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ّ
حريات

أمل علم الدين عن محمد فهمي:

سيبو يا سيسي سيبو!
عبد الرحمن جاسم

ّ
«إن هذه املحكمة االستعراضية هي
ٌ
دل ـي ــل بـسـيــط عـلــى تـسـجـيــل الـنـقــاط
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــن م ـصــر وق ـط ــر الـتــي
ّ
تمول قناة «الـجــزيــرة» ،على حساب
ال ـص ـحــاف ـيــن .ي ـت ـعــرض ال ـك ـث ـيــر من
سجن
الصحافيني في مصر ألحكام
ٍ
تـصــل إل ــى املــؤبــد مــن دون أي اتـهــام
ف ـع ـل ــي .ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
ّ
السيسي أن يعلم أن العالم سيراقب
هذه املحاكمة في  29آب (أغسطس)
الحالي ،ورد فعل نظامه عليها» .هذا
جــزء مما كتبته املحامية اللبنانية
ـ ـ ـ ال ـبــري ـطــان ـيــة أمـ ــل ع ـل ــم ال ــدي ــن فــي
مقالتها الـتــي نـشــرت ّأول مــن أمــس
ع ـب ــر م ــوق ــع «ه ــاف ـن ـغ ـت ــون ب ــوس ــت»،
إث ــر تــأج ـيــل مـحــاكـمــة فـهـمــي لـلـمـ ّـرة
الثانية إلى  29آب .املحامية الشهيرة
ّ
تتحدث بالطبع عن قضية اإلعالمي
ال ـك ـنــدي مـحـمــد فـهـمــي (كـ ــان يحمل
الجنسية املصرية ،لكنه تنازل عنها
تحت الـضـغــط) .فهمي الــذي ال يــزال
يقبع في سجون النظام املصري من
دون أي ُمـنـطــق أو م ـس ـ ّـوغ قــانــونــي
ك ـ ــان قـ ــد قـ ـب ــض ع ـل ـي ــه فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
التي ُعــرفــت باسم «خلية املــاريــوت»
(اعتقل فــي كــانــون األول /ديسمبر
 ،)2013والـ ـت ــي ات ـه ــم ف ـي ـهــا ال ـن ـظــام
املـصــري ثــاثــة صحافيني هــم :بيتر
غـ ــري ـ ـسـ ــت ،مـ ـحـ ـم ــد فـ ـهـ ـم ــي ،وب ــاه ــر
«الجزيرة»
محمد من صحافيي قناة
ّ
اإلنـكـلـيــزيــة (تـبــث مــن مـصــر) بأنهم
ّ
ويشوهون صورة
«يزورون الحقيقة
مصر الخارجية» مــن خــال نشرهم
و«ت ـعــدي ـل ـهــم» ف ـي ــدي ــوات ل ــ«ت ـشــويــه
ص ـ ــورة الـ ـنـ ـظ ــام مل ـص ـل ـحــة اإلخ ـ ــوان
املسلمني امل ـح ـظــورة» .وفــي حــزيــران
(يونيو)  ،2014حكمت املحكمة على
الصحافيني الثالثة بالسجن لسبع
سنوات ّ
مشددة.
زوجـ ــة ال ـن ـجــم ال ـه ــول ـي ــوودي ج ــورج
كلوني الـتــي ت ــؤدي دور املستشارة
الـقــانــونـيــة لفهمي ،طــالـبــت الرئيس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي
ّبالنظر إلــى هــذه القضية ،الفتًا إلى
أن ــه «أب ـع ــد ّنـفـســه ع ــن الـقـضـيــة أكـثــر
من ّ
مرة ،لكنه أبدى في الوقت نفسه
اسـ ـتـ ـع ــداده ل ـل ـع ـفــو ع ــن ال ـص ـحــافــي
ال ـك ـن ــدي ف ــي ح ـ ــال إدان ـ ـتـ ــه ف ــي ه ــذه
الـقـضـيــة» .وتـطـ ّـرقــت أم ــل عـلــم الــديــن
ّ
أيضًا إلى أن هذا املوضوع «إشكالي
وشائك» ،ويسبب إحراجًا ملصر التي
ّ
يعاني سجلها ـ ـ الـحــالــي ّإب ــان حكم

