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المحلية الشئون  محرر   - الوسط   »
الدور  بشأن  والمقيمين،  المواطنين  من  كثير  إلى  سؤالك  وجهت  إذا   [
ومــدى  الجمعيات  ونــشــاط  ــان،  ــس اإلن حــقــوق  ثقافة  نشر  فــي  ــي  ــالم اإلع
ستفاجئك  ربما  المجتمع،  من  األكبر  الشريحة  إلى  النشاط  هذا  وصول 
وفي  الطموح«،  من  أقــل  وهــي  متواضعة  »الجهود  المتكررة:  اإلجــابــة 
»الدفاع  اإلجابات:  تأتي  وتباعًا  هنا؟  المقصود  الطموح  هو  ما  المقابل، 
البراقة  الشعارات  عن  بعيداً  ومقيمين،  مواطنين  البشر،  حقوق  عن 

السياسية؟ والبالونات 
الذين  أولئك  وخصوصًا  المواطنين،  من  فئة  ترى  قد  اآلخر،  الطرف  في 
ودورات  برامج  هناك  أن  إلى  يلفتون  الحقوقي،  النشاط  مع  تواصل  لهم 
ثقافة  نشر  في  للتوسع  ــاس  األس هي  ــذه  وه عمل،  وورش  ومحاضرات 
أن  اعتبرنا  لو  حتى  الكثير...  ينتظر  يزال  ال  مجتمع  في  اإلنسان  حقوق 
الدور الميداني ال يزال محدوداً، لكن يكفي التركيز على التهيئة والتأهيل، 

ذلك؟ بعد  الميداني  للعمل  اإلنطالق  ثم 
التساؤل  هــو  أيدينا  بين  الــذي  لالستطالع  مدخلنا  سيكون  وهــنــا، 
أمام  يوقفنا  ما  المتنوعة  اآلراء  وفي  الجمعيات،  ودور  ــالم  اإلع دور  عن 

مهم: موضوع 

بالحقوق السياسة  خلط 
النجار  سبيكة  اإلنــســان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  عضو  تعتقد 
حقوق  بقطاع  المهتمة  تلك  وخصوصًا  المدني،  المجتمع  مؤسسات  أن 
إلمكانياته  وفقًا  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  بعضها  يحاول  اإلنــســان، 
حقوق  مسائل  تجزئ  نحو  سار  اآلخر  البعض  أن  لترى  لكنها  البسيطة، 
خلط  من  وهناك  اآلخر،  بعضها  ويترك  بعضها  يأخذ  كيف؟  اإلنسان... 

خطير. أمر  وهذا  بالحقوق  السياسة 
المنظمات  ناحية  فمن  كثير...  ينقصنا  الذي  »إن  فتقول:  أكثر  توضح 
البشرية  الــمــوارد  كذلك  وينقصها  مؤهلة  كــوادر  فينقصها  الحقوقية، 
اإلنسان  بحقوق  الوعي  نشر  ينقصه  ذاته  البحريني  والمجتمع  والمالية، 
العمل  ممارسة  أن  هنا  أقصد  وأنا  السياسة،  عن  اإلنسان  حقوق  وفصل 
المعارضة  تبرز  أن  المعقول  من  ليس  لكن  الحقوق  من  حق  السياسي 

اإلنسان«. حقوق  بلباس  لنلبسها  السياسية 
جانب  إلــى  الحقوقي  العمل  سيقوي  العناصر  تلك  توافر  أن  ــرى  وت
النظر  وجهات  في  اإلختالف  بمجرد  وليس  أواًل،  الحقوقي  العمل  احترام 

اللجان  أو  الجمعيات  تقسيم  ويتم  والسباب  الشتام  يعلو  منظمة  أي  مع 
في  الحكومة  نؤيد  كحقوقيين  ونحن  حكومية،  غير  أو  حكومية  ــى  إل
ننظر  وال  واألسود  األبيض  ونرى  السلبيات  في  ضدها  ونقف  اإليجابيات 
التقييم،  في  وموضوعيًا  حياديًا  موقفًا  ونقف  الضد  أنها  على  للحكومة 
اإليجابيات  إلى  لينظر  )الحقوقي(  الناشط  عليه  يكون  أن  يجب  ما  وهذا 

والسلبيات.

