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ن�سان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية ت�ستهدف تعزيز  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان يف العامل العربي، ويلتزم املركز يف ذلك بكافة املواثيق والعهود  حقوق الإ

ن�سان. وي�سعى املركز لتحقيق هذا الهدف عن طريق  عالنات العاملية حلقوق الإ والإ

عم���ال البحثية والعلمي���ة والفكرية، مبا يف ذلك البح���وث التجريبية  ن�س���طة والأ الأ

ن�سطة التعليمية. والأ

كم���ا يتبنى املرك���ز لهذا الغر�ض برام���ج علمية وتعليمية، ت�سم���ل القيام بالبحوث 

النظري���ة والتطبيقية، وعقد املوؤمت���رات والندوات واملناظ���رات واحللقات الدرا�سية. 

ن�سان . ويقدم خدماته للدار�سني يف جمال حقوق الإ

ية هيئة �سيا�سية عربية اأو دولية  ول ينخ���رط املركز يف اأن�سطة �سيا�سية ول ين�س���م لأ

توؤثر على نزاهة اأن�سطته، ويتعاون مع اجلميع من هذا املنطلق.

مدير الربامج

معتز الفجريي

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد

مدير املركز

بهي  الدين ح�سن
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بورتريه

د لعد ا ملف 

الفهر�س

)2( اإ�ضالمي  �ضالم  م�ضروع  •• نحو 
يناق�س  اإ�ضالمى.  �ضالم  م�ضروع  طرح  همية  الأ املا�ضى  العدد  فى  قدمنا 

هذا امل�ضروع ما يوؤمن به تنظيم القاعدة من اآراء تدفع امل�ضلمني لقتال 

القاعدة  تنظيم  يقوم  العملى,  الواقع  وف��ى  وال�ضليبيني«.  »اليهود 

اأورث  مما  خرى  االأ الثقافية  والنظم  ديان  االأ جميع  على  احلرب  ب�ضن 

العامل.  م��ن  وك��ث��رة  خمتلفة  مناطق  ف��ى  غرهم  ع��داء  امل�ضلمني 

على  جتور  ما  كثرا  خرى  االأ والدينية  الثقافية  النظم  فاإن  وباملقابل 

امل�ضلمني وتهم�ضهم وت�ضتهدفهم مبعاملة اأدنى اأو ت�ضن احلروب الفعلية 

7د. حممد ال�ضيد �ضعيدوالرمزية �ضدهم.

اأمة!! يعدل  مثقف  العلوي  •• هادي 
لي�س من يكتب باحلرب كمن يكتب بالدم!!, هكذا قال ذات يوم جربان 

الراحل  كتابات  تندرج  الكتابة  من  الن�ضق  هذا  واإىل  جربان.  خليل 

�ضالميات  لالإ موؤرخا  كونه  عن  فف�ضال  )1932-1998(؛  العلوي  ه��ادي 

وباحثا يف الفل�ضفة وعامل لغويات, كان العلوي منا�ضال �ضيا�ضيا مناه�ضا 

لكل ما هو �ضائد معار�ضا ي�ضاريا, �ضويف ال�ضمت والنزعة ال ميلك �ضيئا 

وال ميلكه �ضيء. متادى يف الرف�س واالحتجاج, واحلداد كذلك, فكان 

يغرتب  منفاه,  ووطنه  وطنه  يف  يعي�س  اأقرانه,  بني  ندر  االأ النموذج 

معلقا  كان  قلبه  اأن  بيد  املتحدة,  الواليات  اإىل  ال�ضني  من  وغربا  �ضرقا 

دائما باأ�ضوار بغداد. بغداد ما اأجملها من كلمة تقال وما اأ�ضعبه من واقع 

19د.حممد حلمي عبد الوهابيعا�س!!..

امللف:  •• مقدمة 
املتقدمة,  الدول  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  فيه  تتعاظم  الذي  الوقت  يف 

العربي  وطننا  يف  اال�ضتبدادية  النظم  تنحو  عالم,  االإ و�ضائل  راأ�ضها  وعلى 

نحو فر�س مزيد من القيود على هذه الو�ضائل باختالف اأنواعها.

وي�ضر التقرير ال�ضنوي اخلام�س حول »حال احلريات ال�ضحفية يف العامل 

العربي« اإىل اأن ال�ضراع بني القوى التي ت�ضعى لتحرير ال�ضحافة من القيود 

والقوى التي تعمل جاهدة على ا�ضتمرار تكبيلها قد و�ضل اأوجه وبلغ اأعلى 

القوى  باأ�س  ا�ضتداد  يتوازى  حيث  ن.  االآ وحتى   2000 العام  منذ  م�ضتوياته 

عالم من القيود مع ات�ضاع دائرة ت�ضلط  ال�ضاعية نحو حترير ال�ضحافة واالإ

القوى احلاكمة يف العملية ال�ضيا�ضية وميلها املفرط يف ا�ضتخدام العنف �ضد 

27د.حممد حلمياملدافعني عن حرية الراأي والتعبر.

عالم العربي:  االإ

جدلية التعقيد والتحرير
25
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•• انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
وا�ضحة  ب��دت  معينة  ب�ضمات  عمومًا,  امل�ضرية  االنتخابات  تتميز 

فيها  وب��رزت  املا�ضية,  الطويلة  ال�ضنوات  طوال  واملحللني  للمراقبني 

اأ�ضكال حادة  �ضافة اإىل عدم �ضحة اجلداول االنتخابية وممار�ضة  باالإ

امل�ضاركة  عن  العام  العزوف  حاالت  من  حالة  والتالعب,  العنف  من 

اجلمهورية  رئا�ضة  »النتخابات«  الر�ضمية  النتائج  اأظهرت  حيث  فيها, 

ن�ضبة  اأن   )2005 )نوفمرب  الربملانية  واالنتخابات   2005 �ضبتمرب  فى 

اإجمايل عدد املقيدين فعاًل  ٪ من  احلا�ضرين للت�ضويت مل تزد عن 25 

فى اجلداول االنتخابية التي ي�ضوبها بدورها الكثر من ال�ضكوك حول 

49عبد اخلالق فاروقدقتها و�ضحتها.

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا  •• االإ
والتعبر  الراأي  حرية  اأ�ضبحت  حتى  طويلة  مبراحل  الب�ضرية  مرت 

اإن�ضانيا را�ضخا وغر خا�ضع  اإرثا  عالم -  – احلا�ضن الرئي�س حلرية االإ
للم�ضاومة اختلفت درجاتها بح�ضب اختالف تركيبة املجتمعات وبنيتها 

اإرها�ضاته  اأوىل  جتلت  ال�ضيا�ضي.  وتطورها  واالجتماعية  االقت�ضادية 

عظم(  االأ العهد  كارتا«)ميثاق  »املاغنا  وثيقة  يف  احلديثة  الد�ضتورية 

امللك واأتباعه من  يف بريطانيا عام 1215 والتي تّقيم حقوق وواجبات 

اإذ  املواطنني  حقوق  على  وانعكا�ضها  حدودها  وتر�ضم  قطاع  االإ رجال 

تطورت الحقا اإىل الئحة احلقوق يف بريطانيا يف عام1688 والتي منعت 

عالم ال�ضوريم�ضاءلة اأو حماكمة ع�ضو الربملان عن اأي قول خارج الربملان. 69مركز االإ

عالم يف اجلزائر: التجاذب بني املهنة والت�ضريع •• االإ
ت�ضب  التي  الت�ضاوؤالت  من  جمموعة  عن  جابة  لالإ املقالة  هذه  ت�ضعى 

الر�ضمية  واخلطابات  والقوانني  املواثيق  اجتاهات  معرفة  نطاق  يف 

عمل  وم�ضتويات  ال�ضحفي  دور  بتحديد  يتعلق  فيما  اجل��زائ��ر  يف 

عالم  لالإ عام  كف�ضاء  التلفزيون  على  والوقوف  جهة,  من  ال�ضحافة, 

فكيف  ثانية.  جهة  من  اجلزائر  يف  الدميقراطية  املمار�ضة  وعوائق 

ال�ضحفي  مفهوم  تطور  وكيف  ال�ضحفي؟  عمل  الر�ضمي  اخلطاب  عرف 

مفهوم  من  هذا؟  يومنا  اإىل   1962 منذ  الر�ضمية  واخلطابات  املواثيق  يف 

املهني,  فمفهوم  امللتزم,  مفهوم  اإىل  املنا�ضل,  مفهوم  اإىل  امل��وظ��ف, 

ال�ضلطة  بنية  م��اأزق  يظهر  الدولة,  فعون  املكافح,  مفهوم  غاية  اإىل 

�ضلطوية  م�ضاريع  خدمة  يف  ال�ضحافة  تبقى  اأن  تود  التي  اجلزائرية 

95د. ر�ضوان بوجمعةواأهداف غر مهنية.

•• االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء
عالم العربي        االإ

عالم العربي عرب انقطاعات مهمة واخرتاقات كبرة اأي�ضا. ونركز  تطور االإ

خرة. ويت�ضافر  هنا على االخرتاقات التي وقعت خالل ال�ضنوات القليلة االأ

اإطالقا  مفهوم  غر  وبع�ضها  متناق�ضة  عوامل  ع��دة  االخ��رتاق��ات  ه��ذه  فى 

ي�ضهدها  التي  خرة  االأ التطورات  فى  الكامن  بهام  االإ علينا  ويفر�س  تقريبا. 

االقرتاب  حماولة  اأو  عامة  نظرية  الفرتا�ضات  اللجوء  اإما  عالمي  االإ الف�ضاء 

بحذر من بحث ما ميكن ت�ضميته القانون العام للتطور فى هذا الف�ضاء مع ترك 

31د. حممد ال�ضيد �ضعيدبع�س امل�ضاهد امليدانية للبحث عندما تتوفر معلومات اأكيدة.
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وثائ��ق

اأفريقيا �ضمال  يف  عالم  االإ •• م�ضتقبل 
ن�ضان خالل يومي 13, 14 يناير  نظم مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ

2007 اجتماعا ت�ضاوريا بالقاهرة ا�ضتهدف مناق�ضة املعوقات والتحديات 

عالم يف �ضمال اأفريقيا. التي يواجهها االإ

الت�ضاورية  االجتماعات  م��ن  �ضل�ضلة  �ضمن  االجتماع  ه��ذا  وي��اأت��ي 

العام  خالل  فريقية  االأ القارة  م�ضتوى  على  عقدت  التي  قليمية  االإ

املتحدة  مم  باالأ فريقية  االأ االقت�ضادية  اللجنة  مع  بالتعاون  املن�ضرم, 

ومبادرة  الربيطانية  ذاعة  االإ وهيئة  عالم  االإ لدعم  العاملي  واملنتدى 

اأفريقيا. وقد ا�ضتهدفت هذه االجتماعات الو�ضول  عالم يف  تنمية االإ

وال�ضركاء  اأفريقيا  يف  ع���الم  االإ قطاع  حالة  عن  م�ضرتك  فهم  اإىل 

ولوية على  عالم, بهدف حتديد الق�ضايا ذات االأ الدوليني املعنيني باالإ

تطويرها  ينبغي  التي  املجاالت  وكذلك  البعيد,  واملدى  القريب  املدى 

فريقية. بغية الو�ضول اإىل اإعالم حر وم�ضتقل يف القارة االأ

مركز القاه�رة

ن�ضان 139لدرا�ضات حقوق االإ

123رجب �ضعد طه

••اإ�ضكالية حرية الراأي والتعبر 
    يف جمتمعات خمتلفة

زمات الثقافية بني جمتمعاته املختلفة.  كاأمنا العامل بات مدمًنا على االأ

يف  الغا�ضبة  اجلماهر  زفر  اإزاء  بالده�ضة  لل�ضعور  جمال  ثمة  فلي�س 

املظاهرات, واأدخنة احلرائق املندلعة يف دور العبادات ومقار ال�ضفارات, 

و�ضور  ال��دم��اء  �ضفك  اأخ��ب��ار  متابعة  اجلميع  ع��ادة  من  اأ�ضبحت  كما 

زمات  ال�ضحايا خالل جل�ضات ال�ضمر اأمام التلفاز. يبدو اأن مثل هذه االأ

ره��اب  واالإ كالفقر  خ��رى,  االأ املزمنة  م�ضكالتنا  باقة  اإىل  ان�ضمت  قد 

لة لها!... واختالل موازين القوى, كعن�ضر جديد ورمبا كمح�ضِّ

عالمي يف مواجهة الت�ضدد الديني  •• اخلطاب االإ
املجال  يف  ح�ضورا  اأك��ر  العامل  من  الكثر  يف  الدينية  احلالة  تبدو 

عالمي, فامل�ضائل والق�ضايا الدينية اأ�ضبحت مادة حمفزة لال�ضتباك  االإ

عالمي معها, وكذلك جاذبة للقارئ وامل�ضاهد وامل�ضتمع, وتزيد حالة  االإ

الديني كلما متتع احلدث بقدرة على  عالمي مع احلدث  اال�ضتباك االإ

املتعلق  احلدث  خ�ضوع  كان  ثم  ومن  احل�ضد,  ورمبا  ث��ارة  واالإ اجلذب 

بال�ضاأن الديني ملنطق امليديا الباحثة عن املثر ويف اأحيان الف�ضحائي 

�ضعبي  منظور  وفق   – الدين  نحو  االجتاه  تنامي  مع  خا�ضة  مقلقا  اأمرا 

عالم دور املهيج واملحرك للرماد بحثا عن اإثارة  ح�ضدي- يف اأن يلعب االإ

العالقات املاأزومة وامل�ضكوت عنها يف العالقات بني املتدينني.

113م�ضطفى عا�ضور
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افتتاحية

افتتاحية

م�رشوع  طرح  همية  لأ املا�سى  العدد  فى  قدمنا 

به  يوؤمن  ما  امل�رشوع  هذا  يناق�س  اإ�سالمى.  �سالم 

“اليهود  لقتال  امل�سلمني  تدفع  اآراء  القاعدة من  تنظيم 

تنظيم  يقوم  العملى،  الواقع  وفى  وال�سليبيني”. 

والنظم  ديان  الأ جميع  على  احلرب  ب�سن  القاعدة 

وكثرية  خمتلفة  مناطق  فى  غريهم  عداء  امل�سلمني  اأورث  مما  خرى  الأ الثقافية 

خرى كثريا ما جتور على  الأ الثقافية والدينية  النظم  فاإن  العامل. وباملقابل  من 

امل�سلمني وتهم�سهم وت�ستهدفهم مبعاملة اأدنى اأو ت�سن احلروب الفعلية والرمزية 

مر فال ي�سهل تثبيت م�سئولية العدوان على طرف  �سدهم. وكثريا ما يختلط الأ

خر وهو ما يحدث فى العادة عندما يتناقل جيل بعد جيل ثقافة الكراهية  دون الآ

خر الدينى اأو الثقافى والقومى.  والعنف �سد الآ

�سفوف  فى  وخا�سة  العن�رشى،  الجتاه  متكن  من  نخ�سى  اأن  حقنا  ومن 

ين�ساأ  الذى  املتبادل  النفور  اأو  العداء  تراث  توظيف  من  ال�سهيونية،  احلركة 

عاملى”  “حتالف  لتاأ�سي�س  ال�سيا�سى  اأو  الثقافى  اأو  الدينى  ال�رشاع  ظروف  فى 

�سالم. كما اأن من حقنا اأن نخ�سى اأن يو�سع م�سلموا العامل فى “حجر  معاد لالإ

�سحى” اأو يفر�س عليهم احل�سار ويحجزون داخل اأ�سوار اأو جدران مماثلة 

وامل�سيحيني  امل�سلمني  ليحا�رش  اإ�رشائيل  اأقامته  الذى  العن�رشى  الف�سل  جلدار 

الفل�سطينيني وي�سادر اأرا�سيهم ل�سالح م�رشوعات ا�ستيطانية ولكن على نطاق 

نحو م�صروع 

�صالم اإ�صالمي)2(
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العامل كله. وتبدو تلك الفكرة بعيدة املنال اإذ ل ميكن تطبيقها اإل فى حالة انهيار 

اأن  وخا�سة  م�ستحيلة  حال  اأى  على  لي�ست  ولكنها  القت�سادية.  العوملة  م�رشوع 

النظام العاملى يعانى من اأزمة م�ستحكمة.

وبينما ن�سعر اأن هذه اخل�سية مربرة فاإن هذا اجلانب ال�سرتاتيجى والعملى لي�س 

اأهم جوانب املو�سوع اأو اأهم دوافع طرح “م�رشوع �سالم اإ�سالمى”. اإذ نت�سور 

اأنه حتى لو مل يكن امل�سلمون منخرطون فى �رشاعات مدوية اأو ميثلون طرفا فى 

�رشاع عاملى خطر فاإنهم مكلفون بامل�ساهمة فى تاأ�سي�س �سالم حقيقى فى العامل. 

خالقى ي�سكل واعزا خال�سا واإ�سافيا فى الوقت نف�سه  وبتعبري اآخر فاإن الواجب الأ

خالقى يقوم ل على مبادلة املنافع  لطرح م�رشوع �سالم اإ�سالمى. وهذا الوازع الأ

�سالمية  خالق الإ ول على درء املخاطر املبا�رشة التى حتدق بامل�سلمني واإمنا على الأ

خالق التى متلي التقدم للدفاع عن “اإعمار الكون” ودرء خطر  اخلال�سة وهى الأ

بها  التهديد  و�سار  النووية  �سلحة  الأ انت�رشت  اأن  بعد  وخا�سة  باحلروب  تخريبه 

اأمرا ممكنا وحمتمال على نحو عملى وخطري.

لدرء  مب�رشوع  والتقدم  ال�سالم  عن  للدفاع  حججنا  املا�سى  العدد  فى  وقدمنا 

احلرب  “دار  لغة  اأن  واأكدنا  الراهن.  الوقت  فى  العاملى  بال�سالم  املحيط  اخلطر 

عراف  ودار ال�سالم” كانت بالفعل متداولة بني الفقهاء ولكنهم فعلوا ذلك بقوة الأ

التى جعلت الفقهاء الدينيني فى خمتلف احل�سارات مبثابة منظرين للحرب ولي�س 

الوقت  نف�س  وفى  احلجة.  هذه  بالطبع  تعزهم  مل  واإن  بذاتها  الدينية  احلجة  بقوة 

�سالم عرف فى الواقع العملى والتاريخى ممار�سات تنه�س على اأولوية  فاإن الإ

ا�سما من معنى  ا�ستق  �سالم  الإ اأن  بذاته )حتى  قيمة  باعتباره  ال�سالم وتدافع عنه 

الناحية  الوقت ومن  النداء به حتية واجبة(. وهو كذلك فى نف�س  ال�سالم واعترب 

ومن  وكعبادة  بل  كواجب  عمار  الإ من  م�ستق  معنى  فهو  ن�ساليا.  فعال  الفل�سفية 

جمرد  ولي�س  ممار�سة  وال�سالم  اجتماعى.  كمبداأ  والتدافع  كونى  كمبداأ  التوازن 

حالة من بني حالت. وباعتباره واجبا اأو ممار�سة ن�سالية هو ا�ستنقاذ للعقلى من 

واقع لعقلى.

ويهمنا اأن نطور هذا املعنى من خالل بيان عام وبرنامج عمل يطرحه حكماء 

�سالمى وقواه ال�سيا�سية والثقافية احلية على العامل اأجمع. العامل الإ

ويبقى اأن ن�سري ملعانى اأ�سا�سية ي�ستمل عليها هذا البيان واأي�سا لتعقيدات ثقافية 

وتاريخية و�سيا�سية وعملية تواجه طرح هذا البيان اأو امل�رشوع على العامل.

حتى لو مل 

يكن امل�ضلمون 

منخرطون 

يف �ضراعات 

مدوية, اأو 

ميثلون طرفا يف 

ال�ضراع العاملي؛ 

فاإنهم مكلفون 

بامل�ضاهمة يف 

تاأ�ضي�س �ضالم 

حقيقي يف 

العامل.
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خوة  �سالمى مبداأ الأ �سا�سية التى يطرحها م�رشوع ال�سالم الإ من بني املعانى الأ

الب�رشية والدينية على ال�سواء. 

�سالمى ذاته. ويفخر امل�سلمون  والواقع اأن هذا املعنى متجذر بقوة فى الن�س الإ

�سالم”  ديان ال�سماوية ال�سابقة على ر�سالة نبيهم حممد. فـ“الإ باأنهم يعرتفون بكل الأ

مبعنى وا�سع ي�سمل النا�س جميعا بغ�س النظر عن دياناتهم. اإذ ين�رشف معناه اإىل 

رادة الله اأو اخلالق ت�سليما مينحهم فى عالقاتهم املتبادلة حرية كبرية نظرا  الت�سليم لإ

ن الت�سليم لطاعة الله تعنى عدم الت�سليم بطاعة اأى خملوق قبل اأن يتم التمحي�س  لأ

تت�ساءل  التى  قوته  اأو  طغيانه  اأمام   لالن�سياع  رف�سا  واأوامره  لتعاليمه  النقدى 

بجانب قوة الله خالق كل �سىء. 

اأو  املخلوقات  طاعة  عن  ين�رشفون  من  جلميع  دين  هو  املعنى  بهذا  �سالم  الإ

حرى طاعة الطغاة ملجرد اخلوف من طغيانهم وذلك انطالقا من اإميانهم بقيمة  بالأ

ن ذلك  تعاليم دينية تنهاهم عن اخلوف من الطغيان الب�رشى وال�سيا�سى بذاته. ولأ

�سالم  كذلك فجميع املوؤمنني من كافة العقائد الدينية “اإخوة” وقد اأ�سماهم ر�سول الإ

“اأمة” فى عقد بنى �سقيفة باملدينة املنورة. 
الدعوة  فى  همية  الأ بالغة  كافة  الدينية  للعقائد  واجلامعة  العابرة  خوة  الأ هذه 

نها كما قلنا ل تنطلق فقط من اعتبارات عملية وا�سرتاتيجية  مل�رشوع �سالم اإ�سالمى لأ

خوة  واإمنا من اعتبارات اأخالقية ودينية جامعة. ويندمج فى هذا املعنى اأن هذه الأ

ديان ال�سماوية”  اإن�سانية عامة ت�سمل حتى اأ�سحاب العقائد التى ل ي�سملها تعبري “الأ

و�سط  ن تلك العقائد تطورت على نحو تاريخى بعيدا عن منطقة ال�رشق الأ وذلك لأ

واإن�سانية  اأخالقية  منظومة  متلك  اأنها  طاملا  ال�سماوية،  ديان  الأ موطن  باعتبارها 

وتعرف معنى القانون �سواء باملعنى التفاقى العرفى القائم على املعاملة باملثل اأو 

باملعنى املجرد القائم على �سمو قيمة اأو قيمة اإن�سانية �سامية بذاتها.

نه بالرغم من اأهميته الدينية  يهمنا هنا اأن نركز واأن نكرر هذا املعنى مرارا لأ

�سالمى لي�س وا�سحا بدرجة كافية فى عقول  خالقية فى املنظور الإ والفل�سفية والأ

فمقابل  واحلاليني.  التاريخيني  فقهاءه  اأهم  بع�س  ذلك  فى  مبا  امل�سلمني  من  كثري 

خوة الدينية العابرة للعقائد درج كثري من الفقهاء ف�سال عن  قوة وجتذر معنى الأ

عامة النا�س على بناء اأ�سوار عالية بني ما هو م�سلم واإ�سالمى باملعنى ال�سيق )اأى 

كعقيدة دينية بعينها مقابل املعنى العام وال�سامل ملعنى العتقاد بذاته وبتنوع عقائده 

اأو  اآخر  فريقا  باعتبارهم  للم�سلمني  معينه  تعاليم  توجه  اأن  ذلك  ال�سماوية(. ومن 

يجب اأن 

يفهم العامل 

اأن امل�ضكلة 

�ضا�ضية  االأ

لي�ضت يف 

االحتالل بقدر 

ما هى كامنة 

يف التعطيل 

لية  الق�ضدي الآ

العدالة الدولية 

ويف التمادي يف 

�ضيا�ضة العقاب 

اجلماعي للدول 

وال�ضعوب 

العربية 

�ضالمية. واالإ
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متمايز عن غريه فيما يتعلق باملوقف من غري امل�سلمني، وبغ�س النظر عن حمتوى 

مبداأ  فى  الكامن  املعنى  اأن  فالواقع  م�سامل.  غري  اأو  م�ساملا  كان  اإذا  وما  التوجيه 

بالذات  النا�س وفقراءهم وم�ست�سعفيهم  امل�سلم جلميع  ينظر  اأن  �سالمية  الإ خوة  الأ

باعتبارهم م�سلمني حتى لو كانوا ينتمون لعقائد دينية اأخرى. 

للغاية واأن  ب�سيطا  اأن يكون  امل�رشوع ميكن  اأو هذا  الدعوة  اإن م�سمون هذه 

�سالمية العميقة والنافذة  ن�سانية الراهنة. فالدعوة الإ ي�ستجيب ملختلف الحتياجات الإ

التعامل مع قوى  باإ�ساءة  البيئة �سواء  اأن يتم حترمي تخريب  الكون تعني  عمار  لإ

الطبيعة ومواردها من اأجل تلبية حاجات غري اأ�سا�سية اأو “م�رشفة” )اأى ا�ستهالكية 

باملعنى الفل�سفى املعا�رش حل�سارة ال�ستهالك بذاتها( اأو من خالل احلروب وما 

�سلحة الع�رشية من دمار بيئى واجتماعى �سامل. �سلحة وخا�سة الأ حتدثه الأ

ثمة رابطة بني الكون وما ن�سميه فى الوقت الراهن بالنظام العاملى. ويفر�س 

هذا املفهوم اأولويته ل من الناحية املنطقية فح�سب بل ومن الناحية العملية كذلك. 

عمار فى الكون اإل  اإذ ي�ستحيل الدفاع عن ال�سالم والتوازن الطبيعى اأى البيئة والإ

باعتباره حالة كونية: اأى حالة ي�سمنها نظام عاملى وتعززها �سيا�سات كوكبية.

ومن الوا�سح اأن النظام العاملى الراهن يفتقد هذه ال�سمات. فهو منتج لعمليات 

تخريب البيئة حتى بعد توقيع اتفاقية كيوتو، كما اأنه يفتقر افتقارا عميقا لالحرتام 

من  يتمكن  حتى  له  �سافة  والإ تنميته  فى  احلقة  والرغبة  الدوىل  للقانون  الكافى 

تخفيف الظلم واإقرار العدل باأق�سى ما ميكن عمليا، ثم اإنه يفقرت للرغبة فى الق�ساء 

احلا�سم على الفقر وحتقيق التنمية املتوازنة بني ال�سعوب واملناطق حتى لو اأخذنا 

لفية ال�سادرة عن  فى العتبار احتمال احرتام اللتزامات الواردة فى وثيقة الأ

مم املتحدة.  اجلمعية العامة لالأ

�سالمى حتتل هذه الق�سايا الثالث موقعا خا�سا للغاية:  فى م�رشوع ال�سالم الإ

هذا  يقدم  اأن  ويجب  الفقر.  على  والق�ساء  الدولية،  العدالة  الدوىل،  القانون 

امل�رشوع نقدا �سارما للنظام الدوىل الراهن انطالقا من هذه املبادىء املتجذرة فى 

�سالم  �سالمى عن العامل وفى الرتاث امل�سرتك للب�رشية. فالقانون فى الإ املفهوم الإ

�سالم هى فوق كل  مفهوم اأ�سا�سي ويتطابق مع معنى ال�رشيعة بل اإن ح�سارة الإ

�سالم اأن  �سىء ح�سارة قانون. والهدف من القانون هو �سمان العدل. ويفهم الإ

الفقر هو خ�سم لل�سالم والعدالة. 

مر اإىل تفا�سيل كثرية. فالرتاث املعرفى والعلمى للب�رشية لديه  وقد ل يحتاج الأ
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ما يكفي فى هذا امليدان. وقد تكتفى وثيقة ت�سدر بعنوان م�رشوع �سالم اإ�سالمى 

�سارة اإىل احلاجة ملوقف عاملى اأقوى فى الدفاع عن القانون و�رشورة تنميته  بالإ

�سافة اإليه و�سول اإىل تاأكيد معنى حكم القانون فى امل�ستوى الدوىل كبديل لكل  والإ

الهيمنة فى  القرار وتكري�س منظومة  اأو احتكار �سنع  الفو�سى والمربيالية  من 

النظام الدوىل.

ومع ذلك فاإن بع�س املبادئ العامة ت�ستحق اإ�سارات خا�سة.

القرار  �سلطة  من  كرب  الأ اجلانب  لنقل  املتحدة  مم  الأ ميثاق  وجتديد  فتعديل 

مم املتحدة اأمر �رشورى. ويجب اأن تتمكن اجلمعية  الدوىل اإىل اجلمعية العامة لالأ

ال�سئون القت�سادية  لي�س فقط فى  تلعب دورا كبريا  اأن  املتحدة من  مم  العامة لالأ

من الدوليني. والجتماعية للعامل بل واأي�سا فى �سيانة ال�سلم والأ

مبادىء  من  انطالقا  لل�سالم  مبدئى  ت�سور  و�سع  يتم  اأن  ال�رشورى  ومن 

الراهن  الوقت  ففى  ال�سعوب.  للعالقات بني  ال�سليم  البناء  اأن حتكم  اأ�سا�سية يجب 

اأية جماعة  ت�سكيل دول م�ستقلة من  العارمة فى  الهوية والرغبة  متثل �رشاعات 

من النا�س مهما كانت �سئيلة اأحد امل�سادر الكربى لل�رشاعات واحلروب. وبينما 

ال�سيا�سى  م�سريها  تقرير  فى  ال�سعوب  حلق  الدوىل  النظام  ي�ستجيب  اأن  يجب 

اأي�سا اأن يفهم الب�رش فى كل مكان اأن املزيد من تفتيت الكرة  والقت�سادى يجب 

ر�سية بني دول م�ستقلة لي�س حال مل�سكلة الهوية ول مل�سكلة ال�سالم. وعلى العك�س  الأ

فاإنه كلما اأمكن حتقيق اأكرب قدر ممكن من احلكم الذاتى للجماعات امل�ستقلة ولكن 

فى اإطار نظم �سيا�سية اأو�سع نطاقا حتقق للجميع اأف�سل تنظيم ممكن واأف�سل فر�سة 

لل�سالم. 

لية الق�سائية فى  ومن املهم اأن ي�سع امل�رشوع املقرتح ت�سورا عن اأولوية الآ

م�رشوع  اأى  فاإن  الزاوية  هذه  ومن  وال�سعوب.  الدول  بني  املنازعات  ت�سوية 

�سالح النظام الدوىل ي�ستمر فى منح ال�سلطة العليا لدول بعينها هى  اأو لإ لل�سالم 

قرار  من لن ين�سج الظروف ال�رشورية لإ الدول دائمة الع�سوية فى جمل�س الأ

العدالة وبث ر�سالة القانون. اإذ يتعني على اأى م�رشوع له م�سداقية اأن يوؤكد على 

�سا�سية اأو املرجعية امل�سرتكة  اأ�سبقية الق�ساء الدوىل طاملا اأنه ح�سم ق�سية املبادىء الأ

للقانون وملعنى العدالة فى كل حقبة من التطور التاريخى للب�رشية.

بق�سية  يبداأ  اأن  يجب  املتحدة  مم  الأ ملنظومة  احلقيقى  �سالح  الإ فاإن  هنا  ومن 

الق�سائى  اجلهاز  يفو�س  ثم  وللميثاق ومن  الدوىل  للقانون  ال�رشورية  املرجعية 

�ضالم  عرف االإ

يف الواقع العملي 

والتاريخي 

ممار�ضات تنه�س 

على اأولوية 

ال�ضالم وتدافع 

عنه باعتباره 

قيمة بذاته 

ويكفي اأن 

�ضالم م�ضتق  االإ

�ضا�س من  يف االأ

ال�ضالم, كما اأنه 

اعترب النداء 

به حتية واجبة 

لي�س فقط بني 

امل�ضلمني بع�ضهم 

البع�س بل ومع 

خرين. االآ
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املنظمة  فى  التنفيذية  جهزة  الأ ت�سري  بحيث  القانون  تطبيق  فى  الدولية  للمنظمة 

منوطة بتطبيق القانون ولو عن طريق القوة فى الظروف ال�ستتثنائية. 

وعند هذه النقطة ي�ستحيل جتنب التاأكيد على معنى العدالة. وكان من املاأمول 

اأن تتخطى الب�رشية معنى العدالة القائم على املعاملة باملثل وبالطبع كان يجب اأن 

تتخطى املعنى الن�سبى للعدالة والذى ي�رشعن تعدد املرجعيات وت�ساربها وهو ما 

خالقيات املجردة  ي�ستحيل اأن يقوم به اأى نظام. العدالة يجب اأن تتاأ�س�س على الأ

خالقية امل�سرتكة واملتجاوزة اأو العابرة  وذات الطبيعة العاملية اأو على املورايث الأ

اأن  العدالة يجب  ين�ساأ خالف حول معنى  للثقافات..وفى حالت معينة وعندما 

غلبية �سكان العامل من خالل املوؤ�س�سة التى تلعب دور برملان العامل: وهى  يرتك لأ

اأو  القانون  تطبيق  يرتك  واأن  املعنى  هذا  حتدد  اأن  املتحدة  مم  لالأ العامة  اجلمعية 

اأو  ميثاقها  وجتديد  تاأ�سي�سها  اإعادة  بعد  الدولية  العدل  ملحكمة  امل�سرتكة  املرجعية 

�سا�سية.  لئحتها الأ

اأ�سل  �سالمى  الإ ال�سالم  م�رشوع  ي�رشح  اأن  يجب  اأي�سا  النقطة  هذه  وعند 

وقويا  حا�سما  نقدا  يوجه  واأن  الغربى  والعامل  �سالمى  الإ العامل  بني  اخلالف 

بحتمية �سدام  الدعاء  راأ�سها  هذا اخلالف وعلى  تزور طبيعة  التى  لالدعاءات 

احل�سارات واإرجاع هذا ال�رشاع لتفوق احل�سارة الليربالية الغربية على الثقافة 

�سالمية اأو غريها من ثقافات العامل. العربية الإ

اأ�سل امل�سكلة ل عالقة له باخلالف اأو التباين بني الثقافات الكربى فى العامل. 

فالواقع اأن امل�سرتكات واملواريث العابرة للثقافات اأو�سع واأعمق مبا ل يقا�س مع 

�سالمى  اخلالف والتباين بينها. اأ�سل اخلالف يكمن بكل ب�ساطة فى �سعور العامل الإ

املربر بالظلم واإ�رشاره على رد الظلم الدوىل. وتبني الق�سية الفل�سطينية جذور 

وطبيعة هذا الظلم ال�سيا�سى. 

اإذ تف�سح هذه الق�سية حقيقة اأن النظام الدوىل الراهن والذى ن�ساأ بعد احلرب 

وخان  بل  )امليثاق(  القانون  حكم  مبداأ  وهو  مبادئة  اأهم  خان  قد  الثانية  العاملية 

فيما  التوراتية  الق�س�س  مبرجعية  اأقر  عندما  والتنوير  احلداثة  مبادىء  اأهم  اأحد 

على  اإ�رشائيل  قيام  و�رشعن  فل�سطني  اأر�س  فى  حقية  الأ حول  باخلالف  يتعلق 

اأ�سا�س هذه املرجعية دون اأن ين�س على ذلك �رشاحة. ومت اأ�سواأ اخرتاق لقواعد 

بالقوة  �سليني  الأ فل�سطني  �سكان  اإ�رشائيل من طرد  واملنطق عندما متكنت  العدل 

لجئني  اإىل  وحتويلهم  ال�سكان  هوؤلء  وممتلكات  اأرا�سى  وم�سادرة  رهاب  والإ

بينما ال ميكن 

نزع �ضرعية 

الن�ضال 

واملقاومة من 

اأجل العدالة 

ولو بحروب 

التحرير, فاإن 

احلرب بحد 

�ضالم  ذاتها يف االإ

هى اختيار تال 

وقابل للتاأجيل 

بل وللتجميد 

كذلك ما اإن 

يتم اإقرار 

العدالة وحتقيق 

ال�ضالم.
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ن�سانية. اإن �سيا�سات القوة مبا فى ذلك ال�سيا�سات  حمرومني من اأب�سط احلقوق الإ

التق�سيم  قرار  جتاهل  من  حتى  ومكنتها  اإ�رشائيل  قوت  التى   والدولية  مريكية  الأ

رقم 181 وجتاوز خطوطه كانت تعتمد فى نهاية املطاف على ادعاءات التفوق 

امل�سيحية واملذهب  اليهودى وامتداداته فى  الدين  وعلى مرجعية دين معني وهو 

الربوت�ستانتى حتديدا.

اإن اأ�سل اخلالف الذى تو�سع لي�سمل كل �سىء تقريبا فى ال�سيا�سات الدولية فى 

�سل اإىل تراث ال�ستعمار الغربى الطويل ثم اإىل هذه اخلطيئة  املنطقة يعود فى الأ

�سلية فى قرارات املنظمة الدولية وفى ال�سيا�سات الفعلية التى انتهجتها الدول  الأ

الكربى نحو ق�سية احلرية والعدالة فى العامل الثالث عموما وفى منطقتنا العربية 

�سالمية على وجه اخل�سو�س. امل�ساألة اإذًا �سيا�سية ولكن لها جذورها فى مفهوم  الإ

خالق وفى روؤية معينة للمرجعية هى بنهاية املطاف مرجعية دين واحد  معني لالأ

اأو تف�سري واحد لدين واحد. 

وما  اخلطري  اخللل  هذا  �سالمى  الإ ال�سالم  م�رشوع  يرف�س  اأن  البديهى  من 

ترتب عليه من اأخطاء جوهرية فى بنية ال�سيا�سة ومفهوم املرجعية الدولية. 

وبينما  م�سرتكة.  مرجعية  اإىل  العودة  هو  خالف  اأى  ت�سوية  فى  �سل  فالأ

توفر املواريث امل�سرتكة للب�رشية بع�س اأ�س�س وركائز هذه املرجعية فاإن القانون 

ويجرم  را�سى  الأ لكت�ساب  للقوة  اللجوء  يحرم  الذى  احلديث  الدوىل  الو�سعى 

ثقافاتهم  من  يجردهم  اأو  معاملتهم  اإ�ساءة  اأو  �سلية  الأ اأوطانهم  من  ال�سكان  طرد 

�سالم كدين وثقافة. واملرجعية ال�سليمة هنا  ويغت�سب ممتلكاتهم مقبول متاما من الإ

ربعة وهى مواثيق و�سعية واإن كانت ت�ستند اإىل مواريث  هى مواثيق جنيف الأ

فى  والثقافية  خالقية  الأ النظم  اأكرثية  فى  متجذرة  تكون  وقد  للب�رشية  م�سرتكة 

العامل.

القوة  ا�ستخدام  اأي�سا  يدين  ولكنه  رهاب  الإ �سالمى  الإ ال�سالم  م�رشوع  يدين 

وفر�س مرجعية دينية اأو �سيا�سية وحيدة لنظام ثقافى وحيد ملجرد امتالكه لنا�سية 

وا�ستمرار  �سليني  الأ �سكانها  فل�سطني وطرد  احتالل  كان  واإن  الع�سكرية.  القوة 

للجمعية   194 للقرار  وفقا  والتعوي�س  العودة  فى  حقوقهم  اأب�سط  من  حرمانهم 

�سلية فهو مل يكن اخلطاأ الوحيد.  مم املتحدة هو اخلطيئة الأ العامة لالأ

�سالمى دون اأن يتطرق للتفا�سيل ال�سيا�سية  يجب اأن ي�رشح م�رشوع ال�سالم الإ

خطاء اأو النتهاكات اجل�سيمة التى ارتكبتها �سيا�سات الهيمنة الغربية بدءا  �سل�سلة الأ
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اإعادة ال�ستعمار فى �سكل الحتالل  الغربى احلديث و�سول اىل  من ال�ستعمار 

جنلو اأمريكى للعراق وتربير �سيا�سات وقرارات ظاملة باأى مقيا�س وتعد خرقا  الأ

من الذى يجب اأن يكون اجلهاز  مم املتحدة �سدرت من جمل�س الأ �رشيحا مليثاق الأ

الذى يطبق امليثاق ويحمى تطبيقة و�سول لل�سالم العاملى. 

�سلية يجب اأن يطلب م�رشوع  ومع �سدة ال�سعور بالظلم الكامن فى اخلطيئة الأ

�سالمى البدء فى ت�سحيح اأو�ساع املنطقة التى متتلئ فى الوقت احلاىل  ال�سالم الإ

�سالمية املعروفة  بجميع �سور العنف وم�سادره. لقد �سارت املنطقة العربية والإ

و�سط املحك الرئي�س لل�سالم فى العامل. وهى قد حت�سم لي�س  دوليا با�سم ال�رشق الأ

فقط م�سري احلرب وال�سالم بل م�سري الب�رشية. وفى الوقت الراهن يكاد يجمع 

من  ابتداًء  الو�سطى  الع�سور  اإىل  بالعودة  مهدد  العامل  اأن  على  الكبار  املفكرون 

مريكى  جمود واأخطاء ال�سيا�سة الدولية فى هذه املنطقة. اإن منوذج الحتالل الأ

كبري  بو�سوح  املعنى  هذا  وتثبت  جت�سد  التى  والعرب  الدرو�س  من  �سار  للعراق 

فى اآذان العامل كله. ويجب اأن يفهم العامل اأن امل�سكلة مل تبداأ بالحتالل واإمنا هى 

الدول  التمادى فى عقاب  الدولية وفى  العدالة  لية  الق�سدى لآ التعطيل  كامنة فى 

الدور  اإىل  اأي�سا  العامل  نظر  نلفت  اأن  املهم  من  �سار  وقد  العربية.  والزعامات 

اإنتاج  فى  املتحدة  الوليات  عليه  تهيمن  الذى  الدوىل  النظام  لعبه  الذى  املذهل 

ال�ستبداد  �سيوع  واإىل  النهاية  فى  والحتالل  العدوان  اإىل  قادت  التى  الظروف 

والف�ساد فى العراق قبل وبعد الحتالل. ويجب اأن ن�سري هنا اإىل الدور الذى لعبته 

العقوبات الدولية �سد العراق والتى تعد اأطول واأق�سى منظومة عقوبات طبقت فى 

تاريخ العالقات الدولية.

�سالمى  الإ ال�سالم  م�رشوع  وثيقة  تعرتف  اأن  هنا  املنا�سب  من  يكون  ورمبا 

خطاء الكبرية القادمة من املنطقة والتى �ساهمت فى تعقيد �سيا�ساتها وقادتها اإىل  بالأ

و�ساع ال�سعبة واملتفجرة بالعنف فيها. اإن بع�س م�سادر اخلطاأ والنحراف  الأ

الف�ساد  اأدنى �سك. فال�ستبداد و�سيوع  تنبع من داخلها دون  املنطقة  �سيا�سات  فى 

اأيديولوجيات حتبذ العنف وتف�سله على التفاو�س من اأجل احلل ال�سلمى  وتواجد 

لل�رشاعات و�سيوع تيارات ثقافية بع�سها ينطلق من تف�سريات متطرفة وتع�سبية 

رهاب كو�سيلة للو�سول اإىل احلكم اأو لت�سوية نزاعات دولية  �سالم ت�رشعن الإ لالإ

الدولية  ال�سيا�سات  تعقيد  �ساعفت  التى  العوامل  من  جميعا  هى  واإقليمية  وحملية 

وال�رشاعات  ال�سغوط  من  �سل�سلة  حتت  املنطقة  ترنح  اإىل  وقادت  قليمية  والإ

يدين م�ضروع 

ال�ضالم 

�ضالمي  االإ

ا�ضتخدام 

القوة وفر�س 

مرجعية دينية 

اأو �ضيا�ضية 

وحيدة لنظام 

ثقايف ميتلك 

نا�ضية القوة 

الع�ضكرية. 

ويجب البدء 

يف ت�ضحيح 

اأو�ضاع املنطقة 

العربية املليئة 

ب�ضور العنف 

رهاب. واالإ
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والحتقانات اخلطرية.

خطاء التى جاءت من  يجب اأن تعرتف وثيقة م�رشوع ال�سالم باأن كثريا من الأ

فعال الت�سعيدية التى تعقدت  فعال وردود الأ داخل املنطقة قادت اإىل �سل�سلة من الأ

ميكن  يعد  مل  التى  التع�سبية  وامليول  واحل�سا�سيات  امل�ساعر  من  م�ستعلة  كتلة  فى 

ن�سبتها لطرف دون طرف واأعطت للمتطرفني فى خمتلف املع�سكرات املت�سارعة 

فى املنطقة �سوتا ومكنة اأعلى بكثري مما هو متاح للمعتدلني واحلكماء.

�سالمى  وجنبا اإىل جنب مع هذا العرتاف يجب اأن ي�رشح م�رشوع ال�سالم الإ

تلك امليكانيكية العجيبة التى قادت اإىل حتويل نزاع �سيا�سى يدور حول معنى العدالة 

خالقية  الأ املرجعيات  بني  �سدام  اأو  ثقافى”  “�سدام  اأو  خالف  اإىل  ومرجعيتها 

والثقافية. كما يجب اأن ي�رشح هذا امل�رشوع كيف قادت ال�سيا�سات الدولية الظاملة 

اأمانة  اإننا نن�سب بكل  تى من املنطقة.  واخلاطئة اىل تكري�س التطرف والعنف الآ

اىل  ال�سابة  جيال  الأ من  مهم  قطاع  حتول  والنزيه  العلمى  التجرد  من  وبروح 

الرهاب واىل تطوير ايديولوجيات تع�سبية اىل ال�سعور الطاغى واملربر بالظلم 

نظمة الدولية واملحلية عن نيل العدالة.  وبعجز الأ

�سا�سية للعنف فى املنطقة تعود اىل النظام الدوىل ككل  ورغم اأن امل�سئولية الأ

اأن  �سالمى يجب  الإ ال�سالم  فاإن م�رشوع  املتحدة ب�سورة خا�سة  الوليات  واىل 

املنطقة  بناء  عادة  لإ مواتية  �سيا�سات  ل�سياغة  جديدة  لبداية  خالقة  اأفكارًا  يطرح 

من اإليها. وا�ستعادة ال�سالم والأ

اإن امل�ساألة احلا�سمة هنا هى اأن امل�سلمني يف�سلون من حيث املبداأ ت�سوية النزاعات 

وال�رشاعات ب�سورة �سلمية. وميكن لهذا املبداأ اأن يطبق فى اأي وقت. وبينما ل 

ميكن نزع �رشعية املقاومة والن�سال من اأجل العدالة ولو بحروب التحرير فاإن 

احلرب بذاتها اإ�سالميا هى اختيار تال وقابل للتاأجيل بل وقابل للتجميد ما اأن يتم 

اإقرار معنى العدالة وفتح فر�سة حقيقية للتفاو�س اجلاد من اأجل ال�سالم العادل. 

اإن م�رشوع ال�سالم الذى نقرتحه هو م�رشوع لل�سالم العاملى. غري اأنه ل ميكن 

ول اأن �سالم العامل �سار  اأن يتجنب طرح م�رشوع لل�سالم فى املنطقة ل�سبني: الأ

جحاف بحقوق  يرتهن اىل حد كبري ب�سالم املنطقة، والثاين: ا�ستمرار الظلم والإ

اأن يقود اىل �سالم  الفل�سطينى والعراقى ل ميكن  ال�سعبني  ال�سعوب وعلى راأ�سها 

حقيقى فى املنطقة. 

�سا�سية التى  فكار الأ �سالمى ميكن بب�ساطة اأن يتبنى الأ اإن م�رشوع ال�سالم الإ

يف م�ضروع 

ال�ضالم 

�ضالمي حتتل  االإ

ق�ضايا من 

مثل: القانون 

الدويل, العدالة 

الدولية, 

والق�ضاء على 

الفقر مكانا 

بارزا ما دامت 

هذه املبادئ 

متجذرة 

يف املفهوم 

�ضالمي ويف  االإ

ن�ضاين  رث االإ االإ

امل�ضرتك.
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طرحها النظام العربى من خالل اجلامعة العربية وموؤمترات القمة وهى تقوم فى 

�سا�سية  الأ املبادىء  وتنطلق من  والدميومة  والعدالة  ال�سمول  معنى  اجلوهر على 

�رشائيلى.  ال�سابقة ب�ساأن ال�رشاع العربى الإ مم املتحدة وعلى قراراتها  مليثاق الأ

تقوم على جتنب  امل�ساومة  هذه  اأن  طاملا  املبادىء  هذه  على  للم�ساومة  ول جمال 

معنى العدالة وال�رشعية الدولية: اأى على معنى القانون الدوىل ومبداأ حكم القانون 

وحتتكم اىل القوة الغا�سمة.

�سالمى املقرتح. ول  حتتل ق�سية الفقر مكانة مركزية فى م�رشوع ال�سالم الإ

نحتاجه  وما  الفقر.  على  للق�ساء  �سالم  الإ اأفردها  التى  همية  الأ ي�ساح  لإ نحتاج 

هو بيان للعامل باأن الق�ساء على الفقر يرتبط دينيا وعلميا مبا ن�سميه اليوم التنمية 

�رشار بالعقل، والعك�س �سحيح مبعنى اأن تنمية العقل  الب�رشية. فالفقر ينتهى اإىل الإ

التى يجب  الق�سية  الفقر.  للقطيعة مع  ال�سحيح  املدخل  الفذة هو  واطالق قدراته 

الدولية واإمنا تطوير  املعونات  لي�ست  �سالمى  الإ ال�سالم  اأن يركز عليها م�رشوع 

النظام الدوىل لتمكني ال�سعوب الفقرية من الق�ساء على الفقر بنف�سها وبدعم املجتمع 

الدوىل عرب �سيا�سات وتدابري ترتكز قبل كل �سىء على امل�ساركة وحت�سني التنظيم 

الجتماعى ون�رش املدار�س وت�سجيل حكمة ال�سعوب وابداعاتها املتميزة بني اأجيالها 

ال�سحيح  املدخل  لي�ست  الهجرة  باأن  النا�س  واإقناع  ال�سحية  اخلدمة  ون�رش  ال�سابة 

نهاء الفقر كحالة جمتمعية واإ�ساعة ال�سعور بالقتدار وتنمية القدرات املهنية وبناء  لإ

بقدرات  الوعى  وترقية  م�ستمرة  ب�سورة  وحت�سينها  الب�رشية  للتنمية  �سليمة  نظم 

اجل�سد الب�رشى وتنمية هذه القدرات عرب الريا�سات اجل�سدية والروحية.

عند هذا احلد تنبثق اأ�سئلة اإجرائية كثرية مثل: من ي�سوغ وثيقة هذا امل�رشوع؟ 

من يطرحه فى املعرتك ال�سيا�سى الدوىل؟ من يقوم باحلوار مع غرينا من ال�سعوب 

واملجتمعات با�سم الوثيقة؟ كيف ميكن اأن نعطى هذه الوثيقة وزنا يغرى املجتمع 

قليمى على  الدوىل بجديتها واأهميتها فى الدفع لو�سع ال�سلم الدوىل وفى النطاق الإ

ولويات؟. قمة الأ

�سئلة. وهناك اإعاقات كثرية تقف اأمام طرح هذا  ل منلك اإجابة على هذه الأ

امل�رشوع. 

كبري  تدفق  على  ي�ستند  اأن  يجب  كان  اإ�سالمى  �سالم  مل�رشوع  وثيقة  ف�سياغة 

�سالم بدءا من الفقه وو�سول اىل الفل�سفة مرورا باملعارف العلمية  من اأدبيات الإ

والجنازات الفكرية. ويعلم اجلميع اأن ق�سية ال�سالم الدوىل مل تلفت نظر فقهاوؤنا 

كان من املاأمول 

اأن تتخطى 

الب�ضرية معنى 

العدالة القائم 

على املعاملة 

باملثل وكذلك 

يجب اأن تتخطى 

املعنى الن�ضبي 

للعدالة والذي 

ي�ضرعن تعدد 

املرجعيات 

وت�ضاربها. 

ويجب اأن تتاأ�ض�س 

العدالة على 

خالقيات  االأ

رث  املجردة واالإ

ن�ضاين  االإ

امل�ضرتك 

والعابر 

للثقافات.
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دبيات فى خمتلف �رشوب الفكر والعمل  نتاج تيار قوى من الأ املحدثون مبا يكفى لإ

ن�سانيات والعلوم الجتماعية. وخالل ن�سف القرن املا�سى  العقلى فى جمال الإ

ان�رشفت جهود الفقهاء املحرتفني والهواة لتربير اجلهاد باأكرث كثريا من الدعوة 

�سارة اىل  لل�سالم العاملى وال�سالم العادل فى منطقتنا. وقد ف�رشنا هذه احلقيقة بالإ

اأنهم- اأى الفقهاء- هم قبل كل �سىء قادة فكريون ومنظرون للمجتمع واختياراته 

الدينى. وهذا هو ما يحدث  الفقه  التى ميلكونها وهى  الفكرية  با�ستعمال الرت�سانة 

فعليا من جانب قادة الديانة امل�سيحية فى احلالت والبالد امل�ستبكة فعال فى �رشاعات 

حالة  عن  �سىء  فى  يختلف  ل  ما  وهو  وال�سالفية  ال�رشبية  املنطقة  مثل  م�سريية 

الفقهاء امل�سلمني. ولدينا فى القادة الدينيني اليهود فى اإ�رشائيل منوذجا اأكرث اإيغال 

مبا ل يقا�س بالن�سبة لفقهاء امل�سلمني فى ت�سيي�س الدعوة الدينية. 

ورغم هذا التحفظ ل ميكن القول باأن فقهاء امل�سلمني املحدثني قد اأهملوا مبحث 

ال�سالم. ولدينا ع�رشات الكتب الر�سينة التى اأنتجتها عقول اإ�سالمية مهمة. وبكل 

ن الغ�سب ميالأ �سدور العرب  اأ�سف مل حتظ هذه الكتابات بالهتمام الالزم نظرا لأ

وامل�سلمني بحيث اجتهت اأجيالهم ال�سابة اىل دعوة اجلهاد الع�سكرى وان�رشفت عن 

منظرى اأو فقهاء ال�سالم مثل الدكتور م�سطفى ال�سباعى.

فقهاء  فيها  اجتهد  التى  الفقهية  دبيات  الأ هذه  اأهمية  فرغم  اأخرى  ناحية  ومن 

�سالمى عملية اأكرب واأعقد من  م�سلمون كبار فاإن �سياغة وثيقة مل�رشوع ال�سالم الإ

مر ملعرفة متعمقة فى القانون الدوىل وفل�سفته  قدرات الفقهاء وحدهم. اإذ يحتاج الأ

لقدرات  مر  الأ يحتاج  كما  املتباينة.  وتطبيقاته  و�سعفه  قوته  واأوجه  ومنطلقاته 

ال�سالم  مل�رشوع  وثيقة  �سياغة  اأن  اأى  والقت�ساد.  والجتماع  ال�سيا�سة  علماء 

ن�سانيات  والإ القانون  وعلماء  الفقهاء  من  اأطقم  مهمة  تكون  اأن  يجب  �سالمى  الإ

وعلماء املجتمع والقت�ساد وال�سيا�سة ف�سال بالطبع عن �رشورات ح�سن ال�سياغة 

دباء واحلكماء نا�سيتها. التى ميلك الأ

العلماء واملفكرين والفقهاء وزنا وثقال معنويا ورمزيا  اأن مينح هوؤلء  يجب 

�سالمى بحيث يجتمع حولهم قطاع �سعبي وا�سع فتاأخذ به جمموعة  كبريا فى العامل الإ

من القيادات ال�سيا�سية العربية اىل املجتمع الدوىل للحوار والتفاو�س حوله.

بنموذج  يغرى  قد  الدينى  بعده  له  �سالم  م�رشوع  حول  ال�سيا�سية  املفاو�سة 

الدينني  القادة  لجتماع  دعت  عندما  املتحدة  مم  الأ به  اأخذت  متاما  اآخر  عملياتى 

من اأجل الغر�س نف�سه. وميكن بدورنا اأن ندفع امل�رشوع فى اجتاه ل ر�سمى باأن 
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ندعو باأنف�سنا لجتماع للقادة الدينيني فى العامل ملناق�سة وثيقة هذا امل�رشوع.

اأو  زهر  باأن تدعو موؤ�س�سة دينية حمرتمة مثل الأ الفكرة  اأن نطور  بل ميكننا 

�سالمى  الإ املوؤمتر  منظمة  مثل  �سالمى  الإ الحتاد  معنى  على  تقوم  دولية  منظمة 

النظم  وخمتلف  والعقائد  ديان  الأ خمتلف  من  الدينيني  للقادة  دائم  موؤمتر  قامة  لإ

الثقافية ملناق�سة ومتابعة هذا امل�رشوع والعمل من اأجل تطبيقه ب�سورة دائمة.

فكار حول دعوتنا مل�رشوع �سالم اإ�سالمى. وهى دعوة ناق�سة  هذه بع�س الأ

ن�سعها بني اأيدى الراأى العام وقادة الفكر وتيجان الفقه ملناق�ستها وتطويرها لعلها 

�سالم وتبعد عن امل�سلمني �سبح النطباع بالعنف  تنطلق فتدفع العامل لفهم وتقدير الإ

الذى تكر�سه تنظيمات عنفوية مثل القاعدة وال�سلفية اجلهادية وغريها.

والله اأعلم.

     د. محمد السيد سعيد

        

ال�ضالم ممار�ضة 

ن�ضالية ولي�س 

جمرد حالة من 

بني حاالت, 

كما اأنه ا�ضتنقاذ 

للعقلي من 

الواقع الالعقلي 

الذي نعاي�ضه.
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“ اأجوع مع اجلائعني؛ فذلك هو �رشط املعرفة
واألتحف املنايف، فذلك هو �رشط احلريــة”

هادي العلوي       

قال ذات يوم جربان خليل جربان. واإىل هذا  بالدم!!، هكذا  يكتب  يكتب باحلرب كمن  لي�س من 

الن�سق من الكتابة تندرج كتابات الراحل هادي العلوي )1932-1998(؛ فف�سال عن كونه موؤرخا 

�سالميات وباحثا يف الفل�سفة وعامل لغويات، كان العلوي منا�سال �سيا�سيا مناه�سا لكل ما هو �سائد  لالإ

معار�سا ي�ساريا، �سويف ال�سمت والنزعة ل ميلك �سيئا ول ميلكه �سيء. متادى يف الرف�س والحتجاج، 

ندر بني اأقرانه، يعي�س يف وطنه ووطنه منفاه، يغرتب �رشقا وغربا  واحلداد كذلك، فكان النموذج الأ

من ال�سني اإىل الوليات املتحدة، بيد اأن قلبه كان معلقا دائما باأ�سوار بغداد. بغداد ما اأجملها من كلمة 

تقال وما اأق�ساه من واقع يعا�س!!.

فما اإن ي�ستح�رش املرء ا�سم العلوي، حتى يتبادر اإىل الذهن اآلم واأوجاع ع�رشات املثقفني العراقيني 

نظرات  خلف  توارت  وقد  ال�سواد”  و“اأر�س  اخلري”  “دجلة  وغادروا  ديارهم  من  اأخرجوا  الذين 

الوداع. مي�سي العلوي باحثا عن ماأوى بعد اأن لفظته اأر�س العراق، كما لو كان يتيما، ينتظر طويال 

بورتريه

هادي العلوي..

مثقف يْعِدُل اأمًة!!

        د.محمد حلمي عبدالوهاب *

 * مدير حترير رواق عربي.



رواق عربي

�0

العدد 44

زقة جتده قابعا بال حراك، مرتعا  اأبواب ال�سفارات، تنطبع مالحمه فوق الطرقات، خلف الأ اأمام 

�سى حيث الوطن م�ستباح، اإىل اأن ا�ستقر به احلال يف �ساحية دمر املتوا�سعة بدم�سق. بالأ

انحاز العلوي اإىل الفقراء وال�سعفاء، وكان يكره املظاهر الربجوازية وما ي�ساحبها من اأخالق 

املهادنة والنفاق. ومتادى يف رف�سه هذا لدرجة اأنه كان ياأمت باإبراهيم بن اأدهم يف رف�س الذهاب 

اإىل الولئم واملنا�سبات، كما رف�س م�سافحة امللك في�سل الثاين اإبان حفلة املتفوقني من كلية التجارة 

قبل.وعلى  املعري من  نباتيا، كما كان  ال�سبعينيات، �سار  ببغداد عام 1954. ومنذ  والقت�ساد 

على  يجب  اأنه  العلوي  يرى  ر�س،  الأ �سعة  زد   .. وام�س  كلمة  قل  قال:  الذي  اأدوني�س  عك�س 

املثقف اأن يقول كلمته دون اأن مي�سي، بل ينا�سل من اأجلها ويف �سبيلها. ودعا، يف �سياق تكري�س 

وتاأ�سيل مفهوم املعار�سة، اإىل مقاطعة ال�سلطة واأربابها الذين ميثلون يف راأيه “عماد الظلم” و “اأ�س 

الف�ساد”.

منذ تخرجه، �ساهم العلوي يف احلركة الوطنية العراقية؛ منفتحا على الفكر املارك�سي. ويف منت�سف 

ال�سبعينيات، اأُخرج من العراق ق�رشا اإىل ال�سني، ومل يعد اإليه حتى مات!!. وب�سبب بقائه يف ال�سني 

املوؤكدة حلقوق  القيم  للكثري من  ن�سانية وحامال  الإ بالنزعة  ال�رشق مفعم  باأن تراث  اآمن  مدة طويلة، 

وىل ترتكز على مبداأ “غريزة الربح  ن�سان، مفرقا بني كل من الثقافة الغربية، والثقافة احلديثة. فالأ الإ

بادية وهمجية الرومان، اأي اأنها غري  غريق الإ والتملك اخلا�س”، والذي تكمن جذوره يف همجية الإ

موؤن�سنة، ومن ثم، تغذي التيار ال�ساعي اإىل الهيمنة على العامل يف دوائر القرار الغربية.

