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نبذة عن الكاتبة
ر�شا عبداهلل هي �أ�ستاذة م�ساعدة ورئي�سة �سابقة لق�سم ال�صحافة والإعالم باجلامعة
الأمريكية بالقاهرة .حتمل عبداهلل �شهادة الدكتوراه يف الإعالم من جامعة ميامي يف كورال
جيبلز ،فلوريدا .ح�صلت على جوائز عدة يف جمال التدري�س والبحث ،مبا يف ذلك جائزة
التم ّيز البحثي وامل�ساعي الإبداعية من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة عن �أبحاثها املتعلقة بو�سائل
التوا�صل االجتماعي والن�شاط ال�سيا�سي قبل الثورة امل�صرية و�أثناءها (.)2011
تن�صب اهتمامات عبداهلل البحثية على ا�ستخدامات و�سائل الإعالم اجلديدة وت�أثرياتها،
ّ
وخ�صو�ص ًا الإنرتنت ،والعالقة بني و�سائل الإعالم االجتماعي وبني الن�شاط ال�سيا�سي ،وخدمة
البثّ العام� .أ�صدرت ثالثة كتب بعنوان «الإنرتنت يف م�صر والعامل العربي» (من�شورات �آفاق،
 ،)2005و( The Internet in the Arab World: Egypt and Beyondمن�شورات Peter
 ،)Lang Inc.، 2007و«( »Policing the Internet in the Arab Worldمن�شورات مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،)2009 ،إ�ضافة �إىل العديد من املقاالت والتقارير
وف�صول الكتب ،والتي كان �آخرها تقرير .Mapping Digital Media Egypt
وعبداهلل هي مدافعة عن حرية الفكر والتعبري .وهي �أي�ض ًا مغ ّردة متفانية ،وميكنكم متابعتها
على تويرت @.RashaAbdulla



ّ
ملخ�ص
بعد مرور �أكرث من ثالث �سنوات على ثورة  25يناير التي �أطاحت الرئي�س امل�صري الأ�سبق
ح�سني مبارك ،التزال م�صر تعاين من وجود قطاع �إعالمي �سلطوي ،وقيود على حرية التعبري.
تيحت لها لإ�صالح
ومل ت�ستغ ّل الأنظمة التي حكمت البالد يف فرتة مابعد الثورة الفر�ص التي �أُ َ
و�سائل الإعالم احلكومية واخلا�صة ،حيث تع ّر�ضت الأ�صوات الناقدة �إىل امل�ضايقات والتهمي�ش
من جانب جهات حكومية وغري حكومية .وطاملا �أن يف م�صر حكام ًا يعتقدون ب�أن ال�سيطرة
ت�صب يف م�صلحتهم ،فلن يتح ّقق الإ�صالح �إال عن طريق بع�ض الأ�صوات
على و�سائل الإعالم ّ
املعار�ضة يف و�سائل الإعالم ،مدعومة بت�أييد املجتمع املدين واجلماهري.

الإعالم امل�صري منذ ثورة  25يناير
*
*

*

اتّخذت الأنظمة امل�صرية املتعاقبة بعد الثورة خطوات للح ّد من حر ّية التعبري
وال�سيطرة على املحتوى يف التغطية الإعالمية امل�صرية.
ّ
حتطمت الآمال يف ظهور قطاع �إعالمي �أكرث مهنية ب�سبب جهاز الإعالم احلكومي
الذي دعم عملي ًا �أي نظام مي�سك بزمام ال�سلطة ،وو�سائل الإعالم اخلا�صة التي
ت�أ ّثرت مب ّالكها من رجال الأعمال الذين يرتبطون بعالقات مع نظام مبارك،
واال�ستقطاب احلا ّد بني و�سائل الإعالم الإ�سالمية وغري الإ�سالمية.
لعبت �شبكات التوا�صل االجتماعي دور ًا رئي�س ًا يف ثورة  25يناير .وقد و ّفرت هذه
الو�سيلة طرق ًا جديدة للتعبري عن الآراء االنتقادية ،وحت ّدت امل� ّؤ�س�سات الإعالمية
القائمةّ ،
ونظمت الأن�شطة املناه�ضة للحكومة.

م�ستقبل الإعالم امل�صري
تزداد �صعوبة �إيجاد مكان للأ�صوات الناقدة يف و�سائل الإعالم التقليدية .فقد دعمت الكثري
من و�سائل الإعالم يف م�صر بق ّوة �سردية النظام للأحداث منذ عزل الرئي�س حممد مر�سي،
املدعوم من جماعة الإخوان امل�سلمني ،يف متوز/يوليو � .2013أما الأ�صوات املعار�ضة ،فهي
�شبه غائبة عن ال�صحف والربامج التلفزيونية ،حيث �أغلقت احلكومة و�سائل الإعالم التابعة
للإ�سالميني.
ت�ستمر �شبكات التوا�صل االجتماعي يف توفري منرب للآراء امله ّم�شة .على الرغم من �أنها
تعاين حالة من اال�ستقطاب هي الأخرى ،تو ّفر �شبكات التوا�صل االجتماعي �أحد املنابر القليلة





خضم الثورة
اإلعالم املصري في
ّ

حلول و�سطى من التعبري عن �آرائهم ،وتوثيق
التو�صل �إىل ٍ
التي تمُ ِّكن الن�شطاء ال�ساعني �إىل ّ
انتهاكات حقوق الإن�سان.
ث ّمة حاجة �إىل �إ�صالح و�سائل الإعالم احلكومية �أكرث من �أي وقت م�ضى ،لكن الإرادة
ال�سيا�سية الالزمة غري متوفرة .مل يُظهِ ر النظام احلايل ،بقيادة عبد الفتاح ال�سي�سي ،حتى
الآن الكثري من االهتمام بجعل و�سائل الإعالم احلكومية �أكرث انفتاح ًا ودميقراطية� .إذ التزال
هذه الو�سائل يف الوقت الراهن يف خدمة النظام ولي�س ال�شعب.
ي�أمل الكثريون يف �أن يخ ّفف النظام احلايل قمعه لو�سائل الإعالم ،غري �أن امل�ؤ�شرات الأولية
م�شجعة .ت�شمل هذه امل� ّؤ�شرات �إلغاء عر�ض برنامج ال�سخرية ال�سيا�سية وا�سع االنت�شار،
لي�ست ّ
«الربنامج» ،وطلب وزارة الداخلية لعرو�ض �شراء برجميات لر�صد �شبكات التوا�صل االجتماعي
على الإنرتنت.

مقدمة
لعب الإعالم امل�صري على الدوام دور ًا مهم ًا يف م�صر وال�شرق الأو�سط ،وطر�أت عليه تغيريات
مهمة خالل العقدين املا�ضيني ،بلغت ذروتها مع دخول �شبكات التوا�صل االجتماعي التي
ا�ستخدمتها القوى الثورية ب�صورة ا�سرتاتيجية لدعم ق�ضيتها و�إ�سقاط ح�سني مبارك ،الدكتاتور
الذي حكم م�صر مدة ثالثني عام ًا.
منذ اندالع الثورة يف العام  ،2011كانت التغيرّ ات �سريعة ومتك ّررة ،حيث حاولت و�سائل
الإعالم احلكومية معرفة ر�ؤ�سائها اجلدد� .أما و�سائل الإعالم اخلا�صة ،فهي حتاول عدم تنفري
النا�س يف الوقت الذي حتافظ على م�صالح �أ�صحابها ،الذين كان معظمهم متحالفني ب�شكل
وثيق مع النظام القدمي.
يف �أعقاب �سقوط مبارك ،يبدو �أن كل نظام جاء �إىل ال�سلطة ،حتى و�صول امل�شري عبد الفتاح
ال�سي�سي �إىل احلكم ،كان �أكرث ق�سو ًة على و�سائل الإعالم من
�سابقيه .لكن تبقى �شبكات التوا�صل االجتماعي قوة م�ستق ّلة ،تبقى �شبكات التوا�صل االجتماعي قوة م�ستق ّلة ،على
على الرغم من �أن الدولة حاولت ت�ضييق اخلناق على الأ�صوات الرغم من �أن الدولة حاولت ت�ضييق اخلناق على
الأ�صوات املعار�ضة يف و�سائل الإعالم كافة.
املعار�ضة يف و�سائل الإعالم كافة.
ث ّمة حاجة �إىل حدوث تغيريات كبرية يف قوانني الإعالم
وبنيته للم�ساعدة يف انتقال م�صر �إىل الدميقراطية .ويبدو �أن امل�شكلة كبرية �إىل حدِّ �أن هذه
التغيريات تعتمد على الإرادة ال�سيا�سية �أكرث منها على �أي �شيء �آخر ،وقد التكون التغيريات يف
م�صلحة النظام احلايل ،الذي ي�ستخدم الإعالم لرتويج ق�ضاياه .يبدو واحلالة هذه �أن ال�سبيل
الوحيد للخروج من امل�أزق ،با�ستثناء الإرادة ال�سيا�سية ،يكمن يف الإ�صالح عن طريق ق ّلة من
الأ�صوات املعار�ضة داخل و�سائل الإعالم ،مدعومة بت�أييد املجتمع املدين واجلماهري.

خلفية
تاريخي ًا ،حافظت م�صر على �سمعتها كبلد رائد يف �إنتاج املحتوى الإعالمي ،وهو ال�سبب
الرئي�س الذي جعل اللهجة امل�صرية مفهومة على نطاق وا�سع يف جميع �أنحاء العامل العربي.
ومنذ �أن ح�صلت البالد على ا�ستقاللها عن بريطانيا يف �أوائل خم�سينيات القرن الع�شرين،
�أدرك حكام م�صر �أهمية الإعالم بالن�سبة �إىل مكانة البالد باعتبارها مت ّثل زعامة �سيا�سية
وثقافية ،و�أي�ض ًا بالن�سبة �إىل قدرة �أنظمتهم على ال�سيطرة على اجلماهري.
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لطاملا ا�ستخدمت احلكومة الإعالم خلدمة �أجندتها ال�سيا�سية ون�شر ر�سائلها .عندما مت �إدخال
اخلدمة الإذاعية ،بثّ جمال عبد النا�صر ر�سائله القومية اال�شرتاكية �إىل بقية العامل العربي من
خالل حمطات مثل �صوت العرب و�إذاعة ال�شرق الأو�سط .وعندما و ّقع �أنور ال�سادات اتفاقية
ال�سالم مع �إ�سرائيل يف العام  ،1979مات�س ّبب مبقاطعة الدول العربية مل�صر ،مت ا�ستخدام
الإذاعة ملواجهة الهجمات املقبلة من هذه البلدان.
يف الوقت نف�سه� ،ساهمت ا�ستثمارات الدولة يف �إنتاج املحتوى الإعالمي يف جعل م�صر �أكرب
منتج يف العامل العربي ل�سنوات عديدة .فقد كان �إنتاج الربامج وامل�سل�سالت امل�صرية ،واليزال
اليومُ ،ي�ص َّدر �إىل معظم الدول العربية ،وي�ش ّكل يف العموم العن�صر الرئي�س يف املحتوى الذي
1
ُي َبثّ على قنوات الإعالم العربي.
�سارت ال�صحف على املنوال نف�سه يف الغالب ،على الرغم من �أن مع ّدالت الأم ّية يف هذا
املجتمع ال�شفوي تقليدي ًا التزال تتجاوز ثلث عدد ال�سكان ،حيث تعترب و�سائل الإعالم املرئية
وامل�سموعة دائم ًا �أكرث قوة .يف عهد عبد النا�صر ،مت ت�أميم و�سائل الإعالم املطبوعة ،و�أ�صبحت
ال�صحف الكربى يف نهاية املطاف �أبواق ًا للحكومة .بد�أت ال�صحف احلزبية وامل�ستقلة بالظهور
يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي ،ومت ّكنت من �إحراز بع�ض التق ّدم يف مواجهة ال�صحف
احلكومية الرئي�سة ،التي بقيت موالية للحكومة ّ
باطراد وو�ضوح .و�إىل �أن جرى �إدخال البثّ
الف�ضائي و�شبكة الإنرتنت ،كان امل�صريون ي�ستمعون �إىل حمطات الإذاعة الأجنبية كم�صدر
بديل للأخبار ،وال�س ّيما يف �أوقات الأزمات.

الت�شريعات
يف حني �ض َم َنت الد�ساتري امل�صرية حرية التعبري ظاهري ًا،
يف حني �ض َم َنت الد�ساتري امل�صرية حرية التعبري
كان الواقع م�س�ألة خمتلفة .فكثري ًا ما اعتمدت احلكومة على
ظاهري ًا ،كان الواقع م�س�ألة خمتلفة.
القوانني التي تعيق حرية التعبري ،مبا فيها قوانني الطوارئ
ومواد من قانون العقوبات ،وا�ستخدمتها لفر�ض رقابة على
املحتوى ،وترهيب ال�صحافيني واملد ّونني واملذيعني .وعلى م ّر ال�سنني ،دفع هذا الكثري من
املنخرطني يف ال�ش�أن الإعالمي �إىل فر�ض رقابة ذاتية على �أنف�سهم ،كما �أ ّدى �إىل االعرتاف
بخطوط حمراء حول موا�ضيع ُيعترب التط ّرق �إليها �أمر ًا يف غاية احل�سا�سية.
يتم تنظيم البثّ يف م�صر �أ�سا�س ًا من خالل امليثاق الإن�شائي الحتاد الإذاعة والتلفزيون
وعدِّ ل يف العام  1989كي مينح وزير
امل�صري .غري �أن امليثاق الذي �صيغ يف العام ُ ،1979
الإعالم �سلطة مطلقة تقريب ًا ،يبدو �إ�شكالي ًا يف �أكرث من جانب ،فهو اليتيح حق البثّ يف م�صر
ين�ص امليثاق على �أن يبثّ احتاد
لأي كيان �آخر �سوى احتاد الإذاعة والتلفزيون .ف�ض ًال عن ذلكّ ،

رشا عبداهلل

ن�ص قانوين يعني �أن على
الإذاعة والتلفزيون �أي �شيء تطلب احلكومة منه ب ّثه ر�سمي ًا ،وهو ّ
احتاد الإذاعة والتلفزيون �أن يقف يف ّ
�صف النظامُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أنه التوجد مبادئ توجيهية
2
يف امليثاق ب�ش�أن تن ّوع املحتوى.
ين�ص امليثاق على �أن احتاد الإذاعة والتلفزيون هو هيئة البثّ الوحيدة يف البالد .ولاللتفاف
ّ
على هذه القاعدة ،عندما قررت م�صر ال�سماح ملحطات البثّ الف�ضائي اخلا�صة بدخول ال�سوق،
كان على الدولة �أن ُتع ِلن مدينة الإنتاج الإعالمي اخلا�صة بها منطق ًة ح ّر ًة حتى ميكن منح
هيئات البثّ العاملة هناك تراخي�ص للبثّ  .كانت الرتاخي�ص ت�صدر عن الهيئة العامة لال�ستثمار
يف البالد ،وهي كيان العالقة له بالبثّ �أ�ص ًال ،وكانت تعتمد يف الواقع على تقارير جهاز �أمن
الدولة ملنح تراخي�ص البثّ الف�ضائي لرجال الأعمال املتحالفني ب�صورة وثيقة مع نظام مبارك.
3
وبخالف ذلك ،التوجد معايري معروفة ملنح تراخي�ص البثّ الف�ضائي يف م�صر.
يعتمد احتاد الإذاعة والتلفزيون مالي ًا على احلكومة ،ماي�ش ّكل تهديد ًا خطري ًا �آخر على
ا�ستقالليته .وتظهر ميزانية االحتاد للعام  2012دين ًا بواقع  19مليار جنيه م�صري ،وهو ماكان
يبلغ نحو  3.2مليار دوالر وفق ًا ل�سعر ال�صرف يف ذلك الوقت ،ويعترب ذلك داللة وا�ضحة على
ف�شل �إدارة احتاد الإذاعة والتلفزيون.

التطورات الأ�سا�سية
خالل الأعوام اخلم�سة والع�شرين املا�ضية
�شهد الإعالم امل�صري بع�ض التط ّورات الأ�سا�سية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي نتيجة �إدخال
قناة «�سي ان ان» �إىل العامل العربي ،و�إطالق قناة اجلزيرة وظهور �شبكة الإنرتنت.

