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مالحظات حول قانون حماية الصحفيين

د.نبيل جا�سم
م��ن امل �ه��م ج ��دا �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ق��ان��ون حلماية
ال�صحفيني ،ولكن مهم جدا ان ال مير القانون من
جمل�س النواب ب�صيغته احلالية ،واال فان الربملان
�سيكون قد ارتكب خط�أً فادحا.
�صحيح اننا بحاجة ما�سة اىل هذا القانون ،مثلما
نحتاج اىل حزمة قوانني تنع�ش حرية التعبري،
و�صحيح ان كتابة ال�ق��ان��ون �سيح�سب ايجابيا
للواقفني خلفه ،ولكن �صحيح اي�ضا ان القانون
ب�صيغته احلالية يعد كارثة بحق حرية التعبري بكل
ما حتمله الكلمة من معنى .و�صحيح ان القانون
ب�صيغته احلالية لي�س قانونا حلماية ال�صحفيني؛
ولكنه قانون حماية احلكومة من ال�صحفيني.
مل اطلع على ق��ان��ون كهذا يتجاهل اال� �ش��ارة اىل
االعراف واملواثيق الدولية ،بل ويت�ضمن القانون
فقرة تتناق�ض مع ن�ص د�ستوري مل يجف حربه
بعد.
ُكتب القانون داخ��ل بيئة تتميز بعقلية �شمولية،
ومل ي��رد ل��ه ان ي�ك��ون قانونا يحمي ال�صحفيني
العراقيني؛ ولكن قانونا حلماية نقابة ال�صحفيني،
وت�ك��ري����س مرجعيتها ال��واح��دة ال �ت��ي ال �شريك
لها ،فالنقابة اليوم ورغ��م االن�ق�لاب اجل��ذري يف
البيئة العراقية ،حتاول االم�ساك بعقارب ال�ساعة
وايقافها عن ال��دوران ،واري��د للقانون ان يكر�س
مرجعية ال�ن�ق��اب��ة و�شرعيتها مرجعية مقد�سة
دون اي��ة مرجعية اخ ��رى ،يف وق��ت ت�ع��ددت فيه
امل��رج�ع�ي��ات ال�سيا�سية وامل��دن �ي��ة ،وان�ت�ه��ى زمن
امل�ؤ�س�سة الواحدة الوحيدة ،ولكن النقابة ترف�ض
االعرتاف بهذا التغيري ،وتلك م�شكلتها التي عليها
ان تواجهها ،و�ستجد نف�سها ذات يوم لوحدها يف
انتظار الذي لن ي�أتي.
تريد النقابة ح�صر امر ال�صحفيني بني يديها،بحيث
ي �ك��ون ف�ي�ه��ا الآم � ��ر وال��ن��اه��ي ب��ام��ر ال�صحافة

وال�صحفيني ،ولذلك ت�صمم النقابة ن�صا لقانون
حماية ال�صحفيني ي�صلح لو�سائل االعالم ال�صادرة
يف ال�صومال مثال او جمهورية ال�سودان ،وهو
قانون ي�صلح لو�سائل االع�لام ال�صادرة يف زمن
ما قبل الثورة ال�صناعية ،وال يتالءم مع املتغريات
احلا�صلة على ال�ساحة االعالمية يف العراق.
لي�س للقانون ديباجة ،وك�أننا نحرتف التدبيج
ال��ردي مثلما ح�صل مع الد�ستور ،وتبد�أ الفخاخ
التي ن�صبها القانون من الفقرة الثانية التي تن�ص
على( ال يعتقل ال�صحفي او يلقى القب�ض عليه
ب�سبب عمله ال�صحفي اال عن طريق الق�ضاء وبعد
اعالم نقابة ال�صحفيني العراقيني وح�ضور ممثلها
يف التحقيق ).فعن طريق الق�ضاء ال بد ان ُن�سجن،
ويف الدول التي حترتم نف�سها يف م�شارق االر�ض
ومغاربها ،ال يوجد مثل هذا الن�ص امل�شني .وحتى
ال ��دول االق��ل اح�ترام��ا لنف�سها وحل��ري��ة التعبري
بد�أت تخجل من هذه الن�صو�ص ،وال ت�ضمها �إىل
قوانينها ،فكيف بالنقابة تريد ت�شريعا يُلقى القب�ض
مبوجبه على ال�صحفي؟ كيف ن�سمي قانونا حلماية
ال�صحفيني نقول فيه :اننا نوافق على ان يتم زجنا
يف ال�سجون بني املجرمني؟! اي غباء ه��ذا و�أية
�صفاقة تلك يحملها الن�ص؟ ثم ت�شري الفقرة اىل ان
االحتجاز مربر اذا ح�ضره ممثل عن النقابة! ف�أي
امتهان وجهل ذاك الذي نلقي ال�صحافة مبوجبه
يف غياهب ال�سجون؟ ف��اذا علمت النقابة بامر
االحتجاز فال �ضرر وال �ضرار!
ويف الفقرة الثالثة يتجلى التخبط وال�ضبابية
وعدم الفهم الكامل للقانون ،حيث ت�شري اىل حق
الو�صول اىل املعلومات يف فقرة ب�سيطة ومقت�ضبة،
بخالف ما متعارف عليه عامليا من ان حق الو�صول
اىل املعلومة ،ينظم بت�شريع كامل ومنف�صل ،ملا فيه
من تفا�صيل لو اطلع عليها وا�ضعو قانون النقابة،
لولوا منه ف��رارا .وتتجلى العقلية ال�شمولية يف
ثنايا هذه الفقرة عندما تربط بني حق الو�صول
اىل املعلومات واالمتناع عنها يف ح��ال �سي�شكل
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ذل��ك الك�شف (�ضررا ب�إحدى امل�صالح الوطنية)!
واملتابع لق�ضايا حرية التعبري يعرف جيدا ان
مفهوم (امل�صالح الوطنية) و (االمن القومي) هما
من املفردات املطاطة ،واالالعيب البالية واملهرتءة
التي ت�ستخدمها االنظمة ال�شمولية للحد من حرية
التعبري عندما تكتب اي ن�ص وتذيله مبفردة (االمن
القومي) و(امل�صالح العليا) و(ح�سب ما يقت�ضيه
القانون) ،ومتتلئ اغلب الد�ساتري العربية بدء ًا
من الد�ستور امل�صري وال تنتهي بد�ساتري املغرب
ال�ع��رب��ي مبثل ه��ذه ال�ف�خ��اخ ال�ت��ي ت�ستخدم �ضد
املغفلني ،او باالحرى �ضد املغلوبني على امرهم يف
عاملنا العربي ،الذي نقود معركة حقيقية للخروج
من اطره ال�سيا�سية ال�شمولية ،فتعيد لنا النقابة
�شكال دكتاتوريا قبيحا م��ن ا�شكال الت�سلط عن
طريق ق��ان��ون ي�سمى ق��ان��ون حماية ال�صحفيني،
ولعمري هو قانون البط�ش بال�صحفيني ،وقيود
ال�سذج.
منمقة حلرية التعبري ال تنطلي اال على ُ
ويف ال�سياق نف�سه تندرج املادة الثامنة من القانون
الذي يتيح لل�صحفيني اداء عملهم (ما مل يكن هناك
م�سوغ �شرعي)! وبالتاكيد �سيندرج حت��ت باب
امل�سوغ ال�شرعي اي �سلوك غري مرغوب فيه ،فما
هو امل�سوغ (ال�شرعي) الذي مينع ال�صحفيني من
اداء عملهم غري ان تكون ال�صحافة �صحافة م�ؤدبة
م�ساملة ال تثري امل�شاكل وال تهدد االمن القومي ال
حترك �ساكن ًا وال ت�سكن متحرك ًا؟ ما هو امل�سوغ
ال�شرعي ؟ وهل امل�سوغ ال�شرعي هنا يق�صد به بعده
الديني او القانوين او االمني او ال�سيا�سي؟!!
ويف املادة الثالثة ع�شرة (ال يجوز ف�صل ال�صحفي
من عمله اال بعد اخطار نقابة ال�صحفيني مبربرات
الف�صل ،ف��اذا ا�ستنفذت (ال�صحيح ا�ستنفدت)
النقابة مرحلة التوفيق بني ال�صحفي وم�ؤ�س�سته
تطبق االحكام الواردة يف قانون العمل بعد انتهاء
تعاقده(.
ومعنى ذلك الن�ص ان امل�ؤ�س�سة اذا اخطرت نقابة
ال�صحفيني يجوز لها ف�صل ال�صحفي ،فالنقابة هنا

هي لقمع ال�صحفيني ،وت�سن الت�شريعات القانونية
لف�صلهم ،والف�ساح املجال امام امل�ؤ�س�سات لذلهم
وام�ت�ه��ان�ه��م واالل� �ق ��اء ب�ه��م اىل ق��ارع��ة الطريق،
وتكتفي النقابة مبحاولة التوفيق ،ف��اذا ف�شلت،
فال يكلف الله نف�سا اال و�سعها !! فهي ت�ؤدي دور
االمم املتحدة يف حماولة التقريب بني وجهات
النظر ،فان ح�صل القبول ،كان بها ،وان مل يح�صل
فمن حق امل�ؤ�س�سة طرد منت�سبيها طبعا اذا اقنعت
امل�ؤ�س�سة القائمني ب�أمر الله يف نقابة ال�صحفيني.
معنى الن�ص ان النقابة لن تدافع عن من متثلهم،
وان التوفيق ب�ين الطرفني ه��و ج��ل م��ا ت�ستطيع
النقابة تقدميه.
كان على وا�ضع هذه الفقرة املخجلة ان يفكر الف
مرة قبل ان يدلو بدلوه يف هكذا ت�شريع ت�ساعد
النقابة مبوجبه امل�ؤ�س�سات على ف�صل ال�صحفيني
وعلى ت�شريدهم ،ب��دل ان حت��اول النقابة تقنني
عمليات الطرد الع�شوائي ،وتفر�ض على امل�ؤ�س�سة
دف��ع ب��دل ال�صرف ،او ان تفر�ض على امل�ؤ�س�سة
او تتوىل بنف�سها �صرف �سبعني باملئة من راتب
ال�صحفي حل�ين م��ا ت��ؤم��ن النقابة ل��ه عمال اخر،
�ألي�س هذا من واجب النقابات؟ ام ان واجبها ي�شبه
واجب نقابتنا العراقية؟ تقوم بطرد ال�صحفيني من
م�ؤ�س�ساتهم بطريقة م�ؤدبة ،بل بطريقة فيها قلة
ادب واجحاف بحق ال�صحفيني ،و�سلب م�صادر
قوتهم ،وحتويلهم اىل �شحاذين على باب نقابتهم.
ويف املادة ال�ساد�سة ع�شرة تقوم ال�صحافة بتعريف
ال�صحفي على انه (هو ال��ذي يعمل يف ال�صحافة
ومنتم �إىل نقابة ال�صحفيني)،
املقروءة وامل�سموعة
ٍ
وهنا تفر�ض النقابة �شرط ان يكون العامل يف
ال�صحافة منتميا اليها ،وحتول االنتماء اىل �شرط
ا�سا�س لالعرتاف بالعامل يف هذا املجال �صحفيا،
وهنا ت�شديد على ان العاملني يف ال�صحافة وغري
منتمني للنقابة يجب ان حتل عليهم لعنة املالئكة
وغ�ضب الرب .رمبا ال يرى اكرث من خم�سة االف
�صحفي ج��دوى يف االنتماء للنقابة وه��م الذين
يعملون يف ا�صعب الظروف طبعا وفق التعريف
اعاله ه�ؤالء لي�سوا �صحفيني ،ولكن بع�ض ان�صاف
االم�ي�ين ال��ذي��ن زوروا وثائقهم لالنتماء للنقابة
�صحفيون معرتف بهم يف �شريعة نقابتنا العتيدة،
كل التاريخ ال�صحفي ال قيمة له ،وكل العمل املهني
ال ج��دوى منه ،وكل امل�ؤ�س�سات واملنظمات التي
اعرتفت بها الدولة اجلديدة والد�ستور ال تعرتف
بها نقابة ال�صحفيني ،بل ان وا�ضع ه��ذه الفقرة
بجهل او بق�صد يخالف الد�ستور الذي �صوت عليه
�شعب باكمله ويعد وثيقة ال�شروع لبناء عراق
جديد ،وبقدر ما يحبو اىل االم��ام ،تريد النقابة
��ش��ده للخلف .وت���ش�ير امل���ادة  39م��ن الد�ستور
العراقي يف مادتها الثانية اىل انه ( ال يجوز اجبار
احد على االن�ضمام اىل اي حزب او جمعية او جهة
�سيا�سية) .هكذا اق��ر الد�ستور بعدم اجبار احد
على االن�ضمام الق�سري الية جهة ،وي�أتي م�شروع
نقابة ال�صحفيني ليقول :اما ان تن�ضموا للنقابة او
انكم خارجون من رحمة الله وال اعرتاف بكم وال
�شرعية لعملكم ال�صحفي ،ولي�س هناك قوة على
االر���ض تعرتف بكونكم �صحفيني ان مل تن�ضموا
للنقابة ولكم ان ت�ضربوا ر�ؤو�سكم باقرب حائط
ان مل يعجبكم االمر.
مل تعد مالئمة ه��ذه الطريقة الق�سرية يف ارغام
االخرين على فعل ما ال يرغبون بفعله ،وال يجوز
فر�ض االنتماءات على النا�س خالفا لرغابتهم ،وال
يجوز مترير قانون هزيل ميتلئ بع�شرات الأخطاء
اللغوية واملعرفية والقانونية ومناق�ضة حلقوق
االن�سان وقوانني حرية التعبري.
لي�س م��ن ال��واج��ب �أن مي��ر القانون على جمل�س
ال�ن��واب ،واال �سيكون خط�أً ف��ادح��ا ،ونحن ل�سنا
بحاجة اىل مزيد من االخطاء ،كما امل�شرحة لي�ست
بحاجة اىل مزيد من اجلثث !

المداخلة الخاصة بمسودة قانون
حماية الصحفيين
حيدر الزركاين
لقد �ضمن الد�ستور ال�ع��راق��ي يف الفقرة (ج) من
املادة الثانية فيه عدم جواز ( �سن قانون يتعار�ض
مع احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ال��واردة يف هذا
الد�ستور ) .وقد افرد امل�شرع العراقي بابا خا�صة
لتو�صيف هذه احلقوق واحلريات التي ن�ص يف
ف�صله الأول املادة  14على ان العراقيني مت�ساوون
�أمام القانون دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو العرق
�أو القومية �أو الأ�صل �أو اللون �أو الدين �أو املذهب
�أو املعتقد �أو ال ��ر�أي �أو الو�ضع االق�ت���ص��ادي �أو
االجتماعي.
وت�سل�سل امل�شرع يف هذه احلقوق ليبني يف املادة
�� 22ض�م��ان ح��ق ال�ع�م��ل وح��ق ت�أ�سي�س النقابات
واالحت��ادات فيبني يف الفقرات اوال ثانيا ثالثا من
املادة  22ان ( العمل حق لكل العراقيني مبا ي�ضمن
لهم حياة كرمية و ينظم القانون ،العالقة بني العمال
و�أ�صحاب العمل على �أ�س�س اقت�صادية ،مع مراعاة
قواعد العدالة االجتماعية .كما ان الدولة تكفل حق
ت�أ�سي�س النقابات واالحتادات املهنية� ،أو االن�ضمام
�إليها وينظم ذلك بقانون).
كما كفل الد�ستور يف املادة  30قيام الدولة بتوفري
( ال�ضمان االجتماعي وال�صحي للعراقيني يف
حال ال�شيخوخة �أو املر�ض �أو العجز عن العمل �أو
الت�شرد �أو اليتم �أو البطالة ،وتعمل على وقايتهم
م��ن اجلهل واخل��وف وال�ف��اق��ة ،وت��وف��ر لهم ال�سكن
واملناهج اخلا�صة لت�أهيلهم والعناية بهم ،وينظم
ذلك بقانون).
فيما ن�صت املادة ( )32من الد�ستور على ان (ترعى
الدولة املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة وتكفل
ت��أه�ي�ل�ه��م ب�غ�ي��ة دجم �ه��م يف امل�ج�ت�م��ع وي�ن�ظ��م ذلك
بقانون).
�أما امل��ادة  35من الد�ستور فقد كفلت �صون الدولة
حرية وك��رام��ة الإن���س��ان �إذ ال يجوز توقيف �أحد
�أو التحقيق معه �إال مب��وج��ب ق��رار ق�ضائي .كما
يحرم جميع �أن��واع التعذيب النف�سي واجل�سدي
واملعاملة غري الإن�سانية ،وال ع�برة ب ��أي اعرتاف
انتزع بالإكراه �أو التهديد �أو التعذيب ،وللمت�ضرر
املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر امل��ادي واملعنوي
الذي �أ�صابه ،وفقا للقانون .و تكفل الدولة حماية
الفرد من الإك��راه الفكري وال�سيا�سي والديني.و
ي �ح��رم ال�ع�م��ل ال�ق���س��ري "ال�سخرة" ،والعبودية
وجتارة العبيد "الرقيق" ،ويحرم االجتار بالن�ساء
والأطفال ،واالجتار باجلن�س.
وبينت املادة ( :)36من الد�ستور �إن الدولة تكفل
ومبا ال يخل بالنظام العام والآداب :حرية التعبري
عن الر�أي بكل الو�سائل : .حرية ال�صحافة والطباعة
والإع �ل��ان والإع �ل��ام وال �ن �� �ش��ر .ح��ري��ة االجتماع
والتظاهر ال�سلمي ،وتنظم بقانون.
لقد ا�ستعر�ضنا هذه الفقرات الد�ستورية ال�ضامنة
للحقوق واحلريات والتي تنتظر ت�شريع القوانني
التي تنظم العمل مبوجبها لنبني �أوال �إن ال�صحفيني
العراقيني هم جزء من ال�شعب العراقي وان �ضمان
احلقوق واحل��ري��ات للعراقيني هو �ضمان حلقوق
ال�صحفيني حتما  .ان م�شروع ما �سمي ب (قانون
حماية ال�صحفيني ) واملعرو�ض �إمام جمل�س النواب
وال��ذي خ�ضع للم�ساومات ال�سيا�سية ب�ين الكتل
املتناف�سة منذ ال ��دورة الربملانية ال�سابقة ومن
وجهة نظرنا القا�صرة يعد خرقا وا�ضحا و�صريحا
لبنود الد�ستور ابتداء من امل��ادة  14والتي تن�ص
على �إن ( ال�ع��راق�ي��ون م�ت���س��اوون �أم ��ام القانون
دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو القومية
�أو الأ�صل �أو اللون �أو الدين �أو املذهب �أو املعتقد

�أو ال��ر�أي �أو الو�ضع االقت�صادي �أو االجتماعي.
) اذ انه متييز ل�شريحة مهنية اجتماعية (�إن �صح
التعبري ) ف��ال��دول��ة ومب��وج��ب الد�ستور م�س�ؤولة
عن حماية كافة العراقيني بال متييز كما ان ا�سم
القانون والذي يحوي هذه الإ�شكالية الد�ستورية
والأخ�لاق�ي��ة واالجتماعية املهمة فالعراقيون من
�أط �ب��اء ومهند�سني ومعلمني و�سيا�سيني وعمال
ب�سطاء و�أ� �س��ات��ذة جامعيني تعر�ضوا ومازالوا
يتعر�ضون خلطر الإره� ��اب الأ� �س��ود ال��ذي يحدق
بالبالد و�إذا ما قورنت �أعداد ال�ضحايا فال �أظن �إن
هناك وجها للمقارنة .
�أحبتي زمالئي الأع��زاء  :ان مهنة ال�صحافة كانت
ومازالت ت�سمى ويف خمتلف ا�سقاع الأر�ض مبهنة
املتاعب التي يتحمل من يعمل فيها متاعبها وتبعاتها
 .لأنها مهنة يفرت�ض مبن يعمل بها دفاعه عن احلق
واحلقيقة ونكرانه ل��ذات��ه .فكبار ال�صحفيني يف
العامل كانوا ممن حملوا ر�سالة �ضحوا من اجلها
فبقيت �أ�سما�ؤهم جنوما وم�صابيح تنري درب تاريخ
�شعوبهم فمن املناداة باحلقوق واحلريات واملطالبة
بالتحرر واىل ال��وق��وف ب��وج��ه الف�ساد وف�ضحه
برزت الكثري من الأ�سماء التي حتملت امل�ضايقات
والتعذيب وال��زج بال�سجون ورمب��ا فقدت حياتها
فكانوا �شجعان حقيقيني ��س��واء يف ال�ع��امل احلر
الدميقراطي او يف ال�شعوب التي �سعت وت�سعى
للتحرر من نري الدكتاتورية واال�ستبداد دون ان
يوجد يف هذه البلدان قانون حلماية ال�صحفيني كما
يحاول البع�ض ابتداعه يف العراق لن�سن �سنة �سيئة
لل�صحفيني .....
ان غالبية �شهداء ال�صحافة يف ال �ع��راق �سقطوا
�ضحايا لأن�ه��م م��واط�ن��ون ع��راق�ي��ون ولي�س لأنهم
�صحفيون ميتهنون هذه املهنة ال�شريفة كما يف باقي
املهن فيما راح البع�ض �ضحية ال�صراع ال�سيا�سي
�أخوتي الأع��زاء �أجد من واجبي ك�صحفي مار�ست
ه��ذه امل�ه�ن��ة م�ن��ذ ��س�ق��وط ال�صنم وب��ال�ت�ح��دي��د منذ
بداية �أيار � 2003أن �أدعو ال�سادة الربملانيني اىل
اال�ستعا�ضة عن ت�شريع قانون حماية ال�صحفيني
اىل املطالبة ب�سن و�إق ��رار قانون ال�شفافية وحق
احل�صول على املعلومات باعتباره املنطلق ال�صحيح
ل�ضمان مهنية وحرية ال�صحفي  .واملطالبة ب�سن 5
قوانني �ستوفر الكرامة واحلماية لكل العراقيني

وت�ك��ون مطابقة لبنود الد�ستور وا��ش��رن��ا لها يف
املقدمة وهي  :املادة  22ب�سن قانون العمل والذي
�سي�ضمن حقوق ال�صحفيني مع امل�ؤ�س�سات التي
يعملون فيها وقانون ت�أ�سي�س االحتادات والنقابات
والذي �سي�ؤدي بال�ضرورة �إىل تعديل قانون نقابة
ال�صحفيني العراقيني ويعطي الفر�صة لت�أ�سي�س
نقابات جديدة وفقا ملعايري هذا القانون مبا ي�ضمن
حقوق ال�صحفيني وغريهم
امل��ادة  30من الد�ستور والتي تتطلب �سن قانون
ال�ضمان االجتماعي وال�صحي للعراقيني يف حال
ال�شيخوخة �أو امل��ر���ض �أو العجز ع��ن العمل �أو
الت�شرد �أو اليتم �أو البطالة ،وتعمل على وقايتهم
م��ن اجلهل واخل��وف وال�ف��اق��ة ،وت��وف��ر لهم ال�سكن
واملناهج اخلا�صة لت�أهيلهم والعناية بهم.
امل��ادة ( )32من قانون ذوي االحتياجات اخلا�صة
وال��ذي يهدف �إىل رعاية الدولة للمعاقني وذوي
االحتياجات اخلا�صة وتكفل ت�أهيلهم بغية دجمهم
يف املجتمع
املادة  36قانون حرية التعبري والذي ي�ضمن  :حرية
التعبري عن الر�أي بكل الو�سائل : .حرية ال�صحافة
والطباعة والإعالن والإعالم والن�شر
ان �سن هذه القوانني ال�ضامنة حلقوق العراقيني
جميعا والتي تفعل بنود الد�ستور �ستنفي احلاجة
لقانون خا�ص بحماية ال�صحفيني يكر�س هيمنة جهة
معينة او يحقق م�صلحة ما
�أحبتي وزمالئي :فلنتحمل امل�س�ؤولية ولبد�أ من
الآن باملطالبة والدفاع احلقيقي عن حقوق النا�س
لأن �ن��ا �سنح�صل ع�ل��ى حقوقنا ك�صحفيني عندما
يح�صل النا�س على حقوقهم و�سيكونون مدافعني
وم�ساندين �أق��وي��اء حلقوقنا نحن لأننا مل نطلبها
لأنف�سنا
دعوة �صادقة وحقيقية لل�سادة وال�سيدات النواب
لاللتفات ملا �أغفلته الدورة ال�سابقة او �أهملته بتفعيل
بنود الباب الثاين من الد�ستور لي�شعر العراقيون
بطعم التغيري ونحن اليوم نعي�ش �أج��واء الذكرى
الثامنة ل�سقوط طاغية الع�صر واالبتعاد عن �سن
قوانني �سيتم الطعن بد�ستوريتها الحقا
لقد تعار�ض القانون املطروح �إمامكم الآن للنقا�ش
مع جوهر احل��ق واحل��ري��ة وامل���س��اواة اب�ت��داء من
الت�سمية والتعريف �إىل جل فقراته .
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كتابة على احليطان

