���ا نتذكر د�ئم���ا �أن �لدميقر�طية لي�ست �إل ممار�س���ة م�ستمرة، و�أنَّ 
»�لدميقر�طي���ة تتطلب �أنا�س���ا دميقر�طيني« �إىل جانب �ملوؤ�س�سات و�لقو�نني، و�أن���ه بدون �لفاعل �لإن�ساين لن 

تكون �ملوؤ�س�سات و �لقو�نني �إل هياكل خاوية و�أكو�م �أور�ق ل متت �إىل �حلياة وحركيتها  ب�سلة.
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ملخص تنفيذي

يهدف هذ� �لدليل �إىل معاجلة �لإطار �لقانوين �لدويل و�لإقليمي و�ملحلي حلرية �ل�سحافة و �لتعبري. وعقب 
�إ�سد�ر  �لدليل  �لأول من �سل�سلتنا حول �سيادة �لقانون،  و�لدليل �لثاين عن �لعنف �لأ�سري �سد �لن�ساء و�لأطفال 
يف �ليمن تاأتي حرية �لتعبري كعمود �أ�سا�سي مهم لإيجاد جمتمع مت�سامح تعددي مدين دميقر�طي يف �ليمن. و يعد 
�حلق يف حرية �لتجمع وت�سكيل �جلمعيات �لذي �سيتم معاجلته يف دليلنا �لر�بع �سكال من �أ�سكال �لتعبري �ملق�سود 

منه  تناول  ق�سايا معينة ب�سورة جماعية يف �لأماكن �لعامة.  
وحتم���ي حرية �ل���ر�أي وحق �لتعبري حقوق �لأفر�د يف �لتعبري عن �آر�ئهم عن طريق �إبد�ء �لر�أي �ل�سخ�سي �أو 
ع���ن طريق �أ�س���كال و�آليات خمتلفة كو�سائل �لإعالم، كما تكفل حرية �لر�أي وحق �لتعبري للموطنني حق ممار�سة 
�لفكر �لديني و�لثقايف وحق �حل�سول على �ملعلومات و تبادل �لأفكار. فال تعد حرية �لر�أي وحق �لتعبري، تاأ�سي�سا 
على ذلك، مهمة لكر�مة �لفرد فح�سب، بل �إنها ذ�ت �أهمية �سرورية للم�ساركة و�ملحا�سبة و حتقيق �لدميقر�طية. و 
غالبا ما يتم �لربط بني  �نتهاكات حرية �لتعبري  بحالة حرية �إقامة �ملنظمات وحرية �لتجمع يف �أي بلد من �لبلد�ن. 
�إنَّ �ليم���ن من �لدول �لتي �سادقت على �لإع���الن �لعاملي حلقوق �لإن�سان من جهة،   كما �سادقت على �لعهد 
�ل���دويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية من جهة �أخرى. وتعد �ملادة 19 من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان 
م�سدر� �أ�سا�سيا لالآلية �لقانونية �خلا�سة بحماية حرية �لتعبري على �مل�ستوى �لدويل. �أما على �مل�ستوى �لإقليمي، 
ف���اإن �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان يعد �لأد�ة �لقانوني���ة �لأ�سا�سية حلقوق �لإن�سان. و من ناحيته يكفل �لد�ستور 
�ليمني حرية �لتعبري، غري �أن �حلكومة �ليمنية )على عك�س �ملاأمول من �لقانون �لذي ينبغي �أن يكون من�سبا يف 
م�سلحة �ملو�طن( ��ستخدمت قانون �ل�سحافة و�لن�سر للعام 1990 ملحاكمة �ل�سحفيني و�نتهاك حقوق �لإعالم 
يف �ليم���ن. كم���ا �أن هذ� �لقانون ذ�ته يهيئ �لأجو�ء خللق بيئة غ���ري مالئمة للعي�س و�لعمل بالن�سبة لالإعالميني، 
حيث ي�سع قيود� على حرية �لتعبري، وي�ستخدم �أدو�ت خمتلفة للت�سييق على حرية �لإعالم. وقد �سهدت �ل�سنو�ت 
�لأخرية مع �لتحولت �لتي �سربت حالة �ل�سكون يف �لبلد �لعديد من �لنتهاكات �ل�سارخة �سد �سحفيني مينيني 

تر�وحت بني م�سادرة �ل�سحف و�لكامري�ت و �لتهديد و �ل�سجن و�لتعذيب و�لقتل.
ونتيج���ة لذلك، فاإنه يتحتم على �ل�سلط���ات �لتي ت�سارك يف �سن �لت�سريعات �أن تعمل كهيئات مر�قبة قانونية 
حلماية حرية �ل�سحافة و�لتعبري، كما ينبغي على منظمات �ملجتمع �ملدين �أن تعمل كمنظمات مر�قبة �جتماعية 

ملر�قبة حرية �لتعبري بغر�س �إيجاد نقا�سات عامة م�ستنرية.

ال�صروط الالزمة ل�صمان حق حرية التعبري 
Ó سيادة �لقانون�
Ó  حتديد وفهم �حلقوق
Ó  وجود �إعالم حر وم�ستقل وتعددي
Ó  و�سائل �لإعالم يف �ليمن: و�سائل �لإعالم

�خلا�سة �أو�حلكومية �أو �لأهلية

Ó  حرية �حل�سول على �ملعلومة
Ó  تاحة �حل�سول على �ملعلومات ب�سكل �سهل�

و�سريع لل�سعب 
Ó جمتمع مدين ن�سيط
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1. تعريف حرية  الصحافة والتعبير

تع���د حري���ة �لتعبري من حقوق �لإن�س���ان �لأ�سا�سية وو�حدة من عدة حقوق تع���زز كل منها �لأخرى : حرية 
�لفكر، وت�سكيل �جلمعيات، وحرية �لتجمع، وحرية �حل�سول على �ملعلومة، وحق �لقرت�ع. 

