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أحوال المهنة الوضع متعثر بالنسبة إلى الصحف الخاصة في مصر ،ما يهدد بإقفال بعضها ،وأوالها «الشروق».
ّ
السوق عام  2008انقالبًا وإشراقة جديدة في المهنة ،مع إيالء أهمية لمقاالت الرأي ،وعرض مختلف وجهات النظر ،واالبتعاد عن «اإلثارة» ،فصنفها
بعضهم بـ«جريدة النخبة»

أزمة «الشروق» أي مستقبل للصحافة الخاصة في مصر؟
القاهرة ـــ محمد الخولي
ال ـبــدايــات الـحـمــاسـيــة دائ ـمــا ال تعني
أن الـنـهــايــات سـتـكــون سـعـيــدة .هكذا
ت ـب ــدو حـ ــال ال ـص ـحــافــة امل ـك ـتــوبــة فــي
م ـصــر .ال ـص ـحــف ال ـخــاصــة ال ـتــي كــان
خروجها إلى النور ،شعاع أمل أضاء
ظلمة طويلة سيطرت فيها الحكومة
على الصحف ،انكسر بريقه ،وخفت
ض ـ ــوؤه ،وبـ ــات مـعـظــم ت ـلــك الـصـحــف
يسير بسرعة نحو الهاوية ،وبالفعل
وصل بعضها إلى الهاوية.
بــدايــة األلـفـيــة الـثــانـيــة كــانــت شــاهــدة
على ظهور الصحف اليومية الخاصة.
كان لجريدة «املصري اليوم» السبق،
ك ــون ـه ــا أول ج ــري ــدة ي ــوم ـي ــة خــاصــة
ت ـح ـصــل ع ـل ــى ت ـص ــري ــح مـ ـص ــري فــي
الطبع والـتــوزيــع فــي الــداخــل .قبلها،
كانت الصحف تحصل على ترخيص
ّ
أجنبي للتوزيع في مصر ألن القانون
ل ــم ي ـكــن يـسـمــح وق ـت ـهــا بــالـتــرخـيــص
إلصدار صحف خاصة.
بـ ـ ـع ـ ــد «امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم» ،ج ـ ـ ــاءت
«الدستور» التي تحولت من أسبوعية
إل ــى يــوم ـيــة .وم ــع ح ـل ــول ع ــام ،2008
ظ ـهــرت جــريــدة «الـ ـش ــروق» ،كــإشــراقــة
مختلفة على الصحافة املصرية.
اختالف «الـشــروق» كــان واضحًا منذ
البداية .الجريدة صدرت عن مؤسسة
مـهـتـمــة ف ــي األصـ ــل بــال ـص ـحــافــة ،هي
«مؤسسة الشروق للنشر والتوزيع».
وكـ ــانـ ــت تـ ـص ــدر م ـج ـل ــة ش ـه ــري ــة هــي
«وجهات نظر» .تطور األمر إلى رغبة
ج ــدي ــة فـ ــي جـ ــريـ ــدة ي ــومـ ـي ــة ،وك ــان ــت
ال ـف ـك ــرة أن تـ ـك ــون م ـس ـت ـق ـلــة ،وتـبـقــى
ملكيتها بعيدة عن رأس املــال .هكذا،
اخـ ـت ــاروا ن ــاش ـرًا ه ــو ع ـم ــرو خـفــاجــي
ال ــذي تــولــى تحديد السياسة العامة
للجريدة من دون تدخل في النشر.
تشكيل مجلس تحرير الجريدة كان
مختلفًا أيضًا .بخالف الصحف التي
ّ
كــانــت تـصــدر فــي ذل ــك ال ــوق ــت ،تشكل