ه ــذا الـسـيـســي ـ ـ ـ م ــن م ـشــاكــل كـبـيــرة
ف ــي ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان والـصـحــافـيــن
واإلعالم عمومًا.
ق ـض ـي ــة ف ـه ـم ــي ك ــان ــت قـ ــد اش ـت ـع ـلــت
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـ ــان زمـ ـيـ ـل ــه ف ـ ــي ال ـق ـض ـي ــة
الصحافي األوسترالي بيتر غريست
قد ُر ّحل إلى بالده إثر تطبيق قانون
«تــرحـيــل األجــانــب فــي حــال إدانتهم
بـ ــارت ـ ـكـ ــاب ج ــريـ ـم ــة عـ ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي
املـ ـص ــري ــة» .ق ــان ــون أوج ــدت ــه بـطــانــة
الـسـيـســي ال ـقــانــون ـيــة نـفـسـهــا كـبــاب
خـلـفــي إلغ ــاق قـضــايــا الصحافيني
األجانب ،وقضية صحافيي الجزيرة
ال ـغ ــرب ـي ــن تـ ـح ــديـ ـدًا .ح ـ ـ ــاول مـحـمــد
فهمي اللعب بــواسـطــة هــذه الــورقــة،
ف ـ ـت ـ ـنـ ــازل عـ ـ ــن جـ ـنـ ـس ـ ّـيـ ـت ــه املـ ـص ــري ــة
ل ـي ـض ـمــن ت ــرح ـي ـل ــه إلـ ـ ــى ك ـ ـنـ ــدا .لـكــن
ّ
ذل ــك ل ــم يـحـصــل ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
ال ـق ـض ــاء امل ـص ــري أقـ ـ ّـر ب ــذل ــك ف ــي 12
شـبــاط (فـبــرايــر)  ،2015آم ـرًا بإخالء

سبيله بكفالة مالية تقارب  32ألف
دوالر أمـيــركــي .وك ــان فهمي قــد رفع
قضية «تـعــويــض» عـلــى «الـجــزيــرة»
ب ـح ـ ّـج ــة «اإله ـ ـم ـ ــال» الـ ـ ــذي مــارس ـتــه
معلومات غير دقيقة
عبر «إعـطــائــه
ٍ
ح ــول وض ـع ــه ال ـقــانــونــي ف ــي مـصــر،
وبث تقاريره عبر «الجزيرة مباشر

ّ
تحدثت المحامية اللبنانية ــ
البريطانية عن تسجيل النقاط
السياسية بين مصر وقطر
م ـص ــر» امل ـح ـظ ــورة ف ــي امل ـح ــروس ــة».
ّ
وأكد فهمي في الوقت عينه أن القناة
امتنعت عن تسديد نفقاته القانونية
ب ـعــدمــا ق ـ ـ ّـرر تـغـيـيــر امل ـح ــام ــي ال ــذي
كانت «الـجــزيــرة» قــد ّ
عينته ملتابعة
قضيته ،األم ــر ال ــذي نفته املؤسسة

اإلعالمية اإلخونجية الهوى.
ه ــذه املـ ـن ــاورة الــذك ـيــة م ــن فـهـمــي لم
ّ
تحقق له شيئًا ،وال ّ
املحاكم
سيما أن
ّ
املصرية لم تعرها أي أهمية ،بل إنها
ّ
أج ـلــت املـحــاكـمــة إل ــى شـهــر حــزيــران
(يــونـيــو) املــاضــي ،لـتـعــاود التأجيل
م ــن جــديــد حـتــى  29آب (أغـسـطــس)
تـحــت حـجــج مختلفة ،منها افتتاح
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ب ـش ـك ـل ـهــا ال ـح ــال ــي
(املـقـ ّـرر بعد غـ ٍـد الخميس) وانشغال
«البلد» بذلك!!
وكـ ـ ــان ص ـح ــاف ــي الـ ـج ــزي ــرة املـعـتـقــل
الــذي قضى أكثر مــن  400يــوم حتى
الـلـحـظــة ف ــي سـجــن «طـ ــرة» املـصــري
ق ــد أرسـ ـ ــل ف ــي ب ــداي ــة  2015رس ــال ــة
إلــى السيسي نشرها عبر صحيفة
ّ
متحدثًا عن دور
«نيويورك تايمز»،
الـصـحــافـيــن ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
و«عنف سرطان اإلسالم السياسي»،
ّ
الفتًا إلى أن أهل اإلعالم ليسوا أعداءًا

