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نص لسمٌر قصٌر لم ٌنشر بالعربٌة .الرقابة والرقابة الذاتٌة و 'ؼٌاب' السٌاسة عن الصحافة
كٌنٌث براون

قابلت سمٌر قصٌر للمرة األولى فً مؤتمر للصحافة نظمته مجلتناا  Mediterraneans،فاً مرساٌلٌا سانة  4991فكاان
بمثابة النسمة المنعشة فً المؤتمر .لن ٌنسى أحد من المشاركٌن عمله الذي نعٌد نشره هنا بالعربٌة وال مشاركته الفاعلة فاً
المناقشات كلها أو حتى أحادٌثه الجرٌئة مع إٌؽاا ساارنا الصاحافً ااسارائٌلً الاذي ٌعتبار العققاة باٌن إسارائٌ وفلسا ٌن
عققة حب وكراهٌة وهً وجهة نظر وصفها سامٌر قصاٌر' بالصادمة نوعاا ماا ' إذ قاا إن ' النظار إلاى المشاكلة مان وجهاة
النظر هذه من جهة الفلس ٌنٌٌن هو وهم بالكام ٌ .جب أن ٌكون هذا األمار واحاحا .ال ٌمكان أن ٌتوقاع ااسارائٌلٌون معالجاة
تحلٌلٌة نفسٌة من قب العرب .لدٌهم مٌ كبٌر للمجًء إلٌنا والقو ٌ:جب أن تحبونا '...شارك سمٌر فً ماؤتمر المتابعاة الاذي
أقٌم فً ااسكندرٌة بعد سنتٌن وكانت بحسب ما قا لً إنها المارة األولاى التاً ٌافور فٌهاا المدٌناة وكانات مشااركته باارفة
.كذلك التقٌنا للمرة األخٌرة فً بٌروت قب سنتٌن .كان فً صدد إنهاء كتابه عن المدٌنة .وبٌنما كان ٌصحبنً فً جولة فهمت
العا فاااااااااااااااااااااااااة العمٌقاااااااااااااااااااااااااة التاااااااااااااااااااااااااً كاااااااااااااااااااااااااان ٌكنهاااااااااااااااااااااااااا للمكاااااااااااااااااااااااااان.
نشأ كتاب 'الصحافً فً من قة المتوس 'الذي اقتبسنا منه هذا المقا بعد اجتماع ؼٌر اعتٌادي جمع بٌن صحافٌٌن ٌعملون فً
من قة المتوس لٌمنحوا أنفسهم وقتا للتفكٌر ولمناقشة التحدٌات األخققٌة والسٌاسٌة والشخصٌة التاً واجهوهاا فاً ممارساة
مهنتهم .وقد اجتمع  02صحافٌا فً مرسٌلٌا فً آذار (مارس ) 4993للعم على هذا المشؽ وهو أحد مشارٌع برنامج 'مٌد-
مٌدٌا 'التابع لقتحاد األوروبً .وتراوحت أعمار الصاحافٌٌن باٌن  02و 32سانة كماا أنهام أتاوا مان بلادان مختلفاة كاالجفائر
وبرٌ انٌا وقبرص وم صر وفرنسا وإسرائٌ ولبنان والمؽرب وفلس ٌن وأسبانٌا وتونس وتركٌاا ...ولكان لٌساوا هام مان نظام
االجتماع ب محررو ثقث مجقت نقدٌة هً :المجلة األدبٌة والثقافٌة  Mediterraneansفاً باارٌس والمجلاة الشاهرٌة
التحلٌلٌاااااااة ' السٌاساااااااة الدولٌاااااااة 'فاااااااً مصااااااار .
Cuatroفاااااااً برشااااااالونة والصاااااااحٌفة
