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أهوال الثورة

تحذر من فاشية جديدة
أصوات ّ

دستور اإلخوان
«مضر» بالصحافيين
ّ
ألغى أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة
الدستور املصري الجديد ،مادة كانت تمنع عقوبة السجن
في قضايا النشر ،وسط أخبار تزداد عن نية هؤالء تشديد
القبضة على اإلعالم ...بقوة القانون!
القاهرة ـــ محمد الخولي
ال ي�خ�ف��ي أع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة التأسيسية
التي ستتولى صياغة الدستور املصري
ال� �ج ��دي ��د ،خ��وف �ه��م م ��ن ح ��ري ��ة ال �ص �ح��اف��ة
واإلب��داع ،ويحاولون بكل ما أوتوا به من
صالحيات أن يضعوا قيودًا على العمل
الصحافي ،كي يكون تحت سيطرة أجهزة
ال��دول��ة ،وخ�ص��وص��ًا األم�ن�ي��ة ،وف��ي خدمة
النظام ورئيسه.
ت �ل ��ك ال ��رغ� �ب ��ة ظ� �ه ��رت ج �ل �ي��ًا م� ��ع ان �ت �ه��اء
ال �ج �م �ع �ي��ة م� ��ن ص �ي��اغ��ة ب � ��اب ال �ح��ري��ات
وال � �ح � �ق ��وق وال� ��واج � �ب� ��ات ف� ��ي ال ��دس �ت ��ور
الجديد .ألغى أعضاء اللجنة امل��ادة التي
الصحافيني في قضايا
كانت تمنع حبس
ّ
النشر وك��ان��ت ت�ن� ّ�ص على أن��ه «ال يجوز
االت� �ه ��ام ف��ي ج��رائ��م ال �ن �ش��ر ب�غ�ي��ر ط��ري��ق
االدع ��اء املباشر وال توقع عقوبة سالبة
ل �ل �ح��ري��ات ف ��ي ه ��ذه ال� �ج ��رائ ��م» .وأص ��رت
اللجنة على إدراج إم�ك��ان غلق الصحف
ب� �ح� �ك ��م ق � �ض� ��ائ� ��ي .وج � � � ��اء ف � ��ي امل � �س� ��ودة
ّ
النهائية أن «حرية الصحافة والطباعة
والنشر وس��ائ��ر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام مكفولة،
وال��رق��اب��ة ع�ل��ى م��ا ت�ن�ش��ره م�ح�ظ��ورة ،وال
يكون إنذارها وال وقفها وال إلغاؤها إال
ب�ح�ك��م ق �ض��ائ��ي ،وي �ج��وز االس �ت �ث �ن��اء في
حالة إعالن الحرب أن تفرض عليها رقابة
م�ح��ددة» ،م��ا يعني إم�ك��ان غلق الصحف
ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ًا ،ورف � � � ��ض م� �ط� �ل ��ب ال� �ج� �م ��اع ��ة
الصحافية بإلغاء مادة تتحدث عن ّغلق
ال �ص �ح��ف ،إن ق�ض��ائ�ي��ًا أو إداري� � ��ًا؛ ألن �ه��ا
ع �ق��وب��ات ج�م��اع�ي��ة ل�خ�ط��أ ف ��ردي تخالف
القوانني واملواثيق الدولية.
عضو الجمعية التأسيسية ،العضو في
نقابة الصحافيني وحيد عبد املجيد ،قال
ً
ّ
لـ«األخبار» إن هذه امل��واد وردت فعال في
الصيغة النهائية لباب الحريات والحقوق
ّ
وال��واج �ب��ات ،م�ض�ي�ف��ًا« :ش��ك��ل إدراج ه��ذه
ا ّمل��واد مفاجأة بالنسبة إل� ّ�ي» ،وأش��ار إلى
أن ��ه ق � ّ�دم م��ذك��رة إل��ى ل�ج�ن��ة ال�ص�ي��اغ��ة في
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الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور،
تنقد ه��ذا ال �ب��اب ،وخ�ص��وص��ًا ت�ل��ك امل��واد
املتعلقة بالصحافة.
ّ
ب��دوره ،ق��ال الصحافي ص�لاح عيسى إنه
الح� ��ظ ع �ن��د ح� �ض ��وره ج �ل �س��ات اس �ت �م��اع
أع��دت�ه��ا الجمعية ال�ت��أس�ي�س�ي��ة ل�ع��دد من
ّ
الصحافيني واإلعالميني أن هناك مزاجًا
ّ
معاديًا لحرية الصحافة ،مشيرًا إل��ى أن
بعض أعضاء الجمعية يرغبون في تقييد
ح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة ل��وق��ف ان �ت �ق��اد ال��رئ�ي��س
محمد م��رس��ي« :ل ��دى األع �ض��اء ح��رج من

