
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2010  نوفمبرعشر،لثاني في، العدد اا التعدد الثقاالمجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضاي، احترام
Respect ،Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 12th Issue, November 2010 

 1 

   *انـــالصحافة وحقوق اإلنس
 

  **حجاج نايل 
  

  ةـــمقدم
تبقي حرية الرأي والتعبير والحريات التي تتضمنها تلك الحرية األساسية من أهم الحريات التي يمارسها               
اإلنسان والتي يجب أن يتمتع بها في المجتمعات اإلنسانية للتعبير عن رغباته وطموحاته وطرح مشكالته 

  .ن أجل التوصل لحلول ناجعة لهاوالعمل الجماعي م
في  والذي ظهر إلي الوجودـ وال شك لدينا في أن الصحافة الحقوقية أو اإلعالم المعني بحقوق اإلنسان  

منذ منتصف الثمانينيات مع تأسيس المنظمة العربية لحقـوق اإلنسـان وغيرهـا مـن                المنطقة العربية 
ر علي الصحافة المسـتقلة   قد ساهم بشكل كبير وأثّ ـ،  ةالمنظمات المعنية بهذا األمر في البلدان العربي

 ث عن القضايا الحقوقية ونشرها حتى     والحكومية وجعلها تستخدم مصطلحات حقوق اإلنسان وتعني بالبح       
وصلنا إلي اليوم والذي تبحث فيه الصحافة عن أخبار وأبحاث وتقارير وأنشطة المنظمـات الحقوقيـة                

  .وليلتنشرها أحيانا في صفحتها األ
 ولكن نقول بأن لها دور ال ينكر في ترسيخ فكـر            ،إننا ال نقول بأن صحافة حقوق اإلنسان هي األساس        

وثقافة حقوق اإلنسان لدي العديد من اإلعالميين والصحفيين العرب الذي انعكس بدوره علي طرق تناول  
بل والقيام بـبعض     لحقوقية،الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة لفكرة حقوق اإلنسان وللقبول بالصحافة ا         

  .األدوار المنوطة بها
  

  تاريخ الصحافة
هي عليه اآلن من اعتبارها السلطة       الشك أن الصحافة قطعت شوطا طويال من النضال لتصبح علي ما          

التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن أهم العوامل التي        :ولة بعد السلطات الثالث الرئيسية    الرابعة في الد  
  : اعتبار الصحافة سلطة رابعةساهمت في

  
  الصحافة اإلنجليزية

وأتاح لها الصـراع السياسـي أن    ،صاخبة متميزة عن مثيالتها في كل أوربا  هناككانت الصحافةحيث 
مما جعـل   ، حين استغلت كأداة طيعة في أيدي أصحاب النفوذ والسلطان،السلطة الرابعة في البالد تكون
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 وخضعت لضـرائب    ،م1662 ر قرارات بتقييد حريتها النسبية منذ العام      المجلس النيابي االنجليزي يصد   
التي بدأت " لندن غازيت" وتعتبر ،ةاالوربي  لكنها كانت أقوى الصحف،م1791حتى العام   ة،  ورسوم مكلف 

-1730التي صـدرت أعـوام   " الديلي ادفرتيزر" و،انكليزية  أول جريده رسميه،م1665الصدور عام 
دبيـه والفنيـة   الصحف التي تخصصت في الكتابات األلكن أشهرها هي  ،ناتجريدة إعالى قوأ 1760

  .م1762عام " نورث بزيتون" ثم ،م1712عام " ذاسبكتيتر"و، "تتلر"  مثل،والفكرية البحتة
  

  الصحافة الفرنسية
ة حددت مبادئ حري   فهي قد    ، وتطورها تاريخ الصحافة ي   ف  ومحورياً  أساسياً عامالًالثورة الفرنسية    تمثل

 يطالب به الصحفيون فـي العـالم         برنامجاً 19وظلت طوال القرن    ،  الصحافة كسلطة رابعة معترف بها    
 حرية التعبير عن األفكار واآلراء أحد أثمـن حقـوق          ":أنعلى  عالن الثورة الفرنسية    إ، حيث نص    كله

ستعمال هذا الحق ا عدا اإلفراط في  ماة، ويكتب وينشر بحري، ولذا يستطيع كل مواطن أن يتكلم،اإلنسان
 1800 -1789 خـالل األعـوام   ة   صحيفة فرنسي  1350وقد صدرت    ".في األمور التي يحددها القانون    

