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  الصحافً ومصادره نزع الحصانة عن...مسألة بالغة األهمٌة فً أمٌركا 

  راغدة درغام

 
 
 
 

 ومصدر ووسٌلة، والستخدام االعالمٌٌن أكثر من غاٌة وحٌلة ٌلجأ الٌها رجال الحكم لالعتداء على االعالمٌٌن أكثر من لون
رجال االدارة االمٌركٌة اعالمٌٌن  آخر اعتداء على المهنة فً الوالٌات المتحدة جاء باستخدام.واألمن فً اكثر من بلد 

، فالٌري بالٌم، انتقاما من (سً أي اي )'وكالة االستخبارات المركزٌة ' للتسرٌب غٌر الشرعً للهوٌة السرٌة لعاملة فً
استخبارٌة  لٌو بوش ونائبه دٌك تشٌنً ضخما أدلةالسابق جوزف وٌلسون بعدما كشف ان الرئٌس جورج دب زوجها السفٌر

التً رفضت الكشف 'نٌوٌورك تاٌمز 'صحٌفة  أحد هؤالء االعالمٌٌن هً جودٌث مٌلر من.عمدا من أجل تبرٌر حرب العراق 
نب بالسجن، قبل ٌومٌن، فجاء االعتداء علٌها مرتٌن، باستخدامها من جا عن مصادرها امام المحكمة، فحكم علٌها القاضً

 .وبمعاقبتها على أٌدي القانونٌٌن  السٌاسٌٌن
 

مثال  قصٌر سمٌر الزمٌل.ٌغضب علٌهم رجال السٌاسة فً المنطقة العربٌة  ال ٌزال مصٌر مٌلر أفضل بكثٌر من مصٌر من
جاء .فً مثله ونزاهة صحا ٌوما ذروة للكراهٌة واالنتقام من جرأة 04واشكاله الى ان جاء اغتٌاله قبل نحو ' العقاب'على تعدد 

كما من اجل استخدام مصٌره وسٌلة لتخوٌف من ٌكتبون بجرأته من  اغتٌاله النهاء مسٌرته المؤثرة فً العقل والذهن والعاطفة
 . مصٌر مماثل

 
متالحقة ضده وبتهدٌدات متتالٌة ادت  بسٌارة مفخخة عانى هو وعائلته من ارهاب مستمر باجراءات قصٌر سمٌر قبل اغتٌال
 .من السلطات التً الحقته 'تهرٌبه 'الى  من االعالمٌٌن والسٌاسٌٌن المعارضٌن باصدقائه

 
بالسرعة التً ٌتمناها الرجال الذٌن الحقوه حٌا والرجال  وقع ضحٌة ارهاب من أنواع متعددة ودمه لن ٌجف قصٌر سمٌر

 سمٌر النفسً ضد الذٌن استخدموا االرهاب القاسم المشترك بٌن أولئك.هم ٌعرفون ما فعلوه .انفسهم  هم ٌعرفون.الذٌن قتلوه 
والنزٌه والصادق  الذٌن نفذوا االرهاب الفعلً بتفجٌره فً سٌارة مفخخة هو أنهم ٌكرهون االعالمً الجريء وأولئك قصٌر

 .تراقبهم لتحاسبهم  وهم اعداء االعالم الحر ألنه عقبة فً طرٌقهم وعٌون مفتوحة علٌهم.
 

هدفهم اإللغاء الفعلً لحرٌة .الحرٌة من أجل المصلحة الوطنٌة  النظر عما إذا كانت تعابٌر هم أعداء حرٌة التعبٌر بغض
فً رأٌهم، مفٌد  االعالم.رأٌهم اداة من ادوات السٌطرة والهٌمنة والتضلٌل واخفاء الحقائق عن الناس  التعبٌر ألن االعالم فً

ولذلك ٌتحكمون .ولذلك ٌسربون عندما ٌرٌدون . ما ٌختارونلذلك ٌتكلمون عند.لالستخدام ألمور فً اذهانهم وحساباتهم 
 . وهكذا ٌتصورون...باالعالم 

