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ال خيتلف اثناِن على مسألة رفض بعض احملتوايت املسيئة للدين، والذوق، واألخالق العامة، 
وكل ما يتناىف مع أخالقيات اجملتمع العراقي، إال أنَّ األمر يبدو مثرياً للتساؤل حي يتذرَّع بعضهم 

حبرية التعبري؛ للدفاع عن حمتوايت تبدو مسيئة بنظر فئة، وطبيعية من وجهة نظر فئة أخرى.

يدعو وجود خيط رفيع بي حرية التعبري واحملتوايت املثرية للجدل للبحث بدقة عن مكامن 
اخللل، أهي يف النصوص الدستورية اليت مل توضح احلرية توضيحاً كافياً أم هي يف الفهم القاصر حلرية 

التعبري أم هي يف وجود حمتوايت جتاوزت حدود احلرايت اليت وضعها الدستور؟

مل يكن اخللط بي حرية التعبري واحملتوى اهلابط ذا أمهية تذكر قبل احلملة احلكومية على بعض 
األشخاص املعروفي املتهمي بتقدمي حمتًوى مسيء، ممَّا يدعو للبحث عن تفاصيل اخللط وتفكيكه 
للحيلولة دون توظيف هذه القضية؛ لتصفية احلساابت الشخصية، أو مضايقة األشخاص الذين 

يوجهون انتقادات للطبقة السياسية.

احلقوق واحلرايت يف الدستور

م  الدستور إنَّ الذين قال  للعراقيي  الثاين من دستور 2005 احلقوق احلرايت  الباب  نظَّم 
متساوون أمام القانون، ونصَّت املادة )14( من الدستور على أنَّ »العراقيُّون متساوون أمام القانون 
دون متييز بسبب اجلنس، أو العرق، أو القومية، أو األصل، أو اللون، أو الدين، أو املذهب، أو 
املعتقد، أو الرأي، أو الوضع االقتصادي، أو االجتماعي«. أمَّا املادة )15( فقد منحت العراقيي 
احلق يف احلياة، واألمن، واحلرية، وال جيوز احلرمان من هذه احلقوق أو تقييدها إال َوْفقاً للقانون، 
وبناًء على قرارات صادرة من جهات قضائية خمتصة، يف حي ضمَّنت املادة )17( لكل عراقي 

احلق يف اخلصوصية الشخصية مبا ال يتناىف مع حقوق اآلخرين، واآلداب العامة.

حرية  أنَّ  مؤكدة  دقيقة،  بصورة  األفراد  حرايت  لتؤكِّد  الدستور  من   )37( املادة  وجاءت 

المساحة الخطرة: الخطوط الفاصلة بين حرية التعبير 
والمحتوى المرفوض

عالء الحمدانيّ*

*  ابحث عراقي.
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اإلنسان وكرامته مصونة، وال جيوز توقيف أحد، أو التحقيق معه إال مبوجب قرار قضائي، فضاًل 
عن منع مجيع أنواع التعذيب النفسي واجلسدي واملعاملة غري اإلنسانية، وال عبة أبي اعرتاف انـُْتزَِع 
ابإلكراه، أو التهديد، أو التعذيب، وللمتضّرِر املطالبة ابلتعويض عن الضرر املادي واملعنوي اللذين 
أصاابه َوْفقاً للقانون، كما ألزمت هذه املادة الدولة حبماية األفراد من اإلكراه الفكري، والسياسي، 

والديين.

احملتوى اهلابط.. جتاوٌز حلدود حرية التعبري؟

ال ميكن ألحد الدفاع عن بعض احملتوايت املسيئة حىت وإن دافع عنها مطلقيها واملروجي هلا 
ا تندرج ضمن ابب احلقوق واحلرايت، إال أنَّ ذلك ينبغي أالَّ يكون على مستوى اإلطالق،  على أنَّ
وبي  مسيئة،  ا  أنَّ على  املختصون  يتفق  اليت  احملتوايت  بي  التفريق  الذهاب حنو  يعين ضرورة  ممَّا 

احملتوايت اليت ُهومِجَت؛ لغاايت شخصية، وتصفية احلساابت.

مهما كانت مساحة احلرية اليت منحها الدستور لألفراد إال أنَّ احملتوايت اليت تـَُقدَّم على مواقع 
التواصل االجتماعي ينبغي أالَّ تكون منافية لآلداب العامة؛ لكيال يقع أصحابا يف مواجهة مع 
الدستور الذي رفض يف املادة )17( أن تتناىف احلرايت الشخصية مع حقوق اآلخرين، واآلداب 

العامة.