ويف املقابل، ثمة تيار اآخر يف الثقافة الغربية اأي�سا يناق�س هذا التيار، وهو الثقافة احلديثة، والتي 

ت�ستمل على م�سادر متنوعة،  بل  لي�ست غربية خال�سة،  العامة  بنيتها  اأن  اإل  بالغرب،  ن�ساأتها  رغم 

وربيني يف اأواخر الع�سور الو�سطى وبداية ع�رش النه�سة،  حرار الأ كالر�سدية الالتينية، وفل�سفة الأ

حالم ال�سخ�سية باملجد،  والفكر العربي املروحن. داعيا املثقفني اإىل ا�ستقاللهم عن املال والوجاهة والأ

واأن  احل�سية،  واملطالب  اللذائذية  فيها عن  ويتجردوا  الدين  اأهل  بروحانية متيزهم عن  يتمتعوا  واأن 

يدافعوا عن امل�ست�سعفني من كل جن�س ودين. فقد عانى اآلم الفقر واجلوع مع والدته، مما غر�س يف 

غنياء ولدولتهم.   وعيه منذ ال�سغر كرها متناميا لالأ

ن�ضان يف تراث العلوي حقوق االإ

اأثرت البيئة التي ن�ساأ فيها العلوي اأثرا كبريا يف حتديد توجهاته وميوله. فقد ولد يف منطقة “كرادة 

مرمي” والتي تتميز بالفقر املدقع لدرجة اأن اأ�سبح فيها الفجل م�سدرا للتجارة!!، ودخل عامل الثقافة 

والفكر من مكان من�سي وبيئة اجتماعية مهم�سة ي�سدق فيها قول اأجنلز، فيما ي�سري العلوي، “فالحني 

م�ستقرين لكنهم يف حالة انحطاط”. و�ستان بني هذه البيئة وبني ما و�سل اإليه العلوي من مكانة فكرية 

هادي العلوي.. مثقف يعدل اأمة!!
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دفعت الفيل�سوف الفرن�سي جاك بريك اإىل اعتباره واحدا من اأخطر ع�رشة مفكرين يف القرن الع�رشين، 

وا�سعا اإياه يف موازاة �سارتر وفوكو ورا�سل ...اإلخ. 

تعرف العلوي يف �سباه على ملمحني رئي�سني وهما: مالمح البوؤ�س التي انطبعت على وجه والدته، 

�سدمة  اإىل  اأو�سلته  امل�سادر  هذه  اأن  بيد  �سيلة.  الأ �سالمية  الإ بامل�سادر  املليئة  ال�سخمة  جده  ومكتبة 

�سالم يبيح التملك العام وي�سمح، ح�سب راأيه، بتق�سيم النا�س اإىل: مالك ومملوك،  مبكرة، وهي اأن الإ

خادم وخمدوم. ورمبا ب�سبب هذه ال�سدمة مثلت كتابات العلوي �سدمة للقارئ العربي ملا ت�سمنته من 

كتاباته،  ن�سان يف  الإ العلوي بحقوق  اهتم  ب�سببها  واأي�سا، رمبا  ال�سائد واملاألوف.  حتد وخروج عن 

والتي ميكن اخت�سارها يف النقاط التالية:

اأوال: مناه�ضة التعذيب 

�سالم”، عر�س العلوي ل�سور من التعذيب املرتبط بال�ستبداد  يف كتابه “من تاريخ التعذيب يف الإ

يتعلق  ما  منها  �سديدة  لنتقادات  العلوي  تعر�س  �سدوره،  وفور  اخل�سو�س.  وجه  على  ال�سيا�سي 

�سالم ولي�س بتاريخ امل�سلمني، كما اتهمه الي�سار العراقي  بعنوان الكتاب نف�سه، لقرتان التعذيب فيه بالإ

�سالم فيما اأكد اأن درا�سته هذه اإمنا جتري يف خط التعامل امل�ستقل مع تاريخنا ال�سيا�سي  بالت�سنيع على الإ

بعيدا عن ثنائية الولء والعداء. والواقع، اأن هذا الكتاب جلب عليه �سخط ال�سلفيني وبع�س املارك�سيني 

من  املتع�سبني  اأ�سخط   مما  امل�رشق  اجلانب  وهذا  التعذيب  �سد  الفقهاء  موقف  فيه  عر�س  نه  لأ معا، 

املارك�سيني على حد تعبريه.

اأن  اأكد على  �سالم، حيث  الإ التعذيب يف  لتاريخ  ترميزي  بعملية م�سح  هذا  كتابه  العلوي يف  قام 

�سباب �سيا�سية ودينية اإ�سافة اإىل اأ�سباب اأخرى تتعلق بالرغبة يف احل�سول على العرتاف  التعذيب مت لأ

اأو اجلباية. موؤكدا اأن الدولة هي امل�سدر الرئي�س للتعذيب، واأن عامة النا�س هم �سحاياه. كما عر�س 

و�سال و�سلخ اجللود وحرق وتعطي�س وقر�س اللحم وقلع  لفنون التعذيب من �رشب وجلد وتقطيع الأ

ظافر والتعذيب اجلن�سي...اإلخ.  الأ

ويف الق�سم الثاين من كتابه، عر�س العلوي للمقرتبات الدينية للتعذيب، موؤكدا اأنه اأحد اأ�سكال القمع 

الجتماعي الذي ت�سلطه الطبقات على بع�سها البع�س، واأنه حمكوم بنف�س الدوافع التي تدعو اإىل القمع 

�سالم  واأن اأ�سكاله وو�سائله تتعدد تبعا للظروف والهيئات التي متار�سه. ومن خ�سائ�س التعذيب يف الإ

اأنه لي�س ممار�سة انعزالية واإمنا يتميز باإطاريته الناجمة عن العالقة بالدين. ما جعله يت�ساءل: هل �سدر 

اجلالدون امل�سلمون يف اقرتافاتهم عن م�سلك ديني؟! اأم ل. مبينا قمعية ال�سخ�سية الدينية والتي ترتهن 

بادة اجلماعية-عقيدة العذاب  بوعائها ال�سيكولوجي املتقوم باملكونات الثالثة: نزعة القربنة– عقيدة الإ

خروي.   الأ

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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اإ�سالمي وم�سيحي وهما احلجاج وهتلر،  مقارنة بني منوذجني  العلوي على عقد  كما حر�س 

ن�سان وحقوقه، واأنه  موؤكدا اأن كليهما مل يقدم للب�رشية اأي م�ساهمة ح�سارية واأن اجلالد معاد لالإ

الفائدة  فما  ن�سانية،  الإ الكرامة  اأهدروا  الذين  ولئك  لأ مدنية  منجزات  اأية  عن  للحديث  جمال  ل 

من اأن يبني الطاغية ال�سدود ويقيم امل�سانع فيما هو ي�سلب مواطنيه من اأغلى ما ميلكون: حريتهم 

ن�سانية!!.  الإ

ثانيا: نقد اال�ضتبداد

�سالم ال�سيا�سي، اأكد العلوي اأن اخل�سوع ملبداأ القدا�سة يف فهم تاريخنا  يف كتابه ف�سول من تاريخ الإ

قد حال دون فهمه واأخلى ال�ساحة اأمام امل�ست�رشقني كي يبحثوه وفق اأهوائهم. ومن ثم، تعر�س لدرا�سة 

اخلالفة وا�ستبداد اخللفاء مبينا دور معاوية يف حتويلها اإىل ملك ع�سو�س كا�سفا عن الهوة ال�سحيقة التي 

موية والعبا�سية.  خالق وال�سيا�سة يف عهدي الدولة الأ حدثت ما بني الأ

حداث الدينية، بح�سب العلوي، ميال تقليديا نحو التعاي�س مع ال�سلطة. وهو يرد  ي�سجل موؤ�رش الأ

ا�ستبداد احلاكم وت�سلطه اإىل امتالكه ال�سلطتني: الدينية والزمنية/ال�سيا�سية معا. عار�سا ملجموعتني من 

ذعان ل�سالح امل�ستبد، فيما حتر�س ثانيتهما على  حاديث املتداولة تر�سخ اأولهما ملفهوم الطاعة والإ الأ

مناه�سة ومقاومة ال�ستبداد والوقوف يف وجه الطاغية حتى ال�ست�سهاد. عار�سا لف�ساد حا�سية ال�سلطة 

اأنها ابتعدت عن اجلماهري التي ا�ستعبدتها وجعلت منها وقودا ت�ستخدمه يف �رشاعاتها التي ل  وكيف 

تنتهي. 

ثالثا: حقوق املراأة 

خالل  من  �سالم  والإ اجلاهلية  يف  املراأة  و�سع  املراأة”،  عن  ف�سول   “ كتابه  يف  العلوي  تناول 

 احلريات واحلقوق وتفاوتها ما بني الع�رشين، ومقدار ما ح�سلت عليه الن�ساء من مكا�سب 
ّ

مو�سوعي

�سالم بالن�سبة اإىل اجلاهلية. م�ستعر�سا مواقف الفقهاء واملفكرين من ق�سايا  وما فقدته من حريات يف الإ

املبا�رش  بالتاأثري اجلاهلي  املحكوم  �سالم  الإ ما بني �سدر  ال�رشع  بها يف  املتعلقة  حكام  الأ املراأة وتطور 

بوي الذكوري املعقد.  �سالمي يف نظامه الأ والع�رش العبا�سي حيث اكتمل املجتمع الإ

كما اعتمد الدرا�سة املقارنة يف بع�س مفا�سله لكي يظهر امل�رشى الطبيعي والتاريخي لقوانني املراأة 

فكار املتعلقة بها. فقارن ما بني امل�رشوع الناجز لتحرر املراأة يف ال�سني ال�سيوعية،  �سالم والأ يف الإ

القدمية،  احل�سارات  يف  احلاكمة  الذكورية  خارج  تقف  الن�سوي  الن�سال  تاريخ  يف  بارزة  كمحطة 

يتعلق  للمراأة والعائلة وما  بالف�سول قامو�سا  الغربيني احلديثة. واأحلق  باحية اجلن�سانية حل�سارة  والإ

بهما من موؤلفه »املعجم العربي املعا�رش«.

هادي العلوي.. مثقف يعدل اأمة!!
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ن يتحول من جمرد رقم على الي�سار يف معادلة احلياة  لقد اأكد العلوي اأن املثقف الكوين موؤهل لأ

واحلراك ال�سيا�سي اإىل ظاهرة توؤثر ب�سورة اإيجابية يف الواقع املعا�س. واأن املثقف امللتزم الذي تغنى 

دباء،  به �سارتر من قبل موجود بيننا، واإن كان مبا ي�سبه الندرة، لكن املعا�رشة حجاب فيما يقول الأ

جيال القادمة دور العلوي ومواقفه الحتجاجية املناه�سة للت�سلط وال�ستبداد، ورمبا  ورمبا ت�ستلهم الأ

ن�سان، قيمًة ووجودا وا�ستقالل. واإىل اأن يتم  ن�ساين الرائع الذي يتمركز حول الإ ت�ستوعب تراثه الإ

ذلك فاإىل مقام اأبي احل�سن العلوي بدم�سق نهدي اأ�سمى املنى واأعبق التحيات.

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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امللف

تعقيدات حترير 

عالمي العربي الف�ضاء االإ

  مقدمة امللف/ د. حممد حلمي.

عالم العربي/ د.حممد ال�ضيد �ضعيد.  االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ

 انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني/ عبد اخلالق فاروق.

عالم ال�ضوري. عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا/ مركز االإ  االإ

عالم يف اجلزائر:التجاذب بني املهنة والت�ضريع/ د. ر�ضوان بوجمعة.  االإ
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و�سائل  راأ�سها  وعلى  املتقدمة،  الدول  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  فيه  تتعاظم  الذي  الوقت  يف 

الو�سائل  هذه  على  القيود  من  مزيد  فر�س  نحو  العربي  وطننا  يف  ال�ستبدادية  النظم  تنحو  عالم،  الإ

باختالف اأنواعها.

وي�سري التقرير ال�سنوي اخلام�س حول “حال احلريات ال�سحفية يف العامل العربي” اإىل اأن ال�رشاع 

بني القوى التي ت�سعى لتحرير ال�سحافة من القيود والقوى التي تعمل جاهدة على ا�ستمرار تكبيلها قد 

القوى  باأ�س  ا�ستداد  يتوازى  ن. حيث  الآ العام 2000 وحتى  منذ  اأعلى م�ستوياته  اأوجه وبلغ  و�سل 

عالم من القيود مع ات�ساع دائرة ت�سلط القوى احلاكمة يف العملية  ال�ساعية نحو حترير ال�سحافة والإ

ال�سيا�سية وميلها املفرط يف ا�ستخدام العنف �سد املدافعني عن حرية الراأي والتعبري.

عالميني وحرية الراأي والتعبري ب�سكل  والواقع، اأن ثمة تفاوتا كبريا بني م�ساحة احلرية املتاحة لالإ

عام. فثمة دول حتظى باأنظمة اإعالمية مفتوحة ن�سبيا كم�رش واملغرب ولبنان، بينا هناك دول ذات 

اأنظمة اإعالمية مغلقة ن�سبيا مثل ليبيا و�سوريا وتون�س، وبني هاتني املجموعتني ثمة دول عربية تتوزع 

ما بني اأنظمة اإعالمية مفتوحة ومغلقة/ حرة ومقيدة كدول اخلليج ب�سفة خا�سة.

القرار  يف  ال�سيا�سي  التدخل  يف  تتمثل  عامة  ب�سورة  العربي  عالم  الإ على  الرئي�سة  ال�سمة  لكن 

عالمي. فف�سال عن النتهاكات  عالمي اإ�سافة اإىل تدخل تيارات دينية مت�سددة يف حلبة ال�رشاع الإ الإ

بحرية  املتعلقة  التقارير  �سجلت  باملهنة،  ال�ستغال  من  منعهم  اأو  ال�سحفيني  بحب�س  املتعلقة  ال�سارخة 

يف  الن�رش  جرائم  قانون  اإ�سدار  مثل  من  النتهاكات  حالت  منو  معدل  يف  �سخمة  زيادة  عالم  الإ

م�رش ووقف ال�سحف واملحطات التليفزيونية وتعقيد اإجراءات احل�سول على تراخي�س اإعالمية.. 

اإلخ. واإن كانت ال�سحف امل�رشية امل�ستقلة قد اأ�سقطت موؤخرا الكثري من املحرمات وتخطت اخلطوط 

عالم العربي..  االإ

جدلية التعقيد والتحرير

م�ضر- �ضوريا- اجلزائر

مقدمة املل����ف
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منية والدينية والع�سكرية. غري اأن هذه اجل�سارة التي  احلمراء خا�سة موؤ�س�سة الرئا�سة واملوؤ�س�سات الأ

تظهرها ال�سحافة يف بع�س اأنحاء العامل العربي مل حترز تقدمها هذا دون ت�سحيات جمة يف ظل اأنظمة 

حداث  عالمية ول تقبل حتى التغطية املو�سوعية لالأ �سمولية ت�سيق بحرية الراأي ول تطيق التعددية الإ

يديولوجي. ما دامت بطبيعة احلال تك�سف �سوءاتها ال�سيا�سية وا�ستبدادها الأ

و�سط و�سهدت  لقد انتقل مركز النظام الدويل، منذ نهاية احلرب الباردة، من اأوروبا اإىل ال�رشق الأ

�سفاف اخلليج وما بني النهرين حربني �رشو�سني اأدتا اإىل تغيري الواقع العاملي الذي تغري معه م�سهد 

قليمي ومواكبة العوملة  نظمة العربية يف ترميم نظامها الإ عالم العربي كلية. وقد اأخفقت معظم الأ الإ

عالمية. فحرية التعبري الن�سبية ل زالت يف طورها التكويني �سعيفة يف ف�سائها الوطني اخلا�س،  الإ

التي  والغربي”  العربي  العامل  عالم يف  الإ “حرية  ندوة  اأكدته  ما  وهو  العربي عموما،  الف�ساء  ويف 

ن�سان بباري�س. نظمتها اللجنة العربية حلقوق الإ

ال�سحافة  العربية حلرية  املنظمة  ال�سيا�سية يف  اإليها مر�سد احلريات  التي خل�س  املوؤ�رشات  وتدل 

بني  املواجهات  نطاق  وات�ساع  م�رش  يف  عالم  الإ حرية  انتهاك  حالت  يف  حاد  ارتفاع  على  بلندن 

دورها  تفاقم  والتي  منية  الأ جهزة  الأ مع  م�سادمات  وحدوث  امل�ستقلة  وال�سحف  ال�سيا�سية  اجلماعة 

خرية. فهناك اأكرث من 82 ق�سية انتهاك متنوعة ما بني 16 حماكمة  ونة الأ وتعاظم ب�سورة ملفتة يف الآ

ق�سائية، واعتداء مع موؤ�س�سات �سحفية كالوفد التي مت اإحراق مقرها وتوقيف �سحيفة اآفاق عربية، 

وا�ستدعاء 12 �سحفيا العام املا�سي للتحقيق معهم، ومت بالفعل حب�س ثالثة منهم كما مت العتداء بدنيا 

على 9 �سحفيني، يف مقابل هذا حدث اأكرث من 12 حالة اعت�سام جماعي اأمام نقابة ال�سحفيني واحتجبت 

وىل من نوعها احتجاجا على قانون جرائم الن�رش. اأي اأن  ال�سحف امل�ستقلة واملعار�سة يف �سابقة هى الأ

هذه النتهاكات قد ت�ساعفت يف �سنة تعديل الد�ستور والنتخابات النيابية.

عالم يف كل من م�رش و�سوريا واجلزائر  ي�سم هذا امللف يف جممله عدة مقالت تعر�س حلالة الإ

ب�سفة خا�سة. حيث يتناول الدكتور/ حممد ال�سيد �سعيد يف مقاله “الجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ساء 

خرية  عالم العربي مركزا يف الوقت ذاته على جملة الخرتاقات الأ عالم العربي” م�سرية تطور الإ الإ

ن�سان. وحماول حتديد قانون عام يحكم �سياق هذا التطور دون اأن ين�سى ربطه بحقوق الإ

عالم ثم يعر�س للعوامل املوؤثرة على هذا  يلخ�س د. حممد القانون الذي يعك�س م�سرية تطور الإ

العربي  عالمي  الف�ساء الإ اأن ثمة حراكا ملمو�سا يف  نتيجة مفادها  اإىل  التطور را�سدا وحملال لي�سل 

توترات  اإىل حدوث  يوؤدي  ما  كبري  اإىل حد  مقيدا  زال  كان ل  واإن  م�ستجدة  وفق عوامل  حاليا  يتم 

اأهمية خا�سة  عالم  وم�سادمات �سديدة، فيما يكت�سب راأ�س املال ال�سيا�سي امل�سيطر على موؤ�س�سات الإ

عالمية  ن�سان، ففي مقابل الر�سالة الإ ويوؤدي اإىل نتائج متناق�سة وخا�سة فيما يتعلق بثقافة حقوق الإ

التي تعزز مثل هذه الثقافة وتتبنى �سيا�سة الن�سال احلقوقي، ثمة ر�سالة اأخرى ت�رشب وتهدر وتهدد 

اأعمق املبادئ احلقوقية وت�سعى جاهدة من اأجل اغتيالها واجتثاثها/اقتالعها من جذورها.

مقدمة امللف
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ال�سمولية  الدولة  بني  ما  كرب  الأ ال�رشاع  يتم ح�سم  م�ستقبال حتى  �سي�ستمر  ال�رشاع  هذا  اأن  ويبدو 

القائمة والتطلع نحو بنية دولة دميقراطية تقوم على حكم القانون وحترتم يف ت�رشيعاتها وممار�ساتها 

ن�سان. مبادئ حقوق الإ

نقيب  انتخابات  ر�سدت  والتي  فاروق،  اخلالق  عبد  �ستاذ/  الأ مقالة  تقع  ذاته،  ال�سياق  ويف 

ال�سحفيني امل�رشيني موؤخرا و�سعت اإىل حتليل اجلمعية العمومية. كما اأو�سحت الزيادة امل�سطردة يف 

�سدارات ال�سحفية امل�رشية والتي بلغت 565 اإ�سدارا عام 2004 بعد اأن كانت اأقل من 250  عدد الإ

يف منت�سف الثمانينات من القرن املا�سي. كا�سفا عن واقع الف�ساد يف املوؤ�س�سات ال�سحفية وهو ما يبدو 

جليا من خالل مطالب ال�سحفيني اأنف�سهم وفق نتائج ال�ستبيان الذي ا�ستندت اإليه الدرا�سة.

عالم يف م�رش اإىل واقعه يف �سوريا، وجدنا اأن النظام ال�سوري رمبا يفوق  واإذا انتقلنا من حالة الإ

�سوريا  ال�سحافة يف  عالم وحرية  الإ تقرير  ما ير�سده  عالم وهو  الإ تقييد حرية  امل�رشي يف  النظام 

عالم ال�سوري بدم�سق لدرجة اأن معد التقرير اعتذر عن كتابة ا�سمه خوفا من  ال�سادر عن مركز الإ

عالم يف  ال�سحافة والإ املاأزوم حلرية  الواقع  التقرير  يك�سف  النظام هناك!!. على كل حال،  بط�س 

احلال  هو  مثلما  النتهاكات  هذه  زيادة م�سطردة يف  عام 2006  ي�سهد  اأن  املفارقات  �سوريا، ومن 

نظمة العربية مت�سي يف الدرب ذاته وت�سعى اإىل اغتيال هام�س احلرية املتاح يف  يف م�رش، وكاأن الأ

هداف ت�سويقية تتعلق باإقناع العامل اخلارجي باأن ثمة دميقراطية  �سا�س حتت �سغوط خارجية ولأ الأ

هنا اأو هناك.

يف �سوريا، تبدو تبعية احتاد ال�سحفيني للحزب احلاكم وا�سحة ومبا ل يدعو لل�سك، حيث يكر�س 

خرى. ما اأدى اإىل  نظمة العربية الأ قانون احتاد ال�سحفيني لتبعية متفردة ل تكاد توجد يف اأي من الأ

تتطابق  احلاكم. حيث  البعث  يخ�سع حلزب  تعبوي  توجيهي  اإداري  اإىل جمرد جهاز  النقابة  حتول 

اأهدافهما ويعمل وفق مقرراته وتوجيهاته. كما ي�ستمل القانون على اأو�ساع عن�رشية تقف يف ال�سد 

ن�سان ومتثل انتهاكا �سارخا لها، وخا�سة فيما يتعلق بالع�سوية ومزاولة املهنة.  من قوانني حقوق الإ

عالمية من احل�سول على  الإ املوؤ�س�سات  ال�سيا�سية ومتنع  املوا�سيع  العملي يحظر ن�رش  ال�سعيد  وعلى 

اأو  بالذم  يتهم  من  �سجن  ويتم  �سارمة  رقابة  اإىل  ذاتها  جنبية  الأ املطبوعات  وتخ�سع  اأجنبي  متويل 

اإطار الن�رش  اأو تغيريه. ويف  �سالح الد�ستوري  اأو التحقري وتعاقب املطبوعات الداعية اإىل الإ القدح 

اللكرتوين، يتم جحب املواقع غري املرغوبة. والواقع اأن ا�ستعرا�س مثل هذه النتهاكات يف�سي اإىل 

عالم وفق غطاء  نتيجة مماثلة للحال يف م�رش –واإن بدرجة اأ�سد- وهى ا�ستمرار �سيطرة الدولة على الإ

منية املخابراتية يف  جهزة الأ عالمية وتدخل الأ قانوين اإ�سافة اإىل احتكار مفا�سل رئي�سة يف العملية الإ

عالمية برمتها. الدورة الإ

اأما يف اجلزائر فمن املالحظ اأن ثمة جتاذبا واقعا ما بني املهنة ال�سحفية والت�رشيع احلكومي، وهو ما 

ر�سده الدكتور/ ر�سوان بوجمعة يف مقاله. حيث حلل �سورة ال�سحفي اأول يف اخلطابات واملواثيق 

د. حممد حلمي
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احلاكم  احلزب  باأيديولوجيا  امللتزم  واملنا�سل  املوظف  ال�سحفي  بني  ما  فيها  توزع  والتي  الر�سمية، 

عالمي من ت�سلط النخبة ال�سيا�سية احلاكمة لينتهي ال�سحفي  واملهني واملكافح من اأجل حترير الف�ساء الإ

رهاب. ثم عر�س ثانيا لعدة ت�ساوؤلت تتعلق بالف�ساء ال�سمعي  اأخريا ليكون عونا للدولة يف حماربتها لالإ

نظمة العربية، وكيف ميثل هذا  والب�رشي واإ�سكالية اختياره من قبل ال�سلطة، كما ال�ساأن يف معظم الأ

نظمة ال�سمولية امل�ستبدة اإىل النظام الدميقراطي. الحتكار عائقا بارزا يحول دون النتقال من الأ

عالم امل�ستقل،  عالمي مغلقا وم�ستحيال على املمار�سة احلرة لالإ يف كل هذه املقالت يبدو الف�ساء الإ

اأن  تعلم  واأن  الدر�س  ت�ستوعب  اأن  احلاكمة  نظمة  الأ ويبقى على  خر.  بلد لآ الن�سبة من  اختلفت  واإن 

هداف ت�سويقية لن ينكم�س واأن الن�سال من اأجل حتقيق املزيد من  هام�س احلرية الذي تتنازل عنه لأ

عالمية �سي�ستمر مهما كانت الت�سحيات. يف املقابل، على ال�سحفيني اأن ي�سعوا جاهدين من  احلرية الإ

عالمي من التعقيدات الكائنة فيه، وهو ما ناأمل اأن نحاول الك�سف  اأجل حتريرهم وحترير الف�ساء الإ

عنه يف عدد مقبل.

د. حممد حلمي      

مقدمة امللف
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مقدم����ة:

مهمة  انقطاعات  عرب  العربى  عالم  الإ تطور 

واخرتاقات كبرية اأي�سا. ونركز هنا على الخرتاقات 

خرية. ويت�سافر فى هذه الخرتاقات عدة عوامل متناق�سة  التى وقعت خالل ال�سنوات القليلة الأ

التى  خرية  التطورات الأ الكامن فى  بهام  اإطالقا تقريبا. ويفر�س علينا الإ وبع�سها غري مفهوم 

من  بحذر  القرتاب  حماولة  اأو  عامة  نظرية  لفرتا�سات  اللجوء  اإما  عالمى  الإ الف�ساء  ي�سهدها 

بحث ما ميكن ت�سميته القانون العام للتطور فى هذا الف�ساء مع ترك بع�س امل�ساهد امليدانية للبحث 

عندما تتوفر معلومات اأكيدة. 

عالمى العربى حمفوفا مبخاطر تهدد م�سداقيته.  يبدو م�سعى البحث عن قانون عام للتطور الإ

العربى ب�سورة  عالم  الإ اإذ تطور  املو�سوع،  الكامن فى  التعقيد  اإدراك  بدء  بادئ ذى  وينبغي 

عالم وحقوق  تاريخية ل تخلو من قدر معني من الفو�سوية. ونحن نبحث هنا فى العالقة بني الإ

بالن�سبة حلقل حقوق  عالمية  التطورات الإ ال�سوؤال اجلوهرى هو ماذا ت�سمر هذه  اإن  ن�سان.  الإ

العربى  عالم  الراهن لالإ التطور  اأى حد ي�سكل  اإىل  ال�سوؤال هو  اآخر ي�سبح  ن�سان؟!. وبتعبري  الإ

عالم فى الر�سد والدفاع واحلماية عرب  ن�سان ولتوظيف قدرات الإ فر�سة لن�رش ثقافة حقوق الإ

واأولية  تقريبية  اإجابة  نقدم  اأن  �سنحاول  يلى  وفيما  وفكريا؟!.  اأخالقيا  ومن�سجمة  مبدئية  مقاربة 

للغاية على هذا ال�سوؤال. 

 االجتاهات والقوى اجلديدة 

عالم العربي فى ف�ضاء االإ

د. محمد السيد سعيد*

 * رئيس حترير رواق عربي.
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عالم العربي االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ

عالم العربي اأوال: العوامل املوؤثرة على تطور االإ

هذا  ما. وميكن �سياغة  اإىل حد  وا�سحا  العربى  عالمى  الإ احلقل  لتطور  �سا�سى  الأ القانون  يبدو 

العربية  الدولة  بنية  فى  التغري  اأ�سا�سية  ب�سورة  العربى  عالمى  الإ احلقل  يعك�س  يلى.»  كما  القانون 

وعالقاتها املتبادلة وموقعها فى النظام الدوىل«. 

اأنه مينحنا  اأعتقد  عالمى العربى؟  هل ي�ساعدنا هذا القانون العام على فهم ما يجرى فى احلقل الإ

�سا�سية لتطور هذا احلقل ب�رشط فهم التعقيد الكامن  حداثيات الأ بو�سلة دقيقة اإىل حد ما للتعرف على الإ

فى احلقل ال�سيا�سى العربى ودور بقية املتغريات املهمة التى توؤثر عليه.

اأ�سيل  ميدان  راء هو  الآ واإذاعة  املعلومات  بالغ ون�رش  الإ اأى  للكلمة:  الوا�سع  باملعنى  عالم  الإ

عالم العاملى والعربى يعود اإىل هذه  وم�ستقل ن�سبيا للحياة الجتماعية. وبع�س التطور احلادث فى الإ

اللتواء.  بالغة  باأ�سكال  توؤدى ولو  اأن  يتحتم  اجتماعية  عالم �رشورة ووظيفة  فالإ �سيلة.  الأ ال�سفة 

توؤدى  الوظيفة  فاإن  طبيعية  ب�سورة  بها  النا�س  قيام  دون  القت�سادى  اأو  ال�سيا�سى  الف�ساء  حال  فاإن 

ب�سور ميكن اأن تغيب عن اأنظار الرقباء ال�سيا�سيني اأو الوكالء القت�ساديني اأو القطاع الر�سمى بكامله 

الب�رشية  اعتمدت عليه  الذى  ال�سفاهى  التوا�سل  تقوم على  البكر والتى  ولية  الأ ليات  الآ وخا�سة عرب 

دوات  عالم اجلماهريى احلديث فقد ارتبط �سكال ومن حيث الأ لردح طويل جدا من الزمن. اأما الإ

ليات بتطور تكنولوجيا الطباعة والت�سال. والآ

اأما من حيث امل�سمون فقد ارتبط قبل كل �سىء بالعملية التاريخية للتبلور القومى وب�سورة اأو�سع 

حزاب  يديولوجيات احلديثة ومنو حركة وتاأثري الأ بالتطور فى التنظيم الجتماعى وخا�سة ت�سكل الأ

قليمي والعزلة الن�سبية للجماعات الرعوية والريفية  ال�سيا�سية وت�سكل الدولة املركزية وانتهاء التفتت الإ

املتعة ون�سوء  املتزايد على  التعليمية احلديثة والطلب  النظم  املدن و�سعود  املذهل فى  املحلية والتو�سع 

تقاليد متطورة للفرجة واأهم من كل ذلك تو�سع ن�ساط راأ�س املال ليقتحم هذا امليدان بعد ت�سكل طلب 

اجلماهريى  عالم  الإ عليه  �ساعد  الذى  القومى  فالت�سكل  والدعاية.  عالم  والإ املعلومات  على  كاف 

عالم ذاته كوظيفة ول بو�سائلة املتعددة. بل يبدو اأقرب اإىل تزامن  احلديث لي�س اأمرا وثيق ال�سلة بالإ

عمليتني م�ستقلتني فى العامل الراأ�سماىل الغربى حتديدا: ت�سكل الدول املركزية على قاعدة المربيالية 

القوميات  لت�سكل  الدمج الجتماعى  اإحداث  اأحيانا وف�سلت فى  الكبرية  القوميات  اأنتجت  التى  الداخلية 

عالم ذاته فهو التو�سع املطرد لن�ساط راأ�س املال وهو عامل  �سيلة وراء الإ اأحيانا اأخرى. اأما القوة الأ

يعزز وقد يتوازى مع التعقد املتزايد فى التنظيم الجتماعى مبا فيه ن�سوء القوميات اأو تفتتها وانطالق 

�رشاع الهويات.  

عالم اجلماهريى احلديث يتمثالن فى منو ن�ساط راأ�س املال  اإن العاملني احلا�سمني وراء تطور الإ

بالرتباط ب�سعود وتطور الراأ�سمالية وال�رشاع املتزايد على العقول بالرتباط مع احتدام ال�رشاع 

عالم  لالإ متاما  متناق�سني  تنظيمني  ال�رشاع  هذا  اأنتج  نف�سه  عالمى  الإ امليدان  وفى  الدولة.  حول 
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د. حممد ال�ضيد �ضعيد

وموؤ�س�ساته: اأى النظام ال�سموىل والنظام الدميوقراطى. 

مر يختلف اإىل حد ما. فالركود طويل املدى جدا للمجتمعات العربية  اأما فى املجتمعات العربية، فالأ

الطباعة بني جمالت  التكنولوجى فى جمال  والتطور  للراأ�ساملية  التلقائى  التحول  حرمها من فر�س 

عالم اجلماهريى احلديث بالرتباط مع الظاهرة ال�ستعمارية الغربية التى بادرت  اأخرى. وقد بداأ الإ

مريكتني واأ�سرتاليا، وذلك من خالل احلملة النابليونية على  باقتحام العامل العربى بعد اإمتام ا�ستعمار الأ

قطار العربية خالل  م�رش. وتطورت فى �سياق احلفز وال�ستجابة للتحدى دول مركزية فى بع�س الأ

خذ باأ�سباب احلداثة التعليمية  مم والأ القرن التا�سع ع�رش وخا�سة م�رش وال�سام. وبداأت عملية بناء الأ

والعلمية فى ميدان التنظيم الجتماعي. كما بداأ التحول اإىل الراأ�سمالية اأو ب�سورة عامة اإىل القت�ساد 

عالم املطبوع. غري اأن امللحوظ هنا هو اأن  احلديث مبا فى ذلك امتداد ن�ساط راأ�س املال اإىل ميدان الإ

هذا المتداد بدا معزول عن العملية التى اأنتجته فى احلالت الغربية: اأى تطور ال�سناعة احلديثة مبا 

تكون  الدولة  �سبقت  لقد  الدولة.  بنية  فى  ثم  املجتمعية والطبقية ومن  البنية  فى  يواكبها من تطورات 

الطبقات احلديثة ومن ثم خ�سعت هذه الطبقات للدولة ولي�س العك�س. اأي اأن الدولة منت وتو�سعت 

اأمم عربية  اأن تعك�س فى ذلك بال�رشورة نفوذ وم�سالح طبقات �سائدة بعينها ول حتى تطور  دون 

عالمى  الإ احلقل  تطور  ات�سم  عام،  وبوجه  للغاية.  حمدودا  العربية  مم  الأ تطور  وظل  بل  حديثة. 

عالمى  باخل�سوع نف�سه لقوة الدولة اأو احلقل ال�سيا�سى ب�سورة عامة. وظلت هذه ال�سمة متيز احلقل الإ

العربى عن غريه فى خمتلف دول العامل واأقاليمه الثقافية وال�سيا�سية. 

عالمى فلعلنا نذهب مبا�رشة اإىل تعيني  وحيث اأننا نركز هنا على الخرتاقات احلديثة فى الف�ساء الإ

العوامل ال�سيا�سية التى اأنتجت ب�سور وعرب مناذج متعددة ومعقدة للغاية هذه الخرتاقات. 

اإن اأبرز هذه العوامل هى كما يلى:

1(بروز منوذج التعددية املقيدة

�سارة مع الغزو النابليونى مل�رش الذى اأدخل  عالم املطبوع فى العامل العربى كما �سبقت الإ بداأ الإ

املطبعة اإىل وعى امل�رشيني والعرب. ولكنه �رشيعا ما �سار اأحد اأدوات بناء الدولة املركزية ال�ستبداية 

بالغ  احلديثة فى ع�رش حممد على. ولكن ال�سحافة احلديثة مبدلولتها الفكرية التى تتجاوز جمرد الإ

خبار اأو توثيقها بداأت فعليا فى �ستينيات و�سبعينيات القرن التا�سع ع�رش عندما بداأ ال�رشاع الفكرى  بالأ

وال�سيا�سى ين�سط بحثا عن طريق ملقابلة التحدى ال�ستعمارى الغربى واإحياء احل�سارة والثقافة العربية 

مر الذى اأ�س�س »املثقف« كفئة اجتماعية حديثة وعرب عنها فى نف�س الوقت. لقد كانت احلرية الداخلية  الأ

الوا�سعة ن�سبيا التى متتعت بها م�رش قبل بل وحتى فى ظل ال�ستعمار الربيطانى هى العامل احلا�سم وراء 

ازدهار ال�سحافة فيها على ح�ساب لبنان التى كانت تتعر�س ملوجة بط�س �سديدة من جانب العثمانيني 

الفرن�سى  النتداب  فر�س  الليربالية مع  انتعا�س  )العثمانية(. ومع  التنظيمات  وف�سل حركة  تعرث  بعد 

والربيطانى على اأجزاء وا�سعة من العامل العربى وخا�سة فى ال�رشق فيما بني احلربني العامليتني بداأ 
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قطار العربية وخا�سة فى امل�رشق. ولكن ال�ستقالل  عالم احلديث ياأخذ طريقه اإىل بقية الدول والأ الإ

عالمى وخا�سة فى التجارب الراديكالية. داء الإ �سا�سية لالأ غري جوهريا ال�رشوط الأ

ففى دولة ما بعد ال�ستعمار، تو�سعت ال�سحافة ب�سورة كبرية و�سارت �سناعة اأكرث حداثة من 

اأعظم عددا وانت�سارا  فئات  اإىل  الو�سول  التكنيكية واملوؤ�س�سية، وزادت كثريا قدرتها على  الناحيتني 

قليمية. ولكنها مل تفقد حريتها فح�سب بل اأجربت على تغيري وظيفتها من التعبري احلر  من الناحية الإ

ن�سبيا عن التعددية الفكرية وال�سيا�سية والتعلق بنموذج مهنى للبحث عن احلقيقة وتقدميها باأف�سل ال�سيغ 

يديولوجية. و�سعت ال�سحافة لتحويل اجلماهري اإىل اأ�سياع  جلمهور متعط�س اإىل الوظيفة التعبوية والأ

داء املهنى وبالطبع على ح�ساب احلرية«)1(. ووقع ا�ستثناء وحيد وهو  للنظام ال�سيا�سى على ح�ساب الأ

لبنان بف�سل التوازن ال�سيا�سى امل�سمون دوليا. 

وميكن القول اإن ال�سورة الراهنة لل�سحافة العربية قد تاأ�س�ست فى ظل هذا النموذج التعبوى واأنها 

لزالت حتمل مالحمه اأكرث بكثري مما حتمل مالمح النموذج الدميوقراطى.

زمة البنيوية لدولة ما بعد ال�ستقالل فى العامل العربى اأف�ست خالل عقدى ال�سبعينات  غري اأن الأ

ال�سيا�سية  بالتعددية  ن�سميه  ما  وهو  ال�سكلية  الناحية  من  جديد  �سيا�سى  منوذج  �سعود  اإىل  والثمانينات 

مع  الن�سبى  والت�سامح  حزاب  الأ تعدد  تقنني  يتيح  النموذج  هذا  اإن  العربية.  البالد  بع�س  فى  املقيدة 

اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية ولكن مع �سمان اإغالق كل النوافذ املمكنة لتداول ال�سلطة وتاأمني 

احتكارها ب�سورة تامة من جانب بريوقراطية اأمنية واأحيانا اأيديولوجية تقب�س بيد حديدية على �سلطة 

الدولة.)2(

دارية وال�سيا�سية والقانونية  �سكال املبا�رشة والقدمية لل�سيطرة الإ وفى اإطار هذا النموذج تلغى الأ

على ال�سحافة املطبوعة مثل الرقابة امل�سبقة واليومية والتهديدات املبا�رشة وحمالت القمع والبط�س التى 

تطال كل من يجروؤ على توجيه اأب�سط نقد ل�سلطة الدولة اأو اأى من رموزها. وتنتهج اأ�ساليب عديدة 

وجديدة وغري مبا�رشة ل�سمان قيام ال�سحافة بالدور التعبوى باأكرب قدر ممكن من الفعالية مع اإتاحة 

اإىل حت�سن  النموذج  اأدى هذا  وقد  التنوع.)3(  التعبري وقدر ملمو�س من  قدر ما ومتفاوت من حرية 

داء املهنى وتاأكيد التعدد والتنوع فى املدار�س املهنية وال�سيا�سية بالرغم  حمدود لفرتة من الوقت فى الأ

�سا�سى من ال�سحافة للملكية العامة ومن ثم ل�سلطة الدولة واحلكومة وخا�سة عن  من خ�سوع اجلانب الأ

غلبية من املحررين.  حيان الأ دارة وروؤ�ساء التحرير وفى بع�س الأ طريق تعيني روؤ�ساء جمال�س الإ

وفى احلالت التى مل متر بتاأميم ال�سحف وحتويلها اإىل ملكية عامة �سمنت الت�رشيعات ال�سحفية املرتعة 

بالعقوبات تلك النتيجة ذاتها. 

وخا�سة  العربية  قطار  الأ من  اآخر  عدد  اإىل  وامتد  م�رش  فى  اأ�سا�سا  اخلليط  النموذج  هذا  ِن�ساأ  لقد 

املغرب واجلزائر وتون�س وفل�سطني ولبنان والكويت واليمن وال�سودان، بينما ا�ستمرت غالبية الدول 

العربية حتتفظ بهياكلها ال�سيا�سية املتقادمة دون اأى تغيري. 

عالم العربي االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ
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التعددية  اإىل  النتقال  مع  العربية  ال�سحافة  عامل  فى  حدث  الذى  النوعى  التغري  اإنكار  ميكن  ول 

قطار العربية تتوارى خلف النفجار فى  عالمية املقيدة فى بع�س الأ املقيدة. ولكن جرعة احلرية الإ

خرى فى  قاليم الأ عالم الدوىل بف�سل املوجة الثالثة من النتقال الدميوقراطى فى معظم الأ حرية الإ

ن الوطن العربى دخل القرن الواحد  �سف لأ بداء الأ مر الذى دعا احتاد ال�سحفيني العرب لإ العامل، الأ

عالم.)4(  والع�رشين دون حرية حقيقية لل�سحافة والإ

2(التطورات الثورية فى تكنولوجيا االت�ضال واملعلوماتية

التعددية  اإىل  الواحدية  الدولة  التحول من  نتيجة  العربى  عالم  التى ح�سل عليها الإ الدفع  اإن قوة 

قطار العربية كانت جزئية للغاية واقت�رشت نتائجها امللمو�سة على اإ�سافات تراكمية  املقيدة فى بع�س الأ

حقل  خارج  ومن  متاما  خمتلف  م�سدر  من  فجاء  الثورى  التطور  اأما  حوال.  الأ اأكرث  فى  ب�سيطة 

العملية الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية العربية: اأى من التطور املذهل لتكنولوجيا الت�سال والتيليكوم 

العربية ككل،  مة  التى تخاطب الأ الف�سائيات  العرب لع�رش  واملعلوماتية)5( وقد ترتب عليها دخول 

�سخا�س واجلماعات على امل�ستوى العاملى ف�سال عن  وع�رش النرتنت الذى اأتاح حوارا مبا�رشا بني الأ

تكون مئات من املواقع الليكرتونية للحوار وال�سحافة)6(. 

عالم العربى  عالمية هى اأهم اجناز فى ميدان الإ وميكن القول باأن هذه ال�سبكات واملوؤ�س�سات الإ

فح�سب،  حرية  اأكرث  لي�ست  فهى  املطبوعة.  ال�سحافة  وبزوغ  العربى  العامل  اإىل  املطبعة  دخول  منذ 

بل اإن بع�سها اأف�سل نوعية واأرقى مهنيا من ال�سحافة املطبوعة ف�سال عما تنطوى عليه من طفرات 

هذه  فى  الالعبني  تدفع  املعلومات  وتكنولوجيا  والتيليكوم  عالم  الإ بني  التماذج  »اإن  مذهلة.  معرفية 

بل  جديدة«.)7(  فر�سا  يفتح  ما  متزايدة...وهو  ب�سورة  متماذج  حيز  فى  للعمل  الثالث  القطاعات 

اإن البع�س يعتقد »اأن �رشكات الت�سال قد تواجه حتديا اأعظم خطرا يتمثل فى اإعادة تعريف نطاق 

لنقل خدمات  للتطور لت�سبح �رشكات  الهاتف والكابل فى طريقها  ن �رشكات  م�رشوعاتها. فنظرا لأ

النفوميدييا فاإن طبيعة عملها �سوف ت�سهد تغريا جذريا«)8(. 

3( التحول القت�ضاد ال�ضوق

ل يزال العامل العربى يعي�س خارج العملية التاريخية للتحول الدميوقراطى. وجل ما اأخذه منها 

مر غري كذلك  هو و�سائل للتاأقلم ت�ستهدف انقاذ النظم ال�ستبدادية البريوقراطية والعائلية. ولكن يبدو الأ

يديولوجيا  الأ تلك  مع  التاأقلم  حتاول  العربية  الدول  فغالبية  ال�سوق.  اقت�ساد  اإىل  بالتحول  يتعلق  فيما 

�سل فى احلدود املمكنة  اأ�س�س اقت�ساد �سوق من الأ اأكرب من الهتمام. وكان بع�سها قد  العاملية بقدر 

خر كانت مرت فى عقد ال�ستينات  لبالد تن�ساأ الدخول الغالبة فيها عن الريع النفطى. ولكن بع�سها الآ

املال  راأ�س  و�رشب  اخلا�سة  املبادرات  اإخماد  اإىل  انتهت  والتنمية  القت�ساد  فى  راديكالية  بتجارب 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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ن مبخا�س �سعب للتحول اإىل  الكبري وخروجه من امليدان كلية تقريبا. ولكن هذه البالد ذاتها متر الآ

اقت�ساد ال�سوق. وقد ترتب على مزيج من الرثوة النفطية والت�سجييع املبكر وامللحوظ للقطاع اخلا�س 

عالم اأو يطور ن�سيبه من هذا القطاع.  اأن بداأ هذا القطاع ي�سع قدمه فى ميدان الإ

عالم مل تقنن من جديد فى م�رش منذ تاأميمها فى بداية عقد ال�ستينات.  اإن امللكية اخلا�سة لو�سائل الإ

اأن ثمة �سحف  الكبرية مملوكة ملكية عامة. كما  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  ال�ساحقة من  الغالبية  فال زالت 

حزبية كثرية اإىل حد ما. و�سوف جند �سيئا م�سابها فى املغرب واجلزائر وال�سودان وغريها. ولكن 

خرى مثل �سوريا وليبيا ل زالت حتجب كلية حق امللكية اخلا�سة لل�سحف.  بع�س الدول العربية الأ

عالم التلفازى حيث مل ي�سمح باإنهاء احتكار الدولة مللكية املحطات التفازية اإل  وجند اأمرا م�سابها فى الإ

اإليه لو كان جمازا ب�سبب  اأو تفتقر  متاأخرا جدا فى م�رش، بينما ل تزال غالبية الدول العربية متنعه 

الدولة ملكية  كرب واملبكر لحتكار  الأ ال�ستثناء  الراأ�سماىل. ويكاد يكون  التكوين  ال�سديد فى  ال�سعف 

دول  فى  تكونت  التى  املوؤ�س�سات  هو  الف�سائى  التفازى  البث  وحمطات  الكبرية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات 

مران ارتباطا ع�سويا مبعنى  املهجر وخا�سة بريطانيا وفرن�سا واإيطاليا والوليات املتحدة. ويرتبط الأ

عالم العربى املهاجر اإىل  اأن  املنع هو الذى اأدى اإىل الهجرة. ولكن هذا العامل نف�سه هو الذى قاد الإ

خماطبة املجتمعات العربية كلها: وهو ما يجعله اإعالما قوميا بامتياز لكونه بداأ من خارج العامل العربى 

فراد فى  عالمية. وما اأن بداأ العرتاف بحق اخلوا�س والأ فى وقت احتكرت فيه الدولة الر�سالة الإ

امتالك وتاأ�سي�س املحطات التلفازية حتى بداأت موجه هجرة م�سادة من بالد الهجرة اإىل البالد العربية 

نتاج والت�سويق.)9( �سباب تتعلق بالتكلفة واقت�ساديات الإ لأ

عالم  الإ لو�سائل  اخلا�سة  امللكية  العربية من  الدول  التحول اجلزئى فى موقف  هذا  اأهمية  ورغم 

عالم العربى ل يزال تابعا للدولة بامتياز. وهو يعرب اأ�سا�سا عن  املطبوع والتلفازى اإل اأن �سوق الإ

�سا�سى من تكوين موؤ�س�سات  خري اأن الغر�س الأ ن�ساط راأ�س املال ال�سيا�سى. ونعنى بهذا امل�سطلح الأ

اإعالمية �سيا�سى ولي�س جتاريا واأن الغالبية من املوؤ�س�سات التلفازية الف�سائية ل ت�ستطيع احلياة من خالل 

عالم  الإ فموؤ�س�سات  �سيا�سية.  اأ�رش  اأو  هيئات  اأو  موؤ�س�سات  ماىل من  ال�سوق ودون دعم  اقت�ساديات 

التجارى هى ال�ستثناء ولي�س القاعدة. وهنا ل ن�ستطيع اأن منيز بني امللكية اخلا�سة والعامة اإل ب�سورة 

اأن حتيا وت�ستمر دون عالقة وثيقة مع الدولة  جزئية للغاية. فاملوؤ�س�سات اخلا�سة الكبرية ل ت�ستطيع 

�سا�سية لدورة  والهيئات العامة �سواًء من حيث راأ�س املال املدفوع و�سكل امللكية اأو بالن�سبة لل�سمانات الأ

عالنات. ول �سك اأن ذلك �سحيح بالن�سبة  راأ�س املال وب�سفة خا�سة الدخل املتح�سل من التوزيع والإ

عالمية  عالم الذى يخاطب اجلمهور الوطنى ولكنه يبدو �سحيحا اأي�سا حتى بالن�سبة للموؤ�س�سات الإ لالإ

التى تخاطب اجلمهور العربى على ات�ساعه وعرب احلدود الوطنية �سواًء كان مطبوعا اأو تلفازيا. 

ي�سمنها  التى ل  ال�سغري واحلرية احلقيقية  املال  للخوا�س وراأ�س  التقدير حيزا وحيدا  ويبقى هذا 

ليكرتوين. ويكاد  عالم الإ عالمية واحلوارية اإنتاجا وتوزيعا وهو الإ غري مقرتب غري مقيد للر�سالة الإ

عالم العربي االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ
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عالم اجلماهريى الدميوقراطى الوحيد فى العامل العربى.)10(  يكون هذا القطاع هو الإ

4( التغر الن�ضبي فى تقاليد التلقي

عالم العربى من تطور اإيجابي وبطيء من حيث  اإن للجمهور عالقة وثيقة مبا يجرى فى حقل الإ

امل�ستوى وامل�سمون. ففى املا�سى كان بو�سع احلكومات اأن تتعامل بطماأنينة تامة تقريبا مع جمهور 

نه كان يقبل ولو جزئيا بال�ستيعاب  �سكونى غري معروف بالن�سبة لها ول يربر احلاجة اإىل معرفته لأ

ال�ستاتيكى فى عمق املجال الدعائى والثقافى للدولة العربية. والواقع اأن هذا اجلمهور قد تغري اإىل 

من  له  تية  الآ عالمية  الإ للر�سالة  ال�سلبى  بالتلقى  يكتفى  اجلمهور  هذا  من  مهم  جانب  يعد  فلم  ما.  حد 

اأعلى، بل �سار يطلب امل�ساركة والتفاعلية ويعرب عن ر�ساه اأو �سخطه باأ�سكال ملمو�سة و�سل�سة للغاية. 

املذهل  والتجاهل  الكذب  الر�سا على  نتيجة عدم  وا�سع  �سيا�سى  اغرتاب  فى  وىل  الأ اخلطوة  ومتثلت 

عالم فى الثقافة  حداث اجل�سيمة التى يعرف عنها املواطن ب�سورة مبا�رشة من خالل اأهم و�سائل الإ لالأ

العملية  بهذه  الرتباط  وثيقة  فهى  الثانية  اخلطوة  اأما  �ساعة.  الإ طالق وهى  الإ الراهنة على  العربية 

بى  بى  ال  اإذاعة  حمطات  مثل  العربية  بالق�سايا  رفقا  كرث  الأ الغربى  عالم  الإ مل�سادر  التوجه  وهى 

قطار العربية ب�سبب  زمات التى دهمت خمتلف الأ �سى ومونت كارلو. وجاءت اخلطوة الثالثة مع الأ

هلية.  احلروب والهزائم والنزاعات الأ

وقد ولدت الف�سائيات العربية حقا فى مناخ اأزمتى اخلليج الثانية والثالثة. وقاد التن�سيط الذهنى 

زمات اإىل بحث كثري من املواطنني عن م�سادر اإعالمية �ستى وجدها متاحة  العاىل الذى �سببته تلك الأ

عالمية املتاحة لدول عربية اأخرى. وكان بروز  عالمى الغربى اأو فى امل�سار الإ اإما فى الف�ساء الإ

عالمية بتحويل جانب من  عالم العربى العام حماولة من جانب حكومات عربية للفوز باملعركة الإ الإ

اأهم تطور فى  اأن  ال�سدفة  اإعالمية تبث ر�سالتها. ولي�س من  اإىل م�سادر  الن�سط ذهنيا  هذا اجلمهور 

حقلى ال�سحافة املطبوعة ذات التوجه العربى )�سحيفة احلياة( وفى البث التلفازى الف�سائى )تاأ�سي�س 

عام  الكويت  غزوه  بعد  العراق  على  مريكية  الأ احلرب  بانفجار  ارتبط  قد  امل�رشية(  الف�سائية  القناة 

.1990

التلفازى  البث  الذرى مل�سادر  النت�سار  التلقى فى  تقاليد  الثورى حقا فى  التطور  يتمثل   واأخريا 

املواطنني  تعبري  الف�سائى من  التلفازى  البث  املطبوعة. وميكن  لل�سحافة  الفطرى  التكاثر  ف�سال عن 

التحكم عن بعد  اآرائهم واأمزجتهم بكل ب�ساطة وفى غم�سة عني عن طريق ال�سغط على جهاز  عن 

الراأى من  والتعبري عن  التفاعل  فى  الرغبة  الن�سط عن  التعبري  اأما  اأخرى.  تليفزيونية  قناة  واختيار 

جانب اجلمهور فهو املداخالت ال�سعبية فى برامج التلك �سو وفى ال�ستطالعات التى �سارت تتيحها 

خمتلف القنوات اإما على التلفاز اأو على املواقع الليكرتونية اخلا�سة بها اأو فى املنربين معا.)11( 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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مريكية �ضالمية والغ�ضب املتنامى �ضد الهيمنة االأ 5( �ضعود احلركة االإ

العربية  ال�سيا�سية  النظم  فيه  بداأت  وقت  فى  �سالمية  الإ للحركة  اخلارق  ال�سعود  اأن  �سك  ول   

عالم  اأداوؤها فى خمتلف املجالت قد انعك�س على الإ التعبوية ويهبط فيه  تفقد جانبا كبريا من قدرتها 

العربى ب�سورة قوية للغاية اأكرث من اأى عامل �سيا�سى اأو اجتماعى اآخر. وقد توافق هذا العامل مع 

خا�سة  خ�سو�سا،  املتحدة  والوليات  عموما  والغرب  العرب  بني  العالقة  فى  املتعاظمة  التوترات 

الثقافات«  »�رشاع  حول  والنظرية  الفكرية  امل�ساربات  �سارت  التاريخ  هذا  فمنذ  �سبتمرب.   11 بعد 

عالمية بدرجة كبرية و�سديدة  و»�سدام احل�سارات« خطرا حقيقيا انعك�س على م�سمون الر�سالة الإ

�سالمية هى اأحد اأهم حمركات �رشاع الثقافات و�سدام احل�سارات ونتيجة له فى  احلدة. فاحلركة الإ

ال�سيا�سى والع�سكرى، كرد فعل  املجال  اإىل  الثقافة  ال�رشاع من جمال  تنقل هذا  الوقت، وهى  نف�س 

�سالمية مع النتفا�سة الفل�سطينية  �رشائيل. وكر�س �سعود احلركة الإ مريكى املطلق لإ �سد التحيز الأ

وغزو واحتالل العراق معا مناخا تزدهر فيه املخاوف وتتبلور فيه عداءات تت�سم بال�سخامة والثبات 

زمة داخل ذات كل عربى وكل بيت عربى، وهى اعتبارات لبد واأن  الن�سبى وال�سعور اخلانق بالأ

عالمية التى مار�ستها الف�سائيات العربية  عالم وقد انعك�ست بالفعل من خالل احلرب الإ تنعك�س فى الإ

�رشائيلى وما  خرية من ال�رشاع العربى الإ مريكية على هام�س احلرب �سد العراق واملرحلة الأ والأ

ي�سمى باحلرب �سد الرهاب.)12(

6( التدخل الدوىل

ال�سغوط  بداأت  العاملى  امل�ستوى  وعلى  املنطقة  فى  امل�ستعل  ال�سيا�سى  ال�رشاع  مع  وبالرتباط 

الغزو  بعد  خا�سة  وب�سورة  العربى  عالم  الإ اأداء  على  ملمو�سة  ب�سورة  توؤثر  جنبية  الأ والتدخالت 

العربى  عالم  الإ �سار  اإذ  مريكيني.  والأ العرب  بني  عالمية  الإ احلرب  ومبنا�سبة  للعراق  مريكى  الأ

عالمية  مريكية الإ عالم العربى القول باأن املواقف الأ نف�سه مادة للتجاذب بني الطرفني. فانت�رش فى الإ

العربى  عالم  الإ مريكيون  الأ اتهم  بينما  �سالمية.)13(  العربية والإ مة  وال�سيا�سية هى غزو �سليبى لالأ

خبار  وخا�سة الف�سائيات وعلى راأ�سها قناتى اجلزيرة واأبو ظبى بعدم املهنية، حيث »يرى العرب الأ

ثارة هى القاعدة فى  �سباب ثقافية عديدة. فالدمياجوجيا والإ بطريقة خمتلفة منذ احلرب العاملية الثانية ولأ

مريكى ال�سابق هذه الدعاءات وخا�سة  امليديا العربية«)14( وقد ردد كولني باول وزير اخلارجية الأ

مريكية والغربية)15(. �سد اجلزيرة. ورددها خلفه بع�س الكتاب العرب وثيقى ال�سلة بالدوائر الأ

عالم العربى فى تكوين مناخ ي�سجع  مريكية التى توجه اتهاما اأو�سع مدى لالإ ويبدو اأن املقولة الأ

تاأييدا م�سمرا من جانب هذه احلكومات. واأقدم بع�سها  رهاب قد لقت  التطرف والعنف والإ على 

بع�س  الفرن�سى عندما منعت  التاريخ  فى  القمعية غرابة  التدابري  اأكرث  فرن�سا على واحد من  وحتديدا 

عالم العربي االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ
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را�سى الفرن�سية للم�ساهدين العرب وغري العرب  الف�سائيات العربية وحتديدا املنار من البث من الأ

فى اأوربا بذريعة العداء لل�سامية وهو ما اأثار مناظرات كربى بني العرب والفرن�سيني وداخل فرن�سا 

ذاتها )16(. 

7( ت�ضدع النظام العربى وانطالق املناف�ضات فيه

عالمى  الإ احلقل  على  التاأثري  فى  قوة  الدوافع  اأكرث  من  واحد  ن�ساأ  كلها  العوامل  هذه  �سياق  وفى 

قليمية وحول املكانة وال�سيا�سيات  العربى وهو ت�سدع النظام العربى وانطالق املناف�سات حول القيادة الإ

اخلارجية وب�سفة خا�سة منذ اأزمة اخلليج الثانية 1990-1991. وميكن القول اإن الخرتاق الهائل 

عالم الف�سائى يرتبط وجودا وعدما بهذه املناف�سات. فالف�سائيات �سارت هى  الذى حدث فى �سوق الإ

الطريق لكت�ساب مكانة ونفوذا اإقليميني بغ�س النظر عن م�سمون ما تبثه من ر�سائل.

لقد �سارت الدول العربية م�سدر تهديد لبع�سها البع�س اأو هذا ما ا�ستنتجته عدة دول عربية منذ 

العربية خالل  الباردة  اأ�سمى باحلرب  اأنه ل مياثل ما  العراقى للكويت. وما مييز هذا الوعى  الغزو 

يديولوجيا هى املحرك للمناف�سات  قليمى ولي�س الأ طماع وال�رشاع على النفوذ الإ عقد ال�ستينات. فالأ

ال�سيا�سية والتى ترتجم اإىل مناف�سات اإعالمية. 

كرث �رشعة للف�سائيات باملقارنة بال�سحافة املطبوعة.ول ميكن  يف�رش هذا العامل النت�سار املذهل والأ

فهم �رشعة هذا النت�سار اإل على �سوء ال�رشاع حول النفوذ الذى يرتجم اإىل �رشاع حول العقول. 

كما اأن هذا العامل هو ما يف�رش مفارقة طريفة وتدعو للده�سة وهى اأن الف�سائيات �سارت تتمتع 

بقدر من احلرية اأكرب بكثري مما تتمتع به ال�سحف املطبوعة مبا فيها ال�سحف »املهاجرة« اأو »القومية«. 

فاملهم لي�س ا�سطالع القنوات التلفازية بتو�سيل معلومات �سحيحة ملواطنيها واإمنا املناف�سة على عقول 

خرين الذين يتمتع كثري منهم مبعارف مبا�رشة من خالل موقعه كمهاجر فى بالد  املواطنني العرب الآ

متقدمة. 

طالق من حيث التاأثري  كان هذا العامل دون اأدنى �سك وراء ن�ساأة اأهم الف�سائيات العربية على الإ

دنى م�ستويات احلرية والدميوقراطية  املوؤ�س�سة لأ الدولة  افتقار  قناة اجلزيرة. ورغم  ال�سيا�سى وهى 

ن�سان فاإنها �سمحت لقناة اجلزيرة بالتمتع بقدر كبري من احلرية بل وبقدر كبري من  واحرتام حقوق الإ

بنفوذ  ي�سمح  اأن  الذى ميكن  الوحيد  الراديكاىل هو  اأن اخلطاب  اإىل  ال�سيا�سية وذلك نظرا  الراديكالية 

�سيا�سى حقيقى باملقارنة باخلطابات الر�سمية التى ملها اجلمهور العربى ملال تاما. وما اأن بداأت قناة 

خرى  اجلزيرة تتمتع بهذا النفوذ بالفعل حتى انطلقت املناف�سة من جانب الدول اخلليجية والعربية الأ

حداث خارج البالد املوؤ�س�سة وفى احليز العربى  وهو ما �سمح لكل منها بقدر من احلرية فى تغطية الأ

العام. 