«�سي ان ان»

�أحدثت حمطة «�سي ان ان» �ضجة كبرية يف م�صر يف العام  ،1991عندما ب ّثت تغطية ح ّية
حلرب اخلليج يف كل منزل فيه بثّ تلفزيوين .كان البث الف�ضائي �شيئ ًا جديد ًا جد ًا يف م�صر
يف ذلك الوقت ،ومل تكن ال�صحافة التلفزيونية باملعنى الغربي موجودة .كانت ن�شرات الأخبار
تت�ألف يف معظمها من مذيع يقر�أ الأخبار من دون �أن ينظر كثري ًا �إىل الكامريا ،وكانت الأخبار
تتمحور حول اجتماعات الرئي�س وكبار امل�س�ؤولني احلكوميني.
كانت طريقة عر�ض الأخبار وتقدميها على حمطة «�سي ان ان» �صادم ًة باملقارنة مع الأخبار
امل�صرية املم ّلة اخلا�ضعة �إىل �سيطرة الدولة ،ولذلك فهي مل تغيرّ تو ّقعات امل�شاهدين وح�سب،
بل غيرّ ت طريقة تعامل و�سائل الإعالم مع الأخبار �أي�ض ًا ،حيث �أدرك القائمون على الإعالم
احلكومي �أنه �سيكون لزام ًا عليهم �أن يتك ّيفوا مع منط الإنتاج اجلذاب يف حمطة «�سي ان ان» �أو
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املخاطرة بفقدان م�شاهديهم .لكنهم �سرعان ما ا�ستجابوا من خالل �إدخال امل�ؤ ّثرات ال�سمعية
والب�صرية ،والأهم من ذلك� ،صحافة الهرم املقلوب ،حيث يتم عر�ض الأخبار بح�سب �أهميتها
وفائدتها.
�أدركت احلكومة �أي�ض ًا �أنه مع �إدخال القنوات الف�ضائية ،مل َي ُعد بالإمكان حجب املعلومات.
ويف الوقت نف�سه تقريب ًا ،ق ّدمت م�صر �أول قناة ف�ضائية عربية .يف غ�ضون ثالث �إىل خم�س
�سنوات من بدء عملها ،ظهرت موجة من القنوات الف�ضائية العربية اجلديدة ،تع ّلم معظمها
درو�س الإنتاج ،وكانت تعتمد ب�صورة كبرية على الأ�سلوب الأمريكي يف تقدمي الأخبار ،وعلى
الإنتاج الدرامي امل�صري.

اجلزيرة

كان �إطالق قناة اجلزيرة يف العام  1996العامل الرئي�س الثاين الذي �أ ّثر يف تطور و�سائل
الإعالم يف م�صر .كانت اجلزيرة �أول قناة �إخبارية عربية تبثّ على مدار ال�ساعة ،وقد �أطلقها
ممن
�أمري قطر واعتمدت على مرا�سلني و�صحافيني تلفزيونيني عرب مد ّربني تدريب ًا جيد ًا َّ
�س ّرحتهم قناة «بي بي �سي» العربية التلفزيونية.
كانت ا�ستقاللية حمتوى قناة اجلزيرة مو�ضع ّ
�شك يف الغالب ب�سبب اعتمادها املايل على
دولة قطر ،ولأن �أحد �أفراد الأ�سرة احلاكمة يف قطر ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارتها .ومع
ذلك ،وحتى وقت قريب جد ًا� ،أدخلت قناة اجلزيرة التلفزيونية
حتى وقت قريب جد ًا� ،أدخلت قناة اجلزيرة
ال�صحافة املهنية �إىل العامل العربي ،وق ّدمت نقي�ض ًا �صارخ ًا
التلفزيونية ال�صحافة املهنية �إىل العامل العربي
للأخبار التي ُتع َر�ض على �شا�شة التلفزيون امل�صري .وقد
عر�ض على �شا�شة
ّ
وقدمت نقي�ض ًا �صارخ ًا للأخبار التي ُت َ
انتقدت قناة اجلزيرة بانتظام امل�س�ؤولني العرب وامل�صريني
التلفزيون امل�صري.
وكذلك الر�ؤ�ساء ،ومع ذلك ،فهي مل تنتقد �أبد ًا امل�س�ؤولني
القطريني �أو جماعة الإخوان امل�سلمني 4.ت�ص ّرفت قناة اجلزيرة
يف الكثري من الأحيان باعتبارها بدي ًال عن وزارة الإعالم القطرية امللغاة وحتى عن وزارة
اخلارجية القطرية �أحيان ًا ،وب�أجندة �سيا�سية وا�ضحة دفعت القناة �إىل انتقاد بع�ض البلدان �أو
الزعماء وجت ّنب �آخرين �أو الثناء عليهم ،يف حني بقيت مبن�أى عن ال�سيا�سة القطرية .وقد اتّ�ضح
هذا �أكرث من �أي وقت م�ضى بعد �إطاحة الرئي�س امل�صري ال�سابق حممد مر�سي ،عندما اتّخذت
القناة موقف ًا منحاز ًا م�ؤ ّيد ًا جلماعة الإخوان امل�سلمني .وبذلك ارتكبت القناة �أخطاء وقائعية
كبرية ،مبا يف ذلك بثّ احتجاجات كبرية مناوئة ملر�سي وو�صفها ب�أنها م�ؤ ّيدة له.
ن�سب الف�ضل �إىل قناة اجلزيرة ب�أنها هي التي ب ّثت �أول برنامج حواري عربي ،على غرار
ُي َ
برنامج  Crossfireالذي تب ّثه حمطة «�سي ان ان» .وقد �أ�صبحت الربامج احلوارية بدي ًال عملي ًا
ين�ص على �أن التلفزيون
عن الربامج الإخبارية يف م�صر ،لأن ميثاق احتاد الإذاعة والتلفزيون ّ

رشا عبداهلل

احلكومي هو وحده الذي ميتلك احلق يف بثّ الأخبار .وعليه ،فقد كان مق ّدم الربنامج احلواري
«يتحدث» عن �أخبار اليوم ب�أ�سلوب غري ر�سمي ،ثم يدعو ال�ضيوف �إىل مناق�شة هذه الأخبار �أو
الق�ضايا املهمة الأخرى.
ح ّققت الربامج احلوارية جناح ًا ا�ستثنائي ًا يف م�صر ،ترافق مع م�شاركة املواطنني من خالل
املكاملات الهاتفية والحق ًا من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي �أي�ض ًا .وبالتايل ،م ّكنت م�شاهدة
املناق�شات احل ّية كل ليلة ،حتى حول املو�ضوعات التي تندرج �ضمن اخلطوط احلمراء ،امل�صريني
من ّ
االطالع على �شكل جديد من احلوار وتن ّوع الآراء .وم ّثلت م�شاركة املواطنني نوع ًا جديد ًا من
الدميقراطية ،و�ساعدت على بناء روح امل�شاركة التي مل تكن موجودة من قبل .وقد اقرتن هذا
مع تط ّور مهم �آخر جرى يف العام  ،2001عندما �سمحت م�صر للقنوات الف�ضائية اخلا�صة ب�أن
يكون لها ح�ضور على ال�ساحة ،والتي بد�أت بقناة «درمي» يف العام  ،2001وقناة «املحور» يف العام
 .2002وتبع ذلك ظهور قنوات �أخرى يف العام  ،2008مبا فيها قناة «احلياة» و«�أون تي يف».
وتعر�ض هذه القنوات بع�ض الربامج احلوارية امل�سائية الأكرث �شعبية يف العامل العربي.

الإنرتنت

دخ َلت الإنرتنت �إىل م�صر يف العام  ،1993قبل �أي بلد عربي �آخر .حدث هذا يف الوقت نف�سه
�أُ ِ
تقريب ًا الذي ازدهرت فيه تكنولوجيا البثّ الف�ضائي يف املنطقة ،و�أ�صبحت �أ�سعارها مقبولة.
وبحلول منت�صف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،وجد امل�صريون ك ّم ًا غري م�سبوق من املعلومات يف
متناول �أيديهم.
�ش ّكلت �شبكة الإنرتنت عام ًال دميقراطي ًا جديد ًا يف املنطقة ،جتاوز يف ت�أثريه القنوات
الف�ضائية ،لأن ملكية هذه القنوات كانت ترت ّكز يف �أيدي عدد قليل من رجال الأعمال ،الذين
والكم
كانوا جميع ًا حلفاء لنظام مبارك .وقد �أو�صلت �شبكة الإنرتنت ،ب�إطارها الالمركزي ّ
5
الهائل من املعلومات التي حتويها ،فكرة املجال العام �إىل م�ستوى جديد يف م�صر.
و ّفرت �شبكة الإنرتنت �إمكانية الو�صول �إىل مواقع �إخبارية عاملية تتمتع بامل�صداق ّية مثل «�سي
ان ان» و«بي بي �سي» و«رويرتز» وغريها .ومع ذلك ،قفزت �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات �إىل
م�ستوى خمتلف متام ًا مع �إدخال تقنيات الويب  ،2.0التي �سمحت مبزيد من التفاعل ،وجعلت
من ال�سهل كثري ًا على م�ستخدم الإنرتنت العادي �أن ي�صبح مز ّود ًا للمحتوى وم�صدر ًا للخرب من
6
خالل املد ّونات و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،وبالتايل خلقت جما ًال عام ًا جديد ًا يف م�صر.
كان الو�صول �إىل املواقع الإخبارية التي حتظى بامل�صداقية يعني �أن م�ستخدم الإنرتنت ميتلك
القدرة على الو�صول غري املحدود �إىل املعلومات بطريقة من �ش�أنها �أن جتعل من امل�ستحيل على
احلكومة فر�ض رقابة عليها ،بل �إنه يف بع�ض الأحيان حيث حاولت احلكومة �إجبار مطبوعة
م�صرية على حذف ق�صة ما� ،أ�صبحت الق�صة متاحة ب�سرعة �سواء على موقع الويب اخلا�ص
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باملطبوعة �أو من خالل الربيد الإلكرتوين ،وبعد ذلك على �شبكات التوا�صل االجتماعي.

الن�شاط ال�سيا�سي على الإنرتنت يف م�صر
قامت ثورة  25يناير مب�ساعدة الإنرتنت .مل تكن �شبكة الإنرتنت �سبب الثورة ،لكنها كانت
مبثابة حم ّفز لها و�ساعدت يف ت�سهيل الأمور وتنظيمها وت�سريعها .فقد لعبت �شبكة الإنرتنت،
و�شبكات التوا�صل االجتماعي على وجه اخل�صو�ص ،دور ًا مهم ًا يف �إعداد قطاعات مع ّينة من
املجتمع لهذه اللحظة وتنظيمها وم�ساعدتها على التعبئة عندما حانت اللحظة املنا�سبة.
يف هذا ال�صدد ،من املهم �أن نالحظ �أن ثورة  25يناير مل تبد�أ يف العام  ،2011و�أنها مل تنت ِه
ممن ملأوا ال�ساحات يف م�صر
�آنذاك ،فهي التزال م�ستمرة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الكثريين َّ
خالل الأيام الثمانية ع�شر التي �أطاحت مبارك� ،إن مل يكن معظمهم ،مل يكونوا من م�ستخدمي
الإنرتنت .ومع ذلك ،ف�إن �شبكة الإنرتنت هي التي و ّفرت نقطة البداية التي ّ
نظمت احل�شود
8
وجمعتها.

�صعود املد ّونني

برز مفهوم الن�شاط ال�سيا�سي على الإنرتنت يف م�صر مبكر ًا ،مع �إدخال التقنيات التفاعلية
التي �أحيت مفهوم الويب  .2.0وحواىل العام  ،2005ر ّكزت
برز مفهوم الن�شاط ال�سيا�سي على الإنرتنت يف م�صر
تفجرت يف م�صر
ثقافة التدوين على الق�ضايا ال�سيا�سية التي ّ
مبكر ًا ،مع �إدخال التقنيات التفاعلية التي �أحيت
بطريقة مل ي�سبق لها مثيل يف العامل العربي .و�سرعان ما
مفهوم الويب .2.0
�أ�صبح ب�ضعة مد ّونني م�صريني جنوم ًا بني �أقرانهم من �شباب
العامل العربي ،لأنهم غامروا يف موا�ضيع مل يكن �أحد يجر�ؤ
على تناولها من قبل .كانت النزاهة ،بل الفظاظة ،التي تناول بع�ض ه�ؤالء املد ّونني النجوم من
مفاجئ ًة و�صادم ًة يف بع�ض الأحيان ،يف بلد ي�شتهر ب�أن لديه خطوط ًا
خاللها الق�ضايا ال�سيا�سيةِ ،
حمراء خطرية ،وال�سيما يف مايتع ّلق بالرئا�سة .اختار معظم امل ّدونني ال�سيا�سيني امل�صريني
التدوين ب�أ�سمائهم احلقيقية ،ما �أ�ضفى على مايكتبون املزيد من امل�صداق ّية ،وجعل املد ّونني
�أكرث �إثارة للإعجاب يف �أعني متابعيهم .وعلى الرغم من �أن احلكومة امل�صرية مل حتجب املواقع
�أو تراقب املد ّونات ،تع ّر�ض املد ّونون �أنف�سهم �إىل م�ضايقات �أمن الدولة ،وغالب ًا مايحدث هذا
بعيد ًا عن عامل الإنرتنت� ،إذ مت اعتقال العديد منهم �أو ا�ستجوابهم على الأقل من جانب رجال
9
الأمن ،وهو مايع ّد �شاهد ًا على ت�أثريهم املحتمل املت�ص ّور.
خلق التدوين م�ساح ًة للوعي ال�سيا�سي والنقا�ش كانت جديدة وطارئة على املنطقة .و�أدرك
بع�ض املد ّونني ال�شباب �أن لديهم عدد ًا من املتابعني يتجاوز �أرقام توزيع ال�صحف اليومية
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ما�شجعهم على اال�ستمرار وحماولة تو�سيع دوائر نفوذهم.
امل�صرية الكربى ،وهو ّ
كان من بني �أفراد اجليل الأول من املد ّونني امل�صريني النجمان عالء عبد الفتاح وزوجته منال
ح�سن ،اللذان فازا بـ«اجلائزة اخلا�صة» يف م�سابقة منظمة «مرا�سلون بال حدود» « -دويت�شه
فيله» جلوائز املدونات الدولية (�أف�ضل املدونات) للعام  .2005تولىّ االثنان �إدارة مد ّونة
 Manal and Alaa’s Bit Bucketالن�شطة جد ًا التي عملت على توثيق الن�شاط والق�ضايا
ال�ساخنة املتعلقة بال�ش�أن ال�سيا�سي خارج �شبكة الإنرتنت يف م�صر .ون َّوهت جائزة «�أف�ضل
املد ّونات» مبد ّونة الزوجني باعتبارها م�صدر معلومات مفيد ًا حلركة الإ�صالح الدميقراطي
وحقوق الإن�سان يف البالد.
هناك مد ّون م�صري �آخر هو وائل عبا�س ،الذي ح�صل ،من بني العديد من اجلوائز الأخرى،
على «جائزة فار�س ال�صحافة الدولية» للعام  2007من املركز الدويل لل�صحافيني ب�سبب «رفعه
معايري التم ّيز الإعالمي» يف بالده .وقد �ش ّكل هذا تط ّور ًا مهم ًا جلملة من الأ�سباب� ،إذ كان
وائل (وزمال�ؤه املدونون) ن�شط ًا للغاية يف حماولة �إبراز بع�ض الق�ضايا �إىل الواجهة ،والتي
كانت لواله �ستم ّر من دون �أن يالحظها �أحد ،مبا يف ذلك ق�ضايا تزوير االنتخابات ووح�شية
ال�شرطة .وقد �ساعد عمل وائل عبا�س (ون�شطاء �آخرين) يف ق�ضية مع ّينة ،حيث قام رجال
ال�شرطة بتعذيب �سائق ميكروبا�ص واغت�صابه يف م�صر ،يف دفع احلكومة امل�صرية �إىل تقدمي
وح ِكم عليهما بال�سجن مدة ثالث
ال�ضباط للمحاكمة ،حيث �أدين اثنان من رجال ال�شرطةُ ،
�سنوات .وكانت تلك �أي�ض ًا املرة الأوىل التي يح�صل فيها مد ّون ،ولي�س �صحايف تقليدي ،على
هذه اجلائزة ال�صحافية املرموقة ،وهو مام ّثل �شاهد ًا على قيمة التدوين واعرتاف ًا ب�أن �صحافة
املواطن اجليدة هي يف الواقع �صحافة.
يف الوقت الذي �أ�صبح التدوين يحظى بال�شعبية يف م�صر ،بد�أت ب�ضع حركات �سيا�سية بتكري�س
ح�ضورها على �شبكة الإنرتنت مل�ساعدتها على تنظيم �أن�شطتها بعيد ًا عن �شبكة الإنرتنت .كانت
حركة «كفاية» هي الأ�سبق من بني تلك احلركات� 10.أما تظاهرات حركة «كفاية» ،والتي مل
ّ
تغطها و�سائل الإعالم التقليدية ،فجرى الإعالن عنها مل�ستخدمي الإنرتنت يف م�صر من خالل
املد ّونات وموقع يوتيوب ،الذي كان الو�سيلة التي �سمع الكثري من امل�صريني من خاللها هتاف
«ي�سقط ح�سني مبارك» للمرة الأوىل .بل �إن قدرة املد ّونني على و�ضع روابط الفيديو من موقع
يوتيوب على مد ّوناتهم منحتهم قدر ًا �أكرب من امل�صداق ّية وعدد ًا �أكرب من املتابعني ،ذلك �أنه
كان يف و�سع املتابعني معاينة �أ�شرطة الفيديو لت�أكيد م�ضمون املد ّونة واحل�صول على ملحة عن
اجلو العام .وقد قام املد ّونون امل�صريون النجوم مثل عالء عبد الفتاح ومنال ح�سن ووائل عبا�س
ومالك م�صطفى و�سواهم بتحميل املئات من �أ�شرطة الفيديو التي ت�ص ّور وح�شية قوات ال�شرطة،
وتزوير االنتخابات ،والتح ّر�ش اجلن�سي خالل التظاهرات ،والعديد من االنتهاكات الأخرى
للحقوق املدنية وال�سيا�سية.
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ت�أثري في�س بوك

