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حتقيق ألمبرواز بيار، مكتب أفريقيا 

❊

 إن أول ما يلفت ناظرَيْ الواصل إلى مدرج مطار جوبا هو مبنى خرساني ضخم غير منجز ال تزال الرافعات
 9حتيط به. كان يفترض بهذه املحطة الدولية اجلديدة أن تستقبل الزوار لالحتفال بعيد استقالل البالد في 

 . ولكن العمل لم يبدأ إال قبل بضعة أشهر فقط. ولم ينتهِ في الوقت املحدد، وما زال معلّقا2011ًمتوز/يوليو 
حتى اآلن.

 ـعلى غرار هذه املـحطة، ما زالت جمـهورية ـجنوب اـلسودان، وـعاصمتها ـجوبا، ـقيد اإلـنشاء. أـبصرت أصغر
عام  صيف  في  نور  هذه اـل عالم  في اـل ريل 2011دولة  سان/أـب وفي نـي الـ2012.  دولة الـعضو  أصبحت اـل  ،

الداهم عـلى188 باخلطر  نذر  ريراً ـي أسبوعني تـق عد  شر ـب الذي ـن الدولي  نك  الدولي والـب قد  صندوق الـن في    
صحة البالد االقتصادية.

 منذ نيل االستقالل، تناضل جوبا واخلرطوم، التي تشكل مقر الوصاية السودانية السابقة، من أجل االتفاق
 على تقاسم الثروة النفطية وترسيم احلدود. وال شك في أن هاتني القضيتني كانتا، من بني أمور أخرى، من

 . وقد أثارت عودة القتال املخاوف2012األسباب التي أدت إلى استئناف األعمال العدائية في ربيع العام 
وحة، وـتسببت في الوقت نـفسه ـبنزوح اآلالف، ما دفع األمم في أتون احلرب املفـت لدين ـمجدداً   إزاء وقوع الـب
في بـعض وقد ازدادت انتهـاكات حـقوق اإلنـسان  أزمة إنـسانية فعلـية.  شجب مـخاطر نـشوء  إلى   املتـحدة 

محافظات جنوب السودان، كما في الواليتني النيل األزرق وكردفان، على اجلانب اآلخر من احلدود.

في جوبا على القول إن جنوب السودان معرّض ألن  وقد بلغ الوضع مستوى من الهشاشة أجبر دبلوماسياً 
يتحوّل إلى "دولة فاشلة حتى قبل أن تنشأ".

 باختصار، يبقى كل مدماك من مداميك هذه الدولة، من ضمنها حرية اإلعالم،  بحاجة إلى إنشائها أو إعادة
 بنائها. وينطبق الوضع نفسه على حرية اإلعالم. وبني الرغبة في التميّز عن اخلرطوم واالنعكاسات القمعية،
تدلي بـها التي  في الـصحافة، وتـصريحات التـهدئة  ذلك  في  مبا  احلرب إزاء الـشمال،   وبـني إتـباع منـطق 
السلطات، وأخيراً بني فتح القطاع اإلعالمي وإغراء ممارسة الرقابة، تقع اجلمهورية الفتية على مفترق طرق.

يل البالد استقاللها، توجهت عد أقل من سنة ـعلى ـن  لالطالع ـعلى وضع ـحرية اإلعالم في ـجنوب اـلسودان، ـب
.2012 أيار/مايو 15 إلى 9مراسلون بال حدود إلى جوبا من 
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 في جوبا، استقبل ممثل منظمة مراسلون بال حدود وزيرُ اإلعالم واملتحدث باسم احلكومة، برنابا مريـال بنجامني، كما
الصحافي السابق ونائب وزير اإلعالم آدم ياك آدم.

 )،AMDISSكذلك، عقدت اجتماعات أخرى مع رئيس اجلمعية الوطنية لتطوير وسائل اإلعالم في جنوب السودان (
مع مـعظم ما  ية، ـك ركز اإلعالمي للجمـع ية، واـمل راسلي اـلصحافة األجنـب أكول، وـعشرات اـلصحافيني املحلـيني وـم قوب   يـع
 وسائل اإلعالم في جوبا: إذاعات بخيتة أف أم، ومرايا أف أم، ودائرة اإلذاعة السودانية، وشبكة اإلذاعة الكاثوليكية؛

).SSTVوالصحف زي سيتيزن، وجوبا مونيتور، واملصير، وجوبا بوست؛ وقناة التلفزة الوطنية (

 والتقينا أيضاً برئيس وفد االحتاد األوروبي، سفني كوهن فون بورغسدورف، ودبلوماسي من السفارة الفرنسية، وثالثة
ممثلني من منظمة املساعدات الشعبية النرويجية.

من رئيس أركان جيش جنوب اـلسودان، فيليب أغوير، ولكن هذا اللقاء قد  كانت مراسلون بال حدود قد طلبت ـموعداً 
مم املـتـحدة اـلـسامية ـحلـقوق اإلـنـسان، املؤمتر اـلـصحافي ملـفـوضة األ في اللـحـظة األـخـيرة. وـحـضرت املنـظـمة   أـحـبط 

نافانيثيم (نافي) بيالي، التي كانت في بعثة في جنوب السودان إلى جانب مراسلون بال حدود.

في املجموع، اجتمع ممثل املنظمة بنحو ثالثني شخصاً.

ــــــــــــــــــاخلرطوم، بعيدة بقدر قربها

 لم ينل جنوب السودان استقالله من السودان إال بعد نضال شاق: حرب أهلية أولى طويلة دامت سبعة عشر
اماً ( اماً (1972 - 1955ـع ية استمرت اثـنني وـعشرين ـع وحرب ثاـن ية سالم2005 - 1983)،   )، واتفاـق

عام  في اـل ناير 2005وقّـعت  ثاني/ـي كانون اـل في  رير اـملصير  واستفتاء ـعلى تـق وبا إال2011،  مرّى ـج  . وال تـت
ها ـعلى ـطبق من ـفضة، وإمنا فازت به. وقد أـنشأ لم يقدَّم االستقالل إلـي قدير اجلار اـلشمالي ـباستمرار. ـف  بـت
قي هذا اـلوضع عام، يـل الرأي اـل ها. وبـحسب  دولة التي باتوا يعـيشون فـي  مواـطنو ـجنوب اـلسودان بأنـفسهم اـل

على كاهل السلطات "مسؤولية كبيرة".

