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جدلية اإلعالم 
والديمقراطية
جدلية اإلعالم 
والديمقراطية
نظرة عامة  مقارنة على الوسائل التقليدية 

بمصر وتونس وليبيا انطالقا من 2011

*كاتب صحفي وباحث من مصر ممارس لمهنة الصحافة منذ نحو أربعين عاًما، مهتم بحرية الصحافة، 
 لـ«األهرام« بتونس بين نوفمبر 2016 و أغسطس )أوت( 2018 وله كتب تناقش تجربتها 

ً
عمل مراسال

في االنتقال إلى الديمقراطية، مؤلف »حرية على الهامش: في نقد أحوال الصحافة المصرية« 
الصادر من القاهرة في طبعتين 2005 و2011 و«تمرد في الثكنة: الصحافة المصرية وثورة 25 يناير« 

من القاهرة 2012 و»اإلعالم التونسي بعد الثورة: رؤية مراسل من مصر حول مصادر العمل الصحفي« 
من تونس 2019 و»نقابة تحت الحصار: تاريخ آخر للصحفيين المصريين« قيد النشر، و«القضية أ ب: 

كيف استعدنا ضمانة ديمقراطية النتخابات نقابة الصحفيين: القضية ووثائقها« باالشتراك مع أحمد 
راغب المحامي من القاهرة 2007 و«مظاهرات ُحرية الصحافة 1909: كتاب تذكاري توثيقي » من 

القاهرة 2009 باالشتراك مع خالد  السرجاني وهدى نصر هللا، من مؤسسي جماعة »صحفيون من 
أجل التغيير« بمصر 2005 وأول منسق عام لها.   
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كارم يحيى
كاتب صحفي وباحث

وكأنها من لزوم ما يلزم تلك العالقة وهذا الرتابط بني إعالم حر مهين 
حقوق  احرتام  على  يقوم  ديمقراطي  مجتمع  بن�اء  وفرص  جانب  من 
مسلمة  بمثابة  أصبح  األمر  أن  ومع  آخر.  جانب  من  وُيعززها  اإلنسان 
من مسلمات الفكر واملمارسة، إال أنه اليزال وسيظل مطروًحا بإحلاح 
اإلحلاح  هذا  على  أدلَّ  وال  وإقليمية.  عاملية  التطورات  مع  ويتجدد 
والتجدد من أن منظمة الرتبي�ة األمم املتحدة للرتبي�ة والثقافة والعلوم 
وأنشطتها  اهتماماتها  أجندة  على  العالقة  هذه  تطرح  )اليونسكو( 
استخدامات  آفاق  حول  واجلدل  »الشعبوية«  مخاطر  صعود  مع 
شبكة اإلنرتنت وإمكانات الثورة الرقمية. وحبلول اليوم العاليم حلرية 
الصحافة هذا العام 2019 أطلقت حملتها حتت عنوان :«اإلعالم من 
أجل الديمقراطية: الصحافة واالنتخابات يف زمن التضليل اإلعاليم«.

وبنظرة سريعة على خطاب )اليونسكو( بهذه املناسبة تلفت النظر 
الغضب  بدوافع  للتصويت  الناخبني  توجيه  ومخاطر  إشكاالت  إىل 
واخلوف، أي بإثارة العواطف بداًل من احلق يف املعرفة وإعمال العقل 
كما  السيايس.  وسلوكهم  وخطابهم  املرشحني  برامج  لتقييم  والنقد 
دور  لتقويض  السعي  مستجدات  هنا  )اليونسكو(  خطاب  يطرح 
مباشرة  الناخبني  إىل  بالوصول  الديمقراطية  بن�اء  يف  اإلعالم  وسائل 
املهني�ة  الصحافة  ُسمعة  وبتشويه  االجتماعي  التواصل  بوسائل 
واإلسراف يف ُمصطلح »األخبار الزائفة«. وهي بالطبع مستجدات أو 
عريقة  ديمقراطيات  يف  تضرب  »مستفحالت«  لغوي  بتصرف  لنقل 
وعاملنا  اجلنوب  يف  فقط  وليس  املتحدة،  والواليات  بأوروبا  راسخة 
واملهني�ة  واحلقوق  والديمقراطية  احلريات  فيه  اهد 

ُ
جت الذي  العريب 

الدعوة ملؤتمر  كي تنبت يف الصخر. ولذا لم يكن ُمستغرًبا أن تتضمن 
بني  أبابا  بأديس  األفريقي  االحتاد  بمقر  )اليونسكو(  أقامته  عاليم 
التضليل  بأن  املواطنني  بـ«تعريف  تن�ادى  عبارات   2019 مايو  و3   1
اإلعاليم وتشويه ُسمعة الصحافة يمثالن خطًرا على الديمقراطية«، 
و«ضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم بتوعية الرأي العام باستمرار دورها 
على  والتشديد  وثقته«،  الدور  لهذا  احرتامه  وكسب  الديمقراطي 
اإلنرتنت  على  سواء   - واملهني�ة  واملستقلة  احلرة  »الصحافة  أن  كون 
وألنها  الديمقراطية  األنظمة  يف  أسايس  بدور  تضطلع   - خارجه  أو 
مكاتب  داخل  مستنرية  قرارات  اختاذ  للمواطنني  تتيح  معلومات  توفر 

االقرتاع وخارجه«1.

انشغاالت  سده 
ُ

جت كما  العاليم  االهتمام  هذا  أن  واحلقيقة 
)اليونسكو( يتخطى كونه فعل مناسبة أو عفو خاطر وحلظة. فاملنظمة 
الدولية نفسها أصدرت تقريًرا إضافًيا وتفصيلًيا يف عام 2017 رصدت 
وسائل  ُحرية  ترسيخ  بني  العالم  أحناء  يف  اجلاري  الصراع  صفحاته  يف 

1 -  اليوم العاليم حلرية الصحافة 3 أيار/مايو 2019 اإلعالم من أجل الديمقراطية الصحافة 
واالنتخابات يف زمن التضليل اإلعاليم املؤتمر العاليم أديس أبابا، إثيوبي�ا 2019 مايو/أيار 3-1، 

 http://bit.ly/2DLjDGl

http://bit.ly/2DLjDGl 
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اإلعالم واحلق يف الوصول إىل املعرفة وانتشار املعلومات وبني مخاطر »الشعبوية السياسية« على هذه 
احلرية وهذا احلق، ناهيك عن التأثريات السلبي�ة للرقابة الُمزتايدة على اإلنرتنت وحجب املعلومات بدعوى 
»حماية األمن القويم« وتأثريات تكاثر »األخبار امللفقة« على املنافسات االنتخابي�ة وتراجع ثقة اجلمهور 
يف وسائل اإلعالم مع استهداف الصحفيني وإفالت اجلناة من العقاب2. ويف هذا السياق يتضح أن عاملنا 
املهنة. وقد سجل  ارتفاًعا الفًتا يف قتل الصحفيني بسبب ممارسة  اليت شهدت  العريب يف مقدمة األقاليم 
عايم  بني  العالم  مستوى  على   530 إجمايل  بني  من  العريب  بالعالم  ضحية  حالة   191 )اليونسكو(  تقرير 

2012 و20163.

احلركة  أن  أالحظ  القاهرة  من  قادم  والديمقراطية  اإلنسان  حبقوق  ومهتم  صحفي  خلربة  *وبالنسبة 
التفتت بدورها  القرن العشرين  احلقوقية املصرية اليت ولدت منظماتها األهم حول منتصف ثمانيني�ات 
بن�اء  وبني  مهني�ة  ُحرة  صحافة  بني  التفاعلي«  بـ«االرتب�اط  هنا  عليه  أطلق  أن  يمكن  ما  إىل  البدايات  ومنذ 
عاصفة  أجواء  يف  عنه  ويبحث  يفتقده  باملجمل  العريب  وعاملنا  مصر  التزال  وكالهما  الديمقراطية.  الدولة 
الورقة عثت يف أرشيفي على ثالثة  إليه وحيلم به. ويف رحلة البحث من أجل هذه  مضطربة. بل ويتشوق 
ر، فال أسبغ عليها سبًقا أو ريادة،  نماذج تعكس االنشغال بهذا االرتب�اط. وهي بمثابة أمثلة ليس إال. وأحذِّ

وحىت يف السياق احلقويق املصري.

األول عن ُحرية الصحافة وحقوق اإلنسان حيث كتب الراحل الدكتور »محمد سيد سعيد« يف منتصف 
عقد التسعيني�ات متفائاًل بالتفاوض مع سلطة الدولة على قانون جديد للصحافة. وتساءل يف مقدمة من 
يف  آمل  وقد  الصحافة؟«4  ُحرية  بوابة  من  القاهرة  يف  علين�ا  الربيع  يمر  أن  نأمل  »هل  لكتاب:  صفحة   37
حلظة التقاء مواتي�ة بني السلطة السياسية وبني املثقفني ونقابة الصحفيني، وباعتب�ار أن ُحرية الصحافة 
شرط الزم ومؤكد للوطني�ة املصرية ولنهوض عظيم للثقافة املصرية والعربي�ة كما كان عليه حال القاهرة يف 
محيطها العريب نهاية القرن التاسع عشر5. وربما ظن الكاتب املفكر احلقويق حينها أن عند »الدولة املصرية« 
وعًيا ومصلحة يف استعادة موارد »القوة الناعمة« لتحوز مكانة ممزية يف إقليمها. والنموذج الثاين جاء قبل 
نهاية عقد التسعيني�ات أيًضا من أحد أعمدة احلركة احلقوقية املصرية والعربي�ة »محسن عوض«، حني 

2-   االجتاهات العاملية على صعيد ُحرية التعبري وتطوير وسائل اإلعالم، التقرير العاليم 2017 ـ 2018 )ملخص تنفيذي يف  عشرين صفحة(، 
منظمة األمم املتحدة للرتبي�ة والثقافة والعلوم )اليونسكو(، مطابع اليونسكو، باريس )فرنسا(، 2017 .  

3 -  املرجع السابق، ص 18.  
4 -  ُحرية الصحافة من منظور حقوق اإلنسان ، تقديم د. محمد السيد سعيد وحترير بهي الدين حسن، كراسات ابن خلدون رقم 2 ، مركز القاهرة 

حلقوق اإلنسان، 1995، ص 28. 
5 -  املرجع السابق، ص 8. 

