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 اإلعاقة واإلعالم

 إشكاليتي الرؤية والمساحة 

 مدخل:

التليفزيون المصري يقدم برنامج " أخترنا لك " وكان هذا البرنامج الذي يقدم مرة أسبوعيا، النافذة  قبل عقدين، كان

الحلقات  الوحيدة على المنتج اإلعالمي العالمي، حيث لم تكن القنوات الفضائية متاحة إال لقلة من األغنياء. بأحدي

كانت تجيد فعل أي شيء بقدميها بداية من الكتابة، اعين، المشوقة، عرض البرنامج فيلم مصور لفتاة هندية ولدت بال زر

 الطبخ، وحتى إدخال الخيط بثم الخياط، فى الصباح التالي، كانت مصر كلها تتحدث عن تلك الفتاة المعجزة.

أن هذه الحالة ليست معجزة، بل حالة طبيعية جدا ومتكررة لكل شخص بال األغلبية التي شاهدت البرنامج، لم تكن تعرف 

، هذه في مدي معرفتنا باألخرزراعين، وهناك بالفعل عدد من المصريين لديهم نفس المهارات، الفارق الوحيد يكمن 

الخفي، والثاني، قلة المساحة  ، لسببين، األول هيمنة المفاهيم الرجعية على عالم اإلعاقةالحقيقة البسيطة لم ينقلها اإلعالم

 اإلعالمية التي تتناول قضايا اإلعاقة حتى إنها تكاد ال تري بالعين المجردة.

 أهمية إعالم اإلعاقة:

يعد اإلعالم احد أهم مصادر المعلومات عن االشخاص ذوي اإلعاقة، فطبقا لدراسة مسحية للجمعية األمريكية للصحة 

% 85لمعرفة باألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية من البرامج اإلخبارية التلفزيونية، و% يحصلوا على ا07العقلية، يوجد 

 % من مواقع االنترنت.58% من البرامج الحوارية، و13من الصحف، و

معني ذلك أن اإلعالم وسيلة بغاية األهمية لمجال اإلعاقة حيث يمكن بالفعل التأثير إيجابا على واقع اإلعاقة أو على االقل 

يم معرفة حقيقية باألشخاص ذوي اإلعاقة، لكن لألسف الدور اإليجابي لإلعالم مازال ضعيفا للغاية بالواقع في تقد

شخص  838المصري، والعربي، فطبقا لدراسة عن تأثير الصور السلبية التي يتناولها اإلعالم أجريت بالسعودية على ) 

% ذكروا زيادة اإلحباط والقلق بسبب التغطيات اإلعالمية 13% منهم التأثير السلبي على حالتهم العقلية، و87( أكد 

 % بأن لديهم نزعات لالنتحار.5% يميلوا للعزلة واالنسحاب، كما اعترف 55السلبية، و

وما بين الجانب السلبي، والجانب اإليجابي، يدور اإلعالم المصري متخبطا بدرجة ملحوظة، حيث يفتقد وضوح الرؤية، 

 افية بمجال اإلعاقة البالغ التعقيد.كما يفتقد الخبرة الك

 خلفية:

 إشكالية الرؤية:  

تتحد رؤيتنا لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتفسير الذي نتبناه لها، أو بمعني أخر، اإلجابة على سؤال " ماهي اإلعاقة ؟ " 

ي معقد، والموروث واإلجابة ليست سهلة بكل تأكيد فهي تخضع للثقافة السائدة بالمجتمع، والتي تتشكل من مزيج معرف

الثقافي بكل ما يحمله من تناقضات، ركن اصيل في تكوين ثقافة المجتمع، وتعد قضية اإلعاقة، نموذج مجتمعي مثالي 

 لكشف تأثير الثقافة السلبية على حياة ماليين البشر.

رؤية األخالقية / الدينية، اإلعاقة بالثقافة المصرية، تجمع بين الرؤي االجتماعية المختلفة، والمتناقضة، حيث تشكل ال

 الوعاء األساسي للثقافة السائدة، فاإلعاقة قدر من السماء، وعلى العبد الصالح تقبل المصيبة والصبر عليها، وتنعكس تلك 
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الرؤية عمليا في سلوكيات العطف، واإلحسان، أي الحث على مساعدة الشخص ذو اإلعاقة مقابل الثواب من هللا، وتتجسد 

 م الخيري الذي تمارسه غالبية منظمات اإلعاقة بمصر، والبالد العربية.لك الرؤية في األنشطة الخدمية، والدعبالنهاية ت

وتأتي الرؤية الطبية كنظرية مهيمنة على مجال اإلعاقة، فاإلعاقة حالة مرضية تكشف عن القصور الجسدي، والعجز عن 