ويرى باول �سرتوجي�س �أنه قد يتم �لنظر �إىل حرية �ل�سحافة و�لتعبري على �أنهما حق و�حد، غري �أنَّ �حلق 
�لأول يحي���ل عل���ى  حرية �لتعبري �ل�سخ�سي �أو �لفردي، بينما يحيل �لثاين على حرية �لتعبري �لعام �أو �جلمعي 
ف  حري���ة �لتعبري  باأنها ر�أي ي�س���اغ يف  ت�سريح ما قد ل  )با�ستخ���د�م و�سيل���ة �إعالمية م���ا(1. وميكن �أن ُتعرَّ
ينطوي على م�سامني حقيقية بحيث ميكن �إثبات �سو�بها �أو خطئها، �أو �أن تلك �مل�سامني  ل ميكن �أن تخ�سع 
للتف�س���ري �ملنطق���ي من حيث �أنها تقدم حقائق و�قعية بالنظر �إىل كل �لظروف و�ل�سياقات مبا يف ذلك طريقة 

��ستخد�م �للغة ) كا�ستخد�م �ملبالغات �للفظية و�لهجاء �ل�ساخر(. 
ف �لربوفي�س���ور روبريت �ستفين�س���ون، �خلبري �ملعروف  يف ه���ذ� �ملجال، حرية �لتعب���ري بكونها حق  ويع���ررِّ
�حلدي���ث و�لب���ث �لذ�ع���ي �أو �لتلفزي���وين �أو �لن�سر م���ن دون عائق تقيم���ه �حلكومة، وم���ن دون  ت�سريح من 
�حلكوم���ة، م���ع حتمل م�سوؤولية حم���ددة بعد �لن�سر يف ح���ال مت �نتهاك �لقانون. وقد تت�سم���ن �أي�سا �سمانات 
قانوني���ة تتمث���ل يف: )1( �إمكانية �حل�سول على معلومات عن �حلكومة و�ل�سركات و�لأ�سخا�س؛ )2( حق �لرد 

�أو �لت�سحيح، )3( حق �لو�سول �إىل و�سائل �لإعالم؛ )4( بع�س �حلماية �خلا�سة لل�سحفيني2. 

1   باول �سرتوجي�س »حدود حرية �لتعبري؟ �عتبار�ت نا�سئة عن ق�سية �لر�سوم  �لكاريكاتورية �لدمناركية، جملة �إ) �آي. �إف. �إل �أيه( )IFLA( ، 32 )2006( ، 181-188 ) �سفحة 3(
2   روبريت �ستيف�سون  �لتو��سل �لعاملي يف �لقرن �لو�حد و�لع�سرين ) �ململكة �ملتحدة : �ألني و باركون 1994 ( �سفحة 121-120 . 
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ياأت���ي �لإع���الن �لعاملي حلقوق �لإن�س���ان )UDHR ،1948( و�لعهد �لدويل �خلا����س باحلقوق �ملدنية 
و�ل�سيا�سي���ة )ICCPR ،1996(  كم�سدرين �أ�سا�سي���ني للمعايري �لقانونية وكاآلية حلماية حرية �ل�سحافة 
و�لتعبري. وتكفل �ملادة 19 يف كل من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان و�لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية 

و�ل�سيا�سية حق حرية �ل�سحافة و�لتعبري. 

)RHDU( 1.2  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
تن�س �ملادة 19 من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان على �أن » لكل �سخ�سٍ �حلق يف حرية �لر�أي و�لتعبري، 
وي�سمل هذ� �حلق حرية �عتناق �لآر�ء دون �أي تدخل، و��ستقاء �لأنباء و�لأفكار وتلقيها ونقلها باأية و�سيلة كانت 

دون تقيد باحلدود �جلغر�فية«.

)RPCCI( 2.2  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
م �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية �ملبادئ �لو�ردة يف �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان  ينظرِّ
ويعد ملزما قانونيا يف كافة �لبلد�ن �لتي وقعت و�سادقت على مو�ده. و تن�س �ملادة 19 يف فقرتها �لأوىل من �لعهد 
�لدويل على �أن »  لكل �إن�سان حقا يف �عتناق  �أية �آر�ء دون م�سايقة« وهذه �ملادة ت�سمن لكل �إن�سان �حلق يف �لتعبري 
ع���ن ر�أي���ه �أو وجه���ة نظره بحرية دون متييز قائم على �لعن�س���ر �أو �لعرق �أو �للون �أو �جلن����س �أو �للغة �أو �لدين �أو 
�لتوجه  �ل�سيا�سي �أو �ملن�ساأ �لوطني �أو �لجتماعي �أو  �لرثوة �أو �ملولد �أو �أي و�سع �آخر. وعلى  �لرغم من �أن »�لر�أي« 
�ملن�سو�س عليه يف �ملادة ل يعد ، من حيث �لتعريف، تعبري�، فاإن  هذه �ملادة تن�س على �حلماية �لأ�سا�سية للر�أي. 
و ياأت���ي �لتقيي���د لإطالق هذه �ملادة يف �ملادة رقم 20 �لفقرة �لثانية من مو�د �لعهد نف�سه �لتي تن�س على �لآتي: » 
حتظ���ر بالقانون �أية دع���وة �إىل �لكر�هية �لقومية �أو �لعن�سرية �أو �لدينية ت�سكل حتري�سا على �لتمييز �أو �لعد�وة 
�أو �لعنف«، و دللة �حلظر هذه تفيد باأن �ل�سخ�س �ملد�ن باأي نوع من هذه �لت�سريحات قد يكون عر�سة للعقوبة 

�لقانونية.
وت�س���ري �لفق���رة �لثانية  من �مل���ادة  19 �إىل �أن » لكل �إن�سان حقا يف حرية �لتعب���ري. وي�سمل هذ� �حلق حريته 
يف �لتما����س خمتلف �سروب �ملعلومات و�لأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا �عتبار للحدود، �سو�ء على �سكل 
مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو باأية و�سيلة �أخرى يختارها«. هكذ� تن�س �ملادة، غري �أن �لقيود �لتي تفر�سها 
�ل�سلطات �ل�سيا�سية ،بطرق ملتوية خمتلفة، على حرية �ل�سحافة ونقل �ملعلومات قد توؤثر ب�سورة خطرية على عمل 
�ل�سحفيني بحرية. ومن هنا وجب �لتنويه �إىل �أن �ل�ستلهامات �ملحلية لقو�نني �لعهد �لدويل قد تخ�سع لتاأويالت 

خمتلفة مما يفقدها قيمتها �لقانونية و�حلقوقية. 
�إن حق �ل�سحفيني يف حماية م�سادرهم ) �أي �لأ�سخا�س �لذين ي�ستمدون منهم معلوماتهم؛ وذلك خوفا من 
�أن يلحق بهم �أي �سرر( �أمر مهم ل�سمان تدفق حر للمعلومات حتقيقا للم�سلحة �لعامة و ��ستجابة لرغبة �جلمهور. 
و يف هذ� �ل�سدد تكفل ت�سريعات حقوق �لإن�سان �لدولية و�لإقليمية عدم ك�سف �ل�سحفيني عن م�سادرهم �إل  يف 
ظروف خا�سة ومنها: �لتحقيق �جلنائي، �أو �لدفاع عن �سخ�س متهم بجرمية جنائية، �أو بطلب من قبل �ملحكمة 

بعد منحهم فر�سة كاملة لتقدمي �ملطلوب منهم بخ�سو�س تلك �لق�سايا، مع توفري �حلماية �لتامة لهم. 

