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كتبت - سهر سامى وسها يحيى:
أسماء  لها  فلكية  م��واق��ع  ه��ى  »األب�����راج« 
من  معينة  أوق���ات  تصنيف  وميكن  م��ح��ددة، 
الوقت،  ذل��ك  ف��ى  ي��ب��رز  ال���ذى  بالبرج  ال��ع��ام 

ويتميز مواليد كل برج بصفات معينة.
واألبراج تعد ظاهرة قدمية، لكنها انتشرت 
من  الكثير  فى  األخيرة  سنة  العشرين  خالل 
هذه  م��ن  العديد  فأصبح  اإلع���الم،  وس��ائ��ل 
ووقته  مساحته  من  ج��زءاً  يخصص  الوسائل 
لألبراج الفلكية كوسيلة للتسلية. تعتمد على 
دراس��ة سلوكيات وع��ادات وتقاليد أف��راد كل 
أمور  من  يحتاجونه  وم��ا  ح��دة،  على  مجتمع 
هو  األب��راج  فعلم  وغيرها.  ومادية  عاطفية 
علم يدرس، لكن ليس كما يعرض بالصحف، 
الناس  ل��دى  تكونت  التى  اخلاطئة  فالفكرة 
عن األبراج هى نتيجة ملا يكتب فى مثل هذه 

الصحف.
األبراج  واملجالت عن  باجلرائد  ينشر  فما 
إلى  به  الناس يصدقونه ويؤمنون  جند بعض 
درجة أنه حينما يقرأها ويجد بها ما يضايقه 
ما  وجد  إذا  أما  متشائماً،  اليوم  طيلة  يظل 
واحليوية.  بالتفاؤل  مليئا  يومه  يكون  يسره 
وال  بها  يأتى  ما  يصدقون  ال  البعض  وهناك 
يهتمون حتى لقرأتها، والبعض اآلخر يقرأها 

بها  يؤمنون  ال  ولكن  الفضول  باب  من 
كما يقولون.

صدق وكذب
بداية تقول هند أحمد، طالبة: 
عندما  األح��ي��ان  من  كثير  »ف��ى 
أقرأ ما يخص برجى أجده تارة 
صحيحاً خصوصاً فيما يتعلق 
بشخصيتى وتارة أخرى كذباً، 
حيث كنت أطلع على اجلرائد 

وأجدها  السابق  فى  باستمرار 
فرصة لقراءة برجى اليومى، 
لكننى حالياً لم أعد كذلك، 

ومع ذلك فأنا ال أؤمن بها«.
التجاره:  بكلية  طالب  سعيد،  إسالم  وذكر 
وأحب  كبير،  إل��ى حد  األب��راج  أص��دق  »كنت 
أجد  كثيرة  أوق��ات��ا  وكنت  أق��رأه��ا،  أن  دائ��م��اً 

فى »حظك اليوم« ما هو حقيقى 
لكننى  م���ع���ى،  وي���ح���دث 
من  يلعن  اهلل  أن  أدرك���ت 
تقبل صالته  وال  يقرأها، 
ملدة أربعني يوماً، فقررت 

أال أقرأها ثانية«.
محمد  رف��ض  بينما 
بتجارة  طالب  السيد، 

متاماً،  األبراج  القاهرة، 
ق���ائ���اًل: »أن�����ا ال أؤم���ن 
ب����األب����راج ألن���ه���ا ك���ذب، 

وكذلك ال أؤمن بعلم الفلك 
وال أص���دق م��واص��ف��ات كل 

برج«.
طالبة  سعيد،  آي��ة  واع��ت��رض��ت 

بكلية التجارة، على اإلميان بها قائلة: »كذب 
جاء  ما  يصدق  ومن  صدقوا،  ولو  املنجمون 
عن  ع��ب��ارة  ألن��ه  عليه،  سيحاسب  ب��األب��راج 

كذب«.
للتسلية فقط

اآلثار  بكلية  طالبة  لطفى،  ن��دى  وأش��ارت 
أنها ال تصدق  إلى  القاهر،  جامعة 
للتسلية  ت��ق��رأه��ا  لكنها  األب�����راج، 

فقط.
تلميذ  على،  أحمد  معها  واتفق 
»أنا  ق��ائ��اًل:  ال��ع��ام��ة،  بالثانوية 
عن  تفاصيل  مبعرفة  أه��ت��م  ال 
ولضياع  للتسلية  إال  األب����راج 
ليست  أنها  املؤكد  ومن  الوقت، 

مقياسا لشىء«. 
مهدى،  أب���و  أض����اف  ف��ي��م��ا 
قراءة  أن  يعتبر  أن��ه  م���درس، 

األبراج بالنسبة إليه تدخل فى إطار التسلية 
ليس إال، مشيراً إلى أنه يقرأها صدفة وعادة 
ما يجد الصحة فى ما قرأه، فى الوقت الذى 

أكد فيه عدم إدمانه لها.
أؤمن بعلم الفلك

ميار  أوض���ح���ت  ب��ي��ن��م��ا 
هشام، طالبة بكلية اآلداب 
ال  »أنها  القاهرة،  جامعة 
ولكنها  ب���األب���راج،  ت��ؤم��ن 
ذاته،  الفلك  بعلم  تؤمن 
وأن هناك فرقا بني علم 
الفلك واألب��راج وحظك 

اليوم«.
مصطفى  وأوض����������ح 
م��راب��ط، م��وظ��ف، »أن���ه ال 
األبراج،  به  تأتى  مبا  يؤمن 
شخصية  م��ع  تتناقض  ف��ه��ى 
»برج  مثاًل  جن��د  فقد  اإلن��س��ان، 
اجل�����وزاء« ي��ق��ال إن���ه ه��وائ��ى سريع 
التقلبات، وممكن أن تكون هذه األخيرة ناجتة 
عن أحداث يعشها الشخص فى تلك اللحظة 
حسب احلالة التى من املمكن أن يكون عليها، 
وهو ما يدل على أن جميع األشخاص قد ال 
يتأثروا بنفس احلدث، كما أن قراءتها تعتبر 
شركا باهلل، وثقافتنا الدينية ال تسمح بذلك، 
فالعلم هلل وحده واإلميان بها يعتبر ضرباً فى 

العقيدة«.
ليست لها ضوابط علمية

»أنا  فقالت:  عاملة،  محمد،  لطيفة  أما 
األبراج،  بخصوص  ينشر  مبا  بتاتاً  أؤمن  ال 
وتبقى  علمية  ضوابط  على  تعتمد  ال  كونها 
بينها.  ف��ي��م��ا  ي��رب��ط��ون��ه��ا  ك��ل��م��ات  م��ج��رد 
نفسه  يوم ما هو  ينشر فى  ما  أن  وأضافت 
أن  أك��دت  ولكنها  تالية،  أي��ام  فى  ينشر  ما 
تراه  برجها  صفات  يخص  فيما  تقرأه  ما 

لشخصيتها«. مطابقاً 
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املصرية  الثورة  تفجرت  عناء  طول  بعد 
تدشن  لكى   ،2011 يناير   25 فى  املباركة 
وتعيد  املصرى،  املجتمع  فى  جديداً  واقعاً 
للمواطن املصرى حريته املفقودة، وكرامته 
املهدرة، وتصون له حياة كرمية خالية من 
الفقر واجلهل، وحتقق له الرعاية الصحية 

والعدالة االجتماعية.
عن  يعبر  اإلع��الم��ى  النظام  إن  وحيث 
االقتصادية  ل��ل��ظ��روف  دق��ي��ق  ان��ع��ك��اس 
والسياسية واالجتماعية والثقافية فقد آن 
الوقت إلقامة نظام إعالمى جديد يعبر عن 
املجتمع املصرى بعد الثورة ويتيح التحول من 
النظام السلطوى االستبدادى الذى يجعل من 
وسائل اإلعالم مجرد أبواق للدعاية للنظام 
احلاكم، يقوم على تسفير وتأييد السياسات 
احلكومية، وتبرير هذه السياسات باحلق أو 
بالباطل، ويعلى من مكانة النظام على حساب 
احلريات الفردية، ويتيح الفرص ألهل الثقة 
على حساب أهل الكفاءة. إعالم يركز على 
الكم على حساب اجلودة، يروج ملبادئ حزب 
واحد على حساب األحزاب األخرى والقوى 
السياسية التى تعكس تنوع املجتمع املصرى 

ومتايزه.
نحن نتطلع فى الفترة القادمة إلى وجود 
اإلعالم احلر املسئول، ذلك اإلعالم الذى 
يحقق أربع وظائف أساسية، أوالها )الوظيفة 
املواطنني علماً  إحاطة  وتعنى  السياسية(، 
بالسياسات، واألنشطة احلكومية، ومناقشة 
بحيث  وتقوميها،  ونقدها  السياسات  هذه 
تصبح وسائل اإلع��الم ج��زءاً متداخاًل فى 
العملية السياسية من خالل مراقبة مراكز 
التنفيذية  امل��س��ت��وي��ات  ك��ل  على  السلطة 
التعليمية(،  )الوظيفة  وثانيها  والتشريعية. 
وتشمل تقدمي التقارير الصادقة ومناقشة 
وثالثها  واملواقف.  واآلراء  األفكار  مختلف 
املعلومات  تقدمي  وتعنى  املنفعة(،  )وظيفة 
واخللفيات املرتبطة باألحداث، مبا يجعل 
من وسائل اإلع��الم مرآة وثيقة ملا يقع من 
واخلارجية.  الداخلية  البيئة  فى  أح��داث 
تدعيم  وتعنى  الثقافية(  )الوظيفة  وأخيراً 
القيم والتقاليد واملعايير السائدة فى املجتمع 

املصرى.
ومسئولية اإلعالمى تنبع من ضميره فى 
املقام األول، وال يفرضها رقابة حكومية أو 
ذاتية.  أو  فئوية  مصلحة  أو  حزبى  التزام 
واإلعالمى املسئول هو الذى يقدم مختلف 
ويطرح  وموضوعية،  بوعى  واألفكار  اآلراء 
يستطيع  التى  املمكنة  البدائل  من  العديد 
املتلقى أن يختار من بينها ما يقتنع به. وحني 
املحتوى، فالدميقراطية  التنوع فى  يراعى 
ال تزدهر إال فى وجود أكبر قدر ممكن من 

اآلراء املتباينة.
كذلك تتطلب املسئولية أن يعمل اإلعالمى 
ل��ص��ال��ح ع��م��وم ال��ن��اس ول��ي��س لصاحله 
الشخصى، فاإلعالم املسئول هو الذى يعكس 
إغفال ألصوات  دون  املجتمع  أص��وات  كل 

اجلامعات املقهورة والفقيرة واملهمشة.
إن اإلعالم املسئول هو الذى يحمى سرية 
املعلومات  كانت  طاملا  املعلومات  مصادر 
دقيقة، وهو الذى يصون حق املواطن فى 
املعرفة، ويضمن حماية الشرف واالعتبار 
القذف، ويحافظ على صيانة  من جرمية 
احلياة اخلاصة للمواطنني، وال يتدخل فى 
أعمال القضاء، ويسوق اتهامات جزافاً قبل 
صدور األحكام القضائية الباتة. واإلعالم 
املسئول ال يسطو على حقوق امللكية الفكرية 
يخترق  وال  احلياء،  يخدش  وال  لآلخرين، 

اآلداب العامة وتقاليد املتجمع.
هل نرى هذا اإلعالم احلر املسئول الذى 
يعبر عن الثورة السلمية النقية التى فجرها 
الشباب ودعمها الشعب املصرى بكل فئاته 
وأطيافه؟. اإلجابة بالتأكيد هى نعم والرهان 

الوحيد على شباب الثورة املصرية.

�أ. د. ح�سن عماد مكاوى

نحو إعالم
حر ومسئول
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عيد
الخريجين

كلية اإلعالم فى عيون طالبها

على  طابور  بطالة شباب اإلعالميني

مشروعات التخرج.. شغل محترفني ينافس دولٍيًا

اإلعالم اإللكترونى.. حل سحرى للقضاء 

د. حسن مكاوى: طالبت مببدأ 
انتخاب العمداء منذ 12 سنة

حتتفل كلية اإلعالم جامعة القاهرة األحد املقبل 
بعيد اخلريجني، ويتم خالل احلفل تكرمي خريجى 
اسم  عليهما  أطلقا  اللتني  و2011،   2010 دفعتى 
الدكتورة الراحلة جيهان رشتى والدكتورة الراحلة 
مكاوى،  عماد  حسن  الدكتور  قال  خليفة.  إجالل 
عميد الكلية: إنه سيتم أيضا تكرمي عدد من قيادات 
اإلعالم البارزة من خريجى الكلية، ومنهم: محمد 

الهوارى، رئيس مجلس إدارة )أخبار اليوم(، وعادل 
عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة )وكالة أنباء الشرق 
األوسط(، وممدوح الولى، نقيب الصحفيني، وعصام 
الرحمن،  عبد  وعلى  التليفزيون،  رئيس  األمير، 
رئيس قطاع القنوات املتخصصة، والدكتورة جنالء 
العمرى، املدير اإلقليمى لهيئة اإلذاعة البريطانية 
مبصر. وأضاف مكاوى أن الكلية ستكرم األساتذة 

الذين بلغوا سن الستني خالل العامني املاضيني.
يبدأ االحتفال مبوكب اخلريجني فى متام الرابعة 
رئيس  مع  التقاط صورة جماعية  يتم  ثم  عصرا، 
لدفعتى  كلمة  يليها  كامل،  حسام  د.  أ.  اجلامعة 
كلمة  بإلقاء  املكرمون  يقوم  بعدها  2010 و2011، 
وكلمة  الكلية،  لعميد  كلمة  ثم  االحتفالية،  خالل 
على  الشهادات  توزيع  وكذلك  اجلامعة،  لرئيس 

االحتفال  هامش  على  ويقام  واألوائ���ل.  املكرمني 
من   الكلية  أس��ات��ذة  إن��ت��اج  يتناول  معرض  تنظيم 
التى  العلمية  امل��ج��الت  وك��ذل��ك  وأب��ح��اث،  كتب 
كما  املختلفة،  البحثية  مبراكزها  الكلية  تنتجها 
يعرض فيلم تسجيلى يتناول مسيرة  كلية اإلعالم، 
وكذلك األفالم التى أنتجها طلبة الكلية وفازت فى 

مهرجانات دولية، وفى مقدمتها فيلم  )اململكة(.

