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 حقوق اإلنسانقضايا و العربي اإلعالم 
 
األصعدة مختمف عمى  بيا االىتمام ة حقوق اإلنسان من القضايا التي تصاعدقضي 

إلى حيز االىتمام  ت من حيز التبني النخبويخرجواإلعالمية حتى  السياسية
من عدد من االنتياكات  ) وال تزال ( عانت الشك أن المنطقة العربية .الشعبي

وىو  والممارسة خصوصًا فيما يتعمق بحرية التعبير ،المؤثرة في مجال حقوق اإلنسان
وىو األمر الذي دفع  ،االنتياكات تمكضحايا أبرز العربي من  اإلعالمما جعل 
عند  األمر ال يتوقف و . أفضل بيئات إعالميةالبحث عن إلى اإلعالميين بعض 

أو تكيف معيا الذي لم يعان من انتياكات حقوق اإلنسان  اإلعالميىذا الحد بل إن 
 أصبح رقمًا ميمًا في الحراك المتعمق بحقوق اإلنسان في العالم العربي .

 إن تصاعد االهتمام بحقوق اإلنسان في الوطن العربي كقضية يرجع إلى عدة عوامل أهمها:
رت حالة حقوق تسييس قضية حقوق اإلنسان في المجال الدولي، حيث صا .1

اإلنسان في دولة ما عنصرًا لمضغط السياسي الدولي عمى ىذه الدولة، وىو 
ما رفع معدالت االىتمام بيا من قبل وسائل اإلعالم من جية، والدول ذاتيا 

 من جية أخرى.
بروز تصاعد نشاطات منظمات المجتمع المدني العاممة في مجال حقوق  .2

 اإلنسان في المنطقة العربية.

اىتمام المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق  تزايد .3
اإلنسان بوسائل اإلعالم باعتبارىا تمثل محورًا أساسًا لعمل ىذه المؤسسات، 
وقد تركزت نسبة كبيرة من نشاطات ىذه المؤسسات في إقامة دورات تدريبية 

 لمقائمين باالتصال في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

بمنطقة الشرق  -المنظمات الدولية العاممة في مجال حقوق اإلنسان اىتمام  .4
في تقاريرىا السنوية الدورية بشأن حالة حقوق اإلنسان في  -األوسط تحديداً 
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العالم، وىو ما سمط الضوء عمى انتياكات حقوق اإلنسان في المنطقة العربية 
 بشكل كبير.

ام بقضايا حقوق اإلنسان؛ دفعت العوامل السابقة الحكومات العربية لالىتم
مما جعميا تساىم في إنشاء منظمات حكومية ووزارات أحيانًا معنية برصد 

وال شك أن تمك العوامل قد ساىمت وبشكل  ومراقبة حالة حقوق اإلنسان.
جمي في رفع حالة االىتمام العام بقضية حقوق اإلنسان تحديدًا، ومع ذلك 

إطار أكثر عمقًا مما يطرح أحيانًا  البد من قراءة قضية حقوق اإلنسان ضمن
 انطالقًا من:

أن قضية حقوق اإلنسان في حد ذاتيا قضية مركبة ذات أبعاد ثقافية  .1
وحضارية، وتتعمق بالثقافة، والممارسة، ومدى الحريات، ومدى تطبيق 

 الديمقراطية. 
 أن وسائل اإلعالم ىي األقدر عمى نشر ثقافة حقوق اإلنسان. .2

 ائل اإلعالم العربية ىو المعني بيذا الدور.في وس اإلعالميأن  .3

يختمف اتجاىو نحو حقوق  إذعمى المستوى الذاتي  اإلعالميخصوصية  .4
اإلنسان وفق رؤيتو الذاتية المبنية عمى ثقافة، أو معتقد، أو تجربة سابقة، وقد 

 يقع ىو ذاتو ضحية النتياكات حقوق اإلنسان.

تتداخل فييا أبعاد الثقافة الداخمية  التي المؤسسة اإلعالميةالثقافة المتبناة في  .5
السائدة وعوامل القوة، والسيطرة مع غيرىا من عناصر البيئة الخارجية: 

يجعميا تساىم في تأطير رؤية  السياسية، واالقتصادية، والثقافية؛ مما
في كثير من األمور، ومنيا مسألة حقوق  اإلعالمي داخل المؤسسة اإلعالمية

 اإلنسان.
المؤسسة  البيئة اإلعالمية في العالم العربي بطبيعة القضايا التي تطرحيا إن عالقة
عالقة مؤكدة، فطبيعة السياسات العربية في مجال االتصال، وطبيعة  اإلعالمية

الممارسات، وطبيعة نظم التحكم، والسيطرة، ومستوى األداء الميني، وأساليب تأىيل 
 تصالي في كل بيئة اتصالية عربية.، كل ىذه أمور تؤثر في المخرج االاإلعالمي
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 حقوق اإلنسان وحرية التعبير:
، حيث ضمان وكفالة حق نسان بحرية التعبير عالقة أصيمةإن عالقة حقوق اإل

تباشر    ال يمكن أن لذلكالتعبير عن الرأي ىو من صميم حقوق اإلنسان، 
دورىا في نشر ثقافة حقوق اإلنسان في غياب ضمانات تكفل  اإلعالميالمؤسسات 

حرية التعبير. وثقافة حرية اإلعالم ىي جزء من ثقافة الديمقراطية، وكذلك ثقافة 
 . حقوق اإلنسان

البيئة اإلعالمية العربية تحفل بالعديد من المتغيرات المتداخمة، والفاعمة،   
تاحة الفرص لإلعالميليا دور مباشر في  والمتناقضة بشكل كبير،  تشكيل وتعزيز وا 

