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مقّدمة

ــر فــي مختلــف صفحاتــه فــي اســتخدام االســتعارات لوصــف الهيــاكل األساســية والبنــى  أفــاض هــذا التقري

التحتيــة لوصــف واقــع حريــة التعبيــر، غيــر أنــه لــم يلجــأ إلــى المواربــة وال إلــى إخفــاء الحقائــق. ففــي ســياق 

ــرق، واألعمــدة، واألنفــاق، والمســارات  معالجتــه لحريــة التعبيــر بشــكل أساســي، جــاءت التلميحــات إلــى الطُّ

ــر مالءمــًة  ــة. فــي الحقيقــة، لرّبمــا ليــس مــن وصــف أكث ــى أســس متين ــم عل توصيفــًا لواقــع ملمــوس وقائ

للعــام 2021 مــن عنــوان تداعــي الهيــاكل. فالعالــم برّمتــه يــرزح اليــوم تحــت آثــار جائحــة كوفيــد-19، وتفاعــالت 

حركــة »حيــاة الســود مهّمــة«، والتمــّرد فــي مبنــى الكابيتــول األميركــي، والجرائــم اإلســرائيلية ضــّد الحّريــات 

المدنيــة الفلســطينية. فــي هــذا اإلطــار، يبــدو أّن النظــام العالمــي فــي ترّنــح، فــي ظــّل اهتــزاز ُأســس األنظمــة 

الديمقراطيــة التــي كانــت تنعــم يومــًا باالســتقرار، وتهــاوي الحقائــق الراســخة تحــت ثقــل ســنة أخــرى مليئــة 

باالضطرابــات. 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ُســّجلت عــّدة أحــداث ســيكون لهــا تبعات دائمة علــى الحّريات 

الفرديــة والمدنيــة. فمــن المحتمــل أن تــؤّدي قــرارات رأس الســلطة فــي تونــس، بعــد تعليــق الرئيــس قيــس 

ــوزراء هشــام المشيشــي، إلــى عكــس مســار التقــّدم الديمقراطــي  ســعّيد لعمــل البرلمــان وصرفــه رئيــس ال

الــذي كان قــد انطلــق عــام 2011. وفــي األردن، تــّم توقيــف ثمانيــة عشــر شــخصًا نتيجــة مــا ُعــرف بمحاولــة 

االنقــالب الفاشــلة ضــد الملــك عبــد اللــه. أمــا فــي فلســطين، فقــد فضحــت االنتفاضــة التــي اندلعــت فــي 

حــّي الشــيخ جــّراح فــي القــدس حجــم تأثيــر ظلــم االســتعمار اإلســرائيلي والعــدوان العســكري الممنهــج علــى 

ســالمة الصحافييــن، والناشــطين، والمحتّجيــن الفلســطينيين، وعامــة الســكان فــي المنطقــة.

فــي لبنــان، طغــت االشــتباكات بيــن مناصــري القــوى الطائفيــة علــى المشــهد العــام، كذلــك عــودة ظاهرتــي 

االغتيــال الجســدي واالغتيــال المعنــوي لشــخصيات عامــة بــارزة، واالنهيــار االقتصــادي الجســيم، والجمــود 

السياســي. ففــي خضــّم التحقيقــات حــول انفجــار مرفــأ بيــروت، ســاهمت اشــتباكات الطّيونــة فــي 14 تشــرين 

األول/ أكتوبــر 2021 فــي تأجيــج الخطــاب الطائفــي، مّمــا غــّذى بــدوره أجنــدة حــزب اللــه الراميــة إلــى عســكرة 

ــه  ــن لحــزب الل ــن مؤّيدي ــن مقاتلي ــر المســّلحة بي الخطــاب العــام. اندلعــت اشــتباكات 14 تشــرين األول/أكتوب

وآخريــن معارضيــن لــه فــي منطقــة الطّيونــة فــي بيــروت، بعــد ســعي حــزب اللــه إلــى نــزع الطابــع الشــرعي عــن 

التحقيــق فــي انفجــار مرفــأ بيــروت. وقبــل ذلــك، تــّم اغتيــال المفّكــر والناشــط لقمــان ســليم، أحــد منتقــدي 

حــزب اللــه المعروفيــن منــذ ســنوات، فــي الثالــث مــن شــباط/فبراير. 
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فــي هــذا الســياق، أجــرت مؤسســة ســمير قصيــر تحليــاًل شــاماًل لخطــاب الكراهيــة الــذي اســتهدف معارضيــن 

سياســيين ومجموعــات أو أقّليــات مهّمشــة فــي لبنــان، كمــا دّققــت بعنايــة فــي المحــاوالت الخبيثــة المبذولــة 

مــن أجــل تشــويه ســمعة شــخصيات إعالميــة وعامــة وتجريدهــا مــن شــرعيتها. ترافــق هــذا األمــر مــع نشــاطات 

المؤسســة فــي مجــال رصــد االنتهــاكات ضــّد الصحافييــن، وبنــاء قــدرات وســائل اإلعــالم البديلــة، وتمكينهــا، 

وتعزيــز نطــاق تغطيتهــا، وتقييــم التغطيــة اإلعالميــة للحريــات الدينيــة فــي المنطقــة، ودراســة نظــرة الشــباب 

إلــى اإلعــالم المســتقّل فــي تونــس، والمغــرب، واألردن، وفلســطين. 

علــى الرغــم مــن كل األوضــاع الضاغطــة، أكــدت مؤسســة ســمير قصيــر مجــددًا التزامهــا لغــة الثقافــة والفنــون، 

فأقامــت النســخة الثالثــة عشــرة مــن »مهرجــان ربيــع بيــروت« الســنوي. شــّكل المهرجــان عــام 2021 فرصــة 

لتكريــم فنانيــن لبنانييــن ممّيزيــن مــن جيــل الشــباب. كمــا تــّوج المهرجــان مجهــود المؤسســة فــي مجــال تصميم 

السياســات الثقافيــة، عّلهــا تســاهم فــي بنــاء – بالعــودة الســتعارة الهيــاكل – جســور تتخطــى المطبات والحفر 

التــي طبعــت مســار العمــل العــام فــي لبنــان.
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13 و21 كانون الثاني/يناير

مؤسســة ســمير قصيــر ُتــدّرب موظفــي القطــاع 
العــام فــي هيئــة التفتيــش المركزي علــى مواضيع 
والحقــوق  والخصوصيــة،  الرقمــي،  األمــان 

الرقميــة. 

18 كانون الثاني/يناير

مؤسســة ســمير قصيــر ُتشــارك فــي نــدوة حــول 
الصحافــة االســتقصائية مــن تنظيــم معهــد عصــام 
الدوليــة  والشــؤون  العامــة  للسياســات  فــارس 

فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت.  

2 شباط/فبراير

مؤسســة ســمير قصيــر تنشــر أول ورقــة سياســات 
عامــة ثقافيــة بعنــوان »ِحــَرف مــن أجــل التأثيــر« 
مــن إعــداد نيكــول حامــوش، بدعــم مــن مؤسســة 

فريدريــش ناومــان.  

18 شباط/فبراير

ثانــي بحــث حــول  مؤسســة ســمير قصيــر تنشــر 
السياســات الثقافيــة بعنــوان: »تطويــر الفضــاءات 
ــو حــرب،  ــج أب ــان« مــن إعــداد أري الثقافيــة فــي لبن

بدعــم مــن مؤسســة فريدريــش ناومــن. 

22 شباط/فبراير

قصيــر  ســمير  ومؤسســة  األوروبــي  االتحــاد 
ُيطلقــان مســابقة الــدورة السادســة عشــرة لجائــزة 

الصحافــة.  لحريــة  ســمير قصيــر 

23 - 25 شباط/فبراير

نــدوة  فــي  ُتشــارك  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
اإلعالميــة  المســاءلة  حــول  وُتديرهــا  إلكترونيــة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
للصحافــة  بروســت  إريــك  معهــد  تنظيــم  مــن 
التكنولوجيــة. دورتمونــد  جامعــة  فــي  الدوليــة 

 

3 - 4 آذار/مارس

مؤسســة ســمير قصيــر تســتضيف نــدوة إلكترونية 
للصحافييــن، ُترّكــز علــى الوصــول إلــى المعلومــات 
مؤّســس  بــإدارة  الحكوميــة،  البيانــات  وفهــم 

مبــادرة »غربــال«، أســعد ذبيــان. 

8 آذار/مارس

إريــك بروســت ُيطلــق تقريــر »المســاءلة  معهــد 
اإلعالميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا« الــذي توّلــى أيمــن مهّنــا وكريــم صفــي 
ــر وضــع الفصــل  الديــن مــن مؤسســة ســمير قصي

ــه.   ــان في ــق بلبن المتعّل

اإلنجازات	الرئيسية	لهذا	العام

https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Policy-Paper-Craft-for-Impact--AR.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Policy-Paper-Craft-for-Impact--AR.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Cultural-Spaces-Policy-Paper-Arabic.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Cultural-Spaces-Policy-Paper-Arabic.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Cultural-Spaces-Policy-Paper-Arabic.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Cultural-Spaces-Policy-Paper-Arabic.pdf
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/08-03-2021/9174
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/08-03-2021/9174
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/08-03-2021/9174
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12 آذار/مارس

مؤسســة ســمير قصيــر تنشــر تقريرهــا الســنوي 
القاتمــة«.  »الرؤيــة  بعنــوان   2020 لعــام 

15 آذار/مارس

مؤسســة ســمير قصيــر تســتضيف نــدوًة إلكترونيًة 
إطــار  الصحافــة« ضمــن  جوائــز  »أهميــة  بعنــوان 
حملــة الترويــج للــدورة السادســة عشــرة لجائــزة 
ســمير قصيــر لحريــة الصحافــة. شــارك فــي النــدوة 
كل مــن لينــا عطــا اللــه، رئيســة تحريــر مــدى مصــر، 
وغيليرمــي كانيــال دي ســوزا، رئيــس قســم حريــة 
اليونســكو،  فــي  الصحافييــن  وســالمة  التعبيــر 
لمنظمــة  التنفيذيــة  المديــرة  الضامــن،  وروان 
»إعالميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة« 
التنفيذيــة  المديــرة  ردفــرن،  وكلوتيــد  )أريــج(، 

بــك. لمؤسســة روري 

16 آذار/مارس

يســتضيف  اإلعــالم  لتطويــر  الدولــي  المنتــدى 
اجتمــاع التنســيق الدولــي الثانــي حــول مبــادرات 
ســمير  مؤسســة  أطلقتهــا  التــي  اإلعــالم  دعــم 

قصيــر فــي لبنــان. 

17 آذار/مارس

مؤسســة ســمير قصيــر ُتــدّرب موظفــي القطــاع 
االقتصــادي  فليحــان  باســل  معهــد  فــي  العــام 
حــول  اللبنانيــة  الماليــة  لــوزارة  التابــع  والمالــي 
والحقــوق  والخصوصيــة،  الرقميــة،  الســالمة 

الرقميــة. 

25 آذار/مارس - 15 نيسان/أبريل 

مؤسســة ســمير قصيــر ُتشــارك فــي اســتضافة 
تدريــب علــى اإلنترنــت حــول الصدمــات النفســية 
للصحافــة  دارت  مركــز  بــإدارة  للصحفييــن، 
مــن  بدعــم  فــي جامعــة كولومبيــا،  والصدمــات 

إنترنيــوز. 

31 آذار/مارس

طاولــة  فــي  ُتشــارك  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
والنشــر،  اإلعــالم،  حــول  بيــروت  فــي  مســتديرة 

وإنشاء المحتوى، باستضافة مجلة إكزيكوتيف. 

6 نيسان/أبريل

بعنــوان  تقريــرًا  ُتصــدر  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
المغــرب:  فــي  المســتقّل  واإلعــالم  »الشــباب 
برنامــج  إطــار  ضمــن  التركيــز«  مجموعــات  نتائــج 
ــة  ــة الفرنســية للتنمي ــل بالتعــاون مــع الوكال د-جي

اإلعالميــة.

https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/17-03-2021/9187
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/06-04-2021/9209
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/06-04-2021/9209
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26 نيسان/أبريل

مؤسســة ســمير قصيــر تســتضيف نــدوًة إلكترونيًة 
حــول »المعلومــات المضّللــة المحيطــة بثــورات 
تشــرين األول/أكتوبــر 2019 فــي لبنــان والعــراق«، 
أســعد  بمشــاركة  أضــواء،  مشــروع  إطــار  ضمــن 
بجائــزة  والفائــز  اســتقصائي  صحافــي  الزلزلــي، 
ــر لعامــي 2018- 2019، وكارمــن جحــا،  ســمير قصي
أســتاذة مســاعدة فــي الجامعــة األميركيــة فــي 

بيــروت.

3 أيار/مايو

خــوري  جيزيــل  قصيــر  ســمير  مؤسســة  رئيســة 
ديســمور  آن  لبنــان  فــي  الســويدية  والســفيرة 
تنشــران افتتاحيــة بعنــوان »حريــة الصحافــة فــي 

لوجــور.  ولوريــان  درج  فــي  األزمــات«  أوقــات 

4 أيار/مايو

أيمــن مهّنــا ووداد جربــوع مــن مؤسســة ســمير 
قصيــر يقابــالن لويــس ميغيــل بوينــو، المتحــّدث 
للشــرق  مكتــب  فــي  العربيــة  باللغــة  الرســمي 
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي الدائــرة األوروبيــة 
االتحــاد  التــزام  لمناقشــة  الخارجيــة،  للشــؤون 
األوروبــي بحريــة اإلعــالم بمناســبة اليــوم العالمي 

الصحافــة.  لحريــة 

12 نيسان/أبريل مؤسسة

ــوان  ــًة بعن ــدوًة إلكتروني ــر تســتضيف ن ســمير قصي
المعلومــات  مواجهــة  فــي  الحــرة  »الصحافــة 
للــدورة  الترويــج  حملــة  إطــار  ضمــن  المضّللــة« 
لحريــة  قصيــر  ســمير  لجائــزة  عشــرة  السادســة 
باحثــة  وهــي  مجــذوب،  آيــة  أشــرفت  الصحافــة. 
لبنانيــة فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، علــى 
فــارس  مــن  أيضــًا كل  الــذي ضــّم  النقــاش  إدارة 
عّقــاد، المديــر العالمــي لشــراكات اإلعــالم فــي 
فايســبوك، ورنــا الصّبــاغ، كبيــرة المحّرريــن لمنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مشــروع 
اإلبــالغ عــن الجريمــة المنظمــة والفســاد، وحنــان 
والفائــزة  تونســية  اســتقصائية  صحافيــة  زبيــس، 

بجائــزة ســمير قصيــر لعــام 2014.