أوال!!..
حماية الحكومة ً
عامر القي�سي
رغم االعرتا�ضات اجلوهرية على م�سوّ دة قانون حماية
ال�صحفيني ،من �أطراف �إعالمية لها وزنها يف احلياة
الإعالمية وال�صحفية العراقية ،اال ان النقابة وكتلة
�سيا�سية هي "دولة القانون التي �أعلن اح��د قادتها
�صراحة انهم �سيوفرون الأع��داد الالزمة للت�صويت
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون داخ���ل الربملان!!" م� ��ازاال م�صرين
على مت��ري��ر ال�ق��ان��ون يف جمل�س ال �ن��واب م��ع بع�ض
التعديالت الهام�شية عليه ،وبذلك "نفخر" �أمام �شعوب
العامل بان لدينا قانونا ي�سمى حماية ال�صحفيني وهو
يف حقيقته حماية للحكومة من ال�صحفيني وو�ضع
الكثري من اخلطوط احلمر �أمامهم ملنعهم من العمل
ب�شفافية واحل�صول على املعلومة خارج �إطار مق�صلة
"امل�صلحة الوطنية" ال�ت��ي يختلف على حمتوى
تف�سريها كل ال�شركاء يف العملية ال�سيا�سية ،وما
يزيدنا "فخرا " �أي�ضا ان من يقف وراء القانون املهزلة
هو نقيب ال�صحفيني ،وهو رجل م�شهود له بالكفاءة
العلمية والعملية واملهنية ،ومن لديه �شك يف ذلك فاننا
نحيله اىل الو�سط ال�صحفي ليح�صل على الكثري من
الف�ضائح التي تخ�ص �شخ�صه وت�أريخه ال�صحفي
وال�سيا�سي و�سيجد حتما كل ما "يفخر ويفتخر به"
وهو كما يف العرف االجتماعي العراقي "رفعة را�س
وهيبة الديوان"!!
الغريب يف االمر هذا التدخل ال�سيا�سي واحلكومي
يف مت��ري��ر ق��ان��ون م��رف��و���ض م��ن معظم ال�صحفيني
با�ستثناء طبايل النقابة فهم اعرف مبهنتهم منذ زمن
عدي وحتى زمن م�ؤيد ،والبقية من الـ � 14ألف ًا التي
تفخر بهم النقابة باعتبارهم �صحفيني من الطراز
الرفيع والذين مت منحهم الهويات قبل االنتخابات
الأخرية ومنهم ،بدون جتريح ومع كامل االحرتام لكل
املهن ال�شريفة� ،سائق الأج��رة والبوزرجي واحلداد
والنجار اىل �أخره من مهازل النقابة ،يف حني ي�شن
"النقيب" حملة �شعواء ملحاربة ال�صحفيني ال�شباب
ملنعهم حتى من الظهور يف برامج الف�ضائيات ،حتت
�شعار� :إنهم "زعاطيط" وهو النائم الذي ال يدري ان
ه�ؤالء الـ"زعاطيط" يقودون ثورات املنطقة التي ال
ي�ستطيع ان يفهمها �سيادة "النقيب"!
يف كل العامل املتح�ضر هناك قوانني د�ستورية حلماية
املواطنني دون تفريق ،واحلماية التي توفر للمهن
اخلا�صة ،كال�صحافة ،هي يف �إيجاد ت�شريعات ت�سهل
عملهم ومتنحهم حرية �أكرب يف ان يكونوا �سلطة رابعة
حقيقية تراقب وتك�شف وت�ساعد يف حماية املجتمع
من الف�ساد واملف�سدين وهي �أمور ت�ساعد احلكومات
الدميقراطية يف تنفيذ براجمها الإ�صالحية واخلدمية
ب�صورة �صحيحة ،وه��ذا الأم��ر معكو�س لدينا متاما
يف هذا القانون و�أهداف من يقف وراءه ،فاحلكومة
وال�ن�ق��اب��ة م �ع � ًا ي��ري��دان �صحفيني م��ن ط ��راز الزمن
ال�صدامي ،يجيدون العزف على كل الآالت الغربية
منها وال�شرقية ،وهم مهرة يف الرق�ص على كل حبال
ال�سريك الفرن�سي منه �أو الرو�سي ،وهم ال يتورعون
عن امل�شاركة الن�شطة يف خلق قائد �ضرورة يف كل
مرحلة ح�سب م�ستويات الدفع واملكارم وامل�صالح!!
هذا النمط من ال�صحفيني مع النقيب والقانون يجب
ان ي�شملوا بـ"بري�سرتويكا" م��ن ال �ط��راز العراقي
لتنظيف اجل�سد الإعالمي العراقي من الطارئني عليه
واملتطفلني ون��اق��ري ال��دف��وف و�ضابطي الإيقاعات
وم���س��اح��ي الأك� �ت ��اف وال��راق �� �ص�ين يف ك��ل املحافل
وامل�صلني يف كل مكان ،برتبة �أو من دونها ،بالتوجه
اىل القبلة �أو من دونها وامل�ستعدين دوما الن يلهثوا
يف ال�شوارع وهم يهتفون " بالروح بالدم نفديك!!"..
ال��و� �ض��ع ال�صحفي ع�ن��دن��ا ينطبق ع�ل�ي��ه ق ��ول احد
الزمالء ،يف ملف ك ّنا قد ن�شرناه عن النقابة يف وقت
�سابق" ،نقابة بال �صحفيني ..و�صحفيون بال نقابة"!
و�سيكون لدينا وفق التو�صيفات التي حتدثنا عنها:
"قانون حلماية احلكومة وتكميم ال�صحفيني"!!
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قانون حماية الصحفيين المقترح ال يضمن الشرطين
الرئيسين للسلطة الرابعة :الحرية واالستقاللية

عدنان ح�سني
(املداخلة التي �ألقيت يف جل�سة اال�ستماع التي
نظمتها جلنة الثقافة والإع �ل�ام التابعة ملجل�س
النواب ملناق�شة م�شروع قانون حماية ال�صحفيني
يف مبنى املجل�س يوم ال�سبت  30ني�سان (.2011
�أود �أو ًال �أن �أ�صحح خط�أ ت�صنيفي يف خانة ال�ضد،
ف�أنا ل�ست بال�ضد من حيث املبد�أ من ت�شريع قانون
يحمي ال�صحفيني والإعالميني عموم ًا ويو ّفر لهم
ظروف عمل �آمنة و�شروط حياة كرمية .بل �إنني
�أقدّر كل من �سعى وي�سعى لت�شريع قانون من هذا
النوع ،لكنني �ضد ال�صيغ غري الدميقراطية الواردة
يف م�شروع ال�ق��ان��ون ه��ذا و�ضد النواق�ص التي
ينطوي عليها .وب�سبب ق�صر الوقت املتاح �س�أركز
يف مداخلتي على نقطتني �أعتربهما جوهريتني.
�أثبتت �أحداث الأ�شهر الأخرية يف منطقتنا العربية
�أن الإع�لام �أ�صبح حق ًا �سلطة رابعة ،بعدما ظلت
هذه ال�سلطة تابعة لأنظمة احلكم ،فو�سائط الإعالم
احلديثة والف�ضائيات كانت ال�سبب املبا�شر يف
التعجيل ب��إ��س�ق��اط ن�ظ��ام��ي ب��ن ع�ل��ي يف تون�س
ومبارك يف م�صر ،وها هي تفعل فعلها �أي�ضا يف
ليبيا واليمن و�سوريا.
لكن ل�ت�ح��وّ ل الإع �ل�ام �إىل �سلطة راب �ع��ة �شرطان
رئي�سان ه�م��ا :احل��ري��ة واال��س�ت�ق�لال�ي��ة ..احلرية
لتحقيق م�ضمون ما ي�سعى �إليه الإعالم ،وهو نقل
املعلومات �إىل املجتمع (حرية تدفق املعلومات)،
واال� �س �ت �ق�لال �ي��ة ل �� �ض �م��ان م��و� �ض��وع �ي��ة الر�سالة
وجه واملُ�سيطر عليه ال ميكن
الإعالمية ،فالإعالم املُ ّ
�أن يكون مو�ضوعيا لأن��ه منحاز بال�ضرورة ملن
يوجهه وي�سيطر عليه.
م�شروع ال�ق��ان��ون امل�ق�ترح حلماية ال�صحفيني ال
يحقق ل�ل�إع�لام ال�ع��راق��ي وال�ع��ام�ل�ين فيه احلرية
واال�ستقاللية ،فهو منذ املادة الأوىل يقيّد الإعالمي
ب�أغالل االنتماء لنقابة حمددة هي نقابة ال�صحفيني.

�إل ��زام الإع�لام��ي� ،أو �أي م��واط��ن ،باالنتماء �إىل
م�ن�ظ�م��ة� ،أي منظمة � �س��واء ك��ان��ت �سيا�سية �أو
اجتماعية ،هو تع�سف وم�صادرة حلريته وحلقه
يف االختيار وجت��اوز على ا�ستقالليته .وه��ذا ما
يتعار�ض مع م��واد الد�ستور ال��ذي ن�ص يف البند
(ثانيا) من املادة  39على ما ي�أتي" :ال يجوز �إجبار
حزب �أو جمعيةٍ �أو جهةٍ
�أحدٍ على االن�ضمام �إىل �أي ٍ
�سيا�سية� ،أو �إجباره على اال�ستمرار يف الع�ضوية
فيها" .وبهذا ف��ان الد�ستور يكفل احل��ق يف عدم
االنتماء لنقابة ال�صحفيني �أو لغريها ،وبالتايل فان
كل الن�صو�ص الواردة يف م�شروع القانون والتي
يرد فيها ذكر نقابة ال�صحفيني �أو نقيب ال�صحفيني
تتعار�ض مع مادة الد�ستور هذه لأنها ت�شكل قيود ًا
مفرو�ضة على الإعالمي وترغمه على ما قد ال يرغب
فيه.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل احل ��ق يف احل ��ري ��ة ،ف ��ان م��ادة
الد�ستور ه��ذه تنطلق م��ن حقيقة �أن املنظمات،
�سواء كانت �سيا�سية �أو اجتماعية ،يُوجدها النا�س
ولي�س هي التي ُتوجد النا�س ،وبالتايل فان النا�س
�أح��رار يف االنتماء ويف عدم االنتماء �إىل �أي من
هذه املنظمات ،كما �أنهم �أحرار يف ت�شكيل النقابات
واجلمعيات على وفق ما َيرت�أون هم ولي�س على
وف��ق ما ُي��رت��أى لهم ،وق��د كفل الد�ستور احل��ق يف
ت�أ�سي�س النقابات واالحت ��ادات املهنية على نحو
مطلق� ،أي انه كفل لكل جمموعة �أن ت�شكل نقابة
�أو احتاد ًا مثلما كفل لكل جمموعة �أن ت�ؤ�س�س حزبا
�أو جمعية �سيا�سية .ين�ص البند (ثالثا) من املادة
 22من الد�ستور على ما ي�أتي":تكفل الدولة حق
ت�أ�سي�س النقابات واالحتادات املهنية� ،أو االن�ضمام
�إليها ،وينظم ذلك بقانون" ،وال ترد هنا �أية �إ�شارة
�إىل انه يجب �أن يكون لكل قطاع �أو جمال نقابة
واحدة ح�صر ًا.
نقابة ال�صحفيني �ش ّكلها �صحفيون كانوا موجودين
قبل �أن ُتوجد النقابة ،هم الذين �أعطوها �صفتها
و�شرعيتها� ،أي ميكن �أن يكون املرء �صحفي ًا من دون
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نقابة لل�صحفيني �أو من دون �أن يكون ع�ضو ًا يف
هذه النقابة ،ومنذ عام  1869كانت هناك �صحافة
و�صحفيون يف العراق ومل تت�أ�س�س النقابة �إ ّال يف
عام  ،1959وال يعني عدم وجود نقابة عدم وجود
ال�صحفيني  ،بل كان هناك �أ�ساطني يف ال�صحافة
لزمن طويل قبل �إن�شاء النقابة ،وبالتايل فلي�س
من العدالة والإن�صاف واحلرية والدميقراطية �أ ّال
يُعرتف بال�صحفي �إ ّال �إذا كان ع�ضوا يف النقابة كما
يقرر م�شروع القانون.
يف ك��ل ال� ��دول ال��دمي �ق��راط �ي��ة ت �ت �ع��دد النقابات
واملنظمات واجلمعيات يف املجال الواحد مثلما
تتعدد الأحزاب� ،سواء كانت ميينية �أو ي�سارية او
و�سط ًا .والقانون املقرتح يعود بنا �إىل عهد النظام
ال�شمويل املنهار ،ففي النظام ال�شمويل فقط تكون
هناك نقابة واحدة لكل قطاع �أو مهنة �أو �صناعة من
�أجل حتقيق هيمنة ذلك النظام عليها ،وهذا ما كان
يف العراق طوال �أكرث من ثالثني �سنة.
م��ن ناحية �أخ��رى يبدو م�شروع القانون كما لو
ان��ه ي�سعى ال�ستمالة الإع�لام�ي�ين بتوفري بع�ض
االمتيازات املادية لهم ،فاملادة  13منه تقرتح منح
عيال من ي�ست�شهد من ال�صحفيني من غري املوظفني
�أث �ن��اء ت ��أدي��ة واج �ب��ه �أو ب�سببه �أو نتيجة لعمل
�إره��اب��ي رات�ب� ًا تقاعدي ًا م�ق��داره  500ال��ف دينار،
ومنح من يتعر�ض اىل �إ�صابة تكون ن�سبة العجز
فيها  %50ف�أكرث �أثناء ت�أدية الواجب �أو ب�سببه �أو
نتيجة لعمل �إرهابي راتب ًا تقاعدي ًا مقداره 250
�ألف دينار .واملادة  14تقرتح توفري العالج املجاين
لل�صحفي ال��ذي يتعر�ض اىل �إ�صابة نتيجة عمل
�إرهابي �أثناء ت�أدية واجبه .ان هذا يتعار�ض مع
�أحكام الد�ستور التي تق�ضي بامل�ساواة يف احلقوق
بني كل العراقيني ،وامل��ادة  14من الد�ستور ت�ؤكد
متييز ب�سبب اجلن�س �أو العرق
هذه امل�ساواة "دون
ٍ
�أو القومية �أو الأ�صل �أو اللون �أو الدين �أو املذهب
�أو املعتقد �أو الو�ضع االقت�صادي �أو االجتماعي".
والقانون املقرتح يريد متييز الإعالميني عن غريهم

م��ن الفئات االجتماعية .فمن املنطقي ال�س�ؤال:
وملاذا ال يمُ نح العامل �أو املهند�س او الطبيب غري
املوظف مثل هذه االمتيازات �إذا ما تعر�ض لظروف
مماثلة؟
�إن حماية الإعالمي يجب �أن تنطلق من مبد�أ حق
املجتمع يف املعرفة وحرية تدفق املعلومات �إليه،
وه��و ما يعني حق الإع�لام��ي وواج�ب��ه يف القيام
مبهمته (ن�ق��ل امل�ع�ل��وم��ات اىل املجتمع بحرية)،
فالإميان بهذا املبد�أ يُلزم الدولة وكل م�ؤ�س�ساتها
وك��ذل��ك م�ؤ�س�سات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص واملنظمات
املدنية بتقدمي املعلومات اىل الإع�لام��ي دون �أي
قيد �أو �شرط ويلزم الإعالمي بن�شر هذه املعلومات
وفق ّا لقواعد املهنة و�أخالقيات العمل الإعالمي� .أما
حمايته مادي ًا فال تكون مبعاملة مادية مميزة له
يف حاالت خا�صة ،و�إمنا بت�شريع قانون ي�ؤمن له
حقوقه كمواطن وكعامل وي�ضمن م�ستقبله وم�صري
عائلته .ويف ظني ان هذا يت�أتى من خالل �شمول
الإعالميني بقانون العمل وال�ضمان االجتماعي
لتكون لهم احلقوق نف�سها التي يتمتع بها امل�شمولون
بهذا القانون� ،أو ميكن العودة اىل نظام �صندوق
تقاعد ال�صحفيني الذي كان معمو ًال به يف ال�سابق،
ولكن ب�صيغة ج��دي��دة ت�ضمن ح�صول الإعالمي
وعائلته على العون املادي لي�س فقط عند التقاعد
و�إمنا �أي�ض ًا يف حاالت العطالة واملر�ض والإ�صابة
�أثناء العمل والوفاة .وت�أتي موارد ال�صندوق من
م�ساهمات الإعالميني (اال�ستقطاعات من رواتبهم)
وم��ن م�ؤ�س�ساتهم(م�ساهمات ثابتة) وم��ن الدولة
�أي�ض ًا .ويكون هذا ال�صندوق هيئة م�ستقلة لي�ست
تابعة ال للحكومة وال للنقابات ولكنها تخ�ضع
لإ�شراف الدولة ل�ضمان ح�سن �إدارتها.
�إن عدم وجود قانون ّ
ينظم حقوق الإعالمي يعني
ع��دم متتع الإع�لام��ي باال�ستقاللية ال�لازم��ة ل��ه ،ما
يجعله خا�ضع ًا لإرادة ال�غ�ير .وع��دم ا�ستقاللية
الإع�لام��ي تعني ع��دم ا�ستقاللية الإع�ل�ام كوظيفة
اجتماعية وك�سلطة رابعة.
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وريقة قانون حماية الصحفيين
زياد العجيلي
يحتدم  ،النقا�ش حول �أهمية و م�شروعية (قانون
حماية ال�صحفيني) الذي قدم ملجل�س النواب � ،شهر
�شباط املا�ضي .
القانون ال��ذي قدمه البع�ض  ،خل�سة  ،للرئا�سات
الثالث م��ازال حمط ج��دل كبري بني ال�صحفيني –
اع�ضاء النقابة و االخرين – فالبع�ض يرى فيه دعاي ًة
انتخابية للذين كتبوه  ،ب�سرية  ،و البع�ض االخر من
ال�صحفيني و االكادمييني وجدوا فيه ثغرات كبرية
بال�صياغة و التعاريف و بلغته الركيكة .
ومما ال يقبل ال�شك ان زمالئي االثني ع�شر الذين
ا�صدروا  ،اال�سبوع املا�ضي  ،بيان ًا بخ�صو�ص (وريقة
قانون احلماية) و اعرتا�ضهم عليه و مدى �صالحية
من قدمه  ،كانوا قد انطلقوا من مبد�أ احلر�ص على
اخت�صا�صهم و مهنتهم و التزامهم جت��اه تطوير
العمل املهني من كل النواحي و اجلهات  ،اما من
قدموا القانون ب�صيغته  ،التي اجدها انا (�ضعيفة
جد ًا)  ،كانوا ي�سعون للح�صول على قلة مكت�سبات
عامة لل�صحفيني واخرى كبرية لهم .
و من غري املقبول بتات ًا ان ينعت (االثنا ع�شر) من
زمالئنا املخ�ضرمني يف العمل ال�صحفي  ،و الذين
اعرت�ضوا ب�صيغة قانونية على ( وريقة احلماية )
 ،بكلمات و م�سميات تختلف عن �شرفهم املهني و
خلقهم العام وتاريخهم االكادميي  .و اود اال�شارة
هنا ان ع�شرات اخرين بل املئات من ال�صحفيني
اعرت�ضوا على مواد القانون .
و�صفي للقانون بال�ضعيف  ،مل ينطلق مثلما قد
ي�ح��اول البع�ض تف�سريه م��ن توهيمات او افكار
�شخ�صية ،امن��ا البحوث و ال��درا��س��ات و االطالع
على القوانني الدولية ذات ال�ش�أن هي التي جعلته
يو�صف بهذا الو�صف امل�ؤ�سف  ،و بب�سيط العبارة
فانه كقانون يراد منه حماية كاملة لل�صحفيني يف
امل�ستقبل البعيد و لالجيال ال�صحفية ال�ق��ادم��ة ،
ولي�س خالل املرحلة احلالية – الع�صيبة – التي مير
بها العراق  ،و كما يعلم جميع ال�صحفيني املحرتفني
ان احلماية القانونية الدولية لهم يف حالة ال�سلم
خمتلفة عن احلماية يف حالة النزاعات الع�سكرية.
وه �ن��اك �آل �ي��ات قانونية دول �ي��ة متكن ال�صحفيني
م��ن ال��دف��اع ع��ن حقوقهم م��ن خ�لال معرفة الإط��ار
ال �ق��ان��وين ال� ��دويل ل�ل�ع�م��ل ال���ص�ح�ف��ي و�أ�ساليب
ا�ستعماله .فمعرفة ال�صحفي حلقه هو �أول و�سائل
دف��اع��ه .ففي ح��ال��ة ال�سلم ف���إن حماية ال�صحفيني
تكون مكفولة مبقت�ضيات القانون ال��دويل حلقوق
الإن� ��� �س ��ان (International Law of
� ، )Human Rightsأما يف حالة النزاعات
امل�سلحة فيطبق عليهم القانون ال��دويل الإن�ساين
( International Humanitarian
 .)Lawو ال اعتقد ان من كتب ( قانون احلماية
) قد اخذ بنظر االعتبار هذه القوانني الدولية  .او
رمبا كان يجهل وجودها .
وان م��ن يطلع على (وري �ق��ة ال�ق��ان��ون ) بالت�أكيد
يجده يفتقر اال�شارة لهذه القوانني الدولية املهمة
 ،التي ميكننا ان نحاجج بها م�ستقب ًال من يحاول
االعتداء علينا ك�صحفيني و مقا�ضاته وفقا لها  ،و
هو ما يعطينا قوة (فوالذية) بالتحدث عن حقوقنا
ال�صحفية .
( وريقة القانون )  ،التي تكونت من ( )442كلمة
عليها مالحظات كبرية و كثرية جد ًا  ،و رمبا حتتاج
ملالحظات ق��د ت�صل ملئات االف الكلمات  ،ب�سبب
الغمو�ض و اجلهل يف كتابتها  ،و منها ان القانون
يجيز يف مادته الرابعة ك�شف ال�صحفي م�صادره
امام الق�ضاء  ،و بامكان ال�سلطات ا�ستح�صال امر
ق�ضائي بذلك  ،وهذا اخالل مببدا حماية م�صادره
ال�صحفية  .اما  ،يف مادته الثامنة  ،فيجيز لالجهزة
االمنية التدخل بعمل ال�صحفي اذا ما توفر (م�سوغ
�شرعي) وهذا الن�ص يوفر ذريعة للتدخل والتاويل

