نقـابــــات الـصـحـفـيــــن
يف دول جـنــــوب املـتــوســــط
الـواقــــع واآلفــاق

مـــــــــيــــــــــدان
بحث وتأليف :منري زعرور وناجي بغوري

أنتج هذا التقرير مبساهمة من االتحاد األورويب.
املحتوى هو املسؤولية الوحيدة ملرشوع ميدان وال يعكس بأي حال من األحوال آراء االتحاد األورويب.

هــذا املـشـروع
مــمـــول مـــن
االتحاد األورويب

ال ميكن أن تكون هناك صحافة حرة ومستقلة وعالية
الجودة ،بدون حامية الحقوق االجتامعية
واملهنية للصحفيني

املؤلفان

منري زعرور

صحفي كبري يف يومية «الصحافة» ،واحدة من أقدم
الصحف التونسية ،ومناضل إعالمي وواحد من قيادات
الحركة النقابية الصحفية يف املنطقة العربية.
تم انتخابه رئيسا للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
لعدة دورات أخرها يف شهر ايار/مايو  ،2017كام أنه
عضوا منتخبا يف الهيئات القيادية التحاد الصحفيني
العرب واالتحاد الدويل للصحفيني.

الصور © النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني | صوفيا بركات
أسامة سعيد بحوطة
جوليان تيسو | االتحاد الدويل للصحفيني  /روبيكسيل |
نقابة الصحفيني الفلسطينيني | بيري دوبروكري http://masmoulin.blog.lemonde.fr -
املصور الصحفي شوكان  -أمين عارف سعد الدين

مدير السياسات والربامج يف العامل العريب والرشق
األوسط يف االتحاد الدويل للصحفيني .لديه  20عاما
من الخربة يف مجال تنمية اإلعالم والثقافة .يف االتحاد
الدويل للصحفيني ،حيث عمل ألكرث من عرشة سنوات،
هو مسؤول عن تخطيط واإلرشاف عىل تنفيذ الربامج
يف العامل العريب والرشق األوسط .طور العديد من
الحمالت التي تركز عىل سالمة الصحفيني ،وحرية
اإلعالم واإلصالح ،والتضامن النقايب ،واألخالق وحقوق
اإلنسان .وهو منسق مبادرة إنشاء آلية خاصة لحرية
اإلعالم يف العامل العريب .قبل انضاممه إىل االتحاد ،عمل
منري يف مركز إنتاج السينام يف رام الله  -فلسطني.
وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف تحليل النزاعات
الدولية من كلية بروكسل للدراسات الدولية.

ناجي بغوري
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امللخص التنفيذي
نقابات الصحفيني هي منظامت رئيسية لدعم اإلعالم:
يغطي هذا التقرير الدور املحوري الذي تلعبه
يف منطقة جنوب املتوسط
تشــرك نقابات الصحفيــن يف البلدان العربية الواقعة
جنوب البحر املتوســط التــي يغطيها هذا التقرير يف
اإلطــار العام للتفويضات األساســية التي تحملها عىل
انهاتدافع عن املصالــح املعنوية واملادية واملهنية
للصحافيــن ،والدفــاع عن حرية الرأي والتعبري
وخاصة حرية اإلعــام والصحافة ،وتعزيز آداب مهنة
الصحافة وأخالقياتها ورفع مســتواها ،والحفاظ عىل
مبادئهــا وتقاليدها .ولكــن هذا ال يعني ان تفويضاتها
متطابقــة .تحتــل قضية الدفاع عن حق الصحفيني
بعقود عمل عادلة وظروف تشــغيلهم واجورهم
مكانا اساســيا يف عمل النقابات يف املنطقة كام هو
الحــال لدى نقابــات الصحفيني حول العامل .ولكن
هنــاك تفاوتــا ملحوظا يف االدوات النضالية التي
تســتخدمها نقابات املنطقة يف عملها.

العضويــة يف نقابــات الصحفيني ورشوطها يف بلدان
جنوب املتوســط يختلف من بلد آلخر حســب نوعية
التنظيــات النقابية وقوانينها األساســية .ويثري رشط
عضوية النقابة ملامرســة العمل الصحفي جدال حادا
حــول طبيعة مهنــة الصحافة باعتبارها مهنة غري
مغلقة مثل الطب واملحاماة والهندســة ال يحتاج
املزاول لها الحصول عىل ترخيص مســبق ،وثانيا أن
مهنة الصحافة مرتبطة بشــكل أســايس بحرية التعبري
وأن الحــد أو املنع مــن مزاولة مهنة الصحافة هو مس
مــن حق اآلخرين يف التعبري الحر.

القانونية تحت ضغط النقابات والهيئات الحقوقية
الوطنية والدولية وذلك باتجاه التخفيف من الجانب
الزجري لهذه القوانني .وباإلضافة إىل الدعم واالنجاز
القانوين الذي تقوم به النقابات عىل مستوى القطاع
بأكلمه ،فإن تقدم خدمات دفاع قانوين عن الصحفيني
الذين يواجهون شكاوى قضائية أو الذين يتقدمون
بشكاوى تتعلق بحقوقهم العاملية وتشمل هذه
الخدمات الصحفيني من غري األعضاء .كام أنها قادرة
عىل أن تجند يف القضايا الكبرية فريقا قانونيا والذي
يعمل بالعادة بشكل تطوعي.

وال ميكــن لنقابــات الصحفيني أن تكون طرفا فاعال
يف اإلصــاح اإلعالمي ودعم حرية الصحافة وخلق
الترشيعــات الرضورية لذلك ،فضال عن العناية
بالجانب املهني وظروف التشــغيل املالمئة ،إال يف إطار
اســراتيجية متكاملة يكــون فيها الصحفيون والفاعلني
يف القطاع اإلعالمي من مســرين وأصحاب مؤسسات
طرفا أساسيا.

مــن جهة أخرى ،تواجــه النقابات يف منطقة جنوب
حوض املتوســط مناخا سياســيا تضييقيا يف مجمله عىل
حرية الصحافة والتعبري .حيث تســعى الســلطات من
حني آلخر إىل ســن قوانني للحد من حرية الصحفيني
أو القيام مبامرســات ملنع الصحفيني من العمل بحرية
واســتقاللية أو وضع قيود للوصول إىل املعلومات،
متعللــة يف ذلك مبا تعتــره املصلحة الوطنية ومقاومة
اإلرهــاب .ويف اإلطار العام ،يتزايد أعداء حرية
الصحافة وأصحاب املصلحة يف التعتيم وعدم كشــف
االنتهاكات وملفات الفســاد ،ومل تعد الســلطات فقط
من يضيق عىل الصحفيني ،فالفاســدون من أصحاب
األموال والتنظيامت الدينية املتشــددة باتت ترى يف
حرية الصحافــة تهديدا حقيقيا لها.

باســتثناء الجزائر وليبيــا ،ال تواجه نقابات الصحفيني
يف بقية بلدان جنوب البحر املتوســط أخطارا مصريية
من قبل الســلطات السياســية تهدد وجودها أو
اســتقرارها .ولكن هذا ال يعني أنها يف منجى من
األزمات التــي تعصف بقطاع الصحافة واالعالم يف
املنطقــة والعامل وتأثريها عــى الصحفيني وتنظيامتهم
النقابية .ســواء من ناحية انهيار قطاع الصحافة
املطبوعــة والهبــوط الرسيع يف عدد العاملني فيه،
او التغيــرات البنيويــة التي تحدث عىل طبيعة
عمــل الصحفيني وخاصة االعالم االكرتوين مبا يف
ذلك الصحفيني الذين يعملون بشــكل مستقل
«الفريالنــس» ،أو حتى ظهور رشائح جديد من
العاملــن يف انتــاج املحتويات الخربية والصحفية أو
تحريرهــا ،وفيام اذا كان ممكنــا تنظيمهم يف النقابات
القامئــة .وهذه التحديــات مقرونة بقلة املوارد املالية
املتأتية من اشــراكات العضوية والتي تحد من قدرة
النقابات عىل االســتعانة بطاقم نقايب محرتف ومتفرغ
للعمل النقايب.

كــا وتوىل معظــم النقابات يف املنطقة اهمية خاصة
ملســألة اخالقيات املهنة ورضورة التزام الصحفيني
باعــى املعايري االخالقيــة واملهنية يف ادائهم لعملهم.
واقــرت عدد مــن النقابات مواثيق رشف صحفي خاص
ألعضائها .وخالل الســنوات املاضية ،بدأت النقابات
تتصــدي للمفهوم الســائد بأن اإلخفاقات املتعلقة
باخالقيات املهنة هي مســئولية الصحفيني بشــكل
اســايس ،وهي تزيد من رشاكتها مع الفاعلني االساســيني
يف االعالم بالرتكيز عىل جوهر اإلشــكالية باعتبارها
نتيجــة خلل بنيــوي يف القطاع يتمثل بظروف عمل
الصحفيني الهشــة ،وغياب االستقاللية التحريرية
واالرشــادات والقواعد التحريرية ،والضغوط
والتدخالت السياســية ،وانعدام التدريب املهني
املالئم.

ورغــم أن النقابــات تعمل يف منطقة تواجه تحديات
سياســية واقتصادية واجتامعية متشابهة ،إال أن
النقابات نفســها ،حتى يف البلدان املتجاورة ،متاميزة
بشــكل كبري وتســتند إىل أطر قانونية ،وتاريخ
نقــايب وتقاليد عمــل مختلفة .فنجد مثال أن نظام

تعترب القوانني الناظمة او املتعلقة بالعمل الصحفي
يف منطقة بلدان جنوب املتوسط من أسوأ القوانني يف
العامل ،فهي يف أغلبها قوانني تضيق عىل حرية العمل
الصحفي وتجرمه .وقد عمدت السلطات يف عديد
بلدان جنوب املتوسط للقيام مبراجعات لهذه املدونات

4

ويف النهايــة ،فإن غالبيــة النقابات منفتحة عىل
التعاون مع املنظــات اإلقليمية والدولية املهنية
يف ســبيل تحقيق أهدافها يف الدفاع عن حقوق
الصحفيني وتطوير قطاع اإلعالم .وشــهدت السنوات
املاضيــة عــدد كبري من الرشاكات يف برامج تدريب
مهني ،ومراقبــة انتهاكات حرية الصحافة واالصالح
القانوي واخالقيات املهنة.
ولكــن تظل الربامج املتعلقــة بدعم البناء والتنظيم
النقابيني كرشط أســايس يف حامية الحقوق االجتامعية
واملهنيــة للصحفيني هل األقل جذبــا للغالبية العظمى
مــن برامج الجهــات املانحة ومنظامت تنمية االعالم
الدوليــة ،علــا بأنه دون ضامن هذه الحقوق ال ميكن
التأســيس لصحافة حرة ومســتقلة وذات جودة عالية.

املقدمة
متابعــة لسلســلة التقاريــر التــي انتجهــا مرشوع
«ميــد ميديــا» يف الســابق ،يأيت هــذا التقرير
ليســلط الضــوء عــى مكون مهم مــن مكونات
املشــهد اإلعالمــي يف دول منطقــة جنــوب البحر
املتوسط.
وهــو يطمح ألن يكون قراءة ســهلة ليس فقط
للناشــطني النقابيني ،واملختصــن يف قضايا قطاع
االعالم إمنــا للصحفيني واملواطنــن املهتمني بقضايا

الشــأن العام حول وضع نقابــات الصحفيني يف
البلــدان التي يشــملها هذا التقريــر (املغرب ،الجزائر،
تونس ،ليبيا ،مرص ،األردن ،فلســطني ،لبنان ،ســوريا)
مــن مختلف الجوانب.
ومــن خــال تقديم عمل النقابات والقضايا االساســية
التــي تعمــل عليها ،فإنه يفتــح الباب لفرص تعاون
وتناغــم مع مبادرات أخرى يتــم تنفيذها اآلن يف
املنطقــة من قبــل منظامت وجهات اخرى.