 إذا قرر شعب جنوب السودان االنفصال عن نظام اخلرطوم، فهذا باسم الكفاح من أجل احلريات على وجه
 اخلصوص. وال يجوز بأي حال من األحوال تخييب ظنه ألن اآلمال كبيرة في هذا املجال. وتكفي فرحة نائب

  الصادرة عن منظمة مراسلون بال2012وزير اإلعالم، آدم ياك آدم، لدى قراءة خارطة حرية اإلعالم للعام 
قالي ("قـضية باللون البرـت سودان  ("وضع خطـير") وجـنوب اـل باللون األسود  سودان   حدود، وحـيث تظـهر اـل
هذا اـلصدد، وفي  ياح.  لى اخلـرطوم" حتدٍ ـمستمر وـمصدر لالرـت لّب ـع بأن "التـغ املواطنني  ناع   حسـاسة")، إلـق
 أسرّ آدم ياك آدم ملراسلون بال حدود: "بأي حال، ننتهج أسلوباً مختلفاً هنا. لم نفرض يوماً أي رقابة مسبقة

مثالً. نتوخى أال نطبّق قوانني اخلرطوم".
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 هل من اختالفات إلى هذا احلد بني البلدين؟ يدرك الصحافي ألفريد تابان هذا املوضوع حق اإلدراك. كان
إلى سودان  استقالل جـنوب اـل إلى أن أدى  سودانية  في العـاصمة اـل تور يقـيم  سابق للخـرطوم مونـي  املدير اـل
يترأس التي  ذلك، أنـشأ جـوبا مونيـتور  صحيفته وإجـباره عـلى الـعودة. وبـعد   تعلـيق حكـومة عـمر البـشير 
أحرار، نا، ـنحن  لة. ـه احلدود، لـيست اـملشاكل مماـث من  اجلانبني  "في كال  هذا اـلسياق:  في  رها. ويرى   حترـي
 ولكن الوضع صعب من الناحية املالية. وفي اخلرطوم، كنا نرزح حتت وطأة القمع، ولكن معاناتنا كانت أقل

من الناحية االقتصادية".

قدّمها ها تـفسح اـملجال ـملساحة من احلـريات أكبر من ـتلك التي ـت  ـتستطيع دولة ـجنوب اـلسودان أن تـفخر بأـن
تابع تطور ـقطاع جداً. بدت مسـتشارة من ـجنوب السودان ـت  اـلسودان، ولكن إرث اـخلرطوم ال يزال ـحاضراً 
 اإلعالم في البالد أقل تفاؤالً من ألفريد تابان: "تتلمذت السلطات في جوبا في مدرسة اخلرطوم. في الوقت
ما إلى  وزير اإلعالم. فـهو يـقول لـنا: "انتبـهوا  إلى   الـراهن، تـتدرّب عـلى ممـارسة القـمع. يكـفي أن نـصغي 
يل كن التـعسف والتنـك سّق، وـل ير مـن مع ـغ ما زال الـق شمال،  في اـل ملا ـيحدث  ونوا وطنـيني". وخالفاً  بونه. ـك  تكـت
عن مراقـبة أوروبي مـسؤول  عترف دبلومـاسي  مرة الناهـية". وـي زالت اآل ما  من العـقاب والوحـشية   واإلفالت 

الوضع السياسي واملسائل األمنية بأن "القوى األمنية في جنوب السودان متلك ثقافة شرطة الشمال".
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ـــــــــــــــــــــالعواقب اإلعالمية للحرب 

 "إنه أسوأ مكان على األرض". صدر هذا الـتصريح البـليغ إلى حد ما عن أوروبي يـقيم في جنوب السودان
رمبا في محـنة؟  واقع  عن بـلد  شفاف  مرارة مـغترب معـيى أو حتلـيل  هي  حوالى ثالثـني عـاماً. فـهل   مـنذ 

االحتماالن معاً.

ارقة في صدمة احلرب، وـلكن هذه احلرب تاالت، ـغ من الـق اماً  دولة التي شهدت أكثر من ثالـثني ـع  إن هذه اـل
 تشكل جزءاً من جوهرها باعتبار أنها طبعت ماضيها. ومع املواجهات الدائرة عند احلدود، ما زالت تسيطر
من خالل وسائل اإلعالم،  عبر  احلرب  متر  سودانني،  الوقت احلـاضر وحتـتل الـفضاء اإلعالمي. وـبني اـل لى   ـع
ية. وفي هذا اـلسياق، ـيشير آدم ياك آدم إلى أن "وسائل اإلعالم لطاملا استخدمت لدينا كأداة غة العدواـن  الـل
 للدعاية. وقد انطبعت هذه الفكرة في عقليات الناس. لذا، من البديهي أن تكون الدرب نحو اإلعالم املوضوعي

محفوفة باملصاعب".

كرة، فال في الـف ومة،  اسم احلـك حدث ـب شغل أـيضاً مـنصب املـت الذي ـي جامني  اريـال بـن ابا ـم وزيره برـن مّق   ويتـع
 يخفي استغالل احلكومة لوسائل اإلعالم: "في أثناء النزاعات وحتى في املرحلة الالحقة للنزاع، يعتبر تواصل
لذا، يه.  رسائل إـل قل اـل في ـن ضاً  كن أـي شعبنا، وـل في إعالم  دورنا  من  ية. يـك بالغ األهـم شعب  مع اـل ومة   احلـك
تشكل وسائل اإلعالم أداة لنا". وبناء عليه، ترقى البيانات الرسمية إلى صف األولويات. أما اخلبر فلينتظرْ.

 
في2012في بـداية نيـسان/أبـريل  واخلبير االستـشاري   ، اعـتبر الـصحافي الـسوداني واملعـلّق السيـاسي 

 وسائل اإلعالم فـيصل محمد صالح أنه "من كل جانب من جانبي احلدود، ذكرت وسائل اإلعالم وقوع عدد
 من الضحايا مبالغ فيه في املعسكر اآلخر، مع التقليل من خسائرها اخلاصة". بحسب قول مجموعة األزمات

ية ( إلىICGالدوـل ياً  سعيان حاـل ما بحـيث أن كال الطرفـني ـي وعاً  ية ـن ناري هـواية وطـن شكل اخلـطاب اـل  )، "ـي
استعادة السيطرة على الكالم". 