وطنية كمسئولية  الحقوق 
بقناعة،  الحقوقي  ونشاطها  دورها  تمارس  شخصيًا  أنها  على  وتشدد 
لكنها  الجمعية،  رأس  على  كانت  ألنها  كالسابق  الوضع  يعد  لم  ولربما 
مجال  في  العمل  تواصل  فإنها  الوطنية،  بالمسئولية  الشعور  باب  من 
العالقة  ذات  األطراف  مع  والتعاون  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  ثقافة  نشر 

المشرف. العمل  بهذا  للنهوض 
العمل  أن  ــرون  ي الــذيــن  الحقوقيين  مــن  ــدد  ع االتــجــاه  ــذا  ه فــي  ويتفق 
الجليد  كسر  يتطلب  بالدنا  في  اإلنسان  حقوق  احترام  تعزيز  أجــل  من 
في  للتباحث  الــمــدنــي  المجتمع  ومــؤســســات  الحكومية  المؤسسات 
أو  السياسية  الجمعيات  قانون  على  إدخالها  يمكن  التي  اإلصــالحــات 
أعضاء  بين  اآلراء  لتوافق  المجال  تفسح  أن  شأنها  من  والتي  تعزيزها 
على  السياسية  والقوى  البحرينية  والحكومة  السياسية  الجمعيات 
على  الجارية  ــات  ــالح اإلص بحث  ــى  إل باإلضافة  البحرينية،  الساحة 
قامت  التي  الحوار  وعملية  الجديد،  األهلية  الجمعيات  قانون  مشروع 
الجمعيات  قانون  تدعيم  إلى  قادت  والتي  المدني  والمجتمع  الدولة  بين 

األهلية.

العمل لتكثيف  الحاجة 
في  العامة  األهلية  المؤسسات  أن  جناحي  فوزية  المحامية  وتــرى 
الحقوقية،  الثقافة  نشر  مجال  في  نشاطها  لها  اإلنسان  حقوق  مجال 
وتجويده  العمل  تكثيف  حاجة  هناك  تبقى  لكن  تحرك  هناك  عام،  وبشكل 

المجتمع. في  شريحة  أكبر  إلى  المهم  الثقافي  الجانب  هذا  إليصال 
وقيمها  مبادئها  وتعزيز  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  أن  على  وتؤكد 
ضوء  في  وإنمائها  اإلنــســان  حقوق  مبادئ  لتطوير  كثيراً  عماًل  يتطلب 
أنه  أجد  لكنني  العملية،  الخبرة  ومعطيات  الوعي  ونمو  المعارف  تطور 
المحاضرات  إقامة  خالل  من  األطراف  بين  والتنسيق  التعاون  المهم  من 

اإلنسان. بحقوق  المختصة  والدورات  والندوات 

خالل  فمن  للغاية،  مهم  هنا  اإلعــالمــي  الجانب  أن  الــى  اإلشــارة  وأود 
اإلنــســان،  حــقــوق  ثقافة  لنشر  جيد  بشكل  وتوظيفها  ـــالم  اإلع وســائــل 
الجانب  أن  االعتبار  في  وضعنا  إذا  وخصوصًا  أكبر،  الفعالية  ستكون 
المعاني  ــذه  ه على  والناشئة  ــال  ــف األط وتربية  والــتــربــوي  التعليمي 
يركزوا  أن  المجال  بهذا  المهتمين  من  وأتمنى  المستقبل،  في  كثيراً  سيفيد 
المجتمع  في  اإلنسان  لحقوق  المنافية  للممارسات  التصدي  على  العمل 

