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دور ال�صحافة يف ت�أ�سي�س احلكم الر�شيد يف ال�سودان
د� .سامي عبد احلليم �سعيد
مقدمة:
الغر�ض الذي دفعني النتاج هذه الورقة ،و البحث يف املراجع عن م�ضمونها ،هو �أن العمل ال�صحفي و حرية التعبري ،من
امل�سائل املهمة جد ًا يف املجتمعات االنتقالية ،التي عانت من ويالت الديكتاتورية و النزاعات امل�سلحة و انتهاكات حقوق
االن�سان ،و ال�سبب اال�ضايف ،ان نقا�شات عديدة �أثريت يف االيام ال�سابقة حول تعديل قانون ال�صحافة و املطبوعات ،و
قبلها مناق�شات خا�صة بقانون املعلوماتية� ،أثارت تلك النقا�شات خماوف وا�ضحة على م�ستقبل العمل ال�صحفي و حرية
الن�شر و التدوين االلكرتوين يف ال�سودان .و ت�أتي �أهمية هذا املقال يف �أنه ي�ؤ�شر ،يف هذا الوقت� ،أهمية ال�صحافة يف بناء
دولة احلكم الر�شيد و �سيادة حكم القانون ،و بالتايل البد من االنتباه لهذا الدور الهام حينما ت�شرع الدولة يف و�ضع
قوانني خا�صة بحرية التعبري ،و بخا�صة لل�صحافة و الن�شر االلكرتوين ،الن حتديد �أهداف القانون و الدور املطلوب من
ال�صحفيني من اال�شياء املهمة التي يجب ان ينتبه اليها القاب�ضون على احلكم يف البالد.
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تعريف احلوكمة:
هذه الورقة لي�ست تعريفية باملعنى املعروف بقدرما جتتهد لتقدمي م�ؤ�شرات للعمل ال�صحفي يف �سياق التنمية امل�ستدامة،
و حتديد املعايري و م�ؤ�شرات القيا�س ،ف�ضال عن ت�أ�شري بع�ض العقبات املت�صلة بحرية تداول املعلومات وفق الت�شريعات
ال�سودانية.
م�صطلح احلكم الر�شيد يتخذ تعريفات متعددة ،ا�ستنادا على املجال الذي ي�ستخدم فيه ،فتعرف م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
 IFCاحلوكمة ب�أنها :النظام الذي يتم من خالله �إدارة ال�شركات والتحكم يف �أعمالها
كما تعرفها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDب�أنها  :جمموعة من العالقات التي تربط بني القائمني على
�إدارة ال�شركة و جمل�س االدارة وحملة اال�سهم وغريهم من �أ�صحاب امل�صالح
كما يوجد تعريف �آخر للحوكمة يدور حول الطريقة ً التي تدار بها ال�شركة و�آلية التعامل مع جميع �أ�صحاب امل�صالح فيها،
بدء من عمالء ال�شركة وامل�ساهمني واملوظفني مبا فيهم االدارة التنفيذية ً و�أع�ضاء جمل�س االدارة وانتهاء ب�آلية تعامل
ال�شركة مع املجتمع ككل.
ب�شكل عام ،ف�إن احلوكمة تعني وجود نظم حتكم العالقات بني االطراف� ،أع�ضاء جمل�س االدارة ،االدارة التنفيذية،
امل�ساهمني� ،إلخ ،بهدف حتقيق ال�شفافية والعدالة ومكافحة الف�ساد ومنح حق م�ساءلة �إدارة ال�شركة حلماية امل�ساهمني
والت�أكد من �أن ال�شركة تعمل على حتقيق �أهدافها وا�سرتاتيجياتها الطويلة االمد.
احلكم الر�شيد من منظور التنمية الإن�سانية:
�إن �أحد �أهم م�شاكل املجتمعات الإنتقالية ،هو �إعادة ت�أ�سي�س الدولة احلديثة وفق معايري احلكم الر�شيد و حماربة كل
م�سببات احلروبات و النزاعات من متييز و انتهاك حقوق االن�سان و �إختالالت التنمية ،و ال �شك ان ال�سودانت من الدول
التي حتتاج ان تنظر يف بدائل احلكم و االدارة ب�صورة علمية و دقيقة ،و ال �شك ان ال�صحافة �ستقوم بدور داعم و م�ساعد
يف جمهودات الدولة القامة دولة احلكم الر�شيد متى ما مت تعيني دور ال�صحافة يف هذه املرحلة ب�صورة دقيقة.
