
 

 العولمة ضوء في االنساني الدولي بالقانون التعريف في اإلعالم وسائل دور
 المعاصرة الدولية التغيراتو

 

 الجزائر -تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد كلية الحقوق و العلوم السياسية ،/  بوزيدي خالد  األستاذ

  
  ملخص 

 والثقافات للحدود عابرا دوره أصبح حيث  ، ادلعاصر الدورل اجملتمع يف ومهما خطَتا دورا االعالم يلعب   
 بُت والعالقات الدورل القانون يف مستقرة كانت اليت ادلفاىيم من عديد إرل الدور ىذا تأثَت وؽلتد ، والقوميات

 والشعوب الدول بُت واالغلابية السلبية للتفاعالت واسعة دائرة وؼللق ، احلدود و واالستقالل كالسيادة الدول
 على قياسا ليس  ، كونيا أصبح االعالم إن القول معو ؽلكن الذي احلد إرل ، واحلضارات والقارات واجلماعات
  . ادلعمورة أرجاء أقصي إرل الدور ىذا انتشار إرل استنادا وإظلا الكونية ىذه مضمون

 الرسالة تلك  ، والعادلية الكونية مستوي إرل بالضرورة يرقي ال  ، ادلضمون زاوية من لإلعالم الكوين الدور أن ذلك   
      النظام مستقبل تقرير يف والدؽلقراطية وادلشاركة البشر بُت واإلخاء ادلساواة إرساء علي احلرص تتطلب اليت

 علي والفقراء األغنياء بُت االستقطاب ومناىضة ادلشًتكة االنسانية إرل واالنتماء احلر االختيار قيم ولتعزيز ، الدورل
 أفضل لغد والتطلع  الثروات، دتلك يف والشعوب واجلماعات األفراد حقوق وتأكيد ، والوطٍت العادلي الصعيد
 ينصرف الراىن الوقت يف لإلعالم الكوين الدور أن حُت يف  ، سالم يف والعيش واحلرب واجلوع الفقر من والتحرر

 القوة ومنطق اذليمنة وتربير النمطية التحيزات تسييد و والثقافات الشعوب علي وادلسبقة القبلية األحكام تعزيز إذل
  . الدولية العالقات يف

 التعريف يف وكبَت مهم بدور تضطلع أن وادلسموعة وادلكتوبة ادلرئية االعالم لوسائل ؽلكن األساس ىذا وعلى   
 الوطٍت العام الرأي من كبَتة لقطاعات يتوجو بطبيعتو االعالم أن ذلك ، واسع نطاق علي الدورل االنساين بالقانون

 والتجارية احلضرية ادلراكز عن ناىيك  ، الصغَتة وادلدن والنجوع القري أعماق يف ادلسبوق غَت النتشاره نظرا
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.  متعلمُت وغَت متعلمُت اجلميع قبل من مفهومة مبسطة و بسيطة لغة يستخدم أيضا ألنو و  ، والثقافية والسياسية
 عشية بُت سيتم أنو أو  ، ونتمناه نرغبو أننا جملرد ىكذا يتم لن اجملال ىذا يف لإلعالم ادلمكن الدور أن بيد 

 واضحة وخطة مقصود توجو عرب ؽلر الدور ىذا ألداء االعالم استنهاض فإن ذلك من العكس على بل ، وضحاىا
 .ادلداخلة ىذه يف ابرازه إذل سنسعى ما ىو ،و ادلهمة ىذه أداء يف الطلراطو الطريق دتهد االعالميُت و االعالم إزاء

 

 :قدمةم

 والثقافات للحدود عابرا دوره أصبح حيث  ، ادلعاصر الدورل اجملتمع يف ومهما خطَتا دورا االعالم يلعب   
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 على قياسا ليس  ، كونيا أصبح االعالم إن القول معو ؽلكن الذي احلد إرل ، واحلضارات والقارات واجلماعات
  . ادلعمورة أرجاء أقصي إرل الدور ىذا انتشار إرل استنادا وإظلا الكونية ىذه مضمون

 الرسالة تلك  ، والعادلية الكونية مستوي إرل بالضرورة يرقي ال  ، ادلضمون زاوية من لإلعالم الكوين الدور أن ذلك   
      النظام مستقبل تقرير يف والدؽلقراطية وادلشاركة البشر بُت واإلخاء ادلساواة إرساء علي احلرص تتطلب اليت

 علي والفقراء األغنياء بُت االستقطاب ومناىضة ادلشًتكة االنسانية إرل واالنتماء احلر االختيار قيم ولتعزيز ، الدورل
 أفضل لغد والتطلع  الثروات، دتلك يف والشعوب واجلماعات األفراد حقوق وتأكيد ، والوطٍت العادلي الصعيد
 ينصرف الراىن الوقت يف لإلعالم الكوين الدور أن حُت يف  ، سالم يف والعيش واحلرب واجلوع الفقر من والتحرر

 القوة ومنطق اذليمنة وتربير النمطية التحيزات تسييد و والثقافات الشعوب علي وادلسبقة القبلية األحكام تعزيز إذل
  . الدولية العالقات يف

 التعريف يف وكبَت مهم بدور تضطلع أن وادلسموعة وادلكتوبة ادلرئية االعالم لوسائل ؽلكن األساس ىذا وعلى   
 الوطٍت العام الرأي من كبَتة لقطاعات يتوجو بطبيعتو االعالم أن ذلك ، واسع نطاق علي الدورل االنساين بالقانون

 والتجارية احلضرية ادلراكز عن ناىيك  ، الصغَتة وادلدن والنجوع القري أعماق يف ادلسبوق غَت النتشاره نظرا
.  متعلمُت وغَت متعلمُت اجلميع قبل من مفهومة مبسطة و بسيطة لغة يستخدم أيضا ألنو و  ، والثقافية والسياسية

 عشية بُت سيتم أنو أو  ، ونتمناه نرغبو أننا جملرد ىكذا يتم لن اجملال ىذا يف لإلعالم ادلمكن الدور أن بيد 
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 واضحة وخطة مقصود توجو عرب ؽلر الدور ىذا ألداء االعالم استنهاض فإن ذلك من العكس على بل ، وضحاىا
 . ادلهمة ىذه أداء يف الطلراطو الطريق دتهد االعالميُت و االعالم إزاء

 اإلعالم          لدور القانوني بإبراز التكييفو من مث فإن اإلشكالية اليت يثَتىا موضوع البحث تتعلق أساسا    
 اإلعالم حرية على الواردة القانونية القيود و االنساني؟ و ما ىي الضوابط  الدولي بالقانون التعريف  في

المسلحة ؟و ما ىي  النزاعات إثارة في إسهامها من الحد و اإلنساني الدولي القانون نشر في دورىا لتفعيل
 الدولي بالقانون التعريف في اإلعالم أداء تطوير تعيق و تواجو التي التحديات و اإلشكاالت و العوائق 

 الدولي بالقانون التعريف مجال في اإلعالم دور تطوير و لتفعيل المقترحة االنساني ؟و ماىي الخطوات
 اإلنساني؟

 :ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو تبعا ،وفق اخلطة اآلتية   

 االنساني  الدولي بالقانون  التعريف  في اإلعالم لدور القانوني التكييف: أوال

 التحديات و اإلشكاالت ضوء في اإلنساني الدولي بالقانون التعريف في اإلعالم دور مضمون: ثانيا
 أداءه تطوير تعيق التي الجديدة
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التكييف القانوني لدور اإلعالم في  التعريف  بالقانون الدولي  االنساني : أوال

 اإلعالم في التعريف  بالقانون الدولي االنسانيلدور األساس القانوني  -1

وغالباً ما تكون . يعد احًتام القانون الدورل اإلنساين أو انتهاكو جزءاً مهماً يف النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة   
 فإن ذلكالقوانُت  تقوم أطراف النزاع مبخالفةفعندما . انتهاكات القوانُت ىي مصدر األزمات اإلنسانية والسياسية

 هيؤثر ليس فقط على العالقات بُت الدول ادلتنازعة ،وإظلا على السلم و األمن الدوليُت كافة ،شلا سيخلف مع
ضحايا و مآسي من تقتيل و دمار ألطراف نص القانون الدورل االنساين على ضرورة محايتها سواء لضعف شرػلة 

 .و أمكان معينة معينة أو لألعلية الثقافية و االقتصادية و االجتماعية دلراكز

ر ئو من مث برزت مؤسسات عديدة تولت على عاتقها مهمة التعريف بالقانون الدورل االنساين تفاديا للخسا   
و على غرار الدور الذي تلعبو ، اليت قد تنجم عن خرق احدى قواعده ،سواء قبل بدء أي نزاع مسلح أو أثناءه

يف نشر القانون الدورل االنساين و التعريف بقواعده ،برز االعالم   و ادلنظمات غَت احلكومية ادلنظمات الدولية 

                                                             

