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أبو عباس

مســؤول الشــؤون القضائيــة فــي بعثــة األمــم المتحــدة
المتكاملــة المتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار فــي مالــي
(مينوســما) منــذ آذار/مــارس  .2017شــغل قبــل ذلــك
موقــع مســؤول حقــوق اإلنســان لــدى مكتــب مفــوض
األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان فــي مكتــب
تونــس بيــن  2012و .2017عمــل أيضــا ً كموظــف
مســاعد للشــؤون القضائيــة فــي بعثــة االتحــاد األفريقــي
واألمــم المتحــدة فــي دارفــور (يوناميــد) وكمســؤول
قانونــي مســاعد فــي غــرف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
لروانــدا .وقبــل االنضمــام إلــى األمــم المتحــدة فــي
كانــون الثاني/ينايــر  ،2009حصــل علــى زمالــة مــا
بعــد الدكتــوراه فــي المركــز اإليرلنــدي لحقــوق اإلنســان
فــي الجامعــة الوطنيــة اإليرلنديــة فــي غالــواي كمــا عمــل
ككاتــب قضائــي لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
@UNHumanRights

هادي الخطيب

يجمــع ويتحقــق ويحقــق ويحفــظ بيانــات ينتجهــا مواطنون
كأدلــة علــى انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .هــو جــزء مــن
مشــروع “األرشــيف الســوري” وهــي مبــادرة تهــدف
إلــى فضــح االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف
النــزاع الســوري وتســليط الضــوء عليهــا .يعمــل أيض ـا ً
مــع “بيلينغــكات  ” Bellingcatكمســؤول مشــروع
يعنــى بالتحقيقــات المفتوحــة المصــادر فــي الشــرق
األوســط وشــمال افريقيــا.
@hadi_alkhatib

صخر الماخذي

معتصم الهتاري

ومصــور تلفزيونــي بــدأ العمــل مــع قنــاة
صحافــي
ّ
“الجزيــرة” اإلخباريــة بــدوام حــر قبــل ســبع ســنوات.
انضــم الحقــا ً إلــى مجموعــة حقوقيــة تناصــر حمايــة
الصحافييــن فــي اليمــن .يعمــل معتصــم أيضـا ً كصحافــي
حــر مــع مؤسســات إعالميــة دوليــة مثــل “بــي بــي ســي”
العالميــة .وهــو حالي ـا ً دليــل إعالمــي إخبــاري حــر مــع
“الجزيــرة” اإلنجليزيــة.
@muatasmmansor

محــرر الشــرق األوســط والقائــم بأعمــال المنتــج التنفيــذي
فــي “الجزيــرة بلــس” .هــو صحافــي تلفزيونــي متخصص
بالملــف الســوري وحائــز علــى جوائــز .فــاز بجائــزة آنــا
لينــد المتوســطية للصحافــة  2013 – 2012فــي برليــن
عــن فقــرة “فهــم ســوريا” Understanding Syria
فــي برنامــج جيريمــي فايــن علــى إذاعــة “بــي بــي ســي”
الثانيــة .وهــو مســاهم أيض ـا ً فــي تلفزيــون وراديــو “بــي
بــي ســي” و”ســكاي نيــوز” والقنــاة الرابعــة البريطانيــة
ويكتــب لصحيفتــي “ذا ناشــونال” و”الغارديــان”.
@syrianews

تامر المسحال

مخــرج أفــام فلســطيني وصحافــي تلفزيونــي يتمتــع
بخبــرة طويلــة فــي تغطيــة مناطــق الحــروبّ .
غطــى

النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي لصالــح “الجزيــرة”
علــى نطــاق واســع .وعمــل أيض ـا ً مــع “بــي بــي ســي”.
اســتقر المســحال معظــم حياتــه ،فــي غــزة حيــث ّ
غطــى
الحــروب والتوغــات اإلســرائيلية العديــدة وحالــة
الحصــار المفروضــة علــى القطــاع .وباإلضافــة إلــى
ذلــكّ ،
غطــى المســحال الحــروب فــي ليبيــا وســوريا.
يكــرس وقتــه
وهــو يعيــش اليــوم فــي الدوحــة حيــث
ّ
لألفــام الوثائقيــة االســتقصائية.
@TamerMisshal

حميد دباشي

أســتاذ كرســي هاكــوب كفوركيــان للدراســات اإليرانيــة
واألدب المقــارن فــي جامعــة كولومبيــا فــي مدينــة
نيويــورك ،وهــو الكرســي األقــدم واألرفــع مســتوى فــي
مجالــه .هــو ناقــد ثقافــي دولــي مرمــوق ومؤلــف حاصــل
علــى جوائــز .ترجمــت كتبــه ومقاالتــه إلــى لغــات
عديــدة بينهــا اليابانيــة واأللمانيــة والفرنســية واالســبانية
واإليطاليــة والروســية والعربيــة والدنماركيــة والكوريــة
والفارســية والبرتغاليــة والبولنديــة والتركيــة واألوردو
والكتالونيــة.
@HamidDabashi

بشراحيل بشراحيل

نائــب رئيــس تحريــر “األيــام” إحــدى أكبــر الصحــف
ومقرهــا عــدن .كانــت إحــدى أوائــل تغطياتــه
اليمنيــة
ّ
متــدرب فــي الحــرب اليوغســافية .يواجــه
كصحافــي
ّ
بشــراحيل معانــاة الحــرب المســتمرة فــي اليمــن عبــر
مــا تتعــرض لــه صحيفــة األيــام مــن هجمــات متكــررة
وقمــع مــن قبــل الســلطات ،فضــاً عمــا يتعــرض لــه
مــن تضييــق وتهديــد يمــس ســامته الشــخصية وســامة
عائلتــه.

زينة إرحيم

صحافيــة ســورية مدرجــة علــى قائمــة مجلــة “أرابيــان
بيزنــس” ألكثــر مئــة امــرأة عربيــة تأثيــرا ً فــي العــام
 2016وعلــى قائمــة “األبطــال المجهولــون” مــن
“رويتــرز تومســون” .حــازت علــى جائــزة مؤشــر
الرقابــة وحريــة التعبيــر فــي العــام  2016إضافــة إلــى
جوائــز أخــرى .وبصفتهــا منســقة المشــروع الســورية
دربــت 100
فــي معهــد صحافــة الســلم والحــربّ ،
مواطــن صحافــي ثلثهــم مــن النســاء .وأخرجــت أيضــا ً
السلســلة الوثائقيــة “نســاء ســوريا الثائــرات”.
@ZainaErhaim

خالد فهيم

صحافــي مصــري ومؤســس شــريك لشــبكة “رصــد”
اإلخباريــة حيــث يعمــل حاليــا ً مديــرا ً للمحتــوى .درس
إدارة األعمــال وبــدأ دراســة الصحافــة فــي أكاديميــة
درب خالــد صحافييــن
“دويتشــه فيلــه” و”الجزيــرة”ّ .
مواطنيــن فــي مصــر عامــي  2012و .2013وهــو
يعيــش حاليــا ً فــي المهجــر.
@KhaledFahem

أميرة أحمد حرودة

أول ســيدة مــن قطــاع غــزة فــي فلســطين ،تعمــل
كمرشــدة إعالميــة محليــة ،حيــث تقــود منــذ أكثــر مــن
عقــد مــن الزمــن الصحافييــن إلــى قصــص فريــدة عــن
بالدهــا وشــعبها .وتهــدف مــن خــال عملهــا أن تظهــر
تقــوض الصــورة
للعالــم مــا يحــدث فــي مجتمعهــا وأن ّ
التــي غالبـا ً مــا يرســمها اإلعــام الغربــي عــن فلســطين.
وهــي تؤمــن بالنضــال اليومــي لتأميــن حصــول النســاء
والفتيــات فــي غــزة علــى إمكانيــة وصــول متســاوية إلــى
التعليــم والوظائــف.

بيتر غريستي

عمــل فــي “بــي بــي ســي” ورويتــرز و“ســي إن إن”
و“دبليــو تــي إن”ّ .
غطــى والدة طالبــان والحــرب فــي
أفغانســتان بعــد  11ســبتمبر .وهــو مراســل “الجزيــرة”
فــي أفريقيــا منــذ العــام  .2005فــاز فــي العــام 2011
بجائــزة “بيبــودي” عــن فيلمــه الوثائقــي “الصومــال:
أرض الفوضــى” .اعتقــل غريســتي واثنــان مــن زمالئــه
فــي “الجزيــرة” فــي مصــر فــي كانــون األول/ديســمبر
 2013بتهمــة تدّعــي بثهــم أخبــارا ً بشــكل غيــر قانونــي
وتعريضهــم األمــن القومــي المصــري للخطــر .ولــم
يطلــق ســراح غريســتي إال بعــد  400يــوم مــن الســجن.
@PeterGreste

ستيني هوكسبرو

باحثــة وكاتبــة ســيناريو ومحــررة تركــز علــى اســتخدام
اإلعــام الجديــد فيمــا يتعلــق بالتطــورات المجتمعيــة.
وقــد أنتجــت العديــد مــن األفــام الوثائقيــة لصالــح
قنــوات تلفــزة وطنيــة ودوليــة .وهــي مســاهمة منتظمــة
لمجــات ثقافيــة ومؤلفــة كتــاب “إنديزايــن” InDesign
الــذي نشــرته “ليبريــس”  Librisفــي العــام .2008
وهوكســبرو هــي المؤسســة المشــاركة لـ”دوكولوجيــا”
 Doculogiaلإلنتــاج اإلعالمــي النقــدي (www.
) doculogia.comوهــو معهــد متعــدد الوســائط
متخصــص فــي إنتــاج محتــوى للويــب واألفــام
الوثائقيــة .درســت فــي جامعــة روســكيلد والكليــة
الدنماركيــة لإلعــام والصحافــة.

عواد جمعة
ّ

مخــرج أفــام وثائقيــة ومحــرر فــي قنــاة الجزيــرة
اإلنجليزيــة .باحــث وكاتــب ومنتــج ومخــرج ثمانيــة أفــام
وثائقيــة حــول الشــرق األوســط وأوروبــا حيــث يركــز
علــى مواضيــع مثــل “الحــرب علــى اإلرهاب” وفلســطين
وتطــرف أقصــى اليميــن وكراهيــة
والعنصريــة
ّ
المســلمين .تشــمل خبرتــه مناطــق نزاعــات مثــل العــراق
وســوريا وليبيــا ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة.
حاصــل علــى تدريــب فــي أخالقيــات الصحافــة والعمــل
فــي مناطــق الحــروب مــن المركــز النرويجــي لحقــوق
اإلنســان.
@awadaje

زينة خضر

مراســلة صحافيــة حاصلــة علــى جوائــز ،تســتقر حالي ـا ً
فــي الدوحــة .تعمــل مــع الجزيــرة اإلنجليزيــة منــذ
ّ
وتغطــي الحــروب
انطــاق المحطــة فــي العــام 2006
فــي ســوريا والعــراق فضــاً عــن انتفاضــات الربيــع
العربــي .ر ّ
شــحت تغطيتهــا لالنتفاضــة فــي طرابلــس فــي
مهرجــان مونــت كارلــو للتلفزيــون واألفــام وجوائــز
“إيمــي” وفــازت بجائــزة مهرجــان ســكاي للنســاء فــي
التلفزيــون واألفــام .ولزينــة أيض ـا ً تجربــة فــي تغطيــة
أفغانســتان وباكســتان.
@ZeinakhodrAljaz

ديانا الريا ماكسيسي

باحثــة فــي العالقــات الدوليــة ومتخصصــة فــي اإلعــام
واألمــن وحقــوق اإلنســان .وهــي محــررة المحتــوى
ومديــرة مشــروع فــي معهــد الجزيــرة لإلعــام حيــث
تقــوم بتطويــر وتنســيق مبــادرات تترجــم تجربــة
“الجزيــرة” إلــى معرفــة يمكــن نقلهــا ومشــاركتها.
شــغلت العديــد مــن المواقــع فــي رئاســة الجمهوريــة
المكســيكية مــن التحليــل السياســي وتطويــر المحتــوى
إلــى اســتراتيجيات التواصــل .وتتابــع ديانــا حاليـا ً دراســة
الماجســتير فــي العالقــات الدوليــة والحــروب المعاصــرة
فــي كينجــز كوليــج فــي لنــدن.
@dimaccise

خالد رمضان

محاضــر ومخــرج أفــام وكاتــب .وهــو مديــر مســاحة
أبحــاث الفــن اإلعالمــي Media Art Research
 Spaceفــي أنطاليــا ومقيّــم مشــارك لبرنامــج األســتاذية
 2017فــي جامعــة “ألتــو” .وهــو كاتــب للعديــد مــن
األفــام ومؤلــف كتــاب Peripheral Insider
الصــادر عــن دار النشــر التابعــة لجامعــة كوبنهاغــن
فــي العــام  .2007عمــل مستشــارا ً مســؤوالً لــدى
وزارات ثقافــة دانماركيــة وإســبانية ومالديفيــة .يســاهم
بشــكل منتظــم فــي مجــات دوليــة حــول مواضيــع
مثــل جماليــات اإلعــام ومــا بعــد أفــام الجرائــم
وســينماتوغرافيا الواقــع .هــو عضــو فــي االتحــاد الدولــي
للنقــاد الفنييــن وشــريك مؤســس لـ“دوكولوجيــا” (www.
) .doculogia.comتلقــى دراســته فــي جامعــة
أدنبــرة وجامعــة كوبنهاغــن وكليــة كوبنهاغــن لألفــام
واألكاديميــة الملكيــة الدانماركيــة للفــن.

إبراهيم صابر

منتــج أخبــار فلســطيني فــي “رويتــرز” ومحاضــر فــي
صناعــة األفــام فــي جامعــة فرجينيــا كومنولــث فــي
قطــر .يعمــل لصالــح العديــد مــن وســائل اإلعــام مــن
بينهــا قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة فــي فلســطين و”أسوشــييتد
ّ
غطــى حــروب
بــرس” والتلفزيــون النرويجــي.
أفغانســتان والعــراق وفلســطين .فــي العــام  ،2014نشــر
كتابــه “مــن قلــب الخطــر” وهــو دليــل للحفــاظ علــى
ســامة الصحافييــن فــي مناطــق الخطــر .يعمــل حاليــا ً
علــى كتابــه الثانــي الــذي يتنــاول خطــاب الكراهيــة.
@ISDeek

كريستيان تريبرت

محلــل ومصــور صحافــي حائــز علــى العديــد مــن
الجوائــز مــن بينهــا جائــزة االبتــكار فــي مســابقة
الصحافــة األوروبيــة  2017عــن موضوعــه “االنقــاب
التركــي بعيــون مدبّريــه” .وهــو مســاهم فــي “بيلينغــكات”
ـدرب صحافييــن وعامليــن في
و”إروورز ” Airwarsويـ ّ
مجــال حقــوق اإلنســان علــى التحقــق اإلخبــاري والتحقيق
المفتــوح المصــدر .يجــري كريســتيان أبحاثــا ً ميدانيــة
ويراســل مــن مناطــق نــزاع بينهــا العــراق وســوريا
وأوكرانيــا.
@trbrtc

أيدن وايت

مديــر شــبكة الصحافــة األخالقيــة ومؤســس معهــد
الســامة اإلخباريــة .وهــو أيض ـا ً األميــن العــام الســابق
لالتحــاد الدولــي للصحافييــن.
@aidanpwhite
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رسالة من معهد الجزيرة لإلعالم
ّ
يتجــزآن مــن التاريــخ اإلنســاني.
لطالمــا كانــت الحــرب والنــزاع جزأيــن ال
ونحــن كصحافييــن ،مــن واجبنــا توثيــق قصــص الحــرب وإخبارهــا للنــاس .ال
شـ ّ
ـك أنهــا ليســت بالمه ّمة الســهلة .فالحــرب يحيطها الدمــار والمعاناة اإلنســانية،
والمعلومــات تفيــض عــن الحاجــة ال ســيّما اليــوم فــي ظــل وجــود اإلعــام
االجتماعــي ووســائل االتّصــال؛ وفــي خض ـ ّم ذلــك تخــرج روايــات وقصــص
ـرض اإلعــام والصحافيــون لالســتهداف المنتظم.
مختلفــة ومتضاربــة فيمــا يتعـ ّ
يُكتــب الكثيــر عــن الحــرب والصحافــة ويثــار الكثيــر مــن النقــاش حولهمــا.
ولكــن «معهــد الجزيــرة لإلعــام» يهــدف مــن خــال هــذا الكتــاب إلــى تقديــم
وجهــة نظــر أخــرى للقــراء :نظــرة إلــى كواليــس الممارســات الصحافيــة فــي
زمــن الحــرب كمــا يرويهــا صحافيــون أصحــاب وجهــات نظــر وخبــرات
متنوعــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم العربــي.
ّ
يفتــح الكتــاب نافــذة إلــى عمــل صحافييــن عــرب ومحرريــن ومرشــدين
صحافييــن محلييــن شــهدوا أو يشــهدون الحــرب والنــزاع فــي المنطقــة ليــس
بشــكل مباشــر وحســب ،بــل مــن منظــور فريــد تمامـا ً نظــرا ً إلــى أن مدينتهــم أو
حيّهــم هــو الــذي يشــهد العنــف ويتعــرض للدمــار .وال يجــد هــؤالء الصحفيــون
بـ ّدا ً مــن أداء مهمتهــم وتغطيــة مــا يحــدث فــي محيطهــم مــن وقائــع وأحــداث.
تضــ ّم صفحــات هــذا الكتــاب روايــات هــؤالء الصحافييــن حــول المنطقــة
بالتــوازي مــع نقاشــات أخالقيــة ونصائــح عمليــة مــن تجاربهم وتجــارب خبراء
إعالمييــن آخريــن ،وذلــك بهــدف إطــاع زمالئنــا الصحافييــن واإلعالمييــن
علــى هــذه المعرفــة القيّمــة والحفــاظ علــى الــدروس التــي اســتقوها ،لتكــون فــي
متنــاول األجيــال المقبلــة.
تتيــح لنــا الصحافــة المســؤولة اإلصغــاء إلــى معانــاة النــاس فــي زمــن الحــرب
ومــا يليهــا وذلــك عبــر تســليط الضــوء علــى مــا تنــوي القــوى المتنازعــة
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إخفــاءه لتغييــر الوقائــع .لذلــك مــن مصلحتنــا الترويــج لصحافــة ذات جــودة
عاليــة عبــر تســهيل الوصــول إلــى المعرفــة والمســاعدة فــي بنــاء إمكانيــات
تغطيــة األخبــار مــن ســاحة المعركــة بشــكل آمــن وأخالقــي ومــن وجهــة نظــر
تضــع فــي صلبهــا اإلنســان.
ونأمــل بصــدق أن تجــدوا فــي هــذا الكتــاب الفائــدة المنتظــرة وأن تتذكــروا فــي
المــرة المقبلــة التــي تنــوون فيهــا العمــل فــي الميــدان أو المســاهمة فــي تغطيــة
إخباريــة ،أن تطبّقــوا علــى األقــل نصيحــة واحــدة مــن النصائــح التــي يشــتمل
عليهــا هــذا الكتــاب ،فهــذا أعظــم مــا نطمــح إليــه وهــو الدافــع الــذي انطلقنــا منــه
إلنجــاز هــذا الكتــاب.
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المحررين
كلمة
َ
عواد جمعة وخالد رمضان
ّ
لطالمــا كان نقــل أخبــار الحــرب والنزاعــات مغامــرة دونهــا مخاطــر ج ّمــة
ال ســيما فــي منطقــة مثــل الشــرق األوســط .إذ ال تــزال هــذه المنطقــة ســاحة
لتغييــرات هائلــة أدت إلــى زعزعــة الوضــع االجتماعي والسياســي واإلنســاني،
وذلــك فيمــا شــهدته المنطقــة مــن نزاعــات مســلحة وانتفاضــات شــعبية ضــد
صنــة.
ديكتاتوريــات مح ّ
لذلــك فــإن إخبــار قصــص النــاس مــن ســوريا واليمــن ومصــر وليبيــا وغيرهــا
مــن مناطــق النــزاع يرتبــط باعتبــارات عديــدة ،مــن بينهــا أن عــددا ً كبيــرا ً
مــن المراســلين المهنييــن والمواطنيــن الصحافييــن والناشــطين اإلعالمييــن
يجــدون أنفســهم مندفعيــن أكثــر فأكثــر إلــى عمــق الخطــوط األماميــة المتغيــرة
باســتمرار.
ـرض صحافــي للمالحقــة أو
ـر يــوم فــي الشــرق األوســط مــن دون أن يتعـ ّ
ال يمـ ّ
الرقابــة أو المضايقــة أو الخطــف أو الســجن أو القتــل.
وتعتبــر قلّــة المؤسســات اإلعالميــة العريقــة فــي العالــم العربــي وعــدم توفــر
التدريــب المناســب ،ســببين يزيــدان مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا العديد
مــن الصحافييــن المســتقلين والمواطنيــن الصحافييــن .لذلــك يهــدف هــذا الكتــاب
إلــى المســاهمة فــي النقــاش حــول تغطيــة الحــروب فــي المنطقــة وخارجهــا.
وتغــوص فصولــه فــي تجــارب خاضهــا عــدد مــن المراســلين فــي محاولــة
لإلجابــة علــى ســؤال :كيــف نقــدم تغطيــة إعالميــة مهنيــة دون التعــرض
للخطــر؟
مــن خــال نقــل هــذه المعرفــة المتراكمــة والمســتمدة مــن تغطيــات إخباريــة
علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة ،يأمــل هــؤالء المراســلون المهنيــون
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والمواطنــون الصحافيــون والناشــطون اإلعالميــون فــي أن يشــ ّكل عملهــم
رصيــدا ً للمراســلين الحربييــن الطموحيــن وأولئــك الراغبيــن فــي ممارســة
العمــل الميدانــي.
ويقـدّم تعــدد األصــوات فــي الكتــاب ،بــدءا ً مــن المراســلين الحربييــن الحاصليــن
علــى جوائــز هامــة مثــل اللبنانيــة زينــة خضــر وصــوالً إلــى زينــة إرحيــم
الناشــطة اإلعالميــة الســورية ،مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب اإلعالميــة
المهنيــة خــال الحــروب فــي ســوريا وليبيــا والعــراق ولبنــان.
تعمــل زينــة خضــر فــي الجزيــرة اإلنجليزيــة منــذ انطــاق القنــاة فــي العــام
 .2006ومــع انطــاق ثــورات الربيــع العربــي ،قامــت بشــكل أساســي بتغطيــة
االنتفاضــات فــي العالــم العربــي .قبــل ذلــك ،ســاهمت فــي تغطيــة األحــداث فــي
أفغانســتان وباكســتان .وقــد ر ّ
شــحت تغطيتهــا للثــورة فــي طرابلــس وســقوط
نظــام معمــر القذافــي فــي مهرجــان مونــت كارلــو للتلفزيــون واألفــام وجوائــز
«إيمــي».
أمــا زينــة إرحيــم فتقــدم شــهادة مؤثــرة تــروي فيهــا كيــف رفــع النــاس هواتفهــم
ي بدايــات األحــداث فــي ســوريا .ولهــذا
المحمولــة وبثــوا للعالــم بشــكل حــ ّ
الشــكل الجديــد مــن صحافــة المشــاركة ثمنــه أيضـاً ،بحســب مــا تقــول .إالّ أنــه
ســلط الضــوء علــى وجهــات نظــر جديــدة.
مــن ناحيــة أخــرى ،لــم يكــن ســهالً علينــا نحــن المحرريــن أن نلتقــط ونوثّق هذه
القصــص عبــر منــح صــوت لمراســلين وســط الحــروب .واعتبــر المشــاركون
هــذه العمليــة امتيــازا ً أو حتــى ترفــا ً ال يســتطيعون تح ّملــه .وســأل كثيــرون:
«متــى سيتسـنّى لــي الوقــت والطاقــة ألخبــر قصتــي؟ فهــا أنــا منشــغل بالبقــاء
علــى قيــد الحيــاة ومواجهــة المخاطــر اليوميــة» .أميــرة أحمــد حــرودة هــي أول
امــرأة تعمــل كمرشــدة ومنســقة إعالميــة محليــة فــي غــزة .وبالــكاد تمكنــت مــن
تســليم مســاهمتها فــي الكتــاب فــي الوقــت المطلــوب ألن االنقطــاع المســتمر
للكهربــاء وظــروف أســرتها فــي القطــاع المحاصــر جعلــت ذلك شــبه مســتحيل.
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ولدينــا مــن اليمــن بشــراحيل هشــام بشــراحيل الــذي كان يختبــئ ويتجنــب لفــت
األنظــار إليــه خــال فتــرة إجرائنــا المقابلــة معــه .يتحـدّر بشــراحيل مــن واحــدة
مــن العائــات المرموقــة فــي مجــال الصحافــة المطبوعــة فــي اليمــن .ويــروي
فــي المقابلــة كيــف عــاش أطفالــه خطــر التعــرض للخطــف .وتجربتــه القاســية
هــي روايــة دراميــة عــن إدارتــه صحيفــة فــي وقــت تعيــش بــاده حالــة حــرب.
وقــد واجهنــا العديــد مــن الصعوبــات لترتيــب المقابلــة معــه وذلــك نظــرا ً إلــى
عــدم اســتقراره فــي مــكان واحــد .ولــم ننجــح فــي الحصــول لكــم علــى قصتــه
ســوى بمســاعدة تطبيقــي «فايبــر» و»واتســاب» عبــر اتصــال ضعيــف جــدا ً
باإلنترنــت.
لــم يختلــف األمــر كثيــرا ً حيــن حاولنــا التحــدث إلى المرشــد المحلــي والصحافي
معتصــم الهتــاري .ففــي وقــت المقابلــة ،كان الهتــاري يعيــش فــي صنعــاء خوفـا ً
مــن الغــارات والمســلحين الذيــن يجوبــون الطرقــات .ويقــول إنــه فــي كل مــرة
يحمــل الكاميــرا يشــعر أنهــا قــد تكــون المــرة األخيــرة .وكل قصــة يرصدهــا
هــي مواجهــة قريبــة جــدا ً مــع المــوت .وكصحافــي مســتقل فــي العالــم العربــي،
التعــرض لالعتقــال والتحقيــق بشــكل مســتمر
يتحــدث الهتــاري عــن مشــقّة
ّ
علــى يــد المجموعــات المســلحة التــي تســيطر علــى صنعــاء اليــوم وعــن كيفيــة
الصمــود رغــم كل ذلــك.
فــي الواقــع لــم يتمكــن بعــض مســاهمينا مــن الكتابــة بأنفســهم والمســاهمة فــي
هــذا الكتــاب ،وذلــك بســبب األوضــاع شــديدة الخطــورة التــي يعملــون فيهــا.
مطولــة معهــم عبــر الهاتــف أو بشــكل
وبــدالً مــن ذلــك ،أجرينــا مقابــات
ّ
شــخصي لتوثيــق مســيرتهم .وقمنــا بتحريــر وتكثيــف هــذه المقابــات حرص ـا ً
علــى أن تكــون علــى قــدر كامــل مــن الوضــوح.
واجهنــا تحديــا ً آخــر تمثــل فــي العثــور علــى األصــوات المناســبة وتغطيــة
عمــق منطقتنــا .فحالــة االســتقطاب المســتفحلة فــي المنطقــة جعلــت ذلــك مهمــة
شــاقة للغايــة .فتقديــم نظــرة شــاملة عــن المنطقــة بأكملهــا يتطلــب مجلّــدات
عديــدة وســنوات مــن البحــث والتحقيــق .لذلــك ،ســتجدون دوالً أساســية فــي
شــمال إفريقيــا غائبــة حاليــا ً عــن هــذا الكتــاب .كذلــك ،لــم نســتطع تغطيــة
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العديــد مــن المواضيــع نظــرا ً إلــى أننــا مقيّــدون بالوقــت .ومــن المواضيــع التــي
ننــوي معالجتهــا فــي كتــب الحقــة ،المعضلــة األخالقيــة إلجــراء مقابــات مــع
أشــخاص قيــد االعتقــال.
رغــم ذلــك ،نــرى فــي هــذا الكتــاب خطــوة أولــى مهمــة باتجــاه تقديــم منصــة
للصحافييــن والعامليــن فــي المجــال اإلعالمــي تكــون مــن صلــب المنطقــة
وشــديدة االرتبــاط بهــا .تكمــن قــوة الكتــاب فــي المحتــوى المتنـ ّـوع واألصيــل
المســتمد مــن النســيج الغنــي للنــاس .وهــو أقــرب مــا لدينــا إلــى النقــل الصــادق
لتجــارب ومعــارف خبــراء فــي المنطقــة .وهــو يحيــي اإلنســانية المدفونــة
ـركام الــذي تســببه الغــارات الجويــة ،ويغــوص فــي قصــص تتش ـ ّكل
تحــت الـ ّ
تحــت القصــف المدفعــي ،ويرتّــب الفوضــى التــي تحدثهــا الســيارات المفخخــة.
حيــن تتصفحــون الكتــاب ســتالحظون فــرادة كل تجربــة حتــى لــو تناولــت
الحــرب أو النــزاع ذاتــه .والســبب ليــس أننــا نصغــي إلــى أشــخاص مــن خلفيات
مختلفــة فحســب بــل أيضــا ً ألن لمحتــوى كل تجربــة خصوصياتــه وتحدياتــه
المختلفــة .أمــا الزمــن الــذي ّ
يغطيــه المســاهمون فــي الكتــاب والصحافيــون
الذيــن قابلناهــم ،فيبــدأ مــن ثــورات العــام  2010فــي الشــارع العربــي حتــى
يومنــا هــذا.
وال يمكــن أن تغفــل الصحافــة البصمــة اإلنســانية للصحافييــن الذيــن يخبــرون
القصــص .ومــن الواضــح بالنســبة إلينــا أنــه ليــس ثمــة مقاربــة واحــدة أو وجهــة
نظــر واحــدة تجــاه التغطيــة الحياديــة للحــرب والنــزاع .وال توجــد صيغــة
واحــدة تناســب الجميــع لتعريــف تغطيــة الحــرب والنــزاع.
يتذ ّكــر المصــري خالــد فهيــم مــن منفــاه فــي تركيــا كيــف انطلقــت الثــورة
فــي مصــر .ويــروي كيــف بــدأ مســيرته مــع مواطنيــه لتغطيــة االنتخابــات
البرلمانيــة المثيــرة للجــدل فــي العــام  ،2010ويحكــي بعدهــا كيــف وجــدوا
أنفســهم ّ
يغطــون ثــورة كاملــة وينشــئون مؤسســتهم التــي تتمتــع بحضــور كبيــر
علــى فيســبوك.
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ومــن فلســطين ،يحدثكــم الصحافيــان أميــرة حــرودة وتامــر المســحال عــن أن
كل نــوع مــن الحــروب يتطلــب مهــارات مختلفــة .فتغطيــة االحتــال مثــاً
تختلــف عــن تغطيــة الحــرب األهليــة .فلــكل حــرب ونــزاع خصوصيــات
ومخاطــر علــى الســامة ومتطلبــات لوجســتية فضـاً عــن المتطلبــات العاطفيــة
التــي يفرضهــا كل نــزاع.
يوضــح مراســل الجزيــرة الســابق بيتــر غريســتي أهميــة حفــاظ الصحفــي علــى
نزاهتــه فــي كافــة الظــروف .فقــد أمضــى غريســتي أربعمئــة يــوم فــي بعــض
مــن أخطــر الســجون المصريــة بعــد أن اتّهــم زورا ً بتشــويه ســمعة مصــر.
عمــل غريســتي ،الــذي أطلــق ســراحه ،مــع مؤسســات إعالميــة تحظــى باحترام
كبيــر فــي العالــم .بــدأ مســيرته فــي البوســنة وجنــوب أفريقيــا .وكان مراســل
“بــي بــي ســي” فــي أفغانســتان فــي العــام  1995حيــث وثــق والدة طالبــان.
وقــد فــاز أيض ـا ً بجائــزة “بيبــودي”  Peabodyعــن فيلمــه الوثائقــي حــول
الصومــال بعنــوان ” “Somalia: Land of Anarchyفــي العــام .2011
أطلــق العصــر الرقمــي مرحلــة جديــدة للعامليــن فــي الحقــل اإلعالمــي.
وفــي هــذا الســياق يأخذنــا الصحافيــان الرقميــان كريســتيان تريبــرت وهــادي
الخطيــب فــي رحلــة إلــى هــذا العالــم الجديــد .فخــوض غمــار هــذا المجــال
يتطلــب ابتــكارا ً وجهــدا ً تعاوني ـاً .لذلــك نــرى الجماهيــر تشــارك بشــكل نشــط
فــي هــذه العمليــة .ولكــن نتيجــة لتدفــق المعلومــات بســرعة كبيــرة وبشــكل غيــر
منظــم ،أصبــح مــن األصعــب العثــور علــى الحقيقــة بيــن كومــة متزايــدة مــن
األخبــار الزائفــة.
أمــا أيــدن وايت من شــبكة الصحافــة األخالقيــة )(Ethical Journalism Network

فيقــدم عرضــا ً موجــزا ً عــن القيــم األساســية التــي تشــ ّكل الدعائــم األساســية
للصحافــة وفــي مقدمتهــا الدقــة والموضوعيــة والمصداقية .ويســتعرض إبراهيم
صابــر المصــور الفلســطيني والمنتــج الــذي يعمــل لصالــح رويتــرز المخاطــر
الناجمــة عــن خطــاب الكراهيــة فــي الشــرق األوســط وكيــف يمكــن تفاديهــا.
ويقــدم لنــا أبــو عبــاس المســؤول األممــي رفيــع المســتوى فــي مجــال حقــوق
اإلنســان ،تعريف ـا ً بحقــوق الصحافييــن ومســؤولياتهم القانونيــة.
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جميــع هــذه المســاهمات تحثّنــا علــى االلتــزام بأفضــل الممارســات وتضمــن لنــا
العمــل فــي بيئــة أكثــر أمانـا ً ضمــن المنطقــة المتقلّبــة .كمــا يشــرح الكتــاب الثمن
الشــخصي الــذي ندفعــه لمجــرد كوننــا شــهودا ً علــى المعانــاة اإلنســانية ويق ـدّم
اســتراتيجيات للتعامــل مــع مثــل هــذه الصدمــة.
إن الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو إتاحــة الفرصــة للقــارئ لالســتفادة هــذه
التجــارب والتعلــم مــن هــذه الخبــرات ،بمــا يســاعد علــى تطويــر المهــارات
واســتراتيجيات التعامــل مــع مختلــف الظــروف فــي العمــل الصحفــي .ال
شــك أن إخبــار العالــم القصــص المخبــأة فــي كل حــرب ونــزاع مهمــة بالغــة
األهميــة ّإل أنــه مــن الضــروري أداء ذلــك انطالقـا ً مــن أرضيــة أخالقيــة صلبــة
ودون االســتهتار بجانــب الســامة واألمــن .وهــذه هــي الخطــوة األولــى نحــو
المحافظــة علــى إنســانيتنا.
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تقديم
قريب وشخصي
بقلم حميد دباشي
تشــهد الصحافــة تغييــرا ً جذري ـاً .أتذ ّكــر بشــكل واضــح حيــن اندلعــت الثــورة
اإليرانية بين عامي  1977و 1979كنت طالبا ً متخرجا ً من جامعة بنســلفانيا.
وكان االســتماع إلــى التغطيــات اإلخباريــة المحليــة أو قــراءة “نيويــورك تايمز”
و“واشــنطن بوســت” أو مشــاهدة الشــبكات التلفزيونيــة الرئيســية “إي بــي ســي”
و“ســي بــي أس” و“إن بــي أس” ،تمرينـا ً علــى التعذيــب الذهنــي .فعقلــي وقلبــي
كانــا فــي طهــران بينمــا جســدي عالــق فــي بنســلفانيا .وأخيــرا ً قــدت ســيارتي
مــن حــرم الجامعــة إلــى مج ّمــع تسـ ّـوق كبيــر فــي ضاحيــة “كينــغ أوف براشــا”
حيــث قيــل لــي ّ
إن هنــاك متجــر بضائــع قديمــة الطــراز لـــ “راديــو شــاك” يبيــع
أجهــزة راديــو بموجــات قصيــرة .وبالفعــل اشــتريت واحــدا ً وحاولــت التقــاط
أثيــر راديــو طهــران ومتابعــة أخبــار األحــداث المتقلبــة هنــاك.
أمــا اليــوم وبعــد مــرور أربعيــن عام ـاً ،أســتيقظ باكــرا ً جــدا ً وعلــى الطاولــة
المالصقــة لســريري جهــازي اآليفــون ،حيــث أبــدأ قــراءة األخبــار بالفارســية في
إيــران أو بالعربيــة فــي العالميــن العربــي واإلســامي فــي الوقــت الــذي يكــون
فيــه أصدقائــي وعائلتــي وزمالئــي فــي تلــك الــدول عالقيــن فــي زحمــة الصبــاح
متو ّجهيــن إلــى أعمالهــم .وقبــل أن أخلــد إلــى النــوم فــي نيويــورك أتابــع األخبــار
التــي ســيقرأها أصدقائــي فــي العالــم العربــي فــي الصبــاح التالــي .باختصــار،
ـرد
فــي نيويــورك أنــا ســابق لعناوينهــم .لســت مدمنـا ً علــى األخبــار ولكنّــي بمجـ ّ
أن أتصفّــح صفحــة األخبــار علــى اآليفــون أشــعر أننــي أضــع يــدي علــى نبــض
أخبــار العالــم .وقــد حصــل هــذا التحـ ّـول الدراماتيكي الــذي يرتكز علــى التغيرات
التكنولوجيــة المذهلــة ،خــال حيــاة واحــدة أي منــذ أن كنــت فــي أوائــل عقــدي
الثانــي مــع بــدء الثــورة اإليرانيــة فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى
أن دخلــت عقــدي الســادس عندمــا هـ ّ
ـزت الثــورات العربيــة العالــم.
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ويعبّــر تركيــز هــذا الكتــاب حــول الصحافــة فــي مناطــق تشــهد أطــول فتــرة
نــزاع وحــرب فــي العالميــن العربــي واإلســامي ،عــن حــال الصحافــة اليــوم
علــى مســتوى العالــم .ففــي عصــر “األخبــار الكاذبــة” و“الحقائــق البديلــة”
و“مــا بعــد الحقيقــة” ال يــزال الســؤال المطــروح هــو كيــف نعــرف مــا الــذي
نعرفــه فعـاً عــن العالــم؟ والزاويــة الخاصــة التــي يتخذهــا الكتــاب مــن خــال
كونــه “مــن العالــم العربــي وعــن العالــم العربــي” تمنحــه خصوصيــة سياســية
ومعرفيــة فريــدة .فســتقرأون فــي صفحاتــه كيــف تتالقــى أطــر العمــل النظريــة
والمفاهيميــة مــع أمثلــة وتجــارب مــن الواقــع وهــو إنجــاز سيشــغل أجيــاالً
مقبلــة مــن الصحافييــن واألكاديمييــن.
تفوهــت كيليــان كونــواي ،مستشــارة دونالــد
أثنــاء دجلهــا المســهب كالمعتــادّ ،
ترامــب ،تلــك العبــارة الغريبــة “حقائــق بديلــة” التــي أثــارت عجــب وفضــول
أولئــك الذيــن يألفــون فكــرة “اللغــة الجديــدة” األورويليــة ،إذ تبيــن فعـاً أن لهــذه
األخبــار وجــودا ً حقيقيـا ً بــل وصــار لهــا اســم قائــم ومتــداول ،أال وهــو “الحقائــق
البديلــة” .شـ ّكلت تغطيــة “نيويــورك تايمــز” لمرحلــة البروباغنــدا فــي الحــرب
علــى العــراق خــال رئاســة جــورج بــوش ،ال ســيما تغطيــة جوديــث ميلــر
التــي اتســمت بالتدليــس والكــذب حــول وجــود أســلحة دمــار شــامل بحــوزة
نظــام صــدام حســين ،مثــاالً علــى الحقائــق البديلــة واألخبــار الكاذبــة .ونحــن
لــم نكــن نعــرف تلــك المصطلحــات حيــن كانــت “نيويــورك تايمــز” تمــارس
مفاهيمهــا رغــم الثمــن الباهــظ لذلــك والــذي تمثّــل فــي المســاعدة والتحريــض
علــى تدميــر بلــد بأكملــه.
فمــن يقــول الحقيقــة؟ مــا هــي الحقيقــة؟ مــا أهميــة ذلــك أساسـاً؟ يشــهد العالمــان
العربــي واإلســامي تغييــرات مزلزلــة .ولــم تعــد وســائل اإلعــام التــي تســيطر
عليهــا األنظمــة هــي المصــدر الرئيســي والوحيــد للمعلومــات حول العالــم .غير
أن هــذه الحقيقــة ال تمنــع التعامــي المقصــود الــذي تفرضــه المصلحة الشــخصية
علــى مــا يختــار النــاس تصديقــه .فــي المقابــل غيّــر اإلعــام االجتماعــي وجــه
قطــاع صناعــة األخبــار .وإن كان االفتــراض بــأن انــدالع الربيــع العربــي كان
ثــورة فيســبوكية ،وال يــزال مبالغــة تكنولوجيــة ،فــإن حقيقــة حصــول تعبئــة
اجتماعيــة علــى شــبكات اإلنترنــت ال تــزال اليــوم صحيحــة أكثــر مــن قبــل.
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فــي الواقــع ،لــدى جــزء منّــا ممــن نشــأوا فــي ظــل أحــد أشــكال الديكتاتوريــات
نزعــة صحيــة إلــى الشــك فــي األخبــار بشــكل عــام ،وفــي أي إعــام إخبــاري.
ولكــن ال يعنــي ذلــك أننــا بطبيعتنــا شــكاكون أو أننــا أســرى لعقليــة مؤامراتيــة،
وإنمــا لدينــا نظــرة خاصــة إلــى الحقيقــة وذلــك ألننــا نشــأنا ونحــن ننظــر إلــى
الحقائــق مــن زوايــا متعــددة.
هــل العــرب قــادرون علــى نقــل شــؤونهم الخاصــة بشــكل دقيــق؟ هــل يمكــن
للمســلمين أن يكونــوا مصــادر موثوقــة للمعلومــات الموضوعيــة عــن حياتهــم
اليوميــة والتغييــرات التاريخيــة؟ ال تتســم األخبــار الخارجــة مــن العالــم العربــي
اليــوم بـــ “الموضوعيــة” ألن مــن ينقلهــا هــي جهــات تســتثمر أخالقيـا ً وسياســيا ً
فــي نتائــج مــا تنقــل .ففــي كتابــه “معذبــو األرض” ( )1961يــرى فانــون
أن “ابــن البلــد يعتبــر الموضوعيــة مو ّجهــة دائمــا ً ضــدّه” .أضــف إلــى ذلــك
كلماتــه القيّمــة األخــرى“ :حيــن يســمع المواطــن ابــن البلــد حديثـا ً عــن الثقافــة
الغربيــة فإنــه يشــهر ســكينه ،أو يتأكــد ،علــى األقــل ،أنهــا فــي متنــاول يــده”.
ونحــن فــي العالــم العربــي واإلســامي نغيّــر طريقــة تعاملنــا مــع األخبــار.
يشــوهها ح ّكامنــا منــذ
نحــن ال نقــدّم حقائــق بديلــة بــل نعيــش حقائــق بديلــة
ّ
الظــروف االســتعمارية لــوالدة أممنــا حتــى الظــروف التــي تلــت االســتعمار
والتــي أخرجــت لنــا طغــاة ورثــوا تلــك األمــم.
مــا جمعــه محــررا هــذا الكتــاب ،عــواد جمعــة وخالــد رمضــان ،هــو مزيــج
مــن وجهــات النظــر الحساســة حــول الظــروف الشــديدة التقلّــب لإلعــام
والتغطيــات اإلخباريــة .فمخاوفهــم بشــأن القانــون اإلنســاني الدولــي وحقــوق
اإلنســان وحريــة التعبيــر ،تعكــس الظــروف الشــاقة التــي يعيشــون فيهــا مــع
مخاوفهــم اليــوم .فالصحافيــون يواجهــون الهجمــات واالتهامــات واالعتقــاالت
حيــن ال تتوافــق تغطياتهــم مــع سياســات الدولــة التــي يعيشــون فيهــا ،فيمــا
حريــة التعبيــر غائبــة عــن معظــم العالــم العربــي .بينمــا نــرى أن إســرائيل
تســتهدف “الجزيــرة” بشــكل خــاص ألنهــا تعــارض ســيطرتها االســتعمارية
ـرواد الذيــن
علــى فلســطين .لذلــك فــإن مــا نقــرأه هنــا ملـ ّح ألن لــدى هــؤالء الـ ّ
يشــاركوننا تجاربهــم علــى صفحــات هــذا الكتــاب شــيئا ً بالــغ األهميــة يقولونــه
للعالــم.
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وبنظــرة ســريعة علــى عناويــن المقــاالت ومــا تحتويــه ،نكتشــف المخــاوف
واالنشــغاالت الكبــرى التــي تضــيء علــى ظــروف الصحافــة فــي العالميــن
العربــي واإلســامي .ويبقــى العنصــر األهــم فــي جميــع المقــاالت ،هــو ســامة
الصحافييــن .ففــي “حمايــة الصحافييــن بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان
والقانــون اإلنســاني الدولــي” يلفــت أبــو عبــاس النظــر إلــى مخاطــر الصحافــة
كمهنــة .ويعبّــر بيتــر غريســتي عــن مخــاوف مشــابهة فــي “النزاهــة المهنيــة
أهــم ضامــن لحمايــة الصحفييــن”.
بعــد ذلــك تأتــي مســألة مســؤوليات الصحافييــن فــي ظــل الظــروف الصعبــة.
ففــي “ كيــف يتفــادى الصحافــي خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف”
يقودنــا إبراهيــم صابــر إلــى مســألة شــائكة تتمثــل فــي كيفيــة التمييــز بيــن حريــة
الصحافــة وحريــة التعبيــر .ورغــم أنهــا ليســت بالمهمــة الســهلة إالّ أن تناولهــا
يــد ّل بشــكل واضــح علــى البيئــة المتقلّبــة التــي تثــار فيهــا المســألة.
يجمــع الكتــاب بيــن دفتيــه آراء عــدد مــن الصحافييــن المحنّكيــن الذيــن خبــروا
العمــل الصحفــي فــي مناطــق الحــروب .فاالنشــغال بنضــال الصحافييــن لتحقيق
الدقــة فــي تغطياتهــم اإلخباريــة غيــر بعيــد عــن وابــل النيــران والقصــف،
واضــح فــي مقالــة “التغطيــة اإلخباريــة فــي ظــل االحتــال فــي فلســطين” حيــث
يختبــر تامــر المســحال حــدود التغطيــة فــي مثــل هــذه الظــروف .وتأتــي مســألة
الجنــدر فــي الصحافــة واضحــة فــي مقالــة “رغــم الحواجــز والمخاطــر :تجربــة
عمــل نســائية فــي غــزة” بقلــم أميــرة أحمــد حــرودة ،كمــا فــي “الحــرب علــى
عتبتكــم :عــن الصحافــة والمناصــرة” بقلــم زينــة إرحيــم.
ويعــرج كريســتيان تريبــرت وهــادي الخطيــب علــى مســألة التكنولوجيــا
ّ
الحديثــة فــي “الصحافيــون الرقميــون :التحقيــق المفتــوح المصــادر والتحقــق من
األخبــار فــي النزاعــات” .ونــرى المخــاوف نفســها فــي “قصــص الحــرب علــى
صفحــات اإلعــام االجتماعــي :أخالقيــات االســتخدام والتفاعــل مــع الجمهــور”
بقلــم صخــر الماخــذي ،كمــا فــي مقالــة خالــد فهيــم “أكثــر مــن شــهود :صحافــة
المواطــن خــال الثــورة المصريــة” .هــذا الكتــاب باختصــار يقــدم أحــدث مــا
ـر بــه الصحفيــون مــن خبــرات وتجــارب ميدانيــة ،وقــد أخــذوا علــى عاتقهــم
مـ ّ
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فــي هــذا الكتــاب أن يتناولــوا بالبحــث والتحليــل جانبــا ً مــن األســس المهنيــة
والقواعــد األخالقيــة التــي ال يمكــن ألي صحفــي االســتغناء عنهــا وتحقيــق
التميــز بدونها.
إن الخلــل األكثــر تدميــرا ً للتغطيــة األوروبيــة واألميركية لألحداث فــي العالمين
العربــي واإلســامي هــو بالتأكيــد أحاديتهــا اللغويــة المزمنــة والمرضيــة .فعجز
األوروبييــن واألميركييــن عــن التواصــل بالعربيــة أو بــأي لغــة أخــرى محكيــة
ـرد مســألة لغويــة ،بــل يترجــم إلــى نظــرة ملتويــة إلــى
فــي المنطقــة ليــس مجـ ّ
الزمــان والمــكان والثقافــة والظــروف .فتخيّــل صحافي ـا ً مصري ـا ً أو إيراني ـا ً أو
تركي ـا ً يحــاول الكتابــة بشــكل مقنــع عــن بريطانيــا أو الواليــات المتحــدة مــن
دون أن يعــرف اإلنجليزيــة أو عــن فرنســا مــن دون أن يتكلّــم الفرنســية ...إلــخ.
فحتــى فتــرة قصيــرة جــدا ً لــم يكــن لــدى معظــم وســائل اإلعــام األميركيــة
البريطانيــة مراســلون أجانــب فــي هــذه الــدول قــادرون حتــى علــى إجــراء
محادثــة يوميــة واحــدة بالعربيــة أو بالفارســية أو بالتركيــة أو بــاألوردو،
وتبقــى الحــال كذلــك حتــى يومنــا هــذا .وبالطبــع ال يكمــن حــل هــذه المعضلــة
فــي انتهــاج سياســة نقيضــة مشــابهة تصــر علــى توظيــف محلييــن فقــط ،ألن
هــذه سياســة مزعجــة وغيــر حياديــة .فــا غنــى عــن دمــج التفكيــر الجلــي مــع
حميميــة ضروريــة تجــاه لغــات وثقافــات المنطقــة ،لفهــم ديناميــة منطقــة ناشــئة
مثيــرة للقلــق .فــا تــزال هنــاك فجــوة كولونياليــة تفصــل بعنــف بيــن طريقــة
ممارســة الصحافــة مــن قبــل أنصــار المحوريــة األوروبيــة والهنــدو أوروبييــن.
ليــس هنالــك فــي اإلعــام العالمــي مركــز وال أطــراف بالشــكل الــذي كانــت
عليــه الحــال فيمــا مضــى .ولحســن الحــظ فــي هــذا العالــم الالمركــزي الــذي
نعيــش فيــه ،يقــع كل مصــدر خبــر علــى بعــد نقــرة واحــدة مــن اآلخــر .وال
تحصــل الســجاالت والمحادثــات فــي الواليــات المتحــدة أو أوروبــا ـ ألنــه يتــم
ســحبها ودفعهــا بشــكل حاســم نحــو تداعياتهــا العالميــة ـ وبذلــك تحصــل فــي كل
مــكان وأي مــكان .ومــن شــبكات قديمــة الطــراز مثــل “إيــه بــي ســي” و“إن بــي
ســي” و“ســي بــي أس” إلــى فضائيــات مثــل “فوكــس نيــوز” و“ســي إن إن”،
مــرورا ً بصحــف مطبوعــة تابعــة لشــركات مثــل “نيويــورك تايمز” و“واشــنطن
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بوســت” ومعاقــل الليبراليــة البرجوازيــة مثــل “نيويوركــر” والتمهيــد الليبرالــي
لالســتيالء الصهيونــي علــى فلســطين فــي “هآرتــس” ...نتأرجــح باتجــاه
وســائل إعــام تتحكــم فيهــا الدولــة مثــل “بــي بــي ســي” ونظيراتهــا فــي العالــم
العربــي واإلســامي .فـــ “بــي بــي ســي” هــي امتــداد للمعلومــات االســتخباراتية
الضروريــة لخدمــة السياســة الخارجيــة البريطانيــة وبالتالــي للنزعــة الكونيــة
األوروبيــة المتأخــرة التــي ال يمكــن ألي موظــف أفريقــي أو جنــوب آســيوي
فــي “بــي بــي ســي” التكتــم عنهــا .ينتقــدون “الجزيــرة” ألنهــا صمتــت عــن
العائلــة القطريــة الحاكمــة ويغفلــون تملّقهــم للعائلــة البريطانيــة الحاكمــة .فأنــا
لــم أقــرأ يومـا ً كلمــة واحــدة علــى “الجزيــرة” فيهــا تزلّــف للعائلــة الحاكمــة فــي
قطــر كمــا يتزلــف مراســلو “بــي بــي ســي” الملكيــون للعائلــة الحاكمــة هنــاك
بــا خجــل .ولكــن هــذا ال يعنــي أن التفكيــر بشــكل نقــدي أكثــر ليــس مطلوب ـا ً
فــي أي وســيلة إعالميــة بمــا فــي ذلــك “الجزيــرة” ،بــل ربمــا “الجزيــرة” بشــكل
خــاص .ببســاطة أردت أن أقــول إنــه بعــد وقــت طويــل مــن وفــاة فانــون لــم
نعــد نحتــاج الوصــول إلــى ِمديتنــا حيــن يتحــدث األوروبيــون أو األميركيــون
عــن الموضوعيــة ،إذ يمكننــا أن نغيّــر القنــاة أو نختــار موقعـا ً إلكترونيـا ً آخــر.
نيويورك
سبتمبر 2017
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الفصل األول
صراع داخل صراع :التغطية اإلعالمية والرقابة
في اليمن
مقابلة مع باشراحيل باشراحيل ،نائب رئيس تحرير صحيفة “األيام”
تشـ ّكل الصراعــات والنزاعــات الداخليــة والخارجيــة جــزءا ً كبيــرا ً مــن تاريــخ
ـرد التــي أدت إلــى
اليمــن .فهــذا البلــد تتنازعــه الحــروب األهليــة وحــركات التمـ ّ
أ َ ْسـ ِـر عشــرات مــن الصحافييــن منــذ العــام  2010فــي عمليــات انتقــام مباشــرة
بســبب عملهــم .1ومنــذ العــام  ،2015تضاعــف الخطــر علــى حيــاة الصحافييــن
والمدنييــن بفعــل الغــارات الجويــة وقتــال الشــوارع .وال يتوقــف األمــر عنــد
هــذا الحــد إذ يواجــه العاملــون فــي القطــاع اإلعالمــي فــي المناطــق التــي
يســيطر عليهــا المتمــردون خطــر الخطــف والرقابــة أيض ـاً .فســلطة القانــون
غائبــة منــذ عقــود ،والســلطات تملــي علــى النــاس جميــع تفاصيــل حياتهــم
اليوميــة ،فــي أي مــكان وجــدوا وأي زمــان.
فــي المقابلــة التاليــة التــي أجراهــا المحــرر عــواد جمعــة نغــوص مــع الصحافــي
باشــراحيل باشــراحيل ،فــي بعــض مــن هــذه الصراعــات التــي يخوضهــا
بصفتــه نائــب رئيــس تحريــر صحيفــة “األيــام” وهــي أكبــر الصحــف الوطنيــة
اليمنيــة  .2وســيتم التحــدث الحق ـا ً عــن تجربتــه فــي ســياق خبرتــه فــي العمــل
تحــت المنــاخ السياســي اليمنــي الهــش .ونظــرا ً إلــى الصعوبــات التــي تفرضهــا
الحــرب المســتمرة فــي البــاد ،كان مــن المســتحيل علــى باشــراحيل أن يكتــب
بنفســه عــن تجربتــه .فهــو يعيــش فــي حالــة خــوف دائمــة علــى حياتــه وحيــاة
عائلتــه ،لذلــك ينتقــل بشــكل مســتمر لتفــادي الســاعين إلــى إســكات صــوت
 1لجنة حامية الصحافيني« .اليمن»CPJ.org https://cpj.org/killed/mideast/yemen ،
(ت ّم االطالع عىل الرابط يف  23حزيران/يونيو .)2017
 2املوقع اإللكرتوين لصحيفة «األيام»( http://al-ayyam.info :ت ّم االطالع عىل الرابط يف  23حزيران/يونيو .)2017
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اإلعــام المســتقل  .3عمــل مراس ـاً صحافي ـا ً ألول مــرة خــال الحــرب فــي
يوغســافيا الســابقة حيــن كان متدربـا ً فــي صحيفــة غربيــة كبــرى .ويــروي لــي
ضاحــكاً“ :قــررت الصحيفــة إرســالي إلــى هنــاك ألنّــه كان باإلمــكان االســتغناء
عنّــي” .غيــر أن باشــراحيل يتحـدّر مــن عائلــة تتمتــع بتاريــخ عريــق فــي إدارة
الصحــف فــي اليمــن.

الصحافة :تقليد قديم في العائلة

4

عــواد جمعــة :هشــام باشــراحيل هــو والــدك .وكان المؤســس ورئيــس التحريــر
الســابق لصحيفــة “األيــام” التــي تعــد إحــدى أهــم مصــادر األخبــار المســتقلة فــي
اليمــن .وقــد رحــل فــي  16حزيران/يونيــو  .2012حــزن عليــه النــاس داخــل
اليمــن وخارجــه .العديــد مــن البيانــات التــي نعتــه تحدثــت أيضــا ً عــن قلبــه
الكبيــر والتزامــه بصحافــة حــرة ومفتوحــة .كان مــن المعلّقيــن الذيــن يحظــون
ـراء وفــي أروقــة
باحتــرام كبيــر مــن القــراء .وكانــت لــه مكانــة عاليــة لــدى القـ ّ
الســلطة ولــدى الصحافييــن فــي اليمــن .وحتــى الذيــن ال يتفقــون مــع آرائــه،
كانــوا يقدّرونــه ويقـدّرون عملــه .يقــول كثيــرون إن قصــة حيــاة عائلتــك غيــر
منفصلــة عــن قصــة “األيــام” والصحافــة فــي اليمــن بشــكل عــام .هــل يمكنــك
أن تخبرنــا قصــة “األيــام” وعالقــة عائلتــك بهــا؟
باشــراحيل :نحــاول طيلــة عقــود إدارة صحيفــة يوميــة مســتقلة .أسســت عائلتــي
الصحيفــة فــي العــام  1958خــال الحكــم البريطانــي لعــدن .حينهــا كان فــي
عــدن حركــة نشــيطة تدعــم حريــة التعبيــر .غيــر أن إدارة صحيفــة لطالمــا
شـ ّكل تح ّديًــا فــي هــذا البلــد .بعــد االســتقالل فــي العــام  ،1967أغلقــت جميــع
الصحــف الحــرة أو المعارضــة بمرســوم حكومــي .وحيــن حكــم االشــتراكيون
 3يف العــام  ،2009صــادر مســؤولون أمنيــون جميــع نســخ الصحيفــة مــن أكشــاك الجرائــد يف العاصمــة صنعــاء ومــدن أخــرى
وفقـاً ملنظــات حقــوق اإلنســان:
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/yemen-fears-safety-imprisoned-newspaper-editor-and-his-two-sons
 4ولــد هشــام يف  19حزيران/يونيــو  1944يف بلــدة التهــاوي مســقط رأس الصحــايف املخــرم محمــد عــي عمــر بارشاحيــل
الــذي عمــل حينهــا لصالــح رشكــة الــرق والالســليك الربيطانيــة وتــرأس أيضـاً «نــادي اإلصــاح العــريب» .كان محمــد بارشاحيــل
ميلــك أيض ـاً صحيفــة «الرقيــب» ويــرأس تحريرهــا وتحريــر األســبوعية اإلنجليزيــة «ذا ريكــوردر»  .The Recorderكــا أن
ع ّمــه ،محمــد عــي لقــان ،كان أيضـاً رئيــس تحريــر «القلــم العــدين» وع ّمــه عبــد الرحمــن جرجــره كان أيضـاً رئيــس تحريــر
جريــدة «اليقظــة» والحقـاً أســبوعية «النهضــة» .يف العــام  ،1960أًصبحــت ع ّمتــه ماهيــة نجيــب نــارشة ورئيســة تحريــر مجلــة
«فتــاة شمســان» الشــهرية وهــي واحــدة مــن أوىل املجــات النســائية يف شــبه الجزيــرة العربيــة.
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الشــطر الجنوبــي ،أغلقــت “األيــام” أيضـاً .حينهــا انتقــل أبــي بنــا إلــى صنعــاء
حيــث أدار شــركة لتجــارة الــورق قبــل أن يســافر الحقــا ً إلــى كنــدا .تو ّحــد
الشــطران الشــمالي والجنوبــي لليمــن فــي  22أيار/مايــو  .19905تمــت
المصادقــة علــى قانــون الصحافــة فــي أيلول/ســبتمبر ثــم أعيــد افتتــاح الصحيفــة
مجــددا ً فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر العــام  .1990ولكـ ّ
ـن حيــن تو ّحــد اليمــن ،لــم
ـرد موافقتــه فــي اتفاقيــة
يــدرك النظــام اليمنــي تمامـا ً مــا الــذي كان يفعلــه بمجـ ّ
الوحــدة ،علــى نظــام ديمقراطــي يتض ّمــن حريــة التعبيــر فــي البــاد .وقــال
العديــد مــن الصحافييــن حينهــا إن النظــام لــم يكــن يفهــم نطــاق حريــة التعبيــر
تحولــت حريــة التعبيــر إلــى إزعــاج واضــح للســلطات
أو عمقهــا ،فســريعا ً مــا ّ
التــي باتــت تتعــرض للمحاســبة علــى يــد الصحافييــن وهــو أمــر لــم يعجبهــا
بالطبــع.
فــي مطلــع العــام  ،1998بــدأ النظــام حملــة قمــع ّ
منظمــة ضــد الصحافييــن.
وفــي العــام  ،2005بــدأ مكتــب النيابــة العامــة لالســتجواب ،باالســتهداف
الواضــح للصحافييــن والتحريــض علــى العنــف ضدهــم .اســتدعى ذلــك منّــا
جميعــا ً أن نكــون يقظيــن أكثــر مــن أي وقــت مضــى أثنــاء عملنــا كإعــام
مســتقل.
وكان علــى اإلعالمييــن دائم ـا ً االمتثــال إلــى قانــون الصحافــة بحذافيــره فــي
مناطــق عملهــم .فالحكومــة ســواء فــي اليمــن أو غيرهــا ستســتغل كل فرصــة
متاحــة الســتغالل القانــون ضــدك إذا كنــت صحافي ـا ً ناقــدا ً أو مســتقالً.
لذلــك أشــجع زمالئــي الصحافييــن علــى أن يتنبّهــوا دائمـا ً إلــى قانــون الصحافــة
الوطنــي .فعليهــم أالّ يعطــوا الســلطات أي ذريعــة الســتخدام النظــام القضائــي
ضدهــم .معظــم القوانيــن فــي العالــم العربــي تمنــح حيّــزا ً لحريــة الــرأي .فــإذا
اســتخدمت القانــون بشــكل صحيــح ،ســوف تقتــرب خطــوة نحــو حمايــة نفســك.
وهــذا ينطبــق علــى صحيفــة “األيــام” فــي اليمــن .فهنــا 74% ،مــن القضايــا
التــي رفعتهــا الحكومــة ضــد الصحافــة كانــت ضــد صحافييــن ومحرريــن
 5جدول زمني مخترص لتاريخ اليمن:
http://www.abc.net.au/news/2015-04-15/yemen-a-century-of-conflict/6381720
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يعملــون لصالــح “األيــام” ،غيــر أن الحكومــة لــم تربــح أي قضيــة ضدّنــا.
فنحــن ببســاطة لــم نمنحهــا أي ذريعــة قانونيــة أو نرتكــب أي خطــأ قــد تســتخدمه
ضدّنــا .فقــد عملنــا فــي إطــار القانــون وعرفنــا حقوقنــا .وحيــن فشــل ك ّل ذلــك،
بــدأت الحكومــة تســتخدم العنــف ضــد الصحيفــة حيــث أغلقتهــا بالقــوة وليــس
عــن طريــق المحاكــم .حصــل ذلــك ألول مــرة فــي العــام  ،2009ومجــددا ً فــي
العــام  2015بســبب الحــرب األهليــة.

صورة للصفحة األولى لصحيفة األيام من العام .2008

الرقابة وحرية التعبير في اليمن
عــواد جمعــة :إذا عدنــا خطــوة إلــى الــوراء ،مــاذا عــن الصحافييــن الذيــن
يجعلــون نظامـا ً أو حكومــة أو ســلطة ،خاصــة فــي بيئــات معاديــة ،حساســة تجــاه
أي انتقــاد مــن الصحافييــن؟ مــا الــذي يصيبهــم باالرتيــاب مــن عملنــا ،بنــاء علــى
تجربتــك؟
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باشــراحيل :فــي اليمــن ،لطالمــا كانــت الصحــف التقليديــة ملتزمــة بالخــط
ـرد علــى حكمهــم.
الحكومــي .والحـ ّكام يعتبــرون حريــة التعبيــر نوعـا ً مــن التمـ ّ
وهــذه مــن أكبــر المشــاكل التــي نواجههــا فــي اليمــن اليــوم .فحريــة التعبيــر
ال ينظــر إليهــا علــى أنهــا حــق .الجمهــور لديــه الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه
وفــي انتقــاد الممارســات الخاطئــة للــذراع التنفيذيــة للحكــم .هــذه المشــكلة
التــي نواجههــا فــي اليمــن .ال يفهــم السياســيون نطــاق حريــة التعبيــر والــدور
الحســاس الــذي تلعبــه الصحافــة فــي مراقبــة أداء الحكومــات.
عــواد جمعــة :إذا ً بشــكل عــام ال ينظــر إلــى الصحافــة فــي العالــم العربــي علــى
أنهــا حــق بــل علــى أنهــا تهديــد؟
باشــراحيل :لنأخــذ علــى ســبيل المثــال الرئيــس علــي عبــد هللا صالــح .اعتبــر
الرئيــس علــي عبــد هللا صالــح هــذا الحــق بمثابــة امتيــاز منحــه للجمهــور.
هــذا كان رأيــه فــي حريــة التعبيــر .وأصبــح ذلــك واضح ـا ً بالنســبة لنــا نحــن
الصحافييــن فــي منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي حيــن قــال “منحتكــم
حريــة التعبيــر” .غيــر أن حريــة التعبيــر ال تمنــح ،ألنهــا حــق ،حــق أساســي
مــن حقــوق اإلنســان .والجميــع لديهــم الحــق فــي التعبيــر عــن أنفســهم.
وثمــة عقبــة أخــرى نواجههــا أال وهــي غيــاب التفكيــر النقــدي لــدى الجمهــور.
فنحــن فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط ،يتــم إعدادنــا لكيــا نفكــر بطريقــة
نقديــة .وهنــاك قلّــة بيننــا فــي المنطقــة تنتقــد عمــل حكوماتهــا .فثمــة نــوع مــن
التقليــد بــأالّ ننتقــد ح ّكامنــا .غيــر أن األمــر يتغيّــر ببــطء اآلن .فمــع ظهــور
الربيــع العربــي ،تف ّجــر التفكيــر النقــدي فــي أنحــاء المنطقــة علــى يــد شــباب
تعرفــوا علــى أشــكال جديــدة مــن اإلعــام.
ّ
وم ّهــد ظهــور الفضائيــات فــي تســعينيات القــرن الماضــي والحقــا ً اإلعــام
االجتماعــي ،الطريــق لحصــول ذلــك .لقــد قــادت هــذه التغييــرات إلــى تحـ ّـول
فــي طريقــة تفكيــر الجمهــور وحكمــه علــى أداء الحكومــات.
عواد جمعة :أنت تشير إلى غياب التفكير النقدي في اليمن .ما سبب ذلك؟
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باشــراحيل :أنــا أؤمــن بــأن الديمقراطيــة أمــر نتعلّمــه تدريجيـاً .نحــن لــم نكــن
نعيــش فــي مجتمــع ديمقراطــي باســتثناء بعــض المناطــق القليلــة مــن بينهــا
عــدن .فعــدن كانــت تتمتّــع بحريــة التعبيــر منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي.
والنــاس هنــاك كانــوا معتاديــن علــى انتقــاد أداء الحكومــة ممــا أوجــد أصوات ـا ً
مســتقلة فــي اإلعــام يدعمهــا النــاس .غيــر أن مناطــق أخــرى فــي اليمــن
لــم تكــن قــد اختبــرت ذلــك .وقــد رأينــا مثــاً كيــف أصبــح النــاس يخشــون
ـر الســنين.
التعبيــر عــن انتقادهــم للفســاد .غيــر أن ذلــك تغيّــر تدريجيـا ً علــى مـ ّ
فهــي مســألة مرتبطــة بالتربيــة وبالبيئــة التــي نعيــش فيهــا وبالتقاليــد المحليــة؛
كلهــا تلعــب دورا ً فــي قــدرة الشــعب علــى التفكيــر النقــدي .فمــن األصعــب أن
يزدهــر التفكيــر النقــدي فــي المجتمعــات القبليــة .فهــي دائم ـا ً ترفــض انتقــاد
الزعمــاء بســبب هرميتهــا الداخليــة المشــددة.
عــواد جمعــة :يأخذنــي هــذا إلــى ســؤال آخــر :المنظــور الشــخصي مقابــل
يتحــول
المهنــي .فــي حالتــك هــذه وحــاالت صحافييــن آخريــن ،غالبــا ً مــا
ّ
الشــخصي إلــى عــام .فالحــدود غيــر واضحــة .ولكــن اســمح لــي أن أعــود
ألســألك عــن مســألة الديمقراطيــة .أرغــب أن آخــذ لبنــان كمثــال علــى بلــد
يحظــى منــذ عقــود باإلشــادة علــى أنــه منــارة الحريــة فــي العالــم العربــي فيمــا
ـص حريــة الصحافــة .ورغــم االختالفــات فــي الســياق والتاريــخ (بينــه وبيــن
يخـ ّ
ـرد أن يتمتــع بلــد مــا بنــوع مــن حريــة التعبيــر،
اليمــن) ،هــل صحيــح أنــه بمجـ ّ
ســيمارس مواطنــوه تلقائيـا ً التفكيــر النقــدي؟ أعتقــد أنّنــا يجــب أن نختلــف هنــا
أليــس كذلــك؟ فمهمــا كان نطــاق حريــة الصحافــة كبيــرا ً فــي لبنــان ،إالّ أن قــدرة
المواطنيــن علــى التشــكيك فــي الوضــع القائــم ال تأتــي بشــكل طبيعــي وتلقائــي
ألنهــم منحــوا الحريــة للقيــام بذلــك .هــل تتفــق مــع ذلــك؟
باشــراحيل :لســت مخطئـاً .ثمــة عناصــر عــدة مطلوبــة لضمــان حريــة التعبيــر
وتعزيزهــا .فأنــت تحتــاج إلــى حمايــة قانونيــة صلبــة ونظــام قضائــي يحافــظ
علــى ســلطة القانــون وال ينصــاع لضغــط الحكومــات .ولكــن بشــكل عــام
القضــاء والدســاتير فــي منطقتنــا مبهمــة وال تذهــب بعيــدا ً فــي ضمــان حريــة
التعبيــر .وهــذه هــي الحــال فــي اليمــن حيــث يســجن الصحافيــون بشــكل روتيني
ـرد قانون
ويتعرضــون للتعذيــب والمضايقــات .ولكــن حريــة التعبيــر ليســت مجـ ّ
ّ
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مكتــوب بــل هــي تقليــد وأســلوب تربيــة وعلــى القضــاء أن يحمــي هــذا الحــق.
إنــه أمــر يجــب أن تكافــح مــن أجلــه؛ ال أحــد يمنحــك هــذه الحقــوق ،بــل عليــك
أن تجهــد فــي كســبها وتدفــع ثمنهــا دمـا ً ودمعـاً.
عــواد جمعــة :قلــت فــي البدايــة إن علــى الصحافــي أن يحــرص علــى اإللمــام
بالقانــون والبيئــة فــي المنطقــة التــي يعمــل فيهــا .قــد يبــدو ذلــك بالنســبة للكثيــر
مــن الصحافييــن مهمــة شــاقة .فالقوانيــن معقــدة وكثيفــة كمــا أنــه مــن المكلــف
جــدا ً خــوض معــارك قضائيــة مــن أي نــوع مــع الحكومــة ،ليــس فــي اليمــن
ـرف حيــال ذلــك؟ مــا
فحســب بــل فــي أي مــكان فــي العالــم أيضـاً .كيــف تتصـ ّ
هــي الخطــوات الملموســة التــي يمكــن أن يتخذهــا المــرء ليتآلــف مــع هــذه
القوانيــن؟

باشراحيل :نصائح أساسية تساعدك على حماية نفسك:
• دافع عن حقوق الناس.
• ّ
اطلع جيدا ً على قوانين البلد ال سيما القوانين المتعلقة بحرية التعبير.
• تنبــه إلــى القوانيــن المتعلقــة بالتشــهير ومكافحــة اإلرهــاب ،فالحكومــات قــد تســتخدمها
ضدك.
• احرص أن يكون بحوزتك أوراق االعتماد الصحافية الصحيحة.
• تقدّم دائما ً بطلب للحصول على إذن عند الضرورة حتى لو رفض طلبك.
• احتفظ بنسخة عن جميع مراسالتك في مكان آمن.
• احــرص علــى أن يتحقــق الفريــق القانونــي للناشــر مــن عملــك .وإن كنــت صحافي ـا ً
مســتقالً ،أدرج ذلــك فــي إطــار تفاهماتــك مــع الجهــات الناشــرة.
• إذا كان لديــك الكثيــر مــن المعلومــات التــي تؤثــر ســلبا ً علــى القــوى السياســية
واالقتصاديــة فــي منطقــة مــا ،ق ِيّــم التداعيــات القضائيــة التــي قــد تعقــب نشــرها.
يجرهــا إليــك أحــد
• خــذ بعيــن االعتبــار العواقــب البعيــدة عــن القانــون التــي يمكــن أن ّ
األطــراف التــي تضــررت مــن المــادة المنشــورة.
• فكر بكتابة القصة في أجزاء ونشر المعلومات بالتدريج.
• أسس شبكة مع صحافيين يشاطرونك طريقة التفكير.
• انضم إلى نقابة أو اتحاد صحافيين محليين.
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باشــراحيل :علّمتنــا تجربتنــا فــي اليمــن فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي
أنــه يجــب أن يكــون لدينــا فريــق قانونــي يتحقــق مــن كل شــيء نكتبــه قبــل أن
يذهــب إلــى الطباعــة .فمــن دون ذلــك ســيكون مــن الســهل جــدا ً علــى الحكومــة
أن تغلــق (صحيفتنــا) إن انتهكنــا قانــون الصحافــة .األمــر حصــل أكثــر مــن
مــرة مــع صحــف أخــرى .اســتخدمنا نظامــا ً مشــابها ً للــذي يعمــل بموجبــه
الصحافيــون فــي مجلــة “نيويوركــر” فــي نيويــورك و”تايمــز” فــي لنــدن.
فقــد جمعتنــا صداقــة وثيقــة مــع المؤسســتين ،وعالقــة جيــدة مــع العديــد مــن
الصحافييــن فيهمــا .اســتعرنا بعــض أســاليبهم .فــي البدايــة تتعلّــم مــن غيــرك
ومــن ثــم تطـ ّـور نظامــك الخــاص الــذي يناســب بيئتــك الفريــدة.

