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 راسةص الدِّ ملخَّ 

، أثناء ن من حقوق اإلنساني  ن أساسي  ي  ض حق  ة تعار  وء على إشكالي  ض  راسة الط هذه الد  تسل  

ة حة في العالم العربي  زاعات المسل  ة للن  عالم العربي  تغطية وسائل اإل ةخبة وري  ، واألزمة الس  بعام  ، اص 

: هو ،سؤال مركزي  تحاول اإلجابة على ة، كما في الخصوصي   والحق   ،عبيرة الت  ي  في حر   الحق  : وهما

 ن؟ي  مة بين هذين الحق  للموا عالمي  بعها اإلن يت  تي يمكن أماالمعايير ال  

قضايا عالجتها المحاكم  ،لراسة في الفصل األو  ؤال، استعرضت الد  ولالجابة على هذا الس  

رت مع تي تطو  ال   ،ةي  قدير سلطة القضاة الت  من  انطالقا   ،نسانة لحقوق اإلي  ة والمحكمة األوروب  الغربي  

 . عبيرة الت  ي  في حر   والحق   ،ةفي الخصوصي   ر الحق  تطو  

ذي ال   ،ةفي الخصوصي   د للحق  ة عدم وجود تعريف ثابت ومحد  راسة إشكالي  حت هذه الد  ووض  

 .ةصعوبة تحديد تعريف للمصلحة العام  ، فضال  عن خرى، ومن ثقافة إلى أخريختلف من بلد إلى آ

يساعدنا في  ،معيارا من الوصول إلى ن  ك  ة، تمتجارب المحاكم الغربي   واعتمادا  علىومع ذلك، 

 الثي  الفحص الث  تطبيق و  ،ة في الحدثعن طريق قياس المصلحة العام   ،العربي   عالمي  األداء اإل تقييم

 .جزاءاأل

على العالم  يق هذا المعيار الغربي  ة تطبراسة إمكاني  الد  فيه شت قاوأم ا الفصل الث اني؛ فقد ن

 ن  ، أنتيجة مفادها؛ ووصلنا إلى ةقافي  تها الث  و نسبي  ، أنسانة حقوق اإلوالجدل القائم حول عالمي   ،العربي  

يحفظ حقوق  على نحو ،قافات المختلفةمع احترامها للث   ،ةن تكون عالمي  اإلنسان بإمكانها أ حقوق

 .الفرد

من قناة  ،ةخباري  نات إثمانية عي  راسة استعرضت الد  فقد  ،ذا المعيارهوفي إطار ، وهكذا

زمة تغطيتهما األ ي ةكيفووقفت على و  ،ةعودي  ابعة لدولة الس  وقناة الحدث الت   ،ابعة لدولة قطرالجزيرة الت  



  ذ
 

لت إلى نتيجة، تتمث لقارير بالمعيار، هذه الت   تفحصو ة، وري  الس    ،حايار الض  استغالل صو في  فتوص 

ة هداف سياسي  لخدمة أ ؛ةنساني  تهم وكرامتهم اإلوانتهاك خصوصي   ،ساء واألطفالة الن  خاص  بو 

 .ةيدولوجي  وأ
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: Abstract 

       This study focuses light on the  contention between two basic human 

rights during media coverage of armed conflicts in the Arabic world and the 

Syrian crises in particular, they are: The right in freedom of expression and 

the right of privacy. It tries to answer a central question which is: What 

Standards can the media professionals  follow to compatibility between the 

two rights.                                   

                                                            .                                               

       To answer this question, The study reviewed in the first chapter number 

of cases that treated by the western courts and the European court of  human 

rights Based on the judges discretionary authority that developed with 

Evolution of the right to privacy, and the right in freedom of expression.        

                                     

      

       The study also cleared the problem  in finding specific definition for the 

right you privacy, which differ from country to another, and from culture to 

another, As well as the difficulty of defining the public interest.                      

                              

        However, depending on the experiments of the western courts, we 

managed to reach a standard help us to evaluate  the performance of the 

Arabic media, by Measuring the public interest in the event, and apply the 

three part test.                                                                                                      

      The second chapter, the study discussed the possibility of applying this 

western standard on the Arab world, And The Controversy over the 

universality of human rights, or cultural relativism. And we have come to the 

conclusion that human rights can be universal with respect for different 

cultures in, In a manner that preserves the rights of individuals.                       

                                                      

 



  ز
 

      Thus within  this standard, the study review eight news samples, 

from Al-Jazzera channel that affiliate to Qatar state,  and Al-hadath channel 

that affiliate to the kingdom of Saudi Arabia, and stood on how they covered 

the Syrian crises, and examined those reports according to the standard in 

which I reached to conclusion that both channels exploits the images of 

victims, especially women and children, and violated their privacy and their 

human dignity, to serve political and ideological goals. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 مةالمقدِّ *

ر ة تطو  في عملي   ساسي  أفهو ركن  المختلفة؛ في المجتمعات ا  ساسي  أو  ا  كبير  عالم دورا  اإل يؤد ي

في كسر يساهم  الفضائي   البث  أخذ ات القرن الماضي، منذ مطلع تسعيني  فمها، ة وتقد  المجتمعات العربي  

نسان حقوق اإلحداث ورصد انتهاكات لتغطية األتاح المجال أما  ؛ة لإلعالمياسي  لطة الس  احتكار الس  

رت ها كس  بأن   -على وجه الخصوص-وصف قناة الجزيرة األمر ال ذي يفس ر  ،العربي   لعالمفي ا

 . 1العربي   في الفضاء اإلعالمي  كل ها، مات المحر  

 َمن ِحهاو  ،نسانإلفاع عن حقوق اة في تمكينها للد  عالمي  سات اإلة المؤس  ي  هذه الحر   وتساعد

فهي  ونشرها؛ راءخبار واألجمع األن في اإلعالميي   ت عين  أن ها كما  ومساحة للمطالبة بحقوقهم، ا  منبر 

حافة  ،وفضح انتهاكات الحكومة ،ساتونقد المؤس   ،عالم الجمهورإجل أة من ضروري   كيف ال، والص 

  !؟لمجتمعا فيثير أة وتلما تملكه من قو   ؛ابعةلطة الر  الس   هي

 ؛ةلحياة الفرد الخاص   تهديدا   تشك لها ن  أ ال  إ ،عالملإل ةيجابي  ة اإلهذه القو  فوائد غم من وعلى الر  

لهما ،نسانين من حقوق اإلين مهم  صادم بين حق  ت  ال يجةنت  الحق  : وثانيهما ،عالمة اإلي  في حر   الحق   :أو 

القنوات أخذت ، م 2411عام ة ورات العربي  ث  فمنذ بداية ال ،ةنساني  الكرامة اإل /ة في الخصوصي  

سياسته  قَ ف  وَ  كل   ،ةرات الميداني  طو  حداث والت  على تناقل األتتنافس فيما بينها، ة ة العربي  خباري  اإل

ة ري  و زمة الس  زاعات، وكان لألبمشاهد قاسية ومؤلمة لضحايا الن  تغرق ات الفضائي  ما جعل  ؛تهيدولوجي  أو 

 ،ة، فعلى سبيل المثالخباري  يمة اإلة والقة المصلحة العام  بحج   ث  بَ تي ت  ال   ،نصيٌب من هذه المشاهد

صورة طفل الوعر تستحضر صور ) :بعنوان تقريرا  م،  2412آب  28عرضت قناة الجزيرة في تاريخ 

ظام على لقاها الن  أتي ال   ،الحارقةبالقنابل  را  ث  أمت يرتجف ،مشاهد لطفل عاري   يتضم ن ،(2حرب فيتنام

صيبوا بالقنابل أ   ،خرينآ طفاال  أتظهر تلتها لقطات و  ،و جسدههه أتظليل لوج دون أي   ،قولهم حد  
                                                             

1
يدّي، مفيد -  مات في الفضاء اإلعالميِّ العربيّ . م 3002. الزَّ ليعة :بيروت. الجزيرة كسر المحرَّ  .30: دار الطَّ
2
   https://goo.gl/Ac1N22: لمشاهدة التَّقرير كامالا : قناة الجزيرة. م 3012آب .30. فيتنام حرب صور تستحضر الوعر طفل صورة 

https://goo.gl/Ac1N22
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مع إظهار  ،طفالأعرض جثث استمر ت في  ه الن قطة، بلالمشاهد عند هذ ، ولم تنتهِ نفسها الحارقة

 .ةهم اإلنساني  وكرامتاحترام لحقوقهم  دنىدون أ ،وجوههم

يندرج تحت  ،هذه المشاهدعرض هل  :لءيجعلنا نتسا ،كثيرمثله قرير و هذا الت  وهكذا، فإن  

ة الخصوصي   حايا فيعلى حقوق الض   نتهاك وتعد  أن ه ام أ ،شرعالم في الن  اإل عبير وحق  ة الت  ي  طار حر  إ

 ،ةمهم  السئلة هذه األمثل جابة عن اإلتسعى وتحاول  ،راسةهذه الد  ومن هنا، فإن  ؟ ةنساني  اإل ةكرامالو 

 ،(المصلحة العامة)مفهوم وتوضيح  ،عالمة اإلي  وحدود حر   ،ةمن خالل تحديد مفهوم الخصوصي  

صوال  إلى ، و ةفي الخصوصي   لحق  اعند انتهاكهم تبريرا ، ن و ي  عالماإل قد مهاتي يال   ،(ةخباري  القيمة اإل)و

 .حقوق اإلنسان، ومدى مراعاتها ةقارير اإلعالمي  من فحص الت   ننايمك   ،معيار

 راسةة الد  ي  هم  أ 

ن من يساسي  أين حدود حق  تناولها  :هاهم  أ ،سبابلى جملة من األإراسة ة هذه الد  ي  هم  أترجع 

 ومصلحة ،مصلحة الفرد :هما رئيستين،ران عن تعارض كبير بين مصلحتين يعب   ،نسانحقوق اإل

ا الث انية؛ ؛ فاألالمجتمع ة، وعدم انتهاك الكرامة والخصوصي ة، وأم  ولى ت عنى بالحفاظ على الحياة الخاص 

راسة هذه الد  وفضال  عن ذلك، فإن   ،و المساس بهاأدون تقييدها  ،عبيري والت  أة الر  ي  ضمان حر  فت عنى ب

، زاعاتأثناء تغطية الن   ،العربي   عالمي  األداء اإل، يمكن االستفادة منها في تقييم بمعايير تسعى للخروج

 ثرا  أتترك  ن  أ الد ارسةتأمل و  .الس ابقين ينمحاكم نظرت في الحق  بقرارات ستعانة وذلك من خالل اال

 .لبحوث اخرىدراستها بذرة تكون ف ؛ةراسات العلمي  في الد  وبصمة 

 

 

 



2 
 

 راسة ة الد  شكالي  إ 

ة حتمالي  او  ،ةفي الخصوصي   والحق   ،عبيرة الت  ي  في حر   الحق  حدود  فية اإلشكالي  تكمن 

باعها ت  عدم وجود معايير ثابتة نستطيع ا، و حةل  سَ الم   زاعاتن  ة للاإلعالمي  غطية ت  الثناء ، أاتعارضهم

  .نتهاكحايا من أي  االض   للحفاظ على حق  

األساسي ة، لم تستطع  ةعالج اإلشكالي  ا محاولته ثناءأومن الجدير بالذ كر، أن  هذه الد راسة، 

ين نتهاك اإلعالمي  ، ومن َثم  تطبيقها في حالة اةالعربي  المحاكم إلى وصلت  قضايالى الحصول ع

 .زاعات في العالم العربي  لن  طيتهم اأثناء تغ ،حاياة الض  لخصوصي  

 وقرارات ،ةالغربي   المواثيق تبيئة محاولةفي ثالثة، تكمن  ةشكالي  إ هناكوفضال  عم ا تقد م، فإن  

، االنتهاكات ظاهرة ساعات   رغم ،معاييرإلى مثل هذه ال يفتقر ،عربي   سياق في ةجنبي  األ محاكمال

؛ ما دفعنا إلى لعربي  ا بيعالر   ىسم  ي   ما انطالق منذ ،ةالخصوصي   فراد فياأل حق  فيما يت صل ب ة  خاص  وب

منها في وضع  واإلفادة ،ة لحقوق اإلنساني  وروب  ة والمحكمة األغربي  المحاكم الرات االعتماد على  قرا

ة راسات الغربي  الد  و  ،، من جهةليس باألمر العسير تلك القضايافالوصول إلى مثل  المعايير؛

 .، من جهة أخرىكثيرة هذا الموضوعفي صة المتخص  

   راسةسئلة الد  أ 

   خرين في اآل وحق   ،عبيرة الت  ي  في حر  ه مة بين حق  للمواء بعها اإلعالمي  ن يت  أتي يمكن ما المعايير ال

 ،عبيرفي الت   اه\هحق  حفظ بصورة ت ،مات في العالم العربي  زاعات واألز ن  ثناء تغطية الأ ،ةالخصوصي  

عالم الجمهور باألحداث  ؟ةخصوصي  الة في حي  الض   وحق   ،وا 

   ؟زاعات في العالم العربي  أثناء تغطية الن   ،خرة أحدهما على اآلكيف يمكن تحديد أولوي 

    ؟ني  صادم بين الحق  ة في عالج هذا الت  لي  و  ة والد  ما دور المحاكم الوطني  
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    ة؟ات العام  خصي  والش   ،وبين المشاهير ،ة بين الفرد العادي  هل تختلف حدود الخصوصي 

    جندات؛ لتحقيق أينوري  صور ضحايا الس   (الحدث)و (الجزيرة)ة اري  ات اإلخبت الفضائي  هل استغل           

 ؟ةسياسي  

    ؟فرادألة اخصوصي   حفي  جلها الص  أتي ينتهك من ال   ،ةد المصلحة العام  حد  تي ت  ما المعايير ال 

   ة الحرب؟حالفي  حاياة الض  حترام خصوصي  ا مع ،إعالم الجمهور بالحدث حفي  لص  يمكن لكيف 

   راسةالد   اتفرضي 

؛ ةي  ة والمحل  المحاكم الوطني  إلى حاالت وقضايا وصلت  البحث في ن  أ د راسةفترض الت

هة لة عالمي  المواثيق اإلفعالجتها، فضال  عن  فادة يمكن اإل ،معاييرلى إقد تقودنا  ،حفي  لعمل الص  الموج 

دون  ،عبيرة الت  ي  مع ضمان ممارسة حر   ، من جهة،تهنسان في خصوصي  اإل حفاظ على حق  لفي ا منها

ة عن مختلف حالة يجب تقييمها بصورة كل   ن  الد راسة كذلك، أتفترض كما  ، من جهة أخرى،تقييد أي  

 .الخاص  بها ياقلس  ا قَ ف  ، وَ خرىاأل

تزويد  :منها عديدة، هدافألتحقيق  ؛عبيرة الت  ي  ها في حر  حق  تمارس  ،ةعالمي  سات اإلالمؤس  ف

 ،هذا الحق  ثناء ممارستها أو  ،نةبقضايا معي   ي العام  أة الر  بئتعو  ،ةي  ة والمحل  ت العالمي  فراد بالمعلومااأل

ة والكرامة في الخصوصي   الحق  هو  ،نسانمن حقوق اإل ساسي  أجوهري و  ،خرآ تتصادم مع حق  

ر  ما  وغالبا   ،ةنساني  اإل  ة بحماية المصالح العام   ،فرادات األصادم والخوض في خصوصي  هذا الت  ي َبر 

، ةياسي  تحقيق لمصالحهم الس  في حقيقة أمرها،  ها،لكن  و ، عالمهم في اإلوحماية حق   ،للجمهور

  .ةوالحزبي   ،ةوجي  واأليدول

فت لالنتباه، أن    وبين حق   ،ةصي  ين في الخصو فراد العادي  األ بين حق   ا  ختالفاهناك واألمر الال 

 انشهرتهم ونجاحهم يعتمد ن  أل عبير؛ة الت  ي  تقييد حر  فيما يت صل ب ،ةياسي  ات الس  خصي  والش   ،المشاهير

 ،المشاهيرعند  ة ومقي دةكون محدودتة اص  حدود الحياة الخ ن  د راسة أفترض الت ،لذلكو  ؛عالمعلى اإل
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ة لحياةاتناولهم  في ،ينعالمي  اإل لدىعبير ة الت  ي  سع حر  تت   بالت الي،و  ،ةياسي  ات الس  خصي  والش    الخاص 

 .هؤالءألمثال 

ي ة؛ة في الخصوصي   الحق   ن  أ د راسةفترض الكما ت ات ي  بحر   ةمباشر  صورةصاله بت  ال ذو أهم 

 ال  إ ،خرآلى حساب ع وال يمكن تقييد حق   كل ها، في المجتمعات عالم ضروري  في اإل فراد، والحق  األ

 .أحدهما على اآلخرح بعناية سبب تفضيل توض   ،نةعي  روط م  ش قَ ف  وَ 

معلومات قبل نشر عليها، ر و المحر  أ حفي  الص  عديدة، ينبغي أن يجيب سئلة أمعايير و هناك و 

كما ، ةلي  و  ودَ  ،ةي  محل   :ةعالمي  في إطار مواثيق إ وكرامتهم، فراداألة وتنتهك خصوصي   ءو صور تسيأ

 ،ةالعام  عبير والمصلحة ي والت  أة الر  ي  طار حر  في إندرج ي ،فاصيلهذه الت  مثل نشر  ن  أد من ك  أالت  يجب 

ة ي  وِ ه   الكشف عن روري  هل من الض  و شر؟ خص قبل الن  موافقة الش   تؤخذهل : سئلةومن هذه األ

 ؟ةنشر هذه الماد  ل ساسي  افع األخص؟ وما الد  الش  

على  الملقاةة ة اإلنساني  ة االجتماعي  لمسؤولي  َوف َق ا- حفي  الص   ما يتمت ع بهد راسة إلى التشير و 

 ،تهمي  وِ ه  عن كشف أو ال ،عدم تصويرهمتتمث ل في  ،حاياة الض  خصوصي   من إمكاني ة  لمراعاة -عاتقه

 َعب َر  ،إلعالمهم بما يحصل افيةصورة كب ،تزويد الجمهور بالمعلوماتيقوم ب نفسه، الوقتفي و 

 .تظهر سقوط ضحايا نتيجة العدوانو  ،مارالد  تكشف حجم  ، أو مشاهد مصو رة،و صور، أمقابالت

 راسةة الد  منهجي  

لهما ،نسانوق اإلن من حقي  ساسي  أن ي  نشأة حق  في  عنى بالبحثت   ،ةراسة كيفي  هذه الد    الحق   :أو 

 . ةنساني  ة والكرامة اإلفي الخصوصي   الحق  : ثانيهماو  ،عبيرة الت  ي  حر  في 
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لَ  ِت وقد تتب عَ   كيفو من، مع مرور الز   همار تطو   ت  دَ صَ ورَ  ت  الد راسة هذين الحق ي ن؛ فسج 

، ةولي  ة والد  حاكم الغربي  مالقضايا من  نماذج ت  ضَ رَ عَ كما ، ةي  ة والمحل  لي  و  المواثيق الد   امهنتتضم  

لوا  ت  وتوق فَ  ،ةلخصوصي  ا عالمي ين أو أفراد  انتهكواإل لدى الحكم الن هائي  للقضاة، والكيفي ة ال تي توص 

 .إليه بناء  على سلطتهم الت قديري ة

والكشف عن  هما،تعارض وبيان مدى وتحديدها، ني  حدود هذين الحق   مَ س  رَ  د راسةحاول التسو 

بعض  ريستف يستلزم ما ؛زاعاتة في حالة الحروب والن  خاص  وب ،عارضت  ولى بالحماية عند الأهما ي  أ

رتي المصطلحات ال   المصلحة )و ،(المعرفةالجمهور في  حق  )من مثل  ،ةانتهاك الخصوصي   تبر 

  (.ةالعام  

 :وقد جاءت هذه الد راسة موز عة على فصلين

 ،ةخباري  إ نات  عي  يمكن االعتماد عليها لفحص  ،معاييرالد ارسة فيه  قد م؛ فتلو  أم ا الفصل األ

 .حاياة الض  خصوصي  ، في مجال حفظ ةات اإلعالمي  لتقييم الفضائي  يجري عرضها في الفصل الث اني؛ 

المتلفزة  بعض المواد   عارضة  ، ا  تحليلي   ا  منحنى وصفي  الد ارسة فيه  ت جهفتوأم ا الفصل الث اني؛ 

شالء صور األمن  ،ةوري  زمة الس  باأل فيما يت صل ،ةابعة لقناة العربي  ث الت  لقناة الجزيرة وقناة الحد

ا ماءوالد   حايا مةتنتهك كرا، وغيرها مم   ؛رةو  صَ الم  والمشاهد تلك المقاطع  تهم، ومحل لة  وخصوصي   الض 

تي ال   ،يرا بالمعايالتزامه ، من جهة، والكشف عن مقدارنسانلحقوق اإلمدى مراعاتها لوقوف على ل

أ ف ِرَد تي ال   ،عبيرة الت  ي  في حر   والحق   ،ةفي الخصوصي   لحق  مفهوم اعلى تحليل  بناء   ،راسةد  دها الستحد  

 .لالفصل األو   لها

على وجه  ،ةابعة لقناة العربي  الت   الجزيرة وقناة الحدث تيتغطية فضائيعلى  سةار الد  زت وقد رك  

جندات أل والت ابعة ،والمثيرة للجدل ،ةة المهم  هما من المنابر اإلعالمي  ألن  دون غيرهما؛ الخصوص 
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هات على تغطيتهما وج  هذه الت  وانعكاس مثل  ،(ةعودي  الس  )و (ةالقطري  )، من مثل األجندة ة مختلفةسياسي  

 ا  تقني   را  هناك مبر  فضال  عن ذلك، فإن  و  راسة،هذه الد   عيهتد  وهذا ما  ،ةوري  ألزمة الس  ااإلعالمية 

 ،م 2412منذ عام  ،قاريرة والت  ة األرشيفي  فر الماد  اتو وهو أال  دون سواهما، تينهاتين الفضائي   الختيار

 .(اليوتيوب)لهما على ة سمي  ة الر  لكتروني  القناة اإلعلى 

من دمار  وال تزال، ياسور  شهدتهما ؛ فهو عائد إلى ة  دراسي   حالة   ةوري  الس  ألزمة اختيار ا اأم  و 

لت  ،نى اآلحت  م، و  2411راع عام منذ بداية الص  ، شبه كامل سوريا إلى ساحة حرب لقوى فقد تحو 

لي ة؛  ، فَدو  يراني  وجماعة حزب اهلل الل بناني  يمث ل الط رف الن ظام الس وري  ال ذي يحظى بدعم  روسي  وا 

ل ا ، و األو  فتمث ل  حدة وتركيا وبعض دول الخليج؛تحظى بدعم الواليات المت   فصائل المعارضة ال تيأم 

، تسعى ، ولكل  دولة من هذه الد ول أهدافها وخططها وأطماعها في المنطقةالط رف الث اني في الحرب

راع، وال  وفضال  عن ذلك، فإن   ،ةبشري  الة و ي  ماد  الخسائر على تحقيقها مهما كانت الفوضى، وِحد ِة الص 

ة ي  حر  حق  : ني  عكس تصادم الحق  ي ما ؛وساكنيها ن الس وري ةمدالشر صور نكثافة المتلق ي يالحظ 

 لفَ أ 44زاع بمقتل أكثر من ب الن  قد تسب  كيف ال، و  ة،واضح صورةب ة،الخصوصي  حق  و  ،عبيرالت  

ةلي  و  مة العفو الد  تقرير منظ   َوف قَ  ،مليون شخص 11كثر من ، ونزوح أةضحي  
  !؟3

 

 

 

 

 

                                                             
3
ْوليَّة. م 3012. حالة حقوق اإلنسان في العالم  مة العفو الدَّ  .302ص: لندن. منظَّ
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 1 .  عبير ة الت  ي  حر   في الحق  و  ةفي الخصوصي   الحق 

 مةالمقد  -

بعض  وذلك بتطبيق ؛ةالحياة البشري  بدء منذ ، ةنسان بصورتها البدائي  فكرة حقوق اإل ت  دَ جِ و  

لت هذه تحو   م  ثَ ومن  ،مةاكر بعيش الجل أمن  ،كرامتهنسان و تي كانت تحمي اإلال   ،ةرفي  لع  القواعد ا

مواثيق تحمي  ،ةول الغربي  في بعض الد   ،قد ظهرت في القرون الوسطىف ؛ةنصوص قانوني   إلى القواعد

نا  نجلترا، إفي  م، 1215ذي صدر عام ال   ،(4ماجنا كارتا)برزها  ميثاق من أ ،نسانحقوق اإل  متضم 

 خرى تحمي الكنيسة من سلطة الملك،أو  ،ةي  قطاعبقة اإللط  إلى االمنتمين بالء و تحمي مصالح الن   مواد  

صبحت بعض أ ،وبعد قرون ،ولكن  كاف ة، طبقات المجتمع لالحقوق لم يكفل الميثاق وهكذا، فإن  هذا 

 ةمثل الماد  جميعهم، من عب فراد الش  أل على درجة من األهم ي ة، ةقطاعي  بقة اإلة بالط  صلالمت   المواد  

و أ ،نفيه وأ ،ص منهخل  و الت  أ ،و حبسهأ ،شخص حتجاز أي  اال يجوز " :هأن  ت على تي نص  ال   ،31

  5".بمقتضى قانون البلدو  ،قرانهأمام أ ةعلى محاكمة قانوني    بناء  ال  إ ،شكالشكل من األ ه بأي  ؤ يذاإ

قوق تي صدرت لحماية حال   المهم ة،من المواثيق القديمة واحدا  ( 6ميثاق االستقالل)وي َعد  

 م،1552عام فقد صدر ! ؟حدةلواليات المت  اتاريخ في ؛ كيف ال، وهو من أهم  المواثيق نساناإل

  .7هم في اختيار حكوماتهموحق   ،ةي  اس في الحياة والحر  الن   حق   تكفل مواد   متضم نا  

ره عن غي امتازقد ف م؛1581ادر عام الص   ،نسان والمواطن الفرنسي  عالن حقوق اإلأم ا إ

قد ف ،انتهاك وتحميها من أي   ،وتكفلها ،نساند حقوق اإلتحد   ،ةماد   15ن تضم   إذ، ةمولي  ش  الوح و بالوض

                                                             
4
ل وثيقة إنجليزيَّة، صدرت عام : اجنا كارتا أو الميثاق العظيمم  م، وهي تحتوي على بعض القوانين، الَّتي تحفظ حقوق اإلنسان، 1315أوَّ

 .بالمحافظة على مصالح النُّبالء -حسب القانون اإلقطاعيّ -وُتلزم الملك 
https://goo.gl/7yhurz : 27/8/2017: Retrieved on Magna Carta. The great charter.  5

 
6
رائب،  ة، على زيادة تكلفة الضَّ د بعض المستعمرات الخاضعة للحكومة البريطانيَّ وعدم  صدر ميثاق االستقالل في الواليات المتَّحدة، بعد تمرُّ

ة، الَّتي انتهت بانتصار المستعمرات، وتبّنيها تمثيلهم في البرلمان البريطانّي، وخوضها حرباا ضدَّ بريطانيا، ُعرفت با لحرب الثَّوريَّة األمريكيَّ
 .مبادئ إعالن ميثاق االستقالل

7
ْولّي لحقوق اإلنسان. م3017. سعاد، رابح   .أطروحة دكتوراه. الجزائر. جامعة أبو بكر قايد. الجزائر والقانون الدَّ

https://goo.gl/7yhurz
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تكون  ،ةفروق اجتماعي   ي  أالحقوق، و  ن فييمتساو  ،حرارا  أاس يولد جميع الن  " :ولىته األفي ماد  جاء 

 ".8ةعلى اعتبارات المصلحة العام   بناء  

بذلك، ، و بظهور مواثيق جديدة تضمنها؛ ا  تدريجي  تطو رت  على حالها، بل حقوقالولم تبَق هذه 

ة الحرب العالمي   بعد ،ا  لي  دو   خذت طابعا  ات  إذ  ،ة في عصرنا الحالينسان نقلة نوعي  حقوق اإلشهدت 

الحال  وكذلك ،نسانحقوق اإل تخص   ا  عديدة،ن ميثاقها بنودتضم   ذيال   ،مموتأسيس عصبة األولى األ

نسان حقوق اإلعلى احترام  اد ميثاقهك  أ ال تي ،حدةمم المت  األ أةانية ونشة الث  الحرب العالمي   في أعقاب

 . 9، وتعزيزهاوحمايتها

 من الحقوق األساسي ة لإلنسان؛( عبيرالت  ة ي  في حر   الحق  )و ،(ةفي الخصوصي  الحق  )وي َعد  

 .ارسة بالت عريف، والبحث، في هذا الفصل على وجه الخصوصتتوق ف عندهما الد  سومن هنا، 

 ؛ءخالف بين الفقهاالموضع  ،تعريف الحق   ال  و  أيستوجب  ي ن،الحق   ينهذ أسيس لتعريفالت  و 

 ،لطةو الس  أالقدرة  من انطالقا  نظر إليه ال تي ت ،ةرادي  ة اإلظري  الن  المنبثق من  خصي  فهناك المذهب الش  

 .10صفة تلحق بصاحبها الحق   ، وبكلمات أخرى، فإن  القانون لىإ استنادا   خصيمتلكها الش  تي ال  

مصلحة يحميها القانون،  الحق   يرىة المصلحة، ذي يتبع نظري  ال   ،وهناك المذهب الموضوعي  

 ه،نركاأمن  ا  باعتباره ركن ،الحق  هذا قانون يحمي  مقابل ،صاحب الحق  لهناك مصلحة  ن  أ: بمعنى

 .11هحق   صاحب الحق   ينالَ ل ؛ةكرفع دعوى قضائي  

                                                             
.gl/RafYjthttps://goo  

 
Declaration  of human and civic rights of 26 August 1789. Retrieved: 26/8/2017:
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9
حمن، شيزراد  ر الّتاريخّي لحقوق اإلنسان. م3013.عبد الرَّ ة. التَّطوُّ  .325-357: العراق-الجامعة التِّكنولوجيَّ
10
 .2-5: الجزائر ة،المطبعيَّ  للفنون ةالوطنيَّ  سةالمؤسَّ  ،الحقّ  ةنظريَّ  ة،نونيَّ لقاا العلوم إلى المدخل .1992.  فريدة ديمحمّ ، زواوي  
11
 .7-2: المرجع الّسابق 

https://goo.gl/RafYjt
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؛ فينظر والموضوعي   ،خصي  الش   :ابقينذي يدمج بين المذهبين الس  ال   ،ا المذهب المختلطم  أ

هو القدرة  الحق  وبكلمات أخرى، فإن   ،مصلحة يحميها القانونو  ،ةرادي  إسلطة بوصفه  الحق   إلى

 .12يكفلها القانونتي يحميها و ال   ،جل تحقيق مصلحتهأمن  ؛نسانة الممنوحة لإلرادي  اإل

 ،رادةعتماده على اإلال ؛خصي  المذهب الش  قد انت ِقَد ف ؛ةيدعد انتقادات  وقد القت هذه المذاهب 

د قِ ت  فان   ؛ا المذهب الموضوعي  م  وأ ،كالمجنون مثال   ،رادةيملك اإلن لم يكن ، وا  حق  يملك النسان إ كل  ف

 ،جزاء الحق  أمن  ا  جزءانطالقا  من كونها  ها،والقانون يحمي ،ساس لوجود الحق  حة هي األالمصل ألن  

 .وجود الحق   تعق بالحماية  ن  أل أ؛وفي ذلك خط

  ،(DABIN) لفقيه الفرنسي  ، تبن اها اة جديدة حديثةظهرت نظري  فقد  ؛هذه االنتقاداتلونتيجة 

ما  ة؛قانوني   صورةب فرديمنحها القانون لل زة  ومي   سمة   يرون الحق  وفيها، ، من بعده غلب الفقهاءأبعها وات  

 ، يجب أن يحترمهاليوبالت   ه،ل مستحق  ه ن  ألدى الجميع  ا  يكون متعارفو  ،فصر  في الت   يعطيه الحق  

 .13ضرر لصاحب الحق  أي  ب بسب  يمتنعوا عن الت  و  خرون،اآل

صاحب هو  ،من وجود شخص بد   وال ،ها القانونر  عن سلطة يق تعبير الحق   وهكذا، فإن  

مثل من  ،ةي  قد تكون ماد   ،دةقيمة محد  ه، ولكل  حق  ات الكتساب حقوقصالحي  ال ذي يمتلك  ،الحق  

مة و سالأ ،ةنساني  الكرامة اإلة و الخصوصي  في نسان اإل كحق   ،ةمعنوي   وقد تكون ،عقارالو أمنزل ال

 ،لهملكا   يءهذا الش   انطالقا  من كون ،هحق  بخص االستئثار الش  يستطيع  ،ةي  الحقوق الماد  ف ؛جسده

ا  به و  المساس عدم انتهاكها و ب اآلخرينن يلزم أيستطيع ف ؛ةما الحقوق المعنوي  أ، وحده دون غيرهخاص 

 .14بهاف صر  الت  و  عنها، نازلخص الت  طيع الش  تسوال ي ،امهاواحتر  ،بها

 

                                                             
12
ة الحقّ -مدخل إلى القانون. 3010. سعد، نبيل   .10ص. منشورات الحلبّي الحقوقيَّة. نظريَّ
13
 .11ص. المرجع الّسابق 
14
 .32-17ص: العربيّ  الفكر ارد ،للحقّ  ةالعامَّ  ةظريَّ النَّ  .1990. سرور، شكري 
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 1.1:   ةي الخصوصي  ف الحق 

فهو  ؛خرىة األمقارنة بالحقوق الفردي   ،ا  مفهوم حديث نسبي   ،ةفي الخصوصي   مفهوم الحق   ن  إ

ة والقوانين لي  و  المواثيق الد   اهكفلتال تي  ،ةروري  ض  الو  ةمهم  الة جتماعي  اال قيمالو  ةري  من الحقوق الجوهواحد 

؟ةي  الوضع  .جريمةي َعد   ،به و مساسأ ،له نتهاكا ي  أو  !؛ كيف ال، وهو حق  أساسي 

عريفات والت   ،ونشأته ،ة عن بداية هذا الحق  عطاء لمحة تاريخي  إ الد ارسةحاول تس ،وفيما يأتي

 فعلبِ  ؛مريكا وفرنساة في أر مفهوم الخصوصي  تطو  ، و ة المختلفةاريخي  قافات الت  الث   رَ ب  عَ  ة لهظري  الن  

 ؛ةفي الخصوصي   عت من نطاق حماية الحق  وس  فما كان منها إال  أن  ،حاكمهامإلى قضايا وصلت 

 سةار الد  ح ستوض  في هذا المجال، ومن َثم   مواطنيهالحماية و ول صرامة الد  أكثر من  فرنسا لتصبح

لتوضيح كيفي ة  ؛ةلي  و  المواثيق الد  متوق فة عند ة، ة العام  خصي  والش   ة الفرد العادي  الفرق بين خصوصي  

 .الحق  هذا  ضمانها

 ةلمحة تاريخيَّ  

فال  ،ةحد الحقوق األكثر إشكالي  جعله أي ؛ةحول مفهوم الخصوصي   ظري  الن  وافق غياب الت   إن  

باختالف  ةقافي  ة والث  جتماعي  ره باالختالفات االتأث  ل وذلك ، يمكن االستناد إليه؛وجد تعريف معتمدي

ذي هو ال   ،و للمجال الخاص  ة أوممارستها تعكس حمايتها للخصوصي   ،يمهامفاه ثقافة كل  لفالز من، 

  .المجال العام   نقيض
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ق بين المجال يفر الت   في إطار ،ةناقش فكرة الخصوصي   ن  مَ  وائلر أرسطو من أالمفك   وي َعد  

جال مفي ال ، على أن هر المنزلولة خارج إطايشارك في شؤون الد   ن  مَ كل   ونظر إلى ،والخاص   العام  

ا العام    . 15هو في المجال الخاص  ف ؛يدير أعماله داخل منزله وما يحتويه ن  مَ ، أم 

ما يمي ز العام  عن : "، إلى أن  (في الحر ي ة)أم ا المفك ر جون ستيوارت ميل؛ فقد ذهب في كتابه 

، هو مبدأ عدم الض رر ل في شؤون المواطنين، إال بهدف  ؛ ما يعني أن ه ال يحق  "الخاص  للس لطة الت دخ 

حمايتهم من أي  أذى وضرر، وبالت الي، فإن  أي ة ممارسات ال ينشأ عنها أذى، ت َعد  في المجال 

 . 16الخاص  

 ، (العام  ) :ني  للمجالَ  مغايرا   جون لوك شرحا   نجليزي  ر اإلطرح المفك   ،ابع عشرالقرن الس   وفي

 ،يادة عليهاوالس   ،ة جسدهالفرد في ملكي   حق  ومؤك دا  على ة، على فكرة الملكي   عتمدا  ، م(الخاص  )و

 . 17ةموارده الخاص  ته وملكي  

ة مقالة قانوني   تساعدقد و  ،ةجتماعي  رات االغي  لت  ، َوف َق ار هذا الحق  تطو   ،منومع مرور الز  

على  The Right of Privacy): )بعنوان ،(ايسلويس براند)و ،(صماويل وارين)ن اكتبها المحامي

حف ازدياد مبيعات الص   -اسع عشراني من القرن الت  صف الث  خالل الن  - المحاميان الحظ إذ ؛رهتطو  

ستخدام الالكاميرا المحمولة ل م1884عام  ،(كوداك)زامن مع اختراع شركة وذلك بالت   ة،ملحوظ صورةب

ة لحياة التفاصيل نشر  في سبيل ؛رطو  الت   حافة هذاالص   واستغالل، العام   بما فيها من  ،اسلن  الخاص 

  .18كل ها ياقةدب والل  حدود األمتجاوزة  ،فضائح

                                                             
15

Judith, Decew. 2002. Privacy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 
P3 

On Librity. United kingdom. P50..1295 16John stuart, Mill.  
17

ة بين الفكر القانونّي والفلسفة. 3017. موافي، تامر  يَّة الفكر. مفهوم الخصوصيَّ سة حرِّ : استرجع بتاريخ. مصر. والتَّعبير مؤسَّ

14\5\3012 :https://goo.gl/vPJ2dF   
18

Daniel J. Solove. 2006. Brief history of information privacy law. George Washington University Law 
School. 

https://goo.gl/vPJ2dF
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بكشف  ؛سرتهأة ته وخصوصي  خصوصي  امي وارين ما حصل معه من انتهاك المح استغل  وقد 

 وكتبا ،محامي لويس براندايسلى شريكه الإذهب فما كان منه إال  أن  ،ةتفاصيل عن حياتهم الخاص  

 ،والجرائد المطبوعة ،ةور الفوري  الص   :مثل الحديثة، من ختراعاترا فيها عن قلقهم من االعب   ة  مقال

  .فرادة لألخصي  د بجمع المعلومات الش  تهد   تيال   العديدة، جهزةاألوغيرها من 

ظهار ، في إبراندايسو  وارينميي ن يتمث ل في رغبة المحا ،من هذه المقالة ويبدو أن  الهدف

، ةهم في الخصوصي  عند انتهاك حق   ،فرادة لألالحماية القانوني   عن توفير آنذاك،القوانين  عجز

؛ فقد ناقش كنولوجياهذه الت   ة الفرد ضد  يمكن االحتجاج به لحماية خصوصي   ،يجاد مبدأإبوالمطالبة 

والن قلة الن وعي ة ال تي  ،في الحياة والممتلكات الحق   ،وتحديدا   ،كي  مرياأل ر القانون العام  تطو   المحاميان

حق قها، بانتقاله من حماية الممتلكات الملموسة، إلى حماية مثيلتها من غير الملموسة؛ ففي البداية 

ر مع تطو   ،حاسيسة لألاالعتراف بالقيمة القانوني   كان ، ومن َثم  ي  ل الماد  دخ  الت  كانت الحماية من 

 ،راتغي  ف القانون مع هذه الت  ضرورة تكي   إلىشار الكاتبان وهكذا، فقد أ ،الحياة واالختراعات الحديثة

 . 19ة الفردخصوصي  تي ساهمت في انتهاك ال  

 كل   وبحق   ،ةفي الخصوصي   عتراف بالحق  جل االأناضال من لم يكتِف المحاميان بذلك، بل و 

حماية بوصفه  ،رساء هذا الحق  إطالبا بكما ة له في المجتمع، فسي  المة الن  ة والس  ر الحماييفرد في توف

 . فرادلحياة األ ن تعمل في سياق اجتماعي  أيمكن  ،ةة عملي  قانوني  

، وأضافت الحق  هذا وساهمت باالعتراف ب آنذاك،كبيرا   القت هذه المقالة اهتماما  وهكذا، فقد 

،ةلت أساس قانون الخصوصي  ، وشك  مريكي  ن األعلى القانو  كامال   فصال   أن  ؛ فكان من الط بيعي 

مريكي  القانون األ في ثيرا  أكثر تها المقالة األن  أبتوصف 
20 . 