قتل الصحفيني بسبب ممارسة املهنة
بني عايم 2012 و2016

530 حالة

191 حالة

في العالم

في العالم العربي
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دعا بدوره إىل مساحات توافق بني احلكومة واملعارضة بشأن الرتبي�ة على ثقافة حقوق اإلنسان والربط بني 
هذه احلقوق والتنمية. وهذا بعدما ناقش ما اعتربه »تأثرًيا حاسًما« تلعبه وسائل اإلعالم على مسار حقوق 
اإلنسان سواء من حيث تأسيس الوعي العام بهذه احلقوق وتكريس مفاهيمها أو من خالل الدور الرقايب 
ما  بني  فمن  الثالث  النموذج  أما  االنتهاكات6.  قضايا  ومتابعة  العام  للرأي  املعلومات  توفري  على  والقدرة 
خناله سردية طويلة من األدبي�ات احلقوقية عن ُحرية اإلعالم واالنتخابات عرفتها مصر حىت قبل ثورة 25 
ين�اير 2011. وهنا فإن الكتاب/ النموذج الذي أمامنا ومع غياب شروط االنتخابات العامة احُلرة الزنيهة 
املصرية  احلقوقية  باحلركة  أحدث  جليل  ينتىم  وهو  الفجريي«ـ  »معزت  خالله  من  جيهر  العادلة  الشفافة 
من سعيد وعوض ـ بالسعي إىل إثراء دور اإلعالم من أجل نزاهة وتن�افسية وشفافية العملية االنتخابي�ة، 
مع نقل اخلربات واملعايري واألخالقيات املرتاكمة املتعارف عليها دولًيا وتأكيد حق الناخبني يف املعرفة وحق 

املرشحني يف تكافؤ الفرص اإلعالمية7.

ومناسباتها.  االنتخابات  عملية  من  أبعد  ديمقراطي  مجتمع  بن�اء  يف  اإلعالم  وسائل  مهام  فإن  وبالطبع 
يتصل  وما  عامة  بصفة  املجتمع  يف  جيرى  عما  املتواصل  املهين  االحرتايف  اإلخبار  وظائف  إىل  تتجاوز  فهي 
كافة  حول  واملوضوعية  اآلراء  تعدد  على  القائم  احلوار  نوافذ  وفتح  خاصة  الديمقراطي  التطور  بعمليات 
تستدعي  كما  ومعاركه.  ومحطاته  وقضاياه  واملواطنة  واحلريات  الديمقراطية  أجل  من  الصراع  جوانب 
هذه  البحثي�ة  وورقتن�ا  لديهم.  نقدية  عقالني�ة  ثقافة  إشاعة  عن  ناهيك  اجلمهور،  مشاركة  الوظائف  هذه 
أحوال  بني  باملقارنة  وذلك  الديمقراطية،  بن�اء  وبني  ومهين  حر  إعالم  بني  لالرتب�اط  تفاعلية  بمقاربة  تأخذ 
ا من عام 

ً
مصر وتونس وليبي�ا وُمأٌطًرا على وسائل اإلعالم التقليدي من صحافة وإذاعة وتليفزيون انطالق

2011، وذلك بافرتاض أن كاًل من اإلعالم والعملية والبيئ�ة الديمقراطية يف عمومها يؤثر ويت�أثر باآلخر. كما 
َعِمَل وعاش يف  العودة إىل املصادر واملراجع اخلربات املباشرة لكاتبها كصحفي  الورقة إىل جانب  تستدعى 
إعالمه  واقع  حول  باملقابالت  اللييب  للمجتمع  املباشرة  املعايشة  نقص  الستكمال  وتسعي  وتونس،  مصر 

وصحافته الراهن.

غياب  من  يب�دو  ما  ظل  يف  مقارنة  عامة  نظرة  إىل  التأسيس  أجل  ومن  مبدئًي�ا  ولو  حاجة  يف  أنن�ا  شك  وال 
إىل  االنتقال  يف  اجلارية  وجتاربها  مساراتها  تتب�اين  ثالثة  مجتمعات  بشأن  املنظور  بهذا  يأخذ  حبيث  تراث 
الُمعقدة  بصراعاتها  االنتقال  عمليات  فيه  تستمر  مجتمع  بني  والثورات  االنتفاضات  بعد  الديمقراطية 
االنقسامات  مع  كاد  أو  الديمقراطية  على  الطلب  فيه  اختفى  وآخر  )تونس(،  ومراوحة  وانتكاًسا  تقدًما 
وغياب وانهيار سلطة الدولة املركزية )ليبي�ا(، وثالث انزلق إىل إعادة إنت�اج التسلط واالستب�داد وحكم الفرد 
لنماذج  الُمفيد هنا مع استعادتن�ا  الدولة« )مصر(. ولعل  وانتهاك حقوق اإلنسان باسم استعادة »هيب�ة 

6 -  محسن عوض، اإلعالم املصري وحقوق اإلنسان، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة دور وسائل اإلعالم يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان ، االحتاد العام 
للصحفيني العرب واملعهد العريب حلقوق اإلنسان  املنعقدة بالقاهرة 28 ـ 30 سبتمرب 1999، ص 3 و30.

7 -  ُحرية اإلعالم ونزاهة االنتخابات، مراجعة وتقديم معزت الفجريي، سلسلة قضايا حركية رقم 23، مركز القاهرة حلقوق اإلنسان،  ط 1، 2007، 
ص 14 . 

الدكتور 
محمد سيد سعيد

»هل نأمل أن يمر الربيع 
علينا في القاهرة من 
بوابة حرية الصحافة؟«
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يف  الطموح  هذا  ونعي  نت�ذكر  أن  إليها  اإلشارة  السابق   2011 عام  على  السابق  املصري  احلقويق  اخلطاب 
بعجز  أفادت  والثورات  االنتفاضات  فإن  وبالطبع  والثورات.  االنتفاضات  قبل  ما  نظم  داخل  من  اإلصالح 
هذه النظم عن اإلصالح وتلبي�ة الطلب على التغيري، كما أطلقت موجة من املطالبات والتوقعات بعدها 

بتغيريات أكث جذرية.

بني »مراسلون بال حدود« واحتاد الصحفيني العرب 
تب�اينت مسارات الصراع حول االنتقال إىل الديمقراطية بعد ما ُيعرف بـ«ثورات الربيع العريب« يف تونس 
ومصر وليبي�ا املجتمعات الثالثة اليت أطاحت حبكام ُطغاة مستب�دين يف غضون عام 2011. واليوم وبعد حنو 
ثماين سنوات يتضح أن تونس تواصل طريق بن�اء دولة ديمقراطية لكن بصعوبات جمة، فيما سقطت مصر 
يف قبضة ُحكم استب�دادي أشد قسوة وُيعيد إنت�اج ما كان قبل ثورتها، بينما ُتعاين ليبي�ا من حرب أهلية وفوىض 
مع تدخالت أجنبي�ة ويف ظل انهيار وغياب الدولة. ويمنح تتبع حتوالت مؤشر دليل ُحرية الصحافة ملنظمة 
الدولية يف أعوام 2010 و2011/2012 و2019 صورة ُمبسطة ألوضاع وتغريات  »مراسلون بال حدود« 
أو  االنتفاضات  أعتاب  وعلى   2010 عام  يف  الزمني�ة.  الفرتة  هذه  مدى  على  الثالثة  املجتمعات  يف  اإلعالم 
املرتب�ة 127 من إجمايل 178 دولة متقدمة يف احُلريات الصحفية ونسبًي�ا  الثورات مباشرة كانت مصر يف 
على ليبي�ا )يف املرتب�ة 160(، فيما تت�أخر تونس الدول الثالث إىل املرتب�ة 1648. وبعد الثورة مباشرة يقفز 
ترتيب تونس على دليل عايم 11/2012 ليتخطى ثالثني دولة، لتحتل املرتب�ة 134، وتتقدم على ليبي�ا اليت 
ن ترتبيها نسبًي�ا إىل املرتب�ة 155 فيما تدهور وانزلق ترتيب مصر إىل املرتب�ة 166 من إجمايل 179 دولة  حتسَّ
باملعايشة من  التدهور واالنزالق ال يعكس يف تقديري وجتربيت  الثالث9، وإن كان هذا  الدول  واألخرية بني 
داخل الصحافة املصرية واململوكة للدولة ما عرفناه من حتسن نسيب يف هامش احُلرية واملهني�ة على ضوء 
يونيو/جوان  مصر  تاريخ  يف  حرة  تعددية  رئاسية  انتخابات  أول  وإجراء  العام  السيايس  املناخ  يف  التغريات 

.2012

وُيفيد دليل »مراسلون بالد حدود« الصادر يف 3 مايو العام المايض 2019 ببقاء مصر بني الدول التسعة 
عشر األسوأ اليت ُتشكل »القائمة السوداء«، وحيث حتتل املرتب�ة 163 من إجمايل 180 دولة وتسبقها 42 
من إجمايل 55 دولة عضو باالحتاد األفريقي و15 من إجمايل 22 دولة عضو باجلامعة العربي�ة. كما استقرت 
ليبي�ا هي األخرى بني دول »القائمة السوداء« ويف املرتب�ة 162 أمام مصر مباشرة. ولكن تأىت األنب�اء السارة 
املرتب�ة  العام األسبق 2018 وأصبحت تشغل  أيًضا من تونس حيث قفزت 25 مرتب�ة عن  المايض  العام 
7210. وعلى هذا النحو ُيفيد تتبع حتوالت هذا التصنيف الدويل بانقالب الفت يف الرتتيب املقارن للدول 
الثالث. إذ أصبح أسوأها قبل االنتفاضات والثورات )تونس( هو األفضل. بل إن احلالة التونسية ذهبت 
بينما تدهور من كان األفضل  العالم،  التحسن وإىل األمام متقدمة 92 مرتب�ة بني دول  بعيًدا يف مؤشرات 
نسبًي�ا )مصر( 26 مرتب�ة. أما ليبي�ا فانتهت بعد حنو ثمان سنوات من ثورتها إىل املحافظة على االستقرار 

بني األسوأ عاملًيا مع تأخر عما كانت عليه مرتبتني اثنتني.