قررت جريدة «عالم اليوم» تكليف الصحافيين بالبحث عن إعالنات ،مما يخالف قانون النقابة
م ـج ـلــس ت ـح ــري ــر ت ــرأس ــه ال ـص ـحــافــي
ال ــراح ــل ســامــة أح ـمــد س ــام ــة ،وضــم
فـ ــي ع ـض ــوي ـت ــه ال ـص ـح ــاف ـي ــن جـمـيــل
م ـ ـطـ ــر وحـ ـ ـس ـ ــن املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاوي .وكـ ـ ــان
الناشر عمرو خفاجي ،فيما كان عبد
العظيم حماد أول رئيس تحرير لها.
حــن رحــل حـمــاد عــن الـجــريــدة ،تولى
خ ـفــاجــي رئ ــاس ــة ال ـت ـح ــري ــر ،ث ــم رحــل
ع ـم ــرو وأصـ ـب ــح ع ـم ــاد ال ــدي ــن حسني
رئ ـيــس تـحــريــرهــا الـتـنـفـيــذي ،قـبــل أن
يصبح رئيسًا للتحرير اآلن.
ال ـج ــري ــدة ك ــان ــت مـخـتـلـفــة ح ـق ــا .منذ
الـبــدايــة ،تنبهت إلــى أن ال ــرأي أصبح
أهم من الخبر .ولذلك ،اختاروا جميل
مطر ،أحد أهم كتاب الرأي في الوطن
ً
الـعــربــي ،ليكون م ـســؤوال عــن صفحة
ال ــرأي فــي الـجــريــدة .وبــالـتــالــي ،كانت
ل ـ ــدى ال ـص ـح ـي ـفــة ت ـن ــوي ـع ــة مـخـتـلـفــة،

ّ
ومـمـتــازة مــن كــتــاب مــن كــل األطـيــاف،
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ال ـف ـك ــري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة.
ك ـت ــب ل ــدي ـه ــم الـ ـيـ ـس ــاري واإلخـ ــوانـ ــي
واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي والـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ،وات ـف ـق ــت
ّ
الـجــريــدة مــع ع ــدد مــن الـكــتــاب الـعــرب
ل ـن ـش ــر م ـ ـقـ ــاالت ل ـه ــم فـ ــي «ال ـ ـشـ ــروق»

جريدتا «الوطن»
و«التحرير» على درب المعاناة
ب ـص ــورة مـنـتـظـمــة ،ب ــل أجـ ــرت اتـفــاقــا
مع عــدد من الصحف األجنبية لنشر
مقاالت لكتابها في «الـشــروق» ،وهو
مــا كــان أم ـرًا مستحدثًا فــي الصحافة
املصرية وقتها.
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـل ـص ـح ـي ـفــة ،ك ــان ــت امل ـ ـ ــادة امل ـن ـش ــورة

رادار

«محمد عبده وفنان العرب» على «دبي»
العروس أمل بوشوشة تدخل مجال التقديم
زكية الديراني
ّ
يبدو أن زواج املمثلة الجزائرية أمل
بــوشــوشــة ،قـبــل أي ــام ،بــرجــل األعـمــال
ال ـل ـب ـن ــان ــي ولـ ـي ــد عـ ــواضـ ــة ،س ـي ـكــون
ف ــاتـ ـح ــة خـ ـي ــر عـ ـل ــى أنـ ـشـ ـط ــة ن ـج ّـمــة
برنامج «ستار أكاديمي» .إذ تتحضر
ق ـ ـنـ ــاة «دبـ ـ ـ ـ ــي» ل ـ ــإع ـ ــان ق ــريـ ـب ــا عــن
تعاونها مع بوشوشة لتقديم املوسم
ّ
األول من برنامج «محمد عبده وفنان
الـعــرب» الــذي يبصر النور في األيــام
الـقـلـيـلــة .ول ـف ـتــت بــوشــوشــة األن ـظ ــار
فــي األدوار التمثيلية الـتــي لعبتها،
وأهمها شخصية عليا فــي مسلسل
ّ
«العراب نــادي الشرق» (إخــراج حاتم
ّ
علي وتأليف رافــي وهبي) الــذي قدم
فــي رم ـضــان املــاضــي .لـكــن بوشوشة
ّ
قررت خوض مجال آخر لها بعيدًا عن
التمثيل ،فكان التقديم من نصيبها.
ّ
الخبر
ال تؤكد نجمة «ذاكرة الجسد» ّ
أو تنفيه ،وتقول لـ«األخبار» «أفضل
عـ ــدم ال ـح ــدي ــث ع ــن امل ــوض ــوع ريـثـمــا
تـ ـك ــون األمـ ـ ـ ــور رس ـم ـي ــة م ــع الـشـبـكــة
اإلم ــارات ـي ــة .حــالـيــا ال ش ــيء واض ــح».
ّ
لكن في التفاصيل أن برنامج املواهب
ّ
ُ
سيصور في لبنان ،ولــم يعلن لغاية
ّ
اليوم عن االستديو املحدد لتصويره،
ريثما تنتهي الشركة املنتجة Imagic
من التحضير لكل الخطوات .كما من
ّ
تصور الحلقات التجريبية
املقرر أن

