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نحن ال�صحفيني والإعالميني نتحدث كثريا عن 
ـ عن  بع�صنا  امل�صالح"، ويعرت�ض  "تعار�ض 
حق ـ من تف�صي هذه الظاهرة ال�صلبية، خا�صة 
بعد ا�صتفحال زواج ال�صيا�صية من راأ�ض املال، 
اأو  الأعمال  رجال  "ا�صتوزار"  فى  والتو�صع 
ل�صغل منا�صب قيادية  اأمامهم  اإف�صاح املجال 
يف الربملان ـ مبجل�صيه ـ اأو يف احلزب الوطني 

الدميقراطي احلاكم على حد �صواء.
والإعالم،  ال�صحافة،  اإثارة  فاإن  وبالتاأكيد 
لأننا  املفتعل.  بالأمر  لي�صت  الق�صية  لهذه 
باخت�صار اإزاء و�صع يلم�صه القا�صي والداين، 
ال�صفافية  ملنظمة  الأخري  التقرير  اأن  لدرجة 
الدولية ـ الذي مت اإطالقه بالقاهرة يف التا�صع 
احلالت  يف  زيادة  ر�صد  ـ   2010 مايو  من 
مع  خا�صة  امل�صالح  يف  تعار�صًا  متثل  التي 
الذين  الأعمال  رجال  كبار  من  عدد  ظهور 

حكومية  منا�صب  نف�صه  الوقت  يف  ي�صغلون 
رفيعة امل�صتوى.

الأعمال  رجال  توىل  يف  امل�صكلة  ولي�صت 
لأنهم  م�صتوى،  اأي  على  "عامة"  منا�صب 
مواطنون قبل اأي �صيء، ولهم حقوق املواطنة 

الكاملة التي ل ينازعهم فيها اأحد.
امل�صكلة هي اأن يتم ذلك يف غياب اآليات ت�صمن 
عدم اختالط احلابل بالنابل، واختالط املال 
الوظيفة  وا�صتخدام  اخلا�ض،  باملال  العام 
املرتبح  كان  �صواء  ال�صخ�صي  للرتبح  العامة 

رجل اأعمال اأم ل.
ونحن يف م�رص ل�صنا مطالبني باخرتاع العجلة 
اأو اإعادة اكت�صاف القوانني املكت�صفة. فهناك 
اآليات كثرية ومتعددة ابتدعتها، وا�صتخدمتها، 
البلدان الدميقراطية لتجنب هذا التعار�ض يف 
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تعار�ض م�صالح .. حتى يف بالط �صاحبة اجلاللة
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ونزاهة  العام  املال  على  حفاظًا  امل�صالح 
الت�رشيعية  و�صلطاتها  م�ؤ�ص�صاتها  بكل  الدولة 

والق�صائية والتنفيذية.

الآليات  هذه  مثل  اأن  فقط  امل�صكلة  ولي�صت 
اأحد  يكمن  واإمنا  غائبة،  مازالت  املطل�بة 
التي  ال�صحافة  اأن  يف  اأي�صًا  امل�صكلة  ج�انب 
امل�صالح،  تعار�ض  مبنع  احلك�مة  تطالب 
هذا  يف  اأذنيها،  حتى  ذاتها،  هي  غارقة 

الت�صارب غري املقب�ل.

وه� الأمر الذي ينال من م�صداقية ال�صحافة 
والإعالم عند اإثارته لهذه الق�صية اخلطرية.

يف  الت�صارب  لهذا  متعددة  �ص�ر  وهناك 
امل�صالح بال�صاحة ال�صحفية والإعالمية.

ال�صحفي  جلب  ال�ص�ر  هذه  واأهم  اأول 

لالإعالنات. ورغم اأن قانون نقابة ال�صحفيني 
ال�رصف  ميثاق  يحظره  كما  ذلك،  يحظر 
ن�صبة  اإن  يقول  احلال  واقع  فاإن  ال�صحفي، 
وبالذات  ـ  املحررين  من  بها  ي�صتهان  ل 
بجلب  م�صتغلة  ـ  القت�صاديني  املحررين  من 
ـ  التحرير  روؤ�صاء  بع�ض  اإن  بل  الإعالنات. 
مبا يف ذلك روؤ�صاء حترير ال�صحف "القومية"ـ  
داأبوا على "حتري�ض" املحررين على ال�صتغال 
الذي  الوقت  ذات  يف  اإعالنات  كمندوبي 
ميار�صون فيه التحرير ال�صحفي، م�صتغلني يف 
العظمى  الغالبية  ورواتب  اأجور  تدهور  ذلك 