ثمن الصحافة :التضحيات الشخصية
عــواد جمعــة :أرغــب فــي الخــوض فــي مســألة الشــخصي مقابــل العــام .خــال
المعــارك التــي خاضتهــا “األيــام” فــي الماضــي ،كنــت أنــت وعائلتك فــي خطر.
كيــف يتعامــل المــرء مــع هــذا النــوع مــن الضغــط ومــا يحملــه مــن تحديــات؟
باشــراحيل :قبــل أن أجيــب علــى هــذا الســؤال ،اســمح لــي أن أضيــف عنصــرا ً
إلــى المعادلــة :االســتقاللية الماليــة ،فهــي تعــ ّد إحــدى المشــاكل الكبــرى
للصحــف .فالمعضلــة هنــا فــي اليمــن أن العديــد مــن الصحــف ال تملــك نظامـا ً
ماليـا ً فعــاالً ،هــذا إذا امتلكــت واحــدا ً فــي األســاس .فتمويــل الصحيفــة عنصــر
أساســي فــي اســتمرارها ونزاهتهــا .فاســتقاللية “األيــام” كانــت متوقفــة علــى
ذلــك .وقــد أجرينــا العديــد مــن ورش العمــل للصحــف حــول هــذه المســألة ،كان
الهــدف منهــا شــرح أهميــة االســتقاللية وكيفيــة تحقيقهــا علــى الصعيــد المالــي.
فــا يمكــن أن تصنّــف مســتقالً ،كصحيفــة أو كمؤسســة إعالميــة ،إن لــم تكــن
مســتقالً مالي ـاً.
واآلن بالعــودة إلــى ســؤالك حــول التضحيــات .األمــر شــاق فــي الواقــع ،فأنــت
تدفــع ثمنـا ً باهظـاً .كصحافــي فــي اليمــن ،تواجــه ضغطـا ً عاطفيـا ً هائـاً ،ليــس
أنــت وحــدك بــل عائلتــك أيضـاً .فعائلتــي مثـاً ،كانــت تعيــش تقريبـا ً فــي ظــل
إقامــة جبريــة مــن العــام  2008حتــى .2012
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نتيجــة لذلــك ،اضطــررت إلــى تعليــم أوالدي فــي المنــزل .وقــد كان التهديــد
باختطافهــم موجــوداً .كمــا أن الهجمــات علــى األمــاك كانــت أمــرا ً شــائعاً .ففــي
العــام  ،2010شــنت الحكومــة هجومـا ً غيــر مســبوق علــى منزلنــا .كنّــا نعيــش
تحــت التهديــد الدائــم ،ففــي العــام نفســه شــنت الحكومــة أيضـا ً حملــة عســكرية
علــى صحيفتنــا اســتخدمت فيهــا المدافــع والقنابــل الصاروخيــة (آر بــي جــي)،
واألســلحة الثقيلــة ض ـ ّد مج ّمعنــا .وحاصــرت القــوات الحكوميــة مطبعتنــا ولــم
تســمح بإدخــال أو إخــراج أي شــيء .صــادروا شــحنات الصحيفــة المطبوعــة
فــي مينــاء عــدن مــن دون أي تبريــر أو غطــاء قانونــي .كان ذلــك بمثابــة
عمليــة عســكرية حقيقيــة .فــي الخالصــة ،هــذا مســتوى العنــف الــذي كان علينــا
التعامــل معــه.
عــواد جمعــة :هــذا خطيــر جــداً .معظــم الصحافيين معتــادون دخــول المعتقالت
والخــروج منهــا ولكـ ّ
ـن هــذا شــيء مختلــف تمامـاً .مــا هــي إجــراءات الحمايــة
التــي اتخذتموها؟
باشــراحيل :عملــت معنــا فــرق قانونيــة ،ووقــف الجمهــور إلــى جانبنــا .هــذه
أمــور أساســية ألي صحافــي .الطريقــة الوحيــدة التــي يمكنــك حمايــة نفســك
بهــا هــي أن تضمــن الحصــول علــى حمايــة مــن الجمهــور .وهــذا يأتــي نتيجــة
دفاعــك عــن مصالحهــم .لقــد حظينــا بدعــم شــعبي واســع فــي اليمــن .جميعهــم
تكتّلــوا حولنــا وهــو مــا قلّــص ش ـدّة حملــة القمــع الحكوميــة ضدّنــا.
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يافطة مؤيدة لحرية التعبير تظهر فيها صورة رئيس تحرير صحيفة األيام هشام باشراحيل.

الصحافة كخدمة عامة
باشــراحيل :أحــد األدوار الرئيســية لإلعــام المســتقل هــو مراقبــة أداء الحكومة
وكتابــة التقاريــر حولــه والمســاهمة جوهريــا ً فــي ضمــان محاســبتها .فــي
الخالصــة ،يجــب أن يحمــي اإلعــام مصالــح النــاس ويبــرز مــا الــذي يجــري
فــي المجتمــع وفــي الســلطة التنفيذيــة والقضــاء والســلطات التشــريعية .إذا قمــت
بمــا فــي وســعك لتغطيــة هــذه المجــاالت بصــدق ومــن دون انحيــاز ،ســتبني
عالقــة جيــدة مــع الجمهــور .ســتحظى باالحتــرام وبالحمايــة حيــن تحتاجهــا.
عــواد جمعــة :هــذه نقطــة حساســة ألننــا غالب ـا ً مــا ننظــر إليهــا مــن منظــار
آخــر ،فالعديــد مــن الصحافييــن فــي العالــم العربــي أو علــى األقــل الذيــن مــا
زال لديهــم تأثيــر ،مقربــون مــن الحكومــة.

36

الصحافة يف زمن الحرب

ّ
ولكــن الصحافييــن المقربيــن مــن الحكومــة ال يحظــون
باشــراحيل :نعــم
باحتــرام الجمهــور .صحيــح أنهــم معروفــون جــدا ً ولكنّنــا نســ ّميهم “حاشــية
الحكــم” .وفــي المقابــل ،أعتقــد أن لدينــا صحافييــن مســتقلين ممتازيــن ،يحظــون
باحتــرام المجتمــع وال ينتقــدون ألنهــم ببســاطة يحبــون االنتقــاد ،وإنمــا ألنهــم
يريــدون أن تتــم األمــور بشــكل صحيــح ،ال مــن أجــل الشــهرة بــل ســعيا ً لتحــل
القيــم الخيِّــرة بــدل الخاطئــة فــي المجتمــع .هــذه خدمــة عامــة .وأعتقــد ّ
أن هــذا
مــا يجــب أن تكــون عليــه الصحافــة.
عــواد جمعــة :جميــل كيــف عبّــرت عــن ذلــك .أنــت تبنــي خطابــك علــى
الفضائــل والواجبــات والمســؤوليات المدنيــة .كيــف يمكــن تطبيــق ذلــك فــي
اليمــن وفــي الشــرق األوســط بشــكل عــام؟
باشــراحيل :ســتعثر دائم ـا ً علــى صحافييــن ناجحيــن يقومــون بالصــواب فــي
كل بلــد فــي العالــم العربــي .ولألســف ســتجدهم أيض ـا ً يتعرضــون للقمــع مــن
جانــب حكوماتهــم .ولكــن ال يجــب أن يحبــط ذلــك عزيمتهــم ،بــل يجــب مواصلة
الدفــع باتجــاه تحقيــق درجــة أعلــى مــن الحريــة ال ســيما فــي ظــل مــا يحصــل
اآلن فــي العالــم العربــي .نحــن علــى شــفير تغييــر كبيــر فــي البنــى االجتماعيــة
والحكوميــة .ومــن المتوقــع أن نــرى إصالحــات ســريعة وعميقــة نتيجــة مــا
يجــري فــي العالــم العربــي وجهــود الصحافييــن الذيــن ينــادون بتوحيــد كلمــة
الحــق.

تغطية الحروب األهلية
عــواد جمعــة :مقارنــة بفتــرة مــا قبــل الربيــع العربــي ومــا قبــل الثــورات ،حــدد
أمــرا ً أو أمريــن شــهدتَ تغييره/همــا الجــذري بشــكل خــاص فيمــا يتعلّــق بــدور
الصحافييــن والبيئــة التــي يعملــون فيهــا؟
باشــراحيل :حســناً ،قبــل الثــورات العربيــة ،كان لدينــا أنظمــة مســتبدّة ،بشــكل
ي .حتــى فــي اليمــن التــي تفاخــرت بالديمقراطيــة والحريــة؛ كان لدينــا
أساس ـ ّ
طاغيــة .غيــر أن الربيــع العربــي جعلنــا نتبنّــى أســلوبا ً فــي تغطيــة مــا يجــري
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فــي الشــارع كأننــا نغطــي حربـا ً أهليــة .التغييــر الــذي حصــل هــو أننــا انتقلنــا
مــن تغطيــة اإلصــاح والفســاد اللذيــن يعتبــران موضوعيــن عادييــن لمجتمــع
مســتقر ،إلــى تغطيــة الحــرب .غيــر أن الحــرب ســتنتهي دائمـا ً وعندهــا ســنبدأ
التركيــز مــن جديــد علــى أداء الحكومــة .بالطبــع ،خــال هــذه الحــرب يدفــع
الصحافيــون ثمنــا ً باهظــاً .علــى ســبيل المثــال فــي اليمــن أغلقــت جميــع
الصحــف .وصحيفتــي كادت تد ّمــر بالكامــل فــي العــام  2015ونحــن نعيــد
بناءهــا ببــطء .هــذا ثمــن ملمــوس تدفعــه بســبب الحــرب األهليــة .غيــر أنهــا
مرحلــة مؤقتــة أو وضــع مؤقــت ولــن تصبــح حالــة دائمــة.
عــواد جمعــة :قلــت شــيئا ً مهم ـا ً جــدا ً أرغــب فــي التوقــف عنــده ألنــه أساســي
فرقــت بيــن الصحافــة فــي ظــل ظــروف طبيعيــة وهــي
لهــذا الكتــاب .فقــد ّ
بالنســبة إليــك تر ّكــز بشــكل خــاص علــى محاســبة ســلطات الدولــة وبيــن مــا
تصفــه “تغطيــة حربيــة” .هــل يمكنــك أن تشــرح الفــرق فــي الديناميكيــات فــي
ـص التغطيــة اإلعالميــة؟
مــا خـ ّ
باشــراحيل :خــال االنقــاب فــي اليمــن ،فــي العــام  ،2015وبــدء الحــرب،
لــم يكــن مــن حكومــة لننتقدهــا .لــم يكــن مــن ســلطة تنفيذيــة وال قضائيــة وال
تشــريعية لننتقدهــا .فالنظــام بر ّمتــه كان فــي حالــة فوضــى عارمــة .ومعظــم
أعضــاء الحكومــة كانــوا إمــا مختبئيــن أو اضطــروا للفــرار خــارج البــاد .ولــم
يكــن النــاس مهتميــن ســوى بمتابعــة ســير المعــارك التــي يخوضهــا الجيــش.
فقــد أرادوا مثـاً أن يعرفــوا مواقــع مختلــف القــوى المتحاربــة :إلــى أي مــدى
تقدّمــت وكيــف ســيؤثر ذلــك عليهــم؟ هــذا مــا شــغل بــال النــاس حينهــا .لذلــك
فأنــت تجبــر علــى هــذا النــوع مــن التغطيــة بفعــل الديناميكيــات مــن حولــك،
مــن دون أن يكــون لــك الخيــار .وهــذا النــوع مــن التغطيــات كان خطيــرا ً دائمـا ً
ـردون حيــن
وإلــى أقصــى الحــدود .وفــي حالتــي ،كان أول شــيء فعلــه المتمـ ّ
ســيطروا علــى المنطقــة التــي أســكن فيهــا ،هــو طــرق بابنــا .طبعـا ً لــم نكــن فــي
المنــزل ولكنّهــم كانــوا يبحثــون عنّــا .فقــد كان البحــث عــن الصحافييــن أولويــة
بالنســبة إليهــم حيــث اعتقلــوا وعاقبــوا الكثيريــن .وحتــى اآلن ،مــا زال العديــد
منهــم معتقليــن فــي صنعــاء بســبب مهنتهــم .كنّــا بالفعــل الضحايــا األوائــل ألن
الصحافييــن كانــوا دائم ـا ً األضعــف واألســهل لالســتهداف .وفــي كل مجتمــع،

38

الصحافة يف زمن الحرب

وفــي كل دولــة ،الصحافيــون هــم أول مــن يســتهدف عنــد انــدالع الحــروب.
عــواد جمعــة :غالبـا ً مــا يكــون ثمــة العبــون عــدة فــي أي نــزاع ،فكيــف يبقــى
المــرء “متوازنـاً” إذا صــح التعبيــر؟
باشــراحيل :وجــدت مــن المفيــد أن أكتــب عــن اإلشــكاالت علــى األرض حيــن
تحصــل .فأنــت تغطــي فقــط مــا يجــري فــي تلــك اللحظــة مــن دون إضافــة
تحليــل .فــي الحــرب وأثنــاء تغطيتهــا ،لــن يكــون طرفــا المعادلــة متوفّريــن
أمامــك .وككائــن بشــري ،إذا تعرضــت بلدتــك للغــزو ،ال يمكنــك أن تنفصــل
عاطفي ـا ً بالكامــل .لذلــك أجــد مــن المفيــد أن أكتــب ع ّمــا يجــري علــى األرض
بأقصــى درجــة ممكنــة مــن الصــدق.
عــواد جمعــة :انطالقـا ً مــن كونــي غطيــت حروبـا ً أيضـاً ،صحيــح أنــت تــرى
نصــف المعادلــة ألنــك دائمــا ً وراء خــط دفاعــي مــا .ولكــن حتــى فــي ذلــك
الجــزء تواجــه الكثيــر مــن التحديــات .هــل يمكــن أن تخبرنــا عــن بعــض هــذه
التحديــات فــي حالتــك؟
باشــراحيل :نعــم ،عنــد تغطيــة الحــرب األهليــة (في اليمــن) واجتيــاح الحوثيين/
قــوات صالــح لعــدن ،أصعــب مــا شــاهدته كان جثــث األطفــال في المستشــفيات.
الجثــث علــى الطرقــات ،المنــازل المد ّمــرة ـ هــذه كانــت أنــواع الصــور التــي
ي أثــرا ً عاطفيــا ً هائــاً .فأنــت تف ّكــر فيهــا
ال تفــارق بالــي والتــي تركــت لــد ّ
بشــكل دائــم وليــس ســهالً أبــدا ً التعامــل معهــا .فــي عــدن ،فــي نيســان/أبريل
وأيار/مايــو  ،2015لــم يكــن لدينــا كهربــاء وكان علينــا أن نخــرج ونخاطــر
تطوعنــا فــي المستشــفيات
للحصــول علــى المــاء والطعــام ألطفالنــا .كمــا ّ
محاوليــن مســاعدة النــاس .كان صعبـا ً جــدا ً رؤيــة المــوت والدمــار مــن حولنــا،
صعــب جــداً.
عــواد جمعــة :أثنــاء العمــل وراء خطــوط الدفــاع ،ثمــة تحديــان .األول هــو
كيــف ينظــر إليــك الطــرف اآلخــر فــي ظــل عــدم قدرتــك علــى الوصــول إلــى
المنطقــة التــي تخضــع لســيطرته .والثانــي هــو توقعــات الجيــش الــذي تعمــل
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مــن وراء خطوطــه الدفاعيــة .فهــو يتوقــع أن تهلــل لــه .كيــف تتعامــل مــع هــذه
التحديــات؟
باشــراحيل( :يقــول ضاحــكاً) أعجبنــي كيــف وصفــت األمــر .بالعــودة إلــى
اليمــن ،إن كنــت فقــط تكتــب عــن أحــداث واقعيــة علــى األرض مــع اســتمرار
الحــرب ،وإن فعلــت ذلــك فقــط فأنــت تســدي خدمــة عظيمــة للجمهــور .عليــك
التركيــز علــى مــا يجــري مــن وجهــة نظــر إنســانية ومــن وجهــة نظــر النــاس
الذيــن يعيشــون فــي تلــك المنطقــة .فالواجــب األول للصحافــي ليــس تجــاه
الفصائــل المتحاربــة .فأنــت ال تحــاول أن تكــون مــع طــرف دون آخــر ،بــل
عليــك أن تكــون دائمـا ً فــي صــف النــاس الذيــن يقفــون علــى الحيــاد وفــي صــف
المدنييــن.
عــواد جمعــة :ولكــن حيــن تقــول لــك المجموعــة المتمــردة أو القــوة المنتشــرة
علــى األرض التــي تعمــل فيهــا ،مث ـاً “لمــاذا ال تس ـ ّمي النــاس الذيــن يقتلــون
علــى أرضنــا شــهداء؟” أو “ال تنشــر عــدد الضحايــا اليــوم ،ألنــه مرتفــع جــداً”.
وأنــا شــخصيا ً واجهــت الموقفيــن أثنــاء تغطيتــي فــي العــراق وراء خطــوط
دفــاع القــوات الكرديــة .كيــف تواجــه هذيــن الموقفيــن؟

مقاتــل مــن المواليــن للحكومــة يجلــس فــي مؤخــرة شــاحنة عســكرية خــال اشــتباكات مــع الحوثييــن
فــي مدينــة تعــز ،اليمــن .حزيران/يونيــو  ،2017رويتــرز ،أنيــس مهيــوب.
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باشــراحيل :كصحافــي ،أنــت دائمـا ً محــاور مميــز تتمتــع بمهــارات اإلقنــاع فــي
الحديــث مــع النــاس .يمكنــك دائمـا ً أن تقنعهــم (متمــردون أو قــوات حكوميــة)
بالفائــدة الكبيــرة لمــا تقــوم بــه حتــى مــن وجهــة نظرهــم .مثـاً ،ســاعدني هــذا
ي
كثيــرا ً فــي العــام  2015حيــن أبلغــت مقاتلــي المقاومــة (فــي اليمــن) أن علـ ّ
أن أكتــب تقريــرا ً ع ّمــا يجــري علــى األرض غيــر أنهــم رفضــوا بح ّجــة أن ذلــك
سيكشــف عملياتهــم وهــو أقصــى مــا يخيفهــم .غيــر أنّــي اســتطعت إقناعهــم بــأن
العالــم ســيأتي لمســاعدتهم إذا كشــفنا ع ّمــا يجــري علــى األرض.
ولكــن لألســف ،حيــن تالحقــك إحــدى هــذه الفصائــل ،ســيكون الوقــت قــد حــان
لالختبــاء .ال يمكنــك أن تتخــذ موقفــا ً صداميــا ً أو موقفــا ً قانونيــا ً فــي فتــرة
الحــرب .فــا يوجــد قوانيــن تحميــك ،وال شــيء يمكــن أن يوقفهــم عــن إطــاق
النــار عليــك فــورا ً إلســكاتك.
عــواد جمعــة :هــل يمكنــك أن تخبرنــا عــن موقــف مــا حصــل معــك مؤخــرا ً أو
موقــف بــارز واجهتــه؟
باشــراحيل :ثمــة نقطــة فــي كريتــر (مديريــة فــي عــدن ،اليمــن) حيــث كان
المقاومــون يقاتلــون قــرب المصــرف المركــزي .كنــت وراء خطــوط دفاعهــم
محــاوالً إجــراء تغطيــة إخباريــة .كانــوا حينهــا يحاولــون ثنيــي عــن القيــام بذلــك
إالّ أننــي أخبرتهــم أنــه إن لــم تنشــر قصتهــم لــن يعــرف أحــد أنهــم خاضــوا
قتــاالً هنــا .واســتغرقت المفاوضــات بيننــا حوالــي الســاعتين قبــل أن يســمحوا
لــي بإجــراء التغطيــة .التقطــت صــورا ً للمنطقــة وكانــت تغطيــة جيــدة فــي
النهايــة حيــن تــم بثّهــا.
عــواد جمعــة :الحقيقــة أن هنــاك ثالثــة أو أربعــة أطــراف رئيســية يتقاتلــون فــي
اليمــن .وجميعهــم يتعارضــون بشــدة .وأنــا ال أســتطيع أن أجــد مثــاالً ملموس ـا ً
علــى كيفيــة النجــاح فــي عــدم إغضــاب أي منهــم فــي أي تقريــر نكتبــه.
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باشــراحيل :ثمــة مثــال آخــر هــو مؤتمــر الحــوار الوطنــي .6فقــد اعتمدنــا
مقاربــة واقعيــة جــدا ً فــي تغطيــة هــذا النــوع مــن األحــداث بــدالً مــن التحليــل
أو الســياق .فقــد كنــا ّ
نغطــي فقــط مــا يجــري فــي البرلمــان ،بحيــث كنــا نعــرض
مواقــف كل حــزب أو طــرف مــن المســألة ونصــف الســجاالت بيــن البرلمانييــن
خــال المــداوالت .يمكنــك القــول إنهــا كانــت تغطيــة وصفيــة يجريهــا شــخص
يجلــس علــى شــرفة المجلــس يصغــي لمــا يجــري فــي أروقتــه.
فــي هــذه األجــواء ،عملنــا كباقــي وكاالت األنبــاء األخــرى .فقــد كانــت سياســة
صحيفتنــا تقــوم علــى عــدم نشــر رأي مــن أي نــوع كان عنــد تغطيــة األخبــار.
فالــرأي لكتّــاب العمــود فــي الصحــف .وإذا أردت نشــر رأيــك ،ليــس عليــك إالّ
أن تكتــب عمــوداً.
عــواد جمعــة :بالعــودة إلــى نقطتــك حــول تغطيــة الحــوار الوطنــي ،أي مقاربــة
اعتمدتم؟
شــاركت فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي .كانــت تجربــة انطبعــت بتضــارب
اآلراء .فمعظمنــا نحــن الجنوبيــون إن لــم يكــن جميعنــا ،كنــا ضــد الحــوار
الوطنــي ألنــه يفــرض التحــدث والتفــاوض مــع الشــمال .وكانــت صحيفتنــا
تــرزح تحــت ضغــط هائــل مــن الجمهــور نتيجــة تغطيتنــا اإلخباريــة المســتقيمة
والمباشــرة .فنحــن لــم نكــن نهلــل للجنــوب بــل ننشــر الحقائــق .بعــض النــاس
فــي الجنــوب نظــروا إلينــا علــى أننــا خونــة .وفــي تلــك الفتــرة نظمــت تظاهرات
فــي عــدن وجميــع أنحــاء الجنــوب ضــد الحــوار الوطنــي فــي حيــن التــزم
الشــماليون الصمــت حيالــه ولــم يدافعــوا عنّــا بســبب مشــاركتنا .حيــن نشــرنا
وقائــع الحــوار الوطنــي وقــرأ النــاس الوثائــق التــي عرضناهــا خاللــه ،أدركــوا
الحاجــة إلــى التحــدث إلــى الطــرف اآلخــر .اليمــن مجتمــع منقســم جــدا ً وكل
شــيء فــي الجنــوب يقــاس بنــاء علــى االنقســام فــي الشــمال .غيــر أن النــاس
بــدأوا يدركــون أن ال ضيــر فــي الحــوار أبــداً .المصداقيــة التــي اكتســبناها
 6مؤمتــر الحــوار الوطنــي شـكّل عمليــة الحــوار االنتقاليــة التــي جــرت يف فنــدق «موفنبيــك» يف صنعــاء ،اليمــن مــن  18آذار/
مــارس  2013حتــى  14كانــون الثاين/ينايــر  ،2014كجــزء مــن جهــود املصالحــة لحــل األزمــة اليمنيــة .وقــد تــم االتفــاق عــى
رشوط املصالحــة مــن دون النجــاح يف تنفيذهــا مــا قــاد إىل نجــاح الحوثيــن والقــوات املواليــة للرئيــس املخلــوع عــي عبــد اللــه
صالــح يف االنتقــال إىل صنعــاء وتنفيــذ انقــاب عــى الرئيــس عبــد ربــه هــادي منصــور وحكومتــه.
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مــن تغطيــة الحــوار الوطنــي عــززت ثقتنــا فــي التعبيــر عــن وجهــات نظرنــا.
وشــ ّكلت تغطيــة الحــدث لحظــة مفصليــة فــي مســيرتي كصحافــي .ولكــن
لألســف انتهــى الحــوار بشــكل كارثــي كمــا نعلــم جميعــا ً ووقــع اليمــن فــي
الفوضــى.

مؤيــدون لحركــة الجنــوب يتظاهــرون ضــد قــرارات أصدرهــا الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي
قضــت بعــزل مســؤولين رفيعــي المســتوى مقربيــن مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن بينهــم محافــظ
عــدن عيــدروس الزبيــدي .اليمــن أيار/مايــو  .2017رويترز/فــواز ســلمان/صورة ملــف

سالمتك أولوية
عــواد جمعــة :لنعــد إلــى العــام  ،2015حيــن وقــع االنقــاب .هــل غــادرت أو
بحثــت عــن مــكان لالختبــاء ألنــك تلقّيــت تحذيــرات بــأن المتمرديــن يبحثــون
عنــك؟
باشــراحيل :نعــم .حيــن جــاؤوا يبحثــون عنّــا فــي العــام  ،2015كنــت فــي
منــزل جــاري (يقــول ضاحــكاً) ألننــا علمنــا أنهــم قادمــون للبحــث عنّــي .كنــت
مختبئـاً .وكنــا نســتطيع رؤيتهــم مــن النوافــذ حيــن اقتربــوا .ولكــن الحقـا ً بلغــت
األمــور حــدا ً دفعنــي إلــى مغــادرة عــدن لشــهرين .انتقلــت إلــى منطقــة نائيــة
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فــي حضرمــوت تســيطر عليهــا “القاعــدة” .لذلــك تدهــور وضعــي مــن ســيئ
إلــى أســوأ .7
عــواد جمعــة :يقودنــي هــذا إلــى ســؤال عــن النصائــح العمليــة للصحافييــن
الذيــن قــد يواجهــون الوضــع ذاتــه؟ هـ ّـا أخبرتنــا عــن الخطــوات التــي قمــت
بهــا للهــرب مــن الخطــر القائــم؟ وكيــف طاوعــك ضميــرك للفــرار إلــى منطقــة
تســيطر عليهــا “القاعــدة”؟
باشــراحيل :الصحافيــون لديهــم دائم ـا ً امتيــاز امتــاك الكثيــر مــن المعلومــات
لذلــك عليهــم القيــام بخيــارات ذكيــة .فالحفــاظ علــى األمــن الذاتــي يجــب أن
يكــون دائمـا ً أولويــة فــي أي وضــع كان .وهــو مــن أول األمــور التــي تتعلّمهــا
حيــن تــدرس الصحافــة أو حيــن تمارســها مــع مؤسســة إعالميــة جيدة .ســامتك
فــي رأس قائمــة األولويــات .وكان الفــرار إلــى حضرمــوت فــي ذلــك الوقــت
ـرين.
أهــون الشـ ّ
عــواد جمعــة :إذا نظرنــا إلــى اليمــن وســوريا ،نالحــظ أن مفهــوم الحمايــة
الذاتيــة مفقــود لــدى الكثيــر مــن الصحافييــن ال ســيما الذيــن ال يعملــون لصالــح
إعــام عريــق .لذلــك مــا الرســالة التــي توجههــا والنصائــح التــي تعطيهــا
للصحافييــن القادميــن مــن إعــام خارجــي تقليــدي وعريــق؟
باشــراحيل :كصحافــي ،أرى مــن الحكمــة دائمــا ً أالّ أكــون تحــت األضــواء
ـرج .فنحــن نحتــاج إلــى
فــي البيئــة التــي أعمــل فيهــا .عليــك أن تراقــب كمتفـ ّ
تغطيــة المناطــق التــي تشــهد معــارك .فعلــى ســبيل المثــال ،أغلقــت مؤسســتي
اإلعالميــة خــال الحــرب األهليــة فــي عــدن ولكنّــي اســتطعت تغطيــة األحــداث
اليوميــة لصالــح العديــد مــن المؤسســات اإلعالميــة بينهــا “الجزيــرة” وهيئــة
اإلذاعــة البريطانيــة “بــي بــي ســي” .نحتــاج أن نكشــف الحقيقــة ولكــن ليــس
علــى حســاب حياتنــا .لذلــك خــذ محيطــك دائمـا ً فــي االعتبــار ،كــن كتومـا ً مــن
دون أن تثيــر جلبــة مــن حولــك ،فــا أحــد يجــب أن يســتدعي المتاعــب إليــه.
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/yemeni-forces-capture-al-qaeda-stronghold-hadramout-160426155300044.html 7
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عــواد جمعــة :كيــف ّ
غطيــت النــزاع فــي الســنوات الســتة الماضيــة بعــد الثورة؟
كيــف ّ
غطيــت حصــار تعــز ،والوضــع فــي صنعــاء والمعــارك بيــن الســعودية
والحوثييــن علــى الحــدود؟ فأثنــاء تغطيــة هــذه األحــداث ســتواجه حتمـا ً الكثيــر
مــن األلغــام بالمعنــى المجــازي .كيــف نجحــت فــي تغطيتهــا مــن دون أن
تصبــح فــي عــداد الضحايــا؟
باشــراحيل :مــن وجهــة نظــري ،مــا نفعلــه كمؤسســة ،بســيط جــداً .الصحافيــون
مــن صنعــاء مثــاً ،يعملــون ويراســلون مــن هنــاك .فهــم يعرفــون منطقتهــم
لذلــك يســتطيعون التعامــل مــع الالعبيــن علــى األرض أفضــل مــن أي شــخص
قــادم مــن عــدن أو تعــز .ونحــن ال ننشــر مســاهماتهم مذيّلــة بأســمائهم الحقيقيــة.
وال نســتخدم أبــدا ً أســماء الصحافييــن فــي حالــة الحــرب .واألمــر نفســه ينطبــق
علــى المناطــق الســاخنة .نحــاول أن نعطــي جميــع األطــراف فرصــة التعبيــر
قــدر اإلمــكان وهــو أمــر دائمــا ً مــا يكــون شــبه مســتحيل .أحيانــاً ،ال ننشــر
ـرد شــعورنا بأنهــا ستشــكل خطــرا ً علــى صحافيينــا .ولكــن
قصــة صحافيــة لمجـ ّ
فــي الوقــت نفســه ،علينــا أن نحــاول أن نكــون متوازنيــن قــدر اإلمــكان.
عواد جمعة :هل واجهت مسألة الرقابة والرقابة الذاتية في عملك؟

مســلحون مؤيــدون لجماعــة الحوثــي يتظاهــرون ضــد إعــان الرئيــس اليمنــي تمديــد حالــة الطــوارئ
ودعــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية .اليمــن12 ،
أيار/مايــو  .2017رويتــرز ،محمــد الصياغــي.
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عواد جمعة :هل واجهت مسألة الرقابة والرقابة الذاتية في عملك؟
باشــراحيل :اســمح لــي أن أخبــرك بأمــر مــا عــن الرقابــة الذاتيــة :مــن األفضــل
ي قصــة مــن ثالثــة أجــزاء تنشــر علــى ثالثــة أيــام مــن أن يكــون
أن يكــون لــد ّ
لدينــا قصــة كبيــرة واحــدة فــي يــوم واحــد .مثـاً ،تغطيتنــا لتفجيــر “يــو إس إس
كــول” فــي عــدن  8كانــت حدثـا ً يوميـاً .فقــد كان لدينــا الكثيــر مــن المعلومــات
المضــرة للحكومــة .وقررنــا عــدم نشــر كل المعلومــات دفعــة واحــدة .عليــك أن
تتنبّــه إلــى التداعيــات القانونيــة لذلــك وإلــى مــا يمكــن أن يفعلــه الطــرف اآلخــر
لــك .فليــس مستســاغا ً أن تغلــق الصحيفــة بســبب مقالــة واحــدة .كان األفضــل
لنــا علــى المــدى الطويــل نشــر المعلومــات تدريجيـاً .فالحكومــات فــي الشــرق
األوســط عمومـا ً أقــل حساســية تجــاه هــذا النــوع مــن المنشــورات ال ســيما فــي
اليمــن .إذا نشــرت تدريجيـاً ،فقــد يشــيحون النظــر فــي االتجــاه المعاكــس .أمــا
إذا نشــرت كل شــيء دفعــة واحــدة ،قــد تصبــح معركــة قانونيــة وحتــى معركــة
يتــأذى فيهــا النــاس.
عــواد جمعــة :كيــف يخــوض الصحافــي الشــاب غمــار كل ذلــك؟ مــا هــي
الخطــوات العمليــة التــي تنصــح الصحافييــن الشــباب الذيــن دخلــوا إلــى هــذا
المجــال حديثــاً؟
باشــراحيل :األمــر معقّــد جــدا ً خصوصــا ً عندمــا تتعامــل مــع أشــخاص فــي
الســلطة ال يؤمنــون بحريــة التعبيــر وال يؤمنــون بأنهــم عرضــة للمحاســبة
علــى مــا يرتكبونــه .هنــا يأتــي دور الصحافييــن األكثــر حنكــة .عليهــم توجيــه
الصحافييــن األصغــر ســنا ً الذيــن انضمــوا حديثــا ً إلــى وســيلة إعالميــة مــا.
أعتقــد أن لدينــا واجــب تدريــب الصحافييــن الجــدد ومواصلــة تدريبهــم
باســتمرار علــى كيفيــة العمــل ضمــن مجتمعاتنــا .األمــر مختلــف فــي اليمــن
ع ّمــا هــو فــي دول أخــرى .كل دولــة لهــا خصوصيّــة معينــة .التــزام الحيطــة
والحــذر والصبــر صفتــان جيدتــان ومطلوبتــان دائمـاً .الصحافــة ليســت فقــط أن
تنشــر األخبــار العاجلــة وأن تكــون س ـبّاقا ً فــي النشــر ،بــل هــي العمــل بشــكل
متّســق ووضــع الحقيقــة قبــل كل شــيء .فــإن كنــت متّســقا ً وصادق ـاً ،ستكســب
ثقــة القــراء أو المشــاهدين وهــذه الثقــة هــي بالضبــط مــا يميّــز المؤسســات
http://edition.cnn.com/2013/09/18/world/meast/uss-cole-bombing-fast-facts/ 8
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والصحــف والمنظمــات اإلعالميــة المرموقــة عــن غيرهــا.

اإلعالم التقليدي واإلعالم االجتماعي في تغطية الحرب اليمنية
عــواد جمعــة :الحيطــة والحــذر واالتســاق والصــدق ..يبــدو األمــر مثاليـا ً جــدا ً
ال ســيما حيــن تف ّكــر فــي العصــر الرقمــي الــذي نحــن فيــه ومــا يصاحبــه مــن
أخبــار مزيفــة.
باشــراحيل :صحيفتــي “األيــام” أغلقــت فــي العــام  .2009وعــادت للظهــور
فــي العــام  .2014خــال تلــك الفتــرة تغيّــرت األجــواء فــي اليمــن .حصلــت
فــورة اإلعــام االجتماعــي وكل هــذه األجهــزة المحمولــة .وفجــأة أصبــح كل
مواطــن صحافي ـاً .ولكــن لألســف مــا يحصــل فــي اإلعــام االجتماعــي ليــس
صحافــة ،إنهــا شــائعات ال أســاس لهــا .فالصحافــي يعمــل بجــد للتحقــق مــن
مصــادره والتأكــد مــن أن القصــة صحيحــة قبــل النشــر .فالصحافــة ليســت أن
تتحــدث إلــى صديــق وتنشــر مــا دار بينكمــا .هــذا مــا يقدّمــه اإلعــام االجتماعي
فــي العديــد مــن الحــاالت .ولكــن ثقــة النــاس فــي اليمــن باإلعــام االجتماعــي
تزعزعــت فــي الســنتين األخيرتيــن .وهــا هــم اليــوم يبحثــون عــن صحافــة
متع ّمقــة مــن حيــث مصــادر المعلومــات.
عواد جمعة :هل يمكنك إعطاؤنا مثاالً على ذلك؟
باشــراحيل :نعــم“ ،األيــام” بنــت عالقتهــا مــع الجمهــور علــى الثقــة والصــدق.
كنــا الصحيفــة األكثــر مبيعـا ً فــي اليمــن حيــن أُغلقنــا فــي العــام  .2009حققنــا
مبيعــات لــم يحققهــا أحــد غيرنــا .كنــا نســيطر علــى  81%مــن الســوق فــي
عــدن ،وعلــى  78%تقريب ـا ً مــن الســوق فــي اليمــن ،لذلــك حيــن عدنــا فــي
ـر
العــام  ،2014اندفــع الجمهــور علــى الفــور نحــو شــراء “األيــام” .ولــم يمـ ّ
ســوى أســبوعين علــى اســتئناف النشــر حتــى بلغنــا مســتوى البيــع الســابق.
هــذه هــي الثقــة التــي كنــت أتحـدّث عنهــا .ال شــيء أكثــر أهميــة مــن أن يقــول
النــاس أن مــا ننشــره صحيــح ،وعندهــا تتغلــب علــى جميــع الصعــاب .حتــى لــو
أغلقتــك الحكومــة أو الجيــش ،لــن يأخــذ منــك أحــد هــذه الثقــة.
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عــواد جمعــة :نحــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نعيــش فــي
مجتمعــات شــديدة االنقســام .معظــم النــاس حزبيــون لذلــك أجــد مــن الصعــب
أن أفهــم حيــن تقــول إنهــم يبحثــون عــن الحقيقــة .انطباعــي الشــخصي وقــد
أكــون مخطئـا ً ولكــن علــى ســبيل النقــاش ،أن النــاس ال يريــدون الحقيقــة ،بــل
يرغبــون فــي معرفــة مــا هــو الصحيــح بالنســبة لهــم أو المقبــول مــن وجهــة
نظرهــم .هــل تتفــق مــع ذلــك؟
باشــراحيل :نعــم ،ولكنــك تتحــدث عــن أقليــة فــي المجتمــع .ففــي المجتمــع،
الغالبيــة مســتقلة وليســت حزبيــة وهــي تشـ ّكل الشــريحة األكبــر مــن جمهــورك.
وهــذا هــو الجمهــور الــذي يتنافــس عليــه جميــع الحزبييــن .لذلــك حيــن يكــون
لديــك شــعبية كمؤسســة إعالميــة ،ســيناضل الجميــع ليظهــروا ضمــن تغطياتــك.
وسيســعون جاهديــن لتزويــدك بوجهــات نظرهــم ليضمنــوا أن يتــم إبــراز رأيهم.
هــذا مــا حصــل مــع صحيفتــي .فقــد كانــت مختلــف األحــزاب السياســية تحــاول
أن تظهــر فــي كل عــدد لتنشــر آراءهــا علــى صفحاتنــا .وهــذا منحنــي موقع ـا ً
فريــدا ً بــأن أكــون نقطــة مركزيــة لــآراء .أمــا آرائــي السياســية وآرائــي
الشــخصية فــا تظهــر فــي تغطيتنــا اإلخباريــة .عليــك أن تكــون حيادي ـا ً جــدا ً
فــي األخبــار التــي تنشــرها .وهــو مــا سيكســبك شــعبية .فمث ـاً حيــن ّ
تغطــي
قضيــة سياســية عبــر عــرض وجهــات نظــر جميــع األحــزاب السياســية ،فأنــت
تمنــح الجمهــور إمكانيــة الوصــول إليهــا لقراءتهــا .وعندهــا يســتطيع الجمهــور
أن يشـ ّكل رأيــه الخــاص بشــكل مــدروس .هــذا بالضبــط مــا يجــب أن يناضــل
المــرء لتحقيقــه.
عواد جمعة :ما هو الرأي العام تُجاه “األيام” في مختلف أنحاء اليمن؟
باشــراحيل :فــي الجنــوب وجــزء كبيــر مــن الشــمال ،ينظــر إلينــا علــى أننــا
صحيفــة وطنيــة .أمــا فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،نعتبــر
أعــدا ًء .فــي الحــرب ال يمكنــك إرضــاء الجميــع ،ولكننــا نحــاول أن ننشــر
يزودوننــا بالمعلومــات
بعضـا ً مــن قصصهــم .ولكنّهــم ال يسـ ّهلون عملنــا  9وال ّ
https://www.nuj.org.uk/news/yemeni-journalists-syndicate-report-extensive-press-freedom/ 9
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أو األرقــام التــي تســمح لنــا بإيصــال وجهــة نظرهــم .10
عــواد جمعــة :إذاً ،عليــك دائم ـا ً أن تعمــل فــي الخفــاء  -هــذا إذا اســتطعت أن
تعمــل أساس ـا ً  -فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن؟
باشــراحيل :نعــم ،إنهــم غيــر ودوديــن مــع الصحافييــن .معظــم الصحافييــن
محتجــزون فــي معتقــات الحوثييــن فــي صنعــاء .ولكـ ّ
ـن ال يوجــد صحافيــون
فــي الســجون التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أو فــي الجنــوب.

مستقبل الصحافة في اليمن
عــواد جمعــة :إذا نظرنــا إلــى الصحافــة بشــكل عــام فــي اليمــن ،أيــن تــرى
دورهــا فــي الســنوات المقبلــة فــي ظــل الحــرب ومــن ثــم فــي فتــرة مــا بعــد
الحــرب؟
باشــراحيل :أعتقــد أننــا سنشــهد انحســار تغطيــة الحــرب فــي جميــع الصحــف.
وسنشــهد العــودة إلــى محاســبة الحكومــة ومــن فــي الســلطة .أرى الكثيــر مــن
الصحــف تختفــي ألنهــا غيــر قــادرة علــى الخــوض فــي مجــال الصحافــة
االســتقصائية .وفــي الوقــت الحالــي ،مــا تجــده فــي معظــم الصحــف والمواقــع
اإللكترونيــة فــي اليمــن هــو تغطيــة إخباريــة مع غيــاب للتحقيقات االســتقصائية.
هــذه األخيــرة كانــت تقليــدا ً فــي صحيفــة “األيــام” ولكــن العديــد مــن النــاس
ّ
ولكــن الصحيفــة التــي
يتجنبونهــا ألنهــا تكلّــف الكثيــر مــن المــال والوقــت.
تســتطيع التحـ ّـول إلــى التحقيــق االســتقصائي ســتصمد بينمــا ســتختفي الصحــف
الباقيــة .ولألســف ،مــع قــدوم اإلعــام الرقمــي ،ســتكون معركــة الصمــود هــذه
أصعــب.
عــواد جمعــة :نســمع الكثيــر مــن النــاس يشــيرون إلــى الصحافــة االســتقصائية.
كيــف تختلــف عــن األخبــار العاديــة والتغطيــة المع ّمقــة؟
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen 10
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باشــراحيل :الصحافــة االســتقصائية تأخــذ موضوع ـا ً مــا وتحــاول الحصــول
علــى كل المعلومــات ذات الصلــة مــن مصــادر متعــددة ومــن وجهــات نظــر
مختلفــة .وهــذا األمــر يســتغرق وقتـا ً طويـاً .فعليــك أن تــدرس جيــدا ً األوجــه
القانونيــة واالجتماعيــة للموضــوع الــذي تحقــق فيــه .ويجــب أن تكــون القصــة
الصحافيــة التــي تكتبهــا مبنيــة علــى بحــث وافٍ ومحقــق لكــي تتمكــن مــن
الدفــاع عنهــا بســهولة .فــي مؤسســتنا ،المجموعــة األكبــر التــي وظفناهــا كانــت
فــي قســم التحقيقــات االســتقصائية .هــذا القســم هــو األفضــل تمويـاً وتجهيــزا ً
وبصراحــة يحصــل فيــه معظــم العمــل الصعــب أيض ـاً .فإنتــاج تقريــر واحــد
يحتــاج إلــى الكثيــر مــن النــاس والكثيــر مــن العمــل .هــذا عمــل صعــب ولكنّــك
ستشــعر بالرضــى العميــق حيــن تــراه منشــورا ً ألنــك ســترى اإلنجــاز الــذي
حققتــه والفــرق الــذي يحدثــه عنــد النشــر .ومــن األمثلــة علــى ذلك فــي صحيفتنا
هــو التقريــر الــذي نشــرناه عــن الســجون الســرية فــي العــام  .1996فقــد تــرك
أثــرا ً كبيــرا ً وأحــرج الحكومــة وأدى بالتالــي إلــى إغــاق هــذه الســجون لفتــرة
خمــس ســنوات.
عــواد جمعــة :هــل يمكــن أن تعطــي بعــض النصائــح العمليــة للصحافييــن
الزمــاء بنــا ًء علــى خبرتــك؟
باشراحيل :أعتقد أن هذه أمور على جميع الصحافيين الشباب معرفتها:
الســامة تأتــي أوالً ،ثانيـا ً الصــدق ،ثالثـا ً نقــل الوقائــع كمــا هــي .رابعـا ً رأيــك
ال يهــم ،ألنــه ليــس الــرأي الصائــب الوحيــد.
ال تقــص أي رأي ،بــل أدرج جميــع اآلراء التــي تعــرض عليــك .رأي النــاس
المعنييــن هــو مــا يهــم .ابــدأ بالنــاس الذيــن تكرههــم أوالً عنــد إجــراء التحقيــق
االســتقصائي .بالنســبة لــي ،لطالمــا كرهــت الذهــاب إلــى المؤسســات الحكومــة،
ولكنّــي دائمـا ً بــدأت تقاريــري بهــا .وال تنــس القيــام بالعمــل القانونــي المطلوب.
اســتثمر فــي آلــة تســجيل ميدانيــة جيــدة ،وعلبــة فالشــات وكاميــرا جيــدة
وهاتــف محمــول صغيــر جــدا ً ـ ليــس مــن النــوع الالمــع الكبيــر ،فــا أحــد
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ـري فــي ســترتك حيــث
ســينتبه للهواتــف القديمــة .دائم ـا ً قــم بخياطــة جيــب سـ ّ
يمكنــك إخفــاء الفالشــات!
ليكــن لديــك دائمـا ً نســخ عــن هويتــك تعطيهــا عندمــا يطلــب منــك وإن رفضــوا
إعادتهــا لــن تكــون قــد خســرت الوثيقــة األصليــة .أنــا دائمـا ً أتــرك معــي نســخا ً
مــن هويتــي تتطابــق مــع األصليــة وأقدمهــا كمــا لــو كانــت بطاقــة عمــل (يقــول
ضاحــكاً) .فــي اليمــن خصوصــاً ،يمكنهــم احتجــاز هويتــك أينمــا كان وألي
ســبب كان.
كمــا عليــك أن تحتفــظ دائمــا ً بمبلــغ مــن المــال للطــوارئ ولكــن كــن حــذرا ً
علــى المــال.
تطــور آليــات المواجهــة الخاصــة بــك.
علــى المســتوى العاطفــي ،عليــك أن
ّ
نحــن جميعـا ً بشــر ولكــن عليــك دائمـا ً أن تحــاول أن تخــرج نفســك مــن القصــة
ال ســيما حيــن تكــون جــز ًء منهــا .حــاول أن تعــزل عواطفــك ،علــى األقــل
حيــن تغطــي حدثـا ً مــا .مــن الضــروري أن يكــون لديــك عــدة آليــات للمواجهــة.
ي ،أطفالــي هــم آليــة المواجهــة الخاصــة بــي.
بالنســبة إل ـ ّ
أخيــراً ،الصحافــي ال يتوقــف عــن التعلّــم أبــداً .عليــه أن يبنــي علــى تجــارب
اآلخريــن .وأنــا أقــول لجميــع الصحافييــن العامليــن فــي “األيــام” أن ينزلــوا مــن
أبراجهــم .أنتــم لســتم األفضــل فــي كل شــيء .هنــاك مــن هــو أفضــل منكــم فــي
مــكان مــا فــي العالــم .عليكــم أن تناضلــوا لتكونــوا مثــل هــذا الشــخص .هــذا
هــو الهــدف األساســي للتعلّــم.
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الفصل الثاني:
رغم الحواجز والمخاطر :تجربة منسقة صحافية
في غزة
أميرة أحمد حرودة
كانــت البدايــة مختلفــة .فأنــا فلســطينية ولــدت فــي ليبيــا عــام  1983حيــث
عاشــت عائلتــي فــي المنفــى .فبعــد تأســيس إســرائيل ه ّجــر العديــد مــن
الفلســطينيين مــن أرضهــم .وبلــغ عــدد مــن أجبــروا علــى المغــادرة بعــد حــرب
 47/48نحــو المليــون ،ومئــات اآلالف بعــد حــرب  .11.1967وبعــد نــزاع
متواصــل وانتفاضــات شــعبية ،وافقــت إســرائيل أخيــرا ً علــى الســماح لبعــض
الفلســطينيين بالعــودة إلــى أرضهــم مقابــل االعتــراف بدولــة إســرائيل.
فــي عــام  ،1993نشــأت الســلطة الفلســطينية بموجــب اتفاقيــات أوســلو .ومــع
بلوغــي الثالثــة عشــر ،في مطلــع العــام  ،1996أجريت أول انتخابــات للمجلس
التشــريعي الفلســطيني .وفــي العــام نفســه ،عــادت عائلتــي إلــى فلســطين وحينها
بــدأ فصــل مختلــف كليـا ً مــن حياتــي.
حيــن وصلــت إلــى غــزة ،لــم أجــد الحريــة التــي نعمــت بهــا فــي الخــارج .فآثــار
االحتــال تســللت إلــى جميــع مناحــي الحيــاة ،وتركــت ســنواته الطويلــة ،إلــى
حــد مــا ،أثــرا ً ســلبيا ً هائـاً علــى المجتمــع الغـ ّ
ـزي الــذي كان أكثــر انفتاحـا ً فــي
فتــرة ســابقة .لقــد د ّمــر االحتــال العســكري النســيج االجتماعــي.
كنــت أحلــم فــي طفولتــي بــأن أقــود طائــرة ،وأســافر بحريــة مــن بلــد إلــى آخــر،
ولكــن كل مــا تمنّيتــه وحلمــت بــه تالشــى حيــن عدنــا إلــى غــزة .فالمدينــة كانــت
محاطــة بإســرائيل مــن األرض والبحــر وحتــى مــن الجــو .أمــا علــى الصعيــد
 11موقع «فلسطني يف الذاكرة»( http://www.palestineremembered.com :تم الولوج إليه يف  4متوز/يوليو .)2017
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الشــخصي ،اصطــدم ســلوكي بالتقاليــد االجتماعيــة .وببســاطة لــم يســمح للفتيات
علــى مــا يبــدو بتحقيــق طموحاتهــن فــي ذلــك الوقــت .ولكنّــي لــم أقبــل ذلــك
الواقــع ،وقــد ولّــد صراعـا ً شــاقا ً بينــي وبيــن التقاليــد الســائدة.
فــي عــام  ،2000بــدأت العمــل مــع “تلفزيــون فلســطين” التابــع للحكومــة،
كمقدّمــة برنامــج لألطفــال .وكنــت أكتــب لصالــح مجلّتيــن جامعيتيــن .وخــال
جميــع أنشــطتي ،حاولــت أن أغيّــر الطريقــة التــي ينظــر فيهــا النــاس إلــى
الفتيــات والنســاء ،وأردت أن أقلّــص القيــود المفروضــة علينــا.
فــي الفتــرة الالحقــة وتحديــدا ً بيــن عامــي  2004و ،2005زارت غــزة العديــد
مــن المؤسســات الدوليــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية .وأمضيــت معظــم وقتــي
مــع الممثليــن عنهــا ،محاولــة فهــم وجهــة نظرهــم تجــاه بــادي وتجــاه النــزاع
الفلســطيني اإلســرائيلي .واكتشــفت أن معظمهــم لــم يكــن علــى اطــاع كاف بمــا
يجــري فــي منطقتنــا .وأدركــت بشــكل خــاص أنــه كان مــن الضــروري لفــت
نظــر وســائل اإلعــام األجنبيــة إلــى القصــص التــي ال يُســلّط عليهــا الضــوء
فــي غــزة .وفــي العــام  ،2005حيــن احتاجــت صحافيــة ألمانيــة مــن “ديــر
شــبيغل” إلــى منســقة محليــة ،لــم أتــردد فــي العمــل معهــا .أتاحــت هــذه التجربــة
لــي دخــول عالــم المراســلين الدولييــن .ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت تطويــر شــبكة
معــارف ،والتقيــت العديــد مــن الصحافييــن األجانــب اآلخريــن ،ألصبــح أول
منســقة صحافيــة فــي غــزة.
تتّســم تغطيــة الحــرب بالخطــورة بــكل المقاييــس .كمــا أن إرســال الصحافييــن
الدولييــن إلــى مناطــق حــرب أو نــزاع يع ـ ّد انتحــارا ً إذا لــم يكونــوا عارفيــن
بطبيعــة المنطقــة .وهــذا يعنــي أن يعرفــوا أمــورا ً أساســية مث ـاً :كيــف تدخــل
بلــدا ً معينـا ً مــن الجــو أو البــر؟ مــا هــي أماكــن اإلقامــة؟ بمــن يمكــن الوثــوق؟
ســيعرف عنــك ويصلــك بشــخصيات رئيســية علــى الســاحة السياســية؟
مــن
ّ
كيــف ســتتواصل مــع النــاس إن لــم تكــن تتحــدث اللغــة المحليــة؟ هــذه األســئلة
والكثيــر غيرهــا يمكــن أن يجيــب عنهــا زمــاء صحافيــون أو أصدقــاء .غيــر
أنــه فــي معظــم الحــاالت ،ال يمكــن إعــداد التقاريــر اإلخباريــة التــي ينشــرها
المراســل األجنبــي مــن منطقــة تشــهد حرب ـا ً مثــل قطــاع غــزة دون االســتعانة
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بالمنســقين الصحافييــن ،أي أولئــك األشــخاص الذين يســهلون عمــل الصحافيين
الذيــن يغطــون أحداثــا ً فــي بلــدان أجنبيــة .وقــد يكونــوا أحيانــا ً صحافييــن
محلييــن أو مترجميــن أو أشــخاصا ً لديهــم شــبكة معــارف ويتمتعــون بمعرفــة
جيــدة بالمنطقــة .بذلــك يكــون المنســق الصحافــي عيــون وآذان الصحافييــن
األجانــب الذيــن يعملــون خــارج نطــاق خبرتهــم .فيكــون هــؤالء األشــخاص
حلقــة وصــل بيــن الصحافييــن والقصــص التــي يغطونهــا والنــاس والمعــارف
الذيــن يحتاجــون إليهــم إلجــراء التغطيــة.

الحواجز الجندرية
ليــس ســهالً أن يكــون المــرء منســقا ً صحافيـا ً فــي غــزة ،فكيــف الحــال إذا كان
امــرأة؟! فإضافــة إلــى المســؤولية الكبــرى التــي ينطــوي عليهــا هــذا العمــل،
يولّــد وجــود امــرأة فــي هــذا الموقــع الكثيــر مــن األحــكام المســبقة .وفــي الواقع،
لــم يكــن النــاس يستســيغون العمــل مــع األجانــب ســيما ّ
وأن النــاس فــي تلــك
الفتــرة كانــوا يعتقــدون بأنهــم يخدمــون مصالــح إســرائيل .ولــم يتوقــف األمــر
عنــد ذلــك ،فعملــي معهــم حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل مســتنكر ثقافيـا ً كونــي
امــرأة .وبالفعــل حــاول معظــم أقاربــي إقنــاع والــدي بإيقافــي عــن العمــل .غيــر
أن والــدي فاجأهــم بــردة فعلــه إذ كان دائــم التشــجيع والدعــم ،وكان أحيانــا ً
يرافقنــي خــال ســاعات العمــل الليليــة أو يطلــب مــن شــقيقي ذلــك .الصحافــة
هــي مهنــة الرجــال فــي مجتمعــي ،كمــا أن بعــض النــاس فــي غــزة ال يصدقــون
عرضنــي
أننــا نحــن النســاء قــادرات علــى العمــل فــي هــذا المجــال .وبالفعــل ّ
أثبــت مــع الوقــت مجــددا ً
ّ
العمــل مــع صحافييــن رجــال للمضايقــات ولكنّــي
أننــي قــادرة علــى النجــاح حتــى فــي األوقــات التــي لــم ينجحــوا هــم فيهــا.
وغالب ـا ً مــا يغطــي التمييــز ضــد المــرأة حتــى اآلن علــى الجــدارة والقــدرات
التــي تتمتّــع بهــا.
ســقة صحافيــة ال يخلــو مــن الفوائــد فــي البيئــة التــي أعمــل
غيــر أن العمــل كمن ّ
فيهــا .فالنســاء يســتطعن الدخــول إلــى بعــض األماكــن والوصــول إلــى بعــض
ي
األشــخاص بشــكل أفضــل مــن الرجــال .علــى ســبيل المثــال ،مــن الســهل علـ ّ
الوصــول إلــى العائــات وجعــل النســاء واألطفــال يفتحــون قلوبهــم لــي .وهــذا
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ســقة صحافيــة فــي العــام  ،2005لــم يكــن مــن
تقــول أميــرة أحمــد حــرودة إنهــا حيــن بــدأت العمــل كمن ّ
نســاء أخريــات يعملــن فــي هــذا المجــال فــي غــزة .الصــورة مــن إدمــي فــان ريجــن.

يتطلــب تعاطفـا ً ورغبــة صادقــة فــي اإلصغــاء ،ولكــن لــو كنــت رجـاً ،مهمــا
ي كمــا لــو
بلغــت مــن التف ّهــم واإلنســانية ،لــن يقبــل بعــض النــاس التحــدث إل ـ ّ
كنــت امــرأة.
لحســن حظــي أيضـا ً أن زوجــي يدعمنــي كثيــرا ً ويســاندني فــي جميــع األوقــات
ـرض أحيانـا ً لالنتقــاد مــن المجتمــع لكونــه متزوجـا ً منّــي ويســمح
حتــى لــو تعـ ّ
ســقة صحافيــة .فالمجتمــع الغـ ّ
ـزي المحافــظ ،يعتبــر أن عائلتنــا
لــي بالعمــل كمن ّ
تكســر القوالــب االجتماعيــة ألن الرجــل (زوجــي) هــو الــذي يمكــث فــي المنزل
أزوده
ويرعــى األطفــال أثنــاء تغطيتــي الحــرب والنــزاع .إنــه ســندي ،ودائمـا ً ّ
بمعلومــات االتصــال بالوســيط بينــي وبيــن القصــة الصحافيــة للتواصــل معــه
فــي حــال لــم أتّصــل أنــا كل ســاعتين وفقـا ً التفاقنــا ،ولكــي يتحقــق إن أصابنــي
أي مكــروه .فــي الواقــع ،يكمــن الجــزء األصعــب مــن عملــي فــي تــرك زوجــي
فــي المنــزل مــع األطفــال أثنــاء تغطيتــي قصــص الحــرب.

العمل في ظل الحرب واالحتالل :خطر مضاعف ودائم
ســقة
كفلســطينية تعيــش تحــت االحتالل ،أتعاطــف ّأوالً وأخيرا ً مع عائلتي ،وكمن ّ
ي مســؤولية تجــاه بلــدي وشــعبي .هــذا يعنــي أننــي لــن أوافــق دائما ً
صحافيــة لــد ّ

الصحافة يف زمن الحرب

55

علــى العمــل علــى قصــص حساســة مــن شــأنها اإلســاءة إلــى ســمعة شــعبي.
ي أن أحمــي مصــادري أثنــاء عملــي علــى قصــة صحافيــة ،فحيــن
كمــا علــ ّ
يكــون نطــاق عملــك ضمــن منطقــة نــزاع ،يمكــن أن تتعــرض مصــادرك للقتــل
إذا تحدثــت .لذلــك أحــاول جاهــدة عــدم المخاطــرة بحيــاة أي شــخص مــن أجــل
قصــة صحافيــة ،ويجــب أن أكــون حــذرة تجــاه األشــخاص الذيــن أعمــل معهــم.
ي أن أحــذر مــن الصحافييــن اإلســرائيليين الذيــن
علــى ســبيل المثــال ،علــ ّ
ينتحلــون صفــة صحافييــن غربييــن .فغالبـا ً مــا يرغــب النــاس الذيــن يعارضــون
حقــوق الشــعب الفلســطيني ،بإلصــاق صــورة ســيئة بنــا علــى الصعيــد الدولــي.
وهــؤالء يريــدون تصويرنــا علــى أننــا إرهابيــون ،وأن غــزة مصــدر الشــر
والرجعيــة .لذلــك لــن أســمح لنفســي بــأن أكــون أداة فــي يــد صحافييــن لديهــم
مــآرب سياســية واضحــة .فــي الوقــت نفســه ال أســتطيع أن أخفــي بالطبــع
ســق
بعــض الحقائــق الســلبية فــي هــذا المجتمــع .الســياق أساســي ولكنّــك كمن ّ
ليــس لديــك ســلطة تحريريــة أو رقابــة علــى مــا ينشــر لذلــك يجــب أن تختــار
بعنايــة األشــخاص الذيــن تعمــل معهــم والقصــص التــي تغطيهــا.
مــن األساســي أيض ـا ً أن أوثّــق كل مــا يحصــل وأن ألتــزم الصــدق والحيــاد.
وإحــدى الطــرق لبنــاء مقاربــة محايــدة والمحافظــة عليهــا ،هــو عــدم االنحيــاز
وقــراءة مــا بيــن الســطور أثنــاء نقــل معلومــات مــن تقاريــر إخباريــة ألن كل
قنــاة تلفزيونيــة محليــة وكل صحيفــة وكل إذاعــة لديهــا وجهــة نظــر مختلفــة،
وغالب ـا ً مــا يكــون لديهــا أجنــدة مختلفــة أيض ـاً.

أميــرة أثنــاء العمــل مــع المراســلة الهولنديــة مونيــك فــان هوغســتراتن خــال زيــارة إلــى المنطقــة
الحدوديــة .الصــورة مــن إدمــي فــان ريجــن.
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ّ
غطيــت كل الحــروب اإلســرائيلية علــى غــزة وكل الهجمــات واســعة النطــاق
التــي شـنّتها إســرائيل علــى القطــاع .لــم يكــن ذلــك باألمــر الســهل ،إذ نجــوت
مــن غــارات جويــة واغتيــاالت مو ّجهــة وتفجيــرات ســقط فيهــا آالف الضحايــا.
لذلــك أعتبــر نفســي محظوظــة ولكـ ّ
ـن ذلــك يأخذنــي إلــى نقطــة أخــرى بالغــة
األهميــة أال وهــي الحمايــة.
عدّة الحماية
ُ
ـزود بمعلومــات عــن الحــرب أو النــزاع الــذي تغطيــه ألن ذلــك
• مــن األساســي أن تتـ ّ
ً
سيســاعدك فــي تحديــد العُ ـدّة المناســبة للحــدث .علــى ســبيل المثــال ،وتبع ـا للخطــر
تتعــرض لــه ،قــد تحتــاج إلــى ارتــداء مالبــس واقيــة مــن المــواد
الــذي يمكــن أن
ّ
الخطــرة مثــل قنــاع غــاز أو ســترة واقيــة مــن الرصــاص.
• احــرص دائم ـا ً علــى اســتخدام نــوع مــن الــدرع الجســدي حتــى لــو كنــت ّ
تغطــي
تظاهــرات عنيفــة .ويوصــى عــادة باســتخدام خــوذة أيضــاً.
عـدّة حمايــة ليســت مضمونــة ،فحتــى مــع الســترة الواقيــة والخــوذة
• وال تنــس أن أي ُ
ً
قــد تتعــرض لإلصابــة .تنبّــه أيضـا إلــى أن عـدّة الحمايــة التــي قــررت اســتعمالها قــد
تعرضــك لــأذى.
تجعلــك تبــدو  -خطــأ  -هدفــا ممــا يزيــد مــن خطــر ّ

يعــد غيــاب الحمايــة ،وهــو الخطــر الدائــم المحــدق بالصحافييــن المحلييــن فــي
بيئــات النــزاع ،جــزءا ً صعبــا مــن عملــي ،فمعظــم المجموعــات التــي أعمــل
معهــا تأتــي إلــى غــزة فــي مهمــة قصيــرة فــي حيــن أعيــش هنــا طــوال الوقــت.
فــي الواقــع ال يغيــب الخطــر عــن حياتــي وحيــاة زمالئــي أبــداً .ونحــن ال
نســتطيع العــودة إلــى بالدنــا مث ـاً واتخــاذ مــاذ آمــن واالســترخاء ألن غــزة
هــي بالدنــا .ولــم يكــن لدينــا حتــى أي عــدة حمايــة أساســية كــدرع للجســد أو
خــوذة للــرأس خــال االجتياحــات االســرائيلية للقطــاع.
ســق صحافــي مــع مراســلين دولييــن ،يزيد
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن العمــل كمن ّ
مــن الصعوبــات .ففــي غــزة ،ال يمكــن للمراســل األجنبــي ببســاطة أن يذهــب
بعيــدا ً فــي أي قصــة صحافيــة مــن دون منســق صحافــي .وتفــرض الســلطات
ســق محلــي لديــه موافقــة ليقــوم بمســاعدتك وتحمــل مســؤولية
أن يكــون لديــك من ّ

الصحافة يف زمن الحرب

57

ســق المســؤولية عــن عمــل الصحافييــن
االهتمــام بــك .وغالب ـا ً مــا يتح ّمــل المن ّ
الزائريــن الذيــن غالبــا ً مــا يوظفونــه لفتــرات قصيــرة ،مــا قــد يرتــب عليــه
تداعيــات عظيمــة إذا ســارت األمــور بشــكل خاطــئ.
يســتهدف القصــف معظــم مناطــق غــزة ســواء كانــت عســكرية أو مدنيــة.
وذلــك يعنــي أنــه خــال الهجــوم ،يســتهدف العنــف معظــم القطــاع علــى مســاحة
 360كيلومتــر مربــع ويؤثــر علــى عــدد كبيــر مــن ســكانه البالــغ عددهــم
 1.7مليــون .لذلــك فــإن محاولــة التوفيــق بيــن كل مــا يجــري بشــكل متزامــن
أثنــاء حمايــة الصحافييــن الذيــن ترشــدهم وتوجههــم ،تتطلّــب الكثيــر مــن الجهــد
ســق للكثيــر مــن اإلجهــاد.
وتعرضــك كمن ّ
ّ
ســق الميدانــي جيــدا ً وأن يحــدد دائمــا ً
مــن الضــروري أيضــا ً أن يعــرف المن ّ

موقــع الدخــول والخــروج فــي أي مــكان يســتهدفه القصــف أو أي منطقــة
ّ
يغطــي فيهــا حدث ـا ً مــا .فــإذا شــعرت أن المنطقــة خطــرة جــدا ً بمــا ال يســمح
للصحافــي األجنبــي بمرافقتــي ،أشــرح الوضــع لــه وأتركــه يقــرر .فــإذا قــرر
ي ال أف ّكــر أبــدا ً بالمخاطــرة التــي يقــوم أو نقــوم بهــا وإالّ أضــع
االنضمــام إل ـ ّ
نفســي ومــن معــي فــي خطــر ،ألنــي ســأصاب بالهلــع وال أعــود قــادرة علــى
التصــرف فــي الوقــت المناســب.
التفكيــر الصحيــح أو
ّ
ثمــة اعتبــار آخــر يجــب التنبّــه إليــه وهــو بنــاء شــبكة صلبــة مــن المعــارف
المحلييــن .فهــذا شــرط أساســي لتكــون منســقّا ً ناجحــاً .وهــذا أمــر مهــم مــن
أجــل تطويــر عالقــة حقيقيــة وإنســانية وصادقــة مــع النــاس تتجــاوز أهدافــك
الصحافيــة ،وتشــجعهم علــى أن يفتحــوا لــك قلوبهــم ويخبــروك قصصهــم .فهــذه
الفرصــة التــي يتيحونهــا لــك ســتعطيك معلومــات ال تتوفــر ألي كان .ولكــن
بالطبــع هــذا األمــر ال يخلــو مــن المســؤولية؛ فهــؤالء بشــر مثلــي ،وليســوا
ضحايــا وال مآســي أو أرقام ـاً ،ونحــن جميع ـا ً فلســطينيون نعيــش فــي غــزة.
ثانيــاً ،وجــود هــذه الشــبكة مــن المعــارف هــو بمثابــة دعــم احتياطــي .فــإذا
واجهــت مشــكلة فــي أي مــكان ،يمكننــي أن أجــد شــخصا ً ألجــأ إليــه ليســاعدني
تعرض
ويكــون أهـاً للثقــة .وغنــي عــن القــول إنــه يجــب أن تحــرص دائمـا ً ّأل ّ
أي ـا ً مــن هــؤالء للخطــر.
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ســقة أيض ـاً ،أن أعمــل علــى زيــادة الوعــي لــدي المراســلين
مــن مهامــي كمن ّ
ي أن أدق ناقــوس
بالمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا تغطيــة بعــض القصــص .فعلـ ّ
ّ
الخطــر إذا دخلنــا فــي مواضيــع أو جوانــب قــد تغضــب مــن يتولــون الســلطة
فــي غــزة .ففــي النهايــة ،يقضــي عملــي بتقليــص المخاطــر التــي قــد يتعــرض
لهــا الصحافــي األجنبــي فــي أرض أجنبيــة ،ويقــع جــزء كبيــر مــن المســؤولية
ســقة صحافيــة.
علــى عاتقــي كمن ّ

الدوافع
فــي مقابــل كل ذلــك ،ثمــة مــا يبــدد كل الصعوبــات التــي تواجهنــي كامــرأة
صحافيــة ومنســقة صحافيــة فــي غــزة وهــو أنّنــي أســتطيع إخبــار العالــم بشــأن
مــا يحصــل هنــا ،ومــا الــذي نعيشــه ومــا الــذي يعبّــر عنّــا بشــكل أفضــل ومــا
الــذي نعانــي منــه بشــدة.
بنيــت وال أزال شــبكة كبيــرة مــع المجتمــع المدنــي ومــع مختلــف الفصائــل
الفلســطينية ،وهــو مــا ســمح لــي بتكويــن صــورة شــاملة وثاقبــة ع ّمــا يحصــل
فــي مدينتــي ولشــعبي .ورغــم أن األصعــب فــي عملــي هــو مشــاهدة معانــاة
النــاس إالّ ّ
ي أن أخبــر قصصهــم .فهــذا التزامــي تجــاه نفســي وتجــاه
أن علــ ّ
مجتمعــي .القصــص التــي أســمعها والصــور التــي أراهــا بــأم عينــي حقيقيــة وال
يمكننــي نســيانها .ومــا زلــت أتذكــر تفاصيــل كل قصــة تركــت أثــرا ً عميقـا ً فــي
نفســي .وأنــا حتــى اليــوم ال أســتطيع العثــور علــى الكلمــات المناســبة لوصفهــا.
يعرقــل الحصــار اإلســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة جميــع نواحــي
الحيــاة هنــا ،تــاركا ً أثــرا ً وخيمـا ً علــى االقتصــاد والثقافــة وحريــة التنقّــل وعلــى
النــاس أنفســهم .والضائقــة االقتصاديــة هــي دافــع أساســي لكثيريــن للعمــل فــي
هــذا المجــال رغــم المخاطــرة اليوميــة التــي يعرضــون أنفســهم لهــا .وبالفعــل
ســقين صحافييــن ،ولكننــا كل يــوم نعيــش يومـا ً جديــدا ً
يعمــل كثيــرون اليــوم كمن ّ
ســن األمــور.
آمليــن بــأن تتح ّ
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فــي الختــام ال ب ـ ّد مــن القــول إنــه بالرغــم مــن تلــف معظــم أرشــيفي بســبب
الحــروب ،فلــي ذكريــات حزينــة وســعيدة فــي كل زاويــة فــي غــزة وال يوجــد
مــكان واحــد ال يذكرنــي بعائــات وأشــخاص التقيــت بهــم.

أميرة مع طفليها ليان وآدم في حفل عيد ميالد على الشاطئ .الصورة من إدمي فان ريجن.
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الفصل الثالث
دروس من مراسلة حربية
مقابلة مع زينة خضر
التميّــز والشــغف هــو مــا يميّــز فئــة الصحافييــن العــرب الذيــن تنتمــي إليهــم
زينــة خضــر .فقــد صعــدت زينــة ســلّم اإلعــام درجــة درجــة بــدءا ً بالعمــل
كصحافيــة فــي محطــات تلفزيونيــة محليــة وانتهــا ًء بقنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة.
وقــد حالفنــي الحــظ كثيــرا ً ألعمــل معهــا فــي الميــدان كمعـ ّد ومحــرر إخبــاري
ومنتــج منفّــذ مــن مكاتــب الجزيــرة اإلنجليزيــة فــي قطــر.
وليــس خافي ـا ً علــى كل مــن عملــوا مــع زينــة أنهــا شــغوفة بشــكل اســتثنائي
بعملهــا ومــا تؤمــن بــه .وهــي مقدامــة تتمتّــع بالشــجاعة وتلــزم نفســها والفريــق
الــذي تعمــل معــه بأعلــى المعاييــر األخالقيــة.
ولــم تكــن تغطيتنــا لألزمــات والحــروب المتواصلــة التــي ت ّمــزق منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،تتعلّــق بتغطيــة المعــارك والقتــال ،بــل كنــا نتخــذ مــن
القصــة اإلنســانية محــورا ً وجوهــرا ً لتكــون محــركا ً لتغطيتنــا اإلعالميــة .ومــن
ليبيــا وأفغانســتان مــرورا ً بالعــراق وباكســتان وصــوالً إلــى الفليبيــن وســوريا،
أثبتــت زينــة أنهــا بارعــة فــي روايــة القصــص الصحافيــة .فهــي دائم ـا ً تثابــر
لتســتخرج معنــى مــن فوضــى الحــروب التــي تجتــاح بلداننــا ،ودائمــا ً تقــدم
الســياق المطلــوب.
ي كان العمــل مــع زينــة علــى الحــدود الســورية التركيــة أحــد أصعب
بالنســبة إلـ ّ
ي .فطــوال أيــام كنّــا نــدرس الخرائــط للعثــور علــى
المهــام التــي أوكلــت إلــ ّ
طرقــات “آمنــة” للدخــول إلــى ســوريا مــع إحــدى المجموعــات المعارضــة فــي
شــمال ســوريا.
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كان هدفنــا بســيطا ً وهــو تســليط الضــوء علــى أهــوال الحــرب وقتامــة األلــم
تحــول العمــل داخــل ســوريا إلــى كابــوس
الــذي يتســبب بــه اإلنســان .وقــد
ّ
لجميــع الصحافييــن لمــا كان يشـ ّكله مــن خطــر علــى ســامتهم .فجبهــة النصــرة
التابعــة لتنظيــم القاعــدة كانــت تقاتــل فــي ســوريا وبعدهــا بقليــل تنظيــم الدولــة
اإلســامية فــي العــراق وبــاد الشــام .تبــع ذلــك تحالفهمــا ومــن ثــم اختالفهمــا
فيمــا بعــد ،مــا زاد األمــور تعقيــداً.
وجــاءت خطــة دخــول ســوريا لتغطيــة القتــال بيــن قــوات النظــام الســوري
ومختلــف المجموعــات المســلحة بشــكل أساســي بعــد عشــرات االتصــاالت
المتقطعــة عبــر ســكايب أو فايبــر مــع ناشــطين وأطبــاء محاصريــن وعمــال
إغاثــة ومقاتليــن .ومــن التحديــات الدائمــة التــي واجهناهــا كان التعامــل مــع
النــاس المتواجديــن علــى الحــدود والذيــن أرادوا مســاعدة فريقنــا علــى العبــور
إلــى ســوريا ،وذلــك ألن اعتقالــك أمــر وارد فــي أي لحظــة ،لكــن توقيــف
فريقنــا كان ســيعني تب ّخــر أيــام وليــال مــن التحضيــرات .وفــي مرحلــة مــا،
قــررت تركيــا إغــاق الحــدود الرســمية أمــام أي صحافــي يرغــب فــي العبــور
إلــى ســوريا ،وإن عبــرت ســيكون ذلــك علــى مســؤوليتك .وفــي ذروة المعــارك
فــي إدلــب وحلــب ،كان تواجــد فريقنــا داخــل ســوريا محفوفــا بالخطــر ،لذلــك
كان علينــا تقييــد مهامنــا لبضعــة أيــام وأحيانــا ً ليــوم واحــد .كمــا أن التوتّــر
الــذي ينتابــك حيــن تعــرف أن زمــاءك فــي ســوريا بمفردهــم ال يمكــن وصفــه.
ـرد عبورهــم الحــدود ،لــن يكــون بيــدك أي حيلــة تجاههــم .وزينــة مــع
فبمجـ ّ
فريــق صغيــر يضــم شــخصين أو ثالثــة بمفردهــم ،ال يقودهــم ســوى البحــث
المكثّــف الــذي أجــروه والعالقــات التــي أقاموهــا فــي ســوريا ،واعتمــدوا فقــط
صلــت زينــة وفريقهــا إلــى ضــرورة االمتنــاع
علــى حدســهم الصحافــي .وتو ّ
عــن الســفر ليـاً والتنقّــل فقــط فــي النهــار لتقليــص خطــر تعرضهــم للخطــف.
أصبحــت زينــة واحــدة مــن أوائــل الصحافييــن الدولييــن الذيــن ســمح لهــم
التصويــر مــع تنظيــم الدولــة فــي ســوريا قبــل أن ينفصــل التنظيــم عــن
“القاعــدة” .لــم يكــن األمــر مخطط ـا ً لــه ولكــن كان علــى الفريــق أن يمــر فــي
قريــة دانــا القريبــة مــن الحــدود التركيــة والتــي يســيطر عليهــا التنظيــم لكــي
يغــادر ســوريا.
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ولكـ ّ
ـن اتســاع رقعــة انتشــار تنظيــم الدولــة فــي ســوريا بعــد ذلــك جعــل عملنــا
أكثــر خطــراً .كانــت الغــارات الجويــة والخطــف والقتــل ،تهديــدات حقيقيــة،
وتحولــت ســوريا إلــى أخطــر مــكان فــي العالــم .وهــذا مــا جعــل معظــم
ّ
الصحافييــن األجانــب يلتزمــون الحــدود التركيــة الســورية إلجــراء تغطياتهــم.
وخــال إحــدى تلــك المهــام علــى الحــدود فــي أيار/مايــو  ،2016أجرينــا هــذه
المقابلــة مــع زينــة خضــر المراســلة الحربيــة فــي الجزيــرة ،التــي صنعــت
نفســها بنفســها.