إلى اإلعالم فاذ  صعوبة الـن زيادة  في  احلدود  ية عـلى  استئناف األعـمال العداـئ ساهم   في األشهر األخـيرة، 
 وتعقيد ظروف إنتاج املعلومات. صحيح أن وزير اإلعالم في جوبا يفتخر بأنه لم يفرض أي قيود على دخول
 جنوب السودان واخلروج منها، ولكنه يعرف حق املعرفة أن الوصول إلى املناطق النائية صعب وخطير. ففي
اية، ـيحق حاالت نادرة للـغ وفي  تال.  ناطق الـق إلى ـم توجه  أسرة حتـرير اـل  ـجنوب اـلسودان، ـيستحيل ـعلى أي 
 لفرق من الصحافيني االنتقال، ليوم واحد فقط، إلى والية الوحدة على سبيل املثال. ويشير صحافي يعمل في

إذاعة في جوبا إلى أن اإلعالميني يعتمدون على التصاريح الصادرة عن احلكومة والقوات املسلحة.
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يدانيني دائـمني. صحافيني ـم ماد  بار أو اعـت صحافيني جلـمع األـخ إرسال  لى  قدرة ـع وسائل اإلعالم اـل  ال متـلك 
 وينطبق الوضع نفسه على الصحافة الرسمية التي ال جترؤ على دفع فرقها إلى امليدان. ويقول مدير تلفزيون
 ـجنوب السودان موييغا كوروكوتو ندورو في هذا اـلصدد: "إذا ـقتل اـملراسل الذي أرسله إلى اجلبهة أو عاد
وهو خـطر يلخّـصه عاً.  عدّ اخلـطر مرتـف لذا، ـي تأمني".  نا أي  عويض. فال يغطـي دفع الـت من  لن أمتـكن   معوّـقاً، 
 العامل اإلنساني على النحو التالي: "في مواجهة هذا الوضع، ال يغطي الصحافيون احلرب، وإمنا يغطون ردّ
 احلكومة على احلرب". وقد كتب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في اخلرطوم إيان تيمبراليك: "يقتصر عمل
في طاق  واسعة الـن ياب التغطـية اـل في ـغ قل خـطاب حـكومي حترـيضي. [...]  لى ـن ية ـع وسائل إعالم محـل  عدة 
امليدان، تُستخدم وسائل اإلعالم احلكومية واإلذاعات وقنوات التلفزة في كال البلدين كسالح لنشر الكراهية".

 
 "في أـفضل األحوال"، ـيصبح اـلصحافيون الذين ـيحاولون تغـطية اـلوضع أدوات للـتضليل والدـعاية. وـتستنكر
ية. ال ير احلكوـم حدة واملنـظمات ـغ بل األمم املـت من ـق من بالغات  "ما  لة:  وضع قاـئ ية اـل راسلة ـلصحيفة أجنـب  ـم
حوال، ـيـشار إلـيـهم أسوأ األ في  هي".  عن احلـكـومة ـكـما  استعادة البـيـانات اـلـصادرة   ـخـيار أماـمـنا ـغـير 
 باإلصبع. نادرة هي الصحف التي تتجنب التالعب بها، ولكنه من كل جانب من احلدود، يأسف فيصل صالح
ية [...]، نُعامل كخونة ونُتهم بالتقاعس عن نا أن نكون ـموضوعيني بحسب املعايير الغرـب  قائالً: "إذا ما حاوـل

الدفاع عن املصلحة الوطنية".

 لذلك، في جنوب السودان حيث املجتمع مسيّس إلى حد كبير، يفرض االحتاد املقدس وراء احلكومة نفسه.
حدة من األمم املـت املدعوم  رايا أف أم  راديو ـم أعدّ  يام،  أحد األ في  قاد.  سمح باالنـت جاوز وال ـي جوز الـت  فال ـي
وفي اللحـظة كم؟").  ما رأـي ("أحزاب املعـارضة:  أحزاب املعـارضة  حول  حوار  جراء  طار)، إل إلى اإل  (أنـظر 

األخيرة، لم يشارك أي من الضيوف واملتحدثني.

يث استقالل اجلـنوب وـح نذ  عاً جـديداً حلـرية اـلصحافة ـم الذي أـعطى دـف سودان  لى اـل سه ـع وضع نـف بق اـل  ينـط
ريل  اقدة. في منـتصف نـيسان/أـب ها الـن من آراـئ ارضة ـث مر2012تدفع األصوات املـع ندما قام الرـئيس ـع  ، ـع

أجرت ـفضائية  ها"،  بـ"ـحشرة ـيجدر الـقضاء علـي ومة ـجنوب اـلسودان  معالـبشير ـبوصف حـك لة   اجلـزيرة مقاـب
 فيصل صالح. فإذا به يعلّق: "يفترض بالقادة أن يثبتوا عن حكمة لدى إدالئهم بالتصاريح (...) وأال ينجروا
 وراء مشاعرهم ويقولوا أي كالم". وقد كلّفته هذه املالحظة املنطقية التعرّض للمضايقة، واالستدعاء غير مرة

تم تبرئته15 إلى 9إلى ـمركز اـلشرطة، واـلسجن من  الة وـت مبوجب كـف ار/مايو، ـقبل أن ـيفرج ـعنه أـخيراً    أـي
بعد ذلك.

بفضل مرايا أف أم، تصل األمم املتحدة إلى أرجاء البالد كافة
 متاماً كما أسرة حترير راديو أوكابي في جمهورية كونغو الدميقراطية، يقع مقر أسرة حترير مرايا أف أم في حاويات

في جوبا وملكال وموظفني يبلغ عددهمMINUSSفي معسكر بعثة األمم املتحدة في جنوب السودان (  ). مع مكتبَنيْ 
ذاعة بـني 120نـحو  هذه اإل راضي، تغـطي  موزعني عـلى كـامل األ من90 و80 شخـصاً  وبدعم  سكان.  من اـل باملئة    

مؤسسة السنونو، تبث طيلة أيام اجلمعة وعلى مدار ساعات اليوم باللغتني العربية واإلنكليزية.
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ــــــــــــــــــــاالستقالل: نقطة حتوّل؟

يو 9هل ساهم يوم  اخلارج ـتفرض2011 متوز/يوـل ير جذري في ـجنوب اـلسودان؟ إن الـنظرة من    في تغـي
إجابة إيجابية، في حني أن النظرة من جوبا نفسها تشرع األبواب آلراء أكثر انقساماً.