15 نيسان/أبريل

بعنــوان  تقريــرًا  تنشــر  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
»الشــباب واإلعــالم المســتقّل فــي تونــس: نتائــج 
مجموعــات التركيــز« ضمــن إطــار برنامــج د-جيــل.

21 نيسان/أبريل

بعنــوان  تقريــرًا  تنشــر  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
اآلفــاق  لبنــان:  فــي  المســتقّل  »اإلعــالم 
وجوناثــان  خــوري  رنــا  إعــداد  مــن  المســتقبلية« 

داغــر. 

 

https://daraj.com/en/71325/
https://daraj.com/en/71325/
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/15-04-2021/9227
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/15-04-2021/9227
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/21-04-2021/9238
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/21-04-2021/9238
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1 حزيران/يونيو 

االتحــاد األوروبــي ومؤسســة ســمير قصيــر ُيعلنــان 
عــن الفائزيــن بــدورة 2021 مــن جائــزة ســمير قصيــر 
لحريــة الصحافــة فــي برنامــج خــاص علــى شاشــة 
المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال إنترناشــونال، وهــم: 
مقــال  فئــة  عــن  )فلســطين(  اليعقوبــي  يحيــى 
الــرأي وجائــزة الطــالب، وســلطان الجلبــي )ســوريا( 
مــن  وكل  االســتقصائي،  التحقيــق  فئــة  عــن 
زكريــا ومنــة  )تونــس(، وهــدى  األســود  حمــادي 
اإلخبــاري  التقريــر  فئــة  عــن  )مصــر(  اللــه حمــدي 

البصــري.  الســمعي 

9 حزيران/يونيو

الثالــث  بحثهــا  تنشــر  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
الفنــون  »تعليــم  بعنــوان  الثقافيــة  للسياســات 
فــي المــدارس اللبنانيــة: الوقائــع، والمعوقــات، 
واالنتظــارات« مــن تأليــف د. هشــام زيــن الديــن، 

ناومــان.  فريدريــش  مؤسســة  مــن  بدعــم 

11 حزيران/يونيو

مؤسســة ســمير قصيــر وشــبكة التحــّول الرقمــي 
نــدوة إلكترونيــة حــول  ُتشــاركان فــي اســتضافة 
لبنــان،  فــي  الرقميــة«  بالحقــوق  »التوعيــة 
بمشــاركة نــّواب، وعلمــاء، وباحثيــن فــي شــؤون 

والســالمة. الرقميــة  الحقــوق 

4 أيار/مايو

مؤسســة ســمير قصيــر، بالتعــاون مــع الســفارة 
الســويدية فــي بيــروت، تســتضيف حلقــة نقــاش 
حــول »حريــة الصحافــة فــي أوقــات األزمــات« فــي 
ــل. جمــع اللقــاء كل  ــدق بوســا نوفــا، ســن الفي فن
ــان األســبق فــي  مــن تيمــور األزهــري، مراســل لبن
مؤسســة طومســون رويتــرز، ونــور حيــدر، مشــاركة 
فــي برنامــج الزمالــة للخدمــة العامــة العالميــة فــي 
المفّكــرة القانونيــة، ولــوري هايتايــان، المســؤولة 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  عــن  العليــا 
ــة.   ــا فــي معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعي أفريقي

15 أيار/مايو

قصيــر  ســمير  لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر 
أيمــن مهّنــا ُيلقــي خطــاب االفتتــاح فــي الحفلــة 
االفتتاحيــة لمؤتمــر »لبنــان يتكّلــم« فــي جامعــة 

بيــروت. يوســف،  القديــس 

19 أيار/مايو

نــدوة إلكترونيــة تجمــع المتأّهليــن إلــى المرحلــة 
النهائيــة مــن جائــزة ســمير قصيــر لحريــة الصحافــة، 
الشــرق  أنحــاء  مختلــف  مــن  جامعييــن  وطالبــًا 

أفريقيــا. األوســط وشــمال 

https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/09-06-2021/9392
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/09-06-2021/9392
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/09-06-2021/9392
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15-17 حزيران/يونيو

منتــدى  فــي  ُتشــارك  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
فــي  العالمــي  لألمــن  براتيســالفا   GLOBSEC

. كيا ســلوفا

18-19 حزيران/يونيو

الثالثــة  الــدورة  ُتنّظــم  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
مــن  بدعــم  بيــروت،  ربيــع  مهرجــان  مــن  عشــرة 

ناومــان. فريدريــش  مؤسســة 

30 حزيران/يونيو

نــدوة  فــي  ُتشــارك  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
إلكترونيــة لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
المتحــدة بعنــوان »طريــق العدالــة لضحايــا انفجــار 
فــي  شــاركت  التــي  آب«   4 فــي  بيــروت  مرفــأ 
اســتضافتها منظمــة العمــل القانونــي العالمــي 

ووتــش. رايتــس  هيومــن  ومنظمــة 

1 تموز/يونيو

مــن  نقــاش  ُتديــر حلقــة  مؤسســة ســمير قصيــر 
اإلعالميــة  للتنميــة  الفرنســية  الوكالــة  تنظيــم 
»اإلعــالم  بعنــوان  للتنميــة  الفرنســية  والوكالــة 
الســفارة  فــي  األزمــات«  وجــه  فــي  اللبنانــي 
برنامــج  إطــار  ضمــن  بيــروت،  فــي  الفرنســية 
»قريــب«. ضــّم المتكّلمــون أمانــدا أبــو عبــد اللــه، 
مؤسســة منّصــة خطيــرة، وعليــا إبراهيــم، المديــرة 
صحافــي  قبيســي،  وريــاض  لــدرج،  التنفيذيــة 
مخايــل،  وروال  الجديــد،  قنــاة  فــي  اســتقصائي 

مهــارات. لمؤسســة  التنفيذيــة  المديــرة 

9 آب/أغسطس

مؤسســة ســمير قصيــر تســتضيف نــدوة إلكترونية 
الخبيــث  واالســتخدام  هــاوس  »كالب  حــول 
إطــار  ضمــن  االجتماعــي«،  التواصــل  لوســائل 
مشــروع أضــواء، مــع الصحافّيتيــن آيــة إســكندراني 
الســالمة  شــؤون  فــي  والخبيــر  رمضــان،  وتــاال 

الســباعي.  علــي  الرقميــة 

25 آب/أغسطس

مؤسســة ســمير قصيــر ُتطلــق الترجمــة العربيــة 
حــول  الشــامل  الجامعــي  التعليمــي  للمنهــاج 
إرث  إعــداد مؤسســة  مــن  الصحافييــن،  ســالمة 

فولــي. و.  جيمــس 

3 أيلول/سبتمبر

مؤسســة ســمير قصيــر ُتشــارك فــي حلقــة نقــاش 
مــن تنظيــم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بعنــوان 
»العنــف ضــد الصحافيــات فــي لبنــان« فــي جامعة 

القديــس يوســف فــي بيــروت. 

21 أيلول/سبتمبر

نــدوة  فــي  ُتشــارك  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
إلكترونيــة باســتضافة نقابــة المحاميــن األميركيــة 
حــول »التطــورات الراهنــة فــي الخصوصيــة وحريــة 

األوســط«.  الشــرق  فــي  الصحافــة 

30 أيلول/سبتمبر

الجمعيــة  فــي  ُتشــارك  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
اإلعــالم  لتطويــر  العالمــي  للمنتــدى  العامــة 
فــي تيرانــا، ألبانيــا. وقــد َخَلــف المديــر التنفيــذي 
جيزيــل  مهّنــا،  أيمــن  قصيــر،  ســمير  لمؤسســة 
خــوري كعضــو فــي اللجنــة التوجيهيــة للمنتــدى، 
ممّثــاًل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

https://jamesfoleyfoundation.org/journalist-safety
https://jamesfoleyfoundation.org/journalist-safety
https://jamesfoleyfoundation.org/journalist-safety
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30 أيلول/سبتمبر

بعنــوان  تقريــرًا  تنشــر  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
باغتيــال  المحيطــة  الكراهيــة  شــبكة  »تحليــل 
لقمــان ســليم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي« 

مســّرة.  نصــري  د.  إعــداد  مــن 

30 أيلول/سبتمبر

مؤسســة ســمير قصيــر ُتشــارك فــي حلقــة نقــاش 
بعنــوان »اإلعــالم فــي زمــن األزمــات« المنّظمــة 
فــي  والغــرب  الشــرق  بيــن  اللقــاءات  إطــار  فــي 

شــاتو ميرســييه، فــي مدينــة ســيير، سويســرا. 

18 تشــرين األول/أكتوبــر  - 24 تشــرين الثانــي/
نوفمبر 

مؤسســة ســمير قصيــر، وتحالــف ثقافــة الســالمة، 
ومركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان، وشــبكة مــاري 
ــج، ومؤسســة مهــارات  ــات، وأري كولفــن للصحافي
تشــاركت فــي اســتضافة تدريــب إلكترونــي علــى 
والقانونيــة،  والرقميــة،  الجســدية،  الســالمة 
المقيميــن  للصحافييــن  االجتماعيــة،  والنفســية 
بــإدارة  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي 
منظمــة »طــرق الحريــر« للتدريــب وخبــراء محلييــن. 

22 تشرين األول/أكتوبر

الحقــوق  ومنظمــة  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
المتســاوية واإلعــالم المســتقّل ُتطلقــان مشــروع 
الــذي  المســتقّل«  اإلعــالم  ســوق  »ابتــكارات 
ــز علــى توفيــر قنــوات إيــرادات بديلــة لوســائل  ُيرّك

المســتقّلة. اللبنانيــة  اإلعــالم 

2 تشرين الثاني/نوفمبر

بعنــوان  تقريــرًا  تنشــر  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
فــي  الفلســطيني  اإلعــالم  احتياجــات  »تقييــم 
ســياق انتفاضــة القــدس وحــرب غــزة عــام 2021« 

اليونيســكو.  مــن  بدعــم 

15 تشرين الثاني/نوفمبر

»ســمارت  ومنظمــة  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
غــوف« ُتطلقــان تقريــرًا بعنــوان »المســح الشــامل 
للحوكمــة اإللكترونيــة: جهوزيــة لبنــان للتكنولوجيــا 
الحكوميــة واحتــرام خصوصيــة المواطــن« خــالل 
وصحافييــن،  حكومييــن،  ممّثليــن  جمــَع  مؤتمــر 
والحوكمــة  الرقميــة  الســالمة  فــي  وخبــراء 
اإللكترونيــة، فــي فنــدق بوســا نوفــا، ســّن الفيــل. 

19-21 تشرين الثاني/نوفمبر

مؤسســة ســمير قصيــر ُتشــارك فــي دورة 2021 
نوفــا  فــي  الدولــي  لألمــن  لمنتــدى هاليفاكــس 

ســكوتيا، كنــدا. 

https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/29-10-2021/9637
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/29-10-2021/9637
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/20-11-2021/9689
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/20-11-2021/9689
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/20-11-2021/9689
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/10-12-2021/9722
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/10-12-2021/9722
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/10-12-2021/9722
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7 كانون األول/ديسمبر

نــدوة  فــي  ُتشــارك  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
إلكترونيــة حــول »مبــادئ الدعــم الفعــال لإلعالم« 
التــي شــارك فــي اســتضافتها المنتــدى العالمــي 
لتطويــر اإلعــالم ومركــز دعــم اإلعــالم الدولــي، 
علــى هامــش »قّمــة الديمقراطيــة« التــي نّظمتها 

إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن. 