العقوابت توجب السجن ملن يتجاوز احلدود املسموحة له يف  كما أنَّ بعض مواد قانون 
التعبري عن الرأي، وبغض النظر عن االتفاق أو االختالف بشأن مدى مقبولية بعض احملتوايت اليت 
يرّوِج هلا على نطاق واسع فإنَّ الدستور والقواني متنعها، وال بدَّ من احلذر عند نشرها، إال أنَّ ذلك 

ال يعين القبول بتقييد حرية التعبري للجميع؛ بسبب بعض احملتوايت املسيئة.

مظاهر أخرى للتقييد

ميكن القول إنَّ احلملة األخرية ملالحقة أصحاب احملتوى اهلابط متثِّل الَقـشَّـة اليت قصمت 
ظهر البعري فيما يتعلق جبدل حرية التعبري يف العراق، إذ سبق للسلطات أن منعت اللقاء ابلسفارات 
واملنظمات األجنبية من دون التنسيق مع وزارة اخلارجية، وميثِّل ذلك تقييداً واضحاً لعمل املنظمات 
غري احلكومية اليت ستجد نفسها ملزمة ابحلصول على موافقات رمبا تتطلب فرتة طويلة بعدها تنتفي 

احلاجة من اللقاءات.
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كما أنَّ مثل هذه اإلجراءات ستدفع بعض املنظمات احمللية النشطة حنو الكسل، وإلغاء 
بعض املشاريع اليت كانت ختطط هلا، ال سيَّما أن العراق دولة ذات دميقراطية انشئة حتتاج التواصل 
مع املنظمات العاملية املعنية ابلدميقراطية وشؤونا، فضاًل عن أنَّ البالد ما زالت حىت اليوم تعاين من 
أزمات إنسانية مثل قضية النزوح، وما خلَّفه اإلرهاب يف بعض مناطق العراق، وأزمة اهلجرة اليت 

تتطلب هي األخرى التواصل مع املنظمات الدولية واألممية املعنية.

ليس هذا فحسب، بل إنَّ التضييق السياسي الذي يتعرَّض له اإلعالميون والناشطون على 
العملية  الزمت  اليت  والظواهر  الفساد،  انتقاد  على  قدرهتم  قيَّد كثرياً  االجتماعي  التواصل  مواقع 

السياسية منذ تشكيلها بعد عام 2003.

وجرائم  التعبري  حرية  قانوين  لتشريع  والبملانية  السياسية  األطراف  بعض  سعي  يثري  كما 
املعلوماتية كثرياً من املخاوف بشأن مدى القدرة على التطبيق العادل ملخرجات القانوني، وعدم 

حتوهلما إىل أداة لتسقيط اخلصوم، واالنتقام من الذين خيالفون القوى املتنفذة ابلرأي.

التواصل االجتماعي شنَّت يف األايم  يضاف إىل ذلك فإنَّ بعض وسائل اإلعالم ومواقع 
يعرِّض  قد  ما  تقدمي حمتوى هابط، وهو  األخرية محلًة شرسًة ضد بعض األشخاص حتت ذريعة 
سالمتهم للخطر، إذ كان مفرتضاً ترك األمر للقوات األمنية، والسلطات املختصة للقيام بواجبها 

جتاه تلك احلاالت َوْفقاً للقانون.

تراجع مساحة اجملتمع املدين

املعروف أنَّ اجملتمع املدين يشغل املساحة الواسعة املوجودة بي اجملتمعات التقليدية والسلطة، 
ممَّا حيتِّم على اجملتمع املدين واجبات كبرية رمبا أبرزها احلفاظ على مساحة حرية التعبري اليت وردت 
يف الدستور الصادر عام 2005، إال أنَّ رصد بعض حاالت التضييق اليت مورست على بعض 
األشخاص يف األسبوعي األخريين تدفع إلعادة النظر بتقييم جتربة عمل املنظمات غري احلكومية يف 
العراق الذي شهد انتشاراً واسعاً هلذا النوع من املنظمات منذ االنتقال إىل الدميقراطية عام 2003، 

بعد أن كان وجودها معدوماً قبل هذا التاريخ.

