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رؤية ٢٠٢٠

مقّدمة: رؤية قاتمة للعام ٢٠٢٠

التي أطلقها عدٌد  الحمالت  العالم، شهدنا طفرًة من  بها  يمّر  التي  الفترة االستثنائية  إلى هذه  الذي أفضى  العقد  خالل 
ينبغي تحقيقه بحلول نهاية  الشركات والمؤسسات لإلعالن عن هدف طموح، وإن كان غامضًا في معظم األحيان،  من 
العقد نفسه. كانت هذه الحمالت تحمل غالبًا شعارًا، قد يبدو اليوم مثيرًا للسخرية، هو "رؤية ٢٠٢٠". عندما نتمّعن اليوم 
التوّقعات الموعودة. لكن ال بّد من االعتراف أيضًا  إّن "رؤية ٢٠٢٠" لم ترَق إلى  في العقد المنصرم، من اإلنصاف القول 
إنها أتاحت لنا أن نرى، بمزيد من الوضوح والتفصيل، االنتهاكات ضّد حّرية التعبير، وانتشار األخبار الزائفة وخطاب الكراهية، 
واالقتصادية  األمنية  األزمات  جّراء  عانوا  الذين  والصحافيين  الثقافية  لألنشطة  الدعم  من  المزيد  إلى  الماّسة  والحاجة 

المتتالية. والسياسية 

تفاقمت  لبنان، حيث  فيها  بما  المشرق،  لكن بشكل خاص في منطقة  العالم،  كان في  أينما  الشائك  الوضع  يتجّلى هذا 
أزمة وباء كوفيد-١٩ بفعل المشاكل االقتصادية، والمخاوف األمنية، واإلهمال اإلجرامي للطبقة الحاكمة. مع ذلك، على 
القوي  الفعل  ورّد  العرقي،  الظلم  رّدًا على قرون من  التي نشأت  السود مهّمة"  "حياة  العالمي، ظهرت حركة  المستوى 
لبنان، شّكل  ببزوغ فجٍر جديد. وفي  لتبّشر  الكراهية،  الزائفة وخطاب  األخبار  تجاه موجة  االجتماعي  التواصل  على وسائل 
عن  واالبتعاد  المساءلة  نحو   –  ٢٠١٩ األول/أكتوبر  تشرين   ١٧ ثورة  نتيجة   – السائدة  السياسية  الثقافة  في  التحّول 
المحسوبيات، بصيَص أمل. ففي مطلق األحوال، قّلما تفيد الرؤى، مهما كانت خالية من العيوب، من دون وجود بصيص 
وخطاب  اإلعالمي،  التضليل  معضالت  بمعالجة  قصير  سمير  مؤسسة  استمّرت  المنصرم،  العام  خالل  األقل.  على  أمل 
الكراهية، واألمان الرقمي، فضًال عن رصد انتهاكات حّرية التعبير على المستوى اإلقليمي، وتوفير الدعم لوسائل اإلعالم 

بيروت.  انفجار مرفأ  المتضّررين من  الثقافية، والصحافيين  المستقّلة، والمبادرات 

٢



 ٢٠
لتطوير  الفرنسية  الوكالة  التالية،  الصحافة وتطوير اإلعالم  بحّرية  المعنّية  الدولية  المؤسسات 

اإلعالم، لجنة حماية الصحفيين، صحافة حّرة بال حدود، منظمة دعم اإلعالم الدولية، منظمة 
اإلعالم في التعاون واالنتقال، تنضّم إلى مؤسسة سمير قصير في بيان مشترك يشجب 

االعتداءات على الصحافيين في لبنان ويدعو إلى محاسبة مرتكبي االنتهاكات.  

٢٨
مؤسسة سمير قصير تشارك في مؤتمر ُعقد في جامعة القديس يوسف في بيروت بعنوان "مئة 

عام من الصحافة في لبنان: أي دور وأي حّرية صحافة في عصر التواصل االجتماعي؟".

 ٣١
التغطية اإلعالمية  مؤسسة سمير قصير تنشر تقريرًا بعنوان "وسائل اإلعالم والحركات االحتجاجية: 

للتظاهرات وسالمة الصحافيين في الجزائر، تشيلي، فرنسا، العراق ولبنان" من تأليف شاين فاريل 
بدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير اإلعالم.

 ٢٥
االتحاد األوروبي ومؤسسة سمير قصير

الخامسة عشرة لجائزة الدورة  ُيطلقان 
الصحافة.  لحّرية  سمير قصير 

١
مؤسسة سمير قصير تنضّم إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن 

رايتس ووتش في الدعوة إلى إطالق سراح الصحافيين اليمنيين الذين 
اليوم العالمي لحّرية الصحافة.   يواجهون عقوبة اإلعدام ُقبيل 

 ٣
لجنة تحكيم عالمّية برئاسة رئيسة مؤسسة سمير قصير جيزيل خوري

تمنح جائزة اليونيسكو – غييرمو كانو لعام ٢٠٢٠ إلى الصحافية
ليما.  بيدويا  جينيث  الكولومبية 

أبرز محّطات عام ٢٠٢٠

الثاني كانون 
يناير

شباط
فبراير

آذار
مارس

نيسان
أبريل

أيار
مايو

٣



١٢
لألضرار  أجرته  مسحًا  تنشر  قصير  سمير  مؤسسة 
التي طالت القطاع اإلعالمي وإصابات الصحافيين 

جّراء انفجار ٤ آب/أغسطس في مرفأ بيروت. 

٢٠
اإلعالم  دعم  مبادرة  ُتطلق  قصير  سمير  مؤسسة 
اإلعالمية  والمؤسسات  الصحافيين  لمساعدة 
وإنعاش  آب/أغسطس   ٤ انفجار  بفعل  المتضّررة 

قطاع اإلعالم المستقّل في لبنان. 

٢٥
الذين  لبنانيين والمشاركين  إلكترونية لطالب  ندوة 
جائزة  مسابقة  من  النهائية  المرحلة  إلى  وصلوا 

سمير قصير ٢٠٢٠.

بدورته  بيروت  ربيع  لمهرجان  األولى  األمسية 
االفتراضية لعام ٢٠٢٠ بعنوان "في حب بيروت". 

 ١
الفرنسي  بالرئيس  تلتقي  قصير  سمير  مؤسسة 
بعد  لبنان  إلى  الثانية  زيارته  خالل  ماكرون  إيمانويل 
بمبادرة دعم اإلعالم  للتعريف  ٤ آب/أغسطس  انفجار 

ُتطلقها.  التي 

بدورته  بيروت  ربيع  لمهرجان  الثانية  األمسية 
االفتراضية لعام ٢٠٢٠ بعنوان "في حب بيروت".

١٠
سمير  بجائزة  الفائزين  أسماء  ُيعلنان  قصير  سمير  ومؤسسة  األوروبي  االتحاد 
التحقيق  ٢٠٢٠، وهم: مصطفى أبو شمس (سوريا،  قصير لحّرية الصحافة لعام 
التقرير  (لبنان،  الرأي)، دالل معوض  مقال  (تونس،  رجب  بن  ريم  االستقصائي)، 

٤اإلخباري السمعي البصري)، وكمال العياش (العراق، جائزة الطالب). 

4 حزيران
يونيو

 ٩
مؤسسة سمير قصير تنضّم إلى مبادرة بقيادة تحالف ثقافة 

السالمة لإلعالن عن "بروتوكول السالمة للمؤسسات 
الصحافيين خالل تغطية كوفيد-١٩". لحماية  اإلخبارية 

١١
مؤسسة سمير قصير تشارك في توقيع رسالة موّجهة إلى 
بانتهاكات حّرية الصحافة في  للتنديد  الرئيس دونالد ترامب 

المتحدة.  الواليات 

١٥
مؤسسة سمير قصير ُتطلق حملًة من خمسة فيديوهات 

بعنوان 
#الحّرية_مش_رقم. 

١٣
مؤسسة سمير قصير تنضّم إلى ١٤ منظمة لبنانية 
حّرية  عن  الدفاع  "تحالف  إلطالق  أخرى  ودولية 

لبنان".  التعبير في 

٢٧-٢٩
إطالق برنامج "أضواء" للصحافة االستقصائية في 
مواجهة األخبار الزائفة في لبنان، سوريا والعراق. 

تموز
يوليو

 آب
أغسطس 

أيلول
سبتمبر



٢
مؤسسة سمير قصير ُتشارك في اجتماع المانحين الدولي لدعم 

لبنان الذي ترّأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واألمين العام 
أنطونيو غوتيريس. المتحدة  لألمم 

٢١
الثقافي والمسرحي  مؤسسة سمير قصير تنشر تقريرًا حول القطاع 

في أراضي الـ١٩٤٨ في خضّم أزمة كوفيد-١٩ وتقّلص التمويل. 

٢٩
مؤسسة سمير قصير تنشر تقريرًا بعنوان "اإلعالم المستقّل في 
لبنان: دراسة المضمون وتفاعالت الجمهور" بدعم من مؤسسة 

ناومان.  فريدريش 

 ٣١
مؤسسة سمير قصير تنشر تقريرًا بعنوان "مدى الوعي بالحقوق 

الرقمية في لبنان: الحقوق الرقمية من حقوق اإلنسان" بدعم من 
الهولندية.  الخارجية  وزارة 

٢
مؤسسة سمير قصير تنضّم إلى حدث "خبز ونت" لمنظمة سمكس 

لبنان.  التعبير في  لمناقشة حّرية 

 ٣
"التغطية اإلعالمية  تقريرًا بعنوان  مؤسسة سمير قصير تنشر 

للحّريات الدينية والتنّوع في العراق، لبنان والسودان" بدعم من 
إنترنيوز.  منظمة 

١٧
مؤسسة سمير قصير إحدى المؤسسات الخمس التي وصلت إلى 

القائمة القصيرة لنيل جائزة كندا - بريطانيا لحّرية اإلعالم ٢٠٢٠. 

 

الثاني تشرين 
نوفمبر

تشرين األول
أكتوبر

كانون األول
ديسمبر
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األلفبائي: بالترتيب 

االتحاد األوروبي

إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) 

السالمة  ثقافة  تحالف 

أسوشيتس  سايرن 

الخدمات األوروبية  شبكة 

للصحافيات  شبكة ماري كولفن 

صحافة حّرة بال حدود 

للديمقراطية  الوطني  الصندوق 

الصحفيين حماية  لجنة 

مؤسسة إرث جايمس و. فولي 

للمرأة  الدولية  اإلعالمية  المؤسسة 

أوراسيا  مؤسسة 

رويترز  مؤسسة تومسون 

مؤسسة دعم اإلعالم الدولية 

مؤسسة روري بك ترست 

راوزينغ  مؤسسة سيغريد 

ناومان  مؤسسة فريدريش 

المفتوح  المجتمع  مؤسسة 

مراسلون بال حدود 

الخليج لحقوق اإلنسان  مركز 

مشروع الصحافة من فايسبوك

الدولي  الجمهوري  المعهد 

التنّوع اإلعالمي  معهد 

لتطوير اإلعالم  العالمي  المنتدى 

ميدان – تشيك غلوبال 

الخارجية األميركية وزارة 

الكندية  الخارجية  وزارة 

الهولندية  الخارجية  وزارة 

لتطوير اإلعالم الفرنسية  الوكالة 

اليونسكو 

٦

الدوليون الشركاء 
لمؤسسة 

سمير قصير 
لعام ٢٠٢٠ 



التضليل تحّدي  مواجهة 

شهد العام ٢٠٢٠ عدة أحداث إقليمية وعالمية أّدت إلى انتشار سريع لألخبار الزائفة على وسائل التواصل االجتماعي وما 
يتعّداها، على مدار العام. فبدءًا من تفّشي وباء كوفيد-١٩ في كانون األول/ديسمبر ٢٠١٩، فمقتل قائد فيلق القدس 
تشرين  في  الرئاسية  المتحدة  الواليات  انتخابات  وحتى   ،٢٠٢٠ الثاني/يناير  كانون  في  سليماني  قاسم  اللواء  اإليراني 
التقليدي  اإلعالم  وسائل  من  كل  عبر  التضليلي  والمحتوى  الكاذبة  األخبار  العالم  أرجاء  كل  انتشرت في  الثاني/نوفمبر، 
على  كردٍّ  ومسؤولين،  سياسيين  ِقبل  من  واسع  نطاق  على  الكاذبة"  "األخبار  مصطلح  استغالل  ولعّل  واالجتماعي. 
الممّولة  الدعائية  والحمالت  القائمة على معلومات خاطئة،  الروايات  المزيد من  انتشار  المعاِرضة، ساعد في  األصوات 

من ِقبل دول، والتحريض ضّد كل من يجرؤ على انتقاد السردية السائدة.  

