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كلمة المركز
للرأي السائد عن الديمقراطية األمريكية ،باعتب�ارها ديمقراطية من دون
مواطنني ،وجاهته النظرية والعمليةُ .يفرتض يف اإلعالم توفريه لمادة فهم الفضاء
السيايس والعام قصد إتاحة الفرصة للمواطنني وجميع الفاعلني من التأثري يف
القرار السيايس ومجريات السلطة واحلكم .فهو لذلك أداة أساسية وجزء من
بن�اء الوعي الفردي واملجتمعي الفاعلني واإلجيابيني .يؤدي العمل اإلعاليم،
واقع يتحكم
عندما ال حيرتم أخالقياته ومبادئه املهني�ة ،إىل حتريف الواقع
وخلق ِ
ً
المستفيد واألقوى .تمارس لوبي�ات املصالح اليوم ً
فيه ُ
دورا سلبي�ا يف الهيمنة على
ُ َ ً ُ ً
ومصاغا على قياس إرادات النفوذ
اإلعالم وخلق الرأي العام .يب�دو األخري مختلقا
ُ
والمال والسطوة ،فيما تزناح اإلرادة الشعبي�ة إىل أن تصبح محصورة يف اإلجراء
االنتخايب املناسبايت.
إذا كانت الديمقراطيات ُ
المستقرة تواجه أزمات مماثلة ونت�اجئ تتعارض
ُ
ً
مع ُمثلها التاريخية ،فاإلشكالية تزداد تعقيدا عندما يتعلق األمر باالنتقال

دورية دعم  -العدد 6

الديمقراطي .ييش املصطلح نفسه بتعقيد املفهوم وواقعه .بينما تقتيض
الديمقراطية مؤسسات وهياكل تتماىش مع ُعمق ُمجتمعي يقبلها من حيث
املبدأ ،تعيش الهياكل والبىن اليت تضمن تماسك الديمقراطية ،فرتة بن�اء وإعادة
ً
ُ
تصور كلي خالل فرتات االنتقال حنو الديمقراطية .كما يعين ذلك أيضا تزامن
هذا االنتقال مع حتول ُمجتمعي عميق يسعى إىل إعادة صياغة وجوده السيايس.
ال يغيب عن هذا ُ
المعطى املطلب االقتصادي واالجتماعي الذي يكون عادة وراء
الثورات واالنتفاضات اليت تمس من توليفة السلطة واملجتمع القديمة.
ً
يف هذا اخلضمُ ،يصبح دور نقل املعلومة رهانا على بن�اء قوة الفعل واإلرادة
ُ
واحلرية ،أي تلك املبادئ واألساسيات اليت تسعى الديمقراطية إىل حفظها .ت ّ
عرف

املعلومة على أنها أداة الذهن وإطاره ،فهي لذلك أداة تشكيل الواقع وبن�ائه .لكن
السؤال ُيطرح عندما ُتصبح عملية تشكيل وبن�اء الواقع ً
سبب�ا يف تزويره وحتريفه
بما ُيغالط الوعي واإلرادة الشعبيني .يسري الكاتب إىل أن الرهان الديمقراطي
للمجتمع احلديث هو املحافظة على الواقع عند محاولة نقله للمواطن 1،حىت
ُيت�اح له ً
فعليا القدرة على فهمه كما هو وأخذ موقف ُحر وعقالين منه .على هذا
Questions ,» métaphysique sa que plutôt information’l de politique La « ,Bautier Roger - 1
.169-184 ,2004 | 5 ,communication de
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ُ
ً
وتأثريا يف مأسسة الفضاء السيايس
األساس ،تصبح إلرادة املجتمع املفتوح قيمة
كأحد ُمدخالته األساسية ،وبالتايل قيمة وتأثري يف ُمخرجاته.
ً
لعب ويلعب اإلعالم ً
أساسيا يف فرتة ما بعد الثورات يف كل من مصر وتونس
دورا
وليبي�ا .وهو إذا كان ً
جزءا من التغيري وسريورته ،فهو على صلة بالتاريخ الطويل
للدول والشعوب ،بما فيها فرتة ما قبل الثورات.

لذلك لم تغب سوسيولوجيا األجساد واألفكار عن الورقة البحثي�ة لريم بن
ً
ً
رجب .حفرت الورقة عميقا يف روافد التميزي والكراهية السائدة يف اإلعالم وصول
إىل ما هو مسبق من اآلراء واملواقف من اجلنس واللباس واإلرادة الفردية .ال ُيمثل
ُ
ً
انعكاسا لما هو
حضور الشخصيات «املثقفة» أو «الفنانني» بفرجويتهم إال
ً
ً
منتجا ومعيدا إلنت�اج
مجتمعي وسائد فيه .أبرزت الكاتب�ة كيف أصبح اإلعالم
الرموز واألفكار والسلوكات السائدة بدل القطع مع روافد التميزي والكراهية فيه.
يمكن لإلعالم أن يكون ً
جزءا من ُصنع السياسة العامةُ .يفرتض فيه هنا أن يكون
ً
ُ
قوة مستقلة قادرة على خلق وإطالق إشكاليات ُمعين�ة ستصبح الحقا من أجندة

عمل السلطة 2.يمكن الوقوف على معطى االستقاللية سواء عرب «ملكية»
املؤسسة اإلعالمية وارتب�اطها ،يف مرحلة معين�ة بالسلطة القائمة ،كما أشار إىل
ذلك وليد الماجري يف حبثه املعنون بـ»اإلعالم التونيس :من سلطة النظام إىل
سلطة األيديولوجيا والمال» .ال طالما هيكلت السلطة القائمة املجال اإلعاليم
حبيث تضمن مدخالته أو مخرجاته ،عرب المال أو القرار اإلداري أو القمع املباشر،
يف ظل خوف ُمهيمن ضمن «اقتصاد هيمنة» كامل سيطر على احلياة السياسية
طوال عقود.
ً
تشابك ضمن منظومة الهيمنة على اإلعالم سابقا السلطوي بفروعه ،سواء
ُ
احلزيب أو اإلداري ،مع جو معمم من الفرجوية االستهالكية لفئات تستفيد
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مما هو قائم .كان اإلعالم البديل ً
متاحا خارج حدود
ً ً
الوطن أو محدودا جدا .رغم انفتاح الفضاء السيايس يف تونس ،لم يتطور اإلعالم
ً
ً
البديل بما يكفي ليوفر مضمونا بديل يدعم الديمقراطية بدل الهيمنة .بقيت
ً
استقرارا من املؤسسات التقليدية،
جتربة اإلعالم البديل محورة يف أدوات أقل

Jaques de Maillard, Analyser les politiques publiques, Presses Universitaires de Grenoble, - 2
.Paris, 2009, p22
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رغم استفادتها من املحتوى الرقيم ووسائل التواصل االجتماعي ،وتقاطعها مع
منظمات املجتمع املدين واملحلي .لعله يف مرحلة ُمعين�ة ،كان ً
جزءا من احلراك
العام ،إال أنه انتهى بانتهاء أسباب جناحه الظريف.
جزءا من الهيمنة التاريخية ال يزال ً
تضافر املقاالن حول تونس ،ليؤكدا أن ً
قائما،

6

خاصة عرب اإلشارة إما للوبي�ات المال واملصالح أو للهيمنة االجتماعية ،وهي
هيمنة أعادت التموضع يف الهندسة السلطوية اجلديدة .وضع الدستور التونيس
قواعد لعبة سياسية موسعة قائمة على مبادئ حقوق اإلنسان ،قصد الدفع
ُ
باالنتقال الديمقراطي حنو األمام .إال أن واقع احلال ُيثبت تعثه يف مستويات عدة
وهشاشته .من أسبابه هو استغالل اإلعالم عرب «ملكيات» جديدة كانت ً
معربا
ً
للمصالح السياسية الضيقة وتوظيفا للقدرة على التأثري وتشكيل الرأي العام،
من أجل أهداف ضيقة ومصلحية.

دورية دعم  -العدد 6

إذا كان املجتمع بصدد التساؤل عن وجوده السيايس ،وهو األمر الذي بدأه منذ
 ،2011فاإلطار الدستوري والقانوين كان إحدى قاطراته ُ
المهمة .لكن واقع احلال
أثبت أن االنتقال من الوعي بالتغيري إىل الغايات يمر بسريورة ُمعقدة تتضافر فيها
ً
بدءا من املجتمع َّ
اإلرادات ً
املوسع وصول إىل السلطة السياسية ،وبينهما واقع
ُمعقد بني التارييخ املؤثر واآلين املتغري واملستقبلي الذي حنن يف أفقه .بالنظر إىل
غياب الرؤية والسياسة العامة ُ
المستقرة والواضحة القادرة على ترجمة الغاية
ُ
الديمقراطية (يف تعبريتها الدستورية والقانوني�ة كاملة) ،يمكن أن تصبح أدوات
األخرية ،واإلعالم منهاُ ،سلطة هيمنة .من هنا مضمون مقال الصحفي وليد
الماجري حول انتقال اإلعالم من هيمنة سلطة إىل أخرى.
ّ
تسبب عدم استقرار املشهد السيايس يف استغالل اإلعالم يف قضايا الصراع

السيايس يف تونس ،وهو ما يعكسه العمل اإلعاليم يف الفرتة االنتخابي�ة على
سبي�ل املثال .يثبت يف نفس هذا االجتاه ،احلوار الذي أجراه كارم حيىي مع الصحفي
ً
ً
تعبريا بل ُيصبح ُصراخا .هكذا ُيقدم
اللييب أحمد الفيتوري ،أن مجرد الكالم ليس
ً
املشهد اإلعاليم يف ليبي�ا ،وهو لم يستنث أحدا من هذا الوصف بموضوعية
ُ
قاسية ،يف مشهد إعاليم يعتربه غري متبلور بعد .كما أكد أبو بكر البزينطي يف
مقاله املعنون «قوالب اإلعالم اجلاهزة يف ليبي�ا ..مناقشة حول هيكلية التنوع
ُّ
السليب لإلعالم يف ليبي�ا» ،هذا ُ
البعد عندما برهن على أن مسار تشكل اخلطاب
اإلعاليم مرتهن باالنقسامات على األرض .إن القوة العسكرية والمالية هي ما
ُيدد الفكرة ُ
المروج لها يف اإلعالم .طالما كانت القوى يف الصراع عدمية ،فال ينتج
عنها إال خطاب مشابه لها ،يتعزز يف أجوائه خطاب الكراهية والتميزي .لكن املسار
ً
ُ
المعاكس أيضا قد ثبت وجوده ،حيث خلق اإلعالم إشكاليات لم تكن موجودة أو
َّ
ضخم مما كان يمكن أن يمر دون أن جيلب انتب�اه املجتمع .يشتغل اإلعالم ً
سلبا يف
مستوى ما ُليهدر رمزية التفكري يف االنتقال الديمقراطي يف ليبي�ا وحقوق اإلنسان،
ما لم يسرتجع صوته الوطين واجلامع.
استعرض كارم حيىي «جدلية اإلعالم والديمقراطية» من خالل «نظرة عامة
مقارنة على الوسائل التقليدية بمصر وتونس وليبي�ا منذ  ،»2011إال أنه لم يفته
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ُ
أن حيفر يف تاريخ الصمت يف مصر .أشار كارم حيىي إىل مساهمات احلركة احلقوقية
ليستعرض محاوالت التأكيد على ما سماه «االرتب�اط التفاعلي» بني صحافة ُحرة
ومهني�ة وبني بن�اء الدولة الديمقراطية .يستلزم كل تدقيق يف االنتقال الديمقراطي
ومخاضه احلقويق واإلنساين أن يتتبع كذلك الوعي املجتمعي ،جبميع روافده النخبوية
أو املفتوحة ،كالشباب ُ
المبادر لتغطية الشأن العام عرب وسائل التواصل االجتماعي،
للمساهمة يف توفري الظروف املوضوعية لتحقيق الديمقراطية.
تدفع دورية دعم السادسة حنو التفكري يف أسئلة عديدة ..منها:
اإلعالم كمهنة يف مجتمعاتن�ا :هي نوع من تموقع الصحفي يف ُمجتمعه ً
طلبا لالعرتاف

والتقدير الذايت .وهو ما يدفعنا للتساؤل عن ظروف الصحفيني القانوني�ة ،مع انتشار
التشغيل الهش يف الوسط اإلعاليم ،وظروف عملهم الصعبة ومواجهتهم للعنف
اليويم .كل هذه املستويات تؤدي إىل زعزعة الدور القيادي لإلعاليم يف مجتمعاتن�ا،
ً
بما ُيعرقل توليد إعالميني قادرين فعل على الدفاع عن قضايا املجتمع ،خاصة أنهم
مهددون يف ذواتهم.
اإلعالم يف املجتمع :يتشابك هذا القطاع مع جميع مستويات الوجود االجتماعي
المادي واملعنوي .وتطور األمر مع ظهور الوسائل التكنولوجية احلديث�ة اليت َّ
وسعت
ونوعت من وسائط نقل املعلومة .أية اسرتاتيجية للدول العربي�ة ومجتمعاتن�ا بإزاء هذه
التحوالت؟
اإلعالم يف فرتة االنتقال الديمقراطي :األخري من حيث التعريف ُمختلط ُ
ومعقد.
ً
ُّ
التحول كما تم ذكره آنفا ،هل وكيف يضمن اإلعالم ومعايريه
إذا كان ووصف سياق

األخالقية واملهني�ة االنتقال حنو الديمقراطية وضمان حقوق اإلنسان؟ ما هي
عالقة حياد ونزاهة اإلعالم بالصالح العام للشعوب اليت تروم أن يستقر حالها على
الديمقراطية واحرتام اإلنسان فيها؟
يفكر مركز دعم ً
عاليا مع اإلنسان يف فضاءاتن�ا اخلاصة من أجل الديمقراطية وحقوق

اإلنسان.

قراءة ممتعة
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االفتتاحية

ّ
الحر
االعالم
ّ
والمستقل دعامة
أساسية للديمقراطية

ً
عادة ما يأيت ذكر الرأي العام مقرتنا بمصطلح اإلعالم ،والسبب
يف ذلك هو الدور املؤثر لوسائل اﻹعالم على اختالف تصنيفاتها ما
بني تقليدية أو رقمية يف تشكيل اجتاهات الرأي العام ،مع اﻷخذ يف
االعتب�ار عالقة ُ
السلطة بوسائل اﻹعالم من ناحية وعالقتها بالرأي
العام من ناحية أخرى.

عماد مبارك

محامي وناشط حقوقي
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وإذا كان الباحثون قد أقروا بأهمية الرأي العام ودوره فقد اختلفوا
يف تعريفه .هذا التب�اين يف تعريف الرأي العام ُ
ينبع من اختالف
طبيعة ختصص كل منهم.
ً
َّ
وثمة تعريفات كثرية جدا للرأي العام ،وتكاد كل هذه التعريفات

جتمع على أن التعبري عن الرأي العام من ناحية ومحاولة تغيريه
وتوجيهه والتأثري فيه أو حىت تكوين رأي عام من جديد ،من ناحية
أخرى لن يتم إال عن طريق اإلقناع الذي يتطلب التواصل بكل
ما يستلزمه من مناقشة مختلف اﻵراء وفحصها ،ونقد اﻷفكار
املعارضة ،مع االستعداد لقبولها إن ثبتت صحتها .ففرض الرأي
أو الفكر عن طريق القهر واﻹمالء ومطالبة اﻵخرين باعتن�اقه
ً
واﻷخذ به بغري اقتن�اع منهم ال يعين أبدا تكوين رأي عام باملعىن
الدقيق للكلمة ،أي أن حرية الفكر والتعبري وإبداء الرأي هو اﻷساس
الذي يقوم عليه االجتاه العام يف املجتمع الذي يمثل احلد اﻷدىن من
االتفاق حول موضوع معني ،أو قضية معين�ة.1

يف تقديم اﻷخبار واﻵراء واﻷفكار للمواطن ،كذلك احلق يف احلصول

 -1رفيق سكري ،دراسة يف الرأي العام واﻹعالم والدعاية ،الناشر جروس برس 1991 ،ص
20
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عندما نتحدث عن دور وسائل اﻹعالم يف تشكيل اجتاهات الرأي
العام ،ال يمكن جتاهل عدة أمور لفهم تأثري وسائل اإلعالم سواء
ً
ً
سلبي�ا على الرأي العام ،وأحد أهم تلك اﻷمور هو
إجيابي�ا أو
كان
سياق عالقة السلطة بوسائل اﻹعالم وهو التخوف الذي أثاره
املقررين اخلواص ُ
حلرية التعبري يف اإلعالن املشرتك بمناسبة
الذكرى السنوية العاشرة بعنوان «التحديات العشرة الرئيسية
ُ
حلرية التعبري يف العقد املقبل» ،ويف ُمقدمة تلك التحديات تأيت
آليات سيطرة احلكومة على وسائل اﻹعالم ،فحسب اإلعالن تعد
َ ْ ُ
السيطرة من القيود اليت ما ف ِتئت حتد ،على مر السنني من ُحرية
ً
ُ
التعبري تشكل ُمشكلة خطرية .وتتخذ تلك السيطرة أشكال عديدة،
إال أنن�ا نشعر بالقل بصفة خاصة إزاء ممارسة النفوذ السيايس أو
السيطرة السياسية على وسائل اﻹعالم العامة حبيث تستخدم
ً
كأدوات تنطق باسم احلكومة بدل من أن تكون هيئ�ات مستقلة
تعمل من أجل الصالح العام.
لذا تتن�اول هنا ُحرية الفكر والتعبري عن الرأي كمدخل أو مظلة
حلماية ُحرية اﻹعالم وأهمية أن يكون ُحر وغري ُمقيد للقيام بدوره

10

ً
ً
ضروريا خلدمة الرأي
على املعلومات وتداولها باعتب�اره حقا
ً
وأخريا حناول اﻹجابة
العام ومساعدته يف االختي�ار واملشاركة،
على سؤال دور وسائل اإلعالم املصرية تضليل أم تأثري الرأي
العام؟

حُ رية الرأي والتعبير كم َِظ َّلمة حلماية
حُ رية اﻹعالم واحلصول على املعلومات
وتداولها

إن احلق يف ُحرية الرأي والتعبري يتكون من ثالثة عناصر
ُمختلفة حسبما تنص المادة  19من العهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدني�ة والسياسية (أ) احلق يف اعتن�اق آراء دون
مضايقة( ،ب) احلق يف التماس املعلومات وتلقيها واحلق
يف تيسري احلصول عليها( ،ج) احلق يف نقل جميع أنواع
ً
شفاهة أو ً
كتابة
املعلومات واﻷفكار دون أي اعتب�ار للحدود،
أو يف شكل مطبوع أو يف قالب فين أو بأي وسيلة أخرى خيتارها
املرء.
وتؤكد مجموعة كبرية من السوابق القضائي�ة ،وتقارير
املكلفني بإجراءات خاصة ،وقرارات صادرة عن اﻷمم املتحدة
والنظم اﻹقليمية حلقوق اﻹنسان أن ُحرية التعبري «جوهرية
للتمتع بسائر حقوق اﻹنسان واحلريات ،ودعامة أساسية
ﻹقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطية».2
فاحلق يف ُحرية الرأي والتعبري هو أكرث من أي حق آخر رمز
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لرتابط جميع حقوق اﻹنسان وعدم قابليتها للتجزئة .وعلى
مؤشرا ً
ً
مهما
هذا اﻷساسُ ،يعترب التمتع الفعال بهذا احلق
على حماية حقوق اﻹنسان ُ
واحلريات اﻷساسية اﻷخرى.
وعالوة على ذلك وعلى الرغم من كون احلق يف ُحرية الرأي
ً
ً
حقا ً
فرديا بأوسع معىن التمتع به ،فهو ُيعترب أيضا
والتعبري
ً
ً
حقا جماعيا إذ يمنح فئات املجتمع القدرة على أن تلتمس

وتتلقى مختلف أنواع املعلومات من مجموعة متنوعة من
املصادر وتعرب عن آرائها اجلماعية.3
باﻹضافة إىل النص على احلق يف ُحرية التعبري ُ
وحرية تداول
ً
املعلومات ،نصت النظم القانوني�ة والدولية أيضا على أن
احلرة غري ُ
الصحافة ُ
المقيدة هي شرط ضروري لضمان تلك

 -2اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مجلس حقوق اﻹنسان ،تقرير املقرر اخلاص
املعين ُحبرية الرأي والتعبري لعام  2015الصادر يف  22مايو .2015
 -3اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مجلس حقوق اﻹنسان تقرير املقرر اخلاص
املعين بتعزيز وحماية احلق يف ُحرية الرأي والتعبري ،الصادر يف أبريل 2010

تؤكد مجموعة
كبيرة من
السوابق

القضائية،

وتقارير المكلفين
بإجراءات خاصة،
وقرارات صادرة
عن اﻷمم

المتحدة والنظم

اﻹقليمية لحقوق
اﻹنسان أن حرية

التعبير «جوهرية
للتمتع بسائر

حقوق اﻹنسان
والحريات،

ودعامة أساسية
ﻹقامة مجتمع
ديمقراطي
ولتعزيز

الديمقراطية

ً
احلريات ،فقد قررت املحكمة اﻷوروبي�ة حلقوق اﻹنسان على سبي�ل املثال أن اﻹعالم يلعب ً
ُ
حيويا
دورا
كمرصد عام وعليه مسئولية نقل املعلومات واﻷفكار اليت تهم الرأي العام واليت حيق للرأي العام احلصول
عليها ،4كذلك تمد الصحافة الرأي العام بأفضل السبل الكتشاف وتشكيل الرأي بشأن أفكار ومواقف
القيادات السياسية ،وتعمل على تعزيز جدال سيايس مفتوح ُ
وحر ،الذي يمثل جوهر مفهوم الديمقراطية.5
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َ
خف َّية ،ال يمكنهم
فإذا لم يعرف الناس ما حيدث يف مجتمعهم ،وإذا كانت أعمال أولئك
الذين حيكمونهم م ِ
ً
ّ
املشاركة ً
فعليا يف شؤون ذلك املجتمع .وليس االطالع على املعلومات حاجة للناس فقط ،إنه شرط أسايس
ّ
السرية يف أعمالها للبقاء ،فهي تسمح بتعميق
من شروط احلكومة الصاحلة .حتتاج احلكومات السيئ�ة إىل
عدم الكفاءة واإلسراف وازدهار الفساد.6
ويف ُمقدمة تقريره لعام ُ 2015يشري ُ
المقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز ُحرية الرأي والتعبري يف إطار

حديث�ة عن املسائل اليت تهم الرأي العام ،إىل أن اﻹفصاح أو الكشف عن اﻷسرار يتطلب عادة ثالثة عناصر،
وهي :شخص لديه االستعداد والقدرة لكشف املستور ،وموصل للمعلومات أو منرب اتصال لنشر تلك
املعلومات ،ونظام قانوين وثقافة سياسية حتميها حماية فعالة .ودون هذه التوليفة  -املصدر ،والنشر،
واحلماية  -فإن ما هو سري يظل على اﻷغلب كذلك.
دورية دعم  -العدد 6

 -4مؤسسة ُحرية الفكر والتعبريُ ،
"حرية اﻹعالم يف مصر وبلدان أخرى" دراسة قانوني�ة مقارنة
 -5املرجع السابق.
 -6حق اجلمهور يف املعرفة ،منظمة المادة  19لالطالع على الورقة https://www.article19.org/ar/resources/publics-right- -
/know

إعالم ُمستقِ ل حُ ر وغير ُمقيد
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ُيمكن تصور ُحرية وسائل اﻹعالم على أنها ُحرية النشر والتوزيع للمضامني على املنابر اﻹعالمية .وهذا
ً
شرط ُمسبق لكثري من املنظمات وكذلك أي فرد يرغب يف الوصول إىل اجلمهور ،وهذا أيضا أمر جوهري
ملؤسسات اﻹعالم اﻹخباري واملؤسسات اﻷخرى اليت ُتمارس الصحافة ،ﻷن ما ينشرونه ُيؤثر على ُ
السلطة.
ُ
غري أن أي قيود على ُحرية وسائل اﻹعالم يمكن أن تؤثر على جميع اجلهات الفاعلة اليت تستخدم هذا البعد
العام للحق يف ُحرية التعبري .ثم إن حماية ُحرية وسائل اﻹعالم وتعزيزها أمر أسايس لتحقيق مجتمع أكرث
ديمقراطية7.

ودور اإلعالم هو نشر احلقائق واﻵراء عن طريق الوسائل اإلعالمية .لكن هدف هذا النشر تزويد الناس
باملعلومات الصحيحة الصادقة .وذلك بغرض معاونتهم ودفعهم إىل تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة ما
أو مسألة عامة ،إن هدف اﻹعالم هو نقل الصورة بأمانة وليس إنشاء هذه الصورة ،ألن عملية إنشاء تلك
الصورة هو من عمل املواطن8.
ً
أول :هل االنتقال لنظام ديمقراطي يساعد على نشأة إعالم ُمستقل ُ
وحر؟ أم
قد خيتلف البعض على
نشأة إعالم ُمستقل ُ
وحر سيساعد على حدوث التحول الديمقراطي؟ لكن من الصعب أن خيتلف أحد
ً
على أن استقاللية اﻹعالم ترتبط ارتب ً
�اطا وثيقا بالديمقراطية ومبادئها ،وبقدرة اﻹعالم على أداء وظيفته
االجتماعية اﻷوىل وهي الرقابة الذاتي�ة للمجتمع9.

 -7تقرير اليونسكو االجتاهات العاملية على صعيد ُحرية التعبري وتطوير وسائل اﻹعالم ،التقرير العاليم .2018 2017-
 -8رفيق سكري ،مرجع سابق ص.219
 -9سارة املصري ،اﻹعالم املصري استقاللية منقوصة ومهني�ة معيب�ة ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري

ً
ً
ً
انضباطا ،وأشمل ،وأكرث تمثيلا للمجتمع بكافة
وكلما كان اﻹعالم أكرث استقالل ،كلما كانت تغطيت�ه أكرث
أداء ً
أطيافه وغري ُمنحازة لطرف على حساب اﻵخر ،ومن ثم يساعد ذلك على حتقيق ً
مهني�ا أفضل ويضمن
المشاركة َّ
احلفاظ على حقوق اﻹنسان اﻷساسية مثل احلق يف التعبري والتنظيم واملعرفة ومن ثم ُ
الفعالة
يف احلياة العامة.
سعت سوديشا بال 10يف دراسة حبثي�ة لها بعنوان ُ
«حرية اﻹعالم وعدم االستقرار السيايس واالجتماعي»
لفحص تأثري انعدام استقاللية اﻹعالم وعدم توافر مناخ ُحر له على االستقرار السيايس واالجتماعي يف
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املجتمع .وقد قامت بقياس تأثري اﻹعالم على االستقرار السيايس واالجتماعي بسبعة مؤشرات منها،
االحتقان اﻹثين ،التوتر الداخلي بسبب وجود حروب أهلية أو احتمالية حدوث انقالبات عسكرية أو
حوادث إرهابي�ة أو فوىض أهلية ،ارتفاع معدل اجلريمة والفوىض وعدم توافر نظام قضايئ عادل يضبط
النظام االجتماعي ُ
ويلزم املواطنني بالقانون ،تدخل اجليش يف السياسة واحلكم ،واستقرار احلكومة
وقدرتها على البقاء يف السلطة ومدى كفاءتها وفاعليتها يف حتقيق أهدافها السياسية واالقتصادية.
ً
إحصائي�ا  -أن هناك عالقة عكسية بني ُحرية واستقاللية
حيث أكدت النت�اجئ اليت وصلت إليها بال -
َّ
ً
ُ
اﻹعالم وبني أربعة من تلك املؤشرات السابق ذكرها .فلو كان هناك مناخ حر لإلعالم ﻷثر ذلك إجيابي�ا على

االستقرار السيايس واالجتماعي اللذين يؤثران بدورهما على االستثمار والنمو االقتصادي .واستنتجت أن
اﻹعالم املستقل  -الذي ال تسيطر عليه الدولة وجماعات املصالح والذي يعمل على إتاحة املعلومات بشكل
مهين وتعزيز حق املواطنني يف املعرفة والتعبري عن آراءهم  -يعمل على حتسني وضع املسئولية واملحاسبة
ً
ً
ً
وخارجيا للتحسني من أدائها ومواجهة قصورها.
داخليا
ضغطا
الواقع على عاتق احلكومة ﻷنه عليها
فال غين ألي ُمجتمع عن الصحافة أو غريها من وسائط اﻹعالم اليت تكون ُحرة وغري خاضعة للرقابة وتعمل
ُ
دون عراقيل وذلك لضمان ُحرية الرأي والتعبري والتمتع باحلقوق اﻷخرى ،وتشكل الصحافة ووسائط
اﻹعالم اﻷخرى حجر الزاوية ملجتمع تسوده الديمقراطية.11
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 -10املرجع السابق.
ُ
 -11التعليق العام رقم  34الصادرة عن اللجنة املعني�ة حبقوق اﻹنسان ،والذي ُيعد املذكرة التفسريية لنص المادة  19املعني�ة حبرية الرأي والتعبري.
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ً
صحفي وباحث من مصر ممارس لمهنة الصحافة منذ نحو أربعين عاما ،مهتم بحرية الصحافة،
*كاتب ً
عمل مراسل لـ»األهرام» بتونس بين نوفمبر  2016و أغسطس (أوت)  2018وله كتب تناقش تجربتها
في االنتقال إلى الديمقراطية ،مؤلف «حرية على الهامش :في نقد أحوال الصحافة المصرية»
الصادر من القاهرة في طبعتين  2005و 2011و»تمرد في الثكنة :الصحافة المصرية وثورة  25يناير»
من القاهرة  2012و«اإلعالم التونسي بعد الثورة :رؤية مراسل من مصر حول مصادر العمل الصحفي»
من تونس  2019و«نقابة تحت الحصار :تاريخ آخر للصحفيين المصريين» قيد النشر ،و»القضية أ ب:
كيف استعدنا ضمانة ديمقراطية النتخابات نقابة الصحفيين :القضية ووثائقها» باالشتراك مع أحمد
ُ
راغب المحامي من القاهرة  2007و»مظاهرات حرية الصحافة  :1909كتاب تذكاري توثيقي « من
القاهرة  2009باالشتراك مع خالد السرجاني وهدى نصر هللا ،من مؤسسي جماعة «صحفيون من
أجل التغيير» بمصر  2005وأول منسق عام لها.

جدلية اإلعالم
والديمقراطية
نظرة عامة مقارنة على الوسائل التقليدية
بمصر وتونس وليبيا انطالقا من 2011

كارم يحيى

كاتب صحفي وباحث

وكأنها من لزوم ما يلزم تلك العالقة وهذا الرتابط بني إعالم حر مهين
من جانب وفرص بن�اء مجتمع ديمقراطي يقوم على احرتام حقوق
اإلنسان ُ
ويعززها من جانب آخر .ومع أن األمر أصبح بمثابة مسلمة
ً
مطروحا بإحلاح
من مسلمات الفكر واملمارسة ،إال أنه اليزال وسيظل
َّ
ويتجدد مع التطورات عاملية وإقليمية .وال أدل على هذا اإلحلاح
والتجدد من أن منظمة الرتبي�ة األمم املتحدة للرتبي�ة والثقافة والعلوم
(اليونسكو) تطرح هذه العالقة على أجندة اهتماماتها وأنشطتها
مع صعود مخاطر «الشعبوية» واجلدل حول آفاق استخدامات
شبكة اإلنرتنت وإمكانات الثورة الرقمية .وحبلول اليوم العاليم حلرية
الصحافة هذا العام  2019أطلقت حملتها حتت عنوان »:اإلعالم من
أجل الديمقراطية :الصحافة واالنتخابات يف زمن التضليل اإلعاليم».