ُحرية  تطور  لقياس  عاملًيا  ُمعتمدة  ُمتعددة  عوامل  يعتمد  الذي  الدويل  الدليل/التقرير  هذا  خالف  وعلى 
الصحافة فإن تقرير احلريات السنوي الحتاد الصحفيني العرب يمنح فرصة للباحثني للتعرف على كيف 
حتدثت وتتحدث املنظمات النقابي�ة للصحفيني يف مصر وتونس وليبي�ا عن الصحافة كل يف بلده. وحيضرين 
هنا ما قاله ساخًرا الكاتب الصحفي الراحل »صالح الدين حافظ« األمني العام لالحتاد عند إطالق النسخة 
األوىل من هذا التقرير عام 2006: »نتحدث وكأنن�ا يف سويسرا أو اسكندنافيا«. ولقد كتب صاحب هذه 

8 -  دليل ُحرية الصحافة ملنظمة »مراسلون بال حدود« لعام 2010، النسخة اإلجنلزيية. 
9 -  دليل ُحرية الصحافة ملنظمة »مراسلون بال حدود« لعام 2011/2012 ، النسخة اإلجنلزيية. 

10 -  دليل ُحرية الصحافة ملنظمة »مراسلون بال حدود« لعام 2019، النسخة اإلجنلزيية.  
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الورقة من قبل ناقًدا حال االحتاد الذي ُيسيطر عليه يف األغلب من يمكن وصفهم بـ«صحفيي األنظمة«11. 
لكن ال بأس لرنى كيف تطور األمر مع الدول الثالث.

بالنسبة لليبي�ا ويف تقرير 2009/2010 كتب األمني العام لرابطة صحفييها »عاشور محمد التلييس« 
الرأي  ُحرية  »انتعاش  اعتربه  بما  مشيًدا  الصحفية«  احلالة  »استقرار  عنوان:  حتت  فقط  صفحة  ربع 
واحلوار« نافًيا أي ُمنغصات أو قيود، وخص منظمة »مراسلون بال حدود« بالهجوم دون أن جيشم النفس 
عناء الرد على انتهاك بعين�ه. وقال هنا نًصا: »أما الرد على ما ُيكتب هنا وهناك خاصة ما يصدر عن منظمة 
مراسلون بال حدود فإنن�ا خنربكم بأن هذه املنظمة خربنا طريقة تعاطيها لألخبار املوجهة للدول النامية على 
دقيق  غري  هو  أخبار  من  عنها  يصدر  وما  نفسها  إال  ُتمثل  ال  بأنها  تامة  قناعة  إىل  ووصلنا  اخلصوص،  وجه 
يف ُمجمله12«. لكن الرابطة نفسها عادت يف التقرير التايل وبعد عام واحد لُتكذب السابق تماًما. وأقرت 
بأن »النظام البائد لم يكن معنًي�ا بإصالح حقيقي حلالة إعالمية مرتاكمة فاشلة ال تتوافر فيها أدىن املعايري 
لها  تشهد  لم  فرباير   17 ثورة  فجر  مع  زاخرة  إعالمية  صحفية  حركة  »انطالق  عن  حتدثت  كما  املهني�ة«. 
ليبي�ا مثي�اًل بعد أربعة عقود من الكبت والقهر والظلم فصدرت مئات الصحف على امتداد املدن الليبي�ة 
املحررة..«13. إال أن هذا التفاؤل واحلماسة بزبوغ فجر احلرية واملهني�ة بليبي�ا ُسرعان ما ينقلب مع عايم 
حالة  بـ«تراجع  يفيد  وبما  بها،  واالستشهاد  الدولية  التقارير  إىل  وبالعودة  قاتمة  صورة  إىل   2013/2014
احُلريات الصحفية نتيجة عدم االستقرار والتخاصم والصراع واالقتت�ال«14. وينتهى األمر بغياب ليبي�ا 
تماًما عن تقارير حريات احتاد الصحفيني العرب على مدى األعوام التالية وصواًل إىل تقرير 2018/2019، 

وهو ما ُيرتجم أيًضا ما جرى للتنظيم النقايب للصحفيني الليبيني.
11 -  كارم حيىي، مقال »أي صحفيني وأي احتاد وأي عرب« املنشور يف جريدة »األخبار« املصرية بعدد 9 مارس 2011. ويمكن  العودة لنص املقال 

يف كتاب املؤلف »تمرد يف الثكنة: عن الصحافة املصرية وثورة 25 ين�اير«، مكتب�ة جزيرة الورد، القاهرة،   2012، ص 196:198. 
12 -  تقرير احُلريات الصحفية يف الوطن العريب 2009، االحتاد العام للصحفيني العرب، إعداد اللجنة الدائمة للُحريات، القاهرة، ص   57. 

13 -   »الصحافيون الليبيون: ملحمة احلرب والدم«، يف تقرير »الصحافة والثورة: حالة احلريات الصحفية يف العالم العريب   2010/2011«، 
االحتاد العام للصحفيني العرب، إعداد اللجنة الدائمة للُحريات، القاهرة، ص 38 ـ 41. 

14 -   »ليبي�ا« يف تقرير »حالة احلريات الصحفية يف العالم العريب 2013/2014«، »االحتاد العام للصحفيني العرب، إعداد اللجنة  الدائمة 
للحريات، القاهرة، ص 58 ـ 61.  

مؤشر دليل حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بال حدود الدولية

تونسليبيامصر

تقرير سنة 2010
شمل 178 دولة

تقرير سنة 2019
شمل 180 دولة

تقرير سنتي
2012 / 2011 
شمل 179 دولة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

المرتبة

127

166

163

160

155

162

164

134

72
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وتونس  مصر  بشأن  و2018/2019  و2010/2011   2009 عن  االحتاد  تقارير  يف  ورد  ما  تتبعنا  إذا  أما 
فيمكنن�ا استنت�اج أن النقابة الوطني�ة للصحفيني التونسيني شهدت تغيريات أعمق من نظريتها املصرية وبما 
يعكس التطورات األهم نسبًي�ا باجتاه التقدم يف مسار ُحرية الصحافة. وبينما أصبح شاغل النقابة املصرية 
تسجيل بارد وبال طعم وال راحئة لبعض حاالت صحفييها املحبوسني ومحاكمتهم بتهميت »االنضمام إىل 
جماعة محظورة.. ونشر أخبار كاذبة« يف األغلب وعلى حنو ال يعكس باملجمل قتامة الصورة العامة لتدهور 
ُحرية الصحافة يف مصر وال يشري إىل أعداء ُحرية الصحافة وسجاين الصحفيني15 اجتهت النقابة التونسية 
إىل تطوير خربات رصد ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وفق معايري السالمة املهني�ة عاملًيا16. وهذا 
بعدما سجل النقابيون التونسيون انتقالهم من التغطية والتواطؤ على بؤس حال الصحافة يف ظل النظام 
عن  ناهيك  وتعث،  انفالت  مظاهر  من  صحبه  وما  الصحافة  ُحرية  أمام  املجال  انفتاح  إىل  البائد  التسلطي 

استعادة النقابة ذاتها الستقالليتها وجهود امليض قدًما يف هذا الطريق17. 

مالمح إعالمية وعثرات على طريق الدميقراطية
حًقا.. رفعت االنتفاضات يف تونس ومصر وليبي�ا وما صحبها من طلب على الديمقراطية إىل اإلعالم يف 
املجتمعات الثالثة سقف التوقعات بإحداث تغيريات جذرية سريعة ناجزة حنو ُحرية ومهني�ة هذا اإلعالم، 
)اليونسكو(  عن  صادرة  وثيقة  التفاؤل  هذا  وتعكس  عامة.  بصفة  الديمقراطية  إىل  االنتقال  ل  ُيسهِّ وبما 
الثالثة تعداًدا للسكان ويف امتالك سلطة الدولة لنصيب أوفر من  البلدان  صيف 2011 بشأن مصر أكرب 
صناعة الصحافة واإلذاعات والتليفزيونات مع تاريخية إشعاعها يف محيطها اإلقلييم العريب. ومع اإلشارة 
مقابالت  إىل  استن�دت  اليت  الوثيقة  مقدمة  قالت  فوري،  وإصالح  تطوير  إىل  مصر  يف  اإلعالم  حاجة  إىل 
شخصية مع الفاعلني واملتداخلني يف اإلعالم بالقاهرة: »يب�دو بشكل جلي أن هناك تغيريات بالغة األهمية 
جتري على قدم وساق بما يكفل احليلولة دون عودة املمارسات البائدة الباطلة على األقل يف الصورة والهيئ�ة 

اليت سبق أن شاهدناها عليها«18.

وناهيك عما تبني الحًقا يف الدول الثالث من صعوبات وعثات وانتكاسات اإلصالح والتغيري بما يف ذلك 
تونس األفضل حًظا، فإن األمر لم يكن على هذا النحو أبًدا يف القاهرة. وعلى األقل داخل ُكربيات مؤسسات 
جرى  ما  وتوثيق  تسجيل  إىل  الورقة  هذه  كاتب  سعى  ولقد  ذاته.   2011 صيف  وحبلول  املصرية  اإلعالم 
إىل  يدفع  حنو  على  وهكذا  الفشل19.  إىل  سريًعا  والتغيري  اإلصالح  مساعي  انتهت  وكيف  »األهرام«  يف 
استخالص مفاده: »فشلنا كصحفيني يف التغيري من الداخل بقوانا الذاتي�ة عندما كانت الظروف يف املجتمع 
املصري أكث مؤاتاة يف أعقاب 25 ين�اير/جانفي مباشرة«. ويف هذا ا الستخالص أحد أوجه جدلية اإلعالم 
والديمقراطية وبامللموس. حًقا لم يتمكن املطالبون باإلصالح والتغيري من الدفع حنو وضع سياسات حترير 
مكتوبة تعتمد القواعد واألخالقيات املهني�ة وال يف تشكيل مجالس حترير مسئولة، وال حىت يف نشر اعتذار 

15 -  راجعنا األقسام اخلاصة بمصر يف  تقارير احلريات الصحفية يف العالم العريب الصادر عن االحتاد العام للصحفيني العرب ألعوام   2009 ص 
58 ـ  73، و2010/2011 ص 13 ـ24، و2018/2019 ص 54 ـ 57.    

16 -    كما يف القسم اخلاص بتونس يف »تقرير حالة احُلريات يف العالم العريب 2018/2019، االحتاد العام للصحفيني العرب،  القاهرة، ص 13 
ـ23. 