 
لكن .الظروف التً ٌملٌها االرهابٌون  االعالمٌون، بمعظمهم، ضحٌة الشروط التً ٌضعها السٌاسٌون والمعارضون او

التضلٌل اداة ٌستخدمها المصدر، لكن الحقٌقة .لحرٌة التعبٌر ولصدقٌة الخبر  االعالمٌٌن، بمعظمهم، تمكنوا من احراز النصر
 .كثٌر من االحٌان، بٌن سطور التضلٌل  تتسرب، فً

 
وبالذات من المنطقة العربٌة، شهادة على استمرار العزم على تحقٌق انجازات للمهنة  عدد القتلى من الصحافٌٌن فً العالم،

والمحاكمات فً محاكم  هدٌد واالحتجاز والغاء الجوازاتفً ظل صعوبات على نسق القتل والتعذٌب واالرتهان والت حتى
 .عسكرٌة بتهمة التعامل مع االعداء 

 
لغاٌات السلطوٌة بأي  انه ذروة نرجسٌة السلطوٌة السٌاسٌة والسلطوٌة االمنٌة.هو التعدي واالعتداء بعٌنه  مثل هذه الممارسات

 .ثمن كان وبأي تجاوزات 
 

قوانٌن تحمً  ٌر عادلة بحق االعالم الن السادة السٌاسٌٌن واالمنٌٌن والقانونٌٌن شاؤوا منع سنغ القوانٌن فً المنطقة العربٌة



اعالمٌٌن فلفقوا حكاٌات الخٌانة الوطنٌة حٌنا  لذلك شعروا بمنتهى االرتٌاح والراحة فً التعدي على.االعالمٌٌن عمدا 
مهمة االعالمٌٌن، فً رأٌهم، مهمة واحدة هً تلقً االمالء ذلك ان .اإلخراس :هو  والتعامل مع العدو حٌنا آخر لهدف واحد

تجب معاقبته بأكثر من  حدث أن رفض صحافً اإلمالء او لم ٌكن آخر ٌدري حتى بما ٌملى فكتب االحداث كما هً، فإذا.
 .وسٌلة وبكثٌر من االشكال 

 
المحطة  نا الى الرؤساء فً الصحٌفة او فًٌلجأون حٌ.من المضاٌقة نمطا للتخوٌف والتأثٌر  نوعٌة هؤالء تجعلهم ٌتخذون

احٌانا الى االستباق فً تصرٌحات علنٌة،  وٌلجأون.اننا نراقبكم، فاحذروا :لالحتجاج او للفت النظر برسالة واضحة هً 
ثقافة التعامل الرسمً مع .ٌقرر أن وقت المفاجأة بأحادٌث علنٌة حان  بعضهم ٌصر على البقاء مصدرا بال اسم وبعضهم

 . المنطقة العربٌة ثقافة مرٌضة بمعظمها، لكن هناك فجوات من العالقة المعقولة عالم فًاال
 

ما حصل هذا االسبوع فً الوالٌات المتحدة فائق  لكن.العالقة بٌن الحكم واالعالم فً الغرب افضل إذ تحمٌها القوانٌن عموما 
بٌا ٌصعب شرح تفاصٌلها فً زاوٌة، لكنها قصة مثٌرة القصة معقدة نس.الموضوع  األهمٌة على رغم اختالف اآلراء حول

العراق، وادارة جورج دبلٌو  عناصرها تشمل التضلٌل واالنتقام واالستخبارات والتالعب بمعلومات استخبارٌة، وحرب ألن
 .بوش ورجال البٌت األبٌض 

 
 35المتحدة منذ نحو  ة واالعالم فً الوالٌاتأهم القضاٌا القانونٌة والمواجهة القانونٌة بٌن الحكوم تعتبر هذه القضٌة إحدى

من نشر التارٌخ السري لحرب 'نٌوٌورك تاٌمز 'و 'بوست  واشنطن'سنة عندما رفضت المحكمة العلٌا فً البالد منع صحٌفتً 
الستماع ا فً هذه القضٌة، رفضت المحكمة العلٌا. 1791وكانت السنة عام 'اوراق البنتاغون ' كان عنوان تلك االزمة.فٌتنام 