عالم العربى وهو الدور والتاأثري  اإليه عند �سياغتنا للقانون العام لتطور الإ ويوؤكد ذلك ما ذهبنا 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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اخلا�س للحقل ال�سيا�سى. وعلى نحو غاية فى الب�ساطة واأيا كانت العتبارات الفنية والتكنولوجية فاإن 

عالم العربى مل يكن من املمكن اأن يت�سكل على النحو الذى ت�سكل عليه خالل العقد املا�سى ول اأن  الإ

يتمدد فى ف�ساء تعددى وتناف�سى لول راأ�س املال ال�سيا�سى الذى يطغى عليه ب�سورة �سبه تامة.

اإن الدور اخلا�س للحقل ال�سيا�سى يظهر اأ�سا�سا فى طغيان راأ�س املال ال�سيا�سى �سواء كان عاما اأو 

قطار تقريبا.  عالم العربى فى جميع الأ خا�سا، حكوميا اأو حزبيا على الإ

عالن املنت�رش فى �سوق تناف�سى  عالم على اقت�ساديات الإ خرى يعي�س الإ ففى التجارب العاملية الأ

عالن العربى. عالم اأو الإ اإىل حد ما. ول ي�سدق ذلك على الإ

املوؤ�س�سات  ا�ستقاللية  ملجال  �سديد  ت�سييق  اإىل  ال�سيا�سى  املال  لراأ�س  الكثيف  احل�سور  اأدى  لقد   

ول  الف�سائيات  فال  جتارى.  كم�رشوع  يدار  اأو  خا�سة  ملكية  مملوكا  يكون  عندما  حتى  عالمية  الإ

ال�سحف الكربى ذات التوزيع الوا�سع ت�ستطيع احلياة دون م�سادر اإعالنية قوية. وبينما يتوفر �سوق 

�سمان  ي�ستطيع  ل  فهو  وال�سحف  التليفزيونية  والقنوات  الف�سائيات  من  �سئيل  لعدد  قوى  اإعالنات 

�سغر دون تدخل موؤيد ومدعم من جانب  اإعا�سة موؤ�س�سات �سحفية كبرية وخا�سة فى البالد العربية الأ

عالنات العربى بنحو 900  امل�سالح اخلا�سة القوية اأو احلكومات اأو الطرفني. ويقدر حجم �سوق الإ

نفاق  عالنى بن�سبة 96%. كما زاد الإ نفاق الإ مليون دولر عام 1994. وخالل عام 1997 زاد الإ

عالنى على املجالت القومية بن�سبة 36% وللجرائد بن�سبة 14%.)17(  وفى تقدير هذا الكاتب اأن هذا  الإ

عالمية الكبرية على امتداد العامل  عالنى ل يكاد يدعم وجود �سوى حفنة من املوؤ�س�سات الإ احلجم الإ

العربى. ولذلك متيزت اقت�ساديات هذه املوؤ�س�سات بقدر كبري من التبعية حلكومات عربية اأخرى من 

الناحية القت�سادية �سواًء كان هذا التمويل مبا�رشا اأو غري مبا�رش، من احلكومات اأو هيئات اأو حتى 

اأ�رش مرتبطة بها. ومن املنطقى فى هذه الظروف اأن تغيب املعلومات متاما اإل من مذكرات واأحاديث 

و�ساع املالية للموؤ�س�سات ال�سحفية الكربى بغياب ال�سفافية وهو اأمر دال بذاته  خا�سة. ولهذا تت�سم الأ

عالمية الكبرية من قيود متزايدة  على ه�سا�سة ال�ستقاللية الفعلية. وميكننا توقع اأن تعانى املوؤ�س�سات الإ

عالنية القوية وراأ�س املال  مع التحول لقوى ال�سوق وهو ما يجعلها اأ�سد تبعية على كل من  امل�سالح الإ

ال�سيا�سى معا.

�رش العربية الرثية التى اقتحمت جمال  ومع ذلك فاإن قدرا من الغمو�س يحيط بعدد كبري من الأ

غرا�س الهيبة  عالم واأ�س�ست عددا كبريا من ال�سحف والقنوات التليفزيونية رمبا ب�سورة اأ�سا�سية لأ الإ

عالمية بقدر اأكرب من ال�ستقاللية ال�سيا�سية. غري  والنفوذ ال�سيا�سى والثقافى. وقد تتمتع هذه املنابر الإ

�رش داخل تلك املنابر يجعلها معر�سة للتحيزات اخلا�سة. وعندما  اأن النفوذ املبا�رش الذى متتع به هذه الأ

املجتمع  ال�سائدة فى �سفوف  ال�سائعات  نكت�سف �سحة  قد  �رش  الأ لتلك  ال�سيا�سى  التاريخ  نحفر جيدا فى 

جهزة والعائالت احلاكمة فى  �رش حتتفظ بعالقات قوية للغاية مع الأ عالمى العربى: اأى اأن هذه الأ الإ

اأكرثية الدول العربية التى متنح قنواتها قدرا معينا من احلرية خارج حدودها اأو داخلها اأي�سا.  

عالم العربي االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ
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ن�ضان ثانيا: االنعكا�ضات على حقل حقوق االإ

الن�سال من  بال�رشورة فى ميدان  ينعك�س  العربى  عالمى  للحقل الإ العجيب والفريد  الت�سكل  هذا 

لتعدد  بال�رشورة وا�سحة نظرا  تبدو  املحددة ل  النتائج  اإن  ن�سان.  الإ العامة وحقوق  اأجل احلريات 

ثار واملمار�سات. وتناق�س الآ

عموما  العرب  ي�سعر  عام  وبوجه  بحت.  قومى  منظور  �سمن  املو�سوع  هذا  تناول  وقع  لقد 

ن امليديا العربية حققت اخرتاقا حررها جزئيا من التبعية  واملهاجرين منهم ب�سورة خا�سة بالفخر لأ

عالمية الغربية العمالقة. التامة للم�سادر الإ

التغطية  املبادرة فى  العربية زمام  امليديا  اأخذت  عالم فح�سب. بل  الغربى لالإ مل ينك�رش الحتكار 

بل   .2003 عام  للعراق  مريكى  الأ الغزو  وخا�سة  العربية  الدولية  زمات  والأ للحروب  )املهنية( 

واتخاذ مواقف �رشيحة  احلياء  برقع  املتحدة خللع  الوليات  وا�سطرت دول غربية كبرية وخا�سة 

عالم طاملا اأنها ت�رش مب�ساحلها ال�سرتاتيجية فى املنطقة. وبررت الوليات املتحدة  معادية حلرية الإ

عالم العربى بالتحري�س على الكراهية.   هذا املوقف املخزى من حرية التعبري باتهام الإ

تقوم على حتيز  والتى  العربى،  عالم  لالإ مريكية  الأ التهامات اجلزافية  قبول  وبالطبع ل ميكن 

عالم  عالم ب�سكل خا�س. فالإ اأيديولوجى و�سيا�سى وا�سح وغري مطلع على اأحوال املنطقة ككل والإ

مريكا واإمنا هو قد عرب عنه جزئيا. ويقول جيم�س زغبى  لي�س امل�سئول عن العداء ال�سعبى العربى لأ

مريكية فى املنطقة ل  عالم العربى م�سئولية املواقف ال�سعبية العربية املعادية لل�سيا�سات الأ اإن حتميل الإ

عالم بكل اأ�سكاله ل يلعب �سوى دورا  يقوم على اأ�سا�س. بل اإن »الدرا�سات اجلديدة ت�سري اإىل اأن الإ

�سغريا فى ت�سكيل اجتاهات العرب نحو الوليات املتحدة. وقد وجدت درا�سة لزغبى انرتنا�سيونال اأن 

مريكية«)18(.  ال�سيا�سة هى ال�سبب وراء ال�سورة ال�سلبية للقيم واملنتجات الأ

مريكيني اأن املوقف ال�سيا�سى من امليديا العربية مغلوط، واأنه  ويرى عدد كبري من املتخ�س�سني الأ

يجب الرتكيز على احلرية املكت�سبة بدل من الطعن فيها. ويوؤكد داود قطب اأن »حتدى جدية الوليات 

�سالح يبداأ بالتفاق على اأن هناك حت�سن رغم بطئه وغمو�سه«)19( بل ويجب  املتحدة فى بحثها عن الإ

اأن ت�سعر الوليات املتحدة باخلجل ل�سغوطها الرامية اإىل اإغالق اأو الرقابة على امليديا العربية. فكما 

يقول احتاد ال�سحفيني العرب » اإن الوليات املتحدة واإ�رشائيل حتالفتا لل�سغط امل�ستمر على احلكومات 

وا�سنطن من  به  تطالب  ما  فظا بني  تناق�سا  ال�سغط  هذا  ال�سحافة..و�سكل  تكبت حرية  لكى  العربية 

اإ�سالح دميوقراطى..وما متار�سه بال�سغط على احلكومات من اأجل منع اأ�سوات املعرت�سني على 

�سيا�ساتها«)20(.

العربية  امليديا  اأداء  م�ستوى  فى  حقيقية  ثورة  لقد حدثت  احلقيقة.  هذه  تاأكيد  من  جانبنا لبد  ومن 

على  مريكية  الأ احلرب  تغطية  فى  بالفعل  ظهرت  ثورة  وهى  اجلزيرة  قناة  عمل  بداية  مع  وخا�سة 

العراق. »فخالل اأزمة اخلليج عام 1991 انعقدت الهيمنة لل�سى اإن اإن. اأما فى اأزمة اخلليج الثانية 
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فكان املوقف خمتلفا متاما. فكانت التقارير ت�سدر عن اأبو ظبى، العربية، ام بى �سى..اإلخ«)21(. 

الراهن فى حقل حقوق  العربى  عالم  الإ لفهم دور  ال�سحيحة  البداية  بالتح�سن هو  اإن العرتاف 

ن�سان. الإ

من  حداث  الأ لتغطية  ا�ستعدادا  الوقت  ذلك  منذ  اأظهرت  العربية  الف�سائيات  فاإن  حال  اأى  وعلى 

خبارية  اأكرث من وجهة نظر من خالل الربامج احلوارية. كما ميثل التنوع فى قوالب تقدمي اخلدمة الإ

�سول املهنية. وفيما يبدو فاإن الف�سائيات العربية  والتحريات ال�سحفية مظهرا اآخر للتنمية امل�ستمرة لالأ

قل يعى احلاجة لتاأكيد املهنية من الناحية املوؤ�س�سية. فتبنت اجلزيرة كودا جديدا للدقة  اأو بع�سها على الأ

والذوق ال�سليم فى تغطيتها اخلربية. )22(

خالق ال�سحفية مل يتطور كثريا.  وباملقارنة، يبدو اأن اأداء ال�سحف العربية فيما يتعلق باملهنية والأ

وبينما نلحظ اأداءا مهنيا رفيعا ن�سبيا فى ال�سحف العربية املهاجرة )القومية( واإن كان بال مبالغة فاإن 

ذات  الوطنية  التقارير  عليه  ت�سهد  ما  وهو  �سديدة،  واأخالقية  مهنية  باأخطاء  حتفل  الوطنية  ال�سحافة 

على لل�سحافة التابع ملجل�س ال�سورى حول اأداء  ال�سلة ذاتها. )انظر على �سبيل املثال تقارير املجل�س الأ

اإذا  ال�سحف امل�رشية(. ويوؤكد حممد فهد احلارثى » اأن على امليديا العربية اأن ت�سبط بيتها الداخلى 

اأرادت اأن يكون لها الدور اجلدير بها فى املنطقة. فامليديا العربية فى حاجة ملزيد من املهنية بدل من 

دغدغة م�ساعر الراأى العام«.)23(

ويبدو بوجه عام اأن ثمة تعلقا متزايدا بالقواعد املهنية مع فوارق كبرية بني الف�سائيات وال�سحف 

خرية تبعا لتوجهها وجمهورها وحجمها والبالد العربية التى ت�سدر فيها.  املطبوعة وفيما بني الأ

عالم العربى كان مواتيا ب�سورة خال�سة ول حتى فى املح�سلة  ومع ذلك ل ميكن القول باأن اأداء الإ

ن�سان مبا فى ذلك احلق فى التعبري وحرية تداول املعلومات. خرية للن�سال من اأجل حقوق الإ الأ

عالم العربى مبا فى ذلك الف�سائيات  فاأول ثمة افتقار عميق للتوازن فى ممار�سة حقوق التعبري. فالإ

يديولوجية والطبقية.  لي�س فقط نخبويا بل هو اأي�سا مت�سدد فى حتيزاته الأ

ذاعى والتلفازى مل  عالم املطبوع والإ وحتى عندما بداأت قب�سة الدولة تخف اإىل حد ما على الإ

تقل كثريا ال�سكوى من غياب اأو �سعف التنوع فى التعبري عن الفكر ال�سيا�سى والجتماعى. كما اأن 

وجه  على  مت�ساوية  لي�ست  اجلماهريى  عالم  الإ من  الجتماعية  واحلركات  القوى  خمتلف  مقرتبات 

طالق. وعلى �سبيل املثال ثمة حتيز وا�سح �سد حركة املراأة من اأجل امل�ساواة. وتوؤكد د. نعومى  الإ

�سقر اأنها »اكت�سفت اأثناء حت�سري تقرير عن املراأة فى امليديا العربية اأن التحيز �سد املراأة العربية ي�سبح 

�سيا�سات  و�سع  من  الهدف  ما  وتت�ساءل  العربية«  باللغة  الناطقة  عالمية  الإ املنافذ  عدد  زاد  كلما  اأ�سد 

ملنح املراأة حقوقها اجلوهرية للتنمية الوطنية اإذا كانت ال�سور النمطية ال�سلبية تذاع ب�سورة يومية فى 

عالمى املتزايد فى املرحلة  ال�سحافة والتليفزيون؟)24( والواقع اأن من املرجح اأن يف�سى النفتاح الإ

اخرتاع  يعاد  حتى  وثقافيا  اجتماعيا  املتجذرة  التحيزات  عن  للتعبري  اأو�سع  منافذ  اإيجاد  اإىل  وىل  الأ

عالم العربي االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ
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الدعاءات  ذات  بوية  الأ الدولة  بعيدا عن منط  التقدمية  فاق  الآ اجلديدة وذات  الجتماعية  احلركات 

احلداثية. 

الثقافية  البيئة  كرث جتذرا فى  التيارات الأ اأدواته ل�سالح  عالم بكل  وفى املرحلة الراهنة يتحيز الإ

كرث النا�س تطرفا ن�رش اأفكارهم اخلرافية مقابل طم�س  العربية. وقد اأتاحت الف�سائيات ب�سورة خا�سة لأ

العقل ومبادئ العدالة الجتماعية. لقد اأدت الربامج احلوارية بالذات اإىل م�ساعفة عدم التوازن بل 

عالمية وخا�سة فى القنوات التلفازية املمولة من جانب اململكة العربية  والدفع نحو التدنى فى الر�سالة الإ

ال�سعودية واأ�رشها التجارية الكبرية.  

 ويقول اأحد املواطنني العرب »اإن اإعالمنا العربى على م�ستوى �سعبنا الثقافى! �سعب جاهل ب�سكل 

عام يريد فقط اإعالنا مثل ت�سجيع الكرة.. تطبيل.. وتزمري ونتائج واآراء جاهزة ل حتتاج اإىل اأية 

فى  عالم  الإ ن  اخلارطة..لأ فى  له  وجود  ل  اأ�سال  العربى  عالم  »الإ اآخر  ويقول  ثقافية«.  خلفية 

�سطورة  �سل هو التحرى من اخلرب و�سحته واإي�ساله اإىل املتلقى بكل ما ميلك من م�سداقية. والأ الأ

فقد هويته و�سار يتخبط فى متاهات  الذى  عالم  العربى هى الإ عالم  التى نطلق عليها الإ عالمية  الإ

بعيدة..اإلخ«)25(.  

كرث ثقافة واطالعا من  يك�سف هذا ال�سخط عن ا�ستمرار الفجوة الكبرية بني توقعات املواطنني الأ

فى  التو�سع  اأن  املعتقد  ومن  اأخرى.  ناحية  من  الثقافية  الناحية  من  العربى  عالمى  الإ داء  والأ ناحية 

العربى ومن  امل�ساهد  املناف�سة على  اإىل م�ساعفة  يوؤدى  �سوف  املتزايد  النفتاح  عالمى مع  الإ الف�ساء 

عالمية. وت�سري التجربة التاريخية اإىل اأن الدول  ثم اإىل احتمال الهبوط بامل�ستوى الثقافى للر�سالة الإ

عالم  الإ �سوق  الهابطة على  ذاعية والتلفازية  الإ ال�سحف واملنابر  ل�سيطرة  ت�سهد ميال عارما  املتقدمة 

ذاعية ود املواطن انطالقا من  وخا�سة فى الوليات املتحدة حيث تخطب مئات واآلف من املحطات الإ

اأ�سد التف�سريات الدينية تخلفا وعنفا. كما اأنها تقرتب من اأب�سط املواطنني عرب خطاب اإعالمى بالغ التدنى 

عالم اجلماهريى اإىل اأداة لالنحطاط  مر الذى يهدد بتحول الإ من حيث م�ستواه املهنى والثقافى، الأ

باحلياة الثقافية لل�سعوب. 

ول ميكن ا�ستبعاد اأن يطال العامل العربى هذا التطور نف�سه. فعلى م�ستوى ال�سحافة املطبوعة جند 

كرث ا�ستعدادا ملخاطبة الغرائز اجلن�سية واملنحطة ثقافيا مثل  اأن التو�سع يحدث فى ال�سحف ال�سعبية الأ

�ساعات وال�سور اخلليعة وفي�س من  التحري�س العلنى على ال�سخ�سيات وحماولة اغتيالها معنويا والإ

خبار غري املحققة عن ف�سائح ف�ساد وحتلل اأخالقى و�رشقات وغري ذلك من اأمور يفرت�س اأنها جتد  الأ

هوى عند كثري من الفئات ال�سعبية وب�سيطة الوعى والتعليم. وو�سل ببع�سها اإىل حد التحري�س على 

القرب�سية  بال�سحف  يدعى  فيما  ما جنده وا�سحا  الو�سائل وهو  بكل  والت�سهري  والعنف  الطائفية  الفنت 

الت�سويقية مقابل انكما�س و�ساآلة توزيع ال�سحف اجلادة  بال�سعبية  فى م�رش مثال والتى يتمتع بع�سها 

والراقية ثقافيا.

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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عالمى للقنوات التلفازية املنوعة واململوكة ملكية خا�سة اإل  ورغم التحفظ الوا�سح فى اخلطاب الإ

اأنها اأ�ساعت ثقافة متعوية تافهة ومرتدية ثقافيا اإىل حد كبري. بل وتتمكن من حتويل حتى املنا�سبات الدينية 

�سواأ م�ستويات الت�سلية. ويوؤكد والرت اأمربو�ست  الر�سينة مثل �سهر رم�سان املعظم اإىل �سوق متهافت لأ

عالنات التلفازية الرخي�سة التى ت�ساحب  �سهر رم�سان  اأن هذا املزيج العجيب من الت�سلية املبتذلة والإ

هو وجه من وجوه الثقافة التجارية ال�ستهالكية وبناء تقليد خمرتع مواز اأو مدعم لعوملة الكري�سما�س 

للثقافة  املتزايد  للتتجري  تقاوم  تكاد  التى ل  الدفع  بقوة  كله  ذلك  اأمريكية. ويرتبط  جنلو  الأ التقاليد  فى 

للمنا�سبات  املفرت�سة  الر�سانة  ت�سخر من  تكاد  منا�سبة  بقوالب  ال�سعبية  امل�ستويات  اأدنى  اإىل  وتو�سيلها 

الدينية مثل “فوازير رم�سان” فى املحطات التلفازية عموما ومن ثم فى الف�سائيات”)26(.

التلقى  »ح�رش«  على  خرى  الأ اجلماهريى  عالم  الإ وو�سائط  الف�سائية  القنوات  حر�س  ورغم 

فى �سلب براجمها وخا�سة احلوارية التى اكت�سبت قيمة �سيا�سية كبرية فال يخفى اأن هذا احل�رش نف�سه 

يجابية للحرية الن�سبية التى �سار  يخدم ويخ�سع تقنيات التالعب بالعقول. ويعنى ذلك اأن احل�سيلة الإ

ن�سان فى العامل العربى اإل عندما تتخل�س الو�سائط  عالم العربى يتمتع بها لن تثمر تعزيزا حلقوق الإ الإ

عالمية من املقاربة التعبوية التى يفر�سها راأ�س املال ال�سيا�سى.  الإ

عالم العربى ثالثا: منوذج حتليلى للتنبوؤ مب�ضارات االإ

التفاعالت  مركز  اإىل  العربى  املواطن  اأى  املتلقى  ا�ستعادة  �رشورة  اإذًا  النموذج  هذا  يفرت�س 

عالم. ومتثل هذه ال�ستعادة �رشورة عملية وعلمية فى الوقت نف�سه.  الت�سالية املرتبطة بالإ

�سياغة  اإمكانية  افرت�ست  عالمية  الإ �سيا�ساتها  فى  التعبوى  للنموذج  بانتهاجها  العربية  فالدولة 

عالمى واعتربت  املواطن على هوى اإعالمها اخلا�س اأو افرت�ست اإمكانية اإلغاء املواطن من الف�ساء الإ

اأو  لقبول  ال�رشوريني  والراأى  العقل  �سخ�سا مكتمل احلوا�س ولديه  اإعالميا ولي�س  املواطنية خملوقا 

عالمية ال�سادرة عنها.  رف�س اأو تعديل الر�سالة الإ

يتابع  يبداأ بالحتكار وهو  ال�سموىل  عالم  ومل يكن هذا الفرتا�س وهما حم�سا لفرتة طويلة. فالإ

خرى مثل النظام املدر�سى واحلزب الواحد  ما بداأته و�سائل وو�سائط امل�سايعة )الرتبية املجتمعية( الأ

عالمية هى املحك لنظام الرتقى الوظيفى والدعم  واملوؤ�س�سات الفوقية للفقه الدينى. كما اأن الر�سالة الإ

الر�سمى. ومن هذا  خرى للخطاب  الو�سائط الأ للمواطن، ف�سال عن  دارى  الإ الجتماعى واملوقف 

عالمى حمفزاته اأو و�سائل الدعم املادية الالزمة له والتى تبث  املنظور ي�سطنع اخلطاب الدعائى والإ

اإعالميا وثقافيا فال  فى جميع م�ستويات احلياة الجتماعية والثقافية. وبالتاىل يظل املواطن حما�رشا 

عالمى للدولة اأو »حتويله �سمنيا للخطاب الذاتى  يبقى له غري اختيار وحيد وهو الغرق فى الف�ساء الإ

.internalization of the official discourse :اخلا�س باملواطن

عالم اأن  عالم العربى اجلديد لنف�س تلك القاعدة العامة حيث يدرك امل�سئولون عن الإ ويخ�سع الإ

عالم العربي االجتاهات والقوى اجلديدة يف ف�ضاء االإ
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خطاب الدولة يفقد جاذبيته ومقبوليته وقدرته على ا�ستيعاب ال�سكان وخمتلف القطاعات الجتماعية. 

ال�ستثنائية  احلالت  فى  هميتها  لأ نظرا  عالم  الإ فى  الت�سلطية  املدر�سة  عن  يتخلون  ل  هوؤلء  اأن  بيد 

ا�ستدعاء الولءات الوطنية والدمياجوجيا الوطنية. ويبداأون فى  التى ي�سهل فيها  زمات  وحالت الأ

عالم ولكن بعد عملية انتقاء دقيقة. ولذلك يتم منح  قبول فكرة اإيجاد هام�س م�ستقل اأو �سبه م�ستقل لالإ

للقرب  تبعا  جدد  لفاعلني  مت�ساوية  غري  ب�سورة  الن�سبية  وال�ستقاللية  احلرية  من  وف�ساءات  فر�س 

عالم على قدر من ال�ستقاللية  والبعد من قلب نخبة الدولة احلاكمة. وبذلك يح�سل ال�سوق القومى لالإ

اأن لدينا �سوقا حرا باملعنى  اأن يعنى ذلك  اأو جانب الطلب دون  همية �سواًء على جانب العر�س  والأ

القانونى والفعلى لهذا امل�سطلح.

ومن ثم، مل يوؤد ن�سوء اإعالم م�ستقل اإىل قطيعة حقيقية عن النموذج التعبوى واإمنا فقط اإىل ا�ستكماله 

بتقنيات اأكرث تعقيدا. 

من  ي�سري  حتى  التو�سع  فى  عالمية  الإ للو�سائط  الن�سبى  ال�ستقالل  حيز  يبداأ  اأن  فما  ذلك،  ومع 

كرث تقدما  اأن تنا�سل الفئات الأ ال�سعب تكمي�سها ب�سورة اجبارية دون توترات عميقة. ومن املحتم 

املكت�سب  ا�ستعادة وتثبيت وتو�سيع احليز  اأجل  ال�سيا�سى من  املجتمع  اأو  املهنى  املجتمع  اإطار  �سواًء فى 

عالمية ومنحها دللة �سيا�سية اأو�سع. ويعنى ذلك اأنه اإن مل تتم ثورات �سمولية فى هذا البلد  للحرية الإ

اأو ذالك )كما وقع فى ال�سودان مثال عام 1989( فاإن امل�سار احلتمى �سيكون فى اجتاه التو�سع املطرد 

عالمية.  للحرية الإ

خ���امتة:

فاإن هذا  بتاأثر عوامل م�ستجدة. ومع ذلك  يتم  العربى  عالمى  الف�ساء الإ ثمة حراك ملمو�س فى 

�سباب كثرية، ما يوؤدى اإىل توترات اأ�سد وبنية �سوق اأكرث تنوعا  احلراك ل زال مقيدا اإىل حد بعيد لأ

وت�سظيا فى الوقت نف�سه، مع ا�ستمرار م�ستوى مرتفع للغاية من التالعب عرب اأداء مهنى اأ�سد تعقيدا 

عالم العربى خالل ن�سف القرن املا�سى، ف�سال عن وجود ميل متزايد  واأعلى م�ستوى مما توفر لالإ

اأن  ال�سياق  هذا  فى  املحتمل  للعامل. ومن  توازنا وحيادية  كرث  الأ والروؤى  الرفيعة  الثقافة  للنفور من 

عالمى مع  تو�سع رقعة ال�ستقاللية واحلرية.  تزداد درجة الت�سظى الإ

عالمى املعقد يكت�سب راأ�س املال ال�سيا�سى امل�سيطر ب�سورة مبا�رشة  وفى �سياق ت�سكل هذا ال�سوق الإ

ن�سان. فهناك  عالم العمالقة وتظهر نتائج متناق�سة فى حقل حقوق الإ وغري مبا�رشة على موؤ�س�سات الإ

كرث تقدما من املتلقني. وهناك  الن�سال احلقوقى ولكن تنت�رش فى �سفوف القطاعات الأ ر�سالة تعزز 

فى نف�س الوقت ر�سالة ت�رشب وتهدر اأعمق املبادئ واملعانى احلقوقية. و�سوف ي�ستمر هذا التناق�س 

حتى يتم ح�سم ال�رشاع ال�سيا�سى فى البالد العربية املهمة ل�سالح بنية دولة دميوقراطية تقوم على حكم 

ن�سان.  القانون واحرتام املبادئ العاملية حلقوق الإ

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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املل����ف

 حتليل اجلمعية العمومية:

معينة  ب�سمات  عمومًا،  امل�رشية  النتخابات  تتميز 

بدت وا�سحة للمراقبني واملحللني طوال ال�سنوات الطويلة 

�سافة اإىل عدم �سحة اجلداول النتخابية وممار�سة اأ�سكال حادة من العنف  املا�سية، وبرزت فيها بالإ

والتالعب، حالة من العزوف العام عن امل�ساركة فيها، حيث اأظهرت النتائج الر�سمية “لنتخابات” 

احلا�رشين  ن�سبة  اأن   )2005 )نوفمرب  الربملانية  والنتخابات   2005 �سبتمرب  فى  اجلمهورية  رئا�سة 

للت�سويت مل تزد عن 25% من اإجماىل عدد املقيدين فعاًل فى اجلداول النتخابية والتى ي�سوبها بدورها 

الكثري من ال�سكوك حول دقتها و�سحتها.

انتخاب  على  اأقل–  ب�سورة  –واإن  ان�سحب  قد  كان  للم�رشيني،  العام  ال�سلوك  هذا  اأن  واحلقيقة   

قانون  م�رشوع  اإعداد  اإىل  باحلكومة  حدا  املهنية، مما  اأو  العمالية  �سواء  والنقابية  الربملانية  الدورات 

اإدارة عملية  النقابات املهنية ومن ثم لقانونية  يحدد ن�سابًا معينًا ل�سحة انعقاد اجلمعيات العمومية فى 

انتخابية و�سدر القانون بعد مناق�سة �رشيعة وعابرة داخل املجل�س الت�رشيعى )القانون رقم 100 ل�سنة 

1993( ثم جرى تعديله بعد اأقل من عامني بالقانون رقم 5 ل�سنة 1995. مما و�سع معظم النقابات 

املهنية واقعيًا حتت �سيف “احلرا�سة الق�سائية” لعدم اكتمال الن�ساب املطلوب لنعقاد اجلمعية العمومية 

)50%+ 1( ومن ثم قانونية اإجراء النتخابات.

وبالقدر الذى ان�سغل فيه الفكر ال�سيا�سى امل�رشى، مبناق�سة الدوافع احلكومية الكامنة وراء اإ�سدار 

هذه القوانني والت�سييق من العمل النقابى املهنى، بالقدر الذى جتاهل فيه حتليل ذلك ال�سلوك ال�سلبى 

للوطن  اأو  للنقابات  العمومية  اجلمعيات  اأع�ساء  هنا  وهم   – امل�سلحة  اأ�سحاب  الوا�سع من  والعزوف 

انتخابات

نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني

عبد اخلالق فاروق *

*خبير في الشئون االقتصادية واالستراتيجية.
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انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني

عامة عن امل�ساركة بكثافة تليق باحلدث الذى غالبًا ما يتكرر فى فرتات زمنية دورية )�سنتان اأو اأربعة 

املواطنني  املوروث بني  الثقة  ابنًا �رشعيًا لنعدام  يعد  العزوف  �سنوات(. فهل هذا  اأو �ست  اأو خم�س 

اأ�سحاب امل�سلحة وبني النظام النتخابى امل�رشى عمومًا؟.

اأم هو انعدام للثقة فى اآليات النظام النتخابى وجدارة القائمني عليه؟.

�سناديق  عرب  التغيري  اإمكانية  جتاه  للم�رشيني  والالفاعلية  الالجدوى  ح�سا�س  لإ تعزيز  هو  اأم 

النتخابات؟.

“احلرا�سة  مق�سلة  حتت  تقع  فلم  حظًا  ف�سل  الأ امل�رشيني  ال�سحفيني  نقابة  كانت  العك�س،  وعلى 

الق�سائية” حتت ذريعة عدم اكتمال الن�ساب القانونى ل�سحة انعقاد جمعياتها العمومية. فحافظت بذلك 

على انتظام انتخاباتها، �سواء ملن�سب النقيب )كل عامني( اأو ملجل�س اإدارة النقابة.

اإ�سدارًا �سحفيًا فى منت�سف  اأقل من 250  ال�سحفية فى م�رش من  �سدارات  الإ ومثلما زاد عدد 

الثمانينات من القرن الع�رشين اإىل ما يزيد عن 565 اإ�سدارا �سحفيًا عام 2004 وفقًا لتقرير جمل�س 

ال�سورى موزعة بني:-

اإ�سدارات قومية )حكومية( 64 �سحيفة واإ�سدار.  -

اإ�سدارات معار�سة 40 �سحيفة )منها 7 �سحف خا�سة(.  -

اإ�سدارات متخ�س�سة 252.  -

اإ�سدارات علمية 142.  -

اإ�سدارات �سحف حملية 67)1(.  -

فاإنه باملقابل، زاد عدد ال�سحفيني املقيدين فى جدول امل�ستغلني )اأع�ساء اجلمعية العمومية من 2095 

 اإىل 3194 �سحفيًا عام 1995)3( ثم اإىل 4645 �سحفيًا عام 2005)4(.
�سحفيًا عام 1985)2(

جدول رقم )1(

تطور عدد املقيدين فى جدول امل�ستغلني 

بنقابة ال�سحفيني خالل ال�سنوات 1985، 1995، 2005

و2005   1995 اأعوام  اأما  لل�سحافة  على  الأ املجل�س  م�سدرها   1985 عام  بيانات  امل�سدر: 

فم�سدرها نقابة ال�سحفيني، مركز املعلومات.

2005 1995 1985 ال�سنوات

3551 غري متاح توزيعاته 2095 �سحف قومية

439 وفقا للموؤ�س�سة غري مبني �سحف اأخرى

181 ال�سحفية غري مبني �سحف خا�سة

474 غري مبني �سحف حزبية

4645 3194 2095 املجموع
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عبد اخلالق فاروق

خالل  ال�سحفيني  لنقابة  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  اأو  الناخبة  الهيئة  تطورت  وا�سح،  هو  وكما 

ي�ستطيع  املدقق  اأن املحلل  بيد  اأى مبعدل زيادة �سنوية فى حدود %11.  ع�رشين عامًا مبعدل %221 

وىل املمتدة من عام 1985 حتى عام  اأن يلحظ مرحلتني متباينتني، اأولهما: تلك ال�سنوات الع�رش الأ

1995، حيث مل يزد معدل النمو فى الهيئة الناخبة �سوى مبعدل 52% )اأى مبعدل �سنوى %5.2(، 

بن�سبة  )اأى  فيها %45  الزيادة  بلغ معدل  والتي  الالحقة )2005-1995(  الع�رش  ال�سنوات  وثانيتهما: 

�سنوية %4.5(.

فى  العاملني  ال�سحفيني  وقيد  ع�سوية  قبول  فى  امللحوظ  التو�سع  يف  يتمثل  هم،  الأ التطور  لكن 

خرية. املوؤ�س�سات ال�سحفية احلزبية واخلا�سة خالل ال�سنوات الع�رش الأ

جدول رقم )2(

الو�سع املقارن بني عامى 1985 و2005

طبقًا لتوزيعات قيد امل�ستغلني فى املوؤ�س�سات ال�سحفية احلكومية )القومية(

امل�سدر: املرجع ال�سابق، والتحليل من قبل الباحث.

وزان من  وزان الن�سبية لكل موؤ�س�سة �سحفية قومية حيث تبدلت هذه الأ ويظهر البيان ال�سابق، الأ

كرب فى الهيئة الناخبة. هرام الثقل الأ �سدارة موؤ�س�سة اأخبار اليوم عام 1985 اإىل اأن ت�سدرت الأ

وزان الن�سبية، تختلف بع�س ال�سيء باإدخال عن�رش جديد فى تركيبة اجلمعية العمومية  لكن هذه الأ

بنقابة ال�سحفيني واملتمثلة فى قيد اأكرث من 1094 �سحفيًا فى ال�سحف احلزبية واخلا�سة خالل ال�سنوات 

2005 1985
املوؤ�س�سة

% العدد % العدد

%36.7 1302 %21.6 452 هرام الأ

%14.8 526 %23.1 484 اأخبار اليوم 

%15.9 565 %13.7 286 دار التحرير )اجلمهورية(

%10.0 355 %18.3 383 و�سط وكالة اأنباء ال�رشق الأ

%5.0 176 %8.7 183 موؤ�س�سة دار الهالل

%3.2 112 %4.0 84 اأكتوبر

%5.2 185 %6.4 135 روز اليو�سيف

%2.7 95 - غري مبني ذاعة والتليفزيون جملة الإ

%5.4 193 %4.2 88 التعاون )ال�سيا�سى امل�رشى(

�سفر 1 - غري مبني جرائد اأخرى

%1.2 41 - غري مبني مايو

%100 3551 %100 2095
اإجماىل املوؤ�س�سات 

احلكومية
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خرية طبقًا ملا يظهره البيان التاىل: الع�رش الأ

جدول رقم )3(

التوزيع العددى والن�سبى لل�سحفيني املقيدين فى جداول امل�ستغلني عام 2005

عدد امل�ستغلني % اإىل اإجماىل املقيدين فى جدول امل�ستغلني املوؤ�س�سة ال�سحفية

%28 1302 هرام الأ

%11.3 526 اأخبار اليوم

%12.2 565 )التحرير )اجلمهورية

%7.6 355 و�سط وكالة اأنباء ال�رشق الأ

%3.8 176 دار الهالل

%2.4 112  اأكتوبر

%4.0 185 روزاليو�سف

%2.0 95 ذاعة والتليفزيون جملة الإ

%4.2 193 )التعاون )ال�سيا�سى امل�رشى(

%0.9 41 مايو

%5.2 243 جرائد اأخرى

%1.2 57 راأى ال�سعب

%1.8 85 �سبوع الأ

%3.2 148 الوفد

%1.4 65 العربى

%1.1 50 ال�سعب

%0.8 38 هاىل  الأ

%2.6 121 حرار الأ

%0.7 33 احلقيقة

%0.4 19 جرائد اأخرى

%2.1 96 جرائد اأخرى

%3.0 140 حر

%100 4645 جماىل الإ

امل�سدر: البيان من نقابة ال�سحفيني، مركز املعلومات، والتحليل من قبل الباحث.

اإننا هنا اإزاء حقيقة انتخابية اأ�سا�سية، األ وهى اأن اأربعة موؤ�س�سات �سحفية كربى ت�ستحوذ وحدها 

خبار واجلمهورية ووكالة  هرام والأ على نحو 59.1% من اإجماىل اأع�ساء اجلمعية العمومية وهى الأ

و�سط على الرتتيب. اأما ن�سبة العاملني فى املوؤ�س�سات ال�سحفية احلكومية )القومية( من  اأنباء ال�رشق الأ

اإجماىل اأعداد املقيدين فى جداول امل�ستغلني بالنقابة فقد بلغ 76.5% وذلك عام 2005.

بيد اأن هناك حقيقة اأخرى تلفت النظر فى حتليل الهيكل الراهن للتوزيع، األ وهى تنامى اأعداد ال�سحفيني 

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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العاملني فى جرائد اأخرى يزيد عددها حاليًا عن 80 اإ�سدارًا �سحفيًا يعمل بها حواىل 358 �سحفيًا مقيدين فى 

جداول امل�ستغلني، مبا ي�سري اإىل حالة من الت�سظى خارج املوؤ�س�سات ال�سحفية الكربى.

�سحفيًا   181 اإىل  اإ�سافة  �سحفيًا   474 عددهم  بلغ  فقد  حزبية  �سحف  فى  املقيدين  ال�سحفيني  اأما 

�سبوع. يعملون فى �سحف خا�سة اأبرزهم �سحيفة الأ

كما تربز ظاهرة ال�سحفيني )حر( والذين زاد عددهم عام 2005 عن 140 �سحفيًا.

ناث فى اجلمعية العمومية لل�ضحفيني: الثقل الن�ضبى لالإ

املا�سية حتى  الع�رشين عامًا  امل�ستغلني خالل  املقيدات فى جداول  ال�سحفيات  الزميالت  زاد عدد 

قارب عددهم عام 2005 حواىل 1273 �سحفية ي�سكلن نحو 27.4% من اإجماىل املقيدين فى جداول 

امل�ستغلني ذلك العام.

فاإذا تاأملنا توزيعهن الن�سبى بني املوؤ�س�سات ال�سحفية املختلفة نكت�سف اأن نحو ثلث هوؤلء يرتكزن فى 

و�سط كما يظهر البيان التاىل: هرام يليها اأخبار اليوم ثم وكالة اأنباء ال�رشق الأ موؤ�س�سة الأ

جدول رقم )4(

توزيع الزميالت ال�سحفيات املقيدات فى جداول امل�ستغلني عام 2005 

ح�سب املوؤ�س�سات ال�سحفية

% اإىل اإجماىل املقيدين فى جدول امل�ستغلني عدد امل�ستغالت املوؤ�س�سة ال�سحفية

%33.7 429 هرام الأ
%11.8 150 اأخبار اليوم
%7.8 99 )اجلمهورية دار التحرير(
%10.4 132 و�سط وكالة اأنباء ال�رشق الأ
%4.2 53 دار الهالل
%2.8 36 اأكتوبر
%4.9 62 روزاليو�سف
%1.2 15 مايو
%3.1 39 ذاعة والتليفزيون جملة الإ
%3.5 45 ال�سيا�سى امل�رشى
%4.6 58 جرائد خمتلفة
%2.2 28 حر
%1.2 15 راأى ال�سعب
%1.3 17 �سبوع الأ
%1.8 23 جرائد خمتلفة
%1.7 22 الوفد
%0.9 12 العربى
%0.5 7 ال�سعب
%0.5 7 هاىل الأ
%1.2 15 حرار الأ
%0.5 6 احلقيقة
%0.2 3 جرائد خمتلفة

%100 1273 جماىل الإ

امل�سدر: املرجع ال�سابق.

عبد اخلالق فاروق
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انتخابات  ع�سية  للحالة  وفقًا  ال�سحفيني  لنقابة  العمومية  اجلمعية  ع�ساء  لأ العامة  املالمح  هى  هذه 

الكيانات  ما مييزها عن غريها من  لها من اخل�سائ�س  ناخبة  هيئة  النقيب عام 2005؛ وهى مالمح 

فى  �سواء  ال�سحفيني  نقيب  انتخابات  فى  الناخبة  الهيئة  هذه  حتركت  فكيف  امل�رشية،  املهنية  النقابية 

عادة التى جرت فى �سهر �سبتمرب عام 2005؟. وىل اأو دورة الإ الدورة الأ

وىل لنتخابات نقيب ال�سحفيني امل�رشيني )25 �سبتمرب 2005( ملتب�سة  لقد جاءت نتائج اجلولة الأ

اإىل حد ما، فقد توزعت اأ�سوات احلا�رشين للت�سويت البالغ عددهم 307 )من بني 4541 ع�سوًا لهم 

حق الت�سويت )اأى بن�سبة 67.7%( بني املر�سحني الع�رشة ملن�سب النقيب على النحو التاىل:

جدول رقم )5(

توزيع اأ�سوات اأع�ساء اجلمعية العمومية بني املر�سحني ملن�سب النقيب

% اإىل اإجماىل

 الت�سويت ال�سحيح
�سوات ال�سحيحة عدد الأ ا�سم املر�سح م

%30.6 940 اإبراهيم ح�سن حجازى 1

�سفر - اأحمد عبد العظيم جيلى 2

%7.3 223 د. اأ�سامة حممد الغزاىل حرب 3

%2.5 77 اأ�سامة حممد غيث 4

%0.1 4 �سكندرانى ال�سيد حممد اإبراهيم الإ 5

%38.8 1193 جالل عارف حممد 6

%0.03 1 فايز عبد املجيد زايد 7

%19.6 602 حممد م�سطفى بكرى 8

%0.03 1 حممد جنيب عبد القادر 9

%0.1 4 نادية حممد حممود حمدى 10

�سفر - ي�رشية ح�سن اأحمد نا�رش 11

%100 3073 املجموع

امل�سدر: نقابة ال�سحفيني، مركز املعلومات/ دي�سمرب2005.

�سبتمرب   25( ال�سحفيني  نقيب  لنتخابات  وىل  الأ اجلولة  فى  الت�سويت  ن�سبة  اأن  هذا  من  ويتبني 

اأربعة  النتخابى  امل�سهد  ت�سدر  وقد  الت�سويت،  حق  لهم  من  اإجماىل  من   %67.7 بلغت  قد   )2005

اأ�سماء اأ�سا�سية هى:

�ستاذ جالل عارف حممد بن�سبة %38.8 - الأ

�ستاذ اإبراهيم حجازى بن�سبة %30.6 - الأ

�ستاذ حممد م�سطفى بكرى بن�سبة %19.6 - الأ

- الدكتور اأ�سامة حممد الغزاىل بن�سبة %7.3

�سوات وذلك فى التا�سع والع�رشين  ولني احلا�سلني على اأعلى الأ عادة بني الثنني الأ وقد جرت الإ

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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�ستاذ جالل عارف مبن�سب نقيب ال�سحفيني امل�رشيني  من �سهر �سبتمرب عام 2005 وانتهت بفوز الأ

�سوات بينهما على النحو التاىل. لدورة مدتها عامان وقد توزعت الأ

عادة النتخابات نقيب ال�ضحفيني: نتائج جولة االإ

�ستاذ جالل عارف وح�سل على 1675. - الأ

�ستاذ اإبراهيم حجازى وح�سل على 1087. - الأ

عادة قد انخف�س من 3073 ع�سوًا اإىل 2762 ع�سوًا بن�سبة  اأى اأن جمموع احلا�رشين جلولة الإ

وىل. انخفا�س تعادل 10% من اإجماىل احلا�رشين فى اجلولة الأ

و�ضاط ال�ضحفية: حتليل اجتاهات الراأى فى االأ

لنقابة  العمومية  قراءة حتليلية معمقة حول تركيبة اجلمعية  اأجرينا  اأن  بعد  ال�رشورى،  كان من 

ال�سحفيني من جهة وطبيعة اأداء اأع�ساء هذه اجلمعية العمومية اأثناء انتخابات نقيب ال�سحفيني امل�رشيني 

العام بني  الراأى  اجتاهات  اأغوار  �سرب  نحاول  اأن  �سبتمرب 2005(،  )�سهر  التى جرت على جولتني 

فى  املوؤثرة  العوامل  على  للتعرف  امل�ستغلني(  بجدول  )املقيدين  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  ال�سحفيني 

قراراتهم الت�سويتية من ناحية ور�سد مالمح توجهاتهم امل�ستقبلية من ناحية اأخرى.

مربيقية(  )الإ امليدانية  الدرا�سات  عادة  ت�ساحب  التى  اجلمة  لل�سعوبات  العميق،  اإدراكنا  وبرغم 

خا�سة فى جمال ا�ستطالعات الراأى العام، �سواء ما يتعلق منها مبنهجية اختيار العينة اأو بالن�سبة ملدى 

اأحيانا،  والنقالبات  بالتغريات  عادة  املكتنف  امل�ستقبل  حقائق  على  واإ�سقاطه  ال�ستطالع  نتائج  ثبات 

اإل اأنه يظل لهذا النوع من الدرا�سات احلقلية ميزة ن�سبية تتمثل فى اإمكانية حتليل اأمناط من ال�سلوك 

- ال�سيا�سى اأو الت�سويت اأو الجتماعى.. اإلخ – مبا يتيح للمحلل واملراقب املحايد التعرف على اأبعاد قد 

تكون خفية فى النظر اإىل الظاهرة حمل الدرا�سة.

على  والعتماد  املبحوثني،  مع  مبا�رشة  �سلة  بوجود  ال�ستبيان  ا�ستمارة  اأ�سلوب  يتميز  ما  وبقدر 

اإجابات املبحوث ذاته، مبا يجنب عن�رش التحيز من جانب الباحث، فاإن هناك احتمال قائم للخطاأ فى 

جابة عن  �سباب عدة قد تدفع املبحوث اإىل مقاومة اأو رف�س الإ �ساليب امل�سحية، لأ مثل هذا النوع من الأ

�سئلة منها: بع�س هذه الأ

1 – عدم مالئمة م�سكلة البحث للمبحوثني اأو عدم اقتناعهم بها.

�سا�سية.)5( 2 – عدم �سمول ا�ستمارة البحث )املقابلة اأو ال�ستبيان( على املتغريات الأ

�سئلة امل�ستخدمة فى ا�ستمارة البحث. 3 – اأو غمو�س الكلمات اأو الأ

�سئلة احل�سا�سة اأو التى تتناول م�ساعر املبحوثني ب�سورة غري مالئمة. 4 – اأو ا�ستخدام بع�س الأ

5 – اأو عدم مالئمة فئات ال�ستجابة.

عبد اخلالق فاروق
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وفى حالتنا واجهتنا عدة م�سكالت فى اختيار العينة.

فى  ال�سائدة  والفكرية  ال�سيا�سية  والتيارات  الراأى  اجتاهات  لكافة  العينة ممثلة  تاأتى  كيف  وىل:  الأ

اأو�ساط ال�سحفيني؟.

واحلزبية  القومية  ال�سحفية  للموؤ�س�سات  الن�سبى  الثقل  الوقت  نف�س  فى  تعك�س  كيف  الثانية: 

واخلا�سة؟.

�سا�سية املطلوب التعرف  الثالثة: كيف يجرى �سياغة ا�ستمارة ال�ستبيان بحيث ت�سمل العنا�رش الأ

عليها ودون اأن تثري حفيظة اأى من الزمالء اأو تدفع ببع�سهم اإىل عدم التعاون؟.

اكتفينا بعينة ل تتعدى 101 مبحوث من ال�سحفيني املقيدين فى جداول امل�ستغلني وقد اتبعنا اخلطوات 

التالية فى اختيار العينة:

وىل: وبالتعاون مع مركز املعلومات بنقابة ال�سحفيني و�سكرتري عام النقابة )الزميل  اخلطوة الأ

يحيى قال�س( مت ا�ستخراج اأ�سماء الزمالء بواقع �سفحة من بني كل 25 �سفحة مقيد بها اأ�سماء الزمالء 

ا�سم من  العمومية وبهذا ح�سلنا على نحو 40 �سفحة ع�سوائية تت�سمن حواىل 400  اأع�ساء اجلمعية 

اأ�سماء اأع�ساء اجلمعية العمومية.

اخلطوة الثانية: حماولة اختيار اأ�سماء اأع�ساء العينة الع�سوائية بحيث متثل معظم التيارات ال�سيا�سية 

والفكرية ال�سائدة بني اأع�ساء اجلمعية العمومية لنقابة ال�سحفيني )اإ�سالمية، نا�رشية وقومية، ي�سارية، 

ليربالية، غري حمددين.. الخ(

وزان  يتنا�سب مع الأ تاأتى بتمثيل  العينة وهذه الطريقة فى الختيار لن  باأن هذه  اإدراكنا  وبرغم 

الن�سبية لهذه التيارات، التى ل يوجد قيا�سات �ساملة �سابقة ت�سري اإليها، اإل اأننا قد حاولنا القرتاب قدر 

�سا�سية لتلك التيارات ال�سيا�سية والفكرية. مكان من الكتل الأ الإ

وقد �سملت العينة على :

العدد     % النوع      

%11.9    12 ناث    الإ   

%88.1    89 الذكور      

كما توزعت بني ال�سحف واملوؤ�س�سات ال�سحفية على النحو التاىل:

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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جدول رقم )6(

توزيع عينة البحث وفقًا للموؤ�س�سات ال�سحفية

املجموعاملوؤ�س�سة

هرام 125- الأ

217 – اأخبار اليوم

313- دار التحرير اجلمهورية

و�سط 47- وكالة اأنباء ال�رشق الأ

52- دار الهالل

63- دار التعاون )ال�سيا�سى امل�رشى(

75- اأكتوبر

82- روز اليو�سف

74جملة املوؤ�س�سات ال�سحفية احلكومية)1(

93- العربى

�سبوع 103- الأ

112- امل�رشى اليوم

122- ال�سعب

مة 131-الأ

142- امليدان

حرار و�سحف اأخرى 1513- الأ

161-حر

27جملة ال�سحف احلزبية واخلا�سة)2(

جماىل 2+1 101الإ

اأما   %76.5 تعادل  )القومية(  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال�سحف  من  العينة  اأفراد  ن�سبة  اأن  ويتبني 

ال�سحف احلزبية واخلا�سة فقد بلغ ن�سبتها 23.5% من مفردات العينة.

�سدارات داخل املوؤ�س�سة ال�سحفية التى عملنا فيها،  كما حاولنا اأن ت�سمل العينة اأفرادا من كافة الإ

اليومية بل امتد البحث لي�سمل ا�ستطالع راأى الزمالء  اأو اجلريدة  اليومى  �سدار  فلم تقت�رش على الإ

�سبوعية اأو ال�سهرية اأو غريها. �سدارات الأ العاملني فى الإ

التى  �سئلة  الأ وطرح  ب�سياغة  بداأت  مرحلة،  من  اأكرث  على  جرت  فقد  ال�ستمارة،  �سياغة  اأما 

�ستدور حولها عملية ا�ستطالع الراأى وعاون فيها الزميل ال�سحفى فهمى ال�سيد، ثم متت عملية �سياغة 

جابات املفتوحة حمدودة  �سئلة ذات الإ اأولية من جانبنا و�سملت 39 �سوؤاًل، وحر�سنا على اأن تكون الأ

راء بني املبحوثني، وعر�ست  للغاية بحيث نتمكن من ا�ستخال�س اأمناط وا�سحة واجتاهات حمددة لالآ

خرية، وجرت عملية اختبار اأولية  فى حلقة نقا�سية مع عدد من  الزمالء، ثم اأعيد �سياغتها للمرة الأ

�سئلة  Pre- test  من خالل عدد من الزمالء ال�سحفيني للتعرف على اآرائهم ب�ساأنها ومدى و�سوح الأ

عبد اخلالق فاروق
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و�سمولها للمو�سوع حمل ال�ستطالع. ثم جرت عملية النزول بها اإىل اأفراد العينة مبا�رشة.

وبا�ستثناء زميلني مل ي�ستجيبا ب�سكل منا�سب لال�ستبيان- دون اإبداء اأ�سباب مقنعة- فقد متت عملية 

راء وال�ستطالع ب�سورة منا�سبة متامًا. جمع الآ

وقد اأ�سفرت نتائج حتليل اإجابات اأفراد العينة على اإظهار احلقائق التالية:

1 – عن التخ�س�س فى العمل ال�سحفى للمبحوثني

تبني اأن توزيعاتهم على النحو التاىل:

جدول رقم )7(

%العدد

22.8%123 – فى جمال التحقيقات

2.0%22 – فى جمال الريا�سة

5.9%36 – فى جمال ال�سفن

7.9%48 – فى جمال القت�ساد

5.0%55 – فى جمال احلوادث

47.5%648 – اأخرى

8.9%79 – عدد مبني

جماىل 100%101الإ

2 – عن اأهم امل�سكالت التى تواجه ال�سحفى اأثناء عمله

جور واملرتبات مركز ال�سدارة ياأتى بعدها الن�سو�س القانونية اخلا�سة بحب�س  ت�سدرت م�سكلة الأ

ال�سحفيني فى ق�سايا الن�رش ثم م�سكلة احل�سول على املعلومات وهو ما يظهرها اجلدول التاىل:

جدول رقم )8(

اأهم امل�سكالت التى تواجه ال�سحفى اأثناء عمله مرتبة تنازليًا

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

جور واملرتبات 2.141.30الأ

2.421.43الن�سو�س اخلا�سة بحب�س ال�سحفيني فى ق�سايا الن�رش

3.031.28حرية احل�سول على املعلومات

3.761.74غياب عقد العمل املوحد

4.101.43رف�س اجلهات الر�سمية تقدمي املعلومات والبيانات

4.821.23التعر�س لالعتداء اأثناء العمل

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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3 – وعن الربامج التدريبية التى تقدم لل�سحفيني

اأ�سار 60.4% من اأفراد العينة باأنهم يتلقون تدريبًا، بينما اأ�سار 39.6% باأنه ل يتلقون تدريبًا.

- وكان من املنطقى اأن نطرح ت�ساوؤل حول من يقدم هذه الربامج التدريبية لل�سحفيني، فاأ�سار 

نقابة  باأن  منهم   %65.5 اأكد  بينما  فيها  يعملون  التى  ال�سحفية  املوؤ�س�سة  باأنها  املبحوثني  من   %26.2

ال�سحفيني هى التى تقدم اإليهم هذا التدريب واأ�سار 8.3% الباقون باأنها جهات اأخرى.

�سئلة �سوؤاًل حول مدى كفاءة هذه الربامج التدريبية فى نقل خربات ال�سحفيني)�س4(،  - وت�سمنت الأ

فاأ�سار 9.9% منهم باأنها جيدة جدًا بينما اأكد 25.7% اآخرون باأنها جيدة واأ�سار 21.8% باأنها متو�سطة 

اأما من قال باأنها دون امل�ستوى فكانت ن�سبتهم 3% تقريبًا واأكد 39.6% اآخرون باأنها ل تنطبق على 

املجالت ال�سحفية.

خرباته  على  ال�سحفي  بها  يتح�سل  التي  امل�سادر  حول  �سوؤاًل  طرحنا  حينما  اأنه  للده�سة،  واملثري 

ال�سحفية )�س5( اأفاد 69.3% من اأفراد العينة باأنها من خالل املجهود الذاتى، بينما اأ�سار 19.8% اأنها 

من خالل برامج التدريب، اأما من قالوا مب�سادر اأخرى فكانوا 10.9% من اأفراد العينة.

وهذه النتيجة قد ل تت�سق مع اإجابات اأفراد العينة عن ال�سوؤال ال�سابق الذى ي�سري اإىل الدور الكبري 

ال�سحفية  املوؤ�س�سات  عرب  اأو  ال�سحفيني  نقابة  خالل  من  �سواء  لل�سحفيني  تقدم  التى  التدريب  لربامج 

ذاتها.

اأفاد  اأثناء عملهم،  التى يواجهها ال�سحفيني  للم�سكالت  الت�سدى  النقابة فى  – وعن مدى جناح   4

77.2% من اأفراد العينة باأن النقابة مل تنجح فى الت�سدى لهذه امل�سكالت، بينما اأكد 18.8% منهم باأنها 

جابات لنحو 4.0% من اأفراد العينة. قد جنحت فى ذلك ومل تبني الإ

�سباب مرتبة ح�سب  5 – فما هى اأ�سباب ف�سل النقابة كموؤ�س�سة فى الت�سدى لهذه امل�سكالت جاءت الأ

اأهميتها على النحو التاىل:-

جدول رقم )9(

اأ�سباب عدم جناح النقابة فى الت�سدى للم�سكالت مرتبة ح�سب اأهميتها

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

1.380.77ب�سبب انق�سامات جمل�س النقابة

2.141.16ب�سبب معار�سة النقيب حلكومة والنظام

2.361.25ب�سبب قرب النقيب من احلكومة والنظام

2.441.00ب�سبب ان�سغال النقيب باإدارة املوؤ�س�سة

عبد اخلالق فاروق
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وهكذا، فاإن انق�سامات جمل�س النقابة كان من اأهم اأ�سباب الف�سل فى الت�سدى لهذه امل�سكالت.

6 –وعن دور خ�سخ�سة املوؤ�س�سات ال�سحفية القومية فى احتمالت حل بع�س م�سكالت ال�سحفيني، 

جابات لتعك�س واقع النق�سام فى الو�سط ال�سحفى حول هذا املو�سوع، حيث اأجاب %46.5  جاءت الإ

باأنها ميكن اأن حتل بع�س هذه امل�سكالت بينما اأكد 48.5% باأنها لن حتل هذه امل�سكالت، ومل تبني اإجابة 

حواىل 5% من اأفراد العينة جتاه هذا املو�سوع.

7 –فكيف �ستوؤدى اخل�سخ�سة من وجهة نظر املوافقني عليها اإىل حل م�سكالت ال�سحفيني؟

قدم اأفراد العينة تف�سريًا لهذا مرتبًا على النحو التاىل:

جدول رقم )10(

و�سائل اخل�سخ�سة فى حل م�سكالت ال�سحفيني

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

2.001.12�ستقلل من الف�ساد واملح�سوبية

2.151.08�سرتفع �سقف حرية الراأى

2.501.01�ستوؤدى اإىل املرونة فى اإدارة املوؤ�س�سة ال�سحفية

3.171.03�ستوؤدى اإىل زيادة املوارد ال�سحفية

ق�سية الف�ساد واملح�سوبية كانت على راأ�س املو�سوعات التى ت�سغل الذهن ال�سحفى فى النظر اإىل 

فى  املرونة  الراأى وبعدها  �سقف حرية  ذلك رفع  بعد  وياأتى  القومية،  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  م�سكالت 

زيادة  اإىل  عليها-  املوافقني  نظر  اخل�سخ�سة- من وجهة  �ستوؤدى  اأخريًا  ثم  ال�سحفية  املوؤ�س�سة  اإدارة 

املوارد ال�سحفية.

ال�سحف  بع�س  معها  جرفت  قد  املجتمع  فى  اجلاحمة  الف�ساد  رياح  اأن  يلحظوا  مل  هوؤلء  اأن  بيد 

اخلا�سة واحلزبية اأي�سًا، ومن ثم فاإن الت�سور امليكانيكى الرابط بني �سكل امللكية عمومًا- وال�سحف 

طالق. خ�سو�سًا- وبني درجة الف�ساد لي�ست �سحيحة على الإ

8 – وعن م�ستوى اخلدمات التى تقدمها النقابة اإىل ال�سحفيني)�س10(، اأفاد 52.5% من اأفراد العينة 

باأنها دون امل�ستوى بينما اأ�سار 43.6% اآخرون باأنها جيدة، ومل تتبني اإجابات 4.0% اآخرون.

وراأي   2005 عام  من  �سبتمرب  فى  متت  التى  النقيب  انتخابات  جتربة  تقييم  اإىل  ذلك  بعد  ننتقل 

ال�سحفيني فيها واملعايري التى حتدد �سكل اختياراتهم.

9- وحول �سوؤال معايري اختيار النقيب املنا�سب لل�سحفيني، اأفاد 40.6% من املبحوثني باأنه معيار 

�سيا�سى، بينما اأ�سار 35.6% اآخرون باأنه معيار مهنى اأما القائلون باأنه معيار ما يقدمه من خدمات فلم 

يتجاوز %23.8.

جابات كالتاىل:  10- وعن �سوؤال من تف�سل ملن�سب نقيب ال�سحفيني جاءت الإ

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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جدول رقم )11(

تف�سيالت املبحوثني ل�سغل من�سب النقيب

%ن�سبةعدد

6059.41نقيب م�ستقل عن اإدارة املوؤ�س�سة ال�سحفية

2221.78نقيب ذو �سلة وثيقة بالنظام واحلكم

1211.88 نقيب معار�س للنظام واحلكم

76.93غري مبني

101100اإجماىل

ومنها يتبني اأن نحو 59.4% من اأفراد العينة يف�سلون نقيبًا م�ستقاًل عن اإدارة املوؤ�س�سات ال�سحفية 

اأ�سار  اأ�سار 21.8% اإىل تف�سيلهم لنقيب ذو �سلة وثيقة بالنظام واحلكم، وعلى العك�س  القومية بينما 

11.9% اإىل تف�سيلهم لنقيب معار�س للنظام واحلكم.

