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حريات

الصحافة العراقية :بدأ صيد الساحرات!
بغداد ــ باسم الربيعي
ّ
ف��ي م��ؤش��ر إض��اف��ي إل��ى ت��راج��ع الحريات
ف��ي ال� �ع ��راق ،ش �ه��دت األس��اب �ي��ع األخ �ي��رة
سلسلة إق ��االت م��ن صحيفة «ال�ص�ب��اح»
شبه الرسمية والتابعة لـ«شبكة اإلعالم
ال � �ع� ��راق� ��ي» ،ب� � ��دأت ب �س �ك��رت �ي��ر ال �ت �ح��ري��ر
الثقافي أحمد ّعبد الحسني وزميله أحمد
ح �س�ين .وي �ت��وق��ع ص�ح��اف�ي��ون أن يشهد
األس �ب��وع ال �ج��اري إق��ال��ة آخ��ري��ن .وفيما
أع�ل��ن م��دي��ر الشبكة محمد ع�ب��د الجبار
ّ
ال �ش �ب��وط أن األس� �ب ��اب «إداري� � ��ة ب �ح��ت ال
عالقة لها بالسياسة» ،ب��دا املشهد أكثر
ت �ع �ق �ي �دًا .ف ��ور ص� ��دور ق� ��رار إق��ال �ت��ه ،ق��ال
ّ
عبد الحسني إن «التجاذبات السياسية
وم � �س ��اع ��ي ال� � �ع � ��راق إلع � � � ��ادة ال� �ع�ل�اق ��ات
الثنائية مع الكويت ،أسهمت في كبت كل
األص��وات املطالبة بإيقاف إن�ش��اء ميناء
ّ
جهته ،يؤكد مصدر صحافي
مبارك» .من ّ
ّ
مطلع على امللف أن «إقالة عبد الحسني
وزميله وم��ن سيليهما سببها دورهما
في تظاهرات  25شباط (فبراير) املاضي،
وامل � �ق � ��االت ال �ت �ج �ي �ي �ش �ي��ة ال� �ت ��ي ك�ت�ب��وه��ا
وقتها».
ورغ � � ��م أن «ش� �ب� �ك ��ة اإلع � �ل� ��ام ّال � �ع ��راق ��ي»
م �م� ّ�ول��ة م��ن امل ��ال ال �ع ��ام ،إال أن �ه��ا فشلت
ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى اس�ت�ق�لال�ي�ت�ه��ا .ح��امل��ا
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ف��ي
ان ��دل� �ع ��ت ّ
ال �ع��راق ،ش��ن��ت «ال�ص�ب��اح» حملة شعواء
ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن ووض�ع�ت�ه��م ف��ي خانة
واح � � � ��دة م� ��ع «ح � � ��زب ال� �ب� �ع ��ث» وت �ن �ظ �ي��م
«ال� �ق ��اع ��دة» .ه ��ذه ال�س�ي��اس��ة التخوينية
وصلت إلى داخل أروقة الجريدة لتطاول
أحمد عبد الحسني ال��ذي نشط منذ عام
تقريبًا ،مع عدد من زمالئه في التشجيع
على امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�ت�ظ��اه��رات املطلبية،
ث��م ق �ي��ادة اح�ت�ج��اج��ات داخ ��ل الصحيفة
ّ
للمطالبة ب��اس�ت�ق�لال�ي�ت�ه��ا .وت�خ��ل��ل ه��ذه
الحملة نشر م�ق��االت داف�ع��ت ع��ن ال�ع��راق
ضد إنشاء ميناء مبارك الكويتي ،وسط
ً
أن� �ب ��اء ع ��ن دف� ��ع ال �ك��وي��ت أم � � ��واال ط��ائ�ل��ة
ملسؤولني عراقيني ،مقابل سكوتهم عن
هذا املشروع ال��ذي تشير تقارير إلى أنه
«سيؤدي الى أضرار كبيرة في االقتصاد
العراقي».
إذًا ص��در ق��رار إق��ال��ة أحمد عبد الحسني
وزميله أحمد حسني عن رئيس الشبكة
محمد عبد الجبار الشبوط ال��ذي ّ
عينه
أخ�ي�رًا رئ�ي��س ال� ��وزراء ن��وري امل��ال�ك��ي في
م�ن�ص�ب��ه ،ن �ظ �رًا إل ��ى إق��ام �ت��ه ف��ي ال�ك��وي��ت
وعالقته املتينة بالعائلة الحاكمة هناك.
لكن قبل إقالة الصحافيني ،اتخذ الشبوط
ق �ب��ل ش �ه��ر ق � ��رارًا ب�ف�ص��ل رئ �ي��س ت�ح��ري��ر
«الصباح» عبد الستار البيضاني .وكان
ه��ذا األخ �ي��ر ق��د رف��ض ع��رض��ًا يبقيه في
َ
قبل بقرار إقالة عبد الحسني،
منصبه لو ِ