بشهادة الصحافٌٌن أمامها والكشف عن هوٌة  الى اعتراض الصحافٌٌن على الحكم االولً للمحكمة التً أصرت على المطالبة
هوٌة الجاسوسة فً وكالة االستخبارات المركزٌة، وهددت حٌاتها وحٌاة من  المصادر التً سربت المعلومات بهدف تعرٌة

 .سرا  تعاملت معهم
 

له مصدره بالكشف عن اسمه اول من امس، وبعدما  ، ماثٌو كوبر، سٌشهد امام هٌئة المحلفٌن بعدما اذن'م تاٌ'مراسل مجلة 
تحدٌد المحكمة العلٌا الحرٌة االعالمٌة بطرق ستؤثر سلبا فً 'ببٌان احتجاج على  سلمت مجلته الوثائق الى المحكمة مرفقة

أقرت أٌضا بأن هناك  لكن المجلة.'ضروري لمجتمع دٌموقراطً وقد تضر وتتلف تدفق المعلومات بحرٌة وهو أمر  عملنا
ان الدستور الذي 'لذلك جاء فً البٌان .بالتسرٌب سٌاسٌا  تحقٌقا فً تسرٌب له غاٌات وأهداف مسٌئة للبالد تخدم الذٌن قاموا

الشدٌد والقوي  ن اعتراض تاٌما.االذعان للقرارات النهائٌة للمحاكم واالحترام لحكمها وأحكامها  ٌحمً حرٌة الصحافة ٌتطلب
 .'على المحاكم ال ٌعطً تاٌم الحصانة 

 
 ، أصرت على رفض أوامر'نٌوٌورك تاٌمز 'المعلومات من المصادر ولم تنشر فً صحٌفة  جودٌث مٌلر، التً جمعت

مبدأ اساسً هوٌة مصادرهم ك المحكمة بالكشف عن مصادرها متمسكة بحق الصحافٌٌن فً احترام التزامهم عدم الكشف عن
اصدار القاضً حكما علٌها بالسجن، ربما حتى شهر  وأدى رفضها أوامر المحكمة الى.من الضروري عدم التخلً عنه 

امام  التذكٌر بأن فً إمكانها الخروج من السجن فً أي لحظة تشاء اذا قررت التقدم بالشهادة ، لكن مع(دٌسمبر )كانون االول 
 . ، قال القاضً توماس هوغان'ً ٌدٌها مفتاح سجنها ف'المحكمة، أي أن 

 
الى 'نٌوٌورك تاٌمز 'اضطرت صحٌفة  جودٌث مٌلر شخصٌة مثٌرة للجدل حتى بٌن زمالئها، صٌتها ٌسبقها الى درجة

تلك المقاالت .نشر من مقاالت حول امتالك العراق اسلحة الدمار الشامل  االعتذار لقرائها على التضلٌل فً صفحاتها بسبب ما
االمٌركً وراء الذهاب  وكان مصدرها أحمد الجلبً وكانت مقاالت خاطئة مضللة عمدا من اجل حشد الرأي العام ا مٌلركتبته

سنوات عدة، لها اكثر من سبق، وهً اآلن مكلفة متابعة  جودٌث مٌلر فً الوقت نفسه، صحافٌة منذ.الى الحرب فً العراق 
مقابل الغذاء  المم المتحدة فً اختالسات وسوء تدبٌر ادارة برنامج النفط العراقًالتً تزعم تورط ا' النفط مقابل الغذاء'فضائح 
كان موقفها بحسب ما ٌزعم البعض لغرض  وبغض النظر عن سٌرة جودٌث مٌلر المهنٌة أو الشخصٌة، وحتى اذا.والدواء 

صحافً ٌرفض  حقة فً سجنالكشف عن هوٌة مصدرها، والمحكمة غٌر م الشهرة الشخصٌة، إنها محقة تماما فً رفضها
 . الكشف عن هوٌة مصدره

 
اعالمٌا لهذه الغاٌة لالنتقام وتلقٌن الدرس  الذي ٌجب ان ٌدخل السجن هو المصدر نفسه اذا كان تصرف ضد القوانٌن واستخدم

