om
ob
.c
ott
alk
ww
w.
حرية ال�صحافة


www.alkottob.com

امل ؤ�لف :خالد �صالح

لوحة الغالف والر�سومات للفنان :هاين �شم�س
الن�سان ()14
�سل�سلة :تعلم حقوق إ

الن�سان
النا�رش :مركز القاهرة لدرا�سات حقوق إ

ob
.c

om

الكتاب :حرية ال�صحافة

� 9ش ر�ستم ،جاردن �سيتي ،القاهرة

ت )202+(27951112 :فاك�س)202+ (27921913 :

العنوان الربيدي� :ص.ب 117:جمل�س ال�شعب ،القاهرة
الربيد االلكرتوينinfo@cihrs.org :

املوقع االلكرتوين www.cihrs.org :
املراجعة اللغوية :عثمان الدلنجاوي

ott

إ�خراج فني :ه�شام أ�حمد ال�سيد

اليداع بدار الكتب:
رقم إ

2007 /24059

الرتقيم الدويل:

alk

بطاقة فهر�سة

فهر�سة أ�ثناء الن�شر �إعداد الهيئة العامة لدار الكتب امل�صرية
�إدارة ال�شئون الفنية

ww
w.

حرية الصحافة

ط -1القاهرة :مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.2007 ،
 60ص؛ 20سم( -سلسلة تعليم حقوق اإلنسان؛ )14
خالد صالح (مؤلف)
العنوان :حرية الصحافة

آ
الراء الواردة بالكتاب ال تعرب بال�ضرورة عن
الن�سان
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق إ


www.alkottob.com

ott

ob
.c

om

تعليم حقوق ا إلن�سان
()14

alk

حرية ال�صحافة

ww
w.

خالد �صالح


www.alkottob.com

om
ob
.c
مدير الربامج
معتز الفجريي

ww
w.

alk

ott

منظمة �إقليمية غري حكومية م�ستقلة ت�أ�س�ست عام  .1994تهدف �إىل تعزيز
احرتام مبادئ حقوق ا إلن�سان والدميقراطية ،وحتليل ال�صعوبات التي تواجه
تطبيق القانون الدويل حلقوق ا إلن�سان يف املنطقة العربية ،ون�رش وترويج
ثقاف���ة حق���وق ا إلن�سان ،يلتزم املرك���ز يف ذلك بكاف���ة املواثيق والعهود
وا إلعالنات العاملية حلقوق ا إلن�سان ال�صادرة عن أالمم املتحدة.
ي�سع���ى املركز لتحقيق هذا اله���دف من خالل تطوير واق�ت�راح ال�سيا�سات
والبدائل الت�رشيعية والد�ستورية والعمل على ترويجها و�سط خمتلف أالطراف
املعنية ،و�إ�صدار الدرا�سات النظرية وامليدانية ،والتقارير أ
والوراق التحليلية،
والدوري���ات واملطبوعات املتخ�ص�صة يف جمال حق���وق ا إلن�سان ،وا�ستخدام
ا آللي���ات الدولية وا إلقليمية والوطنية إلثارة ق�ضايا حقوق ا إلن�سان يف املنطقة
العربية ،وتنظيم الدورات التعليمية وبناء القدرات وتنمية املعارف واملهارات
يف جمال الدميقراطية وحقوق ا إلن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�شاري يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي أ
بالمم
املتحدة ،و�صفة مراقب باللجنة أالفريقية حلقوق ا إلن�سان وال�شعوب ،وع�ضوية
ال�شبكة أالورومتو�سطية حلقوق ا إلن�سان ،وال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات
حول حرية التعبري (ايفيك�س).

مدير املركز
بهي الدين ح�سن
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هذا الكتيب ال يبحث عن �إدانة ألحد ،وال يفت�ش فى التفا�صيل،
وال يراقب ال�ضمائر ،وال يغرق فى حتليل امل�ضامني ،وال مييز بني
�صحافة مملوكة للدولة� ،أو تابعة أ
للحزاب� ،أو ممولة من رجال
أالعمال ،وال يفرق بني �صحافة و�أخرى �إال باملعيار املهنى.
وهذا الكتيب يتفادى عن عمد تقدمي مناذج �صارخة و�أمثلة
حمددة ،ويتجنب ب إ��رصار عقد املقارنات الفجة بني ال�صحف
احلكومية �أو احلزبية �أو اخلا�صة ،فلي�س له �سوى غاية واحدة
هى ر�سم الواقع كما هو بال تف�ضيالت �أو انحيازات ،وال ينجرف
�إىل هاوية الرتا�شقات أ
بالمثلة والنماذج ،ألنه فى النهاية ال
للراء أ
يبتغى �إ�شهار ال�سالح فى حرب آ
والفكار ،بل يحاول
الكتيب تقدمي ر ؤ�ية عامة لواقع ال�صحافة امل�رصية ودورها
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ال�صالح ال�سيا�سى والتطور الدميقراطى ،ورحلتها من �أجل
فى إ
احلرية ،وعالقتها بالقارئ ،ومدى جدارتها بالعمل مل�صلحة
النا�س واملجتمع ،ثم يهتم الكتيب مبا ميكن �أن ن�سميه �إطارا
مهنيا جديدا يعيد لل�صحافة توازنها وقواعدها االحرتافية،
ويقطع ال�صلة بينها وبني الهيمنة ال�سيا�سية �أو أاليديولوجية �أو
املالية؛ لتكون هى ج�رس القارئ �إىل املعرفة والر�أى ،ال ج�رسا
يعرب على القارئ من �أجل م�صالح (�آخرين).
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أ��سئلة رئي�سية تر�سم مالمح الطريق
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فرق هائل بني �صحافة (�سيفها من �أجلك) ،و�صحافة �أخرى
(�سيفها على رقبتك) ،وم�سافة �شا�سعة تلك التى تف�صل بني
�صحافة جتعل من نف�سها ظهريا وح�صنا وج�رسا للمعلومات
واملعرفة واحلقائق لقرائها ،وبني �صحافة �أخرى تعمل كج�رس
من نوع خمتلف ال تعرب عليه �إال م�صالح مالكها �سواء كان
ه ؤ�الء املالك (م ؤ��س�سات ال�سلطة �أو الكيانات احلزبية �أو
ال�رشكات اخلا�صة التابعة لرجال أالعمال وم�ستثمرى القطاع
الخبارى
اخلا�ص) ،الفرق هائل بني �صحافة ت�شعر بدورها إ
واملعلوماتى واجلماهريى ،وي ؤ�من �صناعها ب أ�نهم يتقا�ضون
�أجورهم من جهة واحدة فقط هى القارئ الذى ينتظر �صحيفته