تؤطر التناول والرؤية  وىي كذلك .في ممارساتو لحقوق اإلنسان ومعالجتو لقضاياىا
 .  اإلعالميوالمفاىيم لدى 

 : حقوق اإلنسان  و اإلعالم العالقة بينإشكالية 
عمى حقوقو التي يكفميا اإلعالن  اإلعالميحصول  ىذه اإلشكالية أوال: فيتتمثل 

أن اإلعالميين من يشير إلى وىو ما  ،العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية
 و ثانيا : في .الفئات التي تعاني من انتياكات مستمرة لحقوق اإلنسان الخاصة بيم

 بما في  نشر قيم حقوق اإلنسان في المجتمعفي ووسائل اإلعالم  اإلعالميدور 
العمل عمى و  ،وقبول اآلخر ،العنفالكراىية و التسامح ونبذ  نشر وتعزيز قيمذلك 

   .كشف انتياكات حقوق اإلنسان بيدف تعبئة الرأي العام تجاه رفض ىذه االنتياكات
 .كفالة وضمان حرية التعبير  

، والحق احترام حق التعبير عن الرأي حيث تؤكد المواثيق الدولية العامة والخاصة
 .وحرية وتعددية وسائل اإلعالم ،وسرية المصادر ،االتصالفي 

 م1966كما نص العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 
أن لكل إنسان حق حرية التعبير، بما في ذلك حرية عمى 22 ،19في مادتيو 
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 الوصول لممعمومات، وتقييميا، ونقميا بأي شكل سواء كان ذلك في شكل مطبوع،
 (i)أو مذاع.

كذلك وضع  العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وأسس  ،توضيحات تكميمية بشأن حرية التعبير والثقافة والفكر م1966الصادر عام 

ومنع أية قيود قد تمارسيا أية دولة من شأنيا حجب  ،القاعدة القانونية لمممكية الفكرية
أشارت تقارير  و .مواطنييا وعمى رأسيا التقنيات اإلعالمية أية تقنية حديثة عن

لى كفالة حرية التعبير في إعالنيا إمنظمة اليونسكو الصادرة في قراراتيا المتعددة 
وسائل اإلعالم في  مساىمةحول المبادئ األساسية ب م1978الصادر في باريس عام 

 ،والفصل العنصري ،نصريةومكافحة الع ،وتعزيز حقوق اإلنسان ؛دعم السمم الدولي
   .وما تاله من إعالنات وقرارات ،والتحريض عمى الحرب

 :الحماية من االضطهاد والتنكيل  
المعنية بحقوق والمنظمات غير الحكومية  ،المنظومات الدوليةاىتمام تعزز 

 ،والتنكيل بالصحفيين الناتج عن القيود الرقابية ،االضطياداإلنسان بقضايا 
وضرورة ربط حرية  ،والتشريعية التي تجعل اإلعالمي في حالة تيديد مستمر

وقد جاء في العديد  .والنصوص المقيدة لمحريات ،التعبير بالقضاء عمى الرقابة
من مذكرات التفاىم الدولية ما يشير إلى ضرورة حماية الصحفيين من 

 .والتنكيل بيم ،االضطياد

 م حقوق اإلنسان:دور اإلعالم في التوعية ونشر قي
 :تفعيل وتعزيز نشر قيم التسامح ونبذ العنف :أوالا 

وىو األمر الذي نصت عميو العديد من المواثيق الدولية سواء المعنية بحقوق اإلنسان 
وقد صدرت قرارات  ،أو تمك التي تناولت األداء األمثل لوسائل اإلعالم في المجتمع

 .من األمم المتحدة حول التسامح ونبذ العنف
 :وقد جاء في إعالن اليونسكو لمبادئ التسامح في مادتو األولى ما يمي
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وألشكال  ،والتقدير لمتنوع الثري لثقافات عالمنا ،والقبول ،ن التسامح يعني االحترامأـ 1 
واالنفتاح،  ،تسامح بالمعرفةولمصفات اإلنسانية لدينا. ويتعزز ىذا ال ،التعبير 

االختالف. وىو  الفكر، والضمير، والمعتقد. إنو الوئام في سياق واالتصال، وحرية 
نما  واجب سياسي وقانوني أيضًا، وىو الفضيمة التي  ليس واجبًا أخالقيًا فحسب، وا 

  ثقافة السالم محل ثقافة الحرب. تيّسر قيام السالم، ويسيم في إحالل 
أو التساىل. بل التسامح من قبل كل  ،أو التنازل ،امح ال يعني المساومةـ أن التس2 

موقف إيجابي فيو إقرار بحق اآلخرين في التمّتع بحقوق اإلنسان وحرياتو  شيء اتخاذ 
حال االحتجاج بالتسامح لتبرير  ةعالميًا. وال يجوز بأي األساسية المعترف بيا 

ممارسة ينبغي أن يـأخذىا األفراد والجماعات  المساس بيذه القيم األساسية. والتسامح 
  والدول.

والتعددية )بما في ذلك  ،أن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق اإلنسان -3 
وحكم القانون. وىو ينطوي عمى نبذ الدوغماتية  ،والديموقراطية ،الثقافية( التعددية 
ويثبت المعايير التي تنص عمييا الصكوك الدولية الخاصة بحقوق   ،واالستبداد
  اإلنسان.

ولذلك فيي ال تعني  وال تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق اإلنسان، -4 
أو التياون بشأنيا. بل تعني  ،أو تخمي المرء عن معتقداتو ،االجتماعي تقبل الظمم 

و يقبل أن يتمسك اآلخرون بمعتقداتيم. أنو  ،بمعتقداتو أن المرء حر في التمسك 
 ،وأوضاعيم ،المختمفين بطبعيم في مظيرىم ن البشر بأوالتسامح يعني اإلقرار 

أن يطابق مظيرىم  وفي  ،وقيميم، ليم الحق في العيش بسالم ،وسموكيم ،ولغاتيم
  (ii)مخبرىم، وىي تعني أيضًا أن آراء الفرد ال ينبغي أن تفرض عمى الغير.

