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مقدمة
فــي حــيــاة األمــــم والــشــعــوب وعــلــى ســلَّــم الــتــطــور الــتــاريــخــي لــلــبــشــريــة، ثــمــة مــحــطــات رئيسة 
لتحوالت عميقة أصابت صيرورة هذه الشعوب نحو تطورها وتقدمها، على الرغم من التباين 
واالخــتــالف بينها فــي الــزمــان والــمــكــان، وفــي طبيعة التحول ذاتـــه، إذ شهدت المرحلة الحالية 
مــن تاريخنا المعاصر تناقضًا بين مــســاراتــهــا الــمــتــعــددة، وعــلــى الــرغــم مــن الــمــخــاض الصعب 
والمتناقض هذا، يبدو أن صوت الحرية والديمقراطية أضحى طاغيًا على غيره من الميادين 
األخرى، لذا يجب وضع مجموعة األفكار والتصورات حول قضية حركيات التحول الديمقراطي 
فــي مــركــز االهــتــمــام، بحيث تشكل فــي منطلقها سبيـًال إلـــى إعــــادة تــأســيــس المفاهيم فــي ظل 
العولمة التي تعيد إنتاج أدواتها ومفاعيلها بصور جديدة. من هذا المنطلق، نجد أن لكل دولة 
نسختها من التحول هــذا، ولكل مجتمع عناصر الدفع التي أدت إلــى أو أعاقت ذلــك التحول، 

وهذا التفاعل بين العناصر المختلفة هو الذي شكل لكل نظام نسخته النهائية.

بناء على ما تقدم، ظل االرتــبــاط قائمًا بين حركيات التحول الديمقراطي وبين الحرية؛ 
فــبــالــعــودة إلـــى بــعــض الــمــفــاصــل الــتــاريــخــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان وحــريــاتــه األســـاســـيـــة، نــجــد أن كل 
االتفاقيات الدولية واإلقليمية نصت على أن حرية الرأي والتعبير هي القاعدة في كل تنظيم 
ديمقراطي، من منطلق أن الحرية في معناها العام هي الخالص من القيود والعبودية والرق 
والظلم واالستبداد، ومنح الفرد القدرة على االختيار، وأن يفعل الفرد ما يشاء (١)، لذلك تكون 
الديمقراطية هــي الشكل األســاســي الــوحــيــد الــمــالئــم للحرية. مــن هــنــا، فقد ارتــبــطــت بالحرية 
برباط ال انفصام فيه؛ فالحرية ال يمكن أن تتحقق إال في ظل النظام الديمقراطي، بحيث 
يمكن القول إنه ال حرية من دون ديمقراطية، وال ديمقراطية دون حرية، ومن مظاهر الحرية 
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السياسية التي أشــار إليها المفكرون السياسيون، وربطوها بالديمقراطية، هي حرية الــرأي 
والتعبير.

وغاية ما يرمي إليه هذا المقال هو طرح فكرة العالقة بين حرية الرأي والتعبير، وحركيات 
التحول الديمقراطي. وبتعبير آخر، هل تسهم حرية الرأي والتعبير في تحقيق خطوات متقدمة 

في عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي؟

قبل اإلجابة عن هذا السؤال، يجب أوًال التفرقة بين أدبيات الديمقراطية (والتي ال تدخل 
في نطاق دراستنا) وأدبيات التحول الديمقراطي، ومنهج كل منهما ومجال اهتماماته؛ فمن 
الخطأ المنهجي اعتبار العوامل التي تدعم استمرار الديمقراطية هي نفسها التي تؤدي إلى 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، ألن الــبــحــث فــي الــديــمــقــراطــيــة هــو بــحــث فــي الــعــوامــل الــتــي تـــؤدي إلــى 
االستقرار واالستمرارية لنظام ديمقراطي، في حين أن دراســة التحول الديمقراطي تتطلب 
منهجًا حركيًا يركز على عناصر التغيير واالنتقال من مرحلة إلــى أخــرى، وليس على عناصر 

الثبات (٢).

أوًال: حرية الرأي والتعبير والحراك الديمقراطي: 
نقاشات نظرية

إن الحديث عن العالقة بين التحول الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، يطرح تساؤالت 
كثيرة، نــظــرًا إلــى عــدم وضـــوح العالقة بينهما: مــا هــو دور حــريــة الـــرأي والتعبير فــي حركيات 
التحول الديمقراطي؟ وهل ممارسة هذا الحق يؤدي بالضرورة إلى التحول الديمقراطي؟ أم 
يمكن أن يــؤدي إلــى استمرار نظام اســتــبــدادي؟ هــل معيار التحول الديمقراطي هــو ممارسة 
حرية التعبير عن الرأي؟ وهل يمكن أن يتم التحول الديمقراطي من دون التمتع بحق التعبير 
عن الــرأي؟ أدبيات حرية الــرأي والتعبير والتحول الديمقراطي ال تقدم إجابات حاسمة عن 
هذه األسئلة، بل نلمس أحيانًا الكثير من اآلراء المتضاربة، حيث إن حاالت التحول الديمقراطي 

ظهرت في ظل أحوال وظروف وبيئات مختلفة في الكثير من البلدان.

في إطــار اإلجــابــة عن هــذه التساؤالت المطروحة، علينا في البداية، أن نسلم بــأن حرية 
الـــرأي والتعبير - كما يــرى بعض المفكرين - هــي روح الفكر الــديــمــقــراطــي، ألنــهــا صــوت ما 
يجول في خواطر الشعب وطبقاته؛ فحق الرأي هو ما يكمن في النفس، أما حق التعبير، فهو 
ما يفصح عن الرأي الكامن في النفس، الذي يكتشف حقيقة المجتمع ويعطي السلطة العامة 
دائمًا صورة صادقة عن رغباته، وما يحتاج إليه من خدمات (٣)، وحرية الــرأي والتعبير وسيلة 

أحمد يوسف سعد [وآخـــرون]، التربية المدنية في مصر وعملية التحول الديمقراطي في مصر،   (٢)
١٩٨٠ - ٢٠٠٥ (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ٢٠٠٧)، ص ٢٢.

كــريــم يــوســف أحــمــد كــشــاكــش، الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة (الــقــاهــرة: منشأة   (٣)
المعارف، ١٩٨٧)، ص ٦٩.
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أســاســيــة مــن أجــل تــقــدم المجتمع، وال نستطيع أن ننكر أن الــتــطــور والــتــقــدم هما إحـــدى ثمار 
هذه الحرية، وأن تنمية المجتمع لن تحدث من دون رقابة فعلية ومباشرة من جانب أصحاب 
الرأي، لتشجيع الجمهور على الوعي وإدراك مدى ضخامة مسؤولياته الحاضرة والمستقبلية، 
كما أن تلك الحرية هي السياج الحامي الحقوق والحريات كافة، فضًال عن كونها مؤشرًا عن 
وجــود حركية ديمقراطية من عدمها، ألن توافر الحرية في وسائل التعبير والنشر المختلفة، 
ضــرورة حياة ووجــود، وألن سلطات الدولة على تنوعها وتشعبها تجد نفسها في أفعالها كافة، 
أمام رأي عام واٍع ومستنير، نتيجة لحرية النقد والتعبير والمكاشفة والمساَءلة السائدة، حيث 

ينشأ ما يسمى المجتمع المفتوح (٤).

إن االرتـــبـــاط الــوثــيــق بــيــن حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر والــتــحــول الــديــمــقــراطــي، يجعل الــتــعــدديــة 
السياسية والــفــكــريــة مستحيلة مــن دون إطـــالق تــلــك الــحــريــة الــتــي تعتبر مــن مــكــونــات النظام 
الديمقراطي، ومن خالل ذلك وحــده، يمكن التعبير عن اإلرادة الحرة للمواطن وعن اإلرادة 
العامة للمجتمع، من خالل المشاركة في اتخاذ القرارات من طريق االنتخابات؛ فتحقيق حالة 
التعددية مــرهــون بــإطــالق حرية التعبير، وتــالــيــًا حرية المساجلة والــحــوار واالجــتــمــاع، وحرية 

الرأي والرأي اآلخر.

لــقــد تــنــاول الــكــثــيــر مــن الـــدراســـات واألبـــحـــاث والــنــظــريــات اآلثــــار الــســيــاســيــة لــحــريــة الـــرأي 
والتعبير على عملية التحول الديمقراطي، إال أن هناك اختالفات شديدة بين من تناولوا تلك 
التأثيرات؛ فمن ناحية هناك جدل محتدم حول التأثيرات القوية مقابل التأثيرات المحدودة، 
ومــن ناحية أخـــرى ظــل هــنــاك خــالف بين الــذيــن يفترضون وجـــود تــأثــيــرات قــويــة حــول مــا إذا 
كانت حرية التعبير عن الرأي تسهم في حركيات التحول الديمقراطي، أم في تعزيز األنظمة 

السلطوية.

وسنركز هنا على جملة ما ظهر بحلول التسعينيات من النظريات التي لم تحسم الجدل 
حول الدور المحدود أو المتوسط أو القوي، ومن الواضح أن الصراع حول اتجاه الدور الذي 
تلعبه حرية الرأي والتعبير وقوته، يحمل بعض الشبه في ما يخص أسباب التحول الديمقراطي 
ونتائجه، ففي ظــروف معينة ومــن زوايــا بعينها تبدو التأثيرات قوية، وفــي ظل ظــروف أخرى 
قد تبدو ضعيفة، وعندما تكون هذه التأثيرات قوية تسهم في بعض الحاالت في المزيد من 
الديمقراطية، وفــي بعضها اآلخـــر فــي حــجــبــهــا (٥)، وهــمــا مــوقــفــان متناقضان اتخذهما كــل من 
فيكي راندل وليز غارون، وسيكون من المفيد النظر إلى هذين النموذجين النظريين بمزيد 
من التفصيل، حيث إنهما يمثالن مراجع أولية حول ما يمكن لوسائل التعبير بصفة عامة فعله 

في عمليات التحول الديمقراطي.

