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الكتّاب
نعــرف بــكل كاتــب كمــا يليــق بــه .بســيرته التــي ال يمكــن محوهــا،
اعتدنــا هنــا أن
ّ
وصوتــه الــذي ال يمكــن إســكاته .لكــن جبنــا -علــى الحقيقــة  -ألن الخــوف جاثــم فــي
مــكان مــا ،والحريــة مطــاردة .المالحقــة مســتمرة مــن األمــن أو المجتمــع أو حتــى مــن
الصحافــة نفســها .توارينــا جميعــا خلــف أســماء مســتعارة وتنكرنــا لهوياتنــا .هــل اقترفنــا
جريمــة مــا؟ نعــم إن شــئت ،وطمســنا كل األدلــة ألن ثمــة مــن ســيتقصى عــن صاحــب
القصــة ،ومكانهــا ،وتاريخهــا ،وســيضع دائــرة مشــتبهين كبيــرة ألن مــا يعنيــه ليــس
وجــود مــن يشــير إلــى مواضــع الخطــأ والفســاد ،وإنمــا وجــود تســريب مــا فــي الحريــة
التــي نتنفســها ،ويجــب غلــق الثقــب بإحــكام.
هــل انقلبنــا علــى أعــراف المهنــة؟ نعــم إن شــئت مــرة أخــرى .مبرراتنــا مشــروعة
وربمــا مقنعــة :اإلفــات مــن العقــاب وتفويــت الفرصــة علــى مــن يحصــون أنفاســنا،
وفــوق ذلــك  -وهــذا هــو األهــم  -االحتفــاء بيــوم حريتنــا العالمــي ولــو بأســماء مســتعارة.
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مقدمة
فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي ،كان غســان كنفانــي يشــق خطواتــه األولــى فــي
مجــال الصحافــة ،لكنــه اختــار أن يختفــي وراء اســم “أبــو العــز” فــي بيئة عربيــة مدموغة
بتقديــس “القوميــة” و“الضبــاط األحــرار” .مضــت األيــام ،وصــار صاحــب “رجــال فــي
الشــمس” ،صحافيــا مشــهورا يوقــع مقاالتــه الالذعــة ضــد االحتــال الصهيونــي باســمه،
قبــل أن يتحــول جســده إلــى أشــاء :لقــد دفــع ضريبــة “أن تكتــب باســمك الحقيقــي”.
قديمــا لجــأ ابــن المقفــع إلــى اســتنطاق الحيوانــات ليتكلــم عــن فســاد الحــكام واســتعباد
الرعيــة ،كانــت وســيلته الوحيــدة ليفلــت مــن المقصلــة ،ربمــا ألهمــت هــذه الحيلــة
“المناضليــن الصحافييــن” زمــن احتــدام الصــراع بيــن قوى المجتمــع واألنظمة السياســية،
حيــث اختفــى الكثيــر منهــم خلــف أســماء مســتعارة لمراوغــة بطــش األجهــزة األمنيــة،
وكان أن التصقــت هاتــه األســماء بهــم مــدى الحيــاة.
ورغــم كل التحــوالت التــي شــهدها العالــم العربــي ،فــإن ثقافــة األســماء المســتعارة
اســتمرت لكــن بهواجــس جديــدة بعيــدة عــن الرقابــة األمنيــة مثــل عــادات المجتمــع
وتقاليــده وســطوة رجــال المــال واألعمــال.
إنهــا لعبــة ال تخلــو مــن مخاطــرة ،فحتــى أن تتدثــر باســم مســتعار متحلــل مــن الرقابــة
صــار مخيفــا فــي بلــدان تكــون فيهــا الخطــوط الحمــراء مالزمــة لعمــل الصحافــي داخــل
غــرف التحريــر.
األنظمــة التــي تســتند إلــى ترســانة قانونيــة معاديــة للحريــة وقــادرة علــى تكييــف التهــم
بعيــدا عــن قوانيــن الصحافــة ،رســمت لنفســها حــدودا ال يمكــن االقتــراب منهــا ،فتجــد
الصحافييــن يوظفــون مصطلحــات فضفاضــة وعامــة للتحايــل علــى مقــص الرقيــب ،مثــل
اســتعمال كلمــة “الدولــة” بــدال مــن كلمــة “الزعيــم” ،أو توظيــف عبــارة “مواجهــات بيــن
األمــن والمحتجيــن” عوضــا عــن “التدخــل العنيــف لقــوات األمــن ضــد المتظاهريــن”،
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أو نجــد فــي موضــع آخــر اســتخدام كلمــة “األحــزاب اإلداريــة” محــل “األحــزاب التــي
صنعتهــا الدولــة” .وفــي أنظمــة أكثــر تشــددا يطغــى “الفعــل المبنــي للمجهــول” علــى
تغطيــات الصحافييــن ،حتــى ال يبــدو الزعمــاء والمســؤولون وكأنهــم فــي قفــص االتهــام.
وتبــرز الرقابــة الذاتيــة كشــكل جديــد وفعــال لتوســيع دائــرة المحرمــات .هكــذا تدفــع
األحــكام القضائيــة والمالحقــات واســتهداف الحيــاة الخاصــة الصحافييــن إلــى امتــاك
“جهــاز استشــعار” ذاتــي ،يمنعهــم مــن الخــوض في قضايــا الفســاد السياســي واالقتصادي
واالســتيالء علــى الثــروات وقمــع الحريــات والتدخــل فــي القضــاء ،ألن النهايــة معروفــة؛
إمــا الســجن أو المضايقــة مــدى الحيــاة.
وعلــى هــذا النحــو ،ســجن صحافيــون دون محاكمــة ،لمجــرد أنهــم تجــرؤوا علــى انتقــاد
أداء الزعمــاء السياســيين ،كمــا يحــدث كل يــوم فــي مصــر ،بيــد أن تلــك األنظمــة لــم
تعــد تكتفــي بالحبــس فحســب ،إذ انتقلــت إلــى الطــرق األكثــر فتــكا وصــل حــد اغتيــال
الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي الــذي لــم يظهــر أثــر لجثتــه إلــى اليــوم ،بينمــا
يالحــق صحافيــون آخــرون بتهــم جنائيــة ثقيلــة ،تتكفــل النيابــة العامــة بتكييفهــا حســبما
يســمح بــه المقــام.
أشــكال التضييــق علــى عمــل الصحافييــن فــي العالــم العربــي ال تتصــل برقابــة األنظمــة
فحســب ،فالمثــل الفرنســي القائــل“ :لــك حريــة أن تكتــب مــا شــئت شــريطة أال تزعــج
المعلنيــن” يــكاد ينطبــق علــى حــال الصحافــة العربيــة العاجــزة عــن تأســيس نمــوذج
اقتصــادي مســتقل.
للمعلنيــن عالقــة وثيقــة بالكثيــر مــن األنظمــة ،تدفعهــا إلــى إغــاق صنابيــر اإلعالنــات
إذا أثــارت الصحافــة مواضيــع مــن قبيــل تشــابك المصالــح االقتصاديــة والسياســية ،أو
تســمين أربــاح الشــركات بطــرق غيــر قانونيــة .ال يمكــن أن نغفــل أيضــا  -ونحــن نتحــدث
عــن تحديــات العمــل الصحافــي  -عــن الضغــوط التــي تنتمــي إلــى صميــم الممارســة
اليوميــة؛ كالحجــر علــى آراء الصحافييــن وتســلط المديريــن والتمييــز ضــد النســاء فــي
غــرف التحريــر ...إلــخ.
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فكــرة الكتــاب تنطلــق مــن أن يتخلــص الصحافيــون مــن أســمائهم الحقيقيــة ويتقمصــوا
أســماء مســتعارة ،كــي يتخففــوا مــن القيــود ويكونــوا فــي حــل مــن القوانيــن المكتوبــة
والعرفيــة .ســنترك المجــال للصحافييــن إلثــارة قضايــا تصادرهــا الــدول فــي غــرف
التحريــر ،عــن هواجســهم حــول الممارســة الصحافيــة ،والضغــوط التــي يتعرضــون لهــا
مــن شــركات اإلعــان ومــن أصحــاب الرأســمال .باختصــار شــديد ،عــن همــوم المهنــة
اليوميــة بمنــأى عــن مقــص الرقيــب.
صحافيــون وصحافيــات مــن بلــدان عربيــة وغيــر عربيــة ،يخوضــون غمــار تجربــة
االنســاخ مــن أســمائهم ودولهــم وانتماءاتهــم ،ويحكــون عــن تجــارب وقصــص حــول
محنتهــم األبديــة مــع الضغــوط والرقابــة.
كانــت الشــهادات مؤلمــة كمــا فــي قصــة اختطــاف الصحافييــن مــن قبــل عصابــات
المخــدرات ،وطريفــة ومأســاوية كمــا فــي قصــة التمييــز ضــد الصحافيــات بســبب “مضــغ
القــات” ،ومنبئــة باســتعادة القبضــة األمنيــة فــي قصــة “التشــهير وقتــل الســمعة”.
 15شــهادة توثــق النتهــاكات تحــد مــن حريــة الصحافــة ،كان مــن االســتحالة أن تجــد
لهــا طريقــا للنشــر لــوال أننــا اخترنــا طريقــة “مــا ال يســع الصحافــي قولــه” ،والمؤلــف:
أســماء مســتعارة.
المحرر
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الجيش يتمدد في التجارة وفي السياسة ،يجهض آمال الشعوب في التغيير ،يقمع،
يستثمر ،يستحوذ على االمتيازات ،لكنه ال يجد إال الثناء واالحتفاء به في وسائل
اإلعالم .بمنطق “العصا الغليظة” يسيطر على اإلعالم ،وما يفتأ عن التدخل في
غرف التحرير للتستر على هزائمه وفضائحه ،ومن يقرر في لحظة جرأة نادرة أن
يخدش هذه “السيمفونية” يحال إلى القضاء ..والتهمة جاهزة طبعا.

في قبضة الجيش“ ..اإلعالم وحيدا في متاهته”
أحمد موسى
الجيــش خــط أحمــر ،يُمنــع نقــده فــي وســائل اإلعــام والتعليــق علــى أعمالــه وذكــر اســمه
دون الرجــوع إليــه .نصــوص قانونيــة فضفاضــة وواســعة تســتخدمها ســلطة قضائيــة غير
مســتقلة لتحصينــه مــن النقــد .الجيــش يعمــل فــي التجــارة خالفًــا للدســتور ،ينافــس بغيــر
نزاهــة القطــاع الخــاص ،أعمالــه التجاريــة الداخليــة والخارجيــة معفــاة مــن الضرائــب
والجمــارك والرســوم ،إيــرادات شــركاته ال تدخــل فــي الموازنــة العامــة للدولــة ،ميزانيتــه
أرقــام صمــاء بــا تفصيــل ،والبرلمــان يمنــع مــن الرقابــة عليهــا أو الســؤال عنهــا أو
مناقشــتها ،كل مــن يحــاول االقتــراب مــن ذلــك تصري ًحــا أو تلميحــا يُشــي َ
طن ،ويخــرج
عــن الثوابــت الوطنيــة.
تنفــق الدولــة علــى الجيــش واألمــن أكثــر من ربــع ميزانيتهــا المتواضعة والمثقلــة بالعجز،
ويأتــي ثُلثــا إيــرادات الموازنــة مــن ضرائــب يدفعهــا الشــعب الــذي ال يملــك رقابــة علــى
أموالــه التــي تحصلهــا الدولــة .اإلعــام غيــر مســتقل لممارســة دوره الرقابــي ،مكبــل
بالقوانيــن العرفيــة وتد ُّخــل الحكومــة ورجــال األمــن والرقابــة الذاتيــة ،فاإلحصائيــات
تقــول إن عــددا كبيــرا جــدا مــن اإلعالمييــن يتجنــب انتقــاد الجيــش ،ويأتــي الجيــش فــي
المرتبــة الثانيــة بعــد مكتــب رئيــس الدولــة فــي المؤسســات التــي يتجنــب اإلعالميــون
نقدهــا.
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الرئيــس هــو القائــد األعلــى للجيــش ،وهــو مصــان مــن حــق النقــد رغــم ممارســته
أعمــاال إداريــة وسياســية واقتصاديــة بشــك ٍل يومــي خالفًــا للقانــون والدســتور الــذي
يقــرن المســؤولية بالمســاءلة ،وكل مــن يحــاول نقــده يجــرم بموجــب القانــون ،بتهــم
اإلســاءة وتقويــض النظــام .رئيــس الدولــة أيضــا يُعيــن رئيــس هيئــة أركان الجيــش
وقــادة أجهــزة األمــن دون الرجــوع إلــى الحكومــة ،رغــم أن مجلــس الــوزراء صاحــب
الواليــة العامــة ،ورئيــس الــوزراء هــو وزيــر الدفــاع وهــو المســؤول دســتوريًا عــن
الجيــش وأعمالــه.
لكــن مــن يكتــرث بالدســتور ،ففــي كل مــرة يتــم تعديلــه وتفصيلــه علــى مقــاس الزعيــم
والحاشــية ،تتمــدد إمبراطوريــة الضبــاط والعســكر فــي هــذا البلــد نحــو االقتصــاد
والسياســة .تلــك العــدوى تتفشــى بســرعة فــي أنظمــة العــرب بعــد الثــورة المضــادة،
عنــوان المرحلــة “عســكرة كل شــيء” لحمايــة النظــام ورأس النظــام مــن موجــة قادمــة
للربيــع العربــي.

عقيدة الجيش
بنيــت العقيــدة القتاليــة للجيــش علــى الدفــاع عــن الوطــن وحمايتــه ،وبعــد أقــل مــن ســنتين
علــى إعــان اســتقالل البــاد خســر الجيــش معركتــه الوجوديــة مــع مــن يعتبــره عــدوا
يؤطــر عقيدتــه القتاليــة .خســر الجيــش هنــاك الكثيــر مــن الجنــود وخســر أراضــي جديــدة.
آمــن الضبــاط الصغــار بوجــود عــدو أزلــي لكــن القيــادات الكبيــرة تفكــر بمنطــق آخــر،
ال أحــد هنــا يمكــن أن يحاســب الجيــش علــى خســاراته التــي ال تــكاد تنتهــي ،وحصدهــا
علــى مــر عقــود.
مــع دخــول البــاد عصــر الســلم بــدأت عقيدتــه القتاليــة تتغيــر تدريجيًــا ،والتــزم باالمتنــاع
عــن التهديــد بالقــوة واســتعمالها ،وتنظيــم األعمــال والتهديــدات العدائيــة والمعاديــة ضــد
العــدو األزلــي .تغيــرت مناهــج التدريــب والتدريــس فــي الجيــش وكذلــك فــي كتــب
المــدارس ،وأزيلــت منهــا كل الكلمــات وال ُجمــل التــي قــد يفهــم منهــا تحريــض ضــد
“الخصــم” أو وصفــه بالعــدو ،وعــادت البــاد إلــى الحضــن “الكبيــر” الداعــم األول

9

صحفيون خلف أسماء مستعارة

للجيــوش بالمنطقــة بالمعــدات واألســلحة والتدريــب.
بموجــب ذلــك فقــد الجيــش قــراره العســكري اإلجرائــي ،وأصبــح ال يُرفــع كبــار الضابــط
إلــى الرتــب العليــا إال بعــد مباركــة “الدولــة العظمــى” ورضــى مــن كان باألمــس عــدوا
فــي جبهــات القتــال ،وشــيد مكتبًــا عســكريًا للتنســيق وتبــادل الخبــرات والمعلومــات
األمنيــة والعســكرية بيــن الجيــش وعــدوه.
وتغيــرت النظــرة جذريــا إلــى “الخصــم” مــن عــدو وتهديــد إلــى صديــق وحليــف ،وباتــت
عقيــدة الجيــش قائمــة علــى محاربــة التطــرف واإلرهــاب ،بوصفــه العــدو األول للبــاد،
خاصــة بعــد الحــرب األمميــة علــى مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة اإلســامية فــي المنطقــة،
واإلرهــاب فــي عقيــدة الجيــش يعنــي الجماعــات اإلســامية الراديكاليــة .وفــي ســبيل تلــك
العقيــدة ســقط العديــد مــن جنــود الجيــش فــي بلــدان مختلفــة ،رغــم نــداءات الشــعب بــأن
الجيــش للدفــاع عــن حــدود الوطــن فقــط ،وأن تلــك المشــاركات العســكرية ال تحظــى
بموافقــة البرلمــان الــذي مــن المفتــرض أن يكــون صــوت الشــعب.

جيش الزعيم
الجيــش فــي البــاد هــو جيــش الزعيــم مــن ناحيــة عمليــة ،وقــد اصطــف فــي مفاصــل
تاريخيــة ضــد الشــعب وإرادتــه أيضــا لحمايــة النظــام السياســي ورأس الدولــة تحدي ـدًا،
والحكومــات المتعاقبــة ال تملــك فعليــا أي ســلطة علــى الجيــش ،فهــو يتبــع رأس الدولــة
ويأخــذ تعليماتــه وقراراتــه مباشــرة منــه.
والجيــش ســاهم فــي االنقــاب علــى حكومــات تحظــى بشــرعية صناديــق االقتــراع
لصالــح الرئيــس ،تســبب الحقًــا فــي شــرخ كبيــر فــي اللحمــة الوطنيــة ،وســقط جــراء
ذلــك قتلــى وجرحــى فــي صفــوف المدنييــن ،وقمــع كذلــك انتفاضــات شــعبية ،وانتهــك
حقــوق اإلنســان خاصــة فــي زمــن قوانيــن الطــوارئ .والحقبــة الســوداء التــي مــا
زالــت بحاجــة إلــى عدالــة انتقاليــة ونبــش أســرارها علــى المــأ حتــى ال تعــود
وتتكــرر فــي أي ظــرف سياســي قــادم .ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح رأس الدولــة هــو
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مصــدر الســلطات الفعلــي ،والجيــش أداتــه فــي القمــع والــردع ،وقاعدتــه االجتماعيــة
والجماهيريــة.
ورغــم أن الجيــش ال يظهــر العبًــا فــي الحيــاة السياســية بشــك ٍل واضــح ،ويحــاول دائ ًمــا
أن يبــرز مهنيتــه العاليــة ،إال أن تأثيــره فــي القــرار السياســي واضــح جــدا ،وتأثيــره داخل
الغرفــة المغلقــة علــى أصحــاب القــرار السياســي والخدمــي ،إضافــة إلــى استشــارته فــي
الكثيــر مــن األمــور بمــا فيهــا بعــض المعامــات اليوميــة للمواطنيــن.

الجيش والمجتمع
سياســة التعييــن فــي الجيــش اســتمرت كمــا هــي تقريبــا ،فأغلــب أفــراده مــن مــدن
طرفيــة مهمشــة خــارج العاصمــة ،وهــو المشــغل األكبــر ألبنــاء هــذه المــدن الذيــن
لــم يتلقــوا فــرص تعليــم وتأهيــل جيــدة ،بســبب ضعــف التنميــة ومخرجاتهــا هنــاك.
ويمثــل الجيــش فرصــة عمــل جيــدة لهــم فــي بلــد تضاعفــت فيــه نســب البطالــة والفقــر.
ويحظــى أفــراد الجيــش بميــزات ال تتوافــر للموظــف العــام المتعلــم ،مــا يجعــل لــه
األفضليــة ،ومــن هــذه الميــزات تعليــم األبنــاء فــي الجامعــات بالمجــان ،خالفًــا للدســتور
الــذي ينــص علــى أن المواطنيــن سواســية ،والتأميــن الصحــي لألفــراد وعائالتهــم
ومســاكن للضبــاط وصغــار العســكر ،وســواها ممــا ال يحظــى بــه أي موظــف آخــر
فــي القطــاع العــام.
يعلــن عــن هــذه االمتيــازات تحــت مصطلــح هبــة مــن رئيــس الدولــة .وتهــدف هــذه
االمتيــازات لبنــاء والء لصاحــب الهبــة بيــن أفــراد الجيــش وأســرهم وبيئتــه الحاضنــة.
كمــا تزيــد مــن حظوتــه ،وتحصنــه والجيــش مــن النقــد المجتمعــي ،بحيــث تتجســد الدولــة
بالجيــش ،وجعــل كل مــن ينتقــد سياســات الجيــش وممارســاته حتــى لــو كان فــي جلســة
خاصــة عرضــة للقمــع المجتمعــي والهجــوم.
لبقــاء الجيــش فــي بيــت الطاعــة وخاصــة فــي زمــن الســلم والحــرب علــى اإلرهــاب،
حصــل علــى امتيــازات كبيــرة لتلبيــة متطلبــات ضباطــه وأفــراده وحاجاتهــم ،خــارج
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أطــر الصــرف الماليــة المعتمــدة فــي الموازنــة العامــة ،مــا جعــل مــن الجيــش طبقــة
جديــدة فــي المجتمــع وقضايــاه.
سياســة التعييــن فــي الجيــش غيــر شــفافة وهــي أقــرب مــا تكــون قائمــة علــى “الــوالء
والبــراء” ،وهــي مقتصــرة علــى لــون مجتمعــي واحــد ،بوصفــه صمــام األمــان واألكثــر
وال ًء وانتمــاء مــن مكونــات المجتمــع األخــرى لــرأس الدولــة والبــاد ،وهــذا مــا يزيــد مــن
هشاشــة الوحــدة الوطنيــة ويفتتهــا برعايــة رســمية.
تلعــب الواســطة والمحســوبية والمناطقيــة دورا فــي تعييــن العســكر والمرشــحين
والمقبوليــن فــي الكليــات العســكرية ،وهــذا مــا يصيــب أخالقيــات المهنــة العســكرية فــي
مقتــل ،ويخلــق داخــل الجيــش مجموعــات محســوبة علــى قيــادات أكبــر منهــا ،تغــذي
صــراع األجنحــة داخلــه علــى المزايــا والعطايــا والمراكــز ،وخلــق طبقــة مــن الضبــاط
ـدور فــي
متحالفــة مــع زعامــات مناطقيــة .لــذا نجــد أن منصــب رئيــس هيئــة األركان يُـ ّ
كل مــرة بيــن منطقــة مــن مناطــق الدولــة.

الجيش والديمقراطية
الجيــش ال يؤمــن بالديمقراطيــة ،وال بحــق الشــعب فــي ممارســتها ،فهــو مــوا ٍل للنظــام
ـرا داه ًمــا،
بــل ركــن مــن أركانــه ،والنظــام يــرى فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي خطـ ً
ـرا علــى مكاســبه وامتيازاتــه ،وإمبراطوريتــه التــي تتمــدد ،فهــو
كمــا يراهــا الجيــش خطـ ً
يشــعر بالعجــز عــن حمايــة هــذه المكتســبات فــي ظــل نظــام ديمقراطــي يتــم فيــه تــداول
الســلطة بيــن أحــزاب وتيــارات سياســية منظمــة ،تحتكــم إلــى الشــفافية وحــق النــاس فــي
المعرفــة والرقابــة الشــعبية واإلعالميــة.
كمــا أن النظــام يخشــى مــن الديمقراطيــة واإلصــاح السياســي ،فيشــيطن المطالبيــن
بهمــا ،يؤطرهــم تحــت الفتــة تيــار سياســي يتهمــه بالســيطرة علــى الســلطة ،وهــو يفعــل
ذلــك منــذ عقــود .وفــي كل أزمــة سياســية يلجــأ النظــام إلــى الحجــج والتبريــرات ذاتهــا
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ـدرا حقيقيًــا للســلطات ،وفــي
ليفلــت مــن تقديــم تنــازالت سياســية تجعــل مــن الشــعب مصـ ً
هــذه المواقــف ينحــاز الجيــش إلــى النظــام ورأســه ال إلــى الشــعب وآمالــه وتطلعاتــه،
يســتخدم القــوة العســكرية لكبــح جمــاح الجماهيــر.
الجيــوش مخــزن أســرار األمــن القومــي للــدول ،لكــن هــذا ال يعنــي أنهــا عــدوة لحريــة
الــرأي والتعبيــر والصحافــة وحــق النــاس فــي المعرفــة ،ألنهــا تتبــع فــي النهايــة قيــادة
سياســية منتخبــة فــي البلــدان الديمقراطيــة .واألســرار العســكرية تكــون فــي زوايــا
دورا فــي ضبــط إيقــاع
محــددة وواضحــة ،لكــن الجيــش فــي هــذه الدولــة يمــارس ً
الصحافــة واإلعــام ،فمثــا يصــدر تعمي ًمــا بعــدم تنــاول أخبــاره دون أخــذ موافقتــه،
ويطلــب صحافيــا للتحقيــق معــه ،لنشــره أخبــارا حــول ثــروة القائــد العســكري ،ويحــال
إلــى القضــاء.
عــدا عــن الحــاالت الســابقة المعزولــة ،فــإن الجيــش فــي مختلــف وســائل اإلعــام يُصــور
علــى أنــه حامــي الحمــى ،لــه قدســيته ومكانتــه وأغانيــه وأشــعاره ،وال يذكــر إال فــي إطار
الشــكر والثنــاء ،وبعــض األخبــار البروتوكوليــة .الجيــش يتعــرض ألكبــر عمليــة هيكلــة
للمعــدات والتجهيــزات وكذلــك األفــراد ،علــى يــد ضبــاط أجانب ومستشــارين عســكريين،
لكــن ال أحــد يجــرؤ علــى مناقشــة ذلــك ال فــي غــرف األخبــار وال فــي قاعــات التحريــر،
وال علــى أي منصــة ،رغــم أن ذلــك شــأن عــام ،يجــب أن يخضــع للحــوار فــي أروقــة
مجلــس الــوزراء والبرلمــان ومؤسســات المجتمــع المدنــي واألحــزاب ،وينعكــس ذلــك
فــي اإلعــام ،لكــن هــذا لــم يحــدث إطالقًــا فالفضــاء العــام مغلــق تما ًمــا فــي مناقشــة أمــور
أكثــر بســاطة.
الجيــش يملــك أيضــا وســائل إعــام مختلفــة ،وتســتخدم هــذه المنصــات اإلعالميــة للترويج
للجيــش وأجهــزة األمــن ،ومناكفــة أجهــزة رســمية أخــرى فــي إطــار صــراع األجنحــة
القويــة داخــل الدولــة.
الجيــش ال يشــارك فــي االنتخابــات البرلمانيــة ،لكنــه ســاهم فــي تزويرهــا فــي أكثــر مــن
مــرة ،وشــارك فــي االنتخابــات البلديــة أكثــر مــن مــرة وتالعــب فيهــا بشــكل ســافر.
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الجيش والتجارة
يملــك الجيــش إمبراطوريــة مــن الشــركات المحليــة والخارجيــة ،وشــركات
“األوف شــور” فــي المــاذات الضريبيــة اآلمنــة ،إضافــة إلــى حســابات ماليــة
ومصرفيــة .يســتغل الرئيــس هــذه الشــركات لتغطيــة نفقــات ضبــاط الجيــش
والحاشــية وأفــراد عائلتــه خــارج موازنــة الدولــة ،ودون رقابــة .جــاء إنشــاء
هــذه الشــركات بحجــة تشــجيع االســتثمار ،كــون الجيــش مؤسســة لهــا بعــد تنمــوي
داخــل المجتمــع ،ولتالفــي بيروقراطيــة الحكومــة فــي حــال الدخــول شــركات
الجيــش فــي اســتثمارات كبيــرة ،وقــد أظهــرت وثائــق مســربة أن الرئيــس مســتفيد
منهــا بشــكل مباشــر.
إيــرادات هــذه الشــركات ال تدخــل فــي موازنــة الدولــة وهــي خــارج رقابــة
األجهــزة الدوليــة الماليــة أيضــا ،والبرلمــان ال يســتطيع فــرض رقابتــه علــى
موازنــة الجيــش فضــا عــن شــركاته الداخليــة والخارجيــة ،عــاوة علــى أن
الكثيــر مــن النــواب يتغنــى بالجيــش ويطالــب بامتيــازات لــه خــال مناقشــة
الموازنــة العامــة للدولــة ،حتــى يســاعده ذلــك فــي البقــاء أطــول فتــرة فــي
حضــن النظــام.
قبــل عشــر ســنوات مــن اآلن منحــت الدولــة الجيــش جــزءا كبيــرا مــن أراضيهــا ،وهــذه
هــي الطريقــة التــي تســلل مــن خاللهــا رأس الدولــة لبيــع هــذه األراضــي وتأجيرهــا ،بعــد
فضيحــة تســجيل أراضــي الدولــة باســمه مباشــرة مطلــع حكمــه .اللجــوء إلــى الجيــش
فــي هكــذا قــرارات خطيــرة وغيــر شــعبية يهــدف إلــى تمريرهــا واالســتفادة مــن رصيــد
الجيــش لــدى جــزء كبيــر مــن النــاس ،الــذي خــدش بعــد كــم كبيــر مــن الفضائــح التــي
الحقتــه فــي الســنوات األخيــرة.
تحــول الجيــش إلــى دولــة داخــل الدولــة ،وتضاعــف نفــوذه العابــر للطبقــات
السياســية والعائــات ورجــال المــال واألعمــال ،وتحولــت امتيازاتــه إلــى
إدارة مســتقلة ماليًــا وعســكر يًا ،تــدار ذاتيًــا وتشــوبها رائحــة الفســاد ،لتخلــق
اقتصــادا موازيــا وشــبكة معقــدة مــن المصالــح الداخليــة والخارجيــة لخدمــة
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الرئيــس والقلــة الحاكمــة ،بعيــدًا عــن أعمــال القتــال وفنــون الحــرب وحمايــة
األوطــان ومصالــح الشــعب ،لكــن ال يمكــن أن تــرى ذلــك فــي اإلعــام ،ألنــه
الخــط األشــد احمــرارا.
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حينما تعجز األنظمة السياسية عن تطويع الصحافيين أو استمالتهم ،تلجأ إلى
الخطة “ب” ،عبر النبش في حياتهم الخاصة بحثا عن نزوة في لحظة ضعف،
أو صورة مبتورة من سياقها ،متوسلة بأبواق السلطة لتنفيذ عمليات اإلعدام
بدم بارد ولو باختالق قصص وهمية.

“ذباب السلطة” ..كتائب متأهبة لتصفية
الصحافيين
فؤاد العربي
الذبــاب الــذي تشــكو منــه مجتمعــات العصــر الحديــث ،والــذي يتمثــل فــي جيــوش خفيــة
مــن الكائنــات المدربــة علــى اســتهداف المعارضيــن والمناوئيــن ،عبــر مهاجمتهــم والتبليغ
عنهــم وإغراقهــم فــي موجــة مــن الســلبية ،ليــس ظاهــرة افتراضيــة محضــة.
ففــي بعــض الــدول العربيــة ألهمــت فكــرة “الذبــاب اإللكترونــي” األنظمــة السياســية،
فأنتجــت ذبابــا معــدال جينيــا ،يتجســد فــي منابــر إعالميــة؛ تلفزيونيــة وورقيــة وإلكترونية،
مهمتهــا تنفيــذ عمليــات إعــدام فــي حــق البقيــة الباقيــة مــن األقــام والوجــوه اإلعالميــة
القابضــة علــى جمــر المهنيــة واالســتقاللية والحيــاد.
صنــف جديــد مــن الدعايــة اإلعالميــة ال يكتفــي باســتهداف الجمهــور بحمــات التنميــط
والتنويــم والتوجيــه ،بــل باتــت هنــاك فصيلــة جديــدة مــن اإلعالمييــن تســتعمل أســلحة
دمــار جديــدة بــدل األقــام والعدســات والميكروفونــات ،مســتفيدة مــن دعــم ســخي مــن
جانــب الســلطات أو األطــراف المقربــة منهــا.
اســتثمرت كتائــب اإلعــدام الرمــزي مــا تتيحــه التكنولوجيــا الجديــدة والعصــر الرقمــي
واإلمــدادات الماليــة الســخية ،لتحاصــر الصحافــة المهنيــة داخــل ركــن اســتقالليتها
الضيّــق ،وتغــرق الــرأي العــام فــي زوابعهــا التضليليــة ،قبــل أن تســتفرد بالمنابــر
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والشــخصيات اإلعالميــة المتمنعــة علــى التوظيــف واالتجــار بالضمائــر ،وتو ّجــه إليهــا
وابــا مــن الحمــات التشــهيرية.
تســتغل “صحافــة القتــل” هــذه قواعــد البيانــات التــي توفرهــا األجهــزة االســتخباراتية
حــول الحيــاة الخاصــة واألســرار الحميميــة .ومــن لــم يعثــر لــه علــى بيانــات قابلــة
للتوظيــف فــي ســيرته الشــخصية وســلوك عشــيرته األقربيــن ،تولــت كتائــب اإلعــدام
الرمــزي مهمــة اختــاق القصــص والفضائــح لــه ،وترويجهــا عبــر أذرعهــا الدعائيــة
المتمتعــة بالدعــم والحمايــة.
إنــه واحــد مــن أســاليب القتــل المســتحدثة فــي عصر الثــورات المضــادة وتطويع الشــعوب
واســتبدال نشــوة الربيــع العربــي بمــرارة الخيبــة والشــعور بالعجــز واســتحالة اإلقــدام
علــى محاولــة التغييــر مــن جديــد .قصــة مــن التاريــخ الغابــر لإلعالمــي المســتهدف،
أو عبــارة مقتطعــة مــن محادثــة شــخصية عبــر أحــد التطبيقــات اإللكترونيــة ،أو انتهــاز
لحظــات وجــود عابــر فــي أحــد األماكــن المشــبوهة أو بالقــرب منهــا ،كلهــا مــواد أوليــة
تضــاف إليهــا خلطــة مــن بهــارات التحويــر والتضخيــم واإلخــراج مــن الســياق ،لصنــع
اللغــم الــذي غالبــا مــا يكــون كافيــا لتفجيــر رصيــد الثقــة والمصداقيــة التــي يتمتــع بهــا
اإلعالمــي أو المنبــر المســتهدف.
وفــي حــال اســتعصى اإليقــاع باإلعالمــي أو قــل الهــدف ،فــإن ســجالت الحيــوات
الشــخصية لــأزواج واألبنــاء واآلبــاء واإلخــوة تصبــح منجمــا الســتخراج األســرار
والخصوصيــات ،حتــى إذا جــاءت لحظــة التصفيــة ،جــرى إطــاق الحمــات التشــهيرية
التــي ال تهــدأ إال بعــد التأكــد أن الشــخص المســتهدف قــد “أســلم” الــروح رمزيــا.
ـرض الصحافيــون عبــر العالــم لجميــع أشــكال التصفيــة والقتــل والتشــويه ،بغــرض
يتعـ ّ
إســكاتهم ومنعهــم مــن كشــف الحقائــق التــي تدين األطراف الممســكة ،دون ســند شــرعي،
بخيــوط الســلطة والنفــوذ والثــروة.
ـف عمليــات التصفيــة بغــاف
فمــن االغتيــال المباشــر إلــى افتعــال الحــوادث المميتــة ولـ ّ
االنتحــار ،إلــى تســريب أســرار الحيــاة الشــخصية وافتعــال الفضائــح واالســتدراج نحــو
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ـورط فــي أفعــال تعتبــر ال أخالقيــة فــي منظــور المجتمعــات ،تختلــف الوســائل لكــن
التـ ّ
الغايــة واحــدة ،هــي إخــراس األقــام التــي ترفــض الخضــوع لإلمــاءات ،فيصبــح
كســرها “آخــر الــدواء”.
لكــن ،وفــي بعــض الســياقات التــي تتســم بحــرص األنظمــة السياســية والشــبكات المرتبطة
بهــا علــى االحتفــاظ بقنــاع ناعــم فــوق وجههــا الخشــن ،ترتــدي األيــادي التــي تتولــى
عمليــة إخــراس الصحافييــن هــذه قفــازات حريريــة ،وتعمــد إلــى نهــج أســاليب تــكاد
تضمــن الفعاليــة نفســها لعمليــات القتــل والتصفيــة الماديــة ،لكنهــا ال تبقــي أثــرا وال تثيــر
عواصــف كمثــل تلــك التــي تلــت عمليــة اغتيــال الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي.
تنســج الخيــوط الرفيعــة لهــذه القفــازات فــي مصانــع الدولــة العميقــة واإلمبراطوريــات
الماليــة ،لتنجــز التفافهــا الصامــت علــى غــرف التحريــر فتقتــل أقالمهــا وأصواتهــا
المزعجــة .يجثــم أعــداء الصحافــة هــؤالء علــى أنفاســها بأجســامهم الضخمــة ،حامليــن
عصــا فــي يــد وجــزرة فــي أخــرى ،والنتيجــة أشــكال متنوعــة مــن القتــل الرمــزي
ووصفــات متباينــة مــن الســ ّم والدّســم ،تقــدّم علــى موائــد اإلعــام لتنتــج أعــراض
التخمــة والهــزال والتســميم ،وتحقــق بالتالــي هــدف التعتيــم علــى قضايــا الفســاد السياســي
واالقتصــادي ،وتمنــع يــد الصحافــي مــن أن تمتــد نحــو أعيــن الــرأي العــام لتفتحهــا علــى
الحقيقــة .والقتــل الرمــزي ال يتعلــق باالســتهداف مــن طــرف الذبــاب إيــاه فحســب ،بــل
بوســائل أخــرى تزيــد مــن فداحــة القتــل.

الخنق المهني ..الضربة القاضية
أول خطــوط المواجهــة بيــن الصحافــة المتطلّعــة نحــو االســتقاللية عــن الســلطة وبيــن هذه
ـرد علــى “قاعــدة” االكتفــاء
األخيــرة ،هــو الولــوج إلــى المعلومــات ،فالصحافــي الــذي يتمـ ّ
بتحريــر مــا يقـدّم إليــه وفقــا للطقــوس المرعيــة فــي البلــد وتحــت ســقف تابوهاتــه ،يجــد
نفســه مجبــرا علــى بــذل جهــد مضاعــف مقارنــة بـــ “زمالئــه” الذيــن يشــتغلون فــي غرف
تحريــر المؤسســات اإلعالميــة الرســمية أو المقربــة مــن الســلطة.
نتيجــة لذلــك ،يجــد هــذا الصحافــي العصــي علــى الترويــض نفســه مطالبــا بالقفــز فــوق
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أســوار شــاهقة تحيــط بدوائــر اتخــاذ القــرار الرســمي ،ومحاولــة العثــور علــى مصــادر
تقبــل “التواطــؤ” معــه ليصــل فــي النهايــة إلــى خبــر ســوف لــن يجــد لــه مــن إســناد غيــر
ثقتــه فــي مصــادره ،وثقــة قرائــه فيــه.
فــي مثــل هــذه الحــاالت يصبــح بعــض الزمــاء العامليــن فــي المؤسســات اإلعالميــة
الرســمية“ ،مراســلين” غيــر معلنيــن لزميلهــم الذي يشــتغل فــي منصة إعالمية “مســتقلة” أو
بعيــدة عــن يــد الســلطة ،فهنــاك شــعور دفيــن بالغبــن والظلــم يطــول العديــد مــن اإلعالمييــن
“الرســميين” بســبب الحجــر المفــروض علــى مهنيتهــم ،وإجبارهــم علــى إخفــاء الجــزء
األكبــر ممــا يبلــغ إلــى علمهــم ،بــدل صياغتــه فــي قالــب إعالمــي وإيصالــه إلــى المتلقــي.
وفــي كثيــر مــن األحــداث والمناســبات التــي تجــري خلــف األبــواب المغلقــة للقصــور
والســرايا ،كانــت أعيــن الزمــاء المضطهديــن تنــوب عنــي كصحافــي مســتقل ،بــل
تجعلنــي فــي كثيــر مــن األحيــان أحقــق الســبق بشــكل يثيــر حنــق وســخط الحاكميــن.
ففــي بعــض االســتقباالت الخاصــة لرئيــس الدولــة أو مــن يمثلونــه ،تكتفــي الســلطة ببــث
مقاطــع مصــورة مــن بضــع ثــوان ،وإرفاقهــا بقــراءة تعليــق ُكتــب مــن محبــرة رســمية،
لكــن الزميــل الــذي يتولــى عمليــة التغطيــة لحســاب المؤسســة اإلعالميــة الرســمية يتولــى
“تســريب” مضمــون المحادثــات ،وبشــكل خــاص مــا ُ
طلــب مــن الحاضريــن عــدم نشــره،
فينتقــم لشــرف مهنتــه بتســريبه.

مغامرة التواطؤ المهني
هــذا األســلوب ســمح لــي بالحصــول علــى تفاصيــل كثيــرة ،حققــت بهــا الســبق فــي بعــض
ي عنقهــا وتهذيبهــا وتعديلهــا فــي أوقــات كثيــرة ،إمــا خوفــا
األحيــان ،واضطــررت إلــى لـ ّ
مــن المالحقــة والعقــاب لحساســية مــا توصلــت إليــه مــن معلومــات ،أو بغايــة حمايــة
مصــدري وعــدم إيذائــه.
ـدو ،ألقــاه بيــن
فــي إحــدى هــذه المناســبات ،كانــت “غنيمتــي” المهنيــة ســبق لــه وقــع مـ ّ
يــدي زميــل حضــر لقــاء بيــن مســؤول رســمي كبيــر مــع نظرائــه فــي دولــة أجنبيــة
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خــال زيارتــه لهــا ،لــم ينتبــه هــؤالء إلــى وجــود عــدد مــن اإلعالمييــن المحلييــن ،والذيــن
أخبــروا زميلــي المرافــق لمســؤولنا الكبيــر ،فلــم يتــردد فــي تقاســم المعلومــة الحساســة
و”الخطيــرة” معــي ،طالبــا منــي تدبّــر أمــري فــي إلباســها القالــب المهنــي الالزم لنشــرها،
مــع الحــرص علــى عــدم انكشــاف أمــره.
كإعالمــي يشــتغل فــي غرفــة أخبــار خــارج قبضــة الســلطة ،كان علــي أن أســلك القنــوات
المعتــادة فــي مثــل هــذه الحــاالت ،لتطبيــق القواعــد المهنيــة علــى المعلومــة الحساســة التي
حصلــت عليهــا ،وهنــا ال صــوت يعلــو فــوق صــوت العالقــات الشــخصية والصداقــات
التــي نســجتها خــال مســاري المهنــي ،بمــا فــي ذلــك شــخصيات ومصــادر مــن داخــل
قــررت ســلوك طريــق التفافيــة طويلــة لعــرض
مواقــع المســؤولية .ودرءا ألي خطــأّ ،
المعلومــة التــي حرمتنــي النــوم طيلــة أيــام علــى مصدريــن مختلفيــن ،أحدهمــا تواصلــت
معــه بشــكل مباشــر عبــر أحــد التطبيقــات المشــفرة ،واآلخــر عبــر وســاطة صديــق
مشــترك ،فكانــت النتيجــة تأكيــد صحــة المعلومــة ،ليــؤدي نشــرها إلــى زلــزال فــي
األوســاط الرســمية ،والتــي ردّت فــي البدايــة بنشــر تكذيبــات غيــر رســمية علــى لســان
منابــر مقربــة منهــا ،قبــل أن تعــود لتعتــرف بصحــة المعلومــة.

دم المصادر في رقبة الصحافي
هاجــس حمايــة المصــادر التــي غالبــا مــا تكــون لــي بهــا عالقــات بنيت أساســا علــى الثقة،
يضاعــف مــن صعوبــة العمــل فــي أغلــب األحيــان .ففــي إحــدى المــرات تجــرأ صديــق
يشــتغل فــي موقــع حســاس علــى تمكينــي مــن وثيقــة تتضمــن تفاصيــل بشــأن اتصــاالت
جــرت بيــن مؤسســات رســمية ،حــول موضــوع شــديد الحساســية يرتبــط بضغــوط دوليــة
قويــة تريــد انتــزاع تنــازل مؤلــم.
وبمــا أن األمــر كان يتعلّــق بوثائــق مدموغــة بالرســمية ،فقــد تناولتهــا بالقــدر الــذي تســتحقه
مــن الوثــوق ،لكــن الصعوبــة كانــت مــرة أخــرى فــي كيفيــة حمايــة المصــدر ،وســيطرة هــذا
الهاجــس علــى عمليــة الصياغــة اإلعالمية جعلــت النتيجة النهائية للمــادة تُظهر أحــد أطراف
الموضــوع كمــا لــو كان هــو مصــدر التســريب ،لتكــون ليلة نشــر الخبر عســيرة علــي وعلى
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غرفــة التحريــر التــي كنــت أشــتغل بهــا ،بضغــوط شــخصية واتصــاالت وزيــارات مباشــرة
فــي ســكني الشــخصي ،بقصــد حملــي علــى كشــف مصــدري ،وهــو مــا رفضته بشــدة حماية
لمصــدري الــذي لــم يكــن ســوى أحــد مستشــاري المســؤول المعنــي األول بهــذا الموضــوع.

ُ
طعم المساعدة
وتبــرز محاولــة الترويــض المتبــادل بيــن الصحافــي المســتقل والســلطات فــي الحــاالت
التــي يتعلّــق فيهــا األمــر بالولــوج إلــى مناطــق عســكرية أو جبهــات توتّــرات ســاخنة،
حيــث تدعــوك الســلطات إلــى مرافقــة الوفــود اإلعالميــة التــي ســتنقلها إلــى عيــن المــكان
للوقــوف علــى “الحقيقــة” بهــدف تبرئتهــا مــن ارتــكاب التجــاوزات أمــام الــرأي العــام،
فيصبــح الصحافــي الــذي ال ســبيل لديــه للوصــول إلــى موقــع الحــدث إال االســتجابة
لدعــوة الســلطات ،أمــام حــرج كبيــر.
ي أن أقبــل بركــوب قافلــة إعالميــة نقلتهــا الســلطات
فــي إحــدى هــذه التجــارب ،كان عل ـ ّ
إلــى خـ ّ
ـط التمــاس فــي مواجهــة عنيفــة فــي أحــد أطــراف البــاد ،لكننــي حملــت معــي خطــة
ســرية لإلفــات مــن قبضتهــا بعــد الوصــول إلــى عيــن المــكان .وبعــد بعــض المنــاورات
الخاصــة خــال فتــرة مكــوث الوفــد اإلعالمــي فــي منطقــة التوتّــر مــن أجل الحصــول على
معطيــات مختلفــة عمــا يــراد لنــا نقلــه ،كان رفضــي العــودة حين انتهت مــدة الزيــارة مدعاة
للتقريــع والتهديــد وإعــان إخــاء مســؤولية الســلطات فــي حــال “حصــل لك مكــروه” ،وهو
مــا كاد يحصــل بالفعــل بعــد إصــراري علــى مواصلــة التغطيــة بوســائلي الخاصــة ،حيــث
كانــت بعــض الجهــات المجهولــة تســتهدفني ومرافقــي بالعنــف ،بشــكل يثيــر الريبــة.