 - 1اليوم العاليم حلرية الصحافة  3أيار/مايو  2019اإلعالم من أجل الديمقراطية الصحافة
واالنتخابات يف زمن التضليل اإلعاليم املؤتمر العاليم أديس أبابا ،إثيوبي�ا  2019مايو/أيار ،3-1
http://bit.ly/2DLjDGl
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وبنظرة سريعة على خطاب (اليونسكو) بهذه املناسبة تلفت النظر
إىل إشكاالت ومخاطر توجيه الناخبني للتصويت بدوافع الغضب
ً
واخلوف ،أي بإثارة العواطف بدل من احلق يف املعرفة وإعمال العقل
والنقد لتقييم برامج املرشحني وخطابهم وسلوكهم السيايس .كما
يطرح خطاب (اليونسكو) هنا مستجدات السعي لتقويض دور
وسائل اإلعالم يف بن�اء الديمقراطية بالوصول إىل الناخبني مباشرة
بوسائل التواصل االجتماعي وبتشويه ُسمعة الصحافة املهني�ة
واإلسراف يف ُمصطلح «األخبار الزائفة» .وهي بالطبع مستجدات أو
لنقل بتصرف لغوي «مستفحالت» تضرب يف ديمقراطيات عريقة
راسخة بأوروبا والواليات املتحدة ،وليس فقط يف اجلنوب وعاملنا
ُ
العريب الذي تاهد فيه احلريات والديمقراطية واحلقوق واملهني�ة
ً
ستغربا أن تتضمن الدعوة ملؤتمر
كي تنبت يف الصخر .ولذا لم يكن ُم
عاليم أقامته (اليونسكو) بمقر االحتاد األفريقي بأديس أبابا بني
 1و 3مايو  2019عبارات تن�ادى بـ»تعريف املواطنني بأن التضليل
اإلعاليم وتشويه ُسمعة الصحافة يمثالن ً
خطرا على الديمقراطية»،
و»ضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم بتوعية الرأي العام باستمرار دورها
الديمقراطي وكسب احرتامه لهذا الدور وثقته» ،والتشديد على
كون أن «الصحافة احلرة واملستقلة واملهني�ة  -سواء على اإلنرتنت
أو خارجه  -تضطلع بدور أسايس يف األنظمة الديمقراطية وألنها
توفر معلومات تتيح للمواطنني اختاذ قرارات مستنرية داخل مكاتب
االقرتاع وخارجه».1
ُ
واحلقيقة أن هذا االهتمام العاليم كما تسده انشغاالت
(اليونسكو) يتخطى كونه فعل مناسبة أو عفو خاطر وحلظة .فاملنظمة
ً
ً
ً
وتفصيليا يف عام  2017رصدت
إضافيا
تقريرا
الدولية نفسها أصدرت
ُ
يف صفحاته الصراع اجلاري يف أحناء العالم بني ترسيخ حرية وسائل
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اإلعالم واحلق يف الوصول إىل املعرفة وانتشار املعلومات وبني مخاطر «الشعبوية السياسية» على هذه
احلرية وهذا احلق ،ناهيك عن التأثريات السلبي�ة للرقابة ُ
المزتايدة على اإلنرتنت وحجب املعلومات بدعوى
«حماية األمن القويم» وتأثريات تكاثر «األخبار امللفقة» على املنافسات االنتخابي�ة وتراجع ثقة اجلمهور
يف وسائل اإلعالم مع استهداف الصحفيني وإفالت اجلناة من العقاب .2ويف هذا السياق يتضح أن عاملنا
ً
ً
ارتفاعا الفتا يف قتل الصحفيني بسبب ممارسة املهنة .وقد سجل
العريب يف مقدمة األقاليم اليت شهدت
تقرير (اليونسكو)  191حالة ضحية بالعالم العريب من بني إجمايل  530على مستوى العالم بني عايم
 2012و.20163

قتل الصحفيني بسبب ممارسة املهنة

بني عايم  2012و2016

 530حالة
 191حالة

في العالم

في العالم العربي
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*وبالنسبة خلربة صحفي ومهتم حبقوق اإلنسان والديمقراطية قادم من القاهرة أالحظ أن احلركة
احلقوقية املصرية اليت ولدت منظماتها األهم حول منتصف ثمانيني�ات القرن العشرين التفتت بدورها
ومنذ البدايات إىل ما يمكن أن أطلق عليه هنا بـ»االرتب�اط التفاعلي» بني صحافة ُحرة مهني�ة وبني بن�اء
الدولة الديمقراطية .وكالهما التزال مصر وعاملنا العريب باملجمل يفتقده ويبحث عنه يف أجواء عاصفة
مضطربة .بل ويتشوق إليه وحيلم به .ويف رحلة البحث من أجل هذه الورقة عرثت يف أرشيفي على ثالثة
ِّ
ً
نماذج تعكس االنشغال بهذا االرتب�اط .وهي بمثابة أمثلة ليس إال .وأحذر ،فال أسبغ عليها سبقا أو ريادة،
وحىت يف السياق احلقويق املصري.
األول عن ُحرية الصحافة وحقوق اإلنسان حيث كتب الراحل الدكتور «محمد سيد سعيد» يف منتصف
ً
عقد التسعيني�ات متفائل بالتفاوض مع سلطة الدولة على قانون جديد للصحافة .وتساءل يف مقدمة من
 37صفحة لكتاب« :هل نأمل أن يمر الربيع علين�ا يف القاهرة من بوابة ُحرية الصحافة؟» 4وقد آمل يف
حلظة التقاء مواتي�ة بني السلطة السياسية وبني املثقفني ونقابة الصحفيني ،وباعتب�ار أن ُحرية الصحافة

شرط الزم ومؤكد للوطني�ة املصرية ولنهوض عظيم للثقافة املصرية والعربي�ة كما كان عليه حال القاهرة يف
محيطها العريب نهاية القرن التاسع عشر .5وربما ظن الكاتب املفكر احلقويق حينها أن عند «الدولة املصرية»
ً
وعيا ومصلحة يف استعادة موارد «القوة الناعمة» لتحوز مكانة ممزية يف إقليمها .والنموذج الثاين جاء قبل
ً
نهاية عقد التسعيني�ات أيضا من أحد أعمدة احلركة احلقوقية املصرية والعربي�ة «محسن عوض» ،حني

 -2االجتاهات العاملية على صعيد ُحرية التعبري وتطوير وسائل اإلعالم ،التقرير العاليم  2017ـ ( 2018ملخص تنفيذي يفعشرين صفحة)،
منظمة األمم املتحدة للرتبي�ة والثقافة والعلوم (اليونسكو) ،مطابع اليونسكو ،باريس (فرنسا) . 2017 ،
 - 3املرجع السابق ،ص  .18
ُ - 4حرية الصحافة من منظور حقوق اإلنسان  ،تقديم د .محمد السيد سعيد وحترير بهي الدين حسن ،كراسات ابن خلدون رقم 2 ،مركز القاهرة
حلقوق اإلنسان ،1995 ،ص .28
 - 5املرجع السابق ،ص .8

«هل نأمل أن يمر الربيع
علينا في القاهرة من
بوابة حرية الصحافة؟»
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الدكتور
محمد سيد سعيد

دعا بدوره إىل مساحات توافق بني احلكومة واملعارضة بشأن الرتبي�ة على ثقافة حقوق اإلنسان والربط بني
ً
ً
حاسما» تلعبه وسائل اإلعالم على مسار حقوق
«تأثريا
هذه احلقوق والتنمية .وهذا بعدما ناقش ما اعتربه
اإلنسان سواء من حيث تأسيس الوعي العام بهذه احلقوق وتكريس مفاهيمها أو من خالل الدور الرقايب
والقدرة على توفري املعلومات للرأي العام ومتابعة قضايا االنتهاكات .6أما النموذج الثالث فمن بني ما
خناله سردية طويلة من األدبي�ات احلقوقية عن ُحرية اإلعالم واالنتخابات عرفتها مصر حىت قبل ثورة 25
ين�اير  .2011وهنا فإن الكتاب /النموذج الذي أمامنا ومع غياب شروط االنتخابات العامة ُ
احلرة الزنيهة
الشفافة العادلة جيهر من خالله «معزت الفجريي»ـ وهو ينتىم جليل أحدث باحلركة احلقوقية املصرية
من سعيد وعوض ـ بالسعي إىل إثراء دور اإلعالم من أجل نزاهة وتن�افسية وشفافية العملية االنتخابي�ة،
مع نقل اخلربات واملعايري واألخالقيات املرتاكمة املتعارف عليها ً
دوليا وتأكيد حق الناخبني يف املعرفة وحق
املرشحني يف تكافؤ الفرص اإلعالمية.7
وبالطبع فإن مهام وسائل اإلعالم يف بن�اء مجتمع ديمقراطي أبعد من عملية االنتخابات ومناسباتها.
فهي تتجاوز إىل وظائف اإلخبار االحرتايف املهين املتواصل عما جيرى يف املجتمع بصفة عامة وما يتصل
بعمليات التطور الديمقراطي خاصة وفتح نوافذ احلوار القائم على تعدد اآلراء واملوضوعية حول كافة
جوانب الصراع من أجل الديمقراطية واحلريات واملواطنة وقضاياه ومحطاته ومعاركه .كما تستدعي
هذه الوظائف مشاركة اجلمهور ،ناهيك عن إشاعة ثقافة عقالني�ة نقدية لديهم .وورقتن�ا البحثي�ة هذه
تأخذ بمقاربة تفاعلية لالرتب�اط بني إعالم حر ومهين وبني بن�اء الديمقراطية ،وذلك باملقارنة بني أحوال
ً
مصر وتونس وليبي�ا ُ
وم ٌأط ًرا على وسائل اإلعالم التقليدي من صحافة وإذاعة وتليفزيون انطالقا من عام
ً
 ،2011وذلك بافرتاض أن كل من اإلعالم والعملية والبيئ�ة الديمقراطية يف عمومها يؤثر ويت�أثر باآلخر .كما
َ
تستدعى الورقة إىل جانب العودة إىل املصادر واملراجع اخلربات املباشرة لكاتبها كصحفي َع ِمل وعاش يف
مصر وتونس ،وتسعي الستكمال نقص املعايشة املباشرة للمجتمع اللييب باملقابالت حول واقع إعالمه
وصحافته الراهن.
ً
مبدئي�ا ومن أجل التأسيس إىل نظرة عامة مقارنة يف ظل ما يب�دو من غياب
وال شك أنن�ا يف حاجة ولو

 - 6محسن عوض ،اإلعالم املصري وحقوق اإلنسان ،ورقة عمل مقدمة إىل ندوة دور وسائل اإلعالم يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان ،االحتاد العام
للصحفيني العرب واملعهد العريب حلقوق اإلنسان املنعقدة بالقاهرة  28ـ  30سبتمرب  ،1999ص  3و.30
ُ - 7حرية اإلعالم ونزاهة االنتخابات ،مراجعة وتقديم معزت الفجريي ،سلسلة قضايا حركية رقم  ،23مركز القاهرة حلقوق اإلنسان،ط ،2007 ،1
ص . 14
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تراث حبيث يأخذ بهذا املنظور بشأن مجتمعات ثالثة تتب�اين مساراتها وجتاربها اجلارية يف االنتقال إىل
الديمقراطية بعد االنتفاضات والثورات بني مجتمع تستمر فيه عمليات االنتقال بصراعاتها ُ
المعقدة
ً
ً
وانتكاسا ومراوحة (تونس) ،وآخر اختفى فيه الطلب على الديمقراطية أو كاد مع االنقسامات
تقدما
وغياب وانهيار سلطة الدولة املركزية (ليبي�ا) ،وثالث انزلق إىل إعادة إنت�اج التسلط واالستب�داد وحكم الفرد
وانتهاك حقوق اإلنسان باسم استعادة «هيب�ة الدولة» (مصر) .ولعل ُ
المفيد هنا مع استعادتن�ا لنماذج

18

اخلطاب احلقويق املصري السابق على عام  2011السابق اإلشارة إليها أن نت�ذكر ونعي هذا الطموح يف
اإلصالح من داخل نظم ما قبل االنتفاضات والثورات .وبالطبع فإن االنتفاضات والثورات أفادت بعجز
هذه النظم عن اإلصالح وتلبي�ة الطلب على التغيري ،كما أطلقت موجة من املطالبات والتوقعات بعدها
بتغيريات أكرث جذرية.

بني «مراسلون بال حدود» واحتاد الصحفيني العرب

دورية دعم  -العدد 6

تب�اينت مسارات الصراع حول االنتقال إىل الديمقراطية بعد ما ُيعرف بـ»ثورات الربيع العريب» يف تونس
ومصر وليبي�ا املجتمعات الثالثة اليت أطاحت حبكام ُطغاة مستب�دين يف غضون عام  .2011واليوم وبعد حنو
ثماين سنوات يتضح أن تونس تواصل طريق بن�اء دولة ديمقراطية لكن بصعوبات جمة ،فيما سقطت مصر
ُ
يف قبضة ُحكم استب�دادي أشد قسوة ُ
ويعيد إنت�اج ما كان قبل ثورتها ،بينما تعاين ليبي�ا من حرب أهلية وفوىض
مع تدخالت أجنبي�ة ويف ظل انهيار وغياب الدولة .ويمنح تتبع حتوالت مؤشر دليل ُحرية الصحافة ملنظمة
«مراسلون بال حدود» الدولية يف أعوام  2010و 2011/2012و 2019صورة ُمبسطة ألوضاع وتغريات
اإلعالم يف املجتمعات الثالثة على مدى هذه الفرتة الزمني�ة .يف عام  2010وعلى أعتاب االنتفاضات أو
ً
الثورات مباشرة كانت مصر يف املرتب�ة  127من إجمايل  178دولة متقدمة يف ُ
ونسبي�ا
احلريات الصحفية
على ليبي�ا (يف املرتب�ة  ،)160فيما تت�أخر تونس الدول الثالث إىل املرتب�ة  .1648وبعد الثورة مباشرة يقفز
ترتيب تونس على دليل عايم  11/2012ليتخطى ثالثني دولة ،لتحتل املرتب�ة  ،134وتتقدم على ليبي�ا اليت
ً
َّ
نسبي�ا إىل املرتب�ة  155فيما تدهور وانزلق ترتيب مصر إىل املرتب�ة  166من إجمايل  179دولة
حتسن ترتبيها
واألخرية بني الدول الثالث ،9وإن كان هذا التدهور واالنزالق ال يعكس يف تقديري وجتربيت باملعايشة من
داخل الصحافة املصرية واململوكة للدولة ما عرفناه من حتسن نسيب يف هامش ُ
احلرية واملهني�ة على ضوء
التغريات يف املناخ السيايس العام وإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية حرة يف تاريخ مصر يونيو/جوان
.2012
ُ
ويفيد دليل «مراسلون بالد حدود» الصادر يف  3مايو العام المايض  2019ببقاء مصر بني الدول التسعة
ُ
عشر األسوأ اليت تشكل «القائمة السوداء» ،وحيث حتتل املرتب�ة  163من إجمايل  180دولة وتسبقها 42
من إجمايل  55دولة عضو باالحتاد األفريقي و 15من إجمايل  22دولة عضو باجلامعة العربي�ة .كما استقرت
ليبي�ا هي األخرى بني دول «القائمة السوداء» ويف املرتب�ة  162أمام مصر مباشرة .ولكن تأىت األنب�اء السارة
ً
العام المايض أيضا من تونس حيث قفزت  25مرتب�ة عن العام األسبق  2018وأصبحت تشغل املرتب�ة
 .7210وعلى هذا النحو ُيفيد تتبع حتوالت هذا التصنيف الدويل بانقالب الفت يف الرتتيب املقارن للدول
الثالث .إذ أصبح أسوأها قبل االنتفاضات والثورات (تونس) هو األفضل .بل إن احلالة التونسية ذهبت
ً
بعيدا يف مؤشرات التحسن وإىل األمام متقدمة  92مرتب�ة بني دول العالم ،بينما تدهور من كان األفضل
ً
نسبي�ا (مصر)  26مرتب�ة .أما ليبي�ا فانتهت بعد حنو ثمان سنوات من ثورتها إىل املحافظة على االستقرار
بني األسوأ ً
عامليا مع تأخر عما كانت عليه مرتبتني اثنتني.
وعلى خالف هذا الدليل/التقرير الدويل الذي يعتمد عوامل ُمتعددة ُمعتمدة ً
عامليا لقياس تطور ُحرية

الصحافة فإن تقرير احلريات السنوي الحتاد الصحفيني العرب يمنح فرصة للباحثني للتعرف على كيف
حتدثت وتتحدث املنظمات النقابي�ة للصحفيني يف مصر وتونس وليبي�ا عن الصحافة كل يف بلده .وحيضرين
ً
ساخرا الكاتب الصحفي الراحل «صالح الدين حافظ» األمني العام لالحتاد عند إطالق النسخة
هنا ما قاله
األوىل من هذا التقرير عام « :2006نتحدث وكأنن�ا يف سويسرا أو اسكندنافيا» .ولقد كتب صاحب هذه

 - 8دليل ُحرية الصحافة ملنظمة «مراسلون بال حدود» لعام  ،2010النسخة اإلجنلزيية .
 - 9دليل ُحرية الصحافة ملنظمة «مراسلون بال حدود» لعام  ، 2011/2012النسخة اإلجنلزيية.
 - 10دليل ُحرية الصحافة ملنظمة «مراسلون بال حدود» لعام  ،2019النسخة اإلجنلزيية.

مؤشر دليل حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بال حدود الدولية
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تقرير سنة 2010
شمل  178دولة

تقرير سنتي
2012 / 2011
شمل  179دولة

تقرير سنة 2019
شمل  180دولة

مصر

ليبيا

تونس

المرتبة

المرتبة

المرتبة

127

160

164

المرتبة

المرتبة

المرتبة

166

155

134

المرتبة

المرتبة

المرتبة

163

162

72

ً
الورقة من قبل ناقدا حال االحتاد الذي ُيسيطر عليه يف األغلب من يمكن وصفهم بـ»صحفيي األنظمة».11
لكن ال بأس لرنى كيف تطور األمر مع الدول الثالث.
بالنسبة لليبي�ا ويف تقرير  2009/2010كتب األمني العام لرابطة صحفييها «عاشور محمد التلييس»
ً
ربع صفحة فقط حتت عنوان« :استقرار احلالة الصحفية» مشيدا بما اعتربه «انتعاش ُحرية الرأي
واحلوار» ً
نافيا أي ُمنغصات أو قيود ،وخص منظمة «مراسلون بال حدود» بالهجوم دون أن جيشم النفس
عناء الرد على انتهاك بعين�ه .وقال هنا ً
نصا« :أما الرد على ما ُيكتب هنا وهناك خاصة ما يصدر عن منظمة
مراسلون بال حدود فإنن�ا خنربكم بأن هذه املنظمة خربنا طريقة تعاطيها لألخبار املوجهة للدول النامية على
ُ
وجه اخلصوص ،ووصلنا إىل قناعة تامة بأنها ال تمثل إال نفسها وما يصدر عنها من أخبار هو غري دقيق
يف ُمجمله .»12لكن الرابطة نفسها عادت يف التقرير التايل وبعد عام واحد ُلتكذب السابق ً
تماما .وأقرت
بأن «النظام البائد لم يكن ً
معني�ا بإصالح حقيقي حلالة إعالمية مرتاكمة فاشلة ال تتوافر فيها أدىن املعايري
املهني�ة» .كما حتدثت عن «انطالق حركة صحفية إعالمية زاخرة مع فجر ثورة  17فرباير لم تشهد لها
ً
ليبي�ا مثيلا بعد أربعة عقود من الكبت والقهر والظلم فصدرت مئات الصحف على امتداد املدن الليبي�ة
املحررة .13»..إال أن هذا التفاؤل واحلماسة بزبوغ فجر احلرية واملهني�ة بليبي�ا ُسرعان ما ينقلب مع عايم
 2013/2014إىل صورة قاتمة وبالعودة إىل التقارير الدولية واالستشهاد بها ،وبما يفيد بـ»تراجع حالة
ُ
احلريات الصحفية نتيجة عدم االستقرار والتخاصم والصراع واالقتت�ال» .14وينتهى األمر بغياب ليبي�ا
ً
ً
تماما عن تقارير حريات احتاد الصحفيني العرب على مدى األعوام التالية وصول إىل تقرير ،2018/2019
ً
وهو ما ُيرتجم أيضا ما جرى للتنظيم النقايب للصحفيني الليبيني.
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 - 11كارم حيىي ،مقال «أي صحفيني وأي احتاد وأي عرب» املنشور يف جريدة «األخبار» املصرية بعدد  9مارس  .2011ويمكنالعودة لنص املقال
يف كتاب املؤلف «تمرد يف الثكنة :عن الصحافة املصرية وثورة  25ين�اير» ،مكتب�ة جزيرة الورد ،القاهرة، ،2012ص .196:198
 - 12تقرير ُاحلريات الصحفية يف الوطن العريب  ،2009االحتاد العام للصحفيني العرب ،إعداد اللجنة الدائمة ُ
للحريات ،القاهرة ،ص.57
 - 13«الصحافيون الليبيون :ملحمة احلرب والدم» ،يف تقرير «الصحافة والثورة :حالة احلريات الصحفية يف العالم العريب،»2010/2011
االحتاد العام للصحفيني العرب ،إعداد اللجنة الدائمة ُ
للحريات ،القاهرة ،ص  38ـ .41
 - 14«ليبي�ا» يف تقرير «حالة احلريات الصحفية يف العالم العريب « ،»2013/2014االحتاد العام للصحفيني العرب ،إعداد اللجنةالدائمة
للحريات ،القاهرة ،ص  58ـ  .61
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أما إذا تتبعنا ما ورد يف تقارير االحتاد عن  2009و 2010/2011و 2018/2019بشأن مصر وتونس
فيمكنن�ا استنت�اج أن النقابة الوطني�ة للصحفيني التونسيني شهدت تغيريات أعمق من نظريتها املصرية وبما
ً
نسبي�ا باجتاه التقدم يف مسار ُحرية الصحافة .وبينما أصبح شاغل النقابة املصرية
يعكس التطورات األهم
تسجيل بارد وبال طعم وال راحئة لبعض حاالت صحفييها املحبوسني ومحاكمتهم بتهميت «االنضمام إىل
جماعة محظورة ..ونشر أخبار كاذبة» يف األغلب وعلى حنو ال يعكس باملجمل قتامة الصورة العامة لتدهور
ُحرية الصحافة يف مصر وال يشري إىل أعداء ُحرية الصحافة وسجاين الصحفيني 15اجتهت النقابة التونسية
إىل تطوير خربات رصد ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وفق معايري السالمة املهني�ة ً
عامليا .16وهذا
بعدما سجل النقابيون التونسيون انتقالهم من التغطية والتواطؤ على بؤس حال الصحافة يف ظل النظام
التسلطي البائد إىل انفتاح املجال أمام ُحرية الصحافة وما صحبه من مظاهر انفالت وتعرث ،ناهيك عن
استعادة النقابة ذاتها الستقالليتها وجهود امليض ً
قدما يف هذا الطريق.17

مالمح إعالمية وعثرات على طريق الدميقراطية
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ً
حقا ..رفعت االنتفاضات يف تونس ومصر وليبي�ا وما صحبها من طلب على الديمقراطية إىل اإلعالم يف
املجتمعات الثالثة سقف التوقعات بإحداث تغيريات جذرية سريعة ناجزة حنو ُحرية ومهني�ة هذا اإلعالم،
وبما ُي ِّ
سهل االنتقال إىل الديمقراطية بصفة عامة .وتعكس هذا التفاؤل وثيقة صادرة عن (اليونسكو)
ً
صيف  2011بشأن مصر أكرب البلدان الثالثة تعدادا للسكان ويف امتالك سلطة الدولة لنصيب أوفر من
صناعة الصحافة واإلذاعات والتليفزيونات مع تاريخية إشعاعها يف محيطها اإلقلييم العريب .ومع اإلشارة
إىل حاجة اإلعالم يف مصر إىل تطوير وإصالح فوري ،قالت مقدمة الوثيقة اليت استن�دت إىل مقابالت
شخصية مع الفاعلني واملتداخلني يف اإلعالم بالقاهرة« :يب�دو بشكل جلي أن هناك تغيريات بالغة األهمية
جتري على قدم وساق بما يكفل احليلولة دون عودة املمارسات البائدة الباطلة على األقل يف الصورة والهيئ�ة
اليت سبق أن شاهدناها عليها».18
ً
وناهيك عما تبني الحقا يف الدول الثالث من صعوبات وعرثات وانتكاسات اإلصالح والتغيري بما يف ذلك
ً
ُ
ً
تونس األفضل حظا ،فإن األمر لم يكن على هذا النحو أبدا يف القاهرة .وعلى األقل داخل كربيات مؤسسات
اإلعالم املصرية وحبلول صيف  2011ذاته .ولقد سعى كاتب هذه الورقة إىل تسجيل وتوثيق ما جرى
ً
سريعا إىل الفشل .19وهكذا على حنو يدفع إىل
يف «األهرام» وكيف انتهت مساعي اإلصالح والتغيري
استخالص مفاده« :فشلنا كصحفيني يف التغيري من الداخل بقوانا الذاتي�ة عندما كانت الظروف يف املجتمع
املصري أكرث مؤاتاة يف أعقاب  25ين�اير/جانفي مباشرة» .ويف هذا ا الستخالص أحد أوجه جدلية اإلعالم
ً
والديمقراطية وبامللموس .حقا لم يتمكن املطالبون باإلصالح والتغيري من الدفع حنو وضع سياسات حترير
مكتوبة تعتمد القواعد واألخالقيات املهني�ة وال يف تشكيل مجالس حترير مسئولة ،وال حىت يف نشر اعتذار
 - 15راجعنا األقسام اخلاصة بمصر يف تقارير احلريات الصحفية يف العالم العريب الصادر عن االحتاد العام للصحفيني العرب ألعوام 2009ص
 58ـ  ،73و 2010/2011ص  13ـ ،24و 2018/2019ص  54ـ  .57	
ُ
 - 16 كما يف القسم اخلاص بتونس يف «تقرير حالة احلريات يف العالم العريب  ،2018/2019االحتاد العام للصحفيني العرب،القاهرة ،ص 13
ـ.23
ُ
 - 17»إصدارات صحفية جديدة وانفالت يهدد أخالقيات املهنة» يف تقرير «الصحافة والثورة :حالة احلريات الصحفية يف الوطنالعريب
« 2010/2011الصادر عن االحتاد العام للصحفيني العرب ،القاهرة ،ص  25ـ .33كما عدنا إىل تقرير النقابة الوطني�ةللصحفيني التونسيني يف
السلسلة ذاتها بشأن عام  ،2009ص  24ـ  .30
ً
 - 18تويب مندل ،تقييم تطوير وسائل اإلعالم يف جمهورية مصر العربي�ة استن�ادا إىل مؤشرات تطوير اإلعالم اخلاصة بمنظمةاألمم املتحدة للرتبي�ة
والعلوم والثقافة ،مكتب اليونسكو اإلقلييم بالقاهرة ،يونيو  ،2011ص .3
 - 19كارم حيىي ،تمرد يف الثكنة :عن الصحافة املصرية وثورة  25ين�اير ،مرجع سابق ،وخباصة الفصل الثاين بعنوان «على هامشالثورة» ص 59
ـ  .202ويتضمن الكتاب العديد من الوثائق اجلماعية املرفقة يف هذا الشأن ،بما يف ذلك «اعتذار وتوضيحمن صحفيي األهرام» بت�اريخ  13فرباير
ً
صحفيا.
 2011والذي وقع عليه 285

للقراء عما كان .وهكذا على حنو سمح بإعادة إنت�اج ما كان قبل
الثورة ..بل وبما هو أسوأ.20
وحبلول عام  2015كان باإلمكان رصد تطور عبادة احلاكم الفرد
يف المانشتات وصور وأخبار الصفحات األوىل للجرائد اليومية
املصرية باالعتماد على عين�ات منها منذ  2010واستخالص
الرتاجع النسيب لهذه الظاهرة يف أعقاب الثورة مباشرة ثم عودتها
للنمو فانفجارها وتوحشها مع وصول املشري السييس إىل رئاسة
اجلمهورية يونيو  .201421ولعلنا يف حاجة هنا إىل مالحظة
ً
إضافية عن مصر وباملعايشة أيضا .فحىت النصف األول من
عام  2014كان باإلمكان التأمل بدهشة مع توجيه التحية
لشباب أسمين�اهم «صحفيي اجلربن�دية» ،يغامرون بالتعرض
لإلصابات واالعتقال بل والقتل من أجل تغطية ميداني�ة ألحداث
املظاهرات ،22ومع عودة كاتب هذه الورقة نهاية صيف 2018
من مهمة عمل بتونس لنحو العامني الحظ اختفاء الزمالء
الصحفيني على حنو تام أو شبه تام حىت من قاعات املحاكم
املفتوحة للعموم ويف قضايا رأي عام ،بل وختص الصحفيني
ونقابتهم .وهذا بعدما كانت تضيق بهم من قبل قاعات العدالة،
وبينهم الكثري من الشباب حامل احلاسوب والكامريا وأجهزة
التسجيل .وعندما سأل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيني أفادوا
بأن الصحف وغريها من وسائل اإلعالم وعلى اختالف أشكال
ملكياتها أصبحت تعتمد بشكل شبه تام على «النص الذي يملي
على مقارها ومكاتبها أو يرسل إليها عرب مجموعات الـ(واتس آب)
وتتجنب اخلروج عن كلماته إيث ً�ارا للسالمة» .وثمة العديد من
ُّ
الوقائع تؤكد سطوة وحتكم منظومة رقابي�ة قاسية سابقة على
النشر يف الصحافة بمصر خالل السنوات القليلة الماضية .وبما
يف ذلك تعطيل طباعة الصحيفة حىت يتم حذف موضوعات
خربية أو مقاالت رأي .كذا إجبار املواقع الصحفية اإللكرتوني�ة
على احلذف.
وعلى أي حال ،فإن أحدث إحصاء للصحفيني والعاملني بمجال
اإلعالم املحبوسني يف مصر حبلول منتصف يوليو/جويليه احلايل
 2019يتضمن ً 32
اسما يعود أقدمهم إىل أغسطس/أوت ،2013
ومعظمهم متهم بـ«نشر أخبار كاذبة» عالوة على «االنضمام إىل

الصحافة المصرية :بين محبرة
السلطة ونصلها
http://bit.ly/2PYJUHA
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 - 20كارم حيىي« ،إشكالية حرية التعبري يف الصحافة القومية :أفكار وجتارب للنقاش مع
تمرين على النقد الذايت ،ورقة غريمنشورة أمام مؤتمر واقع ومستقبل الصحافة القومية،
اجلامعة الربيطاني�ة بالقاهرة (كلية االتصال واإلعالم) 8 ،ين�اير  .2015
 - 21كارم حيىيُ ،حرية التعبري يف الصحافة املصرية بعد ثورة  25ين�اير ،ورقة أمام ندوة
«اإلعالم واحلريات يف املنطقة املغاربي�ة»املنعقدة بالرباط (املغرب) يف  24ين�اير 2015
برعاية مؤسسة «فردريش نومان» األلماني�ة.
 - 22ناقش كاتب الورقة ظاهرة «صحفي اجلربن�دية» وما يتعرض له من مخاطر
وظروف عمل هشة يف فصل بعنوان «عمرو وخالد» ضمن كتاب «رأيت الفاشية بعيين»
ً
واملنشور مسلسل على صفحته بـ فيسبوك بني ين�اير /جانفي ويونيو /جوان  .2014