www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

الن�سانية واالجتماعية
كل �صباح ليطلع ويعرف ويتخذ قراراته إ
وال�سيا�سية على �أ�سا�س ما يعرفه يوما بيوم ،وبني �صحافة
�أخرى ال ت ؤ�من �إال بالتبعية للمالك ،وتتحرك فى احلدود التى مت
ر�سمها و�صياغتها لتحقيق امل�صلحة العليا له ؤ�الء املالك بغ�ض
الطرف عن م�صلحة قارئها �أو جمهورها الطبيعى فى احل�صول
على املعلومات والتعبري عن آ
الراء.
�أى نوع من ال�صحافة تلك التى حتيا فى م�رص اليوم ؟
وهل بلغت هذه ال�صحافة حدا من الن�ضج تدرك من خالله
�أنها تعمل ل�صالح النا�س �أكرث من �صالح املالك� ،أم �أنها ال
تزال حتيا مرحلة الوالء للمالك وحتقيق م�صالح املمولني؟
ما هى احلدود الفا�صلة بني م�صالح املالك وم�صالح القراء؟
وكيف تعمل أالطقم التحريرية فى ال�صحف امل�رصية على
خطوط التما�س ال�ساخنة بني اجلانبني؟ وما هى �أوجه التمييز
والتحديد بني املهنى وال�سيا�سى فى العمل ال�صحفى فى م�رص؟
الخبارية فى ال�صحف امل�رصية �سواء
وما هى معايري القيم إ
تلك اململوكة للدولة �أو التى متولها أالحزاب� ،أو ي�صدرها رجال
أالعمال فى البالد؟ وهل حتقق هذه ال�صحف احلد أالدنى من
امل�صداقية فى املعلومة واملو�ضوعية فى التحليل� ،أم �أنها
�صحف ت�صدر بانحيازات م�سبقة و�أفكار �سابقة التجهيز؟
الوالء ملن؟ للقارئ� ،أم للمالك واملمول؟ وكيف ت ؤ�ثر امللكية
فى م�رص على ال�سيا�سة التحريرية لل�صحف امل�رصية؟ وما
ن�صيب القارئ من احلرية ،وكيف تنعك�س احلرية املتاحة� ،أو
احلرية امل�ستخدمة ،على حياة النا�س فى م�رص وعلى ق�ضاياهم
وم�شكالتهم وم�ستقبلهم؟ وكيف ميكن �أن تتجاوز ال�صحف
10
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امل�رصية ما تعانيه من ت�رشيعات مقيدة للحرية� ،أو معيقة
للر�أى لتعمل بقدرات �أرفع خلدمة القارئ؟ وما هو �شكل م�ساهمة
وال�صالح ال�سيا�سى
ال�صحافة امل�رصية فى احلراك الدميقراطى إ
فى البالد؟ وما هى حدود احلرية التى تتمتع بها لتحقيق
امل�شاركة الفاعلة؟ وما الذى يعيقها من الداخل �أو من اخلارج
عن حتقيق هذا الدور ب إ�يجابية؟ ثم كيف ميكن �أي�ضا �أن تدرك
اجلماعة ال�صحفية امل�رصية جوانب التق�صري التى تتقا�سمها
جميع ال�صحف ،باختالف تبعيتها وملكيتها ،لكى ت�ستنه�ض
حالة مهنية �صادقة وحقيقية تنعك�س �إيجابا على الوطن ،ب�رشا
و�أر�ضا وم�ستقبال؟
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�إطاللة..
نظرة على خريطة ال�صحافة امل�صرية
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الح�صائيات الر�سمية حول واقع ال�صحافة امل�رصية
تك�شف إ
�أن ال�صحف احلكومية �أو ما ا�صطلح على ت�سميته بال�صحف
(القومية) اململوكة للدولة تهيمن على ال�سوق ال�صحفية بن�سب
ال�صدارات ال�صحفية
كبرية عددا وتوزيعا و�إعالنيا رغم تعدد إ
احلزبية �أو التابعة للقطاع اخلا�ص ،وي�ضم �سوق ال�صحافة فى
م�رص ب�شكل عام عددا ي�صل �إىل � 587صحيفة ،ح�سب �إح�صاء
حديث للمجل�س أالعلى لل�صحافة ،وتتوزع هذه ال�صحف ما
بني �صحف يومية و�أ�سبوعية و�شهرية وف�صلية ،وت�ضم خم�س
جمموعات �صحفية هى ال�صحف اململوكة للدولة وامل�سماة
بال�صحف (القومية) ثم ال�صحف احلزبية ،وال�صحف اململوكة
13
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لرجال أالعمال وامل�سماة بال�صحف (اخلا�صة) ثم ال�صحف
القليمية ،وال�صحف ال�صادرة برتاخي�ص �أجنبية من لندن �أو
إ
من قرب�ص �أو من غريهما.
وتعمل ال�صحف اململوكة للدولة (القومية) وفق قرار تنظيمها
ال�صادر فى مايو من عام � ،1960أى بعد � 8سنوات من قيام
ثورة يوليو ،وقد ا�ستخدمت هذه ال�صحف فى الدعاية للثورة،
ومواجهة حركات املعار�ضة ،وما زالت تعمل بهذا النهج حتى
آ
الن؛ دفاعا عن ال�سلطة احلاكمة رغم �صدور قانون م�رصى
ين�ص على التعددية احلزبية فى منت�صف ال�سبعينات من القرن
الع�رشين ،وحتتكر هذه ال�صحف  %80من ال�ساحة ال�صحفية من
العالن املتاح فى
حيث العدد ومن حيث التوزيع ومن حيث �سوق إ
م�رص ،و�أهمها �صحف أالهرام أ
والخبار واجلمهورية ،وجميعها
تعرب عن وجهة نظر احلكومة وتربر مواقفها وتعمل كجهاز
دعاية خا�ص بالدولة و�أجهزتها التنفيذية� ،إىل جانب عملها
كجهاز دعاية للحزب احلاكم (احلزب الوطنى الدميقراطى) الذى
ي�سيطر على اجلهاز التنفيذى وعلى جمل�سى ال�شعب وال�شورى فى
البالد.
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�أما ال�صحف احلزبية فت�صدر كل�سان حال أالحزاب ال�سيا�سية
فى م�رص منذ ال�سماح ب إ�ن�شاء أالحزاب ال�سيا�سية عام 1977؛
وعلى الرغم من �أن حقبة الثمانينات �شهدت �صدور ثالث �صحف
حزبية فقط ف إ�نه مع نهاية الت�سعينات �شهدت م�رص �صدور 27
المكانيات االقت�صادية والتكنولوجية
�صحيفة حزبية ،وتتفاوت إ
والكفاءات ال�صحفية فى ال�صحف احلزبية ،ولكنها فى جمملها
تعانى العديد من امل�شكالت املادية وال�ضغوط الناجتة عن
العالنية وق�صور
الخبارية وقلة املوارد إ
عدم تعاون امل�صادر إ
الكفاءات املهنية وحمدودية الت�سهيالت التكنولوجية ،ورغم ذلك
قدمت ال�صحافة احلزبية خطابا �صحفيا خمتلفا عن اخلطاب
الر�سمي الذي تتبناه ال�صحف القومية ،و�إن كان يتفاوت طبقا
لالنتماءات أاليديولوجية لكل حزب.
ال�صدارات ال�صحفية هى ال�صحف
الفئة أالحدث فى جمال إ
اململوكة لرجال أالعمال ،وحتتل املرتبة الثالثة تاريخيا فى
احلقل ال�صحفى ،و�إن كان بع�ضها آ
الن يحتل املرتبة أالوىل
فى ميدان الت أ�ثري ،وحتريك الر�أى العام �أو �إثارة الق�ضايا
الخبارية املفرو�ضة من قبل الدولة،
أالكرث اختالفا عن الباقة إ
وت�صدر هذه ال�صحف عن �رشكات م�ساهمة طبقا لقوانني �سلطة
ال�صحافة رقم  48لعام  ،1980ورقم  96لعام  ،1996وقد
�شهدت ال�سنوات اخلم�س أالخرية نقلة نوعية فى م�ستوى هذه
ال�صحف وحجم انت�شارها نتيجة ا�ستغاللها لهام�ش احلرية
امل�سموح به فى البالد �إىل حده أالق�صى ،وو�صل عدد ال�صحف
اخلا�صة ال�صادرة وفق هذه القوانني �إىل � 5صحف �أ�سبوعية،
و�صحيفتني يوميتني هما امل�رصى اليوم ونه�ضة م�رص ،فيما
16
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ال�صدار اليومى خالل �شهر مار�س
دخلت �أ�سبوعية الد�ستور �ساحة إ
القليمية فى املرتبة الرابعة
من عام  .2007وت أ�تى ال�صحف إ
وهى �صحف ت�صدر فى أالقاليم ،وتعتمد على تقدمي خدمات
حملية ل�سكان أالقاليم ،غري �أن نفوذها وت أ�ثريها يرتاجع �أمام
حجم انت�شار ال�صحف القومية التى ت�صدر وتوزع فى جميع
�أنحاء البالد وحتظى باملرتبة أالوىل نتيجة للطبيعة املركزية
لل�سلطة فى م�رص.
�أما ال�صحف ال�صادرة برتاخي�ص �أجنبية فت أ�تى فى املرتبة
اخلام�سة و�إن كانت قد �شكلت لعدة �سنوات ظاهرة الفتة فى
ميدان ال�صحافة امل�رصية وهى �صحف ت�صدر خارج نطاق
قوانني �إ�صدار ال�صحف فى م�رص للهرب من القيود القانونية
ال�صدار ،وحتتل جمهورية قرب�ص املرتبة
اخلا�صة بعمليات إ
أالوىل فى �إ�صدار الرتاخي�ص لل�صحف امل�رصية ،وتوزع هذه
ال�صحف فى م�رص باعتبارها �صحف ًا �أجنبية رغم �أن حمتواها
�شديد املحلية ،ووثيق االرتباط بالق�ضايا امل�رصية دون غريها
من ق�ضايا ،وي�صل عدد هذه الفئة من ال�صحف �إىل � 75صحيفة
طبقا إلح�صاءات غري ر�سمية �صادرة عام .2004
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أ
الجواء العامة للعمل ال�صحفي
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لل�صدارات ال�صحفية فى م�رص ال
هذا العدد الكبري ،ن�سبيا ،إ
يعرب بال�رضورة عن مناخ من احلرية والتعددية ال�شاملة� ،أو عن
�شيوع روح الدميقراطية مبفهومها املتكامل ،ف أ�حد �أهم مالمح
أالزمة التى تعي�شها ال�صحافة امل�رصية هو ا�ستحالة احلديث
ال�صالح الدميقراطى ال�شامل
عن حرية لل�صحافة مبعزل عن إ
فى املجتمع ،وميكن الت أ�كيد هنا �أن ال�صحافة امل�رصية تعانى
جملة من املعوقات التى حتول دون قيامها بالدور املطلوب
فى خدمة النا�س ،وفى تلبية احتياجات القراء معلوماتيا
و�إخباريا �أو فى امل�ساهمة بفاعلية و�إيجابية ومو�ضوعية فى
وال�صالح ال�سيا�سى فى البالد ،فاملناخ
التطور الدميقراطى إ
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ال�سيا�سى واحلزبى والت�رشيعى فى م�رص فر�ض قيودا متعددة
على عمل ال�صحافة ،و�أ�ضفى عليها جملة من املعوقات والقيود
التى حتول بينها وبني انطالقة حقيقية ،ودور مهنى طبيعى فى
خدمة القراء.
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وميكن ر�صد مالمح هذا املناخ العام فى النقاط التالية :