�ش ّكلت �شبكات التوا�صل االجتماعي احلدث املهم التايل ،حيث غيرّ ت متام ًا ديناميكيات
التفاعل عرب �شبكة الإنرتنت .كان هذا هو الف�ضاء الذي ميكن للم�ستخدمني اال ّدعاء ب�أنه ملكهم،
والذي مي ّكنهم من احل�صول على متابعنيّ ،
واالطالع على �آخر امل�ستج ّدات والأحداث ،والتفاعل
مع الآخرين ،وكل ذلك بالنقر على ف�أرة الكمبيوتر .اكت�سب موقعا في�س بوك ،وتويرت يف وقت
الحق ،قدر ًا كبري ًا من ال�شعبية لدى ال�شباب امل�صريني .وقد ل ّقنت بنية في�س بوك على وجه
اخل�صو�ص (والطريقة التي ا�ستخدمه الن�شطاء من خاللها) يف نهاية املطاف ال�شباب امل�صري
11
ب�ضعة درو�س يف الدميقراطية.
كان ال�شباب امل�صريون الذين مل ي�سبق لهم �أن �شاركوا
كان ال�شباب امل�صريون الذين مل ي�سبق لهم �أن �شاركوا
�سيا�سي ًا� ،أو حتى مل يكونوا مهتمني بامل�شاركة ،هم الأكرث
�سيا�سي ًا� ،أو حتى مل يكونوا مهتمني بامل�شاركة ،هم
ت�أ ّثر ًا ب�شبكات التوا�صل االجتماعي من حيث الن�شاط� ،إذ
الأكرث ت�أ ّثر ًا ب�شبكات التوا�صل االجتماعي من حيث
مت اجتذاب ال�شباب للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية (ويف
الن�شاط.
املمار�سات الدميقراطية ،مبا يف ذلك احلق يف ت�شكيل الر�أي
ال�سيا�سي والتعبري عن �أفكارهم) من خالل موقع في�س بوك،
ومت اجتذابهم للم�شاركة عن طريق نا�شطني حم ّنكني على الإنرتنت ،وعن طريق جوانب �أخرى
غري �سيا�سية من موقع في�س بوك ،مثل البنية الأفقية التي ُبني هذا الو�سيطاالجتماعي حولها.
ل ّقنت البنية الفريدة ملوقع في�س بوك ،والتي تتم ّيز ب�صفحات ميكن لكل م�ستخدم التح ّكم من
العديد من الدرو�س .الدر�س الأول هو �أن هناك ف�ضا ًء
خاللها بالتجربة واخلطاب� ،شباب م�صر
َ
قمعي اليتم الت�سامح فيه مع الآراء،
ميكنهم اعتباره ملك ًا لهم ،و ُي َع ّد ذلك �أمر ًا مه ّم ًا يف بلد ّ
وال�س ّيما ال�سيا�سية منها .وقد و ّفرت ال�شبكات االجتماعية ف�ضا ًء مل يكن متوفر ًا يف ال�سابق،
حيث ميكن ل�شباب م�صر التعبري عن �أفكارهم .ومت ّثل الدر�س الثاين يف �أن موقع في�س بوك �أطلع
ال�شباب امل�صريني وع ّودهم على منط من «التوا�صل الأفقي» الذي مل يتمتّعوا به يف بالدهم.
َ
مايخاطبون بفوق ّية بدل �أن يتم
كانت القاعدة بالن�سبة �إىل ال�شباب يف م�صر هي �أنهم دائم ًا
التح ّدث �إليهم �أو بدل �أن ي�شاركوا يف احلديث .كان التوا�صل مع ال�شباب عمودي ًا يف العادة
وموجه ًا �إليهم من جانب �شخ�صيات �سلطوية ،مبا يف ذلك والديهم ومع ّلميهم واحلكومة .مل
ّ
تكن لدى ال�شباب فر�ص للم�شاركة يف �أحاديث حول الق�ضايا االجتماعية التي ته ّمهم وت�ؤ ّثر على
حياتهم اليومية ،وبالتايل مل يكن التوا�صل الأفقي النابع من امل�ساواة املفرت�ضة موجود ًا.
ف�ض ًال عن ذلك ،كان التوا�صل عمودي ًا بالن�سبة �إىل اجلميع ولي�س �إىل فئة ال�شباب وح�سب
�ضمن ال�سياق ال�سيا�سي ،فالأنظمة اال�ستبدادية الت�سمح بقدر كبري من التوا�صل الأفقي ،حيث
تب ّلغ احلكومة اجلميع مبا يجب القيام به .ومن ثم كانت الفر�صة �ضئيلة �أو معدومة للوقوف على
الآراء املختلفة �أو لال�ستماع �إىل �أي �شخ�ص.

رشا عبداهلل

لكن ال�شبكات االجتماعية غيرّ ت ذلك كله� ،أو ًال من خالل احلوارات التي مل تكن بال�ضرورة
ذات طابع �سيا�سي ،لكنها �أ ّدت �إىل نوع �أكرث دميقراطي ًة من التوا�صل .وقد �ساعد هذا ال�شباب
امل�صريني على معرفة �أن لديهم �صوت ًا ،و�أن لهم احلقّ يف التعبري عن ر�أيهم.
من اجلائز �أن يكون ال�شباب امل�صريون قد ّمنوا �شعور ًا بالوالء جتاه وظائف مع ّينة يف في�س بوك،
لأن هذا املوقع �أتاح لهم من الدميقراطية ما مل ُت ِت ْحه لهم م�صر قبل الثورة .فقد �أتاح لهم في�س بوك
فر�صة التعبري عن �أفكارهم بال قيود ومن دون �أي ّ
تدخل من جانب ال�سلطة .وعلى عك�س القادة يف
حكومتهم ،مل يع ّذب م�س�ؤولو في�س بوك املعار�ضني ال�سيا�سيني وال�صحافيني ،ومل ي�سجنوا املواطنني
ال�صحافيني .رمبا يكون اال�ستخدام املتك ّرر لفي�س بوك قد خلق �إح�سا�س ًا بامل�شاركة مل يكن موجود ًا
يف املجتمعات خارج �شبكة الإنرتنت يف م�صر ،الأمر الذي �ساهم يف جعل ال�شباب امل�صري �أكرث
جر�أ ًة يف مطالبهم ال�سيا�سية ،لأنهم علموا �أنهم لي�سوا وحدهم ،و�أن هناك قوة يف الأعداد الب�شرية،
12
ح�سا�س �أو ُيحتمل �أن يكون خطر ًا (مثل التظاهر).
وخ�صو�ص ًا عند القيام بن�شاط ّ
كانت املرة الأوىل التي ر�أى فيها امل�صريون هذا الأمر ب�صورة عملية يف العام  .2008كان هناك
احتجاج للمطالبة بزيادة الأجور ومزايا �أكرث عدالة من الناحية االجتماعيةّ ،
نظمه عمال يف مدينة
املح ّلة الكربى ال�صناعية .ق ّررت �إ�سراء عبد الفتاح ،النا�شطة التي كانت تبلغ حينئذ الثامنة والع�شرين
من العمر ،ت�شكيل جمموعة على موقع في�س بوك وتنظيم ن�شاط لـ«�إ�ضراب � 6أبريل» ،يدعو النا�س �إىل
دعم ن�ضال ع ّمال املح ّلة من خالل االمتناع عن الذهاب �إىل العمل ،على �سبيل املثال ،وعدم �إر�سال
�أطفالهم �إىل املدار�س ،واالمتناع عن الت�س ّوق لهذا اليوم الواحد .و�صلت �أخبار جمموعة الفي�س بوك
وان�ضم �أكرث
�إىل و�سائل الإعالم التقليدية ،وهو ما�ش ّكل مفاج�أة للجميع ( َمبن فيهم عبد الفتاح)،
ّ
من � 73ألف �شخ�ص �إىل املجموعة ،وهو عدد غري م�سبوق ملجموعة م�صرية على موقع في�س بوك.
وب�سبب عا�صفة رملية �سيئة واخلوف من احل�ضور املفرط لل�شرطة يف ال�شوارع ،ق ّرر كثريون البقاء
يف منازلهم يف ذلك اليوم ت�ضامن ًا مع ع ّمال املح ّلة ،ماجعل �شوارع م�صر فارغة تقريب ًا.
على الرغم من �أن عبد الفتاح اع ُت ِق َلت ملدة �أ�سبوعني بعد ذلك� ،ساعدت احلادثة الن�شطاء
ال�سيا�سيني على �إدراك قوة �شبكات التوا�صل االجتماعي يف اكت�شاف فكرة ما وح�شد الدعم لها من
حيث العمل .وبالتايل ،منت حركة «�شباب � 6أبريل» من خالل هذه التجربة التي جذبت العديد من
ال�شباب ،وكان لها دور �أ�سا�سي يف التنظيم من �أجل الثورة.
لعبت �صفحة «كلنا خالد �سعيد» على موقع في�س بوك هي الأخرى دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �إعداد ال�شباب
للثورة ،يف الوقت الذي ب ّينت قوة الأعداد الب�شرية وقدرتها على الت�أمني .كان خالد �سعيد �شاب ًا م�صري ًا
يبلغ من العمر الثامنة والع�شرين ،تع ّر�ض �إىل ال�ضرب بوح�شية حتى املوت من جانب خمربين لل�شرطة
خارج �أحد مقاهي الإنرتنت يف الإ�سكندرية يف حزيران/يونيو  .2010وقد �أطلق �أ�صدقا�ؤه �صفحة
«كلنا خالد �سعيد» على موقع في�س بوك بعد مرور وقت ق�صري على ذلك .مت ّثل �أول ن�شاط لل�صفحة
يف دعوة �أع�ضائها ،الذين تزايدت �أعدادهم ّ
باطراد� ،إىل اخلروج يف وقفات احتجاجية �صامتة
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وهم يرتدون القم�صان ال�سوداء ويديرون ظهورهم �إىل ال�شارع .بد�أت االحتجاجات يف الإ�سكندرية
و�سرعان ما انت�شرت يف جميع �أنحاء م�صر ،حيث ّ
ت�ضخمت الأعداد مع كل احتجاج.
كانت �صفحة «خالد �سعيد» ف ّعالة للغاية يف تنظيم �أع�ضائها واكت�سبت م�صداق ّية كبرية مع مرور
الوقت .وقد مت تزويد املتظاهرين بالأوقات واملواقع الدقيقة للتظاهرات ،و�إعطائهم تعليمات حمدّدة
حول مايجب �أن يرتدوه ومايجب �أن يقوموا به ،وكذلك �أرقام الطوارئ لالت�صال بها يف حال حدوث
م�شكلة .وكان م�س�ؤولو ال�صفحة قد اعتادوا �أن يجروا ا�ستطالعات للم�ستخدمني ،و�أن يطلبوا منهم
الت�صويت على مكان �أو وقت االحتجاج التايل .كان الآالف ي�شاركون يف تلك اال�ستطالعات ،ومن ثم
يقوم امل�شرفون بت�صنيف الأ�صوات ويل ّبون رغبات الأغلبية ،الأمر الذي يتيح للم�ستخدمني ا�ست�ساغة
طعم الدميقراطية التي مل تكن موجودة يف ذلك الوقت .ومبرور الوقت� ،أ�صبحت ال�صفحة ذات
�شعبية كبرية ،وعندما حانت اللحظة املنا�سبة ،كانت �صفحة «خالد �سعيد» هي التي ن�شرت «الفعاليات»
اخلا�صة بالتظاهرات ال�ضخمة يوم  25يناير الذي ي�صادف عيد ال�شرطة يف م�صر.
كانت الفعاليات التي �أعلنت عنها ال�صفحة ّ
مف�صلة للتج ّمع يف
منظمة للغاية ،حيث �أوردت �أماكن ّ
ال�ساحات الكربى يف جميع املحافظات امل�صرية� ،إ�ضاف ًة �إىل تعليمات مف�صلة حول اللبا�س املف�ضل
والأ�شياء التي يجب �أن يحملها املتظاهرون ،ومعلومات االت�صال يف حاالت الطوارئ يف كل حمافظة.
مي�ض وقت طويل حتى و�صلت الدعوة �إىل �أكرث من مليون �شخ�ص على موقع في�س بوك ،حيث
ومل ِ
�أ�شار �أكرث من � 100ألف �إىل �أنهم �سيح�ضرون.
ممن مل يكونوا ي�شاركون يف تظاهرة ّ
قط على اخلروج واملجازفة
�شجعت هذه الأرقام الكثريين َّ
ّ
يف  25كانون الثاين/يناير .وعليه ،بدا �أن العدد الكبري َملن �أ�شاروا �إىل �أنهم �سي�شاركون ،حتى �إن مل
ي�شارك �سوى ن�سبة مئوية �صغرية منهم ،كافي ًا ل�ضمان �أمان ن�سبي للمتظاهرين .ولعل ماعزّز الأرقام
�أكرث هو �أن �أخبار  25يناير قد و�صلت �إىل و�سائل الإعالم التقليدية ،وخ�صو�ص ًا يف الربامج احلوارية
امل�سائية� ،إذ كانت هذه الربامج و�ستبقى م�صدر ًا مهم ًا للمعلومات بالن�سبة �إىل املواطنامل�صري
العادي ،الذي قد الي�ستطيع الو�صول �إىل الإنرتنت .وكانت لتلك الربامج �أي�ض ًا �أهمية كربى خالل
الأيام اخلم�سة التي قطعت فيها احلكومة امل�صرية جميع ات�صاالت الإنرتنت يف حماولة لإ�ضعاف
القوة الدافعة للمحتجني.

الإعالم امل�صري يالم�س موجات الثورة
الأيام الثمانية ع�شر ( 25كانون الثاين/يناير � 11 -شباط/فرباير )2011