إعالم القاهرة حتتفل بعيد اخلريجني.. وتكرم كبار األساتذة وقيادات اإلعالميني
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وزير التعليم العالى: قرار منع املنتقبات
من أداء االمتحانات »مش راجع تانى«

حسني  الدكتور  العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزير  قال 
خالد إن منع الطالبات املنتقبات من دخول اجلامعات أثناء 
هناك  أن  موضحا  املنتهى،  حكم  ف��ى  أصبح  االمتحانات 
تعليمات جديدة بالسماح لهن بالدخول لالمتحان مع التحقق 

من الشخصية بواسطة سيدة.
مبجلس  التعليم  جلنة  اجتماع  خ��الل  خالد،  د.  وأض��اف 
األمر  فى  األزهر  شيخ  األكبر  اإلمام  راجعت  »لقد  الشعب: 
لديها  فتاة  تعاقب  أن  املعقول  من  فليس  االطمئنان،  لزيادة 

التزام أكبر بشريعتها«.
على  سيؤكد  للجامعات  األعلى  املجلس  أن  إل��ى  وأش��ار 
املقبل  اجتماعه  خالل  االمتحان  بدخول  للمنتقبات  السماح 
وسيصدر توصية بذلك، نظرا ألن هناك حكما من اإلدارية 
العليا بترك حرية التصرف للجامعات فى هذا األمر، مؤكدا 
ضرورة أن يلتزم رؤساء اجلامعات برفع احلظر عن املنتقبات، 
كما طالب أعضاء اللجنة وزير التعليم بضرورة صدور قرار 

يلغى القرار السابق بحظر النقاب.
وطالب وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة ميزانية 
واملعاهد  اجلامعات  إنشاء  قانون  وتعديل  العالى  التعليم 

اخلاصة.
وأكد أنه يحتاج إلى تغيير بالكامل، ووجوب زيادة ميزانية 
أيضاً  وإمنا  الدولة وحدها  ميزانية  ليس من  العالى  التعليم 
من خالل تنمية املوارد الذاتية للجامعات، والبحث عن موارد 

جديدة من خالل بيوت اخلبرة واملستشفيات اجلامعية.

استراتيجية لتطوير املراكز 
والوحدات ذات الطابع اخلاص

تنفيذ  ف��ى  ال��ب��دء  القاهرة  جامعة  ق��ررت 
الوحدات  أداء  تطوير  تستهدف  استراتيجية 
على  س���واء  اخل���اص  الطابع  ذات  وامل��راك��ز 
اجلامعة،  مستوى  على  أو  كلية  كل  مستوى 
والوحدات  للمراكز  املجتمعى  ال��دور  لتفعيل 
ذات الطابع اخلاص الذى يقدم للمجتمع من 
مبا  واالستشارية،  البحثية  اخلدمات  خالل 
بالتطوير املستمر  يحقق وفورة مادية تسمح 
ناحية،  م��ن  وال��وح��دات  امل��راك��ز  ه��ذه  لبنية 
فى  تساهم  للجامعة  إضافية  م��وارد  وتوفير 

زيادة مواردها الذاتية من ناحية أخرى. 
برئاسة  ال��ق��اه��رة  جامعة  مجلس  وواف���ق 
د. ح��س��ام ك��ام��ل ع��ل��ى خ��ط��ة ق��ط��اع خدمة 
التى  اإلطار،  البيئة فى هذا  وتنمية  املجتمع 
تتضمن تنشيط دور املجلس األعلى للمراكز 
باجلامعة  اخل��اص  الطابع  ذات  وال��وح��دات 
والوحدات  امل��راك��ز  جميع  م��ع  التنسيق  ف��ى 
ودعم  ألنشطتها  ال��ت��روي��ج  ف��ى  ب��اجل��ام��ع��ة 
خدماتها املختلفة، وإدخال معايير اجلودة فى 
للمجتمع،  املقدمة  البحثية  خدماتها  مجال 
ودعم تطبيق معايير امللكية الفكرية، وتشجيع 
خدمات  تسويق  بهدف  التميز  مراكز  فكرة 
مركز  م��ث��ل  ال��ق��وم��ى،  ال��ب��ع��د  ذات  امل���راك���ز 
ومركز  الفضاء،  علوم  واستشارات  دراس��ات 
املخاطر  من  احلد  ومركز  العلمى،  احلساب 
والتخطيط  التنمية  بحوث  ومركز  البيئية، 
البيئية،  ال���دراس���ات  وم��رك��ز  التكنولوجى، 

ومركز املعلومات الطبية. 
وصرحت د. هبه نصار، نائب رئيس جامعة 
آليات  بأن  املجتمع،  خدمة  لشئون  القاهرة 
عمل املجلس األعلى للمراكز والوحدات ذات 
كوادر  ق��درات  تنمية  تشمل  اخل��اص  الطابع 
املراكز والوحدات من خالل تنظيم الدورات 
االتصال  م��ج��االت  ف��ى  وبخاصة  التدريبية 
على  املراكز  ومساعدة  واجل���ودة،  والترويج 
لتسويق  والدولية  املحلية  باجلهات  االتصال 
املحلية  االتفاقات  عقد  وتسهيل  خدماتها، 
فى   ومثلها  والوحدات  املراكز  بني  والدولية 
اخلارج فى مجاالت التدريب وتبادل املعلومات 
بني  التنسيق  ودع��م  املشتركة،  واملشروعات 
البينية،  ال��دراس��ات  وال��وح��دات فى  امل��راك��ز 
لبعض  إيجاد مصادر متويل  واملساعدة على 
واإلدارى  القانونى  الدعم  وتقدمي  أنشطتها، 
إلى  أنشطتها،  فى ممارسة  املطلوب  والفنى 
جانب توفير قاعدة بيانات ومواقع إلكترونية 
الطابع اخلاص فى  والوحدات ذات  للمراكز 

اجلامعة. 

جلنة التعليم والبحث العلمى تطالب 
بدمج جامعة النيل فى مدينة زويل للعلوم

د. حسام كامل : دعم أمن املدن اجلامعية حلماية 
الطالب.. واستكمال مدينة الطلبة بالشيخ زايد

كتبت شيماء محمد:
 أكد د. حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة،  حرص 
احلوارات  وفتح  الطالب  من  االقتراب  على  اجلامعة 
معهم وحل مشكالتهم واالستماع إلى آرائهم فى األمور 
املرتبطة بالشأن الطالبى، وذلك فى إط�ار تعظيم مفه�وم 
العمل اجلماعى واحلوار اجل�اد والنق�د املوضوعى بي�ن 

األس�رة اجلامعي��ة.
على  تعقيبه  سياق  ف��ى  ك��ام��ل،  حسام  د.  وأض�����اف 
أحداث املدينة اجلامعية للطلبة واعتداء بعض سائقى 
اجلامعية،  املدينة  طالب  على  والبلطجية  امليكروباص 
أمن  ق��وات  لتوفير  املعنية  باجلهات  اتصال  على  أن��ه 
ودوريات مستمرة من وزارة الداخلية لألبواب الرئيسية 
اجلامعى  واحل��رم  والطالبات  للطلبة  اجلامعية  للمدن 
أمام  اجلائلني  والباعة  امليكروباص  سائقى  تواجد  ملنع 
دعم  على  واف��ق  أن��ه  إل��ى  مشيراً  الرئيسية.  امل��داخ��ل 
أفراد أمن املدن اجلامعية للطلبة والطالبات وتزويدهم 
من  السريع  للتحرك  وموتوسيكالت  السلكى  بأجهزة 
أجل تأمني الطالب واحليلولة دون تكرار ما حدث من 

اعتداء على الطلبة. وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن 
اجلامعة تعمل على حتسني اخلدمات املقدمة للطالب 
وطرق  الوجبات  نوعية  وبخاصة  اجلامعية،  املدن  فى 
وتزويد  واملطابخ  املطاعم  وحتسني  للطالب  تقدميها 
املدن اجلامعية باخلدمات الطالبية. مؤكدا أن احتادات 
طالب املدن اجلامعية تعد شريكاً فى إدارتها وفى تنظيم 
األنشطة الطالبية املختلفة بني طالب املدن اجلامعية.

ستيت،  أب��و  الدين  عز  د.  افتتح  أخ��رى،  ناحية  من 
نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب، وبحضور 
مدير عام املدن اجلامعية طارق تيرانه، توسعات مركز 
كمبيوتر  جهاز   55 لطاقة  ليصل  املعلومات  تكنولوجيا 

موصلة بخدمة اإلنترنت.
الطلبة  مدينة  استكمال  مت  أنه  تيرانه  طارق  وأعلن 
التغذية  توفير  م��ع  طالبا   450 بسعة  زاي���د  بالشيخ 
وخدمة اإلنترنت ومواصالت لنقل الطالب من السكن 
إلى الكليات والعودة. مشيراً إلى أنه مت طرح مناقصة 
لتجهيز مطعم وصالة مشاهدة وعيادة ومركز كمبيوتر 

بها مع بداية العام اجلامعى القادم.

طالب نواب جلنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس 
بدمج  العليم  عبد  شعبان  الدكتور  برئاسة  الشعب 
جامعة النيل التكنولوجية مع مدينة زويل للعلوم حتت 
العلمية  اإلف��ادة  لتقدمي  زويل،  أحمد  الدكتور  إشراف 
املطلوبة ملصر بعد ثورة يناير، وترك جامعة النيل تعمل 
حتى يتم استكمال مدينة زويل.  جاء ذلك خالل جلسة 
استماع فى اللجنة بحضور وزير التعليم العالى الدكتور 
حسني خالد. وطرح النواب فى اللجنة تساؤالتهم حول 
ثورة  عقب  متالحقة  تطورات  شهدت  التى  اجلامعة 
يناير، منها قرار من أعضاء مجلس أمناء اجلامعة فى 
فبراير 2011 بالتنازل نهائيا عن حق االنتفاع للجامعة، 
 ،2006 عام  االتصاالت  وزارة  من  بقرار  صدر  ال��ذى 
وأن تتولى اجلامعة إجراءات توفيق أوضاعها كجامعة 
واملبانى  واألراض���ى  التجهيزات  عن  والتنازل  أهلية، 
اخلاصة باجلامعة لصالح وزارة االتصاالت وقبول هذا 
بالتواصل مع جميع اجلهات  النواب  التنازل.  وطالب 
احلكومية إلعادة مسار اجلامعة إلى طريقها الصحيح، 
ومتكني اجلامعة من املقر النهائى لها إما داخل مبانيها 
مبدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أو بتخصيص مساحة 
زايد،  الشيخ  مبدينة  اجلامعات  منطقة  فى  مماثلة 
وتعويض اجلامعة عما مت إنفاقه من تبرعات املجتمع 

املدنى فى جتهيزات ومعدات مبقر الشيخ زايد. أحمد زويل

خالل ندوة بكلية اإلعالم 

خالل لقاء مع املدرسني املساعدين واملعيدين بطب قصر العينى:

رئيس جامعة القاهرة: ندعم سفر أعضاء هيئة 
التدريس إلى اخلارج حلضور املؤمترات واملهمات العلمية

كتبت ندا السعيد – شيماء محمد:
القاهرة،  جامعة  رئيس  كامل،  حسام  د.  أك��د 
اهتمام اجلامعة بتدعيم احلوافز اخلاصة بتشجيع 
اخلارج  إلى  السفر  على  التدريس  هيئة  أعضاء 
إطار  فى  العلمية  واملهمات  امل��ؤمت��رات  حلضور 
والباحثني  العلماء  مع  والتواصل  قدراتهم  تنمية 
العلمية  العالقات  ودعم  األجنبية،  اجلامعات  فى 
بني اجلامعة واجلامعات ومراكز البحوث العلمية 
ت��ع��اون أو  اتفاقات  ف��ى اخل���ارج س��واء ف��ى شكل 

مشروعات بحثية مشتركة. 
مع  لقاء  خ��الل  القاهرة،  جامعة  رئيس  وق��ال 
قصر  طب  بكلية  واملعيدين  املساعدين  املدرسني 
معدالت  زي��ادة  على  تعمل  اجلامعة  إن  العينى: 
والبعثات  األجنبية  الدول  مع  املشترك  اإلش��راف 
فى  واملعيدين  املساعدين  امل��درس��ني  ب��ني  وامل��ن��ح 
كليات اجلامعة، حيث ارتفع مؤشر عدد املبعوثني 
منهم عام 2010 /2011 فى مهام علمية أو منح 
للحصول على درجات علمية إلى 1028 مبعوثاً فى 

مقابل 696 فى العام الذى سبقه.
املستلزمات  بدعم  تقوم  اجلامعة  أن  وأوض��ح 

د. حسام كامل

سنويا، عالوة على توفير إمكانات مجمع املعامل 
وفق  اجلامعة  أنشأته  ال��ذى  امل��رك��زى،  البحثية 
أمام  البحثية،  والتحاليل  األداء  فى  دولية  معايير 

الباحثني فى كليات اجلامعة ومعاهدها.
تعديل  مت  أنه  القاهرة  جامعة  رئيس  وأض��اف 
تضم  بحيث  اجل��ام��ع��ة،  ج��وائ��ز  حتكيم  معايير 
العلمى  والنشاط  الدولى  بالنشر  تتعلق  مؤشرات 
التطبيقية  البحثية  املشروعات  فى  يتمثل  ال��ذى 
إلى  الدولية،  العمل  وورش  امل��ؤمت��رات  وحضور 
جانب النشاط األكادميى املرتبط بتطوير العملية 
جائزة  إضافة  كما مت  املجتمع،  وخدمة  التعليمية 
جديدة ضمن جوائز اجلامعة وهى جائزة )براءة 

االختراع(.
العلمية  الرسائل  ألحسن  جائزة  واستحداث 
وفقاً  العلمية  والقطاعات  الكليات  مستوى  على 
للحداثة واالبتكار والقابلة للتطبيق. مؤكدا أن دعم 
اجلامعة للبحث العلمى بني أعضاء هيئة التدريس 
إلى  ي��ؤدى  بينهم  الدولى  النشر  معدالت  وزي��ادة 
تنمية املعايير املطلوبة للحفاظ أو حتسني وضعية 

اجلامعة فى التصنيف العاملى للجامعات.