ل�صالح اجهزة االمن  .مع وجود مالحظات قانونية
�صريحة على كل مواده .
و املالحظ من جانب اخر ان القانون كان بعيد ًا كل
البعد عن الو�سائل و االجراءات احلمائية التي يجب
على ال�صحفيني مراعاتها يف مناطق النزاعات ،
حيث انه مل يذكر ال من بعيد و ال من قريب الت�صنيف
امل �ي��داين للمرا�سلني احل��رب�ي�ين ال��ذي��ن يرافقون
القوات الع�سكرية  ،يف وقتنا احلايل  ،ومل يو�ضح
لهم القانون كيفية حماية ال�صحفيني لأنف�سهم من
خ�لال ال�ق��وان�ين ال��دول�ي��ة امل��ذك��ورة  ،و التي يجب
ان ننبه ال�صحفيني املكلفني بالقيام برفقة  ،قوة
ع�سكرية  ،انه ال يجوز لهم ان يكونوا ا جزء ًا منها
 ،و ال يجوز لهم اي�ض ًا ان يرتدوا الزي الع�سكري او
ارتداء جتهيزات وقاية م�شابهة لتجهيزات القوات
الع�سكرية  ،حتى ال ي�ك��ون��وا ط��رف � ًا يف ال �ن��زاع و
ليحافظوا على حياديتهم .
والوا�ضح لنا اليوم ان من تفرد بكتابة ( وريقة
القانون ) مل يبذل جهد ًا يف ا�ست�شارة منظمات دولية
خمت�صة بحماية ال�صحفيني  ،و التي بذلت جهودا
م�ضنية من خالل دولها عام  2006با�ست�صدار قرار
من جمل�س الأمن الدويل بالإجماع يدين كل �أ�شكال
االعتداء على ال�صحفيني يف مناطق النزاع امل�سلح
ويطالب املتحاربني بوقف ا�ستهدافهم واح�ترام
ال ��دور ال��ذي ي�ضطلعون ب��ه يف �إي���ص��ال احلقيقة.
وي�شدد القرار ال��ذي حمل الرقم ( )1738وتقدمت
به فرن�سا واليونان ودعمته بريطانيا و�سلوفاكيا
والدمنرك على �أن ال�صحفيني يف مناطق النزاعات
مدنيون ويجب �أن يحموا على هذا الأ�سا�س �إال �إذا
قاموا بعمل يتنافى مع كونهم مدنيني .فهذا القرار
ال��دويل املهم مل يذكر او يعتمد عليه بكتابة قانون
حماية ال�صحفيني  ،و ال��ذي ك��ان من املفرت�ض ان
ي�ستغل م��ن قبلنا لإث ��ارة انتباه املجتمع الدويل
للمخاطر التي يواجهها ال�صحفيون والعاملون

يف حقل الإع�لام واملهن ذات العالقة �أثناء قيامهم
بواجبهم يف العراق .
و هنا ا��ش�ير اىل ك��ارث��ة زج��ت ب��امل��ادة الثالثة من
القانون و التي تك�شف عن ت�شوي�ش و�ضبابية لفهم
قانون حق الو�صول اىل املعلومات  ،و التي تعد
بحد ذاتها قوانني كبرية ت�سمى دولي ًا بــ ( قانون
اال�ستعالم ) او ( قانون ال�شفافية ) و تعنى هذه
القوانني مبحاربة الف�ساد يف بلدان العامل و ال تخ�ص
حتديد ًا ال�صحفيني بل جتيز ملواطنيها �أن يط ّلعوا
على �سجالت وم�ستندات عامة .و�إن �أكرث من ()73
دولة �أ�صدرت هذه القوانني وهي قوانني تهدف اىل
ت�شجيع ال�شفافية يف احلكم .و يحتفل العامل قاطبة
�سنويا يوم � 28أيلول�/سبتمرب ،وذلك لإقرار القانون
او للرتويج له و ميكن من خالله لأي فرد او منظمة
ان يطلب الإطالع على ملفات وم�ستندات حتتفظ بها
امل�ؤ�س�سات احلكومية .ولدى ال�سويد �أق��دم قانون
من هذا القبيل يف العامل ،اذ ّ
�سن قبل حوايل 200
عام ًا  .يف �سعيها لأن تبني ملواطنيها ان لديها �أنظمة
�أكرث �شفافية وخا�ضعة �أكرث للمحا�سبة  ،ومثل هذه
القوانني تبني دو ًال متح�ضرة على �أ�سا�س متني .
ام��ا (وري�ق��ة قانون حماية ال�صحفيني ) فرتيد ان
تخت�صر هذا القانون العظيم بجملتني باهتتني ،
و التي بكل ت�أكيد �ستحرم املجتمع العراقي كله من
حقه يف االطالع على املعلومات .
ال اري��د ان اعلق على ك��ل م��ا ج��اء بـمواد (وريقة
احلماية ) امنا اريد ان انتقد الفكر ال�شمويل الذي
ج��اء ب��امل��ادة ال�ساد�سة ع�شرة و وال �ت��ي ع��رف��ت "
ال�صحفي :هو ال��ذي يعمل يف ال�صحافة املقروءة
وامل�سموعة واملرئية ومنتم اىل نقابة ال�صحفيني
العراقيني " .و الوا�ضح بهذه املادة ان من �صاغها
يفتقر مت��ام � ًا الم �ت�لاك اي ن�سخة م��ن الد�ستور
ال�ع��راق��ي احل��دي��ث  ،وه��ي خمالفة �صريحة ملواد
الد�ستور خا�صة املادة  39التي تعد االنت�ساب اىل

املنظمات طوعيا ولي�س الزاميا  ،يف حني ان املادة
 2من "م�سودة اتفاقية الأمم املتحدة" تن�ص على �أن
"ال�صحفي �شخ�ص حاز على �صفته ال�صحفية �إما
بت�شريع قومي �أو باملمار�سة .وكي يتمتعوا بحماية
خا�صة ،على ال�صحفيني امتالك بطاقة �صادرة عن
ال�سلطات القومية" .و تف�سري امل ��ادة القانونية
ان هوية ال�صحفيني متنح لت�سهيل العمل و لي�س
ل�لاع�تراف مبهنته ال�صحفية  .و يف ظ��ل النظام
الدميقراطي ال��ذي نتمتع ب��ه ال�ي��وم  ،بعد انتهاء
النظام ال�شمويل  ،لزمالئي االثني ع�شر و انا معهم
الثالث ع�شر االحقية ب�إبداء �آرائنا جتاه ما يخ�صنا
كما و يعطينا هذا النظام حق امل�شاركة يف �صياغة
قوانني املهنة ال�صحفية التي ال تقت�صر على جلنة �أو
منظمة بعينها ،ولكنها م�س�ؤولية جماعية تقع على
عاتق ال�صحفيني و كل املهتمني بالأمر ( .و ال يجوز
الحد ان يتهمنا اتهامات باطلة ب�سبب اعرتا�ضنا
هذا)
لذا فان جمل�س النواب العراقي ملزم ب�إعادة النظر
بـ (وريقة القانون ) املقدمة له  ،و اف�ساح املجال
لل�صحفيني و االكادمييني املتخ�ص�صني ب�صياغتها
من جديد مب�ستوى يرتقى و ي�ضاهي ما موجود يف
القوانني الدولية  .وبح�سب زمالئنا ال�صحفيني و
القانونيني فان الطعن قانوني ًا بــ (وريقة القانون )
�سهل للغاية الن جهة ال ينتمي لها جميع ال�صحفيني
تريد ان تكون " املمثل ال�شرعي و الوحيد لهم "
خالف ًا لبنود الد�ستور .
و اعرب عن ا�سفي لبع�ض العقليات التي ال ت�ستطيع
ان تخرج م��ن اط��ار التفكري بالعقلية و الروحية
ال�شمولية  ،و التي تنظر للر�أي االخ��رى على انه
م�ؤامرة  ،يجب ان تقمع  ،و ال ترتدد باعتماد العنف
و االغتياالت ل��و�أد الأفكار االخ��رى او ايقافها عن
ابداء الر�أي خوف ًا من حملة افرتاءات و تلفيقات ال
تقف عند حدود اخالقية
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دراسة حول قانون حماية الصحفيين
ح�سام احلاج

منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية مل
يعرف العراق اي ت�شريع ينظم
عالقة ال�صحافة مبعناها العملي مع
ال�سلطة او املجتمع �إذ بقيت ال�سلطة
الرابعة خا�ضعة للتقلبات ال�سيا�سية
متنحها احلكومات ما ت�شاء من احلرية
وت�ض ّيق عليها كيف ومتى �شاءت،
�أغلقت مئات ال�صحف واعتقل وقتل
الع�شرات من ال�صحفيني مبحاكمة
�أو دون حماكمة كعقوبة حتمية ملا
يبديه ال�صحفيون من �آراء تتقاطع
وما تتطلع �إليه الأحزاب احلاكمة
على مر ال�سنني ،وبطبيعة احلال هي
ا�ستجابة طبيعية ل�سيا�سات القمع
التي كانت تنتهجها اغلب القوى
ال�سيا�سية التي اعتلت من�صة احلكم
يف العراق كو�سيلة ت�ساهم ب�إدامة
ال�سلطة التي ترزح حتت وط�أتها
بالقوة تارة وباحليلة ال�سيا�سية �أو
الدعم اخلارجي تارة �أخرى،

�أن احلكومات التي تعاقبت على العراق ال ترى بال�صحافة
�سوى م�صدر �إزعاج دائم يت�سع ب�شكل م�ضطرد مع حجم
احلرية املتاحة لها  ،احلرية التي تعتقد احلكومات �أنها
منة مينحونها متى �أرادوا ويقو�ضونها متى �أرادوا  ،يف
عراق ما بعد �ألفني وثالثة ات�سعت و�سائل الإعالم ب�شكل
ال مثيل له م�ستثمرة الفو�ضى التي عمت البالد فانربت
الأح ��زاب املتنفذة لت�أ�سي�س ق�ن��وات ف�ضائية و�صحف
وو�سائل �إعالم كردة فعل ملا كان يروج له الإعالم العربي
من ت�شويه لأحداث العراق يف حينها ،قابلتها بذلك قوى
املعار�ضة �سواء املعار�ضة ال�سيا�سية �أو املعار�ضة امل�سلحة
�إذا �صح التعبري  ،و�سائل �إعالم ت�أ�س�ست كردة فعل و�سط
�أحداث مربكة ال ت�ستند �إىل �أدنى معايري املهنية ال�صحفية
ال من قريب وال من بعيد يديرها ،ويعمل فيها �أنا�س دخالء
على املهنة املعيار الوحيد الذي �أتى بهم اىل ال�صحافة هو
مدى انقيادهم ووالئهم للأحزاب واجلهات ال�سيا�سية التي
يعملون حتت �إمرتها  ،وظلت ال�صحافة احل��رة الهادفة
امل�ؤثرة فقرية جدا يف العراق� ،إذ ال ت�ستطيع ان تنتقي
ثالث �صحف وف�ضائيتني اثنتني تنتهجان نهج ال�صحافة
احل��رة و�سط كم هائل من و�سائل الإع�لام حتى الت�صق
ت�صور لدى العراقيني بان ال و�سيلة �إعالمية �إال وراءها
حزب او �شخ�صية �سيا�سية و�أول �س�ؤال يبدر اىل ذهن
العراقيني " ملن تلك القناة �أو ال�صحيفة" �س�ؤال غريب يف
بلد يفرت�ض انه اختار الدميقراطية نهجا له ،من هنا تربز
احلاجة لت�شريع قوانني تنظم عمل ال�صحافة والإعالم يف
العراق �سواء من ناحية العمل ال�صحفي املح�ض الذي
يدخل يف �إطار �إبداء الر�أي ون�شر املعلومات للر�أي العام
واال�ستق�صاء وامل�ساهمة يف �إي�صال املعلومات للجمهور
على نحو مهني �شفاف يتواءم مع ال�سلوك الدميقراطي
يف �إط��ار قانوين ي�ضمن للطرفني " ال�سلطة والإع�لام "
احلماية يف �آن واح��د  ،وقانون �آخ��ر ينظم طبيعة عمل
امل�ؤ�س�سات الإعالمية من الناحية العملية البحتة من
املمكن ان يت�ضمن ه��ذا القانون �ضوابط ت�أ�سي�س قناة
ف�ضائية ويعالج امل�شكالت التي يعانيها ال�صحفيون يف
م�ؤ�س�ساتهم احلالية منها :ال�ضمان االجتماعي واملعا�ش
امل�ج��زي وغ�ير ذل��ك م��ن الأم ��ور التي تدخل �ضمن �إطار
امل�ه��ام الإداري���ة املكملة للعمل ال�صحفي � ،أوردت هذه
املقدمة لتو�ضيح احلاجة الفعلية لت�شريع قوانني تتواءم
مع طبيعة العمل ال�صحفي يف العراق قوانني تتوخى
املو�ضوعية واملهنية والدقة يف التعاطي مع و�ضع الإعالم
يف العراق  ،ويف الوقت نف�سه �أردت ان اظهر ال�سطحية
التي جاء بها "قانون حماية ال�صحفيني " الذي جاءت به
نقابة ال�صحفيني مبباركة تبعث على الريبة من بع�ض
الأحزاب املتنفذة.
قانون حماية ال�صحفيني املثري للجدل يراد منه تقوي�ض
العمل ال�صحفي يف العراق وحتويل ال�صحافة التي من
املفرت�ض ان متثل ثالثة الأث ��ايف للدولة الدميقراطية
وركن ًا �أ�سا�سي ًا يف تقوميها واحلفاظ عليها من االنحراف،
�إىل تابعة لل�سلطة م��ؤمت��رة ب�أمرها خا�ضعة لها با�سم
القانون هذه امل��رةُ ،كتب القانون يف داخ��ل بيئة تتميز
بعقلية �شمولية و�أريد له لي�س قانونا يحمي ال�صحفيني
ال �ع��راق �ي�ين ،و�إمن� ��ا ق��ان��ون حل�م��اي��ة ن�ق��اب��ة ال�صحفيني
وتكري�س مرجعيتها ،فالنقابة ال�ي��وم ورغ��م االنقالب
اجل��ذري يف البيئة العراقية حت��اول الإم�ساك بعقارب
ال�ساعة و�إيقافها عن ال��دوران و�أري��د للقانون �أن يكر�س
مرجعية النقابة و�شرعيتها مرجعية مقد�سة دون �أية
مرجعية �أخرى يف وقت تعددت فيه املرجعيات وانتهى
زمن امل�ؤ�س�سة الواحدة الوحيدة ،ولكن النقابة ترف�ض
االع�ت�راف بهذا التغيري وتلك م�شكلتها التي عليها ان
تواجهها و�ستجد نف�سها ذات يوم وحدها يف انتظار الذي
لن ي�أتي ،تريد النقابة ح�صر �أمر ال�صحفيني بيديها تكون
فيها الآمر والناهي ب�أمر ال�صحافة وال�صحفيني ،ولذلك
ت�صمم النقابة ن�صا لقانون حماية ال�صحفيني ي�صلح
لو�سائل الإعالم ال�صادرة يف ال�صومال مثال �أو جمهورية
ال�سودان وهو قانون ي�صلح لو�سائل الإعالم ال�صادرة ما
قبل الثورة ال�صناعية وال تتالءم مع املتغريات احلا�صلة
على ال�ساحة الإعالمية يف العراق".
نرى ان ا�ست�صدار قانون حلماية ال�صحفيني (اذا افرت�ضنا
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ان ال�ق��ان��ون حم��ل ال��درا��س��ة يحمي ال�صحفيني) وعدم
االكتفاء بالقواعد العامة امل�ق��ررة يف القوانني النافذة
حلماية اال��ش�خ��ا���ص وك��ذل��ك ع��دم االك�ت�ف��اء باملعاهدات
الدولية وقرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�صلة ،كاتفاقية
جنيف ال���ص��ادرة يف �/12آب 1949/املتعلقة مبعاملة
�أ��س��رى احل��رب وامل ��ادة  79م��ن ال�بروت��وك��ول الإ�ضايف
الأول يف /8حزيران 1977/اخلا�صة بحماية ال�صحفيني
العاملني يف بعثات مهنية حمفوفة باملخاطر يف مناطق
ال�صراع امل�سلح ،نقول ان ا�ست�صدار القانون املذكور
�سينطوي بال�ضرورة على تقييد حلرية التعبري عن الر�أي
وحرية ال�صحافة والإعالم والن�شر التي كفلتها املادة 38
من د�ستور جمهو َرية العراق ل�سنة  ،2005وذلك لأن كل
تنظيم �سينطوي بال�ضرورة على تقييد كما يقول الفقهاء
واملناطقة ،وت�برز �أ�شكال التقييد املتنوعة يف م�شروع
ال�ق��ان��ون يف ن�صو�ص ع��دي��دة ،وب��ال�ت��ايل ف���إن م�شروع
القانون يف ِّرغ حرية ال�صحافة التي كفلها الد�ستور من
حمتواها ويذرها حري ًة جوفاء مكبلة بقيود خمتلفة.
�سوف �أورد ن�ص القانون يف �أدناه و�أناق�ش كل فقرة على
حدة لبيان مدى �سطحية هذا القانون من جانب ،ومدى
خمالفته لروح الد�ستور الذي يبدو انه حتول �إىل ورقة
ال قيمة قانونية لها حتى لدى �أعلى �سلطة ت�شريعية يف
علي �أن �أنوه لأمر غاية يف الأهمية هو
البالد  .وقبل ذلك ّ
�أن الدرا�سة تركزت على ن�ص امل�سودة التي قرئت قراءة
�أوىل يف جمل�س ال�ن��واب ال��ذي ميتلك احل��ق احل�صري
ب ��إج��راء التعديالت على ال�ق��ان��ون وال ميكن االع�تراف
منطقيا ب� ��أي م���س��ودة �أخ���رى روج لها م��ن قبل نقابة
ال�صحفيني المت�صا�ص نقمة ال�صحفيني على ما ورد يف
تلك امل�سودة .

املادة ()1

�أو ًال  -ت���س��ري �أح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون ع�ل��ى ال�صحفيني
العراقيني
ي�ح��اول القانون م��ن خ�لال ه��ذه امل��ادة �أن ي�ضفي �صفة
قانونية و�شرعية لنقابة ال�صحفيني ،وهو بذلك يخالف
ن�ص امل��ادة  39ثانيا من الد�ستور العراقي التي منعت
�إجبار �أي عراقي على االن�ضمام �إىل �أي حزب �أو جمعية
�أو جهة �سيا�سية � ،أو �إجباره على اال�ستمرار يف الع�ضوية
فيها  ،كما ان املادة الثانية (ج) من د�ستور جمهورية العراق
قانون يتعار�ض مع
لعام  2005ن�صت على ان ال يجوز �سن ٍ
احلقوق واحلريات الأ�سا�سية الواردة يف هذا الد�ستور،
ون�ص املادة ( )39ت�أتي �ضمن الف�صل الثاين للباب الثاين
من الد�ستور وال��ذي نظم احلقوق واحلريات ،ومع ذلك
ي�أتي قانون حماية ال�صحفيني منافيا لهذه املادة ويجرب
ال�صحفيني على �ضرورة االن�ضمام لنقابة ال�صحفيني كي
ي�شمل باحلماية .
ثانيا – يق�صد بال�صحفي لأغرا�ض هذا القانون كل ع�ضو
منتم �إىل نقابة ال�صحفيني .

املادة ()2

ي �ه��دف ه��ذا ال �ق��ان��ون اىل ت��وف�ير احل�م��اي��ة لل�صحفيني
العراقيني يف جمهورية العراق و�ضمان حقوقهم .
مل يحدد ن�ص ه��ذه امل��ادة طبيعة احلماية التي يوفرها
القانون هل هي حماية جنائية �أم م��اذا بالتحديد ،هل
يحمي القانون ال�صحفيني من جمتمعهم ام جمهورهم ام
من م�ؤ�س�ساتهم الأمنية �أم من ال�سلطة ممن يحاول القانون
حماية ال�صحفيني؟ و�أ� �س ��أل يف الوقت نف�سه ،املواطن
ال��ذي ال يعمل يف جم��ال الإع�ل�ام �أ ّال يفرت�ض �أن يتمتع
باحلماية ذاتها� ،أقول ال�صحفيون يف العراق ال يعملون
يف غابة كي يحتاجوا �إىل حماية جنائية ويفرت�ض �أنهم
ج��زء من املجتمع �إذا ما توفرت ظ��روف العي�ش الكرمي
الآم��ن ل��ه ،ف�سيحمى ال�صحفيون تلقائيا دون احلاجة
�إىل قانون .عموما �إذا ق�صد وا�ضعو م�شروع القانون
حماية ال�صحفيني حماية جنائية ف�إن بالإمكان تقرير تلك
احلماية ب�إ�ضافة ن�ص عقابي يف قانون العقوبات العراقي

املادة ()16

رقم  111ل�سنة  1969ي�شدد يف العقوبة املفرو�ضة على
االعتداء �إذا كان واقع ًا على ال�صحفيني او على التهديد �إذا
كان موجه ًا لهم.

املادة ()3

تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام واجلهات الأخرى التي
ميار�س فيها ال�صحفي مهنته بتقدمي الت�سهيالت التي
تقت�ضيها واجباته مبا ي�ضمن كرامة العمل ال�صحفي.
�أت�صور �أن هذا الإلزام د�ستوري ومل ي�أت القانون بجديد
يف تلك امل��ادة الن الد�ستور يف امل��ادة ( )38كفل حرية
ال�صحافة والإع�ل�ام والن�شر ،بالتايل على م�ؤ�س�سات
الدولة االلتزام بتوفري كل املعايري التي ت�ستدعي منح
احل��ري��ة لعمل ال�صحافة ‘ ه��ذه امل ��ادة مل تنظم طبيعة
الت�سهيالت هل هي ت�سهيالت بديهية ام هي ت�سهيالت
تتعلق بحق الو�صول �إىل املعلومة ؟

املادة ()4

لل�صحفي احل�صول على املعلومات والأنباء والبيانات
والإح���ص��ائ�ي��ات م��ن م�صادرها مب��ا ي�سمح ب��ه القانون
واالحتفاظ ب�سرية م�صادر معلوماته.
" مبا ي�سمح به القانون " �أي قانون تق�صده تلك املادة
هل هو قانون الأم��زج��ة ال�سيا�سية ما هو ال�شيء الذي
ي�ضمن لل�صحفي الو�صول �إىل معلومة ال يرغب بن�شرها
امل�س�ؤول او ال�سيا�سي ،ما هي وحدة القيا�س التي اعتمدت
يف ن�ص هذه املادة للمعلومات التي ي�سمح بها القانون
واملعلومات التي يحظرها القانون .ن�ص ف�ضفا�ض يحمي
ال�سلطة من ال�صحفي ولي�س العك�س.

املادة ()5

لل�صحفي االمتناع عن الكتابة �أو �إع��داد م��واد �صحفية
تتنافى مع معتقداته و�آرائه ال�صحفية.
ن�ص هذه املادة يف�ضح عن جهل كبري مل�شرعي هذا القانون
يف طبيعة عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العراق التي
�أ�س�ست �أ�ص ًال للرتويج لأفكار معينة ،وعلى ال�صحفي �أن
ميتثل ل�سيا�سة اي جهة �إعالمية تعمل يف العراق ال�سيما
تلك التي تنتمي للأحزاب ال�سيا�سية ومن ميتنع " يلزم
الباب " ب�سهولة جدا وبجرة قلم من مدير الأخبار �أت�ساءل
�ألي�س الأوىل �أن ن�سرب �أغ��وار طبيعة العمل ال�صحفي
وجنرب امل�ؤ�س�سات وفق القانون على �أن حترتم معايري
املهنة �أوال ومننع الأح��زاب من ت�أ�سي�س قنوات ف�ضائية
وو�سائل �إعالم قبل ان ن�شرع مادة �سطحية بهذا ال�شكل
 .ثم �أي �آلية ت�ضمن لل�صحفي ال��ذي ميتنع عن الكتابة
باال�ستمرار يف م�ؤ�س�سته� ،س�ؤال اعتقد انه ال يجد �إجابة
وا�ضحة يف هذا القانون.