سلمة منطقية غير قابلة للنقاش، كيف ال ونحن نري بأنفسنا، القدم ممارسة الحياة الطبيعية، وتكاد تكون الرؤية الطبية م

المبتورة، أو العين الفاقدة للبصر، والتأثير المباشر لذلك هو وضع القوانين والسياسات بمجال اإلعاقة على اساس معايير 

لمجتمع، مما يؤدي للتهميش القصور الجسدي وأنواعه، وهو ما ينتج عنه التقسيم الفئوي، والعزل عن الحياة الطبيعية با

الناتج عن االقصاء االجتماعي القصري، ونتج عن ذلك التهميش الناتج عن التصنيف والعزل حيث تهدف سياسات 

 اإلعاقة في أقصي صورها إلي الرعاية، ومساعدة الشخص ذو اإلعاقة من االعتماد على نفسه بأكبر قدر ممكن.

اقة في الحواجز البيئية، والمادية، والثقافية، التي على الشخص ذو اإلعاقة أما الرؤية االجتماعية، والتي تري اإلع

مواجهتها يوميا، وتفسر اإلعاقة كاختالف طبيعي بين البشر، فمازالت تتلمس خطواتها األولي بمصر، وال يتبناها فعليا 

تأثير يذكر على السياسات وبالطبع  سوي أعداد قليلة جدا من الحقوقيين، وقيادات الحركة االجتماعية لإلعاقة، وليس لها

 تأثيرها محدود جدا على اإلعالم.

 تطور عالقة المفهوم باإلعالم:  نظرة على من سبقنا

قدمت التلفزيون البريطاني تجربة متطورة إلعالم اإلعاقة، وكيفية تطور الرؤية، والمضمون، فأول وحدة متخصصة  

بنت فكرة " الطبيعية " حيث تقدم الشخص ذو اإلعاقة في صورة المتحدي لإلعاقة بالتلفزيون البريطاني بالخمسينات، ت

للعجز، وتناولت البرامج كل القضايا المهملة التي تهم الجمهور العريض من األشخاص ذوي اإلعاقة ماعدا برامج 

 المسابقات، والكوميديا نظرا للحساسية التي يمكن أن تثيرها.

 (البريطاني( التليفزيون في المعاقين ايالقض اإلعالمي لتناول - حلمي إبراهيم

لكن المواد اإلعالمية والدعائية في التلفزيون البريطاني بشكل عام، عمقت الصورة السلبية والتمييز العنصري حيث  

قدمتهم في صورة المقعدين العاجزين عن العمل والكسب، وخلصت البرامج إلي حث الجمهور على المساعدة بالمال 

ضمون هو أن اإلعاقة ليست موت وليست حياة، وكما راي منتجي تلك البرامج أنها مهمة لحث األخرين والوقت، فالم

على التبرع لتسهيل حياة االشخاص ذوي اإلعاقة، رأت منظمات اإلعاقة الدفاعية أن تلك البرامج تشوه الواقع، وتقدم 

رامج، وقد حققت نجاح كبير بعد أن شهدت صور سلبية يجب مناهضتها، وقد شنت حماالت منظمة لوقف مثل تلك الب

 مما نتج عنه تطوير برامج اإلعاقة في التلفزيون البريطاني. 3997بريطانيا مظاهرات االشخاص ذوي اإلعاقة 

ومع بداية التسعينات، وكنتيجة للحماالت المنظمة للمنظمات الدفاعية ضد الصورة السلبية لألشخاص ذوي اإلعاقة، قام  

ريطاني بتطور برامج اإلعاقة حيث عملت على إبراز شجاعة وتميز االشخاص ذوي اإلعاقة وكسب التأييد التلفزيون الب

ألنشطتهم، وبمرحلة متقدمة، عمل التلفزيون على إظهار القدرات وليس اإلعاقة ) القدرة بمواجهة العجز ( والتأكيد على 

 تماد على غير ذوي اإلعاقة في إنتاج تلك البرامج.مفهوم االختالفات الطبيعية، وبقت المشكلة االساسية هي االع

وعلى جانب أخر، كشفت دراسة هامة عن اإلعاقة باإلعالم الدنماركي، عن العديد من الصور السلبية حيث يقدم اإلعالم 

 عاجز وغير ماهر ( –منحرف  –مثير للشفقة  –العدائي  –الشرير  –الشخص ذو اإلعاقة في صورة الشخص ) الخطر 

  االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ( –رئيس قسم االعالم واالتصال  –ن السوداني ) حس
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وبعكس ذلك يقدم اإلعالم األمريكي صور إيجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة خاصة باألعمال الدرامية، حيث يقدم كشخص 

 الجنس االخر (قادر على تكوين عالقات مع  –سهل التعامل  –مرح  –غير عدائي  –) اجتماعي 