  .فقط
  

  الصحافة والصناعة

 عدد النسـخ    ارتفعف،  19من القرن   النصف األول   في   وملحوظاً    كبيراً تقدماًأحرزت   الصحافة   الشك أن 
وكـان  ، 1870 في العام ة إلى مليون نسخ1801خمسين ألف عام  المطبوعة في الصحف الفرنسية من

تطور التقنية الصحفية على إخراج  ساعد فقد ،ة واقتصاديةسياسية واجتماعي وراء هذه القفزة عدة عوامل
ة  استعمال طريقأ، وبد"لوريو" يد الفرنسي  م على1818جذاب للصحف باكتشاف حبر المطابع في العام 

 . لمطابع الصـحف  من التنضيد اليدوي وكان ذلك نصراًسخها بدالًتنضيد الحروف ون في" الستيريوتيب"
 عـام  ،ضاعفت سرعة الطبع القديمة في صحيفة التايمز اللندنية  والتي،ةلي استخدام الطابعات اآلأبدكما 
الـف  18وأمنت هذه الطابعات إخراج ، م1845 في العام لمصلحة التايمز أيضاً  وتم استحداثها،م1811

والتلغـراف وانتشـار     وال يمكن تجاهل التقدم اإلنساني في مجال المواصالت والبريد، في الساعةةنسخ
األنباء العالمية التي تخصصت في   وظهور وكاالت،خطوط السكك الحديدية في انتشار الصحافة الورقية

 ةي مترجمين للصحف االجنبمستخدمةً، م1835عام   وكانت أولها في فرنسا وكالة هافاس،تجارة األخبار
 ثم أنشـئت  ،فرنسا وخارجها لجمع األخبار واإلعالنات التجارية وشبكة من المندوبين والمراسلين داخل

 ،م1849 تستخدم البرق الكهربائي اللتقاط األخبار في العـام  ة وكانت أول وكال،ةلمانياأل "وولف"وكالة 
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 وكالـة  عـن  ة، فضالًوربيم وكانت أقوى وكاالت األنباء األ1851رويتر عام  وفي لندن أنشئت وكالة
في العالم العربي خالل القـرن   وهكذا نشأت الصحافة الورقية التي عرفناها. ةاالسوشيتيدبرس االمريكي

  .العشرين
 في منتصف القرن التاسع      حيث أنشأت تقريباً   ، الجرائد العربية  ىجريدة الوقائع المصرية تعتبر أول    ولعل  
ذاته عدد من الجرائد المصرية والتي عنيـت بنشـر األخبـار       وتلتها في الثلث األخير من القرن        ،عشر

  .عن مناهضة االحتالل االنجليزي ة والدعوة لإلصالح والتغيير فضالًومتابعة الحياة السياسي
  

  
  الصحافة في العالم العربي وقضايا حقوق اإلنسان

  

  : اإلعالم الحقوقيأوالً
  الخطاب اإلعالمي لمنظمات حقوق االنسان وضوابطه 

 وبخاصة فيما يتعلـق  ـتمد بناء مصداقية مؤسسة حقوق االنسان على مدى تمسك خطابها اإلعالمي  يع
ـ بالتقارير والبيانات الصحفية والمواقف المعلنة  بالمرجعية العالمية لحقوق االنسان التى تشكل الدستور  

ما تتبناه مـن مواقـف       وهو ما يؤمن لها درجة عالية من الحيادية والنزاهة في          ،األساسى لهذه المنظمات  
   .وتقييمات بعيداً عن أية انحيازات سياسية مسبقة

يتأسس على قوة العبـارات والصـياغات       ال  كما أن قدرة هذه المنظمات على بناء موقف إعالمي قوى           
 وإنما بالدرجة األولى على قدرتها على توثيق المعلومات التى تبنى عليها موقفهـا تجـاه                ،والتوصيفات

 وبمدى تملك القائمين على صناعة هذه المواقف لرؤية القانون الدولى لحقوق           ، من جانب  قضية أو أخرى  
 وقدرتهم على تدعيم مواقفهم في بعض الحاالت بموقف المحاكم األوربية واألمريكيـة لحقـوق    ،االنسان

   .، من جانب آخراالنسان من قضايا مماثلة أو بالمبادئ ذات الصلة الى أرستها المحاكم الوطنية

ويطرح ذلك أهمية خاصة لتطوير مهارات وخبرات العاملين في هذا الحقل في مجال جمع المعلومـات                
وتوثيقها واستخدامها عبر النشر كما يطرح بإلحاح على منظمات حقوق االنسـان االضـطالع بمهـام                