اإدارة  جمل�س  رئا�سة  اأو  حترير  رئا�سة  ي�سغل  الذى  النقيب  جتربة  فى  ال�سحفيني  راأى  11-اأما 

راء تفيد باأن  موؤ�س�سة �سحفية، وهى التجربة التى �سادت لدورات نقابية طويلة �سابقة، فقد جاءت الآ

74.3% من املبحوثني توؤكد اأنها جتربة غري مفيدة لل�سحفيني، بينما اأ�سار 23.8% منهم باأنها جتربة 

جيدة ومل تتبني اآراء 2.0% من اأفراد العينة.

12-وبالن�سبة لتقييم من يرى اأن جتربة النقيب الذى ي�سغل رئا�سة حترير اأو رئا�سة جمل�س اإدارة 

فجاءت  لها  ال�سلبى  تقييمهم  اأو  رف�سهم  اأ�سباب  على  التعرف  حاولنا  مفيدة  غري  اأنها  �سحفية  موؤ�س�سة 

�سباب كالتاىل: الأ

جدول رقم )12(

دارة اأ�سباب التقييم ال�سلبى لتجربة النقيب رئي�س التحرير اأو رئي�س جمل�س الإ

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

1.690.84لن�سغاله ب�سئون موؤ�س�سته ال�سحفية

1.730.89لعدم اإح�سا�سه مب�ساكل ال�سحفيني

2.200.66لكرثة اأ�سفاره ورحالته

فقد جاء �سبب ان�سغاله ب�سئون موؤ�س�سته ال�سحفية فى �سدارة اأ�سباب تقييمهم ال�سلبى لهذه التجربة، ثم 

�سبب عدم اإح�سا�سه مب�ساكل ال�سحفيني واأخريًا لكرثة اأ�سفاره ورحالته اإىل اخلارج.

اأفاد  الدورة املا�سية )2005/2003(،  امل�ستقل خالل  النقيب  13- وعن تقييم ال�سحفيني لتجربة 

54.5% من املبحوثني باأنها جتربة جيدة بينما اأ�سار 45.6% باأنها مل تكن مفيدة لل�سحفيني.

14- ويوؤكد نف�س املنحى تقريبًا اإجابات واآراء املبحوثني عن �سوؤال اأيهما تف�سل كنقيب لل�سحفيني 

جابات على النحو التاىل: )�س17( جاءت الإ

عبد اخلالق فاروق



رواق عربي

��

العدد 44

جدول رقم )13(

تف�سيالت ال�سحفيني ملن�سب نقيب ال�سحفيني

ن�سبة %عدد

1817.82مر�سح مدعوم من احلكومة

6261.39مر�سح م�ستقل

98.91مر�سح معار�س

109.90مر�سح خدمات

21.98غري مبني

101100اإجماىل

املر�سح  ياأتى  كبري  وبفارق   )%61.4( امل�ستقل  للمر�سح  هو  ال�سحفية  و�ساط  الأ فى  الغالب  امليل 

املدعوم من احلكومة )17.8%( اأما مر�سح اخلدمات فلم يحظ �سوى بـ 9.9% من اإجماىل اآراء اأفراد 

العينة.

15- وكان من الطبيعى اأن نعاود ال�سوؤال حول مدى فائدة جتربة النقيب امل�ستقل خالل العامني 

الجتاهات  جابات و�سدق  الإ ثبات  لنتاأكد من مدى  )�س18(،  ال�سحفى  النقابى  العمل  املا�سيني من 

باأنها  العينة  اأفراد  من  اأ�سار %52.5  اإجابات، حيث  من  اإبدائه  �سبق  ما  مع  من�سجمة  راء  الآ فجاءت 

راء �سواء حول  جتربة مفيدة بينما اأكد 41.6% اأنها مل تكن مفيدة، مبا ي�سري اإىل واقع النق�سام فى الآ

التجربة ذاتها اأو حول �سخ�س النقيب.

اأ�ساب امليل العام ملزاج ال�سحفيني لتغليب كفة املر�سح  16- وكان من ال�رشورى التعرف على 

انت�سار احلديث حول  اإىل تقدم  النتائج ت�سري  الدورة اجلديدة فجاءت  امل�ستقل كنقيب لل�سحفيني خالل 

وقائع الف�ساد باملوؤ�س�سات ال�سحفية فى مقدمة اأ�سباب هذا التحول وبعدها جاءت اأ�سباب من قبيل تغيري 

– فى تقدمي خدمات  – احلكومى  ال�سابق  النقيب  التحالفات النتخابية ثم عدم جناح  اأ�سكال واأطراف 

لل�سحفيني، كما يظهرها البيان التاىل:

جدول رقم )14(

التغريات التى طراأت على احلياة النقابية، ومالت باملزاج العام لل�سحفيني

لتغليب كفة النقيب امل�ستقل اأو �سد احلكومة )مرتبة ح�سب اأهميتها(

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

1.300.64 انت�سار احلديث حول وقائع الف�ساد باملوؤ�س�سات ال�سحفية

2.040.68 تغيري اأ�سكال واأطراف التحالفات النتخابية واحلزبية

2.340.77عدم جناح النقيب ال�سابق فى تقدمي خدمات لل�سحفيني

17- وقد �ساب املعركة النتخابية الكثري من ال�سوائب والتنابذ اللفظى فى الدعاية النتخابية، ومن 

هنا كان من ال�رشورى التعرف على اآراء جمتمع ال�سحفيني – وهم اأهل اخت�سا�س – حول اأ�ساليب 

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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وىل )25 �سبتمرب  الدعاية النتخابية التى ا�ستخدمت اأثناء معركة انتخابات النقيب خا�سة فى جولتها الأ

راء ت�سري اإىل اأن 63.4% من العينة توؤكد اأنها �سيئة بينما اأ�سار 32.7% باأنها كانت  2005( فجاءت الآ

جيدة ومل تتبني اآراء %4.

اأ�ساليب الدعاية النتخابية )�س22(، حيث  اأوجه ال�سعف فى  18-وكان من املفيد التعرف على 

فراط فى الوعود واملزايا ثم غلبة و�سائل  �سباب يليها الإ جاءت و�سائل التجريح ال�سخ�سى فى مقدمة الأ

�سوات فى الرتتيب الثالث. البتزاز و�رشاء الأ

جدول رقم )15(

اأ�سباب �سوء الدعاية مرتبة ح�سب اأهميتها

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

1.740.83ل�ستخدام و�سائل التجريح ال�سخ�سى

فراط فى الوعود واملزايا 1.750.80لالإ

�سوات 2.110.77لغلبة و�سائل البتزاز و�رشاء الأ

19- فما الذى يتوقعه ال�سحفيون من نقيبهم احلاىل )�س23(؟.

جور واملرتبات فى مقدمة الق�سايا واملطالب، يليها حماربة الف�ساد فى املوؤ�س�سات  جاءت ق�سية الأ

ال�سحفية ثم دعم احلريات والتعبري.. اإلخ، وهو ما يظهره البيان التاىل:

جدول رقم )16(

مطالب وتوقعات ال�سحفيني من نقيبهم احلاىل )2005(

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

2.471.33حت�سني اأجور ال�سحفيني

2.911.54حماربة الف�ساد فى املوؤ�س�سات ال�سحفية

2.951.52دعم للحريات والتعبري

3.941.92خدمات اأكرث

�سالح ال�سيا�سى فى البالد 4.021.39امل�ساركة فى ق�سايا الإ

4.081.62عقد العمل املوحد

7.000.00البتعاد عن امل�ساركة فى الق�سايا ال�سيا�سية العامة

واأدناها  املطالب  تلك  ذيل  فى  العامة  ال�سيا�سية  الق�سايا  فى  امل�ساركة  البتعاد عن  وقد جاء مطلب 

مرتبة، مبا ي�سري اإىل تعزز التيار املطالب با�ستمرار الدور ال�سيا�سى والوطنى لنقابة ال�سحفيني.

20- فما هى امل�ساكل التى تواجه النقابة حاليًا من وجهة نظر جمتمع ال�سحفيني )�س24( كما عربت 

عنها عينة البحث؟.

عن  للنقابة  املاىل  ال�ستقالل  فكرة  يليها  امل�سكالت  �سدر  فى  النقابة  موارد  زيادة  م�سكلة  جاءت 

عبد اخلالق فاروق
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احلكومة اأو غريها، ثم م�سكلة غياب التجان�س بني اأع�ساء جمل�س النقابة واأخريًا م�سكالت القيد وهو ما 

يظهره البيان التاىل:

جدول رقم )17(

امل�سكالت التى تواجه النقابة حاليًا ح�سب اأهميتها

النحراف املعيارىمتو�سط الرتب

1.651.03زيادة املوارد

1.801.05ال�ستقالل املاىل

1.921.43التجان�س بني اأع�ساء النقابة

2.601.62م�سكالت القيد

جابات  الإ فجاءت  القومية  ال�سحف  خ�سخ�سة  فكرة  حول  اأخرى  مرة  ال�سوؤال  عاودنا  ثم   -21

راء ت�سري اإىل اأن 55.5% من املبحوثني توؤيد الفكرة بينما عار�سها 41.6% ومل تتبني اإجابات %3  والآ

من العينة.

جابات تتناق�س اإىل حد ما عن تلك الواردة فى اإجابات ال�سوؤال رقم )8( حيث اأكد %48.5  وهذه الإ

من املبحوثني باأن اخل�سخ�سة لن حتل م�سكالت املوؤ�س�سات ال�سحفية القومية وهذا التناق�س يعك�س – فى 

تقديرنا – عدم ا�ستقرار الراأى لدى جموع ال�سحفيني حول هذه امل�ساألة وت�سو�س الفكر لدى قطاعات 

وا�سعة من ال�سحفيني ب�ساأنها.

22- وطرحنا ال�سوؤال حول ال�سكل املنا�سب للخ�سخ�سة )�س26( لهوؤلء الذين وافقوا بداية على 

�ساليب املقرتحة وفقًا لرتتيبها على النحو التاىل: تلك الفكرة فجاءت الأ

- البيع للعاملني باملوؤ�س�سة.

- البيع مل�سرتى رئي�سى.

- طرح اأ�سهمها فى البور�سة.

23- وعن الوعود التى يطلقها املر�سحون ملن�سب النقيب اأثناء احلملة النتخابية )�س27(، اأ�سارت 

الغالبية ال�ساحقة من املبحوثني واأفراد العينة باأنها وعود �سلبية وغري جادة )بن�سبة 88.1 تقريبًا( بينما 

اأكد 10.9% اأنها وعود اإيجابية ومفيدة، كما يظهرها البيان التاىل:

جدول رقم )18(

راأى ال�سحفيني فى الوعود والمتيازات التى يقدمها بع�س املر�سحني ملن�سب النقيب؟.

% ن�سبةعدد

1110.89وعود اإيجابية ومفيدة

4544.55وعود �سلبية

4342.57وعود غري جادة

21.98غري مبني

101100اإجماىل

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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فلماذا هى �سلبية فى نظر الغالبية ال�ساحقة من ال�سحفيني؟.

راء على النحو التاىل: جاءت الآ

جدول رقم )19(

اأراء اأفراد العينة فى الوعود النتخابية للمر�سحني

ن�سبة %عدد

2035.71فيها امتهان لكرامة ال�سحفى

3562.50فيها ا�ستغالل حلاجات ال�سحفى

11.79اأخرى

56100اإجماىل

24- اأما عن حالت التعر�س لل�سغوط و�رشاء ال�سوت النتخابى )�س29(، فقد اأكد 83.2% من 

املبحوثني اأنهم مل يتعر�سوا لذلك بينما اأ�سار 9.9% اأنهم تعر�سوا لذلك ومل يتبني راأى حواىل %6.9 

اآخرين. اأما الذين تعر�سوا لهذه احلالة – وعددهم ل يزيد عن 10 اأفراد – فقد اأ�ساروا اإىل اأن املزايا 

اأفراد بواقع 5.9%( والتعيني فى �سحيفة  �سقة )6  التى عر�ست عليهم تراوحت بني احل�سول على 

اأخرى )3 اأفراد بواقع 3%( واأخرى بواقع فرد واحد بن�سبة %1.

ذاك  اأو  املر�سح  لهذا  ال�سحفيني  جموع  اختيار  فى  دور  للمر�سح  ال�سيا�سى  للموقف  فهل   -25

)�س31(؟.

اأجاب 52.5% من اأفراد العينة بنعم، بينما اأكد 42.6% من املبحوثني باأن ذلك لي�س له دور فى 

عملية الت�سويت اأو التف�سيل، ومل يتبني اآراء 5% من اأفراد العينة.

فاإذا مل يكن املوقف ال�سيا�سى للمر�سح – معار�س اأو حكومى – له دور رئي�س فعلى اأى اأ�سا�س يتم 

اختيار النقيب اإذن؟ خا�سة اإذا عرفنا اأن معيار اخلدمات مل يكن هو احلا�سم فى الختيار وفقًا ملا جاء فى 

اأراء اأفراد العينة اإجابة على ال�سوؤال رقم )11(.

جتربة  حول  ال�سحفيني  لنقابة  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  من  عينة  راأى  على  وللتعرف   -26

باأنها  اآخرون  اأكد %68.3  بينما  اإيجابية،  اأنها جتربة  اإىل  اأ�سار %31.7  ال�سحف احلزبية واخلا�سة 

جتربة متعرثة.

وهنا كان من ال�رشورى التعرف على اأ�سباب هذا التعرث من وجهة نظر ال�سحفيني اأنف�سهم فجاءت 

جابات على النحو التاىل:- الإ

عبد اخلالق فاروق
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جدول رقم )20(

تقييم ال�سحفيني لتجربة ال�سحف احلزبية واخلا�سة

ن�سبة %عدد

2831.11لعدم وجود نظم عمل دقيقة )عقد عمل – تاأمني(

2325.56لغياب حقوق ال�سحفيني العاملني فيها

3943.33ل�سيطرة رئي�س احلزب اأو �ساحب اجلريدة

90100اإجماىل

هناك حاجة ما�سة اإذًا للتعرف بدقة على اأو�ساع الزمالء ال�سحفيني فى تلك املوؤ�س�سات ال�سحفية 

اخلا�سة واحلزبية �سواء من جانب جمل�س نقابة ال�سحفيني اأو فى اأو�ساط اجلماعة ال�سحفية ككل.

اأو ال�سخ�سية  اأداء النقيب احلاىل واأع�ساء جمل�س النقابة فى مواجهة امل�سكالت املهنية  27- وعن 

التى قد يواجهها ال�سحفيني )�س36(، اأ�سار 29.7% من اأفراد العينة باأنهم يجدون م�ساندة من النقيب 

اأو اأع�ساء جمل�س النقابة، بينما اأكد 23.8% اآخرون باأن ذلك ل يحدث، واأكد 44.6% اآخرون باأنهم 

اأحيانًا ما يجدوا هذه امل�ساندة والدعم هذا فى حني مل يتبني موقف وراأى 2% من اأفراد العينة.

اأمامهم  28- وا�ستتبع ذلك �سوؤال املبحوثني حول راأيهم فى جمل�س النقابة احلاىل ككل وو�سعت 

جمموعة من اخليارات )�س37(، فاأ�سار 46.5% منهم باأنه جمل�س غري من�سجم، بينما اأكد 27.7% باأنه 

جمل�س �سعيف، فى حني اأكد 21.8% من املبحوثني باأنه جمل�س جيد، ومل يتعدى من ذكر باأنه جمل�س 

قوى �سوى 1% من اأفراد العينة، وباملقابل مل يتبني راأى 3% من اأفراد العينة حول هذا املو�سوع.

فاإذا حاولنا ا�ستخال�س نتيجة نهائية حول اجتاهات الراأى الغالبة بني جموع ال�سحفيني – اأع�ساء 

اجلمعية العمومية – جتاه جمل�س اإدارة نقابتهم فاإن املح�سلة �ستكون �سلبية دون اأدنى �سك.

جمال موقف اجتاهات الراأى لدى القطاع الغالب من اأع�ساء اجلمعية العمومية لنقابة  هذا هو بالإ

ال�سحفيني، وبرغم وجود بع�س املالحظات والنتقادات التى قد ترد على هذه النتيجة اأو حجم العينة 

�سئلة و�سكل �سياغتها، فاإننا قد حاولنا اأن نقدم بع�س جوانب ال�سورة،  ودرجة متثيلها اأو طبيعة الأ

وخطونا خطوة نتمنى اأن تكون البداية خلطوات اأخرى اأبعد غورًا واأطول مدى.

انتخابات نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني
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املل����ف

عالم وحرية ال�ضحافة االإ

فى �ضوريا 2006

             املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير *

* مؤسسة حقوقية سورية.

حرية  اأ�سبحت  حتى  طويلة  مبراحل  الب�رشية  مرت 

اإرثا  عالم-  الإ الرئي�س حلرية  –احلا�سن  والتعبري  الراأي 

اأوىل  جتلت  وقد  للم�ساومة.  خا�سع  وغري  را�سخا  اإن�سانيا 

عظم( يف بريطانيا عام 1215،  اإرها�ساته الد�ستورية احلديثة يف وثيقة “املاغنا كارتا” )ميثاق العهد الأ

قطاع وتر�سم حدودها وانعكا�سها على حقوق  والتي تّقيم حقوق وواجبات امللك واأتباعه من رجال الإ

حماكمة  اأو  م�ساءلة  ومنعت  عام1688  يف  بريطانيا  احلقوق  لئحة  اإىل  لحقا  تطورت  ثم  املواطنني 

ع�سو الربملان عن اأي قول خارج الربملان.

اأ�سهمت كتابات العديد من املفكرين يف تطوير مفهوم حرية الراأي والتعبري مثل جون لوك وجون 

راء  ا�ستيوارت ميل واندريه �سيدنيو�س الذي قال: )اإن اأف�سل طريقة ملعرفة احلقيقة هي التبادل احلر لالآ

فكار اإيجابيا على حرية  واإن ال�سبب الوحيد ملنع ذلك هو اخلوف من ظهور احلقيقة(. انعك�ست هذه الأ

ال�سحافة التي اكت�سبت ا�سم ال�سلطة الرابعة من تعليق اللورد ادموند يورك املتوفى عام 1797 الذي 

ن�سان اإىل مقاعد ال�سحفيني  قال يف جمل�س العموم الربيطاين: )توجد �سلطات ثالث ولكن عندما ينظر الإ

يجد ال�سلطة الرابعة(. 

عالن الفرن�سي حلقوق املواطنة عام 1789 نقلة نوعية على ال�سعيد الفكري، حيث ن�س  �سكل الإ

ن�سان(، وبذلك نقلها من حيز احلقوق املكت�سبة اإىل  �سا�سية لالإ على اأن )حرية التعبري من احلريات الأ

ن�سان وت�سكل جزءا ل يتجزاأ من كيانه ول يجوز النتقا�س  �سلية التي توجد مع وجود الإ حيز احلقوق الأ

خالقية  �س�س الأ مم املتحدة عام 1945 و�سعت الأ حوال. ومع اإن�ساء منظمة الأ منها باأي حال من الأ

ع�ساء  والقانونية لاللتزام بحرية التعبري على ال�سعيد الدويل والتي اأثرت يف معظم د�ساتري الدول الأ
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عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ

مم املتحدة يف اأول اجتماع لها بتاريخ 14\12\1946: فقد جاء يف قرار الهيئة العامة لالأ

�سا�سية التي تنادي  ن�سان وحجر الزاوية جلميع احلريات الأ )اإن حرية املعلومات هي حق اأ�سا�سي لالإ

مم  ن�سان ال�سادر عن الأ عالن العاملي حلقوق الإ مم املتحدة \ القرار 59 د-اأ(. و�سول اإىل الإ بها الأ

املتحدة بتاريخ 10\12\1948 والذي جاء يف املادة 19 منه:

اأي  راء دون  الآ اعتناق  الراأي والتعبري. وي�سمل هذا احلق حرية  �سخ�س احلق يف حرية  )لكل 

فكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية(. نباء والأ تدخل، وا�ستقاء الأ

والواقع، اأن حرية الراأي والتعبري اإرثا اإن�سانيا كلف الب�رشية قرونا من الن�سال والثورات، اإل 

اأن حماولة ال�سيطرة عليها اأي�سا تعد ظاهرة عاملية متتد من كوريا ال�سمالية اإىل الوليات املتحدة. وقد 

اأجنزه  الذي  الطباعة  اخرتاع  بتحرمي  الكني�سة  فقامت  عالم  الإ خلطورة  باكرا  الدينية  ال�سلطة  تنبهت 

يوحنا غوتنربغ يف عام 1452 ولعنته ومل تعد الكني�سة العتبار لغوتنربغ حتى عام 1995. ومل يجد 

�سكندرية عندما فتح م�رش بعد مباركة ال�سلطة  عمرو بن العا�س اأي �سبب مينعه من اإحراق مكتبة الإ

الدينية لهذه اخلطوة.

اإن حق التعبري عن الراأي يف حرية كاملة خالية من اأية قيود اأو �سغوط هو حق اأ�سا�سي من حقوق 

اإذا كان الراأي الذي يتم  ن�سان ل يعلو عليه اإل حق احلياة. وهو حق يف ذاته ب�رشف النظر عما  الإ

التعبري عنه �سحيحا اأو خاطئا، مقبول اأو مكروها من اأغلبية اأو اأقلية، اأو من �سلطة اأو حكومة. وهو 

حق جمرد من اعتبارات الظروف املحيطة به مثل اعتبارات الزمان واملكان. ول يجوز تقييد حق 

حوال اإل فيما يتجاوز التعبري عن الراأي اإىل تهديد حق احلياة لفرد اأو  التعبري عن الراأي بحال من الأ

اأفراد اآخرين. 

قد  نه  لأ الراأي  التعبري عن  باب حرية  يدخل يف  والقتل ل  العنف  التحري�س على  فاإن  ثم،  ومن 

فراد اآخرين، وهو حق يعلو على  يوؤدي اإىل قتل نف�س بريئة، اأي قد يوؤدي اإىل اإزهاق حق احلياة لأ

بغريه من  الفرد  ات�سال  واملعرفة.  الت�سال  والذي هو يف جوهره، حق  الراأي.   التعبري عن  حق 

خرى املجاورة اأو البعيدة.  فراد وات�ساله باجلماعة التي ينتمي اإليها وباجلماعات الأ الأ

تطور حق التعبري عن الراأي داخل املجتمعات وفيما بينها تطورا كبريا ب�سبب تطور التكنولوجيا منذ 

ن�سان اإىل عنا�رش اللغة ومكوناتها. فمن اخرتاع حروف الكتابة، اإىل تطور تكنولوجيا الكتابة  اهتدى الإ

والب�رشي،  ال�سمعي  الت�سال  تكنولوجيا  تطور  اإىل  والتوزيع،  والن�رش  والطباعة  الورق  و�سناعة 

نرتنت.  قمار ال�سناعية وعرب �سبكة الإ واأخريا اإىل تطور تكنولوجيا الت�سال والبث الف�سائي عرب الأ

عالم يف  جاء اإعالن اليون�سكو لعام 1978، ليعزز حرية التعبري وذلك من خالل اإ�سهام و�سائل الإ

ن�سان ومكافحة العن�رشية والف�سل العن�رشي  دعم ال�سالم العاملي والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق الإ

والتحري�س على احلرب.

يت�سل حق التعبري عن الراأي مبا�رشة بعملية تطوير الوعي الفردي واجلمعي، اأي تطوير الوعي 
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عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ

لتاأخذ  تكن  الع�سور مل  املعرفة يف كل ع�رش من  فثورات  وللجماعة.  للفرد  الهوية  بالذات وتطوير 

مداها بدون حرية التعبري عن الراأي. و�سواء نظرنا اإىل ع�سور النه�سة يف التاريخ القدمي اأو الو�سيط 

اأو احلديث، فاإن تراكم املعرفة كان يرتبط يف كل منها بازدهار حرية التعبري عن الراأي، كذلك فاإن 

العامل كانت يف جوهرها تعبريا عن انقالب يف الوعي ب�سبب  ال�سيا�سية الكربى يف تاريخ  التطورات 

اأدى  وقد  فراد واجلماعات.  الأ بني  فيما  الت�سال  التعبري وحركة  بزيادة حرية  اأي  املعرفة،  تراكم 

ال�ستبداد املعريف وقمع حرية التعبري عن الراأي اإىل تدهور اإجنازات وتراجع احل�سارة والنحطاط 

ن�سان الفرد اإىل اأدنى  اإىل حلول ع�سور الظالم واجلهل وانت�سار الف�ساد واختالل القيم وتدين قيمة الإ

درجة. 

عالم  ا�ستقالل الإ الدميقراطية �رشورة  ال�سحافة واإدراك املجتمعات    ومع تطور معايري حرية 

عن �سيطرة الدولة، ظهرت اجتاهات فكرية عديدة بهذا اخل�سو�س. حيث عرّب التعديل الد�ستوري 

التعديل  وحرم  الدولة،  عن  عالم  الإ ا�ستقالل  درجات  اأق�سى  عن   1791 عام  يف  ول  الأ مريكي  الأ

الد�ستوري واجتهادات املحكمة العليا على احلكومة امتالك اأو امل�ساهمة باأي و�سيلة اإعالم داخل حدود 

املعلومات  اإىل  اإعاقة و�سولها  اأو  ال�سحف،  الرقابة على  من  نوع  اأي  فر�س  اأو  املتحدة،  الوليات 

وجاء فيه “اإن الكونغر�س لن ي�سدر اأي قانون يحد من حرية الراأي اأو من حرية ال�سحافة”. 

عالم خدمة عامة، حيث ينظر اإىل ال�سحافة على اأنها �سحافة  وروبي على اعتبار الإ وقام الجتاه الأ

رقابة �سعبية، مبعنى اأنها تراقب احلكومة وال�سلطة ب�سكل عام حل�ساب اجلمهور ا�ستنادا اإىل العتقاد باأن 

همية.  خرى يف الأ �سا�سي لل�سحافة الذي يفوق كل وظائفها الأ مراقبة احلكومة هي الوظيفة اأو الدور الأ

وبناء على هذا الدور، �رشعت قوانني تكفل عدم تدخل احلكومة �سيا�سيا اأو ماليا يف ال�سحافة، على 

اعتبار اأن هذا التدخل �سيوؤثر على وظيفة املراقبة، حيث يدفع املواطن �رشيبة مبا�رشة تعود ح�سيلتها 

عالم منتخب وم�ستقل عن احلكومة،  عالم العامة التي ي�رشف عليها جمل�س وطني لالإ اإىل و�سائل الإ

�رشاف عليها كما يف بريطانيا وفرن�سا واأملانيا. عالم العامة والإ يقوم بتعيني مدراء و�سائل الإ

اأما يف النظم ال�سرتاكية ال�سمولية، فقد نظرت اإىل ال�سحافة على اأ�سا�س اأنها اأداة للتوجيه والتعبئة 

يديولوجية، وانتفى مفهوم ال�سحافة امل�ستقلة اأو �سحافة املعار�سة، وذلك نتيجة حظرها  والدعاية الإ

امل�سادة  الثورة  من  وجزء  الثورة  خيانة  جرائم  �سمن  تقع  املعار�سة  ال�سحافة  واعتربت  قانونيا، 

ال�سادر يف عام  ال�سوفيتية  الفدرايل لحتاد اجلمهوريات  الد�ستور  العاملة. فقد حرم  الطبقة  ل�سيطرة 

العاملة وحدد  الدولة وطبقتها  ال�سحافة على  ال�سوفيتية وق�رش حرية  الدولة  املعار�سة ونقد   ،1936

مهمة ال�سحافة يف تاأييد احلكم ال�سرتاكي.

ومما ل �سك فيه اأن اأو�ساع ال�سحافة حت�سنت يف معظم بلدان العامل العربي خالل ال�سنوات الع�رش 

خرية. اإذ ازداد عدد احلكومات التي �سمحت بتاأ�سي�س موؤ�س�سات اإعالمية حملية خا�سة اأو م�ستقلة. كما  الأ

خبار التي ت�سدر عن القنوات التلفزيونية الف�سائية،  اأنه من ال�سعب على اأجهزة الرقابة التاأثري على الأ
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نرتنت. كذلك دفعت ال�سغوط املحلية والدولية بع�س البلدان اإىل  خبار التي تن�رش عرب �سبكة الإ والأ

�سوات املعار�سة.  التخفيف من القوانني القمعية لل�سحافة وال�سماح مبزيد من حرية التعبري لأ

كرث اأهمية، وخ�سو�سا ال�سيا�سية منها  مر بالتغطية ال�سحافية للق�سايا املحلية الأ لكن حينما يتعلق الأ

والتي مت�س النظام احلاكم، يظل ال�سحافيون مقيدون ب�سدة من قبل حكوماتهم. ومل ين�ساأ عن ال�سجة 

�سالح ال�سيا�سي يف العامل العربي اأي حت�سن ملمو�س لل�سحافيني الذين  خرية حول الدميوقراطية والإ الأ

عالم امل�ستقل اليوم التدفق احلر للمعلومات  يحاولون تغطية الق�سايا احل�سا�سة. ويوؤمن قطاع و�سائل الإ

ي جمتمع دميقراطي. واإذا ما كان لدولة ما اأن تتمتع بالتفوق ال�سيا�سي والقت�سادي الذي  احليوية لأ

متكنها �سيادة القانون من اإحرازها، فمن ال�رشوري اأن تبقى موؤ�س�ساتها القوية مفتوحة اأمام مراقبة 

بها  املنوطة  �سا�سية  الأ اخلم�سة  دوار  الأ ممار�سة   من  احلرة  ال�سحافة  ميّكن  مما  لها،  الدقيقة  ال�سعب 

وهي:

1. اإخ�ساع امل�سئولني احلكوميني مل�ساءلة وحما�سبة ال�سعب.

2. ن�رش الق�سايا امللحة والتي ت�سغل الراأي العام.

3. تثقيف املواطنني ليتمكنوا من اتخاذ قرارات م�ستنرية و�سناعة الراأي العام.

4. اإقامة توا�سل بني املواطنني يف املجتمع املدين والتعريف بالثقافات الوطنية.

ن�سانية احل�سارية يف املجتمعات. 5. اإعادة اإنتاج املوروث الثقايف ون�رش القيم الإ

ت�سعى  ل  وحتما  ر�سية،  الأ نف�س  اإىل  ت�ستند  ال�سحافة  وظائف  اإىل  النظرة  تكن  مل  �سوريا،  ويف 

هداف على الرغم من اأنها تاريخيا من اأوائل الدول يف العامل العربي التي انت�رشت فيها  اإىل نف�س الأ

الفوائد«،  بعنوان »جممع  اأول جملة مطبوعة �سورية عام 1851  فقد �سدرت  املطبوعة.  ال�سحافة 

كما مت اإقرار اأول قانون مطبوعات يف عام 1865، كما �سهدت بداية القرن الع�رشين ثورة حقيقية 

و�سط اأ�سمتها  يف ال�سحافة، حيث اأ�سدرت ماري عجمي اأول جملة تعنى بحقوق املراأة يف ال�رشق الأ

»العرو�س« عام 1910. ويف عام1920 بلغ عدد املطبوعات 31 جملة و24 جريدة دورية وا�ستمر 

هذا الزخم ال�سحفي اإىل اأن و�سل اإىل اأوجه يف تاريخ �سوريا بعد اجناز ال�ستقالل يف عام 1947، 

القيود على  الكثري من  اإقرار قانون مطبوعات جديد حمل رقم 35 لعام 1949 الذي رفع  حيث مت 

حرية اإ�سدار ومتلك ال�سحف امل�ستقلة واحلزبية.

متنوعة  اإىل 52 مطبوعة  قيا�سيا يف فرتة اخلم�سينات و�سل  �سوريا رقما  املطبوعات يف  بلغ عدد 

ا�سرتاطات  اأق�سى  من  واحدة  كانت  حيث   1958 عام  يف  امل�رشية  ال�سورية  الوحدة  جاءت  اأن  اإىل 

متام الوحدة موائمة الو�سع ال�سوري مع الو�سع القائم يف م�رش ما اأدى اإىل الت�سحية  عبد النا�رش لإ

ال�سرتاطات  لهذه  ال�سورية  ال�سيا�سية  القوى  ان�ساعت  اإذ  ال�سيا�سية وبالربملان وبال�سحافة  حزاب  بالأ

على اعتبار اأن الوحدة اأهم من الدميقراطية.

يف فرتة عهد النف�سال، بني عامي 1961 و1963 ا�ستعادت ال�سحافة ال�سورية حيويتها وعادت 

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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ال�سحافة اإىل الواجهة مرة اأخرى اإل اأنه مل ي�سمح برتخي�س ال�سحف املعار�سة لالنف�سال، وفور قيام 

مر العريف رقم 4  حزب البعث با�ستالم ال�سلطة يف عام 1963 مت اإعالن حالة الطوارئ و�سدر الأ

الذي اأوقف واأغلقت مبوجبه ال�سحف واملجالت و�سودرت املطابع وجميع اأدوات الطباعة وحجزت 

موال املنقولة وغري منقولة ملالكي املطابع ودور الن�رش، ومل ي�ستثن منها لوقت ق�سري �سوى �سحيفتني  الأ

)بردى والعربي( اللتني ما لبثتا اأن ان�سمتا اإىل القائمة الطويلة من املطبوعات املعدمة ودخلت البالد 

عالم هو اإحدى ممتلكات احلزب  عالم احلكومي املوجه الذي �سيطر عليه فكر يرى اأن  الإ مرحلة الإ

احلاكم،ما عليه اإل اأن ي�ساهم يف تعبئة اجلماهري من اأجل ن�رشة اأهداف احلزب.

عالم الراحل اأحمد ا�سكندر،  طار، ما عرب عنه وزير الإ كانت النظرة اإىل دور ال�سحفيني يف هذا الإ

عالم ال�سوري كله  اأن يكون الإ عندما خاطب جمموعة من ال�سحفيني يف اجتماع معهم قائال »اأريد 

عالم وكل عازفيها ينظرون اإىل الع�سا التي يحملها  مثل فرقة �سيمفونية يقودها ماي�سرتو هو وزير الإ

عالم  املاي�سرتو ويعزفون ح�سب حركتها«. و�سيغ هذا الفهم على �سكل مواد قانونية يف نظام وزارة الإ

عالم  عالم ا�ستخدام جميع و�سائل الإ ال�سورية حيث ن�ست املادة 3 على اأن »تكون مهمة وزارة الإ

لتنوير الراأي العام وتر�سيخ الجتاهات القومية العربية يف القطر ودعم ال�سالت مع الدول العربية 

والدول ال�سديقة وفقًا ملبادئ حزب البعث العربي ال�سرتاكي و�سيا�سة الدولة« وجاءت القوانني لحقا 

ب�سكل يت�سق مع هذا التوجه ب�سكل عام.

قانون احتاد ال�ضحفيني رقم 1 بتاريخ 14/ 1/ 1990 

هداف وال�ضالحيات للحزب احلاكم : »تبعية تامة« يف االأ

عالم  املهنية، وذلك من خالل قوانني الإ النقابات  لل�سيطرة على  التنفيذية  ال�سلطة  عادة ما ت�سعى 

املهنة  النقابي وقوانني مزاولة  تنظيمها  امل�ستقلة من خالل  النقابات  تقف  ما  دائما  اأنه  اإل  واملطبوعات 

يف وجه ال�سلطة التنفيذية وجتابه هذه املحاولت �سمانا ل�ستقالل مهنة ال�سحافة ومن اأجل الدفاع عن 

حقوق ال�سحفيني. 

يف �سوريا يعترب قانون احتاد ال�سحفيني واحدا من اأكرث القوانني يف العامل التي تكر�س تبعية نقابة 

ال�سحافيني اإىل احلزب احلاكم واإىل احلكومة، بحيث يحولها من نقابة مهنية م�ستقلة اإىل جهاز اإداري 

ال�سحفيني يف  احتاد  تعريف  فقد جاء  ال�سرتاكي.  العربي  البعث  اأجهزة حزب  من  تعبوي  توجيهي 

املادة 3 من القانون ليوؤكد ذلك حيث ن�س على اأن »احتاد ال�سحفيني تنظيم نقابي مهني يوؤمن باأهداف 

مة العربية يف الوحدة واحلرية وال�سرتاكية ملتزم بالعمل على حتقيقها وفق مقررات حزب البعث  الأ

العربي ال�سرتاكي وتوجيهاته«. 

جاءت اأهداف الحتاد متطابقة مع اأهداف حزب البعث يف الوحدة واحلرية وال�سرتاكية وا�سرتط 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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هداف حتديدا وقد األزم الحتاد نف�سه  على ال�سحفي كي يكون ع�سوا يف الحتاد اأن »يوؤمن« بهذه الأ

هداف:  الأ لتحقيق هذه  الر�سمية وال�سعبية واملهنية  بالتعاون مع اجلهات  العمل  الرابعة على  املادة  يف 

مة العربية وي�ساهم يف الكفاح من اأجل  خوة بني اأبناء الأ »بناء اإعالم عربي قومي واع يعزز روابط الإ

حتقيق اأهدافها يف الوحدة واحلرية وال�سرتاكية. ويدعم ن�سالها يف مواجهة المربيالية وال�سهيونية 

معها.«  املتعاملة  القوى  جميع  وف�سح  املحتلة  فل�سطني  يف  ال�سهيوين(  )الكيان  العن�رشية   وقاعدتها 

)مادة 1/4(.

وجاءت املادة 2 من القانون لتحرم ال�سحافيني من اإمكانية اإن�ساء احتادات م�ستقلة متعددة اأخرى 

نقابيا مهنيا واحدا  تنظيما  ال�سورية  العربية  ال�سحافيون يف اجلمهورية  اأن »يوؤلف  بحيث ن�ست على 

ي�سمى احتاد ال�سحفيني...«

�سكال النقابة  ويبدو اأن وا�سعي القانون وقعوا يف حرية تتعلق بجعل هذا الحتاد ي�سبه ب�سكل من الأ

اأنهم وجدوا احلل يف و�سع كلمة نقيب يف منت مواد قانون احتاد ال�سحفيني، ومل يغفلوا  اإل  املهنية، 

ا، اأنهم يف نف�س املادة  عن التذكري باأن املق�سود بالنقيب هو رئي�س الحتاد)املادة 1(. ومن املفارقة اأي�سً

اأخرجوا من تعريف ال�سحفي كال من )رئي�س التحرير، نائب رئي�س التحرير، مدير التحرير، معاون 

مدير التحرير، �سكرتري التحرير، املحرر، املندوب ال�سحفي( ثم ما لبثوا اأن انتبهوا لذلك بعد قرابة 16 

�سنة، فاعرتفوا بهم ك�سحفيني بناء على كتاب احتاد ال�سحفيني رقم )477 تاريخ 2005-12-11(. 

»متييز وحتكم« يف الع�ضوية والت�ضجيل ومزاولة املهنة:

اإعالمية  اأي و�سيلة  اأعطت املادة 10)ج( من النظام الداخلي لحتاد ال�سحفيني احلق للعاملني يف 

ال�سحفيني  بجدول  الت�سجيل  يف  احلق  ال�سعبية  املنظمات  اأو  ال�سرتاكي  العربي  البعث  حلزب  تابعة 

البعث يف اجلبهة  املتحالف منها مع حزب  ال�سيا�سية حتى  حزاب  باقي الأ بينما منعته عن  امل�ساركني. 

الوطنية التقدمية، كما منعته عن العاملني يف املنظمات امل�ستقلة.

تن�س املواد 6 و18، �سمن �رشوط الع�سوية يف الحتاد و�رشوط مزاولة املهنة، اأن يكون ال�سحفي 

عربيا �سوريا اأو من يف حكمهما من الالجئني الفل�سطينيني منذ عام 1948. كما تن�س املادة 4 من النظام 

�سا�سية لن�ساط الحتاد وفعاليته هي: ال�سحفي العربي امللتزم...اإلخ«. الداخلي على اأن »الو�سيلة الأ

وفقا  لي�س  ال�سورية  القومية  قليات  الأ حلقوق  )لفظيا(  كان  واإن  حتى  انتهاكا  ت�سكل  املواد  هذه  اإن 

للمادة 2)1( من »العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية« فح�سب، واإمنا اأي�سًا املادة 26 من 

هذا العهد، التي تر�سي حق النا�س جميعًا يف التمتع باحلماية اأمام القانون على قدم امل�ساواة. 

تن�س املادة 6)3()6( على عدم قبول ع�سوية من كان حمكوما عليه بجناية اأو من كان معزوًل 

اأو مطروًدا من وظائف الدولة اأو اإحدى جهات القطاع العام، اأو غري م�رشح من اإحدى هذه اجلهات 

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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لف،  املئات، بل رمبا الآ ي�سمل  الو�سع قد  الوظيفة. ومثل هذا  اأو �رشف  الدولة  باأمن  ل�سبب ما�س 

من النا�سطني ال�سيا�سيني ال�سلميني يف �سورية، الذين زج بهم يف ال�سجون، لفرتات طويلة يف كثري من 

احلالت، بعد اأن اأدانتهم حمكمة اأمن الدولة بتهم جنائية مبهمة ال�سياغة؛ وهي حمكمة غري د�ستورية 

يف  الطعن  يجوز  ول  العادلة،  للمحاكمة  الدولية  باملعايري  الوفاء  عن  وممار�ساتها  اإجراءاتها  تق�رش 

اأحكامها اأمام حمكمة اأعلى درجة. 

عقوبة  فر�س  على  ال�سيا�سيني،  الن�سطاء  على  اأحكامها  اإ�سدار  عند  املحكمة،  هذه  درجت  وقد 

قانونية اإ�سافية عليهم، وهي جتريدهم من حقوقهم املدنية ملدة �سبع اأو ع�رش �سنوات، بعد انق�ساء مدة 

�سافة اإىل العديد اأي�سا ممن عزلوا اأو طردوا من وظائفهم لنف�س  عقوبة ال�سجن املفرو�سة عليهم. بالإ

�سباب، وتطبيق املادة 6)3()6( من �ساأنه اأن يخرج هذه ال�رشيحة الوا�سعة من حق النت�ساب اإىل  الأ

احتاد ال�سحفيني، مع العلم اأن الكثري منهم يزاول مهنة ال�سحافة فعليا.

اأو  العامة مبهنة  لدى اجلهات  املعينني  �سخا�س  الأ انت�ساب  قبول  املادة 6)7( على عدم  تن�س  كما 

الذين  الفعلني  ا تخرج �رشيحة وا�سعة من ال�سحفيني  اأي�سً املادة  عمل ل عالقة لهما بال�سحافة، وهذه 

يعملون مبهن اأخرى لدى جهات عمومية. اإن اعتماد مبداأ العمل لدى جهة عامة ينطوي على متييز 

غري مفهوم. 

حترم املادة 6)5( ال�سحفي الذي جتاوز 45 عاما عند ت�سجيله يف الحتاد من التمتع بحقوق التقاعد 

دفع  يف  اإ�سهامه  مبدى  تتعلق  غلب-  الأ -على  مالية  لعتبارات  وذلك  ال�سحفيني  تقاعد  قانون  وفق 

ا�سرتاكات يف �سندوق التقاعد، اإل اأن قانون �سندوق التقاعد ين�س على حق ال�سحفي يف طلب التقاعد 

�سا�س، ل جند  يف حال جتاوزت مدة عمله يف ال�سحافة وع�سويته يف الحتاد 20 عاما، وعلى هذا الأ

ما مينع ال�سحفي الذي جتاوز 45 عاما من التمتع بحقوق التقاعد على اأ�سا�س مدة اخلدمة ولي�س على 

اأ�سا�س العمر عند الت�سجيل.

على الرغم من قبول القانون يف املادة 8، مبداأ اللجوء اإىل الق�ساء يف حال رف�س طلب الت�سجيل، 

اإل اأنه عاد يف املادة 12 و�سلب هذا احلق للمتمرن الذي اأم�سى فرتة التمرين واجتاز اختبار التمرين 

املادة 12 حق رف�س طلبه هذا  الفقرة )ب( من  اأعطت  بنجاح يف حال طلب تثبيت ع�سويته، حيث 

بقرار مربم من مكتب الحتاد دون اأن يكون له اأي حق يف العرتا�س مما يجعل مكتب الحتاد يتحكم 

اجلمعية  امل�ساركة يف  لهم وحدهم حق  يعود  والذين  فيه،  العاملني  ع�ساء  الأ اختيار  ب�سكل مطلق يف 

العمومية وحق الرت�سيح والنتخاب.

اأن املادة 10 قد ا�سرتطت قبول املكتب باجلهة ال�سحفية التي يختارها املتمرن  �سافة اإىل   هذا بالإ

للتمرن فيها واأي�سا دون احلق يف العرتا�س اأو املراجعة.

كما ت�سرتط املادة 18 ملزاولة مهنة ال�سحافة، اأن يكون ال�سحفي م�سجال يف اأحد جداول الحتاد، 

اأي اأن يكون �سحفيا عاماًل اأو متمرًنا اأو م�سرتًكا. وبالتايل، ل يحق ملن لي�س م�سجل يف اأحد جداول 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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الحتاد مزاولة مهنة ال�سحافة.

املر�ضوم الت�ضريعي رقم )58( لعام 1974:

عندما اأن�سيء احتاد ال�سحفيني مل يكن هناك �سحافة خا�سة يف �سورية، فجاء هذا املر�سوم ليح�رش 

حق النت�ساب اإىل الحتاد بال�سحفيني العاملني يف بع�س موؤ�س�سات الدولة فقط. وما يزال العمل بهذا 

املعيار قائما اإىل يومنا هذا، على الرغم من وجود ع�رشات ال�سحف اخلا�سة والتي ت�سم رمبا مئات 

من ال�سحفيني الذين ل ي�ستطيعون الن�سمام اإىل هذا الحتاد كاأع�ساء عاملني ولي�س لهم احلق بت�سكيل 

نقابات خا�سة م�ستقلة، يف الوقت الذي يعرتف فيه اأع�ساء املكتب التنفيذي لحتاد ال�سحفيني ال�سورين 

بوجود 360 ع�سوا عامال يف الحتاد يحق لهم ممار�سة كافة احلقوق يف الرت�سيح والنتخاب وع�سوية 

الهيئات واللجان ال�سحفية وال�ستفادة من جميع المتيازات »تقاعد، عالج، معونة وفاة....« وهم 

يام.  لي�سوا �سحفيني ومل ميار�سوا مهنة ال�سحافة يف اأي يوم من الأ

�ضالحيات رئي�س االحتاد )النقيب(:

قرارات  تعطيل  على  قادرا  جتعله  وا�سعة  -تعطيلية-  �سالحيات  الحتاد  رئي�س  القانون  يعطي 

املوؤمتر العام وقرارات جمل�س الحتاد ومكتب الحتاد، وكذلك تعطيل النتخابات عن طريق المتناع 

عن اإ�سدار هذه القرارات اأو الدعوة اإىل الجتماعات دون اأن يبني طريقة الت�رشف يف حال ا�ستخدام 

رئي�س الحتاد هذه ال�سالحيات:

املادة 21 )ب(: ي�سدر النقيب قرارات املوؤمتر ويتابع تنفيذها من خالل املجل�س واملكتب.

املادة 22 )اآ(: يجتمع املوؤمتر بدعوة من النقيب.

املادة 26 )ب(: ي�سدر النقيب قرارات املجل�س ويتابع تنفيذها من خالل املكتب.

املادة 27 )اآ(: يجتمع املجل�س بدعوة من النقيب.

املادة 34 )اآ(: يدعو النقيب املكتب لالجتماعات ويراأ�سها.

يف  العام  املوؤمتر  اإىل  ممثليها  لنتخاب  فرع  كل  يف  ال�سحفية  الوحدات  النقيب  يدعو   :41 املادة 

املواعيد التي يحددها املكتب.

املادة 44 )اآ(: يدعو النقيب املوؤمتر العام اإىل النعقاد....الخ 

املادة 45: يدعو النقيب اأع�ساء جمل�س الحتاد لالجتماع.... الخ 

تدخل ال�ضلطة التنفيذية:

عالم ورئي�س جمل�س الوزراء، ويعطيهم �سالحيات  يفتح القانون الباب لتدخل كل من وزير الإ

�سافة اإىل اعتبار تنظيم وت�سجيل املرا�سلني ال�سحفيني  ا�ستثنائية ت�سل اإىل حد حل احتاد ال�سحافيني. فبالإ

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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عالم اأي�سا هو من يوؤلف بقرار  عالم وحده دون الحتاد، اإل اأن وزير الإ هو حق من حقوق وزير الإ

منه جمل�س التاأديب ح�سب املادة 57 الذي يخت�س بفر�س العقوبات ال�سديدة على ال�سحفيني والتي ت�سل 

اإىل ال�سطب النهائي من جداول الحتاد بح�سب املادة 54 )ب(.

عالمية للعمل يف  عالم حق ندب عدد من العاملني يف املوؤ�س�سات الإ كما اأعطى القانون لوزير الإ

الحتاد بح�سب املادة 74.

كرث للعمل يف  اأع�سائه على الأ اأعطى القانون املكتب التنفيذي، احلق يف اقرتاح تفرغ اثنني من 

القرتاح،  حق  �سوى  ميلك  ل  املنتخب  ال�سحفيني  لحتاد  التنفيذي  املكتب  اأن  مر  الأ وحقيقة  الحتاد 

عالم هو من يتحكم وحده بقبول اقرتاح التفرغ واإ�سدار قرار التفرغ. وباملقابل فاإن وزير الإ

عالم هو من ي�سدر وي�سادق على اللوائح التنفيذية لقانون الحتاد مثل النظام  كما اأن وزير الإ

الداخلي لالحتاد والنظام املايل والنظام الداخلي ل�سندوق تقاعد ال�سحفيني و...اإلخ. 

حل املوؤمتر العام واملجل�س واملكتب ومكاتب الفروع:

تعد ا�ستقاللية الهيئات النقابية وح�سانة هيئاتها املنتخبة من تدخل و�سيطرة ال�سلطة التنفيذية ال�سمانة 

النقابات  الدولية- حلرية هذه  الد�ساتري والقوانني الوطنية واملعاهدات  �سا�سية  -والتي تكفلها عادة  الأ

واإحدى اأهم املعايري الدولية ملدى تطور املجتمع املدين وملدى دميقراطية اأنظمة احلكم. وقد جاء الف�سل 

الثاين من الباب الثالث من النظام الداخلي لحتاد ال�سحفيني لي�سكل �سفعة لكل تلك القيم احل�سارية 

هيئات  من  هيئة  اأي  اأو  كل  حل  يف  الوزراء  ملجل�س  احلق   103 املادة  اأعطت  حيث  والدميقراطية، 

اأو مكتبه يف  الحتاد املنتخبة: »يجوز بقرار من جمل�س الوزراء حل املوؤمتر العام اأو جمل�س الحتاد 

ي طريق من طرق املراجعة  حالة انحراف اأي منها عن مهامها واأهدافها ويكون القرار غري قابل لأ

اأو الطعن«.

وجاءت املادة 104 لتمنح رئي�س جمل�س الوزراء �سالحيات رئي�س الحتاد يف الدعوة فيما يتعلق 

حمل  يحل  اأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ي�ستطيع  ذلك،  تعذر  واإن  جديدين،  ومكتب  جمل�س  بانتخاب 

املوؤمتر العام لل�سحفيني وحمل جمل�س الحتاد ويعني مكتبا موؤقتا لالحتاد ميار�س اخت�سا�سات املكتب 

واملجل�س.

قانون املطبوعات ال�ضادر باملر�ضوم الت�ضريعي رقم 50 لعام 2001

ي�سكل قانون املطبوعات، ال�سادر يف 22 �سبتمرب/اأيلول 2001، واملعمول به حتى يومنا هذا، بحد 

ذاته منظومة متكاملة من ال�سوابط ال�سارمة واملقيدة حلرية ال�سحافة والتعبري، ت�سمل هذه املنظومة 

ال�سحف واملجالت، وغريها من املطبوعات الدورية، ف�ساًل عن اأي مادة اأخرى مطبوعة يف �سورية 

اأو خارجها. وت�رشي اأحكام هذا املر�سوم الت�رشيعي على النا�رشين واملحررين وال�سحفيني واملوؤلفني 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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واأ�سحاب املطابع واملكتبات واملوزعني، وتق�سي بتوقيع عقوبات ال�سجن والغرامات الباهظة عليهم 

عقابًا على املخالفات املرتكبة فيما يتعلق باأحكامه.

اإخالًل خطريًا مبمار�سة احلق يف  اأن تخل  الت�رشيعي،  املر�سوم  اأحكام هذا  الكثري من  �ساأن  ومن 

حرية التعبري الذي تعهدت احلكومة ال�سورية ب�سونه واإعالء �ساأنه وفق اتفاقيات »العهد الدويل اخلا�س 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية«. وقد اأ�سدرت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية مالحظاتها اخلتامية 

املذكور؛ وكان  الدويل  العهد  باأحكام  التزامها  ب�ساأن  ال�سورية  للحكومة  الثاين  الدوري  التقرير  حول 

من بني بواعث القلق التي اأ�سارت اإليها اللجنة اأن اأن�سطة ال�سحفيني »ل تزال عر�سة لقيود �سديدة«، 

مما يتنافى مع حرية التعبري والراأي املن�سو�س عليها يف املادة 19 من العهد الدويل. ودعت اللجنة 

ال�سلطات ال�سورية اإىل اأن تكفل حماية ال�سحفيني من اأي قيود على اأن�سطتهم، وممار�ستهم ملهنتهم دومنا 

خوف من اإحالتهم اإىل الق�ساء ومالحقتهم ب�سبب انتقادهم �سيا�سة احلكومة. بيد اأن املر�سوم الت�رشيعي 

رقم 50 ل�سنة 2001 ل يعزز هذه احلماية، واإمنا يقو�سها اإىل حد بعيد.

منظومة رقابية متكاملة:

للرقابة  �سورية  يف  طباعتها  جتري  التي  املطبوعات  كافة  باإخ�ساع  املطبوعات  قانون  يق�سي 

املوؤلفات  جلميع  ب�سجل  الحتفاظ  الطباعة  دور  على  وي�ستوجب  التنفيذية؛  ال�سلطة  جانب  من  الدقيقة 

اأ�سحاب  القاعدة ت�رشي على  عالم. وهذه  اأو املطبوعات، وت�سليم ن�سخ منها يوم ن�رشها لوزارة الإ

لفاظ وال�سور  املطابع يف �سورية، وتعرف املادة 2)ج( املطبعة على اأنها »كل اآلة اأو جهاز اأعد لنقل الأ

رقام على ورق اأو قما�س اأو غري ذلك من املواد، ول يدخل يف هذا التعريف اجلهاز  وال�سارات والأ

لت الكاتبة امل�ستعملة يف الدوائر واملحالت التجارية واملوؤ�س�سات واجلهاز  املعد للت�سوير ال�سم�سي والآ

الذي ي�ستعمل من اأجل اأغرا�س جتارية بحتة اأو حلفظ الن�سخ عن الوثائق«.

وتن�س املادة 8 من القانون على اأن ُيذكر يف كل مطبوعة تاريخ الطبع ورقم ال�سجل املت�سل�سل الذي 

حتتفظ به املطبعة، م�سيفًة اأن هذا التدبري ينطبق »على كل اأنواع املطبوعات والن�رشات ال�سادرة باأية 

طريقة طباعية كانت وكذلك على الت�سوير واحلفر والر�سم والقطع املو�سيقية«. ومن يخالف اأيًا من 

حكام ُيعاَقب باحلب�س من ع�رشة اأيام حتى ثالثة اأ�سهر، وبغرامة ترتاوح بني 10 اآلف لرية  هذه الأ

�سوريا و50 األف لرية �سورية.

ممنوع من الن�ضر:

ال�سحفيني  على ممار�سة  قيود  لفر�س  احلرية  من  كبريًا  قدرًا  ال�سلطات  الت�رشيعي  املر�سوم  مينح 

خبار غري ال�سحيحة« ون�رش  م نقل »الأ والكتاب وغريهم حلقهم يف حرية التعبري؛ فاملادة 51)اأ( جترِّ

لفاظ الف�سفا�سة الواردة  ي من الأ »اأوراق خمتلقة اأو مزورة«؛ ول يت�سمن املر�سوم تعريفًا حمددًا لأ

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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غ فر�س قيود  بهام مما ي�سمح بالتو�سع يف تاأويلها على نحو ي�سوِّ يف املادة 51)اأ(، التي تت�سم بكثري من الإ

جارفة اإذا ما �ساءت ال�سلطات ذلك. 

من  وبالغرامة  �سنوات  ثالث  اإىل  �سنة  من  باحلب�س  ذلك  يفعل  من  معاقبة  على  وتن�س 

من  ق�سى  الأ احلد  بتوقيع  املادة  تق�سي  ثم  �سورية،  لرية  مليون  اإىل  لرية   األف  خم�سمائة 

اأو  العامة   للراحة  اإقالقًا  �سبب  اأو  نية  �سوء  عن  مت  قد  النقل  اأو  الن�رش  كان  »اإذا  معًا  العقوبتني 

الوطنية  الوحدة  م�س  اأو  كرامتها  م�س  اأو  الدولة  هيبة  من  نال  اأو  الدولية  لل�سالت  تعكريًا 

النقد. و�سالمة  الوطني  بالقت�ساد  �رشرًا  اأحلق  اأو  امل�سلحة  والقوات  اجلي�س  معنويات  اأو 
 

وتورد املادة 29 من القانون قائمة من املوا�سيع املحظور ن�رشها، وهي:

- املعلومات املتعلقة بالتهام والتحقيق يف ق�سايا اجلنح واجلنايات »قبل تالوتها يف جل�سة علنية«.

هانة والقدح والذم والفرتاء«. - »وقائع دعاوى الإ

الن�سب  اأو بدعوى  اأو الهجر  التي تتعلق بالطالق  “وقائع املحاكمات ال�رشية و�سائر املحاكمات   -

طباء ال�رشعيني حول  وجميع وقائع الدعوى التي حتظر املحكمة اأو دوائر التحقيق ن�رشها وتقارير الأ

خالقية”. اجلرائم الأ

- “مذكرات جمل�س ال�سعب ال�رشية”.

من الوطني ووحدة املجتمع، وكذلك التي تتعلق باأمن اجلي�س  خبار التي مت�س الأ - “املقالت والأ

و�سالمته وبحركاته وعدده وت�سلحه وجتهيزه ومع�سكراته با�ستثناء التي ت�سدر عن وزارة الدفاع اأو 

التي ت�سمح هذه الوزارة بن�رشها«.

باحلياة  طعنًا  تت�سمن  التي  خبار  والأ والر�سوم  والتحقيقات  واملقالت  والر�سائل  “الكتب   -

اخلا�سة”.

والظاهر اأن حظر هذه املوا�سيع ي�ستهدف منع اأي حتقيقات اأو تعليقات �سحفية ب�ساأن �رشعية وا�سعة 

من الق�سايا املعرو�سة على النظام الق�سائي يف �سورية - مبا يف ذلك املحاكمات املنعقدة وراء اأبواب 

هانة والقدح والت�سهري - اإىل جانب الق�سايا املطروحة على ب�ساط البحث يف  مغلقة والق�سايا املتعلقة بالإ

طالع  جمل�س ال�سعب املنتخب. وهما جمالن مهمان من جمالت الن�ساط احلكومي يحق للجمهور الإ

على ما يدور فيهما.

ال�سحافة  منع  وال�سيا�سية«  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  »العهد  من   )1(14 املادة  وجتيز 

من  الأ اأو  العام  النظام  اأو  العامة  داب  الآ لدواعي  بع�سها  اأو  كلها  املحاكمة  ح�سور  »من  واجلمهور 

اأدنى  اأو يف  الدعوى،  طراف  لأ اخلا�سة  احلياة  ملقت�سيات حرمة  اأو  القومي يف جمتمع دميقراطي، 

اأن  احلدود التي تراها املحكمة �رشورية حني يكون من �ساأن العلنية يف بع�س الظروف ال�ستثنائية 

تخل مب�سلحة العدالة«. 

غري اأن املر�سوم يعك�س املنطق الذي ينطوي عليه هذا املعيار الدويل، اإذ يجعل حظر ن�رش املعلومات 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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هو القاعدة وك�سف النقاب عنها هو ال�ستثناء.

واأي خمالفات للمادتني 51)اأ( و29 ميكن اأن توؤدي اإىل توقيف املطبوعة عن ال�سدور ملدة ترتاوح 

حكام مرتني خالل  بني اأ�سبوع و�ستة اأ�سهر بح�سب املادة 22)3(. فاإذا ما خالفت مطبوعة ما هذه الأ

عالم.  بناًء على اقرتاح وزير الإ باإلغاء رخ�ستها  اإ�سدار قرار  الوزراء  عام واحد، يجوز لرئي�س 

وجتيز املادة 19)3( من »العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية« فر�س قيود على احلق يف 

خرين  حرية التعبري ولكن يف ظروف حمددة فقط، وهي اأن يكون الهدف منها »احرتام حقوق الآ

داب العامة«. ويجب اأن  من القومي اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الآ و�سمعتهم« اأو »حماية الأ

اإل يف  ال�ستثناءات ل ت�رشي  القانون« و»�رشورية«. ومثل هذه  بن�س  القيود »حمددة  تكون هذه 

اأ�سيق احلدود، ويقع على عاتق الدولة عبء اإثبات وجوبها.