مل يطر�أ تغيري كبري على و�سائل الإعالم احلكومية مع انطالق املوجة الأوىل للثورة.
يف عهد مبارك كان جمل�س ال�شورى (الغرفة الثانية يف الربملان امل�صري) هو الذي يعينّ ر�ؤ�ساء
حترير ال�صحف احلكومية ،الذين كانوا يرتبطون على الدوام بالنظام ب�صورة وثيقة .وعليه،
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�أ ّمن هذا الرتتيب تغطية مواتية للنظام يف جميع الأوقات ،وتغطية وا�سعة لكل خطوة يخطوها
مبارك يف �إطار خطاب القائد الأعلى و�شخ�صية الأب واحلامي احلكيم للدولة وال�شعب .لذا،
اعتاد ق ّراء ال�صحف احلكومية على عناوين رئي�سة من قبيل «مبارك �أكرث زعيم يثق به �شعبه
بني �شعوب العامل»� 13،أو على اكت�شاف �أن �صورة مبارك يف البيت الأبي�ض وهو يتق ّدم الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما وغريه من زعماء العامل ،قد مت التالعب بها لو�ضع مبارك يف مق ّدمة
14
ال�صورة.
حافظت مات�س ّمى بال�صحافة القومية على والئها للنظام حتى قبل �أيام قليلة من �إطاحة مبارك
يوم � 11شباط/فرباير  .2011ففي الثالث من �شباط/فرباير ،جاء العنوان الرئي�س يف �صحيفة
الأهرام على النحو التايل« :املاليني ي�ؤيدون مبارك يف م�سريات باملحافظات» يف الوقت الذي
كان املاليني يف ال�شوارع يطالبونه
بالتنحي .ويف � 12شباط/فرباير ،غيرّ ت الأهرام لهجتها
ّ
متام ًا ،حيث كان العنوان الرئي�س فيها« :ال�شعب �أ�سقط النظام».
مع ذلك ،ا�ستمرت ال�صحف اململوكة للدولة يف خطابها ال�سابق ،مع فارق وحيد هو �أنه مت
جمدت مبارك ومن
ا�ستبدال مبارك باملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة .فال�صحف نف�سها التي ّ
متجد املجل�س الع�سكري وزعيمه يف ذلك
ّثم �شعب م�صر لفرتة وجيزة جد ًا� ،سرعان مابد�أت ّ
الوقت ،امل�شري ح�سني طنطاوي 15،يف حني بقيت العقلية اال�ستبدادية مكانها كما عك�ستها و�سائل
الإعالم� .أ�صبح اجلي�ش هو املنقذ ،و�أ�صبح كل َمن يتح ّدث �ضده �أو يهاجمه مهدد ًا باملحاكمات
الع�سكرية.
مل يختلف التلفزيون احلكومي عما مياثله من و�سائل �إعالمية مطبوعة .فخالل الأيام الثمانية
ع�شر من املوجة الأوىل للثورة ،ر ّكزت حمطات التلفزيون اململوكة للحكومة على متجيد مبارك
وعلى ت�شويه �سمعة املتظاهرين ،يف حني جتاهلت االحتجاجات املناه�ضة للنظام والتي تطالبه
بالتنحي .واعترب مق ّدمو الربامج احلوارية وال�ضيوف على �شا�شة التلفزيون اململوكة للدولة خالد
ّ
املحتجني بكل �شيء من كونهم حفنة من ال�شباب ال�ضائع الذي
�سعيد تاج َر خمدرات واتّهموا
ّ
يقيم حفالت عربدة جن�سية يف ميدان التحرير �إىل كونهم عمالء حلكومات �أجنبية .ور ّكزت
الكامريات املن�صوبة حول منطقة و�سط القاهرة على عر�ض منظر نهر النيل الهادئ من اجل�سور
القريبة يف حني كان املتظاهرون يتع ّر�ضون �إىل القتل على بعد ب�ضع مئات من الأمتار .وعر�ضت
القنوات الإخبارية �أفالم ًا عن �أنواع الفيلة يف �أفريقيا بد ًال من �أن تق ّدم تغطية م�ستمرة ملا يجري
من تظاهرات يف ميدان التحرير والتظاهرات الكربى الأخرى يف كل مدينة 16.وقد حمل بع�ض
17
املتظاهرين يف �أنحاء اجلمهورية الفتات تتّهم و�سائل الإعالم احلكومية بالكذب.
حاول بع�ض ال�صحافيني واملذيعني الأفراد داخل امل� ّؤ�س�سات الإعالمية احلكومية �أن يقاوموا
ذلك .ا�ستقالت نائب رئي�س قناة النيل احتجاج ًا على تغطية القناة املتح ّيزة ل�صالح النظام،
وك�شفت عن �أنه مل ي�سمح لها �أن تقول �إن املتظاهرين طالبوا با�ستقالة مبارك .وه ّدد عدد قليل
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من ال�صحافيني ال�شباب باال�ستقالة �إذا مل ي�سمح لهم بتغطية االحتجاجات الوا�سعة املناه�ضة
ملبارك .وقد ازداد هذا ال�ضغط على ر�ؤ�ساء التحرير عندما ُق ِتل اثنان من �صحافيي الأهرام،
و�أُلقي القب�ض على ع�شرات ال�صحافيني من جانب احلكومة 18.وعندما بدا �أن م�سار الأحداث
بد�أ بالتح ّول ل�صالح الثورةَ ،
مال ر�ؤ�ساء التحرير باجتاه الثوار بدرجات خمتلفة حتى بعد ظهر
تنحى مبارك .ثم بد�أت و�سائل الإعالم احلكومية بالإ�شادة بالثوار
يوم � 11شباط/فرباير عندما ّ
على نطاق وا�سع باعتبارهم ثوارها.
�أما القنوات الف�ضائية اخلا�صة فقد اختلفت يف م�ستوى ت�أييدها ملبارك �أو املتظاهرين الذين
ممن كانوا يرتبطون بتحالف
تع ّهدوا ب�إ�سقاطه .العديد من هذه القنوات ميلكها رجال �أعمال َّ
وثيق مع نظام مبارك ،لذلك حاولت قدر الإمكان الدفاع عن النظام وت�شويه �سمعة املتظاهرين.
فمث ًال �أظهر �أحد الربامج احلوارية امل�سائية الذي يق ّدمه �صحافيان حكوميان فتاة �شابة ح�ضرت
لتقدمي اعرتافاتها �أمام ال�شعب امل�صري .ا ّدعت الفتاة �أنها ذهبت مع بع�ض الن�شطاء البارزين
يف رحالت �إىل �صربيا ح�صل كل منهم خاللها على مبلغ � 50ألف دوالر وح�ضروا ور�ش عمل حول
كيفية قلب نظام احلكم� ،أ�شرف عليها مد ّربون من �إيران و�إ�سرائيل .انهارت الفتاة باكي ًة وهي
تتو�سل اجلمهور �أن يغفر لها ويقف �إىل جانب مبارك �ضد اخلونة الذين يحاولون بيع بالدهم �إىل
ّ
عمالء �أجانب .وبعد ب�ضعة �أيام تبينّ �أن الفتاة ال�شابة زميلة ملق ّدم الربنامج احلواري ،واعرتفت
19
ب�أن الواقعة كلها كانت مفربكة.
كان هناك عدد قليل من القنوات التلفزيونية اخلا�صة وبع�ض الربامج املح ّددة على القنوات
الأخرى التي اختارت الوقوف �إىل جانب الثورة خالل الأيام الثمانية ع�شر الأوىل ،وحاولت تغطية
مايجري يف ال�ساحات امل�صرية بقدر امل�ستطاع .وقد َ�س َعت �إىل ا�ست�ضافة �ضيوف متوازنني ،مبا
يف ذلك الن�شطاء واملث ّقفني ،ف�ض ًال عن مم ّثلني عن احلكومة واحلزب الوطني الدميقراطي.
حظيت هذه الربامج ،ف�ض ًال عن تغطية القنوات غري امل�صرية مثل قنوات اجلزيرة والعربية
و«�سي ان ان» ،بال�شعبية لدى اجلمهور الذي كان يحاول معرفة مايجري يف ال�ساحات امل�صرية.
وبالتايل واجه العديد من هذه الو�سائل بع�ض امل�ضايقات من جانب احلكومة ،مبا يف ذلك قناة
20
اجلزيرة ،التي �أغلقت احلكومة مكاتبها خالل الأيام الثمانية ع�شر.
ونظر ًا �إىل �أهمية الدور الذي لعبته �شبكات التوا�صل االجتماعي يف الإعداد للثورة ،لن تكون
درا�سة حال الإعالم خالل الأيام الثمانية ع�شر كاملة من دون مناق�شة دور الإنرتنت والهواتف
النقالة .بد�أت احلكومة جهودها الرقابية عرب حجب موقع تويرت يوم  25كانون الثاين/يناير.
وعندما تو ّقفت خدمة تويرت ،بد�أ الن�شطاء على الفور برتويج معلومات على موقع في�س بوك حول
خوادم فرعية (بروك�سي) وبرامج ميكن للم�ستخدمني حتميلها للإفالت من الرقابة .وعندما
مت حجب موقع في�س بوك بعد ب�ضع �ساعات ،كان العديد من امل�ستخدمني قد ح ّملوا بالفعل طرق ًا
بديلة للو�صول �إىل املواقع املحجوبة.
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بحلول يوم  28كانون الثاين/يناير� ،أدركت احلكومة �أن الطريقة الوحيدة ملنع الو�صول �إىل
هذه املواقع متام ًا ،تتم ّثل يف قطع جميع و�سائل الو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت ،لذا �أُغ ِل َقت كل
وح ِج َبت خدمات الهاتف املحمول
خدمات الهاتف املحمول والإنرتنت يف جميع �أنحاء البالدُ .
ملدة يوم ون�صف اليوم� .أما خدمة الإنرتنت وخدمات الر�سائل التلفونية ،فبقيت َّ
معطل ًة لأكرث
21
من خم�سة �أيام.

حقبة املجل�س الع�سكري (� 12شباط/فرباير  29 ،2011حزيران/يونيو )2012

ع ّلق الكثري من امل�صريني �آما ًال كبرية على �إ�صالح الإعالم يف م�صر بعد اندالع الثورة .ومع
�سقوط مبارك بعد ثالثني عام ًا من احلكم الدكتاتوري ،ظنّ الكثريون �أن كل �أحالمهم لهذا البلد
�سوف تتح ّقق م�ستقب ًال ،مبا يف ذلك احللم بوجود �إعالم م�ستقل.
يف الأ�سابيع الأوىل من حكم املجل�س الع�سكري قالت ال�سلطات �إنه مل َت ُعد هناك حاجة �إىل
احل�صول على موافقات �أمن الدولة للموافقة على تراخي�ص البثّ التلفزيوين .ازدادت الآمال
بحرية التعبري وتع ّدد الأ�صوات ،حيث بد�أت �ست ع�شرة قناة تلفزيونية ف�ضائية خا�صة جديدة يف
البث .ويف �شباط/فرباير  2011مت �إلغاء وزارة الإعالم ،الأمر الذي �أفرح دعاة حرية التعبري
التوجهات �أن ت�ستمر طوي ًال.
كثري ًا .مع ذلك ،مل ُيق َّدر لهذه ّ
جمد الإعالم احلكومي الثوار طاملا �أن ذلك مل يكن
يف �أعقاب �سقوط مبارك مبا�شرةّ ،
يتعار�ض مع متجيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .و�أ�صبح كل مايتعلق بالثورة حديث ال�ساعة ،حيث �أ�صبح
الن�شطاء �ضيوف ًا دائمني على الربامج احلوارية و�أجروا مقابالت �صحافية متك ّررة .وبد�أت
اخلطوط التحريرية ت�شري �إىل �أن مبارك كان دائم ًا اخلطر املطلق ،و�أن الثوار مالئكة مطلقة
واجلي�ش هو منقذ الثورة.
بعد فرتة �شهر ع�سل وجيزة جد ًا ،بد�أ متجيد و�سائل الإعالم احلكومية للن�شطاء يتق ّل�ص
ل�صالح املجل�س الع�سكري للقوات امل�سلحة .يف الوقت نف�سه ،بد�أت �أوجه ق�صور �إدارة املجل�س
الع�سكري للفرتة االنتقالية بالظهور .واتّ�ضح �أن �أحالم ال�شعب الأولية بقيام نظام �إعالمي ح ّر
مل تتح ّقق .على عك�س ذلك ،بد�أت حرية التعبري تواجه بع�ض التهديدات والتح ّديات اخلطرية
عيدت وزارة الإعالم يف متوز/
عندما بد�أ النظام بت�ضييق اخلناق على احلريات الإعالمية .و�أُ َ
يوليو يف خطوة اعتربها العديد من املدافعني عن و�سائل الإعالم مثرية للقلق� 22،إذ كان وزير
الإعالم املعينَّ � ،أ�سامة هيكل ،قد بد�أ حياته املهنية كمرا�سل ع�سكري ل�صحيفة الوفد.
بوقت ق�صري� ،أ�صبح الإعالم احلكومي م�ؤ ّيد ًا قوي ًا للنظام الع�سكري ،وقام بحمالت
بعد ذلك ٍ
ت�شهري لت�شويه �سمعة الثوار .و�أ�شار تقرير ن�شرته جملة «تامي» الأمريكية �إىل �أن الربامج احلوارية
يف حمطات الإعالم احلكومي كانت مليئ ًة بالألفاظ املعادية للمحتجني ،حيث �ص ّورت الثوار
ّ
«التدخل الأجنبي» يف ال�ش�ؤون امل�صرية ،ومن تزايد انعدام
باعتبارهم «بلطجية» وح ّذرت من
الأمن وارتفاع معدالت اجلرمية»� .أما التظاهرات املناه�ضة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية فقد « ُو ِ�ص َفت
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ب�أنها �أحداث خطرية ومزعزعة لال�ستقرار يح ّركها عمالء �أجانب».
تع ّر�ض الأ�شخا�ص الذين انتقدوا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل الرتهيب من جانب النظام بو�سائل
عديدة .ففي �أوائل �آذار/مار�س  ،2011بد�أت امل�ؤ�س�سة ب�إخ�ضاع املد ّونني وال�صحافيني �إىل
حماكمات وحتقيقات ع�سكرية.
كانت حالة املد ّون مايكل نبيل �سند من بني احلاالت التي حظيت باهتمام معظم و�سائل
الإعالم .فقد حكمت عليه حمكمة ع�سكرية يف �آذار/مار�س  2011بال�سجن ثالث �سنوات بتهمة
«�إهانة اجلي�ش» بعد �أن كتب مقا ًال على مد ّونته بعنوان «اجلي�ش وال�شعب عمرهم ماكانوا ايد
فرج عنه من خالل عفو عام يف كانون الثاين/يناير  2012بعد حملة وا�سعة قام
واحدة» .وقد �أُ ِ
24
بها نا�شطون يف جمال حقوق الإن�سان.
وظهر املد ّون ح�سام احلمالوي يف برنامج حواري تلفزيوين يف �أيار/مايو  2011حيث انتقد
امل�شهد ال�سيا�سي ،قائ ًال �إن ال�شيء الوحيد الذي يبدو �أنه تغيرّ هو عناوين الأغاين التي تدعم
النظام ،والتي حت ّولت من متجيد مبارك �إىل متجيد املجل�س الع�سكري .وقد ح ّمل احلمالوي
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�س�ؤولية عن احتجاز متظاهرين عدة وتعذيبهم .وبعد ب�ضعة �أيامُ ،ط ِلب
من احلمالوي ومق ّدمة الربنامج احلواري رمي ماجد املثول �أمام النيابة الع�سكرية� .أُط ِلق �سراح
25
االثنني ،وقيل لهما �إنه مت ا�ستدعا�ؤهما من �أجل «الدرد�شة».
جرى ا�ستدعاء ال�صحافية ر�شا عزب وعادل حمودة رئي�س حترير ال�صحيفة التي كانت تعمل
فيها للمثول �أمام النيابة الع�سكرية يف مطلع حزيران/يونيو ،حيث اتّهما بـ«ن�شر �أخبار كاذبة ما
قد ي�س ّبب الفو�ضى» .وكانت عزب حتد ّثت يف تقرير لها عن لقاء بني �أع�ضاء املجل�س الع�سكري
26
ونا�شطني ينتمون �إىل جمموعة «ال للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني».
خ�ضعوا �إىل حماكم �أو نيابات ع�سكرية،
و�شملت قائمة ال�صحافيني واملد ّونني الآخرين الذين �أُ ِ
ي�سري فودة ،وعالء عبد الفتاح ،ونوارة جنم ،وبثينة كامل ،و�أ�سماء حمفوظ ،ونبيل �شرف
الدين ،و�أحمد رم�ضان ،و�إ�سالم �أبو العز .وقطع مق ّدم الربامج احلوارية ي�سري فودة برناجمه
ذا ال�شعبية مرتني يف العام  2011احتجاج ًا على ال�ضغوط التي يتع ّر�ض �إليها لفر�ض رقابة على
املواد �أو يف اختيار ال�ضيوف 27.واع ُت ِقل املد ّون عالء عبد الفتاح ،واتُّهم بالتحري�ض على العنف
�ضد اجلي�ش خالل التظاهرات التي جرت يف  9ت�شرين الأول�/أكتوبر خارج مبنى التلفزيون
وج ِرح �أكرث من � 28.321أم�ضى عبد
احلكومي امل�صري «ما�سبريو» ،والتي ُق ِتل فيها � 28شخ�ص ًا ُ
وتتم تربئته يف
الفتاح �ست ًة وخم�سني يوم ًا يف ال�سجن على ذ ّمة التحقيق ،قبل �أن ُيط َلق �سراحه ّ
نهاية املطاف 29.وقد و ّثقت جلنة حماية ال�صحافيني �أكرث من مئة حالة من االنتهاكات �ضد
ال�صحافيني واملد ّونني يف عهد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة.
كانت بع�ض هذه االنتهاكات نتيجة الرقابة الذاتية من جانب �أ�صحاب القنوات �أو املديرين
الذين مل ي�سمحوا بوجهات نظر قد ُتعتبرَ مناه�ض ًة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية .على �سبيل املثالَ ،ف َ�ص َل
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�صاحب قناة «درمي» ،رجل الأعمال �أحمد بهجت ،مق ّدمة الربامج احلوارية دينا عبد الرحمن
يف متوز/يوليو  ،2011بعد �أن عر�ضت مقال ر�أي مناه�ض ًا للمجل�س الع�سكري كتبته ال�صحافية
جنالء بدير .وقد ات�صل �ضابط رفيع يف اجلي�ش بالربنامج على الهواء لالعرتا�ض على عر�ض
30
املقال ،وجرى ف�صل دينا عبد الرحمن بعد ذلك بوقت ق�صري.
مل تقت�صر احلملة على ال�صحافيني واملد ّونني الأفراد وح�سب ،بل �شملت امل� ّؤ�س�سات �أي�ض ًا .يف
�أوائل �آذار/مار�س � 2011أ�صدر املجل�س الع�سكري حتذير ًا لل�صحافيني واملح ّررين مينع ن�شر
�أو بثّ �أي موا�ضيع و�أخبار وبيانات و�شكاوى و�إعالنات و�صور تتعلق بالقوات امل�سلحة �أو قادة
القوات امل�سلحة بدون الت�شاور �أو ًال مع �إدارة ال�ش�ؤون املعنوية و�إدارة املخابرات الع�سكرية وجمع
املعلومات ،باعتبارها ال�سلطات املتخ�ص�صة يف مراجعة مثل هذه املو�ضوعات .يف ذلك الوقت،
و�صفت جلنة حماية ال�صحافيني هذا التطور ب�أنه «�أ�سو�أ نك�سة تتع ّر�ض �إليها حرية ال�صحافة يف
31
م�صر منذ �سقوط الرئي�س ح�سني مبارك».
يف �أيلول�/سبتمرب  ،2011وبعد ب�ضعة �أيام من متديد احلكومة العمل بقانون الطوارئ �ضد
الكيانات املتّهمة بـ«ن�شر ال�شائعات» ،داهمت قوات الأمن مرة �أخرى مكاتب قناة «اجلزيرة
بحجة
مبا�شر م�صر» ،التي بد�أت البثّ من م�صر بعد �سقوط مباركُ .م ِن َعت القناة من البثّ ّ
�أنها المتتلك ت�صريح ًا .ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2011ق ّرر املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة وجمل�س
الوزراء وقف منح ت�صاريح جديدة للقنوات الف�ضائية ،و«مقا�ضاة القنوات الف�ضائية التي ُتعتبرَ
32
تهديد ًا ال�ستقرار البالد» ،وفق ًا ملقال ُن ِ�شر يف �صحيفة .Egypt Independent
ويف  9ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011جتاهل التلفزيون امل�صري الهجوم على جمموعة من
املتظاهرين ،معظمهم من الأقباط ،خارج مبنى «ما�سبريو» ،حيث ُ�س ِحق معظم القتلى حتت
مد ّرعات اجلي�ش .خالل الأحداث ،ا ّدعى التلفزيون احلكومي يف البداية �أن املتظاهرين الأقباط
ر�شقوا �أفراد القوات امل�سلحة باحلجارة وقنابل املولوتوف ،وقتلوا ثالثة من �ضباط اجلي�ش،
وجرحوا � 30آخرين .بعد ذلك دعا التلفزيون احلكومي «املواطنني ال�شرفاء» �إىل النزول �إىل
ال�شوارع و«دعم اجلي�ش امل�صري �ضد الأقباط» .ومل يتم حتميل �أحد امل�س�ؤولية عن هذا الأداء
33
من جانب �إعالم الدولة.
يف هذه الأثناء ويف الليلة نف�سها ،اقتحم �ضباط اجلي�ش مكاتب قناتني �أخريني ،هما قناة
احلرة وقناة  ،25حيث كانتا تعر�ضان تغطي ًة ح ّي ًة ملا يحدث خارج «ما�سبريو» .مل تكن تغطية
التلفزيون احلكومي للأحداث مهنية وال حمايدة وال متوازنة� ،إذا ما �أردنا و�صفها بعبارات
34
ّ
ملطفة.
خالل فرتة حكم املجل�س الع�سكري تع ّر�ض ال�صحافيون الذين ّ
يغطون التظاهرات �أي�ض ًا �إىل
الإيذاء البدين .وقد و ّثق مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان العديد من هذه احلاالت ،مبا
فيها حالة امل�صور ال�صحايف �أحمد عبد الفتاح ،الذي �أ�صيب بر�صا�صة يف العني فيما كان ّ
يغطي
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اال�شتباكات التي وقعت يف �شارع حممد حممود يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2011وقد �أدىل عبد
الفتاح ب�شهادة قال فيها ،وفق ًا ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �إنه «بدا �أن ال�ضابط الذي
�أطلق النار عليه كان ي�ستهدفه ب�شكل مبا�شر ب�سبب الكامريا التي كان مي�سك بها» 35.و�أبلغ عبد
الفتاح �صحيفة «الأهرام �أون الين» (الن�سخة الإنكـليزية على الإنرتنت من �صحيفة الأهرام ،والتي
ُت َع ّد �أكرث تق ّدمية من الن�سخة العربية التقليدية) ،ب�أن «خم�سة من �صحافيي «امل�صري اليوم»،
�إ�ضافة �إىل ع�شرة يعملون مل� ّؤ�س�سات �إعالمية �أخرى� ،أ�صيبوا يف ذلك اليوم وكانوا جميع ًا يحملون
كامريات» 36.ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2011أي�ض ًا� ،أ�صدرت نقابة ال�صحافيني امل�صريني
بيان ًا ب�ش�أن ا�ستخدام القوة �ضد خم�سة �صحافيني كانوا ّ
يغطون اال�شتباكات يف الإ�سكندرية.
و�أدان البيان ا�ستخدام قوات الأمن العنف �ضد ال�صحافيني ،الذين «اع ُت ِقل �أحدهم ،و�أُجبرِ على
وع ِّ�ص َبت عيناه ،وتع ّر�ض �إىل ال�ضرب بع�صا خ�شبية ملدة خم�س �ساعات» ،وفق ًا ملقال
التع ّريُ ،
37
ُن ِ�شر يف «الأهرام �أون الين».
كما و ّثق مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ق�ضية ال�صحايف ح�سن �شاهني ،الذي هوجم
و�ضرب ومت �سحله من جانب �ضباط اجلي�ش �أثناء تغطيته قمع االعت�صام �أمام جمل�س الوزراء
يف كانون الأول/دي�سمرب  38.2011وذكر مقال «الأهرام �أون الين» �أنه خالل تغطيتهم الأحداث،
«�أ�صبح الإعالميون والكامريات هدف ًا رئي�س ًا .و�صادر رجال يرتدون الزي الع�سكري ،مب�ساعد ٍة
من رجال يرتدون مالب�س مدنية ،الكامريات ّ
وحطموها» 39.وقالت منظمة «مرا�سلون بال حدود»
�إن العملية ت�ضم ّنت «ا�ستخدام ًا منهجي ًا للعنف �ضد الإعالميني» .ون�شرت املنظمة ماقالت �إنه
قائمة غري مكتملة ل�صحافيني و�إعالميني تع ّر�ضوا �إىل ال�ضرب واالعتقال� ،أو كليهما من جانب
40
اجلي�ش ،ودعت ال�سلطات امل�صرية �إىل «و�ضع ح ّد فوري لأعمال العنف �ضد الإعالميني».
على الرغم من ذلك ا�ستمر هذا النمط .ففي �شباط/فرباير � ،2012أ�صيب املرا�سل
ال�صحايف حممود الغزايل ،من قناة النيل اململوكة للدولة ،يف عينه �أثناء تغطيته اال�شتباكات
خارج مق ّر وزارة الداخلية .و�أكد الغزايل �أن قوات الأمن كانت ت�ستخدم الر�صا�ص املطاطي
ور�صا�ص اخلرطو�ش بانتظام يف مواجهة مبا�شرة مع املتظاهرين يف الأ�شهر ال�سابقة 41.ويف
�أيار/مايو  ،2012و َّثقت منظمة «مرا�سلون بال حدود» تع ّر�ض ما الي ّقل عن � 32صحافي ًا و�إعالمي ًا
�إىل ال�ضرب واالعتقال والتعذيب �أحيان ًا على �أيدي �ضباط اجلي�ش �أو البلطجية التابعني للنظام
42
فيما كانوا يغطون �أحداث العبا�سية بالقرب من وزارة الدفاع.
ّ
تدخل ال�صحافيون املواطنون ملواجهة �أداء الإعالم احلكومي
تدخّ ل ال�صحافيون املواطنون ملواجهة �أداء الإعالم
املتح ّيز واملح ّر�ض على العنف �أحيان ًا ،وكذلك ال�صعوبات
واملحر�ض على العنف �أحيان ًا ،وكذلك
احلكومي املتح ّيز
ّ
التي يواجهها ال�صحافيون يف تغطية الأخبار والو�صول �إىل
ال�صعوبات التي يواجهها ال�صحافيون يف تغطية
املعلومات .كما واجه املد ّونون ون�شطاء الإنرتنت م�س�ؤولية
الأخبار والو�صول �إىل املعلومات.
�إي�صال ال�صور التي جتاهلتها و�سائل الإعالم احلكومية