 مشكلة بوصفها اإلعاقة اإلعالم يتناول حيث لإلعاقة، الفردي المفهوم هيمنة إشكالية على"   Corrigan"  أكد كما

 هو المجتمع أن يري الذي المجتمعي المفهوم بمقابل هذا الطبية، بالمعالجة عليها التغلب يحاول أن صاحبها على شخصية

 لذلك نضيف أن ويمكننا الجسدية، إصابتهم تجاوز من اإلعاقة ذوي األشخاص المجتمع بمكن ال حيث اإلعاقة، مصدر

  الحواجز وجود

 .اساسي بشكل المجتمع مسئولية وهي لإلعاقة، المجتمعي المكون تعد التي المجتمعية

% 87ص أما اإلعالم العربي، فقد كشفت دراسة، عن تبني اإلعالم السعودي للرؤية القدرية / الطبية، حيث خص

% لموضوع التوظيف، وجاءت حقوق 38% لموضوعات التربية والتعليم، ونسبة 39لموضوع الوقاية من اإلعاقة، و

 لإلعالم السعودية الجمعية رئيس القرني شويل بن علي.  د) %.33ذوي اإلعاقة في أخر الموضوعات. بأقل من 

 ( سعود الملك بجامعة المشارك اإلعالم أستاذ – واالتصال

 أو التجاهل هي، اإلعاقة لقضايا العربي اإلعالم لتناول أساليب ثالث هناك"  القحص خالد"  أعدها لدراسة اوطبق

 حقيقية غير صور عرض أي التشويه، هو، االساس، والثاني من اإلعاقة قضايا اإلعالم وسائل تغطي ال حيث  الالمباالة،

 فهو الثالث، األسلوب أما الدرامية، االعمال في بوضوح كذل ويحدث اإلعاقة، ذوي لألشخاص سلبية نمطية صور ترسخ

 أولوياتها. ضمن اإلعاقة تضع ال فهي الخاصة، بالمناسبات اإلعاقة لمجال مساحة تعطي حيث المناسبات، إعالم

 تناول اإلعالم المصري لإلعاقة:

 :تنويه

نوات الثالث الماضية، األول هو الحراك يجب علينا اإلشارة لمتغيرين جوهريين أثرا على اإلعالم المصري خالل الس

، وما صحبه من تغيرات عميقة، والثاني، هو الصعود الملحوظ للحركة  5733السياسي الهائل منذ ثورة يناير 

 االجتماعية لإلعاقة وتحولها من المطالب إلي االحتجاج.

 إشكالية المساحة:

باإلعالم المرئي بمصر، حيث تناول اإلعالم قضايا اإلعاقة  باستثناء قناتين دينيتين، ال توجد برامج متخصصة لإلعاقة

ضمن فقرات البرامج التقليدية، والتي خصصت لها مساحات زمنية قليلة جدا بالمقارنة بالموضوعات بالفئات االجتماعية 

 35 و ةساع 35 منهم دقيقة 55 و ساعة 15،  تناول اإلعالم موضوعات اإلعاقة  3األخرى. فكما يكشف الجدول رقم 

  5731 عام خالل دقائق 9 و ساعة 57 و 5735 عام في دقيقة
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 1جدول رقم 

  
 ثانية دقيقة ساعة

 إجمالي
 

38 22 9 

 
2012 18 12 27 

 
2013 20 9 42 
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 إشكالية الرؤية والمضمون:

ساسي، حيث يجمع ما بين األخالقية والطبية، في باتساق مع الثقافة السائدة، يتبني اإلعالم المصري رؤية مختلطة بشكل إ

حين تتبني البرامج الدينية الرؤية القدرية، أما الرؤية الحقوقية فقد انتزعت مساحة من اإلعالم نتيجة الحراك السياسي 

 الهائل، واحتجاجات حركة اإلعاقة.

  
  

 تناول األعالم طبقا للرؤية
 2جدول رقم 

  

 مختلط    حقوقي   ديني    طبي            
 السنة  الوقت    السنة  الوقت    السنة  الوقت    السنة  الوقت 