املادة ()6

لل�صحفي االط�لاع على التقارير واملعلومات والبيانات
الر�سمية وعلى اجلهات املعنية متكينه من االطالع عليها
 ،م��ا مل يكن �إف���ش��ا�ؤه��ا ي�شكل ��ض��ررا بامل�صلحة العامة
ويخالف �أحكام القانون .
يخيل يل من خالل قراءتي ن�ص هذا القانون ب�أنه كتب
مرتني ،مرة بيد م�شرع قانوين �أراد �إ�ضفاء م�سحة من
احلرية لعمل ال�صحفي وم��رة �أخ��رى بيد ال�سلطة التي
تبتغي الإبقاء على �سرية املعلومات مبا ي�ضمن عدم ك�شف
معلومات ت�ضع ال�سلطة يف حرج ،حيث يورد ن�ص املادة
�أعاله جزءين ،الثاين يقو�ض ما منحه اجلزء الأول من
حق اذ مل يو�ضح طبيعة املعلومات التي ي�شكل �إف�شا�ؤها
�ضررا يف امل�صلحة العامة وتخالف �أح�ك��ام القانون ،
بوجهة نظر من بال�ضبط ت�صنف املعلومات على �أ�سا�س
ال�ضرر بامل�صلحة العامة من وجهة نظر ال�سلطة؟ �إذا
كانت هكذا ف�أعتقد بان اي معلومة ال تروق لل�سلطة ي�شكل
�إف�شا�ؤها �ضرر ًا بامل�صلحة العامة الن ال�سلطة مازالت
متنح لنف�سها احل��ق بتمثيل ال� ��ر�أي ال �ع��ام وامل�صلحة
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العامة  ،يحاول ن�ص هذا املادة �أن يحول و�سائل الإعالم
كافة �إىل "عراقية " ثانية وم��ن حق ال�سلطة وف��ق هذا
القانون مالحقة �أي �صحفي ين�شر معلومة تخالف �أمزجة
امل�س�ؤولني ،ن�ص �آخر ي�ؤكد حماية ال�سلطة من ال�صحفي
ولي�س العك�س.

املادة ()7

ال يجوز التعر�ض �إىل �أدوات عمل ال�صحفي �إال بحدود
القانون .
ال �أدري �أي قانون ي�سمح بالتعر�ض لأدوات ال�صحفي وما
هو اخلطر الذي ت�شكله تلك الأدوات على الأمن العام �إال
اللهم �إذا كانت الكامريا ملغمة ،وحني ذاك من البديهي
التعر�ض لها وف��ق ت�شريعات �سابقة ،ن�ص ف�ضفا�ض ال
يعالج اي م�شكلة يتعر�ض لها ال�صحفي �أثناء ت�أديته عمله
امليداين .

املادة ()8

ال يجوز م�ساءلة ال�صحفي عما يبديه من ر�أي �أو ن�شر
معلومات �صحفية وان ال يكون ذلك �سببا للإ�ضرار به ما
مل يكن فعله خمالفا للقانون .
حاولت �أن ابحث عن ر�أي يخالف القانون مل �أجد � ،إذن
ما الذي يق�صده امل�شرع يف هذه املادة  ،خمالفة د�ستورية
�أخرى يت�ضمنها القانون الن الد�ستور كفل يف املادة ()38
حرية التعبري عن الر�أي بكل الو�سائل� ،أ�ؤكد بكل الو�سائل
فكيف للقانون ان ي�صنف الآراء �إىل �صنفني  ،الأول
يخالف والثاين يوافق القانون،ثم �أن ن�ص هذه املادة
افرت�ض �أن ال��ر�أي �سي�ؤدي بالنتيجة اىل فعل يخالف
القانون ،فهو �أقرن الر�أي مع ن�شر املعلومات ال�صحفية،
فالأمران خمتلفان ال يلتقيان يف العمل ال�صحفي املح�ض
الن ن�شر املعلومات ال�صحفية يدخل �ضمن �إط��ار نقل
الأخبار او املعلومات ،وبذلك يجب �أن يحيد ال�صحفي
الناجح نف�سه متاما وان يتوخى الدقة واملو�ضوعية بنقل
الأخبار وكل ما حاول ال�سيطرة على ميوله قربه ذلك من
االحرتافية ب�أداء عمله� ،أما الر�أي فله م�ساحات �أخرى يف
ع��امل ال�صحافة فال ميكن تنظيمها معا يف ن�ص م��ادة ال
تتجاوز ال�سطر والن�صف.

املادة ()9

يعاقب كل من يعتدي على �صحفي �أثناء ت�أديته مهنته �أو
ب�سبب ت�أديتها بالعقوبة املقررة ملن يعتدي على موظف
�أثناء ت�أديته وظيفته او ب�سببها.

�شيء جيد وقد يوفر احلماية اجلنائية فعال لل�صحفي ،لكن
ن�ص هده املادة مل يحدد من هو املوظف الذي يق�صد هل
هو املوظف العمومي �أم من بالتحديد؟ ف�إذا كان ذلك خط�أ
غري مق�صود فن�ص املادة التا�سعة بالتحديد هو الوحيد
الذي يتناغم فعال مع �صعوبة العمل امليداين لل�صحفيني
 .وع�ل��ى �أي��ة ح��ال �إذا ق�صد وا�ضعو م�شروع القانون
حماية ال�صحفيني حماية جنائية ف�إن بالإمكان تقرير تلك
احلماية ب�إ�ضافة ن�ص عقابي يف قانون العقوبات العراقي
رقم  111ل�سنة  1969ي�شدد يف العقوبة املفرو�ضة على
االعتداء �إذا كان واقع ًا على ال�صحفيني �أو على التهديد �إذا
كان موجه ًا لهم.

املادة ()10

يجب �إخبار نقابة ال�صحفيني عن �أي �شكوى �ضد �صحفي
عن جرمية مرتبطة مبمار�سة عمل ال�صحفي
مادة �أخ��رى حتاول �إ�ضفاء نوع من ال�شرعية القانونية
ع�ل��ى ن�ق��اب��ة ال�صحفيني ال �ت��ي ه��ي م��ن امل�ف�تر���ض وفقا
للد�ستور لي�ست املمثل ال�شرعي لل�صحفيني وفق املادة
( )39من الد�ستور.
املادة ()11
على ع�ضو ال�ضبط الق�ضائي �إذا �أخرب عن جرمية م�شهودة
�ضد �صحفي او ات�صل علمه بها ان يخرب اجلهات االمنية
وقا�ضي التحقيق واالدعاء العام بوقوعها وينتقل فورا
اىل حمل احلادث واتخاذ االجراءات وفقا للقانون .
اي بلد نحن واي دولة نبني  ،هل نحتاج �إىل ت�شريع ي�ضع
لع�ضو ال�ضبط الق�ضائي خارطة طريق للقيام بعمله وماذا
ي�صنع ع�ضو ال�ضبط الق�ضائي قبل ت�شريع هذا القانون
وهل انه �إذا اخرب عن جرمية تطول مواطن ًا عادي ًا لي�س
�إعالميا �سيتقاع�س عن �أداء واجبه  ،ن�ص يثري ال�سخرية
فعال بح�سب ر�أيي.

املادة ()12

�إذا اخرب قا�ضي التحقيق بجناية م�شهودة واقعة على
�صحفي وجب عليه ان يبادر باالنتقال اىل حمل احلادث
فورا واتخاذ الإجراءات القانونية .
لو اطلع على هذا الن�ص متخ�ص�ص بالقانون اجلنائي
وهو لي�س عراقيا ما هو الت�صور الذي �سيتولد لديه �إذا
كان زمال�ؤه يف العراق يحتاجون �إىل ت�شريع كي يقوموا
ب�أداء عملهم  ،ال اعلق �أكرث من ذلك واترك احلكم للقارئ .

املادة()13

مينح ع�ي��ال ك��ل م��ن ي�ست�شهد م��ن ال�صحفيني م��ن غري

املوظفني �أث �ن��اء ت��أدي�ت��ه واج�ب��ه او ب�سببه نتيجة عمل
�إرهابي راتب ًا تقاعدي ًا مقداره (� )500ألف دينار .
�أحت��دث مبحورين ع��ن ن�ص ه��ذه امل ��ادة :امل�ح��ور الأول
هو حماولة هذا القانون �إجبار ال�صحفي على �أن يتبع
ال�سلطة ب�شكل �أو ب�أخر وي�صل �إىل حد �إجبار عائلته بذلك
بعد مماته.
واملحور الثاين �أت�ساءل �أي��ن النظرة التخطيطية لدى
م�ؤ�س�سات الدولة �إذا كانت حت��دد قانون يلزم املوازنة
االحتادية التي ت�شرع كل عام على �أن حتدد مبالغ �سلفا
للموتى والأحياء ويثقل كاهل املوازنة الت�شغيلية دون
الأخذ بنظر االعتبار ظروف البلد االقت�صادية حني ذاك
.ن�ص يراد منه مغازلة ال�صحفيني لإقناعهم بهذا القانون
ال�سطحي .

املادة ()14

تقوم ال��دول��ة بتوفري ال�ع�لاج امل�ج��اين لل�صحفي الذي
يتعر�ض �إىل الإ�صابة نتيجة عمل �إرهابي �أثناء ت�أديته
واجبه او ب�سببه �أت�ساءل �ألي�س من واجب الدولة توفري
ال�ضمان ال�صحي لكل م��واط��ن ،وه��ذا �إل��زام د�ستوري
هل حتتاج الدولة جم��ددا اىل ن�ص قانوين ي�ضعها يف
مو�ضع الإحراج كونها مل تف بااللتزامات ال�سابقة  ،ثم
�ألي�س من الأوىل ان تكفل الدولة عالج ال�صحفيني وغري
ال�صحفيني  ،ن�ص قانوين �آخ��ر يخالف الد�ستور لأنه
مييز بني ال�صحفي العراقي والعراقي غري ال�صحفي
 ،يف حني �ألزم الد�ستور الدولة بان تتعامل بعدالة مع
مواطنيها� ،إذ �أكد يف ن�ص املادة من الد�ستور :العراقيون
مت�ساوون �أمام القانون.

املادة ()15

تلزم اجلهات الإعالمية املحلية والأجنبية العاملة يف
جمهورية ال �ع��راق ب ��إب��رام ع�ق��ود عمل م��ع ال�صحفيني
العاملني يف تلك اجلهات وفق منوذج تعده النقابة ويتم
�إيداع ن�سخة من العقد لديها .
�ألي�س من الأوىل �أن ننظم عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية وفق
القانون قبل �أن جنربها على �إبرام عقود مع ال�صحفيني،
ث��م اذا كانت امل�ؤ�س�سات ذات�ه��ا ال تعمل بقانون كيف
للعاملني فيها ان يعملوا به؟ ن�ص يحاول �أن يوفر �ضمان ًا
لل�صحفيني العاملني يف امل�ؤ�س�سات املحلية والأجنبية
لكنه �ضمان �سطحي ال ين�سجم مع منظومة ت�شريعات
ت�ضمن ب�شكل فعلي حق ال�صحفيني العاملني ،كما يحاول
ان ي�ضفي ال�شرعية على نقابة ال�صحفيني .

ت�شعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل ال�صحفي لت�سوية
النزاع .
�أي نزاع يق�صده الن�ص هل هو نزاع املادة مئة و�أربعني
مثال ،ثم ما هذا التعقيد ال��ذي يكتنف عالقة ال�صحفي
مب�ؤ�س�سته وفق ر�ؤي��ة القانون ومل��اذا تريد النقابة ان
تقحم نف�سها به وجتعل نف�سها الو�سيط ال�شرعي وحتل
حمل الق�ضاء متار�س مهامه يف الأ�سرة ال�صحفية� ،أقول
ما هكذا نعالج العالقة بني ال�صحفي وم�ؤ�س�سته و�إمنا
بقانون منفرد ينظم عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية من ثم
امل�ضي ملعاجلة العالقة بني ال�صحفي وم�ؤ�س�سته دون
تدخل النقابة.
ومعنى ذل��ك الن�ص ان امل�ؤ�س�سة �إذا �أخ �ط��رت نقابة
ال�صحفيني يجوز للم�ؤ�س�سة ف�صل ال�صحفي ،فالنقابة
هنا هي لقمع ال�صحفيني وت�سن الت�شريعات القانونية
لف�صلهم ولف�سح املجال �أمام امل�ؤ�س�سات لذلهم وامتهانهم
والإلقاء بهم يف قارعة الطريق وتكتفي النقابة مبحاولة
التوفيق ف ��إذا ف�شلت ال يكلف الله نف�سا �إال و�سعها !!
فهي تلعب دور الأمم املتحدة يف حماولة التقريب فان
ح�صل القبول كان بها وان مل يح�صل من حق امل�ؤ�س�سة
ط��رد منت�سبيها طبعا �إذا �أقنعت امل�ؤ�س�سة القائمني
ب�أمر الله يف نقابة ال�صحفيني ،ك��ان على وا�ضع هذه
الفقرة املخجلة �أن يفكر �أل��ف مرة قبل �أن يدلو بدلوه
يف هكذا ت�شريع ت�ساعد النقابة على ف�صل ال�صحفيني
وعلى ت�شريدهم ،بدل ان تقنن ال�صحافة عمليات الطرد
الع�شوائي وتفر�ض على امل�ؤ�س�سة دفع بدل ال�صرف �أو
�أن تفر�ض على امل�ؤ�س�سة �أو تتوىل بنف�سها �صرف �سبعني
باملئة من راتب ال�صحفي حلني ما ت�ؤمن النقابة له عمال
�آخر �ألي�س هذا من واجب النقابات �أم �أن واجبها ي�شبه
واج��ب نقابتنا العراقية التي تقوم بطرد ال�صحفيني
م��ن م�ؤ�س�ساتهم بطريقة م��ؤدب��ة ب��ل بطريقة فيها قلة
�أدب و�إجحاف بحق ال�صحفيني و�سلب م�صادر قوتهم
وحتويلهم اىل �شحاذين على باب نقابتهم.

املادة ()17

ي�ن�ف��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون م��ن ت��اري��خ ن �� �ش��ره يف اجل��ري��دة
الر�سمية الأ��س�ب��اب املوجبة لغر�ض ت��وف�ير احلماية
الالزمة لل�صحفيني و�ضمان حقوقهم وعيالهم يف حالة
اال�ست�شهاد نتيجة عمل �إرهابي �أو التعر�ض للإ�صابة.
كـ�أن امل�شرع يريد ان يعرتف �ضمنا من خالل الأ�سباب
املوجبة ان التهديد بالقتل �أو الإره��اب �سيبقى حمدق ًا
بال�صحفيني �إىل الأبد ،بالتايل فنحن بحاجة عاجلة اىل
ت�شريع قانون ي�ضمن لهم احلقوق املادية قبل ان ننظم
عملهم �أ�ص ًال .
يعاب على ه��ذا القانون م��ن الناحية الأك��ادمي�ي��ة عدم
و��ض��وح �أه��داف��ه ،فهو يتخبط ب�ين احلماية اجلنائية
تارة وتوفري ال�ضمان االجتماعي تارة �أخرى ويحاول
ان ي�ن�ظ��م ببع�ض ف �ق��رات��ه ال�ع�م��ل ال�صحفي املح�ض
املتعلق بن�شر املعلومات وحق احل�صول على املعلومة،
وبالت�أكيد ف�إن مواد هذا القانون لو طبقت بهذا ال�شكل
�سوف ت�ساهم ب�شكل �أو ب�آخر بتقييد حرية ال�صحافة
وتقو�ض عمل ال�صحافة اال�ستق�صائية بالكامل واخللل
الآخ��ر ال��ذي يظهر جليا يف م��واد هذا القانون هو عدم
اعرتافه مببد�أ الف�صل بني ال�سلطات والذي هو �أ�سا�س
نظام احلكم يف العراق وفق �أحكام الد�ستور العراقي
فهو ي�صر على تر�سيخ تبعية ال�صحفي لل�سلطة من
خالل ت�ضمني مواد تلزم ال�سلطة ب�صرف رواتب تقاعدية
لل�صحفي  ،ومن املمكن جدا ت�شريع قانون ينظم عمل
امل�ؤ�س�سات الإعالمية على ان يلزم هذا القانون �إبرام
عقود مع ال�صحفيني ت�ؤمن لهم املعا�ش املجزي والراتب
التقاعدي �إذا ما كانت خدمته تتجاوز الع�شرين عاما
ف�ضال عن ال�ضمان االجتماعي .
�أق ��ول �أن جمل�س ال �ن��واب يتحمل امل���س��ؤول�ي��ة كاملة
بتقوي�ض عمل ال�صحافة يف ال �ع��راق م��ن خ�لال هذا
القانون و�أدعو املجل�س املوقر �إىل �إلغاء القراءة الأوىل
و�إلغاء القانون كامال وال�سعي لت�شريع جملة من القوانني
تنظم عمل ال�صحافة يف العراق وت�ضمن احلرية الفعلية
للعمل ال�صحفي الذي هو ركن �أ�سا�سي من �أركان الدولة
الدميقراطية  .ه��ذا القانون ب�شكله احل��ايل يعد باطال
لأن��ه يخرق يف اغلب م��واده ن�صو�ص الد�ستور ولي�س
م��ن احلكمة ان ي�شرع جمل�س ال�ن��واب قانون ًا خمالف ًا
للد�ستور ،و�إذا ما �شرعه فمن املمكن للمنظمات الإعالمية
واملدنية الطعن لدى املحكمة االحتادية ب�صحة القانون.
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عندما ينفذ قانون حماية الصحفيين
د�.صباح الباوي
تتداول الأو�ساط الإعالمية وال�سيا�سية واحلقوقية
والنقابية منذ �سنني خلت مو�ضوع م�شروع قانون
حماية ال�صحفيني ،وي�ت�ج��اذب اجلميع �أط ��راف
حديث معقد حتفه معاناة ال�صحافة العراقية و�أزمة
الإع�ل�ام احل��ر حين ًا و��ش�ج��ون ��ش�ه��داء ال�صحافة
وع�ب�رات ذوي�ه��م �أح��اي�ين �أخ ��رى ،تلكم ال�شجون
التي طاملا ا�ستح�ضرها البع�ض يف غمرة دفاعهم
امل�ستميت عن م�شروع القانون على �أ�سا�س انه
اخلال�ص الذي ي�صبو �إليه املحرمون والذي �سينعم
بني ت�ضاعيف ن�صو�صه �صحفيو العراق .ولقد ُن ِح َر
على مذبح م�شروع القانون كل من ت�ساءل برباءة
عن احلقوق التي يهددها ال�سبك ال�سيئ للن�صو�ص
�أو الق�ضايا اجل��وه��ري��ة ال�ت��ي مي�سها امل�شروع
ب�سوء �أو مربرات حتطيم احلريات ال�صحفية بدم
بارد على يد ن�صو�ص ف�ضفا�ضة مرنة ت�شرعن يف
و�ضح النهار النيل م��ن املكت�سبات الغالية التي
�سالت من اجلها دماء و�سكبت يف متنيها عربات،
ول�ق��د ت�شبث ذل��ك البع�ض بتلك الن�صو�ص رغم
الأدلة القطعية على ركاكتها يف ال�صياغة و�ضعفها
املبني يف املدلول ت�شبث ًا �أعمى وغ�ض الطرف عن
الكم الهائل من املالحظات املو�ضوعية وال�شكلية
الد�ستورية والقانونية والإعالمية التي ترد عليها،
بل �إن تهمة معاداة ال�صحفيني لتل�صق تلقائي ًا بكل
من يجر�ؤ �أن مي�س من قريب �أو بعيد ن�صو�ص
امل�شروع وك�أنه �صرح مقد�س حتى ليخيل للمعنيني
�أن الن�صو�ص موحى بها ،وق��د �صارت الأو�ساط
ال�سيا�سية والربملانية وكثري من امل�س�ؤولني تعد
بتمرير م�شروع القانون ب�سرعة الريح ولو على
عالته واىل جهنم كل املالحظات التي ت��رد عليه،
ف ��الأج ��واء م�ت��وت��رة وال �ه �م��وم ك �ث�يرة وال يتمنى
�أي م��ن امل�س�ؤولني �أن ي�ستعدي الناطقني با�سم
�صاحبة اجلاللة ليجعل من نف�سه هدف ًا للت�صريح
والتلميح بالوقوف �ضد معاناة ذوي �شهدائنا من
ال�صحفيني والفقراء واملعدمني ،ولي�س بعيد ًا �أن
يتهم على الفور بت�سلم �آالف الأوراق اخل�ضر كل
�شهر يف حني يبخل على الو�سط ال�صحفي ببع�ض
ما مينحهم م�شروع القانون من مزايا.
�سنلحق رك��ب الوطنيني الوحيدين و�سنفرت�ض
�أن م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ق��د مت مت��ري��ره م��ن قبل
جمل�س النواب ب�سرعة الريح التي ذكرناها �آنف ًا،
و�سنفرت�ض انه �صودق عليه كما هو على �أ�سا�س
�أن ال �أحد من �أع�ضاء جمل�س النواب على ا�ستعداد
لتلقي ذلك الكم اجلاهز من التهم �إذا ما راودته نف�سه
�أن يعرت�ض على ن�ص من الن�صو�ص ،لنت�صور بعد
هذا االفرتا�ض الو�ضع اجلديد للو�سط ال�صحفي
من ناحية قانونية �صرفة ،نلم�س �آثاره بحذر على
احلقوق واحل��ري��ات الإعالمية ودوره يف حماية
ال�صحفيني وتعوي�ض م�صابيهم والتو�سعة على
ذوي ال�شهداء منهم� ،سنتلم�س كذلك اخلري الذي
ي�ق��ال ان��ه �سينطوي عليه حل��ري��ة ال��و� �ص��ول �إىل
املعلومات وحماية م�صادر اخلرب وردع ال�شكاوى
��ض��د ال�صحفيني ون���ص��رت�ه��م يف م�ن��ازع��ات�ه��م مع
م�ؤ�س�ساتهم الإع�لام �ي��ة ،ك��ل ذل��ك م��ن وج�ه��ة نظر
قانونية �صرفة �أ�سا�سها الن�صو�ص القانونية التي
يت�ضمنها م�شروع القانون واال��ش�تراط��ات التي
يوجبها �إن �ف��اذ �أح�ك��ام��ه ،م��ع الأخ ��ذ باالعتبار �أن
ِ
الن�سخة التي �سنحلل �آثارها هي الن�سخة الر�سمية
التي دققها جمل�س �شورى الدولة و�صادق عليها
جمل�س الوزراء وقر�أها جمل�س النواب واملن�شورة
يف املوقع االل�ك�تروين الر�سمي للمركز الوطني
ل�ل�إع�لام حيث �أن هنالك العديد م��ن الن�سخ التي
�أعانت البع�ض على التمل�ص الدائم من الن�سخة
التي تتلقى �أ�شد �سهام النقد ليهرع �إىل �سواها ثم ما
يلبث �أن ي�ستعني بالقدمية �إذا ما خف الهجوم عليها
وا�شتد على �سواها.