يق�صد باحلكم الر�شيد ،احلكم الذي يعزز ويدعم  ،وي�صون رفاه الإن�سان  ،ويقوم على تو�سيع قدرات الب�شر وخياراتهم
وفر�صهم وحرياتهم االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية  ،ال�سيما بالن�سبة لأكرث �أفراد املجتمع فقرا.
وميكن النظر يف هذا ال�سياق �إىل احلكم الر�شيد على �أنه ممار�سة لل�سلطة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإدارية
لإدارة �شئون بلد ما على جميع امل�ستويات  ،ويتكون احلكم من الآليات و العمليات و امل�ؤ�س�سات التي ي�ؤدي من خاللها
التفاعل بني الدولة وخمتلف اجلهات الفاعلة �إىل اتخاذ �إجراءات ميكن و�صفها ب�أنها م�ستدامة ومن�صفة  .و ي�شمل احلكم
ال�صالح بهذا املعنى التفاعل بني الدولة والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
عنا�صر احلكم الر�شيد:
من التعريفات اخلا�صة باحلكم الر�شيد من ال�سهل ان نتبني العنا�صر اال�سا�سية التي يقوم عليها احلكم الر�شيد ،و
هي عنا�صر تتكامل مع بع�ضها ،و يكون وجود احد تلك العنا�صر مهما و مفتاحيا لبقية العنا�صر ،و قد تت�سع دائرة تلك
العنا�صر ،و لكنها ال ميكن ان تغفل احد العنا�صر املهمة التالية:
� .1سيادة حكم القانون :و يتعني �أن تت�سم الأطر القانونية بالعدالة و�أن تطبق دون حتيز  ،وينطبق ذلك ب�صفة خا�صة
على القوانني احلامية حلقوق الإن�سان .
 .2ال�شفافية :ت�ستند ال�شفافية على التدفق احلر للمعلومات وعلى �أن تنفتح امل�ؤ�س�سات والعمليات املجتمعية مبا�شرة
للمهتمني بها  ،و�أن تتوفر املعلومات الكافية لتفهمها ومراقبتها.
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 .3امل�سئولية :يجب �أن ت�سعى امل�ؤ�س�سات والعمليات املجتمعية خلدمة جميع من لهم م�صلحة فيها .
 .4بناء التوافق  :يعمل احلكم ال�صالح على التوفيق بني امل�صالح املختلفة للتو�صل �إىل توافق وا�سع على ما ي�شكل �أف�ضل
م�صلحة للجماعة .
 .5امل�ساواة :تتوفر للن�ساء والرجال الفر�ص كافة لتح�سني رفاهيتهم وحمايتهم .
 .6الفعالية والكفاءة :تنتج امل�ؤ�س�سات والعمليات نتائج ت�شبع االحتياجات مع حتقيق �أف�ضل ا�ستخدام للموارد الب�شرية
واملالية .
 .7امل�ساءلة :يتعني �أن يكون متخذو القرار يف احلكومة  ،والقطاع اخلا�ص  ،واملجتمع املدين خا�ضعني للم�ساءلة .
 .8الر�ؤية الإ�سرتاتيجية :ميتلك القادة واجلمهور منظورا وا�سعا للحكم الر�شيد والتنمية الإن�سانية ومتطلباتها ،مع
تفهم ال�سياق التاريخي والثقايف واالجتماعي املركب لهذا املنظور.
عالقة حرية ال�صحافة باحلكم الر�شيد:
كا ذكرت �سابق ًا� ،إن من املهم تنظيم حرية التعبري ب�صورة تت�سم بالدميقراطية و ال�شفافية ،ففي ال�سودان هناك العديد
من املو�ضوعات التي حتتاج مناق�شة وا�سعة ،و دميقراطية .و النقا�ش الدميقراطي هو نقا�ش يت�سم بامل�شاركة و قبول الر�أي
الآخر ،و يف هذا امل�ضمار تقوم ال�صحافة بتوفري الراي الآخر و تن�شط املواطنني على التعبري عن ر�أيهم.
