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المسيس وإعادة هيكلته
تحرير اإلعالم
َّ
منال املعمرية
�إ َّن ما جرى يف �أوروب��ا من ف�صل للدين عن ال�سيا�سة ،كان ب�سبب تعدُّ دية الطوائف وا�ﻷ ع��راق الب�شرية التي تعي�ش فيها ،وب�سبب االقتتال الذي كان يح�صل فيما بني هذه اجلماعات
انطالقا من التع�صب الديني �أو الطائفي �أو املذهبي .ويف �سبيل احلفاظ على املجتمعات ،قامت هذه الدول بف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،ونتيجة لذلك ظهرت م�صطلحات كثرية من
قبيل :حرية الأديان ،وحرية الر�أي والتعبري ،وحرية الفكر ...وغريها ،واعترب هذا مبثابة انت�صار على التع�صب الديني الذي كاد �أن يق�ضي على جمتمعات ب�أكملها .ويف درا�سة ُن�شرت يف
جملة «التفاهم» ،حتت عنوان «ال�سيا�سة وا�ﻹ عالم و�أثرهما يف الرتويج ل�صراعات ا�ﻷ ديان» ،يقدم الباحث �أحمد �إبراهيم �أحمد ر�ؤية �إنرثوبولوجية لواقع الإعالم يف الوطن العربي ،ودوره
الرئي�سي يف ت�أجيج التع�صب وال�صراع الديني ،وذلك من خالل عدد من املباحث املتنوعة.

وي�صف ج��ان ج��اك رو���س��و ا�ﻹ ن�����س��ان بـ«املفرت�س الطيب» ال��ذي
���ص��ار عنيفا ب��ال��ت��دري��ج ب�سبب ت���أث�ير املجتمع امل��ج��ايف ملقا�صد
ا�ﻷ ديان ال�سماوية وغاياتها ال�سامية ،والذي يخلق االختالفات
العقدية التي ت�صبح �أر�ضية للأحقاد والعداءات واحلروب التي
تغلف خط�أً �أو ت��واط���ؤًا بو�شاح من قد�سية ال��دي��ن ،وي�سمونها
جتنيا «احلروب الدينية» كاحلرب التي تدور رحاها اليوم بني
�إ�سرائيل وال��ع��رب وال��ت��ي -ال �شك -ترجع �أ�سبابها احلقيقية
ل��ل��ن��زاع��ات ال�سيا�سية �أك�ث�ر مم��ا ت��ع��ود ل��ل��خ�لاف��ات العقائدية
بني اليهودية وا�ﻹ �سالم� .أو تلك احل��روب الأ�صولية الفظيعة
التي عرفتها �أوروب��ا الغربية يف القرون ال�سابقة ،والتي دامت
ل��ع��دة ق���رون ب�ين �أت��ب��اع الأدي����ان وامل��ذاه��ب امل�سيحية املختلفة
من كاثوليكية وبرو�ستانتية و�أرثوذك�سية ،والتي انتقلت �إىل
ع�صرنا ه��ذا على ي��د نف�س ا�ﻷ ���ص��ول��ي��ة امل�سيحية ال��ت��ي ول��دت
يف ال��والي��ات املتحدة ،وظلت ت�ترع��رع فيها حتى �أو�صلت �أح��د
رجالها ا�ﻷ كرث ت�شددا �إىل �سدة ال�سلطة وهو جورج بو�ش ،الذي
�سعى �إىل تنفيذ �أك�ثر �أطروحات الإجنيليني تع�صبا باحتالل
العراق و�أفغان�ستان؛ تعبيدا للطريق �أمام احلرب الأخرية التي
ت�شهد عودة امل�سيح ،كما يعتقدون!
فالواقع �أن �أ�سباب هذه ال�صراعات واحلروب هي �أطما ٌع ب�شرية
و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية� ،صنعها ال�سيا�سيون با�سم
لبا�س
الثورة والأيديولوجيا واملذهب والوالء املطلق ،و�ألب�سوها َ
الدين ليعتا�شوا عليها وليك�سبوا با�سمها ود �ضعاف النفو�س
والعقول التي ت�ستجيب �إىل ح��د اعتقادها ب���أن الت�ضحية يف
�سبيل ذلك �إمنا هي �أم ٌر جليل.