2. اإلطار القانوني الدولي
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ويج���ب �أن يتاح لو�سائل �لإعالم كتابة �لتقارير حول ح���الت �ل�سر�ع و�لقتتال، فالرقابة �لعامة ) ومنها 
�لرقاب���ة �ل�سحفي���ة( تغدو مهمة يف ظ���روف �إن�سانية من هذ� �لنوع؛ وذلك من �أج���ل �ل�سيطرة على �نتهاكات 
حق���وق �لإن�س���ان �لتي غالبا ما تظهر ب�سكل مروع يف �حلروب �لأهلية وغري �لأهلية. �إن �ق�ساء و�سائل �لإعالم 
من رقابة تلك �حلالت �لإن�سانية يعد تقييد� خطري� حلرية �لتعبري و�ملعلومات وت�سرت� على �جلر�ئم �لإن�سانية، 

ومن هنا، فال بد من فر�س قيود و��سحة حيثما وجدت  خماوف و��سحة على �ل�سالمة و�لأمن �لب�سريني.  
ومن �لأمور �لتي تثري �لكثري من �جلدل ق�سية حترر و�سائل �لإعالم من �ل�سيطرة �ل�سيا�سية على �مل�ستوى 
�ملوؤ�س�س���ي من عدمه؛ فالقيود �ملفرو�سة قد جتعل قو�ن���ني �ل�سحافة ذ�ت طبيعة تع�سفية بحيث ت�سمح بتدخل 
�حلكوم���ة يف �لإع���الم �أو يك���ون من �ساأنه���ا �أن تفر�س قيود� غري م���ربرة حول حمتوى �لن�س���ر، كالرقابة غري 
�لر�سمي���ة �لت���ي متار�سها �حلكوم���ة يف �أ�سكال خمتلف���ة مثل �لتهديد�ت ع���ن طريق �لهات���ف �أو �لعنف �ملادي 

كال�سرب و�ل�ستم وم�سادرة �ل�سحف، و�يقاف و�سائل توزيعها ب�سورة تع�سفية وغري ذلك .

و تق���دم �لتكنولوجيا �جلديدة، �أو ما ي�سمى باإع���الم �ملو�طن مثل �لإنرتنت و�لبث عرب �لأقمار �ل�سناعية 
و�لب���ث �لرقم���ي، فر�س���ا منقطع���ة �لنظ���ري  لتطوير حري���ة �لتعب���ري و�ملعلوم���ات، و �إن �سابها كث���ري من �سوء 
�ل�ستخ���د�م. وعلى ذل���ك، فاإن �لو�جب على �ل�سلط���ات �أن تكون حذرة جد� من �تخ���اذ �أي �إجر�ء�ت قد توؤثر 
على �لإيجابيات �ملتعددة لهذه �لتكنولوجيا عندما ت�سعى ملنع ن�سر �أي م�سمون يت�سمن �سرر� غري قانوين عن 
طريق ��ستخد�م هذه �لتكنولوجيا. و�ملتوقع من �ل�سلطات يف هذ� �ل�سدد �أن تو�زن عند فر�س �لقيود على مثل 
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هذه �لتكنولوجيا بني �لدفاع عن حرية �لتعبري و�ملعلومات و�سمان �حلماية من �أي جتاوز�ت مثل ن�سر �ل�سور 
�لإباحية لالأطفال. 

وتن����س �ملادة 19 )3( ب�سكل و��سح على )�أ( �حرت�م حق �أو �سمعة �لآخرين؛ )ب( حماية �لأمن �لقومي، 
و�لنظام �لعام، و�ل�سحة �لعامة، و�لآد�ب �لعامة.

 و بالنظر �إىل �لتقييد �لو�رد يف �لنقطة )ب(، فاإن �لقيود �لتي يتم فر�سها حتت مربر�ت حماية �لنظام 
�لع���ام �أو حف���ظ �لأمن �لقوم���ي �أو �حرت�م قو�ع���د �ل�سلوك �لجتماعي ميك���ن �أن تكون يف �لغال���ب ف�سفا�سة 
ويكتنفه���ا �لغمو����س ب�س���كل كبري. و من هن���ا، فال ينبغي �أن تفر�س ه���ذه �لقيود �إل يف ح���ال كان هناك خطر 
حقيقي لوقوع �سرر على م�سلحة م�سروعة؛ �أي عندما يكون هناك خماطر كبرية حلدوث �سرر و�سيك، �أو �إذ�  
كان �خلط���ر �سيت�سب���ب  يف �إحد�ث �أ�سر�ر بالغة كالعنف، �أو �أعمال غري قانونية، �أو عندما يكون هناك تر�بط 

وثيق بني خماطر �ل�سرر و�لتعبري؛ �أو عندما يكون �لهدف من �لتعبري �إحد�ث �أ�سر�ر. 
وطبق���ا  لآليات حقوق �لإن�سان �لدولية و�لإقليمية ح���ول حرية �لر�أي وحق �لتعبري، فاإننا ميكن �أن نخل�س 
�إىل �أن �ل�سج���ن ينبغ���ي �أل يفر����س �س���وى يف ظروف حم���ددة جد� و ذل���ك عندما يظهر �أن  هن���اك حتري�سا 
مق�سود� على �أعمال غري قانونية تت�سم باخلطورة. و من �أجل منع �لإ�سر�ر ب�سمعة �ل�سخ�سيات �لعامة، فاإن 
بع�س �لدول تفر�س قانون �لت�سهري �جلنائي. وبدهي �أن يكون لقو�نني من هذ� �لنوع تاأثري مقيد حلرية �لتعبري 
بحي���ث يت���م �نتهاكها ب�سكل م�ستمر حتى عندما ل تكون �مل�سلحة �لعام���ة عر�سة للمخاطر. و ت�سدد منظمات 
حق���وق �لإن�س���ان �لدولية و �لإقليمية على �لدول �لتي ما تز�ل متار�س هذ� �لقانون باإلغائه �أو ��ستبد�له بقو�نني  

ت�سهري مدنية ل يكون من �ساأنها �حلد من حرية �لتعبري.
ومع كل ذلك، فاإنه ميكن �أن ُي�ساء ��ستخد�م قو�نني �لت�سهري �ملدنية ملر�قبة �لنقد و�لنقا�س �ملتعلق بق�سايا 