إن أحدث احصاء
للصحفيين
والعاملين بمجال
اإلعالم المحبوسين
في مصر بحلول
منتصف يوليو/
جويليه الحالي 2019
اسما
يتضمن 32
ً
يعود اقدمهم إلى
أوت  ،2013وهذا
مع التوسع في
استخدام الحبس
االحتياطي المتجدد
كعقوبة للمعارضين
أو من يشتبه في
معارضتهم .وهو
أمر جعل المنظمات
الدولية المعنية
بحرية الصحافة
وسالمة الصحفيين
تضع مصر خالل
السنوات القليلة
الماضية بين
المرتبتين الثانية
والثالثة بين دول
العالم بشأن حبس
الصحفيين
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تنظيم محظور» .23وهذا مع التوسع يف استخدام احلبس االحتي�اطي املديد املتجدد كعقوبة للمعارضني
أو من يشتب�ه يف معارضتهم .وهو أمر جعل املنظمات الدولية املعني�ة ُحبرية الصحافة وسالمة الصحفيني
تضع مصر خالل السنوات القليلة الماضية بني املرتبتني الثاني�ة والثالثة بني دول العالم بشأن حبس
الصحفيني .وناهيك عن بيئ�ة العمل ُ
المقيدة واخلطرة ،فإن مصر لم تعرف بعد إصدار قانون إلتاحة
املعلومات .وهذا على الرغم عن النصوص العامة التقدمية يف دستور  2014بشأن ُحرية الصحافة .ومن
قبي�ل املسلمات أن الوصول إىل املعلومة ونشرها من أجبديات بن�اء مجتمع ديمقراطي.
ويف احلالة الليبي�ة سرعان ما أصبحت بيئ�ة العمل ميداين ويف املكاتب واملقار وأمام املصادر ضاغطة
على الصحفيني وحق املواطن يف أن يعلم .كما أخفقت السلطات االنتقالية فور اإلطاحة بالقذايف يف سن
وتطبيق تشريعات للتأسيس لنظام إعاليم جديد ُحر مهين .24وأسهم انهيار وغياب الدولة واالنقسام
المتطرفة ُ
واالقتت�ال وامليلشيات واجلماعات ُ
المسلحة والتدخالت األجنبي�ة يف تشكيل بيئ�ة عمل صحفية
خطرة سواء يف شرق أو غرب ليبي�ا وغريها من املناطق .وهو ما يدفع اإلعالميني إىل مزيد من الرقابة الذاتي�ة
ً
ً
نسبي�ا يف بيئ�ة العمل الصحفية
والهجرة إىل خارج البالد .25وحدها التجربة التونسية حققت حتسنا
وتأثريها على حق املواطن يف أن يعلم وباملقارنة بما كان قبل الثورة .ولعل مراجعة التقرير السنوي األحدث
لواقع ُ
احلريات الصحفية بتونس ونت�اجئ رصد انتهاكات سالمة الصحفيني الصادر عن النقابة الوطني�ة
ُ
ُ
للصحفيني التونسيني تفيد بمخاطر ووقائع تدعو بدورها للقلق ،26لكن كل هذا ال يقارن ببؤس بيئ�ة العمل
الصحفي والتنكر حلق املواطن يف املعلومة بمصر وليبي�ا .وعلى سبي�ل املثال فقد أقر الربلمان التونيس قانون
«احلق يف النفاذ إىل املعلومة»  22مارس  ،2016ومن قبلها صدر ً
مبكرا ويف عام  2011مرسوم «النفاذ إىل
الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية» .وهذا تطور ال تعرفه مصر وليبي�ا .لكن كاتب هذه الورقة اخترب كمراسل
ً
صحفي بتونس فرص هذا النفاذ غري مرة ،وانتهى إىل أن الواقع اليزال خيالف النصوص وبعيدا عنها.27
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ومن الواضح أن تونس خطت خطوات أهم وأجرأ من مصر وليبي�ا على طريق االنتقال من اإلعالم
احلكويم السلطوي حنو إعالم اخلدمة العامة وذلك عرب إصالح تلك املؤسسات اململوكة للدولة ،وخباصة
بشأن اإلذاعة والتليفزيون الوطنيني التونسيني .ونظرة على نشرة األخبار الرئيسية من القناة األوىل بكل
من التليفزيون املصري والتونيس كفيلة بأن تكشف عن الفارق الشاسع ً
حاليا .وعلى سبي�ل املثال لم يكن
ً
ممكنا ـ ال يف القنوات واإلذاعات وال الصحف اململوكة للدولة وحىت اخلاصة ـ تمرير انتقاد أو حتفظ إزاء
التعديالت على الدستور املصري أبريل  .2019تلك اليت تعزز الطابع السلطوي االستب�دادي والفردي
للحكم وتصادر فرص التداول على منصب رئيس اجلمهورية ألطول أمد وتفرض املزيد من التبعية
للسلطة السياسية التنفيذية على القضاء .كما خضع استطالع آراء املواطنني حول رفع أسعار الوقود يف
مطلع يوليو/جويليه  2019لقيود أسئلة موجهة لتبرير الزيادات ليس إال.
ً
سلبي�ا بوأد تكون رأي عام ،وذلك بمصادرة
وعلى هذا النحو تلعب وسائل اإلعالم واململوكة للدولة دورا
ً
حقوق املواطنني يف املعرفة واالطالع على آراء متعددة عرب حوار مجتمعي حر فضل عن فرص التعبري عن
 - 23قائمة بأسماء الصحفيني والعاملني بمجال اإلعالم يف السجون املصرية ،الشبكة العربي�ة ملعلومات حقوق اإلنسان ،زيارةملوقعها يف 12
يوليو/جويليه  ،2019وهنا الرابط: https://www.anhri.info/?post_type=journalist
 - 24لالطالع على محدودية جهود السلطات االنتقالية بعد اإلطاحة بالقذايف يمكن العودة إىل دراسة :فاطمة العيساوي ،اإلعالم االنتقايل
يف ليبي�ا هل حترر ً
https://carnegie-mec.
أخريا؟ ،مركز كارينغي للشرق األوسط 14 ،أيار/مايو/ماي  .2013وهنا الرابط:	
org/2013/05/14/ar-pub-51772 
 - 25على سبي�ل املثال يمكن العودة إىل« :ليبي�ا ..حصيلة ُحرية اإلعالم بعد  8سنوات من الثورة» ،بي�ان مشرتك لـ»مراسلونبالحدود» ومركز
ليبي�ا حلرية الصحافة بت�اريخ  17فرباير  ،2019و»صحفيو ليبي�ا طريق ملئي باملخاطر والعنف» ،التقرير السنوي 2018ـ  ، 2019املركز اللييب
حلرية الصحافة.
ُ
 - 26التقرير السنوي لواقع احلريات الصحفية يف تونس ،النقابة الوطني�ة للصحفيني التونسيني 3 ،ماي/مايو  .2019
 - 27كارم حيىي ،اإلعالم يف تونس بعد الثورة :رؤية مراسل من مصر حول مصادر العمل الصحفي ،كتاب صادر عن جمعية يقظةمن أجل
الديمقراطية والدولة املدني�ة ،تونس ، 2019 ،ص  14ـ .17
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مقر النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

آرائهم حبرية وتعددية من خالل وسائل اإلعالم اليت يمولونها من الضرائب ويتحملون أعباء اخلسائر
الناجمة عن افتقادها للمهني�ة واحليوية واالستقاللية .وباملقابل ثمة مؤشرات يف تونس على اجتاه اإلعالم
السمعي والبصري اململوك للدولة الكتساب ثقة املستمعني واملشاهدين ،وعلى حنو يفوق نظريه اخلاص.
وحىت خالل أزمة االحتجاجات االجتماعية ين�اير/جانفي  .2018ولذا اعترب مستجوبون يف استطالع رأي
بني عين�ة من الصحفيني التونسيني أن اإلعالم العمويم هو األكرث حيادية ومهني�ة .28ولقد عزز هذه
ً
ومبكرا تقرير الهيئ�ة العليا املستقلة لالنتخابات
األفضلية لصالح اإلعالم العمويم السمعي والبصري
بتونس عن انتخابات املجلس التأسييس أكتوبر  .201129وقد يعزي هذا التطور املهم إىل اجلهود املبكرة
للهيئ�ة الوطني�ة إلصالح اإلعالم واالتصال برئاسة الزميل «كمال العبي�دي» واإلسراع بإصدار املرسوم 116
ً
ُ
المتعلق ُحبرية االتصال السمعي والبصري ،وأيضا جهود اللجنة الفرعية للصحافة واإلعالم ضمن الهيئ�ة
العليا لتحقيق أهداف الثورة .30كما يعزي وباألساس إىل أن إرادة التغيري يف املشهد اإلعاليم نشأت للمرة
األوىل بتونس من األسفل ..أي من املجتمع املدين وبني اإلعالميني وليس بقرار من أعلى هرم الدولة.31
ولكن ثمة وعي عند جانب من اإلعالميني ومن شاركوا يف إعادة تشكيل مشهد اإلعالم اململوك للدولة
بمخاطر االنتكاس والرتاجع وبأن التلكؤ عن قطع البالد خطوات أخرى على طريق الديمقراطية بما يف ذلك
استقالل القضاء وإصالحه ُيهدد القدر الذي حتقق على صعيد استقالل ومهني�ة املؤسسات اإلعالمية
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ُ
 - 28مركز تونس حلرية الصحافة :التوجه السيايس يرتهن باخلط التحريري لبعض املؤسسات الصحفية ،خرب على املوقعاإللكرتوين للتلفزة
http://news.tunisiatv.tn
التونسية 1 ،مايو /ماي . 2019وهنا الرابط:	
 - 29راجعنا على حنو خاص م ا ورد يف «تقرير حول سري انتخابات املجلس الوطين التأسييس ،الهيئ�ة العليا املستقلة لالنتخابات،تونس ،فيفري/
فرباير  ،2012ص  .130أما تقرير الهيئ�ة العليا املستقلة لالنتخابات حول االنتخابات التشريعية والرئاسية ،2014تونس  ،مارس  2015فلم
يتطرق لرصد وسائل اإلعالم املسموعة واملرئي�ة.
 - 30الهيئ�ة الوطني�ة إلصالح اإلعالم واالتصال ،التقرير العام ،تونس ،أفريل/أبريل  ،2012وخباصة ص  245ـ .252
 - 31العريب شوخية ،وسائل اإلعالم يف تونس :التحول الصعب من االستقالل إىل انتخابات  ،2014ترجمة الهادى هوى ،دار محمدعلى احلايم،
صفاقس ،ط ،1ص  .4

العمومية.32
24

ولعل اجلدل والصراع يف تونس خالل عام  2018حول مشروع
قانون لهيئ�ة جديدة لإلعالم السمعي والبصري يفيد بأن الطريق
صعبا يف هذا السياق .إال أن احلال أفضل ً
ً
كثريا من املسار
اليزال
ً
املصري بشأن اإلعالم اململوك للدولة والذي ظل قائما على
االحتفاظ بإمرباطورية كبرية من املطبوعات الصحفية واإلذاعات
ً
والقنوات التليفزيوني�ة دون إرادة إصالح أو تغيري وصول إىل إصدار
ُ
تشريعات متأخرة يف عام  2018تعزز من سيطرة السلطة التنفيذية
ورئيس اجلمهورية على هذه املؤسسات وعلى الهيئ�ات ُ
المشرفة
عليها :الهيئ�ة الوطني�ة لإلعالم (إذاعة وتليفزيون) والهيئ�ة
الوطني�ة للصحافة (حنو  55مطبوعة إىل جانب مواقع إلكرتوني�ة)
ُ
واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم .33كما تشري املمارسة إىل نزعة
تسلطية تفرض الرقابة واملصادرة واحلجب .34أما املسار اللييب
فيب�دو أنه بدأ بتوجه للتخلص من املؤسسات اإلعالمية اململوكة
للدولة باألصل فحددتها احلكومة االنتقالية يف  7ديسمرب 2011
بقناة تليفزيوني�ة رسمية واحدة ومحطة إذاعية رسمية واحدة
وصحيفة رسمية واحدة ،35وقبل أن تنتقل البالد إىل االنقسام
ويجرى توزع هذه املؤسسات بني املناطق .ومع غياب الدولة نصل
إىل افرتاض أنه ال إذاعة وال تليفزيون وال صحيفة واحدة يمكنها
العمل يف عموم ليبي�ا كلها ،36اللهم إال باستثن�اءات نادرة .كما يب�دو
أن اإلذاعات والتليفزيونات اململوكة للدولة عجزت عن التحرر
واملهني�ة وكسب ثقة اجلمهور مقارنة بالتجربة التونسية وعلى حنو
جعلها تتخلف عن قنوات وإذاعات خاصة.37
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وبصفة عامة فإن التقدم األبرز هنا يف املسرية العسرية من اإلعالم
احلكويم السلطوي باجتاه اإلعالم العام أو العمويم جاء من تونس،
 - 32مقابلة أجراها كاتب هذه الورقة مع كمال العبي�دي وموثقة يف كتاب «نظرتان على
تونس من الدكتاتورية إىل الديمقراطية»،الصادر عام  2012من دار محمد على احلايم
بصفاقس ص  65ومن دار الثقافة اجلديدة بالقاهرة ص .85
 - 33املقصود القوانني  168و 179و 180لسنة  .2018وعلى سبي�ل املثال ،تشري دراسة
«املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم :قراءةيف الصالحيات واملمارسات ،إعداد مريان سيدهم
وحترير محمد عبد السالم الصادرة عن مؤسسة حرية الفكر والتعبري2019 ،أن العضو
الوحيد من إجمايل تسعة أعضاء يشكلون املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الذي ال تت�دخل
السلطة التنفيذية يفاختي�اره هو نائب رئيس مجلس الدولة ،ص .6
 - 34املرجع السابق ،ص  9ـ .18
 - 35فاطمة العيساوي ،اإلعالم االنتقايل يف ليبي�ا هل حترر ً
أخريا؟ ،مرجع سابق .
 - 36مقابلة غري منشورة مع الكاتب�ة الصحفية الليبي�ة «ليلي املغريب» ،بزنل البلفدير/
تونس العاصمة 26 ،نوفمرب . 2017
 - 37مقابلة مع الكاتب الصحفي اللييب أحمد الفيتوري رئيس حترير أسبوعية «امليادين»
ً
خصيصا لهذه الورقة ،نادي الزمالك
اليت صدرت من بنغازي بني  2011و ،2014أجريت
بالقاهرة 15 ،يوليو  . 2019وقال خاللها إن قناة  218التليفزيوني�ة املمولةمن اإلمارات على
األرجح لها مراسلون يف كل أحناء ليبي�ا ويت�ابعون األخبار املحلية حىت على مستوى القرى .وهو
ما لم حيدثيف تاريخ البالد من قبل .لكنه أكد غياب أي صحيفة ورقية تشمل كافة الرتاب
ً
توزيعا وتغطية .وعن اإلذاعاتوالتليفزيونات اململوكة للدولة قال« :عجزت عن
اللييب
كسب اجلمهور ألنها لم تستطع أن تطور نفسها وهزمها القطاع اخلاص» .

يبدو أن
التطور األهم
على مستوى
نشأة وسائل
إعالم خاصة
جديدة جاء
في قطاع
اإلذاعات
بالنسبة
لتونس
وليبيا معا
فيما ابقت
السلطات في
مصر قبضتها
الفوالذية
واحتكارها
لموجات البث
اإلذاعي تماما

وهذا على الرغم من العرثات والعراقيل .وثمة شهادة مبكرة لـ»اليونسكو» حني أقرت يف خريف 2012
بأن« :منذ  14جانفي/ين�اير  2011حسنت املؤسسات العمومية يف القطاع السمعي والبصري تنوع اآلراء
ودرجة تمثي�ل اجلمهور ومنظمات املجتمع املدين ..غري أنه ال توجد تراتيب ألخذ رأي اجلمهور يف تعيني
أعضاء مجلس اإلدارة» .38ويف  31يوليو/جويليه تابع كاتب هذه الورقة عرب شاشة التليفزيون الوطين
بتونس بث مناظرة بني ثالثة مرشحني ملنصب الرئيس املدير العام ملؤسسة التلفزة الوطني�ة نظمتها الهيئ�ة
العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري .وهو حدث غري مسبوق بتونس بل بالعالم العريب بأسره ،وأن
ً
معلوما أن احلكومة التونسية حتتفظ بقرار التعيين�ات يف هكذا مناصب باإلعالم السمعي والبصري
يظل
ً
والصحافة اململوكة للدولة واملصادرة حلسابها ،وختالف غري مرة نصوصا قانوني�ة مستحدثة بشأن األخذ
بالرأي املطابق (للهايكا) ومنظمات التعديل الذايت يف املهنة.
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ويب�دو أن التطور األهم على مستوى نشأة وسائل إعالم خاصة جديدة جاء يف قطاع اإلذاعات بالنسبة
لتونس وليبي�ا معا فيما أبقت السلطات يف مصر قبضتها الفوالذية واحتكارها ملوجات البث اإلذاعي ً
تماما.
ً
إجيابي�ا على
وثمة يف تونس على وجه التحديد فرص لتطور إذاعات جهوية وجمعياتي�ة .ويمكنها أن تؤثر
عمليات االنتقال إىل مجتمع ديمقراطي وال مركزي ،وخباصة مع مؤشرات إقبال وثقة من اجلمهور على
اإلذاعة مقارنة بالصحف املطبوعة والتليفزيون .39ولكن التجارب الثالث تعاين ً
معا من غياب الشفافية
يف ملكية فضائي�ات التليفزيون اخلاصة اليت تعود باألساس لرجال أعمال .وحيذر تقرير نادر عن هذه
القنوات بتونس من مخاطر االحتكار والتأثري السليب»للوبي�ات» ولرؤوس األموال األجنبي�ة على حقل
السياسة واالنتقال إىل الديمقراطية .40وثمة دراسة لباحث ألماين عن مصر بني  2011و 2013تدلل على
تأثري القنوات الفضائي�ة اململوكة لرجال أعمال نظام مبارك «املحاسيب» يف حقل السياسة وانتقالها من
مماألة جماعة اإلخوان وأول رئيس مدين منتخب «محمد مريس» إىل التحريض على اإلقصاء واإلطاحة
بهما وإعادة السلطة كاملة للعسكريني .ناهيك عن اجلمع بني ملكية القنوات الفضائي�ة وتأسيس وتمويل
األحزاب السياسية .41وهذا قبل أن تصل األوضاع يف مصر إىل شراء أجهزة أمن سرية لقنوات وصحف
ُ
خاصة وشراكتها مع رجال أعمال يف هذا املجال .42وكما يف تونس ارتفعت أصوات داخل مصر تذر من
التأثريات السلبي�ة لما يسيم بـ»المال السيايس» وغموض التمويل والشبهات حول األموال اخلارجية
اخلليجية واستثمار رجال األعمال أصحاب القنوات التليفزيوني�ة يف احلياة احلزبي�ة وبعدما جرى رصد
تأسيس  25قناة فضائي�ة خاصة بعد  25ين�اير  .201143وهذا مع الوعي بأن «امتالك قنوات إعالمية
مصدرا ً
ً
قويا التساع دائرة التأثري واستعمال أوراق الضغط وتشكيل الرأي العام».44
ُيشكل
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 - 38دراسة حول تطور وسائل اإلعالم واالتصال بتونس باعتماد مؤشرات تطور وسائل اإلعالم واالتصال حسب منظمة األمم املتحدةللرتبي�ة
والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،أفريل/نيسان ـ سبتمرب  ،2012مطبوع يف تونس ،ص  .80
ً
مبكرا بعد الثورة التونسية برزت محطات إذاعية خاصة جتارية وجمعياتي�ة يف تونس بن�اء على توصية من الهيئ�ة الوطني�ةإلصالح اإلعالم
- 39
ً
واالتصال بمنح  12إذاعة و 5قنوات تليفزيوني�ة تراخيص بث ،وكما ورد يف تقرير الهيئ�ة املشار إليه سابقا ،ص .243وحبلول عام  2014أصبح
هناك  35محطة إذاعية جديدة و 10قنوات تليفزيوني�ة وفق كراسة الشروط اجلديدة ،وذلك وفقالعريب شوخية ،مرجع سابق ،ص  .100أما بشأن
ً
الطفرة يف اإلذاعات اخلاصة بليبي�ا فيمكن الرجوع إىل دارسة فاطمة العيساوياملشار إليها سابقا وقد أكدت أنها أصبحت الوسيلة اإلعالمية
التقليدية األكرث شعبي�ة.
 - 40مين مطيبع ،ملكية وسائل اإلعالم السمعية والبصرية اخلاصة احلاصلة على إجازة من الهايكا (املؤسسات ..واملساهمون..ورأس المال)
من  14جانفي  2011ـ سبتمرب  ،2017وخباصة ص  4و .5وقد أشارت إىل أنه حبلول سبتمرب  2017هناك 24إذاعة خاصة و 11قناة تليفزيوني�ة
ً
خاصة جرى الرتخيص ألغلبها بعد الثورة .وهي باألصل دراسة غري منشورة جرى إعدادهاجلمعية «يقظة» ،وقد حتصلنا علي النص كامل.
- Stephan Roll, Egypt, s Business Elite after Mubarak: A Powerful Player between Generals and Brotherhood, - 41
German Institute for International and Security Affairs (SWP),Berlin ,September 2013.see pp 20 to 22. 
 - 42أنظر على سبي�ل املثال «تفاصيل استحواذ املخابرات العامة على إعالم املصريني» موقع مدى مصر 20 ،ديسمرب  .2017وهنا الرابط
املحجوب يف مصر: http://7hekayat.blogspot.com/2017/12/blog-post_20.html
 - 43نانيس طالل زيدان ،املصالح املسيسة ،من يمول اإلعالم يف مصر ،مجلة رؤى مصرية الصادرة من مؤسسة األهرام،السنة األوىل العدد ،5
يوليو  ،2015ص .22
 - 44نفسه ،ص .24
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ً ُ
معا تقابله ُمفارقات
والالفت أن هكذا حضور وتأثري لرجال األعمال يف حقل اإلعالم اخلاص والسياسة
ُ
تتقدمها ندرة وضعف الصحف احلزبي�ة يف البلدان الثالثة حىت بعد الثورة .وهذا على الرغم من فتح
ً
نسبي�ا وبدرجات متفاوتة يف التجارب الثالث أمام التعددية احلزبي�ة وحرية التنظيم .ويضاف إىل
املجال
ً
ً
هذه املفارقة ما أصبح ملحوظا من موت الصحافة املطبوعة واحنسار توزيعها .وهي اليت تمنح فرصا أعلى
ملعاجلات العمق ولمادة الرأي وللتحقيق االستقصايئ .ولم تعرف أي من البلدان الثالثة ـ بما يف ذلك تونس
ً
األوفر حظا على طريق إعالم حر ومهين ـ استحداث آلية مؤسسية شفافة وموثوق بها تراقب وحتيص وخترب
القراء واملستمعني واملشاهدين واملتصفحني وكذا املعلنني بأرقام ومعدالت شراء الصحف واالستماع
لإلذاعات ومشاهدة التليفزيونات وتصفح املواقع .ويف هذا الغياب ما ال يسمح باألصل بوضع تقييمات
موضوعية وموثوقة عن فرص تأثري وسائل اإلعالم يف بن�اء رأي عام بشأن االنتقال إىل الديمقراطية.
ويف هذا السياق حتمل التجربتني املصرية والتونسية مفارقة تطرح ضرورة احلذر من املبالغة يف تأثري
ً
ومبكرا مع أول انتخابات
وسائل اإلعالم ـ وهي على هذا النحو ـ على االنتخابات العامة ومشاركة الناخبني.
يف مصر بعد الثورة (الربلماني�ة بني نوفمرب  2011وين�اير/جانفي  )2012الحظ باحث يف اإلعالم أن غالبي�ة
الناخبني حتركت يف االجتاه املعاكس لتحريض الربامج احلوارية ضد املشاركة ،واستخلص «فقدان اإلعالم
املصري لدوره ومصداقيت�ه وقدرته على التأثري يف الرأي العام» .45وبإمكان كاتب هذه الورقة أن يالحظ
ً
أيضا على ضوء متابعته ومعايشته ألول انتخابات بلدية بتونس بعد الثورة يف مايو  2018أن اخلدمات
اإلعالمية املتمزية خباصة يف اإلذاعة والتليفزيون الوطنيني العموميني بشأن البلديات ومشكالتها وخريطة
القوائم املرشحة وبرامجها وكأنها لم تؤثر ً
كثريا فيما جرى واتضح مع االخنفاض األكرب لنسبة التصويت
 - 45د .بسيوين حمادةُ ،حرية اإلعالم والتحول الديمقراطي يف مصر ،عالم الكتب ،القاهرة ،2013 ،ص  .28ويقدر متوسط نسبة التصويت
يف االنتخابات الربلماني�ة يف املراحل الثالث بما يفوق  59يف المائة وهي نسبة غري مسبوقةيف مصر وفق :انتخابات مجلس الشعب ،2011/2012
حترير د.عمرو هاشم ربيع ،مركز األهرام للدارسات السياسية واالسرتاتيجية ،القاهرة ،2012 ،ص .264

لم تعرف أي من البلدان الثالثة

حظا
ـ بما في ذلك تونس األوفر ً
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على طريق إعالم حر ومهني ـ

استحداث آلية مؤسسية شفافة

وموثوق بها تراقب وتحصي وتخبر
القراء والمستمعين والمشاهدين

والمتصفحين وكذا المعلنين بأرقام
ومعدالت شراء الصحف واالستماع
لإلذاعات ومشاهدة التلفزيونات

وتصفح المواقع .وفي هذا الغياب
ما ال يسمح باألصل بوضع تقييمات

موضوعية وموثوقة عن فرص تأثير
وسائل اإلعالم في بناء رأي عام

بشأن االنتقال الى الديمقراطية.
يف أي انتخابات عامة بعد الثورة ،وقد تدنت إىل  .35.6%46وإىل جانب ما سبق بشأن االنتخابات ،فإن
التجربتني املصرية والتونسية تثريان عالمات استفهام بشأن سالمة ونزاهة استطالعات الرأي العام
ومراكزها وإمكاني�ة تضليلها للناخبني .وثمة مالحظات وافرتاضات يمكن أن نسوقها هنا بشأن «سيجما
كونساي» يف تونس ومركزي «األهرام» للدراسات السياسية واالسرتاتيجية و»بصرية» يف مصر .لكن
ً
إعالميا بعد .201147
بالطبع فإنن�ا حباجة إىل دراسات مقارنة وتقييمية ونقدية ألداء هذه املراكز وتوظيفها
ُ
وعلى ضوء تتبع الفضائي�ات التليفزيوني�ة أو اإلذاعات والصحف ومواقع اإلنرتنت اإلخبارية تث�ار قضية
خطاب الكراهية واإلقصاء والتحريض على العنف ،ناهيك عن التكفري باسم الدين اإلساليم والتخوين
ً
مبكرا يف القاهرة مع الذكرى الثاني�ة لثورة ين�اير/
باسم الوطني�ة والدولة الوطني�ة .ولقد حذر تقرير صدر
جانفي من فقدان اإلعالم ملصداقيت�ه جراء هذا اخلطاب وتأثريه السليب على فرص التطور الديمقراطي.
ً
ً
وكان الفتا يف هذا الوقت املبكر ـ وقبلما يصبح ملحوظا اخنراط وسائل اإلعالم اململوكة للدولة حبلول عام
ً
 2013وبقوة يف هذا اخلطاب ـ أن صحفا خاصة تصدرت املراتب األويل يف هذه االنتهاكات املهني�ة.48
وال تتوافر أمامنا دراسة مقارنة تسمح بتقدير وحجم خطاب الكراهية والعنف والتحريض والتشهري
بني وسائل اإلعالم يف تونس وليبي�ا ومصر ،وإن كان الكاتب قد تقدم بورقة إىل ندوة باملغرب ين�اير/جانفي
 2017استخلصت استمرار ممارسة التشهري بواسطة وسائل اإلعالم يف مصر وتونس بعد الثورة ً
معا مع
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 - 46لم تتجاوز نسبة التصويت يف االنتخابات البلدية  2018بعموم تونس  % 35,6من الناخبني املسجلني ،فيما كانت يفتشريعية أكتوبر
 2014حنو  ،% 69وذلك وفق معطيات الهيئ�ة العليا املستقلة لالنتخابات .
 - 47كتب ونشر كاتب هذه الورقة بموقع «البداية « اإللكرتوين غري مقال حتليلي يتضمن مالحظات نقدية عن استطالعاتمركزي األهرام
وبصرية يف مصر خالل عام  .2012وكان أحدها بعنوان« :استطالعات تضليل الرأي العام» .واملركز األول «األهرام» يتبع مؤسسة صحفية قومية
والثاين «بصرية» مؤسسة خاصة نشرت نت�اجئ استطالعاتها يف صحيفة»املصري اليوم».
 - 48د .بسيوين حمادة وآخرون ،تقرير املمارسة الصحفية بشأن الذكرى الثاني�ة لثورة اخلامس والعشرين من ين�اير ،2011املجلس األعلى
للصحافة ،القاهرة ،وخباصة ص  10ـ .12
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قدر من التفاوت بشأن فرص أكرب للتصحيح والرد يف الثاني�ة.49
ً
لكن كاتب هذه الورقة وأيضا من خالل متابعاته يذهب إىل افرتاض
مفاده أن هذا اخلطاب بكل مكوناته وأبعاده السلبي�ة وصل يف
احلالة املصرية خالل السنوات الست األخرية إىل مدى غري مسبوق
وال يضاهى بما تشهده وسائل اإلعالم التونسية .ومع هذا فإن
هناك حاجة لرصد وحتليل ما يمكن تسميت�ه بـ»خطاب كراهية
ً
الديمقراطية» يف تونس أيضا .وهذا على ضوء تن�اىم احلنني إىل
ما قبل الثورة وإىل نظام رئايس سلطوي قوي .ويف كل األحوال ،ال
جيب إغفال الطابع واالمكاني�ة املزدوجة واملتن�اقضة لدور الربامج
ً
ً
ً
وتليفزيوني�ا .أحيانا يمكنها وفق شخصية وثقافة
إذاعيا
احلوارية
املذيع أو املنشط وتوجهات الوسيلة بشأن الديمقراطية واملهني�ة
أن تلعب ً
دورا يف ترسيخ احلريات وقيم الديمقراطية ويف ممارسة
ً
اجلمهور تفاعليا لهذه القيم .وقد حدث هذا يف عديد احلاالت
بالتجربة املصرية يف الفرتة التالية مباشرة للثورة .لكن فيما
بعد طغت الالمهني�ة والتحريض وخطاب الكراهية والتكفري
والتخوين ،وخباصة مع اختفاء وهجرة العديد من اإلعالميني
املهنيني املحرتمني بل ومنعهم من العمل.
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ولعل الفارق األهم بشأن احلالة اإلعالمية التونسية بعد الثورة
وتأثريها املفرتض على االنتقال إىل الديمقراطية يكمن يف ثالثة
جوانب :األول هو احليوية النسبي�ة للمجتمع املدين وفرص دعمه
ُ
حلرية ومهني�ة الصحافة وبالتايل املساهمة يف الصراع املجتمعي
من أجل الديمقراطية ..والثاين هو فرص بزوغ وتطور إعالم جديد
غري تقليدي وخباصة عرب شبكة اإلنرتنت .وهو ما يشهد يف مصر
ً
ً
وحصارا غري مسبوقني على مدى السنوات
بالتحديد تضييقا
األخرية .50أما الثالث فيتعلق بتوافر قدر من اإلرادة السياسية
إلصالح وتغيري اإلعالم وبالتعاون مع املجتمع املدين ،ناهيك
عن الدويل .وثمة شواهد يف احلالة التونسية مقارنة باملصرية
والليبي�ة ترجح هذا القدر من اإلرادة .وكما يتجسد يف أن تونس
عرفت ً
مبكرا ويف غضون عام  2011سن تشريعات لتحرير وسائل
اإلعالم التقليدي كما هو احلال مع املرسومني  115و 116ناهيك
عن مرسوم النفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية يف العام
ً
ذاته .51وهو أمر لم تعرفه ليبي�ا مطلقا ،كما تأخر يف مصر حىت
 - 49كارم حيىي ،ورقة بعنوان «عن التشهري يف صحافة مصر وتونس بعد الثورة» منشورة
يف كتاب «الصحافة بني اإلخبار والتشهري :حالة املغرب وأمثلة مقارنة» ،إعداد املعطي
منجب ،الرباط/املغرب ،2019 ،من ص  117إىل  .127
 - 50يقدر عدد املواقع اإللكرتوني�ة اليت جرى حجبها يف مصر منذ يونيو/جوان 2017
بأكرث من خمسمائة بعضهاملنظمات دولية معتربة .كما جاء القانون  180لسنة 2018
ومعه ممارسات املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ليقنناملنع واحلجب والعقوبات ويضيف
ً
قيودا على الرتخيص للمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنرتنت .وحمل قانون مكافحةاجلرائم
اإللكرتوني�ة الصادر يف أغسطس  2018باملزيد من القيود والعقوبات.
 - 51يمكن العودة بشأن اإلصالح التشريعي املبكر يف تونس إىل :الهيئ�ة الوطني�ة إلصالح
اإلعالم واالتصال ،التقرير العام ،مرجع سابق ،ص  18ـ . 39وكمثال للمقارنة يمكن مراجعة

قدرا
يبدو أن
ً
من اإلرادة
السياسية مع
دعم وفاعلية
المجتمع
المدني اسهما
في اضفاء
هامش حرية
أوسع أمام
وسائل اإلعالم
التقليدية في
تونس بعد
الثورة مقارنة
بمصر وليبيا.
وبالتالي
باإلمكان
افتراض دور
أكبر بالتجربة
التونسية
إلعادة
تغذية واثراء
التحول إلى
الديمقراطية
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مقر نقابة الصحفيني في مصر

عام  2018كي تصدر التشريعات اجلديدة يف غياب روح وإرادة اإلصالح والتغيري .بل ومع رغبة السلطة
السياسية يف مزيد من إحكام السيطرة والرقابة على فضاءات اإلعالم .وثمة شاهد آخر يتعلق بإلغاء تونس
ً
ً
ونهائي�ا .52وهذا على عكس احلالة املصرية حيث عادت وزارة اإلعالم بعد إلغائها يف
مبكرا وزارة االتصال
فرباير /فيفري  2011يف يوليو/جويليه من العام نفسه وعني على رأسها محرر عسكري ،53وإن حل محلها
ً
حاليا املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم.