فضل: »الرئاسة« املخرج الوحيد ملنع التصادم مع  املؤسسة العسكرية
كتبت: رحاب أحمد- سارة رشاد:

والسيناريست،  ال��ك��ات��ب  ف��ض��ل،  ب��الل  وص��ف 
الوحيد  املفر  بأنها  القادمة  الرئاسية  االنتخابات 
للخروج بالبلد من محنته احلالية وجتنبه حلدوث 
أى مجزرة أخرى. وأضاف بالل أن أى رئيس قادم 
سيكون أفضل من حكم املجلس العسكرى، قائال: 
»عندما تخرج وتثور ضد هذا الرئيس لن يقول لك 

أحد إنك تثور ضد اجليش«.
ورجح فضل، خالل ندوة  بكلية اإلعالم جامعة 
والتوافق  بالتصالح  القادم  الرئيس  القاهرة، قيام 
املختلفة  السياسية  والقوى  العسكرى  املجلس  مع 
فى  مؤكدا  ص��دام،  حالة  فى  البالد  لوقوع  منعا 
الوقت نفسه أن هذا الرئيس لو أراد أن يزيد من 
شرعيته فعليه أن يفتح كل ملفات الفساد لكل من 

سبقوه.
وعلق فضل على تشكيل جلنة الدستور من %50 
من داخل البرملان، و50% من خارجه بأنه ال يهتم 
إن كان جميعهم من  الدستور، حتى  مبن سيكتب 
تيار واحد، وأن ما يهمه أن يراعى حفظ احلريات، 
وأن ذلك دستورا ملصر بأكملها وليس لتياره فقط. 
وأكد أن الدستور إذا لم ميثل جميع الفئات فهو 
الدستور  أن  إل��ى  مشيرا  استمراره.  ع��دم  يتوقع 
البرازيلى مت تغيره 17 مرة. وأضاف بالل: )الشعب 

هو من يضع الدستور وال يفرض عليه(.
ووافق فضل على املادة 28 املثيرة للجدل، وأرجع 
ذلك إلى أنه ال يجوز أن ميارس الرئيس مهام عمله 

وهو مطعون على شرعيته. وأبدى فى الوقت ذاته 
تخوفه من التشكيك فى اللجنة العليا لالنتخابات. 
أن يضغطوا من أجل  كان يجب  الثوار  إن  وق��ال: 
تشكيل اللجنة وليس املادة ذاتها، وأن السبيل الذى 
أمامنا اآلن هو التواجد بشكل مكثف عند اللجان 

والفرز حتى ال يتم تزوير االنتخابات.
وأكد أن الثورة مستمرة ولن تنتهى إال بتحقيق 
ذلك.  على  مصرا  الشباب  ك��ان  طاملا  مطالبها، 

وقال: إن أشد ما يخشاه هو االنفصام بني الثوار 
مرة  للشباب  االت��ه��ام��ات  تعود  بحيث  والشعب، 

أخرى بعدم الوعى.
من ناحيته، انتقد الناشط السياسى عالء عبد 
من  الكثيرين  سن  تقدم  الندوة  إط��ار  فى  الفتاح 
املتقدمني ملنصب الرئيس، معربا عن دعمه خلالد 
على، املحامى احلقوقى واملرشح املحتمل لرئاسة 

اجلمهورية، واصفا إياه باملمثل ملطالب الثورة.

أرقام فى األخبار

عواطف عبدالرحمن

كنا نحلم بتغيير مصر، ومع تراكم خبرات 
وتعقيداته  املجتمعى  ب��ال��واق��ع  االح��ت��ك��اك 
نعتنق  أن  يكفى  ال  أن��ه  اكتشفنا  وتشابكاته 
املجالس  فى  نرددها  ونظل  الثورية،  األفكار 
املغلقة واملؤمترات النخبوية، بعد أن تأكدنا أنه 
كلما استغرقنا فى األنشطة النخبوية »حلقات 
احتجاجية«  وم��ظ��اه��رات  وم��ؤمت��رات  نقاش 
التعليم  فى  تدهوراً  ي��زداد  املجتمع  كان  كلما 
وأن  والطبيعية،  والبيئة االجتماعية  والصحة 
وأصول  أنشطتنا  بني  اتساعاً  ت��زداد  الفجوة 
التهم  وقد  احتياجاً.  األكثر  والفئات  املجتمع 
ذلك التوجه أعمار وجهد جيلني والذى تكرر 
التغيير  أن  أخ��ي��راً  أدرك��ن��ا  جيل.  بعد  جياًل 
املعاش  ال��واق��ع  م��ن  يبدأ  أن  الب��د  احلقيقى 
مجاالت  جميع  فى  الكادحون  يصنعه  ال��ذى 
احلياة وال ينالون حقوقهم، بل ظل هذا الواقع 
بطالة  من  مستعصية  أزم��ات  يفرز  امل��ت��ردى 
الشعبى  العالج  فى  موجع  وت��ده��ور  شاملة، 
سلعة  إلى  التعليم  بل حتول  املتعلمني،  وأمية 
ال����دروس اخلصوصية  ف��ى س��وق  م��ع��روض��ة 
التعليم اخلاصة، عالوة على تزايد  ومؤسات 
ومواكب  العشوائيات  الشوارع وسكان  أطفال 
يعانون  الذين  املصرى  الريف  فى  املهمشني 
ويقبعون فى  األساسية،  من غياب اخلدمات 
أسفل السلم الوطنى اجتماعياً وإنسانياً، رغم 

أنهم يشكلون أكثر من ثلثى املجتمع املصرى.
يناير   25 ث��ورة  وأسعدتنا  أدهشتنا  وق��د 
الواعى  ال��وط��ن��ى  ال��ش��ب��اب  م��ن  ب��ك��وادره��ا 
التضحية  على  الفذة  وقدرتهم  وصمودهم 
وال��ع��ط��اء ب��س��خ��اء ل��ل��وط��ن وص���ل إل���ى حد 
االستشهاد »1100 شهيد« من أجل استنهاض 
من  العريضة  اجل��م��وع  ل��دى  التغيير  إرادة 
وإهدار  والنهب  الفساد  ضحايا  املواطنني، 
السيادة الوطنية. لقد أسقطت الثورة حاجز 
ك��ان يطمس  ال��ذى  الغطاء  وأزال���ت  اخل��وف 
كان  ال��ذى  والفساد،  باخللل  الزاخر  الواقع 
الوطن، كما أكدت  ينخر كالسوس فى جسد 
الفساد  مخلفات  من  املجتمع  تنظيف  أن  لنا 
والتخريب الذى دمر كثيرا من أعمدة املجتمع 
فى جميع املجاالت ال ميكن أن يتحقق فقط 
امليادين،  فى  الثورية  املظاهرات  خ��الل  من 
كما ال ميكن أن تنهض به اجلهود الرسمية، 
م��واٍز يشكله  م��دٍن  بل الب��د من خلق مجتمع 
كى  األوف��ي��اء،  املخلصني  الوطن  وبنات  أبناء 
املنظم  النهب  ج��ذور  نسف  بل  ترميم  يتولى 
من  ومعاونيهم  ال��وزراء  عصابة  أرسته  ال��ذى 
باعوا  الذين  البنوك  ومديرى  املوظفني  كبار 
لثروات  واغتصاباً  نهباً  وانهالوا  ضمائرهم، 
وخربوا  دم��روا  بل  بذلك  يكتفوا  ولم  الوطن، 
وطناً  لن  وتركوا  واليابس،  األخضر  واقتلعوا 
االنهيار  على  يوشك  مفكك،  شبه  متصدعا 
بالكامل، لوال إرادة البقاء املتجذرة فى نسيج 
التى جعلت  اإلرادة  تلك  الشخصية املصرية. 
حضارة  بناء  ضفافه  على  يشهد  النيل  نهر 
عظيمة رغم مروره بثمانى دول إفريقية، إال أن 
مصر فقط انفردت ببناء صرح حضارى غير 
القدرات  بفضل  البشرية  تاريخ  فى  مسبوق 
الفذة التى متيز بها املصريون، وجتسدت فى 
إصرارهم على البناء وإبداعاتهم فى مواجهة 
أحياناً  عليهم  فرضتها  التى  الفئات  حتديات 

الطبيعة أو احلكام املستبدين.
لقد أسعدتنى وأعادت الطمأنينة إلى قلبى 
من  متميزة  نخبة  قدمها  التى  املبادرات  تلك 
الشباب املصرى فى إطار مشروع »مواطنون 
)تنمية  جمعية  عليه  تشرف  ال��ذى  فاعلون« 
املرأة( إذ قدموا مبادرات واقعية حلل مشكالت 
املجتمع املصرى، شملت قضايا املهمشني فى 
وحلوان  واملنيا«  سويف  »بنى  مصر  صعيد 
القاهرة،  ف��ى  العشوائية  واألح��ي��اء  وإمبابة 
لقد قاموا برصد مشكالت الواقع، وصمموا 
غير  تطوعى  جماعى  بجهد  مبتكرة  حلوالً 
للتغيير  البداية احلقيقية  مسبوق، وهذه هى 
أحزانه  قهر  على  قادر  بديل  مجتمع  إلرس��اء 
واستنهاض إرادة أبنائه وبناته واالعتماد على 
موارده الذاتية من خالل املبادرات التطوعية.

امل�سكوت عنه

برج  مبدينة  اإلسكندرية  جامعة  أرض  من  فداناً   30
العرب اجلديدة، وافق د. أسامة إبراهيم، رئيس اجلامعة، 
التكنولوجى  للتعليم  مجمع  إلن��ش��اء  تخصيصها  على 
الدراسات  إعداد  ضرورة  أكد  اجلامعة  رئيس  املتكامل. 
الالزمة والتخصصات املطلوبة إلنشاء املجمع التكنولوجى 
فكرة  على  تقوم  تقليدية  غير  بطريقة  التوسع  بهدف 
جميع  من  الطالب  استقبال  تتيح  املتخصصة  األقسام 
أن  وتراعى  املتماثلة،  للتخصصات  الدراسية  الكليات 
واإلبداع،  واالبتكار  البحوث  هو  األساسى  الهدف  يكون 
داعيا إلى االنفتاح على اجلهات العلمية األخرى التى تتيح 
ببرج  العلمية  األبحاث  كمدينة  متطورة  معملية  إمكانات 
للقيام  والتكنولوجيا،  للعلوم  العربية  واألكادميية  العرب 

بعمل أبحاث مشتركة وأبحاث تكاملية.

فدانًا30
مختار  امل���ه���ن���دس  ق����رر  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون 
من  تقدميها  البحيرة،  محافظ  احلمالوى، 
املحافظة كدعم للمساهمة فى إنشاء مدينة 
كلية  طلبة  تخدم  البارود«  ب�»إيتاى  جامعية 
فرع  األزه��ر  جامعة  وكليات  العربية  اللغة 

دمنهور.
احلفل  خ��الل  ذل��ك  عن  أعلن  احلمالوى 
ب�»إيتاى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لكلية  ال��س��ن��وى 
البارود« حتت عنوان )ثورة 25 يناير.. آمال 
على  احل��ف��اظ  ض���رورة  م��ؤك��دا  وتطلعات(، 
من  وال��ع��ش��ري��ن  اخل��ام��س  ث���ورة  مكتسبات 
يناير بالعمل واإلنتاج، وعدم تعطيل املسيرة 

بالوقفات واالحتجاجات. 