لألنظمة ،بل ُيسهمون في حمايتها
عـبــر نـقــل الـحـقـيـقــة ال غ ـيــر ،فــ«نـحــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ن ـ ــوض ـ ــح ح ـق ـي ـق ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـع ــى ل ـه ــزي ـم ــة األنـ ـظـ ـم ــة».
ّ
وأك ــدت الــرســالــة أن فهمي «ضحية
ـراف
ح ــرب ن ـقــاط وح ـســابــات بــن أط ـ ّ ٍ
م ـت ـح ــارب ــة (قـ ـط ــر وم ـ ـ ـصـ ـ ــر)» ،وأن ـ ــه
ل ـيــس أك ـث ــر م ــن إع ــام ــي ك ــان ي ــؤدي
عمله.
رغـ ــم ق ـت ــام ــة ال ــوض ــع بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ّ
قـضـيــة مـحـمــد ف ـه ـمــي ،إال أن هـنــاك
بـ ـصـ ـي ــص نـ ـ ـ ــور فـ ـ ــي آخـ ـ ـ ــر الـ ـط ــري ــق
بالنسبة إلـيــه .فهناك «دول ــة كبرى»
ّ
تتحرك ألجله ،ووسائل إعالم
(كندا)
ومــؤسـســات قانونية كثيرة تسعى
إل ــى اإلفـ ــراج عـنــه .فــي امل ـقــابــل ،يقبع
زميله املصري باهر محمد بانتظار
مــرور سنوات السجن السبع بيسر،
فهو ال يمتلك جنسية أجنبية تحميه
من «غدر» الزمان واألنظمة العربية.

(خالد البايع ــ السودان)

رادار

حتى «الجزيرة» ...دخلت مرحلة «الترشيق»
زكية الديراني
بـهــدوء ت ـ ّ
ـام وم ــن دون ّ
أي ضـجــة في
ّ
أرج ــائ ـه ــا ،قـ ــررت شـبـكــة «ال ـجــزيــرة»
القطرية االستغناء عن عدد كبير من
موظفيها في مختلف األقسام ،سواء
ف ــي ق ـن ــاة «الـ ـج ــزي ــرة» أو مــوقـعـيـهــا
اإللـكـتــرونـيــن الـعــربــي واالنـكـلـيــزي.
لم ُي ّ
سرب إلى اإلعالم سوى العنوان
العريض لهذا الـقــرار ،بينما ال تــزال
أسماء املصروفني مجهولة ،على أن
ُ
تعلن قريبًا.
خ ـط ــوة الـ ـص ــرف ل ـي ـســت األولـ ـ ــى في
م ـس ـيــرة هـ ــذه امل ــؤس ـس ــة اإلع ــام ـي ــة،
ب ـ ــل سـ ـب ــق أن عـ ــاشـ ــت «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة»
ح ـ ــاالت م ـشــاب ـهــة ع ـلــى م ــراح ــل ع ـ ّـدة

منذ نشأتها عــام  ،1996ونتج منها
االستغناء عن مجموعة من العاملني
فيها.
ّ
في التفاصيل ،أن «الجزيرة» اتخذت
ً
قـ ـ ــرارًا ب ـص ــرف ن ـحــو ث ـمــانــن عــامــا
بناء على تقرير ّ
ً
أعدته
لديها ،وذلــك
إح ــدى الـشــركــات األمـيــركـيــة املنوطة
بـهــا مـهـ ّـمــة تـقـيـيــم قـ ــدرات املــوظـفــن.
في هذا السياق ،يؤكد مصدر مطلع
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن «امل ـح ـط ــة الـقـطــريــة
اتفقت قبل عامني مع شركة أميركية
متخصصة على إجراء إعادة هيكلة
ألق ـســام ـهــا وت ــوزي ــع ال ـعــام ـلــن فيها
وفق خبراتهم ومدى سرعة ّ
تقدمهم
في مراكزهم.
وب ـع ــد م ـض ــي س ـن ـتــن ت ـقــري ـبــا عـلــى