وتُعدُّ مواقع التواصل االجتماعي إحدى أهم وسائل ترويج أفكار اجملتمع املدين يف العراق؛ 
وتنظيم  الفضائيات،  يف  للظهور  الكايف  التمويل  متتلك  ال  احلكومية  غري  املنظمات  معظم  ألنَّ 
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التواصل  مواقع  يف  جتد  قريب-  وقت  -حىت  وكانت  اجملتمعية،  واحملافل  واملهرجاانت،  املؤمترات، 
املتنفَّس الذي ميكن عن طريقه الرتويج لتوجهاهتا ونشاطاهتا، إال أنَّ تسليط األضواء على هذه املواقع 
ا بدأت تقدِّم حمتوايت هابطة دفع بعض منظمات اجملتمع املدين لالنزواء، وعدم التعبري عن  على أنَّ

الرأي، وأدَّى ذلك ابلنتيجة إىل تراجع مساحة اجملتمع املدين لصاحل مساحة السلطة.

دعم القضاء حلرية التعبري

دخلت السلطة القضائية على خط اجلدل الذي يشهده العراق بشأن حرية التعبري، إذ جاء 
ا رمبا  موقف جملس القضاء األعلى داعماً للحقوق واحلرايت يف العراق، يف خطوة فهمت على أنَّ
متثِّل البداية لوضع حد حملاوالت بعض األطراف تقييد احلرايت حتت »الفتة« الدستور والقواني 

النافذة.

ويف الثاين والعشرين من شباط 2023 عب جملس القضاء عن دعمه حلرية التعبري عن الرأي 
وسالمة الصحفيي عن طريق اعتماد إجراءات قانونية سليمة، ومواجهة التحدايت الرقمية، والتطور 
املتسارع الذي يشهده عامل اإلنرتنيت واملعلومات، وذلك يف مشاركة ممثل جملس القضاء األعلى 
القاضي عامر حسن يف مؤمتر دويل نظمته منظمة اليونسكو يف العاصمة الفرنسية ابريس، وشارك 

فيه مسؤول قطاع حرية التعبري عن الرأي من املنظمة ضياء السرَّاي.

وقال جملس القضاء األعلى إنَّ املؤمتر الذي شارك فيه )4( آالف شخص يهدف إىل صياغة 
وثيقة عاملية جديدة لتنظيم واقع حرية التعبري عن الرأي يف ظل التحدايت الرقمية، والتطور املتسارع، 

وحماولة وضع حلول، وإجياد إنرتنت موثوق للعامل.

تنظيم  بقطاع  تتعلَّق  قدَّم عروضاً  املؤمتر  املشارك يف  العراق  فريق  فإنَّ  للمجلس  بيان  وَوْفق 
اإلنرتنت واملعلومات، وحرية التعبري عن الرأي، وسالمة الصحفيي، وإجراءات القضاء العراقي، يف 
حي حظيت خطوة أتسيس حماكم النشر يف العراق برتحيب من اجملتمع الدويل، وخصوصاً عقب 
أتهيل قضاة هذه احملاكم َوْفق أحدث معايري القضاء املراعي حلرية التعبري وحتوالته الرقمية، فضاًل عن 

مناقشة املبادئ التوجيهية لتنظيم عمل املنصات الرقمية.

وبيَّ جملس القضاء األعلى يف بيانه أنَّه ضمن مساعي جملس القضاء األعلى، لتنظيم واقع 
منصات  مع مالك  جانبية  لقاءات  عقد  القضاء  ممثل جملس  ويعتزم  ابلعراق،  الرقمي  االستخدام 
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التواصل االجتماعي العاملية ومديريها، ومقدمي خدمات اإلنرتنت؛ لالتفاق على صيغ تعاون أولية 
قد تسهم مبا يضمن معاجلة احملتوى السيِّئ يف إطار سياسات املنصات، واحليلولة دون وصوله إىل 

مستوى التقاضي واملالحقات القانونية.

دميقراطية ضد احلرية

ال خيتلف اثنان على أنَّ الدميقراطية هي أمُّ احلقوق واحلرايت، فال ميكن للفرد أن ميارس حقه 
يف التعبري عن الرأي دون أن تكون هناك أجواء دميقراطية، إال أنَّ األمر هنا نسيب، وخيتلف اختالفاً 
كبرياً بي الدميقراطيات الراسخة اليت متتعت ابلنمو والقدرة على مواجهة مجيع األزمات اليت حاولت 
تقييد حرية الرأي مبا فيها اهلزة النازية، وبي الدميقراطيات الناشئة اليت ما زال بعضها ال يفقه حقوق 
األفراد اليت متثِّل أولوية؛ ألنَّ الدميقراطية جاءت من األساس؛ لتكريس حكم الشعب لنفسه، ومنح 

أفراد الشعب حقوقهم ويف مقدمتها احلرايت.