بح�سب تقرير فريق االمم املتحدة اخلا�ص بربنامج عمل التنمية ملا بعد العام  ،2015يعترب مفهوم احلكم الر�شيد �أنه:
“قدرة املجتمع على �ضمان �سيادة القانون ،وحرية التعبري ،واحلكومة املنفتحة وامل�سئولة”.
وب�شكل �أو�سع ف�إن حرية التعبري تعترب ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف احلوكمة ،لأن هذا احلق مي ّكن �أكرب عدد من املواطنني من امل�ساهمة
يف ور�صد وتطبيق القرارات العامة ب�ش�أن التنمية .و �أكدت تو�صيات التقارير على �أهمية توفري �إمكانية الو�صول اىل الإعالم
 ،بو�صفها مهمة يف تعزيز احلكم الر�شيد اذ تتعار�ض حرية ال�صحافة مع احلكم الر�شيد ،فهما يدعمان بع�ضهما بع�ض ًا
ويف الوقت نف�سه تعزز تنمية البلد االقت�صادية والب�شرية .و التزال تعترب و�سائل الإعالم الإخبارية قنوات مركزية لعمليات
التقييم العام امل�ستمرة ب�ش�أن �أن�شطة احلكومة وغريها من امل�ؤ�س�سات التي لها �أثر �إمنائي ،و�أن ال�صحافة هي عملية تقدمي
معلومات و�آراء �إىل ال�ساحة العامة� ،إذ توفر منرب ًا ملناق�شة العديد من الق�ضايا املتعلقة بالتنمية مثل البيئة ،العلوم ،النوع
االجتماعي ،ال�شباب ،ال�سالم ،الفقر وامل�شاركة ،وميكن للحكم الر�شيد �أن يرت�سخ فقط عندما يكون ال�صحافيون �أحرار ًا
يف ر�صد �سيا�سات و�إجراءات املجتمع والتحقيق فيها ونقدها.
و غياب ال�شفافية ي�ؤدي يف النهاية اىل الف�ساد والذي يعترب بدوره من �أ�صعب الق�ضايا التي يتعني على الدول �أن تواجهها يف
عملية التنمية ،معترب ًا �أن التحقيقات ال�صحافية امل�ستقلة هي حليف للحكومة املنفتحة وبالتايل فهي تعزز من فعالية ،ومن
ثم �شرعية عمليات التنمية ،و�أنه من املهم �أي�ض ًا مالحظة �أن معدالت الف�ساد العالية ترتبط يف �أكرث الأحيان بانخفا�ض
م�ستوى حرية ال�صحافة.
الإ�صالحات املطلوبة يف �ش�أن ال�صحافة للقيام بدورها يف احلوكمة:
�أن الإ�صالح التنظيمي لقوانني الإعالم و �شروط قيد ال�صحفيني ،و حماية املهنة من تغول ال�سلطة التنفيذية عليها
بالتحجيم و احلظر و املنع هو خطوة �ضرورية يف طريق احلكم الر�شيد والتنمية.
و العمل ب�صورة جادة من اجل الغاء كافة القوانني املقيدة للن�شاط ال�صحفي و االعالمي ،يعد �صياغة قوانني مثل قوانني
ال�سب والقذف اجلنائية ،من املحددات الرئي�سية للن�شاط ال�صحفي ،و البد من معاجلتها بق�صد اتاحة فر�صة اكرب من
احلرية لل�صحافة املهنية ،لذا تبقى مثل تلك القوانني غري متنا�سبة من حيث املعايري الدولية اخلا�صة بحرية التعبري ،و
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تفح�ص و�سائل
ت�صطدم مع مبد�أ �سيادة حكم القانون� .إذ حتمي مثل هذه القوانني املقيدة امل�سئولني ب�شكل م�صطنع من ّ
الإعالم واجلمهور لهم ،فهي لديها ت�أثري �سلبي على حرية التعبري تعرقل احلكم الر�شيد على املدى البعيد.
كذلك من املهم جدا اتاحة دميقراطية و تعددية ال�صحافة وو�سائل الإعالم االخبارية احلرة امل�ستقلة  ،لكونها ت�سهم يف
التمكني املجتمعي للمعلومات ،و ي�ؤدي اىل زيادة قدرة اجلمهور على الو�صول �إىل املعلومات املوثوقة التي متثل تعدد الآراء
واحلقائق والأفكار وامل�ساهمة فيها ،و�أن ذلك هو نه ٌج حموره النا�س وخا�صة الن�ساء وال�شباب والفئات املهم�شة كفاعلني
يف برنامج عمل التنمية.