ومن املتعارف عليه، اأن القيود املفرو�سة على حرية التعبري ينبغي اأن تتنا�سب مع الهدف املن�سود 

من ورائها يف اأي حالة من احلالت، واأن التدخل امل�سموح به يف ممار�سة احلق يف حرية التعبري يجب 

القومي،  من  الأ بغر�س حماية  املفرو�سة  فالقيود  التخ�سي�س؛  احلدود وعلى وجه  اأ�سيق  تاأويله يف 

مثاًل، ل ُي�سمح بها اإل يف احلالت اخلطرية واملحددة التي تنطوي على خطر �سيا�سي اأو ع�سكري يهدد 

مة باأكملها. وباملثل، فاإن القيود املفرو�سة على حرية التعبري بهدف حماية النظام العام يجب اأن  الأ

خرى حمددة ومتنا�سبة مع موجباتها.  تكون هي الأ

ويبدو اأن الهدف من اإدراج هذه املوا�سيع املحظورة يف املر�سوم الت�رشيعي يتمثل يف فر�س نظام 

من الرقابة الذاتية على ال�سحافة وغريها من املطبوعات، ومنع ال�سحفيني واملوؤلفني من الكتابة عن 

جنبية. وي�سوق املر�سوم طائفة من امل�سطلحات  طائفة وا�سعة من الق�سايا املتعلقة بال�سيا�سة الداخلية والأ

املبهمة بال اأي تف�سري، مما يفتح الباب لتاأويلها على نحو تع�سفي من جانب ال�سلطات؛ كما يلقي املر�سوم 

ُيفر�س عليهم، وهو تخمني ما ع�سى  اأن  الكتاب واملحررين والنا�رشين عبئًا من احليف  على عاتق 

فقد  واإل  القومي«،  من  و»الأ املجتمع«  »وحدة  قبيل  من  م�سطلحات  وراء  من  تق�سده  اأن  احلكومة 

اأو  م�سادرتها،  اأو  ال�سدور،  عن  مطبوعاتهم  وتوقيف  والغرامات،  احلب�س،  عقوبات  يواجهون 

اإغالقها.

وتق�سي املعايري املعرتف بها دوليًا للحق يف حرية التعبري باأن تربر الدولة اأي حظر على م�سمون 

املطبوعات، وذلك بتبيان موجبات فر�س القيود، و�رشورتها لتحقيق غر�س حمدد وم�رشوع يف 

اإطار اأحد ال�ستثناءات املذكورة. 

حظر املوا�ضيع »ال�ضيا�ضية« على املطبوعات:

 يحظر املر�سوم الت�رشيعي على املطبوعات الدورية املرخ�سة، باعتبارها مطبوعات غري �سيا�سية، 

بغرامة ترتاوح  هذا احلظر  تخالف  التي  املطبوعات  اأ�سحاب  ويعاقب  »�سيا�سية«.  مقالت  ن�رش  من 

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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ا�ستحالة ف�سل املوا�سيع  األف لرية �سورية وفقًا للمادة 44)د(. ومن املعلوم  األف لرية و50  بني 20 

القت�سادية اأو الجتماعية اأو الثقافية اأو الدينية عن ال�سيا�سة، وبالتايل ت�ستطيع احلكومة توظيف هذه 

املادة يف اأي وقت تريد.

وُيَعدُّ هذا احلظر مبثابة رقابة حكومية �ساملة، وينتهك املعايري الدولية حلرية التعبري، فاملطبوعات 

من  وغريها  املهنية  والنقابات  اجلمعيات  ت�سدرها  التي  تلك  فيها  مبا  للدولة،  اململوكة  غري  الدورية 

والتحليالت  املعلومات  ن�رش  يف  باحلق  تتمتع  اأن  يجب  �سورية،  يف  امل�ستقلة  احلكومية  غري  املنظمات 

والتعليقات ب�ساأن الق�سايا ال�سيا�سية دون اأي تدخل من احلكومة.

منع »الدعاية« بتمويل اأجنبي:

اأجنبية  موؤ�س�سات  اأو  �رشكات  من  اأموال  قب�س  الت�رشيعي  املر�سوم  من  55)ب(  املادة  حتظر   

املطبوعات«؛ ول  لها ومل�ساريعها عن طريق  »الدعاية  بهدف  مبا�رشة«،  اأو غري  مبا�رشة  »ب�سورة 

جنبية.  يت�سمن املر�سوم اأي تعريف لتعبري »الدعاية« اأو اأنواعها اأو حتديد لل�رشكات اأو املوؤ�س�سات الأ

وُيعاقب املخالفون باحلب�س من �ستة اأ�سهر حتى �سنة، وبغرامة »ت�ساوي �سعفي املبالغ املقبو�سه«. اأما 

اأو  اأو من ممثليها  اأجنبية وتقا�سى منها  اأ�سد لكل من »ات�سل بدولة  املادة 55)اأ( فتن�س على عقوبات 

عمالئها اأمواًل لقاء الدعاية لها، اأو مل�ساريعها عن طريق املطبوعات«، وهي احلب�س من �ستة اأ�سهر 

اإىل �سنتني والغرامة.

املجتمع  جماعات  اأع�ساء  ملقا�ساة  وا�سعة  تقديرية  ب�سلطة  تتمتع  ال�سلطات  جتعل  حكام  الأ هذه  اإن 

املدين امل�ستقلة التي تتلقى متوياًل من اخلارج لن�رش املطبوعات الدورية اأو التقارير اأو غريها من الوثائق 

اإذا كان م�سمونها ل يلقى قبول احلكومة. واإىل جانب هذا، يحق لرئي�س الوزراء اإلغاء رخ�سة اأي 

ال�سورية بحرية  املدنية  املنظمات  تتمتع  اأن  املادة 55 ويجب  اأحكام  اأحد م�سئوليها  اإذا خالف  مطبوعة 

املدنية  اأن�سطتها  ممار�سة  بغر�س  وا�سحة  قانونية  معايري  وفق  اخلارج  من  وتلقيه  املايل  الدعم  طلب 

ال�سلمية، مبا يف ذلك جمع املعلومات ون�رشها يف مطبوعاتها اخلا�سة. 

وتناق�س املادة 55 بفقرتيها )اأ( و)ب( املبادئ الرئي�سة التي باتت حتظى بقبول دويل وا�سع النطاق، 

فراد واجلماعات واأجهزة املجتمع يف تعزيز وحماية  عالن ب�ساأن حق وم�سوؤولية الأ واملودعة يف »الإ

عالن على اأن لكل  �سا�سية املعرتف بها عامليًا«، حيث تن�س املادة 13 من الإ ن�سان وحرياته الأ حقوق الإ

خرين، احلق يف ال�سعي للح�سول على املوارد وتلقيها وا�ستخدامها  اإن�سان، مبفرده اأو بال�سرتاك مع الآ

�سا�سية عن طريق و�سائل �سلمية؛ اأما املادة  ن�سان وحرياته الأ بهدف حمدد هو تعزيز وحماية حقوق الإ

خرين: عالن فتن�س على اأن من حق كل اإن�سان، مبفرده اأو بال�سرتاك مع الآ 6 من الإ

ن�سان وحرياته  الإ يحتفظ مبعلومات عن جميع حقوق  اأو  يتلقى،  اأو  يطلب،  اأو  يعرف،  اأن  )اأ( 

�سا�سية، مبا يف ذلك حرية الو�سول اإىل معلومات عن �سبل اإحقاق هذه احلقوق يف النظم املحلية،  الأ

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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دارية. الت�رشيعية اأو الق�سائية اأو الإ

ن�سان  اآراء ومعلومات ومعارف ب�ساأن جميع حقوق الإ خرين  اأو يبث لالآ اأو ينقل  اأن ين�رش  )ب( 

ال�سكوك  من  وغريها  ن�سان،  الإ حلقوق  الدولية  ال�سكوك  عليه  تن�س  ملا  وفقًا  �سا�سية،  الأ وحرياته 

الدولية املنا�سبة.

�سا�سية،  ن�سان وحرياته الأ )ج( اأن يدر�س ويبحث ويكّون ويعتنق اآراًء عن مراعاة جميع حقوق الإ

�سواء يف القانون اأو يف املمار�سة الفعلية، واأن يوجه، من خالل هذه وغريها من ال�سبل املنا�سبة، اأنظار 

مور. اجلمهور اإىل هذه الأ

جنبية : الرقابة على املطبوعات االأ

عالم قبل  جنبية ت�سليم ن�سخ منها اإىل وزارة الإ يتعني على موزعي وبائعي املطبوعات الدورية الأ

توزيعها يف ال�سوق، مت�سيًا مع املادة 9 من املر�سوم الت�رشيعي؛ ويحق للوزير اأن مينع دخول اأو تداول 

العامة«.  داب  تتنافى مع الآ اأو  من  اأو تخل بالأ الوطنية  ال�سيادة  اأنها مت�س  اإذا »تبني  هذه املطبوعات 

القيود  فاإن  نرتنت،  الإ �سبكة  متاحًا على  اأ�سبح  قد  جنبية  الأ ال�سحف واملجالت  الكثري من  ولئن كان 

نرتنت يف �سورية جتعل هذا النوع من الرقابة على املطبوعات اأمرًا يبعث  املفرو�سة على ا�ستخدام الإ

على املزيد من القلق.

ال�ضجن عقابًا على الذم اأو القدح اأو التحقر:

اجلرائم  بهذه  املدانني  معاقبة  على  وين�س  والتحقري«،  والقدح  »الذم  املطبوعات  قانون  م  يجرِّ

�سنة ح�سب  اإىل  �سهرين  األف لرية �سورية وباحلب�س من  األف لرية و200  بغرامة ترتاوح بني 100 

املادة 49)اأ( ويجب اأن تكون العقوبات املفرو�سة على املدانني بالذم والقدح والتحقري خا�سعة للق�ساء 

املدين ولي�س اجلزائي، واأل ت�سمل عقوبة ال�سجن. واإىل جانب ما تقدم، فاإن املادة 29 من املر�سوم 

الت�رشيعي حتظر ن�رش معلومات عن هذه الق�سايا، مما يعد انتهاكًا �سافرًا حلرية التعبري.

اإلزام املطبوعات بن�ضر ردود احلكومة:

يلزم املر�سوم الت�رشيعي ال�سحف وغريها من املطبوعات الدورية، باأن تن�رش جمانًا »كل ت�سحيح 

ن�رشته  خرب  اأو  مقال  ب�ساأن  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأو  العامة  دارات  والإ الوزارات  اإليها  تر�سله  رد  اأو 

عمال التي تقوم بها وذلك يف اأول عدد ي�سدر بعد ا�ستالمها الرد اأو الت�سحيح، على األ ين�رش  يتعلق بالأ

هذا الرد يف اأي مطبوعات دورية اأخرى قبلها«بح�سب املادة 30، وبالن�سبة للمطبوعات غري اململوكة 

للدولة، بوجه خا�س، ينبغي اأن ُتتَّخذ القرارات املتعلقة مبا ين�رش فيها على �سوء �سيا�سة وتقدير هيئة 

حتريرها، ل اأن ُترغم عليها اإرغامًا باأمر من الدولة.

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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واإلزام املطبوعات الدورية بن�رش »كل« ت�سحيح اأو رد رمبا مينعها من تلخي�س مثل هذه البيانات، 

مر الذي من �ساأنه اأن يحيل �سفحات املطبوعات امل�ستقلة اإىل اأبواق للم�سئولني  اإن هي اآثرت ذلك، الأ

ال�سورية على كربيات  �سيطرة احلكومة  اأن  كما  الردود مطولة.  كانت هذه  اإذا  احلكوميني، خا�سة 

ذاعة والتلفاز، متنح امل�سئولني جماًل ف�سيحًا وو�سائل وفرية لالعرتا�س على  ال�سحف اليومية، والإ

املزاعم والق�سايا املن�سورة يف املطبوعات امل�ستقلة وتفنيدها.

الن�ضو�س التمييزية:

تن�س املواد 16 و18 و19 من املر�سوم الت�رشيعي على �رشورة اأن يكون كل من �ساحب املطبوعة 

قليات القومية ال�سورية، ل  دورية ومديرها ورئي�س حتريرها عربيًا �سوريًا، مما يوحي باأن اأفراد الأ

يحق لهم امتالك ال�سحف وغريها من املطبوعات الدورية، اأو تويل منا�سب رفيعة فيها.واإذا كان 

قليات القومية، وهم لي�سوا  اإي�ساحه ب�سورة ملحة - فاإن ا�ستثناء الأ مر كذلك - وهو اأمر يتوجب  الأ

عربًا من الناحية العرقية، ميثل انتهاكًا �سارخًا لي�س للمادة 2)1( من »العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية« فح�سب، واإمنا اأي�سًا املادة 26 من هذا العهد، التي تر�سي حق النا�س جميعًا يف التمتع 

باحلماية اأمام القانون على قدم امل�ساواة. 

ال�سحف  اإ�سدار  مكان  بالإ كان  اإذا  ما  يو�سح  ل  الت�رشيعي  املر�سوم  فاإن  هذا،  جانب  واإىل 

الواقعة على  باأن اللتزامات  العربية، علمًا  اللغة  بلغة غري  املواد  الدورية وغريها من  واملطبوعات 

قليات، من  عاتق �سورية مبوجب املادة 27 من العهد الدويل املذكور ت�ستوجب منح حقوق حمددة لالأ

بينها حقها يف ا�ستخدام لغتها. كما حتظر املادة 16 اأن يكون �ساحب اأي مطبوعة دورية قد �سبق اأن 

ُحكم عليه بجرم �سائن اأو طرد من وظيفته، اأو جرد من حقوقه املدنية وال�سيا�سية. 

يف  ال�سلميني  ال�سيا�سيني  النا�سطني  من  لف،  الآ رمبا  بل  املئات،  اإليه  اآل  قد  الو�سع  هذا  ومثل 

اأدانتهم حمكمة  اأن  ال�سجون، لفرتات طويلة يف كثري من احلالت، بعد  الذين زج بهم يف  �سورية، 

مر، اأن يحظر على  اأمن الدولة بتهم جنائية مبهمة ال�سياغة. وتطبيق املادة 16 من �ساأنه، يف واقع الأ

منا�سب  تويل  اأو  الدورية،  املطبوعات  من  غريها  اأو  ال�سحف  امتالك  ال�سابقني  ال�سيا�سيني  ال�سجناء 

رئي�سية فيها.

ال�ضوابط احلكومية على ملكية واإدارة ال�ضحف: 

يق�رش املر�سوم الت�رشيعي ملكية ال�سحف واملطبوعات الدورية على املواطنني العرب ال�سوريني، 

اأو من يف حكمهم، منذ اأكرث من خم�س �سنوات، كما ي�سرتط اأن يكون �ساحب املطبوعة الدورية قد 

اأمت اخلام�سة والع�رشين من عمره، واأن يكون حائزًا �سهادة جامعية اأو مالكًا لرخ�سة مطبوعة دورية 

مديري  موؤهالت  املر�سوم  يحدد  كما   .)16 )املادة  �سبتمرب2001   22 اأي  املر�سوم،  ن�رش  تاريخ  يف 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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اإجازة  حائزًا  الدورية  املطبوعة  مدير  يكون  اأن  وي�سرتط  حتريرها،  وروؤ�ساء  الدورية  املطبوعات 

جامعية اأو حاماًل بطاقة �سحفية �سادرة عن الوزارة بال�ستناد اإىل كتاب م�سدق من احتاد ال�سحفيني 

يثبت ممار�سته ملهنة ال�سحافة منذ اأكرث من �ست �سنوات )املادة 18(؛ اأما رئي�س التحرير فيجب اأن يكون 

حائزًا اإجازة جامعية، اأو مار�س مهنة ال�سحافة منذ اأكرث من ع�رش �سنوات، اأو عمل رئي�سًا لتحرير 

مطبوعة دورية �سادرة حني ن�رش املر�سوم الت�رشيعي)املادة 19(.

عالم قبل تغيري �ساحب  ويجب على جميع املطبوعات الدورية احل�سول على موافقة من وزارة الإ

املطبوعة اأو مديرها اأو رئي�س حتريرها ب�سورة قانونية. حيث تن�س املادة 20)اأ( على ما يلي: »قبل 

بذلك ت�رشيح  يقدم  اأو رئي�س حتريرها  اأو �ساحبها  الدورية  املطبوعة  يتعلق مبدير  تبديل  اأي  اإجراء 

دارية ويعترب هذا التبديل موؤقتًا وملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر منذ اليوم الذي يقدم فيه الت�رشيح  للجهة الإ

ويكت�سب ال�سفة القانونية عند موافقة هذه اجلهة على ذلك«. 

حمكمة  اأمام  الرف�س  قرار  على  العرتا�س  يف  احلق  طلبه  رف�س  من  فتمنح  20)ب(  املادة  اأما 

البداية يف املنطقة التي ت�سدر فيها املطبوعة. 

يجب ال�سماح لل�سحف واملجالت وغريها من املطبوعات الدورية باأن تعمل يف حرية، دون اأي 

تدخل حكومي، مبا يف ذلك حقها يف اختيار وتبديل مالكها والعاملني الرئي�سيني فيها مبح�س اختيارها، 

دون احلاجة ل�ستيفاء �رشوط ت�سعها الدولة، اأو احل�سول على موافقة م�سبقة من اأي جهة دارية.

ال�ضوابط احلكومية على ال�ضحفيني :

اأو  املطبوعة  عالم  الإ و�سائل  يف  العاملون  ال�سحفيون  يكون  اأن  الت�رشيعي  املر�سوم  وي�سرتط 

يف  م�سجلني  عالم،  الإ جمال  يف  العاملون  واملرتجمون  الباحثون  ذلك  يف  مبا  امل�سورة،  اأو  املذاعة 

ملدة  �ساحلة  عالم،  الإ وزير  مينحها  �سحفية  بطاقة  على  احل�سول  من  يتمكنوا  لكي  ال�سحفيني  احتاد 

�سنة واحدة )املادتان 27 و28(. ول يجوز اأن تكون حرية ممار�سة العمل ال�سحفي مرهونة بان�سمام 

ال�سحفي اإىل احتاد ال�سحفيني ال�سوري؛ فمثل هذا ال�رشط، اأوًل، يتنافى مع حق كل اإن�سان يف حرية 

اأم كتابيًا اأم مطبوعًا، مثلما تق�سي به املادة 19)2(  اأكان ذلك التعبري �سفهيًا  التعبري عن نف�سه، �سواء 

من »العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية«. وثانيًا، فاإن ال�سحفيني والباحثني واملرتجمني 

ال�سوريني، وغريهم من العاملني يف مهن ذات �سلة بال�سحافة واملطبوعات، ينبغي اأن يتمتعوا بحرية 

تنظيم الهيئات املهنية اخلا�سة بهم - دون خ�سوعهم ل�سيطرة الدولة اأو حزب البعث - مت�سيًا مع احلق 

يف حرية تكوين اجلمعيات الذي تكر�سه املادة 22)1( من العهد الدويل املذكور.

عن  بالك�سف  ال�سحفي  يلزم  حيث  القلق،  على  يبعث  اآخر  ن�سًا  الت�رشيعي  املر�سوم  يت�سمن  كما 

م�سادر معلوماته يف ظروف معينة، واإل فقد ت�سحب منه بطاقته ال�سحفية؛ اإذ تن�س املادة 28)ج( من 

املر�سوم على ما يلي: »ل ي�ساأل ال�سحفي عن م�سادر معلوماته ال�سحفية با�ستثناء ما ي�سنده اإىل م�سدر 

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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م�سئول وللوزير �سالحية �سحب بطاقته ال�سحفية يف حال امتناعه عن التعريف بهذا امل�سدر«؛ غري اأن 

ف هذا التعبري املبهم »م�سدر م�سئول«، مما يفتح الباب اأمام تاأويله على نحو تع�سفي. املر�سوم مل يعرِّ

الرتخي�س احلكومي:

يخول املر�سوم الت�رشيعي لرئي�س الوزراء �سلطة منح الرخ�س لل�سحف وغريها من املطبوعات 

حزاب ال�سيا�سية املرخ�سة«. ومتنح املادة 12)اأ( رئي�س  الدورية، مبا يف ذلك تلك ال�سادرة عن »الأ

�سباب تتعلق بامل�سلحة العامة«؛ ويخلو املر�سوم الت�رشيعي من  الوزراء حق »رف�س منح الرخ�سة لأ

اإ�سافية تتعلق  اأي تعريف لتعبري »امل�سلحة العامة«. وتوحي املادة 12)ب( باأن ثمة �رشوطًا خا�سة 

باإعداد  املتعلقة  »بالتعليمات  تقيدها  �رشورة  على  تن�س  اإذ  اليومية؛  ال�سيا�سية  لل�سحف  بالرتخي�س 

نباء التي حتدد بقرار ي�سدر عن  اجلريدة وموا�سفاتها واملحررين واملرا�سلني وال�سرتاك بوكالت الأ

الوزير«.

حتادات  والإ ال�سعبية  املنظمات  عن  ال�سادرة  املطبوعات  الرتخي�س  منح  اأحكام  من  وُت�ستثنى 

احلكومية  غري  للمنظمات  يجوز  كان  اإذا  ما  يذكر  ل  الت�رشيعي  املر�سوم  اأن  ولو  املهنية،  والنقابات 

ال�سورية اإ�سدار املجالت اأو غريها من املطبوعات الدورية؛ ول بد من ال�سماح لهذه املنظمات بن�رش 

مطبوعاتها بحرية ودون اأي قيود.

وين�س املر�سوم الت�رشيعي على م�سادرة اأي مطبوعة دورية ت�سدر بال ترخي�س على الفور باأمر 

دارية، ومعاقبة كل من �ساحب املطبوعة ومديرها امل�سئول ورئي�س حتريرها وامل�سئول  من اجلهة الإ

عن طباعتها باحلب�س من ع�رشة اأيام حتى ثالثة اأ�سهر، وبالغرامة من 10 اآلف لرية حتى 50 األف 

لرية �سورية اأو باإحدى هاتني العقوبتني. كما تن�س املادة 44.

�ضالح الد�ضتوري وال�ضيا�ضي: معاقبة املطبوعات التي تنادي باالإ

الدولة بطرق غري  اإىل تغيري د�ستور  اإلغاء رخ�سة »كل مطبوعة تدعو  تن�س املادة 56)د( على 

هم  د�ستورية«، وعلى معاقبة امل�سئولني عنها بـ»العقوبات املن�سو�س عليها يف القوانني النافذة«. وقد اتُّ

منتقدوا احلكومة الذين ينادون بنظام حكم دميقراطي باقرتاف جرم جنائي خطري، األ وهو حماولة 

همية مالحظة اأن تعبري »بطرق غري �رشعية« ميكن اأن  »تغيري الد�ستور بطرق غري �رشعية«؛ ومن الأ

ي�سمل اأفعاًل غري عنيفة، ول تنطوي على اأي حتري�س على العنف. ومن ثم فاإن املادة 56)ب( ت�سمن 

مر اأنه ما من مطبوعة يف �سورية �سوف جتروؤ على ن�رش مقالت تدعو اإىل تغيري الد�ستور  يف واقع الأ

على نحو يغريِّ دور احلزب احلاكم على �سبيل املثال.

تن�س املادة 52)اأ( على اأن »كل من حر�س على ارتكاب جرم بوا�سطة املطبوعات املوزعة اأو 

املعلقة يف  عالنات  الإ بوا�سطة  اأو  العامة  والتجمعات  املحالت  املعرو�سة يف  اأو  للبيع  املعدة  اأو  املبيعة 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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تفر�س على  التي  بالعقوبة  يعاقب  ارتكاب جرم  التحري�س مبا�رشة �رشوعًا يف  واأنتج هذا  الطرقات 

ال�رشيك يف اجلرم املذكور«. والواقع اأن اإطالق الن�س القانوين بهذا ال�سكل دون حتديد هذه اجلرائم 

تكوين  اإىل حرية  يدعون  الذين  وال�سحفيني  الكتَّاب  اإدانة  من  ال�سورية  ال�سلطات  طبيعتها، ميكن  اأو 

اجلمعيات بالن�سبة جلميع اجلماعات ال�سيا�سية يف �سورية، اإذا ما حدث يف اأعقاب هذه الدعوة اأن اعُتقل 

ن�سطة التي تعتربها ال�سلطات  فراد لعقدهم اجتماعات �سلمية وقيامهم بغري ذلك من الأ ثم حوكم بع�س الأ

جرام«على �سبيل املثال.  من قبيل »الإ

اأي مواد مكتوبة  ن�رش وتوزيع  اهتمامًا م�رشوعًا مبنع وحظر  تهتم  اأن احلكومة  �سك يف  وما من 

تنطوي على حتري�س على العنف اأو ارتكاب جرائم جنائية معرتف بها دوليًا. بيد اأن الن�ساط ال�سيا�سي 

فعال التي ت�ستوجب املالحقة اجلنائية مبقت�سى القانون ال�سوري؛ كما  ال�سلمي ل يجوز اإدراجه �سمن الأ

اأن موؤيدي مثل هذا الن�ساط - مبا يف ذلك الكتَّاب  وال�سحفيني وغريهم من املدافعني عن اأولئك الذين 

�سا�سية مثل احلق يف حرية تكوين اجلمعيات اأو النتماء  ن�سان الأ مل يفعلوا �سيئًا �سوى ممار�سة حقوق الإ

اإليها وحرية التعبري - ل يجوز اأن يكونوا عر�سة للمالحقة الق�سائية مبوجب الفقرتني )اأ( و)ب( من 

املادة 52.

عالم : �ضيطرة الدولة على االإ

�سالح ال�سيا�سي املن�سود يف �سوريا  عالم من �سيطرة الدولة اإحدى اأهم اأولويات الإ يعترب حترير الإ

وهي خطوة اأ�سا�سية يرتكز عليها التحول الدميقراطي وعتبة الدخول اإىل التنمية امل�ستدامة بكل م�سامينها 

الجتماعية والثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية. 

عالم داخل املجتمع وي�سهل كذلك  اإن وجود و�سائل اإعالم حرة وم�ستقلة ي�سمن تقا�سم عادل لالإ

احلكم الر�سيد ويقدم فر�سًا للو�سول اإىل خدمات اأ�سا�سية ويوؤكد على ال�سفافية ومكافحة الف�ساد، وين�سج 

الرغم  وعلى  العامة.  احلياة  يف  بامل�ساركة  ومهتمني  نقديني  عالم  بالإ متمتعني  مواطنني  بني  روابط 

يف  عالم  الإ و�سائل  جلميع  الدولة  احتكار  من  عقود  اأربعة  يقارب  ما  اأنهت  التي  املهمة  اخلطوة  من 

قا�رشة وغري  تبقى  اأن هذه اخلطوة  اإل  ال�سحف اخلا�سة،  �سمح بوجود ع�رشات  عام 2001، مما 

�سا�سية مب�سوؤولية ول�سيما العرتاف بحقوق  قادرة على خلق �سحافة حرة م�ستقلة متار�س وظائفها الأ

�سا�سية والتاأكيد عليها، ودعم املجتمع املدين ون�رش القيم احل�سارية، والتغيريات املوؤ�س�ساتية،  ن�سان الأ الإ

عالم يف  وال�سفافية يف احلياة ال�سيا�سية، واإعادة اإنتاج املوروث الثقايف للمجتمع، وم�ساندة التعليم، والإ

عالم واإعمال قانون الطوارئ وتدخل  جمال ال�سحة العامة...الخ. يف ظل �سيطرة الدولة على الإ

عالمية ويف كافة املراحل من خالل:  اأجهزتها التنفيذية بجميع مفا�سل العملية الإ

عالمية: حيث مل ين�س قانون املطبوعات رقم 50 لعام 2001 على  اأواًل: حتديد نوع الو�سيلة الإ

عالم اللكرتوين ومل يتناول �سوى املطبوعات  ذاعية اأو التلفزيونية اأو الإ احلق يف اإن�ساء املحطات الإ

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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والنت�سار  املكانة  يف  تتقدم  اأ�سبحت  والتي  جًدا  املهمة  عالمية  الإ الو�سائل  هذه  اأخرج  بحيث  الورقية 

والتاأثري على املطبوعات الورقية، من اإطار التداول العام ومل يرد اأي ن�س يف القانون ي�سري اإليها. 

�سارة وبذلك بقيت �سيطرة الدولة مطلقة عليها. وعلى الرغم من ال�سماح لبع�س  ول حتى من باب الإ

لكرتوين، وحديثا  عالم الإ ذاعات اخلا�سة بالعمل وفق مر�سوم ت�رشيعي خا�س وبع�س مواقع الإ الإ

اإل اأن ذلك يتم خارج اإطار احلق القانوين واعتمادا  ن�ساء قنوات تلفزيونية خا�سة،  منح موافقات لإ

طراف اأ�سحاب املحطات اأو املواقع مما يجعلهم عراة يف مواجهة  على �سيا�سة ر�سى احلكومة على الأ

احلكومة التي ت�ستطيع دائما اتخاذ قرار اإداري ب�سيط ينهي وجود هذه املوؤ�س�سات.  

اقرتاح  بناء على  الوزراء،  القانون رئي�س جمل�س  يعطي  و�سحبه: حيث  الرتخي�س  منح  ثانًيا: 

بامل�سلحة  تتعلق  �سباب  »لأ للمطبوعة  الرتخي�س  طلب  رف�س  اأو  املوافقة  يف  احلق  عالم،  الإ وزير 

اأو  اأي �سوابط  اإليه وحده من خالل �سلطته املطلقة بدون وجود  العامة« وذلك ب�سكل تقديري يعود 

�سباب. ول ي�ستطيع طالب الرتخي�س الذي رف�س طلبه اأن يلجاأ اإىل  معايري قانونية حتدد اأو تفند هذه الأ

داري ول يحق له اإعادة طلب  اأي باب من اأبواب العرتا�س ول حتى اللجوء اإىل الق�ساء املدين اأو الإ

الرتخي�س اإل بعد مرور �سنة كاملة على تاريخ رف�س طلبه.

وبنف�س الكيفية اأعطى القانون رئي�س جمل�س الوزراء حق �سحب ترخي�س املطبوعة واحلكم عليها 

عدام دون اأي �سوابط قانونية وا�سحة واإمنا بال�ستناد اإىل عبارات اإن�سائية ف�سفا�سة ودون اإبداء  بالإ

مع  ح�سل  كما  داري  الإ اأو  املدين  الق�ساء  اإىل  اللجوء  اأو  بالعرتا�س  احلق  دون  وكذلك  �سباب  الأ

�سحيفتي الدومري واملبكي. 

عالم احلق يف و�سع اللوائح التنفيذية  دارية املقيدة: اأعطى القانون وزير الإ جراءات الإ ثالًثا: الإ

عالمية. فعلى �سبيل املثال اأ�سدر  اخلا�سة بتطبيق هذا القانون مما اأ�ساف قيوًدا اأخرى على العملية الإ

عالم القرار رقم )297 لعام 2001( بعد �سدور قانون املطبوعات حدد فيه �رشوًطا اإ�سافية  وزير الإ

على ال�سحف ال�سيا�سية اليومية حيث األزم هذه ال�سحف باإ�سدار عدد معني من ال�سفحات)8( �سفحات 

اأي�سا وجود خم�س حمررين وخم�س  ال�سغري وا�سرتط  اأو)16( �سفحة من احلجم  الكبري  من احلجم 

نباء »�سانا« ووكالة اأنباء عربية  مرا�سلني كحد اأدنى، كذلك األزمها بال�سرتاك لدى الوكالة ال�سورية لالأ

ووكالة اأنباء اأجنبية كحد اأدنى كما األزمها بال�سدور خم�س اأيام اأ�سبوعيا كحد اأدنى.

موال  �سحاب روؤو�س الأ ومما ل�سك فيه اأن هذه ال�سرتاطات ت�سكل اأعباًء مادية كبرية ل ت�سمح اإل لأ

الكبرية بامتالك �سحف يومية �سيا�سية، وهذا جلي على اأر�س الواقع، حيث اإنه بعد مرور اأكرث من 

خم�س �سنوات على هذا القانون واللوائح التنفيذية ل توجد �سوى �سحيفتني يوميتني �سيا�سية خا�سة يف 

نكليزية وكالهما يتخذان من املنطقة احلرة وقوانينها مقرا  خرى بالإ �سوريا واحدة باللغة العربية والأ

اإىل داخل  جنبية  لهما مبا يجعلهما �سحف غري حملية تنطبق عليها �رشوط عمل واإدخال ال�سحف الأ

�سوريا. 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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التي  املقيدة  الزمنية  والفرتات  املايل  والتاأمني  واملوافقات  ال�ستمارات  من  �سل�سلة  اإىل  �سافة  بالإ

تتطلبها �رشوط الرتخي�س. 

عالم �سلطة مطلقة يف ال�سماح ملرا�سلي ال�سحف والقنوات التلفزيونية  وقد اأعطى القانون وزير الإ

جنبية بالعمل من خالل منح بطاقات العمل اأو �سحبها  نباء العربية والأ ذاعية ومرا�سلي وكالت الأ والإ

واأي�سا دون حق  قانونية خا�سة  واأي�سا من خالل عبارات ف�سفا�سة دون وجود �سوابط ومعايري 

العرتا�س اأو اللجوء اإىل الق�ساء.       

رابًعا: احتكار الدولة لتوزيع املطبوعات: جاء املر�سوم الت�رشيعي رقم )42 لعام 1975 ( القا�سي 

املرة  عالمية وهذه  الإ العملية  ال�سيطرة على  ليكمل م�سرية  املطبوعات  لتوزيع  العامة  املوؤ�س�سة  باإن�ساء 

يف الق�سم اخلا�س بتوزيع املطبوعة، حيث حرم على ال�سحيفة املطبوعة القيام بعملية توزيع الن�سخ اأو 

التعاقد احلر مع اأي جهة حتت طائلة امل�سائلة املالية واجلزائية. اإل املوؤ�س�سة العامة لتوزيع املطبوعات 

التي منحها املر�سوم حق احتكار توزيع كافة املطبوعات ال�سورية داخل وخارج �سوريا. وكذلك حق 

جنبية يف �سوريا. توزيع املطبوعات الأ

عالن، والذي ي�سكل اأحد اأهم موارد ال�سحف  عالن: يخ�سع �سوق الإ خام�سًا: احتكار الدولة لالإ

املالية و�رشيان رئي�س ي�سمح لها بال�ستمرار باحلياة، اإىل �سيطرة الدولة التي حتتكر هذا ال�سوق اأي�سا 

امل�سكلة منذ عام 1963 والذي يعطيها احلق يف منح  عالن »اإعالن«  العربية لالإ املوؤ�س�سة  من خالل 

عالنات  عالنات ورقابتها ومنح الإ عالنية وكذلك حق حتديد اأ�سعار الإ تراخي�س العمل للوكالت الإ

احلكومية واخلا�سة وتوزيعها على املحطات التلفزيونية حيث ل يقبل التلفزيون ال�سوري على �سبيل 

عالنات وفق ما تراه مما يعطيها  املثال اأي اإعالن ل يحمل �سارة املوؤ�س�سة وحتديد ن�سبتها من اإيرادات الإ

عالن وتوجيهه بالطريقة التي تريدها.   اإمكانية التحكم ب�سوق الإ

نباء الوحيدة يف البالد ول ي�سمح  نباء ال�سورية: وهي وكالة الأ �ساد�سا: احتكار الدولة لوكالة الأ

باإن�ساء وكالت م�ستقلة اأو خا�سة وتتملك الدولة كامل الوكالة التي تعترب هيئة من الهيئات احلكومية 

الوكالة  بال�سرتاك يف  ال�سحف واملطبوعات  القانون كافة  عالم يف كل �سيء ويلزم  الإ تتبع وزارة 

خبار احلكومية. ك�رشط من �رشوط الرتخي�س ويرتكز ن�ساط الوكالة الرئي�س حول تغطية الأ

�سابعا: عدم قوننة احلق يف الو�سول اإىل املعلومات: اإن حرية الو�سول اإىل املعلومات اأ�سبحت 

ال�سلطة  متتلكها  الهامة  املعلومات  اأغلب  اأن  املعلوم  ومن  ال�سحفية.  احلريات  يف  �سا�سي  الأ احلجر 

التنفيذية وموؤ�س�ساتها ولرتجمة مبداأ ال�سفافية وامل�ساركة يف اتخاذ القرار يجب ت�سهيل ح�سول ال�سحفي 

من  قدر  اأكرب  اإىل  املعلومة  و�سول  يوؤمن  ملناق�ستها  حر  ف�ساء  واإيجاد  بن�رشها  ليقوم  املعلومات  على 

املواطنني. 

ول ين�س قانون املطبوعات يف �سوريا على حق ال�سحفي يف الو�سول اإىل املعلومات والذي اأ�سبح 

 Freedom of( يف البلدان التي حترتم دور وحرية ال�سحافة حقا د�ستوريا وقانونا م�ستقال بحد ذاته

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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Information Act ( ويفر�س عقوبات على كل من ميتنع عن تقدمي املعلومات لل�سحافيني اأو يتعمد 
�سا�س هو  ق�سى للمعلومات على اعتبار اأن الأ تزويرها اأو اإخفائها وين�س على اإعمال مبداأ الك�سف الأ

العلنية وان حماية اأ�رشار الدولة هو ال�ستثناء. ولذلك يف الكثري من البلدان يفر�س القانون على الدولة 

فتح وثائقها ال�رشية اأمام العامة وال�سحافة بعد م�سي زمن معني. وو�سلت قوانني احلق يف احل�سول 

ك�سفها  يف  لطاملا  ال�رشية  للمعلومات  احلكوميني  امل�رشبني  حماية  اإىل  الدول  بع�س  يف  املعلومات  على 

جراء خمالف للد�ستور ارتكبته احلكومة اأو كانت يف معر�س ارتكابه.    منفعة عامة اأو ف�سح لإ

�سواأ اأنواع ال�سيطرة والرقابة األ وهو  جراءات املتبعة فتحت الباب وا�سعا لأ اإن هذه القوانني والإ

الرقابة الذاتية التي ميار�سها ال�سحفي على نف�سه.

اإعاقة الن�ضر االلكرتوين:

نرتنت يف �سوريا مت حجب خدمة الن�رش عرب FTP، فت�سميم جدار النار املعتمد لدى  منذ بدايات الإ

مزودي اخلدمة الوحيدين يف �سوريا حتى نهاية عام 2004 كان مينع اإر�سال امللفات من �سوريا عرب 

بروتوكول نقل امللفات ftp يف حني كان ي�سمح با�ستالم امللفات عرب نف�س الربوتوكول.

تعر�س العاملون يف الن�رش اللكرتوين يف �سوريا اإىل �رشبة قوية عندما قامت موؤ�س�سة الت�سالت 

برفع �سعر خدمة Real IP، فقد كان م�ستخدمو Real IP لدى مزود SCS هم الوحيدين يف �سوريا 

الذين يحق لهم ن�رش امللفات با�ستخدام بروتوكول ftp، وبعد ت�رشين الثاين 2005 توقف العديد منهم 

عن ن�رش مواقع اإنرتنت جديدة ب�سبب ارتفاع كلفة ال�سرتاك بها.

نرتنت النموذج ال�ضوري للرقابة على االإ

طورت �سوريا منوذجا خم�س�سا للرقابة ميكن اأن نتلم�س له املالمح التالية:

- حجب املواقع غري املرغوبة.

- ال�سماح بن�رش اأي �سيء من �سوريا.

- حما�سبة من ين�رش موادا غري مرغوبة.

عالم اخلا�س املطبوع، فرغم ال�سماح للقطاع اخلا�س  هذا النموذج م�سابه لنموذج الرقابة على الإ

احلكومة  تقوم  وهكذا  التوزيع،  وقبل  الطباعة  بعد  الرقابة  تتم  م�سبقة،  رقابة  دون  يريد  ما  بطباعة 

مبحا�سبة املطبوعة على اأي مواد تعتربها غري منا�سبة ومتنع توزيعها فتكلف املطبوعة خ�سارة اإ�سافية، 

وقد ت�سل اإىل اإلغاء ترخي�س املطبوعة كما ح�سل مع �سحيفة املبكي ال�سورية يف �سهر اآب عام 2005 

ب�سبب ن�رش ملف ف�ساد ملوظف ر�سمي يف وظيفته ال�سابقة.

لذلك، رغم ال�سماح بالن�رش ب�سكل يبدو حرا اعتبارا من بدايات عام 2005، ورغم عدم وجود 

رقابة م�سبقة على ما ين�رش، فقد �سهدت �سوريا عدة حالت اعتقال اأو حماكمة نتيجة الن�رش اللكرتوين، 

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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ولعل اأبرز حالة هي اعتقال الكاتب حممد غامن موؤ�س�س ومدير موقع �سوريون يف 2006/03/31 على 

خلفية مواد اإعالمية ن�رشت على موقعه، والذي حوكم اأمام حمكمة ع�سكرية بتهمة حتقري رئي�س الدولة 

واإثارة النعرات الطائفية واحلط من هيبة الدولة، ثم حكم عليه بال�سجن �ستة اأ�سهر.

االنتهاكات يف عام 2006:

اإن ا�ستعرا�س النتهاكات الواقعة على حرية التعبري وال�سحافة يف �سوريا يف العام 2006 يربز 

عالم من خالل البيئة القانونية التي اأعدت اأ�سا�سا لتحقق هذه الغاية.  ا�ستمرار �سيطرة الدولة على الإ

عالن ناهيك عن  عالمية مثل التوزيع والإ اأ�سا�سية يف دورة العملية الإ �سافة اإىل احتكار مفا�سل  بالإ

التي تخرج عن احلدود املر�سومة بعناية ملا هو متاح يف  قالم  يقاف تلك الأ منية لإ جهزة الأ تدخل الأ

مر ل يحمل اأي جديد يف  �سوء غياب دور نقابة ال�سحفيني يف حماية ال�سحافة وال�سحفيني. وهذا الأ

واقع احلياة ال�سورية اإل اأن العام 2006 مل يغادرنا قبل اأن يقرع ناقو�س اخلطر جلهة املجزرة التي 

�سواأ منذ دخول النرتنت اإىل �سوريا واأي�سا  ارتكبت بحق النرتنت حيث ميكن اجلزم باأنه كان العام الأ

�سالمية يف حما�رشة حرية التعبري.  جلهة الزدياد امللحوظ واخلطري لدور اجلماعات الدينية الإ

االنتهاكات احلكومية :

- منع املطبوعات من الدخول : �سهد العام 2006 ازديادا وا�سحا يف منع املطبوعات من الدخول 

نهائيا  التي منعت  ال�سحف  املن�سورة. ومن  املواد  ب�سكل متقطع بح�سب  اأو  ب�سكل دائم  اإما  اإىل �سوريا 

و�سط اللندنية والتي تكتب يف اإحدى  من الدخول: النهار اللبنانية واملحرر العربي اللبنانية وال�رشق الأ

العراقية،  ال�سحف  من  العديد  وكذلك  ؟!!  �سعبان  بثينة  ال�سورية  املغرتبني  وزيرة  الدائمة  زواياها 

املن�سورة  املواد  بح�سب  املوؤقت  الدخول  منع  حالت  من  الكثري  اإىل  اللندنية  احلياة  جريدة  وتتعر�س 

  Syria todayمريكية ومنع عدد ل�سحيفة جنبية الفرن�سية والربيطانية والأ وكذلك بع�س ال�سحف الأ

عالم تتحكم ب�سكل مطلق بقرارات  عالمية ال�سورية وما تزال وزارة الإ التي ت�سدر يف املنطقة احلرة الإ

املنع.

من الع�سكري  - ا�ستمرار اعتقال ال�سحفي اأنور �ساطع اأ�سفري: اعتقل ال�سحفي اأنور من قبل الأ

يف 2002/8/1 وهو موجود حاليًا يف �سجن �سيدنايا، وقد اأحيل اإىل حمكمة اأمن الدولة العليا بدم�سق 

وحكم عليه بال�سجن ملدة خم�س �سنوات.

- اعتقال مرا�سل �سحيفة النهار : اعتقلت ال�سلطات ال�سورية مرا�سل �سحيفة النهار اللبنانية �سعبان 

النيابية  اأمام  للمثول  حد 2006/3/5  الأ يوم  اإحالته  ثم متت  يوم اخلمي�س 3/2/ 2006، ومن  عبود 

الع�سكرية بتهمة اإ�ساعة اأنباء �سحفية كاذبة، ويتعلق املو�سوع  بتقرير كان قد ن�رشه �سعبان يف �سحيفة 

النهار قبل اعتقاله بيومني حول الت�سكيالت اجلديدة يف �سعبة املخابرات الع�سكرية والتي ق�ست با�ستبدال 

ونقل عدد من روؤ�ساء الفروع يف اجلهاز املذكور.

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ
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ال�سويدية يف 2006/6/26 اعتقال �سحايف  اأعلنت وزارة اخلارجية  - اعتقال �سحفي �سويدي : 

الدولة  اإىل  �ساءة  الإ بتهمة  ال�سهر  نف�س  من  �سابق   وقت  يف  �سوريا  يف  فل�سطيني  اأ�سل  من  �سويدي 

عالم ال�سويدية اأن ال�سحايف ر�سيد احلجة، قد اعتقل يف مطار دم�سق  ال�سورية، واأو�سحت و�سائل الإ

�ساءة اإىل الدولة ال�سورية قبل ع�رش �سنوات خالل مقابلة اأجراها يف التلفزيون  ومت ا�ستجوابه بتهمة الإ

ال�سويدي مع مواطن �سوري طالب جلوء. واأفادت التقارير اأن املواطن ال�سوري اأدىل خالل املقابلة 

بتعليقات انتقد فيها النظام ال�سوري.

- اعتقال ال�سحفي مهند عبد الرحمن : على خلفية اإجراء حوارات مع املعار�سني ال�سيا�سيني ون�سطاء 

من ال�سيا�سي يف ريف  املجتمع املدين والتي ين�رشها ال�سحفي على موقع اللقاء الدميقراطي، قام فرع الأ

املقابالت  بع�س  جراء  لإ القام�سلي  مدينة  اإىل  بها  قام  رحلة  بعد  باعتقاله   2006/9/7 بتاريخ  دم�سق 

ال�سحفية مع ن�سطاء يف ال�ساأن العام. واأوقف ملدة ثالثة اأ�سابيع قبل اأن يتم اإخالء �سبيله.

- طرد موفدة فران�س بر�س : طردت ال�سلطات ال�سورية املوفدة اخلا�سة لوكالة فران�س بر�س اإىل 

�سورية )جويل ب�سول ( �سباح 2006/8/7  من العا�سمة دم�سق دون اأن تقدم  اأي تف�سري لذلك، وكان 

عالم ا�ستدعى جويل ب�سول اللبنانية واأمهلها 12 �ساعة ملغادرة  جنبية يف وزارة الإ مدير ال�سحافة الأ

�سورية ، واأو�سح اأنه يت�رشف بناء على التعليمات دون اأن يكون يف و�سعه اإعطاء اأي تف�سري ر�سمي 

لهذا القرار.

وكانت القناة قد توقفت عن البث  عند ال�ساعة الثامنة من �سباح ال�سبت 2006/10/28 على قمري 

الذي كانت  اليوم  القناة جاء يف  اإيقاف  اأن قرار  القناة  امل�سئول يف  �سات. ويقول  �سات وعرب  نايل 

ت�ستعد فيه لبث اأول ن�رشة اأخبار، وذكر اأن القناة مل تعر�س ما ميكن اأن يكون �سببًا يف اإيقافها.

- اعتقال حممد غامن : مدير موقع �سوريون اللكرتوين، اعتقل بتاريخ 2006/3/31 من منزله 

يف حمافظة الرقة  واأخ�سع للتحقيق يف فرع فل�سطني بدم�سق، ثم اأحيل اإىل حمكمة ع�سكرية بتهم اإهانة 

رئي�س اجلمهورية والتقليل من هيبة الدولة واإثارة النعرات الطائفية. وحكمت عليه بال�سجن ملدة عام 

ثم خف�ست احلكم ملدة �ستة اأ�سهر، واأطلق �رشاحه بتاريخ 2006/10/1 بعد انتهاء حمكوميته. وكان 

ق�سى طرده من عمله يف �سلك التعليم. الأ

�ضالمي : ال�ضغط االإ

- منع التعامل مع داري الن�رش برتا وايتانا وم�سادرة كتاب فلينزع احلجاب، وكان رئي�س جمل�س 

الوزراء ال�سوري حممد ناجي عطري قد اأ�سدر تعميما اإيل كل اجلهات الر�سمية مينع مبوجبه التعامل 

مع داري الن�رش ايتانا وبرتا وجاء يف ن�س التعميم ذي الرقم 218 /15  تاريخ  1/9/ 2006 والذي 

حمل عنوان »�رشي للغاية« اإيل اجلهات العامة  يطلب منكم عدم التعامل مع داري الن�رش ايتانا وبرتا 

ن�سان يف  واأ�سحابها اآملني التقيد مب�سمونه. ويعود �سبب هذا القرار اإىل قيام رئي�س جمعية حقوق الإ

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ



رواق عربي

��

العدد 44

عالم  عالم على موافقة هيئة الرقابة بوزارة الإ �سوريا املحامي هيثم املالح، بالحتجاج لدى وزير الإ

املغربية  �سهداروت جافان وترجمة  يرانية  الإ ملوؤلفته  على طباعة وتوزيع كتاب »فلينزع احلجاب« 

�سواق كاإجراء لتخفيف حدة النتقادات.  فاطمة بلح�سن يف �سوريا. ومت اإقرار �سحب الكتاب من الأ

جهزة  الأ لبع�س  �سحفي  اأر�سله  اأمني  تقرير  اإثر  على  الفا�سلة  ال�سيدة  م�رشحية  عر�س  اأوقف   -

منية وفرع احلزب يف حماة، يتهم فيه العر�س امل�رشحي وفريق العمل باأنه ل اأخالقي. الو�ساية  الأ

�سالمية يف املحافظة،  – التقرير اأرعبت بع�س امل�سئولني يف حمافظة حماة وخوفا من نقمة اجلماعات الإ
مناق�سة  �سموط  يو�سف  العمل  كتاب ر�سمي. وحني حاول خمرج  اأي  العر�س دون  بتوقيف  اأمروا 

خري باأنه مد�سو�س وعميل اأمريكي و�سهيوين...!!. ال�سحفي كاتب التقرير و�سفه الأ

اأمر  والذي   56303 رقم  دم�سق  حمافظ  قرار  فيها  تنتقد  مقالة  الثورة  �سحيفة  ن�رش  اإثر  على   -

طفال حتت عمر 10 �سنوات  بتحويل احلديقة البالغ م�ساحتها 4000م 2 يف منطقة كفر �سو�سة للن�ساء والأ

ومنع الذكور من الدخول اإليها، قام ال�سيخ اأ�سامة الرفاعي وذلك خالل خطبة اجلمعة يف م�سجد ال�سيخ 

عالم ال�سوري، وا�سفًا اإياه باأنه )ي�سيء  عبد الكرمي الرفاعي و�سط دم�سق بتوجيه النقد الالذع اإىل الإ

مة واإىل م�ساعر عامة امل�سلمني يف �سورية(، منبهًا امل�سئولني اإىل �رشورة اللتفات اإىل هذا  اإىل دين الأ

لهم وهام�س احلرية  املمنوح  املجال  ا�ستخدام  )اإ�ساءة  فيه  العاملني  بع�س  يحاول  املهم والذي  القطاع 

املتاح للنيل من امل�ساعر الدينية للمواطنني جميعًا(. 

�سالمية تعر�س للتهديد عدة مرات ويف اأحد  - نبيل فيا�س كاتب وناقد �سوري خمت�س بالق�سايا الإ

املرات وجد ر�سالة تهديد تركت له يف ال�سيدلية التي ميلكها ويعمل بها، تعر�س للتكفري على ل�سان 

اجلمعة وقد طالب بطرده  اأثناء خطبة  دم�سق  النا�رشية يف ريف  منطقة  النا�رشية يف  خطيب جامع 

دوية من �سيدليته، وقام نبيل فيا�س بتوجيه نداء ا�ستغاثة طالب  وحرم التعامل معه اأو حتى �رشاء الأ

به الهيئات الدولية بحمايته. من موؤلفاته كتاب عندما انحدر اجلمل من ال�سقيفة.

تبّدل  ال�سورية  بانيا�س  مدينة  يف  �سالم  بالإ تدين  عائلة  من  تنحدر  �سورية  كاتبة  �سلطان  وفاء   -

املحا�رش  �ستاذ  الأ تعّر�س  الطّب يف جامعة حلب، حيث  تتعّلم  �سنة 1979 عندما كانت  م�سار حياتها 

وذلك  املحا�رشة،  اإلقائه  اأثناء  الر�سا�س  من  بر�سق  اغتيال  حلادث  الطالب  زمالئها  واأمام  اأمامها 

خوان امل�سلمني” التي كانت يف حرب مفتوحة مع النظام ال�سوري  على اأيدي م�سلحني من جماعة “الإ

الناقد وكذلك على اثر ظهورها يف برنامج الجتاه املعاك�س يف  اإثر مقالتها يف موقع  اآنذاك. وعلى 

رائها وتعبريها عن اأفكارها تعر�ست لردات فعل عنيفة وانتقادات  قناة اجلزيرة وعلى اأثر اإ�سهارها لأ

لذعة و�سلت اإىل حد تكفريها والدعوة اإىل قتلها، وحتولت اإىل مو�سوع خلطب اجلمعة يف �سورية 

لعدة اأ�سابيع كما ح�سل يف  جامع احل�سني يف منطقة اأبو رمانة حيث تعر�ست لل�سب والتكفري على ل�سان 

خطيب اجلامع.

عالم وحرية ال�ضحافة يف �ضوريا االإ



��

العدد 44رواق عربي

امل�ضادر

•http://hrw.org/arabic/1999/reports/internet/syria-

tx.htm
• Amr Salem، ”Syria’s Cautious Embrace،“ Middle East 
Insight، March-April 1999، pp. 49-50. 

• In order for President [Hafez] al-Asad to feel 
comfortable promoting a particular technology، it 
must meet the following criteria:

1. It should benefit the majority of the Syrian people. 

Technology geared toward the elite is not favored 
because such people have the resources and means to 
get what they want without government assistance.

2. It should not disrupt the social structure or 
adversely affect the middle class، and should be 
within the means of the masses.

3. It should have a direct impact on Syria’s overall 
social and economic development.

4• It should not jeopardize Syrian independence or 
security concerns.

http://hrw.org/reports/2005/mena1105/6.htm
• Dr. Hasna Askhita، Translation of <L>internet en 
Syrie،« delivered at IFLA. 2-4 March 2000. 

• http://nmit.georgetown.edu/papers/askhita2.htm
• Dr. Hasna Askhita، Translation of <L>internet en 
Syrie،« delivered at IFLA. 2-4 March 2000. 

• http://nmit.georgetown.edu/papers/askhita2.htm
• http://www.190.sy/index.php?m=198 02/12/2006

عالم وحرية التعبر املركز  ال�ضوري لالإ
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املل����ف

عالم فى اجلزائر.. االإ

التجاذب بني املهنة والت�ضريع

* صحفي وأستاذ محاضر في معهد علوم اإلعالم واالتصال-جامعة اجلزائر.

د. رضوان بوجمعة*
اخلطابات  خالل  من  اجلزائر  يف  ال�ضحفي  اأوال: 

واملواثيق الر�ضمية من 1962 اإىل 2000:

جابة عن جمموعة من الت�ساوؤلت  ت�سعى هذه املقالة لالإ

التي ت�سب يف نطاق معرفة اجتاهات املواثيق والقوانني واخلطابات الر�سمية يف اجلزائر فيما يتعلق 

�سا�سي يكمن يف معرفة هذا الن�سغال يف  بتحديد دور ال�سحفي وم�ستويات عمل ال�سحافة. فالهدف الأ

كل فرتة جزائر ما بعد ال�ستعمار، اإىل غاية منت�سف �سنة 2005. فكيف عرف اخلطاب الر�سمي عمل 

ال�سحفي؟و كيف تطور مفهوم ال�سحفي يف املواثيق واخلطابات الر�سمية منذ 1962 اإىل يومنا هذا؟.

من مفهوم املوظف، اإىل مفهوم املنا�سل، اإىل مفهوم امللتزم، فمفهوم املهني، و�سول اإىل مفهوم 

خدمة  يف  ال�سحافة  تبقى  اأن  تود  التي  اجلزائرية  ال�سلطة  بنية  ماأزق  يظهر  الدولة،  فعون  املكافح، 

م�ساريع �سلطوية واأهداف غري مهنية. 

ال�سحفية،  بالعناوين  عالمية ول  الإ املوؤ�س�سات  بعدد  املعا�رش  املجتمع  عالم يف  الإ اأهمية  تقا�س  ل 

رقام اخلا�سة بالبث، والتوزيع، والن�رش، والنت�سار، بل تتعدي ذلك وبكثري،لت�سمل  ول حتى بالأ

بعاد الثقافية والجتماعية لل�سحافة  اأهمية حتديد خمتلف املجتمعات للتعاريف اخلا�سة بها واملتعلقة بالأ

كموؤ�س�سة اجتماعية.             

عالمية، جند اأدبيات قليلة حول دور املر�سل  ويف �سوء النقا�س اجلاري حول عنا�رش العملية الإ

ومدى  الحرتافية،  والنزعة  الثقايف،  العامل  حيث  من  عمله  يف  تتحكم  التي  الجتماعية  واملقاربة 

يديولوجية وال�سيا�سية، وحتى باملعتقد مع اختالف  ارتباطه باأخالقيات املهنة ال�سحفية وبالتوجهات الإ

طبيعة كل جمتمع يف هذا املجال.  
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عالم يف اجلزائر.. التجاذب بني املهنة والت�ضريع االإ

اأن علم الجتماع اخلا�س باملر�سلني يبقى حقال مهجورا يف درا�سات  الباحثني،  العديد من  يرى 

علم الجتماع الت�سايل )1( “و هو ما فطن له اير�س منذ �سنة 1973“عندما دعا اإىل �رشورة النظر 

وهي  اجلماهريي)2(”  املبلغ  لدور  املوؤ�س�ساتية  وامل�ستويات  التنظيمية  وامل�ستويات  املهنية  امل�ستويات  يف 

امل�ستويات التي يجب درا�ستها ب�سفة انفرادية.

عالمية قليلة  �سا�سي من عنا�رش العملية الإ “تبقى الدرا�سات املرتبطة بهذا العن�رش الأ يف اجلزائر 

جدا)3(. خا�سة فيما يتعلق باخلطاب الر�سمي ونظرته اإىل دور عمل ال�سحفي” لذلك، فاإن هذه الدرا�سة 

�ستاذ حممد قرياط �رشورة فهمه وبحثه)4(. �سا�سي والذي راأى الأ جاءت لرتكز على هذا اجلانب الأ

املواثيق  يف  ال�سحفي  مفهوم  تطور  كيف  ال�سحفي؟و  عمل  الر�سمي  اخلطاب  عرف  كيف 

هذه  اجلزائر من خالل  ال�سحفي يف  هوية  هذا؟ وما هي  يومنا  اإىل  منذ 1962  الر�سمية  واخلطابات 

املواثيق واخلطابات الر�سمية ؟.

اإىل دور       الر�سمي  اأن نق�سم تطور نظرة اخلطاب  الت�ساوؤلت، من ال�رشوري  جابة عن هذه  لالإ

ال�سحفي، من خالل �ستة  مراحل اأ�سا�سية هي:

وىل: ومتتد من 5 جويلية 1962 اإىل 19 جوان 1965.  1-املرحلة الأ

2-املرحلة الثانية: ومتتد من 19 جوان 1965 اإىل غاية دي�سمرب1978.  

3-املرحلة الثالثة: ومتتد من جانفي 1979 اإىل غاية اأكتوبر 1988.    

4-املرحلة الرابعة: ومتتد من 23 فيفري 1989 اإىل غاية 1992.      

5-املرحلة اخلام�سة: ومتتد من فيفري1992اىل1999. 

خرية ومتتد من اأفريل 1999 اإىل منت�سف �سنة 2005.  6- املرحلة ال�ساد�سة: والأ

يف  �سيا�سية  اأحداثا  �سهدت  التي  التاريخية  املراحل  ببع�س  مرتبط  التق�سيم  هذا  اأن  واملالحظ   

مر الذي ميكن التاأكيد عليه طاملا اأن العديد من الباحثني )5( يرون اأن العامل ال�سيا�سي  اجلزائر“وهو الأ

كان له دور اأ�سا�سي يف ن�ساأة ال�سحافة اجلزائرية ويف تطورها وتوجهها التحريري.

 

وىل:1962- 1965 املرحلة االأ

ال�ضحفي املوظف

واحلرب  ال�ستعمارية  احلقبة  اإبان  تكونوا  الذين  ال�سحفيني  من  العديد  توجه   ،1962 عام  يف 

اإحداث  اإىل  اأدى  “مما  والدبلوما�سية  دارة  الإ خا�سة  ال�سحافة  غري  اأخرى  قطاعات  نحو  التحريرية 

للكفاءة  ا�سرتاط  توظيف �سحفيني جدد دون  ا�ستوجب  الذي  مر  الأ عالمية،  الإ املوؤ�س�سات  فراغ يف 

املهنية.                  

طرحته  ما  وهو  اجلزائرية)6(،  لل�سحافة  الطويل  امل�سار  يف  جلية  وب�سفة  �سيربز  النق�س  هذا  اإن 

الواحد  )احلزب  الوطني  التحرير  ت�سدر عن حزب جبهة  كانت  التي  والتعليمات  اللوائح  العديد من 
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والوحيد احلاكم يف البالد اآنذاك(.          

�سا�سي  هذا الواقع تعقد اأكرث مع اإهمال ال�سلطات لتحديد تعريف حمدد ور�سمي لل�سحفي وقانونه الأ

الذي ينظم عمله.

مل ترتك ال�سلطة النا�سئة �سنة 1962 اأي جمال للحريات الفردية. فربنامج طرابل�س )املوؤمتر الثاين 

حلزب جبهة التحرير الوطني �سنة 1962( ن�س على مفهوم احلريات اجلماعية، واأقر امللكية اجلماعية 

�سا�سي واجلوهري يف حتديد م�سار  عالمي، ما ميثل العن�رش الأ نتاج يف املجال الثقايف والإ لو�سائل الإ

�ستاذ اإبراهيم اإبراهيمي)7(. عالمية ح�سب الأ ال�سيا�سة الإ

يف هذه املرحلة، مل يورد اأي ميثاق ر�سمي تعريفا حمددا لدور ال�سحافة ومهمة ال�سحفي، فميثاق 

طرابل�س )1962( وميثاق اجلزائر )اأبريل 1964( جتاهال هذا املجال.

اجلزائرية  اجلمهورية  “ت�سمن  يلي:  ما   )1963 �سبتمرب  الد�ستور)10  من   19 املادة  يف  جاء 

“ حرية الكالم والنقا�س العمومي وحرية  التنظيم  “حرية  خرى  عالم الأ حرية ال�سحافة وو�سائل الإ

الراأي”)8(؛ غري اأن هذه احلريات التي ن�س عليها الد�ستور مل تطبق يف الواقع؛ بعد اأن مت اإقرار احلالة 

منية يف اإطار ما ي�سمى بحرب الوليات، ما  و�ساع الأ ال�ستثنائية يف اأكتوبر 1963 نظرا لتدهور الأ

اأثر �سلبا على خمتلف اجلوانب ال�سيا�سية الثقافية والجتماعية للبالد.