زينــة خــال تغطيــة “الجزيــرة” للهجــوم علــى الموصــل فــي
تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2016الصــورة آلدم ســيموندس.
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عواد جمعة :ما الذي دفعك لتصبحي صحافية؟
ّ
زينــة خضــر :كنــت أدرس العلــوم السياســية فــي الجامعــة األميركيــة فــي
بيــروت حيــن أرادت إحــدى المحطــات المحليــة أن تبــدأ خدمــة إخباريــة باللغــة
اإلنجليزيــة .وســألني أحدهــم فــي الجامعــة مــا إذا كنــت أرغــب فــي إذاعــة
األخبــار .لــم أكــن حينهــا قــد ف ّكــرت مطلق ـا ً بالعمــل فــي مجــال األخبــار ،بــل
كنــت أتطلّــع للعمــل فــي الســلك الدبلوماســي أو فــي منظمــة دوليــة كاألمــم
المتحــدة.
ـواد جمعــة :إذا ً مــا الــذي دفعــك إلــى البقــاء فــي مجــال الصحافــة وكيــف
عـ ّ
ّ
تريــن دورك كصحافيــة تغطــي النزاعــات اآلن؟
زينــة خضــر :إنــه مجــال مذهــل .أحــب االلتقــاء بالنــاس واإلصغــاء إليهــم .قــد
يقــول كثيــرون لــي إنــي ال أتوقــف عــن تغطيــة النزاعــات ،غيــر أن تغطيــة
الحــرب ليســت فقــط عــن الخســائر البشــرية والتفجيــرات والدمــار .بــل هــي
أيض ـا ً عــن السياســات التــي تقــف وراء الحــرب وهــي أمــور أعتقــد أنــه مــن
المثيــر لالهتمــام أن نحــاول فهمهــا.
فــي المقابــل ،يمكنــك كصحافــي أيضـا ً أن تحــدث فرقـا ً بطريقــة أو بأخــرى ال
سـيّما حيــن تعمــل لصالــح محطــة تلفزيونيــة .ســأعطيك مثــاالً واحــدا ً فقــط :كان
هنــاك فتــاة صغيــرة فــي بلــدة عرســال اللبنانيــة 12.وكانــت فــي الرابعــة عشــر
أو الخامســة عشــر مــن العمــر .وكان أهلهــا غيــر قادريــن علــى تســديد إيجــار
أراض يبلــغ مــن العمــر  48أو  50عام ـاً.
منزلهــم فــأرادوا تزويجهــا لمالــك
ٍ
ي أن أفعــل ذلــك كــي تبقــى عائلتــي فــي
كانــت الفتــاة تبكــي وتقــول لــي“ :عل ـ ّ
ـرع
المنــزل” .ولكــن بعــد بــث التقريــر عنهــا ،أبــدى النــاس رغبتهــم فــي التبـ ّ
بالمــال .ولكنّــي لــم أتد ّخــل فــي الجانــب المالــي ألنــه ليــس مــن شــأني بــل لعبــت
دور حلقــة وصــل بيــن النــاس ومكتــب األمــم المتحــدة فــي بيــروت .وبالفعــل
وجــدوا لهــا منــزالً جديــدا ً ولــم تضطــر للــزواج مــن ذلــك الرجــل أبــداً .ثمــة
الكثيــر مــن الفتيــات مثلهــا ،لذلــك ستشــعر بالرضــا حيــن يســاعد تقريــر كهــذا
فــي تغييــر حيــاة شــخص مــا.
 12للمزيد عن معركة عرسال:

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/lebanon/arsal-crosshairs-predicament-small-lebanese-border-town
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شــيرين إمــام (إلــى اليســار) وزينــة خضــر (إلــى اليميــن) أثنــاء التصويــر فــي شــمال ســوريا( .الصورة
مــن زينــة خضر).

الصحافة الميدانية :القصة اإلنسانية
ـواد جمعــة :أثنــاء تغطيــة الحــروب ،دائمـا ً مــا يكــون مــن الشــائك الوصــول
عـ ّ
ت مثـاًّ ،
ت الحــرب الســورية مــن اليــوم األول.
غطيـ ِ
إلــى مواقــع القتــال .وأنـ ِ
فكيــف تخبريــن قصــص الحــرب مــن دون أن يكــون لديــك إمكانيــة الوصــول
إلــى الروايــة الكاملــة؟
زينــة خضــر :أوالً أعتبــر نفســي محظوظــة ألنّــي دخلــت ســوريا كثيــرا ً قبــل
الحــرب ،أحيانـا ً كســائحة وأحيانـا ً أخــرى كصحافيــة .وهــذا جعلنــي آلــف هــذا
البلــد وأعــرف ناســه وحكومتــه .وكونــي مــن لبنــان الــذي يتشــارك جــزءا ً
مــن حــدوده مــع ســوريا ،يســاعدني أيضــا ً علــى فهــم السياســات الســورية.
ولكــن بالطبــع يصعــب دائم ـا ً إجــراء التغطيــة مــن داخــل ســوريا نظــرا ً إلــى
القيــود المشــددة التــي تفرضهــا الحكومــة .ولكــن فــي بدايــة الثــورة فــي آذار/
مــارس  ،2011كان ال يــزال لـــ “الجزيــرة” مكتــب هنــاك .فــكان لدينــا رخصــة
للعمــل فــي دمشــق ولكــن ليــس فــي بلــدة درعــا الجنوبيــة التــي انطلقــت منهــا
شــرارة االحتجاجــات .غيــر أننــا ذهبنــا ســرا ً إلــى تلــك المنطقــة وبمســاعدة
األهالــي ،كنّــا أول فريــق إعالمــي ّ
يغطــي األحــداث مــن درعــا  .13كانــت
« 13غضــب يف ســوريا بســبب القمــع األمنــي»  ،Anger in Syria over security crackdownالجزيــرة اإلنجليزيــة (آذار/
مــارس http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/20113268047311197.html )2011
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رؤيتنــا للنــاس هنــاك والحديــث إليهــم كافي ـا ً لنفهــم لمــاذا نزلــوا إلــى الشــارع.
كان النــاس يخبئوننــا وينقلوننــا مــن غرفــة إلــى أخــرى .كان الخــوف كبيــرا ً
ولكـ ّ
مدرســين
ـن الشــجاعة كانــت كبيــرة أيضـاً .رأيــت بنفســي أهالــي البلــدة مــن ّ
ومحاميــن وســباكين ،ينزلــون إلــى الشــارع ويطالبــون باإلصالحــات .فــي ذلــك
الوقــت لــم يجــرؤ أحــد منهــم علــى القــول “نريــد إســقاط النظــام” أو التلفّــظ
باســم بشــار األســد .كانــوا ينــادون فقــط باإلصالحــات .ولكــن حيــن كنــا نضغــط
عليهــم وتكــون الكاميــرا مطفــأة كانــوا يقولــون “حســناً ،أنــت تعلميــن ،لقــد طفــح
ـر
ـر الســنين” .ولــم تمـ ّ
الكيــل مــن هــذا النظــام ومــن الــذ ّل الــذي تح ّملنــاه علــى مـ ّ
ســوى أســابيع حتــى أغلــق مكتبنــا ومنعــت “الجزيــرة” مــن الحصــول علــى
تأشــيرات.
حينهــا لــم يعــد لدينــا خيــار ســوى المراســلة فقــط مــن المناطــق التــي تســيطر
عليهــا المعارضــة .وكنّــا ندخــل إلــى ســوريا ونخــرج منهــا مــن الجانــب
التركــي .وبالفعــل ّ
غطــى الكثيــر مــن اإلعالمييــن األحــداث مــن الحــدود ولكنّنــا
رأينــا مــا كان يحــدث مباشــرة ،وهــذا مــا منحنــا بصيــرة .فعلــى ســبيل المثــال
أدركنــا ســريعا ً مث ـاً بــأن هنــاك انقســاما ً حــادا ً فــي صفــوف المعارضــة وهــو
أمــر لــن تفهمــه حق ـا ً إن لــم تــره بنفســك .فقــد كان هــذا المعســكر يفتقــد إلــى
الوحــدة وهــو مــا ثبــت أنــه مكمــن ضعــف المعارضــة طيلــة النــزاع .ونحــن
دخلنــا وبنينــا عالقــات مــع النــاس والناشــطين لذلــك عرفنــا َمــن مــن بيــن هؤالء
ّ
ولكــن مجــدداً ،فقدنــا إمكانيــة الوصــول إلــى
محــل ثقــة ومــن ليــس كذلــك.
الجانــب الحكومــي ،إالّ أننــا اســتطعنا التعويــض عــن ذلــك بقــراءة الصحــف
المواليــة .فنحــن علــى يقيــن أن اإلعــام فــي العالــم العربــي مســيّس .اقــرأ
صحيفــة “األخبــار” أو “الســفير” مثـاً ،ســتعرف فــورا ً مــا هــو موقــف النظــام
الســوري  .14فالجميــع يبعــث الرســائل السياســية مــن هنــا ومــن هنــاك .لذلــك
كان عملــي يقــوم علــى وضــع وجهتــي النظــر فــي التقريــر علــى أن يقــرر
الجمهــور بنفســه مــا الــذي حصــل فعـاً .فــي نهايــة المطــاف نحــن صحافيــون
ولســنا مدّعيــن فــي محكمــة.

« 14األخبــار» و»الســفري» صحيفتــان لبنانيتــان تغطيــان الوضــع الســيايس العــريب /http://www.al-akhbar.com .و https://
/assafir.com
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أهمية السياق
ت إلــى نوعين مــن المهارات يجــب أن يملكهمــا الصحافيون
ـواد جمعــة :أشــر ِ
عـ ّ
لتغطيــة حــدث مــا حيــن يتعـذّر الوصــول إلــى موقعــه .األول هــو قــراءة مختلف
المصــادر والجانبيــن المتعارضيــن للقصــة ،والثانــي هــو الروابــط اإلنســانية
التــي تقيمينهــا مــع مصــادر داخــل منطقــة النــزاع .أنــت تعرفيــن المنطقــة جيــدا ً
ولكــن بمــاذا تنصحيــن شــخصا ً عليــه تغطيــة حــرب أهليــة فــي مــكان آخــر؟ هل
ـدرب
تعتقديــن أن هــذه المهــارات قابلــة للنقــل؟ مــا هــي نصيحتــك لصحافــي متـ ّ
أو صحافــي شــاب جديــد يخــرج للمــرة األولــى لتغطيــة نــزاع اســتقطابي ليــس
لديــه أي خلفيــة عنــه كالتــي لــدى شــخص مــن تلــك المنطقــة؟
زينــة خضــر :يجــب عليــك فعــاً أن تقضــي وقتــك فــي اإلصغــاء والتحــدث
إلــى النــاس لفهــم مــا يحــدث وليــس فقــط اإلصغــاء إلــى مــا يقولــه السياســيون.
ســتفهم القصــة أكثــر حيــن تتحــدث أكثــر إلــى النــاس علــى األرض .مــن األمثلــة
علــى ذلــك أنّــه صحيــح ليــس لدينــا إمكانيــة للوصــول إلــى دمشــق ولكــن فــي
لبنــان يوجــد الكثيــر مــن الدمشــقيين الذيــن يمكننــا التحــدث إليهــم وفهــم مــا
الــذي يجــري هنــاك ،لذلــك فالنــاس عنصــر بالــغ األهميــة .كمــا أن القــراءة
المكثفــة تســاعد أيض ـا ً فالعديــد مــن النزاعــات اليــوم لهــا مــاض تحتــاج إلــى
فهمــه كــي تفهــم الحاضــر .أقصــد أن مــا يجــري فــي ســوريا لــم يحصــل بيــن
ليلــة وضحاهــا.
عواد جمعة :وما الذي يعنيه ذلك؟
ّ
زينــة خضــر :فــي الكثيــر مــن األحيــان لــم نغـ ّ
ـط حقيقــة أن الحــرب الســورية
هــي بشــكل أو بآخــر ،حــرب طبقيــة .اليــوم يتحــدث الجميــع عــن حــرب مذهبيــة
ولكنّهــا فــي واقــع الحــال ،بــدأت بانتفاضــة شــرائح مه ّمشــة فــي األريــاف.
عليــك العــودة إلــى برنامــج التحريــر االقتصــادي الــذي وضعــه بشــار األســد
فــي العــام  2000لتفهــم لمــاذا سـ ّكان ريــف حلــب هــم الذيــن اجتاحــوا شــوارع
المدينــة وليــس ســكان المدينــة الذيــن كانــوا راضيــن عــن أحوالهــم ولديهــم
أعمــال وعالقــات جيــدة  .15إن لــم تفهــم هــذه األمــور الصغيــرة ،فلــن تفهــم
 15آدم هنية« ،سالالت الثورة»( ، Lineages of Revoltشيكاغو ،هامياركت بوكس  ،Haymarket Booksشيكاغو.)2013 ،
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الوضــع .األمــر ليــس فقــط صاروخــا ً ســقط هنــا ومستشــفى د ّمــرت هنــاك
وعشــرة أشــخاص قتلــوا هنــاك .األمــر أكبــر مــن ذلــك بكثيــر .فالنــاس الذيــن
ليــس لديهــم شــيء أو لديهــم القليــل ليخســروه كانــوا أكثــر اســتعدادا ً للنــزول إلــى
الشــارع والمخاطــرة بــكل شــيء .أمــا الذيــن يعيشــون حيــاة مريحــة وأبناؤهــم
قــادرون علــى الذهــاب إلــى الجامعــات والعثــور علــى وظائــف ،ففكــروا مرتين
قبــل أن يتظاهــروا ضــد النظــام .فطــوال عقــود ،كان األغنيــاء ومــن لديهــم
عالقــات مــع نافذيــن فــي الدولــة ،هــم مــن يســتطيع العثــور علــى وظائــف
وعيــش حيــاة كريمــة .أمــا الغالبيــة فشــعرت بأنهــا مقموعــة ومنســية .وهــذا
اليــأس هــو بالتحديــد مــا دفــع النــاس إلــى االنتفاضــة وكســر حاجــز الخــوف.
عواد جمعة :األمر مرتبط بالسياق إذاً.
ّ
زينة خضر :بالضبط ،كل شيء مرتبط بالسياق.
ـواد جمعــة :إذا وضعنــا كل ذلــك فــي االعتبــار ،كيــف يبقــى الصحافــي علــى
عـ ّ
الحيــاد؟ فنحــن ســواء أســأنا فهــم القصــة أو فهمناهــا جيــداً ،قــد ال نــزال نتّهــم
باالنحيــاز .مــا هــي المهــارات المطلوبــة ليبقــى الصحافــي محايــداً ،إذا كان
ذلــك ممكن ـا ً أساس ـاً؟
زينــة خضــر :كلبنانيــة ،مــن الســهل علــى أي شــخص أن يقــول إنّــي أؤيــد أحــد
طرفــي النــزاع الســوري نظــرا ً إلــى مــدى االنقســام اللبنانــي؛ أي أنــك إمــا مــع
النظــام أو مــع المعارضــة .ولكنّــي فع ـاً ال أســتطيع أن أصنّــف نفســي مؤيــدة
ألي منهمــا .فأنــا أعتقــد أن الجانبيــن ارتكبــا أخطــاء والنــاس علــى الجانبيــن هــم
كونــت بعــض المشــاعر
الذيــن يدفعــون الثمــن .صحيــح أننــا جميعـا ً بشــر وأنــي ّ
تجــاه القضيــة بر ّمتهــا إالّ أنّــي ال أســتطيع بــأي شــكل مــن األشــكال أن أظهــر
تلــك المشــاعر ّ
ألن النــاس ســيعرفون علــى الفــور ،صدّقنــي .عملــي يقــوم علــى
اإلصغــاء إلــى النــاس مــن الطرفيــن .هــذا خيــط رفيــع جــدا ً وعليــك أن تكــون
فــي منتهــى الحــذر .فبهــذه الطريقــة تصــون مصداقيتــك .ولكــن ال شــك أن
هــذه مــن أصعــب القضايــا التــي ّ
غطيتهــا ألن األطــراف المتنازعــة تتوقــع مــن
الصحافييــن أن يؤيّــدوا طرفـا ً دون آخــر.
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ـواد جمعــة :إذاً ،األمــر يتعلــق بإعــادة التركيــز علــى الزاويــة اإلنســانية التــي
عـ ّ
تريــن أنهــا المدخــل إلــى الموضــوع.
زينــة خضــر :صحيــح ،فالنــاس يموتــون علــى الجانبيــن .ربمــا يمــوت عــدد
أكبــر علــى أحــد الجانبيــن ،ولكــن إذا ارتأيــت تغطيــة طــرف دون آخــر ،فــإن
النــاس ســيحكمون عليــك .فمتابعتــي لبعــض النــاس علــى تويتــر للعاميــن أو
الثالثــة الماضيــة ،تجعلنــي أدرك موقفهــم مــن النــزاع .األمــر ليــس صعبــاً،
إنــه واضــح جــداً.

الصحافي كشاهد :الموضوعية والحياد
خالــد رمضــان :فــي العــام  ،2003كتــب الصحافــي البوســني كمــال
كورســباهيك مقالــة بعنــوان “موضوعيــة مــن دون حيــاد”  16حيــث فنّــد فكــرة
أن اإلبــادة هــي مــن المســائل التــي ال يمكــن للمــرء أن يكــون حياديـا ً تجاههــا.
وســبق أن نشــر مقالــة أخــرى عــن الحيــاد والموضوعيــة فــي العــام 1995
حيــث اســتخدم الحــرب فــي البوســنة ونقــل األخبــار عــن اإلبــادة لي ِ ّ
ُلخــص أن
الصحافييــن قادريــن أن يكونــوا موضوعييــن بشــكل مثالــي مــن دون أن يكونــوا
بالضــرورة حيادييــن .مــا رأيــك فــي هــذا الســجال بشــكل عــام حــول الحيــاد
والموضوعيــة بنــاء علــى تجاربــك؟
زينــة خضــر :ال أعتبــر نفســي مرتبطــة بــأي مــن الطرفيــن وأعتقد أنهمــا ارتكبا
أخطــاء ولكــن الحيــاد التــام غيــر موجــود .فحيــن ترتكــب المعارضــة فظائــع،
ننقلهــا .وحيــن يرتكــب النظــام فظائــع ومجــازر ،ننقلهــا أيض ـاً .فــي النهايــة،
النــاس هــم الذيــن يموتــون.
رأيــت ذلــك بــأم عينــي فــي حلــب ،حيــن انتشــلوا أكثــر مــن  80جثــة مــن أحــد
األنهــر  .17كانــت الجثــث مكبّلــة مــع آثــار طلقــات ناريــة فــي رؤوســها .وكان
 16كــال كورســباهيك «موضوعيــة مــن دون حيــاد» ( ،)Objectivity Without Neutralityبوســطن :مؤسســة نيــان ،متوفّــر
عــى اإلنرتنــت عــى( http://niemanreports.org/articles/objectivity-without-neutrality :تــم االطّــاع عليــه آلخــر
مــرة يف  9متوز/يوليــو .)2017
« 17جثث مدفونة يف نهر املوت يف سوريا» ’Bodies dumped in Syria’s ‘River of Death
(الدوحة :الجزيرة) http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2013/03/201331201846902545.html :2013
(تم التحقق منه للمرة األخرية يف  4متوز/يوليو .)2017
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النــاس يتوافــدون للنظــر إلــى الوجــوه لكــي يعاينــوا مــا إذا كان بيــن الجثــث
أقربــاء لهــم .وكان النهــر الــذي وجــدت فيــه الجثــث يجــري مــن األراضــي التي
تســيطر عليهــا الحكومــة باتجــاه األراضــي التــي تســيطر عليهــا المعارضــة.
فهــؤالء النــاس كانــوا يعيشــون فــي أراضــي المعارضــة وقصــدوا أراضــي
الحكومــة إمــا للعمــل أو لشــراء حاجيــات ولــم يعــودوا .هــذه حقائــق مهمــة
يجــب ذكرهــا ،ولكــن عليــك أن تكــون حــذرا ً أثنــاء إعــداد تقريــرك كــي ال
تو ّجــه االتهــام إلــى الحكومــة بقتــل هــؤالء النــاس .ولكــن إذا أراد المــرء أن
يربــط المعلومــات والحقائــق التــي قدّمتهــا ،فقــد يصــل إلــى خالصتــه الخاصــة.
مجــدداً ،نحــن ال نعمــل لصالــح محكمــة دوليــة تحاكــم علــى جرائــم حــرب.
أعتقــد أن هنــاك طريقــة ليبقــى المــرء موضوعيـاً .فحتــى لــو كان لديــك مشــاعر
داخليــة ،ثمــة معاييــر صحافيــة يجــب أن تحافــظ عليهــا وإالّ لمــاذا تمــارس هــذه
المهنــة؟ كمــا أن التقريــر فــي النهايــة يحمــل اســمك ،مــا يعنــي أن ســمعتك علــى
المحك.
خالــد رمضــان :هنــاك أيضـا ً الــدور المتحـ ّـول للصحافــة .فنحــن نــرى صحافيين
يصنفّــون أنفســهم ببســاطة ناشــطين صحافييــن ويقولــون إنهــم ال ينقلــون
األحــداث فحســب بــل هــم شــهود عليهــا أيضـاً .لنقــل إنهــم شــهود علــى جرائــم
حــرب مث ـاً وقــد يتلقــون دعــوة إلــى الهــاي (مقــر محكمــة العــدل الدوليــة)
أو أماكــن أخــرى لــإدالء بشــهاداتهم .وبالفعــل ق ـدّم بعــض الصحافييــن مــواد
ســوا بالرضــا حيــال ذلــك .فهــم
إلــى المحكمــة فــي قضيــة ميلوســوفيتش وأح ّ
يعتبــرون أن صحافــة المناصــرة ليســت صحافــة ســيئة .مــا رأيــك فــي ذلــك؟
زينــة خضــر :ال أعتقــد أنــك ســتكون ناشــطا ً إذا قدّمــت دليـاً فــي محكمــة ،بــل
ســتكون شــاهداً .هنــاك فــرق شاســع .إذا اســتدعاني أحــد إلــى المحكمــة اآلن
وســألني“ :مــا الــذي رأيتــه حيــن ُرفعــت تلــك الجثــث مــن النهــر وكان النــاس
يتعرفــون عليهــا؟” ،فســأخبر مــا رأيتــه بالضبــط ،كشــاهدة .فبذلــك ال أكــون
ناشــطة وهــذا ليــس نشــاطا ً سياســياً .فالنشــاط السياســي هــو مث ـاً أن تواصــل
القــول إن الطــرف اآلخــر يفعــل كــذا وكــذا وأن تتجاهــل بالكامــل أخطــاءك
الخاصــة أو مــا تســيء فعلــه .هــل تفهــم قصــدي؟ الناشــطون هــم مــن يريــدون
فقــط إظهــار جانــب واحــد مــن القصــة.
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خالد رمضان :إذاً ،اإلدالء بالشهادة أمام المحكمة أمر جيد برأيك؟
زينــة خضــر :نعــم .هــذا عملنــا .فمــن المفتــرض أن نلعــب دور “الرقيــب”
للجمهــور .فــإذا كنّــا فــي مــكان مــا ورأينــا شــيئا ً يحصــل فعلينــا أن ننقــل مــا
رأينــا إن لــم يكــن لدينــا أي شــك فــي حقيقــة مــا حصــل.
عــواد جمعــة :أحيانــا ً ّ
يغطــي مراســان القضيــة ذاتهــا ولكنّهمــا يخرجــان
ّ
بتصوريــن مختلفيــن للحقيقــة .هــل تعتقديــن أن هنــاك حقيقــة واحــدة أم حقائــق
ّ
تختلــف باختــاف المشــاهدين؟
زينــة خضــر :أنــت تقصــد أن المراســلين كانــا فــي موقــع الحــدث ولــم يكونــا
يراســان مــن الحــدود ،أليــس كذلــك؟
عواد جمعة :صحيح ،لنقل أنهما كانا شاهدين.
ّ
زينــة خضــر :ثمــة مــا يسـ ّمى ظــروف .لنقــل إن لديــك شــخصا ً مــن التلفزيــون
الروســي وآخــر مــن “الجزيــرة” ينقــان القصــة ذاتهــا .بالطبــع ســيع ّد كل منهمــا
تقريــرا ً مختلفــاً .فأنــا مثــا لــن أعــرف الحقيقــة كاملــة ولكنّــي أســتطيع أن
أعطيــك مــا أعتقــد أنهــا الحقائــق ومــا الــذي رأيتــه ،فهــذا عملــي.
خالــد رمضــان :هنــاك أيض ـا ً منعطــف مثيــر لالهتمــام فــي مســألة المســؤولية
والذنــب .فمثــاً خــال حــرب فيتنــام ،كان المصــور الصحافــي إيــدي آدمــز
يشــهد تنفيــذ حكــم اإلعــدام بعناصــر مــن “الفيتكونــغ” ،فــي الشــارع والتقــط
صــورا ً وفيديــو لذلــك .فــي مرحلــة الحقــة ،اعتــذر مــن الجنــرال الــذي أطلــق
ـس بالذنــب لتدميــر حيــاة الرجــل.
النــار علــى أولئــك الســجناء ألنــه أحـ ّ
وقــال بمــا معنــاه أن شــخصين ماتــا فــي تلــك الصــورة :الشــخص الــذي أصابتــه
رصاصــة الجنــرال والجنــرال نفســه الــذي قتلتــه الكاميــرا .ولكــن بغــض النظــر
عــن ذلــك ،ال يديــن الصحافــي للجنــرال بــأي شــيء ألنــه كان يقــوم بعملــه
ســه بعــض الصحافييــن فــي مراحــل
فحســب .مــا شــعورك تجــاه الذنــب الــذي يح ّ
الحقــة؟
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تصــور مأســاة شــخص آخــر.
زينــة خضــر :أحيانــا ً تشــعر بالذنــب ألنّــك
ّ
مجــرد
ويتحــول الشــخص الــذي أمامــك إلــى
فيصــادف أنــك فــي مــكان مــا
ّ
ّ
موضــوع .ولكنّــك تقــول حينهــا“ :نريــد تســليط الضــوء علــى المعانــاة” .هــذا
مــا شــعرت بــه حيــن كنــت أصـ ّـور النــاس ينظــرون إلــى الجثــث قــرب النهــر
ـرف أحــد الرجــال علــى والــده وبــدأ
ـرف عليهــا .وبالفعــل تعـ ّ
ويحاولــون التعـ ّ
يصــرخ ويركــض .تبعنــاه حتــى وصــل إلــى الطريــق حيث بــدأ يضــرب الحائط
ويصــرخ .فقــدت تماســكي للحظــات قبــل أن أحــاول طــرح ســؤال عليــه .فنظــر
ي وطلــب أحدهــم منــه أن يجيبنــي ففعــل .شــعرت بعدهــا بالذنــب وقلــت
إلــ ّ
فــي نفســي إن ذلــك الرجــل كان يعيــش مصيبــة وأنــا كل مــا كنــت أف ّكــر فيــه
هــو تســجيل تصريــح منــه ،هــل تفهــم قصــدي؟ ولكنّــي كنــت فعــاً بحاجــة
لمعرفــة الحقيقــة ،لذلــك أردت أن أعــرف أيــن كان والــده .فمعرفــة ذلــك كانــت
ستســاعدني أن أشــرح للعالــم مــن قتــل هــؤالء النــاس .وف ّكــرت أنــه إذا كان
هــذا الرجــل يريــد العدالــة ،فيجــب أن يقــول أيــن فُقــد والــده .وبالفعــل قــال لــي:
“والــدي ذهــب ليســتلم راتبــه مــن الجانــب الحكومــي ولــم يعــد .فُقــد واليــوم
أجــد جثّتــه هنــا” .ســاعدني كالمــه فــي شــرح القصــة .فهــؤالء النــاس دخلــوا
األراضــي التــي تســيطر عليهــا الحكومــة قبــل أن يُعثــر علــى جثثهــم فــي النهــر.

التحقق من المصادر
عــواد جمعــة :مــا هــي الخطــوات التــي تتخذينهــا للتعامــل مــع المصــادر
ّ
والتحقــق منهــا فــي بيئــة عدائيــة مثــل النــزاع الســوري؟
زينــة خضــر :الثقــة بالنــاس تســتغرق وقتـاً .فعليــك أن تتحــدث إليهــم كثيــرا ً ليس
فقــط عــن الحــدث نفســه بــل عــن أمــور أخــرى أيضـاً .بعدهــا ســتبدأ بمالحظــة
مــا إذا كان الشــخص منحــازا ً أم ال .فأحيان ـا ً تجــد نفســك تعمــل مــع منتــج أو
دليــل علــى األرض فــي أماكــن ال تفهــم لغــة أهلهــا ،لذلــك عليــك أن تثــق بهــم.
وغالب ـا ً مــا يكــون لــدى هــؤالء بعــض الميــل السياســي .وأنــا اختبــرت ذلــك
فــي العديــد مــن األماكــن التــي ال أفهــم لغتهــا .فصحيــح أنــك تحتــاج إلــى وقــت
وتجربــة لتفهــم النــاس ولكنــك ســتفهمهم فــي وقــت أقصــر ممــا تظــن وســتجد

72

الصحافة يف زمن الحرب

نفســك علــى بيّنــة ممــا تتعامــل معــه .وحيــن تعــرف أن هــذا الشــخص لديــه
معتقــدات معيّنــة فســتتعامل معــه بشــك وحــذر .لذلــك أعتقــد أن دخولنــا إلــى
ســوريا ورؤيــة األمــور بأنفســنا ســاعدنا كثيــراً .فأنــت تقابــل أشــخاصا ثــم تبــدأ
بالشــعور بالثقــة تجاههــم وتختبرهــم مــرة تلــو األخــرى .وحيــن تــدرك ألول
مــرة أنهــم يكذبــون عليــك ،تعــرف أنهــم ليســوا أه ـاً للثقــة .األمــر يســتغرق
وقت ـا ً وال يحصــل بيــن ليلــة وضحاهــا.
ـواد جمعــة :مــا هــي اإلشــارات أو المؤشــرات التــي يجــب أن ننتبــه لهــا حيــن
عـ ّ
نبــدأ خــوض غمــار الصحافة؟
زينــة خضــر :التعامــل مــع المصــادر والتحقــق منهــا هــي عمليــة تجربــة
وخطــأ .أعتقــد أنــي شــخص مختلــف جــدا ً ع ّمــا كنتــه قبــل خمــس ســنوات .كل
يــوم أتعلّــم شــيئا ً جديــدا ً وكل يــوم أرتكــب خطــأ وأتعلّــم منــه .هــذا هــو المهــم.
عليــك أن تحافــظ علــى انفتاحــك تجــاه كل شــيء .ال يمكــن أن تثــق بــأي شــخص
يقــول لــك إن أمــرا ً مــا هــو الحقيقــة ألن الجميــع حتــى مصــادرك لديهــم نــوع
مــن األجنــدة .فأحيانـا ً يرغبــون فــي تســريب رســالة فيخبرونــك بهــا ألن لديهــم
دوافــع أخــرى .ليــس األمــر ســهالً ويســتغرق وقت ـاً.
ـواد جمعــة :بعيــدا ً عــن التجربــة والخطــأ والوقــت ،مــا هــي المعاييــر األخرى
عـ ّ
التــي يجــب أن يســتند إليهــا المــرء لــدى اإلصغــاء إلــى مصــدر أو توظيــف
شــخص محلــي للعمــل معــه؟
زينــة خضــر :أثنــاء عملــي فــي حلــب مثــا ،كان هنــاك شــخص أعرفــه منــذ
ســنوات ولطالمــا تحدثــت معــه عبــر ســكايب .كنــت أثــق فيــه حقـاً ،ولكنــه ليــس
ي ثالثــة أو أربعــة أشــخاص غيــره مــن المدينــة
الوحيــد الــذي أتحــدث إليــه .لــد ّ
أتحــدث وأصغــي إليهــم لكــي أرى إن كانــوا جميع ـا ً يخبــرون القصــة ذاتهــا.
هــذا يشــعرني براحــة أكبــر حيــال مــا ننقلــه .فــإن قــال أحــد المصــادر شــيئا ً
مختلفـا ً تمامـاً ،أحــاول أن أجــري اتصــاالً آخــر وأطــرح الســؤال عليــه مجــدداً.
فــا يجــب أن تثــق بشــخص واحــد فقــط.
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الصحافة كأداة إلخبار الناس وتعليمهم
خالــد رمضــان :كصحافيــة أنــت تقدميــن معلومــات ولكـ ّ
ـن هــل لديــك نــوع مــن
األجنــدة التــي تريديــن تعريــف النــاس عليهــا ،مثـاً؟
زينــة خضــر :نعــم .أعتقــد أن المســألة األهــم بالنســبة لــي هــي ّ
أن الكثيــر
مــن النــاس يتجاهلــون الســياق .فمثــاً أحيانــا ً نقــول إن الــروس مســؤولون
عــن غــارة فــي ســوريا حيــن ال نكــون واثقيــن ممــا إذا كانــت ســورية أو
روســية .اليــوم قــد يعتبــر البعــض ّ
أن ال فــرق بيــن الجانبيــن فروســيا والحكومــة
الســورية حليفــان .ولكـ ّ
ـن الفــرق كبيــر رغــم تحالفهمــا .فخــال مراحــل معيّنــة
مــن النــزاع ،أوقــف الــروس طائراتهــم ورفضــوا دعــم العــدوان الــذي تش ـنّه
الحكومــة الســورية وحليفتهــا ،إيــران .وال يخلــو األمــر مــن االختالفــات بيــن
روســيا وإيــران أيضـاً .وأحيانـا ً امتنعــت روســيا عــن الغــارات الجويــة لتوجيــه
رســالة إلــى الغــرب وحلفائهــا .فــكل معركــة وتقريب ـا ً كل عمــل عســكري كان
لــه معنــى سياســي ومــن المهــم فهــم كل ذلــك ووضــع األمــور فــي ســياقها.
ـك
ـواد جمعــة :هــذه قصــة خاصــة جــدا ً وأنــت تعرفينهــا جيــداً .ولكــن لنقــل أنّـ ِ
عـ ّ
ت إلــى اليونــان لتغطيتهــا .مــا هــي النقــاط الرئيســية التــي تســمح للصحافــي
ذهبـ ِ
بجمــع العناصــر التــي تكـ ّـون الســياق ،ومــا هــي األمــور األخــرى التــي عليــه
البحــث عنهــا؟ هــذا يضعنــا مباشــرة أمــام مفهــوم “صحافــة الباراشــوت”
ّ
بالمظــات” .بصراحــة ال أعتقــد أنــك كصحافيــة تبحــث
أو “صحافــة القفــز
عــن الســياق وتثقيــف القــراء ،يمكــن إنزالــك بالمظلــة فــي مــكان مــا إذا كان
المطلــوب منــك تقديــم صحافــة ســليمة .هــل توافقيــن؟
زينــة خضــر :ليــس مثاليــا ً أن يتــم إســقاط الصحافــي بالمظلــة فــي مــكان
مــا ووضعــه تحــت ضغــط كبيــر .غيــر أن الالعبيــن هــم نفســهم فــي جميــع
النزاعــات :الحكومــة والمعارضــة .مــا يتغيّــر هــي األســماء فقــط .معظــم
النزاعــات تكــون بيــن الشــعب والســلطة .وفــي معظــم النزاعــات ،يكــون دور
الجيــش والقــوى األمنيــة أساســياً .ثمــة مســائل متشــابهة ،لذلــك عليــك أن تطــرح
ـرف جيــدا ً علــى الالعبيــن الجــدد ومواقعهــم فيمــا يخــص
األســئلة المناســبة وتتعـ ّ
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المســائل المهمــة.
أنــت بحاجــة أيضــا ً إلــى منتجيــن جيديــن يفهمــون اللغــة ويكونــون قادريــن
علــى القــراءة مــن عــدة مصــادر وأن يكــون لديهــم عالقــات عامــة واســعة كــي
يتحدثــوا إلــى مختلــف األطــراف .فحيــن أكــون فــي مــكان ال أتحــدث لغتــه،
أطلــب مــن المنتــج/ة االتصــال بالمعارضــة وطــرح أســئلة محــددة عليهــا .ومــن
ثــم االتصــال بالحكومــة ومعرفــة مــا لديهــا لتقولــه .عليــك أن تفهــم الصــورة
العامــة .حتــى قصــص المهاجريــن ،مهما بدت بســيطة وســهلة ،ليســت مباشــرة.
فاليونــان لديهــا مشــكلة مــع االتحــاد األوروبــي ولديهــا نــزاع طويــل مــع تركيــا.
لذلــك فحيــن تتحــدث إلــى المســؤولين ،يجــب أن تعــرف هــذه الخلفيــة وتأخذهــا
بعيــن االعتبــار مــن أجــل فهــم إجاباتهــم بشــكل أفضــل .يجــب أن تتحقــق جيــدا ً
وتتحــدث إلــى مختلــف األطــراف وتــرى مــا يقولــه مختلــف الالعبيــن .علــى
المنتجيــن والصحافييــن أن ينظــروا إلــى الصــورة األكبــر.
عــواد جمعــة :لنتخيّــل أنــك محــررة ّ
توزعيــن المهــام وكنــت علــى وشــك
إرســال صحافــي جديــد وشــاب لتغطيــة الحــرب فــي ســوريا .وطلبــت منــه أن
يعـ ّد تقاريــرا ً عــن ثــاث أو أربــع قصــص إنســانية .مــا هــي المعاييــر العتبــار
القصــة اإلنســانية جيــدة؟
زينــة خضــر :ال يجــب أن تر ّكــز علــى األمــور العاديــة التــي يعرفهــا النــاس
مســبقاً .فحيــن تذهــب إلــى مخيّــم لالجئيــن تســمع قصصـا ً عــن غيــاب الطعــام
والمــاء .ال تســئ فهمــي ،لســت عديمــة اإلحســاس ولكنّــي أعتقــد أن الصــور
تتحــدث عــن نفســها والجميــع يعــرف مــا الــذي تعنيــه الحياة فــي مخيّــم لالجئين.
تعنــي ّ
أن :لســت فــي منزلــك وتعيــش فــي ظــروف مزريــة .المهــم إذا ً هــو أن
تتحــدث إلــى النــاس فــي مختلــف المخيمــات فــي مناطــق مختلفــة ،فــكل منهــم
لديــه قصــة مختلفــة يرويهــا لــك.
إليــك هــذا المثــل مــن اليونــان :كنــت أعـ ّد تقريــرا ً عــن الالجئيــن والتقيــت عائلــة
مــن محافظــة حمــص .المثيــر لالهتمــام هــو الســياق الــذي توضــع فيــه األمــور.
فالبعــض قــد يقــول إن هــذه العائلــة ال يجــب أن تحصــل علــى حــق اللجــوء
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صلــت الحكومــة والمعارضــة
ألن المنطقــة التــي أتــت منهــا ال تشــهد قتــاالً وتو ّ
فيهــا إلــى نــوع مــن “المصالحــة” .ولكــن “المصالحــة” ســمحت للمعارضيــن
باالستســام فقــط مــن دون أن تضمــن ســامتهم .غيــر أن تلــك العائلــة أخبرتنــي
أن أحــد أبنائهــا مفقــود واآلخــر مطلــوب لــدى الســلطات لذلــك لــن تســتطيع
العــودة أبــدا ً إلــى ديارهــا.
ال يجــب أن تر ّكــز فقــط علــى المعانــاة اليــوم ،بــل أن تضعهــا فــي ســياق أكبــر.
فمــن خــال اإلصغــاء إلــى هــذه العائلــة وحدهــا ،يمكنــك أن تفهــم بــأن الحــل
لألزمــة الــذي توصلــت إليــه الحكومــة الســورية مــع اتفاقيــات “المصالحــة”
هــذه ال ينفــع مــع هــذه العائلــة .وهــؤالء هــم عيّنــة مــن اآلالف الذيــن يواجهــون
وضعــا ً مماثــاً .لذلــك فمــن خــال قصــة المعانــاة اإلنســانية هــذه ،يمكنــك
الخــروج بصــورة سياســية أكبــر بكثيــر تم ّكــن النــاس مــن فهــم مــا يجــري فــي
ســوريا بشــكل أفضــل .هــذه الطريقــة األســهل لمــن يتواجــد فــي الســويد أو
البرازيــل لكــي يكـ ّـون فكــرة عــن الســياق ويفهــم مــا الــذي يحصــل فــي حمــص.
فصحيــح أن البنــادق ســكتت ولكـ ّ
ـن الســام لــم يح ـ ّل.
ـواد جمعــة :حيــن يطلــب مــن صحافــي التركيــز علــى النــاس فــي نــزاع مــا،
عـ ّ
غالب ـا ً مــا تكــون تقاريــره عــن المعانــاة .فالعديــد منهــم ليــس لديهــم القــدرة أو
المعرفــة أو الســياق ليشــرحوا الصــورة األكبــر .فالمــرء يحتــاج إلــى مجموعــة
مختلفــة مــن المهــارات كــي ال ير ّكــز فقــط علــى المعانــاة وأن يــروي قصــة
إنســانية .فنحــن نخلــط بيــن المعانــاة واإلنســانية والقصــص التــي تتمحــور حــول
اإلنســان ،والتــي ليســت بالضــرورة الشــيء نفســه .ثمــة فــوارق بســيطة كمــا
فهمــت منــك.
زينــة خضــر :صحيــح .حيــن نتحــدث عن قصــص النازحيــن داخليـا ً والالجئين،
ونحولهــا إلــى قصــص سياســية .نســتعمل النــاس كشــخصيات،
نغــوص فيهــا
ّ
نخبــر قصصهــم ونــدع الصــور تتحــدث عــن نفســها .المعانــاة تتحــدث عــن
نفســها .وســتعرف أنــه مهمــا كان شــكل التســوية السياســية أو األمــور التــي
يتحدثــون عنهــا ،ال يوجــد ســام .األمــر ليــس كالقــول “بــدأ وقــف إطــاق نــار،
يمكــن للنــاس أن يذهبــوا إلــى بيوتهــم!” .األمــر ليــس كذلــك.
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عن اختالف وجهات النظر والهوية والسالمة
خالــد رمضــان :أنــا مهتــم جــدا ً بــأن أعــرف أكثــر عــن ســامتك ولكــن أيض ـا ً
ع ّمــا تمثّلينــه لناحيــة الجنســية والعــرق والجنــدر .هــل لعبت هــذه النواحــي دورا ً

فــي رســم الطريقــة التــي ينظــر فيهــا النــاس إليــك؟ هــل وجــدت نفســك فــي
مواقــف تعرضــت فيهــا للتمييــز وكيــف تعاملــت مــع الموقــف فــي حــال حصــل؟

زينــة خضــر :قــد تشـ ّكل هويــة الصحافييــن وجنســيتهم عائقـاً .فكونــي لبنانيــة،
ي حيــن أذهــب إلــى منطقــة تخضــع لســيطرة المعارضــة
أول ســؤال يطــرح علـ ّ
هــو “مــن أي منطقــة أنــت؟” ألنهــم يريــدون معرفــة مذهبــي .فلبنــان مجتمــع
منقســم حيــث الغالبيــة فــي مذهــب معيّــن تؤيّــد الحكومــة أو المعارضــة
الســورية .مــن جهتــي أتفــادى اإلجابــة علــى الســؤال وأر ّد فــورا“ :اســمعوا،
أنــا هنــا أخاطــر بحياتــي لذلــك أعتقــد أن عليكــم احتــرام ذلــك” .يلعــب الجنــدر
أيضـا ً دورا ً إذ يكــون نعمــة أحيانـا ً ونقمــة أحيانـا ً أخــرى .ففــي بعــض األوقــات
ي ألنــي امــرأة ولكنّــي
يرفــض رجــال مــن مجموعــات معيّنــة التحــدث إلــ ّ
أعتقــد أن هنــاك طريقــة للتعامــل مــع األمــر .برأيــي إن ذلــك مرتبــط بكيفيــة
ـرف بشــكل مختلــف ،حــازم وليــس عدوانيـاً.
مقاربتــك للنــاس إذ عليــك أن تتصـ ّ
ـرد كونــي امــرأة ال يعنــي أنّــي أضعــف مــن الباقيــن .كمــا عليــك أن تكســب
فمجـ ّ
ثقــة النــاس ،إذ إن األمــر بر ّمتــه مرتبــط بالثقــة وبكيفيــة تقديــم نفســك للنــاس.
والمراســلة التــي تتمتــع بالخبــرة ستكســب االحتــرام أكثــر مــن مراســل عديــم
الخبــرة غيــر قــادر علــى إظهــار الثقــة بالنفــس والتف ّهــم.
ـواد جمعــة :هــل يمكنــك إعطائــي مثــاالً ملموسـا ً عــن وضــع معيّــن جعلتــك
عـ ّ
فيــه جنســيتك أو كونــك امــرأة ،تتصرفيــن بشــكل مختلــف؟
زينــة خضــر :مــرة كنّــا فــي إدلــب حيــن كان “أحــرار الشــام” و”النصــرة” القــوة
ّ
ولكــن “النصــرة” كانــت مختلفــة جــدا ً ع ّمــا
األساســية علــى األرض هنــاك،
18
ي الوصــول إلــى الزعيــم حيــث
هــي عليــه اليــوم  .وكان مــن الصعــب عل ـ ّ
 18الســوريون يدعمــون «النــرة» رغــم «العلــم اإلرهــايب» ( Syrians back al-Nusra despite ‹terrorist› tagالدوحــة:
الجزيــرة) متوفّــر عــى الرابــطhttp://www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/12/20121214164411696160.html :
(تــم التحقــق منــه للمــرة األخــرة يف  4متوز/يوليــو .)2017
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قالــوا لــي أكثــر مــن مــرة “أنــت امــرأة لذلــك لــن يقابلــك” .ولســوء الحــظ لــم
يكــن برفقتــي شــخص يتحــدث العربيــة لكــي يذهــب ويجــري المقابلــة معــه،
ولــم يكــن خيــارا ً أن نرســل الكاميــرا ونجعلــه يقــول مــا يرغــب بــه مــن دون
مســاجلته ،لذلــك لــم ننجــز التقريــر.
أحيانــا ً ال أتمكــن مــن القيــام بالمقابلــة بنفســي وأحيانــا ً أحصــل عليهــا ربمــا
ألنــي مــن المنطقــة .فأنــا أعــرف الحــدود وإلــى أي مــدى يمكننــي الذهــاب.
وفــي نهايــة المطــاف ،إذا جعلــت رجـاً يشــعر بأنــه شــقيقك وأن لديــه مســؤولية
الحفــاظ علــى ســامتك ،فهــذا عامــل مســاعد .ففــي العالــم العربــي ثمــة نزعــة
لــدى النــاس بــأن مــن واجــب الرجــال حمايــة النســاء ومعاملتهـ ّ
ـن كشــقيقات.
فــي الخالصــة ،األمــر يرتبــط بكيــف تقــارب النــاس وكيــف تتصــرف وكيــف
تقـدّم نفســك .وبمجــرد أن تكســب احتــرام النــاس ،مــن المتوقّــع أن يســاعدوك.
خالد رمضان :هل ذلك جزء من آليتك للحماية؟
زينة خضر :نعم.
عــواد جمعــة :يمكــن اعتبــار ذلــك تكيّف ـا ً مــع الظــروف القائمــة ،إذ يجــب أن
يكــون المــرء حساس ـا ً ثقافي ـا ً وحساس ـا ً تجــاه المجتمعــات المحليــة التــي يعمــل
فيهــا كصحافــي.
زينــة خضــر :نعــم عليــك أن تشــرب الشــاي قبــل أن تضــع الميكروفــون أمامــه
وتطــرح عليــه األســئلة .يجــب عليــك احتــرام اآلخــر .ثمــة أمــور صغيــرة
عليــك القيــام بهــا ســواء كنــت رج ـاً أو امــرأة.
خالــد رمضــان :ولكــن ربمــا كونــك امــرأة يمكــن أيضـا ً أن يعــود عليــك بالنفــع،
فــي بيئــة نســائية مثـاً.
تعرضــن لالغتصــاب فــي
زينــة خضــر :نعــم .كان هنــاك مجموعــة نســاء ّ
ســجون تابعــة للحكومــة الســورية .التقينــا بهـ ّ
ـن فــي شــقة فــي تركيــا وال أعتقــد
أن أيــا ً
ّ
ّ
منهــن كانــت لتقــول مــا قالــت لــي لــو لــم أكــن امــرأة ولــو لــم يكــن
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ـن .فكـ ّ
المصـ ّـور أجنبيـا ً ال يفهــم لغتهـ ّ
ـن يتحدثــن بــكل صراحــة ويبكيــن ويعطيــن
الكثيــر مــن التفاصيــل.
عــواد جمعــة :فيمــا يخــص تغطيــة النــزاع فــي ســوريا والمعانــاة اإلنســانية
ّ
والسياســات التــي تقــف وراء كل ذلــك ،مــا الــذي يشــ ّكل التحــدّي األكبــر
بالنســبة لــك كمراســلة؟
زينــة خضــر :التح ـدّي األكبــر كان معرفــة الحقيقــة .ففــي الحــروب ،يســيطر
الخــوف علــى النــاس ،فقــد يقولــون لــك أمــورا ً تعلــم أنــت مــدى أهميتهــا
كمعلومــات ولكنّهــم يخشــون مــن أن يقولــوا ذلــك أمــام الميكروفــون لمــا قــد
يشــكله مــن خطــر علــى حياتهــم .التحــدي األكبــر هــو اســتخراج الحقيقــة ّ
ألن
ثمــة مســؤولية ملقــاة علــى عاتقــك .فيومـا ً مــا سيحاســبك التاريــخ علــى مــا قلتــه
أو كتبتــه .هــذا أمــر أتعامــل معــه بجدّيــة كبيــرة.
حيــن أنظــر إلــى طفــل أو شــخص فــي مستشــفى أو شــخص فقــد كامــل عائلتــه،
أقــول لنفســي“ :كنــت أوفــر ّ
حظ ـاً ،فقــد ارتــدت المدرســة ومــن ثــم الجامعــة
وأتحــدث لغتيــن ويمكننــي أن أقــول للعالــم مــا الــذي يرغــب هــذا الشــخص فــي
قولــه ولكنــه ال يســتطيع ألنــه أقــل حظ ـاً” .هــذه مســؤولية وهــذا مــا يعطيــك
قــوة.
خالــد رمضــان :كيــف تتعامليــن مــع ذلــك ومــع جميــع األخطــار النفســية وبمــاذا
تخرجــوا للتـ ّـو وهــم متح ّمســون للعمــل فــي
تنصحيــن زمــاءك اليافعيــن الذيــن ّ
مناطــق النــزاع؟
زينــة خضــر :لســت انتحاريــة ،وال أقــوم بمخاطــرات غيــر ضروريــة .ليــس
األمــر مرتبطـا ً بإثبــات نفســك وأعتقــد أن هــذا أمــر مهــم جــدا ً وعليــك أن تعرف
جيــدا ً متــى تســحب القابــس .وال يجــب أن تشــعر بالحــرج مــن الرفــض أحيانـاً.
فالرفــض ال ينــ ّم عــن خــوف بــل عــن شــجاعة .مثــاً كنّــا نحــن صحافيــو
“الجزيــرة” مــن ســحبنا قابــس الدخــول إلــى ســوريا فــي لحظــة مــا .وكنــا نحــن
مــن قــرر التوقــف عــن الدخــول أيضــاً .لــم يكــن قــرار اإلدارة بــل قــراري

الصحافة يف زمن الحرب

79

بعــد حادثــة حصلــت لــي .ربمــا حالفنــي الحــظ واســتطعنا التصويــر مــن دون
ـرض للخطــف .عــدتُ مــرة واحــدة إلــى ســوريا بعــد ذلــك ألنــي لــم أرغــب
التعـ ّ
فــي أن تتحـ ّـول تلــك الحادثــة إلــى نــوع مــن الرهــاب .ولكنــي لــم أكــن مرتاحــة
أبــداً .وكنــت أشــعر أن ك ّل ســيارة خلفنــا تتبعنــا .حينهــا أدركــت أن الوقــت حــان
للتوقّــف .وحتــى حيــن كنّــا ندخــل إلــى ســوريا ،كنــا نناقــش كل قصــة مئــات
المــرات ونســأل أنفســنا :هــل تســتحق العنــاء أم أن األمــر ســيكون عبــارة عــن
أصــوات اشــتباكات كمــا فــي كل مــرة وكأن الجبهــة لــم تتغيّــر؟ ال أرغــب فــي
إعــداد تقاريــر مــن هــذا النــوع .بــل أريــد قصصـا ً عــن الجبهــات فــي إطــار مــا
تعنيــه فــي الســياق األوســع .بعدهــا تدخــل ،تع ـ ّد التقريــر وتخــرج .يجــب أن
تقــوم بمخاطــرات محســوبة وتعــرف جيــدا ً متــى تســحب القابــس.

أهمية الفريق
رأينــا الكثيــر مــن الصحافييــن الشــباب يعبــرون الحــدود بأنفســهم ،ال يتحدثــون
اللغــة ولكنهــم يثقــون بالجميــع علــى الحــدود ،يصعــدون فــي ســياراتهم،
يقصــدون مدينــة حلــب وينتهــي المطــاف بالكثيريــن منهــم ضحايــا للخطــف.
أمــا نحــن فكنّــا نتحقــق مــن معارفنــا الذيــن ندخــل معهــم ومــا إذا كانــوا أه ـاً
للثقــة .أمــر كهــذا يســتغرق وقتـاً .فأنــت ال تعبــر الحــدود ببســاطة وتدخــل إلــى
البلــد .فريقنــا نجــا مــن غــارة أصابــت هدف ـا ً بعيــدا ً عنــا مئــة متــر فقــط .رأينــا
محركهــا .لــم يكــن لدينــا مــكان نختبــئ فيــه
الطائــرة بــأ ّم العيــن وســمعنا صــوت
ّ
ســوى ســطح واحــد .بعــد تلــك التجربــة ،اســتغرقت شــهرا ً ألتعافــى .وبعدهــا
أصبحــت كلّمــا ســمعت صــوت طائــرة مدنيــة ،أنحنــي قلي ـاً .ولكـ ّ
ـن ذلــك لــم
يوقفنــا ودخلنــا مجــدداً.
األمــور قــد ال تســير دائمــا ً علــى مــا يــرام ولكــن ليــس هــذا مــا تف ّكــر فيــه
بــل فــي قصتــك والهــدف مــن وجــودك هنــاك والوقــت المحــدود الــذي لديــك
إلتمــام األمــر .وعليــك أن تعــرف أنــه ال يمكنــك البقــاء فــي مــكان واحــد أكثــر
مــن عشــر دقائــق .كمــا أن الفريــق الــذي تعمــل معــه فــي منطقــة نــزاع ،بالــغ
األهميــة ،لذلــك إن لــم تكــن مرتاح ـا ً مــع مــن يرافقونــك ،ال تذهــب .فأعضــاء
الفريــق الواحــد يجــب أن يفهمــوا بعضهــم مــن دون كالم ،ويجــب أن يتصرفــوا
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بســرعة وأن يعرفــوا جيــدا ً مــا الــذي يفعلونــه .ونصيحــة :ال تثــق بمــن يقــول
لــك “تعــال أريــد أن أريــك شــيئاً” ،بــل يجــب أن تف ّكــر مئــات المــرات وأن
تكــون مــدركا ً تمام ـا ً لمــا يجــري مــن حولــك.
كنــت أراهــم (الصحافييــن الشــباب) يدخلــون ســوريا دون أي شــيء ،ويثقــون
بــأي كان مــن دون حتــى أن يفهمــوا اللغــة ،كل ذلــك ألنهــم يريــدون القصــة
ـرد أنهــم غطــوا
الصحافيــة .يعتقــدون أنهــم ســيحققون انطالقتهــم الصحافيــة لمجـ ّ
الحــرب فــي ســوريا .ولكــن األمــر أكثــر تعقيــدا ً مــن ذلــك .فــإن لــم تضــع
القصــة فــي الســياق الصحيــح ،فلــن تنصــف الصحافــة ولــن تنصــف النــاس،
ـتعرض ســامتك وأمنــك للخطــر .رأيتهــم يحملــون
واألهــم مــن كل ذلــك أنــك سـ ّ
حقائــب ظهــر ويســيرون علــى نحــو غيــر مســؤول .ولكــن الواقــع أنّــك تحتــاج
إلــى مســاندة وتحتــاج إلــى مؤسســة تســندك .فتغطيــة الحــرب ليســت أمــرا ً
ســهالً ألنهــا كمــا ســبق وقلــت :ليســت “مقتــل عشــرة أشــخاص وتدميــر منــزل”.
الصــورة أكبــر مــن ذلــك بكثيــر .ثمــة أزمــة سياســية وراء كل ذلــك ،ثمــة
ـرك كل ذلــك كمــا هنــاك فــي المقابــل سياســات تحــاول إيجــاد حـ ّل.
سياســات تحـ ّ
إن لــم تكــن مــدركا ً لــكل ذلــك ،فلــن تع ـ ّد قصــة صحافيــة صحيحــة.

التعامل مع الصدمة
عــواد جمعــة :كيــف يحمــي الصحافيــون أنفســهم مــن الصدمــة النفســية فــي
مثــل هــذه األوضــاع؟
زينة خضر :يتحدثون إلى أنفسهم.
قــد تعتبــر األحاديــث العاديــة ،ســطحية ولكـ ّ
ـن عليــك أن تتقبــل هــذا العالــم ألن
اآلخريــن ال يــرون مــا تــراه.
اســتغرقت شــهرا ً كــي ال أتوتّــر فــي كل مــرة أســمع صــوت طائــرة وبعدهــا
تجــاوزت األمــر .رأيــت الجثــث الثمانيــن (التــي عثــر عليهــا فــي النهــر) بينهــا
جثــة لفتــى فــي الثانيــة عشــر مــن العمــر .وحيــن عدنا إلــى المنزل اآلمــن ،كانت
تفــوح مــن مالبســي رائحــة الموتــى .لــم أنــم فــي تلــك الليلــة إطالقـاً .لــم تبــارح
وجــوه أولئــك النــاس خاطــري ولكــن بعــد يوميــن أو ثالثــة ،ســوف تتشــاور
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مــع نفســك وتقــرر االســتمرار .أقصــد أنــك تتصالــح مــع نفســك والحقائــق مــن
حولــك .ال أحــاول أن أكــون عديمــة اإلحســاس هنــا ،فأنــا شــخص حســاس جــدا ً
ولكــن يجــب أن تقــول لنفســك“ :هــذا عملــي ،وأنــا أفعــل ذلــك لســبب مــا”.
حيــن ذهبــت ألول مــرة إلــى مدينــة حلــب خــال االشــتباكات ،كنــا علــى
الجبهــة وســمح لنــا مقاتلــو المعارضــة التقــدّم شــارعا ً إلــى األمــام .جلســت
هنــاك وفكــرت باألمــر لدقيقــة .ثــم قلــت ال ،المشــهد فــي هــذا الشــارع ال يختلــف
عــن المشــهد فــي الشــارع اآلخــر ،فمــا المختلــف الــذي ســأحصل عليــه؟ لذلــك
ي ويقولــون إنّــي خائفــة ألنــي
رفضــت البقــاء وبــدأ الجميــع يضحكــون علــ ّ
امــرأة .ولكنّــي لــم أســمح لهــم بإحراجــي وأوضحــت لهــم أن اللقطــة فــي هــذا
الشــارع هــي نفســها فــي الشــارع اآلخــر ولكــن الفــرق أنــي فــي هــذا الشــارع
صتــي
قــد أقتــل علــى يــد قنّــاص .أمــا فــي الشــارع اآلخــر فســأحصل علــى ق ّ
الصحافيــة وأطلــع العالــم عليهــا ثــم أعــود إلــى بيتــي.
ال تحســد اإلدارة علــى موقفهــا ألنــه صعــب جــدا ً فهــي مســؤولة عــن ســامة
وأمــن موظفيهــا .لذلــك مــن الطبيعــي أن تحــاول ثنيــك عــن الذهــاب حين تشــعر
أنــه يشـ ّكل خطــرا ً عليــك .ولكــن نصيحتــي هــي أن تصغــي اإلدارة إلــى الفريــق
الميدانــي ال ســيما إذا كان خبيــرا ً فــي أوضــاع مماثلــة .فصحيــح أن بعــض
الموظفيــن يقومــون بمخاطــرات لألســباب الخاطئــة ســواء إلثبــات جدارتهــم
أو لكــي يتــم تصويرهــم أثنــاء نجاتهــم مــن رصاصــة ،إالّ أن البعــض اآلخــر
يفعلــون ذلــك مــن أجــل القصــة الصحافيــة .وأنــا واثقــة مــن ّ
أن اإلدارة قــادرة
علــى التمييــز بيــن الفئتيــن .كمــا علــى اإلدارة أيضـا ً الســماح لموظفيهــا باختيــار
الفريــق الــذي يفضلــون العمــل ضمنــه فــي المناطــق الخطــرة ،فديناميكيــات
الفريــق مهمــة.
ســأعطيك مثــاالً .كنــت فــي مصراتــة فــي ليبيــا خــال الثــورة ولــم يســمح لــي
بالمغــادرة لتغطيــة الجبهــة قــرب ســرت .أمــا ســبب القــرار فــكان وجــود تنظيــم
الدولــة فــي المنطقــة .غيــر أنّــي ّ
غطيــت شــمال العــراق وراســلت مــن كركــوك
حيــث كان تنظيــم الدولــة أيضـاً .إذا ً مــا الــذي يجعــل مكانـا ً مــا آمنـا ً علــى عكــس
مــكان آخــر .أحيان ـاً ،تقــف البيروقراطيــة حجــر عثــرة .فكركــوك فــي الواقــع
أكثــر خطــورة ألنهــا مدينــة ال تخضــع لســيطرة جهــة معيّنــة ،أمــا مصراتــة
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فكانــت تســيطر عليهــا جهــة واحــدة فــي تلــك الفتــرة .وحيــن تســيطر جهــة
واحــدة علــى مدينــة أو منطقــة ،يكــون مــن الصعــب حصــول عمليــات تســلل.
أضــف إلــى ذلــك ّ
أن لدينــا خبــرة فــي الدخــول إلــى الجبهــات .نحــن نعــرف
كيــف نعمــل وكــم يمكننــا البقــاء ومــا هــو أســوأ ســيناريو .تختلــف النزاعــات
عــن بعضهــا البعــض وهــو مــا ينســحب أيضـا ً علــى الجبهــات .لذلــك فــإن أخــذ
تجــارب وخبــرة المراســلين المســؤولين فــي االعتبــار مهــم جــدا ً ال بــل أساســي
أثنــاء تقييــم المخاطــر.
عــواد جمعــة :إذا ً يجــب أن يعــرف المــرء إلــى أيــن يذهــب وأن يضمــن أن
ّ
تصريــن علــى أنــك تعرفيــن كــم مــن الوقــت يمكنــك
يكــون صوتــه مســموعاً.
ّ
البقــاء .هــل يمكنــك إعطاءنــا فكــرة تقريبيــة عــن المــدة القصــوى التــي يمكــن
للمــرء قضاءهــا فــي مثــل هــذه الجبهــات علــى اختالفهــا؟
زينــة خضــر :األمــر يعتمــد علــى البلــد .فعلــى ســبيل المثــال ،فــي شــمال العراق
ال يمكنــك البقــاء أكثــر مــن  15دقيقــة .فــإذا أدرك الطــرف اآلخــر ،مثــل تنظيــم
الدولــة ،أن هنــاك فريــق تصويــر ،فكــن علــى ثقــة تا ّمــة بأنّــه ســيفكر فــي
اســتهدافه وســيحتاج وقتـا ً للتحضيــر .لذلــك أقــول  15دقيقــة كحــد أقصــى قبــل
أن يكــون عليــك الخــروج واالبتعــاد عــن المــكان .فــي ســوريا ال يتعـدّى األمــر
 10دقائــق ألن الكثيــر مــن النــاس مخبريــن ليــس علــى الجبهــة فحســب بــل فــي
أي مــكان تقصــده .فحتــى فــي حــي واحــد عليــك أن تواصــل التحــرك وتغيــر
ضــروا إمــا لخطفــك أو الســتهدافك.
موقعــك كــي ال تعطيهــم الوقــت الكافــي ليتح ّ
أحمــل معــي أقــل مــا أحتاجــه ،طبع ـا ً إضافــة إلــى ســجائري وقهوتــي .أســافر
بأخــف حمــل ممكــن وضمــن فريــق قليــل العــدد .فكلمــا كبُــر الفــرق تعاظــم
الخطــر .ونحــن فعــاً لدينــا عــادة ســيئة بــأن نشــ ّكل فرقــا ً مــن أربعــة إلــى
خمســة أشــخاص .ولكـ ّ
ـن الحقيقــة أنــه مــن األفضــل أن يكــون الفريــق أقــل عدداً.
فاإلخــاء ومراقبــة بقيــة الفريــق أســهل ،واألهــم القفــز إلــى الســيارة إن احتــاج
األمــر مغــادرة المــكان .وأنتــم بحاجــة أكيــدة للتواصــل ألنــه أساســي وإبقــاء
شــخص مــن الفريــق فــي الخلــف تحس ـبّا ً لحصــول أي مكــروه.
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فمثـاً فــي شــمال العــراق ،يمكــن لثالثــة أشــخاص أن يبلغــوا الكيلومتــر األخيــر
قبــل المــكان الــذي تريــدون الوصــول إليه وهــم :المصـ ّـور والمراســل والمرافق
األمنــي .أمــا الدليــل والســائق فيبقيــان فــي الخلــف .فالعــدد المتدنّــي يســمح
لكــم بالعمــل بشــكل مســتتر ،إذ تتمكنــون مــن تصويــر مــا تريــدون ومــن ثــم
تخرجــون وتنســحبون مــن دون أن يراكــم أحــد .وفــي اللحظــة التــي يراكــم فيهــا
العــدو ويالحــظ وجــود الكاميــرا ،فســيرغب بالتأكيــد فــي أن يفتعــل إشــكاالً .كما
أنــك تحتــاج إلــى أشــخاص يبقــون فــي الخلــف تحســبا ً الضطــرارك لالتصــال
أو لإلخــاء .فــي الخالصــة ،مــن األفضــل بكثيــر أن تبقــي أشــخاصا ً علــى بعــد
كيلومتــر أو اثنيــن خلفــك.

زينــة خضــر وفريقهــا يســافرون فــي حافلــة صغيــرة أثنــاء رحلــة فــي ســوريا فــي العــام .2013
الصــورة مــن زينــة خضــر.

أن تكون مراسالً مسؤوالً
صــة مــا ســتلحق
خالــد رمضــان :مــاذا عــن الرقابــة الذاتيــة؟ كأن تعتقديــن أن ق ّ
ـتدر فائــدة .هــل ســتختارين تغطيتهــا؟
ضــررا ً أكثــر ممــا سـ ّ
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زينــة خضــر :كلمــا زادت خبرتــك ،كلمــا أدركــت أكثــر أن مــا يبــدو مثيــرا ً
قــد ال يمثــل مــا يجــري .أحيان ـا ً قــد يحصــل شــيء مــا أمــام عينيــك ولكنّــه ال
يمثــل مــا يجــري ،رغــم أنــه قصــة صحافيــة عظيمــة وصــورة عظيمــة أيضـاً.
وهنــا عليــك أن تتراجــع خطــوة إلــى الخلــف وتقــول“ :ال ليســت هــذه القصــة
الصحافيــة التــي أريــد إنجازهــا ألنــه ســيتم إخراجهــا مــن الســياق” .إن أعــددت
مثــل هــذه القصــص ســيعتقد الجميــع أن هــذا مــا يجــري ،فــي الوقــت الــذي
تكــون القصــة عــن حادثــة شــخصية أو منعزلــة مث ـاً.
ال تخــش مــن أن تطــرح أي ســؤال حتــى لــو بــدا غبيــا ً ألنــه قــد يعطيــك
الجــواب الحقيقــي .ســأعطيك مثــاالً .أنــت صحافــي شــاب فــي إدومينــي،
اليونــان ،لــم تتابــع مجريــات القصــة مــن البدايــة ولنقــل أنــك وجــدت نفســك
هنــاك فجــأة بينمــا النــاس يحاولــون دفــع الســياج الحــدودي للعبــور تحــت وابــل
مــن الرصــاص المطاطــي والغــاز المســيل للدمــوع .فــإن كنــت صحافيـا ً شــاباً،
يمكنــك أن تتعامــل مــع هــذا الموقــف وكأنــه حــرب شــاملة .ولكــن عليــك أن
تطــرح الســؤال مئــة مــرة“ :هــل حــدث ذلــك مــن قبــل؟” و”كــم مــرة؟” .فأســئلة
كهــذه تضــع مــا تــراه فــي ســياق مناســب وإالّ ســتخاطر بالدخــول وتســمع
كالمـا ً مثــل “غــدا ً ســيكون هنــاك تظاهــرة كبيــرة حيــث سيســير النــاس باتجــاه
الحــدود” .حينهــا تف ّكــر فــي قــرارة نفســك“ :عظيــم! ســيكون هــذا العنــوان
الرئيســي غــداً” .أمــا إذا واصلــت طــرح األســئلة ،فســتعرف حتمــا ً أن ذلــك
حصــل ســابقاً .وســتف ّكر أن النــاس يقومــون بهــذه التحــركات كنــوع مــن الضغط
إلبقــاء قصتهــم تحــت األضــواء .ومــن ثــم تتراجــع خطــوة إلــى الخلــف وتــدرك
أن القصــة لــن تكــون العنــوان الرئيســي فــي اليــوم التالــي ألنهــا حــدث متكــرر.
عليــك إذا ً أن تطــرح الســؤال الغبــي :هــل حصــل ذلــك قبـاً؟ مــا الــذي حصــل
فــي المــرة الســابقة؟ مــا حجــم التظاهــرة؟ هــل يحاولــون القيــام بذلــك مــن أجــل
ســبب مختلــف؟ ال تتــردد فــي الســؤال مهمــا بــدا غبي ـا ً وواضح ـاً.
خالــد رمضــان :هــل تتابعيــن تفاعــل النــاس مــع تقاريــرك علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي؟
زينــة خضــر :نعــم أتابــع .بعــض النــاس يتصرفــون بفظاظــة ببســاطة ألنــي
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ـرة أن تنظيــم الدولــة يجــب أن يأســرني
أعمــل فــي الجزيــرة .فمثـاً ،قيــل لــي مـ ّ
ويفصــل رأســي عــن جســدي ويرفعــه علــى عمــود .فــي الوقــت نفســه اتهمــت
بأنــي داعمــة لجبهــة “النصــرة” .والبعــض اتهمنــي أيضــا ً بأنــي مناصــرة
للنظــام .ولكــن فــي الواقــع أســعدني أن الجانبيــن ينتقدوننــي .ال يزعجنــي كل
ذلــك ولكنّــي أحللــه كثيــرا ً ألنــي أرغــب فــي أن أتعلّــم فأنــا ككائــن بشــري،
أقتــرف األخطــاء.
عليــك أن تكــون صلب ـاً .ففــي المــرة األولــى التــي تقــرأ مثــل هــذه التعليقــات
ســتصاب بالذعــر .ولكــن بعــد ســاعة تهــدأ وتقــول“ :ليقولــوا مــا يريدونــه” ألن
ثمــة أشــخاصا ً آخريــن يعلّقــون ويشــيدون بعملــك أو يقولــون لــك أشــياء جميلــة.
لذلــك ال يجــب أن تُسـ ّ
ـتفز أو أن تدخــل فــي نقاشــات مــع أحــد ،فلــن تكســب أي
شــيء مــن هــذا كلــه ،ال شــيء أبــدا .وإذا اقترفــت خطــأ اعتــرف بذلــك.

