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  فً قواعد اللعبة تغٌٌر دراماتٌكً...'قائمة الموت 'صحافٌون عرب على 

  جوٌل كامبانا

 
 

فعلى مر السنٌن، .أسكتت أشجع الصحافٌٌن اللبنانٌٌن  ،2005( ٌونٌو)حزٌران  2فً  قصٌر سمٌر القنبلة التً دمرت سٌارة
الٌومٌة، فً وقت لم 'النهار 'الذي ٌكتبه فً جرٌدة  ورٌة وحلفاءها فً لبنان من خالل العمودٌنتقد الحكومة الس قصٌر ظل

وتبعت هذا االغتٌال ردود فعل واسعة عبرت عن الصدمة الشدٌدة فً .الصحافٌٌن  ٌجرؤ على فعل ذلك سوى عدد قلٌل من
 .األوسط  ا مستقال فً الشرقالمنطقة كافة، كما ذكر وسائل اإلعالم بخطر أن ٌكون المرء صحافٌ أنحاء
 

وزمالئه، والقلق من تبعات جرٌمة قتله، وردت تقارٌر من لٌبٌا حول العثور على  قصٌر وفً غمرة الحزن الذي ألم بأصدقاء
الشهٌبً الذي عمل  كان.الصحافً ضٌف الغزال الشهٌبً مقتوال برصاصة فً الرأس فً احد شوارع مدٌنة بنغازي  جثة

قتله، بعدما نشر مقاالت مناوئة للحكومة فً عدد من  الصحافة الحكومٌة اختفى قبل اسبوعٌن تقرٌبا من سابقا ولسنوات فً
 .تتخذ من لندن مقرا لها، واستجوبته السلطات اللٌبٌة حول كتاباته  مواقع االنترنت المعارضة التً

 
اذ اغتٌل جبران .لن ٌكونا آخر الضحاٌا عملهما، و والشهٌبً اول صحافٌٌن ٌسقطان ضحاٌا لالغتٌال بسبب قصٌر لم ٌكن

وأحد كتاب األعمدة فٌها، وبذلك 'النهار 'وهو رئٌس تحرٌر جرٌدة  2005(دٌسمبر ) توٌنً فً بٌروت فً كانون االول
اعتداءات عنٌفة فاقت كل ما  عالمة فارقة اخرى فً ذلك العام الذي عانى فٌه الصحافٌون فً الشرق االوسط من وضعت

الدعوات للتغٌٌر السٌاسً، وسعوا الى توسٌع حدود الحوار  واغتنم عدد من الصحافٌٌن فرصة انطالق.ضً حدث فً الما
 البلدان، استغل الصحافٌون االنفراج السٌاسً الضئٌل إثر موت بعض الحكام، فوسعوا وفً بعض.وتحدي الوضع القائم 

مثل )للحكومات القمعٌة عادة ان تطالها  لحدٌثة التً ال ٌمكنكما استفادوا من التقنٌات ا.الحوار فً وسائل اإلعالم المحلٌة 
والى جانب ذلك، لعبت القوى الخارجٌة دورا .وتمكنوا من خاللها من تبادل األفكار  ،(االنترنت والقنوات التلفزٌونٌة الفضائٌة 

نقاشات حول االصالح  عراقفً الوالٌات المتحدة والحرب فً ال 2001(سبتمبر )اٌلول  11اٌضا، اذ أثارت هجمات  مهما
الصحافٌون المستقلون، الى المطالبة بقدر أكبر من الحقوق  السٌاسً، ودفعت بالقوى الدٌموقراطٌة الداخلٌة، ومن ضمنها

 . وخضوع الحكومات للمحاسبة
 

القوانٌن :مثل من خالل أسالٌب العنفٌة،  وعلى مر السنوات، نجحت الحكومات العربٌة فً كبح الصحافة الناقدة التحلٌلٌة
والسجن، والقٌود البٌروقراطٌة، والفصل من العمل، والتهدٌدات من قبل االجهزة  القمعٌة وقوانٌن القذف والتشهٌر الجنائٌة،

والجماعات اللبنانٌة، فقد ظلوا تقلٌدٌا  وبما ٌتعلق بالفاعلٌن السٌاسٌٌن والحكومٌٌن، مثل الفصائل الفلسطٌنٌة المختلفة. االمنٌة
 .او من خالل تحٌٌد وسائل االعالم من طرٌق التهدٌد او المضاٌقات  ن على الصحافة من خالل شراء الوالءات،ٌسٌطرو

 
الحكومات  ففً خضم مطالبة المواطنٌن بقدر أكبر من الحقوق، أظهرت.اللعبة تغٌرت فً بعض البلدان  لكن قواعد