دور القانون يف حماية ال�صحافيني و دور ال�صحافة يف تعزيز دولة القانون:
�أن �سيادة القانون �أمر �أ�سا�سي ال�ستقرار وح�سن �سري املجتمع ،و�أنه ميكن للمواطنني �أن ي�شعروا بالثقة يف العملية
الدميقراطية على املدى البعيد واال�ستثمار يف التنمية امل�ستدامة ملجتمعهم فقط عندما يتم احرتام �سيادة القانون ،وكذلك
ف�إن لو�سائل الإعالم االخبارية وظيفة حيوية لكونها �أكرث قطاع من قطاعات املجتمع قدرة على تعزيز اليقظة جتاه �سيادة
القانون ،وخ�صو�ص ًا من خالل رعاية التحقيقات ال�صحافية ،وت�شجيع انفتاح املحكمة ،والإجراءات الت�شريعية والإدارية،
والو�صول �إىل امل�سئولني و�إىل وثائق عامة .لذا من املهم ان يكون هناك دور وا�ضح للحكومة يف حماية ا�ستقالل وتعددية.
و�سائل الإعالم الإخبارية.
�إن فر�ض و�سائل ارهابية او ارغامية �ضد ال�صحفيني ،بق�صد تدجني انتاج ال�صحافة و املعلومات ،او ت�شكيل �صحافة حامية
للف�ساد و املف�سدين ،هو �أمر يف غاية اخلطورة يف �سياق بناء التنمية يف املجتمعات الفقرية.
عاد ًة ما يتعر�ض ال�صحافيون الذين يحققون يف ق�ضايا الف�ساد �إىل عمليات انتقام �شديدة ،و�أن من �أكرث الأ�شياء �ضرر ًا
بالتنمية هو ارهاب ال�صحافيني ،و�أنه من غري املمكن احلديث عن احلكم الر�شيد حني ما يكون اال�شخا�ص امل�سئولون عن
جلب املعلومات والأخبار �إىل اجلمهور يف خطر وا�ضح .لذا ،من املهم �أن تكون البيئة الإعالمية احلرة امل�ستقلة والتعددية
�سواء مت�صلة بالإنرتنت �أو منف�صلة عنه بيئة ي�ستطيع الذين يعملون يف ال�صحافة العمل فيها ب�أمان وب�شكل م�ستقل من
دون اخلوف من �أن يتم تهديدهم �أو حتى قتلهم ،و�أن التنمية يجب �أن تكون بيئة تندر فيها الهجمات وامل�ضايقات والرتهيب
واالختطاف وال�سجن التع�سفي والتهديدات وقتل ال�صحافيني وحيث يتم التعامل مع �أية انتهاكات ب�شكل �صحيح يف ظل
�سيادة القانون.
دور ال�صحافة احلرة يف اال�سهام يف حوكمة خطط التنمية:
ترى اليون�سكو �أن املجتمعات الأكرث ت�ضرر ًا من الفقر هي املجتمعات الأقل قدرة على احل�صول على املعلومات ونقلها،
و�أنه نتيجة لذلك ،يتم ا�ستبعادها من النقا�ش العام فال ت�ستطيع �أن ت�ؤثر على القرارات التي لها ت�أثري عميق على حياتهم
اليومية ،و�أن ذلك يت�ضح وخ�صو�ص ًا على �صعيد اخلدمات الأ�سا�سية ،فعلى �سبيل املثال ،يعتمد املجتمع ال�صحي على
املعلومات املتعلقة باملياه النظيفة وال�صرف ال�صحي واللقاحات والبيئة ،ومن دون ا�ستدامة و�سائل الإعالم يف خمتلف
قطاعات الإعالم اخلا�ص والعام واملجتمعي ،يحتمل �أن ت�ستمر احلالة املهم�شة لتلك املجتمعات.
وترى اليون�سكو �أنه يف كثري من الأحيان التزال املعايري القانونية لفر�ض القيود على حرية التعبري على جميع الأ�صعدة غري
متما�شية متام ًا مع املبادئ الدولية والتي تتطلب ال�شفافية والتنا�سب والهدف املنا�سب حتى تكون م�شروعة ،و�أنه غالب ًا ما
يكون الإملام باجلوانب ال�صحافية يف تغطية ق�ضايا التنمية املعقدة والتي ترتاوح بني �إعداد التقارير ب�ش�أن الفوارق بني
كاف.
