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معارضة مهلهلة 
ومعركة غير ناضجة

من حق أي شعب أن يعارض 
سياسات حكومته وليس لنا 
أن نعترض على ذلك فأهل 

مكة أدرى بشعابها لكن يحق 
لنا ان نقيّم ما يحدث وان 

نقدم رأيا حتليليا فيما نرى 
ونسمع.

وبعد هذه املقدمة ننتقل 
ملا يجري في سورية 

اجلريحة، فمن الواضح أن 
الرهان الدولي على سقوط 

سورية يصطدم بقوة 
النظام السوري وعدم 
إميان الشعب السوري 

بأجمعه بأطروحات 
وأساليب املعارضة وها 
هي املنظمات والهيئات 

الدولية تتراجع الوحدة تلو 
األخرى وتبدل مواقفها من 
تشجيع ما سمي باملعارضة 

السورية إلى تشجيع 
على احلوار، فالدعوة الى 
وقف تسليح املعارضني 

ثم التصريح بعدم القدرة 
على إثبات استعمال النظام 
السوري ألسلحة كيمياوية 
بعد ان تصاعدت اتهاماتهم 

له بذلك.
ويترافق ذلك مع 

استقاالت املعارضة 
وخالفاتها بسبب تهافت 

أقطابها على اقتناص 
املناصب واملراكز العليا 
مما اقنع عامة الشعب 

السوري واملراقبني 
الدوليني بأن املسألة ال 

تعدو كونها التسابق في 
احلصول على املراكز 

والوجاهة من غير برنامج 
إصالح حقيقي.

فاملعارضة السورية غير 
متجانسة التوجهات 

مختلفة التشكيل 
متعارضة األهداف مما 

يصدق معه وصفها 
مبعارضة مهلهلة غير 
جادة وذات مصلحة 

شخصية وهي برغم ذلك 
فقد أنيطت بها تفجير 

ومسؤولية قيادة معركة 
غير ناضجة من قبل قوى 

ساءها أن جتد سورية 
بعدا إقليميا ملناوئي 

إسرائيل.
قد ال يكون النظام 

السوري دميوقراطيا لكن 
ما قامت به املعارضة من 

قتل وتهدمي وذبح على 
أيد أناس من احلاقدين مت 
جتنيدهم في ظل شعارات 
إسالمية لتقوم مبعركة لم 

تقتصر على النظام احلاكم 
بل طالت الناس العزل 
واألبرياء اقنع املجتمع 

الدولي بعدم جدوى 
استمرار احلرب إلسقاط 

النظام السوري لكنه 
يبحث عن طريقة للخروج 

من هذه املعضلة.
على املعارضة ان تبادر 

الى إصالح وضعها بتبني 
دعوة صادقة للحوار 

لالتفاق على ليس فقط 
إنهاء القتال بل حتى شكل 
املرحلة القادمة وأال يكون 

السبب الطائفي هو احملرك 
األساسي ورمبا الوحيد.

طبعا، لن تكون املهمة 
سهلة مع أناس توغلوا 

في سفك الدماء وتلطخت 
ايديهم بدماء األبرياء 

لكن األزمة وكما بدأت 
من اخلارج عليها أن 

تنتهي من اخلارج عبر 
سحب الدول التي قامت 
بالتحريض على الثورة 

لتأييدها للمعارضة 
وتشجيعها على حوار 

ميوقراطي صادق 
ومخلص مع احلكومة 
وهناك من الدول من 
يوافق على لعب دور 
الوسيط، فقط ارفعوا 

أيديكم عن سورية.

باليراع

نايف شرار
ميثل النهوض بحرية الصحافة 

باململكة املغربية أولوية تستند الى 
الدستور اجلديد )2011( الذي أكد 

على أن حرية الصحافة مضمونة، 
وهو ما ترجمه البرنامج احلكومي 

الذي نص على العمل من أجل 
إعالم دميوقراطي وحر ومسؤول 

ومبدع باعتبار أن التقدم في 
اإلصالحات مرتبط بتعزيز أسس 
صحافة حرة ومسؤولة، حيث أكد 

الفصل 25 من الدستور املغربي 
على أن حرية الفكر والرأي 

والتعبير مكفولة بكل أشكالها، 
حرية اإلبداع والنشر والعرض 

في مجاالت األدب والفن والبحث 
العلمي والتقني مضمونة. 