ن التسامح ال يمكن قبولو بمعزل عن نبذ العنف : إمى ىذه الرؤية يمكن القولع وبناءً 
أو كان عماًل ناتجًا عن التعرض الفائق  ،سواء كان العنف يؤدي إلى اإلرىاب

 اً وحيد لوسائط االتصال التي تقوم في الكثير من ممارساتيا بدعم العنف حال
الحفاظ عمى الكرامة اإلنسانية  وىو األمر الذي ال يتفق مع التسامح أو ،لممشكالت

المعتمد في الدورة  4.5وقد جاء قرار الجمعية العامة لميونسكو رقم  .وحقوق اإلنسان
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والتربوية  ،ليعمن عن مساندة األنشطة الثقافية 1995والصادر عام  ،الثامنة والعشرين
محد من واألوساط المينية ل ،التي تضطمع بيا الييئات العامة لإلذاعة والتميفزيون

 (iii) .العنف المعروض في وسائل اإلعالم
عالء قيم التسامح يؤدي إلى إيجاد حالة من احترام التنوع  وبال شك فإن نبذ العنف وا 

ويزداد االىتمام بشأنو باعتباره المحرك  ،الثقافي الذي تتصاعد حولو الجداالت بشدة
وىو األمر  ،التمييزونبذ  ،حقوق األقمياتمثل الرئيس الحترام بقية حقوق اإلنسان 

 .الذي اعتبره تقرير التنمية البشرية العنصر الرئيس في احترام حقوق اإلنسان ككل
(iv) 

فالتنوع والتقبل الثقافي ال يمكن أن  ؛والدور اإلعالمي ىنا ىو الدور الفعال والمؤثر
 .عبر أدوات ثقافية تأتي عمى رأسيا وسائط االتصال بأنواعياإال يتم 
 :نبذ التحريض عمى الكراهية :ثانياا 

فالتحريض عمى الكراىية ىو  ؛وىذا األمر ينطمق بشكل كبير من العنصر السابق
وزعزعة السمم واألمن في الداخل  ،الذي يؤدي إلى إذكاء روح التطرف واإلرىاب

نما  ،تجنب خطاب الكراىية بشكل كمي اإلعالميوالخارج، وعميو ينبغي عمى  وا 
ائق الذي ال يمكن أن يتم إال في ظل وجود أنظمة اتصالية العرض الموضوعي لمحق

 .حرة وفعالة، وتأمين روافد المعمومات لمعاممين بوسائل اإلعالم
أصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم الذي  -منظمة اليونسكو األشيرإعالن وقد نص 

المبادئ بشأن  -م1978المتحدة لمتربية والعمم والثقافة في دورتو العشرين، نوفمبر 
وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاىم الدولي، وتعزيز  بمساىمةاألساسية الخاصة 

 ،والتحريض عمي الحرب ،والفصل العنصري ،حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية
والثالثة عمى الدور المنوط بوسائل اإلعالم في الحفاظ عمى  ،الثانية ادتيو:في منص 

وأن الكثير من ىذه االنتياكات يكون مصدرىا  ،حقوق اإلنسان ضد أية انتياكات
خطاب الكراىية الذي تقوم بو وسائل اإلعالم التي ينبغي أن تتحرى الدقة 

 (v).والجيل وأن تقف ضد التحيز ،وأن تحترم كرامة الشعوب وثوابتيا ،والموضوعية
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 ،لقد أظيرت التجارب السابقة أن خطابات الكراىية التي قد تستخدم في الصحافة
وغيرىا من وسائل اإلعالم في عدد من القضايا يمكن تالفييا عبر عممية الضبط 

حيث يستطيع الصحفيون من خالل احتراميم لألنظمة التي  .الذاتي والفعال لمصحافة
وتجنبيم القيام بأي  ،ين بخصوص سموك الصحفيينوضعيا االتحاد الدولي لمصحفي
أو الدعوة إلى الكراىية العرقية  ،أو التحريض القومي ،عمل من شأنو إثارة الكراىية

وال شك أن احترام ىذه األنظمة سيحول دون استخدام ىذه العبارات كذرائع  .والدينية
ات تجنب نشر وليس ىذا فحسب بل ب ،لتدخل السمطات ومراقبتيا لوسائل اإلعالم

الصحفيين ألي عمل قد يفسر بأنو ضرب من ضروب التحريض والكراىية شرطًا 
 (vi) .وتجنب مخالفتو ،أساسًا يجب عمى الصحفيين احترامو

 :األداء الموضوعي لمرسالة االتصالية :ثالثاا 
وىو الركن األصيل الذي تنبني عميو منظومة اإلعالم في تناوليا لقضايا حقوق 

ذكاء المقاومة يكمن في التداول اإلنسان، فال فارق بين التحريض عمى الكراىية وا 
والتنوع الثقافي ال يمكن أن ينمو في بيئة  ،الموضوعي لألخبار والتحميالت وغير ذلك

متحيزة ثقافيًا، كما أن انعدام الموضوعية من شأنو أن يفقد الجميور الثقة في 
مدى المتوسط إلى فقدانيا يؤدي عمى ال ممامصداقية وسائل اإلعالم األمر 

 .وانعدام تأثيرىا ،لجميورىا
 البيئة الداعمة لحقوق اإلنسان:

ومن العرض السابق يتضح أن ىناك العديد من المتطمبات التي يمكن القول بأن 
ويخمق بالتالي بيئة صالحة داعمة لحقوق  ،توافرىا يمكِّن من دعم حقوق اإلنسان

