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حماية الحياة الخاصة لمشخصيات العامة وفق قانون 
  2011/لعام 108اإلعبلم السوري رقم 
 

 د. كنده الشماط

 الممخص
حرص المشرع السوري في التشريعات التي أصدرىا عمى حق األفراد في حماية حياتيم الخاصة، وقد 

اىتمام من قبل الجميور أفرد نصًا خاصًا بالشخصيات العامة في قانون اإلعبلم، التي تعدُّ محل 
 ن خبلل الميام التي تقوم بيا..كونيا تقع في دائرة الضوء م

وفي الواقع فإن ىذه الشخصيات تتمتع بالحق في الخصوصية، إال أن ىذا الحق ليس بالقدر ذاتو 
الذي يمنح لمشخص العادي، وىو ما يثير تساؤالت عن مفيوم الشخصية العامة ومدى تمتعيا 

 ا نطاق ىذا الحق؟ وما الحماية القانونية المقررة ليا في مواجية اإلعبلم؟بالخصوصية؟ وم
الذي يعدُّ األساس القانوني لتحديد الحماية  2012ذلك كّمو ضمن إطار قانون اإلعبلم السوري لعام  

 المقررة لخصوصية ىذه الشخصية.
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 مخطط البحث:
 المقدمة

 الخاصة لمشخصيات العامةالمبحث األول: نطاق الحق في الحياة 
 .المطمب األول: مفيوم الشخصيات العامة

 .لشخصيات العامةى الإالمطمب الثاني: عناصر الحق في الحياة الخاصة بالنسبة 
 .المبحث الثاني: الحماية المدنية لخصوصية الشخصيات العامة

 .المطمب األول: مسؤولية اإلعبلمي
 المطمب الثاني : دعوى الرد والتصحيح.

   .: دعوى التعويضالثالثالمطمب 
 .الخاتمة

 :المقدمة
حرية اإلعبلم وحق الفرد بحماية خصوصياتو وحق الجميور بالمعرفة واالطبلع ثالوث ميم، تدور ضمنو 
مجموعة من المبادئ التي تحكم كل جزئية من الجزئيات السابقة، وبمقدار ما نفسح المجال أمام 

حقو في المعرفة واالطبلع، إال أن ذلك قد يؤدي إلى التضييق عمى اإلعبلم بمقدار ما نتيح لمجميور 
خصوصيات األفراد، وبالمقابل فإن حرمة خصوصية األفراد من شأنيا أن تحد من حرية اإلعبلم وحق 
الجميور بالمعرفة واالطبلع، لذلك كان من الضروري أن تضبط التشريعات ىذه المسألة، وتخمق حالة 

 .توازن بين ىذه الحقوق
وقد حذا المشرع السوري حذو التشريعات المقارنة التي أقرت الحق في الحياة الخاصة كحق دستوري، 

( نصًا خاصًا بحرمة الحق في الحياة الخاصة لممواطنين، 2012ِإْذ  أفرد الدستور السوري النافذ لعام )
 .لمحياة الخاصة حرمة يحمييا القانون" -1( منو عمى أن:"36/1إذ نصت المادة )

( من الدستور السوري عمى أن:" كل اعتداء عمى الحرية الشخصية أو عمى 54كما نصت المادة )
حرمة الحياة الخاصة أو غيرىا من الحقوق والحريات العامة التي يكفميا الدستور جريمة يعاقب عمييا 

 القانون".
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د حرية اإلعبلم، ومن ومن ىذا المنطمق فإن المشرع ذىب إلى تعميق الحق في الخصوصية، كما أنو أك
 ىنا كان البدَّ من تحديد النطاق الذي يمكن لئلعبلم العمل ضمنو الحترام المبادئ الدستورية.

حرية اإلعبلم وحق  2011( لعام 108وبالمقابل كفل قانون اإلعبلم السوري الصادر بالمرسوم رقم )
العامة كونيا تتعرض أكثر من  األفراد بحرمة خصوصياتيم، من خبلل تبنيو أحكامًا خاصة بالشخصيات

 غيرىا لمحمبلت اإلعبلمية، ولذلك كان من الضروري تحديد إطار النشر والنقد المسموح بو.
ولمحماية المقررة ة لمشخصيات العامة في مبحث أول، وفيما يأتي نعرض لنطاق الحق في الحياة الخاص

 ليا في قانون اإلعبلم في مبحث ثاٍن. 

 أىمية البحث:
مب التشريعات المقارنة إلى االعتراف بحق االفراد في حماية حياتيم الخاصة، وبالمقابل فإن ىذا تتجو أغ

الحق كسواه من الحقوق مقيد بحدود، بعضيا يرتبط بصفة الشخص ِإْذ تم التمييز بين الشخص العادي 
ية وبين الشخص المشيور، وبعض ىذه القيود ترتبط بحقوق وحريات أخرى تأتي في مقدمتيا حر 

اإلعبلم، ونظرًا إلى ضرورة تحديد مفيوم الشخصية العامة وحدود حرية اإلعبلم فيما يتعمق بالحياة 
لعام  108الخاصة ليذه الشخصية، فقد عرضنا في ىذا البحث لموقف قانون اإلعبلم السوري رقم 

 من حرمة الحياة الخاصة، وحدود النشر المتعمق بيا. 2011
 ية خصوصيات الشخصيات العامة في مواجية اإلعبلم.كما َعَرَض ىذا البحث لحما

 إشكالية البحث:
 َطَرَح ىذا البحث إشكاليات تتعمق بـ:

 مفيوم الشخصية العامة. -

 مفيوم الحياة الخاصة لمشخصية العامة. -

 حدود الحياة الخاصة لمشخصيات العامة. -

 خصوصيات الشخصية العامة.، وحماية 2011لعام  108العبلقة بين قانون اإلعبلم السوري رقم  -

 المبحث األول: نطاق الحق في الحياة الخاصة لمشخصيات العامة
طبلع عمى خصوصيات الغير رغب في االيأبرز خصائص اإلنسان، فكثيرًا ما من  طبلعحب المعرفة واال

 مادةٌ ىي الحياة الخاصة لممشاىير  ِإْذ ِإنَّ وأسراره، ويختمف حيز ىذا االىتمام باختبلف األشخاص، 
خصبة خاصة لوسائل اإلعبلم، وىو ما يشكل األساس في ضرورة تحديد مفيوم الشخصية العامة من 
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قانون  ىو ما نعرض لو في إطار، و ياجية، ومن جية أخرى تحديد نطاق الحق في الحياة الخاصة ل
 ين:تيتذلك في المطمبين اآل، و 2011( لعام 108اإلعبلم السوري الصادر بالمرسوم رقم )

 .العامة ةمطمب األول: مفيوم الشخصيال
 .العامة ةلشخصياى لإالمطمب الثاني: عناصر الحياة الخاصة بالنسبة 

 العامة ةالمطمب األول: مفيوم الشخصي
الشخصية  الوقوف عند مفيوم يغدو من الضروري العامة، ةتحديد نطاق خصوصيات الشخصيفي إطار 

 التعرض لخصوصياتيا؟مدى إمكانية ما ، ما المقصود بيا؟ و العامة
ال بد من اإلشارة إلى أن الشخصية العامة تنطوي تحت مفيوم الشخصية الشييرة، وما نحن  ،بدايةً 

 ي لمفيوم الشيرة، ومفيوم الشخصية العامة.أتبصدد البحث فيو ىو الشخصية العامة، وسنعرض فيما ي
يكون في وضع أو مركز يجعمو "كل شخص  الشخصية الشييرة بأنيا: وقد ذىب جانب من الفقو بتعريف

 ".(1)محطًا ألنظار الناس، ومحبًل لبلىتمام بشخصو
 وقد فيو، يعيش الذي الوسط في معروفاً  وتجعمو بالشخص، تمحق صفة :بأنيا يمبعض يعرفيافي حين 

 .2عالمية شيرة فتغدو كّميا اآلفاق تتجاوز أن أو محمية، شيرة الشيرة، ىذه تكون
كل من عاش عمى األرض يمكن أن يصبح بأنيا:  تعريفًا آخَر لمشخصية العامةفي حين أورد بعضيم 

شخصية تاريخية، وىو يغدو كذلك منذ المحظة التي يشير فييا المؤرخ إلى قول من أقوالو، أو فعل من 
 .(3)أفعالو، أو إلى مرحمة من مراحل حياتو

يكون في وضع أو مركز يجعمو محطًا "كل شخص ومن المبلحظ َأنَّ تعريف الشخصية العامة بأنيا: "
. والذي سبق أن أوردناه تعريف جامع مانع لمفيوم الشخصية "ألنظار الناس، ومحبًل لبلىتمام بشخصو

الشييرة، فقد وضع جممة من المعايير التي تمكن من تحديد ىذه الشخصية، ومن ىذا التعريف يمكننا 
 مبلحظة ما يأتي:

تكون الشيرة وليدة موىبة موجودة لدى  قدلشخص، وىذه الصفة الشيرة من الصفات التي تمحق با
 العمماء.. و أبطال الرياضة، و الشخص تجعمو محل اىتمام: مشاىير الفن، 

                                                           