17 -   «إصدارات صحفية جديدة وانفالت يهدد أخالقيات املهنة« يف تقرير »الصحافة والثورة: حالة احُلريات الصحفية يف الوطن  العريب 
2010/2011 »الصادر عن االحتاد العام للصحفيني العرب، القاهرة، ص 25 ـ33. كما عدنا إىل تقرير النقابة الوطني�ة  للصحفيني التونسيني يف 

السلسلة ذاتها بشأن عام 2009، ص 24  ـ 30.   
18 -  تويب مندل، تقييم تطوير وسائل اإلعالم يف جمهورية مصر العربي�ة استن�اًدا إىل مؤشرات تطوير اإلعالم اخلاصة بمنظمة  األمم املتحدة للرتبي�ة 

والعلوم والثقافة، مكتب اليونسكو اإلقلييم بالقاهرة، يونيو 2011، ص 3. 
19 -  كارم حيىي، تمرد يف الثكنة: عن الصحافة املصرية وثورة 25 ين�اير، مرجع سابق، وخباصة الفصل الثاين بعنوان »على هامش  الثورة« ص 59 
ـ 202. ويتضمن الكتاب العديد من الوثائق اجلماعية املرفقة يف هذا الشأن، بما يف ذلك »اعتذار وتوضيح  من صحفيي األهرام« بت�اريخ 13 فرباير 

2011 والذي وقع عليه 285 صحفًيا. 
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قبل  كان  ما  إنت�اج  بإعادة  سمح  حنو  على  وهكذا  كان.  عما  للقراء 

الثورة.. بل وبما هو أسوأ20.

وحبلول عام 2015 كان باإلمكان رصد تطور عبادة احلاكم الفرد 
اليومية  للجرائد  األوىل  الصفحات  وأخبار  وصور  المانشتات  يف 
واستخالص   2010 منذ  منها  عين�ات  على  باالعتماد  املصرية 
الرتاجع النسيب لهذه الظاهرة يف أعقاب الثورة مباشرة ثم عودتها 
رئاسة  إىل  السييس  املشري  وصول  مع  وتوحشها  فانفجارها  للنمو 
مالحظة  إىل  هنا  حاجة  يف  ولعلنا   .201421 يونيو  اجلمهورية 
من  األول  النصف  فحىت  أيًضا.  وباملعايشة  مصر  عن  إضافية 
التحية  توجيه  مع  بدهشة  التأمل  باإلمكان  كان   2014 عام 
بالتعرض  يغامرون  اجلربن�دية«،  »صحفيي  أسمين�اهم  لشباب 
لإلصابات واالعتقال بل والقتل من أجل تغطية ميداني�ة ألحداث 
 2018 صيف  نهاية  الورقة  هذه  كاتب  عودة  ومع  املظاهرات22، 
الزمالء  اختفاء  الحظ  العامني  لنحو  بتونس  عمل  مهمة  من 
املحاكم  قاعات  من  حىت  تام  شبه  أو  تام  حنو  على  الصحفيني 
الصحفيني  وختص  بل  عام،  رأي  قضايا  ويف  للعموم  املفتوحة 
ونقابتهم. وهذا بعدما كانت تضيق بهم من قبل قاعات العدالة، 
وأجهزة  والكامريا  احلاسوب  حامل  الشباب  من  الكثري  وبينهم 
التسجيل. وعندما سأل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيني أفادوا 
أشكال  اختالف  وعلى  اإلعالم  وسائل  من  وغريها  الصحف  بأن 
ملكياتها أصبحت تعتمد بشكل شبه تام على »النص الذي يملي 
على مقارها ومكاتبها أو يرسل إليها عرب مجموعات الـ)واتس آب( 
من  العديد  وثمة  للسالمة«.  إيث�اًرا  كلماته  عن  اخلروج  وتتجنب 
على  سابقة  قاسية  رقابي�ة  منظومة  م  وحتكُّ سطوة  تؤكد  الوقائع 
النشر يف الصحافة بمصر خالل السنوات القليلة الماضية. وبما 
موضوعات  حذف  يتم  حىت  الصحيفة  طباعة  تعطيل  ذلك  يف 
اإللكرتوني�ة  الصحفية  املواقع  إجبار  كذا  رأي.  مقاالت  أو  خربية 

على احلذف.

وعلى أي حال، فإن أحدث إحصاء للصحفيني والعاملني بمجال 
اإلعالم املحبوسني يف مصر حبلول منتصف يوليو/جويليه احلايل 
2019 يتضمن 32 اسًما يعود أقدمهم إىل أغسطس/أوت 2013، 
ومعظمهم متهم بـ»نشر أخبار كاذبة« عالوة على »االنضمام إىل 

20 -  كارم حيىي، »إشكالية حرية التعبري يف الصحافة القومية: أفكار وجتارب للنقاش مع 
تمرين على النقد الذايت، ورقة غري  منشورة أمام مؤتمر واقع ومستقبل الصحافة القومية، 

اجلامعة الربيطاني�ة بالقاهرة )كلية االتصال واإلعالم(، 8 ين�اير 2015.  
21 -  كارم حيىي، ُحرية التعبري يف الصحافة املصرية بعد ثورة 25 ين�اير، ورقة أمام ندوة 

»اإلعالم واحلريات يف املنطقة املغاربي�ة«  املنعقدة بالرباط )املغرب( يف 24 ين�اير 2015 
برعاية مؤسسة »فردريش نومان« األلماني�ة.

22 -  ناقش كاتب الورقة ظاهرة »صحفي اجلربن�دية« وما يتعرض له من مخاطر 
وظروف عمل هشة يف فصل بعنوان »عمرو وخالد« ضمن كتاب »رأيت الفاشية بعيين« 

واملنشور مسلساًل على صفحته بـ فيسبوك بني ين�اير/ جانفي ويونيو/ جوان 2014.    

إن أحدث احصاء 
للصحفيين 
والعاملين بمجال 
اإلعالم المحبوسين 
في مصر بحلول 

منتصف يوليو/
جويليه الحالي 2019 
يتضمن 32 اسًما 
يعود اقدمهم إلى 
أوت 2013،  وهذا 
مع التوسع في 
استخدام الحبس 
االحتياطي المتجدد 
كعقوبة للمعارضين 
أو من يشتبه في 
معارضتهم. وهو 
أمر جعل المنظمات 
الدولية المعنية 
بحرية الصحافة 
وسالمة الصحفيين 
تضع مصر خالل 
السنوات القليلة 
الماضية بين 
المرتبتين الثانية 
والثالثة بين دول 
العالم بشأن حبس 
الصحفيين

الصحافة المصرية: بين محبرة 
السلطة ونصلها

http://bit.ly/2PYJUHA

http://bit.ly/2PYJUHA
http://bit.ly/2PYJUHA
الصحافة المصرية: بين محبرة السلطة ونصلها 
الصحافة المصرية: بين محبرة السلطة ونصلها 
http://bit.ly/2PYJUHA
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تنظيم محظور«23. وهذا مع التوسع يف استخدام احلبس االحتي�اطي املديد املتجدد كعقوبة للمعارضني 
أو من يشتب�ه يف معارضتهم. وهو أمر جعل املنظمات الدولية املعني�ة حُبرية الصحافة وسالمة الصحفيني 
حبس  بشأن  العالم  دول  بني  والثالثة  الثاني�ة  املرتبتني  بني  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  مصر  تضع 
إلتاحة  قانون  إصدار  بعد  تعرف  لم  مصر  فإن  واخلطرة،  الُمقيدة  العمل  بيئ�ة  عن  وناهيك  الصحفيني. 
املعلومات. وهذا على الرغم عن النصوص العامة التقدمية يف دستور 2014 بشأن ُحرية الصحافة. ومن 

قبي�ل املسلمات أن الوصول إىل املعلومة ونشرها من أجبديات بن�اء مجتمع ديمقراطي. 

ضاغطة  املصادر  وأمام  واملقار  املكاتب  ويف  ميداين  العمل  بيئ�ة  أصبحت  ما  سرعان  الليبي�ة  احلالة  ويف 
على الصحفيني وحق املواطن يف أن يعلم. كما أخفقت السلطات االنتقالية فور اإلطاحة بالقذايف يف سن 
واالنقسام  الدولة  وغياب  انهيار  وأسهم  مهين24.  ُحر  جديد  إعاليم  لنظام  للتأسيس  تشريعات  وتطبيق 
واالقتت�ال وامليلشيات واجلماعات الُمتطرفة الُمسلحة والتدخالت األجنبي�ة يف تشكيل بيئ�ة عمل صحفية 
خطرة سواء يف شرق أو غرب ليبي�ا وغريها من املناطق. وهو ما يدفع اإلعالميني إىل مزيد من الرقابة الذاتي�ة 
الصحفية  العمل  بيئ�ة  يف  نسبًي�ا  حتسًنا  حققت  التونسية  التجربة  وحدها  البالد25.  خارج  إىل  والهجرة 
وتأثريها على حق املواطن يف أن يعلم وباملقارنة بما كان قبل الثورة. ولعل مراجعة التقرير السنوي األحدث 
الوطني�ة  النقابة  عن  الصادر  الصحفيني  سالمة  انتهاكات  رصد  ونت�اجئ  بتونس  الصحفية  احُلريات  لواقع 
للصحفيني التونسيني ُتفيد بمخاطر ووقائع تدعو بدورها للقلق26، لكن كل هذا ال ُيقارن ببؤس بيئ�ة العمل 
الصحفي والتنكر حلق املواطن يف املعلومة بمصر وليبي�ا. وعلى سبي�ل املثال فقد أقر الربلمان التونيس قانون 
»احلق يف النفاذ إىل املعلومة« 22 مارس 2016، ومن قبلها صدر مبكًرا ويف عام 2011 مرسوم »النفاذ إىل 
الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية«. وهذا تطور ال تعرفه مصر وليبي�ا. لكن كاتب هذه الورقة اخترب كمراسل 

صحفي بتونس فرص هذا النفاذ غري مرة، وانتهى إىل أن الواقع اليزال خيالف النصوص وبعيًدا عنها27.

اإلعالم  من  االنتقال  طريق  على  وليبي�ا  مصر  من  وأجرأ  أهم  خطوات  خطت  تونس  أن  الواضح  ومن 
احلكويم السلطوي حنو إعالم اخلدمة العامة وذلك عرب إصالح تلك املؤسسات اململوكة للدولة، وخباصة 
بشأن اإلذاعة والتليفزيون الوطنيني التونسيني. ونظرة على نشرة األخبار الرئيسية من القناة األوىل بكل 
من التليفزيون املصري والتونيس كفيلة بأن تكشف عن الفارق الشاسع حالًيا. وعلى سبي�ل املثال لم يكن 
إزاء  حتفظ  أو  انتقاد  تمرير  ـ  اخلاصة  وحىت  للدولة  اململوكة  الصحف  وال  واإلذاعات  القنوات  يف  ال  ـ  ممكًنا 
والفردي  االستب�دادي  السلطوي  الطابع  تعزز  اليت  تلك   .2019 أبريل  املصري  الدستور  على  التعديالت 
التبعية  من  املزيد  وتفرض  أمد  ألطول  اجلمهورية  رئيس  منصب  على  التداول  فرص  وتصادر  للحكم 
للسلطة السياسية التنفيذية على القضاء. كما خضع استطالع آراء املواطنني حول رفع أسعار الوقود يف 

مطلع يوليو/جويليه 2019 لقيود أسئلة موجهة لتبرير الزيادات ليس إال. 