ف ــي ت ـشــريــن األول (أك ـت ــوب ــر) املـقـبــل،
على أن تليه الحلقات املباشرة .بعد
ّ
تأجيل م ـ ّـرات ع ـ ّـدة ،ق ـ ّـررت «دب ــي» بث
عملها املنتظر الــذي يكشف املواهب
الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة ب ــالـ ـلـ ـهـ ـج ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة،
وت ـخ ــوض غ ـمــار ال ـبــرامــج الـغـنــائـيــة.
ّ
وب ـ ــات مـ ــؤك ـ ـدًا أن امل ـغ ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة
أصــالــة نـصــري سـتـكــون ضـمــن لجنة
التحكيم إلى جانب الفنان السعودي
محمد عبده وامللحن وليد فايد.

ال ـثــاثــي سـيـكــون ثــابـتــا ف ــي الـلـجـنــة،
ّ
ع ـل ــى أن يـ ـ ّح ــل ض ـي ــف راب ـ ـ ــع فـ ــي كــل
ح ـل ـق ــة يـ ـغ ــن ــي ف ـي ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة مــن
األع ـ ـمـ ــال امل ـخ ـص ـصــة لـ ــه .امل ـم ـي ــز فــي
العمل املنتظر أن املواهب التي يبلغ
عــددهــا نحو  32مشتركًا (كـمــا تعلن
ال ـق ـن ــاة ع ـلــى مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي)
س ـت ـت ـنــافــس ع ـلــى ك ـســب ق ـلــب ع ـبــده،
عـبــر غ ـنــاء أع ـمــالــه امل ـت ـنـ ّـوعــة .ويـفــوز
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة «مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــده وفـ ـن ــان
الـ ـع ــرب» م ـش ـتــرك واحـ ــد ي ـنــال مبلغًا
مــالـيــا ،إضــافــة إلــى فــرصــة للعمل مع
صــاحــب أغ ـن ـيــة «األمـ ــاكـ ــن» .فــالـفـنــان
ال ـس ـعــودي يـمـلــك مـسـيــرة طــويـلــة في
ّ
عالم الغناء تخطت عمرها األربعني
عــامــا .كـمــا يملك شعبية واس ـعــة في
الخليج ،وخصوصًا في موطنه األم،
ّ
وهو قليل اإلطالالت اإلعالمية ويفكر
ج ـي ـدًا ق ـبــل امل ــواف ـق ــة ع ـلــى ال ـغ ـنــاء في
ّ
البرنامج .لكن القائمني على «دبــي»
اتفقوا على إقناع عبده باملشاركة في
عمل تلفزيوني يـكــون بــاسـمــه ،ربما
يشفي غليله الفني .إذًا« ،دبــي» ّ
تقرر
عــرض بــرنــامــج «محمد عـبــده وفنان
الـعــرب» فــي برمجة الـخــريــف املقبلة.
ل ـكــن ،ه ــل تـنـجــح الـشـبـكــة اإلمــارات ـيــة
فــي مـشــروعـهــا املـنـتـظــر ،وخـصــوصــا
أن  mbcس ـت ـقـ ّـدم امل ــوس ــم ال ـثــالــث من
برنامجها «ذا فــويــس» و lbciتعود
بـ«ستار أكاديمي»؟

