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مركز القاهرة لدرا�سات حقوق ا إلن�س���ان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية
ت�ستهدف تعزيز حقوق ا إلن�سان يف العامل العربي ،ويلتزم املركز يف
ذلك بكافة املواثيق والعهود وا إلعالنات العاملية حلقوق ا إلن�س���ان.
ي�س���عى املرك���ز لتحقيق هذا الهدف ع���ن طريق أالن�ش���طة أ
والعمال
البحثية والعلمية والفكرية ،مبا يف ذلك البحوث التجريبية أ
والن�شطة
التعليمية.
يتبن���ى املركز لهذا الغر����ض برامج علمية وتعليمية ،ت�ش���مل القيام
بالبحوث النظرية والتطبيقية ،وعق���د امل�ؤمترات والندوات واملناظرات
واحللقات الدرا�س���ية .ويق���دم خدماته للدار�س�ي�ن يف جمال حقوق
ا إلن�سان .
ال ينخرط املركز يف �أن�شطة �سيا�سية وال ين�ضم ألية هيئة �سيا�سية عربية
�أو دولي���ة ت�ؤثر على نزاهة �أن�ش���طته ،ويتع���اون مع اجلميع من هذا
املنطلق.

مدير املركز
بهي الدين ح�سن

امل�ست�شار أالكادميي
حممد ال�سيد �سعيد
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تقدمي

حممد ال�سيد �سعيد
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ال �أدرى ماذا حفزنى على قبول كتابة تقدمي لهذا الكتاب .ال �شك �أنه مثري لالهتمام,
و�إن كنت غري را�ض متاما عنه .ورمبا يكون ال�سبب �إ�ضافة �إىل ارتباطى مبركز القاهرة
ارتباط��ا عاطفيا عميقا �أن ثمة �شعوراً م ؤ�مل�� ًا يخامرنى بالتق�صري امل�شرتك فى الوفاء
مب�سئولي��ة الن�ضال من �أجل حترير ال�صحافة امل�رصية من غابة االرتهانات التاريخية
وامل�ستحدث��ة التى دفعت بها �إىل اخللف فى الوقت ال��ذى تزدهر فيه ال�صحافة العربية
الخبارية.
والليكرتونية والتلفازية وخا�صة بعد ن� أش�ة و�صعود قناة اجلزيرة إ
املطبوعة إ
وه��ذا الكت��اب منا�سبة ال�ستنفار اجلماعة ال�صحفية واملجتم��ع املدنى عموما من �أجل
ت�صعيد الن�ضال إلجناز هذه املهمة على خري وجه.
ثم��ة حقيق��ة م ؤ�كدة كانت ت�ضايقن��ى با�ستمرار وهى �أن ال�صحاف��ة امل�رصية فقدت
�إىل حد كبري ريادتها املهنية فى املحيط العربى .ورغم امل�شكالت امل�شرتكة لل�صحافة
املطبوع��ة فى البالد العربية ف�� إ�ن ال�صحافة امل�رصية كانت خالل ربع القرن املا�ضى
�أقل ا�ستجابة للفر�ص التى �أتاحتها التطورات املذهلة فى جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�ص��ال ,و�أنها عا�شت ركودا طويل أالم��د ,مثلها فى ذلك مثل كل القطاعات املهمة
أالخ��رى ف��ى احلياة ال�سيا�سي��ة والثقافية للب�لاد .مرة �أخرى تخلفنا وتق��دم آ
الخرون,
ففق��دت م��صر جانبا كبريا من وزنه��ا الثقاف��ى وال�صحفى وال�سيا�سى ف��ى ال�ساحتني
العربية والدولية.
�أثن��اء �أحد امل ؤ�مت��رات التى عقدها مركز بحث��ى �شهري بجامعة القاه��رة منذ ب�ضعة
�أ�سابي��ع ملناق�ش��ة ق�ضايا تطور املجتم��ع املدنى فى م�رص ومن بينه��ا ق�ضية العالقة
والره��اب الدينى ,طرح �أحد �أبرز
م��ع الغرب وم��ا ي�سمى ب�رصاع احل�ضارات والتطرف إ
الباحث�ين الع��رب فى �أذنى مبا�رشة وب�ص��وت خفي�ض ال�س ؤ�ال الت��اىل "هل تعرف ماذا
بالدانة ورمبا �شابها �شىء من
�أ�ص��اب العقل امل��صرى بال�ضبط؟" .كانت اللهجة ت�شى إ
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االزدراء ,ولك��ن ال�س�� ؤ�ال نف�س��ه يك�شف عن �صدم��ة حقيقية بعد �أن ا�ستم��ع هذا الباحث
لعرو���ض م��ن �شخ�صيات رفيع��ة امل�ستوى فى احلي��اة اجلامعية امل�رصي��ة .ورغم �أنى
ا�ضط��ررت بحك��م م�شاعر وطني��ة خام للدفاع ع��ن العقل امل�رصى ف�� إ�ن املواجع التى
�أثاره��ا ال�س�� ؤ�ال ظلت ت�صاحبنى بعدها ب أ��سابيع .وظ��ل الت�سا ؤ�ل يرتدد فى ذهنى دون
الجابات التى راودتنى هى �أن ال�صحافة املطبوعة
�أن �أج��د �إجابة دقيقة .ولكن �إحدى إ
العالم أالخرى ف�ضال عن اجلامعات وم ؤ��س�سات التعليم عموما هى امل�سئول
وو�سائ��ل إ
املبا�رش ،ورمبا أالول عن التدهور امللحوظ فى م�ستوى املعاجلات الفكرية لكل الق�ضايا
والظواهر املهمة التى تواجه بالدنا.
العالم امل�رصية أالخرى على ما �أ�صاب الفكر امل�رصى
ورمبا ال يجب �أن نلوم و�سائل إ
فالذاعة امل�رصية �رسيعا ما �أ�صبحت بوق ًا فج�� ًا للنظام ال�سيا�سى بعد �أن
م��ن تده��ور ,إ
عا�شت �أثناء مرحلة الن� أش�ة الق�صرية وخالل عقدى الثالثينيات أ
والربعينيات مرحلتها
الذهبي��ة بف�ض��ل املغام��رة الفكري��ة والثقافية الهائل��ة والتى ذخرت بكن��وز املعارف
واالبداع��ات الت��ى تفتقت عن �أذه��ان مفكرينا ومبدعينا امل�رصي�ين الكبار خالل هذه
الفرتة والتى ال زالت ت�شكل الر�صيد التاريخى للفكر امل�رصى والعربى� .أما التلفاز فن� أش�
�أ�ص�لا فى �أح�ضان الدولة الت�سلطية ال�شعبوية والت��ى ا�ستخدمته دون رحمة فى �إ�شاعة
فكره��ا ومواقفها ال�سيا�سية وفى جمال احلي��اة املدنية .وبغ�ض النظر عن أالدوار التى
الذاعة والتليفزيون فى احلياة الثقافية وال�سيا�سية للبالد خالل اخلم�سني عاما
لعبتها إ
أالخرية ,فقد ات�سم �أدا ؤ�ها ب�سمة رئي�سية وهى التعتيم على احلقائق ,بدرجة و�صلت �إىل
ح��د جتاهل �أح��داث داخلية هائلة ،ف�ضال بالطبع عن تغطية جميع أالحداث من منظور
الدولة وعرب لغة تت�سم بال�سطحية واالبتذال ال�سيا�سى.
�أم��ا ال�صحاف��ة املطبوعة فهى �أمر �آخر .فهى ت�رضب بجذورها فى نحو قرن ون�صف
القرن من التطور ال�سيا�سى والثقافى للبالد .وقد جتاوزت دور املنرب الفكرى �إىل قيادة
التط��ور الثقافى وال�سيا�سى مل�رص خالل الن�ص��ف أالخري من القرن الـ  19وبدرجة �أقل
خ�لال الن�ص��ف أالول من القرن الع�رشين� .أما �صفتها كمن�بر فكرى فكان أالكرث بروزاً
فى �أداء ال�صحافة امل�رصية املطبوعة لردح طويل من الزمن حيث كانت البيت امل�شرتك
أله��م العقول امل�رصي��ة .وف�ضال عن ذلك وبغ�ض النظر عن ك�ثرة امل�شكالت التى �أملت
بها ف إ�نها �أي�ضا كانت قلعة احلرية.
لقد خ�رست ال�صحافة املطبوعة هذه ال�صفة أالخرية منذ عام  .1952ورمبا بدا ذلك
�أم��را "طبيعيا" �أو فلنقل "مفهوما" خالل عقدى اخلم�سيني��ات وال�ستينيات ,ألن البالد
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كان��ت متر مبرحلة ثورية لها ثقافتها وتوجهاته��ا و�أولوياتها التى فر�ضتها الظروف
العاملي��ة واالقليمي��ة وقتها ,وجعله��ا جدل التاريخ �رضورة م��ن �رضوراته .فقد كانت
تل��ك هى مرحلة ن��زع اال�ستعمار و�إجب��اره على الرحيل .كما كان��ت مرحلة بناء هوية
خا�ص��ة ودور ممي��ز مبجتمع ما بع��د اال�ستعمار .وبالفعل ال ميلك امل��رء �سوى �أن ينظر
باح�ترام كب�ير للن�ضاالت العظيمة الت��ى انخرطت فيها م�رص النا�رصي��ة �سواء لت أ�كيد
الهوية الوطنية والقومية وت أ��سي�س حركة عاملية تعيد االحرتام الذى �أهدره اال�ستعمار
الغرب��ى لثقاف��ة وح�ضارة منطقتنا العربية ولثقافة وح�ض��ارات العامل الثالث ككل� ,أو
لبن��اء جتربة �أ�صيلة فيما كان يعرف فى ذل��ك الوقت بالتنمية والتحديث الداخلى .لقد
كان��ت الت�ضحية باحلرية عامة وحرية ال�صحاف��ة خا�صة �أمرا مريرا ,ولكن كان هناك
عل��ى أالقل مهمات �أخرى ال تقل �أ�صالة وقيم��ة ا�ضطلع بها �أو ان�شغل النظام ال�سيا�سى
والثقافى باال�ضطالع بها وب�صورة خا�صة حتديث البالد اجتماعيا واقت�صاديا وت أ�كيد
ر�سالتها وهويتها القيادية فى العامل اخلارجى .وي�ضاعف من رغبتنا فى القيام بقراءة
متفهمة مع �أزمات ال�صحافة و�أدوارها فى تلك املرحلة �أنها مل ت�شغل �سوى �أقل من 18
عام��ا زخرت ب أ�ح��داث ج�سام مليئة أ
بالخطاء ،ولكنها متث��ل خماطرة كان من املحتم
على �أى بلد مبثل وزن بالدنا �أن تخو�ضها .و�إذا ح�سبنا تلك املرحلة الزمنية منذ �صدور
قانون ت أ�ميم ال�صحافة فهى ال تزيد عن �أعوام قليلة حتى وقوع هزمية � ,1967أو حتى
�صعود روح عبد النا�رص �إىل بارئها أالعلى.
ومقاب��ل ه��ذا كله ف�� إ�ن م��ا ال يغتفر ه��و ا�ستم��رار ال�صيغ��ة الت�سلطية الت��ى حكمت
ال�صحاف��ة امل�رصية فيما بعد نهاية هذه الفرتة الثورية وحتى آ
الن .فاملراحل الثورية
فى تاريخ املجتمعات ت�شهد بال�رضورة قدرا �أو �آخر من ال�شمولية ال�سيا�سية التى متليها
احلاجة ال�شديدة للتعبئة من ناحية وال�رصاعات ال�سيا�سية اخلارجية والداخلية احلادة
م��ن ناحي��ة �أخرى .وبينم��ا ال ميكن �أبدا متري��ر �أو تربير القمع ال��ذى �شهدته ال�صحافة
واحلري��ات العامة ,ف إ�ن طبيع��ة الثورات االجتماعية والوطنية الكربى قد "تخفف" من
حدة أالحكام املطلقة ال فى حالة بالدنا فح�سب ،بل فى جميع احلاالت املماثلة �أي�ضا.
وعل��ى �سبيل املثال ف إ�ن الثورات الفرن�سية وال�صينية والرو�سية ،بل أ
والمريكية �شهدت
�ص��دور ت�رشيعات �أو قرارات تكب��ل احلرية بدرجة �أو �أخرى وخا�صة حرية ال�صحافة �أو
ت�شغله��ا ل�صالح الثورة ومقا�صده��ا .وبينما يلحظ املنا�ضلون أالك�ثر �أ�صالة من �أجل
احلري��ة والعدال��ة فى ه��ذه البالد مبرارة موج��ات االرهاب والقمع الت��ى �صاحبت تلك
الث��ورات ,ف�� إ�ن �أكرثيته��م ال ميكن��ه �أن يقول ب أ�ن ه��ذه الثورات مل يكن له��ا �رضورة �أو
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�أنه��ا كان��ت جمرد مراحل �سوداء فى تاريخ بالدهم� .أما فى بالدنا فقد �شهدت املراحل
الثوري��ة نف�س هذا امليل لتقلي���ص حرية ال�صحافة واحلريات العام��ة الداخلية ل�صالح
الرتكيز على �إجناز التعبئة ال�رضورية للدفاع عن الوطن وحترره اخلارجى .وعلى �سبيل
املثال ف إ�ن الثورة العرابية وقعت فى نف�س هذا اخلط أ� ب أ�ن �أ�صدرت ت�رشيعات تقيد حرية
ال�صحافة بالرغم من �أن ال�صحافة كانت هى املنا�رص أالعظم أ
والهم لتلك الثورة فكريا
و�سيا�سيا ,بل كانت حا�ضنتها أالوىل .ومل يرتدد �سعد زغلول زعيم ثورة  1919فى قمع
بع���ض أال�ص��وات �أو التحركات والدع��وات ال�صحفية عندما ر�آه��ا معيقة مل�رشوعه فى
اال�ستقالل ال�سيا�سى للبالد .وتو�سعت املرحلة النا�رصية فى تقييد ال�صحافة وتكليفها
بالقي��ام ب��دور تعبوى كبري على ح�ساب وظيفتها اال�صلية ف��ى تقدمي معلومات موثقة
للمواطنني .وا�ستند هذا التكليف على تربير وا�ضح بغ�ض النظر عن القبول به من عدمه
وه��و �ضخام��ة املعارك الت��ى خا�ضها وات�ساع وعم��ق التجربة احلداثي��ة التى ا�ضطلع
العالم عموما وال�صحافة خ�صو�صا
مب�سئولياتها .وخالل هذه الفرتة الق�صرية مل يكن إ
الذاعة وحمطات التلفاز بدور
جمرد بوق بائ���س للخطاب ال�سيا�سى ال�سائد .فقد قامت إ
تثقيف��ى بارز و�إن متفاوت امل�ستوى من الناحيتني الفنية والفكرية البحتة ,على أالقل
فى املجاالت املدنية وفى ن�سق احلياة االجتماعية امل�رصية .وبذلك فهى و�إن �ساهمت
ف��ى التعمية ال�سيا�سية مل تكن تخلو من املهام التحريرية والتقدمية .وال ميكن بالطبع
لكتاب من النوع الذى بني �أيدينا �أن يتعاطف مع مثل هذه أالدوار بعد �أكرث من ثالثني
عاما من نهايتها ,وخا�صة �أن م ؤ�لفه مل ي�شهد هذه املرحلة.
ال ميك��ن �أن تك��ون مهمتنا فى هذا التق��دمي �أن نقدم تربي��را �أيديولوجيا لقمع حرية
ال�صحاف��ة فى املرحلة النا�رصي��ة ,خا�صة �أن أال�سا�س الت�رشيع��ى أال�شد ق�سوة وبط�شا
و�ض��ع خ�لال هذه املرحل��ة .كما �أن قدرتن��ا الب�رشية عل��ى "غفران" م��ا مت من تكبيل
وتقيي��د مهن��ى لل�صحافة تقل كثريا ألن عبء ت أ��سي�س نظام باط�ش �أكرب كثريا من عبء
جم��رد املحافظة على قواعده أال�سا�سي��ة .أ
والهم بالقطع هو �أن �أجياال كاملة تكون قد
"ن�سيت" املهمة أال�صيلة أ
وال�صلية لل�صحافة وال يتاح لها تقدير ما كانت تتمتع به
م��ن حيوي��ة مهنية وفكرية و�سيا�سية قبل �أن ي�ستتب ه��ذا النظام الباط�ش .وفى �أحيان
كث�يرة يكون م��ن ال�سهل مبكان ت أ��سي�س نظام مقيد للحري��ة ,وال يكون من ال�سهل -بل
ق��د ال يكون م��ن املمكن� -إجناز مهمة التحرر منه �إال بعد عق��ود من و�ضعه وت أ��سي�سه.
وقد �شبه بع�ض املراقبني مرة هذه احلقيقة مبجاز "طبخ أالومليت" .فمن ال�سهل للغاية
مزج البي�ض ببع�ض احلليب وخلطه بالبهارات .ويكون من امل�ستحيل بعد ذلك عمليا �أن
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يعيد �أى �شخ�ص -مهما كانت قدراته -هذا اخلليط �إىل مكوناته أال�صلية.
ه��ذا كل��ه �صحي��ح .ولكن��ه ال مينع ح��ق �أى باحث فى ق��راءة أالو�ض��اع والرتتيبات
اخلا�صة بزمن ما فى �سياقاته التاريخية .ومن هذا املنظور نف�سه فقد يكون بو�سعنا �أن
"نتفهم" أالو�ضاع والرتتيبات التى ح�رشت فيها ال�صحافة امل�رصية بعد عام ,1952
ولك��ن هذا الفهم املت�سامح ال ميكن تطبيقه عل��ى املرحلة التالية .فو�ضع هذا الكم من
القيود على ال�صحافة ال�صمرية �أثناء املرحلة الثورية قد ميكن تفهمه وان كان من غري
املمك��ن تربي��ره� .أما ا�ستمرار هذه القيود بعد �أن ا�ضمحل��ت �أو انهارت التجربة الثورية
الق�ص�يرة الت��ى عا�شتها م�رص منذ عام  ,1952وبع��د �أن مر زمانها فهو �أمر ال مربر له
على االطالق �سوى اال�ستبداد البحت وحماولة م أ��س�سة عبادة ال�شخ�صية وحماية تغول
الدول��ة وتعزي��ز هيمنتها املطلقة على املجتمع دون �أن يك��ون لديها م�رشوع فكرى �أو
ثقاف��ى �أو �سيا�س��ى ا�أ�صيل يريد احلماية من �أعداء حقيقي�ين �أو وهميني ,وبذلك �سادت
مع��ادالت حكمت ال�صحاف��ة امل�رصية تقوم على تكبيل احلريات العامة و�إف�ساد واحدة
العالم اجلماهريى
م��ن �أه��م م ؤ��س�سات املجتمع احلدي��ث على االطالق وهى م ؤ��س�س��ة إ
�أو فلنق��ل م ؤ��س�س��ة االت�ص��ال املكلفة بنقل املعلوم��ات آ
والراء لل�شعب ال��ذى هو م�صدر
ال�سلط��ات .وطامل��ا �أنه مل يكن هناك تربير مقبول اجتماعيا وثقافيا لهذا التكبيل ف إ�ن
ا�ستمراره اخلارق بعد زوال �أ�سبابه ومربراته أال�صلية هو �أمر يحتاج �إىل تف�سري علمى.
وهذا هو ما يحاول هذا الكتاب تقدميه.
يحت��اج أالمر �إىل "فه��م" ال�سياقات التى مت فيها تكبيل ال�صحافة امل�رصية ونزع �أو
�ش��ل قدرته��ا على املبادرة ب إ�نها�ض نف�سها خالل العق��ود الثالثة املا�ضية .بل يحتاج
أالمر �أي�ضا �إىل فهم "امل�ضامني" املختلفة لهذه الرتتيبات القمعية والتمييز فيما بينها
للغرا�ض أ
تبعا أ
والهداف التى تخدمها فى كل مرحلة بعينها .فالواقع �أن أالمر يتخطى
ال�سيا�سات املفرو�ضة من �أعلى .ويجب البحث فى الظروف البنائية التى عملت فى ظلها
ال�صحافة امل�رصية ،بل وعك�ستها من الداخل واخلارج .كما يحتاج أالمر لبحث ال�صحافة
وجمتم��ع ال�صحفيني من الناحية ال�سو�سيولوجي��ة باعتباره مركبا اجتماعيا .وهذا ما
يحاول��ه �أي�ض��ا هذا الكت��اب ،و�إن بدون جناح كب�ير �أو م ؤ�كد .فالكت��اب يتحيز ب�صورة
مبدئي��ة و�سليمة لوجهة النظ��ر الدميوقراطية ملهم��ة ور�سالة ال�صحاف��ة وال�صحفيني.
والكت��اب ه��و فى أال�صل حماولة علمية لتف�سري ما ح��دث لل�صحافة والعوامل املحددة
ل��دور ال�صحفيني فى عملية االنتقال الدميوقراطى .ولهذا الغر�ض م�سح امل ؤ�لف �أدبيات
هائلة وحديثة تبحث فى هذا الدور وت�سعى لتف�سريه وفهم �إحداثياته ,كما ح�شد امل ؤ�لف
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لتحقي��ق وبحث افرتا�ضاته كم ًا هائ ًال من البيانات واملعلومات القيمة .غري �أن البحث
�أفلت من �صاحبه �إىل حد ما و�ضاعت منه �أهم �سمات البحث اخلالق على االطالق وهى
الو�ض��وح والقدرة على تخلي�ص القارىء من هيمن��ة "النظريات والتف�سريات ال�شائعة"
ومفاج أ�ته بافرتا�ضات مل تكن لتخطر له على بال.
وال ميك��ن ف��ى الواقع ق��راءة �أى ن�ص ف��ى �سياق��ه ال�سيا�سى والزمن��ى أال�صلى الذى
و�ض��ع فيه وح��ده .بل عادة م��ا ن�ضطر لقراءته على �ض��وء �آخر تط��ورات ال�سياق الذى
يحك��م تطور مو�ضوعه .وبهذا املعنى ,ت�صدر الطبعة العربية من هذا الكتاب فى وقتها
ال�صالح ال�سيا�سى والد�ستورى ب�صورة
متام��ا .فبالدنا تعي�ش �أجواء الن�ضال من �أج��ل إ
جدي��ة وبالغ��ة ال�سخونة منذ ما يرب��و على عام كامل .وفى غ�ض��ون هذه الفرتة عقدت
�أول انتخاب��ات رئا�سي��ة مبا��شرة وتعددي��ة من الناحي��ة ال�شكلية فى ي��وم � 7سبتمرب.
و�آثن��اء كتابة ه��ذا التقدمي مت فتح ب��اب الرت�شيح النتخابات جمل���س ال�شعب املتوقعة
ف��ى نوفم�بر .وفيما بني هذين التاريخني عقدت انتخاب��ات نقيب ال�صحفيني .و�شهدت
ه��ذه االنتخاب��ات أالخرية معركة �إعادة فا�صلة بني مدر�ستني فى العمل النقابى ي�سند
ال�صالحى
كل منه��ا قطاع مهم من اجلماعة ال�صحفية امل�رصي��ة� :أى مدر�سة الن�ضال إ
ال�سيا�س��ى واملهن��ى ومدر�سة اخلدم��ات التقليدية .وقد ك�شفت النتائ��ج عن ن�رص مظفر
ال�صالحى ال�سيا�سى
للمدر�سة أالوىل وهو �أمر له داللة كبرية بالن�سبة لعملية االختمار إ
فى البالد .ومل ي�شهد امل ؤ�لف هذه املرحلة املثرية.
آ
الن لن�ضع أالمور فى ن�صابها .فالواقع �أن ال �شىء ميكن ت�سميته مبدر�سة اخلدمات.
فاخلدمات ال تقدم جمانا �أبدا ,فما ن�سميه مبدر�سة اخلدمات فى العمل النقابى امل�رصى
عموم��ا وال�صحاف��ى خ�صو�صا ه��ى مدر�سة تدافع ع��ن �-أو على أالق��ل تتعاي�ش مع–
ا�ستم��رار الت�سل��ط ال�سيا�سى على ال�صحافة امل�رصية ,كما تبل��ور فى قوالب وممار�سات
حمددة حتيط بكل �أبعاد وجوانب الن�شاط ال�صحفى بدءا من �أ�شكال امللكية ال�سائدة فيه
مرورا ب أ��سالب التجنيد فى وظائفه ,واقت�صادياته ,و�أ�سلوب �إدارة امل ؤ��س�سات ال�صحفية
والعالمي��ة وو�ص��وال �إىل فل�سفت��ه واملمار�س��ات التحريرية ال�سائدة في��ه .وف�ضال عن
إ
ذل��ك فاالنق�س��ام أال�سا�سى و�إن مل يكن الوحيد بالطبع فى العمل النقابى بني ما ي�سمى
ال�صالحى ال�سيا�سى واملهن��ى يعك�س "تطلعات"
مدر�س��ة اخلدمات ومدر�سة الن�ض��ال إ
�سو�سيولوجي��ة خمتلف��ة� :أى م�صالح ور ؤ�ى وثقاف��ات و�أدوار متباينة �أو مت�صادمة �إىل
حد كبري.
ب��الرث املختلط لل�صحافة امل�رصية .ويعنى
ه��ذا هو فى اجلوهر ما ي�سميه امل ؤ�لف إ
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ب��ه التعاي���ش وال��صراع التاريخ��ى ب�ين مدر�ست�ين فيم��ا يتعل��ق مبهمة املقرط��ة� :أو
التحوي��ل الدميوقراط��ى لل�صحافة وللنظام ال�سيا�سى معا .والفك��رة أال�سا�سية �أو فلنقل
الظاه��رة أال�سا�سية التى ي�سعى الكت��اب لتمحي�صها ومن ثم تف�سريها هى "�أن املرياث
التاريخ��ى لل�صحفيني امل�رصيني هو مرياث خمتلط"� .إذ "خلف ال�صحفيون امل�رصيون
تراث��ا غام�ضا يرتاوح بني التع��اون الوثيق مع املجموع��ات اال�سرتاتيجية واملقاومة
ال�رصيح��ة مرورا بدرجات خمتلفة من ال�سلوك بني هذي��ن ال�ضدين..وبهذا املعنى ف إ�ن
�إ�سه��ام ال�صحفي�ين امل�رصيني فى املقرطة عل��ى مدار التاري��خ كان قائما ,ولكنه ظل
ناق�صا وفى �أح�سن أالحوال حممال بعبء املواقف املت�ضاربة".
ي�ش�ير م�صطلح "اجلماعات اال�سرتاتيجية" فى �سي��اق هذا الكتاب �إىل أ
"الفراد الذين
يتحكم��ون فى أال�صول (�أو امل��وارد) ال�سيا�سية واالقت�صادية أال�سا�سية ملجتمع ما"� ,أو
بب�ساط��ة �إىل الطبق��ة �أو النخبة احلاكمة ,مقابل املجموع��ات �-أو النخب -املعار�ضة.
وي�ستخ��دم امل ؤ�لف هذا امل�صطلح كقاعدة لنموذج نظ��رى ي�سعى لتف�سري الدور املختلط
–كما ي�صفه -لل�صحافة وللجماعة ال�صحفية باعتبارها جماعة مهنية من الناحية
ال�سو�سيولوجي��ة ف��ى ال��صراع ح��ول املقرطة .وعن طري��ق حتليل م�صال��ح اجلماعات
�أو املجموع��ات املهني��ة ميك��ن التنب�� ؤ� ب�-أو تف�س�ير -موقفها من التغي�ير ال�سيا�سى.
ولك��ى ي�ص��ل �إىل ه��ذا التف�سري يق��دم منوذجا يقوم عل��ى �أربعة م�ستوي��ات وهى ح�رص
املجموع��ات املت�صارع��ة ,درا�سة م��ا متلكه �أو ال متلكه من م��وارد قابلة للتوظيف فى
ال��صراع ,واال�ستخدام��ات املمكنة لهذه املوارد وطبيعة عملي��ة امل أ��س�سة التى متر بها
تل��ك املجموعات .وي�ضيف امل ؤ�ل��ف �إىل هذه امل�ستويات أالربعة �رضورة تتبع أالن�شطة
املختلف��ة التى تقوم به��ا خمتلف املجموعات لتحقيق م�صاحله��ا والتى قد ت ؤ�دى بها
للعم��ل من �أجل التغيري ال�سيا�سى �أو جتميد ه��ذا التغيري كما حدث فى احلالة امل�رصية
طوال العقود املا�ضية.
وي�ستعر���ض امل ؤ�ل��ف اخلربات العاملية فيم��ا يتعلق بدور ال�صحاف��ة فى دفع عملية
املقرط��ة ال�سيا�سي��ة للنظم الت�سلطية وال�شمولية خالل العق��ود الثالثة أالخرية .وير�صد
هن��ا اجتاهني رئي�سيني ف��ى أالدبيات املتاحة .أالول ي��رى �أن ال�صحافة مل تلعب دورا
يذك��ر و�أن ق��وة الدفع الدميوقراطى جاءت م��ن م ؤ��س�سات وقوى اجتماعي��ة �أخرى� .أما
الثان��ى فين�س��ب لل�صحافة دورا ما و�إن كان غري م ؤ�ك��د �أو غري من�سجم .وهو ي أ�خذ بهذا
التقدي��ر أالخري ,ويرى نتائج خمتلط��ة فى التجربة العاملية ,ويطب��ق هذا التقدير على
احلال��ة امل�رصي��ة .وال ميك��ن بالطبع تلخي���ص الكتاب ف��ى جمل قليلة .ولك��ن الكتاب
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يرك��ز على متغ�يرات �أ�سا�سية دون غريه��ا .فبمتابعة التطور التاريخ��ى ي أ�خذ امل ؤ�لف
بوجه��ة النظ��ر التى تنبهنا �إىل �أن ال�صحافة امل�رصي��ة ولدت فى كنف دولة ن� أش�ت منذ
البداي��ة ت�سلطي��ة ,وو�س��ط جمهور قليل العدد بحك��م �ضيق قاعدة التعلي��م العاىل لفرتة
طويل��ة م��ن الزمن ,و�أنه��ا �أى ال�صحافة تواج��ه م أ�زقا معقدا نتيج��ة اعتمادها املفرط
اقت�صادي��ا عل��ى عوامل لي�ست حت��ت ت�رصفه��ا �أو ت أ�ثريها مبا فيها م�ساع��دات الدولة.
ويرك��ز امل ؤ�لف مع ذلك على التباين الوا�سع فى الدخول والتعليم والنفوذ داخل املهنة
ويلفت النظر �إىل أالعداد الكبرية من غري امل ؤ�هلني الذين دخلوا املهنة وهم ي�شكلون ما
الدارية
ي�سم��ى بتحال��ف غري املوهوبني وهم الذين ت�سلل��وا �إىل ال�صحافة من أالعمال إ
و�أعم��ال ال�سكرتارية و�أعمال أالمن داخ��ل امل ؤ��س�سات ال�صحفية �أو من خالل العالقات
ال�شخ�صية .كما يركز امل ؤ�لف على الو�ضع االقت�صادى املتدنى للغالبية من ال�صحفيني
امل�رصيني .وي�� ؤ�دى هذا التباين -فيما يرى� -إىل تقوية االنق�سام االجتماعى ومن ثم
ال�صالح
املواقف ال�سيا�سية داخل اجلماعة ال�صحفية .وهو مييز �أربعة مواقف رئي�سية :إ
الليرباىل ال�سيا�سى واملهنى ,موقف يقوم على "اهتمامات املوظفني" �أى التعلق باملزايا
املادي��ة واخلدم��ات ,املوق��ف املعزز أ
للم��ر الواقع �أى املداف��ع عن ا�ستم��رار ال�سيطرة
ال�سيا�سي��ة على ال�صحافة ,و�أخريا موقف املنتمني للتي��ار الدينى �أى املوقف املحافظ
الحاالت الفقهي��ة .وتنعك�س ه��ذه املواقف كلها فى ج��دول االهتمامات
القائ��م عل��ى إ
النقابية وتت�صارع ح��ول درجة االهتمام بالدور املنوط بال�صحافة فى �إطار الن�ضال
الرث املختلط لل�صحفيني امل�رصيني
من �أجل املقرطة .وباخت�صار ف إ�ن امل ؤ�لف يف�رس إ
نح��و ق�ضية الدميوقراطي��ة باالنق�سام فى اخللفيات املهني��ة واالجتماعية لل�صحفيني
وموقعه��م من م�صفوفة النفوذ داخل امل ؤ��س�س��ات ,وا�ستمرار تبعيتهم االقت�صادية على
الدولة ورجال أالعمال.
ال�صالحى مهنيا
وميك��ن �صياغة هذا التف�سري بطريقة �أخرى �أكرث ب�ساطة .فالقطاع إ
و�سيا�سي��ا ف��ى اجلماعة ال�صحفية �صغ�ير ن�سبيا باملقارنة بالقطاع��ات التى تتعاي�ش
م��ع أالمر الواقع �أو تداف��ع عنه نظرا لرتكز اهتمامها فى احل�ص��ول على املنافع ,وهذا
القط��اع ال ي�ستطي��ع مواجه��ة دولة جبارة ومتعالي��ة ذات تراث غ�ير دميوقراطى �أكيد
وق��درات كب�يرة فى بناء النفوذ داخل اجلماعة ال�صحفية وحماية هذا النفوذ من خالل
والدارة.
امللكية إ
والواقع �أن �أغلب هذه االفكار م أ�لوفة �إىل حد كبري فى م�رص وخارجها .وهى بذاتها
ال ت�ش��كل اكت�شافا جديدا .وف�ضال عن ذلك فقد ات�س��م تطبيق النموذج النظرى الذى �أخذ
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ب��ه امل ؤ�لف بقدر كبري م��ن الع�شوائية والغمو�ض ،بل �إن الكت��اب كله يفتقر �إىل الرتكيز
الرث املختلط للجماعة
واملتابعة املنهجية للمتغريات �أو العوامل التى ميكنها تف�سري إ
ال�صحفية امل�رصية فيما يتعلق باملقرطة.
وال ميك��ن بالطب��ع �إهمال �أى م��ن العوامل الكثرية التى طرحه��ا امل ؤ�لف لتف�سري هذا
الم�ساك
الرث املختلط .ولكن جاذبية �أى تف�سري تتوقف �إىل حد كبري على قدرته على إ
إ
بع��دد حم��دود من هذه العوام��ل� ,أو رمبا بعامل رئي�سى واحد .وال �ش��ك �أن الرتكيز على
عام��ل واحد ينطوى على خماطرة كبرية بالتب�سي��ط الذى قد يكون خمال ب�شدة .غري �أن
مي��زة مثل ه��ذه النماذج هى �أنه��ا تكون قابل��ة للتطوير ب إ�دخال عوام��ل �أخرى بدون
الت�ضحية بالو�ضوح واالقت�صاد فى التحليل والتعبري.
و�إذا نظرن��ا لل�صحاف��ة امل�رصية ميكننا القول ب أ�ن ثم��ة عوامل كربى �أثرت �أكرث من
ال�صالح الدميوقراط��ى تاريخيا وفى الوقت الراهن:
غريه��ا فى االنق�سام حول ق�ضية إ
العامل أالول هو ال�ضعف ال�شديد للقاعدة الت�سويقية لل�صحف امل�رصية ,وهو ما يرتبط
بدوره بالفقر العام فى املجتمع ,وكونه مل يتحول �أبدا �إىل جمتمع حديث يتمتع بعادات
املجتمع ال�صناعى �أو املتقدم ومنها االهتمام باالت�صال واملعرفة مبا يجرى فى العامل
العالم عموما وال�صحاف��ة املطبوعة خ�صو�صا� .أما العامل
املحي��ط من خالل و�سائل إ
الثان��ى فهو الطبيعة الت�سلطية للدولة امل�رصية وه��ى طبيعة مل تتغري جذريا حتى فى
�سي��اق التجربة الليربالي��ة امل�رصية بني  1923و ,1952و�إن كانت قد تعمقت ب�صورة
نوعي��ة ف��ى املرحلة التالي��ة .وال �شك �أن العام��ل الثالث يرتبط أ
بال�ص��ول االجتماعية
للجماع��ة ال�صحفية امل�رصية .غري �أن هذا العام��ل ال يتحرك �أو ي ؤ�ثر بطريقة واحدة� :إذ
ميك��ن �أن يدف��ع كثريين للعمل كمحا�سي��ب ل�سلطة ال�سيا�سة �أو امل��ال �أو ال�سلطتني معا,
كم��ا ميك��ن �أن يدفعهم نح��و ر ؤ�ية عدالية للع��امل والن�ضال من �أج��ل متكني املهنة من
القي��ام بواجبها واال�ضطالع مب�سئولياتها فى جمتم��ع دميوقراطى .ويتوقف االختيار
عل��ى عام��ل راب��ع يتعلق بالتكوي��ن الثقاف��ى للجماع��ة ال�صحفية .فتمت��ع ال�صحفيني
بثقاف��ة �سيا�سية ثرية ومفتوحة يدفعهم مل�ساءلة الع��امل املحيط والبحث عن االمتياز
فى مهنتهم كما تعرفها املجتمعات الدميوقراطية ولو جزئيا .وبالعك�س ف إ�ن الت�سطيح
الثقاف��ى وال��ذى عادة ما يرتبط أ
بالحادي��ة والت�سلطية يدفعهم لقب��ول أالمر الواقع �أو
حتديه بايديولوجيا �شمولية �أو ت�سلطية �أخرى .غري �أن هذا الفرز ال يظهر بت أ�ثري ال�صدفة,
و�إمنا يتفتق عن ثقافة املجتمع ذاته .وبتعبري �آخر ف إ�ن العامل الرابع هو مدى اهتمام
اجلمه��ور العام بامل�ساءل��ة املنظمة للم ؤ��س�س��ات التى ت ؤ�ثر بعمق عل��ى حياتهم وعلى
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والعالمية
ر�أ�سه��ا م ؤ��س�س��ات الدولة ,ومن ث��م التوجه للطلب على املنتج��ات الثقافية إ
الت��ى تقدم حقائق ولي�س قوالب دعائية .فاجلماع��ة ال�صحفية ت أ�تى من �سياق الثقافة
يكون جماعة �صحفية
و�أ�ساليب التن�شئة الثقافي��ة ال�سائدة ,واملجتمع املثقف واملهتم ِّ
مثقفة ومهتمة والعك�س �صحيح اي�ضا.
ورغ��م الدور امللمو�س جلميع هذه العوامل ف�� إ�ن �أيا منها ال يبدو �سببا كافيا للركود
املمت��د لل�صحاف��ة امل�رصية .فالقول ب�� أ�ن �ضيق �سوق ال�صحافة ه��و ال�سبب وراء �إرثها
املختل��ط ال يب��دو مقنع��ا .فثم��ة م ؤ��س�س��ات �صحفية كبرية حتق��ق عائدا كب�يرا للغاية
�س��واء م��ن م��وارد االعالنات �أو حت��ى التوزي��ع وحده .وق��د كانت هذه امل��وارد كبرية
�إىل درج��ة �أن �سمح��ت بنهبه��ا ب��دون رادع ,ودون �أن تنهار امل ؤ��س�س��ات ال�صحفية فى
نف���س الوقت ,وهو م��ا يعنى �أنه ال ميكن �أن نعزو الركود املهنى لقلة التوزيع �أو �ضعف
أال�سا�س االقت�صادى املو�ضوعى للم ؤ��س�سات ال�صحفية .وقد حتالف الف�ساد واال�ستبداد
ف��ى �إدارة ال�صحف القومية بالذات ,وامل ؤ��س�س��ات ال�صحفية بوجه عام .بل وميكننا �أن
الدارة التحريرية نحو ن�صف امل�سئولية عن
نن�سب لال�ستبداد مع �ضعف املوهبة و�سوء إ
ت��ردى �أو رك��ود أالداء ال�صحفى فى امل ؤ��س�سات القومية .وب��كل �رصاحة وو�ضوح توىل
رئا�س��ة حتري��ر ال�صحف القومية فى ربع القرن أالخ�ير عنا�رص �أقل ما تو�صف به �أنها
متوا�ضعة املوهبة ومنفلتة من االلتزام بقواعد النزاهة .ومل ميلك �أكرثهم �سجال أ
للداء
العجاب .وقد كر�س ه ؤ�الء مدر�سة ال�صحافة املكتبية التى تتلقى أالخبار
املهنى يثري إ
م��ن م�صادر ر�سمية دون �أى مراجعة ,وترف�ض �أو تنفر من التغطية من املوقع وتخ�شى
املخاطرة مهما كانت �ضئيلة للقيام بواجبها فى التغطية احلية أ
للحداث .ومل يقت�رص
ه��ذا التق�صري على "بارونات ال�صحافة" و�إمنا امت��د بالتقليد �إىل الكوادر الو�سيطة ،بل
وال�شاب��ة ,ألن هذه املدر�سة قدمت وفر�ضت معاي�ير أالداء املقبولة فى املهنة .وحتول
ر ؤ��ساء ومديرو حترير ال�صحف ال �إىل بارونات ينفرون من القيام مبهام ال�صحفى فى
التغطية من املوقع ,بل �أنهم كانوا يقارنون �أنف�سهم بالوزراء ,وي�شيعون نظرية فا�سدة
تتطل��ع للح�صول عل��ى مكان��ة �أر�ستقراطية جنبا �إىل جن��ب مع موظف��ى الدولة الكبار
ورج��ال أالعم��ال الكبار وف��ى عالقة وثيقة معه��م .لقد طغت عملي��ة البقرطة على كل
جوان��ب العم��ل ال�صحفى با�ستثناءات حمدودة للغاية ,وال �ش��ك �أن العائد املاىل الكبري
الذى ح�صل عليه "بارونات املهنة" ألنف�سهم �ساهم فى تكري�س عالقات �شبه �إقطاعية
داخ��ل وخ��ارج امل ؤ��س�س��ات ال�صحفية� .إننا نق��ف هنا �أمام تف�س�ير معاك�س لالفرتا�ض
الذى �أق��ام عليه امل ؤ�لف جانبا من ر ؤ�يته إل�شكاليات ال�صحافة امل�رصية .فرغم �صحة
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القول ب�ضيق وركود �سوق ال�صحافة املطبوعة أ
لل�سباب التى �سبق ذكرها فقد كان ثراء
للف�ساد والركود املهنى.
امل ؤ��س�سات ال�صحفية القومية �سببا �أقوى إ
الدارة ال�صحفية العليا وميلها الكا�سح للف�ساد خالل
�إن توا�ض��ع املوهبة وا�ستب��داد إ
ربع القرن املا�ضى يثبت �أن �ضيق ال�سوق و�ضعف أال�سا�س االقت�صادى لل�صحف مل يكن
�سببا بذاته للركود املهنى وللت�سليم بهيمنة ال�سيا�سة الر�سمية على ال�سيا�سة التحريرية.
والدلي��ل على ذل��ك �أن توىل عنا�رص موهوب��ة وتت�سم بقدر ولو ب�سيط م��ن النزاهة كان
ي�صن��ع فرق��ا حا�سما فى �أرقام التوزي��ع .وميكننا �أن نرى عالقة ارتب��اط قوية للغاية
بني التغري فى �أرقام التوزيع من ناحية وتباين امل�ستوى املهارى والنزاهة ال�شخ�صية
للقي��ادات ال�صحفي��ة من ناحي��ة �أخرى .ومن ح�س��ن الطالع �أن ذلك ح��دث فى عدد من
امل ؤ��س�س��ات ال�صحفي��ة القومي��ة مب��ا ي�سمح مب�شاه��دة عالقات االرتباط ه��ذه ب�صورة
عيانية ال لب�س فيها.
ه��ل يعنى ذلك �أن �ضيق �سوق ال�صحافة املطبوعة مل ي ؤ�ثر على االطالق على الركود
املهن��ى والتباي��ن فى املوق��ف من ق�ضاي��ا الدميوقراطية؟ الواقع �أن ه��ذا العامل ي ؤ�ثر
بطريقة �أخرى متاما ,و�إن كانت م�شابهة ملا يحدث فى ال�صحافة العاملية �إىل حد كبري.
فامل�شكل��ة احلقيقية فى امل ؤ��س�سات ال�صحفية القومية ه��و متتعها باالحتكار .ويرتبط
االحت��كار والرك��ود ارتباطا عميقا .فطاملا �أن تلك امل ؤ��س�س��ات ت�ستطيع احلياة وتوفري
م��وارد كب�يرة �سواء للنه��ب �أو التو�سع فى التعيين��ات من �أجل فر���ض انطباع بالهيبة
والق��وة والنفوذ و�رشاء الر�ض��ا باملنافع ف إ�ن الدافع للتجويد ي�ضعف ب�شدة .ومن خالل
ديناميكي��ة �س��وق احتكار القلة (وكلها �صح��ف قومية ذات موارد كب�يرة) ن�ستطيع �أن
نفه��م ا�ضطرار ال�صحف اخلا�ص��ة وبدرجة �أقل ال�صحف احلزبي��ة �إىل ا�ستعمال مدر�سة
�إثاري��ة ال حت�ترم معايري املهنة لتح�س�ين فر�صها فى التوزيع .وي�شاب��ه هذا الواقع ما
يحدث فى �صحافة التابلويد فى �أوروبا الغربية وخا�صة بريطانيا و�إيطاليا التى ت أ�خذ
الثارية لتح�سني فر�ص البقاء والربحي��ة و�سط االحتكارات ال�صحفية
بنف���س املدر�سة إ
الكبرية.
الدارة التحريري��ة واالقت�صادية لل�صحف ف�ضال عن
يرتب��ط اال�ستبداد والف�س��اد فى إ
ال�شخ�صنة والع�شوائي��ة ارتباطا حميما للغاية بالطابع الت�سلطى للدولة امل�رصية .وقد
ن� أش�ت الدولة احلديثة ا�ستبدادية و�شخ�صانية على يد حممد علي واحتفظت بجانب من
هذا الطابع حتى فى الع�رص الليرباىل .فكما �أ�رشنا قام امللك ب�سبعة انقالبات د�ستورية
من��ذ �إقرار د�ست��ور  .1923وحكم على الب�لاد �أن تعي�ش ظروف��ا ا�ستثنائية �سواء بحكم
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قان��ون الطوارىء ال��ذى فر�ض على البالد �سنوات طويلة (ت�صل فى جمموعها �إىل ثلثى
الف�ترة م��ن  1914حتى  .)2005وت أ�ث��رت ال�صحافة امل�رصية به��ذه الظروف ب�صورة
هائلة .والواقع �أن ال�صحافة ال ت�ستطيع �أن تنمو وتتطور �إال فى ظل حكم القانون وفى
ظ��ل احلريات .ورغ��م �أنها عا�شت ظروفا �صعبة فى ظل قوان�ين الطوارىء واحلكومات
اال�ستثنائي��ة واالنقالبية فال جمال للمقارنة بني حيوية ال�صحافة امل�رصية فيما بني
الف�ترة الليربالية وحقبة الدولة الت�سلطية التى ن� أش�ت بع��د  .1952والواقع �أن امل�شكلة
تتخط��ى بكث�ير جم��رد احلياة و�س��ط قوان�ين ا�ستثنائية �أو حت��ى ت�سلطية .فق��د عا�شت
ال�صحاف��ة ول��و فرتة ق�صرية حتت ت�رشيع��ات وواقع �سيا�سى �ضاغ��ط للغاية منذ بداية
اخلم�سيني��ات وحت��ى بداي��ة ال�ستيني��ات .ومع ذلك فق��د ظلت ال�صحاف��ة تتمتع بقدر ال
ب أ����س ب��ه من املهني��ة فى تلك الف�ترة .ولكن امل�شكل��ة احلقيقية ظهرت بع��د ذلك ومنذ
�صدور قوانني الت أ�ميم ,فالدولة مل تكتف بدور امل�رشع الذى يرمى للبط�ش باحلرية ،بل
�صارت متتلك الق�سم أالعظم من أال�صول ال�صحفية وهو ما �أتاح لها �إ�صدار أالوامر بكل
ب�ساطة .ومن ثم ف إ�ن طبيعة أالداء وال�سيا�سات التحريرية وكل جوانب احلياة امل ؤ��س�سية
لل�صحف عك�ست التحوالت الكبرية فى طبيعة الدولة .وميكن تلخي�ص تلك التحوالت فى
جمل��ة واحدة .فقد انزلق��ت الدولة امل�رصية من ال�شعبوي��ة �إىل البولي�سية ,وانزلق معها
املجتم��ع من جترب��ة عدالية تنموي��ة �إىل تكوين فا�سد وع�شوائى خ�لال العقود الثالثة
املا�ضي��ة .وعك�س��ت ال�صحافة ه��ذا التطور .فقد ح�صل��ت على قدر م��ن احلرية املهنية
بف�ض��ل الع�شوائية ،ولكن الف�ساد واال�ستب��داد البولي�سى �أهدر اجلانب أالكرب من النتائج
اليجابي��ة للحري��ة الن�سبية الت��ى متتعت به��ا امل ؤ��س�سات ال�صحفي��ة وخا�صة احلزبية
إ
واخلا�صة.
لق��د متكن الف�ساد واال�ستب��داد البولي�سى من �إهدار وتخريب الكنوز واملوارد الثقافية
املتج��ددة مل�رص خ�لال العقود الثالثة املا�ضية ,بطريقة ممي��زة .فقد �أقام نظام يوليو
الدارية وامل ؤ��س�سية كافة على قاعدة ال��والء املطلق ولي�س على قاعدة اجلدارة.
نظم��ه إ
وبينما توفر الوالء �إىل حد معني بني عنا�رص وكوادر �صحفية وثقافية عالية امل�ستوى
خ�لال الفرتة النا�رصية ,بل وخالل املرحلة أالوىل من حكم الرئي�س ال�سادات ,أل�سباب
�أيديولوجية و�سيا�سية و�أ�سباب عديدة �أخرى ,ف إ�ن ما حدث بعد ذلك ميثل ف�ضيحة بكل
املقايي���س املعروف��ة فى املجتمعات احلديثة حيث �أر�سيت قاع��دة ارتقاء عك�سى �صعد
فيها �إىل قمة امل ؤ��س�سات ال�صحفية عنا�رص حمدودة املوهبة �إىل حد كبري .ومن ناحية
�أخرى ف إ�ن التحوالت االجتماعية واالقت�صادية التى �شهدتها م�رص �أدت �إىل ح�شد �أعداد
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كبرية للغاية م��ن النا�س فى امل ؤ��س�سات ال�صحفية القومية وب أ�بعد كثريا من حاجاتها
�أو حت��ى قدرته��ا على التحمل .وتعك�س ه��ذه احلقيقة الطبيعة املعق��دة لهذه التحوالت
فى �صميم طبيعة الدولة .فمن ناحية ,نظرت الطبقة الو�سطى العليا ،بل والطبقة العليا
للم ؤ��س�س��ات ال�صحفية الكبرية باعتبارها مراكز مرموقة لبع�ض �أبنائها و�أقاربها .ومت
�إحلاق ع�رشات ومئات منهم فى امل ؤ��س�سات ال�صحفية القومية عن طريق الوا�سطة .وفى
الدارة بتعيني
نف���س الوقت كان من ال�شائ��ع �أن يقوم ر ؤ��ساء التحرير ور ؤ��ساء جمال�س إ
الداريني �إىل
ع��شرات من �أ�ش��د ال�شباب فقرا فى وظائ��ف �صحفية �أو نقل عنا�رص م��ن إ
�صفوف املهنة ال�صحفية فى نف�س امل ؤ��س�سة أل�سباب انتخابية و�سيا�سية .وبف�ضل هذه
الظ��روف نف�سها مت ح�ش��د امل ؤ��س�سات ال�صحفي��ة ب أ�غلبيات من �أبن��اء الطبقات الفقرية
والو�سط��ى .ولك��ن أال�ص��ول االجتماعي��ة لل�صحفيني ال ي��كاد يكون له��ا عالقة برتدى
م�ست��وى أالداء املهن��ى .فامل�شكل��ة كان��ت كامنة فى الطبيع��ة الع�شوائي��ة للتجنيد فى
ه��ذه امل ؤ��س�سات ,ولي�ست فى أال�ص��ول االجتماعية بذاتها .وف�ضال عن ذلك ف إ�ن امليول
املهني��ة للفئ��ات ال�شاب��ة من �أبناء الطبق��ات ال�شعبي��ة تتوقف �إىل حد بعي��د على مدى
اندماجها فى م�رشوع �سيا�سى �أو مهنى كبري .والواقع �أن حالة التفكك العامة والف�ساد
ال�شائ��ع والع�شوائية واملح�سوبي��ة �أدت �إىل تدهور معنويات هذه العنا�رص وقادتها �إىل
مواق��ف م�ضطربة جت��اه املهنة ومعايريها .فمن ناحية كان م��ن ال�سهل “�رشاء” والء
الع��شرات واملئات م��ن الكودار ال�صحفية با�ستثمار ظروفه��ا املادية القهرية ,ومن ثم
�إدماجه��ا فى �شبكات املحا�سيب .وقد قام ع��شرات من ه ؤ�الء ب أ�دوار يندى لها اجلبني
ف��ى احلي��اة النقابية امل�رصية مبا فى ذل��ك البلطجة ال�رصيحة وا�ستخ��دام العنف �ضد
الزمالء حل�ساب “بارونات ال�صحافة” .وقد �شهدت بنف�سى كيف كان ه ؤ�الء البارونات
ير�سل��ون حما�سيبهم لتهدي��د زمالء كانوا يناق�شون ق�ضاي��ا ال�صحافة فى النقابة بكل
جدي��ة ومو�ضوعية ,مبا فى ذلك التهديد بالعدوان البدنى .وال �شك �أن مدر�سة اخلدمات
فى احلياة النقابية امل�رصية تعود بجذورها �إىل هذه الظاهرة.
ورغ��م �إمكانية ا�ستثمار ال�ضغوط املادية الواقعة على الزمالء حل�رشهم فى عالقات
حم�سوبية مهنية �أو �سيا�سية ,ف إ�ن العامل احلا�سم وراء جناح هذا اال�ستثمار هو ال�ضعف
الثقاف��ى واملهنى ال�شديد وال�سائد فى حميط ال�صحاف��ة امل�رصية خالل العقود الثالثة
أالخ�يرة .فالفق��ر وحده ال يف��سر االختيار ب�ين االنتهازية ال�سيا�سي��ة أ
والخالقية من
ناحي��ة أ
والخذ مبنهج ن�ضاىل �أو مهنى من ناحية �أخرى� .أما العامل أالهم فى تقديرى
فهو امل�ستوى الثقافى واملعرفى واملهنى ألكرثية ال�صحفيني امل�رصيني.
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وم��ن وجهة نظرى ف�� إ�ن العامل احلا�سم فى التجرب��ة ال�صحفية امل�رصية يتمثل فى
حتول املجتمع امل�رصى أل�سباب متعددة �إىل جمتمع منزوع الثقافة وفاقد للرغبة فى
امل�ساءل��ة املنظم��ة لواقعه .وقد �أنتج ه��ذا التحول انقالبا مناظرا ف��ى تكوين اجلماعة
ال�صحفي��ة امل�رصية .أ
فالغلبي��ة العظمى من خريجى اجلامع��ات امل�رصية ال ميتلكون
نا�صي��ة الثقاف��ة و�أحيانا احل��د أالدنى م��ن املع��ارف الع�رصية .ففى غ�ض��ون العقود
الثالث��ة املا�ضية تده��ور نظام التعليم ب�صورة غري م�سبوقة ف��ى تاريخ البالد .كما �أن
�أنظم��ة الرتبية العائلية امل�رصي��ة قامت ب�صورة عمدية على ن��زع االهتمام باملعرفة
وخا�ص��ة االهتم��ام بال�ش�� أ�ن ال�سيا�س��ى والع��ام .وله��ذا ال�سب��ب فحيثما ح��رم خريجو
اجلامع��ات من فر�ص تدريب وتثقيف حقيقية فى م ؤ��س�ساتهم ال�صحفية ف إ�ن م�ستواهم
املهنى و�صالبتهم أالخالقية ال تنمو �إال فى احلدود املوروثة واملتجذرة ثقافيا .وحتى
املعايري املوروثة تتعر�ض للت آ�كل ب�سبب الفجوة الهائلة بني فر�ص الرتقى وال�صعود فى
مدرج املكانات ,وفر�ص احلياة التى تتيجها عالقات املح�سوبية من ناحية وال�رضيبة
الغالية التى يفر�ضها التما�سك أالخالقى والتم�سك مبعايري املهنة من ناحية �أخرى.
وميكنن��ا �أن نن�سب اجلانب أالعظم من الفارق فى احليوية والريادة ال�صحفية خالل
الع�رص الليرباىل ,والركود امللحوظ لل�صحافة فى العقود أالخرية وفى ظل نظام احلكم
الت�سلط��ى �إىل ه��ذا العامل الثقافى وح��ده .فالعمل فى املهن��ة ال�صحفية خالل الع�رص
اللي�براىل كان يتطل��ب �إم��ا م�ست��وى ثقافى رفي��ع �أودرج��ة انخراط عالية ف��ى احلياة
ال�سيا�سي��ة .ولكن أالهم هو �أن الثقاف��ة امل�رصية كانت خالل احلقبة الليربالية فى �أوج
ت أ�لقه��ا وحيويتها وه��و أالمر الذى انعك�س ف��ى ال�صحافة .وقد ا�ستم��رت هذه احلقيقة
خ�لال العقدين أالوليني من ثورة يولي��و � .1952أما بعد ذلك فالق�صور الذاتى �أدى �إىل
ت�� آ�كل النخبة املثقفة تثقيفا عاليا .كما �أن الهب��وط العام فى الدورة احليوية الثقافية
انعك���س ب�ص��ورة حادة ف��ى أالداء ال�صحف��ى .و�أدى التوظيف ال�سيا�س��ى لل�صحافة من
جان��ب ر ؤ��س��اء م�ستبدين وم ؤ��س�سات �أمني��ة وبريوقراطية بليدة وقا�سي��ة �إىل مزيد من
التدهور .ويكفى �أن ن ؤ�كد على ما يعرفه اجلميع وهو �أن عددا ال ب أ��س به من ال�صحفيني
�ص��اروا يعمل��ون فى عالقة وثيقة مع �أجهزة أالمن وه��و أالمر الذى ا�ستثمروه ل�صالح
تطلع��ات انتهازية ول�صالح بقاء �أنظم��ة و�سيا�سات حتريرية فا�سدة وبائ�سة وال عالقة
لها مبعايري املهنة.
وف��ى نف���س الوق��ت ,فكما �أ�ش��ار الكتاب ثم��ة عدد كبري م��ن ال�صحفيني ه��م غالبية
املمار�س�ين و�إن مل يكون��وا بال��ضرورة �أغلبي��ة �أع�ضاء نقابة ال�صحفي�ين لديهم خربة
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وتطلع��ات مهني��ة و�شعور عال بقيمة ال�صحاف��ة ور�سالتها العظيم��ة .وبينما ال يتي�رس
له�� ؤ�الء بال�رضورة �أن يلعبوا دورا فى �إنق��اذ م ؤ��س�ساتهم فقد قاموا بالفعل مبا ميكنهم
القي��ام ب��ه النقاذ �سمعة ال�صحافة امل�رصية من خ�لال العمل فى �صحف املعار�ضة �أو
ال�صحف اخلا�صة اجلديدة ف�ضال عن العمل فى ال�صحف العربية التى تتمتع بحرية �أكرب.
وقامت هذه أالغلبية بخو�ض معارك كبرية �أحيانا معر�ضة م�صاحلها املبا�رشة داخل
م ؤ��س�ساتها للخطر .وال �شك �أن معركة القانون  93ل�سنة  1995كانت �أهم هذه املعارك
الط�لاق .غري �أن التوقف عندها وحدها يظلم عددا كبريا من املنا�ضلني فى �سلك
عل��ى إ
ال�صحاف��ة الذي��ن قاموا بدورهم ف��ى ال�رصاع �ضد الف�س��اد واال�ستب��داد .وي�شهد تاريخ
النقاب��ة على توات��ر تلك الن�ضاالت ,والتى ت�صاعدت �أحيان��ا �إىل م�ستوى االعت�صامات
وال�رضابات ف�ضال عن الو�سائل أالخرى.
إ
�أم��ا على م�ست��وى املهنة ككل ,ف إ�نى �أعتقد �أن الرتدى الذى عا�شته الثقافة امل�رصية
ب�صورة عامة والثفافة ال�سيا�سية ب�صورة خا�صة قد �أثر بعمق على جمع جوانب املهنة.
فالرك��ود فى �سوق ال�صحافة يرتبط �إىل حد كبري بنمو بطىء للغاية لعادات القراءة� ,أو
تراجعه��ا حم�سوبة كن�سب��ة من ال�سكان .كما �أن الذيوع ال��ذى حتققه �صحافة التابلويد
يع��ود ب��دوره �إىل ات�ساع نطاق ثقاف��ة ال�سيا�سية – وخا�صة بني ال�شب��اب مبا فى ذلك
ال�شباب الريفى -ذات م�ضمون تهكمى ومت�شكك فى كل �شىء يعلن �سقوط جميع املثل
والتقالي��د ويتج��ه لت أ�كيد افتق��ار كل �شىء لل�صدقي��ة كتربير للتقاع�س ع��ن امل�شاركة
الفاعلة فى احلياة ال�سيا�سية واملدنية للبالد.
�أم��ا �أهم جوانب الت أ�ثري ال�سلبى للتده��ور العام للثقافة امل�رصية فهو الف�شل ال�شعبى
وال�ص�لاح ال�سيا�سى
ف��ى �إ�سن��اد الن�ضال م��ن �أجل احلري��ات العام��ة وحكم القان��ون إ
والدميوقراط��ى الذى خا�ضته �أقلية من امل�رصيني .ومن هذا املنظور ف إ�ن ن�ضال قطاع
كب�ير من ال�صحفيني م��ن �أجل �إ�صالح مهنته��م فى وجه �سيا�س��ات حكومية جربوتية
وغ�ير م�سئولة �أطاحت بالريادة ال�صحفية مل�رص وترك��ت مرياثا بالغ ال�سوء والب�شاعة
الدارة وال�سيا�س��ات التحريرية أ
والداء املهنى و�أ�سلوب �إدارة امل ؤ��س�سات ال�صحفية
فى إ
بوجه عام .ولو ت�صورنا �أن الن�ضال من �أجل احلرية والنهو�ض الوطنى قد متتع ب إ��سناد
�شعب��ى حقيق��ى ووا�سع بالفعل ل��كان من املمك��ن لن�ضال ال�صحفي�ين الدميوقراطيني
أ
والكرث رقيا من الناحية املهنية �أن ينت�رص.
والواقع �أن اال�ستالب ال�سيا�سى والفجوات الثقافية الهائلة فى احلياة امل�رصية خالل
رب��ع القرن املا�ضى كانت ال�سبب الرئي�س��ى وراء انكما�ش احلياة ال�سيا�سية واحتكارها
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الكامل من جانب حزب الدولة ,وما جره ذلك من و�أد للمهنية وركود ال�صحافة وتراثها
امل��زدوج �أو املتناق�ض؛ �إذ �إن التوازن ال�سيا�سى واملحا�سبية وال�شفافية هى املحركات
ال�صالح ال�سيا�سى والد�ستورى والت�رشيعى فى كل املجاالت مبا فيها
احلقيق��ة لعملية إ
والعالم .وفى غي��اب هذا التوازن منا االحت��كار وتعمق الركود فى
جم��ال ال�صحاف��ة إ
�سوق ال�صحافة ليزامل وي�سند االحتكار والركود فى �سوق ال�سيا�سة.
وله��ذا ال�سبب حتديدا يحق لنا �أن نتفاءل مب�ستقبل ال�صحافة امل�رصية .فخالل العام
املا�ض��ى ب��د�أ الركود ال�سيا�سى يندح��ر بف�ضل ن�ضاالت نخبة م��ن املثقفني امل�رصيني
ف��ى ال�شوارع ,وفى م ؤ��س�س��ات املجتمع املدنى .لقد �شهد ه��ذا الكتاب من خالل عر�ض
م�ستفي���ض على الدور الكبري الذى قدمته منظمات حقوق االن�سان فى الن�ضال من �أجل
حترير ال�صحافة امل�رصية م��ن أالمرا�ض ال�سلطوية والطفيلية التى تع�صف مبعايريها
وبر�سالته��ا الدميوقراطي��ة .وق��د �أ�ضافت حركة كفاية �إىل ه��ذا الر�صيد املهم بدفع كل
الفاعلني ال�سيا�سني للخروج من معادالت التواط ؤ� على الركود والف�ساد واال�ستبداد الذى
عا�شته البالد فى العقود الثالثة املا�ضية .وحققت الن�ضاالت الدميوقراطية التى خا�ضها
فاعل��ون مدني��ون و�سيا�سيون متنوعون مكا�سب ال ب أ��س بها ,بل وتعد هائلة فى جمال
حرية ال�صحافة بالذات .وبينما مل يتحقق حتى آ
الن �إ�صالح �سيا�سى �أو د�ستورى فعال,
ومل تنج م ؤ��س�سات عديدة من املناخ اخلانق الذى فر�ض عليها لع�رشات من ال�سنني ,فقد
انطلقت ال�صحافة وبالذات ال�صحافة اخلا�صة �إىل �آفاق مل تعرفها منذ �أكرث من خم�سني
عاما .و�أمكن لعدد من ال�صحف اخلا�صة وبع�ض املجالت العامة �أن تقدم تغطية رائعة
للحم�لات االنتخابي��ة الرئا�سية .وهى تق��دم بالفعل �أي�ضا معاجل��ة متميزة وم�ستجدة
متام��ا لالنتخابات النيابي��ة التى بد�أت فى منت�صف �شهر �أكتوبر .و�أدى حترر ال�صحف
اخلا�ص��ة من أالعباء الثقيل��ة أ
للعراف التقليدية التى فر�ضت على ال�صحافة �إىل �إجبار
ال�صحف القومية العامة بالتدريج على تخطى احلواجز التقليدية ب إ�عمال فنون مهنية
�أك�ثر طزاجة ور�صان��ة �أو على أالقل �أقل �سخافة ونفاق��ا لل�سلطات .وبوجه عام فثمة
حت�س��ن ملحوظ فى م�ست��وى التغطية املهنية أ
للحداث ارتبط بالتط��ورات الديناميكية
ف��ى ال�سيا�س��ة امل�رصي��ة ب أ�كرث بكثري مما ارتبط��ت بالتغيريات فى ال�صف��وف القيادية
للم ؤ��س�س��ات ال�صحفي��ة فى نهاية �صي��ف هذا العام وقبل انتخاب��ات الرئا�سة ب أ��سابيع
قليلة وبعد عقود من اجلمود امل�ضاد للقانون وللمنطق ،بل ولل�سالمة البريوقراطية.
غ�ير �أن التح�سن الن�سبى ف��ى م�ستويات التغطية املهنية أ
للح��داث الكربى حتى فى
ال�صح��ف القومي��ة لي�س نهاي��ة املطاف ،بل جم��رد بداية مت أ�خرة ع��ن موعدها بعقود
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طويل��ة .وق��د �آن �أوان القي��ام ب إ��صالح��ات ك�برى وجوهرية ،ب��ل و�إ�صالح��ات ثورية
ال�س�ترداد الريادة ال�صحفية امل�رصية ،بل وملجرد اع��ادة و�ضعها على م�سار اال�شفاء.
فال زالت ال�صحافة امل�رصية تعانى من �أمرا�ض قاتلة .فلم يتم اتخاذ �أى موقف �صارم
الدارة الت�سلطية
م��ن الف�ساد الذى عمق أالزمات االقت�صادية لل�صحف القومية .ومتثل إ
والع�شوائي��ة لل�صح��ف عائقا هائال �أم��ام تقدم وانطالق ال�صحاف��ة وخا�صة �أنها تبدو
متج��ذرة ثقافيا ف�ض�لا عن ترجمته��ا أ
للو�ضاع ال�سيا�سي��ة ال�سائ��دة .وحتتاج بالدنا
الدارة ف��ى كل املجاالت مبا فيه��ا ال�صحافة,
عموم��ا �إىل جتدي��د �شام��ل فى �أ�سالي��ب إ
الدارية ومواهب بناء امل ؤ��س�س��ات وتنظيمها تنظيما �سليما
حي��ث تقل كثريا املواه��ب إ
وفع��اال .وتعانى �أكرثي��ة ال�صحف من م�شكالت اقت�صادي��ة ومتويلية حادة ب�سبب عدم
امل�سئولي��ة واالفتق��ار �إىل املهنية واملوهبة فى �إدارته��ا االقت�صادية والتحريرية على
ال�س��واء� .أم��ا العائق التقليدى وال��ذى ركزت عليه معظم الدرا�س��ات فهى غابة القوانني
العاق��ات الت�رشيعية والتى
الت��ى حتكم املهنة ,وتقيده��ا بفظاظة وعنف .غري �أن �أهم إ
�أدت �إىل �أ�س��و�أ ظاه��رة عرفته��ا ال�صحافة امل�رصي��ة فى تاريخها وهى م��ا يطلق عليه
بال�صحاف��ة القرب�صي��ة ،ه��ى ا�ستم��رار حجب احلق ف��ى ت أ��سي�س ال�صح��ف ,واملحطات
االذاعي��ة والتلفازي��ة .وحتى آ
الن ال يع��د ت أ��سي�س ال�صحف حقا بل منح��ة �أو ترخي�صا
مينح��ه املجل���س أالعل��ى لل�صحافة وال��ذى يتلق��ى تعليماته م��ن أالجه��زة ال�سيا�سية
أ
والمني��ة للدولة .وال بد �أن ينتزع ال�صحفيون امل�رصيون بالن�ضال امل�شرتك مع القوى
الدميوقراطية هذا احلق.
�أم��ا �أه��م العوائ��ق الهيكيلة عل��ى االطالق فه��و منط امللكي��ة وال�سيط��رة الذى حكم
ال�صحافة القومية منذ ت أ�ميمها فى بداية عقد ال�ستينيات .فطاملا بقت امللكية وال�سيطرة
بي��د جه��از الدولة وحده ف�� إ�ن ال�سيا�سة ال بد �أن تطغى عل��ى ال�صحافة ،ومن املحتم �أن
يت��م ت�شغليها ل�صالح اخلط��اب االيديولوجى وال�سيا�سى للدولة وف��ى القلب منه عبادة
ال�شخ�صية التى تركزت حول الرئي�س.
وله��ذا ال�سبب ف إ�ن ال�صحفي�ين امل�رصيني يحتاجون �أ�شد احلاجة للتوافق حول ر ؤ�ية
�سليم��ة مل�ستقبل امل ؤ��س�سات ال�صحفية القومية .لقد مت ح�رص البحث عن �صيغة للملكية
ب�ين بق��اء أالم��ر الواقع �أو اخل�صخ�ص��ة مبعنى بيع ه��ذه امل ؤ��س�س��ات �أو بع�ضها مل�ش ٍرت
رئي���س .وعلينا نحن ال�صحفي��ون �أن نك�رس هذا االختيار البائ�س .فمن املمكن �أن يدخل
ال�صحفي��ون �أنف�سهم �رشكاء ف��ى امللكية ,ومن املمكن �أن يدخل �رشكاء �آخرون وب�صفة
�أخ�ص امل�ستثمرين ال�صغار.
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للدارة
�إن تنويع قاعدة امللكية للم ؤ��س�سات ال�صحفية القومية و�إنتاج ت�رشيع جديد إ
ل�ل�دارة املهنية للم ؤ��س�س��ات ال�صحفية �صارت
االقت�صادي��ة والعامة وتقالي��د جديدة إ
��ضرورات ال غن��ى عنها .غ�ير �أن التو�ص��ل �إىل �أف�ضل �صيغة لل�صحافة يج��ب �أن ي أ�خذ
وقت��ا يت��م توظيفه ف��ى و�ضع خطة �إنق��اذ وتطوير جذري��ة لل�صحافة مب��ا ي ؤ�هلها بعد
ف�ترة لالعتماد على الذات اقت�صاديا واالنطالق مهنيا .وت�شمل �أية خطة من هذا النوع
عملي��ة �إعادة تقومي أ
لل�صول االقت�صادية وللهياكل التمويلية ولبنية ال�سوق وتوقعاته
الدارة وامللكية ,ف�ضال عن برنامج مكثف العادة
امل�ستقبلي��ة ,مع تطوير جذرى لنظم إ
التدريب على معايري وقوالب وفنون ال�صحافة احلديثة.
�إن خط��ة م��ن هذا الن��وع يجب �أن تقوم عل��ى �رشاكة بني الدول��ة ونقابة ال�صحفيني
واملجتم��ع املدن��ى وال�سيا�س��ى وكل املهتم�ين ب إ�نق��اذ وتطوي��ر ال�صحاف��ة امل�رصية.
وق��د ننتظ��ر بع�ض الوقت حت��ى قبل �أن نبد�أ ف��ى و�ضع هذه اخلطة ,ألن ح��دا �أدنى من
ال�صالح��ات ال�سيا�سية والد�ستورية والت�رشيعية �صارت ق�ضية حياة �أو موت للمجتمع
إ
امل�رصى بكل م ؤ��س�ساته مبا فيه ال�صحافة.
وقب��ل كل �ش��ىء ,ف إ�ن �إدراك امل�� أ�زق ال�ضخم واملعقد الذى تعي�ش��ه ال�صحافة وم�رص
كله��ا والتوافق على ر ؤ�ية م�شرتك��ة وتوفر االرادة ال�سيا�سية للخ��روج من الكهف الذى
ع�شنا فيه لعقود طويلة هو تذكرة الدخول الطبيعية مل�ستقبل واعد للوطن .فال ميكن حل
م�ش��كالت ال�صحافة حتى لو توفرت لدينا �أف�ضل ال�صي��غ الفنية �إال �إذا �صنعنا م�ستقبال
ناه�ضا للوطن كله.
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مل يكن لهذا البحث �أن يظهر �إىل الوجود لوال أال�شخا�ص وامل ؤ��س�سات التى �ساعدتنى
بطرق عديدة ،وال ي�سع املقام هنا لذكرهم جميعاً ،لذا �س أ�قت�رص على ذكر من قدموا
�إ�سهامات مبا�رشة لهذا العمل.
بادئ ذى بدء �أود �أن �أتوجه بال�شكر �إىل أال�ستاذ الدكتور رايرن تيتزاالف من جامعة
هامبورج الذى �أ�رشف على ر�سالة الدكتوراه لقبوله مقرتح ر�سالتى ،ولت�شجيعيه ىل
الن�ساين الذي قدمه
وللر�شاد الفكرى والدعم إ
ودعم طلبي للح�صول على منحة بحثية ،إ
يل.
كما �أود �أن �أ�شكر الهيئة أالملانية للتبادل أالكادميى ( )DAADالتى قدمت يل منحة
ملدة �سنتني ،ومن بني فريق الهيئة بالقاهرة �أخ�ص بال�شكر مارجرت �شتويرناجل،
لت�شجيعها الدائم ىل ولتوجيهها ،وكذلك �إىل ماثيا�س بيت�سولد.
لقد وجدت حافزاً فكري ًا منذ ما يقرب من ثالث �سنوات وحتى آ
الن فى ق�سم ال�صحافة
والعالم باجلامعة أالمريكية بالقاهرة ،حيث �أتيحت ىل فر�صة العمل ك أ��ستاذ م�ساعد.
إ
و�إنى ملمنت جلميع زمالئى وطالبي الذين �أتاحوا يل �أن �أرى من خالل املحادثات
واملناق�شات معهم �صورة ال�صحافة امل�رصية بتفا�صيل �أعمق� .أذكر منهم جيم نابوىل
الذى �ساعدنى فى االلتحاق بالق�سم و�شجعنى ت�شجيع ًا حاراً فى بحثي هذا .كما �أننى
�أدين بال�شكر �إىل جيم �سكوتن ،فهو �أول رئي�س ق�سم قادين عرب مياه التدري�س أالكادميى
دعم حماوالتي ملد التمويل اخلا�ص
امل�ضطربة فى اجلامعة أالمريكية بالقاهرة ،كما �أنه ّ
لعام �آخر .وكذلك رئي�سى احلاىل يف
بى عن طريق الهيئة أالملانية للتبادل أالكادميى ٍ
الق�سم بيجى بيرب روبرتز ،والذي خ�ص�ص بع�ض املوارد اخلا�صة بالق�سم لن�سخ العديد
من امل�سودات لهذا العمل .ويربز دور ح�سني �أمني فى تقدميه للن�صائح أالكادميية
وتلك املت�صلة مبو�ضوع البحث ،وكذلك من خالل ت�شجيعه بطرح مو�ضوع البحث فى
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م ؤ�مترين وكذلك فى مادة من�شورة .كما �أفادتنى النقا�شات التى دارت بينى و�سونيا
دبو�س و�إرن�ست هريب و�أحمد اجلودى فى فهم العديد من الظواهر املحرية التى ترتبط
العالم �أفكاراً
بال�صحافة امل�رصية .كما قدمت ىل مهيتاب عز الدين من مركز �أبحاث إ
وعرفتنى ب�شخ�صيات مفيدة للغاية.
ومن بني أالكادمييني من خارج اجلامعة أالمريكية بالقاهرة �أ�شعر بامتنان خا�ص
جتاه �ألفت �أغا من مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية وال�سيد بخيت
من جامعة القاهرة لوقتهما ،فقد �ساعدانى كالهما فى تكوين �صورة عن ال�صحافة
امل�رصية ،كما �ساعدنى جميع من �أجريت معهم املقابالت والذين �سي أ�تي ذكرهم فى
نهاية هذا العمل فى تكوين تلك ال�صورة.
كما �ساعدنى عدد من ال�صحفيني من خالل توفري املعلومات وامل�ستندات التى
على احل�صول عليها ،ولن �أذكر �أ�سماءهم هنا ألنهم ف�ضلوا ذلك.
ا�ستع�صى ّ
وقد �ساعدنى ماهر املليجى فى ترجمة اال�ستبيان �إىل اللغة العربية ،وجربة عبد
الجنليزية .وقدم �صادق �أو�شى الدعم
الغنى فى ت�صحيح الرتجمات العربية �إىل اللغة إ
والن�صيحة الفنية فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر وبراجمه� ،أ�شكرهم جميعاً.
ولبداء تعليقات و�أ�سئلة مفيدة
و�شكر خا�ص �إىل رودجري لتحرير الر�سالة ب أ�كملها إ
للغاية .كما �أتوجه بخال�ص تقديرى �إىل أال�شخا�ص التالية �أ�سما ؤ�هم ممن عملوا
الجنليزية كما يكتبها �أهلها :بيت�سى
جاهدين لتقومي ترجمتى أالملانية للغتهم �إىل إ
والرت �إيكولز ،وكريج كري�سمان �أندر�سون ،ومايك فاولر ،وجني �إي�ستريو ،ومايك �شيلى،
و�ستيوارت وينجر .كما �أنهم �أبدوا تعليقات ونقدا قيمني ،و�أحتمل امل�سئولية كاملة عن
الجنليزية �أو تهجيها.
أالخطاء الباقية فى نحو اللغة إ
لقد بذل كل من نيكوال فون كورف ورودجر فون كورف من كورف الكثري لت�سهيل
تدفق املعلومات بينى فى القاهرة وبني معهد العلوم ال�سيا�سية ( )IPWفى هامبورج.
ومن الذين �ساعدونى فى هذا املعهد �أذكر على وجه اخل�صو�ص ال�سيدة /مريتنز التى
�ساعدتنى �أكرث مما يحتمه واجبها .و�أود �أن �أتوجه بال�شكر �إىل جميع �أع�ضاء �إدارة
املعهد الذين �ساعد عملهم يف �إكمال هذه الر�سالة.
يظل امتناين أالعمق لزوجتى كاوري ،التى وقفت بجانبى خالل ال�سنوات الثالث
لهذه الر�سالة ،التى كانت �شاقة فى �أغلب أالحيان.
و�أخرياً �أتوجه ب�شكر خا�ص لوالدتى ووالدى وكذلك �أجدادى ممن ال ميكننى �أن �أقدر
دعمهم وت�شجيعهم املعنوى حق قدره.
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ال يكاد مير يوم فى م�رص دون �أن تن�رش �إحدى ال�صحف الكربى بروفايل �أو ملحة
العالم� ،أو حتليل
عن �أحد ال�صحفيني البارزين ،ق�صة �أو خرب عن �ضغينة تقلق و�سائل إ
ألدائها� .إذ ي�شمت كتاب أالعمدة فى ال�صحافة القومية يف �إنزال العقوبات على زمالئهم
فى �صحافة املعار�ضة ،ويردون لهم ال�صاع �صاعني.
�إن روح اجلدل توحي على ما يبدو ب�صحافة معافاة وم�ستقلة فى بيئة �سيا�سية
مت�ساحمة .وحق ًا ف أ�كرث ما تقر�أه ،خا�صة فى ال�صحف القومية ،هو كيف �أن ال�صحافة
تعمل من �أجل بناء م�رص دميوقراطية .فاجلميع بداية من ك ّتاب احلكومة اجلبناء
ال�سالميني املت�شددين يلزم نف�سه علن ًا على الورق بق�ضية
�إىل أاليديولوجيني إ
الدميوقراطية.
تن�رش ال�صحف امل�رصية الكثري عن نف�سها حتى �أن القارئ قد يتوقع من جمرد حجم
أ
وميل
املعلومات والتعليقات �أنه �سيعرف فى يوم من أاليام كيف تدار هذه ال�صحافة؟
العالم تقريب ًا حتى �أن املرء يتوقع �أن ت ؤ�دى
الهتاف بالدميوقراطية جميع و�سائل إ
ال�صحافة دوراً حيوي ًا فى تطورها .ولكن أ
لل�سف كال التوقعني غري م ؤ�كد.
فمعظم ما ين�رش حول ال�صحافة فى ال�صحف �سطحى من حيث امل�ضمون� ،إذ
العالمية فى املا�ضى �أو فى احلا�رض
تتبدل املقاالت التى متدح �إحدى ال�شخ�صيات إ
بالهجوم على املناف�سني وحماوالت التربير �أو تهنئة الذات .فتتزاحم �أنا�شيد الن�رص
باملثل أالعلى حلرية ال�صحافة ،بينما تندر التحليالت العميقة لديناميكيات �إنتاج
أالخبار ،ناهيك عن النقد ال�صحفى اجلاد.
لو كان لناق ٍد جاد �أن ينتقد ال�صحافة فى م�رص لكان �أول ما يالحظ هو تدنى
الخبارية ب�صورة عامة .فعلى ال�صعيد املحلى تعتمد أالخبار
نوعية التقارير إ
املن�شورة غالب ًا على م�شاعر املواطنني ،وال تعتمد على �أبحاث �أو م�صادر كافية ،وال
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يتم بلورتها بلورة كافية ،وتخلو من املحتوى التو�ضيحى �أو اخللفية .وي�سيطر على
ال�صحف القومية أالخبار "الربوتوكولية" أ
للن�شطة الروتينية للرئي�س ووزرائه .وتخلط
الخبارية احلقيقة بالر�أى ،فتعجز متاما عن الو�صول �إىل �أى م�ستوى معقول
الق�ص�ص إ
من املو�ضوعية والتوازن.
وتكون ال�صحافة فى بع�ض املو�ضوعات ،مثل �إ�رسائيل ،ناقدة نقداً مفرط ًا
و�أحادى اجلانب ،بل والذعا .وهناك عدم ثقة وا�ضحة فى الغرب ،خا�صة الواليات
املتحدة أالمريكية ،ميكن تتبعه على �صفحات جميع ال�صحف �سواء احلكومية �أو
املعار�ضة.
وقد علق حممد ح�سنني هيكل ،رئي�س التحرير أال�سبق ل�صحيفة أالهرام اليومية
واملثري للجدل واملتحدث ال�سابق با�سم جمال عبد النا�رص ،فى �إحدى املقابالت معه
�أن ال�صحافة امل�رصية فى مرحلة تطورها احلالية تبعد كل البعد عن فكرة حرية
يعن
ال�صحافة ،التى يف�رسها الكثريون ب أ�نها تعنى حرية ال�صحفيني فى التعبري عما ُّ
لهم من �آراء .وا�ستطرد هيكل �أن ال�صحافة يجب �أن تزيد من الرتكيز على م�سئوليتها
يف ن�رش احلقائق الوافية والدقيقة .حيث تذهب النظرية الدميوقراطية الكال�سيكية
�إىل �أنه ال ميكن لدميوقراطية عملية �أن تقوم دون التدفق احلر للمعلومات املوثقة
حول ال�شئون العامة ،وهو ما ال ت�ستطيع ال�صحافة امل�رصية �أن توفره .وذكر هيكل
�أن "�إحدى الوظائف الهامة (لل�صحافة) توفري التدفق احلر للمعلومات ،ون�رش التقارير
داع إلخفاء ما يحدث ،وطرح �آراء جمردة بد ًال من
حول ما يحدث" ،ألنه "ال يوجد ٍ
ذلك".
ملاذا ال تقرتب ال�صحافة امل�رصية من مفهوم هيكل حول حرية تدفق املعلومات؟
الفريقية ،وتتمتع بع�ض أالق�سام من
�إن م�رص قوة بارزة فى �شئون املنطقة والقارة إ
�صحافتها ،على أالقل مقارنة بباقى دول العامل النامى ،مبوارد مالية وب�رشية هائلة.
وقد عمل الكثري من كبار مفكري م�رص يف �صحفها ،التى كانت دائم ًا قريبة من خ�شبة
امل�رسح فى الدراما ال�سيا�سية للبالد .لذا ملاذا مل تكن ال�صحافة �أكرث فاعلية فى تعزيز
الدميوقراطية؟
تبد�أ التف�سريات عادة مب�ستوى "املاكرو" ،من القمة .بينما تتحرك الدمقرطة ببطء
قاتل فى م�رص ،على الرغم من وجود االنتخابات الربملانية واملحلية الدورية ،تظل
م�رص دولة �سلطوية فى أال�سا�س .فعلى الرغم من �أن ممار�سة ح�سنى مبارك لهذه
ال�سلطوية قد تبدو "لطيفة" باملقارنة ب أ��سالفه� ،إال �أنه ميكن �أن يقرر فج أ�ة وع�شوائي ًا
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�أن يلج أ� �إىل ممار�سة ال�سلطة بق�سوة على ال�صحافة .ميكن �أن تعود الرقابة املفرو�ضة
الدارية املقيدة
حالي ًا ب�صورة غري مبا�رشة من خالل ال�ضغوط احلكومية ،والقواعد إ
وخوف ال�صحفيني ،ر�سمي ًا مرة �أخرى .كما �أن ال�صحفيني يعلمون �أنه �أي ًا كانت احلرية
الظاهرية التى يتمتعون بها� ،إمنا تعتمد اعتماداً �أ�سا�سي ًا على معاناة الرئي�س ،وهم
ممتنون لتحفظه الن�سبى.
�أجاب ال�صحفي الكبري م�صطفى �أمني فى عام 1992عندما طلب منه �أن ي�صف
االختالف فى توجهات �آخر ثالثة ر ؤ��ساء م�رصيني نحو ال�صحافة�" :إذا مل يعجب
الرئي�س عبد النا�رص ما تقوله ،ف�سوف ي�شنقك� ،أما ال�سادات ف�شئ من اثنني �إما �أن يزج
بك يف ال�سجن �أو يطردك من ال�صحيفة� ،أما �إذا مل يعجب مبارك ما تكتبه فهو يذهب
�إىل التليفزيون ويهاجمك على �شا�شته ".وذكر م�صطفى �أمني �أنه يرى �أن طريقة مبارك
�أكرث قبوالً ،ولكن ال يجب �أن ي�شك �أحد فى �أنه يحتفظ لنف�سه باالختيارات نف�سها التى
�أخذ بها عبد النا�رص وال�سادات.
من ال�سهل للغاية �أن نعزو نقاط �ضعف ال�صحافة امل�رصية و�إ�سهامها املنقو�ص فى
الدمقرطة كلية �إىل الرئي�س والنظام ال�سيا�سى الذى ي ؤ�من بالطاعة التامة لل�سلطة .وهذا
ما يطرحه يورك فون كورف فى هذا الكتاب؛ فال�صحافة لي�ست �إال �إحدى املجموعات
التى تتناف�س على الهيمنة على م ؤ��س�سات الدولة ومواردها .أ
فل�سباب عدة توقفت
عملية التنمية ال�سيا�سية الدميوقراطية فى م�رص ،وتوقفت معها ال�صحافة التى حتاول
�أن توازن بني م�صلحتها الذاتية وطموحها الذى وعدت به نحو الدميوقراطية .وقد كان
�إ�سهام ال�صحفيني امل�رصيني يف عملية الدمقرطة ،كما ذكر يورك "مثقال أ
بالعباء
ومنقو�صا" .ويرى يورك فون كورف �أنه ال توجد �سوى �أقلية قليلة حتى بني �صفوف
بال�صالح الدميوقراطى� ،أما آ
الخرون� ،أى أالغلبية،
ال�صحفيني تربط نف�سها ب�شكل ن�شط إ
مبا فيهم البريوقراطيني االنتهازيني ،واملحافظني املتدينني ،والال مبالني بب�ساطة،
فقد امتنعوا عن الدخول فى هذا النزاع.
ومن �إحدى �إ�سهامات الكتاب الهامة ت�ضييق نطاق الرتكيز البحثي بعيداً عن الرتكيز
العام على النظام ال�سيا�سى لتو�ضيح كيف �أن امل�سئولية تقع حتى على ال�صحفيني
�أنف�سهم فيما يتعلق بالتقدم البطئ فى �سري الدميوقراطية فى م�رص .والق�صة التى
ي�رسدها فون كورف ببعد علمى متل ؤ�ها �إيحاءات بعدم �إخال�ص العديد من ال�صحفيني
وعدم ان�سجامهم ،ومواالتهم ملجموعات �أخرى و�أولوياتهم املادية.
ومن عواقب تنازل ال�صحافة عن مهمة تعزيز الدميوقراطية فى م�رص �أن هذه
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املهمة قد تركت فى �أيدى املنظمات غري احلكومية اله�شة ،وبالتاىل فقد تعر�ضت هذه
المنائية ورابطة الناخبات امل�رصيات
املنظمات مثل مركز ابن خلدون للدرا�سات إ
�إىل هجوم من النظام فى ال�سنوات أالخرية ،الذى �أغلق بع�ضها وزج بقيادات وموظفى
البع�ض آ
الخر �إىل ال�سجن.
يتلقى املدافعون عن الدميقراطية دعم ًا قلي ًال من ال�صحف .بل جند �أن ال�صحافة قد
قادت العديد من الهجمات عليهم .مازالت الدميوقراطية نبت ًا �ضعيف اجلذور فى م�رص،
وقد ف�ضل العديد من ال�صحفيني امل�رصيني �سحق النبتة بد ًال من رعايتها.
جيم�س جيه نابوىل
جامعة وي�سرتن وا�شنطن
�سبتمرب 2001
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 1--1خلفية امل�شكلة والق�ضية أ
ال�سا�سية
تنطب��ق املالحظ��ة القائل��ة ب أ�ن م��صر بلد املتناق�ض��ات املذهلة 1عل��ى ال�صحفيني
امل�رصي�ين �أي�ضا وعل��ى ن�شاطاتهم ال�سيا�سي��ة .ففى بع�ض أالحيان يب��دو ال�صحفيون
الن�سان
امل�رصي��ون وك أ�نه��م يدافع��ون ع��ن حري��ة ال�صحاف��ة وا�ستقالله��ا وحق��وق إ
والدميقراطي��ة .وفى �أحايني �أخرى ،يبدون وك أ�نه��م ي�ساندون ال�سلطوية ويدافعون عن
الن�سان و�إخرا�س أال�صوات الناقدة.
انتهاكات حقوق إ
فى مايو � ،1995أقر الربملان امل�رصى قبيل عطلته ال�صيفية قانونا �صارما لل�صحافة
ه��و القانون رقم  93ل�سنة  .1995ومل يح��ضر تلك اجلل�سة من �أع�ضاء الربملان البالغ
عددهم � 454سوى  57ع�ضوا ،وقد كانت �أ�صوات  45من �أولئك أالع�ضاء كافية إلقرار
م��شروع القان��ون الذى حتول �إىل قانون وقع عليه رئي���س اجلمهورية فى الليلة ذاتها.
وق��د زاد القان��ون رقم  93الغرامات �إىل ح��د كبري وكذلك م ّد ف�ترات �سجن ال�صحفيني
ف��ى اجلرائم الت��ى تفتقر �إىل تعريف حمدد وهى "جرائم الن��شر" (�صحفيون بال حدود،
� ،1996ص .)2وقد كان رد فعل ال�صحافة امل�رصية عنيفا معتربة �أن القانون حماولة
لقت��ل ال�صحاف��ة .فقد نظمت نقاب��ة ال�صحفيني لقاءات احتجاج وعمل��ت بالتعاون مع
الن�سان على �صياغة م�سودة لقانون بدي��ل .وبعد عام من ال�رصاع
جمموع��ات حق��وق إ
م��ع احلكومة مت �إلغاء ذل��ك القانون املجحف و�صدر قانون جدي��د �أعاد فر�ض الو�ضع
القائم تقريبا2.
لك��ن فى نف�س العام ،ناق�شت النقابة ذاتها ،التى كانت قد نظمت تلك االحتجاجات،
عددا من امل�رشوعات اجلديدة للمنفعة االجتماعية واالقت�صادية لل�صحفيني مثل �أنظمة
الت أ�م�ين ال�صحى ،واملنتجعات أ
والندية االجتماعي��ة .ثم طلبت النقابة ذاتها املاليني
م��ن اجلنيهات الالزمة لتلك امل�رشوعات من نف���س احلكومة التى و�ضعت ذلك القانون
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وف��ى �أواخر ع��ام � ،1998أثريت ت�سا ؤ�الت �أخرى حول رغب��ة ال�صحفيني امل�رصيني
ف��ى امل�ساهمة الفعلية فى عملية الدمقرط��ة وذلك حني بدا �إظهار احل�س القومى يتقدم
ف��ى أالولوية على التحقيق فى بع���ض امل�سائل املقلقة .فقد �أ�صدرت املنظمة امل�رصية
الن�سان تقري��را حول حب�س املئات من الفالحني وتعذي��ب الع�رشات منهم من
حلق��وق إ
قب��ل ال�رشط��ة �أثن��اء التحقيق فى مقتل مواطن قبط��ى فى �صعيد م��صر .و�أفاد التقرير
�أن كاف��ة أالف��راد الذي��ن تعر�ض��وا للتعذيب كان��وا من أالقب��اط .وقد تناول��ت �صحيفة
ال�صن��داى تليج��راف الربيطانية الق�ضية وكتبت حول ا�ضطه��اد امل�سيحيني فى �صعيد
م��صر – وهذا ا�ستخال�ص مل يطرح��ه تقرير املنظمة امل�رصية .4وبعدها اتهمت جريدة
أال�سب��وع ،وهى جري��دة م�رصية �أ�سبوعية ،يفرت�ض �أنه��ا "م�ستقلة" ،املنظمة امل�رصية
بتلق��ى متويل �أجنب��ى (وهو �أمر �شائع بني جميع املنظمات غ�ير احلكومية فى م�رص).
ال�رضار
وم��ن ثم ف إ�نها� ،أى املنظم��ة ،تعمل حل�ساب "دولة معادي��ة" (بريطانيا) تريد إ
مب�صال��ح م�رص .وبعد م�ض��ى �أ�سبوع �ألقت احلكومة امل�رصي��ة القب�ض على نا�شط بارز
الن�سان ب�سب��ب نف�س املزاعم .ويف ح�ين رددت العديد
م��ن املنظمة امل�رصي��ة حلقوق إ
م��ن ال�صحف امل�رصية اتهام��ات احلكومة ،فقد القى ال�صحفيون الذي��ن �أرادوا الكتابة
ل�صال��ح حق املنظمة امل�رصية يف ن�رش احلقائق ح��ول انتهاكات ال�رشطة� ،صعوبة فى
العثور على منافذ �إعالمية تقبل ن�رش مقاالتهم– لي�س فقط فى ال�صحف �شبه الر�سمية،
بل وفى �صحف املعار�ضة �أي�ضا.5
وم��ن ناحية �أخ��رى ،حينما �أ�صدر الربمل��ان قانونا جديدا فى ماي��و  1999لفر�ض
ال��شراف الل�صيق عل��ى ن�شاطات املنظمات غ�ير احلكومية ،مب��ا فى ذلك
املزي��د م��ن إ
الن�س��ان ،انتق��د العدي��د م��ن ال�صحفيني – ف��ى �صح��ف املعار�ضة
منظم��ات حق��وق إ
وال�صح��ف �شبه الر�سمي��ة على حد �سواء – القانون اجلديد والقي��ود التى يفر�ضها على
احلريات القائمة.
ه��ذه الن�شاطات واملواقف لل�صحفيني وغريها مما يب��دو متناق�ضا تثري �س ؤ�اال ميثل
قلب هذا الكتاب� :إىل �أى مدى ي�سهم ال�صحفيون امل�رصيون بالفعل فى عملية الدمقرطة
ف��ى بالدهم؟ هل يعززونها� ،أم يقو�ضونها؟ ه��ل ي�ساعدون على تقدم حرية ال�صحافة،
الن�سان� ،أم �أنهم ال يبالون
�أم �أنهم يقيدونها؟ هل ينا�ضلون من �أجل املزيد من حقوق إ
�أو حتى يعادون هذه احلقوق؟
وتت�ضح �أهمية امل�شكلة التي ندر�سها ب�سهولة� :إن م�رص لي�ست بلدا دميقراطيا باملعنى
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الب�سي��ط للمفهوم حيث ال تتواف��ر فيها املتطلبات الدنيا إلجراء انتخابات حرة ونزيهة
الن�سان و�سيادة القان��ون .6فعلى �سبيل املث��ال ،ورد �أن االنتخابات
و�ضم��ان حق��وق إ
الربملاني��ة لعام  1995كانت من بني �أكرث االنتخابات تزويرا وعنفا فى تاريخ م�رص
احلدي��ث ،7حيث ح�صل احل��زب احلاكم على نحو  94باملائة م��ن مقاعد الربملان .ومل
يرت�ش��ح فى اال�ستفت��اء الرئا�سى الذى ج��رى فى � 1999سوى الرئي���س احلايل ،ح�سنى
مب��ارك ،حي��ث ح�صل ر�سمي��ا على �أكرث م��ن  93باملائة م��ن عدد أال�ص��وات ،ومن ثم
�أ�ضاف �ستة �أعوام جديدة لفرتة توليه ال�سلطة التى بلغت حينها  18عاما .ووفقا لبع�ض
الباحث�ين ،ف إ�ن ه��ذه الظروف ال�سيا�سي��ة التى تعك�س م�سارات غ�ير مالئمة للم�شاركة
ال�سيا�سية ،هى �أحد �أ�سباب عدم اال�ستقرار املدنى احلايل فى م�رص -والتى كان �آخرها
وبال�ضافة �إىل ذلك،
التم��رد الذي جرى فى �صعيد م�رص على مدار عق��د الت�سعينيات .8إ
الن�سان مثل التعذيب وانتهاك حريات التجمع والتعبري
فقد تزاي��دت انتهاكات حقوق إ
ع��ن الر�أي ب�شكل ظاهر خالل هذا العقد .فعلى �سبي��ل املثال� ،أوردت املنظمة امل�رصية
الن�سان تقارير ب إ�ن�شاء �سجون �شديدة احلرا�سة ،وقد �أفادت التقارير حدوث �أب�شع
حلقوق إ
�أ�ش��كال العن��ف اجل�سدى والنف�سى يف هذه ال�سجون (للمزيد م��ن التفا�صيل انظر الف�صل
الثال��ث) .9لقد كانت �سي��ادة القانون خمتلة ،رمبا بدرجة �أقل م��ن امل�شاركة ال�سيا�سية
الن�سان ،حيث حافظ ق�ضاة م�رص على �سمعة كونهم يتمتعون بدرجة
و�ضم��ان حقوق إ
�أعلى ن�سبيا من اال�ستقالل فى فرتة الت�سعينيات .لكن ال�سلطة التنفيذية متكنت من خالل
اعتماده��ا املتزايد عل��ى املحاكم الع�سكرية ،من االلتفاف عل��ى الق�سم أالكرث ا�ستقالال
م��ن الق�ضاء ب�شكل متزايد .فقد �أ�صدر الق�ضاة الع�سكري��ون ،الذين يتم تعيينهم من قبل
وزير الدفاع ،فى الفرتة ما بني نوفمرب  1992ونهاية  83 ،1997عقوبة �إعدام فى 31
ق�ضية �ضمت  829متهما .وقد واجه  506متهما عقوبات بال�سجن �أو أال�شغال ال�شاقة
وبال�ضافة �إىل
الن�س��ان ��� ،1998ص  .)66إ
مل��دد خمتلفة (املنظم��ة امل�رصية حلقوق إ
ذل��ك ،مل تنجح ال�ش��كاوى القانونية �ضد انتهاكات ال�رشطة �إال فى احلاالت اال�ستثنائية
الن�سان � ،1998ص .)64
فقط (املنظمة امل�رصية حلقوق إ
وم��ن ث��م ،يتعني عل��ى �أى عملية دمقرطة ناجح��ة حق ًا �أن ت�ضع ح��دا لتلك امل�شاكل
واملمار�سات.
وع�لاوة على غي��اب العدالة والفر���ص العادلة للم�شارك��ة ال�سيا�سية ،ف�� إ�ن امل�شكلة
أالخ��رى الك�برى التى قد يعده��ا معظم النا�س فى م��صر امل�شكلة أالك�بر -هى الفقر.
الجمايل والن�سبة املئوية للفقراء على
فعلى مدار الثالثني عاما املا�ضية ،تزايد العدد إ
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ال�س��واء زيادة مطردة .ووفقا لبع���ض التقديرات ،ي�شكل الفق��راء حاليا نحو ن�صف عدد
ال�س��كان (انظ��ر الق�سم  .)3 2-وال ي��زال اجلدل دائرا بني املنظري��ن ال�سيا�سيني 10حول
�إذا م��ا كان املزي��د من الدميقراطية �سي ؤ�دى �إىل املزي��د من الرخاء ،ولكن نظرا للتزامن
املتوات��ر بني الرفاه امل��ادى والنظام ال�سيا�سى الدميقراط��ي ،ف إ�نه يعد من ق�رص النظر
ا�ستبعاد العالقة بني االثنني كليةً.
وبال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ف إ�ن م�س أ�لة الدمقرطة فى الف�ترة أالخرية ت�ستمد عالقتها من
إ
مالحظ��ة هنتنجتون املتعلقة "باملوجة الثالثة" ،حي��ث يفرت�ض �أن الدميقراطية تكاد
تك��ون قد اكت�سحت املعمورة على مدار الثالثني عاما أالخرية (انظرHuntington,
 .)1991فبينم��ا �شه��دت �أوائ��ل الت�سعيني��ات عل��ى وج��ه اخل�صو���ص ع��ددا هائال من
االنتق��االت ال�سيا�سي��ة نح��و الدميقراطي��ة ونحو تعزي��ز أالنظمة الدميقراطي��ة اجلديدة
ف��ى �أرجاء الع��امل ،ا�ستثنت تل��ك املوجة دول ال��شرق أالو�سط و�شم��ال �أفريقيا �إىل حد
كب�ير فى �أ�شكالها أالخ�يرة .وهناك العديد من املداخل لتف�سري ه��ذه الظاهرة فى دول
ال��شرق أالو�سط و�شمال �أفريقيا عامة وم��صر خا�صة� ،11إال �أن القليل من هذه املداخل
يتن��اول ال�صحفيني كفاعل اجتماعى و�سيا�سى ب إ�مكان��ه �أن ي�ساهم فى عملية التحول
الدميقراط��ى .ويع��د هذا ق�صورا بحثي��ا ألن ال�صحفيني من بني جمي��ع املهنيني لديهم
ال�سهام فى عملي��ة الدمقرط��ة .فبطبيعة عملهم ،يع��د ال�صحفيون
ق��درة خا�ص��ة عل��ى إ
ف��ى قل��ب ال�سيا�سة واملجتم��ع .ففى الغ��رب يقومون عل��ى أالقل بنقل ق��رارات وخطط
�صن��اع ال�سيا�سة �إىل العامة ،وكذلك �آراء ون�شاطات العامة �إىل رجال ال�سيا�سة .12وكما
�أ�ش��ار وول�تر ليبمان فى ع��ام � 1992أنه ال ميكن اال�ستغناء ع��ن ال�صحفيني فى الدول
الدميقراطي��ة احلديثة حي��ث �إن �أغلبية املواطنني لن يتمكنوا م��ن امل�شاركة فى احلياة
العام��ة بدون خدماته��م ( .)Lippman 1922, Part V1فف��ى �أوائل عام ،1791
رب��ط التعدي��ل أالول للد�ستور أالمريكى بني حرية ال�صحاف��ة والتعبري وحرية االطالع
عل��ى احلقيقة وبني بقاء الدميقراطي��ة ( ،)and 10 Altschull 9 ,1995ويف وقت
الح��ق ا�شتملت د�سات�ير دول غربية مثل �أملاني��ا وفرن�سا على �أفكار مماثل��ة� .13إال �أنه
ف��ى م�رص �أي�ض��ا ،وردت فكرة (ولي�س بال�رضورة ممار�س��ة) الربط بني حرية ال�صحافة
وعنا��صر الدميقراطية ،فى الد�ستور .14وعالوة على ذلك ،ف إ�ن م�رص طرف فى عدد من
الن�سان منذ عام 1948
العالن العاملى حلقوق إ
العالنات واملعاه��دات الدولية مثل إ
إ
(انظ��ر املادتني  ،)20 ،19والعهد الدوىل للحقوق املدني��ة وال�سيا�سية منذ عام 1966
(املادة  )19وغريها من ال�صكوك التي تن�ص على حرية الر�أى والتعبري وال�صحافة .وال

ww

38
www.alkottob.com

tto
b.c
o

m

يغي��ب عن �إدراك ال�صحفيني امل�رصي�ين هذه املعلومات ،فقد ورد يف مقرتحاتهم التى
تقدموا بها فى عام  1996لو�ضع ميثاق �رشف لل�صحافة ،على �سبيل املثال� ،رضورة
وجود �صحافة حرة من �أجل "الدميقراطية".15
وبعب��ارة �أخ��رى� ،إن طبيعة عمل ال�صحفي�ين ،لي�س فى الغرب فق��ط و�إمنا فى م�رص
بال�سهام ف��ى عملية الدمقرطة .وم��ن ثم ،ف إ�ن
�أي�ض��ا ،متنحه��م �أهمية خا�صة ووعي��ا إ
ال�صحفي�ين كجماع��ة مهني��ة لهم عالقة خا�ص��ة باملناق�شات حول عملي��ة الدمقرطة.
وحي��ث �إنه ال يوجد حتليل �شامل ح��ول دور ال�صحفيني يف عملية الدمقرطة يف م�رص،
ف إ�ن الكتاب يعالج ال�س ؤ�ال :ما �إ�سهام ال�صحفيني فى عملية الدمقرطة فى م�رص فى عقد
الت�سعينيات؟
وال يرج��ع اختي��ار فرتة الت�سعينيات �إىل �أهمية تلك الف�ترة فح�سب .فقد خلق �صعود
ال�سالمي��ة العنفي��ة فى ه��ذا العقد م�شاكل خا�ص��ة لدع��اة الدميقراطية ،حيث
احلرك��ة إ
حو��صروا بني حكوم��ة �سلطوية وعنا�رص راديكالية ال تتورع ع��ن قتل �أ�صحاب آ
الراء
ال�سالمية".16
"غري إ
الطار النظرى
 2–1إ

w.
al

ko

�إن ق�ضي��ة �إ�سه��ام ال�صحفيني فى عملية الدمقرطة تتطلب �إطارا نظريا يجمع �أ�سباب
وخ�صائ�ص االنتقال ال�سيا�سى مع ن�صيب ال�صحفيني ب�شكل عام من تلك العملية .ورغم
الطار امل�ستخل�ص من عمليات التحول التى متت فى �أواخر القرن
�أنه ال يوجد مثل هذا إ
الع�رشين� ،إال �أن هناك بع�ض املحاوالت ل�صياغة النظرية� ،إىل جانب عدد من درا�سات
احلال��ة قد ت�سمح باخل��روج ببع�ض اال�ستنتاج��ات التمهيدية حول �إ�سه��ام ال�صحفيني
(انظر �أدناه) .ومن ثم ،ف إ�ن هذا الكتاب ي�ستعني مبفهوم نظرى لالنتقال ال�سيا�سى طور
يف حق��ل العل��وم ال�سيا�سية ي�سمح مبزاوجته أ
بالفكار الت��ي تعالج دور ال�صحفيني فى
يفعل منوذجا قائما فى
عملي��ات االنتقال .وه��ذا اجلمع ال يخلق نظرية جديدة ،و�إمن��ا ّ
امل�س أ�لة حمل الدرا�سة.
�إن مفه��وم االنتق��ال ال�سيا�س��ى امل�ستخ��دم هنا هو من��وذج �شوب�يرت و�آخرين حول
املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة  SCOG modelوالذي نعر�ض
ل��ه فى الق�س��م التاىل .بعد ذلك� ،سنناق�ش نتائج منهج�ين نظريني والعديد من درا�سات
احلال��ة املتعلقة ب��دور ال�صحفيني ف��ى عملية الدمقرط��ة وبعدها �سنق��وم بدجمها فى
النموذج امل�شار �إليه.
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اختلف علماء ال�سيا�سة ألكرث من �أربعة عقود حول �أى العوامل يتعني الرتكيز عليها
لتف�س�ير عمليات الدمقرطة .فبينما �أكد البع�ض مثل لرينر  )Lerner (1958وليب�ست
 )Lipset (1963وداهل  )Dahl (1971على الرتكيز على البيانات االجتماعية -
االقت�صادية لفهم الدمقرطة ،تو�صل �آخرون مثل رو�ستو  )Rustow (1970وبعد ذلك
اودوني��ل  O’Donnellو�شميرت  Schmitterووايتهيد )Whitehead (1986
�إىل �أنه ميكن تف�سري االنتقال ال�سيا�سى من خالل فح�ص ن�شاطات الفاعلني ال�سيا�سيني
وخا�ص��ة النخ��ب� .إال �أن �آخرين بدءا م��ن اي�ست��ون  ،)Easton )1965حولوا نظرتهم
التحليلي��ة �إىل النظام ال�سيا�سى 17وت�ساءل��وا �أى نوع من املتطلبات يحتاجها نظام ما
يحول نف�سه .18لن �أخل�ص اجلدل حول "�أف�ضل" املداخل
للبقاء وما الذى يجعل �أى نظام ِّ
لتف�س�ير مل��اذا وكيف تتم عملية الدمقرطة مرة �أخ��رى؛ حيث �إن ذلك قد مت بالفعل على
ي��د بوتر  )Potter (1997على �سبيل املثال �أو فى عمل مريكل .)Merkel (1996
وهنا يجب أالخذ فى االعتبار �أن �إحدى نتائج هذا اجلدل كانت املالحظة ب أ�ن املداخل
املختلفة قد تف�رس �أ�شياء خمتلفة بدرجات متفاوتة (� Merkel 1996ص  .)18فعلى
�سبي��ل املث��ال ،قد تكون النظري��ات التي تركز عل��ى الفاعل�ين actor- centered
جي��دة فى تف�سري احلاالت الفردية� ،أم��ا املداخل التى ت ؤ�كد على التحديث االجتماعى-
االقت�صادى فقد تكون �أقوى فى �إعطاء �صور �أكرث �شموال؛ وحيث �إنه ال ميكن ألى نظرية
الجابة على كل أال�سئلة بدرجة مر�ضية بالت�ساوي ،فقد كانت النتيجة الثانية – وهى
إ
نابع��ة م��ن أالوىل – الدعوة �إىل دم��ج خمتلف املداخ��ل (� Merkel 1996ص .)18
�إن كلت��ا النتيجت�ين مالئمتان للم�شكلة حم��ل النقا�ش� .أوال :حتلي��ل �إ�سهام ال�صحفيني
ف��ى دول��ة واحدة ي�ستل��زم ب�شكل وا�ضح ا�ستخ��دام مدخل قوى فيما يتعل��ق بالفاعلني.
ثاني��ا :يتع�ين على ذلك املدخل – حتى تزداد قيمته التحليلية – �أال يتجاهل "العوامل
اخلارجي��ة" مث��ل عم��ل النظ��ام ال�سيا�س��ى� ،أو الو�ضع االقت�ص��ادى االجم�� إ�ىل للدولة،
�أو الثقاف��ة ال�سيا�سي��ة .واملدخل ال��ذى يلبى هاتني احلاجتني هو من��وذج املجموعات
اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة.
وقد ابت��دع منوذج املجموع��ات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة علم��اء ال�سيا�سة أالملان
جون�تر �شوب�يرت  Gunter Schubertورين��ز تت��زالف Rainer Tetzlaff
وفرين��ر وينوالد  .)Werner Vennewald (Schubert et al, 1994ووا�ضح
�أن ه ؤ�الء العلماء الثالثة قد انطلقوا من عنا�رص من نظرية كارل مارك�س حول املادية
التاريخي��ة التي حاولت تف�س�ير التاريخ ككل ،لكنهم يق��صرون تطبيق منوذجهم على
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تف�س�ير جناح وف�شل عمليات الدمقرط��ة فى الدول النامية فى �أواخر القرن الع�رشين.19
وبخالف مارك�س �أي�ضا فهم ال يركزون على ال�رصاع بني الطبقات ،و�إمنا على ال�رصاع
ب�ين املجموع��ات اال�سرتاتيجية واملجموع��ات املعار�ضة .ويعد ه��ذا ال�رصاع �رصاعا
ح��ول ال�سيطرة عل��ى م ؤ��س�سات الدول��ة وعائداتها .وينظر لهذا ال��صراع بو�صفه عملية
ق��د ت�� ؤ�دى فى حلظة ما �إىل الدمقرطة ح�سب قوة وحت��ركات املجموعات اال�سرتاتيجية
واملجموع��ات املعار�ض��ة ،وكذل��ك ح�س��ب ت أ�ث�يرات البيئت�ين املحلي��ة والدولية على
املجموعات اال�سرتاتيجية.
واملجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة ه��م أالف��راد الذين يتحكمون ف��ى أال�ص��ول ال�سيا�سية
واالقت�صادية اال�سرتاتيجية أال�سا�سية ملجتمع ما .وعادة ما ي�شكلون ائتالفا �أو حتالفا
حاكم��ا .وال ي�سيطر هذا االئتالف عل��ى م ؤ��س�سات الدولة وعائداته��ا فقط ،و�إمنا ي�شمل
�أي�ض��ا حلف��اء من خ��ارج احلكومة واجله��از الع�سك��رى والبريوقراطى مث��ل املنظمني
االقت�صادي�ين امل ؤ�يدي��ن لهم �أو املهني�ين الداعمني الذين ي�ساهمون ف��ى تعزيز موارد
املجموعات اال�سرتاتيجية برثواتهم �أو مبعارفهم التقنية� .إن الهدف أالول للمجموعات
اال�سرتاتيجية هو �ضمان �سلطاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية وتو�سيعها.
�أم��ا املجموع��ات املعار�ضة فتتك��ون م��ن أالف��راد امل�ستبعدين من مواق��ع ال�سلطة
ال�سيا�سي��ة �إىل ح��د بعي��د .وهم يحاول��ون تغيري توزي��ع "املال والق��وة"؛ ولكى يت�سنى
للمجموع��ات املعار�ضة حتقيق �أهدافها ،يجب �أن تكون لديها القدرة على ال�رصاع؛ �أى
امتالك املوارد التي ميكن �أن تواجه بها املجموعات اال�سرتاتيجية .فعندما يكون لدى
املجموع��ات املعار�ضة الع��زم والقدرة على االتفاق حول �أه��داف م�شرتكة مثل املزيد
م��ن امل�شاركة ال�سيا�سية �أو �إعادة التوزيع االقت�صادى ،ت�صبح هذه املجموعات عوامل
هام��ة ف��ى التغيري ال�سيا�سى� ،رشيط��ة �أن تتمكن �أي�ضا من االتف��اق على ا�سرتاتيجيات
م�شرتكة لتحقيق �أهدافها.
�إن مفهوم املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة يحلل ما هو �أكرث من جمرد �رصاع
بني "نظام" و"معار�ضة"� .إن املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة تتمايز
فيم��ا بينها ببنائها الطبق��ى واالجتماعي .فعلى �سبيل املثال ،قد يك�سب بع�ض �أع�ضاء
املجموع��ات اال�سرتاتيجية �أو جمموعات املعار�ض��ة دخولهم عن طريق اال�ستثمار فى
ر ؤ�و���س أالموال ،وغريهم عن طري��ق العمل ،فى حني يك�سب البع�ض آ
الخر دخولهم عن
طري��ق تقدمي املعرف��ة التكنولوجية .وف��ى ذات الوقت هناك اختالف��ات فى م�ستويات
التعلي��م واملهنة والدخل .ومن ثم ف إ�ن املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة ال تنق�سم
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فقط �إىل منظمني و�ضباط ع�سكري�ين ومالك �أرا�ضى وموظفني بريوقراطيني ومهنيني
وم�ستخدمني /عمال ورجال دين ،ولكن �أي�ضا �إىل موظفني �أغنياء وفقراء وبريوقراطيني
عال �أو متو�سط وما �إىل ذلك .ويعد هذا التمييز االجتماعى 20للمجموعات
ذوي م�ستوى ٍ
اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة �أمرا هاما ،لي�س لفهم "تكوينها الداخلى" فح�سب،
و�إمنا إلدراك عالقات القوة املوجودة فى جمتمع ما وتفا�صيل عمليات االنتقال .فعلى
�سبيل املثال ،قد تنتقل بع�ض املجموعات الفرعية من املجموعات اال�سرتاتيجية (مثل
املنظم�ين �أو املهني�ين فى ائت�لاف النظام احلاكم) "من مع�سك��ر �إىل �آخر" عند مرحلة
م��ا ويدعمون الدمقرطة؛ ومن ث��م يغريون التوازن ل�صالح االنتقال ال�سيا�سى ،فى حني
ي�رص البع�ض على الو�ضع القائم مثل الع�سكريني� .إن حتليل م�صالح وموارد ون�شاطات
تلك املجموعات املختلفة يقع فى قلب منوذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات
املعار�ضة.
بعد حتديد خمتلف املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة فى جمتمع ما على �أ�سا�س
بنائه��ا الطبق��ى واالجتماعى �سيكون م��ن ال�رضورى حتليل رغبة وق��درة املجموعات
البق��اء عليه .وميكن حتدي��د �إرادة
املختلف��ة عل��ى تغيري الو�ض��ع ال�سيا�سى القائ��م �أو إ
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملجموعات املعار�ضة جزئيا بتحلي��ل م�صاحلها ،وذلك
فى جانب منه بالنظر �إىل ن�شاطاتها .ومن ثم ،وفى خطوة حتليلية ثانية يتعني فح�ص
م�صال��ح تلك املجموعات .ويذكر �شوب�يرت و�آخرون()Schubert et al 1994,68,
�أن م��ن ب�ين امل�صالح املحتملة ملجموع��ات املعار�ضة امل�شارك��ة ال�سيا�سية ،وتو�سيع
و�ضم��ان املوارد املادية ،و�ص��ون ون�رش الهوية الثقافي��ة �أو الدينية ،وحت�سني املكانة
االجتماعية ،وحتقيق �أيديولوجيات دينية �أو علمانية ،والدفاع �ضد التعديات الثقافية
�أو ال�سيا�سي��ة للمجموعات اال�سرتاتيجية .وق��د يكون للمجموعات اال�سرتاتيجية �أهداف
مماثلة مع فارق �أنها موجهة �ضد املجموعات املعار�ضة و�أنها متيل عادة �إىل احلد من
امل�شاركة ال�سيا�سية �إىل �أق�صى درجة ممكنة.
ولتحقي��ق �أهدافها بنجاح ،حتتاج املجموع��ات املعار�ضة �إىل موارد كافية �أو قدرة
على ال�رصاع .ويقرتح �شوبريت و�آخرون ( )Schubert et al, 1994, 69املتغريات
التالية لتحديد القدرة على ال�رصاع:
 مدى كفاءة تنظيم املجموعات املعار�ضة� ،أى تنظيمها فى �أحزاب �أو احتادات�أو منظمات مهنية �أو حركات احتجاج اجتماعية.
الجماع بني �صفوفها لتحقيق امل�صداقية
 -التجان�س أاليديولوجى والثقافى� ،أى إ
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ال�سيا�سية لدى املجتمع والقوة عند مواجهة املجموعات اال�سرتاتيجية.
 �رشعيتها كقوة �سيا�سية .وقد تقوم هذه ال�رشعية على الو�ضعية االجتماعية �أوالكاريزما وال�سرية ال�سيا�سية لقادتها.
 قدرة املجموعات املعار�ضة على تعبئة �أفراد (غري �سيا�سيني) من �أجل التغيريال�سيا�سى.
وبطريق��ة مماثل��ة يتعني حتليل م��وارد املجموع��ات اال�سرتاتيجية .ويق��دم اجلدول
 1-1عر�ض�� ًا منوذجي��ا للمجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ضة املختلف��ة ومواردها
وامل ؤ��س�سات التى عادة ما تنظم نف�سها بها.
جدول  :-1 1نظرة عامة على املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة
اجملموعات املعارضة

م�سئولو الدولة

اجلي�ش

املنظمون
االقت�صاديون

مالك
أالرا�ضى

القوة
املادية

ر�أ�س املال

أالرا�ضى،
ر�أ�س املال

املهنيون (م�ستقلون)

العمال/
املوظفون

رجال الدين

املوارد

�إ�صالحات،
انقالب
ع�سكرى

امل أ��س�سة

هروبر�ؤو�س
أالموال،
توقف
النتاج ،دعم
إ
املعار�ضة

الدارى
التخريب إ

نزع ال�رشعية حمليا
ودوليا عن احلكومة،
بناء وقيادة
املنظمات املعار�ضة

ال�رضاب،
إ
االحتجاجات
العمالية
املنظمة،
التمرد
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هروب ر�ؤو�س
أالموال،
التهريب ،دعم
املعار�ضة

ko

اال�ستخدام املمكن للموارد

املعرفة
التكنوقراطية

املعلومات ،املعرفة

العمل،
اخلدمات،
التنظيم

الكاريزما،
التعبئة

تعبئة
و�أدجلة
املعار�ضة
ونزع
ال�رشعية
عن
احلكومة

املنظمات غري احلكومية ،االحتادات العمالية واملهنية ،حركات االحتجاج االجتماعية ،امل�ؤ�س�سات الدينية /الكنائ�س
التقدمية� ،أحزاب املعار�ضة
اجلي�ش

املنظمون
االقت�صاديون

مالك أالرا�ضى

املوارد
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م�سئولو الدولة
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املجموعات اال�سرتاتيجية

املهنيون
امل�ؤيدون

رجال
الدين

القوة
املادية

ر�أ�س املال

أالرا�ضى ،ر�أ�س
املال

املعرفة
التكنوقراطية

املعلومات،
املعرفة

الكاريزما،
التعبئة

m

اال�ستخدام املمكن للموارد
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قمع،
انقالب
ع�سكرى

�إنتاج/
ا�ستثمارات،
حماباة
املحا�سيب

�إنتاج وا�ستثمار
زراعى ،حماباة
املحا�سيب

زيادة كفاءة
الدارة ،حماباة
إ
املحا�سيب

�إ�ضفاء
ال�رشعية
على
احلكومة
والدارة
إ
حمليا
ودوليا،
حت�سني
كفاءة
وظائف
الدولة

�إ�ضفاء
ال�رشعية
على
احلكومة
وو�صم
املعار�ضة

امل أ��س�سة

جمعيات مهنية ،احتادات ونقابات مهنية ومنظمات دينية وكن�سية حمافظة وعاملني� ،أحزاب حكومية� ،أندية