أما الصحافٌون الذٌن رفضوا .بحمالت قمع قاسٌة  ادات الصحافةوالجماعات السٌاسٌة افتقارها للثقة بالنفس، واستجابت النتق
 وجدوا انفسهم على قائمة المرشحٌن لالغتٌال، او هدفا لهجمات عنٌفة فً وضح النهار التزام القواعد الجدٌدة، فما لبثوا ان

ٌن المستقلٌن فً أنحاء الصحافٌ وهناك عدد متنام من الهجمات ضد الصحافٌٌن تجري بحصانة تامة من العقاب، مما اجبر.
 .المنطقة على التحسب من عواقب ما ٌكتبون 

 
فً 'المؤسسة اللبنانٌة لإلرسال 'مً شدٌاق التً تعمل فً  والشهٌبً، استهدفت الصحافٌة قصٌر ثالثة شهور فقط من قتل بعد

 فً ٌوم االعتداء كانت. سٌارتها فً إحدى ضواحً بٌروت مما ادى الى بتر ساقها وٌدها انفجار قنبلة زرعت تحت مقعد
اللبنانً السابق رفٌق الحرٌري فً  شدٌاق قدمت برنامجا سٌاسٌا تناول التورط السوري المحتمل فً اغتٌال رئٌس الوزراء

المتحدة الى االشتباه فً ان اجهزة االستخبارات السورٌة واللبنانٌة  والحقا توصل محققو األمم 2005(فبراٌر )شباط  14
كانون  12 وفً.االغتٌال، واستنتجوا ان من المحتمل ان ٌكون لمسؤولٌن سورٌٌن كبار علم بالجرٌمة  ةمتورطة فً جرٌم

سٌارة توٌنً وهو من اشد منتقدي الحكومة  االول، وفً الٌوم الذي اصدر فٌه المحققون تقرٌرا جدٌدا، استهدف انفجار آخر
وٌخشى بعض اللبنانٌٌن حدوث مزٌد من .رٌن من أٌدي العدالة االعتداءات فا السورٌة، مما ادى الى قتله وظل مرتكبو هذه

 .التً تستهدف الصحافٌٌن الناقدٌن  عملٌات القتل



 
ارتباك وسط مصاعب اقتصادٌة واحتجاجات عامة، ازدٌادا حادا فً االعتداءات  وشهد الٌمن، حٌث كانت الحكومة فً حال

المحرر جمال  خطف مسلحون(اغسطس )وفً آب .اعات المسلحة للصحافٌٌن على اٌدي عمالء الحكومة والجم والتهدٌدات
وقال عامر ان السٌارة التً .لم ٌحددوهم ' مسؤولٌن'عامر واحتجزوه اربع ساعات، وأوسعوه ضربا واتهموه بالتشهٌر ب 

أنها ستعتقل وبحلول نهاٌة العام، لم ٌبدر عن السلطات الٌمنٌة أي اشارة ب. استخدمت فً عملٌة الخطف تابعة لجهاز امنً
 .عن عملٌة االختطاف  المسؤولٌن

 
فً مصر قبل عشرة شهور من ذلك، عندما اعتدى اربعة رجال  المحنة الى مر بها عامر تذكر على نحو غرٌب بحادثة جرت

 ومن أشد الناقدٌن للرئٌس حسنً مبارك'العربً 'وكاتب عمود فً االسبوعٌة المعارضة  على عبدالحلٌم قندٌل وهو محرر
بأن 'نصحوه 'قارعة طرٌق صحراوي و  لب المهاجمون نظارة قندٌل وهاتفه المحمول، ثم جردوه من ثٌابه وألقوا به علىوس.

 .اٌضا ظلت من دون حل  وهذه القضٌة.'الناس المهمٌن 'ٌتوقف عن الكتابة عن 
 

مستقلة على أٌدي الحكومة التً لم تكتف تلقتها وسائل االعالم االٌرانٌة ال اما األسوأ من ذلك، فهو الضربة شبه القاتلة التً
وتعرض عدد .الصحافٌٌن  الصحف المؤٌدة لالصالح، بل انهمكت فً حمالت منتظمة من االعتقاالت والتعذٌب ضد باغالق

المعارضٌن لالعتقال والحبس االنفرادي واالٌذاء الجسدي  من الكتاب وأصحاب المواقع الحوارٌة على االنترنت والصحافٌٌن
 ، شكلت لجنة رئاسٌة للنظر فً ظروف معاملة السجناء،2005وبداٌات عام  2004اواخر عام  وفً.فترات احتجازهم اثناء 

المواقع الحوارٌة على  وقدم صحافٌون شهادات عن سجنهم امام اللجنة، ومنهم الكاتب فرٌشته غازي، وبعض اصحاب
 . االنترنت مثل اومٌد مٌمارٌان وروزبٌه مٌر ابراهٌمً وغٌرهما

 
، (والتً ٌبدو تأثٌرهما فٌها هائال )اجلى صوره  ان المٌادٌن التً ٌظهر فٌها حس الضعف امام العنف واالفالت من العقاب فً

