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بقلم :منال الشني

شاهد من أهلها:
حجب املعلومات عن الصحافة ..بني حماية الفساد واخلوف من احلسد!
نائب رئيس
حترير جريدة
الفجر

تلقيت دعوة منذ سنوات حلضور محاضرة
للمحقق الصحفي األمريكي الشهير سيمور
هيرش ،وقد اكتسب هيرش شهرته الواسعة
من حتقيقاته التي كشف فيها عن كثير من
فضائح السياسة األمريكية مثل سجن أبو
غريب وغيرها م��ن اخلبطات املهنية التي
ه��زت ضمير العالم ،ولذلك ك��ان بديه ًّيا أن
تفتتح م��ؤس��س��ة ه��ي��ك��ل للصحافة العربية
أعمالها باستضافة هيرش.
وذهبت للمحاضرة لالستماع والتعرف على
أساليب العمل املهني التي يعمل بها هيرش،
وم��ا زل��ت برغم ال��س��ن��وات أت��ذك��ر إحساسي
باحلسرة والذهول م ًعا ،فكل أساليب هيرش
ليست بعيدة عن طريقة العمل التي أتبعها،
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مع ف��ارق وحيد وأس��اس��ي ،وه��ذا الفارق أن
ه��ي��رش يستخدم ه��ذه األس��ال��ي��ب للحصول
على معلومات سرية عن اجليش األمريكي
واملعتقالت الشهيرة احلصينة املغلقة أمام
اجل��م��ي��ع ،بينما أن���ا أس��ت��خ��دم ه���ذه ال��ط��رق
للحصول على معلومات عن وزارة التموين،
أو تقرير عن االستثمار ،أو معدالت اجلرمية
ف��ي م��ص��ر ،وك��ل��ه��ا م��ع��ل��وم��ات أص��ب��ح��ت في
دول العالم الدميقراطي في متناول املواطن
ال��ع��ادي ،وعلى شبكة اإلنترنت ،فضال عن
الصحفيني واإلعالميني.
وبرغم كل ما يقال عن تراجع املهنية لدى
اجل��م��اع��ة ال��ص��ح��ف��ي��ة ف���ي م��ص��ر -وب��ع��ض��ه
صحيح -إال أن نحو  20عا ًما من ممارسة

الصحافة في معظم ألوان الصحف واملجالت
تدفعني للقول باطمئنان كبير أن مشكلة عدم
توافر املعلومات تظل العقبة األساسية أمام
الصحفي املصري ،ومتثل التحدي األعظم
في تطوير أداء املهنة.
بدأت العمل منذ أكثر من 15عا ًما كمحررة
برملانية لصحيفة حزبية معارضة ،قد كانت
ه���ذه ال��ب��داي��ة م��ن ح��س��ن ح��ظ��ي ،ف��ال��ب��رمل��ان
املصري مبجلسيه الشعب والشورى من أكثر
املؤسسات في مصر شفافية ،نظ ًرا لطبيعة
العمل بهما ،فكل اجللسات واللجان البرملانية
علنية ،واستثنا ًء م��ن ه��ذه القاعدة أعطت
الالئحة الداخلية للمجلسني احل��ق لرئيس
اللجنة بإغالقها في وجه اإلعالم.

وفى بداية رحلتي املهنية مع البرملان كانت
اللجان املغلقة ظاهرة ن��ادرة احل��دوث ،وكان
وجود نواب من جميع االجتاهات السياسية
يسمح للصحفي ال���دءوب أن ي��ع��رف ك��ل ما
دار ب��االج��ت��م��اع امل��غ��ل��ق .وق���د أت���اح ل��ي ه��ذا
امل��ن��اخ احل��ر فرصة ثمينة لتطوير مهاراتي
الصحفية ،فتوافر املعلومات يتيح للصحفي
ال��وق��ت وامل��ج��ه��ود لتطوير م��ه��ارة التحليل،
وهى مهارة أساسية ال ميكن اكتسابها دون
وجود تدفق متصل ومستمر للمعلومات ،كما
أن ه��ذا التدفق الطبيعي للمعلومات مينح
الصحفي فرصة لتجويد عمله ،مثل البحث
عن االن��ف��رادات الصحفية ب��دالً عن إضاعة
الوقت واجلهد في احلصول على املعلومات