نون الـدولى  الترجمة الى العربية والنشر لعدد واسع من الوثائق واألبحاث ذات الصلة بتطور مفاهيم القا           
، النسان لتطوير الرسالة اإلعالمية   ن القيام بهذه المهمة ال يؤهل فقط للعاملين بحقوق ا         إ .لحقوق االنسان 

نه سيسهم كثيراً في تعميم هذه المفاهيم ونشرها على أوسـع نطـاق بـين المثقفـين                 أبل األرجح أيضاً    
   .ميق الوعى بمبادئ حقوق االنسانوالمشتغلين بالعمل السياسى الديمقراطى عموماً بما يسهم فى تع
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ن جانباً هاماً من ضوابط إعالم حقوق االنسان هو على صلة حيوية بالمواقف من خلق قنوات للحـوار                  إ
تقاعس أو تتخلف عن اإلعالن عن      تن واجب منظمات حقوق االنسان أال        وإذا كان م   ،مع سلطات الدولة  

كما أنها ال ينبغي أن تضيع الوقت فـي الحـاالت            ،موقفها من قضايا وأحداث بعينها تشغل الرأي العام       
العاجلة التى تستدعى تدخل الرأي العام المحلى والدولي من أجل إنقاذ حياة مواطن يتعرض للتعذيب أو                 

 إال أن ذلك ال يمنع من ضرورة النظر في عدم نشر بعض التقارير إال بعد اتبـاع         ،ينتظر حكماً باإلعدام  
 حركة حقوق االنسان العالمية في إعطاء مهلة من الوقت للسلطات المعنية للرد     التقاليد المرعية من جانب   

على هذه التقارير وإبداء مالحظاتها عليها أو حتى اإلقدام على إجراءات تشكل نوعـاً مـن االسـتجابة                  
   .لبعض المطالب الواردة في هذا التقرير

الثقة في أية إمكانية لبناء جسور الحـوار   حقاً أن حكومتنا قد أجبرت منظمات حقوق االنسان على فقدان           
 لكـن ذلـك ال      ،عبر سنوات من التجاهل المستمر لنداءاتها وبالغاتها والطعن والتشكيك في مشروعيتها          

يعني انجراف حركة حقوق االنسان في طريق التخلي عن التقاليد التى ينبغـى اتباعهـا قبـل النشـر                   
كومة مهما كانت محدودة واقتصار خطابها اإلعالمـي        والتغاضي عن أية خطوات إيجابية من جانب الح       

   .في الغالب األعم على فضح الحكومة والتنديد باالنتهاكات

كما ينبغي إبداء اهتمام أكبر بالرد على الحمالت الحكومية المتكررة على منظمات حقوق االنسان التـى                
ومات خاطئـة مـن المحتمـل أن        ترد بتقارير بعض المنظمات والمبادرة باالعتذار والتصحيح ألية معل        

  .تتضمنها هذه التقارير

ن الرغبة المشروعة لدى منظمات حقوق االنسان فى إحاطة الرأي العام بمواقفهـا تجـاه الوقـائع        أكما  
الخطيرة في أسرع وقت ال ينبغي أن توضع في تعارض مع ضرورة تمحيص المعلومات وتدقيقها قبـل              

 بالتحفظات الواجبة    العاجل لهذا الموقف فينبغي أن يكون محاطاً        فإذا ما اقتضى األمر اإلعالن     .أى نشر 
في الصياغة والتنويه الى أن المؤسسة المتبنية لهذا الموقف في بدايته بصدد استكمال متابعتهـا وجمـع                 

   .المعلومات إلعالن تقييمها المتكامل بشأنه

مي أن تدرس بدقة األهداف قدامها على أى نشاط إعالإأن تضع منظمات حقوق االنسان عند وينبغي 
التى يمكن أن تحققها من خالل مبادرتها لهذا النشاط والمكاسب التى يمكن أن تتحصل منه حتى ال تتخذ 

 تعطى انطباعاً لدى البعض هذه األنشطة طابعاً شكلياً أو تصبح نوعاً من إبراء الذمة أمام الرأي العام أو
   .تبط أساساً بالوفاء بااللتزامات التعاقدية مع الهيئات الممولةقدام على مثل هذه األنشطة إنما يربأن اإل
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وربما يكتسب إبداء االهتمام بهذه المالحظة أهمية خاصة فيما يتعلق باالقتصاد في النفقات وتقليص حجم               
التمويل في حدود األنشطة التى يكون لها مردود فعال على تطور حركة حقـوق االنسـان أو كشـف                   

