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السناوي  ال��ل��ه  عبد  الصحافي  أع��ل��ن   ◄
تحرير جريدة  رئ��اس��ة  م��ن  ���ه سيستقيل 

ّ
أن

»العربي« الناطقة بلسان »الحزب الناصري«. 
وأضاف إن استقالته ستكون نهاية األسبوع 
املقبل، بعد املؤتمر العام للحزب، الذي يشهد 
 

ّ
ح��ال��ي��ًا ان��ش��ق��اق��ات ك��ب��ي��رة، ب��ع��د ف��ش��ل كل

مرشحيه في االنتخابات البرملانية. 

���ع���ت ك��اب��ي ل��ط��ي��ف )ال����ص����ورة( أول 
ّ
◄ وق

م���ن أم���س ك��ت��اب��ه��ا »ب��ص��م��ات ع��ل��ى الهواء« 
فعاليات  ض���م���ن  ال����ج����دي����د«،  »دار  ج����ن����اح 
»م��ع��رض ب��ي��روت ال��ع��رب��ي ال��دول��ي للكتاب«. 

ال��ك��ت��اب س��ل��س��ل��ة م���ن املقابالت  وي��ت��ض��ّم��ن 
أجرتها اإلعالمية اللبنانية مع مجموعة من 
الشخصيات في عالم الفن واألدب والشعر، 
قابلتهم في برنامجها »الوجه اآلخر«، الذي 
ته إذاعة »مونتي كارلو« بني عامي 1997 

ّ
بث

��ع��ت األسبوع 
ّ
ق��د وق و2001. وك��ان��ت لطيف 

السياحة  م��ق��ر مكتب  ف��ي  ك��ت��اب��ه��ا  امل��اض��ي 
اللبناني في باريس.

◄ ت��ق��ف ج���ري���دة »األه�������رام« ع��ل��ى أعتاب 
أزمة جديدة، بعدما أعرب قادة في الكنيسة 
القبطية عن غضبهم من مقالة كتبها عبد 
هاجم  وق��د  الصحيفة.  ف��ي  الناصر سالمة 
الكاتب البابا شنودة بعد أعمال الشغب التي 
اعتذار  ورغ��م  املاضي.  الشهر  أقباط  ذها 

ّ
نف

رئيس التحرير أسامة سرايا عن هذه املقالة 
ت��ع��ت��زم مقاضاة  ال��ك��ن��ي��س��ة  ي���ت���رّدد أن  ف��إن��ه 

الجريدة.  

ف����ي حلقة  ���ي���ق 
ّ
ع���ل ب��ث��ي��ن��ة  ت��س��ت��ق��ب��ل   ◄

من   10:05 ال��س��اع��ة  عند  ال��ي��وم«  »السياسة 
ال��س��ودان��ي ف��ي لبنان  ال��ي��وم السفير  ص��ب��اح 
س��ل��ي��م��ان إدري��������س، ل��ل��ح��دي��ث ع����ن مصير 

 االنقسامات الحالية.
ّ

السودان في ظل

»شاكوماكو«: الوزير والصحافي ومقصلة الجّلاد
حرّيات

دمشق ــ وسام كنعان

للمعيدة  التعيني  ب��دء  إج����راءات  خ��ال 
ك��ل��ي��ة اآلداب )قسم  ف���ي  ن��ض��ال وري�����دة 
ال��ل��غ��ة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة(، اك��ت��ش��ف��ت جامعة 
أطروحة  ف����ص����ول  م���ع���ظ���م  أن  دم����ش����ق 
ال���دك���ت���وراه ال���ت���ي أش�����رف ع��ل��ي��ه��ا وزير 
التعليم العالي في سوريا غياث بركات 
 أن بعض 

ّ
مسروقة. ولدى التدقيق، تبني

امل���ق���االت ال���ت���ي ن��ش��رت��ه��ا وري������دة كانت 
أي���ض���ًا م���س���روق���ة. ه����ذا ال��خ��ب��ر السابق 
نشره موقع »كلنا شركاء في الوطن«، 
ثم موقع »شاكوماكو« وتلتهما بعض 
امل��واق��ع ال��س��وري��ة األخ����رى. ل��ك��ن، خافًا 
لكل دول العالم، لم ينّبه الخبر الجهات 
ال���رق���اب���ي���ة إل�����ى ال��ت��ح��ق��ي��ق م����ع نضال 
وري����دة، ث��م ات��خ��اذ اإلج�����راءات الازمة، 
بوثيقة  م��رف��ق��ًا  ن��ش��ر  ال��خ��ب��ر   