وهــو بذلك يتحاىش تخصيص فصــول منفصلة للنقابات
والبلــدان املختلفة وإمنــا يتطرق ينحو إىل الرتكيز عىل
جوانب وثيــات محددة عرب البلدان املختلفة.
كــا ويهدف التقرير إىل اإلشــارة إىل القضايا
والتحديات الرئيســية التي تواجه النقابات واشــارة
رسيعــة إىل الجهود املبذولــة لدعمها .كام يقدم
توصيــات بهدف األخذ بها يف املبادرات املســتقبلية
التــي تهدف إىل تنميــة االعالم يف املنطقة.
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الفصل األول :التفويض النقابي
وتعتــر املفاوضات واالتفاقيــات الجامعية هي
تشــرك نقابات الصحفيــن يف البلدان العربية
اكــر االدوات النقابيــة نجاعة يف حامية حقوق
الواقعــة جنوب البحر املتوســط التــي يغطيها هذا
التقريــر يف اإلطــار العام للتفويضات األساســية التي الصحفيــن االجتامعية وتعزيز اســتقالليتهم
التحريريــة .ورغم ان قوانــن العمل الوطنية
تحملهــا عــى انها «تدافع عــن املصالح املعنوية
واملاديــة واملهنيــة للصحافيني»  ،1و”الدفاع عن حرية تنــص رصاحة عىل حــق النقابات يف الدخول يف
الــرأي والتعبري وخاصة حريــة اإلعالم والصحافة”  ،2مفاوضــات جامعية مع املشــغلني للتوصل إىل
اتفاقيــات جامعية ،إال أن آليات التفاوض ليســت
وتعزيــز «آداب مهنة الصحافــة وأخالقياتها ورفع
3
مســتخدمة مبــا فيه الكفاية مــن قبل نقابات
مســتواها ،والحفاظ عىل مبادئهــا وتقاليدها».
ولكــن هــذا ال يعني ان تفويضاتهــا متطابقة! فهناك املنطقــة ألســباب تعود معظمهــا لتقاليد العمل
النقــايب والســياقات االقتصادية واالجتامعية.
نقابــات ترى انه مســئولة عن توفــر تدريب مهني
وتعــود اول اتفاقية جامعية شــملت الصحفيني
للصحفيــن ووجود لجنة خاصــة بالتدريب املهني
يف غالبيــة النقابــات ،واملســاهمة يف «تطوير املناهج إىل ســبعينيات القرن املــايض وهي التي تفاوض
عليهــا االتحاد التونيس للشــغل مع جمعية
الدراســية يف كليات ومعاهــد الصحافة  ،4أو العمل
النارشيــن والحكومة .ولكــن هذه االتفاقيات مل
من أجــل تعزيز البيئة القانونيــة والترشيعية
تشــمل الصحفيني وحدهم وإمنــا جميع العاملني
النقابات
املنظمــة لالعالم  .5ويحمل عــدد من
يف الصحافــة والثقافة .وقــد تم اعادة التفاوض
وخاصــة تلــك التي تم تأسيســها من خالل ترشيعات عــى االتفاقية وتعديلها بشــكل دوري ،والحقا
وطنيــة تفويضا اســتثنائيا يتمثــل يف اعطائها صالحية تــم ارشاك جمعية الصحفيني التونســيني ثم
تنظيــم مامرســة الصحفيني للمهنــة من خالل تعريف النقابــة الوطنية للصحفيني التونســيني بشــكل غري
الصحفــي قانونيــا عىل أنه «عضو النقابة املســجل
رســمي للتفاوض باســم الصحفيني .ويف النهاية
6
يف ســجل الصحفيني املامرســن» ومنها من يحدد بـ الســنة املاضية ،وبعد عدد من الســنوات من
«حظر مامرســة النشــاط اإلعالمي عىل غري املقيدين املشــاورات والتحضري ،قامــت النقابة الوطنية
بجداول النقابة».
للصحفيني التونســيني يف كانون أول/ديســمرب
 2016باعداد مســودة اتفاقيــة جامعية إطارية
مســتقلة للصحفيــن بهدف التفاوض مع املشــغلني
يف القطــاع .ولكــن تعترب النقابة الوطنيــة للصحافة
الدفاع عن حقوق الصحفيني
املغربيــة اول نقابــة صحفيــن يف املنطقة نجحت يف
االجتامعية واملهنية
التفاوض عــى اتفاقية جامعية إطاريــة للصحفيني
بتوقيعها ســنة  2006مــع جمعية النارشين عىل
تحتــل قضيــة الدفاع عن حــق الصحفيني بعقود
االتفاقيــة الجامعية التــي تغطي العاملني يف
مكانا
عمــل عادلة وظروف تشــغيلهم واجورهم
الصحافــة املكتوبــة .وتتضمــن االتفاقية مقدمة حول
هو
اساســيا يف عمل النقابــات يف املنطقة كام
املباديء األساســية للصحافة املســتقلة منها اســهام
الحــال لدى نقابات الصحفيــن حول العامل .ولكن
االعالم يف «املامرســة الفعلية للحقوق األساســية»
هنــاك تفاوتا ملحوظــا يف االدوات النضالية التي
و»دوره االســراتيجي يف تقويــة الدميقراطية» ، 7
تســتخدمها نقابــات املنطقة يف عملها وتشــمل
ومــواد تحدد الحد األدىن لألجــر ،وعقود العمل
التفــاوض واالتفاقيات الجامعيــة القطاعية مع
الدامئة واملؤقتة ،وفــرات التدريب ،والبدالت
املشــغلني والحكومات (باعتبارها من اكرب املشــغلني وغريهــا .وتال توقيع هــذه االتفاقية الجامعية
اتفاقيــة اخرى للصحفيــن العاملني يف القناة
للصحفيــن من خالل ســيطرتها عىل قطاع االعالم
اململــوك للدولة) ،املفاوضــات الفردية حول حقوق الثانيــة يف التلفزيون املغــريب .ويف الجزائر ،قامت
عــدد من املنظــات النقابية منهــا النقابة الوطنية
الصحفيني يف مؤسســات اعالميــة بعينها ،حمالت
للصحفيــن بالتفــاوض وتوقيــع اتفاقيات جامعية يف
الضغط العمومية ،الوســائل القانونية املســتندة
عدد من املؤسســات االعالميــة الخاصة او اململوكة
إىل قوانــن العمل واملحاكــم العاملية ،واإلرضابات
للدولــة .وتعتــر نقابة الصحفيني الفلســطينيني هي
العاملية.
1
2
3
4
5
6
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احــدث النقابــات التي متكنت مــن التوصل التفاقية
جامعيــة بعــد توقيعها اتفاقية جامعية ســنة 2016
تغطــي الصحفيني العاملني يف املؤسســات االعالمية
اململوكــة للدولة (هيئة االذاعــة والتلفزيون ،وكالة
االنباء الفلســطينية وصحيفــة الحياة الجديدة)
وتعــد حاليــة لتوقيع اتفاقيات اخرى مع مؤسســات
اعالميــة خاصة .وباإلضافة إىل القضايا األساســية
التــي تتعلق بعقود العمل واالجور واالســتقاللية
التحريريــة ،تضمنت هــذه االتفاقية كفالة حق
الصحفيــن بالحصول عــى تدريب مالئم يف مجال
الســامة املهنية والتأمــن الصحي يف حالة االصابات
أثناء العمل.
ويف هــذا االطار ،يقوم االتحاد الــدويل للصحفيني
بتشــجيع جميــع النقابات عــى تطوير قدراتها يف
هــذا املجال ،ويقدم لها خــرات ودعم تقني مبا يف
ذلــك تأســيس مجموعة عمل نقابيــة إقليمية حول
املفاوضات الجامعية.
كــا تقــوم النقابات بالتفاوض مبارشة مع الســلطتني
التنفيذية والترشيعية ســواء لتحســن ظروف عمل
الصحفيــن العاملني يف املؤسســات االعالمية اململوكة
للدولــة أو امــن اجل تبني ترشيعــات تحمي العاملني
يف القطــاع .تعتــر نقابــة الصحفيني املرصيني منوذجا
لهــذا املقاربــة للعمل النقايب مــن خالل تفاوضها
مــع الحكومة حول الزيادات يف اجــور الصحفيني
العاملــن يف الصحف القوميــة ،والبدالت املهنية
وغريها.
وتنشــط النقابات بتنظيــم حمالت للدفاع عن
حقــوق الصحفيني املهنيــة والعاملية وخاصة خالل
الســنوات القليلة املاضية التي تشــهد احتدام ازمة
الصحافــة املطبوعة لدرجــة االنهيار يف عدد من
البلــدان مثــل لبنان مبا يف ذلــك فتح حوار مع الدولة
بهــدف تخصيــص دعم عمومي للصحافــة باعتبارها
ركنا اساســيا من اركان املجتمعــات الدميقراطية.
ورغــم ان الحق يف اإلرضابــات العاملية معرتف
بــه يف غالبيــة الــدول ،إال أنه قلام تلجــأ النقابات
لــه كأداة تفاوضيــة مع املشــغلني منهــا دعم نقابة
الصحفيــن االردنيني ســنة  2015الحتجاجات
الصحفيــن العاملــن يف جريديت الرأي والدســتور
ودعوتهــا لعــدم تغطية اخبار الحكومة بســبب
عــدم تجاوبها مــع مطالب الصحفيــن  .8وغالبا ما

القانون األساسي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،الفصل الرابع.
القانون األساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ،الفصل الثاني-الفقرة الخامسة.
النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ،المادة الثامنة – .3
قانون اتحاد الصحفيين السوريين ،المادة الخامسة ،فقرة  – 13النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ،المادة الثامنة ،فقرة .10
النظام الداخلي لرابطة الصحفيين السوريين ،المادة السادسة ،فقرة  – 4النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ،المادة الثامنة ،فقرة  – 2قانون اتحاد الصحفيين السوريين ،المادة الخامسة ،فقرة .17
قانون نقابة الصحفيين األردنيين ،المادة الثانية ،تعريف الصحفي  -قانون نقابة االعالميين المصريين ،المادة .19
نص االتفاقية الجماعية على موقع النقابة الوطنية :

http//:www.snpm.org%/D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%/D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
%D9%8A%D8%A9%-D9%81%D9%8A%-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9/388%-D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8
%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%-D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html

8 http//:www.shaabnews.com/news.54177-htm
9 http//:www.ifj-arabic.org/page-ifj.250-html
10 http//:pnn.ps/news204651/
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األخــرى لتوقيعه .ويســاعد «إعالن حرية اإلعالم يف
العــامل العــريب» يف الدول التــي تبنته عىل توفري اطار
مرجعــي للحوار واملفاوضات بني نقابــات الصحفيني
والفاعلــن يف قطاع االعالم مــن جهة ،والجهات
الرســمية والحكومية مــن جهة أخرى بهدف اصالح
االعــام وتحريره من القيود التــي تكبله .طبعا
هذا باالضافة إىل الهدف االســايس مــن تبنيه ليكون
املرجعية االساســية التي ســتحدد اطار عمل مقرر
حريــة االعالم يف العامل العــريب ،هذا املنصب الذي
ســيتم ايجاده بعد تاســيس االليــة االقليمية الخاصة
بحرية االعالم.

تكــون الدعوة لالرضاب العام او الجزيئ الســباب
لهــا عالقــة بقناعة النقابــات بوجود تدخالت
سياســة يف االعــام ،وهو مــا ميكن ان يدخل يف
بــاب الدفــاع عن حريــة الصحافة ،مثل االرضاب
العــام الــذي دعت له النقابــة الوطنيــة للصحفيني
التونســيني ســنة  ،9 2012او تهديد نقابــة الصحفيني
الفلســطينيني بدعــوة الصحفيــن لعــدم تغطية
اخبــار الحكومــة يف حالة مل يتــم التحقيق يف
اعتــداء افراد امــن عىل صحفيــن كانوا يغطون
تظاهــرة احتجاجيــة يف رام الله ومعاقبــة مرتكبي
االعتداءات .10

الدفاع عن حرية الصحافة واالعالم
يف ســياق األوضاع السياســية والحراكات والتحوالت
التــي تشــهدها املنطقة ،تحتل مســألة حرية الصحافة
واســتقالليتها مساحة رئيســية يف عمل نقابات
الصحفيــن ،ويف أحيان كثرية بشــكل يطغى عىل
مجــاالت عملها األخرى ويســتهلك جزءا مهام
مــن طاقتها ومصادرها .وتظل البيانــات الصحفية
التــي تدين الهجامت واالعتداءات عــى الصحفيني،
والتدخــل يف عملهــم ،والضغط والتهديــد للصحفيني
املســتقلني هي الوســيلة االكرث اســتخداما من قبل

النقابــات .كــا أن غالبية النقابات ترصد بشــكل
منهجــي هذه الحــوادث وتوثقها وتصدرها يف
تقرير حريات ســنوي يتضمــن باالضافة إىل الحاالت
الفرديــة تحليال التجاهات حريــة االعالم يف بلدانها
ومقرتحــات موجهة للســلطات بهدف تعزيزها.
وباالضافــة إىل عملها الفردي عىل املســتوى الوطني،
تتعــاون النقابات من اجــل التقدم بحرية االعالم
عىل املســتوى اإلقليمي .حيث شــاركت لعدة
ســنوات يف انتاج تقرير «كــر القيود» الذي انتجه
االتحــاد الدويل للصحفيني عن حــال حرية الصحافة
يف املنطقــة العربية والذي ركز بشــكل خاص عىل
الغــاء العقوبات الســالبة للحريــة للصحفيني وتنظيم
حمــات تضامنيــة للصحفيني املعتقلني واملحبوســن.
كام تشــارك النقابات يف انتاج التقرير الســنوي
لحريــة الصحافة الذي ينتجه اتحــاد الصحفيني
العرب .وعىل مدار الســنوات الثــاث املاضية ،تقود
نقابــات الصحفيني ،باالضافــة اىل الفاعلني األخرين
يف قطــاع االعالم ،حملة تأســيس آليــة اقليمية خاصة
لدعــم حرية االعالم يف العامل العــريب والتي تضمنت
11
صياغــة وتبني «إعــان حرية االعالم يف العريب»
والــذي يطالب دول املنطقــة بااللتزام مبجموعة
من املباديء األساســية لضــان حرية األعالم ،حيث
قامــت اربعة دول يف جنوب املتوســط  12بالتوقيع
عليــه لغايــة هذه اللحظــة ،والعمل جار يف الدول

وباإلضافــة إىل التحــدي األكرب الذي تواجهه
النقابــات يف موضوع الدفاع عــن حرية الصحافة
هو الضغوط التي ميارســها السياســيون ومراكز
القــوى االقتصادية من اجل لجــم االصوات النقدية
والصحافــة املســتقلة .ولكن مؤخرا بــدأ يظهر تحد
آخر مرتبط بالثورة التقنية وانتشــار شــبكات
التواصــل االجتامعي مبا يف ذلك بــن الصحفيني
انفســهم .وبســبب تأخر املؤسسات االعالمية
يف مجــاراة هذا التطور وتأثــره عىل الصحافة
ومعايــر العمل الصحفي ،هناك تشــويش كبري
حــول كيفيــة التعامل مع املحتويات املنشــورة عىل
هــذه الشــبكات من وجهة نظــر صحفية ،او كيف
ميكن للصحفيني انفســهم اســتخدام هذه الشــبكات.
هــذا الخلط أدى يف عدد مــن الحاالت إىل مالحقة
13
صحفيــن يف عدد من الدول وأحيانا حبســهم
اســتنادا إىل قوانني العقوبــات لنرشهم أرائهم
وتعليقاتهــم عىل منابرهــم االجتامعية الخاصة أو
اعــادة نرش آراء مواطنــن وتعليقاتهم.
وهناك عدة اســباب لهذه املشــكلة ،منها شعور
الصحفيــن باالحباط لعدم قدرتهم عىل مامرســة
عملهــم بحرية والقيــود التحريرية فليجؤون
لشــبكات التواصل االجتامعي لنــر مقاالتهم .هذا
يف ظــل غياب تام لتوجيهات وارشــادات مهنية
مســتندة إىل حوار بني الصحفيني واملؤسســات
االعالميــة .باإلضافــة إىل عدم وجود وضوح كاف
لــدور الصحفي يف متابعــة الحوارات بني املواطنني
وتعليقاتهم املنشــورة عىل شــبكات التواصل
االجتامعــي واعداد تقاريــر مهنية عنها.
وهنــاك محــاوالت حيثية تقوم بهــا النقابات من
اجــل ايجــاد االيقاع املالئــم للدفاع عن حرية
الصحافــة وحريــة التعبري مــن جهة ،وتطوير
ارشــادات مهنيــة بالتعاون مع املؤسســات االعالمية

11 http//:www.med-media.eu/ar/event%/D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%-D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%-D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%-D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%-D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89%-D8%A5%D8%B9/
 12الدول الموقعة بحسب تاريخ توقيعها هي فلسطين/آب  ،2016تونس /آب  ،2016األردن/تشرين أول  ،2016المغرب/أيار .2017
 13مثال على ذلك حبس الصحفي االردني عبد الهادي المجالي:
https//:arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/25/jordan-release-journalist-post-facebook
والحكم بحبس الصحفي اللبناني محمد نزال:
=http//:anhri.net?/p152120
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لتوعيــة الصحفيــن ومســاعدتهم يف املحافظة عىل
الهامــش الدقيق الــذي يفصل بني حريــة الصحافة
وحريــة التعبري.

أخالقيات مهنة الصحافة
واملساءلة الذاتية
تــوىل جميع النقابات اهمية خاصة ملســألة
اخالقيــات املهنة ورضورة التــزام الصحفيني باعىل
املعايــر االخالقية واملهنية يف ادائهــم لعملهم.
ومتتلــك معظم النقابــات ميثاق رشف صحفي
وتوجــد لديهــا لجنة دامئة الخالقيــات املهنة أو لجان
تشــكل عنــد الحاجة للتعامل مــع قضايا محددة.
وتقــاوم النقابات محاوالت دؤوبــة من الحكومات
واصحــاب مراكز القوى الراميــة لتصوير مواثيق
الــرف املهنــي باعتبارها قوانني ملعاقبــة الصحفيني
بشــتى العقوبات .وخالل الســنوات القليلة املاضية،
بدأت النقابات بشــكل متزايــد تواجه املفهوم
الســائد بــأن اإلخفاقات املهنيــة املتعلقة باخالقيات
املهنــة يف اإلعالم هي تقع عىل عاتــق الصحفيني
بشــكل اســايس مبفهوم أخر هو ان اإلشكالية
الجوهريــة هــي نتيجة خلل بنيــوي يف القطاع يتمثل
بظروف عمل الصحفيني الهشــة ،وغياب االســتقاللية
التحريرية واالرشــادات والقواعــد التحريرية،
وانعــدام التدريب املهنــي املالئم .ولذلك فإن
مواجهــة هذه اإلخفاقــات تتطلب تحمل إدارات
املؤسســات االعالمية ومالكها (ســواء الدولة او
القطاع الخاص) ملســئولياتهم.