ويف عاملنا العربي ،والعراق ب�صفة خا�صة �-إذ يتناولها الكاتب
ك��ن��م��وذج يف درا���س��ت��ه -ال���ذي ت��ت��ق��اذف��ه ال��ي��وم ا�ﻷ م�����واج العاتية
م��ن الطائفية وامل��ذه��ب��ي��ة ،ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ت��دخ�لات وا�ﻷ ط��م��اع
اخلارجية ب�شكل �أ�سا�سي ،ف���إن ثمة فكرا ووعيا زائ��ف��ا ،ي�سعى
لن�شره ا�ﻹ عالم امل�س َّي�س ب�شتى و�سائله ،وكيف ال يكون الإعالم
م�س َّي�سا والدولة متثل اليد العليا فيه؟!
«�أعطني �إعالميا بال �ضمري� ،أعطك �شعبا بال وعي» (املقولة
جلوزيف جوبلز ،وزير ا�ﻹ ع�لام ا�ﻷ مل��اين الذي كان وزير �إعالم
هتلر)

إ� َّن �إ�صالح وحترير قطاع ا�ﻹ ع�لام العام من �سيطرة الدولة،
مطلب �أ�صيل �إذا ما �أُريد حدوث �أي تطور للإعالم يف العراق،
ال���ذي ك�شف ع��ن ا���س��ت��م��رار ت�سيي�س وا���س��ت��غ�لال ه���ذا ا�ﻹ ع�ل�ام
من جانب احلكومة واحل��زب احل��اك��م ،والتعامل معه ك�ساحة
لت�ضليل ال���ر�أي ال��ع��ام و�أداة لت�صفية احل�سابات م��ع اخل�صوم
ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ،يف ح�ين ك���ان ف��ي��ه ا�ﻹ ع��ل�ام اخل��ا���ص ال�����ص��اع��د يف
ال��ع��راق ه��و ال��ف��ائ��ز احلقيقي ،فقد لعبت ال�صحافة اخلا�صة
اجل��دي��دة دورا مهما يف تغطيات متنوعة ،والت�صدي النقدي
للق�ضايا العامة ،كما �أن القنوات الف�ضائية اخلا�صة متيزت
مبوادها احليوية والتعددية يف الر�ؤى والتناول.
ويف العامل العربي الذي تعاين �أكرث ا�ﻷ نظمة ال�سيا�سية فيه،
ب�صفة عامة ومزمنة ،من االفتقار �إىل ال�شرعية ال�سيا�سية،
�أو �ضعف ت��ل��ك ال�شرعية بفعل الإخ��ف��اق��ات املتتالية مل�شاريع
التحديث وب��رام��ج التنمية ،وال��ع��ج��ز ع��ن م��واج��ه��ة ال�ضغوط
اخلارجية ،كان -وال يزال -احتكار ال�سلطة ال�سيا�سية لو�سائل
ا�ﻹ ع�ل�ام وف��ر���ض هيمنتها الكاملة على الو�سائط الإعالمية
امل��خ��ت��ل��ف��ة� ،أداة رئ��ي�����س��ي��ة يف ال�ت�روي���ج ل��ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ر���س��م��ي��ة
وم��ه��اج��م��ة اخل�����ص��وم ال�سيا�سيني وت�����ش��وي��ه ���ص��ورت��ه��م ،وتعبئة
وتوجيه الر�أي العام وح�شده يف خدمة �أهداف القاب�ضني على
ال�سلطة يف هذا البلد �أو ذاك.
ويف ه��ذه ال��درا���س��ة ،ي��ه��دف الكاتب �إىل ال��وق��وف على و�ضعية
ا�ﻹ ع�لام املرئي وامل�سموع ،والنظر يف فر�ص إ�ع��ادة هيكلة هذا
ال��ق��ط��اع ب��اجت��اه ت��ع��زي��ز ح��ري��ة ال��ب��ث وتفكيك اح��ت��ك��ار ال��دول��ة
لهذا املجال وا�ستغالله يف �إث��ارة النزعات الطائفية والفئوية
والع�شائرية التي من �ش�أنها �أن تفتك باملجتمع وتدمره ب�شكل
كامل.