وقد التزمت احلكومة املغربية في 
هذا اإلطار باعتماد مجموعة من 

اإلجراءات تتمثل في: 
٭ تطوير قانون الصحافة 

والنشر على أساس من احلرية 
واملسؤولية. 

٭ إحداث آليات للتنظيم الذاتي 
للمهنة وعلى رأسها املجلس 

الوطني للصحافة. 
٭ االستمرار في حتديث القطاع 
الصحافي من خالل تطوير نظام 

الدعم للصحافة املكتوبة وفق عقد 
برنامج متقدم وتوسيع انتشارها. 
٭ العمل على النهوض باألوضاع 

املهنية االجتماعية للصحافيني 
العاملني في هذا القطاع. 

٭ الرفع من أداء الشركات العامة 
لإلعالم السمعي والبصري من 

خالل مقاربة جديدة تنسجم مع 
الدستور اجلديد. 

٭ اعتماد مقاربة جديدة تعتمد 
على املشاركة الفعلية مع مختلف 

املهتمني في القطاع. 
واملتتبع للشأن اإلعالمي باملغرب 

بإمكانه مالحظة مجموعة 
املؤشرات التي تعتمدها منظمات 

غير حكومية وطنية ودولية 
معنية بحرية الصحافة ومن هذه 

املؤشرات ما يلي: 
٭ التزام املغرب بإلغاء العقوبات 

السالبة للحرية من قانون 
الصحافة في األمم املتحدة. 

٭  إطالق عملية إصالح اإلطار 
القانوني واعتماد مدونة حديثة 

للصحافة والنشر. 
٭ حرية تأسيس املواقع 

اإللكترونية اإلخبارية. 
٭ عدم تسجيل إغالق أي موقع 

صحافي إلكتروني أو منع الدخول 
له. 

٭ إطالق حوار وطني مهني 
إلعداد كتاب أبيض للنهوض 

بالصحافة اإللكترونية. 
٭ تعميق التشاور حول السبل 
الكفيلة بإحداث مجلس وطني 

للصحافة كإطار للتنظيم الذاتي 
ملهنة الصحافة. 

٭ إعداد مشروع إطار قانوني 
حلرية الصحافة اإللكترونية. 
٭ إعداد مشروع عقد برنامج 

للصحافة املكتوبة )2013 - 2017(. 
٭ إطالق مشروع إحداث مرصد 
وطني لتحسني صورة املرأة في 

اإلعالم. 
٭ اعتماد جائزة وطنية للمساواة 

والكرامة في مجال الصحافة. 
٭ االنفتاح على املنظمات الوطنية 

والدولية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان. 

٭ النهوض بدور املجلس الوطني 
حلقوق اإلنسان في مجال 

الصحافة. 
٭ إحداث جلنة التحكيم لتسوية 

نزاعات العمل بني الصحافيني 
ومؤسساتهم اإلعالمية. 

٭ وضع قضايا النهوض 
بالصحافة ضمن مشروع إصالح 

العدالة. 

٭ تراجع نسبي في عدد قضايا 
الصحافيني املعروضة على 

القضاء. 
٭ إعداد مشروع قانون شامل 

حول احلصول على املعلومة. 
٭ وضع آلية مشتركة حلماية 
الصحافيني والتزام احلكومة 

بالتحقيق في أي انتهاك مفترض 
حلرية الصحافة. 

٭ احترام احلق في تأسيس 
اجلمعيات واحترام حق اإلضراب 

بالنسبة إلى الصحافيني. 
٭ االلتزام باحترام استقاللية 

وسائل اإلعالم. 
٭ إطالق حوار مهني لتنظيم قطاع 

اإلعالن في الصحافة املكتوبة. 
٭ حرية طبع وتوزيع الصحف. 