اصالح البيئة القانونية
والترشيعية املنظمة لالعالم
رغم أن هذه املســألة غري منصوص عليها يف دســاتري
جميــع نقابات الصحفيني وقوانينها االساســية
وانظمتهــا الداخليــة ،إال أن جميعها يعمل بشــكل
دائــم ودؤوب عىل تعديل القوانــن القائم او تبني
قوانــن جديدة تحمــي الصحفيني وتعزز قدرة
االعــام عىل القيام بدوره املهنــي والتحديثي .حيث
تعتــر النقابات هي املفــاوض األول للحكومات
والربملانــات يف املنطقــة وغالبا مــا تكون هي حائط
الســد االســايس أمام محاوالت تبني ترشيعات

وقوانــن مصممة لقمع حريــة الصحافة او احكام
الســيطرة عليها.

العضوية النقابية كرشط
ملامرسة مهنة الصحافة
حريــة التجمــع مبا يف ذلك حرية تشــكيل املنظامت
والنقابــات واالنضــام إليها (أو عدم االنضامم) هي
حق من حقوق االنســان األساســية ،وهذا الحق
منصــوص عليه يف عدد مــن االتفاقيات واملعاهدات
الدوليــة .فمثــا ،تنص االتفاقيــة رقم  87ملنظمة
العمــل الدولية لســنة  1948الخاصة بالحرية
النقابيــة وحامية حــق التنظيم النقايب عىل:

املادة 3
• ملنظــات العامل وأصحــاب العمل حق وضع
دســاتريها وأنظمتها ،وانتخــاب ممثليها يف حرية
تامــة ،وتنظيم إدارتها ووجوه نشــاطها ،وصياغة
برامجها.
• متتنع الســلطات العامة عن أي تدخل من شــأنه
أن يحــد من هذه الحقوق أو يحول دون مامرســتها
املرشوعة.
كــا تنص املادة  20من اإلعــان العاملي لحقوق
اإلنسان عىل:
• لكل شــخص الحق يف حرية االشــراك يف
االجتامعات والجمعيات الســلمية.
• ال يجــوز إرغام أحد عىل اإلنتــاء لجمعية ما.
ولكــن قضية انتامء العاملــن لنقابات والتوازن يف
الحقــوق بــن الحرية الفردية لالنضــام لنقابة من
عدمــه وبني حق العامل يف وجــود تنظيم نقايب
يحمــي حقوقهــم الجامعية هي مســالة ال تزال مثار
نقاش اىل االن .14
وتجدر االشــارة إىل انه لغايــة مثانينيات القرن
املــايض كان مألوفــا يف عدد من الدول مثــل بريطانيا
وجــود «نظام مغلــق» للعاملني يف الصحافة.
وهــو يقوم عىل تضمني االتفاقيــات الجامعية بني

النقابات واملشــغلني مادة تشــر إىل انه ال ميكن ان
يتم تشــغيل صحفي يف املؤسســة اعالمية دون ان
يكــون عضــو يف اتحاد الصحفيــن .باعتبار ان انخراط
جميــع العاملني يف االتحاد هــو مبثابة ضامنة
لقــدرة النقابــة عىل التفــاوض بفاعلية مع اصحاب
العمــل وتحصيل حقوقهــم والدفاع عنها .كام أن
هــذا يضمــن بأال يســتفيد العاملون يف القطاع من
املنجــزات النضالية لالتحاد دون ان يســاهموا يف
مســتحاقات هذا النضال عىل شــكل رسوم اشرتاك
العضوية.
وميكــن احالة الترشيعات والقوانــن التي تنص عىل
وجــوب انضامم الصحفيــن للنقابات يف عدد من
بلدان املنطقة إىل ســببني رئيســن أولهام يتعلق
بتصنيــف العمــل الصحفي باعتبــاره مهنة مغلقة
مثلهــا مثــل مهن املحاماة أو الطب أو الهندســة
يحتــاج ملــن يعمل بها الحصــول عىل رخصة مزاولة
املهنــة والتي ترتبط بالحصــول عىل عضوية هذه
املنظــات املهنيــة .وال توجد حاجــة لبذل جهد كبري
يف تفنيــد هذا الســبب ،وهــو وإن كان له يشء قليل
مــن املنطــق يف عقود ســابقة فإنه االن ال ميت للواقع
االجتامعي والســيايس واملهني بصلة .الســبب الثاين
هو محاولة اســتخدام هذه النصــوص القانونية من
قبــل الحكومــات للتحكم يف من يســتطيع العمل يف
مهنــة الصحافة والحصول عىل الحاميــة النقابية.
النــه عادة ما يقرتن هذا النــص برشوط العضوية
النقابيــة املنصــوص عليها قانونا بــأن يكون الصحفي
عامــا يف مؤسســة صحفيــة او اعالمية مرخصة من
الجهة الرســمية ،ويف نفس الوقت تتشــدد يف منح
ترخيــص للمؤسســات االعالمية وتفرض رشوطا غري
مربرة عليها.
وعدا عن أن تحكم الســلطات السياســية والترشيعية
مبقاليــد العمــل النقايب ،كيف ينظــم الصحفيون
أنفســهم ويديروا شؤونهم بحســب ما يرونه مالمئا
هــو يف جوهره مناقض لحقوقهم األساســية وملباديء
العمــل النقايب وتقاليده ،فإنه يســبب مشــكلة قامئة
يف هــذه البلــدان تعود للبطء الشــديد يف تعديلها
وتحديثهــا بحيــث يــرك آالف الصحفيني العاملني يف
املنابــر اإلعالمية الجديدة  15خــارج التصنيف القانوين
للعمــل الصحفي ويحرمهم مــن امكانية االنضامم
للنقابــات والتمتــع بالحاميــة النقابية املهنية.
وهــذا بدوره يرتكهم عرضة لالســتغالل والتمييز
ويــؤدي بدوره لتدهور ظروف التشــغيل ،وضياع
املكتســبات وانحــدار املعايري املهنية.

 14للمزيد من االطالع راجع« :هل هناك حقوق إنسان يف أال تكون عضو يف نقابة؟ الحقوق العاملية يف امليثاق األورويب لحقوق اإلنسان» ،فريجينيا مانتوفالو – جامعة لندن لالقتصاد – أوراق عمل يف القانون ،واملجتمع ،واالقتصاد .2007/08
https//:www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS08-2007Mantouvalou.pdf
‘Is There a Human Right Not to be a Trade Union Member? Labour Rights under the European Convention on Human Rights’ - Virginia Mantouvalou – LSE Law, Society and Economy Working Papers 08/2007
 15مثال عىل ذلك الصحفيني العاملني يف االعالم االلكرتوين يف مرص:
http://www.alarab.co.uk/article/morenews/105429/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%
B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1
واألردن:
https://www.alaraby.co.uk/jeel/journalism/2017/5/7/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D
8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7
%D9%83-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A7
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الفصل الثاني :االشكاالت االساسية
التي تواجه عمل النقابات

باستثناء الجزائر وليبيا ،ال تواجه نقابات الصحفيني يف
بقية بلدان جنوب البحر املتوسط أخطارا مصريية من
قبل السلطات السياسية تهدد وجودها أو استقرارها.
ولكن هذا ال يعني أنها يف منجى من األزمات التي
تعصف بقطاع الصحافة واالعالم يف املنطقة والعامل
وتأثريها عىل الصحفيني وتنظيامتهم النقابية .سواء من
ناحية انهيار قطاع الصحافة املطبوعة والهبوط الرسيع
يف عدد العاملني فيه ،او التغيريات البنيوية التي تحدث
عىل طبيعة عمل الصحفيني وخاصة االعالم االكرتوين

مبا يف ذلك الصحفيني الذين يعملون بشكل مستقل
«الفريالنس” ،أو حتى ظهور رشائح جديد من العاملني
يف انتاج املحتويات الخربية والصحفية أو تحريرها،
وفيام اذا كان ممكنا تنظيمهم يف النقابات القامئة.
وهذه التحديات مقرونة بقلة املوارد املالية املتأتية من
اشرتاكات العضوية والتي تحد من قدرة النقابات عىل
االستعانة بطاقم نقايب محرتف ومتفرغ للعمل النقايب
(وهي مسألة ال غنى عنها يف ظل تعقد املنظومة
اإلعالمية والقانونية والحاجة للتخصصية يف العمل).

الضغوط السياسية
توجد حاليا نقابة وطنية للصحفيني تنظم معظم
الصحفيني العاملني يف القطاع يف كل من املغرب،
وتونس ،واألردن ،وفلسطني .وتوجد نقابتا صحفيني يف
كل من مرص ولبنان ،احداهام للصحفيني العاملني يف
الصحافة املطبوعة واخرى للعاملني يف االعالم املريئ
واملسموع .أما يف سوريا ،ونتيجة الحرب الدائرة فيوجد
منظمتان نقابتيان تنظم كل منهام الصحفيني العاملني

1 http//:www.ahram.org.eg/News%/141860/135/490019/D9%85%D9%84%D9%81%-D8%AE%D8%A7%D8%B5%/D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B9%D8%AA%-D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7%--D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%84%-D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%-D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9.-aspx
=2 http//:info.wafa.ps/atemplate.aspx?id2471
3 http//:www.snpm.org%/D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%/D9%85%D9%86%-D9%86%D8%AD%D9%86%D8%9F%-137/D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7
%D8%A8%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%-D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%
B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%-D9%85%D9%86%-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%-D8%A5%D9%84%D9%89%-D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D
9%84%D8%A9.html
 4قانون نقابة الصحفيين ،المادة  ،55أ ،الفقرة الثالثة.

9

يف القطاع .وباإلضافة إىل الواقع املعقد واملخاطر الذي
تفرضها الحرب عىل املنظامت النقابية يف سوريا،
تتعرض نقابة الصحفيني الفلسطينيني والناشطني
النقابيني يف قطاع غزة لضغوط متكررة من قبل
االجهزة األمنية التابعة لحركة حامس .ما عدا ذلك فإن
النقابات يف بقية البلدان مستقرة من ناحية هامشية
تأثري الضغط السيايس الذي تواجهه عىل قدرتها يف
مواصلة العمل.
هــذا ال يعني غيــاب االحتكاكات املتكررة واملواجهات
الدورية بني النقابات والســلطات القامئة ،والضغوط
غري املبــارش والتي تهدف إىل تطويع النقابات
للتســاوق مع التوجهات السياســية للحكومات التي
تنحو بشــكل غريزي للســيطرة عىل اإلصوات النقدية
واملعارضة لها مبا يف ذلك الصحفيني املســتقلني .ومن
األســباب األخرى الكامنة خلف رغبة الحكومات يف
ضــان والء النقابات لهــا او تحييد صوتها هو املكانة
الكبــرة التي تحظى بهــا نقابات الصحفيني يف بلدانها.
ليــس لكونها ممثال للصحفيني ومدافع عن اســتقاللية
الصحافة وحرية التعبري وحســب ،وإمنا ملا متلكه من
ذخر ســيايس ومعنوي لدى غالبية املواطنني ،وكونها
مــن املنظامت الوطنيــة القليلة التي وقفت وال زالت
امام محاوالت الحكومات يف تشــديد قبضتها وتحديد
فضــاءات الحوار العــام .واملكانة الخاصة التي تحتله
بعض هــذه النقابات ودورها يف صناعة التاريخ
الحديــث لبلدانهــا ،فمثال عارصت نقابات الصحفيني يف
مرص ،1وفلســطني ،2واملغرب 3مرحلة النضال الوطني
للتخلص مــن االحتالالت ونظام االنتدابات االجنبية
لبلدانها وشاركت فيها.
وأسباب غالبية املواجهات املبارشة التي تجري
اآلن بني النقابات واألنظمة السياسية تعود إما
لتمسك السلطات باملحافظة عىل القيود التنظيمية
والترشيعية التي تكبل العمل الصحفي او سعيها
لفرض قيود جديدة بواسطة ترشيعات ال تتناسب
مع املعايري الدولية .وخاضت النقابات يف املغرب
وتونس خاصة مواجهات حادة مع حكومات بلدانها
حول نصوص القوانني والترشيعات االعالمية ،حيث
حاولت الحكومات يف كال البلدين التحكم بالهيئات
التنظيمية لالعالم أو تبني قوانني اعالمية محافظة .ويف
مرص ،أدت مواقف النقابة النقدية من قيام السلطات
املرصية باعتقال عدد كبري من الصحفيني وحبسهم
لفرتات طويلة دون تهم او محاكامت عادلة إىل تغول
الحكومة عىل قيادات النقابة وصلت ذروته اعتقال
رئيس النقابة ،ونائبه ،وأمينها العام يف تاريخ واتهامهم
بايواء فارين من العدالة (اشارة لصحفيني احتميا
من االعتقال يف مقر النقابة) ،وقد أدين ثالثتهم
بهذه التهمة وحكم عليه بالسجن ملدة سنة مع وقف
التنفيذ.

ولكــن يف الجزائــر ،يواجه الصحفيــون الجزائريون
أزمــة نقابيــة طوال الســنوات العرش املاضية
نتيجــة تــردم الحركة النقابيــة املمثلــة للصحفيني.
وتواجــه النقابــة الوطنيــة للصحفيــن يف الجزائر منذ
ســنوات طويلة أزمــة يف قدرتها عــى تجديد الحياة
الدميقراطيــة الداخليــة ،وعــدم تنظيمها الجتامعات
الجمعيــة العموميــة الدوريــة التي تنتخــب مكتبها
التنفيــذي إىل انفضــاض الصحفيــن عنها واحجام
الصحفيــن الجــدد عــن الدخول فيها .كــا مل تتمكن
الفدراليــة الوطنيــة للصحفيني التي تأسســت يف
نهايــة العقــد املايض تحت مظلــة اتحاد العامل
الجزائــري من اســتمرار العمــل كمنظمة وطنية،
وبعــد اســتقالة مكتبهــا الوطني مل يتبق منها ســوى
بعــض الفــروع النقابيــة املوجودة يف عدد من
املؤسســات االعالميــة .وعىل مر الســنوات املاضية،
تأســس ما يزيــد عىل خمس منظــات نقابية يف
العاصمــة الجزائــر او يف واليــات اخرى ،لكن مل
يتمكــن أي منهــا من مل شــتات الجســم الصحفي
املتــرذم .وإىل اآلن ،يظــل آالف الصحفيني
الجزائريــن دون منظمــة نقابيــة متثلهم وتدافع
عنهــم يف ظل ظــروف سياســية واقتصادية بالغة
الحساسية.