 -احتكار املعلومات والقيود على تداولها :
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تعانى ال�صحف امل�رصية على اختالف انتماءاتها من
القيود املفرو�ضة على املعلومات فى م�رص ،وغياب ال�شفافية
فى ميدان املعلومات �سواء من امل ؤ��س�سات الر�سمية التى تنزع
فى بياناتها ال�صحفية الدعائية وتفادى احلديث عن الق�صور
�أو امل�شكالت� ،أو من القطاعات اخلا�صة التى تفتقد املو�ضوعية
فى ر�صد املعلومات �أو حتليلها ،وقد �أدى غياب املعلومات فى
م�رص وعدم وجود ت�رشيعات تنظم تداولها �إىل �سيطرة �أجواء من
االرتباك على ال�صحف امل�رصية ،وا�ضطرار بع�ض ال�صحف �إىل
اعتماد نظرية (التنب ؤ� آ
المن) للمعلومات مبعنى ا�ستخدام اخليال
فى البحث عما وراء ال�ستار من معلومات غائبة ،وهو أالمر الذى
ي�ضاعف من حالة الفو�ضى املعلوماتية ،ويحول بني القارئ
وبني احلقيقة ،وي ؤ�دى �إىل �شيوع �أجواء من الغمو�ض على �صعيد
الر�أى العام.
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ال�صالح ال�سيا�سى
 �إ�صرار الدولة على تغييب مفهوم إمبعناه املتكامل:

ww
w.

alk

ott

ob
.c

“ال�صالح ال�سيا�سى” فى ا�ستجابة
رفعت الدولة �شعار إ
ال�صالح
مناورة ل�ضغوط داخلية متنامية تعمل من �أجل إ
وتداول ال�سلطة وحتقيق املجتمع الدميقراطى ،جنبا �إىل جنب مع
�ضغوط خارجية ر�أى النظام �رضورة التجاوب مع متطلباتها
القليمية فى الوقت الراهن ،غري �أن النظام فى عالقته مع
إ
بال�صالح بقدر ما
الداخل واخلارج مل يظهر �إميانا حقيقيا إ
ي�سعى �إىل املراوغة باملبادرات ال�سيا�سية وال�شعارات احلزبية
والتطورات اجلزئية ال�ستيعاب غ�ضب الداخل و�ضغوط اخلارج،
وفى بيئة بهذه املوا�صفات تعمل �أجهزة النظام على ا�ستقرار
الو�ضع على ما هو عليه ،فى حني حتتكر املنح واملنع فى جمال
الخر وتو�سيع الهام�ش املتاح أ
احلريات وقبول الر�أى آ
للحزاب
ال�صالح مبفهومه احلقيقى
وال�صحافة ،واملعنى هنا �أن إ
وال�شامل غاب عن ال�ساحة ال�سيا�سية امل�رصية مقابل �شيوع
املراوغات واملناورات ال�سيا�سية؛ وهو أالمر الذى انعك�س على
طبيعة عمل ال�صحافة ،وفر�ض عليها قيودا خمتلفة فى عالقتها
مع النظام ومع م ؤ��س�سات الدولة.
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 -القيود الت�شريعية على عمل ال�صحافة :

ww
w.