Semanas
تواجه بلدان فً المن قة مشكقت تتمث فً الرقابة العلنٌة التً تفرحها الدولة أو االستٌقء على أعداد من الصحؾ تتحمن
مقاالت عدائٌاة ومصاادرتها أو إقفاا صاحؾ معارحاة .ولكان إحاافة إلاى الحاؽو المباشارة التاً تفرحاها الدولاة ٌختبار
الصحافٌون حؽو ا كثٌرة من نوع آخر إلى جانب محاوالت كثٌرة أخرى للتحكم بما ٌمكن بعه أم ال .فالوحع فً إسرائٌ
مثق ٌبدو متناقحا :فالصحافة بحد ذاتها حرة ونقدٌة بشك ملحوظ ؼٌر أن الرقابة العسكرٌة قوٌة للؽاٌة .وتختبار تركٌاا نوعاا
آخر من التناقض حٌث أن الحرٌة التً ال تبدو لها نهاٌاة تقابلهاا حاؽو قوٌاة للرقاباة الذاتٌاة خوفاا مان ثاأر الحافب العماالً
الكردستانً التؽ ٌة المحدودة لألكراد ومراقبة عسكرٌة قوٌة تعٌق مقاالت االستقصااء عان الموحاوع ذاتاه والخاوؾ مان
حؽو ات اقتصادٌة وسٌاسٌة سرٌة تحاد مان أناواع التحقٌاق األخارى .وهاذا أٌحاا هاو الوحاع الساائد فاً مصار حٌاث تملاك
الحكومة الصحؾ المهمة كلها بالرؼم من حرٌة التعبٌر الكبٌرة مما ٌعنً أن الرقابة الذاتٌة تمارس بشك واساع وتاؤثر فاً
التاااااااااااااااااااً تؽ ٌهاااااااااااااااااااا وفاااااااااااااااااااً ااااااااااااااااااارق معالجتهاااااااااااااااااااا .
اختٌاااااااااااااااااااار المواحاااااااااااااااااااٌع
وقد ٌكون رد الفع على الرقابة والرقابة الذاتٌة ٌكمن فً ت وٌر 'نظام شفري ' عبارة عن مجموعة من ااشاارات والمعاانً
التاااااااااااااً ٌحااااااااااااااو الصاااااااااااااحافً مااااااااااااان خقلهاااااااااااااا تجناااااااااااااب القواعاااااااااااااد وتااااااااااااادمٌرها .
الحاااااااااااامنٌة
كان الراح سمٌر قصٌر ٌستند إلى خبرته المفدوجة كصحافً ٌعم فً لبنان وفرنسا فً آن واحد حٌن اقترح أن هذا 'النظام
الشفري' ٌمكن أن ٌصبح فً النهاٌة كبٌرا لدرجة أنه سٌصوغ التعبٌر الصحافً وٌحاعؾ فحاو الصاحافٌٌن وروحهام علاى
حساب االحتراؾ .تختلؾ قواعد ما ٌمكن نشره أم ال باختقؾ األ ر الثقافٌة  .وعندما تتحو هذه القواعد إلاى حادود ٌفرحاها
الصحافً على نفسه تلقائٌا من المتوقع أن ٌكون القارئ على علام باذلك وٌاتمكن مان فهام ااشاارات كلهاا وقاراءة الساكوت
والحااذؾ اللااذٌن ٌشااكقن جاافءا ماان عملٌااة التواص ا .فالصااحافٌون ٌكتبااون بااٌن الس ا ور لقااراء ٌقاارأون بااٌن الس ا ور .
) محاااااااااااااااااااااااااارر مجلااااااااااااااااااااااااااة