   . لها وتقديم العون للضحايا ونشر وتأصيل ثقافة حقوق االنسان داخل المجتمعيداالنتهاكات والتص

  

       :المعوقات والمشكالت التى تواجه األداء اإلعالمي لمنظمات حقوق االنسان

 عشر سنوات من نشأة حركة      ن منظمات حقوق االنسان قد طورت على مدى أكثر من         أعلى الرغم من    
 والتمسك الحازم بمعـايير     مي وأظهرت قدراً عالياً من الرصانة والمصداقية      ها اإلعال ءنسان أدا حقوق اإل 
 ولكن هذا األداء الراقي ال يمنع من رصد العديد من المشكالت التى تعيق هـذا                ،نسان العالمية حقوق اإل 

  :  وتبرز أهم المشكالت فيما يلى،األداء أو تحد من فاعليته

وق االنسان والرافض للتعاون معها والذى يصنع مزيداً من         الموقف الحكومي المتشدد من منظمات حق     /1
 وهو ما   ،العراقيل أمام العاملين في مجال الرصد وتقصى الحقائق والحصول على المعلومات الصحيحة           

يتجلى على وجه الخصوص في رفض الترخيص للمنظمات إليفاد بعثات لتقصى الحقائق داخل السجون              
امين العاملين بهذه المنظمات في االتصال بالسجناء والمعتقلين وزيارتهم         والعراقيل التى تضعها أمام المح    

لى إ ويضاف ،فضالً عن إغالق السجون لفترات طويلة ومنع األسر والمحامين من االتصال بالنزالء فيها
ذلك أيضاً الضغوط التى تمارس على المواطنين من ضحايا انتهاكات حقوق االنسان لمنعهم من االتصال       

ات حقوق االنسان والتقدم بشهاداتهم إليها وإجبارهم على التنازل عن شكاواهم تجاه تعسف الشرطة بمنظم
كما تتعرض تحركات البعثات الخاصة بتقصي الحقائق في أحداث العنف أو الوقائع المتصلة بمواجهات              

  .جماهيرية للعديد من أشكال الحصار والمالحقة

لصحافة القومية التى تمتنع في معظم األحوال عن اإلشارة الـى           التعتيم اإلعالمي الرسمى من خالل ا     /2
  .أية مطبوعات أو أنشطة إعالمية من جانب منظمات حقوق االنسان

القيود األمنية على االجتماعات العامة والتى تحول دون خروج حقوق االنسان من القاعـات المغلقـة      /3
  .الى جمهور أكثر تنوعاً واتساعاًداخل مقارها وعقد لقاءات موسعة تسمح بتوصيل رسالتها 

ن إ ف ،على الرغم من أن صحافة المعارضة تكاد تكون المتنفس الوحيد إلعالم منظمات حقوق االنسان             /4
التغطية الصحفية للرسالة اإلعالمية من جانب تلك المنظمات غالباً ما تخضع لالنتقائية في تلك الصحف               

  .تى تتناولها الرسالة اإلعالميةوموقف الحزب أو رئيس التحرير من القضية ال
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الحظ مثالً أن الصحيفة التى تمثل لسان حال الحزب الليبرالي كانت أقل صحف المعارضـة اهتمامـاً                 
كما أن حملتها المكثفة ضد ما سمى بالصحف الصفراء أعماها عـن أن              ،"نصر حامد أبو زيد   "بقضية  

ن خالل قـانون الشـركات المسـاهمة أو         ترى الدالالت الخطيرة للهجمة على حرية الصحافة سواء م        
مسلسل حبس الصحفيين أو مصادرة عدد من الصحف المصرية واألجنبية ومنع الطبع فـي المنـاطق                

 لم يكن غريباً أن تحجب الصحيفة عن النشر موقف منظمات حقوق االنسـان              ، وفى هذا السياق   .الحرة
   .من تلك القضايا

م احتفائها بنشاط منظمات حقـوق   رغـ الى حد بعيد  يضاف الى ذلك أن صحف المعارضة قد ساهمت
 في تقديم صورة ضبابية حول دور هذه المنظمات من خالل حمالت ـنسان في كثير من المناسبات  اإل