                                                             
19

Warren and Branders. 1890. The right of Privacy.  Harvard law review. Vol: VI-No5.  
20Galancy J. Dorothy. 1979. The invention of the right of privacy. Arizona law review. Vol21. N1. 
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 ،ة في محاكم نيويوركقضي   ،بيجل روبرسونأة مريكي  رفعت المواطنة األ م،1142عام وفي 

قد ها ن  أعت روبرسون اد  و دون موافقتها،  جاري  رويج الت  للت   ؛استخدمت صورتها ،شركة للمطاحن ضد  

ما  ؛عالناإل َعب رَ  ،وجهها ىعللتعر ف بعض األشخاص  بصورة كبيرة؛ خريةهانة والس  ضت لإلتعر  

ة سابقة شبيهة قضي   عدم وجودل ؛طلبهاقد رفضت المحكمة إال  أن   ،ةة وجسدي  ب لها بضائقة نفسي  تسب  

باالعتراف بغياب المحكمة اكتفت  فقد ،العثور على قرارات بهذا الخصوص عدم ؛ ما يفس رتهابقضي  

نصاف إلعدم  ؛ة كبيرةة ضج  ثارت تلك القضي  وبذلك، أ ،21ةشريعي  لطة الت  الس  صادر من تشريع 

الن اجمة عن ضرار لأل جيا بقانون عام  اعترفت المحكمة العليا في جور  ،عية، وبعد ثالث سنواتالمد  

دة ي  بما حصل مع الس   ةشبيه ،خرىأة ة انتهاك خصوصي  وذلك بعد وقوع قضي   ،ةك الخصوصي  انتها

نشرت صورته في ال تي  ،مينأض المواطن باولو بافيستش الستغالل من شركة الت  تعر  إذ  ،برسونو ر 

 عد تو  وقامت بتعويضه، ،ركةة على الش  فرفع قضي   ؛تهدون موافق ،عالن تجاري  َعب َر إحف الص  

موجود  بل إن ه ،ثابت حق  فإن ه  ،اليوبالت   ،في الغرائز ساسقائما  على أة في الخصوصي   المحكمة الحق  

 . 22ةخصي  ة الش  ي  في قانون الحر   ا  فعلي  

ة غالبي  أقدمت  ،ةفي الخصوصي   بالحق   المحكمة العليا في جورجيا اعترافوفي أعقاب 

 ا  انتهاكها تقر  أ ،ضرارعلى تقليدها، معترفة به، ومحد دة أربعة أ ةريكي  ماأل ةالواليات القضائي  

 : تتمث ل في ،ةللخصوصي  

ات على عملي  ذلك ر اقتصعدم ا، و ةل في حياته الخاص  دخ  و الت  أ ،ل وانتهاك عزلة الفردسل  الت   -1

 نشاط داخل ي  أل ي  ر  صوير الس  الت  و أ ،لكتروني  ت اإلنص  الت   امتدادها إلى مجالبل  ،اقتحام المنازل

 .المنزل

                                                             
21

Daniel J. Solove. 2006. Brief history of information privacy law. George Washington University Law 
School. 
22PAVESICH v. NEW ENGLAND LIFE INSURANCE CO. et al. 1905. SUPREME COURT OF GEORGIA. 
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بنشر  ،قام شخص ما ذاإف ونشرها، و محرجة عن الفرد،أة كشف حقائق ومعلومات خاص   -2

لخرآمعلومات عن شخص  من له  هبسب  بما  ،انية الث  ة اقتحام خصوصي  ل مسؤولي  يتحم   ؛ فإن  األو 

  .ضررهانة و إ

مام أه صورته وسمعته تشو   ،و اسم شخص في دعاية كاذبةأتغالل صورة اسب ؛عاية الكاذبةالد   -3

  .اسالن  

رف ي م كن الط   ما ؛اتهسراره وخصوصي  أخر على آطالع شخص إقيام شخص ب: ويعني ،االعتماد -4

 .23لو  األ ط رفة الخصوصي  برر لحاق الض  من إاني ث  ال

 اتي  بعينات والس  ي  ينت  ة في مرحلة الس  خاص  وب ،مريكافي أ ر هذا الحق  تطو   ،منمع مرور الز  و 

 ،ستور ويضمنهاكان يحميها الد  عديدة، ة قضايا مريكي  لى المحاكم األإوصلت فقد  من القرن الماضي؛

ة بأخاذ القرارات بات   متهواستقاللي  د افر قضايا تحمي األوهي   ةقضي  ، من مثل جسادهم وعائالتهمالخاص 

 رَ ب  عَ  ،رسال معلومات عن رهاناتإب ال تي أ ديَنت   م،1125عام  ،ة شارليس كايتزي  مريكالمواطنة األ

ت عن طريق وضع جهاز تنص   ،على المعلومات حقيقات الفدرالي  ، وقد حصل مكتب الت  هاتف عمومي  

 إال  أن  ة؛ فما كان منها همالمت   ضد   ،في المحكمة دليال  سجيل واستعمل هذا الت   ،في الهاتف العمومي  

ك اانتهب حقيقات الفدرالي  مكتب الت   ات همتو  ،دانتهاأتي ة ال  دل  فيه على األاعترضت  ا ،مت التماسقد  

 ،ا  ة دستوري  منطقة محمي   بمثابة الهاتف العمومي   ن  مؤك دة أ ،ت على مكالمتهانص  الت  َعب َر  ،تهاخصوصي  

شخاص من يحمي األ ،ابعالر   مريكي  ستور األتعديل الد  ى أن  ومعتمدة  عل ،ال يمكن انتهاكها ،اليوبالت  

، وقد القت هذه القضي ة آراء  مختلفة؛ رمبر  الغير الحكومة ل دخ  تومن  ،مقبولةالغير فتيش ات الت  عملي  

 هيحظر  ،ستورن صياغة قانون في الد  يعمكان المشر  إبو  ا ،قديم جراء  إت نص  الت  فمن القضاة َمن  عد  

خص الش  فإن   ،اليوبالت   ،شخاصحمي األت بصورة  ستورتعديل الد   نظر إلى ن  ، ومنهم مَ ةمباشر بصورة 

                                                             
23 William L. Prosser. 1960. Privacy. California law review .Rev: 383. Vol: 48. P25.  
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وبعد أخذ  و اعتراضها، عدم مقاطعتها، أع يتوق  ما، مكالمة إلجراء  ؛ذي يدخل كشك الهاتف العمومي  ال  

ة منطقة محمي   منتهكا   حقيقات الفدرالي  باعتبار مكتب الت   ،عيةلصالح المد   ،هائي  القرار الن   ورد ، صدر

      .24ا  دستوري  

 ،ةة انتهاك الخصوصي  وازدياد احتمالي   ،كنولوجيار الت  تطو  مواكبا   ،رطو  في الت   هذا الحق   استمر  و 

عديدة، متعل قة  مع قضاياة ي  المحل   حاكمالم تتعاملو  ،راتطو  ول لهذه الت  وقد استجابت بعض الد  

مع وجود بعض ولكن،  اس،مس من أي   لحماية الخصوصي ةين ضافت قوانأف ؛ةانتهاك الخصوصي  ب

 .لى معالجةإتي تحتاج ال   ،غراتالقصور في القوانين والث  

 ؛ كيف ال، وهذا الحق  ةللخصوصي   حماية  وضمانا  كثر القوانين أمن  القانون الفرنسي   د  عَ وي  

 !؟ةات المهني  خالقي  األبتطبيق قواعد م لَزمون فراد األ، و الجنائي  و  قانون المدني  الفي مضمون 

ولديها  ،منذ زمن طويل ،ةفي الخصوصي   الحق  بفقد اعترفت فرنسا ولم يكن هذا األمر غريبا ؛ 

 الحق  بة ل مر  و  أل إذ كان االعتراف ؛في محاكمهامعها تي تعاملت ال   ،ةوابق القضائي  تاريخ حافل بالس  

ادر ، م1828 حافة عاملص  قانون اَعب َر  ،ةالخصوصي   في ومعارضتهم نشر القضاة  لرفضالص 

في حماية  الحق   :هاأمثلت ومن، ةخصي  الحقوق الش  والمعتَرف به بوصفه أحد ، ةل الحياة الخاص  يتفاص

ضوء تفسير  فيد جاء تحديد هذه الحقوق، ، وقورةمنع استخدام الص  في  والحق   ،معةرف والس  الش  

حكام مبادئ أة القضافي ظل  تطبيق  القضاء الفرنسي  للقضايا العديدة، المت صلة بالش رف والس معة،

الفرنسي   من القانون المدني   ،ةقصيري  ة الت  المسؤولي  
25. 

ة قصيري  ت  ة الالمسؤولي   عليها مبادئ تقَ ب  ة ط  ل قضي  و  م، أ1858وت َعد  قضي ة الفن انة راشيل، عام 

وهي على فراش  ،لة المشهورة راشيلن ترسم وجه الممث  أامة رت رس  قر   فقد ؛ةلحماية الخصوصي  
                                                             

 https://goo.gl/okr7Xr 28/10/2017: Retrieve..1967.case breifstesUnited StaKatz v.
24
 

25
Kathryn F. Deringer.2003. Privacy and the Press: The Convergence of British and and French Law in 

Accordance with the European Convention of Human Rights. Penn State International Law Review: Vol.22: 
No. 1, Article 12. 

https://goo.gl/okr7Xr
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وحة، مصادرة الل  ب قرارا  ة المحكمة الفرنسي   فأصدرت ؛رغم اعتراض عائلتها هاباعت ،م  ثَ من و  ،الموت

 ، دون موافقة أهلها،لى فراش الموتوهي ع ،اسة الن  لعام  صورتها  ن ينشرأحد ه ال يجوز ألن  أورأت 

، ب حمايتهيج ،ةفي الخصوصي   ا  سرتها حق  أة و حي  للض   ن  إف وبذلك، ة،مشهور  ي ةلو كانت شخصو ى حت  

 .26واستنساخها ورنشر الص   تي تحمي حق  ال   ،1382ة الماد   ،لقانون الفرنسي  ا قَ ف  وَ وقد جاء هذا القرار 

، نموذجا  آخر للقضايا ال تي تعاملت معها المحاكم ديتريشلين مار انة ة الفن  قضي  تمث ل و 

ر سلسلة من ة بنشسبوعي  األ ديمانش ةقامت مجل  إذ ؛ ، بوصفها انتهاكا  للحق  في الخصوصي ةالفرنسي ة

رت قر   ،ةة، وفي هذه القضي  تفاصيل عن حياتها الخاص  ذاكرة  ،ديتريشانة الفن  المقاالت عن حياة 

ولم  ،دون موافقتها ،فاصيلنتيجة نشر هذه الت   ؛تي لحقت بهاضرار ال  لة عن األتعويض الممث  المحكمة 

 ؛ة كبيرةة بتعويضات مالي  ل مر  و  بل حكمت ألفحسب،  ةقصيري  ة الت  تعتمد المحكمة على مبادئ المسؤولي  

تشريع  من سن  تالها وما  ،ساة في فرنر حماية الخصوصي  كبير في تطو  ما يفس ر دور هذه القضي ة ال

 .27ةيحمي الخصوصي   ،خاص  

فت لالنتباه، أن   مصلحة ي ة ومثيالتها، قد قد مت ة في هذه القضالمحكمة الفرنسي  واألمر الال 

  .حافةالص   هم فيوحق  ، عبيرة الت  ي  حر   ين فيعالمي  اإل لى حق  الفرد ع

في  حق  بال الفرنسي   شريعي  اعترف المجلس الت   ،اتي  ينت  والس   اتي  الخمسينوصوال  إلى و 

 لكل   ن  على أ ،الفرنسي   من القانون المدني   1ة ت الماد  نص  إذ  ،ةعطاه حماية خاص  أو  ،ةالخصوصي  

مر إصدار أة للمحكمة بعطاء صالحي  إب ،ةزت هذه الماد  وعز   ،ةفي احترام حياته الخاص   الحق   ،شخص

ال فرق  ،ةفي الخصوصي   النتهاكات الحق   لوضع حد   ،ةقد تكون ضروري   ،جراءاتإبللقيام  ؛تمهيدي  

ي ة في لمحكمة لو  ،و نشر معلوماتأشخاص أل عن اصينشر تففي ذلك بين  منع و أق يتعلكامل الحر 

                                                             
26

Richardson, Megan2017. The Right to Privacy: Origins and Influence of a Nineteenth-Century Idea 
Cambridge University Press: 65-67. 

27
 .المصدر الّسابق 
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وضحت المحاكم قد أف ؛ةفي الخصوصي   ونظرا لعدم وجود تعريف دقيق للحق   ،نةنشر معلومات معي  

 ءراآلوا ،ةرفيهي  الت   ةنشطألوا ة،سر ألوا ،داقاتص  الو  ،تشمل الحب   ،ةخص الخاص  حياة الش   ن  أة رنسي  الف

ظر عن مولده الن   بغض   ،شخص كما أك دت على أن  أي  ة، ي  ح  الص   ةحالالو  ة،ار جت  الو  ،ةيني  ة والد  ياسي  الس  

، ذن صريح وواضح منهإدون  ،ةخصي  و سمته الش  أ ،ن يعترض على نشر صورتهيستطيع أ ،و ثروتهأ

المحاكم وأن   ،والخاص   في المكان العام  ومم ا تجدر اإلشارة إليه، أن  هذا القانون معمول بموجبه، 

عويض ويكون الت   ا،حق بهالال  رر على مدى الض   بناء   ،ةحي  ضرار الواقعة على الض  األتقي م ة الفرنسي  

 .28ا  ي  و ماد  أ ا  عيني  

حي ةمكان الفرد إبو ة، جريمة جنائي   ،ة في فرنساانتهاك الخصوصي  وبكلمات أخرى، فإن   ن أ الض 

من  222-1ة في الماد   م،1154قانون البرلمان عام  قَ ف  وَ  ،ةة في المحاكم الجنائي  يرفع دعوى مدني  

 عن طريق نقل ،خرينة اآلصوصي  ينتهك خ ن  مَ ال تي تنص  على ات هام وتجريم  قانون العقوبات،

موجود في ه وهو صورة لأو أخذ ، أنصاحب الش  من ذن إدون  ها،و تسجيلأ ها،يو تلق  أ معلومات،

، فرنك 344.444ة قدرها ي  وغرامة ماد   ،جن سنةالس  ومعاقبته ب ،ونقلها دون موافقته ،مكان خاص  

ة ركات والهيئات االعتباري  الش   ؛ ما يفس ر معاقبة جرمني ودرجة الاحالة الج وتتحد د العقوبة عادة، َوف قَ 

ماكن ة في األالقانون على عقاب انتهاكات الخصوصي  ، وال يقتصر ينشخاص العادي  بغرامة تفوق األ

و أ ،صور ةيحظر نشر أي   إذ ؛38ة رقم الماد   قَ ف  وَ  ،ةماكن العام  األبل يتعد اها إلى  ،ةالخاص  

رهابي  إو هجوم أخطيرة  من جريمة ا  ق جزءتوث   ،ةو صور فوتوغرافي  أ ،و مطبوعاتأ ،رسومات
29. 

 

 

                                                             
28
 :3007/13/1French Legislation on Privacy. 2007. Embassy of France in Washington, D.C. Retrieve:  

. /Ajviof goo.gl // https:   
29
 .المصدر الّسابق 

https://goo.gl/Ajviof
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 1.1.1 :ةات العام  خصي  المشاهير والش   عند ةخصوصي  ال 

المواثيق جميعها د تؤك  كما  ،جميعا   فرادألة لفي الخصوصي   نسان الحق  ة حقوق اإلفاقي  ات  تضمن 

وال  ،أي العام  الر   ال تهم   ،ومشاكلهم ،همر سراأو  ،ةفراد الخاص  حياة األ ن  أل؛ الحق  هذا على ضرورة حماية 

 ،ةسرار الخاص  األبعض قد يفيد الكشف عن  ،حيانفي بعض األ ،ولكن ،تأتي بمصلحة للمجتمع

من  ال تنتقص ىحت   ته؛تيجتي قد تنشأ نال   ،ضرارشر وبين األموازنة بين قوانين الن  قامة إيجب  ،لذلكو 

  .خرآلحساب  حق  

لى إهم بحاجة ن  أل ؛ةات العام  خصي  عند المشاهير والش   محدودا   صبحوي ،قد يضيق هذا الحق  و 

 غالبا  و  ،تهمر عن تنازلهم عن جزء من خصوصي  فطبيعة عملهم تعب   ،لجذب االهتمام ،عالموسائل اإل

 ؛ةياسي  ات الس  خصي  لش  ا ام  أ ،هرةالش   اههدف ن  أل ا؛عالن تفاصيل حياتهعلى إ اتخصي  الش  هذه ما توافق 

 ،عالمضين لإلن يكونوا معر  أ ،بدرجة معقولة ،عونهم يتوق  ن  أكما  ،تحقيق المناصب العليا فتهدف إلى

 .ينعالمي  مع اإل كثر تسامحا  أيكون بعضهم  ،اليوبالت  

زمة لالمعايير وفي ضوء ذلك، تصبح  ما  ؛ا  جد  تهم عالية خصوصي   انتهاك ثباتلمشاهير إلالال 

وهذا ما يفس ر إدراج  يجنيها المنتهك تجاري ة،تي ن تكون الفائدة ال  ألب ول تطبعض الد  يجعل 

ح بدوره  ،ةطار المصلحة العام  إتحت  ،ة عادة  ات العام  خصي  ة المشاهير والش  خصوصي   ما يوض 

هم تحقالمو  ،مام عام  مسائل ذات اهتطالع الجمهور على إهم في حق   ينعالمي  استغالل بعض اإل

 ؛عبيرفي الت   عضهم استخدام الحق  ب ءيسيفبالغ عنها، حداث واإلفي جمع األالمشاهير؛ سعيا  

دة المحاكم لم تضع معايير محد  انطالقا  من أن  و  ا،مبالغ فيه صورةب ،ةالخاص   ة المشاهيرهكون حياينتف

مع  هموتعامل ،ص  االخ مسلوكه ونمنظ  اإلعالمي ين ي ن  إف ؛ةة المصلحة العام  عالم حول ماهي  لوسائل اإل

لرغبة  شباعا  إ ؛ها جديرة باالهتمامن  أعلى  ،ةات العام  خصي  من المشاهير والش   المجموعةالمعلومات 
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لصالح  ،ةخصوصي  اإلعالم البعض المحاكم في قضايا انتهاك ، ومع ذلك، فقد حكمت الجمهور

 .30دة الفر وخصوصي   ،شروالفائدة من الن   ،ة بين المصلحةموزانالعن طريق  وذلك ،المشاهير

ز بين حياة ال تمي   -ةعام   صورةب-حافة الص  ولعل  الس بب في هذا الن وع من االنتهاك؛ أن  

نشره ضروري  وبين ما هو  ،االقتراب منهاعدم يجب  تيال   ،ةة الخاص  ياسي  ات الس  خصي  المشاهير والش  

، وفضال  عن أي العام  ملك للر   ا ، بل إن هات مستباحخصي  بهذه الش   صلما يت   كل   د  فهي تع ؛هبالغ عنواإل

وء على حياة الفرد يكون تسليط الض  إذ  ؛ةتحديد حدود الحياة الخاص  في هناك صعوبة ذلك، فإن  

فإن   ،اليوبالت   ،حتهة ذات صلة بالمجتمع ومصلللكشف عن قضي   ا  ضروري  أمرا   أحيانا ، ةالخصوصي  

 .31ولةوالد   الح العام  لص  ليجب كشفها  ،حقائقخفاء إلى إ يقودقد  ،حافةعبير والص  ة الت  ي  تقييد لحر   أي  

 ، Miami Heraldةمريكي  أنشرت جريدة إذ  م،1185عام وخير مثال على ما تقد م، ما حدث 

 ،امرأةبة رعي  ش  الغير وعالقته  ،جاري هارت ،ةي  مريكاسة األئح الر  لمرش  ة خاص  الحياة التفاصيل 

 امهاهوات   ،حيفةد هارت ما فعلته الص  اانتقوعلى الر غم من  ،وهي على البحر ،صورهاودعمتها ب

كون ذات تي قد تال   ،فاصيلها في نشر هذه الت  حق  ، معتمدة على دافعت عن نفسهاإال  أن ها  ،شهيربالت  

ر قد يؤث   ،ف يقوم بهتصر   ي  أو  ،مريكي  حد رموز المجتمع األأح هارت المرش   وصفِ ب ؛يناخبلن  أهم ي ة ل

أي العام  الر   في
 إن  كان ؛ةة عام  ة لشخصي  الحياة الخاص   أن تقتحمحافة للص   مسموحا   ، وبذلك، يكون32

 .المجتمع مستقبال   ذا تأثير  فية خصي  الش   تهسلوب حياأ

 

 

                                                             
30 Nordhaus, Jamie. 2007. Celebrities Right to privacy. How far should the paparazzi Be allowed to go. 
Vo18. P286.   

31
ة للشَّخصّيات ال. صحافة اإلثارة. 3010. الباز، محمَّد   .320-300ص. مصر. مكتبة جزيرة الورد. عامَّةمعالجة شؤون الحياة الخاصَّ

Jim McGee, Tom Fiedler and James Savag. 2015. From the Herald archives: The Gary Hart story: How it 
happened. Miami herald. 32
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 1.1.3 :ةفي الخصوصي   ة للحق  ظري  فات الن  عريلت  ا 

تي تسعى ال  كل ها، رغم الجهود  ،ة موضوع جدلفي الخصوصي   حق  للة ظري  س الن  س  األ ال تزال 

ناتج عن اختالف  ،والجدل االختالفلعل  الس بب في و  ،د لهذا الحق  تحديد مفهوم موح  نحو 

 تضارب حق  وغالبا  ما ي ،خرإلى آمن شخص  ذلك،كنطاقها  تباي نو  ،خرإلى آة من بلد الخصوصي  

 . 33ةسرار للمصلحة العام  المجتمع في معرفة هذه األ مع حق   ،ةالفرد في الحياة الخاص  

ادرة عنعريفات عرض بعض الت  الد ارسة في هذه الجزئي ة، بكتفي تسو   ، وفي بعض الفقهاء الص 

 .ةفي الخصوصي   ق  للح دا  موح   تعريفا  ضوئها، يمكن لها أن تضع 

ل     ، يا  ومتخف   ،ظا  ومتحف   ،ن يكون وحيدا  أفي  ،نسانإ رغبة كل  : أن ها ،ةتعريفات الخصوصي  وأو 

 :بكلمات أخرى، فإن  الخصوصي ة تعنيو ، 34المرء وشأنه كَ رَ ت  ن ي  أفي  الحق   :كما أن ها تعر ف بكونها

فراد غير ه واأل،ولة غير المرغوب فيل الد  دخ  وت ،خرينالبعيد عن تفاعل اآل المجال الخاص  

 .35المدعوين

وبدون  ة،بصورة فعلي   ك  هِ نتَ شخص يَ  أي   :هان  أب ،ةالخصوصي   مريكي  معهد القانون األوقد عر ف    

 جانب من الفقه الفرنسي  بينما عد   ،36عليه ىمام المعتدأ ويكون مسؤوال   ،خرآسان نإ ، حق  وجه حق  

 ،نينتهأوطم ،مانهأو  ،بشخصه صلمت  ، وهو نسانة في اإلاتي  ينطوي على عنصر الذ   ا  حق   :ةالخصوصي  

 ومقصورا   ،ا  ن يكون خاص  أيجب  ،نسان نطاق من الحياةإ لكل  كيف ال، و ، خرينل اآلبعيدا عن تدخ  

 37.ذن منهإدون  ،ةحياته الخاص  في ل ن يتدخ  أحد وال يسمح أل ،هعلي

                                                             
33
ة. 1994. فايد، أسامة  ة للحياة الخاصَّ  .20-19ص: لعربيَّةدار النَّهضة ا. بنوك المعلومات. الحماية الجنائيَّ
34
وابط. 3012. جاّلد، سليم   .12ص.الجزائر. جامعة وهران. رسالة ماجستير. الحقُّ في الخصوصيَّة بين الضمانات والضَّ

35
NESCO. 2016. Privacy, free expression and transparency. P30. 

36
ة في القانون الجنائيّ . 1992. بحر، ممدوح   .حماية الحياة الخاصَّ
37
 .حقُّ الخصوصيَّة في القانون الجنائيّ . 3002. ي، أحمدزعب 
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ِم تعريف محد د للخصوصي ة؛ فعقدوا مؤتمرا  في إستكهولم، وقد اهتم  رجال ا عام لقانون برس 

فات صر  والت   ،فعالعن األ بعيدا   ،نسان أن يعيش حياتهاإل حق   :هابأن   ،ةالخصوصي   اعر فو و  م،1125

ل وانتهاك دخ  الت  ، و لعقلي  و اأ ل في كيانه البدني  دخ  والت   ،ةو المنزلي  أة ل في حياته العائلي  دخ  الت  : اآلتية

ذاعتها، ةواالعتداء على سمعته وشرفه، ونشر حقائق في حياته الخاص   ،ةة والعقلي  خالقي  ته األي  حر    وا 

وسائل  ال فرق في ذلك بين ،طريقة ةأي  ب ،ل في مراسالتهدخ  س والت  جس  والت   ،استغالل صورته واسمهو 

 .38و المصلحةأق استغالل المهنة عن طري ،فشاء المعلوماتا  المسموعة، و ة و صال المكتوبة والمرئي  االت  

مدى  ،هذه التعريفاتا نرى في ضوء نن  أ ال  إ ،ا  لي  و  دَ  هذا الحق  بغم من االعتراف على الر  و 

 ،خرإلى آالختالفها من عصر  ؛ةد للخصوصي  دقيق ومحد  واحد شامل و تعريف إلى صعوبة الوصول 

يمكن  حسب المكان، ومع ذلك، ، وتباينهافرادبعها األتي يت  ال   ،ةيني  قافات والقيم الد  ث  الات و عادلتأث رها بالو 

في تعريفهم  ،ة الفقهاءغالبي  بين  ا  شتركتمث ل عامال  متي ال   ،ةئيسبعض المعالم الر  إلى الوصول 

 ،خرينل اآلعن تطف   بعيدا   ،سرارهأيحتفظ بو  ،ن يختلي بنفسهفي أالفرد  حق   :، والقول إن هاةلخصوصي  ا

حياته  وأ ،والعقلي   كيانه البدني   وأ ،عتداء على شرفه وسمعتهالادون  ،مانمأنينة واألبالط   هر و شعمع 

 .و مكسب شخصي  أ ،نةلتحقيق غاية معي   ؛استغالل صورته واسمهعدم ة، و خصي  ة والش  العائلي  

م نفسه تي ي قد  ال  في الت مت ع بالخصوصي ة، والت حك م بالط رق  الفردة ويشير هذا الت عريف إلى أحق ي         

من خاللها، بل والس يطرة عليها، بصورة تحفظ حقوقه، وتمنع اآلخرين من انتهاكها، وبكلمات  للجمهور

شف وعدم الك ة،ن تكون خاص  في أرغب معلومات ياالحتفاظ بأخرى، فإن  للفرد مطلق الحر ي ة في 

في  أن ه قد تناَزَل عن حق هخرين لآليوحي  ألن ه إن فعل ذلك؛ فإن ه؛ وضعها في مكان عام  عنها أو 

                                                             
38
ة: قانون حقوق اإلنسان. 3007. الشّافعّي، بشير  ْوليَّ ة والدَّ  .122-122ص. اإلسكندريَّة. منشأة المعارف. مصادره وتطبيقاته الوطنيَّ
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عن فعل ويتجل ى هذا االلتزام في امتناعهم  ،هحقوقاحترام بهم التزاممن  ومن َثم  يعفيهمة، الخصوصي  

 .39يهذي يغط  ال   في المجال هد حق  ي  أو يق ر  شيء يض أي  

فقد تصبح  لحقوق؛أصحاب اوالتزاماتهم نحو األفراد غياب واجبات هذا ال يعني غير أن          

مع تة، وتسفي حافلة عام   ا  ، كأن تكون جالسفي المجال العام   -عن غير قصد-المنشورة المعلومات 

ك أن تنشرها لك إذا سمعت معلومات تهم   ذي يجلس بجوارك، فهل يحق  خص ال  ة للش  مكالمة هاتفي  إلى 

 ن  أمن د أك  الت   يجبإذ  بع ال؛ح بها بصوت عال  عن غير قصد؟ بالط  صر  ، ألن ه تهوتنتهك خصوصي  

 في استغاللها وال مانع لصاحب الحق   ،في المجال العام   ةمقصود صورةصبحت بقد أ ،هذه المعلومات

 .40بعد موافقته

يمكن الحصول تي ل  ا ،دة من المعلوماتنواع محد  ين أب الت فريقاإلشارة الى ضرورة  وهنا تجدر     

 :الحصول عليها بطرق مختلفة

 .م بهايتحك  و  ،الفرد نفسه تخص   :ةالمعلومات الخاص   -1

 .نشرهامانع من  وال ،للجمهورموضوعة  :ةالمعلومات العام   -2

 .قصدة بصبحت عام  ة أمعلومات خاص   -3

 .بغير قصد ةصبحت عام  ة أمعلومات خاص   -4

ض عر  الت   عدم ، ومن َثم  ينبغيةفراد في الخصوصي  ألا حق  إلى ابعة ى والر  ولالحالة األتشير 

ة جراء أي  نحوهم بعدم إخرين التزامات ، من جهة، ولآلةفي الخصوصي   ون بالحق  هم محمي  ن  أل لهم؛

 . لى المعلومات دون موافقتهممحاوالت للوصول إ

وعدم  ،هم بإرادتهمعن حق   صحاب الحق  ل أتناز  فتشير كل  منهما إلى  ؛الثةانية والث  ا الحالة الث  أم  

 .يت صل بهم من معلومات بما ةهم في الخصوصي  خرين الحترام حق  التزام من اآل أي  وجود 

                                                             
39

Rumblod. Benedict. 2018. Privacy Rights and Public Information. The Journal of Political Philosophy. 
London.   