 . 263ص -1791 -1ط -القاىرة -دار النيضة العربية -الحق في الخصوصية -حسام كامل األىواني أ.د. - 1
 .39د. مدحت رمضان ـ الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة ـ دار النيضة العربية بدون طبعة ـ ص  - 2
 .260أ.د. األىواني ـ مرجع سابق ـ ص -3
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 األشخاص الذين يتولون مواقعالشخص، وىو ما يشمل  شغمومنصب ي الشيرة بسببتكون  فقد وكذلك
 .وأعضاء الحكومة، البرلمانيون قادة األحزاب السياسية،و  سياسية وحكومية: رؤساء الدول،

ىذه الصفة تجعل صاحبيا في مركز استثنائي من حيث متابعة الغير لو، ومتابعة أخباره، وىذا المركز  -
 .(4)االستثنائي ىو الذي يجعل صاحبو محبًل لبلىتمام من قبل الغير

وفق ما سبق وفي معرض البحث في الشخصية الشييرة التي يدخل ضمنيا مجموعة من المشاىير، 
، وىي أحد أشكال الشخصيات مفيوم الشخصية العامة اإلشارة إليو، اقتصرنا في ىذا البحث عمى

 الشييرة.
الشخصية العامة في ىذا المجال تقتصر عمى الشخصيات الرسمية والسياسية البدَّ من اإلشارة إلى أن و 

بعض األشخاص الذين يرتبطون  وتمتد ىذه الصفة لتطال سواًء المعاصرة، أو الشخصيات التاريخية،
 بالشخصية العامة ) أفراد أسرة السياسي مثبًل(.

وفي الواقع فإن كون الشخصية من الشخصيات العامة، انطبلقًا من كونيا تتولى شؤون األفراد، أو تمثل 
كل ما يتعمق بتفاصيل  ىناك فضول ورغبة من الغير لمعرفة، و ريحة كبيرة منيم يجعميا تحت المجيشر 
 اتيا ويجعل حركتيا وسكناتيا تحت دائرة الضوء.حي

لدور الذي تقوم ى الإوما يجمع الشخصيات العامة قاسم مشترك، يكمن في أنيا تستقطب االىتمام نظرًا 
لمحصول عمى معمومات دقيقة قد تمس جوىر خصوصيات  دوماً بو، ولذلك نجد أن وسائل اإلعبلم تسعى 

 ىذه الشخصيات.  
 ن:ميماويحكم ىذه المسألة أمران 

، ومعرفة تفاصيل الشخصيات العامةطبلع عمى خصوصيات يكمن األول في حق الجميور بالمعرفة، واال
 ممكًا ألفراد الشعب. دُّ دقيقة عن حياتيم، حتى الخاصة منيا، كون ىذه الشخصيات تع

من الشخصيات العامة ال ينفي عنو  اعدَّ شخص م ِإْذ ِإنَّ ويتمثل الثاني في الحق في الحياة الخاصة، 
ال نكون قد  بما في ذلكحقو في االحتفاظ بجانب من حياتو الخاصة بعيدًا عن اطبلع الغير،  اإلعبلم، وا 

 من حقوقو األساسية. اً نزعنا عن الشخص حق
طبلع ونشر معمومات تتعمق بالحياة الخاصة من تحديد مدى حق اإلعبلمي باال ومن ىنا كان البدَّ 

نما ممك لمشعب، ومن حق لمش خصيات العامة، فمئن كانت الشخصية العامة ليست ممكًا لصاحبيا، وا 

                                                           
 .27-26رمضان ـ مدحت ـ مرجع سابق ـ ص  4
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د أىمية ما يريد معرفتو من منظوره، إال أن ذلك ال الجميور أن يعرف الكثير عن ىذه الشخصية، ويحدَّ 
 وفي ذلك ينقسم الفقو في اتجاىات ثبلثة: يمكن أن يؤخذ عمى إطبلقو،

 الشيرة تفقد صاحبيا الحق في الحياة الخاصة:  - االتجاه األول
فمن  من َثمَّ أن الشيرة تفقد صاحبيا الحق في حماية خصوصياتو، و إلى  (5)ىذا االتجاه نصارأ يذىب

دون قيود، والمبرر في ذلك أن أكثر الشخصيات  يتناول الحياة الخاصة لممشاىير، حق اإلعبلمي أن
من تفاصيل خصوصياتيم إلى  اً حو الشيرة، ويقدمون كثير شيرًة ىم أىل الفن، وىؤالء يسعون ن

الصحافة، وىدفيم في ذلك تحقيق انتشار أوسع، ال بل إنيم حين يدعون عمى وسائل اإلعبلم ويتيمونيا 
تحقيق المزيد من الشيرة، يدخل ضمن سعييم لكسب الجميور، و  بانتياك حياتيم الخاصة، فإن ذلك

وفي ،  يميل إلى عدم إخفاء خصوصياتو، وغالبًا ما يوافق عمى نشرىا كثير من األحيان فإن الفنان وفي
 .ذلك شيء من الصحة
إن الشيرة  إذلشخصيات العامة ومشاىير السياسة، ى الإ ذاتو بالنسبةالمستوى بإال أن المسألة ليست 

 من َثمَّ التي يتمتعون بيا ناجمة عن منصب تولوه، أو عن تبني تيار سياسي جعميم في دائرة الضوء، و 
 فإنيم ال يسعون لعرض حياتيم الخاصة لمنشر كحال المشاىير من أىل الفن. 

 اقتصار النشر عمى المعمومات المتعمقة بالحياة المينية والوظيفية فقط:    - االتجاه الثاني
 اً التوجو األول، الذي يحرم الشخصيات الشييرة من حرمة حياتيا الخاصة، نجد أن جانب نصاربمقابل أ

نزع ىذه الحرمة بشكل مطمق فيو شيء من المغاالة، فينالك اعتبارات  ذىب إلى أن (6)من الفقو خرَ آ
ن كان من المشاىير، بحرمة حياتو الخاصة، وىذه مراعاتيامن   بدَّ ال ، وتفترض أن يتمتع الشخص، وا 

 االعتبارات تكمن في:
من حق الشخص أن يتمتع بالسبلم الداخمي، وأن تصان خصوصياتو بحيث ال  نَّ إِ اعتبار أخبلقي: إذ  -

 خرقيا، واتخاذ حياتو الخاصة وسيمة لمطعن بالشخصية العامة. بيسمح لآلخرين 
اعتبار اجتماعي: إن الشيرة التي يتمتع بيا الشخص تنبع من الموقع الذي يحتمو والنشاط الذي  -

يور معرفة أخطائو وتصرفاتو، ولكن ضمن إطار النشاط العام، فإن من حق الجم من َثمَّ يمارسو، و 
 حياتو الخاصة.ب دون المساسو 

                                                           
 في مقارنة فقيية دراسة -الصحفي ومسؤولية الخاصة الحياة -حجازي مصطفى، وكذلك 154األىواني ـ مرجع سابق ـ ص  - 5
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وفي الواقع فإن ىذا الرأي ينسجم مع الغاية من نشر ما يتعمق بالحياة المينية والوظيفية لمشخصية 
صية العامة، وال ينطوي ذلك عمى إباحة الحياة الخاصة ليا، وال فرق بين الشخصية العامة والشخ

من حيث حماية خصوصيات كٍل منيما، والنشر ضمن نطاق النشاط الذي تقوم بو الشخصية العادية 
 العامة مباح، كون الحياة المينية والوظيفية من الحياة العامة وليست من الخصوصيات.

الكشف عن الخصوصيات دون إذن الشخص ال يكون إال في حدود  - االتجاه الثالث
 المصمحة العامة: 

إلى أن الحياة الخاصة لمشخص ىي ممك لو، دون تمييز بين الشخص  (7)ىذا االتجاه نصاريذىب أ
فبل حرمة آنذاك لمحياة الخاصة،  ةالعام ةصمحمالعام والشخص العادي، بشرط أال يتعارض ذلك مع ال

ي يمكن الكشف عن الخصوصيات دون إذن صاحبيا في حدود المصمحة العامة، وىذا الرأ من َثمَّ و 
إباحة الكشف عن جانب من الخصوصيات إنما يتعمق بالمصمحة العامة، وال يتعمق  نَّ إِ سميم إذ 

 .(8)بالشخص ذاتو
ىو معيار" المصمحة العامة"، فالخوض في الحياة الخاصة  تجاهىذا اال  نصارده أإذًا المعيار الذي حدّ 

 .المصمحة العامةيكون لمصمحة أولى بالرعاية، وىي 
ا إذا كانت نشر بعض جوانب خصوصيات السياسيين يتم ضمن معيار المصمحة العامة، أمَّ  فإن من َثمَّ و 

فإن ذلك ينطوي عمى اعتداء عمى  وكرامتيا، ىذه المعمومات تمس بسمعة الشخصية العامة
 بصمة. عامةالخصوصيات، وال يمت لمحياة ال

بين االتجاه الثاني،  2011( لعام 108قانون اإلعبلم السوري رقم ) مزج موقف المشرع السوري:
الذي يبيح النشر  المتعمق بإمكانية نشر المعمومات المتعمقة بالحياة المينية والوظيفية، واالتجاه الثالث،