 .أو لمجميور ،سواء بالنسبة لمقائمين باالتصال ،اإلنسان
 :وتتمثل أىم مالمح ىذه البيئة فيما يمي

 .كفالة وضمان حرية التعبير ولوازميا .1
 .حماية حقوق الصحفيين .2

 .نشر وترسيخ قيم ومبادئ حقوق اإلنسان في المناىج التعميمية .3
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 شكل عامدراسات اهتمت بدراسة البيئة اإلعالمية وطبيعة السيطرة عميها ب
وضع أسس جديدة Hallin and Mancini(2004) (vii )هالين ومانسيني حاول 

ا أن ي  أ  توضح طبيعة النظم االتصالية الحديثة وعوامل السيطرة ومكامن القوى فييا ور  
التطورات السياسية الحديثة قد أفرزت ثالث نظم رئيسة تركزت في ثالث نظم ليبرالية 

النظام  ،وتمثمو كندا والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ،النظام الميبرالي العام :ىي
الديمقراطي التشاركي حيث لمدولة دور في وضع القواعد المؤسسة لعمل وسائل 

النظام  ،وشمال أوربا ،اإلعالم بما ال يخل بحريتيا وليبراليتيا وتمثمو دول اسكندنافيا
م لألحزاب السياسية ومراكز االستقطابي التعددي والذي تخضع فيو وسائل اإلعال

واليونان وىو منتشر في  ،يطالياا  و  ،سبانياا  و  ،وتمثمو كل من فرنسا ،القوى االجتماعية
 .دول البحر المتوسط األوربية

 وقد حددا مجموعة من المتغيرات الحاكمة لمبيئة االتصالية وىي:
سابقة مستوى التعميم والتطور التاريخي لمبيئة االتصالية بما يوفر خبرات  (1

 قابمة لمتعامل مع جميع أنواع المتغيرات

 ومدى تأثيره في إنتاج الرسائل االتصالية وتقييدىا :السوق االتصالي (2

وىو ما يجعل أغمب القضايا قابمة لمنقاش والطرح  :التعدد والتنوع السياسي (3
لتأثيره في استقطاب االتجاىات اإلعالمية لخدمة أىداف  ؛إضافة ،دون قيود

 .اسيةكل جماعة سي

حيث تدخل الدولة في العمل اإلعالمي يتحدد وفق أجندة  :دور الدولة (4
ورعاية الدولة لمبادئ الديمقراطية والتنوع وحقوق  ،أو ليبرالية ،ديمقراطية

 اإلنسان تزيد من فعالية النظام اإلعالمي والعكس صحيح

ووجود  ،حيث القدرة المينية أوالً  :مستوى االحتراف الميني لوسائل اإلعالم (5
 .التقاليد المينية ثانيًا تحددان طبيعة األداء االتصالي الكفء من غيره

أسس العالقة بين وىي التي ركزت في وضع  Curran 2002  (viii)دراسة كوران
مصادر القوة في المجتمع وتأثيرىا عمى األداء اإلعالمي بالتركيز عمى البيئة 
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 ةسبع فياعمة في البيئة االتصالية وقد حدد أىم المتغيرات الف ؛اإلعالمية الغربية
 :متغيرات ىي

حيث الثقافة المستقرة والمتنوعة والمنفتحة أقدر في التعامل  :المتغير الثقافي .1
 .مع كافة القضايا والمفاىيم

بوصفيا حيث تطرح نفسيا  :متغيرات األمن الوطني والمتغيرات التأثيرية .2
 .ارتياوطبيعة إد ،عوامل مؤثرة في ممكية وسيمة اإلعالم

 ،وتناولو لمقضايا ،حيث أداء وسائل اإلعالم :متغير االستقرار االجتماعي .3
والتنظيم ترتبط بيذا المتغير الذي تفرط بعض الوسائل في  ،وطبيعة الممكية

 .ىي عميو استخدامو بيدف تثبيت األوضاع عمى ما

 .وسبق اإلشارة إلييا :متغيرات السوق واالقتصاد .4

حيث تغير اليوية الوطنية إلى اليوية المعولمة يفرض  :متغيرات العولمة .5
أجندة عالمية لمقضايا والمفاىيم والمعايير التي تتناوليا وسائل اإلعالم ضمن 

 .السياق المعولم

حيث تختمف طبيعة الضغوط اإلعالنية عمى الوسيمة  :متغيرات اإلعالن .6
 .نافسةوعوامل الم ،واستقالليتيا ،اإلعالمية وفق قدراتيا المالية

 .وىو الذي يسمح لمتغيير أن يصبح أكثر سرعة :المتغير التكنولوجي .7

عمى أربعة أبعاد رئيسة ىي التي تحدد  Baker 2001 (ix)دراسة بيكر بينما ركزت 
وجميعيا تنطمق من ، والتحكم فيو ،ومراكز السيطرة عميو ،طبيعة المنتج االتصالي

 : أبعاد اقتصادية ذات تخمالت غير اقتصادية وىي
ومفيوم المنتج  ،أن المنتج االتصالي منتج يحمل مظاىر المنتجات العامة .1

العام من البعد االقتصادي ىو ذلك المنتج الذي ال يتأثر بقيام شخص آخر 
 ،والمياه ،وىو في ىذا الصدد مثل خدمات األمن العام ،باستخدامو

تالي يكون وبال ،وىذا النوع من الخدمات ال يمكن تحمل نفقاتو ،.الخ.والغاز
عرضو لمسيطرة االحتكارية من جانب القوى التي تستطيع تحمل تكمفتو وىي 

 .أو حكومات ،إما قوى اقتصادية كبرى
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أن المنتج االتصالي ىو أكثر المنتجات االقتصادية عرضة لمتخمالت  .2
وىو  ،والحياتية ،واالقتصادية ،والثقافية ،والتداخالت مع بقية المنتجات الفكرية