األمن الدوليُت وفقا  السلم وباعتباره اجلهاز الدورل ادلكلف حبفظ  ادلتحدة،أبرز ىذه ادلنظمات الدولية صلد رللس األمن الدورل التابع ذليئة األمم - 
للمزيد حول ىذا ادلوضوع راجع  . دليثاق األمم ادلتحدة

Toni Pfanner, Various mechanisms and approaches for implementing international 

humanitarian law and protecting and assisting war victims, dans International Review of the 

Red Cross, Vol. 91, N° 874, juin 2009, pp. 279-328 

صة ادلستقلة عن باإلضافة إذل ادلنظمات الدولية ادلعنية بتنفيذ و نشر و تطوير قواعد القانون الدورل االنساين ،ىناك نوع من ادلنظمات و اذليئات اخلا- 
. الدورل االنساين ،كمنظمة ىيومن رايتس و منظمة العفو الدوليةاحلكومات مارست و التزال دتارس دورا ىاما يف رلال تطوير و تنفيذ قواعد القانون 

        ذكرة للمزيد حول ىذا ادلوضوع راجع أحسن كمال ،آليات تنفيذ القانون الدورل االنساين يف ضوء التغَتات الدولية للقانون الدورل االنساين ،م
ولود معمري ،كلية احلقوق ،مدرسة الدكتوراه القانون األساسي و العلوم السياسية ،تيزي درجة ادلاجستَت يف القانون ،فرع التعاون الدورل ،جامعة م لنيل
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يف فًتة التسعينات كمؤسسة فعالة يف ىذا اجملال ،و ظهورىا ىذا كان سالحا ذو حدين ،فمن جهة ثار التساؤل 
      ، حول مدى الدور الذي ؽلكن أن يلعبو االعالم كمؤسسة فعالة لنشر و تعزيز قواعد القانون الدورل االنساين

و كيفية تطوير أدائها يف ىذا اجملال يف ظل االنتشار و التأثَت الكبَت ذلذه ادلؤسسة على صعيد الرأي العام الداخلي 
  و الدورل ؟و على أي أساس قانوين ينطلق االعالم يف شلارستو ذلذا الدور؟

ن دور ادلؤسسات اإلعالمية يف إن اإلجابة عن ىذه االشكاليات يف حقيقة األمر يصب من منبع واحد ،إذن أ   
التعريف بالقانون الدورل االنساين غلد مصدر يف القانون الدورل نفسو ،حيث اعًتف للصحافيُت و اإلعالم حبرية 

األوقات سيما االستثنائية منها ،حيث يشتد ىذا الدور بالذات أثناء النزاعات الرأي و التعبَت يف  كل الظروف و 
الدولية ،فادلؤسسات االعالمية شأهنا يف ذلك شأن ادلؤسسات و ادلنظمات األخرى تعٌت ادلسلحة الدولية و غَت 

،بتسليط الضوء بالصوت و الصورة و القلم للخروقات اليت قد 3مبهمة الدفاع عن حقوق االنسان و محايتها 
النساين على ترتكب يف النزاعات ادلسلحة ضد األشخاص و ادلمتلكات و األموال اليت نص القانون الدورل ا

 .ضرورة محايتها

 واإلقليمية الدولية ادلواثيق معظم تبنت ، أخالقي بعمل الصحفي لقيام أساسيا شرطا تعد فمن منطلق أن احلرية   
      فكرة حرية الرأي و التعبَت اليت تشمل فيما تشمل حرية الصحافة و اإلعالم كضمانة أساسية ذلذه ادلؤسسات

            و دفعها ضلو ادلساعلة يف رلال حقوق االنسان و احلريات االساسية ،لتغدو بذلك شريكا اسًتاتيجيا
 اإلعالن من 9  ادلادة بُت بسيطة مقارنة ،فبإجراءللدول و ادلنظمات الفاعلة يف رلال القانون الدورل االنساين 

 على يؤكد منهما كل أن لنا يتبُت والسياسية ادلدنية حلقوقل الدورل العهد من 9  وادلادة اإلنسان حلقوق العادلي
 فقد. أخرى سلطة أي جانب من أو، قانون مبوجب تقييدىا غلوز ال مطلقة حرية ىي ما، رأي إعتناق حرية أن

 9  ادلادة من األوذل الفقرة وأكدت ، تدخل دون اآلراء اعتناق كفالة ضرورة على اإلعالن من 9  ادلادة أكدت
 من 3 الفقرة وأكدت تدخل، دون اآلراء إعتناق على يقوم مستقل حق الرأي حرية أن على الدورل لعهدا من
 تسري ال اخلاصة وادلسؤوليات الواجبات أن على نصت عندما الرأي حلرية ادلطلق الطابع على العهد من 9  ادلادة

                                                             

 003 يناير    -  عالء شليب ،اإلعالم و حقوق االنسان ،أعمال الندوة االقليمية حول االعالم و حقوق االنسان ،القاىرة ، -3
لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبَت، ويشمل ىذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون )اإلعالن العادلي حلقوق االنسان على أنو من  9 تنص ادلادة  - 

(. أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية
  8 9 ديسمرب / كانون األول  5 ادلؤرخ يف  3 –ألف د  7  اجلمعية العامة  اعتمد اإلعالن العادلي حلقوق االنسان مبوجب قرار
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 احلق مبمارسة يتعلق فيما أي العهد من 9  ادلادة من   الفقرة يف عليها ادلنصوص احلقوق مبمارسة يتعلق فيما إال
 .5حبرية اآلراء إعتناق يف وليس التعبَت حرية يف

           د التأثَت الكبَت الذي لعبو و الزال يلعبو اإلعالم على عدة أصعدةحفال أحد بإمكانو أن ينكر أو يج   
و رلاالت، و على عدة مستويات و يف كل الظروف ،سيما يف رلال القانون الدورل االنساين الذي ػلكم 

ام قواعده ،بل و مدى معرفة أي طرفو بفحواه يف آثاره و مدى احًت النزاعات ادلسلحة كونو يثَت الكثَت من اجلدل
 اإلعالم كذلك يوفر و شلا ال شك فيو نألو . و مقاصده اليت تنصب بالدرجة األوذل على محاية حقوق األنسان

 فيو التأثَت و العام الرأي وتوجيو تكوين يف يساىم مبا واآلراء وادلعلومات األفكار وتبادل للنقاش سياسيا زلفال
و نشر مبادئ القانون الدورل االنساين بُت سلتلف شرائحو ،باختالف توجهاهتا السياسية  وتثقيفو توعيتو عن فضال

 .و الدينية و االقتصادية و االجتماعية

 أو ادلسموع أو ادلرئي اإلعالم لوسائل الدولبعض  تالكتأثَت ام حول اجملال ىذا يف يثار الذي السؤال أن إال   
فالنصوص القانونية من جهة ال دتنع  الدورل االنساين؟  القانون و مبادئ أحكام على دورىا يف نشر ادلطبوع

 إذل استنادا احلق دتلك دولةفال قانونية مشكلة يشكل الأن ىذا األمر  الواقع،ف امتالك الدول لوسائل اإلعالم 
 احتكارىا يف تكمن الفعلية اإلشكالية أن إال. للعموم سياساهتا وعن نظرىا وجهات عن باإلعالن التعبَت حرية

. إشرافها وحتت جهتها من مدارة أو شللوكة غَت إعالم وسائل بإنشاء مساحها وعدم هبا وانفرادىا اإلعالم لوسائل
وىو ما يؤثر ال زلالة على قدرة ىذه ادلؤسسات على القيام مبهامها النبيلة و األخالقية على أكمل وجو سيما يف 

جتاوزات و خرقات القانون الدورل االنساين ،إذ غالبا ما تضغط الدول    رلال التعريف حبقوق االنسان ،و كسف
 . يف ىذا اجملال خللق توجهها

                                                             

 :من العهد للدورل للحقوق ادلدنية و السياسية على أنو 9 تنص ادلادة  . -5
  .لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة ( 
ادلعلومات و األفكار و تلقيها و نقلها إذل آخرين دوظلا لكل إنسان حق يف حرية التعبَت يشمل ىذا احلق حريتو يف التماس سلتلف ضروب  ( 

  .اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فٍت أو بأي وسيلة أخرى ؼلتارىا
 .تستتبع شلارسة احلقوق ادلنصوص عليها يف الفقرة الثانية من ىذه ادلادة واجبات و مسؤوليات خاصة (3
 :ذلك غلوز إخضاعها لبعض القيود و لكن شريطة أن تكون زلدد بنص القانون و أن تكون مرضية و على
 الحًتام حقوق اآلخرين أو لسمعتهم؛ -أ 
 .أو الصحة العامة أو اآلداب العامةمحاية األمن القومي أو النظام العام   -ب 

 78 األردن ،ص  ، 007 دار الثقافة ،،احلقوق احملمية ، لثاينجلزء ازلمد يوسف علوان، زلمد خليل ادلوسى، القانون الدورل حلقوق اإلنسان، ا - 
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 اإلعالم لوسائل السماح اإللزامي من فإنو الرأي عن التعبَت حلرية حقيقية محاية تكون أن نضمن وحىت   
 وصولو طريق و الشعب عُت لكوهنا الوسائل ىذه دور على للحفاظ وىذا ، احلكومة حتكم عن بعيدا باالستقاللية