40
 .المرجع الّسابق 
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 1.1.4:  ةفي الخصوصي   لحق  ل ةبيعة القانوني  الط 

عد ه بعضهم ف ؛ةحول طبيعته القانوني   ،ت كثيرةة تساؤالفي الخصوصي   الحق  باالعتراف أثار 

تداء ال يجوز االع ،اليوبالت   ،ةحياته الخاص   نسان مالكا  اإل انطالقا  من كون ،ةمن الحقوق الملكي   واحدا  

ة ملكي   فينسان اإلحق  ة هذه الفكرة على نظري   استندتوقد ، من األشكال شكل ته بأي  على خصوصي  

ف صر  الت   الفرد حر  وبذلك يكون  ،نساني  من الجسم اإل ا  جزء بوصفها ،ورةالص  ت مع وتعاملجسمه، 

كما أن ه يملك الحر ي ة المطلقة  ،ل مبلغ من المالبمقا ،عالناتنشرها في اإلها، أو يبيعي فله أن ،فيها

و نشر أ ،االعتراض على تصويرهفي  الحق   بالمقابل، ما يعطيه ؛تغيير معالم شكله وصورتهفي 

أهم ها إمكاني ة لجوء  من إيجابي ات؛ ةظري  الن  وال يخفى على أحد، ما تحمله هذه  ،ذنهإصورته دون 

 .41حقوق المالكعلى  اعتمادا   ،ةي على حياته الخاص  عد  في حال الت   ،لى القضاءإخص الش  

صيقة قوق الل  من الحعلى أن ه واحد  ،ةفي الخصوصي   الحق  الد ارسين إلى بعض ينظر و 

 تهأي حال ،بيعي  العنصر الط  في  لث  المتم ،نسانلإل خصي  بالكيان الش   انطالقا  من ارتباطه ،ةخصي  بالش  

 للفرد خصي  الش   الحق  في أمور، من مثل  دهاذي يحد  ال   العنصر القانوني  بمقتضى و  ،ةة والعقلي  فسي  الن  

 ،ة حماية  في الخصوصي   وبذلك، يستوجب الحق  ، تهي  وخصوص ،وسمعته ،وشرفه ،وصورته ه،سمفي ا

  .42وعدم انتهاكها ،ةالفرد في حياته الخاص   وي لزم الجميع باحترام حق   ،كبرأة وفاعلي   ،ة  وقو  

توق ف الد ارسون عند المكان ال ذي ت نَتَهك فيه،  ؛صيقةمن الحقوق الل  ولم ا كانت الخصوصي ة 

وفي إطار اإلجابة على ؟ المكان الخاص  يقتصر على م ، أبالمكان العام  نتهاكها يرتبط اهل : وتساءلوا

مكان  فوجود المرء في ؛ةانتهاك الخصوصي  في تحديد المكان نحو أهم ي ة  همبعضجه ات  هذا الت ساؤل، 

يفرض  المكان الخاص  ومن جهة أخرى، فإن  وجوده في  ،تهه في خصوصي  عن حق   متنازال   جعلهي ،عام  

                                                             
41
 .القاهرة .ةالعربيَّ  هضةالنَّ  دار .ةالخاصَّ  الحياة في الحقِّ  لحماية ةعامَّ  ةنظريَّ  نحو .3001 .دمحمّ ، انحسّ  
42
 .المرجع الّسابق 
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مكان يحتاج ه، وبكلمات أخرى، فإن  أي  ورضا تهدون موافق ،حدألي  أ حق ه بقو ة؛ فيمَنع  الد خول إليه

، ال فرق في ذلك، إن كان ذن إلى إ  هاتفا  و أ ،ارة  سي  أو ، ا  مكتبأو ، ا  مسكنللد خول؛ هو مكان خاص 

 .ا  عمومي  

اعتداء ذلك  د  عَ ال ي  أ ؟في مكان عام   ما رة لشخصت صو طَ قِ ت  ماذا لو ال   :، يبقى الس ؤاللكن  و 

وا بعدم وجود حق  للمرء في االعتراض لإلجابة،  الفقهاءوقد تصد ى بعض ة؟ على حياته الخاص   وأقر 

، بينما ماَل آخرون إلى أن  وجوده في مثل هذه  ،على تصويره طالما هو موجود في مكان عام 

خص كان الش  ال سي ما إن  ،ةه في الخصوصي  عن حق   ألحوال، تنازلهالظ روف، ال يعني بأي  حال من ا

وهذا ما استند عليه الفقه  ،ذنهإ بال  إ ،ال يمكن نشرها ،من َثم  و  ،ورةفي الص   ساسي  هو الموضوع األ

عن سمات الفرد لتعبيرها  ؛ةفي الخصوصي   مظاهر الحق   هم  أورة الص  انطالقا  من أن   ،الفرنسي  

تظهر ؛ كيف ال، وهي والمعنوي   ي  بمظهره الماد  له  هاديوتجس ،خرينزه عن اآليوتمي ،ةي  خصالش  

ورة ت بذلك،و  !ه؟وجهمالمح َعب َر  ،حاسيسهأو  همشاعر  ال لذاتها،  القانوني ة؛ ستوجب الحمايةفإن  الص 

ن ما بوصفها   . 43ةمن عناصر الحياة الخاص   ا  عنصر وا 

مقالة في ظهرت قد  ،ةفي الخصوصي   بدايات مفهوم الحق   ن  ومم ا تجدر اإلشارة إليه، أ

ها  ،وبراندايس ،وارين :نيالمحامي  ،ت اختراع الكاميراتي استغل  ال   ،حافةتجاوزات الص  ل دا  اانتقحين وج 

في  بالحق   وثيقا   ارتباطا   ا  ورة مرتبطفي الص   الحق  ما يجعل  ؛اس دون استئذانوقامت بتصوير الن  

د فر  الت  " :، إن ما يعنيورةفي الص   الحق  ف ، فال انفصال بينهما،وهما وجهان لعملة واحدة؛ةوصي  الخص

و أريحة خذ موافقته الص  أدون  ،ن يلتقط له صورةمن أ ،بمنع غيره خص الحق  ذي يعطي للش  ال  

 ،"44على الجمهورن يعترض على نشر وعرض صورته في أ ،على ذلك بناء   ة، ويعطيه الحق  مني  الض  

                                                             
43
 .50-44. المرجع الّسابق 
44
 .35-34ص. القاهرة .ةعربيَّ ال هضةالنَّ  دار .ورةالصّ  الحقُّ في. 1922. ربج ،سعيد 
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 ا  مساسمنهم، انتهاكا  و ذن إدون الحصول على  هم،صور و نشر أ اآلخرين، تصوير، يصبح وبذلك

 .ةبالحياة الخاص  

جهزة أمن  اتي تواجهههو المخاطر ال   ،هذا الحق  بول ة الد  غالبي   ويبدو أن  الد افع وراء اعتراف

وخطرا   ل تهديدا  شك  يه ن  أ ال  إ ،مقد  غم من مزايا هذا الت  الر   فعلى ،عالمي  ل اإلدخ  والت   ،سجيلوالت   ،تنص  الت  

 اآلخرين،ة لتدخل في خصوصي   ؛رطو  هذا الت  جوانب عالم ت وسائل اإلاستغل  فقد  ؛ة الفردي  حر   على

شبعيون الن اس وأسماعهم، عن  كشف ما هو مخفي  تو  اع في محاولة منها إلثارة فضول المتابعين، وا 

 .نةة معي  هداف سياسي  أو لتحقيق أ ،نشر الفضائح َعب رَ  ،ةي  لتحقيق مكاسب ماد  رغبتهم، أو 

ة،  ، بل تمث ل في مواد  خاص  د اعتراف شفهي  ولم يكن االعتراف بالحق  في الخصوصي ة مجر 

 لي  و  والعهد الد  ، نسانإللحقوق ا عالن العالمي  اإل: من مثل ،ةقليمي  ة واإلولي  المواثيق الد  تضم نتها 

 .نسانة لحقوق اإلي  ورورب  ة األفاقي  االت  و  ،ةة واالجتماعي  بالحقوق االقتصادي   الخاص  

 1.1.5 :ةلي  و  ة في المواثيق الد  في الخصوصي   لحق  ا 

وهذه الحقوق  ،ةنساني  وحفظ كرامتهم اإل ،فرادعلى حماية مصالح األنسان حقوق اإلتعمل 

جراءت من إ ات خاذدون  ،ر قوانينن تمر  أول يمكن للد   وال ،لي  و  على صعيد دَ  ،ساتيرفي الد  سة مكر  

 . نسانمن حقوق اإل ا  حق   َمن ينتهك معاقبة شأنها

في د هذا االهتمام وتجس   ،لي  و  في المجتمع الد   ،ة باهتمام كبيرفي الخصوصي   وقد حظي الحق  

على حماية  ة،وصريح ةمباشر  بصورة ال تي تؤك د ،ةقليمي  ة واإللي  و  د  ات الفاقي  نصوص وضعت في االت  

 مانض  يمث ل ال ،ذاتهفي  قائما   ، بوصفه حق ا  االعتراف به ن  أل ؛ةة والحياة الخاص  في الخصوصي   الحق  

  .45كل هم دافر األاحترامه على يفرض و  ،عدم انتهاكهل الوحيد
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ال " :46نسانلحقوق اإل عالن العالمي  من اإل ،انيةة الث  ماد  ال في نص   ومن هنا؛ فقد ورد

و الحمالت على أ ،و مراسالتهأ ،و مسكنهأ ،سرتهأ وأ ،ةفي حياته الخاص   في  ل تعس  حد لتدخ  أض يتعر  

                                ".    و تلك الحمالتأ ،لدخ  في حماية القانون من مثل هذا الت   شخص الحق   ولكل   ،شرفه وسمعته

 ،ساسي  أو  مهم   مصدروهو  ،حدةمم المت  عالنات األإ هم  أمن  ، واحدعالنهذا اإل وهكذا، فإن  

 ؛ ما دفع إلى ا  غير ملزم قانوني   وتعزيزها، ومع ذلك، فإن ه نسانحقوق اإلضمان حماية  يسعى نحو

بالحقوق  الخاص   لي  و  العهد الد   :ى هيئة عهدينعلفتبلورت  ،ا  تكون ملزمة قانوني   ،ة جديدةفاقي  صياغة ات  

ول دت الد  وتعه   ،ةقافي  ث  الة و ة واالجتماعي  لحقوق االقتصادي  با الخاص   لي  و  العهد الد  و  ،ةياسي  الس  ة و المدني  

ة لي  آ ت  عَ ضِ و   كما ،نسانتحمي حقوق اإلدستوري ة، قوانين ضمان ب ،على هذين العهدينالمصادقة 

 .ةفاقي  بنود االت  ول اقبة تنفيذ الد  مر ل

مجموعة بنود يرى المرء ، ا  الملزم قانوني   47ةياسي  الس  ة و للحقوق المدني   لي  و  العهد الد  وبالن ظر في 

ابعة ة الس  جاء في الماد  قد ف ،اتهخصوصي  وحماية الفرد و  ،ةفي الحياة الخاص   بحماية الحق   صلةمت  

شخص  لكل   ن  ا  و  ،شرفه وسمعته فيما يمس   ،و غير قانوني  أ في  ل بشكل تعس  دخ  ال يجوز الت  " :عشر

قد  ،ةفاقي  تكون االت   ، وغيره،دالبن اهذمثل بو  ،"ضعر  و الت  أل دخ  هذا الت   ضد   ،في حماية القانون الحق  

 .48ة الفردوخصوصي   ،ةاعتداء على حرمة الحياة الخاص   ي  ضد  أمت حماية قد  

ة لحقوق ي  وروب  ة األفاقي  منها االت  و  ،اهتمت بهذا الحق  عديدة، ة قليمي  إات فاقي  صدرت ات  كما 

نت تضم  فقد  ؛نسانحقوق اإلفي مجال ات فاقي  االت   هم  أمن نموذجا   مث لتي تال   م،1154عام  ،نساناإل

 إنسان حق   لكل  ": ، ال تي جاء فيهانةامة الث  في الماد  ، كما ةالحياة الخاص   في حول الحق   نصوصا  

                                                             
46
  ،ديباجة من نويتكوَّ  م،1942 عام ،انيالثّ  كانون من ،العاشر في لألمم المتَّحدة، اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان، ةالعامَّ  ةالجمعيَّ  تقرَّ أ 

 .تمييز دون ،مكان كلِّ  في عاا،جمي لبشرل عطىتُ  نأ يجب تيالَّ  ،اتيّ والحرِّ  ،ةساسيَّ األ الحقوق فيها تد  دِّ حُ  ،ةمادَّ  نوثالثي
47
ة، العهد حدةالمتَّ  مملأل ةالعامَّ  ةيَّ عالجم اعتمدت  ياسيَّ ْولّي للحقوق المدنيَّة والسِّ  وثالثة ديباجةا   العهد هذا تضمن، و1922 ديسمبر 12 في الدَّ

 وحقوق ،عبيرالتَّ  ةيَّ وحرِّ  ،الحياة في الحقّ  شملتي الواردة في هذا العهد، الَّت نساناإل حقوق احترامب طرافهاأ دتعهَّ ، وقد ةمادَّ  نوخمسي
 .وغيرها ،االنتخابات

48
ة. 3013. فضيلة، عقيليّ    .22-37ص: رسالة دكتوراه. جامعة القسطنة. الحماية القانونيَّة للحقِّ في حرمة الحياة الخاصَّ
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ة الص الحي ة ؛"ومراسالته ،ومسكنه ،ةوالعائلي   ،ةاحترام حياته الخاص   يد يتقفي  ما يمنح الس لطة العام 

خرين وحماية حقوق اآل ،سالمة الجمهورو  ،من القومي  و لصالح األأ ،ونلقانا قَ ف  وَ  ،هذا الحق  

ما ذا إف ؛ةلي  و  دَ حسب، بل إن ها ة فقليمي  إ تليسأن  حدودها  ،ةفاقي  هذه االت   ، ومن الواضح فياتهمي  وحر  

عتدى ة، يستطيع الم  ي  وروب  ة األفاقي  من الحقوق المنصوص عليها في االت   حق   اعتداء على أي   حدث

والمحكمة  ،نسانوق اإلة لحقي  وروب  جنة األالل  في لة المتمث   ،صةجهزة المتخص  لى األإن يلجأ أعليه 

 .ومحاسبة المعتدي، ررليقوموا بتقييم الض   ؛ةي  وروب  األ

ادرة ،49نسانة لحقوق اإلمريكي  ة األفاقي  االت  وفضال  عن ذلك، فقد و جدت  م؛ 1121عام  الص 

  ،ةفي الخصوصي   لحق  تحمي ا نصوصا   نضم  تتو وق اإلنسان في هذا المجال، بحق ا  اهتماملتولي 

إنسان  لكل  " :، ال تي تنص  على أن  ة الحادية عشرالماد  كما في  ؛راءعبير عن اآلالت  فكير و ة الت  ي  وحر  

 ،في  أو تعس   ل اعتباطي  ض أحد لتدخ  ه ال يجوز أن يتعر  ن  أو  ،صان كرامتهوت   ،م شرفهرَ تَ ح  في أن ي   الحق  

ض العتداءات غير ر  تعمراسالته، وال أن يأو  ،أو منزله ،أو في شؤون أسرته ،ةفي حياته الخاص  

 ."50مشروعة على شرفه أو سمعته

شار أقد ف ؛ةن ماد  ين من ديباجة وثالثة وخمسالمتكو   ،51نسانلحقوق اإل ا الميثاق العربي  م  أو 

نسان اإل حق  د على ك  كما أجزئة، وغير قابلة للت   ،نسان متشابكة مترابطةحقوق اإل ن  أ إلىفي مبادئه 

مع ما  ا  تام   تماثال   تها تماثللكن   ،العشرينة الواحدة و في الماد   ،صريح ومباشر بنص   ،ةالخصوصي   في

 .، ولم تأِت بجديد52ةياسي  الس  ة و بالحقوق المدني   الخاص   لي  و  ورد في العهد الد  

                                                             
49
مة الدُّ : االتِّفاقيَّة األمريكيَّة لحقوق اإلنسان  نفيذ عام 1929ول األمريكيَّة، عام أ عدَّت في إطار منظَّ م، وتُعر ف 1972م، ودخلت حيِّز التَّ

ة  ن من كوستاريكا خوسيه سان حلفباتِّفاقيَّ ا على  23، وتتكوَّ ة، مبنّيا ا من العدالة االجتماعيَّ ز نظاما ول الموقِّعة عليها بأن تعزِّ ة، وتلتزم الدُّ مادَّ

 .احترام حقوق اإلنسان
50
ة . 1929. ريكيَّة لحقوق اإلنساناالتِّفاقيَّة األم   .مكتبة حقوق اإلنسان. جامعة منيسوتا. 11المادَّ
51
ر مجلس الجامعة العربيَّة عام   م، وضع ميثاق عربّي لحقوق اإلنسان، مستمّداا مضمونه من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان، 1929قرَّ

ْين، وانتهت اللَّجنة المكلَّفة من إع وليَّ ة، لكنَّه لم يدخل حيِّز النَّفاذ؛ بسبب عدم 1971داد المشروع، عام والعهدين الدَّ م، وأرسلته إلى األمانة العامَّ

ة لحقوق اإلنسان، بتحديث الميثاق عام  ة اللَّجنة العربيَّ ؛ لعرضه على 3004مصادقة أيّة دولة عربيَّة عليه، وقد أوصى مجلس الجامعة العربيَّ

ة، لكنَّ  ة العربيَّ ول العربيَّة جميعها عليه3002ه لم يدخل حيِّز النَّفاذ حّتى عام مؤتمر القمَّ  .م، بعد مصادقة الدُّ
52
 .12-5ص .ةهضة العربيَّ دار النَّ  .نسانالميثاق العربّي لحقوق اإل. 3005. ئلواعاّلم،  
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 1.1.2 :  ةنساني  في الكرامة اإل الحق 

نسان من حقوق اإل ا  ساسي  أ ا  حق  بوصفه  ؛ةنساني  اإل الكرامةفي  الحق  األفراد ببعض قد يستعين 

و اقتحام أ ،نشر صورهم ضد   ،و انتهاكأ تعد   طار حمايتهم من أي  إفي  ،ةلي  و  في المواثيق الد   ةالمكفول

ة بخصوصي   تي تمس  ال   ،ورلنشر الص   را  عالم مبر  في اإل هاحق   خذ منتي تت  ال   ،تهمعالم لخصوصي  اإل

 ،عالمنسان من انتهاكات اإليحمي اإل ،ومساند ضافي  إ حق  إلى جوء الل   من لنا بد   الوهكذا، حايا، لض  ا

  .ةنساني  في الكرامة اإل وهو الحق  

ه يمكن ن  أ ال  إ ،ةنساني  في الكرامة اإل فق عليه للحق  عدم وجود تعريف مت  من غم وعلى الر  

 ؛53هانةو اإلأ ،عذيبمثل الت  من  ، بل وحظره،خرخص اآلللش   نساني  إف التصر   منع أي  ب تحديده

 .نسانلإل ي  الماد  و  الكيان المعنوي  حماية  تهدف إلىتي من الحقوق ال  وبذلك، ي َعد  هذا الحق  واحدا  

 الكرامة  شكال  يعد  ذي ال   ،يمانويل كانتإ لماني  تفسير الفيلسوف األ قَ ف  عريف وَ الت  ويأتي هذا 

هذه القيمة  تجل ىوت ،ةخالقي  ساس المبادئ األأ ،احترام هذه القيمة ن  يرى أو  ،ةنساني  شكال القيمة اإلأن م

 ،خصبين مفهوم الش   (كانت) إذ يفر ق ؛وسيلة واوليس ،ذاتهافي غاية على أن هم شخاص األ في وصف

 ،بالمقابلو  ،خر مكانهآ ءحالل شيا  و  ،يمكن استبداله ،حولنا ءشي أي   ن  إ: "ويضيف ء،يومفهوم  الش  

هذه على  وبناء   ،"54تكون له كرامة ،وال يمكننا استبداله ،سعر سمى من أي  أعلى و أ ءشي أي  فإن  

 ،خرآ ءو بشيأ ،ر بثمند  قَ ت  ر و ع  سَ شياء ت  األوفي المقابل؛ فإن   ،ر بثمند  قَ نسان ال ي  اإل ن  إف ؛فلسفةال

 ال يمكنو  ،شخاصعلى األ ي  ابع الماد  ضفاء الط  إال يمكن فإن ه  خرى،كلمات أوب ،القيمةفي يعادله 

   .55خرآنسان إنقاذ إجل أمن  ؛نسانإضحية بالت  

                                                             
53
 .41-20ص .ةالقانونيَّ  الكتب دار .الجريمة ضحايا صور نشر .3002 .ادعبّ فايد، 

54
Kannt, Immanuel. 2001. Groundwrok for the metaphysics od morals. Vail-Ballou Press, Binghamton, New 

York. 71-80. 
55
-ةوالقانونيَّ  ةاالقتصاديَّ  للعلوم دمشق جامعة ةمجلَّ  .ةالحيويَّ  اتخالقيّ األ مجال في ةنسانيَّ اإل الكرامة احترام مبدأ .3011.ازفوّ صالح،  

32001037- 347. 
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حداث أكتصويره في  ،لتحقيق غاية ؛خصال يمكننا استغالل الش  ومن جهة أخرى، فإن ه 

كانت  ، وقد لةص  أة المتاني  نساإل تههانة لكرامفي ذلك إ ن  أل ؛سبق صحفي  ل ا  تحقيق ؛نةمعي  وظروف 

وطب قتها في ة، نساني  فكرة الكرامة اإل ،ةنت في نظمها الوضعي  ضم  الد ول، ال تي ل ائو من أفرنسا 

 (prefect Claudeحف صور جثمانحدى الص  إة نشر قض الفرنسي  محكمة الن   كما في إدانة ،قوانينها

Erigna)56لكرامته انتهاك هن  أل ؛. 

؛ انطالقا  ال يمكن تقييدهكما  ،جزئةو الت  أنازل غير قابل للت  في الكرامة اإلنساني ة،  حق  ال د  عَ ي  و 

حصل تضارب ما ذا ا  و مثله،  ابع المطلقع بالط  تي ال تتمت  ال   ،خرىللحقوق األ ا  سمؤس   ا  حق   من كونه

ة المواثيق غالبي  ال تي كر ستها  ،ةنساني  ة للكرامة اإلولوي  عطاء األإفيجب  ؛خرىالحقوق األوبين  هبين

د من نا نؤك  ن  إ:"1145 ،حدةمم المت  جاء في ميثاق األومن ذلك، ما ، ا  عالمي   طابعا   ما منحها ؛ةلي  و  الد  

كبيرها  ،ساء واألممجال والن  وبما للر   ،وبكرامة الفرد وقدره ،ة لإلنسانإيماننا بالحقوق األساسي   ،جديد

 .57" حقوق متساويةمن  ،وصغيرها

في ولم يغب الحق  في الكرامة اإلنساني ة عن اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان؛ فقد جاء 

  ،ةسرة البشري  عضاء األألة في جميع ص  أا كان االعتراف بالكرامة المتلم  " :بصورة مباشرةو  ته،ديباج

 

ولى ة األجاء في الماد  كما  ،"الم في العالمالس  و  ،العدلو  ،ةي  ساس الحر  أهو  ،ابتةوبحقوقهم المتساوية الث  

 ،وضميرا   ،بوا عقال  هِ ومتساويين في الكرامة والحقوق، وقد و   حرارا  أاس يولد جميع الن  " :عالنمن اإل

؛ فقد نص ت عالنن من اإلو انية والعشر الث  ، أم ا الماد ة "خاءبروح اإل ،ن يعامل بعضهم بعضا  أوعليهم 

 ،ر لهوف  ت  ن أ، و مان االجتماعي  في الض   باعتباره عضو ا في المجتمع، الحق   شخص، لكل  " :على أن  

                                                             
56
ت  بل  ،مقبولة غير صورة هانَّ وأ ،ةنسانيَّ اإل الكرامة على الا تطفُّ  ،رضاأل على راقدة وهي ،ةالجثَّ  صور نشر ةالفرنسيَّ  االستئناف حكمةم عدَّ
 .ةشرعيَّ  غيرو

57
:un sections/ ar/ org/ un. //www. http-: 3017\5\3 بتاريخ استرجع :حدةالمتَّ  مماأل ميثاق .حدةالمتَّ  مملأل سميّ الرَّ  الموقع 

html index. preamble/ charter/  
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م مع هيكل كل  دولة ومواردها، الحقوق  ء، وبما يتاللي  و  عاون الد  والت   ،من خالل المجهود القومي  

 ،"ةي  ته بحر  ولتنامي شخصي   ،متهلكرا ،يمكن االستغناء عنهاتي ال ال   ،ة  قافي  ة  والث  ة  واالجتماعي  االقتصادي  

في مكافأة  فرد يعمل حق   كل  ل": ن  أعلى  لتنص   ؛العشرينالثة و ة الث  الثة من الماد  الفقرة الث  بينما جاءت 

لي  الخاص   ،58ةتكفل له وألسرته عيشة  الئقة بالكرامة البشري   ،عادلة وم رضية ا العهد الد و  بالحقوق وأم 

 ،صيلة فيهمألهم كرامة  جميعا ، ةسرة البشري  عضاء األأ ن  أ ؛ فقد ورد في ديباجته،ةياسي  الس  ة و المدني  

، صيلةنسان األكرامة اإلمن  ، وأن  حقوقهم إن ما تنبثقالم في العالمالس  و  ،العدلو  ،ةي  ساس الحر  أوهي 

ت على ابعة من العهدة الس  الماد  وفضال  عن ذلك، فإن   ر يتوفبد عضاء تتعه  ول األد  ال ن  أ نفسه، قد نص 

، واألمر نفسه يمكن أن عيشا كريما  له وألسرته تكفل  ، لكل  شخص، بحيثمرضيةو  شروط عمل عادلة

لي  الخاص  بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة والث قافي ة؛ كيف ال، وقد تشابهت  وقد ي قال عن العهد الد و 

منه ابعة ة الس  ذكرت الماد  وليس هذا فحسب، بل  !؟ةنساني  الكرامة اإلشأن في  ي نتشابهت ديباجة العهد

 فيه، ة العاشرةت الماد  نص  ته، كما كراممن  الحط  و أة نساني  إحد للمعاملة الال  أخضاع إه ال يجوز ن  أ

خص الش   ة، تحترم الكرامة األصيلة فيمعاملة إنساني   جميعا   تهمي  المحرومين من حر   معاملةعلى 

اإلنساني  
59.   
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 .145-39020129 :سامحالتَّ  ةمجلَّ  .فلسطين في اريةالسّ  القوانين بعض في ةنسانيَّ اإل الكرامة .3010 .سامة، أعديّ السَّ  
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 1.2 :   عبير ة الت  ي  في حر   الحق 
   مةمقد 

وقد ، مجتمع ديمقراطي   ة لكل  روري  ض  الة نساني  الحقوق اإل عبير من أهم  الت  ي و أة الر  ي  حر   د  عَ ت  

 أخطالومن  ،ة مختلفةعبر مراحل حياتي   ،ني  ن الحق  جل الحصول على هذي  أة من نساني  اضلت اإلن

 ن  أ :، إن ما تعنييأة الر  ي  فحر   ؛مختلفانفي الواقع ألن هما  ؛واحد حق  الن ظر إليهما على أن هما شائع ال

 ،و شرطأد دون قي ،ى المذاهبو حت  أ ،راءواآل ،فكاراألمن  هما يريد في اعتناق نسان الحق  إ  لكل  

لى القوانين والمواثيق لضمان إال يحتاج  هذا الحق   وهكذا، فإن  نسان ونفسه، أي بين اإلويكون هذا الر  

 .60نفسهنسان و في اإل ه كامنن  أل ؛حمايته

في  نسان الحق  إ لكل   ن  فيدل  على أ ؛راسةفي هذه الد   عنيناذي يال   وهو الحق   ،عبيرة الت  ي  ا حر  م  أ

طريقة  ةو أي  أ ،و الكالمأ ،ابةو الكتأ ،شاراتطريق اإلعن  ،ومشاكله ،رائهآو  ،فكارهأعن  عبيرالت  

 يتعارض مع ال  أبشرط  ،ا  ضمني   وأ ،صريحا  وبكلمات أخرى، فإن  الت عبير قد يكون  ،دو دون قي واصلللت  

ي ة الر أي وحر ي ة الت عبير وثيقة، وغالبا  ما ت ت َبع  األولى بالث انة، لي  و  الد  ة و ي  المحل   القوانين ية والعالقة بين حر 

 وأ ،نشرلم يو  ،ر عنهب  عَ ي  ذا لم إ ،أيفائدة الر  انطالقا  من عدم  ؛اتفاقي  االت  ة و لي  و  ثيق الد  في الموامباشرة، 

 .61إلى اآلخرين نقلي  

قبل  444 ،في اليونان أثينا كانتفراعات، تاريخ طويل من الص  في عبير ة الت  ي  حر  وقد مر ت 

ل من تمت عت بهاالميالد ياسة في تاريخ ين والس  راع بين الد  ة في الص  ساسي  أة قضي   ذا الحق  ه بقي، و ، أو 

ى د  أما  ؛عبيرعلى الت   ل قيودا  و  فرض الملك جيمس األ حينادس عشر، في القرن الس   وتحديدا   ،اوروب  أ

  ا  الكالم حق   د  ع   ،امن عشرالقرن الث   وفي م،1221عام  ،اتي  عالن البرلمان للحر  إلى إمر في نهاية األ
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ل الّديمقراطيّ .3005. مرزوقّي، عمر  أي والتَّعبير في الجزائر في ظّل التَّحوُّ يَّة الرَّ  .25-12ص. الجزائر. جامعة بن يوسف بن خدة. حرِّ
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عالن إج عنها نتتي ال   ،ةورة الفرنسي  في الث  ورئيس  مهم   دورعبير ة الت  ي  كان لحر  وفيما بعد،  ،ا  طبيعي  

 ،ةي  ورفعوا مستوى الحر   ،به وار ث  أتال ذي ألقى بظالله على األمريكي ين؛ ف ،م1581عام  ،نسانحقوق اإل

ة ي  والحر   ،عبير المطلقةة الت  ي  بين حر   وبذلك، تحق ق الت وازن ،ري  لى قانون دستو إ ،عالنمجر د إمن 

 يحد   ،قانون لن يصدر الكونغرس أي  " :دستورال  ل على و  عديل األالت   فكان نص   ؛لةو  دة بموجب الد  المقي  

انتهاك  أي  بحكومة من القيام منع ال، ويبدو أن  الهدف من هذا الت عديل، يتمث ل في "62عبيرة الت  ي  من حر  

في  ا  كبير  ا  دور  ، قد أد ىستوري  عديل الد  هذا الت  ومهما يكن من أمر الهدف، فإنًّ  ،على هذا الحق   و تعد  أ

 . نسان في العالمر فقه حقوق اإلتطو  

 1.2.2 :  عالم ة اإلي  حر  في  الحق 

 ،حافةة الص  ي  حر  من مثل  ،خرىأت وحقوق اي  حر   ،عبيري والت  أة الر  ي  طار حر  إتحت تندرج 

ن ما تعني ،ةدولة ديمقراطي   لكل   ا  ساسي  أ ركنا  كل  منهما  لتشك  و  ،عالماإلة ي  وحر   ات الحي  تلك الص  : وا 

 ةو من خالل أي  أ ،حصول على المعلومات من مصدرهالل ؛عوبالش  فراد و لأل تي ت منحة ال  القانوني  

 ما يجعل ها؛قيودو أ الد ولة، عالم لرقابةوسائل اإل وعدم خضوع ،ةة ومهني  اقي  ذات مصد ،وسيلة

لى إفي الوصول  ،دون عن غيرهصاحب الحق ،  -ات الممنوحة لهحي  اللص  ا قَ ف  وَ - عالمي  اإل

ة؛ ةيًّ بحر   ،المعلومات  .نةة معي  و قضي  أحول حدث  ،ي عام  أر  قِ ل  وخَ  ،عالم الجمهور بهاإل تام 

، ظهاره للعلنا  و  ،جل مكافحة الفسادأمن  ؛ينعالمي  لإل أساسي ة ومهم ةعبير الت   ةي  حر  هكذا، فإن  و 

، شر نفتوظ فها في  ة؛مزدوج صورةة بي  عالم هذه الحر  وسائل اإلبعض  ن تستغل  أممكن من ال ولكن 

سياسة رويج لتوسيلة ة ومن جهة أخرى، قد تكون هذه الحر ي   ،حداث والوقائع وفضح االنتهاكاتاأل

 كرامة العن طريق عدم احترام  ،نسانتنتهك حقوق اإلف ؛ةة خاص  مصالح اقتصادي  و أ ،ولةالد  
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 وحق   ،ةبين الحقوق الفردي  ما وزان عادة الت  إجل أمن  ؛القضاء يأتي دور ،وهنا ،ةخصوصي  الو 

والوقوف بالمرصاد لما  ي  انتهاك ومعاقبته،َمن يقف وراء أمحاسبة ومن َثم   ،عبيرين في الت  عالمي  اإل

 .عبيرة الت  ي  عند استغاللها لحر  من تعد ، عالم وسائل اإل ترتكبه

 في قيامها بعملها بحر ي ة كبيرة؛ فقد ضمنت ةلي  و  شريعات الد  لت  والمؤس سات اإلعالمي ة مدينة ل  

 ،لى الجمهورإونقلها  ،لى المعلوماتإها في الوصول ق  ح ايةوحمحر ي ة الت عبير،  تلك الت شريعات لها

 ،نسان ليست مطلقةحقوق اإلال سي ما أن   ،ةفي الخصوصي   مع الحق   هذا الحق  ولكن، قد يتصادم 

 في حال تعارض مع الحق   ا ،ة مشروعفي الخصوصي   االعتداء على الحق  ما يجعل  ؛ويمكن تقييدها

 من جهة،  ن يتوزانينبغي أعارض هذا الت  فإن   مع ذلك،و  ،في المعرفة الجمهور وحق   ،عالمفي اإل

 .ةة المصلحة العام  بحج   ،ةعالمي  سات اإله المؤس  ى ال تستغل  حت   من جهة أخرى؛ ةد بدق  ويتحد  

فيما  ،نساناإل قد ترتكب جرائم بحق   العديدة، عالموسائل اإلوهنا، ال بد  من اإلشارة إلى أن  

ة على خصوصي  تعد ت فيما تنشره  وأ ،ة والكراهيةو مثيرة للعنصري  أ ،مسيئة ومهينة نشرت مواد   لو

عن طريق نشر صور  ،نساناإل على حق   -زاعاتفي حاالت الن  - عالمي  فقد يعتدي اإل ؛فراداأل

من  فراد،باأل ةنشر معلومات خاص  الحال، في رغبتهم، وكذلك دون  ،وهم في حالة صدمة ،حاياالض  

من يكون ما ، ف63ذالل في نظر المشاهدينإفي حالة  متجعله لهم،ة التقاط صور شخصي   مثل

ر فعلته ، إال  أن يبر  حفي  على  ، بحرصههذه المشاهدمثل عرضه و اآلخرين ة خصوصي  انتهاكه و  الص 

ما المصلحة : ويبقى الس ؤال حداث،الجمهور في معرفة األ حق  على  هواستناد ،ةمصلحة العام  لا

 وكيف يمكن تحديدها؟     ،ةالعام  

 

                                                             
63
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 ن  أحقيقات ثبتت الت  أ ،ارةت في حادثة سي  يوف  تي ت  ال   ،ميرة دياناوبعد حادثة األ ،ي بريطانياف

واقتحموا  ،مكان ذين طاردوها في كل  رين ال  والمصو   ، من جهة،رةياقة المتهو  الس  يكمن في  سبب الحادثة

 ا  وسخط ا ،ونقد ،ة كبيرةثار موتها ضج  وقد أ من جهة أخرى، جل التقاط صورة،أ من ؛تهاخصوصي  

ور والمعلومات عالم مع الص  ر تعامل اإلتغي   ذلك، ثرإب بموتها، وعلى ذي تسب  ال   ،عالمعلى اإل ا  عام  

زت و  ،ةمفاهيم جديدة للخصوصي  كما ط ب قت ة، اس الخاص  جمعها عن حياة الن  يتي ال    ىكاو لجنة الش  عز 

دون  ،ةماكن الخاص  ور في األالتقاط الص   وعد ت ،ةحفي  نة الممارسات الص  مدو   ،ة في بريطانياحفي  الص  

على  ضافت تعديال  أو  ،ةماكن الخاص  األ صورةة دت بدق  وحد   ،غير مقبول ا  مر أ ،شخاصموافقة األ

 ،طفالألبا صلةمت   مواد   ةر واضح لنشر أي  بر  موجود على ضرورة مؤك دة   ،طفالة األحماية خصوصي  

القوانين  ن  أ ال  إ ،ميرة ديانا بعد وفاتهابناء األأخبار أغم  من اهتمام الجمهور بمعرفة على الر  ف

وانتهاك حياتهم  ،ين من المجازفة في تصويرهمعالمي  منعت اإلقد  ،حافةدت الص  تي قي  ال   ،ارمةالص  

 .64الجمهور لدىة انت هناك مصلحة عام  لو كو ى حت   ،ةالخاص  

كيف ال، وهو الد افع ، لةل  ضكثر المصطلحات المأ ة منلحة العام  صمصطلح الموهكذا، فإن  

ة ياسي  ات الس  فاقي  ت  وتوقيع االم حياة األفراد، يولة لتنظسات الد  ات لمؤس  الحي  الص   َمن حو  ،سن  القوانينوراء 

 ما :يجعلنا نتساءلوهذا كل ه  !؟راعاتالحروب والص  ونشوء حقوق األفراد،  تقييدو  ،ةواالقتصادي  

 ة معايير؟ووفق أي   ؟ومن يقف وراء تحديدهه؟ مضمون

فت لالنتباه، أن   ا  :ن، وله جانباياسي  س  الظام ن  َوف َق الوقت والر تغي  م  ذا المفهوم هواألمر الال  أم 

ل؛ ف  .ولة لحماية مصالحهاه الد  تستغل  ف ؛خرأم ا اآلو  ،مجتمعة للالمصلحة الحقيقي  هو األو 
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ال غموض فيها، على أن  هذا بصورة مباشرة،  ةالمصلحة العام  ع و الم شر  ستور أد الد  يحد  وقد 

تكون  نالممكن أمن إن ه  إذ الن وع من المصالح ليس شرطا  أن  ي عنى بمصالح األفراد جميعهم؛

 .ةي  مصلحة األقل   ، ومن َثم  ت غ َفلةالمصلحة تخدم األكثري  

محد د تعريف حاول بعضهم وضع  ال ذين ،ولم يكن هذا المصطلح بعيد الت ناول عن الفالسفة       

فقد  ؛يا ميكافيل  لم، أم  عادة واألبالس   عور الجماعي  ن الش  ا  عناتجا  مجتمعي  ا  فالطون تماسكفقد عد ه أ له؛

نة من المصلحة العارأى  ة مكو  ر  ،منة والكرامة واألي  الحر  م  ما المصلحة أن  جان جاك روسو بينما قر 

  65.وغايتها الحكومات ، بل إن هالوصول إليهاهي إال  قيمة تسعى المجتمعات إلى تحقيقها وا

ختالف المصلحة العام ة؛ ال اختالف الفقهاء في تعريف مصطلحويمكن للمتلق ي أن يلحظ 

تلك الوقت المعاصر يدل  على  ومهما يكن من أمره، فإن ه في ة،اريخي  ف والبيئة والمراحل الت  رو الظ  

 من أجل ضمان نظام سياسي   ،رةجهة نافذة ومؤث   ةو أي  إليها الحكومة أتي تسعى المحاوالت ال  

ات ال صالحي   لجهاتلطة وبعض االس  ما يفس ر َمن ح  لألفراد جميعهم؛مناسب  قتصادي  اجتماعي  ا

ة هذه المصلحة تعلو فوق المصالح الفردي   ن  ؛ ألالح العام  ق الص  هداف ال تحق  يجوز استغاللها لتلبية أ

 .نة في المجتمعو فئات معي  ة أخصي  و الش  أ

 ؛تحيال  بل يكاد يكون مس صعب، مصطلح أمرلهذا ال تعريف ثابت تحديد ن  الد ارسة أترى و 

ة ذي يقضي بوجود مصلحة عام  خص ال  و الش  ع أو القاضي أق تفكير الم شر  اختر ا اب من  يتطل  ذلك  ألن  

ن كان  ،رفبات الحالة والظ  متطل  َوف َق  فضال  عن كونه متغي را  متطو را  ن، عي  في نشاط م    هالهدف منوا 

ة ي  د حر  جهة تقي  ، فإن  أي ة رر عنه، ومن َثم  ودفع الض   ،عالمنفعة للمجتم ِب ل  جَ بصورة أساسي ة، يتمث ل في 
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نظرت تي روف ال  ة وتوضيح الظ  المصلحة العام   نبغي عليها إثبات تواف ري ، الح العام  األفراد ألجل الص  

 .  66فيها جميعا  

والش ركات الكبرى هي  ة الحاكمةي  األقل   ن  إلى أتشومسكي نعوم  مريكي  يسور األفو أشار البر وقد 

كيف  بغض  الن ظر عن مصلحة األغلبي ة الس احقة، لتتماشى ومصالحها، ر المصلحة الوطني ة؛ال تي تقر  

ها تتي عارضال  كما في حرب كوبا، ! ة، والث انية تتحك م باالقتصاد؟لطة والقو  تمتلك الس  ال، واألولى 

المصلحة  ن  أ ،مستفيدة من الحربة الي  رت األقل  قر  فقد  ،حدة، ومع ذلكواليات المت  ان السك  ة غالبي  

 . 67ة تقضي بمحاربة كوباالوطني  

يتالعبون به؛ فوذ، ة والن  القو  بل هو خاضع لذوي  ،ا  هذا المصطلح ليس حيادي  وهكذا، فإن  

 ، يلو ح بها أي العام  تقليب الر  و  ال تي باتت أداة للهيمنة والس يطرةة، مصلحة العام  المصالحهم ال ل خدمة  

يجعلها ابعد ما تكون  ما ولة؛د  سات الكبرى في المة بالمؤس  لطة المتحك  والس   ،فوذصحاب الن  رها أويقر  

 .ةحيادي  عن ال

لتفسير انتهاكها حقوق  ؛تبريرَا شائعا  ة المصلحة العام  وتلجأ المؤس سات اإلعالمي ة إلى ات خاذ 

في ر الجمهور وتؤث  تستأثر باهتمام معلومات بتقديم  مي  عالقيام اإلَعب َر  ،اتهاقتحام خصوصي  و نسان اإل

كاف ة، من يخدم مصالحهم في المجاالت  ،سلوب بسيطأب ،في الوقت المناسب ةشخصي   صورةب ،حياته

 . والجرائم ،من العام  األو عليم، الت  و ة، ح  الص   :مثل مواضيع
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، ةلمصلحة العام  ل ى وضع تعريفإل "68BBC"ة ذاعة البريطاني  هيئة اإلولعل  ذلك ما دفع 

رين يقوم كبار المحر  إذ  ،ة لعدد من الجماهيري  هم  أمعلومات بشأن مسائل ذات تقديم  ال تي تتمث ل في

 .لتحديد مدى فائدتها للجمهور ؛بمناقشة هذه القضايا

فت لالنتباه، أن   اهتمامه  أكثر منمعرفة أخبار المشاهير، قد يهتم  بالجمهور واألمر الال 

على الر غم من كون الموضوعات األخيرة من  ،قلن  العليم، و ت  والة، ح  كالص   ،ةقضايا الخدمات العام  ب

لم تلَق و ى لحت   ،ةإطار المصلحة العام  في  ويمكن إدراجها، عام  الق تي ت ثير القلة ال  مور األساسي  األ

ومن َثم ،  ،المن وفع  وآ ي  وجود مجتمع صح  في  فرادلحة األمص ن  أل ة؛كبير  صورةالجمهور باهتمام 

، معلوماتما يحتاجونه من فراد م لألها تقد  ن  على َقد ر  من األهم ي ة؛ أل ا  تغطية هذه القضايا إعالمي  فإن  