نقص  إلى  فباإلضافة  المعلومات.  حرب  فاقما  قد  اللقاح  إيجاد  على  والسباق  كورونا  فيروس  تفّشي  أّن  في  شّك  ال 
المعرفة بكوفيد-١٩ وعالجه في بادئ األمر، أدى عجز الدول عن التأقلم مع تفّشي الوباء إلى انتشار معلومات خاطئة 
األساسية  الروايات  رّكزت  باالنتشار،  الفيروس  بدأ  عندما  األولى،  القليلة  األشهر  خالل  الواقع،  في  المؤامرة.  ونظريات 
القائمة على المعلومات الزائفة على أصول هذا الفيروس وخطورة الوضع القائم. ففاضت وسائل التواصل االجتماعي 
ذلك،  جانب  إلى  المنتظر.  اللقاح  بشأن  الشّك  بذور  زارعًة  لّلقاحات،  المناهضة  الحركات  أطلقتها  التي  المؤامرة  بنظريات 
الوقائية  سياساتها  إلى  الفضل  تعزو  كي  الجديدة،  لإلصابات  الدقيق  اليومي  العدد  عن  اإلعالن  دول  عدة  رفضت 
"الناجحة" في التعاطي مع الوباء. فكانت وسائل اإلعالم المملوكة للدولة مسؤولًة عن نشر الروايات الخاطئة المذكورة 

آنفًا، في حين يبقى تركيزها األساسي اليوم منصبًا على حرب اللقاحات العالمية. 

٧



الزائفة  األخبار  حمالت  أخذت  ولبنان،  العراق  في   ٢٠١٩ األول/أكتوبر  تشرين  ثورَتي  وبعد  اإلقليمي،  المستوى  على 
واألحزاب  بالسلطات،  تنديدًا  الصوت  رفعوا  الذين  والصحافيين  اإلنسان،  حقوق  عن  والمدافعين  الناشطين،  تستهدف 
السياسية الفاسدة، والتدخل اإليراني. فُسّجلت روايات متشابهة في كال البلدين. بالفعل، قيل إّن التظاهرات مدّبرة من 
هم الناشطون بالخيانة وبأنهم يتلّقون أجورًا من سفارات أجنبية. وفي سوريا، شّكل استخدام  ِقبل دول أجنبية، في حين اتُّ
السوري،  النظام  األميركية واألوروبية ضّد  والعقوبات  السوري، واإلرهاب،  النزاع  المدنيين في  الكيميائية ضّد  األسلحة 
في  المتداولة  التضليل  لحمالت  األساسية  المواضيع  بعض  لّالجئين،  اآلمنة  والعودة  المتفاقمة،  االقتصادية  واألزمة 
وسائل اإلعالم الروسية والموالية للنظام السوري. أما في لبنان، فقد تّم استغالل أزمة الالجئين السوريين لتبرير الوضع 

األمني واالقتصادي المتدهور، وفشل الحكومة في التصّرف لمعالجة حالة التدهور. 

يوميًا.  واألخبار  المواضيع  من  متنّوعًة  مجموعًة  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمو  يستهلك  ذلك،  جانب  إلى 
المصادر  التحّقق من  التفكير في ضرورة  وآرائهم، من دون  أيديولوجياتهم  تتوافق مع  بمعلومات  الوثوق  إلى  فيميلون 
لذا،  مباشرًة.  بالمحتوى  مرتبط  وغير  مضّلًال  يكون  قد  الذي  المقالة  عنوان  بقراءة  أحيانًا  يكتفون  كذلك،  الوقائع.  أو 
ظّل  في   ،٢٠٢٠ في  التضليل  حمالت  لفضح  جهودها  تكثيف  إلى  وتويتر،  فايسبوك  مثل  كبرى،  تقنية  منّصات  اضطّرت 
تطّور طرق العمل واالستراتيجيات التي اعتمدها المرّوجون لهذه المعلومات نتيجة افتضاح أمرهم عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. ولعّل ما مّيز عمل منّصات وسائل التواصل االجتماعي خالل هذا العام هو الزيادة في إسناد األخبار الزائفة 
إلى جهات محّددة. باإلضافة إلى ذلك، اّتخذ تويتر وفايسبوك إجراءات إضافية لمكافحة هذه المعلومات من خالل وسم 
الحمالت  على  الرّد  إلى  أساسي،  بشكل  الجهود،  هذه  هدفت  وقد  التضليلي.  المحتوى  ذات  والتغريدات  التدوينات 
من  للمحتوى  المتزايدة  المراقبة  أثارت  ذلك،  مع  األميركية.  الرئاسية  واالنتخابات  كوفيد-١٩  على  رّكزت  التي  التضليلية 

ِقبل منّصات وسائل التواصل االجتماعي مخاوف جّدية بشأن تقييد حّرية التعبير. 

عام ٢٠٢٠، رصدت مؤسسة سمير قصير وسائل إعالم أجنبية لكشف حمالت التضليل اإلعالمي ذات الدوافع السياسية، 
كشف  على  المنطقة  في  الصحافيين  لمساعدة  برامج  في  شاركت  كما  بالعربية،  الناطق  الجمهور  تستهدف  والتي 
إلكترونية  منّصًة  الدوليين،  شركائها  مع  بالتعاون  المؤسسة،  فأطلقت  ومكافحتها.  زائفة  أخبار  على  القائمة  الروايات 
المقاالت، واألدّلة،  أحدث  االّطالع على  المشرق  للصحافيين االستقصائيين في دول  يمكن  ،حيث  "أضواء"  جديدة هي 
خالل  من  والعربية.  اإلنجليزية  باللغتين  ومكافحتها،  الخاطئة  المعلومات  لفضح  المصاغة  واألدوات  التدريبية،  والمواّد 
تدريبية مكّثفة، صّممها شركاء مؤسسة سمير  المستقّلين حضور ورش عمل  االستقصائيين  للصحافيين  تسّنى  "أضواء"، 
االستقصائية  الصحافة  مجال  في  للعمل  المطلوبة  المهارات  على  التدريب  بغية  الصحافيين،  احتياجات  على  بناًء  قصير 
إلكترونية، استضافت  المنطقة. فضًال عن ذلك، نّظمت مؤسسة سمير قصير ندوات  الكثيفة في  التعقيدات  ومواجهة 
على  انتشرت  التي  كالحمالت  المنطقة،  في  اإلعالمي  التضليل  اّتجاهات  أحدث  لتحليل  ودوليين  إقليميين  خبراء  فيها 
على  الصحافيين  مساعدة  خالل  فمن   .٢٠٢٠ آب/أغسطس  في  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  االجتماعي  التواصل  وسائل 
األخبار  لفضح  الجهوزية  أتّم  للمعلومات ويكونوا على  يصبحوا مصدرًا موثوقًا  أن  يمكن  االستقصائية،  تحسين مهاراتهم 

الزائفة ومحاسبة أصحاب النفوذ المسؤولين عن أي إهمال أو فشل. 

1- http://www.adwa2.org/
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التحريضي الخطاب  تحّدي 

االنتشار  إلى  الكراهية  خطاب  عودة  أّن  أحد  على  يخفى  ال 
لمسؤولية  كبيرًا  تحديًا  يشكل  األخيرة  اآلونة  في  المتسارع 
هذا  يكن  لم  الواقع،  في  واستدامتها.  اإلعالم  وسائل 
كان  مّمن  البعض،  كان  وإن  حتى  فعًال،  اندثر  قد  الخطاب 
به في  يتلّفظ  به بشكل عام،  يكون مرّحبًا  لن  رأيه  أّن  يعتقد 
هذا  لكّن  أيضًا.  همسًا  أو  الخفاء  وفي  أحيانًا  بترّدد  السابق 
العالمي،  المستوى  فعلى  اليوم.  صحيحًا  يعد  لم  االفتراض 
دونالد  المتحدة  للواليات  السابق  الرئيس  استخدام  شّكل 
األفكار  ونشر  العنف  على  للتحريض  كأداة  لتويتر  ترامب 
والنساء،  والالجئين،  المهاجرين،  بشأن  المؤذية  النمطية 
المهّمشة،  المجموعات  من  وغيرهم  الملّونين،  واألشخاص 
على  المعتمد  الخطاب  في  تحّول  عن  ناتجًا  إجراًء  ذاته،  بحّد 
تكن  لم  الواقع،  في  الماضية.  القليلة  السنوات  مدى 
بل  اعتيادي،  إجراء  مجّرد  العام  وسلوكه  ترامب  تغريدات 
أو  الكراهية،  خطاب  انبعاث  في  مساهمًا  عامًال  كانت 

تضّخمه. 

التواصل  وسائل  ظهور  مع  الكراهية  خطاب  يولد  لم 
االجتماعي، وال هو يعتمد كليًا عليها. فيكفي أن ُيلقي المرء 
نظرًة على وسائل اإلعالم أو المعّلقين اإلعالميين المنتمين 
إلى تيارات اليمين المتطّرف المحاِفظة ليتأّكد من ذلك، أفي 
الواليات المتحدة أو في أي مكان آخر في العالم. مع ذلك، 
من المؤّكد حتمًا أّن وسائل التواصل االجتماعي قد ضّخمت، 
الجهات  أصوات  متنّوعة،  وبسبٍل  متناسب  غير  بشكل 
غالبًا،  يستهدف،  الذي  التمييزي  الخطاب  نشر  إلى  الساعية 

عنفية.  لغايات  المهّمشة،  المجموعات 

المستوى  على  الكراهية  خطاب  مكافحة  حملة  تشهد 
السواء.  على  واستثنائية  طبيعية  إجراءات  تطبيق  العالمي 
مجتمع  من  أعضاء  أقدم   ،٢٠٢٠ األول/أكتوبر  تشرين  ففي 
"الشباب  (وتعني  بويز"  "براود  هاشتاغ  تحويل  على  الميم 
الفخور") الذي كانت مجموعة يمينية متطّرفة تحمل االسم 
الميم  األمر. وقد قصد مجتمع  بادئ  نشرته في  نفسه قد 
استخدام هذا الهاشتاغ لمكافحة خطاب الكراهية بصور عن 
الحب. كما قامت شركة تويتر نفسها بتعليق حساب الرئيس 
حسابه  إلى  باإلضافة  مسّمى،  غير  أجل  إلى  مؤخرًا  ترامب 
ردًا  أخرى،  اجتماعي  تواصل  منّصات  وعدة  فايسبوك  على 
المجموعات  حساب  (على  زائفة  لمعلومات  نشره  على 