 سلطة ذات أجهزة أية تكون أن ذلك يتبع و العامة، بادلصلحة يتعلق فيما باألخص و اآلراء من واسع طيف إذل
 .7من أي تدخالت سياسية زلمية و مستقلة اخلاصة أو العامة الوسائل على سواء حاكمة أو  تنظيمية

 القانون يف هعلي متعارف ادلؤسسات اإلعالمية مبا ؽلكنها من أداء مهامها ىو مبدأ الستقاللية احلاجةإذ أن    
        الرأي حلرية ادلتحدة لألمم اخلاص ادلقرر صرح ، 003  لعام ادلشًتك اإلعالن ففي، اإلنسان حلقوق الدورل

 الرأي حلرية أمريكا دلنظمة اخلاص ادلقرر إذل باإلضافة بأروبا اإلعالم حلرية التعاون و األمن منظمة شلثل و التعبَت و

         التدخل ضد باحلماية تتمتع أن اإلعالم على تنظيمية سلطات دتارس اليت السلطات مجيع على" :التعبَت و
 بادلدخالت والسماح األعضاء لتعيُت شفافة عملية ذلك متضمنا االقتصادية و السياسية الطبيعة ذو بالذات و

".  سياسي حزب سيطرة حتت الوقوع عدم و العامة

 السلطات استقاللية أن الشعوب و اإلنسان حلقوق اإلفريقية اللجنة و ، أوروبا رللس من كل أوضح كما   
 والذي ، افريقيا يف التعبَت حرية دلبادئ إعالنا اإلفريقية اللجنة تبنت وقد، األساسية األولويات من التنظيمية
 تكون أن االتصاالت أو البث تنظيم رلال يف سلطات دتارس سلطة أي على" :التارل األساسي ادلبدأ يتضمن
  .8"االقتصادية و السياسية الطبيعة ذو وباألخص التدخل ضد الكافية باحلماية وتتمتع مستقلة

إعمال آلية حرية تلقي  اإلعالم كوسيلة قانونية لنشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني عبر -2
 المعلومات و تداولها 

يستوجب علينا األمر و قبل التطرق إذل دور اإلعالم يف نشر مبادئ القانون الدورل االنساين عرب إعمال آلية    
 .حرية تلقي ادلعلومات و تداوذلا ،الوقوف أوال على مفهوم و معٌت ادلعلومات

،و ذلذه ادلشتقات العديد من ادلعاين منها ما يتصل ( عام)فادلعلومات ىي إحدى ادلفردات ادلشتقة من ادلصدر     
          أي إدراك طبيعة األمور ،و ادلعرفة أي القدرة على التمييز و التعليم و التعلم و الدراسة و اإلحاطةبالعام 

                                                             

عالم الذي غوين ليسًت ،ادللكية و استقاللية التحرير و االستدامة التجارية ،أعد ىذا البحث من أجل ادلؤدتر الدورل حول حرية التعبَت و تطوير اإل -7
 007 يناير /الثاين  كانون 0 -8عقد يف مقر اليونسكو بباريس فرنسا ،يف الفًتة 

قانون  سهام رحال ،حدود احلق يف حرية التعبَت يف القانون الدورل حلقوق االنسان ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوم القانونية ختصص -8
 7 ،ص    0 -0 0 دورل حلقوق االنسان ،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة حاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر ،
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توعية ،و اإلعالم و الشهرة و التمييز ،و مصطلح و اإلحاطة و اليقُت و اإلتقان و اإلرشاد و ال
Information  أصلو التيٍت و يعٍت عملية االتصال . 

 :و يقدم ادلنجد التعريف اآليت للمعلومات    

 :أما ادلعجم العريب احلديث فيقدم التعريف اآليت(. كل ما يعرفو اإلنسان عن قضية أو حادث) 

   .9(إذل كشف احلقائق و ايضاح األمور األخبار و التحقيقات أو كل ما يؤدي)

 بعالقات عنها التعبَت يتم مسموعة أو، مكتوبة أو مقروءة، رموز أو، أرقام أو، كلمات" بأهنا عرفها منو ىناك    
 ، واإلعالم، ادلعرفة مشتقات أو تقولو شيء عن اإلخبار ىي ادلعلومات أن فورد أكس ويذكر ما فكرة لنقل متتالية

         للمعلومات معان ثالث وىناك. طريقة بأي بيانات جتميع أو، القراءة من تأيت واليت، والبيانات، واحلقائق
 .0 ادلفاىيم أو، احلقائق توصيل عملية مفهوم أو، احلقيقة لتوصيل تستخدم رسالة ادلوصلة احلقائق: ىي

احلقائق عن أي موضوع أو األفكار و احلقائق عن الناس         )أي حال ؽلكن تعرف ادلعلومات بأهنا  و على   
 (.و األماكن أو أي معرفة تكتسب من خالل االتصال أو البحث أو التعليم أو ادلالحظة

 ادلعلومات بضرو سلتلف التماس يف احقو يشمل التعبَت حرية يف ادلؤسسات اإلعالمية حقصلد بأن  مث ومن   
       واإلعالم التعبَت وسائل كافة خالل من وذلك، للحدود اعتبار ودون، اآلخرين إذل ونقلها وتلقيها، واألفكار

. خالذلا من وتداوذلا، ونشرىا، اآلراء نقل ؽلكن وسيلة بأية أو

على أن ىذه اآللية قد أقر و اعًتف هبا كوسيلة فعالة لنشر األفكار بصفة عامة و من مث التعريف بالقانون   
         العادلية احلرب بعدالدورل اإلنساين بصفة خاصة ،باعتبارىا حقا من حقوق االنسان يف القانون الدورل 

 مؤدتر عقد واالجتماعي االقتصادي اجمللس من اجتماعها يف ادلتحدة لألمم العامة اجلمعية طلبت ،حيث الثانية
 9  ادلادة يف مؤكدة صلدىا كما،   8 9  سنة ربيع يف جنيف يف ادلؤدتر انعقد حيث ادلعلومات حرية حول دورل
 ديسمرب    يف ادلؤرخ   -د 59 رقم العامة اجلمعية قرار يف مضمنو وىو اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن من

                                                             

 78 ،ص    0 ،العدد األول ، 8 مفهوم ادلعلومات و إدارة ادلعرفة ،رللة جامعة دمشق ،اجمللد  علي،أمحد  -9
،              008 ،األردن ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،اإلعالم وادلعلومات يف الوطن العريب يف ظل إرىاب العودلة ،مصطفى زلمد رجب  -0 
    -5  ص 
 78 زلمد يوسف علوان ،ادلرجع السابق، ص ،ادلوسى زلمد خليل  -  
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الصادر يف   7 -5  القرار ،ويف اإلنسان حقوق من أساسي حق ادلعلومات حرية أن على نص والذي   9 
 ادلتحدة األمم دلنظمة العام ادلؤدتر اعتمده الذي القرار ويف، البشرية خدمة يف اإلعالن بشأن 990  ديسمرب   

 طريق عن األفكار تداول حرية تعزيز على يركز الذي 989  عام 5  دورهتا يف ،اليونسكو والثقافة والعلوم للًتبية
 العام ادلؤدتر اعتمده الذي  30 القرار يف كذلك إليها مشار والوطٍت الدورل الصعيدين على والصور الكلمات
 رلمع كل يف أساسي عنصرا وادلستقلة ادلتعددة الصحافة بأن يسلم والذي والعشرين السادسة دورتو يف لليونسكو
 عادليا يوما ماي من الثالث إعالن بشأن 993  ديسمرب 0  بتاريخ العام اجلمعية اعتمدتو الذي والقرار دؽلقراطي

 .  الصحافة حلرية

 واألفكار ادلعلومات عن البحث يف احلق ػلمي الدساتَت من العديد ويف عادليا وادلضمون التعبَت حرية يف فاحلق   
،لتصبح األمور واضحة يف رلال القانون  ادلعلومات نقل يف احلق على أعلية تقل ال اليت األخَتة ىذه استالمها ويف

اإلعالم من  يتمكن أن مبكان األعلية فمن ، الدورل اإلنساين ،و ادلبادئ اليت ػلتويها ىذا األخَت على سبيل ادلثال
                 التعريف بالقانون الدورل اإلنساين ،و من مث تقدمي رسالتهم و ووجهة نظرىم للجمهور بكل مهنية 

و احًتافية ،فحق اجلمهور يف الوصول إذل ىذه ادلعلومات و تلقيها عن طريق اإلعالم ىو حق مركزي بالنسبة إذل 
  .القانون الدورل حلقوق اإلنسان