عامة. و تقرتح موؤ�س�سات حقوق �لإن�سان �لدولية �أن تلتزم قو�نني �لت�سهري �ملدين باملبادئ �لتالية:
 ينبغي �أل تكون �لهيئات �لعامة قادرة على رفع دعاوى �لت�سهري؛. 1
ل بد �أن تكون �حلقيقة متاحة على �لدو�م كو�سيلة للدفاع؛. 2
 ينبغي �أن يت�سامح �ل�سيا�سيون و�مل�سوؤولون �حلكوميون �إىل درجة كبرية مع �لنقد �ملوجه لهم؛. 3
 يجب �أن ل يعترب �لن�سر �ملعقول بخ�سو�س ق�سايا �مل�سلحة �لعامة يف كل �لظروف ت�سهري�؛. 4
 ل بد �أن تكون �لتعوي�سات عن �لأ�سر�ر متنا�سبة مع �ل�سرر �حلقيقي؛. 5
 يجب �لأخذ باملعاجلات �لبديلة مثل �لعتذ�ر و�لت�سحيح �ملنطوي على رد �لعتبار.. 6

و تعد �سمانات حرية �لتعبري يف �لإعالن �لعاملي و�لعهد �لدويل حول �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية ف�سفا�سة 
ج���د�. وق���د مت �إن�ساء من�سب �ملقرر �خلا�س يف �لأمم �ملتحدة ح���ول حرية �لر�أي و�لتعبري  بقر�ر من مفو�سية 
حق���وق �لإن�س���ان �لتابع���ة ل���الأمم �ملتحدة يف  ع���ام 1993 ليكون مبثابة هيئ���ة جلمع معلومات م���ن �حلكومات 
ومنظم���ات �ملجتم���ع �ملدين و�خل���رب�ء و موؤ�س�س���ات �أخرى- وذل���ك بخ�سو����س �لتمييز و�لعن���ف �أو �لتحر�س 
بالأ�سخا����س عند ممار�س���ة حقوقهم يف حرية �لر�أي و�لتعبري. وي�سلرِّم �ملقرر �ملذك���ور �آنفا تقرير� �سنويا عاما 
�إ�سافة �إىل تقارير �لبلد�ن �لتي تنفذ فيها زيار�ت لبع�س �ملو�قع  كما يقدم تو�سيات حول تعزيز وتطبيق هذه 
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�حلق���وق على نحو �أف�س���ل. ويركز �ملقرر �لعام على ق�سايا و��سعة مو�سوعي���ة وق�سايا خا�سة يتدخل فيها من 
خ���الل �تخاذ �إجر�ء�ت عاجل���ة، �إ�سافة �إىل �أن مبقدور �ملقرر �لقيام بزي���ار�ت  لتقييم �ملو�قع بناء على طلب 

من �حلكومات.  
وتد�ف���ع �ملعاه���د�ت �لأممية �خلا�سة بحقوق جماعات �أو فئات حم���ددة �سر�حة �أو �سمنا عن حقوقها يف 
حري���ة �لتعب���ري، ونخ�س بالذكر �ملعاهدة �لدولية ح���ول �لق�ساء على كل �أ�سكال �لتميي���ز �لعن�سري ) 1965، 
�ملادة �خلام�سة(،  �تفاقية �لق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة ) 1979، �ملادة 3(، �تفاقية حقوق �لطفل )1989، 

�ملادة 13(. 
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3.  اإلطار القانوني اإلقليمي

تع���د �ملعاي���ري �لقانونية لل���دول �لأع�ساء على م�ستوى �لإقلي���م مهمة ب�سكل كبري حلماي���ة حقوق �لإن�سان، 
ويعك����س �لإط���ار �لقانوين �لإقليم���ي �لثقافة و�لدي���ن وقو�عد �لع���رف يف �ملنطقة. وتعد �لعديد م���ن �لبيانات 
�لإقليمية جديرة بالثقة كم�سد للت�سريع �ملحلي حول حرية �لتعبري مع مر�عاة �لنظام �لقانوين �لدويل بحيث 
ت�س���كل جميعها منظومة متجان�سة تدع���م �حلقوق وت�سجع �حلريات �ملدنية ومنها حري���ة �لتعبري. ويهمنا هنا 
�لرتكي���ز على مرجعيتني حقوقيتني يف �لع���امل �لعربي هما : �إعالن �لقاهرة حول حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم و 

�مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان.

)IRHDC (  1.3  إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
يتوف���ر �إعالن �لقاهرة ح���ول حقوق �لإن�سان يف �لإ�س���الم على ن�س خا�س بحرية �لتعب���ري هو ن�س �ملادة 
22 �لفق���رة )�أ( �لت���ي ج���اء فيها » لكل �إن�سان �حل���ق يف �لتعبري بحرية عن ر�أيه ب�س���كل ل يتعار�س مع �ملبادئ 
�ل�سرعية«. وعلى �لرغم من �لتقييد يف �ملادة من حيث �ل�سرت�ط بعدم معار�سة �لتعبري �ملتاح مبادئ �ل�سريعة 
دون حتديد ملعنى »�ملبادئ �ل�سرعية«، فاإن فيه ما يوفر �لإطار �جلامع لمتالك هذ� �حلق �ل�سروري يف �لنظم 
�لإ�سالمي���ة �حلديث���ة �لتي ل بد لها من �ملو�ءمة بني �ل�سريعة و حقوق �لإن�س���ان �ملتكاملة ومنها حرية �لتعبري. 
و يوؤي���د ه���ذ� �ملبد�أ ما طورته �لجتهاد�ت �لنرية لبع�س �لفقه���اء و�ملفكرين �مل�سلمني يف �لع�سر �حلديث �لتي 
توؤك���د على وجود �لإطار �ملرجعي لهذ� �حلق يف �سلب �ل�سريع���ة �لتي حتظر يف م�سادرها �لأ�سا�سية �أي �إكر�ه 
على �عتناق �أي معتقد �أو ر�أي، و تذهب مدونتها �لفقهية يف ع�سور �لجتهاد �لأوىل �إىل » حق �لعرت��س« وحق 

�لتدخل يف �ل�ساأن �لعام بالو�سائل �ملتاحة ، ومنها �لتعبري بالكلمة، من �أجل �لتغيري نحو �لأف�سل »�ملعروف«.
ومع �لإقر�ر �لتام بالتنوع �لو��سع و�لتف�سري�ت �ملتعددة يف �لت�سريع �لإ�سالمي، فاإن �لتطور�ت �ملعتربة �لتي 
�سهدته���ا �لعقود �لأخ���رية يف جمال �لجتهاد �لإ�سالمي تتيح �لفر�سة لإع���ادة �سياغة �إعالن �لقاهرة حلقوق 
�لإن�س���ان يف �لإ�سالم ليت�سمن منظوم���ة �حلقوق و�حلريات �لالزمة يف �لعامل �ملعا�س���ر، ومنها حرية �لتعبري 
و�لعتق���اد �لتي �أدجمته���ا �أدبيات �لفكر �لإ�سالم���ي �مل�ستنري �سمن مادتها �لنظري���ة �لأ�سا�سية عن �حلريات 

�لعامة يف �لدولة �لإ�سالمية3، بعد تطوير�ت و�جتهاد�ت متدرجة.