والمصــور المرافــق لهــا فولــكان مصطفــى فــي طريــق ضيــق فــي ســوريا يرتديــان مالبــس
زينــة
ّ
واقيــة .الصــورة مــن زينــة خضــر.
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الفصل الرابع
الحرب على عتبتكم :عن الصحافة والمناصرة
زينة إرحيم
يصــرخ رجــل فــي العقــد الخامــس مــن عمــره “ســلمية ..ســلمية” فــي فيديــو
رديء التقــط فــي عــام  .19 2011يحــاول بصراخــه أن ّ
يغطــي علــى أزيــز
الرصــاص ،ولكــن صوتــه المتهـدّج ال يوقــف إطــاق النــار وال تقـدّم عناصــر
أمــن النظــام .يرفــض الرجــل التوقّــف عــن التصويــر حيــن يدنــوا منــه العناصر
حتــى مســافة قريبــة جــدا ً ويهددونــه ببندقيــة .ويصــرخ بعدهــا“ :العالــم بــدو
قوصنــي!”.
قوصنــيّ ،
يشــوف اللــي صــار بمحافظــة درعــاّ ،
ّ
ظــن العديــد مــن الســوريين أنهــم
فــي بدايــة الثــورة فــي العــام ،2011
بإظهــار الحقيقيــة القاســية للحــرب فــي بالدهــم ســيلفتون نظــر العالــم ويقــودون
إلــى تحقيــق تغييــر نحــو األفضــل .دفعــوا أثمانــا ً شــخصية باهظــة ليكشــفوا
كيــف كانــت قــوات النظــام تطلــق النــار علــى المتظاهريــن الســلميين خــال
الجنــازات .ووثقــوا بهواتفهــم كيــف عذبــت قــوات األمــن كل مــن كان يجــرؤ
علــى االنشــقاق .كانــت صرخــة فــي الظــام ،ومناشــدة للمجتمــع الدولــي
لمســاعدتهم .وهــذا األمــل الضئيــل كان الدافــع األساســي للكثيــر مــن الطــاب
والباعــة العادييــن والنجاريــن وغيرهــم لكــي يحملــوا هواتفهــم المحمولــة
ويوثقــوا التجــارب القاســية التــي خاضوهــا علــى يــد النظــام الســوري.
ولكــن تغيّــرت األمــور علــى مــر الســنين مــع اســتمرار الحــرب .فتلــك الدوافــع
الســامية التــي جعلــت الناشــطين السياســيين يتحولــون إلــى ناشــطين إعالمييــن،
لــم تعــد نفســها .وتغيّــرت أيضـا ً الوســائط التــي اســتخدموها فــي البدايــة ليخبروا
قصــص التعذيــب واالنتهــاكات .وبالتالــي تبدّلــت نظــرة الجمهــور إلــى هــؤالء
 19فيديو عىل «يوتيوب» نرش يف  15آذار/مارس  2014عىل حساب «( »abnhoranابن حوران):
 .https://www.youtube.com/watch?v=EbxodEgLUHUت ّم االطالع عليه يف  16كانون الثاين/يناير .2017
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الناشــطين ،وأصبحــت المخاطــر التــي تواجههــم أش ـ ّد بكثيــر .حتــى أن بعــض
المبــادئ الصحافيــة الرئيســية مثــل الموضوعيــة أصبــح لهــا تعريفــات جديــدة.
أمــا الصحافيــون المحليــون ،فأصبــح عليهــم وضــع المزيــد مــن االعتبــارات
والمخاطــر فــي الحســبان مقارنــة بزمالئهــم األجانــب.
لــم يعــد “إخبــار العالــم” الحافــز األساســي لهــؤالء الناشــطين .فقــد كان هــؤالء،
وأنــا واحــدة منهــم ،مســتعدين للمخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل نقــل خبــر أو قصــة.
اتّســم هــذا التفكيــر بشــيء مــن الســذاجة .وبالفعــل لــم نكــن نعــرف كثيــرا ً فــي
بدايــة الثــورة عــن أن العالــم قــادر علــى تجاهــل معاناتنــا مهمــا ع ُ
ظمــت .أمــا
اليــوم ،فأدركنــا هــذه الحقيقــة القاســية التــي أصابتنــا بخيبــة أمــل .فــي الســابق
كانــت جـ ّل توقعاتنــا تقــوم علــى األمــل بــأن يســاعدنا المجتمــع الدولــي .ولكــن
ّ
تحطــم كلي ـاً .فالقــادم مــن األيــام غيّــر تفكيرنــا وتوقعاتنــا ال ســيما
هــذا األمــل
بعــد مجــزرة الكيمــاوي التــي ارتكبهــا النظــام الســوري فــي ضواحــي دمشــق
فــي العــام  .2013ففــي ذلــك اليــوم قتــل  1500شــخص بوحشــية علــى يــد
النظــام  .20قــادت تلــك التجربــة الكثيريــن منّــا إلــى التشــكيك فــي صــواب مــا
كنّــا نقــوم بــه كناشــطين إعالمييــن .وســألنا أنفســنا“ :لمــاذا نخاطــر بحياتنــا مــن
أجــل الصحافــة؟” .بصراحــة ،مــا زلــت حتــى اليــوم ال أعــرف اإلجابــة.
 20مــا نعرفــه عــن الهجــوم الكيميــايئ يف ســوريا» ( )Syria chemical attack, what we knowأخبــار «يب يب يس» 24 ،أيلــول/
ســبتمرب  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23927399. :2013تــم االطــاع عــى الرابــط يف  17كانــون الثــاين/
يناير .2017
كريــم شــاهني« ،حــوايل  1500شــخص قتلــوا يف هجــات باألســلحة الكيميائيــة» يف ســوريا (‹Almost 1,500 killed in
 ،)chemical weapons attacks› in Syriaالغارديــان 14 ،آذار/مــارس :2016
https://www.theguardian.com/world/2016/mar/14/syria-chemical-weapons-attacks-almost-1500-killed-report-united-nations.
تـ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
جــويب واريــك« ،الواليــات املتحــدة :أكــر مــن  1400قتيــل يف هجــوم ســوري باألســلحة الكيميائيــة» (More than 1,400 killed
« ،)in Syrian chemical weapons attack, US saysواشــنطن بوســت» 30 ،آب/أغســطس :2013

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/nearly-1500-killed-in-syrian-chemical-weapons-attack-us-says/2013/08/30/
 .b2864662-1196-11e3-85b6-d27422650fd5_story.htmlتـ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017

«تقريــر بعثــة األمــم املتحــدة للتحقيــق يف مزاعــم اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية ،بشــأن
االســتخدام املزعــوم لألســلحة الكيميائيــة يف منطقــة الغوطــة بدمشــق يف  21آب/أغســطس  ،»2013مجلــس األمــن التابــع
لألمــم املتحــدة 16 ،أيلول/ســبتمرب  ،http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/997 :2013ت ـ ّم االطــاع
عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
بروفيســور آيك سيلســروم ،د .موريتزيــو باربيــي والســيد ســكوت كرينــز« :بعثــة األمــم املتحــدة للتحقيــق يف مزاعــم اســتخدام
األســلحة الكيميائيــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية» ،مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 13 ،كانــون األول/ديســمرب :2013
 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/663ت ّم االطالع عىل الرابط يف  17كانون الثاين/يناير .2017
«تقييــم حكومــي الســتخدام الحكومــة الســورية لألســلحة الكيميائيــة يف  21آب/أغســطس  ،»2013البيــت األبيــض ،مكتــب
الناطــق اإلعالمــي 30 ،آب/أغســطس :2013
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يعتبــر كثيــر مــن الناشــطين اإلعالمييــن ،توثيــق وتســجيل األحــداث الحاليــة
واجب ـا ً ثوري ـاً .وتلــك الطريقــة قــد تكــون الوحيــدة التــي يعرفــون مــن خاللهــا
فعــل شــيء تجــاه شــعبهم ووطنهــم .فبعــض الذيــن انتفضــوا فــي البدايــة ووثقــوا
الثــورة ،مــا زالــوا يعملــون كصحافييــن داخــل ســوريا .فهــذا مــا يعرفونــه
والســبيل الوحيــد أمامهــم لكــي يجنــوا لقمــة العيــش .وال يخلــو األمــر مــن بعــض
مــن يبحثــون عــن الشــهرة وهــو أمــر خطــر فــي مناطــق الحــرب .لكــن البعــض
اآلخــر يأملــون بالمســاهمة مــن خــال الصحافــة فــي وقــف تالعــب أصحــاب
النفــوذ بالحقائــق وإعــادة كتابــة التاريــخ .فهــم يرفضــون انتشــار روايــة النظــام
للتاريــخ.

من أبطال إلى استغالليين شجعين
نتــج التحـ ّـول فــي دوافــع الناشــطين اإلعالمييــن مــن خيبــات أملهــم المتكــررة
فــي الســنوات الخمســة الماضيــة وهــو مــا غيّــر هــؤالء الشــباب بشــكل عميــق.
كذلــك غيّــر ذلــك نظــرة المجتمــع إليهــم.
فــي العــام  ،2011كان الناشــطون الذيــن ينقلــون أخبــار المناطــق الخاضعــة
لســيطرة النظــام وكذلــك مناطــق الثــوار ،يعتبــرون النافــذة الوحيــدة فــي هــذا
الســجن الكبيــر المســ ّمى ســوريا .فــي تلــك المرحلــة ،خيّــم الخــوف علــى
العالقــة بيــن الناشــطين اإلعالمييــن ومصادرهــم .فقــد كان كل شــخص يتحــدث
إلــى اإلعــام ،الهــدف األول لقــوات النظــام .وإذا مــا اعتقــل فيمكــن بســهولة
أن يمضــي بقيــة حياتــه فــي أحــد الزنازيــن العديــدة الســرية التــي يديرهــا أحــد
فــروع األمــن التابعــة للنظــام.
ولكــن مــع احتــدام الثــورة وســيطرة قــوات المعارضــة علــى بعــض المناطــق،
أصبــح النــاس أكثــر اســتعدادا ً للــكالم .فقــد تنفّســوا الصعــداء وأصبحــوا أكثــر
راحــة أثنــاء التعامــل مــع المؤسســات اإلعالميــة .وتحـ ّـول الصحافيــون إلــى
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21.

تـ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
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زعمــاء فــي أوســاطهم .وكانــت الصحافــة بمثابــة وســام شــرف وعبــارة “نحــن
ناشــطون إعالميــون” كافيــة لعبــور حواجــز المعارضــة مــع تحيــة كبيــرة مــن
المقاتليــن!
غيــر أن النظــام بــدأ يســتخدم العنــف المفــرط ضــد المدنييــن أيضــاً .ومــع
مــرور الســنين ،تغيّــرت مواقــف شــعبنا تجــاه المواطنيــن الصحافييــن .وتحـ ّـول
الصحافيــون إلــى هــدف للعنــف ليــس فقــط علــى أيــدي قــوات النظــام بــل أيضـا ً
علــى أيــدي النــاس الذيــن ســعى هــؤالء الصحافييــن لمســاعدتهم .وصرنــا اليــوم
نــرى الناشــطين اإلعالمييــن يضربــون أو يطلــق عليهــم الرصــاص مــن قبــل
حشــود غاضبــة أثنــاء محاولتهــم تصويــر مجــزرة أو آثــار غــارة .وأحيانـا ً تتهــم
الحشــود الناشــطين بـــ “اســتغالل بــؤس النــاس” للحصــول علــى المــال مقابــل
الصــور “الدمويــة” التــي يلتقطونهــا.

مقاتلــون معارضــون (إلــى اليســار) يحملــون أســلحتهم وحاجياتهــم أثنــاء التحــدث إلــى جنــود فــي
الجيــش الســوري وذلــك خــال إخــاء حــي الوعــر وســط حمــص مــن المقاتليــن وعائالتهــم ،إثــر اتفــاق
صــل إليــه مقاتلــو المعارضــة مــع الجيــش الســوري ،ســوريا  21أيار/مايــو  .2017رويترز/عمــر
تو ّ
صناديقــي.

ســاء الوضــع أكثــر مــع ظهــور تنظيــم “الدولــة اإلســامية” .وانتشــر الخــوف
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وعــ ّم .وتمامــا ً كمــا كان المواطنــون الصحافيــون األهــداف األولــى للنظــام،
كانــوا كذلــك لــدى تنظيــم الدولــة .وأصبــح خطــف هــؤالء وابتزازهــم وســلبهم
وقتلهــم حدثـا ً يوميـاً .والــدرس الــذي تعلّمنــاه بشــق األنفــس كان أن “اللصــوص
يكســرون كاميــرا المراقبــة قبــل تنفيــذ عمليــة الســرقة” .بعبــارة أخــرى ،كل
مــن يوثــق الجرائــم يتحـ ّـول تلقائي ـا ً إلــى هــدف .لذلــك كانــت هــذه المجموعــة
اإلجراميــة تســارع كمــا النظــام إلــى مالحقتنــا أيضـاً .والمفارقــة أنــه تبيّــن أن
الئحــة الصحافييــن المطلوبيــن لــدى تنظيــم الدولــة التــي تــم تســريبها مطابقــة
لالئحــة النظــام.
خــال هــذه األوقــات المتقلبــة والخطيــرة ،كان علينــا اتخــاذ إجــراءات جديــدة
لحمايــة أنفســنا .وكان علــى الناشــطين أن يتكيّفــوا عبر تغييــر األدوات والعادات
المســتخدمة فــي نقــل أخبــار كل مرحلــة مــن الثــورة .وانتشــرت كاميــرات
التجســس والكاميــرات المتحركــة .وبــدأ الناشــطون يســتعملون أســماء مســتعارة
وحســابات مزيفــة علــى منصــات اإلعــام االجتماعــي مثــل فيســبوك وســكايب
وتويتــر .وكان المحتــوى ينشــر مــن دون أســماء أصحابــه .فاســتعمال أســماء
حقيقيــة وكاميــرات احترافيــة كان حكــرا ً علــى القلّــة مــن الصحافييــن الذيــن
أصبحــوا مراســلين متعاقديــن وصحافييــن مســتقلّين معتمديــن لــدى وســائل
إعــام محليــة وعربيــة ودوليــة.
وتحولــوا إلــى الصحافــة المكتوبــة لنقــل
ســك الكثيــرون بهوياتهــم المزيفــة
وتم ّ
ّ
قضايــا حساســة ومثيــرة للجــدل .ووجدنــا أنفســنا بيــن المطرقــة والســندان ،مــن
جهــة :مناطــق حكــم المجموعــات المتشــددة التــي تفــرض رقابــة وقيــودا ً مشــددة
علــى حريــة دخــول النــاس وتنقّلهــم ،والتــي يعيــش فيهــا النــاس بخــوف دائــم
ألنــه لــم يعــد بإمكانهــم التحــدث بحريــة .ومــن الجهــة األخــرى :معاقــل النظــام
بــكل مــا تفرضــه مــن قيــود.
ـر وقــت طويــل حتــى تص ـدّرت ســوريا الئحــة الــدول األكثــر دمويــة
ولــم يمـ ّ
فــي العالــم للصحافييــن .ففــي العــام  ،2015صنّفــت لجنــة حمايــة الصحافييــن
) Committee to Protect Journalists (CPJســوريا كأخطــر بلــد
يمكــن للصحافييــن العمــل فيــه  .21لــم يــأت ذلــك مــن فــراغ فلــدى الناشــطين
« 21الــدول األكــر دمويــة يف العــام  ،»2015لجنــة حاميــة الصحافيــن ، https://cpj.org/killed/2015:تــم االطــاع عــى الرابــط
يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
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اإلعالمييــن الســوريين الئحــة طويلــة مــن الصحافييــن الذيــن تعرضــوا للتعذيب
والتشــويه وإطــاق النــار واالعتقــال وحتــى القتــل .ومــن بيــن هــؤالء الناشــط
حســن أزهــري الــذي عـذّب حتــى المــوت علــى يــد النظــام  .22كمــا قتلــت قوات
بشــار األســد العديــد مــن الناشــطين اإلعالمييــن والمدنييــن بشــكل عرضــي فــي
قصــف بمــا يعــرف بالبراميــل المتفجــرة .فباســل شــحادة مثـاً قتــل فــي حادثــة
مماثلــة أثنــاء تأديــة عملــه  .23ولــم يســلم الناشــطون مــن صواريــخ الطائــرات
الروســية التــي قتلــت إحداهــا وســيم العــدل  .24وقتــل تنظيــم الدولــة أيضــا ً
صحافييــن بســيارات مفخخــة وخطــف عبيــدة بطــل وأســامة حســن  .25ومــا
زال العديــد مــن الصحافييــن الذيــن خطفــوا مفقوديــن حتــى اليــوم فيمــا قتــل
آخــرون .26ولــم يقتصــر الخطــر علــى الصحافييــن علــى األراضــي الســورية
بــل لحــق بهــم إلــى الخــارج حتــى أن بعضهــم اغتيــل بكاتــم صــوت فــي بلــد
مجــاور .27باختصــار ،كانــت أي خطــوة أو قــرار خاطــئ يتخــذه الصحافــي
يتســبب بمقتلــه ســواء كان ناشــطا ً إعالميــا ً أو صحافيــا ً محليــاً .لذلــك كان
علــى الصحافييــن أن يف ّكــروا طوي ـاً وبشــكل ج ـدّي بمــكان الســكن المناســب
« 22ســوريا :حســن ،مــوت تحــت التعذيــب يف الرابعــة والعرشيــن مــن العمــر» (Syria: Hasan, death under torture at
« ،)24أنســامد» :ANSAmed
 ، http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/syria/2012/06/12/Syria-Hasan-death-torture-24_7023930.htmlتــم
االطــاع عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
 23كيــي ماكايــرز« ،مخــرج األفــام الســوري املغــدور قايــض الدراســة بـ’الثــورة’» (Slain Syrian Filmmaker Traded Study
 ،)’for ‘Revolutionاإلذاعــة الوطنيــة العامــة  29 ،National Public Radioأيار/مايــو :2012
 ، http://www.npr.org/2012/05/29/153937342/student-helped-the-world-see-inside-a-ravaged-syriaتــم االطــاع
عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
 24عـ ّـار هامــو وماريــا نيلســون« :صحافيــون ســوريون يتكلّمــون :نعمــل يف أخطــر مــكان يف العــامل» (Syrian journalists
« ،)speak out: ‘We are working in the most dangerous place in the worldســوريا مبــارش» 29 ،SYRIA:direct
ترشيــن األول/أكتوبــر http://syriadirect.org/news/syrian-journalists-speak-out-%E2%80%9Cwe-are-working-in- :2015
 ، the-most-dangerous-place-in-the-world%E2%80%9Dتــم االطــاع عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
 25جايســون ســترين« ،هجــات عــى أورينــت نيــوز متثّــل تهديــدات جديــدة يف ســوريا» (Attacks on Orient News
 ،)illustrate Syria›s many threatsلجنــة حاميــة الصحافيــن 30 ،متوز/يوليــو :2013
 .https://cpj.org/blog/2013/07/attacks-on-orient-news-illustrate-syrias-many-thre.phpتــم االطــاع عــى الرابــط يف
 17كانــون الثاين/ينايــر .2017
« 26مقتل الصحايف السوري خالد العيىس يف هجوم بقنبلة»« ،الجزيرة» 25 ،حزيران/يونيو :2016
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/syrian-journalist-khaled-al-essa-dies-bomb-attack-160625033330015.html،
تــم االطــاع عــى الرابــط يف  17كانــون الثاين/ينايــر .2017
« 27إطــاق النــار عــى الصحــايف الســوري ناجــي الجــرف يف غــازي عنتــاب ،تركيــا ومقتلــه» (Syrian journalist Naji Jerf
 :)shot dead in Gaziantep, Turkeyلجنــة حاميــة الصحافيــن 27 ،كانــون األول/ديســمرب :2015
 ،https://cpj.org/2015/12/syrian-journalist-naji-jerf-shot-dead-in-gaziantep.phpتــم االطــاع عــى الرابــط يف 17
كانــون الثاين/ينايــر .2017
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وبالجهــة أو األشــخاص الذيــن يعملــون معهــم وبالقصــص التــي ينقلوهــا .ومــع
تزايــد المخاطــر ارتفــع عــدد الضحايــا فــي صفــوف الصحافييــن فــي ســوريا
حتــى بلــغ فــي نهايــة العــام  2016وفقـا ً إلحصــاءات لجنــة حمايــة الصحافييــن
 107منــذ العــام .28 2011

المحليــون مقابــل الدولييــن ،النشــطاء اإلعالميــون مقابــل الصحافييــن
Local vs International
رغــم التضحيــات التــي بذلهــا مــن يس ـ ّميهم كثيــرون “الناشــطون اإلعالميــون
الســوريون” ،مــا زال هــؤالء يتعرضــون لمعاملــة غيــر عادلــة .كمــا أن غالبيــة
المؤسســات اإلعالميــة الدوليــة إن لــم يكــن جميعهــا ،ال تعتبرهــم صحافييــن
فعلييــن .أمــا مبــرر ذلــك فهــو أنهــم غيــر “موضوعييــن” و”منحازيــن” .ولكــن
مــاذا يعنــي “موضوعــي” فــي الســياق الســوري؟ هــل يعنــي منــح صــوت
لمجــرم حــرب ولنشــر البروباغنــدا الخاصــة بــه وإتاحــة الفرصــة لنظامــه
لتبريــر قصــف المناطــق المدنيــة والمــدارس والمستشــفيات؟ ال أعتقــد أن هيئــة
اإلذاعــة البريطانيــة “بــي بــي ســي” مثـاً كانــت ســتبقى حياديــة لــو قــاد هتلــر
عصرنــا حصــارا ً علــى بلدهــا أو علــى بلــد مجــاور.
كيــف يمكنــك أن تكــون “حياديــا” إذا كنــت تعيــش فــي ظــل نظــام يعتبــر قــول
الحقيقــة جريمــة يعاقــب صاحبهــا بــأي طريقــة يراهــا النظــام ضروريــة كأن
ـرض ألصنــاف
تُكســر عظامــك أو تخنــق أو تطفــأ ســجائر فــي جفونــك أو تتعـ ّ
“مبتكــرة” أخــرى مــن التعذيــب .لنتخيّــل مثـاً مــا قــد يحــدث لصحافــي غربــي
إن حــاول أن يكــون حياديـا ً لــدى إعــداد تقاريــر عــن تنظيــم الدولــة .مــا الــذي
ســيحصل إذا شــعر أنــه مضطــر ألخــذ تصريــح مــن أبــو بكــر البغــدادي الــذي
صبــه تنظيــم الدولــة خليفــة لــه ليقيــم توازنــا ً فــي تقريــره مــع “ادعــاءات”
ن ّ
و”اتهامــات” ضحايــاه؟
أعتقــد أن شــروط الموضوعيــة والحيــاد يمكــن أن تتحقــق عنــد تغطيــة أزمــة
 28لجنــة حاميــة الصحافيــن ،الصحافيــون القتــى ،حســب الســنة وبالبلــد ،/https://cpj.org/killed :تــم االطــاع عــى الرابــط
يف  15أيار/مايــو .2017
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سياســية بيــن طرفيــن أو تغييــرات اقتصاديــة أو قضايــا اجتماعيــة ...إلــخ .ولكن
ال يمكــن تطبيــق هــذه المعاييــر بالطريقــة ذاتهــا حيــن يكــون لديــك طاغيــة
يتب ّجــح بقتــل قواتــه لألطفــال وهــم علــى مقاعــد الدراســة .علــى العكــس مــن
ذلــك ،أرى أن االنحيــاز تجــاه اإلنســانية وحقــوق اإلنســان ليــس أمــرا ً مخجـاً،
بــل إنهــا جوهــر الصحافــة برأيــي.
ال يقتصــر الســجال بيــن الصحافييــن المحلييــن فــي مناطــق النــزاع وزمالئهــم
الدولييــن علــى التعريــف النظــري لبعــض المفاهيــم .فالصحافيــون األجانــب
غيــر مضطريــن لبــذل الكثيــر مــن الجهــد الكتســاب المصداقيــة فــي عيــون
اإلعــام الدولــي وبإمكانهــم الســفر بحريــة .وحيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة،
ســيجدون ســفاراتهم ســندا ً لهــم .أمــا الصحافيــون المحليــون فوضعهــم مختلــف
تمام ـا ً فهــم مســتهدفون بشــكل خــاص مــن حكومتهــم ألنهــم صحافيــون.
كصحافــي محلــي ّ
يغطــي الحــرب ،ليــس لديــك تــرف تــرك مســافة بينــك
وبيــن النــاس الذيــن تنقــل قصصهــم .األمــر ينســحب أيض ـا ً علــى مصــادرك.
فالمصــادر التــي تنقــل عنهــا والقتلــى الذيــن تــرد حصيلتهــم فــي األخبــار ليســوا
بعيديــن عنــك أو غيــر مألوفيــن .فهــم رفــاق صفّــك وأقاربــك وشــبان وفتيــات
عرفتهــم أيــام الدراســة الثانويــة .هــم أصدقــاء أمضيــت معهم ســاعات تشــاهدون
برامــج وأفالمـا ً علــى التلفزيــون .هــم أنــاس تذكــرت معهــم ماضيــك وشــاركتهم
ذكريــات قديمــة حتــى بــزوغ الفجــر .أنــت إذا ً جــزء مــن القصــة التــي تنقلهــا،
وكل جوانــب حياتــك اليوميــة فيهــا .فــي البدايــة ،ســتنتابك مشــاعر عميقــة مــن
األلــم واألســى ،فــي كل مــرة ّ
تغطــي قصــة مــا .ولكـ ّ
ـن رغــم ذلــك ،ســتتحرك
غريزتــك اإلنســانية وآليــات التكيّــف فــي داخلــك .وكــي تتم ّكــن مــن االســتمرار
بحياتــك اليوميــة ،تصبــح فــي النهايــة عديــم اإلحســاس .وحيــن يأتيــك خبــر
وفــاة ع ّمــك مثـاً تســأل “كيــف مــات؟” وحيــن يخبرونــك أنــه مــات بالســرطان
يخــرج منــك جــواب ســوريالي“ :مــن الجيــد أنــه لــم يتحـ ّـول إلــى أشــاء فــي
انفجــار صــاروخ” .هــذه الالزمــة أصبحــت ســائدة فــي حياتنــا اليــوم .صحيــح
أن الظــروف تتغيّــر ،إالّ أن أســلوب ردة الفعــل لدينــا أصبــح نفســه اليــوم.
أمــا فــي مجــال الصحافــة االســتقصائية وعلــى خــاف الصحافييــن األجانــب،
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ال يمكنــك أن “تحــرق نفســك فــي ســبيل ســبق إخبــاري واحــد” ألنــه ليــس
هنــاك مــن مــكان آمــن تلجــأ إليــه حيــن تصبــح مطلوبــا ً مــن قبــل مختلــف
المجموعــات المتحاربــة .ينطبــق األمــر نفســه علــى مصــادرك والنــاس الذيــن
تجــري معهــم مقابــات ألنــه ليــس بإمكانهــم أن يتــواروا عــن األنظــار .فإجــراء
تحقيقــات اســتقصائية كبيــرة هــو بمثابــة إصــدار حكــم إعــدام بحقــك .واســتخدام
التســجيالت الســرية مثــاً أمــر بالــغ الخطــورة .وكصحافــي محلــي ،مــن
ـرد التفكيــر فــي
األفضــل أن يكــون لديــك تأشــيرة دخــول وتذكــرة ســفر قبــل مجـ ّ
كتابــة أو نشــر تقريــر مهــم يكشــف حقيقــة مثيــرة للجــدل يمكنهــا أن تســيء إلــى
أي مــن الفصائــل المتحاربــة فــي ســوريا.
فــي الواقــع ،تخضــع خطــوات كل ناشــط إعالمــي فــي ســوريا للمراقبــة .لذلــك
عليــك أن تنتبــه إلــى كل مــا تنشــره علــى المنصــات االجتماعيــة وأن تف ّكــر
مرتيــن قبــل نشــر أي صــورة علــى حســابك علــى فيســبوك .ف ّكــر جيــدا ً أيضـا ً
باألشــخاص الذيــن تتحــدث إليهــم ومــا الــذي تقولــه لهــم .أعــر اهتمامـا ً خاصـا ً
لنشــر أمــور عــن األشــخاص الذيــن يحبونــك ويهت ّمــون لســامتك .أنــا دائم ـا ً
ـث الجميــع علــى التشــاور مــع أفــراد عائالتهــم .وأطلــب مــن زوجــي مثـاً
أحـ ّ
أن يقــرأ كل مــا أرغــب فــي نشــره ســواء كان مقالــة مثيــرة للجــدل أو منشــورا ً
علــى فيســبوك .والهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان أالّ يضــع مــا أنشــره أحدنــا فــي
موقــف صعــب .وبالطبــع فــإن هــذه طريقــة عمــل مؤلمــة للصحافييــن المســتقلين
أصحــاب الفكــر الحــر .ولكـ ّ
ـن يجــب أن تكــون شــديد الحــذر ،فــإن كنــت تريــد
أن تبقــى علــى قيــد الحيــاة ،ال يمكنــك أبــدا ً نشــر كل القصــص التــي قــد ترغــب
فــي نشــرها .ودائمــا أنصــح زمالئــي ممازحــة بــأن ينشــئوا ملف ـا ً آمن ـا ً علــى
حاســوبهم يسـ ّمونه “ينشــر قريبـاً” يضـ ّم تلــك القصــص حتــى يصبــح مــن اآلمــن
نشــرها.

حين تندلع الحرب في بلدك :دليل عملي
الصحافــة أداة أو ربمــا مهــارة تجعلنــي قــادرة علــى منــح صــوت للذيــن يريــد
الطغــاة والتقاليــد الدينيــة واألحــكام المســبقة والمواقــف التمييزيــة ،إســكاتهم.
إنهــا وســيط لنشــر الوعــي والدفــاع عــن حريــة التعبيــر ومــ ّد الجســور بيــن
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النــاس عــن طريــق إبقائهــم علــى ّ
اطــاع .إنهــا الشــغف وااللتــزام تجــاه مــن
ائتمنــوك علــى المعلومــات التــي أعطــوك إياهــا .وستكســب ثقــة النــاس حيــن
تتمتّــع بالشــجاعة لقــول الحقيقــة وبالتعاطــف مــع النــاس لتسترشــد بالمشــاعر
اإلنســانية الحقيقيــة.
ينطــوي العمــل فــي مجــال الصحافــة فــي بلــدك األم الــذي ّ
تمزقــه الحــرب علــى
أثمــان باهظــة مــن الناحيــة المهنيــة والعاطفيــة .فأنــت تتعــرض إلجهــاد عاطفــي
هائــل .وحتــى لــو ظننــت أنــك قــادر علــى فصــل هــذه التحديــات علــى الــورق،
لــن تنجــح فــي ذلــك فــي الواقــع .فعليــك أن تــوازن بيــن مختلــف هــذه األمــور
التــي يأخــذك ك ّل منهــا فــي اتجــاه مختلــف فــي الوقــت نفســه .وفــي هــذا الصــدد،
أنهــي بعــدد مــن النصائــح العمليــة:

 .Iعلى الصعيد الشخصي:
• استع ّد لتقبّل احتمال أن تصبح أنت الخبر.
بحريتــك الشــخصية مقابــل أن تكــون قــادرا ً علــى مواصلــة العمــل
• اســتع ّد للتضحيــة ّ
مــن داخــل البلــد ،وهــذا يتض ّمــن أن ال تقــول وال تلبــس مــا تريــد.
• يجــب أن تتصالــح مــع حقيقــة أنــك ســتتكبد خســائر علــى الصعيــد الشــخصي
واالجتماعــي والمالــي .وذلــك سيســاعدك فــي التحضيــر بشــكل أفضــل لآلتــي.
• ادّخر بعض المال لتغطية تكاليف أمور غير متوقعة.
• تذ ّكــر أن عائلتــك وأقربــاءك وأصدقــاءك ســيكونون مســتهدفين حيــن تنشــر الحقيقــة،
وســوف يُســتخدمون كأدوات البتــزازك.
يتحول التفاعل والتواصل مع الناس إلى خطر عليك.
• في زمن الحروب ،قد
ّ
 خالل التجمعات االجتماعية والعائلية مثالً ،انتبه لكل ما تقوله ومن تتحدث إليه.احم خصوصيتك.
 ال تثق بأحد وال تشارك معلومات شخصية عنك .باختصارِ : تنبّــه إلــى أنــك فــي أي لحظــة يمكــن أن ينتهــي بــك المطــاف علــى الئحــة مطلوبيــنلــدى ميليشــيا مســلّحة.
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تسوق لتقارير أو تقارير مثيرة للجدل تنشرها.
 ال ّ ف ّكــر مرتيــن بالنظــرة التــي لــدى الغيــر إليــك وإلــى عائلتــك .فمث ـاً عــدم ارتــداءزوجتــك أو والدتــك للحجــاب ،قــد يســتخدم لتصنيفــك علــى أنــك “علمانــي” وكعــدو
لمجموعــة متشــددة.
ـر مــن أن توصــف بنعــوت مثــل “خائــن” أو “عميــل للحكومــة” أو “جاســوس
• ال مفـ ّ
غربــي”.

 .IIعلى الصعيد المهني:
• ر ّكــز علــى الجانــب اإلنســاني للقصــص .قــد ال يضــع ذلــك قصتــك علــى الصفحــات
األولــى لوســائل اإلعــام الدوليــة ألن هــذه األخيــرة عــادة مــا تبحــث عــن مواضيــع
مثيــرة عــن المتشــددين ،إالّ أنــه ســيجعلك تكســب الثقــة والتقديــر وبعــض الجوائــز
أيض ـاً.
• ملفاتــك وصــورك ورســائلك اإللكترونيــة وهواتفــك المحمولــة ،ســيف ذو حديــن.
لذلــك عليــك علــى األقــل أن تشــارك فــي دورة تدريبيــة واحــدة علــى األقــل فــي المبادئ

األساســية لألمــن الرقمــي .29
• تنبّــه إلــى أنــه لــم يعــد مــن وجــود للحــدود بيــن حياتــك المهنيــة والشــخصية .وقبــل
حتــى أن تــدرك ذلــك ،ســتكون صفحاتــك علــى المنصــات االجتماعيــة كلّهــا أخبــار
(معظمهــا حزيــن) ،وســيصبح “أصدقــاؤك” مصــادر.
• احصــل علــى تأميــن صحــي ،ألنــه ســيمنحك وعائلتــك بعــض الســام الداخلــي.
ونظــرا ً إلــى أن قلــة مــن المؤسســات تمنــح موظفيهــا المحلييــن تأمينـا ً صحيـاً ،احــرص
علــى البحــث عــن بدائــل .فبعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بالصحافــة
تق ـدّم تأمين ـا ً صحي ـا ً مجاني ـا ً .30

التعامل مع المصادر
احــم مصــادرك عبــر إخفــاء هوياتهــا الحقيقيــة حتــى إن أعطتــك إذنــا ً باســتخدام
•
ِ
أســمائها .فالنــاس ال يفكــرون دائمــا ً بعواقــب مــا يقولونــه للصحافييــن.
• كن حذرا ً أثناء إجراء مقابالت مع الناس .فالمدنيون الذين يعيشون
في مناطق الحرب والذين فقدوا أفرادا ً من عائالتهم ،حساسون.
https://twitter.com/Cyberarabs, https://www.facebook.com/cyber.arabs/, http://www.salamatech.org 29
 30راجع «مراسلون بال حدود» .https://rsf.org
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• صغ أسئلتك بشكل مدروس لتفادي إلحاق األذى بأي كان.
• خــذ الوقــت الــازم لالختــاط مــع النــاس قبــل إجــراء مقابــات معهــم .واشــرب
فنجــان القهــوة أو الشــاي الــذي وضعــوه أمامــك قبــل أن “تشــهر” الميكروفــون أو
الكاميــرا فــي وجوههــم.
مجــرد قصــة غيــر أنهــم
• اســأل النــاس عــن حياتهــم .فبالنســبة إليــك قــد يكونــون
ّ
أشــخاص حقيقيــون لديهــم حيــاة مليئــة بالقصــص .ويريــدون أن يُســمع صوتهــم.
• الســكان المحليــون هــم أذنــاك وعينــاك ،وهــم بمثابــة “جوجــل” و”تريــب أدفايــزر”
 Trip Advisorو”خرائــط جوجــل” مع ـاً .عنــد خطــوط التمــاس ،اســألهم أيــن تجــد
طعام ـا ً نظيف ـا ً ومتاجــر وطرقــات آمنــة وأفــكارا ً لتقاريــر ومستشــفيات ...إلــخ.

التعامل مع المجموعات المسلحة والحواجز:
أرس عالقات رسمية مع قادة مجموعات مسلحة.
• ِ
• اضمــن أن تحصــل علــى موافقــة الجهــة التــي تســيطر علــى المنطقــة التــي تعمــل
فيهــا .فهــذه العالقــات ستش ـ ّكل مــوردا ً قيّم ـا ً لــك إذا واجهــت متاعــب.
• استشــر الســكان المحلييــن فباســتطاعتهم إرشــادك إن لــم تكــن واثقـا ً ممــا عليــك قولــه
علــى حاجــز تريــد عبــوره.
 اجمــع معلومــات قــدر اســتطاعتك .فالنــاس قــادرون علــى إخبــارك إذا كان الحاجــزتابعــا ً لمتشــددين أو معتدليــن أو لصــوص أو عصابــات أو غيرهــم .كمــا أنهــم قــد
يخبرونــك مــا إذا كان العناصــر علــى الحاجــز يســتهدفون اإلعــام أو أي شــريحة
أخــرى مــن المجتمــع.
 ادرس جيدا ً ما إذا كان آمنا ً لك أن تكشف هويتك كصحافي.ضــر روايــة مقنعــة إذا ادّعيــت أنــك مدنــي .مثـاً كنــت فــي إحــدى المــرات علــى
ح ّحاجــز للنظــام وادّعيــت أنّــي بلهــاء لكــي أتفــادى أن يتحققــوا مــن الكاميــرا التــي
بحوزتــي.
 علــى حواجــز المتشــددين التزمــي الصمــت ودعــي زمــاءك الذكــور يمســكونزمــام األمــور.
 على حواجز تنظيم الدولة ،استعملي هوية مختلفة .فأنا مثالً غالبا ًّ
وأغطي وجهي.
ما أستعمل هوية شقيقة أحد زمالئي
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 .IIIأن تكوني امرأة في منطقة حرب
ت امــرأة ،اتخــذي احتياطــات إضافيــة .فنحــن نعيــش فــي مجتمــع ذكــوري أحــد
• إن كنـ ِ
تداعياتــه أن ســلوك المــرأة مراقــب أكثــر مــن الرجــل.
• سيقلل الناس من احترامك ويتحدثون بالسوء عنك وعن عائلتك.
ت المســلّمات االجتماعيــة التقليديــة فيمــا
ـرض لهجــوم إذا تحدّي ـ ِ
• كونــي مســتعدة للتعـ ّ
يتعلــق بمعنــى أن تكونــي امــرأة فــي المجتمــع الــذي تعيشــين فيــه ومــا المطلــوب منــك.
• كامــرأة ،يجــب أن تكونــي خجولــة ،حســب التقاليــد .ويتــم تشــجيعك علــى عــدم الــكالم
فــي مواضيــع جريئــة أو عــن تقاليــد مشــددة.
احم صورك الشخصية وال تشاركيها مع أحد فقد تستخدم ضدك لتشويه سمعتك.
• ِ

 .VIالعناية العقلية والعاطفية
• اضمــن أن تكــون المســاعدة النفســية متاحــة لــك ألنــك مــن المرجــح أن تحتاجهــا.
إنهــا حاجــة طبيعيــة وصحيــة بالكامــل .فســتواجه تقلّبــات وستشــكك أحيانـا ً فــي خيــارك
بالبقــاء فــي بلــدك والعمــل فيــه بينمــا معظــم النــاس هربــوا .ستشــعر أحيان ـا ً باليــأس
والعجــز.
• خذ قسطا ً من الراحة .ال تف ّكر لبضعة أيام.
• حافظ على هواياتك .فالموسيقى والرقص والرياضة لديها أثر كالسحر.
• حاول أن تبقي لنفسك بعض المساحة الشخصية.
ـط عهــودا ً ال تســتطيع
• ســيعتمد النــاس علــى مســاعدتك لذلــك اعــرف حــدودك وال تعـ ِ
الوفــاء بهــا.
• حياتك أهم من أي قصة صحافية .وال تستحق القصة أن تموت ألجلها.
• ال تــدع الرغبــة فــي الشــهرة تتحكــم بــك .فمعظمنــا نعمــل فــي مناطــق نــزاع مثــل
ســوريا بســبب شــغفنا بالمهنــة .لذلــك نؤمــن بالصحافــة ودورهــا فــي تحويــل العالــم إلــى
مــكان أقــل فظاعــة.
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الفصل الخامس
التغطية اإلخبارية في ظل االحتالل في فلسطين
عواد جمعة
مقابلة مع تامر المسحال أجراها ّ
فــي جعبــة تامــر المســحال ســنوات مــن الخبــرة فــي تغطيــة مناطــق الحــروب.
ّ
غطــى النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي بشــكل مكثــف لقنــاة “الجزيــرة” ،كمــا
متدربـا ً وصعــد الســلّم في مســيرته
راســل “بــي بــي ســي” فــي وقــت ســابق .بــدأ
ّ
المهنيــة إلــى أن أصبــح أحــد الوجــوه المعروفــة فــي الشــرق األوســط .أقــام
المســحال معظــم حياتــه فــي غــزة حيــث ّ
غطــى الحــروب اإلســرائيلية العديــدة
والتوغــات الكثيــرة فــي القطــاع ،كمــا ّ
غطــى أخبــار الحصــار الــذي تــا
ّ
وغطــى أيضـا ً الحــروب فــي ســوريا وليبيــا .واليــوم يســتقر المســحال
ذلــك.31
فــي الدوحــة حيــث يخصــص وقتــه للوثائقيــات االســتقصائية .يحمــل تامــر
درجــة الماجســتير فــي الصحافــة الدوليــة مــن جامعــة ويستمينســتر فــي لنــدن.
تعتبــر المســألة الفلســطينية اإلســرائيلية التــي تعـ ّد النــزاع المركــزي في الشــرق
األوســط ،أحــد أكثــر المواضيــع متابعــة مــن قبــل الصحافييــن .فالعديــد مــن
هــؤالء صنعــوا أســما ًء لهــم عبــر تغطيــة النــزاع.
فــي المقابلــة التاليــة ،ارتأينــا تســليط الضــوء على التحديــات التــي تواجهها مهنة
الصحافــة تحــت الضغــط وفــي ظــل االحتــال ألنهــا تختلــف عــن التحديــات
التــي تواجــه صحافــة الحــروب بشــكل عــام .فأنــت كفلســطيني ،قــد تعيــش
وتمــوت أحيانـا ً أثنــاء تغطيــة قضايــا شــعبك ،بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن
تحديــات وفــرص.

 31بــال الدبّــور« ،غــزة ،ألــف ســاعة مــن العزلــة» ،”Gaza: ‹100,000 hours of isolation“ ،الجزيــرة 1 ،شــباط/فرباير .2017
تــم االطّــاع عــى محتــوى الرابــط يف  9متوز/يوليــو :2017
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/gaza-100000-hours-isolation-170131070726612.html
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تامر المسحال ّ
يغطي الحرب اإلسرائيلية على غزة في العام  .2014الصورة من تامر المسحال.

عــواد جمعــة :لنبــدأ بتاريخــك الشــخصي وتجربتــك .مــا هــو أول عمــل لــك
كصحافــي؟
تامــر المســحال :أعتبــر قصتــي الشــخصية قصــة إرادة وأمــل وحلــم بــأن
أتم ّكــن مــن تجــاوز جميــع الصعــاب التــي يواجههــا مجتمعنــا الفلســطيني .بــدأت
ـدرب مــع “بــي بــي ســي” حيــن
مســيرتي فــي الصحافــة فــي العــام  2000كمتـ ّ
كنــت طالبــا ً فــي غــزة .كان ذلــك العــام مفصليــا ً فــي التاريــخ الفلســطيني إذ
كمتــدرب قبــل أن
اندلعــت فيــه االنتفاضــة الثانيــة  .32انضممــت فــي البدايــة
ّ
أصبــح مراســل إذاعــة “بــي بــي ســي” العربيــة فــي العــام  .2006اســتغرقت
ـدرب إلــى موقــع مترجــم ومــن ثــم منتــج
ســت ســنوات ألنتقــل مــن موقعــي كمتـ ّ
بــدوام جزئــي قبــل أن أعيّــن منتجــا ً بــدوام كامــل .وبعــد ســنوات مــن الجــ ّد
عيّنــت مراس ـاً.
والعمــلُ ،
ســلة بقصــة بنــاء منــزل .ودائم ـا ً أقــول
يمكــن تشــبيه قصــة التـ ّ
ـدرج إلــى المرا َ
مرتيــن كصحافــي ،األولــى كطالــب فــي جامعــة غــزة والثانيــة
تخرجــت ّ
إنّــي ّ
 32الجــدول الزمنــي النتفاضــة األقــى» « ،Al-Aqsa Intifada timelineيب يب يس» 24 ،أيلول/ســبتمرب  .2004تــم االطــاع عــى
الرابــط يف  8متوز/يوليو http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3677206.stm :2017
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كصحافــي أعمــل فــي “بــي بــي ســي” .خــال تلــك الفتــرة ّ
غطيــت بعضـا ً مــن
أصعــب األحــداث فــي غــزة ،مــن االجتياحــات اإلســرائيلية إلــى االغتيــاالت
إلــى الغــارات بيــن عامــي  2000و .2006فــي آذار/مــارس  ،2008انتقلــت
ـر الكثيــر مــن الوقــت حتــى اندلعــت حــرب فــي
إلــى قنــاة “الجزيــرة” .ولــم يمـ ّ
غــزة .كان ذلــك أكبــر اختبــار لــي ،إذ كان أمامــي خيــاران :إمــا أن أنجــح
وأصبــح مراسـاً جيــدا ً أو أفشــل .والحــرب أطلقــت مســيرتي كمراســل حربــي
فــي العالــم العربــي .وطيلــة عقــد مــن الزمــن تقريبـا ً لــم أغـ ّ
ـط غــزة فحســب بــل
النزاعــات فــي ســوريا وليبيــا ومصــر أيض ـاً.

تغطية االحتالل في بلدك
وتحولــت إلــى أحــد
ـواد جمعــة :أصبحــت شــديد االنخــراط فــي قضايــا غــزة
عـ ّ
ّ
ّ
أكثــر الصحافييــن العامليــن هنــاك خبــرة .كيــف تقــارب نزاعـا ً تعيــش فــي ظله؟
ّ
ليغطــي
تامــر المســحال :يختلــف األمــر عــن مراســل زائــر يأتــي مــن بلــد آخــر
الوضــع فــي بلــد أجنبــي .فالتحديــات كثيــرة وثمــة الكثيــر مــن الجوانــب يجــب
التركيــز عليهــا .أوالّ أنــت ّ
تغطــي قصص شــعبك أي قصص أشــقائك وشــقيقاتك
وجيرانــك وأصدقائــك .بالتالــي فــإن الواقــع اإلنســاني يعـ ّد جانبـا ً بالــغ األهميــة.
ثاني ـا ً كفلســطيني ،هــذه قضيتــك لذلــك ال يمكنــك أن تعــزل نفســك عــن قيمــك
األساســية ومعتقداتــك .فقبــل أن تكــون صحافيـاً ،أنــت فلســطيني وإنســان .أنــت
الجــئ مــن عائلــة الجئــة .أنــت عالــق تحــت االحتــال وتعانــي منــه.
فــي طفولتــي كنّــا دائم ـا ً نســمع عــن منــع تجـ ّـول يفرضــه اإلســرائيليون وعــن
عــدم القــدرة علــى الذهــاب إلــى المدرســة وعــن هجمــات إســرائيلية علــى
المنــازل وغيــر ذلــك .أنــت جــزء مــن كل مــا يــدور مــن حولــك .اعتقــل
اإلســرائيليون العديــد مــن جيرانــي وأصدقائــي وإخوتــي وحتــى أنــا وقعــت فــي
قبضتهــم .أوقفنــي الجنــود اإلســرائيليون عــدة مــرات .بالنتيجــة ،أنــت تأتــي مــن
هــذه الخلفيــة التــي تشـ ّكل أســاس أفــكارك وتصرفاتــك اليوميــة ،ومــن ثــم يأتــي
موقفــك المهنــي .فصحيــح أنــك جــزء مــن “القضيــة” بحكــم أنّــك تعيــش هنــا ،إالّ
أن عليــك أن تقيــم توازنـا ً مــع مهنيّتــك .فالعمــل الصحافــي يحتّــم عليــك أن تضع
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مســافة بينــك وبيــن مواضيعــك أكثــر مــن أي وظيفــة أو مهنــة أخــرى .فأنــت
لســت سياســيا ً وال ممثـاً عــن شــعبك بــل أنــت إعالمــي مهنــي ّ
يغطــي قضيتــه
الخاصــة وقضيــة شــعبه .والمعاييــر المهنيــة أدوات بالغــة األهميــة إلــى جانــب
ســك بهــذه المعاييــر.
نزاهتــك .لذلــك ،رغــم التحديــات ،يجــب عليــك أن تتم ّ
فحيــن ّ
تغطــي حربـا ً مــا ،قــد يكــون أصدقــاؤك وجيرانــك وأقربــاؤك بيــن القتلى.

تامر المسحال على أحد الطرق في لبنان أثناء تصوير فيلم وثائقي عن أحداث عبرا .الصورة من “الجزيرة”.

عواد جمعة :هل يمكنك إعطاء مثال على ذلك؟
ّ
المقربيــن
ـرض منــزل أحــد أصدقائــي
ّ
تامــر المســحال :فــي العــام  ،2008تعـ ّ
لهجــوم وكان صحافيـا ً يدعــى عــاء مرتجــى يعمــل مــع إذاعــة محليــة .أصيــب
ّ
لتغطيــة القصــة ،أوالً ّ
ألن الهجــوم
عــاء وأ ّمــه بجــروح بالغــة .تو ّجهــت
اســتهدف صحافيــا ً وثانيــا ً ألن المســتهدف صديقــي .ذهبــت إلــى المستشــفى
ّ
وغطيــت الحــدث علــى الهــواء مباشــرة .وأثنــاء ذلــك توفّــي صديقــي وبتــرت
ســاق أ ّمــه .تخيّــل أن تجــد نفســك فــي هــذا الوضــع الصعــب حيــث عليــك أن
ّ
تغطــي قصــة صديقــك وأن تكــون ّأول مــن يعلــن وفاتــه .فــي تلــك اللحظــة لــم
تكــن عائلتــه أو أصدقــاؤه يعرفــون أنــه أصيــب وفــارق الحيــاة.
ـرض لهجــوم .كنــت
فــي مناســبة أخــرى ،تلقّيــت اتّصــاالً يبلغنــي أن قريبــي تعـ ّ
ّ
أغطــي قصــة أخــرى وانتهــى بــي األمــر ألن أوقــف عملــي
فــي ذلــك اليــوم

الصحافة يف زمن الحرب

103

وأتــرك كل شــيء ألحضــر جنازتــه .يحــدث ذلــك كثيــرا ً لنــا وعليــك أن تتحـدّى
نفســك لتحافــظ علــى المســار المهنــي رغــم الضغــط النفســي واالجتماعــي.
أنــا تامــر ،أنــا فلســطيني ،أعيــش هنــا ،أدعــم القضيــة وأشـ ّكل جــزءا ً منهــا .فــي
هــذه الحالــة لــن تف ّكــر فــي طموحاتــك فحســب بــل فــي طموحــات شــعبك أيضـاً.
فأنــت تريــد أن تعيــش كإنســان حــر وأن يكــون بلــدك مســتقالً تمامـا ً كاآلخريــن.
وهــذا ال يتعــارض مــع معاييرنــا المهنيــة .أقــول ذلــك مــن تجربتــي فــي دول
ومناطــق مختلفــة ال سـيّما غــزة ،إذ عليــك أن تتقبّــل أنّــك إنســان أوالً .إن كنــت
مناصــرا ً لإلنســانية ولحاجــات النــاس وحقوقهــم كبشــر ،بإمكانــك أن ّ
تغطــي
ـرد أداة .إن فهــم هــذه
قصص ـا ً إنســانية .أمــا إذا عزلــت نفســك فســتصبح مجـ ّ
الحاجــات اإلنســانية لــه األفضليــة علــى كل شــيء آخــر.

سلة المهنية
مواكبة السياسات التحريرية واألبعاد األخالقية للمرا َ
ـواد جمعــة :كيــف كان رد فعــل وســائل إعــام دوليــة مثــل “بــي بــي ســي”
عـ ّ
علــى فكــرة أن ّ
يغطــي فلســطيني فــي غــزة هــذه القصــص؟
تامــر المســحال :أنــت تتحــدث عــن السياســات التحريريــة؛ ليســت خطوطــا ً

حمــراء .عليــك أن تفهــم حاجــات المــكان الــذي تعمــل فيــه وسياســته التحريرية.
ســأعطيك مثــاالً علــى ذلــك :حيــن كنــت أعمــل فــي “بــي بــي ســي” ،كنــا
نسـ ّمي الفلســطيني الــذي يف ّجــر نفســه “انتحاريـاً” وهــذا تعبيــر لــه دالالت ســلبيّة
فــي غــزة .فاألثــر النفســي الــذي يتركــه علــى الفلســطينيين الذيــن ال يوافقــون
عليــه ،هــو مــا يجعلــه مهم ـاً .وقــد يغضــب النــاس ألنهــم ال يعتبــرون هــؤالء
“انتحارييــن” بــل “مقاتليــن مــن أجــل الحريــة” .ولكــن رغــم ذلــك ال يمكنــك
أن تعــارض السياســة التحريريــة لقناتــك .وفــي الوقــت نفســه ،ال يمكنــك أن
تذهــب إلــى جنــازة وتقــول للنــاس بالعربيــة“ :أنــا هنــا مــع والــد االنتحــاري”.
ســيهاجمونك بالتأكيــد .إذا ً مــا الحــل؟ يجــب أن تكــون دقيق ـاً.
ســأعطيك مثــاالً آخــر :فــي إحــدى المــرات كنــت فــي منــزل عائلــة فلســطيني
ف ّجــر نفســه بمج ّمــع عســكري .لــم أكــن أريــد معارضــة السياســة التحريريــة
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لمؤسســتي ،ولكنّــي كنــت مــدركا ً لخصوصيــة الظــرف الــذي كنــت فيــه .لذلــك
أجريــت مقابلــة مــع الوالــد ووصفــت العمليــة مــن دون أي نعــوت يمكــن أن
يكــون لديهــا أي دالالت ســلبية لــدى العائلــة .قلــت“ :معــي اآلن والــد الفلســطيني
الــذي ف ّجــر نفســه” أي أشــرت إلــى نــوع العمليــة مــن دون إضافــة أوصــاف أو
الحكــم عليهــا ،وبذلــك أبعــدت نفســي عــن الســجال .فثقــة النــاس هــي الجانــب
األهــم والقاعــدة األساســية ألن تكــون مراس ـاً فــي أي بلــد .إذا مــددت جســر
ســن عملــك كصحافــي
ثقــة مــع النــاس فســتحصل علــى مصــادر موثوقــة وسيتح ّ
خطــوة بخطــوة .أمــا إذا خســرت ثقتهــم ألنــك ال تفهــم الســياق الثقافــي وحاجــات
النــاس والبيئــة التــي تعمــل فيهــا ،فســتضع مســيرتك المهنيــة فــي خطــر.
عواد جمعة :أين ترسم الخط الفاصل بين الشخصي والمهني؟
ّ
تامــر المســحال :هــذا الخــط ليــس خطــا ً واضحــا ً ولكــن مــررت بأوقــات
ّ
ي .حيــن
تســاءلت إذا كان مــن األفضــل أن
أغطــي خطــا ً إخباريــا ً أقــرب إلــ ّ
فــارق صديقــي الصحافــي الــذي ذكرتــه ســابقا ً الحيــاة كنــت فــي بــث مباشــر
مــن المستشــفى .وحيــن انتقــل المذيــع إلــى زميلــي فــي القــدس ،جــاء الطبيــب
ي أن أتخــذ قــرارا ً فوريــا ً ســواء بــأن
وأبلغنــي بــأن صديقــي توفّــي .كان علــ ّ
أبلــغ المركــز الرئيســي بوفاتــه أو بــأن أنقلــه علــى الهــواء .حينهــا قلــت لنفســي
يغطيهــا وعليــه أن ّ
أن الصحافــي ال يختــار األخبــار التــي ّ
يغطــي القصــة ّ
ألن
مســؤوليته تقــوم علــى إطــاع النــاس علــى آخــر األخبــار وأن يقــول الحقيقــة.
عــواد جمعــة :ثمــة تقليــد فــي وســائل اإلعــام الغربيــة بعــدم ذكــر أســماء
ّ
القتلــى قبــل إبــاغ عائالتهــم .كيــف تعاملــت مــع هــذا الجانــب فــي غــزة حيــث
يمكــن أن تعــرف الخبــر قبــل العائلــة؟ هــل تخــرج علــى الهــواء وتنقــل أســماء
القتلــى أم تنتظــر حتــى تعــرف عائالتهــم؟
تامــر المســحال :لألســف ليــس لدينــا مثــل هــذه المعاييــر فــي العالــم العربــي.
مــن وجهــة نظــر قانونيــة ال يوجــد قوانيــن واضحــة تحكــم ذلــك .أمــا مــن وجهــة
نظــر إنســانية ،يمكننــي أن أفهــم لمــاذا قــد يكــون ذلــك إشــكالياً .ولكــن مــن
ضــل أن تعــرف العائلــة أوالً ألن مشــاهدة الخبــر مباشــرة
منظــار شــخصي أف ّ
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سيشـ ّكل صدمــة لهــا .ولكــن فــي تلــك الحالــة (فــي إشــارة إلــى حالــة الصحافــي
عــاء مرتجــى اآلنــف ذكــره) ،لألســف كانــت الحــرب دائــرة ولــم يكــن هنــاك
اتصــال باإلنترنــت وكانــت خطــوط الهاتــف مقطوعــة ،لذلــك فــإن الوضــع
الــذي أنــت فيــه ال يســمح لــك عمليـا ً أن تقــوم باألمــور بالطريقــة التــي ترغــب
بهــا.

تامــر المســحال أثنــاء تصويــر إحــدى حلقــات البرنامــج االســتقصائي “مــا خفــي أعظم” علــى قنــاة الجزيرة.
الصــورة مــن الجزيرة.

كصحافييــن ،نحــاول قــدر المســتطاع أن نعمــل وفــق أعلــى المعاييــر األخالقيــة
ألن اإلعــام قبــل أن يكــون مهنــة ،هــو مرتبــط بالفهــم اإلنســاني واألخالقيــات
والقانــون .ال يمكنــك أن تكــون فــوق كل هــذه األمــور .فخــال الحــرب وفــي
ـرك أحــد ســاكنا ً حيالهــا ،عليــك أن تقــوم
ظــل الحصــار واالنتهــاكات التــي ال يحـ ّ
بعملــك .خــال الحــروب يطلــب مــن الصحافييــن البحــث فــي آالف الحــوادث
يوميـا ً لذلــك لدينــا مســؤولية أن نخبــر قصــص النــاس.
أرغــب فــي التركيــز علــى أمــر مهــم وهــو أن القصــة وتجربتــك يأتيــان فــي
المقــام األول .ســأعطيك مثــاالً علــى ذلــك :فــي حــروب غــزة ،لطالمــا عانينــا
تداعيــات رؤيــة اآلالف مــن صــور ومقاطــع فيديــو القتلــى .ســتعلّمك التجربــة
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مــا الــذي يتوافــق مــع بعــض المعاييــر األخالقيــة وقوانيــن البــث .كما ســتو ّجهك
المعرفــة المتراكمــة خــال عمليــة االختيــار الصعبــة.
تعــرف
عــواد جمعــة :تذكــر عبــارات مهنــي ومعاييــر مهنيــة كثيــراً .كيــف
ّ
ّ
المراســل المهنــي فــي منطقــة حــرب؟
تامــر المســحال :تقتضــي المهنيــة بــأن تعطــي الحــدث بعــده الحقيقــي مــن دون
المبالغــة فــي تصويــره ومــن دون التقليــل مــن شــأنه .فأنــت لســت قاضيــا ً
بــل ناقــل لقصــة صحافيــة .تجمــع األدلّــة والعناصــر الضروريــة التــي تدعــم
قصتــك .فــي الحــرب األخيــرة فــي غــزة ،اتخذنــا قــرارا ً مهمـاً .قلنــا ألنفســنا إننا
فــي حــرب لذلــك نتف ّهــم أن يشــكك الكثيــرون فــي مصداقيــة األخبــار التلفزيونيــة
فــي العالــم العربــي .أثيــرت أســئلة حــول مــدى مصداقيــة مقاطــع مصـ ّـورة أو
مــا إذا كان الصحافيــون ينقلــون بشــكل صــادق أحــداث غــزة .لذلــك قررنــا أن
نبــث معظــم تغطيــة “الجزيــرة” بشــكل حــي مــن دون أي تد ّخــل أو تحريــر،
لنــدع القصــة تنكشــف.
ـواد جمعــة :كيــف تعاملــت مــع المشــاعر التــي انتابتــك لــدى وفــاة صديقــك
عـ ّ
الصحافــي حيــن كنــت علــى الهــواء؟
تامــر المســحال :أكــذب إن قلــت أنّــي لــم أبــك .ففــي النهايــة أنــا إنســان ،أنا زوج
ووالــد ألطفــال ،وأنــا صحافــي فلســطيني أعمــل لصالــح “الجزيــرة” .ودائم ـا ً
يجــد الصحافيــون أصحــاب القضايــا اإلرادة والتصميــم للقيــام بعملهــم علــى
أحســن مــا يــرام ألنهــم دائمـا ً يشــعرون أن هنــاك أمــر يجــب أن ينجــزوه .فــي
تلــك الحادثــة ،تأثــرت شــخصيا ً ولكــن نحــن دائمــا ً نحــاول بقــدر اســتطاعتنا
ـض مهمتــي بــأن أكــون أنــا
أالّ نصبــح نحــن الحــدث .هــذا تح ـ ٍ ّد آخــر .ولــم تقـ ِ
الحــدث أو الخبــر بــل أن أنقلــه .لهــذا نتّخــذ كل اإلجــراءات األمنيــة ليــس فقــط
مــن أجــل ســامتنا .فلــو كنّــا نحــن الحــدث ،لــكان الحــدث الــذي نريــد تغطيتــه
قــد تالشــى .فــي الخالصــة إن الحــدث اإلخبــاري أهــم مــن قصتــك الشــخصية.
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كيف تحمي نفسك في الميدان؟
ـواد جمعــة :كيــف تحافــظ علــى ســامتك؟ مــا هــي اإلجــراءات التــي يجــب
عـ ّ
اتخاذهــا أثنــاء تغطيــة حــرب؟ هــل يمكنــك إعطاؤنــا أمثلــة؟
تامــر المســحال :التجربــة والخبــرة مهمتــان جــدا ً ألنــك حيــن تصبــح خبيــرا ً فــي
التغطيــة اإلعالميــة فــي نطــاق محــدد فســتكون أنــت أفضــل مستشــار لنفســك.
ثانيــا ً تأتــي المصــادر ،إذ يجــب أن يكــون لديــك مصــادر ذات مصداقيــة.
فالســامة ليســت فقــط ارتــداء ســترة واقيــة مــن الرصــاص وخــوذة ،وأدوات
أمنيــة أخــرى .ولكــن رغــم أهميــة هــذه األمــور والحاجــة العظيمــة لهــا ،إالّ
أن أفضــل أدوات الحمايــة هــي المصــادر التــي تملكهــا والثقــة التــي تكتســبها.
فهــي ســتعطيك المعلومــات الصحيحــة وتخبــرك بمــدى خطــورة المــكان الــذي
تقصــده .وبالفعــل قضــى الكثيــر مــن الصحافييــن الذيــن عرفتهــم ألنهــم لألســف
اعتمــدوا علــى مصــادر ســيئة أو ضعيفــة .فالمعلومــات الخاطئــة أو االســتقصاء
الســيئ يمكــن بســهولة أن تضعــك فــي موقــف صعــب لســت مســتعدا ً لــه.
ال يمكــن االســتخفاف باإلجــراءات واألدوات األمنيــة األساســية كمــا يفعــل
كثيــرون .فعلــى المحرريــن والمــدراء أن يضمنــوا ارتــداء الموظفيــن المالبــس
الواقيــة المناســبة .فأنــا ال أتخيّــل شــخصا ً يغطــي منطقــة حــرب أو معركــة أو
تبــادالً إلطــاق النــار مــن دون ســترة واقيــة وخــوذة .ولكــن المفارقة أنّــي رأيت
صحافييــن يفعلــون ذلــك طــوال الوقــت .فحيــن تكــون فــي الشــارع ترتــدي فقــط
مالبســك العاديــة ،قــد ال تخســر حياتــك فقــط بــل قــد تكــون الســبب فــي خســارة
حيــاة آخريــن .ال يمكنــك أن تكــون وســط معركــة وال تخشــى علــى ســامتك.
يمكنــك أن تكــون شــجاعا ً ولكـ ّ
ـن مناطــق النزاعــات ليســت المــكان الصحيــح
إلظهــار شــجاعتك .هــذا تهــور وليــس شــجاعة .فالشــجاعة تكــون بطريقــة
إعــدادك للقصــة واألماكــن التــي تصــل إليهــا والالعبيــن الذيــن تتحــدث إليهــم.
ّ
أغطيــه وأعــود أدراجــي.
ي أن
رابعـاً ،أنــا ال أعتبــر الصحافــة حدثـا ً واحــدا ً علـ ّ
فأنــا دائم ـا ً أف ّكــر فــي القصــص التاليــة .أتطلّــع لمواصلــة القصــة بطريقــة مــا.
ّ
أغطــي حدثـا ً ال أفكــر فيــه كحــدث منفــرد بــل كجــزء مــن ســياق أوســع.
وحيــن
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لذلــك لــن تقــوم بمخاطــرات غيــر ضروريــة مــن أجــل ســبق صحافــي .أضــف
إلــى ذلــك أنّــي أؤمــن بالقضــاء والقــدر ،والقــرآن يقــول بشــكل واضــح إن
ـرف ،وأالّ يكــون تابع ـا ً أعمــى
المــرء يحتــاج ألن يعقــل ويف ّكــر قبــل أن يتصـ ّ
بــل أن يحمــي نفســه وال يلقــي بهــا إلــى التهلكــة.

دور الصحافي في نقل أخبار الحرب
ســلة الصحافيــة تســاعد فــي رســم معالــم
ّ
عــواد جمعــة :هــل تشــعر أن المرا َ
البيئــة مــن حولــك؟ هــل يســاعدك هــذا النــوع مــن الصحافــة الحربيــة فــي
توجيــه القــرارات السياســية أو الــرأي العــام فــي غــزة وخارجهــا؟ أم أنــك
تشــعر أن كل ذلــك صــراخ بــا صــوت ،أو أســوأ مــن ذلــك :شــكل مــن أشــكال
تلفزيــون الواقــع؟
تامــر المســحال :ال أعتقــد أن اإلعــام هــو صــراخ بــا صــوت .إذا قارنــت
الوعــي لــدى النــاس بالقضيــة الفلســطينية وبمــا يجري فــي غزة اليوم ،ســتالحظ
فرقــا ً ع ّمــا كان عليــه قبــل عقــود .فمســتوى الوعــي أعلــى بكثيــر .ســتلمس
الفــرق أيضــا ً حيــن تســافر حــول العالــم .ليــس هدفــي إثــارة االحتجاجــات
السياســية أو الحصــول علــى دعــم سياســي .أنــا المراســل ،ومهمتــي تقضــي
بنقــل مــا يحصــل .وفــي النهايــة ،يعــود إلــى األمــر إلــى النــاس إن رغبــوا فــي
اإلصغــاء أم ال.
سأشــعر بالســعادة إن ســاعدت قصتــي فــي حشــد الدعــم اإلنســاني لشــعبي أو
حتــى لفــرد واحــد .ال يمكنــك أن تتخيّــل مــدى ســعادتي خــال حــرب 2009
فــي غــزة حيــن تلقّيــت اتصــاالً هاتفيـا ً فــي منتصــف الليــل مــن مكتــب التحريــر
فــي الدوحــة بقطــر .كنــت فــي اليــوم الســابق قــد ّ
غطيــت قصــة طفليــن أحدهمــا
أصيــب بجــروح حيــن اســتهدفت قذيفــة مدفعيــة إســرائيلية منزلــه وفقــد عينــه،
والثانيــة طفلــة فقــدت ســاقيها .أخبرنــي المحــرر أن وزيــر الصحــة الســعودي
اتصــل بقناتنــا وأراد أن يُنقــل الطفــان إلــى مستشــفى ســعودي .كان ذلــك
صــة أخــرى عــن طفــل فلســطيني ولــد
فــي خض ـ ّم الحــرب .كذلــك أعــددت ق ّ
وتبــرع بعــض
فــي غــزة مــن دون أطــراف وشــوهدت حالتــه فــي الخــارج
ّ
األشــخاص لنقلــه إلــى الســويد للعــاج.
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هــذه اللحظــات هــي التــي تذ ّكرنــي بقيمــة أن نكــون صحافييــن .فأنــت لســت
ـرع بــل أنــت الوســيط .ليــس هــذا هــو
الشــخص الــذي يق ـدّم الدعــم وال المتبـ ّ
الهــدف إالّ أنّــه يظهــر مــدى أهميــة ونجــاح اإلعــام والتقاريــر اإلعالميــة فــي
رســم الخطــاب العــام.
طلبــت مــن التحريــر إرســالي لتغطيــة نزاعــات أخــرى وقلــت لهــم إنّــي ســأبلي
حســنا ً ألن أفضــل مــن ّ
يغطــي المعانــاة فــي الصحافــة هــو الــذي عانــى أكثــر
مــن غيــره .ال يتعلــق األمــر بــأن أكــون األول والثانــي ،بــل بالتف ّهــم والتماهــي.
حيــن ذهبــت إلــى ليبيــا وســوريا ،اســتطعت أن أعبّــر عــن المعانــاة رغــم
ي
االختالفــات فــي الســياق .فتغطيتــي مثــل هــذه األحــداث لســنوات ،سـ ّهلت علـ ّ
التواصــل مــع النــاس والتماهــي مــع قصــص معاناتهــم .عرفــت مــا الــذي يعنــي
تعــرض للتعذيــب.
أن تخبرنــي أ ّم أنهــا فقــدت ابنهــا أو بــأن ابنهــا ســجن أو
ّ
ســتعرف الشــعور ألنــك مــررت بــه .هــذا أهــم مــا فــي تجربتــك وخبرتــك
تعرضــت
اللتيــن ال تقاســان بعــدد القصــص فــي رصيــدك بــل باألجــواء التــي ّ
لهــا .تجربتــك هــي التــي تصنعــك.
ســأعطيك مثــاالً .خضــت تجربــة مفصليــة فــي طفولتــي حيــن تــم اختيــاري
ألكــون العب ـا ً فــي أول فريــق وطنــي فلســطيني رياضــي يذهــب إلــى النــروج
فــي العــام  .1995حصــل ذلــك بعــد عــام مــن تأســيس الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية .وبمــا أن الســلطة لــم تكــن بــدأت إصــدار جــوازات ســفر بعــد ،كنّــا
ال نــزال كفلســطينيين نحمــل فــي ذلــك الوقــت ببســاطة وثائــق صــادرة عــن
قــوات االحتــال اإلســرائيلي.
حاولــت فــي ذلــك الوقــت قــدر اســتطاعتي أن أتعلّــم اإلنجليزيــة .وكنــت أفضــل
متحــدث لهــا بيــن الالعبيــن .وحيــن حصلــت علــى وثيقــة الســفر صعقــت بلونهــا
البرتقالــي .وحيــن قــرأت التفاصيــل والمعلومــات المدرجــة فيهــا الحظــت أن
االســم صحيــح وتاريــخ الميــاد ولكـ ّ
ـن الجنســية“ :مجهولــة” .مــا الــذي يعنيــه
“مجهولــة”؟ لــم أســتطع إيجــاد أي معنــى لهــا .وقلــت فــي نفســي إنــي عضــو
فــي الفريــق الوطنــي الفلســطيني وســألعب ضــد فــرق وطنيــة أخــرى لديهــا
وثائــق وطنيــة بينمــا وثيقتــي تشــير إلــى أنّــي “مجهــول الهويــة” .طيلــة حياتــك
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تكبــر علــى أنــك فلســطيني ولكــن وثائــق التعريــف عنــك تقــول شــيئا ً آخــر.
صدمــت فع ـاً .كانــت تلــك المــرة األولــى التــي أخــرج فيهــا مــن غــزة ولــم
يســبق لــي أن ســافرت مــن قبــل وال رأيــت طائــرة .وكنــت فــي طريقــي ألقابــل
أناس ـا ً مختلفيــن غيــر ّ
الغزييــن .كان ك ّل شــيء جديــداً.
الصدمــة الثانيــة كانــت حيــن بــدأت ألتقــي بالنــاس هنــاك .كنــت طفــاً فــي
الثانيــة عشــرة مــن عمــري .وكانــت محادثاتــي تأخــذ الشــكل والمضمــون
التالــي“ :مرحبــاً ،اســمي تامــر المســحال ،أنــا قائــد الفريــق الفلســطيني”.
“مرحبا ،من أين أنت؟”.
“فلسطين .”Palestine
“ماذا؟ باكستان Pakistan؟”.
“كال ،فلسطين”.
لــم يفهــم النــاس حيــن كنــت أقــول إنّــي مــن فلســطين ،لــم يفهــم أحــد إطالق ـاً.
وفــي ذلــك الوقــت بــدأ هدفــي يتحـ ّـول مــن الفــوز فــي المبــاراة إلــى الدفــاع عــن
هويتــي وقضيتــي اإلنســانية .كان ذلــك أول دافــع لــي ألصبــح صحافيـاً .وبعــد
 15عامـا ً حيــن ذهبــت لتغطيــة الحــرب فــي ليبيــا وســوريا ،بــدأت أدرك أمــورا ً
أخــرى .هنــاك يقولــون إن الصحافــة هــي جنســية مجهولــة .هــذا صحيــح فأنــا
ّ
ألغطــي مــا يحــدث فــي ســوريا أو ليبيــا أو أي مــكان
ال أحتــاج إلــى جنســية
آخــر .أصبحــت جنســيتي هــي إنســانيتي ومهنيّتــي .أعتقــد أن هــذا هــو األهــم:
اإلنســانية والمهنيّــة .ال يمكنــك أن تكــون صحافيــا ً إن لــم تكــن إنســانيا ً وال
يمكنــك أن تق ـدّم صحافــة إنســانية إن لــم تكــن مهنيّ ـاً.
الصحافــة ال جنســية لهــا .أنــا أؤمــن بقضيتــي ولكــن يســعدني رؤيــة زمالئــي
مــن بلــدان أخــرى يأتــون إلــى فلســطين وغــزة لتغطيــة األحــداث هنــا .لســت
ممــن يعتبــرون أن علــى الســوريين تغطيــة األحــداث فــي ســوريا وال ّ
الغزييــن
فــي غــزة وال الدنماركييــن فــي الدنمــارك .أنــت إنســان لذلــك يمكنــك أن ّ
تغطــي
أي نــزاع.