من ال�صحفيني.
وغنى عن البيان اأن جلب ال�صحفي لالإعالنات 
م�صداقيته  على  ويق�صي  املهنية  هيبته  يك�رص 
على  ح�صوله  لأن  مربمًا،  ق�صاء  ال�صحفية 
كبرية  "عمولة"  مقابل  ما  جهة  من  اإعالن 
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من  ومينعه  قلمه  ويك�رص  يده  ي�صل  يتقا�صاها 
التناول ال�صحفي النزيه وما يتطلبه هذا التناول 

النزيه من روؤية نقدية يف كل الأحوال.
ال�صورة الثانية ال�صارخة لتعار�ض امل�صالح 
بع�ض  عمل  هي  اجلاللة  �صاحبة  بالط  يف 
لرجال  اإعالميني  كم�صت�صارين  ال�صحفيني 

الأعمال.
اأحد  يعمل  اأن  يف  باأ�ض  ل  فاإنه  وبالطبع 
اأو ذاك من  اإعالمي لهذا  ال�صحفيني كم�صت�صار 
الأعمال، فهذه وظيفة حمرتمة حتتاج  رجال 
اأي  ي�صغلها  اأن  يف  غبار  ول  مهنية  خربة  اإىل 

�صحفي حمرتف.
لكن امل�صكلة تن�صاأ عندما يقبل ال�صحفي القيام 
بهذه املهمة يف نف�ض الوقت الذي ميار�ض فيه 

مهنة ال�صحافة.
اأ�صول  لأن  امل�صالح،  تعار�ض  ين�صاأ  هنا 
املهنة تفرت�ض التجرد من الأهواء ال�صخ�صية 
�رصوري  ك�رصط   اخلا�صة،  امل�صالح  اأو 
رجل  خدمة  يف  العمل  بينما  ال�صمري،  حلرية 
اأعمال بعينه يخل بهذه القاعدة الذهبية وي�صع 
ال�صحفي يف مو�صع "�صاهد الزور" على الأقل 
منه  اتخذ  الذي  الأعمال  رجل  اأن  زاوية  من 
له  اأن يروج  منه  اإعالميا" �صيتوقع  "م�صت�صارا 
يف �صحيفته، اأو اأن يحول دون انتقاده وك�صف 
عوراته على يد زمالء له داخل جريدته اأو يف 

ال�صحف "ال�صقيقة".
برجل  الظن  �صواء  قبيل  من  هذا  ولي�ض 
حل�صابه،  يعمل  الذي  بال�صحفي  اأو  الأعمال، 
واإل لكان رجل الأعمال قد طلب من "ال�صحفي 
والطريق  معه،  للعمل  يتفرغ  اأن  امل�صت�صار" 
اإىل ذلك هو ال�صتقالة اأو احل�صول على اإجازة 
رجل  بخدمة  اللتحاق  اأثناء  مرتب  بدون 
الأعمال. اأما مطالبة ال�صحفي بقبول الوظيفة 
اجلديدة اإىل جانب وظيفته ال�صحفية فال ميكن 
تف�صريها يف �صياق اآخر خارج نطاق ت�صارب 

امل�صالح.
بال�صاحة  امل�صالح  لتعار�ض  الثالثة  ال�صورة 
ال�صحفية والإعالمية تن�صاأ من الت�صوه يف عالقة 

مندوب اجلريدة بالوزارة اأو الهيئة اأو اجلهة 
التي تكلفه ال�صحيفة بتغطيتها �صحفيًا.

فالأ�صل اأن ال�صحفي يكون مندوبًا للجريدة يف 
هذه اجلهة اأو تلك، خا�صة كانت اأو عامة.