تعي�ش ال�صحافة امل�رصية حتت نريان بيئة ت�رشيعية �ضاغطة
تفر�ض قيودا خمتلفة على الن�رش وحرية الر�أى والتعبري ،وعلى
الرغم من بع�ض التعديالت التى �شهدتها قوانني الن�رش خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية واخلا�صة باحلب�س فى جرائم الن�رش
وغريها ،ف إ�ن القوانني امل�رصية ال تزال تنطوى على حيل خمتلفة
تتيح لل�سلطة فى �أى وقت مطاردة ال�صحافة وال�صحفيني ب أ�لوان
خمتلفة من العقوبات ،ف�ضال عن جلوء النظام واحلزب احلاكم
حليل جديدة فى املطاردة �أقربها مثال ما جرى مع رئي�س حترير
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�صحيفة الد�ستور الذى مثل �أمام الق�ضاء بتهمة �إهانة رئي�س
اجلمهورية ،وهى دعوى مل يحركها احلزب احلاكم �أو ال�سلطة
ال�سيا�سية ب�صورة مبا�رشة بل عرب و�سطاء ووكالء من الباطن،
ويقدم هذا املثال منوذجا على ما متتلكه ال�سلطة من حيل
ملطاردة ال�صحافة �أيا كانت الت�سهيالت التى تتظاهر بتقدميها
على امل�ستوى الت�رشيعى.
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 احتكار احلزب احلاكم ألدوات ال�سلطة والت�ضييق علىعمل أ
الحزاب :
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ال حتظى أالحزاب امل�رصية مبناخ �إيجابى للعمل ال�سيا�سى
مع ا�ستمرار فر�ض قانون الطوارئ وغياب �آليات تداول ال�سلطة
على �أ�س�س دميقراطية حقيقية (الرئي�س يحكم منذ  25عاما،
واحلزب احلاكم ي�سيطر على ال�سلطة فى البالد منذ عام ،)1976
أالمر الذى كبل احلياة ال�سيا�سية امل�رصية ،وحدد لها �إقامة
جربية فى حدود �ضيقة من العمل ال�سيا�سى ،وقيد حركتها فى
أالو�ساط اجلماهريية.
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 غياب بيئة جمتمعية حترتم ثقافة التعدد واحلريةالفردية :
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املناخ الدينى واالجتماعى فى م�رص ال يزال مرتبكا
ومرتابا فى النظر �إىل حرية الر�أى والتعبري ،خا�صة ما يتعلق
بحدود هذه احلرية ومداها حني تتقاطع مع الثوابت الدينية �أو
االجتماعية �أو أالخالقية فى املجتمع ،كما ال يزال (فقه احلرية)
فى م�رص على امل�ستوى االجتماعى ي�ست أ��صل احلرية الفردية
من خريطة املطالب والطموحات ،وال تزال الثقافة العامة
فى املجتمع تت�شكك فى املدى الذى ينبغى بلوغه فى ميدان
احلرية الفردية ،كما �أن الطق�س العام للثقافة ال�شعبية ال يجيد
التقدير واالحرتام للر�أى آ
الخر ،ويفتقر لثقافة احلوار وقواعد
االختالف الفكرى ،وتتجلى هذه احلقائق جميعها بالنظر �إىل
م�ستويات العنف امل�ستخدمة على ال�صعيد ال�سيا�سى �سواء فى
االنتخابات العامة� ،أو فى االنتخابات احلزبية والتى ت�شهد
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عنفا غري مربر ،وت�سودها حالة من فقدان القدرة على احلوار
واحرتام الر�أى آ
الخر ،وهيمنة �أجواء التكفري ال�سيا�سى والدينى
والفكرى والتخوين والتجريح بني �أ�صحاب الر�أى على ال�ساحة
ال�سيا�سية ،وقد يبدو احلديث �شاقا عن �إ�صالح �سيا�سى �شامل
وتداول حقيقى لل�سلطة فى غياب ثقافة جمتمعية حترتم الر�أى
آ
الخر ،وت ؤ�من بالتعدد وتقدر احلريات الفردية والعامة.
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 -االحتواء واالخرتاق واحلريات املراوغة :
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متار�س ال�سلطة ال�سيا�سية حماوالت االحتواء واالخرتاق
لل�صحافة؛ وب�صفة خا�صة ال�صحافة احلزبية وامل�ستقلة،مرة
ب�صورة مبا�رشة من خالل أالجهزة التنفيذية ،ومرة �أخرى عن
العالنات،
طريق رجال أالعمال الذين يتحكمون فى �سوق إ
وترتبط م�صاحلهم ب�صورة مبا�رشة مع �أجهزة الدولة التى متلك
العالنات
حق املنح واملنع فى البالد ،وال�سيطرة على �سوق إ
وعلى �أو�ضاع رجال أالعمال؛ ومن ثم ميكن للدولة حرمان
ال�صحف امل�ستقلة ،حني ت�شاء ،من املوارد املالية التى ت�ضمن
ا�ستقرارها وا�ستمرارها ،وتعتمد احلكومة على نهج من التحايل
ال�سيا�سى فى �إدارتها مللف حرية ال�صحافة؛ بحيث ت�سمح
�أحيانا ب�شيوع �أجواء �صاخبة من االنتقادات ألجهزة الدولة،
وتت�ساهل فى جتاوز بع�ض ال�صحف للخطوط احلمراء التى
كانت �سائدة فى ال�ساحة امل�رصية مثل انتقاد الرئي�س وعائلته
�أحيانا ،غري �أن هذه أالجواء املت�ساحمة تبقى رهنا ب أ�ولويات
ال�سلطة وارتباطاتها اخلارجية �أكرث مما تعرب عن حالة حقيقية
من احلرية والدميقراطية والتعدد وقبول الر�أى آ
الخر ،ومن هنا
ف إ�نه مل يعد مفاجئا �أن تنت�رش االنتقادات ال�صاخبة للحكومة
واحلزب احلاكم والرئي�س �شخ�صيا لفرتات طويلة ،ثم تك�شف
ال�سلطة عن �أنيابها فج أ�ة ب إ�حالة �صحفى �أو عدة �صحفيني
للمحاكمة بتهم خمتلفة تندرج حتت جرائم الن�رش التى ت�صدر
ب� أش�نها عقوبات م�شددة وفق القوانني امل�رصية ،وهو ما ي ؤ�كد
�أن املناخ الظاهرى للحرية لي�س �سوى مناخ مراوغ يرتبط
ب أ�ولويات داخلية وخارجية ووفق ما تقت�ضيه ظروف النظام
