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قمع اإلعالم :العرب ما زالوا في الصدارة
مجددًا ،كانت الدول العربية
القمع والتضييق
في طليعة ّ
واالعتقاالت بحق اإلعالميني.
هذه هي حال حرية اإلعالم
في ديار العرب ،وفق التقارير
األخيرة التي صدرت عن
منظمات عربية وعاملية

يبقى العراق
أكثر المناطق خطرًا
لممارسة العمل اإلعالمي

م ��اذا ك��ان��ت م�ن�ظ�م��ات ح �ق��وق اإلنسان
وح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة لتفعل ل ��وال العالم
ال � �ع� ��رب� ��ي؟ م� � � ��اذا ك� ��ان� ��ت س �ت �ك �ت��ب في
تقاريرها؟ وكيف كانت ستمأل عشرات
ال � �ص � �ف � �ح� ��ات ع� � ��ن س � �ج� ��ن صحافيني
وق�م�ع�ه��م واخ �ت �ط��اف �ه��م؟ ه ��ذه األسئلة
وغيرها انتشرت في عدد من ّ
املدونات
وامل� �ن� �ت ��دي ��ات ال �ع ��رب �ي ��ة ال� �س ��اخ ��رة من
وض��ع الصحافيني ف��ي العالم العربي.
ط �ب �ع��ًا ،ه �ن��اك م �ب��ال �غ��ة ،ف�ع�م�ل�ي��ة قمع
خ�ت�ل��ف دول
اإلع�ل�ام �ي�ي�ن ت�ن�ت�ش��ر ف��ي م� ّ
ال�ع��ال��م ،حتى تلك التي تتغنى بحرية
الصحافة ،وفق التقرير األخير الصادر
«مراسلون بال حدود» .لكن
عن منظمة
ّ
غ��ال �ب��ًا م��ا ت �ح �ت��ل األخ� �ب ��ار ال� � ��واردة من
الدول العربية ،مساحة واسعة من هذه
التقارير.
ّ
العربي ،تنقل
العالم
أنحاء
مختلف
في
س�ي��ف ال��رق �ي��ب ل�ي�ح��اص��ر ك � ّ�ل م��ن ّ
تجرأ
ّ
على تخطي ال�ح��دود امل��رس��وم��ة للعمل
اإلعالمي .فلسطني والعراق والصومال،
ّ
لعل هذه الدول الثالث ،كانت األكثر خطرًا
على العاملني في مجال اإلعالم ،كما جاء
العربي لحرية
في تقرير نشره «املرصد
ً
فلسطني مثال ،حوصر
الصحافة» .في ّ
اإلع�لام�ي��ون م��ن ك��ل ال�ج�ه��ات :إسرائيل
ت �ق �ص��ف م � �ق� � ّ
�ار م ��ؤس� �س ��ات إعالمية،
وال �س �ل �ط��ة ت�ع�ت�ق��ل ص �ح��اف �ي�ين تابعني

السلطات ال�ع��ام باختطاف الصحافي
خ��ال��د ج�ح��اف��ي م��ن م��وق��ع «الصحوة»
اإللكتروني ،فيما ال تتوافر معلومات
ح�ت��ى ال�س��اع��ة ع��ن م �ك��ان وج� ��وده .وقد
سبقت هذه العملية مجموعة اعتقاالت
طالت الصحافيني شفيق العبد ،وإياد
غانم ،وفؤاد راشد ...كل ذلك تحت حجة
واحدة «محاربة اإلرهاب».
ول �ع��ل ال �ق��اس��م امل �ش �ت��رك ب�ي�ن األنظمة
العربية هو تحريم الحديث عن النظام
ال �ح��اك��م ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي دول املغرب
ال� �ع ��رب ��ي .إذ أج �م �ع��ت ال �ت �ق ��اري ��ر على
التضييق الذي يطال صحافيي تونس
والجزائر وامل�غ��رب عند انتقاد الطبقة
الحاكمة .وتأكيدًا على ذلك ،ذكر تقرير
ص� ��ادر ع��ن «م��رك��ز ال �ق��اه��رة لدراسات
حقوق اإلنسان» ،ما جرى من محاكمات
في املغرب عندما نشرت صحف تقارير
عن تدهور ّ
صحة امللك...
وع� �ل ��ى ج �ب �ه��ة اإلن � �ت ��رن ��ت ً ،استطاعت
الدول العربية أن تبقى رائدة في مجال
حجب املواقع واعتقال ّ
املدونني من دون
أي أسباب قانونية موجبة ،وخصوصًا
في مصر واململكة العربية السعودية،
وحتى ...دب��ي .إذ فرضت على ّ
املدونني
واإلعالميني قيودًا إضافية ،وخصوصًا
مع اندالع األزمة املالية في اإلمارة.
ليال...