بذلك يخضع لسيطرة القوى التي تسعى لجعل تناولو ليذه الشئون تناواًل إيجابيًا 
 .ما يجعمو أكثر المنتجات قابمية لالستقطاب والتوجيو،مأو سمبياً 

ولكن  ،أن ربح العممية االتصالية ال يمكن الحصول عميو من قبل المستيمكين .3
 اإلعالميفإن  من ىناو  ،يتم من خالل مراكز القوى االقتصادية أو السياسية

 .ويتقاضى سعرىا من ىذه القوى ،أو المفيوم لمجماىير ،يبيع الفكرة

أن وسائل االتصال وىي تبيع جميورىا ليذه القوى فإنيا تضفي قيمة ما عمى  .4
أو غير سميمة ولكنيا في كل األحوال  ،ىذه القيمة قد تكون سميمة ،المنتج

 .تبدو وفق رؤية مراكز القوى
ن مراكز القوى المشار إلييا تضع معايير مؤسسية إ :الرؤية يمكن القولووفق ىذه 

فإما تعمييا أو  ،تحكم عممية إضفاء القيمة عمى المنتج االتصالي ذي الطابع الفكري
وفي كل األحوال فإن مراكز القوى ىذه تعمل وفق نظم أعمى  ،تقمص من أىميتيا

 .تمثل البيئة االتصالية العامة وىي في مجموعيا ،وأيديولوجية ،وفكرية ،تشريعية
 

ألكسندر وكارفث وجيرسو  والمنطمق االقتصادي ذاتو ىو ما انطمق منو كل من
 (x)  (Alexander, Carveth, Greco, Hollifield, Owers 2004) وهوليفيمد وأورز

ومدى  حيث حددوا عدة أمور اقتصادية تمثل الدورة االقتصادية لممنتج االتصالي
 :تداخالت بقية العناصر المجتمعية فيو وىي

حيث تختمف طبيعة استيالك المنتج االتصالي عن بقية  :االستيالك .1
يؤدي  ،ففي حين يؤدي االستيالك إلى النقصان ،المنتجات االقتصادية

 .االستيالك في المجال اإلعالمي إلى التطوير والزيادة
 .وقابمة لالحتكار ،حيث طبيعة االستثمار اإلعالمي مكمفة :االستثمار .2

حيث المنتج االتصالي ليس حيادي القيمة بل  :الرقابة والتنظيم وتدخل الدولة .3
 ،والتشريعية ،وىو ما يفتح مجااًل لمتدخالت السياسية ،ىو متحيز القيمة
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ة ليذه في محاولة تحييد القيمة المعروضة عبره أو جعميا متحيز  ،واالقتصادية
 .القوى

حيث أن وسائل اإلعالم اآلن تتحرر من قبضة العوائق  :االقتصاديات الدولية .4
الدولية المتمثمة في الجمارك وخالفو، لذا فيي أسيل المنتجات في الوصول 

 .ألسواقيا الخارجية دون تحمل عبء تنظيمات داخمية إضافية

وىذه  ،حيث ىي سمعة عامة يستخدميا المستيمك وفق احتياجاتو :المستيمك .5
أو قد تخمقيا ىذه الوسائل في  ،االحتياجات قد تنبع من خارج وسائل اإلعالم

 .نفسية المستيمك

صدار  ،حيث تقوم المؤسسات اإلعالمية بوضع إجراءات :المؤسسات .6 وا 
وانتماءاتيا  ،قرارات تحدد طبيعة المنتج اإلعالمي وفق رؤيتيا االقتصادية

 .الفكرية والسياسية

وىو ما يستمزم  ،حيث يغمب عمى السوق اإلعالمي الحرية والمنافسة :السوق .7
وتتمثل ىذه التدابير في  ،اتخاذ تدابير مؤسسية إضافية لتحمل ىذه األعباء

 .إعادة تشكيل المحتوى اإلعالمي

تعترض مسيرة ىذا باإلضافة إلى تعرض الكتاب إلى المواقف االقتصادية التي 
إضافة إلى تحميالت  ،وتشوه السوق ،المؤسسة اإلعالمية مثل العرض والطمب

مفصمة لييكمة المؤسسات اإلعالمية وجميعيا يتم معالجتو من خالل تطوير المحتوى 
 .أو الفكرة أو المنتج االتصالي

 ,Price, Rozumilowicz)برايس وروزميموفيتش وفيرهمست وقد قام كل من 

Verhulst 2002)  (xi)  بدراسة عمميات اإلصالح اإلعالمي في عدة دول ىي الصين
ندونيسيا والبوسنة واألردن وأوغندا واألورجواي وقد خمصت الدراسة إلى  .وأوزبكستان وا 

 :ما يمي
 ،أن التغير االجتماعي ينشئ حالة من الحراك نحو التغير السياسي .1

 .والتشريعي واالقتصادي
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ىي التي تؤثر عمى  ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،أن المتغيرات التشريعية .2
 .التغير في المجال اإلعالمي

وتحدد ليا  ،أن طبيعة ىذه التغيرات تؤثر في ىيكمة المؤسسات اإلعالمية .3
 .وأساليب عمل مغايرة ،وممارسات مختمفة ،أدورًا جديدة

أن التصاق التغير اإلعالمي بالتغيرات العالمية في المجال االتصالي عمى  .4
أو عمى مستوى األفكار المطروحة يعزز من كفاءة ىذا  ،مستوى إنتاج الرسالة

 .التغيير

أن ارتباط اإلعالم بمنظمات المجتمع المدني يدفع نحو تعزيز القيم الجديدة  .5
 .ويعزز حالة التغيير نحو األفضل