2.3   الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
�مليث���اق �لعربي حلقوق �لإن�س���ان ميثاق �إقليمي �أ�سا�سي ل�سمان حماية حق���وق �لإن�سان. وقد تبنت جامعة 
�ل���دول �لعربية �لن�سخة �لأوىل من �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان يف عام 1994. ومت تقدمي �لن�سخة �جلديدة 
م���ن �مليث���اق �إىل �لقمة �لعربي���ة يف تون����س يف 2004. ويعالج �مليثاق �لعدي���د من �لق�سايا فيم���ا يخ�س حقوق 
�لإن�س���ان. وتت�سم���ن �ملو�د )5، 6، 7(  �حلق يف �حلياة   و�مل���و�د  )8، 9، 18، 20( حق عدم �لتعر�س للتعذيب 
�أو �لتعام���ل غ���ري �لإن�ساين �أو �لإهانات و تخت�س �مل���و�د )12، 13، 15، 16 ، 19( بقو�نني �لعد�لة. �أما �ملو�د ) 
24، 26، 27( فرتك���ز على �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سي���ة، وتخت�س �ملو�د ) 34، 35، 36( باحلقوق �لقت�سادية 

3   �نظر حول ذلك على �سبيل �ملثال ل �حل�سر �جتهاد�ت كل من :  ر��سد �لغنو�سي ) من مفكري �ل�سنة(، �حلريات �لعامة يف �لدولة �لإ�سالمية، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، 
بريوت، ط1، 1993م،�س44-�س54، وحممد مهدي �سم�س �لدين ) من علماء �ل�سيعة �ملجتهدين(، �لجتهاد و�لتجديد يف �لفقه �لإ�سالمي، بريوت �ملوؤ�س�سة �لدولية للدر��سات 

و�لن�سر، 1999م، �س238.
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و�لجتماعي���ة و�لثقافية. وتتلقى جلنة �خلرب�ء �مل�سكلة من 7 �أع�س���اء تقارير دورية من �لدول �لأع�ساء، لكن 
لي����س هن���اك �آلية لتقدمي �لتما�سات م���ن �أي دولة ع�س���و �أو �أي �سخ�س يف هذه �للجنة عن���د حدوث �نتهاكات 

للميثاق. ومل ين�سئ �مليثاق �أية �آلية تنفيذية، مثل �ملحكمة �لعربية حلقوق �لإن�سان. 
و�جلدي���ر باملالحظة �أن �ليمن مل ت�سادق على �مليثاق حتى هذ� �للحظة. ومن هنا، فاإن من �ملحتم عليها 
كع�سو يف جامعة �لدول �لعربية �أن حترتم �مليثاق �لذي تبناه جمل�س وز�ر�ت جامعة �لدول �لعربية يف 2004. 

وتكفل �ملاد  32 من �مليثاق: 
» ح���ق �لإع���الم وحري���ة  �ل���ر�أي و�لتعبري، وكذلك �حل���ق يف ��ستقاء �لأنب���اء و�لأفكار وتلقيه���ا ونقلها �إىل 

�لآخرين باأي و�سيلة دومنا �عتبار للحدود �جلغر�فية.«  
ويع���د �لإع���الن �لعاملي حلقوق �لإن�س���ان و �لعهد �لدويل للحق���وق �ملدنية و�ل�سيا�سية مرجع���ا لآلية حقوق 
�لإن�س���ان �لوحيدة يف �ملنطقة )�مليثاق �لعربي حلقوق �لن�س���ان(. وتتيح �سمة �لتعميم يف �ملادة 32 للحكومات 
و�سن���اع �ل�سيا�سات تقيي���د ممار�سة حرية �ل�سحافة و�لتعبري ل�سيما �أنها قد �أُتبعت يف فقرتها �لثانية بالن�س 
�لآت���ي: » متار����س ه���ذه �حلقوق و�حلري���ات يف �إطار �ملقومات �لأ�سا�سي���ة للمجتمع ول تخ�سع �إل للقي���ود �لتي 
من �لوطني �أو �لنظام �لعام �أو �ل�سحة �لعامة �أو  يفر�سه���ا �حرت�م حقوق �لآخري���ن �أو �سمعته���م �أو حماي���ة �لأ
د�ب �لعامة«.و�ملعل���وم �أن �لنظ���م و�حلكوم���ات هي من يحتك���ر تف�سري هذه �لن�سو����س، و من ثم �لت�سرف  �لآ
قانونيا وفقا لتف�سريها �لذي قد يكون مقيد� حلريات �لتعبري بل قد يكون م�سببا لل�سرر لل�سحفيني و �ملفكرين 

وقادة �لر�أي يف �ملجتمع �أو لأي مو�طن عادي يديل بر�أيه يف �أية ق�سية من �لق�سايا.
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 تع���د حري���ة �لتعب���ري �أمر �س���روري للحكم �جلي���د على �مل�ست���وى �لوطني، كم���ا �أنها مهمة �أي�س���ا للتطور 
�لقت�سادي و�لجتماعي.

1.4   الدستور
�لتزم���ت �ليم���ن باح���رت�م �لإع���الن �لعاملي حلق���وق �لإن�سان يف �مل���ادة �ل�ساد�س���ة من �لد�ست���ور، و�أكدت 
�جلمهوري���ة �ليمني���ة يف د�ست���ور 1994 �لتز�مها بامليث���اق �لأممي و�لإع���الن �لعاملي حلقوق �لإن�س���ان وميثاق 

�جلامعة �لعربية وقو�عد �لقانون �لدويل �ملعرتف به دوليا. 
يكف���ل �لد�ست���ور �ليمني ب�سكل و��سح حق حري���ة �لتعبري، �إىل جانب �حلقوق �ملتعلق���ة بذلك، حيث تن�س 
�ملادة 41 على �أن » لكل مو�طن حق �لإ�سهام يف �حلياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية يف �لبلد 

و تكفل �لدولة حرية �لف�كر و�لعر�ب عن �لر�ي بالقول و�لكتابة و�لت�سوير يف حدود �لقانون« .
وتتناق����س ه���ذه �ملادة مع �ملادة 19 من �لإع���الن �لعاملي حلقوق �لإن�سان حيث يفو����س �لد�ستور �حلكومة 
ب�سكل كبري يف فر�س قيود على حرية �لتعبري يف �إطار �لقانون. و �ملعروف �أن لدى �حلكومة �حلق و�ملقدرة على 

تنفيذ �سيا�سات تخدم م�سلحتها يف تقييد حرية �لر�أي و�ل�سحافة ولي�س م�سلحة �ملو�طنني.
 