قيام الصحف بذلك» ،وفق ما يقول عيسى،
ّ
مضيفًا أن ذل��ك ج��ان��ب شخصي يسيطر
ع �ل��ى األع� �ض ��اء ،وه �ن��اك ج��ان��ب س�ي��اس��ي
آخر يدفعهم إلى محاوالت التضييق على
الصحافة« :أعضاء الجمعية يخافون من
ّ
املوجه إلى األحزاب الدينية
استمرار النقد
بما يؤثر على شعبيتهم وجماهيريتهم».
ً ّ
وت��اب��ع ع�ي�س��ى ق��ائ�لا إن ال�ع�ق��وب��ات التي
جاءت في مسودة الباب ال يعرفها أي بلد
ّ
دي�م��وق��راط��ي ف��ي ال�ع��ال��م ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن
هناك رغبة لدى حزب «الحرية والعدالة»

ّ
ف��ي إرس ��اء «اس �ت �ب��داد ج��دي��د» ي�ح��ل محل
الدولة التي انهارت بالثورة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال امل��رش��ح ال �س��اب��ق ملنصب
ّ
ن�ق�ي��ب ال�ص�ح��اف�ي�ين ي�ح�ي��ى ق�ل�اش إن ما
يجري في الدستور الجديد اليوم «كارثة
أكبر عما كانت عليه أيام املخلوع مبارك».
واس �ت �ن �ج��د ب �ك��ل ال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
املعنية بحرية الرأي والتعبير من مثقفني
ومبدعني وصحافيني ومنظمات مجتمع
م ��دن ��ي وف� �ن ��ان�ي�ن ون� �ق ��اب ��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين
و«امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى ل �ل �ص �ح��اف��ة» ،داع �ي��ًا

رادار

عذرًا على (رقابة) الصورة
القاهرة ـــ محمد خير
في ختام فيلم «غزل البنات» (،)1949
يقف عبد ال��وه��اب ب�ين أع�ض��اء فرقته
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ل �ي �غ �ن��ي ت �ح �ف �ت��ه «ع ��اش ��ق
ّ
ال � ��روح» .ل�ك��ن ث�م��ة س�ب�ب��ًا آخ��ر لشهرة
املشهد ،يتجاوز ندرة اجتماع نجيب
الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي
ف� ��ي ل �ق �ط��ة واح � � � ��دة .اش� �ت� �ه ��ر امل �ش �ه��د
ّ
املشوشة
بسبب ص��ورة امل�ل��ك ف ��اروق
ف��وق رؤوس ال�ف��رق��ة .ك��ان��ت تعليمات
ال�ض�ب��اط األح ��رار أن يستبعد ك��ل من
ـ �ـ وم ��ا ـ �ـ ل��ه ع�ل�اق��ة ب �ـ«ال �ع �ه��د ال �ب��ائ��د».
حتى إن ذلك املنع طاول عبد الوهاب
نفسه وأم كلثوم لبعض الوقت .كانت
ص ��ورة امل �ل��ك ف��ي م�ك��ان�ه��ا ع�ن��د ع��رض
الفيلم ف��ي ال�ص��االت قبل ثالثة أع��وام
م� ��ن ث � � ��ورة ي ��ول� �ي ��و .ل �ك ��ن ال �ت �ل �ف��زي��ون
امل�ص��ري ال��ذي ت��أس��س ع��ام  ،1960بدأ
يعرض النسخة املموهة التي تظهر
ً
فيها ــ بدال من وجه فاروق ــ خربشات
متحركة بني اإلطارات امللكية املذهبة.
الح� �ق ��ًا ،ع �ث��رت «روت� ��ان� ��ا زم � ��ان» على
ن�س�خ��ة ل��م ت �ح��ذف م�ن�ه��ا ص ��ورة امللك
ال � �ش� ��اب ،وه � ��ي ال �ن �س �خ��ة امل �ع ��روض ��ة
ب �غ��زارة ع�ل��ى ي��وت �ي��وب« .ف � ��اروق غ��زل
البنات» مجرد نموذج لحاالت حذف