:" حق المواطن في الحصول عمى 3/2إذا كان لممصمحة العامة" ويستنتج ذلك من نص المادة 
 عمقة بالشأن العام".المعمومات المت

وردت ىذه المادة في معرض تحديد المبادئ التي يقوم عمييا العمل اإلعبلمي في الجميورية  وقد
طبلع مباحة، فيما يتعمق بالشأن العام، وىو فإن حق الجميور بالمعرفة واال من َثمَّ العربية السورية، و 

د ذلك ليشمل الشخصيات التي تمارس نشاطًا ذلك يعني قضايا الشأن العام، أم يمت ىلتساؤل  الما يثير 
 عامًا؟

                                                           
 .35-34ص -0875 -0ط -القاىرة -دار النيضة العربية -الحق في الصورة -سعيد جبر - 7

 .154ص -مرجع سبق ذكره –األىواني ، وكذلك راجع: د. 010ص -مرجع سابق -حجازي - 8



 2011لعام 101حماية الحياة الخاصة لمشخصيات العامة وفق قانون اإلعبلم السوري رقم 

05 
 

 عنوفي الواقع إن العبارة جاءت مطاطة في ىذا المجال، فمن حق المواطن السوري أن يعرف معمومات 
أن  معالقضايا المتعمقة بالفساد، وبالمقابل لو الحق بمعرفة مصادر ثروة بعض الشخصيات العامة، 

 خل ضمن نطاق الحياة الخاصة.، من حيث المبدأ، تدالذمة المالية
"يحظر عمى  عمى أنو: إذ نصتمن القانون المذكور،  13ىذه اإلشكالية قد حمت في المادة َأنَّ إال 

مساسًا بالخصوصية الشخصية توجيو نقد أو نشر  وال يعدُّ  ،اإلعبلمي أن يتعرض لمحياة الخاصة لؤلفراد
كون المحتوى اإلعبلمي وثيق الصمة بأعماليم معمومات عن المكمفين بعمل أو خدمة عامة عمى أن ي

 المصمحة العامة".  ومستيدفاً 
الحق بالنقد ونشر معمومات عن المكمفين بعمل أو بخدمة  ديتضح من النص السابق أن المشرع لم يع

عامة من قبيل المساس بالحياة الخاصة، متى كان ذلك وثيق الصمة بأعماليم من جية، ومن جية 
 الح العام. أخرى يستيدف الص

إال أن المشرع السوري قصر مفيوم الشخصية العامة عمى المكمفين بعمل أو بخدمة عامة، ولم يستخدم 
نَّما استخدم مصطمح " المكمفين بعمل أو خدمة عامة"  . (9)مصطمح" الشخصية العامة" وا 
من تحديد نطاق الحق  بعد عرضنا لمفيوم الشخصية العامة، ومدى إمكانية التعرض لخصوصياتيا، البدَّ 

 تحديد ما يمكن نشره، وما ال يمكن نشره. من َثمَّ في الحياة الخاصة لمشخص العام، و 

 لشخصيات العامةى الإالمطمب الثاني: عناصر الحق في الحياة الخاصة بالنسبة 
ن مع أن القانو، في معرض تحديد المقصود بالحياة الخاصة، فميمةحقيقة خطا المشرع السوري خطوة 
عمى حماية طائفة من الحقوق تحت مسمى" الحقوق المبلزمة  52المدني السوري قد نص في المادة 

لمشخصية" ومنيا الحق في الحياة الخاصة، إال أن المشرع لم يحدد المقصود بيذه الحقوق بشكل عام، 
لعام  108رقم  قانون اإلعبلم وىو ما تبلفاه المشرع فيوبالحق في الحياة الخاصة، بصورة خاصة، 

أنيا:" بيعرفيا عمى  ِإذْ وذلك في المادة األولى من الفصل األول،  ؛لمخصوصية اً تعريف أورد  ِإذْ  2011
في  ،حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائمية ومراسبلتو وسمعتو وحرمة منزلو وممكيتو الخاصة

 عدم اختراقيا أو كشفيا دون موافقتو".

                                                           
لعام  85وقد كان المشرع المصري أكثر وضوحًا في حماية خصوصيات الشخصية العامة في قانون تنظيم مينة الصحافة رقم  9

 الصمة وثيق التناول كان إذا إال.. العامة الشخصيات مسمك يتناول أن لمصحفي يجوز ال»منو عمى أنو: 10 المادة تنصِإْذ  0885
 ...« العامة المصمحة ومستيدفاً  بأعماليم
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الحياة و  -، قد تضمن: األسرار الشخصيةالمادة األولىومن الواضح أن مفيوم الخصوصية، وفق 
يكون المشرع السوري قد تبنى ومن َثمَّ ممكيتو الخاصة، و  -المسكن -السمعةو  -المراسبلتو  -العائمية

سبيل مذىبًا في تعريف الخصوصية من خبلل عرض مكوناتيا، ونرى ىنا أن ىذه المفردات وردت عمى 
 الخصوصية تنطوي عمى أمور أخرى، كالحالة الصحية مثبًل. ِإنَّ المثال ال الحصر، إذ 

طبلع والتجسس االيقتصر عمى  الذي يمكن أنمنع المشرع السوري اختراق ىذه الخصوصيات، و  وقد
 الذي يعني نقل المعمومة الخاصة لمغير. بالنشر وقد يكون فقط، 

إن  ِإذْ لشخصيات العامة، ى الإلحق في الحياة الخاصة بالنسبة نطاق ا عن ذلك كمو يطرح تساؤالً 
 التعريف السابق يحدد مفيوم الحياة الخاصة بشكل عام.

إن التوجو الذي تبناه المشرع السوري يوضح بأن المبدأ األساس ىو حرمة الحياة الخاصة لؤلشخاص 
 -:" 2011لعام  108وري رقم من قانون اإلعبلم الس 4/4بصورة عامة، وىو ما ورد في نص المادة 

 احترام خصوصية األفراد وكرامتيم وحقوقيم واالمتناع عن انتياكيا بأي شكل من األشكال". 
واالستثناء عمى ذلك تحديد نطاق الخصوصية مرىون بصفة تمحق الشخص، وىي العمل العام، وىنا 

شرع السوري من الخصوصيات الم عّدىامدى تمتع الشخصية العامة بالمسائل التي  عن نطرح تساؤالً 
 ( من الفصل األول؟1في نص المادة)

 نَّ ا ِ في الواقع إن الحالة الصحية لرجل السياسة ليست من الحياة الخاصة، و  (10) الحالة الصحية: -
مدى  عنرئيس الدولة مثبًل مصاب بمرض ما، أو معرفة معمومات  : ىلمن حق الجميور أن يعرف

قدرتو الصحية عمى متابعة األعمال الممقاة عمى عاتقو، إذًا من حق الجميور معرفة أدق المعمومات 
 . (11)الصحية الخاصة برجال السياسة

إن معرفة الحالة األسرية والعائمية لمشخص  الحالة المدنية واألسرية لمشخصية العامة: -
شخص رئيس الدولة، ىي من المعمومات التي يرغب الجميور بمعرفتيا، إذ غالبًا ما  السيَّماالعام، و 

بالنسبة إلى من الخصوصيات  دُّ ميوليم، وىذه المعمومات ال تعو دراستيم، و عدد األوالد، عن توجو أسئمة 
تفاصيل بعض ، بالمقابل فإن أي شخص سواًء كان من األشخاص العاديين أم من الشخصيات العامة

                                                           
تعدُّ الحالة الصحية من عناصر الحياة الخاصة لمشخص وفق ما ذىب إليو الفقو المقارن لمزيد من االطالع راجع مصطفى عبد  10

معة حماية التاريخ المرضي لمشخص، بحث منشور في مجمة البحوث القانونية واالقتصادية التي تصدر عن جا -الحميد عدوي 
 38-37ص -مرجع سابق -.وكذلك جبر141ـ ص  0883السنة الثالثة ـ  5المنوفية ع
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إن  إذأنيا ال تيم الجميور بشيء،  السيَّمامن الخصوصيات التي ال يجوز نشرىا، و  دُّ الحياة العائمية تع
عائمية، أو قضايا تتعمق بعدم اإلنجاب، أو قرار االنفصال ليست من القضايا التي تتصل  توجود مشكبل

لفضول الذي يدفع بكثير من نتجاىل حب ا الّ بنشاط الشخصية العامة في قضايا المجتمع، إال أنو يجب أ
األشخاص إلى تتبع تفاصيل الحالة العائمية لمشاىير السياسة، وقد يأخذ ىذا الفضول شكل انتياك 

نما يشمل ذلك أفراد األسرة كافة.  لمحياة الخاصة ليس فقط لمسياسي، وا 

والكتابية(  الياتفيةالمحادثات الشخصية ) دُّ تع :(12)المراسبلت الكتابية والمحادثات الياتفية -
ال  من َثمَّ من المسائل التي تدخل في الحياة الخاصة لمشخص، بغض النظر عن الموقع الذي يشغمو، و 

يجوز التجسس أو التنصت عمى المحادثات الياتفية ومراسبلت السياسيين، ويمتد ذلك ليشمل وسائل 
اتف المحمول، وفي الواقع فإن الرسائل النصية المرسمة عبر اليو االتصال الحديثة كالبريد االلكتروني، 

ة، لمراسبلت التقميديى الإحماية المراسبلت عبر وسائل االتصال الحديثة أولى بالرعاية منيا بالنسبة 
( منو عمى أن:" يقوم العمل 4ينص قانون اإلعبلم السوري في المادة)كونيا أكثر خصوصية وحميمية، و 

المحتويات اإلعبلمية التي ليست ليا صفة المراسبلت اإلعبلمي عمى استخدام الوسائل اإلعبلمية لوضع 
 الشخصية في متناول عامة الجميور أو فئة منو..". 