الصحافة يف زمن الحرب

111

صحيــح أن النظــرة المحلّيــة مهمــة ولكـ ّ
ـن التغطيــة مــن الخــارج مهمــة بالقــدر
نفســه .إن كنــت فلســطينيا ً ّ
تغطــي أحــداث غــزة ،هــذا عظيــم ولكــن إن كنــت
شــخصا ً مــن خــارج غــزة ّ
يغطــي مــن منظــار مختلــف فهــذا أفضــل.
ـواد جمعــة :تحدثنــا أيض ـا ً عــن مســؤولية المراســلين الحربييــن التــي تقــوم
عـ ّ
علــى إخــراج الرســالة إلــى العالــم .وقلــت إن المراســلة مــن منطقــة حــرب
مختلفــة عــن غيرهــا .فــإن كنــت تعيــش فــي الســويد ســتختلف نظرتــك إلــى
األمــور وتغطيتــك؟
تامــر المســحال :نحــن نعيــش فــي عالــم غيــر مســتقر .ففــي غضــون ســاعة
يمكــن أن يتحـ ّـول أفضــل مــكان إلــى األســوأ علــى اإلطــاق .لذلــك فــإن اإلعــام
هــو صــوت النــاس .واآلن ال يكمــن التحــدّي الــذي يواجــه الصحافــة فــي
الصحافــة نفســها بــل بمــن هــو الصحافــي.
مــا تعريــف الصحافــي اآلن؟ إذا نظــرت إلــى اإلعــام االجتماعــي ،ستســأل
كــم مــن األشــخاص الذيــن يكتبــون هنــا هــم صحافيــون فعليــون؟ مث ـاً ّ
غطــى
ناشــطون معظــم أحــداث الربيــع العربــي .ولكــن هــل هــم صحافيــون؟ اليــوم
علــى الصحافــي أن يف ّكــر فــي “ســناب تشــات” ومنصــات االعــام االجتماعــي
جميعهــا كوســائط أخــرى إلعــداد التقاريــر اإلعالميــة باإلضافــة إلــى اإلعــام
التقليــدي كالتلفزيــون والراديــو .لذلــك فهــل كل شــخص يعمــل فــي ذلــك الميــدان
هــو صحافــي أم ال؟ اليــوم لــم يعــد بإمكاننــا أن نقــول إن هنــاك مجتمــع واحــد
ســنت
محــدد مــن الصحافييــن .فالصحافــة هــي الصحافــة ولكــن أدواتهــا تح ّ
كثيــرا ً رغــم أن الصحافــي ومجتمــع الصحافييــن اليــوم أق ـ ّل تحديــدا ً مــن قبــل.
أعتقــد ّ
أن أكبــر تح ـ ّد يواجهنــا هــو أن نواصــل قــول الحقيقــة قــدر اســتطاعتنا
فالصحافــة ليســت ببســاطة أن تكــون أول مــن يطلــع النــاس علــى الحــدث فأنــا
واثــق مــن أن النــاس علــى تويتــر وفيســبوك أســرع مــن الصحافييــن التقليدييــن.
فصحافــي تويتــر مســتعجل ،ال يســتعين بمحــرر وال يجــري أي اتصــاالت إذ
إن كل ه ّمــه أن يكــون الس ـبّاق .لذلــك فــإن التحــدي يكمــن فــي قــول الحقيقــة
وتحديــد الســياق بــدالً مــن الســرعة فــي نقــل الخبــر.
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للتو في هذا المجال؟
ّ
عواد جمعة :ما نصيحتك لشخص بدأ ّ
تامــر المســحال :ال يوجــد بدايــة ونهايــة للصحافــة .فالصحافــة عمليــة مســتمرة.
ـرج مــن الصحافــة .ال يمكنــك أبــدا ً
لذلــك ال أعتقــد أنّــه يمكــن للمــرء أن يتخـ ّ
أن تتوقــف وتقــول :أنــا صحافــي .فأنــت دائم ـا ً تلميــذ .ثاني ـا ً الصحافــة عمليــة
مرتبطــة بعناصــر أخــرى وليســت عمليــة معزولــة.
الصحافــة اليــوم كأن تكــون علــى متــن قطــار وتذكرتــك تبقــى صالحــة فقط عبر
تحديثهــا .فعليــك أن تحـدّث مصــادرك دائمـا ً وأن تواكــب اإلعــام االجتماعــي
وأن تتواصــل مــع اآلخريــن .عليــك أن تواصــل التعلّــم واإلصغــاء إلــى تجــارب
اآلخريــن .وأخيــراً ،ال يمكنــك أن تكــون كل شــيء وفــي كل مــكان .عليــك أن
تر ّكــز علــى شــيء يمكنــك تحقيقــه وتســعى إليــه.
المشــكلة لــدى بعــض الصحافييــن ّ
أن ك ّل ه ّمهــم أن يصبحــوا مشــهورين .وإذا
نظــرت إلــى ســج ّل المشــاهير فــي الصحافــة ،ســتالحظ أنهــم حصلــوا علــى
شــهرة فوريــة إثــر حادثــة معيّنــة أو حــدث كبيــر قامــوا بتغطيتــه .ولكــن إذا
أردت أن تكــون جــزءا ً مــن هــذا العالــم مــن الصحافــة فيجــب أن يكــون هدفــك
دائم ـا ً الحفــاظ علــى النزاهــة والمهنيّــة والمصداقيــة.
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الفصل السادس
تجارب صحافي محلي مستقل في اليمن
معتصم الهتاري
بعــد ســوريا ،أصبــح اليمــن أحــد أخطــر البلــدان للصحافييــن .فبعــد احتجاجــات
ـردو الحوثــي
العــام  2011وإســقاط الرئيــس علــي عبــد هللا صالــح ،ســيطر متمـ ّ
علــى مدينــة صنعــاء فــي  21أيلول/ســبتمبر  ،2014وأصبــح الخطــر المحــدق
بالصحافييــن واإلعــام أكبــر مــن أي وقــت مضــى  .33واســتهدفت المجموعــة
ـردة واعتقلــت معظــم الصحافييــن الذيــن عارضوها .وأصبحــت التهديدات
المتمـ ّ
بالقتــل والهجمــات الجســدية واالعتقــاالت والخطــف ،إضافــة إلــى القيــود علــى
الحريــة ،أمــورا ً شــائعة  .34كذلــك تعرضــت العديــد مــن قنــوات التلفــزة المحليــة
والدوليــة للمداهمــة .ونتيجــة لــكل ذلــك بالــكاد تجــد فــي اليمــن فــي الوقــت
الراهــن أي صحافــي دولــي.

 33قتــل منــذ العــام  2010يف اليمــن 19 ،صحافي ـاً (تــم التأكّــد مــن دوافــع مقتــل  17منهــم) و 3مــن العاملــن يف الحقــل
اإلعالمــي .ويف األعــوام  2011و 2015و 2016و ،2017ظهــر اســم اليمــن عــى الئحــة لجنــة حاميــة الصحافيــن للــدول األخطــر
عــى حيــاة الصحافيــن .الرابــط مــن لجنــة حاميــة الصحافيــن» تــم االطّــاع عليــه يف  11متوز/يوليــو :2017
https://www.cpj.org/killed/mideast/yemen
 34تقريــر مــن نقابــة الصحافيــن اليمنيــن وثّــق أكــر مــن  100هجــوم عــى صحافيــن ومؤسســات إعالميــة يف النصــف األول
مــن العــام « .2016اليمــن :نقابــة الصحافيــن ترصــد أكــر مــن  100انتهــاك لحريــة الصحافــة» Yemen: YJS reports more
 ،than 100 press freedom violationsاالتحــاد الــدويل للصحافيــن .2016 ،تـ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  11متوز/يوليــو :2017
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/yemeni-journalists-syndicate-launches-its-6months-report-and-observed-100-cases-of-violation-in-the/
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محتجون في شوارع صنعاء ،شباط/فبراير .2011 ،الصورة من معتصم الهتاري.

قصتــي ال تختلــف عــن قصــص الكثيــر مــن الصحافييــن المحلييــن ســواء كانــوا
يمنييــن أم ســوريين أم عراقييــن .جميعنــا نتشــارك المهنــة نفســها فــي بلــدان
ّ
ّ
أغطــي الحــرب اليمنيــة
تمزقهــا الحــروب .كصحافــي ومصـ ّـور محلــي مســتقل،
المســتمرة فــي صنعــاء ومــأرب وتعــز والحديــدة لصالــح العديــد مــن القنــوات
التلفزيونيــة مثــل “بــي بــي ســي” والجزيــرة .وغالبــا ً مــا أر ّكــز فــي عملــي
علــى األخبــار ال س ـيّما مــن زاويــة إنســانية  .35وعلــى الرغــم مــن التحديــات
المســتمرة ،لعبــت عوامــل شــديدة الخطــورة وال تــزال دورا ً مركزيــا ً فــي
طريقــة ممارســتي للصحافــة ال بــل أعــادت تشــكيلها.
ولعــ ّل أحــد أصعــب المواقــف التــي نواجههــا فــي اليمــن هــو االنتقــال مــن
محافظــة إلــى أخــرى .وللوصــول إلــى قصتــك الصحافيــة ،غالب ـا ً مــا تضطــر
لتعريــض نفســك للخطــر .فصحيــح أن اضطــرارك لعبــور الحواجــز يمنحــك
وضوحــا ً فــي الرؤيــة ولكنّــه يهــدد ســامتك فــي النهايــة بأكثــر مــن معنــى.
ففــي اليمــن أنشــأت الميليشــيات معظــم الحواجــز وتســيطر عليهــا .وتعتقــل تلــك
« 35يــأس يف شــوارع اليمــن وســط الحــرب والفقــر» « ،Desperation on Yemen›s streets amid war and povertyيب يب
يس» 27 ،حزيران/يونيــو  .2015تــ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  11متوز/يوليــو http://www.bbc.com/news/av/world-:2017
middle-east-33297659/desperation-on-yemen-s-streets-amid-war-and-poverty
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المجموعــات المســلحة بشــكل منهجــي الصحافييــن الذيــن يعارضــون أفكارهــا،
كوســيلة لفــرض رقابــة عليهــم.

صحافي محلّي محاط بقوات أمن أثناء تسجيله رسالة صحافية .الصورة من مؤسسة الحرية.

صــور الفيلــم لصالــح مؤسســة
لقطــة مــن فيلــم ،تظهــر صحافيــا ً يقتــاده مســلّحون مقنّعــون بعيــداً.
ّ
“الحريــة” حــول حريــة الصحافــة فــي اليمــن فــي العــام  .2013الصــورة مــن “مؤسســة الحريــة”.
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صوره معتصم الهتاري للحظات التي تلت تفجيرا ً في صنعاء خالل الحرب.
لقطة من فيديو ّ

توجهــت إلــى صنعــاء فــي صبــاح أحــد األيــام لتغطيــة الظــروف الحياتيــة
للنــاس الذيــن يعانــي معظمهــم مــن مطالــب االحتــال .قبــل منتصــف النهــار
كنــت متّجهـا ً مشــيا ً نحــو البيــت حامـاً معدّاتــي ،ومــررت بمجموعــة مســلّحين
تابعيــن للحوثــي .فأوقفونــي وبــدأوا إرهاقــي باألســئلة وتخلــل ذلــك صــراخ
بيــن الحيــن واآلخــر مــن أحــد الرجــال« .مــاذا تصـ ّـور؟ أرنــا آخــر صــورة
التقطتهــا! أطفــئ الكاميــرا وال تلمســها!» فعلــت كل مــا طلبــوه منّــي.
فــي لحظــة معيّنــة ،أمرونــي بــأن أصعــد فــي ســيارة قائليــن إنّهــم ســيأخذونني
ـتمرت العدوانيــة بــا هــوادة« :أنــت خائن! أنــت تعمل
إلــى مركــز الشــرطة .اسـ ّ
لصالــح الجزيــرة أو العربيــة .مــن األفضــل لــك أن تعتــرف بذلــك!» .فالعمــل
مــع وســائل إعــام كهــذه يعتبــر عمليـا ً جريمــة بالنســبة للحوثييــن والمجموعــات
المتمــردة التــي تدعمهــم .ويعــود ذلــك إلــى أن هــذه الوســائل ّ
تغطــي حــرب
اليمــن بشــكل نقــدي ال سـيّما مــا يتعلّــق بالحوثييــن .لذلــك فإنهــم بطبيعــة الحــال
ســوف يتّهمــون وســائل اإلعــام هــذه بأنهــا مؤيــدة للســعودية نظــرا ً إلــى أنهــا
جــزء مــن التحالــف الــذي يقاتــل فــي اليمــن بقيــادة المملكــة .وبالطبــع نفيــت أي
عالقــة بهاتيــن القناتيــن أو أن أكــون صـ ّـورت أي شــيء بشــكل غيــر قانونــي.
ولكــن غنــي عــن القــول إن كل جهــودي لردعهــم عــن اإلمســاك بــي بــاءت
بالفشــل.
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صوره معتصم الهتاري في صنعاء .2015 ،الصورة من “بي بي سي”.
لقطة من فيديو ّ

وصلنــا إلــى مركــز الشــرطة حيــث صــادر مســؤول مــن المجموعــة نفســها
معداتــي وبطاقتــي الصحافيــة .وهنــاك اســتأنفوا تهديــدي .وأدركــت ســريعا ً أن
المســألة المطروحــة هــي مــا إذا كنــت خائن ـا ً أم ال .ومــن أجــل بـ ّ
ـت المســألة،
ّ
لالطــاع علــى الصــور ومقاطــع الفيديــو
عليهــم التحقــق مــن الكاميــرا
و«عرضهــا علــى خبيــر لمراجعتهــا» بحســب تعبيرهــم.
وســط تكتيــكات الترهيــب واالتهامــات ،ســمحوا لــي بالمغــادرة ولكنّهــم حجــزوا
معدّاتــي .ومــرت ثالثــة أيــام مــن دون أن أتم ّكــن مــن اســتعادتها ومــن دون أن
تصلنــي أيــة أخبــار عــن عمليــة المراجعــة المزعومــة .وأخيــراً ،اتصلــوا بــي
وأعــادوا لــي الكاميــرا بحجــة أنــي لــم أرتكــب أي خطــأ ،طبعـا ً وفقـا ً لمعاييرهــم
التقديريــة .ولكــن الحقيقــة أنهــم لــم يســتطيعوا تشــغيل الكاميــرا للتحقــق مــن
محتواهــا ألنّهــم ببســاطة ال يعرفــون اســتخدام الكاميــرات .كان ذلــك مــن حســن
حظــي وهــو أمــر لألســف ال ينطبــق علــى الكثيــر مــن الصحافييــن الذيــن
يقبعــون فــي الســجون ومصيرهــم ال يــزال مجهــوالً.
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ال تنتهــي قصــص الحــرب التــي يمكــن روايتهــا والتــي تعكــس الثمــن الــذي
يدفعــه الصحافــي فــي اليمــن اليــوم .ومــن هــذه القصــص مثــاً حيــن كان
التحالــف العربــي  36يقصــف المقــر الرئاســي حيــث كان الرئيــس المخلــوع
ومصوريــن لتغطيــة
علــي عبــد هللا صالــح  ،37ذهبــت مــع مجموعــة صحافييــن
ّ
الحــدث .حصــل ذلــك فــي المراحــل األولــى مــن عمليــة التحالــف .ســمح لجميــع
الصحافييــن بالدخــول إلــى المنــزل بعــد تفتيــش دقيــق ومصــادرة بطاقاتهــم
الصحافيــة ومعداتهــم وهواتفهــم الخلويــة .يومهــا تركــوا لنــا فقــط كاميراتنــا
وبطاقــة ذاكــرة واحــدة لــكل منهــا.

منزل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد هللا صالح .الصورة من معتصم الهتاري.

« 36التحالــف العــريب» يشــر إىل التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية الــذي ينفــذ هجــات يف اليمــن ضــد املتمرديــن
الحوثيــن ودعـاً للحكومــة اليمنيــة .وتضـ ّم الــدول الداعمــة البحريــن والكويــت وقطــر (خرجــت الحقــا) واإلمــارات العربيــة
املتحــدة ومــر واألردن واملغــرب والســودان .والــدول األخــرى التــي اعتــر تقريــر لألمــم املتحــدة أنهــا عــى ارتبــاط بالتحالــف
هــي الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة وفرنســا وماليزيــا .أنظــر:
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-idUSKBN15D0SB
 37قصفــت طائ ـرات مــن التحالــف بقيــادة الســعودية منــزل عــي عبــد اللــه صالــح يف العاصمــة صنعــاء غــر أن الرئيــس
الســابق نجــا .ويتّهــم صالــح الــذي تن ّحــى يف العــام  2012بعــد عــام مــن التظاه ـرات الدمويــة التــي ع ّمــت البــاد ضــد
حكمــه الــذي دام ثالثــة عقــود بالوقــوف إىل جانــب الحوثيــن الذيــن أســقطوا الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي يف العــام
« .2015التحالــف يقصــف منــزل الرئيــس اليمنــي الســابق صالــح» Coalition bombs ex-Yemen president Saleh›s
 ،residenceالجزيــرة 10 ،أيار/مايــو  .2015ت ـ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  11متوز/يوليــو http://www.aljazeera.com/ :2017
news/2015/05/cloneofstrikes-yemen-saada-breach-international--150510035539400.html
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ّ
غطينــا الحــدث وجلنــا حــول المقــر المســتهدف للرئيــس المخلــوع .التقطــت
ّ
ولكــن مشــاعر الخــوف والقلــق مــن أن
جميــع الصــور التــي احتجــت إليهــا
يســتأنف القصــف لــم تبارحنــي ّ
قــط .وبــدأت أتحــدث إلــى زمالئــي محــاوالً
إقناعهــم بخطــورة البقــاء وقتــا ً إضافيــا ً فــي ذلــك المــكان ولكنّــي لــم أفلــح.
فقــررت المغــادرة بصحبــة أحــد أصدقائــي بينمــا بقــي العديــد مــن الصحافييــن
والمصوريــن فــي الداخــل .ولــم تمــر ســوى لحظــات حتــى بــدأت الطائــرات
تحــوم فــوق القصــر قبــل أن تقصفــه .وبالنتيجــة أصيــب العديــد مــن زمالئــي
الصحافييــن.
شــرها ومــع ذلــك ،كصحافــي يمكنــك أن تقــوم
الحــرب ال تتــرك أحــدا ً مــن ّ
بخطــوات لتكــون فــي أوضــاع أقــل خطــورة ال ســيما إذا كنــت صحافيـا ً مســتقالً
إذ إنــك ســتواجه تحديــات أكثــر مــن زمالئــك الذيــن يعملــون بــدوام كامــل فــي
مؤسســات إعالميــة كبيــرة.
غالب ـا ً مــا ال يحصــل الصحافيــون العاملــون لحســابهم الخــاص علــى التدريــب
علــى كيفيــة تغطيــة الظــروف الخطــرة .وعــادة ال تتوفّــر لديهــم الوســائل
للحصــول علــى معــدات حمايــة مثــل الســترة الواقيــة مــن الرصــاص وخــوذة
الــرأس ،كمــا أنــه ليــس لديهــم تأميــن ص ّحــي .وعــادة ال يمكنهــم االعتمــاد علــى
أي شــبكة دعــم علــى عكــس الصحافييــن المدعوميــن مــن وســيلة إعالميــة.
ومــن تداعيــات ذلــك مثــاً عــدم وجــود فريــق قانونــي يســاعدهم فــي حــال
تعرضــوا للتوقيــف أو االعتقــال وغيــاب طاقــم عمــل داعــم فــي حــال الحاجــة
ّ
إلــى رد مباشــر علــى وضــع خطيــر.
ومــن الواضــح أن هــذه الظــروف تضــع الصحافييــن المســتقلّين فــي أوضــاع
غيــر مواتيــة فيمــا يتعلــق بســامتهم .ولكنهــا أيضـا ً تهــدد عملية توثيــق انتهاكات
حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب فــي مناطــق النــزاع .هــذا مــا حصــل فــي
اليمــن وســوريا حيــث هنــاك نقــاط فــي مناطــق الحــرب ال يخبــر العالــم ع ّمــا
يحصــل فيهــا ســوى الصحافييــن المحليّيــن أو الناشــطين اإلعالمييــن المحلييــن
المعروفيــن أيض ـا ً بالمواطنيــن الصحافييــن .وجميــع هــؤالء يعملــون لحســابهم
الخــاص .فكيــف ســيعرف العالــم إذا قتلــوا أو ت ـ ّم إســكاتهم؟
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لألســف ثمــة ممارســة ســائدة بيــن بعــض الشــبكات اإلعالميــة تقــوم علــى
توظيــف صحافييــن مســتقلين محلّييــن خــال النزاعــات ومــن ثــ ّم التخلّــي
عنهــم بعــد أن تحصــل الشــبكة علــى المعلومــات التــي تحتاجهــا .قبــل ســنوات،
انضممــت إلــى مجموعــة تُعنــى بالدفــاع عــن حقــوق الصحافييــن هي «مؤسســة
الحريــة»  .Freedom Foundation 38تهــدف المؤسســة إلــى وقــف هــذه
األنــواع مــن الممارســات االســتغاللية بحــق الصحافييــن ودعــوة المؤسســات
اإلعالميــة إلــى حمايــة حقــوق الصحافييــن المســتقلّين  .39مــن بيــن األمــور التي
قمنــا بهــا كان توثيــق حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان بحــق الصحافييــن
اليمنييــن  .40وفــي الواقــع كنّــا ننشــر ســنويا ً تقريــرا ً يســتعرض هــذه االنتهــاكات
ـرك فــي هــذا االتجــاه  .41كنّــا
أم ـاً منّــا بتوجيــه رســالة إلــى العالــم بــأن يتحـ ّ
أيضـا ً نســاعد الصحافييــن فــي العثــور علــى محاميــن (للحصــول علــى مســاعدة
قانونيــة) ونتابــع قضايــا فرديّــة ونجــري تدريبــات علــى المهــارات اإلعالميــة
التقليديــة .كمــا كنّــا ننظــم ،حيــن يتــاح لنــا ذلــك ،ورش عمــل للصحافييــن
لمســاعدتهم علــى تطويــر وعيهــم حيــال ســامتهم .وبالفعــل بــدأ عملنــا يحقــق
تقدّم ـا ً ولكنّــه توقــف حيــن ســيطر الحوثيــون علــى صنعــاء .42

« 38مؤسسة الحرية» ،فيسبوك .ت ّم االطالع عىل الرابط يف  11متوز/يوليو :2017
/https://www.facebook.com/FreedomFoundationYemen
 39فخــري العــريش« ،مؤسســة الحريــة تعــرب عــن القلــق عــى ســامة الصحافيــن اليمنيــن بعــد مقتــل ســومرز» Freedom
« ،Foundation Expresses Its Concern on the Safety of Yemeni Journalists after Somers Killingناشــونال ميــن»
 .National Yemennتــ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  11متوز/يوليــو https://nationalyemen.com/2014/12/07/free� :2017
dom-foundation-expresses-its-concern-on-the-safety-of-yemeni-journalists-after-somers-killing/
« 40مؤسســة الحريــة تعلــن تقريرهــا األول والثــاين (املرصــد اإلعالمــي) حــول االنتهــاكات املرتكبــة يف اليمــن خــال ســبتمرب
وأكتوبــر Freedom Foundation Announces First and Second (Media Observatory) Reports of 2014
« ،2014 Violations Committed by Yemen During September and Octoberالشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق
اإلنســان» .تــ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  11متوز/يوليــو http://anhri.net/?p=137548&lang=en:2017
« 41اليمن»« ،فريدوم هاوس» ،2014 ،ت ّم االطالع عىل الرابط يف  11متوز/يوليو 2017
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/yemen
« 42كيــف ســيطر املتمــردون الحوثيــون عــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء» How Yemen›s capital Sanaa was seized by
« ،Houthi rebelsيب يب يس» 27 ،أيلول/ســبتمرب  .2014ت ـ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  11متوز/يوليــو :2017
http://www.bbc.com/news/world-29380668
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كصحافــي مســتقل ،ثمــة إجــراءات يجــب اتخاذهــا لتحســين شــروط
ســامتك أثنــاء تغطيــة نــزاع مــا .إليــك بعــض النصائــح التــي أســتوحيها
مــن تجربتــي الخاصــة فــي تغطيــة الحــرب األهليــة اليمنيــة:
 .1سالمتك الشخصية أهم من أي خبر أو صورة.
 .2حين تسيطر مجموعة مسلحة على مدينة تتواجد فيها ،خبّئ معدات التصوير دائماً.
 .3تجنــب الذهــاب إلــى مناطــق مســتهدفة وانتظــر ســاعتين علــى األقــل بعــد توقــف
القصــف قبــل التو ّجــه إلــى الموقــع لتغطيــة التداعيــات.
 .4حين تسمع هدير طائرات ،غادر على الفور وراقب ما الذي يحصل عن بعد.
 .5إذا كان القصــف قريبـا ً مــن موقعــك ،غــادر المــكان فــي أســرع وقــت ممكــن .ف ّكــر
ـرة علــى الفــور
فــي أن أي طائــرة أطلقــت للتـ ّـو صواريــخ لــن تتم ّكــن مــن إعــادة الكـ ّ
فهــي تحتــاج إلــى عشــر دقائــق علــى األقــل لتســتأنف القصــف .لذلــك يكــون لديــك
بعــض الهامــش للفــرار.
واحتم.
 .6إذا كان القصف يستهدف موقعك ،ال تركض .تمدد على األرض
ِ
تعرضــت لالعتقــال علــى يــد مجموعــة مســلّحة ،استســلم دائمــا ً وافعــل مــا
 .7إذا ّ
يطلبونــه منــك .حــاول أن تهــدئ األمــور.
ـدرب علــى اإلســعافات
 .8باإلضافــة إلــى التدريــب علــى العمــل فــي مناطــق النــزاع ،تـ ّ
األوليــة قبــل التو ّجــه إلــى الميــدان.
 .9دائما ً ارتد مالبس واقية للصدر واعتمر خوذة أثناء تصوير اشتباكات مسلّحة.
 .10القاعدة الذهبية هي أن تحرص على البقاء بعيدا ً عن
المواجهات المسلحة المباشرة.
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منزل مد ّمر قرب الحرس الرئاسي بعد غارة جوية .الصورة من معتصم الهتاري.

طائرة مدنية مد ّمرة إثر غارة للتحالف على مطار صنعاء .الصورة من معتصم الهتاري.
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العاصمــة اليمنيــة صنعــاء .صــورة مأخــوذة مــن فيلــم عــن حريــة الصحافــة فــي اليمــن فــي العــام
 .2013الصــورة مــن معتصــم الهتــاري.
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الفصل السابع
الصحافيون الرقميون :التحقيق المفتوح المصادر
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كريستيان تريبرت وهادي الخطيب

43

يقــال إن الحقيقــة أولــى ضحايــا الحــرب .وهــي مقولــة تنطبــق علــى العصــر
الرقمــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى .فاليــوم كل مــن يملــك هاتفـا ً ذكيـا ً واتصــاالً
باإلنترنــت يمكنــه إنتــاج قصــص ومشــاركتها خــال مــدة قصيــرة.
فــي  16آذار/مــارس  ،2017تج ّمــع حوالــي  300شــخص ألداء صــاة
العشــاء فــي مســجد عمــر بــن الخطــاب جنــوب الجينــة فــي شــمال ســوريا .عنــد
السادســة والدقيقــة الخامســة والخمســين مســاء بالتوقيــت المحلــي اســتهدفت
غــارة جويــة المســجد وقتلــت  38شــخصا ً علــى األقــل وفقـا ً لسـ ّكان محلييــن .44
ولكــن كيــف لصحافــي يســعى لمعرفــة مــا حصــل فــي تلــك الليلــة أن يجمــع
المزيــد مــن المعلومــات إذا لــم يتم ّكــن مــن زيــارة الموقــع المســتهدف؟ فــي مثــل
هــذه الحــاالت ،يق ـدّم التحقيــق مفتــوح المصــادر فرصــة الكتشــاف معلومــات
آتيــة مــن مناطــق الحــرب مــن وســائط متعــددة والتحقــق منهــا وتأكيدهــا.
انطالقـا ً مــن ذلــك يمكنــك الحصــول علــى المزيــد مــن العناصــر لإلجابــة علــى
أســئلة :مــن ومــاذا ومتــى ولمــاذا وأيــن وكيــف وإخبــار القصــة للجمهــور.
تتضمــن البيئــة الحاضنــة للمعلومــات فــي ســياق النزاعــات ك ّمــا ً هائــاً مــن
البروباغنــدا كجــزء مــن اســتراتيجيات الحــرب .وفــي الوقــت نفســه بــدأ
الناشــطون والمواطنــون يلعبــون أدوارا ً ذات صلــة بنقــل مــا يجــري ال ســيما
 43إيليوت هيغينز ،مؤسس «بيلّينغكات» ) Bellingcat (www.bellingcat.comساهم يف هذا الفصل.
 44أويل ســولفانغ« ،أســبوع املجــازر يف ســوريا ..قتــى مدنيــون يف هجــات مــن جميــع األطــرافWeek of Carnage in ،
« ،Syria, Civilians Killed in Attacks by All Sidesهيومــان رايتــس ووتــش» 17 ،مــارس https://www.hrw. .2017
 http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/17/airstrike-mosque-nearو org/news/2017/03/17/week-carnage-syria( aleppo-syria-kills-42/تــم االطــاع عليهــا يف األول مــن أغســطس .)2017
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اليــوم بعــد أن أصبــح لديهــم األدوات لفعــل ذلــك وصــار االتصــال بالعالــم
ميســرا .ونعطــي مثــاال للتوضيــح :يضــم اإلنترنــت ســاعات مــن مقاطــع الفيديــو
مــن النــزاع الســوري أكثــر مــن الوقــت الــذي انقضــى فعليـا ً منــذ بداية الحــرب .45
وفــي الواقــع يعتبــر المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدمون والــذي يــزداد
االعتمــاد عليــه ،فــي بعــض الحــاالت ،المعلومــات الوحيــدة الخارجــة مــن
المناطــق الممنوعــة علــى الصحافييــن .ولكــن هــذه المعلومــات قــد تكــون
منحــازة أو تتضمــن وقائــع غيــر صحيحــة .لذلــك يحتــاج الصحافيــون إلــى
اكتســاب مهــارات وأدوات تم ّكنهــم مــن مســح هــذا الكـ ّم الهائــل مــن المعلومــات
المنتجــة فــي زمــن الحــرب وغربلــة المعلومــات غيــر الدقيقــة ،ســواء نشــرت
عــن قصــد أم عــن غيــر قصــد ،وتبيــان الحقائــق.
يهــدف هــذا الفصــل إلــى إظهــار كيفيــة التحقــق مــن المحتــوى الــذي ينتجــه
المســتخدمون مــع تركيــز خــاص علــى ســياقات الحــرب والنــزاع .وكعناصــر
أساســية فــي عمليــة التحقــق مــن الوقائــع ســندرس اســتخدام األدوات الرقميــة
التــي تس ـ ّهل البحــث العكســي عــن الصــور أو التحقــق مــن حالــة الطقــس فــي
موقــع معيّــن وفــي تاريــخ ووقــت محدديــن أو تحديــد الموقــع الجغرافــي لموقــع
معيّــن ،إضافــة إلــى مهــارات صحافيــة أخــرى مثــل التحقــق مــن عــدة مصــادر
ومقابلــة أشــخاص ذوي صلــة بالموضــوع.
اســتكماالً لهــذه المقدمــة ال بــ َّد أوالً مــن إجــراء نقــاش قصيــر حــول أهميــة
التحقــق مــن الصــور والفيديــو وذلــك مــن أجــل نشــر الوعــي عــن مــدى
ســهولة تعديــل الصــور وإخراجهــا مــن ســياقها ال ســيما وأن ذلــك مــا زال أحــد
االســتراتيجيات المســتخدمة لتضليــل النــاس فــي عالمنــا المو ّجــه بصريّــاً.
ثانيـا ً ّ
إن أفضــل طريقــة لتوضيــح مــدى أهميــة مــوارد ومهــارات التحقــق هــذه
وإظهــار تنـ ّـوع األوضــاع التــي يمكــن أن تطبّــق فيهــا مــن أجــل تبيــان صحــة
القصــص ،هــي معاينــة أربــع دراســات لحــاالت طبّقنــا فيهــا هــذه المــوارد
والمهــارات .وأخيــرا ً ســنعرض النتائــج .والحــاالت األربعــة هــي:
 45جاســن كوســلني وياســمني غريــن« .مونتــاج  -الجيــل التــايل مــن املراســلة الحربيــة» Montage -The next generation
 ،of war reportingجيغســو 20 ،أبريــل .2016
( https://medium.com/jigsaw/montage-the-next-generation-of-war-reporting-a04f4176affتــم االطــاع عليــه يف 14
يوليــو .)2017
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 .1القصف األميركي لمج ّمع مسجد في شمال سوريا.
 .2إثبات أصالة رسائل “واتس آب” بين مدبّري االنقالب في تركيا.
 .3التحقق من مواقع مقاطع فيديو رسمية :غارات روسية في سوريا.
 .4إثبات وجود طفلة في السابعة من العمر في حلب.

صور وفيديو :أدوات بسيطة للتحقق
هنــاك أمثلــة وافــرة عــن سياســيين ومســؤولين يســتخدمون صورا ً غيــر مرتبطة
بالموضــوع الــذي يتحدثــون عنــه .فمثــاً قــدّم الســيناتور األمريكــي جيمــس
إنهــوف صــورا ً إلــى مجلــس الشــيوخ فــي شــباط/فبراير  2015لمــا قــال إنهــا
دبابــات تابعــة للجيــش الروســي فــي أوكرانيــا فــي العــام الســابق  .46ولكــن
فــي الحقيقــة هنــاك اثنتــان مــن الصــور التــي عرضهــا التقطتــا خــال الحــرب
الروســية الجورجيــة فــي العــام .47 2008

 46روبــرت مــايك« ،ســيناتور إنهــوف يعــرض صــورا ً مزيفــة للحــرب األوكرانيــة» Senator Inhofe Shows Fake Photos of
« ،Ukraine Warيس – ســبان»  11فربايــر .2015
( https://www.c-span.org/video/?c4528166/senator-inhofe-shows-fake-photos-ukraine-warتــم االطــاع عــى الرابــط
يف  14يوليــو .)2017
 47ليــس املقصــود هنــا القــول إنــه مل يكــن هنــاك دبابــات روســية يف رشق أوكرانيــا .فالرصــد بنــاء عــى مصــادر مفتوحــة أظهــر
أن الدبابــات دخلــت فعـاً .راجــع :فيــي بيـكّا كيفيــايك« ،النـزاع األوكـراين ،مــروع تتبّــع اآلليــات ،األســبوع األول» Ukraine
« ،Conflict Vehicle Tracking Project: First Weekبيلينغــكات»  12فربايــر .2015
( https://www.bellingcat.com/resources/2015/02/12/ukraine-conflict-vehicle-first-week/تــم االطــاع عــى الرابــط يف
 14يوليــو .)2017
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الســيناتور إنهــوف يعــرض صــورا ً أمــام مجلــس الشــيوخ فــي فبرايــر  2015لمــا قــال إنهــا دبابــات
تابعــة للجيــش الروســي فــي أوكرانيــا فــي العــام الســابق .اثنتــان منهمــا تبيّــن أنهمــا التقطتــا فــي الحــرب
الروســية الجورجيــة فــي العــام  .2008الصــورة مــن “ســي ســبان” .C-SPAN

صورتــان لدبابــات روســية فــي الحــرب الروســية الجورجيــة  2008وقــد اســتخدمهما ســيناتور أميركــي
ليقــول إنهمــا دبابــات روســية تدخــل أوكرانيــا .الصــورة (اليســار واليميــن) أ ب  /ميخائيــل ميتــزل.

مثــال أقــرب زمنيـا ً وهــو اســتخدام الســفير الســوري فــي األمــم المتحــدة بشــار
الجعفــري صــورة قديمــة مأخــوذة فــي العــراق فــي محاولــة إلقنــاع مجلــس
األمــن بــأن القــوات الحكوميــة الســورية لــم تكــن تســيء معاملــة المدنييــن فــي
حلــب  .48وكانــت الصــورة المســتخدمة لدعــم هــذه الروايــة مــن األحــداث،
تظهــر امــرأة يســاعدها جنــدي فــي النــزول مــن آليــة ،وهــذه الصــورة نشــرت
أساسـا ً فــي مواقــع إخباريــة عربيــة فــي حزيران/يونيــو  2016وهــي المــرأة

 48األمــم املتحــدة ،الوضــع يف الــرق األوســط ،ســوريا – اجتــاع مجلــس األمــن الـــ  13 ،»7834ديســمرب  .2016تلفزيــون
األمـ�م املتحـ�دة http://webtv.un.org/watch/the-situation-in-the-middle-east-syria-security-council-7834th-meet� .
( ing/5246494281001تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14يوليــو .)2017
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يســاعدها جنــود عراقيــون فــي الفلوجــة  .49والمفارقــة أن الجعفــري أدان
اســتخدام “األخبــار المزيّفــة” فــي معركــة حلــب فــي كانــون األول/ديســمبر
.2016

الســفير الســوري فــي األمــم المتحــدة يحمــل صــورة يقــول إنهــا تظهــر أن قــوات حكومتــه ال تســيء
معاملــة المدنييــن فــي حلــب (إلــى اليســار) .غيــر أن الصــورة ســبق أن نشــرت فــي يونيــو 2016
علــى مواقــع إخباريــة عربيــة تقــول إنهــا لجنــود عراقييــن يســاعدون امــرأة فــي الفلوجــة ،العــراق (إلــى
اليميــن) .صــورة الجعفــري مــن موقــع تلفزيــون األمــم المتحــدة  50والصــورة الثانيــة مــن« :آي بــي
أن نيــوز».IBN News

ولكــن بالنســبة للصــور التــي تنشــر علــى اإلنترنــت ،ث ّمــة أداة بســيطة لمعرفــة
مــا إذا كانــت نشــرت ســابقاً .وهــذه األداة تســ ّمى البحــث العكســي عــن
الصـ�ورة ،وقـ�د طـ ّ�ورت مواقـ�ع ومتصفّحـ�ات مثـ�ل “جوجـ�ل” و“تيـ�ن آي ” �Tin
 Eyeملحقــات  Extensionsأو إضافــات  add-onsلهــذا الغــرض يمكــن
تحميلهــا مجان ـاً .وببســاطة يمكنــك بنقرتيــن أن تعــرف مــا إذا كانــت الصــورة
نشــرت فــي مــكان آخــر قبــل وقــت الحــدث الــذي ُزعــم أنهــا التقطــت فيــه.
إليكــم مثــاالً علــى مــدى فائــدة البحــث العكســي عــن الصــور فــي التحقــق مــن
المحتــوى الرقمــي .فــي ســياق التغطيــة اإلعالميــة المتزايــدة لتدفّــق الالجئيــن
الســاعين إلــى دخــول االتحــاد األوروبــي ،انتشــرت علــى اإلعــام االجتماعــي
صــورة لمركــب مح ّمــل بالالجئيــن يدّعــي ناشــروها أن هــؤالء يصلــون إلــى
 49األمــم املتحــدة ،الوضــع يف الــرق األوســط ،ســوريا – اجتــاع مجلــس األمــن الـــ  13 ،»7834ديســمرب  .2016تلفزيــون
األمـ�م املتحـ�دةhttp://webtv.un.org/watch/the-situation-in-the-middle-east-syria-security-council-7834th-meet�   .
( ing/5246494281001تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14يوليــو .)2017
 50األمم املتحدة  13ديسمرب  ،2016املرجع نفسه.
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أوروبــا فــي العــام  .2016ور ّد البعــض بــأن هــذه ليســت لالجئيــن فــي العــام
 2016بــل لالجئيــن أوروبييــن يصلــون إلــى شــمال إفريقيــا فــي أربعينــات
القــرن الماضــي .ولكــن المفارقــة ّ
أن أيـا ً مــن االدّعاءيــن لــم يكــن صحيحـاً .فقــد
بيّــن البحــث العكســي أن الصــورة هــي لالجئيــن ألبــان يصلــون إلــى إيطاليــا
فــي العــام .1991

Photo: ROPI / Alamy Stock Photo
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لقطة شاشة لبحث عكسي عن صورة.

وحتــى لــو كان الحــدث قــد حصــل فعـاً ،فــإن مشــاركة صــور غيــر مرتبطــة
بــه ونســبها إليــه مــن شــأنهما اإلســاءة لــه ببســاطة ألن النــاس ســيعتبرون
الحــدث كلّــه زائف ـا ً أو لــم يحصــل أبــداً .وهــذا األمــر وثيــق الصلــة بســياقات
المتورطــة أو أصحــاب المصالــح التأثيــر فــي
الحــروب حيــن تحــاول األطــراف
ّ
ي.
الــرأي العــام .فــا تنســوا أبــدا ً أن المعلومــة هــي ســاح حاســم وقــو ّ
مثــال آخــر فــي أيار/مايــو  2016حيــن نشــر فريــق “الخــوذ البيضــاء” بعــض
الصــور التــي تظهــر مــا تدّعــي أنــه مستشــفى فــي إدلــب بســوريا بعــد غــارات
ّ
ولكــن إحــدى الصــور التــي عرضتهــا المنظمــة ســبق أن ظهــرت
روســية.
فــي خبــر لقنــاة الجزيــرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  2015أظهــرت غــارات
مزعومــة فــي حلــب اســتهدفت بحســب الدفــاع المدنــي الســوري أحيــا ًء ســكنية
وشــاحنات مح ّملــة بالمســاعدات اإلنســانية .غيــر أن الســفارة الروســية فــي
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المملكــة المتحــدة بيّنــت زيــف صــورة “الخــوذ البيضــاء” عبــر حســابها علــى
تويتــر وأثبتــت أن المنظمــة اســتخدمت صــورة ال تمـ ّ
ـت للحــدث التــي تشــير
إليــه بصلــة ،وأن الصــورة ســبق أن نشــرت قبــل أشــهر.

لقطــة شاشــة لحســاب الســفارة
الروســية فــي المملكــة المتحــدة علــى
تويتــر لحظــة إثباتهــا زيــف “الخــوذ
البيضــاء” .إلــى اليســار مــن التغريــدة
نــرى الصــورة التــي أخرجــت مــن
ســياقها فــي أســفل اللقطــة إلــى
اليميــن .مــن اليميــن لقطــة شاشــة
لخبــر علــى الجزيــرة نشــر فــي
نوفمبــر  2015يظهــر الصــورة
نفســها.

غيــر أن البحــث العكســي عــن الصــور ال ينجــز كامــل المهمــة .والبحــث عــن
مقاطــع الفيديــو أصعــب بكثيــر .فصحيــح أن منظمــة العفــو الدوليــة طـ ّـورت
أداة اســمها “يوتيــوب داتــا فيــوار  “YouTube DataViewerتســمح لــك
بالعثــور علــى التاريــخ الدقيــق لتحميــل الفيديــو وإجــراء بحــث عكســي عــن
الصــور الثابتــة المقتطعــة مــن الفيديــو ّ ،51إال أن ذلــك قــد ال يكــون دقيقـا ً دائمـا ً
ولكنــه بدايــة جيــدة للتحقــق مــن مقاطــع الفيديــو .قــد تتســاءل مــا فائــدة معرفــة
التاريــخ الدقيــق لتحميــل الفيديــو ولمــاذا ال يقـدّم “يوتيــوب” هــذه المعلومــة مــن
األســاس .كمــا أن األداة تعطيــك التاريــخ ولكــن ليــس الوقــت المحلــي الــذي
نشــر فيــه الفيديــو .فحادثــة الغــارة األميركيــة المشــبوهة التــي قتلــت مدنييــن
فــي ســوريا مثــال علــى أهميــة معرفــة وقــت تحميــل الفيديــو حســب التوقيــت
المحلــي ،للحصــول علــى وقــت النشــر بدقّــة وعلــى كيفيــة ارتبــاط المعلومتيــن
بالتحقــق مــن األخبــار .فــي فيديــو علــى يوتيــوب  52يمكــن رؤيــة طفلــة صغيــرة
 51رابط لدخول «يوتيوب داتا فيوير»http://www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence :
 52صالــح قوجــو ،ريــف إدلــب الشــايل ،قريــة كفردريــان ،انتشــال جثــث املدنيــن مــن تحــت اإلنقــاض ،فيديــو
«يوتيــوب» ، https://www.youtube.com/watch?v=zkuA3INULmw&feature=youtu.be&t=1m46s:التقــط يف 23
ســبتمرب ( 2014تــم االطــاع عليــه يف  11أغســطس .)2017
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وســط الغبــار والقضبــان المتشــابكة تحــت أنقــاض مبنــى فــي كفــر دريــان علــى
بعــد  40كيلومتــرا ً إلــى الغــرب مــن مدينــة حلــب فــي ســوريا .وهــذه الصــور
كانــت أقــوى أدلــة علــى وقــوع جرحــى وقتلــى فــي صفــوف المدنييــن فــي
غــارة نفذهــا التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة فــي الســاعات األولــى مــن يــوم
 23ســبتمبر  2014الليلــة األولــى لبــدء غــارات التحالــف فــي ســوريا .53
وتظهــر مراجعــة شــاملة للمحتــوى أجرتهــا منظمــة العفــو الدوليــة مضافــة إلــى
تحليــل صــور مــن األقمــار االصطناعيــة وتقاريــر مــن مجموعــات ســورية
لحقــوق اإلنســان ،ســقوط العديــد مــن الضحايــا المدنييــن مــا يثيــر الســؤال
ع ّمــا إذا كان الهجــوم متكافئ ـا ً ومــا إذا تــم اتخــاذ االحتياطــات لتقليــل الضــرر
الــذي يمكــن أن يلحــق بالمدنييــن .ولكــن رغــم ذلــك خلصــت القيــادة المركزيــة
األميركيــة إلــى نتيجــة قاطعــة [...] :الصــور المأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة
والمقدمــة علــى أســاس أنهــا خســائر بشــرية نتيجــة الغــارات ،هــي مــن غــارات
ســابقة ]للحكومــة الســورية“[  .54هنــا قــد يثيــر مقطــع يوتيــوب االلتبــاس:
فهــو يقــول إن موعــد تحميــل الفيديــو هــو  22ســبتمبر ولكــن التاريــخ يعكــس
فــارق التوقيــت بيــن ســوريا والمحيــط الهــادئ حيــث تقــع مقــرات “يوتيــوب”
وتســتخدم لتحديــد التاريــخ الرســمي للنشــر .وتجاهــل ذلــك يمكنــه بســهولة
أن يقــود إلــى نتائــج بحــث خاطئــة كمــا حصــل فــي الماضــي ،وقــد يربــك
الصحافييــن والمراســلين الســاعين للتحقــق مــن المعلومــات المهمــة .ويســمح
“يوتيــوب داتــا فيــوار” باســتخالص الوقــت الدقيــق وتحديــد الوقــت المحلــي
للنشــر :حوالــي الســاعة السادســة صباح ـا ً بالتوقيــت المحلــي فــي  23ســبتمبر
وهــو يتناســب بشــكل مثالــي مــع وقــت الهجــوم .لذلــك مــن الجديــر بالذكــر
أن منظمــات مثــل العفــو الدوليــة تجمــع أدلــة دامغــة مرتبطــة بغــارات لقــوات
التحالــف بيــن  2014و 2016غالب ـا ً باســتخدام مــواد مفتوحــة المصــادر .55
 53كريســتوف كويتــل« ،تحليــل غــارة أمريكيــة يف ســوريا» « ،Dissecting a US Airstrike in Syriaبيلّينغــكات» 29 ،نوفمــر
( / https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/11/29/dissecting-us-airstrike-syria،2016تــم االطــاع عــى الرابــط
يف يوليــو .)2017
 54منظمــة العفــو الدوليــة ،ملحــق« .حــاالت لضحايــا مدنيــن يشــتبه ســقوطهم يف هجــات لقــوة املهــام املشــركة بقيــادة
الواليــات املتحــدة يف ســوريا منــذ ســبتمرب Cases Of Suspected Civilian Casualties In Us-Led Combined ،»2014
 26 ،2014 September 23 Joint Task Force Attacks In Syria Sinceأكتوبــر .2016
( https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2450372016ENGLISH.PDFتــم االطــاع عــى الرابــط يف
يوليــو .)2017
 55منظمة العفو الدولية 26 ،أكتوبر  ،2016املرجع نفسه.
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حتــى اآلن عرضنــا أمثلــة ذات صلــة بكيــف يســمح البحــث العكســي عــن
الصــور وأدوات أخــرى للصحافييــن بالتحقــق مــن العناصــر البصريــة فــي
غضــون بضــع ثــوان .ولكــن مــاذا نفعــل فــي الحــاالت األصعــب؟

التحقق يمكن أن يغيّر األخبار
كصحافــي ،إن أخــذت المعلومــة التــي يلقّمــك إياّها المعنيــون من دون التحقــق منها أو
أي نــوع مــن المعلومــات ال ســيما في ســياق حــرب ،فأنت تتقاعس عــن القيام بعملك.
فالتحقــق مــن األخبــار يعــزز الدقــة والقيمة الجوهريــة للصحافة أو على األقل يســعى
إلــى ذلــك .وحيــن ننجــح ونســتوضح الحقائق ،يمكن للتحقــق أن يغيّر األخبــار :فتبيان
الحقائــق كوســيلة لإلجابــة عــن األســئلة الخمســة للصحافــة (مــن ومــاذا ومتــى ولماذا
وأيــن) وتحديــد كيفيــة حصــول األحــداث ،قــد يقــود إلــى تغييــر القصــة .وأحيانـا ً رغم
جميــع الجهــود التــي نبذلهــا ،ال يمكننــا التحقــق مــن معلومــة واحــدة وفــي هــذه الحالــة
يجــب العــودة إلــى الجمهور كطريقة لضمــان الشــفافية القصوى.
ســنعرض عليكــم فيمــا يلــي دراســات حالــة تق ـدّم أمثلــة جيــدة علــى االحتمــاالت
والتحديــات التــي تنطــوي عليهــا عمليــة التحقــق.

القصف األميركي لمج ّمع مسجد في شمال سوريا
تتعلــق المســألة فــي البدايــة باالنتبــاه لحصــول حــدث مــا .ولكــن إن كنــت
مــن الجانــب اآلخــر مــن العالــم ،كيــف ســتعرف بوقــوع حــادث ذي صلــة
وكيــف ســتحاول التحقــق منــه؟ فــي الحقيقــة ثمــة عــدد مــن الطــرق الكتشــاف
األحــداث مــن بينهــا اإلعــام االجتماعــي الــذي أصبــح اليــوم مســاحة عامــة
للحصــول علــى هــذه المعلومــات .لذلــك ال بـ ّد مــن أن تصبــح مراقبــة المنصــات
االجتماعيــة عــادة لديــك ،وبالطبــع تتوفّــر أدوات رقميــة لذلــك“ .تويــت دك”
 TweetDeckهــو إحــدى هــذه األدوات حيــث يمكنــك البــدء بوضــع قوائــم
بناشــطين ومواطنيــن صحافييــن وغيــر ذلــك مــن البوابــات التــي قــد تكــون
مثيــرة لالهتمــام .وعنــد البحــث عــن منطقــة جغرافيــة محــددة ،يمكنــك أيض ـا ً
محاولــة العثــور علــى صــور موســومة جغرافيــا ً عبــر خدمــات مثــل “إيكــو
ســك”  56 EchoSecو“وور وايــر” .57 WarWire
 56للمزيد من املعلوماتwww.echosec.net :
 57للمزيد من املعلوماتwww.warwire.net :
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فــي  16مــارس  ،2017اســتهدفت غــارة جويــة مســجدا ً فــي الجينــة بســوريا.
ـرد ســكان محليــون بعــد دقائــق مــن إعــان شــهود عيــان عــن ســماعهم
وغـ ّ
صــوت غــارات .التغريــدة األولــى التــي لفتــت إلــى غــارة فــي الجينــة مث ـاً
نشــرت عنــد السادســة و 57دقيقــة مســاء بالتوقيــت المحلــي ،أي بعــد دقيقتيــن
فقــط .وبعــد التغريــدات التــي تلــت الحــادث بدقائــق ،والتــي صــدرت عــن
مواطنيــن محلييــن ،ادّعــى اإلعــام بــأن طائــرات اســتهدفت القريــة ،مــن
دون تحديــد الجهــة المســؤولة عــن ذلــك وال الهــدف .عنــد الســابعة والدقيقــة
الســابعة مســاء بالتوقيــت المحلــي ،ذكــرت تغريــدة أن الغــارة نفذتهــا طائــرة
تابعــة لســاح الجــو الروســي ومــا لبثــت وكاالت اإلعــام المحليــة أن تبنّــت هذا
االدعــاء .أمــا علــى يوتيــوب فــي المقابــل ،فبعــد ســاعة ونصــف مــن الغــارة بــدأ
ســيل مــن مقاطــع الفيديــو مــن الموقــع المســتهدف المزعــوم .وتــم تقييــم جــدوى
هــذه المقاطــع الحقـاً .ومــن الجديــر ذكــره أن المعلومــات جــاءت مــن منصــات
مختلفــة مثــل توتيــر وفيســبوك ويوتيــوب إضافــة إلــى مواقــع إعالميــة ومواقــع
أخــرى معنيــة .إالّ أن المفارقــة أن جميــع هــذه المصــادر اســتندت إلــى التغريــدة
نفســها عبــر ذكرهــا أو عدمــه.

صفحــة رئيســية نموذجيــة مــن حســاب “يوتيــوب” مســجّل فــي العديــد مــن الحســابات التــي تنشــر
مقاطــع فيديــو مــن النــزاع فــي ســوريا .صــورة شاشــة مــن “يوتيــوب”.
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بعــد العثــور علــى الحــدث الــذي يه ّمــك ،تقضــي الخطــوة التاليــة بجمــع كل
فيديــو وصــورة وغيرهمــا مــن المعلومــات ذات الصلــة ونشــرها فــي مــكان
واحــد لكــي تبــدأ بفهــم الحــدث .ومــن المهــم ،إذا أمكــن ،تحديــد المصــدر
األساســي للمعلومــة ألنــه يســمح دائمــا ً للصحافييــن بـــ:
 .1تحديد ما إذا كان المحتوى جديداً.
 .2اكتشاف معلومات جديدة نشرها المصدر ذاته.
 .3تحديــد أيــة روابــط قــد تكــون هــذه المصــادر اســتعملتها كمصــادر محتملــة
أخــرى.
علــى ســبيل المثــال ،فــي الهجــوم علــى المســجد ،يمكننــا بســرعة تحديــد قنــوات
“يوتيــوب” ذات الصلــة حيــث يمكــن أن نجــد روابــط أخــرى إلــى قنــوات
اجتماعيــة مختلفــة .يعتبــر هــذا المحتــوى كلّــه أساســيا ً إذ إنــه قــد يتض ّمــن
معلومــات مهمــة جــدا ً لعمليــة التحقــق.
إذا ً كيــف يمكنــك تعقّــب المصــدر األصلــي؟ إذا كنــت تبحــث عــن صــورة مثـاً
ـرب البحــث العكســي .أمــا إذا كان ادّعــا ًء بحصــول أمــر
فقــد ترغــب فــي أن تجـ ّ
مــا فحــاول البحــث علــى تويتــر عــن كلمــة مفتاحيــة واســتعرض النتائــج حســب
ـرد الخبــر أوالً.
الترتيــب الزمنــي .والهــدف مــن ذلــك هــو معرفــة مــن الــذي غـ ّ
الخطــوة التاليــة هــي تحديــد الموقــع الجغرافــي ألكبــر عــدد ممكــن مــن الصــور
كــي تبــدأ بتكويــن تصـ ّـور عــن الموقــع وغربلــة أيــة مقاطــع فيديــو أو صــور
قــد ال تكــون ذات صلــة أو تحييــد تلــك التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن التحقيــق.
تحديــد الموقــع الجغرافــي هــو المعرفــة الدقيقــة للموقــع الــذي صــور فيــه الفيديو
أو التقطــت الصــورة .يكمــن التحــدي هنــا فــي أنّــه مــن الصعــب جــدا ً أحيان ـا ً
ربــط اللقطــات الداخليــة ألي هيــكل بالجــزء الخارجــي منــه كــي نتمكــن مــن
إثبــات أن الداخــل يعــود إلــى الهيــكل الــذي نفحصــه .فــي حالــة الجينــة ،صـ ّـور
أحــد مقاطــع الفيديــو التــي التقطهــا أحــد الســكان المحلييــن ،الجــزء الداخلــي
للمســجد ونشــره علــى “يوتيــوب” ،وهــو لــم يســمح لنــا فقــط بربــط الداخــل
بالخــارج بــل أيضـا ً تأكيــد تفاصيــل حــول المبنــى مثــل كــون قاعــة الصــاة تقــع
علــى مســتوى أدنــى ومرتبطــة بالخــارج بــدرج يقــود إلــى الجــزء الشــمالي مــن
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البنــاء .وقارنــا الداخــل الظاهــر فــي الفيديــو بصــور للخــارج فضـاً عــن صــور
مــن األقمــار االصطناعيــة مــن “جوجــل إيــرث”  Google Earthوخرائــط
ـرا ســيرفر” �Terra
“مايكروسـ�وفت بينـ�غ”  Microsoft Bing Mapsو“تيـ ّ
 .Serverورغــم أنــه لــم يكــن مــن الممكــن التحقــق مــن تحليــل مصـ ّـور الفيديــو
للدليــل فــي المنطقــة ،فــإن التفاصيــل المقدّمــة حــول الموقــع أساســية لفهــم الحادث.
بعــد حصولــك علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات فيمــا يتعلــق بالصــور
المتوفــرة عبــر أدوات مثــل تحديــد الموقــع الجغرافــي والبحــث العكســي عــن
الصــور ،ســتبدأ بتكويــن فهــم أفضــل عــن المنطقــة .لذلــك فعندمــا تراجــع بيانات
الســكان المحلّييــن المج ّمعــة عبــر المنصــات االجتماعيــة ،يمكنــك مقارنتهــا بمــا
هــو ظاهــر ضمــن الصــور التــي تــم تحديــد موقعهــا الجغرافــي .وبذلــك قــد
تتمكــن مــن فهــم المزيــد مــن األمــور غيــر المعتــادة التــي الحظتهــا.
بالعــودة إلــى حالــة هجــوم الجينــة ،فــإن الدليــل األول علــى أن الهجــوم
نفذتــه الواليــات المتحــدة أو التحالــف ،كان بقايــا الذخيــرة التــي ُزعــم أنــه تــم
اســتخراجها مــن موقــع الهجــوم.

بقايا ذخائر ُزعم أنه تم العثور عليها في موقع الهجوم على المسجد .الصورة لصقر خضر.58

 58حصــل الصحــايف صقــر خــر عــى الصــورة مــن أحــد مصــادره عــى األرض .فبعــد الهجــوم طلــب مــن مصــادره العثــور عــى
بقايــا قنابــل يف املوقــع املســتهدف والتقــاط الصــور وجمــع املعلومــات التــي مــن شــأنها أن تقــود إىل تحديــد هويــة املنفّذيــن.
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فالعالمــة الظاهــرة علــى الذخيــرة تــكاد تكــون مطابقــة للعالمــة علــى صواريــخ
“هلفايــر”  Hellfireالتــي ال تســتخدمها ســوى الواليــات المتحــدة وقــوات
التحالــف ،لذلــك رغــم مزاعــم فــي بعــض مقاطــع الفيديــو والتغريــدات األولــى
مــن موقــع الهجــوم تح ّمــل ســوريا وروســيا المســؤولية ،إالّ أن الدليــل الــذي
عثــر عليــه فــي الصــورة أشــار فــي اتجــاه مختلــف.
فــي تلــك الليلــة أعلنــت القيــادة المركزيــة األميركيــة عــن مســؤوليتها عــن
الهجــوم ،مخطئــة فــي تحديــد موقــع الهــدف علــى أنــه إدلــب فــي ســوريا .ولكــن
الصــور التــي تــم تحديــد موقعهــا الجغرافــي أظهــرت بشــكل واضــح أن الهــدف
فــي محافظــة حلــب ولكنّــه قريــب مــن حــدود المحافظــة .وفــي وقــت الحــق
أعــادت وزارة الدفــاع األميركيــة “البنتاغــون” ،بحســب “بيلينغــكات” ،ذلــك إلــى
االختالفــات فــي التقاريــر الداخليــة.
وكان واضحـا ً مــن الصــور التــي تــم تحديــد مواقعهــا وجــود فجــوة كبيــرة فــي
الجهــة الشــمالية مــن المبنــى الكبيــر فــي المج ّمــع ،أكبــر ممــا يمكــن لصــاروخ
“هلفايــر” أن يســبّبه .ولكــن بنــا ًء علــى شــهادات شــهود فــي مقاطــع فيديــو
ســرت
نشــرت علــى يوتيــوب وفيســبوك ومنشــورات مكتوبــة علــى تويتــر ،ف ّ
بعــض االدعــاءات ذلــك .فقــال شــهود إن قنبلــة أكبــر أســقطت ،قبــل أن تتبعتهــا
عــدة صواريــخ .ورغــم اســتمرار وجــود بعــض االختالفــات الصغيــرة فــي
كيفيــة وصــف الشــهود لألحــداث ،أشــارت جميــع الشــهادات إلــى قنبلــة أكبــر
أو عــدة قنابــل وعــدة صواريــخ .وهــذا األمــر ســتواجهه غالب ـاً ،أي أن يعطــي
الشــهود روايــات مختلفــة للحــدث نفســه ،ولكــن عــادة ال تكــون مختلفــة إلــى
درجــة دراماتيكيــة .غيــر أن هــذه الشــهادات بحاجــة دائمـا ً إلــى أن تتــم مقارنتهــا
بأدلــة أخــرى لبنــاء صــورة أوضــح.
لذلــك بعــد أن تتحقــق مــن الموقــع الجغرافــي ،وتجمــع جــدوالً زمني ـا ً أوضــح
لألحــداث عبــر التحقــق مــن عــدة مصــادر ومقارنــة شــهادات الشــهود ،يبقــى
أمامــك اإلجابــة عــن بعــض األســئلة األساســية:
 .1هــل يمكــن تأكيــد المســؤول عــن الهجــوم؟ من المثيــر لالهتمــام أن الواليات
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المتحــدة عــادة مــا تنشــر تقاريــر عــن الموقــع التقريبــي للهــدف الــذي تقصفــه.
وصــادف أنهــا نشــرت فع ـاً تقريــرا ً عــن القصــف الــذي قالــت إنــه اســتهدف
مقاتليــن مــن تنظيــم القاعــدة فــي إدلــب .والمبنــى الــذي حددنــا موقعــه الجغرافــي
يقــع فــي محافظــة حلــب ولكــن علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات مــن حــدود
محافظــة إدلــب .لذلــك فباإلضافــة إلــى صــور بقايــا الســاح التــي حصلنــا
عليهــا مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي نشــرها ســكان محليــون ووســائل
إعــام محليــة ،قررنــا إرســال رســالة إلكترونيــة إلــى البنتاغــون لالســتيضاح،
وســألناهم مــا إذا كانــت غــارة إدلــب يقصــد بهــا غــارة الجينــة فأجابــوا بنعــم.
 .2مــا هــو المبنــى المســتهدف؟ هــذا الســؤال مهــم جــدا ً فــي حالــة المســجد
ألن لدينــا ادعــاء أميركيـا ً بــأن الهــدف كان مقاتليــن مرتبطيــن بـــتنظيم القاعــدة
بينمــا النــاس علــى األرض يقولــون إن الهــدف كان مدنييــن وأعضــاء فــي
مجموعــة دينيــة محلّيــة .فــي ظــل هــذه المعطيــات ،كان علينــا العــودة إلــى
المصــادر التــي اكتشــفناها ســابقا ً لنــرى مــا هــي المعلومــات التــي تنشــرها
ونقارنهــا بالصــور مــن الهجــوم .مــن الناحيــة المثاليــة ،ســنجد صــورا ً لمــا قبــل
الهجــوم ،أو حتــى صفحــات علــى المنصــات االجتماعيــة اســتخدمها الضحايــا.
كمــا أن مجموعــات مثــل “مركــز توثيــق االنتهــاكات” و“الخــوذ البيضــاء” غالبا
مــا تق ـدّم تفاصيــل عــن الضحايــا ،وبإمكاننــا أيض ـا ً الوصــول إلــى الجماعــات
صــات اإلعــام االجتماعــي .ولكــن لــم نحصــل
واألفــراد علــى األرض عبــر من ّ
مــن المصــادر المفتوحــة علــى دليــل علــى وجــود جماعــة مســلحة .غيــر أن
ذلــك ال يعنــي بالضــرورة أنــه لــم يكــن هنــاك مــن عناصــر مرتبطيــن بـــالقاعدة.
لذلــك ســنطرح اآلن ســؤاالً مــن شــأنه أن يكشــف عــن معلومــات أكثــر إثــارة
لالهتمــام.
 .3هــل كان المبنــى المســتهدف مســجداً؟ كان مــن المهــم جــدا ً لتغطيــة هــذه
المســألة الخاصــة ،العــودة إلــى الحادثــة مــع تك ّ
شــف المزيــد مــن المعلومــات
واســتخدامها لمراجعــة االدعــاءات واالكتشــافات والتحقــق منهــا أو تكذيبهــا.
وغالب ـا ً مــا تصبــح صــور األقمــار االصطناعيــة متوفّــرة وتظهــر المزيــد مــن
التفاصيــل عــن المنطقــة قبــل الهجــوم وبعــده أو كمــا فــي حالــة هجــوم المســجد،
تق ـدّم الواليــات المتحــدة صــورا ً لمــا بعــد الهجــوم.
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صــورة جويــة مــن البنتاغــون للمنطقــة المســتهدفة (إلــى اليســار) وصــورة ثابتــة مأخــوذة مــن فيديــو
لـــ “وكالــة ســمارت لألنبــاء” ( SMART News Agencyالدقيقــة ( )2:20إلــى اليميــن) .الصــورة
المر ّكبــة مــن تيمــي آلن”/بيلينغــكات”

تظهــر الصــورة التــي قدّمهــا البنتاغــون البنــاء بعــد الهجــوم ،مدّعيـا ً أن الهــدف
كان “قاعــة اجتماعــات مبنيّــة جزئيــاً” ،وأنهــم “عمــدا ً لــم يقصفــوا المســجد
إلــى الجانــب األيســر مــن الصــورة مــن أجــل تقليــص الخســائر فــي صفــوف
المدنييــن”.
غيــر أن الصــور ومقاطــع الفيديــو مــن مصــادر مفتوحــة وصــور األقمــار
االصطناعيــة ،فضـاً عــن شــهادات الناجيــن التــي جمعتها مجموعة “فورينســك
أركيتكتشــر”  Forensic Architectureو“هيومــان رايتــس ووتــش” ،تشــير
بقـ ّـوة إلــى أن المبنــى المســتهدف هــو أيضـا ً مســجد .فقــد ظهــر فــي لقطــات قبــل
الهجــوم مكبّــر صــوت لرفــع األذان إلــى جانــب الفتــة للمســجد قــرب المحــراب
داخــل المبنــى.
إذا ً كمــا ظهــر هنــا ،يســمح التحقــق اإلخبــاري لــك باإلجابــة على أســئلة صحافية
أساســية مثــل :مــاذا حصــل؟ مــن المســؤول؟ أيــن حصــل ذلــك؟ متــى؟ كيــف؟
وفــي هــذه الحالــة الخاصــة ،علــى غــرار حــاالت أخــرى ،يبقــى الســؤال حــول
ســبب حصــول ذلــك غامضـاً .فهــل كان هنــاك فعـاً عناصــر مرتبطيــن بتنظيــم
“القاعــدة”؟ أو مــا قالــه الســكان المحليــون هــو الحقيقــة؟ هــذا مــا لــم نســتطع
ـرض ولكــن مــن الواضــح أن المبنــى الــذي اســتهدف
اإلجابــة عنــه بشــكل مـ ِ
كان مســجدا ً ناشــطاً.
تمثّــل حالــة الجينــة مثــاالً علــى كيــف يمكــن للتحقّــق مــن األخبــار والمحتــوى
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الــذي ينتجــه المســتخدمون أن يوفّــر للجمهــور معلومــات دقيقــة عــن حــدث ذي
أهميــة صحافيــة ،وهــي مســؤولية قــد تســلك طريقـا ً أكثــر تعقيــدا ً وســط فوضــى
المعلومــات التــي تنتــج عــن الحــرب والنــزاع .وباللجــوء إلــى تحديــد الموقــع
الجغرافــي والمقارنــة والتحقــق مــن المعلومــات مــن عــدة مصــادر مختلفــة
(مــن الشــهود إلــى الــدول المتورطــة مثــل الواليــات المتحــدة) ،نســتطيع بنــاء
صــورة واضحــة وموثوقــة ع ّمــا حصــل فــي  16مــارس .2017

إثبات أصالة رسائل “واتس آب” لمدبّري االنقالب في تركيا

لقطــة مــن فيديــو يظهــر جــزءا ً مــن حديــث علــى “واتــس آب” بيــن مدبّــري االنقــاب فــي تركيــا .ولكـ ّ
ـن
ناشــر الفيديــو األساســي غيــر معــروف .59

فــي صبــاح محاولــة االنقــاب الفاشــلة فــي تركيــا فــي يوليــو  ،2016ظهــرت
محادثــة “واتــس آب” مزعومــة بيــن مجموعــة مــن مدبّــري االنقــاب علــى
المنصــات االجتماعيــة .ولكــن رغــم أنــه تمــت مشــاركة المحادثــة آالف
المــرات ،كان الســؤال المطــروح هــو “هــل المحادثــة الجماعيــة حقيقيــة؟”
وبنــاء علــى نــص المحادثــة الــذي حصلــت عليــه “الجزيــرة” الناطقــة بالتركيــة،
ت ـ ّم تحليــل كل رســالة فــي المحادثــة لتأكيــد أصالتهــا.
 59كريســتيان تريــرت« ،قتلنــا أربعــة أشــخاص ،كل يشء عــى مــا يــرام» ،We’ve shot four people. Everything’s fine
االنقــاب الــريك بعيــون مدبّريــه« ،بيلينغــكات» 24 .يوليــو https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/07/24/ .2016
 ، the-turkey-coup-through-the-eyes-of-its-plotters/تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14يوليــو .2017
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بــدت بعــض الرســائل فــي المحادثــة مشــفّرة مثــل “الســادس والســتين فــي
طريقــه” أو “تــم تمريــر  ،”212إالّ أن القليــل مــن البحــث أظهــر أن “”212
تشــير علــى مــا يبــدو إلــى مركــز تجــاري كبيــر فــي إســطنبول ومــن خــال
مقارنــة لوحــات أرقــام اآلليــات العســكرية المســتخدمة فــي االنقــاب وقاعــدة
بيانــات لوحــات تســجيل اآلليــات التركيــة ،كان مــن الممكــن تحديد أن “الســادس
والســتين” هــو لــواء المشــاة اآللــي الســادس والســتين.
صــات االجتماعيــة مثــاً
بالتالــي ،يمكــن إجــراء أبحــاث متقدمــة علــى المن ّ

لتحديــد مــا إذا رصــدت آليــات عســكرية تحمــل لوحــات األرقــام نفســها فــي
المواقــع التــي ذكــرت فــي المحادثــة .بتلــك الطريقــة ،تــم تحليــل كل رســالة
ـرو وتثليثهــا مــع مــواد أخــرى مــن مصــادر مفتوحــة ،مــا أدّى إلــى عمليــة
بتـ ّ ٍ
إعــادة تشــكيل شــاملة لمحاولــة االنقــاب فــي تركيــا فــي يوليــو .2016

اآلليــات العســكرية المســتخدمة خــال محاولــة االنقــاب كشــفت معلومــات إضافيــة حــول الوحــدات
المشــاركة فــي الحــدث ألن لوحــة األرقــام تكشــف الوحــدة العســكرية التــي تنتمــي إليهــا اآلليــة .وهــذه
الوحــدات تتطابــق مــع األرقــام التــي ذكــرت فــي المحادثــة علــى “واتــس آب” ”196“ :تشــير إلــى
ـدرع الثانــي و“ ”117إلــى لــواء المشــاة اآللــي الســادس والســتين ،وهمــا جــزء مــن الفيلــق
اللــواء المـ ّ
الثالــث التابــع للقــوات البريــة التركيــة التابعــة للجيــش األول .الصــورة( :مــن اليســار) بــاز راتنــر /
رويتــرز( ،مــن اليميــن) “غيتّــي”.

مجــدداً ،مــن أجــل التأ ّكــد مــن أن الصــورة أظهــرت فعـاً الموقــع الــذي تشــير
إليــه ،اســتخدمنا تحديــد الموقــع الجغرافــي .تذكــروا دائمــا ً أن تتحققــوا مــن
المفاتيــح البصريــة مــن أكثــر مــن مرجــع فــي أي فيديــو أو صــورة مــن األقمــار
االصطناعيــة.
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التحقق من مواقع مقاطع فيديو رسمية :غارات روسية في سوريا
منــذ بدايــة حملتيهمــا الجويتيــن فــي ســوريا والعــراق علــى التوالــي ،نشــر
التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة وروســيا مقاطــع فيديــو يدّعيــان فيهــا أن
قنابلهمــا تضــرب أهدافـا ً عســكرية .هــذه إحــدى خصوصيــات الحــروب لجهــة
المعلومــات :محتــوى ربمــا ال ينتــج وال ينشــر فــي ظــروف أخــرى غيــر
الحــروب .محتــوى تصممــه وتعرضــه قــوات عســكرية يمكن أن يســتخدم لردع
وتهديــد الخصــوم ومــن أجــل كســب الدعــم والشــرعية لــدى الــرأي العــام .أدّى
التحقــق مــن مقاطــع الفيديــو الرســمية التــي تلــت الغــارات الجويــة إلــى بعــض
النتائــج المثيــرة لالهتمــام.
حيــن بــدأ الجيــش الروســي قصــف مواقــع فــي ســوريا فــي ســبتمبر ،2015
ادّعــى الرئيــس بوتيــن أن هــدف المهمــة هــو محاربــة تنظيــم الدولــة .وزعمــت
التقاريــر األولــى لــوزارة الدفــاع الروســية بــأن تنظيــم الدولــة كان الهــدف
الوحيــد للنشــاط العســكري الروســي .غيــر أن تحليــاً بنــاء علــى مصــادر
جماعيــة لمقاطــع الفيديــو التــي تدّعــي أنهــا للغــارات الروســية والتــي للمفارقــة
نشــرتها الســلطات الروســية بنفســها ،ســرعان مــا كشــفت أن بعــض االدعــاءات
التــي صــدرت عنهــا لــم تكــن صحيحــة وهــو مــا نوضّحــه فــي مثاليــن نعالجهمــا
الحق ـاً.
تحركــت “بيلّينغــكات” بعــد اكتشــاف أن مقطعــي فيديــو لــوزارة الدفــاع
ّ
الروســية تدّعــي أنهمــا صـ ّـورا فــي الرقــة التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة
أو قريبــا ً منهــا ،علــى بعــد أكثــر مــن  100كيلومتــر غــرب المدينــة وذلــك
بعــد تحديــد موقعهمــا الجغرافييــن .وقــررت اختبــار هــذه االدعــاءات بإطــاق
حملــة مشــتركة الســتخدام منصــة التحقــق “تشــيك”  60 Checkلتحديــد المواقــع
الجغرافيــة وجمــع معلومــات إضافيــة عــن هــذه مقاطــع الفيديــو الرســمية،
وكانــت النتائــج ملفتــة.

»60تشــيك» هــي منصــة رقميــة تعاونيــة للعمــل الجامعــي عــى التحقــق مــن املعلومــات التــي تنــر عــى وســائط متعــددة،
وقــد ط ّورتهــا «ميــدان»  Meedanوهــي حاليـاً نســخة تجريبيــة.
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فقــد تبيّــن بعــد التحقــق أن بعــض مقاطــع الفيديــو مصـ ّـورة فع ـاً فــي المواقــع
التــي تشــير إليهــا عناوينهــا والوصــف المرافــق لهــا ،غيــر أن عــددا ً كبيــرا ً
آخــرا ً منهــا ق ـدّم ادعــاءات غيــر دقيقــة حــول األراضــي المســتهدفة أو حتــى
قدّمــت موقع ـا ً خاطئ ـا ً تمام ـاً.
ويدّعــي فيديــو نشــر علــى حســاب وزارة الدفــاع الروســية علــى “يوتيــوب”
بأنــه يظهــر غــارة علــى “مخــزن ذخيــرة” تابــع لـــتنظيم الدولــة فــي محافظــة
الرقــة  .61وتوحــي الــوزارة أن الغــارة نفّــذت قــرب الطبقــة غــرب الرقــة .غيــر
أنــه كمــا هــي الحــال فــي عشــرات مقاطــع الفيديــو األخــرى ،تــم تحديــد الموقــع
الجغرافــي الحقيقــي للفيديــو ليظهــر أنــه علــى بعــد  115كيلومتــر مــن البــاب
فــي محافظــة حلــب .وليــس واضحـا ً ســبب ادّعــاء الــوزارة حصــول الغــارة فــي
موقــع خاطــئ كــون المنطقتيــن تســيطر عليهمــا تنظيــم الدولــة فــي الوقــت ذاتــه.
غيــر أن مقاطــع فيديــو أخــرى ادّعــت الــوزارة أنهــا لغــارات ضــد أهــداف
لـــتنظيم الدولــة ،تبيّــن بعــد تحديــد موقعهــا الجغرافــي أنهــا اســتهدفت مناطــق ال
وجــود معــروف فيهــا للتنظيــم؛ مــا يوحــي أن روســيا بــدالً مــن ذلــك اســتهدفت
مجموعــات معارضــة أخــرى .مثــال علــى ذلــك ،غــارة جويــة يقــال إنهــا وقعــت
فــي الرقّــة بحســب وزارة الدفــاع ولكـ ّ
ـن تــم تحديــد موقعهــا فــي اللطامنــة فــي
محافظــة إدلــب .وفــي حيــن صنّفــت وســائل إعــام وناشــطون المنطقــة علــى
أنهــا “تابعــة للمعارضــة” ،فـ ّ
ـإن االدعــاء بعــدم وجــود تنظيــم الدولــة يمكــن حتــى
إثباتــه بمعلومــات الــوزارة نفســها فــي خريطــة الســيطرة علــى األراضــي التــي
عرضتهــا فــي مؤتمــر صحافــي .فعبــر اســتعمال هــذه الخريطــة فــوق خريطــة
“جوجــل إرث” عــن طريــق التراكــب  Overlaysمــع مقاطــع فيديــو الغــارات
التــي تــم تحديــد مواقعهــا ومســحها ،تبيّــن أن هــذه الغــارة ليســت الوحيــدة التــي
اســتهدفت أراض ال يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة بــل الكثيــر غيرهــا .يشــار
إلــى أن هــذا وقــع فــي العــام  ،2015إذ إن روســيا نشــرت فــي مراحــل الحقــة
أراض بالفعــل يســيطر عليهــا
المزيــد مــن مقاطــع الفيديــو تظهــر غــارات علــى
ٍ
تنظيــم الدولــة.
 61وزارة الدفــاع الروســية ،فيديــو عىل يوتيوب بعنــوانАвиаудар по складу террористов в провинции « :
 ،»РАККАنوفمــر ( https://www.youtube.com/watch?v=kW9RqQYGa0Y ،2015تــم االطــاع عليــه يف  14يوليــو
.)2017
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لقطــة شاشــة لـــجوجل إيــرث” مــع صورتيــن متراكبتيــن .أوالً األلــوان الخضــراء والســوداء وغيــر
الملونــة هــي مناطــق خاضعــة للســيطرة وفقـا ً لخريطــة نشــرتها وزارة الدفــاع الروســية .ثانيـاً ،الدوائــر
هــي الغــارات التــي تــم تحديــد مواقعهــا الجغرافيــة حيــث يحــدد اللــون األخضــر الموقــع الصحيــح الــذي
حددتــه الــوزارة الروســية واألحمــر للموقــع غيــر الصحيــح.