تشهير تورط فيها بعض الصحفيين ووصلت الى حد الطعن في االنتماءات الوطنية للقائمين على هـذه                
 الكتابات المنشورة في بعض دوريات حقوق االنسـان رداً علـى             ولم تعر التفاتاً للعديد من     ،المنظمات

 وبخاصة ما يتعلق منها بإشكاليات التمويل والعالقة مـع   .االتهامات التى تطول العاملين في هذا المجال      
   .الغرب

جنبيـة  وقد يصل األمر الى حد إرهاب العاملين بهذا المجال بالتلويح بتهم التخابر وإمداد السـفارات األ             
ن ما يتم بثه للخارج من معلومات هو فـي األصـل معلومـات تنشـرها                أبالمعلومات، متجاهلة بذلك    

المنظمات بالداخل، ويشكل معظمها مادة أساسية في صحف المعارضة التى غالباً ما تكـون مصـدراً                
ورة رفـع    ما ينادي به صحفيو المعارضة بل والحكومة أيضا من ضر          أصلياً لها ومتجاهلة بذلك أيضاً    

 أن قضايا حقوق االنسان لم تعد شـأناً داخليـاً           القيود علي حق تداول المعلومات ومتجاهلة بذلك أيضاً       
 .يجوز للحكومات التذرع به للحيلولة دون مساءلتها أمام المجتمع الدولي حول ما تمارسه من انتهاكات              

بغ المشروعية على حق األفراد في      ومتجاهلة بذلك أيضاً أن تطور القانون الدولى لحقوق االنسان قد أس          
 وأعطى للمنظمات غير الحكومية الحق في التدخل        ،التقدم بشكاواهم للجان حقوق اإلنسان باألمم المتحدة      

لـى ضـرورة    إن األمم المتحدة دعت الحكومـات       أل   ب ،لدى الهيئات والتعليق على التقارير الحكومية     
   .د هذه التقاريراستشارة وإشراك المنظمات غير الحكومية في إعدا

هناك أيضا مشكالت تتصل بحركة حقوق االنسان ذاتها فرغم أهمية التوسع الكمي والنـوعي الـذي           /1
لتداخل فـي بعـض أنشـطة     ن هذا التوسع أدى الى نوع من ا       أ إال   ،عرفته الحركة في السنوات األخيرة    

  لكنها قد تضر به فـي أحيـانٍ        األداءسهم في خلق حالة من التنافس قد تكون مفيدة لتجويد           أالمنظمات و 
 الى تغليب عامل السرعة  األمر الذي قد يدفع أحياناً،أخرى إذا ما تركز هذا التنافس على الشق اإلعالمي
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في إعالن المواقف وبثها على اعتبارات الجودة وتمحيص المعلومات واستيفائها والتأكـد مـن سـالمة                
 الرغبة في التواجد اإلعالمي على الساحة لدى البعض نأ؛ كما الموقف واتساقه مع مبادئ حقوق االنسان  

 دون تخطيط مسبق لها ودون حساب دقيق إلمكانية ، كالحمالت مثالً، لتبنى آليات إعالميةربما يقف دافعاً
 مـا    حيث غالباً  .لى ابتذالها عملياً   إ ن لم يفضِ  إضعف هذه اآللية    أ وهو ما    ،مشاركة أطراف أخرى فيها   

  .ستر وفي أحسن األحوال بعض البيانات الروتينيةيقتصر على إعداد بو

ن حركة حقوق االنسان ليست معزولة عن المحيط الذي نتعامل في إطاره والذي يعانى بدوره مـن                 إ /2
ـ             لطات عـن   إحباطات مستمرة في ظل العجز عن إحداث إصالحات سياسية وديموقراطية وامتناع الس

لى عزوف الكثيرين عن المشـاركة فـي        إ ويؤدي ذلك    .صالح الديموقراطي التجاوب مع أية مطالب لإل    
نسان التي ال تجد    نشطة اإلعالمية لمنظمات حقوق اإل     على عديد من األ    هوينعكس ذلك بدور  . العمل العام 

لى إاإلحباط داخل هذه المنظمات تؤدي       وهو ما يخلق بدوره حالة من        ،"المجتمع المدني " من    فعاالً تجاوباً
 وهو ما يبرز على     ،ن بعض األنشطة اإلعالمية تصبح شكلية     إ ف ، وفى ظلها  .اربتكقتل روح الحماس واال   

 على المشاركة فيها وتتكـرر فيهـا ذات         وجه الخصوص في بعض الحلقات النقاشية التى ال تجد إقباالً         
 تقدم لهم هـذه     ي الغالب األعم محصورة في أناس ال       وهو ما يجعل الرسالة اإلعالمية ف      ،الوجوه النشطة 