مليون جنيه1
15 جامعة مصرية تنافست فى فعاليات 
امللتقى السادس للطالب املتميزين بجامعة 
املعلومات  م��ج��االت  ف��ى  وذل���ك  ط��ن��ط��ا، 
القصيرة  والقصة  والزجل  والشعر  العامة 

احلائط. ومجالت  واملقال 
عمل  ورش  امللتقى  فعاليات  تضمنت 
املشاركني  ل��ل��ط��الب  ال��رع��اي��ة  أوج���ه  ع��ن 
العلمى  ال��ت��ف��وق  دور  ع��ن  وم��ح��اض��رات 
مبصر  النهوض  فى  األنشطة  فى  والتميز 
ف��ى ظ��ل ث��ورة 25 ي��ن��اي��ر، ب��اإلض��اف��ة إلى 
ل��ل��وح��ات ال��ف��ن��ي��ة وال��رس��م على  م��ع��رض 
فنى  وحفل  شعرية  وأمسية  السيراميك 

اجلامعة. لكورال 

جامعة15

البحثية من خامات وخدمات رسائل علمية خاصة 
باملعيدين واملدرسني املساعدين وطالب الدراسات 
العليا على مستوى اجلامع�������ة بلغت 16 ملي����ون 
يزيد  مالى  دعم  وهو   ،2011  /2010 عام  جنيه 
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■ بداية.. صف لنا شعورك باعتبارك 
أول عميد منتخب لكلية اإلعالم؟

- سعيد جداً وأشعر بالفخر الشديد 
سنة،   17 منذ  اإلعللام  لكلية  النتمائى 
ابتداًء من تعيينى معيداً فى قسم اإلذاعة 
والتليفزيون، وصوالً لتولى منصب عميد 
الكلية. وأود أن ألفت انتباهكم إلى شىء 
مهم، هو أننى قد كتبت مقاالً منذ 12 
انتخاب  مبدأ  بإقرار  فيه  أطالب  سنة 
الللعللمللداء، لللكللى يللعللبللروا عللن الطاب 
اهلل  وأحمد  التدريس،  هيئة  وأعللضللاء 

أننى رأيت اليوم الذى حتقق فيه ذلك.
التجربة االنتخابية  رأي��ك فى  ■ وم��ا 
عموما.. وهل تعد جتربة مثمرة قد تؤدى 

الستقالل اجلامعات؟
- االنتخاب أفضل من التعيني، ولكن 

االنتخاب ليس دائماً يأتى باألفضل.
ب���رن���ام���ج���ك  ■ م����������اذا ح����ق����ق����ت م������ن 

االنتخابى؟
محاولة  هو  اآلن  حتى  حققته  ما   -
وضع الئحة جديدة ملرحلة البكالوريوس 
السريعة  والتطورات  التغييرات  تواكب 
فى مجال اإلعام، باإلضافة إلى ذلك 
مت تشكيل جلنة حكماء، ويرأسها عدد 
من كبار أساتذة كلية اإلعام من مختلف 
األقسام بغرض بحث املشكات ووضع 
حلول لها، وتقدمي رؤى جديدة فى طرق 

التدريس والبحث العلمى.
■ هل أنت راض عن ما مت حتقيقه أم 

لديك طموحات أخرى؟
- راض بنسبة 20 %، ألنه لم مير على 
انتخابى سوى 5 أشهر، وفترة العمادة 3 
سنوات، وطموحاتى كبيرة جداً، وسأقوم 
أمام  به  تعهدت  الذى  البرنامج  بتنفيذ 

زمائى. 
■ ك��ث��ي��ر م����ن ال����ط����الب ي��ش��ت��ك��ون من 
جمودية املقررات وعدم مالءمتها لسوق 

العمل.. فما رؤيتك للتطوير؟
ذلللك، فهى  نتفق معهم فى  نحن   - 
ولكن  طموحاتنا،  تلبى  وال  كافية  غير 
أساتذة  إرادة  عن  خارجة  املشكلة  هذه 
للكلية  اإلعام، ألن احلدود اجلغرافية 
وإمكانات املعامل واألستوديوهات وعدد 
أعللضللاء هيئة الللتللدريللس واملللعللاونللني ال 
 300 من  أكثر  مع  يتعامل  أن  يستطيع 
طالب، لكن حني يفرض علينا املجلس 
األعلى للجامعات 4 أضعاف ما تتحمله 
وأعضاء  الطاب  شكوى  تكون  الكلية 

مع  العمل  صعوبة  من  التدريس  هيئة 
هذا العدد الكبير وتدريبهم الذى يأمل 
بلله الللطللاب، ونللأمللل نحن أيللضللاً فيه، 
لكننى أؤكد أن الائحة اجلديدة تتضمن 

اهتماماً كبيراً باجلانب العملى.
بأوضاع  االرت��ق��اء  ب��ش��أن  ماخطتك   ■
بكلية  امل��ع��اون��ة  والهيئة  ال��ت��دري��س  هيئة 

اإلعالم؟
مت  اخلطوات  من  مجموعة  هناك   -
هيئة  بأوضاع  االرتقاء  بغرض  اتباعها 
الكلية  أن  منها  ومعاونيهم،  التدريس 
تساهم فى متويل أى دورة تدريبية أو أى 
نشاط فى الداخل واخلارج يقوم به أحد 
لتنمية قدرتهم.  التدريس  أعضاء هيئة 
لتبادل  اتفاقات  نعقد  أن  نحاول  كذلك 
وجهات  اإلعللللام  كلية  بللني  األسلللاتلللذة 
كذلك  حالياً.  ذلك  تفعيل  ويتم  أوروبية 
مرة  للصدور  العلمية  املجات  عللادت 
عام  منذ  متوقفة  كانت  حيث  أخلللرى، 
علميتني  مجلتني  نصدر  فنحن   ،2008
هما )املجلة اإلعامية لبحوث اإلعام 
العام(.  الللرأى  لبحوث  املصرية  واملجلة 
كما تضم الكلية عددا من املراكز البحثية 
واإلنتاج  والتوثيق  التدريب  »مركز  هى 
اإلعامى، مركز دراسات بحوث املرأة،  
مركز دراسات بحوث الرأى العام، مركز 
الصحفى«،  الللتللراث  بللحللوث  دراسللللات 
املراكز  هللذه  لتفعيل  محاولة  وهللنللاك 
ودعمها من خال التعاون مع عدد من 
اجلهات وإقامة الشراكات معها بغرض 

إحيائها.
■ ما تعقيبك على اإلعالن الذى ُنشر 
بإحدى الصحف ويطلب مدرسا ومدرسا 

مساعدا لقسم الصحافة بالكلية؟
به،  لنا عاقة  - هذا اإلعللان ليس 
على  نعتمد  ألننا  بشدة،  رفضناه  وقللد 
بشكل  التدريس  هيئة  أعللضللاء  تللزويللد 
املُعيدين،  بتعيني  بانتظام  كل عام  ذاتى 
وبالتالى لسنا فى حاجة لتعيني أعضاء 
هيئة تدريس من اخلارج، وقد أوضحت 
هذا بشكل قاطع للجامعة، وأعلنت )إذا 
مكانى  أتللرك  سوف  ذلك  على  أُجبرت 

فوراً(.
■ سمعنا ع��ن أن��ه سيتم إن��ش��اء مبنى 
ج���دي���د ل��ك��ل��ي��ة اإلع������الم ك��م��ل��ح��ق.. فما 

تفاصيل ذلك؟
- طلبنا من مجلس اجلامعة ورئيس 
وسوف نستمر  وتكراراً  مللراراً  اجلامعة 
فللى املللطللالللبللة مللن أجلللل إنللشللاء مبنى 
اقتراحات   3 وهللنللاك  للكلية،  جللديللد 
هى: إقامة مبنى جديد بجانب الكلية، 
ولكن اجلامعة ترفض ذلك لكثرة املبانى 
داخلها. أما االقتراح الثانى فهو توفير 
مبنى للكلية مبدينة الشيخ زايد. والثالث 

على  للكلية  خلللاص  مبنى  إقللامللة  هللو 
األرض  هذه  ولكن  للجامعة،  مخصصة 
عليها نزاع بني محافظة اجليزة وجامعة 
اآلن،  حتى  األمللر  يستقر  ولم  القاهرة، 
بحسم  احلالى  البرملان  نطالب  ونحن 

هذه املشكلة.
الكلية  ب����ن  ات���ف���اق���ات  ي���وج���د  ه����ل   ■

وجامعات عاملية؟
اجلارى  مايو  شهر  خللال  سنوقع   -
اإلسبانية،  برشلونة  مع جامعة  اتفاقية 
وهى من كبرى اجلامعات األوروبية فى 
مجال اإلعام، باإلضافة إلى أننا لدينا 
البريطانية،  اإلذاعللة  هيئة  مع  اتفاقات 
تعاون منذ 3 سنوات  اتفاق  فضًا عن 
مع هيئة اإلذاعة األملانية، وبالفعل يأتى 
خبراء على فترات لعقد ورش عمل فى 
موضوعات تقوم الكلية بتحديدها، هى 

التى تشعر بنقص اخلبرات بها.
■ م��ا رأي���ك ف��ى أداء اإلع����الم املصرى 
خ��الل ه��ذه ال��ف��ت��رة العصيبة م��ن تاريخ 

مصر؟
- اإلعام املصرى بشقيه احلكومى 
بحالة  الفترة  هذه  فى  يتسم  واخلاص 
والفوضى،  والللتللخللبللط  االنللفللات  مللن 
املمكن  من  مبمارسات  يقوم  وكاهما 
املجتمع.  مللصللالللح  مللع  تللتللعللارض  أن 
عن  يعبر  إعاما  بالفعل  نحتاج  ونحن 
ينطوى  الللذى  املصرى  املجتمع  طبيعة 
قضاياه  ويعكس  متنوعة،  طبقات  على 
ومشكاته احلقيقية مبختلف أبعادها، 
قضايا  عن  الللدفللاع  فى  دوره  ويكرس 
عملية  دفللع  فى  يسهم  بشكل  املجتمع 
البد  وبالتالى  والدميقراطية.  التنمية 
من وجود ضوابط تقنن أوضاع اإلعام 
الوسائل  تللتللمللكللن  حللتللى  مللصللر،  فلللى 
اإلعامية من العمل فى ظل إطار كامل 
تتجاوز دورها فى  أن  من احلرية دون 

خدمة املجتمع. 
■ كلمة أخيرة تريد أن تقولها؟ 

 - فخور بكلية اإلعام وانتمائى إليها 
وبالطاب وأعضاء هيئة التدريس الذين 
أن  وأمتنى  التميز.  من  عال  قدر  على 
الساحة  تخرجهم  بعد  الطاب  يحتل 
اإلعامى  العمل  ممارسة  فى  الكبرى 
بكل وسائله، حتى يتطهر اإلعام بشكل 
حقيقى ومُيارس اإلعام مبهنية وليس 
األجيال  فللى  فللاألمللل  عشوائى،  بشكل 

اجلديدة.

ولكن كان للنجاء، الفرقة الثالثة صحافة، رأى 
آخر، وهو )على كل طالب أن يستفيد بقدر كبير 
داخل  وثقافية  علمية  فللرص  مللن  متاح  هللو  ممللا 
الكلية التى ميكن أن يستفد منها فى حياته العملية 

والعلمية فيما بعد(.
التى  والصعوبات  اإلعامى  العمل  سوق  وعن 
ميكن أن تعترض طريقهم، أكد خالد أنه من خال 
وعندما  العمل،  سللوق  معنى  يعرف  لم  الللدراسللة 
خاض التجربة العملية وجد أن هناك فجوة كبيرة، 
افتراضى.  إعللام  مجال  هى  الكلية  أن  شعر  بل 
مقترحاً حًا للحد من ذلك الفارق من خال توفير 

فرص تدريب داخل الكلية وزيادة املواد العملية.
ولم يؤيد أمجد هذا الرأى، ألن الكلية - بحسب 
وجهة نظره - تقدم وجبة علمية دسمة تساهم فى 
إزالة احلاجز بني اجلانب النظرى والعملى، ولكن 

الطالب لم يستفد منها.
الدائم  االعتماد  أن  موضحة  جنللاء،  وعلقت 
على مللا يللقللدم مللن ملللواد دراسلليللة لللم ولللن يفيد 
بشىء، ولكن البد من السعى الذاتى وراء الفرص 
واملحاولة لتقليص املساحات بني النظرى والعملى 
من خال التدريب أثناء الدراسة ومحاولة تطبيق 

ما يتم دراسته على أرض الواقع.
وعبر كل منهم عن أحامه وخططه املستقبلية، 
فقد سرح أمجد بخياله قائًا: )أنا نفسى أتثبت 
ويكون عندى مؤسسة  أجنبية محترمة  وكالة  فى 

إعامية خاصة بى(.