34.6 2012   150 2012   17.9 2012   16.51 2012 

85.21 2012   34 2012   22.37 2012   46.46 2012 

8.33 2012   36.52 2012   8.29 2012   19.01 2012 

9.54 2012   210 2012   20.21 2012   1.8.8 2012 

11.47 2012   3.46 2013   1.4 2012   43.34 2012 

17.16 2012   23.02 2013   9.29 2012   8 2012 

23.34 2013   300 2013   13.28 2012   4.12 2012 

1.07 2013   180 2013   14.34 2012   0.33 2012 

22.29 2013 

    
7 2012   1.3.24 2012 

31.18 2013 

    
26.6 2012   18.54 2012 

31.39 2013 

    
23.1 2013   18.52 2012 

41.41 2013 

    
25.4 2013   8.1 2012 

54.21 2013 

    
19.12 2013   4.21 2012 

      
4.58 2013   9.36 2012 

      
3.24 2013   26.8 2012 

      
30.11 2013   17.42 2013 

      
18.7 2013   11.17 2013 

      
15.14 2013   22.24 2013 

      
8.03 2013   30.41 2013 

      
7.59 2013   27.8 2013 

      
29.21 2013   27.08 2013 

      
37.46 2013   29.21 2013 

      
8.16 2013   7.04 2013 

      
33.39 2013   30.56 2013 

         
31.49 2013 
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دقائق،   5ساعت و 6عن عالقة المضمون اإلعالمي بالوقت المتاح له، حيث بلغ التناول الطبي  5يكشف الجدول رقم  

 83ساعات و  9دقيقة  والتناول المختلط  33ساعات،، و  6دقيقة، والتناول الحقوقي 10ساعة و 38والتناول الديني.

 دقيقة .

 3جدول رقم 

 
 2112عام 

 
 ثانية دقيقة ساعة

 57 44 2 المنظور الطبي 

 52 10 7 المنظور الديني 

 17 20 2 المنظور الحقوقي 

 21 56 5 المنظور المختلط 

 

ساعات  0دقيقة، والدينية  33ساعة و 5، حيث تناول بالرؤية الطبية  5735عن تناول اإلعالم عام  1يكشف جدول 

 دقيقة. 86وساعات  8دقيقة، أما الرؤي المختلطة فبلغت  57ساعة و 5دقائق، والحقوقية  37و

 4جدول رقم 

 
 2113عام 

 
 ثانية دقيقة ساعة

 9 23 3 المنظور الطبي 

 48 26 8 المنظور الديني 

 15 24 4 المنظور الحقوقي 

 30 55 3 المنظور المختلط 

 56ساعات و 5دقيقة، وبالمفهوم الديني  51ساعات و 1، فقد تناول اإلعالم اإلعاقة بالمفهوم الطبي  3731اما عام 

 دقيقة. 88ساعات و 1دقية، وبالرؤية المختلطة  53ساعات و 3دقيقة، وبالمفهوم الحقوقي 
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% ويعود ذلك بشكل أساسي لتخصيص 33، عن غلبة الرؤية الدينية على موضوع اإلعاقة بنسبة  5و3يكشف الشكلين 

%، 30%، وتأتي الرؤية الحقوقية بنسبة 58بنسبة القنوان الدينية لبرامج خاصة باإلعاقة، ويليها الرؤية المختلطة 

 %.30وتساوت بذلك مع الرؤية الطبية الخالصة 

 تأثير الواقع على تناول اإلعالم لإلعاقة:

أثرت حركة اإلعاقة بشكل مباشر على تناول اإلعالم لموضوعات اإلعاقة، فكانت المطالبة بالحقوق االقتصادية 

ساعات لكل  1ساعة، يليها االحتجاجات، والمطالب الدستورية  36تي تناولها اإلعالم واالجتماعية بمقدمة الموضوعات ال

 منها.
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% من جملة المواد اإلعالمية، يليها 01بلغت نسبة تناول اإلعالم لمطالب حركة اإلعاقة االقتصادية واالجتماعية 

 %.33%، و31المطالب الدستورية، والحركات االحتجاجية 

 خالصة:

شهد العامين الماضيين، تطور ملحوظ باهتمام االعالم بقضايا اإلعاقة، كنتيجة منطقية لتصاعد الحركة االجتماعية 

لإلعاقة، لكن هذا االهتمام لم ينعكس في تطوير ذو شأن لمضمون اإلعالم خاصة على مستوي الصور اإليجابية لإلعاقة، 

الدستور الجديد ( كما تظل إشكالية غياب  –سبات ) االعتصامات فكانت أغلبية لمواد اإلعالم نتيجة مباشرة للمنا

االشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم عن إنتاج المواد اإلعالمية الخاصة بهم، أحد اإلشكاليات الكبرى التي يجب العمل على 

 حلها طبقا لشعار ) ال شيء يخصنا بدننا ( 

ومنتجه اإلعالمي لقضايا اإلعاقة، يعد رهان خاسر على المدي ان االعتماد على قيام اإلعالم التقليدي بتطور منظوره، 

القريب، حيث يخضع لحسابات معقدة بعيدة عن اإلعاقة بمسافة شاسعة، وعلى الحركة االجتماعية لإلعاقة أن تخلق 

 إعالمها البديل، وتفرض رؤيتها على اإلعالم التقليدي تدريجيا.

 إعداد

 غريب سليمان

 تحليل إحصائي

 كاويأحمد السل

 