النقابــة 4 ».وتحصل نقابــة الصحفيني املرصيني عىل
نســبة مامثلة من االعالنات املنشــورة يف الصحف
املســجلة لديها ،وبحســب تقريــر ميزانية نقابة
الصحفيــن لســنة  2016بلغ مقدار دخــل النقابة من
هــذا املصــدر مبلغ أربعة ماليني جنيه خالل الســنتني
املاضيتــن ،علــا بان تقرير امليزانية أشــار إىل فائض
مــايل يزيــد عن  40مليــون جنيه 5 .ووفر هذا الدخل
املســتقر عىل مر الســنني اســتقرار مايل ميكنها من
تشــغيل طاقم اداري باإلضافة عــى تقديم خدمات
جوهريــة ألعضائهام يتمثل مبســاعدات مالية يف
حالــة البطالة ،وتأمــن صحفي ودخل اضايف عند
التقاعــد .وهناك من يدعــي بان هذه الخدمات
التــي تقدمهــا النقابات هي ســيف ذو حدين فهي
توفر مســاعدات رضورية للصحفيــن الذين يعانون
مــن تدين االجور والضامنــات االجتامعية من جهة،
ولكنهــا تخلق شــعورا بان اجراءات دخول اعضاء
جــدد إىل هذه النقابات معقدة جــدا واحيانا تاخذ
ســنوات وان الدافع الخفي هو خشــية دخول اعضاء
جدد يتقاســمون املصادر املحــدودة للنقابة خاصة
وأن رســوم االشــراكات التي يدفعها األعضاء تعترب
هامشية جدا.
بالنســبة للنقابات األخرى ،فــإن الدخل املتأيت من
تحصيل قيمة اشــراكات العضويــة بالكاد يكفي
لتغطيــة التكاليــف الجارية ملقــر النقابة (ايجار
وفواتــر خدمات املــاء والطاقة واالنرتنت) ومرتب
موظف/ة ادارية ،كام أنها تتســم بعدم االســتقرار
لصعوبة تحصيل االشــراكات بشــكل دوري وثابت.
فيام يعمل روؤســاء النقابة واملكاتــب التنفيذية
بشكل تطوعي.

أما يف ليبيا ،وبعد انهيار رابطة الصحفيني الليبيني
التي كانت تتحدث باسم الصحفيني يف عهد نظام
القذايف وانهارت بعد اإلطاحة به ،جرت عدة محاوالت
لتاسيس نقابات واتحادات صحفيني ،ونتيجة الحرب
االهلية والضغوط الهائلة التي يفرضها السياسيون
وامليليشيات املسلحة عىل الصحفيني ،مل يتمكن هؤالء
من التوحد يف إطار منظمة واحدة متثلهم .وهناك
عدة محاالت نقابية ،بعضها ينظم الصحفيني يف
مدينة او منطقة بعينها ،أو يف إطار اتحاد عامل ليبيا،
واخرى قام بتاسيسها صحفيون مقيمون خارج ليبيا،
باالضافة إىل الجمعيات واملنظامت التي تم تاسيسها
ملساعدة الصحفيني الليبيني املهجرين خارج البلد.
وهناك مبادرات جديدة تهدف لتوحيد جزء من
هذه املبادرات او كلها يف اطار تنظيم نقايب لجميع
الصحفيني الليبيني.

وتجدر اإلشــارة إىل أن النســبة العالية للعضوية
النقابيــة يف معظــم هذه النقابات من مجمل
الصحفيــن العاملــن يف القطاع (معدل  )%80تجعل
حل املشــكلة عن طريق اســتقطاب اعضاء جدد ممن
تنطبــق عليهــم رشط العضوية حاليا غري واردة .كام
ان زيادة رســوم االشــراكات يف ظل تدين االجور غري
مقبولة أيضا.

املوارد املالية

ايجاد مصادر دخل بديلة للنقابات

باســتثاء نقابتــي الصحفيني يف مرص واالردن اللتان
ضمــن لهــا قانون النقابة مصــدر متويل يتأيت من
قيمــة االعالنات يف الصحافــة .ففي االردن نص قانون
نقابــة الصحفيني عىل انه باالضافة إىل اشــراكات
العضويــة تحصــل النقابة عىل « %1مــن قيمة فاتورة
اإلعالن تســتوفيه املؤسســات الصحفية لحساب

لذلــك تلجــأ النقابــات للبحث عــن تنمية مصادر
دخــل اخــرى ،وغالبية هــذه املصادر يأيت إما عن
طريــق املشــاريع من جهــات مانحة الهادفــة لتنمية
االعــام ،او تحصيــل مصادر دعــم عمومي ،أو زيادة
ايــرادات النقابات من خالل اســتقطاب اعضاء
جدد.
5 http//:www.almasryalyoum.com/news/details1090154/
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ومتثــل مشــاريع تنمية االعالم تحديا كبــرا للنقابات
مــن حيث انها تســتنفذ وقتا وجهــدا من النقابات
يف االعــداد والتنفيذ وكتابــة التقارير خاصة وان
معظمهــا ال يعنــي بجوهر حقــوق العاملني (عقود
العمــل ،االتفاقيات الجامعية ،تعزيــز التضامن بني
الصحفيــن )،،ويركــز عىل حريــة الصحافة والتعبري
والتدريــب املهني للصحفيــن .ويف كثري من الحاالت،
تضطر النقابات للمشــاركة يف مشــاريع من هذا
النــوع وأحيانا تحمل اعبــاء مالية وادارية اضافية
لــي تحافظ عىل وجودهــا وتأثريها يف الحوار
الدائــر حــول تنمية قطاع االعــام (باعتبارها ممثلة
للصحفيــن ومصالحهــم) وليك ال تتأثــر مكانتها نتيجة
املنافســة الشــديدة التي متثلهــا منظامت تنمية
االعــام الدولية ومنظامت حريــة التعبري يف املنطقة.
ودون حــدوث تغيري جوهري يف سياســات وبرامج
الجهــات املمولة ملشــاريع التنميــة االعالمية وغياب
تطويرالعمــل النقــايب وتعزيزه من اجندتها ســتظل
هــذه الربامج ليس فقط فرصــا ضائعة لنقابات
الصحفيــن وامنا عبئا اضافيا يضــاف للتحديات
األخــرى التي تواجهها.
يف املقابل ،يظل خيار الحصول عىل دعم عمومي
للنقابات دون التفريط باستقالليتها او مخاطر السيطرة
عليها من قبل الحكومات واألجندات السياسية من
اكرث الخيارات جاذبية للنقابات .فمثال ،توصلت النقابة
الوطنية للصحفيني التونسيني هذه السنة إىل اتفاق مع
الحكومة حول طريقة توزيع اإلعالنات العمومية عىل
املؤسسات االعالمية وتخصيص نسبة نصف باملئة من
قيمة هذه االعالنات لصالح صندوق التضامن التابع
للنقابة ،هذا باإلضافة لتخصيص قطعة ارض عمومية من
6
اجل مرشوع اسكاين للصحفيني.
كام وبدأت بعض النقابات يف املنطقة ،اسوة بنقابات
صحفييني اخرى حول العامل ،بنقاش امكانية تطوير
بناها النقابية وبرامج عملها مبا يف ذلك رشوط العضوية
لتتوائم مع التغيريات الجوهرية يف قطاع االعالم وانخراط
اعداد كبرية من العاملني يف االعالم الرقمي ،وشبكات
التواصل االجتامعي ،ومحركات البحث فيام ميكن اعتباره
تخصصات صحفية جديدة .هذا باالضافة إىل االنفتاح
عىل افكار جديدة مثل النظر يف امكانية فتح باب
العضوية النقابية امام العاملني يف قطاع انتاج املعلومات،
وهو من القطاعات الحيوية والنامية يف املنطقة والتي
ترتبط إىل حد كبري بالعمل الصحفي.

أزمة الصحافة املطبوعة وتأثريها
عىل النقابات

التوصل إىل االيقاع املالئم بني
العمل التطوعي واالحرتاف النقايب

أزمــة الصحافة املطبوعة التي رضبــت القطاع بقوة
يف مطلــع هذا القــرن يف الواليات املتحدة واوروبا
اصبحــت اآلن ذكرى مرة يف هــذه البلدان .ولكنها
اآلن يف ذروتهــا يف بلدان جنوب املتوســط .ال توجد
دراســات تتابع ما يجري مــن اغالق للصحف او
تقليــص غــرف التحرير ،ولكن منذ مطلع ســنة 2016
تتــواىل أخبار ازمة الصحف بشــكل يومي .واكرث
البلــدان ترضرا اآلن باالزمــة هي لبنان ،ومرص،
واالردن وبشــكل ما الجزائــر .اما البلدان األخرى
(فلســطني ،تونس ،املغرب) فليس أنها تحاشــت
األزمــة وإمنــا مرت عليها العاصفــة أوال منذ مطلع
العقــد الحــايل ومل ينج منها ســوى عناوين صحفية
قليلة .

تعــي نقابــات الصحفيني أن مهنــة الصحافة وقطاع
اإلعــام بكامله مير مبرحلــة تحوالت جوهرية مل
غري مســبوقة ،ومن الصعــب التنبؤ اآلن برتكيبة
املشــهد االعالمي بعــد جيل من اآلن .من هم
الصحفيــون الجدد ،مهاراتهــم وظروف عملهم.
ولكــن مــن الواضح أنهم ســيعملون يف مناخ اصعب
(رمبــا مبقاييســنا الحاليــة) مام هو موجود اآلن ،أكرث
تطلبــا وتعقيــدا .وإذا كان هــذا صحيحا ،فإن مهمة
حاميتهــم وتقديم خدمات تالئم أوضاعهم ســتكون
اكــر صعوبة .ولتحافــظ النقابات عىل وجودها
وقدرتها عــى التعامل مع املتغريات املســتقبلية
تحتــاج ألن تبدأ منــذ االن بالتحضري والتغيري.
مبــا يف ذلــك تتطوير بناهــا النقابية ،وقدرتها عىل
جمــع معلومــات دقيقة عن القطــاع والعاملني فيه
وتحليلها بشــكل متواصــل .وتطوير ادوات تواصلها
مــع اعضائها ،ومع قطاع اإلعــام واملجتمع ككل.

وتواجــه نقابــة الصحفيني املرصيــن ونقابة محرري
الصحافــة يف لبنــان تحديــا خاصا يف ظل األزمة
الحــادة التي تعصــف بقطاع الصحافــة املطبوعة
ألنهــا تنظــان فقط الصحفيــن العاملني يف
هــذا القطاع .ففــي لبنان ،هنــاك تقديرات بأنه
بدايــة من ســنة  2016ولغايــة اآلن ،فقدت مئات
الوظائــف التحريريــة وبنســبة تصل قد تصل إىل
نصــف الصحفيــن اللبنانــن العاملــن يف الصحافة
املطبوعــة واملجالت .وأن املؤسســات املتبقية
تعــاين هــي األخرى من ازمــات مالية خانقة وأن
انهيــار عــدد منها هي مســألة وقت .ويف مرص،
فــإن الصحف القوميــة التي تشــغل الغالبية
العظمــى مــن الصحفيــن يف هــذا القطاع ،تعاين من
أزمــة مالية خانقــة وتراكم عليهــا ديون مبليارات
الجنيهــات ،وهــي قامئة فقــط نتيجة الدعم
الحكومــي املتواصــل لها .ويجــرى الحديث منذ
ســنني عن الحاجة العــادة هيكليتها وترشــيدها.
ومؤخــرا بدأ الحديــث عن ايقــاف الطبعات الورقية
للصحــف الخــارسة واكتفائها باملواقــع االلكرتونية
باعتبــاره واحــد من الحلول 7 .لذلــك تحتاج هذه
النقابــات ملراجعــة عاجلــة لقوانينهــا وانظمتها
الداخليــة للتالئم مــع مقتضيــات الوضع الجديد،
ومــا يزيــد املســألة تعقيدا هو انها ليســت صاحبة
القــول النهــايئ يف هذه املســألة ألن تعديــل قوانينها
وأنظمتهــا هي يف يــد الحكومات والربملان.

الخطوة املهمة والتي قد تبدو بديهية ،ولكنها اثبتت
صعوبتها خالل العقد املايض ،هي تطوير طاقم نقايب
محرتف ومتفرغ وتدريبه ليكون قادر عىل مساعدة
القيادات املنتخبة يف االملام بكافة الجوانب املتعلقة بعمل
الصحفيني واسترشاف طبيعة التغريات والتحضري لها .هذا
مهم بشكل استثنايئ يف ظل تبني كل النقابات يف البلدان
املعنية النموذج التطوعي لجميع القيادات النقابية
املنتخبة ،بحيث يواصل رؤساء النقابات وأمنائها العامني
عملهم املهني اىل جانب ادارة الشؤون النقابية .ويقومون
بتسيري كافة شؤون النقابة السياسية واالدارية بشكل
يومي ،وتحمل مسئولية البحث والتخطيط والتفاوض.
وإذا اخذنــا بعــن االعتبار ان غالبيــة النقابات تتبنى
نظاما ال يســمح للنقيب االســتمرار يف منصبه الكرث
مــن دورتــن متتاليتني ،فإنه بعد كل اربع إىل ســت
ســنوات يتــم تغيري القيادة النقابيــة وتذهب معها
حصيلــة تجــارب ومعارف وخربات مثينة.
ومع أنه كام ذكر ســابقا ميكن أن يكون شــح
املصــادر املاليــة عامــا مثبطــا للنقابات ،إال أن اتخاذ
قرارهــا بالتوجــه يف هــذه الطريق هو خطوة أوىل
رضورية.

6 https//:www.hakaekonline.com/content%/D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%-D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%-D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%86%-D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9%-D9%85%D9%86%-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%-D9%84%D9%81%D8%A7%D8
%A6%D8%AF%D8%A9%-D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
7 http//:www.youm7.com/story%/2017/5/8/D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%-D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%-D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%-D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%-D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%-D9%84%D8%A5
%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/3224717
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الفصل الثالث :العضوية واحلوكمة

إن التعميــم يف الحديــث عن التشــابه بــن نقابات
الصحفيــن يف بلــدان جنوب املتوســط هــي مقاربة
تفضــل ســهولة الــكالم وعموميته عــى دقته .ورغم
أن النقابــات تعمــل يف منطقــة تواجــه تحديات
سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة متشــابهة ،إال أن
النقابــات نفســها ،حتــى يف البلــدان املتجاورة،
متاميــزة بشــكل كبري وتســتند إىل أطــر قانونية،
وتاريــخ نقــايب وتقاليــد عمــل مختلفة .واكرث
الجوانــب التــي تعرب عن هــذه اإلختالفات هي
مســألة العضويــة النقابيــة والحوكمــة النقابيــة ،اي
طريقــة إدارة النقابــات لنفســها.