استعمال القوة
هــذه المحــاوالت “الناعمــة” قــد ال تكــون خــط المواجهــة األخيــر بيــن الســلطات
والصحافــي المهنــي ،وحــرص الســلطات علــى قنــاع الواجهــة ال يعنــي اإلفــات مــن
ـرر مــن أيــة رقابــة قانونيــة ،وبيــن الرســائل التــي
عمليــات االســتهداف المباشــر والمتحـ ّ
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يتولــى بعــض “األصدقــاء” إبالغهــا للصحافــي المزعــج بيــن الوقــت واآلخــر مــن قبيــل
“انتبــه لســامتك الشــخصية” و”عليــك أن تفكــر فــي أهلــك ومــا إن كانــوا األهــم بالنســبة
إليــك أم هــؤالء المعارضــون والمعتقلــون الذيــن تدافــع عنهــم” ...وبيــن إغــاق منافــذ
الحصــول علــى المعلومــات أو الوصــول إلــى مواقــع األحــداث ،يحــدث أن تلجأ الســلطات
إلــى أســلوب الهجــوم المباشــر لتوقيــف الصحافــي المســتهدف أو منــع وصــول المــادة
اإلعالميــة المزعجــة إلــى المتلقــي عبــر وقــف البــث أو مصــادرة المطبوعــات.
أحــد نمــاذج هــذا الهجــوم المباشــر مــا عشــته مــع أحــد التحقيقــات االســتقصائية التــي
نشــرتها فــي صحيفــة مطبوعــة ،كان موضــوع التحقيــق هــو ســيطرة شــبكة نافــذة مــن
الشــخصيات واألطــراف التــي تضطلــع بتأثيــر كبيــر داخــل الســلطة ،لكــن دون المــرور
عبــر قنــوات اكتســاب الشــرعية ،أي عبــر االنتخــاب وســلوك المســاطر القانونيــة ،وحدث
أن أصبحــت هــذه الشــبكة مســيطرة علــى عــدد مــن المناصــب والمســؤوليات بشــكل غيــر
مباشــر ،عبــر إيصالهــا محســوبين عليهــا إلــى تلــك المواقــع.
تطلّــب هــذا التحقيــق عمــا ميدانيــا طويــا ،وتدقيقــا للمعطيــات عبــر مصــادر مختلفــة
ومتناقضــة ،ثــم اســتجوابات عســيرة مــع كثيــر مــن القيــادات الحزبيــة والسياســية لتعزيــز
المعطيــات بتصريحاتهــا .وبعدمــا أصبــح التحقيــق جاهــزا للنشــر وجــرى تخصيصــه
بغــاف المطبــوع الصحافــي حيــث كنــت أشــتغل ،جــاء حــدث طــارئ لــه مــن األهميــة مــا
حملنــا علــى تغييــر مادتنــا الرئيســة فــي ذلــك العــدد ،لمواكبــة كارثــة إنســانية علــى قــدر
كبيــر مــن المأســاوية بمــا خلفتــه مــن عشــرات القتلــى ،وصــادف أن منبــرا إعالميــا آخــر
كان قــد برمــج مــادة وإن كانــت بحجــم أصغــر ممــا كنــت قــد توليــت إعــداده ،حــول الشــبكة
المهيمنــة علــى مقاليــد الســلطة ،ذلــك أن األمــر كان قــد أصبــح ســافرا بشــكل مســتفز.
علــى خــاف تحقيقنــا الصحافــي ،كانــت مــادة زمالئنــا حــول الموضــوع نفســه شــديدة
االندفــاع ومفتقــدة لألســاس المهنــي ،فســارعت الســلطات إلــى منــع صحيفتهــم واعتقــال
الصحافــي الــذي كتــب حــول الشــبكة النافــذة ،وعلــى الرغــم مــن االختــاف البيّــن بيــن
تلــك المقالــة الصحافيــة وتحقيقنــا ،إال أن األمــر حملنــا علــى إعــادة فتــح المــادة الجاهــزة
والتــي كانــت فــي طريقهــا نحــو النشــر ،ومارســنا الكثيــر مــن الرقابــة الذاتيــة بحــذف
بعــض المعطيــات شــديدة الحساســية وإخفــاء بعــض الهويــات التــي كنــا نشــير إليها بشــكل
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صريــح ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فإننــا وبمجــرد نشــر هــذا التحقيــق فــي اليــوم الموالــي،
وجدنــا عناصــر األمــن تقــف فــي مدخــل الصحيفــة حاملــة اســتدعاءات بالمثــول للتحقيــق،
وكــم كانــت مفاجأتــي كبيــرة بعــد ســاعات طويلــة مــن االســتجواب ،حيــن اكتشــفت برفقــة
رئيــس التحريــر أن الهــدف مــن تلــك العمليــة والمطلــب الملــح الــذي تــردد علــى رئيســي
وهــو يخضــع للتحقيــق فــي قاعــة مجــاورة لتلــك التــي خصصــت لــي ،هــو إنــكار أيــة
صلــة لــه بالتحقيــق ،والتبــرؤ منــي حتــى يتــم االســتفراد بــي ومالحقتــي بشــكل خــاص
ســك رئيســي
بتهــم ال تنــدرج ضمــن مدونــة الصحافــة ،وهــو مــا لــم يتحقــق لهــم بســبب تم ّ
بمســؤوليته الكاملــة عمــا قمنــا بنشــره.

الرأسمال ..قاتل جبان
عــاوة علــى الســلطة وأذنابهــا ،يجــد الصحافــي المتطلّــع إلــى االســتقاللية نفســه فــي
مواجهــة قــوى أخــرى مــن خــارج النظــام ،تعمــل علــى “قتلــه” وتصفيتــه وتشــويهه ،علــى
رأس هــذه القــوى يوجــد الرأســمال الــذي يجــد طريقــه إلــى غرفــة التحكــم فــي الصحافــة
عبــر قنــاة اإلعالنــات.
وإذا كان ســاح المقاطعــة وحجــب عائــدات اإلعالنــات واحــدا مــن األســلحة الفتاكــة التــي
تســتخدمها الســلطات للقضــاء بطريقــة “ناعمــة” علــى الصحافــة المزعجــة ،فــإن بعــض
أباطــرة المــال واألعمــال يســتهدفون المنابــر اإلعالميــة والصحافييــن بشــكل مباشــر،
دفاعــا عــن مصالحهــم الخاصــة.
نمــوذج لعمليــات االســتهداف هــذه ،عشــته داخــل إحــدى غــرف التحريــر التــي اشــتغلت
بهــا ،وكان ســببا فــي إنهــاء عالقتــي المهنيــة بهــا بعدمــا نجــح بقــوة المــال فــي “شــراء”
إدارة المؤسســة اإلعالميــة وحملهــا علــى تحقيــر مادتــي اإلعالميــة.
كان األمــر يتعلّــق بإحــدى الشــركات العمالقــة فــي مجالهــا ،بمــا يجعلهــا شــديدة القــرب
مــن الســلطات ،و ُمهابــة الجانــب داخــل غــرف التحريــر لمــا تمنحــه مــن عقــود إعالنــات
ســخية ،حــدث أن وقــع بيــن يــدي نمــوذج ألحــد المنتوجــات التــي تعتبــر حيويــة فــي
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الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن ،والتــي تفــرض الشــركة العمالقــة شــروط إذعــان علــى
زبائنهــا مقابــل تمكينهــم منهــا .كان األمــر ينطــوي علــى فضيحــة قانونيــة مدويــة ،كــون
ـدون بالعقــود الموقعــة
مــا يدفعــه الزبــون ويتلقــاه فــي الواقــع ال يمــت بصلــة لمــا هــو مـ ّ
رســميا بيــن الشــركة وزبائنهــا.
أخضعــت الموضــوع لعمليــة التدقيــق والتقصــي فــي جوانبــه الماليــة والقانونيــة بعــد
االســتعانة بمختصيــن ،وبقيــت مرحلــة أخــذ رد الشــركة المعنيــة تحقيقــا للتــوازن
واإلنصــاف وعمــا بمبــدأ ال اتهــام دون دليــل وال ادعــاء دون رد.
أصيبــت الشــركة المعنيــة بالصدمــة بعــد وصــول أســئلتي إليهــا ،كونهــا لــم تكــن معتــادة
علــى اقتــراب الصحافــة مــن دائــرة اشــتغالها ،ولمعرفــة الجميــع أنهــا محصنــة بقوتهــا
الماليــة ،واجهــت تلكــؤ الشــركة فــي الــرد وتأخرهــا فــي ذلــك ،وهــو مــا كان متوقعــا
بالنســبة لــي ،فبــادرت بعــد فتــرة انتظــار معقولــة إلــى وضــع المــادة الصحافيــة فــي
القنــوات النهائيــة لبثهــا بعدمــا أضفــت إليهــا تفاصيــل محاولتــي الحصــول علــى رد
الشــركة وامتناعهــا عــن ذلــك.
ورغــم تأخيــر بــث مادتــي اإلعالميــة لبعــض الوقــت ،إال أننــي لــم أشــك فــي األمــر،
علــى اعتبــار أن المؤسســة اإلعالميــة حيــث كنــت أشــتغل كانــت تعتبــر مــن أكثــر المنابــر
اســتقاللية وجــرأة ،إال أننــي ســأفاجأ بعــد بضعــة أيــام بانطــاق حملــة إعالنــات مدفوعــة
صصتهــا ومــن بيــن قائمــة طويلة مــن المنتجــات والخدمات
تبثهــا مؤسســتي الصحافيــة ،خ ّ
التــي تقدمهــا هــذه الشــركة للمنتــوج الــذي تناولتــه تحديــدا ،بينمــا تــم دفــن مادتــي ،وبعــد
ـص اكتشــفت أن محاولتــي القيــام بمهمتــي الرقابيــة علــى طــرف قــوي ونافــذ
بحــث وتقـ ّ
انتصــارا علــى طــرف ضعيــف ،قــد تحـ ّـول إلــى صفقــة بعشــرات اآلالف مــن الــدوالرات،
ليكــون خيــاري الوحيــد إثــر ذلــك هــو مغــادرة المؤسســة بحثــا عــن آفــاق أرحــب.

األبناء ..نقطة ضعف فتاكة
كل مــا ســبق ذكــره هــو فــي حقيقــة األمــر مجــرد أدوات ناعمــة للقتــل والتصفيــة
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ـرض لهــا كثيــر مــن الزمــاء
الرمزييــن ،بينمــا توجــد وســائل أكثــر فتــكا وتدميــرا تعـ ّ
اإلعالمييــن ،أخطرهــا علــى اإلطــاق اســتهداف الحيــاة الخاصــة.
ويتــم هــذا االســتهداف عبــر اســتغالل تقنيــات التجســس والتلصــص علــى األســرار
الشــخصية ،ومــن ثــم ممارســة الضغــط واالبتــزاز عنــد العثــور علــى “قنبلــة” يكفــي
تفجيرهــا لتدميــر حيــاة اإلعالمــي المســتهدف.
ويســتخدم هــذا الســاح فــي مراحلــه األوليــة مــن خــال إبــاغ رســائل تهديــد ،تتضمــن
إخبــارا بالحصــول علــى صــور أو مراســات أو وثائــق تثبــت وجــود عالقــة حميمــة
أو صــور مخلــة جــرى تســريبها ،وفــي حــال عــدم اإلذعــان لهــذه الضغــوط ورفــض
االســتجابة للمطالــب ،فــإن اإلعالمــي المســتهدف يجــد نفســه ضحيــة للتشــهير واإلســاءة
ونشــر الفضائــح ،ســواء كانــت حقيقيــة أم مختلقــة ،والهــدف هــو القضــاء علــى الرصيــد
الرمــزي للصحافــي المزعــج وإفقــاده المصداقيــة التــي يتمكــن عبرهــا مــن التأثيــر فــي
الــرأي العــام.
هــذا األســلوب جــرى تطبيقــه فــي الكثيــر مــن الحــاالت ،وذلــك ضمــن موجــة اســتهداف
وثقتهــا بعــض التقاريــر الدوليــة ،منهــا تقريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة حــول وضعيــة
الحريــات وحقــوق اإلنســان فــي العالــم.
وقــد اكتشــفت بعــض األنظمــة السياســية المفعــول “الســحري” لهــذا األســلوب ،حيــث
يســمح بالتخلــص الناعــم مــن الصحافييــن المزعجيــن ،دون أن يخلّــف ذلــك أيــة أعبــاء أو
كلفــة سياســية ،حيــث يتكفّــل الــرأي العــام والمجتمــع المحافــظ فــي غالــب األحيــان بمهمــة
الفتــك بالصحافــي المســتهدف ،ســواء كان مــا نســب إليــه حقيقيــا أو مختلقــا.
أمــا ذروة ســنام هــذا اإلعــدام الممنهــج لألصــوات اإلعالميــة المزعجــة ،فهــو مــا وقفــت
عليــه فــي حالتيــن اثنتيــن علــى األقــل ،الســتخدام األبنــاء كوســيلة للضغــط.
فــي الحالــة األولــى ،جــرى إبــاغ األطفــال بطــرق ملتوية وعــن طريق بعــض أصدقائهم،
أنهــم قــد يتعرضــون لخطــر االعتــداء واالغتصــاب فــي حــال اســتمر والدهــم فــي التعبيــر
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عــن مواقفــه وآرائــه المنتقــدة للســلطات ،ولــم يكــن أمــام اإلعالمــي المســتهدف فــي هــذه
الحالــة ســوى االنســحاب مــن المشــهد العــام ،حيــث الذ بالصمــت مأخــوذا بالرعــب الــذي
تملكــه ممــا بلــغ أســماع أبنائــه.
أمــا الحالــة الثانيــة ،فتعــود إلــى إعالمــي منخــرط في الصــراع السياســي ،كلّفته المشــاركة
فــي نــدوة تناولــت األوضــاع السياســية فــي البــاد خســارة االطمئنــان الــذي كان يشــعر
بــه حــول أســرته ،هــذا اإلعالمــي الــذي تجــرأ علــى انتقــاد أطــراف شــديدة الحساســية فــي
النظــام السياســي لبــاده ،تلقــى بشــكل شــبه فــوري رســالة مفادهــا أن عليــك أن تختــار
بعــد اليــوم مــا بيــن ســامة أطفالــك أو االســتمرار فــي النهــج الــذي أوصلــك إلــى مثــل
هــذه االنتقــادات.
وعيـ ٌد دفــع اإلعالمــي المقصــود إلــى دخــول متاهــة البحــث عــن وجهــة أجنبيــة تســتطيع
منحــه حــق اللجــوء برفقــة أســرته ،لــوال أن بعــض األطــراف السياســية تدخلــت لتهــدئ
مــن روعــه وتضمــن لــه ســامة أبنائــه ،شــريطة إبقــاء فمــه مقفــا.
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فيم تنفع حرية الصحافة التي تتبجح بها الدولة في هذا القطر ،إذا كانت رقابة
القبيلة واألعراف الدينية أشد فتكا؟ لم يعد شيئا خارقا للعادة أن تنتقد الرئيس
أو تهاجم المؤسسات السياسية ،لكن حذار أن تهاجم الشيخ “الفاسد” أو تثير
سيرة “المحاصصة القبلية” في هرم الدولة ،ألنك ستجد نفسك على حبل مشنقة
المجتمع بكل تأكيد.

القبيلة والدين ..الصوت األعلى
السعيد الرندي
تشــكل الرقابــة المجتمعيــة فــي هــذا البلــد معضلــة حقيقيــة لــكل صحافــي جــاد يأمــل فــي
تجــاوز نقــل األخبــار اليوميــة الروتينيــة ،إلــى تنــاول اإلشــكاالت الكبــرى التــي تخــص
تاريــخ وحاضــر المجتمــع الــذي يحيــط قضايــاه بســور لــه بــاب يفضــي إلــى الســجن،
وآخــر ال يقــل خطــورة ،يــؤدي إلــى االغتيــال المعنــوي.
كثيــرا مــا تــرد إلينــا فــي غرفــة األخبــار معطيــات عــن نفــوذ قبلــي أدى إلــى تغييــرات
مهمــة فــي هــرم مؤسســة مــا ،أو وزارة مــا ،أو حتــى عــن وقــوف قبيلــة مــا وراء تعطيــل
حكــم قضائــي نهائــي ،ثــم تتواتــر مــع مــرور الســاعات واأليــام تلــك المعطيــات ،دون أن
أجــرؤ كصحافــي علــى نشــر حقيقــة مــا حصــل .والحــال ذاتهــا تنطبــق علــى نشــر اآلراء
التــي تعبــر عــن موقــف عقــدي ال يســاير الســياق الدينــي العــام فــي هــذا البلــد ،الــذي ينــص
دســتوره  -مثــل كثيــر مــن دســاتير العالــم  -علــى أن حريــة الــرأي مكفولــة للجميــع.

القبيلة ..صاحبة الحظوة والقوة
كبعــض البلــدان العربيــة ،مــا تــزال القبيلــة والعشــيرة حاضــرة بقــوة هنــا ،فــي أحاديــث
النــاس وفــي مصائرهــم ،ورغــم اصطــدام الدولــة والقبيلــة علــى أرضيــة السياســة هنــا
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منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن ،ورغــم تناقــض األطروحتيــن ،إال أن الدولــة لــم تحســم
الصــراع لصالحهــا بعــد ،بــل إن الدولــة ذاتهــا تواجــه اتهامــات جديــة باســتخدام القبيلــة
وتجنيدهــا فــي الصراعــات السياســية واالجتماعيــة ،متــى مــا دعتهــا الضــرورة.
تنطلــق الدولــة مــن الناحيــة الدســتورية مــن فكــرة المواطنــة والمســاواة أمام القانــون ،ومن
الناحيــة السياســية تحضــر بقــوة فكــرة احتــكار العنــف ،إال أن هــذه الميــزات لــم تخــول
الدولــة كثيــرة الوعــود الجذابــة والقــدرات النســبية علــى جعــل المجتمــع يتــرك انتماءاتــه
العائليــة والقبليــة المتوارثــة ،مقابــل العيــش فــي كنــف دولــة مدنيــة ،وإن كان البعــض
يرجــع ذلــك إلــى فشــل الدولــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال المســاواة والمواطنــة،
األمــر الــذي دفــع بالمواطنيــن جماعــات وفــرادى للعــودة إلــى القبيلــة كمؤسســة عائليــة
توفــر الفــرص االقتصاديــة والحمايــة األمنيــة عنــد الضــرورة.
هــذا الوضــع شــديد التعقيــد يجعلنــا كصحافييــن فــي غــرف األخبــار تحــت ســيف مســلط،
مــا ينفــك علــى رقابنــا يذكرنــا بالســقوف المتاحــة ،بصــرف النظــر عــن اعتبــارات قانونية
ال تصمــد عــادة فــي وجــه حســابات القبيلــة.
قبــل فتــرة شــهدت البــاد انتخابــات عامــة شــارك فيهــا آالف المرشــحين وعشــرات
القوائــم ،نصيــب األســد منهــا كان يحمــل طابعــا قبليــا ال تخطئــه عيــن المتابــع .ومــع ذلــك،
كنــا نتعامــل مــع الوضــع بمســتوى عــال مــن الحساســية والحــذر ،وفــي مــرات عديــدة
تحــدث احتــكاكات قبليــة هنــا أو هنــاك ،وتخلــف مــا يمكــن اعتبــاره خبــرا مكتمــل األركان
وفــق كل المــدارس الصحفيــة ،ومــع ذلــك ال يمكننــا التجــرؤ علــى نشــر ذلــك الخبــر،
وإن حصــل وفعلنــا  -وقليــا مــا يحصــل ذلــك  -فإننــا نبحــث عــن أضعــف بعــد للخبــر
لتجنــب ذكــر القبيلــة؛ الغــول المرعــب ،لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن فتــح جبهــات أقلهــا
اســتهداف ممنهــج للصحيفــة فــي مصادرهــا الماليــة.
فــي أحــد صراعــات تلــك االنتخابــات اعتــدى شــبان مــن قبيلــة مــا علــى نظرائهــم مــن
قبيلــة منافســة سياســيا ،وتحولــت تلــك القريــة إلــى ســاحة صــراع فعلــي ،اســتخدمت فيــه
وســائل القتــل ،وســالت دمــاء فعــا ،وتدخلــت أجهــزة الدولــة الحقــا بعــد فــوات األوان،
بينمــا كنــا فــي غرفــة األخبــار فــي حالــة حيــرة إزاء هــذا الحــدث.
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علــى المســتوى الخبــري ،كان مــن الضــروري التجــرد مــن كل شــيء لذكــر الحقيقــة
والتــي كانــت تحتــم علينــا ذكــر أســماء وصفــات طرفــي الصــراع ،لكــن اإلقــدام علــى
ذلــك كان مــن شــأنه أن يرتــب تداعيــات أمنيــة واقتصاديــة علــى الصحيفــة ،ســتجعلها
“أثــرا بعــد عيــن” فــي االحتمــال األقــل خطــورة ،ناهيــك عــن احتمــال تعــرض طاقمهــا
للتعذيــب الجســدي بــل والحبــس بقــوة القانــون.
بعــد تقديــر الموقــف ،تقــرر نشــر خبــر مختصــر مــا أمكــن ،يركــز علــى عــدد الضحايــا
ويكتفــي بذكــر أول حــرف مــن اســم القبيلــة بعــد حــرف القــاف ،علــى أن يكــون ذلــك
فــي خلفيــة الخبــر ،وهــو مــا حــدث بالفعــل ،ومــا هــي إال ســاعة أو أقــل حتــى رن هاتــف
رئيــس التحريــر ،وكان علــى الطــرف اآلخــر مســؤول حكومــي رفيــع .كان صوتــه
يتطايــر شــررا ،وقــال بــكالم مختصــر إن اإلقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة يســتلزم دفــع
ثمــن باهــظ ،وإذا كنــا علــى اســتعداد لدفــع ذلــك الثمــن فــا بــأس بالمغامــرة ،أمــا إذا كان
الحــال عكــس ذلــك فــإن الخيــار الوحيــد هــو حــذف الخبــر وبســرعة فائقــة ،وعــدم العــودة
إلــى مثــل هــذه “المغامــرات”.
لــم يكــن ذلــك المســؤول ســوى رجــل أمــن برتبــة عاليــة ،وهــو طــرف مباشــر فــي
الصــراع بصفتــه القبليــة ال بصفــه األمنيــة الرســمية ،وفــي الحقيقــة لــم نكابــر ،إذ لــم
نكــن نملــك مــن الضمانــات ســوى قوانيــن ســنت منــذ ســنوات تزعــم حريــة الصحافــة،
وبــل وتبالــغ فــي ذلــك ،لكــن كل التجــارب الســابقة كانــت تشــي بــأن النيابــة ال تكيــف مــا
يعــرض أمامهــا مــن قضايــا تخــص الصحفييــن إال فــي إطــار القانــون الجنائــي ،بوصفــه
فــوق قوانيــن النشــر ،ولذلــك ظلــت أبــواب الســجون مشــرعة فــي وجــه أربــاب الكلمــة
متــى لــم يحترمــوا الســقوف.
أمــام هــذا الوضــع العســير لــم نجــد بــدا مــن إلغــاء نشــر الخبــر ،بــل وتقديــم االعتــذار عنــه،
واعتبــاره خطــأ مهنيــا ســببه مصــدر الخبــر والتحيــز الناجــم عــن الجهــل بمــا حــدث.
كان مثــل أي صبــاح عــادي فــي غرفــة التحريــر قبــل أن يردنــا خبــر مــن منطقــة منجمية،
تشــتهر بحركــة التنقيــب عــن الذهــب الســطحي ،مفــاده أن مجموعــة قبليــة قــررت بمحض
إرادتهــا فــرض الســيطرة علــى منطقــة محــددة مــن مســاحات شاســعة مخصصــة للتنقيــب
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الفــردي ،واســتصدرت قــرارا إداريــا مــن إدارة اإلقليــم أضفــى شــرعية مــن جهــاز الدولــة
علــى قــرار قبلــي فــي األســاس .ولــم يكــن الموقــف يحتــاج الكثيــر مــن التقصــي للوقــوف
علــى حقيقــة مــا حصــل ،فميــزة المجتمــع القبلــي ضعــف جهــاز الدولــة أمــام أي صحافــي
يبحــث عــن الحقيقــة.
تواتــر الخبــر عبــر مصــادر إداريــة وأخــرى محليــة بــأن تلــك المجموعــة القبليــة قــررت
فــي اجتمــاع قبــل ذلــك التاريــخ بنحــو أســبوع احتــكار منطقــة مــا فــي أرض التنقيــب
الفــردي .ومــن أجــل ذلــك اتُّخــذ مــا يلــزم مــن “إجــراءات إداريــة” ،عبــر رشــوة ماليــة
معتبــرة للمســؤول اإلداري األول فــي المنطقــة ،واســتغالل مصاهــرة أســرية إلســكات
المســؤول الثانــي ،وهــو مــا تــم فعــا.
كان نشــر الخبــر دون تحديــد هويــة أطرافــه مخــا ،ونشــره بالتفاصيــل فيــه خطــورة غيــر
محمــودة العواقــب .وكان القــرار النهائــي تــرك هــذا الحــدث يضيــع مــع عشــرات القصــص
اإلخباريــة التــي ضاعــت قبلــه ،وأخــرى يحتمل أن تضيع في قــادم األيام مــن أيدي صحافيين
اختــاروا الرقابــة علــى أقالمهــم قبــل أن يجــد أحدهــم نفســه فــي موقــف ال يحســد عليــه.
قبــل تجــاوز هــذه الجــزء مــن القصــة ،تحضرنــي حادثــة تحمــل مفارقــة عجيبــة ،فهــي
ترجــح ســلطة القبيلــة علــى ســلطة الدولــة .فــي إحــدى ليالــي أغســطس ســربت وثيقــة
شــديدة الخطــورة تخــص قيــام مؤسســة الرئاســة بمنــح صفقــات ألشــخاص كلهــم مقربــون
اجتماعيــا مــن الرئيــس نفســه ،وأظهــرت الوثائــق مــا تشــتم منــه رائحــة المحســوبية
والزبونيــة ،بــل واســتغالل الســلطة ألغــراض ماليــة بحتــة ،وحيــن تأكــدت صحــة تلــك
الوثائــق مــن مصــادر عــدة بعضهــا رســمي .كنــا فــي غرفــة التحريــر أمــام خياريــن
اثنيــن ،إمــا النشــر علــى أســاس أن للقبيلــة دورا فــي الموضــوع ،أو أن الرئاســة هــي التــي
تحمــي هــذه الممارســات رغــم تداخــل األدوار بينهمــا.
وبعــد أخــذ ورد ،تقــرر أن تكــون الرئاســة هــي أســاس الخبــر باعتبارهــا الجهــة التــي
تقــف وراءه ،وتــرك القبيلــة جانبــا ،ألننــا كمحرريــن فــي غرفــة األخبار نســتطيع الصمود
بعــض الوقــت فــي وجــه رئاســة البــاد ،حيــث القائــد األعلــى للجيــش ،لكننــا ال نســتطيع
الصمــود فــي وجــه قبيلــة.
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الدين ..سالح لقمع الرأي
ليــس هنــاك خــاف علــى أن الديــن يحظــى بقدســية كبيــرة فــي هــذا البلــد .لكــن الحقيقــة أن
الديــن كثيــرا مــا اتخــذ ســتارا لحجــب حقيقــة مــا ،أو قمــع آراء فــي السياســة واالجتمــاع
واالقتصــاد ،ال تريــد الســلطة أن تراهــا تســود بيــن النــاس العتبــارات عــدة ،بعضهــا
يخــص التأثيــر علــى أطروحتهــا التــي تقــوم علــى أن تلــك الســلطة هــي حاميــة حمــى
الديــن والمدافعــة عــن حياضــه.
كثيــرا مــا يقــاد مــن يبــدون آراء تخالــف مشــهور اآلراء الفقهيــة المهيمنــة هنــا إلــى
ســاحات القضــاء ،وكثيــرا مــا تكــون ســلطة القضــاء الســائرة علــى هــدي الدولــة فــي
غيــر صالحهــم ،ويواجهــون أحكامــا قاســية فــي الغالــب تنتهــي إلــى حملــة وطنيــة ودوليــة
تدفــع بســلطة التقديــر السياســي إلــى إخــراج مــن يمكنهــا إخراجــه مــن غياهــب الســجون.
هــذه الحالــة تفــرض نفســها بقــوة علينــا كصحافييــن فــي غــرف األخبــار ،بحكــم أننــا أكثــر
النــاس اهتمامــا بقضيــة الــرأي ،لكــن فــي مجتمعــات تشــهد خلطــا بيــن مــا هــو دينــي ومــا
هــو عرفــي تكــون المهمــة عســيرة؛ فــأي نشــر لخبــر أو تحليــل عــن حالــة كهــذه قــد يــؤدي
بنــا إلــى القفــص الحديــدي مــع المتهــم األول بنشــر الزندقــة واإللحــاد والخــروج علــى
النظــام الدينــي واألخالقــي الناظــم لحيــاة هــذا المجتمــع.
قبــل فتــرة نشــر مــدون مغمــور مقالــة نقديــة للتصرفــات السياســية لبعــض الصحابــة
والتابعيــن ،وبعــد ســاعات فقــط علــى نشــر تلــك التدوينــة تدفقــت مظاهــرات شــعبية إلــى
المياديــن العامــة تنديــدا بمــا ورد فــي المقالــة ،ثــم توالــت ردود الفعــل السياســية .وكان
الجميــع يصــر علــى تســجيل نفســه فــي موكــب الناجيــن قبــل فــوات األوان ،فيمــا كنــا
نحــن فــي غرفــة األخبــار نفكــر فــي الطريقــة المثلــى لنقــل األخبــار المتعلقــة بهــذا الحــدث
المســتجد دون التأثــر بســلطة العــوام ،ودون االنحيــاز كذلــك لمــا ورد فــي التدوينــة.
كنــا فــي موقــف شــبيه بالمعضلــة ،حيــث كانــت معظــم وســائل اإلعــام قــد حســمت
موقفهــا التحريــري ،وتحولــت هــي األخــرى إلــى ســاحات شــعبية دون أن تدقــق فــي
ووظفــت سياســيا كأشــد مــا
طبيعــة مــا ورد فــي التدوينــة التــي أســالت حبــرا كثيــراُ ،
يكــون التوظيــف السياســي وضوحــا.
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كان القــرار أن نوســع التغطيــة لتتجــاوز ردود الفعــل الشــعبية إلــى ردود فعــل مــن
يشــتهرون فــي هــذا البلــد بالمعرفــة الدينيــة وســعة الطــرح ،وعــدم التشــدد فــي المواقــف
واآلراء الفقهيــة والعقديــة ،وهــو قــرار كاد يجعلنــا فــي صــف كاتــب التدوينــة مــن وجهــة
نظــر “الجماهيــر” و”الساســة”.
مــا إن اســتعرضنا آراء البعــض حتــى تدفــق ســيل جــارف من الســباب والتعريض عبــر مواقع
التواصــل االجتماعــي ،وعلــى إثــر ذلــك شــعرنا جميعــا بالقلــق البالــغ ،ولــم نقرر وقف المســار
الــذي بدأنــاه فحســب ،بــل قررنــا االلتحــام بالجماهيــر تكفيــرا عــن خطــة رأينــا أنهــا مهنيــة
واحترافيــة ،غيــر أنــه حيــن يتعلــق األمــر بالســامة تكــون الخيــارات عســيرة وصفريــة.
مــرة أخــرى يقــرر عالــم ديــن مشــهور دخــول عالــم التجــارة مــن بــاب خلفــي ،دمــر حيــاة
آالف األســر ،حيــث افتتــح مكتبــا للعقــارات وضــارب فــي أســعارها بصــورة لــم يســبق
لهــا أحــد فــي هــذه المدينــة ،وألنــه شــيخ معــروف بـــ “الصــاح والــورع” فقــد تدفــق إليــه
النــاس ،منهــم مــن يبحــث عــن البركــة والفــاح ومنهــم مــن يبحــث عــن ربــح مضمــون
مــن شــيخ ال تــرده البنــوك وال الشــركات.
كان الشــيخ يشــتري العقــار بضعــف ثمنــه مقابــل ورقــة محــدودة األجــل وغيــر موثقــة
قانونيــا ،ثــم يبيعــه بأقــل مــن ثمنــه األصلــي لتوفيــر الســيولة ،وهكــذا ضاعــت منــازل
وديــار كثيــرة وضاعــت كذلــك منزلــة دينيــة حيــن ُوضعــت فــي اختبــار المــال الحــرام.
كنــا كصحافييــن فــي موقــف صعــب مــرة أخــرى ،فهــذا الشــيخ لــه أتبــاع بــاآلالف ،وأي
تعــرض لمــا يقــوم بــه معنــاه هــدم الــدار علــى مــن فيهــا ،وأخيــرا وصلنــا إلــى حــل وســط
مــع رقابتنــا الذاتيــة ،وهــي أن نذكــر األعمــال الجاريــة علــى أن يكــون الحديــث عــن
أطرافهــا فــي إطــار محافــظ ،بحيــث يمكــن فيــه تســمية بعــض النــاس لكنــه ال يصــل إلــى
حــدود ذكــر الشــيخ الكبيــر الــذي اضطــر أخيــرا إلــى إعــان اإلفــاس ور ّ
غــب الخاســرين
مــن صفقاتــه المشــبوهة فــي الزهــد والــورع والترفــع عــن متــاع الفانيــة.
فــي هــذا البلــد أصبحــت حريــة الصحافــة مشــاعة لدرجــة أنــه حــدث نــوع مــن التمييــع
لــم يســبق لــه مثيــل ،لكــن مــا تعجــز عنــه الدولــة يتكفــل بــه المجتمــع والديــن واألخــاق
المزيفــة.
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لم يفهم ساعتها الصحافي عبارة “امنح بعض الحب لهذا المقال ،إنه التزام
مؤسسي” ،لكن غالبية الصحافيين اليوم ،يدركون جيدا من هو المعلن :رجل
بشارب عظيم يشبه جالدا ،يراقب كل شيء من أعلى ،ومن ال يطيع األوامر
سيؤول إلى النهاية المعروفة ..اإلفالس.

اإلعالنات ..الرقابة والحب
ماريانو خامي
كنــت شــاهدا علــى الموقــف قبــل عــدة ســنوات فــي قســم التحريــر بإحــدى الصحــف .كان
رئيــس التحريــر يســير فــي الممــر إلــى أن وصــل قســم المعلومــات السياســية ،وســلَّم
مديــرة القســم ملفــا كان يحملــه قائــا“ :إنــه التــزام مؤسســي ،امنحيــه شــيئا مــن الحــب”،
بدورهــا أخــذت مديــرة القســم الملــف ،تصفحتــه ،كانــت علــى وشــك أن تبــدأ العمــل عليــه،
لكنهــا اســتدركت للحظــة وأطرقــت التفكيــر ،ثــم قامــت فجــأة إلــى مكتــب الرئيــس“ :هــل
لــك أن تحــدد بالضبــط مــا الــذي تعنيــه بالحــب؟!”.
الرقابــة علــى الطريقــة القديمــة شــأنها شــأن الكتابــة حســب إمــاءات الســلطة ،خرجــت
كثيــرا عــن المألــوف .لــم يعــد مــن الضــروري إذالل كبريــاء المحــرر بفــرض محتــوى
معيــن أو موضــوع للكتابــة فيــه ،أو اإلشــارة بالقلــم األحمــر فــوق نصوصــه ،بــل صــار
يكفــي أن تجعلــه يفكــر بمقــدار الحــب الــذي ينبغــي أن يمنحــه لموضــوع أو مؤسســة
مــا؛ بمســاحة إعالنيــة مــع صــورة ،أو افتتاحيــة مــن أربعــة أعمــدة أو ربمــا خبــر علــى
صفحتيــن ،بــا شــك ســيختار دائمــا أن يمنــح المســألة مزيــدا مــن االهتمــام .ومــن
المعــروف أن المبالغــة فــي هــذا الســياق أفضــل بكثيــر مــن التقصيــر فيــه ،لــن يفــرض
عليــه رؤســاؤه شــيئا بالقــوة ،ســيدعونه علــى أي حــال للتأمــل كمحــرر محتــرف فــي مــدى
مالءمــة نصــه للشــكل والحجــم المناســبين ،باختصــار ،ســيتركون الصحافــي يقــوم بــدور
الرقابــة الذاتيــة علــى نصوصــه.
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فــي معظــم أنحــاء أوروبــا وليــس فــي كثيــر مــن دول العالــم ،خرجــت كل وســائل الرقابــة
تلــك عــن شــكلها القديــم .لــم تعــد تأتــي تلــك المكالمــة الهاتفيــة مــن وزيــر مــا أو مــن
ســكرتيره الخــاص مهــددا بســجن الصحافــي أو إغــاق الصحيفــة ،لكــن األمــر الــذي لــم
يتغيــر بعــد هــو تلــك الرقابــة التــي تمارســها المؤسســات ذاتهــا ،جميعنــا يعلــم أن أجــور
الصحافييــن ال تأتــي مــن تلــك القــروش التــي ندفعهــا فــي أكشــاك الصحافــة ثمنــا لنســخة
مــن الجريــدة ،وأن هــذا بالــكاد يغطــي كلفــة األوراق ذاتهــا.
تؤمــن أجــور الصحافييــن مــن خــال الحــواالت المصرفيــة التــي تدفعهــا الشــركات
الراغبــة فــي ضمــان مســاحة إعالنيــة مرئيــة لمنتجاتهــا فــي الصحــف علــى شــكل إعــان
تجــاري .وليــس ذلــك باألمــر الجديــد ،بــل إن وجــوده ضــارب فــي جــذور الصحافــة
ومفهومهــا العــام .إن أهــم الصحــف اليوميــة التــي تســتقى منهــا األخبــار تحتــوي بشــكل
أساســي علــى عــدد مــن اإلعالنــات التجاريــة ،ومــن يدفــع المــال يدفــع بإمالءاتــه كذلــك،
لــذا فــإن صحيفــة تقتــات علــى إعــان لســيارة مــن طــراز معيــن علــى صفحتهــا الرئيســية
لــن تخاطــر مثــا بنشــر خبــر حــول إضــراب للعامليــن بمصنــع الســيارات ذاك ،بالتأكيــد
ســيرفع أحدهــم ســماعة الهاتــف فــورا ليطلــب رقــم رئيــس الصحيفــة ويكلمــه“ :ابتــداء
انــس أمــر إعالناتنــا وحواالتنــا المصرفيــة كذلــك” ،وليســت فــي ذلــك أي
مــن الغــد
َ
مخالفــة للقانــون ،إنــه ببســاطة منطــق مؤسســاتي.
وكذلــك فــإن المجالــس البلديــة (التــي لديهــا وزن سياســي كبيــر فــي أوروبــا) والمؤسســات
السياســية تتبــع النهــج ذاتــه فــي هــذا الســياق؛ فهنــاك مــا يســمى باإلعــان المؤسســاتي،
والــذي يقــدم للمواطنيــن شــروحا وافيــة عــن طبيعــة عمــل هــذه المؤسســات والخدمــات
التــي تضطلــع بهــا ،وهــذه اإلعالنــات قــد يتــم حرمــان الصحــف مــن نشــرها إذا حاولــت
إحداهــا التقصــي حــول مــا إذا كان رئيــس البلديــة  -مثــا  -يتقاضــى الرشــاوى مــن بعــض
المقاوليــن فــي مؤسســة مــا لإلنشــاءات والبنــاء.
كــم هــي محظوظــة تلــك الصحــف التــي تبــاع فــي نطــاق جغرافــي تتنــوع فيــه األحــزاب
السياســية التــي تشــغل حيــزا فــي الســلطة والمؤسســات المختلفــة ،ذلــك أن بإمكانهــا
التوغــل فــي كســب التمويــل بيــن الخدمــات التــي يقــوم بهــا البعــض ،واالنتهــاكات التــي
يرتكبهــا البعــض اآلخــر ،كمــا أن ذلــك مــا يشــكل لهــا مــوردا مهمــا لألنبــاء طــوال الوقت.
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فــي بعــض األحيــان تكــون المشــكلة فــي البيــت الداخلــي للمؤسســة اإلعالميــة ،فالصحــف
واإلذاعــات والتلفزيونــات نــادرا مــا تكــون مؤسســات مســتقلة بذاتهــا ،ولكنهــا فــي غالــب
األمــر تكــون جــزءا مــن ائتــاف تجــاري كبيــر يشــمل عــددا ال نهائيــا مــن المشــاريع فــي
عــدة مجــاالت؛ مــن دور النشــر إلــى المصــارف التجاريــة أو حتــى وكاالت الســفر .كثيــر
مــن التشــعبات التــي لــن يــدري أمامهــا المحــرر مــا الذنــب الــذي اقترفــه حيــن كتــب مقــاال
عــن االمتــداد غيــر القانونــي لفنــدق مــا ،قــد ال يكــون جــزءا مــن المنظومــة التجاريــة
التــي تشــمل الصحيفــة ،ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه يتعامــل مــع وكالــة الســفر المرتبطــة
بهــا ،أو قــد يكــون (الفنــدق) أحــد الداعميــن الرئيســيين لمعــرض الكتــاب المحلــي الــذي
تعــرض فيــه دار النشــر المرتبطــة باالئتــاف التجــاري كتبهــا ومنشــوراتها.
ولــن يــدور فــي أذهاننــا حيــن تتحــدث األخبــار االقتصاديــة عــن أخطــار تهــدد مســتقبل
المواطنيــن علــى ســبيل المثــال ،أن ذلــك الخبــر قــد يكــون مــادة دعائيــة لشــركة التأميــن
المرتبطــة بتلــك الصحيفــة أو اإلذاعــة أو القنــاة التلفزيونيــة ،فليــس مــن الضــروري هنــا
نشــر إعــان للشــركة ،ولكــن طــرح الموضــوع فــي األخبــار يجعــل األمــر ذا أهميــة
كبــرى ،كمــا أن تأثيــر الرســالة علــى المتلقــي يكــون أكبــر دائمــا.
لوقــت ليــس بالقصيــر كان الحديــث يــدور حــول “الشــركات ذات الحصانــة” ،أو التــي
ال يمكــن انتقادهــا بــأي حــال ،العالمــات التجاريــة المرموقــة والمتاجــر الضخمــة وكل
المؤسســات التــي تنفــق مبالــغ طائلــة لتخصيــص مســاحة إعالنيــة لهــا ،اســتطاعت أن
تشــعر باألمــان ،والتجربــة تؤكــد أنهــا كانــت كذلــك ،لــم تكــن هنــاك أي وســيلة لتأميــن
الشــركات ســوى بالمــرور علــى تلــك االســتحقاقات التــي أنتجتهــا الدعايــة اإلعالنيــة علــى
شــكل حمــات ترويجيــة أو مالحــق خاصــة ،حتــى أضحــت القضيــة أمــرا اعتياديــا.
وبينمــا كان الحديــث يــدور حــول هــذه الشــركات ،كان هنــاك نــوع آخــر مــن المؤسســات
يســتحدث أســاليب جديــدة مــن التســويق الخفــي تصــل إلــى حــدود التالعــب ،ونقصــد هنــا
علــى ســبيل المثــال تلــك الشــركات الكبــرى والمتنفــذة فــي مجــاالت الطاقــة ،التــي تمكنــت
مــن اإلمســاك بدفــة الماكنــة اإلعالميــة وتوجيههــا كمــا تشــاء بطريقــة ليســت ذكيــة بقــدر
مــا هــي آمنــة ،تغطيــة إعالميــة هائلــة حالــت دون أن يســتطيع أحــد جرهــا إلــى موضــع
الشــك .كمــا أنهــا ابتكــرت نوعــا جديــدا مــن أســاليب الدعايــة ،وهــو المقــال الممــول الــذي
يعــد نســخة مطــورة مــن اإلعــان التجــاري المعــروف .شــيء يبــدو كمــا لــو أن الذئــب
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يمــول مقــاال عــن لحــم الضــأن ،أو أن منتــج أنابيــب العــادم يمــول مقــاال عــن التوعيــة
البيئيــة ،كثيــرون هنــا وهنــاك مطلعــون علــى مثــل هــذه األمــور ،لكننــا قــد نســتبعد أحيانــا
أن لديهــم مصالــح خاصــة مــن وراء طــرح تلــك القضايــا.
فــي اآلونــة األخيــرة فُــرض شــكل جديــد مــن أشــكال تمويــل وســائل اإلعــام ،ينطــوي
علــى خطــر الوقــوع فــي التبعيــة للقــوى السياســية واالقتصاديــة ،إنــه “الحــدث الممــول”،
والــذي مــن خاللــه تقــدم وســائل اإلعــام اتصــاال واســعا بالجماهيــر بينمــا يقــدم راعــي
الحــدث المــال فحســب .كلمــا كان المــال أكثــر فإنــه ســيمتلك ســلطة أكبــر علــى مــا ينشــر
فــي اإلعــام ،وكلمــا ارتفــع عــدد الفعاليــات التــي تتولــى المؤسســات اإلعالميــة تغطيتهــا
لتحصيــل التمويــل فإنهــا تبتعــد أكثــر عــن كونهــا مســتقلة ،لــو كان األمــر ممكنــا فــي
األســاس ،ويجــب علــى الصحافــي أن يعــرف حــدوده بــكل تأكيــد.
لقــد ظلــت تلــك األمــور تجــري تحــت غطــاء مــن الصمــت لوقــت طويــل .الصحافــة التــي
لطالمــا نشــرت علــى الهــواء معانــاة اآلخريــن ،قليــا مــا حاولــت تنظيــف بيتهــا الداخلــي،
ولكــن لحســن الحــظ بــرزت خــال الســنوات األخيــرة حــاالت مختلفــة لصحفييــن لــم
يتــرددوا فــي إثــارة الحديــث عــن الضغوطــات واالرتباطــات بيــن المؤسســات اإلعالميــة
والقــوى االقتصاديــة ،رغــم مــا يســتوجبه ذلــك مــن كلفــة باهظــة علــى حاضرهــم
ومســتقبلهم الوظيفــي.
فــي البلــد األوربــي الــذي أعيــش فيــه ،والــذي يختــال بمســتوى عــال مــن حريــة التعبيــر،
تســبب إصــدار كتابيــن فــي إحــداث صدمــة كبيــرة؛ أولهمــا كان كتــاب “القائــد” لراولــف
رودريغــو ،والــذي كان يشــغل رئيــس التحريــر فــي صحيفــة كبيــرة جــدا ،ثــم كتــاب
“الصحفــي الواعــي” لخــوان موالكــو ،الــذي كان يضطلــع بقــدر هائــل مــن المســؤولية
فــي “منشــورات البحــر” ،كال الكتابيــن أشــار باالســم األول واســم العائلة لكل الشــخصيات
والمؤسســات  -ابتــداء بالمصــارف وانتهــاء بأســماء مــن العائلــة المالكــة ،مــرورا بــكل
األحــزاب السياســية  -التــي مارســت فــي وقــت مــا تأثيرهــا القــوي لتبديــل العناويــن أو
حــذف بعــض الصفحــات أو إيقــاف المطابــع فــي العديــد مــن الحــاالت.
يبــدي رودريغــو أســفه الشــديد“ :الصحــف واإلذاعــات والتلفزيونــات ال تعــرض الحقائــق،
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وإنمــا تبيــع مســاحات إعالنيــة”“ ،األيديولوجيــا وخــط التحريــر مــا همــا إال ورق تغليــف
الهدايــا ،الغطــاء الــذي يجعــل المنتــج يبــدو جذابــا” ،ويضيــف فــي موضــع آخــر مــن
كتابــه“ :لقــد نســينا نقطــة فــي غايــة األهميــة؛ أن الصحــف واإلذاعــات والتلفزيونــات هــي
شــركات بطبيعــة الحــال” ،لــم يعــد رودريغــو إلــى الكتابــة منــذ ذلــك اليــوم ،وبــات يتعــاون
مــع مؤسســات دوليــة فحســب ،ألن فضــح الحقائــق فــي تقديــره يعنــي بشــكل واضــح أن
تقــول للمهنــة وداعــا.
لكننــا اليــوم أمــام تحـ ٍ ّد جديــد ،كثيــر مــن هــذه الصفقــات الســرية يتــم تمريرهــا أحيانــا دون
الحاجــة إلــى رفــع ســماعة الهاتــف ،يكفــي اليــوم أن تتــرك هــذه المهمــة القــذرة لتتوالهــا
ظــروف العمــل التــي يوضــع فيهــا الصحافيــون؛ إرهاقهــم بالضغــط الشــديد ،وتحميلهــم
فــوق طاقتهــم دون أن يجــدوا الوقــت لفعــل أي شــيء آخــر ،ألن الصحافــة الجيــدة والتــي
ـرغ.
تخيــف الســلطة حقــا تــدرك أن األمــر مــا هــو إال مســألة وقــت وتفـ ّ
ســتتغول الرقابــة ،أنــا متيقــن مــن ذلــك ،ألن أزمــة كورونــا أغلقــت صنابيــر اإلعالنــات
علــى نحــو خطيــر ،أخبرنــي قبــل أيــام مســؤول تحريــر كبيــر أننــا ســنضطر إلــى الصمــت
حيــال أي انتهــاك ،ذلــك الصمــت القريــب مــن التواطــؤ مقابــل مســاعدة مالية بســيطة جدا،
تبقــي الصحــف والمواقــع علــى قيــد الحيــاة ،معركــة المصيــر ســتزيد مــن رقعــة الرقابــة
الذاتيــة ،وســتحد الحريــة ،وســتعطي الفرصــة لرجــال االقتصــاد والمــال المتحكميــن فــي
ســوق اإلعالنــات لفــرض ســيطرتهم الكاملــة علــى الســوق.
حيــن نشــاهد فيلــم “ســبوت اليــت” فــإن أكثــر مــا يلفــت نظــر الصحافــي اليــوم هــو مســألة
كيــف اســتطاع فريــق مــن المحققيــن الصحافييــن فــي “بوســطن غلــوب” الحصــول علــى
تصريــح مــن إداراتهــم للعمــل عــدة شــهور فــي قضيــة لــم تكن مؤكــدة وقتهــا ،مثــل االعتداء
الجنســي علــى األطفــال فــي حــرم الكنيســة الكاثوليكيــة فــي بوســطن ،بينمــا أكثــر جملــة
يســمعها الصحفــي حيــن يطلــب منــه مديــره كتابــة تقريــر هــي “أريــده مــن أجــل البارحــة”.
كذلــك األمــر فــي فيلــم “ذي بوســت” الــذي يجســد عمــل الصحفييــن كاتاريــن غراهــام
وبيــن برادلــي ،اللذيــن كشــفا للعيــان الطريقــة التــي اتبعتهــا حكومــة الواليــات المتحــدة
األمريكيــة لمــدة ثالثيــن عامــا فــي إخفــاء معلومــات مهمــة تتعلــق بحــرب فيتنــام ،الحقيقــة
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الموجعــة هــي أنــك إذا أردت البحــث فــي قضيــة مــا بشــكل شــامل ،وأن تقــارن المعلومات
وتتحقــق مــن كل كلمــة تكتبهــا ،فإنــك ســتحتاج أســابيع وأشــهرا وربمــا ســنوات ،وهــذا
ي مــن المؤسســات اإلعالميــة فــي أيامنــا ،ولــن تجــد منهــا ســوى
مــا لــن تمنحــك إيــاه أ ٌّ
مزيــد مــن ضغــط العمــل واالســتعجال ،لــو كنــتُ فــي الســلطة وأردتُ أن أوقــف أحــد
الصحافييــن عــن تتبــع أخطائــي وانتهاكاتــي فلــن أضطــر إلــى تهديــده بالقتــل كمــا يفعلــون
حتــى اليــوم فــي المكســيك مثــا ،ولــن أقــوم كذلــك بفــرض رقابــة عليــه كمــا يفعــل أي
ديكتاتــور ،ولكننــي ســأكتفي بجعــل ســطح المكتــب الخــاص بــه يعُــج بالكثيــر مــن الملفــات
المعلقــة التــي تنتظــر إبداعــه.
وفــي وجــه هــذا كلــه بــدأت المؤسســات اإلعالميــة فــي البحــث عــن صيــغ تمويليــة
أخــرى لتجنــب هــذا االســتعباد المالــي والوصــول إلــى الحــد األدنــى مــن االســتقاللية.
إحــدى هــذه الوســائل المجربــة ،لكــن بنتائــج قــد ال تكــون فعالــة ،التحــول مــن االعتمــاد
علــى اإلعالنــات إلــى االتــكاء علــى اإليــرادات التــي يدفعهــا القــراء ،والذيــن يصبحــون
فيمــا بعــد شــركاء فــي الصحيفــة ،فلــو اســتطعنا بلــوغ هــذا الهــدف النبيــل فــي أن يصبــح
الجمهــور هــو المالــك االفتراضــي للمؤسســة اإلعالميــة ،عندهــا ســيكون علــى الصحافــي
أن يطيــع أوامــر المالكيــن والتــي هــي نقــل الحقيقــة كاملــة وشــفافة ،بــدال مــن أن يخضــع
إلمــاءات قــوى أو مصالــح أخــرى ،وبهــذه الطريقــة قــد تختفــي اإلعالنــات نهائيــا أو
قــد تصيــر مجــرد واحــد مــن المقومــات االقتصاديــة للمشــروع الصحفــي ،وليــس مالكــه
بحكــم الواقــع .وهكــذا يمكــن إخضــاع اإلعالنــات لعمليــة تنقيــة واختيــار للنشــر حســب
معاييــر أخالقيــة معينــة تضعهــا المؤسســة اإلعالميــة بمــا يتــاءم وثقافــة القــراء ،ويمكــن
حينهــا اســتبعاد كثيــر مــن المــواد اإلعالنيــة غيــر المرغــوب فيهــا كاإلعالنــات المروجــة
للبغــاء وبيــوت المقامــرة والمراهنــات.
لكــن هــذه الصيغــة تقتضــي وجــود كتلــة ناقــدة مــن القــراء المســتعدين لدفــع المــال مقابــل
الحصــول علــى الحقائــق ،مــا يعنــي أن يدركــوا قيمــة هــذه المــواد كرافــد إعالمــي يختلــف
عــن بقيــة المحتويــات المجانيــة التــي تدّعــي الحقيقــة وهــي ال تعــدو عــن كونهــا لهــوا
وتســلية ،وليــس ذلــك باألمــر الســهل؛ فالمعلومــات الحقيقيــة ال تكــون فــي غالــب األمــر
مريحــة للقــارئ ،بــل إن بإمكانهــا أن تدمــر الصــورة الرائعــة التــي رســمتها مخيلتــه
للحــزب الــذي صــوت لــه طيلــة حياتــه ،وللمنتجــع البحــري الــذي يفضــل دائمــا قضــاء
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عطلــة الصيــف فيــه ،لتصــوره عــن نفســه وســلوكه اليومــي ،وحتــى لفريــق كــرة القــدم
الــذي يشــجعه منــذ زمــن ،الحقائــق موجعــة ،وإن لــم تكــن كذلــك فهــي ليســت حقائــق ،بــل
مزيــدا ً مــن الــا شــيء.
إذا أردنــا أال تتحكــم الشــركات الكبــرى والصغــرى بــكل مــا نعرفــه ومــا نعتقــد بــه  -ألنهــا
بالفعــل هــي مــن يتحكــم بمــا نظــن معرفتــه ،ومــا نســتطيع التفكيــر فيــه  -يجــب أن نتذكــر
أنــه ال شــيء يقــدم بالمجــان فــي هــذا العالــم ،حتــى الحقائــق ،عندمــا تعــرض لنــا كبريــات
القنــوات التلفزيونيــة أو الصحــف الملونــة ســلعتها التــي تســميها األخبــار ،هــل نــدرك حقــا
مــا هــو المنتــج الــذي تبيعنــا إيــاه؟ حضــرة القــارئ ،إذا كنــت تجهــل مــا هــي الســلعة التــي
تقدمهــا لــك شــركة مــا ،فذلــك ألنــك أنــت الســلعة يــا عزيــزي.
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ساروا معصوبي األعين في طريق موحشة ،ثم وجدوا أنفسهم في مواجهة
أخطر تجار المخدرات .إنها قصة صحافيين ،بعضهم اختفوا عن األنظار،
وبعضهم اغتيل أو اختطف ألنهم اقتربوا من المنطقة المحظورة ،أما في سجالت
الشرطة ،فهي ال تعدو أن تكون سوى “جريمة عاطفية”.