أن المتغيرات التكنولوجية تعد متغيرات محددة لطبيعة كفاءة العمل اإلعالمي  .6
 .والتنظيمي ،واإلبداعي ،مستوى اإلنتاجيعمى ال

 
ريك نيفي وعمى الجانب المقابل يطرح   Raymond Kuhn, Erik)رايموند كون وا 

Neveu 2002) 
(xii)  طبيعة االرتباط والتغير في المؤسسات اإلعالمية الصحفية

ويؤكدان أن وسائل اإلعالم الصحفية  ،البريطانية وعالقتيا بالمؤسسة السياسية
مع ذكر نماذج ليذه -البريطانية في قابميتيا الشديدة لالستقطاب السياسي 

من الممكن أن تقوم بدور ىدام في المجتمع البريطاني ضد التعددية  -االستقطابات
 ،ويؤكدان أن مستويات التعقيد والتشابك في المصالح االقتصادية ،والديمقراطية

والجماعات السياسية داخل بريطانيا قد صارت  ،ية بين الصحف السياسيةوالسياس
 .كفيمة بيدم األسس الديمقراطية في المجتمع البريطاني

 دراسات اهتمت بطبيعة تأثير البيئة اإلعالمية العربية عمى العمل اإلعالمي العربي
لمفصل  الذي يرى أن نمط الممكية ليس ىو المعيار الوحيد  Rugh 2004دراسة رو

نما ىو االرتباط بطبيعة النظام  ،في مراكز القوى المؤثرة في البيئة االتصالية وا 
ىي التي تشكل  إذ ؛ومدى توافر الحريات العامة ،والممارسة السياسية ،السياسي
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ويضع تصنيفًا يوضح رؤيتو لعالم االتصال العربي وعالقتو  ،مالمح النظام اإلعالمي
 :الذي يطرحو الجدول التالي بالنظم السياسية عمى النحو

 (xiii) خريطة النظم اإلعالمية العربية 
 نىع النظام

 أبعاد النظام اإلعالهي
 التعبىي الوىالي الوتنىع االنتقالي

 الولكيت الٌظام خاصت خاصت هخخلطت
 الخٌوع غير هخٌوع غير هخٌوع هخٌوع هخٌوع

 لرؤيت الٌظامالوعالجت  حأييذ هطلق هإيذة هإيذ وهعارض هإيذ وهعارض
 الٌوط والوعالجت ًشط جاهذة سلبيت هخٌوعت

 الظروف السياسية 
 جواعاث الحكن ثوريت حقليذيت هخٌوعت هخٌوعت
 الجذاالث العاهت هٌعذهت هٌعذهت ًشطت ًشطت

 الوعارضت العاهت غير هوجودة غير هوجودة هإسست وشرعيت هحذودة

 

الدول الووثلة لهذه النظن 

 3002عاموفق أوضاع 

 سوريا البحريي لبٌاى الجزائر
 ليبيا عواى الوغرب هصر

 السوداى فلسطيي الكويج األردى
 قطر اليوي حوًس

 
 

 السعوديت العراق

 اإلهاراث 

 
 :ويوضح الجدول السابق عدة أمور

وىي أنظمة تمتمك  :أنظمة تعبويةأن الباحث قد قسم األنظمة العربية إلى  .1
وممارسات ىذه الوسائل تنزع  .وتفتقد التنوع ،وسائل اإلعالم بشكل احتكاري

وأن ىذه األنظمة ىي أنظمة ثورية  ،دائمًا إلى تأييد النظام بشكل مطمق
وتمثميا سوريا  ،وتختفي فييا المعارضة ،والجدال السياسي ،يختفي فييا الحوار

 ،ويسود فييا نمط الممكية الخاص ،و والئيةوأنظمة موالية أ .وليبيا والسودان
وتتسم  ،وتعمل عمى تأييد النظام السياسي ،وتفتقد التنوع في تناوليا لألحداث

وتفتقد وجود جماعات  ،وتسود فييا أنظمة حكم كالسيكية ،بالرسوخ والثبات
 .واإلمارات ،والسعودية ،وقطر ،وفمسطين ،وعمان ،وتمثميا البحرين ،معارضة

وتتسم بالتنوع في عمميا  ،يسود فييا نمط الممكية الخاص تنوعةوأنظمة م
وىي تنتمي ألنظمة  ،كما تتسم بالسمبية في معالجاتيا اإلعالمية ،اإلعالمي

 ،والمغرب ،وتمثميا لبنان ،وجماعات المعارضة ،تتنوع فييا الجداالت العامة
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وتتسم  ،الممكيةتتنوع فييا أنظمة  وأنظمة انتقالية .والعراق ،واليمن ،والكويت
 ،معالجاتيا بالتنوع وتتنوع فييا المعالجات اإلعالمية بين مؤيد ومعارض

وتمثميا  ،وينحسر فييا دور المعارضة لمنظام ،وتنشط فييا الجداالت السياسية
 .وتونس ،واألردن ،ومصر ،الجزائر

وضع في  Kamalipour, Mowlana 1994 (xiv)كماليبور وموالنا   وتأتي محاولة 
وقياس  ،ودول الشرق األوسط ،تفصيمية لحالة اإلعالم في العالم العربي رؤية

، وىي رغم قدميا النسبي إال أنيا ودورىا في عممية التنمية ،ونمط ممكيتيا ،فعاليتيا
حالة التفاعل النشط في العالم العربي بين النظام السياسي واالجتماعي من تؤكد 
صياغة التأثير عمى ىذه النظم في دور ل ىاواإلعالمي من جية أخرى وتأكيد ،جية

 .الرسالة اإلعالمية
م أن العوامل المعيقة لتقدم اإلعال Katulis 2005  (xv)كاتيميس عمى حين يؤكد 