العنف.  المهّمشة بشكل متكّرر) وتحريضه على 
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أما في لبنان، فقد وجد خطاب الكراهية لنفسه أرضًا خصبة حيث شّكلت االنقسامات الطائفية، والمشاكل االقتصادية، 
اللبناني،  والبلديات  الداخلية  وزير  أدلى   ،٢٠٢٠ الثاني/نوفمبر  تشرين  أوائل  ففي  انتشاره.  مسّهًال  قويًا  خليطًا  والوباء، 
محمد فهمي، بتعليق ُمهين بحّق النساء، مشيرًا إلى مسؤوليات المرأة المنزلية، في معرض إجابة عن سؤال ُطرح عليه 
اإلعالم  وسائل  عبر  واسع  نطاق  على  شجبًا  فهمي  فواجه  التام.  اإلقفال  فترة  خالل  مباشر  تلفزيوني  برنامج  في 
المستقّلة، بشكل خاص، التي سعت إلى تعرية كلماته الرجعّية والمهينة وإظهارها على ما هي عليه. وفي شهر كانون 
الثاني/يناير الماضي، أّكد المغّني اللبناني، رامي عياش، أنه ال يعارض زواج القاصرات. أخيرًا، واصل شربل خليل، وهو كاتب 
مجتمع  على  "الصليبية"  حملته  المثليين،  كراهية  على  ومواظب  اللبناني  الجمهورية  لرئيس  متحّمس  ومؤّيد  ومخرج 
الميم، مقترحًا "عالجًا لتحويل المثليين" وموّجهًا اللوم إلى حلفاء مجتمع الميم على اندالع ثورة ١٧ تشرين األول/أكتوبر 
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كشف تقرير رصد خطاب الكراهية في وسائل اإلعالم الصادر عن مؤسسة سمير قصير لشهر كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠ 
المجموعات  تجاهل  إلى  السياسية،  الحوارية  والبرامج  األخبار  خاصًة  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  تميل  حين  في  أنه 
عواقبه  تتعّدى  الذي  التحريضي  الخطاب  نشر  في  غالبًا  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمو  يشارك  كليًا،  المهّمشة 
الشبكة االفتراضية نحو الحياة الواقعية، أبشكل مباشر أو غير مباشر. ولعّل أحد األمثلة البارزة على ذلك حرق مخّيمات 
٢٦ كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠. في هذا اإلطار، يمّهد الخطاب الخبيث  الالجئين السوريين في المنية، شمال لبنان، ليلة 
التلفزيونية على فايسبوك،  والقنوات  اللبنانية  السياسية  األحزاب  تويتر، فضًال عن صفحات  كالموجود على  والتحريضي، 
رغم كونه ال يصّب في خانة خطاب الكراهية بشكل بحت، الطريق أمام وقوع أحداث مأساوية كحرق مخّيمات الالجئين 

السوريين. 

كما هو مبّين في مختلف صفحات هذا التقرير، أّدت وسائل اإلعالم المستقّلة دورًا أساسيًا في مكافحة االنتشار السريع 
لخطاب الكراهية. فمن بين أحد األنشطة المتعّددة التي نّفذتها مؤسسة سمير قصير، ضمن إطار مشروع "إعالم دامج، 
التنّوع  ومعهد  رويترز  تومسون  مؤسسة  مع  بالشراكة  المستقّلة  اإلعالم  وسائل  لتمويل  آلية  متماسك"،  مجتمع 
وزيادة  الكراهية  لمكافحة خطاب  الالزمة  باألدوات  المستقّلة  اإلعالم  وسائل  تزويد  إلى  اآللية  هذه  تسعى  اإلعالمي. 
اإلعالم  وسائل  من  اختيار سّت  تّم  اآلن،  حتى  المالي.  والدعم  القدرات  بناء  خالل  من  المهّمشة  للمجموعات  تغطيتها 

للحصول هذه على المنحة األولية ضمن إطار المشروع. 

يمكن  الكراهية،  خطاب  أصوات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبرها  ُتضّخم  التي  المتناسبة  غير  الطريقة  في  التمّعن  عند 
السماح  أو   – الخطاب  مسار  تحريف  عدم  على  للحرص  الجهود  من  الكثير  بذل  إلى  تدعو  زالت  ما  الحاجة  أّن  االستنتاج 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الخطاب  تنقيح  عند  نفسه،  الوقت  في  االتجاه.  هذا  في   – الكالم  مستوى  بانحدار 

وخارجها، يجب الحرص على صون حّرية التعبير أيضًا.  

2- https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/26-02-2021/9157
3- https://www.skeyesmedia.org/en/News/News/24-11-2020/8964&types=2
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األمن رقمّي أيضًا
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4- https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_briefs/2019-2020/20200117_freedom_of_expression.pdf
5- https://smex.org/a-snapshot-of-digital-rights-coverage-in-the-mena-region/
6- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/digital-surveillance-threats-for-2020/
7- https://edri.org/our-work/why-covid-19-is-a-crisis-for-digital-rights/
8- https://advox.globalvoices.org/2020/09/07/surveillance-in-lebanon-a-crisis-of-privacy/

الشخصي،  الحضور  تتطّلب  التي  اللقاءات  االعتماد على  تراجع  التكنولوجي ووباء كوفيد-١٩،  للتقّدم  السريع  التطّور  مع 
التواصل  وسائل  على  والتفاعل  التجارية،  الصفقات  إلبرام  ذلك  في  بما  بعد،  عن  االجتماعات  على  اإلقبال  وكُثر 
بشأن  األسئلة  من  مجموعًة  األمر  هذا  يثير  والجمهور.  واألصدقاء  الزمالء  مع  التواصل  أو  السلع،  وشراء  االجتماعي، 
األبعاد األمنية لهذا التحّول، وما إذا كانت السالمة الجسدية قد باتت أقل أهمية، والطريقة التي يمّهد عبرها هذا األمر 

الرقمية.  بالسالمة  لالهتمام 

الشعبويين  القادة  من  جديدة  مجموعة  مختلفة،  قارات  في  السياسية،  الساحة  على  ظهرت  العالمي،  المستوى  على 
ل  واالستبداديين المتطّرفين. وفي حين يستمّر النقاش حول المحافظة على الحّريات والقيم الليبرالية أثناء األزمات، ُيسجَّ
تبّدل ملحوظ في النقاش نحو مواضيع مثل الرقابة والخصوصية، مما يسّلط الضوء على جانب مهّم متعّلق بالمواَطنة، 

والمدنية.  الفردية  والحقوق  والقمع، 

وفقًا لعدة تقارير ُنشرت خالل السنتين الماضيتين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر موجز السياسات لعام ٢٠٢٠ 
الصادر عن معهد عصام فارس وصورة عن العام ٢٠١٨ من سمكس  ، بات من الواضح أّن سمات عدة للتهديدات الرقمية 
تكافؤ واضح، على صعيد  تفاوت عالمي واسع وعدم  البلدان كافة. فأّوًال، هناك  العادي في  المواطن  ُتقلق  أن  يجب 
الوصول إلى اإلنترنت، بين الدول المتقّدمة والنامية. ثانيًا، ما زالت الرقابة الرقمية على المحتوى اإللكتروني الذي ينشره 
الناشطون أداًة تستغّلها الحكومات لتعزيز سطوتها. يمّثل هذا األمر مشكلًة في الشرق األوسط بشكل أساسي، حيث 

المنطقة.  المهيمنة في  السياسية  القوة  الحكومات االستبدادية  زالت  ما 

عن  الناجمة  األمنية  التهديدات  ارتفاع  فمع  الدولي.  الصعيد  على  للجدل  مثيرًا  موضوعًا  الرسمية  الرقابة  فكرة  ُتعتبر 
الهجمات اإلرهابية والحروب بين الدول، استغّلت الحكومات هذه التطورات  كحّجة للتجّسس على مواطنيها واستنباط 
معلوماتهم من دون الحصول على موافقتهم المسبقة. بالفعل، وفقًا لمقالة نشرتها شبكة الحقوق الرقمية األوروبية،   
وصلت هذه الممارسات التي تشمل الرصد البيولوجي والتتّبع عبر اإلنترنت إلى مستويات غير مسبوقة خالل تفّشي وباء 

كوفيد-١٩. 

الالزمة لمكافحة  إلى األدوات  المواطنون بشكل عام  الرقمية بشكل عام، يفتقر  بيئة معادية للحقوق  أخيرًا، في خضّم 
ُيعّرضهم النتهاك خصوصيتهم واستقالليتهم كأفراد على عدة  لها، والوقاية منها، مّما  السيبرانية، والتصّدي  الهجمات 
تلفيق  إلى  أّدت  التي  القرصنة  حاالت  إلى  نظرًا  خاص  بشكل  مقلقًا  األمر  هذا  ُيعتبر  اللبناني،  السياق  في  مستويات. 
األساسية  الحّريات  تهّدد  أن  يمكن  التي  الخطيرة  االّتهامات  من  وغيرها  "الخيانة"  بمفاهيم  ارتبطت  كاذبة  اّدعاءات 
لمعارضي السلطة. وقد بلغ هذا األمر أوجه في ٢٠١٧-٢٠١٨ في قضية الممّثل زياد عيتاني الذي تعّرض للقرصنة من ِقبل 
التالعب  فضح  قبل  إلسرائيل  عميل  بأنه  عيتاني  هم  فاتُّ سلطتهم.  استخدام  أساؤوا  الرسمية  األجهزة  في  مسؤولين 
بتزايد  ٢٠١٨ الشكوك  التخوم اإللكترونية عام  أثار تقرير  نشرته "لوك آوت" ومؤسسة  بالبيانات وتبرئته. فضًال عن ذلك، 
التي استهدفت ٢١  العالمية  التجّسس اإللكتروني  أّن مصدر إحدى شبكات  التابعة للدولة، معتبرًا  رقابة األجهزة األمنية 

دولة منذ ٢٠١٢ يمكن أن يكون أحد مباني المديرية العامة لألمن العام اللبناني في بيروت. 
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تصاعدت حّدة هذه التهديدات في لبنان بعد ثورة ١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٩، مع تذّمر المتظاهرين بشكل مستمّر من 
على  للحصول  واتساب  مجموعات  محادثات  على  التنّصت  على  درجوا  الذين  للسلطة  التابعين  والعناصر  المتسّللين 
استنتجت  فقد  ومربكة،  شائكة  كانت  السائدة  التحّديات  أّن  ومع  المقّررة.  واالحتجاجات  التظاهرات  بشأن  معلومات 
دراسات أخيرة أجرتها مؤسسة سمير قصير  أّن مستويات الوعي بشأن الرقابة والقمع المفرط على اإلنترنت، ومعارضتها، 
كانت محدودًة جدًا. إلى جانب ذلك، استمّرت مالحقة النشطاء والصحافيين بسبب تدويناتهم ومنشوراتهم على وسائل 
التواصل االجتماعي. فوفقًا لسمكس   ، صدر ٥٦ استدعاًء بحّق ٦٠ شخصًا في لبنان بسبب تدوينات نشروها على منصات 
هذه  غالبية  صدرت  وقد   .٢٠٢٠ األول/أكتوبر  وتشرين   ٢٠١٩ األول/أكتوبر  تشرين  بين  االجتماعي  التواصل  ومواقع 

االستدعاءات بناًء على أمر أو طلب من أشخاص في المؤسسات الرسمية اللبنانية. 

بشكل عام، ال يحتّل األمان الرقمي مكانًة عاليًة على سّلم أولوّيات المواطن العادي في حياته اليومية (ال سيما أولئك 
بطرق  أساسي،  بشكل  الرقمي،  األمان  يتعّلق  أمنهم).  على  المحافظة  عليهم  ُتحّتم  سياسية  دوافع  يملكون  ال  الذين 
التواصل االجتماعي، وطريقتهم في استخدام  إدارة هؤالء األشخاص لمن يحّق له الوصول إلى حساباتهم على وسائل 
تطبيقات المراسلة، وتصّفح اإلنترنت بشكل متكّرر. من هنا، بهدف معالجة هذه المشكلة، أطلقت مؤسسة سمير قصير 

مجموعًة من المشاريع األساسية، بدءًا بالدراسة البحثية المذكورة أعاله حول الوعي بالحقوق الرقمية. 