جريمة عاطفية” أو قيد ضد مجهول“
كاراسكيادو
خوان ّ
رنَّــت جــواالت المراســلين التابعيــن للجهــات الرســمية فــي اللحظــة ذاتهــا تقريبــا ،كانــت
الرســالة هــي نفســها للجميــع“ :الرئيــس يــود رؤيتكــم” ،كان ذلــك مســاء يــوم جمعــة ،ولــم
يكــن قــد اســتجد أمــر مهــم فــي المدينــة :وفــاة بحادثــة دهــس علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن
جســر للمشــاة .كان حــادث المــوت عاديــا حســب الوقائــع :شــاب بســيارة فارهــة يصطــدم
بعمــود كهربــاء ،نقــل الشــاب الصغيــر إلــى المستشــفى وهــو يعانــي مــن كســور عديــدة
أمــا المركبــة فقــد تحطمــت بالكامــل.
لكــن الشــاب لــم يصــدم عمــود الكهربــاء ،صــدم صحافييــن اثنيــن ،لــم يتــم التعــرف
علــى جثتيهمــا إال بعــد ثالثــة أيــام ،خمــن الصحافيــون أن األمــر يتعلــق بذلــك النــوع مــن
الجرائــم التــي تتــورط فيهــا عصابــات تجــارة المخــدرات.

نحو المجهول
فــي شــاحنة صغيــرة ،وعلــى بعــد مبنييــن مــن محطــة الشــرطة وأمتــار قليلــة مــن مبنــى
رئاســة الحكومــة ،أُرغــم صحافيــون علــى ركوبهــا ،قام أعضــاء العصابــة بتغطية رؤوس
الصحافييــن باألكيــاس ،ومضــوا فــي طريــق متهالكــة وموحلــة ،وممــرات مليئــة بالحفــر
وأعمــال الصيانــة .مضــت ســاعة علــى الرحلــة وبــدأت درجــات الحــرارة تنخفض بشــدة،
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خ ّمــن اثنــان مــن الصحافييــن“ :كأننــا نتجــه إلــى الســاحل” ،إلــى أن وصلــوا فــي النهايــة
إلــى الموقــع.
نــزل الصحافيــون وعالمــات التعــب جــراء االختنــاق باديــة عليهــم ،نزعــت األكيــاس
التــي تغطــي رؤوســهم ،وأدخلــوا إلــى مــكان أشــبه بقاعــة اجتماعــات .رأوا الكثيــر مــن
المفاجــآت هنــاك؛ مزرعــة كثيفــة األشــجار ،مــا يقــارب عشــر شــاحنات مــن الطــراز
ـارا طافحــا بأجــود أنــواع
الحديــث ،ملعبــا لكــرة القــدم ،والكثيــر مــن رؤوس الماشــية ،وبـ ً
الخمــور المحليــة والعالميــة!!
أخيــرا وصــل قائــد المنطقــة التابــع للعصابــة ،برفقتــه مجموعــة مــن القتلــة المأجوريــن
يشــكلون فرقــة حراســة شــخصية لــه ،والتــي تتكــون عــادة مــن أربعــة إلــى ثمانيــة
أعضــاء ،وظيفتهــا األساســية هــي حمايــة قائدهــا الــذي كان أول مــا قالــه لمعاونــه“ :مــن
هــؤالء األوغــاد؟” ،ســرعان مــا بــدت علــى معاونــه مالمــح االضطــراب ،ابتلــع ريقــه
وأجــاب بقلــق“ :ألــم تطلــب منــي يــا ســيدي أن أجمعــك بالصحافييــن؟”،
بغضــب شــديد ،وب ِعــرق نافــر بــدا جليًّــا فــي جبينــه أجابــه القائــد صارخــا وهــو يمســك
ـم
ثيابــه“ :قلــت لــك أن ِ
تصلنــي بالصحافــة ال أن تجلبهــا إلــى مزرعتــي أيهــا األبلــه ،و ِلـ َ
ــم لَــم تخبرنــي أنــك اتصلــت بهــم
نزعــت عــن رؤوســهم األكيــاس بحــق الجحيــم؟ ِل َ
وجمعتهــم؟ كنــت ســأنزل أنــا إلــى المدينــة ،هــا قــد رأوا وجوهنــا اآلن” ،ثــم رمــاه بحركــة
خفيفــة ومهينــة ،تشــبه إلــى حــد كبيــر مــا يفعلــه رجــل فــي الحانــة عندمــا يقــول“ :رغــم
أنــي دفعــت ثمــن هذيــن الكأســين إال أننــي لــن أشــربهما” ،ألنــه وقــت البــدء فــي العمــل.
مصــور تلفزيونــي بلــل ثيابــه مــن الخــوف ،ومصــور آخــر كان قــد قــارب الوصــول إلــى
ســن التقاعــد جثــا علــى ركبتيــه وشــرع فــي الصــاة مغمضــا عينيــه ،وآخــر بــدأ يبكــي
ويســتجدي الرحمــة ،والثالثــة الباقــون اختفــت مالمــح أوجههــم .أمــا معــاون القائــد الــذي
اتصــل بالصحافييــن وطلــب حضورهــم فقــد راح يســأل قائــده الرحمــة للصحفييــن والعفــو
عــن خطئــه .عشــر دقائــق فحســب مــن النقــاش وكأنهــا األبــد .لــم يلــق القائــد بــاالً ألعــذار
معاونــه ومحاوالتــه تبريــر األمــر وتخفيــف العواقــب ،لكــن اختفــاء ســتة صحفييــن أو
العثــور علــى جثثهــم فــي مــكان مــا كان سيشــعل الســاحة مــع الحكومــة والجيــش ،كانــت
تلــك األوقــات هــي األكثــر اضطرابــا وحديثــا عــن العنــف عــام .2010
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“معــك حــق” ،قــال القائــد ســاخرا“ ،لكــن حماقــات كهــذه ال تغتفــر” .وأمــام كل الصحافيين
ســحب مسدســا بعيــار تســعة مليمتــرات ،وبطلقتيــن أنهــى حيــاة معاونــه الــذي لــم يجــد
أمامــه فرصــة واحــدة لالعتــذار أو نيــل الرحمــة ،الصحافيــون الســتة غطيــت رؤوســهم
باألكيــاس مــن جديــد وأعيــدوا إلــى المدينــة ،ولكــن ليــس قبــل أن يتلقــوا التعليمــات“ :هنــا
نحــن مــن يقــرر مــا الــذي يجــوز نشــره ومــا الــذي ال ينشــر ،خــال أيــام ســيتواصل معكــم
وســيط ،سيشــرح لكــم كيــف نجعــل األمــور هادئــة دائمــا ومســتقرة ،مــا الحاجــة للخــوض
فــي كل تلــك الحماقــات؟”.

وسيط العصابات
بعــد أســبوع تمــت تســمية مراســل فــي إحــدى الصحــف محــدودة االنتشــار والتــي ال
تتمتــع بمصداقيــة عاليــة ليكــون وســيطا مــع المنظمــة اإلجراميــة ،انقلــب نمــط معيشــة
ذاك المراســل رأســا علــى عقــب .بعــد عــام واحــد كان لديــه مــا يكفــي ليفتتــح حانــة
فــي ملكيتــه ،ويمتلــك ســيارته الخاصــة ،ثــم بعــد شــهرين فحســب يتــم اختطافــه ،مــرت
اآلن عشــر ســنوات وال أحــد يعــرف مكانــه ،حتــى أن اســمه غيــر مقيــد فــي الســجالت
الرســمية للصحفييــن المفقوديــن بالمنطقــة!!
علــى هــذه األرض المليئــة بالغابــات والســواحل والصحــاري والحواضــر العديــدة ،ظــل
الوضــع كذلــك طيلــة الخمســة عشــر عامــا الماضيــة ،صحافيــون يخضعــون إلمــاءات
عصابــات “لــوس زيتــاس” ،وغيرهــا مــن عصابــات “ســيناالو” و”خواريــز” و”خاليســكو”
و”لــوس كاباجيــروس تيمبالريــوس” وعصابــات أخــرى .مراســلون يكفّــون عــن كتابــة
تقاريرهــم بفعــل تهديــدات بالقتــل وأخــرى باالعتــداء علــى أســرهم ،فضــا عــن القليــل
ممــن لــم يكــن صعبــا إغراؤهــم بالســلطة والمــال اللذيــن توفرهمــا تجــارة المخــدرات.
فــي عــام  2015كانــت هــذه المقاطعــة التــي أكتــب منهــا اآلن إحــدى أكثر المناطــق فوضوية
وعنفــا ضــد الصحافييــن .لــم تكــن تمــر ثالثــة أشــهر دون أن أش ـيّع واحــدا مــن الزمــاء،
أحدهــم فــي العاصمــة ،وآخــر فــي قريــة صغيــرة فــي “كوينــكا” ،وثالــث فــي منطقة ســياحية.
كان المــوت يجــول ويضــرب دون أدنــى اعتبــارات اجتماعيــة أو عرقيــة للصحافييــن،
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زميلــي الــذي قتــل فــي العاصمــة كان قــد فاجــأه أربعــة قتلــة مأجوريــن داخــل شــقته فــي أحــد
أحيــاء الطبقــة الوســطى ،ضربــوه حتــى أنهكــوا جســده ثــم بــدؤوا يتســلَّون بتجريــح ظهــره
بمقشــرة البطاطــا ،قُتلــت أربــع نســاء فــي ذاك االعتــداء الوحشــي ،وإلــى اليــوم مــا زال أهالي
ِ
المغدوريــن يح ّملــون الحكومــة المحليــة ورئيــس الشــرطة المســؤولية الكاملــة عــن الجريمــة.
ويــا للســخرية ،فــإن رئيــس الحكومــة المحليــة الســابق يقبــع اآلن فــي الســجن ولكــن ليــس
بتهمــة القتــل ،إنمــا بتهمــة الكســب غيــر المشــروع ،أمــا رئيــس الشــرطة المذكــور فهــو
ـتج ّم اآلن فــي فنــدق بخمســة نجــوم يمتلكــه شــخصيا علــى ســاحل الكاريبــي!!
يسـ ِ
زميلــي الثانــي مــن بلــدة “كوينــكا” كان صلبــا للغايــة ،اختطفــوه مــرة وألقــوه فــي مقاطعــة
عثــر عليــه يومهــا وهــو ممتلــئ بالرعــب والكدمــات ،قــررت الحكومــة
مجــاورةُ ،
الفيدراليــة إخراجــه مــن المنطقــة ونفيــه إلــى الجانــب اآلخــر مــن البــاد ،كمــا منعتــه مــن
العــودة إلــى ممارســة مهنــة الصحافــة ،لكــن المراســل لــم يحتمــل ســتة أشــهر فــي المنفــى
وعــاد بعــد أن غلبــه اشــتياقه ألرضــه ،وكذلــك ألنــه صــار َجـدًّا فــي الغربــة ولــم يتمكــن
ـر ثالثــون يومــا علــى عودتــه ،ثــم اغتيــل بعــد ذلــك بأربــع
مــن رؤيــة حفيــده بعــد ،مـ َّ
رصاصــات .زميلــي المراســل عــرف قاتليــه جيــدا حيــن حيَّاهــم لــدى وصولهــم قبــل
أن يســرقوا حياتــه علــى بــاب منزلــه ،لقــد أكــدت زوجتــه أن الشــرطة المحليــة ســاعدت
المجرميــن علــى الفــرار قبــل أن تصــل القــوات المدنيــة لمالحقتهــم!!
زميلــي الثالــث دفــن فــي منطقــة ســياحية ،كان يعيــش فــي بلــدة تفصلهــا عشــرون دقيقــة
عــن الشــواطئ األكثــر ارتيــادا فــي كامــل المنطقــة .وإضافــة إلــى كونــه مراســا فقــد
دأب علــى تنظيــم فــرق للحراســة المجتمعيــة ،بهــدف حمايــة األحيــاء الســكنية وحفــظ
األمــن فيهــا ،فــي عــام  2015أتــت مجموعــة مــن عصابــات “خاليســكو  /الجيــل الجديــد”
وروعــوا أطفالــه .حينهــا
الختطافــه ،أخرجــوه باإلكــراه مــن منزلــه حيــث حطمــوا البــاب َّ
يجــد بُــدا مــن االنقيــاد إليهــم والذهــاب معهــم ،بعــد ثمانيــة عشــر
طلــب منهــم الهــدوء ،ولــم ِ
يومــا مــن اختطافــه عــاد زميلــي المراســل جثــة ُمقطعــة فــي كيــس أســود ،كان مختطفــوه
الســتة مــن شــرطة الدولــة ،واليــوم واحــد منهــم فقــط يقبــع فــي الســجن ،مــن كل الذيــن
دبــروا وخططــوا للجريمــة لــم تتــم إدانــة أحــد ســوى رئيــس البلديــة ،والــذي مــا زال حتــى
اآلن هاربــا مــن وجــه العدالــة!!
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شــمال البــاد منطقــة ال يحكمهــا أحــد ،أو لنقــل إنهــا المنطقــة التــي تحكــم فيهــا تجــارة
المخــدرات بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى ،كــي تتمكــن مــن الذهــاب للعمــل فــي تلــك
النواحــي كمراســل محلــي أو أجنبــي ،كان مــن الضــروري أن تتجــه رأســا إلــى “صاحــب
القبّعــة” ،وهــو كاتــب ومــؤرخ بعمــر الخمســين ومراســل وطنــي بإحــدى الصحــف.
كان يعــرف كل خبايــا الجريمــة المنظمــة .يتعيــن علــى الجميــع أن يبحثــوا عنــه إذا أرادوا
الكتابــة حــول خفايــا وكواليــس تجــارة المخــدرات ،وقــد اعتَــدتُ البحــث عنــه فــي قســم
التحريــر بالجريــدة األســبوعية التــي كان قــد أسســها ،وكذلــك فــي كافيتيريــا “رايولــو”.
فــي هــذه البــاد كان “صاحــب القبّعــة” مرجعــا وطنيــا لنــا جميعــا نحــن الذيــن نريــد
التحــدث عــن الجريمــة المنظمــة دون أن يقتلونــا ،قتلــوه قبــل ثــاث ســنوات؛ كانــت مقابلة
جدليــة أجراهــا الرجــل ســببا كافيــا لتفتــك بــه إحــدى العصابــات اإلجراميــة ..طلقتــان
علــى بعــد شــارعين مــن مقــر صحيفتــه ،جعلتــا قبعتــه تســتقر أخيــرا علــى األســفلت
مضرجــة بدمائــه ،كان مقتلــه كفيــا بــأن يزلــزل الشــارع العــام مــن صحافييــن ومحاميــن
فــي كل البــاد ،مظاهــرات عارمــة جابــت الشــوارع مطالبــة بالقصــاص العــادل .ولكــن
اليــوم ال يقبــع خلــف القضبــان ســوى الرجــل الــذي نفــذ الجريمــة مقابــل أجــره ،أمــا مــن
دبــروا األمــر وخططــوا لقتلــه فهــم يعملــون بحريــة تامــة ويمارســون نشــاطاتهم بحصانــة
كاملــة ودون أي عقــاب!!
كان جســمها ضئيــا جــدا ،بالــكاد يبلــغ طولهــا متــرا وثمانيــة وخمســين ســنتيمترا .دائمــا
مــا كانــت ترتــدي أحذيــة تشــبه الجزمــة العســكرية أو جــزم العمــال ،تلــك المراســلة
التــي كانــت تغطــي نشــاطات المؤسســات الوطنيــة ،وتبحــث فــي مظالــم مرتكبــة ضــد
الســكان األصلييــن وانتهــاكات حقــوق اإلنســان واالعتــداءات المتكــررة علــى البيئــة،
والمحســوبية التــي تمــارس لصالــح شــركات أجنبيــة ،هــي نفســها كانــت قــد رفضــت
وزمالءهــا الحديــث أو الكتابــة عــن تجــارة المخــدرات ،بفعــل الخــوف طبعــا .فــي صبــاح
يــوم مــن أواخــر نيســان وجدوهــا مشــنوقة بمنشــفتها الخاصــة فــي حمــام منزلهــا .كشــف
الطــب الشــرعي عــن ضربــات علــى وجههــا ومناطــق أخــرى مــن جســدها ،ولــم يخــرج
قاتلوهــا ســوى بهاتفهــا المحمــول وجهــاز الكمبيوتــر الشــخصي وســاعة يــد والقليــل مــن
النقــود.
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ادَّعــت الشــرطة أنهــا “جريمــة ســرقة” ،بعــد ذلــك غيّــروا مجــرى التحقيق فقالــوا“ :جريمة
عاطفيــة” ،وبعــد ثمانــي ســنوات تمكنــت الشــرطة مــن القبــض علــى واحــد مــن اثنيــن
مشــتبه بهمــا فــي ارتــكاب الجريمــة ،وهــو يعانــي مــن فيــروس العــوز المناعــي ،أي أن
أيامــه ســتكون معــدودة فــي الســجن ،أمــا الثانــي وهــو ســارق هواتــف محمولــة معــروف
وبحقــه ســوابق جنائيــة ،فلــم تتمكــن مــن اعتقالــه قــوات النخبــة التابعــة لمكتــب المدعــي
العــام ،حصانــة واضحــة كعيــن الشــمس فــي جريمــة قتــل تــكاد تكــون جريمــة دولــة.
هــذه هــي الحــال هنــا ،وهــذه هــي الطريقــة التــي قتــل بهــا مائــة وخمســون صحفيــا فــي
هــذه المنطقــة علــى مــدى العشــرين عامــا الماضيــة ،كانــت الســنوات الســت األخيــرة
منهــا هــي األكثــر دمويــة؛ مراســلون يختطفــون مــن بيوتهــم أو مقــرات عملهــم ،يؤخــذون
بعنــف مــن البــارات والحانــات بينمــا هــم يحتســون قليــا مــن الويســكي ليقتلــوا علــى
أبوابهــا بــدم بــارد ،يغتالــون بــكل قســوة قــرب مؤسســاتهم الصحفيــة ،أو يختفــون بعــد
هجمــات تنفذهــا جهــات مجهولــة (تابعــة لعصابــة أو حكومــة) ،وإلــى اليــوم ال أحــد
يعــرف مصيرهــم أو مــكان وجودهــم.
خطــرة إلــى أبعــد الحــدود صــارت كتابــة التقاريــر فــي هــذا المــكان ،تخيــل أنــه فــي شــمال
خليــج البــاد وصــل الحــال إلــى قتــل مراســلين مدنييــن ك ُّل ذنبهــم أنهــم نشــروا معلومــات
عاديــة حــول مشــاحنات أو مشــاجرات نشــبت علــى تويتــر.
أمــا التحقيقــات واإلجــراءات القضائيــة فهــي لــم تــزل تــراوح مكانهــا وتبريراتهــا
المعهــودة؛ أن المراســل كان ينتهــج ســلوكيات غيــر مســؤولة ،أو أن لديــه عــداوات مــع
اآلخريــن ،أو أنــه لألســف تواجــد فــي المــكان والزمــان غيــر المناســبين ،حتــى كالمهــم
فــي التحقيقــات مــا زال يســلك المنحــى ذاتــه؛ أنــه لــن تكــون هنــاك حصانــة ألحــد،
وأنهــم ســيواصلون التحقيقــات مهمــا كلــف ذلــك“ ،وليســقط فيــه مــن يســقط” .لكنــا رأينــا
الحكومــات هــي التــي تســقط وتجــيء حكومــات غيرهــا ،لتظــل الحصانــة وحدهــا هنــاك،
جارحــة ومؤلمــة تلــك الحصانــة ،لقــد وصــل بنــا الحــال أنــا وزمالئــي أن نتســاءل بيننــا
وبيــن أنفســنا“ :مــن ســيكون التالــي؟”.
لكــن ،علــى صعيــد المتضرريــن مــن تلــك الجرائــم هنــاك عائــات الضحايــا ،والتــي
قــد نــرى فيهــا حــاالت نموذجيــة وأمثلــة تضــرب بقــوة علــى ســبيل النضــال فــي طلــب
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العدالــة ،زوجــة “صاحــب القبّعــة” جــاءت لتعيــش فــي العاصمــة ،بــدأت فــي البحــث عــن
أصدقائــه كــي تطالــب بالقصــاص العــادل مــن القتلــة ،رأيتهــا فــي احتجاجــات ومظاهرات
للمحاميــن ،وفــي محافــل مختلفــة لتجريــم القاتليــن وتكريــم الكاتــب والمــؤرخ الوطنــي
الكبيــر ،أخــوات زميلــي الــذي قتــل فــي العاصمــة كذلــك ومعهــن أربــع شــابات أخريــات
ال يتركــن نــدوة فــي جامعــة أو مؤسســة دون أن يذهبــن إليهــا للحديــث عــن أعمــال
المصــور الــذي قتــل بعــد أربعيــن يومــا فقــط مــن فــراره مــن المــكان الــذي هــددوه فيــه.
إن الورقــة التــي تطرحهــا هــذه األرامــل فــي الصحافــة واضحــة وجليّــة؛ “نريــد أن
ـي ذكراهــم بشــيء مــن الحقيقــة..
نعــرف الذنــب الــذي اقترفــه أزواجنــا ليُقتلــوا ،وأن نُحيـ َ
والعدالــة”!!
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“زوجة الزميل العزيز” تبدو جواز عمل فعال في بلد يعد فيه التحرش بمثابة
الرياضة األولى .التمييز بين الرجال والنساء في قاعات التحرير يترك آثارا
نفسية عميقة لدى الصحافيات النساء ..فقط ألنهن ال يمضغن القات.

“زوجة الزميل العزيز” التي كان عليها أن تمضغ
القات
وفاء سالم
فــي هــذا البلــد ،ربمــا عليــك أن تتحــول إلــى رجــل كــي تمــارس الصحافــة ،هــذا هــو الحــل
المثالــي ،حتــى تجــد النســاء فرصتهــن داخــل قاعــات التحرير.
ربمــا يكــون واقــع الصحافيــات فــي الوطــن العربــي متشــابها مــن حيــث الصعوبــات التــي
تعترضهــن ،لكــن هنــاك خصوصيــات أكثــر غرابــة ودهشــة مــن بلــد آلخــر ،بالــذات فــي
بلــد كان يعتبــر إلــى فتــرة ليســت بالبعيــدة عمــل المــرأة عيبـا ً وغيــر مســموح بــه ،ال ســيما
إن كان العمــل فــي مجــال الصحافــة.
صحيــح أن هــذا األمــر تغيــر كثيــرا ً علــى مســتوى الخطــاب ،لكــن علــى أرض الواقــع
ال تــزال المــرأة الصحافيــة تواجــه صعوبــات صادمــة تحــد مــن عملهــا وإنتاجهــا مقارنــة
بزميلهــا الرجــل.
خــال مــا يقــارب عشــر ســنوات عملــت محــررة إلحــدى الصفحــات الداخلية أو ما تســمى
مؤخــرا ً علــى المواقــع اإللكترونيــة أقســام الصحافــة المتخصصــة ،وألن تخصصــي كان
بعيــدا ً عــن تغطيــة الشــأن السياســي فلــم يحــدث أن تعرضــت للرقابــة علــى محتــوى مــا
ي الســابقين.
أكتبــه كونــه يقــدم للنخبــة ،علــى حــد قــول بعــض مــن مديــر ّ
ال أريــد أن يكــون مقالــي تنظيــرا ،لكــن أريــد أن أســرد قصصــا واقعيــة لســطوة العــادات
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القبليــة واالجتماعيــة ،والتمييــز الفـ ّج فــي مجتمــع حديــث العهــد بتقبــل فكــرة عمــل النســاء
فــي مجــال الصحافــة.

الصدمة األولى
كنــت أعمــل فــي صحيفــة تصــدر مرتيــن فــي األســبوع ،وبنــاء علــى متطلبــات وظيفتــي
كان يجــب علــي أن أجمــع مــواد صفحتــي وأراجعهــا مــع المدقــق اللغــوي ،ثــم أناقــش مــع
المخــرج الفنــي شــكل ترتيــب المــواد وتزويــده بالصــور المرافقــة لهــا ،هنــا كانــت الصدمــة
األولــى! فالمخــرج الفنــي حينهــا لــم يكــن يتقبــل أبــدا ً جلــوس صحافية امــرأة بجانبه لمناقشــة
إخــراج الصفحــة ،رغــم أن جلــوس أي صحافــي زميــل معــه كان أمــرا عاديــا ،أخبرتنــي
يومهــا ســكرتيرة الصحيفــة أن المخــرج الفنــي ال يستســيغ تلقــي األوامــر مــن امــرأة.
والحقيقــة أن الفكــرة لــم تكــن تتعلــق أبــدا بإصــدار األوامــر مــن قبــل أي أحــد؛ فجلــوس
محــرر الصفحــة مــع المخــرج الفنــي كان أمــرا ً ال غنــى عنــه خصوصــا حيــن تقــدم
مادتــك فــي صحيفــة تصــدر باللغــة اإلنجليزيــة ،وهــي لغــة ال يجيدهــا المخــرج الفنــي.
لكــن عــدم فهــم اللغــة حقــا لــم يشــكل لــه أي حــرج أو عائــق فــي رفــض العمــل مــع زميلة،
ومــا يحــدث فــي هــذه الصحيفــة واجهــت أســوأ منــه الحقــا ً حيــن انتقلــت للعمــل فــي
صحيفــة تصــدر باللغــة العربيــة ،هنــاك لــم يــر المخــرج الفنــي مبــررا لوجــودي أساســا.

الصدمة الثانية
لفريــق اإلخــراج الفنــي فــي التعامــل مــع زميالتهــم المحــررات قصــة أخــرى ،ففــي
أي مجــال عمــل مــن المنطقــي أن نلتــزم بســاعات دوام معروفــة .صحيــح أن المجــال
الصحافــي يســتلزم علينــا أن نكــون علــى أهبــة االســتعداد فــي حــال حــدوث أي طــارئ،
لكــن األمــر لــم يكــن ينطبــق علينــا كثيــرا ً نحــن محــررو الصفحــات الداخليــة ،لــذا كان
مــن المتوقــع منــا أن ننجــز صفحاتنــا تمامــا ً ليبقــى محــرر الصفحــة األولــى متأخــرا
علينــا ،مترقبـا ً ورود أي خبــر إلضافتــه ســريعا ً قبــل تجهيــز المســودة األخيــرة للصحيفــة
وإرســالها إلــى المطبعــة.

صحفيون خلف أسماء مستعارة

48

لكــن لــم يكــن يحــدث ذلــك ،كان يســتلزم علينــا نحــن المحــررات أن ننتظــر حتى الخامســة
مســاء ،أي بعــد انتهــاء دوام تســع ســاعات عمــل حتــى يحضــر فريــق اإلخــراج الفنــي
المكــون بالكامــل مــن رجــال يــرون أنــه ليــس مــن واجبهــم االلتــزام بــدوام صباحــي أبــدا ً
ليتناســب مــع دوام صحافيــة امــرأة.
وحيــن تــم رفــع األمــر لــإدارة حــول أهميــة تغييــر ســاعات العمــل ليعمــل فريــق اإلخراج
الفنــي مــع فريــق المحــررات فــي كل األوقــاتُ ،رفــض الطلــب بحجــة أن النســاء ال
يســتطعن العمــل لي ـاً ،وال بــد لهــؤالء (الرجــال) أن يعملــوا مســاء ألن عمليــة وضــع
اللمســات اإلخراجيــة األخيــرة وطباعتهــا ال يجــب أن تحــدث إال مســاء.
ستشــاركونني دهشــتي؟! لمــاذا مســاء وليــس صباحـاً؟! مــا هــذا الــكالم غيــر المنطقــي!!
لمــاذا ال يتــم توزيــع فريــق اإلخــراج صباحــا ومســاء إلرضــاء الجميــع واحتــرام ســاعات
عمــل المــرأة الصحافيــة وتقديــر دورهــا؟ فجاءنــا الجــواب بــأن الســبب هــو “القــات”!
وهنا تبدأ الصدمة الثالثة..

الصدمة الثالثة
فــي بلــدي يؤمــن الصحافــي أن عمليــة اإلبــداع ال بــد أن تقتــرن بتعاطــي “القــات” ،وهــي
شــجرة تحتــوي علــى مــواد منشــطة ،ومــن طقــوس تعاطيــه أن يمضــغ الشــخص أوراقــه
ويخزنهــا فــي باطــن خــده لمــدة تقــارب خمــس ســاعات ،وبعضهــم يســتمر فــي ذلــك
لمــدة أطــول ،يشــعر خاللهــا المتعاطــي بنشــاط يدفعــه لإلبــداع علــى حــد قــول زمالئنــا
الصحافييــن!
وألن طقــوس تنــاول القــات تتطلــب جلــوس الرجــال فــي غرفــة منعزلــة عــن النســاء ،كان
يســتلزم علينــا نحــن الصحافيــات أن نغــادر مبنــى الصحيفــة بعــد انتهــاء ســاعات عملنــا
ليبــدأ الزمــاء المحــررون مــع فريــق اإلخــراج الفنــي بإعــداد النســخة النهائيــة وســط
حالــة الكيــف والقــات والســجائر.
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وحيــن وجــدت أن عملــي وجهــدي بــدأ بالضيــاع بــن طيــات أوراق القــات والكيــف ،كنــت
أصــر دائمـا ً فــي اليوميــن اللذيــن يســبقان صــدور الصحيفــة علــى أن أنتظــر حتــى يأتــي
المخــرج الفنــي ،وأظــل معــه رغــم كل اســتنكاره لذلــك .ويضطــر بقيــة الزمــاء مكرهيــن
إلــى االنتظــار حتــى أكمــل اإلشــراف علــى صفحتــي وأغــادر ليبــدؤوا جلســة القــات.

الصدمة الرابعة
جلســة القــات تحولــت إلــى غرفــة صناعــة القــرار ،فبــدالً مــن عقــد اجتمــاع تحريــري
صباحــي يضــم هيئــة التحريــر ،يتحــول األمــر إلــى جلســة نقــاش مســائية يتــم فيهــا تحديــد
خــط ومســار صفحــات المحــررات التــي نتفاجــأ بهــا فــي اليــوم التالــي.
وفــي تلــك الجلســات تطغــى العقليــة الذكوريــة التــي يغذيهــا القــات ،حيــث تقســم المهــام
الصحافيــة بطريقــة غيــر منصفــة ،فســواء كنــت محــررة أو صحافيــة كانــت دومـا ً تعطــى
األولويــة لتغطيــة مــواد الصفحــة األولــى للزمــاء الرجــال .هكــذا نبقــى نحــن حبيســات
الصفحــات الداخليــة فيمــا يســتأثرون هــم بالصــدارة والموضوعــات الرئيســية.
طاردتنــا لعنــات تلــك الجلســات حتــى فــي المؤسســات الحكوميــة .كنــا نحــن الطاقــم
النســائي نواجــه ذات األمــر مــرارا ً وتكــراراً ،فمهمــا تــم االتفــاق علــى مهمــة معينــة
نتفاجــأ مطلــع األســبوع بتغييرهــا تمامـا ً بنــاء علــى مــا اتفــق عليــه الزمــاء الرجــال فــي
تلــك الجلســات.

الصدمة الخامسة
نعانــي نحــن المحــررات أيض ـا ً مــن فريــق قســم العالقــات العامــة ولكنهــا معانــاة بطريقــة
مختلفــة ،ففــي الوقــت الــذي كان فيــه فريــق اإلخــراج الفني ينظر إلينا نظــرة دونيــة ،كان فريق
العالقــات العامــة يــرى فينــا بضاعــة جيــدة ليعرضهــا أمــام المعلنيــن ،فنجــد مديــر العالقــات
يصــر علــى أن ترافقــه إحــدى المحــررات فــي تغطيــة الفعاليــات المنظمــة مــن قبــل أي معلــن.
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وإذا رفضنــا قــام رئيــس فريــق العالقــات بالضغــط علــى رئيــس التحريــر حــول أهميــة
تغطيــة خبــر الفعاليــة مــن محــررة صحافيــة تجيــد الكتابــة الصحافيــة التــي ال يجيدونهــا
هــم علــى حــد قولــه .ولــم يكــن باســتطاعة رئيــس التحريــر الــرد بالتســاؤل المنطقــي مــا
دام األمــر يتعلــق فقــط بإجــادة مهــارات الكتابــة ،وأي صحافــي زميــل قــادر علــى أداء
المهمــة ،فلمــاذا اإلصــرار علــى محــررة؟ لكــن اإلجابــة كانــت واضحــة للغايــة.
لألمانــة األخالقيــة لــم يحــدث أن واجهــت فــي تلــك الفعاليــات تحرشــا جنســيا أو لفظيــا
كمــا كان متوقعــا ،لكنــي كنــت أواجــه تحرشــا صحافيــا! فمهمــا كتبــت عــن تلــك الفعاليــات
كان يجــب علــي أن أحصــن مادتــي مــن عــدم تدخــل فريــق قســم العالقــات العامــة أو
المعلنيــن مــن العبــث فيهــا.
كنــت كصحافيــة أحتــرم قلمــي ،وأؤمــن أن التعامــل مــع هــذه المــادة كإعــان مدفــوع
الثمــن بحســب رغبــة المعلــن هــي مهمــة فريــق العالقــات العامــة ،وال بــأس مــن مســاعدة
فــي تحريــر المحتــوى كمــادة إعالنيــة بــدون اســم الكاتــب .أمــا رغبتهــم فــي كتابــة مــادة
عــن فعاليتهــم موقعــة باســمي أنــا كصحافيــة معروفــة ،ومــن ثــم التدخــل بــكل مــا ذكــر
فــي المــادة بحجــة اتفاقهــم المــادي مــع قســم العالقــات ،فهــذا أقــل مــا يوصــف بــه أنــه
“تحــرش صحافــي”!

الصدمة السادسة
وللتحــرش الجنســي بالطبــع نصيــب كبيــر فيمــا تعانيــه الصحافيــة العربيــة عمومـاً .لكنــي
لــم أتعــرض لــه شــخصيا ً لخصوصيــة مدهشــة حــد الضحــك ،فكونــي متزوجــة مــن
صحافــي زميــل يعرفــه جميــع زمالئــي ،جعــل مــن هــذه الحقيقــة درع أمــان لــي ،ولــم
يتجــرأ أي مــن الزمــاء ســواء فــي إطــار غرفــة التحريــر أو خــارج إطــار الصحيفــة على
التعامــل معــي بشــكل ســيئ “أخالقيــا” ،بالرغــم مــن أن األشــخاص ذاتهــم قامــوا بالتحــرش
بزميــات لــي أتــرك لهــن مجــال روايــة تجاربهــن الموجعــة جــدا فــي هــذا الصــدد.
وحــول معرفــة اآلخريــن خــارج غرفــة التحريــر “اســم زوجــي” أو بأنــه زميلهــم أم ال،
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أمــر آخــر ،فحيــن كنــت أرافــق المصــور الصحافــي لتغطيــة أيــة فعاليــة ،كان دائمــا ً
يعرفنــي للزمــاء أو لمصادرنــا بوصــف “فالنــة” زوجــة “فــان” ال بــد وأنــك تعرفــه!
وكأن هــذه الجملــة التعريفيــة تعنــي انتبــه عليــك الحــذر!
طــوال ســنوات عملــي وحتــى اللحظــة وأنــا دائمـا ً بنظــر الزمــاء “فالنــة” زوجــة الزميــل
العزيــز! لــم أكــن يومـا ً بالنســبة لهــم فالنــة الصحافيــة واإلعالميــة.