امل�صدرSchubert/ Tetzalff 1998, 34 :
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و�أخ�يرا ،كخط��وة حتليلي��ة رابعة ،تتيح أالن�شط��ة املختلفة ،الت��ى ت�سعى من خاللها
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملجموع��ات املعار�ض��ة �إىل حتقي��ق م�صاحله��ا ،النظر
يف ت��وازن الق��وى يف املجتم��ع ،ويف �إرادة املجموعات املختلفة ال�ستخ��دام مواردها
املتع��ددة من �أجل ال��صراع ال�سيا�سى ،ومن ثم امل�ساعدة ف��ى تو�ضيح �أ�سباب االنتقال
ال�سيا�سى �أو – مثلما هو الو�ضع فى احلالة امل�رصية – جتميد التغيري ال�سيا�سى.
بال�ضافة �إىل أال�سباب املت أ��صلة فى البنية االجتماعية والطبقية وم�صالح وموارد
إ
ون�شاطات املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة ،ي ؤ�كد منوذج املجموعات
عل��ى �أهمية العوامل اخلارجي��ة لفهم االنتقال ال�سيا�سى .والعوام��ل اخلارجية هى تلك
الت��ى ال تع��د مت أ��صلة ب�ش��كل تام فى املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ضة ،ولكنها
بالرغم من ذلك ت ؤ�ثر على االنتقال ال�سيا�سى .وتتمثل هذه العوامل فى دعم احلكومات
أالجنبي��ة للمجموع��ات املعار�ضة �أو اال�سرتاتيجية ،والثقاف��ة ال�سيا�سية للبلد (التى قد
ت�شج��ع �أو ال ت�شج��ع عملية الدمقرط��ة) ،واخلربات اجليدة �أو ال�سيئ��ة مع جتارب �سابقة
يف الدميقراطي��ة ،والو�ضع االقت�صادى للبالد ،وكذلك "ال�صدمات اخلارجية" املحتملة
مث��ل الهزائم الع�سكرية �أو أالزمات االقت�صادي��ة التى تلم بالبالد بدون توقع والتي قد
تغري موازين القوى.21
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ت�صب��ح الدولة فى الن��زاع بني املجموعات اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ضة حمال للنزاع.
ي��رى بريت وزمال ؤ�ه الدول��ة بو�صفها مركز ال�سلطة الذي يت�شكل م��ن ب�رش وم ؤ��س�سات،
والت��ي ت�سع��ى املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة انطالق��ا منه��ا وبها �إىل جتن��ب حماوالت
امل�شارك��ة ال�سيا�سي��ة و�إعادة التوزيع االقت�ص��ادى .وبعبارة �أخ��رى ،ت�صبح م ؤ��س�سات
الدول��ة وموظفوها و�سيلة املجموع��ات اال�سرتاتيجية ملمار�سة ال�سلطة وال�سيطرة على
العائ��دات العامة .وعادة م��ا تقاوم املجموعات اال�سرتاتيجي��ة حماوالت املجموعات
املعار�ض��ة لل�سيطرة على بع���ض �أجزاء الدولة �أو عائداتها� .إال �أنه عندما تتعاظم تكلفة
الدف��اع ع��ن الو�ضع الراهن بالن�سب��ة للمجموعات اال�سرتاتيجية ،فق��د توافق على فتح
النظ��ام ال�سيا�س��ى وال�سماح ببع���ض امل�شارك��ة .ورد الفعل آ
الخر املحتم��ل هو جتميد
احلريات املمنوحة بالفعل ومالحقة املجموعات املعار�ضة ،وهذا هو ما حدث بالفعل
ف��ى م�رص فى فرتة الت�سعينيات� .إن م�سار أالحداث لي�س بال�شئ املحدد �سلفا ب أ�ى حال
من أالح��وال وال ي�ساعد حتليل املجموعات اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ضة وبيئاتها �سوى
يف تف�س�ير التاريخ� ،أما التوقعات فهى بطبيعة احلال تخمينات تقوم على املعرفة يف
�أح�سن أالحوال.
و� أش�ن��ه �ش�� أ�ن غ�يره م��ن نظري��ات الدمقرط��ة القائمة عل��ى الفاعلني ،ميي��ز منوذج
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ض��ة ب�ين ث�لاث مراح��ل ف��ى عملي��ات االنتقال.
ينظ��ر �إىل املرحل��ة ال�سلطوية (قبل االنتق��ال) على �أنها اال�ستبع��اد الر�سمى للمعار�ضة
م��ن النظ��ام ال�سيا�سى .وفى م�رص ،تتواف��ق هذه املرحلة مع منت�ص��ف عهد جمال عبد
النا��صر .وع��ادة ما تبد�أ �رشعية النظام ال�سلطوى فى الرتاجع عند مرحلة بعينها ،على
�سبي��ل املث��ال عندما يحفز االنهي��ار االقت�صادى �أوالهزمية الع�سكري��ة مثلما حدث فى
�أواخر ال�ستينيات فى م�رص تراجع هذه ال�رشعية .وهذه هى بداية مرحلة التحرير حيث
تق�س��م الر ؤ�ى املختلفة فيما يتعل��ق باالجتاه أالف�ضل للبالد االئتالف احلاكم وتكت�سب
مطال��ب املجموعات املعار�ض��ة ال�رشعية� ،22إال �أن االئت�لاف احلاكم فى هذه املرحلة
ال يك��ون على ا�ستعداد لفتح املجال لتوزي��ع ال�سلطة من خالل انتخابات حرة ونزيهة،
و�إمن��ا يوا�ص��ل االعتماد عل��ى وكالئه فى أالجه��زة البريوقراطي��ة والع�سكرية للحفاظ
عل��ى موقعه .وعلى الرغ��م من �أن املجموعات املعار�ضة ال ي�سم��ح لها بامل�شاركة فى
ال�سلط��ة ر�سمي��ا� ،إال �أن وجودها ي�صبح معرتفا به ،ويتخذ �أحيانا �شكال قانونيا فتت�سع
ال�رضاب
احلري��ة الت��ي تتمتع بها املجموعات املعار�ضة بها ملمار�س��ة ن�شاطات مثل إ
واملظاه��رات والعرائ���ض وغريها �إىل ح��د بعيد .وقد ت�صاعدت ه��ذه العملية فى م�رص
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ف��ى عهد ال�سادات .وكلما مت تنظي��م املجموعات املعار�ضة وتر�سيخها جمتمعيا ب�شكل
�أف�ض��ل ،زادت فر�ص االنتقال نهائيا �إىل الدميقراطي��ة .فبدون معار�ضة قوية �سيتمكن
الجراءات
ال�ص�لاح ،و�سي�سمى النظام ه��ذه إ
النظ��ام احلاك��م من تلبية بع���ض مطالب إ
دميقراطي��ة ،لكنه لن يغري الرتتيبات ال�سلطوية للو�صول �إىل ال�سلطة وا�ستخدامها .وهذا
ما حدث فى م�رص فى �أعقاب فرتة عبد النا�رص� .إذن فمرحلة االنتقال ت�شري �إىل عملية
ارتخ��اء قب�ضة املجموعات اال�سرتاتيجية على ال�سلط��ة .ويحدث هذا نتيجة للمزيد من
حت��والت ال�سلط��ة بني املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملجموعات املعار�ض��ة� .إن حدثا
خارجي��ا مثل وف��اة قائد �سلطوى �أو ثورة �شعبية �ضد انتخاب��ات مزورة قد تطلق زخم
التغيري.
ع��ادة ما تعقد انتخاب��ات حرة ونزيهة ف��ى مرحلة االنتقال ،فت�ش��ارك املجموعات
املعار�ضة ألول مرة ر�سميا وقانونيا فى احلكومة .وفى املرحلة أالخرية من الرت�سيخ
يتع�ين بلورة وتطبيع هذا التوازن اجلدي��د للقوى بني خمتلف املجموعات االجتماعية
وال�سيا�سية ،فتحقق تر�سيخ الدميقراطية حينما يكون لدى كافة القوى ال�سيا�سية فر�ص
عادل��ة للم�شارك��ة ال�سيا�سي��ة ،وح�ين ال يكون ب إ�م��كان �أية جمموعة �أو ف��رد اغت�صاب
بال�ضافة �إىل ذلك ،يتعني الوفاء باحلد أالدنى من متطلبات
ال�سيطرة على �سلطة الدولة .إ
الن�سان� .إال �أنه فى أالغلب،
االنتخابات احلرة والنزيهة وحكم القانون واحرتام حقوق إ
وفى حالة م�رص على وجه اخل�صو�ص ال حتدث الدمقرطة احلقيقية� ،إذ يتم تعطيلها فى
مرحل��ة التحرير .ويفرت�ض �شوبرت وتتزاف فى عملهما حول "الدميقراطيات املعطلة"
ف��ى � 1998أن تعطي��ل الدمقرط��ة ميك��ن �أن يكون ب�سبب غي��اب املنظم��ات ال�سيا�سية
امل�ستقل��ة ،ووجود زبونية وحماباة الحتواء االحتجاج ال�سيا�سي ،ووقوع قدر كبري من
املوارد يف �أيدى املجموعات اال�سرتاتيجية ،ووجود ثقافة �سيا�سية منافية للدميقراطية.
و�سرنى فى الف�صلني التاليني �أن جميع هذه العنا�رص لعبت دورا فى احلالة امل�رصية.
وب إ�يج��از ،يق��دم منوذج املجموع��ات اال�سرتاتيجية واملجموع��ات املعار�ضة �إطارا
حتليليا مالئما لفهم االنتقال ال�سيا�سى و�إ�سهام املجموعات االجتماعية فى بلد بعينها،
حيث �إنه يجمع بني حتليل البنية االجتماعية وامل�صالح واملوارد والن�شاطات اخلا�صة
مبجموع��ات الفاعل�ين مع ا�ست�صحاب البيئ��ة التي ين�شط فيها ه�� ؤ�الء الفاعلون .فبدال
من فه��م الدمقرطة على �أنها ظهور مل ؤ��س�سات دميقراطية ،يرى هذا النموذج الدمقرطة
بو�صفها حتوال يف ميزان القوى االجتماعى؛ ومن ثم زيادة م�شاركة املجموعات التى
لل�سهام
كان��ت حتى ذلك احلني م�ستبعدة م��ن ال�سلطة .وال يعد النموذج مقيا�سا دقيقا إ
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املمك��ن ملجموع��ة بعينه��ا – مث��ل ال�صحفيني – ف��ى عملي��ة الدمقرط��ة ،و�إمنا يحدد
العنا�رص الالزمة التى يتعني وجودها فى تلك املجموعة حتى ميكنها �أن تدفع بنجاح
نحو الدمقرطة� ،إذ يتعني �أن تكون املجموعة فاعال اجتماعيا متجان�سا وجماعيا ،كما
يتع�ين �أن تكون مهتم��ة بالدميقراطية ،ويج��ب �أن ت�سيطر على امل��وارد الالزمة للدفع
نح��و الدمقرطة ويتعني عليه��ا �أن تتحرك من �أجلها� .إن العوام��ل اخلارجية ،مثلها فى
ذلك مثل م�صالح وموارد ون�شاطات املجموعات اال�سرتاتيجية ،قد تدعم �أو تهدد جهود
املجموع��ة املعنية ،وم��ن ثم ،فلكي نحكم على �إ�سهام ال�صحفيني امل�رصيني فى عملية
الجابة على أال�سئلة التالية:
الدمقرطة فى فرتة الت�سعينيات ،يتعني علينا إ
· كيف كان التجان�س االجتماعى لل�صحفيني امل�رصيني فى فرتة الت�سعينيات؟
· ما هى م�صالح ال�صحفيني امل�رصيني يف الت�سعينيات؟
· كيف كانت قدرتهم على ال�رصاع (مواردهم)؟
· �أى الن�شاطات كان ميار�سها ال�صحفيون امل�رصيون؟
· كيف �أثرت بيئتهم على �إ�سهامهم؟
· ما هو دور املجموعات اال�سرتاتيجية يف تلك الفرتة؟
للح�ص��ول عل��ى بع���ض املعرفة مبا ميك��ن لل�صحفي�ين فعله على وج��ه التحديد فى
عمليات التحول التي ج�سدتها "املوجة الثالثة" والعقبات التى تواجههم� ،ستنتقل هذه
املقدم��ة �إىل معاجلة بع���ض املداخل النظري��ة احلديثة ودرا�سات احلال��ة التي تتناول
�إ�سهام ال�صحفيني فى عملية الدمقرطة فى �أواخر القرن الع�رشين.
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 2-2-1مداخل نظرية ودرا�سات حالة
العالم فى الدمقرطة
فيما يتعلق ب�إ�سهام إ
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لق��د تن��اول عدد م��ن النظري��ات آ
"للع�لام" �أو "ال�صحاف��ة"� ،إال
الث��ار ال�سيا�سي��ة إ
�أن القلي��ل منه��ا رك��ز على �إ�سه��ام ال�صحفيني كمجموع��ة مهنية ف��ى الدمقرطة .وثمة
العالم .فمن ناحي��ة ،هناك جدل حمتدم
اختالف��ات �شدي��دة بني من تناول��وا ت أ�ثريات إ
للع�لام .ومن ناحية �أخرى،
ح��ول الت أ�ثريات "القوية" مقاب��ل الت أ�ثريات "املحدودة" إ
العالم
ظ��ل هن��اك خالف بني الذين يفرت�ضون وجود ت أ�ثريات قوية ح��ول ما �إذا كان إ
ي�سه��م فى الدمقرط��ة �أم ال�سلطوي��ة .فنموذج "التحدي��ث" الذى ن� أش� ف��ى اخلم�سينيات،
للعالم احلديث واملطبوع وااللكرتونى فى الدمقرطة .وقد
بال�سهام إ
ي ؤ�م��ن إ
اليجابى إ
زع��م داني��ل لرين��ر  ،Daniel Lernerوهو �أحد امل ؤ�يدين أالوائ��ل لتلك النظرية ،فى
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كتاب��ه الكال�سيكى ال�صادر عام " 1958تخطى املجتم��ع التقليدى"� ،أن �إدخال �أجهزة
الرادي��و وغريها من "�أجهزة االت�صال احلديث��ة" قد تقود �إىل حتوالت ذهنية ت ؤ�دى فى
�آخر أالمر �إىل وجود �أ�ساليب حياة �أكرث م�شاركة.23
للعالم ،وخا�صة
وفى �أوائ��ل ال�ستينيات ،ن�سب املار�شال مكالهان ت أ�ثريات مماثلة إ
لو�سيل��ة التليفزي��ون اجلديدة فى ذل��ك الوقت .وبينما ذهب لرين��ر �إىل حدوث "حتوالت
وحول
ذهني��ة" مع حمت��وى إ
العالم ،ف�رس مكالهان ه��ذه التحوالت بطبيع��ة الو�سيلةّ ،
عبارت��ه ال�شه�يرة "الو�سيلة هى الر�سال��ة" �إىل "الو�سيلة هى امل�س��اج .Massage"24
ووفق��ا لوجه��ة النظر هذه ،ي�ستلزم التلفزيون ،على �سبيل املث��ال ،من امل�شاهد �أن أ
ميل
فراغ��ات املعلومات الناق�صة ،وهى عملية جتع��ل مداركه تتفاعل بن�شاط مع ما يقدم،
ومن ثم يخلق م�شاهد �أكرث م�شاركة.25
وعندما مل تتحقق التغيريات ال�سيا�سية واالقت�صادية التى تنب أ�ت بها نظرية التحديث
فى العديد من الدول ،بد�أت نظرية التبعية اجلديدة فى ال�ستينيات وال�سبعينيات جتادل
للعالم احلديث قد ي�� ؤ�دى �إىل ت أ�بيد حكم النخ��ب ال�سلطوية
ب�� أ�ن اال�ستخ��دام املتزاي��د إ
العالمية" لل�شمال (املركز) على
"المربيالية إ
ف��ى دول العامل الثالث (املحيط) وت أ�بيد إ
العالم م��ن ال�شمال �إىل اجلنوب
أالط��راف .وم��ن وجهة النظر ه��ذه �أ�صبح تيار برجمة إ
و�سيل��ة (املرك��ز) لفر���ض ثقافته  -والتى لي�س��ت بال�رضورة دميقراطي��ة دائما  -على
العالم (التكنولوجيا) لنخب اجلنوب املزيد من اعتماد
املحي��ط .كما كفل بيع تقنيات إ
اجلنوب اقت�صاديا وتكنولوجيا وا�ستلزم اال�ستغالل امل�ستمر ل�شعوب املحيط.26
وبالرغ��م من اختالفاتهما ،ف إ�ن كلتا املدر�ستني ،التحديث والتبعية ،افرت�ضتا القوة
الع�لام .وفى مقاب��ل هذا ال��ر�أى ،افرت�ض من��وذج �آخر بدا ف��ى الظهور فى
ف��ى ت أ�ث�ير إ
العالم حمدودة للغاية ،وفى بع���ض أالحيان تكاد ال تذكر.
أالربعيني��ات �أن ت أ�ث�يرات إ
ه��ذا الر�أى الذى تزعمه الدرا�سات التجريبية التى �أجراها الزار�سفلد P. Lazarsfeld
العالم رفيعو الثقافة؛ بحيث لن حتملهم
و�آخ��رون ،اعترب �أن معظم م�ستخدمى و�سائل إ
العالم على تغيري وجهات نظرهم ،و�إذا م��ا كانت هناك ت أ�ثريات فهى طفيفة
و�سائ��ل إ
ومعزولة.
وبحلول الت�سعينيات ظهرت العديد من النظريات التي مل حت�سم اجلدل حول الت أ�ثريات
املحدودة ،و"املتو�سطة"� ،أو القوية .27ومن الوا�ضح �أن ال�رصاع حول اجتاه وقوة ت أ�ثري
الع�لام يحمل بع�ض �أوجه ال�شبه مع النقا�ش اجل��اري حول �أ�سباب ونتائج الدمقرطة.
إ
وكما هو الو�ضع فى حالة الدمقرطة ،ال ميكن ا�ستبعاد �صحة جميع املواقف املختلفة،
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العالم قوية ،وفى ظل
فف��ى ظل ظ��روف بعينها ومن زوايا بعينها فقد تبدو ت أ�ث�يرات إ
ظروف �أخرى قد تبدو �ضعيفة .وعندما تكون هذه الت أ�ثريات قوية ،فقد ت�سهم يف بع�ض
احل��االت ف��ى املزيد من الدميقراطية وفى البع�ض آ
الخ��ر يف حجبها .هذه الر ؤ�ية حول
العالم هى ما يوجه تركيز ه��ذه الدرا�سة ،فبدال من حماولة
�صعوب��ة حتديد ت أ�ث�يرات إ
للعالم �أو ال�صحفيني� ،ستعمل هذه الدرا�سة
قيا���س �أو حتديد ت أ�ثريات بعينها قد تكون إ
مبجموع��ة من االفرتا�ضات ح��ول كيفية ت أ�ثري م�صالح وم��وارد ون�شاطات ال�صحفيني
عل��ى عمليات االنتق��ال ال�سيا�سى .وتنبع هذه املجموعة من االفرتا�ضات من املدخلني
العالم فى عمليات االنتقال والتى �سيتم تناولها
النظريني ودرا�سات احلالة حول دور إ
فى الق�سم التاىل.
العالم فى عمليات االنتقال
 1-2-2-1نظريتان حديثتان حول دور إ
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العالم
خل���ص القليل م��ن الدار�س�ين �إىل ا�ستنتاج��ات عامة فيم��ا يتعلق با�سه��ام إ
وال�صحاف��ة ف��ى عمليات الدمقرطة ف��ى "املوجة احلديث��ة" أالخرية .وق��د اتخذ اثنان
منهما ،وهما راندل وجارون 28موقفني متناق�ضني عك�سا �صيغ ًا معتدلة من مع�سكري
الت أ�ثريات القوية واملحدودة .و�سيكون من املفيد النظر �إىل هذين النموذجني النظريني
باملزي��د م��ن التف�صي��ل؛ حيث �إنهم��ا ميثالن مراج��ع �أولية حول ما ميك��ن لل�صحفيني
والعالم فعله ب�صفة عامة فى عمليات الدمقرطة ،وحتت �أى قيود يعملون فى املراحل
إ
املختلفة للدمقرطة ،و�أى العوامل يبدو �أنها ت ؤ�ثر فى جناح �أو ف�شل عملهم.
العالم على عملية
تبنى امل ؤ�لفة أالوىل� ،أي راندل ( ،)1993تقييمها النظرى لت أ�ثري إ
الدمقرط��ة عل��ى مالحظ��ات م�ستمدة من جت��ارب االنتقال ف��ى دول �أمري��كا الالتينية
ت�ضمن �أي�ضا حاالت من �أوروبا ال�رشقية و�آ�سيا.
و�أفريقيا على وجه اخل�صو�ص� ،إال �أنها ّ
العالم فى التوجه أالخري نحو الدمقرطة مل يقدر حق قدره �إىل
وتزع��م ران��دل �أن "دور إ
ح��د كبري" (�،1993ص )644وهى متي��ز بني ثالث مراحل للدمقرط��ة� ،إال �أنها تو�ضح
�أن احل��دود الفا�صلة بني كل مرحلة و�أخ��رى غري وا�ضحة ،و�أنه لي�س ممكنا على الدوام
حتديد متى تنتهي مرحلة بعينها ومتى تبد�أ التالية.
الع�لام ف��ى أالنظم��ة ال�شمولي��ة �أو ال�سلطوية املت�ش��ددة (مرحل��ة ما قبل
ال يك��ون إ
الدمقرط��ة التى تتوافق تقريبا مع عهد نا�رص ف��ى م�رص) "فى حالة مالئمة ملنا�رصة
الدميقراطية" (� ،1993ص� .)631إال �أن ذلك قد ال مينع بع�ض ال�صحفيني النادرين من
انتق��اد النظام ،حتى و�إن خاطروا بحياتهم .وعندم��ا ترتاجع �رشعية النظام ال�سلطوى
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ومتنح املزيد من احلريات (�أو تكت�سب) ويبد�أ التغيري ال�سيا�سى ،ف إ�ن الو�ضع يتغري �أي�ضا
للعالم .فى مرحلة "اجلذور" هذه  -وه��و امل�صطلح الذى تطلقه راندل على
بالن�سب��ة إ
العالم ما تزال حتت قيود �شديدة من جانب احلكومة،
مرحلة التحرير  -تكون و�سائل إ
العالم
على �سبيل املثال عن طريق قوانني ال�صحافة ال�صارمة وملكية الدولة لو�سائل إ
و�إغالق ال�صحف واملحطات االذاعية� ،أو عن طريق العقوبات والتهديدات االقت�صادية،
بال�ضافة �إىل ذل��ك ،ف إ�ن
وف��ى بع���ض أالحي��ان التهدي��دات والعقوب��ات اجل�سدي��ة .29إ
الع�لام الناقدة تفتقر ع��ادة �إىل امل��وارد االقت�صادية والب�رشية
ال�صحفي�ين وو�سائل إ
العالم
الت��ي قد ت�ساعدها على املناف�س��ة� .إال �أنه بالرغم من هذه العوائق ،ف إ�ن و�سائل إ
والعالمي�ين املعار�ض�ين ميكن �أن ي�ستخدم��وا ،وغالبا ما يفعل��ون ،حريتهم النا�شئة،
إ
م��ن �أجل ت أ��سي�س تقالي��د نقدية ،وم�ساءلة �رشعية النظ��ام املت آ�كلة ،وطرح قيم و�أفكار
بديل��ة .وترى راندل هذه أالن�شطة بو�صفها �أن�شط��ة مهمة من �أجل �إحداث ت أ�ثريات على
يعول عليها يف مراحل الحقة من
"املدى الطويل" (�ص )634قد ت�شكل دعائم مهمة ّ
عملي��ة الدمقرط��ة .ومع ذلك فهى تعرتف ب�� أ�ن هذا النقد أالويل ن��ادرا ما يحفز حتركا
نحو انتخابات حرة ونزيهة.30
العالم فى مرحل��ة "اجل��ذور" نتائج هامة
ع�لاوة عل��ى ذلك ،قد تك��ون لن�شاط��ات إ
عل��ى املدى الق�ص�ير .فحينما تكون هناك دفع��ة قوية نحو الدمقرط��ة� ،سواء بد�أت من
العالم امل�ستقل وعلى وجه
جانب النظام �أو بدافع املطالب ال�شعبية ،تالحظ راندل �أن إ
اخل�صو�ص فى �أمريكا الالتينية قد:
العالم
عب�� أ� إ
"رف��ع الوع��ى بالق�ضاي��ا و�ساعد فى ت أ�ط�ير أالحداث نوع��ا ما .فقد ّ
ونظ��م االحتجاج��ات ال�شعبي��ة .وهو ق��د ي�ضيف من خ�لال تعميق وت�صعي��د التوا�صل
ال�سيا�س��ى على هذا النحو بدرجة كبرية �إىل ال�ضغ��وط الواقعة على ال�سلطات" (،1993
�ص .)636
العالم وال�صحفيني ن��ادرا ما يكونون "املحفز" الفعلى للمزيد من
وبالرغ��م من �أن إ
الدمقرط��ة� ،إال �أنه��م ميك��ن �أن يكونوا "م�ص��درا �إ�ضافيا لل�ضغط" عل��ى النظام من �أجل
املزيد من املرونة ال�سيا�سية وللتحرك نحو انتخابات حرة (�،1993ص .)639
وبعق��د انتخاب��ات تناف�سي��ة فى مرحل��ة االنتقال (الت��ى تتوافق تقريب��ا مع مرحلة
االنتق��ال فى من��وذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموع��ات املعار�ضة) ي�صبح دور
العالم عند راندل حيويا:
إ
العالم عامة النا���س على أالحزاب واملر�شح�ين املختلفني و�أن
"يج��ب �أن ُيطل��ع إ
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العالم �أن تعمل كمراقبني،
ي�ساعدهم على االختيار من بينهم .كما يتعني على و�سائل إ
م��ن خ�لال ك�شف مناذج املمار�س��ات االنتخابي��ة ال�سيئة .وفى الوقت ذات��ه ،يتعني �أن
ي�ساعدوا فى املحافظة على ال�ضغط من �أجل التغيري"�،1993( .ص .)639
وم��ن ثم ،ميكن �أن ت�شجع ال�صحف وال�صحفي��ون م ؤ�يدى أالحزاب ال�سيا�سية اجلديدة
�أو تعبئة النا�س للم�شاركة فى االحتجاجات ال�شعبية .وفى هذه املرحلة ،تكون ح�صيلة
العالم
عملية االنتقال ما تزال غري م ؤ�كدة ،يف حني تكون بع�ض العقبات التى تواجه إ
"خارجية" مثل �ضغوط احلكومة �أو قلة توزيع ال�صحف ب�سبب الفقر وم�شاكل التوزيع
أ
والمية ،وهناك م�شاكل يخلقها ال�صحفيون �أنف�سهم عندما يتم �إ�ساءة ا�ستخدام احلرية
املكت�سب��ة حديث��ا� .إن الت�شهري باخل�ص��وم ال�سيا�سي�ين وكذلك ن��شر الف�ضائح وترويج
ال�شائعات أل�سباب جتارية قد تقلل من قيمة اجلدل حول �أى طريق يتعني �أن ت�سري فيه
العالم فى �إر�ساء الدميقراطية فى مرحلة الت أ��سي�س التالية.
البالد وتقل�ص دور إ
العالم هى ا�ستدام��ة "اخلطاب" الدميقراطى
ف��ى هذه املرحلة أالخ�يرة ،ف إ�ن مهمة إ
وامل�ساع��دة على و�ضع جدول �أعمال لتطور امل��شروع الدميقراطى (� ،1993ص.)642
وم��ن الناحي��ة العملية ،وكما تالحظ راندل فى ح��االت دول البلطيق والهند ،فقد تثبت
العالم االلكرتوين حيث غالبا ما يربز فى
�صعوبة هذه املهمة خا�صة بالن�سبة لو�سائل إ
العالم مبثابة ل�سان حال لها
مرحل��ة الت أ��سي�س ميل بني ال�سلطات �إىل اعتب��ار و�سائل إ
(��� ،1993ص� .)642إن احلما�س��ة للدميقراطية بني العامة ق��د تخفت ،وقد حتل �سيطرة
ال��شراف احلكومى .وقد ي ؤ�دي الف�شل فى امت�لاك ثقافة نقدية و�أخالقية
ال�س��وق حمل إ
مبال.
مهنية �إىل ظهور مقاالت �سطحية وجمهور غري ٍ
الع�لام �أن تقدم �إ�سهامها الكامل ف��ى الدميقراطية ،فهناك
"�إذا م��ا كان لو�سائ��ل إ
العالم� ،إىل جان��ب توزيع ال�سيطرة
حاج��ة ألن تكون هناك دميقراطي��ة داخل و�سائل إ
العالم والو�صول �إليه من قبل املجتمعات املحلية أ
والقليات وغريها�،1993( ".ص
على إ
)644
فالعالم
وب إ�يج��از ،ال ترى راندل حتمية فى الطريق من ال�سلطوية �إىل الدميقراطية .إ
وال�صحفي��ون ميك��ن �أن يلعب��وا دورا �إما داعم��ا �أو مقيدا للدمقرط��ة ،وبالرغم من �أنهم
ن��ادرا ما يكونون حمفزين حا�سمني� ،إال �أن��ه ينظر �إىل �إ�سهاماتهم الثقافية وال�سيا�سية
املتنوعة بو�صفها م�ساهمات حا�سمة يف التحول الدميقراطى.
العالم ف��ى االجتاه العاملى
�أم��ا امل ؤ�لف��ة أالخرى التي ت�صي��غ تعميمات حول دور إ
أالخ�ير نح��و الدميقراطية ،وهى جارون ،فهى �أقل تفا ؤ�ال م��ن راندل فيما يخ�ص قدرة
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ال�سهام فى الدمقرطة .ويقوم حتليل جارون على مالحظة دور ال�صحافة
الع�لام فى إ
إ
اجلزائري��ة فى التجربة الدميقراطي��ة املجه�ضة للبالد والتى ب��اءت بالف�شل فى الفرتة
م��ن � 1988إىل  ،1992وكذلك على جت��ارب دول عربية �أخرى وبع�ض درا�سات احلالة
ال�ضافية من كوريا اجلنوبية و�أملانيا ال�رشقية.
إ
لق��د ق��ادت مالحظ��ات ج��ارون �إىل ط��رح "�أربع��ة ا�ستنتاج��ات م ؤ�قتة" ح��ول دور
ال�صحافة فى عملية االنتقال الدميقراطي (�،1995ص  ،)162فخالل العملية ب أ�كملها،
م��ن احلكم ال�سلط��وى ،و�أثناء التحرير �إىل الدمقرطة الفعلية ،ف�� إ�ن ال�صحافة لي�ست قوة
دافع��ة ،ولكنها فاعل �سلبى وه�ش ي�ساير جمري��ات أالمور .فحتى عندما يت�سبب التوتر
االجتماع��ى فى االنهيار امل ؤ�قت ل�سلطة الدول��ة مثلما حدث عقب مترد عام  1988يف
اجلزائر و�إجبار الدولة على املوافقة على تو�سيع نطاق املجتمع املدنى ،وتو�سيع دائرة
امل�شارك��ة ال�سيا�سية ،ومد "اخلطوط احلم��راء" فيما يخ�ص املو�ضوعات التى تتناولها
ال�صح��ف ،فلي�س��ت ال�صحاف��ة هى الت��ى حتدد �أو تدفع ه��ذه أالحداث .وعل��ى الرغم من
تو�سي��ع �سلط��ة املجتم��ع املدنى ،حتافظ الدولة عل��ى قدرتها على ا�ستغ�لال ال�صحافة
عن طريق الدعم ،و�إيقاف وحماكمة ال�صحفيني .وت�صف جارون هذا الو�ضع أ
بال�سا�س
بن��اء على حالة اجلزائر .فف��ى نظام احلزب الواحد ال�سلط��وى ال�سابق على �أعمال مترد
 ،1988كان��ت ال�صحاف��ة وكي�لا للنخب احلاكمة .وق��د عانى املن�شقون م��ن الت�رسيح
�أو الط��رد (��� ،1995ص .)151حت��ى بع��د االنهي��ار (امل ؤ�ق��ت) ل�سلط��ة الدول��ة فى عام
 1988فق��د ا�ستخدم الرئي�س اجلزائ��رى و�سائل "ترغيب" مثل توفري املقرات لل�صحف،
والتجهي��زات وخدم��ات التوزيع وكذلك روات��ب ال�صحفيني فى ال�صحاف��ة "امل�ستقلة"
حديثا .وت أ�كيدا على ذلك ،فقد تزايد النقد عندما �ضعفت �سلطة الرئا�سة ،و�سقطت العديد
م��ن املحظورات ،وات�سع اخلطاب حول الدميقراطي��ة� .إال �أنه وفقا جلارون ،ف إ�ن مظاهر
حري��ة ال�صحاف��ة كانت دائما تابعة ألحداث �سيا�سية ولي�س��ت حمددة لها �أبدا (،1995
للنقاذ
�ص .)153وعندما انتهى نظام التعددية احلزبية بعد تهديد اجلبهة إ
ال�سالمية إ
باكت�س��اح االنتخابات الت�رشيعي��ة فى دي�سمرب  ،1991مت عقد هدن��ة قلقة بني النظام
ال�سالميني .منحت هذه
الع�سك��رى اجلديد واملجتمع املدنى – خل�شية كال الطرفني من إ
الهدن��ة ال�صحافة بع�ض احلرية فى النقد� ،إال �أن��ه مثلما هو احلال فى العديد من الدول
العربي��ة أالخ��رى ،فقد ظل��ت تلك احلرية غائم��ة� ،أى �أن اخلطوط احلم��راء التى ال يجب
تخطيها مل تكن وا�ضحة .فى هذه املرحلة تكون ال�صحافة غري قادرة على منع الوقف
املتك��رر لل�صحف وغريها م��ن �صور تعدى الدولة على حري��ة ال�صحافة؛ ومن ثم تظل
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فاعال ه�شا (.)154 ،1995
ال ميكن تف�سري �ضعف ال�صحافة وغياب دورها القيادي ب�ضعفها املاىل �أو بانت�شار
أالمية بني العامة ،و�إمنا بعالقات القوة بني الفاعلني .وفى حالة اجلزائر ،تقيد زواجر
احل��زب ال�سلط��وى ل�صح��ف املعار�ض��ة ،والثقاف��ة املنافي��ة للتدفق احل��ر للمعلومات،
و�ضع��ف احللفاء الطبيعي�ين لل�صحافة مثل الربمل��ان �أو املحاكم وقوان�ين ال�صحافة
العالن
الغام�ض��ة م��ع حرية ال�صحفيني .ومم��ا �أ�ضاف �إىل القيود �سيط��رة الدولة على إ
وكذل��ك عل��ى الورق وم��واد الطباعة .و�أخريا ولي���س �آخرا ،و�ضع اجلي���ش بو�صفه تابو.
وتخل�ص جارون �إىل:
"عندم��ا ال تتمك��ن ال�صحاف��ة م��ن ح�ش��د �أى دع��م من جمتم��ع مدنى ن��ام وقوي،
ومعار�ضة ذات م�صداقي��ة ،وبرملان �رشعى وق�ضاء م�ستقل يدافع عنها �ضد انتهاكات
ال�سلطات ،فحينها ت�صبح عر�ضة ألن يكون موقفها �ضعيفا وغري ثابت فى التعامل مع
النخب احلاكمة – التي هى فاعل مبقدوره �أن يقرر م�صريها" (� ،1995ص .)158
وبالرغ��م م��ن �ضعفها ،ميكن �أن تلع��ب ال�صحافة دور املحف��ز لالنتقال – ولكن من
دون عم��د .يح��دث ذلك حينما يكون النظ��ام فى �أزمة �شديدة وتنق��ل ال�صحافة للعامة
– ع��ن طري��ق ال�صدفة – �ضعفه وارتباكه .ففى اجلزائر ،وفقا جلارون �أكدت التغطية
الدقيق��ة خلطاب رئا�سى م�ضلل ك�شف ب�شكل غري حكيم ال�شائعات عن انق�سامات وف�شل
النخب��ة احلاكمة ،مم��ا �أدى فى �آخر أالم��ر �إىل مترد �أكتوب��ر � .1988إن هذه "امل�سايرة
مل�س��ار التاري��خ" غري املق�صودة ،وفق��ا جلارون" ،قد متثل ب�شكل جي��د الدور أال�سا�سى
(لل�صحافة) فى عملية التحول االجتماعى"� ،1995( .ص )159
وبالرغ��م م��ن ت�شكك ج��ارون فيم��ا يخ�ص ال��دور الفع��ال لل�صحافة ف��ى االنتقال
ال�سيا�س��ى ،فه��ى تخل�ص فى النهاية �إىل �أن ال�صحاف��ة يف مرحلة التحرير (فى اجلزائر
تطل��ق عليه��ا مرحل��ة "التعددي��ة االنتقائي��ة") ميك��ن �أن "تعق��د �أى حماول��ة لتعزي��ز
املمار�س��ات ال�سلطوية" (� ،1995ص  .)160فمن خالل مقاالت حول انتهاكات حقوق
الن�س��ان ،ون��شر العرائ�ض والبيانات ي�صب��ح ب إ�مكان ال�صحفي�ين� ،إن مل يكن تو�سيع،
إ
فحماي��ة احلري��ات الت��ى يتمتعون بها جزئيا وجع��ل العودة �إىل احلك��م ال�سلطوى �أكرث
�صعوبة.
و�سواء كان ر�أى راندل حول الت أ�ثريات الطويلة وق�صرية املدى التي تعرقل الدمقرطة
�صحيحا� ،أو كان ال�صواب حليف ر�أى جارون القائل ب أ�ن ال�صحافة تتما�شى عن طريق
ال�شارة،
ال�صدف��ة مع م�س��ار التاريخ ،دعنا نرتك احلكم يف ذلك مفتوح��ا .وكما �سبقت إ
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فع��ادة م��ا ي�ستحيل فى الواق��ع العملى تقرير �أى نتائ��ج تنتج عن �أى �سب��ب .وت�ستبعد
راندل ذلك �ضمنيا على أالقل با�ستخدامها الدائم لتعبريات مثل "قد ت ؤ�دى �إىل" �أو "رمبا
تت�سب��ب فى"� .إن الهدف م��ن تقدمي هذين التعميمني هو ا�ستعرا�ض اخليارات والعقبات
الت��ى يواجهها ال�صحفيون ف��ى عمليات االنتق��ال ال�سيا�سى .وفيم��ا يخ�ص اخليارات،
ف�� إ�ن ران��دل �أكرث تفا ؤ�ال من ج��ارون ،رمبا ألنها تعتمد على �أ�سا���س جتريبي �أو�سع يف
العالم ق��د ي�ساهم �أو ال ي�ساهم فى املزيد من
ا�ستنتاجاته��ا .وف��ى حني ترى راندل �أن إ
الع�لام ي�سري وراء أالحداث دائم��ا .وللمفارقة ف إ�ن �إحدى
الدمقرط��ة ،ترى جارون �أن إ
مالحظات جارون تقلل من قيمة نقطتها الرئي�سية القائلة �إن ال�صحفيني ي�سبحون مع
التي��ار فه��ى تت�ساءل �إذا ما كانت عالقات القوى القائم��ة تف�رس �ضعف ال�صحافة� ،إذن
م��اذا �إذا تغريت تلك العالق��ات ل�صالح ال�صحافة؟ �إن التحليل الت��اىل لدرا�سات احلالة
�سيو�ضح �أن ال�صحافة ميكن فى هذه احلالة �أن تكون فى مقدمة أالحداث.
 2-2-2-1تقييم درا�سات احلالة
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ن�ستعر���ض فيما يلى م��ا تو�صلت �إليه عدد من درا�سات احلال��ة فيما يتعلق ب إ��سهام
الع�لام �أو ال�صحفيني فى عملية الدمقرطة فى مراحلها املختلفة .31و�سنويل اهتمام ًا
إ
خا�ص ًا مبرحلة التحرير .وكما طرحنا فيما تقدم ،فبدال من حماولة التقليل من الت أ�ثري
ال��ذي ميار�س��ه ال�صحفيون� ،سرنكز عل��ى ما يفعل��ه ال�صحفيون وما ميكنه��م فعله فى
املراح��ل املختلف��ة لالنتق��ال ال�سيا�سى به��دف دف��ع الدمقرطة ،وكذل��ك العقبات التى
يواجهونها فى هذه العملية.
الع�لام املحلى �أو أالهلى (فى مقابل
يتب��ع معظ��م الباحثني فكرة راندل القائلة �إن إ
العالم الدوىل) نادرا ما يلعب دورا فى الدفع نحو انفتاح النظام يف مرحلة ال�شمولية
إ
�أو ال�سلطوية ال�صارمة� .إال �أن تاكريامبيود  Takirambuddeيزعم العك�س بالن�سبة
ألفريقيا:
"�سيا�س��ات وممار�س��ات النظ��ام احلاك��م ه��ى املتغريات الت��ى تلعب ال��دور الهام
واحلا�س��م فى حتديد ج��دوى و�رسعة واجت��اه االنتقال نحو م�ستوي��ات �أعلى من حرية
العالم32)44 ،1995( ".
إ
ويتف��ق املراقب��ون عامة بالن�سب��ة ملرحلة التحري��ر ،التى ت�شهد ع��ادة ظهور بع�ض
الع�لام امل�ستقلة� ،أو عل��ى أالقل البديلة ومن��و بع�ض احلري��ات ال�صحفية� ،أن
و�سائ��ل إ
الع�لام يظ��ل يواجه ع��ددا كبريا من امل�صاع��ب والعقبات مث��ل الرقاب��ة املبا�رشة �أو
إ
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غ�ير املبا��شرة ،وعدم الو�ص��ول �إىل امل�صادر الر�سمي��ة ،وقوانني ال�صحاف��ة ال�صارمة
العالمي��ة ،والعج��ز االقت�ص��ادي ،والر�شاوى من
وم�ص��ادرة امل ؤ��س�س��ات واملنتج��ات إ
النخ��ب احلاكم��ة واالعتماد االقت�صادى عليه��ا� .إال �أن املراقب�ين يختلفون حول قدرة
الع�لام وال�صحفيني فى التغلب على هذه العقبات ،ويختلفون كذلك يف حتديد �أ�سباب
إ
تلك املقدرة �أو ذلك العجز.
وي ؤ�ك��د بع���ض امل ؤ�لفني مثل ل.ويليان��ت  )L. Willant )1991وجيه يل J. Lee
 1996اللذين يتن��اوالن التغريات ال�سيا�سية فى �أملانيا ال�رشقية وكوريا اجلنوبية فى
�أواخ��ر الثمانيني��ات و�أوائل الت�سعينيات �إىل حد ما ،مالحظ��ات جارون ب� أش�ن اجلزائر،
فقد اتبع ال�صحفيون فى �شئ من اخلوف تيار أالحداث وذلك بالتحرك  -برتدد – نحو
امل�ساحات اجلديدة من احلرية التى �أ�صبحت متاحة لهم.
" ت�ش�ير النتائج �إىل �أن معظ��م التغريات ال�صحفية كانت موجهة من قبل احلكومة
واحل��زب ال�شيوع��ى يف �أملانيا ال�رشقية .فق��د تفاعلت ال�صحف م��ع املطالب ال�سيا�سية
للحزب ومل تكن �أبدا فى "طليعة" التغيري ال�سيا�سى)Willant 1991، 193( ".
للعالم الكورى ،ال��ذى كان حتت رقابة م�شددة من
وي�ص��ف جي��ه يل �سلوكا مماثال إ
قب��ل احلكوم��ة الع�سكرية قبل التحوالت الدميقراطية ف��ى  .1987وفى أالعوام التالية،
كان املجتم��ع املدنى ب�شكل �أ�سا�سى هو من طالب ب إ�ع�لام �أكرث حرية وا�ستقالال .وفى
منت�ص��ف الت�سعينيات عندما حتول االنتقال ال�سيا�س��ى فى كوريا اجلنوبية �إىل مرحلة
الت أ��سي�س ،الحظ يل �أن العديد من ال�صحفيني مل يغريوا ال�سلوك غري النقدى الذي اتبعوه
ف��ى ظ��ل النظام ال�سلط��وى (� .)145 ،1997إال �أن يل يف�رس جانبا م��ن عدم التغيري هذا
با�ستم��رار �آلي��ات ال�سيط��رة احلكومي��ة والت أ�ثريات اجلدي��دة لقطاع أالعم��ال فى غرف
أالخب��ار .وي�ش�ير يل جزئيا �إىل العقب��ات الثقافية ،فبقاء �أع�ض��اء "احلر�س القدمي" فى
مكات��ب التحرير ق��د �أعلى من � أش�ن التفك�ير والعمل الرتاتبى التقلي��دى ،وكذلك "الفهم
والعالم.
إ
القطاعى" للعالقة بني الرئي�س إ
وي�ستخدم ويليانت تعليال مماثال – ولي�س قوة املجتمع املدنى – لتف�سري ال�سري وراء
أالح��داث للعدي��د من (ولي�س جميع) �صحفي��ي �أملانيا ال�رشقية ف��ى  .1989فقد �أ�صبح
املجتم��ع املدنى بحل��ول �أكتوبر  1989بالفعل فاعال قويا فى �أملانيا ال�رشقية .فعادة
ما ينظر �إىل دعم العامة املتحم�س للتغيري بو�صفه �أ�سهم بدرجة كبرية فى انهيار �سور
برلني فى ال�شهر التاىل.
"رمبا تكون التغيريات ال�سيا�سية قد �أتت ب�رسعة �شديدة ..ويبدو �أن العادات القدمية
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يف اخل�ضوع قد ا�ستمرت ،ومن املحتمل �أنه فى �أواخر  ،1989كانت ال�صحافة املحرتفة
فى �أملانيا ال�رشقية مزيجا من القيم ال�سيا�سية وال�صحفية القدمية واجلديدة،1991( ".
)203
وتع�ضد ا�ستنتاجات كال امل ؤ�لفني ر�أي جارون القائل �إن عالقات القوة تف�رس أ
بال�سا�س
ال�ضايف هو
ق��درة ال�صحاف��ة (�أو عدم قدرته��ا) على �إحداث التغيري .ويب��دو �أن العامل إ
عامل ثقايف� ،أو م�صلحة يف التغيري ي�سندها العزم.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف إ�ن الت�صور آ
الخر جلارون ب أ�ن ال�صحافة تتبع دائما التيار ال�سيا�سى
مل يت أ�ك��د فى كافة احلاالت .فقد وجد باحثون �آخرون ،اتفاقا مع راندل ،دالئل على �أن
ال�صحفي�ين ف��ى مرحلة التحرير ميكنهم الدفع بفاعلية نح��و املزيد من الدمقرطة على
العالم
خمتل��ف امل�ستويات .فعلى �سبيل املثال ،كتب ف .كا�سوما  F. Kasomaعن إ
أالفريقي قائال:
ال�سهام فى التغيري ال�سيا�سى بطريقتني:
للعالم امل�ستقل فى �أفريقيا �رشف إ
"كان إ
�أوال ،فق��د �أدارت ال�صحاف��ة امل�ستقل��ة ظهرها أ
لل�سط��ورة التى �سادت الق��ارة فى وقت
م��ن أالوق��ات ب أ�ن الر ؤ��ساء أالفارقة الديكتاتوريني كان��وا ال يقهرون ،ومن ثم ال ميكن
ال�سه��ام الثانى املهم فيتمثل فى حقيقة �أن البع���ض القليل من القراء
انتقاده��م� ..أما إ
الذين كانوا �أ�شد الداعمني لل�صحف امل�ستقلة كانوا هم �أنف�سهم طاحمني �سيا�سيا للنظام
اجلدي��د ،وق��د ا�ستخدموا ال�صحف ف��ى الرتويج ألفكارهم لالن�شق��اق والدعوة �إىل نظام
�سيا�سى جديد33)543 ،542 ،1995( ".
العالم ،بعد تردد ،االنتق��ال ال�سيا�سي ب�شكل �رصيح� ،إذ تالحظ ل.
ويف رو�سي��ا دفع إ
جن�سني � L. Jensenأن ال�صحفيني:
"ب��دءوا ال�س�ير بجذر على طري��ق اجلال�سنو�ست ،خ�شية العق��اب ب�سبب اخلروج عن
احل��دود املقبول��ة� .إال �أنه بعد �أن �شقت عملي��ة اجلال�سنو�ست طريقها ف��ى �أوائل 1987
"�سارعت ال�صحف واجلرائد فى ا�ستباق جوربات�شوف" من خالل �إثارة الق�ضايا حمل
اجلدل .حتى التليفزيون "كان خارج نطاق �سيطرة الدولة مبنت�صف  "... 1989وبالرغم
العالم فى �أوائ��ل  ،1991مل يخطب ال�صحفيون ود احلكوم��ة� ،إمنا حتدوها.
م��ن قم��ع إ
"فقد رف�ض مذيعو التليفزيون قراءة التقارير املتحيزة وتلك التى خ�ضعت للرقابة".
()1993 ،103 – 101
العالم ب�شكل
حت��ى بع��د االنقالب الذى ق��اده اجلي�ش ف��ى �أغ�سط�س  ،1991حاف��ظ إ
ع��ام عل��ى نهجه النقدي .وبالرغم من بع�ض القيود املفرو�ضة ب�شكل ناعم ،فقد متكنت
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بع�ض الربامج التليفزيونية من بث التقارير حول املعار�ضة ال�شعبية لالنقالب وحولت
الذاعية املوجات الهوائية لتجنب التزاحم على املوجات ،وا�ستخدمت
بع�ض املحطات إ
وكاالت أالنب��اء ماكين��ات الفاك���س ووزعت الن��شرات ووزعت ال�صح��ف مل�صقات فى
جمي��ع �أنح��اء مو�سكو مبا يف ذلك ر�سال��ة من جوربات�شوف ومعلوم��ات حول مقاومة
االنقالب (جن�سني.)109 ،1993 ،
للعالم باحل��دود غري الوا�ضح��ة للجال�سنو�ست ،مع
وتف��سر جن�سني ال��دور ال�سابق إ
وج��ود جمهور كان م ؤ�يدا ب�شكل ع��ام للتغيري وتكنولوجيا متقدمة متوفرة جزئيا مثل
العالم على
الذاعة ( .)104 ،1993وفى تقييمها لت أ�ثري إ
ماكينات الفاك�س وجتهيزات إ
الدمقرطة ،تكتب جن�سني:
" فى حني �أنه ي�صعب ا�ستنتاج �أن حماولة [قادة االنقالب] اال�ستحواذ على ال�سلطة
العالم ،ال ميكن �إن��كار �أن املعار�ضة
ق��د ف�شل��ت؛ ألنهم مل يتمكن��وا من �ضمان الت��زام إ
العالم قد لعبت دورا هام��ا فى امل�ساعدة فى هزمية
الن�شيط��ة من قبل بع���ض و�سائل إ
االنقالب)1993 ،110( ".
العالم الرو�س��ى مع مالحظ��ات بريمان حول
وتت��وازى مالحظ��ات جن�سني ح��ول إ
العالم فى تايوان:
إ
"لع��ل الطريق��ة الرئي�سي��ة الختب��ار احل��دود وزحزحته��ا كان��ت م��ن خ�لال ك�رس
املحظ��ورات .وق��د كان م��ن بني املحظ��ورات الك�برى الت�شكيك فى �رشعي��ة احلكومة،
وال�سيا�سة الر�سمية يف معاداة ال�شيوعية ورف�ض جمرد مناق�شة فكرة ا�ستقالل تايوان،
وكذلك �أي نقا�ش �سلبي حول عائلة ت�شياجن")Berman, 1992, 151( .
لق��د ُخرقت هذه املحظورات وغريها ،كما �سبب��ت التقارير حول ال�سيا�سات الر�سمية
غ�ير ال�شعبية وال�رسية و�شبه القانونية �ضغوطا �إ�ضافية على احلكومة .ويقول بريمان
العالم فى تايوان:
حول الت أ�ثريات املحتملة لك�رس املحظورات فى إ
"بالفعل ذهب العديد من املعلقني فى تايوان وفى اخلارج بعيدا يف �إرجاع جانب
كبري من انت�صار التايوانى يل توجن هوي على رئي�س الوزراء املحافظ يو كوا هوا ،وهو
م��ن ال�سكان أال�صليني ،يف خالفة �شياجن �شينج كو كرئي�س للـ  KMTبعد وفاته .وقد
اعترب و�صول ىل �إىل املن�صب انت�صارا لال�صالحBerman, 1992, 149)34 (".
وي��روى ب� .إجن مرا�س��ل أال�سو�شيتدبر���س ق�ص��ة مماثلة من تايالن��د؛ حيث جتاهلت
�إحدى ال�صحف؛ فى مايو � ،1992أمر النظام الع�سكرى بحظر ن�رش �أية �صور للمظاهرات
املناوئة للحكومة:
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"ذل��ك ال�صب��اح ،ت�صدرت التغطية التف�صيلية ل�صحيف��ة أالمة �صورة على ال�صفحة
الرئي�سي��ة لرج��ل ال�رشطة وهو يره��ب جتمعا من املتظاهرين .وق��د مت توزيع ن�سخ من
ال�صورة املن�شورة فى اجلريدة فى �أنحاء املدينة ،مما جذب املزيد من النا�س الغا�ضبني
�إىل م�س�يرات ال�ش��وارع ال�ضخمة .وقد �أجربت االحتجاجات ق��ادة القوات امل�سلحة على
التنحى .وبعدها مت عقد انتخابات حرة)Eng, 1997, 20( ".
العالم
وينظر العديد من املنظرين واملمار�سني ب�شكل عام –اتفاقا مع راندل -دور إ
ف��ى مرحلة االنتق��ال �إىل الدميقراطية كمحفز وعامل ت�رسي��ع حمتمل لعملية االنتقال.
ويق��ول ك��ي بري�رس ،الذي �أ�صبح الحق��ا رئي�س قناة اي��ه� .آر .دى التليفزيونية أالملانية
( )1990ح��ول التليفزيون الغربى كعامل فى الثورات التى حدثت فى �أوروبا ال�رشقية:
"�إنن��ا مل نطل��ق الثورة ومل ن�صنعها ،لكننا �أ�رسعنا بوتريته��ا عندما بد�أت،1990( ".
35)36
العالم
يف م�رص مل يحدث �أى انتقال �إىل �أو تر�سيخ للدميقراطية .لكن النظر �إىل دور إ
فى كلتا املرحلتني فى مناطق �أخرى مفيد حيث �أن بع�ض امل�شكالت قد حتدث فى وقت
بال�ضافة �إىل ذلك ،يبدو �أن ق��درة ال�صحفيني على تر�سيخ
مبك��ر مث��ل مرحلة التحرير .إ
التغ�يرات ال�سيا�سية ف��ى جانب منها ح�صيلة مل��ا مت حتقيقه م�سبق��ا .وبعبارة �أخرى،
كلم��ا تعلم ال�صحفيون ومار�سوا �سلوكيات تثبيت الدميقراطية فى مراحل �سابقة ،كلما
متكن��وا م��ن القيام بذل��ك فى مرحل��ة الرت�سيخ .وت�صب��ح وظيفتهم ال�سيا�سي��ة فى هذه
العالم ف��ى الدميقراطيات الغربي��ة كمراقبني ومزودين
املرحل��ة مماثل��ة ملا يقوم به إ
أ
للخبار و�صناع ر�أي ومقدمي حتليل لعامل معقد.
ويذكر الباحثون �أن ال�صحفيني �سيواجهون �صعوبات كبرية فى القيام مبهامهم فى
الرت�سيخ الدميقراطي فى ثالث حاالت:
�إبقاء احلكومة على العادات ال�سلطوية.
وحني تكون الثقافة ال�سيا�سية العامة للبالد بعيدة عن الدميقراطية.
�إحالل قوى ال�سوق حمل �سيطرة احلكومة.
ويذكر جروك  Grocفى حالة تركيا ،وجن�سني فى النموذج الرو�سى �أن احلكومات
ع��ادة ما تبق��ى على املمار�سات ال�سلطوية حتى بعد عق��د انتخابات حرة .فهم يثقلون
كاه��ل بع���ض ال�صح��ف بال�رضائب ويقدم��ون �أو يخف�ض��ون الدعم ع�شوائي��ا (Groc,
 ،)1998, 206ويحاب��ون بع���ض ال�صحفي�ين مبعلوم��ات ،بينم��ا ال يف�صح��ون ع��ن
العالمية التى ال تزال
املعلوم��ات آلخرين ،ويقومون بتعيينات ع�شوائية فى الو�سائل إ
متلكها الدولة.
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و�إذا مل يك��ن للبل��د �إجماال ثقافة �سيا�سية دميقراطية ،ف�سيك��ون من ال�صعب بالن�سبة
لل�صحفي�ين ت أ�م�ين حرية ال�صحافة؛ ومن ثم القيام مبهامه��م الدميقراطية؛ ألن غياب
الثقاف��ة ال�سيا�سي��ة الدميقراطية يح��رم ال�صحفيني من دعم املجتم��ع املدنى وي�ضفى
الجراءات احلكومية ال�سلطوية .وبالن�سبة ألفريقيا يذكر تاكريامبود:
ال�رشعية على إ
العالم فى تل��ك الدول حي��ث ت�شتمل بالفعل
"�سيك��ون م��ن ال�سه��ل �ضمان حري��ة إ
املب��ادئ املدنية على قيم دميقراطية �أ�سا�سية مث��ل )1( :الت�سامح ال�سيا�سى )2( ،تقدير
احلري��ة )3( ،ت أ�ييد املعار�ضة )4( ،احلق فى الو�صول �إىل م�صادر بديلة للمعلومات ()5
والوعى باحلقوق)45 ،1995( ".
العالم فى مرحلته الت أ��سي�سية و�أحيانا فى بداية مرحلة
وتربز �صعوبة خا�صة �أمام إ
التحري��ر .وتتمث��ل هذه امل�شكل��ة فى ا�ستدامة ال��روح املهنية �أو حت�سينه��ا فى مواجهة
ق��وى ال�سوق النامية حديثا .ويذك��ر ال�صحفيون فى كوريا اجلنوبية الذين �أجرى معهم
الدارة فيم��ا يتعلق باالعتبارات
يل مقاب�لات �أن��ه مع الدميقراطية "ظه��ر �أي�ضا ت أ�ثري إ
التجارية كقيد بنيوى جديد على حرية ال�صحافة" ( .)145 ،1997فقد كانت احلكومات
ال�سلطوي��ة فى ال�سابق هى الت��ي حتاول حتديد املحتوى� ،أ�صبح��ت ال�رشكات القاب�ضة
واملعلن��ون يقومون بذل��ك� .إال �أن حالة تركيا تو�ضح �أن ال�صحاف��ة ب إ�مكانها �أي�ضا �أن
الرادة للقيام بذلك .ففى
تتغل��ب عل��ى هذه العقبات وغريها� ،رشيط��ة �أن تكون لديه��ا إ
تركيا ،بعد نهاية النظام الع�سكرى فى منت�صف الثمانينيات �أدت املناف�سة االقت�صادية
ال�شديدة بني ال�صحف – عقب "مرحلة التابلويد" – �إىل منو ثقافة جديدة حول مالءمة
أالخبار ودقتها و�إمكانية االعتماد عليها.
أ
"لول م��رة ا�شرتك��ت ال�صحافة فى اجلدل العام ،الذى مل يعد قا�رصا على أالقطاب
ال�سيا�سية .وقد �شكلت احلياة اليومية للمجتمع �أ�سا�س أالخبار ،فانطلقت ال�صحافة فى
طريقها لتعك�س �إىل �أق�صى حد ممكن من ال�صدق الظروف املعي�شية يف خمتلف جوانب
املجتم��ع ،والتى حاول��ت ك�شفها – �ضمن طرق �أخرى – عن طري��ق امل�سوح البحثية ..
وق��د �أ�صبح��ت ال�صحف الك�برى �أكرث ان�شغاال بج��ودة �أخبارها ،وذلك م��ن �أجل نف�سها
كمف�رس م�ستقل للر�أى العام ولكي متيز نف�سها عن ال�صحف ال�صفراء املعتادةGroc( ".
)207 -208، 1998
واعتم��ادا عل��ى نتائج تعميمات راندل وج��ارون وكذلك درا�سات احلال��ة ،ب إ�مكاننا
آ
العالم وال�صحفيني فى
الن اق�تراح دلي��ل �أويل متهيدى يلخ�ص الر ؤ�ى النظرية ل��دور إ
عمليات االنتقال ال�سيا�سى.
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العالم ممكن��ة فى كافة املراحل .وقد حتدث هذه الت أ�ثريات عن عمد �أو
�إن ت أ�ث�يرات إ
العالم ،وقد تكون ت أ�ثريات
عن غري عمد ،وقد تكون ناجتة عن حمتوى �أو طبيعة و�سيلة إ
العالم فى عمليات االنتقال
قوية �أو �ضعيفة� ،إال �أنه ،ي�ستحيل عمليا تقدير ماهية ت أ�ثري إ
ال�سيا�سى؛ حيث �إن الواقع عادة ما يكون �شديد التعقيد .وبدال عن التكهن باجتاه وقوة
العالم وال�صحفيني فى االنتقال
الت أ�ث�يرات ،فرمبا تتعاظم الفائدة �إذا ركزنا على دور إ
�أى تل��ك امل�صالح ،واملوارد والعقب��ات والن�شاطات التى يفرت�ض �أن يكون لها ت أ�ثريات
بعينها.
ال�سهام فى التغيري
ع��ادة م��ا يفتقر ال�صحفيون فى أالنظم��ة ال�شمولية �إىل و�سائ��ل إ
ال�سيا�س��ى؛ حيث �إنه��م وكالء لل�سيا�س��ات احلكومية .وقد يواج��ه ال�صحفيون الناقدون
عقوب��ات �شدي��دة ،وق��د ال يتمكنون من توجيه النق��د لفرتة طويل��ة� ،إال �أن ذلك ال يعني
بالذعان الكلى فى جميع أالحوال.
�إدانتهم إ
العالم الدوىل فى ن�رش القيم الغربية ويواجه اجلهود الدعائية للنظام فى
وقد ي�سهم إ
كافة مراحل التغيري ال�سيا�سى.
وعادة ما يكون ال�صحفيون فى مرحلة التحرير مقيدين من قبل احلكومة فى العديد
من اجلوانب .ومن ثم ،فقد يختارون "جماراة التيار" �أو– بالرغم من القيود – "تو�سيع
احلدود".
و ت ؤ�ث��ر عالقات القوة بني ال�صحافة واجلمهور والنخ��ب احلاكمة واملجتمع املدنى
ال�سهام فى املزيد من الدمقرطة فى مرحلة التحرير .وبقدر
عل��ى ق��درة ال�صحافة على إ
العالم ،تزداد أالدوات الرافعة املحتملة� .إال �أنه حتى �إذا كان هناك
الدعم الذى يتلقاه إ
ت أ�يي��د �شعبى وا�سع للدمقرطة ،فقد ال يخت��ار ال�صحفيون دفع هذه العملية .فاجتاهات
وم�صالح ال�صحفيني (�أى ثقافتهم) جتاه الدميقراطية ت ؤ�ثر على ذلك االختيار.
العالم مرحلة التحرير للتدرب عل��ى �سلوكيات دميقراطية وم�سئولة.
وق��د ي�ستخدم إ
العالم فى
ويع��د عدم حتمل امل�سئولية وا�ستمرار الع��ادات ال�سلطوية مناق�ضا إل�سهام إ
الدمقرطة على املديني الطويل والق�صري.
العالم يف مرحلة االنتقال بتعبئ��ة العامة وتن�سيق دعم الدمقرطة ،ومن
وق��د يقوم إ
ثم فر�ض �ضغوط على ال�سلطات وت�رسيع وحفز التغيريات.
العالم حتديات جديدة فى مرحلة الت أ��سي�س من قبيل� :ضعف الدعم
وغالبا ما يواجه إ
ال�شعب��ى ،وتزايد جهود احلكومة والقطاع اخلا�ص للحد من حرية ال�صحافة .ومع ذلك،
�إذا م��ا ط��ور ال�صحفيون دميقراطي��ة داخلية ولبوا احتياجات اجلمه��ور وحافظوا على
ال�سهام يف ت أ��سي�س الدميقراطية.
معايري ال�صحافة العاملية ،فقد ي�صبح ب إ�مكانهم إ
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العالم ودرا�سات احلاالت
 :3-2-1دمج نظريات إ
ومنوذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة
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ميك��ن آ
العالم ال�سالف ذكرها ونتائج درا�سات
الن ب�سهولة املزاوجة بني نظري��ات إ
احلال��ة ومنوذج املجموع��ات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ض��ة .ففى حني يقدم
ه��ذا النموذج �إط��ارا حتليليا لتقييم كيفية �إ�سهام جمموعة مهنية معينة فى الدمقرطة،
العالم ودرا�سات احلالة نقاطا مرجعية للم�صالح واملوارد وامل�صاعب
تق��دم نظريات إ
والن�شاطات املحتملة لل�صحفيني.
وكم��ا الحظن��ا فى الق�س��م ال�سابق ،فق��د يكون ال�صحفي��ون مهتم�ين بتو�سيع حرية
ال�صحافة ،وحت�سني املعاي�ير ال�صحفية ومراقبة ال�سلطات التنفيذية ،وحماربة الف�ساد
الن�سان ون�رش اخلطاب الدميقراطى واالن�ضمام �إىل حركات املجتمع
وانتهاكات حقوق إ
املدن��ى وتعزيزه��ا� ،أو ق��د يف�ضلون احلفاظ عل��ى الو�ض��ع الراهن ،ودف��ع �أيديولوجيا
االئتالف احلاكم القائم ،ودعم م�صاحلهم االقت�صادية اخلا�صة على ح�ساب ا�ستقاللهم
ع��ن احلكوم��ة �أو عن قوى ال�سوق .وقد ت أ�تي مواردهم م��ن التوزيع الوا�سع لل�صحف� ،أو
م��ن خالل متا�سك اجتماعى قوى واحتاد �صحفيني فعال� ،إىل م�ساندة فاعلني م ؤ�ثرين
م��ن خ��ارج الو�س��ط ال�صحفي .ومن ب�ين العقب��ات التى ق��د تواجه دع��اة الدميقراطية
م��ن ال�صحفيني قوانني ال�صحاف��ة ال�صارمة ،أ
والمي��ة ،وانت�شار الفق��ر ،وملكية الدولة
ل��دور الن�رش ،وقلة امل��وارد االقت�صادي��ة امل�ستقلة ،و�صعوبة الو�ص��ول �إىل املعلومات،
والج��راءات املت�ش��ددة م��ن قبل التحال��ف احلاكم �ض��د ال�صحفي�ين املعار�ضني .وقد
إ
ت�تراوح �أن�شطتهم من كتابة املقاالت� ،إىل تن�سيق �أن�شطتهم مع فاعلني �آخرين ،وكتابة
ال�رضاب واملظاهرات االحتجاجية.
العرائ�ض �إىل احلكومة �أو الربملان� ،إىل إ
وبال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ووفق��ا لنم��وذج املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملجموع��ات
إ
املعار�ض��ة� ،سيتعني فح���ص البيئة ال�سيا�سي��ة واالجتماعية واالقت�صادي��ة والثقافية
لل�صحفي�ين .وم��ن �أجل حتلي��ل هذه النق��اط أ
وال�سئل��ة املختلفة ،مت ا�ستخ��دام مناهج
خمتلفة للبحث.
عندم��ا ح��ضرت �إىل م�رص فى يناي��ر  1998من �أج��ل كتابة ه��ذه أالطروحة ،كنت
�أخط��ط لعمل حتليل �شامل ملحتوى ال�صحف واملج�لات امل�رصية بغر�ض فهم اجلانب
املكت��وب م��ن ن�شاطات ال�صحفيني ب�شكل �أكرث تعمقا .و�إذا كان يوجد بالكاد القليل من
تل��ك التحليالت ملحتوى ال�صحف امل�رصية باللغة العربي��ة (انظر �أدناه) ،ف إ�نه يكاد ال

61
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

بالجنليزية �أو الفرن�سية �أو أالملانية� .إال �أن تلك الفكرة التى بدت جيدة،
يوجد �أي منها إ
حينه��ا ثبت بعد ذلك �أنها فكرة خادعة .فال�صحف امل�رصية بكل فئاتها� -شبه ر�سمية
�أو حزبية �أو خا�صة – ال حتتوى عادة على �أعداد هائلة من املقاالت فح�سب – والعديد
منها مكررة فعال– بل تختلف ال�صحف عن بع�ضها البع�ض حتى داخل نف�س الفئة .فعلى
�سبي��ل املثال ،تخلط جريدة "ال�شعب" املعار�ضة والت��ى ت�صدر كل �أ�سبوعني بني الدين
ال�سالمى والهجمات املحمومة �ضد امل�صالح أالجنبية املزعومة فى م�رص ،وبخا�صة
إ
أالمريكي��ة و"اليهودي��ة" .وباملقابل ت�ستخدم جريدة الوف��د اليومية املعار�ضة خطابا
والخفاق��ات االقت�صادية
ديني��ا وتهكميا �أقل ،وترك��ز على �أوجه نق���ص الدميقراطية إ
للنظ��ام احلاكم .وتوجد اختالف��ات مماثلة بني �صفوف ال�صحاف��ة �شبه الر�سمية حيث
ت�ص��ل �إىل الطاع��ة العمي��اء للنظام من قبل بع���ض املحررين –على �سبي��ل املثال فى
"اجلمهورية"– �إىل حد تغطية رحالت رئا�سية مل تتم بعد (ومل حتدث بعد ذلك) ،بينما
يكت��ب �آخرون ،مثلما هو احل��ال مع جملة "روز اليو�س��ف" أال�سبوعية ،حول خمططات
اغتيال مفرت�ضة من قبل متطرفني �إ�سالميني �ضد رجال �أعمال �أقباط – وهو مو�ضوع
الطالق بالن�سب��ة للنظام .و بالفعل ميكن اكت�ش��اف اختالفات مذهلة
غ�ير مري��ح على إ
ف��ى التوج��ه ال�سيا�س��ى داخل ال�صحيف��ة الواحدة .فعل��ى �سبيل املثال ،ع��ادة ما ينتقد
الكاريكاتري أال�سبوعى ل�صحيفة "�أخبار اليوم" �شبه الر�سمية ف�ساد و نقائ�ص االئتالف
احلاك��م ،ف��ى ح�ين ت ؤ�يد ال�ص��ورة أ
والعم��دة يف ال�صفح��ة أالوىل النظ��ام احلاكم ذاته
ب�ش��كل حما�سى .هذه املالحظ��ات ال ت�شمل ال�صحافة اخلا�صة وم��ن �ضمنها ال�صحيفة
املحرتمة والرثي��ة باملعلومات "العامل اليوم" ،وكذلك ال�صحف ال�صفراء مثل "حوادث
املدينة" .ويف ال�صحافة ال�صفراء هنا ال يجد القارئ الكثري من اجلن�س واجلرمية فقط،
بل وتف�سريات لدور اجلان فى امل�شاكل الزوجية وال�صحية وغريها .وباخت�صار ،يتطلب
التحليل ال�شامل ملحتوى ال�صحف ا�ستطالع كم هائل من املواد – ومما �سيزيد �صعوبة
ا�ستك�شاف تلك املواد هو �أن معظمها باللغة العربية.
�إن معرفت��ى باللغ��ة العربي��ة �سليم��ة بدرج��ة تكفى لق��راءة معظم �أج��زاء ال�صحافة
بالجنليزية �أو الفرن�سية �أو
امل�رصي��ة بقدر واف ،ولكن لي�س بنف�س �رسعتى فى القراءة إ
أالملاني��ة .فوفق��ا ملو�ضوع املقالة وكذلك م�ستواها اللغوى ،ق��د �أقر�أ ب�رسعة مثلما هو
احل��ال مع اللغات الغربية املذك��ورة ،وقد يتطلب أالمر مني عددا م��ن ال�ساعات .ولهذا
ال�سب��ب �أي�ض��ا ،قررت �أال �أقوم بعمل حتليل �شامل للم�ضم��ون؛ حيث �إنها �ست�صبح رحلة
غري معلومة أالمد .ثم �إن مو�ضوع بحثي مل ي�ستلزم بال�رضورة حتليال �شامال مل�ضمون
املقاالت ال�صحفية.
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وكم��ا �أو�ضحت فى الق�سم ال�سابق ،ف إ�ن م��ا ي�شغلنى هو البنية االجتماعية وم�صالح
وم��وارد ال�صحفي�ين والعقبات التى تعرت�ضه��م ون�شاطاتهم وكذلك بيئته��م ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية� .إن نقطة االنطالق الوا�ضحة لتناول
هذه أال�سئلة كانت مراجعة أالدبيات التي تت�صل بهذه املو�ضوعات .فبالن�سبة أ
للجزاء
الت��ى تتناول بيئة ال�صحفيني فى �أطروحتى ،فقد اعتمدت ب�شكل �أ�سا�سى على الكتابات
الجنليزية أ
والملانية ،بالرغم من �أننى �ضمنت من حني آلخر كتابات فرن�سية وعربية
إ
كلم��ا �صادفن��ى �أى منه��ا .ورمبا كنت اكت�سب��ت ر ؤ�ى �إ�ضافية ب إ�دم��اج كتابات عربية
وفرن�سي��ة ب�شكل �أكرث انتظاما فى هذه أالق�سام� ،إال �أن اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعي��ة والثقافي��ة والتاريخية مل�رص متث��ل ج�سما معتربا وكثيف��ا من أالعمال
البحثية فى �أملانيا والعامل أالجنلو �ساك�سوين .ومن ثم ،فقد قنعت بهذه املادة.
أالمر يختلف فيما يتعلق أ
بالدبيات التى تناق�ش ال�صحفيني وال�صحافة .فهناك عدد
العمال باللغة الجنليزية ت�سلط ال�ضوء على جوانب تاريخ ال�صحافة امل�رصية36.
م��ن أ
إ
�إال �أنه عندما يت�صل أالمر بالبنية االجتماعية وم�صالح وموارد ال�صحفيني ون�شاطاتهم
ف��ى ف�ترة الت�سعيني��ات ،ف إ�ن امل�ص��ادر الثانوية فى اللغ��ات الغربية و�أي�ض��ا فى اللغة
العربي��ة تعد حمدودة بدرجة كب�يرة .وبالن�سبة لهذه أالق�سام مل �أق��م بعمل م�سح دقيق
أ
للدبيات العربية فح�سب ،و�إمنا �أ�ضفت عددا من أالدوات البحثية أالخرى.
وكان��ت �إحدى أالدوات الت��ى ا�ستخدمتها طوال عامني من البحث ف��ى القاهرة بدءاً
من يناير  ،1998هى املقابالت الر�سمية وغري الر�سمية مع ال�صحفيني ون�شطاء حقوق
الن�سان وخرباء وم�سئويل الدولة حول ال�صحافة امل�رصية .وقد �أجريت تلك املقابالت
إ
فى �أوقات خمتلفة ومبحاور خمتلفة وبوترية خمتلفة �أي�ضا .وقد بد�أت فى ربيع 1998
مقابلة باحثى وخرباء ال�صحافة مثل �أمانى قنديل (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجي��ة �سابقا) و�ألفت �أغا (مرك��ز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية)
�أو عواط��ف عبد الرحمن (جامعة القاهرة) .وفى خريف ذلك العام اجتهت للرتكيز على
الن�سان من منظم��ات املجتمع املدنى مثل مرك��ز امل�ساعدة القانونية
ن�شط��اء حقوق إ
الن�سان
الن�سان وجماعة تنمي��ة الدميقراطية ومركز القاهرة لدرا�سات حقوق إ
حلقوق إ
الن�سان ،عقد فى
ومرك��ز اب��ن خلدون .وقد �أفدت من م ؤ�متر للمنظمة امل�رصي��ة حلقوق إ
نوفم�بر 1998ح��ول و�ض��ع ال�صحافة امل�رصية ف��ى مقابلة املزيد م��ن ن�شطاء حقوق
الن�س��ان وال�صحفي�ين و�أي�ضا ف��ى جمع معلوم��ات و�آراء من خ�لال �أوراق البحث غري
إ
املطبوع��ة الت��ى قدمت ف��ى امل ؤ�متر .وف��ى غ�ضون ذل��ك ،التقيت مب�سئول�ين حكوميني
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يرتب��ط عمله��م بال�صحافة امل�رصي��ة مثل ح�سام ف��رج من املجل�س أالعل��ى لل�صحافة
ولطفى عبد القادر الذى كان م�سئوال عن الرقابة على املطبوعات أالجنبية الواردة �إىل
م��صر .وفى الفرتة بني ربيع و�صيف  1999كثفت املقاب�لات الر�سمية وغري الر�سمية
مع ال�صحفيني.
وكان��ت املقاب�لات جترى بثالث ط��رق خمتلفة .ف��ى البداية كن��ت �أدون ما ي�رصح
ب��ه املتحدثون خ�لال املقابالت .بعدها ،فى خريف  ،1998ب��د�أت فى ا�ستخدام جهاز
ت�سجي��ل� .إال �أن كال من القل��م وجهاز الت�سجيل قد حاال دون �إ�ضفاء �صفة عدم الر�سمية
املطلوب��ة دائم��ا �إذا ما �أردن��ا �أن يتحدث النا�س ب�رصاحة �أكرب .وف��ى اخلتام ،فى ربيع
 ،1999اعتمدت ب�ش��كل �أ�سا�سى على ذاكرتى وقمت بتلخي�ص املقابالت حاملا �سنحت
ىل الفر�صة و�أ�سعفتنى الذاكرة.
وقد يتطابق حمتوى أال�سئلة املطروحة فى العديد من املقابالت وقد يختلف �أحيانا.
وم��ع تطور معرفت��ى بال�صحفيني امل�رصيني خ�لال فرتة وج��ودى بالقاهرة ،تطورت
�أ�سئلت��ى �أي�ضا .وبعبارة �أخرى ،مل تكن املقاب�لات معيارية ويجب اعتبارها �أداة بحث
غري ر�سمية.
وال�ستكم��ال املقابالت غري الر�سمية ،ق��ررت �أن �أ�ضيف م�سحا يقوم على اال�ستبيان.
وق��د �سنح��ت الفر�ص��ة لذلك خ�لال انتخابات جمل���س ورئي���س نقاب��ة ال�صحفيني فى
يوني��و .1999وبالرغم من �أنى قررت فى البداية توزيع خم�سمائة ا�ستمارة وبعد جهد
ي��وم �صيفى فى مقر النقابة املزدحم ،عددت نف�سى من املحظوظني حني جمعت 190
ا�ستم��ارة م�ستوفاة .وقد كان اله��دف أال�سا�سى من امل�سح هو تقييم املواقف ال�سيا�سية
الجابة على أال�سئلة املتعلقة
لل�صحفي�ين� ،إال �أنه��ا �أفادت �آخر أالمر ب�شكل �أ�سا�سى فى إ
بالبنية االجتماعية لل�صحفيني37.
ومما مثل مفاج أ�ة بالن�سبة ىل هو ح�صوىل على معلومات �إ�ضافية هامة من وثائق
تلقيتها من نقابة ال�صحفيني .كان من بينها ،التقارير املالية ال�سنوية الثالثة للنقابة
م��ن � 1995إىل  1997وكذل��ك ن�سخ من حما�رض اجتماع��ات جمل�س النقابة يف الفرتة
من � 1991إىل  ،1997وقد �أفادتني باملزيد حول االعتماد االقت�صادى للنقابة وكذلك
حول عمل وم�صالح جمل�س النقابة.
�أخ�يرا ولي�س �آخرا ،تابع��ت ال�صحافة امل�رصية ،ولكن بكثاف��ة متنوعة .فبينما كنت
ف��ى بع�ض أالوق��ات �أقر�أ �صحف املعار�ض��ة بانتظام ،وكذلك ال�صحاف��ة �شبه الر�سمية
واخلا�صة لعدة �أ�سابيع ،كنت يف �أحايني �أخرى �أركز متابعتى على ا�ستعرا�ض ال�صحافة
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بالجنليزية .وقد �أفدت من متابعة أالجزاء املرتجمة
امل�رصي��ة فى ال�صحف ال�ص��ادرة إ
الجنليزي��ة م��ن ال�صحافة امل�رصي��ة من خالل دوري��ات �أراب بر�س ريفيو Arab
�إىل إ
 Press Reviewوامليدل اي�ست نيوز .Middle East News
الحباط ال�شديد من
م��ن امل ؤ�كد �أن �أى �شخ�ص ق��ام بعمل بحثى فى م�رص قد �أ�صابه إ
تدف��ق املعلومات ،ال��ذى يبدو �أحيانا وك أ�نه يتال�ش��ى ،ويف �أحايني �أخرى رمبا ين�ضب
مثل ربيع �صحراوي – لربهة �أو أ
للبد .ويحدث هذا على وجه اخل�صو�ص عندما يحاول
امل��رء احل�صول على معلوم��ات من م ؤ��س�سات الدولة .وحتى ف��ى اجلامعات والنقابات
أ
والحزاب ال�سيا�سية وال�صحف هناك ريبة جتاه الباحث أالجنبى (الغربى) وخوف من
الدالء مبعلوم��ات ب��دون موافق��ة م�سبقة من ال�سلط��ات العليا – وه��ى عملية ت�ستهلك
إ
أ
أ
الوق��ت ب�ش��دة� ،إال �نني و�سط الكثري ممن يبدون الكتمان واخل��وف ،وجدت �ي�ضا الكثري
الن�سان،
من أال�شخا�ص الذين يودون امل�ساعدة .ومل يقت�رص ه ؤ�الء على ن�شطاء حقوق إ
الف�صاح عما يرون ،و�إمنا �شملوا �أي�ضا موظفى النقابة
الذين مييلون بطبيعة احلال �إىل إ
وبال�ضافة �إىل
وال�صحفي�ين بال�صحف اململوكة للدولة ،بل وبع�ض م�سئويل احلكومة .إ
ذل��ك ،فحقيق��ة �أن جمع املعلوم��ات كان �صعبا ف��ى بع�ض أالحيان كان��ت ذات معنى
بالن�سبة للم�سائل التي يطرحها مو�ضوع بحثي.
لق��د تبلورت امل��ادة التى جمعتها ف��ى هذه أال�ش��كال املختلفة �إ�ضاف��ة �إىل أال�سئلة
التحليلية املذكورة �أعاله ،فى العمل الذي بني �أيديكم ويف بنية جدالية حول ال�صحفيني
فى م�رص و�إ�سهامهم فى عملية الدمقرطة.
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يب��د�أ الكت��اب بتحليل امل�شكل��ة الرئي�سية التى يتناولها وهى �إ�سه��ام ال�صحفيني فى
عملي��ة الدمقرط��ة فى الف�ص��ل الثانى وذلك ع��ن طريق النظر �إىل عوام��ل خارجية عدة
تاريخية وثقافي��ة واقت�صادية ودولية .و�سنطرح �أنه بالرغم من موجة الدمقرطة التى
اكت�سح��ت العامل فى الت�سعينيات ،وبالرغم من برنام��ج التحرير االقت�صادى فى م�رص
ال��ذي ت�س��ارع فى نف���س العقد ،فقد عق��دت عوامل خارجي��ة �أخ��رى اقت�صادية ودولية
وتاريخي��ة وثقافي��ة؛ �أى حماوالت م��ن قبل �أي م�صلح �سيا�س��ى حمتمل .ومن بني تلك
العوام��ل هناك خربات طويلة مع احلكم الرتاتب��ى أ
والجنبى ،وكذلك جتارب �سلبية �إىل
حد ما جاءت من حماولة �سابقة فى احلكم الدميقراطي ،وثقافة �سيا�سية ال متيل – فى
ر�أى العديد من اخلرباء – �إىل املمار�سة الدميقراطية والتغيري االقت�صادى الذى يكتنف
الغمو�ض تبعاته االجتماعية ،وكذلك مانحني دوليني عادة ما يبدو�أنهم مرتددون فى
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الدفع بقوة من �أجل االنتقال الدميقراطى.
وكم��ا �سنط��رح فى الف�صل الثال��ث ،ينبع املزيد من ال�صعوب��ات –ورمبا ال�صعوبات
لل�صالحي�ين الدميقراطيني م��ن القوة الهائل��ة ملعار�ضى الدمقرطة
أال�شد-بالن�سب��ة إ
ال�صالحيني .فمن ناحي��ة كان �أولئك املعار�ض��ون �أع�ضاء يف االئتالف
وم��ن �ضع��ف إ
احلاك��م؛ ومن ثم فهم ينتمون �إىل املجموعات اال�سرتاتيجية .ومن ناحية �أخرى ،كانوا
م�سلح�ين �إ�سالمي�ين؛ ومن ث��م �شكلوا جزءا م��ن املجموعات املعار�ض��ة .ومل تكن كلتا
املجموعتني ال متيالن �إىل التغيري الدميقراطى فح�سب ،و�إمنا انخرطتا فى معركة عنيفة
�ضد بع�ضهما البع�ض طوال اجلانب أالكرب من عقد الت�سعينيات .وقد زادت تلك املعركة
ال�صالحيني املعتدل�ين الذين وجدوا �أنف�سهم حما�رصين بني
ف��ى تعكري �صفو مواقف إ
حكوم��ة �صممت على ا�ستمرار الو�ضع الراهن ال�سلطوى وجمموعة من املتطرفني الذين
لل�سالم.
ب��شروا بتق��دمي "ح��ل" للظلم والفق��ر من خ�لال تف�سريهم غ�ير الدميقراط��ي إ
كم��ا �سيتناول الف�ص��ل الثالث بالتحليل ظه��ور تلك املجموعات وبنيته��ا االجتماعية
وم�صاحله��ا وموارده��ا مبزيد من العم��ق؛ ومن ثم تق��دمي املجموع��ات اال�سرتاتيجية
وكذل��ك "الق�س��م امل�سلح" من املجموع��ات املعار�ضة .لقد كان عل��ى �أى �صحفى مهتم
بالتغيري الدميقراطى يف فرتة الت�سعينيات �أن يواجه هذه املجموعات.
بع��د ذلك �سيتح��ول الف�صل الرابع �إىل تناول تاري��خ ال�صحافة امل�رصية .ومن خالل
الطار التحليل��ى ملفهوم املجموعات اال�سرتاتيجي��ة واملجموعات املعار�ضة،
تطبي��ق إ
ال�ص�لاح ال�سيا�سى.
ميك��ن القول ب أ�ن ال�صحفي�ين خلفوا "�إرثا خمتلط��ا" فيما يخ�ص إ
�أى �أن��ه ،ف��ى ح�ين تعل��ق بع���ض ال�صحفيني بالنخ��ب امل�سيط��رة على ال�سلط��ة وعملوا
ك أ�دوات له��ا حل�شد اجلماه�ير خلف أاله��داف ال�سيا�سية للدولة� ،أر�س��ى �آخرون �سوابق
لل�صالح االجتماعى والثقاف��ى وال�سيا�سى .ويظهر من هذا
للمقاومة وعمل��وا كوكالء إ
اال�ستعرا�ض التاريخى �أي�ضا �أن ال�صحفيني مل يعملوا �أبدا "كمجموعة واحدة" ،بل �سعوا
خل��ف م�صال��ح خمتلفة مع حلف��اء متنوعني .ووفقا مل�صطلحات من��وذج املجموعات
اال�سرتاتيجية واملجموع��ات املعار�ضة ،مل ي�شكل ال�صحفيون �أى جمموعة ا�سرتاتيجية
�أو معار�ضة ،ولك��ن جمموعات خمتلفة من ال�صحفيني �أحلقت نف�سها بتلك املجموعات
�أو كونت جمموعات ا�سرتاتيجية وجمموعات معار�ضة متنوعة� ،إال �أن �صحفيني �آخرين
ظلوا غري مبالني متاما بال�رصاع من �أجل التغيري ال�سيا�سى.
انطالق��ا م��ن �إدراك ه��ذه العملي��ة التاريخية� ،سي�ستعر���ض الف�صل اخلام���س �إ�سهام
ال�صحفي�ين امل�رصي�ين فى الدمقرطة فى ف�ترة الت�سعينيات .ويج��ادل الق�سم � 1-5أن
البني��ة االجتماعية لل�صحفيني فى الت�سعينيات مل تك��ن مالئمة إل�سهامهم فى العملية

ww

66
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

الدميقراطي��ة .وقد بدا �أن االختالف��ات االجتماعية الكبرية فيما بني ال�صحفيني ،والتى
ات�ضح��ت عل��ى �سبيل املثال فى دخله��م وو�ضعهم الوظيفى وخلفيته��م التعليمية تبدد
�آف��اق التما�س��ك القوي بني اجلماعة .وهناك عوام��ل اجتماعية �أخرى تدلل على �ضعف
قدرته��م على ال�رصاع ،مثل الفقر املنت�رش ب�ين ال�صحفيني واالعتماد االقت�صادى على
املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،وكذلك االحرتام االجتماعى املحدود ،الذى متتعوا به لدى
العامة وذوي ال�سلطة.
يتن��اول الق�س��م  2-5م�صالح ال�صحفيني .ففيما يتعلق مب�س أ�ل��ة الدمقرطة ،يبدو �أنه
م��ن املفيد التمييز بني �أرب��ع جمموعات من ال�صحفيني :الذي��ن يدفعون بفاعلية جتاه
الدميقراطي��ة – وه��م �أقلية؛ و�أولئك الذين يزيدون الت�شكي��ك فى حرية التعبري؛ ومن ثم
يف الدميقراطي��ة م��ن خالل تقدمي ُم ُث��ل �إ�سالمية – وهم �أقلية �أخ��رى؛ والذين يدعمون
بفاعلية املجموعات اال�سرتاتيجية – وهم �أقلية �أي�ضا؛ و�أخريا �أولئك الذين يبقون على
ح��ذر فيما يتعلق بق�ضية الدمقرط��ة ،وكذلك �أغلب الق�ضاي��ا ال�سيا�سية أالخرى – وهم
م��ا يعرف��ون باملوظف�ين ،وميثلون وفق��ا للعديد من االح�ص��اءات �أغلبي��ة ال�صحفيني.
و�ستتم مناق�شة م�صالح كافة املجموعات فى هذا الق�سم� ،إال �أننا �سنويل �أهمية خا�صة
لل�صحفي�ين املعار�ض�ين وكذلك للمجموع��ات وامل ؤ��س�سات التى ينتظم��ون فيها .مثل
نقاب��ة ال�صحفي�ين أ
والحزاب ال�سيا�سي��ة و�صحفها ودور ال�صحاف��ة اخلا�صة والقومية
الن�س��ان .ويو�ض��ح التحلي��ل وجود اختالف��ات كبرية فيم��ا يتعلق
ومنظم��ات حق��وق إ
بامل ؤ��س�سات املختلفة و�أن بع�ضها – مثل النقابة �أو أالحزاب ال�سيا�سية �أظهرت مواقف
تت�س��م بالغمو���ض فيما يخ�ص التغيري ال�سيا�سى – رغم الق��ول مرارا عك�س ذلك ،وعمل
�آخرون مثل دور ال�صحافة القومية كوكالء للو�ضع الراهن ،فى حني جتمع �أكرث م ؤ�يدى
الن�سان .وبالنظر �إىل كل ذلك ،ظل االلتزام بالدمقرطة
الدميقراطية فى منظمات حقوق إ
حمدودا حتى و�إن كانت هناك �أقلية جادة ب� أش�ن االنتقال ال�سيا�سى.
يو�ضح يف الق�سم  3-5املوارد املتاحة لل�صحفيني املعار�ضني والعقبات التى كانت
مالزمة للمجموعات وامل ؤ��س�سات املختلفة� ،أو التى فر�ضت من خالل قوانني ال�صحافة
مث�لا .كما نناق�ش قوانني ال�صحافة ،والتبعي��ة امل ؤ��س�سية ،وتوزيع ال�صحف فى مقابل
العالم أالخ��رى ،واخلطوط احلمراء غ�ير الر�سمية ،واالهتم��ام العام بق�ضايا
و�سائ��ل إ
ال�صحاف��ة ،والدعم الدوىل حلرية ال�صحافة ،وغريها من اجلوانب التى تعزز �أو حتد من
قدرة ال�صحفيني املعار�ضني على ال�رصاع ،كما نناق�ش موارد املجموعات التى تدعم،
جزئي��ا على أالقل ،ال�سعى نحو الدمقرطة مثل أالح��زاب ال�سيا�سية ،ونقابة ال�صحفيني،
الن�سان .ويو�ضح التحليل �أنه بالرغم من املرونة الكبرية املتاحة
وجمموع��ات حقوق إ
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للكتاب��ة النقدي��ة حول حتالف النظ��ام ،وبالرغم من الفر�ص املتوف��رة إل�صدار �صحف
خا�ص��ة ،مل تكن موارد املجموعات املعار�ضة كافية فى العديد من اجلوانب أ
ول�سباب
خمتلفة ،ومن ثم ،فقد عانى م ؤ�يدو التغيري ال�سيا�سى من نق�ص النفوذ ال�سيا�سى.
يقت��صر الق�سم  4-5على �إلقاء ال�ض��وء على ن�ضال ال�صحفيني �ضد القانون رقم 93
ل�سن��ة  1995كمث��ال غري م أ�ل��وف – لن�شاط��ات ال�صحفيني .فبالرغم م��ن النجاح فى
نهاي��ة أالم��ر يف �إلغاء القانون حم��ل النزاع� ،إال �أن اجلدل �أظه��ر بو�ضوح �ضعف موارد
ال�صحفيني وعدم جتان�س مواقفهم جتاه احلرية.
عقب فح�ص بيئة ال�صحفيني وبنيتهم االجتماعية وم�صاحلهم ومواردهم و�أن�شطتهم،
تظه��ر الفر�ضي��ة أال�سا�سي��ة لهذه الدرا�س��ة وه��ى �أن� :إ�سهام ال�صحفيني ف��ى م�رص فى
عملي��ة الدمقرطة كان مثقال أ
ال�سهام
بالعباء كما �أنه كان ناق�صا .فقد �أناخ على هذا إ
ع��دد من العقب��ات "اخلارجية" مثل تاريخ م�رص وثقافته��ا ال�سيا�سية .كما �أن البيئات
ال�سهام
االقت�صادي��ة والدولية مل تكن ت�شجع بال�رضورة على الدمقرطة .وقد �أثقل هذا إ
�أي�ض��ا بال�سيطرة التامة للمجموع��ات اال�سرتاتيجية التى �أ�رصت على الو�ضع ال�سلطوى
"ال�سالميني" املت�شددين .ومع ذل��ك مل تكن هذه أالعباء
القائ��م ،وبعن��ف ما يعرف ب��ـ إ
هى ما حال دون �إ�سهام ال�صحفيني امل�رصيني فى حتقيق املزيد من الدميقراطية ،فقد
كان ال�صحفي��ون �أي�ض��ا م�سئولني عن هذا الو�ضع .لقد كان بع���ض ال�صحفيني يعملون
للبقاء على الو�ض��ع القائم بالتع��اون مع املجموع��ات اال�سرتاتيجية .وكان
بن�ش��اط إ
للبع�ض آ
الخر �أولويات خالف الدمقرطة� ،أو مل يكونوا مبالني بها .و�إذا ما حتركوا جتاه
احلري��ة ،فعادة ما يكون ذل��ك م ؤ�قتا� ،أو بدوافع م�شكوك فيه��ا ،كما كان هناك �آخرون
مهمومني باحلفاظ على "القيم الدينية" املزعومة ،مما يقيد حرية الر�أى والتعبري .لكن
بال�صالح ال�سيا�سى
ال يج��ب �إغف��ال �أنه كان هناك �صحفيون �أي�ضا بدوا ملتزمني حقا إ
وقد قدموا �إ�سهامات ال ميكن �إنكارها من �أجل الدمقرطة .وتربز �إجنازات هذا الق�سم من
ال�صحفي�ين �أوجه النق�ص لدى ال�صحفيني آ
الخرين الذين "فاتتهم موجة الدميقراطية"
�إىل حد بعيد.
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والواجبات العامة ،واحرتام حرمة احلياة اخلا�صة للمواطنني ،وذلك كله طبقا للد�ستور والقانون".
 15انظر ديباجة ميثاق ال�رشف ال�صحفى والذى �أقرته نقابة ال�صحفيني فى مايو .1996
بال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،الختي��ار عق��د الت�سعيني��ات �أ�سب��اب براجماتي��ة – وبخا�ص��ة م��ن ناحية الوق��ت املتاح
 16إ
والتمويل.
" 17ميك��ن تعري��ف النظام ال�سيا�سى بالتفاعالت التى يتم من خالله��ا تخ�صي�ص القيم ب�شكل �سلطوى ملجتمع ما"

ww

()Easton, 1965, 21

 18ال�ستعرا�ض ممتاز ملدخل النظم ،انظر ().Sandschneider 1996
 19ميك��ن العث��ور على كافة عنا�رص منوذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموع��ات املعار�ضة التى ن�صفها فيما
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يلي من هذا الكتاب ( )Schubert et al, 1994و( .)Schubert and Tetzlaff, 1998ففى حني تف�رس
مقال��ة  1994منوذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة ،ت�ستعني مقالة  1998بالنموذج فى
الرتكيز على تعرث عمليات الدمقرطة.
 20ويق��دم  ) )Schubert et al,1994, 70جوان��ب عرقي��ة وثقافي��ة كعام��ل �آخ��ر مياي��ز ب�ين املجموع��ات
اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة� .إال �أننا �سنغفل هذا اجلانب فيما يتعلق باحلالة امل�رصية.
 21مييز كل من �شوبريت وتتزالف  )Schubert and Tetzlaff (1998, 35بني العوامل الداخلية واخلارجية
الت��ى �أوجزناها هنا فى العوام��ل اخلارجية .وت�شري العوامل الداخلية �إىل الت أ�ثريات املحلية اخلارجية على تلك
املجموع��ات (مث��ل االقت�صاد املحلي) وت�ش�ير العوامل اخلارجية �إىل الت أ�ثريات الدولي��ة اخلارجية (مثل التقدم
التكنولوجى القادم من اخلارج).
 22ي�ستخ��دم م�صطل��ح الدمقرط��ة هن��ا لو�صف عملية االنتق��ال ال�سيا�س��ي ب أ�كمله��ا � -إىل التحري��ر �إىل الرت�سيخ،
وي�ستخ��دم بالتب��ادل م�صطلح "االنتقال" �أو "االنتقال ال�سيا�سى" .وبالطبع مما ي�سبب بع�ض االرتباك ا�ستخدام
م�صطل��ح "الف�ترة االنتقالية" ملرحلة بعينها فى عملية االنتقال ب أ�كملها – كم��ا �سيلى الو�صف فى موقع تالٍ
من الكتاب.
 23وبكلم��ات لرين��ر" :حي��ث قامت اجلماع��ات املنعزلة املجتمع التقليدى ب�� أ�داء وظائفها ب�شكل جي��د على �أ�سا�س
�شخ�صي��ة �شدي��دة املحدودية ،ف إ�ن قطاعات املجتمع احلديث التي تعتمد عل��ى بع�ضها البع�ض تتطلب م�شاركة
وا�سع��ة .وهذا ب��دوره يتطلب نظاما ذاتيا متو�سعا ومتكيف��ا على ا�ستعداد الحت��واء �أدوار جديدة ملماهاة القيم
ال�شخ�صية مع الق�ضايا العامة .)51 ،1958 ( ".وقد ا�ستخدم لرينر م�صطلح "التقم�ص" "لقدرة املرء على ر�ؤية
نف�سه فى �أو�ضاع آ
الخرين" وهى قدرة مكت�سبة حديثا" (.)50 ،1958
العالم تتغلب علينا متاما .فهى كا�سحة فى ت أ�ثرياته��ا ال�شخ�صية وال�سيا�سية واالقت�صادية
�" 24أن كاف��ة و�سائ��ل إ
واجلمالية والنف�سية أ
والخالقية واالجتماعية �إىل حد �أنها ال ترتك �أى جزء منا دون �أن مت�سه �أو تغريه �أو تبدله.

ko

فالو�سيلة هى امل�ساج الكامل.)McLuhan/Fiore 1967, 26( .
 25م��ن �أجل تطبي��ق حديث لنموذج التحديث على حالة تايوان انظ��ر  .)Berman (1992ولنقد نظرية التحديث
من منظور كوري جنوبي انظر .)Lee (1997
 26من �أجل ر�ؤية نقدية لنظرية التبعية انظر .Berman, 1992, Chapter 2

w.
al

العالم من��ذ بداية القرن الع�رشين ف��ى Baran/Davis
 27ميك��ن االط�لاع عل��ى ا�ستعرا�ض جيد لتط��ور نظرية إ

ww

.1995
� 28إىل جان��ب ر�ؤى بريم��ان ( Bermanانظ��ر �أدن��اه) كان مدخال ران��دل وجارون هما الوحي��دان اللذان اطلعت
عليهما فى هذا املجال.
 29تذكر راندل حاالت من نيجرييا و�أمريكا الالتينية حيث قتل ال�صحفيون املناوئون على يد عمالء للحكومة على
أالرجح 630( .و.)1993 ،631
العالم ال��دوىل التى تدخل البالد فى فرتة االنتقال
 30تع��زو Randellت أ�ث�يرات طويلة املدى مماثلة �إىل و�سائل إ
العالم املحلية فى قي��م أالفراد مثل
ال�سيا�س��ى .وال ت�ؤث��ر الربام��ج الرتفيهي��ة أالجنبية الت��ى تبث فى و�سائ��ل إ
رغبته��م ف��ى اتب��اع نظام احلياة الغرب��ى .ولكنها �أي�ض��ا قد تقو�ض جه��ود الدعاية املحلية "م��ن خالل تقدمي
م�صادر بديلة ومتعار�ضة للمعلومات" (� ،1993ص.)635
Berman (1992), Bresser (1990), Eng (1997), Groc (1998), Heper/Demirel 31
(1996), Jensen (1993) Kasoma (1995), Klee (1995), Lee (1996), Lee (1997),
Ngugi (1995), Ogbondah (1997), Stolte (1990), Takirambudde (1995),
.)Willnat (1991
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� 32أب��دت ران��دل مالحظ��ات �أو افرتا�ضات مماثل��ة بالن�سبة ألوغندا حتت حك��م �أم�ين ( )632 ،1993وكذلك �أبدى
اجنوج��ي ( ،Ngugi (1995, 49و�أوجبون��داه ( )،Ogbondah 1997, 272بالن�سب��ة ألفريقي��ا م��ا بعد
اال�ستعم��ار قبل فرتة الت�سعينيات وجن�سني  Jensenحول رو�سي��ا قبل جوربات�شوف ( )97 ,1993مالحظات
م�شابهة.
 33ه��ذه النقط��ة الثاني��ة يكرره��ا بريم��ان(  )Berman 1992, 150بالن�سب��ة لتاي��وان" :عندما يب��د�أ �سيا�سيو
املعار�ضة فى امل�شاركة مع الكومينتاجن -احلزب الوطني ،ف إ�نهم يكت�سبون هالة كبرية من ال�رشعية ،لي�س ألى
�سبب �آخر �سوى و�ضعهم ك�شخ�صيات �إعالمية".
بال�ضافة �إىل ذلك يالحظ بريمان �أن القيود على حتالف النظام قد ت�ؤدى �إىل نتيجة عك�سية �ضد �سيطرته على
 34إ
بالعالم الر�سمى
ال�سلط��ة .فعل��ى �سبيل املثال ،ف إ�ن فر�ض الرقابة املبا�رشة قد ي���ؤدى �إىل فتور �إعجاب ال�شعب إ
و�سحب الت أ�ييد من احلكومة .وميكن لل�صحفيني اال�ستفادة من ذلك من خالل التحدى امل�ستمر للحكومة.
العالم
 35يعرب دي �ستولت رئي�س حمطة زد .دى� .إف .التليفزيونية أالملانية ،عن ر�أى مماثل �إذ يقول ..." :لقد دفع إ
االلك�تروين من خالل عر�ض��ه �صوراً لواقع �سيا�سي للتحوالت اجلارية �أو حف��ز ظهور حتوالت جديدة" (,1990
.)13
 36لالطالع على املراجع انظر الف�صل الرابع ،خا�صة الق�سم .1-3-4
 37ت�ضمن اال�ستبيان �رشحا باللغة العربية للبحث الذى �أقوم به و�ستة ع�رش �س�ؤاال (�إ�ضافة �إىل �أ�سئلة فرعية فى بع�ض
أالحي��ان) .وق��د كان��ت أال�سئلة على هيئة عبارات يتم االجابة عليها "بنع��م" �أو "ال" من قبيل�" :أن م�رص لديها
الن�سان)
احل��د أالدن��ى من متطلب��ات الدميقراطية (انتخابات حرة ونزيه��ة ،و�سيادة القانون ،و�ضم��ان حقوق إ
�أو "�إن اهتمام��ى أال�سا�س��ى لي�س العمل ال�سيا�سى و�إمنا احل�ص��ول على لقمة العي�ش" .وفى الغالب كانت النتائج
ف��ى غاي��ة التناق���ض .فعلى �سبيل املثال ،ذك��ر  64.7%من العين��ة �أن "م�رص لديها احلد أالدن��ى من متطلبات
الن�سان)" فى حني نفى ذلك 30.5%
الدميقراطي��ة (انتخاب��ات حرة ونزيهة ،و�سيادة القانون ،و�ضمان حق��وق إ
�إال �أن  34.2%فق��ط ذك��روا �أن "م�رص تتمتع بحرية كاملة لل�صحافة (حرية فى الو�صول �إىل املعلومات ،وحرية
الن�سان ،فان ذلك يعنى �أن جزءا من العينة
التعبري وحرية الن�رش" .ومبا �أن حرية ال�صحافة هى جزء من حقوق إ
مل يكونوا على علم بذلك �أو �أنهم مل يفهموا ال�س�ؤال ال�سابق حول الدميقراطية� ،أو �أنهم مل يقر�أوه بت أ� ٍن �أو مل يودوا
الجابة عليه ب�شكل �صحيح .لكن ال ميكن معرفة ال�سبب بال�ضبط .وميكن اكت�شاف تناق�ضات مماثلة فيما يتعلق
إ
ب أ��سئلة �أخرى .ومن ثم ،ف إ�ن نتائج ذلك اال�ستبيان مل ت�ستخدم فى هذه أالطروحة فيما عدا أال�سئلة حول الو�ضع
االجتماعى-االقت�صادى لل�صحفيني (انظر الق�سم .)1-5
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 غمو�ض وقيود:العوامل اخلارجية

73
www.alkottob.com

m
tto
b.c
o
ko
w.
al
ww
74
www.alkottob.com

m
tto
b.c
o

w.
al

ko

هناك غمو�ض يكتنف حتليل العوامل التاريخية والثقافية واالقت�صادية والدولية
التى �أثرت على فر�ص عملية الدمقرطة فى م�رص خالل فرتة الت�سعينيات .فمن ناحية،
هناك بع�ض العوامل التى بدا �أنها كانت ت�شجع على عملية الدمقرطة مثلما هو احلال
مع "املوجة الثالثة" العاملية .ومن ناحية �أخرى ،كانت هناك عوامل بددت ب�شكل
وا�ضح فر�ص امل�صلحني املحتملني مثل عدم االهتمام وا�سع النطاق بالدميقراطية من
جانب �أق�سام كبرية من جمهور املتعلمني .ومما يعقد عملية التقييم حقيقة �أن ت أ�ثري
العديد من "العوامل" لي�س وا�ضحا ،ومن ثم قد يف�رس ذلك (وقد ف�رس بالفعل) بطرق
خمتلفة .و�أحد أالمثلة هو التجربة امل�رصية فى احلكم الد�ستوري خالل الفرتة من
� 1923إىل  ،1952والتى اعتربها بع�ض امل ؤ�رخني افرتاقا لربهة وجيزة عن ال�سلطوية
امل�رصية أالكرث "طبيعية" ( ،)Vatikiotis, 1987, 104بينما �أ�شار البع�ض آ
الخر
�إىل �إ�سهام التجربة يف تعميق الليربالية فى تلك الفرتة .وبالرغم من هذه االختالفات
و�أوجه الغمو�ض ،يقدم حتليلنا فى هذا الف�صل دليال كافيا ال�ستنتاج �أن تاريخ م�رص
وثقافتها واقت�صادها وبيئتها الدولية مل تكن مما يقود �إىل الدمقرطة.
لقد كانت العوامل الثقافية على وجه اخل�صو�ص مقيدة ،فى حني ظلت العوامل
التاريخية والدولية غام�ضة على �أح�سن الفرو�ض .و�أ�ضاف الو�ضع االجتماعى
ال�صالح
واالقت�صادى عن�رصا متفجرا مع نتيجة غري م ؤ�كدة فيما يتعلق مبهمة إ
الدميقراطى .وبعبارة �أخرى ،فقد قدمت العوامل اخلارجية "مزيجا من العواقب" التي
ال�صالح ال�سيا�سي فى م�رص.
�أثقلت �أعباء على دعاة إ
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وفقا لـ �شوبريت وتتزالف ميكن �أن ت�ساعد الذاكرة اجلماعية حول التجارب
الدميقراطية ال�سابقة عمليات الدمقرطة؛ حيث �إنها قد تقدم مرجعيات مفيدة فيما
يتعلق بنقاط االنطالق بتجربة دميقراطية جديدة ( .)35 ،1998وقد ت�ساعد هذه
الذاكرة �أي�ضا على جتنب �أخطاء �سابقة� ،أو �إلقاء ال�ضوء على املزايا التى متتعت بها
البلد فى ظل احلكم الدميقراطى .ومن ناحية ،قد تدفع الذكريات القوية املتعلقة باحلكم
الال دميقراطي ال�سكان �إىل اعتبار احلكم غري الدميقراطى �أمرا عاديا .و�أخريا ،قد تقلل
التجارب املحبطة من امليل �إىل خو�ض جتارب مماثلة .لكن الت أ�كيد يقع على لفظ
"قد"� ،إذ ال ميكن التعرف ب�شكل �أكيد على ت أ�ثريات التاريخ على النف�سية امل�رصية� .إن
االفرتا�ضات املختلفة ممكنة وهى موجودة بالفعل .فعلى �سبيل املثال يو�ضح عمل ب.
ج .فاتيكيوتي�س ( )1987الت أ�ثري الثقايف الذي ير�شح من ما�ضي م�رص غري الدميقراطى
�إىل حا�رضها ال�سلطوى ،فقد كان مفهوم الدولة �سلطويا آلالف ال�سنني ،وا�ستمر كذلك
بعد جتربة ليربالية مل يحالفها النجاح فى الن�صف أالول من القرن الع�رشين .وهناك
ر ؤ�ية �أخرى قدمتها عفاف لطفى ال�سيد ( ،)1977توافق على �أن �أغلبية تاريخ م�رص
كان �سلطويا بدون م�شاركة كبرية لل�شعب فى ال�سيا�سة� .إال انها حتذر من العواقب
ب أ�ن:
"م�رص كانت �أر�ض قمع ،وقد ت�ستمر فى كونها كذلك ب�سبب �صدع تراجيدي
ال�سالم ،الذى يعتقد �أنه ي�شجع امليول
فى ال�شخ�صية الوطنية امل�رصية �أو ب�سبب إ
ال�سلطوية")5 ،1977( .
وهى ترى �أن العوامل االجتماعية واالقت�صادية هى التى عقدت املحاوالت نحو
�سيا�سة �أكرث نزوعا نحو امل�شاركة والعدالة فى م�رص.
�إال �أن معظم امل ؤ�رخني قد يعولون على العاملني اللذين �شكال التجربة ال�سيا�سية
ملعظم امل�رصيني لفرتة طويلة .كان �أول هذين العاملني هو جتربة احلكم الرتاتبى
املفرو�ض ،آ
والخر كان ا�ستمرار قيادة أالجانب للبالد (انظر Vatikiotis, 1987
وعفاف لطفى ال�سيد  ،1985املقدمة).
خ�ضع امل�رصيون منذ بدء التاريخ املدون وحتى الفتح العربى فى 639م حلكم
امللك-االله الذى فر�ض �إرادته على البالد مب�ساعدة طائفة من الرهبان واملوظفني.
وكما يو�ضح فاتيكويوتي�س ( ،)89 ،1987على خالف التاريخ االغريقى ،مل يكن هناك
فى �أى وقت نقا�ش ر�سمى منتظم ،مناه�ض �أو معار�ض إلرادة احلاكم – فى الواقع كان
التيان بذلك .فقد كانت الدولة والدين مرتبطني ب�شدة فى �شخ�ص الفرعون.
من الكفر إ
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الذعان؛
وفى هذا ال�صدد ،غالبا ما يزعم �أن اجلغرافية الهيدرولوجية للدولة �سهلت من إ
�إذ جعل في�ضان النيل وما ي�ستتبعه من متطلبات الرى وحدة وتعاون النا�س م�س أ�لة
حياة �أو موت.
�أما التجربة ال�سيا�سية أال�سا�سية الثانية فى تاريخ م�رص فهى احلكم أالجنبى .فمنذ
الغزو الفار�سى فى  342ق.م وحتى ثورة نا�رص  ،1952حكم م�رص �أر�ستقراطيون
�أجانب وقادة حرب وعبيد الق�رص املت آ�مرون وخلفا ؤ�هم– مع فرتات انقطاع ق�صرية
فح�سب  .ويكتب فاتيكيوتي�س حول هذه الفرتة:
"لقد ظلت أالمور ال�سيا�سية مثل م�شاكل احلكم ،وال�سلطة والنفوذ حمل اهتمام
الذعان لها
نخبة �صغرية جدا� .إن الدولة  ...تطورت كم ؤ��س�سة غريبة وبعيدة يجب إ
ب�شكل عام ،ولكن من أالف�ضل جتنبها .ونادرا ما كان متاهي الفرد مع الدولة �أولوية
مرغوبة .فقد كان ا�ستمرار بقاء الفرد يف ظل ت أ�ثري الدولة ،اعتبار �أكرث �أهمية .ففى
الواقع ،كان هدفا فرديا رئي�سيا� .أى �أن ينجو الفرد بنف�سه من الدولة عن طريق الرتفع
عنها وجتنبها؛ فهو ال يغريها")Vatikiotis, 1987, 92( .
بال�رشاف املبا�رش على
وفى حني ا�ضطلعت النخبة التى كانت �أجنبية فى �أغلبها ،إ
ال�شئون اخلارجية ،فانتزعت العوائد وراقبت أال�شغال العامة ،تطورت فى املناطق
ال�سالم (بعد
الريفية ،حياة منغلقة ن�سبيا وعلى درجة من االكتفاء الذاتى قائمة على إ
الفتح العربى) وعلى أال�رسة واجلماعة القروية .وفى �أواخر القرن الثامن ع�رش ،يرى
امل ؤ�رخ �شارلز عي�ساوي �أنه مل يحدث تغري �سيا�سي كبري ،ولكن كانت امل�شاكل الثقافية
واالقت�صادية �صارخة:
"ات�سمت ال�سيا�سة باالنتهازية والطمع وعدم أالمان والقمع .فقد ن�ضبت احلياة
الفكرية والفنية  ...حيث عا�ش النا�س فى �ضباب وفتور وانعزال تام عن العامل
اخلارجى")Issawi, 1981, 231( .
وقد جاء التحديث فى القرن التا�سع ع�رش ببطء بعد �صدمة االحتالل الفرن�سى
( )1801 – 1798وقد كان مفرو�ضا من �أعلى.
"لقد كان االنتقال مفرو�ضا من جانب الدولة ،كان �سطحيا ،حتوال من جماعة
وجمتمع �إ�سالمى ومن �أمة ودولة �شديدة القدم �إىل الدولة القومية .لقد كانت الدولة هى
التى فر�ضت التغيري من اقت�صاد معي�شي تقليدي �إىل اقت�صاد �سوق ،والدولة هى التى
فر�ضت نظاما تعليميا م�ستوحى من الغرب كبنية قوقية تعلو البنية الدينية التقليدية
ال�شعبية .وفى نهاية أالمر تغلب النظام اجلديد على القدمي� ،إال �أنه مل يجعله خارج
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ال�سياق متاما ،ناهيك عن ا�ستئ�صاله .وبنف�س الدرجة كانت الدولة هى �أول من قو�ض
املبادئ املنظمة للعالقات ال�شخ�صية واالجتماعية واالقت�صادية واملدنية وغريها
ممن العالقات من خالل �إدخال مفاهيم للت�رشيع والق�ضاء غري �إ�سالمية"Vatikio( .
.)otis, 1987, 99
وعلى الرغم من التحديث مل تتغري مركزية ال�سلطة – بل العك�س ،فقد حكم با�شوات
وخديوات القرن التا�سع ع�رش مب�ساعدة البريوقراطية واجلي�ش .كما متركزت ال�سيطرة
على االقت�صاد وجزئيا على الدين فى �أيديهم .وفى هذا ال�صدد ،ف إ�ن الدولة "�أ�صبحت
�أكرث بعدا عن رعاياها".)Vatikiotis, 1987،102( .
�إال �أنه بالرغم من هذا التفوق املهيب للدولة ،البد من االنتباه �إىل منو طبقة و�سطى
جديدة منذ ع�رشينيات القرن التا�سع ع�رش ،التى من امل ؤ�كد �أن الدولة دعمتها يف
بداياتها .وقد عمل �أولئك املهنيون معلمني وتقنيني وم�سئولني �إداريني� ،أي منفذين
بريوقراطيني للحداثة؛ وقد تلقى العديد منهم تعليما �أوروبيا واعتنقوا �أفكارا غربية.
وفى حني عمل البع�ض كموظفني عموم ،انخرط �آخرون ،ألول مرة فى التاريخ ،ر�سميا
فى مناق�شة �سيا�سات الدولة بو�صفهم جزءاً من ال�شعب امل�رصى .ففي عام ،1866
مت ت أ��سي�س �أول جمل�س للنواب (ب أ�مر من اخلديوي) .وكان املجل�س متحيزا �إىل حد
بعيد �إىل طبقات مالك أالرا�ضى ومل يكن له تقريبا �أى وظائف ت�رشيعية حقيقية.
�إال �أنه مثل البداية لالت�صال واملناق�شة بني هيئة متثيلية لل�شعب وال�سلطة التنفيذية
( .)Vatikiotis, 1980, 127وفى هذه الفرتة ،ظهرت ال�صحافة امل�رصية و�أ�صبح
بع�ض ال�صحفيني دعاة بارزين لال�صالح االجتماعى والدينى وال�سيا�سى (انظر الف�صل
الرابع).
لقد �أدى ت�ضافر تدفق أالفكار الغربية بني طبقة املهنيني اجلديدة من امل�رصيني،
وم�شاكل أال�رسة احلاكمة املالية املرتاكمة ،واعتمادها املتزايد على القوى أالوروبية
�إىل تزايد النقد ال�شعبى �ضد العائلة احلاكمة و�ضد ال�سيطرة أالوروبية �أي�ضا .وقد �أدت
ال�رصاعات املختلفة بني اخلديوي واحلركة الوطنية الوليدة والقوى أالوروبية عام
� 1882إىل احتالل بريطانى دام �أربعون عاما .وترى عفاف لطفى ال�سيد (،)3 ،1977
�أن ا�ستعمار أالمر الواقع هذا قد حرك �أعدادا �أكرب من امل�رصيني عن ذى قبل للخروج
من خمولهم ال�سيا�سى الذى ا�ستحثته فكرة الوطنية .ويف مواجهة هذا ال�ضغط املتزايد،
منحت بريطانيا م�رص اال�ستقالل الر�سمى فى عام  .1922ومن ثم ،خلف القرن التا�سع
ع�رش تركات هامة متداخلة متثلت يف طبقة و�سطى �صاعدة ،وتدفق أ
للفكار الليربالية

ww

78
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

وحركة وطنية مزدهرة ن�سبيا.
ومما ال �شك فيه �أن التجربة التالية للحكم الد�ستوري فى الفرتة من � 1923إىل
 1952كانت معيبة ،وقد باءت بالف�شل يف نهاية أالمر .وفى عام  1923تقدمت
حكومة م�رصية ،ي�شتبه فى تعاونها الوثيق مع احلا�شية امللكية ،بن�ص للد�ستور .وقد
ن�ص الد�ستور على �إن�شاء م ؤ��س�سات �سيا�سية حديثة (�أي �أوربية) مثل :جمل�سى النواب
أ
والحزاب ال�سيا�سية .لكن الربيطانيون �ضمنوا فى الد�ستور حماية م�صاحلهم فى
م�رص وال�سودان .وعالوة على ذلك ،اجتهت العديد من القوى التى مل تكن تتما�شى مع
الدميقراطية �إىل م ؤ��س�سة امللك املن� أش�ة حديثا ف أ��ضعفت م ؤ��س�ستا الوزارة والربملان.
"لقد كان للملك احلق فى اختيار وتعيني رئي�س الوزراء ،وحل جمل�س الوزراء وحل
الربملان" )Vatikiotis, 1980, 276( .كما كان مبقدوره جتميد ت�رشيع ما ،وكانت
له ال�سلطة على أالوقاف الدينية والتعيينات الدبلوما�سية وخلع الرتب الع�سكرية" .وقد
كان من � أش�ن هذه العوامل وغريها و�أد احلياة النيابية فى م�رص �إىل حد كبري قبل
بدايتها من الناحية العملية" (.)Vatikiotis, 1980, 277
لقد جعلت ن�شاطات امللك والربيطانيني – الذين خلفوا وراءهم قائدا ع�سكريا – وكذلك
ال�سلوك غري الدميقراطى أ
للغلبيات واحلكومات الربملانية" ،التجربة الدميقراطية" فى
م�رص غري دميقراطية فى أالغلب وغري �شعبية �أي�ضا (.)Vatikiotis، 1980، 277
فعلى �سبيل املثال ،مل ترتدد �أول حكومة منتخبة ب�شكل حر ونزيه فى تطبيق قوانني
�صحافة �صارمة لقمع ما ال ينا�سبها من النقد .وتلى ذلك العديد من االنقالبات على
الد�ستور من قبل ال�سلطة امللكية ،وتدخل �سافر للربيطانيني فى ال�سيا�سات الوطنية،
و�إقرار و�إعادة تفعيل ت�رشيعات �سلطوية على يد أالغلبيات املنتخبة .و�أثناء احلرب
العاملية الثانية� ،أجرب املندوبون الربيطانيون امللك على تعيني حكومة ا�ستجابت
للم�صالح الربيطانية وفر�ضت أالحكام العرفية فى م�رص .وعالوة على ذلك ،انق�سم
احلزب ال�سيا�سى الذى كان مرتبطا بالن�ضال من �أجل اال�ستقالل –وهوحزب الوفد
– مرتني على أالقل ب�سبب نزاعات �شخ�صية و�سيا�سية وفقد الكثري من �شعبيته القوية
التى كان يتمتع بها فى  1923على أالقل ب�سبب "�أنه بالرغم من ح�صوله على �أ�صوات
ال�شعب مل تكن م�صالح هذا ال�شعب فى قلبه"( .عفاف لطفى ال�سيد .)244 ،1977
وبحلول عام � 1930أ�صبحت احلياة ال�سيا�سية �أكرث عنفا وظهرت عدد من اجلماعات
املتطرفة التى عار�ضت النظام الد�ستورى وحتدت أالحزاب ال�سيا�سية التى ال ت ؤ�يد
ال�سالم ال�سيا�سى كحركة �شعبية؛ ومن ثم قوية ،جبهة فكرية
العنف .لقد فتح ظهور إ
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جديدة �ضد �أن�صار الليربالية والقيم الدميقراطية ،الذين �أخذت حركتهم فى االنحدار
(انظر .)Shamir, 1995
لقد اقرتبت ال�سنوات التالية للحرب العاملية من حافة احلرب أالهلية مع ال�صعود
املتزايد للعنف ال�سيا�سى ،واغتيال العديد من كبار ال�سيا�سيني (مبا فى ذلك اثنان من
ر ؤ��ساء الوزراء) ،واالداريني أ
والجانب املقيمني .وقد �أدت هزمية اجليو�ش العربية
(مبا فيها امل�رصية) فى فل�سطني فى  ،1948والظروف االقت�صادية البائ�سة ،و�إغالق
منطقة القناة من جانب الربيطانيني فى �آخر أالمر �إىل حريق القاهرة على يد اجلماهري
الغا�ضبة فى يناير .)Vatikiotis, 1980, 370( .1952
لقد �شهدت نهاية التجربة أالوىل مل�رص مع احلكم النيابي �سقوط �أبطالها أال�سا�سيني،
�أي الربيطانيني (الذين ا�ستوردوا فكرة احلكم الد�ستوري منذ البداية) ب�سبب اال�ستعمار
وا�ستعمال العنف �ضد امل�رصيني؛ والوفد ب�سبب ف�شله فى الوفاء بوعوده باال�ستقالل
وبحياة �أف�ضل للجماهري فو�صم بدال من ذلك بتدابريه غري الد�ستورية وتعاونه مع
الربيطانيني وامللك؛ أ
والحزاب أالخرى ألنها انخرطت �إىل حد بعيد فى �رصاعات
�شخ�صية و�أيديولوجية فيما بينها وبني الوفد وكانت من ال�ضعف بدرجة مل متكنها
من تقييد امللك �أو منع ت أ��سي�س عدد من املجموعات �شبه الع�سكرية؛ والنظام بكامله
ألنه ف�شل فى احلول دون �إقامة دولة �إ�رسائيل – التى يراها عامة العرب كارثة.
�إال �أنه بالرغم من �أوجه الق�صور تلك ،وكما تو�ضح عفاف لطفى ال�سيد من اخلط أ�
اعتبار التجربة الليربالية ف�شال تاما؛ حيث �إنها تركت �أ�سا�سا جديدا للمحاوالت التالية
للتحول �إىل الليربالية ،فقد تركت حترير املر�أة وبدايات الت�صنيع ،ون�رش التعليم
بال�ضافة �إىل ذلك ،وكما نالحظ فى الف�صل الرابع مبزيد
وال�صحة العامة ( .)6 ،1977إ
من التف�صيل ،تلقت ال�صحافة امل�رصية دعما قويا فى ذلك الوقت وذلك باخلطو نحو
جماالت جديدة من احلرية .وظهر عدد من ال�صحف واملجالت اجلديدة التى ما زالت
م�ستمرة �إىل آ
الن مثل (روزاليو�سف و�أخبار اليوم) ،و�أ�صبحت تلك الفرتة مرجعا بالن�سبة
للعديد من ال�صحفيني فى أالعوام التالية فيما يتعلق مبقدار احلرية التى يودون التمتع
بها.
الرث
�إن النظر �إىل نظام عبد النا�رص فى �أعقاب انقالب يوليو " 1952كتعبري عن إ
التاريخي" يعني �ضمنا �أن الفكر واملمار�سات الليربالية مل تكن جزءا حقيقيا من ذلك
الرث .ولعل هذا ت أ�كيد مفرط نوعا ما على ال�سيطرة الطويلة لدولة �سلطوية ومتعالية.
إ
فال ميكن جتاهل �أن امل�شاركة ال�شعبية ات�سعت فى القرن التا�سع ع�رش والن�صف أالول
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من القرن الع�رشين ،و�أن طبقة و�سطى من املهنيني كانت قد بد�أت فى الظهور ،وهى
الطبقة التى �أ�صبحت جذرا للن�شطاء االجتماعيني اليوم ،و�أنه كانت هناك جتربة
حقيقية مع احلكم الد�ستوري .ومن ناحية �أخرى ،فال�س ؤ�ال حول �إىل �أى مدى تغللت
القيم الليربالية و�سط ال�شعب امل�رصى يفر�ض نف�سه .وتوحي نظرة واحدة �إىل الثقافة
ال�سيا�سية �أن هذه القيم مل ت�رضب بجذورها عميقا.
 2--2العوامل الثقافية
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مياثل تقييم ت أ�ثريات الثقافة ال�سيا�سية على الدمقرطة فى �صعوبته حتليل تاريخ
م�رص .وال يبدو مفهوم الثقافة للبع�ض غام�ضا فح�سب ،بل وم�ضلال .فعلى �سبيل
املثال ،يزعم ل� .أندر�سون (� )L. Anderson, 1995أن تف�سري غياب الدميقراطية فى
العامل العربى مع وجود ثقافة �سائدة غري دميقراطية غالبا ما ينطوى على حتيز �ضد
العرب ،ومعاملتهم على �أنهم "معاقون دميقراطيا" .ووفقا ألندر�سون ف إ�ن العديد من
هذه آ
الراء قائم على بيانات غري موثوقة جتمع ب�شكل غري منهجى ومتحيز .ف أ�حيانا
ت�ستخدم امل�صادر التى قد توظف فى تف�سري �أى �شئ مثل االقتبا�سات من القر�آن.
ويعترب م .هد�سون �M. Hudsonأن مفهوم الثقافة "�شديد أالهمية لدرجة ال
يجب �إغفالها" ( .)62 ،1995وفى مواجهة النقد ،اقرتح هد�سون �أن حتليل الثقافة
ال�سيا�سية يجب �أن يقوم على ا�ستخدام البيانات الناجتة عن امل�سوح ،ودرا�سة النخبة،
والعامة والثقافات الفرعية أ
واليديولوجيات آ
والراء واملواقف وكذلك القيم اجلماعية
والتوجهات� ،إال �أن ذلك يتطلب ا�سة �شاملة ت�ستحقها امل�س أ�لة وهو ما يفوق طاقة هذا
الف�صل.1
ومبا �أن الثقافة ال�سيا�سية وثيقة ال�صلة بهذه الدرا�سة ،ف�سيتم تناول امل�شكلة هنا
من خالل طرح �س ؤ�الني:
ما هو موقف ال�شعب من الدميقراطية والدمقرطة؟
ما هى التف�سريات "الثقافية" (�أى املرتبطة بالقيمة) لهذا املوقف.
لقد ناق�شنا فيما تقدم جانبني قد ي�ساعدان فى تف�سري الثقافة ال�سيا�سية احلالية،
وهما :العالقة املتباعدة التى متتد على مدار أاللفية ،بني امل�رصيني والدولة ،وكذلك
التجربة ال�سلبية للم�رصيني مع الدميقراطية .فاليوم ال تبدو الدميقراطية والدمقرطة
�شواغل هامة ملعظم امل�رصيني .ويدعم هذا الر�أى درا�ستان �أجريتا فى  1980و1990
فى ثماين ثم ثماين ع�رشة دولة عربية على التواىل مبا فيها م�رص (وردت فى مكرم
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عبيد  .)123 ،1994ففى  ،1980اعترب  5.4%فقط من الذين جرى عليهم اال�ستبيان
(وغالبيتهم من املتعلمني) الدميقراطية "�أكرث الق�ضايا �أهمية" ،وفى الدرا�سة التى
�أجريت فى  ،1990اعتربها  11%فقط "ق�ضية كربى" .وترجح هذه الدرا�سات �أن
"الدافع" نحو املزيد من الدميقراطية لي�س قويا على وجه اخل�صو�ص بني الفئات أالكرث
تعلما من ال�شعب امل�رصى.
وفى عقد الت�سعينيات ،مل يظهر امل�رصيون عامة اهتماما بالدفع نحو املزيد من
الدميقراطية – على أالقل من خالل امل ؤ��س�سات ال�سيا�سية القائمة .وقد وجد فرجاين
( )1995الذى �أجرى درا�سته على عينة من  1500فرد يف عام � 1994أن هناك �أغلبية
ان�سحبت عقليا وعمليا من امل�شاركة ال�سيا�سية الر�سمية ،ومل يدل  72%من امل�ستجيبني
ب أ�ي ر�أي فيما يتعلق بال�س ؤ�ال "�أي حزب �أو تيار �سيا�سي قائم ميثلك" (وه ؤ�الء ،)44%
�أو ردوا ب أ�نه ال يوجد حزب من أالحزاب القائمة ميثلهم (ه ؤ�الء .)26%
وعرب  53باملائة
وقد �شارك  15باملائة فقط فى االنتخابات الربملانية أالخرية ّ
عن عزمهم على عدم الت�صويت فى االنتخابات القادمة .كما تو�صلت درا�سة �أجرتها
جماعة تنمية الدميقراطية يف  1997 /6على � 5000شخ�ص �إىل نتائج مماثلة.
فحواىل  40باملائة من العينة وغالبيتهم من الفئات املتعلمة ،مل تكن تقر�أ �صحفا
الطالق وثلثان ال يهتمون بال�سيا�سة" ،و�أكرث من  94باملائة مل يكونوا من�ضمني
على إ
�إىل �أى من املنظمات غري احلكومية و 88باملائة مل يكونوا من�ضمني �إىل أالحزاب
ال�سيا�سية (جماعة تنمية الدميقراطية .)25 ،1997 ،وكانت ن�صف العينة فقط م�سجلة
يف اجلداول االنتخابية (وبالتايل لهم احلق يف الت�صويت) ،ولكنهم جميعا �شاركوا
يف االنتخابات أالخرية :وتف�رس جماعة تنمية الدميقراطية هذه النتائج بو�صفها
عالمة على "فوبيا �سيا�سية" (جماعة تنمية الدميقراطية� ،)28 ،1997 ،أو عدم �إميان
بالتعددية احلزبية فى م�رص (للتف�صيل فى هذه النقطة أالخرية ،راجع الف�صل .) 3
بالرغم من �أن معظم أالفراد يبدون غري ن�شطني فى ال�سيا�سة الر�سمية ،ف إ�نهم ين�شطون
ب�شكل غري ر�سمى .فقد وجدت ديان �سنجرمان) Diane Singerman), 1989
التى راقبت ملدة عام العادات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�رشيحة
�شعبية فى القاهرة� ،أن معظم امل�شاركة ال�سيا�سية لهذه القطاعات تتم من خالل عمل
�شبكات من الوكالء .ويف تواز مثري مع حتليل فاتيكيوتي�س للحياة ال�سيا�سية امل�رصية
عرب التاريخ ،تخل�ص �سنجرمان �إىل �أن امل�شاركة ال�سيا�سية للكثري من النا�س ال تكمن
فى مناوءة واعية لهياكل ال�سلطة احلالية بل على أالحرى ،فى حماولة ا�ستخال�ص

ww

82
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

مزايا من أالقوياء �سيا�سيا .فال�شاغل أال�سا�سى يكمن فى �ضمان بقاء و�إعادة �إنتاج
أال�رسة ول�ضمان عالقات جيدة مع املجتمع ( .)Singerman, 1989, 329تر�صد
ن�شاطات أالقوياء ،وت�ستغل �إن �أمكن ،ولكن ال جتري معار�ضتها �إال �إذا هددت تلك
الن�شاطات امل�شاغل أال�سا�سية مثل القوت �أو الدخل .ومن اجلدير باملالحظة �أن �أهم
انتفا�ضتني �شعبيتني بعد الثورة – عامى  1977و – 1986حدثت عندما �شعر ق�سم
من ال�سكان �أنهم مهددون فى ك�سب معي�شتهم .2ومبعنى �آخر ،تتم امل�شاركة والن�شاطات
ال�سيا�سية ،ولكنها ت�سري عادة عرب قنوات غري ر�سمية (و�أحيانا قنوات تت�سم بالعنف)
وتقاوم اال�رشاف الدميقراطى ،ومن ثم ال ميكن اعتبارها دميقراطية .كما �أنها عادة ما
تكون غري موجهة نحو حتقيق درجة �أكرب من الدميقراطية .وقد طرحت �أ�سباب عديدة
فى أالدبيات حول هذا العزوف عن اعتناق القيم الدميقراطية ب�شكل تام.
يذكر الطويل يف اتفاق مع التحليل الوارد فى الق�سم �" ،1-2ضعف العادات
الدميقراطية" ()136 ،1996
ال�شارة �إىل �أن "التغريب" الذى ي�ستخدم كمرادف للتحديث والتنمية ،ظل
"ت�شيع إ
يعيق العامل العربى ،بدرجات متفاوتة لقرابة مائتى عام� .إال �أن التغريب مل ي ؤ�ثر
بالفعل �سوى على قطاع �ضيق من �شعوب العامل العربى – وعادة �أثر ب�شكل �سطحي–...
فبالن�سبة ملعظم العرب ،ال تزال احلكومة اجليدة مرتبطة ب�سماحة احلاكم ولي�س نظام
ف�صل ال�سلطة أ
والدوات الرقابية املتبادلة واالنتخابات الدورية واحلريات املدنية
وال�سيا�سية وف�صل الدين عن ال�سيا�سة"�(.ص)137
ويرى م .فيور�ست � M. Viorstأن "مقاومة التغيري ت�سود بقوة فى الثقافة
العربية" (� ،1998ص .)163وهو من القائلني ب أ�ن "القيود على العقلية العربية"
ال�سالم ذاته!) .لقد
لل�سالم (ولي�س �إىل إ
ترجع فى جانب منها �إىل الر ؤ�ية التقليدية إ
اعترب زمن الر�سول واخللفاء الرا�شدين والتف�سري التقليدي لتعاليمهم التى مت ت أ��سي�سها
فى القرن العا�رش لعدة قرون امل�صدر الوحيد لل�سلوك الدينى القومي .ويدعم فيور�ست
بالحالة �إىل خطاب رئي�س جامعة أالزهر – ذات النفوذ:
ر�أيه إ
"نحن نعلم ما هى آ
الراء ال�سديدة � ...أن أالفكار اجلديدة لن تت�ساوى �أبدا مع
بال�سالم .نحن هنا فى
القدمية � ...إن �أى تف�سريات جديدة للقر�آن هى بطبيعتها ت�رض إ
أالزهر نطلب من دار�سينا نقل أالفكار ال�صحيحة فقط".
�إن التف�سريات النقدية واجلديدة للقر�آن ال يدينها كبار رجال الدين فح�سب ،بل يدينها
عدد ال يح�صى من املهنيني مثلما تبني حالة ن�رص �أبو زيد .3ومن ناحية �أخرى ،ف إ�ن

ww

83
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

يدر�س علماء أالزهر فى اجلامعات امل�رصية أالخرى
�أفكار أالزهر ي�سهل ن�رشها حيث ِّ
اللكرتونية التى ت�سيطر عليها الدولة.
العالم إ
وميكنهم الو�صول �إىل و�سائل إ
لل�سالم هى �أنه بالن�سبة للعديد من
ثمة م�شكلة �أخرى مرتبطة باملمار�سة التقليدية إ
امل�سلمني ال ميكن لدولة ما �أن ت�ستقى �رشعيتها فقط من خالل تفوي�ض �شعبي علماين
ال�سالمي ،ف إ�ن الدين �أو (اهلل) هو م�صدر ال�سلطة (Vat
للد�ستورها .فوفقا للتقليد إ
 .)tikitotis 1983, 122,3ويتعني �أن يكون احلاكم "م ؤ�منا" ولي�س جمرد مواطن
منتخب .وعادة ما ت�ستخدم احلكومة امل�رصية رموزا �إ�سالمية تقليدية فى ال�سيا�سة
لتعزيز �رشعيتها؛ ومن ثم تن�صاع لهذا املفهوم وتعززه على أالرجح .ومن ثم "ي�صعب
الن�سانية �أو الفردية� ،إذ ال ميكن بب�ساطة �أن تتجذر هذه احلقوق فى
�أن تت أ��صل احلقوق إ
جمتمع دينى .فاحلقيقة التى يفر�ضها التقليد الديني ال تقبل باالختالف وت�سعى دائما
نحو – وت�ضمن – حماية ال�سلطة")Vatikiotis 1983, 123( .
ويفرت�ض مراقبون �آخرون �أن العديد من أالفراد ،مبا فيهم العديد من العرب
البارزين ،ميجدون املا�ضى؛ ومن ثم ال يتمكنون من �إحداث تغيريات فى الواقع – مبا
فى ذلك الدمقرطة .4كما �أن احلكومة تلعب دورها هنا �أي�ضا من خالل ترويج نظرة
غري نقدية للتاريخ وتفكري غري ناقد ب�شكل عام� .إن التعلم باال�ستظهار هو �سمة �سائدة
لي�س فقط درو�س التاريخ فى م�رص .فعندما يتعلق أالمر ب أ�حداث تاريخية (خا�صة
تلك التى ي�شارك فيها القادة احلاليون) ،ف إ�ن احلقائق التاريخية غري ال�سارة ال
حتظى باالهتمام الالئق حتى لو كانت مهمة .5ومع كل ما ذكرنا ،يجب �أال نن�سى
�أن ما �سبق ال يقدم �صورة كاملة للثقافة ال�سيا�سية فى م�رص ،ولكن جمرد �صورة
للتوجهات أال�سا�سية بني �أغلبية ال�سكان� .إن �أ�شخا�صا من �أمثال �أبو زيد ،وجمموعات
الن�سان مثل جماعة تنمية الدميقراطية – التى تقوم بعمل درا�سات كبرية
حقوق إ
حول امل�شاركة ال�سيا�سية – ت�شري �إىل وجود ميول نقدية وليربالية تنا�ضل من �أجل
بيئة �أكرث دميقراطية .لقد كان الهدف من هذا الف�صل بب�ساطة �إظهار �أن املثقفني ذوى
امليول العلمانية والليربالية الذين يعود تراثهم �إىل ما يزيد على املائة عام فى م�رص
والذين يريدون تعزيز الدميقراطية �سيواجهون قيودا هائلة خا�صة فيما يتعلق أ
بالمور
ال�سيا�سية والتاريخية والدينية التي ت�رضب بجذورها فى �أعماق التاريخ امل�رصى.6
كما �أنه من غري املرجح �أن يجدوا دعما كبريا وتفهما لدى �أغلبية ال�سكان الذين تختلف
اهتماماتهم وممار�ساتهم ال�سيا�سية.
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قد ي ؤ�ثر التغيري االجتماعى-االقت�صادى ،وفقا لعلماء ال�سيا�سة ،على �آفاق الدمقرطة
بطرق �شتى .فالتغيري االقت�صادى ال�رسيع� ،سواء �أكان انخفا�ضا مفاجئا فى �إجماىل
الناجت القومى �أو منواً "�رسيعا" غري متوقع ،قد يزعزع ا�ستقرار أالنظمة ال�سلطوية
( .Huntington, 1991, 68)7وقد ت�سهم التنمية االقت�صادية طويلة املدى فى
خلق طبقة و�سطى �أقوى مكونة من املنظمني واملهنيني ي�صبحون �أكرث ا�ستقالال عن
الدولة ويطالبون باملزيد من امل�شاركة ال�سيا�سية .وقد متكن التبعية االقت�صادية
لدولة ما الفاعلني من اخلارج فى الدفع نحو اتخاذ �إجراءات حتريرية .8وفى م�رص فى
فرتة الت�سعينيات ،كانت جميع هذه العوامل موجودة ب�شكل �أو ب آ�خر� ،إال �أن ت أ�ثريها
اليجابى على الدمقرطة م�شكوك فيه.
الجماىل إ
إ
 1-3-2العوامل التى قد تعمل ل�صالح الدمقرطة
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الجمايل من  830دوالرا فى
بارتفاع ن�صيب الفرد من �إجماىل الناجت املحلى إ
عام � 1989إىل  1180دوالرا فى ( 1997البنك الدوىل  )35 ،1998انتقلت م�رص
ب�شكل �أكرب �إىل "فرتة االنتقال االقت�صادى" التى حدثت فيها الدمقرطة فى معظم
دول املوجة الثالثة ( .)Huntington, 1991, 60وكما يزعم هنتجتون و�آخرون،
ف إ�ن زيادة دخل الفرد من �إجماىل الناجت املحلى مييل �إىل تعزيز املزيد من التعليم؛
ومن ثم طلب وقدرة �أكرب على ممار�سة الدميقراطية .كما �أن الرثوات الفردية أالكرب قد
تفتح املجال �أمام �صعود مراكز قوى بديلة بني الطبقة الربجوازية والطبقة الو�سطى
بال�ضافة �إىل ذلك ،ف إ�ن تدفق أالفكار الغربية من خالل تو�سع التجارة
املتناميتني .إ
وال�سياحة واالت�صاالت قد تقوى �آفاق الدمقرطة (.)Huntington, 1991, 65
 1-1-3-2برنامج اخل�صخ�صة وظهور القطاع اخلا�ص الربجوازى
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فتح ت أ�ميم جمال عبد النا�رص لل�صناعات امل�رصية الكربى فى ال�ستينيات،
و�إن�شاء �صناعات �أخرى كبرية جديدة مثل جممع احلديد وال�صلب فى حلوان (جنوب
القاهرة) �أو ال�سد العاىل ب أ��سوان وما �صاحبه من توليد للكهرباء و�إن�شاء �إدارة لهذه
ال�صناعات ،الطريق �أمام �صعود "طبقة الدولة" – وهى طبقة جديدة من التكنوقراط
العاملني بالقطاع العام .فقد غادر البالد مالك أالرا�ضى ورجال ال�صناعة فى النظام
القدمي الذين انتزعت منهم امللكية �أو اندجموا يف طبقة الدولة؛ ومن ثم اختفوا كطبقة
برجوازية م�ستقلة .وبعد وفاة عبد النا�رص فى  1970ومع توجهات ال�سادات نحو
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التغريب والتحرير (�سيا�سة االنفتاح)� ،أخذت فكرة �إعادة اخل�صخ�صة تعود �إىل ال�ساحة
ببطء .وقد بد�أ �صعود طبقة برجوازية جديدة من �أولئك الذين انتفعوا من أالعمال
اخلا�صة الكبرية – عادة فى ال�صناعات اجلديدة مثل اال�سترياد والت�صدير �أو ال�سياحة
– فى منت�صف ال�سبعينيات� .إال �أن �أولئك املنتفعني اجلدد طوروا عالقات وثيقة مع
الدولة �سواء من خالل امل�صاهرة� ،أو امل�صالح التجارية� ،أو من خالل توحيد الوظائف
العامة واخلا�صة .فعلى �سبيل املثال� ،أ�صبح عمالق التعمري عثمان �أحمد عثمان
وزيرا لال�سكان ،و�أ�صبح ف ؤ�اد �سلطان رجل امل�صارف أ
والعمال (مبا فيها امل�شاريع
ال�سياحية) وزيرا لل�سياحة (انظر  Waterbury, 1983, 182و.)Vitalis, 1986
ومل يظهر التحول الكبري يف ملكية ر�أ�س املال من الدولة �إىل القطاع اخلا�ص قبل
فرتة الت�سعينيات حتت ت أ�ثري برنامج تكيف هيكلى مفرو�ض من جانب البنك الدوىل.
وبنهاية عام  ،1998مت بيع معظم أال�سهم يف مائة �رشكة تابعة للقطاع العام من
�إجماىل � 314رشكة تقرر خ�صخ�صتها مقارنة بخم�سة فى EIU, 1999, 18( 1993
والبنك الدوىل  .)274 ،1998لقد تطلبت امل�رشوعات احلكومية ال�ضخمة الطموحة
مثل خطة ا�ست�صالح �أر�ض تو�شكى �إجماىل ا�ستثمارات حواىل  100مليار ،وهو رقم
ال ت�ستطيع الدولة دفعه ( .EIU, 1999, 17)9ومن ثم ،فقد حتولت احلكومة ،من
�أجل متويل هذه امل�رشوعات� ،إىل نظام ال( BOOTابن -متلك� -ش ّغل وانقل) املمول
من القطاع اخلا�ص� .10إال �أنه من ال�سذاجة ا�ستنتاج ظهور طبقة برجوازية م�ستقلة
عقب هذه التطورات .فوفقا ملراقبني م�رصيني وغربيني ،بالرغم من هذا التحول فى
املوارد مل يحدث حتول فى ال�سلطة� .إن املنظمني اجلدد فى فرتة الت�سعينيات (مع بع�ض
اال�ستثناءات) ما زالوا يعتمدون على احلكومة للحد الذى ال يجعلهم قادرين على حتدي
املمثلني الرئي�سيني لها �سيا�سيا (ملزيد من التفا�صيل انظر الق�سم .)5-2-2-3
 2-1-3-2تو�سع التعليم ومنو الطبقة الو�سطى املهنية
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على الرغم من حدوث تو�سع كبري للتعليم فى القرن الع�رشين فى م�رص وت�سارع
ال�صالحات اال�شرتاكية لعبد النا�رص ،ف إ�ن �إ�سهام تلك التطورات فى
خطاه فى ظل إ
الدمقرطة قد يكون �ضعيفا .ففى مرحلة التعليم أال�سا�سى تزايدت �أعداد الطالب من
خم�سة ماليني فى � 1983/1982إىل نحو  7.5مليون فى ( 1998/7اجلهاز املركزى
والح�صاء  .)186 ،1999 ،160 ،1989وقد ت�ضاعفت تقريبا �أعداد
للتعبئة العامة إ
الطلبة امللتحقني باجلامعات من  659.638فى � 1983/2إىل  1.034.539فى
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والح�صاء ،)201 ،1999 ،173 ،1989
( 1997/6اجلهاز املركزى للتعبئة العامة إ
�إال �أن الزيادة ال�رسيعة فى �أعداد ال�سكان غالبا ما تطغى على املكا�سب التى تتحقق
يف جمال التعليم .ففى فرتة الت�سعينيات ،ظلت أالمية عالية ن�سبيا حيث بلغت 43%
فى  1990و 38%بعدها بخم�سة �أعوام (البنك الدوىل  )337 ،1998مع وجود خلل
الناث تتعدى ال .)50%
والناث (حيث ال زالت أالمية لدى إ
�شديد يف أالمية بني الذكور إ
ويتعني النظر �إىل أالمية على �أنها عائق للدمقرطة؛ حيث مييل أالميون فى م�رص �أكرث
العالم
من حملة امل ؤ�هالت العليا بال�رضورة �إىل االعتماد ب�شكل �أكرب على و�سائل إ
االلكرتونية التقليدية التى ت�سيطر عليها الدولة (واملوجهة ح�سب الو�ضع القائم) ،وهى
الذاعة والتليفزيون .11كما �أنه لي�س من املرجح �أن يتلقى ه ؤ�الء أالميني التعليم الالزم
إ
الجراءات الدميقراطية املعقدة.
للم�شاركة فى إ
وبال�ضافة �إىل م�شكلة أالمية ،علينا تذكر �أن التعليم الثانوى الوا�سع ال ينتج �أفرادا
إ
دميقراطيني ب�شكل �آيل ،فامل�شاركة الدميقراطية تتطلب� ،ضمن �أمور �أخرى ،تفكريا
م�ستقال وحتليليا� .إال �أنه ،وكما يو�ضح تقرير التنمية الب�رشية اخلا�ص مب�رص ،ال تزال
العملية التعليمية تعتمد ب�شكل هائل على التلقني من �أعلى �إىل �أ�سفل مع غياب التحليل
النقدي من �أ�سفل �إىل �أعلى عن معظم مراحل التعليم باملدار�س والتعليم العاىل� .إن هذه
العملية� ،ضمن عوامل �أخرى" ،ت�ساعد على تف�سري ملاذا ال متثل احلياة الدميقراطية
ال�سليمة التى تعك�س م�شاركة ال�شعب املمار�سة املعتادة فى م�رص اليوم"( .معهد
التخطيط القومي .)44 ،1995
لقد �أدى تو�سيع التعليم العاىل �أي�ضا �إىل انفجار فى عدد الوظائف .ففى عام ،1996
كان هناك نحو  4.4مليون مهنى من �إجماىل قوة العمل التى ت�صل �إىل  17،2مليون
�شخ�ص .12لقد كان عبد النا�رص ناجحا �إىل حد بعيد فى احتواء الطاقات ال�سيا�سية
للمهنيني فى هياكل احتوائية �سميت "نقابات املهنيني" .وقد ا�ستمرت تلك النقابات
بعالقاتها القوية ب أ�جهزة الدولة �أثناء حكم ال�سادات ومبارك� .إال �أنه فى اجلو أالكرث
ليربالية تزايدت مطالبها ال�سيا�سية واالقت�صادية .ففى ال�سبعينيات والثمانينيات
�أ�صبحت بع�ضها – مبا فيها نقابة ال�صحفيني – منتديات رئي�سية للمعار�ضة ال�سيا�سية.
وفى فرتة الت�سعينيات نظم ن�شطاء الطبقة الو�سطى املعار�ضون �أنف�سهم �أي�ضا ب�شكل
متزايد فى منظمات غري حكومية كمنرب �آخر ميكنهم من خالله حتدى احلكومة ،ونلحظ
الن�سان� .إال �أنه كما �سنالحظ عند مناق�شة النقابات
هذا بو�ضوح يف جمموعات حقوق إ
الن�سان مبزيد من التف�صيل (الف�صالن  3و ،)5فقد ظلت �أدوات
وجمموعات حقوق إ
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هذه اجلماعات �ضد احلكومة حمدودة .ولهذا عالقة باملوارد املتدنية واالنق�سامات
الداخلية وغياب الرغبة فى الن�ضال بني العديد من �أع�ضاء النقابات.
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مقارنة ب أ�ربعني �أو ع�رشين عاما م�ضت ،يبدو �أن التبادل الثقافى بني امل�رصيني
والعامل اخلارجى قد تزايد ب�شكل وا�ضح .فقد تزايد عدد ال�سياح الذين يزورون م�رص
من  76000فى عام � 1952إىل  1.5مليون فى  1983وحواىل  4مليون فى 1997
والح�صاء  .)268 ،1999 ،218 ،1989لقد زاد
(اجلهاز املركزى للتعبئة العامة إ
حجم الب�ضائع امل�ستوردة مبا يزيد على ال�ضعف فيما بني عامى  1980و1997
(البنك الدوىل  .)74 ،1998كما زاد ا�ستخدام �أطباق الف�ضائيات واالنرتنت فى �أوائل
ومنت�صف الت�سعينيات من ت�سارع االت�صاالت الدولية� .13إال �أنه يظل �س ؤ�اال مفتوحا ما
�إذا كان تدفق التيارات الفكرية أالجنبية يحول عقول امل�رصيني جتاه الدميقراطية �أم
ال�سالمية طوال الفرتة التالية للحرب
يثري ردة فعل �ضدها� .إذ ي�شري ازدهار احلركة إ
العاملية الثانية واملناق�شات احلادة اجلارية حول الهوية العربية والعوملة والتغريب
والعالم �إىل حتفظات وا�سعة النطاق .وقد كتبت �صفاء كاجن ،وهى
فى الدوائر العلمية إ
�صحفية لبنانية تعمل لدى وكالة ال�صحافة الفرن�سية وباحثة �إعالمية:
"لقد �أ�صبحت العوملة فى الدول النامية والفقرية مرادفا لال�ستعمار اجلديد...
حيث يرى معار�ضو العوملة فيها ويف ارتباطها بتكنولوجيات االت�صال احلديثة
توجها جديدا لزيادة اخللل القائم بالفعل بني الدول الغنية والفقرية ،وهو تهديد
للمربيالية الثقافية� .إن "غزو" ثقافة "الدول الغربية" ب�شكل
للهوية الوطنية و�أداة إ
عام والثقافة أالمريكية ب�شكل خا�ص كانت ورقة �ساخنة تقريبا على �أجندة كافة
امللتقيات الثقافية التى ح�رضتها فى م�رص �أثناء أالعوام أالربعة أالخرية .وقد كان
ذلك دون ا�ستثناءات �سواء كانت اللقاءات حول �أزمة ال�سينما امل�رصية� ،أو ظهور
اجلامعات اخلا�صة� ،أو م�ستقبل الف�ضائيات العربية� ،أو املو�سيقى� ،أو أالدب� ،أو ال�شعر،
�أو النحت� ،أو الفنون الت�شكيلية العربية" (.Kanj, 1999, 1)14
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الباحثني فى الت�سعينيات– 15وبا�ستثناء االحتجاجات التى حدثت فى عام 1968
– مل يفتح النظام احلاكم املنظومة ال�سيا�سية فى �أعقاب اال�ضطرابات ،و�إمنا رد
بالقمع مثلما حدث عندما مت ن�رش اجلي�ش فى � 1986أو عندما �سحب ال�سادات �إجراءاته
التحريرية فى �أعقاب "ثورة اخلبز" فى ( 1977للتفا�صيل انظر الهام�ش الثاين فى هذا
بال�ضافة �إىل
الف�صل) ،ومن ثم ال ت ؤ�دى الثورة االجتماعية بال�رضورة �إىل التحرير .إ
ذلك ف إ�ن ال�ضالعني فى �أعمال التمرد �أنف�سهم ال يرون بال�رضورة فى الدميقراطية حال
مل�شكالتهم .وقد كان وراء العنف الذى �ساد فى الت�سعينيات ،حتى و�إن كان مدفوعا فى
جانب منه ب أ��سباب اقت�صادية (� ،)Toth, 1999أيديولوجيا ر�أت �رصاحة �أن احلل فى
ال�سالم التكفريى ولي�س فى الدميقراطية� .إن العوامل أالربعة التى قد ت ؤ�دى �إىل املزيد
إ
من الثورات؛ ومن ثم زعزعة اال�ستقرار ال�سيا�سى فى م�رص ب�شكل خطري هى االنفجار
ال�سكانى ،وال�ضعف الهيكلى لالقت�صاد امل�رصى ،واال�ستقطاب االجتماعى املتزايد،
وعامل يرتبط مبا �سبق وهو زيادة �أعداد العاطلني املتعلمني �أكادمييا.
 1-2-3-2تو�سيع نطاق التعليم والبطالة
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ميثل التعليم الوا�سع عامل ا�ستقرار للمجتمع �إذا كان متلقوه غري عاطلني �أو ال
يعانون من نق�ص فر�ص العمل بعد ح�صولهم على درجاتهم العلمية .وقد ظلت م�رص
تنتج منذ منت�صف الثمانينيات ما يزيد على  100.000من خريجى اجلامعات �سنويا
– وهى �أعداد كبرية ي�صعب على االقت�صاد امل�رصى �ضعيف الت�صنيع ا�ستيعابها .16فى
املا�ضى ا�ستجابت احلكومة �إىل منظور أالكادمييني احلا�صلني على تعليم جيد ،لكنهم
راديكاليني وكذلك خريجى املدار�س الثانوية عن طريق توفري فر�ص عمل فى القطاع
العام ،مما �أدى بدوره �إىل وجود م ؤ��س�سات قطاع عام وبريوقراطية حكومية مت�ضخمة
وغري منتجة (انظر �أدناه)� ،إال �أن الرواتب منخف�ضة كما �أ�صبح على اخلريجني فى
أالعوام أالخرية االنتظار عدة �سنوات قبل تعيينهم من قبل الدولة .وي�صعب احل�صول
على �أرقام بطالة ال�شباب .وي ؤ�كد تقرير التنمية الب�رشية امل�رصى لعام � 1995أن:
"ال�شباب املتعلم الذين يدخلون �سوق العمل للمرة أالوىل ي�شعرون بق�سوة وحدة
معدالت البطالة �أكرث من �أى من فئات املجتمع امل�رصى أالخرى .وفى الواقع ،ظل
حواىل  41باملائة من ال�شباب املتعلم فى الفرتة من � 1983إىل  1993عاطلني"
(معهد التخطيط القومي )61 ،1995
الحباطات التى عانى منها اخلريجون العاطلون �أو املحرومون
لقد ا�ستخدمت إ
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اقت�صاديا فى بيئة �سيا�سية راكدة جزئيا لتف�سري االنفجار العنيف للجماعات
"ال�سالمية" فى م�رص من ال�سبعينيات �إىل الت�سعينيات (انظر على �سبيل املثال
إ
�إبراهيم 1996ب ،و .)Bayat, 1998وقد كان العديد من الن�شطاء القياديني
"ال�سالمية" الراديكالية فى م�رص فى ال�سبعينيات ،وكذلك العديد من �أتباعها
للحركة إ
طالبا �أكادمييني من �أ�صحاب امل ؤ�هالت العليا .وقد كان العديد من الراديكاليني
فى الت�سعينيات من طلبة التعليم الثانوى �أو اجلامعات� .إن البيع اجلارى مل ؤ��س�سات
الدولة والت�رسيح امل�صاحب له يجعل من املرجح �أن ترتاجع �آفاق التوظيف فى الوقت
احلاىل.
 2-2-3-2النمو ال�سكانى واحل�ضري ال�سريع
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�إن �إحدى �أكرث اخل�صائ�ص ال�صادمة واملقلقة فى م�رص هى النمو ال�سكانى ال�رسيع
والزيادة املوازية له فى التح�رض .لقد كان عدد امل�رصيني الذين عا�شوا فى م�رص
عام  1882حوايل  6.7مليون م�رصى ،وقد زاد هذا الرقم بثالثة �أمثاله تقريبا لي�صل
�إىل  19مليونا فى عام  .1947وفى عام  1996زاد الرقم بثالثة �أمثال مرة �أخرى
لي�صل �إىل  59,3مليون ن�سمة .17وفى حني كان يعي�ش ثلثا عدد ال�سكان فى املناطق
الريفية فى  ،1947انخف�ضت تلك الن�سبة �إىل  57باملائة فى ( 1996اجلهاز املركزى
والح�صاء  .)8 ،1999وقد ترجمت تلك التطورات فى م�شكالت كبرية
للتعبئة العامة إ
مثل "�أحزمة الفقر" حول املدن الكربى وازدحام املرور واخلدمات ال�صحية املثقلة
أ
بالعباء .18لقد التهم ال�سكان اجلدد للمدن والنازحون واملر�ضى اال�ستثمارات فى تلك
الجمايل ينتهي �إىل ال �شئ .فعلى
املناطق .ويف بع�ض أالحيان كان الناجت املحلي إ
�سبيل املثال ،فى الفرتة بني  1988و 1994كان ن�صيب الفرد من الناجت القومى
الجمايل يعانى من الركود على الرغم من النمو الفعلى الذى �شهده الناجت املحلى
إ
الجمايل احلقيقي.19
إ
وقد بد�أت أالمور تزدهر قليال بنهاية الت�سعينيات .أ
فلول مرة على مدار ثمانني
عاما انخف�ضت معدالت النمو ال�سكانى من معدل زيادة �سنوية ت�صل �إىل  2.75باملائة
فى الفرتة من � 1976إىل � 1986إىل  2.08باملائة حتى عام  .1996وبعبارة �أخرى،
انكم�ش هرم ال�سكان فى م�رص من قاعدته – وهى ظاهرة من املرجح �أن ت�ستمر �أو
تتزايد على املدى املتو�سط� ،إال �أنه على م�رص �أن تتعاي�ش حاليا مع معدل مواليد
 1.25مليون ن�سمة و  500.000قادم �إىل �سوق العمل �سنويا .ومن �أجل توظيف
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وتوفري الغذاء والتعليم والرعاية ال�صحية له ؤ�الء يتعني �أن ت�صل معدالت منو الناجت
الجمايل ما بني � 5إىل  8باملائة .منذ عام  1996متكنت احلكومة من حتقيق
املحلى إ
الهدف أالدنى وتوقعت �أداء �أف�ضل على أالقل حتى عام ( 2003انظر Butter 1998،
� ،)27إال �أنه بينما �سيزيد عدد ال�سكان بالت أ�كيد ،ف إ�ن زيادة �إجماىل الناجت املحلى غري
م ؤ�كدة ،حيث ال يزال أالداء االقت�صادى مل�رص �ضعيفا وتتهدده �أ�شكال من االختالل
الهيكلى؛ ومن ثم فان النمو امل�ستدام حمط ت�سا ؤ�الت.
 3-2-3-2أ�وجه اخللل الهيكلى فى االقت�صاد
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بالرغم من �أن فرتة الت�سعينيات �شهدت تقدما اقت�صاديا ،فال يزال ي�صح القول ب أ�ن
االقت�صاد امل�رصى قائم على مزيج من العوائد الريعية غري امل�ستقرة والزراعة ال�ضعيفة
واملهملة والقطاع العام املت�ضخم وال�صناعة التى تت�سم بعدم التطور و�ضعف أالداء.
تتت�سم م�رص �أحيانا ب أ�نها مثل الدول �شبه الريعية (انظر على �سبيل املثال Alb
 ،)brecht et al, 1997فحينما واجهتها �أزمة مالية �ضخمة فى �أواخر ال�ستينيات
(انظر  ،Toth, 1999الف�صل � )5أ�صبحت احلكومة امل�رصية تعتمد ب�شكل متزايد على
"الريع" ،وذلك فى �صورة حتويالت العاملني باخلارج واملعونات أالجنبية وعوائد
قناة ال�سوي�س والبرتول والدخل من ال�سياحة .هذا الريع أالجنبي واملحلي �ساعد النظام
احلاكم على دعم املطالب الدنيا لل�سكان الذين يتزايد عددهم با�ستمرار ،وعلى جتنب
االنت�شار الوا�سع للمطالبة بامل�شاركة ال�سيا�سية .وقد تطلبت هذه العائدات القليل
من اال�ستثمارات� ،إال �أنها كانت غري �آمنة عادة؛ حيث كانت تتبع ب�شكل كبري تقلبات
بال�ضافة �إىل ذلك� ،أدت هجرة العمالة �إىل "هجرة العقول" بني
االقت�صاد العاملى .20إ
املهنيني والعمال ذوى الكفاءة الذين بد�أوا من �أواخر ال�ستينيات وب أ�عداد متزايدة
ا�ستخدام مهاراتهم فى دول اخلليج �أو �أوروبا �أو �أمريكا ال�شمالية.21
وعلى خالف الريعية الكاملة مثلما هو حال اململكة العربية ال�سعودية ،تنتج م�رص
النتاجية كانت غالبا منخف�ضة مبا ال ي�سمح
كمية �ضخمة من ال�سلع واخلدمات� ،إال �أن إ
بتوفري الرفاه للجميع.
يف  1996كان القدر أالكرب من قوة العمل� ،أي  4.9مليون فرد مبا ميثل حواىل
 31%ال يزالون يعملون بالزراعة� ،إال �أنهم كانوا ينتجون  17.7باملائة فقط من �إجماىل
الناجت املحلى .22وبالرغم من كون م�رص بلدا زراعيا كال�سيكيا ،فقد �أ�صبحت "واحة
النيل" من كبار امل�ستوردين على م�ستوى العامل لبع�ض املواد الغذائية التى ت�ستهلك
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ب�رشاهة مثل ال�سكر والقمح .23ففى عام  ،1996بلغت تكاليف ا�سترياد الغذاء 2.9
مليار دوالر� ،أو ما ميثل نحو خم�س الواردات يف حني ركدت ال�صادرات .وترجع �أ�سباب
هذا الو�ضع �إىل ا�ستخدام الدولة للزراعة فى متويل م�رشوعات التنمية فى ال�سابق (مثل
ال�سد العاىل) ،و�سوء التخطيط والف�ساد وندرة القرو�ض املقدمة للفالحني (للتفا�صيل
انظر  Waterbury, 1983و .)Toth, 1999وفى فرتة الت�سعينيات ،ا�ستمرت
احلكومة فى بذل جمهودات كبرية لتح�سني أالداء الزراعى – فى الغالب بالتعاون مع
مانحني �أجانب .ولوال تلك اجلهود ،لكانت ال�صورة على أالرجح �أكرث قتامة� ،إال �أن
النمو ال�سكانى فى م�رص واملعدل املتزايد ال�ستهالك الغذاء والتكلفة العالية للمدخالت
امل�ستوردة فى �أغلب أالحيان مثل أال�سمدة �أو البذور وغياب ترويج ال�صادرات ،يجعل
من غري املرجح حت�سن هذا ال�ضعف الهيكلى قريبا (وكالة �صحافة أالمة ،بدون تاريخ،
�أ.)30 ،
�إ�ضافة �إىل ما تقدم ف إ�ن �أداء معظم ال�صناعات امل�رصية يعد �ضعيفا؛ فقد �أ�سهمت
ال�صناعة فى العام املاىل  1998/1997بن�سبة  18.1باملائة من الناجت املحلى
الجمايل (وكالة أالمة لل�صحافة ،بدون تاريخ� ،أن  )5و�سمحت ب أ�ن ي�صل العجز فى
إ
التجارة �إىل  10مليار دوالر فى � .)EIU, 1999, 5( 1997إن معظم امل�صنوعات
امل�رصية ال ميكن بيعها يف اخلارج ب�سبب رداءة نوعيتها .وفى نف�س الوقت� ،أ�صبح
ال�سوق املحلى واقعا حتت �ضغوط مناف�سة دولية متزايدة ،آ
فالن يتم ا�سترياد حتى
املنتجات امل�رصية التقليدية .24وتقول "وكالة أالمة لل�صحافة" �أن �أ�سباب أالداء
ال�ضعيف هو نق�ص املعلومات التى يتم تقدميها للم�ستثمرين ،وعدم ثقة امل�ستهلكني
فى املنتجات امل�رصية ،وتهريب ال�سلع امل�ستوردة ،و�سوء �إدارة املزروعات ،وارتفاع
اجلمارك والر�سوم والتكاليف �إ�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى (وكالة أالمة ،بدون تاريخ� ،أ،
 .)6وقد مت ا�ستيعاب العاطلني املحتملني الذين هم �ضحايا أالداء االقت�صادى ال�ضعيف
لل�صناعة امل�رصية فى القطاع العام حيث خلقوا م�شاكل �أخرى.
ت�ستوعب املن�شئات العامة وامل ؤ��س�سات البريوقراطية التابعة للدولة �أكرث من ثلث
�إجماىل القوى العاملة .ففى حني كان عدد العاملني فى القطاع العام حواىل  3مليون
فرد عام  1977مبا ميثل  31.1%من �إجماىل القوى العاملة ،فقد زاد هذا العدد �إىل
 5.3مليون فرد فى  1990/1989مبا ميثل  36.65من �إجماىل القوى العاملة.
وبالرغم من اخل�صخ�صة و�صل الرقم �إىل  6مليون فرد فى ( 1998معهد التخطيط
القومي  .)1995وقد تزايدت ال�شكاوى من عدم كفاءة القطاع العام فى م�رص مما �أدى
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�إىل املطالبة بعملية اخل�صخ�صة امل�شار �إليها� .25إال �أنه يبدو من ال�رضورى مبكان
تقلي�ص الروتني احلكومى جلذب املزيد من اال�ستثمارات أالجنبية الالزمة للتحديث
والنمو .ومن ثم ف إ�ن احلكومة تواجه املع�ضلة التقليدية بني �إعادة الهيكلة واال�ستقرار
النتاجية ،ف إ�ن
االجتماعى .وحيث �إن عدد ال�سكان يف تزايد بينما ي�ستمر انخفا�ض إ
الوقت الالزم للو�صول �إىل املعادلة املنا�سبة قد يكون �ضيقا.
مع نهاية فرتة الت�سعينيات ،كانت العديد من البيانات االقت�صادية قد حت�سنت
بدرجة كبرية .فقد مت خف�ض الت�ضخم بن�سبة  3.4%ر�سميا فى ( 1999هناك بع�ض
ال�شك فيما يتعلق مبدى �صحة امل ؤ��رش امل�رصي أل�سعار امل�ستهلك – انظر (Business
 .)Monitor International Limited, 1996, 45وبحلول عام 1995
جنحت احلكومة فى الو�صول بعجز امليزانية �إىل  1.3باملائة فقط ،وو�صل االحتياطى
بالعملة أالجنبية  16.5مليار دوالر فى  ،1999وو�صل معدل النمو االقت�صادى �إىل
 5باملائة �أو تعدى تلك الن�سبة فيما بني عامى  1996و�26 .1999إال �أن تلك البيانات
بال�ضافة �إىل ذلك ،ف إ�ن معظم
ال تخفى نواحي ال�ضعف املذكورة فى جماالت �أخرى .إ
ال�سكان
النمو يبدو قائما على اال�ستثمارات فى قطاعات غري منتجة مثل التعمري �أو إ
الفاخر .27وهذا النوع من النمو االقت�صادى يخلق م�شكلة اجتماعية �أخرى.
 4-2-3-2عدم امل�ساواة االجتماعية

w.
al

تبدو عدم امل�ساواة فى الدخل فى م�رص حمدودة باملقارنة بغريها من الدول النامية
مثل الربازيل .لكن هذا التفاوت �آخذ فى التزايد منذ �أوائل الثمانينيات .فقد ظهرت
طبقة جديدة من رجال أالعمال امل�رصيني �شديدى الرثاء؛ فهم ميتلكون م ؤ��س�سات
التعمري وامل�رشوعات ال�سياحية و�رشكات االت�صاالت وال�صناعات الغذائية .وبنهاية
الت�سعينيات �أ�صبح �إظهارهم لرثواتهم ال�شخ�صية �أكرث عالنية عن �أى وقت منذ ثورة
( 1952انظر أالهرام العربى� 26 ،سبتمرب.)1998 ،
ومن ناحية �أخرى ،وفقا لتقرير التنمية الب�رشية امل�رصى ،ففى عام 1996/95
كان  48%من ال�سكان �إما فقراء �أو فقراء ب�شكل متو�سط مقارنة بحواىل  30%فى عام
 .281982/81و�أ�صبحت ظروف املعي�شة لعمال ومزارعي القطاع العام على وجه
اخل�صو�ص �أكرث �صعوبة .وقد �سهل ت�رشيع جديد ت�رسيح العمال و�إجالء الفالحني عن
أالر�ض .و�إىل آ
الن مل تظهر �أى جتمعات كبرية ملعار�ضة هذه التطورات .فقد �سحقت
قوات أالمن ب�رسعة االحتجاجات التى كانت عنيفة فى بع�ض أالحيان ،لكنها غري
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منظمة �إىل حد بعيد �ضد القوانني اجلديدة كما احتويت االحتجاجات ب�رصف معا�شات
مبكرة للعمال .وقد مت تقدمي بع�ض امل�ساعدات املالية للفالحني وكذلك �إعادة توطينهم
فى م�رشوعات ا�ست�صالح أالرا�ضى فى ال�صحراء .29وفى حني �أخذ �أثرياء م�رص فى
االنتقال �إىل جمتمعات مغلقة ،ا�ستمر الفقراء فى العي�ش فى الع�شوائيات التى ت�شكل
�أحزمة حول املدن الكربى.
 4-2العوامل الدولية
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يرى هنتنتجتون �أن ت أ�ثريات "املوجة الثالثة" من الدمقرطة قد امتدت �إىل جميع
انحاء العامل .وقد دعم من تلك التطورات الثورة التكنولوجية التى �سهلت تبادل أالفكار
بال�ضافة �إىل ذلك ،مت الربط بني املوجة الثالثة ونهاية احلرب الباردة؛
وحركة الب�رش .إ
ومن ثم فقد كان لذلك ت أ�ثرياته على �أولويات ال�سيا�سة اخلارجية للقوى الغربية
املهيمنة .وقد حتررت هذه القوى من ال�رضورة امللحة لدعم أالنظمة الديكتاتورية من
�أجل �إبعادها خارج نطاق الكتلة ال�رشقية .وقد بد�أت ال�سيا�سة اخلارجية أالمريكية فى
الدعوة "للتو�سيع الدميقراطى" �أى دعم أالنظمة الدميقراطية النا�شئة (Murphy/
.)Gause, 1997, 58
�إال �أن تقدم الدميقراطية فى م�رص (وفى بلدان �أخرى فى منطقة ال�رشق أالو�سط)
قد تعطل ب�سبب عامل �إقليمى هو "عقدة اجلزائر" (مكرم عبيد  .)1994فقد �أثر ذلك
العامل على الغرب وعلى املفكرين العلمانيني العرب واحلكومات العربية – و�إن كان
بطرق خمتلفة.30
لقد �أ�رشنا فيما تقدم �إىل �أن ال�سيا�سات االقت�صادية الفا�شلة لعبد النا�رص واحلروب
التى مل يحالفه احلظ فيها فى اليمن وحربه �ضد �إ�رسائيل قد زادت من التبعية
االقت�صادية مل�رص .وبعد ذلك فتحت معاهدة ال�سالم التى �أبرمها ال�سادات مع �إ�رسائيل
فى � 1979أبواب م�رص ملعونات مالية وع�سكرية هائلة من الغرب .وفى الفرتة من
� 1975إىل  ،1996تلقت م�رص ما يبلغ  21مليار دوالر فى هيئة معونات اقت�صادية
و 25مليار معونات ع�سكرية من وا�شنطن وحدها ( .Sullivan, 1996, 36)31وقد
�صاحب تلك امل�ساعدات املالية هدفان لل�سيا�سة الغربية كانا متناق�ضني �إىل حد ما:
ال�صالح االقت�صادى واالجتماعى و�أخريا ال�سيا�سى فى م�رص من ناحية ،ومن ناحية
إ
البقاء على النخب ال�سلطوية فى �سدة احلكم.
�أخرى إ
وكان الغرب ينظر �إىل النخب احلاكمة باعتبارها �صديقة مل�صاحلها التى كانت
(وال تزال):
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احل�صول على النفط من اخلليج العربى؛
وال�رسائيليني؛
جتنب وقوع حرب بني العرب إ
�إن �أمكن ،تطوير عالقات اقت�صادية وثقافية �أقوى بني الطرفني32؛ و
احتواء الت أ�ثري ال�سوفيتى فى ال�رشق أالو�سط.
ولذا "ال يجب الدفع مب�رص �إىل مدى بعيد �أو ب�رسعة كبرية" (Sullivan, 1996,
 .)47وقد ذكرت حرب اخلليج الثانية الغرب ب أ�همية م�رص كحليف خمل�ص حيث
قدمت قوات و�ساعدت �ضمن ائتالف عربى �ضد العراق .كما �أن احلرب منحت احلكومة
امل�رصية الفر�صة لتعود �إىل موقعها القيادى فى العامل العربى ،الذى كانت قد فقدته
عقب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد .وفى فرتة الت�سعينيات ،ا�ستغل النظام احلاكم
مكانته امل�ستعادة مبهارة لي�صبح �أحد �أهم الو�سطاء فى عملية ال�سالم بال�رشق أالو�سط
ومن ثم زاد من قيمته بالن�سبة لل�شمال.
لكن تطورات �أخرى بد�أت منذ عام � 1991أقنعت احلكومات الغربية ،وهذا ا�ستنتاج
للنقاذ
قابل للنقا�ش� ،أال ت�ضغط بقوة من �أجل الدمقرطة� ،أي فوز اجلبهة إ
ال�سالمية إ
فى االنتخابات الت�رشيعية فى اجلزائر فى دي�سمرب  .1991فعندما جتاهل اجلي�ش فى
اجلزائر نتائج االنتخابات و�أجل اجلولة الثانية منها ،كان انتقاد احلكومة أالمريكية
على �سبيل املثال هادئا ( .)Murphy/Gause, 1997, 62لقد �أ�صبح من
الوا�ضح آ
ال�سالمية التى
الن �أن االنتخابات الدميقراطية قد ت ؤ�دى �إىل فوز أالحزاب إ
ينظر �ليها باعتبارها معادية مل�صالح الغرب .وقد انعك�ست ال�رصاعات الدامية33
إ
ال�سالميني امل�سلحني وقوات أالمن التابعة للحكومة ال�سلطوية
عقب االنتخابات ،بني إ
امل ؤ�يدة للغرب واملدنيني فى اجلزائر ،على م�رص و�إن كان على نطاق �أ�ضيق بكثري
(انظر الق�سم � .)3-4إال �أن هذه ال�صدامات زادت اخلوف من "الظروف اجلزائرية" و�أدت
�إىل ظهور �سيا�سة �شبيهة بتلك امل�ستخدمة �أثناء احلرب الباردة .فمن ناحية ،كانت
وبال�ضافة �إىل
احلكومات الغربية تدعو �إىل �إ�صالحات �سيا�سية فى ال�رشق أالو�سط.
إ
البالغة الكالمية ،قامت احلكومة أالمريكية بتمويل م�رشوع للحوكمة فى م�رص وغريه
من دول املنطقة ( .)Murphy/Gause, 1997, 58وعالوة على ذلك ،يدرج تقرير
الن�سان
الن�سان ال�سنوى الذى ت�صدره اخلارجية أالمريكية انتهاكات حقوق إ
حقوق إ
فى م�رص – بل ين�رشه على �شبكة االنرتنت .كما دعمت م ؤ��س�سات غربية مثل م ؤ��س�سات
الن�سان امل�رصية.
أالحزاب ال�سيا�سية أالملانية م�رشوعات جماعات حقوق إ
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�إال �أنه فيما يتعلق باالنتخابات التى قد ت�صل أ
ال�سالمية �إىل ال�سلطة
بالحزاب إ
فعادة ما تلزم الواليات املتحدة وغريها من احلكومات الغربية "ال�صمت" .فعلى �سبيل
املثال ،فى �أثناء االنتخابات الربملانية املزورة التى ات�سمت بالعنف يف عام ،1995
جتنبت ال�سفارة أالمريكية بالقاهرة اتخاذ موقف وا�ضح .ويخل�ص كل من مرييف
 Murphyوجوز � Gauseإىل �أن:
"احلكومة أالمريكية تف�ضل نظام مبارك املتزايد أالوتوقراطية عن �أى بديل
دميقراطى ،ألن ذلك البديل �سيكون حتميا �أكرث "�إ�سالمية"".)62 ،1997( .
وبنظرة �أكرث �إيجابية ،فقد يكون من املالئم و�صف موقف ال�شمال على �أنه ذو
م�ستويني .فمن ناحية ،هو ي�شجع اخلطوات ال�صغرية جتاه املزيد من الدميقراطية على
م�ستوى القاعدة ال�شعبية وعلى امل�ستوى الر�سمى �أي�ضا .وقد يكون الهدف من وراء
ذلك جعل م�رص "�آمنة لتحقيق الدميقراطية" على كافة امل�ستويات .ومن ناحية �أخرى،
وحتى بلوغ هذه املرحلة النظرية فى امل�ستقبل� ،سيتم جتنب �أى �أمر قد ي ؤ�دى �إىل �أي
"زعزعة" مفاجئة ال�ستقرار النظام احلاىل.
 5-2اخلال�صة
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لقد �أظهرت مناق�شة الت أ�ثريات التاريخية والثقافية واالقت�صادية والدولية على
الدمقرطة عوامل داعمة وعوامل غام�ضة وعوامل معاك�سة .وبالنظر �إليها جميعا ،تبدو
تلك العوامل وك أ�نها تثقل ال�سعى نحو الدمقرطة فى م�رص بدال من دعمه .ومما ال
�شك فيه �أنه ال يجب التغا�ضى عن الطابع �شديد ال�سلطوية للتاريخ ال�سيا�سى والثقافة
ال�سيا�سية .و�سيالحظ الحقا �أن غياب االهتمام ال�شعبي بالدميقراطية �أ�صبح بالفعل
م�صدرا كبريا للم�شاكل بالن�سبة للمجموعات املعار�ضة ب�شكل عام ،وال�صحفيني على
وجه اخل�صو�ص.
وتبدو املحددات االقت�صادية والدولية غام�ضة فى ت أ�ثرياتها املحتملة ،ولكن
بالت أ�كيد ال ميكن اعتبارها داعمة للدمقرطة فى فرتة الت�سعينيات حتى و�إن كان من
املمكن �أن يتغري ذلك فى امل�ستقبل� .إن لدى م�رص بالت أ�كيد القدرة االقت�صادية لربوز
برجوازية م�ستقلة .وقد تتح�سن جودة التعليم ب�شكل كبري فى امل�ستقبل ،ومبرور الوقت
�ستدفع احلكومات أالجنبية بقوة من �أجل ق�ضية الدمقرطة .ومن ناحية �أخرى ،ف إ�ن
م�س أ�لة كيفية تفاعل الثقافة امل�رصية مع التدفق املتزايد للمنتجات أ
والفكار الغربية
داخل البالد ال تزال مفتوحة .وباملثل يزال ال�س ؤ�ال مفتوحا فيما يتعلق باحتمال انهيار

ww

96
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

النمو االقت�صادى واال�ستقرار ال�سيا�سى .وفيما يخ�ص فرتة الت�سعينيات ،ف إ�ن العوامل
اخلارجية تعد جزءا مما يف�رس ملاذا مل تتحقق الدمقرطة فى م�رص فى ذلك العقد .وهى
ت�شكل بع�ض أالعباء التى يتعني على املجموعات املعار�ضة التعامل معها� .إال �أن
املزيد من أالعباء أالكرث خطورة قد فر�ض من قبل املجموعات اال�سرتاتيجية.
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 1ملناق�شة متهيدية حول الثقافة ال�سيا�سية امل�رصية ،انظر �إبراهيم � 1996أ.
 2فى  18يناير � ،1977أعلنت احلكومة �أنها متا�شيا مع �صندوق النقد الدوىل ،قد خف�ضت الدعم على ال�سلع
أال�سا�سية للم�ستهلك مبا فيها اخلبز .وفى �صباح نف�س اليوم ،بد�أ عمال من حلوان تبعهم طالب اجلامعات
واملدار�س الثانوية فى التظاهر �ضد زيادة أال�سعار وبد�أوا ال�سري فى اجتاه الربملان .وان�ضم �إليهم �آخرون
من �سكان القاهرة الفقراء ،لكن �رسعان ما واجهتهم قوات ال�رشطة .وحتولت املظاهرات �إىل درجة من العنف
ال�سكندرية و 17مدينة �أخرى .وقد هاجم املتظاهرون املبانى احلكومية و�أق�سام ال�رشطة واملحال
امتدت �إىل إ
اخلا�صة .وفى �آخر أالمر مت ا�ستدعاء اجلي�ش إلعادة ا�ستتباب أالمور .لكن التظاهرات مل ترتاجع �إال فى  20يناير
الذاعة ب أ�نها �ستبقى على الدعم .ووفقا للتقديرات احلكومية ،فقد لقى  77فردا
عندما �رصحت احلكومة فى إ
حتفهم و�أ�صيب  214فى تظاهرات عام ( 1977انظر  Toth, 1999, 184؛  .)Harders, 1998, 272فى

ko

ففرباير � ،1986شهدت قوات أالمن املركزى باجليزة "�أطول و�أعنف �أعمال ال�شغب على مدار ع�رش �سنوات" (Bia
� ،anchi 1989ص .)6وقد انت�رشت قوات أالمن املركزى باجليزة فى املنطقة الرثية حيث الفنادق ال�سياحية
الفخمة فى منطقة أالهرامات� .أن العاملني أ
بالمن املركزى من ذوى الرواتب ال�ضعيفة ونادرا ما تتاح لهم
أ
الفر�صة لزيارة ذويهم فى مدنهم التى عادة ما تكون بعيدة .وعندما علموا �ن احلكومة نوت مد فرتة خدمتهم
لعام كامل بد�أوا فى تدمري مبانى الفنادق واملكاتب .وقد تطلب أالمر ا�ستدعاء اجلي�ش لقمع �أعمال ال�شغب تلك