17 كانون األول/ديسمبر

بعنــوان  تقريــرًا  تنشــر  قصيــر  ســمير  مؤسســة 
التواصــل  وســائل  علــى  العــام  النقــاش  »تحليــل 
مــن  بيطــار«  طــارق  تحقيــق  حــول  االجتماعــي 

مســّرة.  نصــري  د.  إعــداد 

21 كانون األول/ديسمير

مؤسســة ســمير قصيــر تقــّدم عرضــًا حــول مســألة 
المســاءلة  إطــار  فــي  اإلعالميــة  االســتدامة 
اإلعالميــة خــالل مؤتمــر المســاءلة اإلعالميــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الثانــي، 

فــي تونــس، مــن تنظيــم معهــد إريــك بروســت.

https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/13-01-2022/9782
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/13-01-2022/9782
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الشركاء	الدوليون	لمؤسسة	سمير	قصير	

• االتحاد األوروبي

• إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج(

• إنترنيوز

• باكت

• بورتيكوس

• تحالف ثقافة السالمة

• سايرن أسوشيتس

• شبكة الخدمات األوروبية

• شبكة ماري كولفن للصحافيات

• صندوق األمم المتحدة للديمقراطية

• الصندوق الوطني للديمقراطية

• فري ميوز

• لجنة حماية الصحافيين

• مجلس األبحاث والتبادل الدولي )آيركس(

• مراسلون بال حدود

• مركز الخليج لحقوق اإلنسان

• مركز دارت للصحافة والصدمات

• مشروع الصحافة من فيسبوك

• معهد إريك بروست للصحافة الدولية

• معهد التنّوع اإلعالمي

• المعهد الجمهوري الدولي

• المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية

• المعهد الفرنسي

• المنتدى العالمي لتطوير اإلعالم

• منظمة الحقوق المتساوية واإلعالم المستقّل

• مؤسسة أوراسيا

• مؤسسة روري بك

• مؤسسة سيغريد راوزينغ

• مؤسسة طومسون رويترز

• مؤسسة إرث جيمس و. فولي

• المؤسسة الدولية لدعم اإلعالم

• مؤسسة فريدريش ناومان

• مؤسسة المجتمع المفتوح

• المؤسسة النسائية الدولية لوسائل اإلعالم

• ميدان

• هيومن رايتس ووتش

• وزارة الخارجية األميركية

• وزارة الخارجية الدانماركية

• وزارة الخارجية السويدية

• وزارة الخارجية الكندية

• وزارة الخارجية الهولندية

• الوكالة الفرنسية للتنمية اإلعالمية

• الوكالة الفرنسية للتنمية

• اليونسكو

بالترتيب األلفبائي

لعام	2٠21
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الشبكة	المترابطة	لخطاب	الكراهية	

كمــا هــو موّثــق جيــدًا فــي مختلــف صفحــات هــذا التقريــر الســنوي، كان هــذا العــام صعبــًا للغايــة بالنســبة إلــى 

لبنــان علــى عــّدة أصعــدة. فقــد أخــذ البلــد يترّنــح بيــن أزمــة وأخــرى، مّمــا أثــار حنقــًا بالغــًا بيــن الســكان، حتــى باتــوا، 

فــي بعــض األحيــان، يرزحــون تحــت وابــل مــن مشــاعر اإلحبــاط الجارفــة. مــع ذلــك، هنــاك شــبكة ســّرية مــن أوجــه 

ــًا بموجــة خطــاب  العنــف المترابطــة، الكامنــة خلــف هــذه السلســلة مــن األزمــات، والمرتبطــة ارتباطــًا جوهري

الكراهيــة. فأحــداث كثيــرة شــهدها لبنــان تّتصــل اتصــااًل وثيقــًا ببعضهــا عبــر خيــط جلــّي للعيــان، يطغــى عليــه 

ــر والناشــط لقمــان ســليم، ومقتــل زينــة كنجــو  خطــاب الكراهيــة والخطــاب التحريضــي، ومنهــا اغتيــال المفّك

علــى يــد زوجهــا، وإحــراق مخّيــم لاّلجئيــن الســوريين فــي شــمال لبنــان، واالشــتباك مــع مواطنيــن ســوريين وهــم 

فــي طريقهــم لــإلدالء بأصواتهــم فــي صناديــق االقتــراع، واشــتباكات الطّيونــة، والتهديــدات المباشــرة ضــّد 

القاضــي طــارق بيطــار.

فــي هــذا الســياق، وفــي ظــّل أزمــة اقتصاديــة غيــر مســبوقة، زادتهــا اآلثــار المؤلمــة النفجــار مرفــأ بيــروت بّلــًة، 

باتــت المــواد القابلــة لالشــتعال المرتبطــة بخطــاب الكراهيــة قــادرة علــى إطــالق شــرارة العنــف بــكل ســهولة. 

وفــي بيئــة بلغــت فيهــا الحساســية أقصــى درجاتهــا مثــل البيئــة اللبنانيــة، لــم يعــد خطــاب الكراهيــة يقتصــر علــى 

إهانــات بســيطة أو اضطرابــات عاطفيــة، بــل بــات مــن المتعــّذر تمييــزه عــن العنــف ذاتــه الذي غالبًا مــا ينتج عنه. 

جديــٌر بالذكــر أّن تقاريرنــا الشــهرية المتعّلقــة بخطــاب الكراهيــة قــد وّثقــت، بشــكل منتظــم، األحــداث الســابقة 

ــذي ســبَق هــذه األحــداث وتالهــا. علــى ســبيل  ــة ال الذكــر، فــكان مــن الســهل تعّقــب مســار خطــاب الكراهي

المثــال، صــدر تقريــر منفصــل لتحليــل التغريــدات علــى تويتــر، فوّضــح، فــي حالــة اغتيــال لقمــان ســليم، الطريقــة 

المنّظمــة والمســتهدفة التــي لجــأ إليهــا المتصّيــدون علــى اإلنترنــت وناشــرو خطــاب الكراهيــة لتشــويه ســمعة 

لقمــان ســليم وإضعــاف مكانتــه. بحســب هــذا التقريــر، لجــأ مرّوجــو خطــاب الكراهيــة، بعــد عمليــة االغتيــال، إلــى 

صياغــة حّجتهــم بدّقــة وعنايــة، معتبريــن أّن ســليم إمــا اســتحق المــوت نظــرًا إلــى عالقتــه المزعومــة بإســرائيل، 

وإمــا أنــه شــخص غيــر معــروف لــن يؤّثــر موتــه البّتــة علــى حــزب اللــه.

عنــد تنــاول الخطــاب المؤّجــج بتأثيــر مــن االنتمــاءات التقليديــة، ال بــّد مــن التركيــز علــى الــدور األساســي 

الــذي يؤّديــه النظــام السياســي اللبنانــي واإلرث الــذي خّلفــه فــي فتــرة الحــرب األهليــة ومنــذ انطالقهــا. 

فــال يخفــى علــى أحــد أّن النظــام السياســي فــي لبنــان ســمح بتقســيم الســّكان ِوفقــًا لكانتونــات طائفيــة، ال 

بــل رّســخ هــذا االنقســام، مّمــا أدى إلــى عــزل شــرائح مختلفــة مــن الســكان عــن بعضهــا، كمــا غــّذى األفــكار 

النمطيــة والتصــّورات الســلبية. كذلــك ســاهمت آخــر التطــّورات فــي تضخيــم أثــر التوّتــرات الطائفيــة نتيجــة 

مشــاعر االســتقطاب التــي أوجدهــا انفجــار مرفــأ بيــروت، واغتيــال المفّكــر لقمــان ســليم، واشــتباكات الطّيونــة، 

ــه علــى الواقــع األمنــي فــي البــالد.  ــه وهيمنت والمناقشــة المحتدمــة المتعّلقــة بســالح حــزب الل
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بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت، أّدى الخــالف الطائفــي والسياســي المحتــدم إلــى تأجيج خطاب يرتكــز على المراوغة، 

وفــرض األمــر الواقــع بالقــوة، وتجاهــل المســؤوليات. فتــّم اســتخدام خطــاب الكراهيــة علــى وســائل التواصــل 

االجتماعــي لتبريــر األفعــال السياســية العنيفــة، ال بــل حتــى ارتكابهــا، كمــا تــدّل علــى ذلــك التهديــدات التــي 

اســتهدفت المحّقــق العدلــي فــي انفجــار مرفــأ بيــروت، القاضــي طــارق بيطــار، فضــاًل عــن اغتيــال الباحــث 

والناقــد الشــرس لحــزب اللــه، لقمــان ســليم. ولعــّل اشــتباكات الطّيونــة فــي 14 تشــرين األول/أكتوبــر – التــي 

اندلعــت بعــد مســيرة قــام بهــا مناصــرون ومســّلحون تابعــون لحــزب اللــه احتجاجــًا علــى القاضــي طــارق بيطــار 

– ُتثبــت أكثــر فأكثــر النتائــج الوخيمــة التــي ُيخّلفهــا خطــاب الكراهيــة غيــر المقّيــد. 

فــي هــذا الوضــع، بــات منتِقــدو حــزب اللــه هدفــًا لحمــالت كراهيــة متنّوعــة. فقــد ثبــت أّن إقصــاء الخصــوم، 

ونــزع طابــع الشــرعية عــن مطالبهــم، ُيشــّكالن أداًة فّعالــًة فــي أيــدي الجيــش الرقمــي لمناصــري حــزب اللــه. 

وبــات تصنيــف المنتِقديــن كخَونــة يخدمــون أجنــدات دول عــدّوة هــو الــرّد التلقائــي الــذي يســتهدف األصــوات 

المعارضــة كافــًة. تــّم اللجــوء إلــى هــذه االســتراتيجية، بشــكل خــاص، قبــل مقتــل لقمــان ســليم وبعــده، ِوفــق 

مــا ُيظهــره تحليــل شــبكة الكراهيــة المحيطــة باغتيــال لقمــان ســليم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي الــذي 

أصدرتــه مؤسســة ســمير قصيــر. فــي حالــة التحقيــق فــي انفجــار مرفــأ بيــروت، كان األميــن العــام لحــزب اللــه 

حســن نصــر اللــه يوّجــه اّتهامــات منتظمــة للقاضــي والمحّقــق الرئيســي، طــارق بيطــار، »بتســييس« العمليــة. 

فشــّجع هــذا الخطــاب التحريضــي علــى نشــوء خطــاب عــام إشــكالي هــدف إلــى االســتمرار فــي شــيطنة بيطــار، 

ــر للنقــاش العــام علــى وســائل التواصــل االجتماعــي حــول تحقيقــات  كمــا بّينــه تحليــل مؤسســة ســمير قصي

القاضــي بيطــار. 

ال يقتصــر خطــاب الكراهيــة فــي لبنــان علــى االفتــراءات الطائفيــة وأعمــال العنــف الناتجــة عــن مثــل هــذا 

الخطــاب التحريضــي. فــي الواقــع، ليــس مــن المفاجــئ أّن هــذا الخطــاب قــد اســتمّر باســتهداف المجتمعــات 

األكثــر تهميشــًا فــي لبنــان، مثــل الالجئيــن، والنســاء، ومجتمــع الميــم، والعمــال المهاجريــن. فقــد اعتــدى 

مناصــرون مــن القــوات اللبنانيــة بالضــرب علــى مواطنيــن ســوريين مواليــن لبشــار األســد، وذلــك أثنــاء توّجههــم 

https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/30-09-2021/9579
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/30-09-2021/9579
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/17-12-2021/9739
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/17-12-2021/9739
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للتصويــت فــي الســفارة الســورية. كمــا اختبــر الالجئــون الفلســطينيون، فــي فتــرة الحــرب اإلســرائيلية علــى غــزة 

فــي أيار/مايــو 2021، مشــاعر مشــابهة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تصــّب فــي خانــة كراهيــة األجانــب، 

ــار  خاصــًة مــن ِقبــل مناصــري األحــزاب اليمينيــة، بمــن فيهــم مناصــرو القــوات اللبنانيــة المذكــورون آنفــًا والتي

الوطنــي الحــّر. باإلضافــة إلــى ذلــك، كمــا هــو مفّصــل فــي التقاريــر الشــهرية التــي أصدرتهــا مؤسســة ســمير 

قصيــر عــن خطــاب الكراهيــة، تعّرضــت عــّدة شــخصيات إعالميــة، فضــاًل عــن فّنانيــن، ومؤّثريــن، مثــل داليــا أحمــد، 

وديمــا صــادق، وســاندرين عطــا اللــه، وشــادن فقيــه، وحســين قــاووق، وجينــو رعيــدي، ولونــا صفــوان، وكثيريــن 

غيرهــم، لقائمــة طويلــة مــن االفتــراءات المتحّيــزة ضــد المــرأة، أو مجتمــع الميــم، أو المّتســمة بالعنصريــة التــي 

حاولــت االنتقــاص مــن قيمــة اآلراء التــي عّبــروا عنهــا.  

كمــا ســبق وُذكــر، يبــدو أّن الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة الصعبــة التــي يمــّر بهــا لبنــان حاليــًا قــد أّججــت 

ــاة فــي البــالد. فاليــوم، يســود شــعور  ــة الــذي انتشــر ليغّطــي كافــة جوانــب الحي موجــًة مــن خطــاب الكراهي

بتكبيــل اليــد ألّن الســواد األعظــم مــن األشــخاص يهتــم بمــا يدخــل الفــم أكثــر ممــا يخــرج منــه. أحيانــًا، قــد 

يســتغرب البعــض إن قلنــا إّن خطــاب الكراهيــة هــو أكبــر تهديــد يواجــه اللبنانييــن اليــوم، أو قــد يعتبــرون أنهــا 

محاولــة لاللتفــاف علــى الحقيقــة. إال أننــا علــى اقتنــاع أن مواجهــة خطــاب الكراهيــة أصبحــت أكثــر إلحاحــًا اآلن 

مــن أي وقــت مضــى، لكــن يجــب القيــام بذلــك بوعــي، وحساســية، وفهــم شــامل للوضــع الراهــن الميــؤوس 

منــه الــذي وصلــت إليــه البــالد.  

https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/01-03-2021/9161
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/01-03-2021/9161
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/01-03-2021/9161
https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/01-03-2021/9161
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مشروع »ميم« )ابتكارات سوق اإلعالم المستقّل(

 وأركان الديمقراطية

ــة الناجحــة. فــإذا  ــًا أساســيًا مــن أركان الديمقراطي ُيشــّكل قطــاع اإلعــالم القــوي والتفاعلــي والمســتقّل ركن

اســتطاع الجمهــور الوصــول إلــى معلومــات شــّفافة، غيــر خاضعــة للتحريــف أو التالعــب، ســيكون المواطنــون 

والســكان واعين للقضايا األساســية بشــكل أفضل، وبالتالي قادرين على اّتخاذ خيارات مدروســة والمســاهمة 

بشــكل إيجابــي فــي النقــاش العــام القائــم فــي البــالد. فــي هــذا اإلطــار، تــؤدي وســائل اإلعــالم المســتقّلة دورًا 

أساســيًا هــو مراقبــة المؤسســات العامــة، وضمــان امتثالهــا للمعاييــر والقواعــد، ومراعــاة المصلحــة الفضلــى 

للمواطنين. 

بالنســبة إلــى البلــدان المعّرضــة للصراعــات تحديــدًا، حيــث المجتمعــات غيــر متجانســة كلبنــان مثــاًل، مــن بالــغ 

األهميــة أال تكــون العالقــة بيــن اإلعــالم والســلطة وّديــًة، لتجّنــب استشــراء الفســاد، والتالعــب بالمعلومــات، 

والتعتيــم، واالســتقطاب.  