النحو تلعب وسائل اإلعالم واململوكة للدولة دورا سلبًي�ا بوأد تكون رأي عام، وذلك بمصادرة  وعلى هذا 
حقوق املواطنني يف املعرفة واالطالع على آراء متعددة عرب حوار مجتمعي حر فضاًل عن فرص التعبري عن 

23 -  قائمة بأسماء الصحفيني والعاملني بمجال اإلعالم يف السجون املصرية، الشبكة العربي�ة ملعلومات حقوق اإلنسان، زيارة  ملوقعها يف 12 
https://www.anhri.info/?post_type=journalist  :يوليو/جويليه 2019، وهنا الرابط

24 -  لالطالع على محدودية جهود السلطات االنتقالية بعد اإلطاحة بالقذايف يمكن العودة إىل دراسة: فاطمة العيساوي، اإلعالم   االنتقايل 
https://carnegie-mec. يف ليبي�ا هل حترر أخرًيا؟، مركز كارينغي للشرق األوسط، 14 أيار/مايو/ماي 2013. وهنا الرابط:  

org/2013/05/14/ar-pub-51772  
25 -  على سبي�ل املثال يمكن العودة إىل: »ليبي�ا.. حصيلة ُحرية اإلعالم بعد 8 سنوات من الثورة«، بي�ان مشرتك لـ«مراسلون  بالحدود« ومركز 

ليبي�ا حلرية الصحافة بت�اريخ 17 فرباير 2019، و«صحفيو ليبي�ا طريق ملئي باملخاطر والعنف«، التقرير السنوي   2018 ـ 2019 ، املركز اللييب 
حلرية الصحافة.  

26 -  التقرير السنوي لواقع احُلريات الصحفية يف تونس، النقابة الوطني�ة للصحفيني التونسيني، 3 ماي/مايو 2019.  
27 -  كارم حيىي، اإلعالم يف تونس بعد الثورة: رؤية مراسل من مصر حول مصادر العمل الصحفي، كتاب صادر عن جمعية يقظة  من أجل 

الديمقراطية والدولة املدني�ة، تونس، 2019 ، ص 14 ـ 17. 

https://daamdth.org/archives/8169
https://daamdth.org/archives/5915
https://daamdth.org/archives/5915
https://daamdth.org/archives/5915
https://daamdth.org/archives/5915
https://www.anhri.info/?post_type=journalist
https://carnegie-mec.org/2013/05/14/ar-pub-51772
https://carnegie-mec.org/2013/05/14/ar-pub-51772
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اخلسائر  أعباء  ويتحملون  الضرائب  من  يمولونها  اليت  اإلعالم  وسائل  خالل  من  وتعددية  حبرية  آرائهم 
الناجمة عن افتقادها للمهني�ة واحليوية واالستقاللية. وباملقابل ثمة مؤشرات يف تونس على اجتاه اإلعالم 
السمعي والبصري اململوك للدولة الكتساب ثقة املستمعني واملشاهدين، وعلى حنو يفوق نظريه اخلاص. 
رأي  استطالع  مستجوبون يف  اعترب  ولذا   .2018 ين�اير/جانفي  االجتماعية  االحتجاجات  أزمة  وحىت خالل 
هذه  عزز  ولقد  ومهني�ة28.  حيادية  األكث  هو  العمويم  اإلعالم  أن  التونسيني  الصحفيني  من  عين�ة  بني 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئ�ة  تقرير  ومبكًرا  والبصري  السمعي  العمويم  اإلعالم  لصالح  األفضلية 
بتونس عن انتخابات املجلس التأسييس أكتوبر 201129. وقد يعزي هذا التطور املهم إىل اجلهود املبكرة 
للهيئ�ة الوطني�ة إلصالح اإلعالم واالتصال برئاسة الزميل »كمال العبي�دي« واإلسراع بإصدار املرسوم 116 
الُمتعلق حُبرية االتصال السمعي والبصري، وأيًضا جهود اللجنة الفرعية للصحافة واإلعالم ضمن الهيئ�ة 
العليا لتحقيق أهداف الثورة30. كما يعزي وباألساس إىل أن إرادة التغيري يف املشهد اإلعاليم نشأت للمرة 
األوىل بتونس من األسفل.. أي من املجتمع املدين وبني اإلعالميني وليس بقرار من أعلى هرم الدولة31. 
للدولة  اململوك  اإلعالم  مشهد  تشكيل  إعادة  يف  شاركوا  ومن  اإلعالميني  من  جانب  عند  وعي  ثمة  ولكن 
بمخاطر االنتكاس والرتاجع وبأن التلكؤ عن قطع البالد خطوات أخرى على طريق الديمقراطية بما يف ذلك 
اإلعالمية  املؤسسات  ومهني�ة  استقالل  صعيد  على  حتقق  الذي  القدر  ُيهدد  وإصالحه  القضاء  استقالل 

28 -  مركز تونس حُلرية الصحافة: التوجه السيايس يرتهن باخلط التحريري لبعض املؤسسات الصحفية، خرب على املوقع  اإللكرتوين للتلفزة 
 http://news.tunisiatv.tn التونسية، 1 مايو/ ماي 2019 .وهنا الرابط:  

29 -  راجعنا على حنو خاص م   ا ورد يف »تقرير حول سري انتخابات املجلس الوطين التأسييس، الهيئ�ة العليا املستقلة لالنتخابات،  تونس، فيفري/ 
فرباير 2012، ص 130. أما تقرير الهيئ�ة العليا املستقلة لالنتخابات حول االنتخابات التشريعية والرئاسية   2014، تونس ، مارس 2015 فلم 

يتطرق لرصد وسائل اإلعالم املسموعة واملرئي�ة.  
30 -  الهيئ�ة الوطني�ة إلصالح اإلعالم واالتصال، التقرير العام، تونس، أفريل/أبريل 2012، وخباصة ص 245 ـ 252. 

31 -  العريب شوخية، وسائل اإلعالم يف تونس: التحول الصعب من االستقالل إىل انتخابات 2014، ترجمة الهادى هوى، دار محمد  على احلايم، 
صفاقس، ط1، ص 4.  

مقر النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

http://news.tunisiatv.tn
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العمومية32.

مشروع  حول   2018 عام  خالل  تونس  يف  والصراع  اجلدل  ولعل 
الطريق  بأن  يفيد  والبصري  السمعي  لإلعالم  جديدة  لهيئ�ة  قانون 
املسار  من  كثرًيا  أفضل  احلال  أن  إال  السياق.  هذا  يف  صعًبا  اليزال 
على  قائًما  ظل  والذي  للدولة  اململوك  اإلعالم  بشأن  املصري 
االحتفاظ بإمرباطورية كبرية من املطبوعات الصحفية واإلذاعات 
والقنوات التليفزيوني�ة دون إرادة إصالح أو تغيري وصواًل إىل إصدار 
تشريعات متأخرة يف عام 2018 ُتعزز من سيطرة السلطة التنفيذية 
الُمشرفة  الهيئ�ات  ورئيس اجلمهورية على هذه املؤسسات وعلى 
والهيئ�ة  وتليفزيون(  )إذاعة  لإلعالم  الوطني�ة  الهيئ�ة  عليها: 
الوطني�ة للصحافة )حنو 55 مطبوعة إىل جانب مواقع إلكرتوني�ة( 
نزعة  إىل  املمارسة  ُتشري  كما  اإلعالم33.  لتنظيم  األعلى  واملجلس 
اللييب  املسار  أما  الرقابة واملصادرة واحلجب34.  تسلطية تفرض 
اململوكة  اإلعالمية  املؤسسات  من  للتخلص  بتوجه  بدأ  أنه  فيب�دو 
 2011 ديسمرب   7 يف  االنتقالية  احلكومة  فحددتها  باألصل  للدولة 
واحدة  رسمية  إذاعية  ومحطة  واحدة  رسمية  تليفزيوني�ة  بقناة 
االنقسام  إىل  البالد  تنتقل  أن  وقبل  واحدة35،  رسمية  وصحيفة 
ويجرى توزع هذه املؤسسات بني املناطق. ومع غياب الدولة نصل 
يمكنها  واحدة  صحيفة  وال  تليفزيون  وال  إذاعة  ال  أنه  افرتاض  إىل 
العمل يف عموم ليبي�ا كلها36، اللهم إال باستثن�اءات نادرة. كما يب�دو 
التحرر  عن  عجزت  للدولة  اململوكة  والتليفزيونات  اإلذاعات  أن 
واملهني�ة وكسب ثقة اجلمهور مقارنة بالتجربة التونسية وعلى حنو 

جعلها تتخلف عن قنوات وإذاعات خاصة37. 

وبصفة عامة فإن التقدم األبرز هنا يف املسرية العسرية من اإلعالم 
احلكويم السلطوي باجتاه اإلعالم العام أو العمويم جاء من تونس، 

32 -  مقابلة أجراها كاتب هذه الورقة مع كمال العبي�دي وموثقة يف كتاب »نظرتان على 
تونس من الدكتاتورية إىل الديمقراطية«،  الصادر عام 2012 من دار محمد على احلايم 

بصفاقس ص 65 ومن دار الثقافة اجلديدة بالقاهرة ص 85. 
33 -  املقصود القوانني 168 و179 و180 لسنة 2018. وعلى سبي�ل املثال، تشري دراسة 
»املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم: قراءة  يف الصالحيات واملمارسات، إعداد مريان سيدهم 

وحترير محمد عبد السالم الصادرة عن مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 2019  أن العضو 
الوحيد من إجمايل تسعة أعضاء يشكلون املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الذي ال تت�دخل 

السلطة التنفيذية يف  اختي�اره هو نائب رئيس مجلس الدولة، ص 6. 
34 -  املرجع السابق، ص 9 ـ 18. 