Mediterraneans،

بااااااااااااااااااااااااااارٌس(

سممممممممممم

قصممممممممممم :
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النظمممممممممممنم ال مممممممممممف

نسممممممممممم ن الس نسمممممممممممة

عندما نتكلم عن الصحافة فً لبنان ال ٌمكن إال ان نتذكر أنها تخ ت أصعب المحن وأن رجاال ونساء تابعوا ممارساة مهماة
نق األخبار فً الظروؾ األكثر قسوة .ومع ذلك لٌس التقدٌر مجاملة وهو ٌأتً من الفمٌ المنفً منذ وقات وٌا أقا مناه
من القارئ ومن القاارئ المحتارؾ أي الماؤرل الاذي تمكان مان اختباار مادى أهمٌاة هاذا الساج مان األحاداث لكتاباة تاارٌخ
الحرب فً لبنان هذا السج التارٌخً ؼٌر المحبذ ألنه موثوق حتى فً تناقحاته التً تشك بحد ذاتها انعكاسات وفٌة لتعقٌد
الحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب المسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمر .
ولكن ما إن ٌقدم التقدٌر حتى ٌحٌن وقت الحد منه لٌس لتقلٌص جدارة أعحاء هذه المهنة ولكن ألن الصحافة ٌنقصها الدلٌ
وألنها وفً شك متناقض تستمر فً فترة السلم أصعب منها عندما تخ ت الحرب .على أي حا ٌكفً القاو إن الصاحافة
فااااً لبنااااان تماااار بأفمااااة تهااااددها إن لاااام ٌكاااان فااااً كٌانهااااا علااااى األقاااا فااااً تعااااددٌتها وبخاصااااة فااااً حرٌتهااااا .
تظهر األرقام وهً دالئ أفمة ؼٌر قابلة للجد خفحا فً عدد العناوٌن وتراجعا كبٌرا فً الوقت ذاته فً عاادات القاراءة
وشراء الصحؾ وهما عامقن ٌترجمان بتدنً عدد القراء بنسبة تفوق  32فً المئة .لهذا الخفض أساباب متعاددة أولهاا مان
دون شك هو خفض ال اقة الشرائٌة لدى أقسام كبٌرة من الشعب فً ظ أفمة اقتصاادٌة دائماة وظااهرة دولارة خرجات عان
السٌ رة ٌ.بلػ الٌوم ثمن صحٌفة ٌومٌة  4222لٌرة أي ما ٌوافي أق من  1فرنكات وهو سعر ال ٌوافي كلفة التصنٌع التً
تبلػ نحو  2فرنك  .ولكن هذا السعر ٌبقى مرتفعا فً بلد ٌحدد الدخ األدنى فٌه ب 422فرنك .ؼٌر أن تبرٌر األمر باألفمة ال
ٌكفً ألن تراجع عادات القراءة ال تقتصر علاى الفقاراء  .فاالكثٌر مان األشاخاص فاً األوساا المٌساورة حتاى ٌتبااهون بعادم
قراءة الصحؾ على األق السٌاسٌة منها  .ال بد إذا والحا هذه من البحث عن األسباب فً مكان آخار فاً منافساة المرئاً
والمساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااموع وكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره السٌاساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة .
أصبحت منافسة المرئً والمسموع دقٌقة فً ش ك خاص خق السنوات الخمس الماحٌة مع اجتٌاح الموجات من جانب نحو
 02مح ة تلففٌونٌة مما ٌمنح من دون شك لبنان كثافة ال مثٌ لهاا فاً أي مكاان آخار ماا عادا إٌ الٌاا ؼٌار المنتظماة ربماا
.وٌؤدي هذا االفدهار التلففٌونً الذي تدعمه برامج منوعة ومسلسقت أمٌركٌة أو مكسٌكٌة إلى تحوٌ ما ٌقارب ثقثة أرباع
الموافنات الدعائٌة لمصلحة مح تٌن أو ثقث ولكن على الخصوص إلى تحوٌ انتباه القراء المحتملاٌن وفاً النهاٌاة جٌا
كاماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان أهمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراء صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحٌفة .
أما بالنسبة إلى فوا التسٌس فٌمكن رؤٌة تأثٌره فً واقع أن أفمة الصحافة لم تمناع ظهاور م بوعاات جدٌادة ؼٌار سٌاساٌة
مث دلٌا التلففٌاون والتافٌٌن والصاحافة النساائٌة .وهاذا هاو التوجاه الاذي ٌعتماده محاررو الصاحؾ فاً بحاثهم عان القاراء .
على رؼم أن كره السٌاسة نتج أساسا من أوهام الحرب ؼٌر أن الصحافة بذاتها ساهمت أٌحا فً ذلك إذ لام تعارؾ أو لام
تست ع معالجة المشكقت الحقٌقٌة التاً تلات الحارب .وهناا ٌجاب األخاذ فاً االعتباار تراجاع االحتاراؾ إحاافة إلاى الثقافاة
المبااااااااااذو لتجنبهااااااااااا .
الرٌفٌااااااااااة التااااااااااً تسااااااااااتمر فااااااااااً التفشااااااااااً علااااااااااى رؼاااااااااام المجهااااااااااود الكبٌاااااااااار
ولكن لن ننسى أٌحا و أة الحؽو ات العائدة أوال إلى استبداد تشرٌع مهم .صحٌح أن الرقابة الرسمٌة ال ت بق جٌدا ولكن
إمكان إٌقاؾ صحٌفة موجاودة وقاد تام اللجاوء إلٌهاا مارتٌن خاق العاام المنصارم .ؼٌار أن الحاؽو ات األكثار قساوة لٌسات
رساامٌة با شاابه رساامٌة .وهااذا مااا ٌجعلهااا فاعلااة أكثاار بعااد .وهااً موجااودة فااً المعااانً الحاامنٌة التااً ٌجااب أن ٌكتفااً بهااا
الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحافٌون فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً مجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالت عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة .
وأولى المعانً الحمنٌة تتعلق بالنظام السوري  .لسنا فً صدد إعادة الكقم المتعلق باالحتق السوري وهو مص لح أرفحه
شخصٌا ولكننا نعلق على استحالة التكلم عن الدالئ الحسٌة للوجود السوري .ال ٌمكن إذا ذكر المشاركات المالٌة كتابة تلك
المشاركات التً ٌأخذها هذا االبن أو ذاك لمسؤو أعلى من مؤسسة ما .وٌستحٌ كذلك اابقغ عن عم أنظمة االستخبارات
فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً لبناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان أو حتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى وصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافه .
أما ثانً المعانً الحمنٌة فٌتعلق بالمافٌات التً تتكاثر على مفارق السل ة .وهنا أٌحا ٌستحٌ التكلم عن تقاسم األرباح الذي
ٌحص وهو أمر متص بالنق ة السابقة على أي حا .وفً الحالتٌن تبقى أساباب المعاانً الحامنٌة متعلقاة بمساائ الساقمة
الشخصٌة التً تلفت االنتباه .ولكان نجاد موحاوع معاان حامنٌة آخار ٌعافى مان جهتاه إلاى أساباب أقا جادارة بالمادح وهاو
الموحوع الذي ٌنتج عن سل ة الما .صحٌح أن هذا األمر ال ٌ بق فق على الصحافة ولكن القسم األكبر للجد العام مثق
الٌوم بسل ة الما  .لألسؾ لم ٌعد فً اامكان إحصاء عدد الصحافٌٌن ورجا السٌاسة والماوظفٌن فاً المراكاف العلٌاا الاذٌن