أركاديو
ــ بنما
ل�ح��رك��ة «ح �م��اس» ف��ي ال�ض�ف��ة الغربية،
ف�ي�م��ا ت �ض� ّ�ي��ق ال �ح��ر ّك��ة ع �ل��ى مناصري
«ف�ت��ح» ف��ي ق�ط��اع غ��زة .وف��ي الصومال،
وص��ل ع��دد الصحافيني امل�ق�ت��ول�ين إلى
ّ
املتطرفة
تسعة ،قامت جماعة «الشباب»
بتصفيتهم .أما العراق ،ورغم انخفاض
املقتولني فيه مقارنة
ع��دد اإلع�لام�ي�ين
ّ
بالسنوات السابقة ،إال أن أحداث العنف
حصدت أرواح خمسة إعالميني .وبقي
ب�لاد ال��راف��دي��ن ،بالنسبة إل��ى املنظمات
الحقوقية ،إح��دى أك�ث��ر امل�ن��اط��ق خطرًا
ملمارسة العمل اإلعالمي.
ورغم اختالف التقارير الصادرة نهاية
ع� ��ام  ،2009ب �ش ��أن ع� ��دد الصحافيني

مسلسل الخطف مستمر بنجاح كبير!
صباح أيوب

ّ
لعل االرت�ف��اع الوحيد ال��ذي ُس ّجل
ع �ل��ى ج � ��داول أرق � ��ام اإلع �ل��ام لعام
القتلى
 2009ه ��و «ارت � �ف� ��اع ع� ��دد ً
ب�ين الصحافيني» 137 :قتيال من
ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي م� �ج ��ال الصحافة
ح ��ول ال �ع��ال��م ق �ض��وا خ�ل�ال تأدية
ع �م �ل �ه��م ف � ��ي  2009وف� � ��ق تقرير
«االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ً للصحافيني»
الذي ُ
سينشر ّ
مفصال في منتصف
الشهر ال�ح��ال��ي .وه��ي أعلى نسبة
في السنوات العشر املاضية.
ال�ف�ي�ل�ي�ب�ين ،امل �ك �س �ي��ك ،الصومال،
ب� ��ا ّك � �س � �ت� ��ان ،روس � � �ي� � ��ا ،العراق...
صنفت م��ن أك�ث��ر ال�ب�ل��دان خطورة
على الصحافيني لعام  .2009وقد
قفزت الفيلبني إل��ى املرتبة األولى
من حيث عدد الصحافيني القتلى
ال��ذي��ن ب�ل��غ ع��دده��م  31( 38منهم
ماغيندانو)،
ق �ض��وا ف ��ي م �ج ��زرة
ً
ت� �ل� �ي� �ه ��ا امل� �ك� �س� �ي ��ك ( 13قتيال)،
ال �ص��وم��ال ،وب��اك�س�ت��ان ،وروسيا،
فالعراقُ .
وق� � ��د اس ��ت� �ك� �م ��ل ال� � �ع � ��ام املاضي،
م ��ع اح �ت �ج��از م �ئ��ات الصحافيني
اإلي ��ران� �ي�ي�ن واألج� ��ان� ��ب ف ��ي إيران
ّ
تحركات
وم �ل�اح � �ق � �ت � �ه ��م خ� �ل� ��ال
املعارضة منذ أي��ار (م��اي��و) .2009
اعتقاالت بالجملة وتضييق على
اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن م ��ارس� �ت ��ه السلطات
اإلي� ��ران � �ي� ��ة ح� �ت ��ى وص � ��ف املرشد
األع � �ل� ��ى ل �ل �ج �م �ه��وري��ة اإليرانية
ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي اإلع� �ل��ام األجنبي
بـ«الشيطان ال��ذي ي�ح��اول تقسيم
ال � �ش � �ع ��ب اإلي � � � ��ران � � � ��ي» .وق � � ��د كان
ال�ت��دوي��ن الوسيلة ال��وح�ي��دة لنقل
أخ �ب��ار ال �ت �ظ��اه��رات وص��وره��ا في
ّ
املدونني
ت �ل��ك ًال� �ف� �ت ��رة .م ��ا ج �ع��ل
عرضة ملضايقات واعتقاالت أيضًا.
وم��ع ت�ص��اع��د ح��رك��ة ال �ت��دوي��ن في
العالمّ ،
سجلت منظمة «مراسلون