عماد عبد الحميد النجار، الوسيط في تشريعات الصحافة (القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، ١٩٨٥)،   (٤)
ص ٦١.

 Vicky Randall, «The Media and Democratization in the Third World,» Third World Quarterly,  (٥)
vol. 14, no. 3 (1993), p. 644.
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تبني المؤلفة األولى أي «راندل»، تقييمها النظري لتأثير وسائل التعبير، وبخاصة اإلعالم 
فــي عملية الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، على مــالحــظــات مستمدة مــن الــتــحــول فــي أمــريــكــا الالتينية 
وأفريقيا على وجه الخصوص، إال أنها تتضمن أيضًا حاالت من أوروبا الشرقية وآسيا، وتزعم 
ر حق قدره إلى حد كبير،  «راندل» أن دور اإلعالم في التوجه األخير نحو الديمقراطية، لم يقدَّ
فهي تميز بين ثالث مراحل للديمقراطية، إال أنها توضح أن الحدود الفاصلة بين كل مرحلة 
وأخرى، غير واضحة، وأنه ليس ممكنًا على الدوام تحديد متى تنتهي مرحلة بعينها، ومتى تبدأ 

التالية.

ال تــكــون حــريــة الــــرأي والتعبير فــي األنــظــمــة الشمولية أو السلطوية الــمــتــشــددة فــي حالة 
مــالئــمــة لــمــنــاصــرة الــديــمــقــراطــيــة، إال أن ذلـــك ال يــمــنــع اإلعــــالم والــصــحــافــة وغــيــرهــا مــن وســائــل 
التعبير عــن الــــرأي مــن انــتــقــاد الــنــظــام، وإن كـــان ذلـــك يشكل خــطــرًا، وعــنــدمــا تــتــراجــع شرعية 
النظام السلطوي وتمنح المزيد من الحريات أو تكتسب، ويبدأ التغيير السياسي، فإن الوضع 
يتغير أيــضــًا بالنسبة إلــى حرية الـــرأي والتعبير، إال أنها تبقى تحت سيطرة الكثير مــن القيود 
الــمــفــروضــة مــن جــانــب الــحــكــومــة، عــلــى سبيل الــمــثــال، مــن طــريــق قــوانــيــن الــصــحــافــة الــصــارمــة 
وملكية الــدولــة لوسائل اإلعـــالم، أو من طريق العقوبات والتهديدات االقتصادية، وفــي بعض 

األحيان التهديدات والعقوبات الجسدية (٦).

على الرغم من هذه العوائق، إال أن تلك الحرية الناشئة الفتية تسعى جاهدة إلى تأسيس 
تقاليد نقدية، ومساءلة شرعية النظام المتآكلة، وطــرح قيم وأفــكــار بديلة. كــل هــذه األنشطة 
وغــيــرهــا مهمة مــن أجـــل إحــــداث تــأثــيــرات عــلــى الــمــدى الــطــويــل، قــد تشكل دعــائــم مهمة يــعــوَّل 
عليها في مراحل الحقة من عملية الديمقراطية، ألن النقد األولي قد يحفز على التحرك نحو 
انتخابات حرة تعددية نزيهة، ويرفع الوعي بالقضايا المصيرية، ويساعد على تأطير األحداث 
وتنظيم االحتجاجات الشعبية، التي تزيد من حدة الضغوط المفروضة على السلطات من أجل 

المزيد من المرونة السياسية والتحرك نحو انتخابات حرة تنافسية (٧).

من هنا، تبدأ مرحلة أخرى وهي التأسيس لخطاب ديمقراطي دائم، والمساعدة على وضع 
جدول أعمال لتطور المشروع الديمقراطي من الناحية العملية، إال أن هذه المرحلة تعد صعبة 
نوعًا ما، وتتجلى صعوبة المهمة تلك، وبخاصة بالنسبة إلى وسائل التعبير عن الرأي المختلفة، 
حيث غالبًا ما يحصل في مرحلة التأسيس ميُل السلطات الحاكمة إلى استمالة تلك الوسائل، 
واعتبار تلك الوسائل بمثابة لسان حال لها، وبخاصة اإلعــالم والصحافة، أو قد تنحرف هذه 
األخــيــرة وتــســيء استخدام الحرية المكتسبة حديثًا، إلــى التشهير والــقــذف وتــرويــج الشائعات 

ألسباب تجارية.

قــون كــورف يــورك، الصحفيون والديمقراطية في التسعينات: طاقة ديمقراطية مهدورة، ترجمة   (٦)
مجدي النعيم (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ٢٠٠٥)، ص ٥٠ - ٥١.

Randall, Ibid., pp. 640-644.  (٧)
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١٣

وبإيجاز فإن حرية التعبير عن الرأي وبوسائلها المختلفة يمكن أن تؤدي دورًا؛ إما داعمًا 
وإما مقيدًا للديمقراطية، إال أن إسهاماتها توصف بالحاسمة في التحول الديمقراطي.

أما المؤلفة الثانية ليز غارون التي تناولت دور وسائل التعبير في االتجاه العالمي األخير 
نحو الديمقراطية، حيث نجدها أقل تفاؤًال من سابقتها، في ما يخص قدرة تلك الوسائل على 
اإلسهام في الدمقرطة، فــإن تحليل غــارون يقوم على مالحظة دور الصحافة الجزائرية في 
التجربة الديمقراطية من عام ١٩٨٨إلى عام ١٩٩٢، وكذلك على تجارب بلدان عربية، وبعض 

دراسات الحالة اإلضافية من كوريا الجنوبية، وألمانيا الشرقية.

لقد قادت مالحظات «غارون» إلى طرح أربعة استنتاجات موقتة حول دور الصحافة في 
عملية التحول الديمقراطي؛ فخالل العملية بأكملها من الحكم السلطوي، وأثناء التحرير إلى 
الديمقراطية الفعلية، فإن الصحافة ليست قوة دافعة، ولكنها فاعل سلبي وهش يساير مجريات 
األمــــور، فحتى عــنــدمــا يتسبب الــتــوتــر االجــتــمــاعــي فــي االنــهــيــار الــمــوقــت لسلطة الـــدولـــة، مثلما 
حــدث سنة ١٩٨٨ في الجزائر، وإجــبــار الــدولــة على توسيع نطاق الحريات العامة والمشاركة 
السياسية، فليست الصحافة هي التي تحدد هذه األحداث، أو تدفعها. وعلى الرغم من توسيع 
سلطة المجتمع المدني، تحافظ الدولة على قدرتها على استغالل الصحافة من طريق الدعم 
واإليــقــاف والمحاكمة، وتصف غـــارون هــذا الــوضــع بــاألســاس بناء على حالة الــجــزائــر (٨)؛ ففي 
نظام الحزب الواحد السلطوي قبل ١٩٨٨، كانت الصحافة وكيـًال للنخب الحاكمة، وقد عانت 
التسريح أو الــطــرد، حتى بعد االنــهــيــار الموقت لسلطة الــدولــة فــي عــام ١٩٨٨، حيث استخدم 
ــــارون - وســـائـــل «تــرغــيــب» مــثــل تــوفــيــر الــمــقــاّر للصحف  الــرئــيــس الـــجـــزائـــري - حــســب تــحــلــيــل غــ
والتجهيزات وخدمات التوزيع، وكذلك رواتب الصحافيين في الصحافة المستقلة حديثًا. وفي 
تأكيد ذلــك، فقد تــزايــد النقد عندما ضعفت سلطة الــرئــاســة، وسقط الكثير مــن المحظورات، 
واتسع الخطاب حول الديمقراطية، إال أنه وفقًا لـ «غارون»، فإن مظاهر حرية الرأي والتعبير، 

كانت دائمًا تابعة ألحداث سياسية وليست محددة لها أبداً (٩).

إّن الدول صاحبة الخبرة التي شهدت تحوالت ديمقراطية في نهاية التسعينيات من القرن 
العشرين، والسنوات األولى من القرن الواحد والعشرين، تعرف ما يمكن أن نطلق عليه «البنية 
األساسية للديمقراطية»؛ ســواء على المستوى البنائي الدستوري - القانوني، أو على مستوى 
الممارسة السياسية ذاتها. في هذه الدول، دساتير ديمقراطية وانتخابات حرة وسلطة قضائية 
وخبرة في العمل االحتجاجي السلمي؛ سواء على صعيد التظاهرات أو اإلضرابات، فضـًال عن 
أن النخب السياسية التي ناضلت مــن أجــل الديمقراطية، اتسمت بخيال سياسي، مّكنها من 

 Lise Garon, «The Press and Democratic Transition in Arab Societies: The Algerian Case,» in: Rex  (٨)
 Brynen, Bahgat Korany and Paul Noble, eds., Political Liberalization and Democratization in the
 Arab World: Volume 1: Theoretical Perspectives (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1995),
p. 162.

المصدر نفسه، ص ١٥٣.  (٩)
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١٤

توظيف ملكات الشعب ومــوروثــه الثقافي، وخبراته التاريخية في إنتاج وسائل تعبير سياسي 
ضد االستبداد، وهو أمر لم يجعل عملية التحول الديمقراطي في هذه الدول تأتي من فراغ (١٠).