          ادلعلومات قلت أن يف احلق لوسائل اإلعالم يضمن فرديا بعدا التعبَت حلرية أن يتضح ادلنظور ىذا منو    
 استالم حق مجيعا للناس يضمن مجاعيا بعدا ،وو نشر قواعد و مبادئ القانون الدورل االنساين  األفكار و

 .إليهم نقلها يف إلعالما يرغب اليت ادلعلومات

لتفعيل دورىا في نشر القانون الدولي القيود القانونية الواردة على حرية اإلعالم و الضوابط  -3
  اإلنساني و الحد من إسهامها في إثارة النزاعات المسلحة 

    ؽلكن أن نستشف ىذه الضوابط و القيود و اليت تؤدي ولو كان ذلك بشكل ضمٍت إذل تفعيل دول اإلعالم   
من اإلعالن  30من نص ادلادة  سلحة ،يف نشر القانون الدورل اإلنساين ،و احلد من إسهامو يف إثارة النزاعات ادل

    تشريعاهتا يف قيود فرضالعادلي حلقوق اإلنسان ،و اليت أوردت حظرين على أية دولة أو مجاعة أو فرد ،أوذلما 
 ادلصلحة أو العامة ادلصلحة حتقيق ىدفها يكون اليت تلك إال عليها ادلنصوص وحرياتو اإلنسان حقوق على

                                                             

   ص ، 005  ، لبنان، الدار العربية للعلوم،الصحافة والكمبيوتر ،عباس مصطفى صادق  -  
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          الواردة واحلريات احلقوق إىدار منو الغرض يكون عمل بأي أو بنشاط القيام،ثانيهما ىو حظر  اجلماعية
 بالدعاية 0  ادلادة مع يتناىف مبا الطرف الدولة قيام لتربير بو االحتجاج غلوز ال الطوارئ حالة إعالن أن كما، فيو

،        العداوة أو، التمييز على حتريضا تشكل اليت الدينية أو العنصرية أو القومية الكراىية إذل بالدعوة أو للحرب
 .3 العنف أو

 الدعاية منع إذل هتدف الدورل القانونو من خالل ادلقارنة البسيطة اليت قمنا هبا ،يستدل بأن نصوص  وبالتارل   
:  التالية الدولية النصوصسنبينو كذلك تبعا يف  ما وىذا العرقية الكراىية لصاحل أو احلرب لصاحل

 نشر األخبار 5 9  عام من أكتوبر يف بواشنطن ادلنعقد و للربدلان والعشرون الثالث ادلؤدتر حيث أدان -
 اليت تشكلها اخلطورة دلدى مناقشتو خالل من ،وىذا العادلي بالسالم ادلساس بإمكاهنا ،واليت الكاذبة
 عام يف صيف ادلنعقد و الربدلانات احتاد مؤدتر يف ادلشاركون طالب حُت يف، العادلي السالم على الدعاية
 على القيام الدول إثارة إذل يعمدون الذين األشخاص على العقاب تسلط تشريعات إدخال،  93 
 نشر إذل يتعمدون الذين أو، النشر أنواع من أخر نوع أي أو القول أو الكتابة طريق عن وىذا، باحلرب
 األثر الكبَت ذلا يكون واليت، معينة دول بُت التوتر حدة زيادة هبدف وذلك، مزورة أو وثائق كاذبة أنباء
 وادلتعلقة،  93  سبتمرب 3  إتفاقية من األوذل ادلادة يف جاء كما.   الدولية العالقات إطار يف

فورا عن توفَت أي بث إذاعي  الدول األطرف باإلمتناع التزاماإلذاعات ألغراض السلم على  باستخدام
يعمل على حتريض السكان ادلقمُت يف إقليم أيا كان على اإلتيان بأفعال منافية للنظام الداخلي أو األمن 

الدورل ،كما مت االتفاق بُت  اإلقليمي ألحد األطراف ادلتعاقدة ،و الذي بإمكانو أن يضر حبسن التفاىم
    و اذلدف من وراء ذلك ىو زلاربة ،يف زلطات اإلذاعة ببالدىماألطراف ادلتعاقدة على مراقبة ما يذاع 

احلروب ،وأيضا االلتزام بضرورة  أي حتريض على أي بلد من البالد و الذي من شأنو أن يؤدي إشعال
                                                             

الذي يعٍت إعادة غرس العسلوج ليعطي نباتا جديدا يف مكان جديد والدعاية  propgatus الدعاية كلمة ذات أصل التيٍت وترج إذل الفعل -3 
باسم عندما أنشأ البابا قريقوري مؤسسة دينية وتعٍت إدارة من كبار األساقفة تقوم بتنظيم وختطيط ادلهام    قدمي يعود إذل القرن  حاصطال

congregation pour propager la foi   وتعٍت إدارة من كبار األساقفة تقوم بتنظيم وختطيط ادلهام للكنيسة الكاثوليكية ، ومنذ تلك
. اللحظة أرتبط مفهوم الدعاية بالرأي العام

عالن إلولقد وردت كلمة الدعاية يف موسوعة السياسة على أهنا نشر األفكار ووجهات النظر وادلواقف ادلرغوب يف أن يتبناىا اآلخرون والدعاية كا
    للمزيد حول ىذا ادلوضوع راجع فيليب. إخل...تستخدم أحدث وسائل اإلعالم واالتصال بالناس من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما ومنشورات 

     ، 000 ، تايلور ،ترمجة سامي خشبة ،الدعاية للحرب منذ العادل القدمي حىت العصر النووي ، اجمللس الوطٍت للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكويت
  و ما بعدىا 7ص 

14-MARIO Bettati, le droit d’ingérence (mutation de l’ordre international, Ed Odile Jacob, 

paris 1996, p 310-311  
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عن أي حتريض يكون من شأنو أن يثَت حرب ضد طرف  االبتعادحتري الدقة يف نقل األخبار و أخَتا 
 .5 متعاقد آخر

 لألمم ادلتحدة    العامة اجلمعية قرار ذلك مثال و الدعاية استخدام تدين قرارات عدة ادلتحدة األمم اختذت -
 وسائل اخلاصة بإسهام األساسية ادلبادئ إعالن يف أخرى مرة أعادتو الذي و 7 9  لعام 0    رقم

 العزل و العنصريةمناىضة  و اإلنسان حقوق ترقية أجل من الدورل التفاىم و السالم دعم يف االتصال
 .  978  نوفمرب 7  يف ادلتحدة األمم أقرتو الذي احلرب على التحريض و العنصري

 الرابعة ادلادة يف إليها اإلشارة السابق العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية يف جاء كما    
  السمو إذل ترمي اليت لألفكار بث كل القانون يف عليها ادلعاقب باجلرائم بالتصريح الدول التزام ضرورة على منها
 على التحريض أو انتهاكا يشكل تصرف كل ،وكذلك العنصري الفعل على حتريض كل ، العرقية الكراىية و

 الدول االتفاقية ىذه جترب كما آخر أصل من أو آخر لون من أشخاص رلموعة أو عرق كل ضد موجهة أفعال
. 7  العنصري التمييز على حترض اليت الدعاية نشاطات و ادلنظمات منع على األطراف

الفقرة يف  007  لعام ادلسلح النزاع مناطق يف الصحفيُت حلماية الدولية اإلتفاقية مشروع يف جاء كما -
،  اجلماعية ،اإلبادة العنف على اإلعالم وسائل قبل من التحريض أعمال مجيع حظر الثانية من ادلادة اخلامسة

 . 8 اإلنساين للقانون اخلطَتة االنتهاكات كذا و، اإلنسانية ضد اجلرائم

 وسائل أن صلد العملي الواقع إذل بالرجوع و أنو إال احلرب إذل الدعاية تدين قوانُت من أدرج ما رغملكن و    
      كان الدورل أو الداخلي ادلستوى على سواء حروبا تشعل أن استطاعت األسلوب ذلذا باستخدامها اإلعالم

دلا ؽلكن أن يلعبو اإلعالم من ، احلقائق معرفة يف حقو اجلمهور بإعطاء الوسائل ىذه قامت لو تفاديها ادلمكن من
يف اجلزء ادلوارل من ىذا  تبيانو سنحاول ما ىو ودور يف رلال التعريف بالقانون الدورل اإلنساين على وجو العموم ،

 .البحث

 
                                                             

15- LOUIS philippe laprevote, de quelques difficultés d'étudier la propagande en général Et 

l'information de guerre en particulier, in la guerre entrak, les médias et les conflits,(Ouvrage 

collectif sous la direction de gerald arboit et michel mathien), bruylant, 2006, p 278 – 279 

   ، ص   00 عبد القادر القهوجي ،القانون الدورل اجلنائي ،منشورات احللي احلقوقية ، لبنان،  -  
 85، لبنان ،ص  005 ،الدار ادلصرية اللبنانية ،الطبعة األوذل ، ( الضبط و السيطرة )راسم زلمد مجال ،نظام االتصال و اإلعالم الدورل  7 -

18 - Mario bettati, op. cit ., p 311 
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في ضوء اإلشكاالت و التحديات لقانون الدولي اإلنساني بامضمون دور اإلعالم في التعريف : ثانيا
 الجديدة التي تعيق تطوير أداءه 