قضايا للنقاش وتوصيات

نصابا ً
شروط إصدار الصحف اليت تفرض ً
ماليا يصل إىل  6ماليني من اجلنيهات لليومية يف المادة  35من القانون رقم  180لسنة  2018بشأن
تنظيم الصحافة واإلعالمواملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم بينما خيلو املرسوم  115التونيس من أي اشرتاطات مالية.
 - 52فاطمة العيساوي ،اإلعالم التونيس يف مرحلة انتقالية ،أوراق مركز كارنيغي ،قسم املنشورات ،بريوت ،تموز/يوليو ،2012وخباصة ص .7
 - 53رشا عبد هللا ،اإلعالم املصري يف خضم الثورة ،أوراق كارنيغي ،بريوت ،تموز/يوليو  ،2014ص .22
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تسهم ُ
احلرية واملهني�ة بوسائل اإلعالم يف دفع املجتمعات حنو الديمقراطية .كما أن عناصر االنتقال إىل
الديمقراطية وتعزيزها من تعددية حزبي�ة وتداول سليم على السلطة ومؤسسية ُ
وحكم رشيد وقضاء
مستقل ُ
وحرية التنظيم والتظاهر واالحتجاج ومشروعية وحق معارضة احلكام واحلكومات ونمو وتقوية
املجتمع املدين ومنظماته من نقابات وجمعيات واالنتخابات احلرة الزنيهة الشفافة جميعها وغريها
ُ
تشكل البيئ�ة املرافقة واملواتي�ة لتطور إعالم حر ومهين .ووسائل اإلعالم التقليدية من صحف وإذاعات
وتليفزيونات يف قلب هذه العالقة اجلدلية تؤثر فيها وتت�أثر بها .وترتجم مسارات مصر وتونس وليبي�ا
ً
ً
وتعرثا
تقدما
بعد انتفاضات وثورات  2011حساسية اإلعالم للتطورات والتقلبات املجتمعية السياسية
ً
وتراجعا .ويف هذا السياق واملنظور نفرتض أن كسب معركة حترر ومهني�ة اإلعالم محل صراعات متعددة
ً
ومعقدة وطويلة حىت يف أفضل املسارات حظا ،وكما هي حالة تونس وخاصة يف ظل غياب احلسم والقطيعة
الثوريني فيما جرى بمنطقتن�ا العربي�ة مع ما كان .كما نفرتض أن وسائل اإلعالم التقليدية ـ باستثن�اءات
ً
ً
دورا ً
محدودة ومتواضعة ـ لم تلعب بعد ً
ومؤثرا كان مأمول يف عمليات التطور حنو الديمقراطية .بل
كبريا
ً
باإلمكان االفرتاض ثالثا أن استخدام وتوظيف وسائل اإلعالم سواء اململوكة للدولة أو لرجال األعمال يف

جوانب تفوق الحالة االعالمية التونسية وتأثيرها المفترض على االنتقال الديمقراطي
30

1

الحيوية النسبية
للمجتمع المدني
وفرص دعمه
لحرية ومهنية
الصحافة

2

فرص بزوغ وتطور
إعالم جديد غير
تقليدي وبخاصة
عبر شبكة االنترنت

3

توافر قدر من
اإلرادة السياسية
إلصالح وتغيير
اإلعالم وبالتعاون
مع المجتمع
المدني

ً
ً
ُّ
ملمحا بارزا يف املسارات الثالثة ،وإن
التحول إىل الديمقراطية واالنقضاض على فرص بن�ائها يمثل
عرقلة
بدرجات متفاوتة.
يب�دو أن ً
قدرا من اإلرادة السياسية مع دعم وفاعلية املجتمع املدين أسهما يف إضفاء هامش حرية أوسع

أمام وسائل اإلعالم التقليدية يف تونس بعد الثورة مقارنة بمصر وليبي�ا .وبالتايل باإلمكان افرتاض دور
ُّ
التحول إىل الديمقراطية .وهذا مع األخذ يف االعتب�ار عوائق
أكرب بالتجربة التونسية إلعادة تغذية وإثراء
وعراقيل عدة حىت بالنسبة لتونس .ومن بينها االستقطاب السيايس املجتمعي الثقايف بني «اإلسالميني»
و»العلمانيني» ،ناهيك عن تأثريات خطر اإلرهاب وكلفة مكافحته على املجتمع واإلعالم واحلريات،
وعالوة على هشاشة ظروف عمل وتشغيل اإلعالميني.
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يبدو أن قدرة الجمهور على المعرفة والوعي بقيم
الديمقراطية واتخاذ القرارات بشأنها تتطور خارج
وسائل اإلعالم التقليدية المحلية على نحو متزايد.
وتؤكد نتائج استطالع رأي أجري لحساب «بي بي
سي» في عام  2019شمل عينات من شباب مصر
وتونس وليبيا اكتساب معلومات مواقع التواصل
االجتماعي الثقة على حساب وسائل اإلعالم التقليدي
يب�دو أن قدرة اجلمهور على املعرفة والوعي بقيم الديمقراطية واختاذ القرارات بشأنها تتطور خارج وسائل
اإلعالم التقليدية املحلية على حنو مزتايد .وتؤكد نت�اجئ استطالع رأي أجري حلساب «يب يب يس» يف عام
 2019شمل عين�ات من شباب مصر وتونس وليبي�ا اكتساب معلومات مواقع التواصل االجتماعي الثقة
على حساب وسائل اإلعالم التقليدي اخلاضعة لسيطرة احلكومات .54ويطرح هذا التوجه على أجندة
اإلعالميني الطامحني إىل احلرية واملهني�ة كيفية إعادة بن�اء إعالم جديد بفضائي�ه التقليدي وغري التقليدي.
هل فقد الشباب العريب الثقة يف اإلعالم الرسيم؟ ،موقع يب يب يس عريب .و الرابط:	�http://www.bbc.com/arabic/interacti
54
vity-48761920 

وهنا تتولد مالحظات وتساؤالت عدة على ضوء ما سبق يف هذه الورقة ،ومن بينها :إىل أي حد يمكن ممارسة
النقد والتعديل الذاتيني من داخل وسائل اإلعالم العربي�ة التقليدية؟ ..وما فرص استحداث صحف
وإذاعات وتليفزيونات على أسس مبتكرة وجادة وملزتمة بقيم ُ
احلرية واملهني�ة واحرتام احلقائق والعقل
واجلمهور وبدفع التطور الديمقراطي ،وبما يف ذلك اعتماد أشكال من امللكية تتضمن اإلعالم اجلمعيايت
واملحلي اجلهوي واململوك بصيغ تعاوني�ة (تعاضدية) من الصحفيني أنفسهم؟.
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وتوصي هذه الورقة بـ:
تعاون مكونات حية من املجتمع املدين اجلديد يف تونس بعد الثورة من أجل إطالق ورعاية وسائل إعالم
ذات مصداقية وشعبي�ة ،ولو تطلب األمر اللجوء اىل االكتت�اب من املواطنني.
ً
ُ
إصدار دورية مع موقع إلكرتوين لبن�اء ثقافة سياسية جديدة تعالج جدلية اإلعالم والديمقراطية انطالقا
من جتارب وإسهامات من مصر وليبي�ا وتونس ،وعلى حنو يسمح بتب�ادل اخلربات بني إعالمييها وسياسييها
ومثقفيها املعنيني بالتغيري.
ُ
إنشاء مرصد ُ
حلرية ومهني�ة اإلعالم جيمع بني متابعة وحتليل املجريات يف مصر وتونس وليبي�ا .وإذ ال تعد
معايري رصد وسائل اإلعالم يف مناسبات االنتخابات العامة كافية من حيث تركزيها على أشكال االنتهاكات
ً
ً
وااللزتام بتكافؤ الفرص واإلنصاف واحليادية .وحقا حنن حباجة إىل رصد أشمل وأوسع ودائم يتطرق أيضا
إىل مساهمة اإلعالم أو إحجامه يف انتشار قيم وثقافة الديمقراطية يف مجتمعاتن�ا.

دراسة مقارنة بني أدوار ومشكالت أداء نقابيت الصحفيني املصرية والتونسية بعد الثورة ،ويعترب كاتب
هذه الورقة أنه معين بالعمل على هذه الدراسة يف أقرب وقت.
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اإلعالم التونسي
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من سلطة النظام
إلى سلطة اإليديولوجيا
ورأس المال

وليد الماجري

ّ
صحفي ومدرب
ْ
مجالي اإلعالم
في
واالتصال.

«نرسل لهم طاقمنا الصحفي لتصوير عائالتهم
ُ
وتشويههم أمام جريانهم ..ونطلق حملة ثلب وتشويه
ّ
واسعة النطاق ..نقول إنهم خونة وعمالء لألجنيب..
ّ
ّ
نقول إنهم باعوا الوطن ..إنهم أعداء الوطنّ ..ثم نعطي
ُ ُّ
امليكروفون إىل بعض املواطنني البسطاء ونلقنهم مثل
ّ
ّ
ّ
ونسجلهم ..ويتول صحفيونا يف البالط ذحبهم
هذا الكالم
ً ُ ّ
ّ
إعالميا فيصدق الرأي العام كل الثلب والتشويهات اليت
قلناها».
ّ
كان هذا ملخص اجتماع هيئ�ة حترير قناة «نسمة»
ّ
اخلاصة منذ حنو سنتني برئاسة نبي�ل القروي مدير عام
ّ
القناة ،املرشح السابق للرئاسة ورئيس حزب «قلب
تونس» ،يف إطار التحضري إلطالق حملة تشويه غري
ّ
ّ
مسبوقة ضد قيادات منظمة «أنا يقظ» على خلفية نشر
ً
ّ
ّ
التهرب الضرييب والفساد
املنظمة حتقيقا حول شبهات
المايل لشركات األخوين قروي.
هذه الواقعة ليست األوىل من نوعها ّ
وربما لن تكون
ّ ُ
األخرية ،غري أنها تعترب نقطة فارقة يف اإلعالم التونيس
بل وحالة فريدة من نوعها تستدعي إخضاعها للدرس
والتحليل قصد فهم البيئ�ة اإلعالمية التونسية يف حقبة
ّ
ما بعد الثورة ،والوقوف عند مسارات تشكل الرأي العام
يف تونس وتقني�ات التوجيه اإلعاليم املبتكرة ،واليت باتت
تنهل من التكنولوجيا احلديث�ة ّ
والسرد الرقيم وعوالم
الماركتينج من أجل صناعة عرض فرجوي مبهر «شو
ّ
ُ »showي ّ
عملية هضم األكاذيب ويتيح االستيلاء
سهل
على أدوات صناعة الرأي العام للسيطرة عليه من أجل
توجيهه وفق ما تقتضيه املصالح المالية أو السياسية أو
ّ
الضيقة لوسيلة اإلعالم أو الكيانات اليت
األيديولوجية
ّ ّ
ّ
تقف وراءها وتتحكم فيها كما يتحكم اللعب اخلفي يف
ّ
الدىم الراقصة.
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من ُقمقم النظام إلى ُقمقم املصالح
واللوبيات
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ال يمكن ُ
فهم منظومة اإلعالم يف تونس ومدى قدرتها
ّ
على التحكم يف الرأي العام وتوجيهه خالل فرتة االنتقال
ّ
الديمقراطي ما لم نتمكن ،يف البداية وقبل كل يشء ،من
تفكيك هذه املنظومة والوقوف على خصائصها قبل الثورة
ً
ّ
وبعدها ،فضل عن عرض ملحة تاريخية عن تشكل املشهد
ّ
ّ
اإلعاليم ّ
للخواص
وخاصه ومالبسات فسح املجال
بعامه
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املقر السابق ملؤسسة االذاعة والتلفزة التونسية ،واملقر احلالي ملؤسسة االذاعة التونسية

ّ
ّ
احلساس الذي لطالما مثل حجر الزاوية يف اسرتاتيجيات التعبئ�ة والدمغجة
لالستثمار يف هذا القطاع
ّ
ّ
والتضليل اليت سار عليها النظام السابق يف شت مراحل تطوره منذ االستقالل يف خمسيني�ات القرن المايض
وإىل حدود سقوط أركان حكم الرئيس األسبق زين العابدين بن علي منذ ما يربو عن الثماين سنوات.
ْ
فرتيت ُحكم الرئيسني السابقني احلبيب بورقيب�ة وزين العابدين بن علي كانت وسائل اإلعالم أداة
خالل
بي�د السلطة وركزية أساسية من ركائز الديكتاتورية حيث لعب التليفزيون ،بشكل خاصّ ،
وبقية املحامل
ّ
ً
ومجلتً ،
مفصليا يف تبييض اجلرائم السياسية من ناحية
دورا
األخرى من راديوهات عمومية وصحف
ّ
ّ
والنفخ يف صور عدد كبري من الفاسدين ويف مقدمتهم أصهار بن علي وعائلته وحاشيت�ه من ناحية ثاني�ة،
ً
ّ
المطلق يف الرأي العام بواسطة املراقبة ّ
التحكم ُ
الكلية املباشرة اليت مارستها أجهزة السلطة على
فضل عن
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العدد القليل من وسائل اإلعالم الناشطة واليت كان أغلبها يدور يف فلك اإلعالم العمويم.
ّ
حاول نظام بن علي منذ التسعيني�ات أن ّ
ينوع العرض اإلعاليم كي يقلص من تأثري وسائل اإلعالم

األجنبي�ة اليت كان بعضها ينتقد سياساته.
ّ
هذه االسرتاتيجية دفعت ّ
باملقربني من النظام لتصدر املشهد اإلعاليم «اجلديد» حيث طفقوا يشرتون
ّ
أو ُينشئون وسائل إعالم سمعية ومرئي�ة أو مكتوبة بتسهيالت وصلت يف بعض األحيان ،إىل حد تسخري
ُ
بعض البنوك العمومية لتمويل هذه املشروعات دون ضمانات تذكر .وقد ّتمت مصادرة العديد من هذه
ّ
املؤسسات بعد الثورة لتصبح حتت إشراف الدولة (نصيب صخر الماطري يف دار الصباح ،وبلحسن
الطرابليس يف كاكتوس برود وراديو موزاييك ،وسيرين بن علي يف شمس آف آم).

ّ
كانت السلطة تراقب محتوى وسائل اإلعالم وتوظفه لتوجيه
ّ
الرأي العام عرب ما كان ُي ّ
سم بالوكالة التونسية لالتصال اخلاريج
اليت ّ
تأسست مطلع التسعيني�ات لتكون الذراع الدعائي�ة لوزارة
ُ
االتصال ومن ورائها منظومة احلكم.
ّ
ظلت القيادات اإلعالمية يف املؤسسات العمومية وكذلك
ّ
ّ
اخلاصة خاضعة لتوجيهات تلك الوكالة اليت كانت
الصحف
ّ
بدورها تتلقى أوامرها بشكل مباشر من قصر قرطاج حتت إشراف
ّ
ّ
القوية لنب علي الذي كان ُيلقب
عبد الوهاب عبد هللا الذراع
ّ
ّ
بـ»جزار اإلعالم»ّ ،
خاصة خالل فرتات االنتخابات اليت تتعطل
ُ
وتتحول إىل ُم ّ
ّ
جرد بوق للسلطة تنشر األكاذيب
فيها الصحافة ك ّليا
ّ
ّ
وتشوه اخلصوم واملعارضني.
وتروج لإلجنازات املزعومة
باشرت وكالة االتصال اخلاريج ّ
مهامها على مدى عقدين من
ّ ّ
ّ
ّ
الزمن ّ
وتم حلها نهائي�ا يف  )2012متبعة سياسة
(تعطلت يف 2011
ّ
العصا واجلزرة .كانت جتزل العطاء لكل املؤسسات اإلعالمية
ّ
ّ
والصحفيني والصحفيات الذين يقدمون فروض الوالء والطاعة
ّ
ّ
كل أجنداتها وينخرطون يف ّ
توجهها دون أدىن
للسلطة وينفذون
ّ
ّ
نقاش ،من خالل التحكم يف صندوق اإلعالنات والدعم العمويم.
ُ
ّ
يف املقابل كانت الوكالة ت ِّلوح بالعصا الغليظة يف وجه كل من
ً
ّ
سول له نفسه مخالفة ّ
ُت ِّ
ضحية
اخلط املرسوم مسبقا .وقد راح
ً
ّ
ّ
ّ ُّ
ذلك عدد كبري من اإلعالميني الذين إما لفقت لهم التهم جزافا
فوجدوا أنفسهم يف زنازين النظامّ ،
وإما ّتم طردهم من وظائفهم

وجتويعهم وإغالق أبواب العمل أمامهم دون أن يغفل النظام عن
التنكيل بأهلهم وذويهم.
ُ
وبن�اء على ذلك فقد سيطرت على الساحة اإلعالمية ثقافة
ّ
والتمعش من وكالة االتصال اخلاريج ّإما ً
ّ
طمعا يف العطاء
الزبوني�ة
ّ
احل ّ
اجلزيل أو ّاتقاء لشرور النظام .فرتاجعت بذلك ُ
العامة
ريات
واحندرت ُحرية التعبري والوعي السيايس واملشاركة املجتمعية يف
الشأن العام إىل أدىن مستوياتها.
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مع قدوم اإلعصار الذي عصف بأركان حكم بن علي مطلع ،2011
ّ
ّ
ّ
ّ
التخلي ً
الدعائي�ة
نهائي�ا عن وزارة االتصال وذراعها
كان البد من
ّ
ُ
احل ّ
الوكالة التونسية لالتصال اخلاريج ومن ّثم إطالق ُ
ريات يف
مجال الصحافة والنشر والتعبري بما يف ذلك حترير إسناد الرتاخيص
ورفع القيود عن ملكية وسائل اإلعالم اخلاصة.
خالل السنتني ّ
األوليني اللتني أعقبت�ا سقوط حكم بن علي،
ّ
ّ
سجلت الساحة اإلعالمية حالة من الدين�اميكية غري املسبوقة
ّ
ً
اتسمت بظهور العشرات من العناوين الصحفية اجلديدة فضل

باشرت وكالة
االتصال الخارجي
مهامها على مدى
ّ
الزمن
عقدين من ّ
متبعة سياسة
ّ
العصا والجزرة.
كانت تجزل العطاء
لكل المؤسسات
ّ
االعالمية
والصحفيين
ّ
والصحفيات الذين
يقدمون فروض
ّ
الطاعة والوالء
وينفذون
للسلطة
ّ
كل اجنداتها
ّ
وينخرطون في
توجهها دون
ّ
أدنى نقاش ،من
التحكم في
خالل
ّ
صندوق اإلعالنات
والدعم العمومي.
ّ
في المقابل
تلوح بالعصا
كانت ّ
الغليظة في وجه
تسول
كل من
ّ
ّ
له نفسه مخالفة
الخط المرسوم
ّ
مسبقا
ً
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عن عدد مزتايد من القنوات اإلذاعية والتليفزيوني�ة ومواقع اإلنرتنت .هذه الطفرة العددية ّ
كرست ّ
تنو ًعا
ّ
ّ
ّ
والتصورات واخلطوط التحريرية ،غري أنها يف اآلن ذاته وجدت نفسها
غري مسبوق وتعددية فعلية يف الرؤى
تتخبط يف حالة من الفوىض ّ
ّ
جراء:
ُ ّ
غياب أرضية تشريعية واضحة تنظم أداء الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية.
ّ
غياب آلية قانوني�ة أو إجرائي�ة تنظم عملية توزيع اإلعالنات والدعم العموميني بعد تعطيل وكالة
االتصال اخلاريج ووزارة االتصال.
ّ
غياب هيكل ُينظم عملية قياس اجلمهور.
غياب هياكل التعديل والتعديل الذايت.
ً
جملة هذه الثغرات ّ
ْ
سنيت  2011و  2012إىل فريسة سهلة بالنسبة
حولت عددا من وسائل اإلعالم خالل
ّ
إىل ّ
لوبي�ات المال والسياسة اليت سرعان ما استحوذت على أغلب منابر اإلعالم اخلاصة وأغدقت عليها
ّ
العطاء وسيطرت على خطوطها التحريرية ّ
ووجهتها بشكل فاضح ّإما خلدمة شق اإلسالميني (قنوات
ّ
املتوسط ،صراحة آف آم ،اإلنسان إلخ…) ّ
ّ
وإما خلدمة الشق املناهض
الزيتونة والزيتونة هداية ،يت آن آن،
ّ ّ
ّ
لإلسالميني على غرار قناة نسمة الت جتندت ملحاربة حركة النهضة ومشروع اإلسالم السيايس ،لتتحول
بعد ذلك إىل بوق حلملة حزب «نداء تونس» لقائده الرئيس السابق البايج قائد السبيس ،لرتسو يف النهاية
يف مين�اء حزب «قلب تونس» لصاحبه نبي�ل القروي مالك قناة نسمة ذاتها.
ساهم االنقسام اجلذري الذي سيطر على املشهد اإلعاليم السمعي واملريئ وحالة االصطفاف ذات
ً
اخللفية األيديولوجية ولكن أيضا املصلحية يف تضليل الرأي العام وتوظيفه يف أتون معارك أيديولوجية
طاحنة .وبالتوازي مع ذلك ،فقد برز عدد من الصحف واملواقع اإللكرتوني�ة اليت يقف وراء تمويلها عدد من
ّ
ّ
اللطيف.
رجال األعمال الفاسدين أو لوبي�ات الظل على غرار شفيق اجلراية وكمال
ّ
هذه العناوين ،ويف مقدمتها صحف «الثورة نيوز» و»الضمري» و»الصدى» و»وقائع» والقائمة تطول،
ّ
كانت منابر مجندة لتضليل الرأي العام وتبييض الفاسدين وابزتاز رجال األعمال وتشويه اخلصوم
السياسيني واالعتداء اليويم على احلقوقيني ورموز املجتمع املدين.
ّ
وقد أثر املحتوى اإلعاليم املبثوث من قبل إعالم ما بعد الثورة ،وعلى وجه التحديد اإلعالم اخلاص،
ّ
بشكل سليب جدا يف تشكيل الرأي العام وتوجيه اهتمام التونسيني حنو الصراعات األيديولوجية
ّ
ّ
ّ
الهويات املفتعل ،كل ذلك على حساب االنتقال
وتغذية النعرات اجلهوية واملذهبي�ة وبث سموم صدام
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الديمقراطي والدفاع عن حقوق اإلنسان وترسيخ ثقافة مناهضة التعذيب واإلفالت من العقاب صلب
األجهزة التنفيذية للدولة.
ّ
اجلدية يف طرح املواضيع اليت ّ
يف املقابلّ ،
تهم
تميت بعض العناوين الصحفية واإلعالمية بكثري من

التونسيني خالل الفرتة االنتقالية .وقد ساهمت موجة التدوين التفاعلي وصحافة املواطن والصحافة
اجلمعياتي�ة (موقع نواة ،موقع جدل ،موقع انكفاضة ،قناة احلوار التونيس يف نسخة الطاهر بن حسني،
ّ
موقع بوندي بلوغ ،منظمة ّبر األمان ،منظمة أنا يقظ ،منظمة البوصلة إلخ )...بشكل كبري يف كسر احلصار
ّ
املضروب على الرأي العام من ِق َبل اإلعالم التجاري الذي تقوده قناة احلوار التونيس وقناة نسمة اللتني
كانت�ا األداة الرئيسية إلذكاء نار املعارك األيديولوجية والصراعات احلزبي�ة وتبييض الفاسدين وتضليل
الرأي العام.

ّ
احتلت مواقع الصحافة البديلة املذكورة أعاله خالل
فرتة وجزية مساحة ّ
مهمة يف املشهد اإلعاليم واالتصايل
وأضحت أداة مثلى لتعديل الرأي العام من خالل أخباره
بشكل ّ
جيد وموضوعي وتقديم املعلومة ذات املستوى العايل
ُ ِّ
من املصداقية وتوجيهه حنو املعارك احلقيقية المتمثلة يف
العدالة االنتقالية وعودة التعذيب داخل مراكز اإليقاف
ّ
والسجون وتفش آفة الفساد وسيطرة اللوبي�ات ومجموعات
ّ
االحتكار على مقدرات الشعب ونهب قوت يومه.
ّ
إن السبب األسايس الذي جعل جملة هذه املنابر بمنأى
عن التوظيف هو استقالليتها االقتصادية اليت أتاحت لها
اإلفالت من قبضة رجال األعمال وسلطة املستشهرين
ّ
وأجندات الدولة الراعية لإلعالم .غري أنه من املجحف عدم
ّ ّ
ّ
اإلشارة إىل أن اإلعالم العمويم كان ،رغم كل هناته ونقائصه
ّ
ً
الكثرية ،قد لعب ً
مفصليا يف تقديم معلومة تتوفر على
دورا
ً
ّ
احلد األدىن من املصداقية ،فضل عن السعي إىل تنقية املناخ
ً
عموما من بذور احلقد والكراهية
السيايس والشأن العام
ّ
وتصفية احلسابات ،من خالل تقديم مادة إعالمية متوازنة.
ّ
وقد ساهم بث القناة الوطني�ة العمومية الثاني�ة ألشغال
الربلمان ّ
األول بعد الثورة (املجلس الوطين التأسييس) يف
إطالع الرأي العام على كيفية إدارة الشأن العام داخل الربلمان
ّ
للتعرف على كواليس صناعة القوانني
وإتاحة الفرصة له
واصطفاف الكتل الني�ابي�ة خالل التصويت إلخ.

من مي ُلك وسائل اإلعالم؟

حيظى التليفزيون يف تونس باهتمام خاص من قبل المالكني
ً
نظرا لكونه خيدم غايات سياسية ويستقطب أكرث من غريه
أدفاق املستشهرين .ويعترب التليفزيون وسيلة اإلعالم األكرث
ً
شعبي�ة يف تونس ،حيث يمتلك حنو  98٪من األسر جهازا
باملزنل .ويرتكز  83٪من التونسيني على هذه الوسيلة ملتابعة
ّ
ّ
األخبار .كما أن  61٪من التونسيني يعتربون أن املعلومات
ّ
اليت يبثها التليفزيون هي معلومات موثوق فيها وفق أرقام
املعهد الوطين لإلحصاء.
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٪ 98

من األسر جهازً ا بالمنزل

٪ 83

من التونسين يرتكزون على
التلفاز لمتابعة األخبار

٪ 61

من التونسين يعتبرون
المعلومات التي يبثها التلفاز
موثوقة

كسر احتكار الدولة
لإلعالم المرئي
قناة المعارضة الوحيدة لمالكها

الطاهر بن حسين آنذاك ،في
عام  2003من الخارج

أطلقها سنة  2005رجل

األعمال العربي نصرة المقرب

من نظام بن علي

أطلقت سنة  2007لمالكها

الرئيسي نبيل القروي قام

بتدشينها وزير االتصال آنذاك
رافع دخيل
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بدأ كسر احتكار الدولة لإلعالم املريئ مطلع سنوات األلفني.
وكانت قناة «حنبعل» اليت أطلقها أحد رجال األعمال
املقربني من نظام بن علي (العريب نصرة) سنة ّ 2005أول
ّ
قناة تليفزيوني�ة خاصة ترى النور يف تونس تلتها قناة نسمة
ّ
لمالكها الرئييس نبي�ل القروي اليت انطلقت يف البث التجرييب

التلفزيون في تونس
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بت�اريخ  23مارس  2007بعد أن قام بت�دشينها وزير االتصال آنذاك رافع دخيل.
وبالرغم من هذا االنفتاح على القطاع اخلاص ّإل ّأن توزيع الرخص كان ً
قائما على معايري ُمبهمة
ُ ّ
واعتب�اطية مبني�ة باألساس على التقرب أو القرب من النظام ،أو على محتوى الربامج اليت كانت تغض
البصر على حقيقة الواقع السيايس بالبالد وفق ما تؤكده مخرجات «مشروع ملكية وسائل اإلعالم يف
تونس» (مشروع حبيث من إجناز منظمة مراسلون بال حدود وجمعية اخلط التونسية).
تم إطالق قناة املعارضة الوحيدة «احلوار التونيس» لمالكها الطاهر بن حسني آنذاك ،يف عام 2003
من اخلارج ً
نظرا الستحالة حصولها على ترخيص داخل تونس .وقد كان التونسيون يتوجهون إىل القنوات
ً
العربي�ة والدولية على غرار «اجلزيرة» و»العربي�ة» والقنوات الفرنسية حبثا عن محتوى إعاليم مستقل ال
تسيطر عليه منظومة احلكم الديكتاتورية يف ذلك الوقت.
ساهمت الثورة يف كسر احتكار أفراد من عائلة بن علي وأصهاره ومقربني من نظامه للمشهد اإلعاليم
ّ
تعددت القنوات التليفزيوني�ة ّ
وتنوعت بعد توزيع تراخيص جديدة .اليوم ،حيتوي املشهد اإلعاليم
إذ
املريئ على قناتني تليفزيونيتني عموميتني وحوايل  10قنوات خاصة (رقم يف ّ
تغي مستمر) بعضها ال ينشط
بشكل منتظم بسبب صعوبات مالية.
ً
ونظرا لما حتظى به من نسب املتابعة املرتفعة مقارنة ببقية املحامل اإلعالمية ،فقد أصبحت القنوات
ًّ
ً
التليفزيوني�ة مقصدا محبذا لفئة من القادة السياسيني .وأصبح عدد من القنوات التليفزيوني�ة يف تونس
مرتبطا بشكل مباشر أو غري مباشر بسياسيني أو بأحزاب سياسية بالرغم من وجود أرضية تشريعية ّ
ً
حتجر
هذه الظاهرة.
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الم ّ
يف هذا السياق ،ظهرت مجموعة من القنوات ُ
قربة من اإلسالميني يف حني ال خيفي مسؤولو ومالكو
عدد آخر من القنوات ميولهم السياسية اليت ّتمت ترجمتها يف عديد احلاالت إىل توظيف للمحتوى
اإلعاليم من أجل حصد مكاسب سياسية ّ
ّ
تتحول إىل ُعلب
ضيقة أو دعم جهات بعينها ما جعل هذه املنابر
للدعاية السياسية واحلزبي�ة أثن�اء االستحقاقات االنتخابي�ة.
ً
ّ
نبي�ل القروي مالك قناة نسمة مثل ،كان جياهر بانتمائه لقيادة حزب نداء تونس رغم أن قانون «الهايكا»
َ
حيجر اجلمع بني الصفتني (القيادة السياسية واالستثمار يف اإلعالم السمعي واملريئ) .وقد َ
ّ
احلزب
غادر
ّ
ً
ً
مؤخرا حامل عنوان حزب
ليس إلصالح خطئه القانوين بل لتأسيس مشروع سيايس آخر اتضحت مالمحه
ّ
ً
ضاربا عرض احلائط بكل القضايا والشكايات اليت تالحقه على خلفية وجود شبهات قوية
«قلب تونس»،
ً
ّ
للتهرب من الضرائب فضل عن توظيف منربه اإلعاليم لتشويه اخلصوم السياسيني واأليديولوجيني.

ً
ُ
ً
مستقل ً
وسياسيا
حزبي�ا
أسامة بن سالم ،مؤسس قناة «الزيتونة» و«الزيتونة هداية» ،لم يكن هو اآلخر
ً
ساميا لدى حزب النهضة باإلضافة إىل ّ
ً
ً
مهام سياسية أخرى .وقد كانت قناة «يت آن
قياديا وموظفا
بل كان
ّ
آن» املحسوبة على النهضة مرتبطة بشبكة شركات دولية حتتيم بمالذات ضريبي�ة إلخفاء هويات مالكيها
وطمس مصادر تمويلها.
ّ
ّ
من جانب�ه كان العريب نصرة ،مؤسس قناة حنبعل ،قد وظف قناته طيلة سنوات للدعاية والرتويج املكثف
ّ
ً
لصورته قبل أن ّ
يفوت يف أسهمه يف القناة استعدادا للرتشح لرئاسيات .2014

وبالتوازي مع ذلك ،اقتحم رجل األعمال ورئيس االحتاد الوطين احلر سليم الريايح مجال اإلعالم من ّبوابة
ً
راديو كلمة ومن ّثم قناة التونسية (احلوار التونيس الحقا) بهدف دعم حضوره السيايس ومواجهة شبهات

ارتباط عدد من القنوات الخاصة بسياسيين و بأحزاب سياسية رغم وجود قانون يحضر ذلك

نبيل القروي

العربي نصرة

أسامة بن سالم
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ّ
وتشوش على طموحاته السياسية .قناة اجلنوبي�ة لمالكها
الفساد وتبييض األموال اليت كانت تالحقه
احلايل رجل األعمال والسيايس محمد العيايش العجرودي مؤسس حزب حركة التونيس للحرية والكرامة
ّ
ً
لم تشذ عن هذه القاعدة أيضا.
ّ
محطات الراديو اخلاصة كانت هي األخرى ِقبلة للتوظيف واالستثمار السيايس قبل الثورة وبعدها.
ً
فراديو «شمس آف آم» لصاحبت�ه سيرين بن علي ومن ورائها زوجها رجل األعمال مروان املربوك كان مثال
ً
صارخا على تغلغل العائلة احلاكمة يف اإلعالم .وكذلك احلال بالنسبة إىل راديو «موزاييك آف آم» الذي
كان بلحسن الطرابليس يملك فيه  13بالمائة من األسهم.
ّ
ّ
بعد مصادرة ّ
حصة الطرابليس ومن ّثم التفويت فيها ،حل رجل األعمال لزهر سطا محل بلحسن
الطرابليس وحاز ّ
حصته يف موزاييك.

ً
على ّ
الطرف اآلخر من اإلعالم السمعي واملريئ تعترب الصحافة املكتوبة األقل «استهالكا» يف تونس رغم
ّأن  38بالمائة من التونسيني يؤكدون صحة املعلومات اليت ّ
تروجها وسائل اإلعالم املكتوبة وفق أرقام
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ً
لزهر سطا الذي تطارده قضايا وشبهات فساد (كان شريكا لبلحسن الطرابليس يف شركة أسمنت
ّ
ً
قرطاج) ،اختار بعد الثورة خوض جتربة االستثمار يف اإلعالم .ويتجلى ذلك ً
أساسا من خالل امتالكه أيضا
لـ  8بالمائة من أسهم إذاعة جوهر آف آم.
ً
ً
ً
ً
وجهويا مازالت مصادر تمويلها غري
محليا
جهويا
بعض اإلذاعات الناشئة األخرى واليت تكتيس ُبعدا
ّ
تتغي ّكلما اقرتبت االستحقاقات االنتخابي�ة أو ّ
حت ّإن خطوطها التحريرية كانت ّ
تغيت تركيب�ة
واضحة،
ّ
املستشهرين واملساهمني يف رأس المال ما يرجح توظيف أغلبها خلدمة أجندات من يدفع أكرث.