القدرة  فى  أيضا  وإمنللا  وحسب  العملى  املجال 
على تكوين صداقات كثيرة، باإلضافة ألن الكلية 
الطلبة  الذى يجمع  املترابط  العائلى  باجلو  تتسم 
واألساتذة. موضحاً أنه مقتنع متاما بقدرة خريج 
إعام على التميز فى مجاله عن غيره من خريجى 

الكليات األخرى.
قسم  الثالثة   الفرقة  وائلللل،  لبنى  وأوضللحللت 
اإلذاعة والتليفزيون، أنها ترى عدة أشياء إيجابية 
فى الكلية، تتمثل فى صغر عدد الدفعة، مما يتيح 
االستفادة بشكل أكبر من األساتذة، مقارنة بغيرها 
التدريب  أن  تللرى  ألنها  باإلضافة  الكليات،  مللن 
العملى فى االستديوهات مفيد إلى حد كبير، فمن 
خاله يستطيع الطلبة فهم املبادئ األساسية فى 
التصوير، باإلضافة إلى كيفية استخدام عدة أنواع 
من الكاميرات. مؤكدة ضرورة حتويل املواد النظرية 

إلى عملية مع توفير فرص لتدريب الطلبة.
فيقول  الكلية،  وآمال طاب  أما عن طموحات 
أمجد، الفرقة الثالثة صحافة: إن الكلية لها دور 
من  متميزين  إعاميني  صناعة  فى  للغاية  مفيد 
فى  تساهم  إعامية  مللواد  من  تقدمه  ما  خللال 
تشكيل عقلية اإلعامى، ولكن التقصير يكون من 

جانب الطالب، ألنه يسلك أسهل الطرق للنجاح.
إذاعة،  الربعة  الفرقة  بينما اختلف معه خالد، 
ألن  باإلعام،  عاقة  لها  ليس  الكلية  أن  مؤكدا 
بحتة  أكادميية  دراسلللة  وليس  ممللارسللة  اإلعلللام 

مثلما احلال فى الكلية.

الدارسني، وجعلهم يتميزون عن غيرهم من غير 
الدارسني لإلعام.

اتفقت معها علياء أحمد، الفرقة الرابعة  الشعبة 
اإلجنليزية، حيث إنها ترى أن مناهج الكلية حتتاج 

إلى تطوير ملواكبة تطور سوق العمل.
أن  األوللللى،  الفرقة  أحللمللد،  اهلل  منة  وأكلللدت 
إلى  حتللول  حلم  مبثابة  كللان  بالكلية  االلللتللحللاق 
حقيقة، فهى منذ الصغر حتلم بأن تصبح صحفية 

أو مذيعة للراديو.
قسم  الثالثة   الفرقة  محمد،  طللارق  عن  أمللا 
تطوير  يتم  أن  فيتمنى  والتليفزيون،  اإلذاعللللة 
استديوهات ومعامل الكلية، باإلضافة إلنشاء قناة 
وعلى  بها.  الطلبة  تدريب  يتم  للكلية  متخصصة 
اإلعام  مجال  فى  العمل  فى  رغبته  من  الرغم 
الفرص  توفر  ال  الكلية  أن  يللرى  لألسف  أنلله  إال 
الكليات  خريجى  حلصول  يؤدى  مما  خلريجيها، 
خريجى  من  أكثر  فللرص  على  األخللرى  واملعاهد 

الكلية.
وأكللللد خللالللد أحللمللد، الللفللرقللة الللرابللعللة قسم 
فى  ليس  الكلية  كثيرا من  استفاد  أنه  الصحافة، 

الللقللاهللرة صرحا  جللامللعللة  اإلعللللام  كلية  تللعللد 
من  كلية  لكونها  ليس  متميزا،  وتعليميا  أكادمييا 
كليات القمة فقط، ولكن ألنها تضم بني جنباتها 
أكثر  من  وهللى  وأساتذتها،  مصر  طللاب  صفوة 
العديد من  الكثيرون  عنها  يرسم  الكليات شهرة. 
الكليات.  الصور فى مخيلتهم كواحدة من أفضل 
فماذا عن رأى طابها، وما انطباعهم عنها، وما 

رأيهم، وما أحامهم؟ 
الفرقة  الزهراء،  فاطمة  أوضحت  البداية،  فى 
عندما  أنها  والتليفزيون،  اإلذاعلللة  قسم  الثالثة 
التحقت بهذه الكلية كان أول ما أثار إعجابها هو 
بصورة  اجتماعيون  والطاب  راقية،  كلية  كونها 
مساعدة  فى  الرغبة  أيضا  لديهم  أن  كما  كبيرة، 
اختيار  إمكانية  إلللى  باإلضافة  البعض،  بعضهم 
املواد التى تتناسب مع مواعيدها، فكل طالب لديه 
التى  املللواد  واختيار  جدوله  تنسيق  على  القدرة 

تناسبه وتناسب مواعيده.
وقالت رنا أسامة، الفرقة الثالثة قسم الصحافة: 
الكلية توقعت  إنها عندما اختارت االلتحاق بهذه 
األنشطة  مللن  بالعديد  غيرها  عللن  الكلية  متيز 
واملواد التى تتفق مع التخصص، وهذا ما لم جتده، 
يتم  املواد  أن معظم  العكس فقد وجدت  بل على 
تدريسها بشكل نظرى، على الرغم من كونها موادا 
بتوفير فرص  الكلية  عملية، باإلضافة لعدم قيام 
املناهج  الطلبة. مطالبة بضرورة حتديث  لتدريب 
مبا يتفق مع احتياجات سوق العمل، وذلك لتأهيل 

كلية اإلعالم فى عيون طالبها

د. حسن مكاوى: طالبت مببدأ انتخاب العمداء منذ 
12 سنة.. وأشعر بالفخر النتمائى إلعالم القاهرة 

حوار

حتقيق

 ماريهان وصفى ومريهان محمد 
ونورهان منصور

ماريهان وصفى ومها 
خميس ومريهان محمد

أول عميد منتخب لكلية اإلعالم فى حوار من القلب لـ»صوت اجلامعة«

■ را�ٍص بن�سبة 
20% عما حققته من 

برناجمى االنتخابى.. 

واأتعهد بتنفيذ وعودى 

بالكامل 

■ الئحة جديدة 
للمقررات ملواكبة 

تطورات العمل 

االإعالمى.. واتفاقية 

جديدة مع جامعة 

بر�سلونة االإ�سبانية 

أعرب الدكتور 
حسن عماد مكاوى 
عن سعادته البالغة 
لكونه أول عميد 
منتخب لكلية 
اإلعالم جامعة 
القاهرة. مشيرًا 
إلى أنه قد طالب 
بإقرار مبدأ انتخاب 
القيادات اجلامعية 
منذ 12 عامًا. مؤكدا  
أن الكلية بصدد 
إعداد الئحة جديدة 
للبكالوريوس ملواكبة 
تطورات العمل 
اإلعالمى. 
التقته )صوت 
اجلامعة( وإلى 
تفاصيل احلوار:

ملف خاص عيد
الخريجين
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عدد خا�ص

حتقيق- فتحى عبد املقصود ونعمة كمال:
لشبكة  السريع  االنتشار  ظل  فى   
اإلنترنت، وتزايد إقبال الشباب بشكل 
اإلعالم  مبجال  العمل  على  ملحوظ 
بـ»الصحافة  يعرف  ما  أو  اإللكترونى، 
مميزات  تستغل  الــتــى  اإللــكــتــرونــيــة« 
مشاريع  عدة  تبرز  العنكبوتية،  الشبكة 
إعالمية، بعضها يعتبر ناجحا وهادفا، 
العمل  وأخالقيات  مبعايير  ويتمسك 
مجرد  يعد  اآلخر  والبعض  الصحفى، 
طريقها  عــن  يتغلب  مــربــحــة،  وسيلة 
الشباب على آثار أزمة البطالة بالنسبة 

لإلعالم.
راديو »حريتنا« على اإلنترنت، وموقع 
مشروعان  اإلخــبــارى،  نيوز«  »تاكسينا 
ساهم فى إجناحهما الشباب، لذا كان 
التوقف عند كل منهما،  من الضرورى 
ملعرفة الدور البارز لشباب اإلعالميني، 
باإلعالم  العمل  فــكــرة  جـــاءت  وكــيــف 

اإللكترونى، وطموحاتهم.
جاء »راديو حريتنا« بحسب ما هو 
معلن على موقعه، ليكون إذاعة ثقافية 
اهتماماً  تعطى  مستقلة،  إخــبــاريــة 
أكبر للشباب وذات حس منفتح على 
جميع التيارات فى إطار عقالنى يتسم 
املعلومات،  حترى  فى  والدقة  باالتزان 
وتعتمد على أساليب صحفية وإذاعية 

سليمة  عربية  ولغة  بسيطة،  احترافية 
وسهلة، كما يهدف إلى خدمة املجتمع 
من خالل غرس ثقافة حقوق اإلنسان 
املواطنة،  الــدميــقــراطــيــة،  ومــفــاهــيــم 
الكراهية  دعــــاوى  ونــبــذ  والــتــســامــح، 
والتمييز والتطرف من خالل برامجها 

املتنوعة اخلفيفة.
بكلية  طالب  شعبان،  هشام  يحكى 
القاهرة وصحفى، عن  اإلعالم جامعة 
جتربته فى »راديو حريتنا« قائال: بداية 
أعلن  بـ»راديو حريتنا« حينما  التحاقى 
شباب،  ملحررين صحفيني  حاجته  عن 
كاف  وتدريب  عمل  ورش  لهم  سيوفر 
وبالفعل  اإللكترونية،  بالصحافة  للعمل 
ـــراديـــو، وأجريت  ال مــقــر  إلـــى  ذهــبــت 
التحرير،  رئيس  مع  شخصية  مقابلة 
وجنحت، وبعد ذلك قام »حريتنا« بعقد 
ورش عمل، واستضاف متخصصني فى 

العمل الصحفى.
ـــه مــر ســنــة ونصف  أكـــد هــشــام أن
السنة تقريبا على عمله بالراديو، وبدأ 
عمله كمراسل صحفى، يقوم بتغطيات 
إخــبــاريــة لــأحــداث فــى مــصــر، ولكن 
كفاءته، فعني محررا  أثبت  ما  سرعان 
املركزى  ــســك  ــدي وال األخـــبـــار  بــقــســم 
بتقدمي  اآلن  يقوم  أنــه  كما  بــالــراديــو، 
نشرات إذاعية على »راديو حريتنا« على 

اإلنترنت، فضال عن أنه يجيد ترجمة 
األخبار الرياضية التى تتناقلها وكاالت 
رأى  وكاتب  العاملية،  والصحف  األنباء 

مبوقع »حريتنا« اإللكترونى.
تاكسى نيوز.. هو نتاج مشروع شبابى 
ناجح، معظم العاملني باملوقع من كليات 
وأقسام اإلعالم، ورغم أن العمل بدون 
اإلعالميني  شباب  وجدها  لكن  أجــر، 
العمل  خبرة  الكتساب  جيدة  فرصة 
املوقع  أن  اإللكترونى، خاصة  باإلعالم 
يتسم باملهنية واالحترافية سواء بالنسبة 
املختلفة،  الصحفى  التحرير  لفنون 
اإلقبال  لوحظ  كما  املوقع،  تصميم  أو 
إنشائه،  بداية  فى  املوقع  على  املتزايد 
فى  متميزا  إخباريا  موقعا  جعله  مما 

عالم اإلعالم.
حترير  رئيس  رؤوف،  شيماء  وتقول 
إنشاء  فكرة  جــاءت  نــيــوز«:  »تاكسينا 
ــا الــبــحــث عن  ــن املـــوقـــع عــنــدمــا حــاول
فرصة عمل فى إحدى الصحف سواء 
املطبوعة أو اإللكترونية، ولكن لم ننجح 
طالب  تشغيل  الصحف  رفــض  بسبب 
فرصتنا  نصنع  أن  فقررنا  مبتدئني، 
بأيدينا، ونصمم موقعا إلكترونيا، نكون 
فيه أصحاب العمل والعاملني، وبالفعل 
من  بــدءا  وتشغيله  املوقع،  تصميم  مت 

.2010-8-13

ــت شــيــمــاء: كـــان الــعــمــل فى  أضــاف
حتى  هكذا  واستمر  أسبوعيا،  البداية 
ثم  يناير،   25 ثــورة  بعد  مــارس  شهر 
جاءت فكرة حتويله إلى موقع إخبارى 
فعاال  موقعا  أصــبــح  وبالفعل  يــومــى، 
العمل  على  املقبلني  الــطــالب  بفضل 

بشكل متزايد.
»تاكسينا  حترير  رئيس  وأوضــحــت 
بالتنوع والتجدد  املوقع يتسم  نيوز« أن 
فـــى األقــــســــام، فــمــثــال هـــنـــاك قسم 
األخبار  يقدم  الــذى  بــوك«  »تاكسينا 
واألكثر  بـــوك،  الفيس  على  املــنــشــورة 
أقسام  القسم  وبداخل  ومتيزا،  أهمية 
الصفحات  أخبار  كقسم  أخرى  فرعية 
الرسمية مثل أخبار املجلس العكسرى 
الذى   )Share( والبرملان وغيره، وقسم 
للجدل،  املــثــيــرة  املــوضــوعــات  ــقــدم  ي
يقدم  وهـــو   ،)Status ــى  )أحــل وقــســم 
أشهر املقوالت والكلمات املنشورة على 
ترفيهى  قسم  إلــى  باإلضافة  الفيس، 
وأخبارا  نكتا  يقدم  )استراحة(،  يسمى 
طريفة، هذا وهناك قسم رياضى وآخر 
كرة  أخــبــار  يشمل  األول  اجــتــمــاعــى، 
وتصريحات  والطائرة  والتنس  القدم 
الالعبني واملدربني، أما اآلخر فيشمل 
مثل  أخــرى  وأقــســام  الزحمة(  )وســط 

أخبار املحليات ووسط البلد.