العضوية يف النقابات
يختلــف نظــام العضوية يف نقابــات الصحفيني جنوب
املتوســط من بلد آلخر حســب نوعية التنظيامت
النقابيــة وقوانينها األساســية .ففي تونس واملغرب
والجزائر وفلســطني ال تشــرط عضوية النقابة ملامرســة
العمــل الصحفي ،والعضــو هو من «ميارس عمال
صحفيــا ويبــارشه بصورة فعلية ومنتظمة يف مؤسســة
صحفية أو بصورة مســتقلة يف عدة مؤسســات صحفية
والحاصــل عىل اإلجــازة عىل األقل ،ويكون مورده
1
األســايس متأتيا من ذلك العمل».
1
2
3
4

القانون األساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  -الفصل السابع
النظام الداخلي لنقابة الصحفيين األردنيين  -الفصل 24
نقابة الصحفيين المصريين -شروط العضوية
نقابة الصحفيين المصرية  -شروط العضوية

12

أمــا يف األردن ومــر فإن التســجيل بعضوية النقابة
رشط أســايس ملامرســة العمل الصحفي ومينع من
الصحافــة (نظريا عىل األقــل) من أقرت نقابة
الصحفيني لســبب من األســباب أنه مل يعد من ضمن
أعضائهــا ،ويخضــع الصحفي الذي يلتحــق حديثا مبهنة
الصحافــة إىل تدريب ترشف عليــه النقابة« .يلتزم
املتــدرب خالل مدة التدريب بإعــداد عمل صحفي
يف أي موضــوع يتصل باملهنــة ويرفعه إىل املجلس
قبل تقدميه طلب التســجيل يف ســجل الصحفيني
2
املامرسني».
ويف مرص يشــرط ترخيص خاص مــن النقابة للدخول
إىل مهنــة الصحافة و إجراء تربص بإحدى مؤسســات
اإلعالم

الدخول ملهنة الصحافة
ويختلــف نظام تأســيس نقابــات الصحفيني يف تونس
واملغرب وفلســطني عــن نظرياتها يف االردن ومرص
ولبنان ،فاملنظامت األوىل تســتند إىل قوانني الشــغل
وهي منظامت مســتقلة تســر وفــق قوانينها الداخلية
(القانون األســايس الذي يعتمده ويصــوت عليه أعضاء
النقابة يف جلســة اســتثنائية) ،أما النقابات يف االردن

ومــر ولبنــان فقد تم تأسيســها من خالل ترشيعات
وطنيــة يصــادق عليها الربملان ومتــول كليا أو جزئيا من
ميزانية الدولة.
وينعكــس هذا التنظيم القانــوين للنقابات عىل
تنظيــم مامرســة الصحفيني للمهنــة ،إذ تعطي بعض
الترشيعــات تفويضــا للنقابات لتنظيم الدخــول للمهنة
مــن خــال تعريف الصحفــي قانونا عىل أنه «عضو
3
النقابة املســجل يف ســجل الصحفيني املامرسني».
كــا تذهب بعض النقابات إىل حد «حظر النشــاط
4
اإلعالمــي عىل غري املقيديــن بجداول النقابة».
أمــا يف تونس تشــارك النقابة الوطنيــة للصحفيني
التونســيني بعضويــن من مجموع ســبعة أعضاء اللجنة
املســتقلة إلســناد بطاقة الصحفي املحرتف (بقية
األعضــاء :قايض إداري يف خطــة رئيس ،عضوان ميثالن
جامعــة ماليك الصحف واملواقــع االلكرتونية ،عضو
من نقابة أصحاب وســائل اإلعالم الســمعي البرصي،
وعضــو مــن نقابة اإلعالم التابعة لالتحــاد العام التونيس
للشغل).
وبإمــكان أي شــخص تتوفر فيــه الرشوط املنصوص
عليهــا بالقانــون املعــرف لصفتــي الصحفي الحصول
عــى بطاقــة الصحفي حتــى وأن مل يكن عضوا يف أي
نقابة.

مهنة مغلقــة أم منفتحة؟
وتطرح أكرث من مشكلة ،ويثري رشط عضوية النقابة
ملامرسة العمل الصحفي جدال حادا حول طبيعة مهنة
الصحافة باعتبارها مهنة غري مغلقة مثل الطب واملحاماة
والهندسة ال يحتاج املزاول لها الحصول عىل ترخيص
مسبق ،وثانيا أن مهنة الصحافة مرتبطة بشكل أسايس
بحرية التعبري وأن الحد أو املنع من مزاولة مهنة
الصحافة هو مس من حق اآلخرين يف التعبري الحر.
املشــكلة الثانيــة أن حريــة التجمع مبا يف ذلك حرية
تشــكيل املنظامت و النقابــات واالنضامم إليها
(أو عــدم االنضامم) هي حق من حقوق اإلنســان
األساســية ،وهذا الحق منصــوص عليه يف عدد من
االتفاقيــات واملعاهــدات الدولية ،وأنه ال يجوز إرغام
أحــد عــى االنتامء لجمعية أو تنظيم نقايب ما واشــراط
التســجيل بســجل نقابة ملزاولة العمــل الصحفي قد
يعترب مســا بحق من حقوق اإلنســان.
ويف الوقــت الذي تســعى فيه بعــض النقابات مثل
النقابــة التونســية والنقابــة املغربية إىل الزيادة يف عدد
أعضائهــا ملواجهة مشــكلة التمثيلية يف منافســة مع
نقابــات أخــرى أو للرفع من مواردهــا املالية باعتبار
أن أهــم املداخيل تتأىت من مســاهامت األعضاء،
فتســتقطب رشائح جديدة مــن الصحفيني عىل غرار
الصحفيــن املســتقلني ( الفريالنــس) ،ال زالت القوانني
املنظمــة لعمــل النقابات يف مرص واألردن ولبنان ال
تعــرف بحقهــم يف العضويــة النقابية .ويف مرص ولبنان
أدى عــدم قدرت نقابة الصحفيــن املرصيني ونقابة
املحرريــن عــى ضم الصحفيني العاملني يف الســمعي
البــري لعضويتهام إىل تأســيس «نقابة اإلعالميني
املرصيــن» نهاية ســنة  .5 2016ونقابة العاملني يف
6
اإلعالم املريئ واملســموع يف لبنان ســنة .2012

الحوكمة النقابية
ويف هــذا املجــال ايضا ،تختلف البنــى التنظيمية
للنقابات وطريقة ادراتها لنفســها ودرجة ســاحها
للصحفيــن األعضاء يف املشــاركة يف الحيــاة النقابية
الداخلية .وتنقســم النقابات يف هذا الســياق إىل
مجموعتــن عامتني (مع بعــض التاميزات داخلهام)
هــا :املجموعة األوىل التي تســتند إىل ترشيعات
وطنيــة يف تأسيســها وتنظيم عملهــا ،واملجموعة التي
تســتند إىل قوانني الشــغل التي تعمل وفقــا ألنظمتها
الداخليــة املعتمدة مــن قبل أعضائها.

املجموعــة األوىل :تتبنــى نظامــا مركزيا إىل حد ما
يف ادارة النقابــة والتــي تتم بواســطة مجلس النقابة
املنتخــب مــن قبل الجمعية العامــة والذي يتوىل قيادة
النقابــة ما بني اجتامعــات الجمعية العموميــة للنقابة.
ويقــوم نظامها االنتخايب عىل حضــور وتصويت كامل
أعضائهــا الجتامعات الجمعيــة العمومية .ولبعض
النقابــات يف هــذه املجموعة فروعــا نقابية يف املدن
الرئيســية يف البلــد .كام ويوجد لديها لجــان متخصصة
عــى ملفــات مختلفة مثل لجان الحريــات الصحفية،
العضويــة ،والتدريب والتطويــر املهني ،واالجتامعية.
ويتــم انتخــاب أعضاء اللجان إمــا مبارشة من اعضاء
الجمعيــة العموميــة او بالتعيــن او بنظام مختلط.
وليــس خفيــا أن هذا النظــام الذي كان رمبا مالمئا
ألوقــات ماضيــة عندما كانت النقابــة صغرية الحجم
وكان معظــم العاملــن يف القطــاع مرتكزين يف مربع
ضيــق داخل العاصمة .أما االن ،فعىل ســبيل املثل،
يزيــد اعضــاء الجمعية العمومية لنقابــة الصحفيني
املرصيــة عــن  8000عضو  7وهذا يجعل مســألة تنظيم
املؤمتــر العام للنقابة مســالة بالغــة التعقيد ومقصورة
عــى اجراء انتخابات النقابــة دون ان تتاح الفرصة
لتنظيــم جلســات خاصة بنقاش برامــج عمل النقابة
وخططهــا بشــكل منهجي .ومــن جهة اخرى ،فإن فرصة
مشــاركة الصحفيــن اعضاء النقابــة يف الحياة اليومية
للنقابــة تكــون مقصورة عىل عدد قليل من الناشــطني
النقابيني.
املجموعــة الثانية :باإلضافــة إىل مجلس النقابة
والفــروع الجهوية واللجــان النقابية ،متتلك هذه
املجموعــة مــن النقابة هياكل نقابيــة اضافية مثل
املكتــب الوطني املوســع أو املجلس اإلداري والذي
هــو عبارة عن هيئة وســيطة ما بــن مجلس النقابة
وجمعيتهــا العموميــة .كام ومتتلــك هذه النقابات
لجانــا وفروعــا نقابية داخل املؤسســات اإلعالمية تقوم
بتمثيــل الصحفيني داخل املؤسســة وامام اإلدارة .وال
يخفى ان التمثيل النقايب عىل مســتوى املؤسســة هو
واحد من اللبنات األساســية يف املنظــات النقابية،
والتــي تضطلع بدور خــط الدفاع األمامي عن
الصحفيــن .ومزايــا هذه الطريقة مــن التنظيم انها
تســمح للعرشات او املئات مــن الصحفيني االنخراط
بشــكل فاعل يف الحياة النقابية كام تعترب مدرســة
العــداد الكــوادر النقابية لقيــادة التنظيم النقايب عىل
املستوى الوطني.

5 http//:www.masrawy.com/News/News_Egypt/details%/2017/1/3/1008383/D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1%-D9%86%D8%B5%-D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86%-D8%A8%D8%B9%D8%AF%-D8%A5%D9%82%D8%
B1%D8%A7%D8%B1%D9%876 http//:www.lebanon24.com/articles/1487675704199742000/
7 http//:www.youm7.com/story%/2017/3/17/D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%-D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%-D8%A7%D9%84%D9
%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89%-D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%-D8%A7%D9%84%D8
%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%-D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D
8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86/3148015
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الفصل الرابع :العالقة بني
النقابات والصحفيني وقطاع اإلعالم

يف منطقــة جنوب املتوســط ،حيــث تتنامى االنتهاكات
ضــد حرية الصحافة واإلعالم ،ويــزداد التضييق عىل
حريــة العمــل النقايب املســتقل ،من املهم أن تكون
لنقابــات الصحفيــن رؤية واضحة يف عالقــة بالصحفيني
أو بقطاع اإلعالم بشــكل عــام .وال ميكن لنقابات
الصحفيــن أن تكون طرفــا فاعال يف اإلصالح اإلعالمي
ودعــم حرية الصحافة وخلــق الترشيعات الرضورية
لذلــك ،فضال عن العنايــة بالجانب املهني وظروف
التشــغيل املالمئة ،إال يف إطار اســراتيجية متكاملة
يكــون فيهــا الصحفيون والفاعلــن يف القطاع اإلعالمي
من مســرين وأصحاب مؤسســات طرفا أساسيا.
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صحفيون يساوي نقابة!
التعريف األســايس والبســيط لنقابــة الصحفيني هو
ذاك التجمــع الطوعــي ملجموعــة ،ولو صغرية ،من
الصحفيــن حــول نفس األهداف التــي تهمهم وتهم
مهنتهــم ( نحــن صحفيــون = نحــن نقابة) .وبقدر
قــدرة النقابــة عىل جمــع الصحفيــن ومتثيل أكرب عدد
منهــم كان تأثريهــا أكرب ســواء يف املفاوضات من
أجــل الدفاع عــن مصالحهم املاديــة واملهنية ،أو يف
التفــاوض مــع الســلطات العامة يف عالقــة بحامية مناخ
حريــة الصحافة والترشيعــات الالزمة لذلك.

يف البلــدان التي تعيــش فيها التنظيــات النقابية بعيدة
عــن الصحفيــن وغري ممثلة لهــم يف الواقع بقيت هذه
التنظيامت مشــتتة وضعيفــة وكان تأثريها محدودا.
ففــي الجزائر تعــاين التنظيامت النقابيــة للصحفيني
شــبه شــلل ،وال مبالغة يف القول بأن الحركة النقابية
للصحفيــن الجزائريني هي مــن أضعف الحركات
النقابيــة يف املنطقــة مقارنة بــدول مامثلة لحجم
الجزائــر ومتتلك قطاع اعالم حيوي ونشــط.
وتوجــد حاليــا نقابتني رئيســيتني تعمالن عــى تنظيم
الصحفيــن يف إطــار نقايب هام :النقابــة الوطنية

للصحفيــن ،والفدراليــة الوطنيــة للصحفيــن الجزائريني
والتــي تعمل تحــت مظلة االتحــاد العام للعامل
الجزائريــن ( .)UGTAباإلضافــة إىل هاتــن النقابتني،
هنــاك محــاوالت متواصلة من قبــل الصحفيني
لتأســيس نقابــات واتحادات صحفيــن منها االتحاد
الوطنــي للصحفيــن واإلعالميــن الجزائريني.
لكــن ظلــت هذه التنظيــات ضعيفة ألنها غــر ممثلة
يف الواقــع للصحفيــن الجزائريــن وهــي مل تقم منذ
عرشات الســنني مبؤمتراتها.
يعمــل الصحفيــن الجزائريــن يف ظل قطاع اعالم
نشــط ،ولكنه يشــهد حالة من االســتقطاب تعكس
التحديــات السياســية واالجتامعية التي يشــهدها
الجزائــر واملنطقة بشــكل عام.
واألكيــد أن غيــاب نقابة أو نقابات قــادرة عىل متثيل
كامــل الصحفيــن أو معظمهــم ســتكون قدرتهم عىل
التأثــر يف سياســات تنمية القطــاع وتطويره ،والدفاع
عــن حقوقهــم االجتامعية واملهنية أمام املشــغلني
والحكومــة محدودة.

أن املقصــود منه أن يكون شــبكة دعم ومســاندة
للصحفيــن الذيــن اضطروا ملغــادرة بلدهم أكرث من
أن يكــون اتحــادا نقابيا باملعنــى التقليدي.
لقــد عمل تشــتت الصحفيني وعــدم وجود هياكل
ممثلــة حقيقــة لهم عىل إضعــاف قضايا حرية
الصحافــة وحقــوق الصحفيــن يف بلدان مثــل ليبيا
والجزائــر و بدرجــة أقــل يف موريتانيا .كام أن دعم
حريــة الصحافــة وصحافــة الجودة القادرة عىل
املســاهمة يف التغيــر الدميقراطي تبدأ من مســاعدة
الصحفيــن عــى إيجــاد تنظيامت نقابيــة متثلهم
وتدافع عــن مصالحهم.

رشاكة مع التنظيامت
املتدخلة يف املهنة

ويف ليبيــا لعــب االنهيار األمني واملؤسســايت دورا كبريا
يف فشــل وجــود تنظيم نقايب ميثــل الصحفيــن الليبيني
مبختلــف انتامءاتهــم الجغرافيــة والقبلية والسياســية،
وال زالــت تتواىل محــاوالت الصحفيــن الليبيني منذ
ســنة  2012بتأســيس منظمــة نقابيــة للصحفيني يف
ليبيــا .وميكــن اعتبــار محاولة قيــادة نقابة طرابلس
والتــي كانــت جزءا من رابطــة الصحفيــن الليبيني أوىل
هــذه املحــاوالت يف إعادة بنــاء نقابــة للصحفيني لكن
املحاولة فشــلت.

عــادة ما تصــور العالقة بني نقابــات الصحفيني
والهيــاكل املمثلــة ملاليك مؤسســات اإلعالم بأنها
عالقــة غــر وديــة بطبيعتهــا ،إن مل نقل عالقة عداء.
لكــن بإمــكان نقابــات الصحفيني نســج عالقات تعاون
مثمــرة مع ممثيل ماليك وســائل اإلعــام فقد كانت
تجربــة التعــاون بني النقابــة الوطنيــة للصحفيني
التونســيني وجامعــة مديري الصحــف وكذلك نقابة
أصحاب مؤسســات الســمعي البــري متميزة حيث
خاضــت هــذه األطــراف مجتمعة إرضاب عام يف تونس
ســنة  2013ضــد حكومة الرتويكا آنــذاك التي قامت
بخطــوات تضييقيــة عىل اإلعالم ورفضــت تفعيل
مراســيم القوانــن التي تــم التوصل لها.

ثــم جــاء بعدها تأســيس النقابة العامــة للصحفيني
واإلعالميــن الليبيــن ســنة  .2013إال أن التنظيم
النقــايب للمنظمــة غري واضح ،ومل تســتطع عقد
مؤمترها التأســييس.