الذٌن  فال تجوز معاقبة االعالم واعفاء السٌاسٌٌن.خالل الكشف عن الحقٌقة  لمن تجرأ على تحدٌه وتحدي رؤسائه من
اتخاذ قرار استخدام مهنته  فإذا ثبت ان االعالمً تالعب بدوره بالحقائق عمدا وشارك فً.االعالم وٌتالعبون به  ٌستخدمون

العقاب والسجن، فهذا أمر مختلف عن سجن الصحافً ألنه  من اجل غاٌات سٌاسٌة، انه او انها، بالتأكٌد، تستحق عندئذ
 . ٌرفض الكشف عن هوٌة المصدر

 



انه .عمدا لٌس المرأة الذاهبة الى السجن  ة أخرى، القصة معقدة ألن الرجل الذي كشف هوٌة فالٌري بالٌم فً االعالممر
نوفاك لن ٌقول اآلن إن كان تعاون مع السلطات او .الجاسوسة االمٌركٌة فً مقاله ' عرى'روبرت نوفاك الذي كان اول من 

 .ن كل شًء بعد معالجة المسألة بالكشف ع'سً ان ان 'عن مصدره وهو وعد  كشف
 

بالٌم بعد أٌام قلٌلة من قٌام  فتزجٌرالد، المدعً العام فً القضٌة، ٌجري التحقٌق فً من فً ادارة بوش سرب هوٌة باترٌك
 .بوش  زوجها جو ولسون بما اعتبرته االدارة توجٌه صفعة الى

 
المزاعم االستخبارٌة بأن صدام حسٌن اشترى مادة  تحقٌق فًدٌك تشٌنً هو الذي ساهم فً ارسال جو وٌلسون الى افرٌقٌا لل

عاد وٌلسون لٌقول إن هذه مزاعم بال أساس .الستخدامها فً صنع االسلحة النووٌة  1774الٌورانٌوم من النٌجر فً أواخر 
صواب رجال البٌت فطار .العراقً  اكتشفه اٌضا هو ان االدارة تالعبت بالمعلومات االستخبارٌة من اجل تضخٌم الخطر ما.

، مشددا على أن وكٌله لٌس الرجل الذي كشف 'تاٌم 'مع مراسل  أحد هؤالء الرجال الذي قال محامٌه انه تحدث.األبٌض 
 . قد ٌكون أهم رجل فً البٌت االبٌض انه كارل روف الذي ٌعتقد البعض بأنه المصدر الجاسوسة فالٌري بالٌم،

 
تعرٌة موظف فً وكالة االستخبارات  ذلك ان.ٌنً، ما ٌؤشر الى أهمٌة القضٌة أجرى المحققون المقابالت مع بوش وتش

الفضٌحة ذات بعد ضخم فً الوالٌة الثانٌة لجورج بوش، ففٌها عنصر  لذلك، قد تكون هذه.المركزٌة مسألة فً غاٌة الجدٌة 
كشف الحقٌقة  فٌها عنصر االنتقام منو.وهذا جرم فً القانون االمٌركً .االستخبارات من خانة السرٌة  موظفة فً'اخراج '

وفٌها عنصر استخدام االعالم ورمٌه فدٌة . وتضخٌم الحقائق بهدف تضلٌل الشعب االمٌركً وحشره وراء حرب العراق
 .عنصر حماٌة هدٌة المصادر كمبدأ فً العمل االعالمً  وفٌها.وكبش فداء امام القضاء االمٌركً 

 
إنما .كبش فداء  عدة، ورجال السلطة ٌستمتعون باستخدام االعالم لغاٌاتهم وتقدٌم االعالمٌٌنله وجوه  فالتعدي على االعالمٌٌن

 . حذار، حذار االفتراض بأن رجال السلطة واالمن قد انتصروا
 

 قصٌر سمٌر عٌونهم، وهذا تماما ما ٌحلم به فالخوف الذي ٌدبونه فً القلوب موقت، ومهنة االعالم الصادق ستسرق النوم من
 .قصره فً الجنة  من
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