فإن القانون قد حظر نشر أي محتوى إعبلمي لو صفة المراسبلت الشخصية، ويقصد  من َثمَّ و 
الن فييا الحديث "المراسبلت الكتابية أو المحادثات التي تجري بين طرفين، ويتباد بالمراسبلت الشخصية:

 ". (13)في أمور تعنييما، أو تعني أحدىما
قنية ويستوي األمر سواًء كانت المراسبلت تتم بشكل مباشر بين الطرفين، أو عبر وسائل االتصال الت

 نترنيت..(.الياتف، شبكة اإل المعاصرة )
ات التي يفترض أن من الواجب عدَّهُ وفي ذلك يكون المشرع السوري قد منع نشر المراسبلت الشخصية، و 

 تقع عمى عاتق اإلعبلمي.
في حين أن المراسبلت العادية والرسمية تخضع لمسرية في حالة كانت تتعمق بقضايا تتصل بأمور 

 الدولة التي تفترض السرية.

                                                           
 شمس عين لجامعة مقدمة دكتوراه رسالة ـ السياسية النظم في الشخصية الحريات عمى التكنولوجي التطور أثر -مبدر الويس  - 12

 .12ص -0871 ـ

 .151ص -مرجع سابق -الشماط - 13
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من حيث المبدأ فإن الذمة المالية من القيم التي تدخل في نطاق الحق في  (14) :الذمة المالية -
من خبلليا يمكن تحديد الوضع المالي لمشخص في زمن محدد، ويدخل ضمنيا: ِإْذ الحياة الخاصة، 

المعامبلت و  -الديون المترتبة عميوو  -االتفاقات المالية التي يمكن أن يجرييا الشخصو  -الدخل المالي
 المالية الثابتة والطارئة...

األعمال والشخصية العامة، فأما  من اإلشارة إلى أن المسألة تختمف من الشخص العادي إلى رجل والبدَّ 
لشخص العادي فبل تشكل ذمتو المالية مادة خصبة تثير الفضول لمعرفة معمومات عنيا، ى الإبالنسبة 

 ميمطبلع والمعرفة، وتطبيق بالمقابل فإن سرية الذمة المالية لرجل األعمال ترتبط بحق الجميور باال
 . (15)يوم شعار العصر لرجال االقتصادال دُّ لحرية اإلعبلم ومبدأ الشفافية الذي يع

ما تدخل في نطاق نّ ا  من الحياة الخاصة، و  دُّ لشخصيات العامة فإن الذمة المالية ال تعى الإأما بالنسبة 
الحياة العامة، وىو ما يبرر إمكانية المتابعة اإلعبلمية لمعرفة المعمومات المتعمقة بالثروة، والتكميف 

 الضريبي، ورقم الحساب.

اآلراء السياسية ليست  : ِإنَّ يي القوليمن البد :اآلراء السياسية والدينية لمشخصية العامة -
من الحياة الخاصة لمسياسيين ألنيا تشكل السمة البارزة ليم، فيي تدخل في صميم عمميم باألساس، 

 قضية معينة. ورؤيتو في  وىي توضح توجو  السياسي
في دولة ِإْذ لسياسيين وسواىم، ى الإمن الحياة الخاصة بالنسبة  دُّ تعوفيما يتعمق باآلراء الدينية فإنيا 

لدين سماوي، في حين أن ممارسة الشعائر الدينية  اً عمى الشخص أن يكون معتنق جبمثل سورية، ي
ضرورة أن تدخل ىذه القضايا في  حّتممن صميم عبلقة الشخص بالخالق، وىو ما ي دُّ واآلراء الدينية تع

 .16ي الحياة الخاصةنطاق الحق ف
سورية من الدول متعددة الطوائف  دُّ وفي الواقع فإن المشرع السوري قد لحظ ىذه المسألة، إذ تع

 قدأية معمومات ذات صمة بالقضايا واالتجاىات الدينية، و ْنَشَر أال تُ  حّتموالمذاىب واإلثنيات، وىو ما ي
 يحظر عمى الوسائل اإلعبلمية نشر.." عمى أنو:من قانون اإلعبلم السوري  ( 12نصت المادة )

                                                           
 .142مرجع سابق ـ ص  –مصطفى عبد الحميد عدوي  - 14
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أي محتوى من شأنو المساس بالوحدة الوطنية واألمن الوطني أو اإلساءة إلى الديانات السماوية  -1
 والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذىبية.

حريض عمى أي محتوى من شأنو التحريض عمى ارتكاب الجرائم وأعمال العنف واإلرىاب أو الت -2
 الكراىية والعنصرية".  

لشخصيات العامة مقيد بالمقارنة مع األفراد ى الإيتضح مما سبق أن نطاق الحياة الخاصة بالنسبة 
 .(17)نالعاديي

تجسد حرية فيي من القضايا الجوىرية،  دُّ طبلع تعاإلعبلم وحق الجميور بالمعرفة واال إذ إن حرية
ال نكون قد  ِإذْ الرأي والتعبير، وبالمقابل يجب أن نعترف لمشخصيات العامة بحد أدنى من الخصوصية، 

 من الحقوق المبلزمة لشخصو.ميم ، لكونو من القادة السياسيين، من حق اً جردنا شخص
صة من جية، ونرى أن المشرع السوري كان منطقيًا من حيث خمقو لمتوازن بين الحق في الحياة الخا

وحرية اإلعبلم من جية أخرى، إذ ال يجوز باسم الحريات أن نيدر خصوصيات اآلخرين، وبالمقابل ال 
 يمكن التشدد في إحاطة خصوصيات الشخصيات العامة بحرمة مطمقة.

من تحديد مسؤولية الصحفي في حال  ا وقد عرضنا لنطاق الحياة الخاصة لمشخصيات العامة، فبلبدأمَّ 
ذه الخصوصيات وانتياكو لقانون اإلعبلم الذي يفرض عميو بعض الحقوق التي تمثل القيود تعرضو لي

 القانونية التي ترسم عمل اإلعبلمي، حتى ال يتحول إلى وسيمة لمتشيير واإلساءة.

 المبحث الثاني: الحماية المدنية لخصوصية الشخصيات العامة
ي في الواجبات أتـخصيات العامة، وسنبحث فيما يلشى الإبالنسبة  ةاإلشارة إلى نطاق الخصوصي قتسب

الممقاة عمى عاتق اإلعبلمي في حال نشره لمعمومات تتعمق بيذه الشخصيات، ومن ثم سنبحث في 
المسؤولية التي تترتب عميو في حال اإلخبلل بيذه الواجبات، وما وسائل الحماية القانونية المدنية التي 

رقم  بحماية خصوصياتو، وذلك وفق أحكام قانون اإلعبلم السورييمكن لمشخص العام أن يطالب فييا 
 :ةتياآل الب، في المط2011لعام  108

 .المطمب األول: مسؤولية اإلعبلمي
 المطمب الثاني : دعوى الرد والتصحيح.

   .: دعوى التعويضالثالثالمطمب 
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 المطمب األول: مسؤولية اإلعبلمي
ن مبد  الشخصية العامة، ال ةفي حاالت التعرض لخصوصيفي معرض البحث في مسؤولية اإلعبلمي 

عرض لمنطاق الذي حدده قانون اإلعبلم في ىذه المسألة، وىو ما يدخل ضمن الواجبات الممقاة عمى 
 عاتقو.

ي:" يحظر عمى اإلعبلمي أن أت( من قانون اإلعبلم عمى ما ي13المشرع السوري في المادة) فقد نص
مساسًا بالخصوصية الشخصية توجيو نقد أو نشر معمومات  وال يعدُّ  ، اديتعرض لمحياة الخاصة لؤلفر 

 ومستيدفاً  ،عمى أن يكون المحتوى اإلعبلمي وثيق الصمة بأعماليم ،عن المكمفين بعمل أو خدمة عامة
 المصمحة العامة".

مي من المشرع قد حدد النطاق الذي يمكن لئلعبل ِإنَّ  :ومن تحميل نص المادة السابقة، يمكن القول
 خبللو التعرض لمشخصيات العامة.

ال يجوز نشر  ِإذْ حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد، وحظر التعرض ليا، بقرر المشرع مبدًأ عامًا يقضي  ِإذْ  -
 أية معمومات تمس خصوصياتيم.