 1998و.Sfeirm 1998
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(.)Bianchi, 1989, 6
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 3كان ن�رص �أبو زيد �أ�ستاذا بجامعة القاهرة ،حيث ا�ستخدم تقنيات حديثة (غربية) لتف�سري القر�ن .وقد �دان
العديد من زمالئه ما قام به وفى �آخر أالمر قام حمامي �إ�سالمي (ال يعرفه �أبو زيد �أو زوجته) برفع دعوى
تفريق بني �أبو زيد وزوجته على �أ�سا�س �أنه ال يجوز المر�أة م�سلمة �أن تتزوج مرتدا .وفى عام  1995عار�ضت
حمكمة ا�ستئناف القاهرة ذلك الر�أى وهو قرار �أيدته املحكمة العليا فى �أغ�سط�س  .1996انظر Viorst,

ww

 4هناك مناق�شة لذلك على �سبيل املثال فى ()Schubert et al, 1994, 37
 5فعلى �سبيل املثال ،حقيقة �أنه فى حرب �أكتوبر  ،1973عرب جي�ش �إ�رسائيلى قناة ال�سوي�س متجه ًا غربا وتقريبا
العالم باجلامعة
عزل القوات امل�رصية فى �سيناء مل تكن معلومة لف�صل مكون من  30طالبا من دار�سي إ
العالم املحلية حتتفل
أالمريكية بالقاهرة ،در�سهم امل�ؤلف فى خريف  .1998وفى ذات الوقت كانت و�سائل إ
لعدة �أ�سابيع بالعيد اخلام�س والع�رشين "النت�صار" القوات امل�رصية على �إ�رسائيل .وقد كان الرئي�س مبارك
قائد القوات اجلوية فى تلك احلرب.
 6وقد طرح هذه النقطة �أي�ضا  )Shamir (1995الذى يعنى بتاريخ التيار الليرباىل فى م�رص.
 7وكما يرى هنتنجتون قد يزيد النمو ال�رسيع التباينات االجتماعية ومن ثم ي�ؤدى �إىل عدم ا�ستقرار �شعبى.
� 8سنتناول هذه امل�س أ�لة فى الق�سم .4-2
 9ترغب احلكومة من خالل م�رشوع "تو�شكى" ،الواقع فى ال�صحراء الغربية ،وغريها من امل�شاريع املماثلة فى
�أماكن �أخرى من البالد ،فى ت�رسيع النمو وتخفيف الكثافة ال�سكانية من وادى النيل والدلتا.
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 10فى �أنظمة ال (ابن –متلك� -شغل وانقل) يقوم م�ستثمرو القطاع اخلا�ص ب إ�قامة ومتويل امل�رشوعات و�إدارتها
لعدة �سنوات ثم نقل فى النهاية �إىل احلكومة.
 11ت�ؤكد درا�سات احلالة التى �أجراها متوىل ( )1996ومعو�ض ( )1992هذه الفر�ضية يف العديد من القرى فى
الريف امل�رصى .انظر �أي�ضا درا�سة املنوفى (.)1981
 12للمزيد من الدقة كان هناك  4386254من أ
والداريني واملدراء" و"عمال
"الفراد العاملني القانونيني إ
والح�صاء  .)30 ،1999وفى
مهنيني" وكذلك "فنيني وم�ساعدين مهنيني" (اجلهاز املركزى للتعبئة العامة إ
عام  1976كان هناك حواىل � 834ألف "مهنيني وفنيني وما �شابه ذلك " وكذلك "عمال �إداريني وتنفيذيني
والح�صاء .)26 ،1985
ومدراء" (اجلهاز املركزى للتعبئة العامة إ
 13بحلول عام  ،1997قدر ح�سني �أمني عدد أالطباق الف�ضائية فى م�رص مبليون وتوقع زيادة ذلك العدد (�أمني
 .)1997وجريليو  Gherleoكان هناك  40من مزودي خدمات االنرتنت فى م�رص .وقدر �أن يكون عدد
امل�ستخدمني نحو  2000فقط ،لكن مبعدل منو بلغ  150باملائة (مل يتحدد خالل �أى فرتة �سيظهر ذلك النمو
ولكن يفرت�ض �أنه خالل �سنة .انظر .Gher, 1992,12
� 14أثناء م�ؤمتر  1999للرابطة العربية أالمريكية ملعلمى االت�صاالت حيث قدمت كاجن ورقتها ،كانت العوملة
ال تزال "ق�ضية �ساخنة".
 15يذكر العنف خا�صة فى �صعيد م�رص غالبا مرتبطا بثورة "�إ�سالمية" �ضد احلداثة� .إال �أنه على �سبيل املثال،
يذكر توث  ،Toth (1999الف�صل الثامن) ،ان احلرمان االقت�صادى ل�صعيد م�رص قد يكون �سببا �أي�ضا فى عدم
اال�ستقرار االجتماعى.
 16تزايد عدد خريجى اجلامعات من معدل  93660خريجا �سنويا  1983/82اىل  136654خريجا فى
( 1997/96اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالح�صاء .)225 ،1999 ،186 ،1989
 17فى �أوائل عام  ،1999بلغ عدد �سكان م�رص ر�سميا  63.915مليون ن�سمة( .بيانات اجلهاز املركزى للتعبئة
العامة؛ �إح�صاءات وردت يف كايرو تاميز� ،أغ�سط�س .)7 ،1999 ،18-5
 18فى هذه املدن الع�شوائية يجري امت�صا�ص املناطق الريفية يف املدن الكربى آ
الخذة فى االت�ساع مثل
القاهرة ،فى حني يظل فقر القرى عامال م�ستمرا وراء انهيار بنياتها االجتماعية.
الجمايل  870دوالرا �أمريكيا لينخف�ض �إىل  750دوالرا
 19فى عام  ،1988بلغ ن�صيب الفرد من الناجت القومي إ
فى  1991ثم عاد لريتفع �إىل  880دوالرا فى ( 1994البنك الدوىل .)35 ،1998
 20فى  1974بلغ الريع  6باملائة من �إجماىل الناجت املحلى ،وفى منت�صف الثمانينيات  40باملائة (انظر
 .)Bush, 1994, 16وفى عام  1992كان الريع ال يزال ميثل حواىل  30باملائة من �إجماىل الناجت املحلى

ww

للح�صائيات التى قدمها فيلد ( .)Field 1992، 337
وفقا إ
 21يذكر توث" :فى الفرتة من  1968اىل  ،1972تراوح معدل الهجرة ال�سنوى بني � 50ألف و� 80ألف فرد...
وترتاوح التقديرات بالن�سبة لعام  1975من � 375ألف �إىل � 600ألف �إىل مليون فرد ...وبحلول عام ،1982
كان  2مليون م�رصى باخلارج وفى  1985بلغ العدد  3مليون" (.)172 ،1999
والح�صاء  ،1999ووفقا لوكالة
 22ح�سابات �أجراها امل�ؤلف طبقا لبيانات اجلهاز املركزى للتعبئة العامة إ
الجمايل كان  16،5%فقط فى
أالمة لل�صحافة (بدون تاريخ ،ب )28 ،فان �إ�سهام الزراعة فى الناجت املحلى إ
العام املاىل  .1999/98كما تذكر وكالة أالمة �أنه وفقا إلح�صائيات الفاو ف إ�ن ما ي�صل �إىل  2مليون فرد
الح�صاءات الر�سمية ي�شتغلون بالزراعة – والعديدون منهم من أالطفال على أالرجح.
زيادة على إ
 23تذكر وكالة أالمة لل�صحافة (بدون تاريخ ،ب� )40 ،أن الكمية التى ا�ستوردتها م�رص من القمح والتى بلغت
 7.2مليون طن "العام املا�ضى" جعلها الدولة أالوىل امل�ستوردة للقمح وفقا للفاو.
 24على �سبيل املثال كانت الفواني�س التى يحتفل بها فى �شهر رم�ضان ت�ستورد بكميات هائلة من ال�صني فى
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 .1999ويذكر املحرر ماك�س ردوينيك من جملة كايرو تاميز" :فى الواقع �أن كل جزء من أالجهزة واملعدات
معرو�ض للبيع م�ستورد من ال�رشق أالق�صى" (كايرو تاميز  22-9دي�سمرب .)5 ،1999
 25على �سبيل املثال ،يذكر تقرير التنمية الب�رشية امل�رصى لعام � 1995أن" :هناك حاجة وا�ضحة فى م�رص
إلعادة ت أ��صيل �أ�سا�سية للن�شاط االقت�صادى للقطاع العام ...فالدولة مل يعد مبقدورها حتمل  ..ممار�سة مقدم
فر�ص العمل فى االقت�صاد .بل العك�س ،فاملتوقع �أن يتو�سع القطاع اخلا�ص ب�شكل كبري" (معهد التخطيط
القومي )35 ،34 ،1995
� 26أحيانا من تختلف هذه أالرقام ب�شكل طفيف وفقا للم�صادر التى ي�ستخدمها الباحث .فبالن�سبة للت�ضخم
واالحتياطى من العمالت أالجنبى والنمو االقت�صادى ،اعتمدت على  ،)EIU (2000، 104وبالن�سبة لعجز
امليزانية ،اعتمدت على
.)Bussiness Monitor International Ltd. (1996
 27عادة ما ي�شري املراقبون االقت�صاديون �إىل ذلك .انظر على �سبيل املثال ،مقال ردودينبيك فى كايرو تاميز
(28-22يونيو.)5 ،2000 ،
 28عادة ما تختلف مقايي�س الفقر باختالف "خط الفقر" امل�ستخدم .وقد ا�ستخدم معهد التخطيط القومي النفقات
ال�سنوية التالية للفرد لو�صف الفقر� :أقل من  594جنيه م�رص "�شديد الفقر" ،و�أقل من  814جنيه م�رص "فقري"،
و�أقل من  1098جنيه م�رص "فقري ن�سبيا" (معهد التخطيط القومي .)25 ،1996
 29ملزيد من التفا�صيل ،انظر  ، Butter, 1997, 28و Gawhary, 1997و ،Negus, 1999وDittrich,
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 30كما يفهم امل�صطلح هنا ،ف إ�ن التوجه "العلمانى" يرف�ض الت�ثري الر�سمى الكبري للم�ؤ�س�سات الدينية على
�صنع القرار ال�سيا�سى .وال يعنى هذا بال�رضورة كون �أتباع املفاهيم العلمانية غري متدينني.
 31بنهاية الت�سعينيات ،بد�أت الواليات املتحدة فى خف�ض التحويالت ال�سنوية �إىل حد ما.
وال�رسائيليني ،انظر.) )Stein, 1997
 32حول �صعوبات تقوية العالقات بني امل�رصيني إ
 33يذكر �أن حواىل � 60ألف �إىل � 75ألف �شخ�ص قتلوا بني  1991ويونيو  .1997انظر(orany/Amrany,
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ال�سالميون:
املجموعات اال�سرتاتيجية وامل�سلحون إ
أ��شد املعار�ضني للدمقرطة
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ال�صالح ال�سيا�سى ،يتناول
بع��د �أن فرغنا من حتليل ت أ�ثريات البيئ��ة املحيطة على إ
هذا الف�صل مبزيد من التف�صيل الفاعلني ال�سيا�سيني فى فرتة الت�سعينيات ،الذين كانوا
م�سئولني ب�ش��كل �أ�سا�سى عن عرقلة م�سار الدمقرطة .وه ؤ�الء الفاعلون هم املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة مب��ا يف ذل��ك احلكوم��ة واجلي���ش وم ؤ��س�س��ات الدولة أ
والزه��ر والنخب
امل ؤ�يدة من رجال أالعمال ،وكذلك قوى املعار�ضة املتطرفة التى ت�ضم من يعرفون بـ
"ال�سالميني امل�سلحني" .و�سيتم عر�ض ثالث حجج فيما يخ�ص هذه املجموعات:
إ
ا�ستح��وذت املجموع��ات اال�سرتاتيجية على موارد كا�سحة للق�ضاء على واحلد من
املزي��د من التحركات نحو الدمقرطة ،وقد ا�ستخدمت هذه املوارد على نطاق وا�سع
من �أجل ذلك الغر�ض.
بالرغم من قوة املجموعات اال�سرتاتيجية ،وو�ضعيتها االقت�صادية أ
واليديولوجية
ال�سالميني امل�سلحني
ومن ثم ال�سيا�سية ،فقد كانت تواجه ن�شاطات عنيفة من قبل إ
فى الت�سعينيات .كما �أن املتطرفني هددوا باغتيال �أعلى القيادات فى املجموعات
اال�سرتاتيجية.
�أ�ضع��ف قم��ع احلكومة امل�ستم��ر للم�سلحني وكذلك امل�ساوم��ة أاليديولوجية جتاه
ال�سالمي�ين ،موقف الق��وى املعار�ضة أالكرث اعتداال و�ساهم��ت فى �أن تكون فرتة
إ
الت�سعينيات عقداً متيز بغياب التحرير ال�سيا�سى.
ف��ى هذه البيئ��ة املثقل��ة أ
بالعب��اء ال�سيا�سية ،كان عل��ى ال�صحفي�ين االختيار �إما
الذعان ل�سيا�سات املجموعات
ال�سهام بن�صيبهم فى املزيد من الدمقرطة فى البالد� ،أو إ
إ
اال�سرتاتيجية.
وق��د ق��ام ه��اردرز(  )Harders 1998م��ن قب��ل بعم��ل حتلي��ل للمجموع��ات
اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ض��ة فيما يتعل��ق مب�س أ�ل��ة الدمقرطة .و�سينطل��ق بحثنا يف هذا
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الف�صل على م�سار م�شابه لكي ي�صور ظهور املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة فى
م��صر ف��ى �أعقاب الث��ورة� .إال �أنه يعتمد على م�ص��ادر خمتلفة جزئي��ا ويعطى م�ساحة
�أكرب لتحليل املجموعات اال�سرتاتيجية ك إ�حدى �أهم العقبات �أمام الدمقرطة فى م�رص.
وي�صور الق�سم  1-3الت�شكل التاريخى للمجموعات اال�سرتاتيجية ويو�ضح �أن ال�سيطرة
التامة على الدولة فى ظل حكم نا�رص كان يجب �أن تقل �إىل هيمنة حمدودة حتت حكم
ال�س��ادات حيث مت��ت �أول حماولة للتحرير و�إعادة تكوي��ن املجموعات املعار�ضة .بعد
ذلك يو�ضح الق�سم � 2-3أنه بالرغم من ظهور تلك املجموعات املعار�ضة فلم يكن لها
احل��ق �سوى فى هام�ش حمدود من احلرية يخ�ضع لتغريات متواترة وتظل �إىل حد كبري
حتت رحم��ة املجموعات اال�سرتاتيجية .ومل يتغري ذلك الو�ضع بدرجة كبرية فى ع�رص
مبارك فى الثمانينيات ،بالرغم من الزعم بات�ساع احلريات.
يلق��ى الق�س��م  2-2-3مبزي��د م��ن التف�صيل نظ��رة �أقرب عل��ى البني��ة االجتماعية
وم�صالح وموارد املجموعات اال�سرتاتيجية و�سيتم يف هذا الف�صل حتليل العدو مرهوب
–ال�سالميني امل�سلحني– فى الق�سم  .1-3-3و�أخريا،
اجلان��ب لهذه املجموع��ات� ،أي إ
�سنناق���ش رد الفعل احلازم للمجموعات اال�سرتاتيجية وكذل��ك امل�شكالت التى فر�ضها
ال�صالح ال�سيا�سى.
رد الفعل ذاك على إ
 1-3ت�شكل املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة
فى عهدى نا�صر وال�سادات
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 1-1-3ت�شكل املجموعات اال�سرتاتيجية

ww

لق��د كان��ت الرئا�س��ة وال تزال على قمة ه��رم املجموع��ات اال�سرتاتيجية فى م�رص.
وق��د حول نا�رص الرئا�سة �إىل من�صب قي��ادي ال ميكن حتديه فى نظام م�رص ال�سيا�سى
من خالل مزيج من الكاريزما ال�شخ�صية ،واال�ضطهاد امل�ستمر خل�صومه ال�سيا�سيني،
واتخ��اذ �إج��راءات نحو دول��ة الرفاه ،وكذل��ك أالفكار والدعاي��ة وال�سيا�س��ات الوطنية
والقومية.
ف��ى �أعقاب االنقالب الع�سكرى الذى قام ب��ه ال�ضباط أالحرار يف  1952قام ه ؤ�الء
ال�ضب��اط بحل أالح��زاب ال�سيا�سية ،واعتقلوا و�أعدموا �أعدادا م��ن تلك املجموعات التى
الخ��وان امل�سلمني .1وال�ستب��دال التعددية احلزبي��ة� ،أ�س�س نظام
حاول��ت حتديهم مثل إ
عب��د النا�رص احل��زب اخلا�ص به "حركة التحرير" ،الذى حت��ول فى � 1962إىل االحتاد
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اال�شرتاك��ى العربى .وقد �ساعد االحت��اد اال�شرتاكى العربى فى دمج عنا�رص من الطبقة
الو�سط��ى وال�سيطرة عليها وت�شتيت �صفوفه��ا �سيا�سيا،Vatikiotis, 1987, 111( .
و .)Korany, 1998, 66وق��د منح د�ست��ور  1964الرئي�س �سلطات وا�سعة من قبيل
ط��رح و�إقرار القوان�ين وحل الربملان .2وق��د ا�ستغل النظام منظم��ات املجتمع املدنى
مث��ل النقاب��ات �أو احتواه��ا ( ،)Waterbury, 1983, 343وج��رى تو�سي��ع القوات
ال�رسي��ة وغريها من ق��وات ال�رشطة ،بهدف �ضم��ان "ال�سالم االجتماع��ى" .وقد �سبقت
ال�صالحات االقت�صادية التى قام بها نا�رص وم�صادرة أالمالك حرمت
ال�شارة �إىل �أن إ
إ
مالك أالرا�ضى اال�سرتاتيجيني ورجال ال�صناعة فى فرتة ما قبل الثورة من العديد من
مواردهم ،فى حني ا�ستفادت عنا�رص الطبقة الو�سطى ماديا.
ومبعنى �آخر ،خلق عبد النا�رص نظاما "�سلطويا �شعبيا"؛ اعتمد على دعم اجلماهري،
ولكن��ه جتن��ب بحر�ص تعبئته��ا �سيا�سيا .وق��د �أ�صبحت الدولة املرك��ز اجلديد والوحيد
للقوة ،ونتج عنها جمموعة ا�سرتاتيجية جديدة ،هى برجوازية الدولة .3وقد تكونت من
�أولئ��ك الذين كانوا أالق��رب لقمة هرم الدولة ،وهم كبار مدراء القطاع العام ،وال�ضباط
والداريون .وقد مت تعيني ه ؤ�الء من الطبقات الريفية واحل�رضية الو�سطى
الع�سكري��ون إ
وم��ن الربجوازي��ة القدمي��ة �أي�ض��ا� .)Vatikiotis, 1989( .إال �أن عب��د النا�رص ذاته
وجمموع��ة قليل��ة م��ن �أتباعه كانوا ه��م من يتخذون الق��رارات ال�سيا�سي��ة الهامة .فلم
تك��ن النخ��ب التكنوقراطية باملكانة الت��ى ت�سمح لها بامل�شاركة ف��ى �صنع ال�سيا�سات
فيما يخ�ص ال�سيا�سات املركزية للنظام احلاكم – حتى و�إن كانت تلك ال�سيا�سات غري
حكيمة فيما يتعلق بالنمواالقت�صادى �أو التنمية .و�أدى ذلك فى جانب منه بالعديد من
�أف��راد برجوازية الدولة واالنتلجن�سيا �إىل الهج��رة �أو ا�ستخدام موارد الدولة التى كانت
حتت ت�رصفهم لزيادة قوتهم وثرائهم.4
انه��ارت النا�رصي��ة بهزمي��ة الع��رب �أم��ام �إ�رسائيل ع��ام  .1967وبالرغ��م من �أن
املتظاهرين فى  1967طلبوا من عبد النا�رص عدم التنحى ،فقد تظاهر فى عام 1968
 ،أ
ولول م��رة ،الط�لاب وغريه��م �ضد �سيا�سات عب��د النا�رص عندما �شع��روا ب أ�ن النظام
ال�سيا�س��ى ال��ذي بدا كتلة �صماء لن يتغ�ير .وقد ا�ستجاب الرئي�س لذل��ك بال�سماح ببطء
بط��رح �آراء خمتلف��ة وتو�سيع نطاق حري��ة التعب�ير (.)Baaklini et al, 1999, 36
وق��د ب��د�أ "تراجع هيمنة الدولة" وا�ستمر بعد وف��اة نا�رص فى  1970وفى عهد خليفته
ال�سادات (.)Kazzika, 1993, 128
اعتم��د ا�ستق��رار نظام ال�س��ادات يف ظل افتق��اره �إىل الكاريزما الت��ى متتع بها عبد
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النا��صر وفى ظ��ل الركود االقت�صادى ،على مزيج متغري من الق�رس والتالعب ال�سيا�سي
و�إع��ادة الت أ��صي��ل والتحري��ر االقت�ص��ادى وال�سيا�س��ى املح��دود (Hinnebusch,
 ،1990, 193و )Waterbury, 1983, 345وكذل��ك اعتم��ادا عل��ى العدي��د م��ن
عنا��صر دول��ة الرفاه التى �أ�س�سها نا�رص� .إال �أن الرئي���س كان ال يزال �أكرث ال�شخ�صيات
ق��وة �ضمن املجموعات اال�سرتاتيجية .ومن خالل موقعه القيادى ،ا�ستمر ال�سادات فى
"ثورته الت�صحيحية" من �أجل �إق�صاء نقاده من الي�ساريني من معاقلهم فى االحتاد
اال�شرتاكى العربى وم ؤ��س�سات الدولة فى مايو ،1971ول�ضمان ت أ�ييد منا�رصى القطاع
اخلا�ص من املناه�ضني لعبد النا�رص .5ومت تقليل عدد ال�ضباط فى جمل�س الوزراء ،لكن
ل�ضم��ان والء قي��ادات اجلي�ش� ،سمح ال�س��ادات لل�ضباط باال�شرتاك ف��ى �إنتاج أال�سلحة
وال�سل��ع املدنية .ومن ثم ،فقد منحه��م الفر�صة لي�صبحوا طبقة من "االنفتاحيني" ذات
مزاي��ا خا�صة (حي��ث ميكنهم اال�ستف��ادة من قوة عم��ل ع�سكرية زهي��دة التكلفة) .وقد
البقاء على والء القيادات
ه��دف ا�سترياد أال�سلح��ة املتقدمة فى جانب منه �أي�ض��ا �إىل إ
العلي��ا فى مواجه��ة التقارب مع الواليات املتحدة أالمريكي��ة و�إ�رسائيل (Harders,
1998, 270؛  .)Waterbury, 1983, 376وقد �ضمن تداول ال�سلطة بني الطبقات
العلي��ا عدم ظهور مراكز قوى م�ستقلة .ومن ثم فقد جعل ال�سادات من اجلهاز الع�سكرى
دعامة قوية ميكن االعتماد عليها "كمالذ �أخري" للنظام.
وفى حني تراجعت العنا�رص النا�رصية (و�إن مل تختف)ُ ،دمج ر ؤ��ساء �رشكات القطاع
اخلا���ص ،الذين ا�ستفادوا فيما بعد م��ن االنفتاح االقت�صادى الذى �أحدثه ال�سادات ،يف
وبال�ضافة �إىل ذلك ،عاد كبار املوظفني الذين تقاعدوا فى
�صف��وف برجوازية الدولة .إ
عهد نا�رص� ،إىل منا�صبهم .وقد �أ�صبحت املجموعات اال�سرتاتيجية تتكون من الرئي�س،
وم�ست�شاري��ه املقربني ،ونائب الرئي�س وجمل���س الوزراء ،يليهم كبار املوظفني ورجال
أالعمال وال�ضباط الع�سكريني.
 2--1-3ت�شكيل املجموعات املعار�ضة

ww

عادة ما يربط عهد ال�سادات ب أ�ول جتربة مل�رص مع الدمقرطة املحدودة بعد الثورة،
�إال �أنه ال ينبغى �إغفال �أن تلك التجربة ا�ستمرت لفرتة �أقل من ثالث �سنوات من �إجماىل
�إحدى ع�رشة �سنة ق�ضاها ال�سادات فى احلكم .فقد ق�ضى ال�سادات الثالثة �أعوام أالوىل
ف��ى هزمية �أعدائه الداخليني والتح�ض�ير ل�شن احلرب �ضد �إ�رسائيل عام  .1973وكانت
الف�ترة م��ن ربيع � 1974إىل يناير � 1977سنوات االنفت��اح – حترير االقت�صاد �أوال ثم
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ال�سيا�س��ة .و�أم�ضى الرئي�س ال�سنوات أالرب��ع أالخرية ،بعد ا�ستياء العامة من ال�سيا�سات
االقت�صادية واخلارجية لل�سادات ،خا�صة التقارب ثم ال�سالم مع �إ�رسائيل ،فى تقلي�ص
احلريات ال�سيا�سية التى �سبق �أن منحها.
و�س��ع ال�س��ادات فى الفرتة من مايو � 1974إىل يناي��ر  ،1977حرية التعبري ونطاق
امل�شارك��ة ال�سيا�سي��ة �إىل حد كبري .ويب��دو �أن هذا التحرك كانت ل��ه �أ�سباب اقت�صادية
و�سيا�سي��ة خارجي��ة معق��دة ،لكن م��ن ناحي��ة ال�سيا�س��ات املحلية ،فرمب��ا كان هدف
وال�سالميني
ه��ذا التحرك تق�سي��م ال�ساح��ة ال�سيا�سية بني النا�رصي�ين واملارك�سي�ين إ
والر�أ�سمالي�ين العلماني�ين وتعزيز ال�سيطرة عليهم ب�رشعية جدي��دة .كما �أن ال�سيا�سات
التحريرية (وال�سالم الذى مت فى ذلك الوقت مع �إ�رسائيل) فتح املجال لتدفق املزيد من
امل�ساعدات أالجنبية من الغرب؛ ومن ثم عزز موارد املجموعات اال�سرتاتيجية.6
لق��د ا�ستف��ادت املجموع��ات املعار�ض��ة الت��ى كانت مقموع��ة فى عه��د نا�رص من
ال�صالح��ات حيث متكنت من الظهور �أو م��ن العودة للظهور .وقد كان �أهمها أالحزاب
إ
وال�سالمية –
ال�سيا�سي��ة والنقابات املهني��ة ،وكذلك املجموعات الطالبي��ة العلمانية إ
الخوان امل�سلمني �أو املجموعات الراديكالية
ال�سالمية قوى مثل إ
ويرتبط بالعنا��صر إ
مثل اجلهاد .وقد لعب ال�صحفيون دورا هاما بني هذه املجموعات املعار�ضة و�سنناق�ش
وظيفتهم مبزيد من التف�صيل فى الف�صل الرابع.
ولق��د عادت أالح��زاب ال�سيا�سية للظهور على ال�سطح بعد اجلدل العام املحتدم حول
م�ستقب��ل االحتاد العربى اال�شرتاكى ،الذى بد�أ ف��ى مايو  1974ومب�شاركة مثقفني من
جميع التوجهات ال�سيا�سية تقريبا .وفى �أكتوبر  ،1976عقدت �أول انتخابات تناف�سية
ألول مرة على مدار ما يناهز  25عاما نتج عنها ثالثة "منابر" عن االحتاد اال�شرتاكى
العرب��ى الق��دمي� ،سمح لها بالعم��ل .كانت تلك املنابر هى تي��ار "الي�سار" (النا�رصيون
واملارك�سي��ون ،الذي �أ�صبح الحقا حزب التجمع) و"اليم�ين" (من الر�أ�سماليني بدرجة
كب�يرة ،و�أ�صبح بعد ذلك حزب أالحرار) و"الو�س��ط" (وهو منرب ال�سادات) ،الذى ا�ستوىل
عل��ى  280م��ن مقاع��د الربمل��ان البالغ عدده��ا  352مقع��دا .ومل يع�ترف بالوفديني
ووال�شيوعي�ين وغريهما من التي��ارات ال�سيا�سية ،ولكن مت متثيله��م كم�ستقلني (Wat
 .)terbury, 1983, 366وعق��ب االنتخاب��ات الت��ى عقدت فى يناي��ر � ،1977ألغي
االحتاد اال�شرتاكى العربى املتعرث وو�ضعت ت�رشيعات جديدة ت�سمح بت أ��سي�س أالحزاب
ال�سيا�سي��ة .وبالرغم م��ن القيود التى يفر�ضها القانون اجلديد ال�صادر فى  ، 1978فقد
�سم��ح ألع�ضاء من حزب الوفد ال�سابق على الث��ورة بت أ��سي�س حزب وفدى جديد – وهو
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ما كان يتعار�ض ب�شدة مع �إرادة الرئي�س.
لقد ا�ستفادت املجموعات املعار�ضة فى النقابات املهنية "من ثورة الت�صحيح" فى
 .1971وترجع جذور املواجهة بني املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة
�إىل ف�ترة ما قب��ل الثورة ،حينما ت أ��س�س��ت �أول النقابات احلديث��ة كمنظمات احتوائية.
وق��د �سمح��ت االحتوائية مبمار�سة التنظيم الذاتي فى امل�سائ��ل املهنية ،و�أتاحت كذلك
درجات خمتلفة من احلريات ال�سيا�سية داخل النقابات ،مثل انتخابات �أع�ضاء جمل�س
الدارة .ومن ناحية �أخرى ،كانت االحتوائية  Corporatismتعنى متثيل كل مهنة
إ
بنقاب��ة واحدة فق��ط واحتفاظ الدولة باحلق ف��ى التدخل فى �شئ��ون النقابة كلما ر�أت
ذلك �رضوريا ( .)Bianchi, 1998, 90وقد �أطلق عبد النا�رص يد االحتاد اال�شرتاكى
العرب��ى فى خنق املعار�ضة فى النقابات من خالل تعيني موظفني موالني للحزب فى
جمال���س �إدارتها� ،أو ع��ن طريق جتنب االنتخاب��ات �أو جتاهل نتائجه��ا .و�أحيانا كان
أالع�ضاء املناوئون يتعر�ضون لالعتقال �أو فقد منا�صبهم وممتلكاتهم (Leenders,
 1996, 7و .)Waterbury , 1983, 345وق��د وج��د ال�س��ادات ،ال��ذى وعد بدولة
قائمة على حكم القانون وامل ؤ��س�سات� ،أن ال�سيطرة على النقابات �أكرث �صعوبة ،خا�صة
بعد تنحية �أع�ضاء االحتاد اال�شرتاكى العربى من جمال�س �إدارتها .وبد�أت ال�سيطرة على
النقاب��ات تقع ب�شكل متزايد فى يد قوى حتريرية طالبت باملزيد من احلرية لل�صحافة
(ال�صحفي�ين) �أو دول��ة م ؤ��س�سات حقيقي��ة (املحامني) .فعلى �سبيل املث��ال� ،أعلن ف ؤ�اد
��سراج الدين فى �أغ�سط�س  1977عزمه ت أ��سي�س حزب الوفد اجلديد �أثناء م�سرية بنقابة
املحامني (.)Leenders, 1996, 11
وف��ى �أوائ��ل ال�سبعينيات ،تظاهر الطالب املنتمون �إىل ح��ركات الي�سار عالنية �ضد
املوق��ف غري احلا�سم لل�سادات من �إ�رسائي��ل ،وتراجعه عن النا�رصية و�ضد القيود على
ال�سالمية
احلري��ات ال�سيا�سية .وردا على ذلك ،قام ال�سادات بت�شجيع طالب اجلماعات إ
الخ��وان امل�سلمني
عل��ى مواجه��ة ح��ركات الي�سار ف��ى اجلامعات .كم��ا �أعاد �ص��وت إ
الخوان
الذي��ن �سمح لهم ب إ��ص��دار جملتيهما "الدعوة واالعت�ص��ام" .و�رسعان ما وجه إ
اامل�سلمون نقده��م �ضد التغريب والف�ساد وانحالل أالخالق وعملية ال�سالم (Waterb
 )bury, 1983, 362وطالبوا بالتطبيق الكامل لل�رشيعة .وقد �صادفت مطالب و�آراء
ال�سالمي�ين �أر�ض��ا خ�صبة ،خا�صة بني �رشائح الطبق��ة الو�سطى والدنيا من املتعلمني
إ
ال�شب��اب ،الذين كان��وا يعانون الفقر� ،إذ كانوا قد �أ�ضريوا ب�سب��ب االنفتاح االقت�صادى.
ال�سالمية الت��ى ات�سمت بالعنف فى
وبحل��ول منت�صف ال�سبعينيات �أخ��ذت اجلماعات إ
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الظه��ور فى اجلامعات امل�رصية .وق��د �أدانت هذه اجلماعات باق��ى املجتمع بو�صفهم
كف��اراً يعي�ش��ون فى فرتة اجلاهلية وطالبوا "بدولة �إ�سالمي��ة" .وكانت �أوىل اجلماعات
الت��ى هاجمت الدولة فى  ،71974جماع��ة تدعى "�شباب حممد" ،ومل تبد�أ املجموعات
اال�سرتاتيجية فى �أخذها على حممل اجلد �إال فى  1977عندما اختطفت جماعة التكفري
والهجرة وزير �أوقاف �سابق وقتلته (.)Sagiv, 1995
ب��د�أ ال�سادات الذي واجه نق��دا واحتجاجات متزايدة – خا�صة عقب معاهدة ال�سالم
ال�صالحية .ومن
م��ع �إ�رسائيل و�إ�صالحات��ه االقت�صادية – 8فى الرتاجع عن تداب�يره إ
�أج��ل حماية �سلطته ،ا�ستخدم ال�سادات ا�سرتاتيجية كانت تهدف �إىل تعزيز املجموعات
اال�سرتاتيجية ،ومزج بني الت�رشيعات التى تزيد من القيود ،وتكتيكات ت�ضفي ال�رشعية
على نظامه مثل اال�ستفت��اءات ال�شعبية والرموز الدينية والعطايا االقت�صادية .وكانت
اخلط��وة أالوىل �إق��رار قانون مقيد أ
للحزاب ف��ى  ،1977كان الهدف من ورائه التحكم
يف ظه��ور أالح��زاب اجلديدة بوا�سطة احلكوم��ة .فقد كان على أالح��زاب اجلديدة (و�إىل
الي��وم) التقدم للجنة �شئون أالحزاب املكونة من �أع�ضاء من املجموعات اال�سرتاتيجية
وبال�ضافة �إىل ذلك،
�أو املعينني من قبل تلك املجموعات ،مبا فى ذلك وزير الداخلية .إ
يج��ب �أن ت�ضم تل��ك أالحزاب على أالقل  20من �أع�ضاء الربمل��ان �ضمن م ؤ��س�سيها .وال
يجب �أن تعتمد �أهدافها ال�سيا�سية على م�صالح �إقليمية �أو دينية �أو طبقية .كما يجب �أن
تكون �أهدافها خمتلفة عن �أهداف أالحزاب القائمة (انظر El Mikawy, 1999, 33،
 .(Harder, 1998, 272وعندما ت أ��س�س حزب الوفد اجلديد ،على الرغم من القانون
اجلديد� ،أ�ص��در ال�سادات قانون "حماية اجلبهة الداخلية وال�سالم االجتماعى" و�أ�ضفى
علي��ه ال�رشعية من خالل اال�ستفتاء ،و�أ�صدر قرارا بنقل أالفراد املتهمني بالف�ساد عقب
الث��ورة م��ن مواقعه��م – وهى �إج��راءات ا�ستخدمت بالفع��ل �ضد ثالثة من ق��ادة الوفد
اجلدي��د (انظر  .)Leenders, 1996, 14، El-Mikawy, 1999, 35وفى حركة
احتجاج مذهلة �أعلن الوفد حل نف�سه .وفى نف�س الوقت مت �إ�سكات حزب التجمع الي�سارى
بالجراءات أالمنية التى اتخذته��ا الدولة (.)El-Mikawy, 1999, 35
املعار���ض إ
ومن �أجل �إنقاذ نظام "تعدديته احلزبية"� ،أطلق ال�سادات فى �صيف  1978حزبه اخلا�ص
(احل��زب الوطن��ى الدميقراطى) ،الذى اكت�س��ح االنتخابات الربملاني��ة بي�رس فى 1979
( .)Wterbury, 1983, 371كم��ا �أنه منح ترخي�ص��ا حلزب العمل اال�شرتاكى الذى
كان ي�ساري��ا ف��ى بداياته� ،أمال فى خلق معار�ضة موالي��ة ،لكن حتى هذا احلزب ان�ضم
�إىل ك��ورال أال�ص��وات ال�ساخطة .وفى  ،1980مت �إقرار قانون "حماية القيم من العيب"
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– أ
بال�سا�س من �أجل حماية اتفاقيات كامب ديفيد فى  ،1979من الغ�ضب العام من
خالل تعزيز الرقابة الذاتية وفتح املجال ال�ضطهاد املنتقدين.9
فى هذه الفرتة من ال�سخط التي تلت العام  ،1977جتاوز ال�سادات الربملان فى كثري
من املرات ،فى اتفاقيات كامب ديفيد ،على �سبيل املثال ،و�أ�ضفى على قراراته ال�رشعية
م��ن خالل عمل "ا�ستفتاءات عامة" كانت حت�صل با�ستم��رار على  100%من أال�صوات
( .)Bianchi, 1989, 85ولتعزيز مكانته ب�شكل �أكرب ،و�صف الرئي�س نف�سه بـ "كبري
الع�لام الر�سمى عل��ى �أنه م�سلم
العائل��ة امل�رصي��ة" ،و�أحي��ا القي��م التقليدية ،و�أظهره إ
خمل���ص ( .)Bianchi, 1989, 84وقد جعلت ال�رشيعة يف الد�ستور امل�صدر أال�سا�سى
للت�رشي��ع .وفى الواق��ع العملى اقت�رصت قوة جمل�س ال�شورى عل��ى مناق�شة م�رشوعات
القوان�ين ( )Harders 1998، 273وكان �أع�ض��ا ؤ�ه منتخبني جزئي��ا والق�سم آ
الخر
معين�ين من قبل الرئي�س .وق��د منح ال�سادات قادة االحت��ادات املوالني ور ؤ��ساء بع�ض
النقاب��ات – مث��ل املهند�س�ين– مزايا كثرية .ف إ�ىل جان��ب �رشاء ال��والء� ،ساعد الف�ساد
املتزايد املجموع��ات اال�سرتاتيجية على ال�سيطرة على قادة الطبقة الو�سطى من خالل
التهديد بف�ضحهم.)Waterburry, 1983, 378( .
وق��د ب��اءت بالف�ش��ل حماول��ة النظام ال��ذي مل يتمت��ع بال�شعبية فى الظه��ور بوجه
دميقراط��ى و�إ�سالمى ،فى حني كان فى الواقع ي�ص��ادر احلريات التى �سبق �أن منحها،
ال�سالميني .وقد �أ�صبح النظام مكروها متاما لي�س
وينتهك املعايري أالخالقية ،ويقمع إ
ال�سالميني فح�سب ،بل من الي�ساريني العلمانيني �أي�ضا .وفى حماولة يائ�سة لقمع
من إ
االنتق��ادات ،قام ال�س��ادات فى �سبتم�بر  1981باعتقال جمي��ع معار�ضيه املعروفني
ال�سالمي�ين وال�صحفيني العلمانيني
تقريب��ا مبا فيه��م قائد الكني�سة القبطي��ة ومئات إ
وال�سيا�سيني وقادة النقابات واملفكرين ( .)Waterbury, 1983, 384وعقب ذلك
ب�شه��ر ،وخ�لال االحتفال بالن�رص فى حرب �أكتوبر ،اغتيل ال�س��ادات على يد �شباب من
ال�سالميني.
�ضباط اجلي�ش إ
ي�برز حتليل ت�شكيل املجموعات اال�سرتاتيجي��ة واملجموعات املعار�ضة فى عهدى
نا��صر وال�س��ادات �أرب��ع نق��اط ،لكي نفه��م تالي��ا تفاع��ل املجموع��ات اال�سرتاتيجية
واملعار�ضة.
ف��ى البداية خل��ق نا�رص للمجموع��ات اال�سرتاتيجية نف��وذا ال ميكن حتدي��ه� .إال �أن
�سيا�ساته االقت�صادي��ة ،ورمبا بدرجة �أكرب هزميته �أمام �إ�رسائيل� ،أ�صابت املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة ب�ضع��ف مل تتغلب علي��ه منذ ذلك احل�ين .لقد جرد ف�ش��ل النا�رصية� ،أى
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حماولة للمجموعات اال�سرتاتيجية حلل امل�شكالت االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
من امل�صداقية .وقد عربت مظاهرات عام  1968عن ذلك بالفعل.
�أم��ا النقطة الثانية فهى �أنه بالرغم من �أن��ه كان يتعني على أالنظمة التالية تقدمي
بع���ض التنازالت ،فقد كانت املجموع��ات اال�سرتاتيجية هى التى حت��دد دائما هام�ش
احلري��ة املمنوحة ،و�أ�صبح التحرير مقارب��ة تتجه من القمة �إىل القاعدة .ومن ثم كان
عل��ى ال�سادات �إيجاد تركيب��ة جديدة ،ألنه حتى بعد "ن��صر" �أكتوبر  ،1973مل يتمكن
م��ن االعتم��اد عل��ى �شعبي��ة �أو كاريزما مثل التى متت��ع بها نا�رص ،ومن ث��م �رشعيته.
وق��د كان��ت جتربة التحرير االقت�ص��ادى وال�سيا�سى املحدود تعبريا ع��ن تلك الرتكيبة.
وبعب��ارة �أخرى ،وه��ذه هى النقطة الثالث��ة ،مل ت ؤ�خذ تلك التداب�ير التحريرية من �أجل
التح��رك نحو الدميقراطي��ة فى �آخر أالمر ،و�إمنا أل�سباب رمبا تكون م�ضادة �إىل حد ما؛
فقد كان الهدف من التحرير خدمة ا�ستمرار ال�سلطوية ،و�إن كان ب�شكل معتدل.
كان ال�س��ادات ي أ�م��ل من خالل �إعادة بن��اء برجوازية الدولة ومن��ح حيز معني من
حري��ة التعب�ير للمجموع��ات املعار�ضة ،فى خل��ق معار�ضة موالي��ة� ،إال �أن خمططاته
لتق�سي��م املعار�ض��ة وال�سيطرة عليه��ا مل ت�رس ب�سال�س��ة .ويرجع ذل��ك أ
بال�سا�س �إىل �أن
�سيا�سات��ه اخلارجي��ة واالقت�صادي��ة مل تل��ق �أى �شعبية .فق��د انقلبت العدي��د من القوى
ال�سيا�سي��ة الت��ى كان ال�س��ادات ي�شجعه��ا فى البداية علي��ه ،وعلى النظ��ام ب أ�كمله بدال
ال�سالم
م��ن االنقالب عل��ى بع�ضها البع�ض .وق��د كان من �أبرز تلك الق��وى املعار�ضة إ
ال�سيا�س��ى .فحينم��ا مل يرغب ال�س��ادات فى حتمل االنتقادات الت��ى �أفادت من احلريات
اجلديدة� ،أوقفت التجربة ومت �سحب احلريات� .إال �أن اغتيال ال�سادات �أو�ضح �أن املواجهة
مع املجموعات املعار�ضة مل تكن �أف�ضل و�سيلة حلكم م�رص .وهذه هى النقطة الرابعة.
ومن��ذ ذلك احلني ح��اول مبارك ،خليفة ال�س��ادات �إيجاد تركيبت��ه اخلا�صة التى جتمع
ب�ين "الكثري" من الق�رس من جانب املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،و"الكثري" من احلريات
للمجموعات املعار�ضة.
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الحدى ع�رشة أالوىل من رئا�سة مبارك بتعزيز اال�صالحات
ات�سمت ال�سنوات الع�رش �أو إ
التحريرية لل�سادات .و�أطلق الرئي�س �رساح خ�صوم ال�سادات و�أعاد فتح �صحف املعار�ضة
ااملغلقة و�شجع النقا�ش النقدى حول �سيا�سة االنفتاح التى قام بها ال�سادات (Bianc
 .)chi, 1989, 87، Harders, 1998, 275وقد عقدت االنتخابات الربملانية فى
 ،1984و ،1987و .1990وف��ى ع��ام  ،1987ح�صل مر�شح��و املعار�ضة وامل�ستقلون
عل��ى نحو  22.2%من مقاعد الربملان وقد �سمح لعدد من أالحزاب ال�صغرية بالدخول،
للخوان امل�سلمني والنا�رصيني أالفراد بدخول الربملان بالتحالف مع
ف��ى حني �سمح إ
�أح��زاب �أخرى .وف��ى وجود أالحزاب ،انتع�شت �صحافة املعار�ضة وتناول النقد كل �شئ
تقريبا من الف�ساد �إىل التعذيب .كما �أن ال�سلطة التنفيذية قبلت �أكرث من �أى وقت م�ضى
�أحكام املحاكم التى بدا ك أ�نها تقلل من �سيطرتها ال�سيا�سية مثل منح ال�صفة القانونية
أ
للحزاب ال�سيا�سية ومدى د�ستورية القوانني.
ومن ناحية �أخرى ،ف إ�ن العقد التحريرى أالول من حكم مبارك ات�سم بعدد من القيود.
فل��م ي�سمح للقوى املعار�ضة التى يحتمل �أن يكون لها �أتباع �أقوياء فى �أو�ساط ال�شعب
الخوان امل�سلمني �أو النا�رصيني بت�شكيل أالحزاب .10ومل ي�سمح ألحزاب
امل�رصى مثل إ
املعار�ض��ة بعق��د جتمعات عامة �إال قبي��ل االنتخابات مبا�رشة – مم��ا يعرقل ت أ��سي�س
رواب��ط قوية بينه��ا وبني ال�شعب .كما كان هناك عدم ت��وازن كبري فى املوارد املادية
لالنتخاب��ات بني احل��زب الوطنى الدميقراط��ى واملعار�ضة .وقد ف��از أالول فى جميع
االنتخاب��ات ب أ�كرث من ثلث��ى املقاعد مب�ساع��دة م�سئوىل الدول��ة املزورين (Owen,
 .)1994, 187وقد كانت امل�شاركة فى االنتخابات منخف�ضة ب�شكل عام ،خا�صة فى
وال�سكندرية ،كما
املناطق التى كان فيها م�ستوى التعليم مثلما هو احلال فى القاهرة إ
�أن الربمل��ان كان يج��دد قانون الطوارئ بانتظام مما مين��ح ال�سلطة التنفيذية �سلطات
وبال�ضاف��ة �إىل ذلك ،تراجعت التدابري التحريري��ة التى اتخذها ال�سادات فى
�إ�ضافي��ة .إ
 1979لتح�س�ين الو�ضع ال�سيا�سى واالجتماعى للمر�أة� .11إن هذه الرتكيبة التى مزجت
ب�ين التحرير اجلزئ��ى والتقييد اجلزئ��ى ،وال�سلطات الرئا�سية القوي��ة �إىل جانب بع�ض
العم��ل الربمل��اين وهيمنة احل��زب احلاكم �إىل جان��ب بع�ض التعددي��ة احلزبية ،خدمت
النظام احلاكم ب�شكل جيد حتى �أوائل الت�سعينيات .لكن التوازن اختل وبد�أ النظام ي�شعر
ب��ضرورة اتخاذ تدابري �أقوى .وفيم��ا يلى �سنتناول املجموع��ات أالوىل أال�سا�سية فى
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نق��دم يف هذا الق�س��م الذي يعالج املجموعات اال�سرتاتيجي��ة فى م�رص عهد مبارك،
ثالث حجج تتما�شى مع احلجة أال�سا�سية لهذا الق�سم و�أطروحة الكتاب:
· حظي��ت املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة ب�سلط��ات د�ستوري��ة ومادي��ة وتنفيذي��ة
وبريوقراطية وت�رشيعية ومالية هائلة وكذلك مبواد رمزية هامة.
· مل تظهر املجموعات اال�سرتاتيجية عامة �أى ميل حقيقى ال�ستخدام تلك املوارد
من �أجل الدمقرطة.
· بالرغ��م م��ن وجود اختالف��ات فى الر�أى ب�ين املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،ف إ�ن
اعتماده��ا الت��ام عل��ى الرئي�س يجعل من غ�ير املرجح �إط�لاق �أى تغي�ير �أ�سا�سى �ضد
�إرادته.
وف��ى بع���ض أالحيان يطلق عل��ى املجموع��ات اال�سرتاتيجية فى م��صر "التحالف
احلاك��م" �أو"حتال��ف النظ��ام احلاك��م"� .إال �أنه م��ن املهم فه��م �أن م��وارد ال�سلطة لدى
"�رشكاء التحالف" غري مت�ساوية بدرجة كبرية .ومما ال �شك فيه ،ف إ�ن زعيم املجموعات
اال�سرتاتيجية هو الرئي�س .لكن ال ميكنه احلكم بدون من يلونه مبا�رشة وهم م�ست�شاروه
املقرب��ون ،وكب��ار رجال اجلي���ش ،وم ؤ��س�سات الدول��ة والقطاع الع��ام واحلزب الوطنى
الدميقراط��ى وجمل�س ال��وزراء وكبار رجال أالعمال وعلم��اء أالزهر .ول�ضمان دعمهم،
من��ح الرئي���س القادة التاليني ل��ه درجة من حري��ة العمل يف ال�سيا�س��ات �أو املجاالت
الدارية و�سهل لهم احل�صول على مزايا ر�سمية وغري ر�سمية معينة .ومن ناحية �أخرى،
إ
فقد متكن من �إزاحة اخل�صوم من ال�سلطة عندما اقت�ضت ال�رضورة؛ ومن ثم �سيطر على
االئت�لاف احلاك��م .ونتيجة لذلك ،مل يتمكن �أى من �أع�ض��اء االئتالف احلاكم ،فيما عدا
اال�ستثن��اء املحتم��ل أ
للزهر ،من تعبئ��ة قواعد م�ستقل��ة تتحدى ال�سيا�س��ات أال�سا�سية
للرئي�س .وبالرغم من اختالفها من �آن آلخر ،ف إ�ن هذه املجموعات جمتمعة تتحكم فى
موارد القوة الرئي�سية فى البالد.
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تلق��ى الرئي�س مب��ارك تعليمه ك�ضابط ع�سكرى ،وظهر كقائ��د ناجح للقوات اجلوية
ف��ى ح��رب �أكتوبر  1973و�أ�صب��ح نائبا للرئي�س فى عهد ال�س��ادات .وحتى ذلك احلني،
مل يك��ن لدي��ه الكثري من اخل�برة ال�سيا�سية ،وكان يو�صف ب أ�ن��ه �سيا�سى تكنوقراطى ال
ميي��ل �إىل احلي��ل ال�سيا�سية و�شبكات املحابني مثل �سابقي��ه (.)Beattie 1991، 33
عق��ب اغتي��ال ال�سادات ،ال��ذى �شهده مبارك حي��ث كان واقفا �إىل ج��وار الرئي�س ،جعل
اال�ستقرار االجتماعى وحماربة الف�ساد �أهدافه الر�سمية (عبد العال  .)286 ،1992وقد
و�ص��ف م�ساره ال�سيا�سى بكونه براجماتيا ،لكنه غ�ير ملهم ،يتحرك فى منطقة ما بني
النا�رصية واالنفتاح دون اعتماد �أى �أيديولوجية حمددة خا�صة به.
ميك��ن الق��ول ب أ�ن احلاج��ة �إىل املزيد من الدميقراطي��ة مل تكن �أبدا �إح��دى �أولويات
مبارك .ال �شك �أنه �أكد با�ستمرار على احلاجة �إىل الدمقرطة (.)Owen, 1994, 189
فعلى �سبيل املثال ،فى خطاب �ألقاه فى يونيو 1999بجامعة وا�شنطن:
"�أ�ش��ار مب��ارك �إىل �أن��ه فى مقدمة حق��وق املجتمع املدنى "امل�شارك��ة ال�سيا�سية
وتو�سي��ع نط��اق الدميقراطي��ة واحلكومة امل�سئول��ة" .وذكر �أن م��صر تخطوعلى طريق
الدميقراطي��ة "بثق��ة" ،قائال "�إننا لن نرتاج��ع ولن يتزعزع �إمياننا ب�سي��ادة القانون".
و�أ�ض��اف �أن��ه يت��م تعزيز الدميقراطي��ة فى م�رص من خ�لال "روح الت�سام��ح والتعاون
الن�سان
الت��ى يعرف بها ال�شعب امل�رصى ..وذكر �أن احلكومة امل�رصية "واعية بحقوق إ
الن�سان تت�ضمن حق كل فرد فى حرية
وحترتمه��ا مت��ام االحرتام" .و�أ�ضاف �أن حقوق إ
وال�شباع الفكرى .و�أكد مبارك �أن "ه��ذه البالد يت�ساوى فيها اجلميع
ال��كالم والتعبري إ
�أم��ام القانون ،من حي��ث التطبيق والروح ،رجاال ون�ساء ،فالح�ين وح�رضيني� ،أغنياء
وفقراء ،بغ�ض النظر عن معتقداتهم" .أ
(الهرام ويكلى  7-1يوليو .)1999
�إن الزع��م ب�� أ�ن كل �شئ ي�سري على م��ا يرام فيما يتعلق بالدمقرط��ة يعني �ضمنا �أن
ال حاج��ة �إىل �أي عم��ل �إ�ضافى فى هذا املجال� .إال �أنه ،ومم��ا ينطوى على تناق�ض ما،
ي ؤ�ك��د مبارك ف��ى منا�سبات �أخرى �أن البالد حتت��اج �أوال �إىل تنمية اقت�صادية قبل بدء
�إ�صالح��ات �سيا�سي��ة �أ�سا�سية (الهيئ��ة العامة لال�ستعالمات ،ب��دون تاريخ .)10 ،ومما
يث�ير الده�ش��ة �أي�ضا ت أ�كيد مبارك عل��ى �أن الدميقراطية فى م��صر م�ضمونة من خالل
"�سي��ادة القان��ون" فى م�رص؛ حيث �إن العديد من القوانني ،على �سبيل املثال ،قانون
أالحزاب �أو العديد من قوانني ال�صحافة ،ال تتما�شى مع احلكم الدميقراطى (Beattie,
.)1991, 33
ويزعم �أن مبارك ،منذ الثمانينيات ،بدا م�ستعدا ب�شكل متزايد لقبول �أحكام املحاكم
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كقي��د على �سلطاته ،عل��ى �سبيل املثال ،عندما �أعيد ت أ��سي�س ح��زب الوفد فى � 1984أو
عندم��ا ق�ض��ت املحكمة الد�ستورية بع��دم د�ستورية قوانني االنتخاب��ات عامى 1984
و 1987مما ترتب عليه �إعادة االنتخابات (� ،Baaklini et al, 230, 232)12إال �أن
ال�سالميني امل�سلحني
الرئي�س �أقر �أي�ضا ب�شكل متزايد ا�ستخدام املحاكم الع�سكرية �ضد إ
واملعتدل�ين �أي�ضا فى فرتة الت�سعينيات ( ،)Springborg, 1998, 33مما ي�شري �إىل
ع��دم الرغبة ف��ى التعويل ب�ش��كل كبري على ا�ستق�لال الق�ضاء .13ومما يقل��ل من �أوراق
االعتم��اد الدميقراطي��ة للرئي���س حقيق��ة �أن املحاكم الع�سكري��ة قد �أ�صبح��ت �أحد �أبرز
الن�سان فى فرتة الت�سعينيات.14
العنا�رص النتهاكات حقوق إ
لق��د افرت�ض بع�ض املراقبني �أن مبارك قد يتنحى عقب فرتته الرئا�سية الثانية فى
� 1993أو الثالثة فى � .)Beattie, 1991, 34، Owen, 1994, 193( 1999إال �أنه
يب��دو آ
الن �أن��ه يخطط للبقاء فى احلكم حتى وفاته مثل �سابقي��ه؛ حيث �إنه ر�شح نف�سه
لف�ترة رئا�سي��ة رابعة متتد ل�ستة �أعوام فى خري��ف  1999وانتخب بنحو  94%من عدد
أال�ص��وات .وبوا�سطة �إجراءات دميقراطية �شكلية فق��ط "لالنتخابات" الرئا�سية ،15ف إ�ن
مب��ارك يدعم ك أ�مر واقع منطا من اخلالف��ة ال�سيا�سية ،وهو �أمر غريب على املمار�سات
الدميقراطية ،ولكنه لي�س أ
بالمر غري ال�شائع فى العامل العربى.16
�إن ال�سلطات الد�ستورية الوا�سعة التى يتمتع بها مبارك ،مبا فى ذلك حقه فى تعيني
امل�سئول�ين ف��ى �أعل��ى املنا�صب فى جمي��ع قطاعات الدول��ة� ،ضمنت �سيطرت��ه التامة
واملريح��ة على اجلي���ش وجمل�س الوزراء أ
والجهزة أالمني��ة وال�رشطة وكذلك م ؤ��س�سات
الدول��ة واحل��زب الوطن��ى الدميقراطى الذى يرت�أ�س��ه .ومن خالل نواب احل��زب الوطنى
الدميقراط��ى ،الذي��ن يعتم��دون على النفوذ احلكوم��ى فى حمالته��م االنتخابية ،ميكن
للرئي�س غالبا ال�سيطرة على و�ضع القوانني .كما ي�ضمن �أي�ضا التجديد امل�ستمر لقوانني
الطوارئ ،التى متده ب�سلطات تنفيذية وت�رشيعية �إ�ضافية عند ال�رضورة .كما �أن و�سائل
والذاعة امل�رصية) وكربى ال�صحف تعد موردا �آخر فى
اللكرتوين (التليفزيون إ
العالم إ
إ
أ
أ
بالخبار عما �رصح �و قام به
العالم هذه عمله��ا إ
ي��د الرئي�س .وع��ادة ما تبد� و�سائل إ
الرئي���س ،وم��ن ثم ي�شري ذلك �إىل �أنها �أهم من باقى أالخبار املحلية �أو العاملية .وعادة
م��ا ت�صفه ه��ذه الو�سائل بكونه د ؤ�وبا على العمل وم�سلم��ا خمل�صا وبطل حرب �أكتوبر
ورب العائلة امل�رصية الكبرية .وتظهر قرينته� ،سوزان مبارك وهى ترت�أ�س امل�رشوعات
التعليمي��ة واخلريي��ة وتدعى "مام��ا �سوزان" .وكم��ا �سيو�ضح الق�س��م  ،2-3-3فوفقا
الن�سان فى م�رص م أ�زومة حلد بعيد ،مما يثري �شكوكا
لبع���ض املراقب�ين – ف إ�ن حقوق إ
كبرية حول االلتزام "الواعى واملحرتم" للقيادة امل�رصية العليا بهذه احلقوق.
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يو�ص��ف اجله��از الع�سكرى امل�رصى فى بع���ض أالحيان ب أ�نه "البني��ة الثانية" بعد
الرئي���س ( .)Jreisatm 1997, 94وه��و ي�ستم��د �أهميته ووفرة م��وارده من فكرتني
مرتابطت�ين� :أوال �أن جميع ر ؤ��ساء م�رص و�صل��وا �إىل ال�سلطة لكونهم �ضباط يف اجلي�ش
ولي�س لكونهم منتخبني .ثانيا :كون اجلي�ش لعب دور املالذ أالخري لكل رئي�س� .إن كلتا
الفكرتني كانتا وما زالتا حتمالن ت أ�ثريات هامة بالن�سبة لفر�صة التغيري الدميقراطى.
فق��د ا�ستبعدت الفك��رة أالوىل �أى خالفة دميقراطية للقيادة ف��ى املا�ضى .وبالرغم من
�أن مب��ارك مل يع�ين نائبا للرئي�س ،فهناك احتمال �أن ي�شغ��ل اجلي�ش املن�صب الرئا�سى
ال�شاغ��ر فى ح��ال وف��اة مب��ارك �أو اغتيال��ه ( .)Harders, 1998, 276وقد حالت
الفك��رة الثانية دون فق��دان الر ؤ��ساء ل�سلطاتهم "فى ال�ش��ارع"؛ حيث قام اجلي�ش حتى
آ
الن ب�سح��ق �أى انتفا�ضة �شعبية كلما اقت�ضت ال��ضرورة .وبالفعل ،ف إ�ن �أعمال ال�شغب
لق��وات أالمن املركزى ف��ى م�رص عام  1986مل تو�ض��ح �أن املجموعات اال�سرتاتيجية
امل�رصي��ة ميك��ن �أن تعتمد على التفوق امل��ادي للقوات امل�سلح��ة يف ال�سيا�سة املحلية
فح�سب ،بل �إن اجلي�ش �أكرث والءاً �إىل حد عدم ال�سعى للو�صول �إىل ال�سلطة �إذا ما �سنحت
له الفر�صة.17
ومن ثم ،فانه بالرغم من الو�ضع اال�سرتاتيجى للقوات امل�سلحة ،فقد �ضمن مبارك،
مثلما فعل ال�سادات ،ال�سيطرة عليها .وقد �ساعدت العديد من العوامل فى ذلك.
�أوال :ا�ستم��ر ف��ى عهد مب��ارك التوجه نحو �إبع��اد ال�ضباط من جمل���س الوزراء ،مما
يقل��ل تدخل القي��ادات الع�سكرية فى ال�سيا�سات ،ولي�س هن��اك �سوى �ضابطني فقط فى
كافة جمال�س الوزراء فى عهد مبارك :وزيرى الدفاع واالنتاج احلربى (الطويل ،1996
.)139
ثاني��ا� :أظهرت تنحي��ة وزير الدفاع وا�س��ع النفوذ� ،أبو غزالة م��ن من�صبه فى �أبريل
 1989التفوق امل�ستمر لقوة الرئي�س مبواجهة قيادة اجلي�ش.18
ثالث��ا :بالرغم م��ن القيود على امليزانية ،متكن��ت القيادة ال�سيا�سي��ة من ا�سرت�ضاء
�ضباط اجلي�ش من خالل �رشاء أال�سلحة املتطورة (�ساعد على ذلك تلقى �أكرث من مليار
دوالر �أمريك��ى كمعون��ة ع�سكرية �سنوية من��ذ �أواخر ال�سبعيني��ات) و�إ�ضافة �إىل املزايا
االقت�صادي��ة .وتتمث��ل تل��ك املزايا ب�ش��كل �أ�سا�سى فى ا�ش�تراك الق��وات امل�سلحة بعدة
مالي�ين من اجلنيهات فى كافة ال�صناعات فى الب�لاد تقريبا .19رابعا :ا�ستمر اجلي�ش،
مث��ل غريه من قطاع��ات الدولة فى النمو .وفى حني حالف احل��ظ ال�ضباط أالحرار فى
 1952حيث متكنوا من مراوغة �أو خداع القيادة الع�سكرية غري امل ؤ�هلة فيما يبدو ومن
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ثم اال�ستيالء على البالد ،20ف إ�ن ذلك يعد �أكرث �صعوبة آ
الن مع جي�ش مكون من ن�صف
مليون وهيئة كبرية من كبار ال�ضباط و�ضباط �أكرث مهنية (الطويل .)140 ،1996
وال يع��رف الكثري ع��ن آ
الراء ال�سيا�سية لقادة اجلي�ش ،لكن نفرت���ض �أنهم ي�شاركون
الرئي���س �إىل ح��د بعيد �آراءه احل��ذرة حول الدمقرطة ،ولعل مما ع��زز لديهم هذا االجتاه
الفر���ص الهائل��ة لتحقي��ق مكا�س��ب مالي��ة خا�ص��ة ،واملراقب��ة العامة أالق��ل مقارنة
بالقطاع��ات أالخرى للدولة ،ل��ذا قد ال تكون الدمقرطة ،التى ق��د تزيد الرقابة مرغوبة
كثريا (.)Beattie1991, 37
من ناحي��ة �أخرى ،ميكن تخيل �أن الدور املتناق�ض للجي�ش فى ال�سيا�سة ون�شاطاته
االقت�صادي��ة وم��ا ي�صاحب ذلك م��ن ات�صال متزايد باملدنيني ،ق��د يخلق جمموعة من
ال�ضب��اط ذوى عقلي��ات دميقراطي��ة (� ،)Beattie, 1991, 38إال �أن ال�س�� ؤ�ال �إىل �أي
م��دى �ستكون تلك املجموعة م ؤ�ثرة؟ ويجب ط��رح ال�س ؤ�ال نف�سه فيما يتعلق بالعنا�رص
ال�سالمي��ة املحتمل��ة ف��ى اجلي���ش� ،إال �أن مراقب��ة القي��ادة ال�سيا�سية للجي���ش وتغيري
إ
املنا�ص��ب �إذا ما اقت�ضى أالم��ر ،يجعل من غري املرجح جناح مثل هذا االخرتاق خارج
�صفوف املجندين و�ضباط ال�صف و�صغار ال�ضباط.

ko

 3-2-2-3جمل�س الوزراء واملحافظون وكبار املوظفني
ور�ؤ�ساء القطاع العام واحلزب الوطنى الدميقراطى

w.
al

تع��د احلكوم��ة ما ي�صاحبها م��ن هياكل كربى مث��ل البريوقراطي��ة والقطاع العام
واحل��زب الوطن��ى الدميقراطى احلليف الثاين التايل للجي���ش يف التحالف احلاكم حتت
قي��ادة الرئي�س .و�سنالحظ فى الف�صلني الرابع واخلام�س �أن الق�سم أالكرب من ال�صحافة
يرتبط ب�شدة بذلك الهيكل و�أن عددا من ال�صحفيني يتعاونون معه ب�شكل وثيق.
�إن العدي��د من �أع�ضاء جمل�س ال��وزراء موظفون �أو �أكادميي��ون �سابقون ذوو خلفية
�سيا�سي��ة حم��دودة �أو ال يتمتعون ب�� أ�ى خلفية ،مبن فيهم عاط��ف �صدقى وعلى لطفى،
وهما رئي�سا الوزراء ال�سابقان على كمال اجلنزورى اللذين �شغال املن�صب حتى �أكتوبر
 21 .1999ولكونه��م تكنوقراطي�ين ،فه��م عادة ال مييلون �إىل اجل��دل أاليديولوجي مع
أالح��زاب املعار�ضة ،و ُيعتقد �أنهم يتخذون فى ق�ضية الدمقرطة موقفا م�شابها ملوقف
الرئي���س (� .Beattie, 1991, 35)22إن جمرد وج��ود بع�ض احلقائب الوزارية – مثل
الع�لام – ي�ضع التزام احلكوم��ة بالدمقرطة مو�ضع �شك ويظهر كيفية ا�ستخدام
وزارة إ
م ؤ��س�سات الدولة للموارد اال�سرتاتيجية للدولة لدعم حكم املجموعات اال�سرتاتيجية� .إن
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الذاعة والتليفزيون التى ت�سيطر عليه��ا الوزارة ال متتدح جمهودات احلكومة
خدم��ات إ
ب�ش��كل م�ستم��ر فح�سب ،بل ع��ادة ما حت��ول دون و�ص��ول املجموع��ات املعار�ضة �إىل
الع�لام .وحي��ث ت�صل ن�سبة أالمية بني ال�سكان �إىل  ،50%ف إ�ن االئتالف احلاكم يتمتع
إ
باحت��كار وا�سع لل�سلطة .وفى ح�ين مت بيع ال�رشكات أالقل �أهمية للقطاع اخلا�ص ،فقد
مت ا�ستبع��اد خ�صخ�صة هذه أال�صول اال�سرتاتيجية �إىل آ
الن (Napoli et al, 1995,
 ،43وAminو .23)4 ,1997
نظري��ا يتمتع ال��وزراء بال�سلطة وامل�سئولية ع��ن و�ضع ال�سيا�س��ات العامة ،وتقدمي
التوجيهات لكبار املوظفني و�إعداد امليزانية العامة وطرح القوانني والتخطيط للتنمية
املحلية (� .)Jreisat, 1997, 94أما عمليا فقد اكت�سب بع�ض الوزراء (ولي�س جميعهم)
�سمعة �أن �أولوياتهم هى خو�ض معارك ثانوية مع غريهم من الوزراء وال�سلطات رغبة
ف��ى تو�سيع نفوذهم ال�شخ�صى واال�ستح��واذ على أالموال املتاحة .ويبدو �أن التعديالت
الوزاري��ة الت��ى جرت فى يناي��ر  1996ويوليو  1997قد غذت تل��ك اخل�صومات ،حيث
انق�س��م بع���ض الوزراء وخلق البع�ض من الوزراء اجل��دد ت�شابكا مع وزراء قدامى �أو مع
ال�سلط��ات الت��ى كانت قائمة فيما �سبق .24وقد ذكرت ه��ذه التعديالت الوزارية �أع�ضاء
جمل�س الوزراء �أن منا�صبهم تعتمد فى نهاية أالمر على قرارات رئا�سية .ووفقا "للتقرير
اال�سرتاتيج��ى العرب��ى" (مرك��ز الدرا�س��ات ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجي��ة ،)264 ،1998
فق��د اتخذت املعارك بني ال��وزراء �أبعادا جديدة فى  1997حي��ث يبدو �أنهم خا�ضوها
مب�ساع��دة ال�صح��ف اخلا�صة النا�شئ��ة .25وبالرغم من �أن �شج��ارات الوزراء قد حتد من
خلق مراكز قوى م�ستقلة ،ومن ثم ت�ضمن ال�سيطرة التامة للرئي�س على جمل�س الوزراء،
فقد كانت هذه النزاعات م�سئولة �أي�ضا عن عدم الكفاءة البريوقراطية.26
وينطب��ق الكثري مم��ا �سبق عل��ى املحافظني وكبار امل��دراء ور ؤ��س��اء القطاع العام
و�أع�ض��اء احل��زب الوطنى الدميقراطى .يقوم الرئي�س باختي��ار املحافظني ،ويذكر �أنهم
ي�شارك��ون احلكومة موقفها املتلك��ئ من الدمقرطة؛ حيث �إن �أغلبه��م من كبار �ضباط
ال�رشط��ة ،ويب��دو �أن اختيارهم ي ؤ�كد على ع��زم االئتالف احلاكم االحتف��اظ بال�سيطرة
التامة على البالد .وفى نف�س الوقت ،ف إ�ن نفاذ ه ؤ�الء ال�ضباط �إىل املنا�صب العليا فى
الدارات ي�ساعد على �ضمان والء قوات ال�رشطة (.)Beattie, 1991, 36
إ
وبنف�س الدرجة �سيكون من غري املالئم توقع الكثري من الدفع نحو التغيري ال�سيا�سى
من جانب البريوقراطية القوية واملنظمة هرميا والقطاع العام اللذين بلغ عدد �أفرادهما
لل�صالحات .وقد
�ست��ة ماليني موظف� ،إال �أنه ال ينبغى التقليل م��ن �إمكانية عرقلتهم إ
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و�صف جري�سات م ؤ��س�سات الدولة فى م�رص ب أ�نها "ال�صخرة التى ميكن �أن تنك�رس عليها
�أمواج القرارات والتحركات ال�سيا�سية �أو تتال�شى �إىل ال �شئ وبدون �أن مت�س ح�صانتها"
( .)95 ،1997ويبدو �أن العديد من امل�سئولني غري مهتمني بالتغيري� ،إال �أنهم يقاومون
م�ض��ار كربى للعام��ة .فعلى
�أى �ش��ئ يه��دد امتيازاته��م ،حت��ى و�إن متخ�ض ذل��ك عن
ٍ
�سبي��ل املث��ال� ،أبط أ� العديد من ر ؤ��ساء القطاع العام فى م�رص من خ�صخ�صة �رشكاتهم
القاب�ضة حتى عام  .)Pawelaka, 1997, 55( 1996كما كانت هناك �شكاوى من
الهدار البريوقراطى الدائم للموارد وانتهاكات حقوق االن�سان وعدم الرغبة فى حتمل
إ
م�سئولية تلك املمار�سات (ال�سيد .27)115 ،1996
وي�شب��ه احلزب الوطنى الدميقراطى بريوقراطية الدولة فى بع�ض اجلوانب حيث �أنه
ح��زب احلكوم��ة ويرت�أ�سه رئي�س اجلمهوري��ة و�أمينه العام نائب رئي���س الوزراء يو�سف
و�إىل .ويبدوالغر���ض أالول للح��زب الوطن��ى الدميقراط��ى �ض��م كل ف��رد يحت��ل موقعا
قيادي��ا فى الب�لاد �إىل �صفوفه :م��ن ر ؤ��ساء القط��اع العام �إىل ق��ادة القطاع اخلا�ص،
وم��ن ال��وزراء �إىل عمد القرى .ونظرا لهذا العدد الهائل م��ن أالع�ضاء ،فال يدعو للده�شة
ع��دم وج��ود برنامج �سيا�سى وا�ضح مع وج��ود ر ؤ�ى وم�صال��ح �سيا�سية خمتلفة .ومن
املرج��ح زيادة التناف�س داخل احلزب الوطن��ى حول الغر�ض الثانى للحزب وهو العمل
بو�صفه قناة احلكومة املف�ضلة ل�ضخ اخلدمات االجتماعية (.)Korany, 1998, 63
وف��ى الربملان حيث يتمت��ع احلزب الوطنى ب أ�غلبية كبرية ،يتح��ول هذا التناف�س حول
ااخلدمات �إىل جدال حاد بني �أع�ضائه ،مبا فى ذلك ال�رصاع مع ممثلى احلكومة (Baakl
 .)lini et al, 1999, 235وكم��ا يق�ترح بعقليني و�آخ��رون ( ،)236هناك �شك حول
م��ا �إذا كان��ت هذه اخلالفات داخل النظام "ميكن �أن تخلق �ضغوطا للتحول �إىل �أ�شكال
�أك�ثر دميقراطي��ة للحكم" .وفى االنتخابات الربملانية ع��ام  ،1995و�صلت اخلالفات
الداخلي��ة حد الع��راك أ
بال�سلحة ب�ين مر�شحى احل��زب الوطنى و�أتباعهم مم��ا �أدى �إىل
"حالة من الفو�ضى واالنق�سام" داخل احلزب (مكرم عبيد  .)132 ،130 ،1996حتى
وفق��ا ألمني عام احلزب الوطن��ى ،ف إ�ن "�أيديولوجية" معظم أالع�ضاء تتلخ�ص بب�ساطة
فى االقرتاب من الرئي�س ب أ�ق�صى �صورة ممكنة.28
وقد اعتمد مر�شحو احلزب الوطنى الدميقراطى فى حمالتهم االنتخابية على قوانني
انتخاب��ات متحي��زة ،وبع���ض التزوير واحت��كار و�سائل االع�لام االلكرتونية اململوكة
للدول��ة واملوارد املادية الهائلة للدولة ( .)Beattie, 1991, 42وتخفي قوة املوارد
هذه �ضعفا ظاهرا ،حيث تو�ضح �أنه ال ميكن النظر �إىل احلزب الوطنى كحركة جماهريية
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حقيقي��ة ،ولكن يتعني و�صفه ب أ�نه كي��ان فوقي م�صطنع قد يتداعى بدون ال�ضخ الدائم
أ
للم��وال وغريه��ا من �أن��واع الدع��م .وتعك�س �سطحية جن��اح احلزب الوطن��ى ال�ضعف
أاليديولوج��ى للمجموعات اال�سرتاتيجية ب أ�كملها .وي�شري اعتمادهم على القوة املادية
والبريوقراطي��ة ال�ضخمة والر�شاوى االقت�صادية للبقاء فى ال�سلطة ،افتقار حكمهم �إىل
قب��ول اجلماهري .وفى حماول��ة لتح�سني هذا الو�ضع� ،سع��ت املجموعات اال�سرتاتيجية
للح�ص��ول عل��ى الدع��م أاليديولوجى من أالزه��ر� .إال �أن هذا "العالج" �أثب��ت �أنه م�شكلة
�أخرى �أمام الدمقرطة.
 4-2-2-3أ
الزهر
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فى عهد نا�رص وال�سادات ،كان أالزهر أ
الخوان
"ال�سري" املذعن للدولة ،حيث �شجب إ
امل�سلم�ين �أخالقيا ف��ى اخلم�سينيات وال�ستينيات ،وبارك اتفاقي��ات كامب ديفيد التى
وقع عليها ال�سادات فى  .1979وقد تغريت هذه املواقف فى عهد مبارك �إىل احلد الذى
و�صف��ت فيه امل ؤ��س�سة ب أ�نها "فاع��ل م�ستقل" (Barraclough, 1998, 237 and
ول�صداره
ال�سالم��ى إ
 .)239وترج��ع �سلط��ة أالزه��ر �إىل كونه �أق��دم جامعة فى العامل إ
الفت��اوى .والفتاوى غري ملزمة قانوني��ا� ،إال �أنها تلقى قبوال عاليا لدى العامة وترجع
�إليه��ا احلكومة وحت��ى اجلماعات املتطرفة إل�ضفاء ال�رشعية عل��ى �أفعالها .وفى فرتة
الت�سعينيات ،ا�ستعاد أالزهر قوته التقليدية ب�سبب حاجة الدولة إل�ضفاء ال�رشعية على
ال�سالم اجلهادي .ومن �أجل احل�صول على دع��م قوى من أالزهر� ،أفا�ضت
حربه��ا �ض��د إ
العالم اململوكة
احلكومة فى منح��ه ال�سلطات مثل �سلطة الرقابة الدينية على و�سائل إ
للدول��ة و�إبداء الر�أى ف��ى املناهج املدر�سي��ة (Barraclough, 1998, 242 and
 .)246وق��د �شج��ع ال�شيخ جاد احلق� ،شيخ أالزهر م��ن � 1982إىل  1996ذلك التحويل
لل�سلطات ب�شدة �إال �أنه مل يظهر دائما دعما �رصيحا للحكومة.
ال�سالم اجله��ادي� ،إال �أنه ال يلقى
يتح��دث أالزهر على �سبي��ل املثال ،بانتظام �ضد إ
بالالئم��ة فى ح��دوث العنف عل��ى امل�سلحني ،بل عل��ى العلمانيني "غ�ير امل�س ؤ�ولني"،
ال�سالمى" والتغري االقت�صادى واالجتماعى وهى �أمور مت�س
العالمي "غري إ
واملحتوى إ
ال�سيا�س��ات احلكومي��ة ( .)Barraclough, 1998, 240وق��د �أدى هذا املوقف على
�سبي��ل املث��ال �إىل التنديد بامل ؤ�متر ال��دوىل لل�سكان والتنمية الذى عق��د بالقاهرة عام
" ، 1994وذل��ك الفرتا�ضه �أن زيادة ال�سكان ت ؤ�دى �إىل الفقر ،وب�سبب مبدئه الذى يقبل
�رشعي��ة العالق��ات اجلن�سية خارج �إطار ال��زواج".)Barraclough, 1998, 245( .
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ونظ��را ل�رشعي��ة ت�رصيح��ات أالزهر ،فقد �أت��ى هدف احلكوم��ة لتوجيه انتب��اه ال�شعب
امل�رصى �إىل تقليل املواليد بنتائج عك�سية.
وف��ى ع��ام  ،1992تلقى املجتم��ع العلمانى فى م��صر �صدمة �أخ��رى عندما �أعلن
ال�شي��خ الغ��زاىل ،وهو من كبار رجال أالزهر ،ردة الكاتب ف��رج فودة .وكان فودة الذى
ال�سالم املت�شدد
الن�سان جر�أة فى م�رص" قد �سخر من إ
و�صف ب أ�نه "�أكرث ن�شطاء حقوق إ
( ،Index on censorship 1992ظه��ر الغ�لاف) .وبع��د �أ�سبوعني من هذا احلكم
ال�سالمي��ة التى �أعلنت م�سئوليته��ا عن قتله �أنها
الدين��ى ،قتل ف��ودة و�أعلنت اجلماعة إ
طبق��ت قرار أالزهر ( .)Barraclough, 1998, 241كما دعا �شيخ أالزهر احلكومة
�إىل �إعدام ن�رص �أبو زيد ،أال�ستاذ بجامعة القاهرة واملعروف دوليا ،ب�سبب "ردته" حيث
�أعاد تف�سري القر�آن ( .),Viorst, 1998, 169وبالرغم من جتاهل احلكومة لذلك ،فقد
كان على �أبي زيد �أن يهاجر خ�شية �أن يلقى نف�س م�صري فودة.
ومما ال �شك فيه �أن الدولة حتتفظ ب�سلطة تعيني �شيخ أالزهر وعندما توفى جاد احلق،
ح��ل مكان��ه ال�شيخ حممد �سيد طنط��اوى املعروف ب آ�رائه ال�سيا�سي��ة أالكرث اعتداال عن
�سابق��ه� .29إال �أنه بالرغم من �آراء طنطاوى ،فقد وحدت جماعة من العلماء املحافظني
نف�سها داخل اجلامعة ومازالت م�ستمرة فى ن�رش اخلطاب املحافظ (.)Viorst, 1998
الخوان امل�سلمني فهو �أمر حمل
�أما ما الذي �سيحدث �إذا ما حتالف أالزهر �رصاحة مع إ
نقا�ش� ،إال �أنه قد ال يتمكن من تهديد احلكومة بتنحيتها عن ال�سلطة كما تو�ضح �إ�شارات
البع���ض (على �سبيل املث��ال  .)Barraclough , 1998, 249نظرا للحزمة الهائلة
من القوى املادية والع�سكرية أ
والمنية التى ت�سيطر عليها احلكومة.
ومم��ا يعقد �إمكاني��ة الدمقرطة فى م�رص حقيقة �أن احلكومة ربطت نف�سها ب�شدة مع
م ؤ��س�س��ة تتعار���ض �آرا ؤ�ها مع حرية الفكر .أ
والنكى �أن النظام ي�سعى �إىل احل�صول على
ال�رشعي��ة من خ�لال التحالف مع م ؤ��س�س��ة دينية بدال من ال�شع��ب مبا�رشة ،مما يجعل
الدمقرطة احلقيقية م�ستحيلة طاملا ا�ستمرت تلك الرتتيبات.
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تذكر احلكومة رجال أالعم��ال "بامل�سئوليات االجتماعية" وتطلب منهم دعم م�شاريع
التنمي��ة (انظر على �سبيل املثال وكالة أالمة لل�صحافة ،بدون تاريخ ،ب� .)115 ،إال �أن
رج��ال أالعمال مل يحرروا �أنف�سهم من و�صاية املجموع��ات اال�سرتاتيجية التى ت�سيطر
على الدولة .ومن ثم ،مل تظهر �أى جمموعة �ضغط متجان�سة ذات قاعدة م�ستقلة قوية.
تتعار���ض م�صال��ح رج��ال أالعم��ال �أحيانا م��ع م�صالح م�سئ��وىل الدول��ة �أو كبار
البريوقراطي�ين ،وبخا�ص��ة ف��ى جم��االت ت�رسيع اخل�صخ�ص��ة والق�ضاء عل��ى الروتني
وتقليل حجم البريوقراطي��ة ( .Murphy, 1995، Brower, 1995)30وقد �أ�صبح
وج��ود رجال أالعمال �أكرب فى احلي��اة ال�سيا�سية فى م�رص ف��ى الت�سعينيات كما �أ�شار
وجود  66من رجال أالعمال انتخبوا �أو عينوا بالربملان فى  .1995وعالوة على ذلك،
تعاون��ت جمعيات رجال أالعم��ال ب�شكل وثيق مع ال�سلطة التنفيذية والربملان إل�صدار
لل�صالح االقت�صادى .كما قام رجال أالعمال ب إ��صدار بع�ض ال�صحف.
قوانني إ
�إال �أن كبار رجال أالعمال واملتو�سطني منهم الذين ي�سيطرون على �صناعات خا�صة
ك�برى ع��ادة ما يت�سمون برغبتهم ف��ى ال�سعى للح�صول على رعاية م��ن الدولة ،وعدم
االهتم��ام برف��اه البالد ،وغياب االهتمام بالدمقرطة واخل�صوم��ة ال�شديدة فيما بينهم
( ،Brower, 1995, 78وعب��د املجي��د  ،1999ومر�س��ى  .)1999ويذك��ر �أن العديد
م��ن رجال أالعمال متو�سط��ى امل�ستوى من �أع�ضاء جمل�س ال�شع��ب ا�ستخدموا املجل�س
كقناة للنفاذ ال�شخ�صى �إىل �أ�صحاب النفوذ ال�سيا�سي (عبد املجيد  )1999ويبدو معظم
عمله��م الت�رشيع��ى ل�صالح م�صالح رج��ال أالعمال (مر�سى  .)1999وق��د كانت هناك
مالحظ��ات م�شابهة فيما يخ�ص ال�رشيحة العليا .وكم��ا يذكر وحيد عبد املجيد ،حمرر
التقري��ر اال�سرتاتيج��ي العربى ،مل تظهر جماعة �ضغط ممي��زة" :ال توجد قوة اجتماعية
– �سيا�سي��ة متجان�س��ة عاملة ،تعرب عن م�صالح طبقة معينة ولها برناجمها اخلا�ص
للم�ستقب��ل .كم��ا يعنى ذلك �أن �أفراد ال�رشيحة العليا لي���س لديهم م�صدر للت أ�ثري م�ستقل
عن احلكومة قد ي�ستعمل كرافعة .ومن ثم ،ف إ�نهم �إما ين�شدون الت أ�ثري �أو يح�صلون عليه
من خالل عالقات الت أ�ييد" (عبد املجيد .)1999
وباملقاب��ل متي��ز �صغار رج��ال أالعمال ب آ�رائه��م الدميقراطية والعم��ل خارج مدار
احلكوم��ة .وق��د كان العدي��د من ه ؤ�الء ن�شط��اء فى احلرك��ة الطالبية ف��ى ال�سبعينيات
وعمل��وا فيما ت�سمى "املدن ال�صحراوية" حيث ميكن لرجال أالعمال العمل ب�شكل �أكرث
ا�ستقاللية عن احلكومة �أكرث منه فى �أى موقع �آخر فى االقت�صاد امل�رصى (عبد املجيد
 .Brower, 1995, 90)31 ،1999ويذكر برووار:
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"�إذا ما ظهرت طبقة برجوازية جديدة من رجال أالعمال فى م�رص ،ف�ستتكون من
م�ستثمري املدن اجلديدة" ()90 ،1995
وم��ن ث��م ،فهو �أكرث تفا ؤ�ال بقليل ع��ن عبد املجيد الذى يخل���ص فيما يتعلق برجال
أالعمال عامة �إىل �أن:
"�أى تقدم نحققه نحو املزيد من التنمية الدميقراطية فى م�رص ،لن يكون جمتمع
أالعمال م�سئوال عنه" (.)1999
ق��د يكون هذا الر�أى �شديد ال�سلبية �إذا و�ضعن��ا يف االعتبار ن�شاطات رجال أالعمال
غ�ير الفا�سدين وامل ؤ�من�ين بال�سوق احلر والدميقراطية ،الذي��ن ان�ضم بع�ضهم للمجتمع
امل��دين ،وه��ذه النقطة �سنعاجلها فيما بع��د� ،إال �أنه ،ب إ�يجاز ،ال ميك��ن �إغفال �أن الت أ�ثري
ال�سيا�س��ي للقطاع اخلا�ص يف م�رص على التغيري ال�سيا�سي الدميقراطي قد ظل حمدودا
على مدار الت�سعينيات بالرغم من زيادة أال�صول التي ميلكها.
ال�سالم اجلهادي وغياب احلريات ال�سيا�سية فى الت�سعينيات
 3-3إ
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ال�سالم امل�سلح �أدى �إىل ظهور اخلوف من "الظروف
لق��د �أملحنا فى الق�سم � 4-2أن إ
اجلزائري��ة" ب�ين ال��شركاء الدولي�ين مل��صر الذي��ن كان��وا بدوره��م حذرين م��ن دفع
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة بقوة نح��و الدميقراطية .ومل يعك�س ذل��ك اخلوف التحالف
امل��صرى احلاكم فح�سب ،و�إمن��ا املجموعات العلمانية املعار�ضة .فق��د كان لـ "عقدة
اجلزائر" الت أ�ثريات التالية على الدمقرطة:
· ا�ستخ��دم التحال��ف احلاك��م هجم��ات امل�سلحني التخ��اذ عدد م��ن التدابري لنزع
ال�سالميني املعتدلني .وعالوة
احلريات مل ت�ستهدف امل�سلحني فح�سب ،بل طالت �أي�ضا إ
ال�سالمية حتى على ح�ساب احلريات املدنية.
على ذلك ،حاول احلكم تعزيز م ؤ�هالته إ
ال�س�لام ال�سيا�س��ى بع��دد م��ن املجموع��ات العلماني��ة املعار�ض��ة
· �أدى �صع��ود إ
للتحال��ف بدرجة �أوثق مع احلكوم��ة ال�سلطوية مما �أ�ضعف املعار�ضة �ضد املجموعات
اال�سرتاتيجية.
كما مت توجيه جمموعة �أخرى من التدابري احلكومية �ضد املجتمع املدنى مما يعك�س
فبال�ضافة
تدهور املناخ الليرباىل الذي ظهر يف م�رص فى فرتة الثمانينيات .ومن ثم ،إ
�إىل ذلك �أود �أن �أطرح �أن:
· ف�ترة الت�سعيني��ات �شه��دت تراجعا عاما يف احلري��ات ال�سيا�سية ،وهو تراجع ال
ميكن تف�سريه دائما بتزايد موجة العنف ال�سيا�سي.
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وقب��ل مناق�ش��ة التداب�ير احلكومي��ة املقي��دة للحري��ات وردود �أفع��ال املجموعات
ال�سالم ال�سيا�سى اجلهادي.
ال�سالمية منها ،دعنا نقدم إ
املعار�ضة العلمانية �أو إ
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ال�سالم اجلهادي
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لق��د وا�صل��ت املجموع��ات امل�سلحة التى ن�ش�� أ�ت ف��ى ال�سبعينيات والت��ى نا�رصت
بالعنف فكرة ت أ��سي�س جمتمع وحكم �أكرث �إ�سالمية ،العمل فى الثمانينيات وبخا�صة فى
الت�سعينيات ،بالرغم من �أن �صورتها االجتماعية تغريت بع�ض ال�شئ .فقد نزع جهاديو
الت�سعيني��ات �إىل كونه��م �أ�صغر �سن��ا ،و�أقل تعليما و�أ�شد فق��را ،ويقيمون يف الغالب فى
مناط��ق ريفية ع�شوائية حول ال�ضواحى �أوالع�شوائيات املدينية" (انظر Cassandra
مقتط��ف م��ن  .Harders, 1998, 285انظر �أي�ض��ا �إبراهيم  .)132 ، ،1996ويبدو
امل�سلحون بطرق عدة نتاجا للنظام التعليمى الراكد ،والظروف االقت�صادية املتدهورة
للطبقات الدنيا والو�سطى الدنيا .ومما �أ�شعل احلركة �أي�ضا الغ�ضب أالخالقى من تدفق
القي��م الغربي��ة ،وال�سالم غري املرغوب فيه مع �إ�رسائي��ل ،وال�شعور بالتهمي�ش ال�سيا�سى
(�إبراهيم  1996ب .)Bayat, 198 ،وكما يرى �إبراهيم ،فقد " ..انت�رش ال�شعور بالغربة
الح�سا���س ب��ه منذ تل��ك العق��ود أالوىل" (ال�سبعيني��ات) ( ،1996ب" .)131 ،لقد
وزاد إ
ال�سالموية فى م�رص حزم��ة �أيديولوجية نفت كل أال�سباب املعلنة حول  ..حالة
مثل��ت إ
احلرم��ان – التبعية االقت�صادية ،واخليانة الثقافي��ة واملهانة القومية (هزمية 1967
ال�س�لام على �أنه
ال�رسائيلي�ين ثم اتفاقيات كام��ب ديفي��د)  ..كان ينظر �إىل إ
عل��ى ي��د إ
النظ��ام أال�صيل الوحيد الذى ق��د ي ؤ�دى �إىل تغيري حقيق��ى" (.)Bayat, 1998, 157
وق��د دعم��ت عنا�رص الطبق��ات الدنيا امل�شغولة بتغي�ير حمنته��ا االقت�صادية �أكرث من
ان�شغالها أ
باليديولوجيات ،اجلماعات العنيفة مما جعلها �أكرث انفجارا.
و�أ�صبحت �إمكانية امليل �إىل العنف جلية فى  1992عندما فقدت احلكومة ال�سيطرة
على منطقة ع�شوائية فقرية فى م�رص �أطلق عليها بع�ض ال�صحفيني املحليني والدوليني
"جمهورية �إمبابة امل�ستقلة" .وال�ستعادة ال�سيطرة� ،أر�سل ائتالف النظام احلاكم قوات
بل��غ عدده��ا � 15ألف جندى ،لكنها ا�ستغرقت �ستة �أ�سابي��ع من املواجهات الدامية قبل
�إجن��از املهمة ب�ش��كل جزئى" (�إبراهيم  .)126 ،1996ورمبا يك��ون �صحيحا �أن الدولة
ال�سالميني امل�سلحني" (�إبراهيم ،1996
�ستتف��وق دائما يف اختبار القوة املادية على إ
ال�سالمي�ين �أظه��روا حت��ى �أواخ��ر الت�سعينيات قدرته��م على ال�رضب
ب� ،)127 ،إال �أن إ
ب�ش��كل متكرر �ضد النظام �أو ال�صناعات اال�سرتاتيجية مثل ال�سياحة (انظر �أدناه) .ومن
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ث��م ،بالرغ��م من �أن امل�سلح�ين مل ي�شكلوا تهديدا مبا�رشا على النظ��ام يف حد ذاته ،فقد
جنح��وا فى �إرهاب و�إحلاق أالذى بكبار ق��ادة املجموعات اال�سرتاتيجية وكذلك بع�ض
امل�صادر اال�سرتاتيجية لعائداتهم.
بيات  Bayatيو�ضح �أن التوجه العنفي كان "�أقل ت أ�ثريا و�إقناعا �إىل حد بعيد
�إال �أن ّ
ع��ن االجت��اه التدرجي الذى ال يلج أ� �إىل العن��ف" ( )155 ،1998الذى مثله ب�شكل كبري
الخوان عادة ينتم��ون �إىل الطبقة الو�سطى� ،إال �أن
الخ��وان امل�سلمون .وق��د كان قادة إ
إ
الدع��م الذى تتلقاه احلركة ي أ�تى من كافة ال�رشائ��ح االجتماعية واملجموعات النوعية
الخوان امل�سلم��ون بالعنف� ،إال
والعمري��ة ( .)Bayat, 1998, 157وع��ادة م��ا يندد إ
�أن �أتباعه��م ي�شرتك��ون �إىل حد بعيد ف��ى انتقاد ت آ�كل القيم أال�صيل��ة والهيمنة الغربية
والف�س��اد ال�سائ��د وعدم العدال��ة االجتماعي��ة ( .)Bayat, 1998, 157كما �أن ازدياد
الخوان فى املجتمع ،مثلما هو احلال فى القطاع امل�رصفى والنقابات املهنية
ظه��ور إ
ال�سالم ال�سيا�سى.
واالنتخابات الت�رشيعية قد �أ�سهم �أي�ضا فى اخلوف من إ
 2-3-3تقييد احلريات فى الت�سعينيات

w.
al

ko

ال�سالمي��ون اجلهادي��ون ف��ى  ،1991هجماته��م ب�ش��دة �ض��د ق��وات أالم��ن
�صع��د إ
ّ
وامل�سئول�ين احلكوميني وو�سعوها لت�شمل امل�سيحيني امل�رصي�ين أ
(القباط) ،وال�سياح
الغربي�ين واملفكري��ن العلمانيني ،مبا فيهم جني��ب حمفوظ احلائز عل��ى جائزة نوبل.
وق��د امت��دت �أعم��ال العنف من �صعي��د م�رص �إىل القاه��رة .وبحلول ع��ام  ،1997كان
هن��اك � 1380شخ�ص��ا قد لق��وا حتفهم – العدي��د منهم فى م�صادم��ات بني امل�سلحني
الن�سان  .)19 ،1998وق��د �ص ّدر امل�سلحون
وق��وات أالمن (املنظمة امل�رصية حلق��وق إ
هجماته��م �إىل اخل��ارج وذل��ك ب�ضلوعهم فى تفجري مركز التج��ارة العاملى بنيويورك
 1993وال�سف��ارة امل�رصية بباك�ستان فى  .1995ومل تكن احلكومة امل�رصية حمرجة
فح�س��ب ،بل واجهت �أي�ضا تراجع عائ��د قطاع ال�سياحة احليوى وت آ�كل الوحدة الوطنية
مع الهجمات �ضد أالقباط .ومما هدد قادة االئتالف احلاكم ب�شكل �أكرث مبا�رشة اغتيال
رئي�س جمل���س ال�شعب فى  1990واملحاوالت الفا�شلة الغتي��ال رئي�س الوزراء ووزراء
والع�لام ف��ى  1993والرئي���س مبارك فى �أدي���س �أبابا ف��ى  .1995وقد رد
الداخلي��ة إ
الن�سان واال�ستخدام املتزايد للرموز
النظام احلاكم بالقوة امل�ضادة وانتهاكات حقوق إ
ال�سالمية.32
إ
ب��د�أت قوات أالمن ف��ى احتجاز �أعداد كبرية من امل�شتبه فيه��م .وقد انتهت الغارات
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امل�سلح��ة بعملي��ات �إط�لاق نار غالبا م��ا نتج عنه��ا �إ�صابات بني املدني�ين .وبحلول
ع��ام  ،1997اعتقل��ت ق��وات أالمن م��ا يناه��ز � 20000سجني �سيا�س��ى 33كانوا عادة
م�شتب��ه بكونه��م �أع�ضاء باجلماع��ات امل�سلحة مثل اجلهاد .وعادة م��ا كانت ال�سلطات
تتجاه��ل �أوامر املحاكم ب إ�طالق �رساح �أولئك ال�سجناء ،فى حني حولت بع�ض ال�سجون
�إىل مع�سك��رات تعذيب فظيعة (املنظمة امل�رصية ،ب��دون تاريخ� ،أ ،ج ،د) .34وقد و�صف
ا�ستخدام ال�رضب وغريه من و�سائل التعذيب ب أ�نه "روتني" فى ال�سجون و�أق�سام ال�رشطة
وف��ى مرات غري قليلة ميت��د �إىل �أفراد عائالت امل�شتبه بهم وحت��ى حماميهم (املنظمة
امل�رصي��ة ،ب��دون تاري��خ ،د .)66 ،فى الف�ترة من نوفم�بر � 1992إىل دي�سمرب ،1997
بالعدام و 506عقوبة بال�سجن
�أ�ص��درت تلك املحاكم� ،ضمن  829ق�ضية 83 ،حكم��ا إ
�أواال�شغال ال�شاقة (املنظمة امل�رصية ،بدون تاريخ ،د.)66 ،
وف��ى حوايل  ،1992بد�أت املجموعات اال�سرتاتيجية �أي�ضا فى تغيري موقفها جتاه
الخوان الذين ن�شطوا ب�شكل �شبه قانوين ،بعد �أن �سيطروا على جمال�س معظم النقابات
إ
املهنية العامة (فيما عدا ال�صحفيني) وبعد �أن �أحرجوا البريوقراطية احلكومية الغافلة
الغاثة بعد الزلزال املدمر الذى �رضب القاهرة فى  .1992وفى
ب�� أ�داء رائ��ع يف جمال إ
فرباي��ر � ،1993أ�صدر الربملان "قانون حماية الدميقراطية فى النقابات" الذى فر�ض
م�شارك��ة ن�س��ب عالية غري واقعية م��ن �أع�ضاء النقابات ف��ى االنتخابات .35وفى حال
ع��دم حدوث ذل��ك ،تفر�ض احلرا�س��ة على النقابة ع��ن طريق �سيطرة "ق�ض��اة بارزين"
الدارة يح�رضون لالنتخاب��ات اجلديدة .كما حظر القانون على النقابات
عل��ى جمل�س إ
جم��ع أالم��وال التى ال تتعل��ق أ
الغاثة)
بالغرا�ض املحددة ف��ى لوائحها (مثل �أعم��ال إ
( .)Leenders, 1996, 25وق��د تزاي��دت اتهام��ات م�ساعدي وزي��ر الداخلية اجلديد
الخوان بتعاونهم م��ع امل�سلحني وب��د�أوا فى اعتقالهم
ح�س��ن أاللف��ى املت�شددين �ض��د إ
وتهديده��م ،خا�صة قب��ل االنتخابات الربملانية ف��ى ( 1995انظر �أدن��اه وKienle,
 ،1998, 229ومكرم عبيد  ،127 ،1996و.)Harders, 1997, 287
ال�سالمية ،على
ف��ى نف�س الوقت ،حاول��ت احلكومة �أي�ضا تعزي��ز �أوراق اعتماده��ا إ
�سبي��ل املثال عل��ى النمو �أ�رشنا له من حتوي��ل الرقابة الدينية �إىل أالزه��ر ،أالمر الذي
�أ�سهم يف تقلي�ص حرية التعبري .وقد اتخذت هذه ال�رشعية التي تو�سلت الرمز ،انعطافة
غريب��ة حني طلب الرئي�س مبارك يف ربيع  1999من الربملان امل�رصي البيعة لفرتته
الرئا�سية التالية .فى حني �أن البيعة كانت متنح للر�سول واخللفاء ،ومتنح آ
الن مل�شايخ
ال�صوفي��ة واملل��وك وال�سالطني (انظر كايرو تامي��ز  23 – 10يونيو  ،)1999ومن غري

ww

126
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

املرج��ح �أن يع��زز ا�ستخ��دام البيعة الثقاف��ة الدميقراطية .وتقريبا ،ف�� إ�ن جميع �أع�ضاء
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة ،مب��ا فيهم كبار رج��ال أالعمال� ،شاركوا ف��ى هذه البيعة.
وق��ام بعم��ل نف�س ال�شئ عدد م��ن ال�صحف احلكومية و�أحد �أح��زاب املعار�ضة ،وهو ما
�سنناق�شه يف الف�صل اخلام�س.
وبغ���ض النظ��ر عن احلري��ات املتده��ورة ،فق��د كان للموج��ة املرتفعة م��ن العنف
امل�سل��ح تداعيات نف�سية على ق��وى القوى املعار�ضة العلماني��ة يف مواجهة االئتالف
احلاك��م .فعلى وجه اخل�صو���ص� ،شعر جانب من الي�سار امل��صرى بالتهديد من العنف
املتزاي��د عل��ى أالقل بعد مقتل فرج ف��ودة .ففى �أكتوبر � ،1993أي��د رفعت ال�سعيد �أمني
ع��ام حزب التجم��ع الي�سارى �إعادة انتخاب الرئي�س مبارك "على �أ�سا�س �أن كل البدائل
املحتمل��ة ملبارك �ستكون معادي��ة للمثقفني العلمانيني" (مك��رم عبيد .)124 ،1994
وف��ى الوق��ت ذات��ه� ،شجعت احلكوم��ة ذلك التع��اون من خ�لال عر�ض "ح��وار وطنى"
الخ��وان امل�سلمني وقاطعه ح��زب الوفد
عل��ى �أح��زاب املعار�ضة ،وه��و حوار �أق�ص��ى إ
ال�ص�لاح ال�سيا�سى لي�س فى
واحل��زب النا��صرى ،وذلك عندما �أ�صبح م��ن الوا�ضح �أن إ
ب��ال املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،و�إمنا اله��دف هوالو�صول �إىل �إجم��اع وطنى �رصيح
يندد ب أ�عمال العنف ال�سيا�سى" (مكرم عبيد  .)124 ،1994وقد ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية
مماثلة جتاه املنظمات غري احلكومية  ،التى �أ�صبحت فى  1993م�ستعدة ب�شكل متزايد
للتعاون مع االئتالف احلاكم .وقد وجهت خدماتها ببع�ض النجاح نحو تقليل أال�سباب
لل�سالم اجلهادي (ابراهيم  ،1996ب .)127 ،ولكن احلكومة
االجتماعية واالقت�صادية إ
انقلبت عليهم بق�سوة �أكرث من ذى قبل بعد �أن �ضمنت م�ساندتهم.
وق��د بد�أ هذا العقاب �ضد املجتم��ع املدنى فى مايو  ،1995مع �إ�صدار قانون جديد
لل�صحافة ،تعني �إلغا ؤ�ه �آخر أالمر و�سنناق�ش هذه امل�س أ�لة مبزيد من التف�صيل فى الق�سم
 .4-5ومم��ا يع��د �أكرث عرقلة للدمقرط��ة كانت االنتخابات الربملاني��ة التى عقدت فى
خري��ف  ،1995الت��ى مل تك��ن م��زورة �إىل حد �ص��ارخ فح�سب كما ي��رى املراقبون ،بل
�أدت �إىل ح�ص��ول احل��زب الوطنى الدميقراطى على  94%من مقاعد الربملان (ملزيد من
التف�صيل انظر مكرم عبيد  .)1996وقد �أو�صت حمكمة النق�ض بعد ذلك ببطالن انتخاب
�أك�ثر م��ن  200نائب ،لكن جتاهل��ت احلكومة ذلك الق��رار (.)Kienele, 1998, 227
الخوان امل�سلمني مبا فيهم رئي�س نقابة أالطباء ومت
وقبيل االنتخابات ،اعتقل قياديو إ
حتويله��م �إىل حماكم ع�سكرية .وق��د تلقى � 54شخ�صا ،مبا فيهم رجال فى ال�سبعينيات
والثمانينيات من العمر ،عقوبات أ
بال�شغال ال�شاقة من ثالث �إىل خم�س �سنوات .ومل يتهم

ww

127
www.alkottob.com

tto
b.c
o

m

�أى منه��م بال�ضلوع فى �أية �أن�شطة تت�سم بالعنف (�أحمد فى Ahmed/Zartman,
 .)82وق��د كان  16م��ن املتهم�ين يخططون خلو�ض االنتخابات (مك��رم عبيد ،1996
.)128
حت��رك االئتالف احلاكم بعد �إجباره عل��ى �إلغاء قانون ال�صحافة فى  ،1995ب�شكل
متزاي��د م��ن � 1996إىل � 1998ض��د املطبوع��ات امل�ستقلة واحلزبية م��ن خالل فر�ض
�أعب��اء �إدارية عليها �أو �إغالقها متاما �أو من خ�لال اعتقال ال�صحفيني .36وفى ،1999
�أ�ص��در الربمل��ان قانونا جديدا ينظم ويحدد ن�شاطات اجلمعي��ات أالهلية ،37التى تتهم
"الرهابيني" .ووفق��ا للعديد من
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة بع�ضه��ا بالتع��اون م��ع إ
ف�صل فى جان��ب منها لعرقلة عم��ل منظمات حقوق
املراقب�ين ،فق��د كانت القوان�ين ُت ّ
�صعدت انتقاداته��ا �ضد انتهاكات حقوق االن�سان .فعلى �سبيل
إ
الن�س��ان التى كانت قد ّ
املث��ال ،يحظر القانون عل��ى اجلمعيات غري احلكومية الن�ش��اط ال�سيا�سى ،وين�ص على
عقوب��ة ت�صل �إىل ال�سجن عامني ف��ى حالة انتهاك �أع�ضاء اجلمعي��ات أالهلية للقانون
"من خالل تهديد أالمن القومى" على �سبيل املثال.38
 4-3خال�صة وق�ضايا أ�خرى
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يرى �سربينجبورج �أن اجلانب أالكرب من الت�سعينيات يقدم م�شهدا م�ستعادا:
"�إن الظ��روف الكافكوي��ة حلكم الرئي�س جمال عب��د النا�رص فى الفرتة من 1954
�إىل  ،1970والت��ى تال�ش��ت ب�شكل �أو ب آ�خر خالل فرتة حكم ال�س��ادات ،ا�ستعيدت بثبات
من��ذ  ،1992حيث اعترب نظام مبارك نف�سه فى معركة حياة �أو موت مع �أعدائه ،الذين
ات�سع تعريفهم كلما ا�شتد ال�رصاع" (.)34 ،1998
وكم��ا �أو�ض��ح هذا الف�صل ،ف إ�ن تلك القوى املعار�ضة الت��ى �أرادت الدفع نحو املزيد
بال�ضافة �إىل
م��ن الدميقراطية واجهت معار�ضة هائلة من املجموعات اال�سرتاتيجية إ
ال�سالميني اجلهاديني فى م�رص .ومل ت�ستهدف الت�رشيعات املقيدة
التهديد املتكرر من إ
ال�سالميني املعتدلني ،و�أخريا قطاعات خمتلفة من املجتمع
اجلهاديني فقط ،بل طالت إ
املدن��ى مبا ف��ى ذلك ال�صحفيون الذين ب��د�أوا فى انتقاد االنته��اكات املتزايدة حلقوق
الن�سان والتدابري امل�ضادة للدميقراطية التى اتخذها االئتالف احلاكم.
إ
وبالرغ��م من امل��وارد القوية ملعار�ضى الدمقرط��ة ،ال يجب �إغف��ال ا�ستمرار وجود
هوام���ش هامة من احلرية ف��ى م�رص فى فرتة الت�سعينيات .فق��د تزايدت التقارير التى
الن�س��ان ،و�شاركت أالح��زاب املختلفة ف��ى االنتخابات ،كما
تنتق��د انته��اكات حقوق إ
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ت�ش�ير �إمكاني��ة ت�شكيل مقاومة ف��ى النقابات املهنية �إىل تل��ك املرونة .وكما �سنالحظ
فيما بعد مبزيد من التف�صيل ،فقد كانت حرية ال�صحافة كبرية �أي�ضا ،و�إن كانت مهددة
ب�شكل دائم.
لق��د وج��د ال�صحفيون وغريهم من منا�رصى الدمقرط��ة �أنف�سهم ،من ثم ،فى موقف
غام���ض .فمن ناحية ،كانوا يواجهون تهديدات وقي��ودا وعقوبات .ومن ناحية �أخرى،
مل تك��ن تلك العقب��ات مطلقة ،فقد ظلت هناك العديد م��ن املناطق املفتوحة ملن يجر ؤ�
عل��ى ا�ستخدامه��ا .وبعبارة �أخرى ،ف إ�ن االلت��زام الن�شط بالدمقرط��ة كان خيارا �إال �إنه
خيار غري م ؤ�كد ،وفى بع�ض أالحيان خطري .و�سنقوم يف الف�صل اخلام�س بتحليل كيف
تعامل ال�صحفيون مع ذلك املوقف.
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هو ام�ش

الخوان امل�سلمني ب�سبب ت أ�ليفه كتاب ًا (ف��ى ال�سجن) اعترب معاديا
 1لق��د �أع��دم �سيد قطب وهو من �أبرز م�ؤ�س�سى فك��ر إ

tto
b.c
o

للنظ��ام ال�سيا�س��ى .ومل يكن متهما ب�� أ�ى ن�شاط يت�سم بالعن��ف .انظر �أحمد ف��ى Ahmed/Zartman1997,

.82

 2مزيد من املعلومات عن الد�ستور فى .Vatikiotis, 1980, 401
 3هن��اك بع���ض اجلدل حول ا�ستقاللية حت��رك برجوازية الدولة عن ت أ�ثري الطبقة الو�سط��ى الريفية وغريها من القوى
املحلي��ة مث��ل ممثلى برجوازية النظام القدمي .وي��رى بع�ض الباحثني مثل باين��در  L. Binderأ
والن�صاري H.
� Ansariأن تلك الطبقات كان لها ت أ�ثري كبري على الدولة� .إال �أن هذا املوقف يبدو مناق�ضا للم�صادر املتوافرة
حول هذه امل�س أ�لة .وعلى أالحرى يبدو �أن الدالئل ت�شري �إىل �أن أالفراد الذين و�صلوا �إىل م�ستويات �أعلى كونوا طبقة
جديدة وخمتلفة .لالطالع على عر�ض نقدى لهذا النقا�ش ،انظر  Denoex, 1998و.Vatikiotis, 1989

 4قام مور  C.H. Mooreبتوثيق ذلك (ورد فى .)Denoeux, 1988
 5مت اعتق��ال ت�سع�ين م�سئ��وال بقي��ادة رئي���س االحت��اد اال�شرتاك��ى العرب��ى عل��ى �ص�برى وحماكمته��م .انظ��ر
.Hinnebusch1990, 192، Waterbury, 1983, 351

ko

 6م��ا زال هن��اك جدل ب�ش�� أ�ن ال�سبب املحدد وراء فتح ال�س��ادات للنظام .لالطالع عل��ى �آراء خمتلفة ،انظر Waterb
 ،bury, 1983و( Denoeux, 1988عر�ض) ،و ،Hinnebusch, 1990وOwen, 1994وKorany,
 1998احلديث ن�سبيا.

� 7أرادت “�شباب حممد” �إ�سقاط “حكومة الكفار” عن طريق احل�صول على أال�سلحة من �إحدى الكليات الع�سكرية ،وقد
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باءت تلك احلركة بالف�شل (انظر .)Sagiv, 1995
 8ف��ى يناي��ر � ،1977سحقت قوات غري نظامية ما �سمى بثورة اخلبز عندما احتج املتظاهرون بعنف على رفع الدعم
على اخلبز وغريه من ال�سلع .انظر �أعاله.
� 9أطل��ق عل��ى ذلك القانون ا�سم قانون العيب .وقد يتعر�ض �أى �شخ�ص ينتهك “قي��م الدين أ
وال�رسة والوحدة الوطنية
وال�سالم االجتماعى” للمقا�ضاة �أمام “حمكمة �أخالق” جديدة .انظر  Wterbury, 1983, 374وLeenders,
.1996, 14
 10متت املوافقة قانونيا حلزب نا�رصي فى عام .1992

ww

� 11أ�ص��در ال�س��ادات قرارين زاد أالول منهما عدد الن�ساء فى الربملان .وح�س��ن الثانى حقوق املر�أة بالن�سبة للطالق.
وقد �أبطلت املحكمة الد�ستورية كال القرارين عامى  1985و .1987انظر حامت (.)667 ،1994

 12انظر على �سبيل املثال.Korany, 1998, 51 ،
 13ف��ى ح��االت �أخرى رف�ضت ال�سلط��ات املوافقة على القرارات احل�سا�سة �سيا�سيا الت��ى اتخذتها املحكمة مثلما كان
احلال فى انتخابات  1995املزورة ،انظر �أدناه.
 14انظر الق�سم .2-3-3
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 15تن���ص امل��ادة  76من الد�ستور عل��ى �أن ير�شح املر�شح من قبل ثلث �أع�ضاء الربملان (�أي �أكرث من ثلثى املنتخبني
م��ن جانب احل��زب الوطنى الدميقراطى) .بعد ذلك يجب �أن يوافق ثلثا أالع�ض��اء على اال�ستفتاء العام ،الذى يوافق
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عليه عادة  90%من امل�ستفتني (�أحمد فى .)Ahmed/Zartman, 1997, 68
 16يتكه��ن العدي��د من امل�رصي�ين �أن مبارك يعد ابنه أالك�بر ليخلفه .وكان ل�سربينجب��ورج  Springborgتعليقا
مماثال (.)34 ،1998
 17ق��ام اجلي���ش ب�سحق �أعم��ال ال�شغب التى قامت بها ق��وات أالمن املركزى التى كان ال�سب��ب وراءها ظروف العمل
ال�سيئ��ة و�شائع��ات ب أ�ن أالمور �ستزداد �سوءا .وبالرغم من �أن وزير الدفاع كان ي�سيطر متام ال�سيطرة على القاهرة،
فقد �أمر اجلي�ش بالعودة �إىل ثكناته بعد الق�ضاء على تلك الثورة( .انظر الطويل .)140 ،1996
النفاق عل��ى املعدات أ
وال�سلحة ،وقد
� 18أ�صب��ح �أب��و غزالة حمبوبا فى اجلي�ش كبط��ل للمزايا الع�سكرية واملزيد من إ
�أح��رج الرئي�س عدة مرات ،على �سبيل املث��ال فى  1985عندما �أخرب الواليات املتحدة ،كما قيل ،مبكان خمتطفى
ال�سفين��ة �أكيلي ل��ورو (الذين وفر لهم مبارك خروجا �آمنا من م�رص) مما مكن القوات اجلوية أالمريكية من حتويل
الرهابيون و�إجبارها على الهبوط فى �إيطاليا (انظر .)Beattie, 1991, 36
الطائرة امل�رصية التى يقلها إ
 19ف��ى الثمانيني��ات والت�سعينيات ،عمل��ت ال�رشكات الع�سكرية كمقاولني للقطاعني الع��ام واخلا�ص �إال �أنها طرحت
�أي�ضا �سلعها فى أال�سواق املحلية والدولية .وكانت تقوم ب إ�نتاج أالغذية وا�ست�صالح أالرا�ضى وبناء املنازل وكذلك
البني��ة التحتية وتقريبا �إنت��اج كل �شئ من أالثاث أ
والحذية والكتب املدر�سي��ة �إىل ال�سيارات وال�صلب والدبابات.
أ
أ
ويبدو �أن اجلزء أالكرب من أالرباح يذهب ب�شكل �أ�سا�سى �إىل الطبقة العليا �إال �نها تت�رسب �ي�ضا �إىل �صغار ال�ضباط
فى هيئة �إ�سكان زهيد الثمن ومنتجعات �صيفية ونوادى و�سلع للم�ستهلك (انظر .)Kunde, 1995
 20لالطالع على رواية تقوم على بحث جيد ومركزة عن ليلة قيام الثورة ،انظر كايرو تاميز  22يوليو – � 4أغ�سط�س
.1999
 21يقال �إن بع�ض امل�سئولني مبجل�س الوزراء فوجئوا برت�شيحهم �أو مل يعرفوا حتى ملاذا مت تعيينهم (انظر Beattie
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 ،1991، 35ومركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية .)264 ،1998
 22لق��د ع�بر زكى ب��در ،الوزير �صاحب �أ�سو�أ ر�صيد �سلط��وى رمبا ،عن �أمله فى م�ستقب��ل دميقراطى .وفى فرتة توليه
وزارة الداخلي��ة ،و�صل��ت املراقب��ة والقمع مبا فى ذلك التعذي��ب م�ستويات عالية .كما ق��ررت املحكمة الد�ستورية
العلي��ا الحق��ا �أن م�سئويل وزارته قاموا بتزوير االنتخابات الربملاني��ة التى �أجريت فى  1987ثم �أعيدت بعد ذلك
ف��ى  .1990وق��د �أقي��ل بدر ف��ى  1990بعدم��ا �أوردت �إحدى �صحف املعار�ض��ة حديثا عاما ل��ه ا�ستخدم فيه لغة
ال�سالميني
عدواني��ة �شدي��دة الفجاجة و�أعرب عن رغبته فى قتل  1باملائة من ال�شعب امل�رصى لتطهري البالد من إ

ww

(انظر .)Beattie, 1991, 35
أ
 23تلعب وزارة الثقافة دورا مماثال �إىل حد ما حيث ت�سيطر على الو�صول �إىل الموال والوظائف فى القطاع الثقافى
وع��ادة م��ا تخت��ار املف�ضلني لدى ال��وزارة من غري امل�ؤهل�ين لتعيينهم ف��ى �أف�ضل املنا�صب بدال م��ن املناف�سني
أالف�ض��ل م��ن حيث التعليم .وعادة ما يواجه الفنانون ال�شبان وذوو آ
الراء النقدية �صعوبات فى العثور على منافذ
عامة؛ ومن ثم تثبط هممهم عن ال�سعى لفنهم �أو من البقاء فى البالد .ومن ثم ،ف إ�ن ر�ؤية مغنية �أوىل �سبعينية فى
دار أالوبرا بالقاهرة تلعب دور بطلة �شابة لي�س م�شهدا خارج امل أ�لوف.
� 24أف��ادت �صحيف��ة االيجيب�شي��ان جازيت �شبه الر�سمية ،قبيل تعديل وزارى و�شيك ف��ى �أكتوبر � ،1999أن عددا غري
للعالن عن
حم��دد م��ن الوزراء �رشع��وا فى افتتاح مواق��ع ت�شييد كانت ق��د افتتحت بالفع��ل فى حماولة يائ�س��ة إ
“�إجنازاتهم” �إىل الرئي�س ورئي�س الوزراء.
� 25سندر�س هذه الق�ضية مبزيد من التف�صيل فى الف�صل اخلام�س.
 26انظ��ر عل��ى �سبي��ل املث��ال مرك��ز الدرا�س��ات ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجي��ة  ،266 ،1998وال�سي��د ،113 ،1996
و.Sullivan, 1996, 44