تقرر املادة الأوىل من هو ال�صحفي وتر�سم بلون
قان قرار ًا نهائي ًا �أن املنتمني لنقابة ال�صحفيني
احمر ٍ
هم وحدهم ال �شريك لهم �صحفيو العراق ،و�إين �إذ
اخف�ض ل�صحفيينا الكبار من املنتمني للنقابة جناح
االح�ترام والتوقري �أزع��م �أن الن�ص يخالف املادة
/39ثاني ًا من د�ستور جمهورية العراق التي تنهى
عن �إجبار احد على االنتماء جلمعية ما ،كما �أزعم
�أن الن�ص �سي�شطر الو�سط ال�صحفي �إىل فريقني،
اىل �صحفيني منتمني معرتف بهم ومت�صيحفني
متطفلني على ال�صحافة عليهم ان يكتبوا مقاالتهم
حت��ت ج�ن��ح ال �ظ�لام ك��ون�ه��م دخ�ل�اء ع�ل��ى الو�سط
الر�سمي املعرتف ب��ه ،كما �أزع��م �أن الن�ص قطع ًا
و�صدق ًا �سيمايز بني �شهداء ال�صحافة و�ضحاياها،
ف ��إذا كان ال�صحفي لأغرا�ض القانون هو املنتمي
للنقابة فقط فمعنى هذا بالت�أكيد �أن عيال ال�شهداء
الذين طاملا تباكينا على م�آ�سيهم عليهم �أن يهرعوا
�إىل �أطالل �آبائهم من ال�شهداء ويت�صفحوا ب�سرعة
تلك الوريقات امل�ضرجة بدمائهم ع�سى �أن يكون من
بينها بقايا هوية انت�سابهم حلظة اال�ست�شهاد �إىل
النقابة وخالف ذلك فان القانون ال ي�شملهم بالت�أكيد
كونه يخ�ص ال�شهداء املنتمني طبق ًا لن�ص املادة /1
ثاني ًا ،وجرحى العمليات الإرهابية من ال�صحفيني
م�شمولون باحلكم امل��ذك��ور ،فال�صحفي اجلريح
املنتمي وحده من �سيتقا�ضى الآالف اللعينة التي
�سنمنُّ بها عليه ،هذا �إذا بقي له من ج�سد يحمله
ليتقا�ضى �شيئ ًا فن�ص امل��ادة /13ثاني ًا يوجب �أن
تكون ن�سبة عجزه � ،%50أم��ا �إذا كانت  %49فانه
غري م�شمول بالت�أكيد ح�سب اال��ش�تراط ال�شكلي
لن�سبة العجز.
�سيحمل �صحفيونا ال�شجعان �أقالمهم ووريقاتهم
ليطرقوا الأب��واب املو�صدة بقوة ،فن�ص امل��ادة 3
من قانون حمايتهم يوجب على دوائر الدولة تقدمي
الت�سهيالت ال�ت��ي تقت�ضيها واجباتهم كما �إنهم
�سيح�صلون بالت�أكيد على املعلومات بحكم املادتني
الرابعة وال�ساد�سة اللتني جتيزان لهم احل�صول
على املعلومات والأنباء والبيانات والإح�صائيات،
ولكن قوة الطرق على الأب��واب �ستخف و�صداها
امل �ق �ل��ق ل�ل�ف��ا��س��دي��ن امل�ن�ت���ش��ري��ن ك��ال �� �س��رط��ان يف
م�ؤ�س�ساتنا �سيتال�شى �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،فاملادة الثالثة
�أوك �ل��ت للجهة ال �ت��ي ي��راج�ع�ه��ا ال�صحفي تقدير
(الت�سهيالت) التي يجب �أن يح�صل عليها و(كرامة
ال�ع�م��ل ال���ص�ح�ف��ي) ال �ت��ي ��س�ي�ق��رر اح�ترام �ه��ا ،ثم
�سيتوقف الطرق املذكور على الأبواب وينتهي �إىل
الأبد ،فن�صو�ص القانون ت�شرتط �أن متر املعلومات
امل�ط�ل��وب��ة ع�بر ب��واب��ة (م ��ا ي�سمح ب��ه القانون)
و(م��ا ال ي�شكل ��ض��رر ًا بامل�صلحة العامة) ،ويعلم
القانونيون املخت�صون ويعلم غريهم �أي مدلول
وا�سع مفتوح بال حدود ميثله م�صطلحا القانون
وامل�صلحة العامة ،فالقانون الذي يجب �أن يحرتم
يف هذا املقام ي�شمل الد�ستور والقوانني النافذة
منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية م��رور ًا بحقب الظلم
وجمهوريات اخلوف ووزارات الإعالم كما ي�شمل
قرارات جمل�س قيادة الثورة التي مل تل َغ و�ضوابط
الأم�س التي مل تعدّل �أو ُتبدَّل بحكم املادة  130من
الد�ستور ،ف��إذا ت�سرب �أمر من هاهنا �أو جنا خرب
من هاهناك ف�إن ح�سام (امل�صلحة العامة) �سينت�صف
م�ن��ه ،وم�ع�ل��وم ل��دى ال�ق��ا��ص��ي وال� ��داين ك��م يحب
الفا�سدون �أوت��ار امل�صلحة العامة التي �سيعزفون
بها �أجمل الأحلان لل�صحفي املبهوت املاثل �أمامهم،
وح�ي�ن��ذاك �ستت�ساقط وري �ق��ات ال�صحفي وقلمه
و�ستت�ساقط معها �صفيحات القانون الثالثة التي
لن يتكلف ال�صحفي حملها من جديد وقد �شرعنت
حجب املعلومة وقننت منع اخلرب.
ولنفرت�ض يف ما نفرت�ض �أن �صاحبنا ال�صحفي مل
ي�سكت ،بل �سعى وراء خيوط العنكبوت التي �أبقتها
ن�صو�ص القانون كي ين�سج من خاللها املعلومة
ويو�صل بو�ساطتها اخل�بر ،ولأن �أوه��ن البيوت
َلبيت العنكبوت ،كما ال يخفى ف�إن ال�صحفي �سيجري
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تكذيبه واتهامه وجترميه بالقذف وال�سب وال�شتم،
و�أمام هذا التهجم عليه فانه �سيلج�أ م�ستب�شر ًا �إىل
ن�ص امل��ادة  8التي ال جتيز م�ساءلة ال�صحفي عما
يبديه من ر�أي وان ال يكون ذلك �سبب ًا للإ�ضرار به،
ولكن ا�ستب�شاره �سرعان ما �سي�ضمحل عندما يكمل
قراءة ذيل الن�ص (ما مل يكن فعله خمالف ًا للقانون)
وق��د تعرفنا قبل ا�سطر على معنى كلمة قانون
ولكن الذي اعرتف بجهله رغم كوين خمت�ص ًا بعلم
القانون معنى (عدم الإ�ضرار بال�صحفي ما مل يكن
فعله خمالف ًا للقانون) ،فمفهوم املخالفة يعني �أن
بالإمكان الإ�ضرار به �إذا خالف القانون وهذا ما ال
نظري له يف كل قوانني ال�سماء ولوائح الأر�ض منذ
القوانني املغرقة يف القدم كقوانني اورمنو ولبت
ع�شتار وا�شنونة وحمورابي و�صو ًال �إىل ت�شريعات
النازيني والفا�ش�ست ،فالدولة ال ت�شرعن (الإ�ضرار)
ب�أحد ،ولكنها قد تنزل به العقاب النتهاك القانون،
�أما ان يجري ت�شريع الإ�ضرار املفتوح بال�صحفي
نظري خمالفته القانون دومنا حتديد للمخالفة وال
خمت�ص تف�سري ًا.
للقانون فهذا ما ال يطيق له
ٌ
ث��م �إذا م��ا �أف��رغ ال�صحفي جعبته م��ن الن�صو�ص
املذكورة فان اجلهة التي تقرر �إلقاء القب�ض عليه
وا�ستجوابه ال تلتزم ب�أكرث من (�إخ�ب��ار) النقابة
وفق ًا للمادة �/10أو ًال وثاني ًا من القانون ،وال �أذيع
�سر ًا �إذا ما زعمت �أن الإخبار ال ي�شكل كبري م�شكلة
ت�ستجوب ،كما انه ال ي�شكل
للجهة التي تعتقِل �أو
ِ
حماية تذكر ملن يُعت َقل �أو يُ�س َتجوَ ب ،ف��إذا انتهى
الأمر مبحاكمة ال�صحفي ف�إن ج َّل ما يقدمه القانون
هو �أن يتيح لنقيب ال�صحفيني (والالم للتخيري) �أو
من يخوله �أن يح�ضر التحقيق �أو املحاكمة وفق ًا
لن�ص املادة /10ثالث ًا ،وال ريب �أن القانون عندما
�أج��از احل�ضور مل ي �� ِأت بجديد حيث �أن ح�ضور
املحاكمات �أمر مكفول للجميع مبوجب ن�ص املادة
 152من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية رقم
 23ل�سنة  1971املعدل ،كما �أن املادتني  11و12
ال تعدوان �أن تكونا ن�سخ ًا لن�صي املادتني  43و
/52ب وج م��ن ق��ان��ون �أ� �ص��ول امل�ح��اك�م��ات ذات��ه،
ومعلوم لدى املخت�صني يف فن ال�صياغة الت�شريعية
�أن ذك��ر ن�صو�ص نافذة �أ��ص� ً
لا يف قوانني جديدة
يراد لها �أن ت�صدر يعد من قبيل احل�شو الت�شريعي
غري املربر وهو �أمر ال يجوز بحال ف�ض ًال عن انه
ال يحقق حماية خا�صة بال�صحفيني لذواتهم كون
الأمر مكفو ًال �أ�ص ًال ،وهذا ينطبق على ن�ص املادة
 14م��ن ق��ان��ون حماية ال�صحفيني وال�ت��ي توجب
على ال��دول��ة �أن ت��وف��ر ال�ع�لاج امل�ج��اين لل�صحفي
الذي يتعر�ض للإ�صابة ،حيث �أن الد�ستور قد كفل
هذا الأم��ر �أ�ص ًال مبوجب ن�ص املادتني /30ثاني ًا
و�/31أو ًال منه ومعلوم �أن عالج �ضحايا العمليات
الإرهابية جماين يف العراق دومنا حاجة للتف�ضل
على جرحانا من ال�صحفيني ال�شجعان بهذا الن�ص.
�أما بالن�سبة لعقد العمل الذي يربمه ال�صحفي ف�إنه
�سي�صبح بعد نفاذ القانون من م�س�ؤولية النقابة،
فهي التي ت�صوغ وه��ي التي ت�شرتط وه��ي التي
تقرر ،وما على امل�ؤ�س�سة الإعالمية �إال �أن تتلقى
بقبول ح�سن وتوقع وم��ا على ال�صحفي املنتمي
�إال �أن ير�ضى وي��وق��ع ،ومعلوم �أن ق��ان��ون نقابة
ال�صحفيني رقم  178ل�سنة  1969ال يقرر للنقابة –
وهي ال تعدو �أن تكون جمعية غري حكومية -هذه
ال�صالحية وان �إق��راره��ا �سيعني خمالفة املبادئ
ال�ت��ي ت��رق��ى حتى على الد�ستور م��ن قبيل حرية
التعاقد وحرية التفاو�ض التعاقدي والتي يقررها
الد�ستور والقانون املدين ويوجبها حق الإن�سان
يف التعاطي مع �ش�ؤونه اخلا�صة ومنها ال�سبيل
الذي يبتغيه يف ا�ستح�صال رزقه وال�سيا�سة التي
ير�سمها لعمله ،كما �إن الن�ص �سيفزع بال�ضرورة
امل�ؤ�س�سات الإعالمية الأجنبية و�سيكون مربر ًا
�أك �ي��د ًا لإث ��ارة حفيظتها واعرتا�ضاتها ال�شديدة،
فاحلرية التي حتيط العمل الإع�لام��ي يف العامل
كله وم�ساحة احل��رك��ة الكبرية ال�ت��ي تقررها لها

املجتمعات يف التعاطي مع خمتلف ال�ش�ؤون ومنها
�ش�أن التعامل مع العاملني لديها �أو مل�صلحتها �سيكون
مفقود ًا متام ًا يف العراق و�سيكون لهذا الأمر �آثار
كارثية على احلريات الإعالمية التي تريد �أن تنعم
بها م�ؤ�س�سات ووك��االت الإع�لام الأجنبية وحتى
الوطنية كما �إن له �آث��ار ًا غري حممودة على حركة
اال�ستثمار الإع�لام��ي التي يحتاج �إىل حتفيزها
العراق كم�صدر حيوي مهم للدخل القومي ،ناهيك
ع��ن ال�سمعة ال�سيئة التي �ستلحق بالدولة على
ال�صعيد الأممي حينما تتناول الأو�ساط الإعالمية
الأجنبية التي تعاين �أ�ص ًال ح�سا�سية مزمنة من
الطغيان والدكتاتورية والقمع والت�سلط �إن عليها
�أن توقع عقودها مع ال�صحفيني العراقيني كما ت�شاء
النقابة ال كما ي�شا�ؤون هم �أو ال�صحفيون �أنف�سهم،
منتم ال يجوز التعاقد
ومعلوم �إن �أي �صحفي غري ٍ
معه وال توظيفه ا�ستناد ًا ملفهوم املخالفة الذي يفيده
الن�ص .لقد كان من الالزم �أن ي�شرتط القانون الن�ص
يف عقود العمل التي تربم مع ال�صحفيني العراقيني
على بنود تكفل احرتامهم وتو�صل �إليهم حقوقهم
وحت ِّرم ف�صلهم ف�ص ًال تع�سفي ًا وتوجب لهم مكاف�آت
متميزة عند نهاية عقود اجليدين منهم ،وجند �أن
املادة  16من القانون تقرر واحد ًا من �أب�أ�س �أ�شكال
احلماية ال�ت��ي م��ن املمكن �أن تقررها ق��واع��د �أي
توجب (�إ�شعار)
قانون ،فالفقرة الأوىل من الن�ص ِ
النقابة قبل انتهاء عقد العمل ال�صحفي ثم تبني
الفقرة الثانية انه يف حالة عدم ت�سوية النزاع بني
امل�ؤ�س�سة الإعالمية وال�صحفي في�صار �إىل تطبيق
قانون العمل ،وال يعلم �أحد �أين تكمن احلماية يف
(�إ�شعار) النقابة بانتهاء العقد �أو �أين تكمن احلماية
يف ن�ص يقول �أن النزاع بني ال�صحفي وامل�ؤ�س�سة
الإعالمية �إذا ما ا�ستمر ف�سي�صار اىل قانون العمل،
انه ال�صحفي ذاته الذي انتمى مرغم ًا ليح�صل على
االع�ت�راف ب�صفته ،ه��و ذات��ه ال��ذي حمل �أوراق ��ه
البائ�سة وجمع خيوط العنكبوت وتلقى التهم
ودفع عنها ثمن ًا قد ي�صل �إىل حب�سه ،هو ذاته الذي
وقع العقد النقابي� ،سرنى ال�صحفي يقف وحيد ًا
�أم��ام م�ؤ�س�سة �إعالمية تتنازع معه يف �ش�أن من
ال�ش�ؤون وم��ا عليه �إذا ما خ��رج �صفر اليدين من
نزاعه �إال �أن يلتحق يف طوابري العمال املف�صولني
ال��ذي��ن يهرعون �إىل م�ؤ�س�سات العمل وال�ضمان
االجتماعي لت�شملهم ببع�ض امل��ال امل�ضمون من
مرتباتهم عون ًا لهم ملا حلق بهم ،ولعل بالإمكان
�شمولهم ب�شبكة الرعاية االجتماعية التي تكفل
للعاطلني عن العمل بع�ض املال.
�إن جمل�س النواب مدعو بقوة �إىل �أن يقف وقفة
ال�شجعان وي�ضع لل�صحافة العراقية قانون ًا ينظمها
ويقرر لل�صحفيني جميع ًا حقوقهم العادلة بعد �أن
يبارك لهم مواثيق لل�شرف الإع�لام��ي يتخذونها
دلي ًال �صحي ًا للعمل احلر ،مدعو بقوة �إىل �أن يقر لهم
قانون حق الو�صول �إىل املعلومات ال��ذي توجب
�إ� �ص��داره امل��ادة �/10أ م��ن اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد ل�سنة  2004والتي �صادق عليها
ال�ع��راق ب��دل االت�ك��ال على ن�صو�ص �ستولد ميتة
و�ستق�ضي بال�ضرورة على املكا�سب املهددة �أ�صال
والتي ن��زف لأجلها �شهداء احلرية �أغلى و�أزكى
الدماء.

ملاذا ال ي�صح �إ�صدار قانون
حماية ال�صحفيني؟
�إن قراء ًة مت�أنية مل�شروع قانون حماية ال�صحفيني
لتك�شف للمتلقي انه من امل�شروعات التي ال ي�صح
تبنيها للأ�سباب الآتية:
 .1الأ�سباب العامة:

�أ� .إذا كانت املخاط ُر التي تواجه فئة اجتماعية
�سبب ًا لت�شريع قانون حلمايتها فان هذا �سيوجب
ت�شريع ع�شرات القوانني حلماية خمتلف الفئات
االجتماعية �إ�ضافة لل�صحفيني كالعلماء و�أ�ساتذة
اجلامعة ومنت�سبي قوى الأم��ن الداخلي والدفاع
ورجال املرور وغريهم ،وهذا لي�س مبنطقي ،ف�إذا
�أُف � ِ�ر َد ال�صحفيون بهذه احلماية ب�سبب املخاطر
الظرفية امل�ؤقتة التي واجهوها ف��ان ه��ذا �سيخل
مببد�أ امل�ساواة بني العراقيني �أم��ام القانون وفق
املادة  14من د�ستور جمهورية العراق.
ب� .إن حماية الفئات االجتماعية املختلفة مكفولة
مب��وج��ب ال �ق��وان�ين ال �ع��راق �ي��ة ال �ن��اف��ذة كقانون
العقوبات رقم  111ل�سنة  ،1969كما ان تعوي�ضهم
ع��ن اال��ص��اب��ات ال�ت��ي تلحق بهم ج��راء العمليات
االرهابية او الع�سكرية او غريها مكفول بقانون
تعوي�ض املت�ضررين ج ��راء العمليات احلربية
واالخطاء الع�سكرية والعمليات االرهابية رقم 20
ل�سنة  ،2009فال يكون من ال�لازم �إ�صدار قوانني
جديدة يف ه��ذا ال�صدد ال�سيما �أن القانون حمل
البحث مل ي� ِأت بجديد.
ج .م��ن ال��واج��ب �أن ي�ت�ح��دد م���ض�م��ون القانون
بعنوانه والأ�سباب املوجبة له ولكن ق��راء ًة دقيقة
مل�شروع قانون حماية ال�صحفيني تبني انه تطرق
�إىل مو�ضوعات ال عالقة لها بذلك ،كفر�ض االنتماء
�إىل نقابة ال�صحفيني العراقيني الكت�ساب �صفة
ال�صحفي و�إل ��زام امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة بتوقيع
عقود مع الإعالميني وال�صحفيني من و�ضع النقابة،
وغري ذلك.
د .طاملا �إن هنالك قانون ًا يخ�ص نقابة ال�صحفيني
العراقيني وهو قانون رقم  178ل�سنة  1969النافذ

وطاملا �أن م�شروع القانون حمل الدرا�سة يخ�ص
ال�صحفيني املنتمني فقط ف��ان من ال�لازم �أن تقدم
الن�صو�ص الإ�ضافية على �شكل تعديل للقانون
النافذ ولي�س بقانون جديد.
ه� .إن م�شروع القانون يت�ضمن يف بع�ض ن�صو�صه
واج��ب��ات ع�ل��ى �أج��ه��زة ال��دول��ة يف تعاطيها مع
ال�صحفيني ولكن ال يفر�ض القانون �أي التزامات
�وج��د �أي مواثيق عمل �أو
على ال�صحفيني وال ي� ِ
قواعد ملمار�سة املهنة يجب على ال�صحفيني التقيد
بها.
 .2الأ�سباب اخلا�صة
�أ .امل��ادة الأوىل تعرف ال�صحفي على انه املنتمي
�إىل نقابة ال�صحفيني ،وه��ذا خمالف لن�ص املادة
/39ث��ان�ي� ًا م��ن د�ستور جمهورية ال�ع��راق التي ال
جتيز �إجبار احد على االن�ضمام �إىل جمعية ،كما
�أن تعريف ال�صحفي ب�أنه املنتمي للنقابة فقط يخل
بن�ص املادة /38ثاني ًا التي كفلت حرية ال�صحافة
والطباعة والإعالن والإعالم والن�شر.
ب .مل تبني املادة الثالثة ما هي طبيعة الت�سهيالت
التي على دوائ��ر الدولة �أن تقدمها لل�صحفي وال
كرامة العمل ال�صحفي التي ق�صدتها مما يجعل
تلك امل�صطلحات مرنة وقابلة للتف�سري مبا ال يحقق
حماية تذكر لل�صحفيني يف هذا ال�صدد.
ج .املادة الرابعة حتيل �إىل (القانون) بيان حدود
املعلومات امل�ت��اح��ة لل�صحفي وه��و م�صطلح يف
غ��اي��ة املطاطية ويكفل تقييد ح��ق ال��و��ص��ول �إىل
املعلومات بدل �أن يحمي ال�صحفيني وهو �شرعنة

ملنع ال�صحفي من احل�صول على املعلومات بحجة
القانون.
د .املادة الرابعة تقرر لل�صحفيني �أمر ًا واقع ًا بالفعل
وهو �أن لهم االمتناع عن كتابة ما ال ي�شا�ؤون من
م �ق��االت �أو التعقيب ،وم�ع�ل��وم �أن اخل��و���ض يف
امل�س َّلمات لغو يجب �أن تتح�صن منه القوانني.
ه .تع ِّلق امل ��ادة اخلام�سة ح��ق اط�ل�اع ال�صحفي
على املعلومات على �أن ال يكون �إف�شا�ؤها �ضا ّر ًا
بامل�صلحة العامة �أو خمالف ًا للقانون ،ومعلوم �أن
املعيارين الأخريين مطاطان ال حدود ملدلوالتهما،
وبالتايل فان هذا الن�ص ال ينطوي على حماية تذكر
بل هو �شرعنة ملنع الو�صول �إىل املعلومات.
و .امل��ادة الثامنة ال جتيز م�ساءلة ال�صحفي عن
�آرائ� ��ه �أو الإ�� �ض ��رار ب��ه م��ا مل ي�ك��ن فعله خمالف ًا
للقانون ،ومبفهوم املخالفة فان الإ�ضرار بال�صحفي
جائز �إذا كان فعله خمالفا للقانون ،وهذا �أمر يف
غاية الغرابة حيث يتيح الإ�ضرار دون حتديد به
�إذا خالف القانون ،وقد ذكرنا �أن م�صطلح القانون
وا�سع مرن ويتيح للجميع اال ِّتكاء عليه ال�ستخدامه
لكتمان املعلومات فال ن��دري اين احلماية يف هذا
الن�ص.
ز .ال ت�ضمن امل��ادة العا�شرة �أي �شكل من ا�شكال
احلماية عندما توجب اخبار النقابة بال�شكاوى
�ضد ال�صحفيني ،فمعلوم ان الإخ�ب��ار ال قيمة له،
وكذلك ال حماية ترجتى من احل�ضور االختياري
لنقيب ال�صحفيني �أو من يخوله جلل�سة ا�ستجواب
ال�صحفي �أو التحقيق معه �أو حماكمته ،فاحل�ضور
ال يغني �شيئ ًا.