35 -  فاطمة العيساوي، اإلعالم  االنتقايل يف ليبي�ا هل حترر أخرًيا؟، مرجع سابق . 
36 -  مقابلة غري منشورة مع الكاتب�ة الصحفية الليبي�ة »ليلي املغريب«، بزنل البلفدير/

تونس العاصمة، 26 نوفمرب 2017 . 
37 -  مقابلة مع الكاتب الصحفي اللييب أحمد الفيتوري رئيس حترير أسبوعية »امليادين« 

اليت صدرت من  بنغازي بني 2011  و2014، أجريت خصيًصا لهذه الورقة، نادي الزمالك 
بالقاهرة، 15 يوليو 2019 . وقال خاللها إن قناة 218 التليفزيوني�ة املمولة  من اإلمارات على 

األرجح لها مراسلون يف كل أحناء ليبي�ا ويت�ابعون األخبار املحلية حىت على مستوى القرى. وهو 
ما لم حيدث  يف تاريخ البالد من قبل. لكنه أكد غياب أي صحيفة ورقية تشمل كافة الرتاب 

اللييب توزيًعا وتغطية. وعن اإلذاعات  والتليفزيونات اململوكة للدولة قال: »عجزت عن 
كسب اجلمهور ألنها لم تستطع أن تطور نفسها وهزمها القطاع اخلاص«.   

يبدو أن 
التطور األهم 
على مستوى 
نشأة وسائل 
إعالم خاصة 
جديدة جاء 
في قطاع 
اإلذاعات 
بالنسبة 
لتونس 
وليبيا معا 
فيما ابقت 
السلطات في 
مصر قبضتها 
الفوالذية 
واحتكارها 
لموجات البث 
اإلذاعي تماما
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 2012 خريف  يف  أقرت  حني  لـ«اليونسكو«  مبكرة  شهادة  وثمة  والعراقيل.  العثات  من  الرغم  على  وهذا 
بأن: »منذ 14 جانفي/ين�اير 2011 حسنت املؤسسات العمومية يف القطاع السمعي والبصري تنوع اآلراء 
تعيني  يف  اجلمهور  رأي  ألخذ  تراتيب  توجد  ال  أنه  غري  املدين..  املجتمع  ومنظمات  اجلمهور  تمثي�ل  ودرجة 
التليفزيون الوطين  الورقة عرب شاشة  أعضاء مجلس اإلدارة«38. ويف 31 يوليو/جويليه تابع كاتب هذه 
بتونس بث مناظرة بني ثالثة مرشحني ملنصب الرئيس املدير العام ملؤسسة التلفزة الوطني�ة نظمتها الهيئ�ة 
العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري. وهو حدث غري مسبوق بتونس بل بالعالم العريب بأسره، وأن 
يظل معلوًما أن احلكومة التونسية حتتفظ بقرار التعيين�ات يف هكذا مناصب باإلعالم السمعي والبصري 
والصحافة اململوكة للدولة واملصادرة حلسابها، وختالف غري مرة نصوًصا قانوني�ة مستحدثة بشأن األخذ 

بالرأي املطابق )للهايكا( ومنظمات التعديل الذايت يف املهنة. 

 ويب�دو أن التطور األهم على مستوى نشأة وسائل إعالم خاصة جديدة جاء يف قطاع اإلذاعات بالنسبة 
لتونس وليبي�ا معا فيما أبقت السلطات يف مصر قبضتها الفوالذية واحتكارها ملوجات البث اإلذاعي تماًما. 
وثمة يف تونس على وجه التحديد فرص لتطور إذاعات جهوية وجمعياتي�ة. ويمكنها أن تؤثر إجيابًي�ا على 
على  اجلمهور  من  وثقة  إقبال  مؤشرات  مع  وخباصة  مركزي،  وال  ديمقراطي  مجتمع  إىل  االنتقال  عمليات 
اإلذاعة مقارنة بالصحف املطبوعة والتليفزيون39. ولكن التجارب الثالث تعاين مًعا من غياب الشفافية 
هذه  عن  نادر  تقرير  وحيذر  أعمال.  لرجال  باألساس  تعود  اليت  اخلاصة  التليفزيون  فضائي�ات  ملكية  يف 
حقل  على  األجنبي�ة  األموال  ولرؤوس  السليب«للوبي�ات«  والتأثري  االحتكار  مخاطر  من  بتونس  القنوات 
السياسة واالنتقال إىل الديمقراطية40. وثمة دراسة لباحث ألماين عن مصر بني 2011 و2013 تدلل على 
تأثري القنوات الفضائي�ة اململوكة لرجال أعمال نظام مبارك »املحاسيب« يف حقل السياسة وانتقالها من 
مماألة جماعة اإلخوان وأول رئيس مدين منتخب »محمد مريس« إىل التحريض على اإلقصاء واإلطاحة 
بهما وإعادة السلطة كاملة للعسكريني. ناهيك عن اجلمع بني ملكية القنوات الفضائي�ة وتأسيس وتمويل 
األحزاب السياسية41. وهذا قبل أن تصل األوضاع يف مصر إىل شراء أجهزة أمن سرية لقنوات وصحف 
ذر من 

ُ
خاصة وشراكتها مع رجال أعمال يف هذا املجال42. وكما يف تونس ارتفعت أصوات داخل مصر حت

اخلارجية  األموال  حول  والشبهات  التمويل  وغموض  السيايس«  بـ«المال  يسيم  لما  السلبي�ة  التأثريات 
رصد  جرى  وبعدما  احلزبي�ة  احلياة  يف  التليفزيوني�ة  القنوات  أصحاب  األعمال  رجال  واستثمار  اخلليجية 
بأن »امتالك قنوات إعالمية  الوعي  ين�اير 201143. وهذا مع  تأسيس 25 قناة فضائي�ة خاصة بعد 25 

ُيشكل مصدًرا قوًيا التساع دائرة التأثري واستعمال أوراق الضغط وتشكيل الرأي العام«44.

38 -  دراسة حول تطور وسائل اإلعالم واالتصال بتونس باعتماد مؤشرات تطور وسائل اإلعالم واالتصال حسب منظمة األمم املتحدة  للرتبي�ة 
والعلوم والثقافة )اليونسكو(، أفريل/نيسان ـ سبتمرب 2012، مطبوع يف تونس، ص 80.  

39 -  مبكًرا بعد الثورة التونسية برزت محطات إذاعية خاصة جتارية وجمعياتي�ة يف تونس بن�اء على توصية من الهيئ�ة الوطني�ة  إلصالح اإلعالم 
واالتصال  بمنح 12 إذاعة و5 قنوات تليفزيوني�ة تراخيص بث، وكما ورد يف تقرير الهيئ�ة املشار إليه سابًقا، ص   243. وحبلول عام 2014 أصبح 

هناك 35 محطة إذاعية جديدة و10 قنوات تليفزيوني�ة وفق كراسة الشروط اجلديدة، وذلك وفق  العريب شوخية، مرجع سابق، ص 100. أما بشأن 
الطفرة يف اإلذاعات اخلاصة بليبي�ا فيمكن الرجوع إىل دارسة فاطمة العيساوي  املشار إليها سابًقا وقد أكدت أنها أصبحت الوسيلة اإلعالمية 

التقليدية األكث شعبي�ة.  
40 -  مين مطيبع، ملكية وسائل اإلعالم السمعية والبصرية اخلاصة احلاصلة على إجازة من الهايكا )املؤسسات.. واملساهمون..  ورأس المال( 

من 14 جانفي 2011 ـ سبتمرب 2017، وخباصة ص 4 و5. وقد أشارت إىل أنه حبلول سبتمرب 2017 هناك 24  إذاعة خاصة و11 قناة تليفزيوني�ة 
خاصة جرى الرتخيص ألغلبها بعد الثورة. وهي باألصل دراسة غري منشورة جرى إعدادها  جلمعية »يقظة«، وقد حتصلنا علي النص كاماًل. 

  - Stephan Roll, Egypt, s Business Elite after Mubarak: A Powerful Player between Generals and  Brotherhood,  - 41
German Institute for International and Security Affairs )SWP(,Berlin ,September   2013.see pp 20 to 22.  

42 -  أنظر على سبي�ل املثال »تفاصيل استحواذ املخابرات العامة على إعالم املصريني« موقع مدى مصر، 20 ديسمرب   2017. وهنا الرابط 
 http://7hekayat.blogspot.com/2017/12/blog-post_20.html  :املحجوب يف مصر

43 -  نانيس طالل زيدان، املصالح املسيسة، من يمول اإلعالم يف مصر، مجلة رؤى مصرية الصادرة من مؤسسة األهرام،  السنة األوىل العدد 5، 
يوليو 2015، ص 22. 

44 -  نفسه، ص 24. 

http://7hekayat.blogspot.com/2017/12/blog-post_20.html
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والالفت أن هكذا حضور وتأثري لرجال األعمال يف حقل اإلعالم اخلاص والسياسة مًعا ُتقابله ُمفارقات 
فتح  من  الرغم  على  وهذا  الثورة.  بعد  حىت  الثالثة  البلدان  يف  احلزبي�ة  الصحف  وضعف  ُندرة  تتقدمها 
التنظيم. ويضاف إىل  التعددية احلزبي�ة وحرية  الثالث أمام  التجارب  املجال نسبًي�ا وبدرجات متفاوتة يف 
هذه املفارقة ما أصبح ملحوًظا من موت الصحافة املطبوعة واحنسار توزيعها. وهي اليت تمنح فرًصا أعلى 
ملعاجلات العمق ولمادة الرأي وللتحقيق االستقصايئ. ولم تعرف أي من البلدان الثالثة ـ بما يف ذلك تونس 
األوفر حًظا على طريق إعالم حر ومهين ـ استحداث آلية مؤسسية شفافة وموثوق بها تراقب وحتيص وخترب 
واالستماع  الصحف  شراء  ومعدالت  بأرقام  املعلنني  وكذا  واملتصفحني  واملشاهدين  واملستمعني  القراء 
التليفزيونات وتصفح املواقع. ويف هذا الغياب ما ال يسمح باألصل بوضع تقييمات  لإلذاعات ومشاهدة 

موضوعية وموثوقة عن فرص تأثري وسائل اإلعالم يف بن�اء رأي عام بشأن االنتقال إىل الديمقراطية. 