د النطاق الذي حدَّ  وقدوبالمقابل فإن المشرع قد استثنى من ذلك النشر المتعمق بالشخصية العامة،  -
 مكن من خبللو نشر معمومات تتعمق بيا، وذلك من خبلل توفر شرطين:ي
 .توجيو النقد أو نشر معمومات عن المكمفين بعمل أو خدمة عامة -1
 المصمحة العامة. اً أن يكون النشر وثيق الصمة بأعماليم ومستيدف -2

تمييز، وىو ما يثير  عمى اإلعبلمي واجب احترام الحياة الخاصة لؤلفراد كافًة، ودون حّتموىو ما ي
بين الخصوصية، وبين حق  اً ق توازنمسؤوليتو في حال اإلخبلل بيذا الواجب، إال أن المشرع قد حقَّ 

فأورد استثناًء عمى ذلك النشر المتعمق بالشخصية العامة، وقد استخدم المشرع  ، الجميور باإلعبلم
بالمشرع أن يكتفي بمصطمح "  ىمساسًا بالخصوصية الشخصية.." وكان األجد السوري عبارة" وال يعدُّ 

الخصوصية" ألن كممة " الشخصية" ال تأتي بالجديد فبل وجود لخصوصية شخصية وأخرى غير 
أن الخصوصية تغني  معشخصية، وربما يعود ذلك إلى رغبتو في التشديد عمى حرمة الخصوصيات، 

 تدخل في باب التزيد.  ِإذْ عدم استخدام ىذه الصفة،  عن مصطمح الشخصية، وكان يفضل
 ويثور تساؤل ىنا: ما المقصود بالشخص المكمف بعمل أو خدمة عامة؟

تتصل بالشأن العام، كموظفي الدولة،  من الواضح أن المشرع اتجو لؤلشخاص الذين يؤدون أعماالً 
مف بعمل أو خدمة عامة يمكن أن يكون المك ِإنَّ  السياسيين، وىو ما يحتاج إلى تفصيل، إذو القضاة، و 
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 ِإنَّ  :، وىنا ال يمكن القولاً في محكمة النقض، أو وزير  اً في وزارة المالية، أو مستشار  اً بسيط اً موظف
 أو حساسة.  ميمةن يتولون وظائف ى ملإصغار الموظفين ىم تحت األضواء كما ىو الحال بالنسبة 

 حياتول اً ، وىو ما يجعل من الفعل انتياكاً عادي اً أو النقد شخص النشريطال  ىل :تقدير نَّ أَ  ناوفي اعتقاد
يعود تقديره لقاضي الموضوع،  ؟ وىذاالنشر شخصية عامة ضمن الحدود المقررة ىل يطالالخاصة، و 

ىذه  عنوفي الواقع فإن اشتراط أن يكون النشر لغاية المصمحة العامة سيؤدي إلى إزالة أي لبس 
 دُّ عقود تجارية يبرميا أحد المكمفين بعمل عام، ولمصمحتو الشخصية، ال يع نعالنقطة، فنشر معمومات 

نما  اً انتياك ف غير تصرف ىذه الشخصية عمى ىذه الصورة ىو تصرّ ُيعدُّ لخصوصية ذمتو المالية، وا 
مة يقوم بيا ميح وظيفة مقبول، ويبرر النشر، كونو يدخل في إطار المصمحة العامة، وىو ما يوضّ 

والتي تتمثل بدوره في الرقابة الشعبية عمى أداء الحكومة، أو أولئك الذين يتولون مسؤوليات اإلعبلم، 
 في الدولة.

بالمقابل فإن اشتراط أن يكون النشر وثيق الصمة بأعمال ىذه الشخصيات، والمقصود ىنا، ليس  
نما المقصود ىو سموك ىذه الشخصيات ا لمتعمقة بالعمل السموك الشخصي المتعمق بالحياة الخاصة، وا 

في بعض الحاالت، بحيث يمكن أن يقع  العام الذي تتواله، والحد الفاصل، حقيقة، بين األمرين قد يدقُّ 
يتعمق  ُنِشرَ  عمى خصوصية ىذه الشخصيات، وبالمقابل قد يدعي اإلعبلمي أن ما االعتداء، بالفعل،

أمام انتياكات قد تقع من اإلعبلم، أو  بالمصمحة العامة، ويتصل بعمل عام، وىو ما يترك الباب مفتوحاً 
القاضي في حاالت كيذه من توافر  حققتؤدي إلى تقييد حرية اإلعبلم، فكان من الضروري أن يت

ا يوفر توازنًا نسبيًا بين حرمة الحياة الخاصة من جية، وبين ممَّ  ؛(13ذين أوردتيما المادة)مالشرطين ال
 حرية اإلعبلم من جية أخرى.

( من قانون اإلعبلم يسري عمى وسائل اإلعبلمي 13اإلشارة إلى أن القيد الذي حددتو المادة ) من وال بدَّ 
 التي تنص عمى أن: ( من القانون60اإللكترونية، وذلك بدليل نص المادة )

تطبق محظورات النشر عمى كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل عمى الشبكة المعتمدة أو  -"أ 
اء أكان محررًا من أي من العاممين في وسيمة التواصل عمى الشبكة أم من أي صاحب غير المعتمدة سو 

 كبلم.
ا يرد فييا من محتوى أو وسيمة التواصل عمى الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عمَّ  تعدُّ  -ب 

 التعميقات عميو".
قيام اإلعبلم بميمتو في من الحماية لخصوصيات الشخصيات العامة، ويسيم في  اً وىو ما يوفر جانب

طبلع، ومن الواضح أن المسؤولية توجيو النقد أو نشر معمومات تتصل بحق الجميور في المعرف واال
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 اً قانوني في ىذه الحالة ستقع عل عاتق المحرر أو من صاحب الرأي أو الكبلم، وىو ما سيؤمن غطاءً 
ويؤدي كذلك إلى تأمين مصداقية لعمميا، لحاالت انتياك الخصوصيات عمى المواقع اإللكترونية،  ميماً 
الَّ    تحولت إلى نوع من إعبلم الفضائح غير المسؤول.وا 

قيام اإلعبلمي بنشر معمومات تتعمق بخصوصيات الشخصيات العامة، ضمن ِإنَّ  :مما سبق يمكن القول
( من شأنو أن يقيو دعوى االعتداء عمى 13الشروط التي أوردىا القانون في نص المادة)

 لخصوصيات.ا
 عن وفي حال إخبلل اإلعبلمي بيذه الواجبات فإن مسؤوليتو تثور في ىذا المجال، وىو ما يثير تساؤالً 

 ىذه المسؤولية، وىو ما سنعرض لو الحقًا، من خبلل الحق بالرد والتصحيح، ودعوى التعويض.

 الحق بالرد والتصحيحدعوى المطمب الثاني: 
حق الرد من إجراءات الحماية التي يقررىا القانون، فما المقصود  دُّ في ضوء قانون اإلعبلم السوري يع

 بيذا اإلجراء؟ وما آلياتو؟
 .18الحق بالرد والتصحيح: إمكانية تصحيح معمومة سبق نشرىا، وتوضيح الحقيقة لمجميورُيقصد ب
لمشخص، فإن  من اإلشارة إلى أنو في الحاالت التي تكون فييا المعمومة صحيحة، وال تسيء وىنا البدَّ 

نما ينحصر دوره في حماية سمعة الشخصاً الحق في الرد ال يقدم كثير  ، وليس الحق في وكرامتو ، وا 
 .19الحياة الخاصة

عمى التي تنص ( 28المادة) وذلك فيوفي ىذا اإلطار نص قانون اإلعبلم السوري عمى الحق في الرد، 
بلقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من "تمتزم الوسائل اإلعبلمية بناء عمى طمب صاحب الع أنو:

 محتوى يتعمق بو دون نقص أو تحريف...".
 ضمنيا الرد، والميل المحددة لمنشر،ُيْنَشُر  وقد نصت المادة السابقة عمى الشروط التي 

 تية:آليات النشر فإن الرد أو التصحيح يجب أن يحقق الشروط اآلى لإا بالنسبة أمَّ 
تحت  وبالمغة المستعممة نفسياأو المساحة الزمنية،  نفسييما المكان والحجم في أن يكون النشر -1

 .20طائمة رفض الطمب

                                                           
 121 ص ـ سابق مرجع ـ أحمد مصطفى ـ حجازي - 18

 .341ص  -مرجع سابق -الشماط - 19
 من قانون اإلعالم السوري. 21/0المادة  - 20
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ا إذا تجاوز الرد أو التصحيح تمك وذلك ضمن الحدود السابقة، أمَّ  يجب أن يكون النشر مجانًا، -2
بأجر المقدار  الحدود فإن لموسيمة اإلعبلمية الحق في مطالبة صاحب الرد أو التصحيح قبل النشر

 . (21)الزائد، ووفق تسعيرة اإلعبلنات
 .يجب أن يكون النشر وفق الميل التي حددىا القانون -3

 يجب أن يكون النشر في أول عدد يصدر بعد استبلم الطمب، وخبلل ثبلثة أيام إذا كانت الدورية يومية.
لتي تبث مباشرًة، فإن النشر وبالمقابل فإنو في حاالت النشر في وسائل التواصل السمعي والبصري ا