وتالعب على م��دار تاريخ التلفزيون.
ّ
حاالت تحكمت بها تقلبات السياسة.
ث �م��ة أف �ل�ام ل��م ت �ع��رض وأف �ل��ام ح��ذف��ت
مشاهدها أو نهاياتها ،ومرت سنوات
ل ��م ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا وج � ��ه ع �ب��د ال �ن��اص��ر
إال ف ��ي االح �ت �ف ��االت ال �س �ن��وي��ة ل �ث��ورة
ي��ول �ي��و ال� �ت ��ي ت �ح��ول��ت ت ��دري� �ج ��ًا إل��ى
فعاليات خجولة مقارنة باحتفاالت
ح� ��رب أك �ت��وب��ر  .1973إل� ��ى األذه� � ��ان،
ع ��ادت س�ي��رة ال �ح��ذف ال�س�ي��اس��ي عند
عرض «فرقة ناجي عطا الله» .ترددت
ّ
ش��ائ�ع��ة ادع ��ت أن رق��اب��ة «م��اس�ب�ي��رو»
طلبت ح��ذف ص��ورة الرئيس املخلوع
م �ب��ارك م��ن ب�ع��ض م�ش��اه��د امل�س�ل�س��ل.
نفى بطل العمل ع��ادل إم��ام الشائعة،
لكن مبارك عاد إلى الصورة مع تردد
ّ
أن�ب��اء ع��ن أن رق��اب��ة التلفزيون رفعت

م��ذك��رة إل ��ى وزي� ��ر اإلع �ل��ام اإلخ��وان��ي
ص�ل��اح ع �ب��د امل� �ق� �ص ��ود ،ت �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
«تحديد مصير األع�م��ال الفنية التي
ت �ح��وي ص ��ور ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق التي
يبلغ عددها  30ألف فيلم ومسلسل»،
طبقًا لصحيفة «الوطن» التي أضافت
ّ
أن لقطات األح ��داث ال�ت��ي يظهر فيها
ّ
مسجلة على 300
ال��رئ�ي��س امل�س�ج��ون
ألف شريط!
ّ
قد تبدو األرقام مبالغًا فيها قبل تذكر
أن مبارك هو الرئيس األطول في مدة
الحكم منذ محمد علي باشا مؤسس
م �ص��ر ال �ح��دي �ث��ة ،وأن ح �ك �م��ه امل�م�ت��د
 30ع��ام��ًا ي �س��اوي ن�ص��ف ع�م��ر الحكم
ال �ع �س �ك��ري م �ن��ذ ث � ��ورة ي��ول �ي��و .ط ��وال
ت�ل��ك ال �س �ن��وات ،ل��م ت�خ��ل ن�ش��رة أخ�ب��ار
م ��ن ص ��ور أو ل �ق �ط��ات ل�ل��رئ�ي��س ال ��ذي
ّ
تصدر أخبار الشاشات الرسمية .بعد
ح�س��اب األي ��ام وال �س��اع��ات وال�ن�ش��رات
وال � �ق � �ن� ��وات ،ت� �ب ��دو األرق � � � ��ام م�ن�ط�ق�ي��ة
أك�ث��ر .م��ن املستبعد أن ي�ع��ود الحذف
بصيغة م��ا ق�ب��ل ع�ص��ور الفضائيات
املفتوحة ،لكن الرئيس املخلوع نفسه
ي� �ن ��زوي ي��وم��ًا ب �ع��د آخ� ��ر ع ��ن اه �ت �م��ام
اإلع�لام .بحكم األم��ر الواقع واألح��داث
امل �ت�لاح � ّق��ة ،ي�ب�ت�ع��د م �ب ��ارك وص��ورت��ه
رويدًا كأنه لم يكن يومًا هنا.