وه��و م��ا رف�ض��ه البيضاني ،م��ا أدى إلى
مغادرته ال�ج��ري��دة .ووس��ط ه��ذا الهجوم
ّ
امل ��رك ��ز ع�ل��ى أح �م��د ع�ب��د ال �ح �س�ين ،تلقى
ه��ذا األخ�ي��ر رس��ائ��ل تنصحه ب��أال «يعقد
مؤتمرًا صحافيًا لشرح ما جرى ألنه قد
ّ
يعرض حياته للخطر.»...
وي �ب��دو ك��ل م��ا س�ب��ق م�ت��وق�ع��ًا ن �ظ �رًا إل��ى
املكانة اإلعالمية والثقافية املهمة التي
ي�ت�م�ت��ع ف�ي�ه��ا ه ��ذا ال �ص �ح��اف��ي وال �ش��اع��ر
ال�ع��راق��ي .إذ ب��رز معارضًا لنظام ص��دام
حسني ،ما أدى إلى صدور حكم بإعدامه،
فهرب إلى سوريا .وبعد عودته إلى بالده
عام  ،2005لم يتردد في انتقاد التطورات
السياسية وال�ح��زب�ي��ة ف��ي ال �ع��راق .هكذا
شارك في التظاهرات في ساحة التحرير
البغدادية .كما تناول ملفات حساسة في

م�ل�ح��ق «أدب وث �ق��اف��ة» األس �ب��وع��ي ال��ذي
ت �ص��دره ج��ري��دة «ال �ص �ب��اح» إل ��ى ج��ان��ب
ح�ض��وره كناشط ثقافي م��ع زم�لائ��ه في
«بيت الشعر العراقي».
ول �ع��ل ه ��ذه ال �س �ي��رة ال�ش�خ�ص�ي��ة الغنية

إقالة أحمد
عبد الحسين وأحمد
حسين من صحيفة
«الصباح»

جعلت عددًا كبيرًا من الصحف واملواقع
اإللكترونية تعلن عن تضامنها مع عبد
الحسني بعد صدور قرار إقالته.
«األخ � �ب� ��ار» ال �ت �ق��ت أح �م��د ع �ب��د ال�ح�س�ين
ّ
ال� ��ذي أش� ��ار إل ��ى أن «ح ��ري ��ة اإلع �ل��ام في
العراق تتراجع .نظام الحكم يتجه نحو
ديكتاتورية الفرد والحزب الواحد بعدما
ش��اه��دن��ا دي�ك�ت��ات��وري��ة العقيدة ال��واح��دة
على م��دى سبع س �ن��وات .ل��ذل��ك ،ي��ري��دون
ّ
ال� � �ي � ��وم ت �ص �ف �ي��ة ك� � ��ل ص� � ��وت م � �ع� ��ارض.
واالع� �ت� �ق ��االت ال �ت ��ي ط ��اول ��ت ب �ع �ض��ًا م��ن
ّ
ّ
تصب في هذا االتجاه .وهو
االعالميني،
م��ا ي��ؤك��د أن�ن��ا على أع�ت��اب ف�ض��اء قمعي
ف��ي دول ��ة ب��ول�ي�س�ي��ة» .ورأى ف��ي ك��ل ه��ذه
ال �ت �ط��ورات «م �ح��اول��ة الس �ت �ب��دال طغيان
ب��آخ��ر .م��ا ال �ج��دي��د ف��ي ال �ع��راق ال�ج��دي��د؟