4.  اإلطار القانوني الوطني



حرية الصحافة والتعبري22

2.4   الصحافة وقانون النشر 
تكف���ل �مل���ادة 41 من �لد�ستور للمو�طنني حق حري���ة �لتعبري، �إل �أن قانون �ل�سحاف���ة و�لن�سر يقيد حرية 
�ل�سحاف���ة و�لتعب���ري. وقد ��ستخدم من قبل �حلكومة ملحاكمة �ل�سحفي���ني و�نتهاك حقوق و�سائل �لإعالم يف 
2010. �أما يف �لعام 2011 وتز�منا مع �لنتفا�سة �ل�سعبية فلم ير�ع �أي قانون يف �لتعامل مع �ل�سحفيني؛ �إذ مت 
تهديدهم  و ترويعهم  وم�سادرة و�سائلهم �ملتاحة، بل و�سلت �حلال �إىل �إعد�م بع�س �ل�سحفيني بالر�سا�س.
و من جهة �أخرى  يعزز �لقانون رقم 25 �ملادة 41 من �لد�ستور �لتي تن�س على �أن حرية �لتعبري ينبغي �أن 
تت���م  يف �إط���ار �لقانون. وكما هي عليه �حلال يف �ملادة )4( م���ن �لقانون »�ل�سحافة �مل�ستقلة متار�س ر�سالتها 
بحري���ة يف خدم���ة �ملجتمع وتكوين �لر�أي �لعام و�لتعبري عن �جتاهها مبختلف و�سائل �لتعبري يف �إطار �لعقيدة 
�لإ�سالمي���ة و�لأ�س����س �لد�ستورية للمجتمع و�لدولة و�أهد�ف �لثورة �ليمني���ة وتعميق �لوحدة ول يجوز �لتعر�س 

لن�ساطها �إل وفقًا لأحكام �لقانون«.
و تن����س �مل���ادة 5 على �أن » �ل�سحافة حرة فيما تن�سره وحرة يف ��ستقاء �لأنباء و�ملعلومات من م�سادرها 

وهي م�سوؤولة عما تن�سره يف حدود �لقانون«. 
وتن����س �مل���ادة 6 على »حماية حقوق �ل�سحفيني و�ملبدعني وتوفري �ل�سمان���ات �لقانونية �لالزمة ملمار�سة 

�ملهنة وحقهم يف �لتعبري دون تعر�سهم لأي م�سائلة  غري قانونية يكفلها �لقانون، مامل تكن باملخالفة«.
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وتت���الزم �ملادتان 103 و104 م���ع �ملادة 6 يف تقييد دور �ل�سحفيني يف �إطار قانون �لدولة، حيث تتيح �ملاد 
103 للدول���ة مقا�ساة �ل�سحفي���ني �أو �أي �سخ�س »يتعر�س مبا�سرة لرئي�س �لبل���د �أو ين�سر مو�د  تخل بالآد�ب 
�لعام���ة �أو مت����س كر�مة �ل�سخا�س من خ���الل �لتهامات و�لت�سهري، �أو ت�سويه �ل���رت�ث �أو �حل�سارة �ليمنية �أو 
�لعربي���ة �أو �لإ�سالمي���ة«. وت�س���ري �مل���ادة 104 �إىل �أن �أي �سخ�س يتجاوز م���ا مت �لإ�سارة �إلي���ه �سابقا ميكن �أن 

يتعر�س لغر�مة �أو �ل�سجن ملدة تزيد على  عام. 
وب�س���كل و��س���ح، ل تخلو و�سائل �لإعالم من �سيط���رة �لدولة يف �ليمن. ويتيح قان���ون �ل�سحافة للحكومة 
�لتدخل يف �لإعالم وفر�س  قيود غري مربرة على ن�سر �ملحتوى. �إن و�سائل �لإعالم، �سو�ء �ملطبوعة �أو �ملبثوثة، 
لي�س���ت م�ستقلة ب�س���كل تام يف �ليمن وي�سرتط �حل�سول على ترخي�س من وز�رة �لإعالم �أو �لثقافة لإن�ساء �أي 
موؤ�س�س���ة �إعالمية مقروءة وكذلك موؤ�س�سات �لطباعة. ومن �سمن �ملخ���اوف �لأ�سا�سية �لأخرى �أن �لكثري من 
ه���ذه �لقي���ود يكتنفها �لغمو�س، فاللب�س يكتن���ف ماهية �لتعبري غري �لقانوين وما هي���ة �لتعبري �لذي ميكن �أن 

يكون عر�سة لتف�سري�ت متنوعة وغري منطقية مثل » م�سلحة �لأمن �لقومي �أو �سمعة �لأ�سخا�س«. 
و�جلدي���ر بالإ�سارة �أن هناك حمكمتني متخ�س�ستني ق���د �أن�سئتا ب�سكل خمالف للد�ستور لغر�س حماكمة 
�ل�سحفي���ني تعمالن ملحاكمته���م وترويعهم . وت�ستخدم �ملحكمة �جلنائي���ة �ملتخ�س�سة، �أن�سئت يف )1999(، 
للتعام���ل م���ع ق�سايا �لأم���ن �لقومي، كمن���رب ق�سائي �أن�س���ئ ب�سكل ��ستثنائ���ي ملحاكمة �خل�س���وم �ل�سيا�سيني 
و�ل�سحفي���ني، بينم���ا تعم���ل �ملحكمة �ملتخ�س�س���ة لل�سحافة و�لن�س���ر، �ن�سئ���ت يف 2009، يف متابعة �لق�سايا 
�ملتعلق���ة بال�سحاف���ة. وطبقا ملنظمة فريدوم هاو����س، قد يختار ق�ساة حمكمة �ل�سحاف���ة و�لن�سر قو�نني من 
ب���ني جمموعة متعددة من �لقو�نني، مبا يف ذلك قو�ن���ني ت�ستنبط من �لقو�نني �جلز�ئية، ملعاقبة �ل�سحفيني، 

وميكن لرئي�س �ملحكمة �أن يحيل �لق�سايا �إىل �ملحكمة بناء على تقدير�ته. 
وتطال���ب منظم���ات حقوقية �حلكوم���ة �ليمنية باإلغاء هات���ني �ملحكمتني وت�سعى لألغاهما م���ن �أجل �إيجاد 

جمتمع مدين عادل. 