التي تواجو و تعيق تطوير أداء اإلعالم في التعريف  التحديات القديمة و التحديات الجديدة .1
 القانون الدولي االنساني ب

لقد واجو اإلعالم حتديات و ضغوط أثرت و بشكل كبَت على أداء دوره اإلغلايب للتعريف بالقانون الدورل            
االنساين ،وذلك على مراحل و عصور سلتلفة شهدىا العادل ،شكلت ادلنعرج و على عدة مستويات اقتصادية      

 .اخل...و اجتماعية و سياسية 

،حيث شهد العادل فيهم العديد من احلروب أكربىا احلرب  9 و 8 ح خالل القرون ىذا ما يتجلى و بوضوو    
الوقت      العادلية األوذل و الثانية ،أين لعب اإلعالم دورا كبَتا فيها على الرغم من زلدودية انتشاره يف ذلك 

،حيث كانت ىنالك العديد من الفئات زلرومة من تتبع أبسط وسيلة اعالمية ،و اقتصر التلقي من االعالم على 
يف      الفئات السياسية و الربجوازية و القلة القليل من اجلمهور البسيط ،و ىو ما يفسر اضلصار دور االعالم 

لتعريف بالقانون الدورل االنساين ،و من مث الوقوف جنبا إذل ىذه الفًتة على القيام بدوره االنساين و االخالقي ل
 .جنبا مع حقوق ضحايا النزعات ادلسلحة بصفة خاصة ،و حقوق االنسان بصفة عامة خالل تلك الفًتة

إذ بدل و ان حتتشد ىذه األخَتة يف تقدمي مهمتها يف رلال التعريف بالقانون الدورل االنساين ،فقد كانت    
دعاية ترتكز بيد القادة العسكريُت و السياسيُت ،يوجهوهنا حسب رغباهتم الشخصية               وسيلة ضغط و

 .و الالإنسانية لتحقيق صلاحاهتم يف رلال معُت ،على أنقاض قواعد و مبادئ القانون الدورل االنساين
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 بإتباع اإلعالم وسائل تقوم حلربا تقبل على التهيئة و الداخل يف التأييد فعلى سبيل ادلثال و لكي تقوم حبشد   
: مراحل ثالثة على تقوم اسًتاتيجية

 األزمة صناعة: األولى المرحلة

 الطرف يشكلو الذي التهديد على بالًتكيز ،وذلك األزمة بتهويل ادلرحلة ىذه يف اإلعالم وسائل تقومحيث    
 أن على التأكيد إذل تصل حىت ادلفاوضات و الديبلوماسية اجلهود باستعراض ذلك و، الشعب و للدولة ادلعادي
 ادلرحلة ىذه إذل الوصول عند و، العدو ؽلثلو الذي اخلطر دلواجهة ىذا و، منو مفر ال شيء أصبحت قد احلرب
 احلل باعتبارىا احلرب على باحلث التلفزيون على اخلرباء يقوم أخرى جهة من و، العسكرية القوة بإستعراض تبدأ

 .الوحيد

 صناعة على تسيطر اليت و القارات عابرة الشركات مصاحل حتقيق ىو األزمات ىذه صناعة من اذلدفو    
 أزمة مبواجهة.  الداخلية ومشكالهتم قضاياىم يف التفكَت عن الناس شغل تريد ،فهي االتصال و اإلعالم
 .9 خارجية

ادلتحدة األمريكية ضد العراق قد يف حرب الواليات  األمريكية اإلعالم وسائلحيث صلد عل سبيل ادلثال أن    
 داخلية أزمات و مشاكل ظهرت ،كلما العراق مع جديدة أزمات لتشكيل التهديد اسًتاتيجية استخدامقامت ب
 ذلك يف استخدمت و،  99  عام العراقية األسلحة على التفتيش أزمة األمريكية اإلعالم وسائل طورت ولذلك

.  خاص بشكل وإلسرائيل عام بشكل للغرب العراقي التهديد اسًتاتيجية

 صدام عالقة و شامل دمار ألسلحة العراق امتالك حول جديدة أزمة الوسائل ىذه طورت  00  سبتمرب ويف   
 خطاب ذلك يف متبنيو بالرئيس العراقي آنذاك لإلطاحة أمريكية حرب شن اجتاه يف دفعت و، القاعدة بتنظيم
 اليت اخلسائر و، للشركات احملاسبية الفضائح مشكلة مواجهة اذلجوم ىذا وراء من تريد اليت ،و األمريكية  اإلدارة
  .0 األمريكية الشركات بعض اهنيار نتيجة أمريكي مليون 80 من بأكثر حلقت

 العدو صورة تشويو: الثانية المرحلة

                                                             

    3 ،ص  00 ، الكويت، الفالح مكتبةسليمان صاحل ،أخالقيات اإلعالم ، -9 
    0 /07/  فضيحة أترون أكرب فالس يف تاريخ أمريكا  ،، يعقوب بن أفرات  -0 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp? Aid 926   
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 حرب لنا تكشف حيث الزعيم أو، العدو قائد شخص على بالًتكيز ادلرحلة ىذه بداية يف اإلعالم وسائل تقوم   
 زلاولة ىذا يف و، هبتلر بتشبيهو ذلك و، شيطان إذل حسُت صدام اإلعالم سائل و حولت كيف اخلليج

         كلب للدم، متعطش شرير، طفل بأنو وصفتو كما الغربيُت نفوس يف ىتلر يثَته الذي الرعب الستغالل
 اليت ادلربرات بنفس ادلرة ىذه احلرب إذل تذىب بأهنا األمريكيُت إلقناع ىذا و... العادل يف رجل ،أخطر رلنون
           اخلَت لغة على ادلرحلة ىذه على تغطيتها يف اإلعالم وسائل تعتمد و، الثانية العادلية احلرب إذل هبا ذىبت

 .  الشر و

 سقوط إذل ،وتؤدي شعوب ضد توجو احلرب ألن ،ذلك احلرب لتربير تكفي ال العدو قائد صورة تشويو لكن   
 ذلك أن إال اإلعالم سائل و ترمسها كما مشوىة العدو القائد صورة كانت لو حىت فإنو لذلك الضحايا من الكثَت

 تشويو إذل أدى شلا شعبو و العراقي اجليش صورة تشويو إذل انتقلت لذلك و.   للحرب كافيا مربرا يشكل ال
 إثارة تستهدف اليت القصص من الكثَت تقدمي إذل الوسائل ىذه عمدت ذلك يتم لكي و مجيعا العرب صورة

 األطفال بإلقاء العراقيُت اجلنود قيام قصة القصص ىذه أىم من و، العراقي للشعب الكراىية و ادلعادية العواطف
     إذاعتها مت قصة ىي و، الكويت مستشفى يف احلاضنات من انتزاعهم بعد الشوارع يف النمو ناقصي الكويتيُت

،   العادل يف اإلعالم سائل و من الكثَت نقلتها و الربيطانية و، األمريكية اإلعالم وسائل يف واسع بشكل نشرىا و
         الشر على كدليل القصة لنشر التالية األسابيع يف مرات ست القصة ىذه إذل األمريكي الرئيس أشار قد و
 هبذه شيوخ سبعة استشهد العراق ضرب و األمريكي للتدخل الشيوخ رللس مناقشة يف و، العراقي الشعب يف

. احلرب على ادلوافقة على اجمللس حث و العراقي الشعب وحشية على للداللة القصة

 عالقات شركة قامت خرافة كانت القصة أن و، احلقيقة ظهرت واسع بشكل القصة ىذه نشر من عامُت بعد   
 اإلعالم وسائل مصداقية من تقلل فضيحة القصة ىذه شكلت وقد، بفربكتها (أندنولتون ىيل) شركة ىي عامة

 بُت احلدود أن توضح كما، احلرب أثناء خاصة مضمون من تقدمو فيما اجلماىَت ثقة من تقلل و، األمريكية
 لالسًتاتيجية منفذ إال ىي ما األمريكية اإلعالم وسائل و، زالت قد الدورل اإلعالمي النظام يف الدعاية و اإلعالم

                                                             

 37 ،ص  007 األردن،  –،عمان   ،األمن و حرب ادلعلومات ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،ط  ذياب البدانية -  
 7 3سليمان صاحل ،ادلرجع السابق ، -  
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 عن األخرى للشعوب األمريكي الشعب كراىية إلثارة الدعاية ىذه كانت لو حىت األمريكية لإلدارة الدعائية
. 3 الكذب طريق

  الحرب تبرير: الثالثة المرحلة

 حىت قامت ما أهنا و، عدالتها و احلرب مشروعية على الضوء تقوم وسائل اإلعالم بتسليط ادلرحلة ىذه يف   
. جدوى دون لكن التسويات و ادلفاوضات مجيع استنفذت