الوطنية  احلركة  فى  دوراً  الطالب  يلعب  »لم 
مثل ذلك الدور الذى لعبه الطالب فى مصر«.. 
تلك كانت شهادة املؤرخ الفرنسى »والتر الكير«، 
فقد ساهم الطالب فى جميع احلركات الوطنية، 
للتعبير عن مشكالت  دائما منبراً  وكان صوتهم 
الشعب املصرى وآالمه وهومه.  وبعد هذه املسيرة 
الطويلة يتبادر إلى الذهن سؤال على درجة كبيرة 
من األهمية وهو: هل يلعب الطالب دوراً حاسماً 
وما  الرئاسة،  قصر  إلــى  يصل  من  حتديد  فى 
أسباب قوة املجتمع الطالبى رغم عدم جتانسه؟! 
كـــل احلركات  فـــى  مــصــر  طــــالب   شــــارك 
كانوا  فقد  طليعتها،  فى  دائما  هم  بل  الوطنية، 
القوة املحركة لثورة 1919، الرافضة لالستعمار. 
ليمثل  زغــلــول  باشا  لسعد  التوكيالت  جمعوا 
وإصـــدار  الــبــرملــان  تكوين  وراء  وكــانــوا  األمـــة، 
دستور 1923، وحني أهدر االحتالل البريطانى 
الدستور خرج الطالب فى مظاهرة كبرى سلمية 
وحاصر  البوليس،  لها  تصدى   ،1935 عام  فى 
طالبني،  فقتل  عليهم،  النار  وأطلق  الــطــالب، 
باجلامعة،  الدراسة  وتعطلت  الكثيرين،  وجــرح 

وانتشرت املظاهرات فى جميع أرجاء البالد.
فبراير  فى  للطلبة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
اجلامعى،  احلــرم  داخــل  كبيرا  اجتماعا   1946
طالبوا فيه احلكومة املصرية بعدم الدخول فى 
مفاوضات مع بريطانيا إال بعد اعترافها رسميا 
النيل،  وادى  ووحـــدة  اجلـــالء  فــى  مصر  بحق 
إلى  كبرى  سلمية  مظاهرة  فى  الطلبة  وتوجه 
قصر عابدين لرفع مطالبهم إلى امللك. وما كاد 
الطالب يتحركون على كوبرى عباس حتى فتحه 
البوليس عليهم وهاجمهم من اخللف، فسقطوا 
فى النيل فى مذبحة مروعة واندلعت املظاهرات 
وأسيوط  واملنصورة  والزقازيق  اإلسكندرية  فى 
وتضامن  عباس،  كوبرى  مأساة  على  احتجاجا 

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة مع الطالب.
فى  الــتــدريــس  وهيئات  الطلبة  دور  يستمر 
أجهض  فحني  الوطنى،  الضمير  عــن  التعبير 
احلــلــم، رفــض الــطــالب األحــكــام الــتــى وقعت 
ورفعوا   ،1967 يونيو  نكسة  فى  املتسببني  على 
احلريات  وإطــالق  املحاكمة،  بإعادة  مطالبهم 
العامة، وحني مت إلقاء القبض على بعض الطلبة 
من  الهندسة  طلبة  وخرج  املظاهرات،  انفجرت 
إليهم طلبة  انضم  ثم  إلى حرم اجلامعة  كليتهم 
كبيرة  مظاهرة  فى  واجتــهــوا  األخــرى  الكليات 
إلى كوبرى اجلامعة صوب وسط املدينة، ورغم 
اختراق  الطلبة  استطاع  األمــن  ــوات  ق حصار 

وباب  التحرير  ميدان  إلى  والوصول  احلواجز 
اللوق، وانفجرت براكني الغضب الشعبى مطالبة 
شعارات  مرددة  املعتقلني،  الطلبة  عن  باإلفراج 
التنديد بالهزمية، مكررة املطالب بعقد محاكمة 
بإطالق  منادية  النكسة،  عن  للمسئولني  جــادة 
احلريات العامة، فاتخذ مجلس الوزراء برئاسة 
التى  األحكام  بإلغاء  قــرارا  الناصر  عبد  جمال 
عسكرية  محكمة  إلى  القضية  وإحالة  صدرت 
الطلبة  ملطالب  االستجابة  ومتــت  أخــرى،  عليا 
االستقاللية  مــن  مــزيــدا  بإعطائهم  اخلــاصــة 
وحرية احلركة الحتاداتهم، والسماح لهم بالعمل 
رقم  اجلمهورية  رئيس  قرار  فصدر  السياسى، 
االحتـــادات  تنظيم  بشأن   1968 لسنة   1532
وبدأت اجلامعة  املطالب،  لهذه  الطالبية منفذا 
متوج باحلركة، وعاد الطالب يعبرون عن آرائهم 

بحرية داخل اجلامعة.
الناصر فى 28  بعد وفاة الزعيم جمال عبد 
كانت  السلطة  السادات  وتولى   1970 سبتمبر 
ردته على الناصرية هى إيذانا ببدء عهد جديد 
والتبعية  االقتصادى  باالنفتاح  يتسم  مصر  فى 
ألمريكا والكيان الصهيونى والتخلى عن القضايا 
بعيدة  اجلديدة  السياسة  هذه  وكانت  العربية، 
احلركة  فرسان  وآمال  طموحات  عن  البعد  كل 
من  للسادات  تصدوا  الذين  املصرية،  الطالبية 
األرض  واستعادة  بالثأر  مطالبني  عهده  بداية 

املحتلة، حتى جاءت حرب العبور فى 1973.
حاول النظام السيطرة على احلركة الطالبية 
الئحة  عليها  )أطلق  الئحة   1979 فى  فصدرت 
احتــاد طــالب اجلمهورية  ألغت  الــدولــة(،  أمــن 
املمثل للحركة الطالبية املصرية، إال أن ذلك لم 

مينع الطلبة من التعبير عن رأيهم.
وكان الطلبة على موعد جديد مع القدر فى 
 ،2011 عام  من  يناير  من  والعشرين  اخلامس 
الشعب  فيها  شاركهم  هائلة  ــورة  ث قــادوا  حني 
فاسدا،  نظاما  ليسقطوا  طوائفه،  بكل  املصرى 
حادت  التى  اجلهنمية  األمنية  آللته  ويتصدون 
عن الصواب، فكتبوا سطرا مجيدا فى احلركة 

الشبابية والطالبية.
 ولقد اتسمت االحتجاجات الطالبية بعد 25 
واملطالب  الفئات  فى  يظهر  الذى  بالتنوع  يناير 
الثورة  فــى  مشاركتهم  أتــت  حيث  واألســالــيــب، 
يقودونها  ــوا  مــازال داخلية  ثـــورة  مــع  بــالــتــوازى 
بعض  إقالة  فى  حيث جنحوا  جامعاتهم،  داخل 
والوكالء  الكليات  وعــمــداء  اجلامعات  رؤســـاء 
مرورا برؤساء األقسام، وانتخاب أصحاب هذه 

املناصب، باإلضافة إلى حل اإلدارات اجلامعية 
ومازالوا  السابق،  النظام  فلول  اعتبروها  التى 
يــنــاضــلــون مــن أجـــل إنــشــاء احتــــادات طالبية 
فضال  الــثــورة،  مطالب  على  للحفاظ  مستقلة 
تنظيم  وقــانــون  الطالبية  الالئحة  تغيير  عــن 
الكليات  عــمــداء  انتخاب  ليضمن  اجلــامــعــات 
العقوبات  جميع  إلغاء  مع  اجلامعات  ورؤســـاء 
الطالب ومكافحة  التى صدرت بحق  التعسفية 

الفساد املالى واإلدارى.
يرجعون  ـــني  ـــادميـــي واألك املــحــلــلــني  ــعــض  ب  
كونهم من  الطالب رغم  قوة مظاهرات  أسباب 
حزبا  أو  مؤسسة  يشكلون  وال  مختلفة  طبقات 
املؤسسات  عن  اجلامعة  مجتمع  بتميز  سياسيا 
أهمها  من  خصائص  بعدة  األخرى  والتجمعات 

أنها تشكل منوذجا مصغرا ملصر.
ويشيرون إلى أن الطالب ميثلون كل االجتاهات 
والطبقات واملناطق ما ميكنهم من املشاركة فى 
أوسع دوائر احلوار واملعرفة واألنشطة. كما أن 
املسئوليات  معظم  من  متحررون  الطلبة  غالبية 
وااللتزامات والضغوط التى يعيشها باقى الفئات 
احلركة  فى  أكبر  حرية  يعطيهم  ما  باملجتمع، 
إن  بل  والتمرد،  والغضب  واملعارضة  والتعبير 
ضخامة أعداد الطلبة وجتمعهم فى مكان واحد، 
جتعلهم قوة ذات شأن، وجماعة ضغط مؤثرة إن 
ومازال  ما،  قضية  على  أو  موقف  على  اتفقت 
اللحظات  فى  الصفوف  يتقدمون  مصر  طالب 
التاريخية احلاسمة، تعبيرا عن مطالب كل قوى 
زالوا  وما  والتغيير،  لإلصالح  الرامية  الشعب 

يقدمون شهداء من بينهم حتى اليوم.
مهم  تأثير  لهم  سيكون  شــك  وبــال  الــطــالب 
ساحة  حتولت  حيث  الــرئــاســة،  انتخابات  فــى 
للدعاية ملرشحى  إلى مكان  املصرية  اجلامعات 
الرئاسة، حيث يقوم مندوبون حلمالت املرشحني 
املختلفني بالدعوة ملرشحيهم عبر توزيع صورهم 

وبرامجمهم االنتخابية.
حتى طريقة التصويت فى انتخابات الرئاسة 
املصرية،  اجلامعات  أذهان طالب  عن  تغب  لم 
وعلوم  هندسة  طــالب  مــن  فــريــق  متكن  فقد 
مبنوف  اإللكترونية  الهندسة  بكلية  احلاسبات 
اإللكترونى  للتصويت  جديد  نظام  ابتكار  من 
ميكن الناخبني من التصويت فى أى مكان ويتيح 

الفرصة ألى شخص للمشاركة دون أى قيود. 
وأشار فريق العمل إلى أن هذا النظام سوف 
يسهل عملية االنتخاب ويحد نهائيا من ظاهرة 

التزوير ويضمن نزاهة العملية االنتخابية. 

كتبت - سماح عويس ونرمني حسني:
إلى  القاهرة  جامعة  اإلعــالم  كلية  يصل طالب  حينما 
السنة الرابعة تصيبهم حالة من االستعداد املبكر والتنافس 
احليوى إلعداد مشروعات تخرجهم، التى تظل بصمة فى 
حياتهم.. هذه املشروعات تعكس حالة من الفكر واإلبداع 
ميتلكها هؤالء الطالب فى التفكير والتخطيط ملستقبلهم 
اإلعالمى واملهنى؛ إذ إنها تعكس نبض الشارع، والقضايا 
احليوية التى تشغل بال املواطن البسيط. وهو ما يجعلها 
حتتل مكانة من قبل اخلبراء واملحكمني سواء على املستوى 

املحلى أو الدولى.
ومن أبرز هذه املشروعات التى قدمتها األقسام املختلفة 
الصحافة  قسم  طــالب  قدمه  ما  املاضية،  الفترة  خــالل 
مجلة »نون« احلاصلة على املركز األول على مستوى الكلية، 
وهى مجلة ثقافية شهرية، تتناول الثقافة مبفهوم واسع، 
وال حتصرها فى األدب والشعر فقط، بل تتناول الثقافة 
كأسلوب حياة، فكل من األزيــاء، والفن، واملوسيقى يعتبر 

ثقافة تعبر عن صاحبها.
وهناك أيضاً مجلة »استنب« التى متثلت فكرتها فى أن 
يكون هناك بديل لكل املسئولني فى جميع املجالت. وهناك 
مجلة »سجني« التى تعرضت برصد ما يدور داخل السجون 
املصرية، ورصد أشكال التعذيب واالنتهاكات التى يتعرض 
لها النشطاء، فضاًل عن أن ملف العدد بها كان يدور عن 

ثورة 25 يناير املجيدة.
أما قسم العالقات العامة، فكان أبرز مشروعاته حملة 
تسويقية بعنوان »معا ملواجهة الشائعات« هدفها مواجهة 
متاهات  فــى  مندخلش  شــعــار)عــشــان  حتــت  الشائعات 
املوضوع،  فكرة  اختيار  سر  وحول  الشائعات(.  مترددش 
قالت ندى عبداهلل: إن الشائعات مرض خطير جداً، وعند 
انتشاره فى أى مجتمع يقضى عليه، لذا حاولنا أن نتصدى 

لهذا املوضوع.
وأعربت ندى عن أملها فى أن يتم تسويق مشروعاتهم، 

خاصة أن بها أفكاراً متميزة تفيد املجتمع.
فكرته  ومتثلت  »الشرطة«  بعنوان  آخر  مشروع  وهناك 
فى حملة تسويق اجتماعى هدفها ترميم الصورة الذهنية 
للشرطة، خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير وظهور حالة من 
الكراهية بني املواطنني والشرطة املصرية. وأوضح فريق 
عمل املشروع أن احلملة ركزت على خلق روح التعاون بني 

الشعب وأفراد األمن مرة أخرى. 
وأوضحت الدكتورة كرميان فريد، املشرفة على املشروع، 
أنهم قاموا برصد اجتاهات الناس نحو الشرطة، والسلبيات 
التى يتمنى املواطنون تغييرها فى جهاز الشرطة، إضافة 
إلى اخلطوات التى حتتاجها الشرطة لعودة األمن للشارع 
املصرى، وكسب ثقة املواطنني بهم، وذكرت أنهم استشهدوا 