ان يكون له عالقة ال يعني بالض رورة أن  ،نحدث معي  باهتمام الجمهور وبكلمات أخرى، فإن  

 .ةبالمصلحة العام  

، إال  أن  األمور قد وعلى الر غم من وضوح الموضوعات المدرجة في إطار المصلحة العام ة

؛ فاإلعالمي مطالب فرادة األمر بخصوصي  صل األدما يت  ة عنخاص  تختلط أحيانا  على اإلعالمي ين، وب

ذا ما ها،حترامبا  المنشودة من ذلك، صلحةالم عليه الت برير، وتوضيح فيجب  إلى انتهاكها؛ اضطر   وا 

ومراعاة الحكم  المعاني جر اءه، وتحديد الجهة المستفيدة منه،ص ح  شر على األفراد، وفَ تأثير الن  وتقييم 

 .على كل  حالة بعناية فائقة

 ما تستغل   غالبا  ، ات األكثر تأثيرا  الفضائي  تلك ة خاص  وب ،ةعالم العربي  وسائل اإلويبدو أن  

كان لك على حساب ى لو حت   ،المعلومات ها في نشرِ حق  في مقد متها و  ،الممنوحة لهاات الحي  الص  

 د حد  عدم وجود تعريف ثابت وم  ة، فضال  عن استغاللها ة المصلحة العام  فراد بحج  حقوق األ اكانته
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ة ياسي  الس  رورات روف والض  لظ  تكون َوف َق او  ، من جهة،جندتهاأفها بطريقة تخدم يتوظ، و لهذه المصلحة

ل، وليس ةخصي  ش  ال هاتخدم مصالحذلك، وب من جهة أخرى، ،في المرحلة مصلحة  في المقام األو 

تهم وكرامتهم عتبار لخصوصي  دون أدنى ا ،زاعاتالن   ضحايا؛ إذ تزدحم الش اشات بصور المجتمع ككل  

الفضائي ات، تسعى من وراء تلك الَمشاهد، والحقيقة أن  مثل هذه ، ةبالمصلحة العام   متذر عة  ة، اإلنساني  

ح بصورة أعمق  ةمصالح سياسي  إلى تحقيق   راسةاني من هذه الد  في الفصل الث  معي نة، كما هو موض 

 1.2.3 :  ةلي  و  عبير في المواثيق الد  ة الت  ي  في حر   الحق 

في كان و  ،عبيرة الت  ي  ي حر  ف الحق   ايةحم كل ها، نسانة لحقوق اإللي  و  كوك الد  الص  ضمنت 

ة تداول ي  حر   ن  أدت على ك  أتي ال   ،(51-أ)ة الماد   ،حدةمم المت  ة لألة العام  الجمعي   قرار مقد متها

توافر اإلرادة، والقدرة على عدم إساءة االستخدام، من  ن  أو  ،نسانمن حقوق اإل المعلومات حق  

 .69العناصر الر ئيسة في هذا الحق  

على هذا  ،اسعة عشرة الت  د في الماد  ليؤك   ،70نسانلحقوق اإل عالن العالمي  جاء اإل م  ومن ثَ 

ته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، ي  حر   :عبير، ويشمل ذلكأي والت  في الر   لكل  شخص الحق   ن  إ": الحق  

 ."71ةودون االعتبار للحدود الجغرافي   ،تة وسيلة كانيها ونقلها، بأي  وتلق   ،وفي استقاء األنباء واألفكار

فيه  عشر ةاسعالت   ةماد  الت نص   فقد ؛72ةياسي  الس  ة و بالحقوق المدني   الخاص   لي  و  ا العهد الد  م  أ

ة ي  في حر   إنسان حق   لكل   2/11 ،في اعتناق آراء دون مضايقة إنسان حق   لكل   1/11" :على

ته في التماس مختلف ضروب المعلومات ي  حر  من  ما يشمله هذا الحق ،، وال يخفى على أحد "عبيرالت  
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ة وسيلة أو بأي   ،ي  أو في قالب فن   ة،أو مطبوع ة،مكتوب، بصورة خريناآلونقلها إلى  ،يهاوتلق   ،واألفكار

 .73دونما اعتبار للحدود، أخرى يختارها

يحمي هذا  ا  صريح ا  نص   ،العاشرة ةماد  لافي  ،نسانإلا ة لحقوقي  وروب  ة األفاقي  الت  تتضم ن او 

وتقديم  يوتلق   ،ة اعتناق اآلراءي  يشمل حر   هذا الحق  ، و عبيرة الت  ي  في حر   إنسان الحق   لكل  " :الحق  

وذلك دون  ،ةلي  و  ظر عن الحدود الد  ة، وبصرف الن  لطة العام  ل من الس  دون تدخ   ،المعلومات واألفكار

 .74"ينماوالس   ،لفزيونوالت   ،اإلذاعة :ساتنشاط مؤس  لطلب ترخيص ي ولة فالد   إخالل بحق  

أك د هذا فقد  ؛ةن ماد  يوخمس ن من ثالثةذي يتكو  ال  ، 75نسانلحقوق اإل الميثاق العربي  أم ا 

جاء في إذ  ؛رعبيي والت  أة الر  ي  وحر   ،عالمفي اإل ة احترام الحق  ي  هم  أحد بنوده أذكر في الحق ، حين 

وكذلك  ،عبيرأي والت  ة الر  ي  وحر   ،في اإلعالم يضمن الحق  " :الميثاق ن  أ ،الثين منهالث  انية و ة الث  الماد  

ودونما اعتبار للحدود  ،وسيلة بأي   ،ونقلها إلى اآلخرين ،يهاوتلق   ،في استقاء األنباء واألفكار الحق  

 ."76ةالجغرافي  

طار إفي  دور كبير ومهم   ،(اليونسكو)، قافةالث  ربية والعلوم و حدة للت  المت   مممة األوكان لمنظ  

ياسات تعزيز الس  و  ،ةة مستقل  عالمي  إقامة بيئة إريق عن ط ،عبير في العالمالت  ي و أة الر  ي  فاع عن حر  الد  

ي ة مين ألى تإالهادفة  من  ا  حق   ، بوصفهعبيرالت  ي و أة الر  ي  حر   انطالقا  من الن ظر إلى ؛ينعالمي  اإلحر 

ةلي  و  لمواثيق الد  ا قَ ف  وَ  ،نسانحقوق اإل
77. 
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حر ي ة  ن  أعني تال  ،ةي  ة والمحل  لي  و  في المواثيق الد   حماية هذا الحق  ومم ا تجدر اإلشارة إليه، أن  

وقد  مصلحة المجتمع،ما بينها وبين تؤك د وجوب الت وازن فيبل  ،دةمطلقة وغير مقي  الر أي والت عبير 

في  ،ةياسي  س  الة و للحقوق المدني   لي  و  والعهد الد   ،21ة قي الماد   ،نسانلحقوق اإل عالن العالمي  تضم ن اإل

على هذا مفروضة ة محدد   ا  قيود ،14ة في الماد   ،نسانة لحقوق اإلي  وروب  األة فاقي  واالت   ،11ة الماد  

، على ها تلتقي وتت فق في ثالث نقاطن   أال  ات، إفاقي  ت  االياغة في غم من اختالف الص  ر  ال، وعلى الحق  

 :الن حو اآلتي

فعال األ ،وضوحب بمعنى أن يحد د القانون  ؛عليه في القانون ا  منصوصأن يكون الت قييد  -1

 .، ال تي تستدعي العقوبةفاتصر  والت  

 ،من القومي  وحماية األ ،وسمعتهم فراد،احترام حقوق األ: من مثل ،مشروعةلغاية الت قييد  ن يكونأ -2

  .ةة العام  ح  والص   ،ظاموالن  

  .فعال   ا  قييد ضروري  ن يكون الت  أ -3

ينبغي فحصه، وتقييمه في ضوء هذه الن قاط  ،عبيرالت  الر أي و  ةي  حر  وهكذا، فإن  أي  تقييد يلحق ب

لي ة، أو م  .ا ي عَرف باالختبار الث الثي  األجزاءالد و 

لى المحكمة إوصلت حين  م،2411عام ومن الن ماذج القضائي ة في هذا المجال، ما حدث 

ه حق  ة ركي  لطات الت  فيها على انتهاك الس  معترضا   ،ستاذ تاريخأمها قد   ،نسان دعوةة لحقوق اإلي  وروب  األ

بتشويه )دانته أقد لطات الس  تلك كانت و  ،ركي  من القانون الت   ،341ة لماد  ا َوف قَ  ،عبيرة الت  ي  في حر  

، فما كان من ة لألرمنبادة الجماعي  رائه بشأن اإلعن آ افيهمعب را   ا،نشره ةمقالل (ةركي  معة الت  الس  

عليه منصوصا   ،عبيرة الت  ي  ل في حر  دخ  ذا كان الت  إما للوقوف على  دعواه؛في المحكمة إال  أن نظرت 

، ركي  من القانون الت   ،341ة الماد  وبمجر د االط الع على ة عالية، وبدق   ة،واضح صورةب ،القانونفي 
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 ا،ساسهأفعالهم على أ نمو فراد ينظ  األجعل ت ؛واضح صورةلم تكتب بفقد وجدت المحكمة أن  العبارة 

ة فاقي  من االت   ،14ة بموجب الماد   ،عبيرة الت  ي  حر  ال مجفي  ،لبم الط  مقد   ت انتهاك حق  قر  أ ،ولذلك

 .78نسانة لحقوق اإلي  وروب  األ

لحر ي ة الت عبير، قانوني ا ، ومنصوصا   تقييدأن يكون أي  وهكذا، فإن  هذه القضي ة، تؤك د ضرورة 

 ،تهمفي خصوصي   كالحق   ،فرادوحقوق األ ،من القومي  األتخدم  عليه بصورة واضحة وصريحة،

ة في المجتمع، تستدعي تقييدوكرامتهم ،وسمعتهم ي ة،  ، مع وجود ضرورة وحاجة م ِلح  ما فيو هذه الحر 

 .، وغير ملزمغير قانوني   ،عبيرة الت  ي  ل في حر  تدخ  أي   ، فإن  عدا ذلك

اآلخرين، ينبغي أن  ، أو الد يني  ضد  قي  ر  تحريض على العنف العِ  ي  وفي ضوء ما تقد م، فإن  أ

لى إتي تهدف ال   ،عبيرالت   صور نم صورة أي   عِ ن  ومَ  يدفع الد ولة إلى معاقبة المسؤولين عنه،

 .عصب  الكراهية القائمة على الت   و بث  أ ،حريضالت  

ة في ظل  ان ، ال بد  من تحديد مفهوم الكراهية؛ وبخاص  فق عليه م وجود تعريف مت  اعدولكن 

ة الماد  "مة منظ  ما هو حال كواجتهدت في تعريفه، مات بعض المنظ  وقد حاولت  ،ب الكراهيةلخطا

ف عرَ بوضع ما ي   ،عالمصين في مجال القانون واإلمجموعة من الخبراء والمتخص   تحيث قام ،79"11

تحديد مفهوم ؛ لتصل إلى عبير والمساواةة الت  ي  بحر  ذات صلة تي تناقش مواضيع ال   ،(بمبادئ كامدن)

ذالل من اإل ،ةوال عقالني   ،زنةمشاعر غير مت  ، بما يتضم نه من اني عشرالث   الكراهية، في المبدأ

 .80نةمجموعة معي   نحوَ  ،داء والكرهوالعِ 

                                                             
78 Bresne,Katie. 2015. Understanding the Right to freedom of expression. International Human rights 
Program. University of Toronto Faculty of Law. P:32 

79
 يقارب ما ولديها ،دوليّ  مناءأ مجلس عملها على ويشرف ،عبيروالتَّ  يأالرَّ  ةيَّ حرِّ  عن فاعالدِّ  بهدف ،1927 عام 19 ةالمادَّ  مةمنظَّ  ستسَّ تأ 

 .العالم نحاءأ مختلف في يعملون اا،فموظَّ  20
80
 .13 ةالمادَّ  .والمساواة عبيرالتَّ  ةيَّ حرِّ  حول كامدن مبادئ .19 ةالمادَّ  مةمنظَّ  



42 
 

في عن بحكم صادر بالط   هامقام فيها مقد   دعوى، نسانة لحقوق اإلي  وروب  المحكمة األقد تلق ت و 

 ،كمها عليهحفي  ،ةي  وروب  ة األقي  فامن االت   ،14ة قد انتهكت الماد   هان  مد عيا  أة، ي  محكمة محل   منه حق  

ن ي  رجَ يحمل صورة لب  وتعود القضي ة إلى ات هام مقد م الط لب بعرض ملصق  كبير  على نافذة شق ته، 

عب احموا الش   -ارج بريطانياسالم خاإل)على الملصق  بَ ك تِ قد و  ،حدةفي الواليات المت   ،نمحترقي  

ذلك حد المواطنيين أ ةشاهدوبمجر د محظر، الشارة ا  العبارة رمز الهالل و هذه يرافق ، و (البريطاني  

ة جماعة ديني  لمعادية الفاعل بعرض رسالة  همتوات   ته،لاز إبقامت ف ،رطةلى الش  إم شكوى قد   ،لملصقا

 ا  وجودهم تهديدجميعهم، وانتهاك لهم؛ ألن ه يرى  المسلميناعتداء على  فالملصق المعروض ؛ةو عرقي  أ

ة فاقي  من االت   ،15ة الماد   ن  أة ي  وروب  المحكمة األوبالن ظر في القضي ة، رأت  ،عب البريطاني  للش  

في  ةواردمن استغالل المبادئ ال ،فرادو األأو الجماعة أولة لمنع الد   يصا  خص   تعَ قد و ضِ  ،ةي  وروب  األ

ة فاقي  فق مع مضمون االت  ال يت   ،لبم الط  قدم عليه مقد  أذي الفعل ال  ، وحكمت بأن  فاقية لمصلحتهماالت  

ة ي  عنى بحر  تي ت  ال  ، 14ة الماد  في عليها المنصوص ع بالحماية ال يتمت  وبذلك؛ فإن ه ، ةي  وروب  األ

  .81عبيرالت  

 ،نسانمن حقوق اإل ا  النتهاكها حق   ؛عبيرة الت  ي  حر  ضرورة تقييد  تؤك د هكذا، فقد هذه القضي ةو 

 . خرآ النتهاك حق   ؛من الحقوق حق   كما أن ها تثبت عدم إمكاني ة استغالل

 ةفي الخصوصي   عبير والحق  ة الت  ي  في حر   وزان بين الحق  الت  : 1.3.1

 أخرىو  ،عبيرة الت  ي  لحماية حر   ؛نسان قوانينإلتي تحترم حقوق اول ال  ة الد  غالبي  لقد سن ت 

 ما جعلها عارض؛لى بالحماية عند الت  و  ن أي  الحق   ح أي  وجد قوانين توض  ، ال تلكن  و  ،ةلحماية الخصوصي  

 إلى الخروج بمعايير محد دة،  راسةهذه الد  وتسعى  ،للمحاكم ني  راع بين الحق  م في قضايا الص  كح  ال ركتت

 
                                                             

81Norwood v. United Kingdom. 2004. global freedom of expression. Columbia University. 
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 ةني  الوط، ال تي وصلت إلى المحاكم فرادة األعالم وخصوصي  باإل المت صلةبعض القضايا جوع إلى بالر  

 حيتوضفضال  عن ذلك، فإن  هذه الد راسة تحاول و ، نسانة لحقوق اإلي  وروب  والمحكمة األ ةالغربي  

اذ قرارات، انطالقا  من إلى ات خ ،بعض القضايابعض القضاة في الظ روف والحيثي ات، ال تي دفعت 

كم  ،خرىأ قضايافي بينما مالوا  ،ةنسان في الخصوصي  اإل تفوق حق   ،ةمصلحة عام  وجود  إلى الح 

المعيار رسم ، وفي ضوء ذلك، ستعمل الد ارسة على ةالنتهاك الخصوصي   ر كاف  مبر  بعدم وجود 

، قد حكمت في نسانة لحقوق اإلي  وروب  األة ، مع األخذ باالعتبار، أن  المحكممن هذه الحقوقالم ستنَتج 

ة بيعة القانوني  بالط   صلسباب تتًّ أل ؛ةادرة بالمحاكم الوطني  حكام مختلفة عن تلك الص  أب بعض القضايا،

 .ررونظرة القضاة المختلفة لحجم الض   ،ينلكال الحق  

مر أ ،ةفي الخصوصي   والحق   ،عبيرالت  ة ي  في حر   وزان بين الحق  تحقيق الت   ن  فيه، أ شك  ومم ا ال 

تعريف ثابت على  االت فاقعدم : لعل  ذلك عائد إلى أسباب عديدة، أوالهاو  ،للغايةد ومعق  بل  ،صعب

كالهما ؛ فرفلحالة والظ  ا قَ ف  وَ ن ي  للحق   الوضع القانوني   اختالف: ، وثانيهاةفي الخصوصي   د للحق  ومحد  

نسان تضمن العالقة حقوق اإل غير أن   ،ةلي  و  المواثيق الد  في  فولة والمضمونةالمك ،نساناإل حقوقمن 

ة من وسائل خاص  وب ،خرينآراد فألالنتهاك من ة الخصوصي  تتعر ض بينما  ،فرادولة واألبين الد  

ح عدم وجود تحديد واضح لمصطلل ؛وعقبات وزان سيواجه تعقيدات  تحقيق الت   ن  أ :هاثالثو  ،عالماإل

أن  حالة في سياقها، كما  امل مع كل  فالمحاكم تتع ،ةفي الخصوصي   د الحق  تي تقي  ال   ،ةالمصلحة العام  

 يستأثر باهتمامما  ة هي كل  ن تكون المصلحة العام  أ ،رورةبالض   ليس هن  ترى أبعض المحاكم 

 .82الجمهور

 حول ،ةلي  و  الد  ة و ي  المحاكم المحل  إلى  تي وصلتال   ،اياقبل البدء بطرح القض ،من الجدير ذكرهو 

على الحاالت يقتصر القضاة ال تركيز  ن  أة، ي الخصوصي  ف عبير على الحق  ة الت  ي  في حر   الحق   يتعد  

                                                             
82Toby,Mendel. 1999. Freedom of Expression and the Right to Privacy. Strasbourg.p7. 
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تي من ال   م،بة على قراراتهثار المترت  اآل ،بعين االعتبار ونخذيأ همن  بل إ ،ةة في القضي  والمصالح الفردي  

 ،و نهجأقرار  صدار أي  إالمحكمة ال تستطيع  ن  أيعني ما  ؛عبير في المستقبلة الت  ي  د حر  ن تقي  أالممكن 

تكون للمصلحة  ،عالم من نشر معلوماتن يردع وسائل اإلأنه أمن ش ،مكن اعتماده في المحكمةي

 ،( (Chilling effectةمريكي  سمته المحاكم األأ، وهذا ما ضد هاة جراءات العقابي  من اإل فا  تخو   ؛ةالعام  

 د  حِ ال تَ  كي ؛ضرارأبت بى لو تسب  حت   ،عبيرة الت  ي  جاوزات في حر  بعض الت  بقد تسمح المحكمة هكذا، و 

 . 83ةالمصلحة العام   يستأثر باهتمام ،من نشر موضوع

الحة الص   وتحديد المواضيع ،ين مساحة للقيام بعملهمعالمي  عطاء اإلومن األهم ي ة بمكان، إ

ريقة وطنمارك، الد   جيرسلد ضد   حفي  ة الص  قضي  ومثال ذلك، ة، المصلحة العام   تهتم  به ، مم اشرللن  

ة مع ذاعي  إجراء مقابلة إب حفي  الص  ذلك حيث قام معها، نسان ة لحقوق اإلي  وروب  المحكمة األتعامل 

ة ومهاجرين في رقي  ات عِ ي  قل  أ ضد   هممن ظهرت تصريحات ،وفي أثنائها فين،ان متطر  مجموعة شب  

حريض والمساعدة في نشر بالت   ، ي ت همانذاعةخبار في اإلورئيس قسم األ حفي  الص  ما جعل  ؛نماركالد  

ذي ال   ،نماركي  من القانون الد   222ة بموجب الماد   ،همهذه الت  لهما هت ج  و  وقد  ،ةتحريضات عنصري  

و أ شخص يقوم علنا   ، لكل  وسنتين قصيرةتتراوح ما بين بالغرامة أو الس جن، لمد ة  المعاقبة على ينص  

هانة مجموعة من إو أ ،تهديدو أ ،دلي بتصريحيف ،اسدائرة واسعة من الن  في إطار  نشر  سر ا  ب

 ،ةماد  على هذه ال اعتمادا  و  ،و معتقداتهمأ ،تهمو قومي  أ ،و لونهمأ ،و دينهمأ ،بسبب عرقهم ؛شخاصاأل

ضهم على وقد حر   ،ةجيرسلد كان على علم بمواقف المجموعة العنصري   حفي  الص   ن  أرأت المحكمة 

ورةتحرير المقابلة بالفي  خباررئيس قسم األاشترك مع ه ن  وأرائهم، آعبير عن الت   ظهر فيها ت تيال   ص 

 م دينة  إي اهما ،ةقضي  الفي تنظر  ،نسانة لحقوق اإلي  وروب  األما جعل المحكمة  ؛ةبيانات هجومي  

 قَ ف  وَ ذلك و  ،عبيرة الت  ي  في حر  حق هما  تنتهك ،ةوالمساعدة على نشر مالحظات عنصري   ،حريضبالت  
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ة ي  حر   يذلك، بل أشارت إلى أن   المحكمة ولم تكتفِ نسان، ة لحقوق اإلي  وروب  ة األفاقي  من االت   ،15ة لماد  ا

ا عن الحوار م  أة، قابة العام  دور الر   تؤد يها ن  أل ؛عالملوسائل اإلَقد ر  من األهم ي ة على عبير الت  

وهي أال  ،نماركفي الد   ا  ة جد  ة هام  لى قضي  إق ه قد تطر  ن  أفقد رأت  ؛حفي  الص  ذلك داره أذي ال   ذاعي  اإل

ها لم ن  أو  ،عبيرة الت  ي  في حر   حفي  الص   تهكت حق  قد ان ي ةنماركحكومة الد  ال ن  أة، و الكراهية والعنصري  

 .84عبيرة الت  ي  تقييد حر   ر بشكل كاف  تبر  

ر غير مبر   ا  تقييدة ي  وروب  يف منعت المحكمة األنرى كفإن نا  ،ةفي ضوء هذه القضي  وهكذا، و 

 ،انتهاكا   مجموعة الش ب اندلت بها أتي ل  ا اتريحصنشر الت   في ترَ ها لم ن  أ، كما عبيرة الت  ي  حر  في  للحق  

 ،ة في المجتمعالجدلي   عن القضايا هاوكشف ،ةقابة العام  في الر   ودورها ،ذاعةاإل دافعت عن حق  بل 

في المستقبل من نشر معلومات قد  قد يردعهم ،قرار أي  بحق هم محكمة خذ الولم تت  الفساد،  هاوفضح

 .من العقاب فا  و  تخ ؛ةتكون للمصلحة العام  

و أسواء نشر تفاصيل  ،شرمر بالن  األيت صل عندما  ،ني  راع بين هذين الحق  ما ينشأ الص   غالبا  و 

هذا أم ال، ر ة تبر  ذا كانت المصلحة العام  ما إتحديد في ة، وتكون المعضلة صور لحياة الفرد الخاص  

شخص  لكل   ن  أورأت  ،نيو سياسي  أهير ابنشر صور مش عديدة مت صلةوقد عالجت المحاكم قضايا 

ضرار في المحكمة إدعوة برفع  وبريأانة باسكال الفن  فعلى سبيل المثال، قامت  ،في صورته ا  مطلق ا  حق  

 نص  مستعينة  بدون موافقتها،  ،نشرت صورها وهي جالسة على رصيف عام   ،ةمجل   ضد   ،ةالكندي  

حياته احترام  فيشخص  كل   على حق   ذي ينص  ال   ،85نسانمن قانون كيبيك لحقوق اإل ،5ة الماد  

ة في ة عام  منع نشر صور لشخصي   بأن   على هذا االت هام، ةرئيس تحرير المجل   وكان رد   ،ةالخاص  

 لكل   ن  أد ذي يؤك  ال   نفسه، من الميثاق ،3ة موجب الماد  بوذلك  ،عبيرة الت  ي  د من حر  يقي  إن ما  ،عام   مكان

                                                             
84Jersild v. Denmark. 1994.  global freedom of expression. Columbia University.  

85
ة، عام : ميثاق كيبك  ة، في كيبك الكنديَّ ته الجمعيَّة الوطنيَّ ّيات، الَّذي أقرَّ ، 1972، ودخل حيِّز النَّفاذ عام 1975ميثاق حقوق اإلنسان والحرِّ

ة، ولهذا الميثاق األسبقيَّة على تشريعات المقاطعات األخرى في كندا، وال يتم 122أجزاء و 2وهو يحتوي  على  ة عليه سوى مادَّ تَّع باألولويَّ

 .دستور كندا، وميثاق كندا لحقوق اإلنسان
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في تنظر  ،المحكمة العليا في كندا؛ ما جعل عبيرة الت  ي  منها حر  و  ،ةساسي  ات األي  في الحر   ا  شخص حق  

 ،1ة مع الماد   ايتعارض أال   ينبغي ،ةفي الخصوصي   والحق   ،عبيرة الت  ي  في حر   الحق   ن  وترى أ ،ةالقضي  

رت ،بيكيك ة لمواطنية العام  فاهي  ة والر  مقراطي  يد ضرورة الحفاظ على قيم الد  تي تؤك  ال    ومن َثم  قر 

الجمهور في الحصول على  فوق حق  ي ،تهاوبري في الحفاظ على خصوصي  أ حق   ن  أالمحكمة 

 86.المعلومات

الجمهور في الحصول على  بين حق   ،ةفي هذه القضي  وبكلمات أخرى، فقد حدثت موازنة 

إحدى في  يشيرذي ال   ،ي  المحل   القانونوذلك اعتمادا  على  ،تهفرد في خصوصي  ال وحق   ،المعلومات

 فضال  عن عدم، خرآ لتبرير انتهاك حق   ؛نسانمن حقوق اإل استغالل حق  مواد ه إلى عدم إمكاني ة 

 .تهالخصوصي   ا  انتهاكما يجعلها تشك ل  ؛انةمن نشر صورة الفن  يمكن تحقيقها  ،ةمصلحة عام   وجود

وازن بين لتحديد الت   ؛راسةوتستوجب الد   ،مام المحكمةأثار تي ت  ة ال  عالمي  القضايا اإلبين ومن 

 :وهنا يطرح تساؤل قضايا ضحايا االغتصاب، ،عبيرفي الت   عالمي  اإل وحق   ،ةفي الخصوصي   الحق  

والحصول  ، من جهة،عبيرفي الت   عالمي  ة اإلي  تنتهك حر   االغتصاب وأسمائهم حاياضة ي  وِ هل حظر ه  

 ؟ ، من جهة اخرىعلى المعلومات

ها في واستخدمت حق   ،ضت لالغتصابقد تعر   ،ة امرأةقضي   أم ا اإلجابة؛ فتظهر في ضوء

 على ذلك؛ ةحف الكندي  الص  اعترضت ف ؛حفة في الص  جراءات الجنائي  حظر نشر اسمها ضمن اإل

 روري  من الض  أن ه  ،المحكمة العليا في كندا رتقر  ، ومن هنا، فقد عبيرة الت  ي  هم في حر  ينتهك حق   ألن ه

ساء على الن  ع سوف يشج  ن ه أل ؛هذا القرار مصدرة   ،تهاعلى خصوصي   حفاظا   ؛ةحي  حظر نشر اسم الض  

 .87عالمتهم في وسائل اإلي  وِ دون الخوف من فضح ه   ،همبحق   اعتداء جنسي   أي   عنبيلغ الت  
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Aubry v. Éditions. 1998. global freedom of expression. Columbia University.  
87Canadian Newspapers Co. v. Canada. 1989. Judgments of the Supreme Court of Canada. 



42 
 

فت لالنتباه في هذه القضي ة، هو طريقة تعامل  ة في خصوصي   المحكمة مع الحق  واألمر الال 

لى  ،فراداأل ب قد يتسب   ،شر في هذه الحالةالن   ن  أل ؛عبيرفي الت  وسائل اإلعالم  حق  بالحماية من فهي أو 

 . ةمنفعة عام  سماء مصلحة و منع نشر األبينما يحق ق حايا، ذى للض  أو في ضرر 

رين  وقد أقر ت بعض الد ول تشريعات وقائي ة؛ من أجل حماية األفراد من اعتداءات المصو 

حفي ين، وذلك في ضوء  ذي شريع ال  الت  ومثال ذلك،  ،فرادة األعالم لخصوصي  ازدياد انتهاكات اإلوالص 

حظر الغزو على ، ال ذي ي(ينفي  الصح  رين و مكافحة المصو  تشريع )المعروف باسم  ،ته كاليفورنياقر  أ

ت عليه أو ن يعترض أ -بموجبه-شخص  لكل   يحق  ، و ةالخصوصي   في حال انتهاك حقوقه، بالت نص 

في الموزانة  ،مراعاتها ينبغيتي ال   ،جيهاتو ا بعض الت  وروب  أصدرت لجنة وزراء مجلس أكما  الت صوير،

 ،الةفع   مواد   ةنشر أي   الة ضد  فر سبل انتصاف فع  اتو ضرورة  ، مععبيرة ومصالح الت  بين الخصوصي  

فة القانوني ة على موافقة  تحصل علىما لم  ،ةتنتهك الخصوصي   على أن  ،شرالن  أو إذن؛ إلضفاء الص 

  .88ةيكون للمصحلة العام  

 ،ةصوصي  خذ بعين االعتبار ضرورة تقييم مصلحة الخأتوجيهات ت  وبكلمات أخرى، فإن  هذه ال

ما يستوجب أن تكون أي ة ماد ة منشورة ضمن االهتمام العام ، فضال  عن  ؛عبيرة الت  ي  د حر  ي تقي  تال  

ة  والت نويهة، فيها الخصوصي   ت نَتهكتي ال  والم البسات، قع اروف والمو لظ  ا ل في الحياة الخاص  بأن  الت دخ 

نجاح  ن  ألة من الت سامح، أكثر من األشخاص العادي ين؛ ، ينطوي على درجةات العام  خصي  للش  

ل هير يعتمد المشا  .عالملإل نفسهم طوعا  أنهم  يعرضون ألن  و  ،على الجمهورفي المقام األو 

شخاص رفع دعوى لأل تيحقوانين توقد عملت بعض الد ول، من مثل بريطانيا، على إصدار 

؛ وذلك في خرينة لآلي  عن طريق نشر معلومات سر   ،ك ثقتهمعند انتها ،والمطالبة بتعويضات ،ةمدني  

                                                             
88Peek,Christine. 2015. Anti-paparazzi updated for tech advance. New California laws. Daily journal5. 
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 ومن بين هذه القوانين،  ،ةحياتهم الخاص  يهد د انتهاك  وأاقتحام  أي  من فراد ألا حمايةمحاولة منها ل

 . 89نسان البريطانيفي قانون حقوق اإل المدَرج ،(قةقانون الث  )

تي ال   ،بلمزياء نايومي كاة عارضة األفي قضي  وقد اعتمدت المحكمة البريطانية هذا القانون 

هيل متعاطي أت عادةوهي تدخل عيادة إل ،بعد نشر صورتها ،صحيفة ميرور ضد   ،ةرفعت قضي  

بالحصول  ؛قةقانون الث  حيفة الص  إثبات انتهاك بعد  ،مالي  ل على تعويض بوقد حصلت كام ،راتالمخد  

يمكن وقف  ،لقانونهذا ا قَ ف  ووَ  ذلك،وب ،رات في العيادةالمخد  على  نعلى المعلومات من زميلين مدمني

 .90من شخص كان موضع ثقةفيما لو كانت المعلومات  ؛ةخص الخاص  نشر تفاصيل عن حياة الش  

 بناء   ،ةتحديد انتهاك الخصوصي  على ات فاقها نرى فإن نا  ،عالهأ ةحو طر الملقضايا وفي ضوء ا

المعلومات  ن  إف ؛لذلك، و ةعلى العام   اثيرهأتمدى و  ،المنشورةمها المعلومة تي تقد  ال   ،القيمة والفائدةعلى 

 د  عَ ال ت   ،في المجتمع را  ليصبح مؤث   دراكا  إي المتلق   تكسبال تي  ،الخبر الموجودة فيفكار والحقائق واأل

ي أة الر  ي  طار حر  إ تفرض على الحدث المنشور فيغلب المحاكم أ ن  إف ،وعليه ،ةانتهاكا للخصوصي  

ضرار كبر من األأ تهلمصلح تكون الفائدةبحيث  ،ة للمجتمعة وتعليمي  خباري  إ مواد   ، أن يتضم نعبيروالت  

لتحديد  ؛جزاءاأل الثي  الفحص الث  ب، وقد استعان بعض القضاة ةخصوصي  ال الم نَتهكة على الفرد الواقع

 .ة الفردأجل خصوصي  ، من ا  عبير قانوني  في الت   ذا كان القيد المفروض على الحق  ما إ

 ؛عبيري والت  أة الر  ي  في حر   هد حق  المحكمة لم تقي   ن  يرى أ ،جيرسلد حفي  ة الص  قضي  الن اظر في ف

لتقييد  وعدم وجود تبرير كاف   ،يمقراطي  ة في المجتمع الد  عالم ضروري  وسائل اإل انطالقا  من كون

ي ة  بير،عة الت  ي  حر   ة خباري  القيمة اإلف ؛ة في نشر الفائدة للمجتمعذاعي  موضوع الحلقة اإلفضال  عن أهم 

ة قد في الخصوصي  ها حق   ن  أالمحكمة فقد رأت  ؛انة باسكالة الفن  ا قضي  م  وأ ،قييدت  المنعت  ،للحدث

                                                             
89
هو قانون بريطانّي، هدفه إدراج حقوق اإلنسان، في االتِّفاقيَّة األوروبِّيَّة لحقوق اإلنسان، في : 1992قانون حقوق اإلنسان البريطانّي،  

فاذ عام قانون المملكة المتَّحدة، دون الحاجة إلى اللُّجوء للم ة، وقد دخل هذا القانون حيِّز النَّ  .3000حكمة األوروبِّيَّ
90Wacks,Raymond. 2004. Private Facts: Is Naomi Campbell a Good Model?.Scripted.V1.  
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، ورةة للجمهور من نشر هذه الص  فائدأو أي ة ة خباري  إقيمة انطالقا  من عدم وجود  تعر ض لالنتهاك؛

فقد رأت أن   ؛سماء ضحايا االغتصابأة نشر قضي  واألمر نفسه يمكن استنتاجه من معالجة المحكمة 

تقييد ما يجعل  ؛همبحق   اعتداء جنسي   أي  عن بليغ حايا عن الت  لى عزوف الض  إي قد يؤد   هذا الن شر

  .ةلمصلحة العام  على ا حفاظلل ا  عالم ضروري  ة اإلي  حر  

أي ة و أ ،و نشر صورهمأ ،من تصويرهم ،فرادة يحمي األفي الخصوصي   الحق  وهكذا، فإن  

،  ،دون استئذان ،معلومات عنهم ة قد تجيز ولكن  ة  ،ذلكالمصلحة العام  تي في الحاالت ال  وبخاص 

ا كان األمر كذلك؛ فإن   ،ةي  شر مصلحة اجتماعفيها الن  يحق ق  قد تعمل ة عالمي  إلسات امؤس  بعض ال ولم 

 ومثال ذلك، ما ،ةة االجتماعي  من باب المسؤولي   ا  عام   يا  أخلق ر لت ؛ةفي الخصوصي   تقييد الحق  على 

على  مؤك دا  حرصهم ،دسفي الق 91ةالعالمي   مدير مكتب وكالة رويترز ،ح به كورستين سيبولدصر  

 ، وبالر غم من ذلك، فإن همولكن   ،ةعالمي  غطية اإلثناء الت  ته، أوخصوصي  خص الش  الحفاظ على كرامة 

 ،ةخباري  بالقيمة اإل ذات صلةسباب أل ؛ةنشر صور تنتهك الخصوصي   ،حيانفي بعض األيجيزون، 

ا ال ،92ظهار الحقيقةا  و   ؛93ةمريكي  سوشيتد برس األأمثل وكالة  ،خرىألة اعالمي  الة عالمي  اإلوكاالت أم 

منهم، عدم عرض صور قريبة وه ِوي اتهم بحذر، بشخاص األظهر وجوه ت  ال تي مشاهد المع ها تتعامل فإن  

و الحدث، أتظهر بشاعة الجريمة  ،بعرض صور واسعة وتكتفي م وتفاصيلها،تهاتظهر معالم شخصي  

  ،ال إلينتصتي ال   العديدة المواد  إن   " :سوشيتد برس في القدسأمدير مكتب  ،يقول جوزيف فيدرمان

 نرفض ا،ننلك   ،في المشافي واضحة شخاصأ ووجوه ،وضحايا ،طفالأ جثث فيها ،تحتوي على مشاهد

                                                             
91
ست عام : وكالة رويترز  ة، تأسَّ ة عالميَّ عة وم1251وكالة بريطانيَّ م معلومات وأخباراا، في مجاالت متنوِّ دة؛ لتقدَّ  . تعدِّ
92
 .مدير مكتب وكالة رويترز في القدس. مقابلة أجرتها الّدارسة مع كورستين سيبولد 
93
ست عام : وكالة األسشيوتد برس  ة، تاسَّ م ،1242وكالة عالميَّة أمريكيَّ  ومحّطات العالم، صحف معظم إلى خدماتها الوكالة هذه وتقدِّ

لفزة، اإلذاعة ة،ا المتَّحدة الواليات داخل والتَّ  .وخارجها ألمريكيَّ
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تي حداث ال  ألاا م  أ ،ةخباري  إو قيمة أ مصلحة ةوال تحتوي على أي   ،تهمها تنتهك خصوصي  ن  أل ؛عرضها

 .94ةحي  ة الض  ي  وِ تكشف ه   ،ضع صور قريبةعدم و ب ،فنتعامل مع الموضوعها مهم ة للن شر؛ نر 

ها ال ن  إذ تؤك د أ ؛سوشيتد برسوكالة األمع وكالة رويترز و  ،95ةخباري  اإل  CNNقناةوتت فق   