ح .ن�صا امل ��ادة  11و  12ن�سختان طبق الأ�صل
لن�صي املادتني  43و /52ب و ج من قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية رقم  23ل�سنة  1971النافذ فع ًال
وبالتايل فان الن�ص ال يعدو �أن يكون تكرار ًا لن�ص
موجود نافذ فع ًال وبالتايل فهو ح�شو ت�شريعي
ف�ض ًال عن انه ال يت�ضمن �أي حماية جديدة تذكر.
ط .امل ��ادة  13متنح ع�ي��ال ��ش�ه��داء ال�صحافة من
املنتمني ح�صر ًا لنقابة ال�صحفيني راتب ًا تقاعدي ًا،
وال�ن����ص ب��ذل��ك مي�ي��ز ب�ين ال�شهيد املنتمي وغري
املنتمي �إىل النقابة كما ان��ه يتداخل م��ع قانون
تعوي�ض املت�ضررين ج ��راء العمليات احلربية
والأخطاء الع�سكرية والعمليات الإرهابية املذكور
�آن�ف� ًا ،كما �إن الإ�صابة التي جتيز التعوي�ض يف
م�شروع القانون مبالغ فيها وهي  %50بينما ن�سبة
اال�صابة هي  %1يف قانون التعوي�ض املذكور ف�أين
احلماية املقررة لل�صحفيني؟
ي .ن�ص املادة  14ال يوفر حماية تذكر عندما يقرر
م�س�ؤولية الدولة عن معاجلة ال�صحفي امل�صاب،
فمعاجلة امل��واط��ن امل�صاب مقررة �أ��ص� ً
لا مبوجب
ن�ص املادة /30ثاني ًا و�/31أو ًال من الد�ستور.
ك .ال ي�ست�ساغ ان ت�ضع النقابة منوذج ًا موحد ًا
للعقود التي ت�برم مع ال�صحفيني مبوجب املادة
 15من م�شروع القانون كون ذلك �سيم�س بحرية
التعاقد التي كفلها الد�ستور والقانون املدين ويحد
م��ن �إمكانية التفاو�ض التعاقدي ب�ين امل�ؤ�س�سة
و�سيخ�ضع امل�ؤ�س�سات
الإع�لام �ي��ة وال�صحفي
ِ
االع�لام�ي��ة وه��ي ج�ه��ات م�ستقلة ع��ن النقابة �إىل
ا�شرتاطات النقابة وقراراتها وهو امر ال نرى انه
مقبول �أو م�ست�ساغ.
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مقترحات لقانون حماية الصحفيين

د .كرمي �شغيدل

قبل فرتة �أقام مركز ال�صباح للدرا�سات
اال�سرتاتيجية حلقة نقا�شية ب�ش�أن قانون
حماية ال�صحفيني املعرو�ض �أمام جمل�س
النواب املوقر(قراءة �أوىل) بح�ضور عدد
من املعنيني حقوقيني و�صحفيني ف�ض ًال عن
بع�ض منت�سبي جريدة ال�صباح ،وقد خرجنا
بت�صور عام لإغناء هذا القانون الذي �سيعد
�إجناز ًا مهم ًا على م�ستوى املنطقة� ،إذا مت
�إقراره والعمل مبوجبه �ضمان ًا حلرية
التعبري ومهنية العمل الإعالمي وتفعي ًال
حقيقي ًا لل�سلطة الرابعة ومن ثم حماية حقوق
العاملني يف ميادينها ،وقد اتفق احلا�ضرون
على �أن ال ينطبق القانون املقرتح على مرحلة
�آنية لها ظروفها ومالب�ساتها ،بل ميثل قانون ًا
دائمي ًا للم�ستقبل ،ويف ما ي�أتي تعديالتنا
املقرتحة ب�ش�أن بع�ض املواد التي �أثري ب�ش�أنها
النقا�ش:
 -1عنوان القانون(قانون حماية ال�صحفيني)
 :لغر�ض الإفادة من هذا القانون ب�صورة
�أ�شمل و�أعم ،ولي�ستهدف �أكرب قدر من
العاملني يف جماالت الإعالم املتعددة ،نقرتح
�أن ي�سمى (قانون حماية العمل ال�صحفي)
�أو(قانون حماية العمل الإعالمي).
 -2املادة ( )2ثانيا  :ون�صها :يق�صد بال�صحفي
منتم �إىل
لأغرا�ض هذا القانون كل ع�ضو
ٍ
نقابة ال�صحفيني /.والتعديل املقرتح من

النقابة هو :يق�صد بال�صحفي لأغرا�ض
هذا القانون كل من مار�س العمل ال�صحفي
ومنتم �إىل نقابة ال�صحفيني/
ومتفرغ له فعليا
ٍ
واقرتاحنا هو :يق�صد بال�صحفي كل من
ميار�س العمل الإعالمي �سواء �أكان منتمي ًا
لنقابة ال�صحفيني العراقيني� ،أو كان عام ًال
يف م�ؤ�س�سة �إعالمية قائمة فعلي ًا وم�ستوفية
ل�شروط وجودها قانون ًا.
 -3املادة( )3ون�صها :تلتزم دوائر الدولة
والقطاع العام واخلا�ص وجميع اجلهات
التي ميار�س ال�صحفي مهنته �أمامها تقدمي
الت�سهيالت التي تقت�ضيها واجباته مبا
ي�ضمن �أداء مهامه ال�صحفية /.والتعديل
املقرتح هو� :إ�ضافة فقرة (وخالف ًا لذلك
يتحمل املعنيون م�س�ؤولية ما يوجبه القانون
بحق من يعيق عمل الأجهزة احلكومية).
 -4املادة(� )5أو ًال ،ون�صها :لل�صحفي االمتناع
عن الكتابة �أو �إعداد مواد �صحفية تتنافى مع
معتقداته و�آرائه و�ضمريه ال�صحفي /.وهي
يف مقرتح النقابة مادة ( )5فقط /.واقرتاحنا
هو :ال يحق لأية جهة �إلزام ال�صحفي بالعمل
كتاب ًة و�إعداد ًا خالف ًا ملعتقداته و�آرائه
والتزاماته الأخالقية واملهنية� ،أو مبا ي�سيء
لوالئه الوطني والتزامه مبحتوى الد�ستور
العراقي ن�ص ًا وروح ًا ،ويتحمل من يخالف
ذلك �أو يت�سبب به ما يوجبه القانون بحق من
يقوم �أو يت�سبب مب�صادرة احلريات العامة.
 -5املادة( )7ون�صها :ال يجوز التعر�ض �إىل
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�أدوات عمل ال�صحفي �إال بحدود القانون/.
والتعديل املقرتح من النقابة يف املادة()6
هو :ال يجوز حجز �أو م�صادرة �أو �إتالف
�أو بيع �أدوات عمل ال�صحفي لأي �سبب/.
واقرتاحنا هو :اليجوز احلجز على �أدوات
العمل ال�صحفي �أو م�صادرتها �أو �إتالفها
لأي �سبب كان ومن �أية جهة كانت ،ويتحمل
املخالف ما يوجبه القانون بحق امل�سا�س
باملال العام.
 -6املادة( )8ون�صها :ال يجوزم�ساءلة
ال�صحفي �...إلخ /...نقرتح �إبدالها
بعبارة(متنع م�ساءلة ال�صحفي) �إىل �آخر
املادة.
 -7املادة( )10ون�صها� :أو ًال :يجب �إخبار
نقابة ال�صحفيني عن �أي �شكوى �ضد
�صحفي عن جرمية مرتبطة مبمار�سة عمل
ال�صحفي .ثاني ًا :ال يجوز ا�ستجواب �صحفي
�أو التحقيق معه عن جرمية من�سوبة �إليه
مرتبطة مبمار�سة عمل ال�صحفي �إال بعد
�إخبار النقابة بذلك .ثالث ًا :لنقيب ال�صحفيني
�أو من يخوله ح�ضور ا�ستجواب ال�صحفي �أو
التحقيق االبتدائي �أو حماكمته .وتعديالت
النقابة ال تخرج عن هذا الن�ص كثريا.
وكال الن�صني ال مينعان حتريك ال�شكوى/.
وتعديلنا املقرتح هو� :أو ًال :ال يجوز حتريك
ال�شكوى الق�ضائية �ضد ال�صحفي مبا يرتبط
بعمله و�آرائه� ،أو بتهمة القذف وال�سب
والإ�ساءة� ،إال بعد �إخطار م�ؤ�س�سته الإعالمية
ونقابة ال�صحفيني� ،سواء �أكان ع�ضو ًا فيها
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�أم ال .ثاني ًا :ال يجوز ا�ستجواب ال�صحفي
�أو التحقيق معه بتهمة تتعلق بعمله �إال بعد
موافقة م�ؤ�س�سته ونقابة ال�صحفيني .ثالث ًا:
لرئي�س امل�ؤ�س�سة الإعالمية �أو من يخوله
ولنقيب ال�صحفيني �أو من يخوله ح�ضور
ا�ستجواب ال�صحفي �أو التحقيق االبتدائي
معه �أو حماكمته.
 -8املادة( )16ون�صها� :أوال :ت�شعر النقابة
قبل انتهاء عقد ال�صحفي لت�سوية النزاع
�إن وجد .ثاني ًا� :إذا تعذرت ت�سوية النزاع
بني ال�صحفي واجلهة التي يعمل فيها
تطبق قواعد قانون العمل رقم( )71ل�سنة
 /.1987وال�صياغة املقرتحة هي :يتم
�إ�شعار النقابة قبل �إنهاء عقد ال�صحفي ،ما
مل يكن الأمر مرتبط ًا ب�أخالقيات املهنة� ،أو
ي�شكل خرق ًا للملكية الفكرية ،وللنقابة احلق
يف ت�شكيل جلنة خا�صة حلل النزاعات بني
ال�صحفي وم�ؤ�س�سته ،والطعن بالقرارات
املجحفة بحقه� ،أمام امل�ؤ�س�سات واملحاكم
الق�ضائية .ثاني ًا� :إذا تعذرت ت�سوية النزاع
بني ال�صحفي وم�ؤ�س�سته يتم االحتكام �إىل
القوانني الإدارية النافذة ،مبا ينطبق على
القطاعني اخلا�ص والعام.
 -9الت�أكيد على مقرتح النقابة املادة()14
بح�سب التعديالت التي عر�ضتها يف حلقتنا
النقا�شية ،اخلا�صة باحت�ساب اخلدمة
ال�صحفية بت�أييد من نقابة ال�صحفيني
لأغرا�ض التعيني والرتفيع والرتقية
والتقاعد.

رزاق حمد العوادي
حرية التعبري وحرية ال�صحافة والإع�لام والن�شر خا�صة يف امل�سائل
ال�سيا�سية هي دم احلياة لأي نظام دميقراطي ويجب �أال تتحكم �أية
حكومة دميقراطية مب�ضامني الكالم املكتوب �أو ال�شفهي ملواطنيها
وحرية ال�صحافة هي ال�سياج حلرية الفكر والر�أي وهي الدعامة التي
تقوم عليها الأنظمة احلرة و�إذا كان الد�ستور قد كفل لل�صحافة حريتها
وحفظها من تع�سف الإدارة لأنه افرت�ضها �صحافة ر�شيدة ال متيل حيث
مييل الهواء وال تتجه �إال للم�صاحلة العامة .
الد�ستور العراقي ويف املادة ( ( )38تكفل الدولة ومبا ال يخل بالنظام
العام والآداب.
 1ـ حرية التعبري عن الر�أي بكل الو�سائل .
2ـ حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر .
 3ـ حرية االجتماع والتظاهر ال�سلمي وينظم بقانون كما �أن املادة ()39
�أقرت حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات واالح��زاب ال�سيا�سية وينظم بقانون
واملادة ( )42حرية الفكر وال�ضمري والعقيدة و�إذا كانت هذه احلرية
متاحة للإعالم ف�أنها �أوردت بع�ض القيود التي ا�شرنا �إليها يف املادة
(� )38إ�ضافة �إىل قيود �أخ��رى ومنها ال�ضرورات الأمنية واجلوانب
ال�شخ�صية وخ�صو�صيات الأفراد .
ال�صحفيني العراقيني ه�ؤالء ر�سل احلقيقة عانوا ما عانوا من ويالت
كونهم ميثلون حقيقة هاج�س ال�شعب ال��ذي يتطلع ملعرفة ما يدور
حوله باعتبارهم احلقيقية التي تعك�س هذه الهواج�س ,ال يوجد قانون
يحمي ه�ؤالء النخب ورغم اطالعنا على م�شروع م�سودة قانون حماية
ال�صحفيني ومناق�شة بع�ض بنوده مع ال�سيد نقيب ال�صحفيني يف حينه
و�أبدينا بع�ض املالحظات ومع ذلك نوجز بع�ض منه .
امل��ادة الأوىل جاءت مطلقة بعدم توقيف ال�صحفي ملا ين�سب اليه من
جرائم القذف وال�سب واالهانة واعتقد ان الن�ص جاء ب�شكل �شمويل

والأف�ضل �أن يحدد وفق ًا ملبادئ الن�شر ومعايريه الدولية والداخلية
كما �أن املادة (� )4أوجبت �أخبار النقابة عن �أي �شكوى او جرمية �ضد
ال�صحفي مرتبطة مبمار�سة عمله ومل تتطرق �إىل اجلنحة �أما املادة ()7
واملادة ( )9واملادة ( ) 10من م�سودة امل�شروع الذي عر�ض يف حينه
جاءت بن�صو�ص حتمي ال�صحفيني ومن الأف�ضل �أن يقرر ف�صل خا�ص
لها مت�ضمنا احلق يف الرد واحلق يف الو�صول �إىل املعلومات واحلق
يف الن�شر واالحتفاظ بحرية احلركة .
هذه مالحظات مبت�سرة جدا بخ�صو�ص م�سودة القانون �إن مل يكن قد
مت تغيري بع�ض بنودها الحقا لعدم ح�ضورنا بقية املناق�شات .
�أم��ا ب�شن املقرتحات التي نعتقدها �أنها ذات اثر قانوين ود�ستوري
حلماية ال�صحفيني والإعالم ب�صورة عامة ف�أننا نرى من وجهة النظر
القانونية والد�ستورية واملعايري الدولية ما يلي:
 1ـ البد من املنادات وال�ضغط بتعديل الن�ص الد�ستور املادة ( )38لكي
يكون �شامل حلرية التعبري والن�شر وحتديد �آليات العمل و�أ�ساليبه
وحقوق ال�صحفيني وتوفري احلماية اخلا�صة لهم وحماية م�صاحلهم
وان ترتبط كفالة هذه احلقوق بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام
 1948امل��ادة ( )19والعهدين الدوليني ل�ع��ام 1966والنافذين لعام
 1976مع �ضرورة �إزال��ة القيد وحتديد ال�ضوابط وتو�ضيح مبادئ
النظام العام والآداب الوارد يف املادة املذكورة ( )38حيث ان النظام
العام والآداب جاءت مطلقه وان املادة ( )130من القانون املدين رقم
( )40ل�سنة  1951قد حددت هذا املفهوم كما �أن فقهاء القانون ومنهم
الأ�ستاذ عبد ال��رزاق ال�سنهوري قد حدد مفهوم النظام العام ( كل ما
يرتبط مب�صلحة عامة مت�س النظام الأع�ل��ى للمجتمع ��س��واء كانت
م�صلحه �سيا�سية او اجتماعية او اقت�صادية �أو ما يتعلق بتكوين
الأ�سرة �أم��ا القيد الآخ��ر وهو الآداب العامة فمن ال��ذي يحدد الآداب
العامة يف جمتمع متعدد الأديان والقوميات واملذاهب كما ن�ص عليها
الد�ستور يف املادة( )3لذلك فالبد من ال�ضغط واملناداة للتعديل وهذه

مهمة جمل�س النواب وامل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات املجتمع املدين
والق�ضاء .
 2ـ نعتقد �أن ي�صار �إىل �إلغاء كافة الت�شريعات القانونية التي حتد
من حرية الر�أي والتعبري ومنها قانون املطبوعات رقم ( )206ل�سنه
 1969وقانون نقابة ال�صحفيني رقم ( )178ل�سنة  1969وتعديالته
والن�صو�ص الواردة يف قانون العقوبات رقم ( )111ل�سنه  1969الذي
نظم �أحكام امل�س�ؤولية عن جرائم الن�شر ال��واردة يف املواد ( � 81إىل
 ) 84وقانون الن�شر رقم ( )78ل�سنه  1977وعدد من القوانني ال يت�سع
املجال لذكرها .
 3ـ تعديل ت�شريعات القانونية والإعالمية مبا يتواءم واالتفاقيات
الدولية التي وقع عليها العراق ومنها كما ذكرنا �آنف ًا الإع�لام العاملي
حلقوق الإن�سان والعهدين الدوليني واتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز واملعايري الدولية لليون�سكو والن�ص بعدم ج��واز م�سائلة
ال�صحفي عما يبدي من اراء ومعلومات جمعها او قام بن�شرها ما مل
تكن هذه الأفعال خمالفة للقانون وتتعار�ض مع الن�صو�ص الد�ستورية
مع االلتزام باملعايري الدولية بهذا ال�صدد .
 4ـ �صياغة ميثاق �شرف مهني ب� ��إرادة ال�صحفيني ولي�س مبوجب
�ضغوطات ل�لال�ت��زام ب�ق��واع��د الن�شر وع��دم التحري�ض على العنف
والكراهية والياقة والآداب العامة والنزاهة واحليادية وعدم ن�شر
املواد الكاذبة �أو الباطلة .
 5ـ ت�شكيل جمل�س م�ساعد ي�سند �إليه الو�ضع معايري لل�سلوك املهني
لل�صحفيني والنظر يف �شكواهم �أو ال�شكوى املرفوعة عليهم وفق
قواعد و�ضوابط حمددة ولكنها لي�س بديال على االلتجاء �إىل الق�ضاء .
اذن مهمة املناداة بت�شريع قانون حلماية ال�صحفيني وفق ًا اىل ما ا�شرن ًا
اليه هي مهمة قد تكون �صعبة وتقع على عاتق جمل�س النواب طبقا �إىل
املادة ( )61من الد�ستور وكذلك مهمات امل�ؤ�س�سات الإعالمية وجمل�س
الق�ضاء الأعلى ومنظمات املجتمع املدين.
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الحملة العالمية لحرية التعبير

تعليق حول مسودة حماية
الصحفيين في العراق
• مقدمة:
• يف هذا التعليق ،تعر�ض املادة  19خماوفها ب�ش�أن
م�سودة "قانون حماية ال�صحفيني" وي�شار اليه هنا
فيما بعد مب�سودة ال�ق��ان��ون (وال�ت��ي ت�سلمها الربملان
العراقي م�ؤخرا للم�صادقة عليها .ان حتليل امل��ادة 19
مل�سودة ال�ق��ان��ون مبني على ال�ق��ان��ون ال��دويل حلقوق
االن�سان ،وعلى االخ�ص تلك املعايري القانونية الدولية
واملبادئ اخلا�صة بحرية التعبري ،كما تكفلها املادة 19
من امليثاق ال��دويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية امل�شار
اليه هنا فيما بعد بـ( ،)ICCPRوال��ذي اقره العراق
يف  25يناير 1971 .ويذكر ان املادة  19من ICCPR
تن�ص على التايل:
• لكل امرئ احلق يف االحتفاظ ب�آرائه دون تدخل.
• يكون لكل �شخ�ص احلق يف حرية التعبري ،وي�شمل
هذا احلق حرية طلب وتلقي ونقل املعلومات واالفكار
م��ن ك��ل ن��وع ،بغ�ض النظر ع��ن احل ��دود �شفهية كانت
او كتابية ،او يف �صورة فنية او عرب �أي و�سيلة من
اختياره.
•تنطوي ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة
 2م��ن ه��ذه امل��ادة على واج �ب��ات وم�س�ؤوليات خا�صة
معها .ولذا يجب ان تخ�ضع لقيودحمددة ،غري ان هذه
القيود تنطبق فقط بح�سب القانون وتكون �ضرورية
لأجل:
•احرتام حقوق او �سمعة الآخرين.
•حماية االمن الوطني او النظام العام (ال�سلم العام)
او ال�صحة او االخالق العامة.
•وكنتيجة للم�صادقة على  ،ICCPRال يكون العراق
ملزما ببنود الـ  ICCPRمن حيث كونه قانونا دوليا
فقط ،بل ان��ه ملزم بهذه املعاهدة من خ�لال ت�شريعاته
املحلية.
•يف البداية ،الحظت املادة  19انه ،وبثماين ع�شرة
م��ادة ق�صرية ،ف��ان م�سودة القانون خمت�صرة للغاية،
وك�م��ا ي��وح��ي عنوانها ،ف��ان هدفها امل�ح��دد ه��و تزويد
ال�صحفيني على وجه اخل�صو�ص بـ"احلماية" .ترحب
املادة  19باملغزى الوا�ضح مل�سودة القانون هذه املتمثل
يف تدعيم حماية ال�صحفيني يف ال�ع��راق .ويف الوقت
ذاته ،تالحظ املادة  19ان "حماية ال�صحفيني" امر غري
م�ألوف ن�سبيا بالن�سبة للت�شريع الوطني املتعلق باالعالم
والذي مييل عو�ضا عن ذلك اىل الرتكيز على ق�ضايا من

قبيل ت�شريع البث وحرية املعلومات يف احلقيقة ،ينظر
اىل "حماية ال�صحفيني" ،ال�سيما يف ح��االت ال�صراع
امل�سلح ،على ان��ه مبعث قلق العبني ال��دول�ي�ين الل�سن
الت�شريع املحلي .ومع ذلك فان ال�سياق اخلا�ص بالعراق
–حيث لقي عدد اكرب من ال�صحفيني ( )139م�صرعهم
منذ بداية العام  1992حتى اليوم من �أي بلد اخر يف
العامل وحيث توجد حالة نزاع م�سلح م�ستمرة ي�ستثري
اهتمام امل�شرعني الوطنيني ب�صورة مثرية للجدل فيما
يتعلق بحماية ال�صحفيني .مع ذلك ،فان ما يدعو للت�سا�ؤل
هو ما اذا كانت م�سودة القانون تفي بالهدف املعلن منها
حقا بحماية ال�صحفيني وبالتايل ،ينبع حتليل املادة
 19مل�سودة القانون من اال�سا�س املنطقي القائل بان
حماية ال�صحفيني تتطلب على وجه ال�ضرورة احلماية
الكاملة حلقوق االن�سان اخلا�صة بال�صحفيني ،وعلى
االخ�ص حرية التعبري التي تعتمد عليها ممار�سة املهنة
والدميقراطية ال�صحية .من وجهة نظر املادة  ،19فان
االخت�صار والرتكيز ال�ضيق مل�سودة القانون اخلا�ص
بحماية ال�صحفيني حتجب حقيقة ان ما حققته الكثري،
بل الغالبية ،البنود اال�سا�سية هو العك�س متاما قيود
جوهرية على حرية التعبري ال�صحفية وحقوق االن�سان
االخ��رى يف العراق يف وقت هو ا�شد ما يكون بحاجة
لتعزيزها .ومن وجهة نظر امل��ادة  ،19فان هذه القيود
على حرية التعبري ال�صحفية وحقوق االن�سان االخرى
هي انتهاك �صريح اللتزامات العراق القانونية الدولية.
•باتت ق�ضيتان ملحتان على ق��در م��ن اجل�ل�اء عند
التمعن يف بنود م�سودة القانون ه��ذه :اوال :اعطاء
االول��وي��ة الوا�ضحة يف م�سودة القانون لل�صحفيني
باعتبارهم حائزين على حقوق االن�سان عرب منحهم
م�ستوى اعلى من احلماية عن تلك املمنوحة لالفراد
االخرين يف املجتمع العراقي (انظر البنود اخلا�صة
بـ"االنتهاكات"�ضد ال�صحفيني واالجراءات التعوي�ضية)،
وثانيا ،القيود الكبرية املبا�شة وغري املبا�شرة املفرو�ضة
على ممار�سة حق حرية التعبري وذل��ك عرب بنود عدة
(على غ��رار تلك املتعلقة بحماية امل�صادر والرتخي�ص
الفعلية لل�صحفيني) وال�ت��ي ي�ب��دو ان�ه��ا تتعار�ض مع
الغر�ض اال�سا�سي من م�سودة القانون املتمثل يف حماية
ال�صحفيني.
•مالحظات حول م�سودة قانون حماية ال�صحفيني:
•يف هذا الق�سم ،ت�شرح املادة  19العيوب اجلوهرية
يف م �� �س��ودة ال �ق��ان��ون م��ن م �ن �ظ��ور ح �ق��وق االن�سان
ال��دول�ي��ة /م��ع تركيز خا�ص على حرية التعبري ،ومع
ابراز تو�صيات لتعديل م�سودة القانون.
•من وجهة نظر امل��ادة  ،19ينبغي ان تبد�أ م�سودة
القانون بتعزيز احلماية ال�ضعيفة حل��ق التعبري يف
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امل ��ادة  38م��ن الد�ستور ال�ع��راق��ي ،وذل��ك ع�بر التذكري
بالتزامات العراق الدولية فيما يتعلق بحقوق االن�سان
يف هذا احلق.
•التو�صية :يتعني ان تن�ص م�سودة القانون على ان
هدفها هو تنفيذ التزامات ال�ع��راق الدولية القانونية
اخلا�صة بحق حرية التعبري وبح�سب ما ن�صت عليه
املادة  19من .ICCPR
•تالحظ امل��ادة  19ان امل��دى او النطاق ال�شخ�صي
يف م�سودة القانون مقيد للغاية /اذ ان��ه ينطبق على
ال�صحفيني الذين يعرفون بانهم ال�شخ�ص الذي يعمل
ل�صالح (املنافذ) االعالمية امل�ق��روءة او امل�سموعة او
امل��رئ�ي��ة ،وال ��ذي ينتمي لنقابة ال�صحفيني العراقيني
(امل��ادة  )16واىل جانب مطالبة ال�صحفيني باالنتماء
اىل النقابة يف انتهاك حلق حرية التعبري (والذي �ستتم
مناق�شته بتف�صيل يف اجل��زء (د) ب��ادن��اه) ،يعك�س هذا
البند فهما �ضيقا لل�صحافة .واذا كانت م�سودة القانون
ترمي اىل حماية الطيف الكامل من ال�صحفيني ،فعليها
ان تن�ص ب�صورة وا�ضحة من مرحلة مبكرة بانها تنطبق
على كافة اال�شخا�ص املنخرطني يف العملية ال�صحفية.
•التو�صية :ينبغي ان تن�ص م�سودة القانون على
ان احلماية تنطبق على كافة اال�شخا�ص املنخرطني
يف العملية ال�صحفية لتقدمي املعلومات العامة ،مبن
فيهم املحررين واملعلقني والكتاب امل�ستلقني او العاملني
ب� ��دوام ج��زئ��ي وامل ��دون�ي�ن وامل��واط �ن�ين ال�صحفيني.
وينبغي ان تنطبق احلماية بغ�ض النظر عن ال�صيغة او
الو�سيلة مبا فيها الطبع او البث او ال�صيغ االلكرتونية
واالنرتنت والكتب .وينبغي ان ينطبق كذلك على كافة
اولئك املرتبطني بعالقة مهنية مع ال�صحفيني مبن فيهم
املنظمات االعالمية واملحررين والطباعني واملوزعني
ومزودي خدمات االت�صاالت.
•لقد قمنا برتتيب بقية ومعظم مالحظاتنا وتو�صياتنا
وف�ق��ا الرب�ع��ة موا�ضيع (�أ ):حماية ال�صحفيني( ،ب)
تعوي�ض ال�صحفيني امل�صابني وع��ائ�لات ال�صحفيني
املقتولني (ج) القيود املفرو�ضة على حقوق ال�صحفيني
(د) تنظيم مهنة ال�صحافة.