لقد ظلت حرية الــرأي والتعبير غائمة، أي أن الخطوط الحمر التي يجب عــدم تخطيها، 
لم تكن واضحة، نتيجة المنع المتكرر للصحف وغيرها من نشر صور تعدي الدولة إلى حرية 
التعبير، ومن ثم تظل فاعـًال هشًا، كما ال يمكن تفسير ضعف الصحافة وغياب دورها القيادي 
بضعفها المالي أو بانتشار األمــيــة، وإنما بعالقات القوة بين الفاعلين، وفــي حالة الجزائر - 
بحسب «غارون» - تقيد آليات الحزب الواحد السلطوي الصحف ووسائل التعبير المختلفة، من 
معارضة وتجمع سلمي وعمل نقابي وتعددية إعالمية، والثقافة النافية للتدفق الحر للمعلومات 
وضــعــف الــحــلــفــاء الطبيعيين لتلك الــحــريــة، ومـــن بــرلــمــان ومــحــاكــم وقــوانــيــن. وتــخــلــص غـــارون 

إلى (١١):

• عندما ال تتمكن وسائل التعبير وخصوصًا الصحافة من حشد أي مجتمع مدني ناٍم وقوي، 
ومعارضة ذات مصداقية وبرلمان شرعي، وقضاء مستقل يدافع عنها ضد انتهاكاتها من طرف 
السلطة الحاكمة، فحينئٍذ تصبح عرضة ألن يكون موقفها ضعيفًا وغير ثابت في التعامل مع 

النخب الحاكمة، التي هي فاعل بمقدوره أن يقرر مصيرها.

• على الرغم من التقييد المفروض على حرية الرأي والتعبير ووسائلها المختلفة، يمكن 
أن تؤّدي دور المحفز لالنتقال ولكن من دون عمد. يحدث ذلك، عندما يكون النظام في أزمة 
شــديــدة، حيث تفضح للعامة ضعفه وارتــبــاكــه؛ ففي الــجــزائــر - وفــقــًا لــغــارون - أكـــدت التغطية 
الدقيقة لخطاب سياسي رئاسي مضلل كشف بشكل غير حكيم الشائعات عن انقسامات وفشل 
النخبة الحاكمة، مما أدى في نهاية المطاف إلى أحــداث تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٨. وعليه، 
فـــإن هـــذه الــمــســايــرة لــمــســار الــتــاريــخ غــيــر الــمــقــصــودة وفــقــًا لــــ: «غـــــارون»، قــد تمثل جــيــدًا الـــدور 

األساسي لوسائل التعبير في عملية التحول الديمقراطي (١٢).

على الرغم من تشكيك غــارون في دور وسائل التعبير، وبخاصة الصحافة في حركيات 
التحول الديمقراطي، إال أنــهــا تخلص فــي النهاية إلــى أنــه يمكن أن تعقد أي محاولة لتعزيز 
الــمــمــارســات الـــســـلـــطـــويـــة (١٣). فــمــن خــــالل مـــقـــاالت حــــول انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان ومــســيــرات 
وتجمعات سلمية وبيانات وعــرائــض، يمكن توسيع حماية الحريات التي يتمتع بها المواطن 

جزئيًا، وجعل العودة إلى الحكم السلطوي أكثر صعوبة.

سامح فوزي، «البحث عن بديل ديمقراطي عربي،» سلسلة قضايا اإلصالح، العدد ١٨ (آب/أغسطس   (١٠)
٢٠٠٨)، ص ١٠ - ١٤.

يورك، الصحفيون والديمقراطية في التسعينات: طاقة ديمقراطية مهدورة، ص ٥٣.  (١١)
Garon, «The Press and Democratic Transition in Arab Societies: The Algerian Case,» p. 159.  (١٢)

يورك، المصدر نفسه، ص ٥٣.  (١٣)
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من خالل هاتين الدراستين لكل من فيكي راندل وغارون ليز، في ما يتعلق بإسهام وسائل 
التعبير المختلفة، وبخاصة اإلعـــالم والصحافة فــي عملية الدمقرطة فــي مراحلها المختلفة، 

يمكن أن نالحظ ما يلي:

١ - يتبع معظم الباحثين فكرة «رانــدل» القائلة إن اإلعــالم المحلي أو األهلي (في مقابل 
اإلعـــالم الــدولــي) نـــادرًا مــا يـــؤّدي دورًا فــي الــدفــع نحو انفتاح النظام فــي مرحلة الشمولية أو 

السلطوية الصارمة.

ــــدور الــمــهــم  ــــؤّدي الـ ٢ - ســيــاســات الــنــظــام الــحــاكــم ومـــمـــارســـاتـــه، هـــي الــمــتــغــيــرات الــتــي تـ
والحاسم في تحديد جدوى اتجاه االنتقال وسرعته، نحو مستويات أعلى من حرية الرأي 

والتعبير (١٤).

٣ - يتفق الكثير من المراقبين بعامة، بالنسبة إلى مرحلة التحرير - بداية الحصول على 
بعض الــحــقــوق والــحــريــات مــن األنــظــمــة الشمولية والتسلطية - الــتــي تشهد عـــادة ظــهــور بعض 
ــــددًا من  ــــرأي الــمــســتــقــلــة، ونــمــو بــعــض الـــحـــريـــات، إال أنــهــا تــظــل تـــواجـــه عـ وســـائـــل الــتــعــبــيــر عـــن الـ
المصاعب والعقبات مثل: الرقابة المباشرة أو غير المباشرة، وعــدم الــوصــول إلــى المصادر 
الرسمية، وقوانين الصحافة الــصــارمــة، ومــصــادرة المؤسسات اإلعالمية والعجز االقتصادي 
وحاالت الطوارئ المعلنة، والعنف المسلح، إال أن المراقبين يختلفون حول قدرة حرية الرأي 
والتعبير على التغلب على هــذه العقبات، ويختلفون أيضًا في تحديد أسباب تلك المقدرة أو 

ذلك العجز.

إن فكرة غـــارون القائلة إن الصحافة تتبع دائــمــًا التيار السياسي، لــم تتأكد فــي الحاالت 
كــافــة، فقد وجــد بــاحــثــون آخـــرون دالئـــل على أن الصحافة فــي مرحلة التحرير يمكنها الدفع 
بفاعلية نــحــو الــمــزيــد مــن الــدمــقــرطــة عــلــى مختلف الــمــســتــويــات، وعــلــى سبيل الــمــثــال كــتــب ف. 
كاسوما (F. Kasoma) عن اإلعالم األفريقي قائًال: «كان لإلعالم المستقل في أفريقيا شرف 

اإلسهام في التغيير السياسي بوساطة إسهامين:

اإلسهام األول، لقد أدارت الصحافة المستقلة ظهرها لألسطورة التي سادت القارة في 
وقــت مــن األوقـــات بــأن الــرؤســاء األفــارقــة الدكتاتوريين كــانــوا ال يــقــهــرون، ومــن ثــم ال يمكن 

انتقادهم...

أمــا اإلسهام الثاني، فيتمثل فــي حقيقة أن قليـًال مــن الــقــراء الــذيــن كــانــوا أشــد الداعمين 
للصحف الــمــســتــقــلــة، كــانــوا هــم أنــفــســهــم طــامــحــيــن ســيــاســيــًا إلـــى نــظــام جــديــد، وقـــد اســتــخــدمــوا 

الصحف في ترويج أفكارهم لالنشقاق، والدعوة إلى نظام جديد (١٥).

Garon, Ibid., p. 44.  (١٤)
المصدر نفسه، ص ١٠٩.  (١٥)
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وفي روسيا، دفع اإلعالم بعد تردد إلى التحول السياسي بشكل صريح، حتى بعد االنقالب 
الذي قاده الجيش في آب/أغسطس عام ١٩٩١، حافظ اإلعالم بعامة على نهجه النقدي، على 

الرغم من بعض القيود المفروضة (١٦).

اعتمادًا على دراسات كل من «راندل» و«غارون»، يمكننا أن نخلص إلى تحديد دور حرية 
الرأي والتعبير في حركيات التحول الديمقراطي؛ فهذه الحرية لها تأثيرات ممكنة في المراحل 
كافة، وقــد تحدث هــذه التأثيرات عن عمد وغير عمد، قوية أو ضعيفة، إال أنــه يستحيل عمليًا 
تقدير ماهية تأثيرات وسائل التعبير عن الرأي في حركيات التحول الديمقراطي، أو قياسها؛ 
حيث إن الواقع عادة ما يكون شديد التعقيد، فقد يفتقد أصحاب الرأي في األنظمة الشمولية 
إلــى وســائــل اإلســهــام فــي التغيير السياسي، وقــد يصبحون مجرد وكــالء للسياسات الحكومية، 
ويواجهون في حاالت النقد والمكاشفة عقوبات شديدة، وقد ال يتمكنون من توجيه النقد لمدة 

طويلة، إال أن ذلك ال يعني اإلذعان الكلي في األحوال كلها.