حرية الصحافة والتعبري24

1.5  توصيات موجهة إلى المشرعين 
ي�سطل���ع �مل�سرعون مب�سوؤولية �مل�ساعدة يف منع �أي تع�سفات �أو تدخالت يف حق حرية �ل�سحافة و�لتعبري. 
وينبغ���ي �أن يت�ساور �مل�سرعون م���ع �لربملانيني و وز�رة  �ل�سوؤون �لقانونية ب�س���كل و��سع من �أجل �أن يكون هناك 
حماي���ة و��سح���ة حلرية �لتعبري. �إن م���و�د �أي قانون معني  ميك���ن �أن تعمل كموجهات ت�ساع���د �ل�سلطات على 
�تخ���اذ �لقر�ر�ت �ل�سائب���ة يف هذ� �ل�سدد، فعلى �سبيل �ملثال  ل ينبغي �خ�س���اع كل �سكل من �أ�سكال �لتجمع 
لآلية تنظيمية مفرو�سة من قبل �ل�سلطة. وعليه فاإن  �جلهود �لت�سريعية ينبغي �أن تاأخذ يف �حل�سبان �حلقائق 

�لآتية:
Ó  إلغاء كل �لقيود من قانون �ل�سحافة و�لن�سر �ملفرو�سة على �ملحتوى، وينبغي تقييم �أي قيود�

لتحديد ما �إذ� كانت من�سجمة مع �لقانون �لدويل وحتديدها بو�سوح.   
Ó  لتخل�س من كل �لأعباء �لإ�سافية على و�سائل �لإعالم، وعمل لو�ئح لو�سائل �لإعالم تن�سجم  مع�

�ملعايري �لدولية. 
Ó .ينبغي �أن ل متثل طلبات �حل�سول على ت�ساريح عائقا �أمام �إن�ساء و�سائل �إعالم م�ستقلة
Ó  ينبغي �إر�ساء �لإعالنات �لعامة عن طريق عملية �سفافة، وينبغي �أن يتاح لكل و�سائل �لإعالم

فر�سة �حل�سول على �لإعالنات.  
Ó  ينبغي عدم �لطلب من �أ�سحاب �ل�سحف و�ملجالت وو�سائل �لإعالم �ملطبوعة دفع �أي مبالغ

مقابل حق �لن�سر. 
Ó  يجب �أل يفر�س قانون �ل�سحافة و�ملطبوعات على مالك �ل�سحف و�ملجالت �إيد�ع ر�أ�س مال، �أو

�لإبقاء على مبالغ معينة يف ح�ساباتهم �خلا�سة. 
Ó .يجب �أن ل متنح وز�رة �لإعالم �سالحية مر�قبة ح�سابات �ملوؤ�س�سات �لإعالمية

2.5  توصيات موجهة لمنظمات المجتمع المدني 
تع���د منظمات �ملجتم���ع �ملدين و�سيطا بني �ملجتمع و�حلكومة. وينبغ���ي �أن متثل م�سلحة �ملجتمع بدل من 
متثي���ل نف�سها �أو �حلكوم���ة. وتلعب منظمات �ملجتمع �مل���دين دور� هاما يف حماية حري���ة �ل�سحافة و�لتعبري، 

و�لأ�سكال �لأخرى من �حلقوق. ولدى منظمات �ملجتمع �ملدين خيار�ت عديدة للعمل، منها:

1.2.5  الرقابة 
�لرقاب���ة هي عملي���ة جتميع للمعلوم���ات وحتليلها ب�سكل منتظ���م ومر�قبة �لتطور �ل���ذي حتققه. وت�ساعد 
�لرقاب���ة على �لبق���اء يف حالة تركيز ون�ساط ب�سكل خا�س لتحقيق �لأه���د�ف �ملتوخاة، كما ت�سمن ��ستمر�رية 
تنفي���ذ ��سرت�تيجي���ات و�أعمال مرت�بطة ب�س���كل فعال، �إ�سافة �إىل حتديد �ملجالت �لت���ي تتطلب �إعادة نظر �أو 

تغيري. 
�إن م���ن حق �لأف���ر�د ومنظمات �ملجتمع �ملدين مر�قب���ة حرية �ل�سحافة و�لتعبري عل���ى �مل�ستوى �لإقليمي 
و�لوطن���ي. وميك���ن �أن تتم �لرقابة �مل�ستقلة م���ن قبل �ملنظمات غري �حلكومية و�ملد�فع���ني عن حقوق �لإن�سان 
ومكات���ب �ملحقق���ني �أو موؤ�س�سات حق���وق �لإن�سان �لوطني���ة �أو منظمات حقوق �لإن�س���ان �لدولية ) مثل منظمة 

5. التوصيات
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هيوم���ان ر�يت�س ووت����س �أو �لعفو �لدولي���ة( �أو �ل�سبكات �ملرتبط���ة باحلكومات )مثل مكت���ب �لأمم �ملتحدة يف 
�ملفو�سي���ة �ل�سامية حلق���وق �لإن�سان(. ول بد من �ل�سم���اح لهوؤلء �لأ�سخا�س و�ملنظم���ات بالعمل بحرية فيما 

يخ�س مر�قبة حرية �ل�سحافة و�لتعبري. 

مراقبة المنظمات المحلية 
ميك���ن �أن ترك���ز �ملنظمات �ملحلية )مثل منظمات حقوق �لإن�سان وو�سائ���ل �لإعالم و�ملنظمات �ل�سبابية( 

على �سبيل �ملثال، على جو�نب خا�سة مثل:
Ó  لأحد�ث �لتي يتم فيها قمع حرية �لتعبري مثل �إغالق حمطات �لر�ديو و�لتلفزيون و�ل�سحف، �أو�

و� عن مو�قف حمددة.  �عتقال �ملتظاهرين يف �ل�سو�رع �أو �لنا�س �لذين عربَّ
Ó  .إن�ساء هيئات �أو منظمات حملية مرتبطة بحرية �لتعبري�
Ó  .فعاليات حرية �لتعبري و�ملوؤمتر�ت و�لأن�سطة

2.2.5 نشر الوعي العام 
م���ن �أج���ل خلق بيئة �إيجابي���ة وخالية من �لعنف يف جمتمعن���ا، ينبغي �إي�سال ر�سالتن���ا ،نحن �لعاملني يف 
جم���ال �ملجتم���ع �ملدين، �إىل كل �سخ����س يف �لبلد. ول بد �أن تث���ري �حلملة وعيا لدى �ملو�طن���ني باأهمية حرية 

�ل�سحافة و�لتعبري يف جمتمعنا، وذلك من خالل:
�لقي���ام بتنفي���ذ حمالت حول حرية �لتعب���ري و�ل�سحافة )على �سبيل �ملثال تنفي���ذ حمالت ن�سر معلومات 
وتوعية للمجتمع(. قائمة �حلمالت بالأ�سفل مت �أخذها من حملة حلرية �لتعبري: دليل �ملحامني، و هو مرتبط 
بال�سبك���ة �لدولية لتبادل معلوم���ات حرية �لتعبري)�إفيك����س(. يرجى �لرجوع �إىل �لدلي���ل ملزيد من �ملعلومات 