ِمَهِنِهم،  اختالف  على  المواطنون،  يفّكر  كيف  لفهم  قصير  بمؤسسة سمير  الخاص  الرقمية  بالحقوق  الوعي  تقرير  صدر 
في الحقوق الرقمية، وسبل االنتصاف المعتمدة للتعويض على القرصنة وانتهاكات الخصوصية. للقيام بذلك، اعتمدت 
واألطباء،  الصحافيون،  يحمي  كيف  أفضل،  بشكل  لفهم،  تركيز  مجموعات  ضمن  ومناقشات  استبيان  على  الدراسة 

اليومية.  الرقمية في حياتهم  التكنولوجيا، حقوقهم  والمعّلمون، والمحامون، والطالب، وخبراء 

من  بالرغم  الرقمية،  والحقوق  الرقمية  السالمة  بمسألة  متدنٍّ  إلمام  اللبنانيين  لغالبية  أّن  إلى  باإلشارة  التقرير  اختتم 
إقرارهم بوجود واقع افتراضي يشغل معظم وقتهم. يترافق هذا األمر أيضًا مع تبّدٍل في األولويات األخالقية؛ فباتت 
الشخصية مهّمًا   البيانات  ُيعتبر االطالع على  المهن حيث  إلى بعض  بالنسبة  الرقمية  الحقوق  تتقّدم على  األمن  أولوّية 
صياغة  على  وقدرتها  اللبنانية  بالسلطات  االنعدام  درجة  إلى  الثقة  تتضاءل  كذلك  األمن.  من  معّين  مستوى  لضمان 

وإنفاذها.    وتطبيقها،  الرقمية،  الحقوق  لحماية  المطلوب  التشريعات 

فضًال عن ذلك، نّظمت مؤسسة سمير قصير ورش عمل تدريبّية على السالمة الرقمية والجسدية للصحافيين والطالب. 
مع  بالشراكة  والمنطقة،  لبنان  في  التطّورات  ُيغّطون  صحافيًا   ٦٢ الجسدية  السالمة  على  التدريب  جلسات  فجمعت 
تحالف ثقافة السالمة، وشركة "طرق الحرير" المختّصة بسالمة الصحافيين، ومركز الخليج لحقوق اإلنسان وشبكة ماري 
الصحافيين  تستهدف  التي  الجسدية  واالعتداءات  العديدة  اإللكترونية  االنتهاكات  ضوء  في  للصحافيات.  كولفن 
تفاعلي  حوار  إجراء  على  للتحفيز  وإلكترونية  مباشرة  جلسات  ُعقدت  ولبنان،  العربي  العالم  في  الحقوقيين  والنشطاء 
األولية  اإلسعافات  مهارات  واكتساب  الرقمية  االنتهاكات  من  ألنفسهم  الصحافيين  حماية  طرق  بشأن  وتوعوي 
سالمة  وضمان  اآلمنة،  السّر  كلمات  واختيار  آمن،  بشكل  االتصال  وطرق  للمخاطر،  تقييم  إجراء  ذلك  شمل  األساسية. 
الزائفة  التصّورات  التغّلب على  للصحافيين  التي يمكن من خاللها  التظاهرات، والسبل  لتغطية  الهواتف، والطرق اآلمنة 

بشأن األمن والسالمة.
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وكيفية  اإلنترنت،  طبيعة  لمناقشة  التمارين  من  مجموعة  إجراء  تّم  أعاله،  المذكورة  األهداف  في  أكثر  التوّسع  بهدف 
األفراد  ودور  والمخادعة،  الزائفة  التطبيقات  عن  فضًال  القصيرة،  النّصية  والرسائل  اإلنترنت  عبر  والتواصل  التراسل 
والمؤسسات في تعزيز األمان الرقمي والجسدي للصحافيين. بفضل ذلك، اكتشف المشاركون األدوات الموجودة في 
المناسبة، والتشفير من طرف إلى طرف، والشبكات  التطبيقات  اختيار  تصّرفهم لحماية أنفسهم. من األمثلة على ذلك 

االفتراضية الخاصة، باإلضافة إلى اختيار كلمات السّر اآلمنة والمعّقدة والمأمونة. 

في السياق اللبناني، تبقى السالمة الرقمية تحّديًا بالنسبة إلى ماليين األشخاص في البالد الذين ال ينفّكون يستخدمون 
لدى  أكثر  المسألة  هذه  وتتفاقم  وأصدقائهم.  زمالئهم  مع  والتواصل  المنتجات،  وشراء  للعمل،  متكّرر  بشكل  أجهزتهم 

النشطاء.  القرصنة والتجّسس على شخصيات ومجموعات من  بأجندات سياسية تشمل  ارتباطها 

بالرغم من الطابع الملّح لهذه القضية، يضاعف انعدام اإللمام باألدوات الرقمية حالة انعدام األمل بالنسبة إلى العديد 
بناًء على ذلك،  المتوّفرة.  الحمائية  باآلليات  الخصوصية دون معرفتهم  يتعّرضون لالبتزاز وانتهاك  الذين قد  الشباب  من 
األخرى  المهن  وأفراد  والطالب،  للصحافيين،  متكّررة  تدريبية  دورات  تنظيم  مواصلة  على  قصير  سمير  مؤسسة  تصّمم 

بهدف نشر التوعية، وتزويد األفراد والمجموعات باألدوات الالزمة لمواجهة هذه االنتهاكات. 
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نضوج وسائل اإلعالم المستقّلة

بالرغم من االنتفاضات المتعّددة التي شهدتها مختلف دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل السنوات الماضية، ما 
زال إرث القمع والرقابة يرخي ظالله على مساحة حّرية التعبير.  يّتخذ هذا اإلرث أشكاًال متعّددة، من الرقابة الذاتية إلى 
ما هو أسوأ من ذلك، في البلدان حيث خطر القتل يحدق بأصحاب األفكار الحّرة. أما وسائل اإلعالم التقليدية البارزة التي 
تتمّتع بقدرة البث عبر التلفزيون، والراديو، وصفحات وسائل التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة، فتحافظ على نسبة 
عالية من المشاهدة، لمجّرد أنه كانت لها "األسبقية" في التأقلم مع األنماط السائدة سياسيًا وتقنيًا. لكّن هذا األمر لم 
القصة والتعبير عن  الجانب اآلخر من  المبادرة لسرد  المنطقة عن أخذ زمام  أنحاء  ُيثِن األشخاص الطموحين من مختلف 
إنشاء  الموثوقة، من خالل  المعلومات  المساءلة ويقّدم  القوية في إعالم يمتهن  مشاعر االستياء، والتشكيك، والرغبة 

عدة وسائل إعالمية مستقّلة بديلة وبقيادة شبابية. 

بهدف فهم المشهد اإلعالمي بشكل أفضل، أجرت مؤسسة سمير قصير رصدًا ألداء أبرز القنوات التقليدية، بغية تقييم 
مدى تمثيلها للحّريات الدينية ومظاهر التنّوع في البلدان  ، فضًال عن وسائل اإلعالم البديلة المستقّلة والموّجهة نحو 
الشباب. ُيشّكل تطوير قطاع اإلعالم جزءًا أساسيًا من أنشطة مؤسسة سمير قصير. من هذا المنطلق، وبناًء على العمل 
النضوج.  البديلة   إلى مرحلة  المنجز خالل عدد من المشاريع، حّددت المؤسسة طرقًا متعّددة لوصول وسائل اإلعالم 
أيضًا  التقليدية  اليوم بجذب جمهور أصغر سنًا وأكثر تقّدمية، بل تتمّيز عن وسائل اإلعالم  فال تكتفي هذه المؤسسات 
ُتهملها  ما  غالبًا  التي  اإلنسان  وحقوق  والثقافة،  المجتمعّية،  والقضايا  االجتماعي،  النوع  مثل  مواضيع  معالجتها  في 
وسائل اإلعالم الرئيسية، أو تعالجها من زاوية مختلفة لكونها من المحظورات. كما ُتقّدم المنّصات المستقّلة وجهة نظر 
بديلة، حتى وإن كانت غير متوافقة مع اآلراء التقليدية، ممّهدًة الطريق أمام تحقيق التغيير المجتمعي. فضًال عن ذلك، 
بتنويع  االلتزام  مع  بالمعلومات،  وغني  وتفاعلي  جاذبية،  أكثر  محتوى  تقديم  إلى  هذه  البديلة  اإلعالم  وسائل  تميل 
األخبار  األساسية الستقاء  الوجهات  إحدى  أصبح  الذي  "ميغافون"  لبنان  ذلك في  على  األمثلة  من  والمراجع.  المصادر 
بعد أحداث ١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٩. يحّلل "ميغافون" التطّورات السياسية - االقتصادية المعّقدة، وينقلها بطريقة 

وتفاعلية.   مبّسطة 

التطوير، كونها ستشّكل قيمًة مضافًة كبيرة  أفكارًا معّينة تستحّق  المستقّلة  الوقت نفسه، تعرض وسائل اإلعالم  في 
إلى المحتوى المعروض. فلّما كانت المقابالت عبر الفيديو أحد أكثر أنواع المحتوى انتشارًا في منطقة المغرب العربي، 
مشاكل  تحسينها  يمكن  التي  الجوانب  من  المثال،  سبيل  على  والتصوير.  اإلنتاج  صعيد  على  للتطوير  كبير  مجال  ثمة 
من  بّد  ال  نفسه،  الوقت  في  ذلك.  وغير  السرد  تقنية  وتحسين  الرسالة،  وتوضيح  المناسبة،  المعّدات  واقتناء  الصوت، 
اإلعالم  وسائل  وأّن  سّيما  ال  الوقت،  مع  متواصل  بشكل  المختارة  والمصادر  والمواضيع  المّتخذة  المقاربة  مراجعة 
المستقّلة تعتمد، ربما، على جمهور ضّيق من المتابعين نوعًا ما. لذا، لكي تستمّر في النمو، يجب أن تّتخذ العناية الواجبة 
لتتأّكد من أّن أفكارها تحظى بتأييد حقيقي وليست مجّرد أصوات مكّررة تترّدد في بيئات مغلقة. على سبيل المثال، في 
لبنان، ما زال من المنتظر توسيع المحتوى الذي ُتنتجه وسائل اإلعالم المستقّلة، بحيث يتجاوز جمهوره الحالي المؤّلف 
يجب  أخيرًا،  والعليا.  المتوسطة  الطبقة  إلى  ينتمي  الذي  الشاب،  التقّدمي،  الحضري،  الجمهور  من  محدودة  فئة  من 
يكون  يكاد  بشكل  تعتمد  نسبيًا،  اليافعة  اإلعالم هذه،  وأّن وسائل  خاصًة  واضح،  بشكل  االستدامة  اإلجابة عن مسألة 

حصريًا على دعم المانحين الدوليين ومنظمات تطوير اإلعالم. 
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من بالغ األهمية اإلشارة إلى أّن النقاط المذكورة أعاله ال تنطبق بشكل متساٍو على كافة وسائل اإلعالم المشمولة 
بالرصد. فيختلف الوضع اختالفًا كبيرًا بين بلد وآخر، ال بل حتى بين وسائل اإلعالم نفسها. مع ذلك، تّم استخالص هذه 

المواضيع الرئيسية التي تشير إلى وجود توّجه عام. 

أّن  إلى  الطائفي  التنّوع  تمثيل  الدينية وطريقة  الحّريات  دراسة مؤسسة سمير قصير حول  آخر، فقد خلصت  على صعيد 
العديد  صّور  ذلك،  مع  مباشر.  بشكل  الكراهية  خطاب  تنشر  لم  رصدها  تّم  التي  البارزة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أكثرية 
كانت  إذا  إليها، وما  المشار  المواضيع  اعتمدت طبيعة هذه  زاوية معّينة. وقد  المجتمع من  منها، ضمنيًا، بعض شرائح 
زاوية تغطيتها إيجابية أو سلبية، على االنتماء السياسي للوسيلة اإلعالمية المعنية ومصدر تمويلها. ومع أنه قد يصعب 
مستوى  لرفع  به  القيام  يمكنهم  دورًا  للصحافيين  لكّن  المؤسسات،  ضمن  المواضيع  اختيار  في  التحريري  الخط  تغيير 
تقترن  لم  المتحّيز  والخطاب  النمطية  الصور  أّن  رؤية  االطمئنان  على  يبعث  ما  لعّل  اإلطار،  هذا  في  الصحفية.  المعايير 

بوسائل اإلعالم المستقّلة والبديلة، مثل "الحدود" أو "رصيف ٢٢". 