131
www.alkottob.com

tto
b.c
o

m

 27ذك��ر ماك���س رودينبك فى مقال��ة افتتاحية ن�رشت م�ؤخرا بكايرو تاميز�“ :أظه��رت عناوين ال�صحف يف أال�سابيع
القليل��ة املا�ضي��ة �أكرب الر�ؤو���س يف البلد م�شغول ب إ�طالق قم��ر �صناعى ثان ينفق عليه دافع��و ال�رضائب الذين مل
ي�س أ�ل��وا �أبدا عما �إذا كانوا يريدونه ،ون�صب م�سلة بارتفاع  75مرتا لتمجيد فراعنة ا�ستوديوهات الدولة فى مدينة
النت��اج االعالم��ى ،وت�شكيل جلنة وزارية �أخرى للبت فى هدم املبنى القدمي إلدارة أالزهر – بعد ثالث �سنوات من
إ
�ص��دور الق��رار ب إ�زالة املوقع ..فالبنية الهرمية فى احلكومة امل�رصية ،ت�صعد كافة القرارات �إىل القمة .ويعنى هذا
�أن��ه عندم��ا تنخرط القمة �إىل ما ال نهاي��ة فى �أمور كان ممكنا �إيكالها �إىل م�سئولني �أقل ،يتم جتاهل أالمور أالكرب
مم��ا ي���ؤدى �إىل تراكم امل�شاكل� .إن �سل�سلة القرارات ب أ�كملها – نهاية بقرارات بع�ض امل�رصيني بفتح م�صنع جديد
�أو بن��اء مدر�س��ة خريية جدي��دة �أو عمل بع�ض أال�شياء أالخ��رى املفيدة – تتعطل( .كايرو تامي��ز 29 ،يونيو �إىل 5
يوليو .)5 ،2000
أ
أ
 28فى مقابلة مع ك .ج بيتي  K. J. Beattieذكر يو�سف و�إىل �ن  80باملائة من �ع�ضاء احلزب الوطنى الدميقراطى
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كانوا �سيغادرون احلزب ويتبعون الرئي�س لو �أن الرئي�س �أ�س�س حزبا جديدا .انظر .Beattie, 1991, 36
الناث فى حني رف�ضه طنطاوى.
 29على �سبيل املثال� ،أقر جاد احلق بختان إ
اللكرتوين
للعالم إ
 30على �سبيل املثال ،طالب رجل أالعمال العمالق� ،أن�سى �ساوير�س عالنية ب إ�نهاء احتكار الدولة إ
وهى ق�ضية مت�س م�صادر قوة املجموعات اال�سرتاتيجية ب�شكل مبا�رش.
� 31أن� أش�ت املدن ال�صحراوية منذ ال�سبعينيات لت�شكل مناطق �صناعية جديدة خارج وادى النيل والدلتا.
ال�سالمي��ة وقفا إلطالق النار من جانب واحد بعد تراجع ن�شاطاتها التى
 32ف��ى �أوائ��ل عام � ،1999أعلنت اجلماعة إ
ات�سمت بالعنف وكذلك ن�شاطات غريها من اجلماعات فى  .1998ومت االلتزام بوقف �إطالق النار ب�شكل �أو ب آ�خر.
ال�سالمية كانت تنظر فى �إنهاء وقف �إطالق النار مرة �أخرى (انظر
�إال �أن��ه ف��ى �صيف عام  ،2000بدا �أن اجلماعة إ
كايرو تاميز  28 – 22يونيو.)2000 ،
 33يذكر �سربينجبورج R. Springborgهذا الرقم باعتباره “ الرقم املقبول عامة  ..آ
الن” ( .)33 ،1998ويذكر
كينيل  E. Kienleرقما ي�صل �إىل � 16000سجني فى .)222 ،1998( 1996
 34غالب��ا كان��ت تلك ال�سج��ون من� أش�ة حديثا فى الت�سعينيات فى املناطق النائية وحت��وى ثالثة �آالف معتقل �أو �أكرث
حمرومني من الزيارة �أو الرعاية ال�صحية �أو الغذاء الكافى .وقد و�صف احد ال�سجناء الذى مت �أخذه عن طريق اخلط أ�
�إىل �أح��د ال�سج��ون ما ي�سمى “بحفل��ة اال�ستقبال” كالتاىل“ :مبجرد و�صول عربة ال�سج��ن �إىل بوابة ال�سجن� ،أخذت
باليدى أ
وتعر�ضت للركل وال�رضب أ
وال�سالك الكهربائية بعد نزع مالب�سى با�ستثناء ما ي�سرت عورتى .وبعدها �أتى
ح�لاق وحل��ق �شعرى ووجهى .وقد حدث كل ذلك م�صحوبا ب�سيل م��ن ال�سباب .وبعد ذلك �أمر �أحد ال�ضباط احلرا�س
ب إ�يداع��ى زنزان��ة و�س أ�لنى “هل تعرف �أين �أنت؟” قلت �أنى فى �سجن الفي��وم .قال ال�ضابط“ :ال ،انك فى اجلحيم!!”
ال�س��اءة ىل حتى �أطل��ق على نف�سى ا�س��م ن�سائى” (املنظم��ة امل�رصية ،بدون تاري��خ ،ب.)53 ،
وبعده��ا ظل��وا فى إ
وللطالع على روايات �أخرى وردت من �سجون �أخرى ،انظر املنظمة امل�رصية ،بدون تاريخ� ،أ.88 ،
إ
 35ف��ى العدي��د م��ن النقابات وخا�صة الك�برى منها ،كانت م�شارك��ة الناخبني قليلة للغاية ،وف��ى بع�ض أالحيان ال
الخوان امل�سلمون من تلك الهوام�ش من خالل حتفيز �أتباعهم مما مكنهم من حتقيق
تتجاوز  10باملائة .وقد زاد إ
أ
أ
الن��صر .وق��د جعلت احلكوم��ة جناحهم �كرث �صعوب��ة وذلك بو�ضع حد �دن��ى جديد للم�شاركة ي�ص��ل �إىل  50%فى
اجلولة أالوىل ،وما ال يقل عن  33%فى اجلولة الثانية.
� 36سيتم تناول هذه الق�ضايا مبزيد من التف�صيل فى الف�صل اخلام�س.
الجراء �أي�ضا �سيكون جانبا من تناولنا فى الف�صل اخلام�س.
 37هذا إ
أ
 38ف��ى  3يوني��و  ،2000اعتربت املحكمة الد�ستورية القانون غري د�ست��وري� .إال �ن ذلك مل يح�سن بال�رضورة الو�ضع
القانون��ى للجمعي��ات أالهلية فى مواجهة احلكوم��ة حيث �إن قانون اجلمعيات لع��ام  1999كان م�شابها �إىل حد
كبري للت�رشيع التاىل له (انظر كايرو تاميز 14 – 8 ،يونيو.)10 ،2000 ،
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الرث املختلط لل�صحافة امل�صرية:
إ
بني التعبئة واملقاومة

ko
w.
al
ww
133
www.alkottob.com

m
tto
b.c
o
ko
w.
al
ww
134
www.alkottob.com

m
tto
b.c
o

w.
al

ko

بال�ضاف��ة �إىل اجلوان��ب ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة والثقافي��ة الت��ي تناولناها يف
إ
الف�صل�ين الث��اين والثالث ق��د ي�ساعدنا تاري��خ ال�صحاف��ة امل�رصية يف تف�س�ير فقدان
ال�صحفي�ين يف ف�ترة الت�سعيني��ات القدرة عل��ى الدمقرط��ة �إىل حد بعي��د؛ حيث خلفت
املراحل التاريخي��ة املختلفة مواريث خمتلفة ما تزال ت ؤ�ثر على ال�صحافة املعا�رصة.
وم��ن بني تل��ك املواريث ،ي�صع��ب تقييم ت أ�ثري �أمن��اط ال�سلوك ال�صحف��ي ال�سابقة ،مثل
عالقة ال�صحافة باحلكومة� ،إال �أنه �سيكون من �سوء التقدير عدم افرتا�ض �أن الن�شاطات
ال�سابق��ة ت�شكل ب�ش��كل �أو ب آ�خر تفكري ون�شاط��ات ال�صحفيني الي��وم .1و�أكرث الت أ�ثريات
التاريخية امللمو�سة التي يتعني فهمها ،تلك التطورات التي بد�أت يف املا�ضي ،ولكنها
مل تك��ف ع��ن الت أ�ثري على ال�صحفيني مث��ل ت أ�ثري أالمية املتف�شي��ة �أو اللوائح القانونية
التي و�ضعت يف املا�ضي وال زالت �سارية.
�سنناق���ش كال النوعني من املواريث ،امللمو�س وغري امللمو�س منها ،يف هذا الف�صل
يف اجلان��ب اخلا�ص بالق��درة على ال��صراع والدمقرطة .و�سنطرح �أ�سئل��ة حول �إىل �أي
مدى مكن��ت البنية االجتماعية وامل�صالح وامل��وارد ال�صحفيني من تكوين جمموعات
ال�سهام يف دمقرطة
معار�ض��ة ،وكي��ف �أفاد ال�صحفيون من قدرتهم على ال��صراع يف إ
الب�لاد .و�ستك��ون احلجة أال�سا�سية له��ذا الف�صل هى �أن امل�يراث التاريخي لل�صحفيني
امل�رصي�ين ه��و م�يراث "خمتلط" .فق��د خل��ف ال�صحفيون تراث��ا غام�ضا ي�تراوح بني
التع��اون الوثيق مع املجموع��ات اال�سرتاتيجية واملقاومة ال�رصيح��ة مرورا بدرجات
خمتلف��ة م��ن ال�سلوك بني هذين ال�ضدي��ن .والنتيجة ظهور كي��ان �صحفي يحتوي على
العديد من االنق�سامات .وبهذا املعنى ميكن القول ب أ�ن �إ�سهام ال�صحفيني امل�رصيني يف
الدمقرط��ة على مدار التاريخ كان قائما ،ولكن ظل ناق�صا ،ويف �أح�سن أالحوال حممال
بع��بء املواقف املت�ضاربة .وقد ن�صب��ت احلكومات املتعاقبة م�صاعب �أخرى مل تق�ض
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�أبدا على �شكوكها القوية يف ال�صحافة.
من املمكن تق�سيم ال�صحافة امل�رصية يف مائتي عام من العمل ال�صحفي يف م�رص
�إىل فرتات عديدة ور�سم خطوط فا�صلة يف العديد من اللحظات .2و�سيكون كافيا ألغرا�ض
عملنا هنا حتديد ثالث مراحل رئي�سية .تبد�أ املرحلة أالوىل من � 1798إىل  ،1880التي
�سنطل��ق عليها "ال�صحافة الهادئة" ،والفرتة الثانية من � 1880إىل " ،1952ال�صحافة
املقاتلة" ،واملرحل��ة الثالثة من � 1952إىل  1990و�سن�سميها "ال�صحافة بني التعبئة
واملقاومة".3
 1-4ال�صحافة الهادئة ()1880-1798

w.
al

ko

ق��ام فاتيكويوتي���س يف ع��ام  1980بتحلي��ل املراح��ل أالوىل لل�صحافة امل�رصية
م��ن ناحية �إ�سهامه��ا يف التنمية التعليمي��ة وال�سيا�سية أالو�سع ،يف ح�ين ركز �أيالون
( )Ayalon 1992بدرج��ة �أك�بر عل��ى أالثر ال��ذي تركته هذه املرحل��ة املبكرة على
تط��ور ال�صحاف��ة نف�سه��ا فيم��ا بعد .4يلق��ي �أيالون ال�ض��وء على نقطتني م��ن أالهمية
مب��كان :أالوىل �أن بع���ض ال�صحافة جاءت �إىل م�رص بو�صفها فك��رة �أوروبية ،ومن ثم
�أجنبي��ة ،والثانية �أنها بد�أت �أعمالها كم��شروع للدولة �أكرث من كونها م�رشوعا خا�صا
( ،)Ayalon 1992k 258- 261ويزع��م �أن هاتني احلقيقتني قد �أثرتا ب�شكل قوي
على �شخ�صية الو�سيط اجلديد.
حني غزت قوات نابليون م�رص عام  ،1798حملت معها املطبعة �أي�ضا ،لي�ستخدمها
نابلي��ون يف �إطالع جن��وده على أالحداث اجلاري��ة ،وليبلغ العامة �أي�ض��ا بال�سيا�سات
والت�رشيعات اجلديدة .هذا ف�ضال عن �إن�شاء جريدة �سجلت اكت�شافات العلماء الفرن�سيني
امل�صاحب�ين للحمل��ة مب��صر ( .)Vatikiotis 1798 -1980ويف ع��ام ،1821
تبن��ي حممد علي با�ش��ا� ،أول حاكم حتديثي مل�رص ،الفكرة الفرن�سي��ة و�أ�س�س اجلورنال
اخلدي��وي ،الذي روج �أ�سا�س��ا يف دائرة حمدودة إلحاطة موظفي الدولة الر�سميني علما
الدارية والن�شاطات.
بال�صالحات إ
إ
وق��د تغ�ير ا�سم "اجلورن��ال" �إىل "الوقائ��ع امل�رصية" يف ع��ام  ،1828وقد امتدت
خدماته��ا �إىل العلم��اء ،5وتالمي��ذ املدار���س احلكومي��ة ،والق��وات امل�سلح��ة ،والطلب��ة
امل�رصي�ين يف �أوروب��ا ( Ayalon 261,1992 Ayalonو Vatikiotis 181,
للع�لام حتى عه��د اخلدي��وي �إ�سماعيل
 .)1980وق��د �أبق��ت الدول��ة عل��ى احتكارها إ
( ،)1863-1879الذي بد�أ متويل العديد من ال�صحف –كان من بينها (وادي النيل)-
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وذلك ليدعم موقفه ال�سيا�سي �ضد ال�سلطان العثماين با�سنطبول .ويف �سبعينيات القرن
ال�صالحات الثقافية الليربالية التي قام بها اخلديوي .6مع تزايد
التا�سع ع�رش ،تزامنت إ
من��اخ اال�ستي��اء من النفوذ أالوروبي املتزايد يف م�رص ،وق��د �أدى ذلك �إىل �صدور �أوىل
ال�صح��ف اخلا�ص��ة مثل "جريدة م�رص" ،التي بد�أت يف مهاجم��ة ال�سيا�سة الر�سمية ،بل
واحلاكم ذاته ( .)Vatikiotis 183, 1980ومع ذلك ظل هذا النوع من الهجوم حتى
ثمانينيات القرن التا�سع ع�رش نادرا ،وتوخت �أكرثية ال�صحفيني احلذر نوعا ما ،و�إن مل
يحل هذا دون م�شاركتهم يف اجلدل الدائر حول الق�ضايا التعليمية والثقافية.
وال يع��رف �سوى القليل عن �صحفيي تلك الف�ترة املبكرة؛ فبع�ضهم كان �شخ�صيات
ثقافي��ة كبرية مثل رفاع��ة الطهطاوي ،و�أدهم بيه� ،أو مثل �أحمد فار�س ال�شدياق ،الذين
�ساهموا جميعا يف حترير "الوقائع امل�رصية" يف وقت من أالوقات .وهم �إما تلقوا بع�ض
تعليمه��م ب أ�وروب��ا �أو كانوا قريبي ال�صل��ة أ
بالوروبيني .و�إذا ما ارتاب��وا يف �سيا�سات
حكامه��م ،مل يكونوا ليكتبوا ذلك .يف �ستينيات و�سبعينيات القرن التا�سع ع�رش كان قد
ب��د�أ جيل جديد من الكتاب واملحرري��ن يف الظهور على نحو م�ضطرد .كان من �أبرزهم
بع���ض ال�سوري�ين املهاجرين ،مثل �أديب �إ�سح��ق ،و�سليم النقا�ش ،اللذي��ن دفعتهما �إىل
م��صر ال�سيا�سات القمعية من قب��ل ال�سلطان العثماين يف بالدهم .وقد بدءا يف م�ساندة
ين
اخلديوي امل�رصي يف �رصاعه لال�ستقالل عن الباب العايل .و�أ�س�س أالخوان تكال لبنا ّ
أال�ص��ل �صحيفة أ
ال�سكندرية عام  ،1875وهى اليوم يف مقدمة ال�صحف
"الهرام" يف إ
امل�رصي��ة .ويف هذه املرحلة املبكرة كان املح��ررون والكتاب امل�رصيون الرواد ،مثل
نظرائهم امل�شارقة عادة من ذوي التعليم �أوروبي (.)Vatikiotis, 1980, 18
لق��د ذكرنا فيم��ا تقدم عقبتني كان��ت تواجهان ال�صحفيني أالوائ��ل مب�رص� :سيطرة
الدول��ة على ال�صحاف��ة ،والطابع امل�ستورد لهذا الو�سيط اجلدي��د .ويرتبط كل من هذين
العاملني ببع�ضيهما البع�ض ب�شكل قوي .و� أش�نها � أش�ن غريها من امل ؤ��س�سات أالوروبية
أالخرى التي ا�ستوردت �إىل م�رص (و�إىل الوطن العربي عموما)  ،مثل الربملان والق�ضاء
امل�ستق��ل واملنظمات املهنية ،ف إ�ن فكرة امتالك �صحافة م�ستقلة ملوازنة �سلطة الدولة
حتول��ت �إىل كي��ان م��صري متمايز ،وق��د �أخذت يف التط��ور يف م�س��ارات خمتلفة .ومل
ت�ستط��ع اجلماعات احلاكمة الت��ي �أ�س�ست �رشعية حكمها على القي��م التقليدية ،غري �أن
تب��دي انزعاجها من الو�سيلة اجلديدة التي حملت �إمكاني��ة (ويف �أوروبا �أي�ضا وظيفة)
�إب��راز تخبط و�أخطاء احلكام جتاه اجلماهري .7ومنذ ذل��ك احلني ،مل ت�سمح املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة مطلق��ا لل�صحافة �أن تذهب بعي��دا يف تغطيتها أ
للخب��ار ونقدها مثلما
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ه��و احلال يف الغ��رب .وعندما �أخذت ال�صحافة امل�رصي��ة باالنت�شار يف عهد اخلديوي
واليقاف ،وامل�صادرة مع ال�صحف
�إ�سماعي��ل ،ا�ستخدم اخلديوي الرتاخي�ص والرقابة ،إ
�إىل جان��ب ال�سجن ،والرتحيل لل�صحفيني ،وذلك لوقف النق��د وت�شجيع الرقابة الذاتية.
وبتمويل��ه ل�صحيفت��ه اخلا�صة ،اتبع التقلي��د الذي �سارت عليه �صح��ف الدولة يف عهد
حممد علي ،ل�ضمان ن�رش �أفكاره .ومل يتوقف هذا التقليد �أبدا يف م�رص .ف إ�ىل هذا اليوم،
ي أ�مر حكام الدول��ة حمرري ال�صحف �شبه الر�سمية (و�أحيانا �صحف املعار�ضة �أي�ضا)،
ب أ�ن يكتبوا ما يرغبون فيه ،كما �أنهم يدعمون ال�صحفيني ،وال�صحف ماديا.
رمب��ا كان العلم��اء �أكرث انزعاجا م��ن احلكومة ،فقد اعرت�ضوا عل��ى التوزيع الوا�سع
مبال ،فهى اللغة التي
للمطبوع��ات باللغة العربية بدون ت�رصي��ح ورمبا على نحو غري ٍ
حتم��ل القد�سي��ة ،..وهى لغة و�ضع��ت �أوال و�أخريا من �أجل الكت��ب املقد�سة (Ayalon,
 .)1992, 262ولع��ل انت�ش��ار آ
الراء املعار�ضة للعلماء ق��د �أدى �إىل تقوي�ض �سلطتهم.
وتبعا ملا ذكره �أيالون ،مل يكن االرتياب من الو�سيط اجلديد والدخيل منت�رشا فقط بني
التقليدي�ين ،ولكن احلال كان كذلك �أي�ضا ب�ين الطبقات التي تلقت تعليمها يف الغرب،
الذين �أبدوا مالحظتهم ب� أش�ن ال�صحف الدخيلة على �أنها مليئة "ب أ�كاذيب ال ح�رص لها"
(الطهطاوي مقتطف يف  ،)Ayalon, 1992, 263وفيما بعد ر�أى ه ؤ�الء �أن ال�صحافة
امل�رصي��ة جتتذب �أنا�س��ا ي�سيئون ا�ستخدام ه��ذا الو�سيط اجلديد .وبالرغ��م من انح�سار
مقاوم��ة العلم��اء للعديد من ال�صحف العربية يف نهاي��ة املطاف� ،إال �أن العديد من تلك
الطالق.
ال�صحف مل تفقد �أبدا و�صمها بكونها غري جديرة بالثقة على إ
وبجان��ب ه��ذا املزي��ج املعقد م��ن القي��ود ال�سيا�سي��ة ،والثقافي��ة والديني��ة ،عانت
ال�صح��ف يف مراحله��ا أالوىل من االفتق��ار �إىل التمويل ،مما �شج��ع االعتماد ال�سيا�سي
عل��ى املانح�ين أالثرياء .ويرجع نق���ص التمويل �إىل الفقر املدق��ع وانخفا�ض م�ستوى
التعلي��م –مم��ا جع��ل ال�صحف تب��دو و�سيلة لل�ترف -ف�ضال ع��ن الع��زوف الوا�سع عن
االهتم��ام بال�صحف .وقد ظلت هذه ال�سمات مالزم��ة للمهنة .فبحلول عام 1987على
�سبي��ل املثال ،كان عدد ال�س��كان القادرين على القراءة والكتابة  4.1%فقط ،و�أ�صبحت
ه��ذه الن�سب��ة  6.8%بحل��ول عام  .1917ومع حل��ول القرن اجلدي��د ،زاد التوزيع الكلي
قليال لي�صل �إىل  20.000ن�سخة (.)Ayalon, 1992, 265
وبالرغم م��ن "طفولتها القا�سي��ة" ( )Ayalonفقد ا�ستف��ادت ال�صحافة امل�رصية
يف مراحله��ا املبكرة عل��ى نحو ال يدعو لل�شك ،م��ن تنامي الت أ�ث�ير أالوروبي العاملي،
العالم ،الت��ي �أثبتت للح��كام امل�ستبدين مثل
والتط��ورات امل�صاحب��ة يف تكنولوجي��ا إ
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حمم��د عل��ي ،واخلدي��وي �إ�سماعيل �أن حكمهم��ا �سي�ضعف ب��دون اال�ستعان��ة بالو�سيط
ال�صالح��ات احلداثية التي ق��ام بها ه�� ؤ�الء احلكام
اجلدي��د .وهك��ذا فق��د �أفردت تل��ك إ
امل�ساح��ة لل�صحفيني م��ن �أجل تطوير ال�صحافة .وكانت �صحيف��ة خا�صة مثل أالهرام
ه��ى أالوىل يف �إدخال ا�ستخدام التليجراف .وبرغم كافة امل�صاعب التي واجهتهم ،فقد
ق��دم ال�صحفي��ون أالوائل �إ�سهام��ات �أخرى حتررية هامة .فقد �أ�سلفن��ا الذكر عن اجلدل
ح��ول التو�سع التعليم��ي والثقايف ،وهو االجتاه الذي قاد �إىل ظهور حركة ليربالية يف
العق��ود التالية .وقد بد�أ بع�ض الرواد مث��ل الطهطاوي يف تثوير ا�ستخدام اللغة العربية
التقليدية وتطويعها لال�ستخدام احلديث ،وما زالت هذه العملية قائمة منذ ذلك احلني.
وبتطوير �أ�ساليب حديثة موجزة و�أكرث تنظيما يف �إعداد املقاالت ،متكن ال�صحفيون
م��ن امت�لاك �أدوات جدي��دة يف النقد .وعندم��ا دخل اخلديوي يف بع���ض امل�شكالت مع
الق��وى أالوروبية ،نقل بع�ض ال�صحفيني مداوالت جمل�س ال�شورى اجلديد (وهو برملان
أالعيان الذي �سمح له باجلدل يف الق�ضايا العامة) بدون �أن يتمتع ب أ�ية قوى ت�رشيعية
حقيقي��ة( ،انظ��ر )Vatikiotis, 1980, 127مما و�سع دائرة اجل��دل ال�سيا�سي ،وهو
املطلب الذي وجد اال�ستجابة ( .)Ayalon, 1992, 270وقد كان ا�ستخدام ال�صحافة
ك�س�لاح من قب��ل ال�صحفيني يف عهد اخلدي��وي �إ�سماعيل مبثابة الن��ذر أالوىل ملرحلة
جديدة من تطور ال�صحافة يف م�رص.
 2-4ال�صحافة املقاتلة 1952 1881-
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كان��ت العق��ود ال�سبعة املمت��دة م��ن  ،1952 1881-هى �سنوات التغ�ير ال�سيا�سي
واالجتماعي والثقايف ،التي مل ي�سبق لها مثيل يف م�رص .فقد جاء الربيطانيون ورحلوا،
وج��رب احلكم الدميقراطي ،لكنه باء بالف�شل .وقد �أخ��ذ ال�سكان �أي�ضا يف التمدن ب�شكل
�رسيع وتزايدت �أعدادهم على نحو مثري( ،انظر الق�سم  ،)2-3-2-2كما انت�رش التعليم
أالوروبي .ويف الوقت الذي �شهد �صعود وتراجع تيار ليربايل ثقايف� ،أ�صبحت ا�ستجابة
وال�سالميني للتغريات هى أالك�ثر �شعبية بني العامة .وقد عك�ست ال�صحافة
القومي�ين إ
–مثل غريها من املهن -تلك التغريات وغريها من التطورات وتفاعلت معها بقوة.
ويف ع��ام  1881ب��د�أ املح��ررون واملرا�سلون يف االنخ��راط يف الع��راك ال�سيا�سي،
ح�ين بد�أ أالمرياالي �أحمد عرابي اال�صطدام مع اخلدي��وي �أوال ،ومع الربيطانيني فيما
بع��د ،ح��ول ق�ضايا احلكم أالجنبي يف م�رص .8واعترب فاتيكيوتي�س �أن ذلك كان مبثابة
"نقطة حتول يف تطور ال�صحافة" ،ألنها "عك�ست �آراء موالية ألول مرة :فقد كان هناك
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منا��صرون لعرابي ،ومناوئون له ،ومنا�رصون للخديوي ،ثم �رسعان ما ظهر م ؤ�يدون
للربيطاني�ين ،ومناوئ��ون له��م" ( .)185 ،1980وبذلك �أ�صبح��ت ال�صحافة على مدار
العقدين أالخريين من القرن التا�سع ع�رش القنوات املف�ضلة للتيارات الفكرية .وبت أ��سي�س
�أول ح��زب �سيا�س��ي يف عام  ،1907ر�سخ��ت ال�صحف نف�سه��ا �أداة ال ميكن لل�سيا�سيني
اال�ستغناء عنها ،وظلت على هذا النحو منذ ذلك احلني .وقد �شهدت م�رص بعد اال�ستقالل
الر�سم��ي يف عام " ،1922انفجارا �صحفيا نتج عنه وجود ما يقرب من � 400صحيفة
ت�ص��در بالعربية ،و� 150صحيفة �أجنبية ،يف عام � ،1951أي قبل عام واحد على قيام
الجم��ايل وقتئذ �إىل  515.000ن�سخ��ة Ayalon 265,
الث��ورة .وق��د و�صل التوزيع إ
 1992و�أدى التو�س��ع يف ال�صحافة مع ارتق��اء مهنيتها (و�إن كان على نحو بطئ) �إىل
ت أ��سي���س نقابة لل�صحفي�ين يف عام  .1941وهذه هى التطورات التي تتبعها ور�صدها
ريد  Reidعام  ،1974والتي �سنناق�شها الحقا.
بانتهاء القرن التا�سع ع�رش والعقد أالول من القرن الع�رشين �أ�صحبت ال�صحافة مهنة
�صفوة مثقفة قليلة العدد ،و�إن كان اال�شتغال بال�صحافة ال ي�ساعد غالبا على رفعة قدر
ممتهنها .9لي�س لدينا �أية �أرقام حول عدد ال�صحفيني يف نهاية القرن التا�سع ع�رش ،لكن
مالحظة ريد (� )35 ،1974أن هناك �أقل من  100طالب تخرجوا من املدار�س الثانوية
مب��صر ت�شري �إىل القاعدة العددية ال�ضعيف��ة لل�صحافة .10وكان بع�ض �أعالم ال�صحافة
يف تلك الفرتة مثل اللغويان �أمني معلوف ،وعبد العزيز الب�رشي ،والطبيب �شبلي �شميل،
واملرتج��م والقا���ص فرح �أنطون ،م��ن رجال أالدب املعروفني الذي��ن كانوا يف أالغلب
�أوربي��ي التعليم ،وهو النموذج الذي ما يزال موجودا يف ال�صحافة امل�رصية �إىل اليوم.
وق��د تلقى �آخرون ،مث��ل امل�صلح حممد عبده( ،الذي �أ�صبح مفت��ي الديار امل�رصية بعد
ذلك) ،واملحرر ال�شيخ علي يو�سف ،تعليمهم يف جامعة أالزهر ،والحقا يف الع�رشينيات
والثالثيني��ات حني تو�سعت الدرا�سة الثانوية ب�شكل كبري ،تو�سعت القاعدة االجتماعية
لل�صحاف��ة على يد امل�رصيني غري القادرين عل��ى حتمل تكاليف التعليم العايل .وعلى
�سبي��ل املثال ،احت��ك �أنور ال�سادات ،الرئي�س الالحق مل�رص ،بالعمل يف ال�صحافة لوقت
ق�صري .وقد كان والده ،تبعا ملا جاء على ل�سان حممد هيكل  ،1983من �أ�صول �شديدة
الفقر ،لكنه نال بع�ض التعليم أال�سا�سي وعمل كمرتجم بالوحدة الطبية التابعة للجي�ش
الربيط��اين .وقد ن�ش�� أ� ال�سادات نف�سه يف ظ��روف متوا�ضعة ،لكنه دخ��ل الكلية احلربية
وتلق��ى تدريب��ه ك�ضابط �إ�شارة ،قب��ل �أن ينخرط يف ال�سيا�سة ،وق��د �أم�ضى عدة �سنوات
داخل ال�سجن لتورطه يف عملية اغتيال �سيا�سي ،وح�صل بعد ذلك على عمل م ؤ�قت يف
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وح�سبم��ا يذه��ب ري��د ( )48 ،1974كان لدى �صحفي��ي �أواخر الق��رن التا�سع ع�رش
ح���س الر�سالة ال�سيا�سية .فقد نا�رص بع���ض العلمانيني الليرباليني مثل فرح �أنطون يف
جملت��ه "اجلامعة"� ،أو يعق��وب �رصوف وفار�س منر يف يوميتهم "املقطم" فكرة الدولة
العلماني��ة وحاولوا ن��شر أالفكار أالوروبي��ة احلديثة ،مثل نظري��ات دارون ،وكوميت،
ورو�س��و(  .)Vatikiotis 237, 1980وق��د �أ�صبحت �صحيفة "اجلري��دة" الليربالية،
الت��ي �أ�س�سه��ا �أحمد لطفي ال�سيد مبثابة النواة ألول ح��زب �سيا�سي يف م�رص وهو حزب
أ
"المة" ،يف عام .1907
"واملثري لالنتباه� ،أن �صحيفة حزب أ
"المة" كانت �أكرث �أهمية من أالن�شطة الفعلية
التي كان يقوم بها احلزب ذاته(.)Vatidiotis 226, 1980
وقد �صار من املعروف تواتر هذا النمط لدى عديد من أالحزاب امل�رصية.
وق��د ا�ستخدم عدد �آخر من املثقفني املحافظني مثل حممد عبده ،ال�صحف الر�سمية
(الت��ي ترعاه��ا احلكومة ،كمن�بر يطرحون من خالل��ه احلاجة إل�ص�لاح �إ�سالمي يتيح
أ
لل�سالم .وقد ف�ضل كبار
للف��راد احلق يف �إعادة تقييم �صالحي��ة التف�سريات التقليدية إ
املحافظني مثل ال�شيخ علي يو�سف ،ويف يوميته "امل ؤ�يد" وا�سعة الت أ�ثري� ،إثارة النزعة
ال�سالمية ب�شكل عام ،وجتيي�ش امل�شاعر �ضد االحتالل الربيطاين ،ول�صالح
امل�رصية -إ
ال�صالح
اخلديوي ب�شكل خا�ص .كما ا�ستخدم �صحيفته يف تعزيز �أهداف حزبه (حزب إ
الد�ست��وري ،الذي ت أ��س�س يف عام  ،)1907الذي اختف��ى بتقاعد ال�شيخ علي يو�سف من
ال�صحاف��ة يف عام  .1913ولعل �أ�شد ال�صحفيني أالوائل �رضاوة كان الوطني م�صطفى
كامل ،فق��د ا�ستخدم �صحيفته "اللواء" ليهاجم االحتالل الربيطاين ،كما فعل غريه من
ال�سيا�سيني وال�صحفيني ذوي آ
الراء املختلفة(  .)Vatikiotis, 1980, 226وقد قدم
ال�سالمية من
والميان بالوحدة إ
ه��ذا املزيج الب�سيط لدى م�صطفى كام��ل من الوطنية إ
جهة ،وعداوته ال�شديدة لالحتالل لونا �آخر من ال�صحافة امل�رصية ،التي جنت بحياتها
ع�بر كاف��ة التقلبات ال�سيا�سية ،وتتج�سد آ
الن يف �صحف مث��ل أال�سبوع ،وال�شعب (انظر
الف�صل اخلام�س).
عندم��ا مت أ��س�ست أالح��زاب ال�سيا�سية ر�سميا بد�ست��ور  ،1923ت�صاعدت املناظرات
ال�سيا�سية و�أ�صبحت �أكرث حيوية .ومع ذلك ف�ضل بع�ض املحررين االبتعاد عن حمالت
الق��ذف والت�شه�ير و�آثروا تقدمي التقارير ذات اجلودة العالي��ة ،وك�سب االحرتام ب إ�تاحة
املج��ال ملنرب يت�سع لكافة التي��ارات ال�سيا�سية والثقافية (.)Ayalon, 1995, 269
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وكان معظم ه ؤ�الء املحررين من امل�رصيني من �أ�صول �أجنبية ،مثل حمرري �صحيفتي
أاله��رام �أو املقط��م .وق��د هاجر العدي��د منهم بعد الث��ورة ،وكان هن��اك �صحفيون �أقل
التزام��ا ،حول��وا �صحفهم ألدوات للهج��وم ،والتجريح ،ولرتويج �أف��كار �سيا�سية عو�ضا
عن ن�رش احلقائق.
"لقد درب ال�صحفيون �أنف�سهم على الهجوم �أكرث من البحث عن احلقيقة ،واعتربوا
�أن قتاله��م م��ن �أج��ل ق�ضية ما ه��و هدفهم الرئي�س��ي ،واعتربوا نق��ل املعلومات جمرد
مهمة ثانوية" (.)Ayalon, 1992, 271
العالمية اجلديدة �ضد زمالئهم بنعتهم
ا�ستخ��دم ال�صحفيون وال�سيا�سيون الو�سيلة إ
�إياه��م ب��ـ "الداع��رات" ،على �سبي��ل املث��ال ( .)Ayalon, 1995, 269لق��د �سيطرت
ال�صحاف��ة املقاتل��ة عل��ى ال�ساحة ب�ش��كل وا�ض��ح� ،إال �أن ال�صحف اجلي��دة خلفت تراثا
هام��ا ،ومن هنا كانت مالحظة ري��د العامة عن �أهداف املهنيني يف تلك الفرتة تنطبق
�أي�ضا على ال�صحفي�ين� ،أي تعزيز م�صاحلهم االقت�صادية ال�شخ�صية ،وكذلك وجاهتهم
االجتماعي��ة ،ورفع املعاي�ير املهنية ،والت أ�ثري عل��ى �سيا�سات الب�لاد ،وعلى نحو �أقل
ات�ساقا -خدمة العامة" (.)24 ،1974
لق��د �أ�ضع��ف �إظهار امل�صال��ح املتعار�ض��ة والتناف�س �إىل جانب النم��ط املعتاد من
التوا�صل احلاد بني ال�صحفيني �إمكانية التعاون فيما بينهم .وكان هناك انق�سام �آخر،
ال جن��ده يف �أغلب املهن أالخ��رى ،وهو اختالف امل�صلحة (املالي��ة ب�شكل خا�ص) بني
مالك ال�صحف والعاملني بها .وهو ال�رصاع الذي ال زال قائما ومل يحل بعد .وقد عك�س
ت أ�خ�ير ت أ��سي�س نقابة ال�صحفيني ،ور�سخ تلك النقائ���ص .ففي بداية عام  ،1921جمع
�أحم��د لطفي ال�سي��د بع�ض مالك ال�صح��ف ذات الطابع الغربي واملحرري��ن معا و�سموا
(ال�صالح) ،نقيبا
فار���س منر ،املال��ك ل�صحيفة ناطقة بالفرن�سية ا�سمها "ال ريف��ورم" إ
له��ذه املجموع��ة (� .)Reid, 1974, 49إال �أن �إن�ش��اء نقابة يتطل��ب ا�ستحداث قانون.
ومن ثم تعاون (بل ورعاية) بع�ض ال�سيا�سيني ذوي النفوذ .وكان من ال�صعوبة مبكان
�إجن��از ذلك خالل �سنوات احلرب العاملي��ة أالوىل الدامية ويف العقود التي تلتها ب�سبب
دوامة �سيا�سات الق�رص أ
والحزاب.
يف الثالثيني��ات ظه��رت جمعية� ،ضمت م�لاك ال�صحف �أ�سا�س��ا وبع�ض املحررين،
�سمي��ت "جمعي��ة ال�صحاف��ة" ( ،)Reid, 1974كما ظهر �أي�ضا احت��اد ي�ضم املحررين
فق��ط� ،سم��ي "احتاد حم��رري ال�صحف امل�رصي��ة" .وقد انح��از كل م��ن الفريقني آلراء
�سيا�سي��ة خمتلفة ( ،)Reid, 1974, 49ولك��ن انتهى أالمر بانهيار جمعية ال�صحافة
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يف عام  .1941وبعد �أن توىل علي ماهر �صديق ال�صحافة من�صبه ،ت أ��ست نقابة �ضمت
امل�لاك واملحرري��ن ،و�أ�صبح حمم��ود �أبو الفت��وح ،املالك الناف��ذ ل�صحيفة "امل�رصي"
الوفدية� ،أول نقيب لها.
ي�شري اختيار كلمتي "نقيب" ،للرئي�س ،وكلمة "نقابة" للكيان �إىل �أمر ذي داللة ،فهو
ال�شارة �إىل نظام النقابات امل�رصي القدمي ،الذي اعترب م ؤ��س�سة ر�سمية ،لكن هذا
يحمل إ
النظام انهار بنهاية القرن التا�سع ع�رش.12
الدارية ب�ين احلكم أ
والع�ضاء ،فقد كان ينظر
"وكان��ت النقابات مبثابة الروابط إ
له��ا باعتبارها مقدمة خدمات ،وحكم يف النزاعات ،ومراقبة للجودة أ
والجور ،و�أي�ضا
كم�شاركة يف االحتفاالت العامة (.)Reid , 37, 1974
وم��ع ذلك ،بدا وك أ�ن روح "النقابة" القدمية قد ا�ستمرت يف نقابة ال�صحفيني ،التي
ي�صفها بيانكي  Bianchiقائال:
خ��ول لها �سلط��ات وا�سعة لو�ضع قواع��د أالخالق املهنية ،و��شروط العمل.
"فق��د ّ
وكان م��ن املتوق��ع �أن ي�ضطل��ع ق��ادة النقابة مب�سئولي��ات �أو�سع يف املراقب��ة الذاتية
يف مقاب��ل جمموعة من االمتيازات اخلا�صة ،التي ترتاوح بني خف�ض �أ�سعار اخلدمات
والعالنات احلكومية .وقد اختري
التليفوني��ة ،وال�سفر بالقطارات� ،إىل جوائز ال�صحافة إ
الثنى ع�رش بوا�سطة امللك ال ال�صحفيني .ومنذ البداية كان
كل �أع�ض��اء جمل�س النقاب��ة إ
عل��ى قيادات النقابة املراوغة بحر�ص ب�ين حماولة ت�ضييق نطاق الرقابة وامل�شاركة
يف فر�ضها" (.)75 ،1989
و�سنالح��ظ فيما بعد� ،أن نقاب��ة ال�صحفيني (ونقابات �أخرى �أي�ض��ا) ما زالت ت ؤ�دي
تل��ك املهام �إىل جانب مهام �أخرى ومبعنى �آخر" ،احتفظت النقابات اجلديدة دون �شك
بنكهة تقليدية ،رغم �أنه من املفرت�ض �أن هذه النقابات قد �شكلت على غرار املنظمات
املهني��ة الغربية ( .)Reid , 37, 1974وقد ارتفع��ت ع�ضوية النقابة من  115ع�ضوا
يف ع��ام � 1941إىل  449ع�ض��واً يف ع��ام  .)Reid , 50, 1974( 1947وكان وجود
التنظي��م �سببا كافيا للحكومات املتعاقبة لكي ت�سب��غ عليها الدعم املايل –�آملة بذلك
يف وجود �صحافة �إيجابية .ومع ذلك ،ومثل باقي النقابات أالخرى� ،أ�صبحت غابة من
املكائد ال�سيا�سية ،حيث طغت ال�سيا�سة على ال�شئون املهنية" (.)Reid , 43, 1974
انعك�س��ت ق��درة ال�صحفيني النهائية يف تنظي��م �أنف�سهم –و�إن مت��ت بطريقة �شابها
اخلل��ل -يف ارتف��اع أالهمي��ة ال�سيا�سية لل�صح��ف .ويف العقود ال�سبع��ة من � 1881إىل
 ،1952حقق��ت ال�صح��ف مبع��دل بطئ ن�سب��ة توزيع �أك�ثر ،و�أ�صبحت �أك�ثر ا�ستقاللية.
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وق��د �أ�صبح��ت م�س أ�ل��ة الرقابة �أكرث �إحلاح ًا يف ه��ذه الفرتة عن �سابقته��ا .لقد �أ�صبحت
امل��واد املطبوع��ة –مبا يف ذل��ك ال�صحف املتخ�ص�ص��ة -تقر�أ بانتظ��ام �أكرث من قبل
م�سئ��ويل احلكومة ،وموظفي اخلدمة املدنية ،ومبعدل �أكرب �أي�ضا من قبل املهنيني منذ
بداي��ات  ،1900رغم �أن م�شكالت أالمية والفقر وغياب االهتمام والثقة كانت ما تزال
ت�ش��كل عائق��ا �أمامه��ا (انظ��ر ( ).Reid , 1974, 32وقد انطلقت العدي��د من ال�صحف
واملج�لات لف�ترة ق�صرية ،لك��ن �رسعان ما طواه��ا الن�سيان ،يف الوق��ت الذي ا�ستمرت
في��ه �صحف �أخ��رى معروفة مثل ،روزاليو�س��ف( ،التي ت أ��س�ست يف ع��ام  ،)1925و�آخر
�ساع��ة  ،1934وامل�ص��ور  ،1924و�أخبار اليوم  .1944وقد ن�رش ال�صحفيون من خالل
�صحفهم أالفكار ،وعر�ض��وا و�شكلوا النقا�شات و�أحرجوا امل�سئولني يف بع�ض أالحيان.
ومل يك��ن هجوم ال�صحف بال�شئ ال��ذي ين�ساه امللك �أو �أي قائد �سيا�سي ،ومما يدل على
الج��راءات املقيدة من قبل
ذل��ك الزي��ادة يف ا�ستخ��دام قوانني ال�صحاف��ة وغريها من إ
امل�سئولني احلكوميني.
�أق��ر يف ع��ام � 1881أول قان��ون م��صري لل�صحاف��ة ،ال��ذي �أعطى وزي��ر الداخلية
�صالحي��ة منع ال�صحف ومن��ع �إعادة �إ�صدارها .ويف عام  1909مك��ن القانون الوزير
م��ن تعليق ال�صحف دون حماكمة �صحفييه��ا �أو �إبعادهم وذلك ب�سبب قيامهم ب أ�ن�شطة
الجراءات التي ا�ستخدمت �ضد حمرر "اللواء" يف
�سيا�سية غري مرغوب فيها –مثل تلك إ
الع��ام ذات��ه (ملزيد من التفا�صيل . )Vatikiotis, 1980, 193 and 207 ( :وكما
�أ�رشنا �سابقا ،بع�ض �أول ال�سيا�سيني الذين انتخبوا بطريقة دميقراطية مب�رص مثل �سعد
زغلول ،مل مينعهم ذلك من ا�ستخدام هذا القانون املعادي لل�صحف -وقد قيد �إ�سماعيل
�صدق��ي رئي���س ال��وزراء ( )1933 1930-احلري��ات ب�ش��كل �أك�ثر م��ن خ�لال الرقابة
ومراجع��ة قان��ون العقوبات .وقد �ص��درت يف عام  1931قوانني جدي��دة للمطبوعات
قيدت الن�رش حول الدعاوى اجلنائية ،وحظرت اللغة النقدية يف تغطية �أخبار احلكومة،
وو�ضع��ت قي��ودا مالية �صارمة عل��ى النا�رشي��ن واملحررين .وارتفع��ت عقوبة ال�سجن
لل�صحفي�ين يف هذه القوانني �إىل خم�س �سن��وات  .)Vatikiotis, 1980), 288ويف
ع��ام  1937ع��دل القانون رق��م  58قانون العقوب��ات القائم بتقن�ين "جرائم الن�رش"،
مث��ل ن�رش أالكاذيب .وما زالت تعديالت ع��ام  ،1937مع بع�ض التعديالت �سارية منذ
ذل��ك احلني ( .)Ibrahim,1996, 108ونتيجة ملا �سبق يعترب ال�صحفيون مرتكبني
ألعم��ال �إجرامي��ة ،يف ح��ال انتهاكه��م ن�صو�ص��ا مطاط��ة يف قانون العقوب��ات مثل :
ال�رضار أ
بالمن العام".
إ
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�أدى تراج��ع الليربالي��ة كحركة ثقافية الذي بد�أ منذ ع��ام � ،1930إىل جفاف موارد
ال�صحفي�ين ذوي التوجه��ات الدميقراطي��ة .وقد فاقم من هذا امل�� أ�زق ،افتقار ال�صحف
الدائ��م للتموي��ل ال�ساب��ق ذك��ره ،مما جع��ل العديد م��ن ال�صحفيني ،وال�صح��ف يبدلون
والءاتهم ال�سيا�سية وقتما ميلي ممولوهم عليهم ذلك (انظر . )Ayalon , 1995
وم��ع ذلك ،وخ�لال جترب��ة م��صر أالوىل يف الدميقراطية يف الفرتة م��ن (1923-
� ،)1952أثبت الت�صارع ال�سيا�سي �أنه نقطة قوة �أكرث منه عائقا ،فقد ا�ستفاد ال�صحفيون
بو�ض��وح م��ن توزيع النفوذ بني الق��صر ،والوفد ،والربيطانيني .وم��ع التغري الدائم يف
عالق��ات القوة ،وجد عدد كبري من ال�صحفي�ين درجات خمتلفة من احلماية يف �أوقات
متفاوتة .وجاء د�ستور  1923ذو القيمة الرمزية ،الذي كفل حرية ال�صحافة" يف حدود
القان��ون .وبالرغ��م من ق�سوة بع���ض هذه القوان�ين�" ،إال �أن ال�صحاف��ة امل�رصية حتت
احلك��م امللكي كانت مزدهرة وناب�ض��ة باحلياة ،حيث ا�ستطاعت ال�صحف احلفاظ على
ق��در من التعبري احلقيق��ي ( .)Ayalon , 1995, 270وبالرغم م��ن امل�ضايقات من
حني آلخر مثل امل�صادرة ،و�إغالق ال�صحف� ،إال �أن تنويعة �ضخمة من ال�صحف آ
والراء
كان��ت متاحة يف ال�س��وق ،وكان بع�ض ال�صحفيني على قدر م��ن اجلر�أة كاف ملواجهة
العقوبات القا�سية ب�سبب النقد الالذع امل�ستقل.
ال يتي��ح اال�ستعرا�ض ال�رسي��ع للبنية االجتماعية لل�صحفي�ين ،وم�صاحلهم ،و�أي�ضا
م�صادره��م والعقبات التي تعر�ضوا لها منذ بداية ال�صحافة يف م�رص ،الفر�صة لتقييم
ولجناز مثل هذا العمل
مدرو�س لقدرة ال�صحفيني على ال�رصاع يف املراحل املختلفة .إ
م��ن ال�رضوري �إج��راء درا�سة �أكرث �شم��وال أ
للن�شطة اخلا�ص��ة بال�صحفيني ونتائجها،
و�إلق��اء نظ��رة �أق��رب �إىل املناخ ال�سيا�س��ي .ومع ذلك ،فق��د تبلورت �أ�شي��اء عدة بحلول
منت�ص��ف القرن الع�رشين ،فقد منا ال�صحفيون وحتول��وا �إىل جماعة متنوعة اجتماعيا
واعتنق��وا �آراء �سيا�سي��ة �أكرث تنوعا .و�شمل طيف آ
الراء هذه كل �شئ ،من املارك�سية �إىل
ال�سالموي��ة .وق��د �أدى هذا التنوع �إىل حت��زب ال�صحفيني ،مما �أعاقه��م يف أالغلب عن
إ
القدام على عمل موحد .ويف الواقع� ،إن �أهداف �أ�شخا�ص مثل م�صطفى كامل ،املطالب
إ
البقاء عليهم
باالن�سح��اب الف��وري للربيطاني�ين ،وحمرري "املقط��م" ،الذين ف�ضل��وا إ
قلي�لا �إىل �أن ي�ستع��د امل�رصي��ون لال�ستقالل ال ميكن �إال �أن تت�ص��ادم .ومل ي�ساعد كثريا
ظهور أالحزاب ال�سيا�سية ،ثم النقابة الحقا ،باعتبارهما م ؤ��س�سات ناظمة لل�صحفيني.
ففي الوقت الذي �أ�صبح��ت فيه أالحزاب ال�سيا�سية ،أ
وبالخ�ص �صحف أالحزاب �سالحا
لل��صراع ال�سيا�سي ،ومن ثم فق��د ق�سمت �أهل املهنة ،فاقمت النقاب��ة ،بح�شدها الزائف
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آ
ل�ل�راء ال�سيا�سي��ة ،و�أي�ضا لل�صحفيني واملحررين ،ال��صراع .وكان �أ�سا�س االتفاق بني
خمتل��ف أالجنحة داخل النقابة �ضيق ًا عادة ،رمبا ما عدا ما يتعلق بتلقي الدعم املايل
من احلكومة .ومن هنا� ،سيكون احلديث م�ضلال لو اعتربنا ال�صحفيني مبثابة جمموعة
معار�ضة .لقد كانت هناك جمموعات خمتلفة من ال�صحفيني �سعت وراء �أهداف خمتلفة
–فمنهم من �ساند اخلديوي ،ومن بعده امللك ،ومنهم من �ساند الربيطانيني ،كما �ساند
البع���ض آ
الخ��ر الوف��د �أو غريه من أالح��زاب ال�سيا�سية .ويبقى �أن ه��ذه اجلماعات كان
�ضعيف��ة وال تق��وى على منع احلكومات غري املتعاطف��ة معها عن مترير قوانني قمعية
لل�صحاف��ة ،مثلم��ا ح��دث يف عام  .1931لق��د بدد العدي��د من ال�صحفي�ين ر�أ�س املال
الدميقراط��ي ب�سبب انحرافاتهم اللفظية وكتاباته��م غري امل�سئولة .ويف نهاية املطاف
عج��ز �سيا�سي��و أالح��زاب ،وامللك ،وال�صحاف��ة مع��ا� ،أو مل يكونوا راغب�ين يف مقاومة
التحوالت اال�ستبدادية التي قام بها جمال عبد النا�رص يف الفرتة ما بعد عام .1952
ال�سهامات الت��ي قام بها ال�صحفيون،
وم��ن ناحية �أخرى ،كان��ت هناك العديد من إ
وغالب��ا م��ا كانت �إ�سهام��ات حازقة ،عل��ى طريق التح��ول اللي�برايل والدميقراطي ،ال
ميك��ن �إغفاله��ا حتى و�إن مل يتم حتقيقها ،يف كثري م��ن أالحيان مبواجهة �رصيحة مع
الجنازات كان تطوي��ر �أ�سلوب وقامو�س
املجموع��ات اال�سرتاتيجية .ومن �ضم��ن هذه إ
لغ��وي عربي ع�رصي ،ومناظ��رة الفكر الغربي ،و�إدخ��ال التكنولوجيا احلديثة ،ومتثيل
التعددية واملناف�سة ال�سيا�سية.
 3-4ال�صحفيون والتعبئة واملقاومة ()1990 1952-

w.
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ت أ�ثرت ال�صحافة وال�صحفيون ب�شدة برتاجع احلريات بعد الثورة وحتى عام .1967
فق��د �أقدمت املجموعات اال�سرتاتيجية مع الث��ورة على تلجيم م ؤ��س�سات الن�رش ،ونقابة
ال�صحفي�ين وتعبئتها لتلبية �أهدافها ال�سيا�سية .وبطريقة ما ،كان ذلك حماولة إلعادة
ال�صحاف��ة �إىل حقبتها التقليدية ،ح�ين �أجربت على خدمة �أهداف احلكام ،متاما مثلما
كان احل��ال يف ظ��ل حكم حمم��د علي .ومن ناحي��ة �أخرى ،ومما يدع��و لل�سخرية بحق،
�أن ف�ترة عب��د النا�رص ،كانت هى الفرتة التي �شن فيه��ا ال�صحفيون امل�رصيون �أ�رش�س
و�أطول معركة يف تاريخهم يف �سبيل ا�ستقاللهم التنظيمي .وبعبارة �أخرى ،ف إ�ن حتويل
ال�صحفيني �إىل "�أدوات تعبئة" مل ينجح دائما بال�سال�سة املطلوبة ،فلم يعد ال�صحفيون
طيعني كما كانوا يف القرن املن�رصم.
وبع��د كارث��ة  1967ا�ستحث قط��اع من ال�صحفي�ين النظام عل��ى تو�سيع احلريات
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الدميقراطية .ومع ذلك ،وبالرغم من تو�سيع حرية التعبري� ،إال �أن هياكل �صحافة التعبئة
التي ت�سيطر عليها الدولة ،وهى الهياكل التي �أن� أش�ها عبد النا�رص ،ا�ستمرت بعد رحيل
م ؤ��س�سه��ا فو�سم��ت امل�شهد ال�صحفي ط��وال الق�سم أالكرب من عهد ال�س��ادات .بد�أ عن�رص
جدي��د يف الظهور مع �صح��ف أالحزاب ،وذلك يف الن�صف الثاين م��ن �سبعينيات القرن
الع�رشي��ن ،وحني �أ�س�س فيها ال�صحفيون النقديون من�برا جديدا للتعبري عن �شكاياتهم
الجراءات التع�سفي��ة التي اتخ��ذت يف ال�سنوات
�ض��د �أع�ض��اء االئت�لاف احلاكم .وبع��د إ
أالخ�يرة من حكم ال�س��ادات ،بدا الت�سامح مع النقد ،وكذلك مناف��ذه ،يتزايد مرة �أخرى.
وبنهاي��ة الثمانيني��ات كانت حري��ة التعبري قد بلغ��ت قمتها ،و�أخذت ت أ�ث�يرات الثورة
ف�ضل قط��اع عري�ض من ال�صحفيني التعاون �رصاحة مع املجموعات
تخب��و .ومع ذلك َّ
اال�سرتاتيجية على مواجهتها ،وف�ضلوا العمل يف ظل �صحافة أاليديولوجيا والتعبئة.
 1-3-4ال�صحفيون كمجموعات معار�ضة يف أ
الدبيات
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مل ت�ستخدم أالدبيات التي تدر�س ال�صحفيني وال�صحافة منذ انقالب ال�ضباط أالحرار
يف ع��ام  1952مفهوم ال�صحفيني (�أو حت��ى املهنيني ب�شكل �أعم) بو�صفهم جمموعات
معار�ض��ة .ومن املثري �أنه مل يت��م نقا�ش حول الرغبة والقدرة عل��ى ال�رصاع بالطريقة
الت��ي نعالج املو�ضوع بها هنا بعد .وم��ع ذلك ،فمجمل أالدبيات التي تناولت عالقات
ال�صحفي�ين م��ع نظ��ام يوليو كان��ت �أكرث �شم��وال من أالدبي��ات التي تناول��ت الفرتات
ال�سابق��ة .والكثري من املعلومات املتوفرة يف هذه أالدبيات ميكن توظيفها يف منوذج
املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة.
وين�ص��ب ق�سم م��ن أالعمال املوجودة عل��ى ال�صحفيني و�أن�شطته��م ،يف حني يحلل
الق�س��م آ
الخ��ر ال�صحاف��ة والعم��ل ال�صحفي من منظ��ور النظام (منظ��ور دولتي) وكلتا
املقاربتني لهما قيمة يف عملنا هنا و�سن�ستعر�ضها ب�شكل موجز.
عادة ما تتج�سد التحليالت من املنظور ال�صحفي يف نقا�شات �أو�سع حول املهنيني
ب�شكل �أعم� ،أو ت�شمل حتى "جماعات م�صالح" �أخرى ،مثل :احتادات العمال ،واجلمعيات
ال�سي��د  1983و( .) Bianch 1989وق��د �أجرى مور
الديني��ة (كم��ا احل��ال يف �أعمال ِّ
 C.H Moore 1973درا�س��ات مبكرة �إ�ضاف��ة �إىل درا�سة ريد ( )1974التي �أ�رشنا
ال�سهام يف عملية حتديث م�رص.
لها فيما تقدم عن املهنيني امل�رصيني وقدراتهم على إ
وق��د ا�ستخدم م��ور املفهوم الذي و�ضع��ه هاليربن  Halpernع��ن الطبقة املتو�سطة
اجلدي��دة كمعي��ار له ،وب��د�أ وفقا لذل��ك يت�ساءل هل املهني��ون امل�رصيون ق��د �أ�صبحوا
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"لي�س فقط �أفرادا م ؤ�هلني فنيا ومهنيا ،بل �أكرث من ذلك ،رجال ميتلكون وعيا جديدا
بالتف��كك االجتماع��ي والتاريخ��ي ،وخالَّقني مب��ا يكفي للتحرك نح��و عالقات جديدة
يف املجتم��ع ،متنحه��م القدرة على القي��ام بتحويل مثابر مور نق�لا عن Halpern,
 .)1973ويحل��ل ريد املهنية من خالل النظ��رة �إىل جودة التدريب اجلامعي ،وت أ��سي�س
ال�صح��ف املتخ�ص�ص��ة ،ومن��و �أع��داد املهنيني ،و�أي�ض��ا ت أ��سي���س النقاب��ات و�أن�شطتها
( .)28 ،1974ويخل���ص الكاتب��ان �إىل �أن املهنية ظلت ناق�صة ،ويقرران ب أ�ن املهنيني
ال�سهام بفعالية
�أخفق��وا يف �أن ي�صبح��وا طبقة و�سطى جدي��دة ،ف أ�خفقوا ،من ث��م ،يف إ
يف عملي��ات حتديث البلد ويعود ه��ذا �إىل �سيا�سات "االحتواء" ( )Mooreالتي طبقها
االئت�لاف احلاكم ،وكذلك �إىل الت�سيي�س الكثيف للنقاب��ات ،الذي غالبا ما �أعاق التقدم
بال�شئ��ون املهنية املج��ردة ( .)Reid, 1974, 56كما كر�س ا�ستم��رار عالقات ال�سيد
 التابع ،املتبعة يف ال�سيا�سات على اختالف م�ستوياتها� ،سلوكا ما قبل حداثي وغريمالئم لعملية التحديث ( .)Moore, 1973, 62أ
لل�سف ،بجانب ما قدمه هذا العر�ض
املفيد ،مل تر�صد �أعمال مور �إال قليال من التفا�صيل عن ال�صحفيني.
حول �سربينجيورج ( )R. Springborg, 1978حمور التحليل حيث ي�ستخدم
وقد ّ
النقاب��ات املهنية ليحل��ل ديناميكيات و�آف��اق التغيري ال�سيا�سي ب�ين النخبة (،1978
 .)278وت أ�كيدا ال�ستنتاج �أن من يقرر ال�سيا�سات يف م�رص لي�س امل ؤ��س�سات ،بل جماعات
�صغرية غري ر�سمية ،يعترب �سربينجيورج �أن النقابات �أر�ض املعركة يف �رصاع النخب
والنخب امل�ضادة ،وحيث �إن ال�سيطرة على �أر�ض املعركة يعزز من �سلطة اجلماعة التي
ت�سيط��ر عليه��ا ،ميكن اعتبار النقابات �أي�ضا مرتهن�� ًا يف ال�رصاع بني النخب .ويخل�ص
�سربينجي��ورج �إىل �أن النقاب��ات كم ؤ��س�سات ما زالت �ضعيف��ة ،لكنه يعرتف بعدم يقينه
م��ا �إذا كان ه��ذا ال�ضعف نا�شئ عن تدخل احلكومة �أم ع��ن الثقافة ال�سيا�سية امل�رصية
( .)295 ،1978ولكن تبقى نتيجة هامة من حتليالت �سربينجيورج ،وهى �أنه ال ميكن
النظر �إىل النقابة ،عند احلديث عن ال�رصاع بني املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة،
بو�صفها قوة متناغمة..
ال�سي��د حتليله على
كان حتلي��ل ال�سي��د (� )1983أك�ثر �شم��وال م��ن �سابقه� .إذ يرك��ز ِّ
نقاب��ات خمتلف��ة من بينها نقابة ال�صحفيني بتف�صيل �أك�بر .وت�ستخدم درا�سته مفهوم
جماعات امل�صلحة لتبيان �أنه دائما ما كان يتم التعبري عن املعار�ضة داخل النقابات
املهني��ة ،وجمعيات رج��ال أالعمال ،واجلماعات الدينية ،حت��ى يف فرتة عبد النا�رص.
وفيم��ا يتعلق بنقاب��ة ال�صحفيني ،فهو ي�شدد على �أهميتها يف ��صراع قوى املعار�ضة
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وينوه بدور النقاب��ة ككل لدفاعها عن "العملي��ة الدميقراطية يف
�ض��د حتال��ف النظامّ .
املجتم��ع امل��صري" ( .)102 ،1983ويق��دم ال�سي��د و�صف��ا مف�صال لل�رصاع��ات التي
خا�ضته��ا اجلماعات املختلف��ة داخل النقابة يف �رصاعها مع �أع�ضاء االئتالف احلاكم
خ�لال عهدي عبد النا�رص ،وال�سادات .ويقر ال�سي��د يف نهاية املطاف ب أ�ن االنت�صارات
احلا�سمة التي �أحرزتها املعار�ضة كانت نادرة ،ولكن مل تكن هناك �أي �سيطرة حكومية
كاملة (.)123 4- ،1983
وك�سابقي��ه ،يرك��ز بيانك��ي ( ) Bianci 1989عل��ى وظائ��ف املنظم��ات املهنية
(واجلماع��ات أالخ��رى �أي�ضا) ،وي�ستخ��دم مفهوم "االحتوائية" يف �إط��اره التحليلي.13
ويت�س��اءل بيانك��ي ما �إذا كانت االحتوائية متثل و�سيلة ناجحة لل�ضبط يف م�رص .وبعد
درا�س��ة م�ستويات خمتلفة من االحتوائية داخ��ل املنظمات املهنية ،واحتادات العمال،
والتعاونيات الزراعية ،وجمعيات رجال أالعمال ،واجلماعات الدينية ،يخل�ص بيانكي
�إىل �أن االحتوائي��ة ه��ى �س�لاح طائ�ش يف ي��د التحالفات احلاكمة مب��صر ،ألنه �أحيانا
ي�رضب يف االجتاهني .وبتعبري بيانكي ف إ�ن االحتوائية ب إ�مكانها �أن تكون �أداة لـ:
"للتحالف��ات التي تعزز عدم امل�ساواة ،واال�ستب��داد ،والهيمنة الثقافية… (ولكن)
ب إ�مكانه��ا �أي�ضا ا�ستنها�ض قطاع عري�ض من التحالف��ات الوطنية امل�ضادة ،املطالبة
بق�سط �أكرب من العدالة االجتماعية ،والدميقراطية واالندماج الثقايف" (.)32 ،1989
وم��ا يدعو لل�سخري��ة� ،أن الظاهرة أالخرية تظهر بوجه خا���ص عندما يتزايد �ضغط
وقي��ود حتال��ف النظ��ام ب�شدة .وق��د عك�ست حتلي�لات بيانك��ي لنقاب��ة ال�صحفيني يف
ظ��ل حكم عبد النا�رص ،وال�س��ادات ومبارك ،هذا التناق�ض ،فقد ظل��ت النقابة "كالبيت
املنق�سم على ذاته" الذي مل يحقق �أي جناح �سيطرته احلا�سمة والدائمة عليه .والنقابة،
كم ؤ��س�س��ة ،ظلت من ناحية دائما �ضعيف��ة يف متثيل م�صالح ال�صحفيني �ضد احلكومة،
لكنه��ا �أي�ض��ا م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،مل تك��ن أالداة الكاملة بي��د احلكوم��ة لل�سيطرة على
ال�صحاف��ة ( .)106 ،1989وتظه��ر حتلي�لات بيانكي ب�صورة جيدة كي��ف م َّثل النقباء
املختلف��ون و�أع�ضاء املجل���س م�صالح ال�صحفيني املتباينة ،الت��ي انق�سمت بني الوالء
لتحالف النظام ،والوالء للمعار�ضة� ،إىل جانب ال�شئون املهنية وال�شخ�صية.
و�أخ�يرا تنتقد لوجنوني��ز  Longuenesseمعظم أالعم��ال ال�سابقة عن النقابات
معت�برة �إياه��ا �أعماال حمملة بالتحي��زات الغربية يف منهجيته��ا ،واهتمامها البحثي،
�أدت يف بع�ض احلاالت �إىل ت�شويه ،بل و�إ�ضعاف نظرتها البحثية .كما ت أ��سف لوجنونيز
�أي�ض��ا على �أن كل امل ؤ�لف�ين ،رغم �أنهم كتبوا بتو�سع عن عالق��ات النقابة -الدولة� ،إال
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�أنهم جتاهلوا الروابط القائمة بني النقابة واملجتمع.
للخوان امل�سلمني يف ال�سيطرة على بع�ض النقابات
وعلى خلفية النج��اح املتزايد إ
الهامة تقرتح لوجنونيز مدخال ي أ�خذ يف اعتباره "الهوية االجتماعية" للنقابات .وف�ضال
عن ذلك تقرتح الت�سا ؤ�ل عن كيف ت�سهم النقابات يف ت�شكيل الت�ضامن االجتماعي بني
�أع�ضائها ،وما هى نتائج تزايد التباين االجتماعي للمهنيني ( .)145 ،1995ومع ذلك
الطار الذي تقرتحه بعد �أي معطيات لتقييم تلك الهويات االجتماعية.
إ
أ
ويف املح�صل��ة يك�ش��ف ا�ستعرا���ض ه��ذه الدبي��ات انق�سام��ات هام��ة يف م�صالح
ال�صحفي�ين ويك�شف عن �رصاع م�ستمر بني اجلماع��ات التي تن�شط نيابة عن التحالف
احلاك��م ،كم��ا تظه��ر �أي�ض��ا نقاط �ضع��ف النقاب��ة باعتباره��ا م ؤ��س�س��ة .ويف ظل هذه
االنق�سام��ات يف امل�صالح ،لي�س م��ن امل�ستغرب �أن ين�سب بع�ض الف�ضل لل�صحفيني يف
الدفاع عن "العملية الدميقراطية" ،وكذلك اللوم على ت أ�ييد ا�ستمرار ال�سلوك غري احلداثي.
لكن تفتقر هذه أالدبيات �إىل حتليالت مف�صلة عن البنية االجتماعية لل�صحفيني.
غالبا ما كانت أالعمال التي ركزت على ال�صحفيني وال�صحافة من منظور النظام،
با�ستثن��اء عم��ل روغ ،على درجة �أق��ل من حيث عمقها النظري ع��ن أالعمال املذكورة
�آنفا ،ومع ذلك� ،أثرت تلك أالعمال ال�صورة العامة -خا�صة يف جماالت املوارد والقيود.
ورمب��ا كانت الدرا�سة أالك�ثر ت أ�ثريا عن ال�صحافة العربية عام��ة و�أي�ضا عن ال�صحافة
امل�رصي��ة خا�صة ه��ى درا�سة روغ ( ،1987الطبعة أالوىل كانت يف  .)1979وقد اهتم
روغ ب�شكل خا�ص باملحفزات اخلا�صة بال�صحفيني والقيود املفرو�ضة عليهم ،و�أي�ضا
(والع�لام ب�شكل عام) واملفرو�ض��ة عليه كم ؤ��س�سة،
القي��ود املفرو�ض��ة على ال�صحافة إ
وم�ست��وى م��ن احلرية ال��ذي تتمتع به تلك امل ؤ��س�س��ة ،وكيف يتم التحك��م فيها ،وكيف
تتفاع��ل مع العملية ال�سيا�سية ( ،1987التمهيد��� ،ص xx1و .)xx11ويبدو �أن مفهوم
روغ ع��ن "�صحاف��ة التعبئة" الذي تو�سع في��ه �أكرث فيما يتعل��ق باحلالة امل�رصية ،ما
يزال ينطبق على جزء كبري من ال�صحافة امل�رصية .ويف مرحلة التعبئة يتم التحكم يف
كاف��ة ال�صحف ال�سيا�سية الهام��ة ،مبا�رشة من قبل وكيل �سيا�سي للجماعة احلاكمة �أو
من تابعيها .ويفرت�ض �أن حت�شد هذه ال�صحف دعم العامة للنظام" ( .)65 ،1987ومع
ذلك ،وكما ي�رشح روغ مع �أن مفهوم التعبئة ينطبق على احلالة امل�رصية حلد بعيد� ،إال
�أن ال�صحفيني امل�رصيني �أفلتوا من م�صري �أن ي�صبحوا فقط ل�سان حال احلكام (،1987
.)46
ين�ص��ب اهتمام �أيال��ون ( )Ayalon 1995على تقييم الت أ�ث�يرات التاريخية التي
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خلفتها الثورة على ال�صحافة امل�رصية ،فهو يقرر �أنه بالرغم من �أن �إجراءات ال�ضباط
أالح��رار ق��د انتق�صت من حيوية ال�صح��ف و�أثقلتها مبرياث من القي��ود مثل ح�س عدم
أالم��ان عن��د املحررين� ،إال �أن هذه التغريات مل تك غري قابل��ة للنق�ض ،كما �أظهر العقد
أالول من حكم مبارك.
"حتم��ل عملي��ة الدمقرطة اجلارية  ..الفر�صة لل�صحاف��ة م�ستقبال ال�ستعادة ثقتها
بنف�سها ،وم�صداقيتها �أمام اجلمهور على ال�سواء" (.)277 ،1995
يق��دم كل م��ن دابو���س ( )Dabous 1993ونا��صر ( )1990 ،1982و�ست��اج
( )Stagh 1986تفا�صي��ل �إ�ضافية عن العالقة بني ال�صحافة والدولة يف عهدي عبد
النا��صر ،وال�س��ادات .وتناق�ش كل هذه أالعم��ال قوانني ال�صحاف��ة ،والرقابة ،وملكية
والج��راءات املقيدة أالخ��رى ،وكذلك ا�ستجاب��ات ال�صحفيني مثل
الدول��ة لل�صحاف��ة ،إ
تت�صديهم للعقوبات ال�صارمة ،وحماوالت دفع القيود �أكرث .ويقدم بيكر (R.W. Bake
 )er, 1990مث��اال تو�ضيحي��ا مف�صال عل��ى ما ذكرناه من خ�لال درا�سته ،ال�سيا�سات
التحريري��ة اجلريئة املتبعة يف جملة أالهرام االقت�ص��ادي .ويقدم نا�رص � 1990أي�ضا
اللكرتوين باعتباره مناف�سا
للع�لام إ
تف�صي�لات على ال�رصاع حول الت أ�ثري املتنامي إ
لل�صحافة.
ون�ستخ��دم أالدبي��ات املتاح��ة فيما يلي لتقيي��م مقدرات ال�صحفي�ين على ال�رصاع
و�إ�سهاماتهم يف عملية الدمقرطة بعد الثورة.

 1-2-3-4البنية االجتماعية
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 2-3-4البنية االجتماعية ،وم�صالح و أ�ن�شطة
وموارد ال�صحفيني يف الفرتة 1990 - 1952
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ميك��ن مالحظة االجتاهات التالية يف البني��ة االجتماعية لل�صحفيني خالل العقود
أالربعة ال�سابقة على الت�سعينيات:
تغ�يرت ال�ص��ورة االجتماعية لقي��ادة ال�صحافة ،فقد �أ�صب��ح معظم املحررين،
و�أي�ض��ا النقباء ،لكن (لي�س كل �أع�ضاء جمل�س النقابة) جزءا من طبقة الدولة ،ومن هنا
فقد "احلر�س القدمي" �سيطرته.
تده��ورت الهوي��ة االجتماعي��ة للمهن��ة بهج��رة العدي��د من كب��ار ال�صحفيني،
وبدخول "�صحفيني" غري م ؤ�هلني �إىل املهنة.
ات�سع��ت التباينات االجتماعية يف الدخ��ول والتعليم والنفوذ داخل املهنة عرب
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ال�سنني.
بحلول عام  1952كان العديد من �أهم م ؤ��س�سات الن�رش ميلكها �سليلو أالجانب (مثل
دار أالهرام ،ودار الهالل)� ،أو متلكها أالحزاب (مثل �صحف امل�رصي والوفد) التي عادة
م��ا كره��ت �أفكار الث��ورة .وقد �أغلق عبد النا�رص ،الذي مل يك��ن يثق يف هذا ال�صنف من
نخب��ة النظ��ام القدمي ،بع�ض ًا من �صحفهم مثل امل�رصي يف عام  1954التي عدت �أكرث
ال�صحف رواجا يف العامل العربي وقتئذ بتوزيع ي�صل �إىل  120.000ن�سخة (Stagh,
 )1986, 77كم��ا افتت��ح عبد النا�رص �أي�ضا م ؤ��س�سة �صحفي��ة جديدة يف عام ،1952
هى دار التحرير ،التي �رسعان ما بد�أت �إ�صدار �صحيفة اجلمهورية اليومية ،التي �أ�صبح
رئي���س حتريره��ا �أنور ال�سادات يف ( .1953هي��كل )30 ،1993 ،و�أ�صبح �ضباط �أحرار
�آخ��رون حمررين ل�صحف ن�ش�� أ�ت حديثا "ل�سان حال احلكومة" ،مث��ل ال�شعب ،وامل�ساء
(افتتح��ت كلتاهم��ا يف عام  .)1956وت��وىل حممد هيكل "املدين" ال��ذي وثق فيه عبد
النا�رص ،حترير جريدة أالهرام ( .)Ayalon , 1995, 271وقد كان ت أ�ميم ال�صحافة
يف ع��ام  ،1960مبثابة ال�رضبة أالخرية التي تلقاها مالكو وحمررو ال�صحف الكبرية
من الطبقة الربجوازية غربية التعليم.
ويتذكر م�صطفى �أمني الذي �أ�س�س مع �أخيه علي �أمني دار أالخبار عام  ،1944و�سجن
لبع�ض الوقت يف عهد عبد النا�رص ،ا�ستمرار م�سل�سل التطهري الذي تعر�ضت له ال�صحافة:
وال�ستاذ �أحمد �أبو الفتوح ،أ
"نف��ى أال�ستاذ ح�س�ين ،أ
وال�ست��اذ علي �أمني .وقد تعر�ض
وال�ستاذ �أني���س من�صور ،أ
وال�ست��اذ فكري �أباظة ،أ
أال�ست��اذ �أحمد بهاء الدين ،أ
وال�ستاذ
�إبراهي��م نوار للطرد لف�ترات متفاوتة من الوقت .ومنع أال�ست��اذ جالل احلمام�صي من
الكتاب��ة مل��دة و�صل��ت �إىل �أربعة ع�رش عاما .وق��د �سجن أال�ستاذ �إح�س��ان عبد القدو�س،
واتهم م�صطفى �أمني بالتج�س�س و�سجن �أي�ضا .ونقل اجليل أال�صغر �سن ًا من ال�صحفيني
م��ن �أعماله��م �إىل م�صانع أ
للحذي��ة� ،أو �إىل مزارع بعيدة عن القاه��رة .وقد تغري رئي�س
حتري��ر "اجلمهورية" يف الف�ترة من � 1960إىل � 1970أربعة ع��شر مرةDabous,( .
 1993, 108نقال عن �أمني).
كذل��ك ا�ستبدل يف منت�صف اخلم�سيني��ات ،رئي�س جمل�س النقابة الذي غالبا ما كان
وفديا ،مثل أالخوة �أبو الفتوح� ،أو من احلزب الوطني مثل فكري �أباظة ،ب أ��شخا�ص من
ذوي الوالء للنظام اجلديد (.)Bianchi 1989, 107
وق��د تغ�يرت مرة �أخ��رى رئا�سة نقاب��ة ال�صحفيني ورئا�س��ة امل ؤ��س�س��ات ال�صحفية
م��ع ارتق��اء ال�سادات �إىل �س��دة احلكم ،ومع التح��والت ال�سيا�سية الت��ي �شهدها ع�رصه.
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فعل��ى �سبي��ل املثال ،ف�ص��ل هيكل يف عام  1974م��ن من�صبه يف أاله��رام حني �أبدى
ع��دم اتفاقه عالني��ة مع �سيا�سات ال�سادات .كذلك قام ال�س��ادات قبل حرب عام 1973
ب إ�بع��اد �أكرث من مائة من ال�صحفيني ب�سحب تراخي���ص عملهم (مع اال�ستمرار يف دفع
رواتبه��م) .ورغم �أن ال�سادات �سمح لعدد من ال�صحفي�ين الذين �أقالهم بالعودة ملزاولة
ف�ضل الهجرة للعمل ب أ�وروبا �أو
عمله��م مب ؤ��س�ساتهم ال�صحفية الحقا� ،إال �أن عددا منهم َّ
ال��دول العربية .وقد قدر عدد ه ؤ�الء ال�صحفيني املهاجرين يف عام  1980بنحو ،300
�أو  15%تقريب��ا م��ن �إجمايل � 2000صحفي كانوا قد انتظم��وا يف نقابة ال�صحافة يف
عام 14 .1978
وق��د وج��د بع���ض ال�صحفيني عم�لا لهم ب�صح��ف املعار�ض��ة اجلدي��دة آ
الخذة يف
النم��و .لك��ن الروات��ب املدفوعة يف تلك ال�صح��ف تعد منخف�ضة ب�ص��ورة ملحوظة عن
تل��ك املدفوعة بال�صحف �شبه الر�سمية ،فبد�أ ال�صحفي��ون العمل بوظيفة ثانية وثالثة،
ملواجه��ة احتياجاتهم املادي��ة .وقد �أ�صبحت هذه الظاهرة �شائع��ة �أي�ضا بامل ؤ��س�سات
ال�صحفي��ة أالعلى �أج��را اململوكة للدولة ،على أالقل كان احل��ال كذلك بالن�سبة ل�صغار
ال�صحفيني.
لق��د �أ�ضعف��ت التنق�لات ،والتب��دالت ،والهجرة الت��ي تعر�ض له��ا ال�صحفيون ،دون
ري��ب ،من املكانة االجتماعية للمهنة ب�شكل ع��ام .فقد حاول عبد النا�رص ب�شكل ظاهر
�إ�ضعاف كافة املهن ملمار�سته "�ضغوطا على النقابات لتقبل �أع�ضاء فيها �أفرادا بقليل
من �أو بدون م ؤ�هالت مهنية" ( .)Springborg, 1978, 289وباقرتاب نهاية عهد
عب��د النا�رص كانت نقابة ال�صحفيني ق��د جنحت يف مقاومة �إدخال عدد ال يح�صى من
بالذاعة والتليفزيون .ومع ذلك دخل عدد لي�س بقليل من أالفراد غري أالكفاء
العاملني إ
م��ن أ
"الب��واب اخللفية" ،حي��ث ح�صلوا على مواق��ع يف امل ؤ��س�س��ات ال�صحفية أل�سباب
�سيا�سي��ة ولقربهم �أي�ضا من ذوي النف��وذ .وقد ا�ستمر هذا االجتاه �سائدا يف عهد خليفة
عبد النا�رص:
"لق��د مت ا�ستب��دال ال�صحفي�ين املاهرين برج��ال كان م ؤ�هله��م أالول أ
والخري هو
وال ؤ�هم املطلق لل�سادات و�سيا�سته اجلديدة"( .)Stagh , 1986, 82
لقد ورث مبارك بعد ذلك ج�سدا �صحفيا متتع جزء منه باملهارة ،يف حني كان اجلزء
آ
ميز
الخ��ر من الهواة .ويف م�سح قام به "عبد الفت��اح �إبراهيم" (َّ )371 370- ،1987
بني �صفوة من اخلريجني ذوي التعليم اجلامعي ،و"عدد لي�س بقليل من ال�صحفيني غري
الدارية ،و�أعمال ال�سكرتارية
املتعلمني" ،الذين ت�سللوا �إىل ال�صحافة من خالل أالعمال إ
�أو �أعمال أالمن داخل امل ؤ��س�سات ال�صحفية �أو من خالل العالقات ال�شخ�صية.
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وخالل العقد أالول من حكم مبارك ،كانت قد تبلورت لل�صحفيني �صورة اجتماعية
�أكرث تنوعا ،فقد كانت املنا�صب القيادية فيما ي�سمى "ال�صحف القومية" (دور ال�صحف
امل ؤ�مم��ة) ،عادة ب�ين �أيدي وكالء املجموعة اال�سرتاتيجية ،ورغ��م ذلك �سمح عدد قليل
منه��م ألنف�سه��م با�ستقالل ملفت لالنتب��اه ،كما حدث يف حالة رئي���س حترير �صحيفة
أاله��رام االقت�صادي (انظر �أدن��اه) .وغالبا ما كان يتمتع ه ؤ�الء ال�صحفيون القياديون
بال�ثروة والنف��وذ .وتبعا ملا جاء على ل�سان روغ ( )Rugh, 1987, 46ف إ�ن ما يدفع
للمنا�صب العليا يف ال�صحافة يف معظم أالحيان مماثل ملن هم يف احلكومة .ومع ذلك
ففئ��ة قليلة من املوثوقني ذوي ال��والء للمجموعات اال�سرتاتيجي��ة الذين يطلق عليهم
"بارون��ات ال�صحاف��ة" -هم فقط من ي أ�ملون االرتقاء �إىل هذا امل�ستوى ،كما يالحظ
عليهم عبد الفتاح �إبراهيم:
الدارية العليا يف كل �صحيف��ة على حفنة قليلة جدا .وغالبا
"تقت��صر املنا�ص��ب إ
م��ا يجمع �شخ�ص واحد عددا م��ن املنا�صب .مثل �أن يكون رئي���س ق�سم ،ومدير حترير،
ونائ��ب رئي�س حتري��ر �إىل �آخره .وعادة م��ا حتدث التغيريات داخل ه��ذه املجموعات"
(.)371 ،1987
وعل��ى ما يبدو ،فقد ظهرت تق�سيمات اجتماعي��ة م�شابهة داخل �صحف املعار�ضة،
فغالبا ما يكون حمررو ومالك ال�صحف من ال�سادة أالثرياء ذوي النفوذ ،يف حني كان
على �صحفيي هذه ال�صحف االكتفاء بـ  200جنيه �شهريا �أو �أقل.
وغالبا ما �صاحب هذه التق�سيمات يف الدخول تباينات يف ال�شهرة ،فقد نال بع�ض
�صحفي��ي م��صر الكبار مرتب��ة النجوم ،حت��ى �إنه ي�ش��ار �إليهم يف بع���ض أالحيان يف
م ؤ��س�ساته��م ال�صحفية عل��ى �أنهم (جنوم ال�صحافة) ،بل ويف نظ��ر ال�صحفيني آ
الخرين
والعام��ة �إذا كانوا يتمتعون باالحرتام .ه ؤ�الء النجوم يكونون عادة من كتاب أالعمدة
�أو م��ن ر ؤ��ساء التحرير ،وهم وثيقو ال�صلة باملجموعات اال�سرتاتيجية �أو باملجموعات
املعار�ض��ة� ،أو بكلتيهما ،وميثل��ون عادة يف جمل�س �إدارة النقاب��ة ،وغالبا ما يكونون
�أثري��اء ،ومعروف�ين لدى القراء م��ن العامة .وعادة ما ميتلكون حري��ة يف الكتابة �أكرث
م��ن ال�صحفي�ين أالقل �شه��رة ،الذين ينظر لعدد كب�ير منهم ،على �أنه��م "موظفون"� ،أو
موظف��ون حكومي��ون .وع��ادة ما ينطوي ه��ذا اللقب عل��ى بع���ض االزدراء ،ألنه ي�شمل
موظ��ف احلكوم��ة الذي ينظ��ر �إليه ،على �أنه ينفذ فقط ما يمُ ل��ي عليه ،وال يكرتث بعمله
�أو بنتائجه.
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عك�ست التباينات االجتماعية لل�صحفيني يف الفرتة من الثورة �إىل �أواخر الثمانينيات،
طيف��ا وا�سع��ا م��ن امل�صالح .فق��د كان هناك ال�صحفي�ين الذين عار�ض��وا املجموعات
اال�سرتاتيجية ب�شدة ،وكان هناك �أي�ضا من تعاون معها عن قرب .وكان منهم �أي�ضا من
اتخذ مواقف ،يف بع�ض أالحيان ،وظل هادئا �سيا�سيا معظم أالحيان .ويف ظل االفتقار
�إىل م�س��وح دقيقة تبق��ى ال�صورة التي قدمتها أالدبيات بال��ضرورة� ،صورة منقو�صة،
خا�ص��ة فيما يتعلق بك�بر حجم املجموعات املختلفة .وق��د ا�ستوحينا معظم الرباهني
عل��ى ت�صنيف امل�صالح من أالن�شطة املختلفة لل�صحفيني ،التي �سنناق�شها الحقا ،على
�أية حال ميكن متييز �سل�سلة امل�صالح الرئي�سية التالية التي تخللت تلك الفرتة ب أ�كملها
بدرجات متفاوتة:
 م�صال��ح مهني��ة ترغب يف ا�ستقالل وحري��ة ال�صحافة والنقاب��ة .و�إذا قويت هذهامل�صالح فهى كثريا ما تتوافق مع املعار�ضة ال�سيا�سية للتحالفات احلاكمة.
 وعلى العك�س من هذه ،وبني �رشيحة �أخرى كبرية من ال�صحفيني ،هناك امل�صلحةيف التعاون مع املجموعات اال�سرتاتيجية .وعادة ما ي�ضعف االهتمام بحرية ال�صحافة
هنا.
 أاله��داف ال�شخ�صية ،مثل �إ�شباع االحتياج��ات املادية و�ضمان أالمان اجل�سدي.وم��ن الن��ادر �أال يختلط ه��ذا النوع من أالهداف م��ع نوعي امل�صال��ح أالوىل �أو الثانية
ال�سابق ذكرها.
وقد �أظهر �رصاع احلر�س ال�صحفي القدمي �ضد الثورة ،م�صالح جديرة باالعتبار بني
حم��رري ومالكي ال�صح��ف يف ا�ستعادة حرية ال�صحافة الت��ي كانت قائمة يف الفرتة
ما قبل الثورة.
ناق�ش��ت اجلمعي��ة العمومية لنقاب��ة ال�صحفيني يف اجتماعه��ا ،يف دي�سمرب ،1952
حال��ة الطوارئ والرقابة التي فر�ضت وقته��ا على املطبوعات و�أو�صت ب إ�نهاء كليهما.
كم��ا �أظهرت اجلمعية العمومية موقفها امل ؤ�يد لال�ستقالل ،حني قررت القيام ب إ��رضاب
ال�رضاب �أن يتحقق
ع��ام لكافة ال�صحف واملجالت يف  31دي�سمرب ،لكن مل يكتب لهذا إ
(  .)Rugh 1987, 62. Dabous, 1993, 103وانتق��د �آخ��رون مث��ل �إح�س��ان
عب��د القدو�س ،حمرر جملة روزاليو�سف جمل�س قي��ادة الثورة على ال�رسية التي اكتنفت
�أعمال��ه(  .)Dabous, 1993, 103ويف �أعقاب ذلك� ،أ�رسع عبد النا�رص �إىل فر�ض
الرقاب��ة مرة �أخرى ،واعتق��ل املحررين ،وخلق جواً عام ًا م��ن التخويف .وطوال الفرتة
النا�رصي��ة كان النق��د ال�رصيح قد اختف��ى فعليا من ال�صحف ،لكن ظل��ت هناك بع�ض
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الوخ��زات اخلفي��ة �ضد النظ��ام واحلكومة التي كان��ت تظهر يف �شكل �شع��ر �أو يف �شكل
تقارير عن امل�شاكل االقت�صادية.15
�أع��ادت املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة تنظيم نقاب��ة ال�صحفيني بالقان��ون رقم 155
ل�سنة  ،1955الذي ا�ستبعد مالكي ال�صحف .16ومنذ ذلك احلني �أ�صبح طبيعيا �أن يكون
رئي���س جمل���س �إدارة النقابة قريبا من التحالف احلاكم .وم��ع ذلك ،وا�صل ال�صحفيون
انتخ��اب �أع�ضاء متمردين ملجل���س �إدارة النقابة ،17وكثريا ما ت�س��اوى �أو فاق عددهم
م ؤ�ي��دي النظ��ام ( .)Bianchi 1989، 108ويف م ؤ�مت��ر حكومي رفيع امل�ستوى عقد
عام  ،1962انتقد رئي�س �سابق للنقابة احلكومة عالنية ،على فر�ضها �أفكارها و�آرائها
عل��ى ال�صحف .وعلى �إثر ذلك قامت احلكومة مبنع النقابة من عقد جمعيتها العمومية
يف عامي  ،1963 ،1962و�أجربتها على ت أ�جيل االنتخابات ألجل غري م�سمى (ال�سيد،
الدارة احتجاجا على تلك
 .)104 ،1983ورغ��م ا�ستقال��ة �أربع��ة من �أع�ض��اء جمل���س إ
الج��راءات عق��دت االنتخابات ،وانتخب رئي�س جمل���س �إدارة م�ستقل هو حافظ حممود
إ
(ال�سي��د .)Springborg, 1978, 285 ،104 ،1983 ،حاول حافظ حممود ،النا�شط
ال�ساب��ق باجلن��اح اليميني حل��زب م�رص الفت��اة� ،أن ي ؤ��س���س احتادا م��ع رئي�س جمل�س
�إدارة كل م��ن نقاب��ة الزراعيني ونقاب��ة أالطباء ،وذلك ملواجهة التع��دي ال�سالف ذكره
عل��ى ال�صحاف��ة والنقابات املهنية ،م��ن قبل اجلناح الي�ساري حل��زب النظام (االحتاد
اال�شرتاكي العربي) .Bianchi, 1989, 108)18( ،ويف �آخر أالمر� ،أطاح علي �صربي،
رئي���س االحت��اد العربي اال�شرتاك��ي ،بحافظ حممود ،لك��ن اجلمعية العمومي��ة للنقابة
�أ�سقطت خمططات االحتاد اال�شرتاكي التي هدفت �إىل �إحكام ال�سيطرة على ال�صحافة،19
بانتخاب��ه جمل���س �إدارة غ�ير متعاطف �إىل ح��د بعيد مع مثل هذه املخطط��ات (ال�سيد،
 .)105 ،1983و�أخ�يرا جن��ح االحت��اد اال�شرتاك��ي يف ع��ام  ،1968يف فر�ض مر�شحه
الدارة� .إال �أنه ،يف ع��ام  ،1970ويف ظل �أجواء
كام��ل زه�يري لي�صبح رئي�س جمل���س إ
الهزمي��ة الع�سكري��ة� ،ساع��د زهريي يف متري��ر قانون "ع��د ن�سبيا يف �صال��ح النقابة"
.Springborgm 1978, 293)20
ع�برت تلك املواجهات امل�ستمرة بني النقابة والنظ��ام على عهد عبد النا�رص رغبة
ه��ذه ال�رشيح��ة من ال�صحفي�ين يف االحتف��اظ با�ستقاللهم .وحيث تغ�يرت ال�سيا�سات
يف ع��صر ال�س��ادات ،وط ّهرت احلكومة املجل���س من ي�ساريي االحت��اد اال�شرتاكي ،لكن
وا�صل ال�صحفيون انتخاب �أع�ضاء جمل�س كانوا من نقاد حتالف النظام اجلديد ف أ�يدوا
احتجاج��ات الطلب��ة يف  ،1973 ،1972وطالب��وا برف��ع الرقابة عل��ى املطبوعات يف
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 ،1972ورف�ضوا اتفاقية كامب ديفيد يف  ،1979وعار�ضوا قانون ال�صحافة ال�ساداتي
يف  ،1980و�أي�ض��ا قانون��ه امل�سمى "قانون العي��ب" ،21ويف عام  1980انتخب كامل
الدارة .وباعتب��اره نا�رصيا ،فقد حت��ول ملر�شح غري حكومي.
زه�يري رئي�س��ا ملجل�س إ
كان ذل��ك الرتتي��ب ا�ستثنائي��ا ،ألن النمط الرا�س��خ كان يتم بانتخ��اب مر�شح حكومي
لرئا�س��ة املجل���س مع متثيل بع�ض �أعالم املعار�ض��ة يف املجل�س .ويف عام � ،1981أي
بع��د عام واحد� ،أجربت احلكومة ال�صحفيني على الع��ودة �إىل الرتتيب القدمي ،الذي ظل
معمو ًال به طوال فرتة الثمانينيات (.)Bianchj, 1989, 111
�أ�صب��ح ال�صحفي��ون يف عهد ال�سادات �أكرث جر�أة و�رصاح��ة يف �صحفهم ،خا�صة يف
ال�صح��ف احلزبي��ة .فق��د هاجمت أ
"اله��ايل" أال�سبوعي��ة الي�سارية على �سبي��ل املثال،
الخ��وان امل�سلم�ين "الدع��وة" و "االعت�ص��ام" مب��ادرة ال�س��ادات لل�سالم مع
وجملت��ا إ
�إ�رسائي��ل (نا��صر .)15 ،14 ،1990 ،لكن املثال أالكرث ب��روزا على ا�ستقالل ال�صحافة
حت��ت حكم ال�سادات ،كانت أاله��رام االقت�صادي اململوك للحكومة ،حتت رئا�سة حترير
لطف��ي عب��د العظيم .فق��د انتقدت املجل��ة آ
الثار ال�سلبي��ة ل�سيا�سة االنفت��اح ال�ساداتية،
واتهم��ت وزير االقت�صاد بن�رش بيانات م�ضللة ع��ن امليزانية ،بل �أنها �صورت ال�سادات
مب��ا ي�شب��ه امل�سئول الذي ي��روج ال�شعارات .وق��د �أوقف حمرر أاله��رام االقت�صادي عن
عمله م ؤ�قتا يف نهاية ال�سبعينيات ،لكن �أعيد بعدها بعدة �أ�شهر .وقد �أ�صبحت ال�صحيفة
خالل أال�شهر أالخرية من حكم ال�سادات منربا للحوار الوطني ،حيث ق َّدم حمررها آ
الراء
املختلفة (انظر .)Baker, 1990, 206, 214, 220, 228
وق��د ا�ستم��ر يف عهد مب��ارك ،الذي بدا يف العق��د أالول من عهده �أك�ثر ت�ساحما من
�سابقي��ه ،اجت��اه الكتابة ال�رصيح��ة ،يف حني ظل كثري من ال�صحفي�ين يف نف�س الوقت
عل��ى حر�صهم .وق��د دفعت �أي�ضا �صحف املعار�ضة النا�شئ��ة ال�صحف اململوكة للدولة
لت�صب��ح �أكرث ج��ر�أة يف نقدها وتقريرها للحقائق .ففي عام  ،1984على �سبيل املثال،
قام��ت كاف��ة ال�صح��ف بتغطي��ة تقرير الق�ض��اء الذي انتقد ق��وات أالمن عل��ى تعذيبها
الخوان امل�سلمني .ويف عام  1986ر�صدت كافة ال�صحف مترد قوات
امل�سجون�ين من إ
أالم��ن املرك��زي ( .)Rugh, 1987, 50ويف انتخابات جمل���س النقابة ،ذهبت معظم
أال�صوات يف هذه املرحلة �إىل �شخ�صيات من �أمثال� ،أمينة �شفيق يف عام  ،1983وحممد
عب��د القدو�س يف عام  ،1985اللذين ارتبطا على الت��وايل باملعار�ضني من الي�ساريني
والخوان امل�سلمني املعتدلني ( .)Bianchi, 1989, 113ويف عام � 1983أكد بع�ض
إ
�أع�ض��اء املجل���س �أن نقاباتهم �ستتخذ مواقف من الق�ضايا ال�سيا�سية أالكرث �أهمية مثل
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التطبيع مع �إ�رسائيل.
لك��ن بالرغم من ه��ذه أالمثلة من �رصاحة ال�صحاف��ة ،واهتمامها الوا�ضح باحلرية
واال�ستق�لال ،ظ��ل م�يراث التخويف املنحدر من عه��د عبد النا�رص ،ف أ�خم��د العديد من
�أ�ص��وات النق��د الواع��د .ويف ع��ام  ،1984طرح �سعي��د �سنب��ل ،رئي�س حتري��ر أالخبار،
بالتعميم اعتقاده ب أ�ن ال�صحفيني امل�رصيني يفتقرون االلتزام مبثل مهنتهم ،حيث قال
�إن احلقيق��ة "غابت عن ال�صحافة امل�رصية" .ويعود ذلك �إىل �أن ال�صحفيني امل�رصيني
"مل يكلفوا �أنف�سهم عناء البحث عن احلقيقة" (ورد يف ( .)Ayalon, 1995, 275ظل
فق��ط القلي��ل من الك َّتاب على �رصاح��ة رئي�س حترير أالهرام االقت�ص��ادي� ،أو م�صطفى
�أمني الذي جتر�أ على ال�سخرية من ال�سادات.22
ف�ض�لا عن ذلك اختار عديد م��ن ال�صحفيني التعاون مع املجموعات اال�سرتاتيجية.
وكان ه�� ؤ�الء ال�صحفي��ون من جمي��ع امل�ستويات ،وكان��وا �إما هم �أنف�سه��م �أع�ضاء يف
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة (مثل ر ؤ��ساء التحرير على �سبي��ل املثال)� ،أو مبثابة زبائن
له��م ينتفعون منهم .وقد �ساعد املوال��ون من ر ؤ��ساء حترير املجالت الي�سارية ال�سابقة
مثل الكاتب والطليعة وروز اليو�سف يف تطهري هذه املطبوعات من نقاد ال�سادات .وقد
�ساندوا �أي�ضا ال�سادات يف جمهوداته إلعادة تنظيم ال�صحافة يف عام  ،1980وجعلها
�أق��رب �إىل حتكم املجموعات اال�سرتاتيجية .وقد اعرتف الحقا ،واحد من �أبرز �صحفيي
م��صر يف تل��ك الفرتة ،وهو مو�سى �صربي ،حمرر أالخبار ،ب أ�نه قد �ساند خطة ال�سادات
يف و�ض��ع نقاد الرئي�س خل��ف الق�ضبان يف ع��ام Bianchi, 1989, 110,( 1981
.)112
وقد �أ�صبحت امل�صالح ال�شخ�صية داخل النقابة �أكرث ت�ضافراً مع امل�صالح ال�سيا�سية
واملهني��ة .ففي الوقت الذي فر�ض فيه نظ��ام النقابة الرقابة والقيود على ال�صحفيني،
�سم��ح له��م �أي�ضا باحل�صول عل��ى املزايا املادي��ة و�إر�ساء �شبكات م��ن املح�سوبية مع
املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،خا�صة من خالل انتخ��اب رئي�س النقابة املدعوم من قبل
املجموعات اال�سرتاتيجية .وح�سب كلمات بيانكي:
"مل يك��ن املهني��ون امل�رصيون راغب�ين �أو قادرين �أبدا عل��ى االمتناع عن منافع
االحتوائية ل�صالح تدعيم حركة جماعية خا�صة وم�ستقلة" (.)91 ،1989
لق��د �أ�صبحت النقاب��ة مبرور الوقت كالقف���ص الذهبي ،فقد لعب العدي��د من ر ؤ��ساء
جمال�سه��ا دور أالو�صي��اء الذين يعتن��ون مب�صالح ال ُق��ّصمرّ املادية ،لك��ن عليهم �أي�ضا
�ضمان �أن ال يحلقوا بعيدا عنهم .و�إذا كان مبقدور �سربينجيورج ( )280 ،1978و�صف
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املناف��ع املادية التي تلقاها املهنيون م��ن نقاباتهم يف ظل حكم عبد النا�رص بال�شئ
الي�س�ير �إال �أن هذه املزايا قد زادت خالل حكم ال�سادات ،وا�ستمرت يف الزيادة مع حكم
مبارك .ورغم �أن نقابة ال�صحفيني مل تتحول �إىل �إدارة للم�رشوعات الربحية ،مثلما فعلت
عل��ى �سبيل املثال ،نقابة املهند�سني ،فق��د تلقى ال�صحفيون مغامن متزايدة مثل زيادة
معا�ش��ات التقاع��د يف عام  ،1983عندما �أعيد انتخاب �ص�لاح جالل نقيبا ،فارتفعت
املعا�ش��ات بن�سب��ة  .)Bianchi, 1989, 112( 50%ويف الت�سعيني��ات ،كم��ا �سرنى
الحق��ا ،امتدت هذه املزاي��ا �إىل ال�ضمان االجتماعي ،والت أ�م�ين ال�صحي ،واملنتجعات
ال�صيفية ،والنوادي وغريها من املنافع.
و�إذا كان��ت �أن�شط��ة ال�صحفيني متث��ل �إ�شارة �إىل �أية م�صالح له��م ،علينا �أن نفرت�ض
ثالث��ة ت�صنيفات على أالقل� :أوال :كانت هن��اك انق�سامات بني الن�شطاء متاما مثل تلك
املوج��ودة ب�ين فئة "جنوم ال�صحافة" .فق��د يكون ه ؤ�الء الن�شط��اء �أع�ضاء بارزين يف
حتال��ف النظام م��ن ناحية ،ومن املمك��ن �أن يكونوا من �أح��زاب املعار�ضة من ناحية
�أخرى� ،أو قد يناورون يف مكان ما بني هذين املوقعني .وغالبا ما كانوا قادرين على
جت��اوز م�سائل أالم��ن املادي �أو اجل�سدي ،حي��ث كانوا �آمنني من ه��ذه النواحي معظم
الوق��ت .وبني هذه املجموع��ة ال�صغرية ،و�أغلبي��ة ال�صحفيني يق��ع االنق�سام الثاين يف
امل�صال��ح .هذه الغالبية ،كانت ع��ادة حري�صة جدا على عدم القيام بتحركات �سيا�سية
�رصيح��ة ،با�ستثن��اء تل��ك التي حتدث �أثن��اء انتخاب��ات النقابة ويف ق��رارات اجلمعية
العمومي��ة .ف أ�غلب ه ؤ�الء ال�صحفيني ال يريدون تغيري النظام االحتوائي ،الذي رغم �أنه
ي�سبغ عليهم أالمن املادي ،وي�سمح لهم ببع�ض الن�شاط ال�سيا�سي والنفوذ ،ي�ضمن �أي�ضا
ا�ستمراري��ة حتك��م املجموعات اال�سرتاتيجية .ومل يحل التواط�� ؤ� على هذا الرتتيب دون
وجود ق�سم ثالث من امل�صالح داخل هذه أالغلبية.
فق��د بدا �أن الكثريين يتعاطفون مع املجموعات املعار�ضة ،وينتخبون ممثليهم يف
جمل���س النقابة ،يف حني دع��م آ
الخرون املجموعات اال�سرتاتيجي��ة ،وتعاونوا معهما
و�صوتوا ملر�شحيها.
وبال�ضافة �إىل ذلك لعلنا نالحظ ظهور "ت�سوية داخلية" بني العديد من ال�صحفيني
إ
أ
يف ال�سبعيني��ات والثمانينيات .فحقيق��ة �أن مر�شحي احلكومة ح�صدوا معظم ال�صوات
يف انتخاب��ات رئا�س��ة املجل���س من جانب ،يف ح�ين ح�صدت ال�شخ�صي��ات املعار�ضة
معظم أال�صوات يف االقرتاع على املجل�س نف�سه ،ت�شري �إىل �أن العديد من ال�صحفيني قد
اختاروا �أن ي�ضمنوا عالقة �آمنة مع املجموعات اال�سرتاتيجية� ،إىل جانب متثيل م�صالح
املعار�ضة .وبهذا� ،أ�س�س ه ؤ�الء ال�صحفيون قوة حتافظ على �سالمة البنى القائمة.
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لقد �أ�رشنا �إىل �أن موارد ال�صحفيني الذين �أرادوا �أن ين�شطوا كمجموعات معار�ضة قد
تدهورت كثريا بعد الثورة مقارنة باملوارد التي كانت متاحة لهم يف الفرتة ال�سابقة.
�أ�صبح��ت امل��ورد أالهم بالن�سب��ة لل�صحفيني� ،أي حرية ال��كالم وحرية التعبري
حت��ت �سيطرة احلكومة .فقد �سحبت هذه احلري��ات متاما يف ظل الثورة ،و�أعيدت ب�شكل
الح�سا�س بعدم أالمان فيما يتعلق مب�ساحة احلريات قائما.
جزئي بعد ذلك .لكن ظل إ
كانت نقابة ال�صحفيني �أي�ضا من املوارد التي قيدتها احلكومة ،لكن مل ت�ستطع
حتييدها بالكامل .ومع ذلك ،ظلت �ضعيفة ،بل م�صدر �ضعف �أي�ضا.
كان��ت هن��اك بع�ض امل��وارد القائمة ،لكنه��ا لي�ست حا�سم��ة أالهمية ،واجهت
املجموعات اال�سرتاتيجي��ة �صعوبة كربى يف ال�سيطرة عليها ،هذه املوارد هى الهجرة
(رغم �أن الهجرة �أ�ضعفت �أي�ضا ال�صحافة يف م�رص) ،والنقد "اخلفي".
مل ت�ساع��د الظروف اخلارجية �صحفيي ال�صحافة املطبوعة ،فقد تنامت �أهمية
الذاع��ة والتليفزي��ون ،وانتزعت الت أ�ثري من ال�صحافة .وقد ظل��ت أالمية ،والفقر ،وعدم
إ
االهتمام بال�صحافة م�شاكل مزمنة .كما �أدت ال�سيطرة ال�سيا�سية �إىل خ�سارة كبرية يف
م�صداقية ال�صحف ،وانهيار املعايري املهنية.
لق��د ناق�شن��ا النقطت�ين أالخريتني ب�ش��كل �أكرث تف�صي�لا يف اجلزء اخلا���ص بالبنى
االجتماعي��ة وم�صالح ال�صحفيني ،ول��ن نتطرق لهاتني النقطتني �س��وى عند التعر�ض
الذاعية� .أما النقطتان أالوىل والثانية فقد �ألقينا عليهما ال�ضوء جزئيا،
لتطور أالجهزة إ
ال�ضافية هنا.
لكن تظل بع�ض املالحظات إ
نظ��ام عب��د النا�رص قد حظر التنظيم��ات ال�سيا�سية املعار�ض��ة وبالتبعية �صحفها،
وزاد م��ن تدخالته مبا يف ذلك الرقابة ،ودعمه��م بفعالية �صحفه اخلا�صة و�صحفييه،
فق��د �أف�سح التن��وع واحلريات التي �سادت الفرتة ما قبل الث��ورة الطريق لل�صحافة غري
احلزبية ( .)Rugh, 1987, 60وقد �شعر معظم ال�صحفيني بالفزع البالغ من املخاطرة
مبمار�سة النقد .وقد ا�ستمرت م ؤ��س�سات الن�رش أالربع الكربى يف العمل وهى دار أالهرام
ودار أالخب��ار ودار الهالل ،ودار روزاليو�سف لفرتة برتخي�صها اخلا�ص .ومع ذلك عني
رقب��اء يف �صحفه��ا ،كما ذكرنا �أعاله ،وع�ين �أي�ضا بع�ض املحرري��ن من املجموعات
اال�سرتاتيجية يف جمال�س �إدارتها (.)Steagh, 1986, 272
قي��د القان��ون  156ال�صادر يف مايو  1960واخلا�ص ب��ـ "تنظيم ال�صحافة" موارد
ال�صحفي�ين املعار�ض�ين �أكرث� ،إذ منح ملكية م ؤ��س�سات الن��شر أالربع اخلا�صة لالحتاد
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القوم��ي (االحتاد العربي اال�شرتاكي الحقا) .23وقد ن�ص القانون على �أنه ال ميكن ن�رش
�صحيف��ة ب��دون موافقة االحت��اد القومي الذي ع�ين املحررين و�أع�ض��اء جمال�س �إدارة
ال�صح��ف وزوده��م باخلط��وط العامة مل��ا يفرت���ض �أن يكت��ب (Stagh, 1986, 80،
.)Ayalon, 1995, 272
"لقد حتولت ال�صحافة عمليا �إىل وكالة حكومية ،وحتول ال�صحفيون �إىل عاملني
يف الدولة" (. Ayalon, 1995, 272)24
وبا�ستثن��اء هي��كل� ،صديق عبد النا�رص ،ال��ذي كان عم��وده أال�سبوعي "ب�رصاحة"
يعطي معلومات من داخل النظام ويقر�أه  99%من قراء أالهرام املنتظمني (Dubous,
 ،)1993, 11فقد فر�ض ال�صحفيون الرقابة على �أنف�سهم ب�شكل م�شدد.
كانت أ
ال�صالحات التي كان يقوم بها عبد النا�رص هى
"الخبار" التي تدعم طوعا إ
ال�سائ��دة وظهر ما �أطلق عليه روغ "ال�صحافة التعبوي��ة" .وقد �أ�صبحت املقاالت ،تبعا
لذل��ك وعلى نحو ال يدع��و للده�شة ،باهتة .وفقدت ال�صحافة ما تبقى لها من م�صداقية
عندما حتدثت عن "التقدم" و"النجاح" الذي حققته القوات امل�رصية يف حرب .1967
وق��د �أ�صبح��ت عب��ارة "كالم جرايد" ه��ى امل��رادف للت�رصيحات التي ال يع��ول عليها
(.)Ayalon, 1995, 273
م��ع ال�شعور باحلاجة �إىل مزيد من االنفتاح بعد حرب  ،1967ازداد هام�ش احلرية،
ولكن��ه ظل م�شو�شا واعتباطي��ا .فقد احتفى د�ستور  1971اجلديد ،ب��ـ "حكم القانون"،
وو�ض��ع قائمة باحلريات أال�سا�سي��ة ،لكن "يف حدود القانون"� .ألغي��ت الرقابة ر�سميا
يف ع��ام  ،1974ولع��ل أالكرث �أهمية� ،أن مناف��ذ �إعالمية للمعار�ضة ق��د خلقت بظهور
الخ��وان امل�سلم�ين ،و�صحف أالح��زاب املعار�ضة اجلدي��دة أ
(الهايل حلزب
�إ�ص��دارات إ
التجم��ع ،أ
والحرار حلزب أالح��رار ،وال�شعب حلزب العمل) ،وهى املنافذ التي مل ت�ستطع
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة �أن تتحكم فيها مبا�رشة .وقبل ذل��ك ،كان ال�سادات قد فتح
الباب لنقد نظام عبد النا�رص ال�صارم:
"بعد �صمت امتد ملا يربو على عقدين من الزمان بد�أ ال�صحفيون والكتاب،املفكرون
الب��ارزون يف الك�شف ع��ن الفظائع الت��ي ارتكبها النظام ال�ساب��ق يف حق املعار�ضني
ال�سيا�سيني" (نا�رص.)12 ،1990 ،
لك��ن ه��ذا ال�سماح بك�شف أالخطاء ،له عالقة بتحول �سيا�س��ات ال�سادات عن �سيا�سة
عب��د النا�رص القومي��ة العربية اال�شرتاكي��ة� ،إىل التعاون الوثيق مع الغ��رب و�إ�رسائيل.
للخوان امل�سلمني ،و�صحف أالحزاب
ومل يكن �إعط��اء الرتاخي�ص للمجالت أال�سبوعية إ
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بدافع حب الدميقراطية ،ولكن كان أ
بالحرى العتبارات �سيا�سية .25وقد �أظهر ال�سادات
لل�صحفي�ين �ضع��ف مواردهم ،حني ب��دءوا يف مهاجمته .فقد �شجع��ت حركة التنقالت
الجباري��ة يف �أوائ��ل ال�سبعيني��ات الرقاب��ة الذاتي��ة ،وكانت م��ن ثم �أول
والتبدي�لات إ
التحذي��رات ( .)Stagh, 1995, 273والحق��ا ،عومل��ت �صحافة أالح��زاب املعار�ضة
ب أ��سل��وب م�شاب��ه .26وبد�أ ر ؤ��س��اء حترير ال�صح��ف اململوكة للدولة يف �إ�ص��دار أالوامر
لعامليهم ب أ�ن ال يكتبوا يف �أ ٍي من ال�صحف احلزبية.
وم��ع ذلك ،ا�ستمر بع�ض ال�صحفي�ين يف كتابة مقاالت غري موقعة �أو ن�رش مقابالت
�صحفي��ة مع "جن��وم ال�صحافة" الذين كان��وا يتمتعون بقدر �أكرب م��ن احلرية (نا�رص،
 .)14 ،1990بع��د ذل��ك م��رر ال�س��ادات القانون  33لع��ام  1978ع��ن "حماية اجلبهة
الداخلي��ة وال�سالم االجتماعي" ،ثم قان��ون "حماية القيم من العيب" بعد ذلك بعامني،
وه��و القانون الذي �أتاح لل�سادات الفر�صة التهام نق��اده مبعار�ضة �أو كراهية وازدراء
النظام ال�سيا�سي ،االجتماعي ،واالقت�صادي"� ،أو بن�رش "معلومات م�ضللة �أو مثرية من
� أش�نه��ا تهييج الر�أي الع��ام �أو تعري�ض الوحدة الوطنية �أو ال�س�لام االجتماعي للخطر"
( .)Stagh, 1986, 86ومب�ساع��دة "حمكم��ة القيم" اجلديدة وهى هيئة خارج اجلهاز
الق�ضائي (انظ��ر � )Stagh, 1986, 86صادرت املجموعات اال�سرتاتيجية أ
"الهايل"
عل��ى مدار �أ�سبوعني متتاليني ،مما �أجربها على التوقف عن ال�صدور يف منت�صف عام
 .1978وق��د هاج��م ال�سادات جريدة "ال�شع��ب" �شفويا حني و�ص��ف مقالة يف اجلريدة
على �أنها "غري �أخالقية وبذيئة" ،وقد حرم هذا الهجوم ال�شعب بعد ذلك من الدعم الذي
الجراء �أرغم��ت ال�صحيفة على تقليل حجمها من 16
كان��ت توزعه دار أالهرام .وبهذا إ
�إىل � 12صفح��ة (نا��صر .)19 ،1990 ،وق��د عان��ت �صحف املعار�ض��ة �أي�ضا من تدين
و�سائ��ل التموي��ل والتكنولوجيا ،مقارن��ة بال�صحف �شبه الر�سمية؛ مم��ا �سمح أ
للخرية
بتحقيق ن�سبة �أعلى من التوزيع.27
ق��د و�ضع��ت امل ؤ��س�سات ال�صحفية الكربى –التي كان ال يكتب بها �سوى ال�صحفيني
املطيع�ين -حت��ت �إ�رشاف �أكرث �إحكاما م��ن قبل املجموع��ات اال�سرتاتيجية .وقد بدت
التغيريات الد�ستورية وقانون ال�صحافة اجلديد لعام  ،1980من اخلارج مبثابة مك�سب
مل��وارد ال�صحفيني .وتبعا للد�ست��ور املعدل فقد �أ�صبحت ال�صحافة "�سلطة رابعة" ،كما
كفلت احلرية لل�صحافة .لكن أ
ولن ال�سادات يحتاج �إىل وريث لالحتاد العربي اال�شرتاكي
املي��ت ،فق��د ن�ص التعدي��ل الد�ستوري عل��ى �إن�شاء جمل���س ال�شورى ،واملجل���س أالعلى
لل�صحاف��ة ،اللذي��ن �أ�صبحا على التوايل املالكني وامل�رشفني اجل��دد لكربى امل ؤ��س�سات
ال�صحفية.
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وبف�ضل هذه امللكية� ،أم�سك جمل�س ال�شورى ن�سبة  51%من أال�صوات يف اجلمعيات
العمومي��ة للم ؤ��س�س��ات ال�صحفية ،28ينتخ��ب � 7أع�ضاء من جمم��وع ثالثة ع�رش ع�ضوا
ملجال���س �إدارة امل ؤ��س�سات ال�صحفية ( .)Stagh, 1986, 87وقد حاز املجل�س أالعلى
لل�صحافة �صالحية �إعادة توزيع التمويل للم ؤ��س�سات ال�صحفية� ،أو تغيري فريق العمل� ،أو
العالنات احلكومية من ال�صحف ،وقد مور�س هذا النوع من ال�ضغط مع أالهرام
�سحب إ
االقت�ص��ادي  ،عل��ى �سبي��ل املث��ال ( .)Stagh, 1968, 88وق��د كان املجل�س يت�شكل
مم��ا يقرب من  50ع�ض��وا ،وقد �ضم �أهم �أع�ضاء املجموع��ات اال�سرتاتيجية مثل :وزير
العالم ،ورئي���س جمل�س ال�شورى ،وغريه من أالع�ضاء الذين ينتخبهم جمل�س ال�شورى.
إ
وكان يت��م اختيار ن�صف أالع�ض��اء ب�صفتهم �صحفيني كباراً ،وقد منح مقعد واحد لكل
م��ن �صح��ف أالح��زاب ونقابة ال�صحفي�ين كل على ح��دة ()Bianchi, 1989, 110
وتبعا لـ لبيانكي:
"لق��د و�ضع��ت هذه الرتتيبات ال�سيطرة عل��ى ال�صحافة ب�شكل �أكرث حزما يف �أيدي
غري ال�صحفي�ين ..وكان ال�صحفيون حتت رحمة ر ؤ��ساء حتريرهم ب�شكل كامل ،وجمال
الدارة التي �ضمت العديد من أالع�ضاء من خارج املهنة" (.)111 ،1989
إ
ولق��د حافظ مبارك خالل عق��ده أالول على النظام القانوين ال��ذي كان �سائدا وقت
ال�س��ادات ،مبا يف ذلك �رسيان حالة الطوارئ ،برغم تطبيقه للق�سم أالعظم من القوانني
ب�ش��كل �أك�ثر ت�ساحم��ا .فقد �أطل��ق امل�سجونني م��ن ال�صحفي�ين ،و�سمح بع��ودة �صحف
املعار�ض��ة املحظ��ورة ،و�أو�صى �أع�ضاء احلزب الوطن��ي الدميقراطي يف جمل�س ال�شعب
باللج��وء �إىل املحاك��م يف ح��ال اعتقاده��م �أن ال�صح��ف احلزبي��ة ت�ش ّهر به��م (نا�رص،
 .)20 ،1990وقد اتفق معظم امل ؤ�لفني ،على �أن ال�صحافة امل�رصية تتمتع �إىل حد بعيد
مقارن��ة بغريه��ا من الب�لاد يف العامل العربي (ورمب��ا با�ستثناء لبن��ان) بقدر �أكرب من
احلري��ة .ولك��ن ال يعني هذا �أنه مل يكن هناك �أية قيود .فقد ف�صل مبارك حمرر �صحيفة
احلزب الوطني "مايو" عام  ،1983حني قام مبهاجمة رئي�س جمل�س ال�شعب .وقد حدث
�شئ م�شابه لذلك بعدها بفرتة مع لطفي عبد العظيم ،رئي�س حترير أالهرام االقت�صادي،
حني نادى مبقاطعة �إ�رسائيل ،عقب اجتياحها للبنان.
وكان مبارك يقول ك أ��سالفه "�أنا ال �أريد فر�ض �أية قيود على ال�صحافة" ،وبعد ذلك
كان يح��ذر ال�صحفي�ين ب أ�ن عليه��م �أال ي�سيئوا ا�ستخدام حريتهم وذل��ك "حتى ال ي�صل
على ا�ستخ��دام القانون للقب�ض عل��ى ال�صحفيني" (ورد يف
املوق��ف �إىل مرحل��ة يكون ّ
نا�رص.)20 ،1990 ،

ww

163
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

ويف ح�ين جنحت املجموعات اال�سرتاتيجية ن�سبيا يف التحكم يف حرية ال�صحافة،
ويف تقيي��د هذا املورد �أو تو�سيعه �أم��ام املجموعات املعار�ضة ،تبعا ملا يخدم �أهداف
املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،كانت نقابة ال�صحفيني املوق��ع أالكرث �صعوبة يف �إحكام
القب�ض��ة عليه��ا ،كما تو�ض��ح العديد م��ن ال�رصاعات خ�لال فرتتي حكم عب��د النا�رص
وال�س��ادات (كما و�صفنا فيما تقدم) .و�إذا كان��ت امل ؤ��س�سات ال�صحفية قد عدت م�صادر
ق��وة ا�سرتاتيجي��ة ،كان نقابة ال�صحفيني �أق��ل من ذلك ،ب�سبب �ضعفه��ا الدائم .وح�سب
كلم��ات بيانك��ي ،مل تكن النقاب��ة "�أداة لل�سيطرة احلكومية ميك��ن االعتماد عليها ،كما
مل تك��ن و�سيلة فعالة ملعاجلة العديد م��ن مظامل ال�صحافة" ( .)106 ،1989ومع ذلك،
ظل��ت النقابة منطقة متنازع عليه��ا من قبل الطرفني ،ب�سبب �إمكاني��ة ا�ستخدامها من
قب��ل املجموعات املعار�ضة يف ح�شد الق��وى املعار�ضة ،و�إمكانية ا�ستخدامها من قبل
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة حل�ش��د التابعني لها من جان��ب �آخر .وكان��ت النتيجة هى
الو�ص��ول �إىل ت�سوية �صعبة مل حتق��ق الطم أ�نينة التامة للمجموعات اال�سرتاتيجية ،ومل
ت�ساع��د يف املقابل القوى املعار�ضة يف الظ��روف العادية حل�شد املعار�ضة .ون�ستطيع
�أي�ضا االفرتا�ض �أن البنية االحتوائية لنقابة ال�صحفيني قد �أ�ضعفت قدرات ال�صحفيني
ال�رصاعية ،لكونهم تلقوا املزايا التي �سبق احلديث عنها ،أ
ولن هناك قليل من ال�صحفيني
م�ستعدين للتخلي عن تلك املنافع مقابل حتقيق املزيد من اال�ستقالل التنظيمي.
الذاعة �أي�ضا موارد ال�صحفيني من جان��ب �آخر .فلم يكن الراديو كو�سيط
ا�ستنزف��ت إ
ذي �أهمية قبل الثورة ،ومع ذلك فقد �أدرك عبد النا�رص �إمكانياته وبد�أ يف تطوير �أقوى
الذاعية يف ال�رشق أالو�سط و�أفريقيا ( .)Rugh, 1987, 116جزئيا� ،سعى
ال�شبكات إ
عبد النا�رص �إىل حتقيق �أهداف �سيا�سته اخلارجية من خالل هذه ال�شبكة (انظر نا�رص،
 ،)6 ،1990وم��ع ذل��ك فق��د حفز تطورها يف املق��ام أالول نف�س أاله��داف ،التي كانت
ت�سع��ى ال�صحاف��ة لتحقيقه��ا� ،أي الدع��وة �إىل ت أ�ييد الثورة .وقد ت�ضاع��ف عدد الربامج
املحلي��ة يف الف�ترة م��ن � 1952إىل � ،1960أربعة �أ�ضعاف م��ن � 18إىل  ،72وارتفعت
الر�سال منخف�ضة
�إىل  120برناجم��ا حتت حكم ال�س��ادات .ومن خالل �إدخال �أجه��زة إ
التكلف��ة� ،أمك��ن الو�صول �إىل �أكرث القرى عزلة وبعدا .وقد متت��ع الو�سيط اجلديد ب�شعبية
عالية جدا ،فبنهاية ال�سبعينيات كان  85%من عدد ال�سكان ي�ستمع �إىل الربامج العامة
( .)Rugh, 1987, 117وق��د ب��د�أ التليفزي��ون يف م�رص يف ع��ام  ،1960وقد عززت
الذاعة ،باال�ستثمارات الكبرية
املجموع��ات اال�سرتاتيجية دوره مبكرا ،كما فعلت م��ع إ
يف اال�ستوديوه��ات ،والتجهي��زات املعق��دة ،وتوفري الدعم املايل ألجه��زة التليفزيون.
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وبحل��ول ع��ام  ،1963كان هناك � 197ألف جهاز تلفزي��ون يف البلد� ،أي � 7أجهزة لكل
� 1000شخ���ص .ويف ع��ام  – 1980وبالرغم من زيادة النم��و ال�سكاين -كان  18من
كل � 1000شخ���ص ميلك��ون جهاز تليفزيون وقد ارتفع هذا الرق��م �إىل  43بحلول عام
 .1990وق��د زادت يف نف���س الفرتة �أجه��زة ا�ستقبال الراديو من م��ا يقرب من  65لكل
 1000م�رصي يف عام � 1961إىل � 137شخ�ص يف عام  ،1980و�إىل � 302شخ�ص يف
ع��ام  .1990ومبعنى �آخ��ر ،كان هناك  17مليون جهاز ا�ستقب��ال راديو ،و 5.7مليون
جه��از تليفزي��ون داخل م�رص مع بداي��ة العقد أالخري من القرن -ويع��د هذا �أكرث كثريا
م��ن �أرقام توزيع كافة ال�صحف اليومي��ة أ
وال�سبوعية جمتمعة .29وبنهاية عقد مبارك
والذاعة يف الو�صول �إىل
أالول يف احلكم ،كان من املالحظ بو�ضوح تفوق التليفزيون إ
اجلماهري على ال�صحف.
 4-4خال�صة
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بحث ه��ذا الف�صل يف امل�يراث التاريخي لل�صحفيني امل�رصي�ين ،خا�صة �إ�سهامهم
يف عملي��ة الدمقرط��ة وتطوي��ر قدرتهم عل��ى ال�رصاع .وكث�يرا ما يرم��ز لل�صحافة يف
كاريكاتريات ال�صحف امل�رصية ،على �أنها امر�أة �شابة وجميلة وعلى ر�أ�سها تاج ،غالبا
ما ت�ساء معاملتها .قد ت�ساعد �صورة "العرو�س مهي�ضة اجلناح" يف و�صف ما �آلت �إليه
ال�صحاف��ة امل�رصية .ف�� إ�ذا كانت العرو�س تق��ف مثاال لل�صحافة احل��رة وامل�سئولة� ،إال
�أنه��ا يف الواق��ع تلقت العديد من ال�رضبات والكدمات ع�بر التاريخ .ومن ناحية �أخرى
بع�ض من احرتامها .ولعل �أبرز �سمات
فق��د حاولت �أال تفقد رونقها كامال وتبق��ى على ٍ
مرياث ال�صحافة امل�رصية �أنه كان "مزيجا من ال�شئ ونقي�ضه" .حيث طور ال�صحفيون
أالوائ��ل –بالرغم م��ن تعاونه��م الوثيق مع حكامه��م تقنيات �صحفي��ة ،ولغة جديدة،
وو�سي��ط جدي��د ب�شكل عام .كم��ا و�سعوا �أي�ضا من نط��اق اخلطاب الثق��ايف والتعليمي.
والحقا عندما انخرط ال�صحفيون "املقاتلون" يف العمل ال�سيا�سي ون�رشوا طيفا وا�سعا
م��ن جتربة م�رص الدميقراطية ،مدت ال�صحافة ال�شعب باملعلومات آ
والراء عن أالحزاب
ال�سيا�سية و�سيا�سات احلكومة.
وعل��ى �صعي��د �آخر ،عانى ال�صحفيون أالوائل من �أ�شكال ع��دة من القيود ال�سيا�سية،
واليديولوجية مثل املراقبة اخلديوية ،أ
املالية ،أ
والمية والالمباالة من قبل اجلماهري،
أ
وال�ص��وات التقليدية املعار�ضة .وفيم��ا بعد�" ،أهان العرو�س" قط��اع من ال�صحفيني،
ب إ�ع��ارة �أقالمه��م لكل من �ضمن لهم لقمة العي�ش .وكتب �آخ��رون مقاالت غري م�سئولة،
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وم��ن ث��م حطوا م��ن م�صداقي��ة ال�صحاف��ة .وق��د زادت احلكوم��ات املتعاقب��ة اجلراح،
با�ستخدامها قوانني ال�صحافة ،واحلوافز املادية لت�ضمن �أن ما تقوم ال�صحف بتغطيته
ال يفلت من حتت �سيطرتها .ومع ذلك ،كان هناك تطور نحو التعددية حتى قيام الثورة،
و�إن كان كثري منها من نوع التابلويد.
وم��ن اجلل��ي �أن ف�ترة عب��د النا�رص قد قل�ص��ت من م��وارد ال�صحفيني .فق��د ات�سعت
االنق�سامات يف الدخول ،واملكانة ،خا�صة يف التعليم بني ال�صحفيني .ومن املحتمل �أن
يكون قد �صاحب هذه "الفجوة االجتماعية" املتنامية انق�سام يف امل�صالح ،فبالن�سبة
لل�صحفيني الفقراء ماديا مل يبد �أنه من احلكمة حماولة تغيري البنية االحتوائية القائمة.
وكانت االنق�سامات يف امل�صالح أالخرى قائمة �أكرث �إما على م�صالح �سيا�سية �أو على
م�صال��ح �شخ�صي��ة .وف�ضال ع��ن ذلك ،فقد بدا �أن ع��ددا كبريا م��ن ال�صحفيني يناورون
ب�ين املجموع��ات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة لال�ستف��ادة من املنافع التي
توفره��ا لهم املجموعات اال�سرتاتيجية ،يف الوقت الذي يظهرون فيه الدعم وامل�ساندة
للمجموع��ة أالخرى يف انتخابات املجل�س .وقد قدر له��ذا االجتاه �أن يحمي الرتتيبات
االحتوائي��ة .وق��د �أفادت حاالت التمرد التي تظهر من حني آلخر يف نقابة ال�صحفيني،
والنق��د اخلفي يف ال�صحف وال�صحفيني املعار�ضني ك�سالح .وبظهور ال�صحف احلزبية
يف عه��د ال�سادات وتطبيق مبارك غري املت�شدد عموم��ا للقوانني القائمة ات�سعت قاعدة
التعددي��ة وحرية التعبري مرة �أخرى .وقد �أ�ضاف وجود الن�رش أالجنبي والهجرة منافذ
جديدة لل�صحفيني .لكن الهجرة ،مثلها مثل الرتتيبات االحتوائية يف نقابة ال�صحفيني
الغريقي حيث �أبع��دت أال�صوات الناق��دة من م�رص،
كان��ت مث��ل يانو�س �إل��ه أالب��واب إ
وزاد اعتم��اد ال�صحفي�ين على املجموعات اال�سرتاتيجية .وف��وق كل �شئ فقد احتفظت
املجموعات اال�سرتاتيجية مبوارد القوة أالكرب من خالل �سيطرتها على املجل�س أالعلى
الذاعة والتلفزيون
لل�صحاف��ة ،وامل ؤ��س�سات �شبه الر�سمية –ولي���س �آخرا -على و�سائل إ
امل�رصي��ة .ويف ذات الوق��ت ،كان ال�صحفيون ال يزالون يعانون م��ن "عللهم القدمية"،
ومن �أبرزها انت�شار أالمية والفقر بني اجلماهري ،و�ضعف م�صداقية ال�صحافة.
وبالرغ��م م��ن كل نقاط ال�ضعف البنيوي��ة يف قدرات ال�صحفيني عل��ى ال�رصاع فقد
هاجم ال�صحفيون املعار�ضون حكم عبد النا�رص منذ البداية .وكان احلر�س القدمي �أول
م��ن حاول��وا "دفع القيود" داخل النقاب��ة .حتى و�إن �أ�سكتت �أ�صواته��م داخل �صحفهم،
الطالق يف قمع املعار�ض��ة داخل النقابة
ومل تفل��ح حتالف��ات النظام املتعاقب��ة على إ
ب�ش��كل كامل .وقد عل��ت �أ�صوات ال�صحف بالنق��د بعد وفاة عبد النا��صر ،وكانت �أعلى
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م��ن �أن يق��در ال�سادات من التعام��ل معها ب�سال�سة ،فلج أ� �إىل �سج��ن كتابها� .أما مبارك
فقد �أ�س�س توازنا �صعبا بني ال�صحفيني املعار�ضني وائتالف النظام احلاكم ،فقد �سمح
لل�صحفيني بالتمتع ب أ�ر�ضية غري حمددة املعامل من احلريات ،والذين كان يتوقع منهم
�أال يتجاوزوا تلك احلدود الغام�ضة .عادة كان يتم التعامل مع "ال�رصاعات على حدود
احلري��ة" ،التي كانت �رصاعات عر�ضية ،با�ستخدام م��وارد املجموعات اال�سرتاتيجية،
مثلم��ا ح��دث يف حالة رئي�س حترير أالهرام االقت�ص��ادي ،حيث متت �إقالته .ويف ذات
الوق��ت ،ظل عدد غري قلي��ل من ال�صحفيني الذين ي�سيطرون على مواقع حتريرية هامة،
يعملون ل�صالح املجموعات اال�سرتاتيجية وي�ساندون �سيا�ساتها.
الرث املختلط بني التعبئة واملقاومة ،دخلت ال�صحافة امل�رصية العقد أالخري
بهذا إ
م��ن الق��رن الع�رشين .وفيم��ا يلي �سنلقي نظرة ع��ن كثب على �إرادة وق��درة ال�صحفيني
امل�رصيني على ال�رصاع ،و�إ�سهامهم يف التحول الدميقراطي يف هذا العقد.
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 1ومم��ا يع��د م�ؤ�رشا جيدا ،حقيقة �أن تاري��خ ال�صحافة امل�رصية هو مو�ضوع م أ�ل��وف يف م�ؤمترات ال�صحفيني،
كما �أن ال�صحافة �أي�ضا تناق�شه.
 2لقد مت حتليل العالقة بني ال�صحفيني امل�رصيني والدولة �إىل حد كبري من منظور الدولة ،وخا�صة فيما يتعلق
باملراحل أالوىل (لالطالع على املراحل أالوىل  ،انظر  ،Vatikiotis 1980و .Ayalon 1992, 1995
وللطالع على منظور ال�صحفيني انظر  ،Reid 1974وملراحل �أخرى انظر الق�سم .)4 3- 1-
إ
 3ترج��ع م�صطلح��ات “ال�صحاف��ة الهادئ��ة” و “ال�صحاف��ة املقاتل��ة “ �إىل �أيال��ون  ،Ayalonيف حني يرجع
م�صطلح �صحافة التعبئة �إىل روغ .Rugh
 4هناك �أدبيات باللغة العربية خا�صة بتلك الفرتة ،ولكنها مل ت�ضمن هنا ألن وقت البحث كان حمدودا ،والفرتات
التي تغطيها الدرا�سة يف هذا الف�صل مل تكن حمورا لهذا البحث .ف�ضال عن قيام �أيالون وفاتيكيوتي�س بتحليل
�أجزاء من أالدبيات املتوافرة باللغة العربية.
ال�سالمية.
 5العلماء املعنيون هم علماء الرتاث وال�رشيعة إ
أ
أ
 6نه�ض �إ�سماعيل بالتعليم والفنون ،فقام ب إ�ن�شاء �ول دار �وبرا ،بالقاهرة ،وقد طلب �شخ�صيا من فريدي كتابة
�أوب��را عاي��دة ،ولعل أالكرث �أهمية �أنه افتتح �أول مدار�س لتعليم الفتيات يف م�رص (ملزيد من التفا�صيل انظر:
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.)Vatikiotis, 1980, 101- 123
 7نوق���ش هذا املو�ضوع يف مقالة �أيال��ون ( )Ayalon 1995الذي برهن على �أن “ق�صة ال�صحافة امل�رصية..
كانت واحدة من املواجهات الثابتة بني جمموعتني خمتلفتني من القيم :باعتبارها م�ؤ�س�سات م�ستوردة ،ال
ج��ذور لها يف ما�ضي البالد ،لكنها تتمتع بقوة الدف��ع ال�سيا�سي واالجتماعي .وقد وجدت ال�صحافة نف�سها
متجهة نحو اال�صطدام مع احلكومات التي تقوم �سلطتها بال�رضورة على املبادئ وامليكانيزمات التقليدية
(حتى و�إن قاموا هم ب أ�نف�سهم ب إ�دخال احلداثة) .267 ،1995
م�ستاء م��ن ت�صاعد نفوذ الق��وى أالوروبية على اخلدي��وي فقاد يف عام
 8كان �أحم��د عراب��ي �ضابط��ا م�رصيا،
ً
 18811ثورة �ضدهم انتهت بالهزمية الع�سكرية ،واالحتالل الفعلي مل�رص .وملزيد من التفا�صيل انظر Vat
tikiotis .1980
 9ي��ضرب �أيالون مثاال مبحرر �صحيفة امل�ؤيد املع��روف ذي الطبيعة املحافظة ،ال�شيخ علي يو�سف ،الذي �أبطل
زواجه بعد �أن ا�ستطاع والد زوجته أالر�ستقراطي �إقناع حمكمة ال�رشيعة ب أ�ن “ال�صحافة هى مهنة �شائنة”
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(اقتب�ست من .)Ayalon 268, 1992
 10بحلول عام  ،1909كان هناك  300خريج من املدار�س الثانوية وزعوا حينها بني املدار�س املهنية العالية
مثل القانون والطب ،والتدري�س والهند�سة ،الخ .وميكننا افرتا�ض �أن �أقلية من بني ه�ؤالء هم الذين ا�ستطاعوا
�أن يجدوا عمال بال�صحافة ،التي مل يكن لها مدار�س متخ�ص�صة حتى عام .1938
 11لي���س لدينا �أرقام ح��ول التنوع االجتماعي امل�ضطرد بني ال�صحفيني ،الذي قد يكون �أقوى مما يف مثيالتها
م��ن امله��ن أالخرى ،حيث مل يكن هناك �أية ��شروط ر�سمية للدخول .وقد �أظهر (ريد � ،)1974 ،36أن متو�سط
ع��دد خريج��ي املهن أالخرى مث��ل التدري�س ،والطب والهند�سة يف الفرتة م��ن  1940 – 1926كان �أعلى بـ
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 17-5م��رة عنه��ا يف الفرتة من  ،1913 1885-وكانت الزيادة يف �أعداد اخلريجني يف تلك الفرتات �أعلى
بكثري من النمو ال�سكاين يف نف�س الوقت مما يدل على زيادة التنوع االجتماعي.
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 12وقد ت�شري كلمة نقيب �أي�ضا �إىل نقيب أال�رشاف وهو ح�سب تعبري ريد �صاحب مقام ديني رفيع يدعى انحداره
من �ساللة النبي حممد (.)38 ،1979
 13ت�ص��ف االحتوائي��ة  corporatismالعالقات بني “اجلماعات االجتماعي��ة املرتبطة ب�شكل معني” ،على
�سبيل املثال ،املهنيني �أو العمال املتحدين يف نقابة واملجموعات اال�سرتاتيجية .وعادة ما تتمتع قطاعات
املجتم��ع املرتبطة مع بع�ضها ب�ش��كل احتوائي بدرجة من اال�ستقالل واحلكم الذات��ي ،و�أي�ضا بفوائد مادية
م��ن املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،وتقدم باملقابل الدعم ال�سيا�سي �أو القب��ول ال�سيا�سي على �أقل تقدير ،وبهذا
املعنى فهم “م�ستوعبون” �ضمن جمال ال�سيطرة ال�سيا�سية للمجموعات اال�سرتاتيجية.
� 14أخذن��ا رق��م  300م��ن (ال�سي��د� )115 ،1983 ،أما عدد ال�صحفي�ين املنتظمني يف النقاب��ة في�شري له بيانكي

ko

()Bianchi, 1989, 95
 15كان اال�ستثناء الهام هو مقاالت هيكل الذي متتع بعالقة وثيقة مع عبد النا�رص ،وقد عرف ما هو لون النقد
امل�سموح واملرحب به �أي�ضا.
الر�شاد القومي ،ف�ضال عن
 16و�ضع هذا القانون النقابة امل�ستقلة قانونيا حتى ذلك احلني حتت �إ�رشاف وزارة إ
�أن القان��ون ا�ش�ترط �أن �أع�ضاء النقابة هم فقط الذي��ن ي�ستطيعون مزاولة العمل ال�صحفي .وقد و�ضعت فرتة
الجراءات نقابة ال�صحفيني
تدري��ب ألي �شخ���ص يرغب يف مزاولة املهنة .وتبعا ل�سربجنبورج حولت ه��ذه إ
�إىل دور الرقيب وجعلتها �أداة لتطهري ال�صحفيني ( :282 ،1978انظر �أي�ضا .)Dabous, 1993, 105
 17ا�ستخدمنا تعبريا جمل�س النقابة وجمل�س �إدارة النقابة بالتبادل يف هذا الكتاب.
 18عل��ى �سبيل املثال ،جنح االحت��اد اال�شرتاكي العربي يف و�ضع عدد من الي�ساريني واملارك�سيني يف منا�صب
حتريرية بارزة يف مطبوعات هامة.
أ
أ
أ
� 19أراد االحت��اد اال�شرتاك��ي العرب��ي خلق “جمل�س �عل��ى لل�صحافة” (وقد �ُن�ش� الحقا بوا�سط��ة ال�سادات) وذلك
لو�ض��ع مبادئ �إداري��ة وتنظيمية ومتويلية لل�صحاف��ة .ف�ضال عن �أنه ،كان على املجل���س أالعلى لل�صحافة
�إعط��اء توجيه��ات �سيا�سية .وقد �أراد االحت��اد اال�شرتاكي العربي �أن ي�ؤكد �سيطرته عل��ى �آخر ال�صحف ،التي
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ظلت خارجة عن نفوذه (انظر .)Springborg, 1978, 290
 20وعل��ى عك���س �سربينجبورج ،يعتقد بيانك��ي �أن القوانني “�صممت لطرد اجليل أالق��دم من معار�ضي االحتاد
اال�شرتاكي العربي” على الرغم من �أنه مل يذكر كيف مت ذلك بالتحديد ( .)109 ،1989وعلى �أية حال يتطلب
القان��ون �أن يك��ون ال�صحفيون �أع�ضاء يف النقابة ،ولزاما على �أع�ضاء النقابة �أن يكونوا خريجي جامعات.
كم��ا كف��ل ح�ضور النقيب يف كل ا�ستجواب��ات ال�صحفيني اجلنائية .وبالتعار�ض م��ع قانون العقوبات منع
القانون القب�ض على ال�صحفيني على كتاباتهم كما منع احتجازهم احرتازيا.
 21انظر الق�سم .3 2- 1-
أ
أ
أ
 22عل��ى �سبي��ل املثال “حني ادع��ى ال�سادات �ن ال�صحافة كادت �ن تكون “ال�سلط��ة الرابعة للدولة” ،قال �مني
�إن تعليقات��ه م��ن املحتمل �أن ي�ساء فهمها يف التبا�س احلروف العربية عند عدم ت�شكيل هذه احلروف ،وذلك
�سي�ؤدي بالعامة �أن تقرا كلمة “�سلطة” بفتح التاء والالم (.) Bianchi,1989, 107
أ
أ
� 23سب��ق القان��ون  156ت أ�مني ال�صناعات أالخرية احليوية ،وينظر عادة �إىل هذا القانون يف الدبيات ،على �نه
الجراءات الت أ�ميمية أالخرى (Rugh, 1987, 66: Ayalon,
حرك��ة متهيدية هدفت �إىل من��ع النقد على إ
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 24كان هناك فقط �صحف ثانوية جدا ،وهى غري هامة من الناحية ال�سيا�سية مثل جورنال دو ايجيبت ال�صادر
بالفرن�سية ،الذي �أعفى من القانون .وقد خ�ضعت دار التحرير التي �أن� أش�ها عبد النا�رص طوعيا للقانون.
 25انظر الق�سم .2 1- 3-

w.
al

ko

tto
b.c
o

 26كانت “جريدة م�رص” حلزب الو�سط ال�ساداتي “م�ؤيدة متاما للنظام” (.)Rugh, 1987, 44
 27كان��ت ن�سب��ة التوزي��ع وال زالت غام�ضة يف م�رص� .أ�ش��ار روغ بدون �أن يذكر امل�ص��در� ،أن ن�سبة توزيع (�أكرب
ث�لاث �صحف �شبه ر�سمية) أالخب��ار ،أالهرام ،واجلمهورية ،جمتمعة ت�صل �إىل  1.6مليون يف عام -1985
 .1986ويف هذا الوقت كانت أالحزاب ال�سيا�سية ت�صدر �صحف ًا �أ�سبوعية فقط .وكانت ن�سبة التوزيع يف كل
االحتماالت �أكرث انخفا�ضا.
 28وتوزع أال�صوات املتبقية بالت�ساوي بني ال�صحفيني والعمال وامل�ستخدمني.
 29انظ��ر الق�س��م  1 3- 5-ملعرف��ة ن�سب��ة توزيع ال�صح��ف أ
بالرقام� .أخذنا �أرق��ام �أجهزة التليفزي��ون و�أجهزة
أ
ا�ستقبال الراديو من أالمم املتحدة  ،1965ومن اليون�سكو  ،1998وتعتمد هذه الرقام جزئيا على ح�ساباتي
اخلا�صة.
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م�ساهمة ال�صحفيني امل�صريني
يف عملية الدمقرطة يف الت�سعينيات
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يناق���ش ه��ذا الف�ص��ل ال�س�� ؤ�ال الرئي�سي له��ذا الكتاب :م��ا هي م�ساهم��ة ال�صحفيني
امل�رصي�ين يف الدمقرط��ة يف الت�سعينيات؟ �صورت الف�ص��ول ال�سابقة من خالل حتليل
البيئ��ة ال�سيا�سية املحيطة بال�صحفيني امل�رصيني ،ع�لاوة على تاريخ املهنة ،أالعباء
الثقيل��ة املفرو�ضة على ق��درة ال�صحفيني على العمل كمنا�رصي��ن ملزيد من احلريات.
و�سيناق���ش الف�ص��ل اخلام���س �أعب��اء �أخرى ،خلقه��ا جزئي��ا ال�صحفي��ون �أنف�سهم (مثل
التناف��ر الداخل��ي)� ،أو فر�ض��ت جزئي ًا عليهم م��ن قبل املجموع��ات اال�سرتاتيجية (مثل
قوان�ين ال�صحاف��ة اجلديدة)� ،أو فر�ضته��ا عليهم جزئيا البيئ��ة املحيطة (مثل و�ضعهم
االقت�ص��ادي) .ويو�ض��ح هذا الف�صل �أي�ض�� ًا �أن ال�صحفيني كان��وا يف كثري مرتددين من
أالحي��ان �إزاء "الت�ضحي��ة ب أ�عناقه��م" وامل�ساهم��ة يف املزيد م��ن الدمقرطة ،ويف هذا
ال�صدد ميكن القول ب أ�ن م�ساهمتهم كانت منقو�صة.
ويناق���ش الق�س��م  1– 5البنية االقت�صادي��ة – االجتماعي��ة لل�صحفيني امل�رصيني.
فالفق��ر املنت��شر بني �أو�س��اط ال�صحفيني �ص��ادم ،وكذل��ك اعتماده��م اقت�صادي ًا على
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة ،ع�لاوة عل��ى تباينه��م االجتماع��ي .وتبني ه��ذه العوامل
جمتمع��ة �أن الو�ض��ع االجتماعي لل�صحفي�ين امل�رصيني مل ميثل ب�صف��ة عامة الو�ضع
املث��ايل الالزم لدفع��ة قوية نحو املزيد م��ن الدميقراطية .ومن املرج��ح �أن امل�شكالت
االقت�صادية-االجتماعي��ة تت�صل بانعدام االهتمام املتف�ش��ي بالتحول الدميقراطي –
وه��ي ق�ضي��ة نناق�شها يف الق�سم � .2-5أما الق�سم  3-5ف�سوف ينظر يف م�س أ�لة املوارد
اخلا�صة بال�صحفيني .ويختم الق�سم  4-5هذا الف�صل بدرا�سة حالة ألن�شطة ال�صحفيني
�أثناء ال�رصاع حول قانون ال�صحافة رقم .93
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 1--5الو�ضع االقت�صادي-االجتماعي
الذي يثقل كاهل ال�صحفيني امل�صريني
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�أظه��ر البح��ث يف تاريخ تط��ور ال�صحاف��ة امل�رصية قبل ع��ام � 1990أن �صحافيي
م��صر كجماعة ال ميكن اعتباره��م "جماعة معار�ضة" ،بل أ
بالحرى كان هناك بع�ض
ال�صحفي�ين املنتم�ين للمجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة ،وبع���ض �آخ��ر كان يعار���ض تل��ك
اجلماع��ات علن��اً� ،إ�ضاف��ة �إىل ع��دد كبري م��ن ال�صحفي�ين احلذرين ممن ات�سم��وا بعدم
املب��االة .كذلك ميك��ن مالحظة التباين��ات يف البنية االجتماعي��ة لل�صحفيني ،خا�صة
فيم��ا يتعلق بال�ثراء ال�شخ�صي ودرجة االعتم��اد على املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،بل
�أي�ض ًا يف جوانب �أخرى مثل املكانة ال�شخ�صية وال�شهرة.
وطبق ًا لنموذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة ،ميكن للو�ضع االقت�صادي-
االجتماعي للمجموعة �أن ي ؤ�ثر ت أ�ثرياً كبرياً على قدرتها على ال�رصاع .وقد الحظنا يف
الق�سم � 1-2-3-4أن ال�صحفيني خالل الفرتة ما بني  1952و 1990كانوا يعتمدون
�إىل نح��و كب�ير على املجموعات اال�سرتاتيجية ،و�أن االح�ترام االجتماعي الذي متتعوا
ب��ه كان �ضئيالً ،و�أي�ض ًا –ورمبا أالكرث �أهمي��ة� -أن التباينات االجتماعية فيما بينهم
بات��ت �أك�ثر ات�ساع��اً .و�س��وف يو�ضح ه��ذا الق�سم كي��ف ا�ستمرت تلك امل�ش��كالت خالل
الت�سعينيات.
وميك��ن العثور على معلومات تتعلق بالنواح��ي االقت�صادية واالجتماعية بالن�سبة
للت�سعيني��ات �أك�ثر ع��ن غريه��ا م��ن الف�ترات ال�سابق��ة ،ومعظ��م ه��ذه البيان��ات ه��ى
�إح�صائي��ات ت أ�ت��ي من م�س��وح ميدانية قام بها ط�لاب �أو �أ�ساتذة م��ن جامعة القاهرة
واجلامع��ة أالمريكية بالقاهرة .1و�سيوفر جزء من درا�ستي امليدانية بع�ض املعلومات
م��ح يل با�ستخ��دام التقاري��ر املالية اخلا�ص��ة بنقابة
�أي�ض��اً .إ
وبال�ضاف��ة �إىل ذل��ك�ُ ،س َ
ال�صحفي�ين أ
للع��وام � .1997-1995إىل جان��ب هذا هناك القليل مم��ا ُن�رش ي�شري �إىل
البني��ة االقت�صادية واالجتماعية لل�صحفي�ين يف الت�سعينيات .بيد �أن العديد من �أوراق
الن�سان يف
البح��ث غري املن�شورة م أ�خوذة من م ؤ�متر عقدته املنظمة امل�رصية حلقوق إ
خري��ف ع��ام  1998يف القاهرة ,عالوة على مقاب�لات �شخ�صية مع بع�ض ال�صحفيني
والباحثني �ساعدت يف �إجالء ال�صورة .وبعد مراجعة أالدبيات وامل�صادر ،قمت ببلورة
النقاط التالية:
الكث�ير م��ن ال�صحفيني يعانون من الفقر – خا�ص��ة ال�شباب منهم -و�أعدادهم
تتزاي��د؛ وحي��ث �إن نقابة ال�صحفي�ين ال تقبل الكثريين منه��م يف �صفوفها ،هناك عدد
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غ�ير معلوم م��ن ال�صحفيني من غري �أع�ضاء النقابة ال يحظ��ون بالكثري من ال�ضمانات
املادية.
تعتمد الغالبية العظمي من ال�صحفيني املن�ضمني �إىل النقابة على املجموعات
اال�سرتاتيجية ب�شكل �أو ب آ�خر.
يعتم��د ال�صحفي��ون غري املنظمني يف النقابة عل��ى املجموعات اال�سرتاتيجية
بدرجة �أقل ،ولكن يعانون من الفقر يف كثري من أالحيان.
امل�صداقي��ة ال�سيا�سي��ة لل�صحفيني �ضعيفة ب�صف��ة عامة ب�سبب غياب الثقة يف
�إنتاجها.
التباين االجتماعي بني ال�صحفيني كبري.
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 1--1 5-الفقر بني الكثري من ال�صحفيني – خا�صة ال�شباب
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�إن الفق��ر بني ال�شب��اب (بني الع�رشي��ن واخلام�سة والثالثني من العم��ر) هو القاعدة
ولي���س اال�ستثن��اء يف م�رص ،كم��ا �أن هذه الظاه��رة ت ؤ�ثر �أي�ض ًا عل��ى اجلامعيني ،حيث
تع��اين �أع��داد كبرية م��ن اخلريجيني م��ن البطال��ة� ،أو يعملون يف وظائف ت��در رواتب
منخف�ضة .وال تختلف الظروف بالن�سبة لل�صحفيني .وطبق ًا للمعلومات املتاحة ،يعاين
معظ��م �شب��اب ال�صحفيني فيما يتعلق بالدخل من و�ضع دخل �صعب – على �أقل تقدير.
ويو�ض��ح اجل��دول  ،1-1-5الذي يعتمد عل��ى الدرا�سة امليدانية الت��ي �أجريتها ،وجود
عالق��ة �إيجابية متبادلة قوية بني زيادة العمر والدخل ،حيث �أ�شار  47من ال�صحفيني
(�أي ثلث��ي العينة) الذين �شمله��م البحث والذين ترتاوح �أعمارهم بني  20و 35عام ًا �أن
دخله��م ال�شهري يرتاوح بني �صفر و 500جني��ه م�رصي (و�أ�شار �أحد ال�صحفيني يعمل
يف جريدة حزبية �أنه يعمل بدون �أجر)2
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اجل���دول  1-1-5توزيع عينة البحث امليداين الذي �أجريته على �ص���حفيني م�رصيني
ح�سب العمر و�رشيحة الدخل

m

-20
35

-36
50

-51
65

>
65

ال جواب
على العمر

�صفر –  500جم

47

15

-

-

2

64

 1.000 – 500جم

12

34

3

-

1

50

 2.000 – 1.000جم

3

17

12

1

1

34

 2.000جم

-

7

2

-

-

9

ال جواب بالن�سبة للدخل *

8

7

2

1

15

33

الجمايل
العدد إ

70

80

19

2

19

190

العمر

الدخل ال�شهري

الجمايل
إ
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الجابات التي �صعبت قراءتها.
* مت�ضمن ًا إ

امل�صدر :درا�سة ميدانية قام بها الباحث
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و�أ�شار � 12آخرون (واحد من بني �ستة �أ�شخا�ص يف هذه الفئة من �شباب ال�صحفيني)
�أن دخله��م يرتاوح ب�ين  500و 1000جنيه م�رصي .و�أخ��ذاً يف االعتبار �أن �أية وحدة
�سكني��ة (�شقة) للطبقة املتو�سطة تبلغ م�ساحتها  100مرت مربع (وهي مطلب �رضوري
للزواج عادة بني الطبقات الو�سطى) يف نهاية الت�سعينيات كانت ترتاوح بني 50.000
ال�سكان يف القاهرة و 120.000جم (وهو احلد أالعلى
جم (وهو احلد أالدنى يف �سوق إ
لل�س��وق يف �أف�ض��ل �أحي��اء القاهرة) ،و�أن البنوك ن��ادراً ما تقدم قرو�ض�� ًا ل�رشاء ال�شقق
ال�سكني��ة  ،3ف�� إ�ن املع�ضلة التي تواج��ه معظم �شباب ال�صحفيني (حت��ى يف فئة الدخل
التي ترتاوح بني  1.000 500-جنيه) هى مع�ضلة �شديدة الو�ضوح  .4وي�شري ال�صحفي
جم��دي حلم��ي �إىل �أن متو�سط الراتب ال�شهري يف جريدة الوفد يبلغ  300جم و�أن "هذا
املبلغ ال يكفي لتلبية متطلبات احلياة والعمل بالن�سبة لل�صحفي" (.5 )7 ،1998
ويف املجموع��ة العمري��ة التالي��ة ( 50-36عاماً) ،وجدت الدرا�س��ة امليدانية ن�سبة
كبرية من الدخول املنخف�ضة .فبينما انخف�ضت جمموعة الدخل التي ترتاوح بني �صفر
و 500جم �إىل � 15صحفي ًا ( 18.8%من هذه الفئة) ،مازال � 34صحفي ًا (حوال الن�صف)
يح�صلون على �أقل من  1000جم و�أقل من �صحفي واحد من بني كل خم�سة �صحفيني
(� 14صحفياً) يح�صلون على �أكرث من  1000جم يف هذه الفئة العمرية.
و�أ�ش��ار ثلث العينة (� 64صحفياً) من �إجمايل � 190صحفي ًا �أن دخلهم بلغ  500جم
�أو �أقل ،بينما �أو�ضح  26باملائة (� 50صحفياً) �أنهم ال يح�صلون على �أكرث من 1.000

ww

176
www.alkottob.com

tto
b.c
o

m

ج��م .وبعبارة �أخ��رى ،مل يح�صل حوايل ثلثي العينة على �أكرث م��ن  1.000جم �شهرياً.
و�إذا �أخذن��ا يف االعتب��ار الدرا�سات أالخرى التي �أظهرت نتائ��ج مماثلة ،ف إ�ن االنطباع
الع��ام ه��و �أن الظروف املادي��ة لكثري من ال�صحفي�ين تت�سم بالفقر ،و�أنه��م ظلوا كذلك
طوال العقد ،وذلك ينطبق على ال�شباب ب�صفة خا�صة . 6
وق��د �أُجريت الدرا�سة امليداني��ة امل�شار لها يف اجلدول  1-1-5مع �صحفيني كانوا
يف النقاب��ة ي��وم �إج��راء االنتخابات ،وم��ن ثم كان��ت الغالبية العظمى م��ن العينة من
ال�صحفي�ين النقابي�ين يف �أغل��ب الظن .بي��د �أن �أع�ض��اء النقابة لي�س��وا وحدهم الكتاب
ال�صحفي�ين العاملني يف ال�صحف امل�رصية .وعلى الرغم من �إنكار م�سئويل النقابة يف
بع�ض أالحيان ،هناك م ؤ��رشات على النقي�ض من ذلك � ،7أحدها هو العدد املنخف�ض من
الجم��ايل .وطبق ًا ملا ذكره عبد الرحمن
�شب��اب ال�صحفيني يف النقابة مقارنة بالعدد إ
و�آخ��رون ،بل��غ عدد �أع�ضاء النقابة  3.107ع�ضواً يف يوني��و � .)91 ،1992( 1991أما
يف مار�س  ،1999فقد ارتفع هذا الرقم �إىل  4.184ع�ضواً  .8وبينما كان �أربعة �أخما�س
ه��ذا العدد م��ن أالع�ضاء كاملي الع�ضوي��ة يف النقابة ،كان الباقون �إم��ا متقاعدين �أو
�أع�ضاء منت�سبني �أو �صحفيني حتت التدريب (انظر اجلدول .9)2-1-5
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جدول  2-1-5عدد ال�صحفيني املنظمني يف النقابة ح�سب الفئة التنظيمية
العدد

3.436

357

344

الن�سبة
املئوية

82

8.5

8.2

57

4.184

1.3

100.0
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العاملون

حتت التمرين

املتقاعدون

املنت�سبون

الجمايل
العدد إ

امل�صدر :نقابة ال�صحفيني امل�رصية 23 ،مار�س .1999

ww

وعلى الرغم من هذه الزيادة التي بلغت �أكرث من الثلث يف غ�ضون ع�رش �سنوات ،كان
هناك نق�ص وا�ضح يف متثيل الفئة العمرية اخلا�صة ب�شباب ال�صحفيني يف النقابة يف
نهاي��ة الت�سعيني��ات ،حيث �ضمت الفئة العمرية التي ت�تراوح بني  20و 35عام ًا 18%
فق��ط م��ن جملة أالع�ضاء ،بينم��ا �شكلت املجموعة العمرية التي ت�تراوح بني  20و30
عام�� ًا  5.5%فقط .ويف الوقت نف�سه ،مثلت الفئة الت��ي يرتاوح �أع�ضا ؤ�ها بني  36و50
عام ًا من العمر  48.6%من جمموع أالع�ضاء (انظر اجلدول رقم )3-1-5
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والجمايل ألع�ضاء النقابة طبق ًا للفئة العمرية التي
جدول  3-1-5التوزيع الن�س���بي إ
ينتمون �إليها

m

عدد ال�صحفيني الذين يزيد
�سنهم عن ال�ستني

630

1957

126

1938

62

1958

156

1959

116

1960

134

1961

139

1962

132

1963

121

1964

112

1965

70

1966

93

1967

86

1968

75
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تاريخ امليالد /العمر

العدد

تاريخ امليالد  /العمر

العدد

1940

83

1941

70

1942

57

1943

46

1944

58

1945

49

1946

70

1947

68

1948

84

1949

80

1969

1950

89

1970

1951

118

1971

1952

133

1972

1953

148

1973

5

1954

175

1974

3

1955

122

1975

1

1956

139

-

-

49
44
20
16
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1939

85

3864
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امل�صدر :بيانات جمعت يف  23مار�س  1999من نقابة ال�صحفيني امل�رصية .ومل تذكر تلك البيانات ما �إذا مت
�إح�صاء أالع�ضاء "حتت التمرين" وال�صحفيني املنت�سبني �أم ال.
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وحتى عند ا�ستثناء أالع�ضاء الذين يزيد �سنهم عن  60عام ًا (حيث �إن  60عام ًا هي
�سن التقاعد القانوين بالن�سبة لل�صحفيني) ،ف إ�ن ال�صحفيني ال�شبان كانوا ميثلون ن�سبة
�ضئيلة فقط من �إجمايل ع�ضوية النقابة يف �أواخر الت�سعينيات (اجلدول .)4-1-5
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جدول  4-1-5عدد ال�ص���حفيني �أع�ض���اء النقابة املنظمني حتت �سن  61ح�سب الفئة
العمرية
العمر (عام
امليالد)

30-20
(-1968
)75

40-31
(-1958
)67

العدد

213

1159

الن�سبة املئوية

6.6

35.8

50-41
(-1948
)57

60-51
(-1938
)47

الجمايل
إ

1214

648

3234

37.5

20.0

100.0

والجمايل ه��و ناجت العدد
امل�ص��در :بيان��ات جمع��ت يف  23مار���س  1999من نقاب��ة ال�صحفيني امل�رصي��ة .إ

الجمايل لل�صحفيني كما ورد يف اجلدول  3-1-5مطروحا منه ال�صحفيني الذين يزيد �سنهم عن  60عاماً.
إ
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يحول هذا التوزيع الدميغرايف لع�ضوية النقابة الهرم العمري
وطبق ًا للتمثيل البياينِّ ،
يف م��صر �إىل هي��كل على �شكل ب�صلة .وميكن تف�سري ه��ذا ال�شكل الغريب ب�سهولة ب�سبب
ت��ردد النقابة يف قبول �أعداد كبرية من ال�صحفيني ال�شبان يف املنظمة – وهي �شكوى
عام��ة �شاع��ت بني �شب��اب ال�صحفيني (�أ�شار �إليها ف�� ؤ�اد ،1998 ،ا عل��ى �سبيل املثال).
رت�ض �أن معظ��م الع�ضوية اجلدي��دة يف النقابة كانت ع��ادة من جمموعة
وم��ن ث��مُ ،يف َ
ال�صحفي�ين متو�سط��ي العمر (ب�ين  34و 47عاماً)� .أي �أن هناك ف�ترة انتظار بالن�سبة
للعدي��د من ال�صحفيني ال�شبان ترتاوح بني  10و 15عام ًا قبل �أن ي�ستطيعوا االن�ضمام
�إىل املنظمة .10
ت�ش�ير البني��ة الدميغرافي��ة �إذن �إىل وجود ع��دد كبري من ال�صحفي�ين ال�شبان خارج
النقاب��ة ،11ومن املتوقع �أن يكونوا �أ�سو�أ حا ًال من الناحية املادية –يف املتو�سط -من
ه�� ؤ�الء املنظمني داخ��ل النقابة ،حيث يعي�ش ال�صحفيون غري املنظمني يف حرمان من
املزاي��ا املادية واحلماية القانونية (بالن�سبة أ
للمان الوظيفي على �سبيل املثال) التي
توفره��ا لهم النقابة ،خا�صة يف مرحلة ما قب��ل الزواج وبداية احلياة الزوجية ،عندما

ww

ت�صل احتياجاتهم اال�ستهالكية �ىل الذروة –وهي م�س أ�لة �سنناق�شها يف الق�سم12 .3-1-5

إ

الجمايل لل�صحفيني يف م�رص (ال�صحفيون
لي�س هناك رقم م ؤ�كد فيما يتعلق بالعدد إ
غ�ير املنظمني) ،وكذل��ك بالن�سبة املئوية الدقيق��ة لل�صحفيني الفقراء م��ن بينهم .وقد
افرت���ض �أح��د ال�صحفي�ين من ب�ين م��ن �أجريت معه��م مقاب�لات �شخ�صي��ة �أن ن�صف
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ال�صحفي�ين فقراء .13وقيا�س ًا باملعايري امل�رصي��ة ،لي�س مالئما �إطالق �صفة فقري على
�شخ���ص يح�ص��ل على �أجر �شهري ي�ص��ل �إىل  1.000جم ،حي��ث �إن الكثريين يح�صلون
عل��ى �أقل من ذل��ك بكثري .ولك��ن �إذا �أراد �أحد ال�صحفيني �أن يت��زوج �أو �أن يوفر أل�رسته
حياة كرمية يف م�ستوى الطبقة املتو�سطة� ،سيجد نف�سه يف �ضائقة مالية �إذا كان دخله
ح��وايل  1.000ج��م .وهناك تخمني متحفظ مبني على �أ�سا���س املعلومات التي �أ�رشنا
له��ا ب�� أ�ن ربع �إىل ثل��ث امل�رصيني على أالقل ،مب��ا يف ذلك ال�صحفي��ون غري املنظمني
الذي��ن يح�صل��ون عل��ى راتب يقل ع��ن  500جم �شهري�� ًا ويعي�شون يف �أحي��اء فقرية �أو
"متو�سط��ة" ،و�أن ربع�� ًا �آخر على أالقل يح�صل على �أقل من  1.000جم وال يحيا يف
رفاهي��ة �أي�ض��اً .وكما كان احلال يف املا�ضي ،تفتح هذه الدخ��ول املتدنية الباب �أمام
التبعية املالية للمجموعات اال�سرتاتيجية -يف أالغلب.
 2-1-5التبعية للمجموعات اال�سرتاتيجية
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يعتم��د الكث�ير م��ن ال�صحفيني امل�رصي�ين مادي ًا عل��ى املجموع��ات اال�سرتاتيجية
– خا�ص��ة �أولئ��ك ال�صحفي�ين الذين ينتم��ون �إىل النقاب��ة ،فهي تتيح جم��ا ًال وا�سع ًا
م��ن املزاي��ا التي متنحه��ا املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة (�أو متنعه��ا) .ويف ال�سبعينيات
والثمانيني��ات ،كانت املمي��زات ت�شمل معا�شات التقاعد ،و�أ�سع��ار خمف�ضة للمكاملات
بال�ضافة �إىل احل�صول
الهاتفي��ة واملوا�صالت العامة ،ودعم للرحالت �أثناء العطالت ،إ
را���ض ومواد للبن��اء لت�شييد املن��ازل .ويف الت�سعينيات ،امتدت ه��ذه املزايا �إىل
عل��ى �أ ٍ
جماالت �أخرى وو�صلت �إىل م�ستويات �أعلى بكثري.
ومن �أقدم املزايا و�أكرثها تقليدية املعا�ش الذي يح�صل عليه �أع�ضاء النقابة الذين
تتعدى �أعمارهم ال�ستني عاماً .وتدفع النقابة هذا املعا�ش� ،إىل جانب املعا�شات أالخرى
الت��ي يتلقاه��ا أالع�ضاء (من ال�صح��ف التي يعملون بها على �سبي��ل املثال) .ففي عام
الجمال
 ،1996دفعت النقابة معا�شات بلغت قيمتها  1.592.424جنيه ًا م�رصي ًا يف إ
(انظ��ر اجل��دول  .14)5-1-5وت أ�تي معظ��م هذه املبالغ من احلكوم��ة� ،أما اال�شرتاكات
ال�سنوي��ة ألع�ضاء النقابة وغريها م��ن م�ساهمات ال�صحفيني ،مثل م�صاريف الت�سجيل
والدمغ��ات ودخ��ل النقابة من (حق��وق) بيع ال�صح��ف �أو حتوي�لات دور ال�صحافة،15
العالم 970.000
فتم��ول  32.7%فق��ط من م�رصوفات املعا�شات .وقد دفع��ت وزارة إ
ج��م �أو  60.9%من تكاليف املعا�شات (ملزيد من املعلوم��ات ب� أش�ن ح�ساب املعا�شات
اخلا�ص بالنقابة يف  ،1996انظر اجلدول .)5-1-5
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اجلدول  5-1-5ح�ساب املعا�شات اخلا�ص بالنقابة يف عام 1996
امل�رصوفات

الدخل

m

العالم
دعم من وزارة إ

970.000

الدعم يف حالة الوفاة الخ.