رشا عبداهلل

واخلا�صة �أو التي مل ت�سمح بتغطيتها �إىل اجلمهور .ويف حماولة لتنظيم هذه اجلهودّ � ،أ�س�س
املواطنون امل�صريون جماعات مثل « ُم ِ�ص ّرين» و«ع�سكر كاذبون».
جماعة « ُم ِ�ص ّرين» هي تعاوني ُة �إعالم اجتماعي ت�سعى �إىل تغطية �أي �أن�شطة تتّ�صل بالثورة،
وخ�صو�ص ًا توثيق انتهاكات ال�شرطة واجلي�ش �ضد املتظاهرين املدنيني� .أما «كاذبون» فهي
تهتم بتنظيم العرو�ض العامة لأ�شرطة الفيديو اخلا�صة بجماعة « ُم ِ�ص ّرين» يف �شوارع
مبادرة ّ
م�صر .وكال اجلماعتني مفتوحتان والمركزيتان من حيث الهيكل وامللكية .على �سبيل املثال ،كل
اللقطات و�أ�شرطة الفيديو اخلا�صة بجماعة « ُم ِ�ص ّرين» متاحة على الإنرتنت لأي �شخ�ص يريد
حتميلها .كما تت�شاطر اجلماعة مع ّداتها ومكاتبها مع من يطلبونها ،وحتاول تدريب و�إ�شراك
�أكرب عدد ممكن من ال�صحافيني املواطنني يف �أنحاء م�صر كافة.
ن�شرت جماعة «كاذبون» �إر�شادات ب�سيطة على الإنرتنت حول كيفية تنظيم عر�ض ما ،وطلبت
من النا�س يف جميع �أنحاء م�صر حماولة تنظيم عرو�ض يف �أحيائهم .كانت الفكرة تتم ّثل يف
النزول �إىل ال�شوارع بلقطات �أ�صيلة ومعلومات مل تكن و�سائل الإعالم تغطيها .كل ماكان مطلوب ًا
للح�صول على عر�ض هو حتميل مقاطع الفيديو (�أو احل�صول على قر�ص مدمج جماين من
« ُم ِ�ص ّرين») ،وا�ستخدام �شا�شة (ا�ستخدم البع�ض مالءة �سرير بي�ضاء يتم فردها على احلائط
�أو بني �شجرتني) ،وا�ستئجار جهاز عر�ض ومكبرّ ات �صوت لليلة العر�ض� .أما عرو�ض «كاذبون»
التي كان يق ّدمها �أفراد يف �أنحاء م�صر كافة ،مبا يف ذلك على جدران مبنى «ما�سبريو» وجدران
وزارة الدفاع ،فقد كانت ناجحة متام ًا و�أجربت و�سائل الإعالم التقليدية الأخرى ،حتى و�سائل
الإعالم احلكومية يف بع�ض الأحيان ،على تغطية الأحداث �أو عر�ض مقاطع الفيديو اخلا�صة
بها .كما خ ّففت هذه الظاهرة ب�صورة غري مبا�شرة من ال�ضغط الذي كانت تتع ّر�ض �إليه
القنوات الف�ضائية اخلا�صة لتغطية مايجري ،لأن النظام كان يعرف �أن ال�صحافيني املواطنني
املرجح �أن يظهر على �أي حال .بحلول كانون الثاين/
لديهم ت�سجيل ملا يحدث ،وبالتايل من ّ
يناير  ،2012كانت « ُم ِ�ص ّرين» القناة غري الربحية الأكرث م�شاهدة على موقع يوتيوب يف جميع
�أنحاء العامل ،والأكرث م�شاهدة يف م�صر 43.وتع ّر�ضت النا�شطة �سلمى �سعيد ،وهي من م� ّؤ�س�سي
جماعة «م�ص ّرين»� ،إىل طلقات ّ
ر�ش وخرطو�ش عدة قالت �إنها من ِق َبل قوات الأمن �أثناء تغطيتها
44
اال�شتباكات بني ال�شرطة واملتظاهرين يف �شباط/فرباير .2012