املعهد الوطين لإلحصاء.
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أغلب مالكي اجلرائد هم عبارة عن شركات عائلية أغلبها ال
ينشط يف مجاالت أخرى باستثن�اء طبع اجلرائد .وقد ّ
تطور قطاع
الصحافة املكتوبة بعد الثورة ليصل عدد الصحف إىل  228دورية،
لكن بعد ذلك وقعت حالة من الفرز ،فتوقفت عديد الصحف
بسبب ّقلة املوارد المالية أو لعالقتها بالنظام القديم وفق ما ّ
يبين�ه
«مشروع ملكية وسائل اإلعالم بتونس».
ّ
ّ
اليوم ،اضمحلت عشرات العناوين من السوق ولم يبق إل
ّ
قرابة  50دورية .فمنذ أن ّتم التخلي عن وزارة االتصال وذراعها
ّ
الدعائي�ة الوكالة التونسية لالتصال اخلاريج فقدت الدوريات
ّ
القديمة اجلزء الرئييس من مداخيلها ّ
القارة وهو الدعم العمويم
الذي كان يمنح يف شكل هبات ومساعدات وإعالنات لقاء تقديم
فروض الطاعة والوالء للسلطة وتبييض فسادها وجلم األفواه
عن جتاوزاتها وجرائمها.

سقط س ّيدُ ..
َ
وخلق أسياد جُ دد
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ّإن ّ
املتأمل يف املشهد اإلعاليم الذي سبق قيام ثورة  17ديسمرب-14
ّ
حرجا ً
جانفي ،لن جيد ً
كبريا يف التصريح بأن املؤسسات اإلعالمية
ْ
بقطاعيها العام واخلاص ،لم تكن سوى ً
جزءا من
الناشطة آنذاك،
َ
ُ
منظومة الربوباجندا الملحقة بمنظومة احلكم أو املنبثقة عنها ،إذا
ما استثنين�ا بعض العناوين احلزبي�ة املعارضة على غرار صحف
«املوقف» و»الطريق اجلديد» و»مواطنون» باإلضافة إىل قناة
«احلوار التونيس» لمالكها الطاهر بن حسني وراديو  6وإذاعة
«كلمة» اليت كانت حتت إشراف سهام بن سدرين.
كان املشهد اإلعاليم ،آنذاكّ ،
مجرد انعكاس حلالة التداخل بني
ُ
السيايس واإلعاليم والمايل ،اليت كانت تسود البالد .ولم ينج من

شبح التوظيف سوى بعض العناوين املعارضة اليت ذكرناها أعاله
واليت لم يكن لها تأثري كبري يف الرأي العام ً
نظرا للتضييق على نشرها
من قبل الديكتاتورية.
ّ
بعد الثورة ،سقطت «عصا» الديكتاتورية بال رجعة وسقطت
َ
ّ
السخية ،فطفقت املنابر القديمة
معها «جز َرة» النظام وهباته
املحسوبة على النظام السابق باإلضافة إىل ّ
السواد األعظم من
ُ
تبحث عن ّ
«سيد» جديد يواصل منحها نصيبها
املنابر اجلديدة،
َ َ
«اجلزر».
من
ّ
ّ
خاصة خاللالسيد اجلديد كان يف أوقات كثرية
هذا
ّ
ّ
االستحقاقات االنتخابي�ة -يأخذ شكل السيايس السيخ ،غري أنه

بعد الثورة،
سقطت «عصا»
الديكتاتورية بال
ّ
رجعة وسقطت
«جز َرة»
معها
َ
النظام وهباته
السخية ،فطفقت
ّ
المنابر القديمة
المحسوبة على
النظام السابق
باالضافة الى
السواد األعظم من
ّ
المنابر الجديدة،
«سيد»
تبحث عن
ُ
ّ
جديد يواصل
منحها نصيبها من
«الج َزر».
َ

ّ
كان يف أغلب األوقات يأخذ شكل رجل األعمال الفاسد أو الذي تطارده شبهات الفساد ،والذي عادة ما
كان الذراع المالية لتي�ارات سياسية وحزبي�ة تدفع به حنو الواجهة لشراء ذمم اإلعالم واإلعالميني خدمة
ّ
تفص ّ
«صك الغفران» له كي يواصل عبث�ه يف ّ
تام من
ملصاحلها السياسية مقابل توفري «األمان» أو فلنقل
ّ
ً ًّ
املحاسبة والعقاب وما شفيق اجلراية وسليم الريايح ونبي�ل القروي إل مثال جيدا على ذلك.
ّإن املكسب األسايس يف تونس الثورة ،بإجماع املراقبني للشأن العام ،هو ُحرية التعبري بشكل عام ُ
وحرية
ًّ ّ ّ
حتمها مؤسسات قوية
الصحافة بشكل خاص .وقد فهمت النخبة التونسية مبكرا أن حرية التعبري إن لم ِ
ّ
ودائمة فإنها سترتاجع مع الوقت أو ستنقلب إىل فوىض يف أحسن األحوال .وبن�اء على ذلك فقد ّتم تضمني
ً
ُحرية التعبري واإلبداع يف الدستور فضل عن إنشاء الهيئ�ة املستقلة لإلعالم السمعي البصري ،وهي الهيكل
العمويم الذي أنيطت بعهدته ّ
مهمة تعديل مؤسسات اإلعالم السمعي البصري ومنح الرتاخيص ومعاقبة
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املخالفني.

مهامها بعد أن ّ
اليوم جتد الهيئ�ة نفسها شبه عاجزة عن أداء ّ
تمردت بعض وسائل اإلعالم ويف مقدمتها قناة
نسمة لمالكها نبي�ل القروي ذي الطموحات السياسية على قرارات الهيئ�ة مستقوية يف ذلك ب»حصانة»
ّ
حزبي�ة ُمنحت لها لقاء تقديم خلدمات اتصالية لها أثن�اء احلمالت االنتخابي�ة السابقة.
المراجع الرئيسية:

مشروع ملكية وسائل اإلعالم تونس
املعهد الوطين لإلحصاء
الهيئ�ة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري (الهايكا)
منظمة أنا يقظ
موقع انكفاضة
موقع نواة
ّ
املفكرة القانوني�ة
Northwestern University in Qatar (2015), Media Use in the Middle East 2015
UNESCO (2012), Assessment of Media Development in Tunisia
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حوار مع الصحفي
وناس
كريم ّ
رئيس لجنة أخالقيات

المهنة بالنقابة الوطنية
للصحفيين التونسيين

الجمهور
َ
فقد الثقة

في االعالم

التونيس

ّ
وسيثور ضده
ال محالة...

حاوره وليد املاجري
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لقد ساهم
اإلعالم في
شيطنة ممارسة
الفعل السيايس
وضرب كيان
الدولة واضعافها
مقابل تقوية
كيانات موازية
ّ
تتربص بالدولة.
كيانات مافيوزية
ّ
همها الوحيد
مراكمة الثروة
وتكديس الربح
السريع .يجب
ّ
اعادة اصالح كل
ّ
هذا الخلل حت
ينصلح حال
ّ
البالد”.
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ّ
ً
عموما ،هل تعتقد أن اإلعالم التونيس يقوم
حبسب جتربتك يف مجال الصحافة واإلعالم
ُ ّ
ّ ّ
ّ
ويلب انتظاراته يف كنف املهني�ة أم أنه حتول إىل وسيلة لتوجيه الرأي العام
بواجبه جتاه جمهوره
والتالعب به؟
ّ
ّ
بديهية وتنطلق من مجموعة من الدراسات والبحوث .فاجلمهور التونيس اليوم غري راض
إن اإلجابة
ً
ّ
ّ
مطلقا ّ
عما ُيقدمه اإلعالم التونيس .إحدى الدراسات الصادرة عن مركز لسرب اآلراء خلصت إىل أن نسبة
ّ
غري ّ
الراضني عن اإلعالم التونيس جتاوزت الثمانني بالمائة ،حيث يعترب اجلمهور أن اإلعالم قد حاد عن

رسالته األساسية وانزلق إىل ثقافة اإلثارة واستث�ارة املشاعر والتعويل على برامج «البوز»  Buzzما أسفر
ّ
ّ
عن سلعنة املحتوى اإلعاليم وحتويله إىل مضمون اتصايل وجتاري حبت .إن اخللل يكمن يف تزييف وعي
ً
الناس والرتويج لنمط استهالكي ال يعكس حقيقة انتظارات اجلمهور.
من يريد الحديث عن
اإلعالم في تونس

يتوجب
وتفكيك منظومته
ّ
التوجه
عليه ،باألساس،
ّ
نحو مؤسسات اإلعالم

الخاص ،فهي التي تصنع

وتوجهه وفق
الرأي العام
ّ
الضيقة
الخاصة
مصالحها
ّ
ّ

والتي عادة ما تتقاطع

مع مصالح رجال األعمال

النافذين وجملة الكيانات

السياسية وااليديولوجية
المحيطة بهم

سامي الفهري

نبيل القروي
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ّ
ّ ّ
ٍّ
ّ
واخلاص على حد السواء أم أن لكل قطاع
هل ينسحب موقفك أعاله على كل من اإلعالم العام
ّ
خصوصياته؟
ّ
ّإن اإلعالم ّ
الطاغي على املشهد يف تونس هو اإلعالم اخلاص .فاإلعالم العمويم يكاد يتلخص يف القناة

التليفزيوني�ة الوطني�ة فحسب .وهذه األخرية يمكن تلخيصها كذلك يف نشرة األخبار اليت التزال حتظى
ّ
ُ ّ
ّ
بنسب متابعة محرتمة ألنها ،رغم بعض اإلخالالت اليت تشوبها بني احلني واآلخر ،مازالت تقدم مادة ذات
مصداقية وبعيدة عن ثقافة اإلثارة والزتييف.
ّ
من يريد احلديث عن اإلعالم يف تونس وتفكيك منظومته ّ
التوجه حنو مؤسسات
يتوجب عليه ،باألساس،
اخلاصة ّ
ّ
اإلعالم اخلاص ،فهي اليت تصنع الرأي العام ّ
الضيقة واليت عادة ما تتقاطع
وتوجهه وفق مصاحلها
ْ
قنايت
مع مصالح رجال األعمال النافذين وجملة الكيانات السياسية واأليديولوجية املحيطة بهم .ولنا يف

نسمة واحلوار التونيس أفضل مثال.
ً
تتحول إىل منرب للقصف اليويم للحكومة ّكلما ّ
ّ
تعرض مالكها سايم الفهري
فقناة احلوار التونيس مثل،

ّ
ّ
انفكت تقوم به قناة نسمة منذ سنوات ،حيث ّ
حولها مالكها،
إىل مشاكل قضائي�ة .وهو اليشء ذاته الذي ما
نبي�ل القروي ،احلاصل على ثاين أكرب األصوات يف الرئاسيات األخرية ،إىل أداة ّ
طيعة لتصفية احلسابات
ّ
مع اخلصوم السياسيني باإلضافة إىل توظيف القناة لضرب رموز الدولة واملجتمع املدين ...إلخ .حيدث كل
ّ
ذلك على مرأى من اجلهات املعني�ة ،التنفيذية والتعديلية ،اليت عجزت عن إجياد حل قانوين جذري لردع
القناة دون أن يكون ذلك على حساب ُحرية التعبري والصحافة.
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ّ
بصفتك ً
رئيسا للجنة أخالقيات املهنة صلب نقابة الصحفيني التونسيني ،بودنا معرفة
الطرق والوسائل اليت ّ
ّ
يتم من خاللها تبليغكم بالتجاوزات اليت يقرتفها الصحفيون أو املؤسسات
الصحفية؟ هل يقوم اجلمهور بالتواصل معكم للتبليغ أم ّأن األمر رهني مجهود ّ
الرصد الذي
تقوم به اللجنة؟
ّأوال من الضروري التأكيد على ّأن اللجنة كانت قد ّ
تأسست منذ سنة  2018خالل اجللسة العامة لنقابة

الصحفيني ،وقد كان الهدف من وراء تأسيسها املساهمة يف تعديل املشهد اإلعاليم .حنن لسنا سلطة
تقريرية وال ني�ابة عمومية وال يمكن لنا بأي حال من األحوال أن نفرض على املؤسسات اإلعالمية ما جيب
ّ
�دخل يف ّ
تمرره وما جيب ّأل ّ
أن ّ
اخلط التحريري وال نعتمد سياسة التشهري.
تمرره .حنن ال نت

اجللسة العامة لنقابة الصحفيني املنعقدة في  25اكتوبر 2019
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ً
ّإن ّ
مهمتن�ا األساسية هي تعديل املشهد عرب لعب دور الوساطة ّأول بني الزمالء الصحفيني فيما بينهم
ً
من أجل إدارة الصراع والزناعات واحليلولة دون وصولها إىل القضاء .بمعىن ّأنن�ا نلعب ً
توفيقيا إلذابة
دورا
اخلالفات والصراعات وتنقية ّ
اجلو العام يف قطاع اإلعالم كي ال ينعكس بالسلب على املحتوى الصحفي
ّ
ّ
فيتحول إىل مادة لتصفية احلسابات الشخصية .من ناحية أخرى تتواصل اللجنة مع هيئ�ات التحرير
من أجل لفت نظرها إىل وجود انتهاكات تطال أخالقيات العمل الصحفي .وقد استن�دنا يف عديد املرات
إىل شكاوى وصلتن�ا بشكل مباشر أو عن طريق شبكات التواصل االجتماعي ،من ّ
عامة الناس .بعض هذه
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الشكاوى كان على عالقة بـالتعاطي اإلعاليم مع األحداث
الوطني�ة الكربى على غرار الكوارث الطبيعية وحوادث
الطرقات الكربى وتغطية املحطات السياسية واالنتخابي�ة.
ّ
خالل مطلع شهر ديسمرب من سنة  ،2019اهزت الشارع
ّ
التونيس على وقع حادث مرور أودى حبياة ما ال يقل عن 29
ّ
شابا ّ
ًّ
وشابة .كان الشارع التونيس يف حالة حداد ،وكان يتطلع
ّ
إىل محتوى إعاليم يرتقي إىل مستوى اللحظة غري أنه فوئج
ّ
ّ
اخلاصة ويف مقدمتها قناة احلوار التونيس
ببعض القنوات
ّ
بث ّ
منوعات أشبه بأجواء الكباريهات .كان وقع األمر
بصدد
ّ
ّ
ً
نفسية قطاع واسع من التونسيني الذين جلأوا إىل
كارثي�ا على
وسائل التواصل االجتماعي من أجل التن�ديد بما ّ
يتم تمريره
ّ
العامة
على وسائل اإلعالم واملطالبة باحرتام حالة احلداد

اليت تعيشها البالد.
ّ
ّ
ً
يوما بعد يوم ُيثبت إعالمنا أنه جتاري حبت وأن املحتوى
ّ
ّ
الذي يبث�ه ال يرىق إىل مستوى انتظارات اجلمهور .وهذا ما
ّ
يعمق ّ
الهوة بني اجلمهور ووسائل اإلعالم وخيلق حالة من
ّ
انعدام الثقة يف اإلعالم املحلي.
ً
عطفا على ما أشرت إليه من «انعدام الثقة» يف
ّ
وسائل اإلعالم ،أال ترى أن هذه الوضعية من شأنها
ّ
ضرب ما تبقى من مسار االنتقال الديمقراطي يف
ّ
تونس والتشريع للدوس على مكتسبات احلرية
ّ
والتعددية ؟
ّ
ّ
سأقولها بكل صراحة ،إن هجر اجلمهور التونيس لإلعالم
ّ
ّ
وتوجهه حنو اإلعالم اخلاريج (الفرنيس ،القنوات
املحلي
ّ
العربي�ة الكربى الخ) إن هو إل ترجمة تلقائي�ة حلالة الرفض
ّ
ّ
ّ
الذي ّ
حتول ،مثلما أسلفنا الذكر ،إىل أداة
لإلعالم املحلي
ّ
طيعة يستخدمها السياسيون ورجال األعمال لتمرير رسائل
ّ
ّ
اتصالية ساهمت بشكل كبري يف تعطيل االنتقال الديمقراطي
ّ
ّ
وأخرت خروج تونس من حالة اللستقرار السيايس.
ّ
إن املطلوب هنا ليس فرض رقابة ُمسبقة على املحتوى
ُ
الذي تنتجه وسائل اإلعالم ولكن تطبيق القانون على كل
ّ
املخالفني .هناك قنوات وإذاعات ُتبث دون ترخيص وأخرى
ّ
تدوس على كل القوانني واملواثيق املنظمة ملهنة الصحافة.
ّ
وحريات دون احلديث
ال يمكن احلديث عن ديمقراطية
ّ
عن إعالم ّ
حر وشفاف وجاد يتن�اول القضايا الوطني�ة بكل

بكل
سأقولها
ّ
ان هجر
صراحةّ ،

الجمهور التونسي
لإلعالم المحلّ ي

وتوجهه نحو
ّ
اإلعالم الخارجي

إن هو ّال ترجمة

تلقائية لحالة

الرفض لالعالم
المحلّ ي الذّ ي

تحول الى أداة
ّ
طيعة يستخدمها
ّ
السياسيون

ورجال األعمال
لتمرير رسائل

ّاتصالية ساهمت
بشكل كبير في
تعطيل االنتقال

وأخرت
الديمقراطي
ّ
ّ
خروج تونس من
حالة ّ
اللستقرار
السياسي.

ً
حرفية بعيدا عن منطق التجييش والتوظيف األيديولويج والسيايس والتجاري الرخيص.
لقد ساهم اإلعالم يف شيطنة ممارسة الفعل السيايس وضرب كيان الدولة وإضعافها مقابل تقوية
ترتبص بالدولة .كيانات مافيوزية ّ
كيانات موازية ّ
همها الوحيد مراكمة الرثوة وتكديس الرحب السريع .جيب
ّ
ّ
ّ
ّ
إعادة إصالح كل هذا اخللل حت ينصلح حال البالد .ألن اجلمهور لن يظل مكتوف اليدين بل سيأيت يوم
ّ
يثور فيه على هذا اإلعالم الذي ال يمثله.
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هوية اإلعالم في
ظل وجود خطاب
الكراهية

تحليل صحفي:
غدي كفالة

عقب موجة ثورات الربيع العريب
يف مطلع عام  2011واليت نادت يف
ً
مطالبها األساسية األوىل صارخة حبق
التعبري للمواطنني يف مسائل وشؤون
دولهم دون سلطة رادعة أو قوة
قاهرة حتد من ُحريتهم  -ظهر مفهوم
اخلطاب الكريه أو خطاب الكراهية
على السطح يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا والذي
حمل معه تغريات يف العديد من
املفاهيم التحريضية speech Hate
املستخدمة سواء على أرض الواقع أو
على وسائل اإلعالم التقليدية ومواقع
التواصل االجتماعي.
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خطاب الكراهية إىل اليوم ال يوجد
له تعريف محدد ومادي تتفق عليه
جميع دول العالم ,حيث إن بعض
التعريفات له تساهم يف ضبابي�ة
املعرفة والوصول إىل ماهية هذا
املصطلح أكرث من توضيحه .فحسب
معجم كامربيدج والذي ُي ِّ
عرف خطاب
الكراهية أنه خطاب عام يوجه
ُ
تعبريات كره أو حتريض للعنف تاه
شخص أو مجموعة بن�اء على العرق،
اللون ،الدين ،الهوية اجلنسية...
إلخ .يذهب وينشتاين إىل وصف
خطاب الكراهية بـ(الشيطاين) ويف
ذات الوقت يصف أن إقرار قوانني
خاصة ملنع خطاب الكراهية ُحيول
ُ
دون تعبري الناس على آرائهم تاه
شخصية أو حدث معني.
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ومن هذا املنطلق وإىل يومنا هذا
ً
صطلحا قيد
ُيصبح خطاب الكراهية ُم
املناظرات واجلداالت حول العالم ويف
ً
خصيصا بعد التعديل األول
أمريكا
والذي حيظر القوانني اليت حتد من
ُ
ُحرية التعبري أو تعيق ُحرية الصحافة،
ّ
وبالتايل مكن من خالله خطاب
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الكراهية أن يكون ً
جزءا من ُحرية التعبري ما لم تؤد تلك التعبريات
أو املصطلحات إىل أفعال أو سلوكيات إجرامية .يف ليبي�ا ودول
املنطقة األمر خيتلف ً
تماما عن دول العالم األول وما بعد البحر
املتوسط حيث ُيعترب خطاب الكراهية هو الوسيلة األوىل اليت
تستخدمها العديد من وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية وذلك
عن طريق الرتويج العلين لبعض الفئات املدني�ة أو العسكرية،
محاولة الرفع من شأن شخصيات سياسية أو مجتمعية معين�ة
على حساب جهات أخرى ،كذلك استخدام مصطلحات
هجومية تنعت بها بعض األفراد أو املجموعات والكيانات .حيث
تتعدد أساليب خطاب الكراهية واللغة التحريضية على وسائل
اإلعالم الليبي�ة فمنها:
اخلطاب اإلذاعي أو املسموع املباشر :وهو اخلطاب الذي
ً
خطابا
يوجه فيه املذيع أو مقدم الربنامج لدى جهة إذاعية معين�ة
ً
هجوميا لفئة محددة ألسباب قومجية أو أيديولوجية أو جهوية
مثل قيام مذيع قناة ليبي�ا احلدث زكريا البوهايل بتهديد متصل
على الهواء مباشرة بأنه مستهدف بمجرد دخول قوات المارشال
ً
ً
ً
جسيما.
إعالميا
خليفة حفرت إىل طرابلس ,وهذا يعترب جتاوزا
اخلطاب اإلذاعي أو املسموع الشامل :وهو اخلطاب الذي
يوجه فيه املتحدث كلمات أو جمل تعميمية لشعوب معين�ة أو
دول بأسرها مثل اخلطاب اإلعاليم الذي يوجه جتاه دولة قطر
والسعودية واإلمارات وتركيا ومصر وأمريكا.
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اخلطاب اإلذاعي أو املسموع الفردي :وهو اخلطاب الذي
يوجه ضد شخصية معين�ة سواء أكانت سياسية أو ديني�ة أو
عامة أو رياضية… إلخ .مثل :اخلطاب التحرييض ضد املفيت
الشيخ الصادق الغرياين ،رئيس املؤتمر الوطين السابق محمد
املقريف رئيس الوزراء احلايل فائز السراج ,والمارشال خليفة
حفرت ...إلخ.
تعد وسائل اإلعالم يف ليبي�ا منصات جهورة تقدم محتوى غري
ً
نسبي�ا يف العديد من املواقف فهناك ما يعتمد يف مصادره
دقيق
على صفحات فيسبوكية مؤدجلة وحسابات على مواقع
التواصل االجتماعي غري مؤهلة للخدمة الصحفية ،كما أن لبعض
قنوات التليفزيون اللييب سطوة على حق العرض والبث لبعض
املواد املعدة من قبل أفراد أو جهات كسرقة بعض الفيديوهات
واستخدامها ضمن المادة املعروضة للقناة ،فتكون بالتايل هذه
املنصات اإلذاعية مصادر غري موثوقة وهذا ما يتعارض مع دقة
ومهني�ة اإلعالم ُ
احلر والزنيه.

بيدو ان
اإلعالم الليبي
في العديد
من المرات
أصبح شريكً ا
إستراتيجيا في
ً
التحريض وتأجيج
النزاع القائم
اليوم في ليبيا
ً
أيضا ساهم
هو
في تمكين و
خلق نزاعات
جديدة من خالل
تسلطيه الضوء
على أحداث
غائبة أو غير
صحيحة سواء
في المبالغة
بعدد ضحايا
أحداث معينة أو
تبريرات العنف
المستمرة من
خالل إظهار
بطولية أطراف
معينة وشيطنة
أطراف آخرى

وما بني األساليب املتعددة للغة التحريضية على وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي
يوجد صيغات متنوعة مثل  Defamatory Campiagnsساهمت يف غىن وإثراء هذا املحتوى ومن بني
هذه الصيغات أو النماذج :حمالت التشهري نشر صور أو فيديوهات أو تسجيالت خاصة كحادثة نشر صور
لرئيس الوزراء السابق علي زيدان ،والتشهري برئيس املؤتمر الوطين السابق نوري أبوسهمني ،حيث حيدث
هذا ضمن اإلخالل بأساسيات املهنة واألخالق الصحفية .كذلك الهجوم اإللكرتوين أو اإلعاليم املنظم مثل
التغطيات املباشرة أو األوسام مثل الربنامج األسبوعي الذي يبث على قناة ليبي�ا األحرار والذي يستضيف
السيد\ نعمان بن عثمان ،رئيس مؤسسة كويليام الدولية والذي يستمر بث�ه على مدار شبه أسبوعي ملدة
تتجاوز األربع ساعات على الهواء مباشرة ،حيث يطلق فيها الضيف عبارات السب والشتم والسخرية
دورا ً
من العديد من األفراد والشخصيات الليبي�ة والدولية لعبت ً
كبريا يف تداول خطاب الكراهية كالتهديد
اخلاص أو املوجه العامة .كما أن املساومة أو املقايضة بنشر معلومات سرية أو شخصية متعلقة بفرد أو
فئة ما .Compromisation
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 153اخالل يومي على القنوات التلفزية الليبية سنة 2017
(مغالطات مهنية في تغطية األحداث المباشرة ،عبارات عنف وتحريض مباشرة)

من المحتوى المقدم

من المحتوى المقدم

41%

17%

املركز الليبي حلرية الصحافة لسنة 2017

إخالالت مهنية بنسبة

إخالالت مهنية بنسبة

ً
ً
اسرتاتيجيا يف التحريض وتأجيج الزناع القائم
وبي�د أن اإلعالم اللييب يف العديد من املرات أصبح شريكا
ً
اليوم يف ليبي�ا هو أيضا ساهم يف تمكني وخلق نزاعات جديدة من خالل تسلطيه الضوء على أحداث غائب�ة
أو غري صحيحة سواء يف املبالغة بعدد ضحايا أحداث معين�ة أو تبريرات العنف املستمرة من خالل إظهار
بطولية أطراف معين�ة وشيطنة أطراف أخرى وهذا ما يتعارض بشكل مباشر مع أساسيات اإلعالم
التقليدي أو الرقيم.
ُ
يف املقابل يؤمن العديد من الصحفيني بأن ُحرية التعبري ال يمكن أن تقيد بمصطلحات كخطاب الكراهية
ُ
أو لغة التحريض والعنف فهذا ُيعيق إبداء الرأي العام واخلاص حول قضايا أو مشاكل معين�ة وهذا ما عرفه
الكثري منهم على أنه انتقاد موضوعي للعديد من احلوادث وقضايا الرأي العام وبالتايل ساهمت ُحرية
التعبري يف معاجلة هذه القضايا وكشف جوانب الفساد فيها.
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كما ال يمكن غض النظر على محاوالت التهديد الصرحية واليت يوجه فيها مقدمو الربامج عبارات
تهاجم الشخص بعين�ه ومنعه من إبداء رأيه على الهواء مباشرة سواء بقفل االتصال أو محاولة مقاطعته
ً
عمدا ،وهذا ين�ايف حق املواطن يف التعبري عرب وسائل الصحافة واإلذاعة املرئي�ة واملسموعة ،ويعكس مدى
ً
دوغمائي�ة اإلعالم املوجه من قبل جهات غري حيادية أو أموال ما وراء احلدود والبحار .فوفقا آلخر تقرير
ً
إخالل ً
لسنة  2017الصادر عن املركز اللييب ُ
يوميا على
حلرية الصحافة أن هناك ما يقارب على 153
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القنوات التليفزيوني�ة الليبي�ة واليت تنوعت ما بني مغالطات
مهني�ة يف تغطية األحداث املباشرة ،عبارات عنف وحتريض
مباشرة ،حيث تصدر قناة التن�اصح قائمة القنوات ذات
اإلخالالت املهني�ة بنسبة  41%من املحتوى املقدم والذي
يعج بمصطلحات الوصم والتنميط ونشر صور للقتلى
ً
ً
وعائالتهم وهذا ُيعترب انتهاكا صارخا حلق اإلنسان يف
موافقته لنشر الصور من عدمها ،كما أن الدور السليب الذي
لعبه املفيت الصادق الغرياين من خالل برنامجه الذي يبث
على قناة التن�اصح كان له أثر كبري يف تأجيج الصراع على
األرض حبجة ديني�ة أو فتوى فردية ساهمت يف انضمام أفواج
من الشباب إىل املجموعات املسلحة وساحات احلرب.
أما قناة احلدث تأيت يف املرتب�ة التاني�ة واليت رصدت إخالالتها
بنسبة جتاوزت  17%حيث بثت تصرحيات لبعض األسرى
واملقاتلني عرب شاشتها ،كذلك ً
صورا لبعض القتلى ووصفها
بأشد العبارات الإلنساني�ة كالتحقري والوصم واالستهزاء ،ويف
ً
املرتب�ة الثالتة تأيت قناة ليبي�ا اإلخبارية واليت أطلقت وابل من
عبارات التهديد باالعتقال التعسفي والقتل العمد وهذا ُيعترب
جريمة جنائي�ة وضد اإلنساني�ة.
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من خالل هذا التقرير والذي يكشف لنا مدى تعصب وسائل
اإلعالم جتاه مموليها واأليديولوجيات اليت تتبن�اها من خالل
ُ
ذلك ،حيث تعترب هذه القنوات املساهم الرئييس يف قيام
حروب أو نزاعات على األرض كانت لن تقوم يف ظل عدم وجود
هذه القنوات.
ُ
ويف كل احلاالت اليت ذكرت أعاله هي حاالت تن�ايف ُحرية
ّ
ً
ً
واصطالحا ,فهذا النوع من اللغة ُيرخص
التعبري مضمونا
للمقاتلني على األرض ارتكاب اجلرائم واالنتهاكات باسم
الدين أو القبيلة أو اجلهة اليت يتبعها ،هنا تقف ُحرية التعبري
عند مفرتق طرق يصعب على الكثيرين وصفه أو تفسريه ،فما
ُ
مناف
تعتقده ين�درج حتت حرية التعبري شخص آخر قد يعتربه ٍ
ً
لذلك والعكس أيضا.
أما من منعرج آخر والذي بادر فيه أحد املذيعني بذكر أسماء
وألقاب أفراد يعتربهم أعداء للقيادة العامة للقوات املسلحة
ُ
يف املنطقة الشرقية ويرض على قتلهم على الهواء مباشرة
واستهداف عائالتهم وأطفالهم واألشخاص املوالني لهم اعترب
ً
أيضا لغة حتريضية موجهة بشكل مباشر ُ
ومعلنة على حتشيد
شعيب ضدهم ،كما أن األوصاف املتبوعة لهؤالء األشخاص
ً
هي أوصاف جترد من إنسانيتهم ككلمة عبي�د ُ
ومرتزقة وأيضا

أن التناول البخس
لقضايا حساسة من
قبل إعالميين ليبيين
عن طريق ذكر
أسماء بعض القبائل
واألسر بعينها
تهديدا
ُيشكل
ً
صارخا للنسيج
ً
اإلجتماعي المهترئ
بسبب الحروب
اإلعالمية الفائتة
حاليا ،حيث
والقائمة
ً
تورط إعالمييون
كثيرون في معمعة
األدلجة والتسيس
مسبقا من
المدفوع
ً
قبل جهات ودويالت
تتدخل بشكل علني
وصريح في الشأن
الليبي الداخلي

أوصاف احليوانات كاجلرذان والفرئان… إلخ .حيث إن التن�اول البخس لقضايا حساسة من قبل إعالميني
ً
ً
ليبيني عن طريق ذكر أسماء بعض القبائل واألسر بعينها ُيشكل تهديدا صارخا للنسيج االجتماعي املهرتئ
بسبب احلروب اإلعالمية الفائت�ة والقائمة ً
حاليا ،حيث تورط إعالمييون كثريون يف معمعة األدجلة
ً
والتسيس املدفوع مسبقا من قبل جهات ودويالت تت�دخل بشكل علين وصريح يف الشأن اللييب الداخلي.
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كاريكاتور يوصف حالة التجاذب االيديولوجي والسياسي املسيطرة على االعالم الليبي  -موقع ايوان ليبيا

حيث إن التجاوزات اليت قام عليها اإلعالم اللييب هي مجموعة تراكمات ثقافية ناجتة عن أفكار هشة وغري
ُ
موضوعية ،فهذه األفكار الهشة خلقت حزمة من النمطيات تاه االختالفات السياسية أو األيديولوجية أو
الفكرية ،فبمجرد التيقن بمجابهة هذا االختالف عن طريق امليديا احلرة يف هذا الزمن يتم فورية استخدام
ً
األدوات الهجومية القاصية علنا ،كما أن هذا الرتاكم التجرييب له مخلفات معرفية هي السبب الرئييس يف
التن�اول السليب للعديد من القضايا اجليوبولتيكية واالجتماعية.