الصدمة السابعة
رغــم انزعاجــي الدائــم مــن هــذا الوصــف ،إال أن عمــل زوجــي فــي المجــال ذاتــه كانــت
لــه ميــزة عجيبــة أيضـاً ،فــذات مــرة وفــي إحــدى الهيئــات الحكوميــة التــي عملــت لديهــا
كمســؤولة إعالميــة ،قررنــا نحــن الموظفــات القيــام بإضــراب للمطالبــة بحقوقنــا ،لكــن
الــرد علــى تلــك المطالــب تمثــل فــي اتصــال رئيــس الهيئــة شــخصيا ً بآبــاء أو أزواج
الموظفــات للضغــط األســري عليهــن وإيقــاف اإلضــراب.
كنــت كمــا تتوقعــون اآلن ،الوحيــدة التــي لــم يتــم االتصــال بزوجهــا! ألنــه الزميــل العزيــز!
وهــذه إســاءة مضاعفــة تتداعــى معهــا مقومــات العمــل المؤسســي ،وبــدل أن يجتمــع المديــر
مــع الصحفيــات لمناقشــة مطالبهــن أو حتــى رفضهــا ،يتعامــل معهــن كطالبــات في مدرســة
أســأن التصــرف ويتحتــم اســتدعاء أوليــاء أمورهــن إليقافهــن عــن االحتجــاج.

الصدمة الثامنة
بعــد عــدة ســنوات انتقلــت للعمــل فــي صحيفــة مختلفــة ،وأزعــم أننــي كنــت صحافيــة
مجتهــدة لدرجــة أن رئيــس التحريــر قــرر أن يكافئنــي بترقيتــي كســكرتيرة تحريــر ،وقــام
بإبــاغ ناشــر ومالــك الصحيفــة بقــراره ،وهنــا كانــت صدمــة جديــدة تنتظرنــي.
الناشــر اســتنكر تمامـا ً مقتــرح رئيــس التحريــر متســائالً كيــف ســتقوم امــرأة باإلشــراف
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علــى فريــق المحرريــن والمخرجيــن! هــل ســتقوم بالســهر ومضــغ “القــات” معهــم؟ّ!
هكــذا كانــت األمــور فــي بلــدي ،لــم يكــن للكفــاءات أهميــة أثنــاء الترقيــة بــل كان األســاس
هــو جلســة القــات ومــا يتناســب معهــا لتســيير العمــل ،وهنــا عرفــت إجابــة تســاؤلي الدائــم
عــن عــدم وجــود قيــادات نســوية فــي المؤسســات اإلعالميــة.

الصدمة التاسعة
المطالبــة بوجــود قيــادات نســوية فــي المؤسســات اإلعالميــة كانــت دائمــا تقمــع مــن قبــل
الهيئــات اإلداريــة بطريقــة يمكــن أن أصفهــا بالــا أخالقيــة ،لكنهــا خفيــة فــي ذات الوقــت.
فأثنــاء مشــاركتي بإحــدى الحمــات التوعويــة حــول أهميــة وصــول النســاء إلــى مناصــب
صنــع القــرار ،وجدنــا إحــدى الناشــطات المعروفــات تدافــع عــن مديرهــا بشــكل مفــرط
قائلــة إنهــا ال تحتــاج إلــى أن تصــل إلــى موقــع صنــع قــرار أو حتــى المشــاركة فيــه كــون
إدارة مؤسســتها توفــر لهــا وللنســاء العامــات معهــا كل حقوقهــن ،كان هــذا التصريــح
فــي اجتمــاع أمــام عدســات الكاميــرات فــي ظــل تواجــد مديرهــا شــخصياً!
لكــن الصــادم ليــس تصريحهــا المعلــن ،وإنمــا مــا حــدث بمجرد خــروج المديــر وكاميرات
اإلعالمييــن المصاحبيــن لــه مــن قاعــة االجتماعــات ،إذ قامــت الناشــطة ذاتهــا باالعتــذار
لنــا قائلــة“ :لــو كنــت عبــرت عــن الحقيقــة لــكان قــرار فصلــي موقعـا ً علــى مكتبــي قبــل
أن أخــرج مــن هــذه القاعــة”! أيدتهــا حينــذاك العديــد مــن الناشــطات األكبــر ســنا ً قائــات
إن نوعيــة التهديــدات التــي يواجهنهــا والتــي قــد تصــل إليــذاء أطفالهــن أو المســاس
بســمعتهن وشــرفهن ال يمكــن تخيلهــا!

الصدمة العاشرة
وللمشــاركات فــي المؤتمــرات الدوليــة قصــة أخــرى مــع التمييــز ضــد الصحافيــات،
فالمشــاركة الصحافيــة للمؤتمــرات الخارجيــة كانــت تقــدم دائمــا ً للزمــاء المحرريــن
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بحجــة أن عائلــة الصحافيــة لــن تســمح لهــا بالســفر وحيــدة ،وإذا اعترضــت الصحافيــة،
تمــت تســميتها للمشــاركة فــي إحــدى مؤتمــرات أو ورش عمــل الــدول العربيــة ألنهــا
أكثــر أمانــا ً علــى حــد وصــف الهيئــة اإلداريــة! هكــذا كان يحصــد الصحافــي الرجــل
دائمــا الترشــيح األفضــل.
ومــن تســافر منــا كان ينظــر إليهــا مــن قبــل الزمــاء بنظــرات عتــاب أو بالتصريــح
المباشــر لهــا بأنهــا لــم تحصــد هــذه الفرصــة إال ألنهــا امــرأة.

الصدمة الحادية عشرة
أثنــاء تلــك المشــاركات الدوليــة كان يتــم انتظارنــا مــن قبــل الزمــاء لتقييمنــا بفــارغ
الصبــر فــي جلســات القــات المعتــادة .لكــن التقييــم وقتهــا لــم يكــن حــول المشــاركة
ذاتهــا أو المــواد الصحافيــة التــي ســتقدمها زميلتهــم بحســب هــدف الزيــارة! كان التقييــم
يتــم حــول مــاذا ارتدينــا ومــع مــن تحدثنــا ،وكيــف كانــت تصرفاتنــا األخالقيــة بحســب
خياالتهــم وافتراضاتهــم المســبقة عنــا.

الصدمة الثانية عشرة
إجمــاالً نحــن العامــات فــي المجــال اإلعالمــي دائمــا يؤخــذ عنــا حكــم مســبق بأننــا
متحــررات أكثــر ممــا يجــب ،أو أننــا غيــر ملتزمــات دينيـا ً أو أخالقيـا ً مهمــا كنــا عكــس
ذلــك ،وينطبــق هــذا علــى أبســط التصرفــات والممارســات اليوميــة الطبيعيــة؛ فمث ـاً إذا
مــدت إحــدى النســاء كفهــا لتصافــح زمالءهــا الرجــال انتقدوهــا كونهــا متحــررة أكثــر من
الــازم ،وإذا رفضــت المصافحــة قيــل إنهــا متزمتــة أكثــر مــن الــازم!
األمــر ذاتــه ينســحب علــى اختالفاتنــا فــي ارتــداء مالبســنا ،فــا زالــت حتــى اليــوم
تالحقنــا التعليقــات المؤيــدة أو الرافضــة لقــرار بديهــي وشــخصي بحــت مثــل مــا يجــب
أن أرتديــه.
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والتعليقــات المؤيــدة تكــون بالنســبة لــي وألخريــات كثــر غيــر مريحــة أبــدا ً عكــس مــا قــد
يتوقــع قائلهــا ،فــذات يــوم ظــل زميــل يناقشــني حــول عــدم جــدوى ارتــداء العبايــة دون أن
يــدرك أن مجــرد طرحــه لألمــر يضعــه فــي الخانــة ذاتهــا مــع مــن يحاضــرون بنــا حــول
ضــرورة ارتــداء النقــاب ،فبيــن التضــاد فــي الرأييــن تظــل الحقيقــة الواضحــة بالنســبة لــي
هــي أنهــم يتدخلــون فيمــا ال يعنيهــم أبــدا.
أخيــرا أود القــول إنــه طيلــة ســنوات عملــي لــم تؤخــذ هــذه النقــاط علــى محمــل الجــد،
ســواء تلــك التــي عبرنــا عنهــا بوضــوح أو تلــك التــي لــم نســتطع البــوح بهــا ،ومــا زلنــا
جيــاً بعــد جيــل نتــوارث تلــك الصدمــات كضغوطــات يوميــة تمــارس ضدنــا نحــن
النســاء العامــات فــي المجــال اإلعالمــي ،إال أن تغييــر هــذا الواقــع المريــر هــو بالتأكيــد
بيــد الصحافيــات أنفســهن.
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الطائفية ال تدمر االقتصاد والسياسة فحسب ،بل إنها تحول الصحافة إلى حقل
ألغام شاسع ،ينفجر كلما تجرأ الصحافيون على إثارة قضايا مثل ثروات زعماء
الطوائف والمحاصصة في نيل المناصب.

إعالم يرزح تحت نير الطائفية
“إن الطباعة والبارود شقيقان توأمان”
الفيلسوف األلماني أوزاولد شبينغلر

رشيد الصديق
ال أحــد ينكــر أن هــذا البلــد اضطلــع بــدور ريــادي فــي عالــم الصحافــة منذ النصــف الثاني
مــن القــرن التاســع عشــر .وتمتــع العاملــون فــي الحقــل اإلعالمــي بحريــة نســبية لــم تكــن
متاحــة فــي أي مــن دول الجــوار العربــي ،وكمــا هاجــر صحافيــون وكتّــاب وشــعراء إلــى
مصــر هربـا ً مــن االضطهــاد العثمانــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن
العشــرين .اســتقبل علــى أراضيــه منــذ مطلــع عهــد االســتقالل صحافييــن وعامليــن فــي
حقــول الفــن واألدب والفكــر تعرضــوا لالضطهــاد فــي دولهــم ،ال ســيما تلــك التــي شــهدت
انقالبــات عســكرية بعــد حقبــة االســتعمار ،وتأسســت فيهــا ديكتاتوريــات عســكرية.
كان رواد النهضــة فيــه ،ســباقين فــي تأســيس الصحــف فــي النصــف الثانــي مــن القــرن
التاســع عشــر مســتفيدين مــن بدايــة تغلغــل اإلرســاليات األجنبيــة وارتخــاء قبضــة الحكــم
العثمانــي الــذي كان يســاير الــدول األوروبيــة وقتــذاك ،فقــد اعتبــرت “حديقــة األخبــار”
التــي أصدرهــا خليــل الخــوري مطلــع  1858أم الصحــف العربيــة وأول دوريــة سياســية
غيــر رســمية تصــدر علــى األرض العربيــة ،ثــم أصــدر بطــرس البســتاني صحيفــة “نفيــر
ســوريا” عــام  ،1860فحملــت نصائــح وطنيــة ،وتلتهــا صحيفــة “النشــرة الشــهرية”
الدينيــة عــام  1863علــى يــد المراســلين األميركييــن ،وفــي عــام  1891أصــدر خليــل
بــدوي صحيفــة “األحــوال” ،وهــي أول صحيفــة يوميــة فــي الســلطنة العثمانيــة.
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وفــي الســنوات األخيــرة مــن الحكــم العثمانــي ،نــكل جمــال باشــا بالصحافييــن ،ال ســيما
بعــد إلغــاء نظــام المتصرفيــة ،وكان معظــم مــن نُفــذت فيهــم أحــكام اإلعــدام فــي  6أيــار
 1916مــن الصحافييــن ،وســاهم صحافيــون أيضـا ً فــي تأســيس صحــف فــي مصــر مثــل
“األهــرام” و”روز اليوســف” ،ولقيــت الصحافــة فــي عهــد “االنتــداب” معاملــة جائــرة،
إذ ظــل قانــون المطبوعــات العثمانــي ســائدا ً زمــن الفرنســيين حتــى بعــد مضــي خمــس
ســنوات علــى مرحلــة االنتــداب.
وكان هــذا القانــون يُطبّــق علــى الصحــف ويح ـ ّد كثيــرا ً مــن حريتهــا ،ويفــرض عليهــا
قيــودا ً تعســفية شــديدة ،اســتعملها الفرنســيون لصالحهــم ،وقامــت ســلطات االنتــداب
بتزويــد قلــم المطبوعــات باألمــوال لدفــع الرشــاوى ألصحــاب الصحــف ،فكثُــر التطبيــل،
بينمــا عانــت الصحــف الوطنيــة التــي رفضــت قبــول المعونــة وظلــت مناوئــة للفرنســيين،
نظــرا ً لمــا القتــه مــن تعطيــل وأحــكام جائــرة كانــت تفضــي فــي أغلــب األحيــان الــى
ســجن صاحــب الصحيفــة.
فــي الشــكل ،كانــت هــذه بيئــة ورديــة يوفرهــا النظــام للصحافــة .أمــا فــي المضمــون
وعلــى وقــع الممارســة ،عكــس النظــام الطائفــي نفســه علــى الصحافــة ،ممــا أفقدهــا
الكثيــر مــن بريقهــا المهنــي وجعلهــا أســيرة المنــاخ الطائفــي .كانــت الكثيــر مــن الصحــف
تعكــس وجهــة نظــر طائفــة معينــة والقــرار النهائــي هنــا لمالــك الصحيفــة الــذي يهمــه فــي
أغلــب األحيــان البــروز بمظهــر المدافــع عــن طائفتــه ،وانعكــس عمليـا ً فــي أن الصحــف
كانــت تضــم محرريــن وكتاب ـا ً ينتمــون فــي معظمهــم لطائفــة دون أخــرى.
وعندمــا يزيــد االحتقــان وتتصاعــد التوتــرات الطائفيــة تبعـا ً لتطــور األوضــاع السياســية
فــي البــاد ،انعكــس ذلــك علــى الصحافــة .وتجلــت البــوادر األولــى علــى هــذا الصعيــد
فــي أحــداث العــام  ،1958وبلغــت هــذه الصــورة أمــداء صارخــة عنــد انــدالع الحــرب
األهليــة عــام  1975خاصــة عندمــا ظهــرت اإلذاعــات الخاصــة التابعــة لألحــزاب أو
الطوائــف .فكانــت الكلمــة صنــو المدفــع ولعبــت دور المحــرض مــن دون رقيــب أو
حســيب ،وكان التراشــق اإلعالمــي يســبق التراشــق بنيــران المدافــع أو يتزامنــان ،وال
ينســى المواطنــون هنــا دور إذاعــات تابعــة لهــذه الفئــة أو تلــك فــي المناطــق التــي كانــت
تحكمهــا أحــزاب طائفيــة.
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وحتــى عندمــا وضعــت الحــرب أوزارهــا ارتــدت وســائل اإلعــام أقنعــة الســام بينمــا ظلــت
فــي حقيقــة األمــر تخــوض حربـا ً بــاردة فيمــا بينهــا ،ومــع دخــول اإلعــام المرئــي اعتبــارا ً
مــن  1985علــى الخــط ،كان للصــورة دورهــا فــي تأجيــج المشــاعر الطائفيــة ،ووســط هــذا
االنفــات اإلعالمــي كان اإلعــام الرســمي التابــع للدولــة هــو األضعــف وال يــزال حتــى اليوم.

إعالم يتقاسم المغانم
بعــد الحــرب ،دارت رحــى مســاومات وضغوطــات شــتى مــن “أمــراء الحــرب” الســابقين
كــي يحظــوا بتراخيــص تأســيس محطــات تلفزيونيــة ،انطالقــا مــن إدراك األهميــة
الكبــرى التــي يشــكلها اإلعــام المرئــي فــي ترســيخ القناعــات لــدى النــاس .وأتــى تقاســم
المغانــم هــذه المــرة أيضـا ً علــى أســاس طائفــي ،علمـا ً أن “وثيقــة الوفــاق الوطنــي” التــي
أنهــت الحــرب األهليــة بعــد اجتماعــات بيــن القــوى المتحاربــة نصــت علــى “إعــادة
تنظيــم جميــع وســائل اإلعــام فــي ظــل القانــون وفــي إطــار الحريــة المســؤولة بمــا
يخــدم التوجهــات الوفاقيــة وإنهــاء حــال الحــرب” ،وفــي هــذا النــص اتهــام ضمنــي للــدور
الســلبي الــذي كانــت تلعبــه هــذه المؤسســات خــال ســنوات الحــرب.
والحكومــة لــم تلتــزم مضمــون “وثيقــة الوفــاق الوطنــي” بصــورة تامــة ،وتــم توزيــع
التراخيــص لتأســيس محطــات تلفزيونيــة “كحصــص سياســية وطائفيــة ومذهبيــة للفعاليات
السياســية المتمثلــة” فــي الســلطة ،وملكيــة المحطــات التلفزيونيــة منشــطرة بحســب الفــرز
الطائفــي والمذهبــي.
ومــن مقدمــات النشــرات اإلخباريــة والبرامــج السياســية واختيــار الضيــوف فــي هــذه
المحطــات ،يمكــن تلمــس الخلفيــات الطائفيــة التــي تملــي هــذا الموقــف أو ذاك .وأقــرب
األمثلــة أن التحــرك الشــعبي الــذي انطلــق فــي هــذا البلــد يحتــل توصيف ـا ً معين ـا ً فــي كل
قنــاة مــن هــذه القنــوات تبع ـا ً للخلفيــة السياســية والطائفيــة التــي تنطلــق منهــا ،فمــن هــم
“ثــوار” فــي قنــاة معينــة نجدهــم “مشــاغبين” أو “مندســين” فــي محطــات أخــرى.
والتغطيــة المباشــرة التــي تقــوم بهــا هــذه القنــوات علــى األرض تظهر بوضــوح من حماس
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المراســات والمراســلين الذيــن يتولــون التغطيــة المباشــرة علــى األرض ،والخلفيــات التــي
تحــرك هــؤالء وتملــي عليهــم اإلشــادة بالمتظاهريــن ،أو فــي المقابــل اإلشــادة بقــوى األمــن
التــي تدخــل أحيانـا ً فــي مواجهــات مــع المحتجيــن .وهكــذا ال شــيء فــي اإلعــام إال ويمــر
عبــر نفــق التوجهــات الطائفيــة والسياســية ،طبعـا ً ال يخلــو األمر أحيانـا ً من بروز حـ ٍد أدنى
مــن الموضوعيــة بعيــدا ً عــن أجــواء الشــحن والتحريــض التي تكتســح شاشــات التلفزيونات
منــذ بــدء الحــراك الشــعبي ومــا تــاه مــن تطــورات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة.
وال تتوانــى شــبكات التلفــزة  -التــي تأسســت علــى المحاصصــة الطائفيــة  -عــن الظهــور
بــدور الواعــظ أو القاضــي ،بينمــا هــي تفتقــر إلــى أدنــى مقومــات الشــفافية فــي التمويــل
أو المصــادر التــي تعتمــد عليهــا لالســتمرار .والوضــع علــى هــذه الحــال ،تلجــأ القنــوات
إلــى التأجيــج الطائفــي أو الغــوص فــي مواضيــع الجنــس الرخيــص بغيــة اســتقطاب
المشــاهدين ،فــي بلــد منهــك اقتصاديـا ً منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام واســتفحلت أزمتــه في
األشــهر األخيــرة لتصــل إلــى شــفا اإلفــاس ،واللعــب علــى الغرائــز هــو مــن األســاليب
المعتمــدة اليــوم فــي وســائل اإلعــام بغيــة الفــوز بأكبــر قــدر مــن المشــاهدين ،أمــاً
فــي اســتمالة جــزء مــن الحصــة اإلعالنيــة .والبرامــج السياســية اليــوم هــي عبــارة عــن
مبــارزة بالصــراخ والتهجــم علــى اآلخــر بعيــدا ً عــن الموضوعيــة فــي معالجــة المشــاكل
أو طــرح الحلــول لهــا بلغــة هادئــة ومتزنــة ال تتســم بالتوتــر واالنفعــال وإلقــاء المســؤولية
علــى اآلخــر ،يحــدث ذلــك مــن دون االلتفــات إلــى الضــرر البالــغ الــذي يلحــق بمجتمــع
هــو أصـاً منقســم ومتشــرذم ومهيــأ للتجــاوب مــع مــا يحــرك األحاســيس بشــكلها البدائــي.

الصحافة الورقية ليست أفضل
وقــد ركزنــا هنــا علــى اإلعــام المرئــي والمســموع ألن الصحافــة الورقية فقــدت أو كادت
تفقــد تأثيرهــا بشــكل نهائــي منــذ ســنوات بســبب األزمــات الماليــة التــي عصفــت بهــا.
ونظــرا ً لعجــز أصحــاب الصحــف عــن توفيــر بدائــل عــن الســوق اإلعالنــي المتناقــص
بفعــل األزمــات ،فــي المقابــل اختفــت المســاعدات الخارجيــة التــي كانــت تحصــل عليهــا
الصحافــة مــن هــذه الدولــة أو تلــك ،ألســباب عديــدة ،بينهــا أن الــدول التــي كانــت تمــول
بعــض الصحــف ،باتــت لديهــا صحافتهــا ولــم تعــد فــي حاجــة إلــى قــول مــا تريــد قولــه
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عبــر الصحافــة ،وفــق مــا كان عليــه الحــال فــي ذروة المجــد الــذي تمتعــت بــه الصحافــة
فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي ،إذ كانــت بعــض الصحــف وغيرهــا
منبــرا ً للزعمــاء العــرب الذيــن يمــررون عبرهــا مواقفهــم ويخوضــون الحــروب فيمــا بينهم
عبــر الصحافــة ،فاالنقالبــات التــي كانــت تحصــل فــي دول مثــل العــراق وســوريا واليمــن
والســودان ،كانــت صحافــة هــذا البلــد هــي الســباقة فــي الكشــف عنهــا وتغطيتهــا .وكان
الرئيســان المصريــان الراحــان جمــال عبــد الناصــر وأنــور الســادات يحرصــان يومي ـا ً
علــى االطــاع علــى مــا تتضمنــه أعمــدة الكتــاب فــي الصفحــات األولــى مــن الجرائــد.
وهنــاك عبــارة شــهيرة لرئيــس للبلــد لــدى اســتقباله مجموعــة مــن الصحافييــن فــي مطلــع
عهــده ،عندمــا بادرهــم قائ ـاً“ :أه ـاً بكــم فــي وطنكــم الثانــي .”..هــذه العبــارة تلخــص
واقــع الصحافــة آنــذاك ،أمــا اليــوم فالكثيــر مــن الصحــف احتجــب عــن الصــدور بفعــل
األزمــات الماليــة ،وصحــف عريقــة كان لهــا تاريــخ فــي رســم سياســات المنطقــة غابــت
عــن المشــهد ،بينمــا الصحــف التــي ال تــزال تصــدر تعانــي مــن الظــروف االقتصاديــة
وهــي مهــددة بالتوقــف فــي أي لحظــة.
وال يختلــف اإلعــام اإللكترونــي عــن اإلعــام المرئــي والمســموع ،ســواء للجهــة التــي
تملكــه أو لألهــداف الكامنــة وراء تأســيس الصحافــة الرقميــة ،لكــن فــي المجمــل يعانــي
هــذا القطــاع مــن هــزال مهنــي فاقــع نظــرا ً ألن أصحــاب المواقــع اإللكترونيــة ال يريــدون
توظيــف اســتثمارات كبيــرة فــي هــذا القطــاع ،ويكتفــون باالعتمــاد علــى صحافييــن
ناشــئين برواتــب متواضعــة .وتعتبــر هــذه المواقــع نســخة عــن بعضهــا البعــض كونهــا
تنقــل األخبــار مــن دون تدقيــق تحــت هاجــس تحقيــق الســبق الصحافــي ،وهــي منافســة
غيــر صحيــة تــؤدي إلــى إغــراق اإلعــام الرقمــي باألخطــاء المهنيــة وحتــى اللغويــة.

“هم” و“نحن”
واعتمــادا ً علــى التجربــة ،يمــارس الصحافيــون فــي كل مؤسســة نوعــا ً مــن الرقابــة
الذاتيــة علــى المــادة التــي يكتبونهــا كــي ال تتعــارض مــع توجهــات صاحــب المؤسســة
ســواء كانــت صحيفــة أم قنــاة تلفزيونيــة أو محطــة إذاعيــة أو موقعـا ً إلكترونيــا .الــكل هنــا

صحفيون خلف أسماء مستعارة

60

منضـ ٍو فــي مســار يحــدده مالــك المؤسســة الصحافيــة الــذي تحــول إلــى بديــل عــن الســلطة
الرســمية التــي تمــارس الرقابــة عــادة وتلجــأ إلــى القمــع ،ويجــري هــذا طبعـا ً علــى حســاب
الدقــة المهنيــة ومقتضيــات الواجــب الصحافــي .ويزيــد الشــح االقتصــادي مــن الضغط على
الصحافييــن بحيــث يصبحــون فــي بعــض األحيــان ُمجبريــن علــى الكتابــة ضــد قناعاتهــم
فقــط مــن أجــل تأميــن ديمومــة العمــل وعــدم تعريــض أنفســهم للبطالــة.
ي أجرتــه مؤخــرا مؤسســات معروفــةّ ،
أن الســوق اإلعالميــة
وأظهــر تحقيــق اســتقصائ ٌّ
التــي تبــدو نابضــة بالحيــاة ،إنّمــا هــي خاضعــة فــي الواقــع لســيطرة عــدد محــدود مــن
أصحــاب الوســائل اإلعالميــة ذوي االرتباطــات السياســية العميقــة ،مــن خــال أحــزاب
أو عائــات سياســية ،التــي تــؤدّي لتشــكيل تهديــدا ٍ
ت إضافيــة أمــام التعدديــة اإلعالميــة،
بســبب الخطــوط التحريريــة التــي تتحــدد وفق ـا ً لالعتبــارات السياســية.
األحــزاب السياســية والعائــات الثريــة حاضــرة كليـا ً فــي المشــهد اإلعالمــي ،إذ بالمقارنة
مــع البلــدان الـــ  16األخــرى التــي شــملها البحــث ،تســجل وســائل اإلعــام فــي هــذا البلــد
أعلــى معــدل مــن حيــث التبعيــة السياســية 78.4٪ :مــن المنابــر اإلعالميــة التــي تــم
تحليلهــا تنتمــي مباشــرة إلــى الدولــة أو األحــزاب أو شــخصيات سياســية (مــن مرشــحين
للرئاســة ونــواب حالييــن أو ســابقين) ،وفيمــا يتعلــق باإلطــار التشــريعي ،فإنــه ال يضمــن
الشــفافية الحقيقيــة مــن الجهــات المالكــة لوســائل اإلعــام ،كمــا ال يوفــر اآلليــات الالزمــة
للحيلولــة دون تضــارب المصالــح ،وذلــك إمــا بســبب قــدم النصــوص التشــريعية المعمول
بهــا تــارة أو لعــدم تطبيــق أحــكام القانــون تــارة أخــرى.
لقــد أثــر النظــام الطائفــي علــى وعــي الكثيــر مــن اللبنانييــن ،بحيــث خلــق انقســاما ً حــادا ً
فــي المواقــف .كمــا امتلــك القــدرة علــى تحويــل قضايــا مطلبيــة واجتماعيــة محضــة إلــى
تشــنجات طائفيــة انخرطــت فيهــا الصحافــة بمختلــف وجوههــا ،وبإمكانــك أن تــرى كتّــاب
األعمــدة فــي الصحــف يخوضــون المعــارك الطائفيــة بالقلــم ،كمــا باإلمــكان مشــاهدة
مقدمــي البرامــج السياســية فــي التلفزيونــات وهــم يشــحنون األجــواء بالتوتــر الطائفــي
والمذهبــي ،خصوصـا ً مــن خــال اســتضافة شــخصيات معروفــة بمواقفهــا الحــادة ،وهكذا
يتحــول اإلعــام إلــى أداة للصــراع الطائفــي داخــل المجتمــع عوضــا عــن أن يكــون أداة
توعيــة لخلــق اإلنســان الــذي يعتمــد المواطنــة قبــل الطائفــة.
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إن الخطــاب الطائفــي المعتمــد اليــوم فــي اإلعــام يعــزز مــن الســلطة الحاكمــة برموزهــا
الطائفيــة ،وليــس عبثـا ً أن مواطنــي هــذا البلــد نــادرا ً مــا تجمعهــم قضيــة مطلبيــة واحــدة،
ومثــال علــى ذلــك ،أن الحــراك الــذي بــدأ مطلبيـا ً ومعيشــيا ً قبــل أشــهر ونــزل فيــه النــاس
فــي األيــام األولــى إلــى الشــارع رفضـا ً لزيــادة ضريبــة مــا ،مهــدد اليــوم بالتحــول إلــى
صــراع طائفــي ومذهبــي ،واللغــة التــي تنقــل عبــر الشاشــات مــن أشــخاص يقطعــون
الطرقــات أو ينفــذون احتجاجــات تتســم أحيانــا ً بالعنــف ،هــي لغــة تحريــض طائفــي
مصدرهــا الغريــزة ال العقــل ،وهــذا الخطــاب يخلــق خطابـا ً مضــادا ً فــي الشــارع المقابــل،
وهــذا مــن شــأنه أن يقــود فــي النهايــة إلــى وضــع شــارع فــي مقابــل شــارع.
ووحدهــم رجــال الســلطة هــم المســتفيدون مــن تأجيــج اللغــة الطائفيــة .ولألســف تلعــب
وســائل اإلعــام دور األداة فــي شــحن شــارع مقابــل شــارع باالعتمــاد علــى لغــة “هــم”
و”نحــن” ،وفــي ظــل اســتفحال التوتــرات تبــدو المطالــب االجتماعيــة مهــددة بالضيــاع،
بينمــا تلــوح مــن بعيــد نــذر الحــرب األهليــة علــى أيــدي أبنــاء وأحفــاد أولئــك الذيــن
خاضــوا الحــرب عــام .1975
وفــي هــذا المجــال ال يلعــب اإلعــام دور المهــدئ مــن التوتــرات ،ال بــل إنــه يقــود معركة
الوصــول إلــى االنفجــار .وحيــن تجهــر بهــذا الــكالم تصيــر منبــوذا وتهاجــم مــن كل
الجهــات ،لذلــك صرنــا نتعايــش مــع هــذه الخطــوط الحمــراء ،وهــذا أمــر مؤســف حقـاً،
وهــو يعيــد إلــى األذهــان تســويق مقــوالت كانــت ســائدة فــي الحــرب األهليــة ،عندمــا كان
القصــف العشــوائي يتــم بالمدفــع والكلمــة علــى حــداء ســواء .وال يمكــن أن يكــون للدولــة
دور فاعــل هنــا ألن المجلــس الوطنــي لإلعــام الــذي يفتــرض فيــه أن يحــد مــن غلــو
اإلعــام المرئــي فــي الشــحن الطائفــي ،هــو نفســه مؤســس علــى المحاصصــة الطائفيــة،
لذلــك ال دور لــه البتــة ســوى أنــه بــاب مــن أبــواب الهــدر ،وتلحــق بمســألة الملكيّــة الطائفيّــة
للقنــوات التلفزيونيّــة عوامــل أخــرى تدفــع باإلعــام لمزيــد مــن الخضــوع والتبعيّــة ،ومنهــا
الضعــف المزمــن للنقابــات المهنيّــة ،وغيــاب تشــريعات العمــل التــي قــد تحمــي العامليــن
فيــه ،واالنعــدام التــام أليّــة مواثيــق لل ّ
شــرف المهنــي ،وتــردي معاييــر الكفــاءة واالرتقــاء.
ناهيــك بالطبــع عــن الجــدران غيــر المرئيّــة التــي تجعــل انتقــال اإلعالمييــن مــن قنــاة إلــى
أخــرى مهمــة شــبه مســتحيلة ،وإن حدثــت فتكــون عــادة مقابــل ثمــن باهظ؛ عــزل اجتماعي
مــن قبــل الطائفــة ،وقليــل تقبـ ٍل مــن جمهــور الطائفــة األخــرى.
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وتنشــغل وســائل اإلعــام بــكل فروعهــا فــي الترويــج لصــورة نمطيــة عــن اآلخريــن،
وبحســب الكاتــب األميركــي والتــر ليبمــان فــإن “الصــورة النمطيــة ليســت محايــدة ،إنهــا
مفعمــة بالمشــاعر الملتصقــة بهــا ،إنهــا حصــن تقاليدنــا ،وخلــف دفاعاتهــا يمكننــا الشــعور
بأننــا فــي أمــان فــي الموقــع الــذي نشــغله”.
وفــي الخالصــة يحيــد إعــام هــذا البلــد عــن دوره المفتــرض أن يلعبــه كناشــر للوعــي
ومعــزز لشــعور المواطنــة العابــر للطوائــف والمذاهــب ،ومــن دون هــذا الــدور ال يمكــن
ألي وســيلة إعالميــة أن تدعــي اليــوم أنهــا تخــوض حربـا ً علــى الفســاد بينمــا هــي تعتمــد
فــي المضمــون خطابــا ً فئويــا ً وطائفيــا ً ال يراعــي الحــد األدنــى مــن المعاييــر المهنيــة
واألخالقيــة.
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استبدل الدكتاتور بالمستبد .بعد الثورة على النظام السابق الذي أشاع الرعب
والترهيب ،اعتقد الصحافيون أن الجو الجديد سيحرر مساحة شاسعة من حرية
التعبير أمام ارتفاع عدد القنوات التلفزيونية والصحف المطبوعة ،لكن واقع
الحال يشهد أن المالك استعانوا بمسؤولين للتحرير ،بمهمة واضحة :الضغط
على الصحافيين ،وممارسة التمييز ،والحجر على مقاالتهم.

”داخل كل مسؤول تحرير ديكتاتور كبير“
رانيا الروادي
انتهى عهد الديكتاتورية إذن ،أو هكذا توهمنا على األقل..
توهمنــا أيضــا أن تحريــر وســائل اإلعــام ســيحرر الصحافييــن مــن القيــود التــي فرضهــا
النظــام الســابق بمنطــق القــوة والترهيــب .وعلــى الرغــم مــن تحريــر وســائل اإلعــام
المختلفــة ،وفتــح األبــواب أمــام القطــاع الخــاص منــذ ســنوات وارتفــاع عــدد وســائل
اإلعــام ،إال أنهــا منحــت صالحيــة ممارســة الســلطة الرقابيــة والنقديــة ،فتخلــت بعــض
المؤسســات عــن مهمتهــا األساســية فــي نشــر الوعــي واإلخبــار ،لتتحــول إلــى جهــاز
تحولــت أخــرى إلــى منابــر
رصــد يعيــش حالــة تأهــب قصــوى الصطيــاد الهفــوات ،فيمــا ّ
ـرأي والتحكــم فيــه خدمــة
تســاند األطــراف السياســية المختلفــة فــي محــاوالت لتوجيــه الـ ّ
لمشــاريع تؤبــد الديكتاتوريــة وال تفككهــا.
وســط هــذا المنــاخ ،يعانــي الصحافــي ظــروف العبوديــة إن صــح التعبيــر ،ليصبــح أداة
يملكهــا مالــك المؤسســة ورئيــس التحريــر أو مــن ينــوب عنهــم .وأثــر ذلــك ســلبا علــى
أدائنــا كصحافييــن ال ســيما عندمــا ال نســتطيع تجــاوز الخطــوط الحمــراء أو مخالفــة رأي
مالــك المؤسســة أو مــن يمثلــه داخــل قاعــة التحريــر ،ليتمثــل دور الرقيــب الــذي يخنــق
حريــة الصحافــة ،إلــى درجــة أنــي أصبحــت مرغمــا علــى الخضــوع ،فيمــا أرى زمــاء
آخريــن تعايشــوا مــع هــذه البيئــة مــن منطلــق :تهمنــي لقمــة العيــش.
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عشــت مواقــف كثيــرة داخــل قاعــة التحريــر قــد تســعف فــي فهــم عقليــة رؤســاء التحريــر
الذيــن يحجــرون علــى مقاالتنــا .بيئــة العمــل بالمؤسســة تتســم بعــدم التــوازن ،فاالندفــاع
ونوبــات الغضــب التــي تعتــري الصحافييــن فــي كل مــرة يقــول عنهــا رئيــس التحريــر
بأنهــا تحــدث فــي أكبــر وأنجــح غــرف التحريــر فــي العالــم ،وال نعلــم كيــف عــرف ذلــك
رغــم أنــه لــم يكــن يومــا صحافيــا ،وإنمــا دخــل مجــال الصحافــة واإلعــام بمحــض
الصدفــة ،لصداقــة تربطــه بممــول مــن ممولــي المؤسســة.

“اربط الحمار في المكان الذي يريده صاحبه”
يومهــا بــدأت فــي التحضيــر للنشــرة األولــى القصيــرة التــي يجــب أن تكــون جاهــزة
للعــرض خــال ســاعتين ونصــف ،وبعــد أن انتهيــت مــن تجهيــز المقترحــات أخبــرت
رئيســي بذلــك والــذي بــدوره أعلــن عــن اجتمــاع التحريــر اليومــي.
رئيــس التحريــر يجلــس جانبا يحتســي القهــوة بينما يقــف كل الصحافيين جانبا للمشــاركة في
االجتمــاع اليومــي االعتيــادي .اقترحــت أنــا أوال خبــرا مــؤداه تفجيــر في بوابة نفذه مســلحون
فــي منطقــة مــا فــي بلــدي ،وســرعان مــا قاطعنــي قائال :تجــاوزي هــذا الخبر ال يمكننــا تناوله
ألنــه يشــق الصــف ،وأن هــذه الفتــرة حرجــة! وفعلــت ذلك ألن أغلــب الصحافيين فــي الغرفة
يــرددون مثــا شــعبيا “اربــط الحمــار فــي المــكان الذي يريــده صاحبه”
مــرت األخبــار خبــرا تلــو اآلخــر واعتُمــدت فــي نشــرة البنــاء األولــى ،والتــي رتبــت
عرضــت النشــرة األولــى فــي موعدهــا كالعــادة لكــن
وفقــا لمــا أقــره رئيــس التحريــر ،و ُ
رأســي كان يغلــي ،اتجهــت ألخــذ راحــة لنصــف ســاعة .لجــأت خاللهــا لموقــع التواصــل
االجتماعــي فيســبوك ألســتنكر مــا حــدث ألن األمــر بالنســبة لــي ليــس عاديــا ولــم ينتــه
فــي اجتمــاع التحريــر األول .هــذه قناعــة مهنيــة ال يمكــن أن أحيــد عنهــا مهمــا كان ،كنــت
أريــد التنفيــس عــن حالــة الغضــب التــي تعترينــي.
كتبــت بعــض الكلمــات التــي عبــرت فيهــا عــن حزنــي الشــديد عــن الدمــاء التــي ســالت
وعــن الضحايــا دون اإلشــارة إلــى أي جهــة ألن المتهــم ال يــزال مجهــوال ،وشــاركني فــي
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هــذا العديــد مــن األصدقــاء عبــر التعليقــات.
لكــن ســلطة رئيــس التحريــر يبــدو أنهــا تجــاوزت كل الحــدود ،فبمجــرد أن اطلــع علــى
مــا كتبتــه هاتفنــي“ :مــا هــذا؟ عــام اتفقنــا فــي اجتمــاع التحريــر حــول هــذا الخبــر؟”،
كان ردي واضحــا جــدا“ :هــذه ليســت مؤسســة وهــذه ليســت نشــرة وال غرفــة أخبــار،
إنهــا صفحتــي “الفيســبوكية” الشــخصية التــي تحمــل اســمي ولقبــي وأعبــر خاللهــا عــن
رأيــي” ،ومثــل مــن كان مســتعدا لالنقضــاض“ :لكنــك تشــيرين فــي هــذه الصفحــة إلــى
أنــك تعمليــن بمؤسســتنا والجميــع يعــرف ذلــك”.
ســيف رئيــس التحريــر لــم يســلط داخــل الغرفــة فقــط ،بــل تجاوزهــا إلــى أمورنــا
الشــخصية .كان يدعــي علــى الــدوام أن مؤسســتنا حــرة وفاعلــة وتســاهم فــي كشــف
الحقائــق قبــل أن نكتشــف أنهــا تابعــة لجهــة معينــة تدافــع عنهــا بشراســة.
أقبــع منــذ أعــوام بيــن رقابــة رؤســاء التحريــر والرقابــة الذاتيــة التــي نميتهــا ،خاصــة
ي مصيــر زمــاء تعرضــوا للخطــف أو للقتــل ألنهــم قــرروا أن
وأنــي أرى أمــام عينــ َّ
يتجــاوزوا الخطــوط الحمــراء.
الغريــب أن الحــدود والقيــود داخــل المؤسســة اإلعالميــة أصبحــت أشــد قســوة مــن التــي
تفرضهــا وزارة اإلعــام نفســها .وهنــا أتذكــر أن رئيــس تحريــر ســن مــا ســماه بمدونــة
الســلوك المهنــي التــي تبــدو فــي ظاهرهــا بأنهــا فــي صالــح الصحافــي ،لكـ ْ
ـن فــي جوهرها
تمثــل رقابــة صارخــة ضــد الصحافييــن ،هــذه المدونــة شــكلت آليــة جديــدة فــي يــد رئيــس
التحريــر كــي يســوغ تســلطه وترهيبــه للصحافييــن.
الســلطة التــي فرضهــا مســؤولو التحريــر وصلــت إلــى حــد توظيــف مقربيــن منهــم،
مهمتهــم الوحيــدة مراقبــة الصحافييــن والوشــاية بهــم ،ونقــل أحاديثهــم إلــى المديــر ثــم
إلــى المالــك.
ال يكتفــي رؤســاء التحريــر بهــذا المقــدار ،بــل يراقبــون أيضــا طريقــة البحــث والحــق
فــي االتصــال بمصــادر المعلومــات المختلفــة ،فيحاولــون االطــاع علــى المصــادر التــي
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يعتمــد عليهــا الصحفــي وال يحــب اإلفصــاح عنهــا.
يســتعمل رؤســاء التحريــر مقــص الرقيــب دائمــا ،فينتعــش الحــذف والتعديــل ،وأكثــر
الوســائل نعومــة هــي تأجيــل نشــر أو بــث المــادة حتــى ينتهــي ســياقها وراهنتيهــا.
كنــت متوهمــا جــدا أن االنتقــال مــن مؤسســة إعالميــة إلــى أخــرى قــد يرفــع هامــش
الحريــة ،لكــن اكتشــفت بعــد زمــن أنهــا تتشــابه فــي كل شــيء وأن مســؤولي التحريــر
رضعــوا مــن ثــدي واحــد.