بخبراء علم نفس واجتماع، وجنود أمن مركزى.
وأشارت إلى أن احلملة قدمت اقتراحات هائلة لتحسني 
الصورة الذهنية للشرطة من خالل توزيع منتجات وتقدمي 
إعالنات تليفزيونية وإذاعية، وعمل خط ساخن للتواصل 

مع أفراد الشرطة.
وفى قسم اإلذعة والتليفزيون جاء فيلم »اململكة« واحلائز 
على جائزة أفضل فيلم تسجيلى ملشروعات التخرج لطالب 
بالواليات  هوليوود  مهرجان  فى   2010 عــام  اجلامعات 
هذا  فــى  قدمت  فيلما   85 بــني  مــن  األمريكية  املتحدة 
املهرجان. وتتمثل فكرته فى أنه عبارة عن فيلم وثائقى، يتم 
تناوله فى شكل حكاية عما كانت عليه القاهرة قدميا منذ 

خمسة قرون حتى اآلن.
التى  الصعوبات  من  جملة  إلى  املشروع  فريق  وأشــار 
للتصوير  تراخيص  منها مشكلة احلصول على  واجهتهم 
فى أى مكان، وقد تطلب ذلك الكثير من الوقت واجلهد، 
مؤكدين أن السبب احلقيقى وراء جناح املشروع هو تعاون 
بشكل  عليهم  املهام  وتقسيم  كبير،  بشكل  العمل  فريق 
واضح، فضاًل عن حرص اجلميع على إتقان العمل بشكل 

متميز.
لبرنامج  فــكــرة  أول  وهــو  »منافستو«  أيــضــاً  وهــنــاك 
التعتيم  لقضية  التعرض  فى  فكرته  ومتثلت  تليفزيونى 
اإلعالمى وأساليبها املختلفة من خالل انغماس الناس فى 
كرة القدم، وإغفالهم للحياة السياسية. الطريف فى األمر 
أن فريق املشروع قام بتمثيل األدوار وأحضروا ملعبا، وأن 
هناك قيما داخل امللعب تختلف عن تلك املوجودة فى احلياة 
والعقاب، ففى حالة  الثواب  فكرة  متمثلة فى  السياسية، 
أخذ »كارت« إنذار يتم تبادل السلطات، أما على الناحية 
السياسية فمن يجلس على كرسى ال يريد االستغناء عنه.

بجائزة  ــــاز  ف ـــــذى  ال ـــس«  ـــوت ـــل »ال ـــشـــروع  م ـــاك  وهـــن
،  2011 لـــعـــام  اإلمنـــائـــيـــة  لــأعــمــال  املــتــحــدة   األمم 

التى تدور فكرته حول التغيرات املناخية اخلطيرة 
خاصة،  ومصر  عامة  العالم  لها  يتعرض  التى 
الدلتا،  غــرق  باحتمالية  أقاويل  تــرددت  بعدما 
جذر  اختفاء  إلى  التغييرات  هذه  أدت  بعدما 
فى العالم بعد ظاهرة ارتفاع أشعة الشمس 

وبالتالى ارتفاع مستوى املياه.

مشروعات تخرج إعالم القاهرة 
شغل محترفني ينافس دوليًا

احلركة الطالبية.. مسيــــــــــــــــــــــــرة من العمل الوطنى املشرف لن ينساها التاريخ

اإلعالم اإللكترونى.. حل ســــــــــــــــــــــــــحرى للقضاء على طابور بطالة شباب اإلعالميني

»اململكة« فاز 

بهوليود من بني

85 فيلما.. 

و»اللوت�ص«

بجائزة الأمم املتحدة 

للأعمال الإمنائية 
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عدد خا�ص

د. إجالل خليفة..
أحببناهم وهم يعملون.. عشقناهم وهم يبدعون. 
وتركوا  عقولنا  أث��روا  راحلون.  وهم  نذكرهم  واليوم 
بيننا.  األي���ام  ه��ذه  ف��ى  ومتنيناهم  قلوبنا  ف��ى  أث��را 
رائدة  ذكرياتهم.  شريط  نسترجع  وعرفانا جلميلهم 
»الهامن«.  عليها  أطلقوا  األكادميى،  الصحفى  العمل 
حياتها قصة كفاح فى أسمى معانيه.. طريقها كان 
راضية  عليه  سارت  مشقة.  وأكثرها  الطرق  أصعب 
فى سبيل الهدف األسمى دائما وهو العلم. أسطورة 
وإرادة جبارة نشأت فى الريف. حددت لنفسها هدفا 
قسم  لرئيس  وصلت  حتى  وارت��ق��ت  بدايتها.  منذ 
وكيال  ثم  القاهرة  جامعة  اإلع��الم  بكلية  الصحافة 
لها.. إنها الدكتورة إجالل خليفة، التى حصلت على 
بحبها  اجلميع  حتتضن  كانت  املثالية(.  )األم  لقب 
م��ن أص��دق��اء وط����الب. ك��ان��ت  من��وذج��ا رائ��ع��ا فى 
واملجتمعية.  األسرية  القهرية  لظروفها  املرأة   حتدى 
من  الصحافة  قسم  أعضاء  مع  معتادة  دائما  كانت 
رمضان  فى  اجلماعى  اإلفطار  على  وطلبة  أساتذة 
بحرصها على إحضار طبق تعده هى بنفسها. كانت 
والشدة.  والصراحة  واحل��ب  بالود  تتسم  معامالتها 
لكى  أحيانا  القسوة  علينا  مت��ارس  لنا،  ك��أم  تعاملنا 
فيها. يتحكم  أن  أح��داً  حتب  ول��م  ونستفيد.  نتعلم 
أثناء  ف��ى  حتى  ال��ص��الة  على  دائ��م��ا  حريصة  كانت 
كانت  أكمل وجه.  العمل على  املحاضرات وممارسة 
رمضان  فى  منزلها  فى  املتفوقني  جمع  على  معتادة 
بنفسها.  ال��وج��ب��ات  ل��ه��م  وت��ق��دم  معها   واإلف���ط���ار 
عام  1924،   إبريل  فى  16   الكبرى  املحلة  فى  ولدت 
ثم  اإللزامى .   التعليم  عن  فانقطعت  احلياة  أخذتها 
االبتدائية  على  وحصلت  التعليم  مسيرة  استأنفت 
على  حصلت  حتى  واص��ل��ت  ث��م  عاما .  وعمرها 32  
ليسانس اآلداب قسم صحافة عام 1962  ثم ماجستير 
تبعته  أيضا  ع����ام 1962   اإلسالمية  ال��دراس��ات  ف��ى 
ع����ام 1969.  الصحافة  ف��ى  دك��ت��وراه  ث��م   مباجستير 

أما رحلتها العملية، فقد عملت بصحف عديدة من 
 بينها  )األهرام ودار الهالل والهيئة العامة لالستعالمات

السياحة( .  ثم  ووزارة  اخلارجية  العالقات  ووزارة 
انتقلت للتدريس فى اجلامعة رئيسا لقسم الصحافة 
جامعات  فى  زائ��را  وأستاذا  عام  76   اإلع��الم  بكلية 
املغرب والكويت واإلم��ارات وليبيا والسودان، ومثلت 
سيدة  أول  وتعد  عاملية.  علمية  مؤمترات  فى  مصر 
تقوم بالتدريس فى قسم الصحافة بجامعة األزهر، 
وهى عضو مؤسس جلمعية )أوالدى( منذ عام  1954،  
وعضو جمعية )التقدم االجتماعى( عام  1968. توفيت 

فى  17  نوفمبر 1997  عن عمر يناهز 72  عاما . 

مسيرة من الكفاح العلمى

عصام األمير..

وزير  أنيس،  أحمد  أص��در   2012 يناير   12 فى 
اإلعالم، مجموعة من القرارات تستهدف دفع العمل 
بقطاعات احتاد اإلذاعة والتليفزيون وتقدمي قيادات 
القادمة  املرحلة  فى  اإلعالمى  العمل  لقيادة  شابة 
وثمانية  اإلع��الم  وزارة  فى  ق��راراً   )35( بلغ عددها 
قطاعات باحتاد اإلذاعة والتليفزيون من بينها  تعيني 
عصام األمير رئيسا للتليفزيون وعلى عبد الرحمن 
رئيسا لقنوات النيل املتخصصة. عصام األمير ابن 
من  بالرغم  القاهرة  مواليد  من  املصرى  التليفزيون 
أنه ابن من أبناء الصعيد، حيث ولد أبيه مبحافظة 
سوهاج. تخرج عام 1985 فى كلية اإلعالم جامعة 
القاهرة،  وهو من أقدم الكوادر داخل )ماسبيرو(، 
حيث يعتبر من مؤسسى القناة الثالثة، التى بدأ حياته 
فيها مخرجا تليفزيونيا لبرنامجى )ريبورتاج( و)عالم 
الشهرة(. تدرج عصام األمير فى عدة مناصب داخل 
والتنفيذ  اإلعداد  رئيس  بدأها مبنصب  )ماسبيرو( 
بالقناة الثالثة ثم منصب مدير البرامج بالقناة الثانية، 
بعدها رئيسا للقناة الثامنة ثم رئيسا للقناة اخلامسة 
التليفزيون،  رئيس  ونائب  الثالثة،  للقناة  ورئيسا 
حصل  للتليفزيون.  رئيسا   وأخيرا  الوزير،  ومعاون 
والشهادات  اجلوائز  من  العديد  على  األمير  عصام 

والتكرمي بكثير من املهرجانات داخل وخارج مصر.
إلى  حتتاج  )ماسبيرو(  شاشة  أن   األم��ي��ر  ي��رى 
نهضة شاملة، لكى يعود إليها املشاهد. موضحا أن 
زمن تليفزيون احلكومة انتهى إلى غير رجعة، وأصبح 

الشعب هو املالك احلقيقى للشاشة الصغيرة. 
من  ممنوعة  أسماء  هناك  »ليس  األمير:  ويقول 
الظهور على الشاشة. مشدداً على أنه لن يتم وضع 

محظورات بالنسبة لألفالم واملسلسالت«. 
املواطن  يشعر  أن  هو  أهدافه  أهم  أن  يؤكد  كما 
املصرى بأن التليفزيون املصرى هو بالفعل ملك له 

يعرض كل احلقائق بال أية حتفظات أو توجيهات.

من القنوات اإلقليمية إلى 
رئاسة التليفزيون 

محمود نـافع..

محمد الهوارى..

اإلعالم  بكالوريوس  على  حصل   1979 عام  فى 
جامعة  اإلع�الم  ك�لي�ة  فى  وتخ�رج  صحاف�ة،  شعبة 

القاهرة.
وفى عام 1980 مت تعيينه بجريدة اجلمهورية،

العدد  فى  الصحفية  )التحقيقات(  بقسم  عمل 
األسبوعى للجريدة،

وفى عام 1996 أصبح نائبا لرئيس حترير جريدة 
اجلمهورية لشئون العدد األسبوعى،

وفى عام 2005 أصبح نائبا أول لرئيس التحرير، 
ومشرفا على العدد األسبوعى،

عمل رئيسا للتحرير بتليفزيون )أوربت(،
كما عمل رئيسا لتحرير جريدة نهضة مصر العدد 

األسبوعى،
لتحرير  رئيسا  تعيينه  مت   2011 م��ارس   30 وفى 

جريدة اجلمهورية.
يذكر أن محمود نافع هو نائب أول رئيس حترير 
نهضة  جريدة  حترير  ورئيس  اجلمهورية،  جريدة 
مصر األسبوعى، وكان رئيسا لتحرير برنامجا على 

الهواء بتليفزيون )أوربت(.

إذا كان األستاذ محمد الهوارى يعد واحداً من أهم 
فإنه  اليوم،  أخبار  مؤسسة  فى  والكتاب  الصحفيني 
الذين ميتلكون  القالئل  على اجلانب اآلخر يعد من 
مهارات إدارية وتنظيمية وقيادية أهلته ليكون محاًل 
للثقة، سواء من جانب زمالئه أو من قبل الدولة التى 
اختارته لتولى مسئولية رئاسة مجلس إدارة واحدة من 
كبريات الصحف املصرية والعربية. وقد ولد األستاذ 
على  وحصل  أكتوبر 1952،   26 فى  الهوارى  محمد 
بكالوريوس الصحافة من قسم الصحافة كلية اإلعالم 
دفعة 1975، كما حصل على دبلوم اإلعالم من جامعة 
بالتدريب  التحق   .1993 ع��ام  األمريكية  )الينوى( 
مبؤسسة )أخبار اليوم( 1974، ثم عني محرراً بقسم 
نائباً  ثم   ،1977 ب�)األخبار(  الصحفية  التحقيقات 
لتحرير  مديراً  العمل  وتولى   ،1980 القسم  لرئيس 
جريدة )عمان اليومية( بسلطنة عمان فى الفترة من 
يناير 1982 إلى 1990، وعني رئيساً للقسم االقتصادى 
لرئيس حترير  نائباً  ثم عني  ب�)األخبار( عام 1995، 
)األخبار( عام 2000، وعني مديراً لتحرير )األخبار( 
عام 2009، وأختير أميناً للجمعية العمومية ملؤسسة 
)أخبار اليوم( عام 2010، إلى أن ٌعني رئيساً ملجلس 

إدارة )أخبار اليوم( فى يناير 2012.

رئيس حترير اجلمهورية 

مدرسة جديدة فى اإلدارة 

ممدوح الولى.. 