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ال�سيا�سى وم�صاحله.
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الواقع يقول �إذن �إن أالجواء العامة قد ي�سودها قدر من
الت�سامح الظاهرى مع حق النقد وحرية التعبري ،لكن الت�رشيعات
تبقى جاهزة لالنق�ضا�ض على من يتجاوزون اخلطوط احلمراء
فى اللحظة التى تريدها ال�سلطة ،والطق�س العام قد يظهر �سجاال
بني ال�سلطة ومعار�ضيها ،تزعم على �أ�سا�سه الدولة �أنها توفر
أالجواء الالزمة للحرية لكن تر�سانة القوانني املقيدة للحريات،
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واحليل ال�سيا�سية فى التدخل املبا�رش وغري املبا�رش متثالن
�سالحا فاعال فى يد الدولة كلما لزم أالمر ،و�صور ممار�سة
حرية ال�صحافة وتناول �شخ�صيات �سيا�سية كبرية بالنقد تتكرر
فى ال�صحف احلزبية وامل�ستقلة لكن القوانني املنظمة للعمل
ال�صحفى حتمل العديد من القيود التى ت�سلب هذه احلريات
واحلقوق ،وبالتايل تعوق �أداء ال�صحافة ملهمتها كقوة تطوير
وتغيري يف املجتمع ،وتبقيها من ثم جمرد طاقات للتنفي�س عن
اجلماهري وللتلوين ال�سيا�سى والدعاية ،ألنها حتت القيود ما
زالت تفتقد املعايري أال�سا�سية القائمة على قواعد حمددة هي:
احلرية واال�ستقالل والتعددية وتدفق املعلومات وحرية �إ�صدار
العالم.
ال�صحف وتكوين م ؤ��س�سات إ
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وو�سط مناخ عام بهذه املالمح ي�صعب ف�صل حرية ال�صحافة
كوحدة منف�صلة عن طبيعة ال�سلطة وطبيعة املجتمع ،وي�صعب
الخبارى واملعلوماتى وتوازنها
�أي�ضا احلديث عن دورها إ
الخر فى ظل مناخ هو أ
املهنى بني الر�أى والر�أى آ
بال�سا�س
ا�ستئ�صاىل ،وا�ستقطابى ،وتخوينى ويفتقر �إىل �آليات التعامل
مع أالفكار واملفاهيم املخالفة ،ومن ثم ف إ�ن ال�صحف التواقة
�إىل احلرية جتد نف�سها فى خندق الن�ضال لي�س من �أجل حريتها
فح�سب ،بل من �أجل احلريات ال�سيا�سية والعامة بوجه عام،
وتواجه ال�صحافة فى طريقها لذلك قائمة من العقبات أال�سا�سية
جتعل من هذا الن�ضال �أكرث م�شقة و�صعوبة.
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ممار�سة..
كيف تفاعلت ال�صحف مع املناخ العام؟
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املناخ ال�سيا�سى واالجتماعى والت�رشيعى انعك�س بحفنة من
املمار�سات املهنية ال�سلبية فى ال�ساحة ال�صحفية ،و�أدى �إىل
فر�ض حالة �صحفية غري مثمرة على م�ستوى احلريات �أو على
ال�صالح ال�سيا�سى ،و�أعاق كذلك
م�ستوى التطور الدميقراطى �أو إ
الخبارى واملعلوماتى لل�صحافة فى م�رص ب�شكل
طبيعة الدور إ
عام.
ودون متييز بني ال�صحف اململوكة للدولة �أو أ
للحزاب �أو
القطاع اخلا�ص ميكن ر�صد ال�سلبيات التى تقا�سمها اجلميع،
والطالع وبناء
و�أثر هذه ال�سلبيات على حق القارئ فى املعرفة إ
�آراء ومواقف على �أ�س�س �سليمة و�صحية.
وميكن �إيجاز جوانب التق�صري فى النقاط التالية :
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�سيطرت �أجواء دعائية على معاجلات (�صحف الدولة)
لق�ضايا التطور الدميقراطى بانحياز مطلق للخطوات املحدودة
ال�صـالح ال�سيا�سى ،وفى
التى اتخذها النظام ال�سـيا�سى جتاه إ
املـقابل �سـادت (�صحف أالحزاب) �أجواء دعائية م�ضادة
بالتقليل من �أهمية خطوات النظام فى هذا امل�سار ،وحماولة
بع�ض ال�صحف “ت أ�كيد” �أن احلركة املحدودة التى ت�شهدها
م�رص فى هذا املجال ناجتة عن �ضغوط �سيا�سية دولية و�إقليمية
ال�صالح ،ومن ثم �أ�صبحت
�أكرث من كونها توجها حقيقيا نحو إ
كل خطوة بطيئة من الدولة باجتاه التطور الدميقراطى مبثابة
(يقظة تاريخية) فى معاجلات �صحف الدولة ،فى حني �صارت
ال�صالح وم ؤ�امرة على الدميقراطية
اخلطوة نف�سها (تراجعا عن إ
ل�صالح احلزب احلاكم) فى معاجلات ال�صحافة احلزبية.
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ترتبت على هذه أالجواء الدعائية معاجلات جمتزئة لق�ضايا
ال�صالح والتطور الدميقراطى؛ ف�صحافة الدولة من جهة تتوىل
إ
معاجلة الباقة الفكرية املفرو�ضة من قبل النظام ال�سيا�سى
�سواء على امل�ستوى احلكومى� ،أو على امل�ستوى احلزبى (احلزب
الوطنى) دون قدرة على طرح أالفكار اجلادة على اجلانب آ
الخر،
بل ب إ��رصار وتعمد �أحيانا على جتريح أالفكار أالخرى من خارج
هذه الباقة ،فى حني قفزت بع�ض ال�صحف احلزبية واخلا�صة
فوق هذه الباقة وحاولت طرح ملفات �أخرى اعتربتها من وجهة
ال�صالح مقللة من كل ما هو دونها،
نظرها أال�سا�س فى ق�ضايا إ
اليجابية التى قد
من غري تكامل فى الر ؤ�ية �أو انحياز للخطوات إ
تقبل عليها الدولة ،كما ت أ�ثرت الر ؤ�ية العامة مب�صالح أالحزاب
ومطالبها اخلا�صة أ
والفكار أاليديولوجية امل�سبقة لكل حزب،
ومن ثم خلت املعاجلات املهنية لل�صحف من قدرة على اعتماد
منهج للحوار يقدم الر�أى والر�أى آ
الخر بنزاهة� ،أو ير�صد ما فى
طروحات آ
الخرين من عنا�رص �إيجابية.
 -3التحيز امل�سبق وغياب املعاجلات املهنية :