ة ومصلحة خباري  إذا كان الحدث يحمل قيمة إ ال  إ ،شخاصة األصور تنتهك خصوصي   ةتعرض أي  

لقد وصلت إلينا مشاهد عديدة، عن " :ندرو كاريأ ،في القدس CNNمدير مكتب قناة يقول  ،للمجتمع

 ولقطات مؤلمة ،رضجثث على األوفيها صور لجثث  ،ذي حصل في برشلونةال   رهابي  اإلالهجوم 

 ،عرضناهاف ،ةخباري  لقيمتها اإل نظرا   ها؛عرضمع ذلك، كان من الواجب و  ،نيشخاص مصابومؤذية أل

 نحرصن نا عندما نعرض أي  شيء وننشره، أل ؛حاياة الض  على خصوصي   حفاظا   ؛ظهار الوجوهإدون 

 ".96ويحمل قيمة وفائدة للمجتمع ،اهتمامات الجمهوربين يكون من  نعلى أ

شخاص ة األي  وِ تظهر فيها ه   ،نةمعي  مشاهد ال ذي ينشر  حفي  الص  وهذا كل ه، إن ما يعني أن  

 ةخباري  إعلى قيمة  مع االشتمال ،شريحة كبيرة من المجتمعيستأثر باهتمام بقصد نشر ما  ،بوضوح

وال ي دان بانتهاكه، وال ي عاقب، وهذا ما أك ده  ،ةالخصوصي   ي على حق  عد  يجوز له الت   في الوقت نفسه،

 ،ةتحقيق مصلحة عام   ،هدانشر هذه المشمن  حفي  الص  هدف ن ذا كاإ" :شقرحمد األأالقاضي 

 و أي  أحفي ا اذا كان الص  م  أ ،جريمعن نطاق الت   كون بعيدا  فإن ه ي ها؛ستهدف تحقيقه ين  أوباعتقاده 

و أ ،كرامتهبو أ ،خص ذاتهالمساس بالش  إلى  ،و المعلومةأورة نشر الص  وراء من  يهدف ،شخص

 ." 97مجرييقع في نطاق الت  فإن ه  ه؛ذم  و أ ه،تشويه

 

                                                             
94
 .مدير مكتب األسشويتد برس في القدس. مقابلة أجرتها الّدارسة مع جوزيف فيردمان 
95
ة متاحة ألكثر من   ست شبكة الّسي إن إن اإلخباريَّة في الواليات المتَّحدة، على يد تد تيرنر، وهي فضائيَّ مليار شخص، في أكثر  1.5تأسَّ

 .دولة 313من 
96
 .مدير مكتب قناة الّسي إن إن في القدس. الّدارسة مع أندرو كيري مقابلة أجرتها 
97
 .قاٍض في محكمة رام هللا. مقابلة أجرتها الّدارسة مع  أحمد األشقر 
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، عام   دته في مكانار إخص بمحض الش   في حال وجود تضيق، ةحدود الخصوصي   وهكذا، فإن  

، ذنهإعالم صورته دون ذا نشر اإلإته هك خصوصي  نتَ ال ت  ف ؛لمجتمعل ذي أهم ي ةبوجود حدث  هعلممع 

على  ا  جبر م   إذا وجد نفسها أم   ، عبير في هذه الحالةة الت  ي  حدود حر  الت ساع  ؛االعتراض له حق  وال ي

، ويجب مراعاتها، أثناء تغطية الحدث، سعة تت  الخصوصي   حدودفإن   نفجار؛ما مثل امكان الوجود في 

ذات لة ألوا في مسن يتدخ  أنفسهم أعلى  يقبلون ،في مظاهرات المشاركينشخاص األإن  " :شقراأليقول 

 ؛صلة بالموضوعن تنشر تفاصيل الوقائع المت  أ -ظ رففي هذا ال-حافة لص  ل ويحق   ،أن العام  لش  ل أهم ي ة

ته لصالح عن خصوصي   فيتنازل، بذلك، ،ر صورته في هذا المكان والحدثو ظهل الفرد يتوق ع ما يجع

 ." 98العام  

ال يتمث ل  ،ني  ن غربي  ي  صحفي   رأيالهدف من طرح ومم ا تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام، أن  

نإيصال فكرة في  ات مقابل الفضائي   ،انحقوق اإلنس وعدم احترامه ،عالم العربي  انحياز اإل تتضم 

الد ارسة ترى إذ  ؛بل العكس تماما   ،زاعاتلن  تي تحترم حقوق األفراد أثناء تغطيتها اال   ،ةة الحيادي  الغربي  

،  يضا  هم أم ت   اإلعالم الغربي   ن  أ عديدة، ة في تغطية قضايا باالنحياز وعدم المهني  كنظيره العربي 

 .المت صلة بهذا الجانب ةا في المحاكم الغربي  كثرة القضايوالد ليل على ذلك، 

عديدة، قد أساءت إلى  ة غربي  ة إعالمي  سات مؤس  فإن   ،حايابنشر صور الض   صلوفيما يت  

حايا الغربي ين، وغيرهم،  ة األفراد؛خصوصي   فعلى سبيل ما يجعل المتلق ي يوازن بين الت عامل مع الض 

 ،Benazir Bhuttoمؤلمة وقاسية الغتيال زعيمة باكستان  ا  صور  المثال، نشرت نيويورك تايمز

سبتمبر وسقوط  11حداث ور القاسية لضحايا أهذه الص  مثل  ، لم َيرَ ، وفي المقابلقةتها ممز  وجث  

ذلك يكون ، فمريكي  ارع األقد تحدث في الش   ،ةفعال عكسي  خشية  من ردود أ ؛99مريكان في أي  البرجَ 

                                                             
98
 .المصدر الّسابق 

99
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 ؛مريكاأ فيار طالق الن  األمر نفسه يمكن أن ي قال عن حوادث إللقتل، و  رهاب وتشجيع  بمثابة ترويج لإل

ال لشيء سوى أن  المجرم يعلم تماما   ؛حايا والخسائرصور الض  ة سات اإلعالمي  ج المؤس  ال ترو  إذ 

 .هتذي سيحظى به نتيجة فعلال   عالمي  الحجم اإل

 ائكةالش   إال  أن ها تمث ل واحدا  من المفاهيمساس في الت قييم، وهكذا، فإن  المصلحة العام ة هي األ

ن  كانت تدل  على د تعريف محد  لغياب  ؛كما أسلفنا سابقا    ةعالمي  سة اإلالمؤس  و  عالمي  قيام اإلله، وا 

الوقت في  ونشرها ،ةشخصي   صورةحياتهم ب فير وتؤث   فرادألا ، ال تي تستأثر باهتمامالمعلومات بتقديم

ة، ح  الص   :مثل مواضيعمن  ،ى المجاالتبما يخدم مصالحهم في شت   مبس ط،سلوب أب ،المناسب

فإن  أصحاب المؤس سات اإلعالمي ة  ،راسةدت هذه الد  ك  ، وكما ألكنو  ،والجرائم ،من العام  األو عليم، الت  و 

المصلحة  خضعينبغي أن ت ،لذلكو  ،ي ةهداف سياسوذوي الن فوذ، قد يستغل ون هذه األداة؛ لتحقيق أ

ما توافرت ذا مساعدتنا في تحديد إ عديدة، من شأنها سئلةَعب َر اإلجابة على أ ،دقيقللت   ةالعام  

 :م الالمصلحة أ

  ؟ةة عام  ة شخصي  حي  هل الض   -2   ؟ المعلومات ق د متلمن  -1

  ؟شرة على الن  حي  هل وافقت الض   -4  ؟المعلومات في المجال العام  تقع هل  -3

 ؟ة الفردي  وِ الكشف عن ه   روري  هل من الض   -2  ؟الحصول على المعلومة كانكيف  -5

 ؟ة الفردما خطورة انتهاك خصوصي   - 5

، بعين االعتبارخذ األ مع ،ة من عدمهاد المصلحة العام  سوف تتحد  وفي ضوء اإلجابات، 

 وراء  عالمي  دافع اإل ،عبيرة الت  ي  في حر   عالمي  اإل وحق   ،ةالفرد في الخصوصي   عند الموازنة بين حق  
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المستفيد من نشر هذه  تحديدو  ،ف عن هذه المعلوماتوتوقيت الكش ،ة الفردلكشف عن خصوصي  ا

جل أل ا  فعلي   قد حدث ،فرادحقوق األذي ينتهك شر ال  الن   ن  من أد ك  ى نتأحت   ؛ةالمعلومات الخاص  

 .نةة، ومصالح لجماعات معي  جندات سياسي  تحقيق أ جل، وليس من أةلمصلحة العام  ا

 ،ةفي الخصوصي   وازن بين الحق  تحقيق الت  في  ةعالمي  لمواثيق اإلاوهنا، ينبغي علينا االهتمام ب

رة ضرو  تؤك دو  ،حفي  م عمل الص  المواثيق لتنظ   وأال  نستثني دورها؛ فقد صدرت هذه ،عبيرفي الت   والحق  

ة تجعله يحترم خصوصي  ال تي  ،ةجتماعي  الة امسؤولي  منطلقا  من ال ،ةبعمله بمهني   عالمي  قيام اإل

 أتي، سأعملفيما يو  ا ،مهما كان الحدث كبير  ،ةغطية اإلعالمي  الت   أثناء ،ةوكرامتهم اإلنساني   ،حاياالض  

 وحق   ،تهالفرد في خصوصي   لحماية حق   ،فيها ةرداو الالبنود  هم  أو  ،ة هذه المواثيقي  هم  على توضيح أ

 .مانأة و ي  داء عمله بحر  أفي  عالمي  اإل

 1.3.2 :ة عالمي  ة اإلخالقي  المواثيق األ 

احترام حقوق بفيها ت لزم موظ   ،ةإعالمي   سةمؤس   ة لكل  خالقي  أغم من وجود معايير على الر  

 ن  أ ال  إ ،نةف في حاالت معي  صر  ة الت  رشادات لكيفي  إوتضع لهم  ،ةعالمي  غطية اإلثناء الت  أ ،نساناإل

، ةعالمي  ات اإلخالقي  واأل ،حفي  تنظيم العمل الص   ،يضا  أتها هم  مَ  ،ةي  محل  ة و لي  و  ة دَ عالمي  إمواثيق هناك 

ا ات فق اتلوكي  المبادئ والقيم والس   تي تضم  الوثيقة ال   :إن ما تعني حادات ت  االن في و ي  حفص  ال عليه، مم 

واحدة، السة مؤس  الى على مستوى و حت  أ ،ي  و محل  أ قليمي  إو أ لي  و  على مستوى دَ  ،ماتالمنظ  قابات و والن  

 .100و مسموعةأ ،ةو مرئي  كانت، أمكتوبة  ،حافةمهنة الص  م هذه الوثيقة عملهم وممارستهم تنظ  حيث 

ة في خالقي  أوثيقة  لو  أظهرت ف ؛ة جديدةصالي  قنيات ات  ارتبط ظهور هذه المواثيق بظهور توقد 

 في فرنساة يطرح عالمي  ات اإلخالقي  بدأ موضوع األ ثم   ،اختراع المطبعة عند ،حدةالواليات المت  

                                                             
100
 .11-9ص. مركز تطوير اإلعالم. أخالقّيات اإلعالم. 3017.مجموعة باحثين 
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حافة الص   شرعة)عالم خالقيات اإلأكتبت فرنسا حول ف، اسع عشرمنتصف القرن الت   ،بريطانياو 

عديدة، تلتها دول وفيما بعد، والتزاماته،  حفي  الص   على واجباتمع الت ركيز  م،1118عام  ،(ةالفرنسي  

هذا كما بدأ فنلندا، و  ،رويجوالن   ،ويدمثل الس  من  ،ةخالقي  ألة اعالمي  اإل عاتيشر ت  الصدار إبفقامت 

استغالل ة بعد خاص  وب ،تينما بين الحربين العالمي  الواقعة فترة الفي  ،كبيرا   اهتماما  يأخذ الموضوع 

 .101فكارهاألنشر  توظيفه؛و  ،عالماإلالحكومات 

ين حفي  واجبات الص  ) عالن ميونيخإصدار في إ ، تتمث لة في هذا المجالهم  ة الم  المحط  ولعل  

بلجيكا، و يطاليا، وا  لمانيا، وأفرنسا،  :ةي  وروب  أدول  2عالن اإل اى هذتبن  فقد  م؛1151عام  ،(وحقوقهم

حترام في ا لةالمتمث   ،جمهورال نحو حفي  عالن واجبات الص  د هذا اإلحد  ، وقد ولوكسمبرغ ،هولنداو 

 إلى عالناإلكما تطر ق الوثائق، صوص و العب بالن  وعدم الت   ،وتقديم الحقائق ،ةالحقيقة والخصوصي  

ح هذا ، ووض  ةصي  خانتحال الش  و  ،شهيروالت   ،القذف، من مثل عالمية الخطيرةالجرائم اإلالحديث عن 

طار إفي  ،عليها هذه المبادئ المنصوص صحفي  ضرورة مراعاة كل   ة،مباشر  صورةبو  ،عالناإل

، ولم يغفل وغيرها من الجهات ،من الحكومةل تدخ   ي  أل مع عدم الس ماح ،دولة لكل   القانون العام  

لى إهم في الوصول حق  الحال في  ما هوكبل تناولها وأك دها وذكرها،  ين،حفي  حقوق الص  اإلعالن 

وفضال   ،ائرهمو ضمأ مي معارض لقناعاتهأبداء ر على إ همجبار إعدم و  جميعها، مصادر المعلومات

على التزاماته  ،الجمهور نحو حفي  ة الص  مسؤولي  إلى ضرورة طغيان عالن شار اإلفقد أ عن ذلك،

  102.و حكومتهأ ،رئيسه في العمل حيالَ ته لي  و مسؤ و 

مثل ميثاق  ،فهناك المستوى العالمي   عديدة؛ ات على مستوياتخالقي  ي ظهور هذه األتأيو 

 وقد  ،العربي   عالمي  رف اإلميثاق الش  ك ،قليمي  إعلى مستوى ومنها ما هو  ،ينحفي  للص   لي  و  حاد الد  االت  
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ة. المبادئ و الواقع األخالق اإلعالميَّة بين. 3002. صدقة، جورج  سة مهارات. الجامعة اللُّبنانيَّ  .22-25. مؤسَّ

102
. International – Munich Declaration of the Duties and Rights of Journalists. 2011. media wise for better 

 union-iawise.org.uk/europeanhttp://www.medjournalists: .
 
 

http://www.mediawise.org.uk/european-union/


52 
 

كما هو الحال  ،الواحدةسة على مستوى المؤس  أو حادات، االت  قابات و ه الن  تقر   ،على مستوى وطني  تكون 

معايير العمل  إطارها، من مثلللعاملين في  ا  تي تضع ميثاقال   ،ة الكبرىعالمي  سات اإلالمؤس  مع 

 .قناة الجزيرة لعامليها اتضعه تيال   ،المهني  

   ينحفي  للص   لي  و  حاد الد  ميثاق شرف االت 

في  م،1122عام  سس  أتوقد ين، حفي  ة للص  ة عالمي  مكبر منظ  أين حفي  للص   لي  و  حاد الد  ت  اال د  عَ ي  

 ،اتهمي  حر  ين و حفي  عن الص   تتمث ل وظيفته في تول ي الد فاعو  ،103م1152عام  استعاد نشاطه م  ث   ،باريس

عالن وتبن ي إالكراهية، ب و عص  للت   ا  ترويجعالم اإل توظيف حت ى وأ كل ها، مييزشكال الت  أ معارضةو 

 حفي  يجب على الص   ،بنود 1 ضم  يذي ال   م،1154، عام ة بممارسة المهنةين الخاص  حفي  لص  ل همبادئ

ضرورة احترام منه، تؤك د ولى ة األفالماد   ؛دولة لكل   ي  القانون المحل   في إطارك بها مس  الت  د و قي  الت  

فاع عن د  الب حفي  الص  فتلزم  ؛انيةلث  ة االماد  أم ا  ،الجمهور في معرفتها كاملة حق  و  ،للحقيقة حفي  الص  

ابعة للحديث ة الس  الماد  في حين كانت  ،زاهة في جمع األخبار ونشرهاى الن  علة، والحفاظ ي  الحر   ئمباد

على  قائمعمل  كل   عالمي  ب اإلفرقة، وضرورة تجن  مييز والت  في نشر الت   لبي  عالم الس  على دور اإل

نواع أخر من آنوع  و أي  أ ،ياسي  ي الس  أالر   وأ ،ينب الد  س  و حَ أ ،الجنسي  أو ، مييز العرقي  ساس الت  أ

يخ سمعة تلطو  ،تشويه الحقيقةو  ،ش  الغ  ، ومم ا ي حسب لهذا الميثاق أن ه يعد  مييز العنصري  الت  

 .104ة كبيرةمهني  ساءة إو أنحة ج   ،نةحقيقة معي  ل خفاء  إرشوة  ةقبول أي  و  ،المواطنيين

 العربي   عالمي  رف اإليثاق الش  م      

                                                             
103
حفّيين   ولّي للصَّ ة يَّ فاع عن حرِّ للدِّ  ؛وليّ يسعى للعمل  على المستوى الدَّ دولة حول العالم، و 129عضو في  2000.000يضمُّ االتِّحاد الدَّ
 .ةة، ومستقلَّ ة، وحرَّ ين قويَّ حادات صحفيّ اتِّ عن طريق  ،جتماعيّ حافة والعدل االالصَّ 
104
حفّيينالموق  ولّي للصَّ سمّي لالتِّحاد الدَّ حافة. ع الرَّ ة بممارسة مهنة الصَّ ْولّي الخاصَّ : 15/1/3017استرجع بتاريخ . ميثاق شرف االتِّحاد الدَّ
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لما  تلبية   م؛1158عام  ،ةادر عن الجامعة العربي  الص   ،العربي   عالمي  رف اإلميثاق الش   ر  قِ أ    

في  ،عربي   عالمي  إوضع ميثاق لرورة لض  والمسوا الحاجة  إذ، 105(ضامن العربي  ميثاق الت  ) جاء في

ا ، و ي العام  أة الر  في تعبئلإلعالم كبير الور د  ضوء ال  ،عبيرين في الت  حفي  الص   حق   ه،جاء في بنودمم 

 ،نساناإل نحوعالم ات اإلسؤولي  م إضافة  إلى الحديث عنخرين، ات اآلي  حدود حر  جاوز ت شريطة عدم

 الخامسةته الميثاق في ماد   وفضال  عن ذلك، فقد شد داته، ي  حر  ونشر حقوقه و  ،تقديم الحقيقةمن مثل 

 ه،قد تمس   ،ساءةإ ةاالبتعاد عن أي  و  ،ضامن العربي  تعزيز الت  بة ربي  عالم الععلى ضرورة قيام وسائل اإل

دق واألمانة؛ بل ألزم الميثاقولم يغفل هذا  عدم مع  ،ثناء قيامهم بعملهمهما أن بيعالمي  اإل الص 

دق ضرورة الص   لتأكيدامنة لث  ة االماد   كما أن ه خص ص ،على العنف ا  تحريضعالم الل اإلاستغ

 .106دون دليل اآلخرين،هام االمتناع عن ات  و  ،عليقاتثناء نشر الت  أ ،ةوالموضوعي  

 تهاغالبي  في  قد صيغتها ن  أ ال  إ ،ا  ي  ومحل   ،ا  لي  و  دَ  ،ةعالمي  غم من كثرة المواثيق اإلعلى الر  و 

الجمهور  حق  : ومن أهم ها ،المبادئ نفسهافي ها ك بعضااشتر ما يفس ر  ؛على معايير متشابهة اعتمادا  

 ،ةدق والموضوعي  ة والص  ين بالمهني  حفي  التزام الص  و  ،والوصول إليها حيحةلمعلومات الص  افي معرفة 

لزامهممجتمعهم،  نحوة والتزامهم بالمسؤولي    ،ةة والمصلحة العام  ة والكرامة البشري  باحترام الخصوصي   وا 

كل ها، ات خالقي  هذه األ، ولألسف، فإن  ولكن   ،راعوقات الحروب والص  أفي  نساني  عامل اإلووجوب الت  

 .ها غير ملزمةن  أل ؛اتهموخصوصي   ،نسانانتهاك حقوق اإل عنعالم لم تساعد في ردع وسائل اإل

  خالصة القول -

ة حاكم الوطني  لمفاوت في قرارات االت  مدى  ،راسةفي هذه الد   ةحو طر المالقضايا تكشف 

 في  عبيرة الت  ي  حر  و  ،ةعلى غياب معايير واضحة للعالقة بين الخصوصي   يدل  ما  ؛ةولي  والمحاكم الد  

 
                                                             

105
ة الّدار البيضاء، عام صدر ميثاق التَّضامن العربّي، بع  ول األعضاء في الجامعة العربيَّة1925د مؤتمر قمَّ د العالقات بين الدُّ  .، الَّذي حدَّ
106
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 لطةللس   ةمخالفالة قديري  سلطتها الت  من  انطالقا   ،اتة قرار وقد تصدر المحكمة الوطني   ،عارضحالة الت  

بين  ة تناولهاوكيفي  ، من جهة، ةظروف القضي  وذلك َوف َق  ،ةلي  و  محاكم الد  في الللقضاة ة قديري  الت  

  .، من جهة أخرىالقضاة

 ،ةالمصلحة العام  المشترك في غالبي ة القضايا، يتمث ل في المعيار  ن  إ :نستطيع القول ،لكن  و 

ة عالمي  سات اإلبانتهاك المؤس   صلة تت  قضي   ةأي  إذ إن  الحكم في  ؛ني  بين الحق  الفاصل  د  الحَ  د  عَ تي ت  ال  

 تي تفيد المجتمع وتفوق حق  ال   ،ةخباري  مقدار المصلحة والقيمة اإلينطلق من  ،ةفي الخصوصي   لحق  ا

 .خصوصيةالالفرد في 

تقييم وكذلك، ، ا  صحفي   الم غط ىالحدث في  ،ةمصلحة عام  وهكذا، ال بد  من الت أك د من وجود 

 ؟م سيستفيدونأ ،وهل سيعانون ؟ساالن   في شرالن   ركيف سيؤث    :دةسئلة محد  أطرح  َعب رَ  ،شرتأثير الن  

ولكن، ينبغي الت نب ه  ؟ة الفردي  وِ الكشف عن ه   روري  هل من الض  و  ؟ستفيد المجتمع بشكل أوسعيوهل 

، بعنايةتلزم دراستها ما يس وظروفها؛ حالة كل  ف ؛سئلةجابة على هذه األهل اإلليس من الس  إلى أن ه 

 .الهيئة الت حريري ة قرارا  بشأنهااذ خات  وصوال  إلى 

فقت عليه المواثيق ات  ذي ال   ،جزاءاأل الثي  ث  الالفحص ب ،في بعض القضايا ،القضاةوقد يستعين 

ة فاقي  االت  )و ،(ةياسي  ة والس  حقوق المدني  لل لي  و  العهد الد  )و ،(نسانلحقوق اإل عالن العالمي  اإل: )ةلي  و  الد  

وجود و  -2 .عبيرة الت  ي  ة لتقييد حر  هناك ضرورة وتناسبي  كانت ذا إ -1، (نسانة لحقوق اإلي  وروب  األ

  .ةوالكرامة اإلنساني   ،ةالفرد في الخصوصي   كحق   ،خرآ ة لحماية حق  ح  لِ حاجة م  

، ينبغي أخذ ورادع  ،حفي  لعمل الص   تنظيمفهي  العتبار؛بعين ا ةعالمي  المواثيق اإلدور  ولكن 

 احترام حقوق فهي تدعو إلى ! قائمة على إنساني ة اإلنسان؟بنودها كيف ال، و  ،وزانلخلق هذا الت   كاف  
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وتزويدهم بالمعلومات  ،ضليل، والعمل بموجب مصلحة الجمهورواالبتعاد عن اإلثارة والت   ،نساناإل

من ب ما يزيد ة الفرد وكرامته، وتجن  احترام خصوصي  و  ،ةهني  ة ومِ خالقي  أة بطريق إليها، تي يحتاجونال  

 . ةعالمي  غطية اإلبسبب الت   ؛هممعانات

 ،CNNو ،كوكالة رويترز ،ة الكبرىعالمي  سات اإلالعاملون في المؤس  د هذا المعيار أك  قد و 

رون، بل  ،لم شاهدلى اإ ةل مباشر قَ نال ت  المصو رة المشاهد ؛ فسوشيتد برسواأل يدرسها م ِعد ون ومحر 

روا إذا ما كانت ا فيها،  ةخباري  على القيمة اإل بناء   ، م الأشر ة صالحة للن  لماد  وينظرون فيها؛ ليقر 

نا  كان المشهد ما ذا فإة الفرد، مع الحرص على خصوصي   ومقدار فائدة المشهد للجمهور، متضم 

كشف ل منعا   ؛شخاصوجوه األفإن هم ينقلونه دون إظهار  ؛لعالمل نقلهب يج ا  كبير  اة وحدثمصلحة عام  

 .تهماك خصوصي  انتهاو  ،تهماي  وِ ه  

في عدم  حق  كامل الحايا للض   ن  أ ،القانونمجال في  المختص   ،شقرحمد األأالقاضي ويرى 

اس الن   ةامين انتهاك كر حفي  ال يجوز للص  أن ه كما  ،اشاتض على الش  رَ ع  رؤية مأساتهم ت  

عالم يستطيع اإلنفسه، الوقت وفي  ،ةتحقيق مصلحة عام  األساسي  ذا كان هدفهم إ ال  إ ،اتهموخصوصي  

 ونقل الحدث للعالم، مارونشر صور الد   ،خريناآل ةساءة لكرامدون اإل ،ن يظهر بشاعة الحدثأ

 .شخاصة األي  وِ ظهر ه  تال  صورةب

تي عرضتها قناة ال   ،ةخباري  قارير اإلتقييم عدد من الت  ب ،انيالفصل الث  في  سةار تقوم الد  سو 

ركيز على الت  مع  ،ةوري  زمة الس  ألا ةثناء تغطيأ ،ةابعة لقناة العربي  ة الت  خباري  وقناة الحدث اإل ،الجزيرة

حايا ة الض  خصوصي  شاهد مدى مراعاة هذه الم وتحليل ،القصف على مدينة حلبحول قارير بعض الت  

 والقضايا المعالجة فيها،  ةالمحاكم الغربي   من المستنَتجمن المعيار في ضوء إفادتها  ،متهموكرا
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ة  ال سي ما أن  العالم  عليها، ةول العربي  في الد   قياس ما يجريو  ،ةقضايا انتهاك الخصوصي  وبخاص 

بالمواثيق مع استعانة الد ارسة  ،نشأ فيها هذه االنتهاكاتتتي ال   ،روطة الش  غالبي  العربي  يفتقر إلى 

لت إليه،وتدعيم  ،ةعالمي  اإل  . نسانصين في حقوق اإلبالت مع متخص  بمقا ما توص 
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 2.1 :  انيالفصل الث 

   مةمقد 

ل من هذه الد راسة، إلى بعض القضايا المت صلة بالخصوصي ة واالنتهاكات،  أشار الفصل األو 

ادرةوالقرارت  فت لالنتبابشأنها، ومن ا الص   وأة محاكم غربي  عن  في مجموعها، قد صدرت ه، أن هالال 

 وأن  معالجة هذه القضايا، قد كانت في إطار القوانين ،ة لحقوق اإلنساني  المحكمة األوروب  عن 

 اكمالمح، ال تي تصل إلى القضايامثل هذه مت مع ازدياد أعداد رت وتقد  تي تطو  ال   ،ةلي  و  ة والد  الوضعي  

  .باستمرار

ولم تكن الد ارسة لتلجأ إلى المحاكم الغربي ة، إال  لعدم تمك نها من الوصول إلى قضايا عربي ة 

ة تي تعالج إشكالي  ال   ،صةة المتخص  والكتابات العربي  في الموضوع نفسه، من جهة، ولقل ة عدد الد راسات 

ومن َثم ، فإن  غياب  ، من جهة أخرى،عبيرة الت  ي  حر   في ي على الحق  عد  و الت  ، أةنتهاك الخصوصي  ا

في معرفة ساعدنا ي ،معيارلإلفادة منها في تحديد  ؛جوع إليهاتي يمكن الر  ال  الن ماذج القضائي ة العربي ة 

د ارسة إلى ال دفعللن زاعات، قد  ةغطية اإلعالمي  ثناء الت  ألي  انتهاك، أة األفراد خصوصي  ما تعر ضت ذا إ

 :عديدة ةسئلة محوري  تظهر أ ،ياقوفي هذا الس  ، اعتمادا  على المحاكم الغربي ة، معيارذلك ال استنتاج

لقياس حاالت وقضايا في العالم ، ةقضايا غربي  المبني  على عتماد على هذا المعيار االهل يمكن ف

ة وتباين أم هناك نسبي   ،مكان وزمان كل  في  ، ويمكن تطبيقهاةنسان عالمي  ت َعد  حقوق اإلهل و ؟ العربي  

في  الفرد العربي   وبين حق  ، الفرد الغربي   هل هناك فرق بين حق  و  بين المجتمعات؟ ثقافي  

 ة؟الخصوصي  

ا  فريققد القت ف ة؛قافي  تها الث  أو نسب تها،بعالمي  ولم ا كانت حقوق اإلنسان ذات إشكالي ة تت صل 

ظر الن   بغض   وزمان، مكان في كل   ،نسان هو واحداإل ن  انطالقا  من أ ؛تهاعن عالمي   ا  مدافعا  و دمؤي  
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مني ة  ة ي  ال تي يعيش فيها، وهكذا، ال يمكن إخضاع الحقوق ألعن البقعة الجغرافي ة أو الفترة الز 

 شكال   تهاكوني   يعد   ، فقد وجدت حقوق اإلنسان فريقا  يرى عكس ذلك تماما ؛ إذبالمقابلو  استثناءات،

ة، ووسيلة لتحقيق صلي  عوب لثقافات أخرى مغايرة لثقافتهم األللش   خضاعا  ، وا  ةشكال الهيمنة الغربي  من أ

 .ما حصل في العراقك ،خرحة في بلد آات المسل  ل القو  ة لتدخ  حج   صبحت؛ فةغراض سياسي  أ

رادة تحت وطأة االستعمار، إلمنزوعة ا ة منهكة  ول العربي  كانت معظم الد   م،1148عام ففي 

تهم من غالبي  و  ،حدةة األمم المت  ع بعضوي  تتمت   ،دولة فقط 51كانت  ،في العالم دولة 181صل ومن أ

 العالمي  ؛ ما يفس ر اشتراك قل ة من الد ول العربي ة في صياغة اإلعالن 107ةي  وروب  ة واألمريكي  ول األالد  

ة أن  ولبنان،  ،مصرك ،لحقوق اإلنسان  ال تي ،ةول الغربي  د  الة غالبي  وصدوره بصبغة غربي ة، وبخاص 

بادة ، وغيرها من جرائم اإلانيةة الث  بسبب الحرب العالمي   ؛ة كبيرةوخسائر إنساني   ،صعبة ا  عايشت ظروف

ة بعد انهيار ثنائي   ،تهميرؤ  قَ ف  وَ  ،جديد للعالم حينها فرض نموذج غربي  قد حاولت ة، نساني  اإل بحق  

ر ذي دم  ال   ،وق الحر  س  وال ،ةسمالي  أالر   ةيبرالي  الل  و  ،منظومة حقوق اإلنسان فكرةوتمث ل ذلك في ، ةالقطبي  

 ا  ي  الث تابعة ماد  دول العالم الث  ما جعل  ؛صناعات حديثة وحل ت محل ها ،ةة الوطني  ي  ناعات المحل  الص  

 .ةة الحديثكنولوجي  ورة الت  ناعة والث  ة الص  هيمنل ا  وفكري  

خدم صورة تب ،ات الحقةفاقي  وما نتج عنه من ات   ،اإلعالن العالمي   وهكذا، جاء تصميم

قد صادقت اليوم على هذه معظم دول العالم وعلى الر غم من أن  ، وتالئمها، ةقافة الغربي  روف والث  الظ  

 هان   أال  إ ،في مؤتمرات مختلفة حدةمم المت  ، وميثاق األنسانمها حقوق اإلاحترادت وأك   ،اتفاقي  ت  اال

 .ةيني  ة والد  قافي  بيئتها الث   لعدم مناسبتها ؛تعترض على بعض بنوده
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ومع ذلك، فقد عوب واألمم، بين الش   جتماعي  وا وديني   ثقافي   وال يخفى على أحد، وجود تغاير

 ة للمجتمعاتقافي  عتراف بالفوارق الث  في اال ،ينولي  والعهدين الد   ،نسانلحقوق اإل اإلعالن العالمي  فشل 

ات؛ فاقي  ت  تلك االنضمام لول االبعد رفض بعض الد   ،حو ضبو ة ظهرت هذه اإلشكالي   ، وقدصورة كافيةب

حكامها وعدم مراعاتها عاداتها وتقاليدها وأ ،مع تشريعاتهاالمتعارضة  العتراضها على صيغتها

بالحقوق  الخاص   ولي  نضمام للعهد الد  تي رفضت االال   ،ولحدى هذه الد  إة عودي  الس  كانت ة، و يني  د  ال

ظها على بعض تحف  ة، مع ريعة اإلسالمي  ه يتعارض مع أحكام الش  ن  ى اآلن؛ ألحت   ةياسي  ة والس  المدني  

على هذه االت فاقي ات، ول ن الد  كثير مومن جهة أخرى، فقد صادقت  ،108اتفاقي  ت  بنود باقي اال

فعلى سبيل المثال، الواردة فيها،  ظات على بعض المواد  رفقت معها تحف  ، أهالكن  إليها، ت انضم  و 

ريعة مع أحكام الش   هاتعارضل ؛5، وتحديدا  الماد ة فلة حقوق الط  فاقي  ظت دولة الكويت على بنود ات  تحف  

من  واحدها ن  ؛ ألةفاقي  االت  في ة على قانون الجنسي  من جانبها ظت فقد تحف   ؛ماراتا اإلة، أم  سالمي  اإل

كما تحف ظت عدد من الد ول كالمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، ، 109ولةة للد  اخلي  ؤون الد  الش  

، على ات فاقي ة سيداو  ة  ،(المرأة مييز ضد  القضاء على الت  )واألردن  تي ال  ، انيالبند الث   ،5ة الماد  وبخاص 

 ؛2ة الماد  تحف ظها على اإلمارات ، بينما أعلنت مشاركة المرأة في صياغة سياسة الحكومةث عن تتحد  

 .110ةريعة اإلسالمي  في الش   لمخالفتها أحكام الميراث

ة، نتاج غربي   أن ها ،ة حقوق اإلنسانالفريق المناهض لفكرة عالمي  ويرى   كي  مريوأ بصورة عام 

ة، ناشئ  من فكر  بل إن ه صادر، ة في العالم الغربي  ة وثقافي  ة وفكري  رات تاريخي  من تطو  بصورة خاص 

ول بل كان للد   ،ة مختلفةات من مشاركات لثقافات بشري  فاقي  ت  ولم تأِت تلك الوثائق واال بحت، غربي  

ئيس ة الغربي   لى ظهور فجوات وتناقضات بين نصوص إى د  ؛ ما أفي نشأتها وبلورتهاالد ور الر 
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ائدة في ة الس  قافي  تالف القيم الث  ناجمة عن اخ ،حقةات الال  فاقي  واالت   ،لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي  

 .  111مناطق مختلفة في العالم

على ، مم ن وق عت حدةعة على ميثاق األمم المت  ول الموق  بعض الد  وفضال  عن ذلك، فإن  

غياب المساواة ومبدأ  ؛ ما يفس رقاش حول مبادئ اإلعالن العالمي  تشارك في الن  لم ، الد ولي ة اتفاقي  االت  

ة لحقوق ساسي  لصناعة القواعد األ ؛المختلفة ابثقافاتهجميعها عوب ب مشاركة الش  تي تتطل  ال   ،ةالعالمي  

رت بعض الد ول الر افضة عالمي ة حقوق في ضوء ذلك، أصدو  ات،فاقي  االت  المكفولة بتلك اإلنسان 

 ة؛يني  ة والد  قافي  ة والث  اريخي  ة والت  تالئم مع خصائصها القومي  الم ،بها إعالناتها وميثاقها الخاص  اإلنسان، 

لى جانبها، عب رت  ، ولعدم تالؤمها إال  في الغرب، حيث نشأت،حقوقتلك الة لقناعتها بنسبي   بعض وا 

ة، اخلي  ل في شؤونها الد  دخ  للت   ؛حقوق اإلنسانة حول مفاهيم الغربي  الفاتها من استغالل تخو  عن ول الد  

عام  ،(عوبلحقوق اإلنسان والش   فريقي  الميثاق اإل) فريقي  حاد اإلت  ت دول االصدر ، أومن أجل ذلك

 حكاما  أق ى تطب  حت   ؛112(نسانلحقوق اإل ميثاق العربي  ال) دول العالم العربي  بينما أصدرت ، م1181

 .تهاحسب ثقافتها وخصوصي   وقواعد،

وجود حقوق معي نة يفترضون فإن هم  وعالمي تها؛ نسانحقوق اإلة المدافعون عن فكرة شمولي   أم ا

ة يني  ة والد  قافي  ته الث  ظر عن خلفي  الن   ، بغض  ا  إنسان د كونهلمجر   ،فصر  غير قابلة للت   ،إنسان لكل  

في  والحق   ،ةفي الخصوصي   والحق   ،في الحياة الحق   :ةهذه الحقوق العالمي  من مثل ة، و ياسي  والس  

وينغي لهذه الحقوق أن تكون نفسها في كل  ، خصي  من الش  في األ والحق   ،ينة الد  ي  وحر   ،عبيرالت  

ذي يقف فوق القوانين ال   ،بيعي  الط   ة القانوننظري  ، يعتمد على ةمفهوم العالمي  انطالقا  من أن   مكان؛

وصوال  عقل، اليمكن إدراكها ب، تهلة في اإلنسان وطبيعحقوق متأص  لإلنسان، ويقر  بوجود ة الوضعي  
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 شمولي   بأن ه ،بيعةر بالط  ما يتقر  والحكم على كل   ،خالقياأل لوك البشري  ة للس  قواعد حقوقي  إلى 

وعالمي  
113 . 