مع أّن العديد من وسائل اإلعالم المستقّلة قطعت شوطًا كبيرًا بسرعة ملحوظة منذ إنشائها، فمن المحتمل أن تحتاج 
وسائل  كانت  إذا  األهمية  بالغ  الشرط  هذا  ُيعتبر  واالستدامة.  التقّدم  شروط  لتأمين  والمواكبة  الدعم  من  المزيد  إلى 
اإلعالم المستقّلة ترغب ال في منافسة اإلعالم التقليدي فحسب، بل في تجاوزه أيضًا، من دون أن تتوانى عن معالجة 

المواضيع األكثر جرأًة وإلحاحًا.
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لبنان ٢٠٢٠ وثقافة القمع وتطويع اإلعالم وحّرية التعبير
  

السنوات  خالل  تدريجي  بشكل  واإلعالم  التعبير  حّرية  تراجعت  أن  فبعد  لبنان.  في  الساحة  على  القمع  ثقافة  غلبت 
غرار  على  اليوم  لبنان  فبات  والمضمون،  بالتنفيذ  مختلفة  انتهاكات  عبر  الثقافة  هذه  لتعّزز   ٢٠٢٠ سنة  جاءت  الماضية، 
ميليشيات  عبر  أو  المختلفة،  األمنية  أجهزتها  عبر  استبدادها  فيه  السلطة  تمارس  حيث  والبوليسية،  المستبّدة  الدول 
عشرات  محاكمة  عن  فضًال  والمبهمة،  الفضفاضة  التشهير  قوانين  استخدام  خالل  من  أو  سياسّييها،  أو  أحزابها، 
قدرتها  عدم  بسبب  تخّبط  من  السلطة  تلك  تعيشه  لما  انعكاس  هي  الثقافة  هذه  عسكرية.  محاكم  أمام  المتظاهرين 
على إيجاد حلول لألزمات المالية، واالقتصادية، والسياسية، وال سّيما بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب/أغسطس 

وعجز السلطة القضائية عن محاسبة الجناة، لُتضاف ثقافة اإلهمال والفساد وتبادل التهم إلى سجّل هذه السلطة. 

الجمهورية ميشال عون وغيره من  رئيس  الحالية أكدت مرات عّدة، وعلى لسان  اللبنانية  السلطات  أن  الرغم من  وعلى 
الدولية  واالتفاقية  اللبناني،  الدستور  في  المكفول  التعبير  حّرية  حق  احترام  على  واألمنيين،  الرسميين  المسؤولين 
أن ما  إال  لبنان وهو شريك فيه،  الذي وّقع عليه  االنسان  العالمي لحقوق  المدنية والسياسية، وفي اإلعالن  للحقوق 

يحصل على أرض الواقع مختلف كليًا. 
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لحّرية  الثاني  العالمي  المؤتمر  عن  الصادر  الوزاري  لالجتماع  الختامي  البيان  توقيع  عن  اللبنانية  الدولة  امتنعت  فرسميًا، 
اإلعالم   ، بحجة "التحّفظ على بعض العبارات التي تتعارض مع القوانين اللبنانية"، وتحديدًا تلك المداِفعة عن حق مثلّيي 
بتفعيل  قامت  كذلك  المثلية".  "رهاب  من  تعاني  كحكومة  فيها  فظهرت  اإلعالم،  إلى  والوصول  التعبير  بحّرية  الجنس 
ترخيص  على  الحصول  والمراسلين  الصحافيين  على  يفرض  والذي  السورية،  الوصاية  أيام  إلى  يعود  قديم   بإجراء  العمل 
المواطنين في  بالتصوير وإجراء مقابالت صحافية مع  اللبناني للسماح لهم  الجيش  التوجيه في  ُمسبق من ِقبل مديرية 

وقت تشهد البالد تحّركات شعبية يومية على أراضيها.  

المتظاهرين  بحّق  المبّرر  غير  والعنف  الُمفرطة  القّوة  استخدام  تجّسد في  الدولية  المواثيق  كل  من  األكبر  التنّصل  لكّن 
وبحّق المصّورين والصحافّيين والمراسلين، إذ تعّددت أساليب عناصر مكافحة الشغب والجيش اللبناني باالعتداء عليهم 
بالضرب، وتكسير معّداتهم الصحافية وهواتفهم، واستهدافهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسّيل للدموع، خالل 
من  يحدث  ما  نقل  من  اإلعالمي  الجسم  منع  بهدف  الشعبية،  الثورة  وتحّركات  اعتصامات  وتغطيتهم  مشاركتهم 
تجاوزات بحّق المتظاهرين. كل تلك التعّديات حصلت من دون أي محاسبة حقيقية لمناصري األحزاب، أو العناصر األمنية 
التي اعتدت على الطواقم الصحافية والمتظاهرين، والتي ُيفترض بها أن تحمي هؤالء، إال أن عددًا من تلك االنتهاكات 

كان يحصل أمام أعين عناصر القوى األمنية. 

المانحة، ما يضع المسؤولية  الداخلي والجيش يحصالن على دعم مالي من الدول  وال يخفى على أحد أن قوى األمن 
األكبر على الجهات والدول المانحة، التي يجب أن تلعب دورًا في الضغط على قادة القوى األمنية أو المسؤولين عنهم، 
لفرض شروط جديدة للحصول على دعم وتمويل، وتحديدًا في ظل حالة االفالت من العقاب وعدم المحاسبة. وعلى 
وتعزيز  المحاسبة  أبرزها  عّدة،  بخطوات  الشروع  عبر  التعبير  لحرية  احترامها  الدولي  المجتمع  أمام  ُتثبت  أن  القوى  تلك 

المساءلة كي يكون معيارًا للجهات المانحة  لترى مدى احترام لبنان اللتزاماته الدولية. 

للمضايقات  اإلعالميين  لتعّرض  إضافيًا  سببًا  أصبح  الذي  لبنان  في  اإلعالمي  المشهد  على  التسييس  ويطغى 
المراسلين  تصنيف  كان  حيث  الميدانية،  التغطية   أثناء  األخرى  األحزاب  مناصري  أو  المتظاهرين  ِقبل  من  واالعتداءات 
التي  أو  السلطة،  من  القريبة  اإلعالم  وسائل  لدى  يعملون  الذين  وبخاصٍة  فيها،  يعملون  التي  اإلعالم  وسائل  بحسب 
وتحريض  وتهديد  تخوين  ناهيك عن حمالت  االرض.  على  يتواجدون  للذين  معارضة  إعالميًا ألحزاب سياسية  منبرًا  تمّثل 
التواصل  مواقع  على  الصحافيين  من  عددًا  طالت  لبنانية،  سياسية  ألحزاب  مناِصرة  إلكترونية  جيوش  ِقبل  من  وشتم 

آرائهم.  االجتماعي بسبب 
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هذا الواقع ُيسّلط الضوء على أمرين أساسيين. أوًال، حاجة الصحافيين والمصّورين الفعلية إلى تدريبات على كيفية ضمان 
التدريب  على  يحصلوا  لم  الصحافيين  معظم  أن  إذ  الرقمي،  بأمنهم  يتعّلق  ما  في  وأيضًا  الجسدية،  وسالمتهم  أمنهم 
الجيوش  لمواجهة  االفتراضي  العالم  في  أو  األرض  على  التغطيات  خالل  ميدانيًا  كان  إن  أنفسهم  لحماية  الكافي 
التي تعنى  المدني وتحديدًا  المجتمع  التأكيد على ضرورة تمكين ودعم منظمات  السياسية. وثانيًا،  اإللكترونية لألحزاب 
بحماية حّرية التعبير ورصد االنتهاكات، وما تقّدمه تلك المنظمات من حمالت توعية إلشراك كافة شرائح المجتمع في 
حماية حّرية التعبير، كي تكون قوة ضاغطة إضافية للقيام بإصالحات قانونية تتعّلق تحديدًا بالمواد والقوانين التي تطال 

الحّرية.  تلك 

ينتقدها على  الحّريات ومالحقة كل من  إلى قمع  البالد  بها  تمّر  التي  األزمات  السلطة في ظّل عجزها عن حّل  ولجأت 
١٧ تشرين جزءًا كبيرًا من حاجز  التواصل اإلجتماعي، وخاصًة بعد أن كسرت ثورة  التقليدية أو عبر مواقع  وسائل اإلعالم 
الخوف، وتحديدًا المتمّثل في انتقاد شخصيات سياسية أو أمنية أو دينية نافذة. وكانت تدّخالت السياسيين واضحة في 
صحافيون،  األغلب  في  وهم  عليهم،  المّدعى  ُتدين  المطبوعات  أحكام  معظم  فمثًال  التعبير،  بحّرية  المتعّلقة  القضايا 
أرقام  تصاُعد  السنة،  هذه  ملفت  وبشكل  نلحظ  ثانية،  جهة  من  رسمية.  سياسية  شخصيات  وهم  المّدعين  أمام 
استدعاء  حالة   ٣٠ من  أكثر  لبنان  لُيسّجل  المختلفة،  األمنية  واألجهزة  التمييزية  العامة  النيابة  ِقبل  من  اإلستدعاءات 
السلطة  تخدم مسؤولي  مبهمة  مطاطية  وقوانين  بمواد  محمّية  مختلفة،  بتهم  والناشطين  الصحافيين  بحق  وتحقيق 
الذين  مالحقة  عن  والقضائية  األمنية  األجهزة  تتقاعس  وقت  في  المّدعية،  الجهة  العادة  في  هم  الذين  السياسية 

والناشطين.  الصحافيين  على  يعتدون 

مالحقة  الجنائية  المباحث  من  كالًّ  حزيران/يونيو  شهر  خالل  التمييزي  العام  النائب  بتكليف  المالحقات  هذه  وتعّززت 
ناشري تدوينات معاِرضة لرئيس الجمهورية، واألمن العام إجراء التحقيقات عن ناشري أخبار ارتفاع سعر الدوالر، فبات كل 
ضًا للمحاسبة، إن كان  اللبنانية معرَّ الليرة  من يريد أن ينتقد رئاسة الجمهورية أو االرتفاع الجنوني للدوالر في ظل انهيار 
من خالل الحبس االحتياطي لترهيبه بعد استدعائه، أو من خالل محاكمات مطّولة ُترهق الصحافيين وتشّد الخناق أكثر 

التعبير.  حّرية  على 

الفكرية"  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  "مكتب  صالحيات  تحديد  على  أّوًال  العمل  الضروري  من  لذلك، 
بعيدًا عن القضايا التي تتعّلق بحّرية التعبير، ومن جهة أخرى ضرورة تدريب المحامين والقضاة وحتى القوى األمنية على 
احتياطي،  احتجاز  من  القسرية  التدابير  من  والحّد  لألفراد،  التعبير  حّرية  احترام  لضمان  القضايا  تلك  مع  التعاطي  كيفية 
من  وغيرها  االحتجاز،  تهديد  تحت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  منشوراتهم  مسح  على  وإجبارهم  تعّهد،  وتوقيع 
الذاتية  الرقابة  إلى  الصحافي  أو  الناشط  يلجأ  لئّال  للمحاكمة،  الخضوع  قبل  األمنية  األجهزة  ِقبل  من  تّتخذ  التي  التدابير 

ليحمي نفسه من تكرار مثل تلك التجربة. 