نفسية منهارة
أدت هاتــه الرقابــة إلــى التأثيــر علــى اإلنتــاج الصحافــي ،وإلــى غيــاب بيئــة العمــل التــي
تشــكل عصــب الممارســة الصحافيــة.
عاشــت الصحافــة فــي بلــدي ســنوات طويلــة تحــت الوصايــة العســكرية واعتقدنــا فــي
البدايــة أننــا تحررنــا منهــا ،لكــن ســرعان مــا اتضــح أن األمــر بقــي كمــا هــو عليــه ولــم
يتغيــر أي شــيء.
وبيــن رقابــة رئيــس التحريــر والرقابــة الذاتيــة التــي نلتــزم بهــا بعــد االعتــداءات
واالنتهــاكات التــي طالتنــا وطالــت صحافييــن كثيريــن فــي بالدنــا ،أصبحنــا نتصــرف
وكأننــا جواســيس ،حيــث ينبغــي علينــا أن نفشــي مصادرنــا إلــى رئيــس التحريــر ،رغــم
أنهــا تخالــف أعــراف المهنــة وأخالقياتهــا.
فــي إحــدى اللحظــات ،قلــت فــي نفســي إن االشــتغال فــي مؤسســة توجــد خــارج البــاد
قــد يوســع مــن هامــش الحريــة ،لكــن ســلطة المســؤول التحريــري بقيــت كمــا هــي ولــم
يتغيــر أي شــيء ،فرئيــس التحريــر يشــغل منصــب المديــر التنفيــذي ،وهــو عصــا المديــر
“الغليظــة” المســلطة علــى الصحافييــن داخــل غرفــة األخبــار.
ومــن مظاهــر الحجــر علــى الصحافييــن ،إهمــال مقترحاتهــم وآرائهــم ،رئيــس التحريــر
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متعصــب لرأيــه وســلطوي ،ووحــده مــن يفهــم فــي الصحافــة ووحــده مــن يمتلــك رؤيــة
نافــذة لألحــداث.
ســمحت لــي هــذه النافــذة التــي منحنــي إياهــا الكتــاب ألفصــح عــن قصــة مــا أزال أعانــي
مــن ويالتهــا إلــى اآلن .فكثيــرا مــا نعت َنــي رئيــس التحريــر بأنــي متعصبــة فــي رأيــي
ويُشـ ِبّهني ببعــض األشــخاص ممــن يثيــرون الجــدل فــي الصــراع السياســي الحاصــل فــي
بلــدي ،كانــت تلــك لحظــة مؤلمــة فــي مســاري المهنــي.
إنــه نــوع صــارخ مــن التنمــر عانيــت منــه بصمــت .فــا يمــر خبــر أو تقريــر حتــى
يقــوم بنســخه وإرســاله عبــر هاتفــه ألشــخاص ال أعرفهــم لمراجعتــه ،متهمــا إيــاي بأنــي
أتحيــز ،وأنــي أتهــم دوال بعينهــا تعتــدي علــى أهلــي وبلــدي.
اســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو ،إلــى أن قــررت مغــادرة قاعــة التحريــر ،بعدمــا ضــج
رأســي بتســلط المديــر ،ألبحــث عــن أفــق صحافــي جديــد بعيــد عــن السياســة.
فــي غرفــة التحريــر ،قــد يحتــاج الصحافــي إلــى أشــياء بســيطة ترفــع مــن مــردوده المهني
كالثنــاء علــى العمــل ومناقشــة مــواده باحتــرام ،والحــال أنــي دخلــت إلــى المهنة متحمســا،
واليــوم وقــد عركتنــي التجــارب أحــس أنــي أفقــد الرغبــة فــي ممارســة الصحافة.
ثمــة مظهــر آخــر لتعســف مســؤولي التحريــر ،أراه ضروريــا ،ويتعلــق األمــر بترقيــة
صحافييــن وصحافيــات ليــس بمعيــار الكفــاءة بقــدر مــا يطغــى معيــار التقــرب والتزلــف
إلــى المديــر ،وهــذا مــا يتســبب فــي حالــة “إفــاس مهنــي حقيقــي” واإلحســاس باإلهانــة،
خاصــة وأن الولــوج إلــى المهنــة صــار ســهال جــدا فــي اآلونــة األخيــرة.
وحينمــا يســتقيل الصحافيــون بســبب ضغــوط مســؤولي التحريــر ،ال تبحــث المؤسســات
عــن الحقيقــة وراء ذلــك ،بــل تفســرها بــأن هــؤالء الصحافييــن ال تتوفــر لديهــم الكفــاءة
وال يقــدرون علــى مســايرة إيقــاع العمــل ،وقــد ســمعت مــرة مســؤوال للتحريــر يقــول:
“ارتحنــا منهــم فهــم ال يحبــون العمــل وال يحبــون االنضبــاط وال يصلحــون للعمــل”.
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فــي بيئــة التحريــر التــي نشــتغل فيهــا منــذ إنهــاء فتــرة طويلــة مــن االســتبداد ،يمكــن
أن ينتابــك الحنيــن إلــى تلــك الفتــرة ،ألن األمــور علــى األقــل كانــت واضحــة جــدا،
الديكتاتــور ديكتاتــور ،لكــن اليــوم يريــدون تغليفــه بمســاحيق كثيــرة ،فبــدل أن تذهــب إلــى
الســجن ويحجــر رأيــك بشــكل صــارخ ،تســجن فــي غرفــة تحريــر صغيــرة دون امتــاك
حريــة االنتقــاد وال االقتــراح وال تقديــم رؤيتــك لألحــداث وزاويــة معالجتــك ،الوضــع
حقــا يبعــث علــى الكثيــر مــن المأســاة ،وليــس كمــا يريــد أن يصــوره البعــض بأنــه يشــجع
علــى ممارســة الحريــة.
خضنــا معركــة طويلــة جــدا مــن أجــل إنهــاء عقــود مــن الديكتاتوريــة فــي هــذا البلــد،
وقــد فقدنــا فــي ســبيل ذلــك الكثيــر مــن األهــل واألصدقــاء ،وأهدرنــا الكثيــر مــن الطاقــة،
رزحنــا تحــت نيــر حكــم مســتبد لــم يســمح ســوى بوســيلة إعــام واحــدة تمجــد إنجازاتــه
الوهميــة ،وتطبــل لــه كل صبــاح ومســاء ،كان الحقــل الصحافــي ال يســمح بصــوت واحــد
مزعــج ،وعاشــت حريــة الصحافــة أســوأ أيامهــا ،وعندمــا ســقط النظــام قلنا :هــذه فرصتنا
لنبنــي إعالمــا مســتقال ومنحــازا للفئــات المســحوقة وللشــعب ،والــذي جــرى فــي الحقيقــة
أن ديكتاتوريــات صغيــرة نمــت بيــن أرجــاء الوطــن ،وظفــت مســؤولين للتحريــر فــي
مســؤوليات صحافيــة كبيــرة ،وصــاروا مــع الوقــت أكثــر بؤســا مــن الساســة أنفســهم ،وقــد
وصــل البــؤس إلــى حــد االجتهــاد فــي تطبيــق التعليمــات وتثبيــط الصحافييــن واإلجهــاز
الكامــل علــى حريتهــم.
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“ال يمكن أن تخرج بطال في مواجهة وزير” ،هكذا خاطب المحامي موكله
الصحافي رغم قوة حجته ودالئله ،في هذا القطر ال يسأل الصحافيون :بماذا
سيحكم القاضي؟ بل بماذا ستطالب النيابة العامة التي تستحوذ على سلطة
التأويل؟ تحول قانون الصحافة إلى مجرد تراث ،بينما النائب العام ينتظر
الصحافيين المزعجين عند أول منعطف ،مشهرا فصول القانون الجنائي.

النيابة العامة التي ال تحب قانون الصحافة
نائل الصاغي
فــي الرابــع عشــر مــن شــهر أبريــل مــن العــام  ،2014دلــف شــرطيان إلــى مقــر الصحيفــة
حيــث كنــت أعمــل ،وســلما اســتدعاء يتضمــن اســمي ،وطلبــا منــي الحضــور بشــكل
مســتعجل إلــى مقــر الشــرطة ،ثــم غــادرا .كانــت ورقــة االســتدعاء ملفتــة لالنتبــاه ،فقــد كان
عنــوان قســم مكافحــة غســيل األمــوال بــارزا ،وبالنســبة إلــى صحافــي غيــر معتــاد علــى
مقــار الشــرطة ،فقــد كان عنــوان الجهــة المصــدرة لالســتدعاء مربــكا .فــي تلــك الفتــرة كان
وزيــر قمــت بنشــر تحقيــق حــول ســيرته الذاتيــة ،توعــد بمالحقتــي فــي المحكمــة.
فــي اليــوم الموالــي ،ذهبــت إلــى مقــر الشــرطة .وبالفعــل قــام ثالثــة ضبــاط مــن قســم جرائم
األمــوال باســتجوابي حــول قضيــة ذلــك الوزيــر نفســه .لقد أحسســت بــأن الســلطات أهدرت
مجهــود ثالثــة ضبــاط متخصصيــن فــي جرائــم األمــوال ،علــى اســتجواب صحافــي يمتــد
لخمــس ســاعات بخصــوص اســتخدام عبــارات مــن األدب.
بعــد أربعــة أشــهر ،قــررت محكمــة مــن الدرجــة األولــى أن تديننــي بغرامــة قدرهــا ألــف
دوالر .القاضــي المكلــف فــي قســم الصحافــة بالمحكمــة رأى أن القضيــة التــي تو ِبعــتُ
بســببها ثانويــة بالمقارنــة مــع النتائــج الرئيســية للتحقيــق ،وبــدال مــن أن يالحقنــي الوزيــر
علــى موضــوع تحريــف بيانــات ســيرته الدراســية ،عمــل علــى التركيــز علــى عبــارة تربط
بيــن ترقيــه الوظيفــي والمركــز السياســي لفــرد مــن عائلتــه.
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الحقــا ،ســيتخلى الوزيــر عــن مالحقتــي في الدرجــة الثانيــة .وبعدها بقليل سـيُقال من منصبه
بســبب قضيــة ســوء إدارة .لقــد كانــت فكرتــي األصليــة فــي التحقيــق هــي أن الوزيــر يســيء
إدارة منصبــه ،ألنــه غيــر مؤهــل لفعــل ذلــك وفقــا للبيانات الصحيحــة لســيرته الذاتية.
كشــفت لــي هــذه القضيــة القــدر الهائــل مــن التعقيــد فــي محــاوالت االســتقصاء مــن وراء
المســؤولين السياســيين الكبــار فــي البــاد .كان دفاعــي بالمحكمــة يخبرنــي باســتمرار بأنني
لــن أكســب القضيــة ،وكان يقــول“ :ال تســتطيع المحكمــة أن تصنــع منــك بطــا “ ،ال
يمكــن لوزيــر أن يخســر فــي مواجهــة صحافــي داخــل محكمــة” .لكــن ،ليــس ذلــك مــا كان
مثيــرا للرهبــة .إن قانــون الصحافــة والنشــر فــي البــاد نفســه يســمح للــوزراء بــأن يجعلــوا
مــن اإلجــراءات القضائيــة فــي مالحقــة الصحافييــن أمــرا مفزعــا ،فــإذا كان للمتضرريــن
العادييــن مــن األعمــال الصحفيــة التــي تنشــر أن يودعــوا شــكاية مباشــرة لــدى المحكمــة،
فــإن الــوزراء كمــا غيرهــم مــن المســؤولين الكبــار للدولــة ،يمنحهــم القانــون ذلــك االســتثناء
بــأن يجــري اســتجواب الصحافييــن الذيــن يتهمونهــم فــي مقــار الشــرطة أوال.
علــى كل حــال ،فقــد كنــت ذا حــظ جيــد ألن األمــر لــم يتعـ ّد غرامــة األلــف دوالر .وصلنــا
لدرجــة نحــس بســعادة غامــرة إذا كانــت األحــكام تقتصــر علــى المــال فقــط ،لكــن زمــاء
آخريــن لــم يكونــوا محظوظيــن البتــة مــع النيابــة العامــة التي أصبحــت متخصصة فــي تأويل
فصــول القانــون وتمطيطهــا حســب مــا يخــدم مــزاج الدولــة ،ومــزاج الدولــة دفــع بالنيابــة
العامــة إلــى انتظــار ثالثــة زمــاء فــي المنعطــف األول ربمــا تصفية لحســابات قديمــة معهم.
فــي العــام الفائــت فحســب ،بــث ثالثــة صحافييــن مــواد حــول مضمــون خطــاب ألقــاه
رئيــس الجهــاز التنفيــذي فــي لجنــة تحقيــق شــكلها البرلمــان ،وبالرغــم مــن أن األجــزاء
التــي نشــرت مــن الخطــاب لــم تكــن تُشــكل أي مســاس أو ضــرر بســير عمــل لجنــة
التحقيــق ،أو بالطريقــة التــي تجمــع بهــا المعلومــات ،إال أن رئيســها قــرر أن يالحــق كل
الصحافييــن الذيــن نشــروا أجــزاء مــن خطــاب رئيــس الحكومــة ،وســلم طلبــا علــى عجــل
وأحيــل علــى الفــور إلــى النيابــة العامــة ،التــي يبــدو أنهــا تحــب مثــل هاتــه الملفــات التــي
يحضــر فيهــا التكييــف بشــكل طــاغ .ولســوف يجــري اســتدعاء الصحافييــن الثالثــة ،ثــم
رئيــس تحريــر موقــع إلكترونــي كان قــد عمــد إلــى إعــادة بــث أجــزاء مــن خطــاب رئيــس
الحكومــة ،وأســند التحقيــق فــي القضيــة إلــى الشــرطة الوطنيــة ،وهــي جهــاز عــادة مــا
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يكلــف بقضايــا اإلرهــاب وعصابــات المخــدرات ،ولديــه صالحيــة للعمــل علــى كافــة
تــراب البــاد.
بعــد تنفيــذ مســاطر التحقيــق كلهــا ،أجريــت محاكمــة ســريعة للصحافييــن ،وأدينــوا كافــة
بالحبــس مــع غرامــة محترمــة بســبب تكييــف النيابــة العامــة التــي قالت فــي مداخلــة تاريخية
إن “النشــر فــي القانــون الجنائــي ليــس هــو النشــر فــي قانــون الصحافــة” أمــام ذهــول الجميع.
كان الــدرس المســتفاد مــن هــذه القضيــة هــو كالتالــي :إن الصحافــي حتــى وهــو ينشــر أخبارا
صحيحــة ،فهــو معــرض لإلدانــة .يذكرنــي ذلــك بقصــة روبــرت نوفــاك ،كاتــب العمــود فــي
صحيفــة “واشــنطن بوســت” ،عندمــا كشــف فــي مقالــة عنوانهــا “مهمة إلــى النيجر” يــوم 14
يوليــوز  2003هويــة عميــل ســري موظــف فــي جهــاز االســتخبارات األمريكيــة.
هــذه جريمــة عصيــة علــى التســامح فــي قانــون الواليــات المتحــدة ،لكــن المدعــي
الخــاص الــذي عينتــه وزارة العــدل للتحقيــق فــي هــذه القضيــة ،والحقــا هيئــة المحلفيــن
الكبــرى التــي عقــدت أعمالهــا للنظــر فــي الدعــوى ،لــم تمــس الصحفــي بــأي ســوء .لقــد
اكتفــي باالســتماع إليــه كشــاهد ،وهــو ظــل وفقــا لمــا ذكــره فــي كتابــه “أميــر الظــام”
 وهــو عبــارة عــن مذكــرات شــخصية  -يتمســك بحقــه فــي أال يفصــح عــن مصــادره،يمكننــا بســهولة تخيــل مــا كان ســيحدث لنوفــاك لــو كان يعمــل فــي هــذه البــاد ،ولــم
نتخيــل؟ لدينــا مثــال آخــر مــن البــاد حيــث أعمــل :صحافــي نشــر معلومــات فــي 2012
بخصــوص محاولــة تنظيــم إرهابــي إرســال مقاتليــن إلــى بــاده ،وتبيــن أن مصــدر
هــذه المعلومــات كان ضابطــا فــي الجيــش ســمحت لــه رتبتــه باالطــاع علــى وثيقــة
لالســتخبارات حــول الموضــوع ،وفــي اليــوم الموالــي جــرى القبــض علــى الصحافــي
ومديــر نشــر الصحيفــة ،ثــم الضابــط العســكري أيضــا ،قضــى الصحافــي عامــا فــي
الســجن مدانــا بتهمــة اإلضــرار باألمــن القومــي.

راقب نفسك أوال
تدفــع هــذه القصــص إلــى مزيــد مــن االحتياطات دون شــك .فــي  2011وجدت نفســي في
المحكمــة بســبب وصــف جماعــة مــن األفــراد كانــوا يرمــون الحجــارة علــى المتظاهريــن
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المطالبيــن بالتغييــر إبــان الربيــع العربــي بأنهــم “بلطجيــة” .كنــت أملــك صــورا وأشــرطة
فيديــو تتضمــن المعنييــن كافــة ،لكــن وبمجــرد مــا وضــع بعــض هــؤالء شــكاية ضــدي
اكتفــى القاضــي المكلــف دون أن ينظــر إلــى أدلتــي بــأن طلــب منــي أن أبحــث عــن
مصالحــة مــع الشــاكين .وفــي تلــك الظــروف كان القاضــي متســامحا ،وقد قبلت بالشــروط
ألنــي أحسســت بانــي سأخســر الدعــوى فــي نهايــة المطــاف ،ونشــر محــرر الصحيفــة
اعتــذارا وطويــت القضيــة ،اللهــم الصلــح وال التكييــف ،فقانــون الصحافــة والنشــر الــذي
تختــال البــاد بأنــه خــال مــن العقوبــات الســالبة للحريــة ال يســتعمل إطالقــا ،بــل يحتمــون
بالقانــون الجنائــي لتصفيــة الصحافييــن المزعجيــن أو تنبيههــم حســبما يقتضــي المقــام.
مــاذا يمكنــك أن تفعــل إذن وأنــت تشــعر بــأن أي شــخص يمكــن أن يربــح أمامــك فــي
المحكمــة بغــض النظــر عمــا تمتلكــه مــن أدلــة؟ وفــي الواقــع فقــد قــررت أن أتخلــى عــن
اســتخدام كلمــة “بلطجيــة” فــي كافــة التغطيــات المواليــة ،حتــى وإن كانــت قــد شــهدت
عنفــا كبيــرا مــن لــدن أولئــك الذيــن يســتحقون بالفعــل وصــف “بلطجيــة” .لكنــي كنــت
علــى وعــي بــأن أولئــك ال يتحركــون مــن تلقــاء أنفســهم ،ومــن دون شــك ،وإن كانــوا ال
يملكــون حمايــة مطلقــة ،إال أن بإمكانهــم أن يحولــوا حياتــك إلــى جحيــم .والحقيقــة أنهــم
فعلــوا ذلــك قبــل أن يباشــروا الدعــوى ضــدي ،فقــد جــرى حشــد حوالــي ثالثيــن شــخصا
فــي البــاب الرئيســي لمقــر الصحيفــة حيــث أعمــل ،وأحرقــوا نســخا مــن الصحيفــة وهــم
يتوعــدون بالعقــاب.
وليســت كلمــة “بلطجيــة” هــي الوحيــدة التــي قــررت التخلــي عنهــا بالتدريــج .شــعرت مــن
خــال تجربتــي كمــا مــن التجــارب المريــرة لزمالئــي بــأن نشــر المعلومــات الصحيحــة
لــن ينجــي أحــدا مــن العقوبــة .ولذلــك كان علــي أن أتريــث أكثــر ،وأن أنتقــي العبــارات
بشــكل يجعلنــي أخمــن أســئلة القاضــي إن استفســرني فــي اســتجوابه عــن مــا تعنيــه تلــك
العبــارة أو األخــرى.
كان لــدي زميــل يعمــل فــي صحيفــة أخــرى ،نشــر تحقيقــا عــن رئيــس هيئــة المطــارات،
وتضمــن معلومــات حــول تورطــه في فســاد شــمل صفقــات توريــد ،وتوظيفــات لألقارب،
بالطبــع لــم يبعــث مديــر هيئــة المطــارات بــأي تكذيــب ،بــل ذهــب رأســا إلــى المحكمــة
وكســب الدعــوى ،وأديــن الصحافــي بعــام حبســا مــع وقــف التنفيــذ وخمســين ألــف دوالر
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كتعويضــات .فــي العــام الموالــي قبضــت الشــرطة علــى مديــر المؤسســة الرســمية،
وأديــن الحقــا بخمــس ســنوات ســجنا بســبب تهــم تتعلــق بالفســاد.
كان زميلــي يقــرأ صــك االتهــام الموجــه إلــى ذلــك المديــر ،ويقــارن مضامينــه بمــا نشــره
هــو .كان كل شــيء متطابقــا .مــا يــزال زميلــي يعانــي حتــى اآلن مــن تبعــات الحكــم
ضــده ،وكل مــرة ذهــب إلــى محكمــة أو جــرى تحقــق مــن هويتــه فــي حاجــز شــرطة
يُضيَّــق عليــه الخنــاق بدعــوى عــدم تســديد الغرامــة .زميلــي لــم يعــد يكتــب أي تحقيقــات،
وهــو منــذ ذلــك الحيــن مكتــف بتوضيــب البيانــات الصــادرة عــن المؤسســات الرســمية،
يقــول“ :مــن األفضــل أال تكــون ضحيــة العبــث”.
يشــبه فــي ذلــك زميــا آخــر نشــر موضوعــا هــذا العــام حــول تهيــؤ الجيــش للقيــام
بمنــاورات حربيــة علــى الحــدود .كانــت مضاميــن الموضــوع بســيطة .لكنــه نشــر
تفاصيــل إضافيــة عــن طبيعــة األســلحة التــي ستســتخدم فــي تلــك المنــاورات .الحقــا،
تلقــى تقريعــا مــن مديــره ،ونشــر توضيحــا يطلــب الصفــح مــن الجيــش علــى طريقــة
معالجــة حركتــه ،منــذ ذلــك الحــادث لــم يعــد زميلــي مهتمــا بأخبــار الجيــش ،خاصــة وأنــه
إذا لــم يفعــل ذلــك ســينتظره تكييــف النيابــة عنــد أول منعطــف.
وألن بعــض التجــارب ملهمــة ،فقــد أصبحــت األحــكام الصــادرة ضــد الصحافييــن
باســتمرار بمثابــة إنــذار مســبق عمــا ســوف يحصــل .كان مديــر الصحيفــة يحذرنــا بشــكل
دائــم مــن التــورط فــي قضيــة ،كان يقــول“ :لقــد تعبــت مــن الحضــور لجلســات المحكمــة”.
فــي مــرة أديــن هــو نفســه بالحبــس وبدفــع تعويضــات قدرهــا حوالــي  120ألــف دوالر
لمســؤولين حكومييــن ،ألنــه لمــح إلــى أن وزيــرا قــام بــإدراج بنــد فــي قانــون الموازنــة
العامــة دون أن يكــون رئيســه ،أي رئيــس الحكومــة ،علــى علــم بذلــك .قبلهــا أديــن
بالحبــس ،وبدفــع تعويضــات لصالــح قــاض بعدمــا نشــر خبــرا حولــه يتعلــق بتورطــه
فــي ارتــكاب حــادث ســير وهــو فــي حالــة تخديــر .كانــت الدعــاوى تنهــال عليــه مــن كل
جانــب ،وكان يخصــص يومــا بالكامــل للوقــوف أمــام قــاض للنظــر فــي القضايــا التــي
تواجهــه ،وكل مــرة كان يخــرج خاســرا.
كانــت الصحيفــة تخســر المــال أيضــا ،وهــي تحــاول أن تكســب مصداقيــة لــدى الــرأي
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العــام ،علــى هــذا النحــو قــررت شــركات كبيــرة أن تقطــع تدفــق اإلعــان ،وطلــب
مســؤولون حكوميــون مــن قطاعــات يديرونهــا أن يتوقفــوا عــن منح اإلعالنــات للصحيفة.
ومــع ذلــك كنــا مراوغيــن .لقــد كنــا ملزميــن بالمحافظــة علــى خطــوط التمويــل المتبقيــة،
أي المعلنيــن الذيــن مــا زالــوا مســتمرين فــي منــح الصحيفــة بعــض اإلعالنــات .ولســوف
يكــون ذلــك ســببا إليقــاف أي محاولــة للنبــش فــي بيانــات بعــض البنــوك أو الشــركات،
وحتــى بعــض القطاعــات الحكوميــة .كان رئيــس التحريــر عــادة مــا ينــادي علــي ،كمــا
يفعــل مــع زمــاء آخريــن ،وبــكل هــدوء يطلــب منــا تغييــر بعــض مقترحــات العمــل،
“هــؤالء أصدقــاء للمديــر” ،ثــم يضيــف جملــة صــارت الزمــة نحفظهــا عــن ظهــر قلــب
“احــذروا النيابــة العامــة”.
وهــذه أعمــال روتينيــة يتقنهــا المحــررون الكبــار ،ويطلــب مــن الصحافييــن االنصيــاع
إليهــا .فــي عــام  2013طلــب منــي مديــر فــي صحيفــة كنــت أعمــل بهــا تنفيــذ تحقيــق
بخصــوص اســتغالل مناجــم وأنــا فــي عيــن المــكان ،بعدمــا قطعــت حوالــي ســتمائة
كيلومتــر مــن الطريــق ،ســيتصل بــي صاحــب تلــك المناجــم ولديــه رســالة واحــدة“ :عــد
أدراجــك وســتحصل علــى منــزل” ،ومجــاراة منــي لــه أخبرتــه بــأن القــرار ليــس فــي
يــدي ،وإنمــا فــي يــد مديــري ،أجابنــي قائــا“ :المديــر فــي جيبــي ،ال تقلــق” ،بعــد عودتــي
أنكــر مديــري أن يكــون قــد تحــدث إلــى صاحــب تلــك المناجــم .لكــن وبمجــرد مــا ســلمت
إليــه التحقيــق حتــى قــام عمليــا بإعــادة كتابتــه ،وتخلــص مــن الكثيــر مــن مضامينــه فــي
غفلــة منــي ،ثــم نشــره ،وكــي أكــون صريحــا فقــد قــررت أال أحتــج ،مكتفيــا ببعــض
عبــارات التبــرم .قــررت أال أقــوم بــأي تحقيــق مســتقبال ،وبشــكل مــا حصلــت علــى
ترقيــة فــي الشــهر الموالــي.
لكــن ،وبالرغــم مــن كل القيــود ،مــا زالــت الصحيفــة حيــث أعمــل اآلن أكثــر ليونــة
بالمقارنــة مــع منافســيها .ومــع ذلــك فــإن تلقيــك الصدمــة الحقــا أســوأ مــن منعــك مــن
تحريــر موضــوع مســبقا .كان مديــر النشــر يَر َهــب جهــاز الشــرطة بشــكل واضــح .فــي
إحــدى المــرات حــررت موضوعــا حــول كلفــة تغييــر زي للشــرطة ،ونقلــت تصريحــا
ـارنَ بيــن الــزي الجديــد ومــا ســبقه ،كمــا تحــدث عــن
لضابــط شــرطة متقاعــد باســمه قـ َ
ســعر كلفــة الــزي ،وهــي معلومــات لــم يقدمهــا جهــاز الشــرطة فــي البيــان الرســمي الــذي
بثــه علــى وســائل اإلعــام .فــي اليــوم الموالــي بعــث جهــاز الشــرطة ببيــان توضيحــي،
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وتلقيــت تقريعــا مــن المديــر بســبب ذلــك ،كان يقــول لــي“ :ال نريــد مشــاكل مــع الشــرطة
إنهــم يمتلكــون جهــاز النيابــة العامــة” .كانــت ردة فعلــه مماثلــة عندمــا يتعلــق األمــر بهيئــة
إدارة الســجون .مــرة كتبــت حــول خطــة لإلفــراج عــن ســجناء عقــب إجــراء محادثــات
بينهــم وبيــن الســلطات .فــي اليــوم الموالــي أرســلت هيئــة الســجون بيانــا يرفــض تســمية
العمليــة بالمصالحــة .تلقيــت تقريعــا مــن المديــر أيضــا ،بعــد شــهرين أفرجــت الســلطات
عــن المعتقليــن الذيــن ذكــرتُ فــي مادتــي ،وأعلنــت نجــاح الشــطر األول مــن المصالحــة،
لــم يهتــم المديــر بــي بتاتــا.
لقــد كنــت مجبــرا علــى أن أكــون متفهمــا للقيــود المجبــرة صحيفتــي أن تنقــاد إليهــا ،لكنــي
كنــت مقتنعــا بــأن وضعــي لبعــض الحــدود علــى نفســي ســيكون ُميســرا لحفاظــي علــى
وظيفتــي ،وأيضــا وســيلة فعالــة لتجنــب الوصــول إلــى المحكمــة ،خصوصــا وأن النهايــة
تكــون معروفــة ســلفا ،كمــا ســتكون وحيــدا.
فــي إحــدى المــرات طلــب منــي مديــر الصحيفــة التحقــق بخصــوص وجــود نواب فاســدين
فــي فريــق حــزب مــن اليســار ،عندمــا أنهيــت تحقيقــي وصلــت إلــى نتيجــة مدويــة :جميــع
نــواب ذلــك الفريــق مشــكوك فــي ســامة بياناتهــم السياســية ،بعــد يوميــن مــن نشــر ذلــك
الموضــوع تلقيــت اتصــاال مــن رئيــس ذلــك الحــزب ليخبرنــي بمــا يلــي“ :لقــد أتــى إلــي
مديــرك لغــرض يهمــه ،وعندمــا شــكوت لــه الموضــوع ،قــال لــي بأنــه ليســت لديــه
مشــكلة فــي نقضــه بواســطة بيــان أو تكذيــب ،لكنــي رفضــت فعــل ذلــك ..انتبــه جيــدا”.
طيلــة اثنــي عشــر عامــا ،شــكلت الرقابــة هاجســا يحلــق فوقــي باســتمرار ،لقــد صقلــت
هــذه التجــارب صحافيــا آخــر غيــر مــا كنــت أنــوي أن أكــون عليــه.
رغــم أنــي لــم أتــرك معنوياتــي تــذوي تحــت ثقــل ضربــات الرقابــة ،إال أنــي أصبحــت
أكثــر مرونــة ،وكلمــة مرونــة قــد تكــون تعبيــرا مثيــرا لالرتيــاح أكثــر مــن القــول بأنــي
أصبحــت أكثــر خوفــا .وعلــى األقــل منــذ ســت ســنوات ،أصبــت بإحبــاط هائــل ،فقــد كنــت
أجــد نفســي وســط فكــي كماشــة ،حيــث كل مــرة تحــاول مراوغــة الســلطات تجــد نفســك
محاصــرا برؤســائك فــي العمــل ،وهــؤالء علــى وجــه الخصــوص يعملــون علــى تنفيــذ
الرقابــة دون أي شــعور بالقلــق ،ونــادرا مــا يميلــون إلــى تبريــر أفعالهــم.
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كان الهاجــس الوحيــد هــو أال أتحــول إلــى ضحيــة ينكرهــا الجميــع .تركــت علــى الــرف
كافــة مشــاريعي التــي طالمــا خططــت لجعلهــا اســتقصاء صحفيــا ،وكــي نكــون صريحيــن
فإنــي لــم أشــعر بالكثيــر مــن تأنيــب الضميــر .إن عجــزي ليــس حالــة منفــردة ،وإنمــا
هــو علــى مــا يبــدو طلــب بنيــوي فــي اإلعــام ،ولســوف أرى مــن حولــي كيــف تتحــول
الصحافــة بشــكل ســريع نحــو شــيء كنــا حتــى وقــت قريــب ننظــر إليــه بــازدراء ،كان
علــي أن أختــار :إمــا أن أنحنــي لهــذه العاصفــة ،وإمــا أن أتحمــل مســؤوليتي فــي مغامــرة
غيــر محســوبة العواقــب .لــدي زمــاء شــعروا بــأن المقاومــة ممكنــة ،إنهــم اآلن عاطلــون
عــن العمــل ،والدعــاوى مــا زالــت تالحقهــم .لــم أكــن أريــد لنفســي هــذا المصيــر أيضــا،
لقــد تمســكت بأمــل صغيــر ،فــي أن يأتــي يــوم تتغيــر فيــه هــذه البنيــة كليــا ..ربمــا ســيتعين
علــي أن أنتظــر طويــا ،وحتــى ذلــك الحيــن مــا زلــت أعمــل مطأطــئ الــرأس ،لكنــي
أكتفــي خصوصــا هــذه األيــام بالحديــث عــن نصائــح فيــروس كورونــا ،وحدهــا هــذه
األيــام غيــر قابلــة للتأويــل مــن أي جهــة.
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في التضييق على الصحافيين الذين ينبشون في سير وثروات السياسيين
المتناحرين ال تنفع المقارنات .لجان تحقيق وقطع أرزاق ومصادرة جوازات
السفر ،تنعش الرقابة الذاتية لدى الصحافيين .إما أن تنتمي لطائفة وتدافع عنها
بعماء ،وإما أن يقذف بك إلى السجن أو في أتون صراع ال ينتهي مع السلطة.

“اإلخوة األعداء” الذين يريدون إسكات الرواية
األخرى
أنس السباعي
إذا كنــت صحافيًــا مقي ًمــا فــي هــذا البلــد ،يعنــي أنــك تعيــش فــي بقعة صغيــرة مــن العالم تجتمع
فيهــا التناقضــات ،وتتزايــد فيهــا المخاطــر ،وبــات مطلوبًــا منــك أن تقفــز بيــن حبــال النــار كي
تتمكــن مــن االســتمرار فــي عملــك وتوصــل رســالتك الصحفية بأقــل الخســائر المحتملة.
مــا بيــن عــدو يقــف معيقا بارزا لعمــل الصحافييــن وال ُمصــادِر لحريات اإلعــام ،والتجاذب
الحــاد بيــن أقطــاب السياســة المتفرقــة ،وانعــكاس التشــتت الداخلــي علــى المشــهد اإلعالمي
المتشــرذم ،وبيــن مجتمــع تحكمــه عــادات وتقاليــد ترفــض أن ترفــع صوتــك فــي بعــض
القضايــا “الحساســة” ،يجــب أن تســير بحــذر فــي حقــل ألغــام قابــل لالنفجــار فــي كل لحظة.
هنــا نكتــب عــن “حبــال النــار” التــي يجــب علــى الصحافــي المقيــم فــوق هــذه األرض أن
يتفاداهــا ،ويتنقــل بينهــا كالعــب “ســيرك” يكلفــه خطــأ واحــد الكثيــر إن لــم يكــن يق ً
ظــا.

ال تفاوض مع الموت
عندمــا نوثــق للخطــوط الحمــراء تبــرز هــذه المنطقــة وحيــدة بيــن الــدول التــي تصنــع
رســالتها اإلعالميــة تحــت” النيــران” لتكــون رســالة الصحافــي نابعــة مــن حســه الوطنــي،
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ووجــوده فــي بقعــة خطــرة يعنــي أنــه مطــارد مــن جيــش يحــاول أن يســكت الروايــة
األخــرى ،لشــعب يــرزح تحــت مخالبــه.
ثمــة أســئلة تــدور فــي ذهــن الصحافــي وهــو يعــد مادتــه اإلعالميــة ،ربمــا مــن الســهل
طرحهــا ،لكــن مــن الصعــب ج ـدًا اإلجابــة عنهــا فــي كل عمــل ،ألنهــا باختصــار يمكــن
أن تفقــد صاحبهــا حياتــه ،ويصبــح فــي خبــر كان.
هــل تتناقــض الموضوعيــة مــع رســالتي الوطنيــة؟ هــل مــا أقدمــه مــن معلومــات يمكــن
ي ضابــط مخابــرات متخـذًا
أن يســتغلها “العــدو” لصالحــه؟ هــل مــن الممكــن أن يتســلل إلـ ّ
مــن عملــي الصحافــي مدخـ ًـا للحصــول علــى معلومــة مــا ويوقعنــي فــي شــباكه؟
هــل مــا أكتبــه ويزعــج الجيــش يمكــن أن يكــون دافعــا لــه لوضعــي علــى قائمتــه الســوداء،
ويمنعنــي مــن الســفر عبــر حاجــز يســيطر عليــه؟ هــل يمكــن أن أدفــع حياتــي ثمنًــا
لوجــودي فــي ميــدان الحــروب واالشــتباك؟
التســاؤالت الســابقة هــي نتــاج تجــارب حقيقيــة حدثــت لصحافييــن منهــم مــن فقــد حياتــه
خــال تغطيتــه اإلعالميــة ،وآخــرون يقبعــون خلــف القضبــان ،وجــزء منهــم أصيــب
بإعاقــة فــي جســده ،والبعــض وقــع فــي شــباك العمالــة ،وكل ذلــك ضريبــة الحضــور فــي
ميــدان محفــوف بالمخاطــر.
ولعــل لغــة األرقــام تكشــف جــز ًءا مــن حقــل األلغــام الــذي يعمل فيــه الصحافي في هــذه البقعة،
فقــد ســجل العــام  2019وحــده تصاعـدًا ملحوظــا لالعتــداء علــى الحريــات الصحافيــة ،دفــع
عــدد مــن الصحافييــن حياتهــم ،وآخــرون فقــدوا أعينهــم ،وعــدد إضافــي يقبــع خلــف القضبان،
بينمــا ينتظــر آخــرون عــودة الســماح لهــم بالســفر بعدمــا أدرجــوا علــى قائمــة الحظر.

إعالم الحزب
المقدمــة الماضيــة كانــت ضروريــة لفهــم ســياق يــزداد قســوة ضــد الصحافيين أمام مشــهد
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موســوم بالتشــرذم السياســي ،حيــث يطغــى اإلعــام الحزبــي علــى الوســائل اإلعالميــة،
التــي تتيــح فــرص العمــل الكبــرى مقارنــة بالمواقــع والــوكاالت العربيــة والدوليــة.
كانــت المقدمــة ضروريــة أيضــا ،ألن الخطــوط الحمــراء والرقابــة الذاتيــة تنتعــش أكثــر
ضمــن هــذا الســياق وتصيــر أكثــر وطــأة حينمــا يتعلــق األمــر بالقضايــا الداخليــة.
تلــك المعضلــة تربــط اســم الصحافــي وأفــكاره بالحــزب الــذي يمــول تلــك الوســيلة،
ومطلــوب منــه أن يوجــه رســالته بمــا يتناغــم مــع “المالــك السياســي” ،وبالتالــي يكــون
جــزءا مــن حالــة االســتقطاب الحــاد فــي بلدنــا.
ربمــا المشــهد الســابق هــو العامــل األصعــب الــذي أفقــد الصحافــة هنــا جــزءا كبيــرا مــن
مهنيتهــا ،ووجــه رســائلها لتكــون ناقلــة للــرأي وال توفــر مســاحة للــرأي اآلخــر.
ليــس هــذا فحســب ،وإنمــا يفقــدك العمــل في وســائل إعالميــة حزبية فرصــة االنضمــام ألماكن
أخــرى علــى اعتبــار أنــك بــت “مدموغــا سياســيا” وعملــك صــار حجة ضــدك ال عليك.
حالــة واحــدة تشــرح التعقيــدات التــي تعيــق عمــل الصحافييــن :تلقــى أحــد الصحافييــن
اتصــاال مــن وســيلة إعــام عربيــة عرضــت عليــه أن يعمــل مراســا لهــا فــي الدولــة التــي
يقطنهــا ،واتفقــوا علــى تفاصيــل العمــل ومقابلــه المالــي ،لكــن حدثــت المفاجــأة بعــد يوميــن
فقــط ،حينمــا أبلغتــه إدارة تلــك الوســيلة اعتذارهــا عــن اســتكمال مســاطر الحصــول علــى
عقــد عمــل ،مرجعــة الســبب لعملــه الســابق بوكالــة إعالميــة تتبــع حزبــا سياســيا ال تتناغــم
أفــكاره وتوجهاتــه مــع الدولــة العربيــة التــي تمــول وســيلة اإلعــام”.
فــي “غــرف األخبــار” ينتظــر الصحافــي العامــل فــي تلــك المؤسســات كل يــوم تقريبــا
ضوابــط العمــل وهــي عبــارة عــن توجهــات سياســية لألحــزاب تريــد تســليط الضــوء
عليهــا إعالميــا وتركيــز نشــرها ،وغالبــا تكــون موجهــة لضــرب الخصــوم السياســيين،
وهنــا نســرد مثــاال واحــدا لتقريــب الواقــع.
فــي الفتــرة األخيــرة شــنت وســائل اإلعــام التابعــة للحــزب الــذي يحكــم حملة علــى الحزب
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المعــارض لهــا ،واتهمتــه بشــراء مواقــف سياســية مقابــل أمــوال وتســهيالت ،وكذلــك
هاجمــت بشــكل مكثــف عالقــات الحــزب الخارجيــة ،ومواقفــه مــن القضايــا اإلقليميــة.
بالمقابــل ،هاجمــت وســائل المعارضــة رأس الهــرم القائــم علــى الدولــة ،وضخــت مــواد
إعالميــة تطعــن فــي شــرعيته ومواقفه السياســية ،وخضوعه إلمــاءات خارجيــة وإقليمية
بــدال مــن االســتجابة لمطالــب األحــزاب السياســية ،وااللتفــاف علــى خيــار الشــعب.
حالــة االســتقطاب السياســي الواســع تأخــذ الصحافــي فــي ســجال بعيــدا عــن قضايــا مهمــة
ينبغــي التركيــز عليهــا .وربمــا تجعلــه يغفــل عــن القضايــا اليوميــة الحياتيــة ،واالجتماعيــة
والسياســية ،ويذهــب فــي جهــة مخالفــة لصــوت المواطــن ،مــع أنهــا البوصلــة األساســية
لعمــل الصحافييــن هنــا.
مــن ينتمــي لوســائل اإلعــام هاتــه عليــه أن يســخر حســاباته الشــخصية عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي لنشــر مــا ينســجم مــع أفــكار ذلــك الحــزب وأال يغرد خــارج النص،
ألنــه إن تكــرر فعــل ذلــك فســوف يصبــح “خــارج الســرب”.
عــدد مــن الحــاالت تــم تســجيلها لصحافييــن وصحفيــات ،تعرضــوا لمراجعــات إدارة
مؤسســاتهم اإلعالميــة وبعضهــم خضعــوا للجــان تحقيــق بســبب كتابتهــم عبــر منصاتهــم
الشــخصية ،وتعبيرهــم عــن رأي يخالــف سياســة الوســيلة التــي يعملــون بهــا ،وطلــب
منهــم حــذف منشــوراتهم ،وعــدم التطــرق لتلــك القضايــا الحقــا ،وإال!...
أفــكار كثيــرة تــدور فــي ذهــن الصحافــي الــذي يحــاول أن ينقــل صــورة الواقــع ،ويدفــع تجــاه
التغييــر لألفضــل والمســاعدة علــى تجــاوز القصــور واســتدراك الخلــل بصفتــه ســلطة رابعــة
ناقلــة لصــوت المواطــن ،لكــن حبــال النــار التــي نســردها تزيــد من حجــم المســؤولية المحفوفة
بالمخاطــر ،وتضــع الصحافييــن خاصــة االســتقصائيين منهم فــي دائــرة العمل ألجنــدة ممولة.
الخطــوط الحمــراء كثيــرة ،فــا يمكــن أن تطــرق أي موضــوع يتعلــق بعمــل األحــزاب
الداعمــة وانتقــاد بعــض أخطائهــا ،وال يســمح بالحديــث عــن اإلشــكاليات التــي تســببها
أحيانــا خــال حراكهــا علــى األرض واالســتقواء بهــا بالشــجارات العائليــة مثــا ،ألنــك
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بذلــك تكشــف ظهرهــا لخصومهــا وعدوهــا ،وتجعلهــا محــل حديــث الشــارع ،الــذي مــن
الممكــن أن يمــس “قدســيتها”.
فــي تلــك األرض صغيــرة المســاحة ،ال يمكــن أن تتغلغــل بالحديــث عــن القضايــا الــا
أخالقيــة وارتفــاع منســوبها ألنــك تنتمــي إلــى مجتمــع محافــظ ومترابــط .إذا فعلــت ذلــك
ستكتشــف وجهــا آخــر غيــر معهــود عنهــا ،ولــن تتمكــن مــن الحديــث عــن إهــدار أمــوال
األيتــام واســتغالل أوضاعهــم ربمــا مــن ذوي قربــى منهــم ،ألنــك تســيء لســمعة مــن
ضحــى مــن أجــل الوطــن.
ويصعــب أن تتحــدث عــن فســاد الســلطة الحاكمة ،ألن القــرار بقانون الجرائــم اإللكترونية
الــذي أقرتــه الدولــة ،جاهــز لوضعــك فــي الســجن لمــا يحملــه مــن مصطلحــات وتأويــات
فضفاضــة تمنــح الحــق فــي التأويــل للقاضــي ،والتأويــل فــي هــذا البلــد يقــود للســجن يقينــا
أو للتضييــق فــي أدنــى الحاالت.
وفــي تطبيــق مباشــر للقانــون أقدمــت األجهــزة األمنيــة علــى اعتقــال صحافييــن بتهمــة
تســريب معلومــات حساســة “لجهــات معاديــة” ،دون أن توضــح مــن هــي الجهــات
المعاديــة أو طبيعــة المعلومــات التــي تــم تســريبها ،هكــذا يصبــح المســتحوذ علــى التأويــل
هــو مــن يقــرر مــاذا تعنــي بالضبــط.
وألن جــزءا كبيــرا مــن الموظفيــن الصحافييــن يتلقــون رواتبهــم مباشــرة مــن الســلطة
الحاكمــة ،فــا يمكنهــم الخــروج عمــا يريــده “الملــك” خوفــا مــن قطــع الراتــب ،وقــد
شــهدت تلــك المنطقــة عشــرات الحــاالت المرتبطــة بهــذا الســبب ،وتشــير التقاريــر
الدوليــة إلــى هــذه الظاهــرة التــي تفشــت بشــكل كبيــر.