اسي واالقـتصادي. ستويَنيْ السـي لى اـمل سيما ـع في البالد، ال  لى االضطراب  يدل ـع في أن االستقالل  شك   ال 
ولكن العقليات لم تتغير بشكل أساسي. ولم يتحسّن وضع احلريات بعمق.

وله شيء  من ال  ما زال منـكـوباً. ـفـهو يـعـمل  أنه  من انفـتاح ـنـسبي، إال  مي ـيـستفيد   مع أن الـقـطاع اإلعال
ية واـلسلوكية. وتـتطور اـلصحافة في بيئة لّم الـقواعد األخالـق تدريب وتـع لة ال سيما في ـمجال اـل  احتـياجات هاـئ
 يصعب العيش فيها. وكما الحظ الصحافي بينو موشلر من صحيفة نيويورك تاميز، "ليس من السهل إنشاء
في جـنوب الـسودان. [...] إن انقـطاع التـيار قد يـبدو مـستحيالً  مر  هذا األ في أي مـكان، ولـكن   صحيفة 
 الكهربائي، وندرة الطرق املعبدة، والوصول العشوائي إلى اإلنترنت، وتزايد العنف بني اجلماعات اإلثنية، هي

(حوالى  ويواجه القـطاع عالوة مـستوى األمـية  من80عنـاصر تتـضافر جميـعـها لتـصعّب اـلـوضع".  باملئة    
 السكان)، وانخفاض القدرة الشرائية، وزيادة تكلفة الطباعة والنقل، وغياب قنوات التوزيع، ومحدودية سوق
في معـظم ما تختـفي  عددها يبـقى منخفـضاً نـسبياً، فـسرعان  وسائل إعالم، إال أن  ومت إنـشاء  نات.   اإلعال
ية وسائل هذا اـلسبب، حتـظى غالـب يد احلـياة صعب في ـغياب التـمويل اخلارجي. ـل قاء ـعلى ـق  األـحيان، ألن الـب
 اإلعالم التي تعمل بطريقة مستدامة بدعم أموال أجنبية: صادرة عن األمم املتحدة ملرايا أف أم، وعن الوكالة
ـتة أف أم واـلـشبكة اإلذاـعـية ـراديو بخـي وعن الكنـيـسة ـل راديو اـلـسودان،  لدائرة  ـية   األمريـكـية للتنـمـية الدوـل

الكاثوليكية.

 هل استكانت عقليات السلطات والسكان إزاء وسائل اإلعالم؟ يرغب اجلميع في تصديق ذلك مثل املستشار
لك املـشاكل عـندما حتـمل أحد يـسبب  عد  "لم ـي أنه  ؤكد  الذي ـي رسون،  بروس ماكفـي لوزير اإلعالم،  سابق   اـل
 الكاميرا في الشارع". ليس من املؤكد أن هذا صحيح. إن الصورة النمطية ال متوت بسهولة في بلد متورّط
ما ثال، فـي سبيل اـمل صحافيني جـواسيس عـلى  تبر الـبعض اـل احلرب. فيـع من  تو  خارج لـل زاعات جـمة أو   في ـن
في حدود  راسلون بال  كان ممـثل ـم ما  به. وبيـن شتبهاً  كاميرا ـم مزوّداً ـب سيطاً  تبر الـبعض اآلخر مواطـناً ـب  يـع
 جوبا، شهد على اعتداء عناصر من الشرطة على أحد الشبان ألنه قام بتصوير طابور انتظار ال ينتهي في

محطة وقود بهاتفه اجلوّال.
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 عجّل االستقالل عودة عدد كبير من مواطني جنوب السودان إلى الوطن، وقد انضم بعضهم إلى اإلدارة فيما
 التحق البعض اآلخر بالقطاع اإلعالمي. عاد بعضهم من الغرب حيث خضعوا للتدريب، وآخرون من مخيمات

  سنة، أنعش صناعة30لالجئني في الدول اـملجاورة. وهذه حال فريق من الشباب، ال تتجاوز أعمارهم عن 
هم في مـخيم  اـلسينما من خالل منـظمة وايي ـلصناعة االفالم واـملسرحيات. الـتقى األـعضاء املؤسـسون جميـع

عام  رقة ـمسرحية في اـل غامرة مع إـنشاء ـف يا. وبدأت اـمل  . وكان اـلهدف األولي2000كاـكوما لالجـئني في كيـن
 يكمن في شغل الوقت والترفيه في املخيّم. وبعد أن طاب ملؤسسي وايي العمل في هذا املجال، حصلوا على
 الدعم من منظمات غير حكومية، مبا في ذلك منظمة فيلم آيد إنترناشيونال. وعند توقيع اتفاقية السالم بني

عام  يرة هذه اـلظاهرة2005اـلسودانَنيْ، في اـل إلى البالد. وـتسارعت وـت رويداً  عودون رويداً   ، أخذ الـبعض ـي
لة"، وهو أول2012 ـعضواً ومـكتب في جوبا، ـبثت وايي في شـباط/فبراير 70مع االستقالل. بـفضل    "جمـي

فيلم أنتجه بالكامل سودانيون جنوبيون.

 من شأن مبادرات مماثلة، موجهة بحزم إلى املستقبل، أن تكون منعشة ومحمّلة باآلمال، ولكنها تبقى نادرة.

راهن أكثر مما ـميثل نـقطة حتوّل. راقبني األكثر ـتشاؤماً أن االستقالل ـيحافظ ـعلى اـلوضع اـل  ويرى ـبعض اـمل
يع مع توـق سيما  سنوات، ال  عدة  بل  بدأت ـق قد  وكانت  يد.  املدى البـع في  طورات، عـند وجـودها،  ندرج الـت  فـت

 . وـتشير شابة تـكتب مقاالت في عدة صحف في العاصمة متأسفة إلى أنه2005اتفاقية السالم في العام 
 .2005"صحيح أن االستقالل قد جلب السيادة، لكن السلطات قامت في الواقع بتوطيد سطوتها منذ العام 

قدّم. لم أتـخيل قط أن اـلوضع قد ـيكون سيئاً من أي ـمجاالت ـت عام املـنصرم إلى انتـكاسات بدالً   وقد أدى اـل
للغاية اليوم".