سرية
املعلومات
وحجبها عن
الصحفيني
هي القاعدة
األساسية
في معظم
املؤسسات
احلكومية
واخلاصة،
وذلك طلبا
للسالمة.
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األساسية ،وحتت تأثير هذا املناخ الليبرالي
االستثنائي في البرملان يجنح معظم املسئولني
وزراء وما دونهم في ال��وزارات واملؤسساتالعامة -إلى امليل نحو مزيد من الشفافية في
تعاملهم مع الصحفيني داخل البرملان ،ولكن
يسهل بالطبع تصور أن ه��ذا امليل سرعان
ما يتراجع داخل هذه ال��وزارات واملؤسسات
احلكومية.
ففي معظم ه��ذه امل��ؤس��س��ات يعد امل��ن��ع هو
ال��ق��اع��دة ال��ع��ام��ة ،فالقاعدة األس��اس��ي��ة في
التعامل مع الصحفيني في هذه املؤسسات هي
أن كل املعلومات سرية وممنوعة من التداول،
ويلجأ مسئولو التعامل مع الصحافة في هذه
املؤسسات إلى املنع طل ًبا للسالمة ،فهو في
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النهاية موظف حكومي ق��ادت��ه ظ��روف��ه إلى
هذا املنصب دون تأهيل للتعامل مع اإلعالم،
وغال ًبا يلجأ هؤالء املوظفون إلى املنع خشية
أن يؤدي تسريب أي معلومات للصحافة إلى
غضب ال��وزي��ر أو رئ��ي��س امل��ؤس��س��ة ،فيجنح
معظم ه��ؤالء املوظفني إل��ى طلب السالمة،
ورف���ض إع��ط��اء ب��ي��ان��ات للصحفيني اكتفا ًء
بالبيانات الصحفية الرسمية ،وهى بيانات
حت��ت��وي ع��ل��ى احل���د األدن����ى م��ن امل��ع��ل��وم��ات
من ناحية ،ومتيل من جهة أخ��رى إلى سرد
اجلوانب اإليجابية فقط.
وي��س��ع��ى ب��ع��ض ال�������وزراء إل����ى ت��ع��زي��ز امل��ن��ع
بحيلة مهمة ،فيضفي على بعض ق��رارات��ه
ومراسالته الرسمية صفة السرية ،وكثي ًرا ما
وقعت ضحية هذه احليلة فسعيت للحصول
على بعض من هذه األوراق ،فإذا باملفاجأة أن
املعلومات املوجودة بهذه األوراق ال حتمل أي
مبرر للسرية وال تخرج كثي ًرا عن املعلومات
امل��ت��وف��رة ف��ي وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،وف��ي��م��ا بعد
عرفت أن سبب جل��وء بعض املسئولني إلى
هذه احليلة هو وجود نصوص قانونية تعاقب
على نشر الوثائق السرية ،وأعتقد أن هذه
النصوص موجودة بالفعل في بعض القوانني
ال��ع��ام��ة ول��ي��س ف��ي ق��ان��ون ال��ص��ح��اف��ة ،ولكن
بعض األوراق وال���ق���رارات السرية تستحق
اجلهد املبذول في احلصول عليها.
وبرغم احملاذير السابق اإلش��ارة إليها ،جند
داخ���ل ه��ذه امل��ؤس��س��ات م��ن ي��دع��م��ون حرية
الصحافة ألسباب مختلفة ،فهناك موظفون
رافضون للسياسات التي يتبعها املسئولون،
وآخ��رون يشعرون بظلم ب�ّي�نّ فيما يحصلون
عليه من دخ��ل في مؤسساتهم ،وفئة ثالثة
ال ت���زال على إميانها ب��أن الصحافة تلعب
دو ًرا ال ميكن االستغناء عنه ف��ي محاربة
الفساد أو الوقوف مع املظلومني .ومتثل هذه
الفئات الثالثة املصدر الرئيسي للمعلومات
حول ما يدور في دهاليز احلكومة مبختلف
مستوياتها ،وثمة مصدر آخر مهم للبيانات
احملجوبة والوثائق واملستندات ،وهو الوزير

أو املسئول نفسه ،فعندما يفشل الوزير أو
امل��س��ئ��ول ف��ي مت��ري��ر م��ش��روع أو رأي يلجأ
للصحافة لطرح القضية من وجهة نظره على
الرأي العام ،بشرط عدم الربط بني املصدر
والقضية ،وفي جميع األح��وال السابقة فإن
املعلومات املتاحة للصحفي تكون ذات اجتاه،
وتعبر عن وجهة نظر واح��دة ،ولذلك يجب
على الصحفي أن يبحث ع��ن وجهة النظر
األخرى ليتمكن من رؤية صورة شبه كاملة.
وق��د تابعت بعد ذل��ك عملي املهني املرتبط
بوزارات ومؤسسات اقتصادية ،حيث يفترض
أن تختفي احلساسيات املرتبطة بالكتابة
السياسية ،فوجدت عدة مشتركات بني كل هذه
املؤسسات العامة واخلاصة على حد سواء.