انتهاكًا موّثقًا  لبنان الذي كان يتمّتع بنسبة ال بأس بها من الحّريات مقارنة بدول الجوار، سّجل هذا العام  أكثر من ١٩٠ 
اآلراء  قمع  وأجهزتها  السلطة  أولوية  أصبحت  إذ  والُمخرجين،  والكّتاب  والناشطين  والثقافي  اإلعالمي  الجسم  بحّق 
القادم ال يشي  أن  لنا  يؤكد  ما  متتالية،  أزمات  لبنان من  ما يشهده  للبالد، في ظل  إدارتها  النقدية لسوء  أو  المعاِرضة 

بواقع أفضل بل بمزيد من التكبيل والقيود. 
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نصف قرن من حكم آل األسد... ماذا بعد؟

آل األسد. ثالثون منها لألب وعشرون لإلبن. عمل نظام األسد خالل نصف  ٢٠٢٠ خمسين عامًا من حكم  أكملت سنة 
إلى  والفنية  والثقافية  العمالية  النقابية  المؤسسات  حّول  بيده.  السلطات  جميع  تركيز  على  العسكري  حكمه  من  قرن 
التغيير  أدواته األمنية لنسج عباءة  السياسية". استخدم لذلك  "الواجهة  العربي االشتراكي،  البعث  رديفة لحزب  اّتحادات 
عبر  المكتب  غرفة  من  ُيدار  بيتًا  األب  سنوات  خالل  سوريا  باتت  والدستورية.  القانونية  والتعديالت  واإلقالة  باالعتقال 
ثم   ١٩٧٦ عام  والنقابي  المدني  الحراك  اعتقاالت  ثم   ١٩٧٣ عام  الدستور  باعتقاالت  األسد  حافظ  عهد  افُتتَح  الهاتف. 
بطشه  ليتابع  ومضى  المدينة  األسد  حافظ  دّمر  حماة.  في   ١٩٨٢ عام  المسلمين"  "اإلخوان  مع  المسّلحة  المواجهة 

لبنان. وقمعه في 

مع بداية األلفية الثالثة مات األسد، وعاش األسد. ورث بشار األرض والشعب والسلطة وحّمامات الدم الكثيرة. بداياته 
دمشق"،  "ربيع  جماهيري،  تحّرك  وسياسي.  اقتصادي  انفتاح  محاوالت  ثم  دستورية  تعديالت  والده،  بدايات  تشبه 
فاعتقاالت وزيادة في تركيز السلطات السياسية والعسكرية بيده ويد المقّربين منه. أزهرت الثورة السورية برياح "الربيع 

العربي" في آذار/مارس ٢٠١١. فكان الرّد أكثر من المتوّقع، من شابه أباه ظلم.

ورث اإلبن طباع أبيه وسياسته فمارسها على نطاق واسع طيلة السنوات العشر األخيرة. إال أّن ضعفه وقّلة حيلته أدخال 
إيران وروسيا وتركيا إلى حلبة الصراع الدولي فوق األرض السورية. حصدت السنوات العشر أرواح مئات اآلالف وشّردت 
الليرة  الماليين وهدمت معظم مدن البالد وقراها. خالل العام الماضي انهار ما تبّقى من االقتصاد المحلي وسقطت 
والوباء  الفقر  بالتزامن مع  رادعًا.  يجد  لم  الذي  كورونا  وباء  ورافقه  البيوت  الفقر معظم  اجتاح  بئر عميقة.  السورية في 
األجهزة  قادة  النظام  غّير  األسد.  بيد  من سلطة  تبّقى  ما  تركيز  إعادة  على  الرئاسة  عملت مؤسسة  والتشريد  والحرب 
الشبل  لونا  نّصب  الجدد.  الحرب  بأمراء  مستعينًا  القديمة  االقتصادية  الواجهات  أبعد  الوالءات.  لحسم  جميعًا  األمنية 

مستشارة إعالمية أعادت توزيع اإلدارات اإلعالمية الحكومية على من تثق بهم.

هذه  منها.  واإليراني  الروسي  يعطيه  ما  فيحكم  الثاني  أما  سوريا،  كل  يحكم  كان  األول  أن  واألبن  األب  بين  الفارق 
ُيديرها بشار األسد بالشراكة مع حلفائه باتت سجنًا كبيرًا مشّدد الحراسة. يمنع ُحماة "الوطن" المغتربين  التي  المساحة 

السوريين من دخول بالدهم إال بعد دفع ١٠٠ دوالر أميركي كإتاوة. أما الخروج لمن بقي فيها فمعجزة نادرة الوقوع.
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وُتنبئ  في سوريا  والعسكري  السياسي  الواقع  تشرح مالمح   ٢٠٢٠ العام  خالل  والثقافية  اإلعالمية  االنتهاكات  خريطة 
العامة. تستمر سجونها باعتقال "ما  الحياة  إدارة األسد شّددت األجهزة األمنية قبضتها على  القادمة. تحت  بالتحّوالت 
ال يقّل عن ٣٥٣ مواطنًا صحفيًا بينهم سيدتان و٤ صحافيين أجانب"   . هذه الحصيلة هي حصاد السنوات العشر السابقة. 
وريف  درعا  مثل  المصالحات  مناطق  في  إعالميين  ناشطين  واغتيال  اعتقال  على  أيضًا  األمن  أجهزة  عملت   ٢٠٢٠ خالل 
النظام السوري وأجهزته األمنية. باتت سياسة "التطهير" هذه ُتستخدم  التعامل هذه ليست حكرًا على  دمشق. طريقة 

على نطاق واسع من ِقبل القوى العسكرية األخرى أيضًا.

القيود على حّرية اإلعالم والتعبير. إضافة  السورية نسخت طباع عدّوها "األسد"، إذ شّددت  القوى فوق األرض  باقي 
مناطق  في  الصحفي  العمل  أذونات  يعطي  إعالميًا  مكتبًا  الشام"  تحرير  "هيئة  أّسست  واالغتياالت  االعتقاالت  إلى 
ويريد  اإلعالم  يخاف  الكل  المكتب.  هذا  تأسيس  في  سّباقة  كانت  الذاتية  باإلدارة  متمّثلة  الكردية  القوى  سيطرتها. 

المتاحة. السبل  السيطرة عليه بكل 

الواحد  والحزب  الواحد  القائد  لبالد عاشت تحت سقف  القديمة  الصورة  إلى ذات   ٢٠٢٠ بنسخة  السورية  الخريطة  تعود 
مقال.  مقام  فلكّل  اليوم  أما  "للجميع"،  واحدًا  كان  هناك  القائد  بأن  سابقتها  عن  النسخة  هذه  تختلف  الواحد.  والرأي 
ويظهر  اُألسر  يزور  رئاسية.  حياة  يمارس  بات  الذي  الجوالني  تمجيد  عليهم  يتوّجب  الشام"  تحرير  "هيئة  مناطق  مواطنو 
المحّرر  البطل  تمجيد  عليهم  يتوّجب  اإلبن  األسد  مواطنو  "كول".  كقائد  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  على 
وزوجته صاحبة القلب الطيب والنوايا السياسية المجهولة. أما مواطنو اإلدارة الذاتية فالواقع عندهم أكثر تعقيدًا، مرة 

ضّد األسد وأخرى نتفاوض معه ثم نعود لعداوته.

بعيدًا عن الصورة المختلطة للمشهد السوري المعّقد أصًال، ينتظرنا خالل العام ٢٠٢١ موعد جديد مع "انتخابات" الرئاسة 
السورية. لم يقّرر بشار األسد بعد إذا ما كان يريد الترّشح أم ال! فهل ستتابع البالد رحلتها كمزرعة آلل األسد؟ أم يحمل 
العام الجديد معجزات من نوع ما؟ هل يفاجئنا الحاكم الحقيقي لسوريا، فالديمير بوتين، بقرارات جريئة؟ أم تتابع الحرب 

أعمالها فتزيد الفقراء فقرًا وُتثري أمراء السالح فوق ثرائهم؟

أبوابها  ُتغلق  بالدًا  إيجابية. ستبقى سوريا  بتغييرات جذرية  ُينبئ  والعسكرية  السياسية  السورية  الحياة  أفق  ال شيء في 
المعتقالت  البطيء في  الموت  توّقف  يعني  ٢٠٢٠ ال  العام  القتل خالل  انخفاض معّدالت  خارجها.  َمن فيها وَمن  على 
الحرب"،  إلى قبور أوالدها، "شهداء  البالد  بانهيارها عائالت  السورية  الليرة  الخبز. جّرت  والموت جوعًا في طوابير رغيف 

على اختالف راياتهم التي يزّينون بها تلك القبور.
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الفيروس حاضر في انتهاك الحّريات اإلعالمية في األردن مباشرة أو بالوكالة

16- https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/30-01-2020/8292

يقول المثل "ضربتان في الرأس موجعتان". إّال أن الضربة التي لحقت بضربة فيروس "كورونا" لم تكن واحدة على الساحة 
األردنية خالل العام ٢٠٢٠، بل جاءت على شكل صفعات متتالية بوجه الحّريات اإلعالمية والثقافية، وتسّببت في ترّنحها 

أكثر من مرة منذرة بإمكان السقوط إلى قعر الهاوية، ألن الرقص على حافة تلك الهاوية طال... وطال كثيرًا.

صحيح أن االعتداءات الجسدية المباشرة كانت محدودة، وانحصرت في ثمانية، إال أن حاالت االحتجاز والتوقيف والمثول 
أمام القضاء، ودخول محكمة أمن الدولة على خط بعضها، على خلفية قضايا نشر، عرفت ذروتها وبلغت ٢٤ حالة. وكان 
والتضييق  والتنّمر  التهّجم  لقضايا  وكانت  مرة.  من  أكثر  والتضامن  لالحتجاج  والناشطين  للصحافيين  مالذًا  الشارع 
إنهاء الخدمات والتوقيف عن العمل ألسباب متنوعة وبلغت ٧٠  الواجهة حاالت  أيضًا، فيما برزت إلى  والتخوين حصتها 
حالة، مضافًا إليها إغالق قناة شهرًا    وتغريم صحيفة بمبلغ خيالي قارب ١٥٠ ألف دينار، وال ننسى طبعًا قرار الحكومة 
حظيت  فيما  "كورونا"،  فيروس  بسبب  التجّول  مْنع  إجراءات  ضمن  من  آذار/مارس  في  الورقية  الصحف  إصدار  تعليق 
مؤسستان إعالميتان تابعتان للحكومة فقط بحصرية الحصول على المعلومات والتصريحات الرسمية المتعّلقة بتطّورات 

الفيروس، الذي كان له حضوره في عالم االنتهاكات، سواء بشكل مباشر أو بالوكالة... األمنية والقضائية.

حتى  أو  شافية  أجوبة  لها  تجد  لم  والتي  القديمة،   - الجديدة  األسئلة  من  جملة  الواجهة  إلى  تبرز  انتهاك،  كل  ومع 
مسّوغات مقنعة ولو بالحّد األدنى.

المّدعين  تغريدة، وسّلط  حتى  أو  مقال  بسبب  وتوقيفهم  الصحافيين  محاكمة  الدولة في  أمن  يد محكمة  أطلق  فمن 
األمنية  للعناصر  العنان  وأرخى  وترهيبهم،  معهم  والتحقيق  الستدعائهم  عليهم  والمحافظات  العاصمة  في  العاّمين 
عليهم  واالعتداء  مخفورين،  البوليسية، وسوقهم  األفالم  في  كما  الشوارع  وفي  سياراتهم  من  كالمجرمين  لتوقيفهم 

النابي؟ بالكراسي، وتوجيه اإلهانات لهم والكالم  بالضرب، وتكبيلهم وربطهم 

السلطات  مفاصل  كل  على  األخطبوطية  ويمّد سطوته  واحد  الـ"من"  هذا  أن  هو  كلها  التساؤالت  تلك  على  والجواب 
المعنية بالساحة اإلعالمية لترهيبها وتطويعها. وما دام القرار بالسماح بانفالش هذه السياسة الترهيبية المّتبعة ساريًا، 
إيجابي  تغيير  أي  ُيرتجى في  والمحاسبة، فال شيء  والمراقبة  األمور  المسار وضبط  لتصحيح  جّدي  أي عمل  وبعيدًا عن 
مرتقب، ال بل إن التمادي في التدابير الجزرية ُينذر باألسوأ. وال شك في أن أي سلطة ال تزال تخاف من الكلمة في عصر 
فهل  باستدامتها...  مهّددة  متعجرفة  متحّجرة  سلطة  هي  الكوني  واالنفتاح  اإللكتروني  االجتماعي  والتواصل  اإلنترنت 

بذلك؟ لنفسها  المعنية  األردنية  السلطات  ترتضي 
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الجائرة  قراراتها  تطبيق  في  االسترسال  على  اآلن،  حتى  مصّرة  السلطات  تلك  أن  يبدو  المحسوسة،  الدالئل  وفي 
والمستبّدة، والتي تأتي غالبًا في غير زمانها ومكانها، من دون أي اعتبار لمستقبل الحّريات ككل وليس فقط اإلعالمية 
العام   من  األول  الشهر  بدأت  وأنها  سّيما  ال  حولها،  السواد  سيّتسع  والتي  العالم،  أمام  األردن  لصورة  أو  والثقافية، 
بتوقيف قناة عن البث شهرًا، وأنهت أسبوعه األخير بتوقيف صحافي أسبوعًا، وختمته في آخر يوم بالقبض على أعضاء 
في  والتحرك  واإلعالم  العام  الرأي  اهتمام  من  واسعًا  حّيزًا  أخذت  النقابة  إغالق  قضية  كانت  أن  بعد  المعلمين،  نقابة 
الشارع، إال أن المّدعي العام الذي قّرر اإلغالق قضى بعده بحظر النشر في القضية وأوقف ثالثة صحافّيين لمخالفتهم 

القرار.  