 واألسوأ من ذلك أنه بالنسبة إلى أحد أشهر الصحافيني في جنوب السودان، نهيال بول (أنظر إلى اإلطار)،
ية طورات اإليجاـب عن الـت من دون التـغاضي  مة  سلبي للكـل باملعنى اـل كن  ية وـل حتوّل فعـل طة   شكّل االستقالل نـق
 التي فرضها، فعواقبه السلبية كانت كثيرة. وبحسب رـئيس حترير الصحيفة اليومية الوحيدة في جوبا، زي
 سيتيزن، كان مستوى احلرية أكبر قبل االستقالل: "كنا نواجه نوعاً من عالقة نفوذ وتفاوض مع السلطات.

 التنازالت التي كنا نريدها. ولكن هذا كله انتهى.كان ميكننا أن نهدد بالتقرّب من الشماليني واحلصول على 
لم يفد االستقالل وسائل اإلعالم بأي طريقة. أخشى أن يتفاقم الوضع".

نهيال بول، أحد رواد الصحافة في جنوب السودان
 يقف الرجل بفخر أمام احلظيرة التي تضم املطبعة الوحيدة في املدينة، مطبعته، مذكّراً بأنه تعرّض للتوقيف واالحتجاز
 خمس مرات في السنوات األخيرة. فنهيال بول هو رئيس حترير صحيفة زي سيتيزن الصادرة باللغة اإلنكليزية والتي

عام  في اـل ندن  نة ـل ية مدـي من كـل خرّج  عد أن ـت لد. وـب في الـب وزعة  من أـفضل اـلصحف اـمل في1987تعـتبر  مل  أخذ يـع  ، 
عام  وفي اـل في اخلـرطوم.  صحف  عام2000مختـلف اـل في اـل في تـأسيس اخلـرطوم مونيـتور قـبل أن ينـشئ  شارك   ، 

  باعتبار أنها تشكل بعبع السلطات، ال2007 في جوبا زي سيتيزن. إال أن هذه الصحيفة مت إغالقها في عام 2005
ضد رئـيس الـدولة في املحكـمة اجلنائـية الدولـية  الدعاوى املرفـوعة  صدى   سيما أنـها، بنـظر نـظام اخلـرطوم، تـرجّع 
عام في اـل ومة  شاطات احلـك من تغطـية ـن عت  ها مـن هذه اجلـريدة، ولكـن تح  يد ـف ما أـع وسرعان  شير.  مر الـب سوداني، ـع  اـل

، وتوصل الطرفني إلى تسوية مرة أخرى فرُفع التعليق بسرعة.2008
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ــــــــــــــــــــمشاكل اليوم وحتدياته

قوى أمنية أياديها ثقيلة.1

 إنها املشكلة األولى التي أثارها مجمل مَن التقتهم مراسلون بال حدود: وحشية القوى األمنية وقوات اجليش
الشعبي لتحرير السودان (اسم جيش جنوب السودان).

لى شرة ـع وقف التـعسفي واـلضرب منـت نادرة، إال أن ممـارسة الـت حاالت  في  صحافيني إال  قاالت اـل تم اعـت  ال ـت
 ـنطاق واسع، فأصبح الترهيب والعنف من األعمال اـلشائعة. وفي العام املاضي، أجرت إذاعة ـمرايا أف أم
حول ارتفاع معدالت اجلرمية متهمةً الشرطة. وبعد مرور وقت قصير على بث هذا التحقيق، تعرّض  حتقيقاً 
 الصحافي الذي كتبه للضرب املبرح. يقول رئيس اجلمعية الوطنية لتطوير وسائل اإلعالم في جنوب السودان

)AMDISS.تم كل هذا في إفالت تام من الـعقاب  ) يـعقوب أكول في هذا اـلصدد: "إنه ـعمل كالسيكي. وـي
فينبغي حتميل وزارة الداخلية املسؤولية عن هذه االنتهاكات". 

 أحياناً ما تلبّي وحشية القوى األمنية أوامر سلطات تسعى إلى مطاردة اجلواسيس، فيبرر االشتباه وأهمية
 األمن القومي استعمال وسائل غير تقليدية على هذا النحو. ولكنه في معظم األحيان، تندرج في إطار مبادرة
ضبط من  الذين يفـلـتون ـمتـاماً  واحلراس الشـخـصيني  من  وضباط األ  شـخـصية ـلـرجال اـلـشرطة واـجلـنود 

هرميتهم.

اخلوف ـبـني اـلـصحافيني وتنـتـشر هذا، ـيـحلّ  من الـعـقاب   وكنتـيـجة مـبـاشرة ـلـهذه الوـحـشية وـمـناخ اإلفالت 
 ممارسة الرقابة الذاتية. وتعدّ شهادة صحافية شابة تعمل حلساب وسيلة إعالم أجنبية بليغة في هذا اإلطار:

[في  أمس  يوم  ية.  ابة الذاـت أمارس الرـق ار/مايو 13"بالطبع،  أـي في2012  رصاص  ياً باـل امرأة رـم لت   ]، قـت
نا أن نغطيها ولكـنني أظن  وضح النهار، في جوبا، أمام ضريح جون ـقرنق. هذه ـقصة ال ـتصدق. يفترض ـب
 أنه يجدر بي أال أحقق في القضية. أوالً، ال أملك الوسائل الكافية، وثانياً قد تبحث القوى األمنية عني. لنكن
ضّل أن ومثيرة لالشمئزاز. أـف عة  عرّض ألعـمال فظـي قد أـت سجن.  في اـل امرأة. والتنكـيل رائج  أنا  ني.   منطقـي
 أتوخى احلذر. أظن أن حمايتنا حتى اآلن تعود جزئياً إلى أن السلطات، ومن ثم السكان، ال تزال نعيدة عن

صحافة.  مناـل ما نكـتب، لكـنا واجهـنا املـزيد  قرأون  ناس ـي كان اـل أنه إذا  كم  أؤكد ـل ونا.  هم جهـلة ويتجاهـل  ـف
املشاكل".
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 نظّمت جلسات مناقشة بني وسائل اإلعالم والقوى األمنية مببادرة من جمعية املساعدات الشعبية النرويجية
وسائل اإلعالم في ـجنوب اـلسودان ( ية لـتطوير  ية الوطـن  ) ومؤسـسات ـمثلAMDISSفي شراكة مع اجلمـع