بال أسماء
التجــاذب السياســي الــذي وصــل إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الصــراع اإلعالمــي ،وســخرت
لــه األحــزاب جميــع إمكاناتهــا اإلعالميــة ووســائلها المرئيــة والمســموعة والمقــروءة
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واإللكترونيــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي ،دفــع عــددا كبيــرا مــن الصحافييــن أن
يكتبــوا خــارج قناعاتهــم ،مســتهدفين الخصــوم السياســيين بنــاء علــى التعليمــات التــي تــرد
لغــرف األخبــار مباشــرة مــن المالــك السياســي.
ولتفــادي الخــوض فــي التراشــق اإلعالمــي ،ووقــوع الصحافييــن فــي الفــخ السياســي،
يفضــل عــدد منهــم الكتابــة باســم مســتعار خشــية مــن المالحقــة أو تعرضهــم للتضييــق.
وفــي المتابعــة المعمقــة لألســماء المســتعارة تظهــر القضايــا التــي يفضــل الصحافيــون أن
ينــأوا بأســمائهم الحقيقيــة عنهــا ســيما تلــك التــي تتعلــق بالتحقيقــات االســتقصائية التــي
تســلط الضــوء علــى فســاد النظــام الحكومــي والقائميــن عليــه ،وســوء الخدمــات المقدمــة
للمواطنيــن ومــن يقــف خلفهــا.
فــي هــذه المنطقــة زاد االهتمام خالل الســنوات الخمــس األخيرة بالتحقيقات االســتقصائية،
وحظيــت باهتمــام الــرأي العــام بعدمــا مســت مــا يعــرف بـــ “الخطــوط الحمــراء” التــي
يحظــر االقتــراب منهــا ،وفرضــت التغييــر فــي بعــض القضايــا ،واضطــرت المنظومــة
السياســية إلــى فتــح تحقيقــات داخليــة تماشــيا مــع نتيجــة االســتقصاء ،وكســبا للــرأي العام.
الغريــب فــي األمــر أن الجهــات األمنيــة والرســمية الحقــت الصحافييــن االســتقصائيين،
ورفعــت عليهــم قضايــا بتهمــة التشــهير والمســاس بســمعة أشــخاص ،وال يــزال بعضهــا
ينظــر حاليــا فــي المحاكــم.
وفــي الوقــت ذاتــه يــدور حــراك خفــي تقــوده تلــك األجهــزة للبحــث والتنقيــب عــن
الدوافــع التــي تقــف خلــف دعــم الصحافــة االســتقصائية ،وباتــوا يروجــون بأنهــا “ممولــة
مــن أجنــدة خارجيــة” ،فــي محاولــة لترهيــب المقدميــن علــى البحــث عــن فرضيــات
اســتقصائية ،وإلبعــاد الجهــات الداعمــة عــن تبنيهــا لهــذا الفــن الصحافــي الــذي يهــدف
إلزاحــة الســتار عمــا يــدور فــي الخفــاء.
الصــراع الداخلــي بيــن األحــزاب ومهاجمــة كل منهم سياســة منافســيه والحديث مباشــرة عن
تجــاوزات قادتــه ،أحــد العناويــن التــي يتجنــب الصحافــي كتابة اســمه حينما يتطــرق إليها.
وبحكــم ترابــط العالقــات وتشــابك العائــات واالنتمــاءات السياســية فــي البيــت الواحــد،
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يخشــى أي صحافــي يعمــل لــدى تيــار مــا ،أن يؤثــر ذلــك علــى راتــب شــقيقه مثــا
الــذي يعمــل لــدى تيــار آخــر فــي هــذه المنطقــة ،وقــد حــدث ذلــك بالفعــل عندمــا تعــرض
صحافيــون لتهديــدات بقطــع رواتــب أفــراد مــن أســرتهم وفصلهــم مــن العمــل فــي حــال
اســتمروا بالكتابــة عكــس التيــار.
“أرزاق الصحافييــن” باتــت عرضــة لالبتــزاز السياســي ،وربمــا هــذا لــم يظهــر للعلــن،
ويســري فــي الكواليــس التــي يعرفهــا الصحافيــون جيــدا .فكثيــر ممــن يعملــون لــدى
وســائل إعالميــة مسيســة باتــت رواتبهــم مرهونــة باألزمــات الماليــة التــي تتعــرض
لهــا األحــزاب ،وبالتالــي ليــس أمــام الصحافــي ســوى االنتظــار للحصــول علــى راتبــه
المرتبــط بوصــول التمويــل ،وفــي حــال قــرر عــدم البقــاء فــي المنظومــة ،فــإن جميــع
األبــواب ســتكون مؤصــدة أمامــه بحكــم عملــه الســابق.
األعمــال الصحافيــة الموجهــة ضــد الخصــوم تبــرز أهميتهــا لــدى الجهــات التــي تقــف
خلــف إنتاجهــا ،مــن كثــرة اإلعالنــات الممولــة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي،
وتكرارهــا ،ممــا يعنــي دفــع أمــوال طائلــة للوصــول الــى شــريحة واســعة مــن الجمهــور،
حتــى لــو أن اســتثمار تلــك األمــوال كان أولــى فــي تطويــر العمــل اإلعالمــي.
ليــس بعيــدا عــن تجنيــد اإلعالمييــن للدفــاع عــن المواقــف السياســية ،يظهــر حــراك آخــر
نشــط داخــل األحــزاب السياســية واهتمــام قــوي بتشــكيل فــرق إعالميــة نشــطة قــادرة
علــى الهجــوم علــى الخصــوم عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،والترويــج لروايــة
السياســي ومواقفــه ،وتفنيــد الروايــة المضــادة التــي تســتهدفه.
وتخصــص لهــذه المجموعــات اإلعالميــة قنــوات تواصــل تجمعهــم عبــر المنصــات
اإللكترونيــة ،ال ســيما “واتســاب” لتزويدهــم بســيل مــن المعلومــات والمواقــف الجاهــزة
للنشــر ،وتبديــد روايــة الخصــم فــي الميــدان.
وترصــد المجموعــات اإللكترونيــة التــي تتعــدد مســمياتها جميــع المنشــورات المؤيــدة
لهــا ،أو تلــك المناهضــة ،ســواء كانــت منشــورة باســم جهــة أو مؤسســة أو شــخص،
مرفقــة بتعليمــات واضحــة لدعمهــا ،أو الهجــوم ضــد مــن ينشــرها.
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االهتمــام الســابق بالرصــد والمتابعــة ،تظهــر نتائجــه مــن عــدد الصفحــات اإلعالميــة
الكبيــر عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي التــي تحمــل أســماء غيــر حقيقيــة (ال تعبــر
عــن أشــخاص وال مؤسســات) لكنهــا تنشــر أعمــاال إعالميــة موجهــة ســخرت لهــا جهــودا
جبــارة إلخــراج محتــوى يتناســب مــع أفــكار تلــك األحــزاب ،أو الجهــات األمنيــة.
علــى األرض يظهــر تركيــز الجهــات األمنيــة وتكثيــف نشــاطها مــع الصحافييــن واضحــا
فــي هــذه البــاد ،وربمــا المعركــة المســتعرة بيــن األقطــاب األمنيــة دفعتهــا “لتجنيــد” عــدد
مــن الصحافييــن للعمــل ضمــن أجندتهــا ميدانيــا ،وليــس فقــط عبــر العالــم االفتراضــي.
حادثــة حقيقيــة وقعــت ببقعــة مــن شــق الوطــن تدلــل علــى هــذا الصــراع .عندمــا اعتقلــت
أجهــزة أمنيــة صحافيــا قالــت إنــه موجــه مــن جهــة مــا لتقديــم “تقاريــر أمنيــة” ،مســتغال
عملــه الصحافــي فــي الوصــول إلــى األشــخاص والمعلومــات.
مــرت أيــام قليلــة علــى حادثــة االعتقــال ،حتــى تُفاجــأ جمــوع الصحافييــن بإقــدام جهــة
أمنيــة أخــرى فــي شــق آخــر مــن الوطــن علــى اعتقــال صحافييــن بالتهمــة الفضفاضــة
ذاتهــا ،فــي محاولــة للمقايضــة وزج الصحافييــن فــي أتــون الصــراع السياســي ،ولــم ينتــه
المشــهد إال بخــروج الصحافييــن جميعــا مــن المعتقــل.
هــذا المشــهد يجعــل الصحافــي يتحســس قدمــه فــي كل خطــوة يقــدم عليهــا ،خوفــا مــن
الوقــوع فــي المحظــور الــذي ربمــا يحــاول البعــض اســتدراجه إليــه.

جواز وسفر
كصحافــي مقيــم فــي هــذه البقعــة الصغيــرة مــن العالــم عليــك أن تتحســس جــواز ســفرك
إذا انتقــدت عمــل قيــادة الدولــة وســلطتها التنفيذيــة أو ســلطت الضــوء علــى شــبهات
فســاد نخــر بهــا أو مسســت باألجهــزة األمنيــة علــى وجــه الخصــوص ،ذلــك ألنــه مــن
الممكــن أن يبقــى جــواز ســفرك محتجــزا داخــل وزارة الداخليــة عنــد محاولتــك إصــداره
أو تجديــده ،ولــن يعــود إليــك والســبب “أمنــي” كمــا تســوقه األجهــزة األمنيــة ،لكــن حقيقــة
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مــا يجــري أنــك تمــس بـــ “مقامــات عليــا”.
وال يــزال حتــى هــذه اللحظــة عــدد مــن الصحافييــن محروميــن مــن جــوازات ســفرهم
بســبب مواقفهــم السياســية ،فــي انتظــار انفــراج بالوضــع السياســي القائــم ،علهــم يتمكنــون
مــن اســتخراجها.
عشــرات الحــاالت مــن الصحافييــن أعيــدوا إلــى مــكان ســكناهم أثنــاء محاولتهــم الســفر
للخــارج ،وتبيــن الحقــا أن األجهــزة األمنيــة فــي الدولــة المجــاورة تتابــع أعمالهــم
الصحافيــة وتضــع كل مــن انتقــد تعامــل أجهزتهــا األمنيــة مــع المســافرين ،ومعاناتهــم
فــي طريــق الذهــاب والعــودة ،أو انتقــد النظــام السياســي هنــاك وإجراءاتــه بحــق الســكان
المقيميــن علــى الجانــب الشــمالي مــن حــدوده ضمــن قائمتهــا الســوداء.
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ال تتحدث عن االستعباد ،أنت فتان ،ال تثر الشرائحية ،أنت عميل ،ال تتحدث عن
تكافؤ الفرص ،سيحجب عنك اإلعالن! هي جزء من قصص هذا البلد ،يتدخل
فيه الرئيس بشكل شخصي ليحدد الئحة الخطوط الحمراء بتوظيف مسؤولين
عن اإلعالم للحجر على الصحافيين المستقلين.

”يحيا سعادة الرئيس“
عبد هللا العبد هللا
فــي بلــدي أضحــت ممارســة الصحافــة مرتبطــة فــي الذهنيــة العامــة بممارســة التســول؛
فالصحافــة لــدى الــرأي العــام هنــا “تســول” والصحافــي “متســول” ،حالــه حــال مــن يقــف
علــى الرصيــف يســأل المــارة ،وإن اختلفــت وســيلة التســول وآليتــه.
واقــع أفرزتــه حالــة التمييــع التــي تعيشــها مهنــة اإلعالم فــي البــاد ،والتي تتحمل الســلطة
مســؤوليتها بالدرجــة األولــى ،بــل إنهــا ترعــى واقع التمييــع هذا خدمــة لمصالحها.
فــي ســياق كهــذا يجــد الصحافــي المؤمــن بمهنــة الصحافــة ومهنيتهــا نفســه كـــ “القابــض
علــى الجمــر” ،وتجــد وســيلة اإلعــام الخارجــة علــى هــذا المنطــق نفســها “تغــرد خــارج
الســرب”.
هــذا الواقــع أفــرز شــيوع ظاهــرة “البيــع والشــراء” و”التأثيــر” و”الضغــط” وغيــر ذلــك،
ممــا قــد يكتشــفه كل مــن عمــل صحافيــا فــي بــادي .حيــث ال منــاص مــن أحــد خياريــن،
مســايرة الواقــع ،أو العيــش علــى الهامــش ،وســائل الضغــط كثيــرة جــدا ،لكــن أرى أن
تدخــل الســلطة السياســية بــكل اآلليــات ،يشــكل عائقــا حقيقيــا أمــام ممارســة الصحافــة،
بالمنــع مــن تغطيــة األحــداث وتجفيــف منابــع اإلشــهار ،وإنــزال غرامــات جبائيــة،
ورعونــة السياســيين ،يســيج عمــل الصحافييــن ،ويصيــرون لــدى الــرأي العــام بعــد أن
تجــف منابــع األخبــار مجــرد “متســولين” ،ليــس هــذا فقــط ،بــل إن السياســيين يلجــؤون
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إلــى الضغــط الشــديد علــى الصحافييــن حينمــا يثيــرون قضايــا حساســة مثــل “االســترقاق”
و”التفــاوت االجتماعــي”.
فــي مجتمــع متعــدد األعــراق والشــرائح واأللســن ،تتحــول بعــض المواضيــع إلــى
تابوهــات ،ال يخلــو تناولهــا اإلعالمــي مــن بعــض “المحظــورات” مجتمعيــا ورســميا.
وهكــذا ،ففــي بلــدي بــات تنــاول ملفــات حقوقيــة واجتماعيــة مــن قبيــل “االســترقاق”
و”التفــاوت االجتماعــي” و”تكافــؤ الفــرص” بيــن مختلــف المكونــات ،ال يخلــو مــن تكييــف
التهــم للمؤسســة الصحافيــة ،وللصحافــي الــذي يتنــاول الموضــوع أيضــا.
وهكــذا تتحــول مجــرد تغطيــة حــدث ألصحــاب بعــض المطالــب مــن مختلــف شــرائح
المجتمــع ،إلــى تهمــة بـــ “التحريــض” و”إثــارة الفتنــة” و”زعزعــة االســتقرار”.
وكان مــرة أن اســتضافت المؤسســة الصحافيــة التــي عملــت بهــا علــى مــدى  7ســنوات،
أحــد الناجيــن مــن “تصفيــة عرقيــة” تعــرض لهــا بعــض عســكريي إحــدى شــرائح
المجتمــع عــام  ،1980وذلــك بمناســبة حلــول ذكراهــا.
ومــا إن تــم اإلعــان عــن الحــوار ،حتــى بــدأت االتصــاالت تــرد مــن كل الجهــات
الرســمية األمنيــة ،والسياســية ،وغيرهــا بهــدف إلغــاء الموضــوع “تجنبــا إلثــارة الفتنــة”
علــى اعتبــار أن الموضــوع حســاس ،وأن النبــش فــي أحــداث الماضــي يثيــر مــن
المخــاوف أكثــر ممــا قــد يجلــب مــن المصالــح.
وقــد طلبــت ســلطة الصحافــة ،باعتبــار دورهــا اإلشــرافي إلغــاء الموضــوع ،أو اطالعهــا
عليــه مســبقا ،كــي تــرى مســتوى قابليــة خروجــه للعلــن وللــرأي العــام.
لكــن أيــا مــن ذلــك لــم يحصــل ،فــا اإللغــاء تقــرر وال إطــاع الســلطة علــى مضمــون
النقــاش حصــل ،فتــم مــا كان مقــررا مســبقا ،وروى الضيــف الــذي كان شــاهدا علــى تلــك
األحــداث مــا حصــل ،وكيــف اســتطاع أن ينجــو مــن القتــل.
فتحركــت التهــم مــن جديــد ضــد المؤسســة ،وأصــدرت ســلطة الصحافــة بيانــا طويــا
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عريضــا ،تبــدي فيــه مــا تــراه مــن مآخــذ علــى مضمــون الحــوار ،وأعــادت فيــه ذكــر
تهــم ســابقة جاهــزة لديهــا.
غيــر أن تلــك التهــم لكثرتهــا ،واإلجــراءات العقابيــة والتضييقيــة علــى تعددهــا وتنوعهــا،
لــم تعــد تثيــر االنتبــاه ،فالواضــح منهــا أن الســلطات تريــد إعالمــا خاصــا بســقف حريــة
واطــئ ،ومقيــس مــن طرفهــا.
وأمــام رفــض ذلــك ،تظــل العقوبــات تطــل برأســها مــن حيــن آلخر أمــام كل تغطيــة ال تعجب
الســلطة الحاكمــة ،أو تنــاول لحــدث آنــي أو غابــر مــن تاريخ المشــهد السياســي أو االجتماعي
أو الحقوقــي فــي البــاد مزعــج لهــا ،لكــن دون جــدوى ،فــا هــي أغلقــت المؤسســة بشــكل
نهائــي ،وال هــي أيضــا اســتطاعت تغييــر الخــط التحريــري الــذي اختطته لنفســها.
العقوبــات التــي تفــرض أو يهــدد بفرضهــا ،يكــون ســببها فــي بعــض األحيان تنــاول قضية
تصنــف فــي إطــار الدائــرة الحساســة بالمجتمــع ،ويتعلــق األمــر بموضــوع الشــرائحية،
الــذي يعتبــر أحــد أهــم المســتعجالت الوطنيــة فــي البــاد ،ســبيال إلــى ترســيخ فــرص
التعايــش والســلم األهلــي فــي مجتمــع متعــدد الشــرائح واألعــراق.
ويجــد اإلعــام الخــاص فــي بلــدي صعوبــة فــي تنــاول المواضيــع المرتبطــة بالشــرائحية،
والعرقيــة والحقوقيــة ،فالســلطة تعتبــر اإلعــام الخــاص ســببا رئيســيا فــي حــدة التجــاذب
الحاصــل علــى مســتوى الشــرائح ،والــذي يأخــذ منحــى تصاعديــا وتصعيديــا فــي بعــض
األحيــان ،والمنظمــات الحقوقيــة تعتبــر اإلعــام مرتهنــا ألجنــدات الســلطة ،ويتغافــل عــن
القضايــا الجوهريــة ،المتعلقــة بضــرورة “تكافــؤ الفــرص” بيــن مختلــف الشــرائح فــي
مختلــف الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية.
بــل إن المؤسســات اإلعالميــة الخاصــة تجــد نفســها فــي بعــض األحيــان أمــام ســهام
النقــد مــن الطرفيــن الرســمي والحقوقــي ،ألنهــا لــم تــورد فــي حواراتهــا أو تغطياتهــا
مــن ينحــدرون مــن مختلــف شــرائح المجتمــع ،ويصــل األمــر أحيانــا حــد اتهــام المؤسســة
اإلعالميــة نفســها علــى أنهــا ال تمثــل إال شــريحة واحــدة ،وذلــك إذا لــم تكــن واجهتهــا
تعكــس كل الشــرائح ،وفقــا لمنطــق المحاصصــة.
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قصة الوزير
مكننــي عملــي كرئيــس تحريــر بإحــدى المؤسســات اإلعالميــة الخاصــة لســبع ســنوات،
مــن نســج عالقــات واســعة مــع الــوزراء والســفراء والمديريــن وغيرهــم ،عالقــات
حرصــت علــى أن تكــون قائمــة علــى أصــول المهنيــة ،بعيــدا عــن المنطــق الشــائع الــذي
يســيء للمهنــة وللمهنــي.
لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن محــاوالت كســر الحاجــز ،وأذكــر هنــا أن أولــى المحــاوالت
حصلــت معــي حينمــا اســتقبلت ذات ليلــة مــن عــام  2015اتصــاال هاتفيــا مــن وزيــر
ي ٍ علــى قطــاع اإلعــام ،ليطلــب لقائــي ،وهــو مــا لفــت انتباهــي ألن
ســابق لالتصــال وصـ ّ
الوقــت كان قــد تأخــر ،فحاولــت التنصــل مــن اللقــاء بهــدوء ،لكــن دون جــدوى.
وتحــت اإللحــاح قبلــت اللقــاء ،كان الوزيــر يرتــدي زيــا غيــر رســمي ،ويركــب ســيارة
تحمــل لوحــة رســمية ،التقينــا ودار حديــث ودي تمهيــدي.
بعدهــا خيرنــي الوزيــر بيــن أن أقبــل عرضــا ماليــا نتفــق عليــه ،مقابــل تمريــر أجندتــه
ومــا يمليــه عبــر وســيلة اإلعــام التــي أشــتغل فيهــا ،معتبــرا األمــر عاديــا وســريا ،وبيــن
أن أغــادر وســيلة اإلعــام باتجــاه أخــرى عموميــة.
رفضــت الخياريــن بهــدوء واعتــذرت للوزيــر ،لكنه استشــاط غضبــا ورد علي بأســلوب ال يخلو
مــن رعونــة ،بــأن وســيلة اإلعــام التــي أعمــل بهــا لــن تحضــر منذ تلك اللحظة نشــاطا رســميا،
ولــن يقبــل انتــداب أي مــن صحفييها لــدى أي مؤسســة عموميــة ،وال لحوار أي مســؤول.
أوضحــت للوزيــر أن هــذا الســلوك يتنافــى مــع الشــعارات التــي ترفعهــا الدولــة ،لكنــه لــن
يقودنــا إلــى رد غيــر مســؤول أو غيــر مهنــي.
فتحدثــت مــع المســؤولين فــي المؤسســة بشــأن مــا حصــل ،وانتظرنــا قليــا لنعــرف هــل
األمــر مجــرد تهديــد ومحاولــة للضغــط ،أم بالفعــل ســينفذ الوزيــر مــا توعــد بــه.
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وبالفعــل “أنجــز وزيــر مــا توعــد” ،وجــدت المؤسســة نفســها محاصــرة ومســتثناة مــن
تغطيــة أو حضــور أي نشــاط رســمي مهمــا كانــت طبيعتــه ،فعــززت عالقاتهــا مــع
مختلــف المؤسســات اإلعالميــة المنافســة ،وصــارت تأخــذ مــن عندهــا “المــواد الخــام”
المتعلقــة بصــور النشــاطات الرســمية وتصريحــات المســؤولين وتعالجهــا بطريقــة مهنيــة.

الضغط من خالل اإلعالنات
اإلشــهار الــذي يعــد أحــد المــوارد الرئيســية للمؤسســة اإلعالميــة هــو اآلخــر فــي بلــدي،
يأخــذ طابــع الضغــط علــى وســيلة اإلعــام ،فيصبح بمثابــة درع وقايــة للمؤسســة المعلنة،
مــن خاللــه تحــاول ضمــان عــدم تناولهــا أو تداولهــا فــي أي قضيــة إعالميــة.
وكان أن تظاهــر ذات مــرة عمــال إحــدى شــركات االتصــال فــي بــادي ،واتصلــوا بــي
باعتبــاري رئيــس تحريــر لتغطيــة احتجاجهــم المطالــب لــإدارة بتطبيــق اتفــاق كانــت قــد
وقعتــه معهــم فــي وقــت ســابق.
فبعثــت بفريــق للتغطيــة ،وغطــى االحتجــاج .وبعــد انتهــاء المهمــة اتصــل بي أحــد مديري
الشــركة لــم يكــن لــي بــه ســابق معرفــة ،مطالبا بعــدم نشــر الخبر علــى اعتبار أن الشــركة
متعاقــدة مــع المؤسســة بشــأن إعالنــات تجاريــة .أجبتــه بــأن اإلعــان التجــاري ال يمنــع
مــن نشــر خبــر عــن الشــركة ،بــل إن إدارتــي “اإلعــان” و”األخبــار” منفصلتــان ،فمــا
كان منــه إال أن هــدد بفســخ عقــد اإلعــان التجــاري إذا تــم النشــر ،وبالفعــل نشــر الخبــر
وفســخ العقــد مــن طــرف واحــد.

يوم طردني الرئيس
فــي ســياق مسلســل التضييــق علــى اإلعــام واإلعالمييــن ،الخارجيــن علــى صــف
“التطبيــل” لــكل مــا هــو رســمي ،طردنــي رئيــس بلــدي ذات مــرة.
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كان أن علمــت عبــر مصــادري أنــه ســيحضر نشــاطا رســميا فــي مــكان مــا بالعاصمــة
فقصــدت المــكان ،ووجــدت الكثيــر مــن اإلعالمييــن هنــاك ،وبعــد انتهــاء النشــاط الرســمي
علمــت أن الرئيــس ســيقوم بجولــة فــي المنطقــة ،فكنــت وفريقــي واإلعــام الرســمي
الوحيديــن الذيــن تقفينــا أثــره فــي تلــك الجولــة ،ومــا إن وصــل المــكان المقصــود حتــى
وصلنــاه ،فلمــا أنهــى الجولــة قــرر اإلدالء بتصريــح ،لكنــه منعنــي مــن ذلــك قائــا إنــه
خــاص باإلعــام الرســمي فحســب.
وقــد أخبــرت الحقــا مــن طــرف أحدهــم أن الســبب هــو كونــي الصحفــي الوحيــد الــذي
كشــف عــن خطــأ تصويتــه فــي انتخابــات ســابقة ،يومهــا تقــرر منعــي والمؤسســة التــي
أعمــل بهــا مــن أيــة تغطيــة لحــدث رســمي.
وبالفعــل حصــل ذلــك فــي انتخابــات ماضيــة ،يومهــا أخطــأ الرئيــس فــي التصويــت
وطلــب مــن رئيــس لجنــة االنتخابــات تغييــر إحــدى البطاقــات األربــع ففعــل ،فنشــرت
الخبــر ألننــي كنــت شــاهدا عليــه.

تدخالت سلطة الصحافة
ال تفتــأ الســلطات الرســمية فــي بلــدي تتخــذ أســاليب عــدة للضغــط علــى وســائل اإلعــام
الخاصــة ،للحــد مــن تأثيرهــا ودورهــا فــي نقــل جانــب آخــر مــن ممارســاتها ال ينقلــه
اإلعــام العمومــي عــادة.
فــي هــذا الســياق زار رئيــس الدولــة إحــدى مــدن الداخــل النائيــة ،وفيمــا اســتقبله بعــض
المواطنيــن برفــع الصــور واألعــام مرحبيــن بقدومــه ،اســتقبله آخــرون ببراميــل الميــاه
الفارغــة تعبيــرا عــن معاناتهــم مــع العطــش ،وردد آخــرون شــعارات مناوئــة للزيــارة،
بــل إن بعضهــم رمــى موكــب الرئيــس بالحجــارة.
وكان التلفزيــون الرســمي للبــاد ينقــل مجريــات الزيــارة وأجــواء االســتقبال ،ليقطــع بثــه
المباشــر ،مباشــرة بعــد أن انبــرى مــن ضمــن المســتقبلين مــن يرفــض الزيــارة.
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علــى إثــر الحادثــة الموثقــة اتصــل بالمؤسســة رئيــس ســلطة الصحافــة ،وهــو منصــب
رســمي يتولــى رئيــس الدولــة تعييــن صاحبــه ،ويــؤدي اليميــن “علــى أن يــؤدي مهامــه
علــى أكمــل وجــه” ،طلــب الرئيــس فــي اتصالــه مــن المؤسســة عــدم نشــر الجانــب اآلخــر
مــن الزيــارة ،وهــو الجانــب المتعلــق بالمطالــب االجتماعيــة التــي يناهــض أصحابهــا
قــدوم الرئيــس إليهــم ،مــا لــم يكــن مصحوبــا بمــا ينهــي معاناتهــم.
وقــد رفضــت المؤسســة الطلــب بقــوة ،معتبــرة أنــه يتنافــى مــع دور ســلطة الصحافــة
ورئيــس الســلطة ،الــذي يفتــرض أن يكــون راعيــا للحريــة اإلعالميــة والتعدديــة الصحفيــة.
تــم نشــر مــا ال تريــد الســلطة نشــره ،وإلــى جانبــه نشــر الوجــه “المضــيء” للزيــارة ضمــن
تغطيــة متوازنــة ،ال تغبــط المتظاهريــن حقهــم وال تغيــب حــق المرحبين بـ “مقــدم” الرئيس.
وألن ذلــك عكــس مــا أرادت الســلطات ،أصــدرت ســلطة الصحافــة بيانــا تســتنكر فيــه
مــا حصــل ،ولوحــت باتخــاذ عقوبــة بحــق المؤسســة ،تمثلــت الحقــا فــي توقيــف جزئــي
ألحــد أهــم برامجهــا.
وقــد أثــار القــرار ردود فعــل رافضــة وجلــب مســاندة واســعة للمؤسســة مــن طــرف
الفاعليــن فــي مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا.
ومــن حيــث ال تشــعر ســلطة الصحافــة ورئيســها ،خرجــت المؤسســة مــن العقوبــة أصلــب
عــودا ،وأكثــر جماهيريــة ،وهــو وقــود ســاعدها كثيــرا فــي مواصلــة رفــض الرضــوخ
لمنطــق اإلمــاء ،وضــرورة تمجيــد الســلطة والرئيــس.
تتالــت بيانــات الســلطة وعقوباتهــا فــي كل مــرة ال يتــم فيهــا االنصيــاع ألوامرهــا
تــارة ،ولطلباتهــا تــارة أخــرى ،وظلــت المؤسســة حريصــة علــى التمســك بخطهــا رغــم
المصاعــب واإلكراهــات الجمــة التــي تتعــرض لهــا.
وجــاء موســم االنتخابــات ،حيــث كل المؤسســات الرســمية وكل العامليــن بالوظيفــة
العموميــة تتنافــس ويتنافســون علــى تأييــد الرئيــس ومشــروعه ،وحشــد الدعــم والتعبئــة
مــن أجــل فــوزه بواليــة رئاســية جديــدة.
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لــم يخــرج رئيــس ســلطة الصحافــة عــن اإلطــار العــام ،حيــث إن مثــل هــذه المناســبات إما
أن تكــون “رافعــة” للموظفيــن فيترقــون فــي ســلم التوظيــف عبــر الترقيــات والتعيينــات،
أو أن تكــون “خافضــة” لهــم مــن خــال اإلقــاالت ،أو النــزول بهــم إلــى أرذل ســلم
التراتبيــة الوظيفيــة.
فــي مثــل هــذا الجــو تبنــى رئيــس ســلطة الصحافــة بعــض المبــادرات الداعمــة والمؤيــدة
لرئيــس الدولــة ،واســتغل منصبــه مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر تغطيــة إعالميــة ،فــراح
يطــوف المؤسســات اإلعالميــة مطالبــا بالنشــر والبــث.
وكان أن رفضــت لــه المؤسســة ـ حيــث أشــتغل ـ نشــر مادتــه ،فدعــا إلدراجهــا ضمــن
“اإلعــان المعــوض” فرفــض لــه ذلــك أيضــا ،وكان مــن نتائــج الرفــض هــذا أن صنفــت
المؤسســة األخيــرة ترتيبــا فــي أدنــى مســتوياته ،مــن حيــث حجــم التغطيــة خــال الحملــة
الدعائيــة واالقتــراع.
وفــاز رئيــس الدولــة كمــا كان متوقعــا ،حيــث صناديــق االقتــراع ال تتــرك لهــا الكلمــة
غالبــا فــي بلــدان العالــم الثالــث ،واالنتخابــات ليســت بذلــك المســتوى مــن الشــفافية.
ومــن إيجابيــات فــوز الرئيــس أن جــدد لرئيــس ســلطة الصحافــة للبقــاء واليــة أخــرى
ـي البعــض ،وتقلــد اآلخــرون مناصــب جديــدة ،وأزيــح البعــض
علــى رأس الســلطةُ ،
ورقـ َ
لتــزداد الخطــوط الحمــراء اتســاعا.
اســتمر التضييــق وأتــى الــدور هــذه المــرة علــى مؤسســة إعالميــة أخــرى خاصــة ،حيــث
تــم توقيــف أحــد أشــهر برامــج إحــدى اإلذاعــات الحــرة ،رأت فيــه الســلطة برنامجــا “غير
مهنــي” ألن المجــال يفتــح فيــه أمــام مناهضــي ومؤيــدي السياســات العامــة للحكومــة معــا.
الحقــا اهتــدت الســلطات إلــى أســلوب تضييقــي أكثــر “نعومــة” ،فصــارت كلمــا تــم رفــض
طلــب لهــا ،تلجــأ إلــى تعبئــة هيئــة البــث التلفــزي واإلذاعــي ،أو ســلطة الضرائــب ،فتجــد
المؤسســات الخاصــة نفســها أمــام اإلغــاق بفعــل تراكــم حجــم المديونيــة.
أســلوب تحولــت إزاءه الدولــة إلــى خصــم لإلعــام الخــاص ،الــذي تريــد مــن وجــوده أن
يبــرز بمظهــر احتــرام الحريــة والتعدديــة ،وفــي الوقــت نفســه أن ينســاق مــع اإلعــام
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العمومــي فــي أحاديتــه ،فيغيــب بذلــك أصحــاب الــرأي اآلخــر ومنتقــدو أداء الســلطات،
وأصحــاب المظالــم والمطالــب ،الذيــن تجــد الســلطات فــي الغالــب نفســها محرجــة
أمامهــم ،وال تجــد مــن ســبيل إلســكاتهم ســوى القمــع وإغــاق منابــر اإلعــام أمامهــم.

رياح الربيع
ألهمــت ثــورات الربيــع العربــي التــي كان مهدهــا بتونــس باقــي بلــدان منطقتنــا علــى كســر
جــدار الصمــت ،والخــروج ضــد حكامهــا وسياســتهم ،ورغــم تبايــن مســتويات نجــاح أو
فشــل الثــورات هنــا وهنــاك ،إال أنهــا مكنت الشــعوب مــن القطيعة مــع الخوف ،واالســتكانة
للواقــع ،ولعبــت فــي ذلــك وســائل اإلعــام ـ االفتراضــي منهــا والواقعــي  -دورا كبيــرا.
وفــي بلــدي الــذي لــم يكــن اســتثناء مــن حالــة الرفــض العامــة تلــك ،صنفــت الســلطات كل
احتجــاج ضدهــا “فتنــة” و”عنفــا” و”اســتيرادا ألفــكار خارجية”.
وطــال التصنيــف وســائل اإلعــام الخاصــة ،خصوصــا منهــا الرافــض للســير فــي فلــك
اإلعــام الرســمي ومــا تمليــه الســلطات.
وهكــذا اتهمــت وســيلة اإلعــام حيــث أعمــل بأنهــا “مؤسســة لبــث الفتنــة” و”التحريــض
علــى العنــف” و”اســتيراد فكــر الثــورات العربيــة” ،ووجــه لهــا ذلــك رســميا مــن طــرف
الســلطات العموميــة ،والناطــق باســم الحكومــة.
وكان الســبب الرئيســي لذلــك أنهــا تنقــل االحتجاجــات وأصداءهــا ،وتمنــح الفرصــة
ألصحابهــا للحديــث ،بنفــس الحيــز الــذي تمنحــه للطــرف اآلخــر المدافــع عــن الســلطات
العموميــة.
ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد فحســب ،بــل إن ســلطة الصحافــة أصــدرت فــي أكثــر
مــن مــرة بيانــات تؤكــد فيهــا التهــم الرســمية لوســيلة اإلعــام والعامليــن بهــا ،وتصــف مــا
ينشــر بأنــه “مخالــف للمهنيــة” ،والواقــع أنــه “مخالــف لهــوى الســلطات” فحســب.
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وقــد أطلقــت حملــة “شــيطنة” كبــرى ضــد المؤسســة ،اتخــذت طابعــا شــموليا ،واصلــت
خاللــه الســلطات كيــل اتهاماتهــا ومنــع المؤسســة مــن تغطيــة أي نشــاط رســمي ،وتــم
حظــر الحديــث إليهــا مــن طــرف كل مــن يحمــل صفــة رســمية ،إضافــة إلــى إطــاق
حملــة موازيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
لكــن كل ذلــك لــم يثــن المؤسســة عــن المواصلــة ،رغــم اتســاع مســتوى إحــكام تضييــق
الخنــاق ،فواصلــت الســير علــى نهــج مــا تــراه مناســبا.
وقــد ســعت الســلطات الرســمية جاهــدة ،ســواء مــن خــال رئيــس ســلطة الصحافــة أو
مــن خــال وزيــر االتصــال ،وهــو الناطــق باســم الحكومــة ،إلــى تغييــر منحــى اهتمــام
المؤسســة وخطهــا التحريــري ،عبــر عقــد عــدة جلســات مــع إدارتهــا تحــث فيهــا علــى
ضــرورة توخــي الحــذر مــن االنجــراف نحــو مــا آلــت إليــه أوضــاع بلــدان أخــرى،
محملــة وســائل اإلعــام كامــل المســؤولية فــي ذلــك.
وقــد أبــدت الســلطات انزعاجهــا مــن المصطلحــات التحريريــة المعتمــدة لــدى المؤسســة،
فتســمية الرئيــس ونســبته إلــى الدولــة تعتبرهــا “منافيــة لقيــم المواطنــة” ،وتصنفهــا فــي
دائــرة “التحريــض” ،أمــا مــن يســتخدم صفــة “رئيــس الجمهوريــة” فهــو “مســالم” فــي
نظرهــا و”مهنــي”.
وشــمل “القامــوس المزعــج” عديــد العبــارات والجمــل األخــرى ،فوصــف فــض اعتصــام
بالقــوة “تحريضــي” ،و”اإلصابــات بجــروح متفاوتــة الخطــورة” يعتبــر “دعــوة للعنــف”
و”القــوات المدججــة بالســاح” تصنــف “دعــوة للحــرب”.
وهكــذا وجــدت المؤسســة نفســها أمــام مســاعي الســلطات الرســمية إلــى فــرض “خــط
تحريــر علــى مقاســها” يكــون منــزوع نقــل الوقائــع واألحــداث ،ومــا يســتدعيه ذلــك مــن
اســتخدام مصطلحــات حقليــة معينــة.
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك كانــت تضغــط مــن ناحيــة أخــرى علــى زر إثقــال كاهل المؤسســة
بالجبايــات ،حتــى إن إدارة الضرائــب أغلقــت المؤسســة ذات مــرة لســاعات بدعــوى عــدم
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التســديد ،رغــم أن مهلــة الدفــع لــم تنتــه بعــد.
وكان يشــفع للمؤسســة ،رغــم قــوة إزعاجهــا للســلطة وللنظــام الحاكــم ،كــون العديــد مــن
مكونــات وفئــات المجتمــع تجــد ذاتهــا مــن خاللهــا ،وهــو مــا جعــل الســلطات تهــاب
إغالقهــا وإســكاتها بشــكل نهائــي ،ألن ذلــك قــد يوقــع الســلطة فــي الــذي تخــاف الوقــوع
فيــه ،فآثــرت أن تتخــذ الضغــط والتهديــد والتخويــف أســلوبا لمحاولــة التخفيــف ممــا
تعتبــره “حــدة” و”تهويــا”.
وبالتزامــن مــع ذلــك أغلقــت وســائل اإلعــام الرســمية وشــبه الرســمية أمــام المعارضيــن،
والمطالبيــن برحيــل النظــام مــن مختلــف المكونــات االجتماعيــة والحقوقيــة والسياســية،
وهــي آليــة نجحــت مــن خاللهــا فــي جعــل وســائل اإلعــام الخاصــة  -رغــم قلتهــا مقارنــة
بنظيراتهــا الممجــدة للســلطة  -ال تقــدم إال الــرأي المعــارض للســلطة ،ألن الــرأي اآلخــر
محظــور عليهــا.
أكثــر مــن ذلــك عمــدت الســلطات إلــى اعتقــال بعــض صحفيــي المؤسســة الذيــن لــدى
بعضهــم اهتمامــات حقوقيــة وسياســية معارضــة للنظــام القائــم ،ووجهــت لهــم تهمــا
مختلفــة فــي محاولــة للضغــط مــن أجــل االنصيــاع لســقف الحريــة الــذي تريــد أن تكــون
هــي مــن يحــدده.
أســاليب مألوفــة فــي العالــم الثالــث ،حيــث األنظمــة تخيفهــا الحريــات وانتشــار الوعــي،
ألن ذلــك ال يخــدم بقاءهــا واســتمرار ممارســاتها ،فتلجــأ بهــذا إلــى اســتهداف كل مــن
يشــكل خطــرا علــى ذلــك.
وهــو جــزء مــن حالــة عامة شــهدتها ويشــهدها عدد مــن دول المنطقــة العربيــة واإلفريقية،
التــي يــراد فيهــا للحــكام أن يتصرفــوا وفقا لهواهــم ،وللمحكومين أن يظلــوا راضخين.
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في الظاهر يبدو المشهد كالتالي :تعددية إعالمية وحرية تعبير ،لكن في الجوهر
تقبع الحقائق المرة :أجهزة المخابرات والعسكر التي تتخفى في زي مدني،
تتولى مهمة “رئاسة تحرير” الصحف والقنوات ،ولم ينج من هذه الماكنة التي
يقودها عقيد في المخابرات سوى استثناءات قليلة ما زالت تشتغل في حقل من
الخطوط الحمراء يتسع يوما بعد يوم.

حينما تصبح المخابرات “رئيس تحرير”
“أخشى ثالث جرائد أكثر من خشيتي لمائة ألف حربة”
نابليون بونابرت

رؤوف السعيد
هنــا فــي هــذا القطــر الــذي تحولــت فيــه “الثــورة” إلــى عجــل مقــدس تجــب عبادتــه،
يشــتغل الصحافيــون فــي بيئــة صعبــة ،تطوقهــا األجهــزة مــن كل حــدب .الجيــش الــذي
يتدخــل فــي الحيــاة السياســية ،والمخابــرات التــي تمســك تالبيــب االقتصــاد ،تُوســع مــع
توالــي األيــام مــن دائــرة الخطــوط الحمــراء تجــاه الصحافييــن.
منــذ اختــراع الطباعــة إلــى الراديــو فالتلفزيــون ثــم اإلنترنــت ،قطعــت وســائل اإلعــام
أشــوا ً
طا طويلــة لتصــل إلــى إحــداث تأثيــر كبيــر فــي الــدول الديمقراطيــة إلــى حــد
أن تفــرض نفســها كقــوة وســلطة رابعــة إلــى جانــب الســلطات :التشــريعية والتنفيذيــة
والقضائيــة ،طبعًــا عمــل الصحافــة فــي الــدول الغربيــة لــم يكــن دائمــا بهــذه الحريــة ،فقــد
ضــا ســنوات المنــع والقمــع والتضييــق.
شــهد اإلعــام عندهــم أي ً
“لــو أرخيــت اللجــام للصحافــة ،لــن أســتمر فــي الحكــم ثالثة أشــهر” ،عبــارة قالهــا نابليون
بونابــرت بعــد انقالبــه الشــهير الــذي ســطا فيــه عــام  1799علــى الثــورة الفرنســية،
ونصــب نفســه قنصـ ًـا أوال .نابليــون كان أول مــن اســتخدم الصحافــة واســتحدث البيانــات
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العســكرية ،القائــد اإلنجليــزي كرامويــل هــو اآلخــر كان يكــره الصحافــة والصحافييــن،
وحتــى فــي زمــن غيــر بعيــد وظــف الجنــرال ديغــول اإلذاعــة لتحريــر بــاده ،وبعدهــا
أعطــى األوامــر للمراقبــة والحــد مــن حريــة الصحافــة حينمــا تثبَّــت مــن أنهــا ســلطة
مضــادة.
مــا هــو حــال دولنــا العربيــة مــن هــذه العالقــة بيــن الصحافــة والمؤسســات العســكرية
واألجهــزة األمنيــة؟ هــل صحيــح أن االســتخبارات هــي التــي تتحكــم فــي كل شــيء،
وهــي التــي تحــدد مجــاالت ممارســة المهنــة؟ أم أن األمــر ينطــوي علــى نــوع مــن
التضخيــم ،وأن تطــور وســائل نقــل األخبــار جعلهــا تُفلــت مــن أعيــن المخبريــن؟
أســئلة عديــدة قــد تطــرح نفســها انطالقًــا مــن الماضــي القريــب ،وصــور التلفزيونــات
التــي بثــت البيانــات العســكرية إبــان ثــورات “الربيــع العربــي” ،فــي مقابــل بيانــات
ضــا عندمــا
وفيديوهــات الشــباب علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي .وتطــرح نفســها أي ً
يشــتري المواطــن جريدتــه ويجــد الصفحــة األولــى مهتمــة بمبــاراة كــرة القــدم ،وتهمــل
نقــل خبــر المظاهــرات واالحتجاجــات التــي خرجــت ضــد الحكومــة أو ضــد النظــام.
كيــف تعمــل مؤسســات اإلعــام تحــت ظــل األنظمــة الشــمولية العســكرية ومختلــف
األجهــزة االســتخباراتية؟ لمــاذا يســتطيع بعــض الصحافييــن العمــل فــي ظــل الرقابــة ،فــي
حيــن يُمنــع ويُســجن آخــرون؟ وهــل هنــاك مواضيــع محــرم علــى الصحافييــن االقتــراب
منهــا ،وقوانيــن خفيــة مســلطة علــى رقابهــم اســمها “الخطــوط الحمــراء”؟ وهــل تتقاطــع
دائمــا مصالــح الجيــش مــع مصالــح االســتخبارات ،وكيــف يعمــل الصحافيــون إذا كان
هنــاك تعــارض أو صــراع للمصالــح بيــن الجهازيــن؟

“الفزاعة”
بعــض الــدول العربيــة ورثــت عــن العهــد االســتعماري تركــة ثقيلــة علــى المســتوى
السياســي ،حيــث شــهدت فتــرة االســتقالل احتــدام الصــراع علــى الســلطة بيــن مختلــف
تيــارات الحــزب الواحــد ،وكان الخــاف واضحــا حــول طبيعــة النظــام السياســي الــذي
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ستســير بــه البــاد.
تحــت مســمى الشــرعية التاريخيــة ومواجهــة االســتعمار ،قامــت بعــض القيــادات
العســكرية باســتغالل النضــاالت الثوريــة وانتقــاء الصفحــات البطوليــة ،والدعايــة لهــذه
اإلنجــازات عبــر مؤسســات صحافيــة ،خلقهــا إعالميــون ذوو تكويــن عســكري عملــوا
فــي الصحافــة لضــرورات الثــورة.
الهــدف مــن توظيــف الماضــي كان واضحــا ،باســتغالل ديناميكيــة الثــورة وشــحذ همــم
المواطنيــن حتــى يواصلــوا التخلــص مــن اإلرث االســتعماري والمســاهمة فــي مرحلــة
بنــاء الدولــة ،وهــذا ال يمكــن أن يتحقــق بحســب العســكريين إال مــن خــال قطــع الطريــق
علــى االختالفــات وإقصــاء المشــككين وعــزل مــن يمتهــن السياســة ويــروج ألفــكار
تذهــب عكــس مصالــح الحــزب.
األقليــة داخــل الحــزب الثــوري التــي اســتولت علــى ســلطة القــرار بقــوة الســاح،
انتبهــت إلــى قــوة اإلعــام وضــرورة اســتخدامه كركــن مــن أركان الدولــة الجديــدة،
واســتعماله كمنظومــة دعايــة لتوجيــه واســتقطاب الجماهيــر .الشــعار الرســمي لهــذه
األقليــة العســكرية الحاكمــة كان يركــز علــى اســتمرارية الثــورة واالســتجابة لمطالــب
الشــعب ،والشــعار الضمنــي هــو االلتــزام بالوعــود المقطوعــة مــع الــدول التــي دعمــت
النضــال ضــد المســتعمر ،حتــى يتــم تبنــي واتبــاع نهجهــا السياســي ،باختصــار؛ مــن
ناضــل باألمــس ضــد ال ُمســتعمر كان يملــك مشــروعية الثــورة والتحريــر ،وهــو اآلن بعــد
االســتقالل يملــك مشــروعية التقريــر والتســيير.
وجــد النظــام السياســي نفســه فــي ورطــة حقيقيــة ،فقــد صــار لــه منافــس جديــد يهــدد
عرشــه فــي امتــاك المعلومــة والتحكــم فيهــا والتكتــم علــى مصدرهــا ،وهــذا مــا كان
يخيفــه بالتحديــد.
ضــا إعــادة خلــط األوراق
إلــى جانــب هــذه المســاحات المشــتركة ،كان مــن الضــروري أي ً
حتــى يحــدث تداخــل مقصــود بيــن :الحــزب والســلطة والنظــام والدولــة ،حتــى يبــدو
للعامــة وكأنهــا جســم واحــد.
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كل هــذا التداخــل والتشــابك فــي المصالــح حتــم علــى دوائــر األمــن والســلطة أال تُبقــي
المؤسســات اإلعالميــة بعيــدة عــن دائــرة القرابــة والرقابــة ،إمــا بإغــراء الصحافييــن
وإغــداق العطايــا عليهــم ،وتوفيــر المــادة اإلخباريــة لهــم ،حيــث توظــف األقــام للترويــج
لسياســة الحاكــم وتصفيــة خصومــه ،وإمــا بتفــادي بقــاء هــذه المؤسســات اإلعالميــة
خــارج الرقابــة وخنقهــا ومطــاردة موظفيهــا ،خشــية مــن أن يتحولــوا إلــى صحافييــن
يتحلــون بالموضوعيــة والنزاهــة ،وهــي أمــور “غريبــة” جــدا فــي هــذا البلــد ،تــرى فيهــا
الســلطة خطــرا داهمــا يجــب قتلــه فــي المهــد.