 يكون فورًا بالبث المباشر. 
 ي:توبالمقابل فإنو في حالة انتياء البث المباشر، فإن نشر الرد أو التصحيح سيكون كاآل

 .مبرنامج ذاتوفي الجزء األول من الحمقة التالية ل -
ي مقدمة النشرة التالية إذا ورد الخبر في إحدى نشرات األخبار الرئيسية فينشر الرد أو التصحيح ف -

ذا ورد في موجز لؤلخبار فينشر في الموجز أو النشرة التالية.  المماثمة وا 
إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسيمة إعبلمية فينشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري  -
 .الوسيمة نفسياوب
 . (22)في وسائل التواصل عمى الشبكة ينشر الرد أو التصحيح فور وروده - 

ويترتب عمى عدم مراعاة الميل السابقة رفض الطمب، بحيث إذا وصل إلى الوسيمة اإلعبلمية بعد مضي 
الرد أو التصحيح في الوسائل اإلعبلمية اإللكترونية وبعد شيرين  حتَّمشير عمى نشر المحتوى الذي 

 .(23)في المطبوعات
وثائق والمستندات المتعمقة بالموضوع يرفق بال إرسال الطمب في كتاب مضمون أو ما يقوم مقامو، -4

 .(25)، موقعًا من قبل صاحبو تحت طائمة الرفض(24)في حال وجدت

                                                           
 من قانون اإلعالم السوري. 27المادة  - 21
 .2011من قانون اإلعالم السوري لعام  21وفق نص المادة  - 22
 من قانون اإلعالم السوري. 32/2المادة  - 23
 من قانون اإلعالم السوري. 31المادة  - 24
 من قانون اإلعالم السوري. 32/1المادة  - 25
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يي أن يكون صاحب العبلقة، يا فيما يتعمق بصاحب الحق في طمب الرد أو التصحيح فإنو من البدأمَّ 
ح، ويمكن وبالمقابل فإن قانون اإلعبلم السوري يمنح الورثة الحق في طمب حق الرد أو التصحي

رة واحدة، بحيث إذا تقدم بعض الورثة ممنيم، ويكون ذلك  اً لمجموع الورثة أن يقدموا الطمب أو عدد
 .(26)بالطمب، فإنو ال يمكن لبقية الورثة إعادة طمب الرد أو التصحيح

وفي الحالة التي يكون فييا النشر قد تم بعد وفاة الشخص، فإن لمورثة الحق في الرد عمى أي 
 .(27)تنشر عن مورثيم وتصحيحو معمومات

وبيذا فإن المشرع قد سمح بانتقال الحق بالرد والتصحيح لمورثة سواًء تم النشر قبل الوفاة، أو بعدىا، 
يمكن لمورثة ممارسة ىذا الحق  ِإذْ وأبرز ما تكون ىذه الحاالت في النشر المتعمق بالشخصيات العامة، 

أن ذلك يتعمق بالمساس فضبًل عن يم، وحماية ذكراه،  انطبلقًا من حقيم في حماية خصوصيات مورث
 منيم ممارسة ىذا الحق. اً بخصوصيات األسرة بشكل عام، وىو ما يمنح مجموع الورثة أو بعض

 القانون أال تكون المعمومات صحيحة؟ ىل يشترط وىنا يطرح تساؤل: 
اإلعبلمية الحق في مطالبة  ( من قانون اإلعبلم، أن المشرع يمنح الوسيمة33/1يتضح من نص المادة)

المطالبة بالتعويض عن  فضبًل عنصاحب الرد أو التصحيح بأجرة النشر، وفقًا لمتسعيرة العادية، 
األضرار التي لحقت الوسيمة اإلعبلمية نتيجة نشر الرد أو التصحيح، وذلك في الحالة التي يكون فييا 

، وىو ما يعني أن المشرع يمنح الحق في اً حيحمن معمومات كان ص ُنِشرَ  ، وأن ماًا فيوالنشر مغموط
 الرد أو التصحيح في الحالة التي تكون فييا المعمومات صحيحة.

في  ولكن ذلك قد يعني بأن المشرع قد فتح الباب أمام انتياك الخصوصيات، ولم يمنح المتضرر الحقّ 
من اإلشارة إلى أن النص يعتريو  طمب الرد أو التصحيح إال إذا كانت المعمومات غير صحيحة، وىنا البدَّ 

اشتراط عدم صحة المعمومات المنشورة كسبب لطمب الرد أو التصحيح، إنما ينطوي  ِإنَّ الغموض، إذ 
ا في الحالة التي يشكل فييا النشر اعتداًء عمى عمى حماية الحق في السمعة واالعتبار، وأمَّ 

النشر قد تم ضمن  مادامو التصحيح الخصوصيات فإنو يمكن لمشخصية العامة الحق بطمب الرد أ
ا في الحالة الحدود التي سبق اإلشارة إلييا، لدى عرضنا لحدود الحياة الخاصة لمشخصيات العامة، وأمَّ 

التي يتم فييا النشر خارج الحدود المسموح فييا، فإن اشتراط أن تكون المعمومات غير صحيحة حتى 

                                                           
 /أ من قانون اإلعالم السوري.21المادة  - 26
 ./ب من قانون اإلعالم السوري21المادة  - 27
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بح غير مجٍد، ويفقد الحق بالرد أو التصحيح فائدتو، يمكن لمشخص أن يطالب بالرد أو التصحيح، يص
 األمر أضحى ينطوي عمى انتياك لمخصوصيات. مادام

ة لجانب من الخصوصيات التي يجوز الكشف ميموحقيقة فإن الحق بالرد أو التصحيح يشكل ضمانة 
لشروط التي يكون لو طمب تصحيح المعمومات الواردة ضمن ا من َثمَّ صفة الشخص، و ى لإعنيا، نظرًا 

 سبق ذكرىا، شريطة أال تكون المعمومات صحيحة.
ن اولكن ما  مؤيد مخالفة األحكام السابقة التي تتصل بطمب الرد أو التصحيح، الذي تنص عميو المادت

 ( من قانون اإلعبلم؟28،29)
لطمب ( أنو في حال مخالفة أحكام المادتين السابقتين، فإن المشرع منح صاحب ا34من نص المادة )

المستعجمة الستصدار أمر عمى وجو االستعجال إللزام الوسيمة  الحق في مراجعة قاضي األمور
اإلعبلمية بنشر الرد أو التصحيح، وينظر قاضي األمور المستعجمة بالطمب في غرفة المذاكرة، ويصدر 

 . (28)قراره بصيغة النفاذ المعجل، دون اإلخبلل بحق المتضرر بطمب التعويض
قط عمى الحق بالرد أو فقع فإن حماية خصوصيات الشخصية العامة، وذكرى المورث ال تقتصر وفي الوا

خر يتمثل بالحق في طمب التعويض، وىو ما سنعرض لو في آالتصحيح، بل يمتد ذلك إلى مؤيد مدني 
 تي:المطمب اآل

 المطمب الثالث: الحق في التعويض
تضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر، يمنح الم خصوصية األفرادالشك أن االعتداء عمى 

من اإلشارة إلى أن الضرر ال يكون ماديًا فقط، بل في الغالب  وفي مجال االعتداء عمى الخصوصية البدَّ 
 يكون معنويًا.

آليات وما  المسؤول عن الضرر؟ من :ن، ىما ثور تساؤال يوفي مجال المطالبة بالتعويض عن الضرر، 
 ؟تقدير الضرر

 ( منو تنص عمى أن:78وبالعودة إلى قانون اإلعبلم نجد أن المادة ) وىنا،
رئيس التحرير واإلعبلمي وصاحب الكبلم في الوسائل اإلعبلمية مسؤولون عن األفعال التي تشكل  -"أ 

 أحدىم الجرمية. إسيامما لم يثبت انتفاء  ،معاقبًا عمييا في ىذا القانون والقوانين النافذة جرائمَ 

                                                           
 من قانون اإلعالم السوري. 23راجع نص المادة  - 28
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الوسيمة اإلعبلمية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير واإلعبلمي بالتعويض عن األضرار  صاحب -ب 
 التي تمحق بالغير".

( تنص عمى أنو:" لكل من وقع عميو 1949( من القانون المدني السوري لعام )52وبالمقابل فإن المادة)
 اعتداء في حق من الحقوق المبلزمة لمشخصية...."