تؤثر عالقات القوة بين وسائل التعبير عن الــرأي والجمهور والنخب الحاكمة والمجتمع 
الــمــدنــي فــي مــجــال حــريــة الـــرأي والتعبير ومساحتها، وقــدرتــهــا على اإلســهــام فــي الــمــزيــد من 
التحول نحو الديمقراطية، وبقدر الدعم الذي تتلقاه وسائل التعبير المختلفة، تزداد األدوات 
الدافعة المحتملة إلى مراقبة السلطات التنفيذية، ومحاربة الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان، 
ونشر الخطاب الديمقراطي، واالنضمام إلى حركات المجتمع المدني وتعزيزها، ولكن كل هذا 
ال يتحقق دفعة واحدة، وإنما على مراحل - كما ذكرنا سابقًا - بدءًا بمرحلة التحرير ومحاولة 
التأقلم مــع سلوكيات ديمقراطية ومــســؤولــة، ثــم مرحلة التحول واالنــتــقــال بتعبئة عامة لفرض 
ضغوط على السلطات وتسريع وتيرة التحول، وغالبًا ما تواجه هــذه العملية تحديات جديدة 
مــن قبيل ضــعــف الــدعــم الــشــعــبــي، وتــزايــد جــهــود األنــظــمــة فــي الــحــد مــن الــمــســاحــات الممنوحة 
لهذه الحرية، كإعالن حاالت الطوارئ والقيود االقتصادية...، إال أن مواجهة هذه التحديات 

الداخلية والخارجية على حد سواء، تصبح بإمكانها اإلسهام في تأسيس الديمقراطية.

وتأكيدًا لكل ما سبق، فإن المتتبع لما شهده العالم في السنوات األخيرة من نشوء الكثير 
مــن الــحــركــات الــســيــاســيــة الــمــطــالــبــة بــالــتــحــول الــديــمــقــراطــي؛ تــلــك الــحــركــات ظــهــرت فــي ظــرف 
استثنائي دولـــي يــدفــع فــي اتــجــاه الــدمــقــرطــة، وفــي خضم االحــتــجــاج والــتــفــاؤل جــرى استعادة 
خبرة حركيات االحتجاج المدني الديمقراطي في أوروبا الشرقية، وهذا ما انشغل به كثيرون 
من الباحثين أمثال: «الري دايــمــون»، و«مايكل ماكفول»، محاولة منهم تحليل موجة التحول 
الديمقراطي التي اجتاحت دوًال ذات أنظمة حكم استبدادية، وأجهزة أمن قمعية مسيطرة على 
وسائل اإلعالم، ومضّيقة على مساحات حرية التعبير، لكن من خالل مخاض الجدل والحراك 
وأحــيــانــًا الــصــدام، حــدثــت ثــغــرات فــي جـــدار االســتــبــداد، واتسعت بــمــرور الــوقــت، بحيث تمتعت 

 Linda Jensen, «The Press and Power in the Russian Federation,» Journal of International Affairs,  (١٦)
vol. 47, no. 1 (Summer 1993), pp. 101-103.
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١٧

المعارضة بمساحة من العمل من خالل الدور الذي أّدته حرية التعبير في التعبئة الجماهيرية، 
والتنافس السياسي السلمي (١٧).

بناء على ما تقدم، فقد ظل االرتباط قائمًا بين حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي، 
بل إنه ال يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي من دون تقرير ما لهذه الحرية، وجعلها في مأمن 
من كل اعتداء أو تقييد من جانب السلطة الحاكمة، بحيث يمكن القول إنه ال حرية من دون 
ديمقراطية وال ديمقراطية من دون حرية الرأي والتعبير. إذا كانت الديمقراطية تعني الحرية، 
فإنها تعني بذلك مشاركة الشعب فــي ممارسة السلطة بمختلف الوسائل السلمية المشروعة 
(االنتخابات، التظاهرات السلمية، التجمعات، االعتصامات اإلضرابات...) من أجل تحقيق تلك 
الحرية (١٨) وما المطالبة والمناداة بسيادة الشعب وضرورة الحد من السلطان المطلق للحاكم، 
لم يكن ذلك كله إال بقصد ممارسة حرية الرأي والتعبير وتقريرها وتنظيم الضمانات الكفيلة 
بتمتع األفــــراد بــهــا. أي أن الــدعــوة إلــى الديمقراطية وســيــادة الــشــعــب، كــانــت على مــر التاريخ 

مقترنة بالدعوة إلى تقرير حق حرية الرأي والتعبير للفرد (١٩).

ثانيًا: حرية الرأي والتعبير والوعي الديمقراطي

إّن حرية الـــرأي والتعبير، ومــا تــؤديــه مــن دور فــي حركيات التحول الديمقراطي بصرف 
الــنــظــر عـــن الـــمـــدى الـــزمـــنـــي الـــــذي يــســتــغــرقــه هــــذا الـــتـــحـــول، فــإنــهــا تــســعــى إلــــى تــعــمــيــق الــوعــي 
الــديــمــقــراطــي لــدى النخبة والــجــمــاهــيــر؛ الــوعــي الـــذي يــرّســخ لــدى الطرفين التسليم بــضــرورة 
الديمقراطية كأسلوب للممارسة السياسية، وكفاية لها والتسليم بها كخيار أولي ونهائي، مهما 
استبدت بالمجتمع السياسي منغصات عدم االستقرار، ووعي مثل هذا، ينبني في الحقيقة على 

فهم مقومات الوعي الديمقراطي األربعة، واستيعابها:

م األول: وعــي المبدأ الديمقراطي الــذي ينبغي أن تتفق النخبة والجماهير على  - المقوِّ
مضمونه العام وإطــاره المرجعي، والثابت والمتغير فيه وآلية تجديده وتطويره، وفق ضوابط 

تكفل التوازن بين الطرفين في صياغة هذا المبدأ.

م الثاني: وعي الموقف الديمقراطي الذي يستدعي أن تتحول الديمقراطية إليه،  - المقوِّ
من طور المبدأ إلى طور العمل، ومن طور الفكرة إلى طور الحركة، بما في ذلك من اإلحاطة 
بعناصر الموقف ومـــداه ومستوياته وطبيعة المشاركين فيه، وأنــمــاط تفاعالتهم وعالقاتهم 

وأهدافهم ومصالحهم.

فوزي، «البحث عن بديل ديمقراطي عربي،» ص ١٠ - ١٤.  (١٧)
أنـــور رســـالن، الحقوق والحريات العامة في عالم متغير (الــقــاهــرة: دار النهضة الــعــربــيــة، ١٩٩٣)،   (١٨)

ص ١٠١.
حسني قمر، حقوق اإلنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطورها وضماناتها: دراسة مقارنة   (١٩)

(القاهرة: دار الكتب القانونية، ٢٠٠٦)، ص ٧٩.
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م الثالث: وعي االنفتاح الديمقراطي الذي يأبى أن تنغلق النخبة والجماهير على  - المقوِّ
ــًا كــان مــحــتــواه - واالكــتــفــاء بــه مــن دون أن تستفيد مــن اآلخـــر في  نموذجها الــديــمــقــراطــي - أيـ
نماذجه أو تنفتح على تجاربه، لتعرف أين يقف نموذجها من هذه النماذج في سياقاتها الزمنية 
والمكانية والحضارية، وما هي أوجه النقص فيه، وما هي أوجه التمايز، وكيف يمكن أن تضبط 
العالقة بين إرادتها في انفتاح على اآلخر، وبين رغبتها في مبدأ ديمقراطي يحفظ لها ذاتها 

وخصوصياتها الحضارية.
م األخــيــر: وعـــي الــتــأزم الــديــمــقــراطــي الـــذي قــد يــطــرأ ألســبــاب متعلقة بالنخبة أو  - المقوِّ
ألخرى متعلقة بالجماهير، أو لثالثة مرتبطة بهما معًا، وقد يتدرج من مجرد الخالف في المبدأ 
الديمقراطي وحــولــه إلــى أن يصل إلــى حــد القطيعة بين الطرفين، ومــا يتبعهما مــن معوقات 
وصــدمــات ومواجهات (كما حــدث في الجزائر بعد وقــف المسار االنتخابي)، إن لم تجد من 

يديرها ويسّويها لمصلحة الديمقراطية.

إن نشر ثقافة حرية الـــرأي والتعبير وتعزيزها مــن طريق مشاركة سياسية فاعلة، وتعزيز 
االلــتــزام الشعبي النخبوي بالديمقراطية وتحديد البنية السياسية والسلوك السياسي للجميع، 
بما يعظم في النهاية المشترك العام في ما بين مختلف قــوى ذلــك المجتمع ويدعم التماسك 
الديمقراطي، ويرسخ االعتدال والتخطيط للحركة السياسية مع هذا التماسك. إذا كان الحديث 
السابق عن الوعي الديمقراطي بمقوماته يعبر عن ضــرورة حيوية، فإنه ال ديمقراطية من دون 
كفالة ممارسة حرية الرأي والتعبير وضمانها، والتي تعمق هذا المبدأ وتضبط انفتاحه وتحوله (٢٠).

يمكن القول إن نشر هــذه الثقافة (ثقافة التمتع بحرية الــرأي والتعبير) بكل ما فيها من 
تحديات، هو أحد مصادر تحصين الوعي الديمقراطي من محاوالت العدوان عليه من طرف 
النخب الحاكمة خصوصًا، لكن ينبغي أن نفهم جيدًا أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به، ولكنها 
الثقافة القابلة للتغيير والتطوير والتحول وليست الثقافة الحتمية التي تأبى ذلك؛ الثقافة التي 
تحرص على إيجاد قنوات اتصال وتعبير واضحة ومستمرة تكفل التفاعل بين النخب الحاكمة، 
وبين الجماهير المحكومة في االتجاهين معًا، وإيجاد مسالك مناسبة لها، واالستجابة السلمية 
لعمليات التحول مــن موقف سياسي إلــى آخــر، ومــن ممارسة إلــى أخـــرى، بعيدًا مــن العنف أو 

المفاجئة أو الطفرية في الحركة (٢١).