بها. الناس  وتوعية 

والتزام إخالص  الحقوقي...  العمل 
االتجار  منع  عن  المسئول  العمل  فريق  رئيس  ترى  نظرها،  وجهة  من 
ومن  ديــاز  مــاريــاتــا  الــوافــديــن  العمال  حماية  لجمعية  التابع  بالبشر 
يتمتعوا  أن  يجب  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الناشطين  أن  أخرى،  ناحية 

به. يقومون  الذي  للعمل  واإلخالص  باإللتزام 
اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  في  كبيراً  تفاؤاًل  تحمل  أنها  إلى  وتشير 
أية  على  والقضاء  اإلنسان  حقوق  إلنتهاكات  التصدي  صعيد  على 
إلى  تشير  ذاته،  الوقت  في  لكنها  بالبشر،  باالتجار  مرتبطة  ممارسة 
متوافق  ومساندة  فعالة  آليات  خالل  من  القوانين  لتفعيل  الحاجة 

واألهلية. الرسمية  الجهات  جميع  بين  عليها 
على  سواًء  المجتمع،  في  للحقوق  اإلساءة  من  متعددة  صور  هناك 
عدد  إال  يوجد  ال  ذاته،  الوقت  وفي  المغتربين،  أم  المواطنين  مستوى 
ولكنهم  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  البحرينيين  من  جداً  محدود 
المتقدمة،  البلدان  في  ــه...  وج أكمل  على  بــأدوارهــم  للقيام  يسعون 
من  الــكــثــيــر  والــنــاشــطــيــن  ــان  ــس اإلن ــوق  ــق ح ــن  ع الــمــدافــعــيــن  مــنــح  يــتــم 
ــدوام  ال بصفة  يعمل  من  وهناك  حكوماتهم...  جانب  من  المساعدة 
من  المهمة  هــذه  بــأن  الحكومة  من  إيمانًا  جدّية  وبامتيازات  الكامل 
يجب  الناس  هؤالء  وأن  الحكومة،  صالح  في  هو  الناس  أولئك  جانب 
وهم  الكاملة،  الفوائد  ومنحهم  مهمتهم  على  التركيز  من  يتمكنوا  أن 
وإلى  السجالت  إلــى  الوصول  فــرص  لهم  تتاح  أن  إلــى  أيضًا  بحاجة 
أن  إلــى  بحاجة  وهــم  انتهاكات،  فيها  تحدث  أن  يمكن  التي  المواقع 
تلك  أو  الحكومة  هذه  حصول  جرد  م  وليس  بجدية  عملهم  إلى  ينظر 
أن  إلى  أيضًا  بحاجة  وهم  الدولية،  الساحة  في  النظيفة  السمعة  على 
على  مناقشتها  يجري  التي  القضايا  كل  في  الالئقة  المكانة  لهم  يكون 
دراسة  حال  في  واستشارتهم  خبراتهم  من  واإلستفادة  الصعيد،  هذا 

جديدة. قوانين 

جهود متواضعة ال تزال أقل من الطموح

هل ساهم اإلعالم والجمعيات في نشر ثقافة حقوق اإلنسان؟

] يتنافس نحو 500 صحافي يمارسون نشاطاتهم في 108 دول لكتابة أقوى المواضيع عن حقوق اإلنسان 
لحقوق  العالمي  اإلع��الن  لصدور  الستين  السنوية  الذكرى  بمناسبة  أقيمت  مسابقة  في  لالنتباه  لفتًا  وأكثرها 

اإلنسان.
وقالت المحررة في موقع »أميركا دوت غوف« جين موريس في تقرير لها من واشنطن إن جوائز وسائل اإلعالم 
مجموعة  وهي  »الشيوخ«  من  استلهمت  حقوق«  إنسان  »لكل  بعنوان  وهي  المسابقة  في  الفائزين  على  ستوزع  التي 
من الوجهاء شكلها زعيم جنوب إفريقيا الحائز جائزة نوبل للسالم نيلسون مانديال والذي يشتهر في العالم أجمع 
حقوق  أجل  من  دولية  داعية  وهي  ميشال  غراسيا  وقرينته  بالده،  في  البائد  العنصري  الفصل  نظام  ضد  بكفاحه 