٭ تعزيز كفاءة النساء الصحافيات. 
٭ عدم تسجيل أي حالة سجن 

للصحافيني. 
٭ إحداث آلية الحترام أخالقيات 

املهنة في اإلعالم السمعي 
والبصري العام واخلاص عبر جلنة 

مبشاركة ممثلي املجتمع. 
٭ توسيع حضور الصحافة 
األجنبية والوكاالت الدولية. 

٭ تنامي توزيع املطبوعات األجنبية 
باملغرب. 

٭ تقوية التعددية السياسية في 
اإلعالم السمعي والبصري العام 

واخلاص. 
٭ تكريس شفافية انتشار 

الصحف عبر مكتب التدقيق في 
توزيع الصحف. 

٭ التزام املغرب بتعزيز حرية 
الصحافة أمام مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة. 

٭ عدم وضع أي حالة منع أو 
مصادرة لصحيفة مغربية. 

٭ عدم تسجيل أي عقوبة تخص 
قطاع البث في حق اإلذاعات 

اخلاصة. 

حرية الصحافة 
في العالم العربي 
»اململكة املغربية 
منوذجاً«

مجرد رأي

اهلل يستر من االتفاقية األمنية املرتقبة، فإذا كان 
أعضاء اللجنة اخلارجية في مجلس األمة يقولون »إنها 
مقلقة وغير مريحة وحتوي مثالب قانونية..إلخ« فماذا 

ميكن أن تقول عنها القوى والشخصيات السياسية 
خارج إطار احلكومة واملجلس؟ السيما أن تاريخ 

مثل هذه املشاريع األمنية غير مشرف وطاملا أثارت 
اعتراضات من الشارع الكويتي الذي أرغم احلكومات 

السابقة على االعتذار كونها تخالف الدستور الكويتي، 
وتشكل اختراقا للسيادة الوطنية داخل أراضيها. 

وكان يفترض اآلن أن يطرح نص االتفاقية على املأل 
اإلعالمي مثلما نشر مشروع قانون اإلعالم املوحد. 

فاالتفاقية األمنية أخطر بكثير ألنها تتعلق بتدخل 
خارجي مهما كان هذا »اخلارجي« شقيقا وعزيزا 

وودودا، ولنا في العراق الشقيق عظة وموعظة في 2 
أغسطس 1990. صحيح أن األوضاع اإلقليمية مثيرة 
لقلق األنظمة السياسية اخلليجية، لكن ال ينبغي أن 
تكون مبررا إللغاء اإلرادة الشعبية ورأي األمة في 

قانون سيكون مسلطا على حريتها داخل وطنها من 
التدخل اخلارجي. ولذلك نطالب اجلهات املعنية ومنها 
أعضاء اللجنة اخلارجية إياها بنشر نصها الستقراء 

الرأي العام واالستفادة من تعليقات السياسيني 
والقانونيني، فإن التستر عليها حتى اآلن يثير الريبة 

والقلق أكثر. كما نأمل أال تكون هناك بنود أو ملحقات 
سرية، فالشفافية مطلوبة وملحة وليست محل اختيار 

أحد.

في هذه القطعة من األرض عندما ترفع صوتك داعيا 
حلرية من فيها ومطالبا بإصالح أوضاعها السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، يتم وصفك من قبل 
اآلخرين املستعبدين باخلائن وناكر اجلميل والساعي 
إلى زعزعة االستقرار، وما إلى ذلك، وعندما تصمت 
وتخنع مصفقا كاألبله لكل مفسد وقامع من السلطة 

تصبح بنظرهم وطنيا بامتياز مع مرتبة الشرف، 
ولست هنا بصدد التشدق بالوطنية وإبراز حبي 

وانتمائي، وهذه الهراءات، فأنا أؤمن بأن الوطن هو 
كوكب األرض وروحي حتلق في سماء هذا العالم، ولم 
أخضع يوما ملا وجدت عليه آبائي أو لتلك التقسيمات 

البشرية املصطنعة واملسماة دوال وجمهوريات 
وممالك، لكن اندهاشي من كمية املشاعر واألفكار 
واملفاهيم السلبية املتشربة للعبودية والتي تغلف 

أرواح وأجساد وعقول الناس هنا حدتني لتفكيك هذا 
األمر.