متوازنة ،تشبه إلــى حد كبير جريدة
«األهــرام» في رزانتها وحفاظها على
التقاليد املهنية التي كادت أن تختفي
ّ
وقـتـهــا .إال أن امل ــادة الصحافية التي
ك ــان ــت ت ـن ـشــرهــا «ال ـ ـ ـشـ ـ ــروق» ،دف ـعــت
بعضهم إلى تصنيفها بأنها جريدة
«ن ـخ ـب ــة ال ـن ـخ ـب ــة» ،ك ــون ـه ــا ل ــم تـنـجــر
إلــى العناوين الساخنة أو «الزاعقة»
وكـ ــانـ ــت طـ ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت ت ـس ـع ــى إل ــى
امل ــوض ــوع ـي ــة ،وع ـ ــرض ج ـم ـيــع اآلراء
ح ــول امل ــوض ــوع ال ــواح ــد .رغ ــم ك ــل ما
س ـبــق ،تـعــانــي «الـ ـش ــروق» حــالـيــا من
أزمـ ـ ــة م ــال ـي ــة ط ــاح ـن ــة تـ ـه ــدد بـتــوقــف
الجريدة عن الصدور ،وأدت إلى فصل
عــدد مــن الصحافيني ،بــاإلضــافــة إلى
تسريح عدد من قيادات الجريدة.
وف ــي أك ـثــر م ــن ل ـقــاء داخ ــل املــؤسـســة،
أب ـل ــغ رئ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر ع ـم ــاد ال ــدي ــن

ّ
حسني أن حل األزمــة املالية للجريدة
يحتاج إلى فصل قرابة  150صحافيًا.
من جهته ،قال مالك الجريدة إبراهيم
املعلم خالل اجتماع منذ شهر تقريبًا،
ّ
إن توقيع الصحيفة عقدًا جــديـدًا مع
شــركــة اإلعــانــات «بــرومــومـيــدا» يعدّ
ط ــوق ال ـن ـجــاة ل ـل ـجــريــدة ،إذ ستضخ
ً
شـ ــركـ ــة اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات أمـ ـ ـ ـ ـ ــواال ج ــدي ــدة
ل ـ ـل ـ ـجـ ــريـ ــدة ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي س ـت ـن ـق ــذه ــا
مـ ــن ع ـث ــرت ـه ــا امل ــالـ ـي ــة .ووع ـ ـ ــد امل ـع ـلــم
الصحافيني بصرف  1500جنيه لكل
واحـ ــد ،وج ــدول ــة بــاقــي مستحقاتهم
املالية ّاملتأخرة ،إال أن تأجيل توقيع
العقد أخر تنفيذ ما وعد به املعلم.
وكـ ــان ظ ـهــور «الـ ـش ــروق» ف ــي ال ـســوق
ّ
امل ـصــريــة قــد شــكــل ان ـقــابــا كـبـيـرًا في
رواتـ ـ ـ ـ ــب الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ،ك ــونـ ـه ــا أول
جــريــدة تمنح ا ًلـعــامـلــن فيها روات ــب
عــال ـيــة ،م ـق ــارن ــة بــالـصـحــف األخـ ــرى،
إذ وص ـل ــت روات ـب ـه ــا إل ــى  7أض ـعــاف
الـ ـج ــرائ ــد األخـ ـ ـ ــرى .أزم ـ ــة «ال ـ ـشـ ــروق»
لـيـســت ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـس ــوق حــالـيــا،
ف ـجــريــدة «ال ــوط ــن» ال ـخــاصــة ،تعاني
أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــة م ــالـ ـي ــة ّأدت إل ــى
ت ــأخ ــر ص ـ ــرف رواتـ ـ ـ ــب ال ـص ـحــاف ـيــن،
بـيـنـمــا ق ـ ــررت ج ــري ــدة «ع ــال ــم ال ـي ــوم»
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،خفض
عــدد املـحــرريــن إلــى  20فـقــط ،وخفض
املرتبات إلى  1000جنيه (حوالى 140
دوالرًا أمـيــركـيــا) فـقــط لـكــل صحافي،
وت ـك ـل ـيــف ال ـص ـحــاف ـيــن بــال ـب ـحــث عن
إع ــان ــات ل ـصــالــح ال ـج ــري ــدة وه ــو ما
ي ـخــالــف ق ــان ــون ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن.
كــذلــك تـعــانــي جــريــدة «الـتـحــريــر» من
أزم ـ ــة م ــال ـي ــة ،ويـ ـه ــدد مــال ـك ـهــا بــوقــف
إصدارها إذا استمرت األزمة.
هذا الوضع املالي للصحف الخاصة
ّ
يؤكد أن هزة كبيرة تهدد تلك الصحف
خالل الفترة املقبلة ،وهو ما سيؤدي
إلــى أزمــة جــديــدة لنقابة الصحافيني
التي ستقف أمام مئات من اإلعالميني
ممن لن يكون لهم مكان للعمل.