األطفال واألمهات. 
ويشارك »الشيوخ« منظمة تطوير إعالمي دولية تدعى »إنترنيوز« التي قامت بتدريب أكثر من 70 ألف إعالمي 

على مهارات اإلعالم في ما يزيد على 70 بلدًا.
حول  المحليين  »الصحافيين  أن  ماكينو  آنيت  الخارجية  والشئون  لالتصاالت  إنترنيوز  رئيس  نائبة  وذكرت 
شائكة  أسئلة  يطرحون  المحليين  الصحافيين  أن  ذلك  اإلنسان.  لحقوق  الترويج  في  أساسيًا  دورًا  يلعبون  العالم 
على الزعماء في السلطة وهم يساندون ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بالصوت الذي يفتقرون إليه كما يطلعون 

الجمهور ويتعاطون معه في عملهم في مجال حقوق اإلنسان«.
اإللكترونية،  الويب  وصحافة  والصحافة،  واإلذاع��ة،  التلفزيون،  بينها  من  فئات  عدة  في  المسابقات  وصنفت 

وصحافة المواطن/ المدونات، وكتابة التقارير االستقصائية. 
بماليزيا،  »نايكي«  ألحذية  معمل  في  القسرية  العمالة  مثل  مواضيع  تناولت  تقارير  الفائزة  المقاالت  وشملت 

وعبور  الثاني،  عامه  في  طفل  إل��ى  المكتسب  المناعة  نقص  بفايروس  ملوثًا  دم��ًا  نقل  م��االوي  في  ومستشفى 
سلطات  تمارسها  التي  والرقابة  ب��دارف��ور،  الالجئين  ومخيمات  المكسيكية،   - األميركية  للحدود  المهاجرين 

حكومية على اإلنترنت.
حقوق  ونشطاء  خبرة  ذوي  صحافيين  من  مؤلفة  مستقلة  دولية  محّكمين  هيئة  الثالثين  الفائزين  واختارت 
بريغز  جيمي  الحرب«  الى  السن  الصغار  الجنود  يذهب  حينما  المفقودون:  »األبرياء  كتاب  مؤلف  وتَرأسها  إنسان، 

هو أيضًا سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة.
اغتاله  ج��ورن��ال«  ستريت  »وول  ل��دى  يعمل  ك��ان  صحافي  أرملة  بيرل  م��اري��ان  المحكمين  هيئة  أعضاء  وم��ن 
مدى  أرى  أن  جدًا  ملهمًا  »كان  وكاتبة:  صحافية  وهي  بيرل  وقالت   .2002 في  باكستان  في  إسالميون  متطرفون 

جرأة الصحافيين في العالم في إبراز إساءات حقوق اإلنسان وتسليط الضوء عليها«.
يتكلم  أن  المقرر  ومن  األول(.  كانون  ديسمبر/   6 )السبت  اليوم  الجوائز  لتلقي  باريس  إلى  الفائزون  ويتوجه 
في الحفل الحائز جائزة نوبل للسالم يزموند توتو ورئيسة ايرلندا السابقة ماري روبينسون التي تقلدت منصب 

المفوض األعلى لحقوق اإلنسان من 1997 إلى 2002.
اختياره  يتم  مقال  ألفضل  جائزة  وتشمل  باريس  في  عنها  سيعلن  خاصة  جوائز  الفائزين  من  سبعة  وسيتلقى 

بالتصويت عن طريق شبكة اإلنترنت )أونالين(. وقد اقترع أكثر من ألفي شخص حتى اآلن.
والشئون  لإلتصاالت  »إنترنيوز  رئيس  نائبة  قالت  المسابقة،  في  اشتركوا  الذين  ال���482  الصحافيين  وعن 
ممن  لغيرهم  ق��دوة  يكونوا  وأن  المقبلة  السنوات  في  عملهم  في  يستمروا  أن  »رجاؤنا  ماكينو:  آنيت  الخارجية« 

يستلهمون بهم«.

500 صحافي يتنافسون في مسابقة »لكل إنسان حقوق«