عالم والتوجيه يف حزب جبهة التحرير الوطني، اأهداف  يف 13 جويلية 1963، حدد م�سئول الإ

لي�سوا جمرد  باأنهم  ع�سائه بتذكريهم  ال�سيا�سية لأ التعبئة والتوعية  اإيجاد تنظيم خا�س بال�سحفيني يف: 

عالم، واإمنا هم منا�سلون اأي�سا يف املواقع التي يوجدون فيها )9( وهذا الت�رشيح،  موظفني يف قطاع الإ

يعترب الوحيد يف هذه الفرتة الذي عربت من خالله ال�سلطات عن نيتها ونظرتها اإىل ال�سحفي كمنا�سل 

وكموظف يف نف�س الوقت، وهذه النظرة ل تختلف كثريا عنها قبيل اأو اأثناء حرب التحرير ما دامت 

عالم قد متت ممار�ستها من قبل املنا�سلني �سواء قبل الثورة اأو خاللها)10(.   وظيفة الإ

2- املرحلة الثانية:1965- 1978

ال�ضحفي املوظف املنا�ضل

من خالل درا�ستنا لهذه املرحلة؛ يت�سح اأن اخلطاب الر�سمي اأ�سبح اأكرث و�سوحا فيما يخ�س حتديد 

عالم. فـ:  دور ال�سحفي يف اإطار التوجه ال�سرتاكي للدولة اجلزائرية واحتكار احلكومة لو�سائل الإ

“مع انقالب 19 جوان 1965؛ تبداأ املرحلة الثانية: احتكار الدولة لل�سحافة ب�سورة كاملة”)11( وما 
عالم  الإ و�سائل  على  امل�سئولون  كان  ؛حيث   1965-  1962 فرتة  عك�س  وعلى  املرحلة،  هذه  مييز 

ال�سحفية مل  املوؤ�س�سات  اأن مدراء  الوقت؛  نف�س  ال�سيا�سي يف  للنظام  يديولوجي  الإ هم منتجو اخلطاب 

يديولوجية الر�سمية )مثل حترير املواثيق ولوائح  ي�ساركوا منذ 19 جوان 1965 يف حتديد مفهوم الإ

احلزب()12(.        

د. ر�ضوان بوجمعة
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يف اأول ت�رشيح للرئي�س بومدين اأمام م�سئويل ال�سحافة الوطنية بتاريخ 20 اأكتوبر 1965؛ اأكد 

فكار  على اأن ال�سحافة متثل و�سيلة لن�رش اأفكار الثورة؛ و�سدد على �رشورة اأن يعمل ال�سحفي بنف�س الأ

ذاعة  مر الذي كرره يف 30 مار�س 1968 يوم اأن د�سن دارا لالإ املوجهة للحزب واحلكومة )13( وهو الأ

عالم يجب اأن يكون يف خدمة الثورة والوحدة الوطنية.)14(      مبدينة ق�سنطينة، اإذ اأ�سار اإىل اأن الإ

للعمل  عالم؛ وعلى توجيهها  الكلية على و�سائل الإ ال�سيطرة  ال�سلطات اجلزائرية على  تاأكد عزم 

مر 535-68 املوؤرخ يف 9 �سبتمرب 1968؛ حيث جاء يف مادته اخلام�سة ما  ال�سحفي؛ بعد اإ�سدارها لالأ

يلي: “يجب على ال�سحفي اأن يقوم بوظيفته يف نطاق عمل ن�سايل” )15(. 

اإىل  مر  الأ ليتعدى  لل�سحفي كمنا�سل تكر�س ب�سورة كلية؛  الر�سمي  اأن اعتبار اخلطاب  والواقع 

حتميله م�سوؤولية الدفاع عن الثورة واللتزام بخطها. وهو ما اأبرزه الرئي�س بومدين يف خطاب يوم 

وظيفة  م�سكل  يطرح  الوطنية  ال�سحافة  دور  :”اإن  اخل�سو�س  على  قال  حيث   ،1970 جوان   19

ال�سحفي ودوره؛ حتى يوؤدي مهمته؛ يجب على ال�سحفي اأن يدافع على فكرة. يجب على ال�سحفي 

اأن يح�سم: هل هو مع اأو �سد الثورة يف اجلزائر الثورية؟ اإنه ل ي�ستطيع اأن يكون اإل ثوريا وملتزما؛ 

نه الناطق الر�سمي؛ واملدافع عن �سوت الثورة”)16(.                 لأ

عالمية اإىل �سغوط كبرية لي�س  هذا اخلطاب اأدى ميدانيا اإىل تعر�س العديد من مدراء املوؤ�س�سات الإ

مر ذلك لي�سمل العديد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية؛ فبع�س  من وزاراتهم الو�سية فح�سب، بل تعدى الأ

الولة اأ�سبحوا يتعاملون مع ال�سحفيني وكاأنهم ملحقون �سحفيون يعملون يف اإداراتهم)17( وهو ما دعا 

�ستاد زهري احدادن للقول: “يبدو اأن اجلزائر تعترب ال�سحافة كطفل قا�رش غري نا�سج “)18(.            الأ

ال�سامني  املوظفني  اأحد  ي�سري  املرحلة؛  عالمية يف هذه  الإ املمار�سة  املثال؛ ويف جمال  �سبيل  وعلى 

اإل بعد  النهائي  تاأخذ �سكلها  التلفزيونية كانت ل  خبار  اأن ن�رشة الأ اإىل  ال�سابقني يف وزارة الت�سال؛ 

عالم اأو الوزير نف�سه )19(، وهو ما يبني اأن راأي ال�سيا�سيني كان اأهم  عالم بوزارة الإ موافقة مدير الإ

مر الذي اأدى اإىل �سيق جمال العمل املهني اأمام هاج�س الن�سال واإحلاح  بكثري من راأي املهنيني، الأ

واجبات  وح�رشهم  ال�سرتاكية،  الثورة  مببادئ  ال�سحفي  واإميان  التزام  �رشورة  على  الر�سميني 

عالم يف اإخبار ال�سعب مبا يجري من اإجنازات �سحيحة اإيجابية يف ال�سلطة)20(.          و�سائل الإ

الثورة  اإطار  التعبري يف  منه حرية  املادة 55  د�ستور جديد، كر�ست  �سنة 1976 �سدور  �سهدت 

الثورة  اأ�س�س  ل�رشب  بها  التذرع  ميكن  ول  م�سمونة،  والجتماع  التعبري  “حرية   ال�سرتاكية: 

ال�سرتاكية”)21(.              

عالم يف اإطار امليثاق الوطني ل�سنة 1976، حيث جاء  واملنطق نف�سه هو الذي حدد دور و�سائل الإ

ذاعة والتلفزة وال�سينما الطالئعية وم�سوؤولية هذه الو�سائل  فيه على اخل�سو�س:”… دور ال�سحافة والإ

جميعها يف تربية اجلماهري، على اأنه ينبغي البدء بتكوين ال�سحفيني ومتكينهم من معرفة الق�سايا الوطنية 

والعاملية، وتربيتهم على التم�سك باحلقيقة واحلر�س الدائم على املو�سوعية…”)22(.    

عالم يف اجلزائر.. التجاذب بني املهنة والت�ضريع االإ
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وميكننا تلخي�س دور ال�سحفي يف تلك الفرتة من خالل اخلطاب واملمار�سة، بالرجوع مثال ل�سهادة 

اأحد ال�سحفيني يف ذلك العهد:“…اإذن اأنا ل�ست �سوى موظف �سغري، مو�سوع يف اإطار بريوقراطي، 

ولذلك ل ميكنني اإل اأن اأكون -منطقيا- اأداة”)23(.                

املرحلة الثالثة: 1979 – 1988

ال�ضحفي امللتزم باأديولوجية احلزب

عالم يف تاريخ اجلزائر امل�ستقلة، يف 6 فيفري 1982،   تتميز هذه املرحلة ب�سدور اأول قانون لالإ

والذي يعد وجها �سكليا من اأوجه التحول الذي عربت عنه القيادة ال�سيا�سية اجلديدة يف البالد خا�سة يف 

امليدان القت�سادي.         

عالم قطاع من قطاعات ال�سيادة الوطنية.  عالم ما يلي: “ الإ وىل من قانون الإ جاء يف املادة الأ

يف  املحددة  ال�سرتاكية  الختيارات  اإطار  ويف  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  بقيادة  عالم  الإ يعرب 

كل  تعبئة  على  عالم  الإ يعمل  ال�سعبية.  اجلماهري  ملطامح  وترجمة  الثورة  اإرادة  عن  الوطني  امليثاق 

هداف الوطنية”)24(.              القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأ

عالم وال�سيادة، اأبرزت مرة اأخرى عزم ال�سلطة ال�سيا�سية ال�سيطرة  فهذه املادة التي ربطت بني الإ

عالم وحتديد توجهها التحريري، وهو ما اأكدته املادة ال�ساد�سة من القانون ذاته، والتي  على و�سائل الإ

عالمية كل من لي�س منا�سال يف حزب جبهة التحرير  اأق�ست من منا�سب امل�سوؤولية، يف املوؤ�س�سات الإ

طبقا  الوطني؛  التحرير  منا�سلني يف حزب جبهة  اإىل  عالم  الإ اأجهزة  مديري  مهمة  “ت�سند  الوطني: 

�سا�سي للحزب”)25(. لل�رشوط املن�سو�س عليها يف القانون الأ

ويف نف�س الجتاه دعم هذا القانون تعريف ال�سحفي ب�سفته منا�سال ملتزما من اأجل حتقيق اأهداف 

الثورة؛ وذلك يف املادة 35 والتي ن�ست على ما يلي: “يعمل ال�سحفي املحرتف بكل م�سوؤولية والتزام 

�سا�سية حلزب جبهة التحرير الوطني”)26(؛هذه  اأهداف الثورة؛كما حتددها الن�سو�س الأ على حتقيق 

جبهة  حلزب  املركزية  للجنة  ال�سابعة  الدورة  اأقرتها  وال�سحافة  ال�سحفي  دور  اإىل  اخلا�سة  النظرة 

عالمية موؤرخة يف 17 جوان 1982؛ اإذ جاء فيها على  التحرير الوطني ؛يف لئحة خا�سة بال�سيا�سة الإ

تعميقها ويدافع  اأهدافها ويعمل على  الثورة يعرب عن  عالم و�سيلة من و�سائل  الإ “يعترب  اخل�سو�س: 

عنها.. فهو اإعالم وطني ثوري ملتزم وم�سئول و�سادق وويف؛ وبذلك يحقق م�سداقيته”)27(. كما 

اأن نف�س النظرة تكررت يف معظم اخلطابات اخلا�سة برئي�س اجلمهورية ال�ساذيل بن جديد؛ من ذلك 

ما يلي:               

مبنجزات  للتعريف  بالن�سبة  جدا…اأو  حيوي  ودوره  الثورة  موؤ�س�سات  من  جزء  عالم  “..الإ
ال�سرتاتيجي  القطاع  هذا  يقوم  ( و:“…الظروف متوفرة حتى  الداخل واخلارج..”)28  الثورة يف 

بدور اأكرث ديناميكية يف اإعالم اجلماهري وتوعيتها وجتنيدها للدفاع عن الثورة وعن مكا�سبها”)29(.

د. ر�ضوان بوجمعة
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والواقع، “اأن حتديد دور ال�سحفي بقي ولفرتة طويلة غري دقيق وغام�س.. فالن�سو�س الر�سمية 

جعلت منه موظفا وبريوقراطيا خا�سعا ملن هو اأعلى منه يف ال�سلم وللقوانني اأكرث من خ�سوعه لطبيعة 

ولنوعية اإنتاجه؛ هذه الو�سعية التي كانت متثل م�سدر القلق الذي تعرفه هذه الوظيفة؛ واملتميزة بعدم 

ال�ستقرار يف �سفوفها و�سعف اللتزام لديهم”)30(.          

هذا  ويف  اآنذاك؛  للدولة  يديولوجية  الإ الوطني:الوثيقة  للميثاق  واإثراء  تغريا  1986؛  �سنة  عرفت 

حتديد  يف  جاء  ما  بني  من  1976؛و  ميثاق  مع  باملقارنة  عالم  الإ بقطاع  كبريا  الهتمام  كان  امليثاق 

عالم قطاع ا�سرتاتيجي يت�سل ات�سال وثيقا بال�سيادة الوطنية؛ فهو  عالم ما يلي :“اإن الإ تعريف اأهمية الإ

حداث الوطنية والدولية ؛ليوؤدي دورا اأ�سا�سيا  خبار وتغطية الأ يتجاوز جمرد �رشد الوقائع ومالحقة الأ

يف معركة التنمية الوطنية؛ والدفاع عن الثورة وحتقيق التعبئة و�سحذ اليقظة ؛و تعميق الوعي”.

�سياء؛ و�سياغة  عالم بهذا املفهوم اأ�سبح اأداة رئي�سة يف ت�سكيل املحيط؛و اإعداد النظرة اإىل الأ فالإ

والقت�سادي  يديولوجي  والإ ال�سيا�سي  الن�ساط  م�ستلزمات  من  اأ�سبح  كما  والت�سورات؛  املفاهيم 

والجتماعي والثقايف والعلمي؛ اإذن فهو و�سيلة اأ�سا�سية من و�سائل الثورة؛ يعرب عن اأهدافها؛ و يعمل 

على تعميقها ويدافع عنها يف الداخل؛ و يت�سدى للذود عنها والتعريف يف اخلارج” )31( وعن دور 

الر�سمية ووعيهم بها؛  يديولوجية  بالأ التزامهم  التاأكيد على �رشورة  امليثاق  عالم؛ جاء يف  رجال الإ

عالم باأيديولوجية  اإذ جاء على اخل�سو�س: ).. ولكن هذا الدور مرهون بالتزام العاملني يف حقل الإ

�سا�سية املت�سلة بخدمة اجلماهري ال�سعبية ()32(.            الثورة ووعيهم الكامل ملبادئها واأهدافها واختياراتها الأ

اإن التعريفات واخلطابات الر�سمية حول دور ال�سحفي يف هذه الفرتة، تربز مرة اأخرى، ابتعاد 

يديولوجي  الإ الن�سال واللتزام  ال�سحفي وح�رشها يف جانب  ملهام  املهني  اجلانب  املواثيق عن  هذه 

مر الذي اأثر �سلبا يف املمار�سة املهنية ميدانيا، وهو ما يوؤكد عليه العديد  باخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي، الأ

من ال�سحفيني، من ذلك ال�سحفي نور الدين خال�سي، الذي يقول: )اإن ال�سحافة يف اجلزائر كانت 

اإىل  وحتول  بالدمياغوجية  يتميز  عالم  الإ جعل  مما  عالم،  الإ رجال  �سحافة  ولي�ست  �سلطة  �سحافة 

وتنقالتهم  وا�ستقبالتهم  امل�سوؤولني  ملختلف  الر�سمية  الزيارات  عن  عالن  الإ �سا�سي  الأ غر�سه  اإعالم 

واخلطب ()33(.          

املرحلة الرابعة: 1989 اإىل جانفي  1992

ال�ضحفي املهني

والقت�سادية  الثقافية  املجالت:  يف  جذرية  تغيريات   1988 اأكتوبر  اأحداث  بعد  اجلزائر  عرفت 

عالمية.          وال�سيا�سية، كان اأهمها اإقرار د�ستور جديد، اأجاز التعددية ال�سيا�سية، والفكرية، والإ

فقد جاءت املادة 35من د�ستور23فيفري 1989للتحدث عن حرمة امل�سا�س بحرية الراأي واملعتقد: 

)ل م�سا�س بحرمة حرية املعتقد وحرمة حرية الراأي( )34(، وتتبعها املادة 36التي منعت كل املوؤ�س�سات 

عالم يف اجلزائر.. التجاذب بني املهنة والت�ضريع االإ
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البتكار  )حرية  عالم:  الإ و�سائل  من  و�سيلة  واأية  اأي مطبوع  الق�سائية( من حجز  املوؤ�س�سة  عدا  )ما 

الفكري والفني والعلمي م�سمونة للمواطن، حقوق املوؤلف يحميها القانون. ل يجوز حجز اأي مطبوع 

عالم اإل مبقت�سى اأمر ق�سائي( )35(، وقد و�سعت  اأو ت�سجيل اأية و�سيلة اأخرى من و�سائل التبليغ والإ

�ستاذ ) زهري احدادن( �سمانا  دارة، وهو ما يرى فيه الأ هذه املادة حدا لكل انحراف حمتمل من قبل الإ

عالمية التي مل تعرفها اجلزائر منذ ال�ستقالل)36(.  عالم وللممار�سة الإ قويا حلرية الإ

هذا التحول يف املجال ال�سيا�سي، جت�سد باإعالن العديد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية عن تاأ�سي�س اأحزاب 

حزاب ال�سيا�سية(، لتاأتي تعليمة رئي�س احلكومة )مولود  �سيا�سية، ليتبعه تاأ�سي�س جرائد خا�سة بها )الأ

التوجه املفرو�س يف  العديد من ال�سحف اخلا�سة .هذا  حمرو�س( �سنة 1990والتي �سمحت بظهور 

ال�سلطة مللكية  عالم، ففي 3 افريل �سدر قانون جديد رفع احتكار  اإىل تغيري قانون الإ اأدى  الواقع، 

ول مرة، بتعريف جديد لل�سحفي، اأ�سبح مبوجبه التاأهيل املهني لل�سحفي  عالم، وجاء ولأ و�سائل الإ

عالم، وهو حتول نوعي مل يحدث منذ 1962،  �رشطا اأ�سا�سيا للتعيني والرتقية والتحول يف و�سائل الإ

عالمية العمومية م�ستقلة عن  جهزة الإ اإذ جاء يف املادة 33: )تكون حقوق ال�سحفيني املحرتفني يف الأ

راء والنتماءات النقابية اأو ال�سيا�سية. يكون التاأهيل املهني املكت�سب �رشطا اأ�سا�سيا للتعيني والرتقية  الآ

عالمية()37(.     والتحويل، �رشيطة اأن يلتزم ال�سحفي باخلط العام للموؤ�س�سة الإ

خالقيات واآداب مهنة ال�سحافة،   من جهة اأخرى، اأوجب هذا القانون �رشورة احرتام ال�سحفي لأ

عالمية التي يعمل  كما اأعطى لل�سحفي احلق يف رف�س اأي تعليمة حتريرية تاأتي من خارج املوؤ�س�سة الإ

فيها وهذا يف املادة40: )يتعني على ال�سحفي اأن يحرتم بكل �رشامة اأخالق واآداب املهنة، اأثناء ممار�سة 

مهنته. ويجب عليه اأن يقوم خ�سو�سا مبا ياأتي:

احرتام حقوق املواطنني الد�ستورية وحرياتهم الفردية.  -

ت�سحيح اأي خرب يتبني اأنه غري �سحيح.  -

حداث. التحلي بالنزاهة واملو�سوعية وال�سدق يف التعليق على الوقائع والأ  -

المتناع عن التنويه املبا�رش وغري املبا�رش بالعرقية وعدم الت�سامح والعنف .  -

املرتبطة  ال�سمعة  ا�ستغالل  عن  المتناع  والو�ساية،  والقذف  والفرتاء  النتحال  عن  المتناع   -

باملهنة يف اأغرا�س �سخ�سية اأو مادية.

يحق لل�سحفي اأن يرف�س اأي تعليمة حتريرية اآتية من م�سدر اآخر غري م�سوؤويل التحرير( )38(.

عالمية، واأظهر  اأنه �سمح ب�سدور ع�رشات العناوين الإ اإل  القانون، رغم كل ما قيل عنه،  اإن هذا 

يعد جمرد  ال�سابق  كان يف  اأن  فبعد  ال�سحفي،  مهمة ووظيفة  لل�سلطة حول  ول مرة خطابا جديدا  لأ

موظف ومنا�سل، اأ�سحى بحكم هذا القانون م�سوؤول من الناحية املهنية ولي�س من الناحيتني ال�سيا�سية 

يديولوجية.       والإ

د. ر�ضوان بوجمعة
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املرحلة اخلام�ضة:1999-1992

ال�ضحفي املكافح 

تتميز هذه املرحلة بدخول اجلزائر فرتة غري م�ستقرة وعنيفة وع�سيبة يف تاريخها املعا�رش، فبعد 

ول من اأول انتخابات ت�رشيعية تعددية واإقرار حالة الطوارئ يف التا�سع من فيفري  اإلغاء نتائج الدور الأ

عالم الذي كر�س حرية ال�سحافة يف 1990.    1992 )39(، جمد العمل بد�ستور 1989 وقانون الإ

وقد تاأثر قطاع ال�سحافة �سلبيا باإقرار حالة الطوارئ، ففي هذه ال�سنة بالذات )1992( اأقدم رئي�س 

عالم، ليفتح بذلك الباب وا�سعا اأمام  على لالإ احلكومة اآنذاك، بلعيد عبد ال�سالم، على حل املجل�س الأ

�رشة  “ الأ م�سايقات وا�سعة على ال�سحافة، اإجراء احلل مل يحدث -وكالعادة- اأي رد فعل من قبل 

عالمية” حتى واإن كان املجل�س يف واقع املمار�سة مل يقم بالدور املنوط به ح�سب �سهادة العديد من  الإ

ال�سحفيني )40(.            

املحلية  واجلماعات  والداخلية  والت�سال  الثقافة  وزارتي  بني  امل�سرتك  الوزاري  القرار  يعترب 

ثر على م�ستقبل العديد  جراءات التي كان لها الأ واملوؤرخ يف 7 جوان 1994 )41( واحدا من اأهم الإ

من ال�سحف. فبموجب هذا القرار املوجه اإىل نا�رشي وم�سوؤويل ال�سحافة الوطنية، قررت ال�سلطات 

منية ومنع ن�رش كل خرب ل ياأتي من القنوات الر�سمية. خبار الأ احتكار الأ

ويف ر�سالته التي رافقت هذا القرار امل�سرتك، خاطب وزير الداخلية ال�سحفيني قائال: “... يف 

رهاب والتحري�س، اأعرف اأنني اأ�ستطيع  مة نحو ا�ستئ�سال الإ الوقت الذي تتكاثف فيه كل جهود الأ

القرار كان متبوعا  رهاب والتحري�س” )42(، هذا  يجابية يف مكافحة الإ العتماد على م�ساركتكم الإ

عالم الوطنية وبع�س  منية من قبل و�سائل الإ خبار الأ بجملة من التو�سيات املتعلقة بكيفية معاجلة الأ

تقنيات توجيه الراأي العام )43(.      

التي عا�ستها اجلزائر كانت مربرا يتذرع به العديد من امل�سوؤولني على  اإن الظروف ال�ستثنائية 

حزاب ال�سيا�سية والراأي العام عن غياب اخلدمة العمومية،  عالمية اأمام احتجاجات الأ املوؤ�س�سات الإ

كما كان ال�ساأن مثال للمدير ال�سابق ملوؤ�س�سة التلفزة اجلزائرية، اإذ قال يف اأحد حوارا ته: “.. اخلدمة 

العمومية لها مكانتها عندما تكون البالد يف ظروف عادية، اأما يف الظروف ال�ستثنائية التي منر بها، 

علينا اأن نكيف هذا املفهوم مع هذه الو�سعية” )44(.

حرية  عن  الر�سمي  الرتاجع  يربز  اخلطابات،  من  وغريه  العمومية  اخلدمة  مفهوم  تكييف”   “
و�سعية  عن  حديثه  يف  اإبراهيمي  اإبراهيم  �ستاذ  الأ اأبرزه  ما  وهو  مهني،  اإطار  يف  عالمي  الإ داء  الأ

ممار�سة املهنة بني �سنوات 92 و95 اإذ يقول:             

فهوؤلء  �سنة 1988،  قبل  منا�سب وم�سوؤوليات  �سغلوا  قد  كانوا  الذين  ال�سحفيني  “لحظنا عودة 
�سهار،  الإ ووكالة  الوحيدة،  التلفزيونية  القناة  اأيديهم  بني  ا�سرتجعوا  الثقافة  قطاع  يف  املوظفون 

املالية  وال�سغوط  عالم،  لالإ العمومية  املوؤ�س�سات  يف  الذاتية  املراقبة  عودة   ... احلكومية  وال�سحف 

عالم يف اجلزائر.. التجاذب بني املهنة والت�ضريع االإ
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املتبوعة باإجراءات اأكرث خطورة �سد ال�سحفيني: العتقالت التع�سفية، وامل�سايقات الق�سائية، وحجز 

من  ذلك  بعد  لتطبق   1993 جانفي  منذ  طرحت  والتي  منية  الأ خبار  لالأ الوقائية  واملراقبة  ال�سحف، 

خالل ت�سكيل خلية الت�سال يف جوان 1994 يف وزارة الداخلية، وت�سكيل جلان القراءة )يف نهاية 

1994( يف موؤ�س�سات الطباعة ...” )45(.   

اإن الرتاجع الر�سمي عن القوانني التي اأقرت حرية ال�سحافة فيما �سبق، كان بحجة �سعوبة املرحلة 

مني، وهو الو�سع الذي مل ي�ستثن اأ�رشة ال�سحافة التي فقدت ع�رشات ال�سحفيني،  وخطورة الو�سع الأ

ويف خمتلف البيانات الر�سمية التي كانت تعقب كل اغتيال، ي�سيد اخلطاب الر�سمي بت�سحيات ال�سحفيني 

خرى.           اإىل جانب بقية املوظفني )46( وهو ما يربز تعمد اخللط بني مهنة ال�سحافة وبقية الوظائف الأ

منية ا�ستعملت للت�سييق على عمل ال�سحفيني،  و�ساع الأ يرى بع�س ال�سحفيني اأن حجج تدهور الأ

املربر  يت�ساعف  العمل،  لتدهور ظروف  نظرا   “ اخلا�سة:  ال�سحف  مدراء  اأحد  ذلك  اإىل  اأ�سار  كما 

مني على املربر املهني: تقلي�س حرية التنقل، الو�سول اإىل م�سادر اخلرب مقيدة بالعديد من الرتاخي�س  الأ

حداث التي  مر ب�سهادات حول الأ دارية امل�سبقة، ال�سكوت والتزام قانون ال�سمت عندما يتعلق الأ الإ

عالم العاملية بـ “ حرب دون �سور...”)47(.             تدمي البالد ..  وهو ما و�سفته و�سائل الإ

ودور  ال�سحافة  حول  الر�سمي  اخلطاب  يف  غمو�سا  اأفرزا  ال�سيا�سية  زمة  والأ مني  الأ التدهور 

الوطنية”  بالوحدة  “ امل�سا�س  للوطن” وعدم  العليا  “بامل�سلحة  املتعلق  ليعود بذلك اخلطاب  ال�سحفي، 

لي�سفي جو ال�سباب حول النية احلقيقية للموؤ�س�سات الر�سمية يف البالد.        

وال�سحافة  العامة  ال�سحافة  بني  التمييز  زروال  اليمني  الرئي�س  رف�س  �سحفي،  ت�رشيح  ففي 

اخلا�سة، م�سريا اإىل اأنه يعتقد اأنه توجد �سحافة وطنية: “ بالن�سبة يل ل توجد �سحافة عامة و�سحافة 

خا�سة بل توجد �سحافة وطنية واإن لهذه ال�سحافة الوطنية، كما قلت احلرية الكاملة يف تنوير ال�سعب 

الوطنية  امل�سلحة  مراعاة  يف  يتمثل  واجب  كذلك  ولديها  امليدان  يف  جترى  التي  باحلقائق  اجلزائري 

خالل كتاباتها”)48(.                 

اإن “ مراعاة امل�سلحة الوطنية” يبقى مفهوما ف�سفا�سا ما مل يتم حتديده ب�سفة دقيقة، وهو ما يجب 

عالم 2004، بعد اأن حافظ د�ستور 1996 على املادة 35 من د�ستور  اأن يكون يف م�رشوع قانون الإ

باأمر  اإل  اإعالمي  مطبوع  اأي  حجز  منعت  التي  املادة  وهي   ،38 املادة  يف  اأدرجها  حيث   ،1989

ق�سائي، مما قد ي�سهل اقرتاب ال�سحفي من اأداء مهنته بعيدا عن كل القيود املناق�سة للروح املهنية.  

خرة ومتتد من اأفريل 1999 اإىل منت�ضف  2005 6- املرحلة ال�ضاد�ضة واالأ

ال�ضحفي عون الدولة 

العناوين  وبع�س  البالد  يف  ول  الأ امل�سوؤول  بني  الر�سمي  اخلطاب  يف  توترا  املرحلة  هذه  �سهدت 

مر على وجه التحديد بخم�س جرائد، وهي جزء من اجلرائد التي دعمت  ال�سحفية اخلا�سة، ويتعلق الأ

د. ر�ضوان بوجمعة
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ب�سكل مطلق الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة يف القرتاع الرئا�سي يف اأفريل 1999.    

 الرئي�س بوتفليقة يف انتقاداته املتكررة للو�سع العام يف البالد مل يتوان عن اتهام ال�سحافة ب�سب 

زمة التي تعرفها البالد منذ اأكرث من ع�رش �سنوات، وهو اخلطاب الذي فتح  الزيت على النار يف الأ

الباب اأمام حمالت اإعالمية وا�سعة من قبل ال�سحف ال�سالفة الذكر �سد �سخ�س الرئي�س بوتفليقة من 

عالمي املوايل للرئي�س من جهة اأخرى.  جهة، ومن قبل املحيط ال�سيا�سي والإ

ا�ستمر هذا الو�سع مع تطوير الرئي�س وامل�سوؤولني املتعاقبني على وزارة الت�سال خلطاب ي�سب 

يف نطاق حتديد جمالت حرية ال�سحافة با�سم املحافظة على ا�ستقرار البالد تارة وبا�سم بناء �سحافة 

م�سوؤولة   تارة اأخرى. وقد اأكد ذلك بقوله: “ل ميكن ت�سور حرية ال�سحافة اأو حرية التعبري بوجه 

امل�سوؤولية  التعبري هذه، من دون  اأنه ل �رشف يرجى من حرية  امل�سوؤولية، ذلك  عام، مبعزل عن 

الوظيفة  اأداء  واملو�سوعية يف  والر�سانة  احلكمة  بتوخي  واأفراده  للمجتمع  اخلري  ق�سد  املوؤ�س�سة على 

عالمية”)49(.. الإ

ونطاق  وم�سوؤولياتها  ال�سحافة  دور  حول  ت�سوراته  بع�س  اأعطى  خطاباته،  وعرب  الرئي�س، 

ممار�سة حرية ال�سحافة بالن�سبة للقطاع العام اأو القطاع اخلا�س، فبالن�سبة للقطاع العام مل يتوان الرئي�س 

نباء اجلزائرية هي ملكية للدولة، وباأنها لي�ست مفتوحة اإل  ذاعة ووكالة الأ يف القول باأن التلفزيون والإ

عالمية العمومية ملا ت�سل لل�سلطة، واأنه ل  مل�سوؤويل الدولة، وباأن املعار�سة لها اأن ت�ستعمل الو�سائل الإ

ميكن اأن تفتح هذه الو�سائل ملن ينتقد الدولة»مبعنى ال�سلطة يف ال�سياق اجلزائري«.

عالمية العمومية،  ول عن الو�سائل الإ و قد اأكد الرئي�س يف اإحدى ت�رشيحاته باأنه هو امل�سوؤول الأ

نباء اجلزائرية.               بل واأكد كذلك يف نهاية 1999 باأنه هو رئي�س حترير وكالة الأ

ال�سحافة كما جاءت يف اخلطابات الر�سمية للرئي�س بوتفليقة هي: »تلك اخلا�سية احل�سا�سة املتعلقة 

مبعرفة تنبيه املواطن من اأجل املحافظة على يقظته ولي�س تغذية ياأ�سه. وقد اأ�ساف يف ر�سالة وجهها 

لل�سحفيني يف اليوم العاملي حلرية ال�سحافة �سنة 2005 بالقول:

اإعالمها  تر�سيد  ا�ستقاللها على طريق  منذ  اجلزائر  قطعتها  التي  املهمة  �سواط  الأ ا�ستعر�سنا  »لئن 

عالمية ما فتئت تربهن على فعلية نفعها للمجتمع  وجتنيده خلدمة تنميتها وتقدمها، جند اأن التعددية الإ

عالمي والرتبوي  وقدرتها على توفري الظروف املواتية لتح�سني نهو�س ال�سحافة الوطنية بدورها الإ

بكل م�سوؤولية خدمة للوطن وال�سعب اجلزائري دون �سواهما.«)50(

ومن خالل هذا التعريف ملهمة ال�سحافة، يربز جيدا ان�سغال الرئي�س بوتفليقة ال�سيا�سي الذي يرتكز 

على هدف اإدماج املنظومة ال�سحفية يف اإطار م�رشوع �سيا�سي معني، فاملطلوب من ال�سحفي لي�س اأن 

يكون مهنيا، اأو اأن يكون و�سيطا بني الذين يحكمون )بفتح الياء( والذين يحكمون )برفع الياء(، ولكن 

و»جتنده  يقظته«.  على  واملحافظة  املواطن  الرئي�س»تنبيه  اأ�سماه  فيما  مهمته  يخت�رش  ن  لأ مدعو  هو 

خلدمة التنمية«.      

عالم يف اجلزائر.. التجاذب بني املهنة والت�ضريع االإ
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ففي  ال�سحفي،  مهمة  لتعريف  حتديده  يف  الرئي�س  اإليه  ذهب  فيما  اأكرث  التوجه  هذا  فهم  وميكن 

نباء اجلزائرية يف اخلارج،  اأعلن الرئي�س بوتفليقة لدى تعيينه مدراء مكاتب وكالة الأ �سنة 2001، 

يعترب عونا  كونه  تكمن يف  مهمته  اأن  منقو�سة، طاملا  كاملة غري  مهمته  يوؤدي  اأن  عليه  ال�سحفي  اأن 

للدولة.         

 

ثانيا: التلفزيون, الف�ضاء العام وعوائق املمار�ضة الدميقراطية يف اجلزائر :

اإن طرح الت�ساوؤلت املتعلقة بقطاع ال�سمعي الب�رشي واأ�سباب بقاء احتكاره من قبل ال�سلطة احلاكمة 

يف اجلزائر، وكيف ي�سكل هذا الحتكار مظهرا بارزا من مظاهر غلق الف�ساء العمومي وعائقا بارزا 

يف انتقال اجلزائر من الدميقراطية ال�سورية اإىل جمال املمار�سة الدميقراطية الفعلية، ميهد للوقوف 

كرث حرية يف  عند اأمنوذج خاطئ مت ت�سويقه على نطاق وا�سع، مفاده اأن ال�سحافة اجلزائرية هي الأ

العامل العربي، فهل هذا يرتجم فعليا الواقع؟ وهل تتمتع ال�سحافة املكتوبة يف اجلزائر بهذه احلرية التي 

عالمية يف  حادية الإ قرار؟وهل ميكن احلديث عن ممار�سة اإعالمية مهنية يف ظل الأ تدفع ملثل هذا الإ

املجال ال�سمعي الب�رشي؟ وهل من املمكن ممار�سة احلريات ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية والنقابية 

مية عن 40 باملائة؟. يف ظل �سيطرة اأحادية ال�سوت وال�سورة يف جمتمع ل تقل فيه ن�سب الأ

عددية اإعالمية اأم تعددية اإعالمية؟ 

اإن ال�سحافة اجلزائرية هي  غالبا ما يفتخر الر�سميون يف اجلزائر، ومن دار يف فلكهم، بالقول 

كرث حرية يف العامل العربي، ومن بني اأبرز املربرات التي يبني عليها هذا احلكم وجود 46 �سحيفة  الأ

يومية ت�سدر يف اجلزائر)51(. وتفاديا ملناق�سة هذا الرقم من ناحية املعرفة بالظاهرة ال�سحفية وتعقيداتها 

وما اإذا كان هذا العدد ل يرتجم يف الوقت ذاته موؤ�رشا كافيا للحديث عن تخلف املمار�سة ال�سحفية يف 

البلد، فاإننا نوؤكد اأن هذا يحدث يف وقت تبقى ال�سلطة حتتكر فيه كل �سريورة اإنتاج ال�سحيفة، فاملطابع ل 

�سهار العمومي، اأي اإ�سهار ال�رشكات واملوؤ�س�سات العمومية،  زالت من احتكار ال�سلطة)52(، كما اأن الإ

ل زال من احتكار ال�سلطة وغالبا ما ت�ستخدمه كو�سيلة �سغط على ال�سيا�سة التحريرية لل�سحف. 

ال�ساحة  على  واحدة  اأنباء  وكالة  �سيطرة  ببقاء  اخلرب  اإنتاج  على  ت�سيطر  ال�سلطة  اأن  اإىل  اإ�سافة 

عالمية، ومن بني  عالمية، كما اأن غلق الو�سول اإىل م�سادر اخلرب يبقى اأهم �سمة يف املمار�سة الإ الإ

�ساعة و�سيطرة التعليق عو�س اخلرب والتحليل ، وانعدام �سحافة  اأهم انعكا�سات هذا الو�سع انت�سار الإ

التحري. 

بالعددية  ت�سميته  ميكن  عما  للحديث  هذا  من  اأبعد  الذهاب  ودون  وحدها  كافية  املعطيات  هذه  اإن 

حول  درا�سات  اإقامة  فاإن  هذا،  اإىل  �سافة  وبالإ عالمية.  الإ التعددية  عن  احلديث  عو�س  عالمية  الإ

عالمية  حادي يف املعاجلة الإ حتليل حمتوى ال�سحف اخلا�سة يف اجلزائر كاف لكت�ساف الت�سور الأ
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ن�سان،  رهاب، وطبيعة ال�سلطة، وملفات حقوق الإ هم الق�سايا كتلك املتعلقة بت�سورات مواجهة  الإ لأ

وملف �سحايا الختطاف الق�رشي وغريها من امللفات. 

حادية يف الت�سور اخلا�س تدفعنا للت�ساوؤل حول ما اإذا كانت هذه ال�سحف ترتجم حقيقة ما يحدث  الأ

يف املجتمع من تفاعل، اأو ترتجم حقيقة ال�سبكات القت�سادية وزمر ال�سلطة ال�سيا�سية يف �رشاعاتها على 

تقا�سم ريوع البرتول واخلو�س�سة ومراكز النفوذ ل�سبكاتها املختلفة. 

قرار به هو اأن ال�سحافة املكتوبة ت�سهد فعال عددا كبريا من العناوين، لكن هذا ل يرتجم  ما ميكن الإ

تعددية الت�سورات فيما يخ�س الق�سايا امل�سريية يف اجلزائر. لذلك ل ميكن احلديث عن �سحف حرة 

اأفراد  وجود  عن  احلديث  ميكن  ما  بقدر  حرة  �سحافة  عن  اأو  خا�سة،  �سحف  عن  نتحدث  ما  بقدر 

يحاولون اأداء مهنتهم بحرية يف �سياق حمفوف بال�سغوطات وباحلواجز التي ل ت�سمح ب�سمان ممار�سة 

اإعالمية مهنية وحرة ت�سمن احرتام اأخالقيات املهنة.

ال�ضلطة ورف�س حترير ال�ضورة وال�ضوت: 

عالمية التي اأقرها قانون اإعالم 1990 مل ت�ساحبها اأية اإرادة لتحرير القطاع ال�سمعي  التعددية الإ

الب�رشي، بل العك�س هو احلادث خا�سة منذ اإلغاء امل�سار الدميقراطي يف احلادي ع�رش جانفي 1992، 

حيث عرب العديد من رموز ال�سلطة عن رف�سهم املطلق لفتح الف�ساء ال�سمعي الب�رشي، وهو الطرح 

الذي يدافع عنه امل�سئولون يف البالد.

للدولة، ويف  نباء اجلزائرية هي ملكية  الأ ذاعة ووكالة  التلفزيون والإ اأن  اأكد  بوتفليقة،  الرئي�س 

خرية حدث اإجماع بني كل م�سوؤويل الدولة على ا�ستمرار غلق القطاع ال�سمعي على  الت�رشيحات الأ

احلكومة،  ورئي�س  اجلمهورية،  رئي�س  اأكده  ما  وهو  املعار�سة،  اأحزاب  وعلى  اخلا�س  القطاع 

ورئي�سي الربملان بغرفتيه. 

مربرات ال�سلطات اأن املجتمع غري حم�رش ملثل هذا النفتاح، موؤكدين باأن ما ي�سمونه »امل�سلحة 

الوطنية حتتم هذا الغلق«. 

الدعاية  �سيطرة  خبار،  الأ جمال  يف  التلفزيونية  عالمية  الإ للممار�سة  بالن�سبة  اليوم،  واملالحظ   

�سوات الدميقراطية املعار�سة ومقاطعة كل ن�ساطات اجلمعيات التي ل تتبنى  الر�سمية واإق�ساء كل الأ

حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  لن�ساطات  بالن�سبة  خا�سة  جليا  يربز  ما  وهو  ال�سلطة،  مواقف 

ن�سان.  الإ

خبارية التي ت�ستغرق بني 40 اإىل 50 دقيقة يخ�س�س ما ل يقل  التلفزيون اجلزائري يف ن�رشته الإ

عن 25 اإىل 30 دقيقة يوميا للن�ساطات الر�سمية اأغلبيتها من ن�ساطات الرئي�س، مما دعا بع�س املالحظني 

خبارية الرئي�سة بالن�رشة الرئا�سية ما دام اأنها ل تعمل اإل على متجيد الرئي�س واحلديث  لو�سف الن�رشة الإ
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�0�

العدد 44رواق عربي

عن ن�ساطاته وقراءة ر�سائله والر�سائل التي يتلقاها من خمتلف اجلهات الداخلية واخلارجية.   

 الف�ضاء العمومي املغلق وا�ضتحالة ممار�ضة احلريات :

بيت  عن  تخرج  التي  �سوات  الأ كل  اإ�سكات  بهدف  احلاكمة  ال�سلطة  قبل  من  التلفزيون  ا�ستعمال 

�سوات املوؤيدة ملواقف ال�سلطة، يتزامن مع انت�سار املحاكمات  الطاعة، وت�سخم يف ذات الوقت كل الأ

املًجرمة لكتابات ال�سحفيني املتهمني بالقذف وهو ما جتاوز ع�رشة اأحكام بال�سجن النافذ وغرامات مالية 

حكام قانون العقوبات الذي اأقرته احلكومة منذ اأربع �سنوات. واإ�سافة اإىل كل هذا،  كبرية تطبيقا لأ

تبقى اجلزائر حتت حالة الطوارئ التي اأقرتها ال�سلطات منذ 9 فيفري 1992 اإىل غاية اليوم، ورغم 

ن�سان منذ �سنتني للمطالبة  احلملة الوطنية والدولية التي نظمتها الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإ

بالرفع الفوري لهذه احلالة، جتمع كل اأطراف ال�سلطة على رف�س رفع هذه احلالة. 

ي�ستخدم مر�سوم حالة الطوارئ ملنع التظاهرات العمومية وامل�سريات ال�سعبية يف ال�ساحة العمومية، 

تتوافق  ل  التي  واحلقوقية  ال�سيا�سية  النخب  وخمتلف  النا�س  عامة  وجه  يف  العمومي  الف�ساء  ولغلق 

اأطروحاتها مع اأطروحات ال�سلطات اجلزائرية. 

الب�رشية  ال�سمعية  عالم  الإ و�سائل  وغلق  العمومي  الف�ساء  بغلق  املتميزة  املعطيات  هذه  ظل  يف 

�سالحات  لالإ املتبنية  ال�سلطة  �سورة  ت�سويق  القرار  �سلطة  يف  املتحكمون  يوا�سل  املجتمع،  وجه  يف 

واجلمعيات  حزاب  لالأ الن�ساط  وا�سح، غلق كل جمالت  وب�سكل  يبني،  الواقع  اأن  ال�سيا�سية، رغم 

حزاب واجلمعيات والنقابات اجلديدة.  املعتمدة املعار�سة خلط ال�سلطة، ورف�س ت�سجيل واعتماد الأ

هذا الواقع وبكل املقايي�س اأنتج و�سعا اأقل ما يقال عنه اأنه مر�سي ل يرتجم اأية اإرادة يف تغيري منطق 

ال�سابقة،  النتخابية  ال�ستحقاقات  الدميقراطي، وهو ما يربز يف كل  التداول  ال�سلطة ورف�س  ت�سيري 

ذاعة( يف  عالم الثقيلة )التلفزيون والإ وبداأت مالمح غلق املجال اليوم يف الف�ساء العمومي وو�سائل الإ

زمة واحلرب التي عا�ستها اجلزائر منذ  وجه من يرف�س م�رشوع العفو ال�سامل عن امل�سوؤولني عن الأ

جانفي 1992، فجمعيات عائالت �سحايا الختطاف الق�رشي مثال، والتي ترف�س ال�سلطة اعتمادها، 

جهزة  ذاعة رغم اأن عدد �سحايا الختطاف الق�رشي الذين ذهبوا �سحية الأ ممنوعة من التلفزيون والإ

منية املختلفة يقدرون باأكرث من 7 اآلف حالة، فكيف ميكن ت�سور م�رشوع للعفو دون ا�ست�سارة  الأ

زمة؟ هذه املعطيات وغريها تو�سح غلق كل الف�ساء العمومي وا�ستحالة ممار�سة احلريات  ل�سحايا الأ

يف جزائر اليوم. 

اخلال�ضة 

منذ  اجلزائر  يف  الر�سمية  واخلطابات  املواثيق  اأن  على  التاأكيد،  ميكننا  هذا،  ا�ستعرا�سنا  بعد 

1962اىل 1988، كانت تعترب ال�سحفي موظفا، منا�سال، مدافعا عن الثورة، ملتزما باإيديولوجية 

الثورة وناطقا ر�سميا لها.       

اإن خمتلف هذه التعاريف تظهر اأن هوية ال�سحفي يف اخلطاب الر�سمي مل تكن لها اأية اأبعاد مهنية، 
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فاخلطاب الر�سمي مل يطلب من ال�سحفي اأن يكون ذكيا، ول حتى اأن يعرف كيف يكتب، ومل يكن 

يطلب منه �سوى اأن يكون مرهف ال�ستماع واأن يوجد يف الوقت ويف املكان املنا�سبني يف اإطار الن�سال 

والدفاع عن الثورة ال�سرتاكية.     

�ستاذ   اإن هذا الواقع مل يكن واقع اجلزائر فقط بل واقع العديد من الدول العربية، وهو ما اأكده الأ

عالم يف الوطن العربي  اإبراهيم بقوله: » اإن حر�س ال�سلطة ال�سيا�سية على توظيف و�سائل الإ حماد 

عالم  يف الجتاه الذي يحقق اأهدافها، مار�س تاأثريا �سلبيا على اجتاهات التوظيف اإذ ربط و�سائل الإ

العربية بوظائف تقوم على تعبئة اجلماهري وح�سدها ...« )53(.            

ثر البالغ على م�ستوى نوعية  اإن ح�رش مهام ال�سحفي يف الن�سال والتعبئة والتجنيد، كان له الأ

خبارية تركت مكانتها ل�سحافة الراأي والتعليق والبيانات ليزداد  ال�سحافة يف حد ذاتها، فال�سحافة الإ

هواء  لأ ال�سحفي  خ�سوع  احتمالت  من  يزيد  ما  وهو  ال�سحفي  و�سخ�سية  ال�سحافة  م�ستوى  �سعف 

�ستاذ عبد الفتاح عبد النبي: » كلما �سعفت �سخ�سية ال�سحفي وقلت  امل�سوؤولني كما يوؤكد على ذلك الأ

كفاءته املهنية، ازدادت احتمالت خ�سوعه لرغبات واأهواء امل�سدر وبالتايل ات�ساع جمال حتريف 

خبار« )54(.   وتوجيه الأ

 1989 بني  املمتدة  الفرتة  يف  ملحوظا  تطورا  اجلزائر  يف  الر�سمية  والوثائق  اخلطابات  عرفت 

ول مرة منذ ال�ستقالل، حتدثت القوانني والبيانات الر�سمية عن التاأهيل املهني واآداب  و1992، فالأ

واأخالقيات املهنة.            

اخلطاب  يف  التذبذب  ذلك  فنالحظ   ،2004 غاية  اإىل   1992 �سنة  من  تبداأ  التي  الفرتة  يف  اأما 

الر�سمي، الذي اأ�سبح يعرف ال�سحفي على اأنه » املكافح« و» الوطني« و» عون الدولة« وغريها من 

و�ساف التي تبقى بعيدة عن املهنية وقريبة من ال�سعارات ال�سيا�سية.              الأ

الكفيلة لربوز خطاب ر�سمي يعيد لل�سحفي  ال�سبل  ال�سوؤال، ما هي  اأن نطرح  النهاية، ميكننا  يف 

تعريفه املهني؟.

قرار اأن ذلك لن يكون اإل بدفاع  جابة عن هذا الت�ساوؤل تبدو مت�سعبة ومعقدة اإل اأنه ميكننا الإ  اإن الإ

التي كثريا ما كانت  املادية  ال�سيا�سية وامل�سالح  بعيدا عن احل�سابات  لها  املهنة واحرتامهم  املهنيني عن 

وراء ف�سل العديد من التنظيمات املهنية يف اجلزائر)55(.  

واإذا حدث واأن بقي اخلطاب الر�سمي بعيدا عن املهنية يف تعامله مع ال�سحفيني، وبقي اأ�سحاب 

ليتعمق  املهنية  ال�سحافة عن  انحراف  اأن يزداد  املحتمل جدا  اأنف�سهم، فمن  املهنة عاجزين عن تنظيم 

اجلزائرية  عالمية  الإ الو�سائل  بني  الهوة  بذلك  لتت�سع  يديولوجي،  والإ ال�سيا�سي  بالن�سال  ارتباطها 

واجلمهور.  

عالم يف اجلزائر.. التجاذب بني املهنة والت�ضريع االإ
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عالمية  اجلزائرية - املنطلقات   )33(-انظر �سالح بن بوزة ؛ ال�سيا�سة الإ

النظرية واملمار�سة )1990- 1979( يف املجلة اجلزائرية لالت�سال العدد 

13؛ جانفي– جوان 1996؛ �س 49. 

 23 د�ستور  ال�سعبية:  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  )34(-انظر:   

فيفري 1989  الدار املغاربية باتنة اجلزائر.  

)35 ( امل�سدر نف�سه.    

)36( املو�سوعة ال�سحفية العربية، اجلزء الرابع، مرجع �سبق ذكره �س 

  .101

)37( املرجع نف�سه �س   137

)38( املرجع نف�سه �س    138

الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الر�سمية  اجلريدة  )39(-انظر: 

يت�سمن   44-92 مر�سوم   ،1989 فيفري   09 ليوم   10 العدد  ال�سعبية: 

اإعالن حالة الطوارئ. 

 )40( انظر:

 Belhimer AMMAR : LA presse Algérienne entre la 
tentation démocratique  et la menace intégriste In 
Demain l«Algérie  du mercredi 18 mars 1988 p 10.  

 )41( Mouffok GHANIA: Etre journaliste en algerie 
1988- 1995  RSF Paris France 1996  pp 138- 139.  

)42(: Ibid p 138 . 

)43(: Ibid p 140- 141. 

اجلزائرية  التلفزة  ملوؤ�س�سة  ال�سابق  املدير  زمزوم  زبري  مع  حوار   )44(

وىل العدد 21 من 25 اأفريل اإىل 01 ماي  يف جريدة »احلرية« ال�سنة الأ

1995 �س 12 

)45( انظر:

 brahimi )brahim(“le pouvoir، la presse،et les 
intellectuels en algerie،«op.cit.،pp.108 : 109.

د. ر�ضوان بوجمعة
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على للدولة يف جريدة« ال�سعب«  )46( انظر مثال بيان رئي�س املجل�س الأ

ليوم 16 اأكتوبر 1993 العدد 10205  �س 03 

)47( انظر:

 Belhimer AMMAR : »op.cit 4 eme partie  du 17 mars 
1998  p 10   
رئا�سة  ال�سعبية:  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  انظر:   )48(

جوان   30  - فيفري   11 زروال  اليمني  الرئي�س  خطب  اجلمهورية. 

1996 �س 133 .   

رئا�سة  ال�سعبية:  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  انظر:   )49(

العاملي  اليوم  مبنا�سبة  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  كلمة  اجلمهورية. 

حلرية ال�سحافة 05 ماي 2005

)50( املرجع نف�سه.

)51( وهو رقم ر�سمي من اإعالن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة يوم 19 

دي�سمرب 2004 يف خطابه عند افتتاح اأ�سغال اجلمعية العامة لحتاد اإذاعات 

الدول العربية. 

با�ستثناء  العمومية،  املطبعة  لدى  تطبع  اجلزائرية  ال�سحف  كل   )52(

يوميتي«الوطن« و«اخلرب« اللتان ا�ستطاعتا فتح مطبعة خا�سة م�سرتكة. 

 )53( انظر:

Mahmoudi Abderahmane : la face cachee du mensonge 
pp 63- 97. 

)54( Mouffok GHANIA ; Op  cit pp 25- 27  
)55( Belhimer AMMAR : »op.cit 5 eme partie  p 10. 

 

عالم يف اجلزائر.. التجاذب بني املهنة والت�ضريع االإ



���

العدد 44رواق عربي

اأكرث ح�سورا يف  العامل  الكثري من  الدينية يف  تبدو احلالة 

مادة  اأ�سبحت  الدينية  والق�سايا  فامل�سائل  عالمي،  الإ املجال 

للقارئ  كذلك  وجاذبة  معها،  عالمي  الإ لال�ستباك  حمفزة 

ال�ستباك  حالة  تتواتر  اإذ  �سواء.  وامل�ستمع على حد  وامل�ساهد 

ثارة التي قد ت�سل ملرحلة احل�سد، ومن  عالمي مع احلدث الديني كلما متتع بقدرة على اجلذب والإ الإ

ثم يخ�سع احلدث املتعلق بال�ساأن الديني ملنطق امليديا الباحثة غالبا عن املثري ويف اأحيان اأخرى الف�سحائي 

عالم دور املهيج واملحرك  اأمرا مقلقا، خا�سة مع تنامي الجتاه نحو التدين ال�سعبي، خ�سية اأن يلعب الإ

املتدينني، وفق منطق  املاأزومة وامل�سكوت عنها يف العالقات بني  اإثارة ال�رشاعات  للرماد بحثا عن 

عالمية وال�ستحواذ اجلماهريي، دون اأن متتلك تلك  ومنظور �سيق ينحو نحو حتقيق اجلماهريية الإ

عالم  امليديا –اأو رمبا تتغافل- عن اإدراك ال�سياق الذي يتم فيه تناول احلدث الديني ومن ثم، يلعب الإ

زمات م�سيفا وقودا اأخرى على النار امل�ستعلة. دور املهيج لالأ

عالم لدور اأ�سمى يتجاوز لي�س فقط اإطفاء احلرائق، بل واأن يلعب  من هنا تاأتي اأهمية اإدراك الإ

اإىل حرائق  تتحول  واأل  اأخرى،  اإىل جمالت  واأل متتد  ال�سيق  نطاقها  دورا وقائيا يف ح�رشها يف 

عالم عائقا عن اأي حوار  وحد، واأل يكون الإ �سعبية جماهريية تكون العاطفة فيها املحرك واحلاكم الأ

عالم اأ�سبه بالكمامات التي تو�سع على  خر، وبالتايل ي�سري الإ ح�ساري اأو اأي قدرة على �سماع الآ

خر. ذن فت�سمها عن �سماع �سوت الآ الأ

زمتني  و�سمن هذا ال�سياق يتاأتى الدور الذي لعبه موقع “اإ�سالم اأون لين” يف تعامله مع كل من الأ

وغري  امل�سلمني  بني  اأو  والغرب،  ال�رشق  بني  كبريتني  زمتني  لأ كمظهرين  والبابوية،  الدامناركية 

مصطفى عاشور*

 * مدير حترير النطاق الثقافي مبوقع إسالم أون الين .

رؤيـــة

عالمي فى مواجهة الت�ضدد الديني اخلطاب االإ
)حالة “اإ�ضالم اأون الين” 

زمتني الدامناركية والبابوية( فى التعامل مع االأ
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احلدثني  مع  والثقافية  عالمية  والإ وال�سيا�سية  الدينية  الفعاليات  من  الكثري  خاللها  ا�ستبكت  امل�سلمني، 

املظاهرات معربة عن  الكثري من  اإىل قطاعات عري�سة من اجلماهري فخرجت  وانتقل هذا ال�ستباك 

زمة  الأ اإن�ساء  عالم دورا يف  اأخرى وقبل هذا وذاك، لعب الإ تارة  تارة وعن ال�ستهجان  الغ�سب 

وت�سخيمها. متجاهال اأن ثمة اأ�س�سا حتكم �سياق احلوار بني احل�سارات فيما اأ�سار ال�سيخ هاين فح�س، 

والتي من بينها:

ثمار. - اأن احلوار مثل زراعة نخيل، يحتاج اإىل وقت لالإ

نية.. اإىل اأن ي�سبح اآلية قادرة على  - اأن احلوار يجب اأن يخرج من ح�سابات جدوى اللحظة الآ

حتريك ال�ساكن يف العالقات.

يجعل  ذلك  ن  لأ خر  الآ على  وال�ستحواذ  ال�ستلحاق  بنوايا  حممال  يكون  األ  يجب  احلوار  اأن   -

احلوار ملغما وقابال لالنفجار.

- اأن احلوار ل يلغي التعدد بل يوحد الهم؛ فم�ستويات احلوار ت�سند بع�سها البع�س.

يديولوجيا يف حالتها الت�سويهية اأن �رشط وجودك  - اأن الواقع كما حتب وكما تكره، وتقنعك الأ

خر، والنتيجة اأن اجلميع ي�سقط على روؤو�س اجلميع. هو اإلغاء الآ

اإطار العوملة؛ مل يعد الغرب بعيدا عنك، بل موجود يف يومياتك. حيث الف�سائيات قربت  - يف 

اجلميع.

نرتنت اأ�سبه مبن يعظ  و�سمن هذا ال�سياق ن�ستطيع اأن نقول ب�سيء من التحفظ، اإن احلوار على الإ

من اّتعظوا، فم�ستخدمي ال�سبكة انتقائيون للغاية، فهم يعرفون ما يريدون وكثرًيا ما يكونون مهتمني 

ون�سيطني يف موا�سيع معّينة.

�ستن�سب الورقة على كيفية معاجلة املوقع للحدثني، وكيف اأنه ناأى بنف�سه اأن يلعب دورا تهيجييا، 

زمة  ن يعالج الأ رغم اأنه كان ميتلك م�سداقية من املمكن ا�ستثمارها يف تاأكيد ر�سالته، ولكنه �سعى لأ

�سياء وتاأثري املخاطر باللعب غري الواعي وغري  وهو مرتكز على »فقه املاآلت« الذي يدرك عاقبة الأ

زمة الدينية. النزيه وغري امل�سمون بالأ

حمددات اإ�ضالم اأون الين يف م�ضاألة تغطية املو�ضوعات املتعلقة باحلوار احل�ضاري

 وما ين�ضاأ عنها من اأزمات:

»فقه  ت�سع  روؤية  من  ينطلق  اأن  ال�رشوري  من  اأنه  املوقع  على  القائمني  لدى  اإدراك  ثمة  كان 

زمات الدينية، ولعل ذلك يعود اإىل  املاآلت« وم�سوؤولية الكلمة يف كل ما ين�رشه وبخا�سة فيما يتعلق بالأ

اأن امل�سداقية التي حققها املوقع بني اأو�ساط املتدينني والكثري من قطاعات ال�سباب امل�سلم وغريه، تكفل 

قل  ملا ين�رشه اأن يكون له وقعه على النفو�س ورمبا حتول اإىل برنامج حركة عند البع�س اأو على الأ

يح�سل الفعل على �رشعية ما حتى ولو من داخله لتربير حركته، وتبعا لذلك تخ�سع املواد املن�سورة 

عالمي يف مواجهة الت�ضدد الديني اخلطاب االإ
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ان�سبت  والتي  الروؤية،  لكنها مل حتجب  ال�رشامة،  من  بنوع  كبري وفق حمددات متتعت  لتدقيق  به 

و�سع، ولي�س اللهاث وراء املتابعة.  يف �رشورة الرتكيز على املعريف وقراءة احلدث يف �سياقاته الأ

زمتني الدامناركية والبابوية  ون�ستطيع اأن جنمل تلك املحددات التي و�سعها املوقع اأمامه يف معاجلته لالأ

تية: يف النقاط الآ

ميان الكامل اأن الختالف �سنة كونية، واأن اخلالق �سبحانه وتعاىل مل يخلقنا على منط واحد،  -  الإ

والف�سائيات،  النرتنت  ع�رش  ويف  بيننا،  موجودا  يكون  اأن  لبد  احلوار  فاإن  كذلك  ذلك  دام  وما 

فاإننا اأمام م�سكل كبري يتمثل يف اأن احلوار  ي�سبح منت�رشا ومتنوعا تدخل فيه عنا�رش عديدة وكبرية، 

اأو  متثل فيها غالبية الطوائف بن�سب خمتلفة، 
ُ
اأمام حوارات �سبه �سعبية  بل ن�سبح يف بع�س احلالت 

نرتنت الذي يتيح قدرا هائال من التفاعلية والتوا�سل  مر بالإ اأمام ف�سيف�ساء حوارية خا�سة اإذا تعلق الأ

وال�رشعة والقدرة على الت�سبيك، وهذا ما يجعل احلوار فري�سة وف�سيلة وم�سلحة وحاجة ملحة، اأي 

غاية واأداة، فما دام اخلالف موجودا لبد اأن يوجد احلوار.

اأو ل�سالح ثقافة ما على ح�ساب  طراف معينة  اأن التحيز يف هذه النزاعات لي�س لأ التاأكيد على   -

اأخرى واإمنا ملنظومة قيم، لي�ست قيما اإ�سالمية خا�سة بقدر ما هي قيم اإن�سانية م�سرتكة ومطلقة، مثل 

ر�س وغريها  ن�سان ون�رشة املظلومني وامل�ست�سعفني يف الأ احلرية والعدالة والدميقراطية وحقوق الإ

من القيم املطلقة.