اجلن�سني وحتى تقارير تغري املناخ غري ٍ
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ويف الوقت نف�سه ،و�أنه يف �سياق تو�سيع املعلومات ،تعتمد نزاهة ال�صحافة �أي�ض ًا على كفاءة الإملام بو�سائل الإعالم
واملعلومات ،و�أنه يجب �أن يكون امل�شاركون يف و�سائل الإعالم جمهزين با�ستمرار لإيجاد وتقييم وامل�شاركة يف املعلومات
ب�ش�أن مناق�شات التنمية.
قيا�س م�ؤ�شر احلكم الر�شيد يف الدول:
و�ضع البنك الدويل  22م�ؤ�شرا الختبار وقيا�س احلكم الرا�شد  12 .م�ؤ�شرا منها تخ�ص امل�ساءلة
العامة  ،و  10تخ�ص جودة الإدارة
ويتم ترتيب الدول بح�سب موقعها من هذه املقايي�س على �سلم يتكون من  173رتبة (بح�سب عدد دول العينة) التي ت�ؤخذ
من مناطق خمتلفة وح�سب م�ستويات دخل خمتلفة �أي�ضا .
ويح�سب معدل �صالح احلكم وترتاوح عالمة الدولة من �صفر �إىل  100ح�سب درجة �صالح احلكم
وتغطي الأ�سئلة حقوال عدة وحيوية جت�سد مدى اندماج ال�شعوب يف م�سار �أنظمتها احلاكمة.
�أوال :م�ؤ�شر امل�ساءلة العامة:
يخ�ص هذا امل�ؤ�شر �أربع جماالت هي:
 .1درجة انفتاح امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف البلد.
 .2درجة امل�شاركة ال�سيا�سية ونوعيتها.
 .3درجة ال�شفافية ومدى القبول الذي حتظى به احلكومة لدى ال�شعب.
 .4درجة امل�ساءلة ال�سيا�سية.
وت�شمل البيانات املو�ضوعات الآتية:
 .1احلقوق ال�سيا�سية للأفراد
 .2احلريات املدنية
 .3حرية ال�صحافة
 .4الأداء ال�سيا�سي
 .5التوظيف لدى اجلهاز التنفيذي
 .6تناف�سية التوظيف
 .7انفتاح التوظيف
 .8امل�شاركة يف التوظيف
 .9القيود لدى التنفيذ
 .10امل�ساءلة الدميقراطية
 .11ال�شفافية
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ثاني ًا :م�ؤ�شر جودة الإدارة:
يقي�س لنا هذا امل�ؤ�شر حدود الف�ساد يف جمال ادارة املوارد و�إدارة ال�سوق ومدى احرتام احلكومة للقوانني .
وي�شمل بيانات هي:
 .1درجة الف�ساد
 .2نوعية الإدارة
 .3حقوق امللكية
 .4الإدارة املالية
 .5تخ�صي�ص املوارد
 .6احرتام وتطبيق القانون
 .7ال�سوق املوازي
ويعتمد بناء مقايي�س احلكم الرا�شد على �إعطاء امل�ؤ�شرات املذكورة عالمات هي معدل عالمات املجاالت التي يغطيها كل
م�ؤ�شر .ويغطي م�ؤ�شر امل�ساءلة العامة بيانات انفتاح احلكم على املعار�ضة وامل�شاركة ال�سيا�سية الكاملة بناءا على درجات
احلرية الإعالمية ،فعالية الربملان ،حرية التنظيم ال�سيا�سي ،التعيني بالوظائف العليا ،وتوفري كامل املعلومات وهي جميعا
جماالت تعك�س لنا مدى اندماج املجتمع يف احلكم العام�.أما م�ؤ�شر جودة الإدارة فيغطي بيانات ذات طابع فني مثل م�ؤ�شر
الف�ساد يف ا�ستخدام الأمالكالعامة لغايات خا�صة� ،أداء الإدارة وتخ�صي�ص املوارد العامة وجودة الق�ضاء يف ال�سهر على
تنفيذ الن�صو�ص الت�شريعي ،ويتحدد موقع كل دولة خمتارة على �سلم احلكم الرا�شد بجمع البيانات ال�سابقة وتوظيفها
قيا�سيا.