قــد يكــون أكثــر فيديــو مثيــر للصدمــة بعــد تحديــد موقعــه هــو الفيديــو الذي نشــر
فــي كانــون األول/ديســمبر  .2015فقــد أصــدرت وزارة الدفــاع الروســية فيديو
لمــا ادّعــت أنهــا “غــارة ضــد معمــل تكريــر نفــط قــرب خفســة”  .62غيــر أن
هــذا المعمــل لــم يكــن ســوى منشــأة لمعالجــة الميــاه “تنتــج مــا معدّلــه  18مليــون
لتــر مــن الميــاه يومي ـاً” وفق ـا ً لممثلــة اليونيســيف فــي ســوريا هنــاء ســنجر .63
وبــدا الهيــكل الــذي يظهــر فــي فيديــو الغــارة مطابقـا ً لصــور “جوجــل إيــرث”.

 62وزارة الدفــاع الروســية عــى تويــر @« ،mod_ Russiaســوريا :غــارة ضــد معمــل تكريــر نفــط قــرب خفســة كبــر»،
 2ديســمرب ( ، https://twitter.com/modrussia/status/672131862521905153?ref_src=twsrc%5Etfw ،2015تــم االطــاع
عليــه يف  14يوليــو  .)2017ورابــط «يوتيــوب» املدمــج يف التغريــدة يأخــذ إىل فيديــو الغــارة املزعومــة للمصفــاة:
( ، https://www.youtube.com/watch?v=vKbA_g-4zEEتم االطالع عىل الرابط يف  11أغسطس .)2017
 63هنــاء ســنجر« ،يونيســف ،بيــان هنــاء ســنجر ممثلــة يونيســيف يف ســوريا حــول الغــارات ضــد منشــأة معالجــة امليــاه يف
الخفسـ�ة بحلـ�ب» ،أطفـ�ال سـ�وريا  1 .ديســمرب http://childrenofsyria.info/2015/12/01/statement-byhanaa-sing� .2015
( ، er-unicef-representative-in-syria-on-air-strikesagainst-the-al-khafsa-water-treatment-facility-in-aleppo/تــم
االطــاع عــى الرابــط يف  14يوليــو .)2017
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صــور أقمــار اصطناعيــة مــن “جوجــل إيــرث” (إلــى اليميــن) تكشــف أن مــا يفتــرض أنــه معمــل
تكريــر نفــط قــرب خفســة بســوريا (إلــى اليســار) ليــس ســوى منشــأة الخفســة لمعالجــة الميــاه التــي
تقــع عنــد  .36.178345، 38.041224الصــورة (اليســار) مــن وزارة الدفــاع الروســية والصــورة
الثانيــة (إلــى اليميــن) مــن “خرائــط جوجــل”.

أ ّكــد تحليــل إضافــي للصــور التــي التقطــت علــى مســتوى األرض للمنشــأة أنهــا
بالفعــل منشــأة لمعالجــة الميــاه وليســت معمـاً لتكريــر النفــط كمــا تدّعــي وزارة
الدفــاع الروســية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإننــا باســتخدام البحــث عــن ملفــات
علــى جوجــل ،حصلنــا علــى وثيقــة رســمية للشــركة األلمانيــة التــي أعــادت
تأهيــل منشــأة معالجــة الميــاه ـ مــا أضــاف إلــى األدلــة الســابقة بــأن مــا اســتهدفه
الطيــران الروســي ليــس معمــل تكريــر نفــط كمــا زعمــت وزارة الدفــاع بــل
منشــأة لمعالجــة الميــاه.
تلــك كانــت جميعهــا أمثلــة علــى كيفيــة تحليــل اللقطــات الجويــة بالمقارنــة مــع
صــور األقمــار االصطناعيــة لتبيــان الحقائــق .واليــوم يعتبــر تحديــد الموقــع
الجغرافــي مفيــدا ً لمطابقــة المشــاهد األرضيــة مــع صــور األقمــار االصطناعية.
وهــذه الطريقــة اســتخدمت أيضــا ً إلثبــات وجــود طفلــة فــي الســابعة مــن
العمــر فــي ســوريا كمــا ســوف تظهــر دراســة الحالــة التاليــة واألخيــرة التــي
ســنعرضها.

إثبات وجود طفلة في السابعة من العمر في حلب
مــع تطويــق قــوات “الحكومــة الســورية” لمدينــة حلــب فــي أواخــر العــام
 ،2016أعطــت طفلــة اســمها بانــا العابــد صوتـا ً للعديــد مــن المدنييــن العالقيــن
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فــي شــرق المدينــة الــذي تســيطر عليــه المعارضــة .وبمســاعدة والدتهــا فاطمــة،
الضليعــة فــي اســتخدام المنصــات االجتماعيــة والتــي تتحــدث اإلنجليزيــة
بطالقــة ،نشــر حســاب بانــا علــى تويتــر صــورا ً مــن حياتهــا اليوميــة لتجــذب
أكثــر مــن  300ألــف متابــع بينهــم مؤلّفــة سلســلة هــاري بوتــر ،جــاي كاي
رولينــغ.
ولكــن لألســف ســرعان مــا جعــل ســطوع نجــم بانــا عالمي ـا ً منهــا هدف ـا ً فــي
المعركــة علــى اإلنترنــت حــول مســألة التضليــل المزعــوم حــول ســوريا.
ففــي مقابلــة ،خلــط الرئيس بشــار األســد بيــن بانــا العابــد و“اإلرهابييــن وداعميهم”
معتبــرا ً أن حســابها علــى تويتــر ليــس ســوى “لعبــة” و“بروباغنــدا”  .64واســتغرب
منتقــدون علــى اإلنترنــت المســتوى الممتــاز لطفلــة فــي الســابعة فــي الكتابــة
باإلنجليزيــة أو وجــود كهربــاء وإنترنــت فــي بيتهــا الواقــع تحــت الحصــار فــي
شــرق حلــب .ومــع اتســاع انتشــار الشــكوك حــول حســابها ،قــرر اثنــان مــن
متطوعــي “بيلّينغــكات” دراســة حســاب بانــا علــى تويتــر ،ليتحققــا فعلي ـا ً مــن
ّ
حيــاة ابنــة الســابعة مــن العمــر.
اســتخدم التحقيــق المعتمــد علــى مصــادر مفتوحــة أســاليب وأدوات مثــل جمــع
األخبــار مــن اإلعــام االجتماعــي وتحليــل الســياق والتحقــق مــن عــدة مصــادر
وتحديــد الموقــع الجغرافــي وصــور األقمــار االصطناعيــة ،لدراســة وجــود
تغــرد بالفعــل مــن
بانــا وأصالتــه .فتم ّكنــا مثــاً مــن الوصــول إلــى أن بانــا
ّ
شــرق حلــب وليــس مــن تركيــا كمــا ادّعــى بعــض المنتقديــن .ودرس فريــق
“بيلّينغــكات” مقاطــع الفيديــو الخاصــة بهــا والصــور التــي نشــرتها علــى
“بيريســكوب”  Periscopeوتويتــر بينهــا لقطــات تظهــر فيهــا بانــا شــخصياً،
وحــدد موقعهــا الجغرافــي فــي المنطقــة المحيطــة بمج ّمــع الشــقق نفســه فــي
شــرق حلــب حيــث تدّعــي بانــا بأنهــا تعيــش .واســتعان الفريــق بالصــور
المتوفــرة مجانــا ً علــى “جوجــل” و”خرائــط بينــغ”  .Bing Mapsودعمــت
صــور أحــدث مــن األقمــار االصطناعيــة أيضـا ً االدعــاء بــأن منــزل عائلــة بانــا
تعــرض للقصــف فــي  27نوفمبــر .2016
ّ
‘ 64السـيّد بشــار األســد ،أنــا لســت إرهابيــة ،أريــد فقــط أن أعيــش’ ،طفلــة الســابعة تغـ ّرد مخاطبـ ًة األســد مــن حلــب»« .آي
يت يف»  6 .ITVأكتوبــر http://www.itv.com/news/2016-10-06/sir-assad-im-not-a-terrorist-i-just-want-to-live- .2016
( girl-7-tweets-president-from-aleppo/تــم االطــاع عــى الرابــط يف األول مــن أغســطس .)2017
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كذلك استطاع الفريق تحديد العديد من الحقائق المتعلقة بمزاعم أخرى:
 .1عبــر تحليــل مقاطــع فيديــو بانــا علــى “بيريســكوب” ،ومراجعــة التقاريــر
ســت آه ويــت” Sept à
اإلخباريــة حولهــا (مــن “بــي بــي ســي”  BBCو“ َ
صــا إلــى أن بانــا وعائلتهــا يحصلــون علــى الكهربــاء بألــواح الطاقــة
 )Huitتو ّ
الشمســية المثبتــة علــى ســطحهم .وتلــك األلــواح تســمح لهــم بشــحن بطاريــة
س ـيّارة كانــوا يســتخدمونها لشــحن هواتفهــم.
 .2أمــا بالنســبة لالتصــال باإلنترنــت ،فقــد دقــق الفريــق فــي تغريــدات وأخبــار
صلــوا إلــى أنــه
وتقاريــر مــن شــركة حلــول تكنولوجيــا االتصــاالت  Dynليتو ّ
ثمــة طــرق متعــددة قــد تكــون اســتعملتها بانــا وفاطمــة للوصــول إلــى اإلنترنت.
 .3بحســب مــا ذكــر فــي حســاب بانــا علــى تويتــر ،فــإن والدتهــا فاطمــة التــي
تتحــدث اإلنجليزيــة ،هــي التــي كتبــت غالبيــة التغريــدات .وكانــت فاطمــة
صريحــة وواضحــة بخصــوص كونهــا هــي مــن تديــر الحســاب.

الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي نشــرتها بانــا العابــد علــى حســابي بيريســكوب وتويتــر يمكــن أن
تحــدد موقعهــا الجغرافــي بأنــه فــي حــي شــرق مدينــة حلــب باســتخدام صــور متوفــرة مــن األقمــار
االصطناعيــة .وتســاءل منتقــدون علــى اإلنترنــت مــا إذا كانــت الطفلــة البالغــة مــن العمــر ســبعة أعــوام
ـرد مــن تركيــا أو بلــد آخــر؟.65
فع ـاً فــي ســوريا أم تغـ ّ

 65نيــك ووتــرز« ،العثــور عــى بانــا  -إثبــات وجــود طفلــة يف الســابعة يف رشق حلــب» Finding Bana – Proving the
« .Year-Old Girl in Eastern Aleppo-7 Existence of aبيلّينغكات» 14 ،ديســمرب https://www.bellingcat.com/ .2016
( news/mena/2016/12/14/bana-alabed-verification-using-open-source-information/تــم االطــاع عــى الرابــط يف 14
يوليــو .)2017
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والحق ـا ً ســقط الحــي الــذي يقــع فيــه بيــت عائلــة بانــا فــي قبضــة “الحكومــة
الســورية” والقــوات الحليفــة لهــا فــي  3ديســمبر .وبالنتيجــة تــم نقــل بانــا
وعائلتهــا إلــى منطقــة تســيطر عليهــا المعارضــة فــي الجــزء الغربــي لمحافظــة
حلــب فــي أواخــر ديســمبر  2016إلــى جانــب آالف مــن الذيــن نقلــوا مــن
شــرق حلــب.
التفاصيــل الكاملــة حــول التحقيــق بالمصــادر المفتوحــة موجــودة علــى موقــع
“بيلّينغــكات” اإللكترونــي .66

بإمكانكم فعل ذلك!
فــي عالــم اليــوم حيــث تتــم مشــاركة الكثيــر مــن المعلومــات ،مــن الســهل أن
تنتشــر األخبــار غيــر الدقيقــة ،ال ســيما علــى صفحــات اإلعــام االجتماعــي.
لذلــك ،فــإن التحقــق والتدقيــق وتأكيــد المعلومــات اآلتيــة مــن مناطــق الحــروب
بالــغ األهميــة وأساســي لمســتقبل الصحافــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
ناقشــنا كيــف أن اللجــوء إلــى تحقيــق يســتند إلــى مصــادر مفتوحــة ،مدعوم ـا ً
بــأدوات رقميــة ومهــارات صحافيــة أساســية ،يمكــن أن يســاعدك فــي البحــث
عــن قصــص وفــي نقلهــا بشــكل دقيــق إلــى جمهــورك .ووجدنــا أن بحثـا ً بســيطا ً
عــن الصــور بشــكل عكســي ينفــع فــي حــال كنــت تحــاول فقــط التأ ّكــد مــن
ّ
أن صــورة مــا ترتبــط بالقصــة التــي ترافقهــا .غيــر أنــه فــي حــاالت أخــرى
حيــن تحــاول اإلجابــة علــى أســئلة حــول الجهــة والموضــوع والموقــع والســبب
والوقــت والكيفيــة ،ســيكون عليــك اعتمــاد مقاربــة شــاملة أكثــر وهــذا يتطلّــب
اســتعمال العديــد مــن األدوات والمهــارات لتبيــان الحقائــق .وعمليــة االكتشــاف
هــذه ســتأخذك إلــى الخطــوة التاليــة أو االدّعــاء التالــي أو المحتــوى الــذي
أنتجــه المســتخدم والــذي يحتــاج أن تتحقــق منــه .باختصــار ،ســتعرف مــا
هــي مجموعــة األدوات والمنهجيــات التــي يمكــن اســتخدامها لتحديــد أصالــة
ومصداقيــة كل “واقعــة” .وال تنــس أبــدا ً إبقــاء ذهنــك متيقظـا ً دائمـاً ،والتســاؤل
حــول كل شــيء واعتمــاد مقاربــة مبتكــرة للمحتــوى للتحقــق منــه .فهدفــك أن
تبنــي صــورة واضحــة قــدر اإلمــكان .وإن فشــلت فــي ذلــك ،كــن صريحـا ً مــع
جمهــورك واعتــرف ببســاطة بأنّــك ال تعــرف .وفــي النهايــة وقبــل أن تنتبــه،
تحولــت إلــى محقــق رقمــي حقيقــي.
ســتكون قــد ّ
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الفصل الثامن
قصــص الحــرب علــى صفحــات اإلعــام االجتماعــي:
أخالقيــات االســتخدام والتفاعــل مــع الجمهــور
صخر الماخذي
أصبحــت ويــات الحــرب اليــوم فــي متنــاول الجماهيــر أكثــر مــن أي يــوم
مضــى .فقــد أصبحــوا يصلــون إلــى مقاطــع الفيديــو األصليــة مــن الناشــطين
ومقاطــع الفيديــو غيــر الخاضعــة للرقابــة بالســرعة ذاتهــا التــي يصــل إليهــا
الصحافيــون أو حتــى قبلهــم فــي بعــض األحيــان .كذلــك ســمح انفتاح المراســلين
علــى الجمهــور ،حتــى العامليــن فــي الصحافــة التقليديــة المطبوعــة والمرئيــة
والمســموعة ،والــذي انعكــس فــي التفاعــل بينهــم وبيــن متابعيهــم علــى تويتــر،
ســمح للمشــاهدين بــأن يدخلــوا إلــى كواليــس األحــداث .وأصبــح النــاس اليــوم
جــزءا ً مــن دورة األخبــار بــدالً مــن أن يكتفــوا بمشــاهدة تقاريــر مع ـدّة ســابقا ً
فــي نشــرة األخبــار المســائية.
تســمح مشــاهدة “الجزيــرة بلــس”  AJ+برؤيــة شــيء مختلــف جــدا ً فــي طريقــة
تغطيتنــا للنــزاع .فنحــن ال نصــل عبرهــا فقــط إلــى جماهيــر جديــدة علــى
منصــات جديــدة ،بــل نغيّــر أيض ـا ً طريقتنــا فــي إخبــار القصــص الصحافيــة.
ويســمح لنــا جمهــور األخبــار علــى الشــبكات االجتماعيــة والجمهــور الــذي
يتمتّــع بثقافــة إعالميــة أكبــر ،ال بــل يجبرنــا علــى تجديــد الطريقــة التــي ّ
نغطــي
فيهــا الحــرب والنــزاع .ويطالبنــا الجمهــور بــأالّ نحــذف شــيئا ً مــن تغطياتنــا
اإلخباريــة .فقصصنــا تظهــر أوالً علــى صفحــات التغذيــة اإلخباريــة لــدى
المســتخدمين ( )News feedمــا يعنــي أنهــا هــي التــي تأتــي إليهــم وليــس
العكــس .فجمهورنــا ال يختــار الجلــوس ومشــاهدة األخبــار المســائية ،بــل
يصادفونهــا أثنــاء تصفّحهــم األخبــار علــى فيســبوك أو علــى تويتــر .ولذلــك
انعكاســات علــى كيفيــة قيامنــا بعملنــا.
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مــاذا يعنــي ذلــك؟ يعنــي أن علينــا أن نحــرص علــى عــدم النشــر المفاجــئ
ضــر الجمهــور
للمقاطــع الصادمــة فــي بدايــة أي فيديــو .فمــن األفضــل أن نح ّ
لمــا سيشــاهدونه ســواء عبــر مقدّمــة توضيحيــة أو عــن طريــق أســلوب إخبارنــا
القصــة الصحافيــة .وهــذا الجمهــور ال يق ـدّر الفيديــو المجانــي الــذي ال يعالــج
قضيــة اجتماعيــة أكبــر .ولكــن حيــن نعــرض مقطــع فيديــو يتض ّمــن مشــاهد
صادمــة يجــب أن يكــون لدينــا ســبب وجيــه لذلــك .كمــا أننــا أحيانـا ً قــد نقــع فــي
الخطــأ ويســارع جمهورنــا إلــى لفــت نظرنــا.

حلقة ردود الفعل
لــدى اإلعــام االجتماعــي بُعــد فريــد خــاص بــه بســبب حلقــة ردود الفعــل التــي
تنشــأ فيــه وانخــراط الجمهــور .ففــي “الجزيــرة بلــس” ،تعتبــر لحظــة نشــر
الفيديــو بمثابــة بدايــة حلقتنــا اإلخباريــة علــى عكــس العديــد مــن الصحافييــن
بمجــرد أن يبــث تقريرهــم علــى الهــواء.
التلفزيونييــن الذيــن ينتهــي عملهــم
ّ
فبيــن المراســلين التلفزيونييــن والجمهــور ال يوجــد تفاعــل فــوري ومباشــر،
علــى األقــل ليــس بالطريقــة ذاتهــا كمــا فــي اإلعــام االجتماعــي.
غالب ـا ً مــا يعــرف جمهورنــا عــن القصــة الصحافيــة التــي نعمــل عليهــا أكثــر
ـرد أن ننشــر فيديــو مــا ،يبــدأ الجمهــور بالتأكــد مــن الحقائــق التــي
منّــا .فبمجـ ّ
يتض ّمنهــا ،وفــي حــال وجــدوا أي أخطــاء يعلّقــون فــي غضــون دقائــق .وهــذه
مــن اللحظــات األكثــر رعبــا ً للمنتجيــن ،إذ إنهــا تزيــد علينــا عــبء التحقــق
أكثــر مــن اإلعــام المرئــي التقليــدي .فخانــة التعليقــات تقــع مباشــرة تحــت
عملنــا وتســمح للمشــاهدين بمناقشــة الحقائــق الــواردة فــي الفيديــو وانتقادهــا
والتأ ّكــد منهــا مــن مصــادر جماعيــة .وعلــى عكــس األخبــار التلفزيونيــة ،ال
تســير تغطيتنــا باتجــاه واحــد ،فمقاطــع الفيديــو التــي ننتجهــا ليســت ســوى بدايــة
المحادثــة.
كذلــك قــد تكــون خانــة التعليقــات طريقــة مفيــدة إليجــاد مصــادر لقصــص
صحافيــة أو لتطويــر قصــص أخــرى .فعلــى ســبيل المثــال ،عرضنــا قصــة
عــن أطفــال ولــدوا مدمنيــن علــى الهيروييــن (ألن األم مدمنــة) وعــن المســائل
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األخالقيــة التــي تثيرهــا هــذه الحالــة .فســارع بعــض الضحايــا إلــى االنضمــام
إلــى النقــاش الــذي دار فــي خانــة التعليقــات ،حيــث تفاعلــوا مــع جمهورنــا
وأجابــوا عــن أســئلتهم وعــن أســئلة كل شــخص شــاهد الفيديــو مجــدداً .وكلّفنــا
إحــدى المعلّقــات بالكتابــة عــن تجاربهــا .67

مقالة كتبتها دستني كروز عن شفائها من اإلدمان على المخدرات وتجاربها كأم.

وحيــن نشــرنا تقريــرا ً عــن عائلــة ســورية الجئــة تعيــش بشــكل غيــر قانونــي
فــي لبنــان مــع ولديــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة يحتاجــان إلــى العــاج،
وردتنــا مئــات عــروض المســاعدة .وكان النــاس يعلّقــون تحــت الفيديــو
عارضيــن تقديــم مســاعدات ماليــة ومعــدّات طبّيــة وحتــى كفالــة لتأشــيرة
الدخــول .وتواصــل هــؤالء المتبرعــون مــع منظمــات غيــر حكوميــة فــي خانــة
التعليقــات ونجحــوا فــي مســاعدة العائلــة.

 67دســتني كــروز« ،رحلتــي مــن اإلدمــان عــى الهريويــن إىل األمومــة» My journey from heroin addiction to
 ،motherhoodميديــوم  11 ،Mediumكانــون األول/ديســمرب  .2015تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
https://medium.com/aj-story-behind-the-story/my-submission-for-aj-1bfc5cb3da1a
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لقطة من الشاشة لخانة التعليقات على فيديو “الجئون سوريون يعيشون بشكل غير قانوني”.

التبرع التي أطلقها “فريق محمد” في ّ
تخطي هدفها المرسوم وهو  15ألف دوالر.
نجحت حملة جمع ّ

ّ
صــة طفــل ســوري الجــئ يعانــي مــن مــرض الشــيخوخة (بروجيريا)،
غطينــا ق ّ
حيــث كان يبــدو كهـاً فــي جســم طفــل .خــال شــهرين شــاهد فيديــو الطفــل 12
مليــون شــخص .مــن بيــن هــؤالء كان الرجــل الــذي ســيصبح أول رائــد فضــاء
مســلم والــذي ســافر إلــى تركيــا ليلتقــي محمــد البالــغ مــن العمــر  7ســنوات
وسـ ّجلنا اللقــاء العاطفــي حيــث ســلّمه الهدايــا ورســم بســمة علــى وجهــه .كذلك،
تأثــرت مجموعــة نســاء مــن الواليــات المتحــدة بالفيديــو وقــررن مســاعدة
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التبرعــات مــن  10أشــخاص إلــى أكثــر مــن 100
محمــد .ونمــا فريــق جمــع
ّ
داعــم .وبــدأوا حملــة لمســاعدة عائلــة محمــد لبــدء عمليــة تقديــم طلــب لجــوء
لكــي يعيــش فــي بلــد يؤ ّمــن لــه الرعايــة الصحيــة والتعليــم الــذي يحتاجــه .68

السالمة واألخالقيات
يمكننــا تقليــص تكاليــف تغطيــة الحــروب والنزاعــات مــن خــال إحالــة جميــع
المخاطــرات والمســؤوليات إلــى موظفيــن مســتقلّين ألن ذلــك أقــل كلفــة مــن
إرســال فريقــك الخــاص إلــى الميــدان .غيــر أن هــذا النــوع مــن القــرارات دونــه
مســؤوليات كبيــرة .لذلــك فــإن حمايــة فريقنــا والعامليــن بشــكل مســتقل معنــا
يجــب أن يكــون علــى رأس أولويّاتنــا كمؤسســات إعالميــة مرئيــة ومســموعة
ومكتوبــة .ولألســف كان مقتــل مصـ ّـور مســتقل كان يلتقــط صورا ً لـــ “رويترز”
فــي حلــب فــي العــام  ،2013درسـا ً لنــا جميعـاً .فقــد ذ ّكرنــا بأنــه ليــس علينــا أن
نســعى وراء قصــة صحافيــة مهمــا كان الثمــن .69
فــي “الجزيــرة بلــس” ،تأتــي معظــم موادنــا األصليــة مــن صحافييــن مســتقلّين.
يثيــر ذلــك بعــض المســائل :حيــن يعــرض الصحافيــون المســتقلّون أفكارهــم
علينــا ،وهــم لــم يخضعــوا ســابقا ً ربمــا للتدريــب علــى العمــل فــي منطقــة
نزاعــات أو ال يشــملهم التأميــن الــذي نقدّمــه لصحافيينــا.
ولكـ ّ
ـن ثمــة مســألة أكبــر هنــا ،فالجزيــرة هــي واحــدة مــن أكبــر شــبكات البــث
فــي العالــم ،وحتــى لــو تمكنّــا مــن حمايــة أنفســنا والعامليــن المســتقلّين معنــا ،قــد
نخلــق ســوقا ً خطــرة .لذلــك نتعامــل بدقّــة وحــذر مــع عمليــة تكليــف صحافييــن
مســتقلّين بحيــث نأخــذ فــي االعتبــار البلــد الــذي يأتــون منــه والمنطقــة التــي
نف ّكــر فــي إرســالهم إليهــا .وبتنــا ال نعيّــن صحافييــن مســتقلّين فــي بعــض
« 68فريــق حمــد»« ،حــن نقـ ّر بــأن اإلعــام االجتامعــي ليــس ســيئاً متامـاً» “« ،When social media isn’t all badميديــوم»،
 31كانــون الثاين/ينايــر .تــم االطــاع عــى الرابــط يف  18متوز/يوليــو :2017
https://medium.com/aj-perspectives/when-social-media-isnt-all-bad-5fd3bc62e0d7
« 69مقتــل مصـ ّور ســوري يف حلــب» « ،Syrian photographer killed in Aleppoرويــرز»  21كانــون األول/ديســمرب .2013
تــم الدخــول إىل الرابــط يف  15متوز/يوليــو :2017
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-photographer-idUSBRE9BK09T20131221
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المناطــق .ويعــود ذلــك إلــى أنــه إذا أصبــح معروفــا ً أننــا نأخــذ مــواد مــن
صحافييــن مســتقلّين فــي ســوريا مثـاً ،فقــد يتشـ ّجع صحافيــون عديمــو الخبــرة
ليجربــوا ّ
حظهــم أيضـا ً فــي الدخــول إلــى هــذا البلــد ومــن ثــم عــرض أفكارهــم
ّ
علينــا .لنأخــذ مث ـاً حالــة ســونيل باتيــل الشــاب البالــغ مــن العمــر  25عام ـا ً
والــذي دخــل إلــى ســوريا ليتعلّــم كيــف يصبــح صحافيـا ً والــذي نجــا بأعجوبــة
صــة باتيــل هــي مثــال علــى كيفيــة تحـ ّـول بعض
فقــط مــن المــوت المحتّــم  .70وق ّ
المناطــق إلــى مغناطيــس للصحافييــن الشــباب .ولكنّهــا أيضــا ً تذكيــر بكيــف
يمكــن أن تتضاعــف مخاطــر تغطيــة الحــروب بســبب غيــاب التحضيــر والدعــم
مــن المنظمــات اإلعالميــة والتأميــن والتدريــب.
ولكــن رغــم أننــا غيــر قادريــن علــى دخــول بعــض المناطــق مثــل ســوريا،
ورغــم أنّــي ال أعتقــد أن علينــا تكليــف صحافييــن مــن بعــض األماكــن ،إالّ
أنــه يبقــى بإمكاننــا تغطيــة هــذه القصــص بفعاليــة .ال يجــب أبــدا ً أن نعتمــد
فقــط علــى شــبكة الناشــطين .وعلينــا أن نطـ ّـور دائم ـا ً معاييــر تحقــق خاصــة
بنــا والتأكــد مــن المصــادر مــن أجــل ضمــان صحــة المحتــوى الــذي ينتجــه
هــؤالء ،أو يمكننــا أن نســتخدم مشــاهد أنتجهــا مســتخدمون وجــرى التحقــق
منهــا مــن وكاالت األنبــاء .فمســؤوليتنا تقــوم علــى التعامــل مــع الناشــطين
ـرد
كموظفيــن مســتقلّين .لذلــك ال يمكننــا أن نطلــب منهــم التقــاط مشــاهد لنــا لمجـ ّ
وجودهــم فــي المــكان والزمــان المناســبين .مــا يمكننــا فعلــه هــو دمــج مشــاهد
مــن ناشــطين مــع مقابــات عبــر ســكايب نجريهــا مــن غرفــة األخبــار .فنحــن
نجــري مقابــات عبــر ســكايب مــع أشــخاص علــى األرض ومــن ثــم نحررهــا
بالطريقــة ذاتهــا التــي يتعامــل معهــا اإلعــام التقليــدي مــع مقابــات يجريهــا
فــي الميــدان.
هــل يختصــر ذلــك الوقــت والمــال؟ ال أعتقــد ذلــك ألن مقاطــع فيديــو الناشــطين
يجــب أن تخضــع لعمليــة تحقــق وتدقيــق تمامـا ً كمــواد الصحافييــن المســتقلّين.
نصــوره عــادة بكاميــرا احترافيــة فــي الميــدان يمكــن
ولكــن الفــرق أن مــا
ّ
تصويــره عبــر ســكايب (مشــاهدونا يجيــزون ذلــك) .وبالطبــع فهنــاك دائمــا ً
رســالة شــخصية يرغــب الناشــطون فــي إبرازهــا ولكننــا دائمــا ً نتحقــق مــن
مقاطــع الفيديــو المرســلة.
 70ســونيل باتيــل« ،ذهبــت إىل ســوريا ألتعلّــم كيــف أصبــح صحافيـاً»« ،فايــس»  13 ،Viceترشيــن الثاين/نوفمــر  .2013جــرى
دخــول الرابــط يف  15متوز/يوليــو :2017
https://www.vice.com/sv/article/i-went-to-syria-to-learn-how-to-be-a-journalist
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علينــا أن نحافــظ علــى ســامة زمالئنــا ســواء كانــوا موظفيــن دائميــن أو
مســتقلين ،مــن دون أن نفقــد القصــة .فالطريقــة التــي تتغيّــر فيهــا الصحافــة،
ـرد
بحيــث يبنــي الصحافيــون عالقــات جديــدة مــع الجمهــور الــذي لــم يعــد مجـ ّ
مشــاهد بــل أصبــح مســاهما ً أيضـاً ،تعنــي أنّــه ال يمكــن أن نســمح بــأن تفوتنــا
صــة صحافيــة.
ق ّ
كيف تقرر التكليفات بشكل آمن؟
حيــن تـ ّ
ـوزع التكليفــات أو المهــام فــي منطقــة نــزاع ،ال تــدع المســاهم المســتق ّل يتح ّمــل
مخاطــر ال تســمح ألحــد مــن موظفيــك الدائميــن أن يتح ّملهــا .ثمــة بعــض األمــور
المهمــة التــي يجــب أن تتحقــق منهــا:
• هــل لــدى الصحافــي المســتقل الــذي تتعامــل معــه بوليصــة تأميــن للعمــل فــي منطقــة
نــزاع؟ إن لــم يكــن لديــه واحــدة فهــل ّ
يغطيــه تأميــن مؤسســتك؟ هــل يجــب أن تبلــغ
شــركة التأميــن؟ فالتأميــن إجبــاري للصحافييــن المســتقلّين الذيــن يعملــون مــن مناطــق
حــرب.
• هــل خضــع الصحافــي المســتقل لتدريــب علــى التغطيــة فــي مناطــق النــزاع؟ إن كان
الجــواب ال فهــل تســتطيع أن تضمــن حصولــه علــى التدريــب قبــل أن تعمــل معــه؟
تعتبــر “ذا روري بيــك تراســت”  The Rory Peck Trustمــوردا ً جيــدا ً جــدا ً
للصحافييــن المســتقلين .71
• هــل يتيــح القانــون لهــذا الصحافــي المســتقل العمــل فــي البلــد الــذي تكلّفــه فيــه؟ فحتــى
لــو لــم يكــن الصحافــي مســتهدفا ً مــن األطــراف المتحاربــة ،قــد يواجــه متاعــب إن كان
دخــل البلــد بتأشــيرة ســياحية ،وهــذا األمــر يمكــن أن يش ـ ّكل خطــرا ً علــى صحافييــن
مســتقلين آخريــن أو حتــى علــى فريقــك العامــل فــي ذلــك البلــد.
• هــل لديــك مكتــب فــي البلــد الــذي تكلّــف فيــه الصحافــي المســتقل أو متخصــص
فــي شــؤونه فــي غرفــة األخبــار؟ هــل ثمــة مخاطــر خاصــة فقــط بهــذا البلــد عليــك
أنــت والصحافــي المســتقل أن تحــذرا منهــا؟ هــل أبلغــت مكتبــك المحلّــي بأنــك تكلّــف
صحافيـا ً مســتقالً فــي بلــده؟ (فــي حــال واجــه متاعــب فــإن أول بــاب تطرقــه الســلطات
هــو بــاب مكتبــك فــي هــذا البلــد .أضــف إلــى ذلــك أن الصحافــي سيشــعر بأمــان أكثــر
صل بالمســؤولين فيــه لطلــب
إذا كان مدعومــا ً مــن مكتبــك المحلّــي كمــا أنــه ســيت ّ
المســاعدة).
ـم ال؟ هــل
• هــل الصحافــي يعمــل مــع منســق محلّــي؟ إن لــم تكــن الحــال كذلــك فلـ َ
تعــرف أي منســقين فــي المنطقــة يمكــن الوثــوق بهــم؟
• هــل المهلــة واألجــر الــذي تدفعــه مقبــول وعــادل؟ فقــد يشـجّع األجــر المنخفــض أو
المهلــة الضيّقــة بشــكل غيــر ضــروري الصحافــي الحــر علــى المخاطــرة
وتخفيض التكاليف.
« 71روري بيك تراست» www.rorypecktrust.org: Rory Peck Trust
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أصبحــت مناطــق الحــروب أخطــر األماكــن فــي العالــم لعمــل الصحافييــن.
ولكــن لديهــا واجــب مواصلــة نقــل القصــص الصحافيــة لجماهيرنــا .امتــدت
المأســاة فــي ســوريا لتصبــح مقبــرة للصحافييــن ،ولكـ ّ
ـن ال يجــب أن نســمح بــأن
تتحـ ّـول إلــى مقبــرة للصحافــة.
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الفصل التاسع
أكثر من شهود:
صحافة المواطن خالل الثورة المصرية
خالد فهيم
ْ
“قل ما تشاء ولكنّك ستدفع الثمن”
72
مد ّ ِونة الفيديو سلمى الدالي

مصـ ّـور “رصــد” مصعــب الشــامي أثنــاء تغطيــة احتجــاج فــي مصــر .قتــل مصعــب الحق ـا ً علــى يــد
الشــرطة المصريــة أثنــاء فــض اعتصــام ميــدان “رابعــة”.

حكــم مصــر ثالثــة رؤســاء منــذ تأســيس الجمهوريــة بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة .تميّــز ك ٌل منهــم مــن حيــث األســلوب والتركــة ،إالّ أن أمــرا ً واحــدا ً جمــع
ـرة .وبلــغ قمــع المعارضــة
بينهــم أالّ وهــو ازدراؤهــم للمســاءلة والصحافــة الحـ ّ
السياســية واإلعــام ذروتــه فــي عهــد الرئيــس األخيــر حســني مبــارك ليتـ ّـوج
بانتفاضــة شــعبية تدعــو إلــى ســقوط نظامــه  .73وقــادت البطالــة المســتفحلة فــي
 72ح ّنــة سيســتك« ،الصحافــة اإللكرتونيــة تزدهــر يف مــر ولكــن القيــود ترافقهــا» “Online Journalism Booms in Egypt,
« ،”But Not Without Restrictionميديــا شــيفت»  19 ،Media Shiftأيلول/ســبتمرب  .2011تــم االطّــاع عــى الرابــط يف
 14متوز/يوليــو :2017
http://mediashift.org/2011/09/online-journalism-booms-in-egypt-but-not-without-restriction262/
 73يوالنــد نيــل« ،الثــورة املرصيــة 18 :يوم ـاً يف ميــدان التحريــر» “« ،”days in Tahrir Square 18 :Egypt›s revolutionيب
يب يس» 25 ،كانــون الثاين/ينايــر  .2012تــم االطّــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
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صفــوف الشــباب ووحشــية الشــرطة إلــى نهايــة حكمــه الــذي دام ثالثــة عقــود.
فــي الفتــرة التــي ســبقت مــا أصبــح يعــرف بالربيــع العربــي ،كان ألحــداث
رئيســية دور فــي تحديــد مــا قــاد إلــى االحتجاجــات الشــعبية التــي أطاحــت
بالرئيــس المصــري فــي العــام  .74 2011وفــي هــذا الســياق يجــب قــراءة هــذا
الفصــل عــن شــبكة “رصــد” اإلخباريــة الشــبابية  .75كيــف تأسســت “رصــد”؟
واألهــم لمــاذا تأسســت ومــا هــي الــدروس التــي يمكــن أن نشــاركها مــن
تجربتنــا؟

والدة شبكة إخبارية رقمية جديدة
وصــور
“رصــد” هــي اختصــار لألحــرف األولــى لثــاث كلمــات :راقــب
ّ
ودون  .76تأسســت فــي نهايــة عــام  2010علــى يــد مجموعــة مــن الشــباب
ّ
المصرييــن الذيــن قــرروا إنشــاء صفحــة علــى فيســبوك يقدّمــون فيهــا تغطيــة
إعالميــة النتخابــات مجلــس الشــعب المصــري فــي عــام  .2010ففــي تلــك
الفتــرة كانــت معظــم القنــوات التلفزيونيــة الوطنيــة تخضــع لســيطرة الحكومــة
المصريــة .ولــم يكــن ألي مــن األحــزاب السياســية قنــاة خاصــة باســتثناء بعــض
الصحــف وعــدد محــدود مــن المذيعيــن المعارضيــن ال ســيما مــن اليســار
واإلخــوان المســلمين.
قــاد ظهــور اإلعــام االجتماعــي إلــى إتاحــة مســاحة افتراضيــة للشــباب الــذي
يرغــب فــي كســر قيــود الرقابــة الحكوميــة .فـــ “الحريــة االفتراضيــة” التــي
حظينــا بهــا ســمحت لنــا بإخبــار العالــم عــن رأينــا وعــن مصــر التــي نريــد.
صــة يمكــن أن
ومقابــل اســتمرار ســيطرة الحكومــة علــى اإلعــام ،ولــدت من ّ
تكــون لنــا جميعــاً .مــن هنــا ال يمكــن فهــم والدة “رصــد” بشــكل ســليم مــن
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-16716089
 74جــدول زمنــي :الثــورة املرصيــة» “ ،”Timeline: Egypt›s revolutionكانــون الثــاين  .2011تــم االطّــاع عــى الرابــط يف 14
متوز/يوليــو http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html :2017
« 75رصد»www.RASSD.com :
 76التغطيــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال افريقيــا :التفاعــل الســيبريي ووســائل اإلعــام االجتامعــي يف العــامل العــريب
 ،Reporting in the MENA Region: Cyber Engagement and Pan-Arab Social Mediaبقلــم محمــد عايــش ونهــى
ميلــور .يقــال إنــه كان لــدى «رصــد» مبــادرات أخــرى قــادت إىل مبــادرة «رصــد» الرئيســية.
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دون التفكيــر باالتّصــال والتقــارب والتفاعــل والتعبئــة التــي ســ ّهلها اإلعــام
االجتماعــي.
وتمثّــل هدفنــا األول فــي إطــاع النــاس علــى حقيقــة مــا يجــري فــي شــوارعنا
والكشــف عــن عمليــات االحتيــال التــي كنّــا نشــتبه بأنهــا شــابت االنتخابــات.
فالحكومــة أرادت الفــوز فــي ذلــك االســتحقاق لكســب الشــرعية فــي عيــون
الشــعب .ونظــرا ً إلــى أن االنتخابــات الســابقة شــهدت الكثيــر مــن عمليــات
التزويــر  ،77كنــا علــى يقيــن بــأن هــذه االنتخابــات لــن تختلــف كثيــراً .وتشـ ّكل
فريقنــا بشــكل خــاص مــن الطــاب .فنحــن لــم نكــن صحافييــن وال حتــى نــدرس
الصحافــة واالتصــال ،بــل كنّــا آتيــن مــن جميــع الخلفيــات والمشــارب .فبيننــا
طــاب فــي اختصاصــات الطــب والهندســة وإدارة األعمــال والتربيــة ...إلــخ.
وكان البعــض موظفـا ً بينمــا الباقــون كانــوا عاطليــن عــن العمــل .والبعــض كان
يعيــش فــي مصــر والبعــض اآلخــر كان يعمــل فــي الخــارج.
التقينــا جميعــا ً علــى صفحــات فيســبوك .وال أخفــي عليكــم أننــا لــم نخــض
تجــارب مكثفــة فــي العمــل اإلعالمــي ولــم نكــن نعــرف إلــى أيــن ســيأخذنا
هــذا الطريــق .ففــي خضــم حماســة وتو ّهــج الشــباب يكــون لدينــا اعتقــاد ثابــت
ـأن علينــا أن نفعــل شــيئا ً لبنــاء مســتقبل أكثــر إشــراقا ً
وســاذج إلــى حــد مــا بـ ّ
لبالدنــا .ومــا دفعنــا بشــكل خــاص إلــى خــوض هــذه المغامــرة هــو رغبتنــا
فــي تحفيــز تغييــر حقيقــي فــي مصــر .واعتبرنــا النــاس فــي الشــارع حلفاءنــا،
فمعهــم التغييــر ممكــن ،وعبــر قــول الحقيقــة وتســليط الضــوء عليهــا بإمكاننــا
تأجيــج حماســة الجمهــور.
فــي المرحلــة التاليــة بدأنــا تعليــم التصويــر لمــن يرغبــون فــي نقــل األحــداث
ـري لتوثيــق
وحتــى تعليــم كيفيــة اســتخدام كاميــرا الهاتــف المحمــول بشــكل سـ ّ
االنتخابــات المرتقبــة ،إضافــة إلــى كيفيــة اســتعمال تطبيقــات البــث المباشــر.
 77جــاك شــنكر« ،حـكّام مــر يشــددون القبضــة وســط ادعــاءات بحصــول عمليــات احتيــال وترهيــب يف االنتخابــات»Jack ،
 ،Shenker, “Egypt›s rulers tighten grip amid claims of election fraud and intimidationالغارديــان  30ترشيــن
الثاين/نوفمــر  .2010تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
https://www.theguardian.com/world/2010/nov/30/egypt-poll-electoral-fraud-claims
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فــي الفتــرة التــي ســبقت االنتخابــات ،قمنــا بحملــة تعبئــة عبــر اإلنترنــت .78
متطوعيــن فــي الذاكــرة.
وفــي النهايــة نجحنــا فــي تشــكيل أكبــر شــبكة مراســلين
ّ
وأســميناها “وحــدة الرصــد الميدانــي :برلمانيــات  .”2010هكــذا بدأنــا شــبكتنا
اإلخباريــة الرقميــة التــي اعتمــدت علــى مــا اعتبرنــا أنــه قيــام مواطنيــن
صحافييــن بنشــر أخبــار بلدنــا .كنّــا نحــن النــاس وننتمــي إليهــم وأصبحنــا
صوتهــم .وبالفعــل عملنــا تحــت شــعار“ :مــن النــاس وإليهــم”.
نجحــت “رصــد” فــي فضــح التالعــب باالنتخابــات فــي تلــك الســنة رغــم ّ
أن
الحكومــة أعلنــت فــوزا ً بنســبة  99%فــي االنتخابــات كمــا هــو متوقّــع .وبالفعل
أكســبت تغطيــة االنتخابــات صفحتنــا ســمعة طيبــة لنشــرها حقائــق موضوعيــة.
وم ّهــد ذلــك الطريــق لنــوع جديــد وربمــا غيــر مســبوق مــن الصحافــة فــي
مصــر والعالــم العربــي .فاألحــداث التــي تم ّخــض عنهــا مــا يســ ّمى الربيــع
تحولــت إلــى لحظــات حاســمة فــي
العربــي فــي المنطقــة بــدءا ً مــن تونــس ّ 79
المشــهد اإلعالمــي وكانــت “رصــد” فــي موقــع جيّــد للعــب دور قيــادي.

ورشة تدريب لمواطنين صحافيين في مكاتب شبكة “رصد” اإلخبارية .الصورة من خالد فهيم.

 78مــاري كيــت كاري« ،مــر تقطــع اإلنرتنــت يف وجــه الثــورة»،”Egypt Cuts the Internet in the Face of Revolution“ ،
«يــو إس نيــوز» 28 ،كانــون الثاين/ينايــر  .2011تــم االطّــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
https://www.usnews.com/opinion/blogs/mary-kate-cary/2011/01/28/egypt-cuts-the-internet-in-the-face-of-revolution
 79الربيــع العــريب :عــام مــن الثــورة»« ،”The Arab Spring: A Year Of Revolution“ ،أن يب آر»  17 ،NPRكانــون األول/
ديســمرب  .2011تــم االطّــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
http://www.npr.org/2011/12/17/143897126/the-arab-spring-a-year-of-revolution
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تغطية الثورة المصرية عبر اإلنترنت :نموذج “رصد”
المــزورة فــي العــام  ،2010بدأنــا تعزيــز شــبكتنا
بعــد تغطيــة االنتخابــات
ّ
للمراســلين المتطوعيــن .وكان علينــا االعتمــاد علــى النــاس ألخــذ لقطــات جيــدة
ودقيقــة وهــو مــا شــ ّكل تحدّيــا ً لنــا .فمه ّمتنــا األساســية كانــت أن ننقــل إلــى
الجمهــور األخبــار التــي نتلقّاهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن المهنيّــة والموضوعيــة،
وكانــت األخبــار معظــم الوقــت مــن إنتــاج مواطنيــن ليــس لديهــم أيــة خلفيــة
فــي الصحافــة .80
لذلــك كانــت إحــدى الطــرق لتحســين تغطيتنــا اإلعالميــة تقــوم علــى تحســين
مهــارات مراســلينا .وبدأنــا إعطــاء تدريــب إلكترونــي مجانــي علــى صحافــة
الهاتــف المحمــول واســتخدام التطبيقــات ذات الصلــة ال سـيّما “بامبيــوزر” لنقــل
ي كمــا ذكــرت ســابقاً .كذلــك نشــرنا سلســلة مــن المقــاالت
األحــداث بشــكل حـ ّ
حــول كيفيــة اســتخدام الهواتــف المحمولــة بطــرق صحافيــة ،وكيفيــة التواصــل
بطريقــة أكثــر أمان ـا ً عبــر رســائل فيســبوك أو البريــد اإللكترونــي.
متطوعــون ومراســلون.
صتنــا مقاطــع فيديــو وصــورا ً التقطهــا
نشــرنا علــى من ّ
ّ
وألهــداف تتعلّــق بالمصداقيــة وضعنــا تصنيفاتنــا الخاصــة باألخبــار :األخبــار
الموثّقــة بالصــور والفيديــو نشــرت تحــت خانــة “أخبــار  /مؤ ّكــد  /رصــد”،
وتلــك بــدون صــور أو فيديــو تحــت “ أخبــار /تقريبــا ً مؤكــد  /رصــد”،
“ .”RASSD/Almost confirmed/ Newsوأسســنا غرفــة أخبــار فــي
ميــدان التحريــر خــال التظاهــرات .وكانــت فــرق أخــرى مــن المراســلين فــي
مــدن مصريــة مختلفــة ّ
تغطــي األحــداث هنــاك عبــر اإلنترنــت.
فــي اليــوم األول لتغطيــة ثــورة  25ينايــر فــي مصــر ،نجحنــا فــي الوصــول
إلــى  300ألــف متابــع .وفــي األيــام التاليــة تلقّينــا أكثــر مــن  20ألــف رســالة
مــن مواطنيــن صحافييــن أرادوا أن يخبــروا مــا يجــري فــي مواقعهــم عبــر
نشــر أخبــار علــى شــبكتنا .غيــر ّ
أن النجــاح الســريع أصبــح التح ـدّي األكبــر
 80لالطــاع عــى نقــاش حــول فــورة املنصــات اإلخباريــة اإللكرتونيــة اقــرأ :ح ّنــة سيســتك« ،الصحافــة اإللكرتونيــة تزدهــر
يف مــر ولكــن القيــود ترافقهــا» “« ،”Online Journalism Booms in Egypt, But Not Without Restrictionميديــا
شــيفت»  19 ،Media Shiftأيلول/ســبتمرب  .2011تــم االطّــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
http://mediashift.org/2011/09/online-journalism-booms-in-egypt-but-not-without-restriction262/
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لنــا .وكنّــا ملزميــن أن نبقــى مهنييــن وموضوعييــن قــدر اإلمــكان أثنــاء تغطيــة
األحــداث .وتمثّــل أهــم إنجازاتنــا فــي ذلــك الوقــت فــي ّ
أن النــاس بــدأوا يؤمنــون
ّ
وبــأن لديهــم رأيًــا فيمــا يحصــل حولهــم .جــاء
بقدرتهــم علــى تغييــر الواقــع
ذلــك نتيجــة تحـ ّـول صفحــات “رصــد” إلــى أكثــر مــن مصــدر لألخبــار ،بــل
أيضـا ً إلــى مســاحة للنــاس ليتفاعلــوا عبــر مناقشــة الظلــم الواقــع عليهــم وتســليط
الضــوء عليــه كــي يعرفــه اآلخــرون.

خالــد فهيــم أثنــاء تغطيــة االحتجاجــات فــي ميــدان التحريــر فــي كانــون الثاني/ينايــر  .2011الصــورة
مــن خالــد فهيــم.

اســتخدمت شــبكات إعالميــة كبــرى مثــل هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة “بــي بــي
ســي” ورويتــرز والجزيــرة والعربيــة بعض ـا ً مــن أخبــار “رصــد” وصورهــا
صتنــا اإللكترونيــة،
وتابعتنــا علــى تويتــر .وبعــد أيــام فقــط مــن إطــاق من ّ
ي لدينــا أساســيا ً لوســائل اإلعــام العالميــة الباحثــة عــن نقــل
أصبــح البــث الحـ ّ
مــا يحصــل فــي مصــر.
أطلقنــا أيض ـا ً صفحــات بلغــات أخــرى غيــر اللغــة العربيــة وأسســنا شــبكات
باإلنجليزيــة والفرنســية والتركيــة لتكــون أخبارنــا أيضـا ً فــي متنــاول المصريين
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الذيــن يتحدثــون هــذه اللغــات .ومــا زالــت معظــم هــذه الشــبكات ّ
تغطــي أخبــار
الــدول التــي تأسســت فيهــا ،فيمــا توقّــف الباقــي بســبب غيــاب المتطوعيــن.
مــن المهــام األخــرى التــي أخذناهــا علــى عاتقنــا كانــت إجــراء اســتطالعات
رأي حــول اآلراء السياســية ومــا يفضّلــه النــاس .وأصبحــت اآلراء تتضــح
أكثــر مــع وصــول النــاس إلــى معلومــات لــم تكــن الحكومــة هــي التــي تتح ّكــم
فيهــا .ومنحــت شــفافيتنا واســتقاللنا المواطنيــن الشــعور بــأن صفحتنــا علــى
فيســبوك هــي صفحتهــم بقــدر مــا هــي صفحــة مــن يديرونهــا.
وتضاعفــت المشــاكل حيــن قطعــت الســلطات خدمــات اإلنترنــت والهاتــف
وهــي خطــوة نموذجيــة مــن النظــام المتســلط إلســكات المعارضيــن  .81فالتعتيــم
اإلعالمــي مــن شــأنه أن يعيــق الزخــم .لذلــك كان علينــا الــر ّد والعثــور علــى
طريقــة الســتمرار تدفّــق المعلومــات إلــى جمهورنــا .وقررنــا أن نؤســس فريقـا ً
خــارج مصــر يقــوم دوره علــى جمــع األخبــار ونشــرها عبــر ولــوج صفحاتنــا
علــى فيســبوك وتويتــر كــي ال تكــون دورة إنتــاج األخبــار ونشــرها مرهونــة
بأهــواء الحكومــة وسياســة الرقابــة.
بعــد تغطيــة االنتفاضــة ،أسســنا شــبكات إخباريــة مشــابهة فــي الكثيــر مــن
الــدول العربيــة جميعهــا علــى مفهــوم صحافــة المواطــن :شــبكة شــام اإلخباريــة
فــي ســوريا وشــبكة القــدس اإلخباريــة فــي فلســطين وشــبكة بــرق فــي ليبيــا
وشــبكة رصــد األردن و“رصــد المغربيــة” فــي المغــرب.

االستقرار
المتطوعــون معنــا إلــى موظفين .ونمــت عملياتنا إلــى أن أطلقنا
تدريجيـا ً تحـ ّـول
ّ
فــي العــام  2011خدمــات إخباريــة متنوعــة بينهــا اإلشــعارات اإلخباريــة علــى
الهواتــف المحمولــة .وكنــا نحقــق مــردودا ً ضئي ـاً مــن بيــع صورنــا ومقاطــع
الفيديــو اإلخباريــة التــي التقطناهــا .وقــد منحتنــا هــذه الخدمــات المزيــد مــن
 81مــات ريتشــل «مــر تقطــع خدمــات اإلنرتنــت والهاتــف»،”Egypt Cuts Off Most Internet and Cell Service“ ،
«نيويــورك تاميــز»  28كانــون الثاين/ينايــر .ت ـ ّم االطــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
http://www.nytimes.com/2011/01/29/technology/internet/29cutoff.html?mcubz=1
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االســتقرار المالــي وســاعدتنا فــي التطـ ّـور .فأسســنا مكتب ـا ً فــي وســط القاهــرة
وواصلنــا تطويــر مهــارات مراســلينا وقدراتهــم ولكــن بوتيــرة أبطــأ.
اســتثمرنا فــي كاميــرات ومعــدات متطــورة الســتبدال هواتفنــا الذكيــة التــي
أفرطنــا فــي اســتخدامها .وانطلــق موقعنــا الرســمي فــي نيســان/أبريل .2012
و“رصــد” اليــوم كيــان إعالمــي تنافســي ومهنــي جـدّي فــي المشــهد اإلعالمــي
المصــري.
ســعنا بيــن العــام  2011وأواســط  ،2013وأطلقنــا إذاعــة “رصــد” الخاصة.
تو ّ
وتوجــت جميــع جهودنــا فــي تأســيس مركزنــا اإلعالمــي الخــاص حيــث
ّ
اســتطعنا تدريــب المزيــد مــن المواطنيــن الصحافييــن .ســاعدتنا المصداقيــة
طورناهمــا فــي إطــاق برامــج تعــاون مــع قنــوات مثــل
والموثوقيــة اللتيــن
ّ
الجزيــرة ووكاالت عربيــة وعالميــة مثــل وكالــة األناضــول ودويتشــه فيلــه
اإلخباريــة ووكالــة الشــرق األوســط اإلخباريــة .وكل ذلــك يعتبــر تأكيــدا ً علــى
ّ
تعطــش النــاس لألخبــار الحقيقيــة التــي ال رقابــة عليهــا .ومــن دون مســاندة
هــؤالء النــاس وهــذه المنظمــات لــم يكــن ذلــك ممكن ـاً.

“رصد” بعد انقالب 2013
بعــد اإلطاحــة بحكــم الرئيــس حســني مبــارك ،أصبحــت تغطيــة األخبــار علــى
األرض أســهل  .82فقــد دخلنــا مرحلــة جديــدة حيــث كانــت نســبة الحريــة فــي
مصــر غيــر مســبوقة ولكــن األمــور بــدأت تتغيّــر بعــد االنقــاب العســكري
فــي  3تموز/يوليــو  .83 2013وأصبــح القتــل واالعتقــال والخطــف والتهديــد

 82تقريــر :مبــارك يســتقبل كرئيــس للحــزب الحاكــم يف مــر»Report: Mubarak resigns as head of Egypt›s ruling“ ،
« ،”partyويفــز  3نيــوز»  .2011 ،News 3 Waveتــم االطــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
http://www.wave3.com/story/13975907/report-mubarak-reisgns-as-head-of-egypts-ruling-party
 83حاتــم ع ـ ّزام «الخونتــا املرصيــة تفضّ لهــا يف يوليــو» « ،The Egyptian Junta Prefer it in Julyهافنغتــون بوســت» .تــم
االطــاع عــى الرابــط يف  14متوز/يوليــو :2017
http://www.huffingtonpost.com/hatem-azzam/the-egyptian-junta-prefer_b_5639590.html
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بالعنــف أمــورا ً يواجههــا جميــع المســاهمين فــي شــبكتنا  .84وكان ذلــك جــزءا ً
مــن حملــة أوســع لفــرض تعتيــم إعالمــي علــى األحــداث التــي تشــهدها مصــر.
ولكـ ّ
ـن “رصــد” واصلــت تحـدّي الخطــاب المهيمــن رغــم الترهيــب بــكل الطرق
مــن خــال البقــاء ملتزمــة بمجموعــة مــن القيــم األساســية“ :أخالقيــات وميثــاق
الشــرف الصحافــي وااللتــزام بقيــم الدقّــة والتــوازن واالســتقاللية والنزاهة ونقل
الحقيقــة كمــا هــي مــن دون أي انحياز أو تشــويه” ّ .85إال أن الســلطات المصرية
أغلقــت مكاتبنــا فــي القاهــرة فــي تموز/يوليــو  .2013وقتــل زميلنــا المصــور
الصحافــي مصعــب الشــامي أثنــاء تغطيــة أحــداث ميــدان رابعــة العدويــة .86
كمــا اعتقــل العديــد مــن زمالئنــا .وبحســب “هيومــان رايتــس ووتــش”“ ،قــاد
اســتخدام قــوات األمــن المصريــة الســريع والجماعــي للقــوة القاتلــة لتفريــق
االعتصامــات فــي آب/أغســطس  2013إلــى أخطــر حــوادث القتــل الجماعــي
غيــر القانونيــة فــي التاريــخ المصــري الحديــث”  .87أصبحــت تغطيــة األخبــار
فــي المرحلــة الالحقــة أصعــب ،وازداد تشــبّث الســلطات بالســلطة .أصبــح
أي شــخص يحمــل هاتف ـا ً محمــوالً أو كاميــرا ويســير فــي الشــوارع مصــدرا ً
فوريــا ً للشــبهات مــن قبــل الســلطات .وفــي هــذه المرحلــة ،أصبحــت شــبكة
المراســلين التــي كانــت لدينــا فــي أنحــاء المحافظــات المصريــة أهــم مــن أي
وقــت إلبقــاء الجمهــور ّ
مطلع ـا ً علــى األحــداث .غيــر أن القمــع الدمــوي الــذي
مارســته الســلطات لــم يــؤذ ويعيــق انتفاضــة الشــعب فحســب بــل أيضـا ً ســامة
 84شــارلوت هاوســفيديل «الجيــش املــري يواصــل اعتقــال الصحافيــن الذيــن ينتقدونــه» Egypt: Military continues
« ،detention of critical journalistsأكادمييــة دويتشــه فيلــه»  19 ،DW Akademieأيلول/ســبتمرب  ،2013تــم االطــاع
عــى الرابــط يف  17متوز/يوليــو :2017
http://www.dw.com/en/egypt-military-continues-detention-of-critical-journalists/a-17097666
مصـ ّور يف «رصــد» يدعــى مصعــب الشــامي قتــل أثنــاء تأديتــه عملــه بأربــع طلقــات يف الــرأس والصــدر أثنــاء قمــع اعتصــام
رابعــة .واتهمــت الســلطات بقتلــه.
http://www.dw.com/en/egypt-military-continues-detention-of-critical-journalists/a-17097666
اطّلع أيضاً عىل البيان الصحايف الذي أصدرته «رصد» يف آب/أغسطس :2013
http://www.scoop.co.nz/stories/WO1308/S00486/rassd-news-network-brutal-killings-and-arrests.htm
 85بيــان «رصــد» الصحــايف «شــبكة رصــد اإلخباريــة :قتــل وحــي واعتقــاالت»RASSD News Network: Brutal Killings ،
« ،and Arrestsرصــد»  27أغســطس  .2013تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14متــوز :2017
http://www.scoop.co.nz/stories/WO1308/S00486/RASSD-news-network-brutal-killings-and-arrests.htm
 « 86مــر ـ قــوات األمــن اســتخدمت القــوة املميتــة بإفـراط» ،Egypt: Security Forces Used Excessive Lethal Force
 19أغســطس  .2013تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14متــوز :2017
https://www.hrw.org/news/2013/08/19/egypt-security-forces-used-excessive-lethal-force
 87هيومان رايتس ووتش» ،2013 ،املرجع نفسه.
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مراســلينا علــى األرض .حكــم النظــام بيــد مــن حديــد ،ومــرة أخــرى كان علينــا
أن نعتمــد بالكامــل تقريبـا ً علــى مواطنيــن صحافييــن خاطــروا بحياتهــم مــع كل
تقريــر كانــوا ينشــرونه.

ملصــق صممتــه “رصــد” يعلــن وفــاة الصحافــي مصعــب الشــامي فــي العــام  .2013الصــورة مــن
“رصــد”.

المستقبل
كانــت توجهاتنــا التحريريــة واضحــة خــال التطــورات السياســية والتغييــرات
فــي مصــر .دعمنــا الثــورة وشــبابها والشــخصيات التــي ولــدت منهــا .بعــد ذلك،
بــدأت “رصــد” تخــدم الثــورة .وارتبــط أساســها بمفهــوم “اإلعــام التصعيــدي
والمو ّجــه” نظــرا ً إلــى أنهــا تأسســت فــي وقــت حــرج وحســاس ،وهــذا أمــر
يمكــن أن نتفــق أو نختلــف بشــأنه .قبيــل انــدالع الثــورة وتغطيتهــا الحيــة
لحــادث تفجيــر كنيســة القديســين فــي اإلســكندرية ليلــة رأس الســنة ،2011
ت ّمــت تعبئــة النــاس لالحتجــاج ضــد النظــام الحاكــم قبــل  25ينايــر مــن عــام
 2011بالتنســيق مــع صفحــة “كلّنــا خالــد ســعيد” أشــهر الصفحــات التــي عبــأت
الجمهــور ضــد حكــم مبــارك منــذ مقتــل الشــاب خالــد مــن اإلســكندرية علــى يــد
الشــرطة المصريــة .أصبــح خالــد أيقونــة فــي وجــه اســتبداد الشــرطة المصريــة
وظلمهــا .وهكــذا لعبــت “رصــد” دورا ً كبيــرا ً فــي تغطيــة أحــداث الثــورة .88

 88مختــار عــوض« :دور اإلعــام التقليــدي والجديــد يف رصاع الســلطة داخــل جامعــة اإلخــوان املســلمني املرصيــة» The role of
« ،traditional and new media in the Egyptian Muslim Brotherhood’s internal power struggleمــروع العلــوم
السياســية للــرق األوســط»  28 ،Project on the Middle East Political Scienceترشيــن األول/أكتوبــر  .2016تــم االطــاع
عــى الرابــط يف  14يوليــو https://pomeps.org/2017/01/23/the-role-of-traditional-and-new-media-in-the-:2017
egyptian-muslim-brotherhoods-internal-power-struggle/#_ednref2
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زاد ك ّل ذلــك مــن طموحنــا وإرادتنــا لتحــدّي تغييــر مصــر إلــى األفضــل.
سيســي يعتبراننــا شــبكة إعالميــة معارضــة.
فنظــام مبــارك واليــوم نظــام ال ّ
ومنــذ الثــورة المضــادة ،انزلقــت مصــر مجــددا ً إلــى نمــوذج قمعــي مــن الحكــم
وأصبحــت الصحافــة الحــرة وحريــة التعبيــر فــي أدنــى مســتوى لهــا منــذ
ســنوات  .89وتقــول “هيومــان رايتــس ووتــش” إن انتقــاد الجمهــور فــي مصــر
محظــور عملي ـا ً  .90لذلــك أنــا اليــوم أعيــش فــي المنفــى فــي تركيــا.
حــاول النظــام المصــري تجريدنــا مــن الشــرعية عبــر وصفنــا بالمنحازيــن
وأصحــاب التوجهــات السياســية  .91واتهمنــا كثيــرون باالنتمــاء إلــى جماعــة
ـن ليــس فــي نيّتــي الدخــول فــي هــذا الســجال وبــدالً
اإلخــوان المســلمين .ولكـ ّ
مــن ذلــك سأشــارككم دروسـا ً اســتقيناها مــن تجربتنــا فــي تغطيــة أحــداث مصــر
والربيــع العربــي .فمقابــل اتهامــات الحكومــة ،وصفنــا البعــض بأننــا ناشــطون
مناصــرون للديمقراطيــة ،بينمــا اعتبــر آخــرون ببســاطة أننــا ال ننقــل األخبــار
بــل نحــاول فبركتهــا.

« 89مــر :صحــايف شــبكة رصــد اإلخباريــة رهــن االحتجــاز التعســفي منــذ أغســطس Egypt: RASSD News ،»2013
« ،2013 Network Journalist Arbitrarily Detained Since Augustالكرمــة» 2 ،ترشيــن األول/أكتوبــر  .2014تــم االطــاع
عــى الرابــط يف  14يوليــو :2017
https://www.alkarama.org/en/articles/egypt-RASSD-news-network-journalist-arbitrarily-detained-august-2013
« 90مــر أحــداث عــام « ،2016 Egypt Events of ،»2016هيومــان رايتــس ووتــش» .تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14يوليــو
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/egypt :2017
« 91مــر تحكــم عــى ثالثــة صحافيــن بالســجن املؤبــد»  ،Egypt sentences three journalists to life in prisonلجنــة
حاميــة الصحافيــن 1 ،كانــون األول/ديســمرب  .2014تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14يوليــو:
https://cpj.org/2015/04/egypt-sentences-three-journalists-to-life-in-priso.php
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قصاصــة جريــدة تتحــدث عــن محاكمــة صحافيــي “رصــد” فــي العــام  .2015حينهــا اتهــم العديــد مــن
الصحافييــن بـــ “تعكيــر صفــو األمــن وإثــارة الفوضــى” أثنــاء تغطيــة تفريــق االعتصامــات المناهضــة
لالنقــاب العســكري .كذلــك اتّهــم صحافيــو “رصــد” بـــ “إعــداد غرفــة عمليــات لتوجيــه اإلخــوان
المســلمين بهــدف مواجهــة الدولــة” .وبالطبــع نفــى الصحافيــون جميــع التهــم الموجّهــة إليهــم .الصــورة
مــن “غيتــي” .Getty Images

أعتقــد أن تصنيــف وســائل اإلعــام ليــس المشــكلة وال حتــى جــزءا ً منهــا .فأنــت
ال يمكنــك أن تكــون حيادي ـا ً بالكامــل فــي وضــع سياســي معقــد مثــل الوضــع
فــي مصــر  .92فعلــى ســبيل المثــال أعلنــت “نيويــورك تايمــز” تأييدهــا لهيــاري
كلينتــون خــال االنتخابــات الرئاســية األميركيــة .ولكــن األهــم أن تحافــظ علــى
مصداقيتــك وموضوعيتــك وأن تبقــى أخالقيـا ً أثنــاء تطبيــق المعاييــر الصحافيــة
فــي تغطيــة األحــداث  .93عليــك أن تبقــى ملتزمــا ً بالحقيقــة وأن تحمــي حــق
 92الكرمة ،املرجع نفسه20 .
« 93هيئــة مفــويض الدولــة تعــارض حظــر شــبكة رصــد اإلخباريــة» Egypt›s State Commissioners oppose banning
« ،RASSD News Networkاألهــرام أوناليــن» 6 ،ســبتمرب  .2015تــم االطــاع عــى الرابــط يف  14يوليــو :2017
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/139803/Egypt/Politics-/Egypts-State-Commissioners-oppose؛banning-RASSD-Ne.aspx
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النــاس فــي الوصــول إلــى المعلومــات .عليــك لعــب دور رئيســي فــي تســليط
الضــوء علــى األخبــار المفبركــة والكاذبــة  .94عليــك أن تحافــظ علــى دورك
ـراء علــى األحــداث التــي
فــي إرســاء حالــة مــن الوعــي مــن خــال توعيــة القـ ّ
تحصــل فــي المجتمــع .تجربــة “رصــد” مثريــة لنــا ولمتابعينــا .وتعلّمنــا ومــا
زلنــا نتعلّــم مــن نجاحاتنــا ومــن أخطائنــا أكثــر .ونأمــل أن تكــون تجربتنــا إلهامـا ً
ومنصــة النطــاق نجاحــات مقبلــة وتجــارب جديــدة فــي منطقتنــا والعالــم.

« 94رصــد تتحــدّى صحيفــة لنــر مقابلــة الســييس كاملــة» RASSD challenges newspaper to publish full Al-Sisi
« ،interviewميــدل إيســت مونيتــور»  5 ،Middle East Monitorشــباط/فرباير  .2014تــم االطــاع عــى الرابــط يف 14
يوليــو :2017
https://www.middleeastmonitor.com/20140205-RASSD-challenges-newspaper-to-publish-full-al-sisi-interview/
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الفصل العاشر
حمايــة الصحافييــن بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان
والقانــون اإلنســاني الدولــي
أبو عباس
البحــث فــي مســألة حمايــة الصحافييــن بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني فــي زمــن الســلم والحــرب ،هــي مهمــة
علــى كل صحافــي ّ
يغطــي الحــرب أو النــزاع أن يقــوم بهــا  .95فصحيــح أن
ّ
االطــاع علــى األحــكام القانونيــة ذات الصلــة وفهمهــا قــد يكــون أحيانـا ً ممـاً
ومربــكاً ،إالّ أن هــذه المعرفــة مــن شــأنها أن تســاعدك للحفــاظ علــى ســامتك.
ستســتعرض هــذه الصفحــات وتناقــش مراجعــة إطــار العمــل القانونــي الــذي
مــن الضــروري قراءتــه قبــل التو ّجــه إلــى مناطــق الحــروب .ويوضــح
القســم األول كيــف يش ـ ّكل القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي
اإلنســاني إطــار عمــل لحمايــة الصحافييــن وحقوقهــم .ويســلّط الضــوء علــى
المعانــي التــي تحملهــا مفاهيــم :الصحافيــون والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان
والقانــون الدولــي اإلنســاني والروابــط بينهــا .ويشــرح عــرض النظــام القانونــي
الــذي يحكــم حمايــة الصحافييــن .أمــا القســم الثانــي فيظهــر كيــف أن ســامة
الصحافييــن ،بغــض النظــر عــن ذلــك النظــام القانونــي ال تــزال مصــدر قلــق
أساســي وتح ـ ٍد للمجتمــع الدولــي ال ســيما فــي العالــم العربــي .فهــذه المنطقــة
تعتبــر مســرح العمليــات األخطــر علــى الصحافييــن  .96لذلــك فهــي تتطلّــب
صــر نظــرا ً إلــى غيــاب االســتقرار فــي المنطقــة.
بعــض التب ّ
 95اقرأ تعريف القانون اإلنساين الدويل.https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law :
تعريــف األمــم املتحــدة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســانhttp://www.un.org/en/sections/universal-declaration/ :
foundation-international-human-rights-law/index.html
متت مراجعة الرابط يف أيار/مايو .2017
تفصــل عــدد الصحافيــن الذيــن قتلــوا يف الــرق األوســط وشــال افريقيــا منــذ العــام  .1996ســتة
 96لجنــة حاميــة الصحافيــن ّ
مــن بــن الــدول العرشيــن األخطــر يف العــامل موجــودة يف هــذه املنطقــة/https://cpj.org/killed :
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 .Iالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني كإطــار
عمــل لحمايــة الصحافييــن
الصحافيــون هــم «رجــال ونســاء يقدمــون المعلومــات كأخبــار لجماهيــر
الصحــف والمجــات والقنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة واإلنترنــت  .97ويشــمل
الصحافيــون جميــع موظفــي اإلعــام وموظفــي الدعــم فض ـاً عــن الموظفيــن
فــي الوســط اإلعالمــي و“المواطنيــن الصحافييــن” حيــن يلعبــون هــذا الــدور
بشــكل مؤقــت» .98
أمــا حقــوق اإلنســان فهــي حقــوق أساســية وحريــات متأصلــة فــي جميع البشــر،
مهمــا كانــت جنســيتهم ،أو مــكان إقامتهــم ،أو نــوع جنســهم ،أو أصلهــم الوطنــي
أو العرقــي ،أو لونهــم ،أو دينهــم ،أو لغتهــم ،أو أي وضــع آخــر .ويتــم التعبيــر
عنهــا فــي مجموعــة مــن القواعــد الدوليــة التــي أنشــئت بواســطة معاهــدة أو
عــرف ،ال ســيما القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،والتــي علــى أساســها يمكــن
لألفــراد والجماعــات أن يتوقعــوا مــن الحكومــة و/أو يطالبونهــا بالعمــل بطريقــة
معيّنــة أو بمنحهــم امتيــازات معينــة .فــي المقابــل ،ثمــة عــدد كبيــر أيضـا ً مــن
المبــادئ والتوجيهــات التــي ال تســتند إلــى معاهــدة وهــي تنــدرج تحــت معاييــر

( The News Manual: A Professional Resource for Journalists and Media 97دليــل األخبــار :مــورد مهنــي للصحافيــن
ووســائل اإلعــام) ميكــن االطّــاع عليــه عىل:
http://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%201/volume1_02.htm
اقــرأ أيضــاً« :مصطلــح ‘صحــايف’ يشــمل جميــع ممثــي وســائل اإلعــام ال ســيام العاملــن يف جمــع األخبــار واملعلومــات
ومعالجتهــا ونرشهــا ،مــن بينهــم املصــورون التلفزيونيــون والفوتوغرافيــون فضــاً عــن موظفــي الدعــم مثــل الســائقني
واملرتجمــن» ،كــا ورد يف كتيّــب الصحافيــن الــذي أدرج يف ورقــة بحثيــة بعنــوان «صحافيــون يف النزاعــات املسـلّحة ـ إجـراءات
الحاميــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين» ُعرضــت يف مؤمتــر العالقــات الدوليــة األورويب الســابع الــذي نظمتــه «املجموعــة الدامئــة
يف العالقــات الدوليــة»  7th Pan-European International Relations Conference SGIRيف ســتوكهومل مــن  9حتــى 11
أيلول/ســبتمرب  2010صفحــة  .2ميكــن االطــاع عليهــا عــى:
http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/stockholm/Journalists%20in%20armed%20conflict%20-%20
protecting%20measures.pdf
 98دليــل اليونســكو «التدريــب عــى احـرام حريــة التعبــر وحفــظ النظــام « Freedom of Expression and Public Order
 ،2015 ،Training manualصفحــة  .3تقريــر املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبــر فرانــك الرو ،الفقــرة
.)17/20/Doc. A/HRC – 2012 June 4( .4
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حقــوق اإلنســان الدوليــة  .99القانــون الدولــي اإلنســاني هــو مجموعــة قواعــد
دوليــة أنشــئت بواســطة معاهــدة أو عــرف ،تهــدف بشــكل خــاص إلــى حــل
المشــاكل اإلنســانية الناتجــة مباشــرة عــن نزاعــات مســلحة دوليــة أو غيــر
دوليــة .وهــو يحمــي األشــخاص والممتلــكات التــي تتأثــر ،أو قــد تتأثــر بنــزاع
مســلّح ويحــد مــن حقــوق أطــراف النــزاع الســتخدام طــرق ووســائل حربيــة
يختارونهــا  .100ورغــم اختالفهمــا ،تتشــارك مجموعتــا القواعــد هــذه بعــض
صيــات واألهــداف .فالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي
الخا ّ
متــواز إلــى حمايــة أرواح األفــراد والجماعــات
اإلنســاني يســعيان بشــكل
ٍ
101
وصحتهــم وكرامتهــم ولكــن مــن زوايــا مختلفــة .
بشــرا وبحكــم مهنتهــم ودورهــم ،مرتبطــون بشــكل
والصحافيــون بصفتهــم
ً
وثيــق بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني .وهــم مــن
أصحــاب حقــوق اإلنســان األساســية .وهــم مضطلعــون بــدور خــاص يقــوم
علــى ضمــان حمايــة بعــض الحقــوق ال ســيما حريــة التعبيــر والــرأي وهمــا
حقــان مترابطــان ارتباط ـا ً وثيق ـا ً ويعتبــران شــرطان ال غنــى عنهمــا للتطـ ّـور
الكامــل للفــرد ،وهــو أمــر ضــروري ألي مجتمــع مــن أجــل تحقيــق مبدئ َي الشــفافية
والمحاســبة اللذيــن يعتبــران أساســيان أيضـا ً لتعزيــز حقوق اإلنســان وحمايتهــا .102
تعتبــر الصحافــة كنشــاط ومهنــة تشـ ّكل خدمــة ضروريــة ألي مجتمــع ،ويجــب
تــزود األفــراد والمجتمــع ككل بالمعلومــات
أن ينظــر إليهــا كذلــك .فهــي
ّ
الضروريــة التــي تســمح لهــم بتطويــر أفكارهــم الخاصــة والوصــول بحريــة
إلــى خالصاتهــم وآرائهــم  .103ويســتفيد الصحافيــون مــن حمايــة القانــون
الدولــي اإلنســاني مــن ناحيــة ألنهــم مدنيــون غيــر مشــاركين فــي النــزاع ،ومــن
ناحيــة أخــرى ألهميــة الــدور الــذي يقومــون بــه.
 99الصليب األحمر «القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان :أوجه الشبه واالختالف»،
1/2003: file:///C:/Users/aabou/Downloads/ihl-and-ihrl.pdf
 100املرجع نفسه.
 101املرجــع نفســه ،قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين تعالــج قضايــا كثــرة تخــرج عــن نطــاق القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
مثــل ســر األعــال العدائيــة والوضــع القانــوين للمقاتلــن وأرسى الحــرب وحاميــة شــاريت الصليــب األحمــر والهــال األحمــر.
وباملثــل يعالــج القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان جوانــب للحيــاة يف زمــن الســلم ال يغطيهــا القانــون الــدويل اإلنســاين كحريــة
الصحافــة والحــق يف االجتــاع والتصويــت واإلرضاب.
 102لجنــة حقــوق اإلنســان ،جنيــف 29-11 ،متوز/يوليــو  ،2011التعليــق العــام رقــم  ،34املــادة  :19حريــات الــرأي والتعبــر،
الفقــرة .1
 103تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والتعبري 4 ،حزيران/يونيو  ،2012الفقرة الرابعة.