  . جديداًالرسالة
  

  :ثانيا المشروعية الثقافية لحقوق اإلنسان
   يمكننا القول بأن الفجوة الراهنة بين فكر حقوق االنسان والواقع الراهن هي نتاج طبيعي لكون المواثيق                 

ضا محاولـة   فإنها أيـ باإلضافة الى أنها إحدى مكتسبات النضال من أجل الحرية والمساواة  ـالدولية  
 فلـيس   ،نسان كافة الثقافات القائمة وحقوق اإل     ن هناك فجوة قائمة بين    أ و ،فضلأإنساني  لرسم معالم غد    

ن هناك انسجام تام بين الثقافة الغربية وما تقره مواثيق حقـوق            أحيحا على اإلطالق ما هو شائع من        ص
  .االنسان

 ي طياته بعض األفكـار      يحمل ف  "موروث ثقافي "ننا لسنا وحدنا في العالم الذين نواجه إشكالية         إف ،ومن ثم
نه يمكن لنا النظر للثقافة كخالصة األعراف والتقاليد والمؤسسات         أ، ذلك   والقيم المناهضة لحقوق اإلنسان   

ن أي ثقافة ليست بالضرورة     أ، و االجتماعية والمعتقدات التي تؤثر على أنماط السلوك الفردي والجماعي        
 بل الثقافة هي مركـب معقـد تختلـف          ،القوة والوتيرة ن كافة مستوياتها ال تعمل بنفس       أ و  متجانساً كالً

 فهي تحتوي بالضرورة على قدر كبير من  ومن ثم،مستوياته في العمق واألداء ودرجة التشابك والتفاعل     
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 األمر الذي ، معاًالتنوع والتعددية ألنها تستجيب لحاجات المجتمع ككل وأفراده وجماعاته المختلفة في آنٍ          
 يمكن استقطاب مقومات التنـوع  هنإ ف،عراف التي تشكل الثقافة قابلة لتفسيرات مختلفة      يعنى أن القيم واأل   

 إلقـرار    مواتٍ أعراف الثقافة وتسخيرها للمساهمة في خلق مناخٍ      ية للمنازعة التي تتسم بها قيم و      والقابل
  .حقوق اإلنسان في أي مجتمع

 الثقافات الكبرى في العالم من خالل النقاط         قيم حقوق االنسان في    "تأصيل"وفيما يمكن التأكيد على أهمية      
  :التالية 

 إذا  ،للشعور بااللتزام األصدق والتطبيق العملي لمبادئ حقوق االنسان       ،  بشكل عام  دعى،أإن األفراد    /1
 مما لو كانت مشروعية تلك المبادئ مستمدة فقط         ،ما أدركوا أنها نابعة من قيم مجتمعاتهم أو متسقة معها         

ن أحد المحددات الرئيسية    أثقافات أجنبية، بل ويمكن القول ب     المعاهدات الدولية أو من قيم و     من المواثيق و  
الحترام حقوق االنسان في مجتمع ما تتوقف باألساس على مدى تأصيل قيم و مبادئ حقـوق االنسـان                  

ة نسـان بصـورة شـامل     ن ضمان تطبيق حقوق اإل    ألى  إ وتتأكد أهمية ذلك بالنظر      ،ضمن ثقافته السائدة  
بل وأيضا حمايتها من االنتهاك مـن     ،  وإيجابية أمر ال يقف عند السعي لحمايتها من انتهاكات الدولة فقط          

 وهو ما ال يتأتى بالطبع إال عبر خلق المناخ الثقافي واالجتماعي الذي يجعل من     ،قبل األفراد والجماعات  
  . وطبيعياً عفوياًتطبيقها أمراً

ناك صعوبة لتبريـر انتهـاك    هالنسان في ثقافة ما بقدر ما يكون   ق ا بقدر النجاح في تأصيل قيم حقو      /2
ن المبـادئ المـراد     أألنه يصبح من الممكن حينئذ بيان        ،نسان من منطلق الخصوصية الثقافية    حقوق اإل 

   .تبرير انتهاكها تنبعث من قيم وأعراف نفس الثقافة

ثقافات التى تتمحور وتتشـكل نواتهـا   تحتل عملية تأصيل قيم حقوق االنسان أهمية خاصة في تلك ال         /3
لـى فهـم    إ والمستندة   – خاصة فيما لو كانت المفاهيم السائدة في مجتمعاتها          ،األساسية حول مقدس ديني   