 أفغانستان أو العراق على حرهبا يف سواء ادلرحلة ىذه يف الغربية و األمريكية اإلعالم وسائل حتليل يكشف و   
 ىذه قامت حيث تربرىا و العسكرية احلرب أىداف تدعم حبيث، اإلعالمية احلرب اسًتاتيجية تبنت أهنا

 .احلضارة أعداء أو ادلتحضرين غَت ضد ادلتحضرين بُت تتم احلرب أن على االسًتاتيجية

 لعب بذلك ،و متحضرة و إنسانية و تقدمية و عقالنية أهنا على الغربية الثقافة ادلستشرقون صور كما   
 تارؼلية رسالة إذل ذلك حول بل للغرب العادل استغالل بتربير يكتف دل فهو مهمة أيديولوجية وظيفة االستشراق

 احلقبة خالل الغربية الصحافة تبنت قد و. ادلتحضرين غَت ادلتوحشُت ادلتخلفُت اآلخرين دلساعدة النبيل للغرب
       قللت أن بعد الشعوب ضد االستعمارية القوى ارتكبتها اليت ادلذابح بو بررت و، اخلطاب ىذا االستعمارية

.   ذلك على دليل خَت ادلصرية و اجلزائرية والثورة، البشر من أقل بأهنا صورهتا و، الشعوب ىذه إنسانية من

 ىذه إذل احلياة أعادت قد عام بشكل الدورل اإلعالمي النظام و الغربية اإلعالم وسائل أن الواضح فمن   
 ضد احلرب عليو يطلق ما أو أفغانستان و اخلليج حرب تربير يف استخدمتو و، الباردة احلرب هناية اخلطابات
 .اإلرىاب

اإلشكاالت و العوائق التي تواجو اإلعالم و انعكاسات ذلك على أداء دوره في التعريف بالقانون  .2
 الدولي اإلنساني

بصفة خاصة القانون الدورل اإلنساين  عالم خالل تأديتو دلهامو االخالقية و االنسانية بصفة عامة ،ويواجو اال   
والدورل ،إشكاالت و عوائق عديدة  وتنفيذه على الصعيد الوطٍتيف رلال التعريف والتوعية بو ونشره وتدريسو 

: النحو التارل على على حده سنحاول إبرازىا كل منها 
                                                             

 00 ،ص  ،ادلرجع السابق ذياب البدانية -3 
  35،ص سليمان صاحل ،ادلرجع السابق  -  
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 تكمن، اإلنساين الدورل القانونب اإلعالم عن أداه مهمتو قصد التعريف تواجو اليت ادلعوقات أبرز من لعل 
         جامعية مناىج ضمن أو الدراسة من األوذل ادلراحل يف الدراسية ادلناىج ضمن إدراجو عدم يف

       الدورل القانون مواد وضمن اختيارية كمادة الثالث العادل دول غالبية يف يدرس أنو صلد ،إذ معمقة
 أهنا إال األخَتة السنوات يف اجلهود بعض جرت ،وإن ذلك من ادلدرسية ادلناىج خلو إذل ،باإلضافة العام
 األوذل بالدرجة ينحصر ادلادة ىذه تدريس أن لذلك ،ُيضاف ادلنشود الغرض لتحقيق تكفي ال جهود
كلية اإلعالم باعتبارىا اخلطوة  وخصوصاً ، الكليات لكافة مهمة ادلادة ىذه أن مع القانون كليات لطلبة

 االوذل و األساسية اليت تزرع أعلية التعريف و التعريف بالقانون الدورل اإلنساين يف صفوف اإلعالميُت
 أمام عائق ُيشكل حالياً  ادلتبعة اآلليات وضمن اإلنساين الدورل القانون وتدريس تعليم أن ،لنجد أنفسهم
. على الساحة اإلعالمية و اجلماىَتية وتطوره القانون ىذا تقدم
 لدى موظفي  اإلنساين الدورل بالقانون القانوين الوعي أو القانونية الثقافة غياب كذلك ادلعوقات ومن

 بُت ما اخللط بسبب وذلك ،مؤسسات اإلعالم أنفسهم وسط غياب مناىج تعليمية كما قلنا سابقا
 وسائل اإلعالم من الكثَت أن بسبب أو، اإلنسان حلقوق الدورل والقانون اإلنساين الدورل القانون مفاىيم

 اإلنساين الدورل القانون مع تتعامل ال اجملال ىذا يف العاملة ادلؤسسات كون ، ذلا بالنسبة أولوية تعتربه ال
. مؤسسي إطار وفق
 يشكل ، اإلنساين الدورل القانون رلال يف وادلختصُت اخلرباء أمساء تتضمن بيانات قاعدة وجود عدم إن 

 كون ، اإلنساين الدورل القانون نشر لغايات وُيسر بسهولة إليهم الرجوع عندلدى وسائل اإلعالم  عائق
 .العام الدورل القانون مببادئ إدلام لديها العام الغالب يف حالياً  ادلتوفرة اخلربات

 لتحقيق متكاملة إعالمية خطة لديها ليس اإلنساين الدورل القانون وتعزيز نشر يف العاملة ادلؤسسات أن 
 وسائل أغلب أن علماً  ، وادلسموعة وادلقروءة ادلرئية اإلعالم وسائل على بذلك تعتمد وىي ، الغاية ىذه

 جانب على باإلعالنات يتعلق فيما الرحبي اجلانب تغلب كوهنا ، ادلناسبة ادلساحة ذلك تعطي ال اإلعالم
 الرسالة بإيصال ادلؤىلة الكوادر لديها ليس الرمسية الصحافة أن ،كما اإلنساين الدورل القانون نشر

.  اإلنساين الدورل القانون حول الفضلى اإلعالمية
 الدورل القانون رلال يف للعاملُت تدريبية برامج اجملال ىذا يف اإلعالمية ادلؤسسات لدى يوجد ال    

       التدريب من ادلستهدفة للفئات واضح حتديد من ختلو فإهنا الربامج ىذه مثل جدتو ن،وإ اإلنساين
 .التدريبية احلقيبة إعداد أو
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 و ادلنظمات الفاعلة يف رلال القانون  اإلعالمية ادلؤسسات بُت الفعال التنسيق أو التشاركي النهج غياب
 يًتتب الذي األمر لوحدىا تعمل جهة كل أن نالحظ ،حيث البلدان من العديد يف الدورل اإلنساين

انعكاسات على ادلهمة األمسى لكل واحد منها أال  من ذلك يتبع وما العمل يف االزدواجية من نوع عليو
. اإلنساين بالدرجة األوذل وىو نشر التوعية و التعريف بالقانون الدورل

 النظري والنص العملي التطبيق بُت ما فجوة وجود ، اإلعالمية ادلؤسسات منها تعاين اليت ادلشكالت ومن  
 الدورل القانون اتفاقيات كافة على تقريباً  مصادقة الدول أن صلد مبعٌتلقواعد القانون الدورل اإلنساين ،

 اإلنساين الدورل القانون بنشر الدول إلزام على تنص اليت األربع جنيف اتفاقيات وخصوصاً  اإلنساين
 عاتق على ادلفروضة االلتزامات مع يتفق بشكل الواقع أرض على يتحقق ال ذلك أن صلد أننا إال وتعزيزه
،بل و تقف بعض الدول حجرا أساسا أمام قيام اإلعالم بدوره يف اجملال بكل حرية و  األطراف الدول

 .ضغط و التشويش عليومصداقية بال
 التطبيق يف باالزدواجية أسلفنا وكما تتمثل كذلك اإلعالمية ادلؤسسات تواجو اليت ادلشكالت أىم ولعل 

 الدورل القانون يُطبق ،دلاذا العادي ادلواطن تساؤالت على اإلجابة يف صعوبة ىناك أن فنجد، وادلعايَت
 للقانون واسعة بانتهاكات تقوم اليت الدول أو الكربى الدول على يُطبق وال الصغَتة الدول على اإلنساين
           صحة على دليل أكرب العراق و أفغانستان يف جرى وما غزة يف غلري ما لعل ، اإلنساين الدورل

. الشيء بعض صعبة اجملال ىذا يف اإلعالم مهمة غلعل الذي ،األمر نقول ما
 يهدف بشكل، خططها و برارلها تطوير على اللحظة ىذه حىت قادرة غَت اإلعالمية ادلؤسسات أن        

 .سنوية عمل خطط وجود ولعدم أداء مؤشرات وجود لعدم وذلك أدائها تطوير إذل
 عمل على نفسها فرضت منطقتنا يف خصوصاً  الدولية وغَت الدولية ادلسلحة النزاعات كثرة ولعل 

 الذي ،األمر بصفة عامة و اإلعالم بصفة خاصة اإلنساين الدورل القانون نشر رلال يف العاملة ادلؤسسات
 القانون رلال يف والتثقيف والتوعية النشر عن احلديث كون ، ادلؤسسات ىذه على كبَت عبء أضاف
. البعض نظر وجهة حسب الفكري الًتف من نوع ُيصبح احلروب ظل يف اإلنساين الدورل