الصحافة يف زمن الحرب

175

نظام حماية الصحافيين بموجب القانون الدولي
لــدى جميــع المهنيّيــن العامليــن فــي مجــال اإلعــام الحـ ُّ
والحريــة
ـق فــي الحيــاة
ِّ
وفــي األمــان علــى شــخصه والمحاكمــة العادلــة والمســاواة أمــام القانــون
واالعتــراف أمــام القانــون والحــق فــي الخصوصيــة والحــق فــي تأســيس أســرة
وامتــاك منــزل وحــق الســامة البدنيــة ...إلخ .وتُعـ ّد الهجمات ضــد الصحافيين
التــي تنتهــك أحــد هــذه الحقــوق وأيـا ً مــن المحظــورات (التعذيــب والمعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو غيــر اإلنســانية أو الحاطــة بالكرامــة واالختفــاء القســري
علــى ســبيل المثــال) ،انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .وقــد يرقــى بعضهــا بمــا
فــي ذلــك القتــل والتعذيــب والمعاملــة القاســية أو غيــر اإلنســانية أو الحاطــة
بالكرامــة واالختفــاء القســري ،إلــى جرائــم دوليــة تقــع علــى مســؤولية الــدول
ومســؤولية جنائيــة فرديــة للجنــاة.
ومــن األساســي أيض ـا ً فهــم الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الصحافيــون فــي زمــن
الحــروب فضـاً عــن حــدود الحمايــة والقيــود المفروضــة عليهــا .واألمــر نفســه
ينطبــق علــى الحقــوق والحريــات التــي تعتــرف بهــا التشــريعات الوطنيــة.
وهــذا يعطــي الصحافييــن صــورة واضحــة ع ّمــا هــو مســموح وغيــر مســموح
مــن وجهــة نظــر قانونيــة أثنــاء تغطيــة النزاعــات .وحتــى لــو كان مــن غيــر
الممكــن ضمــان الحمايــة إالّ إذا احتــرم أطــراف النــزاع المعاهــدات الدوليــة
التــي تحــدد قواعــد الحــروب وجميــع الوثائــق المو ّجهــة لحمايــة الصحافييــن،
فــإن معرفــة هــذه المعلومــة يعــزز ممارســات الحمايــة .فقــد ال يعــرف العديــد
ـرض لالعتقــال أثنــاء تغطيــة نــزاع
مــن الصحافييــن مــا عليهــم فعلــه عنــد التعـ ّ
أو قــد يعتقــدون أنهــم يتمتّعــون بحمايــة خاصــة مختلفــة عــن تلــك المكفولــة
للمدنييــن .لذلــك فــإن فهــم الصحافــي الميدانــي لحقوقــه أمــر حاســم .وفيمــا يلــي
ســتجدون حقوقــا ً أساســية ذات صلــة ومفاهيــم وموجبــات مرتبطــة بحمايــة
الصحافييــن.
أ  -الحق في حرية التعبير
يتمتــع الصحافيــون بالحريــة التــي يتمتّــع بهــا الجميــع فــي «اعتنــاق اآلراء
دون أي تد ّخــل» وفــي «حريــة التعبيــر» التــي تتضمــن «حريــة الســعي وراء
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المعلومــات وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافية،
وذلــك إمــا شــفهيا ً أو خطي ـا ً أو طباعــة أو بشــكل فنــي أو مــن خــال أي نــوع
آخــر يختــاره وســائل مــن اإلعــام» .104
الحــق فــي حريــة التعبيــر ليــس حقـا ً مطلقـاً .وممارســته «تنطوي علــى واجبات
ومســؤوليات خاصــة» و«يمكــن أن يخضــع لقيــود معينــة» .إال أن هــذه القيــود
«ال تكــون قيــودا ً إال حســب القانــون ،وهــي ضروريــة( :أ) الحتــرام حريــة
اآلخريــن أو ســمعتهم( ،ب) لحمايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة
العامــة أو األخــاق» .ووفــق الميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية فــي المــادة :20
 )1يحظر القانون أي دعاية للحرب.
 )2يحظــر القانــون أي تأييــد للكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي
قــد تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف .فعلــى الصحافييــن أن
يمارســوا حقّهــم فــي التعبيــر بشــكل مســؤول.
ب  -أسرى الحرب
يحــق للصحافييــن ،بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني ،الحصــول علــى جميــع
أنــواع الحمايــة المتوفــرة للمدنييــن فــي النزاعــات .تنــص المادة  79مــن الملحق
(البروتوكــول) األول اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف « :105يعــد الصحافيــون
الذيــن يباشــرون مهمــات مهنيــة خطــرة فــي مناطــق النــزاع المســلح أشــخاصا ً
مدنييــن» ( )...و«أنــه يجــب حمايتهــم» بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني
«شــريطة أال يقومــوا بــأي عمــل يســيء إلــى وضعهــم كأشــخاص مدنييــن وذلك
دون اإلخــال بحــق المراســلين الحربييــن المعتمديــن لــدى القــوات المســلحة»
فــي االســتفادة مــن الوضــع المنصــوص عليــه فــي المــادة ( 4أ –  )4مــن
 104املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .الفقرة األوىل والثانية.
 105الربوتوكــول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف بتاريــخ  12آب/أغســطس  1949واملرتبــط بحاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة
(امللحــق األول) 8 ،حزيران/يونيــو  .1977للحصــول عــى مراجعــة جيــدة ملســألة حاميــة الصحافيــن مبوجــب القانــون الــدويل
اإلنســاين ،اقــرأ :ألكســندر بالغــي غالــوا»Protection des journalistes et des médias en période de conflit armé« :
(حاميــة الصحافيــن ووســائل اإلعــام خــال النـزاع املســلح) ،مراجعــة دوليــة للصليــب األحمــر ،املجلّــد  ،86رقــم  ،853آذار/
مــارس  ،2004مــن الصفحــة  37حتــى  .67متوفّــر باإلنجليزيــة عــى الرابــط:
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-853-p37.htm
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االتفاقيــة الثالثــة  .106تتنــاول هــذه المــادة «أســرى الحــرب» وهــو مفهــوم
يشــمل عــدة فئــات بينهــا المراســلون الحربيــون شــريطة أن يكــون لديهــم
تصريــح مــن القــوات المســلحة التــي يرافقونهــا .هــذا يعنــي أن المراســلين
الحربييــن يحــق لهــم االســتفادة مــن وضــع «أســير حــرب» إذا مــا وقعــوا فــي
أيــدي العــدو .107فــي الواقــع يميّــز القانــون الدولــي اإلنســاني «الصحافييــن
المدنييــن» عــن «المراســلين الحربييــن» وال يجــب الخلــط بينهمــا .فالمراســلون
الحربيــون هــم صحافيــون يرافقــون القــوات المســلحة لدولــة مــا دون أن يكونــوا
أعضــاء فــي تلــك الدولــة .إنهــم مدنيــون ويجــب أالّ يكونــوا هدفــا ً للهجــوم.
غيــر أن المراســلين الحربييــن علــى عكــس الصحافييــن ،يســتفيدون مــن وضــع
أســير حــرب عنــد الوقــوع فــي قبضــة العــدو  .108الفئــة األخــرى المرتبطــة
بشــكل وثيــق بالمراســلين الحربييــن هــم «الصحافيــون المرافقــون»  ،109وهــم
الصحافيــون الذيــن يرافقــون القــوات العســكرية مــن دون أن يكونــوا جــزءا ً
مــن تلــك القــوات .ولكــن فــي إطــار النزاعــات المســلّحة غيــر الدوليــة ،ال يميّــز
القانــون الدولــي اإلنســاني بيــن المراســلين الحربييــن وغيرهــم مــن الصحافيين،
ويحظــى الصحافيــون بالحمايــة نفســها التــي يحظــى بهــا المدنيــون اآلخــرون.
المدنيــون هــم أشــخاص ليســوا أعضــاء فــي قــوات مســلّحة  .110والصحافيــون
مثــل غيرهــم مــن المدنييــن ،يخســرون الحمايــة ضــد الهجمــات حيــن يشــاركون
 106اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أرسى الحــرب ،جنيــف  12آب/أغســطس Convention (III) relative to ،1949
.1949 August 12 ,the Treatment of Prisoners of War. Geneva
 107القاعدة  34من القانون الدويل اإلنساين العريف عىل الرابطhttps://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 :
 108املرجع نفسه.
 109وفق ـاً لروبــن غايــس مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،فــإن« :مصطلــح «صحــايف مرافــق» تعبــر حديــث .وقــد
اســتعمل للمــرة األوىل عــى مــا يبــدو خــال غــزو الع ـراق عــام  ،2003وأخــذ اســتخدامه يف االنتشــار منــذ ذلــك الحــن .وال
يــرد ذكــره يف أي حكــم مــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين كــا أنــه ال يقــوم ،حســب علمــي ،عــى تعريــف دقيــق .لكــن
باإلمــكان القــول إن مفهــوم مراســل الحــرب بشــكل عــام م ـرادف ملــا يعــرف باســم «صحــايف مرافــق» وإن مل ينطبــق ذلــك
بالــرورة عــى جميــع الحــاالت .ولــي يصبــح الصحــايف مراســل حــرب باملفهــوم املحــدد يف القانــون الــدويل اإلنســاين ،يكــون
رشط اعتــاده لــدى القــوات العســكرية إلزامي ـاً .وبالتــايل يصبــح «الصحــايف املرافــق» مراس ـاً حربي ـاً بحكــم القانــون عندمــا
يكــون معتمــدا ً رســمياً لــدى القــوات املســلحة» يف مقابلــة بعنــوان« :كيــف يحمــي القانــون الــدويل اإلنســاين الصحفيــن يف
حــاالت الن ـزاع املســلح؟» .2010-7-27 ،اقــرأ أيض ـاً :ورقــة بحثيــة لهيلــد فارذوفــر (درجــة ماجســتري) بعنــوان «الصحافيــون
يف النزاعــات املســلحة ـ إجــراءات الحاميــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين» ،قدّمــت يف مؤمتــر العالقــات الدوليــة األورويب
الســابع الــذي نظمتــه «املجموعــة الدامئــة يف العالقــات الدوليــة» 7th Pan-European International Relations SGIR
 Conferenceيف ســتوكهومل مــن  9حتــى  11أيلول/ســبتمرب  2010صفحــة .1
10
110
 1https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule5املادة  ،50من الربوتوكول اإلضايف األول.
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بشــكل مباشــر فــي األعمال العدائيــة (المادة  )2( 79من الملحــق (البروتوكول)
األول اإلضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف) .ويجــب علــى الصحافييــن ،مثــل أي
شــخص يدخــل بلــدا ً أجنبيــاً ،أن يحترمــوا التنظيمــات المحليــة للبلــد فــي مــا
يخــص الدخــول إلــى أراضيــه .وقــد يخســر حقــه باإلقامــة والعمــل فــي بلــد
أجنبــي إذا دخلــه بشــكل غيــر قانونــي .111
ج ـ جرائم الحرب
يعتبــر أي هجــوم دولــي يســتهدف المدنييــن بمــن فيهــم الصحافييــن ،جريمــة
حــرب .ويخســر الصحافيــون هــذه الحمايــة إذا شــاركوا بشــكل مباشــر فــي
أعمــال عدائيــة .ولكــن المشــاركة ال تشــمل أنشــطة مثــل إجــراء مقابــات مــع
مدنييــن أو مقاتليــن والتقــاط صــور ثابتــة أو فيديو وأخذ التســجيالت الصوتية أو
أي نــوع آخــر مــن المهــام االعتياديــة التــي تدخــل ضمــن الممارســة الصحافيــة.
وحتــى نشــر الصحافــي للبروباغنــدا ال يصنّــف مشــاركة مباشــرة.
د ـ واجبات تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للصحافيين
تتح ّمــل الدولــة ككل واجــب احتــرام وضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان
للصحافييــن وغيرهــم مــن المهنييــن فــي مجــال اإلعــام .ويشــمل هــذا الواجــب
مهمــة إيجابيــة مــن الــدول لضمــان حمايــة األشــخاص مــن أي عمــل مــن شــأنه
أن يعيــق تمتّعهــم بحقوقهــم بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر فعالــة وممارســة أقصــى
درجــات الحــذر لتفــادي أي أذى يســببه أشــخاص أو مؤسســات مســتقلة .ويعـ ّد
واجــب الحمايــة هــذا مهمـا ً بشــكل خــاص فــي حــال وقــوع تهديــدات وهجمــات
ضــد الصحافييــن مــن قبــل جهــات غيــر حكوميــة  112يمكــن أن تحاســب أيضـا ً
علــى الهجمــات ضــد الصحافييــن .وحيــن ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي
لحقــوق اإلنســان أو القانــون الدولــي اإلنســاني ،يقــع علــى الدولــة واجــب
التحقيــق فــي االدعــاءات بشــكل فعــال ومحاكمــة المســؤولين عــن ذلــك.
هكــذا يقــدم القانــون الدولــي للصحافييــن نظــام الحمايــة الممنــوح للمدنييــن
فــي ســياق نــزاع مســلّح ســواء كان ذي طابــع دولــي أو غيــر دولــي ،مــع
 111القاعدة  34من القانون الدويل اإلنساين العريف التي سبق ذكرت كمرجع.
 112تقرير ملكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة حول حامية الصحافيني.2014 ،
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بعــض الخصوصيــة .وعلــى ضــوء التهديــدات التــي يواجههــا الصحافيــون فــي
النزاعــات الحديثــة ،يعتقــد البعــض أن هــذه الحمايــة تحتــاج إلــى تعزيــز عبــر
تخصيصهــا أكثــر وتصميمهــا علــى قيــاس الصحافييــن ،فــي حيــن يــرى البعض
اآلخــر أن الحمايــة المتوفــرة حاليــا ً للصحافييــن كافيــة إذا مــا طبّقــت جيــداً.
مهمــا كان الخيــار األمثــل ،مــن المؤكــد أن تطبيــق البنــود القانونيــة المرتبطــة
بحمايــة الصحافييــن علــى األرض ليــس فعــاالً فــي معظــم الحــاالت وهــو مــا
تشــهد عليــه الهجمــات ضــد الصحافييــن كغيرهــم مــن المدنييــن .ووفــق المقــرر
الخــاص لألمــم المتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبيــر فــإن «المشــكلة فيمــا
يخــص العنــف المســتمر والمتزايــد ضــد الصحافييــن ليســت غيــاب المعاييــر
القانونيــة بــل غيــاب التطبيــق للمعاييــر واألعــراف الموجــودة» .113

 .Iسالمة الصحافيين :مصدر قلق عالمي وتح ِ ّد يواجه
المنطقة العربية
سالمة الصحافيين :مصدر قلق متزايد للمجتمع الدولي
ال تخلــو مهنــة الصحافــة مــن الخطــر .فــي الواقــع ،يجــد العديــد مــن الصحافييــن
أنفســهم فــي نضــال مســتمر مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات وصــون
حريّتهــم أو يجــدون أنفســهم أمــام تهديــدات تطــال حقوقهــم اإلنســانية بينهــا
الحــق فــي الســامة البدنيــة .وفيمــا يعتبــر ذلــك شــائعا ً بشــكل خــاص فــي
المناطــق المضطربــة ال ســيما التــي تشــهد حربــا ً أو أشــكاالً أخــرى مــن
االضطرابــات ،إالّ ّ
أن األمــر ال يقتصــر علــى هــذه الحــاالت .فالصحافيــون
المحلّيــون يواجهــون المزيــد مــن التهديــدات علــى حياتهــم ويدفعــون حريتهــم
وحياتهــم ثمنـا ً ألداء واجبهــم المهنــي .غالبـا ً مــا تلفــت التحديــات التــي يواجههــا
الصحافيــون فــي حــاالت النــزاع المســلّح انتبــاه المجتمــع الدولــي .فهــؤالء
يواجهــون تحديــات فــي أوضــاع لــم تصــل بعــد إلــى عتبــة النــزاع المســلّح

 113تقريــر املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبــر 4 ،حزيران/يونيــو  ،2012الفقــرة  .65تقريــر املقــرر
الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة الحــق يف التعبــر والــرأي 11 ،آب/أغســطس  ،2008الفقــرة .83
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ولكنهــا تتّســم بالعنــف وغيــاب القانــون و/أو القمــع  .114مــن هنــا يأتــي االهتمــام
المتنامــي للمجتمــع الدولــي ال ســيما األمــم المتحــدة باتخــاذ إجــراءات لضمــان
حمايــة الصحافييــن ســواء فــي ســياق الســلم أو الحــرب كاســتجابة فــي الغالــب
لدعــوات مــن منظمــات إعالميــة وحقوقيــة.
أبــدت الهيئــات الرئيســية فــي األمــم المتحــدة التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق
اإلنســان قلقــا ً متزايــدا ً حيــال مســألة حمايــة الصحافييــن فــي زمــن الســلم
والحــرب  .115ففــي كانــون األول/ديســمبر  ،2006أبــدى مجلــس األمــن قلقــه
العميــق مــن تزايــد أعمــال العنــف فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم ضــد صحافيين
وإعالمييــن وموظفيــن مســاعدين خــال النزاعات المســلحة وبخاصــة الهجمات
المتع ّمــدة التــي تنتهــك القانــون الدولــي اإلنســاني .وصنّــف المجلــس مســألة
حمايــة الصحافييــن خــال نــزاع مســلّح بأنهــا مســألة مل ّحــة ومهمــة  .116وشــدد
علــى الحاجــة إلــى مراقبــة القانــون المعمــول بــه والــذي يدعــو األطــراف فــي
النزاعــات إلــى احتــرام واجباتهــم التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي لحمايــة
الصحافييــن والمدنييــن .117
ولفــت المجلــس إلــى التحــدي األساســي الــذي يقــف فــي وجــه حمايــة
 114تـراوح هــذه التحديــات بــن القيــود عــى الحركــة مبــا يشــمل الرتحيــل ومنــع الدخــول إىل بلــد أو منطقــة مــا؛ واالعتقــال
والتوقيــف التعســفي ال ســيام خــال األزمــات العامــة أو التظاهـرات ،والتعذيــب وغــره مــن املعاملــة القاســية والالإنســانية
أو الحاطــة بالكرامــة بينهــا العنــف الجنــي ضــد الصحافيــات ،ومصــادرة املعــدات أو إلحــاق الــرر بهــا ،ورسقــة املعلومــات
واملراقبــة غــر القانونيــة واقتحــام املكاتــب والرتهيــب مبــا يشــمل االســتدعاء إىل أقســام الرشطــة لالســتجواب ومضايقــة أفـراد
العائلــة والتهديــدات بالقتــل وحمــات التشــهري وتشــويه الســمعة بحــق الصحافيــن والخطــف أو االختفــاء القــري وصــوالً
إىل القتــل .انظــر :تقريــر املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبــر 4 ،حزيران/يونيــو  ،2012الفقــرة .48
 115انظر عىل سبيل املثال :تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والتعبري 4 ،حزيران/يونيو ،2012
تقريــر مجلــس األمــن «ســامة الصحافيــن ومســألة اإلفــات مــن العقــاب» 6 ،آب/أغســطس  ،2015ق ـرار مجلــس حقــوق
اإلنســان  116/24حــول تنظيــم حلقــة نقــاش بشــأن ســامة الصحافيــن ،ملخــص حلقــة النقــاش يف مجلــس حقــوق اإلنســان
حــول حاميــة الصحافيــن 23 ،متوز/يوليــو  ،2014قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  163/68حــول ســامة الصحافيــن ومســألة
اإلفــات مــن العقــاب ( 20ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،)2013تقريــر املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة حــول حريــة الــرأي والتعبــر
بشــأن حاميــة الصحافيــن ( 23 ،)23/24/A/HRCمتوز/يوليــو  ،2014قـرار مجلــس حقــوق اإلنســان حــول املســاعدة التقنيــة
وبنــاء القــدرات لتحســن وضــع حقــوق اإلنســان يف ليبيــا 22 ،آذار/مــارس .2016
 116مؤخـرا ً ،ذكّــر املجلــس يف قـراره ( )2222الصــادر يف  27أيار/مايــو  2015املخصــص ملســألة حاميــة الصحافيــن يف النزاعــات
املســلحة ،بالقوانــن املعمــول بهــا وأعــاد التأكيــد عــى قلقــه إزاء تكـرار أعــال العنــف يف أجـزاء مــن العــامل ضــد الصحافيــن
واإلعالميــن واألفـراد املرتبطــن بوســائل اإلعــام يف النـزاع املســلح وذكّــر بالــدول الــذي ميكــن أن يلعبــوه يف حاميــة املدنيــن
ومنــع نشــوب النزاعــات.
 117قرار مجلس األمن رقم  1738بتاريخ  23كانون األول/ديسمرب .2016
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الصحافييــن وهــو إفــات مرتكبــي الجرائــم ضــد الصحافييــن مــن العقــاب فــي
النــزاع المســلّح .وشــدد قــرار المجلــس علــى أن ضمــان تحقيــق المحاســبة
علــى الجرائــم المرتبكــة ضــد الصحافييــن واإلعالمييــن واألفــراد المرتبطيــن
بوســائل اإلعــام عنصــر أساســي فــي منــع وتفــادي هجمــات مســتقبلية ضدّهــم
.118
ومــن بيــن المنظمــات األمميــة المتخصصــة ،تنشــط منظمــة األمــم المتحــدة
للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) بشــكل ملفــت فــي نشــر الوعــي حــول
مســألة حمايــة الصحافييــن  .119وحشــدت المنظمــة مجموعــة مــن الــوكاالت
صــل إلــى خطــة عمــل لألمــم المتحــدة بشــأن «حمايــة الصحافييــن
األمميــة للتو ّ
120
ومســألة اإلفــات مــن العقــاب» .
كمــا أن منظمــات حقوقيــة غيــر حكوميــة بينهــا ّ
مكرســة لحمايــة
منظمــات ّ
الصحافييــن مثــل «مراســلون بــا حــدود» و«لجنــة حمايــة الصحافييــن»
و«االتحــاد الدولــي للصحافييــن» ،تدافــع بشــكل نشــيط عــن حمايــة الصحافييــن
وتنشــر الوعــي حــول مســألة إفــات مرتكبــي الهجمــات ضــد الصحافييــن مــن
ـرك بعــض هــذه المنظمات لعب دورا ً في إدراج مســألة
العقــاب .وال شــك أن تحـ ّ
حمايــة الصحافيــة علــى جــدول أعمــال هيئــات األمــم المتحــدة .وبالتــوازي،
وضعــت منظمــات إقليميــة ال ســيما منظمــة الــدول األميركيــة ومنظمــة األمــن
 118قــرار مجلــس األمــن  2222يف  27أيار/مايــو  .2015ويف هــذا القــرار يديــن املجلــس أيضــاً االنتهــاكات املرتكبــة ضــد
الصحافيــن ،ويذكّــر بــرورة اعتبــار الصحافيــن أشــخاصاً مدنيــن وأقـ ّر بــدور اإلعــام املســتقل واملحايــد كركيــزة للدميقراطيــة
وأدان حالــة اإلفــات مــن العقــاب .وذكّــر أيضـاً مبســؤولية الــدول يف االمتثــال بااللتزامــات ذات الصلــة مبوجــب القانــون الــدويل
لوضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب ومحاكمــة املســؤولني عــن االنتهــاكات الخطــرة للقانــون اإلنســاين الــدويل وحثّهــا عــى اتخــاذ
الخطــوات املناســبة لكفالــة املســاءلة عــن الجرائــم املرتكبــة ضــد الصحافيــن واإلعالميــن واألفـراد املرتبطــن بوســائل اإلعــام
يف حــاالت الن ـزاع املســلح ومــن خــال إج ـراء تحقيقــات محايــدة ومســتقلة وفعالــة يف إطــار اختصاصهــا القضــايئ وتقديــم
مرتكبــي هــذه الجرائــم إىل العدالــة.
 119يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2014أصــدرت «اليونســكو» تقريـرا ً حــول «ســامة الصحافيــن وخطــورة اإلفــات مــن العقــاب»،
تض ّمــن تحلي ـاً ملقتــل  593صحافي ـاً وإعالمي ـاً ومنتج ـاً يف اإلعــام االجتامعــي بــن األول مــن كانــون الثاين/ينايــر  2006و31
كانــون األول/ديســمرب  2013والتــي أثــارت اهتــام الــرأي العــام وأدانهــا املديــر العــام لـــ «اليونيســكو».
 120أقـ ّرت خطــة عمــل األمــم املتحــدة بشــأن «حاميــة الصحافيــن ومســألة اإلفــات مــن العقــاب» مــن قبــل مجلــس الرؤســاء
التنفيذيــن لألمــم املتحــدة يف  12نيســان/أبريل  .2012وتــم التحضــر للخطــة خــال اجتــاع لــوكاالت األمــم املتحــدة حــول
املســألة عقــده املديــر العــام لـــ «اليونســكو» بطلــب مــن املجلــس الــدويل الحكومــي للربنامــج الــدويل لتنميــة االتصــال
(IPDC) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-
Plan-on-Safety-Journalists_EN_UN-Logo.pdf
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والتعــاون فــي أوروبــا واالتحــاد اإلفريقــي هــذه المســألة علــى أجندتهــا أيضـاً.
فــي أيلول/ســبتمبر  ،2014أصــدر مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص بحريــة
الــرأي والتعبيــر ونظــراؤه فــي هــذه المنظمــات اإلقليميــة بيانـا ً مشــتركا ً حــول
مســألة حمايــة الصحافييــن .ودعــا الخبــراء األربعــة إلــى تحســين الحمايــة
الدوليــة ألي شــخص منخــرط فــي الصحافــة ال ســيما فــي حــاالت النــزاع
وشــددوا علــى ضــرورة منــح الصحافييــن أعلــى درجــات الحمايــة مــن قبــل
الــدول والجهــات غيــر الحكوميــة .121
تحديات حماية الصحافيين في العالم العربي
يعتبــر العنــف والتهديــدات أمــورا ً شــائعة فــي العديــد مــن مناطــق العالــم ال
ســيما التــي تشــهد حالــة عــدم اســتقرار .ودول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ليســت اســتثنا ًء .فخــال الحــرب البــاردة وبعدهــا ،واجــه الصحافيــون
فــي المنطقــة ومــا زالــوا يواجهــون العديــد مــن التحديــات نظــرا ً إلــى غيــاب
ضمانــات حمايــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ،وبســبب النــزاع ال ســيما فــي
بلــدان مثــل ســوريا وتركيــا ولبنــان والعــراق .وليســت شــمال أفريقيــا أيض ـا ً
بالمــاذ اآلمــن للصحافييــن ألســباب مماثلــة .فالصحافيــون والعاملــون فــي
المجــال اإلعالمــي دفعــوا ثمن ـا ً باهظ ـا ً خــال الحــرب األهليــة الجزائريــة فــي
تســعينيات القــرن الماضــي حيــث كانــوا هدفــا ً للمجموعــات المســلحة ،مــا
عقّــد المشــكلة أكثــر بســبب غيــاب الضمانــات لحريــة التعبيــر فــي المنطقــة
منــذ ســنوات عديــدة .ومنــذ بدايــة الثــورات العربيــة فــي العــام  2010ومــا
ـرض الصحافييــن فــي دول مثــل ليبيــا
تبعهــا مــن زعزعــة لالســتقرار ،زاد تعـ ّ
واليمــن وســوريا إلــى شــتى أشــكال العنــف .وحتــى فــي تونــس التــي شــهدت
تحقيــق مكاســب جديــدة مهمــة علــى صعيــد حريــة التعبيــر ،بقــي التهديــد
علــى الصحافييــن مشــكلة كبــرى  .122وتش ـ ّكل تونــس مســرحا ً للجــوء القــوى
األمنيــة إلــى العنــف الجســدي والتهديــد بالعنــف لعرقلــة الصحافييــن أو محاولــة
ترهيبهــم .123
 121بيان صحايف 1 ،أيلول/سبتمرب .2014
 122انظــر تقريــر «صحافــة تحــت التهديــد» ،التقريــر الســنوي حــول االنتهــاكات يف تونــس ضــد اإلعــام والصحافيــن أع ـدّه
مركــز تونــس لحريــة الصحافــة بالتعــاون مــع «منظــات املجتمــع املفتــوح» و»املرصــد» ومؤسســة دعــم اإلعــام الــدويل،
ترشيــن األول/أكتوبــر – أيلول/ســبتمرب  ،2013مــن صفحــة  49حتــى .61
https://cpj.org/reports/2015/10/in-tunisia-press-freedom-erodes-amid-security-fear.php#recommendations 123
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أ .قبل الربيع العربي وبعده
كانــت دول المنطقــة التــي تعانــي مــن غيــاب االســتقرار والنــزاع منــذ مــا قبــل
الربيــع العربــي مثــل العــراق وفلســطين أو بعــده مثــل تونــس واليمــن ومصــر
وســوريا علــى وجــه الخصــوص ،وال تــزال ـ بمســتويات متفاوتــة ـ مكانــا ً
خطيــرا ً للصحافييــن .وتشــير بيانــات مختلفــة بينهــا بيانــات صــادرة عــن «لجنــة
حمايــة الصحافييــن» ،إلــى أن الصحافييــن والعامليــن فــي المجــال اإلعالمــي
يتعرضــون بشــكل متع ّمــد للمضايقــات والهجمــات العنيفــة التــي تــؤدي إلــى
ّ
مقتلهــم أو إصابتهــم بجــروح .وبالفعــل ،قتــل وفق ـا ً للجنــة 174 ،صحافي ـا ً فــي
العــراق منــذ العــام  124 2003و 16فــي إســرائيل واألراضــي الفلســطينية
المحتلــة منــذ العــام  .1992أمــا مصــر التــي قتــل فيهــا  11صحافيــا ً منــذ
العــام  ،2011فقــد أصبحــت أحــد أســوأ الــدول فــي ســجن الصحافييــن  125فــي
الســنوات الســت األخيــرة .126
فــي العــام  ،2014ذكــرت تقاريــر أن صحافيَّيْن تونسـيَّيْن اختطفا فــي ليبيا على
يــد عناصــر فــي تنظيــم «الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام»  127ومــا زاال
مفقوديــن حتــى اآلن .فالصحافيــون والعاملــون فــي المجــال اإلعالمــي فــي ليبيــا
يتعرضــون منــذ العــام  2011لالعتقــال والتهديــد والهجمــات التــي أدت أحيانـا ً
إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم .وفــي النصــف األول مــن شــباط/
فبرايــر  ،2011اعتقلــت الحكومــة الليبيــة العديــد مــن النشــطاء والصحافييــن
المؤيديــن للديمقراطيــة فــي محاولــة لقمــع االحتجاجــات  .128وتضمنــت تقاريــر
لبعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ومكتــب المفــوض األعلــى لحقــوق
تعرضــن للعنــف والترهيــب
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة حــاالت لصحافيــات ّ
بســبب عملهـ ّ
ـن  .129وخلــص تقريــر نشــره مكتــب المفــوض األعلــى حــول ليبيــا
https://cpj.org/killed/mideast/iraq 124
https://www.cpj.org/reports/2015/12/china-egypt-imprison-record-numbers-of-journalists-jail.php 125

https://www.cpj.org/mideast/egypt 126
https://www.cpj.org/killed/mideast/yemen 127
 128تقرير لجنة التحقيق الدولية حول ليبيا ،2012 ،الفقرة .76
 129تقريــر «املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان تحــت الهجــوم» لبعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا واملفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان 25 ،آذار/مــارس  2015مــن الصفحــة  4حتــى الصفحــة .6
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إلــى أن هــذا البلــد مــا زال أحــد أكثــر الــدول عدائيــة للصحافييــن  .130فهــؤالء
تعرضــوا
يتعرضــون لمضايقــات خطيــرة ولتهديــدات بالقتــل ،حتــى إن بعضهــم ّ
ّ
131
ســفي والخطــف ومحــاوالت االغتيــال  .أمــا الصحافيــات فقــد
لالعتقــال التع ّ
ّ 132
تعرضــن لالســتهداف بســبب جنســهن ( .)...كمــا أن الصحافييــن يواجهــون
ّ
133
المالحقــة القضائيــة بتهــم التشــهير بســبب كتاباتهــم السياســية  .أمــا فــي
اليمــن ،فقتــل  12صحافي ـا ً بســبب عملهــم منــذ العــام .2010
ب .تحديات وحلول محتملة
تظهــر هــذه المعطيــات تهديــدا ً متزايــدا ً للصحافييــن فــي منطقة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،ال ســيما فــي الســنوات الســت األخيــرة .يبقــى هــذا تحدّيــا ً
أساســيا ً لحقــوق اإلنســان فــي الــدول العربيــة والعالــم .وفــي الواقــع ،يعتبــر مثــل
هــذا العنــف فضـاً عــن تهديــد حقــوق إنســانية مثــل حريــة التعبيــر والحــق فــي
الســامة واألمــن ،ضربــة قاســية لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني.
ويبقــى النقــص فــي حمايــة الصحافييــن مشــكلة مردّهــا بشــكل رئيســي غيــاب
تطبيــق األعــراف والمعاييــر ذات الصلــة علــى المســتوى الوطنــي  .134فمــن
التحديــات التــي تواجــه حقــوق اإلنســان الخاصــة بالصحافييــن هــو إطــار العمــل
التشــريعي غيــر المناســب فــي العديــد مــن الــدول ،والــذي يعيــق حريــة التعبيــر
المكفولــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ال ســيما المــادة  19مــن العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية .يترافــق ذلــك مــع عــدم مصادقــة
الــدول علــى الوثائــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان والقيــود الدســتورية
والتشــريعية التــي تهــدد ســامة الصحافييــن .فرغــم أن معظــم الــدول تقــدّم
ضمانــات دســتورية لحريــة التعبيــر والصحافــة ،إالّ أن هــذه الضمانــات تبطــل
بفعــل شــروط يفرضهــا النــص الدســتوري نفســه مثــل التحذيــرات التــي تحتــوي
علــى «فــي إطــار حــدود القانــون» كمــا فــي القوانيــن الجنائيــة وغيرهــا مــن
 130تحقيق للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول ليبيا ،تقرير صادر يف  15شباط/فرباير  ،2016الفقرة .236
 131تحقيق للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول ليبيا ،تقرير صادر يف  15شباط/فرباير  ،2016الفقرة .50
 132املرجع نفسه.
 133املرجع نفسه.
 134تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والتعبري 4 ،حزيران/يونيو  ،2012الفقرة .65
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القوانيــن وفــي الممارســة أيضـا ً .135
كشــفت دراســة أن التشــريعات المرتبطــة بالقانــون الجنائــي واإلعــام
والجريمــة اإللكترونيــة فــي معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي تح ـ ّد مــن
ـرض الصحافييــن لش ـتّى أنــواع القيــود التــي تذهــب أبعــد ممــا
التواصــل وتعـ ّ
136
يتيحــه الميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  .وتشــمل
هــذه القيــود الترخيــص لوســائل اإلعــام والصحافييــن وحظــر انتقــاد الح ـ ّكام
والمســؤولين الحكومييــن وحظــر المحتــوى الــذي يــؤذي االقتصــاد الوطنــي
وفــرض الحصــول علــى إذن رســمي لبــث الحقائــق وغيرهــا مــن المحظــورات
الواســعة جــدا ً  .137ويقــال أيضـا ً إن هنــاك ســوء فهــم جوهــري لحريــة التعبيــر
وآثارهــا فــي العديــد مــن مناطــق العالــم وال ســيما العالــم العربــي  .138هــذه
العوامــل وغيرهــا مــن العوامــل المماثلــة تشــ ّكل تحديــا ً للحقــوق المذكــورة
يعرضهــم
آنف ـا ً للصحافييــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،مــا ّ
ســفية مثــل الســجن وإغــاق المواقــع إعالميــة .139
لمعاملــة تع ّ
وعلــى جميــع المعنييــن االضطــاع بــدور مهــم لمعالجــة هــذا الوضــع،
فالمســؤولية األساســية تقــع علــى الــدول ألن واجبهــا األول ضمــان احتــرام مــا
ينــص عليــه القانــون الدولــي ومنــع انتهاكــه ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات.
ويتطلــب ذلــك المصادقــة علــى الوثائــق الدوليــة ذات الصلــة وإرســاء إطــار
« 135االتجاهات العاملية يف حرية التعبري وتطوير اإلعالم» :نظرة عامة عن املنطقة العربية ،اليونسكو ،2014 ،الصفحة .8
 136مــات جــاي .دايف« ،التنظيــات اإلعالميــة العربيــة :تحديــد القيــود عــى حريــة الصحافــة يف قوانــن دول شــبه الجزيــرة
العربيــة الســتة» ،)2014( 1 .Berkeley J. Middle E. & Islamic L 6 ،الصفحــة  6ومــا يليهــا.
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=jmeil

 137املرجع نفسه.
 138وفقاً للصحافية سمر فتاين« :لألسف ،املفهوم العاملي لحرية التعبري غري مقدّر أو مفهوم يف أجزاء عديدة من العامل والعامل
العريب بشكل خاص .وال تحرتم الكثري من الحكومات مبادئها وتنظر إليها بريبة .وهي تواصل قمع الحق يف التعبري الحر من
خالل الرقابة والقوانني اإلعالمية التقييدية ومضايقة الصحافيني واملدونني والناشطني الذين يعربون عن آرائهم ضد انتهاكات
حقوق اإلنسان أو عن مصادر قلق كربى ال ب ّد من عالجها .ويف املقابل ال تدرك غالبية الجمهور أن الحق العاملي لحرية التعبري
ليس مطلقاً وهو خاضع لبعض القيود .فمامرسة هذه الحقوق «تنطوي عىل واجبات ومسؤوليات خاصة» و«ميكن أن تخضع
لقيود معينة» مثل «حامية حقوق اآلخرين أو سمعتهم» أو «احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،أو حامية األمن القومي
أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة» .انظر أيضاً :سمر فتاين« :العامل العريب ييسء فهم حرية التعبري»Saudi ،
 ،Gazetteالسبت  2آذار/مارس  ،2013متوفر عىل الرابطhttp://english.alarabiya.net/views/2013/03/02/269126.html. :
 139انظــر عــى ســبيل املثــال :حريــة التعبــر يف مــر والعــامل العــريب ،التقريــر الســنوي  ،2015للشــبكة العربيــة ملعلومــات
حقــوق اإلنســان ،متوفّــر عــى  http://anhri.net/?p=159575&lang=en.يوثــق هــذا التقريــر مجموعــة واســعة مــن املامرســات
التــي تقيّــد حريــة التعبــر بعيــدا ً عــن القيــود التــي تســمح بهــا معايــر حقــوق اإلنســان الدوليــة والتي تهــدد ســامة الصحافيني.
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عمــل تشــريعي مناســب يضمــن حمايــة فعالــة تخضــع لمعاييــر حقوق اإلنســان.
أمــا خــال األزمــات المســلحة التــي غالبـا ً مــا تتــورط فيهــا مجموعات مســلحة،
فــإن هــذه األخيــرة تحمــل أيضــا ً مســؤولية مراقبــة تطبيــق القانــون الدولــي
وضمــان حمايــة الصحافييــن .وقــد أصبــح راســخا ً أن «جميــع األطــراف فــي
أي نــزاع مســلّح ســواء كانــوا دوال أو جماعــات مســلحة منظمــة مــن غيــر
الــدول ،ملزمــون بالقانــون الدولــي اإلنســاني ،رغــم أن الــدول فقــط يمكنهــا أن
تكــون طرف ـا ً فــي المعاهــدات الدوليــة» .140
فــي الوقــت نفســه ،يجــب علــى المجتمــع الدولــي ،ممثــاً باألمــم المتحــدة
وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة ،أن يضاعــف جهــوده وإجراءاتــه لضمــان
احتــرام أكبــر لحقــوق اإلنســان وبنــود القانــون الدولــي اإلنســاني المرتبطــة
بحمايــة الصحافييــن .لذلــك يجــب أن يضــع مثــل هــؤالء الالعبيــن أيديهــم فــي
أيــدي الــدول لتقويــة النظــام القانونــي واألهــم لضمــان تنفيــذه الفعّــال علــى
المســتوى المحلــي .ثمــة دور أيض ـا ً علــى الصحافييــن والمنظمــات اإلعالميــة
والمجتمــع الدولــي لعبــه فــي هــذا اإلطــار .فهــذه الجهــات تحتــاج إلــى مواصلــة
االضطــاع بدورهــا فــي حمايــة حقــوق اإلنســان بمســؤولية .ويجــب أن تكــون
ّ
منظمــة بشــكل يضمــن أن تكــون أصواتهــا مســموعة ويحســب لهــا المعنيــون
حســاباً .ومــن الضــروري أن تنخــرط فــي اســتراتيجيات الــدول والمنظمــات
الدولــي الهادفــة إلــى ضمــان حمايــة أفضــل لحــق الصحافييــن في حريــة التعبير
وحقوقهــم اإلنســانية .ويجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي والمدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان أن يواصلــوا ممارســة دورهــم فــي النهــوض بقضيــة حمايــة
حقــوق اإلنســان بصفتهــا قضيــة حيويــة.
وبالطبــع فــإن التنســيق والتــآزر حيويــان لكــي تصــل جهــود جميــع هــؤالء
األطــراف إلــى نتائــج إيجابيــة .وفــي الوقــت نفســه ،ثمــة حاجــة إلــى تنويــع
المقاربــات واإلجــراءات لمعالجــة هــذه التحديــات:
 1ـ الوقاية من خالل تعميم ونشر المعايير الدولية المعمول بها.
 2ـ تجريم انتهاك حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في القوانين المحلية.
 140املدعــي ضــد ســام هينغــا نورمــان (القضيــة رقــم  ،))E(AR72-14-2004-SCSLالحكــم Decision on preliminary
( Motionحكــم املحكمــة الخاصــة بسـراليون) .انظــر أيضـاً :أنــدرو كالفــام ،موجبــات حقــوق اإلنســان لالعبــن مــن غــر الــدول
يف حــاالت الن ـزاع ،مراجعــة دوليــة للصليــب األحمــر ،املجلّــد  88رقــم  ،863أيلول/ســبتمرب  ،2006صفحــة  491حتــى .523
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 3ـ تطويــر اســتراتيجيات لحمايــة الصحافييــن فــي الســلم والحــرب علــى
المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة.
 4ـ تطبيــق القانونيــن الوطنــي والدولــي علــى المســتويين المحلــي والعالمــي
مــن أجــل محاربــة حالــة اإلفــات مــن العقــاب.
ثمــة حاجــة أساســية إلــى أخــذ هــذه اإلجــراءات فــي االعتبــار بشــكل جـدّي مــن
أجــل محاربــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي نشــهدها يوميـا ً والقضــاء عليهــا.
ويجــب اســتخدام وتطبيــق نهــج يســتند إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان ويأخــذ فــي
اعتبــاره بالكامــل دور أصحــاب الحقــوق والواجبــات ،ويضــع فــي حســاباته
األبعــاد الجندريــة وغيــر ذلــك مــن األبعــاد ذات الصلــة .وفــي الوقــت نفســه،
يجــب أن تكــون االســتراتيجية المطـ ّـورة شــاملة وتشــاركية بحيــث تُشــرك جميع
أصحــاب المصلحــة المعنييــن والالعبيــن المؤثريــن مــن بينهــم ممثلــي القيــادات
التقليديــة والدينيــة.
وفــي حيــن تتوفّــر هــذه العناصــر فــي جميــع أنحــاء العالــم ،إالّ أن المعنييــن فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يحتاجــون إلــى تأســيس منتديات مناســبة
لحــل مثــل هــذه المشــاكل مســتفيدين مــن اإلجــراءات والمقاربــات الموضوعــة
لهــذا الغــرض .وعلــى جميــع الالعبيــن ذوي الصلــة فــي المنطقــة التحرك بشــكل
ســق ومشــترك .ولكــن مــن دون خطــة تحــرك مطـ ّـورة داخلي ـا ً فــإن
مر ّكــز ومن ّ
جميــع الجهــود ســتبوء بالفشــل .وفــي الوقــت ذاتــه ،مــن المهــم جــدا ً التعــاون مــع
النظــراء فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم بمــا يضمــن تبــادل وتالقــح الخبــرات.
كمــا يجــب تطويــر وتعزيــز التعــاون مــع منظمــات دوليــة مثــل مؤسســات
األمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر .ويجــب أن يكــون التعــاون
التقنــي والحــوار والمقاربــات المشــتركة والتــآزر والقيــم المشــتركة التــي تشـ ّكل
أســاس معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليــة والقانــون الدولــي المعمــول بــه ،اللغــة
المشــتركة وعوامــل التماســك التــي تضمــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة .وتبقــى حماية
الصحافييــن مرتبطــة بحمايــة الحقــوق اإلنســانية بشــكل عــام وحمايــة المدنييــن
خــال األزمــات المســلحة .ومــن دون تحقيــق تقـدّم علــى مســتوى الديمقراطيــة
وإرســاء حكــم القانــون وتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا داخــل الــدول العربيــة
كخطــوات أساســية ومهمــة ،قــد تبقــى حمايــة الصحافييــن بعيــدة المنــال.
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الفصل الحادي عشر
كيف يتفادى الصحافي خطاب الكراهية
والتحريض على العنف
إبراهيم صابر
ما هو خطاب الكراهية؟
ال يوجــد تعريــف مو ّحــد لخطــاب الكراهيــة ولكـ ّ
ـن منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة
تعرفــه بأنّــه “[ ]...عبــارات تؤيــد التحريــض علــى
والعلــم والثقافــة (اليونيســكو) ّ
الضــرر (بخاصــة التمييــز أو العدائيــة أو العنــف) حســب الهــدف الــذي تــم تحديــده
وســط مجموعــة اجتماعيــة أو ديموغرافيــة .فقــد يشــمل علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،الخطــاب الــذي يؤيــد األعمــال العنيفة أو يهــدد بارتكابها أو يشــجعها” .141
ســمات األكثــر شــيوعا ً التــي يبنــى عليهــا خطــاب الكراهيــة هــي:
بعــض ال ّ
الديــن والعــرق واألصــل اإلثنــي والنــوع االجتماعــي والتو ّجــه الجنســي
والطبقــة االجتماعيــة واإلعاقــة .ويتّخــذ أشــكاالً تتــراوح بيــن المقــاالت المكتوبــة
والصــور ورســوم الكرتــون وصــوالً إلــى الفيديوهــات والتعليقــات علــى اإلعــام
االجتماعــي.
ـرض ســامة بعــض أفــراد المجتمــع
وبالتالــي يمكــن لخطــاب الكراهيــة أن يعـ ّ
للخطــر كالصحافيــن العامليــن فــي مناطــق النــزاع والحــروب .فعلــى مــن هــم
علــى خطــوط النــار أن يتعاملــوا مــع وجهــات نظــر وروايــات متضاربــة أحيانـا ً
إلــى حــد كبيــر.

 141اليونيســكو« ،مكافحــة خطــاب الكراهية يف اإلنرتنــت»  ،Countering Online Hate Speechمنشــورات اليونيســكو،2010 ،
ص ( ، http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf 10تــم االطــاع عليــه يف  15يوليــو  )2017رابــط
التقريــر بالعربيــةhttp://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231a.pdf :
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وبالفعــل تــرك خطــاب الكراهيــة العديــد مــن الصحافييــن فــي حيــرة ،فبعضهــم
يشــعر بالخــوف وال يعلــم كيفيــة التعامــل معــه ،وبعضهــم اآلخــر يفتقــد إلــى
األدوات لرصــده ،بينمــا قلّــة تســتخدم خطــاب الكراهيــة كجــزء مــن أجنــدة وطنية
أو حزبيــة أوســع.
ونحــن إذ ننطلــق ممــا قالتــه األمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق اإلنســان األخــرى
ذات الصلــة فــي هــذا الخصــوص ،نضــع نصــب أعيننــا ه ّم ـا ً أساســيا ً أال وهــو
توعيــة الصحافييــن بمخاطــر خطــاب الكراهيــة ،وتقديــم المشــورة لهــم حــول
كيفيــة رصــده ومكافحتــه.

خطاب الكراهية على اإلنترنت
تكشــف نظــرة ســريعة إلــى وســائل اإلعــام الدوليــة المعاصــرة مــن ضمنهــا
العربيــة ،أن خطــاب الكراهيــة أصبــح مرض ـا ً منتشــرا ً فــي العديــد مــن غــرف
األخبــار ،ويشــهد زيــادة فــي اإلعــام االجتماعــي .وبالتــوازي مــع ذلــك ،يحــوز
خطــاب الكراهيــة علــى اإلنترنــت علــى االهتمــام الكامــل لمجموعــات ومنظمات
حقوقيــة .أمــا اشــكال خطــاب الكراهيــة فــي العالــم االفتراضــي ال ســيما اإلعــام
االجتماعــي ،فهــي غالبـا ً التعليقــات أو المنشــورات.
ولكــن مــن المالحــظ أن بعض ـا ً مــن أكثــر المنصــات االجتماعيــة شــعبية لديهــا
تعريفهــا الخــاص بخطــاب الكراهيــة ،وتدّعــي أنهــا تســتند إليــه فــي سياســتها
وإجراءاتهــا الخاصــة بمراقبــة المحتــوى.
ـرف فيســبوك خطــاب الكراهيــة ويؤ ّكــد أنــه “ال يُســمح بالمحتــوى الــذي يهاجم
يعـ ّ
المتصــور أو اإلثنيــة أو األصــل
األشــخاص علــى أســاس عرقهــم الفعلــي أو
ّ
القومــي أو الديانــة أو الجنــس أو النــوع االجتماعــي أو الهويــة الجنســية أو التو ّجه
الجنســي أو اإلعاقــة أو المــرض”  .142كمــا يؤكــد الموقــع علــى مــا يلــي“ :ولكننــا
فــي الوقــت ذاتــه نســمح بالتعبيــرات التــي تُنشــر علــى ســبيل الدعابة أو الســخرية
والتــي قــد يعتبرهــا البعــض تهدي ـدًا أو هجوم ـاً .ويتضمــن هــذا المحتــوى الــذي
« 142مــا الحديــث الــذي يعتــره فيســبوك يحــض عــى الكراهيــة؟ «،?What does Facebook consider to be hate speech
«فيســبوك»( https://www.facebook.com/help/135402139904490?helpref=uf_permalink، .2017 ،تــم االطــاع عليــه يف
 15يوليــو  .)2017الرابــط بالعربيــةhttps://ar-ar.facebook.com/help/135402139904490?helpref=uf_permalink:
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قــد يعتبــره العديــد مــن األشــخاص مفتقــدا ً إلــى الــذوق (مثــال :النــكات أو األعمال
الكوميديــة القصيــرة أو كلمــات األغانــي الشــعبية ،ومــا إلــى ذلــك) .143
ـض علــى الكراهيــة هــو كل
فــي المقابــل ،يعتبــر يوتيــوب أن “الــكالم الــذي يحـ ّ
ـروج للعنــف أو يهــدف أساس ـا ً إلــى التحريــض علــى الكراهيــة ض ـ ّد
محتــوى يـ ّ
أفــراد أو مجموعــات علــى أســاس ســمات معينــة ،علــى ســبيل المثــال العــرق أو
الجــذور العرقيــة أو الديــن أو اإلعاقــة أو الجنــس أو العمــر أو حالــة الخدمــة فــي
الســلك العســكري أو الميول الجنســية/الهوية الجنســية”  .144ولكنّه يســلّط الضوء
علــى احتــرام المنصــة وترويجهــا الفاعــل لحريــة التعبيــر ،وتشــير بشــكل خــاص
إلــى هدفهــا بالدفـــــــاع عــن حــق المســــــــتخدم فــي “التعبيــر عــن اآلراء غيــر
الشائعة”  145طالما ال تصنف بأنها خطابات كراهية.
يتّفــق التعريفــان مــع تعريــف اليونيســكو ويعكســان عالقــة متنافــرة بيــن خطــاب
الكراهيــة وحريــة التعبيــر مــع هــدف واضــح يقــوم علــى حمايــة األخيــرة.
وتعتبــر اليونيســكو أن خطــاب الكراهيــة علــى اإلنترنــت ال يختلف عنــه خارجه،
ولكنّــه فــي الوقــت نفســه يتســم بخصائــص مــن المفيــد للصحافييــن أن
يعرفوها  ،146ومنها أنه:
 مرئي لجمهور أوسع. يمكنه البقاء على اإلنترنت لفترة طويلة مما يمدد ضرره. يمكنه التنقّل من مكان إلى آخر. ذو كلفة منخفضة. يمكن إخفاء هوية ناشره مما يبعد عنه أية تداعيات. منتشــر علــى النطــاق الدولــي ،مــا يثيــر مســائل ترتبــط بالتعــاون بيــن عــدةنطاقــات قضائيــة.
« 143فيسبوك» ،2017 ،املرجع نفسه.
« 144يوتيوب»« ،السياسات واألمان واإلبالغ» « .Policies, Safety and Reportingيوتيوب» .2017
( ، https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=enتــم االطــاع عليــه يف  15يوليــو  )2017الرابــط بالعربيــة:
https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ar
« 145يوتيوب» ،2017 ،املرجع نفسه.
 146منشورات اليونيسكو ،2015 ،املرجع نفسه.
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فــي العالــم العربــي ،غالبــا ً مــا يتبــع اإلعــام التقليــدي خطــا ً تحريريــا ً مؤيــدا ً
للحكومــة ســواء كان إعالمــا ً حكوميــا ً أو خاصــاً .وذلــك يعنــي أن أصــوات
المعارضــة نــادرا ً مــا تجــد مســاحة فــي وســائل اإلعــام الرئيســية التقليديــة وهــو
مــا “يخلــق نوعـا ً مــن اإلحبــاط داخــل جماعــات المعارضــة ويســفر عــن لجــوء
هــذه الجماعــات إلــى وســائل اإلعــام األخــرى مثل وســائل اإلعــام االجتماعية.
وقــد يكــون لهــذا األمــر أثــر مزعــزع لالســتقرار؛ حيــث إن وســائل اإلعــام
االجتماعيــة تفتقــر إلــى المســاءلة وال يمكــن تتبعهــا ،مــا يعــد مشــكلة حينما تنشــر
ـض علــى العنــف” .147
هــذه الوســائل خطــاب كراهيــة أو تحريـ ٍ

خطاب الكراهية في القانون الدولي
الكراهيــة موجــودة منــذ القــدم .فقــد تشــتمل بعــض النصــوص الدينيــة علــى مــا
يشــجع هــذا الخطــاب أحيانًــا ،وفــي أحيــان أخــرى نجــد أنهــا ترســم حــدودا ً لمــا
يمكــن للنــاس التعبيــر عنــه .أمــا فــي عصرنــا فقــد بــدأت المحــاوالت المنهجيــة
لوضــع تشــريعات وتعريفــات لخطــاب الكراهيــة .وترتبــط بدايــات خطــاب
الكراهيــة بتأســيس محكمــة نورمبــرغ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة .حينهــا اتّهــم
شــخصان بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية (التّهــم تقــع اليــوم ضمــن تعريــف
التحريــض علــى اإلبــادة  )148همــا “يوليــوس شــترايخر” مؤســس وناشــر مجلــة
“ديــر شــتورمر” المعاديــة للســامية ،و“هانــز فريتشــه” الــذي كان مســؤوالً رفيــع
المســتوى فــي وزارة التنويــر والدعايــة .اعتبــر األول مذنبـا ً بإنتــاج ونشــر دعايــة
ـرأت المحكمــة الثانــي غيــر
حرضــت األلمــان علــى االضطهــاد ،بينمــا بـ ّ
كراهيــة ّ
149
أنــه حوكــم الحقـا ً واعتبــر مذنبـا ً أمــام محكمــة ألمانيــة بتهــم مماثلــة .
 147محمــود رشيــف بســيوين ونايجــل روديل وبدريــة العــويض وفيليــب كــرش وماهنــوش أرســنجاين ،تقريــر اللجنــة البحرينيــة
ـي الحقائــق» ،املنامــة ،البحريــن 23 ،نوفمــر  ( http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf .2011الرابــط
املســتقلّة لتقـ ّ
بالعربيــة  )http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdfيف
( ،https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/sunni-shia-abdo.pdfتــم االطــاع عــى الرابــط  15يوليــو
.)2017
 148كريســن ويبــي تيمرمــان« ،التحريــض يف القانــون الجنــايئ الــدويل»  ،Incitement in international criminal lawمراجعة
دوليــة للصليــب األحمــر ،املجلّــد  88رقــم  ،864ديســمرب  ،2006صفحة .832
( ، https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_864_timmermann.pdfتم االطالع عليه يف  15يوليو .)2017
 149تيمرمان ،2006 ،املرجع نفسه ،صفحة .831 - 827
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القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعايير الدولية
فــي المادّتيــن  19و 20مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية  ،150نجــد األحــكام التــي تحمــي حريــة التعبيــر .فهمــا تقتضيــان
صــان علــى معاييــر إدراج مثــل هــذا
مــن الــدول حظــر خطــاب الكراهيــة ،وتن ّ
ـص المــادة  19علــى الحــق فــي حريــة
الحظــر فــي تشــريعاتها الوطنيــة .وتنـ ّ
صــل الحــاالت االســتثنائية التــي يجــب فيهــا تقييــد هــذا الحــق.
التعبيــر وتف ّ
وتضيــف المــادة  20علــى ذلــك بروباغانــدا الحــرب وأي تحريــض علــى
الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة بإعالنهــا غيــر قانونيــة؛ مــا يرســي
أسسـا ً لتعريــف خطــاب الكراهيــة ومنطلقـا ً لحظــر التحريــض علــى الكراهيــة.
فــي المقابــل ،تعتبــر الموازنــة بيــن تعزيــز الحــق فــي حريــة التعبيــر واحترامــه
مــن جهــة ،وحمايــة الكرامــة اإلنســانية لجميــع األفــراد مــن التمييــز والعنــف ـ
مــا يضمــن المســاواة بالتالــي ـ مــن جهــة أخــرى ،واجبـا ً دائمـا ً للــدول بموجــب
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان .151
وفــي الواقــع ،إن الحــق فــي المســاواة هــو الــذي يحــث فــي المقــام األول علــى
وضــع قيــود علــى حريــة التعبيــر .بهــذا المعنــى تــدرس “مبــادئ كامــدن حــول
حريــة التعبيــر والمســاواة” العالقــة بيــن هذيــن الحقّيــن .وتعتــرف الوثيقــة
بالتناقــض بينهمــا ،ولكنهــا تبنــي قضيــة لتظهــر ّ
أن خصائصهمــا التأسيســية
152
وحقيقــة أنهمــا يدعمــان ويعــززان بعضهمــا البعــض حقيقــة ال تــزول .

 150األمــم املتحــدة« ،العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية» املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم
املتحــدة( 1996 ،تــم االطــاع عــى الرابــط  15يوليــو .)2017
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
 151األمم املتحدة ،1966 ،املرجع نفسه.
« 152مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبــر واملســاواة» The Camden Principles on Freedom of Expression and
 ،Equalityالحملــة العامليــة لحريــة التعبــر ،أبريــل .2009
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf

(تم االطالع عليه يف  15يوليو  .)2017لالطالع عىل الرابط بالعربية:

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
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وحتــى لــو اعتــرف القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بــأن مبــدأ مكافحــة التمييــز
والحــق فــي المســاواة قــد يقيّــدان حريــة التعبيــر ويتيحــان للــدول القيــام بذلــك
بشــكل قانونــي فــي بعــض الظــروف ،فــا يوجــد إجمــاع علــى متــى تعتبــر حرية
التعبيــر خطــاب كراهيــة.
تعتبــر منظمــة “أرتيــكل ناينتيــن”  Article 19غيــر الحكوميــة أن المخــاوف
المحيطــة بالتشــريعات الخاصــة بخطــاب الكراهيــة تنبــع مــن المخــاوف مــن
أن الحكومــات أو غيرهــا مــن النافذيــن سيســتخدمونها لقمــع حريــة التعبيــر أو
إعاقــة المواطنيــن مــن المشــاركة فــي النقاشــات الديمقراطيــة  .153انطالق ـا ً مــن
هــذا المنطــق ،أدخلــت العديــد مــن الــدول مــن بينهــا بلجيــكا والدنمــارك وفنلنــدا
وآيســلندا والواليــات المتحــدة تحفّظــات علــى المــادة .154 20

التحريض على اإلبادة في رواندا“ :قضية اإلعالم”
منــذ تســعينيات القــرن الماضــي ،شـ ّكلت جريمــة “التحريــض المباشــر والعلنــي
علــى ارتــكاب اإلبــادة الجماعيــة” حجــر األســاس فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
لروانــدا التــي أسســتها األمــم المتحــدة فــي العــام  1994ردا ً علــى إبــادة أقليــة
التوتســي العرقيــة فــي البــاد  .155ويــد ّل الــدور الــذي لعبــه اإلعــام فــي هــذه
المروعــة علــى قدرتــه علــى مفاقمــة خطــاب الكراهيــة والعواقــب
األحــداث
ّ
الوخيمــة المترتّبــة علــى هــذا التــزاوج الســيئ.
ّ
ومنظــر “محطــة اإلذاعــة
حكــم ثالثــة قضــاة علــى فردينانــد ناهيمانــا مؤســس
والتلفزيــون الحــرة للتــال األلــف” Radio Télévision Libre des
) ،Mille Collines (RTLMوجــان بوســكو باراياغويــزا ،العضــو الرفيــع
 153منظمــة «أرتيــكل ناينتــن» غــر الحكوميــة( https://www.article19.org/pages/en/contact-us.htmlتــم االطــاع عــى الرابــط
يف  11أغســطس .)2017
 154األمم املتحدة« ،العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية»1996 ،

( https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_enتــم االطــاع عــى
الرابــط  15يوليــو .)2017
 155آلية األمم املتحدة للمحاكم الجنائية الدولية« ،املحكمة الجنائية الدولية لرواندا باختصار» ،ديسمرب .2015
( http://unictr.unmict.org/en/tribunalتم االطالع عىل الرابط  15يوليو .)2017
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المســتوى فــي مجلــس إدارة المحطــة ومؤســس حــزب سياســي  ،156وحســن
نغيــزي ،مؤســس ومديــر صحيفــة “آنغــورا” ،لتحريضهــم علــى قتــل أقليــة
التوتســي العرقيــة  .157وشــدد القضــاة فــي حكمهــم علــى أن هــؤالء الرجــال
ســقوا جهودهــم باتجــاه
الثالثــة “اســتخدموا المؤسســات التــي يســيطرون عليهــا ون ّ
ّ
هــدف مشــترك :القضــاء علــى التوتســي” .وقــال القضــاة إن مــا كانــت تبثــه
المحطــة وتنشــره الصحيفــة ال ينــدرج ضمــن حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر
.158
كانــت المحكمــة الخاصــة بروانــدا ،الحالــة الثانيــة بعــد نورمبــرغ التــي تــدان فيها
شــخصيات إعالميــة بموجــب القانــون الدولــي للتحريــض علــى اإلبادة.

تشريعات عربية حول خطاب الكراهية
وثائق إقليمية
يعتــرف الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان  2004بحريــة التعبيــر ويضــع قيــودا ً
عليهــا انســجاما ً مــع المعاييــر الدوليــة التــي يتض ّمنهــا العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية .وتنــص المــادة  32مــن الميثــاق العربــي علــى ّ
أن:
 -1هــذا الميثــاق يضمــن الحــق فــي اإلعــام وحريــة الــرأي والتعبيــر وكذلــك
الحــق فــي اســتقاء األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى اآلخريــن بــأي وســيلة
ودونمــا اعتبــار للحــدود الجغرافيــة.
 156كان العضو املؤسس للتحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية ( .)CDRلتفاصيل كاملة راجع:
( /https://trialinternational.org/latest-post/jean-bosco-barayagwizaتــم االطــاع عــى الرابــط يف  12أغســطس
.)2017
 157هيئة اإلذاعة الربيطانية« .رواندا :كيف حصلت اإلبادة»« ،يب يب يس نيوز» 17 ،مايو .2017
( http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13431486تم االطالع عليه  15يوليو  ،)2017و
( http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3257748.stmتم االطالع عليه يف  12أغسطس .)2017
 158مركــز أنبــاء األمــم املتحــدة»« .محكمــة األمــم املتحــدة تديــن  3مســؤولني إعالميــن روانديــن لدورهــم يف أعــال اإلبــادة يف
العــام  ،Rwandan media executives for their role in 1994 genocide 3 UN tribunal convicts »1994األمــم املتحــدة.
ديســمرب ( ، =http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=9053&Cr=rwanda&Cr1 .2003تــم االطــاع عليــه  15يوليــو
.)2017
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 -2هــذه الحقــوق والحريــات تمــارس فــي إطــار المقومــات األساســية للمجتمــع
وال تخضــع إال للقيــود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق اآلخريــن أو ســمعتهم أو
حمايــة األمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة .159
رغــم ذلــك ،غالبــا ً مــا نــرى فــي إطــار هــذا التعريــف اإلقليمــي ،صحافييــن
يحتشــدون حــول األنظمــة السياســية مبرريــن انتهاكهــا للقانــون فيما يتعلّــق بتقييد
حريــة التعبيــر ،نظــرا ً إلــى كــون معظــم وســائل اإلعــام إمــا تخضــع لرعايــة
الحكومــات أو تابعــة لهــا .وفــي الكثيــر مــن الحــاالت ،تبــرر الــدول التد ّخــل
غيــر الضــروري فــي حريــة التعبيــر إلخفــاء الفســاد وغيــره مــن ســوء الســلوك
المستشــريَين فــي المؤسســات الحكوميــة .وفــي أغلــب األحيــان ،تحافــظ هــذه
ـرم التشــهير
الــدول علــى قوانيــن عفــا عنهــا الزمــن حيــث تســتخدم قواعــد تجـ ّ
ونشــر األخبــار الكاذبــة كحجــج ضــد منتقــدي الحكومــة ،ولفــرض رقابــة علــى
يتعرضــون لخطــر العقــاب.
اإلعــام المســتقل وعلــى المواطنيــن الذيــن ّ
وقــد حللــت دراســة حديثــة أجرتهــا “مؤسســة الحــدود اإللكترونيــة” كيف تســتخدم
الحكومــات فــي األردن ومصــر والســعودية وتونــس القانــون إلســكات حريــة
التعبيــر علــى اإلنترنــت .ووجــدت النتائــج أن األردن والســعودية تســتخدمان
قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة اإللكترونيــة لمحاكمــة الناشــطين علــى
اإلنترنــت ،فيمــا تســتخدم مصــر قانــون منــع التظاهــر كحجــة .أمــا تونــس فتلجــأ
إلــى قوانيــن التشــهير ومكافحــة المخــدرات .160
علــى صعيــد خطــاب الكراهيــة ،يجعــل ذلــك اإلعــام عرضــة للتحـ ّـول إلــى ناقــل
للبروباغنــدا الرســمية وهــو مــا قــد يقــود ،كمــا حصــل فــي التاريــخ القريــب ،إلــى
إعــادة إنتــاج القوالــب النمطيــة للتمييــز والتحريــض علــى العنف ضــد المعارضة
وغيرهــا مــن المجموعــات المســتهدفة .وهــذا األمــر أخطــر بكثيــر فــي البيئــات
العدائيــة والنزاعــات والحــروب ،كمــا ســنرى الحق ـا ً أثنــاء دراســة المزيــد مــن
 159مليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان  2004املشــار إليــه هنــا( http://carnegieendowment.org/sada/?fa=23951 :تــم االطــاع
عــى الرابــط يف  11أغســطس .)2017
 160وفــاء بــن حســن« ،كيــف تســتخدم الحكومــات العربيــة القانــون إلســكات التعبــر عــى اإلنرتنــت» How Arab
.Governments Use the Law to Silence Expression Online، 2016
،https://www.eff.org/pages/crime-speech-how-arab-governments-use-law-silence-expression-online
(تم االطالع عىل الرابط  15يوليو .)2017
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الحــاالت فــي اإلعــام المصــري مــا بعــد الربيــع العربــي.
ثمــة وثيقــة أخــرى إقليميــة تتناقــض فــي الواقــع مــع المــادة  32مــن الميثــاق
العربــي والمــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
هــي “مبــادئ تنظيــم البــث الفضائــي فــي المنطقــة العربيــة” التــي تبنّاهــا وزراء
ـص المــادة  6منهــا،
اإلعــام العــرب فــي شــباط/فبراير  .2008والوثيقــة كمــا تنـ ّ
تحــدد القواعــد الخاصــة بمحتــوى البــث المعــروض .فعلــى هيئــات البــث ضمــان
احتــرام حقــوق اإلنســان وكرامتــه والخصوصيــة الفرديــة ،واالمتنــاع عــن
انتهاكهــا واالمتنــاع عــن التحريــض علــى الكراهيــة والتمييــز القائــم علــى أســاس
األصــل العرقــي أو اللــون أو الديــن ،ومنــع التحريــض علــى اإلرهــاب إضافــة
إلــى قواعــد أخــرى .161
يبــدو ذلــك جيّــدا ً نظريـاً .غيــر أن الوثيقــة تعــرض فــي الوقــت نفســه مجموعــة
مــن المعاييــر المبهمــة والمفتوحــة علــى نطــاق واســع مــن التأويــات التــي يمكــن
أن تســتخدم لتقييــد حريــة التعبيــر .وهنــا بعــض البنــود الفضفاضــة التــي تحتمــل
التأويل:
ـ االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمعات العربية.
ـ االمتنــاع عــن بــث كل مــا يســيء إلــى الــذات اإللهيــة واألديــان الســماوية
والرســل والمذاهــب والرمــوز الدينيــة الخاصــة بــكل فئــة.
ـ االمتناع عن بث مواد تحتوي على مشاهد إباحية أو جنسية صريحة.
ـ صون الهوية العربية.
ـ االلتــزام بالموضوعيــة واألمانــة واحتــرام كرامــة الــدول والشــعوب وســيادتها
الوطنيــة وعــدم تنــاول الرمــوز الوطنيــة والدينيــة.
لذلــك فإنــه بنــاء علــى هــذه النظــرة العامــة للتشــريعات الوطنيــة واإلقليميــة
فــي العالــم العربــي ،فــإن المهمــة الرئيســية فــي المنطقــة مرتبطــة بشــكل وثيــق
« 161اإلعالم العريب واملجتمع» ، Arab Media & Society،ميثاق الجامعة العربية للبث الفضايئ 14 ،مارس .2008
( ،http://www.arabmediasociety.com/?article=648تــم االطــاع عــى الرابــط  15يوليــو  .)2017للنســخة العربيــة راجــع:
«مبــادئ تنظيــم البــث الفضــايئ يف املنطقــة العربيــة»:
http://www.arabmediasociety.com/UserFiles/AMS%20Charter%20Arabic.pdf
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بضمــان الوصــول إلــى حريــة التعبيــر والحصــول علــى المزيــد مــن االســتقاللية
والتنـ ّـوع فــي الوســط اإلعالمــي.
وطالمــا ال يحصــل ذلــك ،ســتبقى المعارضــة السياســية والدينية مصنّفــة كخطاب
كراهيــة وتخضــع للرقابــة بموجــب أطــر عمــل قانونيــة وتشــريعية غامضــة
مثــل التشــهير واإلرهــاب .فتصنيــف المعارضــة علــى أنهــا خطــاب كراهيــة
واعتبارهمــا مفهوميــن متقاطعيــن يقلــل فعاليــة التوعيــة بيــن المجتمعــات حــول
مــا يعنيــه خطــاب الكراهيــة نفســه ومكافحــة انتهاكات حقــوق اإلنســان .وال يجب
أن يغيــب ذلــك عــن بالنــا بصفتنــا صحافييــن.