قال لي أحدهم: احمد اهلل على هذا اخلير والعز الذي 
تنعم به، فأنت لوال اهلل ثم السلطة ملا كنت متلك شيئا، 
وملا نعمت باألمن واالستقرار والشبع، فقلت له: حلم 

كتفي يا عزيزي من خيرات ومقدرات هذا الكوكب 
الذي خلقه اهلل تعالى وهو الرزاق، وعندما أحصل على 
شيء فهو نصيبي من النفط القابع حتت هذه القطعة 

من األرض وليس من جيب أحد، وشبعي وأمني 
واستقراري يجب اال متنعني من احلديث مبا أرغب، 

فاهلل خلقنا أحرارا حتى في مسألة اإلميان به من عدمه 
وهو خالقنا والكون بجاللته وعظيم قدره، فكيف 

تسمح لنفسك بأن تطبق فمك أمام انتهاكهم لإلنسانية 
وقمعهم للحريات ملجرد حصولك على اللقمة املزعومة 

منهم؟! أعلم أنك مبرمج على ذلك من قبلهم منذ 
صغرك، فهم يعززون في عقلك ونفسك هذا املبدأ من 

خالل وسائل عدة ولنأخذ على سبيل املثال اإلعالم، 
عندما تشاهد الفقر والقتل والدمار والتشرد في إحدى 

النشرات اإلخبارية املوجهة خصوصا لك وأنت تأكل 
وجبة الغداء التي استهلكت مكوناتها دخلك الشهري 
مع أسرتك، وسيارتك الفارهة املقسطة مركونة أمام 

باب منزلك املقسط، وبطاقتك البنكية حتوي عدة 
دنانير من مليونك املسروق، وأوالدك يتلقون التعليم 

والرعاية الصحية باملجان املزعوم، وتعمل في مكان 
أشبه باملقبرة التي حتوي املوتى األحياء، حينها 

سينتابك شعور بالطمأنينة اللحظية، وستتحول هذه 
املادة املؤملة التي تشاهدها إلى وسيلة ترفيه بالنسبة 

لك، اجلثث تبدو كما قطع اللحم املطبوخ أمامك، 
والدماء كما الشراب البارد، وسمات الفقر والتشرد 

ترفع من نشوتك في غناك املظهري واستقرارك 
الهش، فأنت مجرد إنسان ال طعم لك وال لون وال 

رائحة، مجرد آلة تسير في طرقات مرسومة وتعمل 
في أطر محددة، مجرد عبد يراهن عليه من قبلهم، 
روحك مسجونة وملكة تفكيرك منتزعة، وقابليتك 

للتطوير والتجديد معطلة، وجسدك مكبل باألصفاد 
املادية، لقد قتلوا فيك اإلنسان مع سبق اإلصرار 
والترصد، كل ذلك مت برغبتك أنت، أنت فقط وال 

غيرك أيها العبد اخلاضع للسادة. 

a.alsalleh@yahoo.com

tareq.86@windowslive.com
@tareqalfreah

عبدالهادي الصالح

طارق محمد الفريح

ملاذا التكتم 
على االتفاقية األمنية؟!

اخلنوع ألجل العيش
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s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي 

قانون اإلعالم املوحد ال يعنيني 
بشيء، فما يجب علي قوله سأقوله 

بأي وسيلة، وبأي زمان ومكان، 
ولن مينعني إال عقيدتي ووطنيتي 

وأخالقي، املشكلة ليست بنصوص 
القانون، املشكلة مبفهوم اإلعالم 

عندنا، فثقافتنا عن االعالم انه 
وسيلة تسلية، وفى اجتاه واحد، 

يصب بفكر املواطن، دون ردة 
فعل، فيسجلوا أهدافا في مرمى 

املواطن، وكل كرات املواطن»أوت« 
ما اإلعالم؟ وملاذا أنشئ؟ وهل هو 
وسيلة أم غاية؟ ومن هم املعنيون 