خــالل الســنوات الماضيــة، شــهد لبنــان والمنطقــة علــى نهضــة العديــد مــن وســائل اإلعــالم المســتقّلة التــي 

تّتســم بالجــرأة واالبتــكار، وتســتهدف شــريحًة متزايــدًة مــن الجمهــور المؤّلــف، بشــكل أساســي، مــن الشــباب 

وأولئــك القاطنيــن فــي بلــدان االغتــراب. لكــن لهــذه الوســائل اإلعالميــة مجموعتهــا الخاصــة مــن المشــكالت 

والتحّديــات التــي تعّمقنــا فيهــا فــي تقريرنــا الســابق. فقــد عانــى اإلعــالم المســتقّل بشــكل كبيــر مــن تراجــع 

القــوة الشــرائية لّلبنانييــن نتيجــة األزمــات االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والسياســية األخيــرة التــي ألّمــت بالبــالد. 

فضــاًل عــن ذلــك، يتأّلــف بعــض هــذه الكيانــات مــن متطّوعيــن، وال يتمّتعــون بالضــرورة بالخبــرة الالزمــة إلدارة 

شــركات ناشــئة كمــا ينبغــي. أخيــرًا، مــا زال قســم كبيــر مــن عامــة اللبنانييــن غيــر مدركيــن لوجــود هــذه الكيانــات، 

ويفّضلــون االّطــالع علــى آخــر األخبــار مــن خــالل القنــوات التقليديــة. 

تنظــر وســائل إعــالم مســتقّلة كثيــرة إلــى نفســها كشــركات ناشــئة، بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، وتعمــل 

علــى هــذا األســاس. فهــي مرنــة، تتأقلــم بســهولة مــع ظــروف الســوق المتغّيــرة، وتعطــي األولويــة لتجربــة 

المســتخدم، كمــا تســتفيد مــن وســائل التواصــل االجتماعــي وُتقــّدم محتــوًى صحفيــًا ســهل االســتهالك، علــى 

قــدر عــاٍل مــن التأثيــر. 

اســتجابًة لهــذا الواقــع، صّممــت مؤسســة ســمير قصيــر برامــج حديثــة، تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات الملّحــة 

لإلعــالم المســتقّل مــع التركيــز علــى النمــّو، وتوليــد المداخيــل، وتحقيــق االســتدامة علــى المــدى الطويــل. 

https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/SKF2020_ANNUAL_REPORT_EN.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/SKF2020_ANNUAL_REPORT_EN.pdf
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فــي هــذا اإلطــار، انطلــق برنامــج »ابتــكارات ســوق اإلعــالم المســتقّل« فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2021 لتلبيــة 

هــذه االحتياجــات. يمكــن تلخيصــه فــي ثــالث ركائــز أساســية: أواًل، إنشــاء وكالــة إعالنــات مخّصصــة لإلعــالم 

ــار إلكترونيــة تقــوم بتجميــع كافــة المضاميــن اإلعالميــة المســتقّلة مــن  ــًا، إطــالق منّصــة أخب المســتقّل. ثاني

مختلــف أنحــاء لبنــان. ثالثــًا، اإلشــراف علــى برنامــج تدريبــي لســنتين يتنــاول مواضيــع أساســية متعّلقــة بريــادة 

األعمــال، بــدءًا مــن اإلدارة إلــى إنشــاء المحتــوى، لمســاعدة هــذه الوســائل اإلعالميــة علــى العمــل بأفضــل 

إمكانياتهــا.

وســتعمل المؤسســة باســتمرار علــى دعــم هــذا القطــاع مــن خــالل وضــع المزيــد مــن البرامــج التــي تهــدف 

إلــى مســاعدة الكيانــات اإلعالميــة المســتقّلة علــى التحــّول مــن شــركات ناشــئة إلــى شــركات أعمــال متطــّورة، 

تعكــس قواعــد مســتخدميها  التــي  التســويق  واســتراتيجيات  المحتــوى  أشــكال  فــي  المســتمر  واالبتــكار 

المتناميــة.

ستســاعد هــذه البرامــج علــى وضــع قطــاع اإلعــالم المســتقّل فــي موقــع الصــدارة، ممهــدًة لعهــد جديــد مــن 

ــزة. فقطــاع اإلعــالم الديمقراطــي والحــّر  ــر متحّي ــر محّرفــة وغي ــى عامــة الجمهــور بطريقــة غي ــار إل نقــل األخب

يرتكــز علــى ركنيــن أساســيين همــا االبتــكار واالســتقاللية، ويجــب أال نفــّرط بهمــا أو نســمح لهمــا باالنهيــار تحــت 

وطــأة األزمــات الحاليــة. 
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انتخابات	2٠22،	طريق	نحو	التعافي؟

مــن المفتــرض أن ينّظــم لبنــان انتخابــات نيابيــة )وبلديــة( فــي ربيــع 2022. مــع ذلــك، ليــس مــن المســتحيل 

ــر  ــات لتأخي ــة مــن خــالل زرع عقب ــان علــى إفشــال هــذه العملي أن ُتقــدم الطبقــة السياســية الحاكمــة فــي لبن

االنتخابــات. صحيــٌح أّن جميــع األحــزاب قــد أعلنــت عــن التزامهــا بالعمــل مــن أجــل إجــراء االنتخابات فــي موعدها، 

إال أّن هــذه الضمانــات لــم تكــن كافيــًة فــي الماضــي لتأكيــد أّن العمليــة ســتمضي ُقُدمــًا بسالســة. لكــّن إجــراء 

االنتخابــات التشــريعية لــن يؤّمــن للبــالد بالضــرورة الســالم واالســتقرار علــى المــدى القصيــر. مــع ذلــك، إذا لــم 

ُتْجــَر االنتخابــات، أو لــم يتــّم صــون معاييــر الحريــة والنزاهــة أثنــاء إجرائهــا، فمــن شــبه المؤّكــد أّن لبنــان ســيبقى 

عالقــًا فــي هــذه الدوامــة إلــى مــا ال نهايــة. فــال يمكــن لبلــد خائــر القــوى بتأثيــٍر مــن األزمــات السياســية، 

واالنهيــار االقتصــادي، واالمتنــاع عــن المســاءلة بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت، أن يتوّقــع القيــام بخطواتــه األولــى 

باتجــاه التعافــي مــن دون انتخابــات حــرة ونزيهــة. 

ــره مــن  ــذي يمكــن للمرّشــحين توفي ــي« مــن جهــة، ال ــن »اإلعــالم االنتخاب ــي بي ــات الحال ــون االنتخاب ــز قان يمّي

خــالل اســتفادتهم، علــى قــدم المســاواة، مــن فتــرات البــث بشــكل مجانــي، و»الدعايــة  واإلعــالن االنتخابيين« 

مــن جهــة ثانيــة، المدفوعيــن، مّمــا يرّجــح كّفــة المرّشــحين األثريــاء. لكــّن القانــون ال يحــّدد حــدًا أدنــى لإلعــالم 

االنتخابــي المجانــي وال ســقفًا أقصــى للدعايــة واإلعــالن االنتخابييــن. لــذا، تبقــى وســائل اإلعــالم ملتزمــًة 

بالقانــون تقنيــًا حتــى وإن خّصصــت 99% مــن تغطيتهــا اإلعالميــة للدعايــات واإلعالنــات االنتخابيــة المدفوعــة. 

فــي هــذا الســياق، كان وصــول المرّشــحين المســتقّلين إلــى اإلعــالم محــدودًا فــي انتخابــات 2018، مّمــا 

منعهــم مــن إيصــال رســالتهم بشــكل عــادل فــي نهايــة المطــاف. مــن هــذا المنطلــق، ُيعتبــر مشــروع »اإلعــالم 

الــذي أطلقتــه مؤسســة ســمير قصيــر وثيــق الصلــة بالموضــوع، كونــه يســاعد  لبنــان«  واالنتخابــات فــي 

ــة، مــن خــالل منــح جميــع المرّشــحين  ــًا فــي التغطيــة االنتخابي ــًة وتوازن ــر عدال اإلعــالم علــى اعتمــاد نهــج أكث

فرصــًا متســاوية. أمــا هدفــه، فالتركيــز علــى نقــل األخبــار المرتكــزة علــى الحقائــق وطــرح األســئلة التــي تعكــس 

مخــاوف المواطنيــن، واالمتنــاع عــن التحريــض والتحّيــز بــدءًا مــن انطــالق فتــرة الحمــالت الرســمية وحتــى 

اإلعــالن عــن النتائــج ومراجعــة الشــكاوى بعــد االنتخابــات.  

ال تســعى مؤسســة ســمير قصيــر إلــى المشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة مــن خــالل دعــم مرّشــح أو ائتــالف 

معّيــن، بــل علــى العكــس. فقــد نجحــت المؤسســة، مــن خــالل تجربتهــا فــي مجــال مســاعدة وســائل اإلعــالم 

وحريــة الصحافــة، فــي تحديــد التأثيــر الســلبي للممارســات القديمــة التــي لطالمــا اعتمدتهــا وســائل اإلعــالم 

التعّمــق فــي  بالــغ األهميــة  التقليديــة علــى المنافســة الديمقراطيــة. مــن هــذا المنطلــق، مــن  اللبنانيــة 



19

ــن المرّشــحين، للحــؤول دون  ــة بي ــر أخالقي ــز منافســة أكث ــة التــي تفســح المجــال أمــام تعزي اإلجــراءات العملي

خطــر إجــراء انتخابــات غيــر نزيهــة مــرًة أخــرى. لــذا، يرّكــز مشــروع »اإلعــالم واالنتخابــات فــي لبنــان« علــى معالجــة 

دور وســائل اإلعــالم فــي هــذه العمليــة. وبالتحديــد، يســعى هــذا المشــروع إلــى توفيــر فــرص متســاوية 

وعادلــة، فضــاًل عــن تغطيــة إعالميــة متوازنــة إلــى أقصــى درجــة، ممــا يتيــح للمواطنيــن التعــّرف فعليــًا علــى 

ــًة إضافيــًة بتنظيــم عمليــة انتخابيــة ديمقراطيــة، وفرصــًة لتجديــد  المرّشــحين كافــة. ُيشــّكل هــذا األمــر ضمان

ــارات الحزبيــة.  ــار المرّشــحين أو التأثيــر علــى الخي الطبقــة السياســية، مــن دون أي تدّخــل فــي طريقــة اختي

يقــّدم مشــروع »اإلعــالم واالنتخابــات فــي لبنــان« الفرصــة والحافــز لمشــاركة وســائل اإلعــالم المســتقّلة 

وغيــر المتحّيــزة فــي تغطيــة انتخابيــة علــى قــدر عــاٍل مــن الجــودة. فضــاًل عــن ذلــك، ُيرّكــز المشــروع علــى تطويــر 

القــدرات التقنيــة ومهــارات الموظفيــن العامليــن فــي وســائل اإلعــالم، بهــدف مواكبــة االنتخابــات بطريقــة 

محترفــة، مــن خــالل تزويدهــم بتقنيــات ومعــّدات حديثــة، والتدريبــات المطلوبــة. 

تــؤدي مؤسســة ســمير قصيــر دورًا حاســمًا فــي دعــم وســائل اإلعــالم والصحافييــن المســتقّلين خــالل األزمــة 

ــان اليــوم والتــي أصابــت القطــاع اإلعالمــي فــي الصميــم. بالفعــل، تعانــي المحطــات  ــّم بلبن ــة التــي ُتل المالي

التلفزيونيــة اللبنانيــة التــي تحتــاج فــي عملهــا إلــى ميزانيــة بمالييــن الــدوالرات مــن جفــاف ســوق اإلعالنــات 

مــن جهــة، وتراجــع تمويــل األحــزاب السياســية مــن جهــة أخــرى. وفــوق ذلــك كلــه، تخضــع عــّدة وســائل إعالميــة 

لســيطرة مباشــرة مــن األحــزاب السياســية، وبالتالــي مــن الصعــب جــدًا تصــّور أّن هــذه القنــوات ســتكون متقّبلة 

لفكــرة تغطيــة االنتخابــات مــن دون إعطــاء األفضليــة لصاحــب المحطــة.  

فــي حالــة محطــات المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال إنترناشــونال، وإم تــي فــي، والجديــد، هنــاك فرصــة للتعّمــق 

فــي كيفيــة تغطيتهــا لالنتخابــات بشــكل أفضــل. وقــد كانــت لمؤسســة ســمير قصيــر عــّدة مبــادرات فــي 

هــذا المجــال القــت بعــض النجــاح، مــن خــالل دعــم برامــج الصحافــة االســتقصائية فــي الجديــد، خاصــًة فــي 

مــا يتعلــق بانفجــار مرفــأ بيــروت؛ ومجموعــة تقاريــر المســاءلة علــى قنــاة إم تــي فــي خــالل نشــرتها اإلخباريــة 

المســائية؛ فضــاًل عــن المناقشــات المتعّمقــة مــع قيــادة المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال إنترناشــونال بشــأن 

ــّث.   ــد المحتــوى اإلعالمــي ومنّصــات الب تجدي

أمــا المســار الثانــي لمشــروع »اإلعــالم واالنتخابــات فــي لبنــان«، فيرّكــز علــى عــّدة وســائل إعالميــة إلكترونيــة 

ومســتقّلة جديــدة تكتســب صدقيــة وجماهيــر جديــدة بشــكل متنــاٍم. فــي هــذا اإلطــار، ستشــّكل االنتخابــات 

حدثــًا أساســيًا تكــون فيــه وســائل اإلعــالم البديــل الرقميــة فــي لبنــان قــادرًة علــى تأكيــد مهنيتهــا والمشــاركة 

بشــكل عميــق فــي مشــهد اإلعــالم اللبنانــي. لــذا، مــن شــأن توفيــر الدعــم القــوي لوســائل اإلعــالم الجديــدة 

هــذه أن يوّســع نطــاق جمهورهــا، ويزيــد مــن المنافســة علــى وســائل اإلعــالم التقليديــة التــي ستشــعر، عندئٍذ، 

بحافــز لتحســين محتواهــا بغيــة مواجهــة نهضــة الوافديــن الجــدد. إذًا، ال يكفــي أن تكــون الطريــق إلــى التعافــي 

ــدًة بالنوايــا الحســنة فحســب، بــل يجــب أن ترتكــز أيضــًا علــى التوجيهــات المناســبة ووضــوح الرؤيــة علــى  معّب

المــدى الطويــل. 
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ثقيــاًل وُمــرًا مــرَّ العــام 2021 علــى اللبنانييــن، فــي ظــل انهيــار شــامل عاشــه لبنــان علــى الصعيديــن االقتصــادي 

واألمنــي، واالنهيــار المســتمر لّليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر، والــذي فاقمتــه التعقيــدات السياســية التــي لــم 

تــؤّد إلــى أي إصالحــات حقيقيــة، بــل تواصلــت سياســة إذالل النــاس فــي كل مجــاالت الحيــاة، فيمــا اســتمرت 

االحتجاجــات فــي الشــارع ضــد الســلطة، وإن بوتيــرة أقــّل مــن الســنتين الماضيتيــن. وانعكــس هــذا الوضــع 

علــى واقــع الحّريــات بشــكل عــام وعلــى حريــة التعبيــر بشــكل خــاص، إذ هــّزت جريمــة اغتيــال الباحــث والناشــط 

السياســي لقمــان ســليم الــرأي العــام المحّلــي والدولــي، وجــاءت لتؤكــد أن االنتقــاد فــي هــذا البلــد ممنــوع 

واإلفــالت مــن العقــاب هــو المســموح وســّيد الموقــف. كيــف ال وجريمــة بحجــم انفجــار مرفــأ بيــروت مــّر عليهــا 

ــل مــع  ــة، ال ب ــة مــن دون أي تقــّدم جــّدي أو محاســبة  حقيقي ــزال التحقيقــات فيهــا جاري ــر مــن عــام وال ت أكث

مســاٍع حثيثــة لـــ »قبــع« المحّقــق العدلــي فــي القضيــة.