 وبـدون  ،نه في تلك الحالـة أ حيث ،نسانتناقض مع بعض مبادئ وقيم حقوق اإل    ت –خاص لهذا المقدس    
 وهو األمر الذي يعني     ،م أسير قطاع ضيق من المجتمع      يظل األيمان بتلك القي    ،تأصيل قيم حقوق االنسان   

  . النتهاك حقوق االنسانسيادة مناخ مواٍت

يساهم تأصيل قيم حقوق االنسان في الثقافات الكبرى في العالم في تنمية اإلجماع الشعبي العالمي حول /4
  .مفهوم ومبادئ حقوق االنسان
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  :ثالثا اإلعالم الحكومي وحقوق اإلنسان

وعة من الفروض والمالحظات التي يمكن طرحها للنقاش حول خطاب حقوق اإلنسـان فـي               هناك مجم 
  :وسائل اإلعالم القومية

  

   :  الفرضية األولى

يتجلى كرسالة من مرسـل إلـى متلـق         ،   لحقوق اإلنسان   متبلوراً أن وسائل اإلعالم القومية تقدم خطاباً     
ويمكن قراءته فـي ظـروف      ،  ي يتم إنتاجه  نه خطاب أيديولوجي عرض   أأي  ،  بغرض التأثير في األخير   

األمر الذي يشير إلى أهمية دراسة الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسـية           ،  مادية ومعنوية محددة  
  . تاريخياًالمحيطة بمثل هذا الخطاب بوصفه حدثاً

ة أو الوقـت    والمفارقة أن تبلور واكتمال خطاب حقوق اإلنسان في اإلعالم القومي يتنافى  وحيز المساف             
ن التناقض  إوكذلك ف ،  المحدود الذي يخصص لحقوق اإلنسان بالمعنى الشامل في وسائل اإلعالم القومية          

والتي يمكـن   ،  الظاهري ألهداف هذا الخطاب من الصعب أن تخفى حقيقة أهدافه األيديولوجية وتكاملها           
  . عن تحليل المالمح األساسية لهذا الخطابرصدها وتحليلها فضالً

  

   :رضية الثانيةالف

، أن خطاب حقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم القومية يقدم مفاهيم زائفة وسطحية لمبادئ حقوق اإلنسان              
ويسئ لكثير من جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان المصرية المستقلة حيث ينظر إلى أنشطتها باعتبارها              

األمر الـذي يلحـق   ،   يتجاهل وجودها  وبالتالي يناصبها العداء أو على األقل     ،  خصما للسلطات الحكومية  
ة ما أطلـق عليـه اإلعـالم        يخاصة في ظل ضعف ومحدود    ،  الضرر بحركة حقوق اإلنسان في مصر     

 الجماهير الواسعة التي تستهلك ما تقدمـه وسـائل          ىلإوعدم قدرته على الوصول     ،  الموازى أو المقاوم  
م هو مجمل األنشطة االتصالية واإلعالميـة       ن المقصود من اإلعالم الموازى أو المقاو      إ .اإلعالم القومية 

التي تقوم بها األحزاب والحركات االجتماعية والمنظمات والجمعيات غير الحكومية المستقلة عن اإلعالم 
   .الحكومي
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   : الفرضية الثالثة

إال أن حضوره وقوة تأثيره النسبيين      ،  ة وضعف خطاب حقوق اإلنسان في اإلعالم القومي       يرغم محدود 
ن اإلعالم الصادر   إ ف ، وبصفة عامة  .بطان بضعف إعالم أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق اإلنسان       يرت

جل البقاء بجوار الدوالب اإلعالمي     أ يكافح من     ضئيالً عن المنظمات غير الحكومية ال يعد سوى هامشاً       
لعامة أهم المؤسسـات     وتحتكر الدولة وهيئاتها ا    ،وما يشيعه من تقاليد اإلنتاج واالستقبال     ،  الجبار للدولة 

 إنشاء مؤسسات إعالمية خاصة في هذين  وتمنع قانوناً تاماً اإلعالمية وخاصة اإلذاعية والتلفازية احتكاراً    
  . بل وفى قانون الصحافة المطبوعة،المجالين

 الفروض الثالث السابقة يمكن إثارة مجموعة من المالحظات األولية حول خطـاب حقـوق               وءوفي ض 
،  هذه المالحظات تقديم قراءة تحليلية لبنية هذا الخطـاب         ي وال تدع  ،ئل اإلعالم القومية  ي وسا اإلنسان ف 