يف عهد مر�سي ( 30حزيران/يونيو  3 - 2012متوز/يوليو )2013

عندما تولىّ حممد مر�سي ،الذي كان مدعوم ًا من جماعة الإخوان امل�سلمني ،من�صب الرئي�س
يف  30حزيران/يونيو  ،2012بد�أت موجة جديدة من الهجمات على احلريات الإعالمية .خالل
هذه احلقبةُ ،ر ِفع عد ٌد غري م�سبوق من الق�ضايا �أمام املحاكم �ضد ال�صحافيني والإعالميني
بتهمة «�إهانة الرئي�س» .وعلى الرغم من تع ّهد مر�سي ب�ضمان حرية التعبري عندما تولىّ من�صبه،
ذكرت ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان �أنه جرى رفع  24من هذه الق�ضايا يف الأيام
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املئتني الأوىل من حكم مر�سي ،مقابل  23ق�ضية يف الأعوام املئة وال�ستّة والع�شرين ال�سابقة.
ُخد َمت عادة يف احلاالت التي ت�شتمل على و�سائل الإعالم ،فت�ض ّمنت
�أما التُّهم الأخرى التي ا�ست ِ
ت�شويه �صورة الرئي�س ،والت�شهري بال�سلطة الق�ضائية ،والت�شهري باجلي�ش ،وت�شويه �صورة الإ�سالم
(ازدراء الأديان)� ،إ�ضافة �إىل ن�شر �أو بثّ �أخبار كاذبة ،والتحري�ض على الكراهية.
خالل هذه الفرتة ،هوجم العديد من ال�صحافيني ،وتع ّر�ض البع�ض �إىل االختطاف �أو ال�ضرب.
�أ�صيب ال�صحايف احل�سيني �أبو �ضيف ،الذي كان يكتب منتقد ًا مر�سي والإخوان امل�سلمني،
بالر�صا�ص املطاطي يف الر�أ�س خارج ق�صر االحتادية الرئا�سي خالل �إحدى التظاهرات ،وتوفيّ
مت�أ ّثر ًا بجراحه .و ُز ِعم �أن �أن�صار مر�سي هم الذين �أطلقوا الأعرية النارية بعد �أن �س ّلط �أحدهم
46
�ضوء ليزر �أخ�ضر على �أبو �ضيف.
وتغيرّ ت�صنيف م�صر يف تقرير حرية ال�صحافة للعام  2013ال�صادر عن م�ؤ�س�سة «فريدوم
هاو�س» ،من «ح ّرة جزئي ًا» �إىل «غري ح ّرة» ،وذلك ب�سبب «احلمالت التي مت ال�سماح بها ر�سمي ًا
لرتهيب ال�صحافيني ،وازدياد اجلهود الرامية �إىل مقا�ضاة املرا�سلني ال�صحافيني واملعلقني
بتهمة �إهانة القيادة ال�سيا�سية �أو الت�شهري بالدين ،وتكثيف اال�ستقطاب يف ال�صحافة املوالية
47
واملعادية جلماعة الإخوان امل�سلمني ،ماق ّلل من توافر التغطية املتوازنة».
تك ّثفت عمليات ترهيب ال�صحافيني واملد ّونني خالل العام الذي �أم�ضاه مر�سي يف ال�سلطة.
فقد تع ّر�ض ال�صحافيون �إىل ال�ضرب والتح ّر�ش واالحتجاز بوا�سطة النظام �أو بلطجية تابعني
له .يف كانون الأول/دي�سمرب ُ ،2012ح ِكم على املد ّون �ألبري �صابر بال�سجن ملدة ثالث �سنوات
ب�سبب �إهانة الدين والرئي�س ،بعد �أن ن�شر رابط ًا لدعاية
الأرجح تك ّثفت عمليات ترهيب ال�صحافيني واملد ّونني
الفيلم املُعادي للإ�سالم «براءة امل�سلمني» The Innocence
خالل العام الذي �أم�ضاه مر�سي يف ال�سلطة.
 of Muslimsعلى ح�سابه على موقع في�س بوك 48.كما مت
التحقيق مع م�ضيف الربامج احلوارية ذائع ال�صيت حممود
�سعد ،يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2012بتهمة �إهانة رئي�س اجلمهورية .وا ُّتهِ م مق ّدم الربامج
ال�سيا�سية ال�ساخرة با�سم يو�سف ،املعروف با�سم «جون �ستيوارت م�صر» ،يف كانون الثاين/
يناير  ،2013ب�إهانة الرئي�س و�إ�ضعاف موقفه .وقد جرى ت�سليط ال�ضوء على ق�ضيته ب�شكل بارز
يف و�سائل الإعالم املحلية والدولية ،وخ�صو�ص ًا بعد �أن عر�ضها جون �ستيوارت (وا�ست�ضاف
با�سم يو�سف نف�سه) مرار ًا وتكرار ًا يف برناجمه.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أُغ ِل َقت قناة «الفراعني» التلفزيونية الف�ضائية اخلا�صة يف �آب�/أغ�سط�س
 2012بقرار �إداري ،وواجه �صاحبها توفيق عكا�شة �أكرث من  30ق�ضية خمتلفة يف املحاكم حيث
جرى اتهامه بالت�شهري مبر�سي ،والتحري�ض على قتله ،والتحري�ض على الكراهية �ضد الإخوان.
وقد حكمت �إحدى حماكم الأق�صر على عكا�شة غيابي ًا بال�سجن �أربعة �أ�شهر بتهمة �إهانة رئي�س
اجلمهورية 49،غري �أنه ُب ِّرئ يف وقت الحق من جانب حمكمة �أخرى 50.ومتت م�صادرة عدد يوم
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� 11آب�/أغ�سط�س 2012 ،من جريدة «الد�ستور» بتهمة �إهانة رئي�س اجلمهورية والتحري�ض على
الفو�ضى والفتنة الطائفية .وقد ُو ِّجهت �إىل رئي�س حترير ال�صحيفة� ،إ�سالم عفيفي ،تهمة �إهانة
51
مر�سي والتحري�ض على قلب نظام احلكم.
مل يتغيرّ الكثري يف عهد مر�سي من حيث كيفية تعامل احلكومة مع ا�ستقاللية (�أو عدم
موال جلماعة
ا�ستقاللية) و�سائل الإعالم اململوكة للدولة .جرى تعيني وزير جديد للإعالم ٍ
الإخوان امل�سلمني ،كما عينّ جمل�س ال�شورى الذي ُي َع ّد كل �أع�ضائه من الإ�سالميني ،ر�ؤ�ساء
حترير جدد ًا ،مايعني �أن و�سائل الإعالم احلكومية �أ�صبحت يف معظمها يف �أيدي الإ�سالميني.
ومع ذلك ،مل تكن ال�صورة وا�ضحة كما كانت يف عهد مبارك �أو املجل�س الع�سكري ،لأن العديد
من ال�شبكات املرتابطة ب�صورة وثيقة داخل هذه امل� ّؤ�س�سات بقيت موالية لنظام مبارك .على
الرغم من ذلك ،كان ال�صراع �صراع �سلطة ووالء لنظام دون �آخر ،بدل �أن يكون الوالء للمعايري
ال�صحافية املهنية �أو لل�شعب.
ورف�ضت �صحيفة الأخبار اململوكة للحكومة ن�شر مقاالت ر�أي عدة كانت حتوي انتقادات ملر�سي
�أو الإخوان ب�أقالم ُكتّاب دائمنيَ ،مبن فيهم �إبراهيم عبد املجيد ،وعبلة الرويني ،و�أحمد طه
النقر ،ومدحت العدل ،ويو�سف القعيد .وعلى املنوال نف�سه ،رف�ضت �صحيفة الأهرام اململوكة
للحكومة ن�شر مقال ر�أي ملدير حتريرها �أحمد مو�سى ،انتقد فيه الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره
مر�سي .وكان مر�سي قد �أ�صدر �إعالن ًا يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2012ومنح نف�سه ُ�سلطات
غري م�سبوقة كرئي�س ،كما ّ
خل�صها موقع جريدة « ،Egypt Independentالتخاذ �أي �إجراءات
52
يراها منا�سبة من �أجل احلفاظ على ،وحماية ،الثورة �أو الوحدة الوطنية �أو الأمن القومي»،
وت�س ّببت هذه اخلطوة با�ضطرابات وا�سعة وتع ّر�ضت �إىل انتقادات حا ّدة من املعار�ضة .كما
�أوقفت �صحيفة الأهرام ع�ضو جماعة الإخوان ال�سابق ثروت اخلرباوي عن كتابة عموده 53.وكان
اخلرباوي �صريح ًا ووا�ضح ًا يف مناه�ضته جماعة الإخوان امل�سلمني ،وهو ما مل تتح ّمله ال�صحيفة
اململوكة للحكومة.
و�أ�شار تقرير �صادر عن «م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري» �إىل تقارير �صحافية قالت �إنه كانت
لدى التلفزيون احلكومي امل�صري توجيهات ب�أن ي�ست�ضيف �أحد الإ�سالميني ،وال�س ّيما من حزب
احلرية والعدالة  -الذراع ال�سيا�سية جلماعة الإخوان امل�سلمني ،يف كل مقطع من كل برنامج،
و�إال ف�سيتم �إلغاء هذا املقطع .وذكر التقرير �أي�ض ًا �أنه كانت لدى مق ّدمي الربامج يف التلفزيون
احلكومي توجيهات حم ّددة ب�ش�أن اختيار ال�ضيوف ،ف�ض ًال عن اخلطوط التحريرية للربامج،
و�أنه كان يتم تهديد مق ّدمي الربامج بعدم دفع رواتبهم �إن مل يطيعوا الأوامر .و�أ�شار التقرير
�أي�ض ًا �إىل ّ
التدخل ال�سافر يف «ال�سكريبت» �أو الن�صو�ص املح ّددة لبع�ض الربامج والتوجيهات
54
للرتكيز على «�إجنازات» احلكومة.
كانت هناك بع�ض املحاوالت من جانب و�سائل الإعالم اخلا�صة للوقوف يف وجه هذه التجاوزات
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على حرية ال�صحافة .يف كانون الأول/دي�سمرب � ،2012أ�ضربت خم�س قنوات تلفزيونية واثنتا
ع�شرة �صحيفة يف اليوم نف�سه احتجاج ًا على الإعالن الد�ستوري ملر�سي وم�شروع الد�ستور ،اللذين
ق ّل�صا احلريات الإعالمية .ومل يت�ض ّمن م�شروع الد�ستور مادة ّ
حتظر �إمكانية حب�س ال�صحافيني
يف الق�ضايا املتع ّلقة بحرية التعبري.
وحاول بع�ض الأفراد داخل امل� ّؤ�س�سات الإعالمية احلكومية املقاومة فعاقبهم النظام .على
�سبيل املثال ،جرى التحقيق مع مذيعني و ُم ِع ّدين عدة يف التلفزيون احلكومي بعد �أن �أظهروا
�ضيوف ًا حت ّدثوا �ضد برنامج حزب احلرية والعدالة �أو �أداء النظام 55.و�إجما ًال� ،أورد تقرير
�صادر عن ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان  28من هذه التحقيقات �ضد مذيعي �أو ُم ِع ّدي
التلفزيون احلكومي .وخل�ص التقرير �إىل �أن التلفزيون احلكومي ارتكب �سل�سلة من االنتهاكات
56
امل�ستمرة �ضد حرية التعبري ،ومل يظهر �أي نية للإ�صالح من جانب احلكومة.
عانى الإعالم امل�صري حال ًة من اال�ستقطاب خالل حكم مر�سي ،ومبرور الوقت ازداد هذا
اال�ستقطاب ح ّدة .حدث اال�ستقطاب �أ�سا�س ًا بني القنوات الإ�سالمية اخلا�صة ،و�أبرزها «احلافظ»
و«النا�س» من جهة ،وو�سائل الإعالم «غري الإ�سالمية» ،وال�سيما اخلا�صة منها ،من جهة �أخرى.
امتلأت القنوات الإعالمية غري الإ�سالمية بعبارات مثل «�أخونة الدولة» ،والتي ت�ص ِّور قلق
البالد املتزايد من ا�ستيالء �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني على معظم املنا�صب احليوية يف
احلكومة .وعندما اندلع العنف يف التظاهرات املناه�ضة للإخوان ،بد�أت هذه القنوات با�ستخدام
م�صطلحات مثل «ميلي�شيات الإخوان امل�سلمني» للإ�شارة �إىل البلطجية التابعني للإخوان الذين
يهاجمون املتظاهرين ،غري �أن القنوات اخلا�صة غري الإ�سالمية احتفظت مع ذلك بدرجة من
التوازن من حيث �إظهارها بانتظام �ضيوف ًا من الإخوان يف الربامج احلوارية امل�سائية وا�سعة
االنت�شار ،وبالتايل منحتهم متن ّف�س ًا للتعبري عن �آرائهم.
مل تكن هذه حال القنوات الإ�سالمية التي نادر ًا ما ا�ست�ضافت �ضيوف ًا غري �إ�سالميني .فقد
كانت هذه القنوات ت�شري بانتظام �إىل غري الإ�سالميني باعتبارهم «ملحدين» ،وتتّهمهم ب�أنهم
يتج�س�سون ل�صالح دول �أجنبية .كما ا�ستخدمت هذه القنوات
فلول النظام القدمي �أو عمالء ّ
بانتظام اخلطاب الذي يوحي ب�أن �أي �شيء �ضد الإخوان امل�سلمني ُيعتبرَ �ضد الإ�سالم .وقد
�أ�صبحت قناة «م�صر  »25الف�ضائية التابعة حلزب احلرية والعدالة ،وكذلك �صحيفة احلزب،
احلرية والعدالة ،من �أ�ش ّد م�ؤ ّيدي مر�سي ،يف حني كانت ت�ش ّوه �صورة املعار�ضة وتتّهمها بالكفر
�أو العمل مل�صالح قوى خارجية.
ظ ّل الن�شاط على �شبكة الإنرتنت قوي ًا يف عهد مر�سي ،حيث
ّ
ظل الن�شاط على �شبكة الإنرتنت قوي ًا يف عهد مر�سي،
كان العديد من ال�صحافيني املواطنني ي�ستخدمون الإنرتنت
حيث كان العديد من ال�صحافيني املواطنني ي�ستخدمون
لن�شر املواد �أو ب ّثها .وقد بقيت جمموعة « ُم ِ�ص ّرين» ن�شطة،
الإنرتنت لن�شر املواد �أو ب ّثها.
ور ّكزت جهودها على ك�شف وتوثيق االنتهاكات التي ارتكبها

رشا عبداهلل

نظام الإخوان امل�سلمني وتابعوه �أو الأجهزة الأمنية� .أما «كاذبون» فقد ع ّدلت ا�سمها �إىل «�إخوان
كاذبون» ،حيث �أظهرت عبارة «با�سم الدين» و�شعار جماعة الإخوان امل�سلمني بجانب ا�سمها.
قام املجتمع املدين ببع�ض املحاوالت لإدخال منوذج لهيئة رقابية م�ستق ّلة تكون م�س�ؤولة على
الأقل عن الإعالم املرئي وامل�سموع .وقد �أُدرِج م�ؤخر ًا مو�ضوع ت�شكيل مثل هذه الهيئة يف امل�سودة
اجلديدة للد�ستور امل�صري .ومع ذلك ،تبقى امل�شكلة �أن ت�شكيل جمل�س �إدارة هذه الهيئة �سوف
ي�سهم يف جناح ا�ستقاللها �أو ف�شله .وكما ح ّددت التو�صيات الواردة يف التقرير اخلا�ص مب�صر
«خدمة البثّ العام» ،ف�إن الإرادة ال�سيا�سية �شرط �ضروري ال�ستقالل �أي هيئة تنظيمية .وبخالف
57
ذلك� ،ستنتقل امل�شاكل نف�سها اخلا�صة بوزارة الإعالم املوالية للنظام �إىل الهيئة التنظيمية.
يف العام  ،2012عندما ُط ِر َحت هذه الفكرة ،اقرتح البع�ض �أن تكون الهيئة التنظيمية هي
امل�س�ؤولة عن منح تراخي�ص البثّ وحتديد الرت ّددات والتعامل مع حاالت االنتهاكات املزعومة.
جرى تقدمي االقرتاح �إىل الربملان قبل ح ّله يف العام  58.2012ومن غري الوا�ضح ماهي خطة
النظام ب�ش�أن مثل هذه الهيئة يف الوقت احلايل.