غابت ،كثريا� ،آليات العمل ال�صحفى والقيم املهنية أال�سا�سية
عن معاجلات ال�صحف فيما يتعلق بق�ضايا التطور الدميقراطى،
فامل�ساحات املتاحة فى ال�صحافة الر�سمية ألع�ضاء احلزب
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الوطنى احلاكم ولرموز ال�سلطة فاقت بكم هائل تلك املمنوحة
لقيادات �أحزاب املعار�ضة �أو النواب امل�ستقلني ،كما تبنت
�صحف الدولة أالفكار (ال�سيا�سية أ
والمنية) لل�سلطة فى تعاملها
الخوان امل�سلمني التى
مع بع�ض التيارات ال�سيا�سية مثل جماعة إ
�صار ا�سمها (اجلماعة املحظورة) فى اخلطاب العام ل�صحف
الدولة ،ورمبا يك�شف �شيوع هذا امل�صطلح وا�ستخدامه فى جميع
�صحف الدولة تقريبا ،عن اتباع توجيهات م�سبقة تتبنى وجهة
نظر الدولة بالكامل ،وفى املقابل ف إ�ن بع�ض ال�صحف اخلا�صة
تعاملت مع كل م�سارات التطور الدميقراطى بانحياز م�سبق
�إىل جماعة بعينها؛ أالمر الذى وجه �آلتها املهنية �إىل اخلروج
على �آداب املهنة فى النقد والتقييم خلدمة م�صالح التيار الذى
تعمل من �أجله ،فى حني �أن بع�ض ال�صحف احلزبية تعاملت
�أي�ضا وفقا مل�صالح �أحزابها ،فاحلزب الذى يخو�ض خ�صومة
ال�سالم ال�سيا�سى على �أ�سا�س �أيديولوجى تبنى وجهة
مع تيار إ
الخوان امل�سلمني ،ب�رصف النظر
نظر ال�سلطة فى موقفها من إ
عن م�ستوى االلتزام الدميقراطى فى �سلوك ال�سلطة بهذا ال� أش�ن،
ومن ثم دارت �صحف احلزب فى الدائرة نف�سها دون �إعالء
قيمة الدميقراطية �أو حرية الر�أى� ،أو و�ضع الق�ضايا اخلالفية
على طاولة املعاجلة املهنية ،و�أدى كل ذلك �إىل خلط ما هو
�سيا�سى مع ما هو مهنى و�إعالمى وقيمى ،ومن ثم غابت القدرة
على �إثراء حوار �إيجابى ومو�ضوعى يجرى على �أ�سا�سه احلوار
ب�شفافية ومو�ضوعية.
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الدميقراطى :
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�أداء ال�صحف امل�رصية على اختالف انتماءاتها ات�سم
بال�ضعف فى نقل �ساحة احلوار حول التطور الدميقراطى من
الطار اجلماهريى ،وتو�سيع النقا�ش العام
�إطار النخبة �إىل إ
حول هذه الق�ضية لي�شمل من هم خارج دائرة النخبة ال�سيا�سية،
فاهتمت �صحف الدولة وال�صحف احلزبية بالرتا�شق املبا�رش �أو
غري املبا�رش� ،أكرث من اهتمامها بتبنى م�ضمون �إعالمى ي�ضمن
ن�رش الثقافة الدميقراطية فى أالو�ساط ال�شعبية على نحو �سليم،
�أو ت�شجيع امل�شاركة ال�سيا�سية� ،أو فتح جماالت مبتكرة لدخول
جماهري القراء على خط احلوار بفاعلية.
 -5التفريط فى امل�صداقية:
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 كيف ميكن �أن تنا�ضل (�صحيفة ما) فى القاهرة نحوال�صالح الدميقراطى ،فى حني متار�س هذه ال�صحيفة
املزيد من إ
نف�سها طقو�س املبايعة والتربك بنظم عربية �أخرى فى املنطقة
ال�صالح ،وال تعرتف بالدميقراطية بحجة التزام
ال تعرف معنى إ
هذه أالنظمة بالق�ضية الوطنية ووقوفها على خط (الن�ضال) فى
ال�رسائيلى (مثال)؟
ملف ال�رصاع العربى إ
فغفران خطايا �أنظمة �أخرى فى امليدان الدميقراطى بحجة
ت�صديها (للق�ضية القومية) �أدى �إىل فقدان امل�صداقية ،وفتح
العالمى املطالب بالتطور الدميقراطى لدى
ثغرات فى اخلطاب إ
الكثري من ال�صحف الر�سمية واحلزبية واخلا�صة.
 وكيف ميكن �أن تنتقد �صحيفة ما ق�ضية (توريث ال�سلطة)36
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فى م�رص فى حني تعلن الت أ�ييد واالنحياز لنظم �أخرى فى العامل
العربى ،ورثت ال�سلطة بالفعل وحتايلت على الد�ستور ،و�أدخلت
على د�ساتري بالدها تعديالت خا�صة بال �إرادة �شعبية ل�صالح
رئي�س بعينه �أو جنل رئي�س بعينه؟
 وكيف ميكن �أن تتناول �صحيفة ما ق�ضية تداول ال�سلطةعلى امل�ستوى الوطنى العام فى حني تعجز عن مناق�شة ق�ضايا
تداول ال�سلطة فى أالحزاب التى تنتمى �إليها؟
هذا النوع من غ�ض الطرف عن امل�شكالت الداخلية فى
أالحزاب ،فى �إطار امل�صالح امل�شرتكة ،قاد �إىل �ضياع امل�صداقية
واحلد من ت أ�ثري ال�صحف فى امليدان العام.
 ثم على اجلانب آالخر ،كيف ميكن �أن تنتقد �صحف الدولة،
املوالية للحزب احلاكم وحكومته ،املمار�سات الالدميقراطية
فى أالحزاب �أو فى اجلماعات ال�سيا�سية أالخرى فى حني مت�سك
عن طرح امللف نف�سه على م�ستوى احلزب احلاكم� ،أو على
امل�ستوى الوطنى العام؟
 (امل�صداقية ال�ضائعة �أدت �إىل اختالل دور ال�صحف فىال�صالح
عالقتها بالتطور الدميقراطى ،وفى طرحها مللفات إ
ال�سيا�سى ،امل�صداقية ال�ضائعة حالت دون طرح نقا�ش مو�ضوعى
وجاد و�شامل وغري جمتز�أ وغري خا�ضع أ
للهواء ال�سيا�سية التى
تتحكم فى م�سارات الغالبية العظمى من هذه ال�صحف)
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هام�ش..
حوار مع قارئ
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قد تتقا�سم معى اال�ستفهامات
وتابعت �شكل اخلريطة ال�صحفية
ولعلك �أبديت ر�أيك فى املناخ الذى يحكم عمل هذه املهنة
ورمبا ت�ضيف �أو حتذف من بع�ض ال�صور ال�سلبية ملمار�سات
هذه املهنة
ما الذى تقوله آ
الن؟..
تقول ..رمبا� ..إن الكل �رشكاء فى حرمانك من حقك الطبيعى
فى املعرفة ..وقد تقول �إن املناخ العام ..واملمار�سة املهنية
ت�رضب جدارا يحول بينك وبني احلقيقة..
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دعنى �أخمن �أي�ضا..
قد تقول �إنك لن تخ�رس كثريا �إن قررت �أال ت�صدق �أحدا ،احلكومة
�أو املعار�ضة� ،أمانة ال�سيا�سات �أو اللجان العليا فى أالحزاب..
العالم الر�سمى
الخوان امل�سلمني ،إ
قيادات الوطنى �أو قيادات إ
العالم املعار�ض� ..أو ال�صحافة التى ميلكها رجال أالعمال..
�أو إ
ال يوجد خطاب �سيا�سى و�إعالمى ي�ستحق �أن تتوقف عنده �أو
تت أ�مله� ،أو ت أ�خذ منه وترد ،ومن ثم ال يوجد حوار حقيقى فى
م�رص ،ال توجد لغة م�شرتكة �أو جمال واحد �أو �إطار متفق عليه �أو
مفردات حمل �إجماع ،بل كل فى فلك ي�سبحون ،فاملعار�ضة كما
احلكومة كالهما قد يكذب ويبالغ وي�ستبدل لغة دعائية تعبوية
غارقة فى املبالغة �أو ملوثة بالكذب بلغة الواقع ،ال �أحد يرى
نف�سه كما هو فى احلقيقة ،وال �أحد يرى آ
الخر كما ينبغى �أن
يراه ،ومن ثم ال نقا�ش وال حوار وال تقدم وال �أمل..
نبد�أ باحلكومة مثال ،تعرف �أنت ،طبعا ،كيف يت�رصف
النظام و�أجهزته دائما ،ف أ�ى رحلة (عادية) للرئي�س فى اخلارج
هى حتول تاريخى فى م�سرية م�رص ،حتى لو كانت الغاية
ا�سترياد القمح ال ت�صديره ،و�أى قرار (باهت) لرئي�س احلكومة هو
انطالقة فريدة نحو امل�ستقبل ،حتى لو كان قرارا باحل�صول على
دين جديد من منظمة دولية �أو قبول منحة ال ترد من �صندوق
عربى ،و�أى ن�شاط (ك�سول) ألى وزير ،هو مفتاح احلل ال�سحرى
مل�شاكل البالد ،حتى لو كان زيارة بروتوكولية ملرفق مياه �أو
م�ست�شفى للت أ�مني ال�صحى ،و�أى ت�رصيح فارغ من قيادة حزبية
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هو فجر جديد فى �صعود الدميقراطية امل�رصية ،حتى لو كان
�إعادة روتينية للف�صل أالول من كتاب الرتبية الوطنية املقرر
العدادية ،وفى النهاية ال �شئ من ذلك له ظل
على املدار�س إ
من احلقيقة ،كل �شئ عادى وباهت وفارغ وك�سول ،لكن اللغة
العالمية واخلطاب ال�سيا�سى يحلق ب أ�بعد مما هو كائن ،ويقدم