 ومثل هذا الخطاب العريض والممتـد        خاصةً ،فهي مجرد قراءة عامة وأولية تتسم بقدر كبير من التعميم         
ف هـذه   عبر وسائل اإلعالم القومية من صحافة وإذاعة وتلفزيون يختلف في تكنيكياته ووسائله بـاختال             

فالصـحافة  ،  )الصحفيون واإلعالميـون    (مام القائمين باالتصال    أوتباين هامش الحرية المتاح      الوسائل
 باإلذاعة والتلفزيون اللـذين     كبر بكثير من حرية تناول قضايا حقوق اإلنسان مقارنةً        أ القومية تفسح قدراً  

الحكومـة بقـدرة اإلذاعـة      ربما ذلـك إلدراك      ،يخضعان لرقابة صارمة وفق نظام بيروقراطي صارم      
والتليفزيون على التأثير في الجماهير العريضة بدرجة تفوق الصحافة القومية التي ينحصر تأثيرها عادة              

  .في جمهور المتعلمين والذي يتسنى له قراءة الصحف

وتغطى المالحظات المقدمة في هذه الورقة ثالثة موضوعات أساسية ترتبط بخطاب حقوق اإلنسان فـي              
  .ومستقبله، وسماته الرئيسية، أهداف خطاب حقوق اإلنسان : اإلعالم القوميةوسائل

  

   :    أهداف خطاب حقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم القومية

يمكن القول أن تبعية وسائل اإلعالم القومية للحكومة والتزامها باأليديولوجية السائدة وعملية التضـليل              
منتجي خطاب حقوق اإلنسان في اإلعالم القومي على مجموعة         اإلعالمي وتزييف الوعي تضمن اتفاق      

ريته من خالل آليات ملكية الحكومة لوسائل اإلعالم ا االتفاق يتم تأكيده وضمان استمروهذا، من األهداف
   .وفرض نظم للعقاب والثواب، القومية وإشرافها المباشر وغير المباشر على تعيين القيادات اإلعالمية

  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :  في وسائل اإلعالم القومية فيف خطاب حقوق اإلنسانتتلخص أهداو

أي أن نشـر أو بـث األحـداث         ،  التوظيف السياسي لحقوق اإلنسان أي لخدمة أهداف السياسة الرسمية        
والقضايا الخاصة بحقوق اإلنسان المدنية والسياسية أو الحقوق االقتصادية واالجتماعية عبـر وسـائل              

 محدودة وقصيرة النظر وال يستهدف بالتالي تعميق الـوعي بقضـايا            اإلعالم يخضع العتبارات سياسية   
 وقد برز هذا التوظيف السياسي في كثير من المناسبات وتجاه أحداث داخلية محليـة أو                ،حقوق اإلنسان 

اتخذ هذا التوظيف السياسي أنماطا عديدة منها نمط االتفاق مع خطاب حقوق اإلنسان              ،  عربية  أو دولية   
معيات ومنظمات حقوق اإلنسان المصرية والعربية والدولية ضـد العمليـات اإلرهابيـة             الذي تقدمه ج  

وفى سياق هذا النمط تسـمح وسـائل اإلعـالم القوميـة بنشـر              ،  أو ضد الختان  ،  للجماعات اإلسالمية 
   .التصريحات  أو بيانات جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان المستقلة

 أحزاب المعارضة وجمعيات ومنظمـات حقـوق اإلنسـان          في المقابل هناك نمط االختالف مع خطاب      
، كما حدث بالنسبة لقضايا التعذيب ومعاملة السجناء والمحتجزين       –المصرية والعربية والدولية    –المستقلة  

 وفى هذا النمط يتم تجاهل وعدم نشر أو بـث أي معلومـات  حـول                 ،وانتهاكات حرية الفكر والتعبير   
وكذلك تجاهل خطاب منظمات حقوق اإلنسان المستقلة والهجوم على         انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر      

   .مصداقية ما تقدمه من تقارير والتشكيك في مشروعية وجودها وعملها

نه يركـز   أ ، في اإلذاعة والتلفزيون    خاصةً ،والمالحظ على خطاب حقوق اإلنسان في اإلعالم الحكومي       
  .يالمحلعلى المستوى العالمي مقارنة بالمستويين العربي و

  

   2010 نوفمبر 10القاهرة في 
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