كــا تعاونت نقابــة الصحفيــن يف تونس وجامعة
النارشيــن والرابطة التونســية لحقوق اإلنســان،
كمنظمــة مــن املجتمع املدين ،عىل إرســاء مجلس
الصحافة املســتقل يف شــهر أبريل .2017

ويف ســنة  2015تــم التصويت عىل تأســيس النقابة
املســتقلة لإلعالميــن الليبيــن وانتخــاب هيئتها
القياديــة املؤقتــة لتقــوم بإنجاز تأســيس املنظمة.
ومبــا أن إقامــة الصحفيني املؤسســن تتوزع بــن ليبيا
والــدول املحيطــة بها وخاصــة تونس ومرص ،فقد
أجريــت عمليــة االنتخاب والتصويت بشــكل الكرتوين.
وال توجــد معلومــات دقيقــة عن عدد أعضــاء النقابة
املســتقلة ،وهــو ال يتجاوز العرشات.

ويف املغــرب ،متكنــت النقابة الوطنيــة للصحافة
املغربيــة بنــاء عىل عالقة العمــل املهنية التي انشــأتها
مــع الفدراليــة الوطنية لنارشي الصحــف من التوصل
ألول اتفاقيــة جامعيــة يف قطــاع الصحافة يف املغرب
سنة .2002

وقامــت مجموعــة مــن الصحفيني الليبيــن املقيمني
خــارج ليبيا باإلعالن عن تأســيس اتحــاد الصحفيني
الليبيــن يف الخــارج مــن مقر اتحــاد الصحفيني العرب
يف القاهــرة .رغــم هذا االعــان فهناك معلومــات قليلة
عــن تفاصيل تأســيس االتحاد وخطــط عمله .ويبدو
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الفصل اخلامس :جهود تطوير
مدونات السلوك وتبنيها
مهنى بشــكل غري مبارش ســواء بواســطة عضويتها يف
اإلتحــاد الــدويل للصحفيني والتــي تعني من ضمن
اشــياء أخــر تبنيها «إلعــان مباديء االتحاد الدويل
للصفحيــن الخاصــة مبامرســة مهنــة الصحافة 5 »،أو من
خــال عضويتها يف اتحــاد الصحفيــن العرب وتبني
6
«ميثــاق الصحفيني العرب».

املبادرات النقابية نحو
تأسيس هياكل التنظيم الذايت

كــا ذكر يف الفصــل الخاص بالتفويــض النقايب ،توىل
معظــم النقابــات يف املنطقــة اهمية خاصة ملســألة
اخالقيــات املهنــة ورضورة التــزام الصحفيني باعىل
املعايــر االخالقيــة واملهنية يف ادائهــم لعملهم .واقرت
عــدد مــن النقابات مواثيــق رشف صحفي خاص
ألعضائهــا عــى فــرات زمنية متباعــدة يعود أولها ملا
يزيــد عــى خمس عقود كام هــو الحال يف املغرب
وتونــس  1وآخريــن يف العقد املايض مثل األردن  2او
العقــد الحايل كفلســطني 3 .وخالل الســنوات املاضية،
بــدأت النقابــات بشــكل متزايد بالتصــدي للمفهوم
الســائد بــأن اإلخفاقــات املهنية املتعلقــة باخالقيات
املهنــة هي مســئولية الصحفيني بشــكل اســايس وتعمل
بالرشاكــة مــع الفاعلني االساســيني يف االعالم عىل
جوهــر اإلشــكالية باعتبارهــا ناتجة عــن خلل بنيوي
يف القطــاع يتمثــل بظــروف عمل الصحفيني الهشــة،
وغيــاب االســتقاللية التحريرية واالرشــادات والقواعد
التحريريــة ،والضغــوط والتدخالت السياســية،
وانعــدام التدريــب املهني املالئــم .ويف مقابل هذه
املقاربــة النقابيــة املســتندة ملبــدأ التنظيم الذايت
للمهنــة ،عمــدت بعــض الســلطات كام هو الحال يف
مــر والجزائــر عىل فرض مواثيــق رشف مهنية من
خــال اشــكال تنظيميــة وترشيعيــة مختلفة .ويضاف
لهــذه املحــاوالت الحكومية بفــرض ميثاق رشف مهني
عــى االعــام محاوالت مشــابهة قامت بها خالل
العقــود املاضيــة اللجنة الدامئة لالعــام العريب التي

تعمــل تحــت ارشاف مجلس وزراء االعالم العرب ،4
حيث اســتندت هــذه املواثيق إىل ميثــاق التضامن
العــريب الذي صــدر عن قمة الدار البيضاء ســنة
.1965

مواثيق الرشف املهنية للنقابات
تعتــر مواثيق الــرف الصحفي التــي تتبناها
النقابــات جزءا مــن املباديء والرشوط التي
يوافــق عليهــا الصحفيون األفراد عندمــا ينضموا
لعضويتهــا .وهــي يف جوهرها مباديء عامة يســعى
الصحفيــون لاللتــزام بهــا واالسرتشــاد مبضامينها اثناء
عملهــم املهنــي .وتهدف أيضــا إىل توفري حامية
ومســاندة للصحفيــن يف حالــة تعرضهم لضغوط
مــن قبل ادارات املؤسســات االعالمية او مراكز
القــوى السياســية واالقتصاديــة الراميــة لثنيهم عن
نــر االخبــار التي تهم املواطنــن والتي قد ترض
مبصالحهــم ،أو الســتخدامهم كابــواق لرتويج الكذب
او الدعايــة الرخيصــة أو مخالب الســتهداف الخصوم
السياســيني أو املنافســن االقتصاديــن .بحيــث تتحمل
النقابــة مســئولية الدفاع عــن الصحفي وحاميته
يف حالــة تعرضــه ملثل هذه الضغوط .وبالنســبة
للنقابــات التــي مل تعمــل عــى تبني ميثاق رشف
صحفــي خــاص بها فإنهــا جميعــا متتلك ميثاق رشف

ويف مطلــع القــرن الجديد بــدات النقابات برتكيز
جهودهــا نحو تسأســيس مجالس صحافة تشــمل
باالضافــة إىل ممثلــن نقابيــن ممثلني عن املؤسســات
االعالميــة ومنظــات املجتمع املدين لتوســيع قاعدة
املســئولية عــن قضايا اخالقيــات املهنة .وكانت اوىل
هــذه املحاوالت التي قامــت بها النقابــة الوطنية
للصحافــة املغربيــة بقيادة تاســيس الهيئــة الوطنية
املســتقلة ألخالقيــات الصحافــة وحريــة التعبري التي
تــم تفعيلها ســنة  2005بعد ســنوات من الحوارات
مــع ادارات املؤسســات الصحفية ومنظــات مجتمع
مــدين 7 ،ومن ضمن مهامهــا التوعيــة ببنود «ميثاق
الهيئــة الوطنية املســتقلة ألخالقيــات الصحافة
وحريــة التعبــر 8 ».غــر أن الهيئة مل يكتــب لها نجاحا
كبــرا كــا كان مؤمال لعدد من االســباب مــن بينها
عــدم وجــود مصادر ماليــة كفيلــة بتغطية مصاريف
أنشــطتها بشــكل ذايت يف ظل شــح املصادر املالية
املتاحــة للمؤسســات االعالمية وللنقابــة الوطنية
للصحفيــن .وعــادت النقابــة لتقود حوارا داخل
القطــاع ومــع الحكومــة يف مطلــع العقد الحايل من
اجــل تاســيس مجلس وطني للصحافة عىل أســاس
«مشــرك» مبعنى ان يتشــكل مــن املهنيني وممثيل
املجتمــع املــدين وبنفس الوقت ان يســتند إىل ترشيع
وطنــي يوفــر له صالحيــات متابعة القضايــا املتعلق
بالقطــاع مــن جهــة والتمويل العمومي الــازم لعمله.
وتكللــت هذه الجهــود بعد مفاوضــات مضنية مع
الحكومــة الســابقة عن اقرار قانــون «املجلس الوطني
للصحافــة 9 »،ســنة  ،2016كاول مجلــس تنظيم
ذايت للصحافــة يف املنطقــة العربيــة ،وتتضمــن مهام
املجلــس ان يقــوم بصياغة ميثــاق رشف مهني ونرشه
يف القطــاع .ويف ذات االتجــاه ،اعلنت النقابــة الوطنية
للصحفيني التونســيني يف وقت ســابق هذه الســنة
1 http//:www.ahram.org.eg/NewsPrint.270061/aspx
=2 http//:www.jpa.jo/List.aspx?lng&2=Pa=Page&ID4
3 http//:www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct

 4الغى مجلس وزراء االعالم العرب هذه اللجنة سنة  2013ثم اعيد تاسيسها سنة  ،2016شاهد الشريط لمزيد من التفاصيلkBu2uOrtdkk=v?watch/com.youtube.www//:https :
5 http//:www.ifj-arabic.org/about.html
6 https//:misralhura.wordpress.com%/D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%-D8%B9%D9%87%D8%AF%-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85/
7 http//:www.adrare.net/XYIZNWSK/copresse.htm
=8 http//:www.snpm.org/archive/document_open.php?id&158=fid_rubrique&3=fid_cat22
9 http//:www.mincom.gov.ma/ar/wp-content/uploads/sites.2/2016/01/88/pdf
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عــن اطالق مجلــس الصحافة يف تونــس  ،10كمجلس
تعديــل ذايت ،بالرشاكــة مــع جمعية النارشين
ومنظــات مجتمــع مدين بعد مشــاورات دامت عدة
ســنوات .وســيقوم املجلس يف بدايات عملــه بصياغة
ميثــاق رشف صحفــي للمهنة .وهنــاك نقابات اخرى
يف املنطقــة تقــود حوارات حول تاســيس مجالس
صحافــة مســتقلة يف بلدانهــا منها نقابــة الصحفيني
الفلســطينيني التــي اطلقــت حــوارا بهذا الخصوص يف
مؤمتــر وطني نهاية ســنة  2015ونقابــة الصحفيني
االردنيــن التــي تخوض مثل هذه النقاشــات التي
اطلقتهــا منظمــة اليونيســكو يف األردن منذ الســنة
املاضية.

الحكومات ومواثيق الرشف الصحفي
غــر ان العمل عىل صياغــة وتبني مواثيق الرشف
مل تقتــر عــى النقابات املهنيــة وامنا دخلت بعض
الحكومــات عىل هذا الخط .اولهــا هو ميثاق الرشف
الصحفــي  11الذي اصدره املجلس االعــى للصحافة يف
مــر والذي كان يقع تحت الســيطرة املبارشة لوزير
اإلعــام .علــا بأنه قد تم حل املجلس األعــى للصحافة
بعــد صــدور قانون التنظيم املؤســي للصحافة واالعالم
نهاية ســنة  2016والذي تضمن تاســيس املجلس
االعــى لتنظيم اإلعالم  ،ورغــم ان املجلس يضمن
ممثلــن عــن نقابــة الصحفيني وقطاع االعالم ،إال أن
غالبيــة اعضائــه مبا يف ذلك رئيســه يعينهم رئيس
الجمهوريــة او ممثلني لــوزارات ودوائر حكومية.
واوكل القانــون للمجلس األعــى «وضع وتطبيق
الضوابــط واملعايري الالزمة لضامن التزام الوســائل
واملؤسســات اإلعالمية والصحفيــة باصول املهنة
12
وأخالقياتها».

ادت لحــدوث تشــويش كبري يف هذا املوضوع .ورمبا
يعود لهذا الســبب أنه رغم نص القانون عىل تاســيس
املجلس بعد ســنة من اقراره مل يتم تاســيس املجلس
لغايــة هذه اللحظة 15 .ولكــن من املرجح أن غياب
تنظيــم نقــايب يجمع الصحفيــن الجزائريني يف منظمة
وطنيــة يلعب دورا رئيســيا يف تعطيل تأســيس مجلس
أخالقيات املهنة.
وأخــرا ،عمــدت جامعة الــدول العربيــة والهيئات
التابعــة لهــا بشــكل دوري عىل اصــدار مواثيق
رشف اعالميــة وتوجيهــات اخالقيــة للصحفيــن
عــى مدار الســنني ،وكانــت يف جوهرهــا محاولة
لحاميــة الــدول العربيــة مــن انتقادات إعالم
الــدول األخــرى .كان أولهــا ميثاق الــرف اإلعالمي
العــريب ســنة  16 .1978مــرورا مببــاديء «تنظيم
البــث واالســقبال الفضــايئ اإلذاعــي والتلفزيوين يف
املنطقــة العربيــة مــن قبل وزراء اإلعــام العرب
ســنة  17 .2008وانتهــاء مبيثــاق الــرف اإلعالمي
18
العــريب الذي صدر ســنة . 2013

ويف الجزائــر ،تضمن قانــون اإلعالم العضوي الذي
صدر ســنة  2012فصــا خاص «باداب وأخالقيات
املهنــة» التي يجب عــى الصحفيني احرتامها .13
وباإلضافــة إىل تحديــد هذا الفصــل لقامئة من املباديء
التــي ينبغــي عىل الصحفيني االلتزام بهــا تحت طائلة
العقوبــة ،تضمنت مواده  99-94تفصيال عن “تاســيس
مجلــس أعــى آلداب وأخالقيات مهنــة الصحافة ينتخب
اعضــاؤه من قبل الصحفيــن املحرتفني ،14 ”،كمجلس
تنظيم ذايت عىل أســاس «مشــرك» ويناط به مهام
صياغــة ميثــاق رشف الخالقيات املهنة .وهــذه الثنائية
10 http//:news.tunisiatv.tn%/D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%-D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1%-D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A
D%D8%A7%D9%81%D8%A9%-D9%81%D9%8A%-D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/2017/04%/D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%-D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8
%A9.#WSgAeMbRY2w
=11 http//:ncmf.info?/p151
 12المادة الرابعة ،فقرة -D8%B1/1426898%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA%-D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A3%D8%AE%/org.alwafd//:https :3
D8%A7%D9%84%D9%85%-D9%85%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%-D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%-D9%86%D8%B5%-D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1%
D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%-D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%-%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A
 13الباب السادس ،الفصل الثاني ،المواد :99-92
http//:www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz038ar.pdf
 14المصدر السابق ،مادة .94
 15للمزيد راجع المقال على الرابط التاليdpbs.oQ9iAVKf.sthash#/104922/article/press/com.elkhabar.www//:http :
16 http//:archive.aawsat.com/details.asp?issueno&10626=article.#458371=WSfnOcbRY2w
17 http//:www.lasportal.org/ar/sectors/dep/Documents%/D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%
84%D8%A7%D9%85%D9%892014.pdf
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الفصل السادس :الدعم القانوني للصحفيني

تعتــر قوانــن الصحافة يف منطقــة بلدان جنوب
املتوســط من أســوأ قوانني الصحافــة يف العامل ،فهي
يف أغلبهــا قوانــن تضيــق عىل حرية العمــل الصحفي
وتجرمــه .وقــد عمدت الســلطات يف عديد بلدان
جنــوب املتوســط للقيام مبراجعــات لهذه املدونات
القانونيــة تحــت ضغط النقابــات والهيئات
الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة وذلك باتجاه
التخفيــف مــن الجانب الزجــري لهذه القوانني.