الدولي (19املادة  والدعم اإلعالمي   IMS ثاني/نوفـمبر شرين اـل في ـت ورشة عـمل  ومن2011). وعـقدت   ، 
عام  في اـل أخرى  ظّم ورش  قب أن تـن سهيل2012املرـت صحافة وـت ية عـلى عـمل اـل قوى األمـن هدف توعـية اـل  ، ـب

قاء ياً ـبعض الوقت. وفي خالل ـل توترات كـل هدئة اـل طبيعي أن ـتستغرق ـت من اـل فاهم ـبني الطرـفني.  فاق والـت  االـت
 ، أطـلع املتـحدث بـاسم اجلـيش الـشعبي لتحـرير الـسودان الـصحافيني عـلى2011تـشرين الـثاني/نوفـمبر 

 املواضيع التي يستطيعون معاجلتها وتلك التي يستحسن أن يتجنبوها، ال سيما اجليش. وقال فيليب شول،
ضد مل  بأي ـع قوم  لن ـت سؤوالً، ـف صحافياً ـم نت  عة للجـيش: "إذا ـك اسم أجـهزة االستخبارات التاـب حدث ـب  املـت

مصلحة البلد"، مما أثار حفيظة عدد كبير من الصحافيني احلاضرين.

عدة سابقات خطيرة.2

  وفي غضون ثالثة أيام، ألقت القوى األمنية القبض على الصحافيني2011في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 
 نغور أغوت قرنق ودنغديت أيوك العاملني في جريدة زي دستيني، وهي النسخة اإلنكليزية من الصحيفة التي
الرجالن، وـهـما ـعـلى اـلـتوالي رـئـيس ـحتـرير اـلـصحيفة هذان  وقد احـتـجز   ـتـصدر بالـلـغة العرـبـية اـملـصير. 

ومساعده، في سجن يقع بالقرب من جبل مرة، في جوبا، من دون أن توجه أي تهمة ضدهما رسمياً. 

  تشرين األول/أكتوبر، وقعها دنغديت أيوك وينتقد فيها زواج26متت عملية احتجازهما إثر نشر مقالة في 
تالي: "عـندما ويروي نـغور قـرنق الواقـعة عـلى النـحو اـل مبواطن أثـيوبي.  سالفا كـير مـيارديت   ابـنة الرئـيس 
بأن فأجبته  الة.  هذه املـق شر  أذنت بـن ملاذا  سألني  كوك،  كور  أكول  قومي،  يس جـهاز األمن اـل  استدعاني رـئ
ياً، نه ثاـن عبير ـع في الـت له  حق  الذي ـي ها  الة تـعكس رأي كاتـب هذه املـق عبير أوالً، وأن  فل حـرية الـت دستور يـك  اـل
وحده أيوك، بـصفته مـساعد رئـيس التحـرير  خارج البالد عـند النـشر وبالـتالي حتـمّل دنـغديت   وأنـني كـنت 

." مسؤولية النشر ثالثاً

في  أيوك  عن نـغور قـرنق ودنـغديت  أسبوعني عـلى18أفرج  من  أكثر  مرور    تـشرين الـثاني/نوفـمبر، بـعد 
قر في ـم الذين أـمضاهما  يومني األوـلني  "في خالل اـل بأنه  راسلون بال حدود  رنق ـم غور ـق لغ ـن ما. وأـب  احتجازـه
كانت الذي  فرص احلـصول عـلى الطـعام  لي  تح  ولم ـت باجللوس  لي  سمح  لم ـي مرة،  في جـبل  قومي   األمن اـل

  في الزنزانة، نغرق في الظالم، ولم يكن يحق لنا سوى بليتر واحد من املاء يوميا30ًأسرتي جتلبه لي. كنا 
لشخصني". 

وكاتب قامت بتعلـيق الـصحيفة  أسرة التحـرير، إال أن وزارة اإلعالم  به  الذي تـقدمت  من االعـتذار   بالرغم 
 املقالة. ولم تفتح زي دستيني قط. أما دنغديت أيوك، فبات يقيم اآلن في القاهرة ملتابعة دراسته كما، حسب

قوله، بسبب املضايقات والتهديدات التي تلقاها في جوبا بعد هذه القضية.
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مع كافئ متـاماً  قى غـير مـت سلطات يـب يد أن رد اـل نة، ـب وحتى مهـي كانت محـرجة  املذكورة  الة  فترض أن املـق  لـن
قضيتها.

 ، تعرّض الصحافي مادينغ نغور العامل في بخيتة أف أم للتعذيب2012في وقت الحق، في شباط/فبراير 
الوحشي الذي نفذه عناصر من القوى األمنية في حرم البرملان. (أنظر إلى اإلطار).

مادينغ نغور، "جنم" مهاجم للمعتقدات
 إن مذيع برنامجَيْ "صباح اخلير جوبا" و"ميدان التحرير" على اإلذاعة الكاثوليكية بخيتة أف أم، مادينغ نغور، صحافي
 شاب ـطموح. تلقى إعداده في ـكندا حيث ـعمل ـحلسابه اخلاص، واستقر في ـعاصمة جنوب السودان في متوز/يوليو

 . ويقول في هذا الصدد: "جئت ألعرف ما إذا كانت هذه اجلمهورية تفسح املجال حلرية الصحافة". ومع أنه لم2011
صحيح أنـنا من أجلـها.  التي نـاضلنا  زمن احلـريات  "لم نـشهد بـعد  زالت مـريرة:  ما   يـرحل عنـها، إال أن مالحظـته 
مستقلون سياسياً، ولكن، ماذا عن الناحية االقتصادية؟ وماذا عن احلريات؟ ما زالت الدرب طويلة. نحتاج إلى الوقت".

 ، كان الصحافي يحضر جلسة برملانية في املجلس التشريعي، عندما أقدم حراس األمن على2012في شباط/فبراير 
له سمح  بأنه ال ـي يون  اصر أمـن حذره عـن وقائع.  سجيل اـل نواب لـت جانب  إلى  غور  مادينغ ـن قد جـلس  فه بوحـشية. ـف  تعنـي
يه ومـزقوا خارج القـاعة حـيث اعـتدوا عـل إلى  سحبه  إلى  اصر  حتى عـمد العـن وما إن احـتج عـلى املـنع   بالبـقاء هـناك. 
البرملان. إلى  توجه  من اـل تة أف أم رسمياً  عدة أيام. ومن ثم، ـمنع مذيع بخـي  مالـبسه. أثار احلادث ـفضيحة في ـجوبا ـل

ولكنه لم يحترم هذا احلظر.