إ
�صورة ملا ي�ستحيل �أن يتحقق على �أر�ض الواقع ،والنتيجة �أنه ال
�أنا وال �أنت وال �أحد فى م�رص ي�صدق ذلك �أو يتفاعل معه �أو ي�شعر
به ،أ
والذكياء منا فقط ،هم الذين يتوقفون عن طرحه للنقا�ش �أو
للم�ساءلة.
لكن ال ب أ��س ،ف أ�نت تعرف �أن الكذب لي�س فعال غريبا على
أالنظمة ،ولكن امل�شكلة �أن تنتقل هذه احلالة الكاذبة والتعبوية
الفجة فارغة امل�ضمون من احلكومة �إىل املعار�ضة ،ومن جرائد
ال�سلطة �إىل ال�صحف احلزبية ،ومن التليفزيون الر�سمى �إىل
التليفزيونات اخلا�صة ،الكل يعزف على النغمة نف�سها ،الكل
يختار الفلك الذى ي�سبح فيه على هواه ،ال �أحد يقدم احلقيقة كما
هى ،فخطاب املعار�ضة �أ�صابته عدوى خطاب احلكومة ،تعبوى
فارغ ،ودعائى كاذب� ،صيغ املبالغة والتهويل والتهومي ت�صل
فى بع�ض ال�صحف �أو فى مفردات اخلطب ال�سيا�سية لر ؤ��ساء
أالحزاب والن�شطاء ال�سيا�سيني �إىل حد حتولها بذاتها �إىل فعـل
�سـاخر ال ي ؤ�ثر فى �أحد وال يحرك �أحدا.
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�صحف املعار�ضة مثال ت�ستخدم م�صطلحات من قبيل (حانت
حلظة انهيار احلكم)� ،أو (م�رص على �أعتاب الثورة الكربى)� ،أو
(النظام يرتنح واحلكومة على و�شك ال�سقوط)� ،أو (�رضبة كربى
تهدد أالمن القومى امل�رصى)( ،م أ�زق �سيا�سى ينهى ع�رص
العالمى
احلزب الوطنى) تلك هى العينات من لغة اخلطاب إ
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وال�سيا�سى لدى املعار�ضة ،لغة ت�صلح للحظات أالخرية فى
عمر ثورة �شعبية تو�شك �أن حتتل ق�صور احلكم وتعلن ميالد
نظام جديد ،وخطاب ي�سبح فى فلكه اخلا�ص ويتوهم �أن أالداء
ال�ساذج حلركة املعار�ضة امل�رصية �أو خطبة تافهة لزعيم حزب
مدو لنظام احلكم (يا �سالم)،
معار�ض ،ميكن �أن ي�سفرا عن �سقوط ٍ
املعار�ضة ت�رصخ ب�صوت �أعلى مما يحتمله ال�شارع ،وال�صحف
تعمل وك أ�نها متهد للدقائق أالخرية قبل بيان الثوار دون �أن
يكون هناك ثورة �أو ثوار �أو حتى �شعب م�ستعد لذلك.
ال �أحد يتحاور على ق�ضية �أو يناق�ش تف�صيلة �أو يتحلى
بامل�صداقية فى الطرح �أو النقا�ش �أو حتى فى أال�سئلة ،وامللفات
احلقيقية لي�ست جزءا من املو�ضوع ،بل ال مو�ضوع �أ�صال ليكون
�أى ملف جزءا منه ،ال نقا�ش فى م�رص بل نباح متوا�صل هنا �أو
هناك ،وتعبئة من اجلانبني ،وخ�صومة مفرطة بال م�ضمون ،ال
حقيقة فى م�رص بل كذب فى خمتلف املع�سكرات ،ال �أحد يعرف
حجمه احلقيقى فى ال�شارع ،وال حجم خ�صومه فى املع�سكرات
أالخرى ،وال �أحد يعرف الفرق بني اخل�صومة والعداوة ،وبني
العمل ال�سيا�سى واحلروب القبلية ،ال احلكومة تعرف وال
املعار�ضة ب أ�حزابها وتياراتها تعرف.
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�إذا ا�ستمر احلال على هذا الو�ضع النازى والفا�ش�ستى،
ف�سيبقى احلكم طويال ،رمبا �أكرث مما يت�صور �أ�صحاب �شعارات
ال�سقوط واالنهيار ،و�إذا بقيت احلكومة كثريا فال �أمل فى نه�ضة
وال �أفق للحلم ،من ذا الذى ي�ستطيع املبادرة �إىل التغيري ،ومن
ذا الذى ميكن �أن يعيد لغة احلوار �إىل ميدان النقا�ش ال ميدان
الرتا�شق والتخوين.
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�إجابة..
ت�صورات مهنية من الداخل
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ال �سبيل لتوا�صل فاعل و�إيجابى ومو�ضوعى ومنزه عن
أالغرا�ض ال�سيا�سية �أو أاليديولوجية �أو الفكرية �إال باتباع
ال�صحافة امل�رصية ،ال�صحف كل ال�صحف ،بانتماءاتها املختلفة
جلملة من القواعد نت�صورها فى ال�سطور التالية :
 ال�صحيفة تنقل اخلرب كما هو ،وبكل تفا�صيله الواقعيةاحلقيقية ،وعرب �أدوات توثيقية م ؤ�كدة من خالل وثائق �أو بيانات
�أو معلومات غري م�شكوك فيها �أو �شهود عيان علنيني �أو �أطراف
م�شاركة فى �صناعة أالحداث ،ودون �أى �إ�ضافة �أو ت�شويه ي ؤ�دى
�إىل تغيري م�سار احلقائق �أو توجيهها وجهة �سيا�سية �أو طائفية
�أو دينية �أو مذهبية �أو خلدمة م�صالح خا�صة.
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العمل ال�صحفى قائم على طرح أال�سئلة أال�سا�سية اخلا�صة
مب�صالح واهتمامات املجتمع ،وما يتنا�سب مع اهتمامات
اجلمهور امل�ستهدف من القراء ،وتلتزم ال�صحيفة �أى �صحيفة،
الجابات ال�صحيحة عن �أ�سئلة أالحداث من م�صادرها
بتقدمي إ
أال�صلية ،ويعمل طاقم ال�صحيفة على تقدمي املعلومات
واخللفيات والتحليالت العلمية مرافقة للتغطيات ال�صحفية
الجابات
لت�صنع باقة متكاملة من التغطية العادلة ومن إ
الملام بجميع التفا�صيل؛ ليتوافر
واملعلومات التى ت�ساعد على إ
والخل�ص أ
للقراء القدر أالكرب أ
وال�صدق من املعرفة إلطالعاتهم
ومتابعة م�سار احلياة بدقة مما ي�ساعدهم على ت�شكيل وعى عام
على �أ�س�س حقيقية ومبا ي�ساعدهم على حتديد توجهاتهم العامة
والوطنية بدقة وعلى �أ�س�س �صحيحة.
 تن�رش ال�صحيفة �أخبارها بعد التحقق من املعلومات الواردةفى متنها من امل�صادر الرئي�سية ووفق معلومات �صحيحة و�أدلة
ال تقبل الت�شكيك ،وتلتزم ال�صحيفة أ
بالمانة فى عر�ض ما لديها
من حقائق� ،أو االعرتاف بعدم و�صولها �إىل احلقيقة الكاملة بعد
الخبارية �أو التحقيقات �أو
فى �أى ق�ضية من ق�ضايا التغطيات إ
املواد ال�صحفية املختلفة املن�شورة على ال�صفحات.
 جتتهد ال�صحيفة من �أجل حتقيق التوازن الدقيق بنيحقها فى احلرية والتعبري عن الر�أى ون�رش املعلومات ،وبني
م�سئولياتها فيما يتعلق بالقيم أالخالقية املرعية فى املجتمع؛
بحيث ال تتجاوز ال�صحيفة فيما يتعلق باحرتام حق اخل�صو�صية،
واحرتام احلريات الفردية ،واحرتام العقائد أ
والديان املختلفة،
الميان
ورف�ض العن�رصية واملذهبية والطائفية ،والت أ�كيد على إ
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بالتعاي�ش بني أالديان والطوائف أ
والعراق املختلفة على
�أ�س�س الدولة املدنية وعلى �أ�سا�س حقوق امل�ساواة الكاملة �أمام
القانون فى الواجبات واحلقوق.
 ال تعرب ال�صحيفة ب أ�ى حال عن وجهة نظر طرف واحد فىاملواد املن�شورة بل تعمل بجدية على التعددية والتنوع فى آ
الراء
وعر�ض وجهات النظر املختلفة واملعلومات املتعددة حتى فى
حال تناق�ضها من قبل الرواة و�صوال �إىل تقدمي ال�صورة كاملة
كما هى وبدون تدخل فى التفا�صيل �إال فيما يتعلق باملعاجلات
املهنية فى ال�صياغة التحريرية.
 تتنزه �أغرا�ض الن�رش واختيار املواد ال�صحفية عن �أى�أهداف �سيا�سية �أو دعائية �أو جتارية �أو م�صالح خا�صة غري
م�صالح القراء وامل�صلحة العامة للبالد.
 ال�صحيفة حترتم حق اخل�صو�صية لل�شخ�صيات العامة ،والتقدم على اقتحام هذه اخل�صو�صيات �إال عند ال�رضورة فى حالة
تتقاطع فيها هذه اخل�صو�صية مع حتقيق م�صلحة املجتمع
باملفهوم ال�شامل وغري احلزبى �أو التمييزى لهذه امل�صلحة �أو
فى حالة حتقيق هذا االقتحام للخ�صو�صية م�صلحة عليا للبالد
حمل تقدير �شامل.
 �أن تعيد ال�صحف االعتبار مل�صلحة املجتمع والنا�س فىاملقام أالول ال م�صالح املالك واملمولني ،وعلى ال�صحـف �أن
تفهم �أن م�صلحة املجتمع تقوم على حمايته من:
 .1ارتكاب اجلرائم اجلنائية �ضد أالفراد �أو �ضد امل ؤ��س�سات
العامة.
 .2ال�سلوك ال�سيا�سى الذى يعتمد نهج العنف �ضد أالفراد �أو
47