الدعم القطاعي
عــوض أن تقوم الحكومــات يف تونس واملغرب
ومــر واألردن خالل الســنوات األخرية بإلغاء

18

الفصــول الزجريــة والســالبة للحرية يف قوانني
الصحافــة ،قامــت برتحيل هــذه الفصول من قوانني
الصحافــة إىل القانــون العام الجزايئ.
كــا فرضت األوضاع والتوترات األخرية بســبب
الحــرب الحــرب عىل اإلرهاب إىل ســن قوانني صارمة
وخطرية ضــد حرية تــداول املعلومات والعمل
الصحفي بشــكل عام.
وعــادة مــا تلجأ الســلطات يف تونس واملغرب
عىل ســبيل املثــال إىل محاكمــة الصحفيني مبوجب
القانــون الجــزايئ والقانون العســكري أو قانون
مكافحــة اإلرهــاب .كام هو الحــال يف تونس حيث
يحــال عـرات الصحفيني ســنويا مبوجب القانون
الجنــايئ ومجلــة املرافعات العســكرية رغم أن

املرســوم  ( 115قانــون الصحافة) يؤكــد أنه يحمي
الصحفــي وال يجــوز إحالة الصحفــي إال مبقتضاه.
عــى صعيد آخــر يتعرض املئات مــن الصحفيني
ســنويا عــر كامــل املنطقــة إىل التضييق واملنع من
الجهــات األمنية بشــكل تعســفي ونتيجة جهل
الصحفيــن بالقانــون وعدم معرفتهم لإلســتفادة
مــن بعــض نصوصــه الحامئية ،وهو مــا يتطلب عمال
تأطرييــا مــن النقابات ألعضائهم لالســتفادة من
بعــض القوانني ومعرفــة حقوقهم يف حالــة منعهم
مــن مزاولــة عملهم أو عدم قدرتهــم من النفاذ إىل
املعلومة.
مــن جهة أخــرى تحتل قضيــة الدفاع عن حق
الصحفيــن بعقــود عمل عادلة وظروف تشــغيلهم

وأجورهــم املهمة مكانا أساســيا يف عمــل النقابات
يف املنطقــة كام هــو الحال يف نقابــات الصحفيني
حــول العــامل .ولكن هناك تفاوتــا ملحوظا يف
األدوات النضاليــة التــي تســتخدمها نقابــات املنطقة
يف عملهــا وتشــمل التفاوض واالتفاقيــات الجامعية
القطاعيــة مــع املشــغلني والحكومات ،املفاوضات
الفرديــة حــول حقوق الصحفيني يف مؤسســات
إعالميــة بعينهــا ،حمالت الضغــط العمومية،
الوســائل القانونيــة املســتندة إىل قوانني العمل
واملحاكــم العاملية ،واإلرضابــات العاملية.
وتعتــر املفاوضــات واالتفاقيــات الجامعية هي
أكــر األدوات النقابيــة نجاعــة يف حامية حقوق
الصحفيــن االجتامعيــة وتعزيز اســتقالليتهم
التحريريــة .ورغــم أن قوانني العمــل الوطنية تنص
رصاحــة عــى حق النقابــات يف الدخول يف مفاوضات
جامعيــة مع املشــغلني للتوصــل إىل اتفاقيات
جامعيــة ،إال أن آليات التفاوض ليســت مســتخدمة
مبــا فيــه الكفاية مــن قبل نقابات املنطقة ألســباب
تعــود معظمهــا لتقاليــد العمل النقايب والســياقات
االقتصاديــة واالجتامعية.

يطلــب الصحفيــن محاميــا ملرافقتهــم أثناء البحث
يف أقســام البوليــس او يف تحريــات أمنية.
وباإلضافــة للدعــم عىل املســتوى الوطني ،متتلك
هــذه النقابــات ميزة فريدة مــن ناحية قدرتها
عــى متابعــة حقوق الصحفيني لدى املؤسســات
االعالميــة الدوليــة والتي ال يوجــد للقضاء املحيل
ســلطة عليها ســواء من خــال التعاون املبارش مع
اتحــادات الصحفيــن يف البلــد املقر مبارشة أو من
خــال االتحاد الــدويل للصحفيني .كام تســتطيع
النقابــات مــن خالل هــذه القناة ان تقدم دعام
قانونيــا ألعضائهــا الذي يواجهون اشــكاالت قانونية
يف بلدان أخرى.

الدعم القانوين الفردي للصحفيني
توفــر جميــع النقابات يف بلــدان املنطقة خدمات
محامــي للدفاع عــن الصحفيــن الذين يواجهون
شــكاوى قضائيــة أو الذين يتقدمون بشــكاوى
تتعلــق بحقوقهــم العاملية .ومعظــم النقابات
تقــدم هذه الخدمــات ايضــا للصحفيني من غري
اعضائهــا .كــا أنهــا قادرة عىل أن تجنــد يف القضايا
الكبــرة فريقــا قانونيــا والذي يعمل بالعادة بشــكل
تطوعي.
وعــى ســبيل املثال ،يف إطار اإلحاطــة القانونية
مبنخرطيهــا قدمــت نقابــة الصحفيــن يف تونس حوايل
 260خدمــة قانونيــة ألعضائها خالل ســنتي 2015
و 2016وخصصــت حــوايل  70باملائة من هذه
الخدمات للمســائل الشــغلية مثل اإلستشــارات
بشــأن عقود الشــغل ووتحرير اتفاقــات صلحية
يف حالــة الترسيــح وأيضا رفع قضايا شــغلية لدى
املحاكــم التونســية .يف حني خصصــت بقية الخدمات
حــوايل  30باملائــة إلنابة الصحفيــن لدى املحاكم يف
قضايا نرش ،شــكاوى قذف وتشــهري.
وقد شــهدت ســنة  2017ارتفاعا يف وترية حاجة
الصحفيــن لالستشــارات القانونية ســواء يف قضايا
شــغلية ونزاعــات مع املشــغلني أو يف قضايــا تتعلق
بحريــة الصحافــة ،أو حتــى قبل ذلك حيــث غالبا ما
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الفصل السابع :مبادرات املناصرة والضغط
تواجه النقابات يف منطقة جنوب حوض املتوسط
مناخا سياسيا تضييقيا يف مجمله عىل حرية الصحافة
والتعبري .حيث تسعى السلطات من حني آلخر إىل سن
قوانني للحد من حرية الصحفيني أو القيام مبامرسات
ملنع الصحفيني من العمل بحرية واستقاللية أو وضع
قيود للوصول إىل املعلومات ،متعللة يف ذلك مبا تعتربه
املصلحة الوطنية ومقاومة اإلرهاب.

تزايد أعــداء حرية الصحافة
وباستمرار يزداد أعداء حرية الصحافة وأصحاب
املصلحة يف التعتيم وعدم كشف االنتهاكات
وملفات الفساد ،ومل تعد السلطات فقط من يضيق
عىل الصحفيني ،فالفاسدون من أصحاب األموال
والتنظيامت الدينية املتشددة باتت ترى يف حرية
الصحافة تهديدا حقيقيا لها.
يف هذا املناخ يحتاج الصحفيون وتنظيامتهم النقابية
إىل حلفاء حقيقيني من املؤمنني بحرية الصحافة
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وكذلك املؤثرين يف
الفضاء العام مثل الربملانيني املؤمنني بقيم الحرية.
وقد نجح الصحفيون يف تونس ونقابتهم بالتعاون مع
منظامت املجتمع املدين يف الضغط عىل الحكومة إللغاء
مشاريع قوانني تضيق عىل حرية الصحافة والتعبري مثل
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«مرشوع قانون حامية القوات الحاملة للسالح» وكذلك
املنشور عدد  4الذي يحد من الوصول إىل املعلومة.
وتخوض النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني مع
رشكائها من منظامت املجتمع املدين معركة من الحكومة
ملراجعة املرسومني  115املتعلق بحرية الطباعة والنرش
و  116املتعلق بحرية االتصال السمعي البرصي وإنشاء
الهيئة املستقلة لالتصال السمعي البرصي.
ويف املغرب نجحت النقابة الوطنية للصحافة املغربية
من تشبيك مع منظامت املجتمع املدين املحيل
واإلقليمي أثناء محاكامت الصحفيني عىل غرار محاكمة
رئيس النقابة عبد الله البقايل.
ويف نفس الظروف خاضت نقابة الصحفيني
الفلسطينيني معركة مشرتكة مع منظامت وطنية
ودولية وناشطني إثر اعتقال صحفيني من قبل االحتالل
اإلرسائييل عىل غرار اعتقال الصحفي عمر نزال.
وتحتاج نقابات الصحفيني باستمرار إىل تشبيك عالقات
مع منظامت املجتمع املدين املدافعة عن حرية
الصحافة وعن حقوق اإلنسان ،باعتبار أن معركة حرية
الصحافة ال تعني الصحفيني فقط وإمنا كل املجتمع،
وثانيا أن النقابات ليس لديها اإلمكانيات منفردة أن
تواجه سياسات التضييق والهجامت التي قد تتعرض
لها الصحافة من السلطات أو من املال الفاسد أو
التنظيامت املتشددة.

ويظل الجمهور املستهلك لوسائل اإلعالم وصاحب
املصلحة األول يف صحافة حرة ومستقلة وغري موجهة،
هو الحليف األسايس لحرية الصحافة والصحفيني
ونقاباتهم.

الحاجة ملزيد من التشبيك والتنسيق
مع الحركات النقابية الوطنية
متتلــك اكرث النقابات يف املنطقة عالقات تنســيق قوية
مــع النقابات املهنيــة يف بلدانها مثل نقابات املحامني،
واالطباء ،واملهندســن .ويف بعض البلدان مثل
األردن تنتظــم النقابات املهنية يف تنســيقية وطنية
وتعقد اجتامعات دورية ملناقشــة قضايا وطنية
ذات تأثــر عــى القطاعات التي تعمل فيها ،غري ان
هذه التنســيقية ال ترقى إىل درجة االتحاد النقايب.
وباســتثناء بلدان قليلة ،ليس هناك تنســيق كاف ما
بني نقابات الصحفيــن الوطنية واالتحادات العاملية
يف بلدانها ،مبا يعنيه ذلك من عدم االســتفادة من
املخزون والثقــل الكبريين لهذه االتحادات التي
متتلــك مئات آالف األعضاء .وخاصة عندما يدور
الحديث عن حاجة النقابات للمســاندة الشــعبية يف
حالــة املواجهة بينها وبــن الحكومات حول قضايا تهم
جميــع مكونات املجتمع مثــل حرية الصحافة والتعبري
واســتقاللية االعالم اململوك للدولة عن السياسات
الحكومية.

الفصل الثامن :مجاالت وفرص العمل والتعاون اخلارجي
تحتوي جميع األنظمة الداخلية والقوانني التي تنظم
عمل النقابات تنص رصاحة عىل فقرات وأهداف
تنص عىل تشجيع التعاون مع املنظامت اإلقليمية
والدولية املهنية يف سبيل تحقيق أهدافها يف الدفاع
عن حقوق الصحفيني وتطوير قطاع اإلعالم .وخالل
العقد األخري ،دخلت معظم النقابات يف املنطقة يف
رشاكات مع منظامت ومؤسسات اقليمية ودولية يف
عدد من املجاالت أكرثها تكرارا هي برامج تتعلق
بالتدريب املهني للصحفيني ،إصالح الترشيعات اإلعالمية
الوطنية الناظمة للعمل االعالمي او املؤثرة فيه ،مراقبة
االعتداءات عىل حرية االعالم والصحافة املستقلة
وتحليلها.

ويجدر الرتكيز هنا عىل ما أثبتته التجربة خالل العقدين
املاضيني بأن نقابات الصحفيني يف املنطقة تحتل مكانا
متميزا يف موضوع االصالح القانوين وتبني الترشيعات
االعالمية باعتبارها املفاوض الرئييس مع الحكومات
والربملانات الوطنية ،وأنها عندما تقود مبادرات من هذا
النوع تكون قادرة تحقيق اخرتاقات متميزة كام هو
الحال يف تونس فيام يتعلق بتأسيس الهيئة املستقلة
لالعالم السمعي البرصي 1وقانون حق النفاذ للمعلومات،
2
ويف املغرب خالل عملية صياغة قوانني اإلعالم الثالثة
اىل أن تم إقرارها صيف  ،2016وكذلك الجهود الحالية
التي تقوم بها نقابة الصحفيني الفلسطينيني الصالح
قطاع االعالم 3.يف املقابل ،تظهر التجربة أيضا ان عرشات
املحاوالت واملبادرات الدولية واالقليمية الرامية لتحقيق
تقدم يف مجال اإلصالح القانوين يف دول جنوب املتوسط،
بغض النظر عن مضمون هذه املحاوالت الترشيعية
ايجابا او سلبا ،التي مل تسهم فيها النقابات مل يكتب لها
النجاح من ناحية تحولها إىل ترشيعات او قوانني .وهذا
ال يعني انها مل تؤيت نتائج ايجابية وخاصة من ناحية
اثارة نقاشات داخل قطاع االعالم حول املعايري الدولية
الضامنة لحرية الصحافة واالعالم واستقالليتها ونرش
الوعي بني املواطنني بشكل عام.

رغم وجود تفويض واضح للنقابات ميكنها من تأسيس
رشاكات والتعاون مع جهات اقليمية ودولية تنشط يف
مجال تنمية اإلعالم ،إال ان النقابات املوجودة يف جنوب
البحر املتوسط ليست عىل نفس الدرجة من االنفتاح
أو الحرية أو الحامس يف تاسيس رشاكات مهنية .وتعترب
برامج التدريب املهني هي املجال االكرث جاذبية وسهولة
يف التعاون والتنفيذ السباب تتعلق مبحدودية التعاون،
وعدم وجود ابعاد سياسية لها يف معظم الحاالت،
وسهولة تنفيذها اداريا وماليا .غري أنه تجدر مراجعة
دور النقابات يف هذا الجانب لرتكز فيام يتعلق بالتدريب
املهني عىل املساواة والعدالة يف توزيع فرص التدريب
املهني تطبيقا لحقوق الصحفيني املنصوص عليها يف
قوانني العمل والعقود من ناحية حقهم بالحصول
عىل تدريب يالئم احتياجاتهم ويطور مهاراتهم بشكل
مستمر .هذا بدال من ان تدير الربامج التدريبية بنفسها.

تعــاون مفقود – برامج بناء
القدرات النقابيــة والتنظيمية
والدراســات البحثية املتخصصة

ولكن تظل الربامج املتعلقة بدعم البناء والتنظيم
النقابيني كرشط أسايس يف حامية الحقوق االجتامعية
واملهنية للصحفيني هل األقل جذبا للغالبية العظمى
من برامج الجهات املانحة ومنظامت تنمية االعالم
الدولية ،علام بأنه دون ضامن هذه الحقوق ال ميكن
التأسيس لصحافة حرة ومستقلة وذات جودة عالية.

برامــج التدريب املهني

التعاون يف مجال اصالح
الترشيعات اإلعالمية
بينام تعترب برامج التعاون الخاصة باصالح الترشيعات
الوطنية واإلعالمية أكرث الجوانب حساسية لعدد منها
الرتباطها لديها مبفاهيم تتعلق بالسيادة الوطنية
واالستقالل السيايس ،ورغم أن منظامت مثل اتحاد
الصحفيني العرب واالتحاد الدويل للصحفيني تستطيع
عادة فتح حوارمع النقابات والتعاون معها يف جميع
املجاالت املتعلقة بالعمل االعالمي بحكم العالقة
العضوية التي تربطها بالنقابات الوطنية ،إال ان بعضها
يفضل الحفاظ عىل مسافة بينها وبني املنظامت
الدولية يف هذا املجال .لذلك ،تكتيس الجهود املنصبة
عىل تاسيس آلية اقليمية خاصة بدعم حرية االعالم
وتبني «إعالن حرية اإلعالم يف العامل العريب »،أهمية
استثنائية يف هذا السياق ألنها توفر إطار يسهل
التعاون يف هذا املجال ويعززه.