بين الجيش والمخابرات
بعــد االســتقالل عــن المســتعمر ،كانــت معظــم األجهــزة االســتخباراتية للــدول المتحــررة
قــد اســتلهمت تنظيمهــا مــن جيــش المســتعمر واســتخباراته ،واســتمدت خبرتهــا وتكوينهــا
مــن لجنــة أمــن الــدول االشــتراكية ،باألخــص الجهــاز الســوفييتي القــوي .KGB
هــذا الجهــاز اســتطاع اســتقطاب كــوادر الــدول المســتقلة ،وتدريبهــا علــى طريقــة
الســيطرة علــى المجتمــع وكيفيــة التحكــم باإلعــام ،وجعلــه تابعًــا كليًــا للحــزب الواحــد
حيــث يســوق إلنجــازات الدولــة وإنجــازات الرئيــس الوهميــة ،ونشــر بروباغنــدا الهويــة
والديــن فــي مواجهــة اإلمبرياليــة واالنتصــار للمظلوميــن والقضايــا العادلــة.
مــن هنــا كانــت األولويــة الســتحداث وزارة اإلعــام ،التــي كانــت مهمتهــا صياغــة مــا
يشــبه “الخــط التحريــري” انطالقًــا مــن المرجعيــة والتوجهــات العامــة ،وكان بداخــل كل
مؤسســة مكتــب إعالمــي ،تمــر عبــره األنبــاء ويقــوم بمراقبــة جميــع المناشــير ،ويحــرص
علــى أن تكــون جميــع األخبــار المحليــة والدوليــة مطابقــة لسياســة الحــزب.
والحقيقــة أن الصحافييــن والعامليــن فــي المؤسســة كانــوا يخشــون هــذا المكتــب ،وكانــوا
متيقنيــن أنــه يضــم عناصــر مــن الشــرطة العســكرية بــزي مدنــي.
كان هــذا الجهــاز العســكري لفتــرة طويلــة بمثابــة بوليــس سياســي للدولــة تتوفــر لديــه
صالحيــات مطلقــة وقــد ســيطر علــى كامــل المجتمــع؛ الــوزارات والبلديــات والجامعــات
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ووســائل اإلعــام والجمعيــات الثقافيــة والرياضيــة وغيرهــا .واســتطاع رســم الخطــوط
الحمــراء التــي ال ينبغــي تجاوزهــا ،والقضــاء علــى أي صــوت يغــرد خــارج الســرب،
أو يحــاول خلــق نــوع مــن الوعــي لــدى األفــراد ،أو يــروج ألفــكار غيــر أفــكار الحــزب.
الجميــع داخــل المجتمــع كان يعــرف أن الحــزب ليــس ســوى واجهــة سياســية للجيــش،
وأن قيــادات الحــزب التــي كانــت ملتئمــة فــي مجلــس قيــادة الثــورة كان معظمهــا مــن
العســكريين ،وهــم مــن كانــوا يســيرون البــاد ويحــددون السياســات.
فــي تلــك الفتــرة بالــذات ،كان مجــرد نشــر أو نقــل خبــر لــم تنشــره الوكالــة الرســمية،
ودون الرجــوع لمكتــب االســتعالم ،يعــد بمثابــة جريمــة ،أمــا إذا أشــار الصحافــي إلــى
خطــأ ارتكبــه مســؤول حكومــي أو و ّجــه نقــدا لعضــو فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب أو
مســؤول فــي الدولــة ،فســيعتبر مــن بيــن “أعــداء األمــة” الذيــن يســتحقون التأديــب.
هــذا الترهيــب والتخويــف شــكل أهــم ســاح اســتخدم ضــد الصحافييــن الذيــن أدركــوا أن
بعــض المواضيــع تنتمــي إلــى خانــة التابوهــات المحرمــة التي ال ينبغــي االقتراب منهــا بتاتا.
نســبة األميــة الكبيــرة داخــل المجتمــع بعــد خــروج االســتعمار جعلــت مــن الصحافــة
حكــرا علــى نخبــة صغيــرة جــدا ،ولذلــك انصــب االهتمــام مــن طــرف
المكتوبــة
ً
المؤسســات األمنيــة علــى هيئتــي اإلذاعــة والتلفزيــون لبــث الدعايــة كيفمــا اتفــق.
الرقابــة علــى اإلعــام كانــت تتخــذ شــكال مركبًــا ،فباإلضافــة إلــى الوظيفــة التقليديــة،
وهــي منــع بــث ونشــر أخبــار ومقــاالت معينــة ،كانــت الرقابــة تُلــزم بنشــر مــا يريــده
الحــزب والعســكر .الجيــش “لــم يكــن يتحــدث واإلعــام كلــه إلــى جانبــه” بــل “ كان
اإلعــام كلــه فــي يــده”.
إلــى جانــب وزارة اإلعــام ،تــم خلــق الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع ،والتــي منحــت
صالحيــة احتــكار توزيــع وبيــع الصحــف وتمويلهــا أيضــا عبــر اإلعالنــات.
هكــذا بســطت الســلطة ســيطرتها علــى توزيــع الصحــف .بمعنــى أن التوزيــع وفــق الخطة
الجديــدة ممنــوع إذا لــم يمــر علــى يــد “شــركة الدولــة” ،التــي ال تــوزع إال الصحــف التــي
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حصلــت علــى تأشــيرة أو رخصــة مــن الحكومــة ،وهــذا كان ســاحا مســلطا علــى رقــاب
المؤسســات اإلعالميــة التــي لــم تكــن لتعيــش يو ًمــا واحـدًا مــن دون الحكومــة.
وإذا أردنــا االختصــار ،فإمــا أن تصبــح الصحيفــة واجهــة دعائيــة للنظــام وأن يكــون
الصحافــي “ثوريــا” فــي خدمــة أهــداف الثــورة المفتــرى عليهــا ،أو أن يكــون مــن أعــداء
الثــورة ويتحمــل تبعــات كتاباتــه.

عقيد مكلف باإلعالم
بعــد إتمــام عمليــة تعقيــم الحيــاة السياســية مــن طــرف العســكريين ورجــاالت السياســة فــي
الحــزب ،ومــع تغيــر المجتمــع وظهــور جيــل جديــد علــى اطــاع بالتجــارب اإلعالميــة
اإلقليميــة والدوليــة ،وتقلــص مجــال القطــاع العــام وازدهــار القطــاع الخــاص وبدايــة
االنفتــاح السياســي ،كان لزا ًمــا علــى النظــام والســلطة أن يتأقلمــا مــع هــذه المتغيــرات.
حــدث تحــول كبيــر فــي أدوار الجيــش .فمــن دوره فــي حــرب االســتقالل والدفــاع عــن
مكتســبات الثــورة إلــى دور المدافــع عــن النظــام السياســي ،إلــى فــرض ســيطرة الحــزب
الواحــد ،لقــد اكتســب خبــرة وممارســة وتمكــن مــن تشــكيل عالقــة متشــابكة بيــن مــا هــو
عســكري ومدنــي.
ومثلمــا تمــت الســيطرة على وســائل اإلعــام المملوكة للدولــة ،وتســخيرها لخدمة مصالح
النظــام ،كانــت أولويــات جهــاز المخابــرات تحقيــق ذلــك بقــوة فــي القطــاع الخــاص ،ولكن
بطريقــة ذكيــة تجعــل قــوى األمــن فــي الواجهــة الخلفيــة ،بينمــا يتــم تقديــم واجهــة مدنيــة
لتســيير الشــؤون العامــة للبــاد ،مــع الحــرص علــى أن تبقــى هــذه الواجهــة المدنيــة فــي
يــد النظــام والســلطة ذاتهمــا ،وأن تفرمــل أي تغييــر حقيقــي يؤســس لديمقراطيــة حقيقيــة
ـرا ومسـ ً
ـتقل.
أو يخلــق إعالمــا حـ ً
باألمــس كانــت مؤسســات اإلعــام الحكوميــة هــي الوحيــدة التــي تملــك ترخيــص العمــل
وتلتــزم بخدمــة الســلطة ،واليــوم هنــاك مؤسســات إعالميــة متعــددة تعبــر عــن تيــارات
فكريــة مختلفــة ،تتمتــع بحريــة العمــل شــريطة أن تلتــزم بالهــدف نفســه؛ خدمــة الســلطة.
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فــي أحــد البلــدان العربيــة يســيطر علــى أجهــزة االســتخبارات جنــراالت العســكر ممــن
شــاركوا فــي الثــورة .وللوقــوف عنــد قــوة هــذا الجهــاز وقدرتــه علــى إخفــاء الحقيقــة يكفــي
أن نذكــر أن اســم وصــورة المكلــف بجهــاز االســتخبارات واألمــن بقيــت نكــرة لعامــة
النــاس وحتــى للعســكريين لمــدة عقديــن كامليــن ،ولــم يثــر اســم المســؤول إال بعــد ظهــور
اإلنترنــت وظهــور صورتــه فــي فضائيــات غربيــة .وبالرغــم مــن هــذا ،بقيــت الصحــف
المحليــة تتحاشــى ذكــر اســمه واإلشــارة إليــه حتــى تمــت اإلطاحــة به وأحيــل علــى التقاعد!
بهــذا المنطــق المرعــب كانــت دائــرة اإلعــام والتوزيــع داخــل جهــاز االســتخبارات
تحــت مســؤولية عقيــد ،وهــو مــن أكثــر األشــخاص قربــا ووالء لمســؤول المخابــرات،
وكان مكتبــه فــي إحــدى الثكنــات مــزارا ضروريــا ألي صحافــي أو مســتثمر يرغــب أن
يدخــل مجــال الصحافــة.
تنــص القوانيــن المكتوبــة فــي الدســتور علــى أن الصحافــة حــرة ،وقانــون الصحافــة
يضمــن الحريــة فــي الكتابــة والتعبيــر ،غيــر أن هــذه الحريــة المزعومــة لــم يكــن لهــا إال
رئيــس تحريــر وحيــد ،هــو المخابــرات.
معظــم الصحافييــن كانــوا يعرفــون اســم العقيــد؛ ال ســيما مديــرو األخبــار ومــاك وســائل
اإلعــام .التوجيهــات كانــت تأتــي مباشــرة مــن المركــز اإلعالمــي فــي الثكنــة .ومــن دون
أن يكــون هنــاك تهديــد أو وضــع الزنــاد علــى الــرؤوس ،كان الكثيــر مــن الصحافييــن
يقومــون بمهمــة خدمــة مصالــح الســلطة ،حيــث يتــم تجنــب الخــوض فــي المواضيــع
التــي تزعــج المســؤولين ،وفــي المقابــل الدعايــة إلنجــازات الرئيــس والحكومــة ،بــل كان
هنــاك مــن الصحافييــن ،وهــذه هــي الحقيقــة لألســف ،مــن يتفنــن فــي تقديــم الخدمــات
ولفــت انتبــاه رجــال األمــن إلــى بعــض أقــام الزمــاء المشــبوهة ممــن يغــردون خــارج
الســرب ،وربمــا تقديــم النصائــح وأنجــع الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا إســكات هــذه
األصــوات وتجنيــد خدماتهــا.
طلــب االعتمــاد للعمــل كمراســل لقنــوات دوليــة كان يتطلــب رخصة مــن وزارة الخارجية
التــي وبعــد اســتيفاء جميــع الوثائــق كانــت تطلــب فــي النهايــة لقــا ًء “وشــرب قهــوة” مــع
العقيــد كــي تســرع إجــراءات الحصــول علــى االعتمــاد .وكذلــك الحــال بالنســبة لترخيص

صحفيون خلف أسماء مستعارة

104

إنشــاء جريــدة ،يغــرق الباحــث عــن االعتمــاد فــي المســاطر اإلداريــة ،وال يكــف عــن
الركــض بيــن وزارت اإلعــام والداخليــة والقضــاء ،وبعــد أشــهر مــن االنتظــار ينصــح
مســؤول الجريــدة باالتصــال بالعقيــد /رئيــس التحريــر ألنــه هــو الوحيــد المخــول بإعطــاء
الضــوء األخضــر للحصــول علــى رخصــة مزاولــة الصحافــة ،التــي يفتــرض أن تكــون
جــزءا مــن حريــة التعبيــر المفتــرى عليهــا فــي الدســتور.
الوضــع الكاريكاتــوري لمــا يقــع فــي هــذا البلــد تختصــره الصــورة التاليــة :وزيــر اإلعالم
كان دوره صوريــا ،فهــو ال يملــك حــق تعييــن مديــر عــام وكالــة النشــر واإلشــهار ،وال
يســتطيع تعييــن أو اســتبعاد مســؤول فــي التلفزيــون العمومــي ،وكان يعلــم يــوم تعيينــه أن
هــذه الصالحيــة ليســت أبــدا مــن ضمــن ســلطاته ،بــل يحوزهــا رئيــس التحريــر إيــاه..
العقيــد المعــروف.
وكالــة النشــر واإلشــهار الوحيــدة المملوكــة للدولــة كانــت فــي يــد المخابــرات ،وقــد
اســتخدمت كســيف علــى رقــاب معظــم وســائل اإلعــام لتوجيــه مهمتهــا وإغراقهــا
بالديــون ومــن ثــم إغالقهــا بشــكل كامــل كنــوع مــن “اإلعــدام الناعــم”.
فــي المقابــل يتــم اإليعــاز لخلــق بعــض اليوميــات واألســبوعيات ،وظيفتهــا جمــع ريــع
اإلعالنــات .فعلــى ســبيل المثــال يرشــح اســم صحافــي مقــرب مــن دوائــر األمــن ليســتفيد
مــن مبلــغ شــهري محتــرم للبحــث عــن مجموعــة مــن الصحافييــن المبتدئيــن وإنشــاء
صحيفــة أو قنــاة تلفزيونيــة ،والتــي تســتخدم إمكانيــات الدولــة للطباعــة والتوزيــع مجانًــا
حيــث تتلقــى أمـ ً
ـوال ضخمــة مــن اإلعالنــات الحكوميــة والخاصــة ،فيقــوم مديــر الصحيفة
باالحتفــاظ بجــزء مــن المداخيــل ويعطــي الباقــي للمســؤول األمنــي فــي وكالــة النشــر،
وبعــد ســنة أو ســنتين يختفــي هــذا العنــوان اإلعالمــي وتقبــر ديونــه.
تمــر أمــام عينــي تجــارب كثيــرة ،كتمــت أنفــاس الصحافييــن ودفعــت مؤسســات صحافيــة
محترمــة لالندثــار بشــكل كامــل ،ألن صنبــور اإلشــهار يمســكه العقيــد فــي المخابــرات
الــذي يحــوز علــى حصتــه مــن الكعكــة .وهكــذا تتكــرر العمليــة عــدة مــرات فــي الســنة
ولنــا أن نتصــور علــى مــدى عقــود كيــف اســتخدمت هــذه الطريقــة مــن طــرف أجهــزة
االســتخبارات لشــراء الذمــم وتكميــم األفــواه وتعويــم الســوق بعشــرات الصحــف الفارغة،
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التــي تعــج صفحاتهــا باإلعالنــات وتنشــر األخبــار نفســها مــن تمجيــد للحاكــم وتطبيــل
للســلطة.
الثــراء الفاحــش لبعــض مــاك الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة أفضــى إلــى اإلجهــاز
علــى قيــم المهنيــة والموضوعيــة ،لكــن األخطــر فــي كل هــذه العمليــة أنهــا ميعــت المهنــة
وصــار الصحافيــون كل الصحافييــن فــي موضــع اتهــام ،وهــذه عمليــة مقصــودة تريــد أن
تصــور وســائل اإلعــام كامتــداد طبيعــي وآلــي للمؤسســات األمنيــة التــي تســعى بشــكل
دائــب إلــى تخديــر المجتمــع.
الخطــوط الحمــراء للصحافــة تصنعهــا المخابــرات وقيــادات الجيــش التــي تعطــي تعليمات
واضحــة بتجنــب الحديــث عــن مواضيــع معينــة ،والترويــج لسياســة الحاكــم .وهنــاك
خطــوط يصنعهــا الصحافيــون أنفســهم ومــاك وســائل اإلعــام ،ممــن يعرفــون دوائــر
األمــن وملفاتهــا ،فيتجنبــون الخــوض فيهــا خشــية إزعــاج اركان النظــام وســد مصــدر
عيشــهم ،وطمعــا فــي إرضــاء المســؤولين .وفــي غالــب األحيــان عندمــا تكــون هنــاك
صراعــات داخــل أجهــزة النظــام ،توظــف وســائل اإلعــام وتســرب المعلومــات لضــرب
هــذه المؤسســة بتلــك أو مــن أجــل خلــط األوراق وإضعــاف الطــرف اآلخــر ،وكل ذلــك
بتخطيــط رئيــس التحريــر نفســه القابــع فــي مبنــى المخابــرات.
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الرقابة على المؤسسات اإلعالمية العربية في أوروبا تكتسي لبوسا ناعما تارة،
وشرسا تارة أخرى“ .المال” يحدد خط التحرير ،واألنظمة السياسية المنخرطة
في “كسر العظام” هي من يرسم “الخطوط الحمراء الكبرى”.

”رهائن المال والمجتمع“
هاني الشاوي
لفهــم أثــر التمويــل علــى المؤسســات الصحفيــة الناطقــة بالعربيــة ،ال بــد لنــا أن نفهــم
خارطــة وأنــواع المؤسســات الصحفيــة الناطقــة بالعربيــة فــي أوروبــا.
يمكــن تقســيم المؤسســات الصحفيــة الناطقــة بالعربيــة فــي أوروبا إلــى ثالثة أقســام ،األول
هــو المؤسســات الممولــة مــن دول عربيــة ،والثانــي هــو المؤسســات التابعــة لمؤسســات
إعــام عمومــي أوروبيــة ممولــة مــن المــال العــام لــدول أوروبيــة ،والنــوع الثالــث هــو
المبــادرات الصحفيــة الفرديــة أو الخاصــة لمهاجريــن عــرب فــي أوروبــا.

التمويل العربي
علــى الرغــم مــن أن البــث والنشــر الصحفــي باللغــة العربيــة فــي أوروبــا بــدأ منــذ أكثــر
مــن  100عــام إال أنــه لــم يأخــذ صــداه القــوي إال فــي فتــرة ســبعينيات وثمانينيــات القــرن
الماضــي ،حيــن بــدأت الــدول الخليجيــة بالتنبــه لضــرورة وجــود منابــر صحفيــة ذات
طابــع عالمــي بهــدف حجــز مســاحة لهــا فــي الــرأي العــام العالمــي ،وإيصــال مواقفهــا
وآرائهــا للــدول األخــرى أيضـاً.
ويعتبــر الخليــج العربــي هــو الســباق والرائــد فــي هــذا المجــال حتــى اليــوم ،حيــث جــرى
إطــاق عــدد مــن الصحــف التــي تصــدر علــى مســتوى دولــي مــن أوروبــا بنهــج يحمــل
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رؤيــة عربيــة ويــروج لوجهــة نظــر بعــض الــدول العربيــة فــي كثيــر مــن القضايــا
الدوليــة ،تبعهــا بعــد ذلــك عــدد مــن الصحــف األخــرى ذات ميــول أو تبعيــة إلحــدى
حكومــات الــدول العربيــة ،وهــو مــا يجــري حتــى اليــوم.
وأدى مثــل هــذا النــوع مــن التمويــل إلــى التأثيــر علــى وســائل اإلعــام عبــر اســتعمالها
كأداة سياســية ،مــن خــال التركيــز علــى التغطيــات الصحفيــة بشــكل ســلبي أو إيجابــي
علــى إحــدى الــدول أو التيــارات السياســية بمــا يتماشــى مــع توجهــات الدولــة الممولــة
داخلي ـا ً وخارجي ـاً ،وتجنــب انتقــاد الــدول الممولــة لهــذه الوســائل اإلعالميــة.
يختلــف نمــط الخطــاب الصــادر مــن هــذه المؤسســات عــن الخطــاب الــذي تحملــه
الصحــف المحليــة أو اإلقليميــة العربيــة ،حيــث يطغــى عليــه طابــع االهتمــام بالقضايــا
الجيوسياســية الضخمــة فــي اإلقليــم العربــي ،ونــادرا ً مــا يكــون هنــاك بحــث بالعمــق
فــي مشــاكل وهمــوم المواطــن العربــي .وتبقــى التغطيــة بالغالــب ذات الطابــع الــذي
يهــم النخبــة وال ينتشــر بشــكل فعــال فــي أوســاط المجتمعــات العربيــة أو علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي.
م ّهــد وجــود صحافييــن عــرب منخرطيــن بالعمــل الصحافــي مــن أوروبــا الطريــق نحــو
اســتحداث مؤسســات صحافيــة عربيــة أخــرى ذات توجهــات نقديــة قاســية أحيانـا ً لألنظمة
العربيــة ،وحظيــت بانتشــار كبيــر وواســع علــى المســتوى العربــي والعالمــي.
اســتفادت هــذه األخيــرة مــن مســتوى الحريــات العالــي المتــاح لهــا ،ووجودهــا خــارج
الوطــن العربــي لرفــع ســقف النقــد وحدّتــه ،ومثّلــت حالــة مختلفة عــن مختلف المؤسســات
الصحافيــة لحملهــا هــم القضيــة الفلســطينية وقضايــا التحــرر ورفــض التواجــد األجنبــي
فــي المنطقــة العربيــة ،األمــر الــذي منحهــا انتشــارا ً واســعا ً ومصداقيــة عاليــة بيــن
األوســاط العربيــة داخــل وخــارج الوطــن العربــي ،وضمــن لهــا اســتقاللية ماليــة حافظــت
فيهــا علــى ســقف النقــد المرتفــع.
وانتهجــت بعــض هــذه الصحــف أيضـا ً نهجـا ً أكثــر صرامــة باإلنفــاق المالــي ،حيــث إنهــا
أعلنــت منــذ االنطــاق أنهــا قائمــة علــى مســاهمات تطوعيــة مــن الكتــاب ،كمــا أنهــا ال
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تحتــوي علــى فــرق ضخمــة ،وهــو مــا يعطيهــا أوســع مســاحات النقــد السياســي إلــى اآلن.
وأدت األوضــاع السياســية الحاليــة فــي الوطــن العربــي مــن شــد وجــذب بيــن قــوى
التغييــر الشــعبي والربيــع العربــي مــن جهــة وقــوى الهيمنــة الديكتاتوريــة الريعيــة مــن
جهــة أخــرى إلــى ظهــور تجــارب جديــدة واختفــاء أخــرى بشــكل ســريع جــداً ،ممــا خلــق
حالــة مــن عــدم األمــان االقتصــادي لكثيــر مــن الصحافييــن الذيــن باتــوا يخشــون علــى
المؤسســات التــي يعملــون بهــا مــن اإلغــاق .كمــا حــدث مــع بعضهــا التــي أجبــرت علــى
اإلغــاق بعــد عشــرات الســنوات مــن العمــل وانتشــار مكاتبهــا فــي عواصــم مختلفــة.
وضمــن هــذه الصيغــة مــن إدارة وتمويــل المؤسســات العربيــة ،يصبــح صعبــا ً علــى
الصحافييــن أن يكونــوا ذوي إرادة حــرة فــي العمــل اليومــي ،حيــث إن االلتــزام بالنهــج
المتــوازي مــع نهــج الدولــة الممولــة يصبــح ضــرورة لضمــان الحفــاظ علــى الوظيفــة
الصحافيــة ،وهــو أمــر يجــب أن يتبعــوه حتــى بــاآلراء السياســية الخاصــة ،ممــا يجعلهــم
أقــل قــدرة علــى طــرح رأيهــم إذا تخالــف مــع المؤسســة أو الدولــة الممولــة ،وعــدم متابعة
القضايــا بطريقــة موضوعيــة منحــازة للحقيقــة ،وتجاهــل متابعــة قضايــا أخــرى بمــا يخــدم
توجهــات الدولــة.
وفــي الكثيــر مــن األحيــان يبــدو أن عمــل الصحافييــن تحــول مــن البحــث عــن الحقائــق
واالنحيــاز للنــاس إلــى الركــض وراء أخبــار الصحــف الصفــراء أو األخبــار الكاذبــة
وإدارات مراكــز أبحــاث اليميــن المتطــرف التــي ال تســتند إلــى ركائــز علميــة بأبحاثهــا،
بهــدف إثبــات وجهــات نظــر الــدول الممولــة وخدمــة مشــاريعها وصراعاتهــا.

لسان عربي بمحتوى أوروبي
فــي مرحلــة مــا بعــد االســتعمار ولضمــان اســتمرار الهيمنــة الثقافيــة ،وإلــى جانــب تحــول
الكثيــر مــن الــدول الســتعمال القــوة الناعمــة للتأثيــر فــي مناطــق الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ،اختــارت العديــد مــن المؤسســات األوروبيــة أن تطلــق أذرعــا ً إعالميــة لهــا
باللغــة العربيــة ،تخاطــب مــن خاللهــا الجمهــور العربــي مباشــرة دون وســاطة وســائل
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اإلعــام العربيــة ،وهــو مــا ســاعدت فيــه إمكانــات البــث عبــر األقمــار الصناعيــة ومــن
قبلهــا موجــات الراديــو.
ـراء والمشــاهدون أن هــذه المؤسســات ليســت عربيــة ،وأن قيمهــا وأولوياتها ليســت
ينســى القـ ّ
كذلــك مرتبطــة بالهمــوم األساســية للمجتمعــات العربيــة ،ونقــاط االهتمــام والتركيــز بالنســبة
لهــا مرتبطــة بدولهــا ،حيــث إنهــا جــزء مــن السياســة الخارجيــة لبلدانهــا مهما كانت مســتقلة،
كمــا أن األعــراف الصحفيــة فــي الوطــن العربــي ليســت كمــا هي لدى هــذه المؤسســات ،لكن
يعــود الجمهــور لالصطــدام بهــذه الحقيقــة بيــن الحيــن واآلخــر عندمــا تبرز قضية ما تكشــف
اختــاف توجــه هــذه المؤسســات عــن الــرأي العــام أو الهــم العربــي.
تختلــف أولويــات األخبــار لهــذه المؤسســات عــن المؤسســات العربيــة بشــكل واضــح،
فاألخبــار المحوريــة للمملكــة المتحــدة هــي األولــى دومــا ً علــى موقــع بــي بــي ســي،
وكذلــك أخبــار ألمانيــا االتحاديــة علــى موقــع دويتشــه فيلــه ،ممــا يعنــي أن التمويــل
والتبعيــة يحكمــان الســير التحريــري بشــكل كامــل فــي هــذه المؤسســات ،وهــو أمــر
منطقــي فهــي بالنهايــة جــزء مــن مؤسســات كبيــرة لهــا جمهورهــا المســتهدف وســرديتها
ورؤيتهــا ورســالتها وليســت ذات سياســات مســتقلة إطالقــاً.
فــي المؤسســات األوروبيــة وعلــى الرغــم مــن هامــش الحريــة المرتفــع جــدا ً للصحافييــن
فيهــا إال أنــه هنــاك خطــوط حمــراء ال بــد مــن عــدم تجاوزهــا ،خصوص ـا ً فــي قضايــا
جوهريــة بالنســبة لســكان الشــرق األوســط مثــل الصــراع العربــي اإلســرائيلي ،حيــث
يخشــى الصحافيــون مــن االنــزالق فــي مطــب معــاداة الســامية بــأي نقــد إلســرائيل علــى
ســبيل المثــال.

وتفــرض هــذه المؤسســات علــى صحافييهــا رقابــة ذاتيــة عبــر شــروط متعلقــة باســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي ،فيصبــح الــرأي الشــخصي بكثيــر مــن القضايــا أمــرا ً
ممنوعــا ً حتــى وإن كان ال يحمــل أي مشــاكل قانونيــة أو أخالقيــة صحفيــاً ،لكنــه قــد
يســبب صداعـا ً للمؤسســة بــأي شــكل مــن األشــكال ،خصوصـا ً مــع التصيّــد لألخطــاء فــي
وســائل التواصــل االجتماعــي مــن قبــل فئــات سياســية أو اجتماعيــة مختلفــة.
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وتمــارس بعــض هــذه المؤسســات الكثير من “الصوابية” السياســية ضمن سياســات التحرير،
فيصبــح مــن الصعــب علــى الصحافييــن فيهــا أن يكونــوا علــى قــدر الجــرأة المطلوبــة فــي
النقــد تجــاه الكثيــر مــن القضايــا العامــة ،وبدعــوى االلتــزام بالحيــاد والموضوعيــة تصبــح
الرقابــة الذاتيــة أحــد أهــم معاييــر عمــل الصحافييــن ،ويصبــح الصحافــي مقيّــدا ً عن ممارســة
أي نــوع مــن النقــد القــارص أو حتــى خلــق الصدمــة للجمهــور.
وال تنحصــر هــذه الرقابــة الذاتيــة وتحييــد الصحافييــن عــن االشــتباك بالمجتمــع عنــد حــد
محتــوى المــواد اإلعالميــة والصحافيــة أو منشــورات وســائل التواصــل االجتماعــي،
إنمــا تصــل إلــى حــد ســؤال بعــض هــذه المؤسســات عــن االنتمــاءات السياســية ودوائــر
المعــارف االجتماعيــة للمتقدميــن بطلبــات العمــل لديهــا ،ورفــض المتقدميــن فــي حــال
وجــدت أي انتمــاءات ألحــزاب سياســية أو وجــود أشــخاص سياســيين مؤثريــن فــي
دوائــر معارفهــم.

الصحافة المستقلة رهينة مجتمعاتها
اســتفاد عــدد كبيــر مــن القادميــن الجــدد إلــى أوروبــا مــن ســهولة إنشــاء المؤسســات
الصحافيــة بســبب القوانيــن الناظمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر فــي تلــك البــاد ،األمــر
الــذي أدى إلــى انطــاق مؤسســات صحافيــة جديــدة بالجملــة خــال فتــرة قصيــرة يديرهــا
هــؤالء القادمــون.
لكــن هــذه المؤسســات الصحافيــة لــم تقــم علــى نمــوذج اقتصــادي أو تســويقي واضــح،
ولــم تكــن لديهــا خطــط اســتدامة أو اســتمرارية ،كمــا لــم يتــم التفكيــر بكيفيــة الدخــول إلــى
الســوق الجديــدة والغريبــة عــن الصحافييــن تمامـاً ،وكيفيــة تطويــر آليــات المنافســة علــى
اإلعالنــات مــع مؤسســات صحافيــة راســخة فــي بالدهــا ،خصوصــا ً وأن اللغــة التــي
تنطــق بهــا هــذه المؤسســات مغايــرة تمامـا ً للغــة الدولــة.
حصــرت إشــكالية اللغــة هــذه المؤسســات الصحافيــة بجمهــور محــدود ،األمــر الــذي
جعلهــا تتحــول إلــى صحافــة مجتمعيــة صغيــرة ،تخــدم مجتمع ـا ً داخــل المجتمــع ،كمــا
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أنهــا لــم تســتطع تشــكيل جســر بينهــا وبيــن المجتمــع الكبيــر أو مؤسســات الدولــة إلحــداث
تغييــر يالمــس احتياجــات هــذا المجتمــع ،ولــم تســاعد علــى دفــع صنــاع القــرار لاللتفــات
لمشــاكل هــذه الفئــة بهــدف خلــق مصداقيــة بينهــا وبيــن الجمهــور مــن المهاجريــن.
هــذه اإلشــكالية جعلــت طبيعــة المحتــوى فــي هــذه المؤسســات فــي حــال اســتطاعت
االســتمرار محصــورة بنوعيــن؛ إمــا نشــر معلومــات ال يســتطيع القــارئ الوصــول لهــا
بلغــة الدولــة ،أو محتــوى أشــبه بمــا تنشــره مــزارع المحتــوى لكــن بقالــب صحافــي
بهــدف الوصــول إلــى نســب معينــة مــن القــراءة واالنتشــار تضمــن لهــا مــوردا ً مالي ـا ً
ســواء مــن خــال إعالنــات جوجــل أو مــن خــال الشــركات التــي ترغــب باســتقطاب
المســتهلكين مــن القادميــن الجــدد.
وعنــى ذلــك أن هــذه المؤسســات الصحافيــة لــم تعــد صحافيــة بشــكل حقيقــي وال تمــارس
دورهــا الصحافــي .كذلــك ،يتحــول فيهــا الصحافــي إلــى كاتــب محتــوى أو مترجــم ال
أكثــر ،ال مؤثــر أو رقيــب علــى الســلطات أو المجتمــع ،يتــم فيهــا إنتــاج مقــاالت تصلــح
لالســتهالك اليومــي والتســلية وحصــد النقــرات ،لكنهــا ال تقــوم بالــدور الصحافــي العامــل
علــى إيصــال صــوت هــذه الفئــة المهمشــة مجتمعيـاً.
وبهــدف إبقــاء القــراءات مرتفعــة دون وجــود محتــوى مميــز ،قامــت هــذه المؤسســات
بالســعي لخلــق نمــط معيــن مــن النشــر وهــو اســتخدام المشــكالت المجتمعيــة ذاتهــا فــي
البلــدان العربيــة لمخاطبــة الجمهــور واســترعاء انتباهــه ،مثــل صبــغ األخبــار بالنزعــة
الطائفيــة أو العرقيــة والخطــاب المعــادي للمــرأة واللعــب على وتر االنقســامات السياســية.
وأدى ذلــك إلــى الخــروج عــن القيــم األخالقيــة الصحافيــة والتحــول لصحافــة صفــراء
أحيانـاً ،ولصحافــة مسيســة وغيــر موضوعيــة لصالــح فئــة معينــة مــن فئــات االســتقطاب
السياســي داخــل توجهــات المجتمــع الصغيــر ،الــذي يحمــل انقســامات سياســية حــادة فــي
داخلــه أحيانــا أخــرى.
أمــا الشــق اآلخــر مــن نمــط النشــر فهــو محابــاة الجمهــور بشــكل كبيــر ،بحيــث تصبــح
المؤسســة أشــبه ببرنامــج مــا يطلبــه الجمهــور ،وبعيــدة عــن توصيــف قضايــا المجتمــع
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بشــكل حقيقــي ،وبــات مفروض ـا ً علــى الصحافــي أن يضــع القادميــن الجــدد فــي إطــار
الضحايــا والمظلوميــن دومــاً ،دون الخــوض بشــكل أعمــق فــي إشــكاليات المجتمــع
الذاتيــة.
وعلــى هــذا النحــو ،أصبــح الصحافيــون رهائــن لــدى المجتمــع الصغيــر المزاجــي
الــذي يســتهلك األخبــار كمــا يســتهلك منشــورات مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وبــات
الصحافــي أبعــد مــا يكــون عــن العمــل الصحافــي ،متغاضي ـا ً عــن الكثيــر مــن المشــاكل
التــي تحتــاج النقــد ،وغيــر قــادر علــى ممارســة دوره الطبيعــي.
وألن الصحافــي لــن يكــون قــادرا ً علــى منافســة الناطقيــن باللغــة مــن أبنــاء البلــد ،وبغيــاب
مشــاريع إدمــاج للصحافييــن فــي مختلــف بلــدان أوروبــا فــإن الصحافــي يبقــى أمــام
خياريــن ،إمــا القبــول بهــذا الواقــع البعيــد عــن المهنيــة ،أو اعتــزال العمــل الصحافــي
والبحــث عــن مهنــة أخــرى.

ظروف العمل الصعبة
كان هنالــك الكثيــر مــن الصحافييــن الواصليــن ضمــن أفــواج القادميــن الجــدد إلــى أوروبــا
خــال الســنوات الخمــس األخيــرة ،اصطدمــوا بظــروف صعبــة جــدا ً للبقــاء فــي المهنــة،
حيــث اضطرهــم العمــل فــي مؤسســات صحفيــة ناشــئة أو مســتقرة خاصــة الناطقــة باللغــة
العربيــة إلــى تقديــم الكثيــر مــن التضحيــات والتنــازالت مــن أجــل الحفــاظ علــى الوظيفــة
فــي ظــل نــدرة الفــرص.
التضحيــات التــي قدّمهــا الصحافيــون تبــرز فــي صورتيــن :القبــول بانتهــاكات العمــل
أوالً ،والســكوت عنهــا ثانيـاً ،أي أنهــم يقبلــون باالنتهــاكات الواقعــة عليهــم بصمــت ،دون
محاولــة حتــى لنقــد الواقــع أو تغييــره ،مدفوعيــن بالخــوف مــن فقــدان الوظيفــة وعــدم
القــدرة علــى معرفــة مــا يمكنــه حمايــة حقوقهــم فــي بلــدان ال يعرفــون لغــة قوانينهــا بعــد.
االنتهــاكات الواقعــة علــى الصحافييــن متنوعــة ،منهــا ســاعات العمــل الطويلــة جــدا ً
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والعمــل خــال عطــل نهايــة األســبوع ،ومنهــا عــدم القــدرة علــى تحصيــل حقوقهــم
الماليــة مــن أصحــاب العمــل ،وعــدم التــزام المؤسســات الصحافيــة بالمهمــات الموكلــة
إلــى الصحافييــن ضمــن عقــد العمــل ،لينتهــي المطــاف بالصحافــي عام ـاً فــي مختلــف
األقســام بالمؤسســة بمــا فيهــا التنظيــف أحيانــاً.
أول مــا يتعلمــه الصحافــي هــو الصمــت ،وهنــاك يبــدأ بتجاهــل مــا يــراه مــن انتهــاكات في
المجتمــع طالمــا تضمــن لــه الحــد األدنــى مــن ظــروف البقــاء ،فــا يعــود ممارسـا ً لســلطته
الحقيقيــة كرقيــب علــى مــا حولــه ســواء فــي المؤسســات الرســمية أو المجتمــع ،ويطمئــن
لحالــة االمتنــان لمجــرد حصولــه علــى الحقــوق البديهيــة.
وال تبــدو النقابــات الصحافيــة فــي هــذه البلــدان واعيــة بطبيعــة الظــروف العماليــة التــي
تجــري فــي هــذه المؤسســات ألســباب مختلفــة ،منهــا أن الكثيــر مــن هــؤالء الصحافييــن
غيــر مســجلين فــي النقابــات ألن تكلفــة التســجيل عاليــة عليهــم كقادميــن جــدد .والســبب
اآلخــر هــو أن الكثيــر مــن هــذه المؤسســات ال تســجل نفســها كمؤسســات صحافيــة لتبقــى
خــارج حــدود األطــر التنظيميــة للعمــل الصحافــي فــي البــاد التــي تنشــط بهــا.
محروم ـا ً مــن الحمايــة النقابيــة ومدفوع ـا ً بالخــوف مــن خســارة مصــدر الــرزق الوحيــد
فــي غربتــه ،يصبــح الصحافــي أكثــر قبــوالً بالظــروف العماليــة الصعبــة ،وبــدوره الجديــد
الــذي يبتعــد كل البعــد عــن العمــل الصحافــي االحترافــي ،فــي ظــل عــدم وجــود حلــول
رســمية أو نقابيــة لهــذه الحــاالت التــي تنمــو بشــكل أكبــر مــع الوقــت وراء ســوق العمــل
غيــر النظامــي للمهاجريــن.
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رجال المال واألعمال حولوا الصحافة إلى “مسخ” يقتات على الفضائح
واإلجهاز على حق اآلخرين في االختالف .الربيع العربي وبقدر ما حرر مساحة
من الحرية كان قدر ما أفسح من مجال إلنشاء قنوات وظفت بشكل غير أخالقي
في تهديد الديمقراطية الناشئة.