24.640

حتويالت ال�صحف

75.000

املدفوعات ملكاتب الربيد
إلر�سال املعا�شات

10.054

الفوائد الخ.

1.104

مدفوعات الفوائد

20.155

املك�سب ال�صايف من امتيازات
باعة ال�صحف

62.779

ن�صف م�ساهمات الع�ضوية
الجمالية (�أ)
إ

91.451

الجمايل
إ

1.491.844

tto
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o

تكاليف الت�سجيل والدمغات
الخ

291.509

املعا�شات

1,509.831

م�رصوفات �أخرى

27.744

الجمايل
إ

1.592.424

العجز 100.580 :جم
أ
آ
(�أ) يحول الن�صف الخر �إىل ح�سابات �خرى.
امل�صدر :نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ب 9 ،و.10
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وعل��ى الرغ��م من تل��ك امل�ساهمة ،هن��اك �أكرث م��ن  100.000جم متث��ل عجزاً يف
ح�س��اب املعا�شات (نقاب��ة ال�صحفيني ،بدون تاري��خ ،ب .)9 ،ويف عام  ،1997جتنبت
النقاب��ة العج��ز عن طري��ق "جم��ع"  1.857.520جم ،مثل��ت  24.6%م��ن م�ساهمات
العالم بدفع مبلغ
أالع�ضاء والر�سوم وباعة اجلرائد وحتويالت ال�صحف .وقامت وزارة إ
 720.000جم  ،و�ساهم جمل�س الوزراء بـ  250.000جم ،واملجل�س أالعلى لل�صحافة
 500.000جم (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ج 9 ،و .)10ويف فرباير � ،1998أ�شار
جمدي مهنا� ،أمني �صندوق النقابة ،يف مقدمة التقرير اخلا�ص مبوازنة عام � 1997إىل
�أن م�ساهم��ات احلكومة "الثابتة" ل�صندوق املعا�ش��ات خالل ال�سنوات الع�رش املا�ضية
تكف لتغطية العجز؛ ومن ثم كان
بلغ��ت  720.000جم �سنوياً .بيد �أن ه��ذه املبالغ مل ِ
ال ب��د من طلب اعتمادات مالية "ا�ستثنائية" م��ن احلكومة لعام  .1997كما �أعرب عن
�شكره لرئي�س الوزراء ملنح تلك االعتمادات وتوقع �أن يكون هناك طلب مماثل يف عام
( 1998نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ج .)3
وحي��ث �إن النقاب��ة ت�سيطر على العديد م��ن امليزانيات واحل�ساب��ات املختلفة ،ف إ�ن
�إجمايل دخلها ونفقاتها لي�س وا�ضح ًا يف حقيقة أالمر  .16ولكن دائم ًا ما يعاين كل من
الدارية وال�صيانة) وح�ساب
احل�ساب العام (الذي يغطي النفقات اجلارية مثل التكاليف إ
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املعا�ش��ات من عجز طوال العام (انظر اجل��دول  )6-1-5وهما ي�سهمان با�ستمرار يف
العالم ت�شارك بانتظام بحوايل 5%
زي��ادة مديونية النقابة ،على الرغم م��ن �أن وزارة إ
من احل�ساب العام ،كما �أن بع�ض الوزارات ت�ساعد النقابة �أحيان ًا .17
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جدول  6-1-5العجز يف ح�س���اب املعا�شات واحل�س���اب العام لنقابة ال�صحفيني يف
الفرتة ما بني  1991و1997
ح�ساب املعا�شات

1991

-

44.129

1992

-

12.564

1993

-

34.942

1994

-

5.715

1995

175.000

-

1996

-

100.570

1997

224.754

-

ال�سنة

الفائ�ض

العجز

1991

-

14.127

1992

-

91.000

1993

-

105.000

1994

-

192.000

1995

-

275.000

1996

-

150.000

1997

-

275.000

ko

ال�سنة

الفائ�ض

العجز

احل�ساب العام
(احل�ساب اجلاري)

امل�ص��در :نقاب��ة ال�صحفيني ،ب��دون تاريخ ،ج.4 ،الح��ظ �أن العجز يحدث بع��د م�ساهمة ال��وزارات املختلفة يف
املوازنة .جميع أالرقام املالية باجلنيه امل�رصي.
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�إن ال�سبب الوا�ضح وراء هذا ال�ضعف املايل هو �أن دخل النقابة دون م�ستوى النفقات
ب�صف��ة عام��ة ،فامل�ساهم��ة املنخف�ضة للع�ضوي��ة 18يف عام  1996مل ت�� أ� ِت ب أ�كرث من
الداري��ة واخلدمية (الت��ي يدفع أالع�ضاء
 182.902ج��م ،كم��ا �أن العائ��د من الر�سوم إ
معظمه��ا) ،بل��غ ح��وايل  219.509ج��م ،وو�ص��ل الدخل م��ن ح�صيلة بائع��ي اجلرائد
وحتويالت ال�صحف �إىل  166.461جم .لذا لي�س من امل�ستغرب �أن يتحدث جمدي مهنا
عن "�أزمة يف امليزانية" مل ت�ستطع النقابة حلها على الرغم من "جميع اجلهود" (نقابة
ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ج.)4 ،
وعلى الرغم من دخلها املنخف�ض والعجز الدائم يف ميزانيتها ،تلقت النقابة متوي ًال
عام�� ًا من �أج��ل م�رشوعات معينة .وزاد ه��ذا التمويل يف الت�سعيني��ات وكان يوجه يف
معظ��م أالحيان عن طري��ق املجل�س أالعلى لل�صحافة �إىل البنوك احلكومية عادة ،حيث
يظ��ل التمويل يف �شكل ودائع مربوطة بامل�رشوعات اخلدمية ال�ضخمة التابعة للنقابة.
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ال�سكندرية
وم��ن بني امل�رشوع��ات اجلديدة يف الت�سعينيات �إن�شاء ن��ادٍ لل�صحفيني يف إ
و�صن��دوق للتكافل االجتماعي ونادٍ �آخ��ر يف القاهرة وم�رشوعات للعون الطبي وقرية
�سياحي��ة لق�ض��اء العط�لات و�إن�ش��اء مبنى جدي��د للنقاب��ة .ويعطي اجل��دول 5-1-7
تفا�صيل ودائع البنوك لعام  1996ل�صالح تلك امل�رشوعات.
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جدول  5-1-7بع�ض ودائع البنوك ل�ص���الح م�رشوعات نقابة ال�ص���حفيني يف نهاية
عام 1996
امل�رشوع

ال�سكندرية
نادي ال�صحفيني يف إ
�صندوق التكافل االجتماعي

نادي ال�صحفيني يف القاهرة
م�رشوع العون الطبي

املبنى اجلديد للنقابة

�إجمايل م�رصوفات امل�رشوعات الوارد ذكرها

ودائع البنوك ل�صالح امل�رشوع
(باجلنيه امل�رصي)
190.132
2.338.866
2.842.209
1.931.328
12.684.476
19.987.011

ko

امل�صدر :نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ب.12 ،
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وق��د ارتف��ع �إجم��ايل الودائ��ع يف البن��وك العام��ة ل�صال��ح م�رشوع��ات النقابة من
 19.251.718يف ع��ام � 1995إىل  21.097.736ج��م يف ع��ام  ،1996و�إىل
 23.015.471ج��م يف ع��ام ( 1997نقاب��ة ال�صحفيني ،بدون تاري��خ ،ج .)8 ،ويجب
�أن ن�ض��ع يف االعتب��ار �أن تلك املبال��غ متثل وحدات ثابتة يف نهاي��ة عام معني ،ومن
ث��م فه��ي ال ت�شري �إىل �أي �شيء يخت���ص بالتدفقات النقدية مليزاني��ة النقابة على مدار
العام .فعلى �سبيل املثال ،يف عام  ،1997تلقت النقابة  4.726.064جم على ح�ساب
يف البن��ك أالهلي ل�صال��ح املعونة الطبية ،و�أنفقت �أكرث من ه��ذا املبلغ على الربنامج،
حي��ث �أُنف��ق  11.563.209جم عل��ى "�أن�شطة خمتلفة" من ح�س��اب البنك أالهلي ،ومت
تلقي مبلغ مماثل يف هذا احل�ساب �أي�ض ًا (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ج  18و.)24
ومل ي��رد ذكر م�صادر ه��ذه املبالغ ال�ضخمة ن�سبي ًا يف امليزانية ،بيد �أن �أحد امل�سئولني
الكبار يف النقابة (ا�شرتط عدم ذكر ا�سمه) �أ�شار �إىل �أن احلكومة هي م�صدر هذا التمويل
(مقابلة مع �شخ�ص رف�ض ذكر هويته 15 ،نوفمرب .)1999
و�إىل جان��ب ه��ذه التحوي�لات املالي��ة من الدول��ة ،ي�ستفي��د ال�صحفي��ون مالي ًا من
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االتفاقي��ات اخلا�صة بني النقاب��ة والوزارات املختلفة .فال�صحفي��ون ُي�سمح لهم بدفع
ر�س��وم خمف�ضة عن��د ا�ستخدام و�سائل املوا�صالت العامة  ،19كم��ا ميكنهم �رشاء ال�سلع
اال�ستهالكي��ة ب أ��سعار �أقل من ال�سوق يف منا�سب��ات عدة ،وميكنهم كذلك احل�صول على
خط��وط هاتفي��ة خا�ص��ة وا�ستخدامها بتكالي��ف �أق��ل .20وحت�صل النقاب��ة كذلك على
را���ض لبناء م�ساكن منخف�ضة الثمن لل�صحفي�ين وتتفاو�ض على تكاليف مواد البناء
�أ ٍ
(معلوم��ات �أدىل به��ا م�صدر رف�ض ذكر هويته ،مقابل��ة �شخ�صية 25 ،نوفمرب .)1999
وت�ستخدم أالرا�ضي احلكومية الرخي�صة �أي�ض ًا يف �إن�شاء النوادي والقرى ال�سياحية .على
�سبيل املثال ،عند حلول عام  ،1999كان لدى ال�صحفيني فر�صة ل�رشاء وحدات فاخرة
يف مبن��ى م�ش�ترك على �شاطئ البح��ر املتو�سط يف مقاب��ل ثلث �سعر ال�س��وق .21كذلك،
يتلقى ال�صحفيون الذين ي�شاركون يف دورات التدريب على احلا�سب آ
اليل التي تدعمها
النقاب��ة  1.200جم يف نهاية الدورة "ل��شراء جهاز كمبيوتر خا�ص بهم" (مقابلة مع
الدالء با�سم��ه 25 ،نوفم�بر  .)1999و�إذا �أخذن��ا يف االعتب��ار الراتب
�شخ���ص رف���ض إ
املنخف�ض الذي يتلقاه العديد من ال�صحفيني ،يت�ضح �أنه بالن�سبة له ؤ�الء الذين يرغبون
يف احل�ص��ول عل��ى م�ست��وى معي�شي متو�سط الئ��ق ،ال غنى عن املمي��زات العديدة التي
متنحه��ا النقاب��ة (انظر الفقرة  2-5عن م�صالح ال�صحفي�ين)� .أما بالن�سبة لل�صحفيني
أالك�ثر فق��را فه��م ال ي�ستطيعون حتم��ل نفقات الع�لاج الطبي .و�إذا توقف��ت م�ساهمات
املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،يتعني على ال�صحفيني النقابيني �أن يعي�شوا مبعا�شات �أقل
بكث�ير و�أن يدفع��وا مبالغ �أكرب ال�شرتاكات الع�ضوي��ة و�أن ُيحرموا من الت أ�مني ال�صحي
واالجتماع��ي واملنتجعات ال�صيفي��ة زهيدة الثمن .و�ست�صبح امل�ساك��ن مكلفة للغاية،
كم��ا �سيتعني على ال�صحفيني �أن يدفع��وا تكاليف �أكرب للموا�صالت العامة واملكاملات
الهاتفي��ة وع�ضوي��ة أالندية .وبالنظ��ر �إىل جميع هذه التدفقات املالي��ة بدءاً من القمة
ونزو ًال �إىل القاعدة ،يطرح جمدي مهنا �أمني ال�صندوق الت�سا ؤ�ل التايل:
"كي���ف ميك���ن �أن نتحدث عن اال�س���تقالل النقاب���ي بدون حتقيق ا�س���تقالل مايل
واقت�صادي؟" (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ج.)5 ،
وبينما يكون اعتماد ال�صحفيني املنظمني على املجموعات اال�سرتاتيجية عن طريق
النقابة غري مبا�رش (رغم �أنها وا�ضحة للغاية) ،يعتمد ال�صحفيون �أي�ض ًا على املجموعات
اال�سرتاتيجية من خالل عملهم يف ما يطلق عليه امل ؤ��س�سات ال�صحفية "القومية"(�شبه
الر�سمية) .22ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن ُي�شار �إىل العديد من ال�صحفيني "باملوظفني"
(انظ��ر الفق��رة  ،) 1-2-3-4فعل��ي العك���س بالن�سب��ة للمهن أالخرى مث��ل املحامني
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أ
والطب��اء واملهند�سني �أو ال�صيادلة ،تعمل الغالبية العظمى من ال�صحفيني (املنظمني)
ب�ش��كل �أو ب آ�خر كموظف��ي دولة ب�شكل مبا�رش ،من خالل ال�صحاف��ة �شبه الر�سمية .ويف
عام  ،1999كان �( 930أو  )27.1%من �أع�ضاء النقابة العاملني البالغ عددهم 3426
(�أو  )27.1%ينتمون �إىل �صحيفة أالهرام �شبه الر�سمية وحدها.
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جدول  8-1-5عدد أالع�ض���اء العاملني يف النقابة موزع ًا على امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
املختلفة
ا�سم امل�ؤ�س�سة ال�صحفية
أالهرام
دار الهالل
دار التحرير
دار �أخبار اليوم

148
18
132
408
87
2974
114
34
58
63
30
33
40
372
80
3426

ال�شعب
أالهايل
مايو (�أ)

ww

�صحفيو ال�صحف احلزبية أالخرى
الجمايل لل�صحف احلزبية
العدد إ
العالم
ال�صحف أالخرى ومنت�سبو و�سائل إ
الجمايل لل�صحفيني العاملني
العدد إ

4.3
0.5
3.9
11.9
2.5
86.8
3.3
1.0
1.7
1.8
0.9
1.0
1.2
10.9
2.3
100.0
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دار روزاليو�سف
دار ال�شعب
دار املعارف
وكالة �أنباء ال�رشق أالو�سط
الذاعة والتليفزيون
جملة إ
الجمايل للم�ؤ�س�سات ال�صحفية �شبه الر�سمية
العدد إ
الوفد
العربي
أالحرار

عدد ال�صحفيني الن�سبة املئوية مقارنة بالعدد
الجمايل
إ
27.1
930
5.6
191
15.1
519
15.8
541

(�أ) على خالف ال�صحف احلزبية أالخرى ،فجريدة مايو هي املتحدث با�سم احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم.
امل�صدر :بيانات مت احل�صول عليها يف  23مار�س  1999من نقابة ال�صحفيني امل�رصيني.
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ويت�ضح من اجلدول � 8-1-5أن أالعداد والن�سب املئوية ت�شري �إىل �أن أالغلبية ال�ساحقة
م��ن ال�صحفيني امل�رصيني العامل�ين ينتمون �إىل امل ؤ��س�سات ال�صحفي��ة �شبه الر�سمية؛
وحي��ث �إن قيادات ال�صحف �شبه الر�سمية ينتم��ون �إىل املجموعات اال�سرتاتيجية ،و�أن
تل��ك ال�صحف مملوكة مل ؤ��س�سات الدولة ،ف إ�ن موظفيه��ا هم فعلي ًا موظفون حكوميون.
كالهرام أ
وتوفر �أكرب تلك امل ؤ��س�سات ال�صحفية أ
والخبار ملوظفيها مزايا �إ�ضافية مثل
أالندي��ة الرتفيهية يف القاهرة والقرى ال�سياحية واملنتجع��ات ،عالوة على املعا�شات
وغريه��ا من املزاي��ا واحلقوق .ويتلقى املحررون الرئي�سيون ب��د ًال لل�سفر (قد ي�صل �إىل
 600دوالراً يومي��اً) عن��د ال�سف��ر للخ��ارج يف مهام تتعل��ق بعملهم (لق��اء �شخ�صي مع
رجب).
وم��ن ثم ،هناك دالئ��ل كافية ال�ستنت��اج �أن معظم ال�صحفي�ين املنظمني يف م�رص
يعتم��دون مادي�� ًا على م��وارد مالي��ة ت�ضخه��ا املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة من خالل
النقاب��ة وامل ؤ��س�س��ات أالخ��رى (امل ؤ��س�س��ات ال�صحفي��ة �شب��ه الر�سمي��ة) الت��ي ت�سيطر
عليه��ا املجموعات اال�سرتاتيجية �سيطرة مبا�رشة .ولكونه��م �أع�ضاء يف النقابة �أي�ضاً،
ي�ستخ��دم ال�صحفيون الذين يعملون يف �صحف املعار�ضة املوارد املالية التي تقدمها
املجموعات اال�سرتاتيجية ويعتمدون عليها.
 3-1-5تبعية ال�صحفيني غري املنظمني

w.
al

يع��د جمع املعلومات ع��ن ال�صحفيني امل�رصيني غري املنظم�ين �أمر �شبه م�ستحيل،
حي��ث ال توج��د م ؤ��س�سة ر�سمية متثل ه ؤ�الء ال�صحفيني فح�سب ،بل ينكر موظفو النقابة
الر�سميون وجودهم .بيد �أن اثنني من ال�صحفيني ق ّدرا �أن عدد ال�صحفيني غري املنظمني
يف الت�سعيني��ات تراوح ب�ين ( 1.500ف�� ؤ�اد  )1 ،1998و( 2.000فاروق )14 ،1998
الح�صاءات مبالغ فيها �إذا �أخذ املرء يف االعتبار �أن ال�صحافة
�صحف��ي .وال تبدو هذه إ
اخلا�صة انت�رشت انت�شاراً كبرياً يف م�رص يف آ
الونة أالخرية (انظر الق�سمني  2-5و-5
 3ع��ن ال�صحافة اخلا�صة) ،ع�لاوة على البيانات التي توفرها نقابة ال�صحفيني .وكما
�أ�رشن��ا �سابق��اً ،يت�ضمن اجلدول � 3-1-5إ�شارة �إىل ازدياد ع�ضوية النقابة ب�شكل كبري
بدءاً من �سن  34عام ًا (مواليد [)1964الحظ �أن الباحث جمع معلوماته يف نهاية الت�سيعنيات(:املحرر)].
�أم��ا أالع��وام احلادية ع�رشة التي ت أ�تي قبل هذا الع��ام (املرحلة ال�سنية من � 23إىل 33
عام��اً) ،فيقدر عدد أالع�ضاء املنتمني �إليها بح��وايل � 462شخ�ص ًا �أو  12%من �إجمايل
الع�ضوية البالغ عددها  3.864ع�ضواً (�أُ�رشنا �إليهم يف اجلدول  .)3-1-5ومن ناحية
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�أخ��رى ،يقدر ع��دد أالع�ض��اء يف املرحل��ة ال�سنية التالي��ة� ،أي  44-34عام�� ًا بحوايل
الجم��ايل .ومن ث��م ،يفوق عدد أالع�ض��اء يف املجموعة
� 1.472شخ�ص�� ًا �أو  38%م��ن إ
ال�سني��ة املرتاوح��ة بني  34و 44عام ًا املرحل��ة ال�سنية أالقل بحوايل �أل��ف ع�ضو .و�إذا
�أخذن��ا يف االعتبار التوزيع ال�س��كاين يف م�رص – حيث �إن هناك عددا �أكرب من ال�شباب
ع��ن من يكربونهم �سن��اً -وطبقناه على البيانات ال��واردة يف اجلدول  ،3-1-5ميكن
�أن نقدر �أن هناك �أكرث من �ألف �صحفي �شاب تقريب ًا لي�سوا �أع�ضاء كاملي الع�ضوية يف
النقاب��ة .23وحيث �إن لديهم تطلعات يف االن�ضمام �إىل النقابة يف نهاية املطاف ،ف إ�ن
اعتمادهم على املجموعات اال�سرتاتيجية قد ال يكون حقيقي ًا يف الوقت احلايل ،ولكنه
اعتماد حمتمل (فيما يخت�ص بع�ضوية النقابة).
رت�ض �أن معظم املتقدمني بطلب للع�ضوية ينتمون للم ؤ��س�سات
إ
بال�ضافة �إىل ذلكُ ،يف َ
ال�صحفي��ة �شبه الر�سمي��ة (التي تقوم بتوظيف الق�سم أالكرب م��ن �صحفيي م�رص ومتثل
الغالبي��ة العظمى من �أع�ضاء النقابة) .ومن ثم هم يعتمدون مبا�رشة على املجموعات
اال�سرتاتيجية.
و�إىل جان��ب �أكرث من �ألف �صحفي �ش��اب �سين�ضمون يف نهاية املطاف �إىل ع�ضوية
النقابة ،هناك �آخرون احتمال ان�ضمامهم للنقابة �أقل ،ويبلغ عدد ه ؤ�الء � 500أو 1.000
الجمايل
�شخ���ص� ،إذا انطلقن��ا م��ن قاع��دة � 1.500أو � 2.000صحفي غري منظ��م يف إ
(ح�سب تقدير ف ؤ�اد  1998وفاروق  1998عددهم) ،ولكن قد ترتفع �أعدادهم عن ذلك.24
ويعم��ل الكثريون منه��م يف ال�صحافة اخلا�ص��ة آ
الخذة يف التو�سع .وعل��ى العك�س من
�شب��اب ال�صحفيني "املنتظرين لع�ضوي��ة النقابة" (الذين يعملون يف ال�صحف الر�سمية
يف معظ��م أالحيان) ،لن ين�ضم ه�� ؤ�الء ال�صحفيون غري املنظمني على أالرجح ،وال�سبب
هو �أن النقابة ترف�ض يف كثري من أالحيان (ولكن لي�س دائماً) قبول ع�ضوية ال�صحفيني
الذي��ن يعمل��ون يف ال�صحف امل�ستقلة التي ُتطبع بت�رصي��ح �أجنبي يف م�رص وال�صحف
القليمي��ة ال�صغ�يرة وال�صحف احلزبي��ة �أو امل ؤ��س�سات ال�صحفية التابع��ة لدول عربية
إ
�أخ��رى وتعمل يف م��صر (ف��اروق 14 ،1998؛ �إبراهي��م  .)309 ،1996ويعتمد ه ؤ�الء
ال�صحفي��ون مادي ًا على املجموعات اال�سرتاتيجية بدرجة �أقل من ه ؤ�الء الذين يعملون
يف ال�صح��ف احلكومي��ة �أو املنظمني يف النقابة �أو من لديه��م تطلعات �أكرب لالن�ضمام
�إليه��ا� .إذاً ميك��ن ا�ستنت��اج �أنه م��ع ظهور ال�صحاف��ة اخلا�صة ،منا فريق م��ن الكتاب ال
الغراءات التي يقدمها ذوو النفوذ .بيد �أنه يجب أالخذ يف احل�سبان
تلجمه "اجلزرة" �أو إ
�أن العدي��د م��ن ال�صحفيني غري املنظم�ين ينتمون �إىل ال�رشائح أالك�ثر فقراً من الكتاب
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امل�رصي�ين – تل��ك ال�رشائ��ح التي حتمل يف �أذهانه��ا هموما خالف التم��رد ال�سيا�سي.
وخالل الت�سعينيات ،كانت هناك بع�ض املحاوالت لت أ��سي�س نقابات �صحفية م�ستقلة،
لكنها جميع ًا �أُجه�ضت ومل تتحول �أي منها �إىل حتد ل�سيا�سات املجموعات اال�سرتاتيجية
(انظر كايرو تاميز 26-13 ،مايو  6 ،1991ومقابلة �شخ�صية مع املطعني).
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 4-1-5االحرتام االجتماعي املحدود
الذي يحظى به ال�صحفيون بني اجلماهري وذوي ال�سلطة
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اعت�بر راف  Rughال�صحاف��ة "مهنة تتمت��ع بقدر مالئم من االح�ترام" يف م�رص
الع�لام ب أ�ن��ه "ذو مكان��ة متو�سط��ة" ( ،)46 ،1987مما
وو�ص��ف العم��ل يف و�سائ��ل إ
ي�ش�ير �إىل �أن ال�صحفي�ين يتمتعون ببع�ض االحرتام االجتماع��ي وامل�صداقية كجماعة
�سيا�سية �إىل حد كبري .وت ؤ�كد م�صادر �أخرى وجهة النظر هذه.
و ُت َع��د م�صداقية ال�صحف التي يعمل به��ا ال�صحفيون �أحد م ؤ��رشات امل�صداقية التي
يتمتع��ون به��ا مع عامة ال�شع��ب .وقد ذكرنا �آنف ًا مالحظة "�آيل��ون" ( )273 ،1995يف
ه��ذا ال�صدد من �أن عبارة "كالم جرائد" �أ�صبح��ت مرادفة أ
للخبار غري اجلديرة بالثقة
ب�ين اجلماهري امل�رصي��ة بعد الثورة .وطبق�� ًا للبيانات املتاحة م��ن الدرا�سة امليدانية
ع��ن ف�ترة الت�سعينيات – والتي �أُجر َيت بني ال�صحفي�ين واجلماهري" -تتمتع ال�صحف
مب�صداقية �إىل حد ما" .ويبني اجلدول  9-1-5تقديرات ال�صحفيني عن نظرة اجلماهري
مل�صداقية �صحفهم ،حيث افرت�ض حوايل ن�صف ال�صحفيني البالغ عددهم � 383صحفي ًا
مم��ن ا�ستجوبهم عبد الرحمن و�آخرون (� )102 ،1992أن القراء ال يثقون يف ال�صحافة
امل�رصية� .25أما ال�صحفيون الذين �أجرى عليهم بخيت درا�سته امليدانية (� 125صحفياً)
فقد كانوا �أكرث �إيجابية ،حيث افرت�ض ن�صفهم �أن القراء يثقون بهم.26
اجلدول  9-1-5ثقة القراء يف ال�صحافة امل�رصية كما تدركها عينة من ال�صحفيني يف
درا�ستني ميدانيتني خمتلفتني
نعم ،يثق القراء يف ال�صحافة

وفق ًا لعينة عبد الرحمن و�آخرين
(بالن�سبة املئوية ،العدد )383 -
مل ترد �أية بيانات

50

يثق القراء يف ال�صحافة �إىل حد ما

مل ترد �أية بيانات

41

ال يثق القراء يف ال�صحافة

47.6

9
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وفق ًا لعينة بخيت (بالن�سبة
املئوية ،العدد )122 -
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ولك��ن يبدو �أن اجلماهري تفكر بطريق��ة خمتلفة عما يعتقده ال�صحفيون فيما يتعلق
مب�صداقي��ة ال�صح��ف .وعلى الرغم من ن��درة الدرا�سات امليدانية عن ال��ر�أي العام فيما
يتعل��ق مب�صداقية ال�صحاف��ة� ،إال �أن هناك درا�سات قام بها ناب��ويل و�آخرون ()1995
وط��ه ( )1997و�ص�لاح الدي��ن ( .)1997ويعر���ض اجل��دول  10-1-5نتائ��ج درا�سة
ناب��ويل و�آخرين عن الثق��ة يف تغطية ال�صحف مل�س أ�لة اخل�صخ�صة ،وقد �شملت الدرا�سة
� 208شخ�ص ًا من عامة اجلماهري و�أظهرت �أن غالبية النا�س كانوا مت�شككني يف �أهلية
ال�صحافة للثقة .27
اجلدول  10-1-5ر ؤ�ية اجلماهري مل�ص���داقية التغطية ال�صحفية على �أ�سا�س عينة من
امل�ستجوبني يف اثنني من �أحياء القاهرة
هل تعتقد �أن تغطية (ال�صحيفة التي اخرتتها) (مل�س أ�لة اخل�صخ�صة)

عدد امل�ستجيبني

الن�سبة املئوية

جديرة جداً بالثقة

12

5.8

114

54.8

59

28.4

23

11.1

208

100.0

جديرة بالثقة �إىل حد ما

غري جديرة بالثقة التامة

الطالق
غري جديرة بالثقة على إ

ko

الجمايل
إ

امل�صدر :نابويل و�آخرون 80 ،64 ،1995 ،و.151
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وقد ا�ستخل�ص الباحثون �أنه على العك�س من افرتا�ضات ال�صحفيني ..." ،متيل العامة
والعالم املعار�ض
العالم امل�رصية القادمة من خارج حدود البالد إ
�إىل اعتبار و�سائل إ
والع�لام احلكوم��ي ذات م�صداقي��ة منخف�ض��ة ن�سبي��اً" ( .)64 ،1995وتعك�س نتائج
إ
درا�س��ة طه �أي�ض ًا نوع ًا من الرتدد ال�سائ��د بني العامة فيما يتعلق بثقتهم يف ال�صحافة
( ،)339 ،1997كم��ا �أن نتائ��ج درا�سة �صالح الدين تق�ترح �أن ال�صحافة احلزبية على
وج��ه اخل�صو�ص تتمتع مب�صداقية منخف�ضة للغاي��ة (ملزيد من التفا�صيل ،انظر الق�سم
.)6-1-3-5
وت�شري جميع النتائج �ضمن ًا �أن �أزمة الثقة بني اجلماهري وال�صحافة امل�رصية التي
عمقته��ا التقارير الزائفة يف �أثناء حرب أالي��ام ال�ستة عام ( 1967انظر الق�سم -3-4
تختف .ومن ثم ميكن ا�ستنتاج �أن م�صداقية ال�صحفيني امل�رصيني بني العامة
 )3-2مل
ِ
قد تعر�ضت لل�رضر ،جزئي ًا على أالقل.
�إن العالق��ة امل�ضطربة ب�ين عامة النا���س وال�صحافة تقابلها عالق��ة غري متوازنة
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ب�ين ال�صحفي�ين واملجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة .وال�سمة املمي��زة لتلك العالق��ة هي �أن
املجموع��ات اال�سرتاتيجية عادة ما تتجاهل املطالب اخلا�ص��ة بامل�شاركة ال�سيا�سية،
بينما تفي مبطالب ال�صحفيني اخلا�صة بالرفاه املادي.
وتوح��ي ه��ذه العالق��ة �أن معظ��م ال�صحفيني ال يتمتع��ون بقدر كبري م��ن االحرتام
ال�صالح
ب�ين دوائ��ر النف��وذ ال�سيا�سي ،ومن ثم تتناق���ص قدرتهم على امل�ساهم��ة يف إ
ال�سيا�سي .و�ستناق�ش أالق�سام  2-5و 3-5و 4-5العالقة بني ال�صحفيني واملجموعات
اال�سرتاتيجية بالتف�صيل.
 5-1-5التباين االجتماعي بني ال�صحفيني امل�صريني
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�أ�رشنا �آنفا �إىل �أن ال�صحفيني تطوروا �إىل حد �أنهم �أ�صبحوا جماعة متباينة اجتماعي ًا
بحلول العقد أالول من عهد الرئي�س مبارك .وتركزت الفوارق ب�صفة خا�صة يف منا�صب
العم��ل واالح�ترام االجتماعي بني العامة والدخل .و�س��وف نبحث تلك االختالفات يف
الت�سعينيات على نحو �أكرث تعمق ًا يف اجلزء التايل.
ي�س��ود انطباع ع��ام �أنه بينم��ا ت�شجع عوامل قليل��ة على التالح��م االجتماعي مثل
انت�ش��ار التعليم الع��ايل بني ال�صحفيني ،هناك اختالفات ك�برى يف الدخول وال�ضمان
االجتماع��ي وع�ضوية املنظمات واملنا�صب والقرب م��ن ال�سلطة وال�سمعة االجتماعية
والتعلي��م املدر�س��ي .28واالختالفات القائم��ة يف هذه املجاالت وا�سع��ة بدرجة تكفي
لو�ص��ف الرتابط االجتماعي ب�ين ال�صحفيني امل�رصي�ين ب أ�نه متوا�ض��ع للغاية .وتلك
الق�ضي��ة هامة بالن�سبة لهذه أالطروح��ة ،حيث �أن الرتابط االجتماعي ال�ضعيف –طبق ًا
لنموذج �شوبرت و�آخرين -من � أش�نه �أن يقلل من قدرة جماعة ما على ال�رصاع ومن ثم
يقلل الفر�صة �أمام اجلماعة املعار�ضة للم�شاركة يف التغيري ال�سيا�سي.
 1-5-1-5العوامل امل�شجعة على الرتابط االجتماعي

ww

يب��دو �أن هن��اك عوام��ل قليل��ة ت�سه��م يف الرتاب��ط االجتماع��ي ب�ين ال�صحفي�ين
امل�رصيني .29ف إ�ىل جانب �أن معظمهم يعمل يف نف�س املهنة ،يبدو �أن الغالبية ا�شرتكت
يف جتربة الدرا�سة يف املدار�س احلكومية امل�رصية .30وي أ�تي الربهان على هذه النقطة
م��ن درا�سة بخيت ،حيث �أجاب  90.4%من عينته املكونة من � 125صحفيا �أنهم تلقوا
تعليمهم يف مدار�س حكومية ،و 4.8%يف املدار�س أالزهرية (الدينية) و 4.8%يف مدار�س
خا�ص��ة (1996ب� .)13 ،إال �أن ه��ذه النقط��ة جديرة بالبح��ث ،ألن االعتماد على عينة
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كاف .ومن امل ؤ��سف �أن هذه امل�س أ�لة مل يرثها �أي باحث �آخر ،ألن اخللفية
�صغ�يرة غ�ير ٍ
الدرا�سي��ة لل�صحفي�ين رمب��ا �شهدت �شيئ��ا من التن��وع يف الت�سعيني��ات ،حيث انت�رشت
املدار�س اخلا�صة ب�رسعة وبد�أت تناف�س املدار�س احلكومية على نحو �أكرث قوة.
هن��اك �أغلبية م��ن ال�صحفيني املنتم�ين للنقابة من خريجي اجلامع��ات (وهو �أحد
ال��شروط القانونية لاللتح��اق بالنقابة) ،بيد �أن هذا ال يعني ،كما �سيت�ضح الحقاً ،عدم
وجود فوارق كبرية يف امل ؤ�هالت بني ال�صحفيني .ويبدو �أن حوايل  90%من ال�صحفيني
املنظمني يف النقابة من خريجي اجلامعات (بخيت  1996ب .31)12 ،وال توجد �أوجه
ت�شابه اجتماعية �أخرى بني ال�صحفيني كمجموعة مهنية.
 2-5-1-5العوامل التي ت�سهم يف االنق�سام االجتماعي
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من بني العوامل التي تثري ال�شك حول الرتابط االجتماعي بني ال�صحفيني امل�رصيني
يف املقام أالول الفوارق يف الدخل .وهذه الفوارق موجودة بني الباحثني وال�صحفيني
ك إ�دراك ،لكن��ه �إدراك تدعمه �أي�ض ًا البيان��ات امل�ستقاة من البحوث امليدانية والرباهني
االنطباعي��ة .ومتي��ز �أم��اين قنديل بني ث�لاث طبق��ات اجتماعية هي "الطبق��ة الغنية"
و"املتو�سط��ة" و"الطبق��ة العاملة" .ووفق ًا ملا ذكرته قندي��ل ،ينتمي معظم ال�صحفيني
الكب��ار يف م��صر �إىل طبق��ة أالغنياء ،حيث ك��ون البع�ض منهم ثروته م��ن الكتابة يف
�صح��ف اخللي��ج العربي ،بينما �أ�صب��ح �آخرون من أالثرياء ألنه��م احتلوا منا�صب عليا
يف ال�صحاف��ة القومية (مقابلة �شخ�صية مع قندي��ل) .ومن ال�صعب حتديد �أكرب م�ستوى
للدخ��ل بني كبار ال�صحفيني ،بيد �أنه لي�س م��ن امل�ستغرب �أن يفوق دخل البع�ض منهم
يف بع���ض أالحي��ان ملي��ون جنيه م��صري �سنوياً ،حي��ث �إنهم يتلق��ون �أكرث من جمرد
رواتبه��م م��ن اجلري��دة  .32فعلى �سبيل املثال ،ميك��ن ملحرري ال�صحف �شب��ه الر�سمية
وال�صح��ف احلزبي��ة وامل�ستقلة �أن ي�ستفي��دوا من الدخول يف �أعم��ال جتارية وم�شاريع
م��درة للربح عن طري��ق عالقاتهم املتعددة� ،أو �أن يتول��وا منا�صب يف �أجهزة احلكومة
املختلف��ة �أو يف القط��اع اخلا���ص ،بينما ق��د يتك�سب البع���ض آ
الخر ب أ��سالي��ب مريبة،
�إم��ا عن طريق �صفق��ات �إعالنات غام�ض��ة �أو "تبادل امل�صالح" .وق��د كتب امل�سلماين
عل��ى �سبيل املث��ال �أن بع�ض رج��ال أالعمال يعر�ض��ون على ال�صحفي�ين منا�صب يف
ال�شارة �إىل �أ�سماء رج��ال أالعمال ه ؤ�الء كم�صادر
�رشكاته��م كم�ست�شاري��ن يف مقابل إ
�أولية للمعلومات يف �صفحات االقت�صاد ( .33)6 ،1989وقد عرب �صحفي معار�ض كان
يقوم بتوزيع ن�رشات يف مقر النقابة و�أجريت معه مقابلة خا�صة عن الر ؤ�ية نف�سها عن
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الف�ساد امل�ست�رشي ،حيث اتهم �أمني عام النقابة أال�سبق باحل�صول على خم�سة ماليني
جنيه بطريقة غري م�رشوعة دفعها "ال�شعب امل�رصي من دمه" (�أبو لوايا .)1999 ،ويف
ال�سي��اق نف�س��ه� ،أُثريت �شائعات ح��ول رئي�س جمل���س �إدارة �صحيفة �شب��ه ر�سمية ب أ�نه
ي�شرتي حرب الطباعة الالزم جلريدته من �رشكة ابنه.
و�إىل جان��ب القمة التي تك��ون بال�رضورة �صغرية وغنية ،و ُيطل��ق على �أهلها �أي�ض ًا
"بارونات ال�صحافة" ،ترى �أماين قنديل �أن "الطبقة املتو�سطة" تنتمي لفئات الدخل
أالك�ثر توا�ضع�� ًا وه��م املوظف��ون أالح�سن ح��ا ًال يف ال�صح��ف �شبه الر�سمي��ة .وتت أ�لف
"الربوليتاريا" �أو الطبقة العاملة املوجودة يف القاع من ال�صحفيني ال�شباب والفقراء
الذين يعملون يف ال�صحف امل�ستقلة واحلزبية ،وهم حمرومون من الت أ�مني االجتماعي
الذي توفره النقابة (مقابلة �شخ�صية مع قنديل) .وقد قاد االنت�شار املتزايد لل�صحفيني
الفق��راء املحتاج�ين �إىل أالمان القانوين وامل��ادي يف الت�سعينيات �أح��د الباحثني �إىل
احلديث عن "�صحفيي الرتاحيل" ،مما يوحي ب أ�نهم فقراء غري متعلمني وم�ضطرين �إىل
التنقل بني وظائف خمتلفة.34
وتدع��م البيانات املذكورة يف اجلدول  1-1-5الفوارق يف الدخل ،حيث �إنها متثل
هرم ًا داخلي ًا �شديد االنحدار ،حيث يوجد العديد من ال�صحفيني الفقراء يف القاع ،وعدد
�أق��ل يف الو�س��ط وعدد قليل جدا من أالغنياء عن��د القمة ،على الرغم من �أن الرثاء الكبري
الذي يتمتع به بع�ض ال�صحفيني (كما ذُكر �أعاله) لي�س ممث ًال يف اجلدول.35
لا �أو زيارات
وق��د �أك��دت املالحظات غري الر�سمي��ة �أثناء املقاب�لات ال�شخ�صية مث� ً
النقاب��ة �أن هن��اك تباين��ات وا�سع��ة يف الدخل .فبينم��ا قابلني بع���ض ال�صحفيني يف
الخ��ر مطاعم الطبق��ة املتو�سطة �أم��ا البع�ض آ
مقاه��ي رخي�ص��ة ،ف�ض��ل البع�ض آ
الخر
ف��كان يظهر يف �سيارات م�ستوردة تبلغ قيمتها يف م�رص �أكرث من  250.000جم .وقد
الحظ الربعي �أي�ض ًا �أن بع�ض ال�صحفيني الر�أ�سماليني ميتلكون �شقق ًا و�سيارات فاخرة،
ب��ل وق�ص��وراً �أي�ض ًا ولديهم الكثري من النف��وذ ( .)8 ،1998وال ميكن ا�ستنتاج حجم كل
�رشيح��ة ،وم��ن ثم ثقله��ا االجتماعي بدقة م��ن البيانات ،و�ستظل غ�ير معروفة ،ولكن
هناك تباينات �شديدة يف الدخل ميكن مالحظتها بو�ضوح.
وي�صاح��ب التباين املذكور يف الدخ��ل عادة فوارق يف الع�ضوية التنظيمية ،فهناك
فارق��ان اثنان ،أالول ،ورمبا أال�سا�سي ب�ين ال�صحفيني املنظمني وغري املنظمني .وقد
�رشحن��ا املكا�س��ب املادية التي تتمتع به��ا املجموعة أالوىل وتحُ ��رم منها الثانية يف
ق�س��م �ساب��ق (الق�س��م � .)2-1-5أما الف��ارق التنظيمي آ
الخر فهو ب�ين ال�صحفيني يف
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�سم��ى بال�صحافة امل�ستقلة (�أي اخلا�صة) ،حيث
ال�صح��ف �شبه الر�سمية واحلزبية وما ُي َّ
تدف��ع ال�صحف �شبه الر�سمية رواتب �أعلى ،لي�س هذا فح�سب بل �إن ال�صحفيني العاملني
يف ال�صح��ف احلزبية وامل�ستقل��ة يتمتعون عادة مبزايا �أقل بكث�ير وبت أ�مني اجتماعي
منخف���ض تكفله له��م تلك ال�صحف .فعل��ى �سبيل املثال� ،أ�ش��ار ال�صحفي جمدي حلمي
�إىل ع��دم وج��ود ت أ�م�ين �صحي خا�ص �أو �أي دع��م اجتماعي �آخر يف جري��دة الوفد منذ
ع��ام  ،1998على عك���س ال�صحف �شبه الر�سمي��ة ( .)7 ،1998وي�ضيف ال�صحفي قطب
العربي من جريدة ال�شعب �أن معظم �صحف املعار�ضة مل تفقد بعد �صورتها "كدكاكني
(غ�ير منظم��ة)" ،حيث �إن معظمها ال مين��ح موظفيه عقود عمل مكتوب��ة وموحدة ،مما
يبع��ث عل��ى ال�شع��ور بعدم أالم��ان واحل�يرة ( .)5 ،1998وذكر �أ�سامة عب��د احلميد من
جري��دة العربي النا�رصية أال�سبوعية �أن معظم ال�صحف احلزبية ال تدفع حتى الرواتب
ملوظفيها بانتظام (.)3 ،1998
وميت��زج التباي��ن يف الدخ��ل وال�ضم��ان االجتماع��ي والع�ضوي��ة يف املنظمات مع
الف��وارق املت�صل��ة باملن�ص��ب الوظيفي ودرج��ة القرب م��ن ال�سلطة وال�سمع��ة املهنية
(واالجتماعية) ،حيث يقف ال�صحفيون "العاديون" ور ؤ��ساء التحرير ب�صفة خا�صة يف
معار�ض��ة طبيعية �ضد بع�ضهم البع�ض ،خا�صة عندما يك��ون رئي�س التحرير هو �أي�ض ًا
الداري لل�صحيفة (كما هو احلال يف �صحيفة أالهرام مثالً) .وت�شبه الظروف يف
املدير إ
القطاعية .ويالحظ الباحث جمدي ريا�ض:
ال�صحافة احلزبية العالقات إ
"يف تل��ك ال�صح��ف ،يك��ون ال�صحفي حتت رحمة رئي�س التحري��ر �أو رئي�س احلزب
متاماً ،وال ميكن �أن يعرب عن نف�سه (بحرية)" (ريا�ض .)7 ،1998
وبينم��ا يتعر���ض ال�صحفي��ون القدام��ى يف حال��ة االختالف م��ع ال�سلط��ة للتهديد
بالف�ص��ل م��ن العم��ل ،يتلق��ى ال�صحفي��ون ال�شبان �إن��ذاراً ب�� أ�ن �أ�سماءهم لن تق�� َّدم �إىل
النقاب��ة . 36ويف ال�صح��ف احلكومية ،حي��ث التهديد بالف�صل �أقل ق��وة ألن ال�صحفيني
ع��ادة ما يتمتعون بعقود عمل �أف�ضل ،تكون الف��وارق االجتماعية بني ر ؤ��ساء التحرير
وال�صحفي�ين �ضخمة ،لي���س ب�سبب الف��ارق يف الرواتب واملكانة وال�شه��رة فح�سب ،بل
و�أي�ض�� ًا ب�سبب الفرق يف القرب م��ن ال�سلطة ،فر ؤ��ساء حترير ال�صح��ف القومية ينتمون
ع��ادة للمجموعات اال�سرتاتيجية ولديه��م �صالت بال�سا�سة يف قم��ة النظام ال�سيا�سي.
وم��ن ثم ،يكون لديه��م علم �أكرث ببواطن أالم��ور وات�صاالت �أقوى و�سلط��ة �أكرب من �أي
�صحف��ي عادي .ور ؤ��ساء حترير ال�صحف احلزبي��ة الرئي�سية مثل جمدي ح�سني (جريدة
ال�شع��ب) وعبا���س الطرابيل��ي (جريدة الوفد) يتمتع��ون ب�سلطة كبرية ،عل��ى العك�س من
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معظ��م ال�صحفيني آ
الخرين ،على أالقل داخل �أحزابه��م و�صحفهم وهم معروفون جيداً
لدى الفئات املثقفة من عامة ال�شعب.
و�إىل جان��ب ر ؤ��ساء التحرير ،يتمتع �أ�صحاب أالعمدة ال�صحفية واملرا�سلون مبكانة
خا�صة .ف أ��صح��اب أالعمدة ،الذين ُيطلق عليهم �أي�ض ًا "�أ�صحاب الر�أي" يكونون �أحراراً
�سمح لهم بن�رشها يف حدود معينة (يحددها �إما احلزب �أو احلكومة)
ن�سبي ًا يف �آرائهم و ُي َ
يعرفونها �أو ي�ستبقونها ويناق�شونها مع ر ؤ��ساء حتريرهم قبل الن�رش .و�إذا كانوا يتمتعون
باجل��ر�أة ،فهم يحظون لي�س بال�شهرة فح�سب (مثل ر ؤ��ساء التحرير) ولكن ُيتح َّدث عنهم
باحرتام و�إجالل ،مثل م�صطفى �أمني (الذي تويف عام  )1997و�أحمد بهاء الدين (تويف
ع��ام  )1996ولطف��ي اخلويل (تويف ع��ام  ،)1999و�سالمة �أحم��د �سالمة ،وحممد �سيد
�أحمد و�صالح الدين حافظ و�صالح عي�سى وعادل حمودة وحممد عبد القدو�س وغريهم.
�أم��ا املرا�سل��ون الذين يعدون تقارير عن خمتل��ف امل ؤ��س�سات العامة مث��ل الوزارات �أو
الربملان ،فهم عادة �أكرث تقيداً يف �آرائهم من �أ�صحاب العمود ال�صحفي ،ويتعاونون يف
كثري من أالحيان مع املجموعات اال�سرتاتيجية ب� أش�ن ال�شخ�صيات التي من املُفرت�ض
�أن يكتبوا عنها .و�شاع عن البع�ض منهم �أنهم قادرون على مد خدمات "وزاراتهم" �إىل
ال�صحفي�ين الزمالء ،ومن ث��م تو�سيع دائرة نفوذهم و�سط ه ؤ�الء الزمالء ،يف انتخابات
النقابة على �سبيل املثال.37
وبال�ضافة �إىل الف��وارق يف الدخل واملن�صب والو�ضع الوظيفي و�إمكانية الو�صول
إ
�إىل ال�سلط��ة وال�سمع��ة واملكان��ة ال�شخ�صي��ة ،هن��اك اختالفات يف امل ؤ�ه�لات املهنية.
فلي�س كل ال�صحفيني م ؤ�هلون ت أ�هي ًال جيداً ،والبع�ض ممن ُيطلَق عليهم "�صحفيون" مل
يكتبوا �أي �شيء قط يف ال�صحيفة .ويتفق عدد من الكتاب وممن �أُجريت معهم مقابالت
�شخ�صي��ة على تدفق عدد كبري من ال�صحفيني غري امل ؤ�هلني �إىل النقابة واملهنة ب�شكل
ع��ام يف الثمانين��ات والت�سعينيات .فعل��ى �سبيل املثال� ،أبدت عواط��ف �صادق رئي�سة
حتري��ر امل�ستثمر االقت�صادي��ة اجلديدة حزن ًا �شدي��داً �أثناء حمل��ة االنتخابات النقابية
يف يوني��و  1999على امل�ستويات ال�صحفية املتدني��ة ،و�أ�شارت �إىل �أنه حتى الن�رشات
اخلا�ص��ة باحلمل��ة االنتخابية كانت مليئ��ة أ
المالئي��ة (مقابلة �شخ�صية مع
بالخطاء إ
�صادق) .و�أعلن ر ؤ��ساء التحرير وال�صحفيني الكبار الذين �شملهم اال�ستبيان الذي وزعه
بخيت (ويبلغ عددهم � 20شخ�صاً) �أن "عدداً كبرياً من ال�صحفيني غري املتعلمني دخلوا
املهن��ة " (بخي��ت  ،1996ب .38)44 ،و�أ�ش��ار كل من ال�ش��واديف ( )11 ،1998والربعي
( ،)3 ،1998وامل�سلم��اين ،ال��ذي حت��دث ع��ن "حتالف غ�ير املوهوب�ين" يف ال�صحافة
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امل�رصية (� ،)2 ،1998إىل نف�س النقطة يف �أواخر الت�سعينيات.
وبال�ضاف��ة �إىل ال�صحفي�ين غ�ير امل ؤ�هلني ،دخل ع��دد غري حمدد م��ن أال�شخا�ص
إ
نقابة ال�صحفيني بف�ضل ات�صاالتهم ال�شخ�صية فقط ،على الرغم من �أنهم مل يكونوا من
الطالق .وقد �ألقى ع�ضو جمل�س النقابة جمدي مهنا ال�ضوء
ال�صحفي�ين العاملني على إ
على الظاهرة يف مقال ُن�رش يف املجلة ال�شهرية للنقابة نف�سها يف عام :1990
"�إن �أخط��ر فج��وة يف م�س أ�ل��ة الع�ضوي��ة رمب��ا ه��ي تدف��ق بع�ض موظف��ي أالمن
وال�سكرتاري��ة �إىل داخل النقابة بعد ح�صوله��م على �شهادات جامعية ...وهناك املئات
منهم آ
الن (داخل النقابة)" (.)92 ،1990
وم��ن ناحية �أخرى ،هن��اك �صحفيون �سابق��ون يف النقابة ا�ستقال��وا من وظائفهم
ويعملون آ
الن يف الوزارات �أو �سفارات الدول أالجنبية .ويذكر مهنا �أن عددهم بلغ 48
�شخ�ص�� ًا (من بني حوايل  3.000ع�ضو من ال�صحفي�ين املنظمني يف ذلك الوقت) ،وقد
كان بينهم �" 17صحفي حتت التمرين" يف النقابة ( .)93 ،1992كذلك �أ�شار ف ؤ�اد على
�سبي��ل املث��ال �إىل �أن م�شكلة "�أع�ضاء النقابة الزائف�ين" مل تقل يف نهاية الت�سعينيات،
الدارة
حي��ث كت��ب عن وجود "�أع��داد كبرية" من ال�سكرت�يرات والقائمني على �شئ��ون إ
ومندوبي الت�سويق" على قوائم النقابة (.)2 ،1998
وق��د �ضع��ف الرتاب��ط االجتماعي ب�ين ال�صحفيني من ج��راء عامل �آخر ه��و تباين
اخللفي��ة التعليمية بينهم بعد �إنهاء مرحلة التعليم الثانوي .39وعلى الرغم من التحاق
ن�سب��ة كب�يرة باجلامعة ،كم��ا �أ�رشنا م��ن قبل ،يلتح��ق ال�صحفيون ،عل��ى عك�س املهن
أالخ��رى أ
كالطب��اء واملحام�ين �أو املهند�س�ين ،بكلي��ات خمتلفة .وقد �أظه��رت نتيجة
الدرا�سة امليدانية الذي قام بها كل من بخيت  ،وعبد احلميد و�آخرين ،ونابويل و�آخرين
(يف اجل��دول � )11-1-5أن ن�سبة كبرية ن�سبي ًا م��ن ال�صحفيني الذين �شملتهم الدرا�سة
العالم  ،ولك��ن هناك ن�سبة كبرية �أي�ض ًا موزعة على جماالت درا�سية
التحق��ت بكليات إ
�أخ��رى ،معظمه��ا يف آ
الداب والعل��وم والهند�س��ة �أي�ضاً .وال يرجح ظه��ور روح االنتماء
للجماع��ة �أو الرتابط فيما بني �أع�ضائها ،كما هو احلال بني املحامني أ
والطباء (الذين
يلتحقون بنف�س الكلية) �أو منو هذا ال�شعور.
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امل�صادر :بخيت ( 1996ب)13 ،؛ عبد الرحمن و�آخرون ()3/92 ،1992؛ نابويل و�آخرون ()127 ،1995
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لق��د �ش��كل التباي��ن االجتماعي م�شكل��ة بالن�سبة للوح��دة ،ومن ثم الح��ظ ال�صحفي
املعروف �صالح عي�سى يف فرباير  1990قوة ال�صحفيني امل�رصيني بقوله:
"�إن �أخط��ر اجل��روح التي تلقيناها يف هذه أالوقات العا�صفة هي �أننا مل نعد كما
كان عهدنا منذ خم�سة عقود� ،أي مل نعد "جماعة" يعرف اجلميع فيها بع�ضهم البع�ض
كم��ا يعرف��ون �أنف�سهم ،لق��د ات�سعت الفجوة ب�ين أالجيال وازداد ال�شق��اق بني التيارات
وبال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،انق�سمنا �إىل ر ؤ��س��اء ومر ؤ�و�سني� ،أغني��اء وفقراء،
(ال�سيا�سي��ة) .إ
�شماليني وجنوبيني .وازدادت ال�شكوى من الوالء املزدوج – بل وغياب الوالء يف بع�ض
أالحي��ان .وهاج��ر الكثريون من بيننا �إىل جميع �أنحاء الع��امل� ،إما ب�صحبة �أقالمهم �أو
الح�سا�س باالغرتاب عند الكثريين ،و�سعوا يف البحث
�أج�سادهم �أو كليهما معاً ،وقوى إ
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ع��ن م�لاذ داخل �أنف�سه��م (ما يعنيه هنا هو رمب��ا "الهجرة �إىل داخ��ل النف�س") (عي�سى
.)178 ،1990
ويرب��ط الباح��ث حممد ال�سي��د �سعيد م��ن مرك��ز أاله��رام للدرا�س��ات اال�سرتاتيجية
ب�ين تباين امل�صال��ح – التي تناق�شه��ا الفقرة التالي��ة – وتباين الهي��كل االجتماعي
لل�صحفيني:
"عندما يتعلق أالمر بامل�صالح  ...فهناك تناق�ض �شديد داخل جماعة ال�صحفيني
بو�صفه��م جمموع��ة مهني��ة ...فهن��اك �أ�شخا���ص عل��ى قمة ال�سل��م ،وكتل��ة �ضخمة من
ال�صحفي�ين �شب��ه العاطلني عن العم��ل ،وهناك كتل��ة �سائلة تتحرك من م��كان آلخر...
ال�صحفي��ون أالحرار  .Free Lancersوهناك �أ�شخا�ص داخل اجلريدة نف�سها و�صلوا
�إىل منا�صبه��م ب�سب��ب تفوقهم وح�سهم املهني ،بينما هناك �آخ��رون جاءوا فقط ب�سبب
تبعيتهم لل�سلطة �أو بف�ضل املح�سوبية" (مقابلة �شخ�صية مع �سعيد).
 6-1-5اخلال�صة
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بع��د ت أ�مل البني��ة االجتماعية لل�صحفيني امل�رصي�ين بالتف�صيل ،وجدنا القليل من
اجلوان��ب الت��ي قد تعزز من قدرته��م على ال�رصاع ،وهي يف أال�سا���س جتربة التعلم يف
اليجابية
نف�س النظام املدر�سي وتلقي أالغلبية تعليم ًا عالياً .وتتناق�ض تلك املظاهر إ
م��ع عدد �أكرب بكثري م��ن امل�شكالت :الفقر الذي يعاين منه ع��دد من ال�صحفيني خا�صة
ال�شب��اب ،واعتم��اد كل ال�صحفي�ين املنظمني تقريب�� ًا على املجموع��ات اال�سرتاتيجية
مادي��اً� .أم��ا ال�صحفي��ون الذي��ن ال يعتم��دون على تل��ك املجموعات فهم عل��ى أالرجح
م��ن الفق��راء الذين يفتق��رون �إىل النفوذ .وميكن و�صف م�صداقي��ة ال�صحفيني كجماعة
مهني��ة ب أ�نه��ا متوا�ضعة عل��ى �أح�سن تقدير� ،أم��ا الرتابط االجتماعي بينه��م فهو �شديد
ال�ضعف .وهن��اك فروقات اجتماعية يف الدخل والت أ�مني االجتماعي وع�ضوية النقابة
وامل ؤ��س�س��ات ال�صحفي��ة واملن�ص��ب الوظيف��ي وال�سمع��ة ال�شخ�صية ودرج��ة القرب من
ال�سلطة وامل ؤ�هالت الوظيفية والكليات اجلامعية التي تخرجوا منها.
وي�شكل الو�ضع االجتماعي االقت�صادي العام عبئ ًا على قدرة الكثري من ال�صحفيني
عل��ى العمل ك أ�ن�ص��ار للحرية ال�سيا�سية يف م��صر ،كما يف�رس جزئي�� ًا ال�صعوبات التي
طامل��ا واجهوه��ا يف الت�سعينيات يف الوقوف مع ًا من �أجل تفعيل م�صاحلهم �أو الدفاع
عنه��ا �أو الدفع يف اجتاه الدمقرطة .و ُيتو َّق��ع ب�صفة خا�صة �أن تقلل ال�صعوبات املالية
الت��ي يتعر���ض لها الكثري م��ن ال�صحفيني من "�شهيته��م" للتورط يف �أن�شط��ة �سيا�سية
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حمفوف��ة باملخاط��ر .ومتار�س التبعي��ة املادية لكثري من ال�صحفي�ين �إىل املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة �أثراً مماث ًال  .وحتى �إذا كان لل�صحفي�ين "ق�ضية حقيقية" يحاربون من
�أجله��ا – مثل �سجن بع���ض ال�صحفيني �أو القي��ود اجلديدة الت��ي تفر�ضها املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة عل��ى ال�سيا�س��ة العامة -ق��د ُتثار �شكوك ح��ول دواف��ع ال�صحافة ألنها
ال تتمت��ع بق��در كبري م��ن امل�صداقي��ة .و�أخ�يراً  ،من املرج��ح �أن الف��وارق االجتماعية
واالقت�صادي��ة الكبرية بني الكثري من ال�صحفيني تت�سبب يف عدم االت�ساق املالحظ يف
كثري م��ن أالحيان(انظر أالق�س��ام التالية) بني ال�صحفيني وع��دم قدرتهم على االحتاد
حتى من �أجل الق�ضايا املتعلقة بحرية ال�صحافة.
 2-5االهتمام املنقو�ص بالتغيري الدميقراطي بني ال�صحفيني امل�صريني
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ين�سب منوذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة ،وكذلك بع�ض درا�سات احلالة
املعني��ة مب�ساهمة ال�صحفيني يف الدمقرطة قيمة تف�سريية كبرية �إىل اهتمام الفاعلني
بعملي��ة الدمقرط��ة .وبالن�سبة لنموذج املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ضة ،يحدد
ا�ستع��داد اجلماع��ات امل�شارك��ة فر���ص التغيري الدميقراط��ي �إىل حد ما .وق��د تت�صادم
املجموعات املعار�ضة واال�سرتاتيجي��ة نتيجة للرغبة يف م�شاركة �سيا�سية (متزايدة)،
�أو م��ن �أج��ل ن�رش ثقافة م��ا �أو هوية دينية �أو احلف��اظ عليها� ،أو املكان��ة االجتماعية،
�أو حتقي��ق �أيديولوجي��ات ديني��ة �أو علمانية� ،أو مقاومة جت��اوزات اجلماعات أالخرى.
وقد ت ؤ�دي االهتمامات املت�ضاربة بدورها �إىل �رصاع بني اجلماعات املتعار�ضة التي
ق��د تقن��ع النخبة التي تتحكم يف ال�سلط��ة �أن تفتح الطريق �أم��ام الدمقرطة الكاملة يف
البالد .وتظهر درا�سة حالة كوريا اجلنوبية من ناحية ورو�سيا من ناحية �أخرى (انظر
الف�ص��ل أالول) �أهمي��ة تباين االهتمامات ب�ين ال�صحفيني املعار�ض�ين واملجموعات
اال�سرتاتيجي��ة التي حتافظ على الو�ضع القائم .فبينما �أ َّثر تباط ؤ� بع�ض ال�صحفيني يف
االلتزام بالدميقراطية يف كوريا اجلنوبية �سلب ًا على حرية ال�صحافة املوجودة بالفعل،
العالميني يف رو�سيا قد دفع بعملية
بدا �أن اختيار م�ساندة الدميقراطية لدى كثري من إ
ال�صالح �إىل أالمام.
إ
و�سيت�ضم��ن هذا الق�سم حتلي ًال ألهداف ال�صحفيني امل�رصيني يف الت�سعينيات ،فيما
يخت���ص بالتغي�ير الدميقراط��ي ب�صفة رئي�سي��ة .وكم��ا �أو�ضحنا يف الف�ص��ل الرابع ،ال
ي�ش��كل ال�صحفيون امل�رصيون جمموعات ا�سرتاتيجية �أو معار�ضة ب�شكل وا�ضح ،ولكن
خليط�� ًا من أالطراف الفاعل��ة ذات اهتمامات تتباين تباين�� ًا وا�سعاً ،وبالتايل ال ميكن
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ت�صنيفه��ا ب�سهول��ة كمجموع��ات ا�سرتاتيجي��ة �أو معار�ضة ،بل قد جن��د "جمموعة من
االهتمام��ات املختلطة" .ويقدم الق�سم  1-2-5نظرة عامة �إىل هذه ال�صورة املتباينة
م��ن االهتمام��ات ال�صحفية يف م��صر .وميكن متيي��ز �أربعة �أمناط م��ن املواقف جتاه
الدمقرطة ،فبينما تدعم جمموعة من ال�صحفيني مطالب قوية ووا�سعة املجال من �أجل
ال�صالح الدميقراطي ،يبدو �أن هناك العديد من ال�صحفيني على ا�ستعداد لقبول الو�ضع
إ
وبال�ضافة
ال�سيا�س��ي القائ��م وهم �أك�ثر اهتمام ًا بال�سع��ي وراء امل�صالح ال�شخ�صي��ة .إ
�إىل ذل��ك ،تدعم �أقلية منه��م بحما�س ال�سيا�سات ال�صحفي��ة للمجموعات اال�سرتاتيجية.
ال�سالمي" ،وي�ضيفون
و�أخ�يراً ،يعار���ض فريق من ال�صحفيني احلكومة من "املنظ��ور إ
من حني �إىل �آخر قيداً �آخر �إىل القيود املفرو�ضة بالفعل على حرية التعبري.
يلي هذه املقدمة عن املواقف العامة لل�صحفيني بالن�سبة للتحول الدميقراطي الق�سم
 2-2-5ال��ذي يحلل اهتمام��ات امل ؤ��س�سات املختلفة التي ينظ��م ال�صحفيون �أنف�سهم
حوله��ا مهني ًا و�سيا�سياً ،وهي نقابة ال�صحفي�ين ،ودور ال�صحف "القومية" ،أ
والحزاب
الن�سان.
ال�سيا�سية و�صحفها ،وال�صحافة اخلا�صة التي برزت م ؤ�خراً ،وجماعات حقوق إ
و� أش�نه��ا يف ذل��ك �ش�� أ�ن ال�صحفيني ككل ،تعرب ه��ذه اجلماعات عن جم��ال وا�سع وغري
مت�س��ق من االهتمامات ،يتوجه معظمه��ا �إما إليذاء احلرية ال�سيا�سي��ة �أو ملعار�ضتها،
الن�سان -م�سانداً
وميك��ن اعتب��ار �إحدى تلك امل ؤ��س�س��ات فقط –�أي جمموعات حق��وق إ
حقيقي ًا و�أ�صي ًال للدمقرطة.
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 1-2-5اهتمام ال�صحفيني كمجموعة مهنية
بال�صالح ال�سيا�سي يف الت�سعينيات
إ
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�إن تقيي��م اهتم��ام �شخ�ص م��ا �أو جماعة اجتماعية ما م�س أ�ل��ة معقدة ألن امل�صالح
احلقيقي��ة ق��د تكون خفي��ة �أو مك�شوفة جزئياً .وه��ذه امل�شكلة موجودة �أي�ض�� ًا بالن�سبة
لل�صحفي�ين امل�رصيني –خا�صة عندما يطرح عليهم باح��ث غربي بع�ض أال�سئلة .فقد
ميي��ل ال�صحفي��ون �إىل املبالغة يف التزامهم بالدميقراطي��ة والت أ�كيد على وحدة مهنية
غائب��ة �أم��ام طرف خارج��ي� ،أو التقليل من �ش�� أ�ن االهتمامات املادي��ة� .إال �أنه  ،وكما
ال�صالح ،وموقف
ذكرنا من قبل ،ميكن حتديد �أربعة مواقف �سائدة :موقف يتجه نحو إ
مييل �إىل احلفاظ على الو�ضع القائم ،وموقف "الالمبالني" وموقف �إ�سالمي حمافظ.
الن�سان
ال�صالحيني ب�صفة عامة يف مطبوعات جمموعات حقوق إ
لقد برزت �أفكار إ
�أثن��اء النزاع حول قان��ون ال�صحافة رقم ( 93انظر الق�س��م  ،)4-5ولكنها �صيغت على
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نحو �أكرث �شمو ًال يف التو�صيات اخلتامية للم ؤ�مترين العامني الثاين والثالث لل�صحفيني
عامي  1991و .1995وكان الهدف من تلك امل ؤ�مترات ،التي تنظمها نقابة ال�صحفيني
ه��و مناق�شة و�ض��ع املهنة واخلطوات الالزم��ة لتطويره والو�ص��ول �إىل قرارات خا�صة
بتطبي��ق التغيري املطلوب .وقد دعت التو�صيات اخلتامي��ة املتعلقة باملجال ال�سيا�سي
الع��ام يف م��صر واملهن��ة ال�صحفية بوج��ه خا���ص �إىل �إ�صالحات عام��ة و�شاملة يف
بال�ضافة �إىل النظام ال�سيا�سي .ومن ثم ،ميكن �أن ُت�ستخ َدم تلك التو�صيات
ال�صحافة  ،إ
ال�صالحي �سيا�سي ًا ومهنياً.
كقائمة �شاملة الهتمامات ال�صحفيني ذوي التفكري إ
و�إىل جانب هذه االهتمامات التي عربت عن �إرادة التغيري املهني وال�سيا�سي� ،أظهر
بع���ض ال�صحفي�ين –الذين �أُطلق عليه��م من قبل لقب املوظف�ين -اهتمام ًا بامل�سائل
املادي��ة �أكرث من الدمقرطة .وقد وجدت هذه املطال��ب طريقها �إىل التو�صيات أالخرية
للم ؤ�مترين العامني ،و�إن كانت ب�شكل �أكرث تقييداً .وعلى العك�س ،احتلت املطالب املادية
والوعود مكان ًا �أكرث بروزاً يف انتخابات النقابة عام  ،1999و�ست�ساعدنا هذه املطالب
يف ا�ستكمال درا�سة االهتمامات املادية.
ثالث��اً ،قمن��ا بتحليل �أه��داف املجموع��ات اال�سرتاتيجية و�أتباعها م��ن ال�صحفيني
جتاه ال�صحف وال�صحافة ،عن طريق مراجعة بيانات ممثلي املجموعات اال�سرتاتيجية
ب� أش�ن دور ال�صحافة.
ال�سالم وي�سعون يف بع�ض
و�أخ�يراً ،يدعو بع�ض ال�صحفيني �إىل تف�س�ير دفاعي عن إ
أالحي��ان �إىل فر�ض قيود عل��ى هام�ش حرية التعبري القائم بالفعل .وميكن العثور على
ال�سالمية
ه��ذه ال�رشيحة من ال�صحفيني ب�صفة خا�صة يف جريدة "ال�شعب" املعار�ضة إ
أال�سبوعي��ة .وتربه��ن �أمثلة ع��دة م�ستقاة من �أحداث جرت يف �أواخ��ر الت�سعينيات على
اندفاع ال�صحفيني امل�رصيني يف هذا االجتاه.
وبع��د تق��دمي املواقف أالربعة� ،سنق��وم بتقدير حجم الدعم الذي جت��ده كل من هذه
أالطروحات أالربع بني ال�صحفيني.
ال�صالح الليربايل ال�سيا�سي واملهني
 1-1-2-5موقف إ

ww

ُعقد امل ؤ�مت��ران العامان لنقابة ال�صحفيني يف عامي  1991و 1995يف ظل ت أ�ثري
التح��والت الدميقراطي��ة الت��ي اجتاحت بل��دان �أورب��ا ال�رشقية والو�سط��ى ،عالوة على
التق��دم ال�رسي��ع واملتالحق يف تقنيات االت�ص��ال .و ُنظِّ م م ؤ�متر ع��ام  1995يف مناخ
�أك�ثر خ�صو�صي��ة ،حيث انعقد بعد م��رور �أربعة �أ�شهر على �إق��رار القانون رقم  93الذي
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زاد عقوب��ات ال�سجن والغرام��ات املالية املفرو�ضة على ال�صحفي�ين و�أثار غ�ضب ًا غري
م�سب��وق بني �صفوفهم (انظر الق�سم  .)4-5ومن ثم ،حتول امل ؤ�متر �إىل منتدى للتنفي�س
ال�صالح .وانتهى امل ؤ�متران �إىل قائمة طويلة من "التو�صيات"
عن الغ�ضب والدعوة �إىل إ
املت�شابهة الرامية �إىل حت�سني �أو�ضاع املهنة.
ال�صالحية املختلفة �إىل �أهداف ت�شري �إىل البيئة ال�سيا�سية
وميكن تق�سيم أاله��داف إ
العامة و�أهداف تتعلق بالبنية القانونية وامل ؤ��س�سية لل�صحافة ،و�أهداف تت�صل مبعايري
رت�ض �أنها متثل ال�صحفيني � .إال �أنه ميكننا
املهنة ال�صحفية وب أ�داء امل ؤ��س�سات التي ُيف َ
ال�صالحي��ة التف�صيلية ،بنية
عر���ض جزء �صغ�ير من هذا العمل فح�سب ،م��ن املطالب إ
احلفاظ على االجتاه العام لهذه املطالب.
 1-1-1-2-5تغيري البيئة ال�سيا�سية
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�أ�رشن��ا يف مقدم��ة هذا العم��ل �إىل �أن ال�صحفي�ين امل�رصيني يدرك��ون العالقة بني
الدراك يف خطب
الدميقراطي��ة وال�صحاف��ة القوية ذات النف��وذ والت أ�ثري .ويت�ضح ه��ذا إ
وتو�صي��ات امل ؤ�مترين الثاين والثالث ،حيث �أ�صبحت الدعوة �إىل مناخ �أكرث دميقراطية
�أح��د �أه��م املو�ضوعات املطروح��ة فيهما .ومل ُينظَ ��ر �إىل �أهمي��ة الدميقراطية بو�صفها
لا بالغ الت أ�ثري يف تط��ور ال�صحافة فح�سب ،بل �أي�ض ًا لتطور البالد كافة ومن �أجل
عام� ً
الفائدة ال�شخ�صية جلميع املواطنني .وعلى �سبيل املثال ،ا�ستهل نقيب ال�صحفيني ال�سيد
مك��رم حمم��د �أحمد كلمته االفتتاحية يف م ؤ�متر ع��ام  – 1991بح�ضور رئي�س الوزراء
العالم – بالتعبري عن أالمل يف �أن يخرج هذا امل ؤ�متر
ورئي���س جمل�س ال�شورى ووزير إ
"بر ؤ�ية �شاملة ت�ضمن م�ستقب ًال �أكرث حرية وازدهاراً لل�صحافة امل�رصية" .ويتحقق ذلك
جزئي�� ًا عن طريق "تعميق الدميقراطية امل�رصي��ة" .ووفق ًا ملا ذكره مكرم حممد �أحمد،
يج��ب �أن تكون ال�صحافة امل�رصي��ة يف الت�سعينيات "مناراً للحقيقة ي�ضيء يف عاملنا
الن�س��ان واحلق يف املعار�ضة ويف امل�شاركة "...مما
العرب��ي قيم الدميقراطية وحقوق إ
40
ي ؤ�دي �إىل "ازدهار التجديد ...وامل�شاركة ،وازدهار امل�رصيني وكل م�رص"  .وقد كررت
التو�صيات اخلتامية للم ؤ�مترين الثاين والثالث موقف مكرم حممد �أحمد ب� أش�ن �رضورة
التغي�ير يف البيئ��ة ال�سيا�سية .ويف كلتا احلالتني ،جاء ه��ذا املطلب على ر�أ�س القائمة.
وق��د جاء يف افتتاحية امل ؤ�متر الثاين" :و�ضعت تو�صيات امل ؤ�متر للتعبري عن االعتقاد
العمي��ق ب�رضورة �إر�س��اء قواع��د الدميقراطية يف املجتم��ع ."...وتت�ض��ح أالهمية التي
�أواله��ا امل�شاركون يف امل ؤ�متر �إىل احلاجة �إىل الدمقرطة جلية من "املبادئ واخلطوط
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العالن اخلتامي للم ؤ�متر الثالث ،التي متثلت جزئي ًا فيما
العامة" التي ذُكرت يف بداية إ
يلي:
�أوالً :الدميقراطية احلقة هي �أهم مفتاح حلل أالزمات املعقدة التي حلت مب�رص ،ويف
والزم��ة االقت�صادية – االجتماعية ،أ
املق��ام أالول أالزمة الثقافية –الفكرية ،أ
والزمة
أالخالقي��ة .وعل��ى الرغم م��ن الهام�ش املحدود م��ن الدميقراطية ال��ذي حققناه والذي
ال�ش��ارة �إىل �أن التنمية ال تتوقف
�س��اد م�رص لع��دد قليل من ال�سنوات ،من ال��ضروري إ
عن��د نقطة معينة ،حتى ال تفق��د �رشعيتها و�شعبيتها .وبالت��ايل ،ال بديل عن ا�ستكمال
امل�سرية الدميقراطية عن طريق التعددية ال�سيا�سية احلرة التي تعرب عن خمتلف القوى
االجتماعي��ة وبوا�سطة انتخابات حرة تقرر فيها أالغلبي��ة من يحكمها وتفتح الطريق
�أمام تداول ال�سلطة وتبادل وجهات النظر طبق ًا للمبادئ ال�سلمية والدميقراطية .وبذلك،
الرهابي��ة والعنف امل�سلح الذي
ُيغل��ق الباب �أم��ام قوى التطرف وال�سلبية واملنظمات إ
يهدد حا�رض وم�ستقبل م�رص وي�سيء �إىل وجه م�رص املت�سامح".
"ثالث��اً :يتطل��ب التط��ور الدميقراطي ال�سلمي بن��اء م ؤ��س�س��ات دميقراطية حقيقية
– خا�صة التعددية ال�سيا�سية واحلزبية أ
واليديولوجية جلميع القوى االجتماعية التي
تقبل �رشعية الد�ستور وت ؤ�من بالدميقراطية قو ًال وفعالً".
ال�صالح القانوين العام إللغ��اء الت�رشيعات التي تراكمت خالل
"رابع��اً�� :ضرورة إ
[ال�صالح] [القانون] من الن�صو�ص املقيدة
املائ��ة عام أالخرية  .ويجب �أن يطهر هذا إ
الن�سان يف حقبة ارتف��ع فيها � أش�ن
للحري��ات التي تتناف��ى مع الدميقراطية وحق��وق إ
الن�س��ان �إىل ال��ذروة .ويج��ب �إلغ��اء قوان�ين الط��وارئ
الدميقراطي��ة واح�ترام حق��وق إ
الجراءات القانونية ال�سليمة جلميع املواطنني و�ضمان حق الكتاب
املتعددة و�ضمان إ
وال�صحفي�ين و�أ�صح��اب أالعمدة ال�صحفي��ة يف التعبري عن �آرائه��م وتو�صيل ر�سالتهم
يف حري��ة بدون �أي��ة قيود م�ضللة مما بنيت عليها بع�ض الت�رشيعات غري الدميقراطية"
(نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،هـ.41)51-49 ،
 2-1-1-2-5مراجعة القوانني املقيدة
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ُت َع��د الت�رشيع��ات الت��ي تنظم ال�صحافة امل�رصي��ة وحرية �صحفييه��ا – كما �سرنى
لا يف الق�س��م  3--5مقي��دة �إىل حد كب�ير .وقد �أ�شار امل�شارك��ون يف امل ؤ�مترين
تف�صي� ً
�إىل �أن تل��ك القوان�ين "ت�ض��ع قي��وداً حديدية على احلري��ة ...وتقف يف طري��ق امل�سرية
الدميقراطي��ة" (نقاب��ة ال�صحفي�ين ،ب��دون تاري��خ ،ه��ـ  .)53ويف كال امل ؤ�مترين ،دعا
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ال�صحفي��ون �إىل �إلغاء القوانني واللوائ��ح امل ؤ��س�سية املختلفة التي ت�شكل هذه العقبات.
وتقدم التو�صية أالوىل مل ؤ�متر عام  1995قائمة من القوانني التي يجب �إما �إلغا ؤ�ها �أو
تغيريها ،وهي القانون  93لعام  ،1995و 148لعام  1980و 20لعام  ،1936عالوة
على عدد من املواد يف قانون العقوبات –تعترب جميعها مقيدة حلرية ال�صحافة ،حيث
تقي��د هذه القوانني �أربعة جم��االت رئي�سية هي حرية ملكي��ة ال�صحف ون�رشها ،وعدم
الج��راءات القانونية
التعر���ض لالعتق��ال وال�سجن ،والتح��رر من الرقاب��ة ،واحلق يف إ
بال�صالحات يف جميع تلك املجاالت.42
ال�سليمة .وقد �صدرت تو�صيات مف�صلة إ
 3-1-1-2-5التغيريات يف التنظيم امل�ؤ�س�سي لل�صحافة
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لي���س ب إ�م��كان الو�ضع ال�سيا�سي لدولة م��ا وقوانني ال�صحافة به��ا �أن ت�رض بحرية
ال�صحاف��ة فح�سب ،بل و�أي�ض ًا بتنظيم ال�صحافة نف�سه��ا .ومن املرجح �أن ت ؤ�ثر الفوارق
القوية يف املوارد بني ال�صحف التابعة للمجموعات اال�سرتاتيجية و�صحف املعار�ضة
على قدرة ال�صحف املختلفة على الو�صول �إىل الر�أي العام .وقد �أو�صى امل ؤ�متران العامان
والقليمية ،وطالب
الثاين والثالث بتقليل نفوذ الدولة على ال�صحافة القومية واحلزبية إ
مبعاملة ال�صحفيني من جميع ال�صحف معاملة مت�ساوية فيما يخت�ص باحل�صول على
املعلوم��ات مثالً ،وبتحديد املواق��ف أاليديولوجية لل�صحف .وقد �صيغت هذه املطالب
بالتف�صيل .43وكمثال �سنعر�ض بع�ض تلك املطالب اخلا�صة بدور ال�صحف القومية.
بالبق��اء عل��ى امل ؤ��س�س��ة ،لك��ن بعد تغي�ير طاب��ع دور ال�صحف
طال��ب امل ؤ�مت��ران إ
القومي��ة .ومل ي��دع �أي من امل ؤ�مترين الثاين �أو الثال��ث �إىل حل دور ال�صحف القومية �أو
بيعه��ا للقطاع اخلا�ص ،ألنها تلعب "دوراً اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا و�إعالمي ًا هاماً" (نقابة
ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،د� .)10 ،إال �أن امل�شاركني يف كال امل ؤ�مترين مل ينظروا �إىل تلك
ال��دور بو�صفها ممث ًال حمايداً �أو مو�ضوعي ًا للم�صالح ،ولكن بو�صفها تت أ�ثر ت أ�ثرا بالغا
بالنفوذ احلكومي وبكونها منظمة تنظيم ًا �شديد الهرمية .ومن ثم ،رغب امل�شاركون يف
م ؤ�مت��ر ع��ام  1991يف احلفاظ على دور ال�صحف القومية "�رشيطة �أن تعرب عن احلوار
الوطن��ي و�أن تكون م ؤ�يداً ون�ص�يراً لل�ضمري العام الذي ي�سعى �إىل تقوية �أوا�رص الوحدة
يف املجتم��ع وتعك���س احل��وار الدائر بني الق��وى ال�سيا�سية يف م�رص" .بع��د ذلك ب أ�ربع
�سن��وات ،دعا امل�شاركون �إىل "�إعادة النظ��ر يف الهياكل احلالية لدور ال�صحف القومية
حت��ى ت�صبح �صحف ًا قومية م�ستقلة وحمايدة باملعنى املحدد ،حيث يجب �أن تعرب عن
جميع آ
الراء والتيارات والقوى يف املجتمع" (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،هـ.)57 ،
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الداري لهذه ال�صحف،
وبال�ضافة �إىل ذلك ،دعا ال�صحفيون �إىل مراجعة ثورية للهيكل إ
إ
الدارية ،ودع��وا �إىل م�ساندة
واقرتح��وا �أن يت��م الف�صل بني امللكية (للدول��ة) وال�شئون إ
الدارة الذاتية بد ًال من ذلك ،حيث �إن تغيرياً كهذا من � أش�نه �أن يحد كثرياً الفر�صة
فكرة إ
�أمام الدولة ال�ستخدام ال�صحافة القومية لتحقيق �أهداف �سيا�سية.
الدارية" التي �صاحبت الفكرة ال�سابقة على نف�س القدر
وكانت فكرة "الدميقراطية إ
من أالهمية ،حيث �أ�شارت �ضمن ًا �إىل �أن "ال�صحفيني يجب �أن ي�شاركوا يف انتخاب رئي�س
التحري��ر" م��ن بني �أ�شياء �أخ��رى (التو�صية رقم  18للم ؤ�متر الع��ام  ،1995انظر نقابة
ال�صحفي�ين ،ب��دون تاري��خ ،د .)10 ،وحيث �إن تر�شي��ح رئي�س التحرير ُي َع��د �إحدى �أهم
أالدوات يف ي��د املجموعات اال�سرتاتيجية لل�سيطرة على امل ؤ��س�سات ال�صحفية القومية،
فم��ن املرج��ح �أن ي�� ؤ�دي مث��ل هذا التح��رك �إىل تغيري طاب��ع ال�صحاف��ة امل�رصية على
بال�ضافة �إىل ذلك ،طالب
نح��و كبري ويتيح الفر�صة �أمام عمل �صحفي �أك�ثر ا�ستقالالً .إ
ال�صحفي��ون ب�شفافي��ة �أكرب من الناحي��ة املالية وذلك بالن�سبة ل��دور ال�صحف القومية
الت��ي ال حتقق مكا�س��ب مالية ،واتخاذ التدابري الالزمة ل�ضم��ان ا�ستقاللها املادي عن
املجموعات اال�سرتاتيجية .ودعا م ؤ�متر عام � 1991إىل �إدارة امليزانية مبوجب أ
"الداء
والداري ،بحيث ت�ستطيع ال�صحيفة �أن تطور نف�سها من الداخل
ال�صحفي واالقت�صادي إ
باالعتم��اد عل��ى دخلها اخلا�ص" (نقاب��ة ال�صحفيني ،بدون تاري��خ ،د .)10 ،وقد تابع
م ؤ�مت��ر  1995تلك امل�س أ�لة وتناولها مرة �أخرى حيث خرج بتو�صيات م�شابهة ،عالوة
عل��ى اق�تراح فر�ض الرقاب��ة املالية عل��ى دور ال�صحف .ويجب �أن يتحم��ل امل�سئولون
التنفيذي��ون امل�سئولية عن أالداء املايل �أمام اجلمعي��ات العمومية اخلا�صة بال�صحف
وفق�� ًا "للمبادئ الدميقراطي��ة" (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ه��ـ 57 ،و .)58وبدت
م�س أ�ل��ة تنظي��م ال�صح��ف القومية ذات �أهمية ك�برى بالن�سبة لل�صحفي�ين عام ،1995
حت��ى �أنهم �أو�صوا ب أ�ن تكون املو�ضوع الرئي�سي للم ؤ�متر العام الرابع املزمع عقده يف
عام .44 1997
 4-1-1-2-5النهو�ض باملعايري ال�صحفية
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م��ع ن�رش التقاري��ر ال�صحفية غري الدقيقة وال�شائع��ات ،واخل�ضوع ملطالب �أ�صحاب
العالن��ات �أو غريهم من مانحي املال ،قد يدمر ال�صحفيون �سمعة مهنتهم �أو ي�ضعفوا
إ
م��ن ت أ�ثريها عل��ى عمليات الدمقرطة .وعلى العك�س من ذلك ،وكما هو احلال يف تركيا
الت��ي ناق�شن��ا حالتها يف الف�صل أالول ،ميكن للمعايري ال�صحفية الرفيعة �أن تر�سخ من
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نفوذ ال�صحافة ،فتحولها من ثم� ،إىل طرف �أكرث فعالية يف الدفع نحو الدمقرطة .وخالل
الت�سعينيات ،كانت النظرة ال�سائدة هى �أن املعايري ال�صحفية يف م�رص يف حالة تدهور
م�ضطرد .45ويف عام  ،1998احتدم اجلدل على �صفحات اجلرائد امل�رصية حول ظهور
�صحافة "�صفراء" ذات معايري متدنية.46
ويت�ض��ح م��ن تو�صي��ات امل ؤ�متري��ن العام�ين يف  1991و� 1995أن ال�صحفي�ين
يدركون �رضورة احلفاظ عل��ى املعايري ال�صحفية و�أخالقيات املهنة .وقد �أ�شار م ؤ�متر
العالين
ع��ام � 1991إىل "�رضورة الف�صل التام والوا�ضح بني العمل ال�صحفي والعمل إ
الدارية واملالية داخل ال�صحف على
العالين وال�سطوة إ
وكبح ال�سيطرة املتزايدة للعمل إ
الدارية
العم��ل ال�صحف��ي .لقد حدث تدفق من التخ�ص�صات املهني��ة وتو�سع يف القوى إ
ُر�ض��ت قيود عملية جديدة على حرية ال�صحافة" (نقابة ال�صحفيني،
والعالنية ،كما ف َ
إ
ب��دون تاريخ ،د .)8 ،وبينما كرر م ؤ�متر عام  1995الهموم نف�سها ،دعا �أي�ض ًا �إىل �إلزام
ال�صحفيني باتباع "ميثاق ال�رشف ال�صحفي الذي �أ�صدرته نقابة ال�صحفيني ،وااللتزام
مبب��ادئ الثق��ة واال�ستقامة وال�ص��واب املذكورة حتدي��داً يف �أدبيات املهن��ة والتقاليد
الن�س��ان والد�ستور
ال�صحفي��ة وقان��ون نقاب��ة ال�صحفي�ين واملواثيق الدولي��ة حلقوق إ
واملعاي�ير أالخالقية التي حتمي احلياة اخلا�صة للمواطنني" (نقابة ال�صحفيني ،بدون
تاريخ ،ه_  56و.)57
 5-1-1-2-5تنظيم عملية متثيل ال�صحفيني ب�شكل أ�كثـر فعالية
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ميك��ن لل�صحفيني �أن يدفعوا بالعديد من امل�صالح بدون وجود متثيل فعال ،لكن ال
ينتظر حتقيق ه��ذه امل�صالح .وهذا ما حدث بالفعل بالن�سبة ملعظم أالهداف املذكورة
�آنفاً .وبا�ستثناء �إلغاء القانون رقم  ،93مل تو�ضع �أي من املطالب حيز التنفيذ .و ُيعزى
ج��زء من التق�صري �إىل ع��دم فاعلية نقابة ال�صحفيني يف متابع��ة تو�صيات امل ؤ�مترات
العام��ة .ولي���س م��ن امل�ستغ��رب �أن �أحد �أه��داف م ؤ�مت��ر  1995كان تعزي��ز دور نقابة
ال�صحفي�ين (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،هـ  .)58بيد �أن التو�صيات اجلديدة ف�شلت
تو�ص بتدابري حمددة لعالج هذا ال�ضعف.
يف حتليل �أ�سباب �ضعف النقابة ،كما �أنها مل ِ
�أم��ا الطل��ب امللمو�س الوحيد الذي مت تنفيذه فهو �أن تدفع امل ؤ��س�سات ال�صحفية احل�صة
العالنات للنقابة  .47وبالتايل ،ظل مطلب التغيري يف هذا
املق��ررة قانون ًا من عائدات إ
املج��ال �أكرث غمو�ض ًا عن غريه .وقد ال يكون هذا م�ستغرب ًا ألن النقابة هي التي نظمت
امل ؤ�مترين الثاين والثالث.
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ويب��دو �أن م ؤ�مت��ر ع��ام  1995طالب بزيادة نف��وذ ال�صحفي�ين يف املجل�س أالعلى
لل�صحافة كي يقلل من ت أ�ثري الدولة على ال�صحافة ،مما يخدم املجموعات اال�سرتاتيجية
ال�رشاف على ال�صحافة وتنظيمها .وقد طالب ال�صحفيون "بت�شكيل املجل�س أالعلى
يف إ
لل�صحاف��ة من �أغلبي��ة من ال�صحفيني و�أن ي�شغل �أحد ال�صحفيني الكبار رئا�سته ،بحيث
ي�صبح املجل�س م ؤ��س�سة �شعبية م�ستقلة" (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،هـ .)58 ،
الطار
باخت�ص��ار ،طالب ال�صحفيون ب إ��صالح جذري يف جميع املجاالت :بدءاً من إ
ال�سيا�سي وو�صو ًال �إىل �سلوك الكتاب �أنف�سهم .و�إذا مت الوفاء بجميع املطالب ،فهذا يعني
الو�صول �إىل الدميقراطية الكاملة وحرية ال�صحافة يف م�رص.
 2-1-2-5اهتمامات املوظفني
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�إىل جانب ه ؤ�الء الذين حاولوا الدفع بجدول �أعمال �إ�صالحي ،كانت هناك جمموعة
م��ن ال�صحفيني �أبدت اهتمام�� ًا بت أ�مني م�صاحلها املادية ومطالبه��ا �أكرث من التدخل
يف ال�سيا�س��ة .وقد ذكرنا من قب��ل �أن ه ؤ�الء ال�صحفيني كثرياً ما يطلق عليهم زمال ؤ�هم
أالكرث انخراط ًا يف ال�سيا�سة لقب "املوظفني".
وي َّدع��ي الكث�ير من املوظف�ين �أنهم بدوره��م يريدون �إ�صالح�� ًا �سيا�سي�� ًا وقانوني ًا
ويرغب��ون يف ا�ستق�لال ال�صحاف��ة ،لك��ن جنب�� ًا �إىل جنب م��ع رفع م�ست��وى معي�شتهم.
بي��د �أن اجل��زء آ
الخر من املطلب يت�ضم��ن يف ال�سياق امل�رصي �سيط��رة �أكرب من جانب
احلكوم��ة؛ حي��ث �إن الدولة ال زالت هي التي توفر معظم التمويل لل�صحفيني .وميكن �أن
تكون الطبيعة املتناق�ضة للمطالبة بحرية �أكرب لل�صحافة وزيادة املرتبات واملكا�سب
االجتماعي��ة ق��د ت�سببت يف �أن يعال��ج م ؤ�مترا  1991و 1995ق�ضي��ة حت�سني أالحوال
املادية لل�صحفيني باقت�ضاب.
وقد �أو�صى م ؤ�متر عام " 1991ب إ�عداد لوائح جديدة للمرتبات تتنا�سب مع الظروف
االقت�صادي��ة وارتفاع تكاليف املعي�ش��ة ،وت�ضمن حداً �أدنى للرواتب جلميع ال�صحفيني
العامل�ين يف خمتل��ف ال�صح��ف وفر�ص�� ًا مت�ساوي��ة يف املمي��زات واحلق��وق" (نقاب��ة
ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،د.)14 ،
ودعت تو�صية �أخرى للم ؤ�متر نف�سه �إىل و�ضع حد �أدنى للرواتب يف ال�صحف احلزبية
وبال�ضافة �إىل ذل��ك ،كانت هناك دع��وة ملنح ال�صحفيني
والقليمي��ة واملتخ�ص�ص��ة .إ
إ
الفر�صة للعمل بعد �سن ال�ستني (وهي ال�سن القانونية للتقاعد) �إذا رغبوا يف ذلك .وكان
هذا هو املطلب املادي الوحيد الذي تكرر يف م ؤ�متر عام .1995
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ولك��ن وفق�� ًا مل��ا ذك��ره العدي��د م��ن املراقب�ين ،تنت��شر االهتمام��ات املادية بني
ال�صحفي�ين الذين يوجه��ون مطالبهم �إىل رجال أالعم��ال واملجموعات اال�سرتاتيجية،
وم��ن ثم يف�سدون فر�ص الدمقرطة .وت�شري عواطف عبد الرحمن ،رئي�سة ق�سم ال�صحافة
بجامعة القاهرة �إىل �أن :
"العالق��ة بني ال�صحفيني ور ؤ��سائه��م � ،أو بني ال�صحفيني وم�صادرهم ال حتكمها
مب��ادئ الدميقراطية ،بل االت�صاالت ال�شخ�صية وحتقيق امل�صالح ال�شخ�صية ،مما يفتح
الباب على م�رصاعيه �أمام رجال أالعمال وامل�ستثمرين للتوغل داخل ال�صحف وتقرير
العالنات ( جماعة تنمية الدميقراطية.)29 ،1999 ،
م�صريها عن طريق إ
48
ويتف��ق حممود عو���ض مع الر�أي القائل ب أ�ن الكثري م��ن ال�صحفيني على ا�ستعداد
كب�ير ملبادلة احلقيق��ة بتح�سني م�ستوى معي�شتهم ،حيث يرى خطراً حقيقي ًا يف ازدياد
العالنات و�أنه "ال يف�سد العمل ال�صحفي فح�سب ،بل وال�صحفيني �أي�ض ًا أ
والجيال
حجم إ
التي تليهم" (جماعة تنمية الدميقراطية.49)35 ،1999 ،
تتوج��ه املطال��ب املادية �رصاحة نح��و املجموعات اال�سرتاتيجي��ة ،وهذه احلقيقة
تت�ض��ح بج�لاء قبل انتخاب��ات النقابة ،حيث َيعِ��د املر�شحون الراغب��ون يف ا�ستقطاب
�أ�ص��وات الناخب�ين "ب��كل ما يف أالر���ض وال�سماء" .فف��ي انتخابات ع��ام  1999على
�سبي��ل املث��ال ،الحظ �أح��د مراقبي احلمل��ة االنتخابي��ة "ت�ضخم ًا حقيقي�� ًا يف الوعود"
قائ�لا�" :إذا مت الوفاء بجميع الوعود ،قد ينته��ي احلال ب أ�ن يح�صل ال�صحفي على �شقة
�سكني��ة ،و�شاليه يف منتجع �صيفي ،وجه��از كمبيوتر ،وهاتف حممول ،وجهاز فاك�س.
وق��د يح�ص��ل �أي�ض ًا عل��ى قرو�ض بت�سهيالت ،وعل��ى زيادة كبرية يف املرت��ب ،وي�سافر
للخ��ارج يف برامج تدريبي��ة ،ويح�صل على تذاكر طائرة �أو �أتوبي���س ب أ��سعار خمف�ضة،
ويح�ص��ل عل��ى م�صاري��ف مدر�سي��ة �أو جامعية خمف�ض��ة ،وع�ضوية يف ن��ادٍ ريا�ضي،
وي�شاه��د مباري��ات كرة القدم باملج��ان ،ويذه��ب �إىل املالهي دون مقاب��ل ،ويح�صل
عل��ى �أ�سع��ار خمف�ضة إلقام��ة حفالت الزف��اف ،بل قد ي�ش�تري بع�ض امل��واد الغذائية
بن�صف الثمن" أ
(الهرام ويكلي 30-24 ،يونيو  .)5 ،1999وميكن االطالع على وعود
�إ�ضافي��ة يف ن��شرات احلملة التي وزعه��ا املر�شحون و�أتباعهم ي��وم االنتخابات ،مثل
العفاء من خمالفات املرور .وقد
"م�ست�شفى لل�صحفيني" ،واحلج بتكاليف خمف�ضة� ،أو إ
وع��د املر�شح الفائز مبن�صب نقيب ال�صحفيني ال�سي��د �إبراهيم نافع بزيادة يف الرواتب
(ويب��دو �أن��ه حقق ذلك بالفعل – انظر أالهرام ويكلي 7-1 ،يوليو  )3 ،1999بلغت 70
جنيه�� ًا جلمي��ع ال�صحفيني ،كما وعد �أي�ض ًا باالنتهاء م��ن ت�شييد املبنى اجلديد للنقابة
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ورفع كفاءة التجهيز التكنولوجي لل�صحفيني.
ومن الوا�ضح �أن معظم ال�صحفيني و�صحفهم املقيدة مالي ًا عادة ودورهم ال�صحفية
ال ت�ستطيع توفري هذه املزايا ،فاملتوقع �أن الدولة هي التي �سرتفع م�ستويات املعي�شة.
وبه��ذه الطريقة ،توطد م�صالح املوظفني �أي�ض ًا الو�ضع القائم ،حيث تكون املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة عل��ى ا�ستعداد لل�سماح بتدفق بع�ض التموي��ل �إىل عامة ال�صحفيني ومن
ثم ت�ضمن هيمنتها عليهم.
 3-1-2-5املوقف املعزز للو�ضع الراهن
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�أو�ض��ح الق�س��م � 2-3أن بع���ض ر ؤ��س��اء حترير ال�صح��ف القومية يف عه��د ال�سادات
ق��د تعاونوا ع��ن كثب مع املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة عن طريق امل�ساع��دة يف تطهري
ال�صحاف��ة من منتقدي الرئي�س على �سبي��ل املثال .ومل يكن هذا التعاون وليد ال�صدفة،
عينهم يف املق��ام أالول .ويف عهد
فالعدي��د م��ن ر ؤ��ساء التحري��ر كان ال�سادات هو من ّ
مب��ارك ،م��ا زال كبار م�سئويل الدولة هم الذين يعينون ال�صحفيني يف املنا�صب العليا
�أو يقيلونهم من منا�صبهم� ،إال �أن ه ؤ�الء ال�صحفيني يمُ نحون قدراً �أكرب من احلرية .ومن
ثم ،جند تنوع ًا كبرياً يف آ
الراء بني كبار �صحفيي دور ال�صحف القومية ،فبع�ضهم يبدو
وك أ�ن��ه ي��رى نف�سه م�سئو ًال عن العالق��ات العامة للحكومة� ،أو ينظ��ر �إىل نف�سه بو�صفه
�شخ�صية دعائية� ،أما البع�ض آ
الخر فهو �أكرث انتقاداً ويذهب يف بع�ض أالحيان �إىل حد
مهاجمة رئي�س الوزراء.
وم��ن �أج��ل فهم و�ضع ه�� ؤ�الء ال�صحفيني الذي��ن يعملون كممثلني ع��ن املجموعات
اال�سرتاتيجية ،من ال�رضوري معرفة موقف تلك املجموعات من ال�صحافة ،حيث ميكن
متييز النقاط التالية:
ُينظَ ��ر �إىل الغالبي��ة العظم��ى م��ن ال�صحفيني كم�صدر ق��وة ا�سرتاتيجية ال غنى
عنها للدولة ويجب ال�سيطرة عليهم ومتويلهم من قبل الدولة.
يجب �أال ت�صبح ال�صحافة �أو ال�صحفيون قوة م�ستقلة ت�سعى من �أجل الدمقرطة
وحرية ال�صحافة.
�إال �أن��ه ميك��ن ال�سم��اح بقدر من احلري��ة لل�صحافة ،بل رمبا تلق��ى هذه احلرية
ترحيبا �صادقا.
كان��ت احلكوم��ة ت�ستبعد حت��ى نهاية الت�سعيني��ات ،فكرة خ�صخ�ص��ة دور ال�صحف
القومي��ة التي تهيمن على �سوق ال�صحافة يف م�رص .50ومن خالل ت أ�ثريها على تعيني
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ر ؤ��س��اء التحري��ر وتوفريه��ا التمويل ال�لازم لل�صحفي�ين وال�صحف عن طري��ق نقابة
ال�صحفيني واملجل���س أالعلى لل�صحافة ،احتفظت املجموع��ات اال�سرتاتيجية بو�سائل
حا�سمة لل�سيطرة على ال�صحافة .ففي خالل الت�سعينيات ،كانت ال�صحافة القومية تعترب
�أداة ا�سرتاتيجي��ة ال غن��ى عنها لتحقيق �سيا�سات البالد (نابويل� ،أمني ،نابويل ،1995
 )42مثل حت�سني م�ستوى التنمية االقت�صادية واحلفاظ على الوحدة االجتماعية.
وم��ع ذل��ك م��ن ال�صعوبة مبكان �أن جت��د م�سئ��وال يف الدول��ة �أو �أي �صحفي ال يعرب
ع��ن م�ساندته ملبد�أ ال�صحافة احلرة .بيد �أن هذا ال�ضمان ال�شفهي للحرية يكون مت�ص ًال
يف كث�ير م��ن أالحيان بتعهد من الدول��ة باال�ستمرار يف التدخ��ل يف �شئون ال�صحافة.
فعل��ى �سبيل املث��ال ،ر�أى م�صطفى كمال حلمي ،رئي�س املجل���س أالعلى لل�صحافة يف
ع��ام � 1991أن دور م ؤ��س�ست��ه هو "دعم حرية ال�صحاف��ة وا�ستقاللها وحماية أال�صول
االجتماعي��ة أال�سا�سي��ة و�ضمان الوح��دة الوطنية" .وم��ن �أجل القيام بذل��ك ،وفق ًا ملا
لا لل�صحفيني –من ب�ين �أ�شياء
ذك��ره حلم��ي ،يوف��ر املجل���س أالعلى لل�صحاف��ة متوي� ً
العالم �صفوت
�أخ��رى (ال�صحفيون ،مايو  .)36 ،1991ويف االجتاه نف�س��ه ،عرب وزير إ
ال�رشي��ف عن اعتقاده ب أ�نه "من واجب الدول��ة �أن تقوم بدورها وت�ضطلع مب�سئولياتها
بالتع��اون مع املجل�س أالعلى لل�صحافة ونقابة ال�صحفيني وذلك لتوفري االحتياجات
االجتماعية" (ال�صحفيون ،مايو  .)31 ،1991وتنقل ت�رصيحات م�سئويل احلكومة �أي�ض ًا
ع��دم رغبة الدولة يف تقليل تدخلها (يف �شئون ال�صحافة) ،حيث ي ؤ�كدون �أن ال�صحافة
تتمت��ع بالفعل باحلرية ،ومن ثم يلمحون �ضمن�� ًا �إىل عدم احلاجة للتغيري .فعلى �سبيل
املثال ،ر�أى الرئي�س مبارك يف خطابه االفتتاحي للم ؤ�متر العام الثاين لل�صحفيني عام
� 1991أن ال�صحافة "قوة �شعبية حرة" (ال�صحفيون ،مايو .)51 ،1991
ويف منا�سب��ة �أخ��رى ،تعهد الرئي���س "بت�شجيع ال�صحافة احل��رة امل�سئولة ،وبتوفري
الو�سائل الالزمة لها كي حتقق �أهدافها النبيلة على نحو فعال وفق ًا للد�ستور والقواعد
القانوني��ة ،وح�سب القيم االجتماعي��ة والتقاليد وامل�صالح العلي��ا أ
(اليجب�شيان
للمة إ
جازي��ت 8 ،مار���س � .)1 ،1998إن ت�رصيح��ات كه��ذه ال ت�ش�ير �إىل تدخ��ل الدول��ة يف
ال�صحاف��ة فح�س��ب ،بل و�إمنا حتمل �أي�ضا افرتا�ض �أن ال�صحفيني ال ينبغي �أن ي�صبحوا
ق��وة م�ستقل��ة تدف��ع نحو التح��ول الدميقراطي� .إن �إ��صرار الرئي���س يف االقتبا�س الذي
ا�ست�شهدن��ا ب��ه و�إ�شارته �إىل الهي��اكل القانونية القائمة ي�شري �أي�ض�� ًا �إىل الت�ضارب بني
ال�صالحي�ين واملجموعات اال�سرتاتيجية ،حيث يرغب ال�صحفيون
مطالب ال�صحفيني إ
يف تغي�ير هذه القوانني حتدي��داً ،التي تنظر �إليها املجموع��ات اال�سرتاتيجية بو�صفها
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�رشعي��ة .وخ�لال الت�سعينيات� ،أحبط��ت املجموعات اال�سرتاتيجي��ة كل املحاوالت من
جان��ب ال�صحفي�ين لتحري��ر ت�رشيعات ال�صحاف��ة القائمة ،حي��ث �إن التغي�ير يجب �أن
يت��م وفق ًا ألف��كار املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة .وتبع ًا لذل��ك ،ذكر رئي���س �سابق لهيئة
اال�ستعالمات اململوكة للدولة �أنه:
"ال ميكن بناء الدميقراطية وتعزيزها دون م�شاركة الدولة �أو خارج �إطار الدولة �أو
يف ظ��ل ظروف ت�صادمية معها؛ كما �أنه لي�س م��ن املمكن �أي�ض ًا بناء هيكل دميقراطي
�أو تعزي��زه يف غي��اب �إجماع وطني ،تت�رصف فيه اجلماعة الوطنية يف �شكل حتالف �أو
جبهة وطنية موحدة حول الدولة" (مقتب�س من نابويل� ،أمني ،نابويل.)43 ،1994 ،
بي��د �أن م��ن اخلط�� أ� ا�ستنت��اج �أن املجموع��ات اال�سرتاتيجية تعار���ض متام ًا حرية
ال�صحاف��ة ،فالوج��ود امل�ستم��ر لل�صحاف��ة احلزبي��ة وظه��ور ال�صحاف��ة اخلا�ص��ة يف
الت�سعيني��ات ي�شريان �إىل وجود قدر كبري من الت�سامح ،خا�صة عندما نقارن �أو�ضاعها
ببع���ض البل��دان العربي��ة يف الت�سعينيات مثل الع��راق و�سوريا �أو ليبي��ا .ويرجع قبول
�صحاف��ة متباين��ة وناق��دة جزئي�� ًا �إىل حاجة املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة �إىل �رشعية
�سيا�سي��ة ،ورغبتها يف توف�ير "�صمام �أمان" للقوى املعار�ض��ة التي قد ت�صبح �صعبة
املرا���س� ،أو يرجع �إىل نفاذ ب�صرية هذه املجموع��ات يف �أن ال�صحف احلزبية ميكن �أن
تك��ون �سالح�� ًا مفيداً يف ي��د الفرقاء ال�سيا�سي�ين داخل املجموع��ات اال�سرتاتيجية� ،أو
حتى لرغبة �أ�صيلة من جانب هذه املجموعات يف توفري نطاق معني من احلرية.
و�أميا كانت أال�سباب ،ال تت�ضح حدود هذه الليربالية املقيدة دائماً ،فت�رصيح الرئي�س
مب��ارك املذكور �أع�لاه �أن حرية ال�صحافة يجب �أن تتحرك يف ح��دود "القيم والتقاليد
االجتماعي��ة وامل�صال��ح العليا أ
الحظ �أي�ض ًا يف
للم��ة" ت�شري �إىل هذا الغمو�ض ،ال��ذي ُي َ
العدي��د من قوان�ين ال�صحافة امل�رصية (انظر الق�س��م  .)3-5فالقوانني ال ت�ضع تعريف ًا
للمخالف��ات الت��ي يعاق��ب عليها مث��ل "ازدراء م�سئ��ويل الدولة" �أو "انته��اك امل�صالح
القومي��ة" .وبالتايل ،ال يتمكن ال�صحفيون م��ن التمييز بني أالفعال التي ت�شكل جرمية
والتي ال تعترب كذلك ،ومن ثم يجدون �أنف�سهم يف حالة من عدم اليقني القانوين .وحيث
�إن املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة مل تبادر بتح�سني هذا الو�ضع خالل فرتة رئا�سة مبارك
البقاء على حرية ال�صحافة مقيدة ومبهمة.51
رت�ض �أنها تعتزم إ
ب أ�كملهاُ ،يف َ
ولي���س وا�ضح��ا متاما من هم وكالء املجموع��ات اال�سرتاتيجية يف ال�صحافة ،لكن
من املرجح وجودهم بني املحررين وحولهم ،ويف �أو�ساط ال�صحفيني القدامى ور ؤ��ساء
ال�صحف اململوكة للدولة ،حيث �إن املجموعات اال�سرتاتيجية هي التي تقوم بتعيينهم.
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بيد �أن هناك فروقا كبرية بني �أفراد هذه املجموعات بالن�سبة حلرية ال�صحافة واملعايري
ال�صحفي��ة والدمقرط��ة ،كم��ا ذكرنا م��ن قبل .وهن��اك قليل م��ن م ؤ�ي��دي املجموعات
اال�سرتاتيجية ممن ال يكتبون مقاالت انتقادية �أو ال يقومون بتدابري حتريرية ،وهذا مما
يح�سب لهم .فعلى �سبيل املثال ،ي�ستخدم الكثري من ر ؤ��ساء حترير ال�صحف القومية � ،إن
مل يك��ن جميعهم كتابا نقديني من جمي��ع االجتاهات ال�سيا�سية .ويف النقابة ،يعربون
ال�ص�لاح القانوين ،كما فع��ل �إبراهيم نافع،
علن�� ًا يف بع���ض املنا�سبات ع��ن �رضورة إ
رئي���س جمل���س �إدارة م ؤ��س�سة أالهرام ونقي��ب ال�صحفيني �أثناء ال��صراع حول القانون
بال�ضافة �إىل بع�ض ال�صحفيني
 .93ومن ناحية �أخرى ،ي�شري جميع ر ؤ��ساء التحرير – إ
الكبار� -إىل �إجنازات الرئي�س واحلكومة ب�صفة م�ضطردة ،ويدعمون ال�سيا�سات املقيدة
للمجتم��ع امل��دين .وقد �ضمن �إبراهيم نافع ،وهو نقي��ب ال�صحفيني من عام � 1993إىل
ع��ام  1997متويل احلكوم��ة للمبنى اجلديد للنقابة ،وهو م��شروع تكلف عدة ماليني
م��ن اجلنيهات ،ورمبا تفوق تكاليف �صيانته ال�سنوية وحدها القدرات املالية للنقابة.
وبتبن��ي ه��ذا املوقف امل�شو���ش ،يت�شابه ممثل��و املجموعات اال�سرتاتيجي��ة مع موقف
احلكوم��ة الذي و�صفن��اه فيما تقدم ،فهن��اك م�ساحة للنقد وي�ترك وكالء املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة ه��ذه امل�ساحة مفتوح��ة .ولكن فيما يتعدى تل��ك امل�ساحة ،تحُ َبط جميع
وال�صالحات ويتم احلفاظ على الو�ضع القائم.
املبادرات إ
 4-1-2-5املوقف الديني -املحافظ

w.
al

لل�سالم عامة
بالن�سب��ة لكثري م��ن امل�رصيني ،يجب حظَ ر �أية مطبوعات متث��ل �سب ًا إ
�أو للر�س��ول حممد ب�صفة خا�صة .وت�سود امل�شاع��ر نف�سها بالن�سبة للن�صو�ص التي ُيرى
�أنه��ا "تتنافى مع التقالي��د امل�رصية" ،مثل الروايات اجلن�سية ال�رصيحة .ويدعم بع�ض
ال�صحفي�ين العامل�ين يف ال�صحف اخلا�صة و�صح��ف املعار�ضة ،ب��ل و�أي�ض ًا ال�صحف
�شب��ه الر�سمي��ة هذه أالف��كار ،فهم ميثل��ون تياراً ديني�� ًا حمافظ ًا ب�شكل م��ا يف الثقافة
امل�رصي��ة يف�رس –كم��ا ذكرنا من قبل يف الف�ص��ل الثاين -احلقيقة يف �ض��وء التقاليد
الديني��ة وال يجي��ز اخلروج عليها .وتفر���ض هذه النظرة �ضغط�� ًا �إ�ضافي ًا على احلكومة
لتقيي��د حري��ة التعبري ،حيث ٌينظر �إليها بو�صفها "غ�ير �إ�سالمية" �أو "م�شينة" .وتعك�س
�سل�سل��ة من املواجه��ات الفكرية يف م�رص عق��ب ن�رش مقاالت �إ�سالمي��ة -حمافظة يف
�أواخ��ر ت�سعينيات القرن املا�ض��ي و�أوائل القرن احلادي والع�رشين هذا االجتاه والتوتر
ال�ضايف الذي غلب على احلريات املدنية.52
إ
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ويف ماي��و  ،1998كت��ب �ص�لاح منت�رص عم��وده ال�شهري يف أالهرام حت��ت عنوان:
"كت��اب يجب منع��ه"� ،إ�شارة �إىل كت��اب "حممد" للعامل الفرن�س��ي مك�سيم رودن�سون،
ال�سالم��ي" .وخلفية ه��ذا املقال كانت
حي��ث ادعى منت��صر �أن الكتاب "ي�ش��وه الدين إ
�شك��وى تقدم بها بع���ض طالب اجلامعة أالمريكية بالقاه��رة كان مقرراً عليهم درا�سة
ه��ذا الكت��اب .وطبق ًا ملا ذك��ره �صالح منت��صر� ،أملح رودن�س��ون� ،ضمن �أ�شي��اء �أخرى
مهين��ة� ،أن حمم��داً تزوج م��ن زوجته أالوىل هرب ًا م��ن الفقر  ،و�أن��ه كان يتلقى الوحي
املقد���س عندما ينا�سبه ذلك .وبعد ظهور هذا املق��ال بفرتة ق�صرية ،طلب وزير التعليم
الع��ايل م��ن اجلامعة أالمريكية �إلغاء الكتاب من املنه��ج ألنه افرت�ض �أنه يحتوي على
ال�سالمي .وقد ا�ستجابت اجلامعة وقدمت اعتذاراً
تلفيقات ت�سئ �إىل الر�سول و�إىل الدين إ
به��ذا ال� أش�ن ،كما �سحبت الكتاب من مكتبتها ومن قاعدة املعلومات اخلا�صة بها التي
كان موج��وداً عليها منذ عدة �سنوات (معلومات من كايرو تاميز  28 ،مايو –  1يونيو
.53)6 ،1998
ويف م�سته��ل ع��ام  ،1999ويف ق�ضية م�شابهة ،ناق�شت �أه��م ال�صحف امل�رصية بل
و�أدان��ت كاملعت��اد كتاب ًا مق��رراً يف م��ادة أالدب العربي احلديث باجلامع��ة أالمريكية
بالقاه��رة ،ولك��ن هذه املرة كان أالم��ر يتعلق برواية جن�سية �رصيح��ة بعنوان "اخلبز
احل��ايف" للكاتب املغرب��ي حممد �شكري .وقد �أوردت جملة "كايرو تاميز" تعليق حممد
م�صطف��ى ��شردي � ،صاح��ب العمود ال�صحف��ي بجريدة الوف��د ،على الق�ضي��ة يف يناير
 1999كما يلي:
"�أ�ش��ارت لهج��ة معظم م��ا جاء يف �صح��ف املعار�ض��ة وال�صح��ف امل�ستقلة (�أي
اخلا�ص��ة) �أن �أغل��ب أالعم��ال املقررة يف (هذه امل��ادة) تهاجم املجتم��ع وتتعامل مع
اجلن���س بج��ر�أة ووقاح��ة .وم��ن الوا�ضح �أن ه��ذا املدر�س يري��د �أن ينمي نظ��رة معينة
حم�سوب��ة يف عق��ول تالميذه عندم��ا يواجهون هذا الك��م من ال�سلبي��ات يف جمتمعهم،
وبذل��ك ينجح الدكتور  ...املحرتم يف غر�س ال�شك يف نفو�سهم ،وجند عندئذ جي ًال كام ًال
يلفظ املجتمع ألنه ي ؤ�من ب أ�ن ما تقوله اجلامعة أالمريكية �صحيح وما يقوله املجتمع
خاط��ئ ،ألنه��م مل ي�سمعوا �أو يقر�أوا �سوى ما قاله أال�ست��اذ وعلق عليه" ( كايرو تاميز،
 31-18مار�س .)7 ،1999
كم��ا ن�رشت جريدة "امليدان" أال�سبوعية امل�ستقل��ة يف  9فرباير  1999مقا ًال حول
"الن�ص امل�شني"املقرر على طلبة اجلامعة أالمريكية ،ون�رشت كل من أالهرام أ
والخبار
�شكاوى يف نف�س ال� أش�ن .وقد و�صل أالمر �إىل جلنة التعليم مبجل�س ال�شعب ،التي خاطبها
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وزي��ر التعليم وطم أ�ن امل�شاركني يف االجتماع الذي��ن �أ�صابتهم ثورة من الغ�ضب ب أ�نه
�سي�صادر الكتاب (انظر كايرو تاميز 31-18 ،مار�س .)7 ،1999
ولعل التطور أالكرث �أهمية هو ما حدث بعد مرور عام هو ن�رش كل من جريدة ال�شعب
املعار�ض��ة وجريدة أال�سبوع امل�ستقلة �سل�سلة من املقاالت فجرت "�أعنف �أحداث �شغب
�شهدته��ا القاه��رة من��ذ �سن��وات" (كاي��رو تامي��ز 17-11،ماي��و  ،)2000حيث ذكرت
اجلريدت��ان �أن رواية "وليمة ألع�شاب البحر" للكات��ب ال�سوري حيدر حيدر �أطلقت على
النب��ي حممد "مط��ارد الن�ساء" .وقد �أثار ذل��ك حفيظة وحنق الطلب��ة ،خا�صة �أن وزارة
الثقاف��ة امل�رصي��ة �أعادت طبع الكت��اب .وهاجمت جريدة ال�شعب ال��وزارة لن�رشها هذا
"الكت��اب التجديفي" .ون�رشت جريدة أالخب��ار �أي�ض ًا احتجاجات –يف �صورة خطاب
م��ن �شيخ أالزه��ر .ونتيج��ة لذلك ،نادى بع���ض �أع�ضاء جمل���س ال�شعب بح��رق الكتاب
(كايرو تاميز 24-18 ،مايو  .)8 ،2000لكن بعد �أحداث ال�شغب يف أالزهر ،التي جرح
للح�صاءات الر�سمية) ،انقلبت معظم ال�صحف
فيه��ا خم�سون �شخ�ص ًا على أالقل (طبق ًا إ
امل�رصي��ة على جريدة ال�شع��ب التي وا�صلت حملتها ال�ضارية �ض��د م�سئويل الدولة ،بل
وانربى بع�ض ال�صحفيني للدفاع عن الكتاب (انظر كايرو تاميز 17-11 ،مايو ،2000
 .)11وذكر ال�صحفي ماك�س رودينبك �أن هذه هي "املرة أالوىل التي تتهم فيها الدولة
نف�سه��ا –من خ�لال وزارة الثقافة -بتو�سيع نطاق احلريات �إىل ح��د التجديف" (انظر
كايرو تاميز  24-18مايو 54)5 ،2000
 5-1-2-5التقييم العددي لالهتمامات
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ال يج��ب �أن تقود املواق��ف الثالثة أالوىل التي ناق�شناها فيم��ا يخت�ص بالدمقرطة
�إىل االعتق��اد ب أ�ن املواقف الفردي��ة كانت دائمة قاطعة ووا�ضحة مثل معظم تو�صيات
امل ؤ�مترين الثاين والثالث املذكورة �أعاله ،فقد يلتزم امل�صلحون بقوة �أو بدرجة �أقل من
القوة بهذه املبادئ ،ويدعمون بع�ضها �أكرث من البع�ض آ
الخر .ولكن من ناحية �أخرى،
لل�صالح،
قد يبدي ممثلو امل�صالح املرتبطة بالو�ضع القائم يف معظم أالحيان دعمهم إ
ال�صالح
مث��ل رئي���س دار اله�لال ال�سيد مكرم حمم��د �أحمد ،ال��ذي ناق�ش احلاج��ة �إىل إ
االقت�ص��ادي يف امل ؤ�متر الع��ام الثاين عام  ،1991وحتى رئي�س جمل���س �إدارة أالهرام
�إبراهي��م نافع – �أو "رجل الرئي�س" طبق ًا ملعظم آ
ح�سب له �أنه قاد ال�رصاع من
الراءُ -ي َ
�أجل �إلغاء قانون ال�صحافة رقم  .93بيد �أنه على الرغم من غمو�ض املواقف ال�سيا�سية
ال�شخ�صي��ة ،هن��اك م ؤ��رشات كافي��ة لنحاول تقييم درج��ة الدعم الذي تلق��اه املواقف
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الثالثة أالوىل املذكورة �أعاله بني ال�صحفيني امل�رصيني بالتقريب.
وت�صبح امل�س أ�لة �أكرث تعقيداً بالن�سبة للموقف الديني املحافظ ،حيث �إنه قد يتزاوج
مع �أي من املواقف املذكورة �سلفاً ،بل حتى املوقف أالول منها.
ال�صالح
 1-5-1-2-5القوة العددية لدعاة إ
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طبق�� ًا لتقدي��رات �سعد الدي��ن �إبراهي��م� ،أ�ستاذ عل��م االجتماع باجلامع��ة أالمريكية
بالقاه��رة ف إ�ن " 20%فقط م��ن ال�صحفيني ميار�سون �صحافة ذات طابع نقدي م�سئول
يف م��صر" (مقابل��ة �شخ�صية مع �سع��د الدين �إبراهيم ) .وقد ذك��ر باحثون و�صحفيون
�آخرون تقديرات مماثلة  ،على �سبيل املثال ،ذكر ح�سنني كروم ،وهو �صحفي يف جريدة
الن�سان� ،أن
"القد�س" التي ت�صدر يف لندن ويعمل �أي�ض ًا يف املنظمة امل�رصية حلقوق إ
"�أقلي��ة فق��ط تعمل على تغيري القوانني" (مقابلة �شخ�صية مع كروم) .كما �أدىل اثنان
حمام
�آخران وهما حممد مر�سي ،ال�صحفي يف جريدة أالهرام ،و�سعيد عبد احلافظ وهو
ٍ
الن�سان ومدير برنامج حرية التعبري والعقيدة يف
�ش��اب يف املنظمة امل�رصية حلقوق إ
املنظمة ،بت�رصيحات مماثلة �أثناء املقابالت ال�شخ�صية التي �أُجر َيت معهما .ومل تذكر
�أي من ال�شخ�صيات التي جرت معها مقابالت �شخ�صية �أن �أغلبية ال�صحفيني ين�شطون
يف تغي�ير قوان�ين ال�صحافة �أو الو�ض��ع ال�سيا�سي يف البالد ،على الرغ��م من �أن العديد
منهم �أ�شاروا �إىل �أن الظروف اال�ستثنائية قد متثل حافزاً لهم على القيام بذلك ،و�أعطوا
مثا ًال على ذلك ال�رصاع حول قانون ال�صحافة رقم .93
وتدع��م نتائ��ج البحث امليداين الذي قام ب��ه عبد الرحمن و�آخرون ه��ذه التقديرات،
حي��ث �شم��ل البح��ث � 383صحفي ًا منظم�� ًا يف النقابة يف ع��ام  1991وتو�صل �إىل �أنه
عل��ى الرغم م��ن �أن  78.4%م��ن العينة يرتددون عل��ى النقابة �إما "بانتظ��ام" �أو "يف
بع�ض أالحيان" ،ف إ�ن  16.3%منهم فقط يذهبون �إىل النقابة يف املقام أالول ملناق�شة
م�ش��كالت حمددة وعامة تخ���ص املهنة وحلل امل�شكالت ذات ال�صلة .55و�شارك �أقل من
 10%فق��ط م��ن العين��ة ب أ�كملها يف جلن��ة احلرية واللجن��ة الثقافية حي��ث ين�شط عادة
ال�صالحي.
ال�صحفيون ذوو التوجه إ
ال�صالحي�ين الن�شطني ،وهو عدد ال�صحفيني
وهن��اك �إ�شارة �أخرى على � آض�لة عدد إ
ال�صالحي .ففي امل ؤ�متر العام الثاين املنعقد عام
الذين يح�رضون امل ؤ�مترات ذات التوجه إ
 ،1991وقع  497من بني � 3.100صحفي �أو حوايل  16%حل�ضور امل ؤ�متر (ال�صحفيون،
ماي��و  .)45 ،1991ويف امل ؤ�مت��ر الع��ام الثال��ث املنعقد عام  ،1995كان��ت املهنة قد
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دخل��ت يف �رصاع �ضد قان��ون ال�صحافة رقم  93وارتفع عدد ال�صحفيني املنظمني �إىل
ما يقرب من � 3.500صحفي ،لكن وقع � 524صحفي ًا فقط حل�ضور امل ؤ�متر (�أي ،)15%
بينم��ا ح�رض � 386صحفي ًا فقط اجلل�س��ات بالفعل (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،هــ
الن�سان املنعقد عام  1998حول م�ستقبل
 .)19ويف م ؤ�مت��ر املنظمة امل�رصية حلقوق إ
ال�صحاف��ة امل�رصي��ة ،مل يح�رض �س��وى � 200شخ�ص فقط اجلل�س��ة االفتتاحية ،وح�رض
الح�صاءات
ع��دد �أقل بكثري اجلل�سات التالية املخ�ص�صة للنقا�ش الع��ام .56وت�شري تلك إ
�إىل �أن � 10%أو  20%من ال�صحفيني املنظمني على أالكرث – ورمبا تنخف�ض الن�سبة عن
ذلك �إذا �أخذنا ال�صحفيني غري املنظمني يف االعتبار -ي�سعون بن�شاط لتح�سني الهام�ش
القائم من حرية ال�صحافة والدميقراطية واملعايري ال�صحفية. 57
 2-5-1-2-5قوة املوظفني
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ي�ش��كل املوظف��ون ،وفق ًا جلمي��ع آ
الراء� ،أك�بر جمموعة بني جمموع��ات ال�صحفيني
بالخوان
الث�لاث .وق��د ق��در حممد عب��د القدو���س ،وهو �صحف��ي مع��روف بارتباط��ه إ
امل�سلمني وع�ضو قدمي يف جمل�س النقابة� ،أن ن�صف �صحفيي م�رص من املوظفني ،وقال
حتدي��داً (مقابل��ة �شخ�صية مع حممد عبد القدو�س)� " :إنهم �أك�بر قوة �سيا�سية ويعملون
ب�صف��ة رئي�سية يف ال�صحف احلكومية ...ويهتم ه�� ؤ�الء املوظفون فقط باخلدمات التي
توفرها لهم النقابة ولي�س لديهم قناعة �سيا�سية ،كما �أنهم ال ي�شاركون يف �أية �أن�شطة".
كم��ا ذكرت عواطف �ص��ادق رئي�سة حترير جملة "امل�ستثم��ر" ال�شهرية اخلا�صة برجال
أالعم��ال يف مقابلة �شخ�صية معها قبل انتخابات جمل�س النقابة بوقت ق�صري (مقابلة
�شخ�صي��ة يف  20يوني��و � )1999أن "ال�صحفيني يرغبون يف الزواج و�أكل العي�ش .وهذا
هو كل ما يهمهم وقت االنتخابات ...فهم ال يفكرون يف املعايري ال�صحفية املتدنية وال
حتى يف الن�رشات االنتخابية املليئة أ
بالخطاء اللغوية� .أما الكالم عن حرية ال�صحافة
واملعايري ال�صحفية يف الربامج فهو فقط حم�ض كالم" .وذكر �سعد الدين �إبراهيم م�شرياً
�إىل ال�سعي وراء الدخل وامل�ستقبل املهني لل�صحفيني املنظمني �أن "كثرياً ممن يحملون
بطاقات ع�ضوية ي�سعون لتحقيق ذلك" (مقابلة �شخ�صية مع �سعد الدين �إبراهيم) .كذلك
الن�سان (مقابل��ة �شخ�صية مع
ذك��ر �سعي��د عبد احلافظ م��ن املنظمة امل�رصية حلق��وق إ
عب��د احلافظ) عن الن�شاط ال�سيا�سي لل�صحفيني امل�رصيني �أن أ
"الغلبية �سلبية" .وت�شري
نتائ��ج درا�س��ة بخيت امليداني��ة �إىل ال�ش��يء نف�سه ،حي��ث طلب م��ن ال�صحفيني ترتيب
بع���ض الق�ضايا ح�سب �أهميتها ،فجاءت �أه��م الق�ضايا بالن�سبة ملعظم ال�صحفيني ن�رش
الطالق فجاءت
مقاالته��م وزي��ادة �شهرتهم ودخلهم� .أم��ا أالولوية أالقل �أهمية عل��ى إ
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م��ن ن�صي��ب "حت�سني نوعية أالخب��ار" ،و"�إجناز املهام التي ُيطلَ��ب منهم القيام بها"،
بال�ضاف��ة �إىل ذلك،
و"�ضم��ان التم�س��ك باملعايري املهني��ة" (بخي��ت  1996ب .)27 ،إ
ذكر معظ��م ر ؤ��ساء التحرير الذين طرح عليهم بخيت �أ�سئلة ب� أش�ن االختيارات املف�ضلة
لل�صحفي�ين �أن "ال�صحفيني ي�سعون �إىل تلق��ي املكا�سب �أكرث من حر�صهم على حت�سني
نوعية عملهم" (بخيت  1996ب.)42 ،
ال�صالحيني
وبالنظ��ر �إىل تل��ك النتائ��ج ،ع�لاوة عل��ى املجموعة أالقل ع��دداً م��ن إ
واملجموع��ة ال�صغ�يرة من وكالء املجموع��ات اال�سرتاتيجية الن�شط�ين ،التي �سنتطرق
�إليه��ا يف الق�س��م التايلُ ،يق َّدر عدد املوظفني مبا يق��رب من  70% – 50من ال�صحفيني
على أالقل ،وهو تقدير قد يكون معقوالً.
 3-5-1-2-5القوة العددية مل�ؤيدي املجموعات اال�سرتاتيجية