حق من  ( تنص عمى الحماية التي يتمتع بيا كل من يقع عميو اعتداء عمى52)من الواضح أن المادة 
المطالبة بالتعويض  فضبًل عنيدخل ضمنيا إجراءات وقف االعتداء، ِإْذ  الحقوق المبلزمة لمشخصية،

عن الضرر، وتشكل ىذه المادة األساس القانوني الذي تبنى عميو حماية حقوق الشخصية، ومنيا 
الحق بالمطالبة لممتضرر ( 2011قانون اإلعبلم السوري لعام ) طىعأالخاصة، وقد  الحق في الحياة

ي نعرض لمسؤولية أتد المسؤول عن التعويض عن الضرر، وفيما يبالتعويض عن األضرار، وحدَّ 
 ق التعويض.ائعناصر الضرر، طر و اإلعبلمي وطبيعتيا، 

 طبيعة مسؤولية اإلعبلمي عن الضرر:  -
ىي أطبيعة ىذه المسؤولية:   عنمن التساؤل  ن مسؤولية اإلعبلمي البدَّ في معرض الحديث ع

 مسؤولية عقدية؟ أم مسؤولية تقصيرية؟
عمى  ىذه العبلقة تقوم ِإذْ الشك بأن العبلقة التي تحكم العمل اإلعبلمي ىي عبلقة ثبلثية األطراف، 

العقد يحكم وىنا فإن المادة اإلعبلمية )وىي ىنا الشخصية العامة(، و اإلعبلمي، و المؤسسة اإلعبلمية، 
ا في العبلقة بين اإلعبلمي والشخصية العامة، فالعبلقة العبلقة بين المؤسسة اإلعبلمية واإلعبلمي، أمَّ 

وذلك في الحالة التي يتفق فييا الطرفان عمى نشر معمومات تتصل  ؛ىنا قد تكون عبلقة عقدية
نشرىا عمى نحو ال لبس يد المعمومات المفصح عنيا و ما يحدّ  _غالباً  _فإن االتفاق وىنا، بالخصوصيات

عمى اإلعبلمي االلتزام بحدود االتفاق،  من َثمَّ يحّتمآليات النشر، و كما يحدد االتفاق غموض،  ال فيو و
فزيونية ويمكن أن يكون ذلك من خبلل المقاءات التم) (29)ومسؤوليتو، ىنا، تكون مسؤولية عقدية

وال  ِإْذ يتصور قيام اإلعبلمي بتوجيو أسئمة تتصل بخصوصيات الشخصية العامة( ،واإلذاعية والصحفية
، إذ يمكن أن يكون الرضا شفويًا، والكتابة في ىذه (30)يشترط المشرع السوري أن يكون االتفاق مكتوباً 

 الحالة وسيمة إثبات فقط.

                                                           
 .ومايمييا 424ص– 0881 -0ط -العربية النيضة دار-اإلرادية المصادر -لتزاماال مصادر -الدين حسام -األىواني 29
 53ص-0864 -جامعة دمشق -0ج-النظرية العامة لإللتزام -شرح القانون المدني -وحيد الدين -سوار 30
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الشخصية العامة دون  ةاإلعبلمي عمى نشر معمومات تتصل بخصوصيا في الحالة التي يقدم فييا أمَّ 
من القانون المدني  163وفق أحكام المادة  إذنو فإن المسؤولية تقصيرية، وتحكميا القواعد العامة

 .1949السوري لعام 
مادة والبدَّ من تحديد المقصود باإلعبلمي، وذلك وفق ما ينص عميو قانون اإلعبلم السوري، إذ حدَّدت ال

 جمع أو إعداده أو تحريره أو إعبلمي محتوى تأليف مينتو تكون من كل :"بأنو( المقصود باإلعبلمي 1)
 .إعبلمية" وسيمة في المحتوى ىذا نشر بغية لذلك البلزمة المعمومات

وفي ىذه الحالة فإن مفيوم اإلعبلمي يمتد لكل من يعمل في الوسط اإلعبلمي، يستوي في ذلك أن 
 التأليف أو التحرير أو تحميل المحتوى اإلعبلمي أو جمع معمومات بغية نشرىا.يكون عممو 

 بأنو: 1عّرف المحتوى اإلعبلمي في المادة  2011لعام  108وبالمقابل فإن قانون اإلعبلم السوري رقم 
 أو مبلحظات أو برامج أو تحقيقات أو أخبار أو مقاالت شكل وتأخذ المتمقي تيم التي المعمومات جممة"

 ."يشابييا ما أو تعميقات
ومن التعريف السابق يتضح بأن المحتوى اإلعبلمي يشمل المعمومة التي تيم المتمقي، بمعنى أن 
األساس الذي انطمق منو المشرع السوري يسيم في تحديد نوع المعمومة المنشورة من حيث كونيا تمقى 

نويًا لتحديد مدى أىمية المعمومة المنشورة، مع اىتمامًا لدى متابعييا، وىنا يشكل ىذا األمر معيارًا ثا
اإلشارة إلى أن سبب االىتمام بالمحتوى اإلعبلمي قد ال يكون بالنظر إلى أىمية المعمومة بقدر اىتمام 

 المتمقي بيا كونيا تتصل بالشخص محل الخبر، وىو ىنا الشخصية العامة.
حيث المبدأ،  من ،دصية العامة، فإنو ال توجالمؤسسة اإلعبلمية والشخ أمَّا فيما يتعمق بالصمة بين

إال أن المؤسسة اإلعبلمية تكون مسؤولة إلى جانب اإلعبلمي، ومسؤوليتيا  عبلقة بين الطرفين،
 مسؤولية تقصيرية، لعدم وجود عقد بينيا وبين الشخصية العامة، من جية، ومن جية أخرى فإنيا تعدُّ 

 .(31)مسؤولة بالتضامن عن األضرار مع اإلعبلمي

 : مسؤوليةعناصر ال -
من توافر شروط  بالتعويض عن الضرر الذي يمحق بالشخصية العامة، البدَّ  مدنيةمسؤولية ال تتحقق
 السببية. و  -الضررو  -الخطأ :ةثبلث

                                                           
 وما يمييا. 242ص  -سابقمرجع  -الشماط 31
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فر في الحالة التي يقدم فييا اإلعبلمي عمى تجاوز حدود النشر الخطأ، فإنو يتو ى الإا بالنسبة أمَّ  -
في حال نشر معمومات تتصل بخصوصيات الشخصية العامة خارج الحدود التي سبق المتفق عميو، أو 

 اإلشارة إلييا.
وفي الحالة األولى، فإنو يمكن لمشخصية العامة المطالبة بالتعويض نتيجة مخالفة اإلعبلمي لبلتفاق 

داء الذي يبرر طمب من اإلشارة إلى أن االعت المبرم بينيما، ووفق أحكام المسؤولية العقدية، وىنا البدَّ 
الحماية التي يقررىا  ومن َثمَّ فإنالحماية، ىو بطبيعتو غير مشروع، وىو ما يبيح المطالبة بالتعويض، 

انب حماية خصوصيات الشخصيات العامة، ىي حماية وقائية من جية، وحماية ى جلإقانون اإلعبلم 
( 13تداء، ويستفاد ذلك من نص المادة )تبرر طمب اتخاذ إجراءات لوقف االعِإْذ الحقة من جية ثانية، 

دت اإلطار الذي يمكن من خبللو التعرض لخصوصيات الشخصيات العامة، من قانون اإلعبلم، التي حدَّ 
( من القانون المدني التي تنص عمى حماية الحقوق المبلزمة 52خر فإن المادة )آومن جانب 

ممتضرر إمكانيتي المطالبة باتخاذ إجراءات لمشخصية، ومن ضمنيا الحق في الحياة الخاصة، وتوفر ل
 لوقف االعتداء، والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

أمَّا في الحالة الثانية، التي تتصل بنشر معمومات خارج الحدود التي تتصل بخصوصيات الشخصية 
طمب ( من قانون اإلعبلم، فإن لممتضرر الحق ب13العامة خارج الشرطين الذين تنص عمييما المادة )

 التعويض عن الضرر فضبًل عن إمكانية المطالبة بإجراءات وقف االعتداء.
( ُيشكل األساس الذي يستند إليو القاضي لدى الحكم بالتعويض اتخاذ 13وفي الواقع فإن نص المادة )

إجراءات وقف االعتداء، وذلك بداًل من البحث في األسس التقميدية لممسؤولية المدنية، متى كان األمر 
 تعمق بالتعويض عن األضرار الناجمة عن النشر اإلعبلمي.ي

( من القانون المدني السوري ينطوي عمى حماية 52وبالمقابل البد من اإلشارة إلى أن نص المادة )
مماثمة، إال أن النص جاء في ىذه المادة عامًا يشمل الحقوق المبلزمة لمشخصية وبمواجية 

( من قانون اإلعبلم نصًا خاصًا ينطبق عمى حاالت 13نص المادة )االعتداءات كّميا، وىو ما يجعل من 
 االعتداء عمى خصوصيات الشخصية العامة، في مواجية وسائل اإلعبلم.