املشترك األول هو الشك جتاه الصحافة أو
ب��األح��رى نواياها ،وي���زداد ه��ذا الشك جتاه
الصحافة احلزبية واخل��اص��ة ،حيث تتمتع
هذه الصحف بهامش حرية أكبر نسب ًّيا عن
الصحافة القومية.
أما املشترك الثاني فهو افتقاد هذه املؤسسات
العامة واخلاصة إلى آلية ومعايير للمعلومات
املتاحة للصحافة ،وأعتقد أن غياب موظفني
م��درب�ين ذوي خبرة ف��ي التعامل اإلعالمي
يلقي بظالل كثيفة على عدم كفاءة اإلدارات
الصحفية ب��ه��ذه امل��ؤس��س��ات ،فمعظم هذه
املؤسسات تفتقد إلى خبرة التسويق اإلعالمي
ملشروعاتها ،بحيث ال جتيد اختيار املعلومات
التي تدعم موقفها وسياساتها ،وكثي ًرا ما
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معظم مجتمع
النخبة ال يؤمن
بحرية تداول
املعلومات،
فرجال األعمال
يرفضون الكشف
عن حجم
ثرواتهم خوفاً
من احلسد،
واملسئولون
يتحفظون على
احلديث عن
جوانب حياتهم
اخلاصة حتى
لو ارتبطت
بأعمالهم ،مما
يعيق كشف
الفساد.

طلبت من وزارة أو مؤسسة خاصة بيانات
وقوبل طلبي بالرفض أو التسويف ،وعندما
حصلت عليها واستخدمتها في موضوعاتي
الصحفية ،يتكشف للرافضني أن املعلومات
التي حاولوا حجبها كانت تفيد موقفهم.
والواقع أن معظم املؤسسات العامة واخلاصة
تنظر إلى التعامل مع الصحافة كعبء زائد
على احلاجة ،وليس كجسر للتواصل مع الرأي
ال��ع��ام ،ول��ذل��ك ال تبذل املجهود الكافي في
اختيار مسئولي اإلعالم ،وقد اقترحت على
أحد ال��وزراء أن يطلب من نقابة الصحفيني
تدريب موظفيه في إدارة الصحافة ،فاعتبر
االق��ت��راح م��ن قبيل امل���زاح ،غير أن��ي أع��رف
مسئوالً حكوم ًّيا ساب ًقا استعان بشركة ميديا
وع�لاق��ات ع��ام��ة لتدريبه على التعامل مع
الصحافة ،وغني عن البيان أن املسئول أخفى
هذه املعلومة وكأنها وباء أو تهمة.
ومعظم اخلالفات بني الصحافة وع��دد من
الوزراء واملسئولني ترجع إلى افتقاد املسئول
للخبرة ف��ي التعامل م��ع ال���رأي ال��ع��ام ،ف��إذا
اجتماعا برملان ًّيا،
حضر مؤمت ًرا صحف ًّيا أو
ً
تصور أن الصحافة ستحذف بعض املعلومات
أو األلفاظ التي استخدمها من تلقاء نفسها
بدال عن أن يجتهد في اختيار عباراته.
أم���ا ال��س��م��ة ال��ث��ال��ث��ة امل��ش��ت��رك��ة ب�ي�ن معظم
املؤسسات وال����وزارات فهي سهولة التعامل
الصحفي م��ع املسئول األع��ل��ى ،ف��ال��وزي��ر أو
رئيس الشركة أكثر ج��رأة ف��ي التعامل مع
الصحفيني وف��ى إعطاء بعض البيانات من
مرؤوسيه الذين يدفعهم اخلوف من محاسبة
وع��ق��اب رؤس��ائ��ه��م إل��ى إب���داء ق��در أكبر من
التحفظ.وتعد مشكلة إث��ب��ات ال��وق��ائ��ع من
أعقد املشاكل التي تواجه الصحفي ،ففي ظل
غياب التوثيق يصعب إثبات الوقائع -خاصة
الشفهية منها -وق��د يتبادر إل��ى الذهن أن
الرغبة ف��ي حجب املعلومة ه��و سبب هذه
املشكلة ،ولكن من املثير أن غياب التوثيق
في حد ذاته هو عقبة كبيرة ،بصرف النظر
عن حجب املعلومات ،فحتى أبسط املعلومات
ال تتوافر بالسيولة املطلوبة ،وق��د الحظت
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أن عد ًدا كبي ًرا من املؤسسات والشركات ال
تضم قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة
أو ك��ب��ار امل�����دراء ف���ي م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى شبكة
اإلن��ت��رن��ت ،أو تكتفي ب��وض��ع أسمائهم دون
معلومات عن مناصبهم السابقة أو خبراتهم.
وقد بادر أحد األحزاب بوضع مهن أعضاء
جلانه املهمة في موقعه على شبكة اإلنترنت،
فلما أجريت حتليال للخلفية املهنية لهؤالء
األع��ض��اء وخريطة مناصبهم ف��ي املجتمع،
ت��راج��ع احل����زب ع��ن ش��ف��اف��ي��ت��ه وق����ام برفع
القائمة على الفور .والشك أن نظرة املجتمع
ألهمية املعلومات لم تتحسن مقارنة بالتطور
ال����ذي ش��ه��ده امل��ج��ت��م��ع ف���ي م���ج���االت ع���دة،
فقد ظهر مفهوم تعارض املصالح بقوة في

ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ،وأص��ب��ح م���ادة صحفية
بارزة في معظم الصحف ،ولكن حتى املنادين
بترسيخ هذا املفهوم احلاكم في االقتصاد
احلر ،ال يربطون ممارسة هذا املفهوم باحلق
في احلصول على معلومات للتأكد من عدم
خرقه ،وتلتزم بعض مؤسسات الدولة بهذا
املفهوم ،ولكنها تسعى حلجب معلومات عن
مديريها وأعضاء مجالس إداراتها تتعلق بهذا
املفهوم ،فالبنوك والشركات العامة تتعامل
بحذر بالغ مع منح أي معلومات عن األعمال
اخل��اص��ة ال��ت��ي مي��ارس��ه��ا أع��ض��اء مجالس
اإلدارات ،وذلك على الرغم من أن الكشف
ع��ن ت��ع��ارض املصالح ال يتم دون احلصول
عليها ،وال يعدم الصحفي املصري بالطبع

طرق متعددة للحصول على هذه املعلومات،
ولكنها حتتاج إل��ى دورة طويلة تهدر الوقت
واجلهد في احلصول على معلومات أصبح
العالم الدميقراطي يتيحها ملواطنيه مقابل
رس����وم ب��س��ي��ط��ة ،ف��ض�لا ع��ن إت��اح��ة الكثير
من املعلومات على شبكة اإلنترنت .وتؤكد
التجارب املهنية القاعدة األساسية ،املتمثلة
في أن حرية الصحافة ال توجد دون حرية
املجتمع ،فكل املؤسسات -عامة وخاصة-
تتراجع في مجال إتاحة املعلومات إذا كان
امل��ج��ت��م��ع ي��ع��ي��ش ف��ي ظ��ل ح��ال��ة م��ن ت��راج��ع
احلريات العامة.
وهناك بالطبع العنصر الشخصي ،فمعظم
مجتمع النخبة املصري ال يؤمن بحرية تداول
امل��ع��ل��وم��ات ،وأت��ذك��ر أن��ن��ي س��أل��ت ذات مرة
أستا ًذا جامع ًّيا يعمل في احلقل السياسي،
عن موضوع رسالته للدكتوراه ،فتهرب من
اإلج���اب���ة بحجة أن��ه��ا م��ع��ل��وم��ات شخصية،
فميراث حجب املعلومات يرتبط مبيراث
مجتمعي ،وك���ل رج����ال األع���م���ال ي��رف��ض��ون
ال��ك��ش��ف ع��ن ح��ج��م ث��روات��ه��م حت��ت دع���اوى
اخل��وف من احلسد ،والكثير من املسئولني
يتحفظون على احلديث عن بعض جوانب
حياتهم اخلاصة حتى لو ارتبطت بأعمالهم،
فقد حتصل زوجة أو أحد أبناء الوزير على
خدمة من وزارته باملخالفة للقانون ،ويتخفى
الوزير بحجة حماية احلياة اخلاصة ،وكثي ًرا
ما سهلت هذه احلجة اإلفالت من احملاسبة،
مما يعيق كشف الفساد .وال شك أن بعض
ال����وزارات والهيئات ق��د شهدت تقد ًما في
إتاحة املعلومات ،فاجلميع اآلن يسعى لوضع
بصمته وصفحته على شبكة اإلنترنت ،ويتيح
العديد من التقارير واملعلومات على شبكة
اإلنترنت ،وهو تطور مهم ،لكن ال يجب أن
يخدعنا هذا التطور ،أو نبالغ في التفاؤل،
فمعظم هذه التجارب ال تختلف عن البيانات
الرسمية الورقية ،وتنصب بشكل خاص على
االهتمام باجلوانب اإليجابية فقط ،والتركيز
على نشر أخبار وإجنازات املسئولني والوزراء
ال أكثر.

ال حرية
للصحافة
دون وجود
حرية داخل
املجتمع نفسه،
فاملؤسسات
تتراجع في
مجال إتاحة
املعلومات إذا
كان املجتمع
يعيش حالة
من تراجع
احلريات
العامة.
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