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باسم هللا الرحمن الرحيم

ي الرئيسسيد

لو سمحت لنا سيدي الرئيس , وسمح لنا الزمالء أن نثير موضوعا نحن نعتقد انه في منتھى األھمية والخطورة بالنسبة
 مھامألداء, بل انه يكاد يكون األساس أو الوسيلة األساسية ھداف ھذه اللجنة < لجنة حقوق اإلنسان >ألمھمات و

واھدف األمم المتحدة في ما يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري , أال وھو وصول الحقائق الموضوعية لما يجري في ھذا
العالم لمن يھتمون أو يباشرون شئون العالم , فبناء على الحقائق فقط يمكن اتخاذ المواقف العادلة , ومعالجة المشاكل التي

تتعرض لھا البشرية , وھذا ال يمكن أن يتحقق إال إذا كان ھناك إعالما صادقا يتحرى الحقيقة ويبصر الناس بما يدور
حولھم من أحداث .

وإذا كانتوالسؤال الذي يمكن طرحه , ھل ھناك إعالما موضوعيا في كوكبنا يتحرى الحقيقة أو يقترب منھا ؟!
اإلجابة بالسلب كما ھو الواقع المشاھد في اغلب وسائل اإلعالم العالمية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاھدة , فما

ھي الوسيلة إليجاد مثل ھذا اإلعالم الصادق النزيه ؟؟

ي الرئيسسيد

 الشاھد في أي محكمة من المحاكم وھو يشھد في الغالب في قضية فردية , ال بد له أن يحلف يمينا أن يقول الحقإن
فردا كما قلنا أو مجموعة قليلة من األفراد , فما بالنا قد تركناكل الحق وال شيء غير الحق , وھي قضية ال تمس اال

من يشھد في القضايا التي قد يترتب عنھا مصائر المجموعات الكبرى من البشر بل البشرية بأجمعھا في بعض األحيان ,
إن رجال اإلعالم في العالم ھم أولى الناس بمثل ھذا القسم , وھو أن يشھدوا بالحق كل الحق والبدون أي التزام؟!! 

شيء غير الحق . إن النشاط اإلعالمي سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مشاھدا يجب أن يوضع في دائرة األمانة
والشرف والضمير , وان القسم ھو الوسيلة المتوفرة حاليا لجعله كذلك .

 سوف يتنكبون ھذا االلتزام , ولكن القسم سوف يكون سيفا مسلطا على ضميرھماعالميينمن نافلة القول أن بعض ال
من الناحية المعنوية وقد يكون له تأثيره الرادع من الناحية القانونية , وإننا في انتظار ذلك اليوم الذي يلتزم فيه كل إعالمي

بھذا القسم أمام نقابته أو أمام أي جھة مسئولة متخصصة قبل مباشرته نشاطه اإلعالمي , كما يفعل المحامى والقاضي
والطبيب والوزير وكل من يزاول نشاطا يمس اإلنسان في جسده أو في عقله او في حقوقه .

ي الرئيسسيد

% من سكانھا ,2قد قال السناتور السابق مكلوسكي في محاضرة له بواشنطن أن الديموقراطية األمريكية قد أتاحت إلى 
امتازوا بالنشاط والثروة والشعور بالتفوق , أن يؤثروا تأثيرا خطيرا في القرار األمريكي في كثير من األحيان , ھذه

المجموعة في الواقع تملك في الواليات المتحدة حوالي ألف صحيفة دورية محلية وعالمية حسب اإلحصاء الموثق , وال
بد أنھا تملك مثل ھذا العدد أو اكثر منه في أوروبا وكندا وأنحاء أخرى من العالم , ھذا بخالف وسائل اإلعالم المتعددة



ما والراديو والمكتبات ودور النشر , ويكفي أن نذكر في ھذايناألخرى التي تسيطر عليھا وتوجھھا مثل التلفزيون والس
الصدد إمبراطور اإلعالم العالمي المعروف السيد مردوخ .

تناول ت كيفلمي نشيرامن قوة اإلعالم المغرض عنصريا ومدى أثره المشوش للرأي العام العإننا لكي ندرك جانبا
ءة والمسموعة والمشاھدة الحوادث الفردية التافھة في منطقة معينة بالتضخيم والتھويل بينما وسائل اإلعالم المقروبعض

قتل عشرات األشخاص ظلما وعدوانا , ويعتقل المئات بدون اتھام أو محاكمة في نفس المنطقة ,نجد ھذا اإلعالمعندما يتم 
الجائر ال يكاد يذكر ھذه الحوادث وإذا ذكرھا فبضعة اسطر أو بضع كلمات !!! أليست ھذه ھي العنصرية بأوضح معانيھا

ودالالتھا ؟؟!!

من الطبيعي أن ھذا اإلعالم المشبوه ال يكذب وإال ما استطاع أن يعيش , ولكنه في اغلب األحيان يقول نصف الحقيقة ,
ويھول األمر الھين ويھون الشيء الخطير , وقد يبدو أال يكون في ھذا مساس بالحقيقة بالمعنى العادي لألمور , ولكن ھذا
األسلوب ھو في الواقع كذبة خطيرة مدمرة , وھي من الخبث والتعقيد بحيث ال يفطن إليھا اال الخبراء والمتخصصين .

كارثةإن اإلعالم العالمي الذي اصبح ال يختلف اثنان على مدى سيطرة ھذا االتجاه العنصري المغرض عليه قد بات
حقيقية على العقل البشري بحيث صار يتخبط في متناقضات ستؤدي به حتما إذا ما استمر األمر ھكذا إلي حرب نووية

 سوف ال ينجو منھا حتى من خلقوا ھذا اإلعالم المشوه .مدمرة

ي الرئيسسيد

في ھذه االجتماعات المخصصة لحقوق اإلنسان , تنادي منظمتنا بل تستصرخ جميع المنظمات غير الحكومية التي
نعتقد أنھا تمثل بحق الضمير البشري , أن تنادي معنا بإلحاح ومثابرة جميع المؤسسات اإلعالمية ونقاباتھا سواء كانت

مقروءة أو مسموعة أو مشاھدة بإلزام أعضاءھا بحلف يمين الصدق واألمانة في نشاطھم اإلعالمي , كما نكرر النداء إلي
األمم المتحدة وأمينھا العام وجمعيتھا العمومية في إيجاد مؤسسة إعالمية مقروءة ومسموعة ومشاھدة تابعة لھا وتحت

إشراف امينھا العام , لعل يكون في ذلك التخفيف من ويالت اإلعالم المشوه وآثاره على العقل البشري .

شكرا سيدي الرئيس

2004أغسطس جنيف ,ايفورد ,