ثالثًا: حرية الرأي التعبير والربيع العربي: 
قراءة في الخبرة المصرية

عرفت المنطقة العربية عددًا من حركيات التحول الديمقراطي، ظهرت في غضون عقود 
سابقة وهي اللحظة القصيرة التي ارتفعت فيها اآلمال بإمكان تحقيق تحول ديمقراطي، في ظل 

أحــمــد بــن نــعــمــان، «الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة،» مجلة الجامعة اإلســالمــيــة (الــجــامــعــة الــعــالــمــيــة للعلوم   (٢٠)
اإلسالمية - لندن)، العدد ٣٨ (حزيران/يونيو ١٩٩٤)، ص ١١ - ١٦.

المصدر نفسه، ص ٢٢٠.  (٢١)
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وجود حراك سياسي داخلي ومتغيرات خارجية، صبَّت جميعًا في اتجاه دمقرطة المجتمعات 
العربية، حيث ظهر عــدد من الحركات السياسية التي رفعت شعار التغيير السياسي، تباينت 
بياناتها األساسية واستراتيجيات تحركها، في واقــع سياسي مضطرب، ولكنها جميعًا اشتركت 
في الحاجة إلى الديمقراطية، وتجمعت لديها أسباب مشتركة للصعود النسبي وأسباب مشتركة 

كذلك لحالة الخفوت التي بدأت تمر فيها حتى الوقت الراهن.

إّن قــــراءة فــي تــأثــيــر حــريــة التعبير تــحــتــاج إلـــى فــحــص الــخــبــرة الــقــصــيــرة لــحــركــات التغيير 
الديمقراطي المصرية، وما حملته من مظاهر للتعبير عن االحتجاج السياسي وتحليل وقراءة 

معمقة، تستقرئ حالة الصعود والهبوط في مسيرة هذه الحركات.

من هــذا المنطلق، اقترب هــذا العنصر من واقــع الحراك الديمقراطي في مصر، بهدف 
طرح إشكاالته البنيوية ومحتوى خطاباته، ونقد أساليبه في التنظيم والتعبير، ولم يكن الغرض 
هــو إعــــادة الــنــظــر فــي ثــنــائــيــات مــعــتــادة، وأشــهــرهــا: هــل اإلصــــالح مــن الــداخــل أم مــن الــخــارج؟ 
هل العامل الداخلي له الثقل ذاته في إحداث التحول الديمقراطي مقارنة بالعامل الخارجي 
أيــضــًا؟ لم يكن الغرض إعــادة إنتاج الخطابات الهجائية للنظام المصري، وإنما كــان الهدف 
التركيز على طبيعة العالقة بين حرية الرأي والتعبير وعملية التحول الديمقراطي متجاوزين 
في ذلــك الخطابات العامة والشائعة في المحيط العربي، إلــى قضايا أكثر تركيزًا على أزمة 

البناء السياسي والتعبير الخطابي والتعبئة الجماهيرية (٢٢).

لقد مرت مصر بمرحلة مهمة في تطورها وهي مرحلة التحول الديمقراطي؛ وكان لحرية 
الــــرأي والــتــعــبــيــر دور بـــارز فــيــهــا، مــن خـــالل الــتــظــاهــر واالحــتــجــاج ووســـائـــل اإلعــــالم المختلفة، 

وغيرها من صور التعبير المباشر والجماعي عن الرأي.

وفــي ما يلي رصــد وتحليل ألهــم وسائل التعبير عن الــرأي وصــورهــا، ودورهـــا في الحراك 
الديمقراطي الذي شهدته مصر منذ ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير عام ٢٠١١.

١ - الحركات االحتجاجية: آلية التغيير من خالل الشارع
جاء التغيير في مصر، من الباب الذي لم يتوقعه الجميع: باب الشارع، ممثًال بثورة شعبية، 
نقلت المطلب الديمقراطي المصري خطوات إلــى األمــام، وسجلت جملة سوابق في التاريخ 
السياسي المصري، أهمها - على اإلطـــالق - إســقــاط نظام حكم عّمر ألكثر مــن ثالثة عقود، 

وتغييره.

لتحليل دور الحركات االحتجاجية في الحراك الديمقراطي المصري، ال بــد في البداية 
مــن التمييز بين نمطين مــن الــحــركــات االحتجاجية: احتجاجات سياسية وأخـــرى اجتماعية؛ 
فالسياسية بدأت مع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام ٢٠٠٠، وانتقلت إلى قضايا الداخل مع 

سامح فوزي، أي مستقبل لحركات التحول الديمقراطي في العالم العربي؟ (القاهرة: مركز القاهرة   (٢٢)
لدراسات حقوق اإلنسان، ٢٠٠٧)، ص ٧.
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تأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» عام ٢٠٠٤، التي كان لها األثر الواضح في 
نشر ثقافة االحــتــجــاج (٢٣)، ألنها كانت التجربة الميدانية األولــى التي أتاحت للشباب المصري 
الــنــزول إلــى الــشــارع واكتساب خبرة التظاهر السلمي والــتــصــادم مــع أجــهــزة األمــن دفــاعــًا عن 
مطالب التغيير الديمقراطي، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام ممارسة ثقافة االحتجاج السلمي 
لكل فئات المجتمع المصري، ورفــع سقف المطالب السياسية واالجتماعية، مما شكل تدريبًا 

ميدانيًا خالل خمس سنوات (٢٤).

لــم يكن مفاجئًا أن تشهد مصر مــا يمكن أن نسميه الجيل الثاني مــن االحتجاجات التي 
كــانــت هــذه الــمــرة اجتماعية وفــئــويــة، للتعبير عــن المطالب الحياتية الملحة والــمــبــاشــرة، تلك 
االحتجاجات التي تصاعدت حدتها بقوة لتتحول في الخامس والعشرين من كانون الثاني/

يناير من العام ٢٠١١ من كونها مجرد لحظة احتجاجية أخــرى تضاف إلــى قائمة طويلة من 
الحركات االحتجاجية (٢٥)، إلى فعل حقيقي يالمس معنى الثورة، حيث أثــار مقتل الشاب خالد 
سعيد على يــد الشرطة المصرية مــوجــة غضب شعبية عــارمــة شــاركــت فيها إلــى جــانــب الفئات 
المحرومة والطبقة الوسطى قــوى وحــركــات ذات مطالب سياسية: كحركة «كفاية» والجمعية 
الــوطــنــيــة للتغيير وشـــبـــاب «٦ أبـــريـــل» وغــيــرهــم مـــن الــنــشــطــاء، مــمــن خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع في 
القاهرة، وبقية المدن المصرية إلجبار مبارك على ترك السلطة، وعلى الرغم من القمع العنيف 
للمتظاهرين، الذي قامت به أجهزة األمن، استمرت االحتجاجات والتظاهرات، وال سيَّما في 

ميدان التحرير وسط القاهرة، وبعد ١٨ يومًا تنحى مبارك عن الحكم (٢٦).

٢ - دور اإلعالم الجديد

مع بدء التحوالت التي اجتاحت الوطن العربي نهاية عام ٢٠١٠ في ما بات يعرف بالربيع 
العربي، والــذي ال تــزال تفاعالته مستمرة حتى اآلن، كــان لشبكات التواصل االجتماعي دور 

مهم في األحداث، فأي دور لهذه الشبكات االجتماعية؟

«قــراءة في كتاب: الحركات االحتجاجية في الوطن العربي (مصر - المغرب - لبنان - البحرين)،»   (٢٣)
<http://nama-center.com/Activitie  ،مركز نماء للبحوث والدراسات (١٤ شباط/فبراير ٢٠١٣)، ص ٥
Datials. aspx?id=189>.

ــام، «٢٥ يناير الــثــورة السلمية لشباب الطبقة الــوســطــى وتــحــديــات المستقبل،» فــي: الربيع  ي ـ عــمــاد صـ  (٢٤)
العربي: ثورات الخالص من االستبداد: دراسة حاالت (بيروت: الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية، 

٢٠١٣)، ص ٦٩.
(٢٥) تأتي هذه الحالة الثورية مّتكئة على عدد كبير من اإلضرابات واالحتجاجات، حيث بلغ عدد الحركات 
االحتجاجية العمالية في مصر خالل العام ٢٠٠٧ ما يقارب ١٠٠٠ فعل احتجاجي، فيما بلغ عددها سنة 

٢٠٠٩ حوالى ٨٠٠ احتجاج.
محمد تركي بني سالمة، الحراك الشبابي في ظل الربيع العربي (عــّمــان: مركز البديل للدراسات   (٢٦)

واألبحاث، ٢٠١٣)، ص ١٧.
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منذ ٢٠٠٥ ومع ظهور حركة كفاية حول الشباب المصري المجال االفتراضي إلى مجتمع 
مــواٍز يهتم بالشأن العام، ويناقش قضاياه بمنتهى الحرية، وهــي الــحــوارات التي شــارك فيها 

ماليين الشباب، كما يشير الجدول الرقم (١).

الجدول الرقم (١)
عدد مشتركي اإلنترنت في مصر سنة ٢٠٠٥

أعداد المشاركينالمجال

٥٫١٤ مليون مستخدمعدد مستخدمي اإلنترنت

١٦٠٫٠٠٠ مدّونةعدد المدّونات (٢٠٠٨)

١٨٫٩ بالمئةنسبة المدّونات السياسية

نين ٥٣٫١ بالمئةنسبة الشباب ٣٠/٢٠ سنة بين المدوِّ

٢٫٤ مليونعدد مستخدمي الفيسبوك

٦٤٫٨ بالمئةنسبة الشباب (٣٠/١٩) سنة من مستخدمي الفيسبوك

المصدر: عماد صيام، «٢٥ يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل،» في: الربيع 
العربي: ثــورات الخالص من االستبداد: دراســة حاالت (بــيــروت: الشبكة العربية لــدراســة الديمقراطية، 

٢٠١٣)، ص ٧٠.