   بأسره بالعادل عصفت اليت األخَتة األحداث فرضتو ومااإلعالم  تواجو اليت ادلشكالت أىم من ولعل 
 التفريق صعوبة مثل البعض بعضها مع ادلفاىيم تداخلت ،حيث   0  سبتمرب    أحداث وخصوصاً 

 زُلدد تعريف أو مفهوم وجود ،وعدم واإلرىاب مصَتىا تقرير أجل من للشعوب ادلشروعة ادلقاومة بُت ما
 من اإلنساين الدورل القانون يألفها دل جديدة ومصطلحات مفاىيم دخول ،وكذلك لإلرىاب وواضح
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 جديدة وصعاب تبعات فرض الذي ،األمر واألمن احلرية بُت ادلوازنة وصعوبة( اإلستباقية احلرب) مثل قبل
.  اجملال ىذا يف ادلؤسسات اإلعالمية توجو
 على االعتداء يف مجيعاً  شاىدناه كما وذلك ، عليها لالعتداء ُعرضة اإلعالمية ادلؤسسات وأصبحت 

 مناطق بعض يف فعالُ  حدث ما وىذاالصحفيُت و مكاتب و مقررات العديد من وسائل اإلعالم ، طواقم
اجملال اإلعالمي  يف والعاملُت الصحفية الطواقم ان من الرغم كالعراق و فلسطُت ،على ادلسلحة النزاعات

 .اإلنساين الدورل القانون أحكام مبوجب احملمية الفئات من ىم بصفة عامة

 

 المقترحة لتفعيل و تطوير دور اإلعالم في مجال التعريف بالقانون الدولي اإلنسانيالخطوات  .3

ؽلكن لوسائل االعالم ادلرئية وادلكتوبة وادلسموعة أن تضطلع بدور مهم وكبَت يف التعريف بالقانون االنساين    
ذلك أن االعالم بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأي العام الوطٍت نظرا النتشاره غَت ،  الدورل علي نطاق واسع

وألنو أيضا ،  ناىيك عن ادلراكز احلضرية والتجارية والسياسية والثقافية، الصغَتة القرى و ادلدنادلسبوق يف أعماق 
  . يستخدم لغة بسيطة ومبسطة مفهومة من قبل اجلميع متعلمُت وغَت متعلمُت

أو أنو سيتم بُت عشية ،  يف ىذا اجملال لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو ونتمناه لإلعالمبيد أن الدور ادلمكن    
عالم ألداء ىذا الدور ؽلر عرب توجو مقصود وخطة واضحة بل علي العكس من ذلك فإن استنهاض اإل،  وضحاىا

  . اء ىذه ادلهمةإزاء االعالم و االعالميُت دتهد الطريق الطلراطو يف أد

،و اليت ؽلكننا إمجاذلا يف النقاط   وؽلكن دلثل ىذه اخلطة أن تستند إرل بعض اخلطوات ادلقًتحة يف ىذا الصدد   
  :التالية

  سلاطبة رؤساء حترير الصحف والقنوات التليفزيونية واالذاعية بشأن االىتمام بالتعريف بالقانون االنساين
عرب رسالة مكتوبة من قبل ادلتخصصُت والقانونيُت ادلعنيُت هبذا القانون ،  عدهالدورل ومصادره وتطوره وقوا

أال وىو توسيع مدركات ادلواطنُت وتزويدىم ،  يوضح فيها أعلية التعريف بو والغرض من ىذا التعريف
تشكيل مواقفهم وفهمهم للجرائم واالنتهاكات اليت يشاىدوهنا أو يسمعون ،ل مبعايَت دقيقة وموضوعية

        وخلق ثقافة قانونية متواضعة دتكن ادلواطنُت من التمييز بُت األنواع ادلختلفة من االنتهاكات،عنها 
  . يف الصراعات والنزاعات يف العادل
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 وأنظمة  بداياتو األوذل،  إصدار سلسلة من الكتيبات الصغَتة حول مراحل تطور القانون اإلنساين الدورل
وتوزيع ىذه ،  اكم اجلنائية الدولية والظروف وادلالبسات اليت قادت إليهاالىاي واتفاقيات جنيف وادلح

هبدف تبسيط ،الكتيبات علي اإلعالميُت والصحفيُت يف الصحف واجملالت القومية والقنوات التليفزيونية 
وتوضيح قواعد ىذا القانون لغَت ادلتخصصُت وتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا القانون هبدف تقدؽلو 

  . للقراء واجلمهور

 

وىذا التقليد معمول بو يف البلدان ادلتقدمة خاصة يف رلال تبسيط العلم وادلعارف والنظريات العلمية جلمهور    
ويقوم بوضع ىذه ، عرب ما يسمي كتاب اجليب الذي يسهل قراءتو يف أي مكان،كبَت من القراء غَت ادلتخصصُت 

  . تكون يف متناول القارئ العادي علي تبسيط ادلسائل العلمية ادلعقدة حىت الكتب أساتذة يف رلاالهتم لديهم قدرة

ألن ىذا القانون ينطوي علي مساحات ومناطق رمادية ،  وقد ينسحب ذلك علي القانون اإلنساين الدورل   
نزاع ما  فوصمثل ،  وقابلتيها لالنطباق يف صراعات ونزاعات سلتلفة،وغامضة تتعلق بالتميز بُت بعض ادلفاىيم 
وما إذا كان وضعا داخليا معينا زلكوما بالقانون اإلنساين أو القانون احمللي ،بأنو مسلح أو أنو نزاع داخلي أو دورل 

 .نزاعا داخليا مدوال   أم،وقانون حقوق اإلنسان 

مقرات يشمل زلال إقامتهم و،وادلكتوب  ادلرئيذلك عمل سجل كامل للعاملُت يف حقل اإلعالم عن تب تروي   
  . عملهم وإرسال ىذه الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأي وكتاب األعمدة والباحثُت العاملُت يف دور االعالم

  ؽلكن باالتفاق بُت اجلهات وادلنظمات ادلدنية الوطنية والدولية التخطيط لدورات تثقيفية وتدريبية
تدريس سلتصون يف رلال القانون اإلنساين فيها ال ذليتو،  يف رلال القانون االنساين الدورل لإلعالميُت

وضبطها وتعريف ادلتدربُت ،الصراعات  خالل النزاعات وومعادل تطوره وضرورة قواعده ومبادئو 
  . 5 باالتفاقيات وادلعاىدات وادلبادئ اليت تضمنتها وفلسفتها واالجتاه العام لتطور القانون اإلنساين الدورل

                                                             

ين تنظم بعض اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واذلالل األمحر ورش عمل أو غَتىا من أشكال التدريب األخرى يف رلال القانون الدورل اإلنسا و -25
. ىذه الندوات يف عدد من البلدان غالباً مع شركاء آخرين وتنظم اللجنة الدولية أيضاً مثل. للصحفيُت

 الذين يغطون وؽلكن العثور على مواد على مواقع اإلنًتنيت للمنظمات العاملة على قضايا ترتبط بالقانون الدورل اإلنساين أو اليت تتيح مواد للصحفيُت
  www.crimesofwar.orgوعلى سبيل ادلثال ، نزاعات مسلحة
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االعالميُت من تقدمي معارفهم للقراء يف إطار التعليقات وادلبادئ اليت تضمنها وفلسفتها وىذه الدورات ستمكن    
وىذه الدورات ستمكن االعالميُت من تقدمي معارفهم للقراء يف إطار  . واالجتاه العام لتطور القانون اإلنساين الدورل

  . التعليقات والتحليالت وتغطية االخبار اليت يتابعوهنا

 نون اإلنساين الدورل يف الكليات وادلعاىد خاصة كليات اإلعالم واآلداب قسم الصحافة تدريس القا
ويتم ىذا ،  وغَتىا من ادلعاىد ذات الصلة باإلعالم والتليفزيون والصحافة ووسائل اإلعالم ادلختلفة

 التدريس عرب إضافة مقرر أكادؽلي حول القانون اإلنساين الدورل هبدف ختريج أجيال جديدة من
  . اإلعالميُت ذوي الصلة هبذا القانون

وإذا كان تدريس القانون اإلنساين الدورل ضمن برامج التدريب العسكري إجباريا للدول مبوجب اتفاقيات    
فإنو ؽلكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج ادلدنية حيت تصبح ىذه ادلبادئ معروفة من قبل ، 9 9  جنيف لعام

  . باء والدارسُت وسلتلف اذليئاتاجلمهور العريض من األط

ؽلكن للصليب األمحر واذلالل األمحر وغَتعلا من ادلنظمات األىلية واحلكومية رصد بعض ادلنح التدريبية  و   
للتدريب علي القانون اإلنساين الدورل يف ادلعاىد ادلتخصصة مثل ادلعهد ،دلختلف الفئات من اإلعالميُت وغَتىم 