ب �ل�ا ح � � ��دود» ف� ��ي ت �ق��ري��ره��ا لعام
 2009اعتقال حوالى  110مدونني
ومستخدمني لإلنترنت في الصني
وإي � � � � ��ران وال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وتونس
والفيتنام وتايالند...
«م� � ��وض� � ��ة» خ� �ط ��ف الصحافيني
اس� � �ت� � �م � ��رت «ب � � �ن � � �ج� � ��اح» لتشمل
أف� �غ ��ان� �س� �ت ��ان .ف� ��ي ت �ش��ري ��ن األول
(أك�ت��وب��ر)  ،2009أش ��ارت صحيفة
«ن �ي ��وي ��ورك ت��اي �م��ز» ،ف ��ي تحقيق
عن تمويل حركة «طالبان»،
خاص ّ
إل � � � ��ى أن خ� � �ط � ��ف الصحافيني
ّ
واألج ��ان ��ب ل �ق��اء ف��دي��ة ُي �ع��د ثالث
م � �ص� ��در ت� �م ��وي ��ل ل� �ل� �ح ��رك ��ة (بعد
ت � � �ج� � ��ارة امل � � � �خ� � � ��درات والتمويل
الخارجي) .وفي اليوم األخير من
ّ
ع��ام  ،2009ت�ص��در خبر اختطاف
ص �ح��اف �ي�ي�ن ف��رن �س �ي�ي�ن ومترجم
أف �غ��ان��ي ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان اإلعالم
ال �ع ��امل ��ي ،ل �ت �ب��دأ ال �س �ن��ة الجديدة
ب �ت �ق��اري��ر ت�ف�ي��د ب ��أن الصحافيني
امل�خ�ط��وف�ين (ي �ع �م�لان للتلفزيون
الفرنسي ال��ر ّس�م��ي) هما «بصحة
اعتقالهما
ج � �ي� ��دة» ل� �ك ��ن م� �ك ��ان
ّ
وظ ��روف ��ه ال ت � ��زال م �ج �ه��ول��ة .لعل
«امل �ح �ظ��وظ» ال��وح �ي��د ال ��ذي قرأنا
الصحافي
عنه ال�ع��ام امل��اض��ي ه��و
ّ
األم�ي��رك��ي داي �ف��د رود ال ��ذي تمكن
م��ن ال �ه��روب م��ن قبضة «طالبان»
بعد سبعة أشهر م��ن اعتقاله في
ج� �ب ��ال أف �غ��ان �س �ت��ان وباكستان.
رود ال � � ��ذي ي �ع �م ��ل ف � ��ي صحيفة
«ن�ي��وي��ورك تايمز» روى تفاصيل
اعتقاله ويومياته وعملية هروبه
ع �ب��ر ت�ح�ق�ي��ق م ��ن خ �م��س حلقات
ن�ش��رت��ه ال�ص�ح�ي�ف��ة األم �ي��رك �ي��ة في
تشرين األول (أك�ت��وب��ر) م��ن العام
امل� ��اض� ��ي .ل �ك��ن أرق � � ��ام «مراسلون
ب�ل�ا ح� � ��دود» ال ت � ��زال م �خ �ي �ف��ة33 :
صحافيًا مخطوفًا 157 ،ف� ّ�روا من
ّ
بالدهم و 1456مهددون لكونهم...
صحافيني.

ّ
املقتولني واملعتقلني ،إال أن�ه��ا أجمعت
ع �ل��ى أن ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ي�ب�ق��ى أكثر
ّ
يتعرض فيها اإلعالميون
املناطق التي
ل�ل�اع �ت �ق��ال .وال �ق �ص��ة األش� �ه ��ر ف ��ي هذا
امل � � �ج� � ��ال ،ت� �ب� �ق ��ى اع � �ت � �ق� ��ال الصحافي
ال �ت��ون �س��ي ت��وف �ي��ق ب ��ن ب ��ري ��ك ،ورفض
إط�ل��اق س ��راح ��ه رغ ��م وض �ع��ه الصحي
امل� �ت ��ده ��ور .ه� ��ذا إل� ��ى ج ��ان ��ب استمرار
السلطات املصرية باعتقال ّ
املدون كريم
عامر للسنة الثانية على التوالي بعد
نشره مجموعة م�ق��االت تنتقد األزهر.
وتبقى املأساة الحقيقية في عام 2009
التي تجاهلتها أغلب التقارير الصادرة،
ه ��ي م ��ا ي �ح �ص��ل ف ��ي ال �ي �م��ن .اختتمت