قبحاااااااااااااااااوا الماااااااااااااااااا مااااااااااااااااان بلٌاااااااااااااااااونٌر ٌكاااااااااااااااااون رئاااااااااااااااااٌس

مجلاااااااااااااااااس الاااااااااااااااااوفراء .

ونتٌجة لهذه العوام كلها لم تعد األمور تذكر بالكام نقق عن عنوان تقرٌار حادٌث لمنظماة 'محققاٌن باق حادود 'ٌ.مكنناا أن
نص إلى القو إن نظاما شفرٌا رأى النور  .وهو نظام ٌسمح بقو ك شًء وجع القراء ٌفهمون أقله أولئك الذٌن ٌأخذون
عناء فك الرموف  .وتظهر هنا نق ة الحعؾ فً هذا النظام إذ إن استعماله ٌؤدي إلى إحباا القاراء الاذٌن ال ٌملكاون اهتماماا
االهتمااااااااااااااااااااااااام .
مهنٌااااااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااااً السٌاسااااااااااااااااااااااااة وبالتااااااااااااااااااااااااالً ٌفقاااااااااااااااااااااااادون
ماان المؤكااد أن الصااحافة فااً جمٌااع أنحاااء العااالم تلجااأ إلااى رمااوف فااً الكتابااة والقااراءة علااى حااد سااواء .حتااى فااً البلاادان
الدٌموقرا ٌة ال ٌمكن اافصاح عن بعض المواحٌع إال ب رٌقاة ؼٌار مباشارة .ولكان المشاكلة فاً لبناان تكمان فاً حارورة
اللجوء إلى الرموف فً أي موحوع سٌاساً  .وٌبقاى أساوأ ماا فاً األمار أن هاذا النظاام ٌصابح فاً النهاٌاة راساخا لدرجاة أناه
ٌصااوغ التعبٌاار الصااحافً وروحااه وٌحااعؾ فحااو الصااحافٌٌن بساارعة كبٌاارة وٌااؤدي إلااى خسااارة التقنٌااات الصااحافٌة .
وهنا ٌمكن اللجوء إلى عقج واحد فق إذ تبقى استعادة الحرٌة الكاملة فً الكتابة وهم .وٌكمن العقج ببسا ة فً العودة إلى
المعاٌٌر المهنٌة التً كانت تسمح بتركٌف فحو الصحافٌٌن الجدد .ولكن العودة إلاى هاذه المعااٌٌر ٌبقاى صاعبا الماا ال أحاد
ٌذكر بأهمٌته و رقه .فالصحافٌون ذوو الخبرة الذٌن لم ٌتركوا البلد ٌشعرون ؼالبا بالحجر وأحٌاناا باالتهكم أو حتاى بالٌاأس
 .وعلى أي حا ٌبدو أن الؽالبٌة الم لقة منهم ال ٌشعرون بالحاجاة لنقا تقلٌاد ربماا هام أحااعوه .أماا العادد الكبٌار مان نخباة
الصحافٌٌن اللبنانٌٌن الذٌن ٌعملون فً الخارج فهم ال ٌتحرقون شوقا للعودة إلى لبنان أوال ألسباب مادٌة ولكن بخاصة ألن
المحاوالت القلٌلة للعودة لم تبد مشجعة مان ناحٌاة االنخارا الفعلاً للعائادٌن فاً الصاحافة المكتوباة أم المرئٌاة والمساموعة .
ؼٌر أن الموحاوع األخ ار فاً نظاري ٌبقاى أنناً بعٌاد كا البعاد عان اساتؽراب تاردد فمقئاً المؽتاربٌن فاً العاودة ال با
جعلتناً خبرتاً الخاصاة أتفهام ماوقفهم  .فعلاى رؼام أنهاا لٌسات مثالٌاة ولكنهاا تسال الحاوء علاى هااتٌن العقبتاٌن الكبٌارتٌن
المتمثلتاااااااااااااااااااااٌن فاااااااااااااااااااااً فوا التسااااااااااااااااااااااٌس وفااااااااااااااااااااارض النظاااااااااااااااااااااام الشاااااااااااااااااااااافري.
ٌكمن أحد أسباب عودتً إلى بٌروت فً رؼبتً فً مواجهة جمهوري كصحافً مواجهة ٌومٌة .قد ٌجد البعض فً هذا األمار
رؼبة منً فً المدٌح .ولكننً أبحث عن حافف فً الوقت الذي بدأ فٌه إٌمانً بمهنة الصحافة ٌتأرجح علما أننً أتحلى باه ماذ
كنت فً السابعة عشرة من عماري .ؼٌار أن أملاً هاذا خااب سارٌعا .فاللى جاناب مشاكقت التاأقلم والارفض التاً لان أتوقاؾ
عندها أوقفنً بسرعة كبٌرة ؼٌاب االستجابة لٌس فق لمقاالتً فً شك خاص با لمجماوع النقاشاات التاً ٌمكان أن تكاون
الصحافة صدى لها .لٌست األصداء مختفٌة بال بع ولكنها تقتصر على دائرة الفمقء والمفكرٌن بشك عاام وحتاى السٌاساة
ال تتقبلهااا ربمااا ألنهااا لاام تعااد علنٌااة با تقتصاار ساااحاتها علااى كااوالٌس الساال ة (فااً بٌااروت وخصوصااا فااً دمشااق ).
وأوقفنً كذلك الشعور الذي كان ٌتملكنً لعادم معرفاة النظاام الشافري حاق المعرفاة  .لهاذا الساب لام أكتاب إال مارة أو اثنتاٌن
مواحاٌع لبنانٌاة تتعلاق أٌحاا بقحاٌة المفاوحاات ااسارائٌلٌة  -العربٌاة التاً تعالجهاا ثقثاة أربااع مقااالتً .وحتاى فاً هاذا
الموحااوع ال ٌمكاان االسااتؽناء عاان النظااام الشاافري وذلااك بساابب هٌمنااة المعااانً الحاامنٌة التااً تن بااق علااى سااورٌة .
ال تمنع المعانً الحمنٌة بعا من قو ك شًء  .ولكن لفع ذلك ٌكمن الشر فً اللجوء دائما إلى أسالٌب دوران ومواربة
ومراجع تارٌخٌة ذات معنى ولكن ه ٌفهم معناها حقا أولئك الذٌن ال ٌعرفاون التاارٌخ بالتفصاٌ لاذلك نظان أن فاً إمكانناا
قو ك شًء .ونكتشؾ فً ك مرة أن فً إمكاننا قو المفٌاد أقلاه حتاى ساقؾ معاٌن ال شاك أناه االتهاام الشخصاً للارئٌس
األساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد .
وبهذا أختبر بعد ك مقا رد فع شخصً مقسوم إلى مرحلتٌن .أمٌا أوال إلاى االنادهان مان' شاجاعتً 'الخاصاة ولكان ال
ألبث أن أالحظ سخرٌة هذه الشجاعة .فهذا النظام الشفري الذي تعلمت أن أتحكم به بعد اآلخرٌن أعرؾ أٌحا أننً أدفع ثمنه
الذي ٌؤدي بً إلى خسارة ما هو عام أي خسارة علة وجودي .
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