www.alkottob.com

ww
w.

alk

ott

ob
.c

om

املجتمع من قبل ال�سلطة.
 .3ال�سلوك ال�سيا�سى الذى يعتمد نهج العنف والعمل امل�سلح
من قبل تيارات �سيا�سية.
والدارى من قبل أالفراد وامل ؤ��س�سات
 .4الف�ساد املاىل إ
التابعة لل�سلطات الثالث.
أ
أ
الهدار املتعمد للمال العام من قبل الفراد �و امل ؤ��س�سات
 .5إ
التابعة لل�سلطات الثالث.
 .6الظلم وغياب العدل وامل�ساواة فى امل ؤ��س�سات العامة �أو
فى القطاع اخلا�ص.
 .7املمار�سات التى ت ؤ�ثر �سلبا على �صحة املواطنني فى
الداخل.
 .8املمار�سات التى ت ؤ�ثر �سلبا على �أمن و�سالمة املواطنني.
 .9املمار�سات التى ت ؤ�ثر �سلبا على �أمن و�سالمة و�صحة
وحقوق امل�رصيني فى اخلارج.
 .10الت�ضليل املتعمد بالدعاية أاليديولوجية �أو احلزبية �أو
الطائفية.
� .11إخفاء املعلومات التى ت�ساعد املواطنني على اتخاذ
قرارات �صحيحة.
 .12منع حرية التعبري ب�شتى �صورها فى املجتمع من قبل
ال�سلطة.
الراء أ
 .13منع �أو مطاردة �أو ا�ضطهاد آ
والفكار على �أ�س�س
متييزية عقائديا �أو عرقيا.
 .14العنف �ضد املر�أة على أال�صعدة العائلية واالجتماعية
وال�سيا�سية.
 .15العنف �ضد أالطفال على أال�صعدة العائلية واالجتماعية
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وال�سيا�سية .
أ
 .16كل ما من �ش�نه تهديد بناء الدولة املدنية وجمتمع
القانون والدميقراطية واحلريات .
�أما على م�ستوى تغيري املناخ ال�صحفى وال�سيا�سى ف إ�ن
اجلماعة ال�صحفية امل�رصية تعاهدت على ما يلى :
 ال�ضغط املنظم على احلكومة والربملان ،لتعديلالت�رشيعات املقيدة حلرية ال�صحافة ،خ�صو�صا قوانني
ال�صحافة ،واملطبوعات ،والنقابات املهنية ،كخطوة �أويل متهد
إل�صالح ت�رشيعي �أو�سع و�أعمق ،يتناول القوانني �سالبة احلرية،
من قانون العقوبات� ،إىل قانون الطوارئ.
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 العمل على �إقرار حرية �إ�صدار ال�صحف ،وتكوين م ؤ��س�ساتوالذاعة ،حتى ال يظل احتكار
العالم و�شبكات التلفزيون إ
إ
الذاعة
احلكومة واحلزب احلاكم لل�صحف القومية واحتاد إ
والتلفزيون قائم ًا ب�صورته الراهنة املعرقلة حلرية ال�صحافة
والعالم وتعدديتها وا�ستقاللها.
إ
 املبادرة ب إ�عداد برنامج علمي ي�سعى خللق بديل �إدارىإلدارة امل ؤ��س�سات ال�صحفية القومية ،بحيث ت�صبح هذه
امل ؤ��س�سات ملكا لل�شعب ،ولي�ست ملكا للحكومة ،ومعربة عن
�إرادة أالمة ،ولي�ست �إرادة �سلطة تنفيذية وحزب حاكم فى �أى
وقت من أالوقات.
 قيام نقابة ال�صحفيني بحملة قوية للت�صدي لظاهرةوالداري ،ال�سارية بتو�سع يف كثري من
الف�ساد املهني واملايل إ
إ
ال�صحف ،والتي باتت جتند �صحفيني عديدين وتغريهم باملال
�ضمن ظاهرة اخرتاق رجال أالعمال أ
والموال لعديد من ال�صحف
بالعالن،
العالم إ
العالنات ،ومن ثم وقوع جرمية خلط إ
با�سم إ
بالعالنات ال�سيا�سية القادمة من دول
خ�صو�صا فيما يتعلق إ
العالنات التجارية املتخ�ص�صة متعددة أالهداف.
�أخرى� ،أو إ
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الطريق �إىل توا�صل حقيقى مع النا�س ،وتعبري �صادق عن
الر�أى العام وم�صلحة املجتمع يبد�أ من الداخل واخلارج معا،
وال ينبغى التعويل على املناخ ال�سيا�سى وال�صحفى وحده فى
تربير اال�ستقطابات �أو اللغة اجلارحة �أو فقدان امل�صداقية �أو
الخرين ،أ
االنحياز مل�صالح املالك على ح�ساب آ
فالداء املهنى
يجب �أن يتم ت�صويبه بالقدر نف�سه الذى يجرى فيه الن�ضال من
�أجل تغيري املناخ.
يجب ح�سم الوالء �أوال للقارئ ..حتى يكون الن�ضال من �أجله
وحده ،وتعبريا عن م�صلحة املجتمع مبفهومها ال�شامل ..ح�سم
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الوالء هو اخلطوة أالوىل فى ح�سم �أزمة املناخ ..وح�سم �أزمة
املناخ �سيحمل املهنة واملجتمع �إىل �آفاق �أرحب من احلرية
والدميقراطية واحرتام الر�أى آ
الخر.
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اال�سم :خالد �صالح
العالم -جامعة القاهرة.
• خريج ق�سم ال�صحافة بكلية إ
• كاتب �صحفي بجريدة أ
الهرام.
• يحرر عموداً ثالثة �أيام يف أ
ال�سبوع يف �صحيفة «امل�رصي اليوم».
قام بعدة تغطيات خارجية و�إعداد حتقيقات �صحفية متخ�ص�صة يف كل من:
الواليات املتحدة أ
المريكية ،و�إجنلرتا ،وفرن�سا ،والنم�سا ،و�أملانيا ،و�إيران،
والعراق ،ولبنان.
• ي�ستعد إل�صدار �صحيفة �أ�سبوعية حتت ا�سم «اليوم ال�سابع» ،ؤ
بر�ية
حتريرية ليربالية م�ستقلة.
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