وتظل املجال الذي تشعر النقابات ان هناك مساحة
واسعة للتعاون والرشاكات مع املنظامت والجهات
الخارجية هو املتعلق ببناء القدرات النقابية والتنظيمية،
وبرامج التعليم النقايب ،وتوفري دراسات مفصلة عن بنى
قطاعات االعالم واتجاهات تطورها وهذا ما تفتقده
جميع البلدان بال استثناء .وألن هناك عالقة تبادلية
بني النقابات القوية والفاعلية وبني متتع الصحفيون
بحقوقهم االجتامعية واملهنية بشكل اكرب ،والرباط
الوثيق ما بني األمان الوظيفيي واالستقاللية التحريرية.
وتثبت آالف الحاالت الفردية والجامعية يف العمل
الصحفي عىل مر العقود هذا الرتابط والذي لخصه
االتحاد الدويل للصحفيني يف مقولة« :ال ميكن ان تكون
هناك صحافة حرة ما دام الصحفيون يعيشون يف ظل
الفقر والخوف والفساد ».وال يجب الشعور بالخجل من
تكرار هذه الحقيقة ،خاصة أن املصادر التي تخصيصها
لدعم هذا املجال هامشية بشكل يكاد ال يذكر مقارنة
بعرشات املاليني التي يتم رصدها سنويا لقضايا مثل
التدريب املهني ،وحرية الصحافة ،واخالقيات املهنة.
لدرجة أصبح معها الحديث عن الصحافة وحريتها
وأخالقيات املهنة عىل درجة عالية من التجريد والتنظري
ومنفصل عن الواقع االجتامعي واالقتصادي والسيايس
لألشخاص الذين ينتجون املواد والتقارير الصحفية.
اجرى االتحاد الدويل للصحفيني دراسة مسحية عام
 2015بني لنقابات الصحفيني يف املنطقة أظهرت ان
جميعها يفتقد ألنظمة تقنية وبرامج متقدمة تتيح لها
معرفة معلومات مفصلة عن حال الصحفيني العاملني
يف القطاع .وهي ال متتلك معلومات عن اعضائها وعن
الصحفيني بشكل عام مثل الفئات العمرية ،والقطاعية،

وطبيعة الوصف الوظيفي من ناحية عالقته مبتغريات
أخرى مثل النوع االجتامعي ،او التحصيل األكادميي،
او معلومات عن عدد سنوات العمل التي قضاها
الصحفي والسنوات املتبقية للتقاعد وغريها من
املعلومات التي تعترب حيوية سواء لتصميم برامج
عمل مبا يف ذلك تطوير خدمات لالعضاء الحاليني
بحسب القطاعات واحتياجاته ،أو لوضع خطط
مستقبلية أو من اجل تطوير افكار ومبادرات لتوسيع
قاعدة عضويتها .ويحتاج هذا التطوير ليس فقط
لتحول النقابات الستخدام سجالت العضوية الرقمية
وبرمجيات تحليل مالمئة ،ولكن تحتاج ايضا لبناء
شبكات داخلية وتدريب مالئم للعاملني فيها.
كام انه من الواضح ان هناك نقصا شديدا يف الدراسات
املعمقة عن القطاع والرضورية لتمكني النقابات ايضا لتبنى
خطط وبرامج عمل عىل املدى الطويل .مثل دراسات عن
ملكية وسائل اإلعالم يف البلدان ،خاصة وأن هناك تشويش
وتعتيم يف كثري من بلدان املنطقة .وهذه املعلومات مهمة
ليس للنقابات فقط ليك تستطيع التفاوض مع مالك هذه
املؤسسات يف القضايا التي تهم العاملني ،وإن تهم جميع
املواطنني (القراء واملشاهدين واملستمعني) ،ألن معرف
مالك/ي املؤسسة تساعدهم يف فهم خلفية التقارير التي
يتلقونها ورمبا الخط التحريري للمؤسسة وامكانية ارتباطه
ان تبعيتة ملصالح سياسية او اقتصادية معينة .ومعدو.
ايضا الدراسات واألبحاث يف املجال اتجاهات القراء
واملستمعني ونوع املنابر االعالمية االكرث متابعة وطبيعة
التغيري الجاري عىل سلوك املستهلكني وايقاعه .كام تكاد
املعلومات معدومة عن االنشطة التجارية واالعالنية
ملحركات البحث العاملية وشبكات التواصل االجتامعي
وحصتها من سوق اإلعالنات يف بلدان املنطقة .وهذا أيضا
مسألة بالغة االهمية يف ظل بدء الحديث عن التحضري
لفتح حوار بني النقابات وقطاعات اإلعالم من جهة ،مع
حكومات بلدانها ومحركات البحث وشبكات التواصل
االجتامعي حول االستحقاقات الرضيبة عىل مردوداتها
وكيفاستخدامها.
والنقطة األخرية يف هذا املجال هي نرش الوعي
والتعليم النقابيني بني العاملني والناشطني النقابيني.
فعىل سبيل املثال ال متتلك اي من النقابات يف املنطقة
برامج توعية وتعليم للصحفيني الشباب حول حقوقهم
املهنية واالجتامعية التي تكفلها القوانني الوطنية
أو اتفاقيات العمل الدولية .أو املتابعة عن قرب ما
مامرسات اصحاب العمل وسياساتهم يف هذا املجال.
وهذا يرتك الصحفيني بشكل عام والشباب منهم خاصة
وعىل األخص الصحفيات عرضة لالستغالل وانتهاك
حقوقهم من قبل بعض ادارات املؤسسات االعالمية
التي ال تتواىن عن تقديم عقود عمل لهم غري عادلة
وميكن ان تكون ايضا غري قانونية .فمثال من اكرث
املامرسات بشاعة التي يقوم بها ماليك املؤسسات
اإلعالمية هو اجبار الصحفيني الشباب عىل توقيع
استقالتهم عند توقيعهم لعقد الوظيفة للتنصل من
دفع حقوقهم عند فصلهم أو إنهاء توظيفهم 4.وهذا
مثال واضح عىل اشكالية املقاربة املوجودة يف املنطقة
(غريها من املناطق حول العامل) والتي تفرتض انه ميكن
االرتقاء بحرية الصحافة وتقديم صحافة نوعية مبعزل
عن الظروف االجتامعية واملهنية للصحفيني.

 1للمزيد عن المفاوضات العسيرة التي خاضتها النقابة في مراحل تاسيس الهيئة2671/node/org.correspondents.www//:http :
 2للمزيد عن هذا الموضوع تقرير النقابة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ،فيما يلي بيان ملخص لهD8%A7%D9%84%D8%-D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/435%/org.snpm.www//:http :
D8%A7%D9%84%D8%B5%-D8%A9%D8%B1%D9%8A%D8%AD%-D9%88%D9%84%D8%AD%-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%-D8%B1%D9%82%D8%B1%D9%8A%%AA
html.D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%-D9%81%D9%8A%-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%-D8%A7%D9%81%D8%A9%%D8%AD
html.629-ifj-page/org.arabic-ifj.www//:http
و
 3لالطالع على المزيد عن جهود النقابة ومفاوضاتها مع الحكومة لالتفاق على سياسة اصالح االعالمhtml.1577/content-pjs/ar/ps.pjs.www//:http :
 4يمكن االطالع على واحدة من هذه الحاالت التي انتشرت في السنوات االخيرة في مصر في المقال التاليaspx.450539/NewsQ/eg.org.ahram.www//:http :
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التوصيات
• رغــم أن جميــع النقابات تعترب ان الدفاع عن
الحقوق االجتامعيــة واملهنية للصحفيني هو
ركيزة عملها االساســية ،إال أن عدد محدود
منها لديــه اإلمكانات البنيوية والخربات
الرضورية للتفاوض مع املشــغلني من اجل
انجاز اتفاقيــات جامعية للعاملني يف القطاع.
االتفاقات الجامعية ليســت فقط أكرث
األدوات فاعليــة يف ضامن حقوق الصحفيني
وإمنا هي التــي تحول املجتمع الصحفي إىل
قوة عمــل منظمة .لذلك تحتاج النقابات
اىل الترسيــع يف اتخاذ القرارات الرضورية
الالزمة للســر يف هذا االتجاه.
• وجود قوانــن منظمة لعمل نقابات
الصحفيني هو تهديد خطري الســتقاللية
النقابــات وقدرتها عىل حامية جميع
الصحفيــن العاملني يف القطاع رغم ما
توفره بعضها من دعم واســتقرار مادي
للنقابات .هذه القوانني يف جوهرها تســلب
الجمعيــة العمومية للنقابة من حقها يف
اتخاذ كل القـرارات التي تتعلق باملنظمة
التــي متثلها (مثــل عضوية النقابة ،وبنيتها،
وآليــات االنتخاب ،وغريها) وتضعها يف أيدي
أجهزة الدولــة التنفيذية والترشيعية .ينبغي
تشــجيع النقابات ودعمها يف نضالها من
أجل استعادة ســيادتها من أيدي السياسيني
لتكــون تحت ارادة أعضائها.
• يثبــت الواقــع الحايل أن هناك عالقة قوية
بني وجود نقابات صحفية قوية ومســتقلة
من جهة ،وحرية الصحافة واســتقالليتها
مــن جهة أخرى ،وهي بذلك واحدة من
الركائز األساســية لعملية التحول الدميقراطي
والتنميــة يف املنطقة .ولكن تدين دخل
الصحفيــن ،وقلة عدد العاملني يف الصحافة
مقارنــة بالقطاعات املهنية والعاملية
األخــرى ،والتحديات اإلقتصادية واملهنية
التــي يواجهها قطاع اإلعالم تفرض تحديات
عــى النقابات مــن ناحية قدرتها عىل تحقيق
دخل مادي من اشــراكات أعضائها ميكنها
من تغطيــة املصاريف الجارية للنقابة
وتشــغيل طاقم ذو كفاءة عالية .يجب
تشــجيع اطالق حوار مفتوح يف املنطقة بني
النقابات نفســها ومع الدولة حول توفري
مصادر دعم عمومي للنقابات بشــكل
يضمن عدم التدخل يف شــؤونها.
• الدفــاع عن ظروف العمل الصحفي
ورشوطــه عىل املدى الطويلة يقتيض من
النقابات ،من بني اشــياء أخرى ،أن تكون
قادرة عىل تأطــر جميع العاملني يف مهنة
الصحافــة يف صفوفها .وهذا يتطلب منها
ان تحدث أنظمتهــا الداخلية وقوانني عملها
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والخدمــات التي تقدمها لتكون قادرة عىل
ضــم الصحفيني العاملني يف االعالم االلكرتوين
واملهن الصحفية الحديثة وتشــجيعهم عىل
االنتامء النقايب.
• ال يقتــر دور النقابات عىل مراقبة
انتهــاكات حرية الصحافة ونرش تقارير عن
االعتــداءات التي يتعرض لها ،وإمنا يتعدى
هذا ليشــمل املتابعة مع الجهات والسلطات
املختصة ملحاســبة املعتدين وتصحيح
األخطــاء بحق الصحفيني وضامن عدم
تكرارها مســتقبال .تعزيز التضامن اإلقليمي
بني النقابــات وايجاد هيكل اقليمي مثل
اآلليــة اإلقليمية الخاصة بدعم حرية اإلعالم
يف املنطقة ســيمكنها من االستفادة من
تجارب النقابــات الوطنية وتعميم املنجزات
النضاليــة عىل بقية البلدان.
• أصــول أخالقيــات املهنة ومواثيق الرشف
الصحفــي هي مباديء يســتلهمها
الصحفيــون يف عملهم اليومي وليســت
قوانــن تفــرض عليهم .كام أن هبوط
املعايــر املهنية يف املواد الصحفية املنشــورة
هــي يف غالبيتها العظمى تعود ألســباب
خارجــة عــن ارادة الصحفيني األفراد مبا يف
ذلك الفســاد اإلدراي والضغط السيايس
وزيادة ســاعات العمل وضغطه وتدين
األجــور .لذلك يجب تشــجيع النقابات أن
تقــاوم من جهــة محاولة فرض مواثيق
رشف صحفــي عىل املجموعــة الصحفية من
قبــل اي جهة رســمية أو حكومية ،ومن
جهــة اخرى ان تقود مبادرات لتأســيس
هيــاكل وطنية للتنظيم الــذايت أو التنظيم
«املشــرك» قادرة تعزيــز املهنية من خالل
نــر الوعي والتدريب واملســاءلة الذاتية
وذلك بالرشاكة مع ادارات املؤسســات
االعالميــة والهيئــات الوطنية ومنظامت
املجتمع املدين.
• يظل غياب املنــاخ الترشيعي والتنظيمي
املالئم احد املعيقات األساســية لتأسيس
صحافة مهنية مســتقلة وازدهارها .وتؤكد
الوقائــع أن فرصة إجراء اصالحات قانونية
عىل املســتوى الوطني تزداد بشكل كبري
عندما تكــون نقابات الصحفيني يف قلب
هــذه العملية .وتظهر الوقائع أيضا أن
العــدد األكرب من مبادرات اصالح االعالم
وهي متنوعــة وكثرية واحيانا متضاربة وتتم
إما مبعزل عــن نقابات الصحفيني أو بحد
أدىن من التشــاور معها مام يجعل فرص
نجاحهــا متدن جدا .لذلك هناك حاجة
ملقاربــة مختلفة من قبل مختلف األطراف
التــي تعمل عىل هذا املوضوع .وخاصة:

 أن يكــون هناك نقاش وطني وتوافق عىلطبيعة اإلصــاح املبتغى ،القوانني املطلوب
تبنيهــا او تعديلها وأولوياته وأن توضع
نتائــج هذا النقاش مصاغة يف ورقة واضحة
ويف متناول الجميع.
 أن يكــون هنــاك تفاهم واضح بني الجهاتاملانحــة ،ومنظامت تنمية االعالم الدولية
واملنظامت الوطنية املتعاونة معها يســمح
بتغيري القضايا التي تركز عليها مشــاريع
اصالح اإلعــام منعا للتنافس والتضارب عىل
األرض .وهــو ما حصل يف عدد من بلدان
املنطقة يف الســابق وما ميكن ان يحدث
مستقبال.
• الربامج التــي تخصصها الجهات املعنية
باســتقاللية اإلعالم وتطويره واملوجهة لدعم
نقابات الصحفيــن ،تحديثها وتعزيز بناها
لتكون قادرة عــى متثيل الصحفيني والدفاع
عنهم بشــكل افضل قليلة جدا يف املنطقة،
بل تــكاد تكون معدومة .ونتيجة الوضع
الســيايس القائم يف املنطقة هناك حاجة
ماسة لالســتثامر بتعزيز قدرات النقابات
الوطنيــة للصحفيني ألنها يف العديد من
املناســبات ،ومبا تحمله من تفويض ومتثيلها
للصحفيــن ،أثبتت انها الوحيدة القادرة
عــى مواجهة االحكومات ومراكز القوى
السياســية واالقتصادية التي تطمح للسيطرة
عىل قطــاع الصحافة أو تجيريه لخدمة
أجنداتها أو لجمه.
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