مبادرات يف �سبيل حترير الإعالم من �سلطة الدولة:
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د امل����ب����ادرات ،ت�ب�رز وث��ي��ق��ة «اال���س��ت��ق�لال ال��ث��اين»
ال�����ص��ادرة ع��ن امل��ن��ت��دى امل���دين ا�ﻷ ول ،امل����وازي للقمة العربية
الرابعة املنعقدة بتون�س ،و�شارك فيه ممثلو  52منظمة يف ثالث
ع�شرة دولة عربية .حملت هذه الوثيقة مطالب لرفع الرقابة
عن جميع و�سائل ا�ﻹ ع�لام املقروء وامل�سموع واملرئي ،و�إط�لاق
حرية �إ�صدار ال�صحف ومتلك و�سائل الإع�لام وت��داول ون�شر

امل��ع��ل��وم��ات ،و�إل���زام امل�ؤ�س�سات الدينية ح��دود �سلطاتها وع��دم
ال�سماح لها مبمار�سة الرقابة على الن�شاط ال�سيا�سي والفكري
وا�ﻷ دبي والفني ،و�إ�صالح الت�شريعات العربية خا�صة تلك التي
تتعار�ض مع حريات الر�أي والتعبري وتداول املعلومات واحلق
يف املعرفة والعمل من �أج��ل �إنهاء �سيطرة الدولة على جميع
و�سائل ا�ﻹ عالم.
�أما بالن�سبة للمبادرات العربية �شبه الر�سمية ،فتربز مبادرة
الإ�سكندرية التي انطلقت عرب م�ؤمتر ق�ضايا ا�ﻹ �صالح العربي،
حتت رعاية احلكومة امل�صرية ،وقد �أك��دت وثيقة ا�ﻹ �سكندرية
ال�صادرة عن هذا امل�ؤمتر �أن الدميقراطية احلقيقية تقت�ضي
كفالة ح��ري��ات التعبري بجميع ���ص��وره��ا ،ويف مقدمتها حرية
ال�صحافة وو�سائل الإع�لام ال�سمعي والب�صري وا�ﻹ لكرتوين،
وط��ال��ب��ت ب��ت��ح��ري��ر ال�����ص��ح��اف��ة وو���س��ائ��ل ا�ﻹ ع��ل��ام ع��م��وم��ا من
ال��ت���أث�يرات والهيمنة احل��ك��وم��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��ق��وان�ين املنظمة
لإ�صدار ال�صحف و�إن�شاء حمطات البث ا�ﻹ ذاعي والتليفزيوين
مب��ا ي�����ض��م��ن اال���س��ت��ق�لال يف امل��ل��ك��ي��ة والإدارة ،وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف
التمويل ،وحتقيق قدرة ا�ﻹ عالميني على تنظيم �ش�ؤون املهنة
وممار�ستها دون تدخل ال�سلطة.
�ﻷ
ويكن القول �أي�ضا إ� َّن الدعوات الأوروبية وا مريكية للدفع
ُ
باجتاه جعل العامل العربي دميقراطيا ،قد مت الدمج بينها فيما
عُرف مب�شروع ال�شرق ا�ﻷ و�سط الكبري الذي طرحته الواليات
امل��ت��ح��دة ا�ﻷ م��ري��ك��ي��ة للنقا�ش م��ع جمموعة ال���دول ال�صناعية
الثماين ،وقد �أكد امل�شروع على �ضرورة حفز احلكومات باجتاه
ال�سماح لو�سائل ا�ﻹ عالم ب�أن تعمل بحرية ودون م�ضايقة ،كما
تبنى امل�شروع تقدمي الدعم للمنظمات غري احلكومية لتعمل
على تقييم دوري للجهود امل��ب��ذول��ة يف جم��ال حت��ري��ر و�سائل
ا�ﻹ ع�لام ،وتعزيز �إع��ادة هيكلة قطاع ا�ﻹ ع�لام ال�سمعي واملرئي
ب�صورة ت�ضمن ا�ستقاللية و�سائل البث ا�ﻹ ع�لام��ي وتنوعها،
مبا يُتيح لها �أن تعك�س دون قيود تنوع ا�ﻷ فكار وا�ﻵ راء ،وتلبي
خمتلف احتياجات وميول اجلمهور ،وت�ستجيب حلق املواطنني
يف امل��ع��رف��ة ،بعيدا ع��ن ال��ت��دخ�لات ال�سيا�سية والأيديولوجية
الدينية التي تخدم طرفا معينا على ح�ساب طرف �آخر.
manalalmaamari1@gmail.com