الضرر: في معرض الحديث عن التعويض عن الضرر يثور تساؤل عن مدى ضرورة توافر عنصر  -
 الضرر لممطالبة بالتعويض؟

( من قانون 13أن مجرد مخالفة األحكام التي تنص عمييا المادة )لئلجابة عن ىذا السؤال نشير إلى 
اإلعبلم، فالضرر مفترض، وال حاجة إلثباتو، ففي حالة خروج النشر عن الحدود المتفق عمييا، أو 

 مخالفة الشرطين الذين تنص عمييما المادة السابقة تقوم مسؤولية اإلعبلمي.
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الشخصية العامة المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد  وىنا، البد من اإلشارة إلى أن من حق أسرة
الذي أصابيا نتيجة اإلساءة إلى خصوصية الشخصية العامة، في حال الوفاة، والمطالبة بالضرر 

 المباشر الذي يمس األسرة نتيجة انتياك النشر غير المشروع.
 :ىو (/ب 78)المادة  وبالمقابل فإن المسؤول عن التعويض في ىذه الحالة، وفق ما تنص عميو -
 التي األضرار عن بالتعويض واإلعبلمي التحرير رئيس مع بالتضامن مسؤول اإلعبلمية الوسيمة صاحب"

 ."بالغير تمحق
 إذًا المسؤولية بالتضامن بين:

 وسيمة يممك من كل ( من قانون اإلعبلم بأنو :"1صاحب الوسيمة اإلعبلمية: وقد عّرفتو المادة )  -1
 اإلعبلمية الوسيمة صاحب يكون أن ويجوز، إلصدارىا البلزم االعتماد أو الترخيص عمى ويحوز إعبلمية
 ."اعتبارياً  أو طبيعياً  شخصاً 

 عمى اإلشراف األساسية ميمتو تكون الذي الطبيعي الشخصوقد ُعّرف بأنو: ": التحرير رئيس -2
 الوسيمة تمك في اإلعبلمي المحتوى نشر عن مسؤوالً  ويكون إعبلمية، وسيمة في التحرير سياسة
 .اإلعبلمية" الوسيمة صاحب ويعينو

 .(32)اإلعبلمي -3
إذًا المسؤولية بالتضامن بحيث يوفر ذلك ضمانة حقيقية لحماية خصوصية الشخصية العامة، فمع 

وسيمة تقديرنا ألىمية العمل اإلعبلمي وحق الجميور بالمعرفة واالطبلع؛ إاّل أّن ذلك يجب أال يكون 
ن كان من الشخصيات العامة.  النتياك جانب من كيان اإلنسان، وا 

 آليات التعويض: -
لما كان من حق المتضرر الحصول عمى التعويض عن الضرر، فإن ىذا التعويض يأخذ أشكااًل عّدة، 

ام والفيصل في تحديد أشكال ىذا التعويض وفق المبادئ العامة الواردة في القانون المدني السوري لع
يعّين القاضي طريقة التعويض تبعًا لمظروف. ويصح  -1( منو عمى أن:" 172، ِإْذ تنص المادة )1949

أن يكون التعويض مقسطًا، كما يصح أن يكون إيرادًا مرتبًا. ويجوز في ىاتين الحالتين إلزام المدين بأن 
 يقدم تأمينًا.

                                                           
 سبقت اإلشارة إلى تعريف اإلعالمي. - 32
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لمظروف، وبناء عمى طمب المضرور، أن ويقدر التعويض بالنقد، عمى أنو يجوز لمقاضي، تبعًا  -2
يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع؛ وذلك 

 عمى سبيل التعويض".
 إذًا صور التعويض ىي:

 التعويض غير النقدي: -
، من خبلل (33)ث المبدأوفي ىذه الحالة فإن التعويض ال يرمي إلى محو الضرر، بل إلى جبره من حي

 إلزام المدين أن يدخل في ذمة المتضرر قيمة معادلة لتمك التي حرم منيا.
وىنا فإن التعويض يقوم عمى حصول المتضرر عمى ترضية من جنس ما أصابو من ضرر، وذلك 

 .(34)بطريقة مباشرة؛ أي من غير طريق الحكم لو بمبمغ من النقود
عـويض يسـيم، فـي كثيـر مـن األحيـان، فـي إصـبلح الضـرر، ِإْذ إن نشـر وىـذا الت؛ (35)بنشر الحكم الصادر

، يعنـي إلغـاء أي أثـر سـّي  لـو (36)تكذيب لمخبر، أو نشر الحكم القضائي في الصحيفة التي نشرت المقال
عــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عميــو.. والســيَّما إذا حكــم أيضــًا بتعــويض نقــدي مكمــل، بغــض النظــر عــن  وا 

 ما يحقق توازنًا بين الضرر والتعويض..... وىو (37)مبمغو

 التعويض النقدي: -
من المعموم أن األساس في التعويض ىو التعويض النقدي، وفي الواقع فإنو في حالة التعويض عن 
األضرار المعنوية وحتى المادية التي قد تصيب الشخصية العامة نتيجة االعتداء عمى خصوصياتيا، 

ثر الطرائق مبلءمة إلصبلح الضرر، خاصة من الناحية المعنوية، ِإْذ ِإنَّ فإن التعويض النقدي يعدُّ أك
إلزام اإلعبلمي والمسؤولين بالتضامن معو بدفع مبمغ تعويضًا عن الضرر لو أىميتو كوسيمة لمتعويض، 
والسّيما إذا ما الحظنا أن قيام وسائل اإلعبلم بنشر الحكم بالتعويض يعدُّ بمنزلة توضيح لمخطأ الذي 
ارتكب من قبل اإلعبلم من جية، ومن جية ثانية إصبلح لجانب من الضرر الذي أصاب الشخصية 

 العامة جراء النشر.
                                                           

 .234ص -2004-2003 -دمشق -10ط -منشورات جامعة دمشق -1ج -مصادر االلتزام -النظرية العامة لاللتزام -د. وحيد سوار - 33
 .161ص -1772 -القاىرة -2ط -4مجمد -2ج -الوافي في شرح القانون المدني -د. سميمان مرقس  - 34
 417رمضان ـ مدحت ـ مرجع سابق ـ ص  35
 .470رمضان ـ مدحت ـ مرجع سابق ـ ص 36
 30ص -1776 -دار الشريف لمنشر -1ط–أحكام االلتزام  -ابراىيم الدسوقي -أبو الميل37.
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 نشر الحكم: -
في الواقع سبق أن أشرنا إلى أىمية نشر الحكم، ِإْذ يعدُّ نوعًا من التعويض ذي الطبيعة الخاصة، ويجب 

يم في مية أخرى، وىو ما من شأنو أن يسل إعبلأن يكون النشر بالوسيمة اإلعبلمية ذاتيا، وبوسائ
تعزيز مصداقية اإلعبلم من جية، ومن جية أخرى رسم الحدود التي تفصل بين حرية الحصول عمى 

 المعمومة ونشرىا، وبين حماية خصوصيات اآلخرين.
 :الخاتمة

الجميور بالمعرفة في الواقع إن الموازنة بين حرية اإلعبلم وحماية خصوصية الشخصية العامة وحق 
ليست بالسيولة التي نتصورىا، ولما كان من الضروري أن نكون أمام صورة من اإلعبلم الحر 

 والمسؤول، إال أنو يجب أال يكون ىناك إىدار لحقوق األفراد بحجة حرية اإلعبلم.
عامة، ور قانون جديد لئلعبلم في سورية تبنى مفيوم حماية الحق في الحياة الخاصة بصورة ومع صد

وحدود نشر معمومات تتعمق بخصوصيات الشخصيات العامة بصورة خاصة، إال أّنو البدَّ من ضبط 
مفيوم الحياة الخاصة التي خمط المشرع بينيا وبين القضايا الشخصية، والبدَّ من وضع تعريف 

ني تحتاج إلى لمشخصيات العامة أو المكمفين بخدمة عامة، كما أن النصوص المتعمقة باإلعبلم االلكترو 
 ضبط في مفيوميا وآليات تعاطييا مع الشخصيات العامة.

ومن جية أخرى فإن المشرع السوري قد وضع أساسًا لممسؤولية المدنية بعيدًا عن القواعد التقميدية، 
فضبًل عن أنو أعطى األفراد العاديين والشخصيات العامة الحق برفع الدعاوى والمطالبة بوقف االعتداء 

،  وىو ما يساعد القاضي في البحث 2011لعام  108صوصيات وفق أحكام قانون اإلعبلم رقم عمى الخ
 بالتعويض وفق أحكام ىذا القانون دون المجوء لمقواعد العامة. 

وفي نطاق ىذه الدراسة المتواضعة، يمكن أن نطرح بعض التوصيات التي من شأنيا أن تساىم في 
 ات اآلخرين:تحقيق الموازنة بين اإلعبلم وخصوصي

 تدريب األطر اإلعبلمية قانونيًا بحيث يكون لدييم المعرفة الدقيقة بأخبلقيات المينة، وقانون اإلعبلم. -
تأىيل السادة القضاة؛ وذلك لزيادة المعرفة القانونية لدييم بيذا النوع من القضايا، والسيَّما وأننا في  -

اء العديد من الدعاوى التي تتصل بانتياك ظل قانون إعبلم متطور يمكن أن تشيد ساحات القض
 خصوصيات األفراد بشكل عام، والشخصيات العامة بصورة خاصة.
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تعزيز الثقافة القانونية لدى األفراد في المجتمع بما يؤدي إلى تعميق ثقافة حقوق اإلنسان، خاصة  -
 في نطاق عبلقة اإلعبلم بالمجتمع وبصانعي القرار.

ريعية التي سدت كثيرًا من الثغرات في قانون اإلعبلم يجعل من الضروري العمل إن توافر القاعدة التش
 عمى تأىيل األدوات اإلعبلمية والقضائية بما يحفظ حقوق األفراد وحرياتيم.
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