لقــد أصبــح لبنــان مجــّرد دولــة أخــرى فــي هــذا الشــرق التعيــس، تعانــي مــن الفقــر والقمــع والعســكرة، وباتــت 

ســلطته الحاكمــة المتحّكمــة أقــّل تقّبــاًل للنقــد، أي نقــد، بعــد أن ازدادت الممارســات القمعيــة مــن ِقبــل 

األجهــزة األمنيــة والقضائيــة وحتــى النقابيــة ضــّد مــن يرفــع الصــوت عاليــًا، أو همســًا، أو كتابــة أو رســمًا... 

ولــم يعــد العمــل الصحافــي فــي هــذا البلــد مهمــة ســهلة فــي ظــّل تضييــق الخنــاق علــى الصحافييــن، وارتفــاع 

منســوب المخاطــر الجســدية خصوصــًا خــالل العمــل الميدانــي، وفــي ظــل التحّديــات والمعانــاة التــي تفاقمــت 

ــة  ــة إياهــا. واســُتكمل مسلســل القمــع فــي اإلطــار النقابــي أيضــًا، إذ عكســت نقاب بســبب األزمــة االقتصادي

محــّرري الصحافــة وجــه الســلطة الحقيقــي، بعــد محاولتهــا الفاشــلة فــي كــّم أفــواه زمــالء فــي »تجّمــع نقابــة 

الصحافــة البديلــة« عبــر طلــب وقــف عملهــم وتهديدهــم بالتغريــم، بــداًل مــن احتضانهــم وحمايتهــم والدفــاع 

عــن حقوقهــم وفضــح االنتهــاكات الممارســة ضدهــم.

اغتيال	لقمان	سليم	وتعزيز	ثقافة	اإلفالت	من	العقاب

بــدأ العــام 2021، بجريمــة اغتيــال الباحــث والناشــط لقمــان ســليم، أحــد أبــرز الوجــوه واألصــوات المعاِرضــة 

لحــزب اللــه وفســاد المنظومــة الحاكمــة. وســبق التصفيــة الجســدية لســليم اغتيــال معنــوي بــدأ بتعبئــة الــرأي 

ــة علــى مواقــع التواصــل  ــة الحزبي ــر الجيــوش اإللكتروني العــام ضــّده مــن خــالل خطــاب تحريضــي ممنهــج عب

االجتماعــي، والــذي اســُتكمل بعــد االغتيــال بعمليــة تضليــل معّقــدة تتضّمــن حســابات مزّيفــة لصحافييــن 

وناشــطين وهمّييــن لتبريــر الجريمــة والتأثيــر علــى التحقيــق والــرأي العــام. وعلــى الرغــم مــن مطالــب محليــة 

لبنان:	النفق	في	نهاية	النفق
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ودوليــة متصاعــدة بمحاســبة المســؤولين عــن اغتيــال ســليم، إال أن العــام انتهــى مــن دون أي تطــورات ُتذكــر 

فــي هــذه الجريمــة، والتــي إن دّلــت علــى شــيء فإّنمــا علــى أن التضييــق علــى األصــوات المعاِرضــة أخــذ ُبعــدًا 

إجراميــًا أكثــر دمويــة فــي ظــل الفوضــى التــي يعيشــها البلــد، واألخطــر هــو أن ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب 

التــي اســتمرت لعقــود مــن الزمــن فــي لبنــان قــد ُتمّهــد لجرائــم مماثلــة فــي المســتقبل.

هــذا التحريــض عبــر الجيــوش اإللكترونيــة المناِصــرة لألحــزاب لــم يســتهدف لقمــان ســليم فقــط، بــل طــال عــددًا 

كبيــرًا مــن الصحافييــن الذيــن يشـــاطرونه الـــرأي، عبــر اتهامهــم بالعمالة إلســرائيل أو بأنهم مأجــورون أو أصحاب 

أجنــدات خارجيــة، وغيرهــا مــن التهــم التــي تهــدف إلــى ترهيبهــم. ولــم يســلم أيضــًا الصحافيــون المقّربــون مــن 

حــزب اللــه نفســه، كالكاتــب والصحافــي قاســم قصيــر، الــذي تعــّرض لحمــالت مشــابهة مــن مناصــري الحــزب 

نفســه بســبب تعبيــره عــن تحفظــه عــن سياســة الحــزب وتماهيــه مــع إيــران.

وبســبب غيــاب مبــدأ المحاســبة فــي البــالد، تفاقمــت االعتــداءات علــى الصحافييــن والمصّوريــن والمراســلين 

الميدانّييــن خــالل تغطيتهــم الوقفــات االحتجاجيــة والتظاهــرات، إذ تعــّرض صحافيــون للضــرب المبــرح وتكســير 

معّداتهــم والتضييــق عليهــم مــن ِقبــل القــوى األمنيــة وكذلــك علــى أيــدي مواطنيــن ومناصريــن لبعــض 

األحــزاب، وصلــت إلــى حــّد إطفــاء أحــد مناصــري حركــة أمــل ســيجارة بشــفة المصــّور دانــي طانيــوس خــالل 

االعتــداء عليــه، ومــّرت تلــك اإلعتــداءات مــن دون محاســبة أي مــن المتوّرطيــن.

انتقاد	النظام	والتغريد	خارج	فضائه	مرفوضان!

قْمــع الصحافييــن والناشــطين أصبــح مســارًا طبيعيــًا تّتخــذه الســلطة فــي لبنــان إلســكات األصــوات المعاِرضــة، 

والتــي تفضــح مــا يحصــل مــن تجــاوزات فــي بلــد وصــل إلــى شــفير االنهيــار. هــذا المســار القمعــي الممنهــج 

رّســخته الســلطة السياســية عبــر أجهزتهــا األمنيــة، والنيابــات العامــة، والمحاكــم غيــر المختصــة التــي الحقــت 

مــن يغــّرد خــارج فضــاء النظــام أو ينتقــده. واســتخدمت القوانيــن بطــرق استنســابية ووفــق مصالح السياســيين 

ضــّد الصحافييــن والناشــطين، فاألجهــزة األمنيــة والقضائيــة تتحــّرك ســريعًا الســتدعاء أو محاكمــة صحافــي أو 

ناشــط علــى خلفيــة انتقــاد الســلطة أو أجهزتهــا  أو سياســييها، فــي حيــن يّتســم التحــرك القضائــي ببــطء شــديد 

وصــواًل إلــى انعدامــه فــي حــال كان الصحافــي أو الناشــط، أو حتــى أي مواطــن، هــو مــن تقــّدم بالشــكوى 

ضــد تلــك الســلطة والتابعيــن لهــا. واســُتكمل المســار القمعــي بأحــكام جائــرة بحــّق صحافييــن وناشــطين 
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صــدرت عــن جهــات غيــر مختصــة، كالمحكمــة العســكرية التــي حكمــت مثــاًل بالســجن غيابيــًا مــدة ســنة وشــهر 

بحــق الصحافــي رضــوان مرتضــى بجــرم »تحقيــر المؤسســة العســكرية«، أو اســتدعاء المحكمــة ذاتهــا الممثلــة 

الكوميديــة شــادن فقيــه للمثــول أمامهــا بســبب فيديــو ســاخر، وصــواًل إلــى تحــّرك األمــن العــام لمنــع مســرحية 

طالبيــة تتهّكــم علــى األزمــات اللبنانيــة. كل تلــك التجــاوزات وغيرهــا مــن الشــكاوى واإلخبــارات ضــد ناشــطين 

وســاخرين مــن الرؤســاء والسياســيين حصلــت كعقــاب علــى ممارســة حّقهــم فــي حريــة التعبيــر. 

األزمة	اإلقتصادية	وتأثيرها	على	اإلعالم	

التحّديات االقتصادّية واالجتماعية والمعيشــّية التي رزح تحتها لبنان واللبنانيون، فعلت ِفعلها بالمؤسســات 

اإلعالميــة والعامليــن فيهــا، فأغلقــت صحيفــة الـ»ديلــي ســتار« بســبب األزمــة الماليــة، بينمــا تأثــرت رواتــب 

العامليــن فــي القطــاع اإلعالمــي بشــكل كبيــر بعــد فقــدان الليــرة قيمتهــا أمــام الــدوالر. وأصبــح الصحافــي 

يواجــه تحّديــات إضافيــة للبقــاء فــي الميــدان ومتابعــة عملــه بمهنيــة، فضــاًل عــن تعّرضــه للخطــر خــالل عملــه 

مــن أجــل المحافظــة علــى راتــب ولــو بســيط، وغالبــًا ال يكفيــه. وازداد الضغــط علــى الجســم اإلعالمــي بســبب 

الشــّح فــي المحروقــات وانقطــاع الكهربــاء الدائــم، حيــث لــم يعــد قــادرًا علــى إتمــام عملــه الصحافــي أو التوجــه 

إلــى مؤسســته اإلعالميــة أو حتــى إلــى الميــدان للتغطيــة. وهــل يمكــن أن ينســى أحــد مشــاهد »طوابيــر 

الــذّل« علــى محطــات الوقود؟ونتــج عــن ســوء الوضــع االقتصــادي وازديــاد معانــاة الصحافييــن، تجــاوزات فــي 

مجــال الحّريــات اإلعالميــة، تركــت آثارهــا علــى المحتــوى اإلعالمــي، بســبب اســتغالل المنظومــة الحاكمــة 

األزمــة للتأثيــر علــى الصحافييــن، وتحديــدًا الذيــن يعملــون فــي مؤسســات ممّولــة مــن شــخصيات سياســية أو 

مقّربــة مــن أحــزاب الســلطة. ولعــب اإلعــالم المســّيس دورًا مســاِهمًا فــي تحريــف الحقيقــة فــي قضيــة تفجيــر 

مرفــأ بيــروت وفــي حمــالت التحريــض الممنهجــة التــي اســتهدفت المحقــق العدلــي القاضــي طــارق البيطــار 

وشــّككت بنزاهتــه ونزاهــة التحقيــق، مــا دفــع المجتمــع المدنــي إلــى التحــرك ورفــع الصــوت عاليــًا ضــد اإلعــالم 

المســّيس والتركيــز علــى أهميــة دعــم اإلعــالم المســتقّل لنْقــل المعلومــات إلــى الــرأي العــام بدقــة بعيــدًا مــن 

األجنــدات السياســية.

علــى الرغــم مــن كل تلــك التجــاوزات الخطيــرة، يبقــى األمــل الوحيــد فــي حمايــة حّريــة التعبيــر والدفــاع عنهــا 

وفْضــح كل الممارســات التــي تمّســها، ودْعــم الصحافييــن والمؤسســات اإلعالميــة المســتقّلة التــي أثبتــت 

أنهــا األداة األقــوى لمواجهــة المنظومــة الفاســدة التــي تتحّمــل مجتِمعــة بكل رؤوســها وأطرافها، مســؤولية 

مــا آلــت إليــه األمــور فــي البــالد مــن تفاقــم األزمــات واالنهيــار الشــامل.  



23

لبنان

المجموع
كانون	
األول

تشرين	
الثاني

تشرين	
األول

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
كانون	
الثاني االنتهاكات

3 1 1 1 رقابة	رسمية	على	األعمال	
والنشاطات	الفنية

3 1 1 1 حجب	مضمون	إعالمي

3 1 1 1 حجب	محتوى	إلكتروني

1 1 اغتياالت	

1٧ 2 2 4 2 1 1 4 1 قضايا	أمام	المحاكم

33 6 1 4 9 3 2 2 3 2 1 اعتداء	على	صحافيين	من	
جهات	غير	رسمية

11 3 6 1 1 اعتداء	على	صحافيين	من	
جهات	رسمية

1 1 حكم	بالسجن	بحق	
الصحفيين

8 1 2 1 1 1 4 توقيف	واحتجاز

2 2
احتجاز	من	قبل	جهة	غير	

رسمية	

1٧ 1 1 1 1 2 1 2 4 3 1 استدعاء	واستجواب

1 1 حظر	السفر

1 1
هجوم	على	ممتلكات	

إعالمية

14 1 1 1 2 3 2 1 3 تهديد	وتنمر

11٧ ٧ 5 13 4 13 21 1٠ ٧ 1٠ ٧ 9 11 المجموع

11٧ انتهاكًا
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عشــر ســنوات مــن الحــرب، التــي لــم تضــع أوزارهــا بعــد، دفعــت بســوريا إلــى التربــع علــى عــرش القوائم الســوداء 

ــات«،  ــال مكتب ــالد ب ــة الفقــر«، و»أرض األلغــام«، و»ب ــة المخــدرات«، و»دول ــوم »دول ــم. صــارت الي فــي العال

و»دولــة فاشــلة« بــكل المقاييــس. 185 ألــف كليومتــر مربــع، هــي األرض الســورية بحســب الحــدود السياســية، 

تخضــع لســيطرة 514 قاعــدة عســكرية أجنبيــة، منهــا التابعــة للتحالــف الدولــي بقيــادة أميركيــة، وروســيا، 

ــه، وقــوات المعارضــة  ــران. يضــاف لمــا ســبق قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المســاندة ل ــا، وإي وتركي

علــى اختــالف مشــاربها. كل فئــة عســكرية تفــرض قوانينهــا وقيودهــا علــى الحيــاة العامــة بــكل تفصيالتهــا. 