- احلذر من اأن يتحول املوقع اإىل جيتو معلوماتي لطائفة اأو فكرة اأو روؤية، ومن ثم يكون املوقع 

يف تغطيته وفق منطق “اجليتو” م�رشحا للتع�سب والنغالق والتاأزم، بل يكون اأ�سبه مبحطة بنزين 

كرث �سجيجا . على والأ متد احلريق بالوقود، خا�سة واأن �سوت التع�سب دائما هو الأ

مثل:  عالمية،  الإ للعملية  خالقية  والأ املهنية  بالقواعد  اللتزام  من  مينع  ل  التحيز  اأن  اإدراك   -

توفري  العر�س/  يف  املراوغة  اأو  املبالغة  عدم  كاملة/  املعلومات  اإتاحة  خبار/  الأ يف  ال�سدق  حتري 

طراف مع اإعالن النحياز/ اللتزام باآداب املخالفة، وبالتايل ي�سبح »التحيز الواعي«  مربرات الأ

جمال للحركة اأكرث من كونه معوقا لها، وت�سبح املهنية واملو�سوعية هي ال�سقف الذي تتحرك حتته 

يديولوجي الذي ي�سبغ العامل والب�رش وفق النظارة التي يرتديها  العملية الت�سالية بعيدا عن ال�سقف الأ

ويقراأ بها احلدث.

- تبني نظرة مركبة غري �سطحية يف تناول ق�سايا حوار احل�سارات واأزماتها، بحيث ل يتحول 

احلوار اإىل معادلة �سفرية اأو معركة بني طرفني، بل تظل فيه التفا�سيل الدقيقة والتناق�سات الداخلية 

والتنوعات حا�رشة حتى ولو كان ذلك �سد احل�سد والتجيي�س الذي قد يدفع اأ�سحابه اإىل جتاوز الدقة، 

حداث يعطي تف�سريا  يديولوجية لالأ اأو مبعني اأكرث و�سوحا وقربا، املعروف اأن اللجوء اإىل القراءة الأ

القراءة  هذه  تتيح  عالمي  الإ املجال  ويف  احلدث،  فهم  يف  م�ستوياته  اأدنى  اإىل  املجهود  ويقلل  مب�سطا 

الدقيقة  القراءة  اأما  اجلماهري،  من  اأو�سع  قطاعات  مع  للتوا�سل  كبرية  فر�سة  املركبة  املب�سطة وغري 

م�ضطفى عا�ضور
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للحدث فتقراأه يف �سياقاته وماآلته وت�سابكه وتعقيداته ووفق خمتلف م�ستوياته، ول �سك اأن مثل هذه 

عالم التي تراهن عليها تقع يف ماأزق تقل�س من يتابعونها. القراءات ذات طبيعة نخبوية، وو�سيلة الإ

ين وال�سيا�سي، ولكن يفرت�س فيه اأن ينتج ويتطور وين�سج  نتاج الآ - اأن احلوار لي�س م�رشوطا بالإ

على امل�ستوى املعريف، فالظاهرة الثقافية قد يتاأخر اإنتاجها عن امل�ستوى ال�سيا�سي لكنها لبد اأن يكون لها 

تاأثرياتها، وهو ما يجب النتباه له، على قاعدة »اأن احلوار هو زراعة نخيل ولي�س زراعة جرجري« 

فغر�س احلوار لبد اأن يكون م�رشوطا باملعريف قبل ال�سيا�سي، واجلانب املعريف يحمل قدرا من التعقيد، 

عالم مع  بل اإنه يف بع�س احلالت يكون حممال بخربات تاريخية موؤملة قد تكون داخلة يف تعاطي الإ

زمات التي تاأخذ اأبعادا اأيديولوجية يف �سياقات ذات احتقان �سيا�سي  م�ساألة احلوار خا�سة يف فرتات الأ

زمة البابوية.  كبري؛ كالتي ن�ساأت فيها اأزمة الر�سوم الدامناركية والأ

تف�سري  اإيجاد  اإىل  اللجوء  بل  الق�سية،  لطرح  اأ�سا�سي  كمحدد  واخلرب  للحدث  ال�ست�سالم  عدم   -

�سا�س يف بناء النموذج  زمة وبناء روؤية للتعامل معها وما يرتبط بهذه الروؤية من تف�سيالت. فالأ لالأ

زمة مبا ي�سبقه من م�ساهد؛ وهو ما  دراكي املقرتب من املثالية هو حماولة قراءة تفا�سيل م�سهد الأ الإ

يوفر روؤية اأعمق واأ�سمل.

- اإدراك اأن احلوار يقوم بدور وقائي، ومن ثم فهو عملية يجب رعايتها، وتوفري القدر املالئم 

جناحها واإثمارها، وهو ما يجعل احلوار عملية م�ستمرة دائما. من الظروف لإ

لعملة  وجهني  يكونا  اأن  ي�سح  فال  واحلوار،  يديولوجيا  الأ بني  م�سافة  اإيجاد  ل�رشورة  النتباه   -

فاحلوار  بي،  اإحلاقه  اأو  فيه،  �رشطي  وحتقيق  خر  الآ اإلغاء  هدفه  لي�س  احلوار  اأن  واإدراك  واحدة، 

ت�سويره  وعدم  يديولوجيا  الأ �سغوط  من  ن�سبيا  احلوار  اإخراج  يتطلب  ما  مرفو�س،  اأمر  لغائي  الإ

وكاأنه �رشاع اأيديولوجي اأو معادلة �سفرية لبد اأن يفوز فيها اأحد الطرفني، واأن مكا�سبه لبد واأن 

خر والق�ساء عليه. خر، واأن �رشط وجودي لي�س معناه اإل اإلغاء الآ تكون على ح�ساب الآ

- حماولة التاأكيد على اأن احلوار ل يتم على م�ستوى واحد ولكنه حوار على م�ستويات وباآليات 

توقفت  اأو  تعرث  اإذا  اأحاديا  حوارا  ولي�س  ح�سارية  حوارات  اأمام  نكون  ثم  ومن  متعددة،  متنوعة 

نه اإذا اتكاأت  ن�سانية، واأن تنوع م�ستويات احلوار ت�سكل عملية ت�ساندية لبع�سها البع�س، لأ العالقات الإ

العالقات بني احل�سارات على م�سار واحد يف احلوار، فاإن عوامل النخر قد جتوف هذا العمود في�سقط 

اجلميع على اجلميع.

- حماولة �سحب النقا�س اإىل ق�سايا اأكرث ات�ساعا، والتاأكيد على اأن امل�سكالت موجودة على اجلانبني 

خرين،  �سالمي، ومن ثم ي�سبح حتقيق �رشوط احلوار داخلنا �رشورة ت�سبق احلوار مع الآ الغربي والإ

الذات �رشورة  من  فتفعيل احلوار مع  الذات،  يكون هناك حوار مع  اأن  قبل  فال حوار ح�ساري 

�رشورات احلوار احل�ساري.

- احلر�س على اأن تخرج دور العبادة وعلماء الدين ورجاله من اأن يكونوا هم منابر الكراهية، 

عالمي يف مواجهة الت�ضدد الديني اخلطاب االإ
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يديولوجيات واحتكارات املت�سددين  وزارعو احلقد، وم�سعلو الفنت، اأي اإخراج احلوار من �سيطرة الأ

ن�سانية الذي اأ�سار اإليه القراآن الكرمي “وما اأر�سلناك اإل رحمة للعاملني”. اإىل ف�ساء الإ

اإىل  توؤدي  املركز  اإىل  تنتقل  الت�سدد عندما  اأن قوى  املوقع  القائمني على  لدى  اإدراك  ثمة  - كان 

القيام بدور  املختلفة، واأنها ملقاة على اجلانبني، ومن ثم �رشورة  اإ�سعال احلرائق بني احل�سارات 

حموري لتعميق الفكر الو�سطي وممار�سته، وذلك من خالل تعزيز الو�سطية لدى الذات، وتعزيز 

خر، اأو مبعنى اآخر القيام بدورين من خالل حترك واحد وهما: اإدراك الو�سطية لدى الآ

يجعل  مبا  اجلمهور  لدى  و�سطي  وعي  �سناعة  مبعنى  و�سطية،  وممار�ستها  فكرها  اأجندة  توفري 

م�ساحة الوعي تنت�رش وتزداد.

�سالم اأو تخلق منظورا  خر هو “حماربة ال�سورة ال�سلبية التي يحاول البع�س ر�سمها عن الإ مر الآ الأ

�سالم، وبالتايل كانت  �سالم وامل�سلمني وكاأن فكر القاعدة والفكر التكفريي يعني تلقائيا الإ للنظر اإىل الإ

خر، وخلق جوانب من اللتقاء مع تيارات  الروؤية تعزيز الو�سطية والبحث عن الو�سطيني لدى الآ

وقوى غربية راف�سه للهيمنة وتنميط ال�سورة، مع حماولة تقلي�س م�ساحة اليمني على اجلانبني على 

اعتبار اأن وجود اليمني يقل�س م�ساحة احلوار .

فاخلطاب  والعتدال،  الو�سطية  لقوى  م�ساحة  اإعطاء  مقابل  يف  واليمني  الت�سدد  قوى  تهمي�س   -

طار  ن�سانية، ومن ثم قام املوقع يف هذا الإ الذي كان ير�سخه املوقع هو اأنه ل تعار�س بني الدين والإ

بدورين؛ وح�سب امل�سطلح ال�سويف “التخلية” اأي تخلية اخلطاب الذي يطرحه املوقع من اأي ت�سدد، 

والتحلية اأي �سحب النقا�س واجلدل يف اأزمة الر�سوم واأزمة البابا اإىل م�ساحات اأخرى للنقا�س بعيدا عن 

زمة لي�س مبنطق “تفريغ الغ�سب” ولكن مبنطق “تفعيل  اأجواء التاأزم والتوتر، اأي اأنه تعامل مع الأ

الغ�سب”.

امل�ضتوى الت�ضغيلي:

و�رشورته  احلوار  اأهمية  يف  املتمثلة  الروؤية  هذه  لت�سغيل  املوقع  يف  ما�سة  حاجة  هناك  كانت 

�سالمي، ولذا كان ثمة  وم�سلحيته، واإدراك مغبة النغالق احل�ساري والتاأزم بني الغرب والعامل الإ

عالمية التي  حتد حقيقي �سواء على امل�ستوى املهني يف ت�سغيل هذه الروؤية يف جمموعة من القوالب الإ

اأن اخلطاب الثوري  اأو على م�ستوى املناف�سة يف  التقليدية،  عالم  قد ل تكون مطروقة يف و�سائل الإ

والتهيجيي �سوف ي�سحب قطاعات جماهريية من املوقع ل�سالح اأطراف اأخرى، اأو حتى على م�ستوى 

قدرة العاملني يف املوقع على ال�ستباك مع هذه النوع من الق�سايا بعقلية جتمع بني روح الباحث وعقلية 

ال�سحفي.

زمتني توزعت اإىل ثالث اجتاهات )مع مرعاة اأنها كانت  ون�ستطيع اأن نقول اإن الجتاهات يف الأ

زمة الدمناركية( وهي: اأكرث و�سوحا يف الأ

م�ضطفى عا�ضور
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ول: ال�رشاخي ال�ستغاثي، وقد ظهر لدى بع�س م�سلمي الغرب الذين �سوروا ما  - الجتاه الأ

جرى على اأنه اأزمة كبرية، ووجد جتاوبا يف قطاعات من ال�سارع التي كانت يف حقيقتها تعاين من 

اأزمات حقيقية جتاه ما يجري يف فل�سطني والعراق. ومن ثم فهذا الجتاه تلب�ست/توحدت جزء من 

زمتني  تفاعالته مع الواقع املكلوم يف املنطقة، ويجب النتباه اإىل اأن احلكومات العربية وجدت يف الأ

�سالحية  نوعا من جتديد �رشعيتها وحماولة للت�سرت بورقة الدين لتغطية �سواءاتها، وتخفيف ال�سغوط الإ

التي كانت ت�رش عليها بع�س النخب ال�سيا�سية، ون�ستطيع اأن نقول بال مواربة اإن هذا التيار كان يحظى 

نظمة العربية، بل حظي بدعمها وتاأييدها، وهو ما األقى نوعا من العبء على اأي  بر�سا عدد من الأ

تيار ينادي بتعقيل الغ�سب وتر�سيده.

زار  الذي  خالد  عمرو  الداعية  يف  )ممثال  احلوار  تكثيف  اإىل  يدعو  اجتاه  وهو  الثاين:  الجتاه   -

الدامنارك واأجرى حوارا هناك -رغم اعرتا�س الكثري من العلماء وعلى راأ�سهم ال�سيخ القر�ساوي-( 

وكان يرى اأننا ل ن�ستطيع فعل اأي �سيء اإل احلوار بل واحلوار غري امل�رشوط، واأن قدرتنا على املقاطعة 

حمل �سك، وقدرتنا على الفعل رمبا غائبة، واأن اأي �سغط ل ميكن اأن يولد اأي نتيجة.

زمة، واأننا ن�ستطيع  - الجتاه الثالث: كان يرى �رشورة التعامل بنوع من العزة والكرامة مع الأ

�ساءة لبد األ تن�سينا التعامل مبنطق �رشعي واإ�سالمي واإن�ساين مع ما جرى،  اأن نفعل اإذا اأردنا، واأن الإ

واأن �سغط الواقع وحالة ال�سعف التي نعاين منها يجب األ تغطي على قدرتنا على الفعل، وهذا الجتاه 

تبناه ال�سيخ القر�ساوي، وهو اجتاه حاول املوقع ال�ستباك معه مع اإيجاد نوع من التمايز بني دور 

مع  يتعامل  فال�سيخ  زمتني،  الأ مع  مبهنية  املوقع  تعامل  وبني  القر�ساوي  ال�سيخ  يف  املتمثلة  املرجعية 

مة ون�ستطيع اأن نقول اإنه يحاول اأن يتمثل روحها، اأما املوقع فعلى م�ستوى الروؤية ل يختلف  عموم الأ

مع ال�سيخ بل يتبنى طرحه، لكن على م�ستوى الت�سغيل كان هناك جمال رحب للموقع للعمل والتوا�سل 

زمة من ف�ساء املواجهة  والتعامل بنوع من املهنية واحلرفية مع الق�سية، وحماولة �سحب الق�سية والأ

اإىل ف�ساء املناق�سة واحلوار.

على م�ضتوى الت�ضغيل كان البد من معرفة اأمرين مهمني:

اعتمد  )وهنا  الغ�سب  تدعيم احلوار وتر�سيد  �سبيل  املوقع يف  التي ميلكها  دوات  الأ ما هي  ول:  الأ

اأكرث  ف�ساءات  يف  زمة  الأ ومناق�سة  خبار،  الأ من  الواعي  والنتقاء  الفتوى،  منها  اآليات  عدة  املوقع 

زمة(. رحابة بعيدا عن �سغوط الأ

يحقق  مبا  دوات  الأ وتكييف  معها  للتعامل  اجلمهور  واأفكار  اجتاهات  معرفة  �رشورة  والثاين: 

الروؤية التي يتغياها املوقع، ولذا مت فتح بع�س �ساحات احلوار املق�سودة، واإتاحة الفر�سة للجماهري 

مثل  �سلوب الأ لتعرب عن راأيها، واإ�رشاكهم فيما يجب فعله والقيام به، واعتماد اآلية الت�سويت على الأ

الواجب فعله.

عالمي يف مواجهة الت�ضدد الديني اخلطاب االإ
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وكيفية  العقالين،  التحرك  على  النفعايل  الثوري  النرب  يعلو  األ  خطابه  يف  حري�سا  املوقع  كان 

زمتني دون الوقوع يف “فخ املغازلة” ودون “تفريغ الطاقة  تفعيل الطاقة واحلما�سة التي اأوجدتها الأ

الغ�سبية”، ولذا اأطلق املوقع م�رشوعات على امل�ستوى الدعوي والتزكوي لرتميم العالقة مع الذات، 

ويندرج �سمن الروؤية يف تفعيل الغ�سب ولي�س تفريغه، ومن ثم طرحت م�رشوعات، وفتحت �ساحات 

“مائة خطوة لن�رشة احلبيب” والتي كانت  قبيل:  املوقع واجلمهور من  للتفاعل بني  حوار، واأماكن 

�سالم بعدد من  ن�ساء مواقع تعريفية بالإ عالن عن مبادرة لإ مياين، والإ يف غالبيتها تتعلق باجلانب الإ

جنبية وهو م�رشوع “رحمة للعاملني” على اعتبار اأن جزءا من م�سكالت احلوار مع الغرب  اللغات الأ

ترجع اإىل غياب املعرفة التي اأوىل خطواتها التعارف، كما �رشع املوقع يف البحث عن اأ�سلوب عملي-

خر، وعدم ترك تعريف  من وجهة نظره- يف اإيجاد هذه املعرفة القائمة على ت�سحيح الذات لدى الآ

عالم املتحيز �سد  امل�سلمني،  الذات لجتاهات متطرفة �سواء على م�ستوى ال�ست�رشاق اأو م�ستوى الإ

�سالم يف خانة تنظيم القاعدة فقط. والذي يختزل امل�سلمني والإ

والع�سوائية  العنيفة  فعال  الأ ردود  �سيا�سة  عن  بعيدا  �سحبه  فتم  خر  بالآ املتعلق  الن�ساط  اأما   -

ول م�ستوى التعريف، والثاين م�ستوى  والغوغائية، وو�سعه يف �سياغة ح�سارية على م�ستويني الأ

املقاطعة  اأن  للحوار ومل تكن جمال مغلقا، مبعنى  املقاطعة كانت جمال مفتوحا  اأن  املقاطعة واحلقيقة 

كانت فاحتة للحوار فبع�س ال�رشكات الدامناركية اعتذرت فتم ا�ستثناءها من املقاطعة، ومل تعمم على 

املقاطعة م�ساحة من  اأعطت  يكن مو�سدا.. كذلك  للحوار ومل  الباب كان مواربا  اأن  اأي  الدولة  كل 

احرتام الذات للذات.. وو�سعت الذات اإىل حد ما على خطوات من الندية يف التفاعل وهو ما يكفل 

اإقامة حوار متوازن بدرجة ما ولي�س حوارا وفق منطق القوة وال�سطوة..

خبارية  - على امل�ستوى الت�سغيلي كان املوقع مدركا اأن اجلري وراء احلدث وحماولة التغطية الإ

فقط لبد اأن يغلق نوافذ احلوار واأن ي�سعر امل�سلمني بال�ستهداف خا�سة اأن بع�س القرارات كانت من 

وروبيني على امل�ستوى ال�سيا�سي غري جيدة، يف حني اأن  حتركات بع�س امل�سلمني يف ال�سارع  جانب الأ

عالم وال�سفارات ...اإلخ كل ذلك كان �سيغلق اأبواب احلوار ولذا كان املوقع وا�سعا يف  كحرق الأ

اأ�سهل �سيء الت�سدد والتطرف يف  اأن  “فقه املاآلت” اأي  اأن ن�سميه  ح�سبانه يف تلك التغطية ما ن�ستطيع 

�سعب اأن ت�ستح�رش اأثر ذلك على العالقات بني ال�رشق والغرب،  جواء لكن الأ املواقف وت�سخني الأ

وعلى العالقات بني امل�سلمني يف الغرب وجمتمعاتهم، بل على العالقات بني امل�سلمني وبني غري امل�سلمني 

الذين يقيمون بني ظهرانيهم.

عالمية املت�سابكة واملتداخلة لتعميق  دوات الإ -  كان لبد، واحلالة هذه، من اللجوء اإىل حزمة من الأ

هذا التوجه فمثال على م�ستوى الفتوى �سدرت عدة فتاوى ترف�س حرق ال�سفارات واللجوء اإىل العنف 

�ساءة والغ�سب، ون�ستطيع اأن ن�سري اإىل اأن تكنيك الفتوى يف تلك املرحلة تغري  للتعبري عن رف�س الإ

دلة ال�رشعية، ثم اخلتام  ليعلن عن املوقف من الق�سية بو�سوح عال ثم ج�سم الفتوى الذي ي�ستند اإىل الأ

م�ضطفى عا�ضور
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بالتاأكيد على املوقف مرة اأخرى بلغة اأ�سد و�سوحا واإ�رشارا، وميكن القول اإن “اآلية الفتوى” كانت 

مهمة للغاية يف كبح جماح الت�سدد والعنف على اعتبار اأن جزءا من حركة التهييج التي متت يف ال�سارع 

�سالمي كانت ت�ستند اإىل فتاوى معينة وروؤى دينية، ومن ثم لعبت جمموعة الفتاوى التي اأ�سدرها  الإ

امل�سلمني، والتاأكيد  جانب من غري  الأ تاأكيد حرمة واأمان  ناحية  بارزا من  زمتني دورا  الأ املوقع يف 

�سالم يرف�س ال�سب وال�سباب والتطاول على  على مواطنة غري امل�سلمني يف جمتمعاتنا، والتاأكيد اأن الإ

نبياء وغريهم، ويف ت�سوري اأن اآلية الفتوى ا�ستطاعت اأن تكون حجرا مانعا لل�سقوط يف منحدر  الأ

الت�سدد والقطيعة.

ثم  اإىل م�ساحة احلوار ومن  التعارف واملعرفة لبد واأن تقود  اأن م�ساحة  التاأكيد على  - حماولة 

م�ساحة الت�سامح، وكان الظن اأن خلق هذا ال�سعور لدى املحررين لبد اأن ينتقل اإىل اجلمهور، ومن 

�سكـوجـارد  “يعقوب  الدكتور  مثل  والدينماركيني  الغربيني  ال�سحفيني  من  عدد  مع  التوا�سل  مت  هنا 

بتـر�ســن”- مدير املعهـد الدامناركي امل�رشي للحوار الذي عقد حوارا مع ال�سحفيني يف املوقع اأكد فيه 

على اأن ما جرى ل يعرب عن الدامناركيني، كما اأن ثمة اتفاقا جرى حول م�ساألة احلرية وحرية التعبري، 

كما مت توفري فر�سة للتوا�سل مع الدكتور »جاكوب« يف حوار حي عرب النرتنت مع اجلمهور وكان 

حوارا مهما ومن يطالعه يلحظ حجم الهدوء فيه والرغبة يف التو�سل اإىل �سيغة للحوار وراأب ال�سدع 

الذي اأ�ساب العالقات بني اجلانبني.

زمة  ومن ناحية اأخرى �سافر عدد من ال�سحفيني والعاملني باملوقع اإىل الدامنارك لالقرتاب من الأ

للم�سلمني هناك،  اأيام واأجروا جمموعة من احلوارات والزيارات  اكت�سافها واأم�سوا عدة  وحماولة 

ويكفي اأن ا�ست�سهد باأنهم التقوا مع عدد من ال�سخ�سيات يف اجلالية امل�سلمة هناك واأو�سح اأحدهم وهو 

�سخ�سية كبرية لدى امل�سلمني يف الدامنارك اأنه ي�ستعني باملوقع لتح�سري خطبة اجلمعة، اأي اأن انتقال 

واإدراك  امل�سوؤولية  بنوع من  زمة  الأ مع  يتعامل  اأن  عليه  يفر�س  كان  الوعي  ملرحلة �سياغة  املوقع 

عالم خا�سة من له �سفة دينية ل يعمل من فراغ اأو يف فراغ. املاآلت والعواقب، واأن الإ

ن�ضاين: عالمي االإ العقبات التي واجهت املوقع يف تو�ضيع اخلطاب االإ

ن�ساين م�سكلة اجلمهور كان من اأهم العقبات التي واجهت املوقع يف تو�سيع م�ساحة اخلطاب الإ

اأمر  احت�ساديا.. وهو  تعبويا  مت�سددا،  املوقع خطابا  ليطرح  ثمة �سغطا من اجلمهور  كان  حيث 

اأكرث  موقفا  املوقع  يتبنى  لكي  الزوار  م�ساركات  اأو  املوقع  يفتحها  التي  احلوار  �ساحات  يف  مالحظ 

ت�سددا، كما كانت هناك حملة على اخلطاب الذي يطرحه املوقع حول فكرة الغ�سب الر�سيد، وفكرة 

نرتنت للتعبري عن الغ�سب اأو فكرة املقاطعة، ويكفي قراءة عناوين بع�س املداخالت  اأن ن�ستخدم الإ

و�ساحات احلوار لنعرف جانبا من الرف�س ملا كان يطرحه املوقع.

ول �سك اأن جمهور النرتنت يتميز بعدة خ�سائ�س، منها القدرة العالية واخلرافية على الت�سفح 

عالمي يف مواجهة الت�ضدد الديني اخلطاب االإ
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والنتقال من موقع اإىل اآخر، كما اأنه جمهور انتقائي يبحث اأو يزور املواقع التي يريد ويرغب، ومن 

ثم فهو يتمتع بحرية كبرية، ول �سك اأن اأي موقع ل يقدم له ما يريد اأو ما يفيد فلن ي�ستمر فيه ولن يكلفه 

ذلك �سوى �سغطة من املاو�س، وبالتايل ت�سبح املحافظة على اجلمهور املت�سفح عملية معقدة للغاية، 

وهنا نالحظ �سغط الواقع على اجلمهور الذي يريد اأن ي�سمع خطابا مت�سددا يقوي الهوية يف مواجهة 

املت�سدد  بخطابها  املوقع  ت�سحب جزءا من جمهور  اأن  ا�ستطاعت  املواقع  بع�س  اأن  خر..ونالحظ  الآ

التعبوي فيما اأ�رش املوقع على موقفه يف هذه امل�ساألة ..على الحتفاظ بخطابه الو�سطي.

اإن اخلطاب الذي طرحه املوقع اإىل حد ما كان ي�سري على خالف التيار املوجود  خال�سة القول 

اأو مع حركة  وحتى الر�سمي، اأي اأن جزءا مما عر�سه املوقع كان غري متناغم مع حركة ال�سارع 

�سالمية كانت راغبة يف ا�ستثمار احلدث ل�ساحلها.  ال�سلطة، فالدولة العربية والإ

وهو ما اأكده يف بيان �سدق عليه وزراء خارجية دول املنظمة الـ57 الثالثاء 26-9-2006 وجاء 

�سالمية تعتقد اأنه من الالئق بالن�سبة للفاتيكان اأن يقوم ب�سحب اأو تعديل البيان املذكور  فيه: “الدول الإ

�سالمية”. اإظهارا للروح ال�سحيحة للم�سيحية يف التعامل مع الق�سايا الإ

م�ضطفى عا�ضور
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رجب سعد طه*

 * منسق ورشة عمل »حرية الرأي والتعبير عبر الثقافات«- القاهرة 7-8 ديسمبر 2006 .

رؤيـــة

اإ�ضكالية حرية الراأي والتعبر 

فى جمتمعات خمتلفة

جمتمعاته  بني  الثقافية  زمات  الأ مدمًنا  بات  العامل  كاأمنا 

زفري  اإزاء  بالده�سة  لل�سعور  جماًل  هنالك  يعد  فلم  املختلفة. 

املندلعة  احلرائق  واأدخنة  املظاهرات،  يف  الغا�سبة  اجلماهري 

اأ�سبحت من عادة  ال�سفارات، كما  العبادات ومقار  يف دور 

اجلميع متابعة اأخبار �سفك الدماء و�سور ال�سحايا خالل جل�سات ال�سمر اأمام التلفاز. يبدو اأن مثل هذه 

رهاب واختالل موازين القوى،  خرى، كالفقر والإ زمات قد ان�سمت اإىل باقة م�سكالتنا املزمنة الأ الأ

لة لها!. كعن�رش جديد ورمبا كمح�سِّ

ودائما ما توّجه اأ�سابع التهام اإىل تعبري فج عن الراأي، ودوًما يكون املقد�س ال�سحية، وكثرًيا ما 

زمة بني �سمال وجنوب املتو�سط، وغالًبا ما يكون امل�سلمني هم اأ�سحاب �رشادق العزاء.  حتتدم الأ

زمات  الأ ما، هو �رش �سناعة  التي و�سعتها جمتمعات  للحدود  والتعبري  الراأي  اإّن جتاوز حرية 

�سود، ومو�سع احلرية، وحمل اجلدل الذي  بي�س من اخليط الأ الثقافية التي مل يتبنّي فيها بعد اخليط الأ

ل يوجد ما يب�رشِّ بقرب احل�سول على نتيجة له، يتوافق عليها املتنابذون الذين قرروا – فيما يبدو – األ 

حد!. ي�سبح اختالفهم رحمة لأ

برنامج حرية الراأي والتعبر عرب الثقافات:

ولكن هذا ل يقف حائاًل دون وجود من يحمل على عاتقه مهمة راأب ال�سدع، وردم الفجوة، بني 

املجتمعات املختلفة بح�ساراتها املتمايزة، وتبادل املعرفة فيما بني الثقافات. فعلى �سوء اأزمة الر�سوم 

ميان باأهمية احلوار بني �سفتي املتو�سط، و�رشورة  الكارتونية الدامناركية وتداعياتها، ومن منطلق الإ
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العمل على اإذابة اجلليد بني الطرفني، اأتت فكرة برنامج حرية الراأي والتعبري عرب الثقافات، والذي 

القاهرة  مركز  من  مببادرة  والدولية،  العربية  املنظمات  من  عدد  بني  م�سرتك  تعاون  ثمرة  كان 

ال�سبكة  عالم الدويل بالدامنارك، وبالتن�سيق مع  ن�سان، وبالتعاون مع معهد الإ لدرا�سات حقوق الإ

لدرا�سات  دم�سق  ومركز  ن�سان،  الإ حلقوق  املغربية  واملنظمة  ن�سان،  الإ حلقوق  ورومتو�سطية  الأ

ن�سان، ومنظمة املادة 19. حقوق الإ

وىل: كوبنهاجن املحطة االأ

خالل فعاليات الربنامج عقدت ور�سة عمل اأوىل بالعا�سمة الدامناركية كوبنهاجن يف الفرتة من 1 

ت خلفياتهم  – 5 نوفمرب 2006. وقد تنوعت جن�سيات امل�ساركني بني �رشقية عربية وغربية، كما اأثرَّ
الثقافية والفكرية املتعددة على روؤاهم حول حرية التعبري، كيف تكون، وهل من حدود ينبغي اللتزام 

املواثيق  يف  والتعبري  الراأي  حرية  موقع  وما  حدود؟  بال  مطلقة  اأنها  اأم  راء؟  الآ عن  التعبري  عند  بها 

�ست  ن�سان؟ وهل يتم تطبيق هذه املواثيق مبثالية يف املجتمعات الغربية؟ اأم اأنها تعرَّ الدولية حلقوق الإ

�سالمية والغربية على قيم اإن�سانية  �س مبادئها للتحريف؟! وهل ميكن اأن تتفق الثقافتني الإ لتاأويل ما يعرِّ

يتم على اأ�سا�سها و�سع معايري قانونية حلرية التعبري؟.

اجتمع امل�ساركون يف كوبنهاجن مع م�سئولني يف عدد من ال�سحف الدامناركية، وم�سئولني مبنظمة 

فعاليات  �سهدت  كما  ال�سكندنايف،  �سالمي  الإ الوقف  ومدير  بالدامنارك،  الدميقراطيني  �سالميني  الإ

عدد  مع  لقاءات  بعقد  قامت  والدامناركيني،  امل�رشيني  ال�سحفيني  من  عمل،  فرق  ت�سكيل  الربنامج 

من امل�سئولني الدامناركيني وال�سحفيني ون�سطاء املجتمع املدين الدامناركي، واملواطنني الدامناركيني، 

وعدد من اجلاليات امل�سلمة يف الدامنارك. 

الربنامج �سعى ل�ستهداف عدد خمتلف من الفئات، وخا�سة ال�سحفيني ال�سباب من م�رش، الذين 

تبادلوا الروؤى واخلربات مع نظرائهم الدامناركيني، وتعاونوا يف كتابة عدد من املقالت عن حرية 

الراأي والتعبري، حظيت بالن�رش يف بع�س ال�سحف الدامناركية، ويعد هذا من اأهم اخلطوات التي جنح 

العلمية  ال�سبل  فيها الربنامج. كما �سهدت فعاليات الربنامج عقد ور�سة عمل، ناق�س فيها امل�ساركون 

املختلفة لتعزيز التفاهم واحلوار عرب وبني الثقافات. كما �ساركت جمموعة من ال�سحفيني امل�رشيني 

اأو�ساع  لتناول  جل�ساته  اإحدى  والذي خ�س�ست  بالدامنارك،  ال�سحفيني  ال�سنوي لحتاد  املوؤمتر  يف 

ال�سحافة العربية.

دوافع ن�ضر الر�ضوم الكارتونية

يف لقاء مع �سحيفة بوليتكن الدامناركية اليومية، اأ�سار رئي�س حتريرها اإىل اأن الهدف الرئي�س وراء 

اإ�ضكالية حرية الراأي والتعبر يف جمتمعات خمتلفة



���

العدد 44رواق عربي

التفكري يف ن�رش الر�سوم، لدى جريدة يولندز بو�سطن، كان توجيه ر�سالة اإىل امل�سلمني الدامناركيني 

الراف�سني لالندماج يف املجتمع الدامناركي، حيث يتزايد اخلوف لدى الدامناركيني والغرب ب�سكل 

عام، اإزاء تغري الطبيعة ال�سكانية واخلريطة والثقافية والجتماعية يف بلدانهم، ب�سبب احل�سور املتنامي 

�سالمية، ورف�س الكثريين من اأبنائها لالندماج يف املجتمعات الغربية على  ب�سكل لفت، للجاليات الإ

اأ�سا�س املواطنة.

ول: اأن موقف جريدته يتمّثل يف رف�س امل�سا�س بحرية  اأّكد رئي�س التحرير على اأمرين؛ الأ وقد 

امل�ساحبة  التحريرية  الر�سوم واملادة  تلك  الوقت تختلف مع م�سمون  نف�س  اأنها يف  التعبري، والثاين: 

لها.

�ضويل يف الدامنارك! تطور اخلطاب االأ

التقى امل�ساركون مع ال�سيد اأحمد اأبو لنب، مدير الوقف ال�سكندنايف يف كوبنهاجن، والذي حر�س 

�سالم اأفواًجا، اإذ اعتربها  وروبيني يدخلون الإ على نفي الوهم الذي ي�ساع يف العامل العربي، عن اأن الأ

�سالم ب�سكل عام يف اأوروبا، خا�سة يف  مغالطة ل تتفق مع الواقع، حيث يوجد نفور متزايد من الإ

الدول ال�سكندنافية.

واإدراكه، حول  ا يف وعيه  تغرّيً يعك�س  لنب،  اأبو  مهما على خطاب  تطوًرا  احل�سور  كما ر�سد 

بدا  اإذ  اإعالميًّا،  طرحها  من  وبالهدف  الكارتونية،  الر�سوم  ن�رش  اأزمة  مع  للتعامل  املنا�سبة  الطريقة 

اختالف مذاهبهم  نهم على  قليات، لأ الأ بفقه  ال�ستعانة  ث عن �رشورة  واقعًيا يف خطابه، حني حتدَّ

�سلية اأن تقوم به،  م يف اأوطانهم الأ واجتاهاتهم الفكرية، غري مكلفني بفعل ما مل ت�ستطع جماعاتهم الأ

وهو اإن�ساء »خالفة اإ�سالمية«، فما بالك وهم بالدامنارك!!.

ا اإ�ضالميون نعم, ودميقراطيون اأي�ضً

اأحد  ح  و�سَّ وقد  الدميقراطيني،  �سالميني  الإ موؤ�س�سة  بالدامنارك  تاأ�س�ست  الر�سوم  اأزمة  عقب 

يقر  الذي  الدميقراطي  امل�سلم  �سوت  عن  ليعربِّ  جاء  التاأ�سي�س  اأن  امل�ساركني،  مع  لقاء  يف  موؤ�س�سيها 

ا ليقّدم بدياًل  بالد�ستور الدامناركي، وي�سعى للم�ساركة يف املجتمع على اأ�سا�س املواطنة، كما جاء اأي�سً

عن ال�سوت الراديكايل الذي كان يقّدم باعتباره ممثاًل وحيًدا عن امل�سلمني يف الدامنارك. واملنظمة 

تعلن اأنها موؤ�س�سة علمانية يف جمتمع علماين، تقر باأن الدين عالقة �سخ�سية بني العبد والرب، و�رشط 

املذهبية والعرقية،  الختالفات  الدخول يف  م�سلًما فح�سب، دون  املرء  يكون  اأن  �سا�سي  الأ الع�سوية 

ا: ومن ال�رشوط اأي�سً

احلقوق  فيه  تتحدد  الذي  طار  الإ هو  الدامناركي  والد�ستور  الدامناركية  املواطنة  اعتبار   -

رجب �ضعد طه



رواق عربي

���

العدد 44

والواجبات.

ن�سان واحلق يف امل�ساواة. - احلفاظ على حرية التعبري وحقوق الإ

- اأن 50% من جمل�س اإدارة املنظمة ينبغي اأن يكونوا من الن�ساء.

عدام. - اأنهم �سد عقوبة الإ

ا�ضتطالع للراأي: الدامنارك العدو رقم  2!

هيئة  رئي�س  ا  اأي�سً اللقاء  ح�رش  وقد  بالدامنارك،  امل�رشية  ال�سفرية  للقاء  دعوة  امل�ساركون  تلقى 

تركتها  التي  ال�سلبية  ثار  لالآ احلوار  ق  وتطرَّ للدامنارك.  عمل  زيارة  يف  كان  الذي  ال�سياحة  تن�سيط 

اأزمة الر�سوم على حركة ال�سياحة يف م�رش، كما نوق�ست نتائج ا�ستطالع الراأي ال�سادر عن جمل�س 

الوزراء، حول الدول ال�سديقة والدول املعادية مل�رش؟ اإذ اأ�سفر ال�ستطالع عن و�سع الدامنارك يف 

طار  املرتبة الثانية يف قائمة الدول املعادية مل�رش، بعد اإ�رشائيل وقبل بريطانيا واأمريكا. ويف هذا الإ

اعترب اأغلب احل�سور اأن طريقة اإجراء ال�ستطالع مل تكن من�سبطة علمًيا، ف�ساًل عن اأن اإعالن نتائجه 

زمة الر�سوم على كافة  ثار ال�سلبية لأ ا كانت له اآثاره امل�ساعفة على اجلهود التي تبذل لتجاوز الآ اإعالميًّ

مر الذي يحيط هذا ال�ستطالع بالكثري من عالمات ال�ستفهام. امل�ستويات، الأ

ا�ضتفادة من اأزمة الر�ضوم

ب�سهاداتهم  ال�سحفيون  اأدىل  العمل،  ور�سة  خالل  امل�ساركني  بني  واملداولت  النقا�سات  خالل 

اأ�سلوب  اأن  منهم  عدد  لحظ  وقد  والدامناركيني.  امل�رشيني  من  لت  �ُسكِّ التي  العمل  فرق  نتائج  عن 

زمة بداأت يف النح�سار، فالطرفني،  التعامل مع ق�سية فيديو �سباب حزب ال�سعب، تك�سف عن اأن الأ

ا. فها هو رئي�س الوزراء الدامناركي يبادر بالتربوؤ  �سالمي والدامناركي، قد تعلموا الدر�س جيدًّ الإ

فئة  فيديو �سنعته  اإنه  الدامناركي ول حكومته،  املجتمع  باأنه ل يعرّب عن  الفيديو، وم�رّشًحا  من هذا 

�سالمي فقد �سعر باأن هناك من يحاول ا�ستفزازه للوقوع يف الفخ، كي  �سيئة وم�سينة. اأما اجلانب الإ

املعتادين  والتدمري  احلرق  يف  دورها  املتطرفة  العنا�رش  توؤدي  باأن  ت�سمح  انفعالية،  بت�رشفات  ياأتي 

م  �سالمي حليًفا ا�سكندنافيًّا طاملا دعَّ �سالم، وتزيد الفجوة مع الغرب، ويخ�رش العامل الإ لت�سويه �سورة الإ

الق�سية الفل�سطينية ب�ستى اأنواع الدعم.

قواعد املهنة هي الفي�ضل!

ا من منطلق اللتزام بقواعد مهنة ال�سحافة،  اتفق اأع�ساء اإحدى الفرق ال�سحفية، على العمل �سويًّ

اأن يتم عر�س احلقائق  اأي مو�سوع يفر�س  اأن عر�س وجهات نظر خمتلفة يف  والتي على راأ�سها 

اإ�ضكالية حرية الراأي والتعبر يف جمتمعات خمتلفة
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اأعادوا  اأنهما  اإىل العديد من نقاط التفاق عندما قاما بذلك، حتى  ال  ا، ومبو�سوعية. وقد تو�سَّ اأي�سً

زمة ت�سمى ح�سبما هو �سائع بالدامنارك بـ »اأزمة  زمة وفق معطيات مو�سوعية، فقد كانت الأ ت�سمية الأ

وفق هي »اأزمة الر�سوم«،  ن لي�سعل اأي اأزمة، فاإن الت�سمية الأ ن النبي حممد لي�س بيننا الآ حممد«، ولأ

زمة بدل من ا�سم الر�سول جمردا. ت و�سنعت الأ حيث اإن الر�سوم هي من فجرَّ

ومن ناحية اأخرى، فاإن التزام املهنية عند البحث يف اأ�سباب عدم وجود م�سجد كبري يف الدامنارك، 

احلكومة  تخ�س  �سيا�سية  لعتبارات  اأو  قانونية،  �سباب  لأ يعود  ل  ذلك  اأن  اإىل  التو�سل  اإىل  اأدي  قد 

الدامناركية، واإمنا يكمن ال�سبب يف عدم اتفاق اجلالية امل�سلمة على راأي موحد يف تلك امل�ساألة، �سواء 

املذاهب  م�ستوى  على  ت�ستت  من  اجلالية  تعانيه  ملا  نظًرا  البناء؛  متويل  توفري  يف  اأو  امل�سجد  �سكل  يف 

ثنيات. والإ

حدود حرية التعبر يف اأزمة الر�ضوم

ق  تطرَّ بحثية  ورقة  ن�سان،  الإ حقوق  لدرا�سات  دم�سق  مركز  مدير  زيادة،  ر�سوان  د.  قّدم 

اأو بالقانون  فيها لعدد من النظريات التي ناق�ست حرية التعبري وحدودها �سواء يف املعاهدات الدولية 

تتغري  التعبري  اأن حرية  الدميقراطية، وكا�سفا عن  ملفهوم  التاريخي  بالتطور  ذلك  رابًطا  مريكي،  الأ

حول  والتنفيذية(  والق�سائية  )الت�رشيعية  الثالث  ال�سلطات  بني  القائم  ال�رشاع  نتائج  بتغري  حدودها 

�ساءة،  ت�سوراتها حلرية التعبري. وتنتهي الورقة اإىل اأن ن�رش الر�سوم كان نوًعا من التحري�س على الإ

املجتمع.  اأقلية داخل  للتحري�س على  يوؤخذ كذريعة  األ  الراأي والتعبري يجب  الدفاع عن حرية  واأن 

عالم. وقد  قلية ذاتها ل ت�سعر اأنها ممثلة داخل موؤ�س�سات املجتمع املختلفة وبخا�سة يف الإ خا�سة واأن الأ

م اأف�سل  كرثية، يقدِّ قلية يف التعبري عن وجهة نظرها يف مواجهة رغبات الأ اأكد على اأن حماية حق الأ

�سمان حلريات الراأي والتعبري.

لل�سحفيني والكتاب، وجهة  الدولية  للرابطة  الدامناركي  الفرع  م كليو�س روث�سينت، من  قدَّ وقد 

طراف التي ت�رشرت ب�سبب اإ�ساءة ا�ستخدام حرية  نظر موؤيدة ملا طرحه زيادة، مطالًبا بعدم منع الأ

اإف�ساح املجال لل�سحفيني  اأن  التعبري، من حقها يف ممار�سة حرية التعبري للدفاع عن نف�سها. وموؤكًدا 

وا عن اآرائهم كيفما �ساءوا، ل يعني اأن على املجتمع املوافقة على ما يطرحوه. ليكتبوا ويعربِّ

ديان تقّيد حرية التعبر قوانني ازدراء االأ

كانت هناك ورقة بحثية اأخرى قدمتها �سارة ري�ساين، من منظمة املادة 19، حيث تطرح وجهة 

�سباب التي  ديان من الأ نظر املنظمة يف اأزمة الر�سوم، م�سرية اإىل اأن املنظمة تعترب قوانني ازدراء الأ

نها ت�ستخدم من ِقَبل رجال الدين ب�سكل مو�سع، وت�ستغل يف غري حملها. وترى  تكبِّل حرية التعبري، لأ
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زمات املتعلقة  ديان، هو احلل الناجع لكثري من الأ املنظمة اأن احلوار، ولي�س قانون منع ازدراء الأ

ديان قد يتعار�س مع احلق يف العتقاد ذاته، باعتبار اأن عدم  ديان، واأن قانون منع ازدراء الأ بالأ

خر عند البع�س.  ديان يعد معتقًدا هو الآ اللتزام باحرتام الأ

بداعية من  كادميية والفنية والإ كما اأ�سارت الورقة اإىل ما ميكن ا�ست�سعاره من قلق على احلريات الأ

ديان. وقد حر�ست الورقة على اأن تفّرق بني رف�سها لقوانني  اء ا�ستخدام قوانني منع ازدراء الأ جرَّ

ديان ك�سبب تقّيد من اأجله حرية التعبري، وبني ما ي�سمى باحل�س على الكراهية الذي  منع ازدراء الأ

قليات  اأجله حرية التعبري؛ مما ي�ساعد على �سون احلق يف امل�ساواة، وحماية الأ تقبله ك�سبب تقّيد من 

من املمار�سات العن�رشية. ف�ساًل عن اأن احل�س على الكراهية ُيعد معياًرا وا�سًحا وملمو�ًسا، بخالف 

�ساءة اأو الزدراء، الذي يت�سم بكونه ف�سفا�س وميكن تاأويله باأ�سكال متباينة ومتعددة.  مفهوم الإ

املحطة الثانية: القاهرة

كان امل�ساركون على موعد يف ال�سهر التايل، مع ثاين حمطات الربنامج، والتي عقدت بالعا�سمة 

عالميني والفنانني  امل�رشية، القاهرة، يف الفرتة من 6 – 8 دي�سمرب 2006. وذلك مب�ساركة عدد من الإ

كادمييني، من م�رش ولبنان و�سوريا واملغرب وفرن�سا والدامنارك. دباء واحلقوقيني والأ والأ

العرب  امل�ساركني  من  لوفد  دي�سمرب،   6 ن�سان، يف  الإ لدرا�سات حقوق  القاهرة  م مركز  نظَّ وقد 

فتاء امل�رشية، وكني�سة ماري  والدامناركيني، برناجًما للزيارات، �سم لقاءات مع م�سئولني يف دار الإ

راء  جرج�س، ونقابة ال�سحفيني، و�سحيفة امل�رشي اليوم امل�ستقلة اخلا�سة؛ وذلك لتبادل اخلربات والآ

حول املعوقات التي جتابه حرية الراأي والتعبري يف م�رش.

فتاء امل�ضرية دار االإ

فتاء  الإ بدار  التدريب  اإدارة  ومدير  الفتوى  اأمني  الورداين،  عمرو  الدكتور  مع  الوفد  اجتمع 

ز احلوار الذي دار بينه وبني اأع�ساء الوفد على م�ساألة الر�سوم الدامناركية امل�سيئة  امل�رشية، وقد تركَّ

الراأي  ما بني حرية  التفرقة  ينبغي  اأنه  الورداين على  د  اأكَّ فتاء منها. وقد  الإ دار  للر�سول، وموقف 

اأنه ل بد من  الدين، لكنه يرى  اإكراه يف  ن�سان له حق اختيار عقيدته، فال  التعبري، فالإ وبني حرية 

راء واأل يتناول هذا التعبري  ن�سان وحقوقه وحقوق الله عند التعبري عن املعتقدات والآ مراعاة كرامة الإ

قيود على حرية  – يف حال وجود  تتعلَّق  اإ�سكالية  اإىل  ق احلوار  ب�سوء. وقد تطرَّ خرين  الآ معتقدات 

خرين، وقد اأجاب الورداين باأنه اإن كان من املتعذر  التعبري – بكيفية حتديد وقيا�س ما ي�سيء اإىل الآ

خرين، م�سرًيا اإىل اأن الر�سوم  قل نطالبهم باحرتام معتقدات الآ اأن ُتلِزم النا�س مبا يقولونه، فعلى الأ

قد �سببت اآلًما للم�سلمني، الذين مينعهم قراآنهم من �سب النا�س حتى اإن كانوا من الكافرين، وقد بنّي 
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طالع على ثقافتهم، واأن املّطلعون  خرين لن يتاأتى اإل من خالل الإ الورداين اأن معرفة ما ي�سيئ اإىل الآ

�ساءة التي  ن رئي�س يف حياة امل�سلمني، واأن الإ يف الغرب على ثقافة امل�سلمني، يدركون اأن الدين مكوِّ

توجه لدينهم ورموزه يعتربونها اإ�ساءة موجهة لهم.

نقابة ال�ضحفيني

�ستاذ يحيى قال�س ع�سوي  �ستاذ اإبراهيم من�سور والأ كان يف ا�ستقبال الوفد يف نقابة ال�سحفيني الأ

ال�سحافة يف م�رش، وبخا�سة  تواجه حرية  التي  امل�ساكل واملعوقات  النقابة، وتناول احلوار  جمل�س 

فيما يتعلَّق بحب�س ال�سحفيني، وكيفية مواجهة النقابة لهذه امل�سكالت، ودورها يف تعزيز حرية الراأي 

والتعبري. اأ�سار من�سور اإىل اأن الن�سال م�ستمر داخل النقابة، ومنذ عدة اأجيال، �سد حب�س ال�سحفيني؛ 

فالنقابة تقوم باإعداد قانون يتم التفاو�س عليه مع احلكومة ملنع احلب�س، كما �سبق منذ فرتة ق�سرية اأن 

كافح ال�سحفيون �سد قانون و�سعته احلكومة قد يت�سبب يف حب�س ال�سحفيني، وقال اإن النقابة ت�ستفيد 

من وجود 6 من اأع�سائها يف الربملان، متار�س من خاللهم ال�سغط على احلكومة، واأ�ساف اأنه يف 

اجلمهورية  رئي�س  وعد  رغم   – ال�سحفيني  حب�س  يوؤيد  الذي  احلكومة  قانون  �سد  ال�سحفيني  معركة 

باإلغاء احلب�س – قد قامت 25 �سحيفة بالحتجاب احتجاًجا على القانون، هذا يف وقت ينتظر فيه عدد 

من روؤ�ساء التحرير وال�سحفيني �سدور اأحكام يف ق�سايا رفعت �سدهم بتهمة اإهانة رئي�س اجلمهورية. 

خرية، م�سرًيا اإىل اأن اجلراأة  ق احلديث اإىل احلراك ال�سيا�سي الذي ت�سهده م�رش يف ال�سنوات الأ تطرَّ

التي تبديها بع�س ال�سحف اخلا�سة يف تناولها للمو�سوعات ال�سيا�سية، تاأتي من خالل اإميان قطاع من 

ال�سحفيني باأن احلرية لن ينتظروها كمنحة من احلكومة، واإمنا عليهم انتزاعها. 

كني�ضة ماري جرج�س

زل  نبا مرق�س، اأ�سقف �سربا اخليمة، حديثه باإي�ساح اأن ال�سعب امل�رشي قد اعتاد من قدمي الأ بداأ الأ

العرق  النظر عن  يعي�سون يف وفاق، بغ�س  اأن امل�رشيني  د  اأكَّ الدين واحرتام رجاله، كما  على حب 

�س للنقد يف بع�س اجلرائد، وهذا  ن يف حرية كبرية؛ فالرئي�س يتعرَّ والدين واللغة، واأن م�رش حتيا الآ

نبا مرق�س اأن الد�ستور امل�رشي يكفل حرية ممار�سة  مر كان مفتقًدا يف العهود ال�سابقة. واأ�ساف الأ الأ

اأنه توجد بع�س  اإىل  اأ�سار  ال�سعائر الدينية، ول توجد يف ذلك تفرقة ما بني امل�سلمني وامل�سيحيني، لكنه 

امل�سكالت تتعلق ببناء دور العبادة، ثم نبَّه اإىل وجود مفارقة فيما يتعلق باحلرية الدينية، حيث اإنه من حق 

�سالم، لكن لي�س من حقه اأن يعود مرة اأخرى للم�سيحية اإن تبنيَّ له خطاأ اختياره،  امل�سيحي اأن يعتنق الإ

�سالمية  كما اأن با�ستطاعة امل�سلم الزواج مب�سيحية يف حني ل ي�ستطيع امل�سيحي الزواج مب�سلمة، فال�رشيعة الإ

متنع هذا، واإن حدث مثل هذا الزواج بني م�سيحي وم�سلمة فاإنه ل يتم العرتاف به.
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ثم  جذورها.  من  اأ�سبابها  وانتفاء  حلها  وميكن  قليلة،  الدين  ب�سبب  تثار  التي  امل�ساكل  اأن  د  اأكَّ كما 

نبا  انتقل احلديث اإىل موقف الكني�سة من الر�سوم الدامناركية التي اأ�ساءت لر�سول امل�سلمني، فاأو�سح الأ

فعال مت�سمة باملنطق  ي دين، مطالًبا ب�رشورة اأن تكون ردود الأ �ساءة لأ مرق�س اأنه يرف�س متاًما الإ

نبا مرق�س عن  طار اأعلن الأ �ساءة، ويف هذا الإ والعقالنية، ومراعاة ال�سياق الثقايف الذي متت فيه الإ

�ساءة الرموز الدينية. تاأييده لفر�س عقوبة قانونية �سد من يتناول بالإ

�ضحيفة امل�ضري اليوم

�ستاذ حممد �سمري، مدير حترير �سحيفة امل�رشي اليوم، حول  دار احلوار بني اأع�ساء الوفد والأ

الدولة يف م�رش، من خالل احلديث عن  امل�ستقلة عن �سيطرة  ال�سحف  التي تواجه  امل�سكالت  طبيعة 

جتربة امل�رشي اليوم، واأو�سح اأن ال�سحيفة تتخذ من املنهج الليربايل اإطاًرا ير�سم �سيا�ستها يف الن�رش؛ 

تقدمي  اإىل  ت�سعى  اأنها  كما  والليرباليني،  والي�ساريني  والقوميني  �سالميني  الإ اجلميع،  اآراء  تن�رش  فهي 

�سحافة مو�سوعية تهتم بن�رش احلدث كما هو، دون انحياز لطرف اأو حتّيز �سد طرف اآخر، وهذا 

نباء العاملية،  زمة الر�سوم الدامناركية، حيث اعتمدت على ما بثته وكالت الأ ما ظهر يف تغطيتها لأ

وقامت باإر�سال اأحد �سحفييها اإىل الدامنارك للتحقيق يف املو�سوع.

�س ل�سغوط من ِقَبل احلكومة، اأجاب �سمري باأنهم يف ال�سحيفة مل   وفيما اإذا كانت ال�سحيفة قد تتعرَّ

ن على اأدلة مادية ي�ستطيعون احلديث عن م�سكالتهم ا�ستناًدا اإليها، وذكر اأن ال�سحيفة  يعرثوا حتى الآ

هرام، اململوكة للدولة،  قد لحظت اأن هناك م�سكالت تتعلَّق بالتوزيع، الذي ت�سيطر عليه موؤ�س�سة الأ

هرام، على �سفحات امل�رشي اليوم، وقد زالت  مما دفعهم يف ال�سحيفة اإىل توجيه ر�سالة مبا�رشة لالأ

اآثار امل�سكلة، ومل تتكرر من حينها!.

ا�ستماع  جل�سات  مبثابة  بدت  عمل  ور�سة  يف  امل�ساركون  اجتمع  دي�سمرب،   8 و   7 يومي  وخالل 

وراق البحثية،  مت جمموعة من الأ لة، لعدد من �سحايا حرية الراأي والتعبري يف م�رش، وقد قدِّ مطوَّ

راء التي وردت بها. زت النقا�سات حول مو�سوعاتها، والآ التي تركَّ

زمة الر�ضوم غياب املهنية يف تغطية ال�ضحافة الأ

لها  الر�سوم، حيث وجهت  زمة  تغطيتها لأ امل�رشية، يف  ال�سحافة  اأداء  تقييم  اإىل  النقا�س  تطرق 

اتهامات باأنها قامت با�ستعارة ذات املنهج الذي اتخذته �سحيفة يولندز بو�سنت، واإن اختلفت اأوراق 

�سالم  اللعب، فالورقة الرابحة يف م�رش مل تكن الدفاع عن حرية التعبري، واإمنا كانت الدفاع عن الإ

اإىل  اإر�سال �سحفييها  املهنية،  للمعايري  �ساطع  غياب  يف  امل�رشية،  ال�سحف  جتاهلت  وقد  ورموزه، 

زمة مبا�رشة، واعتمدت بدًل من ذلك  الدامنارك؛ مما اأهدر الفر�سة يف اإجراء حوار مع اأطراف الأ
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�سالمي املت�سدد، الذي كان يت�سدر امل�سهد  على م�سدر وحيد للمعلومات يف الدامنارك، وهو التيار الإ

خر مت�سدد ي�ستخدمه مع  وروبية، والآ عالم الأ ول كان مت�ساحًما يتعامل به مع و�سائل الإ بخطابني، الأ

عالم العربية. و�سائل الإ

العربي  ال�سياق  عن  املختلف  الغربي،  الثقايف  لل�سياق  تف�سري  تقدمي  ال�سحفيون  يحاول  مل  كما 

اإىل بذل حماولة جادة يف نقل �سورة حقيقية حلدود حرية  �سالمي، ومل ت�سع ال�سحف امل�رشية  والإ

�سالمية، على امل�ستويني  اأوروبا، واختالفها مع ما جتابهه حرية ال�سحافة يف الدول الإ ال�سحافة يف 

�سافة اإىل اأن هذه ال�سحف – با�ستثناءات حمدودة للغاية – مل ت�رش اإىل كيفية تناول  النظري والعملي، بالإ

وروبية للمقد�سات الدينية، وا�ستخدامها امل�سيح عليه ال�سالم يف �سور كارتونية �ساخرة؛  ال�سحف الأ

�سالم. فبدا ر�سامو الكاريكاتري الدامناركيون وكاأنهم مل يقدموا اإل على اإهانة الر�سول )�س( والإ

كما لوحظ اأن كثرًيا من ال�سحف ا�ستغلت اأزمة الر�سوم؛ لتاأجيج الغ�سب يف ال�سارع امل�رشي، 

خري ونكاأ جراح امل�سلمني، دون اللتفات  وتفجري الحتقان بني امل�سلمني والغرب، بالتذكري باأخطاء الأ

اإىل اأو التذكري مبا يعانيه الغرب من بع�س املتطرفني امل�سلمني، وفى �سبيل �سمان اأكرب ن�سبة ممكنة يف 

وروبية  التوزيع؛ عمدت بع�س ال�سحف اإىل ت�سخيم عملية اإعادة ن�رش الر�سوم فى بع�س ال�سحف الأ

خرى، وجتاهلت ال�سحف امل�رشية، اأن بع�س ال�سحف التي اأعادت  الن�رش كانت تعربِّ عن ت�سامنها  الأ

ا كانت، والتعبري عنها باأية و�سيلة. يًّ
راء اأ مع احلق يف اعتناق الآ

طار قامت عدد من ال�سحف امل�رشية بالرتويج اإىل اأن الر�سوم، واإعادة ن�رشها، مل  ويف هذا الإ

�سالموفوبيا يف الغرب، ورابطني  �سالم، م�ستغلني ظاهرة الإ تكن �سوى جزء من حملة �سليبية على الإ

مر ببع�س ال�سحف اأن تعاملت  مريكي للعراق، بل بلغ الأ يف تلفيق و�سطحية بينها وبني الحتالل الأ

مع حرق علم الدامنارك فى املظاهرات، والعتداء على البعثات الدبلوما�سية الدامناركية فى بع�س 

يليق  وعقاب  �سالم،  الإ على  العتداء  مواجهة  يف  م�رشوعة،  اأعماًل  باعتبارها  العربية،  البلدان 

باحلكومة الدامناركية التى رف�ست العتذار عن الر�سوم امل�سيئة!.

ورغم وجود مواقف عدة معلنة يف الدامنارك ويف اأوروبا، تعرت�س على ن�رش �سحيفة يولندز 

زمة؛ مما  اأنها مل تكن حمل اهتمام من غالبية ال�سحف امل�رشية فى معاجلتها لالأ بو�سنت للر�سوم، اإل 

�ساهم يف تر�سيخ فكرة اأن الغرب باأكمله – على ما به من تباين وتنوع واختالف – قد اجتمع على قلب 

�سالم وامل�سلمني. رجل واحد، يف عدائه لالإ

حرية التعبر يف فقه حمكمة النق�س امل�ضرية 

تناولت املداولت تاريخ جرائم الن�رش وحماكمات ال�سحافة يف م�رش، والتي مل تعرف اإل يف زمن 

متاأخر من القرن التا�سع ع�رش، ومل يكن حينها قد �سدر بعد ت�رشيع با�ستقالل الق�ساء، وقد ظلت حرية 
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ال�سحافة، ك�سائر احلريات، تتعر�س جلزر ومد مع تقلب اأمواج احلياة ال�سيا�سية يف م�رش، وتعر�ست 

الن�سو�س املنظمة للعمل ال�سحفي لتعديالت وت�سوهات تفوق اأي ت�سور يف عددها، ودون اأي منطق 

ي�ساعد يف فهم اأ�سبابها، ورغم ذلك مل تعدم م�رش وجود ق�ساة، تعاملوا مع هذه الن�سو�س يف اإطار قيم 

احلرية والدميقراطية ما اأمكنهم، وقد اأكد البع�س على اأن اأغلب التعديالت التي طراأت كانت حماولة 

ل�سد ال�سبل اأمام الق�ساء يف تف�سري هذه الن�سو�س وفقا ملبادئ وقيم احلرية والدميقراطية.