وفــي عــام ٢٠٠٩ أشــار تقرير للشبكة العربية لحقوق اإلنــســان أن مصر هــي البلد العربي 
األكبر من حيث عدد مستخدمي اإلنترنت بحوالى ١٦ مليون مستخدم، ليصل العدد سنة ٢٠١٤ 

إلى ٤٢٫١٦ مليون مستخدم والجدول الرقم (٢) يوضح ذلك.

الجدول الرقم (٢)
يبن تطّور عدد مستخدمي اإلنترنت في مصر من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٤

)
السنة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤
مستخدمي 
اإلنترنت

٠٥٫١٤٠٫٦٠٨٫٦٢١٠٫٢٨١٦٫٨٨٢٣٫٠٢٢٩٣٢٫٦٣٨٫٧٥٤٢٫١٦

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  المعلومات،»  وتكنولوجيا  االتصاالت  مؤشرات  «نشرة  المصدر: 
المصرية (آذار/مارس ٢٠١٤).
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نالحظ من خــالل الــجــدول، تعاظم معدالت استخدام اإلنترنت في مصر، حيث أصبحت 
ساحة لممارسة نوع جديد من التعبير الذاتي وغير الموجه عن الرأي، إذ ال تقود هذه العملية 

جهة أو مؤسسة رسمية أو غير رسمية.

وُيعد موقع الفيسبوك من أشهر وسائل التفاعل االلكتروني وأكثرها تأثيرا في مصر؛ فعلى 
الــرغــم مــن أن تأثيره كــان مــحــدودًا للغاية داخــل المجتمع المصري خــالل مرحلة بــدء انتشار 
ظاهرة الفيسبوك عالميًا منذ ٢٠٠٦ تقريبًا، إال أنها بدأت تظهر بشدة مع حال الحراك السياسي 
التي وجــدت في الشارع المصري بعد تفّجر التظاهرات واالعتصام واالحتجاجات بين عدد 
كبير من القطاعات الفئوية الموجودة في نسيج المجتمع، إذ شكل الموقع االفتراضي مخرجًا 
تقنيًا لــعــدد مــن اإلشــكــاالت السياسية واالجتماعية الــتــي ســاعــدت على ترسيخ مــبــدأ الــالمــبــاالة 
بــالــشــأن السياسي فــي مــصــر، مثل مشكلة الــرقــابــة على وســائــل اإلعــــالم، وضــيــق مساحة حرية 

التعبير، وصعوبة الحصول على المعلومة وتداولها.

تـــالـــيـــًا، إن ظـــاهـــرة الــفــيــســبــوك فـــي مــصــر لـــم تــكــن أبـــــدًا ارتــــجــــاالت طــائــشــة لــشــبــاب تــتــراوح 
ــرت عــن نــمــط جديد  أعــمــارهــم بــيــن (١٥ - ٣٠ ســنــة)، كــمــا اعــتــقــد الــكــثــيــرون فــي الــبــدايــة، بــل عــبَّ
للمشاركة فــي الحياة السياسية، وكــســرت حــواجــز حرية الـــرأي والتعبير وقــيــودهــا، لتنطلق في 
فضاء افتراضي حر، معبرة عن حالة من النفاذية الفكرية بين اآلراء والمعتقدات، المنفكة من 
أسر كل المؤسسات السياسية واألمنية واإلدارية والدينية المألوفة التي تتحكم بحياة المواطن 

المصري (٢٧).

ففي مصر، ومثل باقي البلدان العربية التي شهدت االحتجاجات الشعبية، تضاعف عدد 
مستخدمي الفيسبوك ما بين عام ٢٠١٠ ومطلع عام ٢٠١٢ بحسب ما نعرضه في الجدول الرقم 

(٣). (وهذه الزيادة تفسر أهمية هذا الوسيط التواصلي في تحريك الثورة المصرية) (٢٨).

إذا ما تابعنا قراءة الجدول الرقم (٣)، سنالحظ الزيادة المتصاعدة لمستخدمي الفيسبوك 
فــي الــبــلــدان العربية كــافــة، وخــصــوصــًا تلك الــتــي شــهــدت حــراكــًا شعبيًا، مما يعبِّر عــن اهتمام 
المستخدمين بهذا الوسيط اإلعــالمــي الــذي أّمــن خــدمــات تواصلية وتفاعلية، لــم تكن متاحة 

لدى وسائل اإلعالم التقليدي.

مـــروة نظير، «دور وســائــل اإلعـــالم الــجــديــد فــي عملية التنشئة السياسية: الــثــورة المصرية نــمــوذجــًا،»   (٢٧)
<http://www.arabsi.org/attachments/ ،(١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢) المركز العربي للدراسات واألبحاث
article/4188/% d 8 % a f % d 9 % 8 8 % d 8 % b 1 % 2 0 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 3 % d 8 % a 7 % d 8 % a 6 % d 9 % 8 4 % 2 0 % d 8 
% a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 5 % d 8 % b 9 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 5 % 2 0 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a c % d 8 % a f 
% d 9 % 8 a % d 8 % a f % 2 0 % d 9 % 8 1 % d 9 % 8 a % 2 0 % d 8 % b 9 % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 a % d 8 % a 9 % 2 0 % d 8 
% a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a a % d 9 % 8 6 % d 8 % b 4 % d 8 % a 6 % d 8 % a 9 % 2 0 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 3 % d 9 % 8 a 
% d 8 % a 7 % d 8 % b 3 % d 9 % 8 a % d 8 %a9.pdf>.

نــديــم مــنــصــوري، «دور اإلعـــالم التواصلي الجديد فــي تحريك الــثــورات الــعــربــيــة،» األخبار (بــيــروت)،   (٢٨)
<https://www.al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20120328>.  ،٢٠١٢/٣/٢٨
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الجدول الرقم (٣)
تصاعد عدد مستخدمي الفيسبوك في البلدان العربية بحسب تسلسل السنوات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢الدولة
عدد مستخدمي الفيسبوك 

من عدد السكان (بالمئة)

٤٫٣١٣٫١٨٠٦٫٥٨٦٫٢٦٠٩٫٥٤٤٫٤٠٠١١٫٨٦مصر

٢٫٩٦٢٫٠٠٠٤٫٠٩٢٫٦٠٠٤٫٩١٨٫٦٢٠١٩٫١١السعودية

٢٫٢٨٣٫٧٨٠٣٫٢٠٣٫٤٤٠٤٫١٧٥٫٥٦٠١٣٫١١المغرب

١٫١٣٤٫٥٦٧١٫٩٤٧٫٩٠٠٣٫١٧٧٫٠٨٠٠٩٫١٩الجزائر

١٫٧٠٧٫٨٠٠٢٫٣٥٦٫٥٢٠٢٫٩٢٥٫٨٤٠٢٧٫٦٣تونس

٢٫٠٣٩٫٥٨٠٢٫٤٠٦٫١٢٠٢٫٨٣٢٫٢٠٠٥٦٫٩٢اإلمارات

١٫٠٨٣٫٠٢٠١٫٤٠٢٫٤٤٠٢٫٠٥٧٫٥٠٠٣٢٫١١األردن

٩٤٤٫٠٦٠١٫٠٩٣٫٤٢٠١٫٤٣٠٫١٤٠٣٤٫٥٧لبنان

٣٥٥٫٠٠٠٧٢٣٫٧٤٠١٫٣٧٧٫٢٦٠٠٤٫٦٤العراق

٦٠١٫٣٦٠٧٩٥٫١٠٠٨٨٦٫٢٨٠٣١٫٧٤الكويت

٤٣٧٫٨٦٠٥٩٥٫١٢٠٨٥٠٫١٨٠٣٣٫٨١فلسطين

٤٩٢٫٩٨٠٤٨١٫٢٨٠٤٣٣٫٢٦٠٥١٫٥٢قطر

٢٤٠٫٠٨٠٣١٠٫٥٦٣٤٢٨٫٠٤٠٠٦٫٦٢ليبيا

٢٠٦٫٩٢٠٢٧٧٫٨٤٠٣٩٨٫٧٤٠١٣٫٤١عمان

١٥٨٫٢٨٠٣٤٠٫٨٠٠٣٩٦٫٦٢٠٠١٫٦٩اليمن

٢٦٥٫٠٢٠٣٠٢٫٩٤٠٣٣٢٫١٨٠٤٥٫٠٧البحرين

١٩٫١٧٠٫٤٨٧٢٦٫٩١٦٫٠٨٣٣٦٫١٦٣٫٩٠٠المجموع

المصدر: نديم منصوري، «دور اإلعالم التواصلي الجديد في تحريك الثورات العربية،» األخبار (بيروت)، 
<https://www.al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20120328>. ٢٠١٢/٣/٢٨، ص ٤ - ٥، 

بـــالـــعـــودة إلــــى مـــا حــــدث فـــي مـــصـــر، يــمــكــن مــالحــظــة الـــــدور الـــــذي أّدتـــــه شــبــكــات الــتــواصــل 
االجتماعي في التعبئة والتنظيم لحركة الــشــارع، من خــالل تقديم المعلومات، وإلقاء الضوء 
على قضايا الفساد، ففي تصريح ألحد المتظاهرين في القاهرة قال: «نحن نستخدم الفيسبوك 
لتنظيم التظاهرات وتحديد مواعيدها، ونستخدم تويتر للتنسيق، ونستخدم اليوتيوب إلطالع 
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العالم على ما يــحــدث» (٢٩). هــذه العبارة تلخص استخدامات شبكات التواصل االجتماعي في 
الثورة المصرية، لقد جعلت من عملية التجمهر وتنظيم التظاهرات واالحتجاجات أمرًا سهـًال، 
بت مهمة النظام المصري في التحكم بالشعب، حيث فشلت كل محاوالت  في مقابل أنها صعَّ

الحجب أو المنع أو حتى القطع في إخماد شرارة الثورة.