•حماية ال�صحفيني:
•توفر عدة بنود من م�سودة القانون "نظاما حلماية
ال�صحفيني" ال�سيما جت��اه الهجمات اجل�سدية تن�ص
امل��ادة  1م��ن م�سودة القانون على :يعترب �أي اعتداء
على ال�صحفي اث�ن��اء ت�أديته ملهامه ال�صحفية اعتداء
ي��رق��ى اىل االع �ت��داء بحق م��وظ��ف م��دين اث�ن��اء ت�أديته
لواجباته الر�سمية .وتتم معاقبة املعتدي وفقا الحكام

القانونية املن�صو�ص عليها (لالعتداءات �ضد) املوظفني
احلكوميني.
•توجد نقاط �ضعف ا�سا�سية عديدة يف هذه املادة،
اوال .توجد م�صطلحات عديدة يف هذا البند غري دقيقة
قانونيا او ف�ضفا�ضة ب�صورة مفرطة لي�س من الوا�ضح
ما هو معنى "اعتداء" والذي مل يتم تعريفه يف �أي مو�ضع
�آخ��ر مب�سودة القانون ،ومن الغم�ض ما اذا كان يعني
االعتداء اجل�سدي (على االرجح) او التدخل يف العمل
ال�صحفي .ان نطاق "الواجبات الر�سمية" غري وا�ضح
هو االخ��ر والفرق بني ،ان وجد الفرق ا�صال ،املوظف
املدين واملوظف احلكومي غري مبني كذلك ،ثانيا .يو�ضع
"�أي اعتداء على ال�صحفي" على قدم امل�ساواة القانونية
مع "االعتداء بحق موظف مدين اثناء ت�أديته لواجباته
الر�سمية" ،ويفرت�ض ان تكون االحكام بحق االعتداءات
�ضد ال�صحفيني هي ذاتها املن�صو�ص عليها قانونا فيما
يخ�ص االعتداءات �ضد املوظف احلكومي وهذا امر فيه
قدر من اال�شكال النه مينح على نحو وا�ضح درجة اكرب
من احلماية لل�صحفيني واملوظفني املدنيني /احلكوميني
ب��امل �ق��ارن��ة م��ع االف � ��راد االخ ��ري ��ن وذل� ��ك ع�ب�ر معاقبة
االعتداءات بحقهم على نحو ا�شد من غريهم .مع ذلك ال
يوجد مربر يف القانون الدويل حلقوق االن�سان لتمييز
حقوق ال�صحفيني ال��ذي ي ��ؤدون مهامهم بهذه الطريقة
فكافة الب�شر مت�ساوون يف احلقوق االن�سانية ،مثل حق
احلياة واحلرية �ضد التعذيب واملعاملة الوح�شية او
غري االن�سانية او املهنية ،ويجب على الدولة حماية هذه
احلقوق عرب ،من �ضمن ا�شياء اخرى ،ان�شاء حتقيقات
م�ستقلة وغري منحازة يف انتهاكات هذه احلقوق .ان
هذا البند ب�صيغته احلالية يتعار�ض مع التزامات العراق
مبوجب امل��ادة  26من  ICCPRاملتعلقة بامل�ساواة
ام��ام القانون واحلماية املت�ساوية مبوجبه ،وثالثا.
فان م�ستوى احلماية االعلى لل�صحفيني بالت�ساوي مع
تلك احلماية املمنوحة للموظفني احلكوميني يقو�ض
ب�صورة حمتملة ا�ستقاللية ال�صحفيني وبالتايل "دورهم
احليوي باعتبارهم عني الرقيب".
•التو�صية :يتعني تعديل امل ��ادة  1لتن�ص على ان
�سلطات ال��دول��ة ،مثل ال�شرطة ،تكون ملتزمة بالقيام
بتحقيقات م�ستقلة وغ�ير منحازة يف اي��ة جرائم �ضد
ال�صحفيني (من قبيل االعتداءات اجل�سدية والتهديدات
التي يتعر�ضون لها وح��االت اختفائهم) وك��ذا �ضد �أي
افراد يف العراق .وينبغي ان تكون مادة كهذه جزءا من
القانون العراقي بالفعل.
•تن�ص املادة  6من م�سودة القانون على :على الدولة
ان تن�شئ ق ��درة ف�ع��ال��ة حل�م��اي��ة ال�صحفيني واملنافذ
االع�لام�ي��ة ،والتحقيق يف اجل��رائ��م ال�ت��ي يتعر�ضون
لها.

•بينما تن�ص ه��ذه امل��ادة على نية الدولة يف ان�شاء
"قدرة فعالة" ،ال توجد ا�شارة اىل ما تنطوي عليه
ه��ذه ال �ق��درة الفعالة عمليا .ويتخيل للمرء ان هذه
القدرة ت�شمل نظاما حمكما بالكامل وفعاال من النظام
والقانون ي�ضطلع بحماية اجلميع يف العراق ،ولي�س
فقط ال�صحفيني (املعرفني ب�صورة �ضيقة) كما توحي
ه��ذه امل��ادة .ويف احلقيقة ،ف��ان للدولة واجبا ايجابيا
مبوجب القانون ال��دويل الن�شاء حتقيق م�ستقل وغري
منحاز وفعال يف االع�ت��داءات اجل�سدية جتاه �أي كان
�ضمن نطاق �صالحيتها واخت�صا�صها كدولة .وتتمثل
املع�ضلة املحتملة االخ��رى يف مفهوم "القدرة الفعالة"
منا هو معرب عنها يف هذه امل��ادة اذ ميكن ا�ستخدامها
لتقييد حقوق ال�صحفيني يف ممار�سة مهنتهم وااليهام
بـ"حمايتهم".
•التو�صية :يجب ان تن�ص امل��ادة  6على انه يتعني
على ال��دول��ة ان ت�ضمن ان يتم تعزيز ن�ظ��ام العدالة
اجلنائية (مب��ا فيه ال�شرطة واالدع ��اء ال�ع��ام وحمامي
ال��دف��اع وامل�ح��اك��م) على نحو واف لتمكينه م��ن القيام
بتحقيقات م�ستقلة وغري منحازة يف اجلرائم املرتكبة
�ضد ال�صحفيني واالفراد االخرين يف العراق .ويجب ان
تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.
•تن�ص املادة  7من م�سودة القانون على :تقوم اجلهات
االمنية بتحقيقات فورية يف حالة تعر�ض �أي �صحفي
الي ن��وع م��ن التهديد او االذى ،وت�ب��ذل ك��ل جهودها
ملعاقبة املتورطني يف ذلك.
•ت�ضع ه��ذه امل��ادة اجل�ه��ات االمنية يف قلب حماية

ال���ص�ح�ف�ي�ين وه� ��ي اجل� �ه ��ات امل �� �س ��ؤول��ة ع ��ن اج� ��راء
التحقيقات يف االعتداءات على ال�صحفيني وكذلك ،ما
يثري االزع��اج اك�ثر ،فان عليها "ان تبذل كافة جهودها
ملعاقبة املتورطني" .ميكن ان ي�شتمل تعبري "اجلهات
االمنية" على ال�شركات االمنية ،والتي كان لها ح�ضور
متزايد على وج��ه اخل�صو�ص يف ال�ع��راق من .2003
م��ع ذل���ك ،ي�ج��ب ان ي �ك��ون م��ن واج���ب اج �ه��زة فر�ض
القانون اململوكة للدولة ،مبعنى اخر ال�شرطة ،القيام
بتحقيقات م�ستقلة وغري منحازة وفعالة يف االعتداءات
او التهديدات بحق ال�صحفيني –او �أي �شخ�ص اخر-
وع�لاوة على ذل��ك لي�س من م�س�ؤولية اجلهات االمنية
معاقبة املتورطني يف االعتداء على االفراد ،بل ان هذه
م�س�ؤولية ح�صرية للنظام الق�ضائي املخت�ص ق�ضائيا
وامل�ستقل وغ�ي�ر امل�ن�ح��از وع�ل�ي��ه ان ي �ق��وم بجل�سات
ا�ستماع عادلة وعلنية لتقرير ما اذا كان املتهم مذنبا تو
بريئا دون ابطاء ،ويف حالة كان املتهم مذنبا ،فعليه كذلك
ا�صدار احلكم الق�ضائي تبعاللقانون.
•التو�صية :يجب تعديل املادة  7لتن�ص على انه يجب
على اجهزة فر�ض القانون التابعة للدولة ان جتري
حتقيقات م�ستقلة وغري منحازة يف اية جرائم تقرتف
بحق ال�صحفيني او �أي افراد اخرين يف العراق .ويجب
ان تن�ص هذه املادة كذلك على ان املتهم بارتكاب جرمية
�ضد �صحفي او �أي �شخ�ص اخر يكون م�ستحقا جلل�سة
ا�ستماع عادلة وعلنية جتريها حمكمة ذات اخت�صا�ص
وم�ستقلة وغ�ير منحازة او حمكمة ين�شئها القانون.
ويجب ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي
بالفعل.

•تعوي�ض ال�صحفيني امل�صابني وا�سر
ال�صحفيني املقتولني:
•على ارتباط وثيق بنظام حماية ال�صحفيني امل�شار
اليه يف امل��واد املبينة انفا ،توجد عدة م��واد ت�شكل مع
بع�ضها البع�ض نظاما لتعوي�ض �ضحايا االعتداءات
اجل�سدية الذين يت�صادف كونهم �صحفيني .تن�ص املادة
 9على :تكون الدولة م�س�ؤولة عن رعاية ا�سر �شهداء
ال�صحافة عرب منحهم املعا�شات املنا�سبة.
•توحي هذه امل��ادة بان الدولة م�ستعدة لرعاية ا�سر
ال�صحفيني الذين يقتلون اثناء ت�أديتهم لعملهم .وبينما
يبدو ه��ذا هدفا ج��دي��را بالثناء ،فلي�س ثمة م��ن �سبب
يدعو اىل تلقي ا�سر ال�صحفيني لفوائد خا�صة على
غريهم من االف��راد الذين مل يكونوا �صحفيني والذين
قتلوا اثناء ت�أديتهم ملهنهم املختارة.
•التو�صية :يجب حذف املادة .9
•تن�ص املادة  10من م�سودة القانون على :تخ�ص�ص
ال��دول��ة م��رت�ب��ات منا�سبة لل�صحفيني ال��ذي��ن ا�صيبوا
باعاقة ب�سبب عملهم ،اذا كانت االع��اق��ة اك�بر م��ن 50
باملائة.
•توحي هذه املدة بان الدولة �ستكون راغبة يف دعم
ال�صحفيني املعاقني فقط يف ح��ال �شكلت االعاقة اكرث
م��ن  %50ت�ف��رق ه��ذه امل ��ادة �ضد غ�ير ال�صحفيني (او
ك��اف��ة اال�شخا�ص املنخرطني يف االن�شطة ال�صحفية
وال��ذي��ن ال ينطبق عليهم تعريف ال�صحفي ال��وارد يف

م�سودة القانون) والذين باتوا معاقني وكذلك �ضد اولئك
الذين يعانون من اعاقة تقل عن  %50يتوقع ان يكون
من ال�صعوبة مبكان اثبات ما اذا كان حدد الـ %50قد مت
بلوغه يف حاالت الكثري من ال�صحفيني املعاقني ب�سبب
عملهم وت�شكل ه��ذه امل ��ادة مع�ضلة ك��ذل��ك م��ن منظور
ال�صحفيني الذين كانوا معاقني لكل او ملعظم حياتهم او
ا�صبحوا معاقني ال�سباب ال ترتبط بعملهم.
•التو�صية :يجب حذف املادة .10
•املادة ،11مثل املادة  9و 10من قبلها ،متنح فوائد
رع��اي��ة ك �ب�يرة لل�صحفيني يف ال �ع��راق ه��ي دون �شك
ت�ت�ج��اوز بكثري م��ا يتلقاه ال �ف��رد ال �ع��ادي يف العراق
وتن�ص املادة على :تكون الدولة م�س�ؤولة عن الرعاية
ال�صحية لل�صحفيني ،وتنفق على عالجهم داخل وخارج
ال�ب�لاد اذا تعر�ضوا ال��ص��اب��ة او اع��اق��ة ب�سبب عملهم
ال�صحفي.
•بينما يبدو من املغري قبول فوائد كهذه لل�صحفيني،
ت ��رى امل� ��ادة  19ان ال�صحفيني ي�ج��ب ان ال يحظوا
بامتيازات بهذه لطريقة بب�ساطة على ا�سا�س مهنتهم.
•التو�صية :يجب حذف املادة .11
•ج .القيود على حقوق ال�صحفيني
•ان لدى املادة  19خماوف جدية ب�ش�أن كرثة الطرق
التي تقل�ص بها م�سودة القانون حق ال�صحفيني يف
حرية التعبري.
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•فيما يت�صل بتوقيف واحتجاز ال�صحفيني ،تن�ص
امل��ادة  2من م�سودة القانون على :ال يحق توقيف او
احتجاز ال�صحفي ب�سبب عمله ك�صحفي اال مبوجب
امر من املحكمة وبعد اخطار نقابة ال�صحفيني العراقيني
ومب�شاركة ممثل عنها يف التحقيقات.
•للوهلة االوىل ،تبدو هذه املادة وك�أنها مدافعة عن
امل �ب��د�أ القائل بعدم ج��واز توقيف ال�صحفي بب�ساطة
ب�سبب قيامه بعمله او عملها املختار ك�صحفي بالطرق
املعتادة .وبعد قراءة متمعنة ،مع ذلك ،بدا من الوا�ضح
ان ه ��ذه امل� ��ادة تعني اك�ث�ر بت�شكيل م�ع��اي�ير حم��ددة
للظروف التي قد يتم توقيف او احتجاز ال�صحفي فعليا
فيها :فيجب ان بتوفر امر من املحكمة ،ويتعني اخطار
نقابة ال�صحفيني العراقيني ويجب ان ي�شارك ممثل
عن النقابة يف التحقيق بل وفوق ذلك فان هذه املعايري
االجرائية ال تفي باملتطلبات اال�سا�سية للتوقيف امل�شروع
مبوجب القانون الدويل حلقوق االن�سان ،اوال .ال يجوز
توقيف �أي كان فيما عدا ان كان التوقيف متما�شيا مع
القانون الوطني ،وثانيا فان تطبيق القانون الوطني
يجب ان ال يكون اعتباطيا .وعالوة على ذلك ،ال يوجد
ما يوحي بتوفر حد م�ستهدف من الظروف التي يجوز
فيها توقيف االفراد مثل "اال�شتباه املعقول" .وبناء على
نطاق القانون اجلنائي العراقي ب�ش�أن �سلطات فر�ض
القانون لتوقيف واحتجاز االف��راد يف العراق ب�صورة
اك�ثر �شموال ،ف��رمب��ا تعمل ه��ذه امل ��ادة يف ل��واق��ع على
ا�ضعاف حماية ال�صحفيني فيما يرتبط باالفراد االخرين
يف العراق ،بدال من العمل على تعزيزها.
•التو�صية :يجب ان تن�ص امل��ادة  2على انه ال يجوز ان
يتعر�ض ال�صحفي او �أي فرد اخر للتوقيف او االحتاجز
التع�سفي او االعتباطي .ويجب ان تن�ص كذلك على انه
ال يجوز حرمان ال�صحفي او �أي فرد اخر من حريته او
حريتها با�ستثاء يف حالة توفر اال�س�س وباالن�سجام مع
االجراءات التي ين�ص عليها القانون.
•تتطرق م�سودة القانون كذلك حلقوق ال�صحفيني
يف احل�صول على املعلومات .وتن�ص امل��ادة  3من م�سودة
القانون على :يكون لل�صحفي احل��ق يف الو�صول اىل
املعلومات املوجودة بحوزة االدارات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
العامة لنقلها اىل العامة .وال تكون هذه االجهزة خمولة
برف�ض طلب ال�صحفي احل�صول على املعلومات با�ستثناء
يف حالة كان االف�شاء عن هذه املعلومات �سي�سبب �ضررا
فادحا للم�صالح الوطنية ،ب�صورة اكرب مما كان �سيحدث
ل��و ابقيت ه��ذه املعلومات ط��ي الكتمان ،وحجبت عن
العامة.

•تثري العبارة االوىل االنطباع املبدئي بان لل�صحفيني
احل��ق يف احل���ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات ب �ح��وزة الدولة
وان بو�سعهم نقل ه��ذه املعلومات اىل العامة ويبدو
ان اجلملة الثانية تن�شئ نوع من االختبار للم�صلحة
العامة فيما يت�صل باال�ستثناءات اخلا�صة مببد�أ اف�شاء
املعلومات لل�صحفيني ،بالرغم من انها ف�ضفا�ضة ب�صورة
مفرطة .وطبقا للمعايري الدولية حول احلق يف الو�صول
للمعلومات ،فانه ينبغي تلبية كافة طلبات احل�صول على
املعلومات بغ�ض النظر عما اذا كانت الطلبات قادمة من
�صحفيني او افراد يف املجتمع والتي تقدم اىل اجلهات
العامة ما مل تثبت هذه اجلهات العامة ان املعلومات تقع
�ضمن نطاق مدى حم��دود من اال�ستثناءات بح�سب ما
ي�سمح به مبوجب اختبار من ثالثة اج��زاء ( :)1يجب
ان تكون املعلومات مرتبطة بهدف م�شروع من�صو�ص
عليه قانونا )2( ،يجب ان يهدد االف�شاء باحلاق ذى كبري
بهذا الهدف )3( ،يجب ان يكون االذى امللحق بالهدف
اكرب من امل�صلحة العامة التي تقت�ضي احل�صول على
هذه املعلومات .تخفق هذه املادة كلية يف ان تعك�س هذا
االختبار ذي االجزاء الثالثة اخلا�ص باال�ستثناءات يف
مبد�أ االف�شاء االق�صى.
•وفوق ذل��ك كله ،ال ت�شري امل��ادة  3اىل ما اذا كانت
حماية حقوق ال�صحفيني يف الو�صول اىل املعلومات
مب��وج��ب م �� �س��ودة ال �ق��ان��ون ه ��ذه تختلف ب� ��أي �شكل
م��ن اال�شكال ع��ن حماية ح��ق العامة ب�شكل او��س��ع يف
الو�صول اىل املعلومات بالرغم من انها توحي بذلك .ال
يوجد مربر ،مع ذلك ،الي اختالف يف معاملة ال�صحفي
واالف��راد من العامة باعتبارهم حاملني حلق الو�صول
اىل املعلومات.
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لل�صحفي مطالبة مبا هو �أكرث من جمرد حجة مبوجب
ال �ق��ان��ون ال��وط�ن��ي ل �ط��رد �صحفي ،ومب��وج��ب �أحكام
ق��ان��ون العمل ال��وط�ن��ي ،ف��ان �أرب ��اب العمل مطالبون
بتقدمي �أ�سباب �شرعية يف احل��د الأدن��ى للطرد ،ويف
حالة انهاء التعاقد دون �إب��داء �أ�سباب فانهم مطالبون
بحث التعوي�ض او �أي �إجراء من�صف منا�سب اخر ()32
ولذا يجب ان ال تنطوي هذه املادة على ان قانون العمل
ينطبق فقط بعد انتهاء مدة العقد ،فتلك القواعد يجب
ان تنطبق قبل واثناء العقد حتى يف حالة وجود حتكيم
بني ال�صحفي وامل�ؤ�س�سة.

•التو�صية :يجب تعديل املادة  3لتن�ص على انه من
حق اجلميع (�سواء �صحفيني او غريهم) يف الو�صول
اىل املعلومات .ويجب ان تن�ص امل��ادة كذلك على انه
ال يحق الي طرف ان يرف�ض اال�شارة اىل ان بحوزته
�سج ًال ،او يرف�ض التوا�صل باملعلومات ما مل يكن ال�ضرر
الذي �سيلحق بامل�صلحة املحمية يفوق امل�صلحة العامة
يف اف�شائه .ويتعني على الدولة كذلك تبني قانونا �شامل
حلرية املعلومات.
•تتعلق املادة  4من م�سودة القانون بجزء مكمل حلرية
التعبري "احد ال�شروط اال�سا�سية حلرية ال�صحافة"،
اال وه��و حماية امل �� �ص��ادر .فتن�ص امل ��ادة ع�ل��ى :يكون
لل�صحفي احلق يف عدم االف�ضاح عن م�صادر املعلومات
ما مل يكن ذلك �ضروريا للحيلولة دون وقوع جرمية او
للك�شف عن املتورطني (يف جرمية)� ،شريطة ان ي�صدر
ام��ر م��ن املحكمة املخت�صة ب�ه��ذه الق�ضية وال ي�سمح
باملطالبات بالتعوي�ض بعد مرور ثالثة ا�شهر على تاريخ
ال�صدور (المر املحكمة).