جملة الرتاكمات التجريبي�ة اليت خاضها واليزال خيضوها اإلعاليم اللييب هي نت�اج طبيعي للدوغمائي�ة
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حيث إن الرتاكم التجرييب السليب ملجموعة كبرية من اإلعالميني الليبيني املعاصرين واملشحون
باإلخالالت املعلوماتي�ة واألخالقية أثر بشكل مباشر على االنتقال الديمقراطي ,والذي ُيعترب مرحلة
أساسية يف عملية اإلصالح السيايس داخل املجتمعات املتغرية أو االنتقالية ،هذه اإلخالالت هي ُجملة من
العراقيل اليت حتول دون التعاطي اإلجيايب للمرحلة االنتقالية يف ليبي�ا وبالتايل تتوقف ً
تماما حنو العبور إىل
ُّ
التحول الديمقراطي احلر .فإحدى أهم الوظائف األساسية اليت جيب أن يقوم عليها اإلعالم هو تسهيل
صنع القرارات ،فوسيلة اإلعالم قادرة قدرة حقيقية على التأثري على القرار السيايس من خالل صنعه أو
فرضه أو حىت حجبه عن اجلمهور املتابع ،فيتم ذلك إما بالتعاطي اإلجيايب لصنع القرار والذي خيدم املجتمع
ً
واجلمهور كفتح ملفات الفساد وقضايا الرأي العام واليت بالتايل تعود ً
وإجيابا على اجلمهور ،أو يتن�اولها
نفعا
ً
سلبا من خالل الدفع بأطراف عن أطراف آخرى أو التسرت على شخصيات وجهات معين�ة ،وهذا بالتايل
ين�ايف الرسالة األخالقية اليت من واجب اإلعالم الزنيه أن يضمن تقديمها.
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القائمة واليت تستميت عليها وسائل اإلعالم يف نظرتها العامة
ُّ
التحول الديمقراطي املنشود ،فالتغريات احلادثة على
حنو
األرض ويف املوازاة يف السياسة اخلارجية  -مع دول اجلوار
والدول اليت تصف أنها صديقة وحليفة لليبي�ا -تلعب ً
دورا
ً
مهما يف حتول اخلطاب اإلعاليم من صلب غري معالج إىل لني
يتماىش مع الظروف احلالية ،كذلك المادة ُ
المقدمة بشكل
ً
ُ
دوري هي األخرى تعترب إحدى املعطيات املتغرية وفقا للتغريات
األيديولوجية واألولويات السياسية.
وليس ً
خفيا أن االختالفات االيديولوجية يف اإلعالم اللييب هي
ً
ً
وجمهوريا يف حال تم توظيفها بالشكل
إعالميا
قيمة ُمضافة

الصحيح ,ولكن تم توظيف معاكس ملفهوم األيديولوجيا
اإلعالمية وهو الذي وضع هذه القنوات كمنصات إلبطاء
املرحلة االنتقالية حنو الديمقراطية السياسية وبن�اء الدولة
وخوض جتربة االنتخابات الرئاسية والربلماني�ة .فاأليديولوجيا
اإلعالمية لم تتوان عن استيضاح كمية الدعم املبالغ فيه
ً
ً
جماهرييا
إعالميا أو
ألطرافها وغض النظر عن محاسبتها
عرب منصاتها وقنواتها ،بل العكس فهي ساهمت يف إخفاء
حقائق وملفات عن اجلمهور املتتبع ومخالفة كل أخالقيات
مهنة الصحافة واإلعالم يف الدفع إلصالح الشؤون العامة
وديمقراطية إبداء الرأي .كما امتد خطاب الكراهية املدفوع
بأسباب غالبها سياسية وفكرية أو تاريخية إىل اإلعالم البديل
أو امليديا الرقمية  -فعرب وسائل التواصل االجتماعي تم بث
العديد من (السموم الرقمية) عرب صفحات تابعة لوسائل
إعالم ليبي�ة منها صور لتنكيل باجلثث واستخدام مصطلحات
دالة على املمارسة الفعلية للعنف واالضطهاد والتحريض ضد
األقليات والفئات املستضعفة.
ً
وقياسا على فرتة ما بعد الثورة حتول من مرحلة
اإلعالم اللييب
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اجلمود املعريف والقيود السياسية الديكتاتورية اليت وضعت
يف فرتة القذايف وأبواق احلكومة الكاذبة إىل مرحلة رخوة مليئ�ة
برسائل الكراهية واليت من خاللها أشار حىت املدافعون عن ُحرية
التعبري إىل أن خطاب الكراهية املوجه بشكل مباشر يستوجب
ُ
املعاجلة اخلاصة والسريعة خاصة تلك اليت ال تقاس ضمن
سوق األفكار.
جدير بالذكر أن الطعن يف الصالحيات الديني�ة لبعض
رجاالت الدين أو العقائد الراسخة لدى البعض واستغاللها
إلحداث بلبلة سياسية أو حروب مدفوعة بفكر ديين ُمتطرف
ً
هي ُحرية تعبري مضمونة وال ختضع للمراقبة القانوني�ة ،فمثل
االنتقادات الالذعة اليت تطال أعلى سلطة ديني�ة يف ليبي�ا (دار

تدعي حياديتها أو
دعمها للقيم الليبرالية
في قيام دولة القانون
والدستور هي اآلخرى
لها دعم خارجي
وإيديولوجية معينة ال
يمكنها الحياد عنها
طالما (الصفقة اإلعالمية
قيد العقد المبرم) وهذا
ال يجعل من القناة
اإلعالمية مذنبة وإنما
يجعلها قيد التحقيق
واإللزام المهني
المشروط

تنسب نفسها إلى
الحاضنة الصغرى
والداعمة الكبرى دولة
قطر والتي يذكرها
إعالميو ليبيا األحرار بأنها
الراعية والمساهمة في
حل النزاع الليبي ولم
شمل الفرقاء الليبيون
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منشور مناهض خلطاب الكراهية نشرته وزارة الداخلية الليبية
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اإلفتاء الليبي�ة) من قبل اإلعالميني أو الرأي العام هي وسيلة متاحة للجميع فاالنتقاد هنا قائم على رغبة
ْ
(العص َمة الديني�ة) والقاعدة اجلماهريية اليت يتحلى بها ُ
المفيت
حقيقية يف تغيري االستغالل املعتمد على
ً
ورجاالته ،كما أن انتقاد السياسيني وتعريتهم على وسائل اإلعالم اعتربوه خطاب كراهية موجها لهم
بينما هو ُحرية تعبري بن�اءة مكفولة للجميع ،وأن املسؤولني ورجال الدولة يعتربون هذه االنتقادات كنوع
من خطاب الكراهية هو ذريعة إلسكات اإلعالميني واإلفالت من العقاب الذي سيطالهم .كذلك ال توجد
أي حدود قانوني�ة معين�ة حلماية السرية من قبل الصحفيني ،حيث ال ضمانات حقيقية لتوقف اإلعالم
عن فضح الشخصيات العامة والسياسيني وأن أي الزتام حبفظ سرية شخصية ما هو إال سلوك يسلكه
اإلعالم كمسألة أخالقية ال أكرث.
ُ
ُتعترب وسائل اإلعالم أقل ً
وعيا وأكرث حرية من حيث مواكبتها لألحداث اليومية فهي تقاد عن طريق
ً
أفراد حتكمهم خلفيات معين�ة وصالت مرتابطة وغري مرتابطة بالسياسة املحلية دونا عن القيم اإلخبارية
والنظم السياسية الدولية ،فرؤية بعض وسائل اإلعالم إىل عنصر القبيلة كأداة سياسية هي أكرث أهمية من
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مساندة دولة يف احلدث االنتخايب ،فتحاول تعزيز هذا اجلانب وتقوية هذه اجلهات القبلية أكرث من أي يشء
ً
آخر .فمثل خطاب الكراهية املدفوع بتعصب قبلي ُيعرف بأنه نتيجة منطقية جلملة الرتاكمات التجريبي�ة
لإلعاليم أو وسيلة اإلعالم ألنها بالتايل لها وصلة مرتابطة بالسياسة املحلية وعنصر النفوذ القبلي أكرث
ً
ضمني�ا على حتول ليبي�ا إىل الدولة العصرية واملدني�ة املنشودة.
بكثري من السياسة اخلارجية ،وهذا سيؤثر
فرغم القوة االجتماعية للقبيلة يف ليبي�ا إال أنها ساهمت بشكل مباشر يف دعم خطاب الكراهية على وسائل
ً
ً
شرقا ً
وجنوبا وخري مثال على ذلك
وغربا
اإلعالم املحلية مما سبب يف تأجيج الصراع الفئوي واملناطقي
امليلشيات القبلية ُ
المنبثقة عن قبائل كربى يف ليبي�ا كميلشيات مصراتة وترهونة والزنت�ان واملقارحة ...إلخ.
ناهيك عن املحاوالت غري اجلادة لالستقطاب السيايس يف ليبي�ا فهي حتول دون الوصول املباشر إىل
ً
ً
ودوليا حيث حتاول العديد من وسائل اإلعالم الليبي�ة إقناع الرأي العام
شعبي�ا
حدث االنتخابات املنتظر
أن االنتخابات هي حدث تكاملي يصعب الوصول إليه يف ظل تواجد فوىض أمني�ة وأسلحة منتشرة
ُ
ونقص خنبوي قد يقود االنتخابات إىل بر اآلمان  -األمر الذي يصح يف جوفه وفحواه ولكن يطئ يف نت�اجئه,
فاملماطلة السياسية عرب وسائل اإلعالم للوصول إىل االنتخابات عن طريق تسويق فكرة التوقيت اخلطأ
هي مساهمة فعلية يف إطالة املرحلة االنتقالية وتفيش مرض غياب الدولة أكرث فأكرث وبالتايل مضاعفات
هذا املرض تزداد ً
يوما بعد يوم.
ُ
يف حني أن القوى اإلعالمية املوجودة ً
حاليا هي اليت تشكل التوازن املتماثل من خالل عدد القنوات املضادة
وأساليب العرض واالستدالل ُ
المستخدمة وكذلك مصادر التمويل الداخلية واخلارجية وهذا جيعل
ً
ديمومة الوضع اإلعاليم السليب مرهونا بديمومة التمويالت املقدمة لهذه القنوات واإلذاعات وهذه
ُ
احلالة توصف بـ(االستثمار السيايس يف اإلعالم) واليت تصاحب أي تغيري إقلييم أو عاليم  -فمثال قناة
َّ
 218واليت تدعي حياديتها أو دعمها للقيم الليربالية يف قيام دولة القانون والدستور هي األخرى لها دعم
خاريج وأيديولوجية ُمعين�ة ال يمكنها احلياد عنها طالما (الصفقة اإلعالمية قيد العقد املربم) وهذا ال جيعل
من القناة اإلعالمية ُمذنب�ة وإنما جيعلها قيد التحقيق واإللزام املهين املشروط .ويف اجلانب التاين تربز قناة
ليبي�ا األحرار واليت تنسب نفسها إىل احلاضنة الصغرى والداعمة الكربى دولة قطر واليت يذكرها إعالميو
ليبي�ا األحرار بأنها الراعية واملساهمة يف حل الزناع اللييب ولم شمل الفرقاء الليبيون.

مفرتق الطرق احلقيقي الذي تقف عنده وسائل اإلعالم الليبي�ة احلالية هو جملة من االضطرابات
املفاهيمية لثقافة السلم واالعتدال والتعايش السليم بني كافة املكونات الليبي�ة  -فاإلعالم اليوم هو املرآة
ُ
لما حيدث على األرض وهو وسيلة التعبري اللفظية واملرئي�ة املتاحة لهم لتفريغ كل املفاهيم املضطربة اليت
يملكها البعض (وليس الكل) عرب هذه املنصات ،فالنت�اجئ ُ
المستخرجة عن طريق خطاب الكراهية اليوم
باتت واضحة ويمكن قياسها ومنها:
صراع قبلي مبين على محاصصة عسكرية وبرلماني�ة سياسية والسبب يف ذلك اإلعالم ُ
المرسخ لفكرة أن
اإلقصاء غري مبين على عدم توافر مؤهالت وخصائص للمشاركة السياسية وإنما اإلقصاء كان ً
مبني�ا على
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مخلفات قبلية سابقة.

تراشق باملصطلحات اخلارجة كعبارات الوصم والشتم وتب�ادل التهم دون أدلة واضحة وتدين واضح
للقيم اإلعالمية ونقل فوري للمعارك الفزييائي�ة إىل معارك إعالمية هجومية على شاشات التلفاز يقودها
فيما يسمو بالنخبة اإلعالمية والقيادات الربلماني�ة.
جذب وتمطيط العملية السياسية االنتقالية وترحيلها إىل عمليات تصارع متقدمة  -كانت لم يكن لها
وجود يف حال تسريع الوصول االنتخايب كاالنقسام السيايس للحكومات التنفيذية والربلماني�ة واملؤسسات

المالية… إلخ.
التصعيد اخلاريج واالحتقان ما بني األطراف املتن�ازعة ً
حاليا وتصعيب ُمهمة إجياد حلول ُمرضية لكافة
األطراف .ومن خالل هذه النت�اجئ تربز حقيقة أن لغة اإلعالم املستخدمة هي الفيصل يف احلل السيايس
املثايل ،فمن بني السمات واخلصائص لألطر اإلعالمية النموذجية جميعها تكون اللغة هي السبي�ل يف
إيصال رسائل إنهاء احلروب والزناعات والفوارق السياسية .وبالتايل يمكنن�ا تلخيص أن خطاب الكراهية
ً
مباشرا مع ُحرية التعبري إال أنه ساهم بشكل مباشر يف تفاقم األزمة الليبي�ة
مهما ظل تشاركه وتقاطعه
ً
إعالميا وعلى األرض وأن وصف العالجات السريعة لهذا اخلطاب هو التشخيص الدقيق لدوافع كل فئة
على استخدامها لهذا اخلطاب ،فبالتشخيص يمكنن�ا معرفة العالج واختاذ اإلجراء الوقايئ سواء كان بسن
قوانني تضبط هذا اخلطاب وسياسة العقاب الصارمة للمتخلفني عنها أو حىت من خالل برامج تدريبي�ة
ُمكثفة لهم ومساهمتهم يف وضع القوانني اآلنف ذكرها أو حىت من خالل إنشاء مرصد ُيقيم ويرصد
اإلخالالت املهني�ة على وسائل اإلعالم.
ً
أخريا  -ورغم ما ينص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني�ة والسياسية والذي حيظر فيه أي دعوى
ُ
للكراهية السياسية أو القومية أو العنصرية الديني�ة اليت ترض على الالمساواة والعنف جتاه اآلخرين-
تبقى دائرة الصراع القائم يف ليبي�ا هي عملية مستمرة ُمحركها الرئييس اإلعالم واحلوارات النقدية الناجتة
عنه.
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أمحد الفيتوري (مواليد  )1955كاتب وروائي وصاحب ورئيس حترير أسبوعية «امليادين»
اليت صدرت بني مايو/ماي  2011وسبتمرب  2014يف بنغازي يُقيم حاليًا بالقاهرة .ويُسهم
مبقال دوري يف جريدة وموقع «الوسط» الليبيني .وكان سجني رأي لنحو عشر سنوات زمن
العقيد مُعمر القذايف بني  1978و 1988وخرج ليؤسس العديد من التجارب يف الصحافة
الثقافية بليبيا .ويف هذا احلوار ـ الذي أجري خصيصًا لورقة منتدى «دعم» يف يوليو/جويليه
 2019ـ إطاللة على رؤيته لواقع اإلعالم ببالده بعد الثورة وحيث يتردد إىل حينه على مدهنا.

كيف ترى اإلطار التشريعي لتحوالت اإلعالم بليبي�ا بعد ثورة  17فرباير/فيفري؟
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لم تصدر إىل اآلن أي قوانني جديدة ختص الصحافة واإلعالم يف ليبي�ا .فقط تم تفعيل قوانني كانت معطلة
أيام القذايف ،وهي ُتتيح ُحرية اإلصدار الصحفي .كما لم أسمع أو أعرف بأي تراتيب ُمهمة ُ
ومؤثرة يف تنظيم
األوضاع اإلعالمية بعد الثورة.

ما تقييمكم لما حلق باإلعالم الرسيم ..وهل جرت محاوالت لالنتقال إىل إعالم عمويم؟
اإلعالم الرسيم حترر يف أعقاب الثورة مباشرة بشكل تلقايئ مع انهيار ُسلطة القذايف .لكن يف املحصلة

جرى تثبيت األمور على ما هي عليه .بقي إعالم دولة يتبع السلطة االنتقالية املؤقتة .وربما املستجد هو
أنك تستطيع إصدار صحيفة كما جرى السماح بإطالق اإلذاعات عرب تأويل قانون الصحافة .وبالنسبة
ً
ً
للمطبوعات الصحفية صدر حوايل  365عنوانا جديدا بني عايم  2011و.2012

حوار مع الكاتب الصحفي
الليبي أحمد الفيتوري
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كنا ممنوعين من الكالم
ولذا بدأنا بالصراخ

حاوره كارم يحيى
أجرى هذا احلوار بنادي الزمالك بالقاهرة  15 ،يوليو  /جويليه 2019
هل جرى أي ُّ
حتول يف عالقة ُسلطة الدولة باإلعالم الرسيم؟

ما أفضل رقم حققه توزيع الصحف الليبي�ة بعد الثورة؟
أقىص توزيع للصحف الليبي�ة حققته صحيفة «ليبي�ا» الصادرة عن وزارة اإلعالم والثقافة وهو  20ألف
َّ
نسخة ً
يوميا .لكنها توزع باألساس على مؤسسات الدولة ،بينما حنن يف «امليادين» كنا نصل إىل الناس

دورية دعم  -العدد 6

حدث نقاش بالفعل حول حتول اإلعالم الرسيم إىل إعالم عمويم لكن لم يرق إىل إحداث نت�اجئ عملية.
وبالطبع حدث حراك داخل املؤسسات اإلعالمية الرسمية ملناقشة حتولها إىل إعالم عمويم .وطرأ نوع من
وتقريب�ا ما جرى أن هذه املؤسسات حتررت يف البداية ً
ً
ذاتي�ا
االنفتاح على أداء اإلذاعات على سبي�ل املثال.
وبشكل عشوايئ ً
نظرا لتآكل سلطة الدولة وتفكك عالقة املؤسسات اإلعالمية هذه مع السلطات املؤقته
قبل أن تعود إىل عالقة تبعية ما.
ُ
هل تطلعنا على جتربة أسبوعية «امليادين» كنموذج لما جرى على الساحة الصحفية بعد
الثورة؟
َّ
كانت «امليادين» توزع يف كل أحناء ليبي�ا .تصدر يف بنغازي ويجرى نقل نسخها بالطريان وبالسيارات حني
وحيث تضطرب حركة النقل اجلوي .نرسل للموزعني باملدن الرئيسية ومنها إىل مدن أقل أهمية وقرى.
وأقىص توزيع حققته الصحيفة هو عشرة آالف نسخة .وهو رقم جيد بالنسبة ألسبوعية .ولم يكن لدين�ا
ً
ً
مقدما على
أعباء مالية كبرية .فمعظم العمل تطوعي .حقا لم نكن خنسر .وساعدتن�ا اشرتاكات مدفوعة
ً
االستمرار .كان لدين�ا حوايل ألف اشرتاك كما لم تكن مصاريف الطباعة عبئ�ا .فمالك املطبعة كان باألصل
ً
متساهل معنا.

ِّ
مباشرة ونوزع يف القرى كما وصلنا إىل القارئ اللييب يف تونس.
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هل كان هناك سوق لإلعالنات وكان لكم حصة
منها؟
بعض املؤسسات دعمتن�ا باإلعالنات ً
نظرا لنجاح الصحيفة.
كيف كانت اخلطوط احلمراء أمام «امليادين»؟
لم نشعر خبطوط حمراء إال سلطة الشارع.

لماذا توقفت «امليادين» إذن على الرغم مما
تتحدث عنه من جناح؟
أوقفت اجلريدة يف  2014ألن السائق املوزع الذي ينقل
نسخها تم االعتداء عليه يف مصراته.

كيف ِّ
تقيم بصفة عامة دور اإلعالم بليبي�ا بعد
الثورة بشأن االنتقال إىل الديمقراطية؟
من قبل البلد لم يكن بها إعالم باملعين احلقيقي .كانت دعاية
ومنشورات ولم يكن لدين�ا صحافة .ولذا عندما انفتحت
األوضاع يف البالد على مصراعيها ظهر املهين بقوة وغري املهين
استطالعا ً
ً
مبكرا لـ(يب يب يس) الربيطاني�ة اعترب
بقوة .وأتذكر أن
ً
ً
ُ
أن ليبي�ا قطعت شوطا كبريا على طريق حرية الصحافة .وهذا
ألنن�ا بالفعل بدأنا من الصفر .بالطبع كانت وستظل هناك
أخطاء يف ممارسة اإلعالم .هي أخطاء املبت�دئني .لكن الصورة
ً
ً
إجيابي�ا يف ُحرية اإلعالم ومع
تطورا
يف عمومها أنن�ا شهدنا
االنتخابات.

هل استطاع اإلعالميون يف ليبي�ا تطوير آليات
للتعديل الذايت ومن أجل املهني�ة؟
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أنا كنت ضد وضع ميث�اق شرف صحفي يف ليبي�ا .وهذا ألن
القوى املتغلبة كانت من املحافظني واإلسالميني .وقلت ليكن
ً
ً
ً
يف البداية عندنا مهنة أول ثم الحقا نضع لها ميث�اقا .وال داعي
لتكبي�ل الصحافة بالقيود ً
مبكرا.

ثمة تصور مفاده أن ليبي�ا ال تعرف اليوم وسيلة
إعالم تعمل على مستوى قويم وتغطي البالد كاملة
بسبب االقتت�ال واالنقسام ..ما رأيكم؟
لدين�ا قناة تليفزيون  218املدعومة من اإلمارات على

أنا كنت ضد
وضع ميثاق
شرف صحفي
في ليبيا .وهذا
ألن القوى
المتغلبة كانت
من المحافظين
واإلسالميين.
وقلت ليكن في
البداية عندنا
مهنة ً
أول ثم
الحقا نضع لها
ً
ميثاقا
ً

األرجح .وهي لها مراسلون يف كل أحناء ليبي�ا
وبشكل مذهل وهم يت�ابعون األخبار املحلية
حىت على مستوى القرى .وهذا أمر لم حيدث
من قبل يف تاريخ ليبي�ا .هنا ساعدت التقني�ات
اإللكرتوني�ة يف التغلب على االنقسام ،وكذا
على طبيعة ليبي�ا كبلد مرتايم األطراف.
ً
لكن حقا ال توجد صحيفة ورقية قومية اآلن
يف ليبي�ا .فالصحف القومية ماتت .وال يوجد
اليوم جريدة رقم  1يف ليبي�ا بسبب األوضاع
األمني�ة.
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هل اإلذاعات أصبحت األهم بني
وسائل اإلعالم يف ليبي�ا؟
ً
شخصيا أرى أن التليفزيون هو رقم
ال ..أنا

 1و 2و 3ثم تأيت السوشيال ميديا وبعدها
اإلذاعات .واإلذاعة الوطني�ة الليبي�ة لم
ً
جمهورا.
تستطع أن تطور من نفسها وجتتذب
وأعتقد أن اإلذاعات اخلاصة هزمتها .وعلين�ا
أن ننظر إىل أبعد من السيايس هنا .فقد أصبح
يف ليبي�ا تليفزيونات وإذاعات معني�ة باألساس
باالجتماعي والثقايف والفين .وهذا ما جيتذب
ً
عموم الليبيني متجاوزا االنقسامات السياسية واليت تعكس نفسها يف النشرات ومادة الرأي السيايس .هنا
تطور مهم طرأ على اإلعالم يف ليبي�ا.

كيف ترى أبرز املالمح العامة يف املشهد اإلعاليم اجلديد بليبي�ا؟
ً
أول أالحظ أن معظم العاملني ً
حاليا يف اإلعالم اللييب من الشباب وحىت ممن يشغلون املناصب القيادية
يف العديد من الوسائلً .
وثاني�ا هناك تطور جيرى على صعيد املهنة مع تكثيف التدريب ونقل اخلربات .كان
ً
لدين�ا وقبل الثورة كلية إعالم يف بنيغازي وأضيفت إليها أخرى يف طرابلس زمن القذايف أيضا .لكن التطور
اجلاري ً
حاليا هو نتيجة الدورات التدريبي�ة وبإسهام منظمات إقليمية ودولية .وامللمح الثالث يتلخص يف
ً
ممنوعا من الكالم وبال صوت فإنك أول ما تتحدث ستتكلم بصوت مرتفع عال .بالطبع كنا
أنه عندما تكون
ممنوعني من الكالم فمن الطبيعي أن نب�دأ بالصراخ .ويجب أن نتفهم هذا بالنسبة لليبيني .ولكن بالطبع
هناك من يتعمد أن يستمر خطاب الكراهية ومن بينهم اإلخوان املسلمون .هو بالفعل خطاب موجود
ً
متغلبا .وهو يف احنسار ،ولم تعد الناس تهتم به .وعلين�ا أن ندرك مغزي أن اإلسالميني
عندنا ،لكين ال أراه
خسروا بشكل عام االنتخابات الثالثة يف ليبي�ا بني  2011و .2012

بالفعل نشأت تنظيمات نقابي�ة متعددة .لكنها ظلت ضعيفة ومشتت�ة نتيجة لألزمة السياسية واالحرتاب
األهلي.
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ما وضع التنظيم النقايب للصحفيني واإلعالميني يف ليبي�ا بعد الثورة؟
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ريم بن رجب

خطاب الكراهية
في اإلعالم
التونسي:

عن قولبة األجساد واألفكار

مقدمة

ُيمكن اخزتال تصاعد خطابات الكراهية
والتحريض على العنف يف نزعة سوسيو-
ّ
ثقافية قائمة على فكرة نفي اآلخر .حيث تسعى
المهيمنة أو النظام ُ
املجموعات ُ
المسيطر إىل
ّ
نفي هذا اآلخر من خالل خلق نماذج اجتماعية
ّ
ّ
هشة ُ
يسهل ضبطها وإخضاعها .ولعل النموذج
األبرز الذي تدور حوله فكرة النفي هو «املنبوذ».
هذا النموذج القابل للوصم والتحقري واإلقصاء
ّ ُ
بطريركية تعترب بدورها نت�اجا
هو نت�اج هيمنة
ّ
ّ
ّ
ُ
إجتماعيا ُمعقدا ومتشعبا .يصنع الكارهون
ُ ّ
ّ
ّ
اخلطابي�ة المرشحة للنب�ذ من
شخصياتهم
ُ
ويح ّ
أدبي�ات تلغي اآلخر ُ
المختلف ويسريون
ّ
ّ
يف اتاه تي�ار ُمهيمن يسعى إىل قولبة األجساد
وإعادة تشكيلها بتهديم فكرة كونها أداة للفعل
ّ
ّ
السيايس .لذلك جند أن خطابات
واالحتجاج
الكراهية اليت غزت الشاشات وصفحات
ّ ُ ّ
اإللكرتوني�ة تركز اهتمامها على
اجلرائد واملواقع
ّ
ّ
ّ
واألقليات اجلنسية واجلندرية من
النساء
خالل الوصم والتطبيع مع العنف والتحريض
عليه.
تشمل خطابات الكراهية ّ
املس من كرامة
ّ
اإلنسان ،والدعوة إىل القتل واالنتقام املعنوي،
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والتميزي ،والتحقري ،والثلب ،والشتم ،والتكفري،
ّ
أخالقيات املهنة يف
والوصم .وحسب مرصد
ّ
ُ
الصحافة املكتوبة واإللكرتوني�ة المحدث داخل
ّ
ّ
ّ
التونسينيُ ،يعترب
للصحافيني
الوطني�ة
النقابة
ّ
ّ
ّ
خطاب الكراهية «كل نص بغض النظر عن
حجمه ،أو عرب أي وسيلة من وسائل اإلبالغ
ّ
يتضمن إساءة أو إهانة
املباشر أو غري املباشر،
ّ
ّ
أو اتهاما بالنقص والدوني�ة أو حتقري شخص أو
ّ
جماعة على أساس العرق أو الدين أو االنتماء
ّ
ّ
اجلغرايف أو بسبب اللون أو اللغة
السيايس أو
ّ
أو اجلنس أو طبيعة املهنة أو املظهر .كما أنه
ّ ّ ُ
ّ
ّ
املعنوي
المادي أو
نص ي ّرض على العنف
كل
ّ
ّ
ّ
ضد األشخاص أو اجلماعات أيا كانت احلجة
ّ
والتفوق على
أو الذريعة ،أو يدعو إىل التميزي
ّ
اآلخرين ألسباب ّ
طائفية أو ما شابهها،
عرقية أو
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ّ
ّ
واألقليات أو التحريض على
وكل دعوة ملعاداة املهاجرين
ّ
ّ
االنتقاص من حقوقهم ،كما أنه كل استعارة أو تعبري ُمهني
ّ
ضد األفراد واجلماعات»ُ .
ويشري الفصل  52من املرسوم
ُ ّ
تعلق ّ
حبرية الصحافة والطباعة والنشر إىل
عدد  115الم
ّ
ّ
ّأنهُ :
«يعاقب بالسجن من عام إىل ثالثة أعوام وخبطية
ّ
من ألف إىل ألفي دين�ار كل من يدعو مباشرة بواسطة
وسيلة من الوسائل ّ
املبين�ة بالفصل  501من هذا املرسوم
ّ
إىل الكراهية بني األجناس أو األديان أو السكان وذلك
ّ
العدائي�ة أو
بالتحريض على التميزي واستعمال الوسائل
العنف أو نشر أفكار قائمة على التميزي العنصري».
ّ
ّ
تتفق املعاهدات والقوانني الدولية على ضرورة أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وحبرياته
والسياسية
املدني�ة
يتمتع كل شخص حبقوقه
العامة والفردية دون تميزي أو تفرقة .وقد ّ
ّ
تطرقت أغلب
هذه املعاهدات إىل ُمعضلة خطاب الكراهية ،حيث تذكر
الفقرة  2من المادة  20من العهد الدويل اخلاص باحلقوق
ُ
املدني�ة والسياسية ما يلي« :تظر بالقانون أية دعوة إىل
ُ
الكراهية القومية أو العنصرية أو الديني�ة وتشكل حتريضا
على التميزي أو العداوة أو العنف» .ووفقا لالتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التميزي العنصري
ُفيعترب «كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو
الكراهية العنصرية ،وكل حتريض على التميزي العنصري
وكل عمل من أعمال العنف أو حتريض على هذه األعمال
ُيرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثين
آخر ،وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ،بما يف
ذلك تمويلها ،جريمة يعاقب عليها القانون» .ويقصد
بتعبري «التميزي العنصري» أي تميزي أو استثن�اء أو تقيي�د
أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو
األصل القويم أو اإلثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل
أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم املساواة ،يف امليدان
ّ
ّ
ّ
الثقايف أو يف أي
االجتماعي أو
أواالقتصادي أو
السيايس
ّ
ّ
ّ
ميدان آخر من ميادين احلياة العامة .كما اهتمت منظمة
ّ
المادة  19خبطاب الكراهية ُ
المتن�ايم يف وسائل اإلعالم
ضمن ما ُيعرف بـ»مبادئ كامدن» ،حيث ّ
عرفت الكراهية
تتسم بانفعاالت حادة وغري
كما يلي« :حالة ذهني�ة
ّ

 - 1يذكر الفصل  50من املرسوم عدد  115أن التحريض على العنف والكراهية
العمومية ّ
ّ
وإما
ُيمكن ّإما بواسطة اخلطب أو األقوال أو التهديد يف األماكن
بواسطة املطبوعات أو الصور أو املنقوشات أو الرموز أو ّ
بأي شكل من األشكال
ّ
ّ
املصورة املعروضة للبيع أو لنظر العموم يف األماكن العمومية أو
املكتوبة أو
ُ ّ
ّ
ّ
االجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات واإلعالنات املعروضة لنظر العموم
ّ
ّ
واإللكرتوين.
وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل اإلعالم السمعي والبصري

«تحظر بالقانون
ُ
أية دعوة إلى
الكراهية القومية
أو العنصرية أو
وتشكل
الدينية ُ
تحريضا على
التمييز أو العداوة
أو العنف»
الفقرة  2من املادة  20من العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ّ
كل ّ
عقالني�ة من العداء واملقت واالحتقار جتاه املجموعة أو الشخص ُ
الدول إىل
المحرض ضده» ،داعية
ُ
ّ
ّ
ّ
محليا
التحريضية .من خالل هذا العرض املوجز ملفهوم خطاب الكراهية
تبن تشريعات ت ّرم اخلطابات
ّ
ّ
ودوليا ،نالحظ ّأنه ال يوجد تعريف ّ
ّ
إشكاليا بالنسبة للبعض
موحد وثابت خلطاب الكراهية الذي يظل
ُ
ّ
خاصة وأن هذه التعريفات لم تشر إىل احلدود الفاصلة بني ّ
ّ
حرية التعبري وخطاب الكراهية الذي ُيمكن
ُ ّ
ّ
أن يوظف كغطاء للقمع والتضييق .وعليه ،تريد هذه الورقة البحثي�ة تفكيك خطابات الكراهية يف اإلعالم
ّ
ّ
ّ
املوجهة ّ
من خالل فهم ميكانزيماتها والرتكزي على فهم وحتليل تلك ّ
اجلنسية
واألقليات
خاصة ضد النساء
ّ
واجلندرية يف تونس.
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وسائل اإلعالم تعمل لصالح الفرد وليس الجماعة ،لإلحساس
للكونية .هذه الميزات الثالث
للفردانية وليس
وليس للعقل،
ّ
ّ
حدد طبيعة الخطاب
متالزمة في الدعامات الجديدة التي ستُ ّ
توفر في الوقت ذاته
المهيمن ،ومنفعة حاملهاّ .إنها
ّ
ُ
الجماعي .لم تعد في حاجة
النظام
واختالل
ة
فردي
ة
إستراتيجي
ّ
ّ
ّ
مفاهيمية.
حمولة
إلى
وال
قضايا
وال
قواعد
إلى
ّ
الفرنسي ريجي دوباري
الفيلسوف
ّ