طبيعي ة ة قانوني  القواعد عد وا بعض الذين ال   ،قانون عند الفالسفة اليونانوقد ظهر هذا ال

ة عليا قو  كما رأوا مان، ز  ال ثابتة وخالدة على مر  وهي قوانين  ،ليست من صنع البشروأن ها المنشأ، 

ذي يرشدنا ال   ،عقلال اعتمادا  علىبيعة لى قانون الط  قادرا  على الوصول إنسان اإل عد وام العالم، و تنظ  

سقراط وأفالطون ، من مثل فالسفةهؤالء الق وقد فر   ،م نمتنع عنه، أنقوم بعمل ما ينبغي أنما إلى 

ذي نصل إليه ال   بيعي  وبين القانون الط   ،ولها الد  تتي وضعال   ،ةي  ة والمحل  بين القوانين الوضعي   ،وأرسطو

ذا  إال  ، إلى هذا القانونالوصول إال نستطيع فإن نا  ،السفةالف وفق رؤيةعن طريق العقل والوجدان، و 

األفراد جميعا  لهذه القوانين،  كما أن هم يفترضونة، كلي  عن مظاهرها الش   بعيدا   ،عشنا بساطة الحياة

ن أيادة يجب الس  إن  ف ؛ةي  بيعة مع الط  تعارض القوانين الوضعي   ظر عن اختالفاتهم، وفي حالالن   بغض  

 .114منها ةبيعي  لط  لتكون 

على  صر  ة ت  افضة للعالمي  المجتمعات الر   ن  أ ،حقوق اإلنسان ةمولي  ويرى المدافعون عن ش  

همة في هذه الت  غير أن  هدافها، لتحقيق أ ؛حقوق اإلنسان فرضِ ، تسعى إلى ةي  فِ ة خَ أجندات غربي   وجود

حقوق األفراد هم عِ لتبرير قمويوظ فونها مون ثقافتهم يستخدِ  ذينل  ه إلى اوج  ن ت  ، يجب أرأي المدافعين

ر باستمرار، وتستجيب للمحف زات الد اخلي ة والخارجي ة، وهي ليست شيئا  مقد سا ، ساسي  األ  ة؛ فالث قافة تتطو 

 أة بر المر تي تجال   ،(ثقافة األرامل)فاع عن ممارسة للد   غير مضطر  هندي المواطن ومثال ذلك، أن  ال
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ن كان مقبوال  سابقا ، إال  أن ه أصبح مرفوضا  على قتل نفسها في جنازة زوجها،  ، وا  فهذا الس لوك الث قافي 

 .115اآلن

غير الحقوق ما  :لكل ها، تجعلنا نتساء لمجتمعاتلنسان أم ا فكرة عدم مالءمة حقوق اإل

األكثر إثارة  للجدل، وهو  لي  و  في العهد الد  لى الحقوق الواردة ولو نظرنا إمناسبة لهذه المجتمعات؟ ال

من مجتمع  ستغناء عنه في أي  يمكن اال ال يوجد حق  أن ه  لوجدنا ؛ةياسي  ة والس  المدني   بالحقوق الخاص  

 ما يجعل ؛في  عس  عتقال الت  عذيب، وعدم االفي عدم الت   و الحق  في الحياة، أ الحق  المجتمعات، ك

نازل عن هذه الحقوق أو تغييرها، سيمنح الت  يرون أن   ،ة حقوق اإلنسانعالمي   ن لفكرةديالمؤي  

 .وتحقيق مصالحها ،حقوق اإلنسانتها نتهاكابهم، وترشيد استبداد االو  شعوبها، لقمعتبريرا  لحكومات ا

ستبقى  ،قافيةتها الث  ونسبي   ،انة حقوق اإلنسبين عالمي   ةشكالي  اإلهذه  ن  وبكلمات أخرى، فإ

ظات على المبدأين، انتقادات وتحف   لوجود ؛في العالم المثيرة للجدلكثر المواضيع من أستظل  و قائمة، 

 ن   أال  إ ،على رفض هذا المبدأ ة حقوق اإلنسانغم من إصرار الفريق المناهض لفكرة عالمي  على الر  ف

ات فكرة الخصوصي  كما أن  ، ةنساني  إلغير ا ى إلى قبول بعض الممارساتد  ، قد أقافي  باين الث  احترام الت  

مسألة ختان اإلناث كما في  ،نسان في مجتمعاتهماإل الرتكاب انتهاكات بحق   ، قد است ِغل ت؛ةقافي  الث  

 ة،قافي  ة الث  سبي  ة الن  كب بحج  رتَ انتهاكات ت  ما يماثلها من و  ،ودانمصر والس  ، من مثل ولفي بعض الد  

ة ها نسبي  ن  على أ جميعا ، خرىالمختلفة عن المجتمعات األالممارسات  الن ظر إلىمكن ال يوبذلك، 

ة فكرة نظري  أو  ،نسانة حقوق اإلعالمي  لد ماح للفريق المؤي  ، ال يمكن الس  نفسه الوقتفي و  ،ةثقافي  

حترام ، وعدم اةقافي  الث   الفروقاتعدم مراعاة بنسان، لة في اإلوالحقوق المتأص   بيعي  القانون الط  

ل في شؤون دخ  ة للت  العالمي   أو قبولها، واستغالل مبدأ ةالممارسات والمعتقدات في الجتمعات العربي  

 .فاع عن حقوق اإلنسانة الد  بحج   ،ولالد  
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ة قتصادي  ة واالقافي  يتجاهل الحقائق الث   حقوق اإلنسان مفهوم غربي   أن   ،راسةهذه الد  ترى و 

، ع بين المجتمعاتنو  ، وينكر حقيقة الت  ن ببساطة تجاهلهمكال ي   ،خر من العالمة لجزء آياسي  لس  وا

، بوصفه ة لإلنسانة على أساس نظرة فردي  مبني  فكرة ة حقوق اإلنسان عالمي  فضال  عن ذلك، فإن  و 

  .وحدهوي تَرك ، ا  ن يكون حر  قصى ما يريده هو أ، وأبذاته مستقال    ا  كائن

وحقوق  ،ا  دة ثقافي  القيم محد  ات وثقافات أخرى؛ فيدولوجي  مع أأي هذا الر  يتعارض  ،لكن  و 

فال يمكننا على سبيل  ة،يدولوجي  ة واألقافي  عات الث  نو  تعكس الت  ؛ لا  هة ثقافي  موج  ينبغي أن تكون سان اإلن

ات واسعة في الممارسات الث قافي ة المثال، المطالبة بأن تكون حقوق المرأة عالمي ة؛ لوجود اختالف

 ،منح األفراد حقوقا  ة ال ي  قافات غير الغربي  الث  في بعض و  والد يني ة، فيما يت صل بالمساواة بين الجنسين،

كما لو أن ها  باألهم ي ة المجتمعاتبعض في األفراد حقوق بعض وال تتمت ع كما هو الحال في الغرب، 

ة، وفي ة على الحقوق الفردي  أسبقي  يا مثال ، تتمت ع حقوق الجماعة في إفريقيا بففي إفريقالغرب، في 

غير  -بساطة بكل  و -ها ن  أل ؛ليست ذات صلة بمجتمعاتهمبأن ها لحقوق بعض اتتمي ز  ،اميةالبلدان الن  

نمية ولة والت  منشغلة في بناء الد   ولهذه الد   ةغالبي   ، نة لمواطنيهاحقوق معي  ى توفير قادرة عل

  .ما يجعلها غير مكتملة ؛ةقتصادي  اال

أكيد الت   َعب رَ ة، قافي  ة الث  سبي  ة والن  ة مشتركة بين العالمي  رضي  هو البحث في أ ولذلك، فإن  ما يلزم

تي ال تشك ل ختالفات الث قافي ة والد يني ة والعرقي ة، ال  ي ة حقوق اإلنسان، القائمة على احترام االعالم على

انتهاكا  لحقوق الفرد، مع األخذ بعين االعتبار، وجود حقوق أساسي ة يجب أن تكون عالمي ة؛ ما يعني 

إمكاني ة اختالف الث قافات في الل غة وطريقة الل باس والمعتقد، والس ماح لها بممارسة هذه الث قافات 

، أو االنتهاكات ضد  المرأة، واالختالفات بحر ي ة، أم ا الممارسات األخرى،  والحق   كالت مييز العنصري 

، يجب أن تتماشى مع المعايير ة وغيرها من الحقوقة والخصوصي  في الحياة والكرامة اإلنساني  

 .العالمي ة
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وهكذا، فإن ه يجب الت عامل بحذر شديد، مع المعيار الم ستنَتج من القضايا الغربي ة لفحص 

، مع احتمالي ة عدم صالحي ته لقياس الحاالت جميعها، حاالت وتقارير إ عالمي ة في العالم العربي 

زمة؛ ألن  كل  حالة، قد تختلف عن األخرى، َوف َق الس ياق والظ روف  .وافتقاره إلى إعطاء اإلجابات الال 

 2.2 : ّاإلعالم في العالم العربي 

تي تحتوي على العنف والموت ال   ،شاهدالم بعض وسائل اإلعالم في العالم العربي  تبث  

ور ال تي ث عن نتحد   ، وهنا،هينجسادهم في وضع م  أتستعرض ، كما ياماء لضحاوالد    تلك الص 

حجم الفائدة والمنفعة بأن   ،هذه المشاهدمثل رة نشرها مبر   ،شخاصة األي  وِ ه  فيها ز ن نمي  أنستطيع 

 ا  نتهاكتضم نت اى لو حت   ،ورةعرض الص  عن  الن اجم ررذى والض  كبر من حجم األأ ،ةالعام  

 . ةمام الكرامة الجماعي  أكرامة الفرد تتالشى ف ؛للواقعين تحت الحرب ةنساني  و الكرامة اإلأ ،ةللخصوصي  

م قابل محط   ءد شيمجر   ، وكأن همنسانيةعت منهم اإلزِ فراد انت  أجساد أهذه المشاهد وتظهر في 

 ،اتهوخصوصي   ،اهؤ سماألها  ،كاملة ذواتاألمر حقيقة في مع أن هم داول، ف والت  صر  ك والت  مل  سخ والت  للن  

  .جسادهمأيعود قرار مصير صور ولذويهم فقط، ليهم ا  و  وحقوقها، ،اوكرامته

فت لالنتباه، أن ه باال  ومعاييرها ،ة الكبرىجنبي  ات األالع على الوكالت والفضائي  ط  واألمر الال 

مر بيد مدير تترك األكما أن ها  ة،ومستقل   ةمنفرد صورةحالة ب ها تتعامل مع كل  ن  أنجد  ،ةخالقي  األ

انطالقا   ،م الأشر كانت المشاهد صالحة للن   ما  ذاإلتحديد  ؛ةحريري  شاور مع الهيئة الت  حرير بعد الت  الت  

 .تي يحملهاة ال  خباري  والقيمة اإل ،تهاقي  ومصد ،ة المحتوىي  هم  أمثل من  ،نةمعايير معي  من 

 ؛ ما يدفعي العام  أالر   فيأثير هو الت   عالمي  من العمل اإل ا  ساسي  أ ا  جزءوال يخفى على أحد، أن  

ثير أالت  و   هدفهاإلى وصول ، محاولة  منها للشاهد بصور بالغة القسوةصدم الم   إلىة ات العربي  الفضائي  

حالة ل نهاء  ا  ا و ،يصالهإ تي تود  ال   ،ةعالمي  رسالتها اإلل خدمة  و  ،اسات في دولهايس  الو المجتمعات في 
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داة أها تستخدم ن  أم أ ،أي العام  الر   فير ؤث  ين أمكن ية موي  ور الد  هذه الص   التقاطهل  ،ولكن   ،نةمعي  

 ،ة نشراتهاري  خباات اإلت الفضائي  قَ رَ أغ   ،على سبيل المثال ،ةوري  في الحالة الس  ف ؟حريضعبئة والت  للت  

 لديه فلم تعد تثيريعتاد أن يراها،  الم شاهد ؛ ما جعلة الحربفراد كانوا ضحي  أل ،ةبصور مؤلمة ودموي  

  .نى اآلاستمرار الحرب حت  على ذلك، ليل د  وال ،ا  خاص   اهتماما  

ء ثناأ ،ةخباري  اإل اتضائي  دور هذه الف ،خيرة في العالم العربي  راعات األص  الظهرت أوقد 

جاهات ت  اى فيه مواقف و تتبن   ، ال ذيياسي  ر الس  و لى الد  إ عالمي  اإل ورد  المن  هالتحو  و  ،ثاحدألاتغطيتها 

في تحقيق  تتي فشلال   ،اتلبعض الفضائي   والمهني   عالمي  خفاق اإلكشف حجم اإليما  ؛ةياسي  س

 .ةياسي  نحيازاتها الس  او  ةعالمي  ة اإلبين المهني  وازن الت  

سة مؤس   كل  انطالقا  من تبعي ة  ؛اإلعالم الحياد المطلق في وسائلوعلى الر غم من انعدام 

واخر عام تي ظهرت أال   ،ةورات العربي  حداث الث  أ، إال  أن  أفكارهايج وترو  ،نةو جهة معي  لدولة أة إعالمي  

سات تسعى المؤس   إذ ،ةوصريح ةعلني   صورةبنحياز قد كشفت عن اال، ةونسي  ورة الت  الث  ب بدءا   م،2414

ومن ذلك، نسان، ى لو كان ذلك على حساب حقوق اإلحت   ،هدافها وسياساتهاأتحقيق إلى ة مي  عالاإل

 .مجراها فيثير أوالت   ،ةورات العربي  في تحريك الث   ي ةلفاعساهمت ب قد ةخباري  ات اإلبعض الفضائي  أن  

 ،ةورة المصري  الث  مع وازدادت  ،ةونسي  ورة الت  فة للث  مكث  قد بدأت غطية ت  ومن المالحظ أن  ال

إلى ظام ما دفع الن   ؛الجارية فيها حداثغلب نشراتها لنقل األأتي خصصت ال   ،الجزيرة ة قناةخاص  وب

حداث عامل مع األوعدم الت   ،ثارة الفتنةإبتهمة  ،ها عن العمليقاف مراسليا  و  ،غالق مكتب القناةإ

 . 116ةة ومهني  بموضوعي  
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 ،تهاوقو   ،نفوذها قَ ف  وَ  تؤد يهن أعالم وسائل اإلل يمكنذي ور ال  لد  إال  نموذج لالمثال وما هذا 

 .ياسي  غيير الس  ة الت  في عملي   على الت أثيرة عالم العربي  مدى قدرة وسائل اإلكما أن ه توضيح ل ،جندتهاأو 

ة تنقل الخبر خباري  إات محط  بوصفها فقط  ، ال تعملات الكبرىالفضائي  ا، فإن  وهكذ

هداف ألتحقيق كاف ة؛ ف جهودها وتوظ  إليها، مي ة تنتجندات سياسي  أو  حزب قَ ف  بل تعمل وَ  ،للمشاهدين

 ،نسانعلى حساب حقوق اإل وأ ،ةعالمي  اإلة ى لو كان ذلك على حساب المهني  حت   ،الحزب ذلك

                           .، أو خصوصي تهموتعرض صورهم للعالم ،رهمن تصو  وكرامة مَ 

 ،خيرةنوات األالس   أثناء نشأتتي ال   ،ةياسي  الس  و  ةائفي  عات الط  از عملت الن  وبكلمات أخرى، فقد 

طار إيلها إلى وتحو  ،والمهني   طارها الموضوعي  ا  ة عن مسارها و عالم العربي  ف وسائل اإلر  على حَ 

 ،ةدواتها الهجومي  أ باستخدامر رسائلها تمر   ،نةمعي   و جهةأحزب  كل   ما جعل ؛نحيازستقطاب واالاال

ت استغل  قد  ،يران على سبيل المثالإف ،دينستقطاب مؤي  ال ؛الجمهور فيثيرها أتها وتستغالل قو  او 

د ش  حَ  ومن َثم   ،تهايدولوجي  ألتمرير سياستها و  ؛الميادينوقناة  ،مثل قناة المنارمن  ،هةات موج  فضائي  

ا  ،دينمؤي   لألهداف  ،والجزيرة ،وسكاي نيوز ،ةالعربي  ك ،اتفضائي   ؛ فقد وظ فتةعودي  دول الخليج والس  أم 

ول مصالح هذه الد   قَ ف  وَ  ،راعمن الص   ا  لتكون جزء ؛ةات المرئي  ت الفضائي  ل  غِ است  وبذلك، فقد  ،هانفس

الجزيرة وقناة الميادين واضحا  في تغطية  ةفضائي  بين  ختالف، نرى االياقة، وفي هذا الس  ياسي  الس  

في  تجتهدو  ،وجثث األطفال ،حايامشاهد الض   األولى جهودها في استعراضف كث  ت   إذ ؛ةوري  زمة الس  األ

في حين تت هم األخيرة  ،117ينالمدني   ر بحق  ز اارتكاب مجو  ،سد باستخدام الكيماوي  ات هام نظام األ

 المصالح  تباين ناجم عنختالف لعل  هذا االظام، و وتدافع عن الن   ،رحة بهذه المجاز الجماعات المسل  
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اعم الد  و  ،قناة الميادينوحزب اهلل مالك  ،وري  ظام الس  لن  والمعارضة ل قناة الجزيرةة مالكة عودي  بين الس  

  .ار األسد ونظامهلبش  

لى إة والمعلومات مطي  فكار الن  من األ ا  كثير لقي ن ي  ، بما يملكه من أدوات، أعالمي  اإلويستطيع 

المراسل ما يرغب في يختار ف ،ورة وتأثيرهاة الص  قو   ما يدفعه إلى تحقيق أهدافه مستغال    ؛يوعي المتلق  

ورة تهيمن على الكالم، بل كم من ص ،جذب المشاهدينل ؛قطاتعرضه من الل   ورة تعدل ألف فالص 

 ا  هامت  او أ ،نةوجهة نظر معي  دعما  ل ؛مشاهد العنف ث  ة تب  عالمي  ات اإلصبحت الفضائي  أ ،اليومو  !كلمة

 .خرىأجهة على حساب ل

 أثناءبعضها كان  ،لحدثوقناة ا الجزيرة قناة هاعرضت ،ةخباري  إنات عي   فيما يأتي،سنطرح و   

ففي ، م2412ى عام حت  و  م،2412منذ عام  ضت لهتعر   ذيال   عليها، زمة حلب والقصف المتواصلأ

نظام  ورية ضد  تواجهت فيها المعارضة الس   ،ةوري  كبر المدن الس  من أ ، ال تي تعد  واحدةهذه المدينة

تناولت  كيففيما يأتي، سنرى و  سنوات، 5ة طراف لمد  راع بين األالص   واستمر   ،سدار األبش  

وهم في  ،حاياعرضت صور الض  كيف و  ،فراداألالف آتها تي وقع ضحي  ال   ،ةوري  لس  زمة ااألالفضائي ات 

نفحص س ،م  ومن ثَ  ،حفي  بق الص  ة والس  عالمي  ة اإلة المصداقي  تهم بحج  ي  وِ وكشفت عن ه   ،حالة صدمة

ل من هذه و  صل األفي الف عَ ضِ ذي و  المعيار ال  النتهاكات، اعتمادا  على  نسانحقوق اإلما تعر ضت ذا إ

تي ة والفائدة ال  مدى القيمة اإلخباري  الكشف عن و  ،ةقياس المصلحة العام  مأو ما يمكن تسميته  راسة،الد  

المواثيق  هدتك  أ ذيال   ،جزاءألا الثي  خضاع هذه المشاهد للفحص الث  ا  و  ته،الفرد في خصوصي   تفوق حق  

 : هي ،نةيجب تقييدها في حاالت معي  و  ،غير مطلقة عبيرة الت  ي  حر  استنادا  إلى أن   ،ةلي  و  الد  

 ي  شريع المحل  قييد في الت  الت   ديتحد  ف ة؛واضح صورةب في القانونعليه  ا  قييد منصوصن يكون الت  أ -1

  .نسانلحقوق اإل لي  و  وافق مع القانون الد  تعلى أن ي ،ولةللد  
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  .عبيرفي الت   الحق   المرجو  من تقييدلتحقيق الهدف  ةرة وتناسبي  ن يكون هناك ضرو أو  -2

 ،فرادة األخصوصي  في  كالحق   ،عايةجدر بالر  أخر آ حماية حق  لة ح  لِ حاجة م  ن تكون الأو  -3

 ،ةيني  د  الو أ ،ةقومي  الة و العنصري  أ ،دعوة للكراهية ةحظر أي  ما يدفع الد ولة إلى  ؛وسمعتهم ،وكرامتهم

  .118عنفوعدواة و  ،ل تحريضا  شك  تي تال  

ي ة الت عبير، مشروعا ؛ َوف َق   ، إن كان بهدف حماية األمن مبادئ جوهانسبرغويكون تقييد حر 

 ، ، كالت حريض على العنف، أو خارجي  ، وحفاظا  على الد ولة وأراضيها، من أي  تهديد داخلي  القومي 

 .119كالت هديد العسكري  

 2.2.1 :  وفاة طفلة وحاالت اختناق في قصف بالكلور على حلب: لو  األقرير الت 

 

تناق في خاوفاة طفلة وحاالت )بعنوان  ا  تقرير م، 2412يلول أ 5في ، الجزيرةقناة  نشرت

 زالة إل ؛بالماء ر ش ت ،بمشهد طفلة عارية بدأوقد  ،دقيقتين ةمد  مستغرقا   ،(على حلب قصف بالكلور

 

                                                             
 118 Bresne,Katie. 2015. Understanding the Right to freedom of expression. International Human rights 
Program. University of Toronto Faculty of Law.P:37-45.  
119 Mendel,Toby. 2003. The Johannesburg Principles: Overview and implementation. ARTICLE 19, Global 
Campaign for Free Expression.P:13.   
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تبكي من  ،على سرير المشفىوهي  نفسها، العاريةفلة لط  ل خرآمشهد اله ت ،من عليها ثار الكيماوي  آ

 . خر يصرخ وجعا  آو  ،مشاهد لطفل نائمال تتابعتو ة الوجع، شد  

يرافقها كلمات  ،مونويتأل   ،طفال وهم يصرخونقرير بعرض صور األالت  هذا  استمر  وقد 

بسبب قصف قوات  الختناقها ؛تي فاقت المئةال   ،صاباتوعدد اإل ،ل الجريمةو  ذي يشرح هَ ال   ي  حفالص  

 .ما  غاز الكلور الس  ، بمدينة حلبفي  ري  ك  الس   حي  ظام الن  

مع تكرار عرضها  ،رضطفال على األصور جثث األبوضوح، قرير ظهر الت  أوهكذا، فقد  

ه ال ن  ؛ لوجدنا أراسةفي هذه الد   المبني  للمعيار  قريرالت   خضعنالو أو  ،120كثر تفصيال  أقرب و أ صورةب

ال وال فائدة و  ،فلة وهي عاريةمن عرض مشهد الط   داها الم شاهِ قد يتلق   ،وال فائدة ةوجد مصلحة عام  ت

  .تهمي  وِ ف على ه  عر  والت   ،حاياطفال والض  وجوه األعن ة من الكشف قيمة إخباري  

عبير ة الت  ي  حر   ن  أل حتما ؛ ه سيفشلن  إف ؛جزاءاأل الثي  فحص الث  للخضعنا هذه المشاهد ا إذا أأم  

؛ ضرورة لتكثيف صور األطفالال و تهم وكرامتهم، فراد في خصوصي  األ ي على حق  عد  الت  في حال د قي  ت  

تي ال   ،ةتهم وكرامتهم اإلنساني  خصوصي   ، يتمث ل فيخرآ حق  لحماية ، شر هناتقييد الن   ما يستدعي

 .زاعالن  م عن تعر ضت النتهاك ناج

يؤك د انتهاكها  ،ةنساني  واإل ةحقوقي  لمعايير الا قَ ف  تحليل هذه المقاطع وَ وفضال  عن ذلك، فإن  

ال يجوز أن " :على أن ه تنص   ،فلفاقية حقوق الط  ات  ، من 12اد ة لمفا ؛طفالة األخاص  بو  ،فرادحقوق األ

أو  ،أو منزله ،أو أسرته ،ةفي حياته الخاص   ،فلط  لل أو غير قانوني   في  ض تعس  تعر   أي   ييجر 

  ."بشرفه أو سمعته مساس غير قانوني   مراسالته، وال أي  
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شاهد الفيدو كامالا على قناة الجزيرة على  .قناة الجزيرة. 3012 يلولأ 7 .حلب على بالكلور قصف في اختناق وحاالت طفلة وفاة 

   https://www.youtube.com/watch?v=pA5Ng_O6Dxw:اليوتيوب 
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ة ذل  هينة وم  ضهم بطريقة م  رَ وعَ  ،وجوههم َعب رَ  ،طفالة األي  وِ عن ه   هذا الت قريرقد كشف م ِعد  و 

 ،شاهدالم   فيثير أجل الت  أمن  ؛وجوههمى هم، ورك ز علمشاهد ل  ستغويبدو أن ه قد ا ،بسمعتهم مس  ت

بإمكانه وكان  ،ظهار بشاعة الجريمةة إلقطات لم تكن ضروري  هذه الل  ، علما  بأن  مشاعره وتحريك

 مار الحاصلحجم الد  مع ذلك، يبقى و  ،تهمي  وِ و تصويرهم بطريقة ال تظهر ه  أ ،طفالخفاء وجوه األإ

في وضع  ، وعرضهمكرامتهم حايا من األطفال، أو الحط  منة الض  خصوصي  انتهاك دون  واضحا ،

 .ذل  م  

 ،من جهة ،نسان وكرامته وحرمة جسدهنتهاكات واضحة لحقوق اإلاهذه المشاهد تحتوي على ف

تحريض ، من جهة أخرى، وهو نةجماعة معي   تحريض صريح وكراهية ضد  كما أن ها تشتمل على 

وهذا ما  ين،عبير المكفولة لإلعالمي  ة الت  ي  ضمن حر  وغير معترف به  ،ةلي  و  ات الد  فاقي  محظور في االت  

ة في سلبي   ا  ثار آ هذه المشاهدستسب ب ": ، بقوله121نسانفي حقوق اإل المختص   ،عصام عابدين أك ده

 العهدمن  ،24ة ب الكراهية المحظور في الماد  اقرير لخطالت   جوكما يرو   ،فرادعلى هؤالء األ المستقبل

ة قطات مصلحة عام  ن يكون نشر مثل هذه الل  أوال يمكن  ،ةياسي  ة والس  بالحقوق المدني   الخاص   لي  و  الد  

 ".ةخباري  إو قيمة أ

ر ظَ ح  ت   -2 .ة دعاية للحربي  أر ظَ ح  ت   -1" :لي  و  الد  من العهد  ،24ة الماد   وقد جاء في

و العداوة أمييز على الت   ل تحريضا  شك  ت   ،ةيني  و الد  أ ،ةو العنصري  أ ،ةة دعوة للكراهية القومي  ي  أبالقانون 

هم يت   وأ ،ج للعنفيرو   وأ ،حكاما  أق لن يطأ ،مهنته قَ ف  وَ  ،حفي  ال يجوز للص   ، وبذلك، فإن ه"و العنفأ

قد ال  " :قال المراسل ، دون غيره، وبالر جوع إلى الت قرير؛ فقدماربة لهذا الد  مسب  ها ن  أنة بجهات معي  

ها لكن   ،نذاكآما جرى في دمشق فظاعة  ،قتها كاميرا الجزيرة في حلب اليومتي وث  ور ال  تفوق هذه الص  

  ."وما زال يقصف بها شعبه ،ةسلحة كيميائي  أسد مازال يمتلك األ ن  أد تؤك  
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سة الحّق لحقوق اإلنسان في فلسطين. مقابلة أجرتها الّدارسة مع عصام عابدين   .35.2.3012. رام هللا. مدير مؤسَّ
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ن ي  مام حق  أن يصمد أ ،حداثأله في نقل اعبير وحق  ة الت  ي  في حر   عالمي  اإل ال يمكن لحق  و 

في  والحق   ،من جهة ،ةنساني  ة والكرامة واإلفي الخصوصي   الحق   :هما ،نسانن من حقوق اإلي  ساسي  أ

لحقوق  ارخص  ال نتهاكما يضفي على الت قرير صفة اال ، من جهة أخرى؛حظر خطاب الكراهية

 ، تهد دمخاطر كبيرة ، ينطوي علىعالمل اإله وسائتبث  ذي خطاب الكراهية ال   ن  أكما  ،نساناإل

نتهاكات ياد االزديؤد ي إلى ا ،عنفعلى اللما تنقله من تحريض  ؛نسانقوق اإلبح وتمس   ،المجتمعات

  .نساناإل بحق  

ن   ،هذا الخطاب ليس جديدا  و  توظيفه ب ،ةورات العربي  مع بداية الث   ضحتات  قد معالمه كانت  وا 

والت أثير فيه، َعب َر الخطابات  ارع العربي  تحريك الش  ووسيلة لو  ،خرشويه سمعة اآلتو  ،حريضأداة للت  

  . ةياسي  الس  و  ةيني  الد  

 او يعارضهأ ،مواقفالفي  المن يخالفه قصائي  عالم هذا الخطاب اإلدمت وسائل اإلستخوقد 

ة في حد   وازديادا   ة  كبير  ا  ر ضراأ با  مسب   ،خطاب الكراهية يزداد في العالم العربي  ما جعل  ء؛راآلفي ا

مجموعة من و  ،(11ة الماد  )مة منظ  َوف َق خطاب الكراهية ي عر ف و  ،ةاالنقسامات العنصري  العنف و 

تي تناقش مواضيع ال   ،(مبادئ كامدن)وضعوا ، مم ن عالمصين في مجال القانون واإلوالمتخص   الخبراء

مشاعر في الكراهية محد دا  مفهوم  ،12 مبدأورد هذا الت عريف الاة، وقد عبير والمساو ة الت  ي  بحر   صلةمت  

خطاب  د  عَ ي   وبذلك، ،122نةمجموعة معي   نحوذالل والعداء والكره ة من اإلني  زنة وال عقالغير مت  

 .نساناإل لحقوق ا  نتهاكا ،قريروصور العنف المرفقة بالت   ،عالمي  خطاب اإل َعب رَ  ث  بَ ذي ي  ال   ،كراهيةال
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 لي  و  على حلب وصمت دَ  هجوم كيميائي  : انيلث  قرير االت  

 

على حلب  هجوم كميائي  ) :عنوانب ،ا  تقرير  م،2412اني تشرين الث   11في نشرت قناة الجزيرة، 

ضت تي تعر  ال   ،ر فيه المراسل حجم المأساةفس   ،الث دقائقة ال تتجاوز الث  مد  استغرق ، (وصمت دولي  

 ،ةام  الس   المواد  بفعل  ينر ضر  المتحايا عدد الض  أشار إلى و  ،الكيماوي   القصف جر اء ،دينة حلبلها م

  .ودعم كلماته بمشاهد من داخل مشفى

 ،منه سوى وجهه بدوال ي ،خرآ ا  شاب  و  ،شبه عار   قرير طفال  ولى لقطات هذا الت  وقد أظهرت أ

رة البيوت المدم   لتظهر ،تابعت المشاهد خارج المشفىت ثم   ،عليه واضحةرهاق عب واإلوعالمات الت  

، تتمث ل في صورة مقر بة مشاهد بالغة القسوة، كما احتوت الد قيقة الث انية من الت قرير على اء القصفجر  

 ،وجاعهمأمون من رجال يتأل  وفيما بعد، تظهر مشاهد  ،رضجثثهم على األ ، أ لِقيتطفالأة ست  لوجوه 

 .123ثير الكيماوي  أن تويرتعشون م

تي ال   ،نفسها يمةالجر ل في يتمث  إن ما  ،حاياالض   بحق  ل و  نتهاك األاال ن  فيه، أ ال شك  ومم ا 

ا م  أ ،بةعهذه الحالة الص  مثل ن يكونوا في أوفرضت عليهم  ،وحقوقهم فرادضرار لألأفي بت تسب  
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 :شاهد التَّقرير كامالا على قناة الجزيرة على اليوتيوب. قناة الجزيرة. 3012تشرين الّثاني  11. هجوم كيميائّي في حلب وصمت دوليّ  
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 ،ثانيا  عاطفتهم في ثير أوالت   أو ال ، جذب المشاهدينل ؛حاياوير الض  تصل في تمث  يف ؛انينتهاك الث  اال

 .ثالثا   هذه الجرائم ضد   خلق رأي عام  و 

ة خباري  القيمة اإلالمصلحة و  ن  فإ ة في القياس،لى المصلحة العام  ذي ينظر إلمعيار ال  ا قَ ف  ووَ 

وأن ها تتعر ض  في حلب، حصلاس بما يعالم الن  إ حفي  الص   مسؤولي ةف ؛ا  ة جد  هم  قرير م  الت   في هذا

ال بد  له من االستعانة و  ،شرات من المواطنينالع ، من جهة معي ة، وقد راح ضحي تهلقصف كيماوي  

ور،   . قريرت  ة على المصداقي  إلضفاء ال ؛تي تظهر القصفال  بالص 

ونشر  ،لطفاظهار جثث األإدون  ،يصال هذه المعلوماتإ حفي  مكان الص  إهل كان ب ،لكن  و 

ا كان الت قرير منطويا  على مثل هذه  ؟وضعيف ظهارهم بوضع مذل  ا  و  ،عبةحايا الص  حالة الض   ولم 

عبة؛ فقد ا ففي حين عد   ،بين وصفه بانتهاك حقوق اإلنسان وعدمه نيراء الحقوقي  آختلفت المشاهد الص 

المشاهد هذه  ،124نسانق اإلة وحقو مدير مركز القدس للمساعدات القانوني   ،المحامي رامي صالح

 حفي  على الص   ي ة، ينبغيواقعمشاهد  هان  أل ؛حاياو كرامة الض  أة ات للخصوصي  انتهاك ي  أ خالية من

ستئذان ال هذه الحالةمثل ، وال يوجد مجال في و تغييرأتعديل  دون أي   ي،هكما  هان ينقلأر والمصو  

حاياة لهؤالء نساني  الكرامة اإلفضال  عن سلب المجرم ة، ور اللتقاط الص   ؛ةحي  و ذوي الض  أالجريح   الض 

  .اتهة في خصوصي  حي  الض   كثر من حق  أموضع اهتمام في هذا المقام، في الحياة  فالحق   ؛ا  فعلي  

 وتسجيلها؛ توثيقا  ير هذه المشاهد ة تصو ي  هم  أدت ك  أفقد  ؛125ورا المحامية عبير دك  م  أ

 على ارتكاب هذه المجازر ضد   ،ول مستقبال  لمحاكمة رؤساء الد   ،ورةالص  وت و حداث بالص  ألل

وجرائم  ،نسانحدة حاالت انتهاك لحقوق اإلمم المت  العالم واأل فيها عرف، هناك حاالت كثيرة" :عوبالش  
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 .مدير مركز القدس للمساعدات القانونيَّة وحقوق اإلنسان. مقابلة أجرتها الّدارسة مع المحامي رامي صالح 
125
ة في مجال حقوق اإلنسان في فلسطين. مقابلة أجرتها الّدارسة مع المحامية عبير جبران دّكور   .مختصَّ
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جل أ من ؛خاطروا بحياتهم ،ا  ين جريئين جد  وصحفي  ة عن طريق تقارير لصحافة عالمي   ة،اإلنساني   ضد  

 ."126توثيق هذه األحداث

 ة في حق  يدقرير انتهاكات عدفي هذا الت  ما جاء  ،عصام عابدين ومن جهة أخرى، عد  

حفي  الضحايا، ف  .و معاييرأضوابط  ةته دون أي  وخصوصي   ،توكرامة المي   ،حرمة الجسدقد انتزع الص 

حايا في الض   حق   إن  ف ؛جزاءاأل الثي  ث  الختبار ي إطار االفحصنا هذه المشاهد فما ذا ا  و 

، ينبغي  ،عالمة اإلي  في حر   مام الحق  أ ،لى بالحمايةو  أجسادهم أتهم وكرامتهم وحرمة خصوصي   ومن َثم 

 . فاصيل هذه الت  عن ة خباري  لغياب القيمة اإل ؛عبيرة الت  ي  حر  تقييد 

 ، من جهة أخرى؛ةلي  و  محاكم الد  للقرارات او  أ نشئ، من جهة،ذي لمعيار ال  اإلى  عدنا ولو 

الت وازن بين حق  األفراد في د يتحدعن ة المصلحة العام  في مسؤولي ة  نشتركو ي ا  جميعهم لوجدنا

كان الحدث وحجم ما ذا الخصوصي ة، وحق  اإلعالمي  في حر ي ة الت عبير، كيف ال، وهي من يحد د إ

  !تهم؟خصوصي  فراد في األ فوق حق  ي منه، الفائدة

 :في مقد متهاعديدة،  سئلةأ لىجابة عَعب َر اإل ،تدقيقإلى هذه المصلحة بحاجة ، تبقى لكن  و 

؛ فأنا أرى انعدام الحاجة ة الفرد؟ ي  وِ الكشف عن ه   روري  هل من الض   بالط بع ال، وهذا رأيي الش خصي 

انطالقا   ،تهموانتهاك خصوصي  ، وتصويرهم ،اصخشة األي  وِ ه  والض رورة في هذا الت قرير، تستلزم إظهار 

ل عن تدخ   بعيدا   ،نينتهأبأمنه وطم صلمت   ،نسانفي اإل ة عنصر ذاتي  في الخصوصي   الحق   أن   من

 ،حاياللض   كيان البدني  العلى  عتداءفاال ؛نةهداف معي  أل ا  تحقيقستغالل صورته اوال يجوز  ،خريناآل

 كتفاء من الممكن االوكان انتهاك واضح وصريح لحقوقهم،  ،ما يحصلالجمهور بعالم إة بحج  
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ستغناء عن مع اال ،المتواصلالقصف  ياحالض الكبيرة عداداألو  ،تظهر حجم المأساة بلقطات واسعة

 .حاياالض  هؤالء ة ي  وِ تي تظهر ه  ال   ،قطات القريبة من الوجهالل  

ينبغي أن يكون نابعا  من  ،عبيرة الت  ي  تقييد لحر   أي   ن  ك د أيؤ ذي ال   ،األجزاء الثي  ث  الختبار االا م  أ

حايا في هذا الت قرير ضرورة، ال تفوقها أي ة  ة؛ح  لِ ضرورة وحاجة م  وجود  فيصر ح بأن  خصوصي ة الض 

اد في كرامتهم فر األ حق  ل حماية  ؛ شرفي الن   عالمي  ة اإلي  تقييد حر  جزئي ة أخرى، وهكذا، كان من الواجب 