ك��ان اإلع�ل�ام ه��و ال�ف�ض��اء ال�ح��ر ال��وح�ي��د،
وال � �ي ��وم ي� �ت� �ه ��اوى» .وي� �ق ��ول ال �ص�ح��اف��ي
والشاعر ال��ذي ع��اد إل��ى ال�ع��راق من كندا
ع ��ام « 2005ن �ح��ن م �ح �ك��وم��ون ب �م �غ��ادرة
ال�ع��راق لعشرين سنة كلما أراد الطغاة
أن ّ
يجربوا طغيانهم .ويساعدهم في ذلك
رهط ممن يسمون أنفسهم مثقفني».
أم � ��ا زم �ي �ل ��ه ال �ص �ح ��اف ��ي أح� �م ��د ح �س�ين،
ف�ي�ق��ول ل �ـ«األخ �ب ��ار»« :إق��ال �ت��ي م��ع أحمد
ع �ب��د ال �ح �س�ين ك��ان��ت م�ت��وق�ع��ة بالنسبة
إلينا .نحن نعرف الشبوط وهيئة تحرير
جريدة «الصباح» ...ما يحزننا أن تتحول
ّ
مؤسسة إعالمية إلى بوق يذكرنا بعهد
ظننا أنه ب��اد» .ويضيف« :يبدو أن لعنة
الديكتاتورية لم تغادر هذا البلد ،هذا ما
ّ
ثان».
يحز في النفس أكثر من أي شيء ٍ

قلت
هل َ
استقاللية؟
بعد غزو العراق عام  2003وسقوط
نظام ّ
صدام حسني ،انطلقت «شبكة
ّ
تضم جريدة
اإلع�لام العراقي» التي
«الصباح» ،ومجلة «الشبكة» ،وقناة
«ال��ع��راق��ي��ة» ،وق��ن��اة «ال��ع��راق��ي��ة
الرياضية» ،وإذاعة «بغداد» ،وإذاعة
«ال���ف���رق���ان» .وك��ك��ل امل��ؤس��س��ات
الرسمية ف��ي «ال��ع��راق ال��ج��دي��د»،
يخضع تعيني أعضاء هيئة األمناء
في «شبكة االع�لام» ومديرها ،إلى
ّ
نظام املحاصصة .وبالتالي ،فإن
الصحافيني واملواطنني على السواء
ّ
لم يتوقعوا يومًا أن يكون سلوك
ً
الشبكة وأداؤه��ا مستقال أو مهنيًا.
بل على العكس تمامًا ،إذ سقطت
في أكثر من امتحان كان أبرزها خالل
تغطيتها لتظاهرات في  25شباط
(فبراير) املاضي.

أقيل أحمد عبد الحسني
بسبب دوره في تظاهرات
 25شباط

ريموت كونترول

عدوان والحكيم مع الديموقراطية!

«أخبار املستقبل»

< 21:00

مل ��اذا ط��ال�ب��ت «ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» بطرح
الثقة بوزير الدفاع فايز غصن؟ وم��اذا
عن تصريح سمير جعجع ب��أن النظام
ال�س��وري سيسقط ه��ذا ال�ع��ام؟ وم��ا هو
موقف القوات من األوضاع االقتصادية
في لبنان؟ هذه االسئلة وغيرها تطرحها
سحر الخطيب على النائب جورج عدوان
(الصورة) في «الحد الفاصل».