العراق  فمن حٌث عدد القتلى بٌن العاملٌن فً وسائل االعالم، تجاوزت الحرب فً.المنطقة  هً مٌادٌن النزاعات الكبرى فً
وبلغت حصٌلة الخسائر بٌن . 1996و  1993قتٌال بٌن  55الهلً فً الجزائر، والذي بلغ عدد الخسائر الرهٌب للنزاع ا

وكما حدث . 2003(مارس )االجتٌاح بقٌادة الوالٌات المتحدة فً آذار  شخصا منذ بدء 52الصحافٌٌن فً العراق حتى اآلن 
عملهم الصحافً  حة انتقاما منهم بسببالتسعٌنات، استهدف عدد من الصحافٌٌن من قبل الجماعات المسل فً الجزائر فً

بأسماء لصحافٌٌن فً بعض 'قائمة تصفٌة 'وضعوا  وٌبدو المتمردون وكأنهم ٌقلدون الجماعات المسلحة فً الجزائر، اذ.
و أ وغالبا ما ٌكون الضحاٌا من المراسلٌن العراقٌٌن الذٌن ٌعملون مع وسائل اعالم محلٌة. المدن، وعلقوها فً االماكن العامة

االمٌركٌة او الحكومة العراقٌة، او بسبب  عالمٌة، والذٌن ٌستهدفون بسبب تصور المتمردٌن عنهم بأنهم ٌدعمون الحكومة
 .االعالمٌة التً ٌعملون فٌها وٌعتبرها المتمردون مناوئة لهم  المواقف السٌاسٌة التً تتبناها المؤسسات

 
المراسلٌن الصحافٌٌن  ضافٌا على مدى الضعف الذي اصبحت علٌه حالاالعتداءات على االعالم فً العراق دلٌال ا وتشكل

غٌر مقاتل، تتالشى تدرٌجا فً مناطق كالعراق،  وحالٌا، اخذت فكرة حٌاد الصحافً ووضعه كشخص.فً مناطق النزاعات 
التعرض ألخطار لتأدٌة عملهم فً جمع األخبار ونشرها من مٌادٌن النزاع، من دون  مما ٌزٌد الصعوبة امام الصحافٌٌن

 . مهلكة
 

بانتمائهم الى احد اطراف النزاع، او بسبب عملهم  ، او بسبب االعتقاد'جواسٌس 'واستهدف الصحافٌون فً العراق للشك بأنهم 
 المسلحة أو خطفت اعالمٌٌن لتحقٌق مكاسب سٌاسٌة، والجتذاب االهتمام االعالمً، كما هاجمت الجماعات.'االجانب 'مع 

 . رقة للتفاوض، أو الخماد التقارٌر الصحافٌة غٌر المرغوب بهاوالستخدامهم و
 

الوضع فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة، حٌث  - وان لم تكن ادت الى نتائج مهلكة شبٌهة -ومن الحاالت التً تستدعً االهتمام 
حقة االعالمٌٌن الناقدٌن المركزٌة بسبب تدهور وضع السلطة الفلسطٌنٌة، ولمال استغلت الجماعات المسلحة غٌاب السلطة

بعضها للدهم والتخرٌب  المنظمات االعالمٌة بصفة روتٌنٌة من التهدٌدات، والهجمات العنٌفة، كما تعرضت مكاتب وتعانً.

 .المناطق المحتلة، اال انه اصبح شائعا فً العامٌن االخٌرٌن  وعلى رغم ان خطف الصحافٌٌن لم ٌحدث ابدا فً السابق فً.
 

الخطوط االمامٌة،  الهجمات القاتلة، ٌثٌر مشاعر التقدٌر لشجاعة المراسلٌن الصحافٌٌن الذٌن ٌعملون فً التصاعد فً
كما تؤكد هذه الهجمات على مقدار اعتماد .الموت  وٌواصلون اٌراد االخبار على رغم التهدٌد بالخطف او االعتداء أو

ولهذا السبب، من .من دون ان تتعرض حٌاتهم للتهدٌد  اداء الصحافٌٌن عملهم الصحافة الحرة والمنفتحة على امكان
المحاسبة القانونٌة، ال  وعندما تغٌب.المطالبة بمعاقبة مرتكبً االعتداءات على الصحافٌٌن وتقدٌمهم للمحاكمة  الضروري

 .فسهم وهم عماد الصحافة الحرة، عن المخاطرة بأن ٌمكن للصحافة الحرة ان تعمل، اذ سٌتوقف الصحافٌون الشجعان،
 
 



 
 .برنامج الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا فً لجنة حماٌة الصحافٌٌن فً نٌوٌورك  منسق برامج فً *

 
لجنة حماٌة 'الذي تصدره ' 2005 الهجمات على الصحافة فً'فً العدد المقبل من تقرٌر 'معهد بروكٌنغز 'المقال ٌنشره  *
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