تكرســت صــورة ســوريا اليــوم بكونهــا مجموعــة »دويــالت« هزيلــة، منهــارة، خاضعــة لقــوى خارجيــة، ومرتكبــة 

بــآن.

عــودة جغرافيــا جنــوب البــالد إلــى »حضــن الوطــن«، تحــت عنــوان المصالحــة، ودخــول قــوات النظــام العســكرية 

إلــى أراضــي محافظــة درعــا، وّســعا دائــرة ســيطرة النظــام وحلفائــه ليســّجال فــي دفاتــر الحــرب »انتصــارًا« 

لهــم. إال أن هــذا النظــام بــات بحاجــة ملحــة إلــى واجهــة مدنيــة، خدميــة حقيقيــة، تعطــي مــن ســاند، أو تظاهــر 

بمســاندة بشــار األســد، فرصــة للحيــاة فــي بيئــة النجــاة التــي تعصــف بالســوريين داخــل أســوار ســجنهم الكبيــر. 

قــوى األمــر الواقــع ليســت بأحســن حــال مــن النظــام وحلفائــه، تتابــع نهــج »البعــث« فــي مركزيــة الســلطة 

ــر الصحافييــن  ــاة العامــة. تعتقــل وتقتــل وتحــرق مكاتــب وســائل اإلعــالم، وتجب والشــمولية والعســف بالحي

علــى تأديــة فــروض الطاعــة والــوالء. مــا أشــبههم باألســد.

بــالد تتعــرض فيهــا »الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة لخطــر شــديد مــن قبــل أحــد أكثــر األنظمــة قمعيــة 

فــي العالــم ومــن قبــل القــوى المتحاربــة األخــرى فــي حــرب أهليــة مســتمرة«. هكــذا وصــف تقريــر »فريــدوم 

هــاوس« )Freedom House( ، واقــع ســوريا فــي تقريــره للعــام 2021 الــذي زج بســوريا فــي رأس القائمــة 

كأســوأ دول العالــم علــى مؤشــر الحريــة اإلنســانية. تدحرجــت ســوريا إلــى ذيــل القائمــة فــي مؤشــر حريــة 

الصحافــة بترتيبهــا المعتــاد منــذ ســنوات. تربعــت مــع بضــع دول أخــرى علــى رأس قائمــة أكثــر دول العالــم 

فســادًا. كمــا أنهــا مــن األكثــر فقــرًا علــى وجــه البســيطة، فأعــداد الســوريين الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر 

صــارت أكثــر مــن 90% مــن إجمالــي عــدد ســكان البــالد.

أضحــت ســوريا اليــوم بقايــا بــالد مزقتهــا رغبــة األســد الجامحــة للبقــاء فــي الســلطة. هــذه كانــت البدايــة 

والحامــل الرئيــس لــكل مــا تــال، مــن عســكرة، ومجــازر، وتدخــل دولــي، وانهيــار القطاعــات الصحيــة والتعليميــة، 

وتمــزق للنســيج المجتمعــي، واســتحالة الحــل. كيــف لألقــالم أن تكتــب فــي بــالد، بــات موظفوهــا المدنيــون 

سوريا:	سجون	داخل	أسوار	السجن	الكبير
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يقومــون بأعمــال االعتقــال والتوقيــف بحــق الصحافييــن؟ بــات »أبنــاء الدولــة«، أو للدقــة »شــبيحتها«، ذئابــًا 

جائعــة شــاردة ال رادع لهــم وال قيــد يمســكهم مــع ارتخــاء قــدرة الســلطة المركزيــة علــى التحكــم وفقدهــا 

الســيطرة علــى »العنــف« الــذي أفلــت األســد عقالــه منــذ انــدالع الثــورة الســورية قبــل أحــد عشــرة عامــًا.

 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 كانون
الثاني االنتهاكات

3 1 1 1 حجب	محتوى	إلكتروني

٧ 1 1 1 1 3 حجب	محتوى	إعالمي

1 1  الرقابة	على	األعمال	الفنية

1 1  قتل	صحفيين

2 1 1
 االعتداء	على	مكاتب

إعالمية

13 3 4 2 1 1 1 1
 اعتداء	على	صحافيين	من

جهات	غير	رسمية

1 1
 اعتداء	على	صحافيين	من

جهات	رسمية

33 9 4 2 2 4 1 1 5 2 1 2
 توقيف	من	قبل	جهات	غير

 رسمية

4 1 1 1 1
 توقيف	من	قبل	جهات

 رسمية

1 1  خطف

66 1٠ 3 6 9 3 8 5 3 9 4 1 5 المجموع

66 انتهاكًا

المجموع
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ــا، نحــو الهــّم  ــن مــن عمــر جائحــة كورون ــى مــدى عامي ــه الحــال عل ــوم، وكمــا هــو علي ــي الي يّتجــه الهــّم األردن

المعيشــي واالقتصــادي لدفــع ثمــن تبعــات مــا أفرزتــه وكشــفته نتائــج تلــك الجائحــة مــن مصائــب وعيــوب 

علــى مختلــف مناحــي الحيــاة وجيــوب المواطنيــن األردنّييــن، ليصبــح الحــق فــي الحيــاة الكريمــة هــو الهــدف 

األكبــر بالنســبة إليهــم، حتــى أنــه تفــّوق علــى الحــّق فــي الصحــة وملحقاتهــا، نظــرًا إلــى الظــروف المعيشــية 

الحالكــة. 

لطالمــا كانــت الســاحة األردنيــة مليئــة باآلمــال والطموحــات لوطــن ديمقراطــي وحــّر، ُترجمــت بعــّدة أشــكال 

علــى مــّر عقــود غيــر قليلــة، وتمّثلــت بوجــود أصــوات حقوقيــة عاليــة تطالب بانفــراج الحياة السياســية والحّريات 

العامــة تحقيقــًا لتلــك اآلمــال. لكــن تلــك األصــوات تالشــت طــوال العاميــن الماضييــن، بســبب خــروج أصــوات 

أعلــى منهــا عنوانهــا العيــش الكريــم ومجابهــة ريــاح الفقــر المترّبــص.

لــم تختلــف حالــة الحّريــات العامــة فــي األردن ســواء فــي حريــة اإلعالم، الــرأي والتعبير، والحق فــي االجتماعات 

العامــة، والحّريــات الثقافيــة، عــن حالهــا فــي العــام 2020، حيــث ال تــزال محاصــرة داخــل مرّبــع اســمه »قانــون 

الدفــاع«، الــذي يقّيــد حركتهــا حتــى اليــوم وُيســيطر عليهــا بحّجــة »الحفــاظ علــى اســتقرار الوضــع الوبائــي«.

فالحكومــة األردنيــة فرضــت منــذ بدايــة الجائحــة وحتــى نهايــة العــام 2021، سلســلة مــن »أوامــر الدفــاع« التــي 

تتبــع لـــ »قانــون الدفــاع« الــذي ُتقــّره الدولــة فــي حــاالت الطــوارئ مثــل حــاالت وجــود أوبئــة، والــذي ال يختلف 

عــن زمــن األحــكام العرفيــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي. وعلــى الرغــم مــن تخّطــي األردن للمراحــل الحرجــة 

ــا«،  ــات بـــ »كورون ــات واإلصاب ــع األول مــن العــام الماضــي بســبب ارتفــاع أعــداد الوفي ــي مــّر بهــا فــي الرب الت

ووصولــه إلــى المراحــل غيــر الخطــرة، إال أن هــذا القانــون ال يــزال »ُيســّير« حركــة الحيــاة فــي األردن.

وعلــى الرغــم مــن عــودة فتــح القطاعــات المختلفــة، وأهمهــا عــودة التعليــم فــي المــدارس والجامعــات ليصبح 

ــد  تعليمــًا وجاهيــًا، وعــودة قطاعــات العمــل إلــى عملهــا حضوريــًا، إال أن ممارســة الحّريــات العامــة مــا زالــت ُتقيَّ

ــود التــي  ــات فــي العــام 2021 بالقي ــى الحّري ــود التــي مورســت عل ــاه. وتشــابهت القي ــون إي باســم أوامــر القان

مورســت فــي العــام الــذي ســبقه، »نســخة متحــّورة«، وأهمهــا، منــع تنظيــم المظاهــرات واالعتصامــات، 

ومنــع إقامــة مؤتمــرات إال بــإذن مــن محافــظ العاصمــة علــى الرغــم مــن أن ذلــك ُيخالــف قانــون االجتماعــات 

العامــة، إضافــة إلــى اســتمرار تدّخــل الدولــة فــي المحتويــات التــي تنشــرها الصحــف والوســائل اإلعالميــة، 

منهــا مــا كان تدّخــاًل غيــر مباشــر، ومنهــا مــا كان مباشــرًا مثــل إصــدار النائــب العــام قــرارات منــع نشــر، كمــا حــدث 

مــع أزمــة العاهــل األردنــي عبــد اللــه الثانــي مــع أخيــه غيــر الشــقيق األميــر حمــزة.

األردن:	مسارات	الحرية	المحاَصرة
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المجموع
 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 كانون
الثاني االنتهاكات

4 1 1 1 1
رقابة	على	وسائل	إعالم

2 1 1
 رقابة	على	األعمال
والنشاطات	الفنية

3 3
حجب	محتوى	إلكتروني

1 1
قضايا	أمام	المحاكم

1 1
 حكم	بالسجن	بحق

الصحفيين

4 1 1 1 1
توقيف

2 2
استدعاء	واستجواب

1 1
تهديد	وتنمر

18 ٠ 3 1 ٠ ٠ 3 2 2 3 4 ٠ ٠ المجموع

18 انتهاكًا

لكــن »العالمــة الفارقــة« عّمــا اختزنــه العــام األســبق مــن قيــود، كانــت دخــول »هيئــة اإلعــالم« علــى الخــط، 

ليــس فقــط مــن خــالل إصدارهــا قــرارات منــع نشــر والتدخــل فــي الحّريــات الثقافيــة، بــل كانــت علــى وشــك أن 

ــًا يــؤدي إلــى إغــالق عــدد كبيــر مــن المواقــع اإللكترونيــة، قبــل أن يتصــّدى الصحافيــون األردنيــون  ُتقــّر قانون

لذلــك... ونجحــوا فــي وأده فــي مهــده.

فالدولــة األردنيــة، مــن خــالل مؤسســاتها األمنيــة والعســكرية، متلّحفــة بـ»قانــون الدفــاع«، ومــن خــالل 

مؤسســتها التنفيذيــة »الحكومــة«، ممّثلــة بـ»هيئــة اإلعــالم«. وتحــت ســتار محاربــة الجائحــة التــي ال ُينكــر 

أحــد مــدى خطورتهــا، جعلــت المملكــة بــكل مــن فيهــا ومــا فيهــا تحــت رحمــة هــذه »الثالثيــة الفّتاكــة« التــي 

أمعنــت فــي تشــديد الخنــاق علــى الحّريــات العامــة والخاصــة وكل مفاصــل الحيــاة فــي األردن... فإلــى متــى 

يســتمر تحّكــم الجائحــة و»أخواتهــا« بفكــر األردنييــن وبصوتهــم؟
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تســارعت األحــداث فــي فلســطين وتحديــدًا فــي شــهر نيســان/أبريل 2021، وانطلقــت الشــرارة األولــى مــن حــّي 

الشــيخ جــّراح فــي القــدس، لتنتقــل بعدهــا إلــى عــدوان عســكري إســرائيلي علــى قطــاع غــزة، أدى إلــى مقتــل 

وإصابــة المئــات مــن الفلســطينيين. وشــهدت الضفــة الغربيــة هّبــات شــعبية نصــرة لحــّي الشــيخ جــّراح ولقطــاع 

ــرة صّعــدت إســرائيل  ــداءات واســعة. فــي ظــل هــذه األجــواء المتوت غــزة، واجهتهــا القــوات اإلســرائيلية باعت

مــن اســتهدافها الجســم اإلعالمــي ومقّراتــه، إذ دّمــر الطيــران اإلســرائيلي أكثــر مــن 30 مؤسســة إعالميــة 

بالصواريــخ، وقمعــت القــوات اإلســرائيلية الصحافييــن والمصّوريــن الفلســطينيين فــي أراضــي الـــ48 والضفــة 

الغربيــة. 

واســتمّرت الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة وحكومــة »حمــاس« فــي غــزة بمالحقــة الصحافييــن، وشــهدت 

الضفــة القمــع األســوأ منــذ ســنوات بحــّق حريــة التعبيــر، وتحديــدًا بعــد مقتــل الناشــط والمعارض السياســي نزار 

بنــات علــى يــد عناصــر مــن األمــن الفلســطيني، إذ الحقــت الناشــطين والصحافييــن خــالل تغطيتهــم الفعاليــات 

االحتجاجيــة التــي تلــت اغتيــال بنــات، وعــّززت القوانيــن التــي تقمــع حريــة التعبيــر.