ko

ق��د يك��ون احلجم الع��ددي له��ذه املجموعة ه��و أال�صغر ب�ين املجموع��ات الثالث
أالوىل .ومل جند �أية بيانات ب� أش�ن حجم هذه املجموعة ،لكن بالنظر �إىل احلجم العددي
للمجموعات أالخرى ،قد ال يتجاوز عددهم  15% 10-من ال�صحفيني.
وبالنظر �إىل حجم املجموعات الثالث ،ي�صبح وا�ضحا �أنه ال ميكن للحكومة واقعيا
�أن تعتمد على حجم �أكرثية ال�صحفيني ،و�إمنا ميكنها �أن تتطلع �إىل "�رشاء" ر�ضاهم.
 4-5-1-2-5القوة العددية مل�ؤيدي املجموعات اال�سرتاتيجية
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�أظهرت درا�ستنا �أن م ؤ�يدي الر ؤ�ية الدينية املحافظة يكتبون يف �صحف املعار�ضة
وال�صحف �شبه الر�سمية واخلا�صة� ،أي بعبارة �أخرى ي�سري االعتقاد بوجوب تقييد حرية
التعبري ل�ضمان املحافظة على القيم التقليدية والدينية عرب خطوط كل من املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة واملعا ِر�ض��ة .وقد يدعم حتى كتاب �صحيفة الوفد هذا املوقف ،التي من
املفرت���ض �أنها �صحيفة ليربالية تدعو �إىل النهو���ض بالدميقراطية .وبات من الوا�ضح
�أي�ض�� ًا �أن ه��ذا املوق��ف ال يقت��صر عل��ى جمموع��ة �سيا�سية �صغ�يرة من ب�ين الكتاب
امل�رصي�ين ،حيث �إن ردود أالفعال القوية الت��ي عربت عنها ال�صحافة امل�رصية ب� أش�ن
لا توحي ب أ�ن جمموع��ة كبرية قد متثل �أغلبي��ة من الكتاب،
كت��اب "اخلب��ز احلايف" مث� ً
تخ�ض��ع لفكرة عدم الت�ضحية بالقيم الديني��ة على مذبح الليربالية� .أما كيف يعوق هذا
الفكر الفر�صة نحو الدمقرطة فهي م�س أ�لة مفتوحة للنقا�ش ،لكن من امل ؤ�كد �أنه ال يعمل
عل��ى �إقام��ة دميقراطية على غرار النموذج الغربي الذي حتتل فيه حرية التعبري مكانة
كربى بني �أهم القيم.
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يع�بر ال�صحفي��ون عن اهتماماتهم عن طري��ق املنظمات املختلف��ة التي لديها هي
أالخ��رى �أهداف�� ًا خا�صة به��ا ،ومن ثم ،يج��ب �إدراك نوايا تل��ك امل ؤ��س�س��ات .و�أهم تلك
املنظم��ات يف ه��ذا ال�ص��دد ه��ي نقاب��ة ال�صحفي�ين ،وال�صح��ف القومي��ة ،واحلزبي��ة،
وامل�ستقل��ة ،أ
الن�سان .وهناك ثالث
والحزاب ال�سيا�سية ،ع�لاوة على جمموعات حقوق إ
منظمات من بينها تن�ضم عادة للمعار�ضة ال�سيا�سية يف م�رص وهي نقابة ال�صحفيني
أ
الن�س��ان .وحيث �إن ال�صحفي�ين �أع�ضاء يف
والح��زاب ال�سيا�سي��ة وجمموع��ات حقوق إ
تل��ك املنظمات ،فقد يجدون الفر�ص��ة للم�ساهمة يف الدمقرطة .و�سيناق�ش الق�سم التايل
م��ا �إذا كانت تل��ك املنظمات متثل جمموع��ات معار�ضة حقا ،فيم��ا يتعلق مب�صاحلها
ال�سيا�سية.
 1-2-2-5اهتمامات النقابة
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ناق���ش الف�ص��ل الرابع فك��رة �أن اهتمام��ات النقابة كانت "خمتلط��ة" يف املا�ضي،
فف��ي بع�ض أالوقات كان��ت معق ًال ملقاوم��ة التدابري املقيدة للحري��ات التي مار�ستها
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة يف عه��د عبد النا��صر وعلى �صربي مث�لاً ،عندما حاولت
النقابة �أن تقاوم جتاوزات االحتاد اال�شرتاكي العربي (انظر الق�سم  .)2-2-3-4ويف
ظل املناخ الليربايل الذي �ساد يف بداية عهد ال�سادات ومنت�صفه� ،أ�صبحت النقابة منتدى
لدع��اة الدميقراطية ،وبعد ذل��ك �أ�صبحت مهداً ملعار�ضة قوية �ض��د النظام (على �سبيل
املث��ال �ض��د معاهدة كامب ديفيد) .وم��ن ناحية �أخرى ،كانت النقاب��ة طوال تاريخها
تتلق��ى امتي��ازات مادية من املجموع��ات اال�سرتاتيجية .وقد منح��ت حكومات ما قبل
الث��ورة بع���ض الدعم املايل الذي امتد بع��د ذلك لي�شمل املعا�ش��ات وغريها من املزايا
املادي��ة يف عه��د مبارك .و�سيناق�ش ه��ذا الق�سم احلجج التالية فيم��ا يخت�ص مب�صالح
النقابة يف الت�سعينيات:
مل تك��ن هناك اهتمامات للنقاب��ة يف الواقع الفعلي ،بل كان خمتلف أالع�ضاء
يج��رون وراء م�صال��ح متباين��ة ب��ل ومتناق�ضة يف كثري م��ن أالحي��ان ،وعلى ح�ساب
الوحدة امل ؤ��س�سية �أي�ضاً.
ورمب��ا له��ذا ال�سب��ب تب��دو اهتمام��ات النقاب��ة كم ؤ��س�س��ة غ�ير وا�ضحة وغري
حمددة.
يف جم��ال الدمقرط��ة حتدي��داً ،تب��دو حري��ة ال�صحافة وحق��وق ال�صحفيني يف
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مواجهة الدولة وم�صالح النقابة –على الرغم من التعبري عنها -غري را�سخة.
خ�لال العقد التا�سع ب أ�كمله ،كان هناك نقيب��ان لل�صحفيني هما مكرم حممد �أحمد
ال��ذي ظل نقيب ًا من عام � 1989إىل ع��ام  ،1993ثم اختري لفرتة �أخرى من � 1997إىل
1999؛ ث��م �إبراهيم ناف��ع الذي كان نقيب ًا من عام  1993وحت��ى  1997ومرة �أخرى
ع��ام  .1999وحي��ث �إنهما كانا رئي�سي جمل�س �إدارة دارين م��ن دور ال�صحف القومية
(دار اله�لال بالن�سب��ة ملك��رم حممد �أحم��د أ
والهرام بالن�سب��ة لنافع) ،فق��د حازا قبول
املجموعات اال�سرتاتيجية يف من�صبهما كنقيبني لل�صحفيني.
ومن ناحية �أخرى ،مت انتخاب العديد من �أع�ضاء جمل�س النقابة من �صحف املعار�ضة
ال�سالمي ،وقد �أ�صب��ح رئي�س ًا للجنة احلريات يف
 ،مث��ل حممد عبد القدو�س م��ن التيار إ
النقاب��ة وا�ستمر كذلك لعدة �سنوات ،وجمدي مهنا من جريدة الوفد وحمدين ال�صباحي
وهو �إحدى ال�شخ�صيات البارزة يف احلزب النا�رصي وغريهم.
وق��د منحت النقاب��ة كل �أع�ضاء املجل�س فر�صة لتحقي��ق اهتماماتهم املختلفة عن
طري��ق عمله��م يف اللجان .فعلى �سبيل املث��ال ،ن�سقت "جلنة احلري��ات" ال�رصاع حول
القان��ون  ،93و�سان��دت الزمالء الذين ر�شح��وا �أنف�سهم يف االنتخاب��ات الت�رشيعية يف
خري��ف ع��ام  ،1995وعار�ضت �إغالق جريدة الد�ست��ور أال�سبوعية امل�ستقلة يف م ؤ�متر
وع��ن طريق ح�شد القوى و�إ�صدار بيان��ات االحتجاج .58وخالل العقد كله ،راقبت تطور
وبال�ضافة �إىل ذلك،
الو�ضع ال�صحفي ،بل ويف بع�ض أالحيان �أ�صدرت تقارير ب� أش�نه .إ
وف��رت اللجن��ة دعم ًا قانوني�� ًا لل�صحفيني و�أ�ص��درت عدة بيانات ت�ضام��ن مع الزمالء
املعتقلني ونظمت اجتماعات لالحتجاج �ضد �إحالة ال�صحفيني �إىل املحاكم الع�سكرية
وعربت عن ت�ضامنها مع ال�صحف التي كانت تنا�ضل من �أجل احل�صول على ترخي�ص
(انظ��ر نقاب��ة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،و 32 ،؛ نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ز10 ،؛
نقاب��ة ال�صحفي�ين ،بدون تاريخ ،ح37 ،؛ نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ط .)32 ،كما
قامت كل من اللجنة الثقافية والقانونية ب أ�ن�شطة مماثلة.
وعل��ى العك���س من ذلك ،حاولت جلنت��ا "اخلدمات" أ
و"الن�شط��ة" التابعتان للنقابة
�أن حت�ص�لا عل��ى خدمات من املجموع��ات اال�سرتاتيجية وتوجيهه��ا ألع�ضاء النقابة،
مث��ل الت أ�م�ين االجتماع��ي �أو رحالت العطل��ة ال�صيفية .وبعبارة �أخ��رى ،مل تكن آ
الراء
ال�سيا�سية ألع�ضاء املجل�س معادية ،بل و�أن�شطتهم �أي�ض ًا كانت كذلك �إىل حد ما.
وق��د ت�سبب��ت تناق�ضات �أخ��رى "داخلي��ة" يف البني��ة التنظيمية للنقاب��ة �أي�ض ًا يف
وق��وع �رصاعات عل��ى امل�صالح ،مثل امل�شكل��ة القدمية اخلا�صة بتعي�ين ر ؤ��ساء الدور
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ال�صحفي��ة الكب�يرة كر ؤ��ساء للنقابة ،ونتيج��ة لذلك ،وجد ال�صحفي��ون العاديون الذين
مي��رون بخالف��ات يف العم��ل م��ع امل ؤ��س�س��ات ال�صحفي��ة التي مثله��ا ه�� ؤ�الء الر ؤ��ساء
�صعوبة يف احل�صول على دعم قوي من النقابة (انظر منري  3 ،1998وفاروق ،1998
 .)17و�س��ادت نظرة �أخ��رى م ؤ�داها �أن بع�ض �أع�ضاء املجل���س ي�سعون وراء م�صاحلهم
ال�شخ�صي��ة داخل املجل�س بد ًال من م�صالح �أع�ضاء النقابة .59ورمبا �أدت هذه أال�سباب
جمتمع��ة وغريه��ا م��ن أال�سب��اب �أي�ض ًا مث��ل ال�ضغائ��ن ال�شخ�صية� ،إىل غي��اب الوحدة
وال�شع��ور بالهدف امل�ش�ترك داخل املجل�س خ�لال عقد الت�سعيني��ات .ويعك�س اجتماع
الدارة� .إذ �سبق �أن
املجل���س يف � 23أكتوب��ر  1994االنق�سامات العميقة داخل جمل���س إ
اجتم��ع بع���ض �أع�ضاء املجل���س يف م ؤ�متر بالنقاب��ة – يبدو �أن��ه كان يتعلق بتبعيتها
املالي��ة للمجموعات اال�سرتاتيجية -دون �إخطار النقي��ب �أو �أع�ضاء املجل�س آ
الخرين.
و�أثن��اء امل ؤ�متر ،احت��دم عراك بني املنظم�ين و�صحفيني �آخرين حاول��وا التدخل ملنع
ا�ستم��رار االجتم��اع .ويف االجتماع الت��ايل يف � 23أكتوبر� ،شكا جم��دي مهنا من �أن "
خم�س��ة من �أع�ضاء املجل�س اجتمعوا لتبادل أالفكار آ
والراء ووجهات النظر ،ولكن بد ًال
الراء أ
الراء أ
والف��كار قوبلت ه��ذه آ
م��ن تبادل آ
والفكار ب�سفك الدم��اء وتطاير املقاعد
وقطع أالنوار وكابالت مكربات ال�صوت والرتا�شق ب أ�لفاظ غري الئقة و�سباب" .وا�ستكمل
كلمات��ه واتهامات��ه بقول��ه" :النقي��ب (�إبراهيم نافع) ه��و �أكرب م�سئول عم��ا حدث ،فقد
دب��ر زم�لاء من أاله��رام خطة (وق��ف امل ؤ�مت��ر) ونفذوها �أي�ض��اً" .واتهم مهن��ا أالمني
العام واثنني من زمالئه يف املجل�س بالتدخل يف االجتماع .وعلى اجلانب آ
الخر ،حذر
�إبراهي��م ناف��ع ،ب�صفته النقيب ورئي���س جمل�س �إدارة أالهرام ،أالع�ض��اء اخلم�سة الذين
نظم��وا االجتماع ب أ�ن م��ن حقه اتخاذ �إجراءات جنائية ومدني��ة ومهنية �ضدهم ألنهم
مل ُيخط��روا املجل���س ب أ�نهم يخططون لعقد اجتماع ،كما ه��دد �صحفي �آخر هو �إبراهيم
حجازي برفع دعوى ق�ضائية �ضد مهنا.60
ويب��دو �أن خالف��ات م�شابهة حدثت م��راراً وتكراراً .على �سبيل املث��ال ،اتهم �صالح
عي�س��ي �أثناء اجتماع للمجل�س يف � 12أكتوبر  1991ع�ضواً �آخر باالحتفاظ مبعلومات
"يف حماولة خلداع املجل�س و�أع�ضائه" وا�ستخدم لفظ "اخليانة" يف هذا ال�سياق (نقابة
ال�صحفي�ين ،ب��دون تاري��خ ،ي .)2 ،و�أ�ش��ار �إبراهي��م حج��ازي يف اجلل�س��ة االفتتاحية
للمجل���س اجلدي��د املنتخ��ب يف  23مار���س � 1993إىل ال�رصاع��ات امل�ستم��رة داخ��ل
املجل���س ،حيث ت�ساءل ب أ��سلوب بالغي" :هل نريد اال�ستم��رار يف هذا ال�شجار؟" (نقابة
ال�صحفي�ين ،بدون تاري��خ ،ك .)2 ،كذلك� ،أ�شار جالل عارف الع�ضو ال�سابق يف املجل�س
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�إىل االنق�سامات وال�ضعف داخل املجل�س ،عندما ذكر يف انتخابات النقابة عام 1999
"�أن دور نقابة ال�صحفيني ظل ينكم�ش يف ال�سنوات القليلة املا�ضية بعد �أن �أ�صبحت
النقاب��ة �أداة لت�صفي��ة احل�ساب��ات ال�شخ�صية واحل�صول على مكا�س��ب فردية" أ
(الهرام
ويكلي 30-24 ،يونيو .)5 ،1999
وك��رر الباحث��ان ه�ش��ام ف ؤ�اد وعبد اخلال��ق فاروق تل��ك الر ؤ�ية ،حيث �أك��د ف ؤ�اد �أن
الدولة هي التي ت�سيطر على جدول �أعمال النقابة ،و�أن �صوت النقابة مكمم "با�ستثناء
وق��ت االنتخابات وانعقاد امل ؤ�مترات" ( .)3 ،1998وت أ�كيداً لهذه أالطروحة ،ي�رشح �أن
الطالق يف تقنني وكفالة ظروف عمل مالئمة جلميع
النقابة ال تقوم بدور فعال على إ
ال�صحفي�ين ،وب�صف��ة خا�صة ال�صحف احلزبي��ة ،حيث ال يتلقى ال�صحفي��ون �أجوراً يف
بع���ض أالحي��ان وال �شئ يحدث لتغيري هذا الو�ضع .كذلك ذك��ر فاروق ف�شل النقابة يف
الهمال النابع من الالمباالة قائال" :نتج عن ال�سنوات الع�رشين
هذا املجال و�أ�شار �إىل إ
املا�ضية العديد من احلقائق امل�ستجدة يف جمال العمل ال�صحفي ،التي يبدو �أن النقابة
الر�سمي��ة لل�صحفيني وجمل�س �إدارتها مل يدركوها بعد" (ف��اروق .)16 ،1998 ،وتدعم
درا�ست��ا بخي��ت ( 1996ب) وعب��د الرحمن و�آخ��رون ( )1992اللت��ان �أجريتا يف وقت
كل م��ن ف ؤ�اد وفاروق ،حي��ث وافق �أكرث من  80%م��ن � 119صحفي ًا
مبك��ر وجه��ة نظر ٍ
 45%وافق��وا و  40%وافق��وا �إىل ح��د ما واعرت���ض  10.8%فقط على العب��ارة التالية:
"النقابة ال تفي بواجبها يف توفري احلماية لل�صحفيني من القيود التي تفر�ضها عليهم
�صحفهم" (بخيت  1996ب .)26 ،كما ذكر عبد الرحمن و�آخرون �أن "�أكرث من  60%من
ال�صحفيني الذين �شملتهم الدرا�سة ر�أوا �أن نقابة ال�صحفيني ال تفي مبطالب ال�صحفيني
يف الو�ضع الراهن" ( .61)125 ،1992ومن بني أال�سباب وراء تلك النظرة ال�سلبية جتاه
النقاب��ة ،فقد ع�بر معظم ال�صحفيني ع��ن ا�ستيائهم بقولهم" :النقاب��ة ال تعب أ� مب�صالح
وحق��وق ال�صحفيني وهي غري قادرة ال على توف�ير احلماية لهم �أو توفري حد �أدنى من
الدخل" (عبد الرحمن و�آخرون.)126 ،1992 ،
وهناك مظهر �آخر من مظاهر غياب الهدف امل�شرتك �أو �ضعفه ميكن مالحظته �أي�ض ًا
يف جم��ال الدمقرط��ة وحرية ال�صحافة واملعاي�ير ال�صحفية .والنقاب��ة – �أو أ
بالحرى
بع���ض �أع�ضائه��ا -ن�شطة يف هذا املجال� ،إىل حد ال ميكن �إنكاره ،وقد �سقنا �أمثلة على
وبال�ضافة �إىل ذلك� ،صاغت تو�صيات
ذلك من قبل عند مناق�شة �أن�شطة جلنة احلريات .إ
امل ؤ�مترين العامني الثاين والثالث لعام  1991و 1995املذكورة �أعاله م�صالح النقابة
يف ه��ذا املجال ،فالنقابة هي التي نظمت هذين امل ؤ�مترين وتو�صياتهما النهائية هي
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ال�صالحي للنقاب��ة من الناحية
الت��ي ت�ضع م��ا ميكن �أن ُيطلق علي��ه جدول أالعم��ال إ
النظري��ة .لك��ن الف�شل �شبه التام يف متابع��ة التو�صيات وتنفيذه��ا يو�ضح �أنه ال يجب
اخللط بني جدول أالعمال النظري هذا وجدول أالعمال الذي ين َّفذ فعلي ًا يف النقابة .وقد
كتب ف ؤ�اد ما يلي ب� أش�ن جلان املتابعة" :كما كان متوقعاً ،اختفى امل�رشوع يف ظروف
غام�ض��ة ومل ي��ر النور بعد ذلك ،وال يبدو �أن �أحداً ي�س�� أ�ل عنه" ( .)3 ،1998وبالفعل ،مل
يت�ضم��ن التقرير ال�سنوي لع��ام � 95/1994أية �إ�شارة �إىل العم��ل على تنفيذ تو�صيات
م ؤ�مت��ر ع��ام ( 1991نقابة ال�صحفيني ،ب��دون تاريخ ،و)� .أما تقري��را عام 96/1995
و 97/1996فلم يرد بهما ذكر امل ؤ�متر الثالث وال املحاوالت التي تلته لتغيري قانون
ال�صحاف��ة رقم � 93سي��ئ ال�سمعة ،ولكنهما ذكرا �أن هذا امل�سع��ى قد ا�ستهلك الكثري من
طاق��ات النقاب��ة ومل يرد �سوى النذر القليل حول ال�سع��ي وراء حتقيق أالهداف أالخرى
املتفق عليها (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ز16 ،؛ ونقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ،
ح .)31 ،ومل ينب���س تقري��ر  99/1998بكلم��ة واح��دة عن تنفيذ تو�صي��ات امل ؤ�مترين
(نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ط).62
وقد غ��اب مو�ضوع تنفيذ تو�صي��ات امل ؤ�مترات العامة �أي�ض�� ًا عن حما�رض جل�سات
جمل�س النقابة على نحو وا�ضح ،باملقارنة مبو�ضوعات �أخرى مثل املزايا االجتماعية
الدارة
الدارية .وهناك مثال �آخر الفت للنظر ،وهو االجتماع أالول ملجل�س إ
�أو أالم��ور إ
عق��ب انتخاب �إبراهيم نافع نقيب ًا لل�صحفيني يف مار�س  ،1993فهو مل يذكر م�شكالت
الدمقرط��ة وحرية ال�صحاف��ة �أو املعايري ال�صحفية ولو حتى بكلم��ة واحدة ،ولكن ركز
بد ًال من ذلك على اخلدمات:
"�إن عنا��صر برناجمنا لي�ست جم��رد وعود .ف أ�مامنا �صندوق التكافل االجتماعي
وح�صته املالية (البالغة مليون جم) والعالج الطبي لل�صحفيني و�أ�رسهم (وتبلغ قيمته
 750.000ج��م �أ�سا�ساً) أ
وال�سكان
والرا�ضي الزراعية وطرق توزيعه��ا ومواقع البناء إ
واملعا�شات .وهناك �أي�ض ًا برنامج التدريب .ومن الوا�ضح �أن هذه الربامج يجب �أن تركز
عل��ى ال�صحفيني ال�شبان وذوي أالعم��ار املتو�سطة .و�أمام �أعينن��ا �أي�ض ًا مبنى النقابة
وناديها .ويجب �أن نعرف �أي�ض ًا من �أين نبد�أ و�إىل �أين نذهب ،وفق ًا جلدول زمني وا�ضح
املعامل" (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ ،ك).
وبينم��ا م��ر �إعالن��ا امل ؤ�مترين الثاين والثال��ث دون �أي �أثر ملح��وظ� ،شقت أالهداف
املادي��ة مثل مبن��ى النقابة اجلديد وال�صندوق االجتماع��ي �أو املعونة الطبية طريقها.
ال�صالحي عن جدول �أعمال النقابة،
وق��د �أكد املراقبون النقديون" على غياب العم��ل إ
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حي��ث �أطلقوا عليها لقب "دكان" لبيع ال��كالم وعر�ض ال�شكاوى من �سيا�سات احلكومة
احلالي��ة" (كايرو تامي��ز 26-13 ،ماي��و � ،)1999أو كما �أطلق عليه��ا جيم�س نابويل،
والعالم باجلامعة أالمريكي��ة بالقاهرة �أنها "عادة
الرئي���س أال�سبق لق�سم ال�صحاف��ة إ
م��ا تك��ون غائب��ة ع��ن الوع��ي" .)49 ،1994( .وبالرغم م��ن جهود أالع�ض��اء ،ال تهتم
النقابة مبمار�سة جهود ن�شطة من �أجل التغيري الدميقراطي �أو حتى النهو�ض باملعايري
ال�صحفي��ة ،لكنه��ا تويل اهتمام ًا �أكرب ألمور �أخرى مثل توجي��ه املزايا االقت�صادية� ،أو
ت�صفي��ة احل�سابات ال�شخ�صية بني �أع�ضاء املجل�س .ورمبا يلخ�ص تعليق �صالح عي�سى
الع�ضو أال�سبق يف املجل�س الو�ضع جيداً:
"احلقيق��ة �أن نقاب��ة ال�صحفيني تتعامل مع �أع�ضائها بو�صفهم متلقي رواتب ،وال
تداف��ع �سوى ع��ن م�صاحلهم (املادية) .وقد غابت أالم��ور املت�صلة باملهنة (عن جدول
�أعمالها) ألكرث من  30عاماً" (جماعة تنمية الدميقراطية.)43 ،1990 ،
 2-2-2-5اهتمامات امل�ؤ�س�سات ال�صحفية القومية
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ت�سيط��ر امل ؤ��س�سات ال�صحفي��ة القومية كما ذكرنا من قبل على ال�صحافة يف م�رص،
فه��ى توظ��ف معظ��م ال�صحفيني وتق��وم بتوزيع معظ��م ال�صحف .وتع�ين املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة حمرريه��ا مبا��شرة .و�إذا حكمنا على هذه امل ؤ��س�س��ات مب�صاحلها ،فهى
ال متث��ل ،على أالرج��ح ،مقارنة بالنقاب��ة ،منابر إلطالق احلمالت م��ن �أجل الدمقرطة
وحري��ة ال�صحافة ،على الرغم من �أنها تتيح الفر�صة للتنفي�س عن املظامل .وهنا نطرح
النقاط التالية:
ترتب��ط م�صال��ح دور ال�صح��ف القومي��ة مب�صال��ح املجموع��ات اال�سرتاتيجية
ارتباط ًا حميماً.
�إال �أنه��ا تتمتع ببع���ض احلرية يف الر�أي داخلها وبدرجة معينة من التنوع يف
أالخبار.
بال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ت�برز بع���ض دور ال�صحف الك�برى م�صال��ح �أخرى مثل
إ
امل�شاريع التجارية.
بيد �أن جميع هذه امل�صالح ال ت ؤ�دي �إىل حتول �أكرب نحو الدميقراطية� ،أو حرية
�أك�بر لل�صحافة� ،أو قد ت ؤ�دي �إىل القليل من ذل��ك ،لكن يجب النظر �إليها بو�صفها ت ؤ�دي
�إىل تر�سيخ الو�ضع القائم.
وي��رى ال�صحفي��ون والباحثون �أن هناك ح��دوداً وا�ضحة للمرونة الت��ي يتمتع بها
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ال�صحفي��ون يف ال�صح��ف القومية .وقد كتبت اميي �أيلون يف ع��ام  1992وهي تت أ�مل
التطورات اجلديدة يف ال�صحافة امل�رصية �أن ال�صحف القومية "ما زالت حتكمها القواعد
البائ��دة ،فاحلكومة م��ا زالت تقرر م�ص�ير املحررين وال�صحفي�ين وت�ستخدم ال�صحف
لن�رش ر�سالتها وت�ضع حدوداً ال ميكن اخلروج عليها" ( .)277 ،1992وتت�ضمن بع�ض
تو�صي��ات امل ؤ�متري��ن الثاين والثالث ه��ذه النظرة ،حيث طالب��ت �أن ت�صبح امل ؤ��س�سات
ال�صحفي��ة القومي��ة "ق��وى م�ستقلة وحماي��دة يف املجتمع" (نقاب��ة ال�صحفيني ،بدون
تاريخ ،هـ .)57 ،وقد حدد الكاتب ال�صحفي �صالح الدين حافظ  ،وهو �صحفي معروف
يف جريدة أالهرام امل�شكالت فيما يلي:
"عل��ى الرغم من حري��ة التعبري يف ال�صحافة احلزبي��ة ويف بع�ض امل�ساحات يف
ال�صحافة القومية ،وهو �أمر وا�ضح للعيان ونقدره عظيم التقدير ،ما زال بع�ض أالفراد
يعاملون ال�صحافة وال�صحفيني بعقلية متناق�ضة  ،متبعني �سلوك ًا يتعار�ض مع العمل
ال�سيا�س��ي الدميقراط��ي وحرية التعب�ير .وهناك �أنا���س �أي�ض ًا ال زالوا ي��رون ال�صحافة
القومي��ة بو�صفه��ا �أداة يف يد احلكوم��ة يجب �أال تخرج عن نط��اق "افعل" و"ال تفعل".
وهن��اك �أي�ض�� ًا من ي�صاب��ون بالده�شة �إذا وقع��ت �أعينهم على كلمة انتق��اد مل�سئول �أو
مق��ال يتعار�ض مع "اخلط الر�سمي" .وهناك �أنا�س يعتربون حمرري ال�صحف القومية
"تابعني لهذا اخلط" وعليهم الدفاع عنه �سواء �أكان م�صيب ًا �أم خمطئاً" (حافظ ،1997
.)237
وي�ش�ير حافظ �أي�ض�� ًا �إىل �أن املجل�س أالعلى لل�صحافة ال��ذي ميتلك دور ال�صحف ال
ميار���س ال�سيط��رة ،ولكن ر ؤ��ساء تلك الدور هم من ميار�س��ون حكما مركزيا م�شخ�صناً،
وه��و و�ضع ي�� ؤ�دي �إىل "العديد من �أوج��ه النق�ص وغياب التنا�س��ق والتوازن"(،1997
 .)244ويتمت��ع حافظ نف�سه بحظوة كب�يرة يف أالهرام� ،إال �أنه يقر �أنه يتعر�ض لرف�ض
�سيا�س��ي من قبل رئي�س حتري��ره (مقابلة �شخ�صية يف أاله��رام ويكلي 19-13 ،يناير
.)19 ،2000
وقد �أدركت غالبية ال�صحفيني الذين �شملتهم درا�سة بخيت �أن دور ال�صحف القومية
يج��ب �أن تخدم م�صالح القي��ادة ال�سيا�سية العليا يف نهاية أالم��ر ،حيث وافق 71.2%
عل��ى �أن "ال�صحف القومية تخ�ضع لتوجيه��ات احلكومة" ،بينما اعرت�ض  28.8%على
ذل��ك (بخي��ت  1996ب .)24 ،وت�صب��ح ال�صلة ب�ين ال�صحافة القومي��ة والقيادة العليا
�أك�ثر و�ضوح ًا قبل اال�ستفتاء على رئا�سة اجلمهورية ،عندما تزين �صور الرئي�س جميع
ال�صح��ف القومية – كم��ا يف عامي  1993و 1999-وتظهر عناوين املقاالت لت�رشح
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"مل��اذا ن�ساند مب��ارك؟"� 63أ و تكتب "نعم" بالبنط أالحمر العري�ض على ر�أ�س ال�صفحة
أالوىل من �أخبار اليوم مث ًال قبل اال�ستفتاء بيوم واحد (� 25سبتمرب .)1999
�أم��ا يف عام  ،1999فكانت هناك حادثة غ�ير م�سبوقة ،عندما طم أ�نت املطبوعات
الرئي�سي��ة اململوك��ة للدولة رئي���س اجلمهورية على والء �صحفييه��ا ال�سيا�سي والديني
بن��شر بيعة للرئي�س (والبيعة هي تقليد �إ�سالمي إلع�لان الوالء للحاكم) (كايرو تاميز،
 23-10يونيو .)7 ،1999
وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ،ف�� إ�ن دور ال�صح��ف نف�سها مولع��ة ب إ�ب��راز احلري��ة والتباين
املوجودين داخلها ،فقد ذكرت جريدة أالهرام يف �صفحتها أالوىل على �سبيل املثال:
"كان��ت أاله��رام دائم�� ًا منتدى للتعب�ير عن �آراء و�أف��كار النخبة املثقف��ة العربية
و�صانع��ي ال��ر�أي الذين من خالله��ا ي�ستطيعون نقل هم��وم أالمة العربي��ة وتطلعاتها
النرتنت:
[هكذا]" موقع أالهرام على �شبكة إ
( http://www.ahram-eg.com/eng/index,htmزاره الباحث يف  7مار�س .)2000
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ورمب��ا يتف��ق معظم ال�صحفي�ين والباحث�ين على �أن ه��ذه لي�ست �شع��ارات جوفاء.
فعل��ى �سبي��ل املثال ،اعرت���ض �أغلبية من �أجاب��وا على ا�ستبيان بخي��ت على املقولتني
التاليت�ين ب� أش�ن ال�صحافة القومية�" :أنه��ا تتجاهل املعار�ضة" (غري موافقني 67.2%
؛ موافق��ون  )32.8%؛ و"�أنه��ا تغم���ض عينيه��ا عن الف�س��اد" (غري موافق�ين  73.6%؛
موافق��ون  .)26.4%وهناك مقاالت لي���س يف أالهرام أ
والخب��ار واجلمهورية ،فح�سب،
ب��ل و�أي�ض ًا يف غريها م��ن ال�صحف اليومية أ
وال�سبوعي��ة – يكتبها يف معظم أالحيان
كت��اب و�صحفيون معروف��ون -تنتقد النظام ال�سيا�سي مبا��شرة .وتثري هذه املقاالت
الت�س��ا ؤ�الت يف بع���ض أالحيان لي���س عن م�سار م�رشوع��ات التنمي��ة الوطنية فح�سب،
ب��ل وتناق���ش �أي�ض ًا احلاج��ة �إىل املزيد م��ن الدميقراطية� ،أو ت�ش�ير �إىل م�شكالت تتعلق
الن�سان .وتظهر هذه االنتقادات عادة داخل اجلريدة ،حيث تتناف�س
بانتهاكات حقوق إ
م��ع املق��االت التي تدعم النظام و�سيا�ساته .وقد يك��ون كاتبو املقاالت االنتقادية من
امل ؤ�يدين ال�صادقني للدميقراطية� ،إال �أن مقاالتهم ت�ساعد ال�صحافة القومية �أي�ض ًا على
بن��اء �صورة �أكرث ليربالية .ويف الوقت نف�سه ،ال تغري الطابع الرئي�سي لتلك املطبوعات
التي ت ؤ�يد النظام وتدعمه.
و�إىل جان��ب هذه االهتمامات التي تخ��دم املجموعات اال�سرتاتيجية �أ�سا�ساً ،ت�سعى
امل ؤ��س�س��ات ال�صحفية القومي��ة وراء بع�ض �أهدافها �أي�ضاً ،الت��ي ال يبدو �أنها تت�ضارب
م��ع م�صالح القيادة ال�سيا�سي��ة .على �سبيل املثال ،حتاول �أك�بر م ؤ��س�ستني �صحفيتني
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والخبار� ،أن تعقدا �صفقات �أعم��ال ناجحة ،أ
قوميت�ين ،وهما أاله��رام أ
فالهرام حتمل
العالنات ب�ين ال�صحف امل�رصية وتن�رش �أ�سطوله��ا املمتد من ال�صحف
�أك�بر عدد من إ
العالنات بكل فخر على �صفحات
واملج�لات وغريها من امل�رشوعات التجارية مث��ل إ
موقعها على �شبكة �إنرتنت .ومثل أالهرام ،يندر يف جريدة أالخبار وهي ثاين �أكرب جريدة
يومي��ة ،وجود �صفحات فيها بدون �إعالنات .ويحمل ملحق ال�سيارات اخلا�ص بعددها
أال�سبوع��ي "�أخبار اليوم" مق��االت و�إعالنات عن املنتج نف�سه عل��ى �صفحة واحدة.64
وحت��اول املطبوعات القومية أالخرى �أن ت�سري عل��ى نف�س اخلطى .وقد �أ�شار النقاد �إىل
�أن��ه مع تدفق �إعالنات القطاع اخلا�ص ،مل يت�س��ع اال�ستقالل فح�سب ،بل والف�ساد �أي�ض ًا
يف ال�صحاف��ة ب أ�كملها ،مبا يف ذلك ال�صحف القومي��ة ،كما تدهورت املعايري املهنية.
العالنات ُتطب��ع يف كثري من أالحيان على
وهن��اك نقد حمدد يف ه��ذا ال�صدد وهو �أن إ
�أنها مقاالت �إخبارية (انظر الربعي 4 ،1998 ،؛ امل�سلماين 6 ،1998؛ وخليفة ،1998
 ،)14ومن ثم حتولت �إىل "مقاالت �إعالنية" .وقد �أ�شار ال�صحفي يحيى قال�ش �أمني عام
نقابة ال�صحفيني منذ عام � 1996إىل �أن:
"بع���ض ال�صح��ف الكربى اخت��ارت هذا املدخل .فهناك �صفح��ات خا�صة هي يف
حقيق��ة أالمر �صفحات �إعالني��ة ،وهناك �صفحات �إعالنية يحرره��ا �صحفيون .ومتنح
بالعالن��ات) ،وهو خط أ� فادح
اجلري��دة ال�صحفي�ين احلق يف �رشاء �صفح��ات (وملئها إ
ألن��ه يحول ال�صح��ف القومي��ة �إىل �صفحات ي�شرتيه��ا املعلنون .وقد حتول��ت امل�س أ�لة
العالن��ات يف التوقيع على �أخب��ار ب أ��سمائهم ،وهي
�إىل الدول��ة� ،إىل �أن يب��د�أ مرا�سل��و إ
يف احلقيق��ة مادة �إعالنية ُقدمت كمادة �صحفية" (جماعة تنمية الدميقراطية،1999 ،
.)24
باخت�ص��ار ،تخ��دم اهتمامات امل ؤ��س�س��ات ال�صحفية القومي��ة م�صالح املجموعات
اال�سرتاتيجية املتعلقة باحلفاظ على الو�ضع القائم� ،أو على أالقل ال تهددها مبا�رشة.
 3-2-2-5اهتمامات أ
الحزاب ال�سيا�سية

ww

تول��د لدى العديد م��ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املعار�ض��ة قناعة بالعمل ك�صحفيني
املقيدة أ
للحزاب ال�سيا�سية امل�رصي��ة – وهذا كما ذكرنا من قبل ،هو
نتيج��ة للطبيع��ة َّ
املتنف���س الع��ام الوحي��د املتاح �أمام املعار�ض��ة يف كثري من أالحيان .بي��د �أن �أحزاب
املعار�ضة تقوم� ،إىل جانب ن�رش �صحف خا�صة بها ،ب أ�ن�شطة �أخرى ي�شارك فيها العديد
من ال�صحفيني .و�أ�شهر ال�صحفيني يف �صحف املعار�ضة �أمثال جمدي ح�سني ،وح�سني
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عب��د ال��رازق� ،أو حمدين �صباحي ه��م �أي�ض ًا يف زعماء �أح��زاب العمل والتجمع واحلزب
النا�رصي .وب�صفة عامة ،هناك ن�سبة تراوحت بني  -20% 4من ال�صحفيني يف عينات
البحث امليداين الذي �أجراه كل من عبد الرحمن و�آخرون ( )94 ،1992وبخيت (1996
ب )14 ،ه��م �أع�ضاء يف �أحزاب املعار�ضة .65وبعبارة �أخرى ،على الرغم من �أن �أغلبية
ال�صحفي�ين لي�سوا �أع�ض��اء يف أالحزاب املعار�ضة� ،إال �أن هن��اك �أقلية كبرية يبدو �أنها
تن�شط يف هذا ال�سياق .ومن ثم ،يجب �إمعان النظر يف أالحزاب ال�سيا�سية واهتماماتها
عند حتليل م�ساهمة ال�صحفيني يف الدمقرطة.
لقد و�صف الف�صل الثالث عودة ظهور �أحزاب املعار�ضة امل�رصية يف عهد ال�سادات،
و�أك��د �أنها ظهرت �إىل الوجود لي�س كحركات �شعبي��ة ناب�ضة باحليوية والن�شاط ،ولكن
ككيان��ات �أجاز لها الرئي���س ممار�سة �أن�شطتها يف حدود قانون �أحزاب �شديد الت�ضييق.
وبعد �أن جمد ال�سادات �أن�شطة أالحزاب يف عام  ،1981ا�ست أ�نفت �أحزاب أالحرار والوفد
والتجمع والعمل اال�شرتاكي �أن�شطتها يف عهد الرئي�س مبارك .ويف الفرتة ما بني 1981
و ،1992ظهرت ثمانية �أحزاب �أخرى معار�ضة �إىل الوجود� ،إال �أن معظمها – با�ستثناء
احلزب النا�رصي الذي ووفق عليه يف عام  1992-ظلت بدون �أي نفوذ �سيا�سي كبري،
كم��ا �أن معظ��م امل�رصيني ب�صفة عام��ة ال يعرفون تلك أالحزاب ،ب��ل وال يعرفها �أي�ض ًا
معظ��م ال�سيا�سي�ين واملثقفني (مرك��ز أاله��رام للدرا�س��ات ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجية،
 .)306 ،1999وال ي�ستطي��ع �أي م��ن أالح��زاب اخلم�س��ة املعروفة �أن يدع��ي �أنه حركة
�شعبي��ة ،ب��ل تعاين هذه أالح��زاب جميع ًا من ال�رصاع��ات ال�سيا�سي��ة وال�شخ�صية .لهذه
أال�سب��اب وغريها ،ي�صعب عل��ى أالحزاب ال�سيا�سية �أن تك��ون �أداة فعالة يف الدمقرطة
يقيم م�صالح
–وتلك نقطة �سندر�سها عن قرب يف الق�سم � .3-5أما الق�سم التايل فهو ِّ
أالح��زاب ال�سيا�سي��ة ،ويطرح ب�صفة خا�صة �س�� ؤ�اال عما �إذا كانت مهتم��ة جدي ًا بعملية
الدمقرطة .و�سنناق�ش النقاط التالية:
متثل �أحزاب املعار�ضة امل�رصية �إىل حد ما بع�ض التيارات ال�سيا�سية الرئي�سية
يف البالد وتعرب عنها.
بي��د �أن��ه يف كثري من أالحيان ،ال تكون أالحزاب مت�سقة يف اخلط أاليديولوجي
ال��ذي تتبع��ه ،وميك��ن �أن جند ع��دة تيارات خمتلف��ة داخل احل��زب الواح��د ،مما يجعل
امل�صالح ال�سيا�سية تبدو مبهمة.
لك��ن تتف��ق �أح��زاب املعار�ض��ة ،ق��و ًال على أالقل ،عل��ى احلاج��ة �إىل الدمقرطة
الن�سان أال�سا�سية.
وحقوق إ
�إال �أن��ه عملي��اً ،هن��اك فج��وات كبرية بني أالق��وال أ
والفعال ،خا�ص��ة بالن�سبة
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للدميقراطية داخل احلزب .ومن ثمُ ،تثار ال�شكوك حول اهتمامها احلقيقي بالدمقرطة.
وتق�س��م أاليديولوجيات ال�سيا�سي��ة يف م�رص �أحيان ًا �إىل تي��ارات ليربالية وي�سارية
ونا�رصي��ة و�إ�سالمية .وعل��ى الرغم من �أن تلك التيارات كثرياً م��ا متتزج وتت�شابك ،قد
يكون من املمكن �أن نن�سب هذه التيارات املختلفة �إىل �أحزاب بعينها عن طريق براجمها
احلزبية ك أ��سا�س .وعندئذ ،يكون حزب الوفد ن�صري القيم الليربالية والدميقراطية (انظر
�أي�ض ًا مكرم عبيد  .)122 ،1996وتدعو �صفحة الويب التابعة للحزب واملكتوبة باللغة
الجنليزي��ة �إىل احلري��ة ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية وم�شاركة املواطن�ين واحرتم حقوق
إ
الن�س��ان ،ولكنها تدفع �أي�ض�� ًا بالهدف الي�ساري اخلا�ص بالعدال��ة االجتماعية واملبد�أ
إ
ال�سالمية كم�صدر جديد للت�رشيع ،عالوة
الديني اخلا�ص" ،بالتم�سك مببادئ ال�رشيعة إ
وال�سالمي
"بالميان بدور م�رص على امل�ستوى العربي إ
على الهدف النا�رصي اخلا�ص إ
والفريقي" ( ) http://www.alwafd.com/profile.htmlزاره الباحث يف � 22أكتوبر .)1998
إ
ويف املقاب��ل ،يدعو حزب التجمع �إىل برنامج ي�ساري وعلماين ،فهو ينا�رص الفقراء
يف م��صر وينتق��د اخل�صخ�صة وظهور الطبقة الربجوازية بع��د االنفتاح ويفند مقوالت
ال�س�لام ال�سيا�س��ي الذي يعتربه احلزب تي��اراً غري دميقراطي ،كما �أن��ه ي�شجع القومية
إ
العربي��ة ويعار���ض بقوة التطبيع مع �إ�رسائيل (مكرم عبي��د 125 ،1996؛ ويل ،1993
 .)75وينتمي احلزب النا�رصي �أي�ض ًا �إىل الي�سار� ،إال �أنه ممزق داخلي ًا من جراء النزاعات
أاليديولوجي��ة �أكرث من �أي حزب �آخر من �أح��زاب املعار�ضة الرئي�سية يف م�رص .وي ؤ�يد
التيار الغالب يف احلزب العداء لل�صهيونية والوحدة العربية والهيمنة امل�ستمرة للدولة
عل��ى القطاع العام واحلماي��ة االقت�صادية لعمال م�رص وفالحيه��ا ،ولكنه يدعو �أي�ض ًا
�إىل مزي��د م��ن احلريات املدنية (مكرم عبي��د123 ،1996 ،؛ كايرو تاميز  12-6يناير
 .)16-14 ،2000ويتخ��ذ ح��زب العم��ل موقف ًا �آخر  ،وهو احل��زب الذي غيرّ م�ساره يف
الثمانيني��ات وحتول من ح��زب ا�شرتاكي-علماين �إىل تبني برنام��ج �إ�سالمي-قومي.
النرتنت على نحو مبهم :
ويذكر موقع احلزب على �شبكة إ
ال�سالمي للحزب ال�رصاع الفك��ري والتجديد من �أجل الو�صول
"ي�شج��ع الربنامج إ
وال�سالمي يف
�إىل حل��ول قانونية مالئمة للتحديات التي تواجه م�رص والعامل العربي إ
الوقت احلايل" ( http://www.elshaab.com/hezb.gifزاره الباحث يف � 22أكتوبر).
ويعار���ض احلزب ب�شدة تطبيع العالقات مع �إ�رسائيل وانغما�س م�رص يف احل�ضارة
الغربية ،كما ينا�رص الدور القيادي مل�رص يف املنطقة.
�أم��ا �آخ��ر �أحزاب املعار�ض��ة اخلم�سة الرئي�سي��ة وهو حزب أالحرار ،فق��د تداعى بعد
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وف��اة زعيمه م�صطفى كامل م��راد عام ( 1998ملزيد من املعلومات انظر �أدناه ،مركز
أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية  .)306 ،1999و ُيعزى هذا جزئي ًا �إىل عدم
وج��ود خط �أيديولوجي وا�ضح للحزب ،حيث كان م ؤ�خراً �إ�سالمي ًا �أكرث منه ليربالياً� .إال
�أن منى مكرم عبيد كتبت عام  1996وك أ�نها تتنب أ� مبا �سيحدث:
"يتفق اخلرباء ال�سيا�سيون على �أن احلزب يفتقر �إىل �سيا�سة مت�سقة ويتمتع بدعم
قليل من القاعدة ،وبالتايل لي�س لديه �أي م�ستقبل" (مكرم عبيد .)124 ،1996
لق��د ظ��ل الت أ�رجح وال�رصاعات الداخلي��ة بني االجتاهات ال�سيا�سي��ة املختلفة �سمة
يكتف حزب أالحرار بالتحول �إىل
ثابت��ة داخل جميع �أحزاب املعار�ضة امل�رصي��ة .ومل
ِ
م�س��ار �إ�سالمي عام  ،1987بل حتول حزب العمل اال�شرتاكي (امل�سمى فيما بعد بحزب
ال�سالمي يف منت�صف و�أواخر الثمانينيات،
العم��ل) من التوجه اال�شرتاك��ي �إىل امل�سار إ
الخ��وان امل�سلمني عام  ،1984ثم
لي���س ه��ذا فح�سب ،بل حتالف حزب الوفد نف�سه مع إ
تراج��ع مرة �أخ��رى عن هذا التحالف بعده��ا بثالث �سنوات .وقد ق��اد ف�شل حزب الوفد
يف الدف��اع ع��ن ق�ضايا ليربالية مثل الدفاع عن ن��صر حامد �أبو زيد �إىل �أن تطلق عليه
منى مكرم عبيد عليه �أنه "حزب بدون مبادئ" ( .)122 ،1996ويف عام  ،1990قرر
حزب التجمع ع��دم مقاطعة االنتخابات الربملانية ،وكان هو حزب املعار�ضة الوحيد
ال��ذي قام بهذه اخلطوة ،ومن ثم كوفئ بح�صوله على خم�سة مقاعد يف جمل�س ال�شعب.
وقب��ل اال�ستفتاء الرئا�سي بعدة �أ�شهر ،بايعت كل من جريدة الوفد أ
والحرار الرئي�س يف
� 9أكتوب��ر � ،1999إعالن ًا عن م�ساندت��ه يف اال�ستفتاء الرئا�سي (كايرو تاميز23-10 ،
يوني��و  .)7 ،1999ويف الوق��ت نف�س��ه� ،أو�صى حزب التجمع باالمتن��اع عن امل�ساندة ،
بينما مل يعطِ حزب العمل ر�أي ًا ر�سمياً ،لكن زعيمه �إبراهيم �شكري �ساند الرئي�س مبارك،
بينما عار�ض النا�رصيون وحدهم منح فرتة رئا�سية جديدة ملبارك.
بعب��ارة �أخرى ،كفت �رشائح كبرية من املعار�ض��ة ال�سيا�سية يف نهاية الت�سعينيات
م�س��اع للح�صول على
ع��ن الت��صرف كمعار�ضة .وقد فُ�رست تلك املن��اورات على �أنها
ٍ
مكا�سب �سيا�سية على املدى الق�صري مثل االنت�صارات االنتخابية (مكرم عبيد .)1996
وقد �أدت هذه التحوالت ال�سيا�سية و�صعوبة ت أ��سي�س �أحزاب معار�ضة م�ستقلة �إىل الكثري
من ال�رصاعات أاليديولوجية داخل العديد من أالحزاب .فعلى �سبيل املثال� ،شهد احلزب
النا��صري ثالث حركات انف�صالي��ة على أالقل يف الت�سعيني��ات ،يف حماولة لت أ��سي�س
�أحزاب جديدة (ملزيد من التفا�صيل ،انظر كايرو تاميز  12-6يناير .)2000
وعل��ى الرغم م��ن االختالفات العديدة ،هن��اك اتفاق �شفهي بني �أح��زاب املعار�ضة
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الن�سان .وقد
الكب��ار ح��ول احلاجة �إىل الدمقرطة ،وكفال��ة احلقوق ال�سيا�سية وحق��وق إ
اتفق زعماء �أحزاب املعار�ضة مع النقابات املهنية على هذه املبادئ ،مث ًال يف امل ؤ�متر
اخلا���ص باحلرية واملجتمع املدين املنعقد يف ع��ام  .1994كما عالج م ؤ�متر �آخر ُعقد
الخوان امل�سلمني
يف يوليو  1997و�ضم أالحزاب الرئي�سية اخلم�سة عالوة على ممثلي إ
الن�س��ان وو�سائل تعديل
والتي��ار املارك�س��ي م�سائ��ل الدميقراطية واحلري��ات وحقوق إ
القوانني التي تنظم هذه املجاالت وتطبيقها الفعلي (ثابت .)3 ،1998
بي��د �أن أالح��زاب ال تلت��زم باملب��ادئ الت��ي تعلنها .وقد ذك��ر �أحمد ثاب��ت ،أال�ستاذ
العالن" (،1998
بجامعة القاهرة� ،أن املطالبة مبزيد من الدميقراطية "مل يتع َد مرحلة إ
 .)4و�إح��دى ال��دالالت الوا�ضحة على غي��اب الدميقراطية داخل أالح��زاب هو االنفجار
الداخلي الذي حدث يف حزب أالحرار يف �سبتمرب  .1998فكما يحدث يف معظم �أحزاب
املعار�ض��ة ،احتك��ر م�صطفى كامل مراد � ،أحد قادة احل��زب  ،قيادته منذ ت أ��سي�سه عام
 .1976وبع��د م��رور �أقل من  40يوم ًا على وفاته يف �أغ�سط�س � ،1998شهد مقر احلزب
�شج��اراً م�سلح ًا عنيف ًا بني ف�صائل احلزب املختلف��ة التي حاولت من قبل �أن ت ؤ�ثر على
�إجراءات خالفة مراد با�ستخدام الو�سائل القانونية (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية .)307 ،1999 ،وقد ر�أى التقرير اال�سرتاتيجي العربي أ
للهرام �أن هناك
احتم��االت قوية �أن تتكرر �سيناريوه��ات م�شابهة يف �أحزاب معار�ضة �أخرى عند وفاة
قادته��ا – الذي��ن تع��دوا العقد الثام��ن من عمره��م -ألن معظم تلك أالح��زاب م�صابة
ب��داء النزاعات الداخلية وتنق�صه��ا التجربة الدميقراطية يف ا�ستخالف القيادات (مركز
أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)306 ،1999 ،
�إن الدميقراطي��ة داخ��ل أالحزاب تعن��ي تقا�سم ال�سلطة ،لذا يب��دو �أن العديد من قادة
أالح��زاب لي�سوا م�ستعدين للقيام بذلك .فعلى �سبيل املثالٌ ،تف�سرَ احلركات االنف�صالية
داخ��ل احلزب النا�رصي على �أنه��ا نتاج عدم الر�ضا من جانب قي��ادات احلزب ال�شابة
الت��ي ال مينحه��ا الر ؤ��ساء أالكرب �سن�� ًا للحزب ن�صيب ًا حقيقي ًا م��ن ال�سلطة داخل احلزب
(مك��رم عبي��د  122 ،1996وكاي��رو تاميز  12-6يناي��ر � .)16-14 ،2000أما رئي�س
ح��زب الوف��د –طبق ًا ملا ذكر يف �صفح��ة الويب اخلا�صة باحلزب -فيع�ين ثلث الهيئة
العلي��ا للح��زب البالغ عددها  60ع�ض��واً ،ومن ثمُ ،تثار �شكوك ح��ول االلتزام احلقيقي
الن�سان – وهي ظاهرة انعك�ست �أي�ض ًا على ال�صحف
بالدميقراطية والدمقرطة وحقوق إ
التابعة ألحزاب املعار�ضة.
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ت�شكل ال�صحف ،كما عهدنا يف تاريخ م�رص قبل الثورة ،مظهراً هام ًا لوجود أالحزاب
ال�سيا�سية ،بل وتكون عادة الو�سيلة الوحيدة املتاحة �أمامها للو�صول �إىل �رشائح �أو�سع
العالم اجلماهريية .ويقيد
م��ن ال�شعب ،حيث حتتكر املجموعات اال�سرتاتيجية و�سائل إ
66
قان��ون أالحزاب ب�رصامة عقد اللقاءات اجلماهريي��ة أ
للحزاب (انظر الف�صل الثالث) .
وقد ذكر �صالح عي�سى ال�صحفي الي�ساري يف حوار معه �أنه :
"ال توج��د �أن�شط��ة �سيا�سي��ة أ
للحزاب ،فهي تعي�ش يف حال��ة ح�صار خلقه الو�ضع
ال�سيا�س��ي ب�صف��ة عام��ة والو�ض��ع ال�سيا�س��ي أ
للحزاب ب�صف��ة خا�ص��ة .والنتيجة هي
�أن �أع�ض��اء تل��ك أالحزاب ينظ��رون �إىل الكتابة يف ال�صحف احلزبي��ة بو�صفها الو�سيلة
الوحيدة للن�ضال" أ
(الهرام العربي 19 ،يونيو .)19 ،1999
ونتيجة لذلك ،ترتبط ال�صحف ع��ادة بالتنظيمات احلزبية وب أ�يديولوجيات احلزب.
وتبع ًا لذلك� ،سنطرح احلجج التالية:
يخ�ض��ع ال�صحفي��ون يف ال�صحف احلزبية �إم��ا مل�صالح احلزب نف�سه �أو لرئي�س
حترير اجلريدة ،ويجب عليهم �أن يقوموا بتو�صيل ر�سالة احلزب �أو ر�سالة التيار ال�سائد
فيه.
وم��ن ث��م ،تعك�س ال�صحف احلزبية باطراد م��ا يجري داخل احلزب وميكنها �أن
تعك�س م�صالح ال�صحفيني ذوي االجتاهات امل�ستقلة ولكن على نحو حمدود.
ُتبدي ال�صحف احلزبية عادة اهتمام ًا مبهاجمة احلكومة وحتاول �أن ت�شري �إىل
�أوجه ف�شلها.
تدعو ال�صحف احلزبية �إىل التعددية وحرية التعبري وحقوق العمال ،ولكنها ال
تطبق ذلك عملياً ،مما يثري ال�شك حول م�صاحلها احلقيقية.
ُينظَ ر على االهتمامات املالية لل�صحف يف بع�ض أالحيان على �أنها تتعار�ض
مع املعايري أ
والخالقيات ال�صحفية.
وتت�شاب��ه مهمة ال�صحف احلزبية على نحو الفت للنظر مع مهمة ال�صحف القومية،
�إذ ي�سعى كل منهما �إىل ح�شد الر�أي العام وراء وجهة نظر احلزب املعني وقائده .بيد �أن
ر ؤ��ساء حترير ال�صحف احلزبية وقيادات أالحزاب يدح�ضون الر�أي القائل ب أ�ن أالحزاب
متار���س نف��وذاً قوي ًا على �صحفها .فعلى �سبيل املثال ،الح��ظ نبيل زكي ،رئي�س حترير
جريدة أالهايل الي�سارية يف حوار مع أالهرام العربي �أن:
أ
"اله��ايل ه��ي جريدة ح��زب التجمع ،وه��ذا حقيقي ،ونحن نقر ب��ه ،ولي�س هناك
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�أي جم��ال إلن��كاره ،لكن اجلريدة تتمت��ع بهام�ش كبري من اال�ستقاللي��ة ...و�أنا ال �أقابل
حالي ًا �أية معوقات �أو تدخالت من جانب احلزب يف عملي" أ
(الهرام العربي 19 ،يونيو
.)18 ،1999
وباملثل ،ذكر عبا�س الطرابيلي ،رئي�س حترير جريدة الوفد:
"فيم��ا يخ�صن��ا يف جري��دة الوفد ،ف�� إ�ن ف ؤ�اد ��سراج الدين مثل �أي ق��ارئ عادي
تقريب��اً ،فه��و ال ُيعط��ي توجيهات ب� أش�ن ما يج��ب �أن ُين�رش وما يج��ب �أال ُين�شرَ  .. .وهو
مينحنا حرية الن�رش" أ
(الهرام العربي 19 ،يونيو .)20 ،1999
وكذلك� ،رصح عبد اهلل �إمام ،رئي�س حترير جريدة العربي النا�رصية:
"�أثن��اء جتربت��ي ب أ�كملها ،مل �أ�شع��ر ب أ�ي �إكراه من جانب احل��زب �أو ب أ�ي نوع من
ال�ضغط" أ
(الهرام العربي 19 ،يونيو .)20 ،1999
�إال �أن ه��ذه احلري��ة املفرت�ضة تف�رس بالكاد أالولوية الت��ي توليها ال�صحف احلزبية
الرئي�سي��ة أ
اليجابي��ة اخلا�صة ب أ�حزابها وقياداتها عالوة عل��ى �أنها نادراً ما
للخبار إ
متار���س �أي نق��د ذاتي  .67فاملق��االت االفتتاحية على ال�صفح��ات أالوىل يكتبها عادة
ر ؤ��ساء أالحزاب ،كما هو احلال يف جريدة أالحرار ل�سان حال حزب أالحرار ،حيث كان
م�صطف��ى كمال مراد رئي�س احل��زب يكتب عموده أال�سبوعي حت��ى وفاته عام .1998
كذلك يكتب كل من �إبراهيم �شكري رئي�س حزب العمل وخالد حميي الدين رئي�س حزب
التجمع يف نف�س املواقع البارزة يف جريدتي ال�شعب أ
والهايل على التوايل ،ولكني لي�س
بالتك��رار نف�سه .كذلك تن�رش ه��ذه ال�صحف وغريها "�أخباراً" غري مهمة على �صفحاتها
أالويل تتعلق بقادة �أحزابها ،مثل جريدة الوفد يف عددها ال�صادر يف � 3أغ�سط�س ،1997
حيث ن�رشت تهنئة ف ؤ�اد �رساج الدين رئي�س احلزب للفريق الفائز مب�سابقة كرة القدم.
ولي�س من دواع��ي الده�شة �أن ال�صحفيني والباحثني يف �صحف املعار�ضة ينكرون
وج��ود �أي ا�ستقاللي��ة يف مطبوع��ات أالح��زاب .وقد ��شرح �أحد ال�صحفي�ين يف جريدة
أالهايل مل يذكر ا�سمه أ
للهرام العربي:
"نح��ن ال ن�شعر أ
بالمان ألن اجلري��دة "خا�صة" ومرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا باحلزب.
ف إ�ذا قرر احلزب �إغالقها �أو تغيري وجهته (ال�سيا�سية)� ،أو �إذا ارت أ�ى �أن اجلريدة ال حتقق
اله��دف من ورائها ،فه��ذا يعني �أننا �سنجد �أنف�سنا يف ال�ش��ارع .واحلزب هو الذي يقرر
�أي�ض�� ًا من يح�صل على ترقية من بني املحرري��ن .و�أحد أال�شياء امل ؤ�كدة (يف جريدتنا)
�أن رئا�سة التحرير ت�ضم كوادر احلزب فقط" أ
(الهرام العربي 19 ،يونيو .)18 ،1999
وكت��ب ع�صام عبد احلميد ال�صحفي يف جريدة "العربي"" :تتمتع أالحزاب و�صحف
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املعار�ض��ة بدميقراطي��ة وراء القي��ود واجل��دران وال ي�ستطي��ع �أح��د �أن يتغل��ب عليها...
والدميقراطي��ة داخ��ل �صح��ف املعار�ض��ة مقيدة ألنه��ا دميقراطي��ة �شع��ارات ولي�ست
دميقراطي��ة للتطبي��ق" ( .)1 ،1998ويذك��ر عب��د احلميد ب�صفة خا�ص��ة "تع�سف رئي�س
حتري��ر جري��دة العربي �ض��د ال�صحفيني الذين تعر�ض��ت مقاالتهم للرقاب��ة ،حيث ُمنع
�أحده��م من الكتابة مل��دة �شهري��ن" ( .)1 ،1998ووفق ًا للباحث �أحم��د املني�سي" ،ف إ�ن
(الداري��ة) لل�صحيفة ي�شكل �إحدى
غي��اب اخل��ط الفا�صل بني رئا�سة احل��زب وال�سيا�سة إ
ال�صف��ات املمي��زة أال�سا�سية لل�صح��ف احلزبية امل�رصي��ة" ( .)1 ،1998ويف�رس جمدي
ريا�ض هذا الغياب بغياب الدميقراطية من احلزب وتبعية رئي�س التحرير لرئي�س احلزب،
حيث يعني أالخري أالول عادة" (.)6 ،1998
و�إح��دى النتائ��ج الهامة لهذه ال�صلة الوثيقة بني احل��زب وجريدته �أن �أي تغيري يف
م�صالح احلزب تنعك�س عادة على اجلريدة .ومن ال�شائع �أن الف�صيل املهيمن يف احلزب
هي الذي ي�سيطر �أي�ض ًا على اجلريدة .وتنعك�س ال�رصاعات الداخلية املتكررة يف احلزب
"دائم ًا على �صفحات جرائدها .فهذه أالحزاب هي تعبري عن ف�صائلها الداخلية ،وعندما
ينت�رص ف�صيل على �آخر� ،أول ما يقوم به هو تغيري قيادات اجلريدة وتعيني فريق جديد.
ين�صع للو�ضع� ،أن يتجمد ن�شاطه متام ًا �أو ميوت؛
ويك��ون م�صري الفريق ال�ساب��ق� ،إن مل َ
ويعن��ي ذل��ك �أن��ه �إما �أن ُيق��ال �أو ُين َقل �إىل جري��دة �أخرى" (قطب العرب��ي.)7 ،1998 ،
وق��د حدث ه��ذا بالفعل يف جريدة ال�شعب ع��ام  ،1987عندما حت��ول احلزب عن خطه
ال�سالمي .ويف جري��دة الوفد ،برز و�ضع فريد من نوعه يف
اال�شرتاك��ي وتبنى املوقف إ
يوليو  ،1998عندما ُعينِّ رئي�سا حترير لتمثيل الف�صائل التي اختلفت حول قائد احلزب
ف ؤ�اد �رساج الدين ومناف�سه أال�صغر �سن ًا نعمان جمعة (مني�سي.)1998،9 ،
�أم��ا النتيجة أالخ��رى للعالقة الوثيقة بني احلزب وجريدت��ه فهي �أن امل�صالح التي
حتيد عن اخلط الر�سمي وغري الر�سمي للحزب تكون مقبولة ،ولكن يف نطاق �شديد التقييد
فر�ض قيود �أكرث
وال يت��م التعب�ير عنها �إال يف �إطار حم�صور .ومن وجهة نظر مني�سيُ ،ت َ
�رصامة على جرائد املعار�ضة عن تلك املفرو�ضة على ال�صحافة القومية:
"تع�بر تلك ال�صحف يف حقيق��ة أالمر عن قوة �سيا�سية حمدودة ،مما يجعلها غري
ق��ادرة على اكت�ساب جانب كبري من ال�صبغ��ة "القومية" التي تتمتع بها ال�صحف �شبه
الر�سمي��ة الت��ي ُتط َبع يف دور ال�صحف القومي��ة .وقد جنح بع�ضها �إىل حد كبري يف فتح
�أبوابها �أمام خمتلف االجتاهات على اخلارطة أاليديولوجية" (مني�سي .)2 ،1998
وال متن��ع هذه القيود الداخلية �صح��ف املعار�ضة من الدعوة �إىل الدمقرطة وحقوق
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الن�س��ان واحلق��وق ال�سيا�سي��ة وو�ضع حد لقان��ون الطوارئ ،كما ال حت��ول بينها وبني
إ
وبال�ضافة �إىل ذلك،
ال�ش��ارة �إىل �أوجه الق�ص��ور يف �أداء احلكومة يف هذه املج��االت .إ
إ
متي��ل ال�صحف احلزبية �إىل مهاجمة احلكومة �أكرث من ال�صحف القومية ،ألن ذلك جزء
م��ن جدول �أعمالها .لذا فهى أ
متل بع�ض �صفحاتها بانتظام ب أ�خبار �سلبية عن التنمية
القومي��ة ،والف�ضائح املالية التي يتورط فيها م�سئولو احلكومة ،ومعاناة عامة ال�شعب
الخفاقات البريوقراطي��ة ،وال�سخرية من ادعاءات احلكوم��ة .ورمبا تكون جريدة
م��ن إ
ال�شعب من �أكرث �صحف املعار�ضة تطرف ًا يف هذا ال�صدد ،ففي �أواخر الت�سعينيات ،ذهبت
�إىل ح��د �أنه��ا �أطلقت على وزير الزراع��ة لقب "القاتل" (انظر املق��ال اخلا�ص بالق�ضية
يف كاي��رو تامي��ز� 12-6 ،أبريل  .)12 ،2000وقبل هذا  ،اتهم��ت اجلريدة نف�سها وزير
الداخلية أال�سبق بالتورط يف "�أكرب ق�ضية ف�ساد �شهدتها البالد" (ال�شعب� 26 ،أغ�سط�س
 .)2 ،1997وق��د و�صف��ت منى مكرم عبي��د اخلط الذي تنتهجه "ال�شع��ب" عن حق ب أ�نه
"�أقرب ما يكون �إىل الدمياجوجيا" ( .)125 ،1996وعلى النقي�ض من جريدة ال�شعب،
تف�ض��ل جريدة الوفد عل��ى �سبيل املثال �أن تنتهج خط ًا �أقل ح��دة ،كما تعتمد �أكرث على
احلقائق وحتاول �أن ت�سخر من احلكومة عن طريق الكاريكاتري ال�سيا�سي.
ولع��ل �أكرب م�شكلة تواجه الن�شطاء الباحثني ع��ن منرب للنهو�ض بالدمقرطة وحرية
التعب�ير وحت�سني املعايري ال�صحفية ه��ي �أن ال�صحف � ،أش�نها يف ذلك � أش�ن �أحزابها ،ال
لا – وهي ن�صري
تلت��زم باملعاي�ير التي تطالب هي احلكوم��ة بها .فجريدة العربي مث� ً
حق��وق العمال الفقراء� -أج�برت ال�صحفيني املتدربني يف منت�ص��ف الت�سعينيات على
التوقي��ع عل��ى عقود عمل ت��ضر مب�صاحله��م املالي��ة "وتتناق�ض م��ع برنامج احلزب
النا��صري الدميقراط��ي العربي الذي يداف��ع عن حقوق العمال" (عب��د احلميد،1998 ،
 .)2كما �أقالت عدة �صحف حزبية ال�صحفيني ك إ�جراء ت أ�ديبي على الرغم من �أن احلزب
كان �رصيح�� ًا يف رف�ضه للف�صل التع�سف��ي يف القطاعني العام واخلا�ص (انظر العربي،
 .)6 ،1998وق��د ذكرنا من قبل �أن الدميقراطي��ة غائبة داخل هذه ال�صحف ،حيث ُتثار
ال�شك��وك حول الت��زام ال�صحافة احلزبية بالدميقراطية ب�سبب ه��ذا التناق�ض يف جدول
�أعمال ال�صحف املعتاد.
كذل��ك ،هناك فجوات كبرية يف جمال مكافح��ة الف�ساد وحت�سني املعايري ال�صحفية
–وهما جانبان حتر�ص جميع ال�صحف امل�رصية على الدعوة �إليهما -بني ما ُينا َدى به
العالنات
كمثل �أعلى وبني احلقيقة .فطبق ًا ملا ذكرته ال�صحفية �أمل طه خليفة" ،متول إ
دون ن��شر أالنب��اء يف ال�صحافة امل�رصي��ة وت�سيطر على تدفق أالخب��ار وعلى الطريقة
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الت��ي تعالج بها أالخبار �صحفي��اً ،كما تهيمن يف بع�ض أالحيان على اجتاه ال�صحيفة
وموقفه��ا" ،وه��و تطور الحظته خليفة �أي�ض ًا يف جري��دة أالحرار ( .)14 ،1998وهناك
مث��ال فج حدث يف نوفم�بر  ،1998عندما ن�رشت جريدة العربي النا�رصية أال�سبوعية
ال�سالمي) مقا ًال من �صفحتني دفاع ًا عن �أمري
(ع�لاوة على جريدة ال�شعب ذات التوجه إ
�سع��ودي يعي�ش يف القاهرة كان قد ت�سبب يف غ�ضب ال�صحف امل�رصية أالخرى غ�ضب ًا
�شدي��داً ب� أش�ن �سوء معاملته خلدمة امل�رصي�ين .وقد �أُثريت �شكوك وا�سعة �أن هذا املقال
مدف��وع أالج��ر من أالمري .وطبق ًا ملا ذكرته جملة كاي��رو تاميز (عدد  23-10دي�سمرب
 ،)1998ت�سبب��ت ه��ذه الق�ضية يف �شقاق داخل �صفوف العامل�ين باجلريدة النا�رصية
التي من املفرت�ض �أنها ن�صري تقليدي للفقراء.
وحتي��ط �شائع��ات حول الف�س��اد بجريدة الوفد  ،حي��ث ُيقال �أنها تتلق��ى م�ساهمات
مالي��ة من اململكة العربي��ة ال�سعودية .فقد �أثار عدم ن�رش اجلري��دة تقرير ب� أش�ن حادثة
جلد طبيب م�رصي كان يعمل بال�سعودية وتقدم ب�شكوى ب� أش�ن اغت�صاب ابنته ال�شكوك
عل��ى نحو ملحوظ (انظر مكرم عبي��د 122 ،1996؛ وملناق�شة املعايري ال�صحفية انظر
الق�سم .)4-1-3-5
باخت�ص��ار ،يبدو �أن م�صالح أالحزاب تت�سق م��ع م�صالح �صحفها ،وهي تت أ�لف من
خلي��ط من أالهداف تتعار�ض �أحيان ًا مع بع�ضها البع���ض .فمن ناحية ،هناك الر�سائل
الن�س��ان والتغيري
ال�سيا�سي��ة املتعلق��ة باحلاج��ة �إىل الدميقراطي��ة و�ضمان��ات حقوق إ
ال�سيا�سي الخ .ومن ناحية �أخرى ،هناك امل�صالح واالهتمامات ال�شخ�صية مثل احتكار
ال�سلطة داخل احلزب وامل�صالح املالية �إىل حد ما .ومن املرجح �أن الفجوة بني االثنني
�ست�� ؤ�دي �إىل تثبيط عزمي��ة الداعني �إىل الدمقرط��ة من النظر �إىل أالح��زاب و�صحافتها
بو�صفها منابر �سيا�سية ميكنهم االنطالق منها.
 5-2-2-5اهتمامات ال�صحافة اخلا�صة التي ظهرت م�ؤخراً

ww

ق��رب منت�صف الت�سعينيات ،بد�أ عدد متزايد من املطبوعات اخلا�صة يف الظهور يف
�س��وق ال�صح��ف واملجالت امل�رصي .68وقد ظهرت بع�ض ال�صح��ف اجلديدة يف �أك�شاك
بي��ع ال�صح��ف ب�ضع مرات ثم �رسعان م��ا طواها الن�سيان متام ًا مثلم��ا ظهرت �رسيعاً.
بيد �أن البع�ض آ
الخر منها مثل "العامل اليوم" (بد�أت الطبعة امل�رصية منها يف الظهور
من��ذ عام  ،)1996و"كاي��رو تاميز" (ت أ��س�ست ع��ام  )1997و"املي��دان" (ت أ��س�ست عام
 )1996بق��ي وا�ستمر .وميتلك رجال أالعمال معظم تلك ال�صحف ،بينما ميتلك ال�سا�سة
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البع�ض آ
الخر منها .كذلك� ،أتاحت بع�ض ال�صحف مثل "الد�ستور" (ت أ��س�ست عام )1995
�سمح لهم �أحيان ًا بن�رش مقاالت انتقادية يف
منافذ جديدة لبع�ض ال�صحفيني الذين مل ُي َ
ال�صحف التي يعملون بها.
وبا�ستثن��اء القليل منه��ا� ،أ�صبحت ال�صحف اخلا�صة مرتبط��ة مب�صطلح "ال�صحافة
ال�صفراء" ،حيث برز انتقادان رئي�سيان بالن�سبة ألهداف تلك ال�صحف:
�أن معظ��م ال�صح��ف حاول��ت بب�ساط��ة �أن حتق��ق �أرباح�� ًا و�أن تزيد م��ن �شهرة
مالكيه��ا وترتق��ي مبكانته��م االجتماعي��ة �أو بنفوذهم ال�سيا�سي – ب��صرف النظر عن
املعايري ال�صحفية.
حاول��ت مطبوع��ات قليل��ة �أن تقدم �صحافة راقية �أو معار�ض��ة �سيا�سية جادة
�ضد املجموعات اال�سرتاتيجية.
وعن��د �س ؤ�الهم عن نواياهم ،ي�رص مالكو ال�صحف ال�صف��راء عادة على �أنهم يعملون
لل�صالح العام ،فعلى �سبيل املثال يذكر حممود ال�شناوي ،ع�ضو جمل�س ال�شورى ومالك
جريدة امليدان أال�سبوعية:
" �صحيفت��ي لديه��ا هدف وطني ،فهي �أول جريدة م�ستقلة يف م�رص ...وهدفنا هو
توف�ير معلومات �صحيحة ،وهي لي�س��ت م�رشوع ًا ا�ستثماري ًا (�أ�ستفيد �أنا �شخ�صي ًا منه).
ويف احلقيق��ة ،خ��سرت  7مالي�ين جنيه من��ذ ت أ��سي�سها ،ولكنني ا�ستم��ررت يف ن�رشها
ألنه��ا �صحيفة م�رصية لي�س لها هدف خا�ص �أو م�صالح �ضيقة" أ
(الهرام العربي19 ،
يونيو .)21 ،1999
بي��د �أن حمت��وى جري��دة "املي��دان" ،عالوة عل��ى ر�أي حملل��ي ال�صحاف��ة اخلا�صة،
يناق�ض��ان تلك الر ؤ�ية .ف إ�ىل جان��ب �صورة ملمثلة م�رصية �شب��ه عارية ،ي�شري العنوان
الرئي�سي للجريدة يف عدد  9فرباير � 1999إىل "الن�ص الفا�ضح" وهو العمل أالدبي الذي
قرره �أحد �أ�ساتذة اجلامعة أالمريكية على طالبه .ويجد القراء داخل اجلريدة مقتطفات
تث�ير اللعاب .وتعر�ض �صفحة �أخرى �صوراً فوتوغرافي��ة لرئي�س الوزراء وهو يقف �إىل
جان��ب حمافظ الدقهلي��ة ومالك اجلريدة "مبنا�سبة العيد الوطن��ي ملحافظة الدقهلية".
وقد حدث ذلك على الرغم من �أن التقرير اال�سرتاتيجي العربي �أقر ب أ�ن جريدة "امليدان"
ق��د حت�سنت ب�شكل ملحوظ (مركز أاله��رام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،1999 ،
 .)346ويلخ�ص التقرير نف�سه املحتوى العام "لل�صحف ال�صفراء" دون حتديد �أ�سمائها
(مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية )35 ،1999 ،كما يلي:
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 الدعارة و�شبكات الدعارة:تعول ال�صحف عادة على ال�رشطة �أو وكالء النيابة كم�صادر للمعلومات .ويف بع�ض
ِّ
أالحيان ،ت�ستمر يف ذكر الق�ضية حتى و�إن متت تربئة املتهم.
 اجلن�سوتت�ضمن الق�ص�ص منطي ًا "ممثالت �شهريات" ال ُتذكَ ر �أ�سما ؤ�هن �أو "وزراء" .وبع�ض
ه��ذه احلكاي��ات (�إن مل يكن معظمها) ملفقة وتخلط يف بع���ض أالحيان بال�سيا�سة مثل
"اجلن�س يف مقابل أالر�ض :خطة �إ�رسائيلية الحتالل �سيناء".
 طبقة رجال أالعمال و�أ�صحاب امل�شاريع امل�رصيني التي بزغت م�ؤخراًتتملق ال�صحف ،يف القالب نف�سه ،هذه الطبقة ب�شكل مبا�رش �أو ت�ستثريها وتهاجمها.
و ُيعت َق��د �أن كلت��ا اال�سرتاتيجيتني تهدف��ان �إىل انتزاع تربع��ات �أو �إعالنات "من رجال
أالعمال" . 69ويف منط �آخر ،يتم تغطية �أخبار رجال أالعمال بو�صفهم ممثلي املجتمع
الراق��ي و�أبطال الق�ص�ص واحلكايات – التي ت�صاحبها �صور فوتوغرافية يف كثري من
أالحيان -تركز على احلفالت اخلا�صة التي يقيمونها.
 الهجوم على ال�شخ�صيات العامةتف��رد بع�ض ال�صح��ف م�ساح��ات ل�شخ�صيات عامة وتهاج��م �أداءه��ا �أو معتقداتها
ال�سيا�سي��ة .وقد ي�ستمر الهجوم يف بع�ض أالحيان لعدة �صفحات ويت�ضمن �سب ًا وقذفاً،
بل وقد يكون ملفق ًا بالكامل يف بع�ض أالحيان (مركز أالهرام.)347 ،1999 ،
 ق�ص�ص احلب و"اجلان"ت ؤ�ك��د الق�ص�ص للقراء �أن اجلان هو �سبب م�شاكلهم الزوجية �أو العائلية �أو غريها �أو
�أنه احلل.
 املمثلون وغريهم من الفناننييتم تغطية املو�ضوعات التي مت�س جنوم ًا م�رصيني من زاوية تت�ضمن ف�ضيحة من
نوع �أو �آخر.
 أالقباطتعال��ج املق��االت الت��ي تتح��دث ع��ن أالقب��اط مو�ضوعه��ا م��ن منظ��ور "الوح��دة
الوطنية".70
ال نع�ثر عل��ى هذه املو�ضوع��ات بالتواتر نف�س��ه يف جميع ال�صح��ف ذات امل�صالح
اخلا�ص��ة ،فبع�ضها ركز (وم��ازال يركز) �أكرث على اجلن�س والدعارة والت�شهري بالنجوم،
بينما يركز البع�ض آ
الخر على الف�ضائح املحيطة برجال أالعمال وال�سا�سة .ومن ناحية
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�أخ��رى ،متيل تل��ك ال�صحف �إىل �إهم��ال الق�ضايا االجتماعية أال�سا�سي��ة (مركز أالهرام
للدرا�س��ات ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجي��ة 346 ،1999 ،و )352مث��ل البطال��ة والرعاي��ة
بال�ضاف��ة �إىل ذلك ،تتبنى ال�صحف عادة وجهات نظر متطرفة وال
ال�صحي��ة والتعليم .إ
تع�ترف ب أ�ي منظ��ور خمالف فيما يتعلق مب�شكل��ة معينة .ومن ال�شائ��ع �أي�ض ًا حماولة
�إث��ارة خم��اوف الق��راء �أو رغباتهم� ،أو �أي��ة م�شاعر قوية �أخرى مثل ال�شع��ور الوطني �أو
القوم��ي .وت�ستخ��دم آ
المال والتوقعات بد ًال من احلقائق يف كث�ير من أالحيان إلقناع
القارئ.71
ويذك��ر الباحث��ون وغريهم م��ن املراقبني ثالثة دواف��ع رئي�سية أ
للط��راف الفاعلة
املرتبط��ة بهذه ال�صحف :الداف��ع أالول هو املك�سب .فبالن�سبة جلري��دة أالهرام العربي
أال�سبوعي��ة القومي��ة ،تعت�بر ال�صحاف��ة امل�رصي��ة بب�ساط��ة "�صحافة رج��ال أالعمال
ال�ساعي��ة وراء املك�سب وال�شهرة" .ويقارن امل�سلماين ( )9 ،1998والربعي ()7 ،1998
�إدارة العدي��د من ال�صحف امل�رصية اخلا�ص��ة "بالدكاكني ال�صغرية" �أو "الع�شوائيات".
فف��ي معظم أالحيان ،يدير �أ�صحاب املحال التجارية ال�صغرية جتارتهم دون �أن يكون
لديهم �أي تدريب خا�ص على تلك التجارة ،ولكنهم يحاولون �إيجاد طريقة لك�سب بع�ض
امل��ال .وكثرياً ما ُتبن��ى املنازل الع�شوائية دون تخطيط وتفتق��ر يف كثري من أالحيان
�إىل التجهي��زات أال�سا�سي��ة نظ��راً للحاج��ة االقت�صادية عادة .وينا�س��ب "طابع املحال
التجاري��ة" ه��ذا ال�صح��ف ال�صغرية اخلا�ص��ة التي تن�رش �أع��داداً قليلة ث��م تختفي مرة
�أخرى.
وكم��ا هو احلال بالن�سبة أل�صح��اب املحال ،يجد كثري م��ن ال�صحفيني �أنف�سهم يف
بع���ض أالحيان يف حاجة مالية ملحة ،كما بيننا يف الق�سم  .1-5فخريجو اجلامعات
الذي��ن يواجهون البطالة يدخلون جمال ال�صحافة عل��ى الرغم من افتقارهم للمهارات
الالزمة لهذه املهنة متاماً .وبالن�سبة لكثري منهم ،ميثل العمل يف جريدة خا�صة و�سيلة
لك�سب بع�ض املال الذي يحتاجون �إليه ب�شدة ،ومن ثم تكون جودة العديد من ال�صحف
منخف�ض��ة .ويطل��ق امل�سلم��اين على التع��اون ب�ين ال�صحفيني غري امله��رة والنا�رشين
"حتالف غري أالكفاء" (.)2 ،1998
وهن��اك عامل �آخر �ساهم يف انت�شار ال�صحاف��ة "ال�صفراء" ،طبق ًا لبع�ض الباحثني،
وهو اخلالفات بني ال�سا�سة – على م�ستوى الوزراء يف بع�ض أالحيان .وترجع النزاعات،
طبق�� ًا للتقاري��ر ،يف كثري من أالحيان �إىل خالفات �شخ�صية ولي�ست �سيا�سية .وقد وجد
بع���ض ال�سا�س��ة يف �سوق ال�صحاف��ة اخلا�صة املنت��شرة ب�رسعة كب�يرة �أدوات مالئمة
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ملحارب��ة مناف�سيهم ،حيث تعتمد ال�صحف اخلا�صة على ال�سلطات احلكومية يف �إ�صدار
الرتخي�ص الر�سمي وجتنب الرقابة (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،
350 ،1999؛ الربع��ي .)5 ،1998 ،ويدع��ي �أح��د الباحثني �أن تدخ��ل ال�سيا�سيني �أدى
�إىل ت�شو���ش أالخب��ار آ
العالنات ومنو
والراء وانت�ش��ار ال�شائع��ات والف�ساد يف جت��ارة إ
التبعي��ة ال�سيا�سية يف ال�صحف امل�ستقل��ة ا�سمي ًا (الربعي  .)6 ،1998وقد �أُثريت �شكوك
قوي��ة حول �صحيفة تخ��دم م�صالح املجموعات اال�سرتاتيجي��ة عندما هاجم م�صطفى
بك��ري رئي���س حترير جريدة أ
"ال�سبوع" اخلا�صة يف نوفم�بر  1998املنظمة امل�رصية
الن�سان لقبوله��ا متوي ًال �أجنبي ًا من "دولة معادية" .وقبل ذلك ،كانت املنظمة
حلق��وق إ
ق��د �أ�صدرت تقري��راً ب� أش�ن الوح�شية الت��ي مار�ستها قوات أالمن عل��ى نطاق وا�سع �ضد
أالقب��اط يف �صعيد م�رص �أثن��اء التحقيق يف جرمية قتل .وقد �أوح��ى مقال أ
"ال�سبوع"
�أن املنظم��ة امل�رصية ن�رشت التقرير ألن دولة �أجنبية (اجنلرتا) دفعت نظري ذلك .وبعد
ن��شر هذا املقال بف�ترة ق�صرية� ،أٌلقي القب�ض على حافظ �أب��و �سعدة �أمني عام املنظمة
لل�رضار بامل�صالح القومية" .وقد
لعدة �أ�سباب من بينها "تلقي �أموال من دولة �أجنبية إ
ذك��ر �أمني عام املنظمة امل�رصية فيما بعد �أن "كثرياً من الكتاب ال�صحفيني �أدركوا �أن
بكري يزايد على الدولة" (لالطالع على الق�ضية ب أ�كملها انظر "كايرو تاميز"23-10 ،
بال�ضافة �إىل لقاء �شخ�صي مع بكري و�أبو �سعدة).
دي�سمرب  ،1998إ
و�إىل جان��ب احلواف��ز ال�سيا�سي��ة واملالي��ة ،ر�أى الباحث��ون �أن أل�صح��اب ال�صحف
اخلا�ص��ة م�صلحة قوية يف "�رشاء" �سمعة طيبة .ففي مقابل خلفية املرياث اال�شرتاكي
والفق��ر امل�ست��شري ،كان لزام ًا على طبق��ة أ
"الغنياء اجلدد" يف م��صر �أن تربر دورها
وو�ضعها االجتماعي (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية349 ،1999 ،؛
امل�سلماين  .)5 ،1998وهذا ال يعني �أن تلك الطبقة قادرة بال�رضورة على القيام بذلك
يف ال�صحاف��ة القومي��ة واحلزبية التي يعار���ض �صحفيوها بقوة تل��ك الطبقة اجلديدة
يف بع���ض أالحيان .ومن ثم ،يحاول رجال أالعم��ال �إما �أن ي ؤ�ثروا على ال�صحف �أو �أن
ين�شئ��وا �صحفهم اخلا�صة .ويذكر الباحثون الر�شاوى غ�ير املبا�رشة يف �شكل "هدايا"
العالنية لك�سب
مث��ل الهوات��ف اجلوال��ة �أو الرح�لات املدفوعة عالوة عل��ى املق��االت إ
تغطية م ؤ�يدة لهم (ال�شواديف 11 ،1998؛ امل�سلماين .)6 ،1998
وعل��ى الرغم من جمي��ع تلك االهتمامات التي ت�رض ب أ�خالقي��ات املهنة أال�سا�سية،
وم��ن ث��م بالدميقراطي��ة ،هناك �أي�ض�� ًا مطبوعات قليل��ة ال تندرج حتت ه��ذه الفئة من
ال�صح��ف النهمة التابعة �سيا�سي ًا واقت�صادياً .فمجلة "كايرو تاميز" التي كانت ت�صدر
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كل �أ�سبوع�ين م��ن قبل ثم �أ�صبح��ت �أ�سبوعية من��ذ �سبتمرب  ،1999ترق��ى �إىل م�ستوى
املعاي�ير املعايري ال�صحفية ذات اجلودة العالي��ة ،وتربهن على �أن ال�صحافة امل�ستقلة
الناق��دة الباحث��ة ع��ن احلقائ��ق ميك��ن �أن تك��ون موجودة يف م��صر .كذل��ك توفر تلك
ال�صحيف��ة ب�صفة م�ستمرة منابر للنقا���ش حول مو�ضوعات اجتماعية مهمة مثل نظام
الرعاي��ة ال�صحي��ة واالهتمامات البيئية وحتى م�شكلة أالقلي��ة القبطية .كما �أن جريدة
الجنليزية وجريدة "العامل اليوم"
"مي��دل اي�ست تاميز" أال�سبوعية ال�صادرة باللغ��ة إ
االقت�صادي��ة اليومي��ة حت��اوالن �أن تقدما �صحافة ت�سعى نحو احلقيق��ة .بيد �أن جريدة
"مي��دل اي�ست تاميز" يجب �أن حتارب ع��دم الدقة املتكررة يف حتقيقاتها ال�صحفية،
كم��ا �أن جريدة "العامل اليوم" تبدو وك أ�نها تن أ�ى بنف�سها عن م�ضايقة احلكومة بالنقد
الزائ��د عن احل��د .وقد ذكر البع���ض �ضمن ًا �أي�ض�� ًا �أن "العامل اليوم" تخ��دم �سمعة طبقة
رج��ال أالعمال البازغة لي�س �إال أ
(اله��رام العربي 19 ،يونيو  .)21 ،1999ورمبا متثل
جري��دة "الد�ستور" حالة خا�صة ،فتلك اجلريدة أال�سبوعية لديها قطع ًا جوانب من منط
"ال�صح��ف ال�صف��راء" ،مثل ال�ص��ور التي تثري اللعاب وال�ص��ور الفوتوغرافية جمهولة
الهوية والعناوين املثرية للت�سا ؤ�ل مثل" :دالئل على مقتل أالمرية ديانا" (الد�ستور3 ،
�سبتم�بر  .)1 ،1997ومن ناحي��ة �أخرى ،حتمل اجلريدة دائم ًا ق�ص�ص ًا تهاجم �سيا�سات
احلكوم��ة وتعطي م�ساحة لكتاب بارزين م��ن �صفوف املعار�ضة مثل ال�شاعر الي�ساري
ال�سالمية حممد عبد القدو�س .وقد �أغلقت
�أحمد ف ؤ�اد جنم وكذلك الكاتب ذي التوجهات إ
احلكومة جريدة "الد�ستور" يف فرباير  1998بعد �أن ن�رشت مقا ًال عن ادعاءات بتهديد
جماع��ة �إ�سالمية متطرفة لرجال أالعمال أالقباط .وم��ن ثم ،فقدت ال�صحافة اخلا�صة
واحداً من أال�صوات النقدية القليلة.
ويف اخلال�ص��ة ،يج��ب احلكم على اهتمام��ات ال�صحافة اخلا�ص��ة و�أدائها بو�صفها
�ضارة بعملية الدمقرطة .ففي غالبيتها ،ال تبدو ال�صحافة مهتمة بالتدريب على �سلوك
دميقراط��ي وم�سئول ،وهو �أمر مطلوب ،طبق ًا ملا ذكره "راندال" �إذا كان على ال�صحافة
�أن ت ؤ�ازر عملية الدمقرطة.
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الن�سان
 6-2-2-5اهتمامات جمموعات حقوق إ

الن�سان يف م�رص
لع��ل �أكرث امل ؤ��س�سات التزام��ا بتح�سني احلقوق ال�سيا�سية وحقوق إ
يف الت�سعيني��ات هى املنظمات غري احلكومية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،منظمات حقوق
الن�سان .وعلى حد كلمات روندبيك معلق الكايرو تاميز:
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"لق��د �أ�صبح��ت املنظمات غري احلكومية على نحو م�ضط��رد ويف غياب م ؤ��س�سات
معاف��اة تعرب ع��ن التمثيل ال�شعب��ي مثل ال�صحافة احل��رة حقا� ،أو أالح��زاب ال�سيا�سية
الفعال��ة� ،أو نقابات العمال امل�ستقلة ،املقابل املهم لقوة الدولة الطاغية .وقد �أ�صبحت
ه��ذه املنظمات بالن�سبة للم�رصيني الذين ال يري��دون �شيئا �سوى خدمة بالدهم القناة
احلية الوحيدة للفعل" (كايرو تاميز 27 ،مايو 9 -يونيو � ،1993ص.)3
يف الواق��ع ،لقد ارتفع عدد املجموعات العاملة يف ه��ذا املجال منذ �إن�شاء املنظمة
المنائية
الن�سان يف  1985وت أ��سي�س مركز ابن خل��دون للدرا�سات إ
امل�رصي��ة حلق��وق إ
يف � 1988إىل ح��وايل  15منظم��ة بحلول نهاية العقد .وم��ن بني هذه املنظمات مركز
الن�سان (ت أ��س���س يف  ،)1994ومركز القاه��رة لدرا�سات
امل�ساع��دة القانونية حلق��وق إ
الن�سان (ت أ��س�س يف  ،)1993وجماعة تنمية الدميقراطية (ت أ��س�ست يف ،)1996
حقوق إ
الن�سان (ت أ��س�س يف  ،72)1991وتتنوع
ومركز املعلومات والدرا�سات القانونية حلقوق إ
الع�ضوي��ة يف هذه املنظمات مهنيا و�سيا�سيا ،رغم �أنه يبدو �أن معظم هذه املجموعات
ي�سيطر عليها املحامون أ
والكادمييون من الناحية املهنية ،واملعار�ضون من الناحية
الن�سان يف دورة 1995-
ال�سيا�سية –فقد �ضم جمل�س �إدارة املنظمة امل�رصية حلقوق إ
 ،1997عل��ى �سبيل املث��ال ،خم�سة من املحام�ين و�أربعة من �أ�سات��ذة اجلامعات� ،إىل
جان��ب �سيا�سي�ين م��ن حزبي الوف��د والنا�رصي� . 73أم��ا مركز املعلوم��ات والدرا�سات
الن�س��ان ،فقد �أ�س�سهما
الن�سان ومركز امل�ساع��دة القانونية حلقوق إ
القانوني��ة حلقوق إ
حمام��ون ،ومرك��ز ابن خل��دون �أ�س�سه ع��امل االجتماع املع��روف �سعد الدي��ن �إبراهيم،
وجماع��ة تنمية الدميقراطي��ة كذلك �أ�س�سها حمامون ،ويب��دو �أن ال�صحفيني �أقل متثيال
الن�سان .ففي مركز اب��ن خلدون عل �سبيل املثال ،ال جند
يف جمال���س منظمات حقوق إ
�صحفيا يف جمل�س أالمناء ،وكان هناك �صحفي واحد يف جمل�س املنظمة امل�رصية يف
دورة .1997-1995
بي��د �أن هذا ال مينع ال�صحفيني من االن�ضمام "ك أ�ع�ضاء عاديني"� ،أو من اال�ستفادة
الن�سان .وقد حدد �سعي��د عبد احلافظ رئي�س
م��ن خدمات ومعلومات منظمات حق��وق إ
وحدة حرية التعبري يف املنظمة امل�رصية عدد ال�صحفيني أالع�ضاء يف املنظمة بحوايل
مائت��ي �صحف��ي وهو ما ميثل �أقل من  10%من جممل الع�ضوية (مقابلة مع �سعيد عبد
احلاف��ظ) .وه��ذا يجعلنا نفرت�ض �أنه من ب�ين ما يقدر ب أ�ربع��ة �آالف �صحفي منظم يف
النقاب��ة يف نهاية العقد التا�س��ع من القرن الع�رشين ،كانت هناك فئة حمدودة فح�سب،
الن�سان.
�أو حوايل  ،5%تن�شط يف منظمات حقوق إ
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الن�سان عام��ا  1998و  1999قد
ويالح��ظ �أن م ؤ�مت��ر املنظم��ة امل�رصية حلق��وق إ
ح�رضهم��ا �أق��ل م��ن مائتي م�ش��ارك ،مما يوحي ب�� أ�ن ال�صالت ب�ين جمموعات حقوق
الن�سان وغالبية ال�صحفيني لي�ست قوية وال متواترة.74
إ
الن�سان ،ف�� إ�ن اهتماماتها و�أهدافها تن�صب
وطبق�� ًا لت�رصيحات جمموعات حقوق إ
والن�سانية فى م��صر .حيث تذكر
ف��ى الغال��ب على جمال حت�س�ين احلقوق ال�سيا�سي��ة إ
النرتنت (زار الباحث املوقع فى
الن�سان فى موقعه��ا على إ
املنظم��ة امل�رصية حلقوق إ
 28مار�س )2000 ،أالهداف التالية:
الن�س��ان واحلريات ال�شخ�صية املعرتف بها
"االح�ترام الكام��ل لكافة حقوق إ
دوليا �سواء كانت حقوق ًا مدنية� ،سيا�سية ،اقت�صادية ،اجتماعية �أو ثقافية.
الق�ضاء على ممار�سة التعذيب.
الدارية امل�رصي��ة بحيث ت�صبح
�إ�ص�لاح الت�رشيع��ات واللوائ��ح واملمار�س��ات إ
الن�سان الدولية.
متفقة مع مواثيق واتفاقيات حقوق إ
تعزيز حكم القانون واالحرتام الكامل للق�ضاء امل�ستقل.
املحاكم��ة العادل��ة جلميع املتهم�ين و�إلغاء املحاكم الع�سكري��ة وحماكم �أمن
الدولة للمدنيني.
الن�سان بني عام��ة اجلمهور على جمي��ع م�ستويات
تعزي��ز ون��شر قيم حق��وق إ
املجتمع.
الن�سان ورفع الوعى بالو�ضع
تعزي��ز حق��وق املر�أة كجزء ال يتجز�أ من حق��وق إ
ال�صعب للمر�أة فى م�رص.
تقوي��ة التع��اون والتن�سيق مع املنظمات امل�رصي��ة والعربية والدولية أالخرى
الن�سان.
املعنية بحقوق إ
كما ميكننا �أن جند �أهداف ًا مماثلة أ
للهداف ال�سابقة ،على الرغم من احتمال اختالف
الرتكيز على أالبحاث ،والتعليم وتعزيز احلقوق املختلفة ،بني املنظمات أالخرى املعنية
باحلقوق (انظر مواقع ال�شبكة اخلا�صة بجماعة تنمية الدميقراطية ومركز ابن خلدون،
الن�سان فى خلي��ل .)1997 ،ت�شري �أن�شطة
والعر���ض الع��ام ألن�شطة جمموعات حق��وق إ
املجموع��ات �إىل �أنه��ا كانت عاد ًة جادة ف��ى التزامها ب أ�هدافه��ا املعلنة ،وهى حقيقة
جعلتها تبدو �أكرث التزاما بالدمقرطة عنها من أالحزاب ال�سيا�سية �أو نقابة ال�صحفيني.
الن�س��ان املكتوبة
فعل��ى �سبي��ل املث��ال ،مل ت�برز تقاري��ر املنظم��ة امل�رصية حلق��وق إ
والجنليزية اخلا�صة على مدار هذا العقد حاالت انتهاك احلقوق مثل
باللغتني العربية إ

ww

241
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

الت�رشيعات غري الدميوقراطية ،والتزوير فى نتائج االنتخابات واالعتقال غري القانونى،
والتعذي��ب فى ال�سجون ،وانتهاكات حري��ة التعبري واالجتماع�..إل��خ ب أ��سلوب تف�صيلى
ال�سالمية (انظر
للغاية فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا أالعمال الوح�شية التى ارتكبتها اجلماعات إ
الن�سان ،بال تاري��خ) .عاد ًة يكون ممثلو
عل��ى �سبي��ل املثال املنظمة امل�رصي��ة حلقوق إ
الن�سان وجماعة
الن�سان ومركز امل�ساعدة القانونية حلقوق إ
املنظمة امل�رصية حلقوق إ
تنمي��ة الدميقراطية ،ومنظمات �أخرى على �أمت اال�ستع��داد للتحدث �رصاحة عن حاالت
الن�سان �إىل الباحثني أالجانب ،بل وتوفري مطبوعات منظماتهم له ؤ�الء
انتهاك حقوق إ
الباحث�ين (لق��اءات مع جا�رس عبد ال��رازق ،و�سعيد عبد احلافظ ،وجن��اد الربعى ،و�سعد
الدي��ن �إبراهي��م) .وال تهدد هذه التقارير والت�رصيحات ب�� أ�ن تفقد احلكومة ماء وجهها
�سيا�سي��اً ،بل متثل ف��ى الوقت نف�سه خ�سارة لعائداتها الت��ى تتلقاها فى �صورة معونة
لا ل�ضغوط احلكومة .وكما
تنمي��ة ،كما �إنه��ا جتعل املجموعات ونا�شطيها هدف ًا مف�ض� ً
ذكرن��ا فيم��ا �سب��ق ،ففى �شهر دي�سم�بر من ع��ام (� )1998أُتهم حافظ �أب��و �سعدة� ،أمني
لل�رضار
الع��ام املنظمة امل�رصية حلقوق إ
الن�سان وقتئ ٍذ بـ"تلقى �أموال من بلد �أجنبى إ
ال�شاعات التى ت ؤ�ثر على م�صال��ح البلد ،وانتهاك القانون
بامل�صلح��ة القومي��ة ،ون�رش إ
ال��ذى ين�ص عل��ى عدم جواز جمع التربعات بدون ت�رصيح م��ن ال�سلطات املعنية" ومت
احتج��ازه مل��دة �ستة �أي��ام .ثم �أفرج عنه بع��د �ضغط حملى ودوىل �شدي��د على احلكومة
(كايرو تاميز ،دي�سمرب .)1998 ،6 ،23-10
الن�س��ان بالدمقرطة وحقوق
وعل��ى الرغ��م من االلتزام ال�شام��ل ملجموعات حقوق إ
الن�س��ان� ،إال �أنه��ا واجه��ت بع���ض النقد ح��ول �أهدافه��ا و�أن�شطتها – لي���س من جانب
إ
احلكوم��ة وحدها ،بل وم��ن النا�شطني �أنف�سهم .وق��د يكون �أكرث ه��ذه االنتقادات �إثارة
الن�س��ان (لي�س من جان��ب امل�سئولني احلكوميني
للج��دل هو اته��ام جمموعات حقوق إ
وحده��م) ب أ�نها تعتمد اعتماداً كب�يراً على التمويل أالجنبي ،وهى بالتاىل تدعم جدول
أالعم��ال ال�سيا�س��ى اخلا���ص بال��دول أالجنبية فى م��صر – ولي�س ج��دول �أعمال هذه
املنظم��ات .وف��ى هذا ال�ص��دد ،كان هناك نقد حول ا�ستغالل الدمقرط��ة من �أجل زيادة
الرثوات ال�شخ�صية �أو دعم امل�سار املهني أالكادميى اخلا�ص (انظر خليل.)6 ،1997 ،
�إن ا�ش�تراك ال�صحفي�ين ول��و كان ب�سيط�� ًا فى ه��ذه املجموع��ات ي ؤ�كد م��رة �أخرى
نتائ��ج أالق�سام ال�سابقة من ه��ذا الكتاب� ،أي �أن هناك �أقلية من ال�صحفيني امل�رصيني
الن�سان والدمقرطة فى م�رص ،يف
امللتزمني التزام ًا حقيقي ًا بالعمل للدفاع عن حقوق إ
حني ال ينطبق ذلك على أالغلبية.
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و�ص��ف ه��ذا الق�سم ف��ى بدايته اهتمام��ات ال�صحفي�ين عموم ًا فيما يتعل��ق بعملية
الدمقرط��ة ث��م اهتمامات امل ؤ��س�سات الت��ى ينظم ال�صحفيون �أنف�سه��م من خاللها .وقد
ات�ضح �أنه ميكن تق�سيم ال�صحفيني ،فيما يتعلق بالدمقرطة� ،إىل �أربع جمموعات تتداخل
حدودها فى بع�ض أالوقات .ويبدو �أن �أكرب هذه املجموعات هى جمموعة ال�صحفيني غري
امللتزم�ين التزام ًا ن�شط ًا بالدمقرطة .فعلى الرغم من كرثة تو�صيات امل ؤ�مترات العامة
بال�صالح فى ال�صحافة والنظام ال�سيا�سي ،فقد ظل عدد ال�صحفيني الذين
التى تطالب إ
يعمل��ون عل��ى حتقيق هذه املطالب قلي ًال ف��ى الت�سعينيات .أ
والخطر م��ن ذلك بالن�سبة
لل�صالحات الدميوقراطية ،ه��ى جمموعة ال�صحفيني ممن
لتوقع��ات دعم ال�صحفي�ين إ
ي ؤ�ي��دون املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة الذين على الرغ��م من �أقليته��م ،ميار�سون هيمنة
وا�سع��ة النط��اق عل��ى املجموعة ال�سابقة ،وذل��ك من خالل توىل املنا�ص��ب الهامة فى
ال�صحاف��ة القومي��ة وكذلك فى نقاب��ة ال�صحفيني .وعلى الرغم من اللغ��ة الطنانة التى
ي�ستخدمه��ا ه ؤ�الء ال�صحفي��ون يف املناداة باملزيد من احلرية والدميوقراطية� ،إال �أنهم
ال يبدون �أى عالمة حقيقية لرتك ال�سيطرة على ال�صحافة القومية تفلت من بني �أيديهم.
بال�ضاف��ة �إىل �أن العديد من ال�صحفيني من هاتني املجموعتني -وكذلك املجموعات
إ
أالخ��رى -ي�سلم��ون �أنف�سهم لت أ�يي��د ال�شعور الدينى املحافظ ،وهو م��ا ي ؤ�دى �إىل زيادة
القي��ود عل��ى حري��ة التعب�ير .وميكن �أن جند ه��ذا النم��ط أالخري بني بع���ض منا�رصى
الدمقرط��ة ،ممن �أعلنوا عن �أنف�سهم ،من �أمثال �صحفيي جريدة الوفد املعار�ضة .ولي�س
ال�صالحيني الدميقراطيني امللتزمني ،كما ذكرنا
هناك �سوى �أقلية ميكن اعتبارها من إ
وه��ى �أقلي��ة عليها �أن ت�صارع عقبات هائلة فى عبارات �أخرى ،ف إ�ن الرغبة فى حتقيق
الدمقرط��ة بني ال�صحفيني امل�رصيني "غ�ير كاملة" ،حيث �إن عددا كبريا منهم �إما غري
مبال بتحقيق هذه أالهداف �أو �أنه يعار�ضها.
ٍ
وتظهر �صورة �أخرى لـ"عدم اكتمال" هذه الرغبة �إذا ما ر�صدنا اهتمامات املنظمات
املختلف��ة التى ينتظم فيه��ا ال�صحفيون ،فعلى الرغم م��ن �أن نقابة ال�صحفيني ملتزمة
ر�سمي ًا بتحرير ال�صحافة ودمقرطة النظام ال�سيا�سى فى م�رص� ،إال �أنها فى الواقع ت�سعى
�إىل الو�ص��ول �إىل �أمور �أخرى مثل امل�صالح املادي��ة أ
للع�ضاء ك أ�ولوية عظمى .كما �أن
كاهله��ا مثقل دائما بعدم احت��اد جمل�سها التنفيذى .قد يتمتع ال�صحفيون فى ال�صحف
القومي��ة بدرجات خمتلفة من احلرية النتقاد �سيا�س��ات املجموعات اال�سرتاتيجية� ،إال
�أنه لي�س م�سموح لهم �أن يقو�ضوا النظام ،فقد تخدم جرعة قليلة من النقد املحدود الذى
جنده عادة فى ال�صحف القومية ال�رشعية املحلية والدولية للمجموعات اال�سرتاتيجية
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خ�ير خدم��ة� .أما فى حال��ة الق�ضايا الهام��ة مثل �أح��داث ال�شغب الت��ى تثريها جريدة
"ال�شع��ب" �أو اال�ستفت��اءات ،جن��د �أن ال�صحافة القومية توح��د �صفوفها وتتحد خلف
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة .وم��ا مل يرد النظ��ام احلاكم تغي�ير النظ��ام ال�سيا�سى فال
يجب �أن نتوقع وجود دفعات "تو�سع حدود الدميقراطية" من جانب ال�صحافة .ويظهر
االهتم��ام الناق���ص بالدمقرط��ة كذلك ف��ى أالح��زاب وجرائدها وال�صحاف��ة اخلا�صة.
وتفتق��ر مطالب أالحزاب لتحقيق الدميوقراطي��ة �إىل امل�صداقية نظراً ل�سوء املمار�سات
الدميوقراطي��ة داخل أالحزاب وللتعاون االنتهازى مع املجموعات اال�سرتاتيجية الذى
يحدث من حني �إىل �آخر .وتفتقر �صحافة أالحزاب على الرغم من االجتاه القوي النتقاد
والرادة لبناء م�صداقية �صحفي��ة .ويبدو �أنه ال يوجد
احلكوم��ة� -إىل احلري��ة الداخلية إ
م��ن يلتزم التزام ًا حقيقي ًا بالقي��م الدميوقراطية �سوى عدة �صحف خا�صة وجمموعات
بال�صالح �إىل  200فقط �أو �أقل.
الن�سان ،وقد ي�صل عدد ال�صحفيني املطالبني إ
حق��وق إ
يت�ض��ح من ال�صورة العامة �أن ال�صحفي�ين واملنظمات التى ينتظمون فيها غري مهتمة
باملرة بعملية الدميوقراطية ،ومبعنى �آخر ،يبقى االهتمام بالدمقرطة ناق�صاً.
 3-5ال�صحفيون املعار�ضون :موارد قليلة ومعوقات كثرية
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لل�سهام فى عملية
�أو�ضحت أالق�سام والف�صول ال�سابقة بالفعل �أن موارد ال�صحفيني إ
الدمقرطة -على الرغم من وجود منافذ عديدة ملمار�سة النقد حمدودة ،وبالتاىل فهى
جت�س��د �أعب��اء �أن�ص��ار الدميقراطية بني ال�صحفي�ين امل�رصيني .وقد ذكرن��ا يف الف�صل
الثان��ى العوائق التاريخية والثقافي��ة والبيئة االقت�صادية والعاملي��ة امللتب�سة ،بينما
و�ص��ف الف�ص��ل الثالث ع��دم اهتم��ام املجموع��ات اال�سرتاتيجية بالدمقرط��ة وموارد
بال�ضافة �إىل ذلك ناق�ش هذا الف�صل عدم رغبة مثقفي
الق��وة الهائلة التى تتمتع به��ا .إ
ال�سالمية
املعار�ضة فى �أن يكونوا "قا�سني على النظام" ،نتيجة للخوف من اجلماعات إ
امل�سلح��ة� .أم��ا الف�صل الرابع فقد ح��اول �إثب��ات �أن تقاليد ال�صحاف��ة امل�رصية عندما
يتعل��ق أالم��ر بال�ضغط إلح��داث تغيري �سيا�سى ه��ى تقاليد غام�ضة ،فق��د ظهرت دائما
الرغبة فى التغيري الدميوقراطى ،ولكن كذلك ظهرت الرغبة فى "عقد ترتيبات مريحة"
م��ع ذوى النف��وذ ال�سيا�س��ى .وقد �أو�ض��ح الق�س��م � 1-5أن ال�صحفيني عموم�� ًا عادة ما
يكونوا فقراء ومتنوعني اجتماعياً� ،أما الق�سم  2-5فقد �أظهر �أن عدم االهتمام بتحقيق
الدميوقراطي��ة ال يقت�رص على عدد هائل من ال�صحفي�ين وحدهم ،ولكن ميتد �أي�ض ًا �إىل
بال�ضافة �إىل ذلك ناق�ش الق�سم أالخري
�أكرب م ؤ��س�سة �صحافة ،وهى ال�صحافة القومية .إ
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نق��اط ال�ضع��ف وااللتبا�س فى التزام النقاب��ة أ
والحزاب ال�سيا�سي��ة وال�صحف الناطقة
بل�سانه��ا ،وال�صحاف��ة اخلا�ص��ة بالنهو���ض بالدميوقراطية� .أما �إذا نظرن��ا �إىل اجلانب
امل�رشق ف�سنجد �أن الق�سم  2-5قد �أو�ضح �أن �أكرث املجموعات امللتزمة التزام ًا حقيقي ًا
الن�سان.
بعملية الدميوقراطية هى عادة جمموعات حقوق إ
�أم��ا هذا الق�س��م ف�سينظر فى املوارد أ
والعباء التى تقع على كاهل جميع املنظمات،
الت��ى تعد ملتزمة على أالقل التزام ًا ن�سبي�� ًا بالدمقرطة .وعلى الرغم من �أن ال�صحفيني
املعار�ض�ين يعملون م��ع ال�صحافة القومية ،فلن نذكرها كمنظمة ف��ى هذا ال�صدد� .إذا
فهذا الف�صل يناق�ش موارد ال�صحافة احلزبية وال�صحافة اخلا�صة فى ال�رصاع من �أجل
حتقي��ق الدميوقراطي��ة (الق�سم  ،)1-3-5وكذلك م��وارد نقابة ال�صحفي�ين ،أ
والحزاب
الن�سان (الق�س��م  ،)2-3-5حيث تدعم هذه املنظمات،
ال�سيا�سي��ة ،وجمموعات حقوق إ
ال�صحفيني املعار�ضني و�إن كان بع�ضها ال تدعمهم �سوى فى �أحايني حمدودة .ويتناول
الق�سم  3-3-5املعوقات واحلريات التى تفر�ضها ومتنحها قوانني ال�صحافة امل�رصية
وتطبيقاته��ا ،و�أخرياً ي�ستخدم الق�س��م  4-3-5معيار مدى توفر امل�صادر الذى و�ضعه
�شوب��رت و�آخرون ( )Schubert et al( )1994وكذل��ك معايري درا�سات احلالة التي
�أ�رشنا لها فى املقدمة لتقييم املادة املتاحة.
 1-3-5أ�عباء ال�صحافة احلزبية وال�صحافة اخلا�صة
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من بني �أكرث املوارد �أهمية لل�صحفيني املعار�ضني للم�ساهمة فى عملية الدميوقراطية
ه��ى �صحفهم ،وال�صحافة املعار�ض��ة وال�صحافة اخلا�صة .وكما �أو�ضحنا فى الف�صول
ال�سابق��ة م��ن هذا الكتاب ،ميك��ن لل�صحفى املعار�ض �أن ي�ستغل ه��ذه ال�صحف للتعبري
ع��ن نط��اق وا�سع ن�سبيا من الق�ضاي��ا آ
والراء ،على الرغم من �أن ذل��ك يتم �ضمن حدود
الن�س��ان ،و�سوء �إدارة
معين��ة .فه��م يكتبون مقاالت ح��ول الف�ساد ،وانته��اكات حقوق إ
أالم��وال العامة ،وي�سخ��رون من امل ؤ��س�سات الت��ى ت�سيطر عليها الدول��ة مثل الربملان،
ال�ص�لاح ال�سيا�سى ،ويطرحون البدائل لالئت�لاف احلاكم .كما �أن
ويجادل��ون ل�صالح إ
�صحاف��ة املعار�ضة تب��دى ر�أيها فى أالحزاب ال�سيا�سية ف��ى م�رص .وميكن لل�صحفيني
املعروف�ين والبارزي��ن ،وكل من ميلك �أمواال �أو �صالت مع من ميلك ما يكفي من املال
ليدي��ر �صحيفته اخلا�صة �أن ين�رش �آراءه يف املجتمع عن طريق ال�صحافة اخلا�صة .وقد
هاجم��ت �صحف معار�ضة مث��ل جريدة "ال�شعب" الوزراء وجنت م��ن العقاب ،ولكن �أى
�شئ تعتربه النخبة احلاكمة خطراً يهدد قب�ضتها على ال�سلطة يعد حمظوراً ويتم �إيقافه
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فوراً .وعلى نف�س القدر ،قد ُيقابل اال�ستهزاء بامل�سئولني الكبار �أو الت�شهري بهم مبقاومة
عنيفة من قبل ه ؤ�الء امل�سئولني ،و�إن كان بدرجة �أقل فيما يعتقد البع�ض.
وكم��ا �أو�ضحنا فى الف�صول ال�سابقة ،فال بد من فح�ص مدى ت أ�ثري �صحف أالحزاب
وال�صحافة اخلا�صة على اجلمهور العام بجدية .هذا على الرغم من الهام�ش الوا�سع من
احلري��ة ال�صحفية التى تتمتع بها هذه ال�صحف .ويناق�ش هذا الق�سم ويحاول �إثبات �أن
املورد الذى نطلق عليه "ال�صحيفة" لي�ست �إال مورداً �ضعيفاً .وتتمثل القيود ب�شكل خا�ص
فى اخللفية االجتماعية واالقت�صادية مل�رص ،ويف مناف�سة ال�صحافة القومية ،وال�ضعف
املاىل لل�صحافة احلزبي��ة وال�صحافة اخلا�صة ولل�صحفيني الذين يعملون فيها ،وعدم
وج��ود املعاي�ير ال�صحفية ،وع��دم ا�ستجاب��ة ال�صحافة للجمه��ور ،وع��دم امل�صداقية،
وم�ش��كالت احل�صول على املعلومة ،وعدم وجود وظيف��ة لل�صحافة يف حتديد �أولويات
العم��ل بني العامة �أو ذوى النفوذ .وحي��ث �إن الق�سم  1-5قد و�صف غياب االحتاد بني
ال�صحفيني ،لن يتعر�ض الكتاب �إىل تو�ضيح هذه الفكرة مرة �أخرى.
 1-1-3-5الفقر أ
والمية وهيمنة التليفزيون
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تكل��ف ال�صحيفة املعار�ضة فى الت�سعينيات ما ي�ساوى من �أربعة �إىل �ستة �أ�ضعاف
رغي��ف م��ن العي�ش (املدعم)� ،أو ثمن �ساندويت�ش �أو �ساندوت�شني فول وهو غذاء رئي�سي،
ف إ��شب��اع املع��دة اخلاوية بالن�سبة للعديد من امل�رصيني (انظ��ر الق�سم  3-2للمزيد من
التفا�صيل حول معدالت الفقر) يعد �أولوية .لذا فقد ظل فقر القراء املحتملني متام ًا كما
كان ط��وال معظ��م تاريخ ال�صحافة ف��ى م�رص ،عقبة بالن�سب��ة لل�صحفيني املعار�ضني
ف��ى الو�ص��ول �إىل اجلمه��ور .وقد خلق انت�ش��ار أالمية التي ما تزال ت�ص��ل �إىل ما يقرب
م��ن  40%يف نهاية الت�سعيني��ات عقبة �أخرى .وعلى الرغم م��ن �أن أالمي قد يطلب من
�صديقه املتعلم �أن يقر�أ له اجلريدة� ،إال الكثري منهم يف�ضل اللجوء �إىل اخليار آ
الخر وهو
م�شاهدة التليفزيون �أو اال�ستماع �إىل الراديو.
�أو�ض��ح ا�ستط�لاع لل��ر�أى �أج��ري عل��ى � 1.500شخ���ص (فرجان��ى � 75)1995أن
التليفزيون هو الو�سيط املف�ضل ملعظم امل�رصيني ،على الرغم من ارتفاع تكلفة �أجهزة
العالم اجلماهريية
التليفزي��ون .76وكانت ن�سبة من ا�ستخدموا �أى و�سيلة م��ن و�سائل إ
�أربعة �أخما�س من �إجمايل من جرى عليهم اال�ستطالع 85% ،منهم �شاهدوا التليفزيون
ف��ى أال�سبوع الذى �سبق ه��ذا اال�ستطالع .77وا�ستم��ع � 41%إىل الراديو ،بينما قر�أ 33%
فق��ط �إحدى �إ�صدارات ال�صحافة القومية .ومل يقر�أ �صحافة املعار�ضة �سوى  .16%وفى
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درا�س��ة �أخ��رى �أجرته��ا �آمال كم��ال فى عام  1992عل��ى � 1000شخ�ص ف��ى القاهرة
الكربى ،ذكر  97%ممن �شملتهم الدرا�سة �أنهم قد �شاهدوا التليفزيون ،بينما ذكر  3%فقط
�أنه��م مل ي�شاهدوه ( .78)81 ،1998وقد وج��دت �آمال كمال وعبد ال�سالم نوير (،1997
 ،)29اللذان يبدو �أنهما اعتمدا على �آمال كمال نف�سها التى �أجريت عام � ،1992أنه بعد
ا�ستثن��اء  20.2%م��ن غري املتعلمني من العينة ،يتبقى  86%م��ن العدد الباقى يقر�أون
ال�صح��ف ،وال يقر�أه��ا �س��وى  .14%وبالت��اىل تعطى نتائ��ج درا�سة �سن��ة  1992دلي ًال
العالم املف�ضلة ،عل��ى الرغم من �أنها ت�شري �إىل ارتفاع
عل��ى �أن التليفزي��ون هو و�سيلة إ
ن�سب��ة ق��راء ال�صحف .وقد �أكد فكرة هيمنة التليفزيون كذلك العينة التى �شملتها درا�سة
فرجان��ى ممن �سئلوا ع��ن �إدراكهم أ
الع�لام "�أهمية" ،حيث اعترب 58%
"لكرث" و�سائل إ
منهم التليفزيون هو أالكرث �أهمية ،واعترب  23%الراديو ،و 14%ال�صحافة القومية و5%
�صحافة املعار�ضة (.79)11 ،1995
وت�ش�ير النتائج �إىل "هيمن��ة التليفزيون القوية" (فرجان��ى ،)10 ،1995 ،ألنه كما
ذكرن��ا �سابقاً ،ت�سيطر املجموع��ات اال�سرتاتيجية على التليفزيون عن قرب وت�ستخدمه
ألغرا���ض التعبئة �أكرث م��ن ال�صحف القومية ،ولهذا حتتك��ر املجموعات اال�سرتاتيجية
ا�ستخ��دام ه��ذه الو�سيلة الهام��ة وحتتكر معها هيمنت��ه القوية بالن�سب��ة لل�سيطرة على
العالم .ويت�ضح و�صول هذه ال�سيطرة �إىل نطاق �أو�سع بكثري �إذا ما و�ضعنا فى
و�سائل إ
االعتبار اخللل املوجود فى املوارد بني ال�صحافة القومية وبقية ال�صحف.
 2-1-3-5توزيع ال�صحف و�إقبال القراء عليها

w.
al

عل��ى الرغم من �صعوبة احل�صول على مع��دالت موثوق بها ملعدالت رواج ال�صحف
ف��ى م��صر� ،80إال �أنه من الوا�ضح �أن ال�صحف القومي��ة لديها ت أ�ثري كبري ال يتنا�سب مع
عدده��ا على �س��وق ال�صحف واملجالت و�أن وزن ال�صح��ف املعار�ضة واخلا�صة مازال
�ضئي�لاً .وينطب��ق هذا القول عل��ى ال�صحف اليومية على وج��ه اخل�صو�ص حيث تهيمن
�صحيفت��ا أاله��رام أ
والخبار على ال�سوق مبع��دل توزيع يبلغ لكليهم��ا مع ًا  1.6مليون
ف��ى �أي��ام أال�سبوع العادية و 2مليون فى نهايت��ه أ
(المم املتحدة .)90 ،1995 ،وطبق ًا
العالم العاملية  ،1995توزع ال�صحف القومية ال�سبعة ما يزيد
لبيان��ات دليل و�سائل إ
عل��ى � 15ضعف�� ًا من عدد الن�سخ �أكرث من ال�صحف احلزبي��ة وال�صحف اليومية اخلا�صة
جمتمعة.81
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اجلدول  :1-3-5توزيع ال�ص���حف اليومية امل�رصية طبق ًا إلح�ص���ائيات دليل و�سائل
إالعالم العاملية

m
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التوزيع

ال�صحف القومية

�صحف أالحزاب

ال�صحف اخلا�صة

امل�صادر :أالمم املتحدة  99 – 90 ،1995و( SIS، 1994لعدد من ال�صحف)
* مت تعديل هذا الرقم طبق ًا لتقديرى اخلا�ص.

w.
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ko

وال يه��م �س��واء كانت البيانات دقيق��ة �أم ال ،أ
فالهم هو �أن نالح��ظ وجود خلل بني
ال�صح��ف القومي��ة وال�صحف أالخرى ،وهو ما الذى ت�شري �إلي��ه امل�صادر أالخرى �أي�ض ًا
الح�صائى ال�سنوى لليون�سكو (� )1998أو تقديرات املهنيني العاملني فى
مث��ل الكتاب إ
العالم فى م�رص.
جمال إ
بال�ص��دارات أال�سبوعي��ة وال�شهرية،
ويب��دو �أن هن��اك خل� ً
لا م�شابه�� ًا فيما يتعل��ق إ
بالرغ��م م��ن �أن �إح�صائي��ات توزيعه��ا �أك�ثر غمو�ض��اً .وم��ع ذلك توزع ث�لاث �صحف
معار�ض��ة �أ�سبوعية ،وه��ى ال�شعب (وهى �صحيفة ت�صدر مرتني يف أال�سبوع) ،أ
والهاىل
والعرب��ى ،82بالكاد  300.000ن�سخة وال ميكنه��ا �أن تناف�س الطبعات القوية أ
للهرام
أ
والخب��ار (يطل��ق عليها �أخب��ار اليوم) نهاي��ة أال�سبوع الت��ى يقر�أها  2ملي��ون قارئ.
بال�ضاف��ة �إىل ذل��ك تطب��ع دور ال�صح��ف القومي��ة عدداً م��ن املجالت مث��ل امل�صور،
إ
والهرام االقت�صادى ،أ
وروز اليو�س��ف ،و�أكتوبر ،و�آخر �ساعة ،و�صباح اخل�ير ،أ
والهرام
العرب��ى ،التى ت�ستخدم �ص��وراً ملونة وميكنه��ا االعتماد على مرا�سليه��ا باخلارج .وال
ال�صدارات
توج��د جمالت على م�ستوى املقارنة ف��ى �صحافة املعار�ضة .وقد بلغ عدد إ
وال�صدارات أالخرى التى ت�صدرها دور ال�صحف القومية فى عام
أال�سبوعية وال�شهرية إ
� 1994أكرث من �ضعف �إ�صدارات أالحزاب ال�سيا�سية ،كما يو�ضح اجلدول �أدناه.
جدول  :2-3-5عدد إال�صدارات ال�صادرة عن أالحزاب و�إ�صدارات ال�صحافة القومية فى
م�رص فى عام ( )1994طبق ًا للهيئة العامة لال�ستعالمات
8
2

27
15

11
5

46
22

16

68

42
10
الجماىل
إ
امل�صدر :الهيئة العامة لال�ستعالمات .90 – 79 ،1994
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يعطى تقدير ال�صحفى �صالح الدين حافظ �أف�ضل تلخي�ص لهذا الو�ضع حيث ذكر �أن
ال�صحاف��ة القومي��ة ت�سيطر على  65%من توزيع ال�صح��ف ون�رشها فى م�رص (،1997
.)244
كما تقدم ا�ستطالعات القراء �صورة م�شابهة حول الت أ�ثري القوى لل�صحافة القومية،
وقد ذكرنا فيما تقدم عينة فرجانى التى �أو�ضحت �أن  33%من العينة يقر�أون ال�صحف
القومية ،و 16%فقط يقر�أون ال�صحف احلزبية� .أما نتائج درا�سة �آمال كمال ونوير فقد
كان��ت �أكرث تباعداً عن عين��ة فرجانى ،حيث بلغت ن�سبة من ال يق��ر�أون �سوى ال�صحف
القومي��ة بو�صفها ال�صحف املف�ضلة لديه��م  60%من �إجماىل عدد � 766شخ�صاً ،بينما
بلغ��ت ن�سبة من ال يقر�أون �سوى ال�صحافة احلزبية ( )1%فقط .كما �أن أالغلبية العظمى
للقراء املنتظمني لل�صحف احلزبية تقر�أ ال�صحف القومية �أي�ضا ً.83
اجلدول  3-3-5نوع ال�صحيفة التى تقر�أها عينة الدرا�سة

ko

نوع ال�صحيفة
قومية فقط
حزبية فقط
كالهما
وال واحدة منهما
الجماىل
إ

العدد
464
7
188
107
766

الن�سبة املئوية
60.6
0.9
24.5
14.0
100

امل�صدر :كمال ونوير ( )30 ،1997وح�ساباتى اخلا�صة

w.
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وت ؤ�ك��د درا�سة �أخرى �أجرتها �آمال كمال طه ح��ول تف�ضيل ال�صحف هيمنة أالهرام
أ
والخبار .فى الفرتة ما بني يونيو و�سبتمرب من عام � 1995س أ�لت الباحثة � 365شاب ًا
متعلم�� ًا تراوح��ت �أعمارهم من  18و� 30سنة حول ال�صح��ف التى يف�ضلون قراءتها.84
وكم��ا يو�ضح اجلدول الت��اىل ( )4-3-5فال�صح��ف القومية ،الت��ي تت�صدرها أالهرام
أ
والخبار� ،أكرث �شعبية بكثري من �صحف املعار�ضة طبق ًا لعينة الدرا�سة.
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اجلدول � 4-3-5ش���عبية ال�صحف املختلفة طبق ًا لعينة الدرا�سة وعدد مرات قراءتها
(الجابات مو�ضحة بالن�سبة املئوية ،و�إجماىل عدد �أفراد العينة )365
إ

m
ال�صحيفة
أالهرام
أالخبار

tto
b.c
o

اجلمهورية
الوفد*
ال�شعب*
أالهاىل*

بانتظام
40.5
38.3
3.2
8.4
2.9
0.9
0
1.2
2.6
1.4
3.5
1.2

�أحيان ًا
46.0
50.0
26.3
29.2
11.8
2.0
1.7
4.3
22.3
6.1
19.7
2.6

مايو*
العربى*
امل�ساء
أالحرار*
أالهرام امل�سائى
�أخرى

نادراً
9.5
8.1
43.1
20.5
14.8
10.1
6.6
9.8
22.3
10.7
20.2
2.9

�إطالق ًا
4.0
4.6
27.5
41.9
70.5
87.0
91.6
84.7
52.9
81.8
56.6
93.4

ko

امل�صدر� :آمال كمال طه ()317 ،1997
* �صح��ف أالح��زاب .وماي��و هى جريدة احل��زب الوطنى الدميوقراط��ى احلاكم  ،وتنتمى ال�صح��ف أالخرى �إىل
ال�صحافة �شبه الر�سمية.
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�أو�ضح��ت درا�س��ات �أخرى نتائ��ج مماثلة حول عدد م��رات قراءة ال�صح��ف القومية
مقارنة بال�صحف احلزبية وتف�ضيل كل �صحيفة على حدة.85
و�إذا م��ا و�ضعنا ت أ�ثري التليفزيون التابع للدولة فى �أذهاننا ،فرمبا تت أ�كد اخلال�صة
الت��ى تو�صل �إليه��ا فرجانى ب أ�ن "هذه النتائج ت�شري �إىل ال�سيط��رة �شبه التامة لو�سائل
العالم الر�سمية على عقول امل�رصيني .)10 ،1995( ".وال يطلع على �آراء املجموعات
إ
املعار�ض��ة ف��ى �صح��ف املعار�ض��ة �سوى �أقلي��ة من امل�رصي�ين ،وال يعتم��د �أحد على
الطالق تقريب ًا على هذه الو�سائل كو�سائل معلومات بدون االعتماد على و�سائل �أخرى.
إ
ويفرت���ض �أن الغالبية العظمى من ال�سكان يتعر�ض��ون �إىل ما ي�سميه فرجانى "الر ؤ�ية
الذاعة ودور ال�صحافة� ،سواء منفردة� ،أو
الر�سمي��ة للعامل" ( )10 ،1995التي تقدمه��ا إ
مع ر ؤ�ية ال�صحافة املعار�ض��ة وال�صحافة اخلا�صة للعامل بالن�سبة أ
للقلية" .وبالتاىل
العالم �أهمية بالن�سبة �إىل
العالم الر�سمية متثل �أكرث و�سائل إ
ميكننا القول �إن و�سائل إ
معظم امل�رصيني" (فرجانى .)11 ،1995
الع�لام القومية م��ع ظه��ور ال�صحافة
ومل تتغ�ير ه��ذه ال�ص��ورة لهيمن��ة و�سائ��ل إ
اخلا�ص��ة ،ومل تذك��ر معظم أالبحاث ال�صحافة اخلا�صة ألن ه��ذه الظاهرة مل تنمو منواً
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قوي�� ًا حت��ى الن�صف الثانى من ه��ذا العقد .86وفى هذه الفرتة ظه��رت جمالت احلا�سب
آ
الىل ،واملج�لات االجتماعية ،وجماالت ال�صحة ،واملر�أة وع��دد �آخر من ال�صحف ذات
االهتمامات العامة اجلديدة فى �أك�شاك ومنافذ بيع اجلرائد فى القاهرة .وقدر الباحثون
ال�صدارات اجلديدة التى ت أ��س�ست فى هذا الوقت بحواىل � 300إ�صدار جديد فى ذلك
عدد إ
الوق��ت (�إبراهيم  .)173 ،1996غري �أن االختالف مل يقت�رص على املو�ضوعات وحدها
فق��د اختل��ف رواج ونوعية هذه ال�صح��ف اجلديدة اختالف ًا �شا�سع��اً .وتظهر العديد من
"ال�صدارات" مرة واحدة فقط وهى ال تزيد على �أن تكون مطويات �إعالنية ،ويبدو �أن
إ
ال�صدارات
معظمها يحظى بن�سبة رواج �ضئيلة للغاية ،وفى �أغلب احلاالت ال تعمل هذه إ
بطاق��م عمل دائم ،لكنها تعتمد على ال�صحفيني بالقطعة ،حتى قيل �إنها تن�سخ مقاالت
ال�صدارات التى تطورت وخفتت
م��ن �صحف �أخ��رى .ومل يحقق اال�ستدامة من بني هذه إ
�رسيع�� ًا �سوى القليل ،وال ميكن اعتبارها منا��صرة للدميوقراطية با�ستثناء القليل جداً
منه��ا (انظ��ر فون كورف .)1999 ،وم��ن وجهة نظر العديد م��ن ال�صحفيني والباحثني
العالم املحلى ،ف�� إ�ن �أكرث ال�صحف ت أ�ث�يراً وا�ستقال ًال وبالت��اىل معار�ضة
ف��ى جم��ال إ
ه��ى الد�ستور أال�سبوعي��ة (انظر جماعة تنمية الدميقراطية .)1999 ،وبعد ما يقرب من
عام�ين من امل�شادات وامل�صادمات مع ال�سلطات احلكومي��ة التى منعت ال�صحيفة من
الظه��ور لع��دة مرات� ،أغلق��ت ال�سلطات الد�ست��ور نهائي ًا فى فرباي��ر  .1998وبا�ستثناء
الجنليزية مثل كاي��رو تاميز ،و�إيجي��ب توداى،
ال�ص��دارات ال�ص��ادرة باللغ��ة إ
بع���ض إ
ومي��دل �إي�س��ت تاميز ،ورمبا الع��امل اليوم اليومي��ة االقت�صادية التي ت�ص��در بالعربية،
فق��د ظلت �إ�ص��دارات االهتمام��ات العامة فى ال�صحاف��ة اخلا�صة �إما غ�ير ذات �أهمية
�أو �أنه��ا اكت�سب��ت �سمعة �إثارة امل�شاعر العامة التى ذكرناه��ا �سابقاً ،وبالتاىل ال ميكن
بالجنليزية فى الغالب
اعتباره��ا م ؤ�يدا ج��ادا للدمقرطة .وتخ��دم ال�صحافة الناطق��ة إ
اجلالي��ات املغرتبة بالقاهرة وال�صفوة امل�رصية ممن يتحدث��ون اللغة االجنليزية� .أما
العامل اليوم فهى م�رشوع �أقامه بع�ض كبار رجال أالعمال امل�رصيني من �أمثال �أحمد
بهج��ت ،و�شفيق ج�بر و�أحمد عز (انظر أاله��رام العربى 19 ،يوني��و ،)21 ،1999 ،ممن
لديه��م فى الغالب عالقات وثيقة بالق��ادة الرئي�سيني للمجموعات اال�سرتاتيجية .تركز
الع��امل الي��وم ك�صحيفة رجال �أعمال عل��ى الق�ضايا االقت�صادية وتن�� أ�ى عادة بنف�سها
الن�س��ان واحلقوق ال�سيا�سية.
ع��ن املو�ضوعات املث�يرة للجدل مثل الدمقرطة وحقوق إ
العالم امل�رصى� ،إال �أنها
لذا ف إ�ن منو ال�صحافة اخلا�صة ي�ستحق االهتمام كظاهرة فى إ
ف��ى مرحلتها احلالية ال تعد عموم ًا ن�صريا حمتم�لا للدمقرطة ،ومن بع�ض �أ�سباب ذلك
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 3-1-3-5ال�ضعف املادى ل�صحافة أ
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تعانى �صحافة أالحزاب كم ؤ��س�سة مثلها فى ذلك مثل العديد من �صحفيى املعار�ضة
امل�ستقل�ين (انظ��ر الق�س��م  )1-1-5من قل��ة أالموال .وه��ذا ال�ضعف امل��اىل ي ؤ�دى �إىل
االعتم��اد ال�شدي��د على املجموعات اال�سرتاتيجية ،مما يح��د ب�صورة ملحوظة من قدرة
هذه امل ؤ��س�سة على الدخول فى �رصاعات.
ولي���س من ال�سهل �أن نت�صور الو�ضع الدقي��ق للمحنة املالية لل�صحف احلزبية ،لكن
معظ��م امل ؤ���شرات ،مث��ل مكاتبها ،وموقعه��ا ،ت�شري �إىل ع��دم كفاية موارده��ا املالية.
ومقارن��ة ب��دور ال�صح��ف القومية ،خا�ص��ة أالهرام ،تك��ون مبانى �أح��زاب املعار�ضة
متوا�ضع��ة ع��اد ًة فى �أف�ض��ل �أحوالها ،وقد يك��ون �أجمل املبانى الت��ى متلكها �صحيفة
حزبي��ة هى فيلال الوفد القدمية فى حى الدقى وهو حى معظم قاطنيه من الطبقة فوق
املتو�سط��ة� ،إال �أن حت��ى ه��ذا املبنى يحت��اج �إىل دهان ،و�أثاث جدي��د و�صيانة �شاملة.
ت�ستخ��دم �صحيفة الوفد ال��دور العلوى من املبنى� ،أما احلزب في�ستخ��دم الدور ال�سفلى
منه .وغالب ًا ما ي�شرتك ثالثة �صحفيني فى مكتب واحد ويكتبون مقاالتهم ب أ�قالمهم.87
مبان قدمية بو�سط القاهرة ،تزدحم
وتعمل �صحف املعار�ضة أالخرى مثل أالهاىل فى ٍ
باملكات��ب والنا���س وتفتق��ر متام�� ًا �إىل الديك��ور الداخلى� .أم��ا مبنى �صحيف��ة ال�شعب
املعار�ض��ة فهو يقع فى مبنى خر�ساين ب�سيط ينق�ص��ه الت�شطيب وامل�صاعد فى منطقة
ال�سي��دة زينب وهى منطقة ي�سكنه��ا �أبناء الطبقة دون املتو�سطة ،وذلك مقارنة بربجى
أالهرام متعددى الطوابق فى و�سط البلد بالقاهرة .88ومكاتب الربجني مزودة بتكييف
الهواء ،وجدرانهما مك�سوة بالرخام ومزودة مب�صاعد �رسيعة؛ �أما مبانى دور ال�صحف
القومية أالخرى مثل دار روز اليو�سف ودار التحرير �أو دار ال�شعب فيبدو �أنها فى حالة
الهمال الذى تعانى منه ال�صحف احلزبية ،ولكنها عادة �أكرب كثرياً.
مماثلة من إ
وت ؤ�ك��د ت�رصيح��ات ال�صحفي�ين بال�صحاف��ة املعار�ض��ة ال�ضعف امل��ادى الوا�ضح
م��ن املظهر اخلارجى ل��دور �صحف املعار�ض��ة .فعندما �س أ�لت أاله��رام العربى عبا�س
الطرابيل��ى ،رئي�س حترير الوف��د عن "امل�شكالت املادية لل�صحفي�ين العاملني بالوفد"
�أجاب:
"�أ�صبح��ت ال�صحافة اليومية مهن��ة تتطلب �آالت ور�أ�س مال ،والدليل على هذا هو
�أن دور ال�صح��ف الكربى تتح��رك باملليارات ،وال ميكن ل�صح��ف املعار�ضة بالفر�صة
املتاح��ة �أمامها �أن تناف�سها ،الفج��وة وا�سعة فهناك �صحفيون لديهم كل �شئ و�آخرون
يعي�شون بالكاد ".أ
(الهرام العربى  19يونيو.)20 ،1999 ،
ويذك��ر ع�ص��ام عب��د احلميد ،ال�صحف��ى أ
بالهرام العرب��ى ،فى �إ�ش��ارة �إىل �صحيفته
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"يوجد نق�ص هائل فى تدفقات أالموال �إىل ال�صحيفة.)3 ،1998( ".
وي ؤ�ك��د ح�سني عبد ال��رازق ،رئي�س التحرير ال�سابق أ
للهاىل ،قل��ة "الفر�ص املالية"
ل�صحف املعار�ضة (انظر أالهرام العربى 19 ،يونيو.)19 ،1999 ،
لقد �أدى العجز املاىل ل�صحف املعار�ضة �إىل اعتمادها ال�شديد ن�سبيا على املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة ،حي��ث ي�ضخ جمل�س ال�شورى عادة �أمواال جلمي��ع �صحف املعار�ضة عدا
الوف��د ،الت��ى ترف���ض �أن تقبل �أية �أموال م��ن املجل�س .ولكن هناك �شائع��ات ب أ�ن الوفد
وكذلك بع�ض ال�صحف أالخرى مثل ال�شعب تعتمد اعتماداً غري قانوين على �أموال الدول
املانح��ة م��ن دول اخلليج .ومل يك��ن ممكنا حتديد الدع��م الذى يقدم��ه املجل�س أالعلى
لل�صحاف��ة بدقة ،ولكن يبدو �أنه كبري ،فقد ذكر رئي�س جمل�س ال�شورى فى خطبة �ألقاها
ع��ام � 1991أن الدولة دفع��ت خم�سة ماليني دوالر �أمريك��ى �إىل جميع دور ال�صحافة،
مب��ا فيه��ا ال�صحف القومية (نقاب��ة ال�صحفيني  .)38 ،1991وقد ب��دا الكثري من القلق
ف��ى امل ؤ�متر العام الثان��ى والثالث حول "الديون املرتاكمة لدور ال�صحافة" (انظر على
�سبيل املثال نقابة ال�صحفيني .)58 ،1995 ،ونتيجة لذلك ،على حد تعبري رئي�س حترير
الوفد ،عبا���س الطرابيلى ،ف إ�ن من "ميد يده للم�ساعدة يقبل �أحيان ًا الطلبات ،أ
والوامر"
(انظر أالهرام العربى  19يونيو.)20 ،1999 ،
ويعت�بر جم��دى حلم��ى ،ال�صحفى بالوف��د� ،أي�ض�� ًا �أن �أم��وال جمل���س ال�شورى
والعالن��ات ه��ى م�صادر التموي��ل أال�سا�سي��ة وال ينظ��ر �إىل مبيع��ات ال�صحف ك أ�حد
إ
العالنات �أي�ض ًا من التبعية على املجموعات
م�صادر الدخل الهامة ( .)4 ،1998وتزيد إ
اال�سرتاتيجية� .إذ يرى جمدى حلمى على �سبيل املثال (دون ذكر م�صدر) �أنه فى الفرتة
العالنات من القط��اع العام (على
م��ا ب�ين  1984و 1992كان��ت  70%من �إجم��اىل إ
الرغ��م م��ن �أنه لي�س م��ن الوا�ضح ما �إذا كان ي�ش�ير �إىل الوف��د� ،أم ال�صحافة املعار�ضة
العالنات) و�أن احلكومة:
عموماً� ،أم جميع ال�صحف امل�رصية ك�صحف تتلقى هذه إ
العالن��ات (�أي�ضاً) من��ذ  1992حت��ى آ
الن ،وهى متار�س
"ق��د ا�ستخدم��ت �س�لاح إ
العالنات عن �صحف املعار�ض��ة مثل ال�شعب
�ضغط�� ًا على ال��شركات اخلا�صة لوق��ف إ
الت��ى طلبت م��ن قرائها الت�برع لل�صحيفة ،وا�ستخدم��ت الدولة هذا ال�س�لاح عند بداية
ال��صراع حول قانون اغتي��ال ال�صحافة (قانون  )93مع الوفد .فعاقبت ال�رشكات التى
ن��شرت �إعالناتها فى الوف��د بوقف م�رشوعات هذه ال�رشكات ،و�إث��ارة النزاعات معها،
وفر�ض الغرامات عليها وكتابة مقاالت �ضدها( ".حلمى .)5 ،1998
العالنات
وي ؤ�كد �آخ��رون مثل عبد احلميد هذه الت�رصيحات ،وي ؤ�كد �أن نق�ص دخل إ
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غ�ير املتوق��ع عادة ي ؤ�دى �إىل املزيد من االعتماد عل��ى �أموال جمل�س ال�شورى (،1998
 .)3كتب قطب العربى ،ال�صحفى بال�شعب قائالً:
"يخ�ض��ع توزي��ع �إعالنات احلكومة ( ...والقطاع العام) ف��ى ال�صحافة �إىل معايري
�سيا�سي��ة حتدده��ا درج��ة الر�ضا عن ه��ذه ال�صحيفة وع��دم الر�ضا عن تل��ك" (العربى
 3 ،1998و.)4
كم��ا ح��ال نق�ص أالم��وال داخل �صح��ف املعار�ضة ،وكذل��ك امل�ش��كالت القانونية
دون امت�لاك ه��ذه ال�صحف دور طباعة خا�صة بها ،ونتيج��ة لذلك تقوم معظم �صحف
املعار�ض��ة بطبع �صحفها ف��ى دور طباعة ال�صحف القومية .وي�صف الطرابيلى ،رئي�س
حترير الوفد هذه ال�صعوبات قائالً:
"ال جت��د دور طباع��ة �أخ��رى متلكه��ا �صحف �أخرى غ�ير ال�صح��ف القومية ...وقد
حاولن��ا من��ذ  1984ت أ��سي�س دار طباعة ،لكننا مل ن�ستطع .فقد حاولنا �رشاء دار طباعة
قدمية ،ولكننا ف�شلنا فى ذلك �أي�ض ًا ألن مالك هذا الدار عرفوا ال�رس فطلبوا مبالغ فلكية"
أ
(الهرام العربى 19 ،يونيو.)20 ،1999 ،
كم��ا تتحك��م ��شركات متلكه��ا دور ال�صحاف��ة القومي��ة كذل��ك فى توزي��ع �صحف
املعار�ض��ة ،مثلما تتحكم فى عملية طبعها ،ويعلق عبد الرازق ،رئي�س التحرير ال�سابق
أ
للهاىل ،على ذلك قائالً:
"مت��ر �صح��ف املعار�ضة عام��ة ،ومن بينه��ا أاله��اىل ،خا�صة ب أ�زم��ات حقيقية
خا�ص��ة بها وحدها ،حيث �إنها ال متلك الو�سائ��ل الكافية للطبع �أو التوزيع �إلخ .ونوزع
م��ن خالل �رشكات �أخرى (لي�ست �رشكاتن��ا) حيث �إنه من امل�ستحيل لل�صحيفة �أن متلك
�رشك��ة توزي��ع خا�صة تتطلب ق��درة مالية كب�يرة( ".انظر أالهرام العرب��ى 19 ،يونيو،
.)19 ،1999
وف��ى الغال��ب تت�سم ال�صحف القومي��ة ل�صحف املعار�ضة ال�ضعيف��ة مالي ًا ت�ستخدم
مطابعه��ا دون �أن تطل��ب منها الدفع مبا��شرة ،لذا متيل الدي��ون �إىل الرتاكم .ويبدو �أن
املجموعات اال�سرتاتيجية تقوم من حني �إىل �آخر عند احلاجة بتذكري �صحف املعار�ضة
بديونها وا�ستعرا�ض ع�ضالتها .89وللق�صور املادى لل�صحافة احلزبية عواقب �أكرب على
قدرة هذه ال�صحف على الدخول فى �رصاعات.
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العالم ي�ضع ف��ى مراحل التحول معايري
حاول��ت مقدم��ة هذا الكت��اب �أن تثبت �أن إ
�صحفي��ة �أف�ضل �إذا ما �أراد �أن يكون له ت أ�ثري �إيجابى على الدمقرطة .وكما يرى راندال
 ،Randallف�� إ�ذا كان��ت احلرية تعنى ع��دم امل�سئولية (مثل املق��االت التي تتالعب
بالعواط��ف واملبنية على دالئل غري كافية) لتحقيق أاله��داف ال�شخ�صية (مثل ال�شهرة
بال�صالح ال�سيا�سى وعدم املباالة به .كما ميكن
واملال) ،فقد يندفع ال�شعب لال�ستهزاء إ
للتع��دى على معايري و�أخالقيات ال�صحاف��ة �أن يوفر احلجة للمجموعات اال�سرتاتيجية
�إىل املزي��د م��ن �إعاقة حترير ال�صحافة ،كم��ا �أ�شارت على �سبيل املث��ال جماعة تنمية
الدميقراطي��ة ( .)8 ،1999وبالفع��ل فقد يرحب بع�ض �ضحاي��ا ال�صحافة ال�صفراء مثل
املمثل�ين وبع���ض رجال أالعم��ال بالعقوب��ات القانونية ال�صارمة ك��رادع ،نظرا لبطء
�أنظم��ة املحاكم امل�رصي��ة ،وانت�شار الت�شهري واملمار�سات غ�ير أالخالقية أالخرى فى
ال�صالح ال�سيا�سى.90
العديد من ال�صحف على الرغم من تعاطفهم فى أال�سا�س مع إ
وق��د �أ�رشنا �إىل بع�ض تفا�صي��ل املمار�سات غري أالخالقية الت��ى ترتكبها ال�صحف
فيم��ا �سبق ،ولكن فى خريف عام � ،1998أنه��ى املجل�س أالعلى لل�صحافة ما يفرت�ض
�أنه تقرير علمي حول �أداء ال�صحافة امل�رصية ككل بني مار�س و�سبتمرب من عام .1998
ويذكر التقرير (اجلدول  )5-3-5حاالت جتاوز معايري و�أخالقيات ال�صحافة بالن�سبة
لل�صح��ف اخلا�ص��ة واحلزبية والقومية فى جم��االت مثل "عدم اح�ترام ذوق العامة"،
�أو"التعدى على املعايري فى كتابة تقارير عن اجلرائم"� ،أو "ن�رش �أخبار ملفقة".

ww
255
www.alkottob.com

اجلدول  5-3-5نتائج تقرير املجل�س أالعلى لل�صحافة حول انتهاكات معايري مهنة
ال�صحافة فى ال�صحافة امل�رصية من مار�س حتى �سبتمرب 1998

m

ال�صحافة
اخلا�صة
()1

عدم توثيق
املعلومات

892

627

-

عدم وجود
حمتوى
�إعالنى
منف�صل

7

52

151

انتهاك
أالخالق
املهنية
فى تغطية
احلوادث

8

80

4

عدم مراعاة
الذوق العام

97

17

-

العدد

الن�سبة
املئوية

22

6

1.548

71.7

5

11

226

10.5

38

14

143

6.6

-

2

116

5.4

1

78

3.6

-

28

1.3

17

0.8
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ال�صحافة
احلزبية
()2

ال�صحافة
ال�صادرة
بلغة �أجنبية
()3

� 5صحف
يومية
قومية

� 16صحيفة
�أ�سبوعية
قومية

�إجماىل النتائج

عدم حترى
الدقة

22

-

6

-

عدم احرتام
اخل�صو�صية
ن�رش �أخبار
مزيفة /
خرافات

13

2

-

2

-

-

-

2

-

1
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ا�ستخدام
تعبريات
خارجة

26

42

-

9
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100 2.159
36
75
163
820 1.065
الجماىل
إ
( )1ت�شم��ل �أرب��ع �صحف �أ�سبوعية )2( ،تتكون م��ن �صحيفتني يوميتني ،وخم�س وع�رشين �صحيف��ة �أ�سبوعية ،و�ست
�صح��ف �شهري��ة ون�ص��ف �أ�سبوعي��ة )3( ،تنتم��ى �إىل ال�صحافة القومي��ة وت�شم��ل �صحيفتني يوميت�ين و�صحيفتني
�أ�سبوعيتني.
أ
امل�صدر :املجل�س العلى لل�صحافة ،بدون تاريخ.6 ،
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يو�ضح التقرير االرتفاع الن�سبى للتجاوزات ،خا�صة بني ال�صحف اخلا�صة و�صحف
املعار�ض��ة .وميك��ن توجي��ه ع��دد م��ن االنتق��ادات واملالحظ��ات فيما يتعل��ق بنتائج
التقري��ر ،غ�ير �أن هذا ال يجعل نتائج التقارير �أقل �أهمية بالن�سبة ملو�ضوع الدرا�سة .قد
تك��ون �أكرب امل�شكالت ه��ى �أن مفردات التقرير لي�ست وا�ضح��ة و�ضوح ًا تاماً .فقد حدد
"عدم توثيق املعلومات" على �سبيل املثال ب أ�نه "�أخبار غري حمددة" (يبدو �أنها تعنى
أالخب��ار الت��ى يذكر فيه �شخ�ص �أو م��كان دون ذكر ا�سمه كعب��ارات "ممثل م�شهور" �أو
"وزير معروف") ،وكذلك "عدم الدقة فى ن�رش أالخبار �أو ا�ستخدام حقائق مبالغ فيها
وغ�ير كامل��ة" .ومل يذكر التقرير كيف يحدد الباحثون عدم حت��رى الدقة وما �إذا كانوا
ق��د حاولوا حترى دقة املعلومات التى يتناولونها .وعرف "عدم مراعاة الذوق العام"،
و"ال�صدارات التى
"ال�ص��دارات التى تزدري احلي��اة" إ
م��ن بني جمل��ة �أ�شياء �أخرى ،بـ إ
تن��شر �صور ف�ضائحية" (املجل�س أالعل��ى لل�صحافة ،بدون تاريخ ،)4 ،وجميعها فئات
مل يو�ضع لها تعريف وا�ضح وتركت لقرار الباحثني .ومبعنى �آخر كان هناك الكثري من
ع��دم الدقة وعدم الو�ضوح فى التقرير نف�سه .وانعك�س��ت عدم الدقة على "االقتبا�سات"
التى كانت عادة اقتبا�سات غريبة من عناوين ال�صحف ال�صادرة بلغة �أجنبية .91ونظراً
ال�رشاف على معايري ال�صحافة
�إىل �أن م��ن املهام الر�سمية للمجل�س أالعلى لل�صحافة إ
الهمال الوا�ضح مثرياً ملزيد من القلق.
امل�رصية ،فهذا إ
كما �أن العدد املحدود من التجاوزات يف ال�صحف القومية تثري الت�سا ؤ�ل .فقد �صدر
التقري��ر بع��د فرتة م��ن اجلدل العام ح��ول ال�صحاف��ة ال�صفراء فى م�رص وم��ا �صاحبه
م��ن �إغالق �صحيفة الد�ست��ور اخلا�صة الناقدة فى فرباير  .1998ل��ذا ف إ�ن ارتفاع عدد
التج��اوزات الت��ى وجدها التقرير فى ال�صحف اخلا�ص��ة (واحلزبية) يوفر حجة لتعامل
�أكرث ت�شددا مع هذه ال�صحف.
وم��ن ناحية �أخرى يذكر التقري��ر مراجع جلميع املق��االت وال�صحف التى ت�ضمنت
انته��اكات للمعاي�ير ال�صحفية ،بح�س��ب تقدير باحث��ى التقرير ،ولذا ميك��ن الت أ�كد من
�صحة النتائج �إىل ح ٍد ما.
وبعد ن�رش التقرير� ،أقام��ت (جماعة تنمية الدميقراطية) عدداً من احللقات النقا�شية
ح��ول التقرير مع ال�صحفيني والباحثني فى جمال ال�صحافة� .أعرب معظمهم عن تدنى
اجلودة العلمية للتقرير (جماعة تنمية الدميقراطية.92)1999 ،
أ
واله��م من ذلك ه��و �أن �أحداً من النقاد مل يذكر �أن التقرير قد بالغ فى نتائج جميع
فئ��ات التج��اوزات املذكورة في��ه ،ويف هذا ال�ص��دد فالتقرير جدي��ر باالهتمام ،ورغم
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ارتف��اع ع��دد حاالت التجاوزات فه��ى ما تزال ت�ش��كل تقييم ًا �أقل م��ن الو�ضع الفعلي.
حي��ث �أو�ضح ال�صحف��ى رجائى املريغنى ،مثالً ،تلقى نقاب��ة ال�صحفيني �شكاوى حول
رف���ض �صحف كث�يرة �ضمان حق ال��رد لقرائها .ومل يذك��ر التقرير مثل ه��ذه امل�شاكل
الط�لاق (جماعة تنمية الدميقراطي��ة .)23 ،1999 ،وي�سم��ى يحيى قال�ش ف�ساد
عل��ى إ
العالنات ب��ـ "كارثة حقيقي��ة" ،ويذه��ب �إىل �أن نتائج التقرير
ال�صحفي�ين م��ن خالل إ
"ال تق��دم �إ�شارة حقيقية للو�ضع" (جماع��ة تنمية الدميقراطية ،)24 ،1999 ،خا�صة
و�أن البع���ض يعت�بر ال�صحافة اخلا�صة كارث��ة �أخالقية .وتذكر عواط��ف عبد الرحمن،
عل��ى �سبيل املثال �أننا �إذا نظرن��ا �إىل ال�صحافة اخلا�صة – و�أنا واحدة ممن يتحم�سون
لها ،جند �أن معظمها تعتمد على �إثارة م�شاعر العامة ،واجلن�س ،والف�ضائح ال�شخ�صية"
(جماع��ة تنمية الدميقراطية .)29 ،1999 ،وي�شري �صالح عي�سى �إىل ال�صحافة اخلا�صة
والثارة" (جماع��ة تنمية الدميقراطية،1999 ،
وال�صف��راء على �أنه��ا "�صحافة اجلن�س إ
 .)34ومبعن��ى �آخر فطبق ًا للباحثني والعاملني ف��ى املجال ترتفع ن�سبة انت�شار الف�ساد
والث��ارة واملعلومات جمهول��ة امل�صدر ف��ى ال�صحافة امل�رصي��ة ن�سبي ًا
وع��دم الدق��ة إ
الثارة بوجه خا���ص) ،ولكن �أي�ض ًا
خا�ص��ة يف ال�صحاف��ة اخلا�صة (حيث تعتمد عل��ى إ
ف��ى ال�صحافة احلزبية ،على الرغم م��ن �أنه قد توجد اختالفات وا�ضحة فى التجاوزات
ب�ين ال�صحف املختلفة .ويبدو �أن االنطب��اع العام هو �أن �سمعة ال�صحافة وال�صحفيني
ملطخة ،مما يخلق عائق ًا كبرياً �أمامهم لتوىل القيادة فى �أي جمال ،وخا�صة فى عملية
الدمقرطة حيث تكون الثقة �أمراً حيوياً.
وم��ن �أ�سب��اب ه��ذا أالداء ال�سي��ئ كم��ا ذكرن��ا فيم��ا �سبق �س��وء الظ��روف املعي�شية
لل�صحفيني ،وعدم ا�ستقرار الو�ضع القانونى مما ي ؤ�دى �إىل ال�ضبابية فى كتابة أالخبار
(انظر الق�سم  ،)3-3-5وعدم كفاية تعليم ال�صحفيني.
 5-1-3-5نق�ص التعليم املهني بني ال�صحفيني امل�صريني

ww

يرف��ع التفوق املهنى على أالرجح من اح�ترام العامة ألى جمموعة مهنية ،ويعتمد
ه��ذا التفوق بدوره ع��ادة على التعليم املهنى مبعناه الكامل .غري �أن التعليم واملعرفة،
وخا�صة بالن�سبة للمتخ�ص�صني ،يعد مورداً فى حد ذاته ،كما �أو�ضح �شوبرت وتيتزالف
فى منوذج املجموعات اال�سرتاتيجية واملجموعات املعار�ضة (انظر اجلدول .)1-1
لق��د �أ�رشن��ا يف الق�س��م � 5-1-5إىل ات�ساع الفج��وات االجتماعية ب�ين ال�صحفيني
امل�رصيني ،حيث جند تفاوتات كبرية فى درجة التعليم ،كما جند فى نقابة ال�صحفيني
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ك أ�ع�ضاء لي�س ال�صحفيني املحرتمني فح�سب ،بل كذلك �أ�شخا�ص بدون �أى تدريب يذكر.
ويب��دو �أن االنطباع العام يف الت�سعينيات لي�س فقط تدن��ى م�ستويات ال�صحافة ،ولكن
�أي�ض�� ًا تدنى م�ستويات التعليم .وقد �أكد ال�صحفي��ون الذين �شملهم بحث بخيت (1996
ب) تراجع اجلودة املهنية.
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اجلدول  6-3-5تقدير درجة املهنية من خالل عينة من ال�صحفيني (عددها )118
تدين املهنية فى ال�صحافة بني اجليل احلاىل
�أوافق
�أوافق �إىل ح ٍد ما
ال ر�أي
ال �أوافق

الجماىل
إ

الن�سبة املئوية
44
39
2
15
100

امل�صدر :بخيت (1996ب)26 ،

العالم امل�رصيني هذه ال�صورة عندما �أو�ضحوا �أن أ
"العمى
�أك��دت عينة من خرباء إ
يدرب أالعمى" فى دور ال�صحافة امل�رصية.

ko

اجلدول  7-3-5تقدير خرباء إالعالم ملهنية ال�صحفيني (البيانات أ
بالرقام املطلقة)

ال �أوافق
�أوافق
�أوافق متام ًا
ال �أعلم

2
0
13
7
10
32

ww

الجماىل
إ

w.
al

عادة ما يتم التدريب �أثناء العمل يف ال�صحف امل�رصية على يد ممار�سني مل يتلقوا هم
�أنف�سهم تدريبا مالئما ،مما يجعل التدريب غري كاف بل وعقيم ًا
ال �أوافق متام ًا

العدد

امل�صدر :النواوى ()114 ،1995

العالمى وحيد عبد املجيد �أن "ال�صحفى امل�رصى يحتاج �إىل املزيد
ي��رى الباحث إ
م��ن التدريب واملهارات فى القدرة عل��ى التحقق من �صحة املزاعم التى يبدونها جتاه
ال�شخ�صي��ات العامة" (جماعة تنمي��ة الدميقراطي��ة .)28 ،1999 ،و�أكدت عواطف عبد
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الرحمن ،أال�ستاذ باجلامعة ،على �رضورة رفع م�ستويات املتخرجني فى كليتها "لي�س
فق��ط ف��ى تكنولوجيا القرن الواح��د والع�رشين ،و�إمن��ا م�ستوى الوع��ى كذلك" (جماعة
تنمية الدميقراطية93)29 ،1999 ،
ولع��ل نق�ص امله��ارات والتعليم والتدري��ب واملعايري املهني��ة أ
والخالقية هو �أحد
�أ�سب��اب �ضع��ف امل�صداقي��ة ،خا�ص��ة بالن�سبة لل�صحاف��ة احلزبية واخلا�ص��ة .و�ضعف
امل�صداقية هو عامل �آخر ي�ضعف موارد هذه ال�صحف.
 6 1- 3- 5-نق�ص م�صداقية ال�صحافة احلزبية واخلا�صة

ko

م��ن ال�صعب حتديد �سبب �ضع��ف م�صداقية ال�صحافة امل�رصي��ة احلزبية واخلا�صة.
بالت أ�كي��د ال ميك��ن �إرجاع ه��ذا ال�ضعف �إىل ب ؤ����س أالداء املهني له��ذه ال�صحف وحده.
فال�صحاف��ة الغربي��ة ،التي تتمتع ب�� أ�داء مهني �أعلى على وجه العم��وم ،تعاين بدورها
�ضع��ف امل�صداقي��ة .وم��ن الناحي��ة أالخ��رى يتمت��ع التليفزي��ون ال��ذي ت�سيط��ر عليه
املجموعات اال�سرتاتيجية وتوجهه ب�رصامة مب�صداقية �أكرث من ال�صحف .لذلك نفرت�ض
�أن هن��اك عالق��ة بني تواتر احتكاك اجلمهور بو�سيل��ة �إعالمية معينة ورغبته يف ن�سب
امل�صداقية �إليها.
وج��دت درا�سة �آمال كم��ال يف منطقة القاهرة الك�برى ( )1998م�صداقية �ضعيفة
لل�صحف عموما كما يو�ضح اجلدول  8-3-5التايل:

w.
al

جدول � 8-3-5إجابة عينة من امل�س���تجيبني على ال�س����ؤال :ما هى و�س���يلة إالعالم
أالعلى م�صداقية؟
التليفزيون

628

71.5%

ال�صحف

131

14.9%

الذاعة
إ

119

13.6%

الجمايل
إ

878

100

ww

العالم
و�سيلة إ

العدد

الن�سبة املئوية

امل�صدر :كمال (.)93 ،1998

ويف ح�ين تو�ض��ح ه��ذه الدرا�سة مرة �أخ��رى �صعوب��ة �أن تتناف���س �أي �صحيفة مع
الخرى94
التليفزيون ،فهى ال متيز بني ال�صحافة القومية وال�صحافة أ
ورغ��م �أن باحث��ي درا�سة فرج��اين ( )1995مل ي�س أ�ل��وا امل�ستجيب�ين مبا�رشة حول
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م�صداقية ال�صحافة� ،إال �أنهم �سجلوا تعليقات خمتلفة تطوع بها امل�ستجيبون .وقد �شعر
"بالعالم اجلماهريي أ
والن�شطة الثقافية" �أن التعليقات التالية
الباحثون فيما يتعلق إ
متثل اجتاها قويا بني امل�ستجيبني:
فالعالم
الع�لام اجلماهريي��ة لي�س��ت �أمين��ة ،فهى ال تنق��ل احلقيقي��ة .إ
"و�سائ��ل إ
اجلماهريي الر�سم��ي وكذلك �صحافة املعار�ضة ي�شاركان يف تزوير احلقيقة .ف أ�حزاب
املعار�ض��ة متي��ل من خالل �صحفه��ا� ،إىل املبالغ��ة واملعار�ضة من �أج��ل املعار�ضة"
(فرجاين.)25 ،1995 ،
ت�ش�ير ه��ذه التعليق��ات �إىل م�صداقية منخف�ض��ة لل�صحافة احلزبية ،وق��د �أكدت هذا
االنطب��اع درا�س��ة خالد �صالح الدي��ن ( )1997الذي �س أ�ل يف ا�ستبي��ان عينة من 400
م�شارك حول �أي و�سيلة �إعالمية يثقون فيها �أكرث من غريها.95
جدول � 9-3-5إجابة عينة من امل�ستجيبني على ال�س�ؤال� :أي و�سيلة �إعالمية تثق فيها
�أكرث من غريها؟ (العدد )400
العالم
و�سيلة إ

التليفزيون امل�رصي

35.8
18.8

ko

الذاعة امل�رصية
إ

الن�سبة املئوية

الذاعة أالجنبية
حمطات إ
وال�صدقاء أ
الزمالء أ
والقارب

9.5
7.3

ال�صحافة احلزبية

5.5

التليفزيونات الدولية

4.1

ال�صحافة الدولية

2.3

الجمايل
إ

100

امل�صدر� :صالح الدين ()251 ،1997
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ال�صحف القومية

16.7

ww

كذل��ك تو�صل بحث �آمال كمال طه (� )339 ،1997إىل نتائج م�شابهة� ،أي م�صداقية
�أعل��ى لل�صحافة احلزبية �أقل م��ن ال�صحافة القومية .وتو�صل حمم��د �شومان ()1994
ال��ذي طل��ب م��ن  288م�ستجيبا ترتي��ب م�صداقيتهم ب�ين أالهرام أ
والخب��ار وخمتلف
ال�صحف احلزبية.96
و�أي��ا تك��ن أال�سباب احلقيقية ،فهن��اك م ؤ��رشات قوية تق��ول �إن م�صداقية ال�صحافة
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احلزبية ،وكذلك ال�صحافة اخلا�صة –ح�سب تعليقات ال�صحفيني الباحثني يف أالق�سام
ال�سابق��ة من هذا الكتاب -هى م�صداقية منخف�ض��ة .وعندما يتعلق أالمر بق�ضايا مثل
الدمقرطة ،حيث متثل ثقة اجلمهور العام يف دعاتها �أمرا مهما ،ف إ�ن هذا ال�ضعف ميثل
عبئا باهظا على موارد ال�صحفيني.
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 7 1- 3- 5-نق�ص فر�ص الو�صول �إىل املعلومات

�أوافق ب�شدة
�أوافق

ال �أوافق
ال �أوافق متام ًا

العدد ()46

الن�سبة املئوية

7

15.2

7

15.2

1

2.2

1

2.2

10

21.7

20

43.5

امل�صدر)Napoli/Boylan/Amin, 1995, 139( :
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�أوافق �إىل حد ما
ال �أوافق �إىل حد ما
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ذكرنا فيما �سبق �أن �أى بحث فى م�رص يتطلب بيانات �أو معلومات من م�صادر ر�سمية
ي�ستهل��ك الكثري من الوقت ويكون فى غاية ال�صعوب��ة .ويواجه ال�صحفيون امل�رصيون
ه��ذه امل�شكل��ة ،التى تعد عقبة فى مهنته��م ،التى تعتمد اعتم��اداً �أ�سا�سي ًا على ال�رسعة،
�أك�ثر خطورة منه��ا فى البحث العلمى ،غري �أنه يبدو �أن احل�صول على املعلومات �أ�سهل
بالن�سب��ة لل�صحفي�ين العاملني يف ال�صحف اليومي��ة القومية الكربى ع��ن ال�صحفيني
الذي��ن يعملون ف��ى ال�صحف أال�صغ��ر ،خا�صة �صح��ف املعار�ضة .وتختل��ف أال�سباب
الت��ي يف�رس بها عدم �سهولة الو�ص��ول �إىل املعلومات ،لكنها تبدو ثقافية و�سيا�سية فى
الوقت نف�سه .97وينظر العديد من ال�صحفيني �إىل احل�صول على امل�ستندات واملعلومات
ال�شفهية من احلكومة �أو �أى هيئة بريوقراطية �أخرى على �أنه �أمر �صعب ،و�أو�ضح �أغلبية
الع�لام الذين �أجرى معهم ناب��ويل وبويالن و�أمني
ال�صحفي�ين والعامل�ين فى جمال إ
مقاب�لات (� )Napoli/Boylan/Amin) (1995أن البريوقراطي��ة امل�رصية غري
بالف�صاح عن املعلومات.
م�شجعة فيما يتعلق إ
اجل���دول � 10-3-5إجاب���ة عينة م���ن العاملني فى جم���ال إالعالم عل���ى عبارة �أن
"البريوقراطية امل�رصية ت�س���اعد ب�ص���ورة عامة فى تعزيز تدفق أالخبار واملعلومات
�إىل اجلمهور والعامة"

العالم ممن عقد النواوى معهم مقابالت �صورة م�شابهة حول مدى
كما قدم خرباء إ
للف�صاح عن املعلومات.
ا�ستعداد وا�ستجابة احلكومة إ
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اجلدول  11-3-5تقدير لعينة من خرباء إالعالم عن نفاذ ال�ص���حفيني امل�رصيني �إىل
املعلومات (العدد إالجماىل )33
يفتقر ال�صحفيون امل�رصيون �إىل املعلومات الالزمة لتغطية أالخبار احلكومية ب�سبب عدم
نفاذهم �إىل الوثائق احلكومية
ال �أوافق متاما
ال �أوافق
�أوافق

العدد
1
2
10

�أوافق متام ًا
ال �أعلم

20
0
33

الجماىل
إ

امل�صدر :النواوي .117 ،1995
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ويحمل جدول النواوى �ضمنا نتائج �سلبية بالن�سبة لقدرة ال�صحفيني على ال�رصاع
عندم��ا يتعل��ق أالم��ر بن�رش �ص��ورة ناق��دة لنظام احلك��م ،فقد �أ�ش��ار النقاد م��ن �أمثال
ال�صحف��ى يحيى قال�ش �إىل �أن��ه "على الرغم من وجود قانون ي ؤ�كد حق ال�صحفيني فى
احل�ص��ول عل��ى املعلومات� ،إال �أنه ال يوجد �أى ن�ص يرغم �أحداً على �إتاحة هذه الفر�صة
�إىل ال�صحفى"(جماع��ة تنمية الدميقراطية� .)24 ،1999 ،أما الباحث وحيد عبد املجيد
فيوج��ه النق��د قائ�لا �إن "املعلومة فى م�رص توج��د عند �أ�صح��اب الوظائف احلكومية
ولي���س مع ال�صحفيني" ،وفى الواقع ف�� إ�ن امل�سئولني �أحيان ًا ما ميتنعون عن الت�رصيح
بوثائق حتى و�إن كانت قد �أتيحت للجمهور من قبل.98
ويف ح�ين تواج��ه بع�ض ال�صعوب��ات الرئي�سي��ة اجلميع ،ف إ�ن ال�صحفي�ين الناقدين
للحكم� ،إذا مل يكونوا فى غاية ال�شهرة ،يواجهون عادة �صعوبات �أكرث فى احل�صول على
املعلومة ،خا�صة �إذا كانوا من �صحف املعار�ضة .ويت�ضح هذا من خالل اال�ستطالعات
وكذل��ك من خ�لال ت�رصيحات �صحفيي املعار�ضة .وفى درا�س��ة لعبد الرحمن و�آخرين
( )1992خل�ص��وا �إىل �أن "ال�صحفيني العاملني ف��ى �صحف املعار�ضة وفى بع�ض دور
ال�صح��ف الت��ى تق��وم بن�رش �صح��ف غري يومي��ة يواجهون عقب��ات �أكرث م��ن زمالئهم
العامل�ين ف��ى دور ال�صحف التى ت�ص��در �صحفا يومية" ( .)160وتقي��د "هذه العقبات
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حري��ة ال�صحف��ى ف��ى احل�صول على م�ص��در للمعلوم��ات" .وقد ذك��ر ال�صحفيون الذين
ا�ستطلع ر�أيهم من �ضمن جملة �أ�شياء اال�سرتاتيجيات التالية للهيئات-:
الف�صاح عن
الف�صاح عن �أية معلومة� ،أو ال يتم إ
ت�ص��در بع�ض الهيئات �أوامر بعدم إ
جزء من املعلومة بحجة �أنها �رس� ،أو ال تف�صح بع�ض الهيئات أالخرى عن معلومة معينة
بحجة �أنها قد تهدد أالمن القومى �أو ال�سالم االجتماعى و�أحيان ًا يقيد ال�صحفيون بعدد
معني من امل�صادر.
الجم��ال� ،أو�ضح��ت ن�سب��ة  82.2%م��ن العينة الت��ى اختارتها عب��د الرحمن
وف��ى إ
و�آخ��رون �أن ه��ذه القيود موجودة ( ذكر �أقل من الن�ص��ف �أن هذه القيود موجودة ولكن
"�إىل درجة ما") ،ونتائج العينة اخلا�صة ب�صحفى املعار�ضة كان بوجه عام �أعلى من
�صحفى ال�صح��ف القومية اليومية (انظر عبد الرحمن و�آخرين )160 ،1992 ،وقد عرب
عبا�س الطرابيلى رئي�س حترير الوفد عن امل�شكلة قائالً:
"�إىل جانب أالزمة املالية توجد �أزمة معلومات ،وهو ما يعترب من اجلوانب �شديدة
اخلطورة ،حيث �إن بع�ض الوزراء وامل�سئولني ال يوفرون املعلومات ل�صحف املعار�ضة
ف��ى حني �أنهم يرحبون بال�صحف القومية ويفتحون �أبوابهم لها .ونحن نطالب بحرية
ن�رش املعلومة"( .فى لقاء فى أالهرام العربى فى  19يونيو. 99)1999،20 ،
ي ؤ�ك��د ال�صحفى قط��ب العربى بجريدة ال�شع��ب �أنه حتى �سن��وات قليلة م�ضت كانت
بع���ض ال��وزارات مثل وزارة �شئون جمل�س الوزراء ،ووزارت��ى الداخلية والدفاع ترف�ض
ا�ستقب��ال مرا�سل�ين من �صح��ف املعار�ضة .كما �أن مكتب الرئي���س الذى يعترب فى نظر
معظ��م ال�صحفي�ين ف��ى درا�س��ة (� )Napoli/Boylan/Aminأه��م م�ص��در معلومات
(انظ��ر �أدن��اه) ،مازال ال ي�ستقب��ل �صحفيني من املعار�ضة �سوى م��ن جريدة الوفد فقط
( ،)1998،3ولك��ن وعل��ى الرغم من ذلك ف إ�ن ال�صحفى جم��دى حلمى بالوفد ،يذكر �أنه
حتى لو انتدب �صحفى من �صحف املعار�ضة فى �أى وزارة �أو هيئة ،ال ي�سمح لهم دائم ًا
بالدخول (.)4 ،1998
وعلي��ه فقد يكون من املعق��ول �أن نتوقع �أن م�شاكل الو�صول �إىل املعلومة ال ت�شجع
�صحاف��ة التحقيقات ،بل �إنها ت�شجع كتابة تقارير من جانب واحد ووجهة نظر واحدة
وم��ن املحتمل ن��شر �أخبار غري معلومة امل�ص��در تزيد من قدرة احلكوم��ة على حرا�سة
املعلومات وترتيب أالولويات� .إن نق�ص املعلومات فى �أى حدث يفر�ض قيوداً على قدرة
ال�صحفي�ين على خو�ض ال�رصاع للنهو�ض بالدمقرط��ة؛ ألن الو�ضع يجعل من ال�صعب
للغاية ر�سم �صورة �شاملة ودقيقة للواقع ال�سيا�سى واالقت�صادى واالجتماعى.
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�إىل جانب ما ذكرنا من م�شاكل يبدو كذلك �أن ال�صحف الرئي�سية فى م�رص مبا فيها
�صحف املعار�ضة ،تف�شل بب�ساطة فى �إ�شباع اهتمامات القراء .ويجب �أن ينظر �إىل هذا
على �أنه عقبة �أخرى يف الو�صول �إىل القراء و�إىل تعزيز التغيري ال�سيا�سى.
العالم ف��ى م�رص عدم قدرة
ويك�ش��ف �س�� ؤ�ال وجه��ه النواوى �إىل العديد م��ن خرباء إ
ال�صحفيني فى م�رص على �رشح الق�ضايا بو�ضوح لقرائهم.