تأثري  يف  املبالغة  من  احلذر  ضرورة  تطرح  مفارقة  والتونسية  املصرية  التجربتني  حتمل  السياق  هذا  ويف   
وسائل اإلعالم ـ وهي على هذا النحو ـ على االنتخابات العامة ومشاركة الناخبني. ومبكًرا مع أول انتخابات 
يف مصر بعد الثورة )الربلماني�ة بني نوفمرب 2011 وين�اير/جانفي 2012( الحظ باحث يف اإلعالم أن غالبي�ة 
الناخبني حتركت يف االجتاه املعاكس لتحريض الربامج احلوارية ضد املشاركة، واستخلص »فقدان اإلعالم 
الورقة أن يالحظ  العام«45. وبإمكان كاتب هذه  الرأي  التأثري يف  املصري لدوره ومصداقيت�ه وقدرته على 
اخلدمات  أن   2018 مايو  يف  الثورة  بعد  بتونس  بلدية  انتخابات  ألول  ومعايشته  متابعته  ضوء  على  أيًضا 
اإلعالمية املتمزية خباصة يف اإلذاعة والتليفزيون الوطنيني العموميني بشأن البلديات ومشكالتها وخريطة 
التصويت  لنسبة  األكرب  االخنفاض  مع  واتضح  جرى  فيما  كثرًيا  تؤثر  لم  وكأنها  وبرامجها  املرشحة  القوائم 

45 -  د. بسيوين حمادة، ُحرية اإلعالم والتحول الديمقراطي يف مصر، عالم الكتب، القاهرة، 2013، ص 28. ويقدر  متوسط نسبة التصويت 
يف االنتخابات الربلماني�ة يف املراحل الثالث بما يفوق 59 يف المائة وهي نسبة غري مسبوقة  يف مصر وفق: انتخابات مجلس الشعب 2011/2012، 

حترير د.عمرو هاشم ربيع، مركز األهرام للدارسات السياسية   واالسرتاتيجية، القاهرة، 2012، ص 264. 
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فإن  االنتخابات،  بشأن  سبق  ما  جانب  وإىل   .35.6%46 إىل  تدنت  وقد  الثورة،  بعد  عامة  انتخابات  أي  يف 
العام  الرأي  استطالعات  ونزاهة  سالمة  بشأن  استفهام  عالمات  تثريان  والتونسية  املصرية  التجربتني 
ومراكزها وإمكاني�ة تضليلها للناخبني. وثمة مالحظات وافرتاضات يمكن أن نسوقها هنا بشأن »سيجما 
لكن  مصر.  يف  و«بصرية«  واالسرتاتيجية  السياسية  للدراسات  »األهرام«  ومركزي  تونس  يف  كونساي« 
بالطبع فإنن�ا حباجة إىل دراسات مقارنة وتقييمية ونقدية ألداء هذه املراكز وتوظيفها إعالمًيا بعد 201147.

وعلى ضوء تتبع الفضائي�ات التليفزيوني�ة أو اإلذاعات والصحف ومواقع اإلنرتنت اإلخبارية ُتث�ار قضية 
خطاب الكراهية واإلقصاء والتحريض على العنف، ناهيك عن التكفري باسم الدين اإلساليم والتخوين 
ين�اير/ لثورة  الثاني�ة  الذكرى  القاهرة مع  الوطني�ة. ولقد حذر تقرير صدر مبكًرا يف  الوطني�ة والدولة  باسم 

جانفي من فقدان اإلعالم ملصداقيت�ه جراء هذا اخلطاب وتأثريه السليب على فرص التطور الديمقراطي. 
وكان الفًتا يف هذا الوقت املبكر ـ وقبلما يصبح ملحوًظا اخنراط وسائل اإلعالم اململوكة للدولة حبلول عام 
املهني�ة48.  االنتهاكات  هذه  يف  األويل  املراتب  تصدرت  خاصة  صحًفا  أن  ـ  اخلطاب  هذا  يف  وبقوة   2013
والتشهري  والتحريض  والعنف  الكراهية  خطاب  وحجم  بتقدير  تسمح  مقارنة  دراسة  أمامنا  تتوافر  وال 
بني وسائل اإلعالم يف تونس وليبي�ا ومصر، وإن كان الكاتب قد تقدم بورقة إىل ندوة باملغرب ين�اير/جانفي 
2017 استخلصت استمرار ممارسة التشهري بواسطة وسائل اإلعالم يف مصر وتونس بعد الثورة مًعا مع 

46 -  لم تتجاوز نسبة التصويت يف االنتخابات البلدية 2018 بعموم تونس 35,6 % من الناخبني املسجلني، فيما كانت يف  تشريعية أكتوبر 
2014 حنو 69 %، وذلك وفق معطيات الهيئ�ة العليا املستقلة لالنتخابات.   

47 -  كتب ونشر كاتب هذه الورقة بموقع »البداية » اإللكرتوين غري مقال حتليلي يتضمن مالحظات نقدية عن استطالعات  مركزي األهرام 
وبصرية يف مصر خالل عام 2012. وكان أحدها بعنوان: »استطالعات تضليل الرأي العام«. واملركز  األول »األهرام« يتبع مؤسسة صحفية قومية 

والثاين »بصرية« مؤسسة خاصة نشرت نت�اجئ استطالعاتها يف صحيفة   «املصري اليوم«. 
48 -  د. بسيوين حمادة وآخرون، تقرير املمارسة الصحفية بشأن الذكرى الثاني�ة لثورة اخلامس والعشرين من ين�اير 2011،  املجلس األعلى 

للصحافة، القاهرة، وخباصة ص 10 ـ12.  

لم تعرف أي من البلدان الثالثة 
ـ بما في ذلك تونس األوفر حًظا 
على طريق إعالم حر ومهني ـ 
استحداث آلية مؤسسية شفافة 
وموثوق بها تراقب وتحصي وتخبر 
القراء والمستمعين والمشاهدين 
والمتصفحين وكذا المعلنين بأرقام 
ومعدالت شراء الصحف واالستماع 
لإلذاعات ومشاهدة التلفزيونات 
وتصفح المواقع .وفي هذا الغياب 
ما ال يسمح باألصل بوضع تقييمات 
موضوعية وموثوقة عن فرص تأثير 
وسائل اإلعالم في بناء رأي عام 
بشأن االنتقال الى الديمقراطية.
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الثاني�ة49.  يف  والرد  للتصحيح  أكرب  فرص  بشأن  التفاوت  من  قدر 
لكن كاتب هذه الورقة وأيًضا من خالل متابعاته يذهب إىل افرتاض 
يف  وصل  السلبي�ة  وأبعاده  مكوناته  بكل  اخلطاب  هذا  أن  مفاده 
احلالة املصرية خالل السنوات الست األخرية إىل مدى غري مسبوق 
فإن  هذا  ومع  التونسية.  اإلعالم  وسائل  تشهده  بما  يضاهى  وال 
كراهية  بـ«خطاب  تسميت�ه  يمكن  ما  وحتليل  لرصد  حاجة  هناك 
إىل  احلنني  تن�اىم  ضوء  على  وهذا  أيًضا.  تونس  يف  الديمقراطية« 
ال  األحوال،  كل  ويف  قوي.  سلطوي  رئايس  نظام  وإىل  الثورة  قبل  ما 
الربامج  لدور  واملتن�اقضة  املزدوجة  واالمكاني�ة  الطابع  إغفال  جيب 
وثقافة  شخصية  وفق  يمكنها  أحياًنا  وتليفزيونًي�ا.  إذاعًيا  احلوارية 
واملهني�ة  الديمقراطية  بشأن  الوسيلة  وتوجهات  املنشط  أو  املذيع 
أن تلعب دوًرا يف ترسيخ احلريات وقيم الديمقراطية ويف ممارسة 
احلاالت  عديد  يف  هذا  حدث  وقد  القيم.  لهذه  تفاعلًيا  اجلمهور 
فيما  لكن  للثورة.  مباشرة  التالية  الفرتة  يف  املصرية  بالتجربة 
والتكفري  الكراهية  وخطاب  والتحريض  الالمهني�ة  طغت  بعد 
اإلعالميني  من  العديد  وهجرة  اختفاء  مع  وخباصة  والتخوين، 

املهنيني املحرتمني بل ومنعهم من العمل.

الثورة  بعد  التونسية  اإلعالمية  احلالة  بشأن  األهم  الفارق  ولعل 
ثالثة  يف  يكمن  الديمقراطية  إىل  االنتقال  على  املفرتض  وتأثريها 
النسبي�ة للمجتمع املدين وفرص دعمه  جوانب: األول هو احليوية 
املجتمعي  الصراع  يف  املساهمة  وبالتايل  الصحافة  ومهني�ة  حُلرية 
من أجل الديمقراطية.. والثاين هو فرص بزوغ وتطور إعالم جديد 
مصر  يف  يشهد  ما  وهو  اإلنرتنت.  شبكة  عرب  وخباصة  تقليدي  غري 
السنوات  مدى  على  مسبوقني  غري  وحصاًرا  تضييًقا  بالتحديد 
السياسية  اإلرادة  من  قدر  بتوافر  فيتعلق  الثالث  أما  األخرية50. 
ناهيك  املدين،  املجتمع  مع  وبالتعاون  اإلعالم  وتغيري  إلصالح 
باملصرية  مقارنة  التونسية  احلالة  يف  شواهد  وثمة  الدويل.  عن 
تونس  أن  يف  يتجسد  وكما  اإلرادة.  من  القدر  هذا  ترجح  والليبي�ة 
عرفت مبكًرا ويف غضون عام 2011 سن تشريعات لتحرير وسائل 
ناهيك  و116   115 املرسومني  مع  احلال  هو  كما  التقليدي  اإلعالم 
العام  يف  العمومية  للهياكل  اإلدارية  الوثائق  إىل  النفاذ  مرسوم  عن 
حىت  مصر  يف  تأخر  كما  مطلًقا،  ليبي�ا  تعرفه  لم  أمر  وهو  ذاته51. 