وشــهد العــام 2021، رقابــة حثيثــة للمحتــوى الفلســطيني، بعــد الــدور البــارز الــذي لعبتــه وســائل التواصــل 

االجتماعــي فــي لفــت أنظــار العالــم العربــي والعالمــي لقضيــة حــّي الشــيخ جــّراح، وفضــح الجرائــم واالنتهــاكات 

التــي ترتكبهــا إســرائيل ضــد الفلســطينيين، كّل الفلســطينيين.

استهداف	وترهيب	الصحافيين	لحجب	حقيقة	ما	يحدث	في	الشيخ	جّراح 

اشــتعلت المواجهــات فــي حــّي الشــيخ جــّراح علــى خلفيــة قــرارات قضائيــة إســرائيلية ُتجبــر ســكان الحــّي 

الفلســطينيين على إخالء منازلهم لصالح جمعيات اســتيطانية إســرائيلية. فشــهد الحّي اشــتباكات وصدامات 

متكــّررة بيــن شــرطة مكافحــة الشــغب اإلســرائيلية والمتظاهريــن الفلســطينيين الذيــن جــاؤوا للتضامــن مــع 

الســكان، فطــال القمــع اإلســرائيلي عشــرات الصحافييــن وطواقــم وســائل اإلعــالم فــي القــدس واألقصــى 

وحــّي الشــيخ جــّراح وعــدد مــن المــدن المختلطــة التــي اشــتعلت فيهــا االحتجاجــات.

وتمــادت الشــرطة اإلســرائيلية فــي اســتهداف الصحافييــن واالعتــداء عليهــم وعرقلــة عملهــم بهــدف منعهــم 

مــن توثيــق األحــداث لفــرض تعتيــم إعالمــي علــى أحــداث الشــيخ جــّراح، إذ ُيظهــر حجــم االعتــداءات الكبيــر 

علــى الصحافييــن اعتمــاد إســرائيل سياســة ممنهجــة لقمــع الصحافييــن، بالتــوازي مــع قمــع االحتجاجــات 

واالعتــداءات علــى الفعاليــات الســلمية هنــاك، بهــدف إكســاب »الروايــة« اإلســرائيلية شــرعية أمــام العالــم.

 

فلسطين	والسباق	بين	جدران	الفصل	وتدمير	البيوت	والحريات
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ونّكلــت الشــرطة اإلســرائيلية وحــرس الحــدود بالصحافييــن والمصّوريــن، واعتــدت عليهــم بالضــرب المبــرح، 

ــف بالمّطــاط، وبقنابــل الغــاز المســّيل للدمــوع والقنابــل الصوتيــة،  واســتهدفتهم بالرصــاص المعدنــي المغّل

واعتقلــت عــددًا منهــم بهــدف منعهــم مــن اســتكمال التغطية، فضــاًل عن تقديم بعضهــم للمحاكمة، وقّيدت 

البطاقــات اإلســرائيلية  لّلذيــن يحملــون  تحركاتهــم، وســحبت بطاقــات الصحافــة منهــم، وســمحت فقــط 

بمتابعــة التغطيــة، ولــم يتمّكــن الصحافيــون حاملــو البطاقــات الفلســطينية الذيــن شــّكلوا العــدد األكبــر منهــم 

مــن االقتــراب مــن الحــّي.

إسرائيل	تستهدف	الصحافيين	ومؤسساتهم	في	غزة...	وحكومة	»حماس«	ُتكّمم	أفواههم!

أّدت الحــرب األخيــرة التــي شــّنتها إســرائيل علــى قطــاع غــزة فــي أيار/مايــو 2021، إلــى تصاعــد االنتهــاكات 

اإلعالميــة والثقافيــة فــي القطــاع، إذ دّمــر الطيــران الحربــي اإلســرائيلي مقــاّر عشــرات المؤسســات اإلعالميــة 

الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، مــن بينهــا قنــاة »الجزيــرة« القطريــة، ووكالــة »أسوشــيتد بــرس« األميركيــة، 

وصحيفــة »الحيــاة الجديــدة« وإذاعــة »األســرى« المحّليتــان، والعديــد مــن المؤسســات الفنيــة والثقافيــة 

للدعايــة واإلعــالن« ومكتبتــا دار نشــر »النهضــة« و»ســمير  بينهــا »مؤسســة مشــارق  الفلســطينية مــن 

منصــور«، فــي محاولــة لطمــس صــوت اإلعــالم الــذي يبــّث منهــا، باإلضافــة إلــى إصابــة العديــد مــن الصحافيين 

ومقتــل اثنيــن منهــم، المذيــع فــي إذاعــة »صــوت األقصــى« يوســف أبــو حســين والصحافيــة الحــّرة ريمــا ســعد. 

وخّلفــت الحــرب أضــرارًا وخســائر ماديــة باهظــة فــي المبانــي والمعــّدات واألرشــيف الخــاص بالمؤسســات 

اإلعالميــة. 

وتزايــدت اإلصابــات فــي صفــوف الصحافييــن والمصّوريــن خــالل تغطيتهــم مســيرات »العــودة« شــرق قطــاع 

غزة، والتي اســُتأنفت خالل شــهري تموز/يوليو وآب/أغســطس بعد توقفها نتيجة انتشــار فيروس »كورونا« 

فــي القطــاع، جــّراء اســتهدافهم مــن ِقبــل القــوات اإلســرائيلية بالقنابــل المســّيلة للدمــوع والرصــاص الحــّي 

والمعدنــي، فــي ظــل نقــص فــي أدوات الوقايــة والســالمة، إذ ال تــزال الســلطات اإلســرائيلية تمنــع توريد هذه 

األدوات إلــى القطــاع، والتــي تصّنفهــا مــواد مزدوجــة االســتخدام وتّدعــي اســتعمالها فــي اإلطــار العســكري. 

أمــا حكومــة حركــة »حمــاس«، فقــد اســتمّرت فــي ممارســة سياســة تكميــم األفــواه فــي القطــاع ضــد كّل 

مــن ُيبــادر إلــى انتقادهــا أو »شــتم المقاومــة« و»التقليــل مــن قيمتهــا« أو االحتجــاج علــى األوضــاع المعيشــية 

عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي. فاســتخدمت أجهــزة األمــن التابعــة لهــا تهمــًا مثــل »إســاءة اســتخدام 

التكنولوجيــا« ونشــر وترويــج الشــائعات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى تســجيل العديــد مــن 

حــاالت احتجــاز وتوقيــف الصحافييــن أثنــاء عملهــم الميدانــي والتحقيــق معهــم لســاعات مــن ِقبــل األجهــزة 

األمنيــة التابعــة لحكومــة »حمــاس«.

تدهور	الحّريات	في	الضفة	الغربية	وإحكام	القبضة	األمنية	

اســتمرت حالــة الطــوارئ المعلنــة مــن ِقبــل الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس خــالل العــام 2021، لمواجهــة 

أصــدره  الــذي  المرســوم  عــّززه  بهــدوء نســبي  العــام  الفلســطينية. وبــدأ  الســلطة  أراضــي  »كورونــا« فــي 

الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 20 شــباط/فبراير، بحظــر المالحقــة واالحتجــاز والتوقيــف واالعتقــال وكافــة أنــواع 
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ــرأي واالنتمــاء السياســي. ولكــن، شــهدت الضفــة  ــق بحريــة ال المســاءلة خــارج أحــكام القانــون، ألســباب تتعّل

ــزار  ــل الناشــط السياســي الفلســطيني ن ــر مقت ــو، إث ــدًا فــي شــهر حزيران/يوني ــرًا، وتحدي ــة انعطافــًا خطي الغربي

بنــات، المعــروف بنقــده الــالذع للســلطة الفلســطينية، نتيجــة الضــرب المبــرح بالقضبــان الحديديــة والهــراوات 

الخشــبية علــى رأســه وإزهــاق روحــه. وشــّكلت هــذه الجريمــة ومــا تبعهــا مــن قمــع االحتجاجــات واألصــوات 

المنــّددة بمقتــل بنــات، تحــّواًل جديــدًا فــي واقــع الحّريــات، تعــّززت فيــه القبضــة األمنيــة علــى البــالد.

لقــد أثــار مقتــل الناشــط بنــات موجــة غضــب عارمــة فــي الشــارع الفلســطيني، خرجــت علــى أثرهــا احتجاجــات 

شــعبية واســعة، تــّم قمعهــا بالقــوة المفرطــة والتعــّدي علــى المتظاهريــن والناشــطين والصحافييــن علــى حــد 

ســواء، ولــم تفــّرق األجهــزة األمنيــة بلباســها المدنــي والعســكري بيــن متظاهــر أو صحافــي، فأقدمــت علــى 

ضربهــم وســحلهم وشــتمهم، إضافــة إلــى مصــادرة هواتــف الصحافييــن النّقالــة وتكســير الكاميــرات. 

واســُتكمل قمــع الحّريــات بمالحقــة مــن يحتــّج ويعّبــر عــن رأيــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، فألغــت 

الســلطة الفلســطينية المــادة 22 المتعّلقــة بالســماح للموظــف الرســمي بالتعبيــر عــن الــرأي، فضــاًل عــن إقالــة 

وزيــر الثقافــة الســابق الشــاعر إيهــاب بسيســو مــن رئاســة المكتبــة الوطنيــة الفلســطينية علــى خلفيــة تعبيــره 

عــن رأيــه فــي قضيــة مقتــل بنــات علــى »فايســبوك«، ليصبــح قمــع الحّريــات أمــرًا ممنهجــًا مــن ِقبــل الســلطة 

وليــس حــوادث فرديــة. 

ــر،  ــة التعبي ــة اســتخدام القوانيــن التــي تقــّوض حري وكذلــك، واصلــت المحاكــم الفلســطينية واألجهــزة األمني

وأبرزهــا قانــون الجرائــم اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى تهــم سياســية كيديــة مثــل »حيــازة الســالح« و»جمــع 

أمــوال غيــر مشــروعة«، بهــدف اعتقــال الصحافييــن واســتدعائهم بشــكل متكــرر. وظلــت حريــة الوصــول إلــى 

المعلومــات غائبــة واقعيــًا، فــي ظــل رفــض الســلطة الفلســطينية التوقيــع علــى قانــون الحــق فــي الوصــول 

إلــى المعلومــات علــى الرغــم مــن وجــود مشــروع ومســودة للقانــون المذكــور.

غــزة،  علــى قطــاع  اإلســرائيلي  العــدوان  هّبــات شــعبية ضــد  الغربيــة  الضفــة  وشــهدت مختلــف مناطــق 

ومتضامنــة مــع العائــالت الفلســطينية فــي حــّي الشــيخ جــّراح، قابلتهــا القــوات اإلســرائيلية بتصعيــد فــي 

اســتهداف الصحافييــن والمصّوريــن بشــكل مباشــر ومتعّمــد بالرصــاص الحــّي والمعدنــي المغّلــف بالمّطــاط 

واإلســفنجي والقنابــل الصوتيــة والغــاز المســّيل للدمــوع، واالعتــداء عليهــم بالضرب المبّرح وتكســير معّداتهم 

ــًا، بهــدف منعهــم مــن اســتكمال عملهــم الصحافــي.  واعتقالهــم أو احتجازهــم ميداني

محاربة	المحتوى	الفلسطيني

لــم يقتصــر القمــع الــذي تعــّرض لــه الناشــطون والصحافيــون الفلســطينيون علــى االعتــداءات الجســدية 

فقــط، بــل تصاعــد إلــى الفضــاء الرقمــي أيضــًا، بعــد مالحقــة المحتــوى الفلســطيني مــن ِقبــل الســلطات 

ــدًا  اإلســرائيلية بمشــاركة إدارات مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي اســتجابت للضغــوط اإلســرائيلية، وتحدي

المحتــوى والمضاميــن اإلعالميــة للصحافييــن الفلســطينيين، بعــد تصويــب أنظــار العالــم نحــو القــدس رقميــًا. 

فأقــدم موقعــا »فايســبوك« و»تويتــر« علــى إغــالق وتقييــد حســابات وصفحــات العشــرات مــن الصحافييــن 
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المجموع
 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 كانون
الثاني االنتهاكات

4 3 1 حجب	محتوى	إلكتروني

2 1 1 قضايا	أمام	المحاكم

2 2
 اعتداء	على	صحافيين	من

جهات	غير	رسمية

95 8 3 1 4 2 13 26 25 6 2 2 3
اعتداء	على	صحافيين	من

جهات	رسمية

28 2 3 2 2 8 2 4 1 3 1 توقيف

9 5 1 1 1 1 استدعاء	واستجواب

3 2 1 اعتداء	على	مكاتب	إعالمية

9 ٧ 1 1 تهديد	وتنمر

152 12 11 3 9 12 18 4٠ 2٧ 1٠ 3 3 4 المجموع

ــم ُيحــّركا  ــن ل ــن، فــي حي ــر النشــر فــي الموقعي ــة الفلســطينية بذريعــة مخالفــة معايي والمؤسســات الصحافي

الفلســطينيين  قتــل  إلــى  يدعــو  والــذي  المتصاعــد،  اإلســرائيلي  والتحريــض  الكراهيــة  خطــاب  إزاء  ســاكنًا 

واعتقالهــم. وكذلــك، أغلقــت شــركة »واتــس آب« عشــرات الحســابات التابعــة لصحافييــن فلســطينيين أثنــاء 

ــو.  الحــرب اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي أيار/ماي

وبذلــك، يكــون العــام 2021 قــد شــّكل نقطــة تحــّول قاتمــة وقاســية فــي المشــهد اإلعالمــي فــي فلســطين، 

ســواء فــي العــدوان العســكري اإلســرائيلي علــى القطــاع، أو فــي تمــادي إســرائيل فــي قمــع الصحافييــن 

الصحافييــن  لُتســتكمل بمالحقــة  الـــ48،  الغربيــة وأراضــي  الضفــة  الفلســطينيين فــي كل مــن  والمصّوريــن 

والتنكيــل بهــم مــن ِقبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية وحكومــة »حمــاس«.