عملها ،صدر عن الشركة أخيرًا تقرير
يتضمن تقييمًا ّلـلـعــامـلــن» .وتــابــع
ً
ـا إنـ ـ ــه بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ه ــذا
املـ ـص ــدر ق ــائ ـ
التقريرّ ،
قررت «الجزيرة» اإلستغناء
«عـ ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـع ــامـ ـل ــن ل ــديـ ـه ــا»،

إستبعاد وجود عالقة
بين الصرف والوضع االقتصادي
للقناة
ّ
ش ــارح ــا أنـ ــه «ل ـق ــد ت ـ ّـم ت ـســريــب خبر
ق ــرار الـشـبـكــة إل ــى اإلع ـ ــام ،وال تــزال
أصــداؤه بطيئة في أرجــاء املؤسسة،
خـ ـص ــوص ــا أن أك ـ ـثـ ــريـ ــة ال ـع ــام ـل ــن
هـ ـ ــم فـ ـ ــي إجـ ـ ــازات ـ ـ ـهـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ــارج قـ ـط ــر.

وسي َ
ُ
فاجأ بعضهم عند عــودتــه إلى
ّ
الــدوحــة بــأنــه تــم فسخ عـقــود العمل
معه».
امل ـح ـط ــة ال ـت ــي ت ــرف ــع ش ـع ــار «الـ ـ ــرأي
ُ
والـ ـ ــرأي اآلخ ـ ــر» ل ــم ت ـع ـلــم موظفيها
امل ـص ــروف ــن ب ـعــد ب ـق ــراره ــا األخ ـي ــر،
إبالغهم به تباعًا .ويشير
بل قـ ّـررت
ّ
امل ـ ـصـ ــدر إلـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ب ــال ـط ـب ــع ه ـنــاك
مصروفون لبنانيون ضمن الالئحة،
ّ
لكن نسبتهم ليست كـبـيــرة .كما أن
املصروفني من مختلف الجنسيات،
ول ـ ــن يـ ـك ــون مـ ــن ب ـي ـن ـهــم ّ
أي وجـ ــوه
إعالمية معروفة».
وي ـس ـت ـب ـع ــد امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه وجـ ــود
ّ
أي عــاقــة ب ــن قـضـيــة ال ـص ــرف هــذه
والــوضــع االقـتـصــادي ل ـ «الـجــزيــرة»،

ّ
ّ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن األحـ ـ ـ ــوال امل ــال ـي ــة لـيـســت
السبب الرئيسي وراء تلك الخطوة.
ً
ّ
ويـ ـت ــاب ــع ق ـ ــائ ـ ــا« :م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن
القناة تجري إعادة هيكلة للعاملني
فيها كــل فـتــرة ،وه ــذه خـطــوة ليست
م ـفــاج ـئــة .ل ــن ت ــؤث ــر عـمـلـيــة ال ـصــرف
فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل .ورغـ ـ ـ ـ ــم مــا
ُيـ ـق ــال ع ــن ت ــده ــور ن ـس ـبــة م ـشــاهــدي
ال ـق ـنــاة ال ـق ـطــريــة بـسـبــب سـيــاسـتـهــا
التحريضية ،إال أن ذلك لن يؤثر في
السياسة التي تتبعها».
إذًا ،ت ـك ـشــف الـ ـش ــاش ــة اإلخ ــون ـج ـي ــة
الـ ـ ـه ـ ــوى ق ــريـ ـب ــا دف ـ ـعـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
املصروفني لديها ،فهل تقع املسألة
ضمن تقييم املوظفني ،أم هناك أبعاد
أخرى للموضوع؟