اليت  الدولة  بعض  يف  عكسية  بنتائج  الدميقراطية  واملمارسات  املفاهيم  يف  اخللط  تسبَّب 
أصبحت تنتج دميقراطية ضد احلرية، على حي الذي ينبغي أن حيدث هو العكس، وأي دميقراطية 

داعمة للحرية كحق سياسي لألفراد لتمكينهم من املشاركة يف الشؤون العامة، والتنمية السياسية.

يالحظ املتتبع للتجربة العراقية فرقاً كبرياً بي ما جاء به الدستور بشأن احلقوق واحلرايت، 
والذي يصنَّف على أنَّه إجيايب مقارنة بدول املنطقة، وبي املمارسة الدميقراطية لبعض القوى اليت 
أصبحت تعتقد أنَّ سقف احلرايت جيب أن ينخفض، حىت وإن كان ذلك على حساب الدستور.

إنَّ إصرار بعض األحزاب على تشريع قانون ينظم حرية التعبري أو يقيدها، وكذلك دعوات 
سن قانون جلرائم املعلوماتية، ويبعث إشارات واضحة على وجود ممارسات دميقراطية يف ظاهرها، إال 
ا ضد احلرايت من حيث اجلوهر، كما أنَّ التأييد املطلق من قبل بعض السياسيي حلملة مالحقة  أنَّ
ح  بعض الناشطي على مواقع التواصل، ودعاوى السياسيي ضد صحفيي وانشطي، هي أمور تُوضِّ
للتجربة  احلقيقي  املسار  تنحرف عن  بدأت  الدميقراطية  املمارسات  بعض  أنَّ  الشك  يقبل  مبا ال 

ا جاءت من األساس؛ لرتمجة توجهات الرأي العام جتاه الشؤون السياسية. العراقية اليت يفرتض أنَّ
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خامتة

حكومية  غري  منظمات  تعتقد  اليت  الواسعة  احلملة  ظل  يف  اليوم  تـُْعَرض  تساؤالت كثرية 
ن ستكون 

َ
ا مسَّت حرية التعبري اليت كفلها الدستور. أبرز هذه التساؤالت هو اآليت: مل ومدنيون أنَّ

الغلبة؟ للمواد الدستورية اليت اندرجت ضمن ابب احلقوق واحلرايت يف الدستور؟ أم لإلرادات اليت 
أتمل الوصول إىل سبل جديدة لتقييد احلرايت اليت أصبحت ال تروق لبعضهم؟

اجلواب عن ذلك والفيصل يف ذلك هو اللجوء للدستور الذي ما دخل معركة مع القواني 
والتفسريات والتأويالت واإلرادات السياسية إال رحبها.

ينبغي للمدافعي عن احلقوق واحلرايت التمسُّك مبا ورد يف الدستور من مواد واضحة ساوت 
بي العراقيي أمام القانون دون متييز بسبب اجلنس، أو العرق، أو القومية، أو األصل، أو اللون، أو 
الدين، أو املذهب، أو املعتقد، أو الرأي، أو الوضع االقتصادي، أو االجتماعي، وأكَّدت أنَّ حرية 
اإلنسان وكرامته مصونة، وال جيوز توقيف أحد، أو التحقيق معه إال مبوجب قرار قضائي، فضاًل عن 
منع مجيع أنواع التعذيب النفسي، واجلسدي، واملعاملة غري اإلنسانية، وال عبة أبي اعرتاف انُتزَِع 
ابإلكراه، أو التهديد، أو التعذيب، وللمتضرر املطالبة ابلتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي 
أصابه، َوْفقاً للقانون، كما ألزمت هذه املادة الدولة حبماية األفراد من اإلكراه الفكري، والسياسي، 

والديين.

أن  وميكن  الرأي خطرة،  دعاة حرية  فيها  يتحرك  اليت  املساحة  أنَّ  إنكار  ال ميكن ألحد 
يكلفهم العمل يف هذه املساحة كثرياً، إال أنَّ ذلك ال يعين القبول ابلتخلِّي عن احلقوق الدستورية 
بي  تفصل  اليت  الرفيعة  اخلطوط  لتوضيح  واملطاولة؛  الصب،  من  مزيداً  عنها  الدفاع  يتطلب  اليت 
احلرايت الدميقراطية املكفولة دستورايً، وبي بعض احملتوايت املرفوضة اليت ال ميكن أن تندرج ضمن 

ا خمالفات مورست على نطاق حمدود. حرية التعبري؛ ألنَّ