قوانين عربية محلية
غالب ـا ً مــا تتضمــن التشــريعات الوطنيــة فــي الــدول العربيــة قوانيــن يمكــن أن
تســتخدم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لقمــع حريــة التعبير ال ســيما على أســاس
الديــن والعــرق واألصــل اإلثنــي.
مــن األمثلــة الحديثــة علــى ذلــك المرســوم بقانــون اتحــادي الــذي أصدرتــه
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العــام  2015لمكافحــة التمييز والكراهيــةّ .
ينظم
المرســوم ثالثــة مفاهيــم أساســية :ازدراء األديــان والتمييــز وخطــاب الكراهيــة.
ـرف خطــاب الكراهيــة علــى أنــه “كل قــول أو عمــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة
ويعـ ّ
162
أو النعــرات أو التمييــز بيــن األفــراد أو الجماعــات”  ،والتمييــز علــى أنــه “كل
تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن األفــراد أو الجماعــات علــى أســاس
الديــن أو العقيــدة أو المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو األصــل
اإلثنــي” .مــع اإلشــارة إلــى أن النــوع االجتماعــي بقــي خــارج هــذه الفئــة.
فــي العــام  ،2016بحــث مجلــس الشــورى فــي المملكــة العربيــة الســعودية
 162اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،مرســوم بقانــون رقــم  2لســنة  2015بشــأن التمييــز والكراهيــة ،رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة 15 ،يوليــو .2015
( ، http://ejustice.gov.ae/downloads/latest_laws2015/FDL_2_2015_discrimination_hate_en.pdfتــم االطــاع عــى الرابــط يف
 15يوليــو  )2017لالطــاع عــى الرابــط بالعربيــة:
http://ejustice.gov.ae/downloads/latest_laws2015/legislation_decree_2_2015_discrimination%20and%20hate.pdf
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مشــروع قانــون يعاقــب علــى التمييــز و“بــث الكراهيــة” مــن قبــل األفــراد
والجماعــات علــى أســاس اللــون والجنــس والعــرق والطائفــة ،ويعاملهمــا
ـص علــى
كجريمــة .ويلعــب الديــن دورا ً أساســيا ً فــي مشــروع القانــون حيــث ينـ ّ
الســجن لمــدة  10ســنوات لــكل مــن تثبــت إدانتــه بالتمييــز أو بــث الكراهيــة فــي
المســاجد ،حيــث يشــدد علــى حمايــة أماكــن أداء الشــعائر الدينيــة مــن األفعــال
التمييزيــة .ويتنــاول أيض ـا ً اإلســاءة علــى اإلنترنــت ويهــدف إلــى التحكــم فــي
اســتخدام منصــات اإلعــام االجتماعــي بحجــة األمــن الوطنــي .163
وفــي األردن ،حيــن أُبلغــت وزارة شــؤون اإلعــام األردنيــة بــأن الحكومة تناقش
إمكانيــة سـ ّ
ـن قانــون جديــد يمنــع خطــاب الكراهيــة علــى اإلعــام االجتماعــي،
حــذر ناشــطون اجتماعيــون وسياســيون فض ـاً عــن مركــز الدفــاع عــن حريــة
الصحافييــن مــن الخطــورة التــي يشـ ّكلها ذلــك علــى حريــة التعبيــر .164
مهمــا تــم توجيــه هــذه الجهــود نحــو مكافحة خطــاب الكراهيــة والتمييز ،ســيظهر
الخطــر نفســه مجــدداً :يمكــن اســتخدامها أيض ـا ً إلســكات حريــة التعبيــر وقمــع
المعارضيــن .وكثيــرا ً مــا تتضمــن قوانيــن العقوبــات الوطنيــة فــي العديــد مــن
ـرم انتقــاد الحكومــة ،وتقــود أيضـا ً إلــى معاقبــة
الــدول العربيــة أحكامـا ً مبهمــة تجـ ّ
التقاريــر الصحافيــة التــي تتنــاول مواضيــع دينيــة واجتماعيــة وسياســية تعتبــر
حساســة للحكومــة .165

 163العــريب الجديــد»« ،الريــاض تــدرس عقوبــات مشــددة عــى مرو ّجــي الكراهيــة يف املســاجد» Riyadh considers tough
« ،penalties for inciting hatred in mosquesالعــريب الجديــد» 13 ،يونيــو .2016
، https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/6/13/riyadh-considers-tough-penalties-for-inciting-hatred-in-mosques
(تــم االطــاع عــى الرابــط يف  15يوليــو .)2017
يــر بحريــة التعبــر» Law to
« 164جــوردان تاميــز»« ،ناشــطون يحــذرون مــن أن قانــون محاربــة خطــاب الكراهيــة قــد ّ
« ،combat hate speech could harm freedom of expression, activists warnجــوردان تاميــز»  10ينايــر ( .2017تــم
االطــاع عــى الرابــط يف  10يوليــو .)2017
 165الشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان« ،حريــة التعبــر يف مــر والعــامل العــريب» ،التقريــر الســنوي  .2015الشــبكة
العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســانhttp://anhri.net/wp-content/uploads/2016/02/Freedom-of-Expression-in-.2015 ،
( ،Egypt-and-the-Arab-World...-Annual-Report-2015.pdfتــم االطّــاع عــى الرابــط يف  15يوليــو  .)2017لالطــاع عــى الرابط
بالعربيــةhttp://anhri.net/wp-content/uploads/2016/02/---------------------------------------------------------------.pdf :
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مواجهة خطاب الكراهية في العالم العربي :التحقق من الواقع
ليــس خطــاب الكراهيــة وانتهــاكات الحــق فــي حريــة التعبيــر تحديـا ً محصــورا
بالعالــم العربــي .غيــر أن بيئــة النــزاع التــي تلــت ثــورات الربيع العربــي حفّزت،
وفقـا ً لمراقبيــن ،خطــاب الكراهيــة علــى اإلنترنــت وخارجه ،وأصبحــت األجواء
صــب والطائفية.
مناســبة للتع ّ
وبالفعــل اســتعرضت دراســة حــول خطــاب الكراهيــة والطائفيــة بعنــوان “إنّــي
أكرهــك” ،روايــات وخطابــات خــال ثــورات الربيــع العربــي وتخلــص إلــى
مجــرد أبــواق لألنظمــة العربيــة لقمــع أصــوات
أن وســائل اإلعــام لــم تكــن
ّ
المعارضــة والتظاهــرات ،بــل كانــت أحيان ـا ً “متواطئــة بممارســتها أو صمتهــا
عــن تفشــي خطــاب الكراهيــة” .166
حلــل “مرصــد اإلعــام فــي شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط” ،وهــو منظمــة
رصــد إعالمــي ،خطــاب الكراهيــة فــي أكثــر مــن  25صحيفــة مــن عــدة دول
عربيــة بــدءا ً مــن العــام  2014ال ســيّما الجزائــر واألردن وليبيــا وتونــس
والمغــرب واليمــن ،علــى مــدار ثالثــة أســابيع  .167ور ّكــزت الدراســة علــى
الصحــف فقــط نظــرا ً لمحدوديــة التمويــل .واســتخدم المرصــد أســاليب بحــث
ـرض على
ك ّميــة ونوعيّــة أثنــاء رصــد خطــاب الكراهيــة علــى شــكل محتــوى يحـ ّ
الكراهيــة .كانــت النتائــج صادمــة؛ حيــث سـ ّجل المرصــد  3086حالــة خطــاب
كراهيــة خــال فتــرة األســابيع الثالثة للدراســة .وبذلــك تكــون كل صحيفة عربية
نشــرت مــا معدّلــه  124مــادة تتض ّمــن خطــاب كراهيــة خــال فتــرة الدراســة.
ـرض لحوالــي ســت مــواد تتضمــن خطــاب كراهيــة
وهــذا يعنــي أن كل قــارئ تعـ ّ
فــي اليــوم فــي كل صحيفــة .168
 166مركز حامية وحرية الصحافيني https://goo.gl/sFeAGM
تم االطالع عليه يف  11أغسطس .2017
 167مرصد اإلعالم يف شامل إفريقيا والرشق األوسطhttp://menamediamonitoring.com/wp-content/uploads/2016/03 .
/تقرير-رصد-خطابات-الكراهية-يف-تونس-ومرص-والعراقhttp://menamediamonitoring.com/wp-content/uploads/2016/03-

واليمن-والبحريــن( pdf.-تــم االطــاع عليــه يف  11أغســطس .)2017

 168مرصــد اإلعــام يف شــال إفريقيــا والــرق األوســطhttp://menamediamonitoring.com/wp-content/ .
/03/2016/uploadsتقرير-رصد-خطابات-الكراهية-يف-تونس-ومرص-والعراق-واليمن-والبحريــن( pdf.-تــم االطــاع عليــه يف 11
أغســطس .)2017
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كانــت النســبة األعلــى فــي اليمــن .وهــو مــا قــاد الباحثيــن إلــى خالصــة مفادهــا
أن الــدول التــي تواجــه حرب ـا ً أو نزاع ـا ً أو توتّــرا ً تواجــه خطــرا ً أعلــى لتكــون
ضحيــة خطــاب كراهيــة .وكانــت أشــكال خطــاب الكراهيــة األكثــر انتشــارا ً فــي
األخبــار المنشــورة فــي الــدول محـ ّل البحــث ،الوصــم واإلهانــات ضــد جماعــات
وأفــراد .أمــا التمييــز والتحريــض المباشــر فقــد كانت نســبتهما مرتفعتين ال ســيما
فــي الصحــف العراقيــة علــى ســبيل المثــال .فــي تونــس ،كان أبــرز مــا تـ ّم رصده
حقيقــة مقلقــة للغايــة تمثّلــت فــي أن المقــاالت تض ّمنــت تحريضـا ً مباشــرا ً علــى
القتــل .وبشــكل عــام ،كانــت افتتاحيــات الصحــف واألعمــدة والبيانــات االفتتاحيــة
المحرضيــن علــى الكراهيــة.
فــي الصحــف التــي تــم تحليلهــا أســوأ
ّ

دراسة حالة :خطاب الكراهية في اإلعالم المصري
ال تــزال مصــر مــا بعــد الربيــع العربــي بيئــة مســتقطبة وعدائيــة .فالخطابــات
المتجابهــة التــي قــد تبلــغ مســتويات خطابــات الكراهيــة ،ليســت فقــط ســائدة
ـرض عليهــا وتعززهــا وســائل اإلعــام نفســها.
فــي اإلعــام بــل غالب ـا ً مــا تحـ ّ
واألمثلــة التاليــة مأخــوذة مــن مقالــة تناقــش مــا إذا كانــت مصــر تشــبه روانــدا أم
وتعرضــت بعــض وســائل اإلعــام لالنتقــاد بســبب تحريضهــا علــى العنــف
ال.
ّ
ضــد المتظاهريــن.
محرضــة المواطنيــن علــى
تقــول إحــدى الصحــف“ :األقبــاط يقتلــون الجنــود”،
ّ
المحت ّجيــن المســيحيين فــي مجــزرة “ماســبيرو” التــي قتــل فيهــا  82شــخصاً،
والتــي قــام بعدهــا هــؤالء المواطنــون أنفســهم بمهاجمــة المســيحيين فــي المناطــق
المحيطــة “بماســبيرو”  .169فالتعميــم فــي تلــك الحالــة بالقــول“ :األقبــاط” التــي
ـرع
تعنــي جميــع المســيحيين األقبــاط والتحريــض بالتالــي علــى اســتهدافهم ،شـ ّ
الهجمــات علــى مجموعــة فئوية بأكملها ســواء لفظيـا ً أو جســديا ً  .170وكصحافي،
 169موقــع «إضــاءات»( http://ida2at.com/hate-speech-repeat-egypt-experience-ronda :تــم االطــاع عــى الرابــط يف
 11أغســطس .2017
 170اندلعــت أعــال العنــف خــال تظاهــرة تركّــزت حــول مبنــى التلفزيــون واإلذاعــة يف ميــدان ماســبريو يف القاهــرة .للتفاصيــل
راجــع( http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/10/201210916741376710.html :تــم االطــاع عليــه يف  12أغســطس
.)2017
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علــى المــرء أالّ يحكــم أو يعلــن أن شــخصا ً قتــل شــخصا ً آخــر إذا لــم يت ّخــذ إجراء
قانونــي يجــده مذنب ـا ً بموجــب القانــون .فعليــك دائم ـا ً أن تســند معلوماتــك إلــى
مصــدر رســمي مثــل الهيئــات الحكوميــة أو الطبيــة.
فــي حالــة أخــرى ،قــال الصحافــي أحمــد موســى فــي برنامــج علــى قنــاة “صدى”
فــي ذكــرى ثــورة  25ينايــر ،التــي قتــل فيهــا  17شــخصاً“ :أتمنــى لــو أن
الشــرطة قتلــت  400إرهابــي اليــوم”  .171فبعــد اإلطاحــة بالرئيــس المنتخــب
محمــد مرســي ،أطلقــت وســائل إعــام رســمية وشــبه رســمية وحتــى خاصــة
حملــة تحريــض وكراهيــة ضــد المعارضــة ال ســيما اإلخــوان المســلمين التــي
كان مرســي قياديـا ً فيهــا .كمــا وصــف أعضــاء الجماعــة بـــ “الخرفــان” مــن قبــل
شــخصيات إعالميــة بــارزة مثــل عمــرو أديــب فــي برنامجــه “كل يــوم” .172
فالتجريــد مــن الصفات اإلنســانية هو أحد التفســيرات لخــروج مواطنين مصريين
إلــى الشــوارع لالحتفــاء بمقتــل ألــف مواطــن علــى يــد الشــرطة المصريــة فيمــا
أصبــح يعــرف بـــ “مجــزرة رابعــة”  .173غيــر ّ
أن علــى المؤسســات اإلعالمية أن
تضــع سياســة تحريريــة واضحــة تحــدد مصطلحــات مــن المحتمــل أن تصنّــف
خطــاب كراهيــة فــي كل منطقــة مثــل عــدم اســتخدام أســماء حيوانــات لإلشــارة
أو تصنيــف مجموعــات فئويــة.
 171الصحايف هو أحمد موىس لديه برنامج عىل قناة تلفزيونية مرصية اسمها «صدى البلد» .اطّلعوا عىل التفاصيل:

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012015&id=9b767115-12ef-4804-a040-990d635d083
(تــم االطّــاع عليــه يف  12أغســطس  .)2017و( http://www.elbaladtv.net/Program/GetProgram/127تــم االطّــاع عليــه يف 12

أغســطس .)2017

« 172عريب21». https://medium.com/arabi-21/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A
7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7
%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-c5035ce97d8a
 https://www.youtube.com/watch?v=IRRyPZ-nRDYو (تم االطالع عىل الرابطني يف  12أغسطس .)2017

« 173هيومــان رايتــس ووتــش»« .2013 ،حســب الخطــة ،مذبحــة رابعــة والقتــل الجامعــي للمتظاهريــن يف مــر» All
 « ،According to Plan The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egyptهيومــان رايتــس ووتــش»،
( https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt .2013تــم
االطــاع عليــه يف  15يوليــو .)2017
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“أقولهــا علــى الهــواء ،اقتلــوا ضبــاط الشــرطة” هــي عبــارة أخرى قالهــا صحافي
علــى قنــاة “مصــر اآلن” المؤيــدة لإلخــوان المســلمين  ،174داعيـا ً بشــكل مباشــر
إلــى قتــل النــاس وبالتالــي تحريــض النــاس علــى النــزول إلى الشــارع وممارســة
العنف.

دراسة حالة :خطاب الكراهية الطائفية على اإلنترنت
حلــل برنامــج كارنيغــي للشــرق األوســط فــي العــام  2015فــي تقريــر ،خطــاب
الكراهيــة الطائفيــة علــى تويتــر .ودرس التقريــر الــذي حمــل عنــوان“ :حــروب
تويتــر الطائفيــة :الصــراع والتعــاون الس ـنّي  -الشــيعي فــي العصــر الرقمــي”،
حوالــي  7مالييــن تغريــدة مــن فبرايــر حتــى أغســطس .2015
وخلصــت الدراســة إلــى أن اإلعــام االجتماعــي هــو إحــدى الوســائل الرئيســية
لنقــل الخطــاب الطائفــي والمناهــض للطائفيــة .ورأت أن أعمــال العنــف التــي
تحصــل علــى األرض تؤجــج خطــاب الكراهيــة الطائفيــة علــى اإلنترنــت .فحيــن
تقــع أحــداث معيّنــة مثــل التد ّخــل فــي اليمــن بقيــادة الســعودية أو الهجــوم علــى
مدينــة تكريــت فــي العــراق الــذي نفّذتــه الميليشــيات الشــيعية ضــد تنظيــم الدولــة
فــي العــراق والشــام (داعــش) ،نشــهد ارتفاعـا ً حــادا ً فــي خطــاب الكراهيــة علــى
تويتــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتخدم تويتــر إلثــارة العواطــف وتعبئــة المجتمعــات
لتتحــرك  .175ومــن النتائــج البــارزة األخــرى أن الخطــاب المعــادي للشــيعة كان
علــى مــا يبــدو أكثــر انتشــارا ً مــن الخطــاب المعــادي للسـنّة أو الرافــض للطائفية.
ويعــزو التقريــر ذلــك بشــكل أساســي ألســباب ديموغرافيــة .176
 174موقــع «إضــاءات» ( ،http://ida2at.com/hate-speech-repeat-egypt-experience-rondaتــم االطّــاع عليــه يف 11
أغســطس .)2017
 175ألكســندرا ســيغل ،حــروب تويــر الطائفيــة :ال ـراع والتعــاون الس ـ ّني  -الشــيعي يف العــر الرقمــي» ،برنامــج كارنيغــي
للسـلام الـ�دويل  20 ،ديســمرب �2015. http://carnegieendowment.org/2015/12/20/sectarian-twitter-wars-sunni-shia-con
( ، flict-and-cooperation-in-digital-age-pub-62299تــم االطــاع عــى الرابــط يف  15يوليــو .)2017
 176سيغل ،2015 ،املرجع ذاته.
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الصــورة مأخــوذة مــن تقريــر يعــرض بعــض المصطلحــات األساســية المســتخدمة علــى اإلنترنــت
ســواء للتحريــض علــى خطــاب الكراهيــة أو مواجهتــه.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يلعــب رجــال الديــن وقــادة الجماعــات ووســائل اإلعــام
يحركــون
والشــخصيات المعروفــة دورا ً مهم ـا ً فــي ســلوك النــاس .ويبــدو أنّهــم ّ
النقــاش علــى اإلنترنــت ،وهــم عوامــل أساســية فــي أي ارتفاع لمســتوى خطابات
الكراهيــة بعــد انــدالع أعمــال عنــف علــى األرض أو بعــد حــدث سياســي معيّــن
.177
رغــم ك ّل مــا ســبق ليــس الوضــع ســيئا ً بالكامــل .فالدراســة تعطــي أمثلــة حيــث
لعبــت حمــات اإلعــام االجتماعــي دورا ً إيجابيـا ً في تخفيف التحريــض الطائفي
بعــد هجوميــن علــى مســجدين للشــيعة فــي الكويــت والســعودية.

مكافحة خطاب الكراهية
الســؤال األهــم الــذي يجــب أن يطرحــه الصحافيــون علــى أنفســهم مــرة أخــرى
 177سيغل ،2015 ،املرجع ذاته.
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أروج لخطــاب الكراهيــة بطريقــة مــا؟ ف ّكــر فــي ذلــك عنــد
هــو :هــل أنــا أنجـ ّ
ـر أو ّ
تغطيــة النــزاع أو الحــرب .هــل مــن الممكــن تغطيــة حــرب وتفــادي الترويــج
لخطــاب الكراهيــة حيــن يكــون هنــاك ،علــى ســبيل المثــال ،مجموعــات تطلــق
التصريحــات المعاديــة ضـ ّد بعضهــا البعض؟ هل علينــا إدراج هــذه التصريحات
فــي تغطيتنــا أم علينــا إزالتهــا عنــد التحريــر؟ ولكــن إذا قمنــا بإزالتهــا ،أال نكــون
عندهــا ننقــل األخبــار بتحيّــز أو بشــكل ناقــص؟
قــد تبقــى هــذه األســئلة معلّقــة دون إجابــات حاســمة عليهــا .لذلــك مــن المهــم
االســتمرار فــي طرحهــا بشــكل متكــرر مــع كل خبــر ننــوي نشــره.
التحــول
ولكــن ثمــة معاييــر يجــب أن تو ّجــه إجاباتــك لمســاعدتك فــي
ّ
إلــى ناقــل لبروباغنــدا الكراهيــة .ولكــن رغــم أن هــذه المعاييــر ليســت
شــاملة وال كاملــة بــأي حــال مــن األحــوال ،إالّ أنــه يمكــن اســتعمالها
كمدخــات لتطويــر بروتوكــوالت أو إجــراءات يجــب أن تتبعهــا دائمــا ً
كصحافــي:
• احتــرم حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان
والتشــريعات الوطنيــة .قــد تتناقــض هــذه القوانيــن أحيانــا ً ال ســيما فــي دول العالــم
العربــي .وفــي هــذه الحالــة ،عليــك أن تنتبــه اوالّ لســامتك وتقيّــم أهميــة الخبــر إزاء
التحريــض المحتمــل علــى العنــف الــذي قــد ينطــوي عليــه.
تروج للسلم االجتماعي وتحميه.
• حاول دائما ً أن تكتب أخبارا ً من زاوية ّ
• ال تنشــر أي محتــوى مــن شــأنه أن يحــث علــى االغتصــاب أو التعذيــب أو المعانــاة
أو المــوت أو إيــذاء النفــس.
• ابتعد عن التنميط أثناء تقييم الناس واألماكن واألحداث.
• اعــرف الســياق مــن أجــل تمييــز األجنــدات وتفــادي االنجــرار وراء الشــعارات
الوطنيــة ذات األهــداف التمييزيــة الخفيــة.
• ال تســتخدم األمــور الخالفيــة واإلثــارة لمجــرد زيــادة المشــاهدات أو القــراءات .قيّــم
األخبــار وفقـا ً لجدارتهــا.
• يجب أن يكون مدراء أقسام األخبار على اطالع على
التوجّهات السياسية للصحافيين لديهم لضمان دقّة األخبار وسالمتها.
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• حيــن تكــون غيــر متأكــد مــن ضــرورة كشــف حقيقــة مــا أو إخفائهــا ـ ألن ذلــك مــن
شــأنه أن يؤجــج النــزاع ـ اســأل نفســك :هــل هــذا الخبــر مهــم إلــى درجــة يســتحق
تعريــض النــاس للخطــر مــن أجلــه؟
تحرض على العنف.
• امتنع بشدّة عن نشر التهديدات التي ّ
• ال تدعم أيا ً كان لقتل آخرين.
• ال تدعم منظمات أو أفرادا ً يؤيدون الكراهية على أي أساس كان.
• يجــب علــى وســائل اإلعــام صياغــة ميثــاق للصحافييــن مــع آليــات تطبيــق محــددة
لتفــادي خطــاب الكراهيــة.
• تحقــق مــن خبــرك بنــاء علــى اختبــار النقــاط الخمســة للصحافييــن الــذي
طورتــه “شــبكة الصحافــة األخالقيــة” لتقييــم محتــواك قبــل نشــره وتفــادي
ّ
خطــاب الكراهيــة .178

قــد تبــدو بعــض هــذه النصائــح بديهيــة ،ولكــن كمــا رأينــا فــي األمثلــة الســابقة،
فإنــه مــن الشــائع جــدا ً أن ينتهــك الصحافيــون هــذه المعاييــر األساســية فــي أجواء
الحــرب والنــزاع.
تقــف عوامــل كثيــرة وراء انتشــار خطــاب الكراهيــة فــي اإلعــام بمــا فــي ذلــك
التطــورات السياســية فــي المنطقــة والظــروف المحيطــة بهــا .ولكــن خيبــة األمــل
األكبــر هــي انجــرار بعــض وســائل اإلعــام والصحافييــن بشــكل أعمــى وراء
التيــار التحريضــي علــى الكراهيــة .كذلــك فشــلت العديــد مــن وســائل اإلعالم في
القيــام بدورهــا كضمانــة للمحاســبة .ولــم تتم ّكــن مــن المســاهمة فــي حمايــة الســلم
االجتماعــي وتعزيــز قيــم الحــوار والتســامح فــي أوقــات بــات فيهــا االســتقطاب
ونفــي الصفــات اإلنســانية عــن اآلخريــن ظواهــر آخــذة فــي االرتفــاع فــي العالــم.
ـدرب الصحافيــون علــى منهجيــة وآليــات لرصــد خطــاب الكراهيــة
يجــب أن يتـ ّ
وتفاديــه ومكافحتــه .وأنــت كصحافــي عليــك أن تــدرس خطابــك وخطواتــك
كل يــوم ال ســيما حيــن تكــون علــى الخــط الرفيــع بيــن نقــل الخبــر وتضخيــم
ـرة التــي قــد تقـ ّـوض الســام وتهــدد كرامــة اآلخريــن وحياتهــم.
األصــوات المضـ ّ
 178شبكة الصحافة األخالقية« ،2015 ،موارد لتحديد خطاب الكراهية».
( http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/hate-speechتــم االطّــاع عــى الرابــط يف  17يوليــو
.)2017
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دليل لتحديد أنواع خطاب الكراهية
فــي ظــل التعريفــات المتعــددة لخطــاب الكراهيــة ،كيــف يعلــم الصحافــي مــا الــذي
ينــدرج تحــت هــذا التصنيــف ومــا الــذي ال ينــدرج؟
تقترح منظمة “أرتيكل ناينتين” تصنيفا ً نموذجيا ً لخطاب الكراهية وفقا ً لشدّته:
 .1خطاب الكراهية الذي يجب حظره.
 .2خطاب الكراهية الذي يمكن حظره.
 .3خطاب الكراهية القانوني.
وتعتبــر هــذه المنظمــة المدافعــة عــن حريــة التعبيــر أن التعابيــر العدائيــة والتجديــف
أو ازدراء األديــان ،وتمجيــد الهجمــات اإلرهابيــة ،وإنــكار األحــداث التاريخيــة،
والتشــهير والخطــاب المعــادي للدولــة والمســؤولين الحكومييــن ،ال يجــب أن تعتبــر
خطــاب كراهيــة.

راجع الدليل كامالًhttps://goo.gl/qQGw3H :

الصحافة يف زمن الحرب

207

الفصل الثاني عشر
النزاهة المهنية أهم ضامن لحماية الصحفيين
بيتر غريستي
البروباغنــدا والرقابــة مفهومــان قديمــان بقــدم الحــرب نفســها ولكــن التح ّكــم
بالقصــة الصحافيــة بشــكل عــام يعــد أصعــب مــن اســتهداف الشــخص الــذي
يرويهــا .فــي عالــم مثالــي ،ال يفتــرض أن تكــون الصحافــة مهنــة خطيــرة.
صحيــح أنهــا دائمـا ً تنطــوي علــى مخاطــر ولكننــا كــرواة للقصــص الصحافيــة
ال يفتــرض بنــا أن نكــون ناشــطين بــل وســطاء ،وال يفتــرض أن نكــون
مشــاركين بــل مراقبيــن.
غيــر أن نظــرة علــى اإلحصــاءات تظهــر بعــض األرقــام المقلقــة .فقــد كانــت
لجنــة حمايــة الصحافييــن ومقرهــا نيويــورك ترصد عــدد الصحافييــن والعاملين
فــي قطــاع اإلعــام الذيــن قتلــوا منــذ العــام  .179 1991وتظهــر رســومها
البيانيــة بعــض الســنوات الســيئة فــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي حيــن
قتــل العديــد مــن المراســلين فــي نزاعيــن بارزيــن همــا روانــدا ويوغوســافيا
الســابقة .وهنــاك كان معظــم الضحايــا صحافيــون محليــون قتلــوا بســبب عرقهم
أكثــر منــه بســبب عملهــم .والحق ـاً ،بــدأ العــدد يتضــاءل تدريجي ـا ً حيــث قتــل
 30و 40صحافي ـا ً ســنويا ً حتــى العــام  2004قبــل أن ترتفــع األرقــام مجــددا ً
لتبلــغ مــا بيــن  70و 110ســنوياً .ويمكــن إرجــاع التصاعــد فــي العنــف ضــد
الصحافييــن منــذ منتصــف العقــد األول مــن القــرن الجــاري ،إلى أســباب مختلفة
مــن بينهــا الحــرب طبعــاً .فاألرقــام تظهــر ّ
أن عــددا ً أكبــر مــن الصحافييــن
يقتلــون فــي النزاعــات المفتوحــة.
 179وثقــت لجنــة حاميــة الصحافيــن أيضــاً وفــاة داعمــن لوســائل اإلعــام اعرتافــاً بالــدور الــذي يلعبونــه يف دورة إنتــاج
األخبــار .وتشــمل هــذه الفئــة املرتجمــن والســائقني والحـراس واملرشــدين والعــال اإلداريــن .لالطّــاع عــى املصطلحــات التــي
تســتخدمها اللجنــة أدخــل إىل الرابــط التــايلhttps://cpj.org/killed/terminology.php :
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أمــا فــي العالــم العربــي فشــهد العنــف ضــد الصحافييــن ارتفاع ـا ً كبيــرا ً بعــد
هجمــات  11ســبتمبر .فالصحافيــون الذيــن قتلــوا فــي العــراق وســوريا يمثلــون
 20%مــن مجمــوع القتلــى فــي صفــوف هــذه الفئــة الذيــن وثّقتهــم لجنــة حمايــة
الصحافييــن منــذ العــام  .1992 180وهمــا البلــدان األكثــر دمويــة فــي العالــم
للصحافييــن .ولكــن هجمــات  11ســبتمبر و“الحــرب علــى اإلرهــاب” التــي
تلتهــا ،أثــرت علــى ســامة الصحافييــن فــي مناطــق معينــة مــن العالــم .ولطالمــا
فكــرت بهمــا علــى أنهمــا نقطتــا تحـ ّـول للصحافــة ال ســيما لحظــة قــال الرئيــس
جــورج دبليــو بــوش “إ ّمــا أن تكونــوا معنــا أو أنتــم مــع اإلرهابييــن” .وهــذا
التصريــح لوحــده جعــل النــزاع خيــارا ً مــن اثنيــن .فأنــت إمــا مــع أحــد الجانبيــن
فــي المعركــة أو مــع اآلخــر وال يمكنــك أن تلتــزم الحيــاد .وترتّــب علــى ذلــك
تداعيــات عميقــة علــى الصحافييــن ،فمســاحة الحيــاد واالســتقاللية التــي تتطلّبها
معاييرنــا المهنيــة تب ّخــرت فجــأة بيــن ليلــة وضحاهــا .181

“الحرب على اإلرهاب”
وصــف أحــد أصدقائــي المقربيــن بســخرية “الحــرب علــى اإلرهــاب” بأنهــا
ـرد يعنــي مــا يريــده أي شــخص .وهــي حــرب ذات نهايــة
حــرب علــى اســم مجـ ّ
مفتوحــة حيــث مــن المســتحيل تعريــف “النصــر” فيهــا وال وصفــه .وعلــى مــر
التاريــخ ،تـ ّم تأطيــر أكثــر مــن حــرب أو نــزاع بروايــات تسـ ّهل انتهــاك حقــوق
اإلنســان بشــكل ممنهــج ال ســيما ألن الخــط الــذي يفصــل بيــن المواطــن أو
ـدو يصبــح غيــر واضــح نهائيـاً.
المدنــي والعـ ّ
 180لجنــة حاميــة الصحافيــن« :مقتــل  1246صحافي ـا ً منــذ العــام /1992الدافــع مؤكّــد»1246 Journalists Killed since“ ،
 .2017 ،»1992/Motive Confirmedتــم االطّــاع عــى الرابــط يف  18متوز/يوليــو /https://cpj.org/killed :2017

 181مالحظــة مــن املحــرر :ال شــك أن الحــرب عــى اإلرهــاب غـ ّرت قواعــد اللعبــة ولكـ ّن العديــد مــن الصحافيــن قتلــوا ألســباب
أخــرى .مثـاً يف العــام ُ ،2009سـ ّجل مقتــل  75صحافيـاً مــن بينهــم  33أي حــوايل النصــف قتلــوا يف الفليبــن .لذلــك فــإن إعــادة
العنــف ضــد الصحافيــن ،كظاهــرة ،إىل الحــرب عــى اإلرهــاب ليــس ســوى تبســيطاً لألمــور .فاملكســيك مــن أخطــر الــدول
للعمــل الصحــايف .وحتــى اآلن يف العــام  ،2017تعتــر حصيلــة القتــى يف صفــوف الصحافيــن يف هــذا البلــد مــن بــن األعــى يف
العــامل .فهنــاك يقتــل الصحافيــون نتيجــة الحــرب عــى املخــدرات .ويبــدو أن العنــف يتصاعــد حــن تعلــن الدولــة حربـاً مفتوحة
عــى هــذه املســألة أو تلــك .لذلــك فــإن املبالغــة يف تبســيط األســباب وراء ارتفــاع عــدد الصحافيــن القتــى ال يخــدم القضيــة.
ال ميكننــا أن نضــع األوضــاع يف مــر واملكســيك والفليبــن والصومــال وباكســتان مث ـاً يف الخانــة ذاتهــا .فذلــك مــن شــأنه أن
يص ّعــب تشــخيص املشــكلة والخــروج باس ـراتيجيات اســتباقية .علينــا أيض ـاً أن نأخــذ يف االعتبــار أن التقــدم التكنولوجــي يف
الحــروب يســاهم يف زيــادة عــدد القتــى والجرحــى يف صفــوف الصحافيــن .كــا أ ّن ازديــاد الناشــطني اإلعالميــن يعنــي زيــادة
الضحايــا بينهــم أيضـاً.
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ومــن األمثلــة علــى ذلــك الديكتاتوريــات العســكرية فــي األرجنتيــن وتشــيلي
حيــث االدعــاء أن تعريــف مــن هــو “العــدو”  182كان صعبـاً .الفــرق بيــن هــذه
األنــواع مــن النزاعــات و“الحــرب علــى اإلرهــاب” هــو أن األخيــرة لديهــا بعـ ٌد
دولــي ونطــاق وتأثيــر عالمييــن .ونحــن فــي الغــرب نميــل إلــى التفكيــر بشــكل
واضــح بمــا يعنيــه خــوض حــرب ضــد اإلرهــاب .فهــو يعنــي وقــف القتــل فــي
أماكــن مثــل باريــس والتفجيــرات العشــوائية فــي كابــول وبغــداد أو الحــوادث
التــي تــم التخطيــط لهــا وتنفيذهــا داخلي ـا ً مثــل الهجــوم علــى “لينــدت كافيــه”
فــي أســتراليا ،أو إطــاق النــار فــي ملهــى ليلــي فــي أورالنــدو فــي الواليــات
المتحــدة .ولكــن ال بــد أن أف ّكــر فــي مــا قالــه لــي بعــض اإلســاميين الذيــن
التقيتهــم فــي الســجن .فـــ “الحــرب علــى اإلرهــاب” بالنســبة إليهــم تعنــي وقــف
غــارات طائــرات االســتطالع علــى مستشــفى فــي أفغانســتان أو حفــات زفــاف
فــي وزيرســتان أو البراميــل المتفجــرة فــي حلــب وطبعـا ً االعتقــاالت العشــوائية
والضــرب والتعذيــب فــي ســجون القاهــرة.
تتعــرض
فــي الحــرب ،تمتــد ســاحة المعركــة إلــى حيــث األفــكار حتــى
ّ
لالضطهــاد وهــذا يشــمل اإلعــام .فمختلــف األطــراف أو الفصائــل تتصــارع
للفــوز بتأييــد الجمهــور .غيــر أنــه فــي النزاعــات األخيــرة ،نــرى بشــكل متزايــد
أن الصحافييــن ال يكتفــون بــأن يكونوا شــهودا ً أو مراســلين في هــذه الصراعات
بــل أصبحنــا ،مــن حيــث التعريــف ،أدوات تســتخدم لخــوض الحــرب نفســها.
وهــذا ليــس مفهومـا ً مجــرداً .فإحــدى الطلقــات األولــى فــي هــذه الحــرب علــى
األفــكار ،جــاءت مــن ســاح الجــو األميركــي الــذي قصــف مكتــب الجزيــرة
فــي كابــول فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر  .183 2011يومهــا ،أعلنــت الواليــات
المتحــدة رســميا ً أن مــا حصــل كان خطــأ ولكــن مــن الصعــب الهــروب مــن
الخالصــة بأنّهــا هاجمــت المكتــب ألنهــا أرادت منــع وصــول الصحافييــن فــي
ـدال مــن مجموعــة عدوانيــة ملموســة ومعـ ّرف
 182مثـ ًـا يف األرجنتــن ،كان العــدو عبــارة عــن مفهــوم أال وهــو «املخ ّربــون» بـ ً
عنهــا ومحــددة جيــدا ً .وكان «قتــال التخريــب» مفهومـاً مألتــه الحكومــة مبحتــوى وفقـاً لتقديرهــا الخــاص .واســتخدم بشــكل
عشــوايئ لتعريــف كل مــا تريــد الحكومــة التخلــص منــه.
 183مــات ولــز« ،الجزيــرة تتهــم الواليــات املتحــدة بقصــف مكتــب كابــول»Al-Jazeera accuses US of bombing its“ ،
 ،”Kabul officeالغارديــان 17 ،ترشيــن الثاين/نوفمــر  .2001تــم االطــاع عــى الرابــط يف  18متوز/يوليــو :2017
https://www.theguardian.com/media/2001/nov/17/warinafghanistan2001.afghanistan
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الخدمــة العربيــة إلــى مصــادر فــي طالبــان والقاعــدة .وبغــض النظــر ع ّمــا
كنــت تف ّكــر فــي الصــواب أو الخطــأ الــذي قــد تقــوم بــه هــذه المجموعــات،
تبقــى الحقيقــة هــي أن الواليــات المتحــدة اســتهدفت مؤسســة إعالميــة ألنهــا
لــم توافــق علــى األفــكار التــي تطرحهــا .هــذا أحــد األمثلــة علــى كيــف يكــون
تطبيــق التقســيم الزائــف “إ ّمــا أن تكونــوا معنــا أو أنتــم مــع اإلرهابييــن”.
علــى الجانــب الثانــي يمكــن رؤيــة الديناميكيــة ذاتهــا .فبعــد أســابيع قليلــة،
أوقفــت طالبــان مجموعــة مــن أربعــة صحافييــن علــى الطريــق مــن باكســتان
إلــى كابــول وقتلتهــم ببســاطة بســبب مــا هــم عليــه وليــس بســبب شــيء فعلــوه.
ـرض
وبعدهــا أعــدم دانيــل بيــرل مراســل “وول ســتريت جورنــال” الــذي تعـ ّ
لحادثــة الخطــف الشــهيرة فــي باكســتان وقطــع رأســه بعــد أشــهر قليلــة .وجــاء
نشــر عمليــة اإلعــدام علــى اإلنترنــت ،بمثابــة أســلوب إعالمــي جديد اســتخدمته
القاعــدة لنشــر رســالتها الخاصــة وهــي أن الذيــن يتحــدون وجهــة نظرهــا حــول
ـيتعرضون لإلعــدام .ومــا بدأتــه
الطريقــة التــي يجــب أن يعمــل بهــا المجتمــع سـ ّ
القاعــدة احترفــه “تنظيــم الدولــة فــي العــراق والشــام” مــع مقاطــع فيديــو اإلعدام
المثيــرة للغثيــان ،واســتعماله اإلعــام االجتماعــي للتعبئــة والترهيــب .فــي هــذه
الحــرب ،أصبــح اإلعــام االجتماعــي ســاحا ً إرهابيـا ً مثلــه مثــل أي قنبلــة.
وبالطبــع فــإن ردة الفعــل البديهيــة األولــى ألي حكومــة وبالتالــي أي مجتمــع
معرض ـا ً للهجــوم  -هــو إغــاق الصفــوف وتقديــم األمــن علــى
ـ يجــد نفســه ّ
كل شــيء آخــر ،وإســكات المنشـقّين والتح ّكــم بالــرأي العــام .ولكــن اليــوم مــع
ـذرع الحكومــات حــول العالــم بـــ “الحــرب على اإلرهــاب” و“األمــن القومي”،
تـ ّ
نجدهــا تح ـ ّد مــن حريــة التعبيــر وتفــرض رقابــة علــى الصحافــة.
وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة التــي قدّمتهــا لجنــة حمايــة الصحافييــن إلــى لجنــة
فــي الكونغــرس األميركــي:
يجرم تشــويه
ـ فــي تونــس ،اقترحــت الحكومــة مشــروع قانون فــي العام ّ 2015
ســمعة الشــرطة أو قــوات األمــن .ويســمح قانــون مكافحــة اإلرهــاب بإنــزال
عقوبــات بالســجن حتــى خمــس ســنوات ألي شــخص أشــاد بعمــل إرهابــي أو
أي شــخص ارتبــط بــه .فهــذه األحــكام واســعة النطــاق والتــي تحاكــي قوانيــن
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فــي دول أخــرى بالمنطقــة تنتهــك حــق الحصــول علــى المعلومــات ونقلهــا
بحريــة وحــق حريــة التعبيــر.
ـ فــي الكاميــرون ،كان الصحافــي المســتقل ســيمون أتيبــا يعــ ّد تقاريــر عــن
حــال النيجيرييــن فــي مخيمــات اللجــوء فــي الكاميــرون وتشــاد حيــث أجــرى
مقابــات مــع أشــخاص فــروا مــن قبضــة “بوكــو حــرام” .وقــد اعتقــل أتيبــا
واتّهــم بالتجســس لصالــح “بوكــو حــرام”.
ـ تمنــح اســتراتيجيات الحكومــة لمكافحــة التشــدد هيئــة تنظيــم البــث فــي
المملكــة المتحــدة “أوفكــوم”  Ofcomســلطة متزايــدة التخــاذ إجــراء ضــد
قنــوات اإلذاعــة التلفزيــون التــي تبــث محتــوى “متشــدداً” .كمــا أنهــا تطلــب
مــن مقدّمــي خدمــات اإلنترنــت القيــام بالمزيــد مــن الجهــد إلزالــة أي
محتــوى متشــدد ومالحقــة مــن ينشــره .وشــهدنا أيضـا ً حــاالت انتهــاك لحريــة
الصحافــة بموجــب تشــريع بريطانــي لمكافحــة اإلرهــاب .ففــي آب/أغســطس
 ،2015اســتخدمت الشــرطة البريطانيــة صالحيــات خاصــة بموجــب “قانــون
اإلرهــاب” لعــام  2000لمصــادرة الحاســوب المحمــول لســيكوندر كرمانــي
مراســل برنامــج “نيــوز نايــت”  Newsnightاإلخبــاري الــذي تعرضــه
“بــي بــي ســي  .”2كمــا اعتــرض “مقــر االتصــاالت الحكوميــة البريطانيــة”
British Government Communications Headquarters
رســائل إلكترونيــة تبادلهــا صحافيــون يعملــون لــدى بعــض مــن كبريــات
وســائل اإلعــام فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة.
ـ فــي روســيا خضعــت “دوشــد”  Dozhd TVالقنــاة المســتقلة الوحيــدة المتبقّية
فــي البــاد لمراجعــة حســابات للتحقــق مــن وجــود أي انتهــاكات لقانــون مكافحة
اإلرهــاب مــن ضمــن انتهــاكات قانونيــة مزعومــة أخــرى ،وهــو مــا اعتبرتــه
لجنــة حمايــة الصحافييــن وجهــات أخــرى هجوم ـا ً مسيّس ـاً .ولكــن محــاوالت
اســتخدام قوانيــن مكافحــة التطــرف لتقييــد األخبــار والتغطيــات اإلخباريــة ليــس
ســع مشــروع قانــون روســي تعريــف التطــرف
جديــداً .ففــي العــام  ،2006و ّ
ليضــم انتقــاد اإلعــام للمســؤولين الحكومييــن.
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تغطية النزاع من مصر :شهادة شخصية
تعــود تجربتــي الشــخصية المباشــرة إلــى تغطيــة األحــداث األخيــرة فــي مصــر.
ففــي ســياق الربيــع العربــي ،اعتقلنــا أنــا وزميــاي المنتجــان محمــد فهمــي
وباهــر محمــد وو ّجهــت لنــا تهــم االنتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة ودعــم منظمــة
إرهابيــة وتمويــل منظمــة إرهابيــة وبــث أخبــار كاذبــة تقـ ّـوض األمــن القومــي.
ـن الواقــع أن كل مــا كنّــا نفعلــه هــو تغطيــة الصــراع السياســي المتك ّ
ولكـ ّ
شــف
بــكل نزاهــة مهنيّــة بمــا يشــمل نقــل مــا اعتقدنــا أنــه دقيــق ومتــوازن .وفــي
حالتنــا كان النقــل المتــوازن لألحــداث يشــمل مقابلــة أعضــاء فــي جماعــة
اإلخــوان المســلمين الذيــن لــم يمــر ســوى شــهرين علــى إزاحتهــم مــن الســلطة
بعــد تشــكيل أول حكومــة منتخبــة ديمقراطيـا ً فــي البــاد .أي بعبــارة أخــرى كنّــا
نتحــدث إلــى المعارضــة.
لذلــك زعــم المحققــون المصريــون بأننــا اســتغلّينا دورنــا كصحافييــن كغطــاء
كمروجيــن لبروباغنــدا اإلخــوان المســلمين .ولكـ ّ
ـن هــذا التوصيــف ال
للعمــل
ّ
يفاجــئ الكثيــر مــن النــاس ال سـيّما أن معظــم النــاس فــي مصــر يرونــه متّســقا ً
مــع الطريقــة التــي تنظــر فيهــا الحكومــة الحاليــة إلــى كيفيــة عمــل معظــم
الصحافييــن.
لــو أنّنــا فعــاً ارتكبنــا بعضــا ً مــن تلــك التّهــم لمــا كنــت اعترضــت علــى
االعتقــال .أي لــو أننــا فع ـاً نشــرنا أخبــارا ً كاذبــة مث ـاً أو كنّــا فع ـاً أعضــاء
فــي منظمــة إرهابيــة .ولكــن لــم يق ـدّم االدعــاء فــي أي مرحلــة مــن مراحــل
ي شــيء لتأكيــد التهــم .ومجــددا ً لــم يكــن ك ّل ذلــك بســبب شــيء
المحاكمــة أ ّ
فعلنــاه بــل بســبب األفــكار التــي كنّــا متّهميــن بنقلهــا.
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مــن اليســار إلــى اليميــن ،المنتــج باهــر محمــد والصحفــي الســابق فــي الجزيــرة محمــد فهمي والمراســل
بيتــر غريســتي فــي المحكمــة .الصــورة مــن “الجزيرة”.

الصورة من “الجزيرة”.

يجــرم
واســتمرت مصــر علــى هــذا المنــوال إلــى أن صــدر تشــريع جديــد
ّ
ّ
نشــر أي شــيء يتناقــض مــع الروايــة الرســمية ألي حــادث إرهابــي .فــإذا
تحققــت مــن الوقائــع واكتشــفت أن الحكومــة تحــاول إخفــاء بعــض الحقائــق
ـرم بأكثــر مــن  50ألــف دوالر
غيــر المناســبة ونشــرت مــا اكتشــفته ،فقــد تغـ ّ
أميركــي.
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ولكــن مــع بــدء تك ّ
شــف الحقائــق فــي قضيتنــا ،بــدأت موجــة هائلــة مــن الدعــم
االســتثنائي لنــا علــى يــد زمالئنــا فــي المهنــة بينهــم بعــض مــن أشــرس
خصومنــا .ووقــف مئــات األشــخاص مــن منظمــات مثــل “ســي إن إن” و“بــي
بــي ســي” بأفــواه مغلقــة بشــريط الصــق حامليــن الفتــات كتــب عليهــا “الحريــة
لفريــق الجزيــرة”.

حملة عالمية إلطالق سراح موظفي “الجزيرة” .الصورة من “الجزيرة”.

ـرك الجمهــور لدعمنــا ،أوالً بالمئــات ثــم بــاآلالف ثــم بالمالييــن وحتى
بعدهــا تحـ ّ
بمئــات المالييــن .وحصــل وســم ( #FreeAJStaffالحريــة لفريــق الجزيــرة)
علــى حوالــي ثالثــة مليــارات مشــاركة علــى تويتــر وهــو رقــم اســتثنائي بــكل
المقاييــس .وتاليــاً ،جــاء دور السياســيين الذيــن اصطفــوا وراءنــا بإجمــاع
اســتثنائي أيض ـا ً وهــو أمــر نــادر هــذه األيــام .184
النزاهة المهنيّة كدرعك األقوى
فــي هــذه األجــواء الجديــدة ،كيــف يجــب أن يكــون ردّنــا؟ مــا هــي الطريقــة
األســرع لحمايــة أنفســنا وأداء عملنــا بنزاهــة ومهنيّــة؟ رد الفعــل المغــري
هــو بالطبــع االستســام للضغــط مــن الجانبيــن وتــرك الســاحة للمتحاربيــن
 184دومينيــكا ليــم «#الحريــة لفريــق «الجزيــرة» :يــوم عاملــي للتحــ ّرك»،”FreeAJStaff: A global day of action#“ ،
«الجزيــرة»  27شــباط/فرباير  .2014تــم االطــاع عــى الرابــط يف  18متــوز :2017
http://america.aljazeera.com/articles/2014/2/26/free-aj-staff.html
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موظفو الجزيرة يحتجّون داخل قناة الجزيرة اإلنجليزية .الصورة من “الجزيرة”.

واالعتمــاد علــى كل مــا تطلعنــا عليــه القنــوات الرســمية .فببســاطة مــن الســهل
االقتبــاس مــن طــرف أو آخــر مــن دون محاولــة الوصــول إلــى الحقيقــة.
ويمكننــا أن نمنــح الهــواء للسياســيين مــن دون أن نجادلهــم بحجــة أننــا “نقــوم
بعملنــا” عبــر نقــل مــا يقولونــه.
هكــذا نصبــح حرفيـا ً “الوســيط” أي الوســيلة التــي ينقــل بهــا اآلخــرون رســالتهم
ولكــن ذلــك ال يجعلنــا أفضــل مــن اإلعــام االجتماعــي حيــث نلعــب دور مكبّــر
والمحرفــة لآلخريــن .وهــذا يعطــي شــعورا ً
صــوت للتصريحــات الكاذبــة
َّ
باألمــان ألنــه ال يغضــب أحـ ٌد منّــا ولكــن هــذه ليســت صحافــة جيّــدة .وتجربتنــا
فــي مصــر تؤكــد أن هــذا األســلوب ليــس آمنـا ً كمــا يبــدو .ففــي النهايــة ،درعنــا
األكبــر كمراســلين ـ وهــو فــي الواقــع الوحيــد ـ هــو نزاهتنــا المهنيــة.
فــي الخالصــة ،إن الدعــم الواســع الــذي حصلنــا عليــه أُثنــاء المحاكمــة جــاء
نتيجــة إدراك الجميــع أننــا كنّــا دائم ـا ً أوفيــاء ألعلــى المعاييــر األخالقيــة ليــس
فــي تغطيتنــا لمصــر فحســب بــل أيضـا ً طيلــة مســيرتنا .فلــو ّ
أن أيـا ً منّــا ارتكــب
ي ســقطة فــي الماضــي ،ولــو أننــا استســلمنا بطريقــة مــا ونشــرنا تقاريــر
أ ّ
منحــازة أو غيــر دقيقــة ،لــكان منتقدونــا فــي مصــر اســتخدموها ضدّنــا ولمــا
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كان أحــد ،ســواء زمالؤنــا أو الجمهــور أو السياســيون ،لديــه ثقــة بنزاهتنــا
المهنيــة ،ولكانــوا بــدأوا يتســاءلون ع ّمــا إذا كانــت االدعــاءات صحيحــة .ولــكان
الدعــم الــذي حظينــا بــه تالشــى ولكنّــا مــا زلنــا فــي الســجن.
ورغــم المواقــف الســلبية مــن الصحافــة واإلعــام بشــكل عــام ،مــا زال ثمــة
فهــم بيــن الجمهــور بــأن مــا نفعلــه فــي الواقــع أساســي جــدا ً لكيفيــة عمــل
مجتمعاتنــا .فهــم يعلمــون وأنتــم تعلمــون أنــه رغــم كل االنتقــاد الــذي يطــال
اإلعــام ،فــإن الديمقراطيــة لــن تأخــذ مجراهــا إالّ إذا حصــل تبــادل حــر لألفكار
والمعلومــات وبوجــود رقيــب يتتبّــع الذيــن يتخــذون القــرارات باســمنا .دعمنــا
ـر بــه علــى المســتوى الشــخصي ولكنّهــم
النــاس جزئيـا ً ألنهــم غضبــوا ممــا نمـ ّ
رفعــوا الصــوت ألنهــم اعترفــوا وآمنــوا بأهميــة القيــم التــي نمثّلهــا أي حريــة
التعبيــر وحريــة الصحافــة وحكــم القانــون فــي مجتمــع يعمــل بشــكل ســليم.
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الفصل الثالث عشر
اإلدارة السليمة في المؤسسات اإلعالمية
أيدن وايت
قــد تكــون التغطيــة الصحافيــة مــن قلــب المعــارك أو تغطيــة المآســي والخــراب
بعــد الكــوارث اإلنســانية محفوفــة بالمخاطــر .ولكــن كل ذلــك ســيكون أقــل
خطــورة إذا اســتع ّد اإلعالميــون جيــدا ً للمه ّمــة .فــكل العامليــن فــي اإلعــام
اإلخبــاري عليهــم واجــب الحــذر ،فلــو حصل مكــروه يتح ّمل اإلعالم المســؤولية
ال ســيما إذا أصيــب أشــخاص أو قتلــوا .لذلــك عليهــم أن يســتعدّوا بشــكل جيــد
للتحديــات التــي تنطــوي عليهــا التغطيــة الخطــرة وذلــك عبــر إرســاء أنظمــة
داخليــة مــن اإلدارة الســليمة وإدارة التحريــر التــي تضــع الســامة فــي صلــب
أولوياتهــا ،وعبــر احتــرام الصحافييــن الميدانييــن لألخالقيــات الصحافيــة.
غنــي عــن القــول إن أي صحافــي مكلّــف بمهمة خطــرة عليه أن يقــوم بواجباته:
حــزم المع ـدّات المناســبة ،تنبيــه جهــات االتصــال الموثــوق بهــا فــي الميــدان،
وتكويــن خلفيــة وافيــة عــن الوضــع السياســي والثقافــي فضــاً عــن اإللمــام
بالقوانيــن المحليــة والقانــون اإلنســاني الدولــي ،كمــا ذُكــر فــي الفصليــن األول
والثانــي مــن هــذا الكتــاب مــن خــال تجــارب زمــاء صحافييــن والــدروس
التــي تعلّموهــا.
علــى الصحافييــن االســتعداد جســديا ً وعقليــا ً ببعــض المعرفــة باإلســعافات
األوليــة والخضــوع علــى األقــل لــدورة تدريبيــة واحــدة للتعامــل مــع الظــروف
نصــر علــى ذلــك دائمــا ً ألن
التــي قــد تواجههــم فــي بيئــات النــزاع .ونحــن
ّ
العديــد مــن الصحافييــن لألســف ال يفعلــون ذلــك .فغالبـا ً ال يتجهــز الصحافيــون
بشــكل مالئــم للمهــام الخطــرة وقــد يقومــون بمخاطــرات غيــر مقبولــة
ويعرضــون حياتهــم وحيــاة مــن حولهــم للخطــر .ويعمــل البعــض مــن دون أي
ّ
تأميــن صحــي أو مــن دون عقــد عمــل واضــح أو مــن دون تكليــف مــن وســيلة
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إعالميــة مســؤولة .كمــا أن البعــض يســافر إلــى مناطــق ســاخنة مــن دون أي
فهــم ج ـدّي لمــا ينتظــره هنــاك .وباإلجمــال ،فــإن مــن خضعــوا لتدريــب علــى
الحفــاظ علــى الســامة هــم أقلّيــة فقــط.
مــن الضــروري جــدا ً عــدم التشــجيع علــى هــذه الممارســات ولكــن حيــن
تكــون ميزانيــات غــرف األخبــار قليلــة ،قــد تلجــأ بعــض وســائل اإلعــام غيــر
المســؤولة إلــى تقليــل اإلنفــاق علــى ســامة موظفيهــا لتوفيــر المــال .لذلــك نجــد
الصحافييــن يضطــرون بشــكل متزايــد لالنتبــاه إلــى أنفســهم.
كمــا أن الوضــع يصبــح أصعــب فــي مواجهــة المنافســة اإلعالميــة .فاندفــاع
الصحافييــن ليكونــوا الســبّاقين إلــى إجــراء تغطيــة خاصــة ألحــداث عنــف
مث ـاً تجعلهــم يقدمــون علــى المزيــد مــن المخاطــرات .وحتــى أفضــل وســائل
ـض النظــر أحيان ـا ً عــن ســلوك ينتهــك القواعــد إذا كان يقــود
اإلعــام قــد تغـ ّ
إلــى الحصــول علــى لقطــات مهمــة وحصريــة .وبالطبــع ال توجــد ضمانــات
للســامة ،فالحــوادث تحصــل وحيــن ينهمــر الرصــاص أو تثــور الحشــود،
ـرض لــأذى ،ولكــن بوســع اإلعــام والعامليــن فيــه الحـ ّد
ي كان أن يتعـ ّ
يمكــن أل ّ
مــن التهديــدات التــي قــد تلحــق بهــم.
انطالقــا ً مــن كل مــا ســبق ،وضعــت “شــبكة الصحافــة األخالقيــة” EJN
اإلرشــادات التاليــة التــي اســتلهمتها مــن تجــارب ونصائــح عامليــن فــي قطــاع
اإلعــام علــى مــدار الســنوات الثالثيــن الماضيــة ومــن منظمــات مثــل “معهــد
الســامة اإلخباريــة الدولــي”  INSIو“االتحــاد الدولــي للصحافييــن” .185 IFJ
وتشــمل هــذه اإلرشــادات بعــض االقتراحــات لمســاعدة وســائل اإلعــام فــي
تقليــص المخاطــر التــي تواجــه موظفيهــا .ولكنّهــا ليســت شــاملة ،لذلــك يجــدر
ضــر أنظمتهــا الخاصــة للســامة بنــاء علــى أهدافهــا إالّ أنــه
بالمؤسســات أن تح ّ
فــي جميــع األحــوال يجــب أن تتضمــن السياســات الخاصــة بالســامة مــا يلــي:
« 185معهــد الســامة اإلخباريــة الــدويل»« ،دليــل الســامة»  .2017 ،INSI Safety Codeتــم االطــاع عــى الرابــط يف  18متــوز/
يوليــو http://www.newssafety.org/about-insi/insi-safety-code/ and http://ifj-safety.org/en/contents/international- :2017
code-of-practice-for-the-safe-conduct-of-journalism
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• توجيــه المــدراء اإلعالمييــن إلــى الخطــوات التــي يحتاجــون إلــى اتخاذهــا
إلتاحــة ظــروف العمــل اآلمنــة لممارســة الصحافــة.
• قائمــة تتضمــن مــا هــو مطلــوب مــن المحرريــن المســؤولين عــن التكليفــات
لضمــان حصولهــم علــى القصــة الصحافيــة مــن دون أن يض ّحــي المراســلون
بســامتهم.
• الحــد األدنــى مــن المعاييــر للعمــل مــع المنســقين المحلييــن وموظفــي الدعــم
فــي الميــدان.
• نصائــح لجميــع العامليــن علــى جميــع المســتويات حــول الســلوك األخالقــي
وبشــكل خــاص حــول كيفيــة التعامــل مــع البروباغنــدا وخطــاب الكراهيــة
والتحريــض علــى العنــف ال ســيما فــي ظــروف الحــرب.

البداية مع مراجعة داخلية لشروط السالمة
صحيــ ٌح أن المؤسســات اإلعالميــة الكبيــرة تمتلــك أقســاما ً للمــوارد البشــرية
إلدارة شــؤون الموظفيــن ،إال أن لــدى معظــم وســائل اإلعــام اليــوم عمليــات
صغيــرة أو متوســطة الحجــم وجميعهــا بميزانيــات مقلّصــة .وغالبـا ً مــا ّ
توظــف
هــذه المؤسســات أشــخاصا ً بعقــود مرنــة أو قصيــرة األجــل ولكــن ذلــك ال يبــرر
عــدم ضمــان حصــول جميــع مــن هــم عرضــة للخطــر علــى الحمايــة التــي
يحتاجــون إليهــا للعمــل بأمــان.
لذلــك يجــب علــى وســائل اإلعــام أن تجــري مراجعــة ســنوية لحاجــات
الســامة لديهــا والتــي تحــدد مــا هــي المخاطــر التــي يواجههــا موظفوهــا
وحاجاتهــا مــن مع ـدّات وتجهيــزات الســامة وتدريــب الموظفيــن .ويجــب أن
ترســي هــذه المراجعــة معاييــر أساســية لموظفيهــا مــن جهــة التأميــن والتدريــب
والتجهيــز .وال يجــب أن تنحصــر المراجعــة بالمكتــب الرئيســي بــل أيضــا ً
بالمكاتــب الخارجيــة لفحــص قدرتهــا وأدائهــا.
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ومــن المفتــرض أن تتــم مراجعــة أعــداد الموظفيــن (بمــن فيهــم المســتقلون)
المعرضيــن للخطــر وتدقــق فــي أداء الشــركة وقدرتهــا فــي المجــاالت التاليــة:
ّ
• تأمين التدريب والحماية األمنية.
ّ
المعرضين للخطر.
للموظفين
• توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة
ّ
• إجــراءات أخــرى تتعلــق بالتعليــم والتدريــب وتقديم المشــورة والوقايــة وإدارة
المخاطــر التــي تغطــي األمــراض الخطيــرة والظــروف األخــرى المســببة
لإلجهــاد إضافــة إلــى االعتــداءات الجســدية.
• إجراءات خاصة لدعم الموظفات.
• تغطيــة مواضيــع تتعلــق بالصحــة والســامة فــي االتفاقــات الرســمية مــع
االتحــادات التجاريــة والنقابــات الصحافيــة.
• االنخــراط فــي أنشــطة مرتبطــة بالســامة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي
مــن بينهــا “معهــد الســامة اإلخباريــة الدولــي”.

اإلدارة اإلعالمية
صحيــح أن المــدراء اإلعالمييــن قــد ال يتواجــدون شــخصيا ً فــي الميــدان إالّ
أن عليهــم أن يطـ ّـوروا أنظمــة داخليــة لــإدارة تعــزز الوعــي حيــال المخاطــر
المحتملــة التــي قــد يواجههــا الموظفــون وطــرق التعامــل مــع أيــة أزمــة أمنيــة
فــي حــال حدوثهــا.
وســيضمن المســؤولون اإلداريــون فــي وســائل اإلعــام بشــكل خــاص أن
تحافــظ المؤسســة علــى النزاهــة المهنيــة لعملهــا التحريــري مــن خــال عــدم
الســماح بــأي شــكل مــن أشــكال االنحيــاز السياســي فــي تقاريرهــا أو التأثّــر
بنفــوذ سياســي مــن أي جهــة مــن جهــات النــزاع.
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ســيطورون نظامــا ً للصحــة والســامة يحمــي جميــع
فالمــدراء الجيّــدون
ّ
الموظفيــن ويعتــرف بــأن الصحافييــن واألشــخاص العامليــن معهــم
يواجهــون مشــاكل خاصــة تتطلّــب انتباه ـا ً خاص ـاً .ويجــب أن يضمنــوا أنهــم
والمحرريــن المســؤولين عــن توزيــع التكليفــات والتنفيذييــن داخــل غــرف
األخبــار والصحافييــن الميدانييــن ،علــى ّ
اطــاع علــى السياســات والقوانيــن
المرتبطــة بســامتهم ،بمــا فــي ذلــك خطــة عمــل األمــم المتحــدة بشــأن ســامة
الصحافييــن 186وعناصــر فــي القانــون اإلنســاني الدولــي  187تؤمــن الحمايــة
للصحافييــن.
كذلــك يجــدر بالمــدراء أن يضمنــوا إيــاء انتبــاه خــاص للمســائل المتعلقــة
بالجنــدر أثنــاء تطبيــق شــروط الســامة .فقــد أظهــرت أبحــاث جــرت مؤخــرا ً
أن ثمــة حاجــة مل ّحــة إلــى إيــاء انتبــاه خــاص بالتحديــات التــي تواجــه النســاء
تعرض
اللواتــي يكلّفــن بمهــام خطــرة  .188فــي الخالصــة يجــب أن يكون خطــر ّ
ـرش والتن ّمــر والترهيــب جــزءا ً مــن اســتراتيجيات الســامة
الصحافيــات للتحـ ّ
189
فــي أيــة مؤسســة .
يجــب أن تشــكل هــذه المســألة ومســائل أخــرى جــزءا ً مــن البرنامــج الداخلــي
صلــة ونصائــح لجميــع
لمعلومــات الســامة الــذي يتضمــن إرشــادات مف ّ
الموظفيــن .ويجــب أن تســتند هــذه المعلومــات إلــى تجــارب المراســلين
والمحرريــن الذيــن يعملــون فــي الميــدان .وبالفعــل وضعــت بعــض الشــركات
كتيّبــات داخليــة تتضمــن معلومــات مفيــدة لموظفيهــا.
 186األمــم املتحــدة« ،خطــة عمــل األمــم املتحــدة بشــأن ســامة الصحافيــن ومســألة اإلفــات مــن العقــاب»United Nations, ،
 12 ،“Un Plan Of Action On The Safety Of Journalists And The Issue Of Impunityنيســان/أبريل  .2012تــم
االطــاع عــى الرابــط يف  18متوز/يوليــو http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/ :2017
pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_EN_UN-Logo.pdf
 187اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر« ،كيــف يحمــي القانــون الــدويل اإلنســاين الصحافيــن يف حــاالت النـزاع املســلح؟» How
 27 ،?does international humanitarian law protect journalists in armed-conflict situationsمتــوز  .2010تــم
االطــاع عــى الرابــط يف  18متوز/يوليــو :2017
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/protection-journalists-interview-270710.htm

« 188املؤسســة اإلعالميــة الدوليــة للمــرأة»« ،ســامة الصحــايف»  .2017 ،Journalist Safetyتــم االطــاع عــى الرابــط يف  18متــوز/
يوليو /https://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety :2017
 189املؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأة ،2017 ،املرجع نفسه.
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بعض اإلرشادات يجب أن تشدد على:
• أن تكــون العمليــات الميدانيــة للشــركة (المكاتــب الفرعيــة والخارجية) مالئمة
للغــرض التــي وضعــت مــن أجلهــا مــع قــدرة علــى تنفيــذ تدابيــر طارئــة فــي
حــال وقــوع إصابــة أو وفــاة أو غيرهــا مــن األزمــات التــي تهــدد الحيــاة.
• أن يحصــل جميــع الموظفيــن أو الصحافييــن المســتقلين أو المنســقين
والمســاعدين فــي الميــدان علــى التدريــب المناســب علــى الســامة وأن ّ
يطلعــوا
علــى سياســة الشــركة الخاصــة بالســامة قبــل أن يتــم تكليفهــم بمهمــة ميدانيــة.
وقــد يكــون مــن المفيــد أيضـا ً إعــداد “كتيّــب للمنســق اإلعالمــي” مو ّجــه يضــع
الخطــوط العريضــة لسياســة الشــركة واإلرشــاد للموظفيــن بعقــود قصيــرة
األجــل.
• أن يخضــع الموظفــون األكثــر عرضــة للخطــر (الذيــن يســافرون إلــى مناطق
النــزاع مثـاً) لفحــص طبــي ،ويحصلــوا علــى اإلرشــاد النفســي الدائــم لضمــان
أن يكونــوا مســتعدين للمهــام الموكلــة إليهــم.
يــزود جميــع الموظفيــن وموظفــي الدعــم بالمعــدات المناســبة للمهمــة
• أن
ّ
الموكلــة إليهــم مــن بينهــا أجهــزة االتصــاالت (الهواتــف واالتصــال باألقمــار
االصطناعيــة عنــد الضــرورة) فضــا عــن الســترات الواقيــة والخــوذات
والوثائــق األساســية التــي توضــح هويتهــم ودورهــم ومســؤولياتهم.
• أن التأميــن علــى الحيــاة والتغطيــة الصحيــة شــرط أساســي لجميــع الموظفيــن
والمســتقلّين ويجــب أن يشــمل موظفــي الدعــم فــي الميــدان.
• أن يخضــع الموظفــون العائــدون مــن مهــام أو أحــداث خطــرة حيــث كانــوا
عرضــة للصدمــات واإلجهــاد ،بشــكل منهجــي وإلزامــي لعمليــة اســتخالص
معلومــات لمعرفــة مــا إذا كان الشــخص بحاجــة إلرشــاد نفســي شــخصي
وســري.
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المحررون المسؤولون عن التكليفات ومدراء غرف األخبار
المحــررون والتنفيذيــون فــي غــرف األخبــار مســؤولون بشــكل أساســي عــن
تطبيــق سياســة الســامة فــي الشــركة .لذلــك عليهــم ضمــان أن يوازنــوا فــي
عملهــم اليومــي بشــكل حــذر بيــن األهــداف التحريريــة والمهنيــة والحاجــة إلــى
مدربيــن علــى تحديد اإلجهــاد والصدمات
حمايــة الموظفيــن .ويجــب أن يكونــوا ّ
التــي قــد تهــدد رفــاه الموظــف الــذي يعمــل تحــت إدارتهــم.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يضمنوا:
• أن يتــم إبــاغ جميــع الموظفيــن وموظفــي الدعــم بأنــه مــن غيــر المقبــول
أن يخوضــوا مخاطــرات غيــر مبــررة فــي ســبيل اللحــاق بقصــة صحافيــة أو
صــورة .يجــب أن تكــون األولويــة لســامتهم دائم ـا ً قبــل الســبق الصحافــي.
• أن يكــون الموظفــون أو المســتقلّون المنتشــرون فــي مناطــق خطــرة أو
الموكلــون بالتغطيــة مــن مناطــق خطــرة ،علــى علــم تــام بالمخاطــر المحتملــة،
وأن يكونــوا قادريــن علــى رفــض أي تكليــف بســبب وجــود خطــر محتمــل دون
الخــوف مــن العواقــب.
• أن تكــون اإلدارة مســؤولة عــن مراقبــة التكليفــات الخطــرة بشــكل دقيــق وأن
تضمــن أن يرفــع جميــع الموظفيــن تقاريــر بشــكل دوري إلــى رؤســائهم حــول
الوضــع األمنــي حيــث هــم.
• أنــه فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه احتــرام الحاجــة إلــى أن يكــون الصحافيــون
علــى األرض هــم مــن يملــي التوجيهــات نظــرا ً إلــى أنهــم أفضــل مــن يحكــم
علــى الظــروف الميدانيــة ،يجــب أن تكــون اإلدارة التحريريــة مســتعدة عندمــا
يكــون الوضــع مناســبا ً لتوجيــه موظفيهــا والمتعاقديــن المســتقلّين باالنســحاب
إلــى مواقــع آمنــة فــي حــال أصبحــت ســامتهم فــي خطــر.
• أن تعطــي الشــركات تكليفــات فقــط ألشــخاص تعرفهــم أو تــم التحقــق مــن
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قدرتهــم المهنيــة علــى أداء أي مهــام تشــمل القيــام بتكليفــات قــد تنطــوي علــى
مخاطــر محتملــة.

سلة األخالقية
المرا َ
الصحافيــون الذيــن يــؤدون عملهــم بشــكل أخالقي ومســؤول يزيــدون حظوظهم
صــدون انتهــاك القواعــد األخالقية
بــأن يكونــوا بأمــان أكثــر مــن أولئــك الذين يتق ّ
بقصــد المبالغــة أو اإلثارة.
ســلة الصحافيــة حدودهــا
ومــن المهــم بشــكل خــاص ضمــان أالّ تتجــاوز المرا َ
صــب أو الكراهيــة الشــديدة
نحــو البروباغنــدا وأن تصبــح وســيطا ً ينقــل التع ّ
اللذيــن مــن شــأنهما أن يزيــدا مــن مســتويات العنــف.
لذلــك مــن األفضــل أن يلتــزم الصحافيــون بشــدة بأطــر العمــل األخالقــي أثنــاء
ممارســتهم الصحافــة ،وااللتــزام بالحقائــق وتفــادي الشــائعات والتك ّهنــات
وإظهــار اإلنســانية واالحتــرام تجــاه ضحايــا العنــف ،وكذلــك تفــادي االنحيــاز
لطــرف دون آخــر واالبتعــاد كليــا ً عــن جميــع أشــكال خطابــات الكراهيــة
المصممــة إلثــارة المزيــد مــن العنــف .وعليهــم أيض ـا ً أن يصححــوا األخطــاء
التــي يرتكبونهــا حــال تكشــفها.
على المحررين الذين ّ
يوزعون التكليفات أن يضمنوا:
• ّ
أن يتــم التحقــق مــن جميــع المــواد المقدّمــة مــن مناطــق النــزاع أو مــن
األحــداث الصادمــة بالكامــل ودعمهــا قبــل النشــر ،وعــدم اللجــوء إلــى اإلثــارة
تعــرض المراســلين أو الفريــق الميدانــي للخطــر.
بــأي طريقــة قــد
ّ
• أالّ يعطــي نمــط التغطيــة تصـ ّـورا ً بوجــود تحيّــز تحريــري ســواء كان سياســيا ً
أو اســتراتيجيا ً ال ســيّما إذا كان ذلــك ســيقود إلــى اســتهداف فريــق مراســلي
الشــركة علــى األرض.
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يمكــن للصحافييــن والمحرريــن تخفيــف تأثيــر خطــاب التعصــب والكراهيــة
عبــر تحـدّي البيانــات الشــائنة للسياســيين ،والتحقــق مــن صحــة جميــع ادعاءات
الوقائــع وتفــادي اســتخدام صــور تظهــر العنــف والوحشــية بشــكل واضــح،
وضمــان أن تكــون التغطيــة شــاملة لجميــع األصــوات الشــرعية فــي أي نــزاع.
وبالفعــل وضعــت شــبكة الصحافــة األخالقيــة أداة مفيــدة جــدا ً تتمثــل باختبــار
مــن خمــس نقــاط لخطــاب الكراهيــة الــذي بإمــكان الصحافييــن والمحرريــن
اســتخدامه ليســاعدهم فــي اتخــاذ قــرار حــول كيفيــة التعامــل مــع البيانــات
المثيــرة للجــدل والخطــاب التحريضــي .190
ومــن شــأن تطبيــق هــذه اإلرشــادات والمعاييــر األخالقيــة أن تســاعد اإلعــام
فــي تطويــر ثقافــة للســامة فــي اإلدارة وفــي غــرف األخبــار وعملياتهــا .كمــا
ســيضمن أن يــؤدي اإلعــام والصحافــة األخالقيــة دورا ً إيجابي ـا ً فــي مســاعدة
المجتمعــات التــي تخــوض حروب ـا ً فــي التراجــع عــن العنــف.
صحيــح أن مهمــة الصحافــة ليســت إحــال الســام وأن هــذه مســؤولية جهــات
أخــرى ال ســيما السياســيين وقــادة المجتمعــات ،إالّ أن الصحافــة الجيــدة كفيلــة
بــأن ترســي فهم ـا ً لجــذور النــزاع ويمكنهــا أن تق ـدّم فرصــة للحــوار الــذي قــد
يقــود إلــى تغييــر إيجابــي.

« 190شــبكة الصحافــة األخالقيــة»« ،خطــاب الكراهيــة»  .2017 ،Hate Speechتــم االطــاع عــى الرابــط يف  18يوليــو :2017
http://ethicaljournalismnetwork.org/en/contents/hate-speech-a-five-point-test-for-journalists
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