•التو�صية :يجب تعديل املدة  31لتن�ص على ان ال�صحفي
املوظف واالفراد املوظفني االخرين حمميني جتاه الطرد
املجحف مبوجب قوانني العمل الوطنية ،ويجب ان ت�شري
اىل ان هذه القوانني يجب ان تن�ص على ان ارباب العمل
مطالبون بتقدمي ا�سباب �شرعية للطرد ،ويف حالة انهاء
عمالة ال�شخ�ص دون ابداء اال�سباب ،فله حق التعوي�ض او
�أي اجراء من�صف منا�سب �آخر.

•توجد بنود اخرى حتكم مهنة ال�صحافة وتثري بع�ض
املخاوف ،فاملادة  14تن�ص على :يكون لل�صحفي احلق
يف ح�ضور امل�ؤمترات واجلل�سات العامة واالجتماعات
العامة من اجل ت�أدية عمله املهني.

•تتخلف ه��ذه امل ��ادة اىل م��ا دون امل�ع��اي�ير الدولية
واالقليمية والوطنية حول هذه الق�ضية .وتبعا للمبادئ
امل��و��ض��وع��ة �سلفا ح��ول ح�م��اي��ة امل �� �ص��ادر ال�صحفية،
فينبغي ان تن�ص املادة على ان لل�صحفي احلق يف عدم
الك�شف عن م�صادر املعلوما ،ما مل يكن ذل��ك �ضروريا
للحيلولة دون وق��وع جرمية ك�برى او خطرية (مثل
القتل او القتل اخلط�أ او اال�صابة البدنية ال�شديدة) او
للدفاع عن �شخ�ص متهم بارتكاب جرمية كربى ،و�إ�ضافة
اىل ذل��ك ينبغي ا�ستنفاد كافة ال�سبل الأخ��رى البديلة
ويجب ان تقام جل�سة ا�ستماع عادلة وعلنية لل�ص حفي
ذي ال�صلة قبل �إ�صدار الأمر بالإف�شاء.

•هذه املادة غري �ضرورية يف �أح�سن الأحوال ومقيدة
ب���ص��ورة حمتملة يف ا��س��و�أه��ا وذل��ك ان مت اال�ستناد
عليها لفر�ض قيود ال تلبي االختبار الثالثي امل�شار
اليه يف امل ��ادة 19 )3( .وم��ن املثري لالهتمام ان حق
ال�صحفيني يف االلتقاء مب�صادرهم ب�صفة �سرية ،وهي
الكيفية التي يلتقي فيها ال�صحفيون مب�صادرهم العادة،
لي�س معرتفا به يف هذه املادة.

•التو�صية :يجب تعديل امل��ادة ( )4لتن�ص على �أن��ه ال
يتعني على ال�صحفيني �إف�شاء هوية م�صادرهم ال�سرية
وامل��واد غري املن�شورة واملذكرات والوثائق �أو �أي��ة مواد
�أخ��رى من �شانها ان تك�شف معلومات عن م�صادرهم �أو
العمليات ال�صحفية ،ويجب ان تن�ص على ان �أي طلب
للح�صول على املعلومات يجب ان يكون مقت�صراً ب�صورة
�صارمة على اكرث احلاالت خطورة ويجب امل�صادقة عليه
فقط من قبل قا�ض م�ستقل يف جل�سة عادلة وعلنية
ويجوز بعده اال�ستئناف لدى �أي جهاز غري منحاز.

•�إن احتجاز املواد ال�صحفية يعترب تطف ًال مبا�شر ًا �أكرث
يف الن�شاط ال�صحفي من الأم��ر بالك�شف عن امل�صادر
ورمب��ا يعد �إج��راء �أك�ثر تطرف ًا لتحقيق غايات مماثلة،
ويف هذا ال�ش�أن تن�ص امل��ادة ( )5من م�سودة القانون
على" :ال يجوز م�صادرة معدات ال�صحفي با�ستثناء
يف حالة وج��ود �أم��ر م��ن املحكمة ،وت�ك��ون) امل�صادرة
(�ضرورية للحيلولة دون وقوع جرمية �أو �أثناء التحقيق
يف واحدة) جرمية.
•تبدو هذه املادة مفتوحة �إ�ساءة اال�ستغالل من قبل
�سلطات ال��دول��ة �إذ متنح �صالحيات وا�سعة ل�سلطات
ال��دول��ة وال�ت��ي ق��د ت��رغ��ب يف التعويل عليها م��ن دون
م�سوغ حقيقي على الإط�ل�اق او يف وج��ود م�برر غري
ك��اف م��ن �أج ��ل م �� �ص��ادرة م ��واد �أو م �ع��دات ال�صحفي
بذريعة �أن هذا �ضروري ملنع او للتحقيق يف جرمية.
ان تفتي�ش او احتجاز امل��واد ال�صحفية واحد من �أكرث
التدخالت و�ضوح ًا يف حرية التعبري وبالتايل يجب ان
تفي ب�شروط االختبار الثالثي املوجود يف املادة (.)3
�أو ًال :يجب �أن يكون التدخل من�صو�ص عليه بالقانون
وميكن الوفاء بهذا املتطلب فقط عندما يكون القانون
متاح ًا و"متت �صياغته ب��إح�ك��ام لتمكني امل��واط��ن من
�ضبط �سلوكه" .ثاني ًا :يجب �أن يكون التدخل يف �سبيل
ه��دف م���ش��روع .ان قائمة الأه ��داف يف امل��ادة ( )3من
 ICCPRح�صرية من حيث �أنه ال يجوز اعتبار �أي
�أهداف �أخرى م�شروعة ك�أ�سا�س لتقييد حرية التعبري.
وثالث ًا :يجب ان يكون التقييد �ضروري ًا كذلك لت�أمني
واحد من تلك الأهداف من حيث انه يجب ان تكون هناك
"حاجة اجتماعية ملحة" للتقييد ،وعالوة على ذلك يجب
�أن تكون الأ�سباب التي ت�سوقها الدولة لتربير التقييد"
ذات �صلة وكافية "ويجب ان يتنا�سب التقييد مع الهدف
املطلوب ،يفر�ض االختبار الثالثي عبئ ًا كبري ًا ب�صورة
مربرة على الدولة لتظهر �أن م�صادرة املواد ال�صحفية
كان فع ًال مالئم ًا يف تلك الظروف.
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•و�أخريا ت�ؤكد م�سودة القانون ب�صورة غري واقعية
على هيمنتها على ت�شريع ال�صحفيني يف امل ��ادة 15
ال �ت��ي ت �ق��ول :ال �ق��ان��ون ه��و ال���س�ل�ط��ة ال��وح �ي��دة على
ال�صحفيني يف ت�أديتهم لعملهم.

•وفق ًا لفل�سفة ت�شريع حقوق الإن�سان الإقليمية يجب
ان تظهر �إج� ��راءات مثل م���ص��ادرة �أو احتجاز املواد
ال�صحفية ب ��أن ال �ت��وازن ب�ين امل�صالح امل��وج��ودة على
املحك� ،أي حماية امل�صادر من ناحية والوقاية �أو معاقبة
اجلرمية من ناحية �أخرى قد متت املحافظة عليه ،يجب
ان تبدي ال�سلطات احلكومية ب�أن الأ�سباب التي تربر
التدخل يف حرية التعبري اخلا�صة بال�صحفي ذات �صلة
باملو�ضوع وكافية وذلك عرب �إظهار ان الإج��راء املتخذ
كان متنا�سب ًا ،ويجب كذلك الو�ضع يف االعتبار �أنه اىل
جانب انتهاك حق حرية التعبري ف�إن لوجود مادة تتعلق
مب�صادرة املعدات م�ضامني تتعلق بحق احرتام احلياة
اخلا�صة وحماية املمتلكات.
•التو�صية :يجب ان تن�ص املادة ( )5على ان �أي تفتي�ش
ملنزل ال�صحفي �أو ملكتبه يجب ان ال ت�ستخدم لاللتفاف
ح��ول القواعد اخلا�صة بحماية امل�صادر (امل�شار �إليها
ب�أعاله) ويجب افرتا�ض انها غري �شرعية ،يجب ان ت�شري
امل��ادة اىل ان على الدولة عبء �إظهار ان �أي تفتي�ش او
احتجاز من�صو�ص عليه بالقانون و�أنه مت �سعي ًا وراء هدف
م�شروع و�أنه كان �ضروري ًا ومتنا�سب ًا مع الظروف .ويجب
ان ين�ص كذلك على ان �أية مواد مت احل�صول عليها عرب
انتهاك قواعد حماية امل�صادر ال ميكن قبولها كدليل يف
�أي �إجراء ق�ضائي.

•بدون م�سا�س بالتحديات املاثلة �أمام حماية امل�صادر
يف امل ��واد ( )4و( )5ت�ف��ر���ض امل ��ادة ( )8م��ن م�سودة
القانون قيود ًا على حرية التعبري اخلا�صة بال�صحفيني
والتي يبدو انها حتى �أكرث عر�ضة لإ�ساءة اال�ستخدام
بوا�سطة ال�لاع�ب�ين احلكوميني �إذا مت تبني م�سودة
القانون هذه تن�ص هذه املادة على :ي�سمح لل�صحفيني
بالقيام بعملهم من دون تدخل من طرف القوات الأمنية

ما مل يكن هناك م�سوغ م�شروع.
•يجب ان تلبي �أية قيود تو�ضع على حرية التعبري
اخلا�صة بال�صحفيني او �أي �أفراد �آخرين كافة املعايري
الواردة يف املادة ( )3من � ICCPRأو ًال يفي املتطلب
الب�سيط القائل ب�ضرورة وجود "م�سوغ قانوين" للقييد
وهو م�صطلح يخ�ضع على الأرجح لتف�سري ف�ضفا�ض من
قبل القوات الأمنية التي تت�صرف نيابة عن الدولة ،على
الإطالق بهذه املعايري.
•التو�صية :ينبغي تعديل امل��ادة ( )8لتن�ص على ان
لل�صحفيني وللأفراد الآخرين احلق يف حرية التعبري
و�أية قيود تو�ضع على هذا احلق يجب ان يكون من�صو�ص ًا
عليها بالقانون ولها هدف م�شروع و�ضرورية ومتنا�سبة.

•د .تنظيم مهنة ال�صحافة

•تعمل �سل�سلة من امل��واد يف م�سودة القانون على
تنظيم مهنة ال�صحافة وعند قيامها بذلك ف�إنها تتجاوز
كثري ًا الهدف املحدد حلماية ال�صحفيني ،ت�ؤ�س�س هذا
امل��واد نقابة ال�صحفيني العراقيني باعتبارها م�صدر
ال�سلطة وال�سيطرة على مهنة ال�صحافة وهي بذلك تعمل
على تهديد ا�ستقاللية ال�صحفيني �أكرث ما يثري املالحظة
هو ما تن�ص عليه املادة ( .)16ال�صحفي هو ال�شخ�ص
الذي يعمل (للمنافذ) الإعالمية املقروءة او امل�سموعة او
املرئية والذي ينت�سب لنقابة ال�صحفيني العراقيني.
•ت�شري ه ��ذه امل� ��ادة اىل �أن االن �ت �� �س��اب اىل نقابة
ال�صحفيني العراقيني �أم��ر �إل��زام��ي لكل م��ن يرغب يف
ان ي�صري �صحفي ًا بالعراق (ول�ك��ي ي�ستحق احلماية
مبوجب م�سودة القانون) ،وهكذا ف�إن هذه املادة ت�ؤ�س�س

�صيغة من نظام الرتخي�ص لل�صحفيني ب�صورة فعلية
وذلك يف انتهاك حلق حرية التعبري ،ويحق لأي كان ان
ميار�س مهنة ال�صحافة بغ�ض النظر عن امل�ؤهالت ،هذه
املادة ت�ضع قدر ًا كبري ًا من ال�سلطة ال�سيا�سية يف �أيدي
نقابة ال�صحفيني العراقيني وحتد ب�صورة حمتملة من
ا�ستقاللية كل ال�صحفيني الراغبني يف العمل يف العراق
يف �آن واح��د .ويف ه��ذا الإط��ار ت�شري امل��ادة ( )19اىل
فل�سفة ت�شريعية مقارنة حول هذا املو�ضوع من املحكمة
الأمريكية البيئية حلقوق الإن�سان ،فا�ستجابة للجدل
ال��ذي �أث��ارت��ه كو�ستاريكا وم��ؤي��دوه��ا ب ��أن اال�شرتاط
على ال�صحفيني ب ��أن ي�صريوا �أع�ضاء يف الكوليجيو
(وهي رابطة) �أمر م�شروع ،وجدت املحكمة الأمريكية
البينية ان الرتاخي�ص عرب القيود التي فر�ضت على
الو�صول لل�صحافة �أمر ي�ضر بال�سكينة العامة بد ًال من
ان يعززها وانه امر غري جمد يف حق العامة باحل�صول
على املعلومات وانه يف�شل يف الوفاء مبتطلبات اختبار
ال�ضرورة للقيود املفرو�ضة على حرية التعبري .وخل�صت
املحكمة الأمريكية البينية اىل ان وجود نظام يفر�ض
الع�ضوية الإج�ب��اري��ة يف راب�ط��ة م��ا ي��أم��ر بها القانون
من �أجل ممار�سة ال�صحافة كما تن�ص عليه املادة ()16
هو انتهاك حلرية التعبري ،وق��د دع��م ه��ذا املوقف على
امل�ستويني الدويل والوطني.
•التو�صية :يجب حذف املادة (.)16

•ثمة م��واد �أخ��رى مفادها رب��ط �أن�شطة ال�صحفيني
بالنقابة ،فعلى �سبيل امل�ث��ال تن�ص امل��ادة ( )12على:
يلزم ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية والأجنبية
ال�ع��ام�ل��ة يف ال��ع��راق ب��ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ع �ق��ود ع�م��ل مع
ال�صحفيني العاملني يف م�ؤ�س�ساتهم وفق ًا لال�ستمارات
املعدة من قبل نقابة ال�صحفيني العراقيني والتي تعدد

حقوق امل�ؤ�س�سة وامل��وظ��ف ،ويجب ت�سليم ن�سخة من
العقد اىل النقابة.
•ت�شري هذه املادة اىل ان كافة املنظمات الإعالمية العاملة
يف ال�ع��راق ملزمة بتوقيع عقود عمل مع ال�صحفيني
العاملني ل�صاحلها على �أ�سا�س "اال�ستمارات" املعدة
من نقابة ال�صحفيني العراقيني والتي حتدد احلقوق
ذات ال�صلة للمنظمة الإعالمية وال�صحفي .ونظر ًا لن
ك��ل املنظمات الإع�لام�ي��ة وال�صحفيني جم�ب�رون على
توقيع هذه العقود ،فيبدو ان توقيع عقد كهذا هو �شرط
لي�س فقط لعمل امل�ؤ�س�سة الإعالمية ولكن �أي�ض ًا ملهنة
ال�صحفي نف�سه ،وبالتايل ف�إن هذه املادة تفر�ض نظام
ت�سجيل �أم��ر واق��ع ول��و مع النقابة ،لقد ع�برت جهات
حقوق الإن�سان الدولية عن خماوفها من ان متطلبات
الت�سجيل على الإع�لام املطبوع "غري �ضرورية ورمبا
ي�ساء ا�ستخدامها ويجب تفاديها" ،وبح�سب درجة
التفا�صيل ال�شخ�صية لل�صحفيني املحتواة يف هذه
العقود وما �إذا كان يتم �إخبار ال�صحفيني بانه �سيتم
ت�سليمها اىل النقابة ،فلرمبا تعتدي هذه املادة كذلك على
احلقوق ال�شخ�صية لل�صحفيني.
•التو�صية :يجب حذف املادة (.)12

•كذلك تن�ص امل��ادة ( )13من م�سودة القانون على:
ال ي�سمح بطرد �أي �صحفي م��ن عمله با�ستثناء بعد
�إخ �ط��ار نقابة ال�صحفيني ب��دواف��ع ال �ط��رد ،ويف حال
قامت النقابة مبرحلة حتكيم بني ال�صحفي وامل�ؤ�س�سة
فعندها تنطبق البنود ال��واردة يف قانون العمل بعد
انتهاء مدة العقد.
•كلمة "دوافع" تعني حجج او ذرائع واملنظمة امل�شغلة

•ان القوانني االخ��رى على امل�ستوى الوطني مثل
قانون العمل وامل��دين واجلنايات والت�شريع (وعلى
امل�ستوى ال��دويل) مثل قانون حقوق االن�سان الدويل
والوثائق االن�سانية الدولية( -هي ذات �صلة بالت�أكيد
وتنطبق على عمل ال�صحفيني العاملني يف العراق
وااليحاء بخالف ذلك �أمر م�ضلل.
•التو�صية :يجب حذف املادة .15

•ملخ�ص للتو�صيات بالرتتيب الزمني
•يتعني ان تن�ص م�سودة القانون على ان هدفها هو
تنفيذ ال�ت��زام��ات ال�ع��راق الدولية القانونية اخلا�صة
بحق حرية التعبري وبح�سب ما ن�صت عليه امل��ادة 19
من ICCPR
•ينبغي ان تن�ص م�سودة القانون على ان احلماية
تنطبق على كافة اال�شخا�ص املنخرطني يف العملية
ال���ص�ح�ف�ي��ة ل �ت �ق��دمي امل �ع �ل��وم��ات ل �ل �ع��ام��ة ،مب��ن فيهم
املحررين واملعلقني والكتاب امل�ستقلني او العاملني
ب� ��دوام ج��زئ��ي وامل ��دون�ي�ن وامل��واط �ن�ين ال�صحفيني،
وينبغي ان تنطبق احلماية بغ�ض النظر عن ال�صيغة او
الو�سيلة مبا فيها الطبع او البث او ال�صيغ االلكرتونية
واالنرتنت والكتب ،وينبغي ان تنطبق كذلك على كافة
اولئك املرتبطني بعالقة مهنية مع ال�صحفيني مبن فيهم
املنظمات االعالمية واملحررين والطباعني واملوزعني
ومزودي خدمات االت�صاالت.
• يتعني تعديل املادة  1لتن�ص على ان �سلطات الدولة
مثل ال�شرطة تكون ملتزمة بالقيام بتحقيقات م�ستقلة
وغري منحازة يف اية جرائم �ضد ال�صحفيني من قبيل
االع �ت��داءات اجل�سدية والتهديدات التي يتعر�ضون
لها وح��االت اختفائهم وك��ذا �ضد �أي اف��راد اخرين يف
العراق .وينبغي ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون
العراقي بالفعل.
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• ي�ج��ب ان تن�ص امل ��ادة  2ع�ل��ى ان��ه ال ي�ج��وز ان
ي�ت�ع��ر���ض ال���ص�ح�ف��ي او �أي ف ��رد اخ ��ر ل�ل�ت��وق�ي��ف او
االحتجاز التع�سفي او االعتباطي ويجب ان تن�ص
كذلك على ان��ه ال يجوز حرمان ال�صحفي او �أي فرد
اخ��ر من حريته او حريتها با�ستثناء يف حالة توفر
اال�س�س وباالن�سجام مع االج��راءات التي ين�ص عليها
القانون.
• يجب تعديل امل ��ادة  3لتن�ص على ان��ه م��ن حق
اجلميع �سواء �صحفيني او غريهم يف الو�صول اىل
املعلومات ويجب ان تن�ص املدة كذلك على انه ال يحق
الي طرف ان يرف�ض اال�شارة اىل ان بحوزته �سجل،
او يرف�ض التوا�صل باملعلومات ما مل يكن ال�ضرر الذي
�سيلحق بامل�صلة املحمية يفوق امل�صلحة العامة يف
اف�شائه .ويتعني على الدولة كذلك تبني قانون �شامل
حلرية املعلومات.
• يجب تعديل املادة  4لتن�ص على انه ال يتعني على
ال�صحفيني اف�شاء هوية م�صادرهم ال�سرية ،واملواد
غ�ير امل�ن���ش��ورة وامل ��ذك ��رات وال��وث��ائ��ق او اي��ة مواد
اخ��رى من �ش�أنها ان تك�شف معلومات عن م�صادرهم
او العمليات ال�صحفية ،ويجب ان تن�ص على ان �أي
طلب للح�صول على املعلومات يجب ان يكون مقت�صرا
ب�صورة �صارمة على اك�ثر احل��االت خ�ط��ورة ويجب
امل�صادقة عليه فقط من قبل قا�ض م�ستقل يف جل�سة
عادلة وعلنية ويجوز بعده اال�ستئناف لدى �أي جهاز
غري منحاز.
•يجب ان تن�ص امل��ادة  5على ان �أي تفتي�ش ملنزل
ال�صحفي او ملكتبه يجب ان ال ت�ستخدم لاللتفاف
حول القواعد اخلا�صة بحماية امل�صادر امل�شار اليها
ب��أع�لاه ويجب اف�ترا���ض انها غري �شرعية ويجب ان
ت�شري امل ��ادة اىل ان على ال��دول��ة ع��بء اظ�ه��ار ان �أي
تفتي�ش او احتجاز من�صو�ص عليه بالقانون وانه مت
�سعيا وراء هدف م�شروع وانه كان �ضروريا ومتنا�سيا
مع الظروف ،ويجب ان ين�ص كذلك على ان �أي مواد
مت احل�صول عليها عرب انتهاك قواعد حماية امل�صادر ال
ميكن قبولها كدليل يف �أي �إجراء ق�ضائي.
• يجب ان تن�ص املدة  6على انه يتعني على الدولة
ان ت�ضمن ان يتم تعزيز نظام العدالة اجلنائية مبا
فيه ال�شروط واالدعاء العام وحمامي الدفاع واملحاكم،
على نحو واف لتمكينه من القيام بتحقيقات م�ستقلة
وغ�ير منحازة يف اجل��رائ��م املرتكبة �ضد ال�صحفيني
والأف ��راد الآخ��ري��ن يف ال�ع��راق ،ويجب ان تكون مادة
كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.
•يجب تعديل امل��ادة  7لتن�ص على ان��ه يجب على
�أج��ه��زة ف��ر���ض ال �ق��ان��ون ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��دول��ة ان جتري
حتقيقات م�ستقلة وغري منحازة يف �أية جرائم تقرتف
بحق ال�صحفيني او �أي �أفراد �آخرين يف العراق ويجب
ان تن�ص هذه املادة كذلك على ان املتهم بارتكاب جرمية
�ضد �صحفي �أي �شخ�ص �آخ��ر يكون م�ستحقا جلل�سة
ا�ستماع عادلة وعلنية جتريها حمكمة ذات اخت�صا�ص
وم�ستقلة وغ�ير منحازة او حمكمة ين�شئها القانون
ويجب ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي
بالفعل.
•يجب حذف املادة .9
•يجب حذف املادة .10
•يجب حذف املادة .11
•يجب حذف املادة .12
•يجب تعديل امل��ادة  13لتن�ص على ان ال�صحفي
امل��وظ��ف والأف� ��راد امل��وظ�ف�ين الآخ��ري��ن حمميني جتاه
الطرد املجحف مبوجب قوانني العمل الوطنية ،ويجب
ان ت�شري اىل ان هذه القوانني يجب ان تن�ص على ان
�أرب��اب العمل مطالبون بتقدمي �أ�سباب �شرعية للطرد،
ويف حالة �إنهاء عمالة ال�شخ�ص دون �إب��داء الأ�سباب،
فله حق التعوي�ض او �أي �إجراء من�صف منا�سب �آخر.
•يجب حذف املادة .14
•يجب حذف املادة .15
•يجب حذف املادة .16

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

الـحـــريـات اوال

كاريكاتري

العدد ()2113ال�سنة الثامنة -االربعاء ( )27ني�سان 2011
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

ب�سام فرج