مناذج مل�ؤ�شرات احلكم الرا�شد لدى امل�ؤ�س�سات الدولية:
�أو ً
ال :م�ؤ�شر احلوكمة العامليWorldwide Governance Indicator :
وي�صدر عن البنك الدويل و يعد هذا امل�ؤ�شر من �أكرث الك�ؤ�شرات �شموال و م�صداقية و دقة يف جودة احلكم .و يقي�س البنك
الدويل احلكم الرا�شد من خالل تقومي �ستة مكونات �أ�سا�سية ،وهي التمثيل ال�سيا�سي واملحا�سبة ،اال�ستقرار ال�سيا�سي،
فاعلية احلكومة ،جودة الإجراءات ،حكم القانون ،و�ضبط الف�ساد.
ثاني ًا :م�ؤ�شر احلرية ال�سيا�سية:
و ي�صدر عن بيت احلرية  Freedom Houseو هي منظمة غري حكومية مقرها الواليات املتحدة االمريكية ،و تعتمد
فريدم هاو�س اربعة معايري لتقييم الدول و هي :امل�ساءلة و متثيل ال�شعب ،و احلريات املدنية ،و �سيادة حكم القانون ،و
حماربة الف�ساد و ال�شفافية.
ثالث ًا :م�ؤ�شر مدركات الف�ساد Corruption Perception Index
و ي�صدر عن م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية  Transparency Internationalو مقرها يف املانيا .اما م�ؤ�شرات قيا�س
الف�ساد ح�سب م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية:
�أ -قيا�س الف�ساد عن طريق ادراك النا�س له
ب -قيا�س الف�ساد عن طريق خربة النا�س يف التعامل مع الف�ساد
ت -ارقام عدد املحاكمات و املطلوبني للمحاكمات يف ق�ضايا الف�ساد
رابع ًا :م�ؤ�شر حرية ال�صحافةPress Freedom Index :
و هو تقرير ي�صدر عن منظمة مرا�سلون بال حدود و مقرها باري�س .يقوم التقرير بت�صنيف الدول بناء على تقييم املنظمة
للحريات ال�صحفية فيها .ي�ستند التقرير اىل ا�ستبيان ير�سل اىل منظمات �شريكة باال�ضافة ملرا�سلني معتمدين لدى

7

املنظمة.
يطرح اال�ستبيان ا�سئلة عن الهجمات التي يتعر�ض لها ال�صحفيني و االعالم باال�ضافة اىل القيود غري املبا�شرة على حرية
ال�صحافة.
ما جتدر اال�شارة اليه هو ان امل�ؤ�س�سات التي ت�صدر هذه امل�ؤ�شرات تتفاوت فيما بينها من حيث امل�صداقية ،فبينما تلتزم
بع�ضها معايري مو�ضوعية ،يفتقر البع�ض االخر للم�صداقية ،و مع ذلك لها ت�أثري كبري على الدوائر ال�سيا�سية و االقت�صادية
و دوائر االعمال الدولية ،و على هذا التقرير قد تتخذ قرارات مهمة و حا�سمة.
نظيم دور ال�صحافة يف ا�ستقاء املعلومات و ن�شرها:
َت ِ
و �أنا �أكتب هذه الورقة ،ظهرت العديد من العنا�صر امل�ؤثرة على فعالية ال�صحافة و دورها ،من بني تلك العنا�صر �صدور
قانون املعلوماتية ل�سنة  2018و بدء مناق�شات م�شروع قانون ال�صحافة �أمام جمل�س الوزراء ،و بح�سب �صحفيني و نا�شطني
حقوقيني ،ف�إن قانون ال�صحافة املقرتح ي�سعى لفر�ض قيود �إ�ضافية على حرية التعبري و الن�شر.