طبعًا  ومعها  الصحافّيين،  مالحقة  في  الدولة  أمن  محكمة  يد  إطالق  عن  تتراجع  لن  عينها  السلطات  أن  كذلك  ويبدو 
قّرر  األردن  في  اإلعالمي  الجسم  أن  انتهاك،  بعد  انتهاكًا  يتأكد،  المقابل،  وفي  األمنية.  والقوى  العامون  المّدعون 
في  أسبوعًا  حّداد  جمال  الصحافي  الدولة  أمن  محكمة  توقيف  رافقت  التي  االعتصامات   وما  الخوف،  حاجز  مواجهة 
التابع لها على خلفية مقال يسأل فيه "هل وصل مطعوم فايزر سرًا ويتم تطعيمه لكبار المسؤولين في  سجن "ماركا" 
وكذلك  والناشطين،  الصحافّيين  ِقبل  من  خذت  اتُّ التي  التصعيدية  والخطوات  الشعب؟"،  عن  وماذا  األردنية؟  الحكومة 
التي تّم التلويح بها ومن ضمنها مقاطعة أخبار ونشاط الحكومة، وصوًال إلى "العتمة اإللكترونية" التي قّرر تنفيذها أكثر 
هذه  تغيير  أمل  على  االحتماالت...  كل  على  ومفتوحة  قاسية  ستكون  المواجهة  بأن  ُتنذر  إلكترونيًا،  موقعًا  ثمانين  من 
كل  عن  رغمًا  والتعبير...  الرأي  حرية  عالم  في  لألردن  "مشرقة"  صورة  من  تبّقى  ما  على  حفاظًا  برّمتها،  السياسة 

"الفيروسات".
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كورونا سبب إضافي لتضييق الخناق على حّرية التعبير في فلسطين
 

السلطة  إعالن  بعد  خصوصًا  كورونا،  فيروس  تداعيات  من  فلسطين  في  الصحافيون  وال  التعبير  حّرية  تسلم  لم 
الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة "حماس" في قطاع غزة حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس. لكن حالة الطوارئ 
هذه أصبحت سببًا إضافيًا لتقويض حّرية التعبير ومالحقة الصحافيين، وتحديدًا عندما يتم انتقاد "السلطتين" أو اإلجراءات 
بحق  اإلسرائيلية  االعتداءات  تراجع  رغم  وعلى  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  الفيروس  لمكافحة  بها  تقومان  التي 
اإلغالق  بعد  الشلل  حالة  بسبب  الثالث  المناطق  في  السلمية  المسيرات  خالل  الفلسطينيين  والمصّورين  الصحافيين 
مالحقة  في  االستمرار  من  اإلسرائيلية  القوات  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  الفيروس،  لمكافحة  المفروضة  التدابير  نتيجة 
الصحافيين واعتقالهم وَدْهم المؤسسات الثقافية، ليكون عامًا لتراجع الحّريات وزيادة التضييقات على الفضاء اإلعالمي 

والثقافي في فلسطين.

طوارئ أكثر وحّريات أقّل في الضفة الغربية 

بعد  إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في بداية شهر آذار/مارس ٢٠٢٠، لمواجهة تداعيات تفشي 
كورونا، والتي تّم تمديدها عشر مرات، ما أثار عاصفة من التساؤالت حول مدى دستوريتها واألساس القانوني لها، حيث 
نّص القانون األساسي الفلسطيني المعّدل لسنة ٢٠٠٣، على إمكانية إعالن حالة الطوارئ لمدة ٣٠ يومًا بمرسوم رئاسي، 
ويجوز تمديدها ثالثين يومًا أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي (وهو ما لم يحصل في حينه لتعّطل المجلس 
الطوارئ لتقويض  المستمر إلعالن حالة  التجديد  الصحافيين والناشطين من استخدام هذا  ازدادت مخاوف  التشريعي)، 

حّرية التعبير وكّم األفواه.

للحكومة  الثابت  "الموقف  بـ  اشتية  محمد  رئيسها  لسان  على  جاءت  التي  الفلسطينية  الحكومة  تطمينات  رغم  وعلى 
من  حصل  ما  أن  إال  الطوارئ"،  حالة  ظل  في  عليها  التعّدي  عدم  وضمان  الحّريات  وصون  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع 
انتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل العام ٢٠٢٠، ينفي هذه التطمينات والتأكيدات، إذ ُسّجل ١٤ انتهاكًا بحق 
وتطبيقه  بصياغته  قامت  الذي  اإللكترونية،  الجرائم  قانون  إلى  استنادًا  كيدية  بتهم  تحقيق  أو  اعتقال  بين  الصحافيين 
الذي شّكلت حالة  االعتقال  له، حيث كان مسّوغ  المؤسسات اإلعالمية والحقوقية  رغم رفض  التنفيذية على  السلطة 
الطوارئ مظّلة له. وترّكزت التهم مثًال على ذّم السلطات، وإثارة النعرات الطائفية، والتشهير والقدح وغيرها، عند انتقاد 

السلطة أو أجهزتها األمنية أو ما تقوم به من خطوات اعتبرها البعض غير مجدية لمواجهة تفّشي الفيروس.

في  الطوارئ  حالة  كمَثل الستغالل   ، وجعفر صدقة   رامي سمارة  الرسمية  "وفا"  وكالة  في  ين  الصحافيَّ قضية  وبرزت 
الطوارئ  بحالة  االلتزام  "عدم  بحجة  راتبيهما  وحجز  تحقيق  لجنة  إلى  تحويلهما  تّم  إذ  التعبير،  حّرية  لقمع  البالد 
إدارة  وأن  فايسبوك،  على  على صفحتيهما  منشوراتهما  حول  كانت  إليهما  ُوّجهت  التي  األسئلة  أن  علمًا  والتعليمات"، 

الوكالة "غير راضية" عن تلك المنشورات.

بآرائهم ونشاطهم،  المثّقفين والكّتاب ألسباب لها عالقة  الثقافي من تضييقات وتنّمر على بعض  الفضاء  كذلك، عانى 
عدم  فيه  انتقد  مقال  بسبب  ملحم   عدنان  الكاتب  لألكاديمي  إنذارًا  نابلس  في  النجاح  جامعة  توجيه  حّد  إلى  وصلت 

ُبعد. اإللكتروني عن  للتعليم  الفلسطيني  التعليم  جهوزية قطاع 

ولكن  الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافيين  على  المستوطنين،  بمشاركة  اإلسرائيلية،  القوات  اعتداء  مسلسل  واستمر 
عدد  وتراجع  كورونا،  مكافحة  إجراءات  ضمن  ُفرض  الذي  اإلغالق  حالة  بسبب  السابقة،  السنوات  من  أخّف  بوتيرة 
المسيرات األسبوعية السلمية في مختلف المناطق في الضفة الغربية، إّال أن ذلك لم يمنع من استهداف الصحافيين 
المسّيل  والغاز  الصوتية  والقنابل  بالمّطاط  المغّلف  والمعدني  الحّي  بالرصاص  ومتعّمد  مباشر  بشكل  والمصّورين 
المبّرح وتكسير معّداتهم واحتجازهم ميدانيًا لساعات طويلة، في محاولة  بالضرب  االعتداء عليهم  إلى  إضافة  للدموع، 

لمنعهم من نقل ما يتعّرض له المتظاهرون العّزل في المسيرات السلمية.

وترافقت تلك االعتداءات مع توقيفات تّم تحويل معظمها إلى االعتقال اإلداري، أي من دون تهم أو محاكمة، والتي 
يتّم تمديدها أحيانًا من ِقبل المحاكم العسكرية اإلسرائيلية كل ثالثة أو ستة أشهر.
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انتقاد حكومة "حماس" في غزة... ممنوع!

الساحة اإلعالمية والثقافية في قطاع  االنتهاكات على  انخفاض ملحوظ في عدد  انتشار فيروس "كورونا" في  ساهم 
العودة  مسيرات  توّقفت  إذ  سواء،  حّد  على  "حماس"  أمن  وأجهزة  اإلسرائيلية  القوات  ِقبل  من   ،٢٠٢٠ العام  في  غزة 
اإلسرائيليين،  الجنود  ِقبل  والمصّورين من  الصحافيين  على  اعتداءات جسيمة  تشهد  كانت  والتي  الحدود  على  السلمية 
أثناء  الصحافيين  من  عدد  على  الجنود  ِقبل  من  العام  هذا  خالل  نار  إطالق  عمليات  تسجيل  من  يمنع  لم  ذلك  لكن 

القطاع. الحدود شرقي  تغطيتهم لفعاليات مدنية سلمية على 

واستمرت حكومة "حماس" في سياسة تكميم األفواه في القطاع، والتي طالت كل من يبادر إلى انتقاد الحكومة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي أو االحتجاج على األوضاع المعيشية، حيث أنها تخشى من المطالبات االجتماعية للمواطنين 
ولذلك  السياسي،  التغيير واإلصالح  إلى  المطالبات  يرتفع سقف  أن  أكثر  تخشاه  ما  أن  إال  القطاع،  بإصالح حقيقي في 
استخدمت أجهزة األمن التابعة لها تهمًا مثل "إساءة استخدام التكنولوجيا ونشر وترويج الشائعات على مواقع التواصل 
االجتماعي"، وتحديدًا في ظل حالة الطوارئ المفروضة من الحكومة، كحّجة العتقال الصحافيين ومالحقتهم والتضييق 
عليهم عبر االستدعاء والتحقيق مع العشرات منهم حول اّدعاءات بوجود تحضيرات وتحركات للقيام بتظاهرات لالحتجاج 
ونقل  "ترديد  بتهمة  يومًا   ٢٧ اعُتقل  الذي  أبو شرخ  الله  عبد  الكاتب  حّد مطالبتها  إلى  المعيشية، وصلت  األوضاع  على 

شائعات" على خلفية منشورات له على "فايسبوك" بضرورة "توجيه قلمه لإليجابيات بعيدًا من االنتقاد"!

مالحقة الصحافيين وَدْهم المؤسسات الثقافية في أراضي الـ٤٨

عدد  بارز  بشكل  انخفض  إذ  الـ٤٨،  أراضي  في  اإلعالمية  الحّريات  واقع  على  كورونا  فيروس  تفّشي  أزمة  انعكست 
االنتهاكات بحّق الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين، الذين كانوا يتعّرضون الستهداف واعتداء مباشر من ِقبل الشرطة 
القدس والمسجد األقصى، بسبب  السلمية وتحديدًا داخل مدينة  المسيرات والتظاهرات  التي كانت تقمع  اإلسرائيلية، 
السلطات  يمنع  لم  ذلك  لكن  الفيروس.  انتشار  من  للحّد  مرة  من  أكثر  صحيًا  وحْجرًا  قيودًا  اإلسرائيلية  الحكومة  فرض 
كبير  الفيروس بشكل  انتشار  رغم  العرب، فعلى  المواطنين  بحّق  التمييزية واإلقصائية  اإلسرائيلية من مواصلة سياستها 
في المجتمع العربي وتسجيل أرقام إصابات عالية جدًا، وإقبال المجتمع العربي عمومًا أكثر على استقاء المعلومات حول 
كانت  العرب  حول  القنوات  إليها هذه  تتطّرق  التي  المواضيع  من  لكن حصصهم  العبرية،  اإلعالم  الموضوع من وسائل 
ضئيلة جدًا   ، وتكاد ال تقترب من الـ٢٪ على الرغم من أن القانون في إسرائيل ُيلزمها بتخصيص ٨٪ من البّث للمواطنين 

العرب.