رجال المال واألعمال و“السيطرة على اإلعالم”
ليلى أبو علي
كنــت ذات يــوم أحضــر لبرنامــج حــواري يتنــاول بالــدرس والتحليــل ســؤاال جوهريــا:
مــن يملــك وســائل اإلعــام؟
اتصلــت بأطــراف فاعلــة فــي القطــاع ،فارتأيــت أن يكــون مــن بيــن ضيوفــي ممثــل عــن
هيئــة فاعلــة وقويــة ،وممثــل عــن نقابــة الصحافييــن ،ومالــك وســيلة إعالميــة تلفزيونيــة
يتابعهــا كثيــرون.
بــدأت التحضيــر واالتصــال بالمتحاوريــن قبــل الجميــع باســتثناء مالــك القنــاة ،فهــو
رجــل أعمــال وسياســي ال يعتــرف بــأي مــن هــذه الهيــاكل المــوكل إليهــا تنظيــم القطــاع
اإلعالمــي ،والنهــوض بالصحافــة فــي البلــد وضمــان حقــوق المنتســبين إليهــا.
تجــاوب الجميــع مــع دعوتــي للنقــاش فــي هــذا البــاب إال صاحــب القنــاة الــذي رفــض
الحضــور قائــا بعبــارة ال تقبــل أي تأويــل إنــه يمثــل فــي حــد ذاتــه ســلطة قائمــة وال
يعتــرف بباقــي الســلطات األخــرى (يقصــد الممثليــن فــي الحــوار).
جــرت الكثيــر مــن الميــاه تحــت الجســر .وقــد أصبــح اليــوم يقــود حزبــا ممثــا فــي البرلمــان
واســتطاع شــريكه فــي الســلطة والمــال أن يفــوز بمقعــد فــي مجلــس نــواب الشــعب ،وأولــى
المهــام التــي باشــراها هــي مواجهــة هيئــة للتنظيــم تحظــى بالكثيــر مــن المصداقيــة فــي البلد.
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هــي قصــة قــد تختصــر إلــى أي مــدى صــار رجــال المــال واألعمــال يســتعملون الصحافة
كمطيــة للوصــول إلــى الســلطة ،لكــن فــوق ذلــك كيــف يوجهــون الــرأي العــام بقــوة
المــال ،فيضيــق فضــاء الحريــة الــذي حــرره الربيــع.
بعــد ثــورة الربيــع العربــي التــي مســت بلدنــا أيضــا ،دخلــت البــاد فــي حقبــة جديــدة
مــن التعدديــة السياســية ،وبــرزت وســائل إعــام جديــدة ودعمــت الحريــات الفرديــة
عـ ّـول عليــه لخلــق منــاخ جديــد مــن االنفتــاح علــى حريــة
والعامــة فــي مســار ديمقراطــي ُ
الصحافــة.
ظهــرت قنــوات تعبيــر جديــدة وتحــررت القديمــة ووضعــت إجــراءات وقوانيــن تنظيميــة
تخــدم حريــة الــرأي والتعبيــر.
وبالعــودة قليــا إلــى الــوراء تشــير المعطيــات إلــى أن بالدنــا كانــت تمتلــك عــددا قليــا
مــن القنــوات التلفزيونيــة واإلذاعــات والصحــف المطبوعــة .كان أغلبهــا يلحــن نفــس
معزوفــة النظــام الســابق ،ثــم عصفــت ريــاح الحريــة فتفجــرت الرغبــة فــي تأســيس
قنــوات تعبيــر جديــدة مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة وإلكترونيــة .قفــز هــذا العــدد فــي
“رمشــة عيــن” وتضاعــف مــرات كثيــرة ،لكــن هــل يمكــن القــول بــأن األمــر طبيعــي مــا
دامــت حريــة التعبيــر قــد انتعشــت؟ ومــن المالحــظ أن حصــة األســد مــن هــذا التطــور
حظيــت بهــا القنــوات التلفزيونيــة.
ال يتعلــق األمــر هنــا بانتقــاد ســيطرة رأس المــال علــى اإلعــام الخــاص ،بالنظــر إلــى
حاجــة المؤسســات اإلعالميــة إلــى مصــادر تمويــل ،لكــن المريــب هــو غيــاب الشــفافية
الماليــة لــدى المــاك والمســاهمين ،وهنــا مربــط الفــرس.
وبحكــم ضبابيــة مصــادر التمويــل لجــأت المنظمــة المكلفــة بالضبــط إلــى مراســلة البنــك
المركــزي لرصــد مصــادر التمويــل ،غيــر أنهــا فشــلت فــي الحصــول علــى معلومــات
دقيقــة ،وهــذا مؤشــر دال علــى قــوة لوبــي المــال واألعمــال المســتثمر فــي التلفزيــون.
لذلــك أحيــل ملــف قنــاة تلفزيونيــة خاصــة ســاهمت لمــدة طويلــة فــي خنــق حريــات
الصحافــة إلــى التحقيــق.
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فــي بلــد يتســابق فيــه السياســيون وأصحــاب المــال واألعمــال المتــاك وســائل إعــام
خاصــة بهــم ،تصبــح حريــة التعبيــر ثانويــة مقارنــة بمصالــح سياســية واقتصاديــة
وتجاريــة ال تؤمــن بالصحافــة كمهنــة ورســالة ،بــل ســاحا للتأثيــر علــى الــرأي العــام
ودفعــه نحــو توجهــات بعينهــا ،وتدجيــن الــرأي العــام ليؤمــن بمصالحــه الفرديــة الضيقــة
ال المصلحــة الجماعيــة.
مــع انتعــاش حريــة التعبيــر ،لــم تتطــور الصحافــة كمهنة واعيــة لديهــا قوالبهــا وقواعدها،
بقــدر مــا تطــور التعليــق فــي وســائل اإلعــام التــي أسســها رجــال األعمــال ،لخدمــة
توجهــات سياســية وتجاريــة فحســب.
وبســبب ســيطرة المــال السياســي علــى وســائل اإلعــام تغيب القضايــا الســاخنة كالغوص
فــي مصــادر تمويــل األحــزاب ،ســيما أثنــاء الحمــات االنتخابيــة أو االشــتغال علــى
مواضيــع مــن قبيــل التهــرب الضريبــي أو التالعــب بالصفقــات العموميــة ،وتهميــش
التحقيــق فــي ملفــات الفســاد الكبــرى فــي القطــاع الصحــي والمصرفــي وقطــاع البنــاء
وشــبكات الطــرق ،وكذلــك فســاد بعــض النخــب السياســية التــي تصــل إلــى تقلــد مناصــب
حساســة فــي الدولــة.
قليلــة هــي المقــاالت والتحقيقــات واألعمــال التلفزيونيــة التــي تحدثــت عــن كل هــذه
المواضيــع ،وال نجــد لهــا امتــدادا عميقــا فــي المنتــج اإلعالمــي ،فيمــا يتــم إغــراق الــرأي
العــام فــي نزاعــات أيديولوجيــة ،وصراعــات حــول الهويــة وغيرهــا مــن مســائل ال
تعتبــر بالنســبة للمتلقــي أولويــة ،وهــو الــذي يدفــع ضريبــة يوميــة عــن تراكــم المديونيــة
بارتفــاع كلفــة الفســاد المالــي العابــر للقطاعــات.
ومــن هــذا المنطلــق تصبــح حريــة التعبيــر ســاحا ذا حديــن ،حــده األول نظــري طوبــاوي
يتأســس علــى رؤيــة مثاليــة ،أمــا الحــد الثانــي الــذي أراه خطيــرا ،أن الحريــة أصبحــت
فــي خدمــة مصالــح مالــك وســيلة اإلعــام ،أو ذلــك الــذي يــدر عليهــا مــن مالــه الخــاص
ليوجــه الجمهــور نحــو تبنــي أفــكار خاصــة.
األرقــام العلميــة تقــول إن أكثــر مــن نصــف ممولــي وأصحــاب المؤسســات قريبــون مــن
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دوائــر السياســة والحكــم ،وبهــذا المعنــى تصبــح الحريــة وبــاال علينــا وليــس العكــس.
وفــي بلــد عجــزت فيــه التحريــات حــول ملكيــة وســائل اإلعــام عــن كشــف مصــادر
تمويــل بعــض المؤسســات الصحافيــة يحــق لنــا أن نتســاءل :هــل قولنــا وكتابتنــا لمــا نشــاء
يمكــن أن يقيــس حريــة التعبيــر؟ وهــل بمجــرد أن تتحــدث دون قيــود يعنــي أنــك تصنــف
فــي خانــة الصحافييــن األحــرار؟
واقــع حريــة التعبيــر فــي هــذا البلــد مكســب مهــدد أمــام حالــة االصطفــاف المحمومــة؛
فالبعــض أصبــح يصطــف وراء الحكومــة وبعضهــا اآلخــر يصطــف وراء أحــزاب أو
رجــال مــال وأعمــال يتحكمــون فــي الكثيــر مــن األحيــان فــي الخطــوط التحريريــة ،إمــا
عبــر ضــخ الرأســمال أو عبــر إغــاق صنابيــر اإلعــان.
إنــه منــاخ مــن االصطفــاف يجعــل العمــل صعبــا فــي كنــف الموضوعيــة وخدمــة
الصالــح العــام ،ففــي الفتــرة األخيــرة لجــأت قنــاة تلفزيونيــة خاصــة لضــرب تحقيــق لقنــاة
منافســة لهــا عــن طريــق مــال اإلشــهار ،حيــث عمــدت قنــاة خاصــة إلــى اســتباق تحقيــق
اســتقصائي يكشــف ملــف فســاد فــي مجــال الصحــة بتمريــر تقريــر إشــهاري غيــر معلــن
فــي نشــرات القنــاة عــن المشــتبه بهــم فــي الفســاد أنفســهم .كان مــن الواضــح أن المتهــم
فــي التحقيــق بالتالعــب فــي مجــال الصفقــات العموميــة يريــد تبييــض وجهــه عــن طريــق
المــال اإلشــهاري.
فــي اإلعــام العمومــي ال يختلــف األمــر كثيــرا ،ألن رجــال المــال واألعمــال يتوفــرون
علــى لوبيــات تضغــط وتنتقــم وتختــار األشــخاص الذيــن يحظــون بالرضــى .ولئــن كان
اإلعــام العمومــي يطــول الشــرح فيــه مــن ناحيــة مضمونــه علــى األقــل ومــن حيــث
اســتقالليته أيضــا ،فــإن اختيــار األســماء علــى رأس المؤسســات الصحافيــة والتــي كانــت
موضــع اســتنكار مــن نقابــة الصحافييــن التــي تــرى فــي هــذا االنحيــاز تأثيــرا واضحــا
جــدا علــى اســتقاللية اإلعــام عــن الضغــوط السياســية واالقتصاديــة أيضــا.
وألن صــراع الخصــوم يكشــف أحيانــا عوراتهــم ،فقــد اتُهــم رئيــس الحكومــة مــن بعــض
خصومــه بمحاولــة الســيطرة علــى وســائل اإلعــام ،المصــادرة التــي لــم يتحــدد مصيرهــا
بعــد ،وبالمقابــل ،اتهمــه خصــوم آخــرون بالســيطرة التامــة علــى قنــاة خاصــة أصبــح
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البعــض يعتبرهــا مدافعــة باألســاس عــن توجهاتــه ،بــل إن صاحبهــا حضــر بعــض
اجتماعــات الحــزب الــذي يديــره رئيــس الحكومــة نفســه.
الخطــر فــي العمليــة أن وســائل اإلعــام تؤثــر فــي القــرار السياســي لتصبــح القاعــدة
علــى النحــو التالــي :السياســي يبحــث عــن رجــل األعمــال لتصفيــة خصومــه ،أمــا رجــل
األعمــال فــا يســتحضر روح الصحافــة بقــدر مــا يســتحضر منطــق الربــح.
وال يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،فبعــض قنــوات التعبيــر الخاصــة مــن تلفزيونــات
وإذاعــات بــرز تبنيهــا هــي أيضــا لسياســة الحكومــة وخدمتهــا والدفــاع عــن توجهاتهــا فــي
المنابــر اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ،والحــال أنــه كثيــرا مــا اســتفاد رئيــس الحكومــة الســابق
مــن مــواالة بعــض اإلعالمييــن لــه ولسياســاته بشــكل واضــح ومعلــن أحيانــا ،هــذه هــي
خطــورة الرأســمال.
الــكل يعلــم اليــوم أن اإلعــام صنــع شــخصيات سياســية تقلــدت مناصــب عليــا حتــى علــى
مســتوى رئاســة الجمهوريــة .والــكل يعلــم أنهــم وصلــوا إلــى هنــاك حيــن تحولــت بعــض
القنــوات إلــى منبــر مفتــوح يســتخدم لحشــد الدعــم السياســي بمنطــق “رابــح – رابــح”.
ولعــل هــذا مــا يحيلنــا إلــى حادثــة تصريــح أحــد السياســيين الذيــن يملكــون قنــاة تلفزيونية،
والــذي أقــر فــي وقــت ســابق أنــه هــو مــن صنــع الرئيــس الســابق للجمهوريــة ،قالهــا
بوضــوح شــديد حينمــا كان يتحــدث عــن فضــل القنــاة التــي يمتلكهــا فــي صناعــة الكثيــر
مــن السياســيين ..أي نعــم ،ودون أن يــرد عليــه أحــد أو يفنــد مــا قالــه.
كمــا أن معركــة المــاك /رجــال األعمــال تندلــع فــي كل مــرة ،لتصيــر واجهــة لصــراع
سياســي محمــوم قــد يكــون طرفــاه شــريكين فــي الحكــم ،فســدت عالقــة الــود بينهمــا بعــد
صفــاء.
يقــر الدســتور الجديــد مبــدأ حريــة التعبيــر والفكــر ،كمــا أقــر بعــث هيئــة دســتورية
لإلشــراف علــى الصحافــة الســمعية البصريــة وإقــرار قانــون للنفــاذ إلــى المعلومــات،
حرصــا علــى حمايــة الصحافــة مــن تعســفات رجــال األعمــال والسياســيين.
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ينــص القانــون المتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة علــى ضمــان حــق كل شــخص
طبيعــي أو معنــوي فــي الحصــول علــى المعلومــة ،كمــا يوصــي المؤسســات العموميــة
بنشــر وتحديــث بياناتهــا فــي مجــال اختصاصاتهــا.
لكــن رغــم جماليــة النــص تبقــى الممارســة والتطبيــق عائقــا العتبــارات عديــدة ،منهــا
مــا فــي النــص نفســه مــن اســتثناءات تشــمل األمــن العــام والدفــاع والعالقــات الخارجيــة
مــن إلزاميــة إعطــاء المعلومــات مــن قبــل طالبيهــا ،ومنهــا أيضــا ضعــف ســلطة الهيئــة
فــي حمايــة الصحافييــن ومصادرهــم باإلضافــة إلــى عــدم الســماح بالتعــرف علــى أســماء
المســاهمين ،ولذلــك نعجــز عــن تتبــع مصــادر تمويــل وســائل اإلعــام اليــوم والتــي تبقــى
مــن األســرار الكبــرى التــي ال ينبغــي االقتــراب منهــا.
قــد تكــون ســلطة النفــاذ إلــى المعلومــة محــدودة بقــوة النــص الــذي يســتثني ،لكنهــا أيضــا
تظــل ســلطة دون المطلــوب فــي ظــل عــدم اســتعمالها كحــق مــن قبــل الصحافيين أنفســهم.
أثبتــت التجربــة أنــه قليــا مــا يلجــأ الصحافيــون لهــذا الحــق الســتعماله والضغــط بــه علــى
اإلدارات للحصــول منهــا علــى معلومــات تخــص عملهــم الصحافــي.
وقــد يبــدو القانــون أيضــا جميــا وجذابــا ونحــن نتحــدث عــن أكبــر هيئــة لضبــط اإلعــام.
غيــر أن واقــع الحــال يشــي بأزمــة تضــرب بصالحيــات هــذه الهيئــة التــي نــص الدســتور
علــى بعثهــا ،كمــا أنهــا بقيــت معلقــة إلــى اليــوم دون انتخــاب أعضائهــا واســتكمال مســار
إرجاعهــا هيئــة دســتورية ذات صالحيــات واســعة تمكنهــا مــن محاصــرة رجــال المــال
واألعمــال ،وعبثهــم بوســائل اإلعــام التــي شــهدت أكبــر عمليــة انفــات فــي اآلونــة
األخيــرة.
تبــدو هــذه الهيئــة عاجــزة اليــوم أمــام خروقــات لمؤسســات إعالميــة يمتلكهــا رجــال مــال
وأعمــال تعمــل خــارج القانــون ،لكنهــا ال تعتــرف بهــا وتعتبرهــا منتهيــة الصالحيــة بعــد
انقضــاء ســنوات عديــدة دون تفعيلهــا.
هــذا التذبــذب فــي عــدم اســتكمال المســار الدســتوري لمنظمــة التقنيــن فتــح البــاب أمــام
التطــاول عليهــا مــن قبــل مالكــي قنــوات تلفزيونيــة كثيــرا مــا ضربــوا بعــرض الحائــط
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قــرارات غلــق صــادرة عــن الهيئــة ،أو خطايــا ماليــة لــم تدفــع نتيجــة تمــرد بعــض
المتحكميــن فــي القطــاع الســمعي والبصــري ممــن يملكــون أيضــا نفــوذا سياســيا وماليــا
واضحــا أو مغلفــا.
وأثنــاء تنفيــذ أحــكام هيئــة تنظيــم اإلعــام بحجــز لمعــدات قنــاة تلفزيونيــة خاصــة لعملهــا
خــارج إطــار القانــون ،شــهدت الهيئــة هجمــة شرســة مــن قبــل بعــض اإلعالمييــن وحتــى
مــن المركزيــة النقابيــة ،اســتنكرت فيــه أن يتــم تنفيــذ مثــل هــذه األحــكام ،كمــا تــم اتهــام
أعضــاء الهيئــة بالمحابــاة والدفــع لضــرب التعدديــة اإلعالميــة ،بــل وصــل األمــر إلــى حــد
تخويــن أعضــاء الهيئــة واتهامهــم بالتواطــؤ مــع الســلطات الرســمية علــى حســاب القطــاع.
لوبــي المــال واألعمــال قــادر علــى فعــل أشــياء كثيــرة منهــا الحملــة المنظمــة التــي قــام
بهــا لشــيطنة قــادة الهيئــة التــي أرادت أن تنظــم ولــو بعــض الفوضــى .هنــاك مــن ينتعــش
فــي الفوضــى ،وقــد شــهدت ذروتهــا فــي فتــرة االنتخابــات الماضيــة ،حيــن اســتعملت
هــذه المنابــر التلفزيونيــة منصــات دعايــة لمترشــحين ،وانقســم اإلعــام المرئــي فيهــا إلــى
مناصــر وخصــم لهــذا المترشــح أو ذاك.
لنعــد قليــا إلــى الــوراء ،نالحــظ أن الهيئــة كانــت قــد رصــدت أكثــر مــن ثالثيــن
مخالفــة تهــم الدعايــة السياســية ،واســتغالال فاضحــا لنتائــج ســبر اآلراء خــال الحمــات
االنتخابيــة ،وكانــت أغلــب المخالفــات فــي تلــك الفتــرة مرتكبــة مــن لــدن القنــوات التــي
يعلــم الجميــع أنهــا نصبــت منابرهــا إلشــهار سياســي غيــر مباشــر ،ودعايــة مضــادة
لمتنافســين فــي المحطــة االنتخابيــة.
خالصــة القــول ،إن المحرمــات مــا تــزال قائمــة ،رغــم جــو الحريــة الــذي رافــق ســنوات
مــا بعــد الثــورة ،ولعــل مــن عوامــل فرملــة حريــة التعبيــر زحــف المــال وتحكمــه فــي
الخطــوط التحريريــة ،ممــا أبعــد الصحافييــن العامليــن داخــل هــذه المؤسســات عــن القيــام
بواجبهــم فــي نبــش القضايــا الحقيقيــة الســاخنة.
لذلــك ،وبنــاء علــى كل هــذه المعطيــات يحــق لنــا القــول إن حريــة التعبيــر نفســها قــد
تضــرب مــن الداخــل وتفــرغ مــن مضمونهــا ،وإن مــا طــرأ مــن تحــوالت وأزمــات لــم
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يواكبــه عمــل إعالمــي جــدي إال فــي أمثلــة قليلــة تعــد اليــوم اســتثناءات فــي ظــل خطــاب
إعالمــي ُمتــر ٍد فــي مجملــه ،ســيحول حريــة الصحافــة إلــى مجــرد ذكــرى.
قــد يحتــاج الوضــع بمجملــه إلــى مجلــس للصحافــة مــن أجــل تأميــن حريــة التعبيــر
والســيطرة علــى الفلتــان لضمــان شــفافية مصــادر التمويــل ،تركــة عقــود مــن التعتيــم
والتعميــة ظلــت تالحــق الصحافــة فــي هــذا البلــد ،حتــى حــررت األفــواه والعقــول
وانطلقــت فيهــا األقــام تكتــب بفكــر نقــدي.
بعــد تركــة الديكتاتوريــة أصبــح القطــاع يعانــي مــن تركــة جديــدة؛ رؤوس أمــوال ورجــال
سياســة كســبوا وســائل إعــام صنعــت زعامــات كاذبــة وقزمــت قامــات فكريــة ،وصدرت
للجمهــور نمــاذج فــي مجملهــا ال تعكــس واقعنــا الحقيقــي ،وال تقــدم لــه نخبتــه الفكريــة
الحقيقيــة ،وفــوق ذلــك رســمت خطوطــا حمــراء أشــد وطــأة ممــا كان فــي الســابق.
هكــذا يضمــن السياســي المتحكــم فــي القطــاع نفــور الجمهــور وانســياقه لمصيــر ال
يصنعــه المواطــن المتلقــي ،بــل رجــل المــال الباحــث عــن الربــح علــى الــدوام.
لــم تعــد بالتالــي العصــا الغليظــة لألنظمــة الديكتاتوريــة هــي التــي تهــدد حريــة التعبيــر،
بــل هــي عصــا التحكــم بشــكل خفــي ومقنــع فــي اإلعــام ومســتهلكيه ،ولعــل هــذا مــا
يحيلنــا إلــى مــا قالــه الفيلســوف األمريكــي نعــوم تشومســكي فــي كتابــه “الســيطرة علــى
اإلعــام“ :إن الدعايــة تمثــل بالنســبة لألنظمــة الديمقراطيــة مــا تمثلــه العصــا لألنظمــة
االســتبدادية”.
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تحت رحمة نزوات جنسية ،عاشت صحافيات مآسي ٍ نفسية ،اضطر الكثير
منهن إلى ترك العمل ،لكن بعضهن لم يستسلمن لسلطة المجتمع واألعراف
ومواضعات الحفاظ على الوظيفة ،وقررن مواجهة مسؤولين للتحرير شعارهم
األزلي :الجنس مقابل العمل.

التحرش في غرف التحرير ..الجريمة التي ال
تتقادم
منى سعيد
ي وزميلــي فــي العمــل وأغرقنــا
كان مســاء صيفيــا شـ ّحت فيــه األخبــار ،فتســرب الملــل إلـ ّ
فــي كالم بعيــدا عــن الصحافــة وضغطهــا ،وأخذتنــا تفرعاتــه إلــى حديــث عــن العطلــة
الحريــة
وعــن برامجهــا حتّــى بلغنــا منعــرج الحديــث عــن الســهرات الليليــة وعــن جدليــة
ّ
والتحر ر.
ّ
مــن الحريّــة إلــى التحــرر ،قادتنــا الكلمــات إلــى العالقــات بيــن الرجــل والمــرأة ،ولــم أكــن
أعلــم حينهــا أن حديثــي العفــوي عــن الحــب ســيثير رغبــة كامنــة لــدى زميلــي فــي العمــل؛
فاألمــر بالنســبة لــي ال يعــدو أن يكــون تعبيــرا عــن وجهــة نظــري ،ولكــن بالنســبة لــه
إشــارة ليقتــرب منّــي أكثــر فأكثــر.
فيمــا أنــا أواصــل الحديــث عــن الحــب وعــن حـ ّ
ـق المــرأة فــي اختيــار شــريكها وعــن
ســلطان العشــق علــى العقــول ،وجدتــه يغــادر مقعــده وينحنــي قبالتــي حيــث أجلــس علــى
مقعــدي ،ويضــع يديــه علــى كتفــي ويحــاول تقبيلــي ،ســرى الخــدر فــي كامــل جســدي مــن
وقــع الصدمــة ولكننــي دفعتــه إلــى األمــام صارخــة“ :مــاذا تفعــل؟”
ـتفزا“ :أريــد أن أقبّلــك” ،وبــكل بــرود بـ ّ
وكــم كان جوابــه حينهــا مسـ ّ
ـث أنفاســه مــن جديــد
فــي وجهــي حتّــى كاد يلتصــق بــي فدفعتــه مــن جديــد .حينهــا فقــط صــار بيّنــا أنّنــي ال
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أريــد قبلتــه التــي صورتهــا تأويالتــه الخاطئــة لكلماتــي ،واكتفــى باعتــذار بــارد كأنفاســه،
تصرفــه األرعــن لطريقــة حديثــي ،جــواب يمكــن أن يدفعــك الرتــكاب جريمــة
مرجعــا
ّ
قتــل دون أن تحــس.
ولــم يكتــف بذلــك ،بــل ارتــدى ثــوب الناصــح لينبهنــي أال أتكلّــم بتلــك التلقائيــة عــن الحــب
وعــن العالقــة بيــن المــرأة والرجــل حتّــى ال أكــون فــي مرمــى ســهام المتحرشــين،
والحقيقــة ،أنــه منــذ ذلــك الوقــت ،صــرتُ أنتقــي العبــارات وأنــا أحــادث الزمــاء عــن
مواضيــع خاصــة بعيــدا عــن روتيــن األخبــار ،وكلّمــا غلبتنــي عفويّتــي اســتجرت بفعلــة
زميلــي منهــا.
ســد أمامــي بــكل تفاصيلهــا
ورغــم مــرور ســنوات علــى هــذه الواقعــة ،مــا زالــت تتج ّ
تعرضــن لهــا فــي غــرف التحريــر .قصــص
حينمــا تســرد زميــات حــوادث
تحــرش ّ
ّ
موجعــة تزعــزع نفســية المــرأة الصحافيــة التــي تجــد نفســها فــي منزلــة ال تحســد عليهــا،
فإمــا أن تغــادر عملهــا أو تطبّــع مــع التحــرش.
الوقــع النفســي الــذي يتركــه التحــرش ال يتالشــى بالتقــادم .يبقــى محفــورا فــي نفــوس
تعرضــن لــه وخســرن عملهــن ،فيمــا انســحبت أخريــات
صحافيــات جهــرت بعضهــن بمــا ّ
ـض البصــر
فــي صمــت ،ورضخــت أخريــات لألمــر الواقــع فــي مؤسســات إعالميــة تغـ ّ
ـرش فــي عقــر مقراتهــا.
عــن التحـ ّ
والتحــرش الجنســي مــن بيــن التابوهــات االجتماعيــة المســكوت عنهــا ،تحـ ّـول “الضحيّــة”
مارســة هــذا الفعــل حتــى وإن كانــت صحافيــة وكان فضــاء
إلــى “متهمــة” حينمــا تشـ ّهر ب ُم ِ
التحــرش مقــر عملهــا ،األمــر الــذي قاســت إحــدى الصحافيــات ويالتــه االجتماعيــة
ّ
واالقتصاديــة والنفســية.
تعرضــت لهــا حينمــا طالبــت بتســوية
ـرش التــي ّ
ـرت علــى حادثــة التحـ ّ
ســنوات طويلــة مـ ّ
وضعيتهــا المهنيــة ،ولــم تكــن تتوقــع يومــا أن تمكينهــا مــن حقّهــا المهنــي ســيكون مقابــل
تلبيــة نــزوات أحــد رؤســاء التحريــر المباشــرين لهــا فــي الجريــدة الورقيــة حيــث تعمــل.
وهــي تســتعيد تفاصيــل الحادثــة ،تحــاول فــي كل مــرة ،عبثــا ،تهذيــب الكلمــات وترتيبهــا،
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وهــي التــي تحمــل إلــى اليــوم وجــع مغادرتهــا لعملهــا بعــد أن تمــادى رئيــس التحريــر
فــي مضايقتهــا ،والضغــط عليهــا لتنفيــذ رغبتــه مقابــل تزكيتهــا لترســيمها بالمؤسســة.
“رافقينــي إلــى منزلــي وســيكون كل شــيء علــى مــا يــرام” ،كان يوميــا يعيــد الجملــة
ـرة تبتكــر أســلوبا جديــدا للتهــرب مــن نظراتــه
نفســها علــى مســمعها ،وكانــت فــي كل مـ ّ
وكلماتــه ،حتّــى صــار يرفــض المواضيــع التــي تقترحهــا فــي اجتماعــات التحريــر ،األمر
الــذي بــات يهــدد وجودهــا فــي المؤسســة.
ـرش فــي مضايقتهــا وتجميدهــا بطريقــة مقنّعــة عــن العمــل ،تخلّــت
وأمــام إمعــان المتحـ ّ
عــن أســلوب الهــرب منــه ومــن مضايقاتــه وقــررت مواجهتــه ،وانتهــى األمــر إلــى
شــجار بلــغ مــداه كل العامليــن بالمؤسســة ،لتجــد نفســها بــا حقــوق مهنيــة بعــد عملهــا
فــي المــكان ذاتــه تســع ســنوات.
كانــت نهايــة رفضهــا لمقايضــة حقهــا المهنــي بالتحــرش الجنســي بقاءهــا بــا عمــل
ومعاناتهــا مــن اضطرابــات نفســية ،خاصــة حينمــا صدتهــا الجهــات التــي قصدتهــا
ـرش ،حتّــى إن بعضــا ممــن ولّــت وجههــا شــطرهم
لمســاندتها فــي معركتهــا ضــد المتحـ ّ
تشــوه ســمعتها.
طلبــوا منهــا الســكوت عــن األمــر حتّــى ال
ّ
ورغــم أنهــا خاضــت المعركــة لوحدهــا دون ســند فــي الوســط المهنــي ،باســتثناء تعاطــف
ـرش وســط دعــم معنــوي مــن زوجها الــذي روت له
زميالتهــا ،لــم تستســلم ،وشـ ّهرت بالمتحـ ّ
تعرضــت لــه مــن ظلــم فــي نفســها.
كل تفاصيــل الحادثــة ،وكان متف ّهمــا لوضعهــا ولوقــع مــا ّ
فــي ذلــك الوقــت ،قاســت الصحافيــة اكتئابــا حــادّا أثــر علــى عالقتهــا بالمحيطيــن بهــا،
ـرش الــذي مــا زال نقطــة ســوداء
ولكنّهــا لــم تنــدم ،اختــارت البطالــة ولــم تســكت عــن التحـ ّ
ترتســم أمامهــا كلمــا تناهــى إلــى مســمعها حديــث عــن تحــرش فــي صفــوف الصحافيــات،
أو عــادت بالذاكــرة إلــى الــوراء.
يتعرضــن لــه خاصــة إذا مــا
التحــرش عمومــا ،تظــ ّل عالقــة بأذهــان مــن
وتفاصيــل
ّ
ّ
مارســه شــخص ذو ســلطة ونفــوذ ،وقــد تخــف وطــأة حضــور هــذه التفاصيــل حينمــا
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ّ
تتخطــى األنثــى حاجــز الخــوف باإلفصــاح عــن التحــرش.
ـرش إلــى آخــر ،ويتــراوح بيــن النظــرات
ـرش وأســاليبه تختلــف مــن متحـ ّ
تجليــات التحـ ّ
والكلمــات واإليحــاءات واللمســات ،كمــا تختلــف انفعــاالت النســاء فــي مواجهتــه ،ولكنهــن
يلتقيــن عنــد نفــس شــعور الوجــع ،خاصــة إذا كــن مــن الفئــة التــي تبتلــع هــذه الممارســة
خشــية مواجهــة المجتمــع.
ولئــن ظــ ّل التعاطــي مــع موضــوع التحــرش الــذي يطــول الصحافيــات فــي غــرف
ّ
فــإن بعــض
التحريــر “مناســباتيا” .وظلــت التشــريعات والقوانيــن حبــرا علــى ورق،
الصحافيــات اليــوم بتــن يثــرن هــذا الموضــوع بهــدف إيجــاد حلــول جذريــة لظاهــرة
كامنــة مســكوت عنهــا فــي كثيــر مــن المؤسســات اإلعالميــة.
تعرضــت لهــا فــي ّأول مقابلــة لهــا مــع
وفيمــا تغالــب األثــر النفســي لحادثــة
تحــرش ّ
ّ
مديرهــا المباشــر فــي قنــاة تلفزيونيــة ،ال تتوانــى صحافيــة أخــرى عــن فضــح المتحرشــين
ـرش بهــا وألحــق بهــا وجعــا
وكأنهــا تنتقــم فــي شــخوصهم مــن ذلــك “الرجــل” الــذي تحـ ّ
نفســيا لــن ي ّمحــي.
فــي دقائــق معــدودات تبـدّد حلمهــا فــي العثــور علــى عمــل وهــي التي عانــت البطالــة طويال،
وتحـ ّـول فرحهــا كابوســا كلّمــا تذ ّكــرت الحادثــة التــي جعلتهــا تفــرض مســافات أمــان بينهــا
وبيــن الرجــل ،مهمــا كانــت صفتــه خاصــة فــي العمــل ،فهــي تتوقــع الســيئ قبــل الحســن.
“مــا أجمــل نهديــك” تتلــو الكلمــات وتبلــع ريقهــا .تســتحضر مــا قالــه مديرهــا المباشــر فــي
ّأول لقــاء معــه ،بعــد أن خاضــا نقاشــا عــن محتــوى الفيديوهــات التــي تقـدّم فيهــا قــراءات
ـرش
سياســية ،فيمــا كانــت تنتظــر رأيــا حــول أدائهــا ،لكــن فــي الضفــة األخــرى متحـ ّ
صــد تفاصيــل جســدها.
يتر ّ
تصرفــه غيــر
بعــد أن ســعت جاهــدة إلــى اســتيعاب كلماتــه ،أعربــت لــه عــن اســتيائها مــن
ّ
الالئــق وغيــر المهنــي قبــل أن تغــادر المــكان دون التفاتــة ،وتــودّع عمــا فارقتــه قبــل أن
ـرش ورفضــت الســكوت عــن صنيعــه.
تنالــه ألنّهــا اختــارت مواجهــة المتحـ ّ
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هــي ليســت الوحيــدة التــي خســرت عمــا ألنهــا اشــترت نفســها وأبــت إال أن تواجــه
ـرش ،ولــم تتح ّجــج بالبطالــة لتســكت عــن كلمــات أحدثــت شــرخا
زميلهــا أو مديرهــا المتحـ ّ
فــي نفســها ،كمــا تــروي ،وهــي التــي اختصــر محدّثهــا ســنوات دراســتها وتجربتهــا
المهنيــة فــي جســمها.
ـرش فــي مهــب الخطــر ،إن هــن
يتعرضــن للتحـ ّ
إذن فالحيــاة المهنيــة للصحافيــات اللواتــي ّ
ـرش فــي مؤسســات عملهــن،
ـردن علــى نواميــس المجتمــع وجهــرن بتعرضهــن للتحـ ّ
تمـ ّ
يبذلــن مجهــودا فــي تقديــم مــادة صحفيــة جيّــدة ،ولكــن نظــرات بعــض الذكــور ال تــرى
غيــر تفاصيــل أجســادهن.
المتحرش
وفــي الغالــب ،تعجــز بعــض الصحافيات عــن إثبات التحرش الجنســي ،ذلــك أن
ّ
يتع ّمــد تصفّــح صــور ذات إيحــاءات جنســية أحيانــا ،أو يالمــس كتفيهــا أو أجــزاء مــن
جســدها بطريقــة غيــر بريئــة ،خاصــة إذا مــا اختلــى بهــا أو ســألها عــن ماضيهــا.
تحــرش تصفهــا صحافيــة بالمقنّعــة ألنــه يصعــب إثباتهــا ،وألنهــا مرتبطــة
محــاوالت
ّ
بإيحــاءات وإيمــاءات تجعــل مديرهــا فــي العمــل ينتقــد تأويلهــا لكلماتــه ونظراتــه فــي كل
ـرش ،حتّــى إن األمــر بلــغ بــه حــد نعتهــا بالســطحية فــي
ـرة تواجهــه بمحــاوالت التحـ ّ
مـ ّ
أكثــر مــن مناســبة.
“أريــد أن تكســري الحاجــز بيننــا ،يجــب أن تليّنــي مــن طبعــك قليــا فــي التعامــل معــي،
وأنــا فــي المقابــل أكــون ســندك وأســاعد فــي االرتقــاء الوظيفــي” ،بعــض مــن العبــارات
التــي يردّدهــا علــى مســامعها كلّمــا اجتمعــت بــه فــي مكتبــه ،عبــارات يرفقهــا بنظــرات
غيــر بريئــة ومسـ ّ
ـتفزة.
ومــا يــؤذي الصحافيــة أكثــر أنّهــا حينمــا تحتــج علــى كلمــات مديرهــا يتهمهــا بأنّهــا
أســاءت الفهــم ،وأنّهــا ّأولــت كلماتــه بطريقــة خاطئــة ،وهــي اليــوم مضطــرة لتجــاوز
تلميحاتــه ونظراتــه التــي تــكاد تختــرق جســدها ،األمــر الــذي الحظــه زمالؤهــا فــي أكثــر
مــن مناســبة.
ـرشّ ،
ورغــم قناعتهــا ّ
تعززهــا شــهادات زميالتهــا ،إال أنّهــا ال تملــك أن
أن مديرهــا متحـ ّ
تواجهــه إال بــردود مبعثــرة يغلــب عليهــا االنفعــال لمــا تنطــوي عليــه كلماتــه مــن وقــع
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ســيئ فــي نفســها ،خاصــة إذا مــا صاحبتهــا تلميحــات جنســية مســتفزة.
ورغــم معاناتهــا مــن اضطرابــات نفســية ،إال ّ
أن الصحافيــة لــم تغــادر عملهــا أو تســكت
ـرش ،بــل تعلّمــت أن تواجــه المتحــرش بلغــة يفهمهــا.
عــن التحـ ّ
القصــص كثيــرة ،لكــن ال بــد أن أحكــي قصــة الصحافيــة التــي يســتغل فيهــا مســؤول
ـررة” ،ويغــادر مقعــده ليلقــي بــكل ثقلــه علــى
تحريــر خلــو المــكان إال مــن زميلتــه “المتحـ ّ
كتفيهــا مــن الخلــف ويمــرر يــده علــى رقبتهــا وصدرهــا.
وفيمــا هــو يمعــن فــي تصفّــح جســدها ،كانــت هــي تغــرق فــي وجــوم مدقــع ،ال تقــوى
ـرش ألن تهتمهــا
حتّــى علــى التنفــس بطريقــة طبيعيــة وفــق روايتهــا ،وصمتــت عــن التحـ ّ
ـررة” ،ولباســها “الفاضــح” هــو الســبب فــي اســتثارة المســؤول.
الجاهــزة أنّهــا “متحـ ّ
ـرش مــع زميــات أخريــات ،إال أن األمــر ال يتعـدّى
وإن كان الزميــل نفســه يمــارس التحـ ّ
ّ
ـررة” فــي
النظــرات واإليحــاءات بشــهادتهن ،فيمــا
تخطــى كل الحــدود معهــا ألن “المتحـ ّ
ـرش ،وكأنّهــا دعــوة الســتباحة
نظــره متاحــة لــكل الرجــال أنّــى أرادوا أن يمارســوا التحـ ّ
جسد ها .
عقــد مــن الزمــن يمــر علــى الحادثــة دون أن تنســاها ،ومــا زالــت تعانــي مــن تبعاتهــا
ـرش خوفــا مــن أن تســمع
إلــى اليــوم ،زاد فــي معاناتهــا أنّهــا لــم تتكلّــم أو تفضــح المتحـ ّ
تعرضهــا لمعاكســة فــي الشــارع،
الكلمــات ذاتهــا التــي تتــردّد علــى مســمعها حينمــا تشــكو ّ
فمــا بالــك واألمــر حــدث فــي غرفــة التحريــر!
ـرش المســلّط علــى الصحافيــات فــي غــرف األخبــار كثيــرة ،وردود أفعالهــن
أمثلــة التحـ ّ
مختلفــة بيــن مطبّعــة معــه أو رافضــة فــي صمــت ،والثغــرات المتعلّقــة بهــذا الفعــل
الــذي لفّــه الكتمــان والتعتيــم عديــدة فــي المؤسســات اإلعالميــة ،وعــادة مــا ينتهــي األمــر
بتحـ ّـول “الضحيــة” إلــى “متّهمــة”.
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يقول مثل فرنسي“ :حينما تندلع معركة عظيمة فتش عن المرأة” ،ومع تحوير
بسيط ،فإن المثل يصير في هذا البلد“ :حينما تنتهك حقوق األطفال في الحقول،
ابحث عن السيدة األولى” .إنها تدير ثروة ضخمة ،لكن ال تريد أن تخضع
للمحاسبة ،وحينما قرر صحافي أوروبي في لحظة جرأة نادرة أن يقترب من
الخط األحمر ،زار المقبرة هكذا دفعة واحدة ..وبدم بارد.

”ال تقربوا ثروة السيدة األولى“
رولي لوباب
أرجوكم اقرؤوا هذا المقال حتى نهايته ،ال تحكموا عليه من بدايته:
لــم تتخــط أعمارهــم فــي الغالــب  18عامــا بيــد أنــه بــات مــن غيــر المألــوف ،بــل لــم
تعــد نــادرة رؤيتُهــم وهــم يذرعــون مســالك وشــعاب الحقــول حامليــن فــي أيديهــم تلكــم
المناجــل المعقوفــة ،وهامــات رؤوســهم تنــوء بحمــل أمتعتهــم ،أو وهــم يحملــون علــى
ظهورهــم حزمــا مــن الحطــب ،وســواء كانــوا بمعيــة أشــخاص راشــدين أم ال ،فإنهــم
ينبــرون لمســاعدة أهاليهــم فــي أعمــال الحقــل ،أو بغيــة العمــل مــن أجــل الحصــول علــى
لقمــة العيــش ،ومــاذا عــن المدرســة؟ أليســت مــن حقهــم ،كمــا جميــع األطفــال فــي العالــم؟
مــن المالحــظ أن العديــد منهــم غــادروا مقاعــد الدراســة منــذ مــدة طويلــة .وعلــى الرغــم
مــن ســعادتهم الغامــرة بالتعلــم فــي كنــف ذويهــم المزارعيــن ،فــإن هــذا األمــر ال يلقــى
ترحيبــا فــي صفــوف المدافعيــن عــن حقــوق األطفــال .فهــم يلحــون مــرارا وتكــرارا علــى
أن المــكان األنســب لهــم هــو المدرســة ،ويتحــدث أحــد اآلبــاء ممــن صــاروا عاجزيــن
وتت َملكهــم الحيــرة أمــام معضلــة عمالــة األطفــال قائــا“ :صرنــا نخشــى أن نرســل أوالدنــا
فــي هــذه األيــام للعمــل فــي الحقــول ،ويســري هــذا األمــر أيضــا علــى األيــام التــي ال
يذهبــون فيهــا إلــى المدرســة ،ففــي كل مــرة تذهــب برفقــة ولــدك إلــى الحقــل تجــد نفســك
عرضــة للعديــد مــن األســئلة بخصــوص مســألة احتــرام حقــوق األطفــال ،ويــؤدي هــذا
األمــر فــي غالــب األحيــان إلــى الكثيــر مــن الصــراع ونشــوب النزاعــات ســواء مــع
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الســلطات أو بيــن األطفــال وأقربائهــم”.
وتســعى الســلطات مــن جهتهــا بشــكل رســمي إلــى إثبــات وإظهــار عــدم وجــود أي طفــل
يعمــل داخــل الحقــول ،خاصــة داخــل تلــك الحقــول التــي تتميــز بمدخــول عــال وتشــكل
عصــب االقتصــاد الوطنــي.
ال يمكــن أن تتحــدث هنــا عــن الكيفيــة التــي تصــرف بهــا الســيدة األولــى األمــوال الخاصة
بتدبيــر صنــدوق محاربــة عمالــة األطفــال الصغــار ،الكثيــر مــن األمــوال تضــخ فيــه لكــن
مــا زالــت الحالــة كمــا هــي ،ومــا تــزال المنظمــات الحقوقيــة تــدق ناقــوس الخطــر.
ومــا دمــت أكتــب باســم مســتعار ،فــإن الحقيقــة هــي أن الســيدة األولــى تديــر ميزانيــة
كبيــرة وتتصــرف فيهــا دون أن تقــدم حســابا أو كشــفا .وهــذه األمــوال عبــارة عــن
صنــدوق أســود ال يخضــع لمراقبــة الحكومــة ،كمــا أن أموالــه تبــدد دون أن تصــب
فــي مصلحــة المزارعيــن ،وتقــوم بــإدارة هــذه الثــروة علــى هــذا المنــوال منــذ عشــرات
الســنين ،وهــو موضــوع ال يجــرؤ أي مــن الصحافييــن علــى االقتــراب منــه .ولهــذا فإنــه
مــن ســابع المســتحيالت إيجــاد أي مصــدر إعالمــي يقبــل الحديــث بوجــه مكشــوف فــي
الموضــوع ،فالجميــع يتملَّكهــم الخــوف الشــديد مــن تلكــم الســيدة التــي أنشــأت علــى مــر
الســنوات إمبراطوريــة كبيــرة ،وتعــد مــن بيــن الســيدات األكثــر نفــوذا فــي هــذه القــارة
التــي كتــب عليهــا أن تــرزح تحــت ســياط الديكتاتوريــة.
قضيتهــا باتــت معروفــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي ،لكــن باســتثناء عناويــن
صحافيــة أجنبيــة ،لــم يجــرؤ أحــد هنــا علــى االقتــراب مــن الموضــوع ،والســبب واضــح،
فقــد اختفــى العديــد مــن الصحافييــن وهــم يهمــون باالســتقصاء عنــه ،مثلمــا يتعــرض بــث
البرامــج التــي تتصــدى لــه لإليقــاف فــورا ودون تــردد ،أو قــد يصــل األمــر إلــى حظــر
ووقــف نشــاط رؤســاء التحريــر ممــن وقــع تحذيرهــم ســلفا.
تُسـ ّخر هنــا جميــع الوســائل لتثبيــط أي عمــل صحافــي مفعــم بالجــرأة والشــجاعة ،ورغــم
أن التغييــر لــم يتوقــف منــذ زمــن االســتقالل ،إال أن المســألة مــا زالــت بالغــة الصعوبــة
والحساســية ،فالبلــد يســعى حثيثــا لتحســين صورتــه فــي قائمــة الترتيــب لــدى منظمــة
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“مراســلون بــا حــدود” ،بيــد أن غالبيــة المواضيــع ال يســمح بالحديــث عنهــا خاصــة
عندمــا يتعلــق األمــر بالحديــث عــن تلــك الســيدة ..الســيدة األولــى.
مثلمــا قلــت ســابقا ،فــإن الصحافييــن يتملكهــم الحــذر الشــديد وهــم يســيرون فــي “حقــل
الســيدة األولــى” ،ويشــرح أحــد هــؤالء ممــن كانــوا قــاب قوســين أو أدنــى مــن الــزج بهــم
خلــف القضبــان بســبب مقــال كتبــه عــام  2012حــول عمالــة األطفــال فــي المــزارع:
“هــذا موضــوع حســاس جــدا ،ســواء بالنســبة لعمــوم المواطنيــن أو الســلطات الرســمية،
فحينمــا يســتأثر باهتمامــك ،فــإن حجــم المخاطــر تجعلــك تجهــل معهــا متــى قمــت بتجــاوز
الخطــوط الحمــراء”.
لقــد تعــرض صحافــي أوروبــي ســبق أن اشــتغل حــول الموضــوع للقتــل ،كمــا أن العديــد
مــن الصحافييــن يتلقــون تهديــدات باســتمرار ،قبــل أن يختــاروا فــي نهايــة المطــاف
االستســام والنــأي بأنفســهم عــن الخــوض فيــه ،ألنــه يهــدد ثــروة الســيدة األولــى ،الخــط
األشــد احمــرارا فــي بلــد يبحــث منــذ زمــن بعيــد عــن نهضــة اقتصاديــة حقيقيــة.
خــاض أحــد الصحافييــن الشــجعان المعركــة ضــد الســيدة األولــى عبــر التقصــي فــي
الموضــوع ،لكنــه وجــد نفســه فــي مواجهــة عصابــات مشــبوهة هددتــه بالقتــل قبــل أن
يغلــق فمــه إلــى األبــد.
ســطوة الســيدة األولــى تركــت أثــرا نفســيا عميقــا فــي نفــوس الفالحيــن لدرجــة أنهــم
صــاروا يدافعــون بشراســة عــن تشــغيل أطفالهــم بــدل إرســالهم إلــى المــدارس .وهــا هــو
أحــد كبــار المزارعيــن مــن داخــل الحقــول ينبــري منافح ـا ً ومدافعــا عــن األمــر بقولــه:
“نحــن نعلــم أطفالنــا كيفيــة العمــل ،مثلمــا كان األمــر عليــه فــي صبانــا ،وينطبــق األمــر
كذلــك علــى األطفــال فــي ســائر ربــوع أوروبــا ،حيــث يتعلمــون حرفــا منــذ نعومــة
أظافرهــم” ،وإذا تمــت مقاربــة الموضــوع مــن خــال هــذه الزاويــة ،فمــن الممكــن أن
نضفــي عليهــا شــيئا مــن المصداقيــة ،غيــر أن تعريــف “عمالــة األطفــال” بأوروبــا ليــس
بنفــس المعنــى كمــا هــو عليــه الحــال فــي هــذه القــارة.
تريــد أن تقنعنــا الســيدة األولــى ومعهــا وســائل اإلعــام التــي تخضــع لســطوتها أن
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عمالــة األطفــال ال تنســحب علــى هــؤالء الذيــن يشــتغلون فــي حقولهــا تحــت مســمى
“مســاعدة األهــل” ،علمــا بــأن تعريــف عمالــة األطفــال يشــمل مجمــل األنشــطة التــي
تحــرم هــؤالء مــن ممارســة طفولتهــم ،وتمتهــن كرامتهــم ،وتؤثــر فــي تحصيلهم الدراســي
وفــي صحتهــم ،وفــي نموهــم الجســدي والذهنــي ،وقــد تتخــذ عمالــة األطفــال أشــكاال
أكثــر بشــاعة ،خاصــة أولئــك الذيــن وقعــوا تحــت طائلــة أشــكال شــتى مــن االســتعباد ،أو
تعرضــوا ألخطــار محدقــة كاحتمــال اإلصابــة بأمــراض خطيــرة ،أو البقــاء دون رعايــة
عرضــة للتشــرد فــي شــوارع الحواضــر الســكانية الكبــرى ،وغالبــا منــذ ســن مبكــرة.
ومــا يزيــد الطيــن بلــة وجــود أطفــال (مهاجريــن) فــروا بأعــداد غفيــرة مــن بلدانهــم
األصليــة قصــد البحــث عــن رغــد العيــش فــي ربــوع هــذه الحقــول.
ورغــم هــذا كلــه ،فــإن شــبكة واســعة النطــاق تقــوم علــى تنظيــم هــذا النــوع مــن المتاجرة،
ويصــل األمــر فــي بعــض األحيــان إلــى أعلــى مســتوياته فــي الدولــة .وحيــن تعجــز
عــن إيجــاد الحقيقــة أو تنتصــب فــي وجهــك الحواجــز ،اعلــم أنــك وصلــت للمنطقــة
المحظــورة ،ويفســر مســؤول ســابق مــا يجــري“ :بالنســبة إلــى بلــد زراعــي كبلدنــا ،فــإن
اليــد العاملــة فيــه تعــد مطلبــا ملحــا ومتزايــدا ،بيــد أننــا ال نلبــي حاجتنــا منهــا كفايــة مــن
داخــل البلــد ،والحــل يقتضــي منــا البحــث عــن اليــد العاملــة الفالحيــة فــي البلــدان الفقيــرة
المجــاورة ،وذلــك بهــدف دفــع ودعــم عجلــة االقتصــاد” ،ويضيــف المســؤول نفســه“ :لكــن
المســؤولين الحكومييــن كانــوا علــى الــدوام يخلفــون وعودهــم بشــأن تطبيــق هــذا اإلجــراء
علــى أرض الواقــع ،وهــذا مــا يؤثــر فــي االقتصــاد الوطنــي ويعكــس صــورة ســيئة عــن
البلــد علــى مســتوى الســوق العالميــة فيمــا يخــص المنتوجــات الفالحيــة”.
ويقــول مؤســس إحــدى الجرائــد فيمــا يشــبه الســخرية الســوداء“ :هــل تقصــد موضــوع
عمالــة األطفــال؟ يُستحســن عــدم التفـ ُّـوه بكلمــة وإبقــاء الفــم مغلقــا؛ فهنــاك العديــد مــن
المواضيــع األخــرى التــي ينبغــي أن تســتأثر باهتمامنــا أكثــر حتــى ال نســقط فــي قبضــة
الســيدة األولــى”.