وترصد بعض الــدراســات المتخصصة ست مساحات أساسية للدور الــذي أّداه الفيسبوك 
في الثورة المصرية، وذلك على النحو التالي (٣٠):

- األولى: ساهم في خروج عدد كبير من الشباب المصري من ظاهرة «الشيخوخة السياسية 
المبكرة» التي فرضت عليهم خالل السنوات الماضية، من جانب كل هياكل ومؤسسات وأجهزة 
المجتمع الرسمية وغير الرسمية، حيث أتاح لهم فرصة التحرك والعمل بعيدًا من أنظار الرقابة 

والسيطرة والقمع التي مارستها األجهزة التنفيذية للدولة ومؤسساتها األمنية.

- الثانية: تتعلق بــالــدور الــذي أّداه هــذا الموقع االفــتــراضــي فــي نشر ثقافة الديمقراطية 
وتعزيزها، وتوعية الشباب على الحقوق والحريات األساسية للمواطن.

- الثالثة: تأكيد مستخدمي شبكة الفيسبوك فــي مصر على مشروعية حــق المواطن في 
التعبير عن احتجاجه لمنع حقوقه، بالوسائل الجماعية ومنها اإلضراب واالعتصام واالحتجاج 

والتظاهر السلمي، وحتى العصيان المدني.

- الرابعة: تحقيق قــدر كبير مــن التواصل والتشبيك بين عــدد مــن المجموعات الشبابية 
والتغيير  اإلصــــالح  بقضايا  والمهتمين  والصحفيين  والسياسيين  والحقوقيين  واألكــاديــمــيــيــن 

السياسي في مصر.

- الخامسة: دور موقع الفيسبوك في انتشار ما ُيعرف بصحافة المواطن.

- السادسة: تدشين جيل جــديــد وغــيــر مــألــوف مــن منظمات المجتمع الــمــدنــي فــي الــواقــع 
المصري، وهو جيل المجتمع المدني االفتراضي.

ويظل الـــدور األبـــرز لموقع الفيسبوك واإلنــتــرنــت بعامة فــي مصر، مرتبطًا بــأحــداث ثــورة 
٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، إذ بــدأت الــدعــوة للثورة بصورة أساسية، عبر موقع الفيسبوك؛ 
فشبكات التواصل االجتماعي عمومًا، لم تعد فقط مجرد أداة للتواصل االجتماعي كما يوحي 
اسمها، وإنما أداة قوية في يد الشعوب الباحثة عن الحرية واإلصالح والتغيير أيضًا. قد يكون 
صحيحًا أن شبكات التواصل االجتماعي ليست السبب في قيام الثورة المصرية، لكنها جعلتها 

َمت إلى: المؤتمر  سعود صالح كاتب، «اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع: التحديات والفرص،» ورقة ُقدِّ  (٢٩)
العالمي الثاني لإلعالم اإلسالمي، الــذي أقامته جامعة الملك عبد العزيز، جـّدة، بين ١٣ و١٥ كانون 

األول/ديسمبر ٢٠١١، ص ٦.
نظير، «دور وسائل اإلعالم الجديد في عملية التنشئة السياسية: الثورة المصرية نموذجًا».  (٣٠)
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ممكنة وعجلت بها، كما أنها منحت المتظاهرين القدرة على النمو والتزايد، وأكسبتهم مزيدًا 
من التأييد والتعاطف داخليًا وخارجيًا، بما لم يكن له أن يحدث من دونها (٣١).

٣ - دور اإلعالم التقليدي

أ - الصحافة المكتوبة

إّن الكثير من التحليالت، أثنت على الدور الكبير الذي أّدته الشبكات االجتماعية الرقمية 
فــي دائــــرة الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة الــتــي أدت إلـــى رحــيــل حسني مــبــارك يـــوم ١١ شــبــاط/فــبــرايــر 
عــام ٢٠١١، ويتجاهل بعضهم الـــدور الحاسم والمهم لوسائل اإلعـــالم التقليدية فــي نقل هذه 

األحداث.

بــعــد تــضــاعــف الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة فــي الـــشـــارع، بـــدأت حـــرب إعــالمــيــة عــلــى عـــدة جبهات، 
وانــتــشــرت هـــذه الـــحـــرب عــبــر األعـــمـــدة الــصــحــفــيــة(*)، ومـــن الــمــثــيــر لــالهــتــمــام فـــي هـــذا الــصــدد، 
مقارنة عناوين الصحف القومية، بعناوين الصحف «المستقلة»، لتبيان الفجوة القائمة داخل 
«الميدان» الصحفي، التي برزت بخاصة في أحداث كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير عام 

.(٣٢) ٢٠١١

في بداية الحركة، بذلت الصحافة القومية قصارى جهدها لتجاهل ما يحدث في شوارع 
مصر، فلم تتحدث في األيام الثالثة األولى، إال عن األحداث الخارجية، وخطاب مبارك بشأن 

السياسة االجتماعية.

أمــا عند ذكــر األحــداث في مصر، فكانت تؤكد أن «المتظاهرين يعرقلون حركة المرور» 
(الجمهورية ٢٦ يناير)، أو تدق جرس اإلنذار من اإلخوان المسلمين، وكانت هذه استراتيجية 
النظام الحاكم، من أجل قمع الثورة، في حين استمرت الصحافة «المستقلة»، في تغطية أحداث 

بشرى جميل الراوي، «دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير: مدخل نظري،» المعركة (القدس)   (٣١)
<http://alma3raka.net/spip.php?article100&lang=ar>. (٩ شباط/فبراير ٢٠١٤)، 

َبــَلــَغ عــدد الصحف المصرية طبقًا آلخــر حصر لها فــي تموز/يوليو ٢٠١٢، ٥٦ صحيفة، منها لمؤسسة   (*)
األهرام (١٨ صحيفة)، أخبار اليوم (١٢ صحيفة)، دار التحرير (١٢ صحيفة)، دار الهالل (٩ صحف)، 
روز اليوسف (صحيفتان)، دار المعارف وأكتوبر (صحيفة)، وكالة أنباء الشرق األوسط (صحيفتان). 
انظر: مريم وحيد، «الخارطة اإلعالمية المصرية بعد الثورة.. أرقام وتشريعات وقضايا،» العربية نت 
<http://www.alarabiya.net/articles/2013/02/12/265930.html>. (١٢ شباط/فبراير ٢٠١٣)، 

رقــيــة حــســن، «دور الــصــحــافــة فــي الــتــحــّول الــديــمــوقــراطــي لـــلـــدول،» مـــدّونـــة ُبـــَريـــدة (١٠ أيلول/سبتمبر   (٣٢)
<http://lasirener.com/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8  ،(٢٠١٥
%a7%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%
8a-%d9%84%d9%84%d8%af/>.
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«الثورة» خالل ثمانية عشر يومًا من االحتجاجات (٣٣)، لكن بعد رحيل مبارك، وفي لحظة نادرة، 
اتفقت مختلف مكونات الصحافة المصرية، على وجهة نظر واحدة، واحتفلت بهذا التغيير.

ب - المحطات الفضائية

إضافة إلــى الشبكة اإللكترونية، ساهمت المحطات الفضائية في فتح المجال السياسي 
قسرًا في البلدان العربية، وأشارت أبحاث كثيرة إلى التحوالت التي أحدثها اإلعالم الفضائي 

اإلخباري باألساس في الوعي السياسي، وتعميق الخطاب الديمقراطي.

غــيــر أن الــمــتــتــبــع وســـائـــل اإلعـــــالم الــتــقــلــيــدي قــبــل ثــــورة ٢٥ يــنــايــر فـــي مــصــر، يــلــحــظ الــواقــع 
الهامشي الذي يشغله الجمهور في التلقي، باعتباره مستهلكًا ال مشاركًا أو محاورًا، حيث أفرغ 
اإلعالم من محتواه االجتماعي التواصلي، ليصير مجرد أداة دعائية إقناعية ذات اتجاه أحادي 
يخدم النظام القائم، الذي يتحكم بصورة مطلقة في صياغة السياسات اإلعالمية واالتصالية، 

بما يحقق أهدافه األساسية (٣٤).

تــحــولــت بــذلــك وســائــل اإلعــــالم الــمــصــريــة الحكومية فــي مــرحــلــة مــن الــمــراحــل إلـــى قــنــوات 
دعاية مباشرة للحكومة المصرية، بل إنها في األيام الثالثة األولى من الثورة اختصرت نفسها 
عين بالفوضى»، مما أتى  فــي مجرد «مــرفــق» لتلّقي نـــداءات استغاثة مــن المشاهدين «المروَّ

بنتائج عكسية، وساهم في إشاعة المزيد من الذعر بينهم.

اتبع اإلعالم الحكومي الرسمي ثالث معادالت في تعامله مع الثورة، وهي التعتيم والترويع 
والترقيع، وتأتي المراوغة انطالقًا من أجندة سياسية قائمة على نظرية العمى، أما المعادلة 
الثانية، فهي معادلة الترويع، وهي قائمة على ترويع الجمهور من المساجين الهاربين وتصوير 
األمر على أن المتظاهرين في ميدان التحرير هم المسؤولون عن غياب األمن، حيث كانت 
تقدم رسالة أمنية خالصة، من بعد جمعة الرحيل، بدأ التلفزيون يحاول التوازن بين عرض ما 
يحدث في الشارع، وفي الوقت نفسه، االستمرار في محاولة إقناع المتظاهرين بالعودة إلى 
منازلهم، وأتاح التلفزيون خالل هذه المرحلة الفرصة لعدد من الشباب للحديث عن رأيه في 
األحــداث، إلى جانب عدد آخر من المحللين السياسيين لتفيد آراء الشباب، وأطلق عليها أسم 

مرحلة «الترقيع».