 .تهموخصوصي  

ذا ما انتقلنا إلى  بشأن حماية األشخاص  ،ابعةفاقية جنيف الر  ات  نا نجد فإن   ؛ياق الحقوقي  الس  وا 

مشاركين في الغير ين شخاص المدني  لأل ن  إلى أ ،منه (25ة الماد  )شارت قد أ ،الحربين وقت المدني  

والحرص على  ،ةنساني  إويجب معاملتهم معاملة  ،ائدهموعق ،وحقوقهم ،في احترام شرفهم ا  حق   ،زاعالن  

أمثال ستغالل وضع ا عدم جوازيعني ؛ ما 127هديد وفضول الجمهورو الت  أعمال العنف أحمايتهم من 

ى لو كان حت   ،تهمعتداء على كرامتهم وخصوصي  اال وأ ،حةزاعات المسل  الن   ظروففي  ،نيالمدني  هؤالء 

 .نقل الحدثو  ،ونشرها ،علوماتجمع المذلك في سبيل 

 ات آمنة إلخراج جرحى حلبة تطالب بفتح ممر  ة العالمي  ح  الص   :الثقرير الث  الت  
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ة تطالب بفتح ة العالمي  ح  لص  ا) :عنوانا  بتقرير  ،2412يلول أ 25في عرضت قناة الجزيرة، 

بمشاهد ق رِ أ غ  فقد  ،زمة حلبأاولت تي تنال   ،قاريروكغيره من الت   ،(منة إلخراج جرحى حلبآات ممر  

 . ا  مة دولي  بأسلحة محر   نتيجة القصف المتواصل على المنطقة ،ىحر جصادمة لضحايا و 

 تاله ،شخاص يسعفونهأ 2وحوله  ،رضعلى األم لقى صراخ طفل لقرير بمشهد بدأ الت  وقد 

المشهد  فيما بعد، انتقلو  ،عفوالض   لمتظهر عليهم عالمات األ ،رضلجرحى بالغين على األمقاطع 

لم و ، ويصرخ وهو يبكي ،لتفاصيل وجههقرب أعرض صورة مع  ،ماءبالد   ىوجهه مغط  لى طفل إ

مع  ،يعالجونه ثان  و  ،نعاشهإ خرونآ يحاول ،خرآلطفل  ا  مقطع بل أضافت ،فلتكتفي الجزيرة بهذا الط  

حايا، وجوهجميعها عن قرب، بحيث تظهر  هذه المشاهدالتقاط  لم ويمكن الـ عر ف على ه ِوي تهم، و  الض 

جسد لتظليل ل دون أي   ،ى نهايتهحت   ،قة المشفىأرو في وهم  ،قرير عن عرض صور الجرحىف الت  يتوق  

 .128لهؤالء العاري

غم من على الر   ،عدم عرضها حفي  فرض على الص  ، يفي هذه المشاهد نساني  اإلالجانب و 

ور الجريمة، و  تثباا  و ة يقي  وثاحية الت  الن   فيتها ي  هم  أ تقديمها ، ال تي يمكن ثباتاتحدى هذه اإلإالص 

، قيام  ،على جريمتهم لمحاسبة الفاعلينالحقا ؛ للمحاكم  نسان حقوق اإلبة جهات مختص  ومن ثم 

يجب أال  " :129هللا المحامية نينا عطا هدتك  أوهذا ما  فقط، ةلي  و  وعرضها في المحاكم الد   ،برصدها

  ة وكرامته ومشاعرهحي  ض  مسيئة لل ، وهيةجندات سياسي  أ نشرها لتحقيق؛ فأنا ضد  ورهذه الص  عَرض ت  

بيعي  ل، و ةق مصلحة عام  حق  يعرضها ال  ن  أل ؛شاهدللم   يضا  أ ةئومسي ،ذويهو  ور هذه الص  المكان الط 

ير طريقة يتغو  ، من جهة،ل الوجوهية تظلعالمي  سات اإلعلى المؤس  ومن الواجب ة، لي  و  هو المحاكم الد  

 ".فرادتي تحصل لهؤالء األال   ،تعاملها مع هذه االنتهاكات
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ة العالميَّة تطالب بفتح ممّرات آمنة إلخراج جرحى حلب  حَّ شاهد التَّقرير كامالا على صحفة الجزيرة . قناة الجزيرة. 3012أيلول  37. الصِّ

   ps://www.youtube.com/watch?v=WTdtnnD3JCshtt: على اليوتيوب
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ة في مجال توثيق حقوق اإلنسان وتحليل المعلومات. مقابلة أجرتها الّدارسة مع نينا عطا هللا   . رام هللا. مختصَّ

https://www.youtube.com/watch?v=WTdtnnD3JCs
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نتهاك او  ،تداول هذه المقاطع المؤلمةبة عالمي  ات اإلقيام الفضائي   ن  ومم ا تجدر اإلشارة إليه، أ

ة فعل توقف وخلق رد   ،فراداألي فثير أة الت  بحج   ؛تكرارهافي ستمرار واال ،تهموخصوصي   حاياكرامة الض  

ال دون أدنى تأث ر بها، إذ  ،شاهد عليهااعتياد الم   إلى -مع مرور الوقت-سيؤد ي  ،هذه الجرائممثل 

، فإن ها و  ،منها فور والقلقلى الن  إستقوده  بل نفسها لديه، ة الفعلي رد  تعود تؤد    ال  إتخدم  المن ثم 

  .ةجرامي  اتهم اإلة لعملي  لي  و  ول على دعاية دَ في الحصهدافهم أ محق قة ،ينرهابي  اإل

هذه  فإن   ؛رهابواإل ،عنفوال ،هالموج   عالمي  بين الخطاب اإل 130ةببي  ة العالقة الس  نظري   َوف قَ و 

 مضاعفةو  ،كثرألعنف نتشار االى إي يؤد   ،اشاتف وتكثيفه على الش  ة لهذا العنعالمي  غطية اإلالت  

 ؛اهابن  يت م  ومن ثَ  ،وعيه فير شاهد تؤث  ة على الم  عالمي  ثيرات اإلأالت   ن  من أ انطالقا  ة، هابي  ر ات اإلالعملي  

  .131وسعأ صورةلتنتشر ب

هذه ارعة ة المتصياسي  ستغالل الجهات الس  او  ،ةعالمي  وابط اإلغياب الض   في ظل  وهكذا، فإن ه 

ى لو تعارضت مع القيم حت   ،شاهد بطريقتهاج لهذه المَ ة ترو  عالمي  إسة مؤس   جعل كل  قد  ،الوسائل

 .ةنساني  اإل

 لي  و  ة والقانون الد  لي  و  ثيق الد  مع الموا فقط يتعارضال ما تعرضه الجزيرة  ن  إوبكلمات أخرى، ف

ين ها والعاملفيلزم موظ  ت   تيال   ،ة بهاالخاص   مع الئحة سلوكها المهني   كذلك،يتعارض بل  ،ي  نسانواإل

ا ورد ، حفي  رف الص  على ميثاق الش   انطالقا  من استنادها، باعهات  امعها على   :حد بنودهاأفي ومم 

  ،صورهم أو التقاط أو بث   ،ة عند محاورتهمالحرص على عدم جرح مشاعر ضحايا أحداث مأساوي  "

  ".132نةفي ظروف معي   ،رفضوا لإلذالل والمهانة وانتهاك الش  ذين تعر  ال  ل ثم

                                                             
130
ه :ةببيّ السَّ  العالقة  اب اإلعالمّي، وما ينتشر من ، أي الجرائم الَّتي تحصل نتيجة الخطالخطأ بفعل اتجالنّ  ررالضَّ  يكون أن يجب تعني أنَّ

عذيب مار والتَّ  .مشاهد العنف والدَّ
131
 .93ص. 32العدد. مجلَّة الجديد. العربيّ  واإلعالم فطرُّ والتَّ  العنف خطاب .3012. البّياتّي، ياس 
132

ة . التَّعامل مع شرائح ذات وضعيَّة صعبة. الجزيرة لقناة المهنيّ  لوكالسُّ  الئحة  سميّ  موقع الجزيرة. 1المادَّ استرجع بتاريخ . الرَّ

1\4\3012 :https://goo.gl/aik9kg   

https://goo.gl/aik9kg
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فهي تنص   على أرض الواقع، ةالجزيرة بهذه الماد   يفال نرى التزام موظ  ومع ذلك، فإن نا 

 أثناءتسعى  ومع ذلك، فإن ها ،حداثحايا في األوضاع الض  أعلى عدم استغالل  ةصريح صورةب

ظهار الض   ،عالهأ قاريرن في الت  حسب ما هو مبي   ،ورتكثيف هذه الص   اإلعالمي ة إلى تغطيتها حايا وا 

 .لهم ا  نساني  إ ا  انتهاكما يشك ل  ؛هافيوبصورة ال يرغبون  ،ةذل  هينة وم  بحالة م  

فت لالنتباهو   وضمان ،راعاتزاعات والص  لحقوق في الن  ا ةستباح، أن ه يجب عدم اواألمر الال 

وفي حالة تصادم  ،استغالل ومن أي   ،ةرمة حياتهم الخاص  انتهاك لح ين من أي  فراد المدني  حماية األ

 على استنادا   عايةجدر بالر  األ الن وعجب ترجيح يه فإن   ؛عالمفي اإل والحق   ،عبيرة الت  ي  في حر   الحق  

  حقوقمع  يتصادم هذا الحق   مثال ، هذه المشاهدففي  ،جزاءاأل الثي  الفحص الث  و  ،ةالمصلحة العام  

 والحق   ،ةنساني  في الكرامة اإل والحق   ،حرمة الجسد في والحق   ،ةفي الخصوصي   الحق  : عديدة خرىأ

 .دقي  ي   في هذا الت قري، ينبغي أنعبير ة الت  ي  في حر   الحق   فإن   ومن َثم ، ،هيةفي حظر خطاب الكرا

 م،2412عام في  ،مدينة حلبل عالهأ المعروضةنات العي  هذه ومم ا تجدر اإلشارة إليه، أن  

سنتناول وفيما يأتي، ، من القتلى والجرحى تها المئاتتي راح ضحي  ال  المرتكبة، لجرائم ل ا عرٌض وفيه

 م،2412عام شر من اختلفت سياسة الن  ما ذا إلفحص   ؛2418نيسان  5في منشورا   ،خرا  آتقرير 

مدن محافظة ريف  هم  أمن واحدة  ت َعد  تي ال  ، ةوري  ضت مدنية دوما الس  تعر  حيث م، 2418عام ى حت  و 

وقد غط ت الجزيرة هذه المجزرة ، شخصا   154كثر من أمقتل  ، أسفر عنهكيماوي  لقصف  ،دمشق

ور،المجزرة الكيماوي ة  لحقوقدون مراعاة  ،شاهدللم   زعاجا  إكثر المشاهد األ وتوظيف ، مكث فة نشر الص 

حايا اإل  .ةنساني  الض 

 

 



22 
 

 د قصفها لمدينة دوماظام تجد  ات الن  قو   :ابعقرير الر  الت  

 

 است خِدمتوكيف  ،شاهد تفاصيل المجزرةللم  يشرح  ،مراسل قناة الجزيرة في تغطية مباشرةكان 

في تقديم  حفي  الص   ستمر  او  ،لى داخل المنازل والمالجئإل الغاز وكيف تسل   ،ا  لي  و  مة دَ سلحة المحر  األ

 ،فيها المراسل :ولىاأل ،نافذتينإلى اشة الش  فيها مت ق س   دقائق ونصف، 5ة ة لمد  خباري  نشرته اإل

  ،قتلى القصف الكيماوي  فيها  :انيةوالث  

عائلة كاملة، وهم على األرض في منزلهم، والز بد ل ا  قاسية ومؤلمةوقد عرض الت قرير صور 

 ،حمله صاحبهي ،خلوي  طة هاتف اسبو  تلك المشاهد قد ص و رت ن  أيخرج من أفواههم، ومن الواضح 

  .حايا نتيجة القصفالض  موت للم شاهد د ك  ؤ لي ؛وجوههممن  إي اه ا  بقر  مو  ،به بين الجثث متنق ال  

 ،طفالتهم من األغالبي  و  ،من جرحى الكيماوي  د مشفى فيه عدلى إشاهد تنتقل المَ وفيما بعد، 

تي يظهر ال   ،الجزيرة في عرض هذه المشاهدد لم تترد  و  ،133ثار الكيماوي  آزالة إل ؛بالمياه ونغسلَ ي  ال ذين 

 . ثبات فظاعة الجريمةإإلى  رهشاهد ولفت نظصدم الم  ل ؛ذاللإهم عراة وفي حالة و طفال فيها األ

م ال يقد   ة،حفي  غطية الص  ت  في الوتكرارها  ،ستمرار عرض هذه المشاهدوبالر غم من ذلك، فإن  ا

  ألن   ؛راعلى مزيد من الص  إي ويؤد   ،ج للعنفبل يرو   ،ةخباري  إقيمة ة أي   وال ،ة للمجتمعمصلحة عام   ةأي  
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د قصفها لمدينة دوما   :شاهد التَّقرير كامالا عبر قناة الجزيرة عبر اليوتيوب. قناة الجزيرة. 3012إبريل  7. قّوات النِّظام تجدِّ
RaU3ok-https://www.youtube.com/watch?v=0c0M  

https://www.youtube.com/watch?v=0c0M-RaU3ok
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لد رد   رف مواثيق الش   بمثل هذا الت قري، تتجاوزة الفضائي  ما يجعل  ؛شاهدالم   لدىة ة فعل سلبي  ذلك يو 

 .حاياقوق الض  تي تكفل حة ال  لي  و  نسان الد  حقوق اإلو  ،بها الخاص   المهني   اقميثالو  ،ةعالمي  اإل

ر نشر ر  بين منهم مَ ف ،في الجزيرة حول هذا الموضوعبين موظ  منذ سنوات هناك جدل قائم و 

نسان كرامة اإلها تنتهك ن  أل ؛اومنهم من يرفض نشره ،تهإلظهار بشاعة الحدث وقو   ؛ورهذه الص  

 اإلعالمي   ،ي فلسطينمدير مكتب الجزيرة ف ين،فضار  النصار أومن  ،ذويه ه ومشاعربمشاعر  وتمس  

 ،ةعالمي  اإلغطية ثناء الت  أ ،جساداالستمرار في استباحة حرمة األ ن  أ يؤك دذي ال   ،134وليد العمري  

 تية ال  عالمي  ة اإلفي هجرة المشاهدين من المحط   بسب  الت  و  ،ةنساني  انتهاك حقوقه اإلإلى ي سيؤد  

 ا  ستقطابابطبيعة الحال  دتول  قد  ،في العالم العربي   ياسي  ستقطاب الس  حالة اال ن  أ يرىو يتابعونها، 

 ،تها وتوازنهاعالم مهني  وسيلة اإل ما يفقد ؛ةهداف سياسي  أل خدمة   ؛هذه المشاهدل واستغالال   ا ،إعالمي  

الجزيرة منذ وضعت " :نسان في العالم العربي  حقوق اإلنتهك يو  ،أي العام  مس  وظيفتها في خدمة الر  يو 

إعطاء المواطن  وواصلت ،نسانإلل ةكامل صورةنحياز باالذي كان هدفه ال   ،ميثاقها المهني   اشأتهن

ياسة لخدمة الس   م أداة  ت ستخدَ إال  و  ،ةوجد وسيلة إعالمي  تال  ه،نفسفي الوقت ، و رعبية للت  منص  

 ، وعلى الر غم من مطالبةتسنوا 5كثر من أمنذ وهذا ما هو قائم ، لجندة الممو  ب أو حسأ ة،ي  الخارج

حايا ، أو اإلبقاء عليها بعيدة عن انتهاك خصوصي ةوربعدم نشر الص   همبعض إال  أن  هذا ، الض 

 ."صابةحجم الجريمة وبشاعة اإله يخفي ن  ألالط لب، قد قوبل بالر فض؛ 

سات المؤس  و  ةياسي  لطة الس  الس  من  ك بها كل  مس  يتهناك عالقة ومبادئ ومن جهة أخرى، فإن  

ا اإلعالم؛ فيتمس ك بمبدأين، هما، ةي  عالماإل لطة الس  ، وأم ا المواطن في المعرفة وحق   ،عبيرة الت  ي  حر  : أم 

 . وكرامة المواطن ،من القومي  األ؛ فتتشب ث بالحاكمة
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 .القدس. مدير مكتب الجزيرة في فلسطين. مقابلة أجرتها الّدارسة مع اإلعالمّي وليد العمري 
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 ؛م العربي  في العالبينهما  حدود واضحة عدم وجودبين الط رفين، ناجم عن الخلط يبدو أن  و 

غير عبير ه في الت  حق   وأن   ،طريقة ي  أه الحصول على المعلومة بحق  من  ن  أعالم اإل يرىمن جهة ف

ة ي  د هامش الحر  يتحدرى نفسها قادرة على تالحاكمة لطة الس  فإن   ،خرىأومن جهة  ،قيود ةأي  محدود ب

وجود قوانين ل ؛ةول الغربي  في الد  ى مثل هذا الخلط وعلى الن قيض من ذلك، فإن نا ال نر  ،مصلحتها قَ ف  وَ 

وهذا ما يفتقر ته، نسان في كرامته وخصوصي  اإل وحق   ،بيرعة الت  ي  في حر   لة تحافظ على الحق  و  في الد  

 .وليس لمصلحة الجمهور ،مصالحها قَ ف  وَ تعمل ات الفضائي  ؛ ما يجعل العالم العربي  إليه 

 2.2.2 :  ةالمصالح القطري  عتبارت اغطية و سياق الت   :ةورياألزمة الس 

ح تغطية الجزيرة توض  تي ال  ، راسةفي هذه الد   المطروحةة خباري  نات اإللعي  يالحظ المتلق ي ل

وتكثيف  ،قاريرهذه الت  في  نساني  ة، توظيف الب عد اإللكيماوي  حلب ودوما والمجزرة ا زمة فيأحداث األ

وال يخفى على أحد، ة، قافي  ة والث  بعاد االجتماعي  ألشاهد نحو االستمالة الم   ؛بكثرةساء طفال والن  صور األ

 تصويرهن  و  ،في حالة هلع وخوف ، وهن  ساءبعرض صور الن   ،ةابوهات المجتمعي  لت  استغالل ل أي  أن  

تي ال ال   ،ت العاجزةالفئابين حايا من ة الض  غالبي  يؤك د أن  الحرب،  بسببومهين في وضع غير الئق 

 ، من جهة،يزيد تعاطف الم شاهدما  ؛وري  ظام الس  ات الن  قو  أمام اعتداء  فاع عن نفسهاتستطيع الد  

 . ، من جهة أخرىجل هذه الفئات المستضعفة؛ للقتال من ألى سورياويدفع المقاتلين إ

 ،ةحايا أكثر من مر  المؤلمة للض  بتكرار المشاهد  ؛ية المتلق  نفسي  إلى الت أثير في الجزيرة وتسعى 

 وهو وسيلة ت سَتخَدم ،(جاهاتت  تغيير اال)هذا ما ي طلق عليه في علم النفس و  ،ةنشراتها اإلخباري   أثناء

  .ا  نمعي   ا  موقفخص على إقناع اآلخرين ليتبن وا وتعتمد على قدرة الش   ،نسانفي سلوك اإلأثير للت  

 ،يور في ذهن المتلق  ترسيخ الص   لىإ -على المدى البعيد-ي يؤد  تكرار المشهد سوهكذا، فإن  

ما ة، وكل  أكتر من مر  د عرضها لمجر   ،وعيالال  ؛ إذ تصبح في ا  زمني   أوسريع ا  ى لو كان المشهد قصير حت  
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قرارها ات خاذ  ؛ ما يدفع قناة الجزيرة إلىر مع الحدثتأث  ، و تفاعل معها الم شاهد، ورةرت الص  تكر  

 .اسك مشاعر الن  ها تحر  ألن   ؛قطاتف هذه الل  يبتكث

لة دورها اإلعالمي  هذه الفضائي   وبكلمات أخرى، فقد غي رت نة من ناقلة في مرحلة معي   ؛ لتتحو 

 ةة بأي  ياسة القطري  جندة الس  فه لخدمة أوتوظ   ،ةياسي  مصلحتها الس  به ق لى صانعة له، وتحق  ، إللحدث

 ا  دومؤي   ،للمعارضة ا  داعم -ةوري  في بدايات األزمة الس  - ياسي  الموقف الس   كون قا  منانطالطريقة، 

لى اإلئتالف وحة إمه الد  ي تقد  ذال   ،عم المالي  الد  في إطار  ،ظهر ذلك بوضوحقد و  ،ظامإلسقاط الن  

ما زادت المناطق الخارجة وكل   ،ةصر متها جبهة الن  في مقد  و  ،ةسالمي  نظيمات اإلوللت   ،المعارض وري  الس  

مسؤولة قطر ما يجعل  لهذه الجماعات؛ القطري   وجستي  والل   عم المالي  زاد الد   ؛ظامعن سيطرة الن  

 ظاهري ا ، ةقامت بتنظيم حمالت إنساني  كيف ال، وقد  ،ستمرارهاة واوري  زمة الس  عن تفاقم األ ةكبير  صورةب

ل ها إلى ا ،اتوالر جمعت فيها مئات ماليين الد    يسيرا   ا  جزء ، وخص صتةلجماعات العسكري  وأرسلت ج 

 (.136امهل الش  مدد أ)كما هو الحال في حملة ! ؟135ينوري  ازحين الس  رة والن  منها للعائالت المتضر  

، إذ عملت قطر ة وتفاقم أوضاعهاوري  طالة أمد الحرب الس  كل ه في إذلك وهكذا، فقد ساهم 

تها ة وفضائي  فت أدواتها اإلعالمي  بل وظ  خدمة  ألهدافها، ولم تكتفي بذلك،  على توظيف المال؛

فتقاطع  ؛شريحة كبيرة من المتابعين في العالم العربي  وصفها ذات تأثير في ب ،(الجزيرة)ة خباري  اإل

ما أظهرت  َوف قَ و  ،ظامالن   ضد   صراحةضت بوحر   ،ةغطية اإلعالمي  مع الت   ياسي  الموقف الس  بذلك، 

ظام الن   ه ضد  وخطاب الكراهية الموج   ،قاسيةفقد عمدت إلى َنش ر مشاهد  ،راسةنات في هذه الد  العي  

 ؛(زمةأ)مصطلح في مقابل  ،في سوريا الجاريةحداث ؛ لوصف األ(ورةالث  )مستخدمة مصطلح  ،وري  الس  

صبَغ أحداث سوريا زيرة في محاولة من الج ؛في العراق (صراع)، ومصطلح لوصف حالة اليمن
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رين وتسليمها ،سوريا ألهل عاتبرُّ التَّ  لجمع حملة :حملة مدد أهل الّشام  ؛قطر  من شباب بها قام ،واألردنّ  وريّ السّ  اخلالدّ  في للمتضرِّ

 .سوريا ألهل  لتقديم المساعدة
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ي ة والكرامة، على الر غم من أن  ما يجري هناك، ال يمكن وصفه حت ى  بطابع الث ورة، والمطالبة بالحر 

ن  و  -على األقل  حالي ا  -بثورة شعبي ة  ؛ حة من داخل سوريا وخارجهاصراعات بين جماعات مسل  هو ما ا 

  .في قناة الجزيرةما يجعله بعيدا  عن مسم ى ثورة المستخدم 

راع كانت ت ظهر ضحايا الص  الس وري ة، ة لألزمة اإلعالمي   غطيةالت   ن  ، أبوضوحويالحظ المتلق ي 

حايا من هؤالء المستضعفين،، في رسالة منها أن  يوخساء والش  من األطفال والن   هم من وأن   جميع الض 

بسبب  ؛ظامدي الن  و تصوير ضحايا مؤي  لى ذكر أوفي الوقت نفسه، لم تأتي ع ،ةوري  المعارضة الس  

 بحق   ،صرةمثل جبهة الن  من  ،حةوء على ما تقوم به الجماعات المسل  ط الض  تسل  ة، ولم ياسي  مواقفهم الس  

 ضي فترَ تي ال   ،ةغطية اإلعالمي  معايير الت  ة في واجي  داز ، وما هذا إال  ظام األسدي  دين للن  ين المؤي  المدني  

 . ةة وموضوعي  ن تكون حيادي  أ

 وسي  فير الر  مع تصريحات الس   ،القطري   ياسي  تقاطع الموقف الس  ومم ا تجدر اإلشارة إليه، أن  

أوامر  لقيكان ي 137يوسف القرضاوي   ن  بأ ،ةفي مقابلة تلفزيوني  لتصريحه  ؛تيتورينكو فالديمير ،ابقلس  ا

زول ن  عوب، ودفعها إلى اللش  ا تحريضماء؛ لصور الد   بث  و يران لن  من ااإلكثار  تتضم ن ،لقناة الجزيرة

وسيلة لتحقيق شاهٌد على استغالل اإلعالم، وتوظيفه وهذا  ،138ظاموالمطالبة بإسقاط الن   ،ارعالى الش  

 مستغل ة ،ة قائمة بين دولهذه المقاطع في سياق حرب سياسي  ، واستخدام الجزيرة ةياسي  األهداف الس  

  .، من جهة أخرىق أهدافهايوتحق ، من جهة، شاهدمشاعر الم  إلثارة  ؛حايااهد الض  مش

ة فسي  ة والن  نساني  األبعاد اإل غل  تسي وأ ،هذه المشاهد بث  ن يوحدها مَ  الجزيرة ةفضائي   تكن لمو 

نات عي  طرح سنعديدة، وفيما يأتي،  ةإخباري  ات فضائي  في ذلك، شاركتها  بل، حايا والمشاهدينللض  

                                                             
137
 .نالمسلمي لعلماء العالميّ  حاداالتِّ  رئيس :يوسف القرضاويّ  
138

 :شاهد التَّقرير كامالا : 3012. موقع كيوبوست. ماءالدِّ  صور تبثّ  وأن يران،النّ  من تكثر أن الجزيرة أبلغوا 
https://www.youtube.com/watch?v=NiNhTgvXevg  

https://www.youtube.com/watch?v=NiNhTgvXevg


22 
 

إن كانت قد  للحكم سابقا  المحد د  المعياروتوظيف  ،139ةابعة لقناة العربي  الت   ،قناة الحدث ة منإخباري  

ذا ما، و حداثلنقل األ مسارا   حايا القاسيةمن صور الض  خذت ات   ثناء حايا أة الض  انتهكت خصوصي   ا 

  .م الغطية أالت  

من  فهو نابع من كونها واحدة  ؛كما أسلفنا سابقا   ،ةلقناة العربي   ابعةالت   ،اختيار قناة الحدثأم ا 

ه، ضد  وتبدو  تارة، ظامدة للن  مؤي  إذ تظهر ة، وري  ألزمة الس  في تغطيتها اجدل لل المثيرةات الفضائي  

عة وتوضيح المصالح  ،ناتتحليل العي   َعب رتوضيحه  نسعى إلىما وهذا  طورا ،  على إسقاطه ومشج 

 .ةوري  ة من األزمة الس  عودي  س  ال

 ور األقوى من مجزرة خان شيخونالص   :لو  قرير األالت  : 2.2.3

 

 دلب غربي  إمشاهد لمجزرة خان شيخون بريف  م،2412نيسان  5في  ،دثنشرت قناة الح

س يتنف   بصورة طفل عار   بدأها ،لضحايا الكيماوي   ا  صور  عرضي ،دقائق 5في تقرير استغرق سوريا، 

 ،م  ثَ من و  ،وهي عارية الجسد ،يحملها شخص ،سعافارة اإلمشاهد لطفلة في سي   تليها ،بصعوبة

نعاشهم، إل ةحاولم يف ،كسجينامة األل يضعون كم  طفاألى إ ، وصوال  رةالمقاطع المصو   تسلسلت

  ،جانب بعضبعضهم إلى طفال  أبجثث فيما بعد، هد شاليصدم الم  ويستمر  الت قرير على هذا المنوال؛ 

 

                                                             
139
ة، ، بوصفها خدمة3014انطلقت عام  :الحدث ةقنا  ة؛ قناة من إخباريَّ رات األحداث لتغطية العربيَّ ة والتَّطوُّ ياسات وانعكاسات العربيَّ  السِّ

وليَّة  .المنطقة قضايا على الدَّ
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، ضحايا بالغينالت قرير إلى  ينتقلبل  ،الحد   ف هذه المشاهد عند هذاتتوق   ولم ،ركيز على وجوهممع الت  

 . مياوي  ثار الكآوعليهم وهم ملقون على األرض، 

دمة في هذا الت قرير، أن ه قد  ى حت   ،طفالفراد واألعرض هذه المشاهد لألفي  استمر  ولعل  الص 

هيئة ولم تبذل  ،نتيجة القصف المسلوبة منهمتهم نساني  ا  و  تهمخصوصي  احترام لأدنى دون  ،ةهاين  ال

ة ي  وِ ال يكشف ه   ماو تصويرها بأ ،لتظليل هذه المشاهد أي  جهد أو محاولة حرير في قناة الحدثالت  

 .140حاياالض  

قرير؛ فإن ها أبعد ما تكون ، بعرضها هذا الت  ةالمصلحة العام  تسعى إلى ة الفضائي  فإن  كانت 

ضرار الواقعة على كبر من األأ الفائدة في الخبرعنها؛ ألن  المتطل ب الر ئيس في المصلحة، أن تكون 

حظر وتمنع تال تي  ،ةنساني  اإل ليهم ولكرامتهمإ إن ما تسيءهذه المقاطع و ، تهمخصوصي  المنَتهكة د افر األ

 قيدا   يعد  ة نساني  الكرامة اإل في الحق  ، وال ننسى أن  ستغاللاو أهانة إراد من فلأل ةنساني  إال اتفتصر   ةأي  

 .عالمفي اإل على الحق  

تهاك صريح انو  استعراض وتحريض ال  إما تظهره هذا المقاطع ما هو  ن  إوبكلمات أخرى، ف

ة وثيقي  ة الت  العملي  ف، هين ومذل  م   على نحوضت صورهم رِ ع  ذين ال   ،طفالة لألخاص  وب ،نسانلحقوق اإل

خص ال يمنع ة الش  ي  وِ تظليل ه   ن  أ كما جساد،الستباحة حرمة األين عالمي  لإل ا  ر مبر  ليست هاكات نتلال

تي تحترم حقوق ال   ،ولالد   انينقو تمنع " :141كريم جبران ،الباحث الحقوقي   هدوهذا ما أك   ،محاسبةالمن 

تظليل  نبغيفي ؛نشرهاإلى وا ذا اضطر  ا  و  ،وهم في هذه الحالة ،طفالأو استغالل صور أر ش  ن نَ نساإلا

يجب  ،حفي  عند الص   خالقي  الوازع األ ن  أة، كما هم في الخصوصي  لضمان حماية حق   ؛حاياوجوه الض  

                                                             
140

ور األقوى من مجزرة خان شيخون  : ث على اليوتيوبشاهد التَّقرير كامالا على قناة الحد. قناة الحدث. 3017إبريل 5. الصُّ

https://www.youtube.com/watch?v=MxLD2yg8mis  
141
سة بيتسيلم لحقوق اإلنسان: مقابلة أجرتها الّدارسة مع كريم جبران   .الباحث الميدانّي والّناطق اإلعالمّي باسم مؤسَّ

https://www.youtube.com/watch?v=MxLD2yg8mis
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حقوق  كة تحاسب من ينتهي  قوانين محل  في ظل  غياب ى حت   ،ورهذه الص  مثل منعه من نشر ين أ

 ".حاياالض  

عبير ة الت  ي  تقييد حر   ن  ؛ سنجد أزاءاألج الثي  ث  الختبار إطار االفحصنا هذه المشاهد في ما ذا وا  

ففي هذا  اتهم؛اتهم وخصوصي  ي  خرين وحر  وحمايته، هو حقوق اآل خرهدف آة لخدمة حاجة ضروري  

 .جسادههموأهم وجوهبة من واستخدام لقطات مقر   ،استعراض جثث األطفالفي مبالغة رير قالت  

فت لالنتباه، أن  عنوان الت قرير نفسه بمثابة  كيف ال، وهو معنون  ؛ة كبيرةشكالي  إواألمر الال 

طالق تسمية تجذب إى عل ةالفضائي   تاعتمدفقد  !؟(قوى في مجزرة خان شيخونور األالص  )بـ

ما كانت وكل   ،حايالحقوق الض   كا  قسوة وانتها شد  ليشاهدوا المقاطع األ ؛المتابعة إلى دفعهموت ،الجمهور

وهكذا، فقد كثر، أين مشاهدات عالمي  قت القناة حسب رأي اإلحق   قسوة؛بة و و صعو  كثر عنفا  أالمشاهد 

و أاهتمام  أي  دون  ،ور العنيفةبهذه الص   فيهر ث  ؤ وي ،ليجذب الجمهور ؛حاياوضع الض   حفي  الص   استغل  

 .ةنساني  اإل األفراد مراعاة لحقوق

من  ، بما فيهااتهذه الفضائي  مثل على وال يخفى على المتلق ي، أن  الت قارير المعروضة 

 ةواضح صورةب ةمخالف إن ما هي ،الكراهيةخطاب  وبث   وخصوصي تهم، حاياالض   جسادألاستباحة 

زاعات حة والن  ة المسل  لي  و  زاعات الد  نسان في حاالت الن  ذي يكفل حقوق اإلال   ،نساني  اإل لي  و  للقانون الد  

طراف غير األ على انينطبق نذيال   ،انضافي  اإلوالبرتوكوالن  ،فات جنيفاقي  ات   هصدر مو ة، اخلي  الد  

لمعايير ا ، كما أن  هذه الت قارير تعارضفراداأل ساءات ضد  ا  نتهاكات وممارسات و اترتكب مم ن  ،ةي  لو  الد  

في  والحق   ، من جهة،على حرمة الجسد ا  يتعد  المتضم نة ور تي تحظر الص  ل  ا ،ةنساني  ة واإلالحقوقي  

 .، من جهة أخرىةالخصوصي  
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وابط بتغيير زوايا الض  وات باع  ة،خالقي  أ صورةعامل بالت   حفي  ة من الص  غطية المهني  الت  وتتطل ب 

قرب،  عنتصويرها إلى دون الحاجة  ،العاريةجسام وتغطية األ ،حاياة الض  ي  وِ تي تكشف ه  ل  ا ،قطةالل  

 وأ ،ضينممر  أو  ،اءو أطب  أ ،عائالتمثل من  ،حداثشخاص عاشوا األأة من واالستعانة بشهادات حي  

 حاياحفظ كرامة الض  ما ي ؛قة لمحاسبة مرتكبي الجريمة مستقبال  ة موث  لتكون شهادات قانوني   ؛ناشطين

وتدعيمها  ،ح حجم المأساةتوض   ،لقطات واسعةفي  المشاهدين وخصوصي تهم، مع نقل الخبر إلى

 . ةبمقابالت حي  

ها قد ن  وأرى أ ،عن حلب والقصف الكيماوي   تقريرا  في هذا الس ياق، الحدث  عرضت قناةوقد 

، حاياطفال الض  عرض صور األالن اجمة عن  ،اتي  الشكمع وجود بعض اإل ،ةتناولته بطريقة مهني  

 .ةته من ناحية تصويري  ركيز على مهني  الت  مع  ،قريرسنقوم بتحليل هذا الت  ، وفيما يأتي

 

 غاز الكلور في حلب:انيقرير الث  الت  

 

 

 بمشهد   ، بدأ(غاز الكلور في حلب: )بعنوان تقريرا  م، 2412ب آ 11في نشرت قناة الحدث، 

ة في بادي  الز   مشهد لحي   تاله ،سديلقيها نظام األتي ال   ،رةيل المتفج  البرام بفعل تحترقاقد  ،ةلعمارة سكني  

حايا الض  من عدد ل عام  د مشهوفيما بعد، يظهر  ،رةقطات المصو  واضحة في الل  مار ثار الد  آو  ،حلب
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قرير الت   د  عِ م   ، فقد نقلتهمي  وِ شخاص وه  ظهار لوجوه األإدون  ،بات نتيجة هذا القصف الوحشي  صاواإل

دعم ما قاله بمقابلة ، و طفالبينهم األومن  ،صابة العشراتا  ين و مقتل المدني   مشيرا  إلىالخبر،  بكلماته

المستخدم، ومن َثم  عاد  ونوع الكيماوي   ،حاياالض   ذي وصف حالةال   ،ع المدني  فاحد افراد الد  أمع 

 .142رة من فوضىفته البراميل المتفج  خل   وما ،دمار البيوتلمشاهد إلى عرض  الت قرير

في  لتقييد الحق   حاجةه ال ن  أسيثبت  ؛جزاءاأل الثي  قرير للفحص الث  خضعنا هذا الت  ما أذا وا  

ة ومصلحة في خباري  إقيمة  ولوجود ، من جهة،نسانحقوق اإلعدم انتهاك هذه المشاهد ل؛ عبيرة الت  ي  حر  

وحجم  ،حاياعدد الض  قرير ا الت  هذَعب َر  دركناأفقد  ، من جهة أخرى؛حصل في حلب ماب ،اسإعالم الن  

بمقابالت مع الجرحى وفريق  وكان ذلك كل ه مدع ما   ،رةمار الحاصل نتيجة القصف بالبراميل المتفج  الد  

 وأ ،حاياظهار جثث الض  إإلى دون الحاجة  ،قريرت  على ال ؛ ما أضفى صفة المصداقي ةفاع المدني  الد  

  .تهمجسادهم وخصوصي  أة حرمة تهكة ومهينة ومنعرضهم بطريقة مذل  

ة ال بطريقة مهني   ،اسونشرها للن   ،قهاووث   ،مع هذه الجريمةتعامل م ِعد  الت قرير قد وهكذا، ف

 . ة للجمهورخباري  إقيمة  مقد  نفسه، الوقت وفي  ح،والجري ةحي  كرامة الض   تمس  

حايا في كرامتهم الض   وحق   ،عبيرأي والت  ة الر  ي  في حر   عالمي  اإل الموزانة بين حق  أم ا عند 

وهو  ،فل الجريحعرض صور الط  في لة نتهاكات المتمث  بعض االفإن نا نجد  ؛تهمة وخصوصي  نساني  اإل