و يف �سياق مناق�شة دور ال�صحافة يف تعزيز احلكم الر�شيد ،من املهم النظر اىل القانون الذي يدعم دور امل�ؤ�س�سات
ال�صحافية يف حرية تداول و ن�شر املعلومات .فيما يلي بع�ض النقاط التي تناولتها يف كتيب خا�ص بحماية حرية احل�صول
املعلومات بعنوان “ ا�صالح نظام ال�شفافية يف ال�سودان – .”2015
ُ
َ
ُ
َ
احل ُ�صول َعلى امل ْعل َومات
ال�سودَان الإنتقايل ِل�س َنة � ،2005صدر قانون َحق ِ
�إ�ستناد ًا َعلى ا َملادَة (ِ )39من د َْ�ستُور جمهورية ُ
ِل�س َنة  2015ملقابلة املُتطلبات ال ِتي دَعت �أليها ا َملادَة  ،39و هي كما يلي:
ال�صحافة دون َم�سا�س بال َن َظ ْام
ِلكل ُمواطن َحق ال ُيقيد فيِ ُحر َّية ال َت ْعبِيرّ وتلقي و ن�شر ا َمل ْع ُل َومات واملطبوعات و الو�صول �إىل َ
ال�سالمة و االخالق ال َع ْامة.
و َ
قراط َّي.
ال�صحافة و و�سائل الإعالم االخرى وفقا ملا ُينظمه ال َقا ُنون فيِ مجُ ت َمع ِد ُمي ِ
تكفل الدَ و َلة ُحر َّية َ
الدينية �أو ال ِعرقية �أو ال ُع َن َ�صرية �أو ال َثقا ِفية �أو ال َّدعوة
تَلتزم َكا َفة و�سائل االعالم ب�أخْ الق املِهنة و ِبعدم �إثارة ال َكراهية ِ
لل ُعنف �أو َ
احلرب.
فيِ َت َقديري ،تلك اال�شارة ال ِتي َجاءت بها ا َملادَة  ، 39مل تكن كا ِفية ،و مل تعرب عن رغبة الدَ و َلة فيِ �إف�شاء َمبد�أ َ
ال�ش َفا ِفية فيِ
ال�سلطة ال َع ْامة ،فال َن َ�صو�ص الدَ ْ�ستُورية الوا�ضحة تَعك�س االرادة فيِ َجعل َ
ال�ش َفا ِفية ُجزء ال يتجزء ِمن َن َظ ْام
كل ُمعامالت ُ
�إدارة موارد ال ِبالد ِب�صورة َنزيهة و َر ِ�شيدة.
ال�سودَانية َقا ُنون ُحر َّية
ال�سلطة الت َْ�شر ّيعية ُ
و �إ�ستناد ًا َعلى تلك املبادئ الدَ ْ�ستُورية الواردة فيِ ا َملادَة ِ 39من الدَ ْ�ستُور� ،أجازت ُ
احل ُ�صول َعلى ا َمل ْع ُل َومات ِل�س َنة � .2015إهتمام الدَ و َلة ب�إ�صدار َقا ُنون �سوداين ُ
حلر َّية تداول ا َمل ْع ُل َومات و ي�ؤ�س�س للتحول
ِ
ال�س ِر ّية و يفعل ثالثية َ
ال�ش َفا ِفية و املُ َ�ساء َلة و املحا�سبية ،مما يقلل ِمن فر�ص ال َف َ�ساد و التالعب،
ِ
قراط َّي و ي َغري ثقافة ِ
الد ُمي ِ
احل ُ�صول َعلى ا َمل ْع ُل َومات و ن�شرها عرب و�سائط االعالم وفق ًا لل َمعايري
يحقق �أهداف احلكم الرا�شد بتقنني َحق ُحر َّية ِ
و َ
الأخال ِقية و املِهنية.
َ
ُ
َ
َ
ال�سودَاين َعلى هَ ِذه الورقة ،كانت هناك �آراء معتربة تنادي ب�ضرورة
و فيِ املِناق�شات ال ِتي �أجرتها ِمنظ َمات املجت َمع املدَ نيِ ُ
ً
ت�أكيد مبد�أ َ
ال�ش َفا ِفية بال َن َ�ص عليها فيِ كل ال َقوا ِنني و اللوائح ال ِتي تنظم �ش�ؤونا مالية َعامة ،مثال َقا ُنون �صندوق ال�ضمان
االجتماعيَ ،قا ُنون ديوان ال�ضرائبَ ،قا ُنون الزكاة ،و َغري َذ ِلك ِمن ال َقوا ِنني.