  . اين يف سان رؽلو بإيطالياالدورل للقانون االنس

وتصب ىذه اخلطوات يف اجتاه تشكيل وتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانون االنساين لدي عدد كبَت من    
هبدف نشر رسالة القانون اإلنساين وتعميم مبادئو علي نطاق ،الفئات يف أوساط اإلعالميُت واألطباء والطالب 

  . من رجال القانونواسع خارج دائرة ادلتخصصُت 

                                                                                                                                                                                              

ىن اليت موقع اللجنة الدولية على اإلنًتنيت العديد من صانعي السياسة وادلمارسُت الذين يدرسون قضايا تتعلق بالقانون الدورل اإلنساين يف ادل يزور و
. يزاولوهنا

على سبيل ادلثال ادلستشارون ) وؽلكن االستعانة باخلرباء يف العديد من البلدان لتقدمي معلومات وآراء عن القضايا ذات الصلة بالقانون الدورل اإلنساين
خرباء ادلنظمات غَت ؛ اخلرباء احلكوميون؛ األساتذة والباحثون؛ القانونيون التابعون جلمعيات الصليب األمحر واذلالل األمحر الوطنية أو للجنة الدولية

ادلسؤولة عن ( أنتونيال نوتاري)مقابلة مع السيدة   محر ،مركز ادلعلومات ،اللجنة الدولية للصليب األ للمزيد حول ىذا ادلوضوع أنظر(.وآخرون كثَتون؛ احلكومية الشهَتة
 007 /  /  مشروع اللجنة الدولية حول مسألة سالمة الصحفيُت والقانون الدورل اإلنساين يف اإلعالم أثناء احلروب ،بتاريخ 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/30-international-conference-nterview-

notari-221107.htm 
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 ختصيص وتصميم شهادة تقدير ،الدولية  الوطنية و ؽلكن للجهات ادلعنية بنشر القانون اإلنساين الدورل
وؽلكن دلثل ىذه ،  ىذا القانون وتعريف اجلمهور العريض بو  دتنح لإلعالميُت النشيطُت يف ترويج مبادئ

  . ية ادلهمةالشهادة أن تشكل حافزا معنويا رمزيا خلدمة ىذه القض

االىتمام بالقانون اإلنساين  ىىذه رلرد أمثلة وخطوات دلا ؽلكن عملو حلفز اإلعالميُت وغَتىم من الفئات عل   
هبدف تنمية وعيهم وتوسيع مداركهم ،ومراعاة قواعده ومبادئو يف تغطية القضايا ادلختلفة وتقدؽلها للقراء ،الدورل 

.  أسس تتوافق مع ىذه ادلبادئ القانونية ىتشكيل وصياغة ادلواقف واألحكام عل ىوتنمية قدراهتم عل

 

 :الخاتمة

 أنمن خالل ما سبق بيانو من بيان لدور اإلعالم يف التعريف بالقانون الدورل اإلنساين ،فإنو يتبُت لنا جليا    
 االعًتاف ،كون وضروري ىماليت تواجهها ادلؤسسات اإلعالمية يف ىذا اجملال م والتحديات بادلشكالت االعًتاف
 ،ولعل ادلسلحة النزاعات أنواع من شىت أنواع من تعاين اليت منطقتنا يف ،خصوصاً  حلها من ىام جزء بادلشكلة
 ىذه كون ، االعتبار بعُت أخذىا غلب اليت األمور أىم من اجملال ىذا يف إلعالميةا ادلؤسسات تقوية على العمل

      الرمسي الصعيد وعلى احلكومات كون ، احلكومات من أكثر والفعالية ادلرونة من كبَت بقدر تتمتع ادلؤسسات
 اإلنساين، الدورل القانون رلال يف ذلا قصوى أولوية ُيشكل ذلك أن حُت ،يف أولوياهتا سلم ضمن ذلك تعترب ال

 .العملي الواقع خالل من ثبت ما وىذا

بُت وسائل اإلعالم فيما  التشاركي النهج من نوع إغلاد من بد ال ، اجملال ىذا يف التقدم من ادلزيد ولتحقيق   
    بينها بالدرجة األوذل ،و كذا فيما بُت اإلعالن و ادلنظمات و ادلؤسسات الفاعلة يف رلال القانون الدورل 

 اإلعالمية للمؤسسات وؽلكن ، اإلنساين الدورل القانون قواعد احًتام تعزيز ؽلكن ذلك خالل من ،ألنو اإلنساين
 .اآلخرين مع واخلربات التجارب تبادل خالل من أدائها تطوير من

 اليت التحديات ظل يف خصوصاً  اإلنساين الدورل القانون مفاىيم وتعزيز نشر على قادرة تكون بذلك وىي    
 الذي األمر ، القانون ىذا وندعم نقوي لكي بأيدينا زالت ال الفرصة بأن ،علماً  اإلعالم يف اآلونة األخَتة تواجو
 حتقيق على قادرة و من خالل ما سبق تبيانو و دراستو و حتليلو يف ىذا البحث إلعالميةا ادلؤسسات أن أعتقد
. تواجهها اليت والتحديات ادلعيقات جتاوزتما  إذا ذلك
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 :قائمة المراجع

 كانون 5  يف ادلؤرخ 3  –د ألف 7   العامة اجلمعية قرار مبوجب االنسان حلقوق العادلي اإلعالن -
 8 9  ديسمرب/  األول

العهد الدورل اخلاص باحلقوق ادلدنية و السياسية ،اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و االنضمام مبوجب  -
،تاريخ    9  ديسمرب/كانون   ادلؤرخ يف (   -د)ألف  00  قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة 

 منو 9 وفقا ألحكام ادلادة   97 مارس /آذار 3 بدء النفاذ 
       الدورل للقانون الدولية التغَتات ضوء يف االنساين الدورل القانون تنفيذ ،آليات كمال أحسن -

 ،كلية معمري مولود ،جامعة الدورل التعاون ،فرع القانون يف ادلاجستَت درجة لنيل ،مذكرة االنساين
   0 /  /03، ،اجلزائر وزو ،تيزي السياسية العلوم و األساسي القانون الدكتوراه ،مدرسة احلقوق

   0 ، األول ،العدد 8  ،اجمللد دمشق جامعة ،رللة ادلعرفة إدارة و ادلعلومات مفهوم علي، أمحد -
  007  األردن،  –،عمان   ،ط التوزيع و للنشر الشروق ،دار ادلعلومات حرب و ،األمن البدانية ذياب -
 ،الطبعة اللبنانية ادلصرية ،الدار(  السيطرة و الضبط) الدورل اإلعالم و االتصال ،نظام مجال زلمد راسم -

 لبنان ، 005  ، األوذل
 شهادة لنيل مقدمة ،مذكرة االنسان حلقوق الدورل القانون يف التعبَت حرية يف احلق ،حدود رحال سهام -

           العلوم و احلقوق ،كلية االنسان حلقوق دورل قانون ختصص القانونية العلوم يف ماجستَت
   0 -0 0 ، ،اجلزائر ،باتنة خلضر حاج ،جامعة السياسية

  ،لبنان 005 ، للعلوم العربية ،الدار والكمبيوتر ،الصحافة صادق مصطفى عباس -
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 لبنان،  00 ، احلقوقية احللي ،منشورات اجلنائي الدورل ،القانون القهوجي القادر عبد -
 ،القاىرة االنسان حقوق و االعالم حول االقليمية الندوة ،أعمال االنسان حقوق و ،اإلعالم شليب عالء -

 003  يناير   -  
 الدورل ادلؤدتر أجل من البحث ىذا ،أعد التجارية االستدامة و التحرير استقاللية و ،ادللكية ليسًت غوين -

 كانون 0 -8 الفًتة ،يف فرنسا بباريس اليونسكو مقر يف عقد الذي اإلعالم تطوير و التعبَت حرية حول
 007  يناير/ الثاين

 الوطٍت اجمللس ، النووي العصر حىت القدمي العادل منذ للحرب ،الدعاية خشبة سامي ،ترمجة تايلور فيليب -
 000 ، ،الكويت اآلداب و الفنون و للثقافة

        ،احلقوق الثاين اجلزء اإلنسان، حلقوق الدورل القانون ادلوسى، خليل زلمد علوان، يوسف زلمد -
 األردن ، 007 ، الثقافة ،دار احملمية

 للنشر الوراق ،مؤسسة العودلة إرىاب ظل يف العريب الوطن يف وادلعلومات ،اإلعالم رجب زلمد مصطفى -
    008 ، ،األردن والتوزيع

- LOUIS Philippe Laprevote, de quelques difficultés d'étudier la 

propagande en général Et l'information de guerre en particulier, 

in la guerre entrak, les médias et les conflits,(Ouvrage collectif 

sous la direction de gerald arboit et michel mathien), bruylant, 

2006 

- MARIO Bettati, le droit d’ingérence (mutation de l’ordre 

international, Ed Odile Jacob, paris 1996 

- Toni Pfanner, Various mechanisms and approaches for 

implementing international humanitarian law and protecting and 

assisting war victims, dans International Review of the Red 

Cross, Vol. 91, N° 874, juin 2009 
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