همية فيما يتعلق باأحكام حمكمة النق�س  ا لعدد من املحطات ذات الأ وقد قّدم خالل الور�سة عر�سً

امل�رشية يف ق�سايا حرية الراأي والتعبري، والتي ُتظهر اأحكامها قناعة بتعريف حمكمة النق�س البلجيكية، 

فراد التي حت�سل نتيجة اإ�ساءة حق التعبري عن  باأنها ت�سمل �رشوب العتداء على حقوق املجموع اأو الأ

تتم  التي  اأمام متييز اجلرائم  التعريف املجال  بالفعل، ويف�سح هذا  الراأي يف حمرر مطبوع مت ن�رشه 

اأو  اأو القذف  ال�سب  اإن جرائم  اإذا متت يف غري ال�سحف، حيث  بوا�سطة ال�سحف عن نف�س اجلرائم 

هانة اإذا وقعت بغري طريق ال�سحف، يكون الهدف منها غالًبا اإيذاء املجني عليه يف كرامته اأو حرمة  الإ

حياة ال�سخ�سية واحلط من قدره، اأما اإذا وقعت ذات اجلرائم بوا�سطة ال�سحف فغالًبا ما تكون بدافع 

تاأذوا من  الذين  فراد  الأ للمجتمع، وهي غاية تربو على م�سلحة  العامة  امل�سلحة  البّناء وحتقيق  النقد 

الن�رش.

وروبية حرية الراأي والتعبر يف فقه املحكمة االأ

حلقوق  وروبية  الأ املحكمة  يف  والتعبري  الراأي  بحرية  اخلا�سة  الق�سايا  من  عدد  ا�ستعرا�س  عند 

ن�سان، تبنّي اأن ثمة �سيغا تعبريية غري مقبولة من الناحية القانونية، فحرية التعبري الفني وال�سحفي  الإ

ولي�س  باحة  الإ هو  �سل  الأ اأن  العتبار  يف  خذ  الأ مع  و�سوابط،  قيود  حتكمها  واإمنا  مطلقة،  لي�ست 

التقييد.

وعند نظر املحكمة للق�سايا املرفوعة اأمامها، فيما يتعلق باملادة 10 التي حتمي حرية التعبري، فاإنه 

اأن الواقعة حمل الفح�س تقع يف اإطار املادة 10، ثم ا�ستجالء �سحة  يتوجب على املحكمة التاأكد من 

القانون، وي�سعى  العامة، من�سو�س عليه يف  ال�سلطة  اأربعة جوانب متتالية، هي: وجود تدخل من 

هداف امل�رشوعة املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 من املادة 10، و�رشوري  لتحقيق واحد اأو اأكرث من الأ

هداف.  يف جمتمع دميقراطي لتحقيق تلك الأ

وىل م�سكلة، فاإن تقييم مدى “ال�رشورة فى جمتمع دميقراطي”  يف حني ل تثري ال�رشوط الثالثة الأ

وروبية، ي�سطلع التقييم بتحديد ما اإذا كانت  ت�ستدعى مزيدًا من الهتمام: فوفًقا لل�سوابق الق�سائية الأ

�سباب امل�ساقة من قبل ال�سلطات الوطنية لتربير التدخل تبدو منا�سبة وكافية اأم ل، اأو بعبارة اأخرى  الأ

ما اإذا كانت تلبي حاجة اجتماعية ملحة. ويف تقييمها لذلك، متنح املحكمة ال�سلطات الوطنية هام�س تقدير 
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حيان وي�سري جنًبا اإىل جنب مع اإ�رشاف  خرى، لكنه غري مطلق يف كل الأ يتفاوت يف �سعته من ق�سية لأ

اأوروبي.

وروبية للت�سكيك يف �سحتها،  دانة الأ وقد ثار جدل حول مو�سوع املحرقة )الهولوكو�ست( والإ

ن هذا  دانة، لأ باعتبارها حقيقة تاريخية وا�سحة ل تقبل الت�سكيك، حيث اعرت�س البع�س على هذه الإ

يعد مبثابة تقييد حلرية البحث العلمي يف درا�سة الهولوكو�ست كواقعة تاريخية، وقد طرحت يف هذا 

وروبية بازدواجية املعايري يف قوانينها واأحكامها الق�سائية، التي مل تف�سح  ال�سياق اتهامات للمحكمة الأ

اأوروبا، وامتداد  قليات يف  الأ الدامناركية على  تاأثري تعبري كالر�سوم  لدرا�سة مدى  املجال يف عملها 

خر  هذا التاأثري اإىل قارات اأخرى، بقدر ما اجتهدت يف جترمي اإدانة املحرقة، يف حني قال البع�س الآ

فالعرب  قحامها دومنا حاجة مّلحة وذات جدوى،  )تعنينا(، ول يوجد داٍع لإ املحرقة ل  باأن ق�سية 

وامل�سلمون مل ي�ساركوا يف هذه املاأ�ساة، ولن تنالهم فائدة من اإثارتها اأو اإنكارها.

ديان؟ هل الدولة امل�ضرية حمايدة اإزاء االأ

عالم يف م�رش للدين امل�سيحي، اأكد عدد من امل�ساركني على  عند التطرق لكيفية تناول و�سائل الإ

ديان بالحرتام الالئق، واأن تظل جميعها مبناأى عن حماولت الزدراء  �رشورة اأن تتمتع جميع الأ

امل�سيحية من  الديانة  تلقاه  ملا  ا�ستنكاره  البع�س  اأعلن  ال�سياق  بالتجريح، ويف هذا  تناولها  اأو  اأو الطعن 

ديان  الأ ازدراء  م  يجرِّ العقوبات  قانون  اأن  رغم  امل�رشية،  عالم  الإ و�سائل  يف  واحتقار  ازدراء 

التي  العن�رشية  الدعوات  ترف�س  مادة  على  يحتوي  ال�سحافة  قانون  اأن  اإىل  �سافة  بالإ ال�سماوية، 

ديان جميًعا، لكن على م�ستوى املمار�سة فاإن و�سم امل�سيحيني بالكفر اأ�سبح �سائًعا يف كتابات  متتهن الأ

الكا�سيت  و�رشائط  نرتنت،  الإ ومواقع  التليفزيونية  والربامج  املطبوعات  من  العديد  ويف  الكثريين، 

م اأ�سحاب  فتاء، وقد قدَّ ا يف فتاوى �سادرة عن دار الإ زهر، بل اأي�سً التي حت�سل على ترخي�س من الأ

هذا الطرح العديد من النماذج التي توؤيد ما ذهبوا اإليه.

�س النقا�س لتناول مناهج التعليم امل�رشية للدين امل�سيحي، فاأكد البع�س على تهمي�س الدين  كما تعرَّ

قباط على حفظ ن�سو�س القراآن  �سالم، منتقدين اإجبار التالميذ الأ عالء من �ساأن الإ امل�سيحي، ل�سالح الإ

جنيل، كما اأ�ساروا اإىل ا�ستبعاد املناهج التعليمية ملفهوم املواطنة، حتى  يف حني يتم اإق�ساء ن�سو�س الإ

�رشائيلي يف حرب 1973 باأنه انت�سار  اأن كتب التاريخ ت�سّور انت�سار اجلي�س امل�رشي على اجلي�س الإ

للم�سلمني على اليهود، يف جتاهل لدور امل�سيحيني يف حتقيق الن�رش، وقد ف�رشَّ عدد من امل�ساركني تلك 

املمار�سات، باأنها نتاج طبيعي لنجاح البع�س يف اإيهام امل�سلمني باأنهم مهزومون، واأن امل�سيحيني يف 

اأو باآخر عن تلك الهزمية؛ لكونهم جزًءا من حتالف عاملي م�سيحي ي�سن  الداخل هم م�سئولون ب�سكل 

�سالم وامل�سلمني!. حرًبا �سليبية على الإ
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�سالمية ل تتخذ  مثلة التي تك�سف عن اأن املوؤ�س�سات الدينية الإ ه البع�س اإىل وجود العديد من الأ كما نوَّ

مواقف حازمة جتاه حماولت الت�سهري بالدين امل�سيحي، واتهمها بتف�سيل ال�سمت لكت�ساب قاعدة �سعبية من 

زمات الطائفية. خر الديني؛ مما يوؤدي بالتايل ل�ستعال املزيد من الأ خالل التطرف والتزمت جتاه الآ

بداع عندما تكون لرجال الدين و�ضاية على االإ

املبدعني وبني  بني  ال�ستباكات  دوًما  تثور  وملاذا  بداع،  بالإ الدين  ت�ساوؤلت عن عالقة  طرحت 

املوؤ�س�سات الدينية؟ وهل توجد يف بنية الن�س الديني مربرات ت�سمح للموؤ�س�سات، التي تعتقد اأنها مكلفة 

بداع واأ�سحابه؟ وهل يوجد تناق�س  بحماية الدين والذود عن املقد�سات، باأن تفر�س و�سايتها على الإ

بداع واأدواته، وبني احرتام املعتقدات الدينية؟. بني الإ

دبية  عمال الأ زهر دوًرا رقابيًّا على الأ اأن ي�سبح لالأ اإىل  اأدت  التي  �سباب  اأ�سئلة حول الأ اأثريت 

ال�رشيف،  النبوي  احلديث  امل�ساحف وكتب  متابعة طباعة  قا�رًشا على  كان دوره  اأن  بعد  والفنية، 

زهر يف اإيجاد �سند قانوين لتلك الرقابة، من خالل اإ�سدار جمل�س  في�سري عدد من امل�ساركني اإىل جناح الأ

للم�سنفات  الرتخي�س  اإقرار  يف  الثقافة  لوزارة  امللزم  الراأي  وحده  زهر  لالأ اأن  توؤكد  لفتوى  الدولة 

زهر، يف مرحلة لحقة،  �سالمي، ومنذ اأن نال الأ ال�سمعية اأو ال�سمعية الب�رشية، فيما يتعلق بال�ساأن الإ

زهر مبنع الروايات والدواوين  حق ال�سبطية الق�سائية، ازداد عدد الكتب امل�سادرة، ومل يكتفي الأ

الفكر والجتهاد  كتب  ي�سادر حتى  اأ�سبح  اإنه  بل  فقط،  �سالم  لالإ اإ�ساءة  فيها  اأن  يعترب  التي  ال�سعرية 

الديني.

�سالمية املتطرفة مع تزايد الدور الرقابي  ولحظ عدد من امل�ساركني تزامن �سعود التيارات الإ

زهر، المر الذي اأدى اإىل ت�ساعد حمالت التكفري �سد املبدعني وكل من له راأي يخالف  ملوؤ�س�سة الأ

حق  ملنح  القاطع  رف�سهم  على  امل�ساركون  اجمع  وقد  املتطرفة،  اجلماعات  اأو  الدينية  املوؤ�س�سة  راأي 

بداع وردة عن فل�سفة  زهر، مبا ميثله من قيد اإ�سايف على حرية الفكر والإ ال�سبطية الق�سائية ملفت�سي الأ

الدولة املدنية.

زهر حق ال�سبطية الق�سائية، موؤكًدا على عدم وجود  وقد اأنكر ممثل املوؤ�س�سة الدينية اأن يكون لالأ

زهر لي�ست له �سلطة م�سادرة اأي  زهر مب�سادرة لكتاب، م�سرًيا اإىل اأن الأ واقعة واحدة قام فيها الأ

اأبدى ده�سته  الوقت  �ست لتحريف، لكنه يف ذات  التي تعرَّ فيما عدا امل�ساحف وكتب احلديث  كتاب 

زهر بالمتناع عن اإبداء الراأي – عندما ُيطلب منه ذلك – يف الكتب التي قد  من اأن يطالب البع�س الأ

�سالمية! حتتوي على ما يخالف ال�رشيعة الإ

�سالمية املتطرفة  علَّق ممثل املوؤ�س�سة الدينية على ما قال به البع�س عن تزامن �سعود التيارات الإ

باأنه خلط  الكتب امل�سادرة، وا�سًفا ذلك  اأدى لزيادة  زهر، مما  مع تزايد الدور الرقابي ملوؤ�س�سة الأ
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اأن  زهر مل يحدث  الأ اأن  اأكد على  للكتب، كما  قائمة �سوداء  زهر  الأ اأن تكون لدى  نافًيا  وراق،  لالأ

بداع، ويرى اأن املوؤ�س�سة الدينية لي�ست لها عالقة ملا ي�سدر عن غريها  مار�س الو�ساية الدينية على الإ

خرين، م�سرًيا اإىل اأن املوؤ�س�سة الدينية حترتم وتقّدر احلوار مع املخالفني لها يف الراأي. من تكفري لالآ

بداع با�سم الدين، واأن  زهر دوًرا يف الو�ساية على الإ وهو ما ا�ستنكره البع�س، موؤكدين اأن لالأ

رقابته ل تقت�رش فقط على �سبط امل�ساحف وكتب احلديث؛ فالتقارير التي ت�سدر عن جممع البحوث 

زهر  حيان مل�سادرة الكتب، وقد طالبت املداخالت ب�رشورة توقف الأ �سالمية توؤدي يف اأغلب الأ الإ

طار طرحت ت�ساوؤلت  عن تلك املمار�سة التي اعتادها لفر�س و�سايته على حرية الفكر، ويف هذا الإ

زهر يف م�رش، بينما ل توجد موؤ�س�سات  حول ماهية املربر ال�رشعي الذي ي�سمح بوجود موؤ�س�سة الأ

مماثلة لها يف دول حتظى باأغلبية �سنية؟!.

زهر لظاهرة انت�سار املطبوعات التي تروج خلرافات تهدد  كما طالب امل�ساركون باأن يت�سدى الأ

دبية مل�سادرة ما يت�سور  �سالمية، بدًل من حر�سه الفائق على فرز الكتب الفكرية والأ اأ�سا�س العقيدة الإ

�سالمية. اأنه يخالف ال�رشيعة الإ

بداع؟ هل الدين عدو االإ

بداع، وهو ما يف�رشِّ ال�رشاع  ا لالإ اأ�سار البع�س اإىل اأن داخل بنية الدين ما يجعله عدًوا اأو نقي�سً

الدائم بني املبدعني من جهة ورجال الدين من جهة اأخرى، وقد لقى هذا الطرح نقًدا يرى اأ�سحابه 

اأن هذه الفر�سية تقوم بعزل املبدع عن جمهور املتلقني؛ فاجلمهور الذي ميار�س ال�سعائر الدينية هو 

عمال الفنية وميار�س تذوقها، وقد اأكدت عدد من املداخالت على اأن امل�سكلة  ذاته الذي يقوم بتلقي الأ

التطرف، ويقلل من  ي�سجع  �سالم ذاته، واإمنا هي يف غياب الجتهاد، و�سيطرة مناخ  الإ لي�ست يف 

قيمة العقل يف التعامل مع الن�سو�س الدينية، وقد انتقد البع�س اإغفال املتحدثني لدور الكني�سة يف قمع 

قمع  ت�سوير  يف  فا�سة  والإ دافن�سي”،  “�سيفرة  ورواية  ال�سيما”  “بحب  فيلم  يف  حدث  كما  بداع،  الإ

�سالمية ملختلف �سنوف الفنون والفكر. املوؤ�س�سة الدينية الإ

خال�ضات وتو�ضيات

انتهت مناق�سات ومداولت امل�ساركني يف ور�ستي كوبنهاجن والقاهرة اإىل التو�سيات التالية:

1. التاأكيد على اأهمية القيم العاملية امل�سرتكة بني الثقافات، وال�ستفادة من الرتاث امل�سرتك لكافة 

املتو�سط،  جنوب  يف  تنت�رش  والتي  ن�سانية،  الإ للقيم  املعادية  التيارات  �سد  والوقوف  احل�سارات، 

وروبية، فيما يعرف باليمني املتطرف. وتت�ساعد بقوة يف القارة الأ

2. �رشورة عالج النق�س يف املعلومات ويف تنوعها، بني جنوب املتو�سط وبني �سماله، والذي 

رجب �ضعد طه
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زمات الثقافية بني ال�سفتني. كان له دوًرا رئي�سًا يف اإ�سعال الأ

براز كيف ينظر امل�سلمون  3. العمل على اإنتاج فيلم وثائقي بعدة لغات منها العربية والدامناركية لإ

حممد  النبي  ل�سخ�س  اأوربا  يف  وامل�سلمني  �سالمي  والإ العربي  العامل  يف  طفال  والأ والن�ساء  الب�سطاء 

�سالمي، على اأن يتم عر�س هذا الفيلم. بو�سفه رمزًا للدين الإ

املجالت  كافة  العربي يف  والعامل  الدامنارك  املتبادلة بني  الرتجمة  تن�سيط حركة  العمل على   .4

ثار واملهرجانات الفنية والثقافية. الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية، وتبادل معار�س الكتب والآ

وربي  �سالمي، والدامناركي والأ عالمية على اجلانبني العربي والإ 5. العمل على تفعيل املواثيق الإ

فراد. التي تفر�س حتري الدقة يف نقل املعلومات واحرتام حريات اجلماعات والأ

6. التفكري يف عقد منتدى للفنانني الدامناركيني وامل�رشيني يف جمال الكاريكاتري، بعنوان “حرية 

التعبري واخل�سو�سيات الثقافية”؛ حيث �سي�ساعد هذا على تبديد مناطق اللتبا�س يف معرفة احلدود التي 

خرين. ينبغي اأن يدافع فيها عن حرية التعبري دون امل�سا�س باخل�سو�سيات الثقافية وحريات الآ

مواقعها  ترتجم  اأن  �سيا�سية  وقوى  مدنية  ومنظمات  حكومة  الدامناركي  املجتمع  دعوة   .7

عالميني واملهتمني ب�سكل عام للتعرف على  جنليزية للتي�سري على الإ لكرتونية اإىل اللغة العربية والإ الإ

ثقافة الدامنارك وخريطته ال�سيا�سية والجتماعية وطبيعته.

نرتنت؛ لتبادل وجهات النظر، والتعبري عن  8. التفكري يف اإن�ساء موقع اإليكرتوين على �سبكة الإ

زمات امل�سرتكة بني العرب والغرب. الروؤى املختلفة، حول الق�سايا والأ

الق�سائي  الرتاث  عن  ال�سبان،  النيابة  وحمققي  والق�ساة  لل�سحفيني  بحثي  برنامج  تنظيم   .9

وروبي املتعلق بحرية الراأي والتعبري؛ لال�ستفادة من هذا الرتاث يف معاجلة الق�سايا املتعلقة بحرية  الأ

�سافة اإىل حتليل اخلطاب القانوين والديني ودرا�سة مواقف الق�ساء واملوؤ�س�سات الدينية يف  التعبري، بالإ

�سالمي يف ق�سايا حرية الراأي والتعبري. العامل العربي والإ

العربي  العامل  بني  بالتبادل  وال�سحافة،  عالم  الإ عن  تدريبية  دورات  عقد  على  العمل   .10

والدامنارك، وتبادل بعثات ال�سحفيني ال�ستك�سافية، والتدقيق يف اختيار مرا�سلي ال�سحف والقنوات 

التليفزيونية ليكونوا اأكرث اإملاًما بثقافات البلدان التي يغطونها اإعالمًيا. 

احلر�س  ينبغي  اأمر  �سالمي،  والإ العربي  والعاملني  م�رش  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  اإ�سالح   .11

عليه، بعد ما تبنّي من �سعف مناخ حرية الراأي والتعبري والت�سجيع عليهما داخل تلك املوؤ�س�سات، مبا 

خر، وتغيِّب املبادرات  �س الثقافة الن�سو�سية التي تنتج متطرفني لي�سوا على ا�ستعداد ملحاولة فهم الآ يكرِّ

بداع بدونها. الفردية التي حتتاج اإىل حرية التفكري، ول ميكن الإ

قانونية  با�ستقالل كامل، فال توجد جدوى من وجود ن�سو�س  الق�ساء  يتمتع  اأن  ل بد من   .12

القوانني يف  تف�سري  من  قدر ممكن  اأكرب  ي�سمن  الذي  ل�ستقاللها،  الق�سائية  ال�سلطة  افتقاد  مع  جيدة، 

اإ�ضكالية حرية الراأي والتعبر يف جمتمعات خمتلفة
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�سالح حرية الراأي والتعبري.

املهارات ال�رشورية،  اكت�ساب عدد من  ال�سباب امل�رشيني يف  ال�سحفيني  ال�ستجابة لرغبة   .13

ا  مر من قدرتهم على التوا�سل مع زمالئهم يف الغرب، واأي�سً جنليزية، حيث �سيعزز هذا الأ كاللغة الإ

يف اكت�ساب العديد من املعارف التي يحتاجونها.

فكار التي اأنتجها الربنامج والذي يعد اأحد التجليات  توفري واعتماد اآلية ملتابعة التو�سيات والأ  .14

الناجحة لفكرة حوار احل�سارات.

رجب �ضعد طه
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 ،13 يومي  خالل  ن�سان  الإ حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  نظم 

املعوقات  مناق�سة  ا�ستهدف  بالقاهرة  ت�ساوريا  اجتماعا   2007 يناير   14

عالم يف �سمال اأفريقيا. والتحديات التي يواجهها الإ

قليمية  وياأتي هذا الجتماع �سمن �سل�سلة من الجتماعات الت�ساورية الإ

فريقية خالل العام املن�رشم، بالتعاون  التي عقدت على م�ستوى القارة الأ

عالم  مم املتحدة واملنتدى العاملي لدعم الإ فريقية بالأ مع اللجنة القت�سادية الأ

عالم يف اأفريقيا. وقد ا�ستهدفت  ذاعة الربيطانية ومبادرة تنمية الإ وهيئة الإ

عالم يف  الإ قطاع  حالة  م�سرتك عن  فهم  اإىل  الو�سول  الجتماعات  هذه 

الق�سايا ذات  بهدف حتديد  عالم،  بالإ املعنيني  الدوليني  وال�رشكاء  اأفريقيا 

ينبغي  التي  املجالت  البعيد، وكذلك  القريب واملدى  املدى  ولوية على  الأ

فريقية. تطويرها بغية الو�سول اإىل اإعالم حر وم�ستقل يف القاهرة الأ

حترير  روؤ�ساء  من  لفيف  بالقاهرة  قليمي  الإ الجتماع  يف  �سارك  وقد 

قنوات  و6  �سحفة   14 من  عالميني  والإ ال�سحفيني  والكتاب  ال�سحف 

الدولية  املنظمات  ممثلي  من  عدد  عن  ف�سال  اإذاعية،  وحمطة  تليفزيونية 

وعدد من خرباء القانون والن�سطاء احلقوقيني يف �ستة بلدان عربية تقع يف 

�سمال اأفريقيا وهى م�رش- ليبيا- تون�س- اجلزائر- املغرب- موريتانيا.

عالم فى �ضمال اأفريقيا* م�ضتقبل االإ

بني مطرقة النظم اال�ضتبدادية والتطلع اإىل احلرية

تقرير ختامي

وثيقة

* تقرير ختامي عن االجتماع التشاوري الذي عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، حتت عنوان »نحو 
إعالم جديد: املعوقات والتحديات التي يواجهها اإلعالم في شمال أفريقيا«، في الفترة 13- 14 يناير 2007.
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وثيقة

وقد تناولت مداولت امل�ساركني عددا من املحاور والق�سايا الرئي�سية التي �سملت:

1- اأو�ساع ال�سحافة وبخا�سة يف ظل ا�ستمرار هيمنة الدولة على تنظيم ال�سحافة والقيود ال�سارمة 

على حرية اإ�سدار ومتلك ال�سحف.

2- اأو�ساع البث املرئي وامل�سموع يف ظل احتكار الدولة لهذا املجال، وفر�س تطوير قطاع البث 

اململوك للدولة واملعوقات التي تواجه البث اخلا�س وامل�ستقل.

نرتنت يف دول �سمال اأفريقيا. لكرتوين عرب �سبكة الإ عالم الإ 3- التحديات التي تواجه الإ

بدعم  يت�سل  فيما  وبخا�سة  اأفريقيا،  �سمال  يف  عالم  الإ قطاع  تطوير  يف  املدين  املجتمع  دور   -4

عالمي، وعلى وجه اخل�سو�س  داء الإ داء املهني، ومراقبة وتقييم الأ عالميني وترقية الأ مهارات الإ

عالمي خالل النتخابات. داء الإ يف �سوء اخلربات املتح�سلة من جتارب مراقبة الأ

عالميني،  طر النقابية يف حماية الإ عالم ودور الأ 5- ق�سايا احلماية النقابية للم�ستغلني يف حقل الإ

عالمية. داء املهني من خالل تفعيل مواثيق ال�رشف ال�سحفية والإ ويف الرتقاء بالأ

وقد خل�ست مداولت امل�ساركني على مدار يومي الجتماع اإىل عدد من امل�ستخل�سات الرئي�سة يف 

مقدمتها:

اأول: اأن العامل العربي مبناطقه املختلفة، مبا يف ذلك �سمال اأفريقيا ما يزال ع�سيا على موجات ن�رش 

خرى. وما تزال نظمه ال�ستبدادية  الدميقراطية والتحول الدميقراطي الذي عرفته مناطق العامل الأ

من  املنطقة  هذه  مقرطة  اأجل  من  دولية  �سغوط  اأية  عن  رغما  احلريات،  تقييد  يف  باأدواتها  تتم�سك 

�سالح واملقرطة ب�سورة اأو باأخرى داخل هذا البلد اأو  العامل، ورغما عن تنامي مطالب و�سغوط الإ

ذاك. 

عالمية قد �سهت بدرجات متفاوتة نوعا من الت�سامح الن�سبي اأو املوؤقت حتت  واإذا كانت احلريات الإ

وطاأة هذه ال�سغوط اأو كنتاج طبيعي للعوملة وثورة الت�سالت وع�رش ال�سموات املفتوحة، التي ل 

وجه  –وعلى  تعبريه  ذلك  وجد  وقد  الدولة.  قبل  من  عالم  الإ لو�سائل  املطلق  الحتكار  معها  يجدي 

الدوائر  لبع�س  عالم  الإ تخطي  من  خرية  الأ ال�سنوات  �سهدته  فيما  واملغرب-   م�رش  يف  اخل�سو�س 

بانتقاد  يتعلق  فيما  خ�س  الأ التي مل يكن م�سموحا القرتاب منها من قبل، وعلى  واخلطوط احلمراء 

ن�سان، عالوة  رموز احلكم اأو تناول ق�سايا الف�ساد اأو ف�سح التجاوزت اخلطرية يف جمال حقوق الإ

على بروز دور ال�سحافة اخلا�سة، واإف�ساح املجال ن�سبيا يف م�رش ب�سفة خا�سة اأمام املبادرات اخلا�سة 

راء والتعددية ال�سيا�سية والثقافية  يف البث الف�سائي التي فتحت جمال اأكرث رحابة للتعبري عن تنوع الآ

داخل املجتمع. 

كما قطعت املغرب �سوطا مهما يف تقلي�س العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم ال�سحافة والن�رش، 

فريقي، مبا  الأ ال�سمال  عالم يف  الإ امل�ستغلني يف حقل  م�سلطا على  �سيفا  تزال  ما  التي  العقوبات  وهى 

قانون  بها  التي يحفل  الن�سو�س  العقوبة يف ع�رشات من  تبقى على هذه  التي ماتزال  يف ذلك م�رش 
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وثيقة

العقوبات، حتى بعد تعديله، اأو قانون املطبوعات، وغريهما من القوانني ذات ال�سلة وذلك باملخالفة 

للتعهدات الر�سمية باإلغاء هذه العقوبة.

للحريات  املتاح  الهام�س  على  النق�سا�س  فر�س  اأن  من  طار  الإ هذا  يف  امل�ساركون  حذر  وقد 

الت�رشيعية  البنية  بقيت  طاملا  قائمة  تظل  اأكرب-  ن�سبيا  انفتاحا  �سهدت  التي  البلدان  يف  –حتى  عالمية  الإ

عالمية، واأبرزها: حتافظ على �سمات النظام الت�سلطي يف التحكم يف البنى واحلريات الإ

خطار-  1- تقييد احلق يف اإ�سدار ال�سحف باحل�سول على ترخي�س م�سبق –بدل من الكتفاء بالإ

كما يف م�رش، اأو وفقا لنظام الت�رشيح امل�سبق كما يف تون�س واجلزائر واملغرب، وهو نظام ل يختلف 

كثريا عن نظام الرتخي�س امل�سبق من الناحية العملية، حيث لت�ستطيع ال�سحيفة اأن ت�سدر قبل ح�سولها 

ي�سال الر�سمي  على الت�رشيح ول يجوز لدور الطباعة طبع اأي �سحيفة من دون اأن يقدم اأ�سحابها الإ

فرد يف متلك واإ�سدار  اأفريقيا دون حق الأ الت�رشيعية يف �سمال  البنية  الدال على الت�رشيح. وحتول 

ال�سحف. ويف الغالبية من هذه الدول يجري اجلمع بني امللكية العامة لل�سحف وملكية املوؤ�سات اخلا�سة 

اأو  التي ت�سمح ب�سورة  البلدان  ال�سحف احلزبية يف  ال�سحفية والتعاونيات، عالوة على  وال�رشكات 

باأخرى بالتعددية احلزبية. 

فريقي ا�ستثناء فريدا، حيث ل تظهر فيه اأية  وبالطبع تبقى اجلماهريية الليبية بني بلدان ال�سمال الأ

ثم  �سيا�سية، ومن  اأحزاب  اإن�ساء  املطلق على  ي�سود احلظر  لل�سحف، وحيث  اخلا�سة  للملكية  اأ�سكال 

عالم و�سحافة ال�سوت الواحد والراأي  كرث جت�سيدا لإ عالم الليبي عموما الأ تبقى ال�سحافة الليبية والإ

الواحد. 

دوات ما  خرى ل تعدم فيها ال�سلطة التنفيذية من الو�سائل والأ على اأن ذلك ل ينفي اأن البلدن الأ

ميكنها من التاأثري على توجهات وحمتوى ال�سحف، �سواء من خالل ال�سالحيات التي تتيح ايقاف اأو 

تعطيل ال�سحف اأو من خالل الدور املتاح لل�سلطة التنفيذية، يف تعيني روؤ�ساء حترير ال�سحف اململوكة 

يداع  بالإ ال�سحف  اإلزام  عرب  البلدان  بع�س  يف  امل�سبقة  الرقابة  اأ�سكال  بع�س  خالل  من  اأو  للدولة، 

القانوين لعدد من ن�سخ العدد ال�سادر من ال�سحيفة قبل طرحها للتداول؛ وهو ما اعترب بدوره يف تون�س 

مبثابة ترخي�س م�سبق لكل عدد من ال�سحف املعار�سة اأو غري احلكومية، كما تب�سط احلكومة التون�سية 

هيمنتها عرب اإ�سدار التعليمات الدورية ملديري ال�سحف واملجالت ب�ساأن املو�سوعات املحظور اخلو�س 

فيها، اأو املو�سوعات التي يجب تناولها وهو ما يقود عمليا اإىل متاثل وت�سابه ال�سحف التون�سية. 

وغالبا ما يوؤدي اخلروج عن هذه التعليمات اإىل تعري�س ال�سحيفة “املارقة” للحرمان من ح�س�س 

العالنات احلكومية الذي حتتكر توزيعه هيئات حكومية، مما قد يقود عمليا اإىل توقف ال�سحيفة حتت 

وطاأة احل�سار املايل، وف�سال عن ذلك فاإن احتكار قطاع الطباعة والتوزيع من قبل هيئات مملوكة 

للدولة اأو مقربة منها يعر�س ال�سحف غري املرغوب فيها ل�سغوط هذه الهيئات.

ال�سبط  يف  وا�سعة  �سالحيات  التنفيذية  لل�سلطة  اأفريقيا  �سمال  يف  ال�سحافة  ت�رشيعات  متنح   -2
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جنبية، حيث تخ�سع  داري اأو تعطيل ال�سحف. وتتخذ الت�رشيعات موقفا مت�سددا جتاه ال�سحف الأ الإ

هذه ال�سحف للرقابة امل�سبقة قبل التداول. وتت�سع قائمة الذرائع التي يجوز مبوجبها اإخ�ساع ال�سحف 

�سالم اأو اإحلاق ال�رشر بال�سالح العام، اأو خمالفة  جنبية للمنع من التداول لت�سمل امل�سا�س مببادئ الإ الأ

القرارات  تخ�سع  ول  العام.  النظام  حماية  مقت�سيات  اأو  ديان  الأ بحرمة  وامل�سا�س  العامة  داب  الآ

عم ملراقبة ق�سائية. دارية باملنع من التداول يف الغالب الأ الإ

وي�سار كذلك اإىل اأن ال�سحف املحلية التي ت�سدر يف م�رش برتاخي�س اأجنبية، تفاديا للقيود ال�سارمة 

جنبية. على اإ�رشار ال�سحف، تخ�سع لذات املعاملة التي تتلقاهاال�سحف الأ

3- جتيز الت�رشيعات يف بلدان �سمال اأفريقيا عموما احلب�س الحتياطي لل�سحف يف جرائم الن�رش، 

احلب�س  حظرت  قد  م�رش  كانت  واإن  ال�سحفيني،  لرتويع  اأداة  جراء  الإ هذا  من  يجعل  الذي  مر  الأ

جراء اإذا ما كان الن�رش ينطوي على اإهانة رئي�س  الحتياطي يف جرائم الن�رش، اإل اأنها اأبقت على هذا الإ

اجلمهورية.

4- ات�ساع دائرة املحظورات والنزوع يف ت�رشيعات بلدان �سمال اأفريقيا اىل تو�سيع نطاق التجرمي 

نزوع  مع  وبخا�سة  التعبري،  وحرية  عالم  الإ حرية  على  املقبولة  القيود  هائل  ب�سكل  تفوق  ب�سورة 

الت�رشيعات ذات ال�سلة ل�ستخدام تعبريات غري من�سبطة، وميكن تاويلها دوما مل�سادرة وحظر تداول 

عالم املرئية وامل�سموعة، وحتى عرب  فكار واملعلومات، �سواء عرب ال�سحافة اأو و�سائل الإ راء والأ الآ

نرتنت”. عالم غري التقليدية من خالل ال�سبكة الدولية للمعلومات “الإ و�سائل الإ

عالم من  طار طائفة هائلة من اجلرائم التي ميكن اأن حتا�رش امل�ستغلني بحقل الإ ويرد يف هذا الإ

قبيل تعكري عالقة الدولة بدول اأخرى �سديقة، اأو اإ�سعاف ال�سعور القومي اأوتداول معلومات كاذبة 

مة، اأو تعكري ال�سالم العام، عالوة على جرائم التحري�س  اأو مبالغ فيها اأو من �ساأنها اأن توهن نف�سية الأ

والذم  والقدح  الكرامة  من   واحلط  والزدراء  التحقري  جرائم  وكذلك  اجلرائم،  ارتكاب  حتفيز  اأو 

هانة. والإ

كما يرد يف هذا ال�سياق اأي�سا تلك الن�سو�س العقابية التي توؤثم ن�رش اأنباء تنال من هيبة الدولة اأو 

ديان.  مكانتها املالية اأو تهز الثقة باقت�سادها، ف�سال عن اجلرائم املت�سلة بازدراء الأ

وفوق هذا وذاك، هنالك البوابة الوا�سعة للحظر والتقييد والتجرمي لكل ما من �ساأنه اأن يعكر �سفو 

من العام اأو المن القومي اأو النظام العام اأو مي�س الوحدة الوطنية اأو ال�سالمة الرتابية.  الأ

عالم افتقار  عالم وامل�ستغلني بحق الإ ويفاقم من خطورة هذا احل�سار الت�رشيعي لكافة و�سائل الإ

الق�ساء ل�سمانات ال�ستقالل واحليدة وتاأثره بدرجة اأو باأخرى بهيمنة ال�سلطة التنفيذية وتدخالتها يف 

عالم حمدودة  مر الذي ت�سبح معه �سمانات النت�ساف للم�ستغلني يف حقل الإ ت�سيري �سئون العدالة؛ الأ

ثر. الأ

يف  عليها  التنفيذية  ال�سلطة  و�سيطرة  تاأثري  وغلبة  النيابية  املجال�س  دور  �سعف  اأو  ه�سا�سة  اأن  كما 
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ظل ما هو معروف من اختالل التوازن بني ال�سلطات يف البلدان العربية عموما، فاإن هذه املجال�س 

غالبا ما تكون مهيئة للقبول مبا تطرحه احلكومات من م�ساريع قوانني متيل دوما اإىل تقلي�س نطاق 

احلريات.

5- ا�ستمرار العمل بقوانني الطوارئ ال�ستثنائية لفرتات طويلة يف م�رش واجلزائر بكل ما تقرتن 

مبراقبة  وت�سمح  العامة،  للحريات  الد�ستورية  بال�سمانات  خالل  الإ تتيح  وا�سعة  �سالحيات  من  به 

�سري  والتدخل يف  والهواتف،  الر�سائل  التن�ست ومراقبة  ال�سحف واملطبوعات، وجتيز  وم�سادرة 

العدالة ويف ت�سكيل حماكم ا�ستثنائية وحرمان املواطنني من املثول اأمام قا�سيهم الطبيعي، وي�سار يف 

طار اإىل حالت عديدة اأحيل فيها �سحفيون وكتاب وم�ستغلون بالراأي يف م�رش اإىل حماكم اأمن  هذا الإ

�سباب تتعلق مبا ن�رشوه من اآراء  الدولة “طوارئ” ذات الطبيعة ال�ستثنائية اأو اإىل املحاكم الع�سكرية لأ

اأو اأفكار اأو معلومات.

رهاب يف  وف�سال عن ذلك تزايد اللجوء اإىل �سن ت�رشيعات ا�ستثنائية اإ�سافية، بدعوى مكافحة الإ

راء  ن�سطة والآ الأ اإىل  تاأثرياتها  اإىل مد  الت�رشيعات  م�رش واجلزائر واملغرب وتون�س. ونزوع هذه 

رهاب. ال�سلمية اإذا ما اعتربتها ال�سلطات يف هذه البلدان ت�سكل حتري�سا على الإ

التعبري واحلريات  اإىل املزيد من املخاوف واملخاطر على حرية  املداخالت  العديد من  وقد نبهت 

املقبلة من  ال�سهور  الد�ستورية املرتقبة خالل  التعديالت  عالمية يف م�رش، بالنظر ملا تنطوي عليه  الإ

رهاب وحت�سينها من الطعون بعدم الد�ستورية، من خالل  ابتداع ن�سو�س جديدة لقانون مكافحة الإ

اخلا�سة  احلياة  وحرمة  ال�سخ�سية،  احلرية  ب�سمانات  ال�سلة  ذات  الد�ستور  ن�سو�س  بع�س  تعديل 

و�سمانات املثول اأمام الق�ساء الطبيعي.

6- اإن جممل البلدان العربية يف �سمال اأفريقيا ما تزال حتافظ بدرجة كبرية على الحتكار املطلق 

ر�سي، كما تتحكم يف �سالحيات الرتخي�س باإن�ساء �رشكات  ذاعي والتليفزيوين وبخا�سة الأ للبث الإ

يف  البلدان  هذه  وتفتقر  يبث.  ما  كل  على  الرقابية  ال�سلطات  عن  ف�سال  الف�سائي،  للبث  حمطات  اأو 

مر الذي  عالم املرئي وامل�سموع، الأ جمملها اإىل ت�رشيعات ت�سمن التعدد والتنوع يف ملكية و�سائل الإ

لحظ معه امل�ساركون اأن هناك غمو�سا متعمدا يف القواعد القانونية التي مبوجبها يتم الرتخي�س –على 

مر الذي ي�سم هذه القواعد بالنتقائية. ا�ستحياء- لبع�س الف�سائيات اخلا�سة، الأ

عالم املرئية وامل�سموعة من جانب الدولة، قد اأ�سهم  مد لو�سائل الإ وبالطبع فاإن الحتكار طويل الأ

�سا�س وجهات النظر الر�سمية، وي�سبح من خالله املحتوى  يف تكري�س اإعالم اأحادي وتعبوي يخدم بالأ

عالمية اأبعد ما تكون عن التعبري عن التعددية ال�سيا�سية اأو التنوع الثقايف داخل املجتمع.  اأو الر�سالة الإ

ويف ظل ا�ستمرار الهيمنة والحتكار تت�ساءل اأو تتال�سى فر�س املناف�سة التي من �ساأنها اأن تقود اإىل 

عالمية. عالمي وتنوع وتعدد املخرجات الإ داء الإ تطوير الأ

نهاء احتكار الدولة مليدان البث  وعلى الرغم من اأن املغرب قد ا�ستحدثت قانونا يف عام 2003 لإ
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ذاعي والتليفزيوين فاإن تفعيل هذا القانون يرتهن بو�سع قواعد قانونية وا�سحة ل�رشوط الرتخي�س  الإ

اأن الهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي  اأخذ يف العتبار  اإذا ما  ذاعية والتليفزيونية، وخا�سة  للمحطات الإ

والب�رشي التي ا�ستحدثت مبوجب ظهري ملكي، والتي يناط بها منح الرخ�س وبحث طلبات الرتخي�س 

وال�سلطة  امللك  اأع�سائها  وغالبية  رئي�سها  اختيار  يف  يتحكم  هيئة  هى  املرتكبة  املخالفات  على  واملعاقبة 

التنفيذية. 

التنفيذية يف  ال�سلطة  عالم تتحكم  اأعلى لالإ اأن�ساأت جمل�سا  التي  مر كثريا يف اجلزائر  ول يختلف الأ

عالم املرئي وامل�سموع. ت�سكيله، مبا ي�سمن و�سايتها على ال�سحافة والإ

ومع اأن تون�س قد اأعلنت يف 2003 عن فتح الف�ساء ال�سمعي والب�رشي اأمام اخلوا�س، فاإن ذلك مل 

يرتهن بقانون يو�سح اأ�س�س الرتخي�س والتنظيم لهذا القطاع؛ ومن ثم يظل الرتخي�س مرهون باإرادة 

والتليفزيون  ذاعة  الإ احتاد  بالرف�س، ويف م�رش يظل  قراراتها  بتعليل  امللزمة  التنفيذية غري  ال�سلطة 

امل�سموع واملرئي، وله وحده  البث  اأع�سائه، حمتكرا ل�سئون  التنفيذية يف تعيني  ال�سلطة  الذي تتحكم 

�رشاف والرقابة على املواد امل�سموعة واملرئية.  �سالحية اإن�ساء ومتلك حمطات البث والإ

حكام قانون ال�رشكات امل�ساهمة  ويف م�رش تخ�سع املبادرات اخلا�سة يف املجال امل�سموع واملرئي لأ

عالم مثل هيئة ال�ستثمار باملناطق احلرة اأن  وقوانني ال�ستثمار، التي اأتاحت لهيئات غري خمت�سة بالإ

تلعب دورها يف ت�سهيل اأو حجب الرتخي�س عن مثل هذه املبادرات ويف ممار�سة دور رقابي ل�سمان 

التزام اأ�سحاب املبادرات اخلا�سة ب�رشوط التعاقد مع الهيئة، وحترم القنوات الف�سائية اخلا�سة من 

حداث، ما مل حت�سل على اإذن م�سبق بذلك. وقد اأ�سارت املداخالت اإىل اأن  البث املبا�رش من مواقع الأ

م�سكالت التمويل حتد من فر�س املناف�سة مع الف�سائيات اخلليجية والتي اأتاح لها التمويل الهائل الفر�سة 

عالمية. ل�ستقطاب خمتلف الكفاءات الإ

�سا�سية املعلوماتية وحتتكر ب�سورة اأو  7- ما تزال بلدان �سمال اأفريقيا توا�سل هيمنتها على البنية الأ

نرتنت” وت�سعى عرب و�سائل تكنولوجية متعددة  باأخرى تقدمي خدمات ال�سبكة الدولية للمعلومات “الإ

�سكوك  وهنالك  ال�سبكة،  حمتويات  على  الرقابة  من  خمتلفة  اأ�سكال  عرب  املعلومات،  تدفق  من  للحد 

لكرتوين للمراقبة وخا�سة يف تون�س، عالوة على التدخل  متزايدة يف اأكرث من بلد بخ�سوع الربيد الإ

بحجب عديد من املواقع يف تون�س واجلزائر وم�رش، ف�سال عن تزايد املالحقات بل واملحاكمات بحق 

خرية، ولعبوا اأدوارا مهمة، �سواء  العديد من اأ�سحاب املدونات اخلا�سة الذين ن�سطوا يف ال�سنوات الأ

واأ�سكال احلراك  الفعاليات  للعديد من  عالمية  الإ التغطية  اأو يف  ن�سان،  الإ انتهاكات حقوق  يف ف�سح 

ال�سيا�سي واملجتمعي.

اأو غياب دور  اإىل حد كبري ب�سعف  عالم  الإ املهني يف جمال  داء  الأ تاأثر  املناق�سات  اأكدت  ثانيا: 

عالم،  عالم، �سواء يف جمال الت�سدي لل�سغوط على حرية الإ املنظمات النقابية للم�ستغلني يف حقل الإ

داء املهني و�سمان اللتزام باأخالقيات املهنة، اأو يف العمل من اأجل حت�سني �رشوط العمل  اأو لرتقية الأ
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عالمية املختلفة. يف املوؤ�س�سات الإ

م�رش  يف  ال�سحفيني  من  وا�سعة  قطاعات  بافتقار  املتعلقة  امل�سكالت  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  اأ�سري  وقد 

ملظلة احلماية النقابية، وبخا�سة من امل�ستغلني بال�سحف اخلا�سة، وال�سحف التي ت�سدر برتاخي�س من 

التي  ال�سغوط واملالحقات  اإىل  اأ�سري كذلك  ذاعيني، كما  لالإ نقابية  اخلارج، ف�سال عن غياب حماية 

يتعر�س لها امل�ستغلني بالعمل النقابي يف تون�س.

عالمية للحد من ال�سغوط التي  واأكدت املناق�سات كذلك اأهمية تفعيل مواثيق ال�رشف ال�سحفية والإ

عالم، وتفاديا لل�سغوط املجتمعية املناوئة حلرية  متار�سها نظم احلكم، وكذا النخبة على امل�ستغلني بالإ

فكار واملعلومات. راء والأ تداول الآ

عالم، وعلى  الإ امل�ستغلني يف حقل  بني  الت�سامنية  الفعاليات  املتدخلني �سعف  من  العديد  ولحظ 

على  عالمية  الإ و�ساط  الأ بع�س  ب�سمت  خا�س  ب�سكل  ونددوا  قليمي،  الإ امل�ستوى  على  خ�س  الأ

ن�سان، بل وا�ستعداد بع�س املنابر  عالم وحقوق الإ النتهاكات التي متار�سها بع�س احلكومات على الإ

مدفوعة  اعالنات  عرب  احلكومات  لهذه  وهمية  باإجنازات  والحتفاء  العام  الراأي  لت�سليل  عالمية  الإ

ن�سان  عالم وحقوق الإ جر، مثلما يحدث ب�سكل خا�س يف التغطية على الو�سعية املزرية حلرية الإ الأ

يف تون�س.

ن�سان وموؤ�س�سات  ثالثا: اأكدت املناق�سات على اأهمية الدور الذي ميكن اأن تلعبه منظمات حقوق الإ

طر ال�سيا�سية  عالم يف �سمال اأفريقيا، �سواء عرب الفعاليات امل�سرتكة مع الأ املجتمع املدين يف النهو�س بالإ

والنقابية من اأجل مراجعة وتعديل البنية الت�رشيعية املناوئة للحريات عموما، اأو من خالل العمل على 

ن�سان والدميقراطية وتعزيز قيم التعددية والتنوع والت�سامح واحلق يف الختالف،  ن�رش ثقافة حقوق الإ

خر. ق�ساء ونفي الآ ونبذ قيم التع�سب والإ

عالمية  ونبهت املناق�سات اإىل �رشورة التعاون امل�سرتك فيما بني املنظمات النقابية واملوؤ�س�سات الإ

عالمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف  وموؤ�س�سات املجتمع املدين فيما بني املنظمات النقابية واملوؤ�س�سات الإ

عالم املختلفة وخا�سة اإذا ما اأخذ يف العتبار تاأثريات العمل ل�سنوات  داء املهني يف جمالت الإ تطوير الأ

طويلة يف بيئة تت�سم بال�ستبداد ال�سيا�سي يف ظل ثقافة حتمل يف طياتها اأ�سكال متفاوتة من التع�سب والعداء 

جور وتدين م�ستويات التعليم والتكوين املهني.  حلريات التعبري، عالوة على تدين م�ستويات الأ

عالمية  طار اإىل نق�س الهتمام الكايف، �سواء من جانب املوؤ�س�سات الإ واأ�سارت املناق�سات يف هذا الإ

داء املهني. اأو من جانب املنظمات النقابية بتنظيم برامج تدريية مالئمة ت�ستهف الرتقاء بالأ

عالم يرتهن اإىل حد  ولحظت املناق�سات اأن تفعيل دور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف دعم حرية الإ

هلي ب�سورة اأو باأخرى  كبري بانهاء القيود القانونية والدارية والبريوقراطية، التي حتا�رش العمل الأ

يف العديد من هذه البلدان.

و�سددت املناق�سات على اأهمية الدور الذي ميكن اأن تلعبه هذه املوؤ�س�سات يف تنمية املهارات واخلربات 
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عالم وامل�ستغلني بها على التم�سك بالتقاليد املهنية  عالميني، ويف حفز موؤ�س�سات الإ ل�سباب ال�سحفيني والإ

التدريب  برامج  تويل  اأن  �رشورة  على  واأكدت  ن�سان.  الإ حقوق  قيم  وتعزيز  خالقية  الأ واملواثيق 

عالميني.  اهتماما خا�سا مبعاجلة النق�س الوا�سح يف الوعي القانوين بحقوق وواجبات ال�سحفيني والإ

وخا�سة فيما يتعلق بكيفية تناول املو�سوعات التي تتناول ال�سخ�سيات العامة اأو املوظفني العموميني 

لتبيان احلدود الفا�سلة بني النقد املباح من جانب، وجرائم الت�سهري وال�سب والقذف من جانب اآخر، 

الكراهية وازدراء  بجرائم  املت�سلة  املو�سوعات  ف�سال عن  اخلا�سة،  للحياة  التعر�س  وكذلك حدود 

ليات الدولية ذات ال�سلة بحماية حرية التعبري. ديان والعقائد عالوة على التدريب يف جمال الآ الأ

وا�سع  نطاق  على  وتوزيعها  واإر�سادية  تدريبية  اأدلة  اإعداد  اإىل  احلاجة  املناق�سات  ك�سفت  كما 

اإىل  املناق�سات  املهينة، نوهت  الكفاءة  يتعلق برفع  عالمية. وفيما  ال�سحفية والإ باملوؤ�س�سات  للم�ستغلني 

عالمي، ف�سال عن الحتياج  النق�س الوا�سح يف تقنيات التحرير ال�سحفي وفنون العمل ال�سحفي والإ

عالمي العملي  جنبية والتدريب على ا�ستخدام العمل ال�سحفي والإ اإىل برامج خا�سة لتعلم اللغات الأ

يل وبراجمه املختلفة وتطبيقات �سبكة املعلومات الدولية يف حفظ املعلومات ون�رشها وتبادلها  للحا�سب الآ

وتطويرها، مبا يف ذلك اإن�ساء املواقع التفاعلية على ال�سبكة.

لكرتوين من جانب موؤ�س�سات املجتمع املدين بحكم ما يت�سم  عالم الإ كما اأكدت على اأهمية ا�ستثمار الإ

حداث وال�ستجابة لها  عالم من مميزات تتيح اإمكانية تخطي احلدود وت�سمح بالتفاعل مع الأ به هذا الإ

بطريقة اآنية، ف�سال عما حتققه هذه الو�سيلة من تفاعلية بني اأطراف عملية الت�سال، ومن ثم ميكن اأن 

يوفر ملنظمات املجتمع املدين و�سيلة اأكرث مرونة واأقل تكلفة يف اإدارة احلوارات، اأو يف برامج التعليم 

ون�رش الثقافة الدميقراطية.

و�سائل  اأداء  بتقييم  معنية  اإن�ساء مرا�سد  املدين يف  املجتمع  مبادرات  اأهمية  املناق�سات  اأظهرت  كما 

عالمية على ترقية اأدائها واللتزام مبعايري املهنية واملو�سوعية وتعزيز  عالم، مبا يحفز املوؤ�س�سات الإ الإ

ن�سان، واإعمال معايري احليدة بني املتناف�سني يف النتخابات العامة. قيم الدميقراطية وحقوق الإ

تو�ضيات ختامية:

عالم يف �سمال اأفريقيا  �سكالت والتحديات التي تواجه الإ اأكد امل�ساركون يف ختام مداولتهم اأن الإ

اإرادة �سيا�سية  عالمية ترتهن بتبني برامج جادة وتوافر  تك�سف بجالء اأن فر�س تعزيز احلريات الإ

لدى احلكومات من اأجل اإ�سالح �سيا�سي ود�ستوري وت�رشيعي، يوؤمن حتقيق التوازن بني ال�سلطات 

�ساأن  من  ويعلي  والق�سائية،  الت�رشيعية  ال�سلطتني  مقدرات  على  التنفيذية  ال�سلطة  لتغول  حدا  وي�سع 

وال�سيا�سية  الفكرية  التعددية  يف  احلق  احرتام  ويكر�س  الق�ساء،  وا�ستقالل  للقانون  الدول  خ�سوع 

واحلزبية وحق مننظمات املجتمع املدين يف ممار�سة اأدوارها، بعيدا عن التدخالت احلكومية.

وقد دعا امل�ساركون يف هذا ال�سياق اإىل ما يلي:
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خطار واإلغاء  1- اإلغاء القيود على حرية اإ�سدار ال�سحف والكتفاء باأن تن�ساأ ال�سحف مبجرد الإ

كافة اأ�سكال الرقابة امل�سبقة على ال�سحف وحظر تعطيلها من دون حكم ق�سائي.

ال�ستثنائية اخلا�سة  الت�رشيعات  البلدان ومراجعة  تعي�سها بع�س  التي  الطوارئ  اإنهاء حالت   -2

فكار وتداول املعلومات. راء والأ رهاب، مبا يحول دون ا�ستخدامها يف جترمي الآ مبكافحة الإ

3- �رشورة الغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم ال�سحافة والن�رش. والعمل من اأجل مراجعة 

عالمية و�سبط امل�سطلحات والتعبريات التي ت�سمح �سياغتها غري املن�سبطة بتاأثيم  �ساملة للت�رشيعات الإ

عالمية، وحظر التوقيف اأو احلب�س الحتياطي يف جرائم ال�سحافة والن�رش. احلريات الإ

الو�سول  للم�ستغلني يف هذا احلقل احلق يف  عالمية  ال�سحفية والإ الت�رشيعات  تكفل  اأن  ينبغي   -4

اىل م�سادر املعلومات وترتيب عقوبات منا�سبة على امل�سئولني اأو الهيئات التي تعوق حق ال�سحفيني 

عالميني يف الو�سول اىل م�سادر املعلومات. كما ينبغي اأن ت�سمن هذه الت�رشيعات احلماية الفعالة  والإ

عالميني حيال اأية اعتداءات قد يتعر�سون لها خالل اأدائهم لواجبهم املهني. لالإ

احلكومية  الت�سهيالت  اأو  املادي  الدعم  خ�سوع  عدم  ت�سمن  وا�سحة  ومعايري  اأ�س�س  و�سع   -5

الر�سمية  للتوجهات  البلدان  بع�س  يف  ال�سحف  موالة  حتكمها  التي  لالنتقائية  ال�سحفية  للموؤ�س�سات 

احلكومية، والعمل على اإنهاء حتكم الدولة واحتكارها للموؤ�س�سات العاملة يف حقل الطباعة والتوزيع 

عالن. والإ

6- الدعوة اإىل اإن�ساء �سناديق مالية لدعم دور املوؤ�س�سات ال�سحفية والف�سائيات امل�ستقلة.

عالم اململوكة للدولة اإىل موؤ�س�سات خدمة عامة، تتمتع بال�ستقاللية، واإنهاء  7- حتويل و�سائل الإ

حتت  التليفزيون  لالذاعة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  وو�سع  والب�رشي،  ال�سمعي  للمجال  الدولة  احتكار 

ا�رشاف جمال�س متثيلية م�ستقلة وفقا ل�س�س ت�سمن التمثيل التعددي ملختلف الروؤى واأن يتمتع اأع�ساء 

هذه املجال�س مب�ستويات  من احل�سانة، تتيح لهذه املجال�س القيام بالدور املناط بها يف مراقبة اأداء هذه 

املوؤ�س�سات وتنظيم عملها ب�سورة تعزز التعددية والتناف�سية واملو�سوعية.

وطنية  جمال�س  اإىل  اخلا�سة  وامل�سموعة  املرئية  عالم  الإ لو�سائل  الرتخي�س  �سالحية  اإيالء   -8

عالم ال�سمعي والب�رشي، تتمتع بال�ستقالل بعيدا عن تدخالت و�سغوط ال�سلطة التنفيذية، واإطالق  لالإ

احلق يف اإن�ساء قنوات خا�سة للبث ال�سمعي اأو املرئي.

ت�سكيل  يف  عالم  بالإ امل�ستغلني  حق  وكفالة  النقابي  التنظيم  حرية  على  القانونية  القيود  رفع   -9

منظماتهم النقابية، وو�سع لوائحها من دون اأي تدخل حكومي، ومراجعة اأية قيود قانونية اأو لئحية 

عالم مبظلة احلماية النقابية. حتول دون متتع امل�ستغلني يف حقل الإ

عالم اإىل: طار دعا امل�ساركون املنظمات النقابية يف حقل ال�سحافة والإ ويف هذا الإ

خ�سوع  عدم  يوؤمن  مبا  عملهم  و�رشوط  باملهنة  امل�ستغلني  باأو�ساع  الرتقاء  على  العمل   -

التزام  مدى  ومراقبة  دارية،  الإ والتدخالت  القت�سادية  ال�سغوط  لتاأثريات  عملهم  يف  عالميني  الإ
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عالم بال�سمانات القانونية للعاملني وال�رشوط التعاقدية، ومدى عدالتها. موؤ�س�سات الإ

ن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف  - تطوير اآليات للتن�سيق والعمل امل�سرتك مع منظمات حقوق الإ

عالميون. مواجهة ال�سغوط والنتهاكات التي يتعر�س لها الإ

عالم وتفعيل دور النقابات  خالقية يف حقل ال�سحافة والإ - العمل على تفعيل مواثيق ال�رشف الأ

عالم احلر من خالل تبني برامج فعالة لتدريب  داء املهني وتعزيز قيم الإ املخت�سة يف تطوير وترقية الأ

امل�ستغلني، و�سقل املهارات واخلربات.

�سلوك  مدونة  لبلورة  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  النقابات  بني  فيما  م�سرتكة  ب�سورة  العمل   -

قليمي العربي. عالمي على امل�ستوى الإ خالقيات العمل الإ لأ

- عالميني  والإ ال�سحفيني  لتدريب  فعالة  برامج  لتطوير  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دعوة   -10

عالمية،  وبخا�سة يف اأو�ساط ال�سباب- وذلك بالتن�سيق مع املنظمات النقابية واملوؤ�س�سات ال�سحفية والإ

واإيالء  للمتدربني،  املعريف  الرتاكم  الربامج �سمان حتقيق  هذه  تخطيط  يراعى يف  اأن  مع �رشورة 

داء املهني ويف تعميق الوعي  اهتمام اأكرب بالتدريبات ذات الطابع التطبيقي الذي ي�ساعد يف ترقية الأ

خالقية التي ترتبها. عالميني مب�ساحات احلرية وامل�سئوليات الأ القانوين لدى الإ

للم�ستغلني  الفعلية  الحتياجات  تلبية  يتيح  مبا  التدريب،  وبرامج  خطط  تتكامل  اأن  و�رشورة 

�سا�سية التالية: عالمية، وبخا�سة يف املجالت الأ باملوؤ�س�سات الإ

على  تقوم  نقدي  تفكري  بنية  اإر�ساء  على  ي�ساعد  مبا  عالميني،  والإ لل�سحفيني  الفكري  التكوين   -

مبادئ احلرية والدميقراطية.

�ساليب  عالميني ويندرج يف اإطاره اكت�ساب املهارات املهنية والأ - التكوين املهني لل�سحفيني والإ

احلرفية املتقدمة التي ت�ساعدهم على اأداء عملهم على نحو اأف�سل.

فيما  القانونية،  املعارف  اكت�ساب  اإطاره  عالميني ويندرج يف  لل�سحفيني والإ القانوين  التكوين   -

يت�سل بالت�سيعات وثيقة ال�سلة بعملهم، والتعريف بالهيئات واملنظمات املدنية التي ميكن اأن تقدم العون 

ليات واللجان الدولية ذات ال�سلة بحماية حرية التعبري وحرية  عالميني، والتعريف بالآ القانوين لالإ

عالم.  الإ

عالمي، والعمل على تطوير  داء الإ حفز جهود منظمات املجتمع املدين يف مراقبة وتقييم الأ  -11

عالمي، �سواء يف فرتات  داء الإ مناهج كمية وكيفية تعزز التو�سل ملوؤ�رشات مو�سوعية يف مراقبة الأ

ن�سان والدميقراطية. والعمل على �سياغة مدونة �سلوك  النتخابات العامة، اأو يف تعزيز قيم حقوق الإ

تغطية  املنابر، يف  هذه  قبل  بها من  اللتزام  ينبغي  التي  املعايري  ل�سبط  عالمية،  الإ املنابر  تعمم على 

النتخابات العامة.

عالمية التي  عالميني واملوؤ�س�سات الإ وكذلك النظر يف اإعداد واعالن قائمة �سوداء ت�سم اأ�سماء الإ

تعمد اىل ت�سليل الراأي العام، وتتواطئ على ن�رش احلقائق، ب�ساأن النتهاكات اجل�سيمة التي متار�سها 
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كرث ا�ستبدادا يف املنطقة. النظم الأ

اجلمهور  بتنظيم  عالمية  الإ والو�سائط  املدين  املجتع  موؤ�س�سات  قبل  من  اأكرب  جهد  اإيالء   -12

عالمي عرب ت�سجيع اإن�ساء منظمات للقراء والنا�رشين وامل�ساهدين وامل�ستمعني، لتقومي اأداء الو�سائط  الإ

ن�سان. عالمية على اأ�سا�س من مبادئ الدميقراطية واحرتام قيم حقوق الإ الإ

يجابية يف  قليمية الإ حفز جهود منظمات املجتمع املدين يف جمال تعميم اخلربات الدولية والإ  -13

عالمية املقارنة  عالمي، وذلك من خالل برامج طموحة للرتجمة يف م�سمار الت�رشيعات الإ العمل الإ

عالم، وكذلك من خالل تبني  وروبية، لتعزيز حريات التعبري والإ والقواعد التي اأر�ستها املحاكم الأ

عالم. برامج لتبادل الزيارات واخلربات، فيما بني امل�ستغلني يف حقل الإ



رواق عربي

��0

العدد 44