اّتسم اإلعــالم الرسمي للدولة «بالضعف» لعدم وجــود مساحة للرأي والــرأي اآلخــر، وقال 
إنــهــا مشكلة اإلعـــالم الحكومي الــرســمــي منذ وقــت بعيد وليست ولــيــدة أحـــداث ثـــورة التحرير، 
بين من النظام، وتاليًا تبقى  وذلــك يرجع إلــى طبيعية ملكية هــذه القنوات لرجال أعمال مقرَّ

الرسالة اإلعالمية تحت الخطوط والقيود.

المصدر نفسه.  (٣٣)
منصوري، «دور اإلعالم التواصلي الجديد في تحريك الثورات العربية».  (٣٤)
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أما اإلعالم الخاص، فقد سمحت ظروف الهامش الديمقراطي والحريات النسبية المتاحة 
في مصر بتحفيز الفضائيات الخاصة، وتوظيف أدوات ما صــار يعرف بــاإلعــالم الجديد في 
التمرد على ثوابت اإلعــالم الرسمي، وتحرير قطاعات واسعة من الجمهور من سطوته. ومن 
غير المبالغة في هذا السياق القول، إن التضافر والتالقح الفريد الذي نشأ بين وسائط اإلعالم 
التقليدية األكــثــر حــريــة، وبين تقنيات اإلعـــالم األحـــدث التي عجز النظام اإلعــالمــي الرسمي 
المصري عن احتوائها، قد أّديا الدور األهم في تهيئة أجيال الثورة وبلورة توجهاتها السياسية 
والمجتمعية. هنا، يمكننا التأكيد أنــه إذا كــان القهر السياسي واالجتماعي ألنظمة االستبداد 
واالستغالل هو المفّجر لثورات الشعوب، فإن اإلعالم الحر والمستقل هو الذي هيأها، وعّجل 

في إنجازها (٣٥).

يستطيع المدقق في جدلية الثورة واإلعالم أن يلحظ ذلك االرتباط المتبادل بين مقومات 
الــثــورة وحــالــة اإلعـــالم فــي شـــروط مكانية وزمــانــيــة مــحــددة؛ فــالــثــورات كتجسيد مباشر إلرادة 
الــشــعــوب ال يــمــكــن تــصــورهــا فــي غــيــاب نــظــام اتــصــالــي ومــعــرفــي قـــادر عــلــى حــشــد قـــوى الــثــورة، 
وتنظيمها فــي اتــجــاه الـــهـــدف، وفـــي الـــظـــروف الــتــي تهيمن فيها األنــظــمــة الــحــاكــمــة عــلــى اآللــة 
اإلعــالمــيــة ال يــجــد الـــثـــوار ُبــــدًا مــن الــســعــي إلـــى إحــــداث ثــغــرات فــي الــنــظــام اإلعـــالمـــي الــقــائــم، 
واحــتــالل مساحات مــؤثــرة فيه، أو العمل على إنــتــاج بــدائــل اتصالية ومعرفية جــديــدة، لتجسيد 
رؤى الــثــورة ومتطلباتها. وتــؤكــد شــواهــد الــثــورة أن قـــوى التغيير فــي الــواقــع الــمــصــري مضت 
وال تزال، في هذين الدربين معًا، وهو األمر الذي يفسر المكانة البارزة التي تحتلها شعارات 
حرية الصحافة واإلعــالم ضمن مطالب الحراك الثوري، وحرص القوى والحركات السياسية 

على استثمار معطيات ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال.

وإجماًال، يمكن القول إن وسائل اإلعالم التقليدي أّدت دورًا بارزًا في تغطية أحداث الثورة 
المصرية، وكان لها الحضور اإلعالمي البارز والمؤثر في نجاحها، من خالل (٣٦):

- استكمال التعبئة الحاصلة على شبكة اإلنترنت من خالل عرض األحداث اليومية للثورة.

- الــمــســاعــدة عــلــى اكــتــســاب تــعــاطــف بــالــغ مــع الــمــحــتــجــيــن، مــن خـــالل عـــرض تصريحاتهم 
ــــدوا أحــقــيــة الـــحـــراك  ومـــرافـــقـــة ذلــــك بـــعـــرض آراء مــحــلــلــيــن ســيــاســيــيــن ونــاشــطــيــن حــقــوقــيــيــن أكــ

الديمقراطي، وشرعية مطالبه، ووجوب استمراره ليحقق أهدافه.

- نقل مظاهر الثورة وسلوكياتها ومفرداتها وأساليبها بين البلدان العربية، حيث إن شعار 
«الشعب يريد إسقاط النظام» بات شعارًا موحدًا، ال نعرف للوهلة األولى أين ُيهتف.

صحيح أن اإلعــالم وحده ال يصنع التغيير، وأن التغيير هو نتاج إرادة عامة، يحركها دافع 
الناس الطبيعي نحو هذا التغيير، واإلعالم إنما هو أداة من مجموعة أدوات. يقول ميشيل فوكو: 

رجائي الميرغني، «دور اإلعالم في التحول الديمقراطي،» االئتالف الوطني لحرية اإلعالم (٢٦ تموز/  (٣٥)
<http://ncmf.info/?p=244>. يوليو ٢٠١١)، 

منصوري، المصدر نفسه.  (٣٦)
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«إن الثورة اإليرانية انتشرت بشريط الكاسيت»، ولم يقل إن شريط الكاسيت - الذي كان في 
حينه إعالمًا بديـًال - هو الذي صنع الثورة! فــاإلرادة الشعبية من دون وسائل اإلعــالم الجديد 
ال تساوي شيئًا، كما أن اإلعــالم الجديد قام بــدور ملموس في حشد المتظاهرين وتوجيههم، 
لكنه لم يكن مفصليًا في تسيير األحـــداث في مصر؛ فاالحتجاجات استمرت بشكل كبير بعد 
قطع اإلنترنت، لذا يجب تأكيد أن الثورة المصرية نتاج عوامل تفاعلت لتنتج لنا تغييرًا بأسلوب 

لم يعهده وطننا العربي من قبل.

وأخــيــرًا، وفــي مقولة للفيلسوف الفرنسي ميشيل فــوكــو اّدعـــى فيها أن السلطة ال تــمــارس 
قمعها إال على األحــرار! قد يبدو هذا التصور متناقضًا ألول وهلة؛ فالمفترض أن يجرَد القمُع 
من ُيــمــاَرس عليه من حريته التي ال يستردها إال إذا رفــع القمع عنه، ولكن فوكو رأى أنــه في 
اللحظة الــتــي يــتــم فيها تــجــريــد إنــســان مــن حــريــتــه؛ ال يــصــبــح ثــمــة ضــــرورة ألن تــمــارس السلطة 

قمعها ضده.

يصلح هذا المفهوم ألن يكون خاتمة دراستنا لحالة حرية الرأي والتعبير في مصر، حيث 
الصورة توحي للوهلة األولي بأن ما قد بدأ في عام ٢٠١١ من حراك شعبي، رفع شعار الحرية 
كــأحــد أهـــدافـــه األســاســيــة، قــد فــقــَد زخــمــه مــع الـــوقـــت، حــيــث اســتــعــادت الــســلــطــة زمـــام الــمــبــادرة 
وباشرت هجومًا مضادًا ال يهدف إلى إعادة خطوط المواجهة إلى ما كانت عليه عشية اندالع 
الــثــورات المصرية فحسب، وإنــمــا يطمح إلــى خلق واقـــع جــديــد يستدرك مــا تـــراه هــذه السلطة 
كثغرات سمحت بتهديد هيمنتها واستقرارها. في هذا الواقع، يضيق هامش الحرية حتى يكاد 
يختفي، ويقطع الطريق على كل ممارسات حرية التعبير التي أّدت دورًا بــارزًا في إذكــاء روح 

الثورة في قطاعات واسعة من الشعب المصري.

خاتمة
ختامًا، وكما سبقت اإلشـــارة، فــإن القيمة الحقيقية لحرية الــرأي والتعبير تمثلت في أنها 
تــســاعــد عــلــى ظــهــور قـــوى سياسية واجــتــمــاعــيــة تتمتع باستقاللية، وتــعــيــش فــي إطـــار مجتمع له 
مناعته السياسية والقانونية تــجــاه سلطة الــدولــة، لتنتج لنا فــي نهاية المطاف مجموعة قيم 
ومفاهيم، تشكل جوهر الفكرة الديمقراطية ومحورها؛ كسيادة الشعب، والمشاركة السياسية، 

واإلرادة العامة، واالنتخابات الحرة والنزيهة.

وعلينا هنا أن نأخذ بعين االعتبار، أن هــذه الحقيقة لم تنشأ وتترعرع في وســط مفرغ، 
إنما تفاعلت مع عناصر البيئة االجتماعية، وعلى امتداد مراحل تاريخية طويلة، لتأتي بنموذج 
مطور للفكرة الديمقراطية التي هي أوًال، وقبل كل شيء، منظومة من القيم واألفكار المتعلقة 
أصـــــًال بالسلطة والــمــواطــن والــعــالقــة بينهما، مــثــل الــحــق فــي التعبير والـــقـــدرة عــلــى الــمــشــاركــة 
السياسية والــحــق فــي التصويت والترشح والتجمع...ما يعطي للفكرة الديمقراطية مضمونها 

الحقيقي وأبعادها الفعلية □