49 -  كارم حيىي، ورقة بعنوان »عن التشهري يف صحافة مصر وتونس بعد الثورة« منشورة 
يف كتاب »الصحافة بني اإلخبار  والتشهري: حالة املغرب وأمثلة مقارنة«، إعداد املعطي 

منجب، الرباط/املغرب، 2019، من ص 117 إىل 127.  
50 -  يقدر عدد املواقع اإللكرتوني�ة اليت جرى حجبها يف مصر منذ يونيو/جوان 2017 
بأكث من خمسمائة بعضها  ملنظمات دولية معتربة. كما جاء القانون 180 لسنة 2018 

ومعه ممارسات املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ليقنن  املنع واحلجب والعقوبات ويضيف 
قيوًدا على الرتخيص للمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنرتنت. وحمل قانون مكافحة  اجلرائم 

اإللكرتوني�ة الصادر يف أغسطس 2018 باملزيد من القيود والعقوبات.  
51 -  يمكن العودة بشأن اإلصالح التشريعي املبكر يف تونس إىل: الهيئ�ة الوطني�ة إلصالح 

اإلعالم واالتصال، التقرير  العام، مرجع سابق، ص 18 ـ 39 .وكمثال للمقارنة يمكن مراجعة 

يبدو أن قدًرا 
من اإلرادة 
السياسية مع 
دعم وفاعلية 
المجتمع 
المدني اسهما 
في اضفاء 
هامش حرية 
أوسع أمام 
وسائل اإلعالم 
التقليدية في 
تونس بعد 
الثورة مقارنة 
بمصر وليبيا. 
وبالتالي 
باإلمكان 
افتراض دور 
أكبر بالتجربة 
التونسية 
إلعادة 
تغذية واثراء 
التحول إلى 
الديمقراطية

http://www.onjt.org.tn/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-115-%D9%88116-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7/
http://www.onjt.org.tn/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-115-%D9%88116-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7/
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عام 2018 كي تصدر التشريعات اجلديدة يف غياب روح وإرادة اإلصالح والتغيري. بل ومع رغبة السلطة 
السياسية يف مزيد من إحكام السيطرة والرقابة على فضاءات اإلعالم. وثمة شاهد آخر يتعلق بإلغاء تونس 
مبكًرا وزارة االتصال ونهائًي�ا52. وهذا على عكس احلالة املصرية حيث عادت وزارة اإلعالم بعد إلغائها يف 
فرباير/ فيفري 2011 يف يوليو/جويليه من العام نفسه وعني على رأسها محرر عسكري53، وإن حل محلها 

حالًيا املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم.

قضايا للنقاش وتوصيات
تسهم احُلرية واملهني�ة بوسائل اإلعالم يف دفع املجتمعات حنو الديمقراطية. كما أن عناصر االنتقال إىل 
وقضاء  رشيد  وُحكم  ومؤسسية  السلطة  على  سليم  وتداول  حزبي�ة  تعددية  من  وتعزيزها  الديمقراطية 
مستقل وُحرية التنظيم والتظاهر واالحتجاج ومشروعية وحق معارضة احلكام واحلكومات ونمو وتقوية 
وغريها  جميعها  الشفافة  الزنيهة  احلرة  واالنتخابات  وجمعيات  نقابات  من  ومنظماته  املدين  املجتمع 
وإذاعات  صحف  من  التقليدية  اإلعالم  ووسائل  ومهين.  حر  إعالم  لتطور  واملواتي�ة  املرافقة  البيئ�ة  ُتشكل 
وليبي�ا  وتونس  مصر  مسارات  وترتجم  بها.  وتت�أثر  فيها  تؤثر  اجلدلية  العالقة  هذه  قلب  يف  وتليفزيونات 
بعد انتفاضات وثورات 2011 حساسية اإلعالم للتطورات والتقلبات املجتمعية السياسية تقدًما وتعًثا 
وتراجًعا. ويف هذا السياق واملنظور نفرتض أن كسب معركة حترر ومهني�ة اإلعالم محل صراعات متعددة 
ومعقدة وطويلة حىت يف أفضل املسارات حًظا، وكما هي حالة تونس وخاصة يف ظل غياب احلسم والقطيعة 
باستثن�اءات  ـ  التقليدية  أن وسائل اإلعالم  العربي�ة مع ما كان. كما نفرتض  الثوريني فيما جرى بمنطقتن�ا 
ـ لم تلعب بعد دوًرا كبرًيا ومؤثًرا كان مأمواًل يف عمليات التطور حنو الديمقراطية. بل  محدودة ومتواضعة 
باإلمكان االفرتاض ثالًثا أن استخدام وتوظيف وسائل اإلعالم سواء اململوكة للدولة أو لرجال األعمال يف 

شروط إصدار الصحف اليت تفرض نصاًبا مالًيا يصل إىل 6 ماليني من اجلنيهات لليومية يف المادة 35 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن 
تنظيم الصحافة واإلعالم  واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم بينما خيلو املرسوم 115 التونيس من أي اشرتاطات مالية.  

52 -  فاطمة العيساوي، اإلعالم التونيس يف مرحلة انتقالية، أوراق مركز كارنيغي، قسم املنشورات، بريوت، تموز/يوليو   2012، وخباصة ص 7. 
53 -  رشا عبد هللا، اإلعالم املصري يف خضم الثورة، أوراق  كارنيغي، بريوت، تموز/يوليو 2014، ص 22. 

مقر نقابة الصحفيني في مصر
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ل إىل الديمقراطية واالنقضاض على فرص بن�ائها يمثل ملمًحا بارًزا يف املسارات الثالثة، وإن  عرقلة التحوُّ
بدرجات متفاوتة.

يب�دو أن قدًرا من اإلرادة السياسية مع دعم وفاعلية املجتمع املدين أسهما يف إضفاء هامش حرية أوسع 
دور  افرتاض  باإلمكان  وبالتايل  وليبي�ا.  بمصر  مقارنة  الثورة  بعد  تونس  يف  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أمام 
عوائق  االعتب�ار  يف  األخذ  مع  وهذا  الديمقراطية.  إىل  ل  التحوُّ وإثراء  تغذية  إلعادة  التونسية  بالتجربة  أكرب 
وعراقيل عدة حىت بالنسبة لتونس. ومن بينها االستقطاب السيايس املجتمعي الثقايف بني »اإلسالميني« 
واحلريات،  واإلعالم  املجتمع  على  مكافحته  وكلفة  اإلرهاب  خطر  تأثريات  عن  ناهيك  و«العلمانيني«، 

وعالوة على هشاشة ظروف عمل وتشغيل اإلعالميني. 

يب�دو أن قدرة اجلمهور على املعرفة والوعي بقيم الديمقراطية واختاذ القرارات بشأنها تتطور خارج وسائل 
عام  يف  يس«  يب  »يب  حلساب  أجري  رأي  استطالع  نت�اجئ  وتؤكد  مزتايد.  حنو  على  املحلية  التقليدية  اإلعالم 
2019 شمل عين�ات من شباب مصر وتونس وليبي�ا اكتساب معلومات مواقع التواصل االجتماعي الثقة 
على حساب وسائل اإلعالم التقليدي اخلاضعة لسيطرة احلكومات54. ويطرح هذا التوجه على أجندة 
اإلعالميني الطامحني إىل احلرية واملهني�ة كيفية إعادة بن�اء إعالم جديد بفضائي�ه التقليدي وغري التقليدي. 

http://www.bbc.com/arabic/interacti-  :54   هل فقد الشباب العريب الثقة يف اإلعالم الرسيم؟، موقع يب يب يس عريب .و الرابط
vity-48761920  

جوانب تفوق الحالة االعالمية التونسية وتأثيرها المفترض على االنتقال الديمقراطي

الحيوية النسبية 
للمجتمع المدني 

وفرص دعمه 
لحرية ومهنية 

الصحافة

فرص بزوغ وتطور 
إعالم جديد غير 
تقليدي وبخاصة 
عبر شبكة االنترنت

توافر قدر من 
اإلرادة السياسية 
إلصالح وتغيير 

اإلعالم وبالتعاون 
مع المجتمع 

المدني

123

يبدو أن قدرة الجمهور على المعرفة والوعي بقيم 
الديمقراطية واتخاذ القرارات بشأنها تتطور خارج 

وسائل اإلعالم التقليدية المحلية على نحو متزايد. 
وتؤكد نتائج استطالع رأي أجري لحساب »بي بي 

سي« في عام 2019 شمل عينات من شباب مصر 
وتونس وليبيا اكتساب معلومات مواقع التواصل 

االجتماعي الثقة على حساب وسائل اإلعالم التقليدي

http://www.bbc.com/arabic/interactivity-48761920
http://www.bbc.com/arabic/interactivity-48761920
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وهنا تتولد مالحظات وتساؤالت عدة على ضوء ما سبق يف هذه الورقة، ومن بينها: إىل أي حد يمكن ممارسة 
صحف  استحداث  فرص  وما  التقليدية؟..  العربي�ة  اإلعالم  وسائل  داخل  من  الذاتيني  والتعديل  النقد 
احُلرية واملهني�ة واحرتام احلقائق والعقل  بقيم  وإذاعات وتليفزيونات على أسس مبتكرة وجادة وملزتمة 
امللكية تتضمن اإلعالم اجلمعيايت  الديمقراطي، وبما يف ذلك اعتماد أشكال من  التطور  واجلمهور وبدفع 

واملحلي اجلهوي واململوك بصيغ تعاوني�ة )تعاضدية( من الصحفيني أنفسهم؟.

 وتوصي هذه الورقة بـ:
تعاون مكونات حية من املجتمع املدين اجلديد يف تونس بعد الثورة من أجل إطالق ورعاية وسائل إعالم 

ذات مصداقية وشعبي�ة، ولو تطلب األمر اللجوء اىل االكتت�اب من املواطنني.

ا 
ً

إصدار دورية مع موقع إلكرتوين لبن�اء ثقافة سياسية جديدة ُتعالج جدلية اإلعالم والديمقراطية انطالق
من جتارب وإسهامات من مصر وليبي�ا وتونس، وعلى حنو يسمح بتب�ادل اخلربات بني إعالمييها وسياسييها 

ومثقفيها املعنيني بالتغيري.

إنشاء مرصد حُلرية ومهني�ة اإلعالم جيمع بني متابعة وحتليل املجريات يف مصر وتونس وليبي�ا. وإذ ال ُتعد 
معايري رصد وسائل اإلعالم يف مناسبات االنتخابات العامة كافية من حيث تركزيها على أشكال االنتهاكات 
وااللزتام بتكافؤ الفرص واإلنصاف واحليادية. وحًقا حنن حباجة إىل رصد أشمل وأوسع ودائم يتطرق أيًضا 

إىل مساهمة اإلعالم أو إحجامه يف انتشار قيم وثقافة الديمقراطية يف مجتمعاتن�ا.

دراسة مقارنة بني أدوار ومشكالت أداء نقابيت الصحفيني املصرية والتونسية بعد الثورة، ويعترب كاتب 
هذه الورقة أنه معين بالعمل على هذه الدراسة يف أقرب وقت.
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