تنقلب  ـ  احلالت  من  كثري  يف  ـ  الأمور  لكن 
راأ�صًا على عقب حيث يتحول ال�صحفي ـ بقدرة 
اجلريدة،  يف  اجلهة  لهذه  مندوب  اإىل  ـ  قادر 
باحلق  �صيا�صاتها  عن  ومدافعًا  لها،  وبوقًا 

والباطل.
هذا "النقالب" ل يحدث بني ع�صية و�صحاها، 
"اإغراءات"  نتيجة  تدريجيًا  يحدث  واإمنا 

متعددة الأ�صكال.
هذه  من  كثري  متنحها  التي  املزايا  بينها  من 
مزايا  وهي  ال�صحفيني،  للمندوبني  اجلهات 
متعددة ومتنوعة ت�صل يف بع�ض الأحيان ملنح 
تلك  اأو  الوزارة  هذه  لدى  ال�صحفي  املندوب 
ذلك  يف  مبا  بالوزارة،  العاملني  مزايا  نف�ض 

ال�صقق وال�صيارات.
الداخل  يف  "ال�صفريات"  كذلك  بينها  ومن 
يعمل  التي  اجلهة  ح�صاب  على  واخلارج 
"بدل  وتقا�صي  بل  لديها،  مندوبًا  ال�صحفي 

�صفر" من هذه اجلهة يف بع�ض الأحيان.
ونتيجة لهذا التداخل يف امل�صالح بني املندوب 
بتغطية  تكليفه  مت  التي  واجلهة  ال�صحفي 
هذه  بع�ض  اأن  اإىل  احلال  و�صل  اأخبارها 
ال�صحفي  املندوب  على  يعتمد  اأ�صبح  اجلهات 
يعرف  اأوفدته،  التي  ال�صحيفة  على  "كعني" 
منه م�صبقًا ماذا �صين�رص غدًا. وهناك اأمثلة عن 
�صحفية  مو�صوعات  تفا�صيل  عرفوا  وزراء 
اأو  لهم  انتقادات  تت�صمن  للن�رص  اإعدادها  يتم 
بال�صحيفة  بالت�صال  وقاموا  ل�صيا�صاتهم. 
املندوبون  وكان  ن�رصها،  منع  ملحاولة 
ال�صحفيون هم "العيون" التي راأى بها الوزير 

املادة ال�صحفية قبل ن�رصها!
بال�صحافة  امل�صالح  تعار�ض  �صور  ومن 
والإعالم اأي�صًا اأن اأ�صحاب ال�صحف اخلا�صة 
القومية  ال�صحف  اإدارات  جمال�ض  وروؤ�صاء 
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نقابة  يف  اأع�صاء  ـ  املالك  ممثلي  هم  الذين  ـ 
ال�صحفيني جنبا اإىل جنب مع ال�صحفيني الذين 

يعملون حتت اإمرتهم. 
نف�ض  يف  اأع�صاء  العمل  ورب  العامل  اأن  اأي 
بني  الوا�صح  امل�صالح  تعار�ض  رغم  النقابة 

الثنني.
وهناك �صور اأخرى لتعار�ض امل�صالح تن�صاأ 
عن توفر "معلومات داخلية" لبع�ض ال�صحفيني 
املتخ�ص�صني مع عدم وجود �صوابط متنع من 
ا�صتفادتهم ال�صخ�صية من هذه املعلومات التي 

لي�صت متاحة للكافة.
وعلى �صبيل املثال فاإن هناك بلدانا دميقراطية 
متنع املحرر القت�صادي الذي يقوم بالتغطية 
يف  امل�صاربة  من  متنعه  للبور�صة،  ال�صحفية 

البور�صة لل�صبب امل�صار اإليه.

يف  القت�صاديني  املحررين  اأن  ورغم 
من  كثري  اإىل  الو�صول  اإمكانية  لديهم  م�رص 
جمالت  يف  الثمينة  الداخلية"  "املعلومات 
اأي  توجد  ل  فاإنه  متعددة،  مال  واأ�صواق 
املعلومات  هذه  ا�صتغالل  من  متنع  �صوابط 

لل�صالح اخلا�ض.
يف  واقعة  حقيقة  امل�صالح  تعار�ض  اإذن.. 
التعار�ض  وهذا  اجلاللة.  �صاحبة  بالط 

يلحق ال�رصر بكل من ال�صحافة واملجتمع.
بالعرتاف  تبداأ  املع�صلة  هذه  حل  وبداية 
املدمرة،  ال�صلبية  الظاهرة  هذه  بوجود 
وو�صعها على مائدة البحث من اأجل التو�صل 
لقي�رص  لقي�رص  ما  يعطى  وطني  توافق  اإىل 
ول  الذئب  ميوت  ل  وبحيث  لله..  لله  وما 

تفنى احلمل