أوروبي وقد روى مـراقب  ها.  ما تعلّـم صحافة ـك نة اـل ميارس مـه به أن  جدر  بأنه ـي نع  وهو املقـت مادينغ اـلصمت  لزم   لم ـي
ريل اـملاضي، توجه الرـئيس سالفا ـكير إلى اـلصني  متـمركز في ـجوبا ـبعض ـفصول ـحرية ـتعبيره: "في نهاية نـيسان/أـب
 فيما كانت األزمة احلدودية مع السودان في ذروتها. وفي مؤمتر صحافي للمتحدث باسم احلكومة، جترأ مادينغ على
بواجبه؟" وهو سؤال ملا كان ليـطرحه أي شخص آخر". إال أن هذا اـملوقف  اـلسؤال: "أال يدل هذا على أنك رجل ـيخلّ 
سمعة سب  حال، اكـت بأي  بالغ.  أنه ـي يرى ـبعض زمالئه  قدات، ال يحـظى باإلجـماع.  هاجم للمعـت وحتى اـمل  االستفزازي، 

كبيرة.

 ، أـظهرت اإلدانة الـقضائية لـلصحيفتني زي سيتيزن واـملصير أن الـفساد ـبشكل عام2012في آذار/مارس 
من املـواضيع املحـظور وجه اخلـصوص،  احلاكم) عـلى  احلزب   وداخل احلـركة الـشعبية لتحـرير الـسودان (
 التداول بها. وفي وقت آنف من هذا العام، عقد وزير املالية السابق، أتور أكاين، مؤمتراً صحافياً ادعى فيه

 ، إلى احلساب املصرفي اخلاص بأمني عام احلزب باغان2006 مليون دوالر أمريكي في العام 30أنه حوّل 
 أموم. وكما سائر الصحف في جوبا، قامت زي سيتيزن واملصير بتغطية هذا املؤمتر الصحافي ناقلتني ما
لم ها  له. ولكـن لى رد فـع أموم لتـحصل ـع اغان  سيتيزن اـتصلت بـب حتى أن زي  من ـتصاريح.  الوزير  يه   أدلى ـف
رامة ما بـتسديد ـغ كل منـه مة الـتشهير. وفي آذار/مارس، ـحكم ـعلى  إلى مـقاضاتهما بتـه الوزير  مد  لح. فـع  تـف

  جنيه سوداني جنوبي (حوالى100000 دوالر أمريكي) و150000قدرها مـليون جنيه سوداني جنوبي (
سيتيزن واملـصير دفـعه. ويـأمل رئـيس حتـرير37000 وهو مبـلغ خـيالي يتـعذر عـلى زي    دوالر أمريـكي). 

 صحيفة زي سيتيزن، نهيال بول، استئناف احلكم ألنه يعتبر أن الهدف من هذه اإلدانة هو تخويف أسرتي
التحرير فقط.
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حاجة ملحّة إلى إطار قانوني.3

قانوني والغـياب فراغ  من  في جـنوب الـسودان يـعاني  مي  إلى أن املـشهد اإلعال هذه القـضايا  كل   تـشير 
اضاة يف و/أو مـق قانون ميـكن توـق موجب أي  يه. فـب نة اـلصحافة ـف قانوني ميـكن ممـارسة مـه صارخ إلطار   اـل
هذان الـسؤالن ينتـظران ما زال  هذه النـزاعات؟  هل يـجدر بالقـضاء أم بهيئة تنظيمـية أن تعـالج   صحافي؟ 

إجابة شافية.

إلى الـعام  مي  التي تنـظم القـطاع اإلعال ولى  وشكلت املـسألة مـوضوع2005تـعود مـشاريع الـقوانني األ  . 
  في جوبا. ققد أصبحت احلاجة إلى إطار2012 أيار/مايو 3االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة في 

قانوني فكرة مهيمنة في اجلسم الصحافي.

 ، متت املوافقة على ثالثة مشاريع قوانني في مجلس الوزراء الذي يفترض به أن2012في بداية أيار/مايو 
ومات"،  إلى املعـل وصول  في اـل احلق  قانون  ها. يعـنى املـشروع األول ("مـشروع  ظر فـي في2012يـن باحلق   ( 

قانون مؤسـسة اإلرسال"،  ثاني ("ـمشروع  فاذ إلى اإلعالم. ويـلحظ اـل زيون ـجنوب2012الـن  ) الـفصل ـبني تلـف
 يتصرف فيه كوسيلة إعالم تابعة للدولة مع أنها غير حكومية برغم من تسميتها. ويشير مدير هذا التلفزيون
بل أراهم ـق أنا ال  هذه. ـف وسيلة اإلعالم  في  ستخدم اـلصحافيني  ومة ـت إلى أن "احلـك ندورو  وتو  غا كوروـك  مويـي
 توظيفهم. ال يحق لي في أن أجري معهم أي مقابلة". وأخيراً، يسمح املشروع الثالث ("مشروع قانون هيئة

) بإنشاء هيئة تتولى تنظيم القطاع اإلعالمي.2012إعالمية"، 

 وفي الوقت الذي يجري فيه بناء دولة جنوب السودان على أصعدة كثيرة التعدد، وتصعّب األزمة االقتصادية
 والتوترات مع السودان هذا التحدي، ال تبدو قوانني الصحافة كأولوية للسلطات التنفيذية أو البرملانية. إال أنه
 يجدر بهذه السلطات أن تدرك أهميتها ألنها قد تضع القواعد الكفيلة بأن تنظم قطاعاً ال يعرف أياً منها بعد
التي اية لـلصحافيني ووسائل اإلعالم  قوانني توفير احلـم  وـتضع حداً للـحكم التـعسفي. وكذلك، بإـمكان هذه اـل
ية ـفرصة ـلوضع ـحرية ما ـمنح دولة ـجنوب اـلسودان الفـت ية، ـك هم اإلعالـم  ستجعلهم أكثر قدرة ـعلى أداء مهمـت

التعبير واإلعالم في قلب نظام القيم واحلوكمة.