بخ�سو�س تطوير حملة حرية �لتعبري. 
حمــالت يف االنرتنــت: مت ��ستخ���د�م هذه �حلمل���ة بنجاح من قب���ل منظمات �أخ���رى يف ت�سجيع حرية 
�لتعبري، حيث متثل �لتكنولوجيا �حلديثة �أد�ة فعالة جد� يف �مل�ساعدة على تعزيز حرية �لتعبري و�لت�سجيع على 

ك�سب �لتاأييد �لعام ب�سكل �أف�سل. 
املدونــات: �ساع���دت �ملدون���ات �لإلكرتونية على �متالك مو�ق���ع �سخ�سية تتيح لل�سخ����س ن�سر معلومات 
بخ�سو����س �أي مو�س���وع ممك���ن ت�سوره يف �أي وق���ت. وتعترب �ملدون���ات �أد�ة قوية لل�سحفي���ني ونا�سطي حرية 
�لتعب���ري لتزويد �جلماه���ري يف �لعامل باملعلومات �لتي  يكون من �ل�سعوبة مبك���ان �حل�سول عليها عرب و�سائل 

�لإعالم �لتقليدية.
املطالبــات يف �صــفحات االإنرتنــت:  مثلت �ملطالب���ات �أو �للتما�سات يف �سفح���ات �لإنرتنت بالن�سبة 
للكث���ري م���ن موؤيدي حرية �لتعب���ري �أد�ة فعالة حل�سد �لر�أي �لع���ام حول ق�سية ما وتتي���ح �ملطالبات للنا�سطني 
�لو�س���ول �إىل ع���دد �أكرب من �لنا�س بطريق���ة �أ�سرع وب�سكل كبري. وتتيح  و�سائ���ل �ملطالبة يف �لنرتنت ملنظمي 
�حلم���الت جم���ع �لتوقيعات وجمع �لتربعات وتنظي���م �لنقا�سات عرب �لنرتنت. و هو م���ا ميكن �أن نطلق عليه 

نظام �لعر�ئ�س �للكرتوين. 
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الر�صــائل الن�صــية يف تويــرت وفي�س بوك:  متتع���ت �لر�سائل �لن�سية �لق�س���رية و تغريد�ت تويرت 
وتعليق���ات في����س ب���وك خالل ث���ور�ت �لربيع �لعرب���ي ب�سعبية كب���رية و�أ�سبح���ت �أد�ة فعال���ة يف حتريك �لعمل 
�جلماه���ريي. وك���ان �لنا�سطون يردون على �أي م�ستجد�ت عاجلة �سو�ء م���ن قبل �أ�سدقائهم �أو خ�سومهم، �أو 

يقومون بتوجيه ر�سالة عرب هذه �لو�سائل لت�سل �إىل جمهور و��سع غري معني، �أو جمهور م�ستهدف بق�سد.
بعثــات التحقيــق: فو�ئد بعثات �لتحقي���ق �أنها تتيح  ملنظمات �ملجتمع �مل���دين �حل�سول على معلومات 
مهمة بخ�سو�س �لظروف �ملحلية �لتي ميكن �أن يكون من �ل�سعب �حل�سول عليها عرب قنو�ت �أخرى. و�ملحقق 
�أنه يكون من �ساأن تلك �حلمالت تطوير وتعزيز �لتو��سل مع �ل�سحفيني �ملحليني ونا�سطي حرية �لتعبري؛ كما 
�أنه���ا تظهر للعل���ن �ملخاوف؛ وتزود �ل�سلطات �ملحلية بالتو�سيات �لالزم���ة؛ �إىل جانب �أنها تلفت �نتباه و�سائل 

�لإعالم و�ل�سعب ب�سكل عام �إىل �لأو�ساع �ملقلقة. 
املوؤمتــرات ال�صــحفية:  ميكن �أن ت�ساع���د �ملوؤمتر�ت �ل�سحفي���ة �ملنظمات عن طري���ق لفت �نتباهها 
للحمل���ة �ملتبن���اه. �إنها طريقة جديدة للح�س���ول �إىل �حلقائ���ق �لأ�سا�سية �أو �أهد�ف �حلمل���ة عن طريق كافة 
و�سائ���ل �لإع���الم يف وق���ت و�حد، كما توفر �أي�س���ا فر�سة لاللتق���اء بال�سحفيني و�إقامة عالق���ات معهم �أو مع 
�أي �أ�سخا����س ميك���ن �أن يح�س���رو� �ملوؤمتر�ت. وميكن  �أن تق���ود �أن�سطة �ملوؤمتر  �إىل ن�س���ر تقارير عن �ملخاطر 
�لت���ي ميك���ن �أن يو�جهها �ل�سحفيون �لذين يغط���ون �ل�سر�عات بني �لأطر�ف �ملتنازع���ة، �أو �أخبار �حلركات 

و�ملنظمات �ملختلفة يف �ليمن. 
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�إّن ه���ذ� �لدلي���ل �لذي بني �أيدينا، وه���و �لدليل �لثالث �سمن �سل�سل���ة �أدلة �لدولة 
�ملدنية �لدميقر�طية �لتي ي�سدرها �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام، بدعم من 
�لإحت���اد �لأوروبي،ياأتي ليلبي �حلاجة �إىل وجود مادة �إر�سادية �أولية تنطوي على 
�ملرجعي���ات �حلقوقية و�لقانونية �لدولية و�لإقليمية و�ملحلية حلق �لتعبري ليتو�سل 
بها �لفاعلون يف جمال حقوق �لإن�سان و�ل�سحافة و�لت�سريع لتطوير هذ� �جلانب 
�حليوي من جو�نب �حلياة �ل�سيا�سية �لدميقر�طية �ل�سحية �لتي ينبغي �أن ينعم 
به���ا �ملو�طن �ليمني بع���د �سنو�ت من �لتغييب لر�أيه بخ�سو�س كل ما يجري. ومع 
�إميانن���ا �لعميق ب���اأن حرية �لتعبري و�ل�سحاف���ة ذ�ت �أهمية بالغ���ة ، فاإنها لي�ست 
�إل عن�س���ر� و�حد� �سمن منظوم���ة من �لقيم �لدميقر�طية �لت���ي توؤ�س�س للحكم 
�لر�سي���د يف �لبلد و قو�مها �حلك���م �لد�ستوري وحقوق �لإن�سان و مبادئ �ملو�طنة. 
ويف حال غياب هذه �ملنظومة فاإن حرية �لتعبري لن تكون �أكرث من  غطاء �سوري 
م���ن تلك �لأغطية �لتي تتو�س���ل بها �لأنظمة �ل�سمولية لإ�سف���اء نوع من �ل�سرعية 
عل���ى نف�سه���ا يف مو�جهة �ل�ستحقاق���ات �لد�خلية و�خلارجية كتل���ك �حلال �لتي 

خربتها بع�س دول �ملنطقة ، وبالدنا و�حدة منها، طيلة �لعقود �ملا�سية.