يف عهد عديل من�صور ،الرئي�س امل�ؤقت ( 3متوز/يوليو  8 - 2013حزيران/
يونيو )2014

يف  30حزيران/يونيو  ،2013وبعد �سنة واحدة من �أداء مر�سي اليمني الد�ستورية ،نزل
ماليني امل�صريني مرة �أخرى �إىل ال�شوارع ،حيث طالبوا هذه املرة با�ستقالة مر�سي و�إجراء
انتخابات رئا�سية مبكرة .وعلى مدى ال�شهرين ال�سابقني ،قيل �إن �أكرث من  22مليون م�صري
و ّقعوا ا�ستمارات تطلب �إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة ،لكن مر�سي رف�ض اال�ستجابة لذلك.
ويف  3متوز/يوليوّ ،
تدخل اجلي�ش امل�صري لإطاحة مر�سي وتن�صيب رئي�س املحكمة الد�ستورية
العليا ،عديل من�صور ،رئي�س ًا مل�صر لفرتة انتقالية ،على �أن يتم بعد ذلك �إجراء انتخابات
رحب الكثري من امل�صريني بهذه اخلطوة ،التي جنمت عن ا�ستيائهم
برملانية ورئا�سية جديدةّ .
من �سيا�سات مر�سي وانحيازه �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني ،بيد �أن البع�ض �شعروا بالقلق ب�سبب
ّ
تدخل اجلي�ش .وكان هناك جدال حول العامل ب�ش�أن ما �إذا كان ماحدث موجة ثانية من الثورة
ً 59
�أو انقالب ًا ع�سكريا.
ويف حني �أمل الكثريون يف �أن تغيري النظام �سيعني تو ّقف الهجوم على احلريات الإعالمية
الذي �شهدته م�صر يف عهد مر�سي� ،أ�صيب املدافعون عن حريات الإعالم بالقلق من حقيقة
�أن اجلي�ش �أغلق القنوات الإ�سالمية «م�صر  »25و«احلافظ» و«النا�س» يف غ�ضون �ساعات من
�إطاحة مر�سي ،كما متت مداهمة قناة «اجلزيرة مبا�شر م�صر» فيما كانت تبثّ على الهواء،
واع ُت ِقل خم�سة موظفني فيها 60.و�أُع ِل َنت حالة الطوارئ يف �شهر �آب�/أغ�سط�س ملدة ثالثة �أ�شهر
يف �أعقاب عملية ّ
الف�ض العنيفة العت�صامني كبريين للإخوان امل�سلمني ،والتي خ ّلفت مئات
القتلى و�أكرث من �ألف جريح .ويف �أيلول�/سبتمرب� ،صدر حكم حمكمة لقناة «اجلزيرة مبا�شر
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م�صر» وثالث قنوات �إ�سالمية �أخرى ،هي «�أحرار  »25و«القد�س» و«الريموك» ،بالتوقف عن
البثّ  .ا�ست�شهدت املحكمة بعدم وجود ت�صاريح بثّ  ،مايجعل عمل القنوات غري قانوين ،وهو
االدعاء الذي جاء بعد �أن اعترب م�س�ؤولون حكوميون �أن اجلزيرة مت ّثل تهديد ًا قومي ًا وت�ش ّكل
خطر ًا على الأمن العام وامل�صالح القومية للبالد 61.ويف وقت الحق من �شهر �أيلول�/سبتمرب،
�أغلقت ال�سلطات مكاتب �صحيفة حزب جماعة الإخوان امل�سلمني ،احلرية والعدالة.
ومنذ  30حزيران/يونيو  ،2013واجه ال�صحافيون درجات متفاوتة من امل�ضايقات ،وال�س ّيما
من ال�سلطات وكذلك من �أن�صار جماعة الإخوان امل�سلمني ،الذين باتوا ي�ش ّكلون الآن املعار�ضة
ال�س ّرية منذ �أن مت اعتبار جماعة الإخوان منظمة �إرهابية غري م�شروعة (�أو ًال من جانب احلكومة
يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2013ثم مبوجب حكم ق�ضائي يف �شباط/فرباير  .)2014وقد �أ�صدر
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان تقرير ًا و ّثق فيه  205حاالت ل�صحافيني حمليني واجهوا
انتهاكات ،مابني  28حزيران/يونيو و� 30آب�/أغ�سط�س َ ،2013مبن فيهم ثمانية قتلى كان �ستة
منهم على الأقل يغطون الأحداث 62.واتهم التقرير قوات الأمن بامل�س�ؤولية عن حالتني من هذه
الوفيات على الأقل� ،إحداهما يف املنطقة املجاورة ملق ّر احلر�س اجلمهوري يوم  3متوز/يوليو،
والأخرى عندما �أطلق اجلي�ش النار على �صحايف من جريدة الأهرام بعدما ُز ِعم �أنه ف�شل يف
�إيقاف �سيارته عند نقطة تفتي�ش بعد فر�ض حظر التجول يف � 20آب�/أغ�سط�س .وبخالف حاالت
الوفاة� ،شملت االنتهاكات مطاردة ال�صحافيني واعتقالهم و�ضربهم ب�ش ّدة �أحيان ًا ،وال�سطو
امل�سلح ،و�إطالق اخلرطو�ش ،و�إتالف الكامريات واملعدات.
و ّثق التقرير �أي�ض ًا  39انتهاك ًا �ضد ال�صحافيني واملرا�سلني الأجانب ،وذكر �أن هذا الرقم
المي ّثل احلجم احلقيقي للم�شكلة ،بالنظر �إىل �أن العديد من ال�صحافيني الأجانب رف�ضوا الإدالء
ب�شهاداتهم �أو حتديد وكاالت الأنباء التي يعملون ل�صاحلها .و�أ�شار التقرير �إىل حاالت مت فيها
احتجاز ال�صحافيني الأجانب �أو ت�صويرهم �أو ت�سجيل �أ�شرطة فيديو لهم �أو عر�ض �صورهم على
�شا�شات التلفزيون امل�صري باعتبارهم «�إرهابيني» اعتقلتهم ال�سلطات .وقد �شملت الفئة التي
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تع ّر�ضت �إىل الإجراء الأخري فريق ًا من مرا�سلي �شبكة «�سي ان ان».
وذكر تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أن ث ّمة مزاعم ب�أن �أن�صار مر�سي م�س�ؤولون
زعم �أن قوات �أمن الدولة واجلي�ش
عن  41يف املئة من احلوادث ( 85انتهاك ًا) ،يف حني ُي َ
زعم �أن االنتهاكات املتبقية ارتكبها «�أهايل املنطقة»
م�س�ؤولة عن  20يف املئة ( 42انتهاك ًا) .و ُي َ
ال�ساخطون على جماعة الإخوان امل�سلمني ومر�سيَ ،مبن فيهم ماقالت و�سائل الإعالم الإ�سالمية
�إنهم «بلطجية ّ
توظفهم الأجهزة الأمنية» .وقال التقرير �إن «تف ّوق الإخوان ومنا�صريهم من حيث
الكم اليخفي �أن االنتهاكات الأكرث ج�سامة قد وقعت من جانب ال�سلطات االنتقالية وقوات الأمن
واجلي�ش» .وعندما �صدر التقرير يف �أيلول�/سبتمرب  ،2013كان ثالثة ع�شر �صحافي ًا اليزالون
64
فرج عن � 29آخرين.
حمتجزين على ذمة التحقيق ،يف حني �أُ ِ
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ويف  3حزيران/يونيو  ،2014ذكر مقال ن�شرته جلنة حماية ال�صحافيني �أن هناك �ستة ع�شر
�صحافي ًا اليزالون م�سجونني يف م�صر� ،إ�ضافة �إىل مقتل �ستة على الأقل واعتقال الع�شرات
والإفراج عنهم منذ عزل مر�سي من ال�سلطة ،الأمر الذي �أر�سى «مناخ ًا من اخلوف والقمع
ق ّلل من قدرة ال�صحافيني على تغطية التطورات ال�سيا�سية» .وذكر املقال �أي�ض ًا �أنه يف حني �أن
«الأمور مل تكن �إيجابية �أبد ًا بالن�سبة �إىل ال�صحافة يف م�صر� ...ساءت ب�شكل ملحوظ منذ �إطاحة
الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي» 65.وقد ظهرت م�صر على «قائمة املخاطر» ال�صادرة عن جلنة
66
حماية ال�صحافيني مما ي�شري �إىل «تدهور كبري يف املناخ الإعالمي خالل العام .»2013
كان من بني ال�ستة ع�شر �صحافي ًا الذين ُ�س ِجنوا منذ � 19أيار/مايو  2014ثالثة من قناة
اجلزيرة الإنكليزية ،الذين اتهموا يف الق�ضية املعروفة �إعالمي ًا بق�ضية «خلية املاريوت» ،لأن
الثالثة كانوا يعملون انطالق ًا من فندق ماريوت .وقد احت ُِجز الثالثة منذ  29كانون الأول/
دي�سمرب  ،2013واتُّهموا بت�شويه �صورة م�صر يف اخلارج وفربكة الأخبار مل�ساعدة الإخوان
امل�سلمني .وثمة �صحايف رابع من �صحافيي اجلزيرة محُ ت ََجز منذ � 14آب�/أغ�سط�س  2013هو
عبداهلل ال�شامي .وقد بد�أ ال�شامي �إ�ضراب ًا عن الطعام يف  21كانون الثاين/يناير .2014
ا�ستمرت املحاكمات الع�سكرية للمدنيني يف حقبة مابعد مر�سي ،مبا فيها املحاكمة التي �شملت
ثالثة �صحافيني .اتُّهم ال�صحايف �أحمد �أبو دراع ،الذي يعمل يف �صحيفة امل�صري اليوم وحمطة
«�أون تي يف» الف�ضائية ،بالدخول �إىل منطقة ع�سكرية حمظورة ون�شر �أخبار كاذبة عن اجلي�ش.
وقد ُح ِكم عليه بال�سجن مدة �ستة �أ�شهر مع �إيقاف التنفيذ 67.و ُر ِف َعت الق�ضية �ضده بعد �أن كان
�أورد تقرير ًا عن عملية ع�سكرية يف حميط قرية ال�شيخ زويد �شمال �سيناء ،حيث ا ّدعى �أنها
�أ�سفرت عن تخريب م�سجد وعدد من منازل املدنيني و�إ�صابة �أربعة �أ�شخا�ص 68.واتُّهم حممد
وح ِكم عليه �أي�ض ًا
�صربي ،وهو مرا�سل ح ّر يعمل ل�صالح وكالة رويرتز ،بت�صوير مناطق ع�سكريةُ ،
بال�سجن مدة �ستة �أ�شهر مع �إيقاف التنفيذ 69.كما اتُّهم ال�صحايف حامت �أبو النور من �صحيفة
70
وح ِكم عليه بال�سجن �سنة واحدة.
الوطن بانتحال �شخ�صية �ضابط يف اجلي�شُ ،
تفاقمت حالة اال�ستقطاب يف الإعالم امل�صري ،والتي بد�أت يف عهد مر�سي ،لفرتة من الوقت
بعد �إطاحته ،قبل �أن تبد�أ معظم و�سائل الإعالم� ،إن مل يكن
جميعها ،بالتحدث دعم ًا للنظام .وبعد فرتة وجيزة من بعد فرتة وجيزة من �إطاحة مر�سي ،انق�سم امل�شهد
�إطاحة مر�سي ،انق�سم امل�شهد الإعالمي ال�سائد بني و�سائل الإعالمي ال�سائد بني و�سائل م�ؤ ّيدة للنظام من جهة،
م�ؤ ّيدة للنظام من جهة ،وقناة اجلزيرة من جهة �أخرى .ويف وقناة اجلزيرة من جهة �أخرى .ويف املنطقة الو�سط
املنطقة الو�سط بني هذين املوقفني ،حاولت ب�ضعة �أ�صوات بني هذين املوقفني ،حاولت ب�ضعة �أ�صوات فردية �أن
تبقى �أكرث مو�ضوعية.
فردية �أن تبقى �أكرث مو�ضوعية.
م ّثلت حالة اال�ستقطاب الإعالمي انعكا�س ًا حلالة اال�ستقطاب
التي يعي�شها املجتمع 71.والريب �أن ماليني امل�صريني طالبوا ب�إطاحة مر�سي ودعموها بعد �أن
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ثبت �أنه المي ّثل �سوى جماعة الإخوان امل�سلمني ،على الرغم من �أنه كانت لدى بع�ض من �أ ّيدوا
�إطاحته ت�سا�ؤالت حول دور اجلي�ش يف احلياة ال�سيا�سية يف م�صر يف امل�ستقبل .وعلى املنوال
نف�سه� ،أ ّيدت معظم و�سائل الإعالم يف م�صر� ،إن مل يكن كلها� ،إطاحة مر�سي ،با�ستثناء قناة
اجلزيرة التي انحازت بحزم �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني.
و ُي َع ّد امل�شهد الإعالمي احلايل يف م�صر غري مهني عموم ًا ،ماعدا ب�ضعة ا�ستثناءات .فقد
ت�ض ّررت �سمعة قناة اجلزيرة ب�شدة عندما حاولت �أن تتحالف مع جماعة الإخوان ،وفقدت
م�صداقيتها بني امل�صريني ،با�ستثناء جماعة الإخوان امل�سلمني واملتعاطفني معها 72.وبعد �أن
73
وو�ص ِفها ب�أنها م�ؤ ّيدة له،
ارتكبت �أخطاء وقائعية ،مثل بثّ احتجاجات �ضخمة مناوئة ملر�سي ْ
�أو �إجراء مقابالت مع من زعموا �أنهم متظاهرون جرحى وتبينّ �أنهم مي ّثلون �إ�صاباتهم زور ًا
�أمام الكامريات 74،فقدت القناة معظم �سمعتها حول التغطية الإخبارية املهنية التي حافظت
عليها لدى امل�صريني منذ فرتة طويلة .ويف �إحدى الوقائع ،ظهر مق ّدم الربامج املخ�ضرم يف
قناة اجلزيرة �أحمد من�صور يف مقطع فيديو وهو يخاطب �أن�صار جماعة الإخوان امل�سلمني
حول كيفية تغيري ر�سائلهم لك�سب تعاطف ال�شعب امل�صري 75.وقد ا�ستقال ما اليق ّل عن 22
�إعالمي ًا يف قناة اجلزيرة بعد �أ�سبوع من �إطاحة مر�سي ،قائلني �إن القناة «تبثّ الأكاذيب وت�ض ّلل
امل�شاهدين» .وقال �أحدهم �إن القناة �أ�صبحت «عدوة مل�صر» و�إن «الأوامر تغيرّ ت» ب�ش�أن التغطية
76
الإعالمية للأحداث ال�سيا�سية.
ويف الوقت نف�سه ،بالغت معظم و�سائل الإعالم امل�صرية الأخرى يف دعم نظام مابعد مر�سي،
يف ظل وجود ب�ضعة ا�ستثناءات فردية حتاول احلفاظ على بع�ض التوازن .ويف العموم ،متتلئ
موجات الإذاعة والتلفزيون بالأغاين والربامج احلوارية التي ت�سعى �إىل متجيد اجلي�ش .وعلى
مدى �أ�سابيع بعد �إطاحة مر�سي ،عر�ض التلفزيون امل�صري ،وكذلك معظم القنوات الف�ضائية
اخلا�صة� ،شعار ًا يحمل �صورة العلم امل�صري وعبارة «م�صر حتارب الإرهاب» ،يف �إ�شار ٍة �إىل
ال�صراع بني نظام مابعد مر�سي والإخوان امل�سلمني .واليتج ّنب معظم مق ّدمي الربامج احلوارية
التعليقات املتح ّيزة والأ�سئلة الإيحائية ،يف حني ير ّد �ضيوفهم الذين يتم اختيارهم بعناية،
ب�إجابات م�ؤ ّيدة للنظام ح�صر ًا .ويتم خلط احلقائق ب�صورة روتينية بالآراء يف هذه الربامج
ذات ال�شعبية التي �أ�صبحت امل�صدر الرئي�س للأخبار لكثري من امل�صريني.
وقد و�صل الأمر ببع�ض الربامج احلوارية �إىل ح ّد �شنّ حملة مك ّثفة �ضد الن�شطاء املرتبطني
ب�أحداث  25كانون الثاين/يناير  ،2011حيث و�صفتهم ب�أنهم «خونة» و«جوا�سي�س» و«عمالء
لدول �أجنبية» .وظهرت حمادثات هاتفية �شخ�صية لبع�ض الن�شطاء حيث مت ت�سريبها �إىل �أحد
الربامج احلوارية ثم التقطتها بع�ض الربامج الأخرى .وقد جرت �صياغة املحادثات كدليل على
�أن الن�شطاء مل يكونوا موالني مل�صر ،على الرغم من �أن املحادثات نف�سها مل تدعم هذا اال ّدعاء.
وت�ض ّمنت املحادثات امل�س ّربة يف معظمها �أع�ضاء يف حركة «�شباب � 6أبريل» 77،ف�ض ًال عن
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ن�شطاء بارزين �آخرين ،مثل وائل غنيم ،امل�س�ؤول عن �صفحة «ك ّلنا خالد �سعيد» على موقع في�س
بوك ،وحممد الربادعي ،نائب الرئي�س امل�صري يف مرحلة مابعد نظام مر�سي ،الذي ا�ستقال
يف منت�صف �آب�/أغ�سط�س  2013اعرتا�ض ًا على عملية ّ
الف�ض العنيفة العت�صام جماعة الإخوان
78
امل�سلمني يف رابعة العدوية.
وجتد ال�شخ�صيات الإعالمية التي ت�سعى جاهدة من �أجل اال�ستقالل �صعوب ًة يف تقدمي
براجمها ،وقد ان�سحب بع�ضها يف بع�ض الأحيان طواعي ًة من موجات الأثري .انقطع ي�سري فودة
الذي يق ّدم برناجم ًا حواري ًا وا�سع االنت�شار على قناة «�أون تي يف» ،عن الظهور على الهواء من
 9متوز/يوليو حتى  25ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2013وكان قد �أ�صدر بيان ًا يف نهاية متوز/يوليو
على �صفحته يف موقع في�س بوك قال فيه�« :أ�سجل حت ّفظي وحزين ال�شديدين ملا �أراه من تناول
�إعالمي �ضا ّر �أ�سواء من خارج م�صر �أو من داخلها ،مبا يف ذلك القناة التي �أعمل فيها� ،إال من
رحم ربي» 79.ومل تظهر رمي ماجد ،التي تق ّدم برناجم ًا حواري ًا �آخر على القناة نف�سها ،على
الهواء منذ  30حزيران/يونيو  .2013ويف �أواخر �آب�/أغ�سط�س ،قالت يف تغريدة لها على موقع
تويرت �إنه مل يتم �إيقافها عن العمل �أو �إجبارها على عدم الظهور على الهواء ،ولكن «�أحيان ًا يكون
80
ال�صمت �أ�صدق �أنبا ًء ،فاخرتت ال�صمت حلني �إ�شعار �آخر».
وكما يقول عادل �إ�سكندر� ،أ�ستاذ الإعالم يف جامعة جورج تاون« ،يف العموم ،غالبية ال�صحف
امل�صرية تت�ص ّرف يف وئام وان�سجام مع اجلي�ش ...عمد ًا وعن قناعة ...ف�إذا كنت مع جماعة
الإخوان ،فالأمر يبدو كما لو كنت من �صنف �آخر من امل�صريني» 81.والواقع �أن عنوان �إحدى
الأغنيات التي انت�شرت ب�صورة وا�سعة على موجات الأثري لبع�ض الوقت كان «احنا �شعب وانتو
�شعب» ،وهي ت�ص ّنف الإخوان امل�سلمني واملتعاطفني معهم ك�شعب خمتلف.
وعادت ال�صحف اململوكة للدولة مرة �أخرى لدعم زعيم وا�ضح يتج ّلى يف نظام مابعد مر�سي،
فاملوا�ضيع الأكرث �شعبية هي تلك التي تورد تفا�صيل م�ؤامرات مزعومة يحيكها الإخوان امل�سلمون
لتق�سيم م�صر وغزوها منذ الأيام الثمانية ع�شرة من املوجة الأوىل من الثورة �إىل خمططات
لإعطاء �سيناء حلما�س والعنا�صر التابعة لها� .أحد هذه املوا�ضيع ،والتي كتبها رئي�س حترير
�صحيفة الأهرام وظهرت على ال�صفحة الأوىل من ال�صحيفة الرائدة ،ي�شري �إىل تو ّرط الواليات
املتحدة يف م�ؤامرة مزعومة مع الإخوان تهدف �إىل «تخريب» م�صر .وقد دفعت الق�صة �سفرية
الواليات املتحدة لدى م�صر �آنذاك �إىل �إ�صدار ر ّد علني ،و�صفت فيه املقال ب�أنه «�شائن وخمتلق
وغري مهني» .و�أ�ضافت ال�سفرية« :هذه املقالة لي�ست فقط �صحافة �سيئة ،ولكنها لي�ست منوذج ًا
82
لل�صحافة على الإطالق .فهي خمتلقة ،وت�ؤدي �إىل ت�ضليل متعمد للجمهور امل�صري.».
و�أ�صبح من ال�صعب على نحو متزايد بثّ �أو ن�شر الأ�صوات
�أ�صبح من ال�صعب على نحو متزايد ّ
بث �أو ن�شر الأ�صوات
التي التن�سجم متام ًا مع الدعاية امل�ؤ ّيدة للنظام .والواقع
ً
التي التن�سجم متاما مع الدعاية امل�ؤ ّيدة للنظام.
�أن �صحف ًا خا�صة عدة ،يفرت�ض �أنها م�ستقلة ،رف�ضت ن�شر
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مقاالت مل�ساهمني اليتّبعون هذا اخلط التحريري .ولعل �أحد الأمثلة على ذلك هو املقال الذي
كتبته م�ؤلفة هذه الورقة تعار�ض فيه �إغالق القنوات الف�ضائية مبا فيها قناة اجلزيرة ،والذي
ظهر يف وقت الحق يف و�سيلة �إعالمية خمتلفة 83.ومن الأمثلة �أي�ض ًا مقال الر�أي الذي كتبه
املدير التنفيذي ال�سابق ل�صحيفة الأهرام ورئي�س نقابة ال�صحافيني ،ممدوح الويل ،الذي انتهى
به املطاف �إىل ن�شر املقال على �صفحته يف موقع في�س بوك .كما ن�شر النا�شط م�صطفى النجار
مقا ًال بعنوان «اجلي�ش :م�ؤ�س�سة �أم دولة» على �صفحته يف موقع في�س بوك ،بعد �أن ُم ِنع من الن�شر
يف اثنتني من ال�صحف الكربى على الأقل 84.وت�شمل قائمة الكتّاب الآخرين الذين انتهى املطاف
مبقاالتهم �إىل الظهور على �صفحات �إنرتنت �أقل �شهرة و�أهمية من املطبوعات التي كانت �ستن�شر
فيها� ،أو على املد ّونة ال�شخ�صية �أو �صفحة الفي�س بوك اخلا�صة بامل�ؤلف� ،أحمد من�صور ،ورمي
�سعد ،ووائل �أبو هندي ،وتامر �أبو عرب ،و�سيف عبد الفتاح ،وح�سام م�ؤن�س ،وعمرو عزت ،و�أحمد
دريني ،وعبد الرحمن يو�سف.
وحدثت واقعة رقابية �أخرى مع الإعالمي ال�ساخر با�سم يو�سف ،الذي غاب برناجمه الذي
يحظى ب�شعبية جارفة« ،الربنامج» ،مدة �أربعة �أ�شهر .بثّ يو�سف احللقة الأوىل من املو�سم
اجلديد لربناجمه على قناة «�سي بي �سي» يف  25ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2013والتي �سخرت من
وممن يبالغون يف التغ ّني به .ت�ضمن الربنامج �إ�شارة مازحة �إىل عزل مر�سي
نظام مابعد مر�سي َّ
باعتباره «انقالب ًا» .وفيما كان امل�شاهدون ينتظرون احللقة الثانية بعد �أ�سبوع� ،أ�صدرت القناة
بيان ًا قبل دقائق من البثّ املق ّرر للحلقة قالت فيه �إنه مت وقف الربنامج ب�سبب انتهاكه ال�سيا�سة
85
التحريرية للقناة.
انتقل با�سم يو�سف �إىل قناة «ام بي �سي م�صر» وبثّ احللقة الأوىل من برناجمه عليها يف 7
�شباط/فرباير  .2014ويف نهاية ني�سان�/أبريل� ،أعلن �أن برناجمه �سوف يتوقف �إىل �أن تجُ رى
االنتخابات الرئا�سية يف �أواخر �أيار/مايو .وبعد فوز امل�شري عبد الفتاح ال�سي�سي يف االنتخابات
ب�أغلبية �ساحقة� ،أعلن يو�سف يف  2حزيران/يونيو �أنه �سيتم وقف الربنامج 86.وكانت جملة «تامي»
87
قد اختارت يو�سف باعتباره واحد ًا من الأ�شخا�ص الـ 100الأكرث نفوذ ًا يف العام .2013
ويف ظ ّل غياب التغطية املتوازنة حتى من و�سائل الإعالم العاملية ،التي تفتقر يف الغالب
�إىل ال�سياق وفهم الثقافة امل�صرية ،التزال م�صادر الأخبار على الإنرتنت و�شبكات التوا�صل
االجتماعي تو ّفر منرب ًا بدي ًال مهم ًا ،و�إن كان بطريقة خمتلفة عن ذي قبل .كما �أن العديد من
الأ�صوات على ال�شبكات االجتماعية م�ستقطبة ،غري �أن يف و�سع هذه ال�شبكات �أن تعطي �صوت ًا
لأولئك الذين يختارون طريق ًا و�سط ًا كي يعبرّ وا عن ر�أيهم� ،أو الذين يحاولون احلفاظ على
مو�ضوعيتهم وي�شريون ب�أ�صابعهم �إىل انتهاكات حقوق الإن�سان لدى �أي جهة ّ
بغ�ض النظر عن
وجهات نظرهم ال�سيا�سية ،وهو املوقف الذي بات من ال�صعوبة احلفاظ عليه �أو و�صفه من خالل
و�سائل الإعالم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تق ّدم �شبكات التوا�صل االجتماعي فر�ص ًة للتعبري عن الر�أي
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َملن هم �ض ّد جماعة الإخوان امل�سلمني والنظام احلايل ،والذين يخ�شون من احتمال �أن تنزلق
البالد مرة �أخرى �إىل حكم ع�سكري �أو �إىل �سلطة فلول النظام القدمي.
كما جتري بع�ض املحاوالت لتقدمي تغطية �أكرث توازن ًا للأحداث على �شبكة الإنرتنت .فمث ًال،
تتولىّ جمموعة من ال�صحافيني ال�شباب �إدارة «مدى م�صر» 88،وهي �صحيفة على الإنرتنت
جرى �إطالقها يف  30حزيران/يونيو  ،2013و ُت َع ّد مثا ًال جيد ًا على الإعالم امل�ستق ّل احلقّ  .وتو ّفر
البوابة يف الغالب �أخبار ًا وتعليقات باللغة الإنكليزية ،ولكنها �أن�ش�أت �أي�ض ًا ق�سم ًا عربي ًا وق�سم ًا
للت�صوير ال�صحايفّ .
وتخطط «مدى م�صر» ،التي ت�صف نف�سها ب�أنها بوابة لـ«ال�صحافة امل�ستقلة
والتق ّدمية» ،لتو�سيع خدماتها من خالل تقدمي تغطية �إخبارية متع ّددة الو�سائط.
وثمة بوابة �إخبارية �أخرى �أُ ِّ�س َ�ست م�ؤخر ًا هي «يناير» 89،وتوفر هذه البوابة ،التي � ّأ�س�ستها
جمموعة من ال�صحافيني ال�شباب ،الأخبار ومقاالت الر�أي باللغة العربية فقط .وحتى حزيران/
يونيو  2014مل تتلقَّ ال�صحيفة �أي متويل ،وبالتايل يتم متويلها من م� ّؤ�س�سيها الذين مازالوا
يتل ّم�سون طريقهم لتقدمي منوذج ناجح للم�شروع .ولي�س لدى البوابة مرا�سلون با�ستثناء بع�ض
ال�صحافيني امل� ّؤ�س�سني ،لذلك اعتمدت ال�صحيفة حتى الآن على مقاالت الر�أي �أكرث من الأخبار.
وهي التتج ّنب ن�شر املحتوى الذي اليتّفق مع املزاج ال�سائد امل�ؤ ّيد للنظام.
ويف حني الحق النظام الن�شطاء على �شبكة الإنرتنت يف املا�ضي ،مل ُي َّ
حظر حتى الآن املحتوى
عرب الإنرتنت ،ومل تظهر �أي تقارير ت�ؤ ّكد ح�صول مراقبة �شاملة على الإنرتنت ،غري �أن ذلك
ميكن �أن يتغيرّ  .ففي الأول من حزيران/يونيو  ،2014ن�شرت �صحيفة الوطن كرا�سة �شروط
م�س ّربة من وزارة الداخلية حول خطة طموحة للح�صول على برامج خا�صة مبراقبة ال�شبكات
االجتماعية على الإنرتنت .وقد �أوردت كرا�سة ال�شروط قائمة حتوي  54من املوا�صفات الفنية
املطلوبة للربامج ،مبا يف ذلك القدرة على ر�صد الن�شرات العامة يف مواقع في�س بوك وتويرت
ويوتيوب ،وتف�ضي ًال �أي�ض ًا القدرة على ر�صد الر�سائل اخلا�صة وتطبيقات االت�صال الهاتفي مثل
لعدد الح�صر
«وات�ساب» و«فايرب» .وقد طالب العر�ض بت�أمني قدرات على فح�ص كل االت�صاالت ٍ
له من امل�ستخدمني على �صفحة واحدة بتوقيت حدوثها ،و�إجراء حتليل للر�أي العام للموا�ضيع
ين�ص على القدرة على ر�صد بع�ض امل�ستخدمني ومتابعة تفاعالتهم
الأكرث �شعبية مع الوقت .كما ّ
مع �أ�صدقائهم ومتابعيهم عرب الإنرتنت عن كثب .وذكر التمهيد اخلا�ص بكرا�سة ال�شروط �أن
الغر�ض من الربامج املطلوبة هو مواجهة «اخلطر امل�ستطري ،والتحدي الأمني اخلطري» الذي
ت�ش ّكله ال�شبكات االجتماعية ،واحل ّد من «الأفكار اله ّدامة» التي تنت�شر بكرثة على هذه ال�شبكات،
مبا يف ذلك الدعوة �إىل ازدراء الأديان �أو الت�شكيك فيها ،ون�شر ال�شائعات املغر�ضة وحتريف
احلقائق ،والقذف وال�سب ،والدعوة �إىل اخلروج عن الثوابت املجتمعية ،واحل�شد للتظاهر �أو
90
الإ�ضراب �أو االنخراط يف �أ�شكال �أخرى من الع�صيان املدين.
مل تلقَ كرا�سة ال�شروط امل�س ّربة لفر�ض رقابة �شاملة على الإنرتنت قبو ًال ح�سن ًا من الن�شطاء
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�أو منظمات حقوق الإن�سان .فقد �أ�صدرت منظمة العفو الدولية بيان ًا �شديد اللهجة ،و�صفت فيه
الطلب ب�أنه «�ضربة مد ّمرة للحقّ يف اخل�صو�صية وحرية التعبري يف البالد» .ونقل البيان عن
نائب مدير برنامج ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف منظمة العفو الدولية قولها �إن «اخلطط
التي و�ضعتها ال�سلطات امل�صرية ملراقبة �شبكات التوا�صل االجتماعي من دون متييز بعد ب�ضعة
�أ�شهر من اعتماد د�ستور جديد ي�ضمن احلق يف اخل�صو�صية ُتظهر ق ّلة احرتامهم حلقوق
الإن�سان �أو �سيادة القانون .كما تثري اخلطط خماوف ج ّدية من �أن ال�سلطات �سوف ت�ستخدم
عمليات الر�صد املنتظم ل�شبكات التوا�صل االجتماعي ملزيد من ت�ضييق اخلناق على �أدنى �إ�شارة
91
للمعار�ضة».