باإلعالم؟ وما عناصره؟
كل هذه األسئلة طرحتها على 

بعض املجالس ملعرفة آرائهم، كانت 
اإلجابات متفاوتة، اتفقوا على ان 

اإلعالم هو توصيل»مادة«إخبارية، 
معلوماتية بوسائل مختلفة، لكن 
لم يوضحوا ِمن َمن؟ أو إلى من؟ 

وهنا »مربط الفرس« فحني تتنقل 
من صحيفة ورقية إلى أخرى 

جتد نفس األخبار احمللية والعاملية 
وبنفس النصوص، ألن املنبع نفس 

وكاالت األنباء، حتى الصفحات 
االجتماعية تتشابه ألن شخصيات 
املجتمع البارزة هم من يفرضون 
أنفسهم، كذلك اإلعالنات التجارية 
نفس الصورة واملضمون في كل 

الصحف، إن اختالف الصحف 
بعضها عن بعض هو مقاالت كتّابها 

املتنوعة، وهذا ما مييزها، فغالبية 
محتوى الصحيفة الورقية من 

أخبار تصل إلى القارئ من اإلذاعة 
والتلفزيون والهاتف النقال قبل 

طباعة الصحيفة، إن التقدم العلمي 
والطفرة التكنولوجية، ابتكرت 
وسائل جديدة لتوصيل »املادة 
اإلعالمية« لكن لكل منها زبائن

عناصر اإلعالم هي:
1 -  املرسل: )جهات متعددة 

ومتغيرة( مؤسسات الدولة، وكاالت 
األنباء العاملية.. الخ.

2 -  املادة اإلعالمية: )مواد متعددة 
ومتغيرة(أخبار، علوم، فن، رياضة 

وتعليمات إرشادية.. الخ.
3 - املستقبل أو املتلقي: )جهة 
واحدة( سكان الدولة من قراء 

ومستمعني ومشاهدين
4 - الوسائل اإلعالمية: )وسائل 

متعددة(صحف، إذاعة وتلفزيون، 
الكمبيوتر واملوبايل.

5 - الهدف: توصيل املعلومات من.. 
وإلى.

مما سبق جند أن العنصر األهم، 
واألكثر، والدائم هو )3( املواطن 
الذي حترص كل وسائل اإلعالم 

على الفوز به لتفرغ موادها 
اإلعالمية في دماغه، فهل أخذ رأيه 

في هذا القانون؟
ظهر اإلعالم في حياة الشعوب 
ولقب بالسلطة الرابعة، ليكون 

وسيلة تواصل بني املواطنني 
واملسؤولني، لينقل أراء، وهموم 

املواطنني واقتراحاتهم حلل 
مشاكلهم إلى القيادات العليا 

التي يصعب عليها االلتقاء بكل 
املواطنني، فيكون اإلعالم هو 

الواسطة املشروعة بني الطرفني، 
إن مشكلتنا في الكويت ليست 
في تشريع قانون كل نصوصه 

تبدأ بكلمة »يعاقب« إن ما يحتاجه 
املواطن الكويتي من جميع وسائل 

اإلعالم هو تخصيص برنامج 
أو صفحة لتلقي اقتراحات 

وشكاوى وهموم املواطنني، 
واألهم أن تخصص احلكومة في 
كل مؤسساتها من يرد ويوضح، 

واألكثر أهمية أال يتقاعس املسؤول 
عن الرد، وتفرض عقوبة عليه 
مثلما تفرض عقوبة على غيره 

من الصحافيني، ان التواصل 
بني اجلميع سيكشف أمورا 

كثيرة ويساعد على حل كثير 
من األزمات، ويجعل من اإلعالم 

ووسائل التواصل االجتماعي 
وسيلة خير ومنفعة بدال من 

التشكي من األوضاع الراهنة، 
وحتميل احلكومة نتائج تقاعس 
بعض املوظفني، نتمنى أن يكون 

لإلعالم حواس خمس تنقل 
للمسؤولني ما يحدث في الوطن 

وما يحدث للمواطنني. 

املشكلة ليست 
في قانون اإلعالم 
املوحد

ملن يهمه األمر