اإلعالم والتالعب بالعقول

ّ
ّ
اإلعاليم خلرباء الكذب ،ترجمة عبد الرحمان مزيان ،ابن النديم للنشر والتوزيع ،دار الروافد
 - 2باسكال ،بونيفاس ،املثقفون املغالطون :االنتصار
الثقافية ،اجلزائر -بريوت ،2015 ،ص27
 - 3بيري ،بورديو ،التلفزيون ّ
وآليات التالعب بالعقول ،ترجمة وتقديم درويش احللويج ،دار كنعان للنشر ،دمشق ،2004 ،ص  33و65
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ّ
ّ
ال ُيمكنن�ا فهم بني�ة خطاب الكراهية وتمظهراته إال بفهم بني�ة وسائل اإلعالم اليت تبث هذه اخلطابات
رمزي .يملك اإلعالم ُسلطة التوجيه وإعادة تشكيل اآلراء واملواقف ضمن ّ
ّ
توجهاته
بما حتمله من عنف
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
السيايس ،فينتج خطابات هيمنة يمكن للمتلقي أن يتبن�اها بسهولة ويعيد إنت�اجها استن�ادا إىل
وخطه
ّ
ّ
خلفياته ودون وعي خبطورتها .تؤثر وسائل اإلعالم على رؤية الفرد لنفسه ولآلخر وللمجتمع ،فهي قادرة
ّ
ّ
ّ
ُ
على تنميطه وقولبت�ه من خالل آليات خطابي�ة قائمة على التكرار والتكثيف وصناعة مفاهيم مزيفة .يعترب
ّ
ّ
الفرنيس رييج دوباري أن وسائل اإلعالم «تعمل لصالح الفرد وليس اجلماعة ،لإلحساس وليس
الفيلسوف
ُ ّ
ّ
ّ
للعقل ،للفرداني�ة وليس للكوني�ة .هذه املزيات الثالث متالزمة يف الدعامات اجلديدة اليت ستحدد طبيعة
ّ
ّ
إسرتاتيجية ّ
ّ
اخلطاب ُ
ّ
اجلماعي.
فردية واختالل النظام
المهيمن ،ومنفعة حاملها .إنها توفر يف الوقت ذاته
ّ
مفاهيمية»ُ .2يمكن أن نذهب بعيدا يف حتليل ما قاله
لم تعد يف حاجة إىل قواعد وال قضايا وال إىل حمولة
ّ
ُ ّ
ّ
دوباري منذ أكرث من ثالثني سنة بطرح سؤال جوهري« :هل يفكر اإلعالم؟» .احلقيقة أن اإلعالم وحتديدا
ُ
ّ
ّ
ّ
الفرجة بدل محاولة هدم ُ
حبفريات إلنت�اج املعىن.
التقليدية والقيام
الفكرية
البىن
التلفزيون ُمنحاز إىل
ّ
اجلماهري ( )...وال يقبل كثريا التعبري عن الفكر»3
اإلعالم «مدفوع بمنطق اللهاث وراء مزيد من اإلقبال
ُ ّ
ُ ّ
ّ
اآلين ،العاجل واملثري حتت ُم ّ
ألنه يبحث عن الطارئّ ،
سم «األوديمات» الذي صار يمثل سلطة هيمنة .يعلق
ّ
الفرنيس بي�ار بورديو على هذه النقطة بالقول« :أحد املشاكل الكربى اليت يطرحها التلفزيون
عالم االجتماع
ّ
ُ
ُ
هو مشكلة العالقات بني التفكري والسرعة .هل يمكن التفكري أثن�اء اللهاث بسرعة؟ أال يدان التلفزيون بأنه
ّ
ّ
ُ ّ
«مفكرين على السريع» ،عندما ُيعطي احلديث ُلمفكرين أجربوا على أن
لن حيصل على اإلطالق إال على
ّ
ُ ّ
ّ
ُ ّ
ّ
يفكروا بسرعة مزتايدة؟ على مفكرين يفكرون أسرع من ظلهم… يفكرون من خالل «األفكار الشائعة».
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ّ
«األفكار السائدة والشائعة» اليت حتدث عنها فلوبري ،هي
ّ
تلك األفكار اليت ّ
تقليدية،
يتقبلها اجلميع ،تافهةُ ،مبت�ذلة،
ّ
ّ
وسطيةُ ،مشرتكة ،هي أيضا تلك األفكار اليت عندما تتلقاها
ّ
يكون قد ّتم قبولها بالفعل حبيث ال يكون هناك محل لطرح
ّ
ُمشكلة التلقي واإلدراك بعد ذلك»ُ .4يلغي التلفزيون إذن
قدرتن�ا على التفكري والنقد ُ
والمساءلة ،فهو اجلهة اليت تمتلك
المطلقة ،وبهذا يكون قد ضمن ّ
احلقيقة ُ
«تربعه على سوق
اليقني»ُ .5ت ّ
عول وسائل اإلعالم ُ
المهيمنة على «خرباء» يف
ّ
ّ
التحريضية،
صناعة الوهم وبث املغالطات وإنت�اج اخلطابات
ُمعتمدين على عجز جزء من اجلمهور ُ
المتلقي على تشكيل
رأي أو موقف خبصوص ّ
قضية ما .يبحث الناس عن التموقع
ّ
ّ
السهل إما مع أو ضد دون إجهاد وتفكري وهذا ما تقدمه لهم
وسائل اإلعالم :أفكار جاهزة ،مواقف جاهزة ،حتليالت جاهزة،
ّ
أطروحات جاهزة ،وجهة نظر جاهزة .ومن هنا تتشكل األفكار
ّ
ويتشكل التي�ار ُ
المهيمن الذي ُيسيطر على املنظومة
السائدة
ّ
ّ
املعرفية والقيمية .ال تعتمد وسائل اإلعالم يف عملية التوجيه
على عدم قدرة البعض على إنت�اج رأي أو موقف حاسم فقط
ّ
وإنما تعتمد أيضا على تلك األفكار اجلاهزة ُمسبقا واليت
ُ ّ
ّ
األغلبي�ة .فلنطرح
تمثل األرض الثابت�ة اليت تقف عليها
السؤال التايل :لماذا يقرأ الناس هذه الصحيفة دون غريها أو
ُيشاهدون هذا الربنامج دون غريه أو يسمعون هذا الراديو دون
ُ
ّ
غريه؟ ،ألنهم جيدون أنفسهم ضمن اخلطابات اليت تنتجها
وسائل اإلعالم اليت أخذت آرائهم ّ
املبني�ة يف جزء كبري منها على
األخالق العملية أو أخالق الطبقة كما ُيسميها بي�ار بورديو أي
ّ
ّ
والعقائدية املرتبطة
القيمية
باختصار شديد على منظومتهم
ّ
واالقتصادي والثقايفّ.
ّ
االجتماعي
بمحيطهم
ّ
لنكن ّ
ونتحدث عن وسائل اإلعالم ُ
المهيمنة يف
عمليني أكرث

تونس واليت عملت منذ  2011على ترسيخ قناعات زائفة لدى
ّ
ّ
ّ
اجلنسية
واحلرية
املتلقي ،فربطت اليسار بالكفر واإلحلاد،
ّ
ّ
ّ
وقضية املساواة
وحترر املرأة
األخاليق،
بالشذوذ واالحنالل
ّ
ّ
ّ
بمؤامرة ماسوني�ة الستهداف الهوية اإلسالمية .كل هذه
املغالطات تنضوي حتت لواء خطاب الكراهية الذي يعتمد على
ّ
ّ
أساليب املراوغة والتجييش يف ظل تغييب مقصود ُلمثقفني
ُ ّ
حقيقيني ُم ّ
ّ
همتهم «حتطيم قوالب األنماط الثابت�ة
ومفكرين
ّ
االخزتالية اليت تفرض قيودا شديدة على الفكر
والتعميمات
ّ
اإلنساين وعلى التواصل ما بني البشر» .6فلنأخذ مثال موقع

 - 4نفس املصدر ،ص  65و66
ّ
ّ
الفرنيس باسكال بونيفاس وردت يف كتابه «املثقون املغالطون»
 - 5العبارة للباحث
الوارد ذكره ضمن املراجع ُ
المعتمدة
ّ
املثقف والسلطة ،ترجمة ّ
محمد مناعي ،رؤية للنشر والتوزيع،
 - 6إدوارد ،سعيد،

لماذا يقرأ الناس هذه
الصحيفة دون غيرها أو
ُيشاهدون هذا البرنامج
دون غيره أو يسمعون
هذا الراديو دون غيره
ألنهم يجدون أنفسهم
ّ
ضمن الخطابات التي
ُتنتجها وسائل اإلعالم
التي أخذت آرائهم
المبنية في جزء كبير
ّ
منها على األخالق

العملية أو أخالق الطبقة
كما ُيسميها بيار بورديو
أي باختصار شديد على
القيمية
منظومتهم
ّ
والعقائدية المرتبطة
ّ
االجتماعي
بمحيطهم
ّ
والثقافي.
واالقتصادي
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
اإللكرتوني�ة اليت حتث على العنف والكراهية وذلك حسب تقرير
«الصدى» الذي ُيعد من أبرز املواقع
ّ
أخالقيات املهنة يف الصحافة املكتوبة واإللكرتوني�ة لسنة  .20167حيث نشر بت�اريخ  2فيفري
مرصد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 2016مقاال حتت عنوان «جهلوت غري أنهم جامعيون ال حيملون إال الفكر االستئصايل» ،تهجم فيه كاتب�ه
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جامعيون ال حيملون إال الفكر
احلداثيني ،جاء فيه ما يلي« :جهلوت غري أنهم
المثقفة من
على النخبة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االستئصايل اليساري وال يدينون أبدا إال بالتطرف اإليديولويج وال يؤمنون أبدا بالتقارب وال بالتحاور أيضا
وإن ّ
زينوا به (نفاقا) بعض خطاباتهم .ولكم يف صيتهم الذي جاوز احلدود وسبقهم خارج الوطن خري دليل
على هذا املعدن الرخيص… جهلوت لم ير منهم مواطنوهم غري ّ
األذية وفحش السلوكات ونشاز الفكر
ّ
ّ
والقول .يعربدون صباحا مساء ويوم األحد يف دكاكني إعالم العار واملذلة ،تذكي جهلوتهم فرق إفساد
ّ
ّ
إعالمية ال تفقه كثريا ما يقولون (…)» .هذه الفقرة ختزتل كل الكليشيهات والتعميمات واملغالطات
ّ
وكل شخص حامل لفكر ُمختلف ّ
ّ
نمطي ومألوف .اخنرطت يف نفس سياق
عما هو
املمكنة لشيطنة اليسار
ّ
الشيطنة والتحقري العديد من القنوات التلفزية من بينها قناة «اإلنسان» اليت دفعت الهيئ�ة العليا
ّ
ّ
ّ
والبصري (الهايكا) إىل التدخل لوقف دعوات الكراهية والتحريض على إلغاء
السمعي
املستقلة لالتصال
خطية ّ
قرر 8مجلس الهيئ�ة ،يف  25فيفري  ،2019تسليط ّ
اآلخر ،حيث ّ
مالية على القناة قدرها  50ألف
ّ
ّ
دين�ار وإيقاف برنامج «خليك معانا» ملدة  3أشهر لعدم احرتام كرامة اإلنسان والتحريض على الكراهية
ّ
التونسيني .فقد ّ
ّ
سجلت وحدة الرصد التابعة للهيئ�ة مداخلة
وبث ما يدعو إىل اإلقصاء ضد فئة من
ّ
ّ
ّ
احلصة ّ
ّ
اليساريني بـ»العمالة والتطبيع مع النظام
محمد أمني القريب امللقب بـ»ريكوبا» اتهم فيها
لضيف
ّ
ّ
ّ
«اليساريون كانوا ّ
ّ
اإلسالميني.
مجرد أذيال احلزب احلاكم استغلهم بن علي يف حربه ضد
السابق» ،قائال:
ّ
اإلسالميني» .كما قام الضيف القار بالربنامج
محمد الشريف هو رأس األفعى وهو الذي طالب باجتث�اث
ّ
ّ
محمد العفاس يف إطار فقرة «اش جبت معاك» بشيطنة النخب أو كما سماهم «شيطان النمط» ومن
ّ
ّ
وأن أموال األضايح اليت ّ
نتقرب
ضمن ما قاله« :شيطان النخب يرى أن أموال احلج إهدار للمال الوطين،
ّ
ّ
احليواني�ة .شيطان النخب هو الذي يعترب أن جلب فنانني هم يف األصل العقو
بها من هللا إهدار للرثوة
أحذية الطغاة وصرف الليايل احلمراء وأنواع املسكرات هو ضرب من ضروب االستثمار يف السخافة عفوا
ّ
ّ
ّ
يف الثقافة .»...ولم يت�دخل مقدم الربنامج يف إطار االلزتام املحمول عليه بالتصدي ملثل هذه اخلطابات بن�اء
ّ
ّ
تلفزية
على أحكام الفصل  24من كراس الشروط املتعلق باحلصول على إجازة إحداث واستغالل قناة
ينص يف النقطة الثاني�ة والثالثة على ّأنه« :يلزتم صاحب اإلجازة بالسهر ّ
خاصة والذي ّ
ّ
خاصة على عدم
ّ
الصحفيني
بث ما يدعو إىل اإلقصاء والتهميش والثلب ومنع الثلب والشتم جتاه األشخاص سواء من قبل
ّ
ّ
تبثها ّ
ّ
ّ
املسجلة أو املباشرة ،مع
املؤسسة سواء
اإلعالمية أو من قبل ضيوف الربامج اليت
باملؤسسة
العاملني
ّ
ّ
ّ
ّ
تأهيل الصحفيني لتحمل مسؤوليتهم يف التصدي ملثل هذه التجاوزات».9
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القاهرة ،2006 ،ص 19
ّ
ستة أشهر من الرصد ّ
ّ
ّ
ّ
سجل
واإللكرتوني�ة وخالل
إعالمية من الصحافة املكتوبة
أخالقيات املهنة يف هذا التقرير على  19وسيلة
 - 7عمل مرصد
ّ
ّ
ّ
ّ
ورقية ّ
يتعلق خبطاب الكراهية ،منها  146إخالال بصحف ّ
والفرنسية و15
العربي�ة
يومية ناطقة باللغتني
 5007إخالال من بينها  267إخالال فيما
تلفزية ّ
ّ
إلكرتوني�ة ،و 8إخالالت بموقعي إذاعتني ّ
ّ
ّ
إخالال بصحف ّ
خاصة.
خاصتني وإخالل وحيد بموقع قناة
أسبوعية و 106إخالال بصحف
ورقية
ّ
ّ
ّ
ّ
وكشف التقرير أن الصحف الورقية اليومية الناطقة باللغة العربي�ة حازت على أعلى نسبة من اإلخالالت ( 50بالمائة) وردت أغلبها جبريدة
ّ
ّ
ّ
الضمري بنسبة  22.83بالمائة .أما بالنسبة إىل املواقع اإللكرتوني�ة فقد حاز موقع الصدى على أعلى نسبة من اإلخالالت املسجلة بنسبة 31.52
بالمائة من نسبة ّ
جملية قدرها  38بالمائة.
ّ
ّ
http://
ُ - 8يمكن اإلطالع على القرار وحيثي�اته على املوقع الرسيم للهيئ�ة العليا املستقلة لإلعالم السمعي البصري على هذا الرابط:
bit.ly/2PemBZu
ّ
ّ
ّ
 - 9من بني قرارات مجلس الهيئ�ة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري يف إطار التصدي خلطاب الكراهية ،قرار إيقاف برنامج «حديث
ُّ
ّ
ملدة أسبوعني نظرا لما ّ
ّ
ّ
تضمنت�ه إحدى حلقات الربنامج واليت بثت بت�اريخ  18نوفمرب ،2018
اخلاصة «جنمة اف ام»
اإلذاعية
رجال» على القناة
ّ
ّ
ّ
ّ
من حتريض على الكراهية وخطاب تميزيي على أساس جهوي ،حيث تعمد القائمون على الربنامج بث آراء مواطنني خبصوص اجلدل احلاصل
ّ
ّ
ّ
اإلفريقية ،احتوت على خطاب
إشهارية ألحد مشغلي االتصاالت يف عالقة بفوز فريق الرتيج الريايض التونيس برابطة األبطال
حول الفتة
ّ
ّ
ّ
حيث على العنف والكراهية والتميزي من قبي�ل «النجم الساحلي فوق اجلميع وسوسة فوق اجلميع» .يمثل بث مثل هذه اخلطابات التميزيية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحريضية خرقا ألحكام الفصل  15من كراس الشروط املتعلق باحلصول على إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة والذي ينص على
ضرورة أن يلزتم صاحب اإلجازة بعدم التحريض على العنف والكراهية ،كما ّأنها مخالفة ملقتضيات الفصل  24من نفس ّ
كراس الشروط والذي

67
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ّ
أخالقيات املهنة يف الصحافة
لنعد قليال إىل تقرير مرصد
ّ
واإللكرتوني�ة والذي حمل عنوان «التعاطي اإلعاليم
املكتوبة
ّ
مع اإلرهاب ،خطاب الكراهية والزناعات املسلحة :ديسمرب
 2015ماي  »2016حىت نقف على حجم اإلخالالتّ
أهمية هذا
الواردة بالصحف واملواقع اإللكرتوني�ة .تكمن
التقرير والذي ُيعترب آخر تقرير ملرصد أخالقيات املهنة ،حيث
لم ينشر بعده تقارير توليفية أخرى ،على رصد  19وسيلة
واإللكرتوين .ما ُي ّ
ّ
همنا يف سياق
إعالمية ترتاوح بني املكتوب
ّ
خطاب الكراهية هو طبيعة اإلخالالت ،فقد إحتل السب
والشتم ،كما ورد يف التقرير ،أعلى نسبة يف خطاب الكراهية
( 24.28بالمائة) ّثم الوصم ( 18.48بالمائة) يليه التميزي
ّ
وتوزعت ّ
بقية النسب بصفة متفاوتة
( 11.59بالمائة)،
حسب طبيعة اإلخالالت (تكفري ،دعوة إىل القتل ،هتك
ّ
ّ
األعراض إلخ) وأكد التقرير أنه رغم ضآلة هذه النسب
ّ
فإنها ال ختلو من خطورة وقعها على املستهدف .وارتبطت
ّ
مقاالت الرأي (التحاليل واألعمدة) ببث خطاب الكراهية،
إذ ّ
ّ
الصحفي  127إخالال (أي
سجل املرصد يف هذا الشكل
ّ
اإلخباري بـ78
بنسبة  46.01بالمائة) يليها اخلرب والتقرير
إخالال ( 28.25بالمائة) ّثم العناوين بـ 44إخالال (15.94
ّ
بالمائة) و 9إخالالت يف الصور ( 3.26بالمائة) وبعدد أقل
ّ
ّ
يف ّ
الصحافية .وقد طغى كل من السب والشتم
بقية األشكال
والثلب والتحقري والتكفري واإلقصاء يف خطاب الكراهية على
ّ
ّ
أهم املواضيع املتعلقة بالسياسة واإلرهاب والدين .خلق
هذا التواتر معجما من املصطلحات املتداولة مثل :كاسيات/
عاريات /إعالم عار /استئصايل /يساري ُم ّ
ّ
انقاليب/
تطرف/
ّ
شيعيُ /ملحد /داعيش /دون شرف/
متآمر /ماسوين كافر/
ّ
ّ
ّ
إعالميني /أشباه سياسيني /الطاغوت /مرتدين/
أشباه
ّ
ّ
أعداء الهوية اإلسالمية .ومن أخطر العبارات اليت رصدها
ّ
ُ
و»المعاق
بـ»اليهودي»
التقرير يف مقاالت الرأي نعت شخص
ّ
ّ
التحرر بـ»البغاء» و»االستعباد
ذهني�ا» ،إىل جانب وصف
ُ ّ
ترسخ مفاهيم ّ
قن» ،وهي عبارات ّ
سلبي�ة لدى الرأي العام
الم
ّ
ّ
ّ
قد تؤدي إىل القتل أو االنتقام املعنوي أو المادي .نالحظ من
ّ
ّ
خالل هذه املصطلحات اليت تغذي نموذج «املنبوذ» أنها تدور
ّ
ّ
ّ
الفردية .لذلك سرنكز بشكل
واحلريات
يف فلك سؤال اجلسد
ّ
ّ
ّ
أعمق على خطاب الكراهية املوجه ضد النساء واألقليات
ّ
ّ
ّ
ّ
واجلندرية بما أنهم يمثلون احللقة األضعف يف
اجلنسية
حرب اإلضطهاد ُ
الممنهج.
ّ ّ
كل خطاب ّ
ّ
حيرض على التميزي أو على
ينص« :يلزتم صاحب اإلجازة بعدم بث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الكراهية أو على العنف خاصة ألسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو ديني�ة أو
ّ
ّ
جهوية أو على أساس الرأي».
جنسية أو

اخالالت خطاب
الكراهية بعد رصد

 19وسيلة اعالمية

24.28%
السب والشتم

18.48%
الوصم

11.59%
التمييز

46.01%
مقاالت الرأي

28.25%
الخبر والتقرير االخباري

15.94%
العناوين

3.26%
الصور

خطاب الكراهية
املوجه ضدّ النساء
واألقل ّيات اجلنس ّية
واجلندريّة
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أصبح اجلسد يف األنظمة
ّ
االجتماعية احلديث�ة «املجال
ّ
السيايس
الرئيس للنشاط
ّ
واالجتماعي» ،10وقد راج
ّ
ُمصطلح «املجتمع اجلسدي»
الذي استحدثه عالم االجتماع
ّ
اإلجنلزيي براين ترنر للتعبري عن
ّ
تصاعد االهتمام املكثف بسؤال
ّ
ّ
مركزيا
اجلسد الذي ُيعد محورا
ّ
ّ
ُ
والبىن
الذاتي�ة
الهوية
يف فهم
ّ ُ
االجتماعية .تعترب أجسادنا «كيانا
يف حالة صريورة ،مشروعا ّ
يتوجب
العمل عليه وإجنازه بوصفه ً
جزء
ّ
من ّ
الذاتي�ة» 11اليت
هوية الفرد
ّ
النمطية عن أجساد
دائما ما تصطدم خبطابات الوصم والتحقري .ساهمت وسائل اإلعالم يف تكريس الصور
ّ
ّ
اجلندريات املختلفة اليت ال تسري على الصراط املستقيم .فنجدها تتهكم من النساء ومن
النساء وأجساد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األقليات اجلنسية واجلندرية ،من خالل برامج تلفزية أو إذاعية قائمة على التهريج واالبت�ذال واجرتار
ّ
ّ
ّ
الكليشيهات .يصنع التلفزيون جنوما مطليني ببريق مزيف .ويصبحون بمجرد الظهور على الشاشات
ّ
ّ
ّ
ّ
الكبرية قادة رأيُ .يمكن ُلم ّ
املتلقي ُ
ويعيد تشكيل
ثقافيا أن ُيديل بدلوه يف كل يشء وأن ُيؤثر يف
هرج صغري فارغ
ّ
ّ
ّ
الفرجوية
أخالقوية .نالحظ أن أغلب السكاتشات يف الربامج
مواقفه أو ترسيخ قناعاته املبني�ة على أحكام
ُ
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
اخلاصة حتتفي باملزيوجيني�ة وتطبع مع العنف .ودائما ما تصور النساء غيورات ،ساذجات،
على القنوات
ّ
ضعيفات ،ال ُي ّ
ألجسادهن» ،12يف حني ُي ّ
صور الرجال أذكياء ،وأقوياء وخفيفي
تقن غري «الزخرفة اخلاملة
ّ
ّ
اجلنسية ُ
الر وحّ .أما بالنسبة إىل ّ
المختلفة فصورتهم واحدة :رجل بلحية وشعر
مثلي اجلنس وذوي امليول
ّ
ُ
ُ
كثيف عند الصدر ،يتمايل ،يهز خصره ،رخوّ ،
طري ،ي ّرك رموشه باستمرار ،يهز حاجبي�ه ،ي ّرك يديه وكأنه
ّ
ّ
ّ
بالستيكي .ومثلما أشرنا سابقا إىل أن خطاب الكراهية ال يعين فقط الدعوة إىل
يرقص ،ويتكلم بصوت
ّ
ّ
وإنما يشمل التحقري والوصم ّ
والتهكم ،وعليه فإن مثل هذه السكاتشات اليت
القتل والتحريض على العنف
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
تضحك اجلمهور العريض تعد مضخات للكراهية والنب�ذ .قمنا بكتابة كلمة «مثلية» على محرك حبث موقع
ّ
ّ
ّ
موضوعية .العناوين وحدها تعيد تكرار
حتريضية وغري
«الصدى» .يكفي قراءة العناوين لنفهم أن املقاالت
ّ
جنيس»« ،أهل الباطل»« ،لواط» .وعند
نفس الكلمات «عبدة الشياطني»« ،فساد أخاليق»« ،شذوذ
ّ
ّ
ّ
ّ
عقالني�ة واستدالالت منطقية فجميعها جيرت نفس
التمعن يف محتوى املقاالت جندها غري قائمة على حجج
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ّ
ّ
االجتماعية ،ترجمة مىن البحر وجنيب احلصادي ،دار كلمة ودار العني للنشر ،أبوظيب ،القاهرة،2009 ،
والنظرية
 - 10كرس ،شلنج ،اجلسد
ص20
 - 11نفس املصدر ،ص 24
االجتماعية» السابق ذكره ،وقد استخدمها للحديث عن وسائل اإلعالم اليت ّ
ّ
ّ
تكرس الصور
والنظرية
 - 12العبارة لكرس شلنج يف كتابه «اجلسد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أجسادهن بشكل خامل من خالل الماكياج واللباس واحللي ،يف حني أن الرجال يهتمون بعضالتهم وبتقوية
النمطية للنساء وتعترب أنهن ُيزخرفن
أجسادهم.
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ّ
ّ
ّ
جتيييش مثل «جزء من الشعب املتصدي لشرع هللا يريد اعتن�اق ملة الشذوذ
اجلمل والعبارات بأسلوب
ّ
األخاليق» أو «مقياس املواطنة واالنتماء والوالء عند أهل الباطل هو االلزتام بمنهجهم الفاسد» .هذه
ّ
«المخزية» اليت ّ
الصفات ُ
اجلنسية املختلفة عن املجتمع وختنقهم.
تروج لها هذه املواقع تعزل ذوي امليول
ّ
ّ
املهتمني بسؤال اجلسد ،أن من حيمل وصمة
يعترب كرس شالجن ،وهو من أبرز أساتذة علم االجتماع اإلجنلزي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
«العاديني» قد ترتتب عليها نت�اجئ مدمرة للهوية الذاتي�ة .إذا
االجتماعي مع
عار «يواجه مشاكل يف التفاعل
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
حاول املوصوم بالعار أن ُيصبح «عاديا» فإنه ياطر باكتشاف تعارض بني الهوية االجتماعية االفرتاضية
ّ
ّ
تؤدي إىل إفساد ّ
ّ
ّ
االجتماعية وعزله عن املجتمع وعن نفسه حبيث
هويت�ه
الواقعية ،قد
االجتماعية
والهوية
ّ
ّ
ُ
ُ
ُيصبح وحيدا بوصفه شخصا مدانا يواجه عالما يرغب عنه» .13كيف يمكن للنساء واألقليات اجلنسية
الم ّ
ّ
حملة بأعباء وأثقال ال ُتطاق ،من سطوة وسائل اإلعالم ُ
واجلندرية أن تستعيد أجسادهاُ ،
المهيمنة اليت
ُ
ّ
ّ
الفايسبوكية
ومعمقا على هذه األجساد بالرتويج خلطابات الكراهية .ال تكفي التن�ديدات
تدث تأثريا كبريا
ّ
ّ
لتغيري الواقع والتصدي للتحريض املمنهج ضد «املنبوذين» سواء على أساس عرقهم أو دينهم أو طبقتهم
ُ ّ
عد قرار الهايكا بت�اريخ  28مارس  2019قرارا ّ
نوعيا يف
أو جنسهم أو ميولهم اجلنسية .ويف هذا السياق ي
ّ
ّ
الفردية .حيث ّ
ّ
ّ
قرر مجلس الهيئ�ة تسليط خطية مالية على قناة «التاسعة» قدرها 50
احلريات
موضوع
ّ
َ
ألف دين�ار وإيقاف برنامج « »MAG 9ملدة شهر واعتب�ار القناة يف حالة عود (أي تكرار للجريمة) ،نظرا
ّ
ّ
تضمنت�ه حلقة  9مارس  2019من خروقات وذلك ّ
لما ّ
بتعمد مقدمة الربنامج توجيه أسئلة تتعلق بمسائل
ّ
ّ
الفنانة مىن الغريب بشكل ّ
ّ
ّ
النفسية،
يمس من كرامتها ودون مراعاة حالتها
اخلاصة لضيفتها
تهم احلياة
ّ
ّ
األخالقوية على شكلها وطريقة لباسها بالقول« :شكلك غريب ومن
وتعمدها إطالق جملة من األحكام
ّ
ّ
التشبه بالرجال أو النساء حرام .أعتقد أن الناس قبل
يراك يقول بأنك رجل وهذا غري مقبول يف مجتمعنا.
ّ
ّ
ّ
أن ّ
ّ
السر وراء شكلك ،هل تعرضيت إىل اعتداء جنيس وأنت طفلة؟».
يتعرفوا على فنك جيب أن يعرفوا
ّ
ّ
من شأن هذه األحكام ،حسب ّ
نص القرار ،أن تؤدي إىل التميزي ضدها أو تعريضها للوصم ،فضال على ما
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحفية من واجب احرتام احلياة اخلاصة للضيوف .ومن بني القرارات النوعية
أخالقيات املهنة
تفرضه
ّ
األخرى للهايكا ،14قرار وقف برنامج «مع عالء» على قناة «احلوار التونيس» ملدة شهرين .وقد جاء هذا
القرار يف جزء منه استجابة لعريضة أطلقتها مجموعة من املواطنات واملواطنني وأمضاها أكرث من 1500
ّ
ّ
ّ
شخص ،ضد تطبيع مقدم الربامج عالء الشايب مع العنف املسلط على النساء والتقليل من خطورته .حيث
تعرضت له ضيفته من ّ
استهان الشايب يف حلقة  22مارس  2019بما ّ
ّ
جنيس على يد والدها الذي
حترش
ّ
ّ
التحرش .اعتربت الهيئ�ة
اجلنسية الفاضحة ال تدخل يف باب
حاول عالء الشايب الدفاع عنه واعتب�ار أفعاله
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن ما ورد يف حلقة الربنامج املذكور من أقوال مقللة من خطورة التحرش اجلنيس من جهة ومربرة للعنف
ّ
ّ
ّ
التونسية
اجلمهورية
املسلط على النساء من جهة أخرى يتعارض مع مقتضيات الفصل  46من دستور
ّ
ّ
املؤرخ يف  27جانفي  2014والذي يؤكد على ضرورة الزتام الدولة حبماية احلقوق املكتسبة للمرأة والعمل
ّ
على دعمها وتطويرها واختاذ التدابري الكفيلة للقضاء على العنف ضد النساء .كما يتعارض مع مقتضيات
ّ
األسايس عدد  58لسنة ّ 2017
ّ
املؤرخ يف  11أوت  2017واملتعلق بالقضاء
الفصل  11فقرة  02من القانون
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
على العنف ضد املرأة والذي يؤكد أنه« :تتول وسائل اإلعالم العمومية واخلاصة التوعية بمخاطر العنف
ّ
ّ
اإلعاليم على التعاطي
ضد املرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه .وحترص على تكوين العاملني يف املجال
ّ
ّ
ّ
أخالقيات املهنة وحقوق اإلنسان واملساواة ُ
ويمنع اإلشهار
مع العنف املسلط على النساء يف ظل احرتام
 - 13نفس املصدر ،ص 122
ّ
ّ
خطية ّ
لالتصال السمعي والبصري ،يف  28جوان  ،2019تسليط ّ
ّ - 14
ّ
التونيس» قدرها
مالية على قناة «احلوار
قرر مجلس الهيئ�ة العليا املستقلة
ُّ
ّ
 50ألف دين�ار مع عدم إعادة بث اجلزء موضوع املخالفة من حلقة برنامج «فكرة سايم الفهري» اليت بثت بت�اريخ  30مارس  ،2019وسحبه
االجتماعي التابعة لها وذلك نظرا لما ّ
ّ
تضمنت�ه احللقة من مس من كرامة اإلنسان
من املوقع اإللكرتوين الرسيم للقناة ومن جميع قنوات التواصل
ّ
ّ
ّ
ّ
شخصيةّ .
ّ
ّ
تعمد سايم الفهري مقدم الربنامج وزياد املكي مقدم فقرة «ستاجيار» إىل توجيه أسئلة تهكمية
اخلاصة بهدف تصفية خالفات
واحلياة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لضيف احللقة املغن أيمن لسيق الذي كانت تربطه عالقة خاصة بالفنانة عيشة عطية ،من قبي�ل «هل صحيح أنك حاولت تقبيلها ولكنك
ّ
ّ
شخصيتها أم جبينها الكبري كان
جراحية؟» أو «ماهو أكرث يشء كان ُيعجبك فيها
اصطدمت جببينها املغري فجرحت واضطررت إىل القيام بغرز
ُي ّ
غطي على طباعها؟».