ماذا بعد؟
من ال�صعب تقييم م�ستقبل الإعالم يف م�صر يف ظ ّل املناخ ال�سيا�سي احلايل .فاليبدو �أن
امل� ّؤ�س�سات الإعالمية اململوكة للحكومة قد ت�أ ّثرت بالثورة ،وقد �أ�ضاعت فر�صة للقيام بدور
و�سائل الإعالم العامة بد ًال من �أن تكون جم ّرد و�سائل �إعالم حكومية .يعتمد الإ�صالح الإعالمي
امل� ّؤ�س�سي يف معظمه على الإرادة ال�سيا�سية ،التي تبدو غائبة �إىل ح ّد كبري يف الوقت الراهن،
فاليزال الإعالم احلكومي يف خدمة النظام ال ال�شعب� .أما القنوات الف�ضائية اخلا�صة فهي
تخدم يف املقام الأول م�صالح رجال الأعمال الذين ميلكونها ،والذين كان معظمهم متحالفني
ب�صورة وثيقة مع نظام مبارك القدمي ،ويبدو �أنهم يدعمون بقوة النظام احلايل بزعامة الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي.
وعموم ًا ،يت�سم الإعالم يف م�صر حالي ًا بدعمه اجلماعي على مايبدو للنظام وت�صويره املبالغ
فيه للآمال الكبرية املع ّلقة على الرئي�س اجلديد .ويقرتن ذلك بذ ّم الإخوان امل�سلمني والقيام
بحمل ٍة لت�شويه �سمعة نا�شطي ثورة  25يناير ،يف حني يتجاهل الإعالم نف�سه �أي انتهاكات حلقوق
الإن�سان يرتكبها النظام احلايل و�أي جهود للت�ص ّدي لها.
ويف ظ ّل هذه الظروف� ،أ�صبح من ال�صعب على الأقلية ال�ضئيلة التي حتاول �أن تعزف حلن ًا
خمتلف ًا عن االجتاه ال�سائد يف و�سائل الإعالم �أن جتد لنف�سها مكان ًا بينها� .أما �أ�صحاب الأ�صوات
التي حتاول التوعية حول خطر عودة احلكم الع�سكري �أو ت�سليط ال�ضوء على االنتهاكات ،وتدعو
�إىل الإفراج عن النا�شطني وال�صحافيني امل�سجوننيَ ،مبن فيهم بع�ض َمن اعتادوا �أن يكونوا
�ضيوف ًا م�ألوفني على الربامج احلوارية امل�سائية ذات ال�شعبية يف م�صر ،فقد �أ�صبحوا الآن
�أ�شخا�ص ًا غري مرغوب فيهم يف الربامج نف�سها التي كانت حتتفي بهم كل ليلة تقريب ًا .ويبدو �أن
و�سائل الإعالم املُتاحة على �شبكة الإنرتنت ،مبا فيها �شبكات التوا�صل االجتماعي ،تق ّدم �أف�ضل
الفر�ص لإبداء الر�أي للمعار�ضة والن�شطاء يف هذا الوقت.
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ويعتمد و�ضع الإعالم يف امل�ستقبل �إىل ح ّد كبري على التطورات التي �ستحدث خالل الأ�شهر
القليلة املقبلة ،والتي �ستث ّبت ال�سي�سي �إما كرئي�س مدين كما يقول� ،أو كم�شري �سابق اليزال يحتفظ
ب�أ�سلوبه الع�سكري .كما ت�ستعد البالد لإجراء االنتخابات الربملانية ،التي قد حتمل مل�صر� ،إذا ما
�أُجر َيت ب�صورة �صحيحة ،فر�ص ًة ملناخ �أكرث دميقراطية مما هو قائم يف الوقت احلايل.
�صدر ال�سي�سي عفو ًا عن الن�شطاء وال�صحافيني املوجودين يف ال�سجن
وي�أمل الكثريون يف �أن ُي ِ
ي�شجع مناخ ًا �أكرث دميقراطية ولو يف �إطار حماولة دح�ض ال�شعور
حالي ًا �أو يلغي حماكماتهم ،و�أن ّ
املحتمل ب�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قد عادت �إىل ال�سلطة .وكان من بني الإ�شارات املث ّبطة �إلغاء
مق ّدم الربامج ال�سيا�سية ال�ساخر با�سم يو�سف برناجمه قبل �أيام من تن�صيب ال�سي�سي ر�سمي ًا،
ودفاع وزارة الداخلية اجلريء عن كرا�سة ال�شروط اخلا�صة باملراقبة ال�شاملة للإنرتنت .ومع
ذلك ،ي�أمل الكثريون ب�أنه متى ا�ستق ّر ال�سي�سي يف فرتة واليته الرئا�سية� ،سوف جتد الأ�صوات
الأكرث توازن ًا ،مبا يف ذلك م�ضيفو الربامج احلوارية مثل رمي ماجد وبا�سم يو�سف ،طريقها
من جديد �إىل موجات الأثري ،وبالتايل تفر�ض بع�ض املو�ضوعية يف تغطية الأحداث اليومية
وحتليل الو�ضع ال�سيا�سي .وقد بد�أت ب�ضعة �أ�صوات �أي�ض ًا (على �شبكات التوا�صل االجتماعي)
مبناق�شة �سبل متويلقناة ف�ضائية م�ستقلة متوي ًال �شعبي ًا ،على الرغم من �أن الإجراءات القانونية
واللوج�ستية التزال مت ّثل م�شاكل كربى .ويف الوقت الراهن ،التزال و�سائل الإعالم على الإنرتنت
ت�ؤ ّدي دور ًا مهم ًا يف ك�شف ما لن ّ
تغطيه و�سائل الإعالم اململوكة للدولة ،ويحاول النا�شطون
وال�صحافيون املواطنون على �أر�ض الواقع دفع مالديهم من معلومات �أو حمتوى �إىل �شبكات
التوا�صل االجتماعي قدر ا�ستطاعتهم.
�سوف ت�ستمر الثورة امل�صرية حتى حتقيق �أهدافها وي�صل ال�شباب يف ال�شوارع �إىل م�صر
الدميقراطية التي يحلمون بها .وجود قيادة �سيا�سية �أكرث دميقراطية قد يف�سح املجال حلدوث
ثورة يف الإعالم امل�صري ،مما مي ّكن من تو�سيع اجلهود ال�صغرية التي ُت َبذل حالي ًا من داخل
«ما�سبريو» وال�صحف القومية .وعلى الرغم من وجود بع�ض امل�ؤ�شرات ال�سيئة ،علينا �أن ننتظر
لرنى ما �إذا كان النظام اجلديد �سيتم ّكن من حتقيق بع�ض
ال�ضمانات حلرية الر�أي والتعبري ومتهيد الطريق لعملية يف غياب الإرادة ال�سيا�سية للإ�صالح ،ف�ستكون
�أكرث دميقراطية� ،أم �سيعود مرة �أخرى �إىل احلكم الع�سكري الأ�صوات املعار�ضة داخل و�سائل الإعالم يف حاجة
املبا�شر �أو غري املبا�شر� .أما يف غياب الإرادة ال�سيا�سية �إىل دعم كبري من املجتمع املدين واجلمهور من �أجل
تقدم.
للإ�صالح ،ف�ستكون الأ�صوات املعار�ضة داخل و�سائل الإعالم �إحراز ّ
يف حاجة �إىل دعم كبري من املجتمع املدين واجلمهور من
�أجل �إحراز تق ّدم.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز حتليالت
مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي تواجه
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف ال�ش�ؤون
الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف بيجينغ
وبروك�سل ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي القرار واجلهات
املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من خالل و�ضع مقاربات
جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية.
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