 :ىي .مشكالت رئيسة العربي بشكل عام تتمثل في ثالث
ضعف النظام القضائي القادر عمى الفصل في المنازعات ذات الطابع  .1

ويبقييا في حدود بعيدة  ،وىو ما يحدد طبيعة الممارسة اإلعالمية ،اإلعالمي
 .عن النقد الجاد واليادف

والبيئة السياسية التي تتسم في أغمب الدول العربية  ،طبيعة النظم السياسية .2
 .يعمل دائمًا تحت التيديد اإلعالميوىو ما يجعل  ،ورفض المعارضة ،بالقمع

وىو ما يجعل أغمب  ؛إلعالميضعف اقتصاديات السوق في المجال ا .3
مصادر التمويل من جيات غير إعالمية بعيدة عن الموارد الطبيعية 

وىو ما يجعل المؤسسات اإلعالمية تعمل  ،القتصاديات العمل اإلعالمي
 .دائمًا تحت وصاية القائم بالتمويل

بي أن التقارير الدولية تصنف حالة الحرية في العالم العر  (xvi) 3002حسن كما يؤكد 
 ،وأن العالقة بين المتغيرات االقتصادية ،في أوضاع متأخرة كثيرًا بين دول العالم

ووسائل  ،والتشريعية من جية ،والتنظيمية ،والمؤسسية ،واالجتماعية ،والسياسية
فال ىي بالفاعمة  ،اإلعالم في العالم العربي من جية أخرى تبدو مختمة إلى حد كبير
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وىو ما يشير إلى  ،وال ىي بالمتأثرة من النشاطات اإلعالمية العربية ،بشكل مباشر
 .وصعب الفيم ،وضع شديد التعقيد

 :وقد توصل إلى عدة نتائج لعل أىميا ما يمي
تأخذ طريقا معاكسا لتطور حرية الصحافة  يعربالعالم ال فيأن حرية الصحافة  :أوال

الغرب باعتبارىا نتاجا  في. حيث ظيرت حرية الصحافة الغربياإلعالم  في
كانت تتزامن مع ظيور قوى اقتصادية  التيطبيعيا لحرية التفكير والتعبير و 

عن سيطرتيا  يموازية لقوة الحكومة حتى أجبرت تمك الحكومات عمى التخم
عمى وسائل اإلعالم باعتباره خيارا طبيعيا لمجتمع تنمو وتتطور أنظمتو 

فقد بدأنا الطريق من نيايتو.  العربيم العال فيبشكل متزامن ومتوازن. أما 
من اجل حرية التفكير والتعبير لتدعم قوة  -إن استطاعت  –صحافة تعمل 

وتدعم ظيور كيانات سياسية  ،اقتصادية موازية لمقوة االقتصادية الحكومية
 .يموازية لنفوذ الحكومة السياس

الحكومة يتطمب وجود عاية مستقمة عن ر إن قيام وسائل إعالم مستقمة تجد  :ثانيا
وىذا غير متحقق بالقدر  ي،اقتصاد مستقل ىو اآلخر عن التدخل الحكوم

 كثير من الدول العربية. في فيالكا
تعوقو عن  التيحالة من التجزئة االقتصادية لقدراتو  العربييعانى اإلعالم     :ثالثا

حتى اآلن صناعة خاسرة  العربيالعالم  فيالنمو والمنافسة. فصناعة اإلعالم 
 -باإلضافة إلى قيود الحرية-تفرض  التيبسبب الممكية الحكومية السائدة 

إدارة غير اقتصادية لتمك المؤسسات بما يؤثر عمى كافة جوانب الصناعة من 
 المينية وحتى القدرة عمى النمو.

تتطمب  التيإن صناعة اإلعالم أصبحت واحدة من الصناعات الرأسمالية   :رابعا
ظل المنافسة العالمية بين الوسائل اإلعالمية  فيا عالية نسبيً استثمارات 

مشكالت التمويل لسببين  العربيالعالم  فيالمختمفة.  وتواجو صناعة اإلعالم 
 :رئيسيين
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بدون استثناء ىياكل وطنية سواء  العربيصناعة اإلعالم  فيأن ىياكل التمويل  -1
عمى الرغم من أن عددا كبيرا من  ،أم مشتركة ،أم خاصة ،أكانت حكومية

وال   PAN ARABوسائل اإلعالم العربية يعمل عمى أساس عابر لمحدود 
 .تزال ذات ممكية قطرية

عمى الرغم  ،ضعيفة ألسباب سياسية العربيالعالم  في يأن فرص التضامن المال -2
من ويزيد  ،يقمل من الواردات البرامجية يمما يمكن أن يوفره من إنتاج برامج

تقديم تغطية إخبارية أكثر تميزا  فيإمكانيات التضامن بين الصحف العربية 
 واستقاللية.

 وىى قوى ال العربيىناك سيطرة واضحة من القوى المحافظة عمى اإلعالم  :خامسا
 مجال حرية التعبير عن السيطرة الحكومية. فيتقل خطورة وأىمية 

 فيمرىونة بتطور آخر متزامن ومتوازن  إن النتائج النيائية لحرية الصحافة  :سادسا
. فالكشف عن االنحراف والفساد ومراقبة العربيالمجتمع  فيبقية األنظمة العاممة 

العالقة  فييتطمب تغييرا  -وىو ما يفترض أن تقوم بو الصحافة - ياألداء الحكوم
أو االستقالل  ،إطار من التوازن فيما بينيا فيوتفعيل دور كل منيا  ،بين السمطات

 عن بعضيا البعض.
دراسات ركزت عمى عالقة حقوق اإلنسان بطبيعة الممارسة اإلعالمية في عدة 

 .دول وأقاليم
ومنيا عمى سبيل  .وىي دراسات اىتمت بعالقة وسائل اإلعالم بحقوق اإلنسان