اجلدول  12-3-5تقدير مقدرة ال�صحفيني امل�رصيني على االت�صال من خالل عينة من
خرباء إالعالم (العدد = )31
عدم القدرة على �رشح أالفكار واملفاهيم بطريقة يفهمها القراء تزيد من الفجوة بني ال�صحفيني والقراء

ال �أوافق متام ًا
ال �أوافق
�أوافق

1
4
13

�أوافق متام ًا
ال �أعلم

امل�صدر :النواوى ()115 ،1995

12
1
31
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غ�ير �أنه ميك��ن �أن يكون هناك �سبب �آخر لهذه الفجوة ب�ين ال�صحفيني والقراء وهو
ع��دم تنا�سب �أولوي��ات ال�صحفيني والعديد من قرائهم .و�أح��د امل ؤ��رشات التى تدل على
ذلك هو الرتكز ال�شديد لل�صحف فى العا�صمة وحدها ،فال توجد �صحف يومية رئي�سية
خ��ارج القاهرة ،فال�صح��ف الرئي�سية تن�رش هن��ا فقط والتقارير املحلي��ة فى ال�صحف
الك�برى مث��ل أالهرام أ
والخبار عادة ما تركز على العا�صم��ة على الرغم من حقيقة �أن
 73%م��ن ال�سكان يعي�ش��ون فى املحافظات (هذه الن�سبة املئوي��ة من ريا�ض،1998 ،
.)6
وي ؤ�ي��د هذا االنق�سام بني اهتمام��ات ال�صحفيني والقراء البحث الذى قامت به �آمال
كم��ال ط��ه ( ،)1997الذى نظر �إىل دور ال�صحف فى ترتي��ب أالولويات عند امل�رصيني
ف��ى ال�س��ن ب�ين  18و� 30سن��ة .وبع��د �إح�ص��اء عدد املق��االت ف��ى أاله��رام ،وال�شعب،
والوف��د أ
واله��اىل التى تعالج مو�ضوعات معينة ،قامت ب�س�� ؤ�ال (� )365شخ�ص ًا عن �أى
املو�ضوع��ات يف�ضلونه��ا ،ويو�ضح اجل��دول التاىل ( )13-3-5مقارن��ة بني �أولويات
ال�شباب و�أولويات ال�صحف.
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ج���دول  13-3-5مقارنة املو�ض���وعات ذات أالولوية فى �أربع �ص���حف عند عينة من
�شباب القاهرة وبنى �سويف

m
املو�ضوع

أالولوية فى
أالهرام

أالولوية
فى الوفد

أالولوية فى أالولوية فى أالولوية بني عينة
ال�شباب
أالهاىل
ال�شعب

1

2

3

1

3

قانون ال�صحافة ()93

2

1

1

2

16

ال�صالح االقت�صادى
إ

3

4

4

4

2

الدميوقراطية
املر�أة

4

3

2

4

7

5

8

6

10

10

التعليم

6

11

12

12

6

البيئة
أال�رسة

7

12

14

13

5

8

5

5

9

14

التنمية واخلدمات

9

10

10

14

13

�سيا�سات الرعاية
ال�صحية

10

7

8

7

9

ال�سيا�سات الزراعية

11

9

7

6

12

الف�ساد

12

6

9

8

8

العمالة املهاجرة

13

13

13

11

11

حرية… (غري مقروءة
فى الن�سخ التى ح�صل
والبداع
عليها امل�ؤلف إ

14

14

11

3
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الرهاب
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ال�سكان
إ

15

15

15

16

البطالة

16

16

16

17

املخدرات

17

17

17

15

النمو ال�سكانى

18

18

18

18

امل�صدر� :آمال كمال طه (.286 ،)1997

15
1
18
4
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فى ح�ين جاء ترتيب اهتمامات ال�صحفيني وعينة البح��ث يف بع�ض الق�ضايا مثل
"ال�ص�لاح االقت�ص��ادى" متقارب��ا ،جاء ترتي��ب االهتمامات أالخرى
"الره��اب" �أو إ
إ
أ
خمتلف ًا بينها .فقد �همل القراء االهتمام الكبري بالن�سبة لل�صحافة وهو قانون ال�صحافة
لع��ام  93متام�� ًا (مت عم��ل البحث بني يونيو و�سبتمرب من ع��ام  ،1995فى �أوج غ�ضب
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ال�صحفي�ين �ض��د هذا القان��ون) .ومن ناحية �أخ��رى تتجاهل ال�صحف متام�� ًا �أولويات
وبال�ضافة �إىل �أنه من غري املالحظ �أن �صحف
ال�شب��اب مث��ل البطالة والنمو ال�سكانى ،إ
املعار�ض��ة "تختلف كثرياً" ع��ن أالهرام ،فكالهما ال تق��دم �أداء �أف�ضل من أالخرى من
ناحي��ة اال�ستجابة ألولويات القراء .وتتح��دث �آمال كمال طه عن "�ضعف" فى العالقة
بني �أولويات ال�صحف وال�شباب ( .)287 ،1997وفى الواقع ،ف إ�نه وفق ًا لبخيت (مقابلة
مع بخيت) ،الذى كان حينئ ٍذ باحث ًا وم�ست�شاراً �إعالمي ًا يف دار �صحفية قومية هى دار
ال�شع��ب ،ف�� إ�ن الدرا�س��ات املنظمة عما يف�ضل��ه القارئ ال جترى ف��ى ال�صحف القومية.
ويرى ال�صحفى الكبري �صالح الدين حافظ آ
التى:
"يعتق��د العدي��د م��ن القراء العادي�ين �أن ال�صحاف��ة ب أ�كملها ال تع�بر عن �صوتهم
�أو �ص��وت ال�شع��ب عموماً ،فهى تعرب ع��ن �آراء احلكام �أو ال�سيا�س��ات ال�شخ�صية لزعماء
املعار�ضة!" (حافظ.)242 ،1997 ،
تتطلب الدميوقراطية التعبري عن مطالب ال�شعب .و�إذا مل تلتفت �صحف �أى بلد �إىل هذه
املهم��ة فهى تهمل بذلك عن�رصاً �أ�سا�سي ًا فى دورها الدميقراطى .وفى الواقع ال يختلف
�سلوكها �سوى قلي ًال عن احلكومة التى تفر�ض �آراءها وخططها على بقية ال�شعب .وهكذا
تظل م�ساهمة ال�صحفيني فى ن�رش الدميوقراطية فى م�رص قا�رصة فى هذا ال�صدد.
 9-1-3-5نق�ص ت أ�ثري ال�صحفيني على الر أ�ى العام

w.
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بع��د �أن نظرن��ا يف امل�شكالت الرئي�سي��ة اخلا�صة باملوارد ،خا�صة م��وارد �صحافة
أالح��زاب وال�صحاف��ة اخلا�ص��ة ،ال بد و�أن نتوق��ع �أن هذه ال�صحافة ق��ادرة يف الت أ�ثري
عل��ى اجلمه��ور ب�شكل عام �أو على امل ؤ�ثرين �سيا�سي ًا هو ت أ�ث�ير �ضعيف� .إن قلة التعليم،
وانت�ش��ار الفقر ،وهيمن��ة التليفزيون الذى ت�سيطر عليه الدول��ة ،و�ضعف توزيع �صحف
املعار�ضة ،و�ضعفها املادي وعدم ا�ستقاللها ،وال�ضعف الن�سبى للمهارات املهنية بني
ال�صحفي�ين ،وانتهاكه��ا للمعايري أ
والخالقي��ات ،وعدم م�صداقيته��ا ،وامل�شكالت التى
تكتن��ف احل�ص��ول على املعلومات ،وعدم تواف��ق �أولويات الكتاب والق��راء ،جميع هذه
العوام��ل ال ب��د و�أن ت ؤ�ثر �سلب ًا على مكانة ال�صحفيني عن��د اجلمهور .غري �أنه يجب ترك
م��دى ت أ�ثري ال�صحافة على ال��ر�أى العام وخا�صة �صحف املعار�ضة وال�صحف اخلا�صة
�إىل بح��ث �آخ��ر ،حيث �إن الدرا�س��ات املتاحة لت أ�ييد ه��ذا االفرتا�ض قليل��ة .ولكن بحث ًا
العالم على الت أ�ثري على الر�أى العام خالل
مثرياً �أجراه �شومان ( )1994نظر فى قدرة إ
ح��رب اخللي��ج .فقد قام �شومان بدرا�سة على  360مواطن ًا ف��ى القاهرة ومنطقة ريفية
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العالم فى الفرتة ما بني
ف��ى اجلي��زة فى مار�س  ،1991وقام بتحليل حمتوى و�سائل إ
يوليو  1990ومار�س  .1991وبعد حتليل نتائج الدرا�ستني خل�ص �إىل ما يلى:
الذاع��ة والتليفزي��ون دوراً هام ًا
"لعب��ت جري��دة أالهرام وال�صح��ف القومية مع إ
ف��ى ت�شكيل ال��ر�أى العام ..لت أ�ييد �سيا�سات احلكومة بني غالبي��ة العينة .هذا الدور كان
العالم القومى لدى م��ن مت توجيه أال�سئلة
موج��ودا عل��ى الرغم من �ضع��ف م�صداقية إ
له��م .وميكن تف�سري ه��ذا التناق�ض بب�ساطة ب�سبب �صح��ف املعار�ضة (�شومان ،1994
.)536
الع�لام القومى (مبا فى ذلك التليفزيون)
وهك��ذا ف إ�ن �شومان ي ؤ�كد التوقعات ب أ�ن إ
ق��ادر عل��ى ال�سيطرة على الر�أى العام ،على أالقل فى وق��ت أالزمات ال�سيا�سية .100كما
يعتقد العديد من ال�صحفيني �أي�ض ًا �أن قدرة احلكومة على ال�سيطرة على الر�أى العام تكون
�أقوى بكثري من قدرة ال�صحفيني �أنف�سهم ،وفى درا�سة (نابوىل و�أمني وبويالن))1995/
العالمى �أن مكتب الرئا�سة يعد �أهم عوامل
اعت�برت معظم عينة العاملني فى املج��ال إ
حتديد الر�أى العام.

ko

جدول  14-5-3تقدير م�صادر حتديد جدول أالعمال عن طريق عينة من العاملني
فى إالعالم امل�رصى ممن �أجابوا على ال�س����ؤال التاىل :ما هى امل�ؤ�س�سات أالكرث ت أ�ثرياً
فى حتديد املعلومات التى توفرها و�سائل إالعالم امل�رصية للجمهور؟
العدد ()48

الن�سبة املئوية

مكتب الرئي�س

25

العالم
وزارة إ

8

16.7

جمل�س ال�شعب

2

4.2

اجلمهور العام
احلكومات أالجنبية

3

6.3

1

2.1

العالم أالجنبى
إ

1

2.1

املنظمات الدولية

7

14.6

ال�صحفيون امل�رصيون

1

2.1
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52.1
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امل�صدر (نابوىلو�أمني وبويالن) 145 ،1995

يعتق��د العديد م��ن الباحثني وال�صحفيني �أن �صح��ف املعار�ضة عادة ما تكون غري
قادرة على الت أ�ثري على �صنع قرار النخبة احلاكمة ،على الرغم مما يبدو من ا�ستثناءات
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لهذه القاعدة من حني آلخر .ووفق ًا حلافظ ف إ�ن "بع�ض الدوائر احلكومية ترى �أن �صحف
املعار�ض��ة متطرف��ة وعدوانية ومتيل �إىل ال�ص��دام" ( ،101)242 ،1997ويعلن عبد اهلل
�إم��ام حمرر "العربى" �أن امل�سئولني ل��ن ي�صدقوا ما ين�رش فى �صحف احلزب ب�سبب �أنه
جاء من املعار�ضة أ
(الهرام العربى 19 ،يونيو  .)20 ،1999كما رثى بع�ض ال�صحفيني
ف��ى درا�سة عب��د الرحمن و�آخرين ( )161 ،1992معان��اة ال�صحافة من عدم االعرتاف
ال��ذى تعانى من��ه فى املجتمع امل�رصى كل��ه .ويرى الباحث �أحمد ثاب��ت �أن النظام ال
ي�ستجيب �إىل مطالب املعار�ضة .وي�شري ثابت �إىل احلوار الوطنى على �سبيل املثال.102
ويعتقد مراقبون �آخرون مثل ال�صحفى املعار�ض قطب العربى �أن ت أ�ثري �صحافة احلزب
عل��ى �صنع القرار ال�سيا�سى (على الرغم مما ذكرنا من حرية ن�سبية ل�صحف املعار�ضة
ف��ى تن��اول ق�ضايا �أو مو�ضوع��ات ح�سا�سة) تبقى عند م�ست��وى منخف�ض (.)2 ،1998
ويعرب ال�صحفى امل�سلمانى من أالهرام عن هذه الظاهرة بالطريقة التالية:
"تكتب ال�صحف ما تريده ،وتفعل احلكومة ما تريده" (امل�سلمانى .)3 ،1998
غ�ير �أن ت أ�ث�ير �صحف املعار�ضة ال�ضعيف عادة عل��ى عملية �صنع القرار ال مينعها
م��ن حتقي��ق جن��اح من ف�ترة �إىل �أخ��رى ،وهو جن��اح يحتفل ب��ه عندئ ٍذ ب�صخ��ب ،لكن
احلكوم��ة تقلل دائم��ا من � أش�نه .ومن أالمثل��ة القريبة على ذلك جري��دة "ال�شعب" وهو
مث��ال يو�ض��ح ملاذا عل��ى املعار�ضة �أن جتاهد م��ع م�شكلة امل�صداقي��ة ،خططت وزارة
الثقاف��ة ف��ى دي�سم�بر  1999ل�صنع غطاء ذهب��ى على قمة هرم خوف��و باجليزة خالل
احتف��االت أاللفي��ة .قوبلت ه��ذه اخلطط مبعار�ضة م��ن علماء آ
الث��ار امل�رصيني الذين
خ��اف معظمهم من احتمال �إحداث �رضر أ
بالثر نف�سه .وق��د �أ�شار البع�ض �إىل �أن الهرم
الذهبي ال�صغري "رمز ما�سونى" ،بينما ر�آه �آخرون �شعارا �صهيونيا (كايرو تاميز ،يناير
 8 ،2000 ،1999و .)9وتو�صل��ت الوزارة حينئ ٍذ �إىل حل و�سط لو�ضع غطاء على القمة
�أخف وزن ًا و�أقل ثمناً ،غري �أن حزب ال�شعب قام ب إ�طالق حملة الذعة �ضد اخلطة مطلق ًا
عليه��ا �صهيوني��ة – ما�سوني��ة وم ؤ�امرة من عب��دة ال�شيطان .وبعد �أي��ام �سحبت وزارة
الثقافة اخلطة "خوف ًا على �سالمة الهرم" (كايرو تاميز 23 ،دي�سمرب 5 ،1999 ،يناير،
 .)39وعل��ى حد تعب�ير روندبيك حمرر كايرو تاميز ،هللت جري��دة "ال�شعب" " :برعاية
اهلل وف�ضل��ه انت�رصت حملتنا و�ست�ستمر انت�صاراتن��ا الوطنية فى مواجهة اجلرائم �ضد
احلقوق امل�رصية (كايروتاميز 23 ،دي�سمرب 5 ،يناير .)5 ،2000 ،1999
وكما يوحى هذا الفوران ف إ�ن هذه "االنت�صارات" ال حتدث �سوى نادراً.103
وعموم ًا ف إ�ن القدرة العادية لل�صحفيني على تعبئة الر�أى العام لدى اجلمهور وذوي
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النفوذ تعترب �ضعيفة جداً ،وكذلك قدرتهم على العمل كقادة للمزيد من الدميقراطية .غري
�أن �ضعف امل�صادر فيما يتعلق ب�صحفهم ال يجب �أن توحى ب أ�ن ال�صحفيني املعار�ضني
ال ميكن �أن ي�صلوا �إىل اجلمهور بطرق �أخرى.
 2-3-5امل�ؤ�س�سات كموارد للقدرة على ال�صراع
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ملعرفة �إىل �أى مدى ميكن �أن متثل نقابة ال�صحفيني مورداً لل�صحفيني املعار�ضني
ال�ص�لاح ال�سيا�سى فى م�رص ،يجب حتليل م�ص��ادر النقابة .وقد
ف��ى الكف��اح من �أجل إ
ناق�ش��ت أالق�س��ام ال�سابقة  5-1و  5-2تفا�صي��ل معظم م�صادر ال�ضع��ف فى النقابة
التى كانت آ
كالتى:
�ضعف الوحدة داخل جمل�س النقابة.
االعتماد املادى على املجموعات اال�سرتاتيجية.
التناق�ضات الهيكلية فى البنية التنظيمية للنقابة.
الفتور ال�سيا�سى لدى العديد من أالع�ضاء.
الدخل املنخف�ض للكثري من ال�صحفيني.
النواحى القانونية.
ول��ن نناق�ش هذه املو�ضوعات بالتف�صيل مرة �أخ��رى هنا ،ولكن ميكن طرح بع�ض
ال�ضافية بهدف املزيد من التو�ضيح.
املالحظات إ
عملي ًا ت�شري جميع الت�رصيحات املوجودة فيما يتعلق بوحدة النقابة فى الت�سعينيات
�إىل وج��ود خالف ونزاعات بني �أع�ض��اء املجل�س دائم ًا (�أعطينا مثا ًال بالفعل على ذلك
فى الق�سم  .)1-2-2-5ويلخ�ص مقال ن�رش يف أالهرام العربى ويو�ضح �أن:
"اجلم��ود وال�رصاع��ات  ...ح��ددت �أداء جمل���س النقابة ...غري �أن ه��ذه املمار�سات
مل حت��دث م��ن ف��راغ ،بل �إنه��ا نتيجة طبيعي��ة لالن�شقاق��ات وال�رصاعات ب�ين �أع�ضاء
اجلمعي��ة العمومي��ة [�أي جميع ال�صحفيني املنظم�ين ،امل ؤ�لف] أ
(اله��رام العربى19 ،
يونيو.)14 ،1999 ،
وبتحلي��ل موقف النقابات عموماً ،ي�ش�ير "تقرير أالهرام اال�سرتاتيجى� "1999 ،إىل
�أن النقاب��ات امل�رصية فقدت الكثري م��ن م�صداقيتها ب�سبب ال�رصاعات الداخلية (مركز
أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)298 ،2000 ،
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وعل��ى الرغ��م م��ن �أن نقاب��ة ال�صحفي�ين ق��د جنت م��ن م�ص�ير نقابت��ي املحامني
واملهند�س�ين ،حيث �أدى ال��صراع الداخلى �إىل و�ضع املجال�س حتت احلرا�سة الق�ضائية
(للمزيد من التفا�صيل انظر مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،2000 ،
� ،)298إال �أن��ه ال ميك��ن اعتبار نقابة ال�صحفيني احلار�س أالمني مل�صالح املهنة� ،سواء
كان��ت ه��ذه امل�صالح تتعلق بحرية التعب�ير �أو احلفاظ على معاي�ير ال�صحافة .وينظر
العديد من ال�صحفيني كما ذكرنا �آنف ًا �إىل النقابة بو�صفها جمرد م�صدر لتوفري املكانة
االجتماعي��ة أ
والمان .وقد زاد دور النقابة ف��ى الت�سعينيات ومنا معه االعتماد املاىل
عل��ى املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة .وعلى الرغم م��ن �أن النقابة لها احل��ق القانونى فى
العالنات م��ن دور ال�صح��ف� ،إال �أنها ال متل��ك الفر�صة وال
حت�صي��ل  1%م��ن عائ��دات إ
الرادة ملتابعة تطبيق القانون .ويت�صل هذا ال�ضعف فى املقابل باالختالالت الهيكلية
إ
الدارة ف��ى الوقت نف�سه
ف��ى الرتكي��ب التنظيم��ى للنقابة حيث يك��ون ر ؤ��ساء جمل���س إ
م�سئول�ين �إداري�ين ذوي مراكز عليا فى دور ال�صحف القومي��ة�" ،إذ لن يتخيل �أحد �أبداً
�أن مكرم حممد �أحمد نقيب ال�صحفيني يطلب من مكرم حممد �أحمد رئي�س جمل�س �إدارة
العالنات التى مل ت�سدد وت�صل �إىل 216.000
دار الهالل �أن يدفع ن�صيبه فى عائدات إ
جنيه م�رصى .والنتيجة هى ا�ستمرار النقابة فى االعتماد على الدولة"(ف ؤ�اد .)4 ،1998
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وم��ن ال�صعوبات أالخ��رى التى نتجت ع��ن متثيل ر ؤ��س��اء دور ال�صحف فى جمل�س
النقاب��ة ه��ى عج��ز ال�صحفي�ين العامل�ين فى ه��ذه ال��دور طلب اتخ��اذ �إج��راءات �ضد
م�ستخدميهم �إذا ما دعت احلاجة �إىل ذلك.
"يقي��د ه��ذا املوقف عملي ًا قدرات جمل���س نقابة ال�صحفيني عل��ى اتخاذ �إجراءات
حا�سمة حلماية حق ال�صحفى فى التعبري عن �آرائه� ،أو حماية مهنته وحقوقه النقابية"
(فاروق .)17 ،1998
ومن ناحية �أخرى ،يتم انتخاب املمثلني يف املجل�س والنقباء بطريقة دميوقراطية
نزيه��ة .غ�ير �أن نتائج االنتخابات تظه��ر �أن معظم ال�صحفيني يف�ضل��ون النقباء ذوى
النف��وذ ال�سيا�س��ى ،و�إىل حد م��ا �أي�ض ًَا �أع�ضاء املجل�س القادري��ن على جلب املنافع �إىل
�أع�ضاء النقابة �أكرث من "مثريي امل�شاكل" ذوى ال�صالت ال�سيا�سية أالقل .وفى املقابل
ل��دى العديد من ال�صحفيني اال�ستعداد للتعاي���ش مع التبعية ال�سيا�سية وانحدار احلقوق
واملعاي�ير املهنية .ويتحدث املراقبون عن الفتور واخلمول ال�سيا�سى ألع�ضاء النقابة،
وه��و مظهر �آخر من مظاه��ر �ضعف النقابة ،ويعزي هذا اخلمول ،جزئي ًا على أالقل� ،إىل
االحتياجات املادية لل�صحفيني ،التى ال ترتك لهم الوقت للمغامرات ال�سيا�سية.
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وت�ستحق بع�ض املظاهر القانونية النظر حيث يرجح �أنها تفر�ض درجة من الرقابة
الذاتي��ة على النقابة .ووفق ًا لقان��ون نقابة ال�صحفيني (قان��ون  )1970/76للمجل�س
أالعل��ى لل�صحافة احلق ف��ى الطعن فى ت�شكيل اجلمعية العمومية وجمل�س النقابة �أمام
املحكم��ة ،كم��ا يعطى القان��ون احلق ألى خم�سة م��ن احل�ضور من اجلمعي��ة العمومية
الطعن قانوني ًا فى �صحة �إجراءات انعقاد اجلمعية .و�إذا وافقت املحكمة ،ت�صبح قرارات
بال�ضاف��ة �إىل �أن رئي�س اجلمهورية له احلق يف حل جمل�س النقابة لو
املجل���س الغية ،إ
�أنه "حاد عن هدفه القانونى املحدد"� ،أو �إن وجدت �أخطاء فى دعوة اجلمعية العمومية
لالنعق��اد .وف��ى هذه احلالة يتم تعيني جلن��ة إلدارة �شئون النقاب��ة (جميع املعلومات
القانوني��ة م أ�خ��وذة م��ن �إبراهي��م  .)313 ،312 ،1996وعل��ى حد علم��ي مل ت�ستخدم
ال�سلطة التنفيذية هذا ال�سالح القانونى فى عهد مبارك� .104إال �أن القانون يبقى مبثابة
التحذير ألع�ض��اء املجل�س وهو ي�ضع الع�صا ب أ�يدى املجموعات اال�سرتاتيجية التى قد
ت�ستخدمها �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك.
وعلى الرغم من �أوجه الق�صور املوجودة فى موارد النقابة� ،إال �أنه يجب ذكر اجلانب
امل�رشق ألنها تظهر مقدرة مده�شة للنقابة.
الدارة �سوى فى حاالت ن��ادرة ،عندئ ٍذ
ب��ادئ ذى ب��دء ،ال يتحد أالع�ضاء وجمل���س إ
حتق��ق النقابة ع��ادة نوع ًا من النج��اح .فى ال�ستيني��ات كانت هذه ه��ى الطريقة التى
�أدارت بها النقابة أالمور لدرء حماوالت االحتاد اال�شرتاكى لو�ضع النقابة حتت املزيد
من الرقابة (انظر الق�سم  .)2-2-3-4وفى ال�سبعينيات احتد ال�صحفيون �ضد حماولة
الرئي�س ال�سادات حتويل منطقة أالهرامات �إىل منتجع فخم .و�أخرياً ولي�س �آخراً ،جنحت
النقاب��ة فى الت�سعينيات فى هزمية قانون ال�صحاف��ة اجلديد ،ولو ا�ستطاع ال�صحفيون
االحت��اد مع ًا م��رات �أكرث لتمكنوا من �إجناز الكثري .وعلى ح��د تعبري �صالح عي�سى ف إ�ن
"النقاب��ة عندم��ا تتحرك جت��د ا�ستجابة ولكنه��ا ال تفعل ذلك كث�يراً" (جماعة تنمية
الدميقراطي��ة .)43 ،1999 ،ويج��ب هنا ذكر �أن جميع ح��االت الوحدة حدثت كرد فعل
عل��ى جتاوزات املجموعات اال�سرتاتيجية ،ومل يبلغ علمى �أية �أمثلة تدل على مبادرات
جادة للتغيري خالل الفرتات ال�سابقة .ويت�ضح انعدام هذه املحاوالت �أثناء الت�سعينيات.
ومبعن��ى �آخر مل يظهر الدفع نحو الدمقرطة خالل عقد الت�سعينيات ،وباحلكم بناء على
املا�ضى ،ف إ�ن احتمال حدوثها فى امل�ستقبل يعد حمدوداً.
فى حالة �أن قررت النقابة االختالف مع املجموعات اال�سرتاتيجية ،فلديها جمموعة
وا�سع��ة من أالدوات فى متناول يديها� ،إال �أن أالدوات التى عادة ما ت�ستخدمها النقابة
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للتعب�ير ع��ن احتجاجه��ا غري فعال��ة �إىل ح ٍد ما .وه��ى ت�رصيحات تن��شر فى ال�صحف
وخطاب��ات �إىل الرئي���س� ،أو وزراء احلكوم��ة كل على حدة� ،أما امل ؤ�مت��رات واالعت�صام
ف��ى مبن��ى النقابة فلها ت أ�ث�ير �أقل ،كما �أن��ه ال ميكن عادة التظاهر خ��ارج املبنى وال
يقرتب �أحد من القيام بذلك� .أما الو�سائل أالخرى أالكرث ت أ�ثرياً مثل اال�ستقالة اجلماعية
الدارة ،الت��ى ميكن �أن ت�ضع احلكومة فى و�ض��ع حمرج� ،أو مقاطعة ال�صحافة
ملجل���س إ
الح��راج بالن�سبة �إىل احلكومة
للم�سئول�ين ،الت��ى ميكنها �أن تكون على نف�س القدر من إ
الطالق.
بل و�أ�شد منه ،فهى �إما نادرة �أو ال ت�ستخدم على إ
اليجابي��ة أالخرى انتخابات النقابة ،فعل��ى الرغم من �سيطرة دور
وم��ن املظاهر إ
الدارة ،ومر�شح��ى النظام على من�ص��ب رئي�س جمل�س
ال�صح��ف القومي��ة على جمل���س إ
الدارة ف��ى الت�سعيني��ات� ،إال �أن االنتخاب��ات ت�ضف��ى درج��ة م��ن الدميوقراطي��ة على
إ
النقاب��ة ودرجة م��ن اال�ستقاللي��ة وال�رشعية على املجل���س .وامل�شكل��ة بالطبع هى �أن
املجل���س ع��اد ًة يكون غري متح��د عند مترير �أى �شئ ذي مغزى ،ف��ى حني يرتبط العديد
م��ن املر�شحني املنتخبني ،من ناحية �أخ��رى ،باملجموعة اال�سرتاتيجية �إما عن طريق
أالموال �أو العالقات ال�شخ�صية.
اليجابية للموارد الت��ى حتدثنا عنها �أن تع��ادل كفتها "�أوجه
وال ميك��ن للجوان��ب إ
الق�ص��ور املوج��ودة ف��ى �أداء النقاب��ة" (عبد الرحمن ف��ى جماعة تنمي��ة الدميقراطية،
 ،)29 ،1999وال عجزه��ا الكام��ل ع��ن �إجن��از �أهدافه��ا املعلن��ة .فم��ن �ضم��ن الثالث
و�أربع�ين تو�صي��ة ال�صادرة ع��ن الع��ام الثانى ،والثمان��ى وثالثني تو�صي��ة ال�صادرة
ع��ن الع��ام الثالث مل يتم تنفي��ذ �أى تو�صية �سوى واحدة وهى �إلغ��اء القانون  93وبعد
مراجعة القانون  .93انحدرت معايري ال�صحافة مع ظهور ال�صحافة اخلا�صة .و�أعاقت
املجموعات اال�سرتاتيجية حقوق ال�صحفيني على نحو متزايد .ومع بداية عام ،2000
كان ثالث��ة م��ن ال�صحفيني يق�ضون عقوبة ال�سجن ،ومن ال�سخرية �أنه كان من �ضمنهم
جم��دى ح�س�ين رئي�س جلنة احلري��ات بالنقابة .وم��ن الوا�ضح �أن النقاب��ة مل تكن �أه ًال
الدارة فقط �إ�ص��دار مذكرة احتجاج �ضد �أحكام �سجن
له��ذا التحدى .فقد حاول جمل�س إ
ال�صحفيني وقام �أي�ض ًا ب إ�عداد م�رشوع قانون عري�ضة إللغاء مواد من القانون اجلنائى
تن���ص على �أح��كام بال�سجن لل�صحفيني .ومع ذلك ف إ�ن القان��ون "لن ي�صمد طويال فى
جمل���س ال�شع��ب الذى ي�سيطر علي��ه �أع�ضاء احل��زب الوطنى" (كايرو تامي��ز� 27 ،أبريل،
 3ماي��و  .)10 ،2000وف��ى الوق��ت نف�سه ا�ستمرت جريدة أاله��رام ،وهى جريدة رئي�س
النقابة �إبراهيم نافع ،فى ن�رش الق�ضايا املرفوعة �ضد ال�صحفيني فى �صفحة اجلرمية.
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وم��ن ثم فق��د �أطلقت جريدة "الكايرو تامي��ز" على رد فعل املجل�س ب أ�ن��ه "�إظهار فاتر
الدارة:
للت أ�ييد" .ويقر حمدين �صباحى �أحد �أع�ضاء جمل�س إ
"�أعل��م �أن م��ا نفعله آ
الن لي�س �أف�ضل ما ميكنن��ا عمله" (م أ�خوذ عن كايرو تاميز،
� 27أبريل 3 ،مايو.)10 ،2000 ،
كم��ا ي�شري حمدين �صباحى �إىل خمول �أع�ضاء النقابة ،ووفق ًا ملا ورد مبجلة كايرو
تاميز:
"خالل ال�شهور القليلة املا�ضية ف�شلت كل حماوالت االتفاق على اجتماع للنقابة
ب�سبب عجزهم عن �إكمال الن�صاب" )كايرو تاميز� 27 ،أبريل 3 ،مايو.)10 ،2000 ،
وعموم�� ًا تبق��ى نقاب��ة ال�صحفي�ين كم ؤ��س�سة ف��ى �أف�ض��ل حاالتها م��وردا غام�ضا
لل�صالح�ين ال�سيا�سيني ذوى النوايا الليربالية ،بالرغم من �أنها فى بع�ض املنا�سبات
إ
متثل منرباً لتجميع �أن�صار احلرية �ضد احلكومة ال�سلطوية ،وما عدا ذلك ف إ�نها غالب ًا ما
تك��ون غ�ير قادرة وخاملة فى بع�ض النواحى ،مثل عدم اال�ستقاللية املادية ،مما يزيد
من �أعباء املنادين بالدميوقراطية.
 2-2-3-5أ
الحزاب ال�سيا�سية
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�أ�شار الق�سم  2-5بالفعل �إىل �أن العديد من م�سئوىل أالحزاب هم �صحفيون عاملون
ف��ى الوق��ت نف�سه ،و�أن عدداً قلي ًال من ال�صحفيني �أع�ضاء فى �أحزاب املعار�ضة .و�إذا ما
و�ضعنا فى االعتبار الت أ�ييد الر�سمى ملا تقدمه أالحزاب من دعم �إىل الدمقرطة ،فيجب
حتلي��ل هذه أالحزاب بو�صفه��ا موارد م ؤ��س�سية قوية لبع���ض �إ�سهامات ال�صحفيني فى
الدمقرطة .لكن يبدو �أن هذا املورد �ضعيف.
لق��د �أ�ش��ار الق�سم � 2-5سلفا �إىل �أيا من أالحزاب ال�سيا�سية فى م�رص ال يحظى بدعم
�شعب��ى ،و�أن جميعها يعانى من ال�رصاعات والنزاعات الداخلية .وبنهاية الت�سعينيات،
مل يك��ن هن��اك �سوى �أربعة من �أح��زاب املعار�ضة البالغ عددها اثن��ا ع�رش ممن مل يتم
لا وه��ى الوف��د والتجمع وح��زب العم��ل واحل��زب النا�رصى.
تهمي�شه��ا تهمي�ش�� ًا كام� ً
بال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،فق��د كان هناك احلرك��ة حمجوب��ة ال�رشعية و�أك�ثر �شعبية وهى
إ
الخوان امل�سلم�ين .ومقارنة بالثمانينيات على وج��ه اخل�صو�ص ،ميكن القول
حرك��ة إ
ب أ�ن الت�سعينيات كانت عقدا �ضائعا بالن�سبة أ
للحزاب ال�سيا�سية فى م�رص .وقد و�صف
هاردرز  Hardersهذه أالحزاب ب أ�نها "قوى معار�ضة �ضعيفة" ( )282 ،1998وقد
كانوا كذلك بالفعل �إن مل يكونوا �أكرث.
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�إذا ق�سن��ا ت أ�ث�ير �أح��زاب املعار�ض��ة على ال�شئ��ون العام��ة من ناحي��ة متثيلهم فى
الربمل��ان ،ف�سرنى �أن هن��اك انحداراً وا�ضح ًا ف��ى الت�سعينيات .فعل��ى الرغم من جناح
�أح��زاب املعار�ض��ة فى �إر�سال  58نائب��ا �إىل الربملان فى ع��ام  1984و 92نائبا فى
عام � ،1987إال �أن هذا العدد انخف�ض فى عام  1990ب�شكل حاد �إىل  6نواب ،وزاد هذا
التمثي��ل ب�ش��كل طفيف فى عام  1995حيث ارتف��ع �إىل  12نائبا أ
(الرقام من Wille
 ،1993ومكرم عبيد  .)1996وقد ارتبطت الهزمية فى االنتخابات الت�رشيعية مبقاطعة
املعار�ض��ة فى  ،1990لكنها كانت �أي�ضا نتيجة للتزوير فى أال�صوات ،وعدم امل�ساواة
ف��ى املوارد املادي��ة للمعار�ضة مقارنة مبوارد احلزب الوطن��ى .وكما �رشحنا من قبل
ف��ى أالق�سام ال�سابقة ف إ�ن �أحزاب املعار�ضة تفتقر �إىل الربنامج ال�سيا�سى الوا�ضح وقد
جن��د تيارات �سيا�سي��ة خمتلفة فى حزب واحد ،وهو ما يع ِّقد من حماوالت �إيجاد م�سار
�سيا�س��ى متما�س��ك .ميك��ن القول هن��ا �أن �أحزاب املعار�ض��ة تعانى من م�ش��اكل �أخرى
جعلته��ا غ�ير فعالة ،بل وفى بع�ض أالحيان عبئ ًا على الكف��اح من �أجل الدميوقراطية.
وميكن ذكر امل�شاكل التى تواجه �أحزاب املعار�ضة على النحو التاىل:
عدم ت أ�ييد ال�صحفيني واجلمهور العام أ
للحزاب.
عدم وجود و�سائل فعالة للتعبئة خالف �صحف أالحزاب.
بال�ضاف��ة �إىل ع��دم كفاي��ة �رشعيته��م
الن��زاع ب�ين قي��ادات أالح��زاب ،إ
الدميوقراطية.
بال�ضافة �إىل غياب الدميوقراطية
ال�رصاعات والنزاعات الداخلية فى أالحزاب ،إ
الداخلية فى احلزب.
االنق�سام بني �أحزاب املعار�ضة وبع�ضها البع�ض.
وعلى الرغم من �إ�رشاك ال�صحفيني جزئي ًا فى ر�سم �سيا�سات احلزب� ،إال �أن ال�صحفيني
ع��ادة ال ينتمون �إىل �أحزاب �سيا�سية كم��ا �أ�شارت درا�سة بخيت ( )1996وعبد الرحمن
وزمالئه��ا ( .)1992ويو�ض��ح اجلدول  15-3-5ع�ضوية أالح��زاب بني � 125صحفيا
�أجرى عليهم امل�سح �أن �أغلبيتهم قد قررت عدم االنتماء �إىل حزب.105
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اجلدول ( )15-3-5ع�ضوية أالحزاب بني عينة من ال�صحفيني �أجابت على ال�س�ؤال� :إىل
�أى حزب تنتمى؟ (العدد )125

m
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غ�ير �أن ن�سب��ة ال�صحفيني املنتم�ين �إىل �أحزاب املعار�ضة ال تب��دو منخف�ضة �إذا ما
قورنت ببقية ال�سكان .وجند �أن ع�ضوية أالحزاب الكبرية تبلغ بالكاد  100.000ع�ضو،
ح�س��ب زعمها وعادة ما تك��ون هذه أالرقام من قبيل التمني �أك�ثر منها واقعا� .106أما
بقية أالحزاب فى م�رص فهى ال ت�ستطيع ح�شد �أكرث من �آالف �أو مئات قليلة من أالع�ضاء
بها .حيث �إن الع�ضوية تنحاز ب�شدة للطبقات املتو�سطة وكاد يغيب دعم فالحى م�رص
وبال�ضافة �إىل ذلك
الكثريي��ن وعمالها الفقراء لهذه أالح��زاب (�شومان  .)382 ،1996إ
ف إ�ن �أرقام الع�ضوية تظهر القليل من أالع�ضاء الن�شطني .ووفق ًا ل�شومان فهناك "فجوة
كب�يرة" بني أالع�ض��اء النا�شطني أ
والع�ضاء اخلاملني� ،إذ يق��در عدد أالع�ضاء الن�شطني
بال�ضافة �إىل
ب أ�قل من  10%من �إجماىل الع�ضوية فى كل حزب ( .)386-383 ،1996إ
ذلك ف إ�ن ن�شاط بع�ض أالحزاب يبدو مو�سمي ًا ويرتكز فى مناطق جغرافية دون أالخرى،
لا يركز ح��زب الوفد ن�شاطه فى فرتة االنتخابات ،فى ح�ين �أن العمل احلزبى يقل
فمث� ً
كث�يراً فى �أوقات �أخرى .غري �أنه حتى فى �أوقات االنتخابات ال تربهن بع�ض أالحزاب
�سوى على عدم وجود قاعدة �شعبية عري�ضة لها:
"�إن حقيق��ة �أن احل��زب (النا��صرى) مل ي�ستط��ع تق��دمي �أك�ثر م��ن  43مر�شح ًا فى
انتخاب��ات عام ( 1995الت�رشيعي��ة) ت�شري �إىل عدم وجود ت أ�ييد �شعبى له" (مكرم عبيد
.)123 ،1996
وال يوج��د ألى ح��زب م��ن �أح��زاب املعار�ضة تنظيم يذك��ر فى أالري��اف ،با�ستثناء
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م��دن املحافظات .أ
وال�صول الوحيدة ف��ى هذا املجال ميتلكها حزب الوفد وحده ،الذى
ي�ستطي��ع االعتم��اد على الت أ�يي��د التقليدى من م�لاك أالرا�ضى أالغني��اء .وكذلك حزب
العم��ل �أي�ض ًا الذى يتمتع ب�شبكات م��ن �أن�صاره فى حمافظة الدقهلية (من خالل بع�ض
بالخوان امل�سلمني.
زعمائه) ،وبع�ض الت أ�ييد ال�شعبى من خالل �صالته إ
ثم��ة �أ�سباب عديدة ل�ضعف القاعدة ال�شعبية أ
للحزاب ال�سيا�سية �أولها هو عدم قدرة
ه��ذه أالحزاب على ا�ستخدام الو�سائ��ل الفعالة للتعبئة العامة ،كما �أن القيود القانونية
بال�ضافة �إىل ما ناق�شناه
وال�رضاب خ��ارج مبانيها .هذا إ
متن��ع أالحزاب من التظاهر إ
بال�ضافة �إىل �أن القانون
العالم ،إ
م��ن قبل من �سيطرة املجموعات اال�سرتاتيجية على إ
ال�رضاب �أو االحتج��اج .وتعقد معظم امل ؤ�مترات فى
ال ي�سم��ح بالدع��وة �إىل التظاهر �أو إ
مبن��ى احل��زب ألنها تتطلب ف��ى حالة انعقادها خ��ارج املبنى موافق��ة �سلطات أالمن
�أوالً .وق��د مت بالفعل احتجاز وتعذيب بع�ض الن�شطاء ممن قاموا بت�رصفات لالحتجاج
على القانون (�شومان  .)370 ،1996ونتيجة لذلك يقت�رص حترك معظم النا�شطني من
أالحزاب املعار�ضة على امل ؤ�مترات ال�سيا�سية أ
والكادميية التى تعقد فى �أغلب أالوقات
داخ��ل مباين �أحزابه��م� ،إىل جانب تقدمي اخلدمات �إىل املواطنني ،ون�رش �صحف احلزب.
كاف.
غري �أن ذلك يبدو غري ٍ
القبال ال�شعبى على �أحزاب املعار�ضة كذلك �صلة بالركود ال�سيا�سى،
قد يكون لعدم إ
ال��ذى يتج�س��د فى زعمائها الطاعن�ين فى ال�سن الذين ظلوا ف��ى منا�صبهم �سنوات .فقد
توىل جمي��ع الزعماء احلاليني ألحزاب املعار�ضة الك�برى القيادة عند ظهور أالحزاب
احلالية فى عهد ال�سادات منذ �أكرث من ع�رشين عام ًا (فيما عدا الزعيم النا�رصى �ضياء
الدي��ن داوود ،ال��ذى كان م��ع ذل��ك وزيرا فى عهد جم��ال عبد النا��صر) .وجميعهم �إما
يقرتب��ون م��ن �سن الثمان�ين عام ًا �أو �أكرث ،وق��د توفى زعيم حزب أالح��رار ،الذى عينه
ال�س��ادات فى عام � 1998أثناء فرتة توليه املن�صب ،وفى بع�ض أالحزاب جتاوز معظم
�أع�ضاء الهيئات الكربى التى تتخذ القرارات ،مثل الهيئة العليا فى الوفد ال�سبعني عاما
(�شوم��ان  .)387 ،1996يح��رم "حكم ال�شي��وخ  "gerontoracyال��ذي يهيمن على
بال�ضافة �إىل منط الزعامة أالبوية �أو ال�سلطوية ،أالحزاب من القادة
�أحزاب املعار�ضة ،إ
امللتزم�ين متو�سط��ى العمر أ
وال�صغ��ر �سناً ،ممن يرتكون أالح��زاب �أحيان ًا �أو يحاولون
ت أ��سي���س حركات جديدة (مركز أاله��رام للدرا�سات ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجية،2000 ،
.)288
الجراءات
�إن االختالفات حول االجتاهات ال�سيا�سية ،والنزاعات ال�شخ�صية ،وغياب إ
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الدميوقراطي��ة ف��ى أالح��زاب حل��ل هذه ال�رصاع��ات ،وت�رشي��ع الدولة املقي��د أ
للحزاب
جميعه��ا تتيح املج��ال ملزيج متفجر يهدد ،طبق ًا لتقدير "تقري��ر أالهرام اال�سرتاتيجى
( "1998مركز أالهرام للدرا�س��ات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية� )1999 ،أحزاب معار�ضة
عدي��دة .ونظ��راً ألن احل��زب اجلدي��د ال ب��د و�أن تعتمده جلن��ة أالح��زاب ال�سيا�سية ،التى
يحتلها بالكامل �أع�ضاء من النظام ،وحيث �إنه مل يتم اعتماد �أى حزب جديد فى الفرتة
م��ن  1992حت��ى نهاية  ،1999ف إ�ن املن�شقني داخل أالحزاب لي�س لهم مكان يذهبون
�إلي��ه �إذا �أرادوا �أال يخ��سروا فر�صته��م فى حتدي��د م�سار حزبهم .وبالرغ��م من كل ذلك،
فه��م يواجه��ون جموداً داخل احلزب؛ حيث ال توجد عادة �إج��راءات دميوقراطية لتغيري
القيادة� ،أو االجت��اه ال�سيا�سى للحزب .والنتيجة ظهور نزاعات �ضاغطة بدون �إجراءات
فعالة لل�سيطرة عليها ،فعلى �سبيل املثال ف إ�ن احلزب النا�رصى:
" ...مم��زق باالنق�سام��ات الداخلية بني ثالثة �أجي��ال من النا�رصيني� :أولها اجليل
ال��ذى توىل املنا�صب ال�سيا�سي��ة والع�سكرية الكربى �أثناء عهد جم��ال عبد النا�رص ،ثم
اجلي��ل الذى �شكل الع�ضوي��ة القاعدية يف االحتاد اال�شرتاكى العرب��ى ومنظمة ال�شباب
التابع��ة له ،وجمموعة ثالث��ة من أالقل �سن ًا ممن قاموا بحم�لات لت أ�ييد النا�رصية فى
ال�سبعيني��ات وف��ازوا بال�سيطرة على احت��ادات الطلبة �أكرث من م��رة .ينظر اجليل أالقل
�سن�� ًا نظرة �سلبي��ة �إىل �أع�ضاء احلزب أالكرب �سناً ،حيث يعتقدون �أن م ؤ�هلهم الوحيد هو
�أنهم كانوا موظفي دولة فى ظل جمال عبد النا�رص .بينما يرى جيل ال�شيوخ �أن اجليل
أال�صغر �سن ًا (الذين يبلغ �سنهم آ
الن �أربعني عاماً) تنق�صه اخلربة" (مكرم عبيد ،1996
 122و.)123
وف��ى الوفد ،ترك��ت العديد من الك��وادر امل ؤ�ثرة احلزب نظ��راً لالختالفات مع زعيم
احل��زب (�شوم��ان  .)387 ،1996ويف حلظ��ة ما ،بدا ح��زب العمل منق�سم��ا عندما غري
ال�سالموي��ة ف��ى منت�ص��ف
احل��زب م�س��اره ال�سيا�س��ى م��ن القومي��ة اال�شرتاكي��ة �إىل إ
الثمانيني��ات ،ون�ش��ب عنف بدين فى �أحد م ؤ�مترات احلزب و�س��ط مزاعم من التزوير فى
ال�سالمى اجلناح اال�شرتاكى بالعمل
أال�ص��وات .وا�ستمرت النزاعات حيث اتهم اجلناح إ
ل�صالح �أمن الدولة (�شومان .107)391 ،1996
وم��ن املظاه��ر أالخ��رى يف الت�سعينيات الت��ى ا�ستنزفت موارد أالح��زاب ال�سيا�سية
ف��ى م��صر كان نق���ص التع��اون بينها ،ب��ل واملواجه��ات العلني��ة من ح�ين �إىل �آخر.
وطبق�� ًا ل��ـ "تقرير أاله��رام اال�سرتاتيجى ( "1999مرك��ز أالهرام للدرا�س��ات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجي��ة ،)278 ،2000 ،فق��د ازدادت ال�رصاع��ات ف��ى الت�سعينيات بني �أحزاب
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املعار�ضة .وفى بداية هذا العقد كان هناك مواجهة بني العلمانيني ،ممثلني فى حزب
وال�سالميني الذين �أ�س�سوا حتالفات فى حزب أالحرار وحزب العمل� .أدت هذه
التجم��ع ،إ
املواجهات فى بع�ض أالحيان �إىل ت�شوي�ش ثنائية حكومة -معار�ضة ،مثلما حدث فى
عام  1993عندما �أيد حزب التجمع �إعادة انتخاب الرئي�س ح�سنى مبارك .ومع اقرتاب
ال�سالميني كان قد
نهاي��ة هذا العقد زاد تراجع هذه الثنائي��ة ،على الرغم من �أن عنف إ
تراج��ع ب�صورة وا�ضحة .وفى ا�ستفت��اء رئا�سى �أجرى عام  ،1999مل يعلن �سوى حزب
واح��د ،وهو احلزب النا��صري ،معار�ضته لفرتة رئا�سة جديدة ملب��ارك .وقد �أيد الوفد،
ال��ذى كان معار�ض�� ًا فى عام  1993إلعادة انتخاب مب��ارك ،الرئي�س فى عام ،1999
ال�ص�لاح ال�سيا�سى .وقد �أعلن
عل��ى الرغم من �أن احل��زب قد عرب كذلك عن احلاجة �إىل إ
ح��زب التجمع ال��ذي عار�ض انتخاب مبارك يف � 1993أن��ه �سيمتنع عن الت�صويت فى
ع��ام  .1999وف��ى النهاية مل يدلِ ح��زب العمل (كان معار�ض ًا كذل��ك فى عام )1993
ب أ�ية ت�رصيحات كحزب ،غري �أن �إبراهيم �شكرى ،زعيم احلزب� ،أعلن ت أ�ييده لفرتة رئا�سة
جديدة حل�سنى مبارك .ومل تكن هناك حماوالت جادة لت أ�ييد موقف املعار�ضة" .وكان
�أدا ؤ�ها فى هذا ال�صدد دلي ًال جديداً على مدى عجزها عن ح�شد �أقل درجة من الت�ضامن
بني �صفوفها( ".مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)281 ،2000 ،
بال�ضاف��ة �إىل ه��ذا االختالف وغياب التع��اون فى الق�ضايا الك�برى ،كانت هناك
إ
ح��االت �أي�ض�� ًا حترك فيه��ا ممثلون قياديون �أح��زاب املعار�ضة �رصاح��ة �ضد بع�ضهم
البع���ض .فعندما رفع وزير الزراعة يو�سف واىل دعوى قذف �ضد جمدى ح�سني ،رئي�س
حتري��ر �صحيف��ة ال�شع��ب الناطقة بل�س��ان حزب العم��ل ،قبل نعمان جمع��ة الذى يعترب
"الرجل الثانى" فى الوفد (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،2000 ،
كمحام ليو�سف واىل �ضد ح�سني.108
 ،)279الق�ضية
ٍ
ويبدو �أنه ال يوجد حوار عام وتعاون بني �أحزاب املعار�ضة (مركز أالهرام للدرا�سات
ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجي��ة ،)283 ،2000 ،فعل��ى �سبي��ل املث��ال ف��ى دي�سمرب ،1997
لل�ص�لاح ال�سيا�س��ى الدميقراطي" .وكان
ق��ررت ه��ذه أالح��زاب �إن�شاء "جبه��ة وطنية إ
يفرت�ض �أن تت�شكل من �أع�ضاء من �أحزاب املعار�ضة ،و�أ�ساتذة اجلامعات ،وال�صحفيني
الن�سان ،ونقابيني
الدميوقراطي�ين ،والق�ضاة ،وال�شخ�صيات العامة ،ونا�شطى حق��وق إ
بارزي��ن ،غ�ير �أن اجلبه��ة كما كان خمطط�� ًا لها مل تظه��ر �إىل حيز الوجود �أب��داً .وكان
�أح��د �أ�سباب ذلك امل�شكالت التى �أثارها حزب��ا التجمع والعمل ،خا�صة ال�س ؤ�ال املتعلق
مب��ن الذى يجب �أن يك��ون فى اجلبهة ومن الذى ال يجب �أن يك��ون فيها (مركز أالهرام

ww

279
www.alkottob.com

ko

tto
b.c
o

m

للدرا�س��ات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية .)283 ،2000 ،وبالت��اىل فقد �أجه�ض امل�رشوع،
غ�ير �أن هن��اك جمموعة من  17نا�شط�� ًا وا�صلت العمل فى �صي��ف  1999وعقدت عدة
اجتماع��ات – خ��ارج �إط��ار م ؤ��س�سات احل��زب ال�سيا�سي��ة ،ا�ستعدادا لعق��د م ؤ�متر حول
ال�صالح ال�سيا�سى .كما �ضمت هذه االجتماعات كذلك عدداً من ال�صحفيني الي�ساريني
إ
مثال� :صالح عي�سى وح�سني عبد الرازق .وفى النهاية عقد امل ؤ�متر مببنى حزب التجمع
فى �سبتمرب ( 1999مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)284 ،2000 ،
و�آخ��ر مث��ال يو�ضح ه��ذه امل�شكلة م��ع أالح��زاب ال�سيا�سي��ة ف��ى الت�سعينيات خري
تو�ضيح ،فهذه أالحزاب تكون عادة غري قادرة على التعاون بينها وبني بع�ضها لدرجة
�أنه ي�سهل بالن�سبة لل�صحفيني �أو النا�شطني آ
الخرين �أن ينظموا �أن�شطة من دونها .وبد ًال
م��ن النهو���ض بالعمل ال�سيا�س��ى ،ال ت�ستطيع أالح��زاب �سوى توفري جم��رد مكان لعقد
االجتماع��ات .ويبدو �أن النا�شط�ين املنفردين عادة ي�شكلون مورداً أ
للحزاب ال�سيا�سية
ولي�س العك�س .لذا فقد قيل �إن أالحزاب ال�سيا�سية ،مثلها فى ذلك مثل نقابة ال�صحفيني،
لل�صالح الليربايل
تع��د فى �أف�ض��ل حاالتها مورداً غام�ض�� ًا لل�صحفيني من امل ؤ�يدي��ن إ
(وال�صالحي�ين آ
الخري��ن) ،حيث �إنهم ال يتمتعون �سوى بت أ�يي��د �شعبى قليل ،ومتزقهم
إ
ال�رصاع��ات الداخلية ،وغري قادرين على توحيد �صفوفهم �ضد احلكومة ،ويفتقرون �إىل
املمار�سة الدميوقراطية.
الن�سان
 3-2-3-5جمموعات حقوق إ

w.
al

الن�س��ان .ففى الق�سم (،)5-2-2-5
تختل��ف ال�صورة بالن�سبة �إىل منظمات حقوق إ
الن�سان ،ومن بينه��ا املنظمة امل�رصية حلقوق
ذكرن��ا �أن العدي��د من منظمات حق��وق إ
الن�سان ،تركز تركيزاً
الن�س��ان على �سبيل املثال ومرك��ز امل�ساعدة القانونية حلق��وق إ
إ
�رصيح�� ًا يف �أعماله��ا اليومية على تو�سيع حرية ال�صحافة .فه��ى توفر املعلومات فى
�صورة مطبوع��ات ،ومنتديات ،وم ؤ�مترات لل�صحفيني ،ومن خالل ذلك ميكن ملنظمات
الن�س��ان �أن تكون من أال�صول املهم��ة للنا�شطني ال�سيا�سي�ين بني ال�صحفيني
حق��وق إ
امل�رصي�ين .وهن��اك مالحظت��ان عامتان فيما يتعل��ق بنقاط قوة ونق��اط �ضعف هذه
املنظمات ،فمن ناحية ،مقارنة بالنقابات املهنية و�أحزاب املعار�ضة جند �أن منظمات
الن�سان قد متتعت فى الت�سعينيات مب�صداقية �أكرب من النقابات أ
والحزاب وزخم
حقوق إ
بال�ضافة �إىل �أنه��ا كانت عموم ًا �أكرث تركيزاً
يف النم��و والعالق��ات والدعم أالجنبيني .إ
تعان كثرياً م��ن االن�شقاقات الداخلية .وم��ن ناحية �أخرى،
عل��ى عملها ال�سيا�س��ى ومل ِ
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عل��ى الرغم من ذل��ك ،فهى مثل النقابات أ
والحزاب تعر�ضت ل�سيطرة احلكومة وتعديها
عليه��ا ،وكذلك �إىل املعوق��ات القانونية الهائلة .وعلى الرغم م��ن منوها الهائل خالل
الن�س��ان مل ت�رضب بجذورها
الع��شر �سن��وات املا�ضية تقريب��اً� ،إال �أن منظمات حقوق إ
عميق��ا فى املجتمع امل�رصى ،مما جعلها فى �أغلب أالحي��ان � أش�نا من �شئون الطبقات
الو�سطى املتعلمة.
الن�س��ان فى م�رص فى الفرتة م��ن � 1990إىل  1999من
زاد ع��دد منظم��ات حقوق إ
ثالث منظمات �إىل خم�س ع�رشة منظمة .كما �أن عدد �أع�ضاء بع�ضها زاد زيادة ملحوظة،
الن�سان  1.200ع�ضو
فعل��ى �سبي��ل املثال بلغ عدد �أع�ضاء املنظمة امل�رصية حلق��وق إ
ف��ى �أوائ��ل الت�سعينيات (عبد الوه��اب  ،)537 ،1994و 2.200ع�ض��و فى عام 1998
(مقابلة مع عبد احلافظ).
الن�س��ان بالن�سبة للمراقبني جادة
وعل��ى مدار الع��شر �سنوات بدت منظمات حقوق إ
ف��ى �رصاعه��ا للحفاظ عل��ى ا�ستقالليتها التنظيمي��ة عن الدولة (انظ��ر خليل.)1997 ،
وف��ى الوقت الذى مت فيه انتخاب �شخ�صيات م��ن احلكومة فى نقابة ال�صحفيني لتوىل
منا�ص��ب مهم��ة ،ف��از �أع�ضاء اجلن��اح الي�س��ارى والنا�رصي��ون والليربالي��ون بالعديد
الن�سان (عبد الوه��اب ،537 ،1994
م��ن املقاعد ف��ى جمال�س �إدارة منظم��ات حقوق إ
بال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ف إ�ن��ه بالرغم من �أن
 ،Harders, 1998, 284خلي��ل .)1997 ،إ
النقاب��ات أ
والحزاب كانت تع�صف به��ا النزاعات واالختالفات الداخلي��ة �إال �أنه نادرا
الن�سان (انظر خليل،1997 ،
م��ا ذك��رت ظواهر مماثلة فيما كتب عن منظمات حق��وق إ
مركز أاله��رام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجي��ة ،1999 ،ومركز أالهرام للدرا�سات
ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجية .)2000 ،وعلى الرغم من ع��دم توفر �أبحاث يف هذا املجال
ميك��ن افرتا�ض �أن هذا البعد عن الدولة واال�ستقاللية الداخلية املرتفعة ن�سبي ًا قد زادت
الن�سان.109
من امل�صداقية ال�سيا�سية ملنظمات حقوق إ
الن�س��ان �أن تعتمد على
وبال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،فقد كان متاح�� ًا ملجموعات حقوق إ
إ
�صالته��ا الوثيقة باملنظمات الدولية للتحرك على امل�ست��وى الدويل مثل مرا�سلون بال
الن�سان� ،أو منظمة العفو الدولية.
حدود �أو منظمة املادة � ،19أو منظمة مراقبة حقوق إ
الن�سان فى م�رص مثل �إلغاء القانون
وحيثما كانت هناك ق�ضية كبرية فى جمال حقوق إ
الن�سان ،حافظ �أبو �سعدة فى
� ،93أو �إطالق �رساح �أمني عام املنظمة امل�رصية حلقوق إ
دي�سم�بر � ،1998أو االحتجاج��ات املناه�ضة لقانون املنظم��ات غري احلكومية اجلديد
الن�سان الدولي��ة من �ضغطها
ف��ى ماي��و ( 1999انظر �أدن��اه) ،زادت منظمات حق��وق إ
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املبا��شر على احلكومة امل�رصي��ة �أو بطريقة غري مبا�رشة من خالل احلكومات الغربية
(انظر على �سبيل املثال كايرو تاميز  24دي�سمرب 6 – 1998 ،يناير.)5 ،1999 ،
الن�سان
الن�سان مبراقبة �أو�ضاع حقوق إ
ط��وال الت�سعينيات قامت منظمات حق��وق إ
 ،ون��شر املطبوع��ات وتنظي��م املنتدي��ات وور�ش العم��ل وعقد امل ؤ�مت��رات .وقد ن�رشت
الن�س��ان واملنظمة امل�رصية حلقوق
منظم��ات مثل مركز امل�ساع��دة القانونية حلقوق إ
الن�س��ان وجماع��ة تنمي��ة الدميقراطية)
الن�س��ان ومرك��ز القاه��رة لدرا�س��ات حق��وق إ
إ
أ
والجنليزية حول
واملنظمات الخرى في�ض�� ًا م�ستمراً من املن�شورات باللغتني العربية إ
الن�سان واحلقوق ال�سيا�سية فى البلد .وكان ب إ�مكان ال�صحفيني االعتماد
و�ضع حقوق إ
الن�سان لزيادة
على هذه املعلومات يف كتاباتهم وا�ستغالل م ؤ�مترات منظمات حقوق إ
الن�سان.
وعيهم بق�ضايا الدمقرطة وحقوق إ
ومن املحتمل ،على الرغم من ذلك� ،أن يكون ت أ�ثري جمموعات احلقوق قد توقف عند
م�ستوى تقدمي املعلومات وخلق الوعى فقط� ،أما على م�ستوى النظم ال�سيا�سية فقد كان
الن�س��ان ولي�س العك�س.
م��ن الوا�ض��ح �أن الدولة هى التى حت��دد و�ضع منظمات حقوق إ
الن�سان ،ق��ررت املجموعات
فبع��د ع�رش �سن��وات من تو�س��ع �أن�شطة منظم��ات حق��وق إ
اال�سرتاتيجي��ة ف��ى النهاية �أن تتحرك� ،إذ م��ررت يف مايو  1999قانون�� ًا جديداً ينظم
و�ض��ع املنظمات غري احلكومية فى م�رص .لقد ظل��ت املنظمات غري احلكومية تعرت�ض
عل��ى القان��ون  32ل�سنة  1964الذى كان ينظم �أن�شطتها حت��ى ذلك احلني ،ألنه �أعطى
وزارة ال�شئ��ون االجتماعية �سيطرة �أكرث من ال�لازم على �أن�شطتها .110لذا تختار بع�ض
الطار
الن�سان �أن تعمل خارج إ
الن�سان مثل املنظمة امل�رصية حلقوق إ
منظمات حقوق إ
الن�سان� ،إىل العمل
القانونى ،فقد "ا�ضطرت املجموعات الدفاعية ،خا�صة دعاة حقوق إ
ف��ى ظ��ل �ضبابية قانونية حتت تهدي��د دائم ب إ�غالقها" (كايرو تامي��ز 27 ،مايو �إىل 9
يوني��و .)3 ،1999 ،وفى ر�أى العديد م��ن ن�شطاء احلقوق ،ف إ�ن القانون اجلديد ،الذى مت
متري��ره ظاهري�� ًا بزعم بث احلي��اة فى حركة املنظمات غ�ير احلكومية فى م�رص ،متت
�صياغت��ه خ�صو�ص ًا إلعاقة ا�ستقاللها القل��ق .فعلى �سبيل املثال يطلب القانون اجلديد
م��ن املنظمات غ�ير احلكومية �أن حت�صل عل��ى موافقة من وزارة ال�شئ��ون االجتماعية
لقب��ول املن��ح أالجنبية .كم��ا ميكن لل��وزارة �أن تع�ين مندوبني عنها لر�ص��د ومتابعة
�أن�شط��ة املنظم��ات غري احلكومية ،وميكنه��ا �أن تعتمد �أو ال تعتم��د املر�شحني ملجال�س
�إداراته��ا .وميكن �أن ي�� ؤ�دي خرق هذا القانون �إىل �أن ت أ�م��ر املحكمة بحل املنظمات �أو
فر���ض عقوب��ات بال�سجن ت�ص��ل �إىل �سنتني للنا�شط�ين (كايرو تامي��ز 27 ،مايو �إىل 9
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الدارة حتتفظ
يونيو�" .)4 ،1999 ،إن �أول حقيقة تظهر من هذا القانون اجلديد هى �أن إ
ب�سلط��ات وا�سعة عل��ى املنظمات غري احلكومي��ة" (مركز أالهرام للدرا�س��ات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجي��ة .)302 ،2000 ،وق��د �أمه��ل القانون املنظمات غ�ير احلكومية القائمة
الت��ى اختارت عدم الت�سجيل فى وزارة ال�شئ��ون االجتماعية مدة �أق�صاها �سنة بعد �سن
القانون لتوفيق �أو�ضاعها والت�سجيل يف الوزارة .وباقرتاب هذا املوعد يف نهاية مايو
 ،2000بدا �أن بع�ض املجموعات �أذعنت �إىل ال�ضغط و�سجلت ،بينما حاولت جمموعات
الدارى مثل العمل ك�رشكة
�أخرى �أن تنظر �إىل طرق جديدة وعبقرية للتهرب من التحكم إ
حماماة .غري �أن جماعة تنمية الدميقراطية ،على الرغم من ذلك ف�ضلت �أن حتل نف�سها
كمنظمة ن�شطة م ؤ�يدة للدميوقراطية حتى آ
الن.
وبال�ضافة �إىل حماولة �إحباط م�ساعي املجموعات اال�سرتاتيجية لزيادة �سيطرتها،
إ
الن�سان تدافع عن م�صادر دخلها ،فبنهاية عام � ،1998أطلقت
كان��ت منظمات حقوق إ
الن�سان .وكانت
جريدة أال�سبوع اخلا�صة حملة �ضد التمويل أالجنبى ملنظمات حقوق إ
الن�سان عن أالعمال الوح�شية لل�رشطة
اخللفية هى تقرير من املنظمة امل�رصية حلقوق إ
�ض��د �س��كان القرى أالقباط ف��ى �صعيد م�رص .وقد ن�رشت هذا التقري��ر جريدة ال�صنداى
ففج��ر �صخب�� ًا كان �أكرب �أهمية
تيليج��راف ( ،)Sunday Telegraphالربيطاني��ةّ ،
املو�ض��وع .111وزعم��ت أال�سب��وع �أن أالم��وال الت��ى تلقتها املنظم��ة امل�رصية حلقوق
الن�سان من احلكومة الربيطانية ،على الرغم من �أنها لي�ست خم�ص�صة لهذا التقرير ،قد
إ
�أدت �إىل ارتكابه��م "اخليان��ة" (انظر كايرو تامي��ز 23-10 ،دي�سمرب .)6 ،1998 ،وفى
�أعقاب حملة أال�سبوع ،دارت مناق�شات عديدة حول التمويل أالجنبى ملنظمات احلقوق
فى م�رص ،وكما حذر خليل قبل ذلك ف إ�ن:
"الق�ضي��ة املث��ارة ح��ول العالقة بني امل�صلح��ة الغربية ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية
الن�سان هى �س ؤ�ال م�رشوع يتخذ �ش��كال متفجرا يف ثقافة
وب�ين دعم منظمات حق��وق إ
تتميز بالقومية واخلوف من امل ؤ�امرة" (خليل .)6 ،1997
الن�سان عل��ى التمويل أالجنبى ي ؤ�ك��د كذلك �أنها
كم��ا �أن اعتم��اد منظمات حق��وق إ
مل ت��ضرب بجذوره��ا حتى آ
الن ف��ى جمتمعاتها و�أنها � أش�ن يخ���ص الطبقات الو�سطى
املتعلمة.
وعموم��اً ،ف إ��ضاف��ة �إىل عالقتها الفعالة ن�سبي ًا باجلمهور الع��ام وعملها فى جمال
الن�سان على �أنها �أق��وى مورد بالن�سبة
رف��ع الوعى ،يج��ب النظر �إىل منظمات حق��وق إ
لل�صحفي�ين والنا�شط�ين آ
الن�سان مب��صر .غري �أنه فى
الخرين فى الدمقرط��ة وحقوق إ
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ظ��ل الظ��روف ال�سيا�سية احلالية املعيقة فى م�رص ،ال يعنى ذلك �أنها ال تواجه �ضغوطا
الفالت من هجمات الدولة.
لت�ضييق عملها وحما�رصة ت أ�ثريها� ،أو �أنها تنجح فى إ

m

 3-3-5العوائق التي تفر�ضها قوانني ال�صحافة وتطبيقاتها
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كما �أو�ضحنا �سلفا فى الف�صل الرابع ،فلدى م�رص تاريخ طويل من القوانني املقيدة
لل�صحاف��ة .ووفق�� ًا إلبراهي��م ( ،)90 ،1996فقد مت �سن  132قانون�� ًا خمتلف ًا ينظم �إىل
ح��د ما �أو ي ؤ�ثر على �شئون ال�صحافة �أو ال�صحفيني فيما بني ال�سنوات  1857و.1996
وقد زاد تواتر الت�رشيعات على مدار ال�سنوات ،وكان الهدف من العديد من هذه القوانني
هو ال�سيطرة على حمتوى ال�صحف �أو حق امتالكها .وت�شري حقيقة مترير قانون يتعلق
ال�صحاف��ة كل عام ف��ى املتو�سط �إىل أالهمي��ة التي توليها املجموع��ات اال�سرتاتيجية
على عملية ال�سيطرة على ال�صحافة .ونظراً للعدد الكبري من قوانني ال�صحافة تاريخيا،
ينطب��ق  22قانون��ا خمتلفا حالي ًا عل��ى ال�صحافة وال�صحفيني ف��ى م�رص ،جتاوز عمر
بع�ضها ال�ستني عام (�إبراهيم  )92 ،1996ومن بينها قوانني خا�صة بال�صحافة تنظم
ملكي��ة ال�صحف وحقوق وواجبات ال�صحفيني مثل القانون  96لتنظيم ال�صحافة ل�سنة
 112 .1996غري �أن هناك �أي�ض ًا قوانني عقوبات تتناول "جرائم" الن�رش وعقوباتها ،مثل
قان��ون العقوبات امل�رصى ،وكذلك القوانني التى حتمل �إ�ش��ارة خا�صة �إىل امل ؤ��س�سات
املرتبطة بال�صحافة مثل قانون النقابة ل�سنة .1970
ال متثل جميع املواد القانونية التى ترتبط بال�صحفيني امل�رصيني معوقا لن�شاطهم،
حت��ى �أنه ميك��ن اعتبار بع�ض القوانني مورداً حقيقي ًا لدع��م العمل ال�صحفى احلر ،لكن
فى الوقت نف�سه توجد قوانني عديدة تقو�ض من هذه احلرية .و�س أ�طرح حجتي كالتايل
يف ه��ذا الق�س��م :من الناحي��ة النظرية هناك ت�رشيع��ات دولية ووطني��ة و�أحكام كافية
م��ن املحكمة امل�رصي��ة العليا واملحاك��م أالخرى ت ؤ�ي��د ال�سماح لل�صحفي�ين بالتمتع
بحري��ة ال�صحاف��ة كامل��ة .ومن ناحي��ة املمار�سة ،عل��ى اجلانب آ
الخ��ر ،ال تطبق هذه
القواعد أ
بال�ضافة �إىل �أنه توجد قوانني �أخرى غزيرة تقو�ض حرية التعبري،
والحكام .إ
مث��ل تطبيقها الدائم واملتكرر ف��ى الت�سعينيات حتذيراً قا�سي�� ًا جلميع ال�صحفيني ممن
يري��دون ا�ستخ��دام مطبوعاتهم كمورد �ضد املجموع��ات اال�سرتاتيجية وكدعامة لبناء
الدميوقراطية.
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 1-3-3-5الت�شريعات أ
والحكام الداعمة للحرية ال�صحفية
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تع��د م�رص طرف ًا يف عدد من االتفاقيات واملعاه��دات الدولية ،بل ودولة ن�شطة فى
�إعدادها ،وهى اتفاقيات ومعاهدات تلزم الدول املوقعة من الناحية النظرية على دعم
حري��ة التعب�ير وال�صحافة فى بلدانها .ومن بني هذه االتفاقي��ات واملعاهدات الدولية
الن�س��ان ال�ص��ادر يف  ،1948والعهد ال��دويل املعنى
الع�لان العاملى حلق��وق إ
نذك��ر إ
باحلق��وق املدني��ة وال�سيا�سية ال�ص��ادر يف  ،1966واتفاقي��ة أالمم املتحدة ملناه�ضة
التعذي��ب وغ�يره من �رضوب املعاملة �أو العقوب��ة القا�سية �أو ال�لا �إن�سانية �أو املهينة،
الن�سان وال�شعوب (ن�صري  ،45 ،1992بويل .)1996
الفريقى حلقوق إ
وكذل��ك امليثاق إ
وطبق ًا للد�ستور امل�رصى ،ت�رسى املعاهدات الدولية ،مع بع�ض اال�ستثناءات التى يجب
�أن حت�ص��ل عل��ى موافقة الربملان ،مبا�رشة فى البالد وتعد ج��زءاً ال يتجز�أ من القانون
الوطن��ي وبالت��اىل فه��ى ال تعلوه (ن�ص�ير  ،)46 ،1992غ�ير �أنه طبق ًا لق��رار املحكمة
الن�سان املعرتف بها دولي ًا بطريقة مماثلة
العلي��ا ل�سن��ة  ،1992تعامل مبادئ حقوق إ
للقواعد الد�ستورية ،وبالتاىل تعلو القانون الوطني (بويل  .113)90 ،1996وعليه ميكن
لل�صحفي�ين املخالف�ين �أن يجدوا يف ه��ذه االتفاقيات �أكرث من جم��رد م�صدر �أخالقى
للنهو���ض بق�ضي��ة حري��ة ال�صحافة والدميوقراطي��ة ،فعلى �سبيل املث��ال تن�ص املادة
الن�سان على:
العالن العاملى حلقوق إ
( )19من إ
"لكل �إن�سان احلق يف اعتناق �آراء ( )...يف حرية التعبري ،وي�شمل هذا احلق حريته
يف التما���س خمتل��ف ��ضروب املعلوم��ات وتلقيه��ا ونقله��ا �إىل �آخرين دومن��ا اعتبار
للحدود".
كما وردت قواعد �أخرى م�شابهة فى االتفاقيات املذكورة �أعاله.
وعل��ى الرغ��م من �أن الد�ستور امل�رصى ل�سنة ( 1971املع��دل فى  )1980لي�س على
ه��ذا الق��در من الو�ض��وح وعدم اللب���س� ،إال �أنه م��ن الوا�ضح �أنه يقف ف��ى �صالح حرية
ال�صحافة .والد�ستور يعلو على القانون الوطني ،حيث تكفل املادة (:)48
العالم ... ،ومتنع الرقابة على ال�صحف
"حرية ال�صحافة ،والطبع ،والن�رش وو�سائل إ
الدارية".
البالغ عنها �أو اتهامها �أو �إلغائها بالطرق إ
وكذلك إ
�إال �أن��ه ما زال هن��اك عدد من ال�ضوابط غري الوا�ضحة ف��ى التعديل الد�ستورى لعام
 1980ح��ول "�سلط��ة ال�صحاف��ة" .فعل��ى �سبي��ل املثال تن���ص امل��ادة ( )206على �أن
"ال�صحافة هى �سلطة �شعبية م�ستقلة متار�س مهنتها ب أ��سلوب ين�ص عليه فى الد�ستور
والقانون ".وتن�ص املواد التالية ( )211 - 207التى تتناول ال�صحافة بطريقة مماثلة:
فهى تدعم من حيث املبد�أ حرية التعبري وال�صحافة ،غري �أنها عادة ما تكون "يف حدود
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القان��ون" .فتن�ص امل��ادة ( )207على �سبيل املثال على �أن "متار�س ال�صحافة مهنتها
بحري��ة وا�ستق�لال خلدمة املجتمع من خ�لال جميع و�سائل التعب�ير ،وبناء عليه فهى
تف�رس اجتاه ر�أى ال�شعب ،وت�ساهم فى الوقت نف�سه فى �إعالمه وتوجيهه داخل �إطار من
الدعائ��م أال�سا�سية للمجتم��ع ،وحماية احلريات واحلقوق والواجب��ات العامة واحرتام
قد�سية احلياة اخلا�صة للمواطن ،كما ين�ص عليها فى الد�ستور وكما يحددها القانون".
وميك��ن للنق��اد �أن يجدوا تناق�ضا هن��ا لل�صياغة أالقل غمو�ض ًا ف��ى املادة ( .)48ففى
الواقع كما �سرنى فيما بعد ،ف إ�ن ت�رشيعات ال�صحافة امل�رصية تعد �صارمة �إىل ح ٍد ما،
حتى �أنها حتول البنود أالكرث ليربالية املوجودة يف الد�ستور �إىل بنود �سخيفة ي�ستحيل
بال�ضافة �إىل �أنه ،كما �أ�شار �إبراهيم على �سبيل املثال ،ميكن للتعابري القيمية
تطبيقها .إ
الغام�ضة "حماية حريات" "الواجبات العامة" �أو "قد�سية احلياة اخلا�صة للمواطنني"
�أن ت�ستخدم ،وقد ا�ستخدمت بالفعل ،ك أ�داة لل�سيطرة على ال�صحافة (.)32 ،1996
وم��ع ذل��ك كان ا�ستخدام الد�ستور �أكرث م��ن مرة م�صدراً لبع���ض املحاكم امل�رصية
العليا فى دعم حرية التعبري .ففي عام  1990ن�صت حمكمة �أمن الدولة عابدين على �أن
الن�سان و�أول حق مدنى ،وال تنتهك هذه احلرية وال
"حرية الر�أى هى �أهم حق من حقوق إ
تقيد ب أ�ى طريقة �أو حتت �أى ظرف من الظروف طاملا �أنها ال ترتبط با�ستخدام العنف،
الره��اب .و�أي ًا كانت القيود التى ق��د تفر�ض على حرية الر�أى ،ف�سيتمخ�ض
�أو الق��وة �أو إ
عنه��ا ف��ى النهاية م�صادرة جميع احلقوق الواحد تل��و آ
الخر واحلالة تلو أالخرى ،وهو
م��ا ي ؤ�دى فى النهاية �إىل نظام ا�ستبدادى مروع يخلو بب�ساطة من جميع قيم املواطنة
ومبادئه��ا و�سي��ادة القانون ".ث��م دعت املحكمة امل��شرع ملراجعة قان��ون العقوبات
الن�سان،
ال��ذي يقو�ض حرية ال�صحافة (مقتب�س م��ن مركز امل�ساعدة القانونية حلقوق إ
ن�ص على �أن
1996ب ،الق�س��م  .)3وفى عام � ،1995سنت املحكمة الد�ستورية ت�رشيع ًا َّ
بال�ضافة �إىل
رئي���س �أى حزب �سيا�سى ورئي���س حترير �أى �صحيفة حزبية م�سئ��والن ،إ
اجلان��ى نف�سه ،عن �أى جرمية ن�رش يرتكبه��ا �صحفى يف ال�صحيفة (الع�شماوى�/رشيف
.)133 ،1996
وبال�ضاف��ة �إىل املعاه��دات الدولي��ة والن�صو���ص الليربالي��ة ف��ى الد�ست��ور ،توجد
إ
ت�رشيع��ات ف��ى القان��ون الوطني ت ؤ�ك��د على حري��ات ال�صحفيني .تن���ص  12مادة من
قان��ون تنظي��م ال�صحافة (القان��ون  96ل�سنة  ،)1996من بني ع��دة �أ�شياء �أخرى ،على
�أن��ه ال يج��ب انتهاك �أمان ال�صحفى ب�سبب �أو �أى معلومة �صحيحة ين�رشها� ،أو �أن يرغم
الف�ص��اح عن م�ص��دره ،و�أن له ح��ق تلقى املعلوم��ات أ
والخب��ار وكذلك ح�ضور
عل��ى إ
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االجتماعات وامل ؤ�مترات العامة .وتن�ص على حقه فى انتقاد م�سئوىل الدولة ،كما متنع
احلب�س االحتياطي لل�صحفيني (�إبراهيم  .)195 ،1996وقد �أ�شار بع�ض النقاد (�إبراهيم
� )196 ،1996إىل �أن ه��ذه املجموع��ة من احلق��وق غري كاملة ،حيث �إنه��ا �أغفلت على
�سبي��ل املث��ال حماية ال�صحفيني م��ن املحاكمة �أمام املحاكم الع�سكري��ة� ،أو من �إلقاء
القب�ض عليهم �أثناء عملهم .بل قد يكون أالخطر من ذلك هو �أن هذه "احلقوق" تتناف�س
م��ع ت�رشيعات عديدة �أخرى تقو�ض حري��ة ال�صحفيني ،ويف املمار�سة يتم جتاهل هذه
احلقوق �أو انتهاكها وال ميكن تطبيقها.
 2-3-3-5الت�شريعات و املمار�سات املقيدة

فيما يلي عر�ض ألكرث املجاالت �أهمية بالن�سبة للت�رشيعات املقيدة حلرية ال�صحافة
وتطبيقاته��ا .وه��ذه املجاالت هى احلق املقي��د فى ملكية ال�صح��ف ،و العقوبات على
ال�صحفيني ،وا�ستمرار وجود قانون الطوارئ.
 1-2-3-3-5احلق املقيد فى ملكية ال�صحف
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ت�ص��در ال�صح��ف ف��ى م�رص – كم��ا ناق�شنا من قب��ل –�إما عن طري��ق دور ال�صحف
القومية اململوكة قانوني ًا بوا�سطة م ؤ��س�سة الدولة �أى جمل�س ال�شورى �أو مملوكة ألحزاب
�سيا�سي��ة �أخرى عامة قانوني��ة مثل ال�سفارات أالجنبية �أو النقابات املحلية� ،أو -وهذا
ا�ستثن��اء -كيان��ات قانونية خا�ص��ة (�إبراهيم  .)159,1996وال ميك��ن لفرد �أن ميتلك
جريدة؛ �إذ ال ميلك أالفراد حق �إ�صدار �صحيفة.114
وكما هو من�صو�ص عليه فى قانون امل ؤ��س�سات ال�صحفية لعام  1980وقانون تنظيم
ال�صحاف��ة لع��ام  1996ف إ�نه من �أجل �إ�صدار �صحيفة م�رصي��ة ال تخ�ضع ألى حزب �أو
للحكوم��ة ،يجب �أن يقوم الفرد بت أ��سي�س �رشكة م�ساهم��ة �أوجمعية تعاونية .وفى هذه
احلالة يجوز لهذه امل ؤ��س�سة �أن تتقدم بطلب للح�صول على ترخي�ص من املجل�س أالعلى
لل�صحاف��ة ،غ�ير �أن ك ًال من ت أ��سي�س �رشك��ة �أو التقدم للح�صول عل��ى ترخي�ص يعد من
الجراءات ال�صعبة جداً.
إ
كان��ت الن�صو���ص القانونية ،حتى ع��ام  1996تلزم النا��شر �أن يح�صل على 500
م�ساه��م عل��ى �أقل تقدير ،وال ي�سمح ألحد منهم بامت�لاك �أكرث من  % 0.2من ر�أ�س مال
بال�ضافة �إىل �أنه عل��ى املتقدم �أن يح�صل عل��ى موافقة ما ال يقل عن
ال�رشك��ة .وذل��ك إ
ثم��اين جه��ات حكومي��ة (�إبراهي��م  .)171,1996وق��د مت افتت��اح ع��دد قلي��ل جدا من
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ال��شركات خ�لال الع�رشين عاما املا�ضية .وفى ع��ام  1996مت تقليل عدد امل�ساهمني
�إىل ع�رشة م�ساهمني فقط ،وبحلول عام  1997بد�أ بالفعل تداول �أربع �صحف �أ�سبوعية
تتناول اهتمامات عامة وجملة ريا�ضية �شهرية ،وهى جريدة النب أ� أ
وال�سبوع وامليدان
بال�ضاف��ة �إىل املالعب العربي��ة .115و لكن فى بداية ع��ام  1998قام
و�ص��وت أالم��ة إ
رئي�س ال��وزراء بت أ�كيد �سيطرته على منو ال�صحافة امل�رصية اخلا�صة؛ وذلك با�شرتاطه
احل�ص��ول على موافق��ة جمل�س الوزراء عل��ى �أى جريدة خا�صة .ونتيج��ة لهذا القرار مل
حت�ص��ل �أى جريدة م��ن �صحافة االهتمامات العامة على ترخي���ص بال�صدور منذ عام
 1997بالرغ��م من �أنه بنهاية ع��ام  1998كان هناك �أكرث من ع�رشين طلب ًا للح�صول
على ترخي�ص (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)347 ،1993 ،
بالرغ��م من ه��ذه العوائ��ق القانونية والعملية فق��د انت�رشت ال�صح��ف اخلا�صة فى
م��صر فى الن�ص��ف الثانى من الت�سعيني��ات .وتعد هذه ال�صحف اخلا�ص��ة من الناحية
القانوني��ة �صحفا غري م�رصية ،بالرغم من وجود مكاتبها الرئي�سية عادة فى القاهرة.
ويرك��ز حمت��وى ال�صحيفة على أالحداث فى م��صر ،كما �أن كل العامل�ين باجلريدة �أو
معظمه��م م�رصيون .فقد �أ�س�ست ه��ذه اجلرائد بالتحايل على القي��ود التي تعوق عملية
احل�ص��ول عل��ى الرتخي���ص .ومن �إح��دى الطرق للتحاي��ل على القوان�ين احل�صول على
ت�رصي��ح م��ن اخلارج مثل لندن� ،أو �أثينا� ،أو قرب�ص ،وبعد ا�سترياد �أربعة �أعداد عادة ما
العالم للح�صول على �إذن بالطباعة داخل م�رص ،وفى
يتق��دم النا��شر بطلب �إىل وزارة إ
ير من احل��االت توافق الوزارة (�إبراهي��م  .)173,1996وبحلول �شهر فرباير 1999
كث� ٍ
كان هن��اك ح��واىل �أربع�ين �صحيفة وجمل��ة عربية �أ�س�س��ت بالطريقة ال�سابق��ة نف�سها
بال�ضافة �إىل حواىل �أكرث من ع�رشين �إ�صدار
ومنه��ا العامل اليوم واللواء العربى ،ذل��ك إ
الجنليزية مثل "ميدل اي�ست تاميز وكايرو تاميز" .116وت�ستمر بع�ض ال�صحف
باللغ��ة إ
ذات الرتخي���ص أالجنب��ى ف��ى الطباعة باخل��ارج وا�سترياد كل أالع��داد التى تكون فى
كثري من أالحيان قليلة جداً .و�أعداد هذه ال�صحف م�شكوك فى �صحتها ،لكن ت�شري بع�ض
امل�صادر �أنه هناك املئات منها�( .إبراهيم .117)173,1996
وي�ض��ع كل م��ن القان��ون امل��صرى وال�سلط��ات امل�رصي��ة كل هذه ال�صح��ف� ،سواء
امل�ست��ورد منها �أو احلا�صلة على ترخي�ص م�رصى ،ف��ى موقف خطر .فحتى ال�صحافة
الغالق ،فطبق ًا للمادة  4من قانون أالحزاب امل�رصى على
احلزبية نف�سها مل ُت َ
عف من إ
احل��زب ال�سيا�س��ى �أن يلتزم برناجمه أال�صلي الذي و�ضع��ه ،وبخالف ذلك يجوز للجنة
أالح��زاب ال�سيا�سي��ة �أن جتم��د �أن�شط��ة احلزب ،بل ورف��ع دعوى ق�ضائي��ة �أمام املدعى
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اال�شرتاك��ي .وهو ما ح��دث بال�ضبط حلزب العمل وجريدته ال�شعب فى مايو  2000بعد
م��ا ق��ام احلزب ب إ��شعال مظاه��رة لطلبة أالزهر �ض��د �أحد الكتب الت��ى �أ�صدرتها وزارة
ال�سالم .وذلك ما حدث �أي�ض ًا مع حزب م�رص الفتاة
الثقاف��ة باعتباره كتاب ًا ي�س��ئ �إىل إ
ف��ى منت�صف الت�سعيني��ات وجريدته امل�شاغبة ،التى حتمل اال�س��م نف�سه (كايرو تاميز،
 31 25مايو  )2000فا�ضطرت �إىل جتميد �أن�شطتها منذ ذلك احلني.وللدول��ة �أي�ض��ا �أن ت�سحب الرتاخي�ص املمنوحة �إىل ال��شركات امل�ساهمة و�صحفها
اخلا�ص��ة ،ففى فرباير  1999خ�رست جريدة �صوت أالم��ة ،وهى من ال�صحف اخلا�صة
القليل��ة الت��ى ح�صلت على ترخي�ص بالعمل ،ترخي�صها بع��د ما قام بع�ض ال�صحفيني
من �أ�صحاب أالفكار النقدية ب�رشاء �أ�سهم �رشكة الن�رش ،ومن ثم مت �سحب الرتخي�ص بعد
م��ا زعم املجل�س أالعلى لل�صحافة عل��ى نحو م�شكوك فيه �أن القانون فى �صفه (كايرو
تاميز 17 4- ،مار�س .)1999
�أم��ا ال�صحف ال��واردة قانوني ًا �إىل م�رص فهى فى موق��ف �أكرث خطورة من ال�صحف
احلا�صلة على ترخي�ص ،ف إ�ذا كانت ال�صحيفة تطبع مب�رص ت�ستطيع الدولة فى �أى وقت
�إيق��اف ت�رصي��ح الطباعة اخلا�ص به��ا �أو �سحبه .وقد مت بالفعل �سح��ب الرتخي�ص من
جري��دة الد�ست��ور فى ع��ام  .1998وميكن للدول��ة فى �أى وقت �أن تراق��ب مقالة واحدة
ال�ص��دارات التى تعد �أجنبي��ة من الناحي��ة الفنية .وقد
�أو الع��دد ب أ�كمل��ه إلح��دى هذه إ
قام��ت الدول��ة بالرقابة خالل هذا العقد -على جريدة احلي��اة ال�سعودية وكايرو تاميز
الن�سان
بال�ضافة �إىل �صحف �أخرى (انظر تقارير منظمات حقوق إ
وميدل اي�ست تاميز ،إ
املختلفة مثل "مرا�سلون بال حدود" �أو املوقع اخلا�ص بوزارة اخلارجية أالمريكية).
ال�صدارات �إذا ما �أراد ذلك .ومن الوا�ضح �أن خطر
وي�ستطيع النظام �أن يوقف �أي ًا من إ
جتاوز اجلريدة "اخلط أالحمر" ي�ضع عبئا كبرياًَ على املحرر فى قيامه بالرقابة الذاتية
عل��ى نف�س��ه .وعليه ف إ�ن احلكومة م��ن وجهة نظر �سليمان �صالح جت�بر رئي�س التحرير
ب�صورة غري مبا�رشة على القيام بدور الرقابة الذاتية (.)655 ،1994
وي�شكل قانون العقوبات نوعا �آخر من �ضغوط الرقابة الذاتية لل�صحفيني.