إي��اه��م إل� ّ�ى «ال��وق��وف ض��د ه��ذه امل�ه��زل��ة».
وتابع بأنه إذا لم يتحدوا لوقف هذا األمر،
«ف�س�ن�ج��د أن�ف�س�ن��ا أم ��ام ف��اش�ي��ة ج��دي��دة».
ّ
وق� ��ال ق�ل�اش إن ال��دس �ت��ور ال� ��ذي ي��وض��ع
اآلن «يقوم على اإلقصاء وسلب الحريات
وال �ت ��راج ��ع ع ��ن ك ��ل م �ط��ال��ب ال�ص�ح��اف�ي�ين
بحرية الرأي والتعبير».
ال� �ص� �ح ��اف ��ي وال� ��وك � �ي� ��ل األس � �ب� ��ق ل �ن �ق��اب��ة
ّ
الصحافيني ،عبد العال الباقوري قال إن
ال�ع�ق��وب��ات السالبة للحريات تجاوزتها
دساتير العالم تقريبًا «ما عدا استثناءات
لاّ
ق�ل�ي�ل��ة» .وت��وق��ع أ ت�م��ر ه ��ذه ال�ن�ص��وص
م � ��ن دون م � �ع ��ارض ��ة ق � ��وي � ��ة« ،ل � �ي� ��س م��ن
الصحافيني فحسب ،بل أيضًا من القوى
التي تريد دستورًا ّ
يعبر عن كافة أطياف
ال�ش�ع��ب امل �ص��ري» ،وأض ��اف« :امل�ع��رك��ة لن
تكون سهلة».
وع� ��ن دور ن �ق��اب��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين ،ح��اول��ت
«األخبار» التواصل مع نقيب الصحافيني
�دوح
وع �ض��و ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ت��أس�ي�س�ي��ة م �م� ّ
ال ��ول ��ي ذي ال �ت ��وج ��ه اإلس �ل��ام � ��ي ،إال أن ��ه
رف��ض الحديث ،مبررًا ذل��ك بانشغاله في
اج�ت�م��اع م�ه��م .وق ��ال« :س��أع��اود االت�ص��ال
بكم م��رة أخ��رى» .أم��ا األم�ين العام لنقابة
ّ
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ك � � ��ارم م� �ح� �م ��ود ،ف� �ق ��ال إن
م�ج�ل��س ال �ن �ق��اب��ة س�ي�ت�خ��ذ ك��ل ال �خ �ط��وات
مل��واج �ه��ة ه ��ذه امل� ��واد ال �ت��ي «ت�ع�ي��دن��ا إل��ى
ّ
ع�ص��ور ال �ظ�لام» .وأض ��اف أن «ك��ل الطرق
م �ف �ت��وح��ة أم��ام �ن��ا ل�ل�اع �ت��راض وم �ح��اول��ة
ّ
منع ه��ذا امل�ش��روع» .ولفت إل��ى أن النقابة
س �ت �س �ع��ى إل � ��ى ال� �ت ��واص ��ل م ��ع م�ن�ظ�م��ات
املجتمع املدني واألحزاب ،بما فيها حزب
«ال �ح��ري��ة وال� �ع ��دال ��ة» ،ال � ��ذراع ال�س�ي��اس�ي��ة
ل� ّج�م��اع��ة اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين .وأش� ��ار إل��ى
أن � � ��ه ف� ��ي ح � ��ال ف �ش ��ل ك� ��ل ه � ��ذه ال �ج �ه ��ود،
س� ُ�ي��دع��ى إل� ��ى ج �م �ع �ي��ة ع �م��وم �ي��ة ط��ارئ��ة
ألعضاء النقابة والتشاور في الخطوات
ّ
يستمر
التصعيدية ،خاتمًا« :ال يمكن أن
مجلس النقابة والدستور الجديد ينص
على تلك املواد».