احل ُك ِومية بن�شر ا َمل ْع ُل َومات اال�سا�سية يعزز بفعالية فكرة َ
�إلزام االجهزة َ
احل ُك َومة املفتوحةَ .لذ ِلك يجب تعديل ال َقوا ِنني ال ِتي
تتفق و مبادئ ك�شف و ن�شر ا َمل ْع ُل َومات اال�سا�سية ،و ال ِتي ال ت�سبب َ�ضرر ًا لل َم ْ�ص َلحة ال َع ْامة .و �أن ت ُكون اال�ستثناءات ِمن َذ ِلك
خا�ضعة لإختبارات َ
ال�ضرر و ا َمل ْ�ص َلحة ال َع ْامة.
وا�ضحة و محُ ددَة و ِ
ِ
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و َكان حمور ا َمل ْع ُل َوماتية فيِ االهداف اال�سرتاتيجية للخطة اخلم�سية (َ ،)2011 - 2007قد �إ�ستند َعلى مبد�أ ُحر َّية ا َمل ْع ُل َومات،
احل ُ�صول عليها و تي�سري �إ�سرتجاعها و
و ت�ضمِ نت ر�سالة املحور َعلى �ضرورة “ تنظيم بيئة ا َمل ْع ُل َومات مبا يكفل ُحر َّية ِ
احل ُ�صول عليها”.
الإ�ستفادة ِمنها” .و َن َ�صت �سيا�سات املحور َعلى ان �ضرورة “�إتاحة ا َمل ْع ُل َومات ال َع ْامة و ِح َماية ُحر َّية ِ
احل ُ�صول َعلى ا َمل ْع ُل َومات و ن�شرها عرب و�سائط االعالم وفق ًا
كما ت�ضمِ نت االهداف الإ�سرتاتيجية للمحور َعلى ـامني ُحر َّية ِ
للمعايري الأخالقية و املهنية.
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خامتة:
فيما يلي ا�ضع بع�ض النقاط التي تعد مهمة يف ا�ستلهام الدور الذي تلعبه و�سائل ال�صحافة و االعالم يف تعزيز احلكم
الر�شيد و بالتايل يف دعم خطط التنمية الوطنية يف ال�سودان:
 -1مفاهيميا ،احلكم الر�شيد هو �إن�شاء م�ؤ�س�سات �سيا�سية وق�ضائية و�إدارية ت�ؤدي عملها بكفاءة وتخ�ضع للم�ساءلة و يعدها
املواطنون م�ؤ�س�سات �شرعية ميكنها عن طريق امل�شاركة يف اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر يف حياتهم  ،كما و تعد م�ؤ�س�سات
تعمل على متكينهم .وينطوي احلكم الر�شيد �أي�ضا على احرتام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون ب�صفة عامة.
 -2و باملقابل ،يعترب احلكم الغري ر�شيد نقي�ض ًا للحكم الر�شيد وذلك من خالل �سيادة املعايري التالية:
 عدم تطبيق مبد�أ �سيادة القانون �أو حكم القانون . االندماج بني املال العام واملال اخلا�ص وعدم الف�صل الوا�ضح وال�صريح بني امل�صلحة العامة وامل�صلحةاخلا�صة.
 احلكم الذي ال توجد فيه قاعدة �شفافة للمعلومات وعلى العك�س من ذلك قاعدة �ضيقة ل�صنع القرار. ا�ست�شراء الف�ساد والر�شوة وانت�شار �آليتهما وثقافتهما وقيمهما. �ضعف �شرعية احلكام وتف�شي ظاهرة القمع وهدر حقوق االن�سان. احلكم الذي ال ي�شجع على اال�ستثمار خ�صو�ص ًا يف اجلوانب االنتاجية ويدفع اىل الربح الريعي وامل�ضاربات. -3ان �إتاحة معلومات موثوقة وذات جودة للفقراء وتزويدهم مبن�صات لل�صوت العام تعترب خطوة مهمة يف حتقيق هذا
الهدف يف التنمية .وينطبق هذا ب�صفة خا�صة على جمموعتني تت�أثران عادة بالفقر ب�شكل غري منا�سب وهما الن�ساء
وال�شباب.
� -4ضمن املناق�شات حول التنمية هناك حاجة ال�شراك ال�شباب الذين مكنتهم و�سائل االعالم وثقافتهم االعالمية
واملعلوماتية من لعب دور مهم يف هذا املجال.
 -5من املهم مراجعة الت�شريعات التي تنظم عمل ال�صحافة ،و قواعد �سلوك ال�صحفيني ،و القوانيني املا�سة بحرية
احل�صول على املعلومات.
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