َ
شاهد ما شفش حاجة؟

«الجزيرة»

< 21:05

ه��ل انتهت مهمة امل��راق�ب�ين ال�ع��رب في
س��وري��ا؟ ومل� ��اذا ح��اول��ت ق�ط��ر تشويه
ً
غطاء ملزيد
عملهم؟ وهل أصبح هؤالء
من عمليات القتل في امل��دن السورية؟
أم أنهم نقلوا ما رأوه في الشارع بدقة
وأم��ان��ة؟ األج��وب��ة ع��ن ك��ل ه��ذه االسئلة
ترقبوها ف��ي حلقة الليلة م��ن برنامج
«االتجاه املعاكس».

حبيش ...ولو عند جان

الكذب ملح الزواج!

< 21:15

21:30 < otv

«الجديد»

ب �ع��د امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي ال� ��ذي ع�ق��ده
ه � ��ادي ح �ب �ي��ش (ال � �ص � ��ورة) مل�ه��اج�م��ة
ّ
ال�س�ي��اس��ة امل��ال �ي��ة مل�ي�ش��ال ع ��ون ،ي�ط��ل
الليلة مع جان عزيز في «بني السطور».
ّ
كذلك تستقبل الحلقة النائب في «تكتل
اإلص �ل��اح وال �ت �غ �ي �ي��ر» م �ي �ش��ال ال�ح�ل��و
للحديث عن امللفات السياسية املحلية
واإلقليمية وغيرها من املواضيع...

تفتح س�ي�ب��ال ط �ب��ارة ف��ي حلقة الليلة
م � ��ن ب� ��رن� ��ام� ��ج «ح � �ك� ��ي ك� � �ب � ��ار» ع �ل��ى
ش��اش��ة «ال �ج��دي��د» م��وض��وع ال�ص��راح��ة
وال�ك��ذب ف��ي العالقة ال��زوج�ي��ة .وتسأل
ضيوفها ع��ن األخ�ب��ار ال�ت��ي يخفونها
عن شريكهم واألس�ب��اب التي تدفعهم
إل��ىّ ذل��ك .كما تضيء على اآلث��ار التي
يخلفها الكذب في العالقة.

طوني على موعد مع مراتو

lbc

< 21:30

يستقبل طوني ب��ارود في حلقة الليلة
م��ن ب��رن��ام��ج «أح �ل��ى ج �ل �س��ة» ،زوج�ت��ه
ك��ري�س�ت�ي�ن��ا ص ��واي ��ا ،وال �ف �ن��ان غ�س��ان
صليبا ،واملذيعة رانيا شهاب ،واملذيعة
راغ � ��دة ش �ل �ه��وب (ال � �ص� ��ورة) ،وامل�م�ث��ل
ّ
ال �ك��وم �ي��دي ش��رب��ل إس �ك �ن��در وامل�غ��ن��ي
ّ
ويتطرق الحديث إلى مواضيع
موسى.
شخصية واجتماعية وفنية...

النفط ينفجر في وجه محتكريه

arte

< 21:30

ف��ي ظ��ل ال�ت�ه��دي��دات الغربية ـ�ـ اإلي��ران�ي��ة
امل �ت �ب��ادل��ة ،وف ��ي وق ��ت ب� ��دأت ت �ب��رز فيه
مخاوف حقيقية حول مستقبل النفط
ف��ي ال �ع��ال��م ،ت �ض��يء  arteال�ل�ي�ل��ة على
احتكار قطاع النفط في العالم من قبل
ع��دد م��ن ال�ش��رك��ات الغربية .وتكشف
ال �ت �ج��اوزات ال�ت��ي ي�م��ارس�ه��ا ه��ؤالء في
تحقيق بعنوان «احتكار الغاز».