 :المثال
ن وىي الصادرة ع (xvii) (3002دراسة حقوق اإلنسان والصحافة في العالم العربي )
وقد تعرضت ىذه الدراسة إلى  ،اتحاد الصحفيين الدولي بالتعاون مع االتحاد األوربي 

وقد تضمنت دراسة حالة  ،عالقة وسائل اإلعالم بحقوق اإلنسان في العالم العربي
وجميورية  ،داخل الكيان الصييوني 1948وعرب  ،وفمسطين ،كل من السودان

 .ومصر ،واألردن ،وسوريا ،لبنان
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 ،الدراسة إلى أن الدول العربية تختمف في حمايتيا لحقوق اإلنسان عامة وقد خمصت
وبين  ،وبخاصة في المجال اإلعالمي عمى درجات متفاوتة بين االستبداد والقير

إال أنيا رصدت بشكل واضح ومباشر حالة  ،نسبة من الحرية الممنوحة لمصحافة
 ،ا رصدت تيديداتانتياكات خطيرة لحقوق اإلنسان في جميع ىذه الدول كم

 ،وممارسات ضد حرية التعبير باعتبارىا من حقوق اإلنسان في المجال اإلعالمي
والقوانين  ،لدساتيراوذلك بغض النظر عن مدى حقوق اإلنسان الممنوحة في 

 .ومدى الحرية اإلعالمية الممارسة داخل كل دولة ،الوطنية
 :وىو ما يعني التالي

 ،والممارسة في مجال حقوق اإلنسانوجود انفصال بين التشريع  .1
 .والحريات اإلعالمية

لبنان من مثل معاناة الدول األكثر حرية في المجال اإلعالمي  .2
وىو ما يشير إلى وجود  ،ممارسات الضطياد الصحفيين واغتياليم

 .قصور في حمايتيم بشكل واضح

وجود قيود وانتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان في جميع الدول  .3
 .دون استثناءالمدروسة 

لمربط بين حقوق اإلنسان واحتراميا كجزء  يغياب اإلطار المفاىيم .4
 .من البناء الديمقراطي المأمول في الدول العربية

محاصرة نشاطات منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق  .5
 .وحرية الصحافة ،اإلنسان

Xigen Li and Charles St. Cyr 1998دراسة تسايجن لي وتشارلز سانتكير 
(xviii) 

حيث قام الباحثان بتحميل مضمون صحيفة النيويورك تايمز في تغطياتيا لقضايا 
وقد أسفرت الدراسة عن أن التايمز قد وضعت أجندتيا ، حقوق اإلنسان في الصين

الخاصة بمعالجة قضايا حقوق اإلنسان بشكل ينفصل عن أجندة مؤسسة الرئاسة 
ففي حين تيتم مؤسسة  ؛ض األحياناألمريكية في معالجتيا ليذه القضايا في بع

الرئاسة باتفاقيات التجارة مع الصين تطرح التايمز معالجتيا الخاصة بحقوق اإلنسان 
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وعمى مدى عشر سنوات تبين وجود حالة من الشفافية في  ا،رئاسيً  اباعتبارىا اىتمامً 
الفصل  معالجات التايمز ليذه القضايا بعيدًا عن األجندة السياسية مع وجود حالة من

 .وقضايا السياسة الخارجية األمريكية ،الميني لمتايمز بين ىذه القضية
والسياسة الخاصة لممؤسسة اإلعالمية ال  ،وال شك أن ىذا الفصل بين السياسة العامة

 .يمكن أن يتم إال في إطار بيئة إعالمية مؤىمة لذلك مثل البيئة األمريكية
 ،والتي تناولت وسائل اإلعالم David J. Park 2002 (xix)ديفيد بارك  دراسة 

والتي تمت من خالل مشروع بحثي في  ،وحقوق اإلنسان في األرجنتين ،والديمقراطية
والتي تكامل فييا البعد الميداني المتعمق بدراسة قدرة منظمات المجتمع  ،1997عام 

 ؛المدني العاممة في مجال حقوق اإلنسان عمى الوصول لممعمومات في مجاليا
ة إلى دراسة تحميمية ألجندة وسائل اإلعالم األرجنتينية في معالجتيا لقضيتي إضاف

وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج المتعمقة  .والديمقراطية ،حقوق اإلنسان
بحقوق اإلنسان حيث أثبتت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني العاممة في مجال 

 ؛ى الوصول لممعمومات عبر وسائل اإلعالمحقوق اإلنسان ال تتوافر لدييا القدرة عم
وألنشطة  ،كما أن وسائل اإلعالم لم تقم بتغطيات حقيقية في ىذا المجال بشكل عام

وقد ركزت الدراسة عمى أن أىم العوائق أمام نشر  .ىذه المؤسسات بشكل خاص
وأن أىم العوامل المؤثرة في  ،ثقافة حقوق اإلنسان وتغطياتيا عبر وسائل اإلعالم

وضع أجندة وسائل اإلعالم تجاه ىذه القضية بالتحديد قد تمثمت في صالت 
الممكية األجنبية لوسائل و  ،والسياسية ،المؤسسة اإلعالمية بمراكز القوى االقتصادية

العوائق التي وضعتيا آليات السوق و  ،عنف النظام تجاه الصحافة الحرة، و اإلعالم
كل ىذه العوامل حجبت تغطيات  ،األرجنتين الحرة أمام تجربة التحول الديمقراطي في

 .حقوق اإلنسان عن الرأي العام في األرجنتين

                                           

(i الشـــبكة العربيـــة لمعمومـــات حقـــوق اإلنســـان )،  الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة العهدددد الددددولي
  2226 والسياسية

http://www.hrinfo.net/docs/undocs/iccpr.shtml 
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