العام  بداية  منذ  كافة  العروض  توّقف  بعد  كامل  إسرائيل من شلل  المنتشرة في  العربية  الثقافية  المؤسسات  وعانت 
شّح  ظل  في  وخاصًة  القطاع،  هذا  في  العاملين  بين  حاّدة  ومالية  اقتصادية  أزمة  خلق  ما  الجائحة،  بسبب   ،٢٠٢٠
م لها مقارنة بالمؤسسات الثقافية اإلسرائيلية. لكن أخطار أزمة كورونا لم تمنع  الشرطة  المساعدات الحكومية التي ُتقدَّ
اإلسرائيلية من دهم المؤسسات الثقافية  الفلسطينية بذريعة "انتهاك السيادة اإلسرائيلية" (تلّقي الدعم من السلطة 
الفلسطينية)، والتي كانت التهمة األبرز خالل هذا العام، ومالحقة الصحافيين الذين ُيغّطون نشاطات تلك المؤسسات 

بتهمة "تهديد أمن اسرائيل". واحتجازهم والتحقيق معهم 

في  اإلعالمي  الجسم  ُتصيب  كانت  التي  الميدانية  االنتهاكات  تراجع  في  ساهمت  كورونا  جائحة  أن  من  الرغم  على 
الضفة  في  "السلطتين"  أو  إسرائيل  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  الفيروس،  انتشار  فرضها  التي  اإلغالق  حالة  بسبب  فلسطين، 
ذريعة  الطوارئ  وقانون  الفيروس  مكافحة  آلية  استخدام  خالل  من  الصحافيين  قمع  مواصلة  من  غزة  وقطاع  الغربية 

لذلك.
20- https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/24-04-2020/8504
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معضلة الثقافة في خضّم كوفيد-١٩

لبنان،  األخرى في  الثقافية  المبادرات  ُتنّظمه مؤسسة سمير قصير، شأنه شأن معظم  الذي  بيروت  ربيع  واجه مهرجان 
نصيبه من التحّديات منذ جرعة التفاؤل األولية التي وّلدتها ثورة ١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٩. فقبل تفّشي وباء كورونا، 
البالد.  الثقافي في  القطاع  بثقله على  ُيلقي  بدأ  اقتصادي وسياسي شائك  يحاول شّق طريقه وسط وضع  لبنان  كان 
إزاء التوترات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المتزايدة التي بلغت أوجها بحلول نهاية ٢٠١٩، شهدت البالد على إلغاء 
النشاطات الثقافية التي كانت نابضًة بالحياة، أو تأجيلها، أو تعليقها ألجل غير مسّمى. ومع وصول شهر حزيران/يونيو – 
موعدنا السنوي مع مهرجان ربيع بيروت – كان وباء كوفيد-١٩ يعيث خرابًا بالقطاع الثقافي. فتأّثر هذا األخير تأّثرًا بالغًا 

بقرار إقفال األماكن الثقافية واإلغالق التام للبالد، مّما ألحق به أذًى فادحًا. 

استدامة،  أكثر  مقاربة  اعتماد  في  التفكير  قصير  سمير  لمؤسسة  األرض  على  المهرجان  أنشطة  تعليق  أتاح  ذلك،  مع 
وتصّور خارطة طريق سياسية للثقافة في لبنان. في هذا اإلطار، بدءًا من حزيران/يونيو ٢٠٢٠، نسجت المؤسسة شراكًة 
صنع  طريقة  في  النظر  إعادة  حول  يتمحور  تجريبي  مشروع  إطالق  لتسهيل  ناومان  فريدريش  مؤسسة  مع  جديدًة 

لبنان.  الثقافية في  السياسات 

من المتوّقع أن ُيثمر ذلك، بشكل أساسي، عن إنشاء فريق بحث أو مركز للسياسات ضمن مؤسسة سمير قصير، يكون 
متخّصصًا في إعداد سياسات ثقافية كاملة متكاملة والمناصرة من أجل تطبيقها من ِقبل السلطات المختّصة. وسيعمل 
إلى صياغة  باإلضافة  العامة،  بالسياسات  السياسات، وأوراق متعّلقة  المركز، بشكل مستمر، على إصدار مواجز عن  هذا 
تحويل  المشروع، فسيكون  لهذا  الشامل  الهدف  أما  المنشورات.  لكّل هذه  والترويج  الحكومية،  المقترحات  على  ردود 

لبنان.  إلى ميزة تفاضلّية اقتصادية واجتماعية مستدامة في  الثقافة 

في  المساهمة  إلى  قصير  مؤسسة سمير  في  الثقافي  القسم  يسعى  سياساتي،  بعد  ذي  مشروع  على  العمل  بفضل 
االكتفاء  عن  عوضًا  المدني،  المجتمع  من  أخرى  مجموعات  جانب  إلى  لبنان،  مستقبل  تشكيل  إلعادة  الجارية  العملية 

اليدين.  بالوقوف مكتوف 

 ٤ انفجار  على  أسابيع  بضعة  بعد  تنظيمه  تقّرر  وقد  اإللكترونية،  الشبكة  إلى  بيروت  ربيع  مهرجان  انتقل   ،٢٠٢٠ عام 
 ٢٥ أمسيَتي  في  بيروت  مع  تضامن  رسالة  المباشر  االفتراضي  المهرجان  هذا  فحمل  بيروت.  في  آب/أغسطس 
آب/أغسطس و١ أيلول/سبتمبر، وتّم بّثه عبر صفحة المهرجان على فايسبوك. حملت الدورة الثانية عشرة من المهرجان 

عنوان "في حب بيروت" كتحّية حّب خاصة للعاصمة المنكوبة. 

شارك في مهرجان ربيع بيروت فّنانون عالميون دأبوا على المشاركة فيه منذ تأسيسه في ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٩. ومن هؤالء 
وجدي معّوض، مورفن ماكبيث، كايتي غراندي، سيرين قنون، فضًال عن موسيقيين وعازفين مثل كنان العظمة، رامي 
باكر   - بريدجمان  راقصين من فرقة  المهرجان  رعيدي وألكسندرا دارييسكو. كما استضاف  خليفة، بشار مار خليفة، مارك 
متحّمسين  وكانوا  كبير،  بتعاطف  الدعوة  العالميون  الفّنانون  هؤالء  لّبى  إنترفايس.  وفرقة  المتحدة)  (الواليات  للرقص 

لنقل رسالة أمل إلى لبنان. 
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التبعات والمساءلة ٤ آب/أغسطس: 

21- https://www.skeyesmedia.org/ar/Media-Recovery-Fund

٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠ تاريٌخ سيبقى، إلى األبد، محفورًا في 
المأساوي. في  االنفجار  أهوال هذا  إنسان عاش  كّل  قلب 
يحاولون  اللبنانيون  كان  وبينما  االنفجار،  تلت  التي  األيام 
غياب  تفاقم  والنفسية،  الجسدية  بعضهم  جراح  لملمة 
الدولة وانعدام كفاءتها، مّما بعث برسالٍة قوية مفادها أّن 
الذي كان سائدًا في  النموذج  إلى  أن يعود  لبنان ال يمكن 
مرحلة ما قبل ٤ آب/أغسطس. ومع أّن هذا الوضع ينطبق، 
ينطبق  فهو  الدولة،  مؤسسات  على  األول،  المقام  في 
اإلعالم  وسائل  عبرها  تتعامل  التي  الطريقة  على  أيضًا 

والمنظمات غير الحكومية مع دورها في المجتمع.  

كان لمركز الدفاع عن الحّريات اإلعالمية والثقافية (سكايز) 
المحليين  شركائه  من  بدعم  قصير،  سمير  مؤسسة  في 
في  للمساهمة  األرض  على  فورّي  فعل  رّد  والدوليين، 
أسس  على  بنائه  وإعادة  لبنان  في  اإلعالم  قطاع  تعافي 
المؤسسة  أطلقت  ذلك،  تحقيق  إلى  سعيًا  متانة.  أكثر 
مبادرة دعم اإلعالم   بعد مضّي أيام قليلة على االنفجار، 
ال لمساعدة الصحافيين المكروبين فحسب، بل للمساهمة 
للمساءلة  قابلية  وأكثر  أقوى  إعالمي  قطاع  تطوير  في 
التي  الجوهرية  التغييرات  تحقيق  إلى  يؤدي  أن  يمكن  أيضًا، 
يحتاج إليها لبنان. من شأن هذه التطورات أن ُتتيح لوسائل 
على  أفضل  بشكل  النفوذ  أصحاب  مساءلة  اإلعالم 
على  قدراتها  وتطوير  المناسبة،  األسئلة  وطرح  تقاعسهم، 

المواطنين.  احتياجات  وتلبية  التقّصي، 

في بادئ األمر، ترّدد الصحافيون، حتى األكثر تضّررًا بينهم، 
أكثر  أولويات  هناك  أّن  معتقدين  المساعدة،  طلب  في 
دعم  مبادرة  فكانت  للمنكوبين.  الهائل  العدد  بين  إلحاحًا 
بقبول  وإقناعهم  معهم  التواصل  إلى  بادر  من  اإلعالم 
الدعم  توفير  إلى  فعمدت  يستحقونها.  التي  المساعدة 
والدعم  واالجتماعي)  النفسي  ذلك  في  (بما  الطبي 
الصحفية  المقّرات  ترميم  ذلك  تال  فورًا.  االقتصادي 
سمح  مما  المتلفة،  المعّدات  واستبدال  المتضّررة 
جديد.  باندفاع  وزّودهم  عملهم  باستئناف  للصحافيين 
سمير  مؤسسة  إيمان  على  برّمتها  المبادرة  هذه  ارتكزت 
فتحاول  األرواح.  ُتنقذ  الحّرة  الصحافة  بأّن  الراسخ  قصير 
الصحافيون  يشعر  أن  على  حرصها  خالل  من  المؤسسة، 
تكريس  اإلعالم،  دعم  مبادرة  توّفره  الذي  الدعم  بحجم 
جرائمهم  على  السلطة  أصحاب  لمساءلة  تقّبًال  أكثر  مشهد 

وسوء إدارتهم للشأن العام. 

مساندة  اإلعالم  دعم  مبادرة  أّمنت   ،٢٠٢٠ عام  نهاية  مع 
لـ٤٢ صحافيًا ومؤسسة إعالمية. مباشرة 
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أّن خياره هذا له مبّرراته. مع ذلك،  النسيان، وال ريب في  ٢٠٢٠ من ذاكرته وإدراجه طّي  الناس من اختار حذف عام  من 
حرّي بنا أن نتذّكر الدروس التي حفل بها هذا العام، خاصًة بالنسبة إلينا كمؤسسة سمير قصير، في مجاالت تتعّلق بحّرية 
الصحافة، والخطاب البّناء، والمساءلة، وأهمية التغطية المهنية واألخبار المنقولة بذكاء. إذا كانت هناك أي جدوى على 
اإلطالق من شعار "رؤية ٢٠٢٠" الذي يبدو لنا اآلن تافهًا ومثيرًا للسخرية، فهي دوره الجديد كرسالة تذكير متواضعة بأّن 

إعداد رؤية مثالية ال يخدم أي هدف إن سادت الظلمات وصمتت األصوات الحّرة.  

٣٣



+961 1 499 012 / +961 1 499 013

www.samirkassirfoundation.org
www.skeyesmedia.org

مؤسسة سمير قصير - أذار ٢٠٢١

C، الطابق السادس مجمع ريفرسايد - المبنى 
شارع شارل حلو، سن الفيل

المتن - لبنان

©