ّ
ّ
ّ
نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئ�ة لصورة املرأة أو
اإلعالمية اليت حتتوي على صور
وبث املواد
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
الم ّ
ُ
اإلعالمية .وعلى
المقللة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط
أو
عليها
ط
املسل
كرسة للعنف
ّ ّ
ّ
ّ
هيئ�ة االتصال السمعي والبصري اتاذ التدابري والعقوبات املستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات
املنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل».
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والجندرية
الجنسية
واألقليات
كيف ُيمكن للنساء
ّ
ّ
ّ
حملة بأعباء وأثقال
أن تستعيد أجسادهاُ ،
الم ّ
المهيمنة
ال ُتطاق ،من سطوة وسائل اإلعالم ُ
ومعمقا على هذه
التي ُتحدث تأثيرا كبيرا
ّ
األجساد بالترويج لخطابات الكراهية
خامتة
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ّ
المتصاعد يف بالدنا ّ
يب�دو ّأن هذه القرارات ،وعلى ّ
للتصدي خلطاب الكراهية ُ
خاصة
أهميتها ،غري كافية
ّ
ّ
ّ
الفردية واملساواة يف جوان  2018والذي جتندت العديد من وسائل اإلعالم
احلريات
بعد صدور تقرير جلنة
ّ
ّ
البصري وصرنا
ملحاربت�ه وبث أفكار مغلوطة حول مضامين�ه .لو اكتفين�ا بت�دخل الهايكا يف اإلعالم السمعي
ّ
ّ
ّ
ّ
املدين هي
منظمات املجتمع
والوريق؟ تقارير
اإللكرتوين
من القوم «القانعني الصابرين» ،فماذا بشأن اإلعالم
ّ
فقط للفت االنتب�اه واإلشارة إىل اإلخالالت واخلروقات بإصبع واثق ولكنها ال تملك سلطة التدخل والردع.
ّ
ّ
ّ
عنكبوتي�ة تضخ الكره والعنف دون أن يكون
اإللكرتوني�ة وحنن إىل اليوم عالقون يف شبكة
ماذا بشأن اجلرائم
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
لنا قانون ُيعاقب من يرض عليه .ظل مشروع قانون اجلرائم اإللكرتوني�ة مرميا على األرفف وحىت النسخة
الوحيدة منه واليت نشرها موقع نواة سنة  2015ال تشري ال من قريب أو من بعيد إىل خطاب الكراهية .حنن
ّ
ّ
يف حاجة إىل قانون يتصدى ملثل هذه اخلطابات ولكنن�ا يف حاجة كذلك إىل فهم احلدود الفاصلة بني خطاب
كحجة للتضيق والقمع أو وضع فئة ّ
وحرية التعبري ،إذ ُيمكن اعتماد خطاب الكراهية ّ
ّ
معين�ة من
الكراهية
ّ
الناس فوق النقد واملساءلة .وهذا ما حيصل بالفعل مع قوانني معاداة السامية اليت توظف لتجريم ناقدي
ّ
ّ
الصهيوين .العمل على التصدي خلطاب الكراهية يف اإلعالم ال جيب أن يقتصر فقط على القوانني
الكيان
ّ
ّ
ّ
ُ
واإلجراءات ،وإنما جيب أن يذهب إىل أبعد من ذلك بكثري ،كيف يمكن أن نتحدث عن إعالم حيرتم احلريات
ّ
ّ
نتحدث عن وسائل إعالم تصنع املفاهيم ّ
املزيفة وال
ويفكر قليال قبل اجرتار األخبار واملغالطات ،وحنن
ّ
ّ
ّ
ّ
المادية،
وصحفيات يعانون بسبب ظروفهم
صحفيني
تعرف ماذا يعين اجتماع التحرير ،وحنن نتحدث عن
ّ
ُ ّ
ّ
و»الم ّ
ّ
ُ
هرجني» .يتغذى اإلعالم من
و»الدجالني»
«المثقفني املغالطني»
وحنن نتحدث عن حلول زمن
ّ
معاجم احلقد والكراهية جتاه اآلخر .حنن يف حالة حرب ّ
ضد هذا اآلخر الذي حنمل صورا ّ
مشوهة عنه.
أبدية
ّ
ّ
سلطوي له
اآلخر هو مشروع قابل للقولبة والتنميط ،وخطابات الكراهية ما هي إال إحدى إفرازات نظام
ّ
أذرع وآالت ضخمة تريد خلق نسخ متشابهة تسري كالقطعان ،تأكل وتفكر ،وتتكلم ،وجتلس ،وحتلم بنفس
الطريقة.
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أبو بكر البيزنطي
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قوالب اإلعالم
الجاهزة في ليبيا..
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مناقشة حول هيكلية التنوع
السلبي لإلعالم في ليبيا
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حيتدم التطاحن العسكري واأليديولويج على الساحة السياسية يف ليبي�ا يف ظل العديد من اخلروقات
احلقوقية والقانوني�ة ما بني أطراف الصراع احلايل ،فما بني الفجوات املوجودة ً
حاليا ملستقبل هذا البلد
تربز ضفة متوهجة بالصراعات القبلية والسياسية والمالية وضفة أخرى يتوقع منها احندار املشهد إىل ما
هو أسوء.
المشتعلة ً
طبيعة اإلعالم يف ظل الصراعات ُ
غالبا ما تكون طبيعة فاعلة ومساهمة يف هذا النوع من
ً
ً
ً
الصراع وليست مفعول عليها  -حيث إنوسائل اإلعالم تلعب دورا رئيسيا يف توجيه هذه احلرب إىل إحدى
القطبني  -قطب أول موجب حيث االستقرار والتوجه إىل صناديق االقرتاع ومرحلة االنتقال السليم عن
طريق االنتخابات وتأسيس مجلس تشريعي ُموحد ودستور يتفق عليه كل الليبيون ،وإما حنو قطب سالب
حيث الفراغ األمين والتوجس السيايس والشرخ االجتماعي ودخول البالد يف دوامة احلروب الالمتن�اهية
ُ
كما هو الوضع اآلن بعد تسع سنوات من الثورة  -وكلتااحلالتني تسيطر عليهما احلوكمة اإلعالمية واليت
تتكون من أدوات اإلعالمالتقليدية أو مواقع التواصل االجتماعي اليت باتت هيمنتها هيمنة كبريةوعظىم.

قسم اإلعالم الليبي ً
وفقا للمعيار الزمني إلى ثالث مراحلأساسية:
ميكننا أن ُن ِّ
املرحلة األولى :
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ُّ
التحول الديمقراطي 2011حيث كانت جميع وسائل اإلعالم مرتبطة
املرحلة األوىل وهي مرحلة ما قبل
ً
ُ
باإلعالم العمويم احلكويم بشكل كامل والذي يعد إعالما ذو قالب املرسل فقط  -فال دور للمتلقي
أو اجلمهور يف صناعة املحتوى أو المادة املقدمة ،فهذا النوع من اإلعالم األحادي يتسم بانعدام الربامج
احلوارية واالنتقادية او السكيتشات السياسيةالساخرة أو حىت تقديم محتوى ين�ايف السياسة اإلعالمية
ً
ُ
اعترب اإلعالم فيه أداة َّ
مسية منقبله وال يستطيع
املرسومة مسبقامن قبل نظام القذايف الشمويل والذي
أحد اخلروج عن هذا املسار.
بعد أن استوىل القذايف على السلطة يف انقالب يف
عام ،1969 أصبحاملحتوى اإلعاليم ُم َّ
سي ًسا بدرجة
كبرية لدعم النظام اجلديد .ومع ذلك ،على الرغم
من ظهور املزيد من املحتوى السيايس ُ
المسيس،
كان خيضع لسيطرة الدولة على النحو املنصوص
عليه يف كتاب القذايف األخضر حول الفلسفة
ُ
السياسية نشر يف عام 1975)) وقد حتقق ذلك
من خالل ربط جميع املنظمات العامة ،بما يف ذلك
ً
وسائل اإلعالم ،بـ”اللجان الشعبي�ة» وفقا للكتاب
فوسيلة اإلعالم (اجلماهريية) هي
األخضر -
الوسيلة الوحيدة الناقلة لما يدور من أوضاع داخل
البالد أو خارجها ،حيث كانت الصوت الوحيد الذي
ُيردد ما ُيطلب منه وبالتايل كانت هي ّ
املر وج ألفكار
وأخبار محددة تساهم يف زيادة انغالق املجتمع عن
ً
الواقع املوجود آنذاك ،فكانت امتدادا لسلطة الدولة
حتت ذريعة اإلصالح  -كما أنه يف ظل حكومات
دكتاتورية كحكومة القذايف ،ال يوجد قوانني أو

ُ
تشريعات معين�ة خاصة باإلعالم السيما تلك اليت حتد من ُحرية التعبري كونها تعترب قضايا تشهري أو
ُ
حتريض وتفرقة ،فكافة القوانني الليبي�ة تلزم الصحفي أو اإلعاليم الرضوخ إىل سياسة األمر الواقع.
كما أن القانوناللييب لم ينص على حفظه حلق ممارسة الصحافة أو العمل اإلعاليمبكل ُحرية  -حيث
ُ
يتن�اىس صناع القرار يف دولة كليبي�ا اخلوض يف جانب ُ
احلريات الفردية أو املهني�ة أو الفكرية فهذه تعترب
التهديد األول واألخريبالنسبة لهم.
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يف السبعيني�ات وحىت منتصف الثمانيني�ات مورست العديد من التضييقات على وسائل اإلعالم
بسبب االنهيار االقتصادي وتقليل املزياني�ة ُ
المخصصة لدعم اإلعالم العمويم ،حيث أخذت األوضاع
السياسية املحلية ُمقدمة األخبار واملحتوى اإلعاليم وال صوت يعلو على صوت أحادية احلكومة
الديكتاتوري رغم القول السائد للقذايف ضمن كتابه األخضر وهو (الصحافة أو اإلعالم هي وسيلة تعبري
ً
ً
وديمقراطيا ال يمكن أن تكون
منطقيا
املجتمع وليست وسيلة تعبري للشخص الطبيعي أو املعنوي ،إذن
ً
ملكا ألي منهما) (القذايف  - 1984ص  )68فاستمرت هذه التضييقاتحىت أوائل التسعيني�ات بسبب
ُ
العقوبات اليت فرضت على ليبي�ا بسبب قضية طائرة لوكرييب واليت على إثرها حظر على ليبي�ا استرياد
الورق والوسائلالتكنولوجية احلديث�ة لتواكب وسائل إعالم عربي�ة وعاملية وهذا الذي زادمن بقائها داخل
إطار مغلق غري نفاذ.
ً
ً
موجها حلكومات
خطابا
كما أن استخدام خطاب الكراهية لدى اإلعالم اللييب حىت التسعيني�ات كان
عدوة ودول أجنبي�ة غري صديقة فكانت صفات الشتم والنعت باإلمربيالية واجلوسسة لدول كأمريكا
ً
ً
وبريطاني�ا هي محور أي محتوى تليفزيوين أو إذاعي مقدم يف تلك الفرتة  -كما شهدت أيضا عروضا
لبعض عمليات التصفية واإلعدام املعلنة على التليفزيون مما أسمتهماحلكومة وامتداداتها اإلعالمية
ً
بالكالب الضالة ،وهذا يؤكد أن تلك الفرتةهي األعنف واألكرث حتريضا يف تاريخ اإلعالم اللييب.

ولكن مع بداية القرن الواحد والعشرين  -قام سيف اإلسالم يف 2006 بت�أسيس صحيفيت «أويا»
و»قورين�ا» املنبثقة عن «مجموعة الغد اإلعالمية» وكذلك «قناة الليبي�ة» بسبب االنتقاد الدويل
ُ
لسياسة والده التعسفية تاه ُحرية التعبري والصحافة  -بالتايل كانت هذه مبادرة اإلصالح املزعومة
واليت كانتفرصة كربى للصحفيني اجلدد لالخنراط بالعمل الصحفي ُمقتصرين علىالرقابة الصحفية
اليت تنقد شخص القذايف ،ولكن لم خيتلف ً
كثريا أسلوب هذه الصحف عن سابقتها من ناحية نقص
املوضوعية وتسييساملواد اإلعالمية.

املرحلة الثانية :

اتسمت هذه املرحلة خبطاب كراهية مباشر ساهم يف حتديد الفروقات القبلية واملناطقية بني العديد
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ُ
أما املرحلة الثاني�ة وهي أحداث الثورة يف سنة2011 وهي نقطة حتولكربى يف تاريخ ليبي�ا واإلعالم اللييب
 فظهرت العديد من القنوات اخلاصةأثن�اء وبعد الثورة منها اليت انطلقت من مدين�ة بنغازي برتاخيصُمنحتبسالسة من املجلس االنتقايل آنذاك والذي لم يضع معايري ُمعين�ة تضبطمهام وآلية عمل هذه
ً
القنوات  -وأيضا انطلقت قنوات خاصة آخرى واليت ُد ِّعمت بشكل مباشر من دول عربي�ة ُمعين�ة كان
لها دور يف اإلطاحة حبكم القذايف وإنهاء فرتة رئاسته ومن بني هذه الدول قطر واإلمارات وتركيا ،كما أن
هذه القنوات ساهمت يف الرتويج ألفكار ثورجية معين�ة ساهمتيف تضليل ُ
المتلقي عن السياق العام من
ً
خالل بث محتوى كاذب أو مبالغ فيه وأحيانا خطاب مضاد يفتقد للقيمة العلمية أو اخلربية كالنعت
بمسمياتحتقريية لشخصيات عامة أو سياسية ناهيك عن وضع حيثي�ات محددة شأنهاتزييف الواقع
ُ
المعاش واألخبار األصلية وغريها من حاالت الالمهني�ةاإلعالمية.

المرحلة األولى
76

1969

بعد أن استولى
القذافي على
السلطة

أصبحالمحتوى
ً
اإلعاليم مسيسا
بدرجة كبيرة لدعم
النظام الجديد
وخاضعا لسيطرة
الدولةفوسيلة
اإلعالم (الجماهيرية)
هي الوسيلة الوحيدة
الناقلة لما يدور من
أوضاع داخل البالد
أو خارجها ما ساهم
في زيادة انغالق
المجتمع عنالواقع
الموجود آنذاك

المرحلة الثانية

2011

أحداث
الثورة

ظهرت العديد من القنوات
الخاصةأثن�اء وبعد الثورة
منها اليت إنطلقت من مدين�ة
بنغازي بتراخيص منحت من
المجلس اإلنتقالي والذي لم
يضع معايير معين�ة تضبط
مهام وآلية عمل هذه القنوات
و قنوات خاصة آخرى واليت
ُ
دعمت بشكل مباشر من دول
كان لها دور في اإلطاحة بحكم
القذافي وساهمت في الترويج
ألفكار ساهمتفي تضليل
المتلقي عن السياق العام
محتوى كاذب
من خالل بث
ً
أو مبالغفيه وأحيانا خطاب
مضاد يفتقد للقيمة العلمية
أو الخبرية
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2014

المرحلة الثالثة
تغيرت فيها أطرافالصراع
اإلعاليم من أشكال صغرى
متعددة إلى أقطاب كبرى واضحة
مما جعل وسائل اإلعالم تلعب
بشكل أوضح وهوية مباشرة
دون إخفاءنفسها وراء مسميات
خوارزمية معقدة -فأصبح
الخطاب الموجه ليسللساسة
فقط أو حكومة معين�ة بل كانت
هذه المنصات تدعم أمراء حرب
وتشكيالت مسلحة للغزو على
مدن ومناطق معين�ة

السبعين�ات
وحىت
منتصف
الثمانين�ات

مورست العديد
من التضييقات
على وسائل اإلعالم
بسبب اإلنهيار
اإلقتصادي وتقليل
الميزاني�ة المخصصة
لدعم اإلعالم
العمويم حيث
أخذت األوضاع
السياسية المحلية
مقدمةاألخبار
والمحتوى اإلعاليم

إتسمت
هذه المرحلة
بخطاب كراهية مباشر
ساهم في تحديد الفروقات
القبلية والمناطقية بي�ن العديد
من المدن الليبي�ة ،فما بي�ن مؤيد
ومعارضللثورة برزت العديد من
المسميات والنعوت الكارهة
لكال الطرفين ,حيث بثت هذه
القنوات مصطلحات :طحلب،
جرذان،أزالم وعبي�د،
عائدون ،متآمرين..
إلخ
هذا
أضطر
الكثيرين إلختي�ار
خطابمضاد يضمن
ً
ً
لهم تواجدا اجتماعيا
وأداة إعالمية لدفع
اإلقصاء الواقع
عليهم

من
ناحية
أصبح لدى هذه
المنصات سبل تمويل
أجنبي�ة تضخ لها بشكل
مستمر كونها تدعم
ً
ً
طرفا واضحا في
تلك الحرب
كما
أن موقفها
ً
أصبح مدعوما من
قاعدة جماهيرية
البأس بها كونها تمثل
أراءهم ووجهات
نظرهم

تسارع
األحداث

أصبحت القنوات
الليبي�ة المستحدثة
هي السلعة
الوحيدة الموجودة
والمقدمة
لمشاهديها أو
وروادها
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ُ
قدمت كهدية للشعبالليبي من
قبل دولة قطر بدافع تحفيز التحول
الديمقراطي في المنطقةواليت قدمت
الثورة في بدايتها وتذبذبت
محتوى يدعم
ً
توجهاتها الحقاحسب تغير إدارتها
وأهدافها
ساهمت
فيتشكيل
أصحاب المصالح
ذوي اإلنتماءات
اإلسالمية كاألخوان
المسلمينسواء
كأحزاب أو أفراد
أو جمعيات

جل اإلنقسامات على
األرض هي إمتداد
إلنقسامات إعالمية
عملت بشكل غير
أولية
ً
حيادي وفقا لمصادر
تمويلها المالي والجهة أو
المنطقةاليت تبث منها
والتي�ار السيايس الذي
تن�اصره
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مثلت
تلك السنة
مرحلة مفصلية في
بداية حروب أهلية
ظلت لسنواتويتوقع
منها اإلستمرار لما
هو أبعد من ذلك

إن
الطبيعة
العدواني�ةاليت خلفتها
وسائل اإلعالم بما يعرف
لدى الليبيي�ن (سنة حرب
المطار)أخذت في التوسع لدى
الكثيرين من مقديم األخبار
والبرامج اليوم فهيأصبحت
المعيار األسايس الذي يب�دأون
منه لشجب أو مناهضة
مدين�ة أوفئة أو
عنصر ما

2006

اوائل
التسعين�ات

أستمرت هذه
التضييقات بسبب
العقوبات اليت
فرضت على ليبي�ا
بسبب قضيةطائرة
لوكربي واليت
على أثرها حظر
على ليبي�ا إستيراد
الورق والوسائل
التكنولوجية الحديث�ة
لتواكب وسائل إعالم
عربي�ة وعالمية وهذا
الذي زادمن بقائها
داخل إطار مغلق.

قام سيف اإلسالم
بت�أسيس صحفييت
«أويا» و«قورين�ا»
المنبثقة عن «مجموعة
الغد اإلعالمية» وكذلك
«قناة الليبي�ة» بسبب
لسياسة
اإلنتقاد الدولي ُ
والده التعسفية تجاه
حريةالتعبير والصحافة,
ً
لكن لم يختلف كثيرا
أسلوبهذه الصحف عن
سابقتها من ناحية نقص
الموضوعية وتسييس
المواد اإلعالمية
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من املدن الليبي�ة ،فما بني مؤيد ومعارض للثورة برزت
العديد من املسميات والنعوت الكارهة لكال الطرفني
واليت كانت بداية الشرخ االجتماعي األول  -ملرحلة ما
بعد الثورة  -حيث بثت مرات عديدة على هذه القنوات
اخلاصة ملصطلحات :طحلب ،جرذان ،أزالم وعبي�د،
عائدون ،متآمرين ..،إلخ .كان هذا النوع من اخلطاب هو
الفتيلة األوىل للتفرقة بني الليبيني ووصفهم بأوصاف
حتدد مدى انتماءاتهم ووالءاتهم السياسية االجتماعية،
وهذا اضطر الكثيرين الختي�ار خطاب مضاد يضمن لهم
ً
ً
اجتماعيا وأداة إعالمية لدفع اإلقصاء الواقععليهم.
تواجدا
كما أن موجة القنوات اخلاصة اليت افتتحت يف تلك الفرتة
القصرية جعلت من املتلقي غري قادر على إدراك التوصيف
الصحيح ملهني�ةاإلعالم اليت كانت غائب�ة عنه لعقود طويلة
واليت ُ
يصعب عليه حتديدها أثن�اء نشوة إنهاء حكم القذايف،
بالتايل ،فإن تلك القنوات كانت هي السبي�ل الوحيد لنقل
وتب�ادل املعلومات واألخبار اليت يرغب سماعها بغضالنظر
عن مدى صحتها من عدمه.
مع بداية األحداث املتسارعة لألوضاع أصبحت القنوات
الليبي�ة ُ
المستحدثةهي السلعة الوحيدة املوجودة واملقدمة
ملشاهديها أو وروادها  -فمنخالل االنطالقات األوىل لقناة
ُ
«ليبي�ا األحرار» اليت قدمت كهدية للشعب اللييب من قبل
ُّ
التحول الديمقراطي يف املنطقةواليت
دولة قطر بدافع حتفزي
قدمت محتوى يدعم الثورة يف بدايتها وتذبذبت توجهاتها
ً
الحقا حسب تغري إدارتها وأهدافها من فرتة إىل أخرى وهي
اليت ساهمت يف تشكيل أصحاب املصالح ذوي االنتماءات
اإلسالمية كاإلخوان املسلمني سواء كأحزاب أو أفراد أو
جمعيات ،كذلك بعض القنوات اليت ُبثت من دول أخرى
كانت هي املصدر الوحيد لكل سلع الكراهية واخلطاب
املعادي ولغة التشكيك يف اآلخرين ،كما سمحت لنفسها
باستقطاب عشرات من األبواق اإلعالمية اليت ساهمت يف
تأجيج الوضع بشكل عاموإحداث الربوباجندا املطلوبة.
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املرحلة الثالثة :
أما املرحلة الثالثة واليت جاءت بعد  2014واليت تغريت
فيها أطرافالصراع اإلعاليم من أشكال صغرى متعددة إىل
أقطاب كربى واضحةمما جعل وسائل اإلعالم تلعب بشكل
أوضح وهوية مباشرة دون إخفاء نفسها وراء مسميات
الم َّ
خوارزمية معقدة  -فأصبح اخلطاب ُ
وجه ليسللساسة
فقط أو حكومة معين�ة بل كانت هذه املنصات تدعم أمراء

رغم تكرر حاالت
خطاب الكراهية
واللغة التحريضية
وحاالت التشهير
بشكل عام فإنه
لم تسن أي
قوانين أو قرارات
تحد من هذا
األمر على مر
الوزارات المتواردة
والهيئات
المختصة  -وهذا
بالطبع سيحول
دون إنهاء هذه
المعضلة التي
قد تتسبب في
نشوب حروب
آخرى

ً
حربوتشكيالت ُمسلحة للغزو على مدن ومناطق معين�ة  -حيث كان اخلطابأكرث حدة وحتريضا ،فمن
ً
ً
واضحا
ناحية ما أصبح لدى هذه املنصات ُسبل تمويلأجنبي�ة تضخ لها بشكل مستمر كونها تدعم طرفا
ً
مدعوما من قاعدة جماهريية ال بأس بها كونها تمثلأراءهم ووجهات
يف تلك احلرب،كما أن موقفها أصبح
نظرهم .
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ما تمزيت به هذه الفرتة هي سرعة وتنوع خطاب الكراهية بني ما هوتغطيات إخبارية مكذوبة وأشرطة
أخبار مليئ�ة باملغالطات النصيةواملعلوماتي�ة ،باإلضافة إىل أن تن�اول بعض املواضيع ً
غالبا ما يكون بشكل
ً
وقيت وصريح دون عمل مراجعات أو مونت�اج لتلك املواد ُ
المحضرة مسبقا ،بل العكس ،معظم القنوات
حتاول إبراز أسوء ما لديها من أسلحة إعالمية يف تلك الفرتة لتثبت فقط صحة الطرف املساند من قبلها،
وهذا ما جعلتلك السنة هي مرحلة مفصلية يف بداية حروب أهلية ظلت لسنواتويتوقع منها االستمرار
لما هو أبعد من ذلك .كما أن الطبيعة العدواني�ةاليت خلفتها وسائل اإلعالم بما يعرف لدى الليبيني (سنة
حرب املطار) أخذت يف التوسع لدى الكثيرين من ُمقديم األخبار والربامج اليوم فهي أصبحت املعيار
األسايس الذي يب�دأون منه لشجب أو مناهضة مدين�ة أوفئة أو عنصر ما.
ً
وعلى مر هذه السنوات واملراحل فإن اإلعالم اللييب ّ
إعالميا
تطبع بأشكالوأدوات هي األخطر يف املنطقة

من حيث تبين العنف اللفظيوالتحريض على القتل والغزو ونشب احلروب بني املتن�ازعني ،باإلضافةإىل
ً
سلميا بني احلكومات واملراكز
اللغة الهجومية اليت ساهمت يف تأخري الوصول إىل مرحلة تن�اقل السلطة
القيادية يف الدولة.
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ورغم إدراك اجلميع خلطورة هذا النوع من اخلطاب على العمليةالسياسية والظروف االقتصادية بشكل
عام فإن هذه الوسائل اإلعالميةتأخذ كل يوم شعبي�ة مزتايدة ومصادر تمويل ُمتعددة وغري ُمنقطعة بل إنها
أصبحت (تتكاثر) وتتجدد بطرق متنوعة كقناة 218اليت أخذت على عاتقها ُمهمة إخبارية كاملة من حيث
ختصيص قناة لهذا الشأن واليت تستقيمعظم أخبارها من صفحات مواقع التواصل االجتماعي اليت تفتقد
يفبعض األحيان إىل مصدر ومصداقية اخلرب ,غري أن محاوالت القناة للنفادإىل املعلومة أو الولوج إىل اخلرب
ً
ً
سريعا وعاجل ولكنه يفتقد إىل األهمية أو التوقيت الصحيح .أما قنوات كقناة احلدث
يف غالبه ما يكون
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اليت تدعم عسكرة الدولة دون االلتفات إىل طموحات الليبيني يف
ني�ل ديمقراطيتهماليت ناضلوا من أجلها طيلة هذه السنوات ،حتاول
من خالل خطابها ُ
المحرض على تكميم األفواه املنتقدة أو الداعمة
لطرف مضاد ،فقد شوهدت العديد من املرات اليت يقمع فيها
املشاركون يف احللقات املباشرة للربامج أو التغطيات من احلديث
بشكل مفتوح وصريح وهذا ماجعل ميول القناة واضحة للكثري من
املتابعني واملراقبني اإلعالميني.
ُ
ورغم تكرر حاالت خطاب الكراهية واللغة التحريضية وحاالت
التشهري بشكل عام فإنه لم ُت ْ
سن أي قوانني أو قرارات حتد من هذا
األمر على مر الوزارات املتواردة والهيئ�ات املختصة  -وهذا بالطبع
سيحول دون إنهاء هذه املعضلة اليت قد تتسبب يف نشوب حروب
رادع مادي أو
آخرى كانت قد ال يكون لها وجود يف حال تم تطبيق ٍ
عقوبة معين�ة من شأنها أنتقلل هذا اخلطاب املسموم.
ً
نهاية ,جل االنقسامات على األرض هي امتداد النقسامات
ً
إعالمية أولية عملت بشكل غري حيادي وفقا ملصادر تمويلها المايل
واجلهة أو املنطقة اليت ُتبث منها والتي�ار السيايس الذي تن�اصره -
ً
ً
إسالميا أو غريه ..فالوقوف وراء إصالح اإلعالم
ليرباليا أو
سواء أكان
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بشكل جدي هو أوىل خطوات اإلصالح السيايس واالقتصادي
ً
واالجتماعي أيضا  -ألنه بتوقف ضخ السموم يتوقف هيجان تلك
الكيانات واألجسام املسلحة والسياسية.

ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ

Democratic Transition and Humain Rights Support Center
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DEMOCRATIC TRANSITION AND HUMAIN RIGHTS
SUPPORT CENTER «DAAM»
A Sun-regional independent non-governmental organization founded in 2015 that
aims to create favorable climate to the progress of the democratic structure based on
the principles of the humain rights in its interogations and comprehensiveness.
DAAM seek to support and promote paths and sustainbles development ground via
capacity development and supporting efforts designed to reform policies and legislation.
This would helpfitting the principles of democracy based on humain ritghs and contributing of knowledge production about the reality and the paths of democratic transition in the related countries. DAAM works in cooperation with relvant stakeholders from
the civil society organisations and bodies locally, regionally, and internationally, including
gouvernmental bodies, political forces and civil society activists.

مركز دعم التحول الديمقراطية وحقوق االنسان
»«دعم
 تهدف إلى خلق مناخ مالئم,2015 مؤسسة شبه اقليمية غير حكومية مستقلة تأسست عام
 وتسعى,للتقدم بالبناء الديمقراطي المستند إلى مبادئ حقوق االنسان في تكاملها وشموليتها
إلى دعم وتعزيز مسارات مؤسسات ديمقراطية وتشاركية على أسس المدنية والمساواة
 وذلك من خالل تنمية القدرات ودعم الجهود الرامية إلى إصالح السياسيات,والتنمية المستديمة
والتشريعات بما يالئم ميادئ الديمقراطية المرتكزة على حقوق االنسان واالسهام في انتاج
,معرفة حول واقع ومسارات التحول الديمقراطي في البلدان المعنية
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وتعمل المؤسسة بالتعاون مع األطراف المعنية من مظمات وهيئات المجتمع المدني
. والجهات الحكومية والقوى السياسية وناشطين المجتمع المدني,المحلية واالقليمية والدولية

هذا العمل بدعم من الصندوق االوروبي للديمقراطية واآلراء الواردة
في هذا المحتوى ال تعبر بالضرورة عن الجهة الداعمة

اصدارات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
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ورقة حبثي�ة بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي يف املجال السيايس :بني خصوصية السياق و
أهمية الرهانات (ليبي�ا)
ورقة حبثي�ة بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي يف املجال السيايس :بني خصوصية السياق و
أهمية الرهانات (تونس)
ورقة حبثي�ة بعنوان استقالل القضاء يف مصر ..تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية
ورقة حبثي�ة بعنوان شرق ليبي�ا :الدولة املدني�ة بني مطرة العسكر وسندان التشدد الديين
ورقة حبثي�ة بعنوان تشريعات املجتمع املدين يف ليبي�ا
ورقة حبثي�ة بعنوان تعليق مركز دعم على مشروع قانون تنظيم املجتمع املدين يف ليبي�ا
ورقة حبثي�ة بعنوان مصر-االنتخابات الرئاسية  2018املسار االجباري ..العودة اىل زمن املبايعة
ورقة حبثي�ة بعنوان احلبس االحتي�اطي يف مصر إجراء أم عقوبة
التقرير السنوي األول حول تطور السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق االنسان واالنتقال الديمقراطي يف
مصر,تونس وليبي�ا
دراسة حول الدستور وحقوق االنسان يف بلدان الثورات العربي�ة (تونس ومصر وليبي�ا)
ورقة حبثي�ة بعنوان قراءة يف قانون التصريح باملكاسب واملصالح ومكافحة اإلثراء غري املشروع وتضارب املصالح
دليل ارشادي حول إدماج مبادئ حقوق االنسان ومساواة النوع االجتماعي يف املجال احلزيب  -تونس وليبي�ا
العدد األول من دورية دعم حول االنتقال الديمقراطي والتنوع الثقايف ..الكلمة لألقليات
العدد الثاين من دورية دعم حول موقع املرأة والشباب يف العملية الديمقراطية
ورقة حبثي�ة بعنوان ني�ابة أمن الدولة ..لالعتقال وجوه كثرية
التقرير السنوي األول حول تطور السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق االنسان واالنتقال الديمقراطي يف
مصر وتونس وليبي�ا
التقرير السنوي الثاين ملركز دعم :تطور السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق االنسان واالنتقال الديمقراطي
يف مصر وتونس وليبي�ا
العدد الثالث من دورية دعم حول مكافحة الفساد وآثارها على عملية التحول الديمقراطي
العدد الرابع من دورية دعم حول الهجرة غري النظامية
دراسة حول النفاذ اىل املعلومات :مخاض التشريع وحتديات التطبيق يف تونس وليبي�ا ومصر.
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العدد اخلامس من دورية دعم حول العدالة االنتقالية
اخلطايا العشر لني�ابة أمن للدولة
ليي�ا :طوفان الكرامة أو طوفان اهدار الكرامة
مؤتمر برلني :توافق بني الليبيني أم إعادة للتوازن بني الغربيني؟
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