ريموت كونترول

إحنا االثنني والعني في العني

«امليادين»

< 21:30

يغوص برنامج «لعبة األم��م» اليوم في
ال�ع�لاق��ات اإلي��ران�ي��ة – التركية ،كاشفًا
عن مدى عمقها ،ومقدمًا أرقامًا دقيقة
ع��ن ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ي�ن ال��دول �ت�ين.
ويستضيف سامي كليب ثالثة خبراء
من إيران وتركيا والسعودية ،ملناقشة
امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ع��رب��ي ف��ي ظ��ل ال�ت�ن��اف��س
اإلقليمي.

غادة عادت إلى املدرسة

«الجديد»

< 21:15

ت � �ف � �ت � ��ح غ� � � � � � ��ادة ع � � �ي � ��د م � � �ل � ��ف غ �ل��اء
األق �س ��اط امل��درس �ي��ة ،وت �ت �ن��اول ق��درة
األه� ��ل ع �ل��ى ت�ح�م�ل�ه��ا ،وال��رق��اب��ة ال�ت��ي
تمارسها وزارة التربية ودور لجان
األهل.
وتسأل في حلقة الليلة من «الفساد»:
هل هناك تواطؤ في تغطية املخالفات؟
ومن يدفع الثمن؟

 ...وسعيد أيضًا

NBN

< 20:30

غالء األقساط يمثل أيضًا محور حلقة
«مختصر مفيد» الليلة .ويستضيف
ً
سعيد غريب كال من املدير العام لوزارة
التربية ف��ادي ي��رق (ال�ص��ورة) ،ونقيب
املعلمني نعمة محفوظ .ويتطرق ّ
غريب
إل ��ى أس �ب��اب ت�غ�ي�ي��ر ال �ك �ت��ب ،وم ��ن هي
الجهة املختصة في املوضوع ،وما هي
املعايير املتبعة؟

مالك حج والد

LBCI

الحل سحري

< 21:30

ال�ت�ح� ّ�رش ب��األط�ف��ال وال�ق��اص��ري��ن هو
عنوان حلقة الليلة من «أحمر بالخط
ال � �ع ��ري ��ض» .ي� �ع ��رض م ��ال ��ك م�ك�ت�ب��ي
املوضوع من زواي��ا مختلفة ،معتمدًا
ع � �ل ��ى ش � � �ه� � ��ادات ح � � ّ�ي � ��ة ألش � �خ ��اص
ع��اش��وا التجربة ف��ي البيت وامل��درس��ة
والشارع ،وحتى في املراكز الرسمية
والصحية.

«أبو ظبي»

«الزوجة الرابعة» بنجاح كبير

< 20:00

ه��ل ال�س�ح��ر وه��م أم ح�ق�ي�ق��ة؟ ي�ح��اول
«خ � �ط ��وة» اإلج ��اب ��ة ع ��ن ه� ��ذا ال �س ��ؤال
ف��ي ح�ل�ق��ة ال �ي��وم ،ال �ت��ي ت �ق��ارب ماهية
السحر.
وي � �ن � ��اق � ��ش خ� �ل� �ي� �ف ��ة ال� � �س � ��وي � ��دي م��ع
ض�ي�ف��ه ال��دك �ت��ور م��ري��د ال �ك�ل�اب ،دور
ال� �س� �ح ��ر ف� ��ي ح � �ي ��اة ال� � �ن � ��اس ،وم� ��دى
انتشاره.

«دريم »2

< 22:00

رغ ��م ال �ج ��دل ال� ��ذي أث� � ��اره ،واالن �ت �ش��ار
الذي حققه في رمضان ،قررت «دريم
 »2إع � ��ادة ع ��رض م�س�ل�س��ل «ال ��زوج ��ة
الرابعة» .تدور القصة حول أحد رجال
األعمال املزواج .العمل من بطولة املمثل
املصري مصطفى شعبان (الصورة)،
وت��أل �ي��ف أح �م��د ع �ب��د ال �ف �ت��اح ،وإخ� ��راج
مجدي الهواري.