ّ
أن ط���امل���ا 

النتيجة جاءت   
ّ

إن ب��ل  ت��ؤك��د ص��ح��ت��ه، 
معروف  سليمان  اتصل  إذ  سيريالية. 
ص���اح���ب »ش���اك���وم���اك���و« وط���ل���ب حذف 
ال���خ���ب���ر ع����ن م���وق���ع���ه. وه������ذا م����ا يتكرر 
ت���ط���اول املسؤولني  ال���ت���ي  م���ع األخ���ب���ار 
وال��س��ي��اس��ي��ني. ب��ع��ده��ا، ف��ّج��ر معروف 
مفاجأته عندما طلب من القسم املالي 
ت��ح��ري��ر موقعه  م��دي��ر  تصفية ح��س��اب 
ث��م ط���رده من  الصحافي محمد دي��ب��و، 
للصحافي  ي���ت���اح  أن  دون  م����ن  ع��م��ل��ه 
االعتراض. هكذا، وجد ديبو نفسه با 

من يحمي 
الصحافيين من 

الممارسات 
التعّسفّية؟ 

ع��م��ل ف���ي غ��ي��اب دع���م ال��ج��ه��ات املوكلة 
ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق ال��ص��ح��اف��ي��ني. ولم 
ن��ف��س��ه س��اب��ق��ًا االنتساب  ي��ك��ل��ف دي��ب��و 
السوريني،  ال��ص��ح��اف��ي��ني  ات���ح���اد  إل����ى 
ف���ه���ذا األخ���ي���ر ي��ع��م��ل م��ن��ذ زم����ن طويل 
ع��ل��ى ج��ب��اي��ة ال��رس��وم م��ن أع��ض��ائ��ه من 
دون التدخل في كل ما يلحق بهم من 
أضرار ومضايقات تأتي غالبيتها من 
ق 

ّ
أرباب العمل، وخصوصًا عندما يتعل

اإللكترونية.  امل���واق���ع  ب��أص��ح��اب  األم���ر 
ال��ذي يستبشر فيه بعض  وف��ي الوقت 

الجديد، على أساس أن األمر ال يكلفهم 
الشبكة  ع���ل���ى  م���س���اح���ة  ح���ج���ز  س������وى 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة. وب��ع��د ذل����ك، ي��ب��دأ املوقع 
بسياسة القّص واللصق املعروفة، من 
املوقع،  ع��م��ل  ت��ن��س��ق  اج��ت��م��اع��ات  دون 
أو حتى خط إنترنت سريع يتزود به 
امل��ن��ب��ر اإلع���ام���ي ال��ج��دي��د، أو مختص 
بأمور التكنولوجيا. وطبعًا صحافيو 
اإلنترنت هم الحلقة األضعف بالنسبة 
اإللكترونية  امل�����واق�����ع  أص����ح����اب  إل������ى 
ليكونوا تحت  استعدادًا  يبدون  الذين 
تصرف أي مسؤول في بعض األحيان. 
ومن املمكن طرد أي صحافي في غياب 
الصحافيني  عمل  م 

ّ
تنظ ملزمة  ع��ق��ود 

في املواقع اإللكترونية، وال أحد يضمن 
لهم حقوقهم املادية أو املعنوية.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي محمد 
العاملني  أن��ه كباقي  »األخ��ب��ار«  ل��� ديبو 
السورية،  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ص��ح��اف��ة  ف��ي 
بدأ العمل مع »شاكوماكو« من دون أي 
عقد عمل. مع ذل��ك تقاضى كل حقوقه 
امل���ادي���ة م���ن روات�����ب وت���أم���ي���ن���ات. وهنا 
ي��ل��ف��ت: »ال���ع���م���ل م���ع ص��اح��ب��ة الجالة 
وخ��ص��وص��ًا اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، ل��م يعد أمرًا 
س��وري��ا. نحن مجبورون  في  مستحبًا 
ي مرارًا عن ضمائرنا في ظل 

ّ
على التخل

الضغوط املختلفة التي تمارس علينا، 
الصحافة  ت���ك���ون  أن  ُي���ف���ت���رض  ب��ي��ن��م��ا 

مهنة ضمير«.

 ال قوانني تضمن حقوق 
العاملني في اإلعالم 

اإللكتروني في سوريا. وبينما 
يستبشر بعضهم خيرًا في 

القانون الجديد الذي بات 
صدوره وشيكًا، يجزم آخرون 

ه سيقضي على الفسحة 
ّ
أن

الباقية من الحرية 

ص��ح��اف��ي��ي اإلن��ت��رن��ت خ��ي��رًا م��ن قانون 
اإلع��ام اإللكتروني ال��ذي بات صدوره 
القانون  أن  م���راق���ب���ون  ي��ج��زم  وش��ي��ك��ًا، 
التعبير  ح���ري���ة  م����ن   

ّ
س���ي���ح���د ال���ج���دي���د 

الصحافيني  ح��ق��وق  م��م��ا يضمن  أك��ث��ر 
العاملني في اإلعام اإللكتروني.

ال��اف��ت أن ال��ح��دي��ث ع��ن ق��ان��ون اإلعام 
ف����ت����ح شهية  ال������س������وري  اإلل����ك����ت����رون����ي 
أصحاب املواقع اإللكترونية على فتح 
»فروع جديدة« )متخصصة بالرياضة 
والفن...( ملواقعهم قبل صدور القانون 
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