392 انتهاكًا	في	فلسطين
الضفة	الغربية
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المجموع
 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 كانون
الثاني االنتهاكات

2 2
 رقابة	رسمية	على	األعمال

والنشاطات	الفنية

51 1 1 36 13 حجب	محتوى	إلكتروني

1 1 قضايا	أمام	المحاكم

39 1 8 1 26 2 1  اعتداء	على	صحافيين	من
جهات	رسمية

5 1 2 1 1 توقيف

4 1 2 1 استدعاء	واستجواب

2 2 تهديد	وتنمر

1٠4 ٠ ٠ 1 2 8 6 36 41 3 3 3 1 المجموع

المجموع  كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 كانون
الثاني االنتهاكات

5 1 1 1 1 1
 رقابة	رسمية	على	األعمال

والنشاطات	الفنية

1 1
 رقابة	غير	رسمية	على

األعمال	والنشاطات	الفنية

5 4 1 حجب	محتوى	إلكتروني

6 4 2
 اعتداء	على	صحافيين	من

جهات	غير	رسمية

91 2 ٧ 1 2 32 4٠ 3 1 3
 اعتداء	على	صحافيين	من

جهات	رسمية

1 1
 حكم	بالسجن	بحق

الصحفيين

23 4 3 1 1 11 1 1 1 توقيف

3 1 1 1 استدعاء	واستجواب

1 1 تهديد	وتنمر

136 ٠ 12 12 3 ٠ 2 3٧ 52 4 5 4 5 المجموع

قــطاع	غزة

أراضي	الـ48
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دعم	سالمة	الصحافيين	وحقوقهم	المهنية

نظــرًا إلــى الســياق اإلقليمــي الــذي يعيــش فيــه الصحافيــون، والوضــع العــام لحريــة الصحافــة فــي منطقــة 
ــا، ُيشــّكل ضمــان ســالمة الصحافييــن أحــد الشــواغل األساســية لمؤسســة  الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ســمير قصيــر. وقــد تجّلــت هــذه المخاطــر بوضــوح وبأشــكال مختلفــة، ســواء علــى اإلنترنــت أو فــي الحيــاة 

اليوميــة.

بهــدف معالجــة المشــكالت المتعّلقــة بســالمة	الصحافييــن	وأمنهــم، ُأطلــق برنامــج متكامــل لتدريــب 
الصحافييــن، مــن خــالل منهــج مــن إعــداد شــركة »طــرق الحريــر« للتدريــب، وأخصائييــن فــي الشــؤون القانونيــة، 
ــر  ــة يمكــن أن تســاعد فــي تحســين معايي ــة تعّلميــة قوي ــر تجرب واألمــان الرقمــي، ومعالجيــن نفســيين، لتوفي
الســالمة العالميــة وتطويــر مهــارات الصحافييــن المقيميــن فــي بيئــات خطيــرة والعامليــن فيهــا. ُصّممــت 
الــدورة التدريبيــة اإللكترونيــة لتمكيــن الصحافييــن مــن التغّلــب علــى التحّديــات التــي يصادفونهــا فــي عملهــم، 
واضعــًة بتصّرفهــم إمكانيــة التعّلــم المنهجــي أو الذاتــي. وقــد شــارك فــي تنظيــم هــذه الــدورة التدريبيــة، 
باإلضافــة إلــى مركــز الدفــاع عــن الحّريــات اإلعالميــة والثقافيــة )ســكايز(، كل مــن تحالــف ثقافــة اللســالمة، 
 ،Frontline  Freelance Register ومنظمة إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج(، ومنظمة

ومركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان، ومؤسســة مهــارات، وشــبكة مــاري كولفــن للصحافيــات.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، هــدَف برنامــج	االســتضافة	اآلمنــة إلــى مســاعدة الصحافييــن علــى مواجهــة المخاطــر 
التــي ُتهــّدد حياتهــم فــي بلدانهــم. وقــد ســاعد هــذا البرنامــج حتــى اليــوم صحافييــن مــن مصــر، واليمــن، 
والســودان، والعراق، مزّودًا المشــاركين الذين تّمت اســتضافتهم بعالقات مع وســائل إعالمية لمســاعدتهم 

علــى االســتمرار فــي العمــل، وتأميــن فــرص تدريبيــة ومســاعدة نفســية. 

ــادرة	دعــم	 ــن، مب ــر للصحافيي ــذي تقّدمــه مؤسســة ســمير قصي ــت ال ــى الدعــم الثاب ــل األخــرى عل مــن الدالئ
اإلعــالم التــي أطلقتهــا المؤسســة بعــد بضعــة أيــام علــى انفجــار 4 آب/أغســطس 2020، ال بهــدف مســاعدة 
الصحافييــن الذيــن تأثــروا مباشــرًة جــراء االنفجــار فحســب، بــل كذلــك للمســاهمة في تمكين القطــاع اإلعالمي 
وتعزيــز ثقافــة المســاءلة، بشــكل يــؤدي إلــى المســاهمة فــي التغييــر الجوهــري الــذي يحتــاج إليــه لبنــان. بعبــارة 
أخــرى، يشــترط هــذا األمــر توفيــر بيئــة إعالميــة تكــون أكثــر اســتعدادًا وجهوزيــًة لمســاءلة أصحــاب الســلطة على 

أفعالهــم، وطــرح األســئلة المناســبة، وتطويــر القــدرة علــى االســتقصاء، والتعبيــر عــن احتياجــات المواطنيــن. 

مــع اختتــام العمــل بمبــادرة دعــم اإلعــالم فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر 2022، بلغت قيمة المبلغ الذي اســتلمته 
مؤسســة ســمير قصيــر وأنفقتــه فــي إطــار هــذه المبــادرة ٧6462٧	دوالر، بهــدف مســاعدة الصحافييــن 

واإلعــالم علــى مواجهــة األزمــات المتعــّددة الجوانــب وتمتيــن ثقافــة المســاءلة. 

http://www.skeyesmedia.org/en/home
http://www.skeyesmedia.org/en/home
https://www.frontlinefreelance.org/
https://en.arij.net/
https://en.arij.net/
https://mariecolvinnetwork.org/en/
https://mariecolvinnetwork.org/en/
http://www.maharatfoundation.org/
http://www.maharatfoundation.org/
https://www.gc4hr.org/
https://www.gc4hr.org/
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الموارد البشرية: 105122 دوالر )%13.7(

التكاليف اإلدارية: 24353 دوالر )%3.2(

خدمات تطوير الويب: 11500 دوالر )%1.5( 

الركن 1 )الدعم الطبي(: 4196 دوالر )%0.5(

الركن 2 )المعّدات(: 150478 دوالر )%19.7(

معّدات الصحافيين األفراد: 31689 دوالر

معّدات وسائل اإلعالم المستقّل: 118788 دوالر

الركن 3 )إصالح األضرار(: 43327 دوالر )%5.7(

الركن 4 )الدعم النفسي واالجتماعي(: 3075 دوالر )%0.4(

الركن 5 )الصحافة االستقصائية(: 302240 دوالر )%39.5(

ِمنح الصحافة االستقصائية: 288585 دوالر

بناء قدرات الصحافة االستقصائية: 13655 دوالر

الركن 6 )الدعم المعيشي واالقتصادي(: 95336 دوالر )%12.5(

التأمين الصحي: 30489 دوالر

رسوم دراسية: 54561 دوالر

قروض سكنية: 10286 دوالر

االعتمادات المخّصصة لدعايات فايسبوك: 25 ألف دوالر )%3.3(
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عوامل	نجاح	مبادرة	دعم	اإلعالم

1-	القيادة	المحّلية

• وجــود منظمــة لبنانيــة فــي صلــب عمليــة تصميــم البرامــج، والتواصــل مــع الشــركاء الدولييــن وأصحــاب 
المحلييــن.  المصلحــة 

• مشروع مصّمم محّليًا، يرتكز على سنوات من العمل مع الصحافيين وقطاع اإلعالم. 

• دليــل علــى إمكانيــة حشــد الدعــم مــن دون المشــاركة فــي الدعــوات التقليديــة إلــى تقديــم مقترحــات 
المشــاريع، ودونمــا حاجــة إلــى اّتبــاع الخطــوات الصارمــة التــي تفرضهــا عــادًة المنظمــات الدوليــة ومنظمــات 

ــم.  ــة فــي شــمال العال الــدول الكائن

• أهميــة التحّلــي بالمصداقيــة والشــفافية، والمواظبــة منــذ ســنوات علــى تطبيــق برامــج ناجحــة والمحافظــة 
علــى ســجالت ماليــة ذات مصداقيــة. 

2-	آلية	االستجابة	للحاالت	الطارئة	تناسب	السياق	القائم

• برنامج يرتكز على مسح مفّصل وشامل لألضرار بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020. 

• استجابة مباشرة لالحتياجات الطارئة على الصعيد الطبي، والنفسي واالجتماعي، واألضرار. 

ــل المــدى علــى قطــاع اإلعــالم  ــى طوي ــر متوســط إل ــرك أث ــن لت • االســتفادة مــن الدعــم والتضامــن الدوليي
اللبنانــي. 

• تطبيــق البرنامــج فــي خضــّم أســوأ أزمــة اقتصاديــة تضــرب المواطنيــن اللبنانييــن، بمــا فيهــم مــن الصحافييــن 
والعامليــن فــي القطــاع اإلعالمــي.

 

3-	اهتمام	دولي	واسع	ومنّسق

• لّبــى نــداَء مؤسســة ســمير قصيــر شــركاٌء ماليــون دوليــون و10 شــركاء فــي مجــال الدعــم وبنــاء القــدرات خــالل 
أقــّل مــن ثالثة أســابيع. 

• بفضــل الثقــة بمؤسســة ســمير قصيــر، لــم يتــرّدد الشــركاء الدوليــون فــي وضــع المؤسســة فــي صلــب 
مبادرتهــم والتخفيــف مــن شــروط التمويــل التقليديــة إلــى أدنــى حــّد. 

• شــّكل ذلــك شــرارًة لعمليــة تنســيق فعلــي، هــي األولــى مــن نوعهــا علــى اإلطــالق، بيــن كافــة الجهــات 
المانحــة لمبــادرة دعــم اإلعــالم، بتيســير مــن المنتــدى العالمــي لتطويــر اإلعــالم. 

• ارتكــزت عمليــة التنســيق علــى مبــادرة دعــم اإلعــالم كمثــال لمعالجــة تدخــالت أساســية أخــرى متعّلقــة 
ــان، وذلــك بشــكل تدريجــي، خاصــًة تلــك التــي تشــارك فيهــا عــّدة  ــة الصحافــة فــي لبن ــر اإلعــالم وحري بتطوي

جهــات محّليــة ودوليــة. 
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4-	ُأسس	متينة	إلعالم	مستقّل

• تلّقــي وســائل اإلعــالم المســتقّلة الناشــئة دعمــًا طارئــًا إلعــادة بنــاء المكاتــب المدّمــرة واســتبدال المعــّدات 
المتضّررة. 

• تلّقــي وســائل اإلعــالم المســتقّلة أيضــًا دعمــًا لوضــع رؤيــة ُتعــّزز الصحافــة الموّجهــة نحــو المســاءلة، والقــدرة 
علــى منافســة اإلعــالم التقليــدي الخاضــع الجهــات السياســية. 

ــن المعــّدات. ففــي  ــى اإلطــالق لتأمي ــادرة عل ــر مب ــي وســائل اإلعــالم المســتقّلة دعمــًا مــن خــالل أكب • تلّق
ظــل انهيــار قيمــة العملــة المحّليــة، اســتجابت المبــادرة لطلــب 17 وســيلة إعالميــة مســتقّلة كانــت بحاجــة إلــى 

معــّدات تصويــر، وصــوت، وتحريــر.

• تمكيــن وســائل اإلعــالم المســتقّلة مــن التركيــز لــدى ســعيها إلــى الِمنــح المقبلــة علــى إنتــاج المحتــوى وأجــور 
الصحافيين. 

5-	تحّول	ثقافي	في	وسائل	اإلعالم	التقليدية

• مواجهــة وســائل اإلعــالم التقليديــة »لمعضلــة إيجابيــة« هــي مفهــوم تلّقــي المكافــآت )الماليــة( لقــاء إنتــاج 
محتــوى عالــي الجــودة، اســتقصائي و/أو موّجــه نحــو المســاءلة.  

• زيــادة فــي نســبة المحتــوى الموّجــه نحــو المســاءلة علــى قنــوات المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال إنترناشــونال، 
والجديــد، وإم تــي فــي. 

6-	أقوى	التزام	بدعم	الصحافيين	األفراد	

ــة مــن جهــات  ــر الممّول • يتلّقــى الصحافيــون األفــراد الذيــن يعملــون لحســاب وســائل اإلعــالم التقليديــة غي
خارجيــة رواتبهــم بالليــرة اللبنانيــة. وبالتالــي، فقــد تلّقــوا ضربــًة قاســيًة نتيجــة األزمــة الماليــة وانهيــار العملــة. 

• خسارة كبيرة في القدرة الشرائية، مّما أدى إلى: 

فقدان الحافز واالهتمام بإنتاج محتوًى عالي الجودة  

خطر الخضوع لسلطة أصحاب المصالح التجارية والسياسية  

َميل أكبر إلى الهجرة والعمل لوسائل إعالمية أكثر ثراًء )مقابل تدّني مستوى الحرية(  

• الدعم المالي المباشر كان لُيخّفف على أصحاب العمل التزامهم بموجباتهم القانونية والتعاقدية. 

• عوضًا عن ذلك، ركزت مبادرة دعم اإلعالم على تخفيف الضغوط من خالل: 

تأمين األقساط المدرسية والجامعية ألوالد الصحافيين  

توفير التأمين الصحي الخاص للصحافيين وأفراد ُأَسرهم  

تسديد القروض السكنية التي استدانها الصحافيون من المصارف لشراء شققهم  

إعادة بناء بيوت الصحافيين واستبدال سياراتهم المتضّررة بفعل االنفجار  
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