وسائل اإلعالم في ـجنوب اـلسودان ( ية لـتطوير  ية الوطـن كان من أبرزAMDISSيرى رـئيس اجلمـع الذي   ( 
 املدافعني عن قوانني اـلصحافة في جوبا والداعني إلى تبنيها أن "السلطات ليست حرـيصة على اعتماد هذه
 النصوص. إنها تؤجل فيها وستتصدى لها إلى أن تضطر للقيام بذلك. مع هذه القوانني، سيصبح النفاذ إلى
 اإلعالم مضموناً، ما يبرر تلكؤ السلطات. وعندما يصبح النفاذ إلى اإلعالم مكفوالً، من البديهي أن نكتشف

اجلثث في احلجرات".
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ـــــــــــــأي منوذج جلوبا: نيروبي أو أسمرة؟

 بعد ـخطوات أولى واعدة بقدر ما هي مترددة، جتد جمـهورية ـجنوب اـلسودان نفسها في ـحلظة ـحاسمة من
اية فزه ـعلى حـم شجعه وـح الذي  الدولي  مع  باه املجـت من انـت داية  في الـب لّه  لد أـق استفاد الـب فتي. إذا  رها اـل  عـم
 احلريات األساسية، فإن األمور تسير كأنه ما إن انتهت مرحلة "شهر العسل" هذه التي ولت االستقالل، حتى

باتت الدولة تستطيع إما املضي قدماً وإما اإلنزالق إلى القمع والدكتاتورية.

 إن حكومة جنوب السودان املاكرة تراهن على الوقت ولكنها تفهم باإلجمال دور وسائل اإلعالم والفوائد التي
 ميكنها جنيها من احترامها للحريات. ويعتبر يعقوب أكول في هذا الصدد: "تدرك سلطاتنا أنه يجدر بها أن
ها، راماً ـل ها باحلـريات واحـت بذلك إميـاناً مـن قوم  ها ال ـت ثالي. إـن شكل ـم كن ـب لم ـي اسبة إن  قة مـن  تـتصرف بطرـي

ولكنها تدرك مدى أهميتها لصورتها. فمن مصلحة أي دولة فتية أن تبدو دميقراطية". 

يس آخر. ـل في ـمكان  كون  قد ـي الداهم  كن اخلـطر  في ـجوبا؟ كال، وـل سلطات  إلى اـل لة  قة كاـم نح ـث  هل ميـكن ـم
عاني من الـقمع املـنسق واملنـهجي اـملمارس ضد اـلصحافة. إال أنه ـيشهد عدداً دولة ـت يوم ـب  ـجنوب اـلسودان اـل
من احلوادث واألعمال العشوائية من القمع والتخويف التي تسفر في نهاية املطاف عن تقويض اجلو  مقلقاً 

الذي يتطور الصحافيون ووسائل اإلعالم فيه.

 بعد مرور عام على استقالل جنوب السودان، يجدر بهذه الدولة أن تتخذ خياراً حاسماً وتاريخياً. وفي هذا
وسائل اإلعالم إلى اختـيار االنفـتاح والتـنوع والتـسامح إزاء  حدود الـسلطات  تدعو مـراسلون بال   الـسياق، 
من خالل الدعائي  واالجنراف  لى الـنفس  طواء ـع يار االـن يؤدي اخـت قد  ابل،  في املـق طاع اـلصحافة.  طوير ـق  وـت
قد ارضة،  اقدة أو املـع حق األصوات الـن مع ـب ابة والـق إلى الرـق جوء  ية املتطـرفة، والـل ية والقوـم  الـتصاريح احلرـب
 يؤدي هذا اخليار املماثل لذلك الذي الذت به إريتريا، مبا متثله من أبرز الديكتاتوريات التوتاليتارية في العالم
ها ـعلى اـلسكان ووضع احلـريات في قي بظالـل أساوية تـل عواقب ـم إلى  يا لـلصحافيني،  في أفريـق سجن   وأكبر 

جنوب السودان.
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 نظراً إلى الوضع احلالي السائد في جنوب السودان واللحظة التاريخية التي يشهدها هذا
البلد الفتي، تتقدّم مراسلون بال حدود بتوصيات من: 

سودان: في جـنوب اـل سلطات    التأـكـيد ـبـقوة ـعـلى ـمتـسكها بـحـرية اإلعالم وإـثـبات التزاـمـها ـبـها بأـعـمالاـل
 ميدانية؛  ومعاقبة أي شخص يرتكب انتهاكات لهذه احلرية؛ والتوقف عن توجيه الصحافة من خالل احلجج

القومية والوطنية الزائفة، حول مواضيع "مجازة" من جهة و"محظورة" من جهة أخرى.

من ية، ووزارة األ سودان، ووزارة الداخـل شعبي لتحـرير اـل دولة (اجلـيش اـل أمن اـل في جـهاز   املـسؤولني 
  احترام األشخاص الذين تـعهد إليهم مهمة اإلعالم عبر وقف كل األعمال الوـحشية ضدهم، ونقلالقومي):

هذه الرسالة إلى فرقهم من خالل أعمال التعليم والتوعية.

  تبنّي القوانني التي تعنى بالصحافة في أسرع وقت ممكناملجلس التشريعي في جمهورية جنوب السودان:
بغية توفير اإلطار القانوني الالزم للقطاع اإلعالمي اليوم.

  االستمرار في تقدمي املساعدة إلى جنوب السودان ولكن مع فرض شرط احترام احلرياتاملجتمع الدولي:
ـصحافة ـطاع اـل إلى ـق ـوحة  ـساعدة املمـن ـسمح اـمل ـلى أال ـت واحلرص ـع ـرية اإلعالم؛  سيما ـح  األســاسية، وال 
 للسلطات بتطبيق سياسة قامعة للحريات (مثال املطبعة املمولة من االحتاد األوروبي للحكومة، التي يجدر بها

أال حتث السلطات بأي حال من األحوال على اللجوء إلى الرقابة).

دعم تطوير وسائل اإلعالم في جنوب السودان وتدريب الصحافيني. املنظمات غير احلكومية:

  االنتظام ضمن جمعيات ونقابات لبث احلياة في القطاع اإلعالمي والدفاع عنصحافيي جنوب السودان:
ية ابة الذاـت نة مع رفض الدعوات إلى ممـارسة الرـق ية وآداب املـه واعد األخالـق  ـمصالح اـلصحافة؛ واحترام الـق

بإسم احلفاظ على صحافة يفترض بها بأن تكون "وطنية".

❊