ww

 2-2-3-3-5القيود على ال�صحفيني يف قانون العقوبات امل�صري

هناك  106مادة فى ع�رشة قوانني تتناول جرائم ال�صحافة وال�صحفيني فى م�رص،
خم�س��ون مادة منهم فى قانون العقوبات امل�رصى (�إبراهيم  .)260،1996ومل ت�صبح
قوانني العقوبات مب�رص طوال فرتة الت�سعينيات �أكرث رفقاً ،بل �أ�صبحت �أكرث ت�شدداً .فقد
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كان قانون ال�صحافة ل�سنة  1995فى أال�سا�س حماولة �صارمة لزيادة العقوبات على
ال�صحفيني .وبينما مت تعديل بع�ض القيود اجلديدة املفرو�ضة – مثل طول مدة ال�سجن
ف��ى قانون تنظيم ال�صحاف��ة لعام  1996فقد بقيت بع�ض القي��ود أالخرى مثل رفعقيم��ة الغرامات .وق��د �شهد هذا العقد ب أ�كمله تطبيق ًا متزاي��داً لهذه القيود بعد ما كانت
تنفذ على فرتات متباعدة.
فبع��د �ص��دور قانون تنظيم ال�صحافة فى ع��ام � 1996أ�صبح من املمكن �أن يق�ضى
ال�صحف��ى عقوب��ة ت�صل �إىل ث�لاث �سنوات ف��ى ال�سج��ن و�أن يدفع غرامة ق��د ت�صل �إىل
ع�رشي��ن �أل��ف جنيه م�رصى .ولي�ست امل�شكلة فقط ف��ى �أن العقوبة �شديدة ،ولكن فى �أن
اجلناية التى فر�ضت من �أجلها هذه العقوبة عادة ما تكون غري حمددة حتديداً وا�ضحاً.
فعل��ى �سبي��ل املثال تن�ص امل��ادة  178من قانون العقوبات عل��ى عقوبة قد ت�صل �إىل
بال�ضافة �إىل غرامة ملن يقوم ب إ�هانة رئي�س اجلمهورية ،دون تو�ضيح ما هو
�سنتني ،إ
املق�ص��ود بكلمة "�إهانة" .ومن ال�صياغ��ات أالكرث غمو�ض ًا هو ما ورد فى املادة 174
م��ن قانون العقوب��ات ،التى تفر�ض عقوبة قد ت�صل �إىل خم���س �سنوات فى ال�سجن لكل
من ي�شجع على ازدراء نظام احلكم �أو كرهه .وفى املادة ( 178مكرر  )2ترتاوح العقوبة
من �سنة �إىل ثالث �سنوات لكل من "يقوم بن�رش ما ي�سيئ �إىل �سمعة أالمة ويلقى ال�ضوء
الن�سان� 1996 ،أ).
عل��ى الظواهر غري الالئقة بها" (مركز امل�ساع��دة القانونية حلقوق إ
كم��ا �أن هناك مثل هذه ال�صياغات والغرامات املن�صو�ص عليها لكل من يحر�ض على
الطائفية� ،أو ي�شهر مبلك �أو رئي�س دولة �أجنبية �أو �أحد ممثليها� ،أو الهيئات الر�سمية� ،أو
ي�سب امل�سئولني فى �أثناء ت أ�ديتهم ملهام وظائفهم� ،أو ين�رش �أخباراً غري �صحيحة تخل
أ
بالمن العام �أو تثري الفزع بني النا�س �أو ت�رض بامل�صالح الوطنية� ،أو ين�رش �أخباراً عن
دعاو ق�ضائية قيد النظر �أو عن �سري حتقيقات ق�ضائية معينة.
ٍ
و قد تزاي��دت �أعداد ال�صحفيني املتهمني باجلنايات املذكورة فى قانون العقوبات
خ�لال الت�سعيني��ات .ونحو نهاية ه��ذا العقد حكم على بع�ضه��م بال�سجن .ووفقا ملركز
الن�سان -وبعد مرور عام من �إ�صدار قانون ال�صحافة لعام
امل�ساعدة القانونية حلقوق إ
 – 93تعر���ض � 99صحفي��ا للتحقيق .وفى يوليو  1996حكم��ت املحكمة على جمدى
ح�سني رئي�س حترير جريدة ال�شعب باحلب�س "ملدة �سنة مع �إيقاف النفاذ للت�شهري بنجل
ح�س��ن أاللفى وزير الداخلية ،ودف��ع غرامة قيمتها  15000جني��ه م�رصى"( .118وفى
ع��ام  1998ق�ض��ى جم��ال فهمى ال�صحف��ى بجريدة الد�ست��ور ثالثة �أ�شه��ر فى ال�سجن
كعقوبة ت�شهري ،بالرغم من ا�ستئنافه لهذا احلكم و�إلغاء حمكمة النق�ض له .119ويالحظ
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الن�سان" ل�سنة :1999
تقرير"مراقبة حقوق إ
" كم��ا ه��و احلال ف��ى ال�سن��وات املا�ضية ،مل يتغ�ير منط القي��ود املفرو�ضة على
�سوءا من عدة �أوجه.
احل��ق ف��ى حرية التعبري والتجمع وت�شكيل اجلمعيات ،ب��ل ازدادت ً
وا�ستكم��ا ًال أ
للح��داث املزعج��ة التى بد�أت ع��ام  1998فقد مت �سج��ن ثالثة �صحفيني
ومت التحقي��ق مع �آخرين م��ع احتمال مالحقاتهم جنائي��ا .وبالرغم من االحتجاجات
الن�سان على فر�ض عقوبة على التعبري
امل�ستمرة لنقابة ال�صحفيني وجماعات حقوق إ
املث�ير للجدل لك��ن ال�سلمى ،م��ازال الت�شهري يعد جرمي��ة كربى يتعر���ض مرتكبها �إىل
الغرامة وال�سجن ملدة عام وقد تت�ضاعف �إذا كانت مت�س �أى م�سئول عام .وفى يوم الرابع
ع��شر من �أغ�سط�س حكم��ت حمكمة جنوب القاهرة اجلنائية عل��ى كل من �صالح بدوى
الكات��ب بجري��دة ال�شعب املعار�ضة التي ت�صدر مرتني �أ�سبوعي��ا ،وع�صام حنفى ر�سام
الكاريكات��ور ،وجمدى ح�سني رئي�س التحرير بال�سج��ن �سنتني وغرامة قدرها 20000
جني��ه م�رصى ،وذلك بع��د اتهامهم بالت�شهري بيو�سف واىل ،وزير الزراعة ونائب رئي�س
الوزراء فى �سل�سلة من املقاالت التى ادعوا فيها تعاون وزارته مع �إ�رسائيل فى املجال
الزراع��ى �إىل ح��د "اخليانة العظمى" وغريها م��ن االنتقادات الالذع��ة .وقال القا�ضى
�أثناء حماكمة ه ؤ�الء ال�صحفيني ب أ�نهم قد قاموا "مبلء �أقالمهم باحلقد أال�سود بدال من
ملئه��ا باحلرب أال�سود وقاموا ب�شن حمل��ة ظاملة على �ضحيتهم" (تقرير منظمة مراقبة
الن�سان).120
حقوق إ
ووفق��ا ل�سليم��ان �صالح ،ف�� إ�ن ال�صحفيني يعي�شون فى حالة دائم��ة من القلق؛ ألنه
ميك��ن لل�سلطات �أن جترم �أى كلمة مكتوب��ة فى �أى وقت ( .)643 ،1994وفى مثل هذه
الظروف ال يتوقع كثري من ال�صحفيني �أن يخاطروا بالدخول فى �رصاع مع القانون.
وبال�ضاف��ة �إىل اتخاذ �إجراءات �صارمة �ضد ال�صحفي�ين ،ي�شتمل قانون العقوبات
إ
�أي�ض��ا عل��ى �إجراءات �ضد ال�صحف .حي��ث ت�سمح املادة  199للنائ��ب العام ب أ�ن يطلب
م��ن املحكم��ة �إيقاف �إ�صدار اجلريدة ثالث مرات �إذا ما انتهكت �أ ٌي من القيود املذكورة
املفرو�ضة على ال�صحفيني .وفى عام " 1997متادى النائب العام فى ا�ستخدام �سلطته
التى ا�ستخدمها من قبل ،ولكن على نطاق �ضيق –وهى احلق فى منع التغطية ال�صحفية
ملو�ض��وع بعينه بحج��ة �أن ذلك قد ي ؤ�ثر على �سري التحقيق��ات اجلارية" (كايرو تاميز،
� 26 – 16أكتوب��ر ،)5 ،1997 ،وعندم��ا خالفت جريدة ال�شعب ذلك مت �إيقاف �صدورها
ثالثة �أعداد متوالية.
ومم��ا ال �شك فيه �أن مثل هذه ال�ضوابط القانوني��ة تكون مبثابة ال�سالح الباتر الذى
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ت�ضعه املجموعات اال�سرتاتيجية على رقاب ال�صحفيني ،مما ي ؤ�دى �إىل الرقابة الذاتية.
و�إذا م��ا جتر�أ ال�صحفى وت�ص��دى �إىل هذا التهديد فمعناه مواجهة ال�سجن �أو دفع غرامة
باهظة �أو �إغالق جريدته.
 3-2-3-3-5ت�شريعات و ممار�سات مقيدة أ�خرى
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ال تكف��ل امل��ادة  48من الد�ستور امل��صرى حرية ال�صحافة فح�س��ب ،بل �إنها تن�ص
�أي�ض ًا على ا�ستثناء يف احلرية:
"يج��وز ا�ستثناء يف حالة �إعالن الطوارئ �أو زمن احلرب �أن ُيفر�ض على ال�صحف
العالم رقابة حمددة يف أالمور الت��ي تت�صل بال�سالمة العامة
واملطبوع��ات وو�سائ��ل إ
�أو �أغرا�ض أالمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون".
تعي���ش م��صر منذ عام  1981ف��ى حالة طوارئ متوا�صلة .وف��ى الفرتة من 1939
و 1981مل تتع��د امل��دة الت��ى �أوقف به��ا العمل بقانون الط��وارئ  16عام��ا .وبالرغم
م��ن �أن ال�سلط��ات تبدو حري�صة عل��ى �أال ت�ستخدم �سلطتها الرقابي��ة كما هو من�صو�ص
بال�ضافة �إىل ا�ستمرار فر�ض
عليه��ا فى قانون الط��وارئ� ،إال �أن هذا الن�ص الد�ستورى ،إ
حال��ة الط��وارئ يعد �سالح ًا باتراً �آخر فى يد املجموع��ات اال�سرتاتيجية ت�ستخدمه عند
احلاجة.
كم��ا يعط��ى قانون الط��وارئ رئي���س اجلمهورية احل��ق يف �إحالة �أى خ��رق لقانون
الن�سان:
العقوبات �إىل املحكمة الع�سكرية ،وي�شري مركز امل�ساعدة القانونية حلقوق إ
" تفتق��ر املحاك��م الع�سكري��ة الت��ى تتم فيها حماكم��ة ال�صحفي�ين �إىل متطلبات
النظ��ام الق�ضائى العادي وترف���ض ال�ضمانات الق�ضائية أال�سا�سي��ة املكفولة للمدعى
علي��ه .كما تقوم بخ��رق املعاهدات...وخمالف��ة الد�ستور ،وتوريط الق��وات امل�سلحة فى
الن�سان  1996ب،
اخلالف��ات ال�سيا�سية واحلزبية( .مركز امل�ساع��دة القانونية حلقوق إ
اجلزء )7
و�إىل جانب تعر�ض ال�صحفيني �إىل تر�سانة من القوانني فقد تعر�ض بع�ض ال�صحفيني
املخالفني للقانون -فى الت�سعينيات� -إىل �أ�ساليب �ضغط وحتر�ش غري قانونية.
فق��د ذك��رت منظمة "�صحفيون بال ح��دود" �أنباء عن التعذي��ب املعتاد لل�صحفيني،
وتعر�ضهم �إىل االحتجاز غري القانونى ،وامل�صادرة غري القانونية ملقاالتهم و�أغرا�ضهم
ال�شخ�صي��ة ،والتج�س���س عل��ى خطوط التليف��ون �إىل جان��ب تعر�ض بع���ض ال�صحفيني
البارزين �إىل كثري من االعتداءات فى الطريق العام على يد جمهولني (يف املعتاد نادرا
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ما حتدث اعتداءات ال�شوارع فى القاهرة) (انظر  ،RSF 1992حتى .)1995RSF
والبد �أن ننظر �إىل كل هذه القيود على �أنها عوائق حتول دون قدرة ال�صحفيني على
املطالبة بتحقيق املزيد من الدميوقراطية فى م�رص.
 4-3-5خال�صة
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الطار النظري الذي و�صفه �شوبريت و�آخرون ( )1994املعايري آ
التية لتقييم
ي�ضع إ
قدرة املجموعات املعار�ضة على الدخول فى �رصاعات:
م��دى كف��اءة تنظيم ه��ذه املجموعات� ،أى ف��ى �أحزاب ،واحت��ادات ،ومنظمات
مهنية� ،أو حركات احتجاج اجتماعية.
ترابط هذه املجموعات �أيديولوجيا وثقافيا �أي �إجماعها داخل �صفوفها حول
حتقيق م�صداقية �سيا�سية مع املجتمع والت�صدى للمجموعات اال�سرتاتيجية.
�رشعي��ة وجوده��م كق��وة �سيا�سية وميكن �أن تعتمد ه��ذه ال�رشعية على الو�ضع
االجتماعى �أو الكاريزما التى يتمتع بها زعما ؤ�ها �أو �سريتهم ال�سيا�سية.
ق��درة هذه املجموعات على ح�شد جمموعة م��ن النا�س غري امل�سي�سني إلحداث
تغيري �سيا�سى
و�أ�ضافت درا�سات احلاالت التى متت مناق�شاتها فى الف�صل أالول من هذه املقدمة
النقاط التالية فيما يتعلق بال�صحفيني:
ت ؤ�ثر عالقات ال�سلطة بني كل من ال�صحافة وال�شعب والنخبة احلاكمة واملجتمع
املدنى على قدرة ال�صحافة على امل�شاركة فى تعزيز الدميوقراطية فى مرحلة التحرر.
العالم كلما زاد نفوذه ال�سيا�سى.
فكلما زاد الت أ�ييد الذى يحظى به إ
الع�لام ا�ستخ��دام مرحل��ة التحرير للتدرب عل��ى خلق �سلوك
وميك��ن لو�سائ��ل إ
دميوقراط��ي م�سئول .وينظر �إىل ال�سلوك غري امل�سئ��ول والتم�سك بالعادات اال�ستبدادية
العالم فى تعزي��ز الدميوقراطية على كل م��ن املدى القريب
كعائق�ين �أم��ام م�شارك��ة إ
واملدى البعيد.
وقيا�س�� ًا به��ذه املعايري تت�ض��ح � آض�لة م��وارد �أو قدرة ال�صحفي�ين امل�رصيني ككل
عل��ى الدخ��ول فى �رصاعات فى الت�سعينيات ،حيث اقت��صر التنظيم الفعال لل�صحفيني
الن�سان و�أحيان ًا على مبادرات فردية ،غري
كمجموع��ة معار�ضة على منظم��ات حقوق إ
مم أ��س�س��ة بالتعري��ف ،يت�ضح الف�ش��ل التنظيمى للنقاب��ة أ
والحزاب عندم��ا يتعلق أالمر
بالدمقرطة.
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ويع��د التما�س��ك أاليديولوجي والثقاف��ى بني ال�صحفيني �ضئي�لاً ،خا�صة مع و�ضع
تبايناته��م فى م�ص��ادر الدخ��ل ،واخللفي��ة التعليمية ،واملوق��ف ال�سيا�س��ى ،وااللتزام
ب أ�خالقيات ال�صحافة ،والعالقة باملجموعات اال�سرتاتيجية واالختالفات أالخرى يف
االعتب��ار .وبالرغم من ذلك فهناك جمموعات �صغرية من النا�شطني – عادة ينتظمون
الن�سان – ممن يبدو �أنه��م ي�شرتكون فى القي��م نف�سها وااللتزام
ف��ى منظمات حق��وق إ
بعملي��ة الدمقرط��ة .ومب��ا �أن العديد من ال�صحفي�ين امل�رصيني يف عالق��ة زبونية مع
املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،فهم ال يظهرون �س��وى القليل من الوزن ال�سيا�سى �إزاء هذه
املجموع��ات .وال يتمت��ع ال�صحفيون أالك�ثر ا�ستقال ًال ممن يت��م تنظيمهم فى منظمات
الن�س��ان �سوى ب�رشعية حم��دودة كقوة �سيا�سية ،حيث �إن ه��ذه املنظمات تظل
حق��وق إ
� أش�ن ًا من �شئون ال�صفوة ،كما �أن من الوا�ضح �أنها تفتقر �إىل ت أ�ييد اجلمهور العام .وعلى
الرغم من �أن بع�ض ه ؤ�الء ال�صحفيني فى غاية ال�شهرة ومن املحتمل �أن يكون ت أ�ثريهم
�أكرث وقع ًا عن زمالئهم أالقل �شهرة� ،إال �أن ت أ�ثريهم ال�شامل على ال�شعب �ضئيل بال �شك،
الع�لام و�إمكانية
خا�ص��ة �إذا ما و�ضعن��ا فى االعتبار اخللل الع��ام فى ملكية و�سائل إ
النفاذ �إليها.
يتحت��م عل��ى ال�صحفي�ين عموم�� ًا �أن يت�صارع��وا ب�ش��دة م��ع ق�ضاي��ا امل�صداقي��ة
واعتماده��م مادي��ا عل��ى املجموعات اال�سرتاتيجي��ة .وفى الواقع علين��ا القول �إن ثمة
العدي��د من ال�صحفيني ممن يتنازلون طوع ًا �أو يدمرون املورد الذى يوفر لهم االحرتام
كمهني�ين .وبانتكا�س ال�صحافة امل�رصي��ة �إىل تقاليد ما قبل الثورة اخلا�صة ب�صحافة
التابلويد ،ف إ�ن ال�صحف واملجالت امل�رصية ال متد املجموعات اال�سرتاتيجية بالذرائع
الت��ى ت�ستخدمها لفر�ض قوانني �صحفي��ة �أكرث �رصامة فح�سب ،لكنها تهدم قيمة حرية
التعبري لدى اجلمهور العام.
وبالنظر �إىل عالقات القوة التى ت�ستند غالب ًا �إىل جانب واحد فقط بني املجموعات
اال�سرتاتيجي��ة وال�صحافة ،وكذلك عدم االت�صال مبعظم اجلمهور العام واحل�صول على
ت أ�يي��د منهم ،فلي�س من املده���ش �أن تبقى قدرة ال�صحفيني عل��ى ح�شد وتعبئة ال�سكان
ممن هم فى الغالب غري مهتمني بال�سيا�سة �ضئيلة .وحتى عندما احتد ال�صحفيون �أمام
بال�ضافة
املجموع��ات اال�سرتاتيجية يف �إحدى احلاالت ات�ضح��ت نقطة ال�ضعف هذه ،إ
�إىل نقاط �ضعف �أخرى ،و�سنناق�ش هذا املثال فى الق�سم التاىل.
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لقد ناق�ش هذا الكتاب و�أو�ضح حتى آ
الن النقاط التالية� :أن امل�ساهمة التى قام بها
ال�صحفيون كمجموعة مهنية فى عملية الدمقرطة فى الت�سعينيات كانت مثقلة أ
بالعباء
وغري كاملة وذلك أل�سباب عر�ضية خمتلفة ،ب�سبب قوة املجموعات اال�سرتاتيجية وقلة
متا�س��ك ،وترابط اهتمامات وموارد ال�صحفي�ين �أنف�سهم .و�سوف يو�ضح هذا الق�سم مرة
�أخرى �صحة بع�ض النقاط املختلفة التى طرحت من خالل و�صف �أن�شطة ال�صحفيني فى
موقف غري عادى وهو ال�رصاع حول القانون  .93فخالل هذا ال�رصاع حقق ال�صحفيون
الكث�ير من أالمور التى ال يحققونه��ا عادة مبا فى ذلك �إلغاء قانون مقيد و�إقامة حوار
مع امل�سئولني التنفيذيني ،وحتقيق درجة عالية من الوحدة الداخلية .وي�ساعد تفرد هذا
املوق��ف ،ال��ذى ي ؤ�كده الكثري م��ن ال�صحفيني واملراقبني ،على �إلق��اء املزيد من ال�ضوء
عل��ى امل�شاكل التى واجهها ال�صحفيون �أثناء تفاعله��م مع املجموعات اال�سرتاتيجية.
وبال�ضاف��ة �إىل ذل��ك ف�� إ�ن ال��صراع ح��ول القانون  93يو�ض��ح �أنه بينم��ا كان احتاد
إ
ال�صحفي�ين لف�ترة ق�صرية� ،إال �أنهم مازالوا غري قادرين عل��ى امل�ضى قدم ًا نحو املزيد
من احلرية والدميوقراطية.
وف��ى التو�صيف��ات املختلفة إلعاق��ة احلرية ال�سيا�سية فى م�رص ف�ترة الت�سعينيات
(انظ��ر مث�لا  ، Haarders, 1998 ، Kienle, 1998و ،)Springborg, 1998
الجراءات
عاد ًة ما يذكر القانون كعائق كبري .فقد مت �إ�صداره �ضمن جمموعة �أخرى من إ
الرهابي�ين امل�شتبه فيهم ،وقي��دت النقابات
القانوني��ة الت��ى �ساعدت على ا�ضطه��اد إ
املهني��ة ،و�أعط��ت املجموعات اال�سرتاتيجي��ة املزيد من ال�سيطرة عل��ى انتخابات عمد
الق��رى .وق��د �سبق هذا القانون بع�ض املناورات أالخ��رى للحد من احلرية مثل معاجلة
العدام
ال�سلطة التنفيذية انتخابات جمل�س ال�شعب لعام  ،1995وارتفاع عدد عقوبات إ
الرهابي�ين الذى مت �إدانتهم على عجل .ويعتق��د الكثريون �أن هذه
الت��ي حك��م بها �ضد إ
ال�سالمى" .كما
ال طريقة رد املجموعات اال�سرتاتيجية على "التهديد إ
الجراءات ما هى إ
إ
العالمية
يعتق��د بع�ض املراقبني �أن القانون  93كان من املفرو�ض �أن يثبط التقارير إ
امل ؤ�يدة لوجود جماعات دينية عنيفة فى م�رص .وال يهم ما �إذا كان النا�س ينظرون �إىل
من��و ال�شعور الدين��ى فى م�رص وزيادة العنف با�سم الدين كخطر حقيقى �أم جمرد حجة
إل�ص��دار القانون بقدر م��ا يهم �أن املجموع��ات اال�سرتاتيجية ق��د ا�ستخدمت احلركات
ال�سالمية ك�سبب ر�سمى إل�صدار القانون .وهذا ما �أو�ضحه وزير العدل فى بيان له قال
إ
الرهاب لي�س من الدميوقراطية ولي�س حرية
فيه بخ�صو�ص القانون اجلديد "�إن مغازلة إ
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الطالق"( .مقتب�س من مركز أاله��رام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،
ال��ر�أى على إ
.)442 ،1996
الن�س��ان �أن هذا
وعل��ى عك���س ذلك فق��د ر�أى كثري من ال�صحفي�ين ونا�شطى حقوق إ
ال حماولة حلجب االنتقادات املتزايدة املوجهة �ضد الف�ساد .و�رسعان
القان��ون ما هو إ
ما �أطلقت عليه ال�صحافة "قانون اغتيال ال�صحافة وحماية الف�ساد".
وادع��ت املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة امل�سئول��ة ع��ن هذا الت�رشي��ع �أن ه��ذا القانون
يرع��ى الدميوقراطية ويحميها .ولتربي��ر �إ�صدار هذا القانون ذك��رت اللجنة الت�رشيعية
يف الربمل��ان �أن الدميوقراطي��ة مب�رص مهددة باحلقائق امل�شوه��ة والق�ص�ص املختلقة
أ
والكاذيب واخلداع وعدم �أمانة ال�صحافة و�أنه يجب حماية احلياة اخلا�صة للمواطنني
وح�صانتها (�إبراهيم  .)126 ،1996وقد �رصح الرئي�س مبارك فى اليوم التاىل إل�صدار
القانون:
"�أ�سان��د حري��ة ال�صحافة بن�سبة  100%ولكن لي�س حري��ة الت�شهري بالغري ،و�أو�ضح
�أن��ه كان يجب �إ�صدار هذا القانون ،ذل��ك ألن نقابة ال�صحفيني مل تطبق ميثاق ال�رشف
ال�صحف��ي وهو الالئحة الداخلي��ة التى حتكم عمل املهنة والتى حتت��وى على �إجراءات
ت أ�ديبية �ضد ال�صحفيني الذين يقومون بالت�شهري"( .مرا�سلون بال حدود.)2 ،1996 ،
�إن مث��ل ه��ذه املج��ادالت لهى مث��ال عل��ى ق��درة املجموع��ات اال�سرتاتيجية على
ا�ستغالل �إحدى نقاط ال�ضعف ال�سابق ذكرها؛ �أي �ضعف قدرة ال�صحفيني على الدخول
فى �رصاعات – حماولة ال�صحفيني املرتبكة للحفاظ على معايري مهنية قومية.
و�أي�� ًا كان ال�سب��ب وراء �إ�ص��دار القانون  93فق��د �أُ�صدر ب�رسع��ة يف عملية قانونية
مث�يرة لل�شك .مما �أثار ردود �أفعال م�ضادة قوية بني ال�صحفيني امل�رصيني وجماعات
الن�سان الدولي��ة .كما رفع هذا القانون الغرامات
املجتم��ع املدنى وجمموعات حقوق إ
والعقوب��ات عل��ى ال�صحفيني ،وقلل فى الوق��ت نف�سه احلماية القانوني��ة كما �سيت�ضح
فيما بعد.
ف��ى يوم  27مايو اجتمع��ت اللجنة الت�رشيعية للربملان ملناق�ش��ة قانون ال�صحافة
اجلدي��د ،وقد مت ا�ستدع��اء �أع�ضاء اللجنة دون �إخبارهم بالغر���ض احلقيقى لالجتماع.
وبعد مناق�شة ا�ستمرت حواىل ثالث �ساعات �أحالت اللجنة م�رشوع القانون -بعد �إجراء
بع���ض التعديالت – �إىل الربملان .ومل يكن حا�رضاً من أالع�ضاء فى هذه اجلل�سة �سوى
 57ع�ض��وا من جمموع  454ع�ضواً؛ وذلك قبل قيام املجل�س ب إ�جازته ال�سنوية .ووفقا
للتقري��ر اال�سرتاتيج��ي العرب��ي (مركز أاله��رام للدرا�س��ات ال�سيا�سي��ة واال�سرتاتيجية،
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 )439 ،1996فق��د ا�ستغرق��ت املناق�شة مبجل�س ال�شعب� 3ساع��ات .وبلغ عدد امل ؤ�يدين
 45وع��دد الراف�ض�ين  ،10بينم��ا امتنع ع�ضوان ع��ن الت�صويت .وفى نف���س الليلة وقع
الرئي�س على م�رشوع القرار ون�رش فى �صباح اليوم التاىل فى جريدة الوقائع الر�سمية.
ومل يكن لنقابة ال�صحفيني �أى علم بهذا القانون كما �أنها مل تكن طرف ًا فى و�ضعه فقد مت
�إع��داده فى وزارة العدل و�أطلق عليه فيما بعد كامل الزهريى نقيب ال�صحفيني ال�سابق
"�أ�رسع قانون فى العامل" (انظر عز الدين  .)56 ،1996وقد انتقد كل من ال�صحفيني
الن�سان وجود عدد قليل م��ن �أع�ضاء الربملان �أثن��اء �إ�صدار القانون.
ون�شط��اء حق��وق إ
وطبق�� ًا للد�ستور يج��ب �أن يكون ن�صف أالع�ض��اء على أالقل حا�رضين عن��د �إ�صدار �أى
وبال�ضافة �إىل ذل��ك مل يقدم م�رشوع القرار �إىل املجل���س أالعلى لل�صحافة �أو
قان��ون .إ
الدارية) .وقد ذكر النقاد �أن هذا يعد خرقا
ملجل�س ال�شورى �أو ملجل�س الدولة (املحكمة إ
الجراءات اخلا�صة بالت�رشيع كما ه��و من�صو�ص عليه فى قانون الربملان يف
لقواع��د إ
امل��ادة  44م��ن القانون  148ل�سنة  1980التي تن�ص عل��ى �أنه البد �أن يكون املجل�س
أالعل��ى لل�صحاف��ة حا�رضاً �أثن��اء ت�رشي��ع �أى قانون خا���ص بال�صحاف��ة (انظر مركز
أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)440 ،1996 ،
وف��ى حني كان هن��اك بع�ض الغ�ضب �إزاء طريقة �إ�ص��دار القانون� ،شعر ال�صحفيون
بالغ�ض��ب �أكرث من حمتوى ه��ذا القانون .فقد مت تغيري  24م��ادة من قانون العقوبات
كل من قانون
و�ألغيت مادتان -تن�صان على منع احلب�س االحتياطي لل�صحفيني– من ٍ
الجراءات اجلنائية (�إبراهيم RSF، 1996، ،127 ،1996
نقاب��ة ال�صحفيني ،وقانون إ
 .)3وق��د �أدى ه��ذا التغي�ير �إىل ظه��ور جرائ��م جديدة ،وزي��ادة العقوبات عل��ى اجلرائم
املوجودة يف القانون ال�سابق و�إلغاء احلماية القانونية لل�صحفيني .وقد �ضم قانون 93
ع��دداً جديداً من اجلنح التى ينق�صه��ا التعريف مثل "ن�رش تفا�صيل جارحة و ح�سا�سة"
"ال�رضار بامل�صلح��ة العامة" �أو ن�رش
�أو "ال�شائع��ات الت��ي تثري الذعر بني النا���س" �أو إ
م��ا يحمل ازدراء مل ؤ��س�سات الدول��ة ور ؤ��سائها" (�إبراهي��م  .)126 ،1996فقبل �صدور
القانون  93كان من املمكن �أن يعاقب ال�صحفى بدفع غرامة �أو ق�ضاء مدة فى ال�سجن
�أو االثنني معاً ،ولكن فى القانون اجلديد يكون العقاب فى �أغلب أالحيان باالثنني معا،
بال�ضاف��ة �إىل �أن احل��د أالدنى للعقوبة بال�سجن كان � 24ساع��ة ف أ��صبح �سنة .وارتفع
إ
أ
احلد الق�صى للعقوبة من �سنتني �إىل فرتة ترتاوح من � 5إىل � 15سنة .كما مت رفع احلد
أالدن��ى للغرامة م��ن  20جنيه ًا م�رصي��ا �إىل  ،5000واحلد أالق�ص��ى من  5000جنيه
م�رصى �إىل  .20000و�أخرياً فقد �ألغى القانون  93املواد التى متنع احلب�س االحتياطي
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لل�صحف��ى يف جرائم الن�رش .ويق�صد باحلب�س االحتياط��ي �أن ال�صحفى قد ي�سجن بدون
حماكم��ة ملدة غري حمددة طبقا لقان��ون الطوارئ" .ميكن �أن ي�سجن ال�صحفى ملدة 30
يوم��ا فقط وميك��ن جتديد هذه املدة �إىل �أجل غري م�سمى" (مرا�سلون بال حدود،1996 ،
.)4
جاءت كل ه��ذه التغريات ك�رضبة قا�سية للتو�صيات التي اتخذت فى امل ؤ�متر العام
الثان��ى فى ع��ام ( 1991انظر فيم��ا تقدم) .وقد �أك��د �صدور القان��ون وطبيعة حمتواه
ع��دم اهتم��ام املجموع��ات اال�سرتاتيجية مب�صال��ح ال�صحفيني عام��ة واملدافعني عن
الدميوقراطية خا�صة.
�إال �أن املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة ف��ى ه��ذه احلال��ة مل ت�ستط��ع "�أن تفل��ت بفعلتها
ب�سهول��ة" ،فق��د لقى حمتوى ه��ذا القانون منذ بداية �ص��دوره وحتى �إلغائ��ه انتقادات
�شديدة ومتنوعة �سواء من أالفراد �أو اجلماعات.
بع��د �ص��دور القانون عمل��ت نقابة ال�صحفي�ين ب�رسعة ومهارة عل��ى ح�شد املوارد،
فاجتم��ع جمل���س النقاب��ة ي��وم  29يونيو ،الي��وم التايل ل�ص��دور القان��ون .ومت اتخاذ
خط��وات بالتعاون مع أالح��زاب ال�سيا�سية و النقابات املهني��ة أالخرى ،خا�صة نقابة
أالطب��اء ونقاب��ة املحامني التى قررت ف��ى  6يوليو معار�ضة القان��ون (مركز أالهرام
للدرا�س��ات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجي��ة .)442 ،1996 ،وفى يوم  2يوليو جتمع �أكرث من
� 1500صحفى لالحتجاج داخل مبنى نقابة ال�صحفيني .وقد قامت �صحف املعار�ضة
والح��رار أ
ومنه��ا الوفد وال�شعب أ
والهاىل والعربى واحلقيق��ة واخل�رض باالنقطاع عن
�إ�ص��دار �أعداده��ا بني  2و 7يونيو .ويف  6يولي��و احت�شد �أكرث من � 1000صحفى مببنى
النقابة مبا فيهم ر ؤ��ساء حترير ال�صحف القومية .وقد متادى امل�شاركون فى احتجاجهم
بال�رضاب وعقد الندوات وا�ستقطاب �أكرب دعم ممكن من
لل�ضغط على احلكومة فقاموا إ
النا���س أ
والح��زاب ال�سيا�سية واملجتمع املدين وح�شد الت أ�يي��د أالجنبي ،وذلك بالكتابة
بال�ضاف��ة �إىل كتابة قائمة �س��وداء ب أ��سماء امل�سئولني
الن�سان ،إ
�إىل منظم��ات حق��وق إ
الذي��ن قاموا بت أ�ييد هذا القانون وحجب التغطي��ة ال�صحفية عن امل�سئولني الذين �أيدوا
القان��ون .وق��د انعقد اجتم��اع اجلمعية العامة غ�ير العادى – أالول من��ذ عقود – يوم
 10يوليو بالنقابة فرف�ض القانون .وقد هدد امل�شاركون فى هذا االجتماع باالمتناع
ع��ن ن��شر جميع ال�صحف فى  24يونيو  .1995كما ق��رروا �إعداد م�رشوع قانون جديد
و�إر�سال��ه �إىل مبارك ورفع دعوى ق�ضائية �أمام املحكم��ة الد�ستورية (�إبراهيم ،1996
 128ومركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)442 ،1996 ،
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وفق��ا ملرا�سلني بال حدود ،بد�أت احلكومة تتخلى عن موقفها ال�صارم من القانون،
وذلك بعد اجتماع  6يونيو (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،1996 ،
 .)443وق��د اجتمع الرئي���س مبارك مع جمل�س النقابة ي��وم  21يونيو –فى حدث غري
لل�رضاب بثالثة �أيام .وترتب على هذا االجتماع ت�شكيل
م�سبوق– قبل املوعد املحدد إ
جلنة م�شرتكة بني الهيئة التنفيذية وممثلى ال�صحفيني إلعداد قانون جديد لل�صحافة.
وق��د وع��د مبارك ب أ�نه لن يق��وم ب إ�لقاء �أى �صحفى فى ال�سجن قب��ل �صدور الت�رشيعات
اجلدي��دة (مركز أالهرام للدرا�س��ات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجي��ة ،)444 ،1996 ،كما �أنه
وبال�ضافة �إىل
�سيك��ون للنقاب��ة احلق ف��ى التواج��د �أثن��اء التحقيق م��ع ال�صحفي�ين .إ
ذل��ك قامت النقاب��ة ب إ�ر�سال طلب للمحكمة الد�ستورية لتف�س�ير بع�ض جوانب القانون.
وبالرغ��م من ذل��ك مل يتم �إلغاء العمل به��ذا القانون .وفى الراب��ع والع�رشين من يونيو
اجتمع��ت اجلمعية العمومية م��رة �أخرى فى النقابة م ؤ�كدة رف�ضها للقانون  93وقالت
�إن التعه��دات الت��ى قدمته��ا احلكومة بعد االجتم��اع مع الرئي�س مب��ارك مل ت�ساعد فى
تغي�ير املوقف .غري �أن��ه مت �إلغاء االمتناع عن ن�رش ال�صحف التى هدد ال�صحفيون بها.
و�أعل��ن ال�صحفي��ون ما و�صل��ت املحادثات م��ع احلكومة �إىل طريق م�س��دود �سوف يتم
لل�رضاب و�إعالنه عن طريق املجل�س (�إبراهيم .)129 ،1996
حتديد ميعاد �آخر إ
وق��د ا�شتعل��ت املعرك��ة ط��وال الع��ام الت��ايل� ،أو نح��وه ،ب�ين كل م��ن املجموعات
اال�سرتاتيجية امل ؤ�يدة للقانون وال�صحفيني واملجتمع املدنى الذين دعوا لقانون جديد.
وبالرغ��م من ت�شكيل جلنة م�شرتكة من ال�صحفيني وممثلى احلكومة ،مل ي�ستطع �أى من
الطرفني طوال هذه الفرتة ا�ستعادة ثقته فى آ
الخر .فقد �أثار ت�شكيل اللجنة نف�سها جد ًال
عام  .1995و قد ر�أ�س م�صطفى كمال حلمى رئي�س املجل�س أالعلى لل�صحافة ورئي�س
جمل���س ال�ش��ورى ،وهو �إح��دى ال�شخ�صي��ات البارزة فى �إ�ص��دار القان��ون – 93اللجنة
املكون��ة م��ن  30ع�ض��واً .ومل ميث��ل �س��وى � 7أع�ضاء م��ن النقابة وكان هن��اك  12من
املجل�س أالعل��ى لل�صحافة و 11من رجال القانون .وبعد قيام املعار�ضة باالعرتا�ض
عل��ى امل�شارك��ة غري العادلة فى املجل���س وتهديدها مبقاطعة املحادث��ات كلية ان�ضم
� 4صحفي�ين من جري��دة العربى أ
بال�ضافة �إىل كامل زهريي
والهاىل وروز اليو�س��ف إ
–نقيب ال�صحفيني أال�سبق (مرا�سلون بال حدود.)3 ،1996 ،
وفى �سبتمرب عقدت النقابة امل ؤ�متر العام الثالث لل�صحفيني .وبعك�س امل ؤ�متر العام
الثان��ى ل�سن��ة  1991مل حت�رض حفل االفتتاح �أية �شخ�صي��ة عامة بارزة .وفى حني �أن
كثرياً من ال�صحفيني قد طالب با�ستكمال املحادثات مع احلكومة فقد �أ�رصوا فى الوقت
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نف�سه على �إلغاء القانون ( 93انظر نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ )e،وفى الوقت نف�سه
�شككت بع�ض املجموعات اال�سرتاتيجية فى �أحقية ال�صحفيني فى امل�شاركة فى �صياغة
القوانني (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)445 ،1996 ،
وف��ى هذا الوقت كان تركيز ال�صحفيني وقيادتهم – جمل�س النقابة – على القانون
ولي���س عل��ى الق�ضاي��ا املتعلقة به مث��ل القيود املفرو�ض��ة على احلري��ة عامة وغياب
الدميوقراطي��ة فى م�رص .وم��ن الوا�ضح �أنه بالرغم من ربط امل ؤ�مت��ر الثالث العام بني
�أهمي��ة �إلغ��اء القانون  93ومفاهيم احلرية والدميوقراطي��ة �إال �أن الق�ضية أالهم حلملة
ال�صحفي�ين ظل��ت ه��ى القانون .ومل تت�ضم��ن طلب��ات ال�صحفيني �أى ق�ضاي��ا �سيا�سية
�أخرى مثل فر�ض احلرا�سة الق�ضائية على بع�ض النقابات املهنية (ثابت.)10 ،1998 ،
وت�ضمنت �أهم مطالب ال�صحفيني:
�إلغاء القانون .93
�إلغاء القانون  148ل�سنة .1980
�إلغاء العقوبات التى تقيد احلرية ،خا�صة احلب�س االحتياطي.
منع القب�ض على ال�صحفيني يف ق�ضايا تت�صل بعملهم.
�إ�سناد م�سئولية املحا�سبة املهنية �إىل النقابة.
التوقف عن حظر ال�صحف ،ومطالب مهنية �أخرى ذات �صلة مثل حرية أالفراد
ف��ى امتالك ال�صحف وحقهم فى احل�صول على املعلومات بحرية تامة (انظر �إ�سماعيل
 ،37 ،1996 ،1996عز الدين.)1996 ،
�صعد ال�صحفيون ال�ضغوط
وعندما طال عمل اللجنة امل�شرتكة بدون نتائج ظاهرةّ ،،
�ضد احلكومة مرة �أخرى .وقد �أمهلت اجلمعية العامة فى اجتماعها الثالث غري العادى
ف��ى � 8أكتوب��ر  1995اللجن��ة مدة  75يوم ًا للو�ص��ول �إىل م�رشوع قرار جدي��د �أو �إلغاء
وبال�ضاف��ة �إىل ذلك فقد قامت
القان��ون  93و�إال �سين�سح��ب ممثلو النقابة من اللجنة .إ
النقاب��ة بت�شكي��ل جلن��ة م�رشوع قانون �أنه��ت عملها فى �آخر دي�سم�بر وقدمت م�رشوع
قانون لل�صحافة للعر�ض على اجلمعية العمومية فى اجتماعها الرابع غري العادى فى
الن�سان م�رشوع قانون
 24دي�سمرب  .1995كما قدم مركز امل�ساعدة القانونية حلقوق إ
فى مثل هذا الوقت .وقد عقد مركز امل�ساعدة القانونية وغريه من املنظمات مثل مركز
الن�سان ور�ش عمل عن
الن�سان �أو املنظمة امل�رصية حلقوق إ
القاه��رة لدرا�سات حقوق إ
حري��ة ال�صحافة و�أر�سلت بيانات احتج��اج لل�صحافة (انظر على �سبيل املثال املنظمة
الن�سان ،دون تاريخ ،ب) .وقد تنبه��ت منظمات حقوقية دولية مثل
امل�رصي��ة حلق��وق إ
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مرا�سل��ون بال حدود واملادة  19ف أ�ر�سلت فرق تق�صي حقائق �إىل م�رص وبد�أت حملتها
�ضد القانون ( 93انظر مرا�سلون بال حدود.)1996 ،
وباملقارن��ة ،ظ��ل الدور ال��ذى لعبته أالح��زاب ال�سيا�سي��ة �أقل فاعلي��ة .فبينما �أخذ
كت��اب �صح��ف املعار�ضة �شج��ب هذا القان��ون يف ال�صحافة احلزبي��ة ،ف�شلت أالحزاب
ف��ى نظر �أحمد ثابت ف��ى ا�ستخدام الق�ضية للقيام باحتج��اج �سيا�سى �أو�سع �ضد غياب
الدميوقراطية فى م�رص:
"ق��د ميكنن��ا القول ب�� أ�ن �ص��دور القانون  93ق��دم فر�صة مهمة أ
للح��زاب وقوى
املعار�ض��ة إلعادة تنظي��م �صفوفها ،وترتيب بيتها و�سرب ت أ�ثريه��ا فى ال�سيا�سة وعلى
املواطن�ين ،وبنف�س الطريقة فقد كان رف�ض القانون فر�صة لتحويل أالزمة �إىل م�شكلة
ر�أى ع��ام ولي�ست م�س أ�لة متخ�ص�صة متعلقة بال�صحفي�ين والكتابة وحدها ،فقد كانت
فر�ص��ة لتحوي��ل الق�ضية �إىل ق�ضية حرية عامة ت�شمل املواطنني كطرف م�سئول� ،إال �أن
هذا كله مل يحدث" (ثابت .)9 ،1998
طالبت أالحزاب �أي�ض ًا مثلها فى ذلك مثل النقابة (انظر فيما بعد) الرئي�س ب أ�ن يكون
احلك��م فى ه��ذه الق�ضية ،م�ضيفة بذل��ك ال�رشعية على نظام م��صر ال�سيا�سى الرئا�سي.
(ثابت .)10 ،1998
وفى الوقت نف�سه بقيت احلكومة �ساكنة ،ويف نهاية عام  1995قب�ض على �صالح
ال�سالم��ى .وتزاي��دت �أعداد
عب��د املق�ص��ود الع�ضو مبجل���س النقاب��ة ،وهو م��ن التيار إ
ال�صحفي�ين املتهمني واملقبو�ض عليهم مبوجب القان��ون  93بالرغم من وعد الرئي�س
�شخ�صي ًا للنقابة (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)446 ،1996 ،
ولق��د �أبلغ مبارك ال�صحفيني مبكراً ف��ى املواجهة مع النقابة – فى منت�صف يونيو
 1995بعد أالن�شطة أالوىل اجل�سورة لل�صحفيني – ب أ�نه �سيكون حكم ًا نزيه ًا (انظر مركز
أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية .)443 ،1996 ،وبالرغم من م�شاركته فى
�إ�صدار القانون وافقت النقابة على قبوله فيما بعد كحكم وطالبته ب إ�لغاء هذا القانون.
وعلي��ه مل ت�شك النقابة مثل أالحزاب ال�سيا�سية ف��ى النظام ال�سيا�سى �أو فى �شخ�صياته
البارزة ،على الرغم من �أنهم قد روجوا للقانون منذ البداية.
وف��ى الن�ص��ف أالول م��ن ع��ام  ،1996ا�ستم��رت اللجن��ة القانوني��ة امل�شرتكة فى
و�ض��ع م��شروع قانون جديد �شامل يتن��اول جميع �أوجه ال�صحافة ،كم��ا �أتفق على �أن
تق��وم النقابة بو�ضع ميثاق �رشف جديد لل�صحفي�ين امل�رصيني ،ينظم ال�سلوك املهنى
الجراءات الت أ�ديبية التى �ستطبقها النقابة.
ال�صحيح وكذلك إ
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وق��د رف���ض جمل�س النقابة �أول م��شروع قانون تو�صلت �إلي��ه اللجنة امل�شرتكة فى
يناي��ر  ،1996ورف���ض م�رشوع قانون �آخر فى مار�س من الع��ام نف�سه .ومن ال�شكاوى
الك�برى كانت �أن م�شاري��ع القوانني هذه مل تلغ القانون  .93ولكى ميار�س ال�صحفيون
ال�ضغ��ط عل��ى املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة قام��وا بعقد املزيد م��ن اجلمعي��ات العامة
واحت�ش��دوا احتجاج ًا داخل النقابة .كما هددوا كذلك ب أ�نهم لن ي�صدروا ميثاق ال�رشف.
م��ن الوا�ضح �أن معظم ال�صحفيني مل يروا القانون فر�صة لتطوير مهنتهم ،ولكن و�سيلة
ت�ستخدمه��ا املجموعات اال�سرتاتيجية لتقييد احلري��ة .وبعد املزيد من تباط ؤ� احلكومة
الج��راءات الربملانية فى مايو
�أع��دت اللجن��ة امل�شرتكة م�رشوع قانون �آخر دخل حيز إ
 .1996واحت��دت االحتجاج��ات عندما تب�ين �أن امل�رشوع مل يعد طبق�� ًا ملطالب نقابة
ال�صحفي�ين ،بل مطابق�� ًا ملحتوى القان��ون �( 93إبراهي��م .)131 ،1996 ،ولقد �أ�شعلت
تعليقات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،ممن كانوا يناق�شون القانون ،النريان بني ال�صحفيني
عندم��ا قي��ل يف املجل�س �أن ال�صحفي�ين يبحثون �أ�سا�س ًا عن االمتي��ازات و�أنه لي�س من
حقه��م �أن ي�شارك��وا فى �صياغ��ة الت�رشيعات .بل جرت مقارنة ب�ين ال�صحفيني وجتار
املخدرات ،فالطبيعي �أن تاجر املخدرات لي�س له احلق فى التدخل فى و�ضع الت�رشيعات
الت��ى تعاقب��ه (�إبراهي��م .)131 ،1996 ،وكرد فعل ملثل هذه التط��ورات هددت جمل�س
النقاب��ة بالتنح��ى – وهى خط��وة قد حترج احلكوم��ة -وقامت النقاب��ة بعقد اجتماع
غ�ير عادي للجمعي��ة العمومية غري عادى فى  12يوني��و  1996-وفى هذا االجتماع
قدم جمل�س النقابة ا�ستقالته وقرر �إر�سال وفد �إىل الربملان .وبعد �أن �أعلن املجل�س عن
تقدمي��ه ال�ستقالته� ،رصح نقيب ال�صحفيني �إبراهيم نافع ب أ�نه قد قابل الرئي�س مبارك
اليوم ال�ساب��ق وب أ�نه وعده ب إ��صدار قانون جديد لل�صحافة لتحقيق مطالب ال�صحفيني
(�إبراهيم ،132 ،1996 ،عز الدين.)97 ،1996 ،
و�رسع��ان م��ا �أ�صدر الربملان القان��ون 96ل�سنة ( 1996ي��وم  18يونيو) ،وفى 19
يوني��و قب��ل ال�صحفيون القان��ون فى اجتماع اجلمعي��ة العمومية التا�س��ع غري العادى
و�أ�ص��دروا الئح��ة جديدة لتنظيم �أخالقي��ات العمل .و قد حل القان��ون  96حمل قانون
تنظيم ال�صحافة رقم  148ل�سنة  .1980كما �ألغى القانون  93و�ألغى احلب�س االحتياطي
لل�صحفي�ين �إال �إذا قام ال�صحفى ب إ�هان��ة الرئي�س (عز الدين .)108 ،1996 ،وعليه فقد
حتقق��ت العديد من املطال��ب الهامة لل�صحفيني (حلم��ى  ،)1 ،1998ومع ذلك فقد ظل
القان��ون " 96ن�رصاً جزئي��اً" ألنه قام ب إ�عادة الو�ضع مل��ا كان عليه قبل القانون 93
ل�سن��ة � .1995إال �أن قيم��ة الغرام��ة املفرو�ض��ة عل��ى جرائم الن�رش ق��د ارتفعت عن ذى
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قب��ل ،ومازالت م�شكلة امتالك جريدة قائمة� ،إىل جان��ب عدم و�ضوح املق�صود بجرائم
الن��شر ،واحتفظ��ت الدولة بحق �إغالق اجلريدة وفر�ض الرقاب��ة عليها �إذا اقت�ضى أالمر
كما ذكرنا من قبل فى الق�سم ال�سابق .3-5
�إن املعرك��ة ح��ول القان��ون  93ذات دالل��ة فيم��ا يتعل��ق بال�س�� ؤ�ال مل��اذا ال ميث��ل
ال�صحفي��ون عام ًال هام ًا فى دعم الدميوقراطية ف��ى م�رص .وت�سري النقاط اخلم�س التى
ت�ستدعى االهتمام فى نف�س خط املالحظات ال�سابقة حول موارد وم�صالح ال�صحفيني
وم ؤ�يديهم واملجموعات اال�سرتاتيجية .وهى تو�ضح �أن م�ساهمة ال�صحفيني فى عملية
الدمقرطة غري مكتملة و�ضعيفة.
لق��د كان االحتاد الذى �أظهره ال�صحفيون فى مواجهة �أزمة القانون  93احتاداً غري
ع��ادي .وقد ظه��ر ذلك على �سبيل املثال �سنة  1999فى انتخاب��ات النقابة عندما �أكد
الكثري من أالع�ضاء �أهمية ا�ستعادة روح االحتاد التى كانت موجودة فى مواجهة �أزمة
القانون  .93وقد �ساعدت الوحدة ال�صحفيني على حتقيق �أهم �أهدافهم وهو �إلغاء القانون
 .93لكن أ
لل�سف بعد �إلغاء القانون مل يعد هناك �سبب لالحتاد .ففى نهاية الت�سعينيات
عندم��ا بد�أت املجموع��ات اال�سرتاتيجية فى �سج��ن ال�صحفيني و�إغ�لاق ال�صحف مثل
جري��دة الد�ست��ور ،مل يق��م ال�صحفيون ب أ�ى حرك��ة مماثلة لوقف هذه التط��ورات .وذلك
يو�ض��ح �أن احتاد ال�صحفيني ف��ى �أزمة القانون  93مل يكن �سلوك ًا طبيعي ًا لديهم ،و�إمنا
جمرد رد فعل.
كان اهتمام معظم ال�صحفيني أال�سا�سى هو القانون ،ولي�س الق�ضية أالعم أ
وال�شمل
وهى الدمقرطة .فقد قرروا ترك ق�ضية القانون فى النطاق اخلا�ص بها وعدم ا�ستخدامها
فى نزاع �سيا�سى �أ�شمل .وطبق ًا إلبراهيم:
"تعاملت النقابة مع هذه امل�شكلة ك أ�منا هى ق�ضية خا�صة بالنقابة واملهنة ،مع
�أنه��ا كانت �أ�سا�س ًا ق�ضية �سيا�سية .لذلك فقد كانت احلركة (�ضد القانون) حركة مهنية
مل ترتبط بحزب �أو تيار �سيا�سى معني" (�إبراهيم.)133 ،1996 ،
وف��ى الواقع ف إ�ن قبول النقابة ب أ�ن يقوم الرئي���س بدور احلكم يو�ضح �أن النقابة مل
تفكر جدي ًا فى الرتتيبات ال�سيا�سية فى م�رص ،بل ميكن القول �أن ال�صحفيني قد �أ�ضفوا
ال�رشعية على النظام ال�سيا�سى.
وعل��ى العك�س من غالبي��ة ال�صحفي�ين ،ر�أت بع�ض منظمات املجتم��ع املدين ،مثل
الن�س��ان ،م�شكلة قانون ال�صحاف��ة بو�صفها جزءاً م��ن م�شكلة �أعمق
منظم��ات حق��وق إ
ه��ى الدمقرط��ة .وكما ر�أينا م��ن قبل ف إ�ن بع���ض ال�صحفيني كانوا ينتم��ون ملثل هذه
اجلماعات ومن ثم ميكن القول �أنه هناك �أقلية من ال�صحفيني ينادون بالدميوقراطية.
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لق��د �ساعد القان��ون  93هذه اجلماعات ،على �أن ت�صبح معروفة على امل�ستوى املحلى،
وذلك من خالل اجتماعاتهم بال�صحفيني ،وعلى امل�ستوى العاملى من خالل معرفتهم
الن�س��ان والدميوقراطية .ومع ذلك على
مبراقب�ين �أجانب؛ ومن ثم خلق برامج حلقوق إ
النطاق املحلى الوا�سع يظل االهتمام بهذه الق�ضايا �ضئيالً.
ظل��ت �أحزاب املعار�ضة و�صحفها �ضعيفة ،فهى تنتقد القانون وت ؤ�يد االحتجاجات
علي��ه من ناحي��ة ،ولكنها من ناحي��ة �أخرى مل ت�ستط��ع �أو حتاول حتوي��ل الق�ضية �إىل
معركة �ضد النظام ال�سيا�سى.
�أبق��ت املجموعات اال�سرتاتيجية ،بالرغم من �رضورة اخل�ضوع ،على م�صادر قوتها
املتفوقة وا�ستعر�ضت هذه القوة .ويرى �إبراهيم كلتا احلالتني اللتني �صدر بهما قانون
 93ل�سنة  ،1995و 96ل�سنة  1996تك�شفان �شخ�صنة ال�سلطة فى �أيدى الرئي�س (،1996
 .)132وفى العام الذى كان فيه القانون  93ملزماً ،وجهت االتهامات لت�سعة وت�سعني
�صحفي��ا �أو حوكموا مبوج��ب ال�ضوابط اجلديدة ،ومن �ضمنه��م خم�سة وع�رشون رئي�س
حتري��ر (�إبراهيم  .)132 ،1996وقد �صدر حكم �ضد جمدى ح�سني مبوجب القانون 93
بال�سجن ملدة �سنة مع �إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها  15000جنيه م�رصى .و�أخرياً ف إ�ن
القان��ون " 96ال يختلف كثرياً عن فل�سفة قان��ون امل ؤ��س�سات ال�صحفية رقم  148ل�سنة
 1980و�أهداف��ه" (�إبراهي��م  .)134 ،1996وبالرغم م��ن �أن املجموعات اال�سرتاتيجية
البقاء على
مل ت�ستط��ع و�ضع �ضوابط �أكرث ق�سوة (با�ستثن��اء الغرامات) ،فقد ا�ستطاعت إ
القدمي منها وتطبيقها بت�شدد �أكرث من ذى قبل.
�إن قان��ون  93ه��و �أ�شهر أالمثلة عل��ى ن�شاط ال�صحافيني خالل ف�ترة الت�سعينيات،
وع��اد ًة م��ا يذكر كمثال على ن�شاطه��م ال�سيا�سى واهتمامه��م بالدميوقراطية .غري �أننا
ل��و �أمعنا النظر لوجدنا �أن االهتم��ام بالق�ضايا الدميوقراطي��ة أال�شمل مازال حمدوداً.
الفراج عن
ويظهر اهتمام ال�صحفيني املحدود فى عدم �إبدائهم احلما�س للم�ساعدة فى إ
زمالئه��م املحتجزين ،وعدم الن�ضال من �أجل من��ع �إغالق ال�صحف ،وقبولهم بالتبعية
االقت�صادي��ة .وكما �أ�رشنا من قبل فى هذا الكتاب ،ف إ�ن كل هذا يعد مثا ًال وا�ضح ًا على
امل�شاركة ال�ضئيلة وغري الكاملة لل�صحفيني امل�رصيني خالل الت�سعينيات فى النهو�ض
بالدميوقراطية.
بال�ضاف��ة �إىل ذل��ك فقد جادلت اللجنة الت�رشيعي��ة �أن االمتيازات القانونية
و إ
املمنوح��ة لل�صحفيني –حلمايتهم من احلب�س االحتياط��ى – تتعار�ض مع املادة 40
من الد�ستور التى تن�ص على �أن كل النا�س لدى القانون �سواء (�إبراهيم .)126 ،1996
و فى عبارة مماثلة لوزير العدل قال فيها �إن "ال�شائعات أ
والكاذيب والتزويق
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املتعم��د" لي�س��ت م��ن الدميوقراطية فى �ش��ئ (فى مركز أاله��رام للدرا�س��ات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية.)442 ،1996 ،
ووفق��ا لثاب��ت ( )7 ،1998مل يطلع �أحد م��ن �أع�ضاء جمل�س ال�شعب الذين كانوا
حا�رضي��ن �أثن��اء �إ�صدار القان��ون على م�رشوع القان��ون من قبل .فق��د مت ا�ستدعا ؤ�هم
ب�سبب "م�سائل عاجلة وهامة " يجب مناق�شتها.
وعلى العك�س من موقف أالحزاب املعار�ضة الكبرية ،فقد جاء موقف أالحزاب
املعار�ض��ة ال�صغرية -مثل حزب العدال��ة االجتماعية أ
والمة واالحتادي الدميوقراطى
وح��زب ال�شع��ب الدميوقراط��ى – م ؤ�يداً للقان��ون (مركز أاله��رام للدرا�س��ات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية.)442 ،1996 ،
الدالء بر�أيه��ا يف القانون
رف�ض��ت املحكم��ة يف وق��ت الحق من ذل��ك الع��ام إ
أل�سباب �إجرائية.
وم��ع حدوث كل ذل��ك قابل �إبراهيم نافع نقيب ال�صحفيني الرئي�س مبارك يوم
ال�سكندرية (مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،1996 ،
 19يوليو ف��ى إ
.)444
اقرتح �إبراهيم نافع نقيب ال�صحفيني فى جل�سة جمل�س ال�شورى ليوم  26مايو
� 1996أن يك��ون مب��ارك احلكم فى حالة �صدور ت�رشيعات جدي��دة (عز الدين،1996 ،
.)88
وبن��اء على ال�شكوى املقدمة �ضد �أحد ال�صحفيني –وفق ًا مليثاق ال�رشف– تبد�أ
النقابة التحقيق يف امل�س أ�لة ،ويجوز للجنة امل�سئولة �أن تقوم ب إ�نذار ال�صحفى املخطئ
�أو مطالبته بغرامة �أو �إيقافه عن ممار�سة مهنته (عز الدين .)85 ،1996
تعتمد هذه املعلومات على املل�صقات املو�ضوعة على حوائط النقابة فى يوم
انتخابات النقابة فى يونيو .1999
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 1تت�صل أالبحاث التالية بهذا الق�سم :قام عبد الرحمن وعبد املجيد وكامل ( )1992بدرا�سة ميدانية بني
� 383صحفي ًا من �أع�ضاء النقابة .وقد بد�أت الدرا�سة يف يوليو  1990وا�ستمرت ملدة عام كامل ،وتراوحت
أال�سئلة بني الو�ضع االجتماعي للمجموعة حمل البحث وعالقتهم مع زمالئهم ووجهة نظرهم بالن�سبة
حلرية ال�صحافة يف م�رص .وقد �أجرى بخيت ( )1996بحث ًا ميداني ًا بني � 125صحفياً ،عالوة على بحث
بني  20رئي�س حترير وغريهم من ال�صحفيني ذوي املنا�صب العليا يف ال�صحافة �شبه الر�سمية وال�صحف
احلزبية .وقد �أجرى البحثان عام  ،1991وكانت أال�سئلة م�شابهة لتلك التي طرحت يف درا�سة عبد الرحمن
و�آخرين ( .)1992و�أجرى نابويل و�أمني وبويالن ( )1995ا�ستبيان ًا خلم�سة وثالثني �صحفي ًا من ال�صحف
والذاعة امل�رصية عن مو�ضوعات �شبيهة.
�شبه الر�سمية واحلزبية �إ�ضافة �إىل � 13إعالمي ًا من التليفزيون إ
أ
العالم من � 376شخ�ص ًا من �حياء راقية ومتو�سطة امل�ستوى يف
وقد تلقوا �أي�ض ًا �إجابات ب� أش�ن ا�ستخدام إ
القاهرة .وقد متت أالبحاث امليدانية بعد عام � .1993أما �صالح الدين ( )1997فقد قام ببحث �إ�ضايف عن
العالم يف عام  ،1995حيث قام با�ستجواب � 400شخ�ص ترتاوح �أعمارهم بني
ا�ستخدام العامة لو�سائل إ
العالم .وقام طه �أي�ض ًا ( )1997ببحث ميداين بني
و�سائل
يف
املف�ضلة
املو�ضوعات
 20و 65عام ًا عن
إ
� 365شاب ًا (ترتاوح �أعمارهم بني  18و 30عاماً) من مدينة القاهرة واملناطق الريفية عن ا�ستخدامهم
العالم و�أولوياتهم املف�ضلة.
لو�سائل إ
 2طُ رح على ال�صحفيني ال�س�ؤال التايل (باللغة العربية)" :ما هو متو�سط دخلك ال�شهري بالتقريب (مبا يف ذلك
الدخل من أالن�شطة ال�صحفية وغري ال�صحفية)؟
 3طبق ًا حلق امللكية يف م�رص ،يحظر على البنوك �أن ت�ضع يدها على املمتلكات �إذا تخلف امل�ؤجر عن �سداد
لل�سكان .ومن ال�صعب
الديون املجدولة .ومن ثم ،ال يكون لدى البنوك �أية �ضمانات عند منح القرو�ض إ
أ
ال�سالمية� ،إذ ُتعتبرَ ربا من �جل
تغيري القانون ألن قرو�ض الرهن العقاري �أمر مثري للجدل يف ال�رشيعة إ
االطالع على مدخل جيد للم�شكلة انظر كايرو تاميز 24 11- ،نوفمرب 11-10 ،و.28
� 4إىل جانب التوفري من �أجل �رشاء املنزل �أو –يف حالة الن�ساء -اجلهاز الالزم للزواج ،هناك م�رصوفات
والدوية واملوا�صالت الخ .أ
النفاق على الغذاء والك�ساء أ
وال�سعار يف القاهرة عادة
�أخرى متعددة� ،إذ يجب إ
منخف�ضة عن نظريتها يف الغرب ،ولكن ال ت�ستورد منتجات ذات جودة عالية بنف�س القدر كما يف الغرب.
ويجب �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان �أي�ض ًا �أن الزواج م�س أ�لة على قدر كبري من أالهمية يف م�رص ،حيث �إنها الو�سيلة
الوحيدة املقبولة بالن�سبة ملعظم امل�رصيني ملمار�سة العالقات اجلن�سية وت أ��سي�س �أ�رسة .وينفق العديد
من امل�رصيني الكثري من الوقت والعمل واملال يف حماولة لتزويج �أنف�سهم �أو �أبنائهم �أو تزويج �أ�شخا�ص
�آخرين .لالطالع على و�صف ممتاز لتلك الظاهرة ،انظر . Singerman ,1989
� 5أورد خليفة ( )14 ،1998مالحظة مماثلة وهو يكتب عن ال�صحفيني يف جريدة أالحرار ،حيث كانت رواتبهم
منخف�ضة ومل يتقا�ضوا �أجراً قط يف بع�ض أالحيان.
� 6أ�شار  % 78.8من العينة يف درا�سة نابويل و�آخرين (� )Napoli et al. ,1995, 131أن دخلهم �أقل من
 1.000جم ،كما �أكد �أكرث من ربع امل�ستجيبني يف درا�سة بخيت ( 1996ب� )13 ،أنهم يعي�شون يف أالحياء
ال�شعبية و 36باملائة يف �أحياء متو�سطة ،تكون عادة فقرية قيا�س ًا باملعايري أالوربية.
 7يعتقد بع�ض امل�سئولني �أن املرء ال بد �أن يكون ع�ضواً يف النقابة لي�صبح �صحفي ًا يف م�رص .وبالتايل،
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وطبق ًا لهذا التعريف ،ال ميكن �أن يوجد �أي �صحفي خارج النقابة .ولكن حتى ه�ؤالء امل�سئولني يقرون �أن
هناك �أ�شخا�ص ًا يعملون يف ال�صحف وال ينتمون �إىل النقابة (مقابلة مع زكريا).
أ
الح�صاءات املختلفة واملتناق�ضة على نحو طفيف ،تت�لف املجموعة
 8قدمت النقابة جمموعتني من إ
أالوىل منها من �صحفيني يف الفئات التنظيمية أالربع املختلفة� ،أي العاملني ،واملتقاعدين ،وال�صحفيني
املنت�سبني ،عالوة على من هم حتت التمرين .وقد بلغت هذه أالعداد  4.184ع�ضواً� .أما املجموعة الثانية
فقد تكونت من عدد ال�صحفيني طبق ًا ل�سنة امليالد ،كما يعر�ضها اجلدول  .3-1-5هنا ي�صل عدد ال�صحفيني
�إىل  .3.864بيد �أنه مل يت�ضح �إذا كان هذا العدد يت�ضمن ال�صحفيني املنت�سبني ومن هم حتت التمرين �أم ال
(وحتى �إذا �أ�ضفنا ه�ؤالء �إىل  ،3.864لن يبلغ عدد ال�صحفيني .)4.184
 9ال�صحفيون "حتت التمرين" لي�سوا �أع�ضاء كاملي الع�ضوية .وبعد فرتة من التدريب تبلغ �سنة �أو �سنتني
(يتوقف ذلك على جمال الدرا�سة) ،ميكنهم التقدم بطلب للح�صول على ع�ضوية كاملة� .أما ال�صحفيني
"املنت�سبني" فهم ال�صحفيني أالجانب الذين يعي�شون يف م�رص ويعملون يف �صحف ت�صدر يف م�رص �أو يف
وكاالت أالنباء العاملة يف م�رص� ،أو أال�شخا�ص وثيقي ال�صلة بالعمل ال�صحفي .وال يبدو القانون وا�ضح ًا
فيما يخت�ص بحقوقهم وواجباتهم ،فال�صحفيني "العاملني" يتمتعون بكافة حقوق وواجبات الع�ضوية
الكاملة .ويتلقى ال�صحفيون املتقاعدون معا�ش ًا من النقابة (انظر �إبراهيم � ،1996صـ 309و.)310
 10يبدو �أن الو�ضع يف بداية العقد كان هو نف�سه ال�سائد من قبل .ففي العينة التي اختارها عبد الرحمن
و�آخرون ( )1992و�ضمت � 383صحفي ًا عامالً ،وجدوا توزيع ًا عمري ًا مماث ًال (ومل ت�ضم العينة �صحفيني
فوق �سن ال�ستني عاماً) 30 < :عاماً12.8% :؛  40<30عاماً41.2% :؛  50<40عام ًا 15.7%؛ 60<50
عاماً( 18.7% :ومل يتم تف�سري عدم وجود الن�سبة املئوية املتبقية ،فجمع هذه الن�سب ال ي�صل �إىل .)100%
� 11أكد العديد من ال�صحفيني يف مقابالت �شخ�صية هذه املالحظة.
 12رمبا مل يكن قبولهم يف النقابة من حم�ض ال�صدفة ،حيث يتم قبيل الوقت الذي ي�ستقرون فيه ،ومن ثم فقد
يكونون �أكرث اهتمام ًا بالن�شاط ال�سيا�سي.
� 13صحفي من جريدة أالهرام رف�ض �إعالن ا�سمه ،مقابلة �شخ�صية 19 ،يونيو .1999
 14تعاملت النقابة مع مبالغ املعا�شات املدفوعة أ
للع�ضاء ك أ�نها �رس .ومل يبد �أن خمتلف ال�صحفيني الذين
طرحت عليهم �أ�سئلة يف هذا ال� أش�ن �أنهم يعلمون �شيئ ًا عن قيمتها ،ولكنهم �أ�شاروا �إىل �أن تلك املبالغ كانت
�صغرية .ونظراً �إىل دفع مبلغ  1.592.424جم يف عام  ،1996و�إىل �أن هناك حوايل � 500صحفي يتلقون
معا�شات (وهو تقدير متحفظ) ،يكون متو�سط "املعا�ش" الذي يح�صل عليه أالع�ضاء حوايل  265جم �شهرياً.
وهذا لي�س مبلغ ًا كبرياً ،لكنه يكفي للمعي�شة و�إذا ُ�ضم �إىل �أموال �أخرى ،من اجلريدة مثالً ،ميكن �أن ميثل دخ ًال
كرمياً.
العالنات �إىل النقابة� .إال �أن معظم ال�صحف ال تلتزم
من
دخلها
من
1%
بتحويل
ا
قانون
ملزمة
ال�صحف
15
ً
إ
بهذا القانون واملجل�س أالعلى لل�صحافة مل يفعل القانون  ،وهو اجلهة املنوط بها �إنفاذه.
 16يف عام  ،1997كان هناك �أربع ح�سابات على أالقل :احل�ساب العام ،وح�ساب املعا�شات واحل�ساب الذي
ير�صد الدخل من امتيازات �أك�شاك بيع ال�صحف و�صندوق التكافل .بيد �أن هناك �أي�ض ًا عدداً من احل�سابات
أالخرى غري املت�صلة بتلك امليزانيات – وكما �سن�رشح يف املنت -مت حتويل الكثري من أالموال من هذه
احل�سابات �إىل م�رشوعات النقابة .وقد �أدىل �أحد كبار موظفي النقابة مبالحظة� ،رشيطة �أن يظل ا�سمه �رساً،
�أنه وجد �أن امليزانيات املختلفة تبعث على احلرية و�أنه مل يتمكن من احل�صول على �صورة وا�ضحة عن دخل
النقابة وم�رصوفاتها ،على الرغم من �أن تلك املعلومات �رضورية لقيامه بعمله على نحو مالئم .و�أكد على
الدالء با�سمه 25 ،نوفمرب .)1999
�أهمية تغيري النظام (مقابلة �شخ�صية مع �شخ�ص رف�ض إ
 17على �سبيل املثال� ،ساهمت وزارة ال�شباب مببلغ  70.000جم عام ( 1997انظر :نقابة ال�صحفيني ،بدون
تاريخ ،ج.)7 ،
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 18طبق ًا ملا ذكره �أحد اخلرباء املاليني يف النقابة ،بلغت امل�ساهمة ال�سنوية أ
للع�ضاء  10جنيهات فقط.
ولكن هذا ال يف�رس كيف �أن �أقل من  4.000ع�ضو �ساهموا مببلغ  182.902جم عام  .1996وعلى �أي
أالحوال ،ف إ�ن دخل ال�صحفيني �أنف�سهم يتال�شى �أمام م�رصوفات النقابة.
بال�ضافة �إىل
 19ي�ستخدم ال�صحفيون مرتو أالنفاق بن�صف الر�سوم ،وي�ستقلون احلافالت العامة باملجان إ
الطريان الداخلي (املعلومات من مقابلة �شخ�صية مع رجب).
 20حتى منت�صف الت�سعينيات ،كان من ال�صعب بالن�سبة لغالبية ال�شعب احل�صول على خط هاتفي خا�ص،
حيث كانت مدة االنتظار تتعدى ع�رشة �أعوام يف كثري من أالحيان .وبعد منت�صف الت�سعينيات ،ت�ضاءلت
هذه امل�شكلة �إىل حد ما مع انت�شار الهواتف اجلوالة.
 21طبق ًا ملا ذكرته جملة كايرو تاميز ،كان ال�سعر أال�صلي للوحدة يف املباين امل�شرتكة يف "قرية ال�صحفيني
ال�سياحية"  100.000جم أ
للع�ضاء و 300.000جم لغري أالع�ضاء ،انظر كايرو تاميز  24-11نوفمرب
.18 ،1999
ُ 22ي�ستخدم امل�صطلحان هنا بالتبادل .فاحلكومة تف�ضل ا�ستخدام "ال�صحافة القومية" ،مما يعني �ضمن ًا
�أنها متنح الفر�صة للتعبري عن جميع التيارات ال�سيا�سية .ملزيد من التفا�صيل عن العالقة بني الدولة
وال�صحف �شبه الر�سمية ،انظر الفقرة .5-2-1-1-3
 23من بني ه�ؤالء أاللف ،هناك � 350صحفي ًا �شاب ًا على أالقل ُيتو َّقع ان�ضمامهم للنقابة ،حيث �أنهم "حتت
التمرين" .ولكن لن ي�صبحوا جميع ًا �أع�ضاء كاملي الع�ضوية حيث �أن جلنة الع�ضوية يف النقابة قد ترف�ض
قبولهم (انظر �إبراهيم.)309 ،1996 ،
أ
 24قدر رئي�س نقابة �صحفيني م�ستقلة قائمة م�ؤقتا �ن عدد ه�ؤالء يبلغ � 7.000شخ�ص (مقابلة مع املطعني).
للطالع على تقديرات �أكرث توا�ضعا ،انظر التقديرات املذكورة �أعاله.
ولكن هذا الرقم مبالغ فيه .إ
 25بلغ هذا االفرتا�ض �أعلى ن�سبة بني �صحفييي املعار�ضة الذين �شملهم البحث ،فذكر  % 88منهم �أن القراء
ال يثقون يف ال�صحافة .ومل تذكر الدرا�سة تف�صي ًال الن�سب املئوية له�ؤالء الذين افرت�ضوا �أن القراء يثقون يف
ال�صحافة �أو يثقون فيها "�إىل حد ما" (102 ،1992
 26انتهت �إجابات � 48صحفي ًا ا�ستجوبهم نابويل و�آخرون (� )7/136 ،1995إىل ن�سب مئوية مماثلة.
 27ميزت النتائج أال�صلية لدرا�سة نابويل و�آخرين بني احليني ال�سكنيني اللذين �أجريت فيهما الدرا�سة
امليدانية .وحيث �إن النتائج جاءت مت�شابهة بالن�سبة للحيني ،فقد جمعت النتائج اخلا�صة بهما معاً.
 28كما هو احلال يف كل املجموعات املهنية ،توجد بالطبع اختالفات يف ال�سن واجلن�س بني ال�صحفيني
امل�رصيني .وميكن اال�ستعانة باجلدول  3-1-5ملعرفة الهيكل العمري أ
للع�ضاء يف النقابة .و�إىل جانب
الفوارق يف الدخل املذكورة �آنفاً ،هناك اختالفات يف التن�شئة االجتماعية بني أالجيال ،فبينما بد�أ
ال�صحفيون القدامى يف الت�سعينيات حياتهم املهنية �أثناء التجربة الدميقراطية امل�رصية ،بد�أ �آخرون يف
عهد ا�شرتاكية نا�رص العربية ال�سلطوية ،وبد�أ فريق �آخر يف عهد ال�سادات حيث �ساد نظام ال�سوق الذي افترُ �ض
�أنه �أكرث حرية .ونتيجة لذلك ،قد تكون هناك اختالفات يف املواقف ال�سيا�سية بني أالجيال .وفيما يخت�ص
(الح�صاءات م أ�خوذة
باجلن�س ،كان حوايل  27%من ال�صحفيني امل�رصيني من الن�ساء يف بداية الت�سعينيات إ
أ
من نقابة ال�صحفيني ،واقتب�سها عبد الرحمن و�آخرون  .)91 ،1992ومل يقت�رص وجود الن�ساء ب�ي حال
من أالحوال على الوظائف الدنيا ،بل احتلت العديدات منهن منا�صب رئي�سات حترير (يف ال�صحف أالقل
�أهمية �سيا�سياً)� ،أو �أ�صبحن �شخ�صيات بارزة يف جمل�س النقابة ،مثل ال�سيدة �أمينة �شفيق .والق�ضية أالخرى
التي يتجاهلها معظم الكتاب هي الفوارق يف الديانة (بني امل�سلمني أ
والقباط) .وهذا التجاهل لي�س وليد
ال�صدفة ،حيث ي�ستحيل العثور على �إح�صاءات ر�سمية يف هذا املجال الذي يثري خماوف عميقة بالن�سبة
للحكام امل�رصيني من حدوث فتنة طائفية (مت �آخر �إح�صاء ر�سمي للن�سب املئوية للم�سلمني أ
والقباط يف
ظل احلكم الربيطاين) .وعلى الرغم من تلك املخاوف ،يبدو �أن العالقة بني خمتلف الديانات – خا�صة بني
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ال�صحفيني -تت�سم بالود .وي�صعب التكهن �إىل �أي مدى ميكن �أن ت�ؤدي االختالفات الدينية �إىل انق�سامات
بني ال�صحفيني يف وقت أالزمات.
أ
 29وفق ًا ملا ذكره �شوبرت و�آخرون ،يقوى الت�شابه يف الدرا�سة واملهنة والطبقة االجتماعية �وا�رص الرتابط
االجتماعي (.) 71-69 ،1994
 30من املفارقات �أي�ض ًا �أن بع�ض ال�صحفيني لي�سوا يف الواقع �صحفيني ،فهم �صحفيون "ا�سماً" فقط ،حيث
�إنهم �أع�ضاء يف نقابة ال�صحفيني ولكنهم يف احلقيقة ال يكتبون �أي �شئ .ملزيد من التفا�صيل ،انظر الق�سم
.2-5-1-5
أ
آ
 31ذكرت درا�سة عبد الرحمن و�خرين (� )6 ،1992ن "عدداً حمدوداً" مل يح�صل على �شهادات جامعية .ومن
بني � 47صحفي ًا �أجابوا على �س�ؤال م�شابه طرحه نابويل و�آخرون (� ،)127 ،1995أ�شار � 97.9%أنهم ح�صلوا
على درجة البكالوريو�س �أو �أعلى منها.
أ
أ
 32ذكر كاتب عمود يف جريدة أالخبار �ن ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف القومية يك�سبون �كرث من  50.000جم
�شهري ًا و�أكرث من ذلك يف بع�ض أالحيان (مقابلة �شخ�صية مع رجب).
أ
العالنات الغام�ضة وابتزاز ال�صحفيني لرجال العمال والر�شاوى
 33وكامل�سلماين ،ذكر الربعي �صفقات إ
التي تقدم لل�صحفيني ( 1 ،1998و.)8
 34در�س توث ( )1999ظاهرة "الرتاحيل" �أو العمال املهاجرين بتعمق يف م�رص .و ُيعتبرَ عمال الرتاحيل
ب�صفة عامة "�أدنى الطبقات الدنيا" بني ال�رشائح االجتماعية يف املجتمع امل�رصي .ويت أ�لفون عادة من
عمال الزراعة الذين ال ميلكون �أر�ض ًا �أو الفالحني الفقراء الذين يرغمهم الفقر على قبول وظائف �أخرى
خارج جمال الزراعة وبعيداً عن منازلهم على مدار العام ،ك أ�ن يعملون يف البناء �أو ا�ست�صالح أالرا�ضي.
ومن ثم ،ف إ�ن مقارنة �رشيحة من ال�صحفيني بهم توحي بانت�شار ظاهرة الطبقة الدنيا بني كتاب ال�صحف
امل�رصية.
أ
 35قد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �ن كبار ال�صحفيني امل�رصيني مل يكونوا متاحني للم�شاركة يف امل�سح يوم
االنتخابات.
 36يجب �أن تدعم ال�صحيفة الطلب الذي يتقدم به ال�صحفي (لاللتحاق بالنقابة).
 37اكت�سب �أمني عام �سابق للنقابة لقب "ال�سويت�ش" ،حيث كان يعمل من قبل كمرا�سل �صحفي جلريدة قومية
يف وزارة املوا�صالت واالت�صاالت وكان ب إ�مكانه ت�سهيل احل�صول على خطوط هواتف لل�صحفيني.
 38وافق  15%ب�شدة ،ووافق فقط  ،35%ووافق � 25%إىل حد ما ،ومل يوافق  ،15%ومل يوافق  10%ب�شدة على
هذه املقولة.
أ
أ
آ
 39هناك عامل �خر يتعلق �ي�ض ًا بالتن�شئة االجتماعية لل�صحفيني ،وهو املكان الذي ن�ش�وا به .فطبق ًا لدرا�سة
بخيت 52.6% ،من ال�صحفيني الذين �أجرى معهم مقابالت ق�ضوا ع�رش �سنوات �أو �أكرث من عمرهم يف
الريف ،بينما مل يع�ش  40%هناك ( 1996ب .)12 ،ولي�س من امل�ؤكد كيف ي�ؤثر هذا اال�ستقطاب بني احل�رض
والريف على �أ�سلوب تفكري ال�صحفيني ولكن يجب �أن يذكر الفرق هنا ،حيث �إن قاطني املدن –لي�س فقط
�ستخدم لفظ "فالح"
يف م�رص -ينظرون بازدراء يف بع�ض أالحيان �إىل من ي أ�تون من الريف .ويف م�رصُ ،ي َ
لل�شارة �إىل غري املتعلمني وغري املتح�رضين .و�ستكون هناك فروق �أخرى يف التن�شئة
بنوع من االحتقار إ
االجتماعية بني ه�ؤالء الذين �أم�ضوا فرتة من حياتهم املهنية يف اخلليج العربي ومن ظلوا يف م�رص� ،إال �أنه
مل يتم العثور على �أية �إح�صاءات ب� أش�ن هذه النقطة.
أ
أ
أ
أ
أ
 40كلمة يف ال�صحفيني ،العدد � ،13ص .24-19وللت�كيد�� ،شار مكرم حممد �حمد �ي�ض ًا �إىل �ن "�صحافتنا...
تتمتع بحرية كاملة يف الوقت احلايل" .بيد �أن املو�ضوع أال�سا�سي لكلمته كان عن احلاجة �إىل التغيري
الليربايل.
 41وعلى نف�س املنوال ،دعت التو�صية أالوىل للم�ؤمتر الثاين �إىل "�إلغاء جميع قوانني ومرا�سيم الطوارئ التي
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تفر�ض قيوداً على عامة ال�شعب وعلى احلريات الفردية ،خا�صة تلك القوانني التي حتد من حرية التعددية
احلزبية� ،أو التي مت�س ا�ستقالل النقابات واملنظمات الدميقراطية� ،أو التي تت�صل بحقوق وحريات الر�أي
الرهاب" (نقابة ال�صحفيني ،بدون
والعقيدة على نحو ال يعوق قوة املجتمع وقدرته على الوقوف يف وجه إ
تاريخ ،د.)7 ،
 42يف �إعالن � ،1991أنظر التو�صيات رقم  2و 4و 5و 27و ،28ويف �إعالن  1995انظر التو�صيات رقم �أ2
و�أ 3و�أ 6و�أ 7وب 2وب 9وب  10وب .12
 43انظر التو�صيات رقم  15و 20و 24و 25و 26و 29و 38من تو�صيات م�ؤمتر عام  ،1991والتو�صيات �أ
 8وب  3وب  9من تو�صيات م�ؤمتر عام .1995
 44مل ينعقد هذا امل�ؤمتر حتى �صيف عام .2000
 45انظر على �سبيل املثال مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية  350-349 ، 1999و مركز
أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية 338-334 ، 2000
 46من �أجل تكوين انطباع عن اجلدل ،انظر :امليدل �إي�ست تاميز 19-13 ،مار�س  1998و 27مار�س2 -
�أبريل 1998؛ أالهرام ويكلي� 8-2 ،أبريل  ،1998وكايرو تاميز � 29-16أبريل  .1998وقد ظهرت يف
جميع ال�صحف امل�رصية تقريب ًا اتهامات عن �صحف غري م�سماة �أخرى زعم �أنها �أف�سدت املعايري ال�صحفية
يف م�رص .وقد كانت ال�سمة املميزة لهذا اجلدل هي غياب النقد الذاتي.
أ
العالنات للنقابة� ،إال �ن القانون ال ُيلت َزم به وال
 47دور ال�صحف مطالبة قانون ًا بتحويل  1%من �أرباح إ
يطبق.
 48دعت جماعة تنمية الدميقراطية حممود عو�ض للم�شاركة كخبري يف ال�صحافة يف مراجعة تقرير املجل�س
ف�صح عن مهنته يف تقرير اجلماعة (انظر جماعة تنمية
أالعلى لل�صحافة مراجعة نقدية ،ولكن مل ُي َ
الدميقراطية).
أ
أ
أ
العالنات تف�سد املعايري والخالقيات ال�صحفية امل�رصية ،انظر �ي�ضاً:
 49لالطالع على الر�ؤية القائلة ب�ن إ
الربعي.1998 ،
أ
أ
أ
 50قال الرئي�س مبارك يف خريف عام � 1995نه لي�س هناك �ية نية خل�صخ�صة ال�صحف القومية لنها
"حتافظ على التوازن (ال�سيا�سي)" (انظر مركز أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية .)445 ،1996
 51خل�ص �سليمان �صالح ،أال�ستاذ بجامعة القاهرة �إىل اال�ستنتاج نف�سه ،حيث قارن بني ت�رصيحات الرئي�س
مبارك ب� أش�ن حرية ال�صحافة و تلك ؤ� النظام ال�سيا�سي يف تغيري الت�رشيعات املقيدة يف الفرتة ما بني عام
 1982و .1992وبالن�سبة ل�صالح" ،ي�ؤكد التناق�ض بني الت�رصيحات واملمار�سات �أن النظام ال يرغب يف
حرية ال�صحافة بل يريد أ
بالحرى واجهة ليربالية حلكمه" (.)644 ،1994
 52كما ذكرنا من قبل ،ف إ�ن ال�رصاع الثقايف بني التيار الديني املحافظ والتيار الليربايل يف م�رص لي�س
باجلديد حيث بقى لعدة عقود ،ولكن كان يتفجر على فرتات دورية (مثل ق�ضية �أبو زيد).
 53انظر �أي�ضاًhttp://www.hrw.org/hrw/worldreport99/mideast/egypt.html :

ww

 54تفاعلت املجموعات اال�سرتاتيجية يف نهاية املطاف بطريقة مميزة ،فقد �أدانت طبع الكتاب يف م�رص
وبد�أت يف �إجراء حتقيقات مع بع�ض امل�سئولني يف وزارة الثقافة وعاقبت �أكرب مثريي ال�شغب� ،إذ �أغلقت
جريدة ال�شعب (للتعرف على مزيد من التفا�صيل انظر الق�سم .)3-5
 55وجدت عواطف عبد الرحمن و�آخرون (� )121 ،1992أن  41.3%من العينة ترتدد على النقابة "بانتظام"،
بينما يرتدد عليها �" 37.1%أحياناً" ،و" 19.3%نادراً" و 3.6%ال يزورونها "�أبداً"� .أما الذين يرتددون
على النقابة بانتظام �أو يف بع�ض أالحيان أ
فلل�سباب التالية 32.6% :يذهبون �أ�سا�س ًا حل�ضور الندوات
واالجتماعات أ
ول�سباب فنية؛  22.5%ي أ�تون ملقابلة الزمالء؛ و 16.4%ل�رشاء ال�سلع اال�ستهالكية ،و16.3%
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ي أ�تون يف املقام أالول ملناق�شة م�شكالت حمددة وعامة تتعلق باملهنة ولل�سعي حللها 4.6% .ي أ�تون
"لق�ضاء بع�ض الوقت" ،و 4.4%ي أ�تون لتناول الطعام.
 56هذا طبق ًا لتقديري ال�شخ�صي يف امل�ؤمتر.
 57لالطالع على مناق�شة ألهمية م�شاركة �أعداد �أكرب كثريا يف ال�رصاع �ضد القانون  ، 93انظر الق�سم 4-5
ال�سالمية
� 58أغلقت الدولة جريدة الد�ستور يف فرباير  1998بعد ن�رشها مقا ًال عن مزاعم ب أ�ن اجلماعات إ
املتطرفة هددت بقتل رجال �أعمال �أقباط.
 59ذكر بع�ض ال�صحفيني الذين ا�ست�شهدت بهم عواطف عبد الرحمن و�آخرون (� )126 ،1992ضمن ًا �أن �أع�ضاء
املجل�س كانوا ي�ستغلون منا�صبهم لبناء �شبكات من املح�سوبيات ال�شخ�صية.
60يف نهاية أالمر� ،أ�صدر املجل�س بيان ًا �أدان فيه �أعمال العنف داخل النقابة ،ولكن �أكد �أي�ض ًا على �رضورة
تقرير عقد االجتماعات �سوي ًا (نقابة ال�صحفيني ،بدون تاريخ.)1 ،
 61قال � 28.6%أن النقابة تفي بهذه املطالب جيداً.
 62كان تقرير  98/1997متاح ًا يف النقابة.
أ
أ
 63روز اليو�سف� 4 ،أكتوبر � ،1993ص .7كما ظهرت عناوين م�شابهة �ي�ض ًا يف امل�صور� 10 ،كتوبر 1993
وجملة �أكتوبر� 3 ،أكتوبر .1993
 64انظر �أي عدد من �أخبار اليوم .يف عددي  22مايو  1999و 29مايو  ،1999ميكن االطالع على الظاهرة
املذكورة على �صفحات  20و 22و 23و 17و 19و 21على التوايل.
� 65أ�سفرت العينة أالكرب عدداً التي �شملها بحث عبد الرحمن و�آخرين �أن  9.4%من ال�صحفيني الذين �شملتهم
الدرا�سة امليدانية (وعددهم  )383ينتمون �إىل حزب �سيا�سي ،و�أن �أكرث من ن�صف ه�ؤالء ينتمون للحزب
الوطني الدميقراطي .واعتمدت درا�سة بخيت على عينة قوامها � 125صحفياً.
 66للتعرف على ثقل ال�صحف احلزبية داخل ال�صحافة امل�رصية ب أ�كملها ،انظر الق�سم 2-1-3-5
 67تلقي درا�سة حممد �سعد �إبراهيم ( )1994ال�ضوء بو�ضوح على تلك الظواهر يف الثمانينيات ،با�ستخدام
منهج حتليل املحتوى .
أ
 68العدد ال�صحيح لل�صحف اخلا�صة لي�س معروفاً .ملناق�شة �كرث ا�ستفا�ضة لهذا املو�ضوع ومعرفة ثقل
ال�صحافة اخلا�صة يف ال�صحافة امل�رصية ب�صفة عامة ،انظر الق�سم 2-1-3-5
 69مت اعتقال �صحفي يف جريدة معار�ضة ب�سبب حماولته ابتزاز  500.000جنيه م�رصي من رجل �أعمال
بعد �أن �أطلق حملة لت�شويه �سمعته (كايرو تاميز� 15-2 ،أبريل .)1998
 70ينكر هذا املنظور عادة امل�شكالت التي يواجهها أالقباط يف بناء الكنائ�س مث ًال �أو يف احلفاظ على
ثقافتهم ،وبد ًال من ذلكُ ،ينظر �إىل أالجانب بو�صفهم يحاولون خلق وقيعة بني امل�سلمني أ
والقباط يف م�رص
ب إ�ثارة تلك الق�ضايا ومن ثم يهددون "الوحدة الوطنية".
 71على �سبيل املثال ،كان العنوان الرئي�سي على ال�صفحة أالوىل من جريدة امليدان يف عددها ال�صادر يف
� 27أكتوبر " :1998البطاط�س امل�رصية �أقوى من الفياجرا".
 72هناك جمموعات �أخرى مثل جمعية التنوير امل�رصية ،املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماة ،الربنامج
الن�سان مل�ساعدة ال�سجناء ،ومركز
الن�سان ،ومركز اخلدمات النقابية ،ومركز حقوق إ
العربي لن�شطاء حقوق إ
الن�سان ،وجمعية النداء اجلديد ،ومركز الندمي لت أ�هيل �ضحايا العنف والتعذيب.
أالر�ض حلقوق إ
النرتنت ،زاره الباحث يف  28مار�س  :2000انظر:
 73معلومات م�ستقاة من موقع املنظمة على إ
http://www.eohr.org.eg/docs/org/htm.
 74عقد م�ؤمتران ركز أالول ( ،)1998تركيزاً خا�صة على و�ضع ال�صحافة ،و�آخر عام ( ،)1999حول و�ضع
الن�سان عموماً .وقد عقد امل�ؤمتران فى نقابة ال�صحفيني .وفى م�ؤمتر  1998قمت بتقييم عدد
حقوق إ
احل�ضور فى اجلل�سة االفتتاحية بنف�سى� ،أما فى م�ؤمتر ( )1999فقد �س أ�لت م�شاركني �آخرين عن تقييمهم
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لن�سبة احل�ضور فى اجلل�سة االفتتاحية ،وات�ضح �أن ن�سبة احل�ضور فى كال امل�ؤمترين كانت �أقل بكثري �أثناء
اجلل�سات التى تلت اجلل�سة االفتتاحية.
أ
� 75أجريت الدرا�سة فى دي�سمرب ( )1994كا�ستطالع �رسيع للر�ى فى حمطتى قطار رئي�سيتني بالقاهرة
واجليزة ،وقد انحاز اال�ستبيان للفئات املتعلمة من ال�سكان ،وكانت ن�سبة غري املتعلمني  11%ممن �أجرى
عليهم اال�ستطالع.
أ
 76ميكن �أن يبتلع �سعر جهاز تليفزيون راتب �ستة ��شهر من رواتب موظفى احلكومة من امل�ستوى املتو�سط.
غري �أن �إح�صائيات اليون�سكو تبني ارتفاع ًا فى �رشاء �أجهزة التليفزيون .ويبلغ عدد �أجهزة اال�ستقبال فى
م�رص حواىل  32لكل � 1000ساكن فى عام  ،1980ولكن ارتفعت هذه الن�سبة لت�صل �إىل  101جهاز فى
عام  1990و 119فى عام ( 1996انظر اليون�سكو  ،1998الق�سم )8-9
� 77أو�ضح  21%ممن �شملهم اال�ستطالع �أنهم مل ت�صلهم �أى ر�سالة �إعالمية �أثناء أال�سبوع الذى �سبق �إجراء هذا
اال�ستطالع (فرجانى.)10 ،1995 ،
 78مل تذكر الدرا�سة عدد مرات م�شاهدة التليفزيون.
� 79أو�ضحت درا�سة �أجراها خريت معو�ض ( )1992نتائج �شبيهة للغاية بنتائج هذه الدرا�سة ،وكانت
العالم فى قريتني ريفيتني ،وقد �سئلت عينة البحث عن
درا�سة خريت معو�ض تقي�س ا�ستخدام و�سائل إ
العالم التى ي�ستخدمونها عادة لتثقيف �أنف�سهم �سيا�سي ًا ف أ�جاب ما يقرب من ن�صفهم (من �إجماىل
و�سيلة إ
أ
أ
امل�ستجوبني الذين و�صل عددهم  200فرد يف كل قرية) ،فى كلتا القريتني �نها التليفزيون ،بينما �جاب
� 10%إىل  18%فقط �أنهم يعتمدون على ال�صحف .ومل يفرق خريت معو�ض فى هذه الدرا�سة بني ال�صحافة
القومية و�صحافة املعار�ضة (معو�ض.)521 ،1992 ،
 80عادة ما تتعار�ض أالرقام وتكون حمرية� ،أو ال تكون متاحة باملرة .فعلى �سبيل املثال يذكر دليل و�سائل
العالم العاملية �أن �إجماىل توزيع ال�صحف اليومية يبلغ � 2.426.000صحيفة ،غري �أن �أعداد ال�صحف
إ
اليومية الرتاكمية التى يذكرها الكتيب تبلغ  .2.887.500وميثل هذا توزيع ت�سعة �صحف يومية فقط،
بال�ضافة �إىل
العالم �إىل �أن هناك � 16صحيفة يومية ( .)UN, 1995, 95إ
يف حني يذهب دليل و�سائل إ
أ
أ
أ
ذلك يورد الدليل بع�ض املعلومات املغلوطة ،مثل القول ب�ن الوفد وال�شعب ��سبوعيتان ،يف حني �ن الوفد
الح�صائى ال�سنوى لليون�سكو ،كم�صدر �آخر،
يومية وال�شعب ت�صدر مرتان يف أال�سبوع .ويذهب الكتاب إ
�إىل �أن �إجمايل توزيع ال�صحف اليومية لعام  1994يبلغ  3.9مليون و 1.5مليون لل�صحف غري اليومية.
(اليون�سكو .)1998 ،والهيئة امل�رصية امل�سئولة عن جمع املعلومات والبيانات التى تتعلق بال�صحف هى
املجل�س أالعلى لل�صحافة ،وقد رف�ض مدير املجل�س عدة مرات توفري أالرقام التى تتعلق برواج ال�صحف.
 81لقراءة املزيد عن التحفظ حول هذه البيانات انظر الهام�ش ال�سابق (رقم .)80
 82بد�أ �إ�صدار �صحيفة العربى يومي ًا فى �أبريل من عام  ،1999وقبل ذلك مل تكن ت�صدر �إال مرتني �أ�سبوعي ًا
لعدة �سنوات بعد �أن بد�أت ك�صحيفة �أ�سبوعية فى يوليو  .1993ولكن فى �أبريل  2000عادت ال�صحيفة
لل�صدار مرة واحدة �أ�سبوعي ًا (هذه املعلومة من خدمات �أر�شيف دار أالهرام).
إ
 83من النتائج امل�شابهة نتائج درا�سة �أجراها خالد �صالح الدين ( )242 ،1997الذى ا�ستجوب  400فرد
تراوحت �أعمارهم من � 20إىل � 65سنة فى م�ستويات تعليمية خمتلفة بالقاهرة (مبا فيهم � 30%أميون)،
ووجد �أن  62.2%من عينة الدرا�سة تقر�أ ال�صحف القومية بينما تقر�أ  31.3%فقط ال�صحف احلزبية.
� 84أجريت الدرا�سة على �ستة �أحياء فى القاهرة ،ومنطقتني يف حمافظة بنى �سويف.
أ
أ
 85وجدت درا�سة �صالح الدين (� )1997أن معظم ال�سكان يف�ضلون ال�صحف القومية :الخبار  ،51%والهرام
 ،41.4%تليها اجلمهورية  ،5%وامل�ساء  .1.9%ومن بني قراء �صحف املعار�ضة (الذين يعتربون �أقل عدداً
بكثري) ف�ضلت أالغلبية �صحيفة الوفد  ،77.9%تليها ال�شعب  ،16.8%ثم أالحرار  ،2.4%أ
والهاىل .2.4%
كما �أجرت جماعة تنمية الدميقراطية درا�سة على عينة تتكون من � 5.000شخ�ص �أظهرت نتائج م�شابهة،
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حيث يقر�أ  70%من العينة أالهرام و�أخبار اليوم ،تليها اجلمهورية ،أ
والخبار وامل�ساء .وت�صدرت جريدة
الوفد �صحف املعار�ضة ،تليها ال�شعب والعربى أ
والهاىل (جماعة تنمية الدميقراطية 22 ،1997 ،و.)23
أ
أ
 86تت�ضمن املقاالت التى تتناول انت�شار ال�صحافة اخلا�صة( :نابوىل و�مني ونابوىل ،1995 ،ومركز الهرام
للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،1999 ،وامل�سلمانى  ،1998وال�شوادفى  ،1998والربعى  .1998كما
�أن هذه املعلومات م�ستقاة �أي�ض ًا من مقابالت �شخ�صية مع رئي�س هيئة الرقابة على ال�صحف لطفى عبد
القادر وع�صام فرج املدير العام للمجل�س أالعلى لل�صحافة .انظر كذلك كايرو تاميز� ،أبريل ،1998 ،29 16
6
أ
أ
 87ترجع املالحظات املتاحة عن الوفد والهاىل والهرام وروزاليو�سف وال�شعب �إىل ربيع عام ()1996
وخريف ( )1997عندما زرت العديد من املبانى املختلفة عدة مرات .ففى ربيع عام ( )1999زرت مبنى
اجلمهورية أ
والخبار (وكذلك أالهرام للمرة الثانية) .وزرت دار ال�شعب فى ربيع عام (.)1998
الن�شاء فى عام 2000
 88وكان هناك برج ثالث حتت إ
 89عندما حول جمال فهمى و�إبراهيم عي�سى ال�صحفيان ال�سابقان بالد�ستور طبعة أالحد من العربى ،وهى
جريدة يومية نا�رصية ،فى ربيع عام (� )1999إىل نقد الذع للظروف ال�سيا�سية ،ا�ستخدمت املجموعات
اال�سرتاتيجية نفوذها املاىل ل�رصف كليهما من اخلدمة .وقد �أطلق جمال فهمى على ال�صفحة أالخرية من
ال�صحيفة "�صحيفة غري م�ستقلة من دولة غري موجودة" �أطلق عليها "دولة النفاق�ستان" .وقد �صور فى
�إحدى املقاالت مطرب يريد �أن يغنى "�أحدث �أغنياته على الهواء بينما نحن منوت"� ...أثناء االحتفاالت
بذكرى مرور  250عام على توىل �سيد طابو�ش أالقراطوف احلكم" (ميدل �إي�ست تاميز 23 17- ،يونيو،
 .)9 ،1999بينما عقد �إبراهيم عي�سى مقارنة بني خطب رئي�س الوزراء كمال اجلنزورى بعادة ممثل
كوميدي أ
"لنه الوحيد الذى يحتفظ بوجهه �صارما ،بينما ي�ضحك اجلميع من حوله" (كايرو تاميز23 10 ،
العالم �صفوت ال�رشيف
يونيو .)7 ،1999 ،وعلى حد ما ذكره جمال فهمى فقد هاتف رئي�س الوزراء ووزير إ
أ
بال�ضافة
ورئي�س املجل�س أالعلى لل�صحافة م�صطفى كمال حلمى قيادة العربى لكى توقف طبعة الحد .إ
�إىل �أنه يقال �إن أالهرام قد طالب العربي بدفع ( )600.000جنيه م�رصى ديون فواتري الطباعة ،وهددت
دار �أخبار اليوم ،حيث كانت تطبع أالهرام العربى من قبل ،برفع امل�س أ�لة �إىل املحكمة لعدم ت�سديد العربي
ديون الطباعة القدمية .ثم �أذعن بعد ذلك رئي�س احلزب النا�رصى �ضياء الدين داوود ل�ضغط الدولة و�رصف
جمال فهمى من اخلدمة ،طبق ًا آلخر م�صدر (كايروتاميز 23 10- ،يونيو 7 ،1999 ،و(ميدل �إي�ست تاميز،
 23 – 17يونيو.)9 ،1999 ،
الن�سان على وجه اخل�صو�ص اخلا�صة بوزارة اخلارجية أالمريكية
 90تو�ضح هذه امل�شكلة تقارير حقوق إ
(انظر املوقع :
(http://www.state.gov/www/global/huamn_rights/hrp_reports_mainhp.
 .)htmlوكثرياً ما تكون ال�سفارة أالمريكية بالقاهرة والعاملني بها �أهداف لهجمات وح�شية من ال�صحافة
املحلية.
اليجيب�شان جازيت على النحو التاىلTeravel" :
 91على �سبيل املثال يعطى التقرير عنوان ًا من إ
("Mouenlick exbands on bonasing moket oy south Aficeهكذا)! .ومل جترم اللغة
امل�ستخدمة فى هذا التقرير املن�شور فى اجلازيت لرداءة اللغة امل�ستخدمة فيه ولكن خللط املحتويني
بالعالنى.
التحريرى إ
العالم ،جامعة القاهرة على �سبيل املثال
 92ذكرت عواطف عبد الرحمن ،رئي�س ق�سم ال�صحافة فى كلية إ
�أنه "من الوا�ضح �أن هذا التقرير مل يناق�شه �أحد �أثناء �إعداده ،وقد يف�رس ذلك عدم االهتمام ببع�ض �أجزائه".
(جماعة تنمية الدميقراطية .)20 ،1999 ،و�أو�ضح يحيى قال�ش وهو أالمني العام لنقابة ال�صحفيني منذ
العالنية الفا�سدة فى ال�صحف القومية (جماعة تنمية
�صيف � 1999أن التقرير قد �أغفل بع�ض املمار�سات إ
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الدميقراطية .)24 ،1999 ،وذكر ناقد �آخر �أن روز اليو�سف أال�سبوعية ،التى يعتربها العديد من القراء
�صحيفة �صفراء ،مل يت�ضمنها التقرير من أال�سا�س.
 93للمزيد من املقاالت الو�صفية الق�صرية حول تدنى م�ستويات التعليم انظر املقاالت التى ذكرناها �سابق ًا
مثل امل�سلمانى ( ،)2 ،1998ال�شوادفى ( )11 ،1998والربعى (.)3 ،1998
 75ك�شفت درا�سة نابويل و�أمني وبوليان ( )1995الذين توجهوا �إىل  208من قراء ال�صحف يف القاهرة بال�س�ؤال
حول م�صداقية التغطية ال�صحفية للخ�صخ�صة عن نتائج م�شابهة .وقد وجد  5.8%فقط من امل�ستجيبني �أن
هذه التغطية "ت�ستحق الثقة" ور�أى آ
الخرون �أنها �إما "ت�ستحق الثقة �إىل حد ما" (� ،)54.8%أو "ال ت�ستحق
�سوى القليل من الثقة (� ،)28.4%أو ال ت�ستحقها مطلقا" ()and 151 80 ,64 ,1995( ،)11.1%
 76كان  30%من �أفراد العينة �أميون ،وتراوحت �أعمار العينة من � 65-20سنة� ،أجرى اال�ستبيان يف
القاهرة.
أ
أ
أ
أ
 77وجد � 19%ن الهرام هى الكرث م�صداقية ،و  7.9%الخبار ،و  7.2%ال�شعب ،و  5.2%الوفد ،و3.5%
أالهايل ،و  2.4%فقط اجلمهورية .ومل ي�ستجب  32.7%من العينة لل�س�ؤال (�شومان .)437 ،1994 ،
97وافق معظم اخلرباء الذين ا�ستجوبهم النواوى ( 26من �إجماىل � )32أو وافقوا ب�شدة على �أن "الثقافة
امل�رصية مبجاالتها املحظورة املختلفة تقو�ض حرية ال�صحفيني فى التعامل مع بع�ض الق�ضايا
"احل�سا�سة" وتزيد من "الرقابة الذاتية" لدى ال�صحفيني (النواوى  .)116 ،1995كما �أننى مررت بالعديد
من اخلربات التى تقود �إىل االجتاه نف�سه ،عندما احتجت �إىل معلومات ،حتى من امل�صادر �شبه احلكومية
مثل نقابة ال�صحفيني ،ولكن على الرغم من �أنه فى بع�ض أالحيان كانت �سهولة احل�صول على م�ستندات
مثرية للده�شة� ،إال �أننى فى �أوقات �أخرى �أبلغت ب أ�نه يتحتم على جمل�س النقابة �أن يتخذ قراراً حول طلبى
�أوالً ،وهو ما مل يحدث �أبداً.
 98رف�ض م�سئول كبري فى املجل�س أالعلى لل�صحافة على �سبيل املثال �إعطائى تقرير املجل�س أالعلى
لل�صحافة لعام  1998املذكور �أعاله عن �أداء ال�صحافة مع �أن حمتواه كان قد ت�رسب �إىل ال�صحافة من
قبل ،وقد تلقيت التقرير فى النهاية من باحث يعمل لدى أالهرام �أظهر ا�ستعداده إلمدادى باملعلومات.
� 99رصح ال�صحفى ع�صام عبد احلميد بجريدة العربى ( )5 ،1998بقول م�شابه.
العالم القومية فى حرب اخلليج ،يبدو �أن دينا المى ( )Lamey,1992ت�ؤكد
 100فى حتليل ملحتوى و�سائل إ
العالم القومية �أثناء احلرب كانت تقودها عن كثب املجموعات اال�سرتاتيجية ،وقد ا�ستطاعت �أن
�أن و�سائل إ
تظهر �أن الدفع باملقاالت املنحازة فى ال�صحافة الوطنية تزامن مع تغيري فى ال�سيا�سة الر�سمية امل�رصية
قبل ال�رصاع وبعده.
 101من البديهى �أن هذا �رشط م�سبق ال يرجح �أن يقنع �أى �أحد ب أ�ى �شئ.
أ
 78فى عام  1994حاول الرئي�س مبارك الدعوة �إىل �إقامة حوار وطنى بني احلكومة وبع�ض �حزاب املعار�ضة
الخوان امل�سلمون)� ،إال �أنه بعد �أن فر�ضت احلكومة �رشوط احلوار ،وهى تتعلق حتديداً بجدول
(م�ستبعداً إ
العمل وامل�شاركني ،قاطع النا�رصيون وحزب الوفد احلوار (انظر مكرم عبيد  .)1994وعقب احلوار مرر
النظام قانون ال�صحافة رقم  93الذى ت�صادم ب�شدة مع مطالب املعار�ضة ،ثم �أقام النظام انتخابات
 1995التى انتقدت ب�شدة والتي �أتاحت للحزب الوطنى الدميوقراطى �أغلبية كبرية داخل الربملان.
 103فى مايو من عام  2000جنح حزب ال�شعب يف �إثارة �أ�رش�س �أحداث �شغب فى القاهرة منذ �سنوات (كايرو
تاميز) من خالل طلبة من جامعة أالزهر .كانت الذريعة كتاب لكاتب �سورى �أعادت وزارة الثقافة ن�رشه.
لل�سالم ،وطبع �أجزاء منه كان يبدو بو�ضوح �أنها منتزعة عن ال�سياق.
و�أعترب حزب ال�شعب الكتاب مهينا إ
وبعدها ب أ��سبوعني �أوقفت ال�سلطات اجلريدة ،كما تو�ضح هذه احلالة �أن بع�ض �أحزاب املعار�ضة ال حتجم
عن العمل ل�صالح تقييد حرية التعبري با�سم الدين (انظر كايرو تاميز 17-11 ،مايو.)10 ،2000 ،
 104لكن يف عهد عبد النا�رص ا�ستخدمت �أداة مماثلة مرتني على أالقل.

ww

314
www.alkottob.com

ko

tto
b.c
o

m

 105من بني عينة الدرا�سة التى �أجرتها عواطف عبد الرحمن و�آخرون بلغت ن�سبة من ال ينتمى �إىل �أى حزب
الخوان امل�سلمني �أو النا�رصيني
 9.4% ،80.4%فقط كانوا ينتمون �إىل �أحزاب .وتنتمى الن�سبة الباقية �إىل إ
الذين مل ي�ستطيعوا ت أ��سي�س حزب فى ذلك الوقت .وينتمى �أكرث من ن�صف ال�صحفيني املنظمني �سيا�سي ًا �إىل
احلزب الوطنى الدميوقراطى بن�سبة (.)8 ،1992( )58.3%
 106بحث �شومان ( )386-380 ،1996هذا ال�س�ؤال بتعمق و�أو�ضح �أن �إجماىل ع�ضوية حزب التجمع فى
عام  1991بلغت  87.000وفق ًا لقادة احلزب ،ويبدو �أن هذا الرقم قد انخف�ض فى الت�سعينيات :وتذكر
منى مكرم عبيد (� .)125 ،1996أن "التوجه �إىل العمال والفالحني ،الذي بدا وعدا عند تنظيم احلزب
ألول مرة ،قد �شهد تراجعا ملحوظ ًا يف الع�رش �سنوات املا�ضية نظراً لعجز قيادة احلزب عن �صياغة طرق
تنظيمية ودعوية حل�شد الدوائر غري الربجوازية" .ويزعم حزبا الوفد والعمل �أنهما ال يحتفظان ب�سجل دقيق
أ
للع�ضاء ،ولكن على �أى حال ف إ�ن زعيم الوفد ذكر �أن احلزب "هو تيار كبري يتحدث عن أالمة" .وادعى زعيم
أ
أ
أ
للخوان
حزب العمل �ن ع�ضوية احلزب بلغت �( 150.000شومان  .)381 ،1996ويبدو �ن الت�ييد ال�شعبى إ
�أكرب ،حيث قدر عدد �أتباعهم واملتعاطفني معهم مبليون (�شومان  .)381 ،1996غري �أنه على الرغم من
ذلك فقد بقيت احلركة خارجة عن القانون وعر�ضة لتقلبات احلكومة ،خا�صة فى �أوقات االنتخابات .ومل
يكن هناك دليل وا�ضح على ع�ضوية احلزب النا�رصى ،ولكن من الوا�ضح �أنه لي�س لديه ال�شعبية الوا�سعة
الخوان.
التى يتمتع بها إ
أ
أ
 107ا�ستغلت املجموعات اال�سرتاتيجية هذا االن�شقاق اليديولوجى املحتدم فى مايو ( )2000لتجميد �ن�شطة
ال�سالمية قانوني ًا (انظر كايرو تاميز 7-1 ،يونيو)7 ،2000 ،
القيادة إ
أ
 108ملزيد من المثلة لل�شخ�صيات "املعار�ضة" ممن ان�ضموا �إىل املجموعات اال�سرتاتيجية انظر (مركز
أالهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.)280 ،2000 ،
 109فى مقابلة �شخ�صية مع �سعد الدين �إبراهيم أال�ستاذ باجلامعة أالمريكية بالقاهرة ،وهو �شخ�صية معروفة
الن�سان �أكرث م�صداقية من النقابات أ
والحزاب
من املجتمع املدنى ،عرب عن ر�أيه ب أ�ن منظمات حقوق إ
ال�سيا�سية (مقابلة مع �إبراهيم).
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 110طبق ًا لـ �سوليفان ( )Sullivan, 1994, 17فقد "عهد �إىل" وزارة ال�شئون االجتماعية مبوجب القانون
والدارة ،والتوجيه والتعيني
وال�رشاف ،والتنظيم ،والرقابة إ
�" 32سلطات كا�سحة فى الت�سجيل ،والتحكم ،إ
وما �إىل ذلك ،".وي�ضيف �أنه "يجوز لوزارة ال�شئون االجتماعية �أن ترف�ض ال�سماح بت�شكيل �إحدى املنظمات؛
وحتول دون و�صول أالموال من اخلارج �إىل �إحدى املنظمات؛ وتعني جمل�س �إدارة م�ؤقت… ،وحتل منظمة
وحتول �أموالها �إىل منظمة �أخرى؛ وتدمج منظمتني �أو �أكرث تقومان أ
بالن�شطة نف�سها ،وترف�ض ال�سماح
جلمع أالموال من خالل التربعات وو�سائل جمع أالموال أالخرى أ
للغرا�ض االجتماعية ...".وي�ستمر التفوي�ض
الذى يخول مثل هذه ال�سلطة والرقابة �إىل الوزارة على امتداد ن�ص هذا القانون (.)17 ،1994
 111حتدثت املقالة فى �صحيفة التليجراف عن "ا�ضطهاد" امل�سيحيني ،وهو ما مل يذكره تقرير املنظمة
الطالق.
الن�سان على إ
امل�رصية حلقوق إ
 112قبل عام  1996نظمت ال�صحافة مبقت�ضى القانون رقم  148ل�سنة  1980املعنى بـ "ملكية
ال�صحافة".
� 113أى املحكمة الد�ستورية.
 114توجد ا�ستثناءات لهذه احلالة ،فقد ُمنِح أال�شخا�ص الذين كانوا ميتلكون جريدة قبل ت أ�ميم ال�صحافة عام
 1960والذين مل تخ�ضع دور ال�صحف اخلا�صة بهم �إىل الت أ�ميم احلق فى اال�ستمرار فى �إ�صدار جريدتهم.
وعلى كلٍ فقد كان عدد هذه ال�صحف قليل ومل ت�شكل �أية �أهمية بالن�سبة للدولة لتقوم بت أ�ميمها ،أ
والكرث من
ذلك هو �أن هذه ال�صحف يعترب ترخي�صها الغي ًا بحكم القانون بعد وفاة �صاحب اجلريدة.
 115مت ت أ��سي�س اثنتني منهما عام  1996وفقا لقانون  148ل�سنة  .1980واملعلومات مقدمة من ع�صام
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فرج – املدير العام للمجل�س أالعلى لل�صحافة فى �سبتمرب 1977
 116ح�صلت على عدد ال�صحف العربية من لطفى عبد القادر رئي�س هيئة الرقابة على ال�صحف فى  1فرباير
الجنليزية) فقد
ال�صدارات ذات الرتخي�ص أالجنبى التى طبعت فى م�رص (العربية و إ
� .1999أما عن عدد إ
ورد فى �صحيفة كايرو تاميز �أنه قد و�صل �إىل " 58على أالقل" فى منت�صف �أبريل من عام ( 1988كايرو
تاميز .)1988-29-16
أ
العالم فى عام � 1999نه يوجد حواىل � 600صحيفة وجملة فى
� 117رصح ال�سيد �صفوت ال�رشيف –وزير إ
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القليمية (.)CPSS 2000 336
م�رص ومنهم املئات من ال�صحف إ
 118انظر
()http://www.state.gov/www/global/human_rights/reports_mainhp.html
 119امل�صدر ال�سابق.
 120انظر ()http://www.hrw.org/hrw/worldreport99/mideast/egypt.html
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لق��د �سع��ى ه��ذا الكت��اب �إىل مناق�ش��ة �إ�سه��ام ال�صحفي�ين امل�رصي�ين ف��ى عملي��ة
الدمقرط��ة ف��ى ف�ترة الت�سعينيات .لق��د �شكل دمج من��وذج املجموع��ات اال�سرتاتيجية
واملجموع��ات املعار�ضة مع املقاربت�ين النظريتني لراندال وجارون ،عالوة على عدد
م��ن درا�س��ات احلالة� -إط��ار البحث .وكان من ال��ضرورى درا�سة الن�سي��ج االجتماعى
واالهتمام��ات ،وامل��وارد أ
والن�شطة اخلا�صة بال�صحفيني ،والبيئ��ة التى يعملون فيها،
وعل��ى أالخ�ص العوامل التاريخي��ة ،والثقافية ،واالقت�صادي��ة والدولية ،واملجموعات
وبال�ضافة �إىل ذلك فق��د وجهنا عنايتن��ا �إىل امل�شكالت النمطية
ال�سيا�سي��ة أالخ��رى .إ
الت��ى يواجهها ال�صحفيون فى خمتلف مراحل التحول ال�سيا�سى مثل القيود املفرو�ضة
م��ن قبل احلكوم��ة ،وعالقات الق��وة وامل�سائل املتعلق��ة بال�سلوك املهن��ى .وهكذا فقد
افرت���ض البحث �أن �إ�سهام ال�صحفيني امل�رصي�ين فى عملية الدمقرطة قد �أثقل بالعديد
من القيود التى فر�ضتها عليهم البيئة املحيطة ،وكذلك �ضعف ال�صحفيني �أنف�سهم .وقد
بين��ت مناق�شة اجلوان��ب املختلفة حول م��دى �إ�سهام ال�صحفيني ف��ى عملية الدمقرطة
�صحة هذه أالطروحة .و�س أ�قوم فيما يلى بتلخي�ص هذه اجلوانب و�إعادة تنظيمها� .أو ًال
�س أ�ر�صد جميع العوامل املوجودة فى بيئة ال�صحفيني التى كان ميكن على أالرجح �أن
تع��زز عملية الدميوقراطية .ومن ثم �سننظر �إىل أالمثلة التى �أ�سهم فيها ال�صحفيون فى
عملي��ة الدمقرط��ة .و�س أ�قوم بعد ذلك بتلخي�ص العوامل املوج��ودة فى بيئة ال�صحفيني
الت��ى عرقل��ت على أالرج��ح الدميوقراطية .و�أخ�يراً �س أ�خل�ص احلاالت الت��ى �أخفق فيها
ال�سهام فى عملية الدمقرطة.
ال�صحفيون فى إ
لق��د �أجبن��ا على ال�س ؤ�ال الذى يتعلق مب��ا �إذا كان بو�سع ال�صحفي�ين "تقدمي املزيد"
نح��و عملية الدميوقراطية �أكرث مما فعلوا ،وذلك من خالل تو�ضيح �أن �إ�سهاماتهم ظلت
منقو�ص��ة .وبالرغم م��ن ذلك ،وكجزء من اخلامتة� ،سنعيد طرح ه��ذا ال�س ؤ�ال مرة �أخرى
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الجابة ،و�أخرياً �سنلقي نظرة على الدالالت أالو�سع
فى الق�سم ( )5-6و�سنلخ�ص كذلك إ
لنتائج هذه الدرا�سة بالن�سبة للبحوث الالحقة.

m

 1-6عوامل فى بيئة ال�صحفيني كان من � أش�نها تعزيز الدميوقراطية
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هن��اك ع��دد م��ن العوامل كان��ت ومازال��ت عل��ى أالرج��ح ذات ت أ�ث�ير �إيجابى على
الدميوقراطي��ة فى م�رص ،ومن ثم دعم مهمة �أى م ؤ�يد للدمقرطة مبن فيهم ال�صحفيون.
لكن علينا و�ضع عالمة ا�ستفهام على كل هذه العوامل فيما يتعلق بت أ�ثرياتها� ،إما ألنها
ق��د ت�سبب انتكا�سة (مثلم��ا يف حالة املوجة الثالثة من الدميقراطي��ة)� ،أو ألن الظواهر
ال�صالح ال�سيا�سى كما تبدو
التى متثلها هذه العوامل لي�ست موجهة ب�شكل وا�ضح نحو إ
(مثل حالة منو الطبقة املتو�سطة املهنية).
لق��د نظ��ر �إىل املوجة الثالث��ة ب�شكل عام بو�صفه��ا تخلق زخما �سيا�سي��ا فى �أنحاء
الع��امل للمزي��د من الدميوقراطية .وبينم��ا نرى بع�ض ت أ�ثريات املوج��ة ب�شكل جلى فى
م�رص ،وبني ال�صحفيني �أي�ض ًا -فى تو�صيات امل ؤ�متر الثانى والثالث على �سبيل املثال
الت��ى �أ�شارت �إىل العمليات العاملية اجلارية يف التغريات ال�سيا�سية -كان هناك �أي�ض ًا
ج��دل ظاه��ر وعنيف فى م�رص حول العوملة وتدفق القي��م الغربية �إىل البلد .وقد ارتبط
ه��ذا اجل��دل بعوام��ل دولية� ،أخرى تعت�بر عادة من العوام��ل التي ت�� ؤ�دي �إىل مزيد من
الدميوقراطي��ة� ،أث��رت �أي�ض ًا على م�رص ،وبخا�صة التغ�ير التكنولوجى ال �سيما القنوات
والنرتنت ،وتدفق أالف��كار والقيم أالجنبية عن طري��ق ال�سياحة والتجارة.
الف�ضائي��ة إ
وحتى دعم الغرب للدميوقراطية فى م�رص ،الذى كان يجب �أن يتزايد بعد نهاية احلرب
الب��اردة ،ظ��ل عملية بطيئ��ة وحذرة للغاي��ة .و�أينما وج��دت موا�ضع �ش��ك كان النخبة
احلاكم��ة دائما هى من يتلق��ى الدعم ،ولي�س الدميقراطيون املحتمل��ون ،بل أالغلبيات
"ال�سالمية".
إ
وع�لاو ًة على ذل��ك ،ففي تاريخ م�رص القليل ،خالف من��و الطبقة املهنية املتو�سطة
ف��ى القرنني التا�س��ع ع�رش والع�رشين ،مما يدع��م م ؤ�يدي الدميقراطي��ة .فقد جلبت هذه
الطبق��ات املتو�سط��ة معها �أف��كار جديدة والرغب��ة واملقومات االقت�صادي��ة ملزيد من
امل�شارك��ة ال�سيا�سي��ة .وعل��ى الرغم من �أن العديد م��ن �أع�ضاء الطبق��ات املتو�سطة فى
الن�سان قد
أالح��زاب ال�سيا�سي��ة وال�صحاف��ة والنقابات وم ؤ�خ��راً فى منظمات حق��وق إ
انخرط��ت يف ال�رصاع ال�سيا�سى مع املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،وت�شبث �آخرون آ
بالراء
التقليدي��ة والقنوات غري الر�سمية للم�شاركة مما �أبقى الهي��اكل ال�سيا�سية القائمة على

ww

320
www.alkottob.com

w.
al

ko

tto
b.c
o

m

ما هى عليه.
يربهن تاريخ ال�صحافة على وجه اخل�صو�ص �أنه "خليط" مع اجتاهات خمتلفة �آتية
ال�صالح الثقافى وال�سيا�سى
من املا�ضى .ومن بني هذه االجتاهات مواريث مهمة يف إ
ال�صالح اللغوى ،وفى
جنده��ا من البدايات أالوىل حتى املا�ض��ى القريب فى جماالت إ
تطوير التقنيات والتكنولوجيا ال�صحفية ،وفى �إن�شاء بع�ض ال�صحف عالية اجلودة مثل
أاله��رام ،وفى جمال النهو�ض أ
بالف��كار احلديثة مبا فيها الدميوقراطية على يد بع�ض
ال�صحفي�ين .وقد تزايدت من��ذ نهاية القرن التا�سع ع�رش �أع��داد ال�صحفيني الذين كانوا
�أكرث رغبة فى الدخول فى ال�رصاعات ال�سيا�سية مع املجموعات اال�سرتاتيجية .وخالل
جترب��ة م��صر م��ع الدميوقراطية فى �أعق��اب احلرب العاملي��ة أالوىل كان��ت ال�صحافة
املقاتل��ة متث��ل القاع��دة ال اال�ستثناء .وحتى خ�لال نظام عبد النا��صر الباط�ش ،وبعد
ت أ�ميم��ه لل�صحاف��ة فى ع��ام  ،1960كان هناك بع���ض ال�صحفيني الن�شط�ين جداً فى
�رصاعه��م للح�ص��ول على قدر من اال�ستقاللية مثلم��ا كان أالمر يف املعارك بني نقابة
ال�صحفيني واالحتاد اال�شرتاكي العربي فى منت�صف ال�ستينيات� .أما فى عهد ال�سادات،
فق��د كان ال�صحفي��ون ذوو الفكر الدميوقراط��ى من بني امل ؤ�يدين ملزي��د من الليربالية
وعار�ضوا الرئي�س فى منا�سبات مهمة مثل اتفاقيات كامب ديفيد.
وبعي��داً ع��ن أالمثل��ة التاريخية والتقالي��د ،نتجت عوام��ل �أخرى ،ق��د تكون دعمت
الدميوقراطية فى الت�سعينيات ،من حقيقة �أن �سلطة و�سيطرة املجموعات اال�سرتاتيجية
بغ���ض النظر عن هيمنتها الطاغية ،كانت بعيدة عن الكمال .وظلت جماالت معينة من
احلرية دائم ًا مفتوحة حتى و�إن كانت غام�ضة وغري م�ستقرة .وهذه املجاالت من احلرية
الن�سان ،أ
والحزاب ال�سيا�سية والنقابات
مث ًال – وجدت متثيالتها يف جماعات حقوق إ
املهني��ة ،ف�ض ًال ع��ن ال�صحافة ذاتها حيث ظلت حرية التعبري �سمة مميزة .وخالل فرتة
الن�سان مثل مركز
الت�سعيني��ات -ا�ستمد ال�صحفيون دعم ًا خا�ص ًا من منظمات حقوق إ
الن�سان اللذين �أ�صدرا
الن�سان واملنظمة امل�رصية حلقوق إ
امل�ساع��دة القانونية حلقوق إ
التقاري��ر عن انتهاك حرية ال�صحافة ،وكانا على ات�ص��ال وثيق مع املنظمات الدولية
الن�سان ،و�ساعدا على تنظيم االحتجاجات �ضد االنتهاكات .لقد كانت منظمات
حلقوق إ
الن�سان واحدة من �أقوى موارد ال�صحفي�ين التى ميكنهم االعتماد عليها حيث
حق��وق إ
بدت �أكرث التزام ًا بق�ضية الدميوقراطية من أالحزاب ال�سيا�سية �أو النقابات املهنية.
لق��د عك�س��ت ال�صحافة نف�سه��ا مقدار احلري��ة املحدود ال��ذى ي�ستطي��ع ال�صحفيون
االعتم��اد عليه فى القطاع��ات أالخرى من املجتمع .وقد كفلت ال�صحافة �شبه الر�سمية
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درجات متفاوتة من احلرية ملختلف ال�صحفيني ومكنت بع�ض ال�صحفيني من املطالبة
بال�ص�لاح الدميوقراط��ى �أو انتقاد نظام احلكم ال�سلطوي .وعل��ى الرغم من ذلك ،ظلت
إ
ه��ذه أال�ص��وات �أقلي��ة ،وا�ستم��رت ال�صحاف��ة الر�سمية ف��ى تعبئة الدع��م للمجموعات
اال�سرتاتيجية� .أما �صحافة املعار�ضة فقد كانت �أعلى �صوتا فى نقدها ،ولكن �صحفيي
املعار�ض��ة كان��وا يخ�ضعون ل�سوط احلزب الذى ينتمون �إلي��ه بحيث ال ي�ستطيعون نقد
م�سئ��وىل "حزبه��م" .وقدمت ال�صحاف��ة اخلا�صة منافذ جديدة للمق��االت التى ال ميكن
ن�رشه��ا فى ال�صحافة احلزبية �أو ال�صحاف��ة الر�سمية ،ولكن �إذا �أ�صبح النقد عنيف ًا جداً،
مثلما فعلت جريدة الد�ستور ،فقد تواجه اجلريدة خطر �إغالقها.
وف��ى النهاي��ة ميكننا القول ب أ�نه كانت هناك فر�ص إل�سه��ام ال�صحفيني فى عملية
الدميوقراطية ،و�أن بع�ض ال�صحفيني قد جتر�أ وت�صدى لهذه املهمة.
� 2-6إ�سهامات ال�صحفيني فى الدمقرطة خالل الت�سعينيات
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لق��د ميزنا بني �أربع جمموع��ات خمتلفة من ال�صحفيني ،ومن بني هذه املجموعات
تل��ك املجموعة التى حت��اول بن�شاط �أن تنه�ض بالدميوقراطية .ويقدر عدد �أع�ضاء هذه
املجموع��ة مب��ا ال يزيد عل��ى  200ف��رد ،ال ميثلون على الرغ��م من ذلك كيان�� ًا منظم ًا
لل�صحفي�ين .وه�� ؤ�الء ال�صحفي��ون يعملون ف��ى جميع �أن��واع ال�صحف� ،شب��ه الر�سمية،
واحلزبي��ة ،واخلا�صة .وكم��ا ذكرنا �آنف ًا تنتقد مقاالتهم ف��ى الغالب امل�شكالت القائمة
– مبا فيها التعذيب وتزوير االنتخابات– ومع ذلك فهم ال ينتقدون الرئي�س نف�سه فى
�أغلب أالحوال.
حت��اول بع���ض ال�صحف اخلا�صة مثل كايرو تاميز والد�ست��ور (عندما كانت ت�صدر)
و�إىل ح��د ما العامل الي��وم �أن تكتب تقاريرها با�ستقالل عن ال�ضغ��ط ال�سيا�سى ،غري �أن
توزيعه��ا يظل قا��صرا على املغرتب�ين واملثقف�ين امل�رصيني وبع�ض دوائ��ر أالعمال
ال�رشاف الذى
واالقت�ص��اد .وت�ضطر هذه ال�صحف �إىل الدخول فى �رصاعات �شديدة مع إ
الغالق فى �أية حلظة.
متار�سه املجموعات اال�سرتاتيجية وهى قد تتعر�ض للرقابة �أو إ
وبال�ضاف��ة �إىل تق��دمي أالف��كار الليربالية من خ�لال الكتابة ف��ى ال�صحافة ،يعمل
إ
ال�صحفيون املعار�ضون فى نقابة ال�صحفيني ،أ
والحزاب ال�سيا�سية ،وجمموعات حقوق
الن�س��ان ،حيث يناق�شون امل�ش��كالت ،وينظمون امل ؤ�مت��رات والتجمعات االحتجاجية،
إ
ويكتب��ون العرائ�ض �إىل املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،وي�ساعدون فى ن�رش املواد الناقدة
الن�سان .كما
الن�سان الت��ي ت�صدرها املنظم��ة امل�رصية حلق��وق إ
مث��ل تقاري��ر حقوق إ
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الن�سان الدولية الت��ى متار�س ال�ضغوط على احلكومة
�أنه��م يت�صلون مبنظمات حقوق إ
امل�رصية �أحيانا مثلما فعلت فى حالة قانون ال�صحافة رقم .93
وجت��ري متابعة انتهاكات حري��ة ال�صحافة فى م�رص فى النقاب��ة ب�صورة �أ�سا�سية
من خالل جلنة احلريات .وقد ذهب امل ؤ�متران العامان الثانى والثالث اللذان عقدتهما
النقابة فى  1991و� 1995أبعد من ذلك وطالبا بدميوقراطية كاملة فى م�رص ،مبا فى
ذلك التحرر من جميع القوانني املقيدة .كانت نقابة ال�صحفيني �أي�ضا املنظم الرئي�سي
لالحتجاج��ات الت��ى نددت بالقان��ون  ،93التى �أثبتت جناحها ف��ى النهاية �إىل حد ما
حي��ث وافق��ت املجموعات اال�سرتاتيجية على �إلغاء معظم (و�إن مل يكن كل) القيود التى
فر�ضت وقتئذ.
وعموم�� ًا فقد حاولت جمموعة حمدودة م��ن النا�شطني تقدمي �أفكار �سيا�سية جديدة
م��ن خالل قن��وات عدة وحاولت مراقب��ة انتهاكات احلرية املوج��ودة .وكان على هذه
املجموع��ة �أن جتد طريقها عرب عوائق فظة فر�ضتها جزئيا املجموعات اال�سرتاتيجية،
نتجت جزئيا عن ال�سياق االقت�صادى ،واالجتماعى والثقافى والدوىل مل�رص.
 3-6عوامل فى بيئة ال�صحفيني من املحتمل أ�ن تعوق الدميوقراطية
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م��ن املرجح �أن عدم �إ�سهام ال�صحفيني بقدر �أكرب من القدر الذى و�صفناه فى الق�سم
ال�سابق يرجع �إىل العوائق التى واجهوها .فقد كان هناك العديد من العوائق �إىل حد �أن
�أح��د �أق�س��ام هذا الكتاب قد و�صف جمهودات ال�صحفيني ب أ�نه��ا "مثقلة أ
بالعباء" .وقد
ك�شفت جميع املج��االت تقريبا التى فح�صتها هذه الدرا�سة – مثل العوامل اخلارجية،
والظ��روف ال�سيا�سي��ة ،وتاري��خ ال�صحفي�ين ،وظروفه��م االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة،
وم�صال��ح املنظمات التى ينظ��م فيها ال�صحفيون �أنف�سهم ،و�ضع��ف مواردهم -قائمة
م��ن امل�ش��كالت الت��ى ميك��ن �أن تقف حائ ًال ف��ى طريق جمه��ودات ال�صحفي�ين لتعزيز
الدميوقراطية.
�أوالً :خلق��ت العوام��ل اخلارجية ،وه��ى مزيج من الت أ�ث�يرات التاريخي��ة والثقافية
لل�صالحيني.
واالجتماعية واالقت�صادية والدولية بيئة �صعبة إ
ثم��ة �أ�سب��اب وجيهة جتعلنا ننظر كث�يراً �إىل تاريخ م��صر ال�سيا�سى والثقايف
بو�صف��ه م�سئ��وال عن الدميوقراطية .فق��د اعتاد معظم امل�رصيني ط��وال تاريخهم على
البق��اء بعي��داً ع��ن الدولة ،التى وجدوا �أنه��ا عادة عبارة عن مزي��ج �سلطوي من النخب
أالجنبي��ة .وه��ذه ال�صف��وة أالجنبي��ة جنحت فى الغالب ف��ى تلقى الدع��م الدينى ،الذى
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�أمكن��ه ب�سهول��ة حتويل ال��صراع ال�شعبى عل��ى ال�سلطة �إىل جتديف دين��ي .وبعد انهيار
النمط ال�سلطوى فى التجربة الدميوقراطية ملا قبل الثورة� ،أفقدت الت�شوهات الد�ستورية
التجرب��ة م�صداقيتها� ،إىل جان��ب ال�سلوك غري الدميوقراط��ى للربيطانيني واحلكومات
بال�ضافة �إىل �أن هذه التجربة قد تزامن��ت ،وانتهت مع جتدد تدخل
املنتخب��ة واملل��ك .إ
ال�سالم
الق��وى أالجنبي��ة فى م�رص ،وقي��ام دولة �إ�رسائي��ل ،والتمرد ال�شعبي و�صع��ود إ
وانتهاء باالنقالب على ال�سلطة.
ال�سيا�سى،
ً
يبدو �أن الثقافة ال�سيا�سية لدى معظم امل�رصيني ثقافة بعيدة عن الدميوقراطية،
فيب��دو �أن معظ��م النا�س غري مبالني بالن�ضال من �أجل حتقي��ق الدميوقراطية .بل يبدو
"ال�سالمية" كما ين�رشها أالزهر ر�سمي ًا جتد ت أ�ييداً كبرياً على الرغم من �أنها
�أن القي��م إ
تعي��ق احلريات املوج��ودة .وعلى الرغم من وجود التيارات الليربالية� ،إال �أنه يبدو �أنها
تقت�رص فى �أغلب أالحيان على جزء من �صفوة املفكرين.
مل ت�شج��ع العدي��د م��ن العوام��ل االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة ف��ى الت�سعينيات
الدميوقراطية بال�رضورة ،وعلى الرغم من انت�شار التعليم �إال �أنه كانت هناك زيادة فى
انت�ش��ار أالمية أ
وال�ساليب التعليمية ال�سلطوية .وعل��ى الرغم من منو الطبقات الو�سطى
عددي��ا� ،إال �أنه��ا مل تتوف��ر لديه��ا �سوى م��وارد قليلة �ض��د املجموع��ات اال�سرتاتييجة.
الط��ار االحتوائي وممزق��ة داخلي ًا
وظل��ت املنظم��ات املهنية للطبق��ة الو�سطى �ضمن إ
باالنق�سامات .وبالرغم من "االنفجارية" املتنامية التي حملتها التطورات االجتماعية
واالقت�صادية يف م�رص (مثل البطالة وقلة فر�ص العمل �أمام العديد من خريجى املدار�س
العلي��ا واجلامعات ،والنمو ال�رسيع لل�سكان ،وت�صاعد عدم امل�ساواة ،وارتفاع التح�رض،
واالقت�ص��اد اله���ش) ق��د ال يتب��ع �أي انفج��ار مفاجئ املزيد م��ن املقارب��ات ال�سيا�سية
الدميقراطي��ة؛ ألنه يب��دو �أن "احللول" غري الدميوقراطية �أك�ثر رواج ًا بني معظم �أق�سام
ال�سكان.
وم��ن ب�ين الظروف الدولية حمت "عقدة اجلزائر" ت أ�ث�يرات املوجة الثالثة فى
م�رص؛ حيث دفعت احلكومات الغربية �إىل الرتدد يف دعم معار�ضى النخبة احلالية فى
م�رص.
بال�ضاف��ة �إىل ه��ذه العوام��ل اخلارجي��ة كان��ت البيئة ال�سيا�سي��ة املحلية فى
إ
الت�سعينيات مثقلة أ
بالعباء بالن�سبة للدمقرطة.
احتفظ��ت املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة� ،أى الرئي���س ،واحلكوم��ة ،واجلي���ش،
والبريوقراطية ،أ
والزهر ،وكبار رجال أالعمال مبعظم املوارد فى نظام م�رص ال�سيا�سى.
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وعلى الرغم من �أن القيادة العليا لهذه املجموعات فقدت بع�ضا من احتكارها لل�سلطة
يف العدي��د من املنا�سبات عقب انهيار النا�رصي��ة خا�صة فى عام  1977و� ،1986إال
�أنه��ا �أو�ضح��ت بجدارة �أنه��ا م�ستعدة وقادرة عل��ى �إر�سال قوات ال�رشط��ة واجلي�ش �إىل
ال�ش��ارع ل�سحق �أى ث��ورة ميكن �أن تهدد قب�ضته��ا على ال�سلطة .وتظه��ر القيود القائمة
والقيود املفرو�ضة حديث ًا فى الت�سعينيات �أن الدميوقراطية مل تكن �أولوية من �أولويات
الق��وى املهيمن��ة يف االئتالف احلاكم .فقد �أظهر فر���ض القانون  93على �سبيل املثال
�إغف��ا ًال وا�ضح�� ًا مل�صالح ال�صحفي�ين املعار�ضني خ�صو�ص�� ًا وال�صحفيني عموم ًا ممن
عربوا عن مطالب خمتلفة جذري ًا فى امل ؤ�متر العام الثانى والثالث.
ا�ستخدمت املجموعات اال�سرتاتيجية وما زالت ت�ستخدم أالزهر لت أ�ييدها ،وهى
بالطبع ممار�سة تتعار�ض مع مبادئ الدميوقراطية ،لكنها تالئم تاريخ م�رص وثقافتها،
وق��د يرجع هذا اال�ستخدام الفتقار هذه املجموعات �إىل ال�رشعية الدميوقراطية وغياب
الت أ�يي��د ال�شعب��ى له��ا .وقد عزز أالزهر من نف��وذه ب�صورة ملحوظة م��ن خالل �إ�ضفائه
ال�رشعي��ة ال�سيا�سي��ة للقي��ادة ال�سيا�سية ،ويعت�بر بع�ض املراقبني أالزه��ر �أكرث �أع�ضاء
االئتالف احلاكم ا�ستقاللية ،لكنه بالطبع ال يعزز الدميوقراطية.
لق��د ظل��ت احلكومة واجلي���ش والبريوقراطية م�ستغرقة كلية ف��ى �شبكة زبونية
امتدت من القيادة العليا للمجموعات اال�سرتاتيجية �إىل ما يليها .وعلى الرغم من ذلك
فهناك متعاطفون مع الدميوقراطية على أالرجح فى جميع طبقات جهاز الدولة الهائل
مب��صر� ،إال �أن��ه من الوا�ضح �أنه��م ال يحددون االجتاه ال�سيا�س��ى أال�سا�سى؛ حيث �إنه مل
يالحظ وجود �أى دفعات ذات معنى لتحقيق املزيد من الدميوقراطية �سواء على م�ستوى
�أع�ض��اء احلكومة �أو اجلي�ش �أو البريوقراطية .أ
والده��ى �أن بع�ض �أع�ضاء البريوقراطية
ال�صالحات االقت�صادية التحريرية
الن�سان و�أبط أ�وا من إ
ق��د ارتكبوا انتهاكات حلقوق إ
مثل برنامج اخل�صخ�صة فى الت�سعينيات.
وتب��دو اهتمام��ات رجال أالعمال عموم ًا غام�ضة ،عل��ى الرغم من �أن بع�ضهم
العالم االلكرتونية،
ق��د دفع م��ن �أجل خ�صخ�صة أال�ص��ول اال�سرتاتيجية مثل و�سائ��ل إ
�إال �أنه��م يتحركون ع��ادة يف تعاون وثيق مع الدولة ،وكمجموع��ة مل ي�ستطيعوا ،بل مل
يريدوا حتديها �سيا�سياً.
و�أخريا و�ضع �رصاع النظام مع اجلماعات الدينية فى الت�سعينيات العلمانيني
وال�صالحيني بني نريان الطرفني املت�صارعني .فقد بد�أت بع�ض املجموعات مثل قادة
إ
ح��زب التجمع وبع���ض املنظمات أالهلية تدعم الرئي�س ح�سن��ى مبارك على �أ�سا�س �أنه
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ال�سالميني .وكذلك كما �أ�رشنا من قبل ا�ستغل النظام هجمات
بديل �سيا�سى �أف�ضل من إ
ال�سالمية كذريعة لفر�ض املزيد من القيود مثل القيود اجلديدة فى قانون
اجلماع��ات إ
ال�سالميني.
النقابة وقانون العقوبات �أو فى �سجن املزيد من إ
بال�صالح الليربايل ،كما
ال متتزج اجلذور التاريخية لل�صحافة امل�رصية فقط إ
ذكرن��ا يف الق�سم  ،1-6ولكن توج��د �صلة �أخرى باملا�ض��ى .فالتقاليد أالكرث �سلطوية
بال�ضافة
ت�ض��ع مزيداً من ال�ضغ��ط على ال�صحافة لتلعب دور أالداة للنخب��ة احلاكمة .إ
�إىل ذلك� ،أثقلت امل�شكالت أالخرى ومنها قلة عدد القراء ،وعدم امل�صداقية التى ارتبطت
ال�صالح
بال�صحاف��ة امل�رصية منذ بداية ظهورها ،قدرة ال�صحافة على تو�صيل �أفكار إ
ال�سيا�سى (الدمقرطة) �إىل ال�شعب.
ظه��رت ال�صحاف��ة فى بداية القرن التا�سع ع�رش ك�شئ ذي طبيعة م�ستوردة مما
كب��ح م��دى قبولها �شعبيا .وق��د �أن� أش�تها الدول��ة وحتكمت فيها مما ح��دد حريتها ،عن
طريق قوانني ال�صحافة وملكية الدولة لل�صحف.
الزم �شب��ح ارتفاع أالمية والفق��ر ال�صحافة امل�رصية منذ بدايتها و�أعاقها عن
احل�صول على ا�ستقاللها.
ورغ��م �أن ال�صحف املختلف��ة قد بعثت التعددية فى آ
الراء� ،إال �أنها خلقت كذلك
وهم�� ًا فيما يتعلق ب أ�ن�شطة أالحزاب ال�سيا�سي��ة وقوتها؛ حيث كانت ال�صحافة احلزبية
هى العن�رص الن�شط الوحيد يف بع�ض أالحزاب.
هناك �أي�ضا تراث من ال�سلوك العدوانى فى ال�صحافة امل�رصية كثريا ما انتهك
العالمية أال�سا�سية فى املا�ضى وا�ستمر منذ ذلك احلني فى بع�ض ال�صحف.
أالخالقيات إ
وق��د حظيت ال�صحاف��ة املقاتلة أ
بالولوية على �صحافة احلقائ��ق ،وهاجم ال�صحفيون
ف��ى الغال��ب بع�ضهم البع�ض – خا�صة �أثناء جتربة ما قبل الثورة الدميوقراطية – مما
�أ�ضعف الرتابط املهنى و�شوه �صورة ال�صحافة.
اجتمع��ت م�شكالت وت�ض��ارب امل�صالح بني املحررين م��ن ال�صحفيني ومالك
ال�صحف فى النقابة ،التى مل ت�ستطع فى الظروف العادية �أن تت�رصف بطريقة �سيا�سية
�أكرث متا�سكاً.
لقد جعل تدهور احلركة الليربالية منذ �أوائل الثالثينيات حتقيق أالفكار الغربية
ال�سالمية
– مثل الدمقرطة� -أكرث �صعوبة بالن�سبة لل�صحفيني .وكان ظهور احلركة إ
نقي�ض ًا �شعبي ًا وفل�سفي ًا قوياً.
ازداد عدم ترابط ال�صحفيني اجتماعي ًا مبرور ال�سنوات ،وت�ضخمت االختالفات
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خا�ص��ة بع��د الثورة ،حي��ث التحق بال�صحاف��ة ال�صحف��ى املاهر وغري املاه��ر ،الغنى
والفقري ،موظف احلكوم��ة وموظف املعار�ضة ،امل�شهور والنكرة ،النا�شط وغري النا�شط
�سيا�سياً ،املهاجر وامل�ستقر وازداد تنوع املن�ضمني لل�صحافة فى الت�سعينيات.
كان��ت االهتمام��ات التى �سعى ال�صحفيون لتحقيقه��ا بعد الثورة �شيئا خليطا.
ف�� إ�ىل جانب قلة م��ن �أمثال م�صطفى �أم�ين الذين حاولوا الدفاع ع��ن احلرية ،ا�صطف
الكث�يرون م��ع النظام القمع��ي وا�ستف��ادوا منه مادي��اً .وظهرت جمموعة م��ن م ؤ�يدى
املجموعات اال�سرتاتيجية الن�شطني تالني ملجموعة �أكرب من ال�صحفيني – املوظفني –
الذى ابتعدوا عن امل�شاركة ال�سيا�سية وف�ضلوا �أن يكونوا على قائمة وكالء املجموعات
اال�سرتاتيجية.
وف��ى ه��ذا ال�ص��دد� ،أ�صبح��ت النقابة نف�سه��ا �أ�صبحت عائق�� ًا بالن�سبة مل ؤ�يدى
الدميوقراطية حيث تلقى ال�صحفيون املنظمون املكا�سب من املجموعات اال�سرتاتيجية
عن طريقها.
تده��ورت م��وارد ال�صحفيني املعار�ضني تده��وراً درامي ًا بعد الثورة .فقد �أممت
الدول��ة دور ال�صحافة املهمة فى  1960وقيدت حرية ال�صحافة تقييداً �أعمى ،بوا�سطة
ال�صدارات قب��ل �إ�صدارها .ومع ت��وىل ال�سادات ع��ادت بع�ض احلريات،
الرقاب��ة عل��ى إ
لك��ن ا�ستمر م�يراث �سيطرة الدولة من خ�لال ا�ستمرار ملكيتها ل��دور ال�صحف الكربى،
وقيام املجموعات اال�سرتاتيجية بتعي�ين ر ؤ��ساء التحرير ،وا�ستمرار قوانني ال�صحافة
املت�شددة.
الذاعة والتليفزي��ون ت أ�ثري ال�صحاف��ة ،خا�صة و�أن
ف��ى النهاي��ة �سحب تط��ور إ
هن��اك ن�سب��ة كبرية من أالميني ف��ى م�رص .وق��د �أدت ال�سيطرة ال�شدي��دة التى تفر�ضها
املجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة على و�سائ��ل االت�ص��ال االلكرتوني��ة �إىل احتكارها وعدم
ال�صالح الليرباىل �إليها فى الغالب.
و�صول �أن�صار إ
كم��ا وجدنا �أن الظروف االجتماعية-االقت�صادية للعديد من ال�صحفيني تثقل
ال�صالح الدميوقراطى.
كاهلهم وتعوق ت أ�ييدهم لق�ضية إ
معظ��م ال�صحفي�ين ،خا�ص��ة ال�صغ��ار منهم مم��ن يقل دخلهم ع��ن  500جنيه
م��صرى هم فقراء �أو فقراء جداً ،وهذا الو�ضع يبع��د ه ؤ�الء ال�صحفيني على أالرجح عن
املغامرات ال�سيا�سية.
بالرغم من �أن العديد من ال�صحفيني ال�شباب غري م�سجلني (حتى آ
الن) بالنقابة،
�إال �أن هناك فر�صة جيدة �أمامهم على أالقل ملن يعملون يف ال�صحف اململوكة للدولة،
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وه��ى �أن يلتحق��وا فى النهاي��ة بالنقابة فيتلق��وا بالتايل أالموال العام��ة ويدخلوا فى
دائرة االعتماد على املجموعات اال�سرتاتيجية.
ميك��ن جلمي��ع ال�صحفي�ين امل�سجلني ر�سمي ًا مب��ن فيهم العامل��ون يف �صحف
املعار�ضة احل�صول على فوائد عديدة تتيحها لهم احلكومة .ويتلقى ال�صحفى ،املوظف
لدى الدولة ،مزايا �إ�ضافية كبرية من دور �صحفها .وتبدو هذه املزايا �رضورية من �أجل
حي��اة كرمية تليق بالطبقة الو�سطى .ول��ذا ترتفع التبعية ونفرت�ض �أنها تقو�ض فر�صة
ا�ستقاللية ال�صحفيني.
يق��در ع��دد ال�صحفي�ين م��ن غ�ير امل�سجلني ب�� أ�ى منظمات بح��واىل ()2.000
�صحف��ى .وه�� ؤ�الء ال�صحفي��ون لي�س��وا قادرين �أو راغب�ين فى ت�شكيل منظم��ة كان من
� أش�نها �أن تتحدى املجموعات اال�سرتاتيجية.
يعد االحرتام االجتماعى الذى يتمتع به ال�صحفيون لدى العامة وذوى النفوذ
حمدوداً ،مما ي�ضعف كثريا فر�صتهم فى الت أ�ثري على ال�سيا�سة العامة.
مثلم��ا كان أالم��ر يف املا�ض��ي ،فال�صحفي��ون هم جمموع��ة متفاوتة تختلف
ح�س��ب الدخل ،والرثوة ،والع�ضوي��ة التنظيمية ،واحلالة االجتماعية ،وال�شهرة ،واملوقع
الوظيف��ى ،وامل ؤ�ه��ل العلمى ،واخللفي��ة التعليمية .وقد يف�رس هذا التف��اوت االجتماعى
عدم التوافق املتواتر بني ال�صحفيني وعدم توحد م�صاحلهم مما ي ؤ�دى �إىل عجزهم عن
التحرك فى ان�سجام مع بع�ضهم البع�ض.
تب��دو اهتمام��ات امل ؤ��س�سات التى ينظم فيها ال�صحفيون �أنف�سهم مثل أالحزاب
ال�سيا�سية ودور ال�صح��ف القومية ،و�صحف املعار�ضة وال�صحف اخلا�صة �إما م�شو�شة
ال�صالحات الليربالية .ويجب �أن نعترب �أن
�أو �أنها تتجه �إىل حتقيق �أهداف تتعار�ض مع إ
لل�صالحيني الدميوقراطيني؛ ألنهم يحتاجون
هذه االهتمامات عقبة �أخ��رى بالن�سبة إ
�إىل دعم امل ؤ��س�سات التى تتيح لل�صحفيني فر�ص تنظيم �أنف�سهم.
ن�ش�� أ�ت بع���ض ال�ضغوط أالخ��رى من الظروف االقت�صادية ف��ى م�رص ،وتنظيم
مهن��ة ال�صحاف��ة ،وقوانني ال�صحاف��ة و�سيا�س��ات املجموعات اال�سرتاتيجي��ة املقيدة
أالخرى جتاه ال�صحافة.
يعيق النقابة – رغم �أنها ت�ساند ر�سمي ًا �أهداف حرية ال�صحافة والدميوقراطية
ف��ى منا�سب��ات مثل امل ؤ�مترات العام��ة -النزاع الدائم بني قيادته��ا املتباينة �سيا�سي ًا
وعدم مباالة العديد من �أع�ضائها .ومل نلحظ اهتمام وا�ضح مرتابط ومتما�سك وم�ستدام
بال�صالح ال�سيا�سى.
يف املطالبة إ
عل��ى الرغ��م من �أن دور ال�صح��ف القومية تفتح بع�ض املناف��ذ حلرية التعبري،
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�إال �أنه��ا تق��ع حتت �سيطرة املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،فت�ضطر ف��ى النهاية ألن تخدم
بال�ضاف��ة �إىل �أن امل�صالح التجاري��ة لبع�ض ال�صحف الكربى
م�صاحله��ا و�رشعيتها .إ
مث��ل أالهرام أ
العالنات ،دمرت م�صداقيتها جزئيا على أالقل – مما
والخب��ار ،خا�صة إ
جعل حتولها �إىل م ؤ��س�سات تدعم الدميوقراطية احتما ًال �أبعد.
تعان��ى �أحزاب املعار�ضة عادة من االنق�سامات بني بع�ضها البع�ض وداخلها.
وق��د ظلت غري قادرة على تنظي��م نف�سها فى وجه املجموعات اال�سرتاتيجية والت�صقت
بها �أحيان ًا �سمعة التعاون معها للح�صول على مكا�سب تكتيكية كما فعل حزب التجمع
ف��ى انتخابات ع��ام  .1990واخلط أاليديولوجي لهذه أالح��زاب غري وا�ضح عادة ،مما
يث�ير الت�س��ا ؤ�ل ح��ول موقفها ال�سيا�س��ى .وعلى الرغم م��ن وعد هذه أالح��زاب بال�سعى
لتحقي��ق الدميوقراطي��ة �إال �أنه��ا ال متار���س ه��ذه الدميوقراطية ألن زعم��اء احلزب فى
الغال��ب ال يري��دون �أن ي�شاركه��م �أح��د فى ال�سلطة .وعلي��ه ف إ�ن التزامه��م احلقيقى �إزاء
الدمقراط��ة واهتمامهم بها حم��ل �شك ،وكذلك �إمكانية قيامهم ب��دور م ؤ�يد لل�صحفيني
املعار�ض�ين .ويع��زز هذا الو�ضع افتقار معظ��م أالحزاب �إىل الت أ�يي��د ال�شعبى .كما �أنها
تواج��ه قي��وداً �صارمة من قبل املجموع��ات اال�سرتاتيجية مثل اقت�ص��ار معظم �أن�شطة
احل��زب على مق��رات أالحزاب .لق��د �أدى اجلم��ود ال�سيا�سى الداخل��ى والعجز عن جتديد
قي��ادة احلزب بطريق��ة دميقراطي��ة ،و�شب��ه ا�ستحالة ت أ��سي���س �أحزاب جدي��دة بالعديد
م��ن أالح��زاب �إىل حافة االنفجار كما �أ�ضعف��ت هذه العوامل أالح��زاب بو�صفها موارد
ملنا�رصى الدميوقراطية.
وتقل��ل رقاب��ة �صحف املعار�ضة عل��ى �صحفييها يف بع�ض أالوق��ات� ،إ�ضافة
�إىل الق��در ال�ضئي��ل من احلرية فيم��ا يتعلق بالنقد الداخلى م��ن دورها كن�صري حمتمل
بال�ضاف��ة �إىل �أن �صح��ف املعار�ض��ة ال متنح موظفيها �س��وى قدر �ضئيل
للدمقرط��ة .إ
م��ن أالم��ان امل��ادي ،وبالت��اىل فهى تقلل م��ن احتم��ال ت أ�ييدهم له��ا يف ال�رصاع مع
املجموعات اال�سرتاتيجية.
وع�لاوة على ذلك ،تنتهك �صحف املعار�ضة وال�صحف اخلا�صة عادة املعايري
العالني��ة و�أخبارها جمهولة امل�ص��ادر� ،أو فى
أالخالقي��ة� ،سواء من خ�لال مقاالتها إ
بع���ض احل��االت تركيزها احل�رصي على اجلن���س ،واجلرمية والف�ضائ��ح ،وهو ما ي�شري
�إىل قل��ة التزامه��ا بال�صحافة ال�صادق��ة وامل�سئولة واملحرتمة .ونتيج��ة لذلك تتدهور
لل�صالح ال�سيا�سى .وقد ا�ستطاعت املجموعات
قدرة هذه ال�صحف على التحرك كم ؤ�يد إ
اال�سرتاتيجي��ة �أن تنته��ز ه��ذه التج��اوزات با�ستغالله��ا لتربير �إ�ص��دار ت�رشيعات �أكرث
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�رصامة – انظر حالة قانون ال�صحافة رقم .93
الن�سان �أن تن��شر انتقاداتها و�أن
عل��ى الرغ��م م��ن �أنه ميكن ملنظمات حق��وق إ
الن�س��ان� ،إال �أن قدرتها عل��ى القيام بدور
ترف��ع الوع��ى بحاالت االعتداء عل��ى حقوق إ
املنا��صر لل�صحفي�ين املعار�ضني حم��دودة .وقد خلق ه��ذه القيود قان��ون اجلمعيات
الق��دمي واجلدي��د ،أ
والفع��ال املروعة التى تق��وم به��ا املجموع��ات اال�سرتاتيجية مثل
�سج��ن النا�شطني ،والتمويل أالجنبى وغي��اب الت أ�ييد ال�شعبى الكبري ملجموعات حقوق
الن�سان؛ حيث �إنها ظلت فى �أغلب أالحوال � أش�ن ًا من �شئون نخبة املثقفني وحدهم.
إ
الذاع��ة والتليفزيون فى الت�سعينيات ،ودعم قوة
ا�ستم��رت �سيطرة الدولة على إ
العالمى ا�ستم��رار أالمية ،وكذلك �ضعف �صح��ف املعار�ضة وال�صحف
ه��ذا االحت��كار إ
اخلا�صة لي�س فقط فيما يتعلق بقدراتها على التوزيع ،ور�أ�س املال ،واملقار ،والطباعة،
وح�صوله��ا على املعلومة ،بل �أي�ض�� ًا م�صداقيتها مقارنة بال�صح��ف �شبه الر�سمية .لذا
العالم الهامة مما �صعب من
فقد احتفظت الدولة ب�سيطرتها التامة على جميع و�سائل إ
ال�صالحيني �أ�صحاب العقول امل�ستقلة �إىل اجلمهور.
و�صول إ
يفتق��ر العديد من ال�صحفيني �إىل املهارات والتدريب الكافى على مهنتهم ،مما
يزيد من امل�شكالت املتعلقة باجلودة وامل�صداقية.
الفراط فى قوانني ال�صحافة موارد ال�صحفيني املعار�ضني ،مثل قانون
يعيق إ
النقاب��ة ،الذى ي�ض��ع ال�سلطة فى ي��د املجموعات اال�سرتاتيجية من خ�لال ال�سماح لها
وتقيد قوانني �أخ��رى مثل قانون تنظي��م ال�صحافة
بح��ل اجلمعي��ة العمومية للنقاب��ةِّ .
ح��ق امت�لاك �صحيف��ة م�رصية ،حت��ى �أن معظ��م ال�صح��ف امل�رصية اجلدي��دة ح�صلت
عل��ى رخ�صتها من اخل��ارج وت�رسى عليه��ا الرقابة على الواردات .وم��ن خالل قانون
العقوبات تتمتع املجموعات اال�سرتاتيجية بالقدرة على جترمي �أى �شئ يكتبه ال�صحفى
ألن القوان�ين مازالت قا�سية وغري وا�ضحة – مما ي�شجع ال�شعور بالرقابة الذاتية .كما
تبقي الدولة على حالة الطوارئ ويتعر�ض ال�صحفيون من �آن �إىل �آخر �إىل التحر�ش من
قبل ال�سلطات.
وعموم�� ًا جن��د �أن قائمة أالعب��اء التى تثقل كاه��ل ال�صحفي�ين املعار�ضني طويلة
للغاي��ة .واملفارقة �أن بع�ض هذه أالعباء مثل أالداء املهنى البائ�س لل�صحافة احلزبية
وال�صحاف��ة اخلا�صة فر�ضها ودعمها ال�صحفيون �أنف�سهم .لذا فقد كانت بع�ض أالعباء
ال�صالحيون من ال�صحفيني امل�رصيني هى �شهادة فى الوقت نف�سه على
التى واجهها إ
ال�سهام فى تعزيز الدميوقراطية.
ف�شل زمالئهم فى إ
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�إذا م��ا نظرن��ا �رسيع�� ًا �إىل النق��اط الت��ي �أوردناها يف ه��ذا الكتاب ،جن��د �أن �إ�سهام
ال�صحفي�ين يف عملي��ة الدمقرط��ة كان �إ�سهام��ا ناق�صا م��ن ناحيتني� .أولهم��ا �أن عدد
ال�صحفي�ين الذي��ن ي ؤ�يدون الدمقرط��ة ت أ�ييداً ن�شط ًا يظ��ل قليالً .وثانيهم��ا كما �أو�ضح
الق�سم  3-6ف إ�ن نوعية �إ�سهام العديد من امل ؤ��س�سات التى يفرت�ض �أنها تدعم الدمقرطة
تفتق��ر �إىل اجلودة وااللتزام .وه��ذه امل ؤ��س�سات غالب ًا ما يقودها كب��ار ال�صحفيني� ،أى
كان هن��اك �إ�سه��ام ناق�ص� ،سواء على م�ستوى القاعدة العري�ض��ة �أو على م�ستوى قادة
امل ؤ��س�سات واملنظمات.
لق��د قدرن��ا ع��دد امل ؤ�يدين الن�شط�ين للدمقراطة مبا ال يزيد عل��ى  200فرد من بني
� 4.000صحف��ي يف النقاب��ة وم��ا يزيد عل��ى (� )2.000صحفى غري منظ��م �أو م�سجل.
ويظه��ر �أن "املوظفني" ه��م �أقوى جمموعة بكل املقايي�س ،فق��د اقت�رصت اهتماماتهم
عل��ى توفري احلي��اة الكرمية فى ظل الو�ضع ال�سيا�سى القائم حالياً ،وهم يعتمدون على
الفت��ات ال��ذي تقدمه املجموع��ات اال�سرتاتيجية .وعلى الرغم من �أنه��م قد يكتبون من
وقت �إىل آ
الخر مقاالت نقدية �إال �أنهم ال يفعلون �شيئ ًا لتغيري النظام ال�سيا�سى .وبالفعل
ي�سهم نقدهم املحدود على أالرجح فى تر�سيخ �رشعية املجموعات اال�سرتاتيجية.
عل��ى الرغم من �أن امل ؤ�يدي��ن الن�شطني للمجموع��ات اال�سرتاتيجية يبدون جمموعة
�أ�صغ��ر من املوظف�ين� ،إال �أنهم ي�شغلون �أهم املنا�ص��ب يف ال�صحف الكربى .ومن هذه
املنا�ص��ب ميكنهم ال�سيط��رة على حمتوى �صحفهم ،ون�رش أالعم��دة التى ت ؤ�يد أالهداف
ال�سيا�سي��ة للمجموع��ات اال�سرتاتيجي��ة ،والت أ�ثري عل��ى �أن�شطة نقاب��ة ال�صحفيني ،على
�سبي��ل املث��ال كر ؤ��س��اء للنقابة ،وهم ال ي ؤ�ي��دون الدمقرط��ة �إال �إذا �أ�صبحت �أولوية من
�أولويات املجموعات اال�سرتاتيجية.
بال�ضافة �إىل ذلك يوجد عدد من ال�صحفيني املبعرثين من �أ�صحاب أالفكار الدينية
إ
ف��ى ال�صحافة امل�رصية عموم ًا ممن ال يرتددون فى طلب فر�ض املزيد من القيود على
حرية التعبري �إذا ر�أوا �أن القيم "الدينية" مهددة.
وق��د ات�ضح ذلك ف��ى اجلدل املثار ح��ول رواية "اخلبز احلافى" عل��ى �سبيل املثال،
وم��ن بني ه ؤ�الء �صحفيون من �صحف املعار�ض��ة مثل جريدة "ال�شعب" ممن ال يقفون
عند التعدى على املعايري أالخالقية و�إمنا يطالبون بفر�ض القيود على احلرية.
�إن من��ط النق��د ال�شفهى من حني �إىل �آخ��ر بدون عمل �سيا�سى حقيق��ى ،لكن مع عقد
الرتتيبات العملية مع املجموعات اال�سرتاتيجية ،كما يفعل املوظفون ،هو �سلوك مييز
ال�صح��ف القومي��ة التي تدفع ملوظفيه��ا �أجوراً جيدة باملقارنة م��ع غريها وتوفر لهم
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مزاي��ا �إ�ضافي��ة ،وت�سمح له��م بقدر حمدود من النق��د ،لكن عليها �أن تعم��ل فى النهاية
ك أ�دوات �سيا�سية فى �أيدى املجموعات اال�سرتاتيجية .أ
والكرث و�ضوح ًا و�إثارة للده�شة
م��ن ذلك هى ظاه��رة �إتاحة فر�صة انتخاب قي��ادات ال�صحفي�ين للنقابة ،على خالف
ال�صحف القومية .وحتى فى هذه احلالة ي ؤ�يد معظم ال�صحفيني ر ؤ��ساء النقابة املوالني
للنظام ،ممن ي�سمح لهم و�ضعهم ب�ضخ املزايا ،ولكنهم فى الوقت ذاته ينتخبون خليط ًا
الداراة ممن �سين�رشون من حني �إىل �آخر ت�رصيحات ناقدة ،ولكن ال
من �أع�ضاء جمل�س إ
يتحركون �أبداً لتعبئة �أع�ضاء النقابة من �أجل �إحداث تغيري �سيا�سى.
لق��د بدت الفجوة ب�ين الكلمة والفعل �شا�سعة فيما يتعل��ق باملطالب التى عرب عنها
وال�صالح
امل ؤ�مت��ر الع��ام الثانى والثال��ث ،مثل الدمقرط��ة ،وتغيري القوانني املقي��دة ،إ
امل ؤ��س�س��ى لدور ال�صح��ف والنقابة .وبالكاد نلمح حم��اوالت لاللتزام بهذه التو�صيات
بني �صحفيي النقابة ممن وافقوا على التو�صيات منذ البداية .ومل يكن هذا الف�شل جمرد
فر�ص��ة �ضائع��ة لتعزيز الدميوقراطي��ة ،ولكنه يف جميع االحتم��االت �أ�ضعف الثقة يف
النقاب��ة .فق��د ف�شلت النقابة فى املبادرة بب��دء �أى حتركات جتاه املزيد من احلرية فى
الت�سعيني��ات .ومن ال�سخرية �أن الن��زاع على القانون  ،93بالرغم من جناحه� ،أبرز عدم
اهتم��ام معظم ال�صحفيني بالدمقرط��ة .وبالرغم من �أن معظم ال�صحفيني املنظمني قد
وافق��وا على �إلغاء القانون� ،إال �أن القلي��ل للغاية منهم قد ذهبوا �أبعد من ذلك .فقد ف�شل
املنظم��ون النقابيون �أثناء ال�رصاع �ضد القانون ف��ى ا�ستخدام الزخم للدفع باملطالبة
باملزي��د م��ن احلرية� ،أو لتو�سيع الق�ضية �إىل ق�ضية دمقرطة .والواقع هو �أن ال�صحفيني
ق��د �أ�ضفوا �صبغة من ال�رشعية على النظام ال�سيا�سى غري الدميوقراطى فى النزاع حول
�إلغاء القانون  93عندما طلبوا من الرئي�س �أن يكون احلكم النهائى فى املعركة.
وبال�ضاف��ة �إىل ال�صحفي�ين امل�سجل�ين فى النقاب��ة وقادته��م املنتخبني "تخطت
إ
املوج��ة" ر ؤ��س��اء حتري��ر ال�صح��ف املعار�ض��ة كذل��ك .فبالرغ��م م��ن �أنه��م ع��ادة ما
يهاجم��ون املجموع��ات اال�سرتاتيجية ،و�أحيانا بعن��ف� ،إال �أن �شغلهم ال�شاغل هو تقدم
�أحزابه��م ال�سيا�سي��ة ،حي��ث �إن العديد من ال�صح��ف تعطى �صحفييها ق��دراً �ضئي ًال جداً
م��ن احلرية .كم��ا �أن أالحزاب و�صحفه��ا تطالب باملزيد من التعددي��ة ،وحرية التعبري
والدميوقراطي��ة ،ولكنها ال متار�سها فى �أغلب أالحيان .كما �أنها تغفل حقوق موظفيها
بالرغم من دعوتها للمزيد من حقوق العمال ،وهو ما يثري القلق حول جدارتها بالثقة،
بال�ضاف��ة �إىل تراج��ع املعايري أ
والخالقي��ات املهنية .وال يب��دو �أن ال�صحف احلزبية
إ
ح��وار معهم� ،أو
يقو�ض فر�صتها ف��ى الدخول فى
ٍ
مهتم��ة كث�يرا مب�صال��ح قرائها مم��ا ّ
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رف��ع درجة م�صداقيتها لديهم .وتختلف �أولويات املو�ضوعات اختالف ًا تام ًا فى بع�ض
جمهودات قليلة ملعرفة
أالحيان عن اهتمامات اجلمهور ،وال تبذل هذه ال�صحف �سوى
ٍ
اهتمامات قرائها ،عن طريق ا�ستطالعات الر�أى على �سبيل املثال .وجميع هذه النقاط
ال عالق��ة لها بال�ضغ��وط املفرو�ضة من اخلارج وميكن أ
للح��زاب ال�سيا�سية و�صحفها
الرادة ال�سيا�سية لدى القيادات .وبالت��اىل فقد فاتتها فر�صة
�أن تغريه��ا ب�رشط توف��ر إ
لل�سهام فى الدمقرطة.
�سانحة إ
وينطبق ال�شئ ذاته على ال�صحافة اخلا�صة ،فهى "مل تفتها املوجة" فح�سب ،ولكنها
�أ�سهم��ت فى �إ�ضعافها باتب��اع املمار�سات غري أالخالقية املذك��ورة �آنفا مثل أالخبار
جمهولة امل�ص��در ،واالفرتاءات والت�شه�ير و�سيادة جداول أالعم��ال ال�شخ�صية لر ؤ��ساء
التحري��ر والنا�رشي��ن .وق��د ترك��ز االهتمام ف��ى الغالب عل��ى الق�ضايا غ�ير ال�سيا�سية
املربح��ة مثل اجلن�س والطبقة العليا من املجتمع .بل �إن بع�ض ال�صحف طرحت املزيد
م��ن القيود على حرية الكالم مثلما حدث فى مناق�ش��ة الن�صو�ص أالدبية املقررة على
الن�سان
طلب��ة اجلامع��ة أالمريكي��ة بالقاه��رة �أو بعد ن�رش املنظم��ة امل�رصية حلق��وق إ
تقريرها حول وح�شية قوات ال�رشطة �ضد أالقباط فى قرى �صعيد م�رص.
ال�سهام فى الدمقرطة الت�سا ؤ�ل
ويثري هذا الف�شل الن�سبى لل�صحفيني امل�رصيني فى إ
ح��ول م��ا �إذا كان م��ن املمكن فى الواق��ع �أن يحقق ال�صحفي��ون �إ�سهام�� ًا �أكرث .ويجب
�أن ن�ترك هذا ال�س ؤ�ال للبح��ث م�ستقبال مبزيد من التف�صيل ،ولكنن��ا �سنطرح هنا �إجابة
موجزة.
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 5-6هل كان من املمكن أ�ن ي�ساهم ال�صحفيون أ�كثـر من ذلك فى الدمقرطة؟

ww

لقد متخ�ض بحثنا فى �إ�سهام ال�صحفيني امل�رصيني فى الدمقرطة خالل الت�سعينيات
عن �صورة متباينة .فبينما كان هناك عدد من ال�صحفيني الن�شطاء فى هذا ال�صدد ممن
الن�سان واملهنيني آ
الخرين لتحقيق
حاول��وا العمل مع م ؤ��س�سات مثل منظمات حقوق إ
املزيد من احلرية والدميوقراطية ،مل ي�سهم �صحفيون �آخرون فى هذا ال� أش�ن متاماً ،وقد
اكتف��ى البع�ض مبجرد التزام ال�صم��ت ،و�أيد البع�ض آ
الخر املجموع��ات اال�سرتاتيجية.
و�شع��ر �آخرون ،أل�سباب ديني��ة �أو �أ�سباب �أخرى ،ب�رضورة املطالب��ة بفر�ض قيود على
حري��ة التعب�ير .ومبعنى �آخر مل يكن هن��اك �سوى قلة قليلة م��ن ال�صحفيني امل�رصيني
مم��ن حاول��وا "تو�سيع احلدود" ،كم��ا �أنهم برهنوا �أن من املمكن �إلغ��اء هذه القيود فى
م�رص ،و�أنه لي�س من ال�رضورى اتباع التيار ال�سيا�سى للمجموعات اال�سرتاتيجية.
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�إال �أن غالبي��ة ال�صحفيني امل�رصي�ين تف�ضل احلر�ص ولي�س��وا م�ستعدين للمخاطرة
ال�سهام فى
مب�ستقبله��م املهنى� ،أو حريته��م البدنية �أو رفاههم املادي من �أجل زيادة إ
احلرية ال�سيا�سية .فهم يف�ضلون �إما "م�سايرة التيار" �أو ت أ�ييده ،و�إذا �أرادوا لفعلوا املزيد
يف اجتاه الدميقراطية .فقد كان من املمكن لل�صحفيني العاديني االن�ضمام ملجموعات
الن�سان ،وتنظيم �أنف�سهم ب�صورة �أكرث فاعلية فى النقابة برتك العطايا املادية
حقوق إ
وال�رصار عل��ى متابعة القرارات التى
الت��ى متنحهم �إياها املجموع��ات اال�سرتاتيجية إ
تتخذه��ا النقابة ،وانتخ��اب ال�صحفيني املعار�ضني كر ؤ��س��اء للنقابة ،وحماولة �إن�شاء
منظم��ة م�ستقل��ة لل�صحفي�ين الدميوقراطي�ين خ��ارج الهي��كل االحتوائ��ي للدولة .وقد
كان م��ن املمكن لر ؤ��س��اء التحرير ،خا�صة يف �صحافة أالح��زاب وال�صحافة اخلا�صة،
االهتم��ام بتطوير املعايري ال�صحفية أ
والخالقي��ة ملوظفيهم ،وحت�سني عالقة �صحفهم
باجلمهور وحماولة �إثارة االهتمام بحرية ال�صحافة والدميوقراطية خا�صة التى تلبي
مطالبه��م بتحقيق املزيد من الدميوقراطية واحلقوق االجتماعية داخل �صحفهم .ولكن
كان على جميع ال�صحفيني واملحرريني �أن يدفعوا ثمن كل ذلك ،وقد يرتاوح هذا الثمن
من ا�ستثمار ب�سيط لوقت الفراغ �إىل خ�سارة أالمن املادى ،والنفوذ ال�شخ�صى ،واحلرية
ال�شخ�صي��ة ،وق��د ي�ص��ل �إىل ال�سالم��ة البدنية .ولن يع��رف النا�شطون مقدم�� ًا متى وما
ال��ذى �سيدفعون��ه ،ولكن �إذا حتقق التقارب يف جتاه احلري��ة اجلماعية والعدل ،كما فى
التجارب الدميوقراطية ،لن يكن هناك من طريق �آخر.
 6-6الدالالت أ
ال�شمل لنتائج الدرا�سة بالن�سبة للبحوث الالحقة
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كان��ت ه��ذه الدرا�س��ة ،على ح��د علم��ى� ،أول درا�سة تف�صيلي��ة تغطى ق�ضي��ة �إ�سهام
ال�صحفي�ين امل�رصي�ين فى الدمقرطة فى الت�سعينيات ،وال يب��دو �أن هناك �أية درا�سات
مكان �آخر).
�أخرى يف دول �أخرى فى العامل العربى (ورمبا فى �أى
ٍ
لق��د �أتاح منوذج (املجموعات اال�سرتاتيجية واملعار�ضة) �إطاراً مالئم ًا جداً لدرا�سة
النواحى املختلفة –التاريخية ،والثقافي��ة واالقت�صادية والبيئة العاملية وال�سيا�سية،
وظ��روف ال�صحفيني االجتماعية واالقت�صادية ،واهتماماته��م ،ومواردهم و�أن�شطتهم،
م��ع �إلق��اء ال�ض��وء على �إ�سه��ام جمموع��ة اجتماعية معينة ف��ى الدمقرط��ة .وقد �ساعد
دمج منوذج املجموعات اال�سرتاتيجي��ة واملعار�ضة مع املقاربتني النظريتني لراندال
وج��ارون ،وكذل��ك نتائ��ج درا�سات حال��ة عديدة فى تركي��ز املنظور عل��ى ال�صحفيني
ب�صورة خا�صة .و�أخرياً فقد �أثبت هذا "املفهوم املدمج" �أنه مفيد جداً يف توجيه البحث
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وتنظيم النتائج .وقد يكون هذا الهيكل نف�سه �أو هيكل م�شابه (مع درا�سات حالة �أخرى)
مفي��داً إلجراء املزي��د من أالبحاث فيما يتعل��ق ب إ��سهام ال�صحفيني ف��ى الدمقرطة فى
دول �أخ��رى �أو فيما يتعلق ب��دور املجموعات اال�سرتاتيجية أالخ��رى لعمليات التحول
ال�سيا�سى فى م�رص �أو فى �أى دولة �أخرى.
وبالن�سب��ة لل�صحفي�ين ،فقد تب�ين �أنه ال يج��ب �إغفالهم كقوة فى عملي��ة الدمقرطة
مب��صر ،وذل��ك على الرغم م��ن �أنهم جمرد قوة واح��دة من بني قوى �أخ��رى عدة ،وهى
بكل حال من أالحوال لي�ست �أقوى املجموعات التى حتدد الن�سيج ال�سيا�سى مل�رص مثل
م ؤ�يدى املجموعات اال�سرتاتيجية �أو القوى املعار�ضة العنفية أالخرى .وبالرغم من �أن
هذه الدرا�سة التف�صيلية ركزت االنتباه على جمموعة حمدودة من املهنيني� ،إال �أن هذه
الدرا�س��ة �أثمرت �أي�ض ًا عن الرتكيز على جميع امل�شكالت التى ترتبط بالتغيري ال�سيا�سى
املحتمل فى م�رص تقريبا.
هن��اك العدي��د م��ن اجلوان��ب أالخرى الت��ى تناولته��ا ه��ذه الدرا�سة ،مث��ل العوامل
العالم ،وغريها مما تناولته درا�سات �أخرى من قبل� ،إال �أن بع�ض
االقت�صادية وتاريخ إ
اجلوان��ب أالخرى مث��ل الظروف االجتماعي��ة واالقت�صادية لل�صحفي�ين واهتماماتهم
وموارده��م مت��ت مناق�شتها مبزيد م��ن التف�صيل فى ه��ذه الدرا�سة للم��رة أالوىل .ومع
ذل��ك تبق��ى بع�ض جوان��ب �أخرى حتت��اج �إىل مزيد م��ن الدرا�سة .وهذا م��ا ينطبق على
�أن�شط��ة ال�صحفيني مثالً ،وخا�صة �إ�صداراتهم ،التى �أ�رشنا �إليها أل�سباب ما فى الف�صل
أالول ،لك��ن مل ندر�سه��ا مبا يكف��ي يف الكت��اب .و�سنح�صل على مزيد م��ن املعرفة مبا
ميك��ن واقعي��ا �أن يحققه ال�صحفيون يف ظروف �سيا�سية مث��ل ظروف م�رص من �إ�سهام
ال�صحفي�ين فى الدمقرطة فى دول �أخرى له��ا ظروف ثقافية واقت�صادية م�شابهة (�إىل
ح��د ما) مل�رص مث��ل اجلزائر وتون���س واملغرب ،وحينه��ا ميكن �أن تكون ه��ذه الدرا�سة
مرجع ًا حلالة م�رص.
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1-7
باللغة العربية:
قائمة بالكتب واملقاالت واملواد والوثائق
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عب��د احلميد ،ع�صام .1998 .جتربة جريدة العرب��ي� .شهادة حية .ورقة بحثية
غ�ير من�شورة قدم��ت يف امللتقى الفك��ري ال�ساد�س للمنظم��ة امل�رصية حلقوق
الن�سان "ال�صحافة امل�رصية ع�شية القرن احلادي والع�رشين :م�شكالت احلا�رض
إ
أ
وحتديات امل�ستقبل� 29 .كتوبر  1نوفمرب  ،1998القاهرة.
عبد الرحمن ،عواطف؛ ليلى عبد املجيد وجنوى كامل .1992 .القائم باالت�صال
الع�لام (ق�سم
يف ال�صحاف��ة امل�رصي��ة .درا�س��ة غري من�ش��ورة .القاه��رة :كلية إ
ال�صحافة) بجامعة القاهرة.
عب��د الوهاب� ،أمين .1994 .ال��دور ال�سيا�سي للجمعيات التطوعية يف م�رص يف
(التط��ور ال�سيا�سي يف م��صر  ،)1992 - 1982حترير �صف��ي الدين خربو�ش،
 .544 – 511القاهرة :مركز الدرا�سات والبحوث ال�سيا�سية.

ko

�أب��و لواية ،حممد :1999 ،البيان الرابع والع��شرون .كتيب (م ؤ�رخ بـ  12يونيو
 )1999قدمه �أبو لواية �شخ�صيا للم ؤ�لف يف القاهرة.
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العرب��ي ،قطب� .1998 .أزم��ة ال�صحافة احلزبية :ر ؤ�ية من الداخل .ورقة بحثية
غ�ير من�شورة قدم��ت يف امللتقى الفك��ري ال�ساد�س للمنظم��ة امل�رصية حلقوق
الن�سان "ال�صحافة امل�رصية ع�شية القرن احلادي والع�رشين :م�شكالت احلا�رض
إ
وحتديات امل�ستقبل� 29 .أكتوبر  1نوفمرب  ،1998القاهرة.
بخي��ت ،ال�سيد�1996 .أ .قيم أالخبار يف ال�صحاف��ة امل�رصية يف �إطار ال�سيا�سة
التنموية .درا�سات تطبيقية يف ال�صحافة القومية وال�صحافة احلزبية – 1987
العالم.
 .1990ر�سالة دكتوراة غري من�شورة .القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية إ

ww

بخي��ت ،ال�سيد1996 .ب .قيم أالخبار يف ال�صحافة امل�رصية يف �إطار ال�سيا�سة
التنموي��ة .درا�سات تطبيقية يف ال�صحاف��ة القومية وال�صحافة احلزبية 1987
العالم.
–  .1990ر�سالة دكتوراة غري من�شورة .القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية إ
امللحق.
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النك�شارية والرتحيلة.نظرة خاطفة على ظاهرة الف�ساد
الربعي ،جناد .1998 .إ
داخ��ل ال�صحافة .ورقة بحثية غري من�شورة قدمت يف امللتقى الفكري ال�ساد�س
الن�سان "ال�صحاف��ة امل�رصية ع�شية القرن احلادي
للمنظم��ة امل�رصية حلقوق إ
والع�رشين :م�شكالت احلا�رض وحتديات امل�ستقبل� 29 .أكتوبر  1نوفمرب ،1998
القاهرة.
الح�صائ��ي ال�سن��وي
والح�ص��اء .1985 .الكت��اب إ
اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة إ
والح�صاء.
 .1988-1952القاهرة :اجلهاز املركزي للتعبئة إ
الح�صائ��ي ال�سن��وي
والح�ص��اء .1989 .الكت��اب إ
اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة إ
والح�صاء.
 .1984-1952القاهرة :اجلهاز املركزي للتعبئة إ
الح�صائ��ي ال�سن��وي
والح�ص��اء .1999 .الكت��اب إ
اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة إ
والح�صاء.
 .1998-1992القاهرة :اجلهاز املركزي للتعبئة إ

مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام .1996 .التقرير اال�سرتاتيجي
العربي  .1995القاهرة :مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام.

ko

مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام .1998 .التقرير اال�سرتاتيجي
العربي  .1997القاهرة :مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام.
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مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام .1999 .التقرير اال�سرتاتيجي
العربي  .1998القاهرة :مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام.
مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام .2000 .التقرير اال�سرتاتيجي
العربي  .1999القاهرة :مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية أ
بالهرام.
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عب��د اخلالق ،ف��اروق .1998 .احلركة النقابية امل�رصية ب�ين التعدد والوحدة.
درا�س��ة حالة لنقاب��ة ال�صحفيني .ورقة بحثية غري من�ش��ورة قدمت يف امللتقى
الن�سان "ال�صحافة امل�رصية ع�شية
الفكري ال�ساد�س للمنظمة امل�رصية حلقوق إ
القرن احلادي والع�رشين :م�شكالت احلا�رض وحتديات امل�ستقبل� 29 .أكتوبر 1
نوفمرب  ،1998القاهرة.

ف�� ؤ�اد ،ه�ش��ام .1998 .النقاب��ات امل�ستقل��ة ��ضرورة .ملاذا؟ ورق��ة بحثية غري
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الن�سان
من�شورة قدمت يف امللتقى الفكري ال�ساد�س للمنظمة امل�رصية حلقوق إ
"ال�صحاف��ة امل�رصي��ة ع�شي��ة الق��رن احل��ادي والع�رشين :م�ش��كالت احلا�رض
وحتديات امل�ستقبل� 29 .أكتوبر  1نوفمرب  ،1998القاهرة.
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جماعة تنمية الدميقراطية .1997 .نحو �صحافة حرة ونزيهة .القاهرة :جماعة
تنمية الدميقراطية.
حاف��ظ� ،صالح الدي��ن� .1997 .أحزان حري��ة ال�صحافة ،الطبع��ة الثانية .مركز
أالهرام للرتجمة والن�رش.

حلم��ي ،جمدي .1998 .العقبات التي تواج��ه ال�صحافة احلزبية .جريدة الوفد.
ورقة بحثية غري من�شورة قدمت يف امللتقى الفكري ال�ساد�س للمنظمة امل�رصية
الن�سان "ال�صحافة امل�رصية ع�شية القرن احلادي والع�رشين :م�شكالت
حلقوق إ
احلا�رض وحتديات امل�ستقبل� 29 .أكتوبر  1نوفمرب  ،1998القاهرة.
املجل���س أالعلى لل�صحاف��ة .بدون تاريخ .م�رشوع تقري��ر ممار�سات ال�صحافة
امل�رصية – �سبتمرب  .1998القاهرة :املجل�س أالعلى لل�صحافة.

ko

�إبراهيم ،عبد الفتاح .1987 .دور ال�صحافة يف تغيري القيم االجتماعية .ر�سالة
العالم.
دكتوراة غري من�شورة .القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية إ
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�إبراهي��م ،حمم��د �سع��د .1994 .ال��دور التنم��وي لل�صحافة امل�رصي��ة يف �إطار
التعددي��ة احلزبية خالل ف�ترة  .1988 – 1977ر�سالة دكتوراة غري من�شورة.
العالم.
القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية إ
�إبراهي��م ،حممد �سعد .1996 .حرية ال�صحافة :درا�س��ة يف ال�سيا�سة الت�رشيعية
وعالقتها بالتطور الدميقراطي .القاهرة :دار الكتب العلمية للن�رش والتوزيع.

ww

�إ�سماعيل ،عبد املوىل .1996 .حركة النقابة يف ظل القانون  93ل�سنة .1995
يف :النقاب��ات العربي��ة :ور�شة عمل ،حتري��ر كرمي �صبحي .القاه��رة :مركز ابن
خلدون ودار أالمني للن�رش والتوزيع.
خليف��ة ،طه .1998 .ال�صحافة احلزبية يف م�رص :ر ؤ�ية تقييمة جلريدة أالحرار
اليومي��ة يف عهدي م�صطفى بكري و�صالح قب�ضايا .ورقة بحثية غري من�شورة
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