ظام ات الن  قو   ن  إ: "ظام بقولهات الن  لقو   قريرلت  ا د  عِ م   ههاوج  تي ال   هاماتالت  عدا عن بعض ا ،لوعيافاقد 

ما  ؛الئلد  تفتقد إلى ال يهف ،"م2413عام  ،ةرقي  في الغوطة الش   ام  ارين الس  دمت غاز الس  قد استخ

ة حسب نظري   ،تهزيادة العنف وحد  لة احتمالي  وما تنطوي عليه من  ،وكراهية تحريضا  يجعلها تحمل 

                                                             
142

 :شاهد التَّقرير كامالا على قناة الحدث على اليوتيوب. قناة الحدث. 3012ب آ 11. غاز الكلور في حلب 
https://www.youtube.com/watch?v=FIJ95lbSW6k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIJ95lbSW6k
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ذي ال   ،قريرالت   د  عِ و م  أ مي  عالفي خطاب اإل ا  والمصالح دور  ةياسي  جندات الس  األتؤد ي  ،وهنا ،ةببي  الس  

  .ةلي  و  محاسبة دَ  ةدون أي   ،سد هذه الفظائعنظام األارتكاب د يؤك  ل بجد  يسعى 

فيه قيمة بل  ،نسانانتهاك لحقوق اإلوال يوجد فيه  ،ا  مهني  كان ومهما يكن من أمر الت قرير، فقد 

فاقد وهو  ،طفل عار  ملقى على سرير المشفى صورة، ال تي تظهر فيها حظةل  في تلك الى ة، حت  خباري  إ

خر اآلو  ،مصاب احدهمأ ي ن،لمدني  ، وما أعقبتها من مقابلتَي ن موهو يتأل   ،على وجههركيز ، مع الت  وعيال

 .راتن ما حصل لحظة سقوط المتفج  يايرو  ،ناج  

 

 فظائع طائرات روسيا واألسد في حلب :الثقرير الث  الت  

 

سد في األو فظائع طائرات روسيا ) :بعنوان تقريرا   م،2412ول ليأ 25في  نشرت قناة الحدث،

تظليل وجهه  مع ،ارة اإلسعافلى سي  إ ونالمسعف قلهين ،في القصفمصاب ل لرجمشهد يبدأ ب ،(حلب

لى وجسده،  محاولة  يظهر مشهد خارجي   هتالوقد  ،يصرخ لفراقه ،ن  جانبه رجل كبير في الس  وا 

ة يبكي من شد   ،ل العينيينخر لطفل مظل  آمشهد أعقبه  ،نقاضمن تحت األ خراج طفلإين المدني  

 ،ن بدمائهميخرض ملط  حايا على األالض   يظهر فيهاخرى ألى غرفة إصوير نتقل الت  ومن َثم ، ا ،وجاعهأ

 قرير البيوتظهر الت  أكما  ،تهمي  وِ بطريقة ال تكشف ه  جميعا ، ووجوهم  جسادهمأتظليل مع  ،لكن  و 

، وأثناء عرض هذه نقاضحايا من تحت األخراج الض  إلمسعفين ومحاوالت ا كل ي ا ،رة والمدم   المقصوفة
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وعدد  ،طفالجال واألساء والر  قرير المعلومات الكافية عن عدد القتلى من الن  الت   د  عِ م م  قد  المشاهد، 

جريمة  ،مرتكبين بذلكةوسي  ائرات الر  والط   ،سدنظام األنف ذه  ، ال ذيالقصفالمصابين جر اء الجرحى 

 .143برياء ثمنهايدفع األ ،حرب

ة من أجل حماية خصوصي   ،عبيرأي والت  ة الر  ي  حاجة لتقييد حر   ةقرير أي  لم يكن في هذا الت  و 

حايا  ليل ظتب ،ةخالقي  أو ة عالمي  إة بمهني  حايا مع مشاهد الض  م ِعد  الت قرير قد تعامل ف ؛وكرامتهمالض 

فضال  تهم، ي  وِ ال تكشف ه   ،لقطات بعيدةفي  هموتصوير  ،ماءخة بالد  ارية الملط  جسادهم العأو  هموجوه

حايا بصورة تليق الض  ظهار ا  و  ،مارمشاهد القصف والد   بث  في  بوضوح،ة خباري  القيمة اإلعن توافر 

عالم و تهم، نساني  إبهم وب دون عن الحدث، ومات كافية بمعل الجمهور بحقيقة ما يحصل، وتزويدها 

حفي  يكون  كل ه، وبذلك ،و تضخيمأتهويل   ،يرعبة الت  ي  حر  يملك  ا  إعالمي  ه بوصفه حق  قد وازن بين الص 

 .ةفي الخصوصي   حاياالض   حق  و 

 في حلب على شفير االنهيار حي  القطاع الص  : ابعقرير الر  الت  

 

في حلب على  حي  لص  القطاع ا) :بعنوان ريرا  تق م،2412شباط  11في نشرت قناة الحدث، 

ضت تي تعر  ال   ،وضاع المستشفيات في مدينة حلبأوضحت فيه المراسلة سوء أ ،(نهيارشفير اال

مليئة بالجرحى كانت هذه المستشفيات  من أن   ، وعلى الر غموسي  يران الر  لقصف الط  جميعها 

                                                             
143

 : على قناة اليوتيوب لقناة الحدثشاهد التَّقرير كامالا . قناة الحدث: 3012أيلول  35. فظائع طائرات روسيا واألسد في حلب 
https://www.youtube.com/watch?v=W_dEsrHT200  

https://www.youtube.com/watch?v=W_dEsrHT200
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 سعاف،ارات اإللى سي  إينقل الجرحى وهو  فاع المدني  فة والد  مقصو ، إال  أن  مشاهد المباني الحاياوالض  

داخل إلى لجرحى دخلون امسعفين ي  لى فيما بعد، إتنتقل المشاهد ل قد رافقت كلمات المراسلة؛

 ةرض فاقدة على األلضحي   قريب تالها مشهد ،ينطفال مصابأإظهار لقطات لوجوه مع  ،المستشفى

عدا  ،المراسلةقد فقدت عينها جر اء القصف، حسب قول  ،رضى األعل ىخر أة ، ومشهد لضحي  وعيال

على وهم  ،حاياقرير في عرض مشاهد الض  الت  هذا  استمر  وقد ات البتر، ة وعملي  اخلي  صابات الد  عن اإل

 ،وهم في حالة صدمة ،وصراخهم همحاالت الهلع لذوي مع إظهار ،مكان هم في كل  ؤ ودما ،رضاأل

فت ل تظهر  ،ةقرير في مشاهد خارجي  ثانية من الت   34خر قد أنهت آالمراسلة النتباه، أن  واألمر الال 

لى إ ،ومحاولة مواطنين الهروب من القصف ،المشافي في مدينة حلبلحقت بتي مار ال  ثار الد  آفيها 

 .144ة المقفلة في وجههمركي  الحدود الت  

تقريرا   هلوجدنا ؛راسةمن هذه الد  المستخَلص  المعيارفي إطار قرير فحصنا هذا الت  أن نا لو و 

 مار الحاصلصف حجم الد  ة تبدأ بلقطات خارجي   كيف ال، وقد ،نسان في بدايتهحقوق اإل مراعيا   ا  مهني  

لى إمصابين لاالمسعفين نقل  َعب رَ  ،صاباتا  ضحايا و شاهد يعلم بوجود الم  ما يجعل  !؟القصف جر اء

نشر مشاهد ل ،(جزاءاأل الثي  ث  الالختبار ا) قَ ف  وَ  ،ضرورةوال ة ح  لِ حاجة م   ال ،ولكن   ،سعافارة اإلسي  

 ،لوعيا ةفاقدة حي  مشهد الض  ذلك األمر في كو وهم في حالة هلع وخوف،  ،حايا داخل المشفىالض  

ة وحرمة نساني  اإل ةكرامالو  ةخصوصي  لانتهاك كبير لاألخرى فاقدة إحدى العينين؛ لما فيها من و 

  .جسادألا

 

                                                             
144
حّي في حلب على شفير االنهيار   :شاهد التَّقرير كامالا على صفحة الحدث على اليوتيوب. قناة الحدث. 3012شباط  11. القطاع الصِّ

https://www.youtube.com/watch?v=fjtUYrbGnN0  

https://www.youtube.com/watch?v=fjtUYrbGnN0
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لوجدنا فيه بعض المشاهد غير الض روري ة،  ؛ةلمصلحة العام  ولو نظرنا إلى هذا الت قرير بعين ا

حايا، تصوير كما في  ال  ،خرى بعيدةألقطات وكان من الممكن توظيف  تهم،ي  وِ والكشف عن ه  الض 

  .َهكةالمنت ةنساني  لحقوقهم اإل احتراما   ؛و تظليل وجوههمأ ،تهمي  وِ تكشف ه  

عليها من المعلومات الحصول  م شاهداستطاع الفي هذا الت قرير؛ فقد ة خباري  قيمة اإلأم ا ال

والمشاهد  ،عبةوضاعهم الص  أو  ،حاياوعدد الض   المقصوفة،عدد المسشتفيات المعروضة فيه، من مثل 

 .رة كامال  مدم  المباني الحايا و ض  ال تظهرتي ال   ،المرافقة لهذه المعلومات

 ةعودي  الس   المصالحعتبارات اغطية و سياق الت  : ةوري  األزمة الس  : 2.2.4

 غطية اإلعالمي ةن تتعامل مع الت  أ ،عالهوضة أعر المقناة الحدث في تقاريرها لقد استطاعت 

 ؛قامت بتظليل وجوههم، بل بصورة تنتهك حقوقهم ،حايا المؤلمةمشاهد الض  لم تنشر ف أحيانا ، ةبمهني  

 .تهمي  وِ شاهد على ه  ف الم  ى ال يتعر  حت  

متذر عة   وكرامتهم، في تقارير أخرى، ة الجرحى والقتلىانتهكت خصوصي  ومع ذلك، فإن ها  

رات واهية، فقد أشار  ون إلظهار هذه ضطر  إلى أن هم م (ادبول حد  ) ،مدير تحرير قناة الحدثبمبر 

ى ال يفقد الحدث حت   ؛على سبيل المثال ،ة الكيماوي  مجرز ما في ك ،في حال حدوث مجزرة ،المشاهد

ى حت   ؛(فسنَ ضيق ال  و ء، يالق)لدى المصابين  يجب إظهار عوارض اإلصابة في الكيماوي  " :تهمصداقي  

بريات رت ك  تي تصد  ال   ،ارة اإلسعاففل عمران في سي  صورة الط   نبث  ته، ولو لم قي  اديكون للخبر مص

 الوضع يكون عندما ام  ة، ألكانت فضيحة للفضائي   ؛(صورة العام) يتي كانت برأيال   ،ةحف العالمي  الص  

 ".145رو الص   هنمو   فنحن ؛هوتشو   جثث وجود خصوصا   ،ا  جد   قاسيا  

                                                             
145
 .مدير تحرير قناة الحدث الّتابعة لقناة العربّية. مقابلة أجرتها الّدارسة مع بول حّداد 
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، والمت بعة لسياستها ةشقيقة قناة العربي   د  عَ تي ت  ال   ،قناة الحدثويبدو واضحا  للَعيان، أن  

في بعض تها هني  حافظت على مف ،ة بحذر شديدوري  زمة الس  مع األقد تعاملت  ،ةعودي  تها الس  يدولوجي  وأ

  .تهموخصوصي  حايا نتهاك حقوق الض  ا في فخ   ووقعت أحيانا   ،ةتقاريرها اإلخباري  

رت تي تغي  ال   ،ةوري  زمة الس  ة من األمصالح سعودي   غطية لقناة الحدث في سياقتي هذه الت  تأو 

فها لتخو   ؛ار األسدجانب بش  ، ووقوفها إلى ورةها للث  زمة رفضظهرت في بداية األأ ،من جهةف لت؛تبد  و 

جهة ومن  ة،قة العربي  في المنط ياسي  تنازعها في إسالمها الس   ،ديدةجة سالمي  من ظهور جماعة إ

فت على مصالحها فتخو   ؛ي  ور ظام الس  وحزب اهلل للن   يراني  عم اإلتالحظ الد  الس عودي ة كانت  ،خرىأ

 ر موقف الس عودي ةوتغي   ،يراني  عم اإلمن الد   قلقالطغى وفي أثناء األزمة،  ،لكن  و يران، إ عوعدائها م

ق إنجازات من يحق   ودعمت كل   ،عن الحكمسد ار األزاحة بش  إطالبت ب؛ إذ وري  ظام الس  حيال الن  

جيش صالح ل ،والراتبماليين الد  المقد ر  ي  لماد  وا العسكري   دعمهاَعب َر  ا ،وكان ذلك واضح ،ةعسكري  

ولم يكن دة، من الجماعات المتشد   ، فضال  عن غيره146ة ي كشفت عنه تقارير صحفي  ذال   ،سالماإل

جهة تنازع  ةويحميها من أي   ،مصالحها وأهدافها قَ ف  وَ  م فيهتتحك   ،لتكوين جيش خاضع لها ذلك، إال  

  .يادةعلى الس  

ناغم لالحظنا الت   ؛(في العام الفائت)، خيرةة األعودي  صريحات الس  لو تابعنا المواقف والت   ،ولكن  

دة، وهما تؤي دان  ؤيةر  الو  صريحاتت  ، فالة وروسياعودي  بين الس   مع  ،سد في منصبهار األبقاء بش  موح 

  .ةعمار المنطقعادة إ، وا  نتخابات، واةديالت دستوري  تع جرائهإ

تي ال  ، "147الهيئة العليا للمفاوضات"لة بـغط على المعارضة الممث  ة الض  عودي  وقد مارست الس  

ما  علىذلك انعكس وقد  ،148ظامطاحة بالن  لعل ها تقنعها بالعدول عن فكرة اإل ؛لها ا  ياض مقر  خذت الر  ات  

                                                             
146
 .17ص. قطر. رمون للدِّراسات المعاصرةمركز ح. 3017(. النَّشأة والمنهج والمسارات)جيش اإلسالم في سورية  
147
ة، عام : الهيئة العليا للمفاوضات  عوديَّ ياض، الَّذي انعقد في السُّ ة، انبثقت عن مؤتمر الرِّ تها 3015هيئة تابعة للمعارضة الّسوريَّ همَّ ، وم 

 .التَّفاوض مع النِّظام الّسورّي، برعاية األمم المتَّحدة
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لم تكن هذه الفضائي ة معني ة  أعاله،المعروضة قارير الت  ا قَ ف  وَ ف ؛زمةألبخصوص اتعرضه قناة الحدث 

ور الص   ،حيانمستغل ة  في بعض األ ،ماءحايا والد  لم تكثر في استعراض الجثث والض  ، فعبئة الفائقةلت  با

 ا ،ن يكون المشهد قاسيدون أ ،ولكن   ،الحدثحيال نة فعل معي  ة ثارة رد  إل ؛يفي المتلق  المؤث رة نفسي ا  

 . شاهدالم   لدى فالعنثير صورة تب

 على نحوطفال ويمكن لنا أن نلحظ بوضوح، ما تعرضه في تقاريرها، باستخدام صور األ

مع عدم  ،نفسهمعلى وجه الت حديد، مم ن يعجزون عن حماية أغار الص  الن ظام  باستهدافيوحي 

زمة من األ عودي  ر الموقف الس  من تغي   با  تحس   ؛حيانلها في بعض األيتظلالت كثيف في عرضها، و 

رة مع المشاهد القاسية والمؤث  ، من جهة، ولتفاعل الس عودي ين، في بداية األزمة الس وري ة، ةوري  الس  

سباب ، وغيرها من األسدلأل يراني  عم اإللد  ا ، من جهة أخرى، فضال  عناشاتى الش  عل المعروضة

وفي كل  مر ة، كانت مواقفها تنعكس على ، ةعديد اتير موقفها مر  يتغإلى ة عودي  الس  ال تي دفعت 

 .، عبر فضائي ة الحدثةوري  ة للحرب الس  عالمي  اإلغطية ت  ال

 

 2.3 :  أي العام  الر   فيأثير صور ومشاهد قاسية ساهمت في الت 

 

                                                                                                                                                                                       
148

Crown Prince Mohammed bin Salman Talks to TIME About the Middle East, Saudi Arabia's Plans and 
  https://goo.gl/8K2KGN in: 5/5/2018: Retrieve . 2018. Time Magazine.President Trump 

https://goo.gl/8K2KGN
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لى رق األوسط وسرعة الوصول إراعات في الش  وكثرة الص  ة الفوضى اإلعالمي   تأحدث

فأصبحت  ؛راتطو  ة مع هذه الت  سات اإلعالمي  ة في تعامل المؤس  من عدم المهني   نوعا   ،المعلومات

ة بخصوصي   صلة فيما يت  خاص  بو  ،ةة واإلنساني  وابط المهني  عن الض   بعيدا   ،تتسابق في نشر األحداث

 ،حاياللض   ور والمشاهد المؤلمة والمهينةعن فكرة نشر الص   149دونالمؤي  اإلنسان وصورته، ويدافع 

لى إيصال الصورة إي سيؤد   ،حاياللمحتوى القاسي والمؤلم للض   و تقليلأتظليل  أي   ن  إ :بالقول

 أيالر   في ثيرأالت   في ا  دور  ةالمرئي   المقاطع لهذهأن   كما منقوص وغير كامل، على نحو ،شاهدللم  

 بحق   المرتَكبة المجازر وقف جاهبات   غطالض  و نح امحك  الو  ؤساءر  ال تحريك علىوقدرتها  ،لقسوتها ؛العام  

 .فراداأل

المجتمع في على صور كان لها تأثير عديدة، مثلة أ نيطرحو وال يكتفي المؤي دون بذلك، بل و 

 ،تركض عارية تماما  تظهر وهي تي ال   ،ةالفيتنامي   (كيم بوك)فلة صورة الط  هو الحال في  ، كمالي  و  الد  

م ورة عانال ملتقط هذه الص  وقد حارقة،  إثر قصف قريتها بمواد   ؛ن جسدهاوقد احترق جزء م

 45كثر من أرغم مرور  قائما  حت ى اآلن،ثيرها أزال تال يو  ،ةعالمي  اإل ةغطية للت  جائزة عالمي   م،1153

لمة لوال المشاهد المؤ  ،حينهاليحدث نام فيتة من مريكي  ات األنسحاب القو  كان اعليها، فهل  عاما  

دارة اغط على اإلض  ال عام  للر أي الة؟ وهل كان مريكي  ومنها األ ،عالم المختلفةعبر وسائل اإلالمنقولة 

  ؟ور بفظاعتهادون نشر هذه الص   ليتشك ل، اتهاة لسحب قو  مريكي  األ

 ،ةحفي  الص   ةغطيفضل صورة للت  أجائزة على  م،1114ر كيفين كارتر عام صو  حصل الموقد 

  .ينتظر موته ليأكله ،خلفه نسرو  ،يحتضر من الجوع ،فريقياإ التقط صورة لطفل منحين 

 

                                                             
149
 للمسألة ةقافيَّ والثَّ  ةياسيَّ السِّ  ؤونبالشُّ  معنّية لكترونّيةإ ةمجلَّ   .نت. الجمهورية. اإلعالم والّصورة الفظيعة. 3015. الّسويحة، ياسين 

   https://goo.gl/GYYusX: 3012\4\5استرجعت بتاريخ .ورّيةالسّ 

https://goo.gl/GYYusX
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ظهرت في هذه أقد و  ،حرب رونداعلى جائزة لتغطيتها سوشيتد برس وكالة األكما حصلت 

 . ومشاهد قتل ،طفالأوجثث  ،شالءواأل ،المجاعات غطيةالت  

حايا، إ جسادأحرمة انتهكت قد  مثلة وغيرهااألهذه أن  غم من على الر  و  لى إت ها أد  ن  أ ال  الض 

وتغيير األوضاع القائمة؛ تحقيقا   ،ةذائي  غالمعونات التقديم و ، لمللمطالبة برفع الظ   ؛ةلي  و  كات دَ تحر  

 .لهدف الر سالة اإلعالمي ة

غير  ،ةستعراضي  افي الحروب بطريقة فراد فاع عن نشر صور األوع من الد  ا الن  هذوهكذا، فإن  

وبين  ،شاهد في المعرفةالم   حق  لخلق توزان بين  ؛وبحاجة الى معالجة ،حاياالض  منصف لحقوق 

جيز يال  ،اسلى الن  إة في إيصال المعلومات سات اإلعالمي  المؤس   حق  وألن   ؛فرادة األاحترام خصوصي  

ة بالمسؤولي   ى اإلعالمي  يتحل  ن أ روري  ومن الض   ،اتهمفراد وخصوصي  األي على حقوق عد  لهم الت  

  .ثناء عملهأة ماعي  االجت

ي ة حداثعالم في نقل األة دور اإلي  هم  أعلى خالف ال و  دون  ،عبيرالت  ، وممارسة الحق  في حر 

ة ة قيمة الماد  بحج   ،حاياة الض  خصوصي   عالمي  إلانتهاك اال يمكن  ،لكنو  ،رتقييد غير مبر   أي  

 .الجمهورفي هذه المقاطع أمال  بتأثير و أ ،ةخباري  اإل

حايا أن هم منتهكي الكرامة ؛  ويكفي هذه الض  لي  جرام، في ظل  صمت دو  ؛ كونهم ضحايا حرب وا 

دون  ،لكنو  ،تفاصيلها وقباحتها بكل   ،هذه الجرائممثل إظهار ما يفرض على اإلعالمي  واجب 

، مع ةة توثيقي  ماد  بوصفها ر الكارثة صو  يو  ،بقسوتهنتهاك فضح االفله أن ي ،شهير واالستعراضالت  

ة هو المحاكم الوطني   ،المكان األنسب لهذه المشاهد ألن   ؛ة وكرامتهاحي  المحافظة على حرمة الض  

  .ةولي  والد  
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 ل  لك تكفل الحق   ،تي تحترم مواطنيهاول ال  وقوانين الد   ،ةولي  المواثيق الد  وفضال  عن ذلك، فإن  

اصر من عن ا  عنصر  وصفهاه، بينشر ما يرغب من صور تخص  أن  وله ،ةخصي  فرد في صورته الش  

 رغما   ،خرآن ينشر مقاطع لشخص أمهما كانت وظيفته  ،فرد ي  أل وال يوجد حق   ،ةالحياة الخاص  

 .عنه
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 :الخاتمة 

 لى معيار يستطيع اإلعالمي  إ سؤاال  مركزي ا ، حاولت اإلجابة عليه؛ وصوال  راسة هذه الد   طرحت

زاعات ثناء تغطية الن  ، أةخرين في الخصوصي  اآل وحق   ،عبيرة الت  ي  ه في حر  مة بين حق  ءللموا ؛بعهن يت  أ

  .واألزمات في العالم العربي  

ير غاألجزاء،  الثي  والفحص الث   ،ةل في المصلحة العام  تمث  ، يلنا إليهذي توص  وهذا المعيار ال  

عديدة يات ات وتحد  شكالي  إلوذلك  ؛ةنات اإلخباري  العي   فحصفي  ا  ي  عتماد عليه كل  يمكن االال  أن ه

 ،صةة متخص  عربي  محاكم في لى قضايا على الوصول إعدم قدرتنا  :لهاأو   ،راسةهذه الد   في واجهتنا

ة ي  وروب  ة والمحكمة األفي المحاكم الغربي   قضاياومن َثم  لجأنا إلى دراسة  ،ني  بين الحق   ا  تعالج تصادم

ق طب  ن ي  أ هذا المعيار الغربي  إذ كيف يمكن ل المعضلة؛ الستنباط هذا المعيار، وهنا ؛لحقوق اإلنسان

  !؟قافات بين المجتمعاتروف والث  اختالف الظ  ، مع في العالم العربي  

يعيق  ،ةقافي  ة الث  سبي  والن   ،حقوق اإلنسان ةالجدل القائم بين عالمي   ن  راسة أترى هذه الد  و 

جاءت لتحرير وأن ها  ،ةبيعي  من الحقوق الط   د هانسان يعة حقوق اإلد لعالمي  فالمؤي   استخدام هذا المعيار؛

 ؛ةقافي  ة الث  سبي  د للن  المؤي   رف المقابلا الط  م  ة، أن حقوق البشر كاف  اضم، و ستبدادلم واالة من الظ  البشري  

 .ا  هة ثقافي  ن تكون موج  ومن َثم ، فإن  الحقوق يجب أ ،قافةساس الث  دة على أالقيم محد  فينظر إلى أن  

ع في نو  وحقيقة الت   ،ةقافي  ة الث  سبي  ه ال يمكن تجاهل الن  ن  راسة أد الد  تؤك   ،هذا الجدل ل  وفي ظِ 

وال تصلح في البلدان  ،قوق المرأة في مجتمعات كالغربفعلى سبيل المثال، قد تصلح ح ،المجتمعات

ولذلك، يجب األخذ بعين االعتبار ة، ريعة اإلسالمي  حكام الش  وأتعارض تها ن  ة أبحج   ؛ةة واإلسالمي  العربي  

 ،ةفي الخصوصي   والحق   ،في الحياة كالحق   ،ةساسي  فاق على الحقوق األواالت   ،ةقافي  االختالفات الث  

 .ةعالمي   ا  ن تكون حقوقة على أفي الكرامة اإلنساني   والحق  
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 ،ةفي الخصوصي   مفهوم الحق  ل في تمث  في ؛راسةهذه الد   تهذي واجهخر ال  ي اآلحد  ا الت  أم  

ل ال يوجد لهفاأل ائكي ن؛ة الش  ومفهوم المصلحة العام   من الحقوق واحد  ، وهودتعريف ثابت ومحد   و 

 نتهاكاتاال تحديد ةإمكاني   يجعل ام ؛خرى، ومن منطقة إلى أخرالختالفه من بلد إلى آ ؛جدلالمثيرة لل

 المواثيق في المكفول ،(اإلعالم في الحق  ) مع تصادمه عند ةخاص  وب ا ،وصعب ا  دمعق   ا  مر المرافقة له أ

 . ةلي  و  الد  

في  لحق  النتهاكهم ا تبريرا   ؛ونالمي  اإلع يوظ فهذي ال   ،ةمصطلح المصلحة العام  فيما يت صل بو 

سات الكبرى؛ ولة والمؤس  لتحقيق مصالح الد   ويستغل ونه ،زاعاتلن  ة لغطية اإلعالمي  الت   أثناء ،ةالخصوصي  

ن  كانت في واقع الحال  ،ةة المصلحة العام  بحج   ؛الحقوقوانتهاك  ما يتسب ب في نشأة الحروب وا 

 .نينفراد معي  لمصالح أ تحقيقا  

لت  الجزيرة  ه فضائي تاتستغل   ال ذي ،ةر المصلحة العام  مبر   ن  إلى أراسة هذه الد  وقد توص 

ن  و  ،ةمصلحة عام   ةق أي  ال يحق   ،اتهمحايا وخصوصي  الض  حقوق النتهاك  ؛والحدث توظ فه تحقيقا  ما ا 

تي قادتنا نات ال  تحليل العي  ذا االستنتاج، بوساطة وقد تحق ق ه، ةاخلي  وأجندتها الد   ،ةياسي  مصالحها الس  ل

حايا بصور المهتم ة الجزيرة تغطية تقاطع ،هاأهم  من  ،لى مجموعة نتائجإ  الس وري   الن ظام وتجريم الض 

 الحدث قناة الس عودي ة توظيف المقابل، وفي الس وري ة، األزمة حيال ةالقطري   الس ياسة مع غيره، دون

  دفعها ما طورا ؛ وضد ه تارة ، الن ظام مع كانت إذ ومصالحها؛ لي ةالد و   سياستها مع لتتماشى اري ة؛اإلخب

حايا ه ِوي ة عن تكشف مشاهد عرض إلى  .خصوصي تهم منتهكة الض 

ة د وجود حاجة م ِلح  يؤك   ،جزاءاأل الثي  الفحص الث  وفضال  عن ذلك، فقد تثب تت الد راسة من أن  

، مقابل حماية حق  أجدر باالهتمام والر عاية، هو الحق  في خصوصي ة  لتقييد حر ي ة الت عبير لإلعالمي 

ور على نحو م   حايا الظ اهرين في الص  ة األطفال، ال ذين ن ِشَرت صورتهم، وهم عراةالض   .هين، وبخاص 
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تطل باتها الت أك د من وجود ضرورة للكشف أم ا معيار المصلحة العام ة والقيمة اإلخباري ة؛ فمن م

حي ة للن شر، وهذا ما لم ي   ق طب  عن ه ِوي ة الفرد، وفحص خطورة انتهاك خصوصي ته، وأخذ موافقة الض 

 .قاريرالجزيرة والحدث في بعض الت   تاولم تلتزم به فضائي  

ق الجريمة ومحاسبة مرتكبها مستقبال ،  َة تصوير هذه المشاهد؛ لتوثيي  راسة أهم  ال تنكر هذه الد  و 

ن ما المؤس سات الحقوقي ة، ال تي توث ق هذه الجرائم؛ غير أن  مكانها الص   حيح، ليس شاشات الت لفاز، وا 

لتكون دليال  عند تقديمها للمحاكم، ال تي تحتفظ بهذه المشاهد بسر ي ة تام ة؛ حت ى ال ت نَتَهك حقوق 

حايا وكرا  .متهم اإلنساني ةالض 

على َقد ر  من لى نتيجة ، أن نصل إراسةستطعنا في هذه الد  ومن الجدير ذكره، ان نا قد ا

 ،ةة العربي  سات اإلعالمي  م للمؤس  زِ ل  م   صدار ميثاق إعالمي  ة إلى إح  لِ الحاجة الم  األهم ي ة، تتمث ل في 

تقرير وجودها من عدمه  ي ةوكيف بوضوح، ةحة العام  المصل مع تحديد ،زاعاتثناء تغطية الن  تت بعه أ

حايا ة الض  نتهاك لخصوصي  ا ي  أل الت أكيد على الت برير الد قيقنة، و شروط معي  زاعات َوف َق ثناء الن  أ

ح للمنابر ى ال ي سمَ حت   المنشور؛ ة في الحدثثبات المصلحة العام  وضرورة إ ،ةوكرامتهم اإلنساني  

ن في يي  القضاة المحل  فإن   ها؛ثباتإ عدم ة، وفي حالحايا لتحقيق مقاصد سياسي  استغالل الض  بة اإلعالمي  

رون إ ، هم َمندولة كل   هناك ضرورة لتقييد  ن  ، أم أحاياة الض  كان هناك انتهاك لخصوصي  ما ذا يقر 

 .الوضعي ة وس لطتهم الت قديري ةفي اإلعالم، وذلك َوف َق قوانينهم  ة ألجل الحق  في الخصوصي   الحق  

 ،قضايا حقوق اإلنسانتتمث ل في  ،راسة على ثالث قضايا شائكةهذه الد   ويبدو أن  اشتمال

بل إن ه  ،دا  ومعق   صعبا   مرا  ئيسة أسئلة الر  ة اإلجابة على األم  هَ جعلت من مَ قد  ،ياسةوالس   ،واإلعالم

  .قبحاجة لتحليل معم  
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لت  إليه من نتائج، أو معيار مستخدم في تحليل العي نات، راسةالد   هذه وقد تجد ، بما توص 

وهو  ،قييمة في الت  على المصلحة العام   هاعتمادبعض المعارضين، أو المخالفين؛ وما ذلك إال  ال

تفتح بابا   راسةهذه الد   ومن َثم ، فإن   مصالحهم، قَ ف  فوذ وَ صحاب الن  ده أحد  وي ،فق عليهمصطلح غير مت  

تقع في هذا ة والبحث عن قضايا عالجتها المحاكم العربي   ، من جهة، لتطوير المعيار ؛للباحثين ا  جديد

حايااإلطار، من جهة اخرى، ف  . يصبح أكثر دق ة في سياق االنتهاك اإلعالمي  للض 

موجودة في كل   ،ن عدمهحقيقة وقوع االنتهاك م أن  د تؤك  وفضال  عن ذلك، فإن  هذه الد راسة 

وع الفرق بين دولة وأخرى، هو توافر القوانين المحل ي ة، ال تي تحمي األفراد في حال وق غير أن  مكان، 

ة لسن   أي  انتهاك بحق  خصوصي تهم؛ ين على عدم حفي  ت جبر الص   ،قوانين ما يجعل الحاجة ماس ة وم ِلح 

 .ةو سياسي  ة أهداف شخصي  أل تحقيقا   ؛حاياستغالل الض  وعدم ا، ة األفرادعلى خصوصي   االعتداء

ومما تجدر اإلشارة إليه، والت أكيد عليه مجد دا ، ضرورة طرح المواثيق اإلعالمي ة أسئلة محد دة، 

 ،زاعاتحايا في الن  صور الض   استخدام قبل ،جابة عليهااإل حريرالت  ينبغي على اإلعالمي ين ورؤساء 

 على المحتمل لبي  الس   أثيرالت   من أكبر ورةللص   ةالعام   المصلحة أو األخبار قيمة هل :ومنها

ور  دعمت هلو  الموضوع؟ ذاو  راع؟الص   حول موجودة روايةهذه الص   يفعل فهل ، كذلك األمر كانما  ا 

ور األفراد دتجر   هلو  ونزاهة؟ بوعي ذلك اإلعالمي    انتباه تسترعيأن ها  أم ،تهمإنساني   من تلك الص 

ولكن، ينبغي الت نب ه إلى إن  اإلجابة على هذه األسئلة ليس سهال ، وقد يختلف  محنتهم؟ إلى العالم

حايا فراد والض  ، قد تحمي األجاباتفإن  هذه اإل ومع ذلك، ،نةون فيما بينهم حول قضايا معي  عالمي  اإل

 .حةزاعات المسل  ة للن  غطية اإلعالمي  ثناء الت  ، أةنساني  اتهم وكرامتهم اإلمن انتهاك خصوصي  
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 .2415\3\4 استرجع بتاريخ. قافةالث  حدة للعلوم و المت   مممة األمنظ   .عبيرة الت  ي  فاع عن حر  الد  . 5

https://goo.gl/qlJGAM  
 
ة بممارسة مهنة الخاص   ولي  حاد الد  ميثاق شرف االت   .ينحفي  للص   ولي  حاد الد  لالت   سمي  الموقع الر  . 8

 arabic.org/about.html-http://www.ifj .15/1/2415استرجع بتاريخ  .حافةالص  
 
موقع  .ة وتواطؤ دولي  ة تحت رحمة أنظمة مستبد  عوب العربي  الش  : تقرير. 2412 .دمحم   ،خيري  . 1

 .2418-18-3استرجع بتاريخ  .ةة مستقل  خباري  إة لكتروني  إصحيفة  .21عربي  
https://goo.gl/PNUFna 

 
شاهد . قناة الجزيرة .2412يلول أ 5 .وفاة طفلة وحاالت اختناق في قصف بالكلور على حلب. 14

  .على قناة الجزيرة على اليوتيوب الفيدو كامال  

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
https://goo.gl/Wbrrg2
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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https://goo.gl/PNUFna


111 
 

youtube.com/watch?v=pA5Ng_O6Dxwhttps://www. 
قرير شاهد الت   .قناة الجزيرة .2412تشرين الثاني  11. في حلب وصمت دولي   هجوم كميائي  . 11

  .على قناة الجزيرة على اليوتيوب كامال  

ZYchttps://www.youtube.com/watch?v=VXoA2m81 

 قرير كامال  شاهد الت  . قناة الحدث .2412يلول أ 25 .سد في حلبألافظائع طائرات روسيا و . 12
  https://www.youtube.com/watch?v=W_dEsrHT200. على قناة اليوتيوب لقناة الحدث

  .قناة الجزيرة .2412يلول أ 25 .ات آمنة إلخراج جرحى حلببفتح ممر   ة تطالبة العالمي  ح  الص  . 13
 .ة الجزيرة على اليويتوبحفعلى ص قرير كامال  شاهد الت  

https://www.youtube.com/watch?v=WTdtnnD3JCs  

على قناة الحدث على  كامال   قريرشاهد الت  . قناة الحدث .2412ب آ 11 .غاز الكلور في حلب. 14
  https://www.youtube.com/watch?v=FIJ95lbSW6k. اليوتيوب

 قريرشاهد الت   .قناة الحدث .قناة الحدث .2415بريلإ 5 .قوى من مجزرة خان شيخونور األالص  . 15
  .على قناة الحدث على اليوتيوب كامال  

https://www.youtube.com/watch?v=MxLD2yg8mis 

 لىع قرير كامال  شاهد الت   .قناة الجزيرة .2418بريل إ 5. د قصفها لمدينة دوماظام تجد  ات الن  قو   .12
  RaU3ok-https://www.youtube.com/watch?v=0c0M. اليوتيوب لىقناة الجزيرة ع

قرير شاهد الت  . قناة الحدث .2412شباط  11 .في حلب على شفير االنهيار حي  القطاع الص  . 15
  .على صفحة الحدث على اليوتيوب كامال  

https://www.youtube.com/watch?v=fjtUYrbGnN0  

. الجديد العربي   .2415. ةوسي  معاداة فتأييد فتسليم باألجندة الر  : ةوري  ورة الس  ة والث  عودي  الس  . 18
  :goo.gl/dDq8Zphttps//. 2418\4\34استرجع في تاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=pA5Ng_O6Dxw
https://www.youtube.com/watch?v=VXoA2m81ZYc
https://www.youtube.com/watch?v=W_dEsrHT200
https://www.youtube.com/watch?v=WTdtnnD3JCs
https://www.youtube.com/watch?v=FIJ95lbSW6k
https://www.youtube.com/watch?v=MxLD2yg8mis
https://www.youtube.com/watch?v=0c0M-RaU3ok
https://www.youtube.com/watch?v=fjtUYrbGnN0
https://goo.gl/dDq8Zp
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 معني ة لكتروني ةإ ةمجل  . نت .ةالجمهوري   .الفظيعة ورةوالص   اإلعالم .2415 .ياسين ،ويحةالس   .11
 .2418\4\5 تاريخفي  استرجع .ةوري  الس   للمسألة ةقافي  والث   ةياسي  الس   ؤونبالش  

https://goo.gl/GYYusX 
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 24.14.2415 .ة في القدسخباري  مدير مكتب وكالة رويترز اإل .كورستين سيبولد. 2
 22.14.2415. سشويتد برس في القدسمدير مكتب األ .ف فيردمانجوزي .3
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4.4.2418 
  18.4.2418 .القدس .مدير مكتب الجزيرة في فلسطين .وليد العمري عالمي  اإل .14
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