◄ يستعرض برنامج «لك سيدتي»
ف� ��ي ح �ل �ق��ة ال � �ي� ��وم س� �ي ��رة اإلعالمية
امل� �ص ��ري ��ة ل �ي �ل��ى رس � �ت ��م ال � �ت ��ي بدأت
م �ش��واره��ا اإلذاع� ��ي وال�ت�ل�ف��زي��ون��ي في
م �ص��ر ق �ب��ل ان�ت�ق��ال�ه��ا إل ��ى ل �ب �ن��ان بعد
التأميم وح��وادث  ،1967حيث أقامت
 15س �ن��ة ق � ّ�دم ��ت خ�ل�ال �ه��ا مجموعة
ب��رام��ج أشهرها «س�ه��رة م��ع املاضي».
«ل��ك سيدتي» تتابعونه عند العاشرة
وال � �ن � �ص� ��ف م� � ��ن ص� � �ب � ��اح ال � � �ي� � ��وم مع
ش� ��ادي م �ع �ل��وف ع �ل��ى إذاع � ��ة «صوت
لبنان».
◄ أصدرت شركة «أرابيكا ميوزيك»
للمغنية اللبنانية نانسي
أغنية ّ Single
كلمات
عليه»
مولي
«سل
عجرم بعنوان
ُ
نبيل خلف ،وألحان وليد سعد ،وتذاع
حاليًا على املحطات اإلذاع�ي��ة .وصرح
املنتج محمد ياسني لصحيفة «اليوم
ال �س ��اب ��ع» أن ه� ��ذا ال �ت �ع ��اون ج� ��اء بعد
االتفاق مع مدير أعمال ُ عجرم ،جيجي
الم��ارا .ومن املقرر أن ت ّ
صور بطريقة
ال �ف �ي��دي��و ك �ل �ي��ب خ �ل�ال األي � ��ام املقبلة
لعرضها على الفضائيات قريبًا.
ّ
◄ أك � ��د ال �ف �ن��ان خ��ال��د ال �ن �ب��وي أنه
ي �س �ت �ع��د ح ��ال� �ي ��ًا ل �ت �ق ��دي ��م شخصية
فنية ج��دي��دة عليه ت�م��ام��ًا .ول��ذل��ك فهو
يشعر بقلق قبل التصوير ال��ذي يبدأ
ّ
ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل .وق ��ال ال�ن�ب��وي إن هذه
ال�ش�خ�ص�ي��ة س�ت�ض�ي��ف إل ��ى رصيده
الفني ،مضيفًا «ستشاركني البطولة
الفنانة عبلة ك��ام��ل وه��ذا أي�ض��ًا سبب
سعادتي بالعمل الجديد» .واملسلسل
ال� �ج ��دي ��د ي �ح �م��ل اس � ��م «ع� �ل ��ى حسب
وداد» .وهو من تأليف محمد الناصر،
وإخ� ��راج غ ��ادة س�ل�ي��م ،وت� ��دور أحداثه
ح��ول القضايا االجتماعية املعاصرة
التي يمر بها املجتمع املصري اآلن.

?Engineer or Architect
Are you looking for one of these positions to elevate
?your career into financial and professional security

Elevate your career with these
‘fast-going’ positions for Lebanon,
the Gulf Area, and North Africa:
 Construction ManagerCivil Engineer

At least 10 years of site experience
in Construction Management.
MS degree in Engineering is a plus.

 Contracts AdministratorCivil Engineer

5 to 7 years of related experience in
Contracting. Technical knowledge and
understanding of FIDIC. Excellent writing
& oral skills in English and Arabic. MBA
degree is a plus.

QA/QC - Civil Engineer

5 to 7 years of related Site experience in
Contracting. Technical knowledge and
understanding in specifications and
standards. Holding of standard courses
and certificates (BS, ACI and other).

Safety Officer

3 to 5 years of experience in Contracting.
Technical knowledge and understanding
of Safety Measurements. Holding of
Safety courses and certificates (OSHA and
other).
BS degree in Engineering is a plus.

Fresh Graduate Engineer

MS or BS degree in Civil Engineering.

Project Manager - Civil Engineer
At least 15 years of related experience in
Mega Projects. Gulf Experience in all
engineering fields (Quality, Planning, Cost
Control). Managerial, Communication and
Leadership Skills. Holding a MBA degree.
MS degree in Engineering is a plus.

Estimator - Civil Engineer

5 to 7 years of experience in Estimation.
Technical knowledge and understanding
of execution methodology. Cost awareness.
Knowledge of AutoCAD and Primavera.

Technical Manager - Architect

7 to 9 years of site experience in Contracting.
Technical knowledge and understanding of
latest version in AutoCAD. Experience in
different trades. BS degree in Architecture.

Planner - Civil Engineer

3 to 5 years of experience in Project Controls.
Technical knowledge and understanding of
Primavera P3, P6. Cost loading skills.
Network logic experience.

Cost Control - Civil Engineer

3 to 5 years of experience in Project Cost
Controls. Technical knowledge and
understanding of B.O.Q,
CSI codification system. Cost loading skills.
Excellent computer literacy.

Kindly send your CV to the HR Department by EMAIL: hhrr@manenterprise.com
or apply ONLINE: www.manenterprise.com or by TEL: 00 961 1 215111 FAX: 00 961 1 219500