الصحفيني.  نقيب  ال��ول��ى،  األس��ت��اذ مم��دوح  ه��و 
ولد  فى قرية الشعراء محافظة دمياط عام 1957، 
تخرج فى كلية اإلعالم جامعة القاهرة عام 1979، 
على  تخرجه  بعد  ونشر، وحصل  تخصص صحافة 
العديد من الدبلومات والدورات التدريبية فى املجال 
االقتصادى، حيث تخصص فيه، وأصبح صحفيا فى 

ذلك املجال ومحلال اقتصاديا.
بدأ عمله الصحفى عندما التحق ب�)األهرام( عام 
ومنها  )التحقيقات(  قسم  فى  عمل  حيث   ،1982
انطلق إلى القسم )االقتصادى( منذ العام 1990 إلى 
يومنا هذا، حيث يشغل منصب نائب رئيس حترير 
الولى   أص��در  وقد  االقتصادية.  للشئون  )األه��رام( 

خمسة كتب والكثير من األبحاث.
تولى الولى موقع أمني صندوق نقابة الصحفيني 
فى دورتى 1999 و2003، ومقرر اللجنة االقتصادية. 
له 5 كتب اقتصادية وأكثر من 40 ورقة بحثية فى 

املجاالت االقتصادية واالجتماعية.
لم  إذا  أنانياً  سأكون  بأننى  ال��دورة شعرت  )هذه 
لألشخاص  األم��ان��ة  ه��ذه  تركت  إن  وأننى  أت��رش��ح، 
املاضية  السنوات  خالل  جهد  أى  يبذلوا  لم  الذين 
سوف أكون مقصراً، ولن أستطيع مواجهة نفسى!(..

فوزه مبقعد  قبل  الولى  قالها ممدوح  الكلمات  هذه 
نقيب الصحفيني، بعد أن تغلب على منافسه يحيى 
بفارق 300 صوت. وكان قد أعلن فى وقت  قالش 
سابق عزوفه عن الترشح. منوها إلى أن امتناعه كان 
مرتبطاً بالواقع السياسى املصرى وحالة اليأس التى 
انتابت الشعب املصرى فى عهد النظام السابق، إال 
أنه بعد اإلعالن عن أسماء املرشحني ملنصب نقيب 
عمل  كونه  االس��ت��ف��زاز،  من  بنوع  شعر  الصحفيني 
وتفكيرهم  عملهم  أسلوب  وعرف  وعاصرهم  معهم 

فى ملفات ومشاكل النقابة.
معظم  االقتصاد  أعطى  اقتصاديا  خبيرا  بصفته 
أكثر  بالبورصة  ر من االهتمام  حياته، فكان قد حذَّ
إلى أن أولويات املرحلة احلالية  من الالزم. مشيراً 
تتطلب االهتمام بالسياسة اإلنتاجية واألمنية وليس 
بالبورصة، وأن العمل احلالى للبورصة يفسد احلياة 

االقتصادية وال يفيدها.
الضريبى  اإلعفاء  قرار  عن   احلديث  إطار  وفى 
َن يدخل العمل فى سوق البورصة، فى الوقت الذى  ملمِ
إنشاء  فى  املبتدئني  على  الضريبة  فرض  فيه  يتم 
مشروعات استثمارية؛ أبدى اعتراضه الشديد على 
جذب  إلى  ى  أدَّ التصرف  هذا  أن  موضًحا  القرار. 
رجال األعمال وصغار املستثمرين إلى الدخول لعالم 

البورصة واالبتعاد عن اإلنتاج.
املواد اخلام واالجتاه  الولى بعدم تصدير  وطالب 
مصر،  داخل  تصنيعها  يتم  التى  امل��واد  تصدير  إلى 
املواد  من  بدالً  العصائر  تصدير  املثال  وعلى سبيل 
الدول  فى  عصائر  إل��ى  حتويلها  يتم  التى  اخل��ام، 
املستوردة، وتصدير املنتجات البترولية بعد تكريرها 

بدالً من تصدير البترول اخلام وغيرها.
رغم كثرة ما قيل عن انتماء الولى جلماعة اإلخوان 
املسلمني، إال أنه وفى غير مرة أكد أنه  ليس إخوانياً، 
وقال »هو شرف ال أدعيه«. وتابع الولى: »من لديه 
أية واقعة خالل عملى 30 عاماً فى الصحافة تفيد 
بانتمائى جلماعة اإلخوان املسلمني فليعلنها«، ونفى 
جلماعة  ال��ع��ام  امل��رش��د  ال��ت��ق��اءه  الصحفيني  نقيب 
اإلخوان املسلمني. قائال: هذه شائعة ضمن العديد 

من الشائعات، التى تتردد هذه األيام.
وكان قد أعلن أنه فى حال جناحه سينسق مع بعض 
أعضاء جماعة اإلخوان ولن ينسق مع البعض اآلخر، 
شخص،  كل  وإمكانات  املهنية  الرؤية  حسب  وذل��ك 

وستكون الكفاءة هى األساس وليس التيار أو الوالء.

االقتصادى املتخصص 
نقيبا للصحفيني 

مصر  فى  ليس  اإلعالمى  العمل  رواد  من  رائ��دة 
فحسب، بل على مستوى العالم العربى بأكملها. عاملة 
من أوفر العاملات. مربية تخرج من مدرستها أجياالً 
تدين لها باحلب والتقدير واالحترام والعرفان. تتلمذ 
والباحثني  اإلعالميني  من  كثيرة  أجياالً  يديها  على 
املتواضع  لألستاذ  مثاالً  كانت  العالم.  مستوى  على 
األستاذة   إنها  طالبه..  واحترام  بحب  يحظى  الذى 
الدراسات اإلعالمية  الدكتورة جيهان رشتى، رائدة 
على مستوى العالم العربى، حيث ساهمت من خالل 
مؤلفاتها العديدة فى مجال نظريات اإلعالم واإلعالم 
كما  فى مصر،  اإلعالمية  احلياة  إث��راء  فى  الدولى 
فى  نوعية  نقلة  حتقيق  ف��ى  ساهموا  مم��ن  ك��ان��ت 
مناهج  أدخلت  عندما  اإلعالمية،  الدراسات  مجال 
فى  العلمية  األساليب  بنفس  التطبيقية  البحوث 
العالم. تخرجت فى قسم الصحافة بكلية  جامعات 
اإلعالم جامعة القاهرة دفعة 1985، ثم عينت معيدة 
الدكتوراه  على  أمريكا، حيث حصلت  إلى  وسافرت 
من هناك ثم عادت إلى مصر مرة أخرى. تدرجت 
عميدة  أول  أصبحت  حتى  األكادميية  املناصب  فى 
لكلية اإلعالم وملدة 6سنوات فى الفترة من 1988إلى 
199، وبعد بلوغ سن املعاش تولت منصب عميد كلية 
لرئيس  نائبا  ثم  الدولية  مصر  جامعة  فى  اإلع��الم 
اجلامعة، وكانت عضواً مبجلس أمناء احتاد اإلذاعة 
والتليفزيون، وساهمت فى تأسيس عدد من أقسام 

اإلعالم بالعالم العربى. 
قدمت الدكتورة جيهان للمكتبة العربية عدداً من 
لنظريات  العلمية  )األسس  بينها:  من  املهمة  الكتب 
اإلعالم، واإلعالم الدولى، ونظم االتصال، واإلعالم 
املجتمعات  فى  اإلذاعية  والنظم  النامية،  الدول  فى 
املكتبة  بها  أثرت  التى  الكتب  الغربية(، وغيرها من 
العربية. وقد توفت الدكتورة جيهان رشتى عن عمر 
يناهز ال�73 عاماً، تاركة خلفها أعالماً تتلمذوا على 

يديها على مستوى العالم.

د. جيهان رشتى..
 أول عميدة لكلية اإلعالم 

األزمات  من  ثقيل  وميراث  كبيرة  وسط حتديات 
املتخصصة،  ال��ق��ن��وات  ق��ط��اع  على  ت��راك��م��ت  ال��ت��ى 
يحمل  للقطاع  شابة  كقيادة  عبدالرحمن  على  جاء 
الكثير من الطموحات لتطوير القنوات املتخصصة، 
إلى مربع  بالقطاع  للعودة  وهو يحمل أحالما كبيرة 
رئيس قطاع  الرحمن،  عبد  على  استطاع  املنافسة. 
أكثر من 6 ماليني  توفير  املتخصصة،  النيل  قنوات 
برامج  ت��وزي��ع  إع���ادة  طريق  ع��ن  جنيه  أل��ف  و700 
القطاع على االستوديوهات غير املؤجرة من اخلارج 
واالستغناء عن االستوديوهات غير املستغلة ترشيدا 
للنفقات. وقد شملت هذه اخلطة أيضا التوفير فى 
مجال املصايف للعاملني والتليفونات وإيجار املعدات 
من اخلارج واالعتماد على موارد االحتاد. وتعد هذه 
اخلطوة هى املرحلة األولى فى مجال إعادة النظر 
ميكن  والتى  بالقطاع  اخلاصة  املصروفات  كل  فى 
توفيرها واالستغناء عنها، وكذا كل التعامالت املالية 
دائما  يؤكد  الرحمن  للقطاع مع اخل��ارج. على عبد 
املتخصصة  للقنوات  النيل  قطاع  قنوات  جميع  أن 
متر  التى  األح���داث  لتواكب  برامجها  توظيف  يتم 
بها مصر. وأنه سيسعى جاهداً للحفاظ على هوية 
القنوات املتخصصة، كل قناة فيما يخصها، باعتبارها 
القنوات املتخصصة القومية املقدمة ملواطنى مصر. 
كوادر  واستغالل  تشغيل  حسن  أولوياته  أه��م  وأن 
القطاع املدربة تدريباً عالياً، وضبط األداء اإلدارى 
بيانات  قاعدة  وتكوين  للقطاع،  والبرامجى  واملالى 
مبا  املشتراة،  وامل���واد  واملاليات  للعاملني  عصرية 
املهام على  توزيع  العدالة والشفافية وحسن  يضمن 
بروح  اإلدارة  وتفعيل  والفرعية،  املركزية  اإلدارات 
الفريق والنهوض مبستوى الشاشات من أجل عائد 
يعوض ما ينفق على هذه القنوات ويحسن مستقبل 
العاملني مالياً، وسيتم ذلك بالتعاون مع نواب رئيس 
العموم  ومديرى  املركزية  اإلدارات  ورؤس��اء  القطاع 

واإلدارات حتى أصغر عامل داخل  القطاع.

على عبدالرحمن..
قيادة شابة.. وأعباء جسيمة 

خريجة كلية اإلعالم جامعة القاهرة. حاصلة على 
املاجستير من قسم اإلذاعة والتليفزيون عن »إذاعة 
صوت إسرائيل باللغة العربية، ودرجة الدكتوراه فى 
اإلعالم السياسى من جامعة باريس 3 – السوربون.  
عملت معيدة ثم مدرسا مساعدا بكلية اإلعالم قبل 
بالتدريس  قامت  فرنسا، حيث  للعمل فى  تنتقل  أن 
بجامعتى )أكس أو بروفانس( و)باريس 4(  مع عملها 
فى إذاعة )مونت كارلو(. ثم انتقلت إلى لندن للعمل 
رئيسة  ثم  بى سى(.  )بى  بإذاعة  كمذيعة وصحفية 
بى  )بى  بشبكة  البرامج  ومديرة  لإلذاعة  التحرير 
سى(. قامت بتغطية العديد من األحداث فى العالم 
 2003 ف��ى  ال��ع��راق  على  احل��رب  وبخاصة  العربى 

ودارفور واألراضى الفلسطينية. 
انتقلت إلى القاهرة  الثورات العربى  وفى أعقاب 
للمكتب واملدير األقليمى ملشروعات  لتعمل كرئيسة 
ما  ذلك  فى  العربية مبا  املنطقة  فى  بى سى(  )بى 
التشريعات  إصالح  وبرامج  التدريب  ببرامج  يتعلق 
وهياكل املؤسسات اإلعالمية خاصة فى تونس. لها 
ومشاركات  واإلجنليزية  والعربية  بالفرنسية  كتابات 
إصالح  عن حتديات  وعاملية  إقليمية  مؤمترات  فى 
اإلعالم الرسمى فى الدول التى عرفت تغييرات فى 

أنظمة احلكم.

د. جنالء العمرى..
تترك التدريس من أجل 
عيون اإلذاعة

عادل عبد العزيز..
رحلة كفاح صحفى

كلية  الصحافة  قسم  أبناء  أهم  أحد  هو 
أنباء  بوكالة  الصحفيني  أهم  وأحد  اإلعالم، 
ال��ش��رق األوس���ط. ه��و األس��ت��اذ ع��ادل عبد 
حترير  ورئيس  إدارة  مجلس  رئيس  العزيز، 
وك��ال��ة أن��ب��اء ال��ش��رق األوس����ط. ت��ول��ى هذا 
املنصب منذ نهاية مارس 2011، وقد تدرج 
سواء  واملناصب  الصحفى  العمل  فى  قبلها 
الوكالة وخارجها، فقد تخرج األستاذ  داخل 
عادل عبد العزيز فى قسم الصحافة 1978، 
العام،  نفس  ال��وك��ال��ة  ف��ى  بالعمل  وال��ت��ح��ق 
وعمل مبختلف أقسام الوكالة، ثم استقر به 

املقام فى قسم األخبار منذ عام 1986.

بالعمل  ال��وك��ال��ة  رئ��ي��س حت��ري��ر  وش����ارك 
العربية  الصحف  مكاتب  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ى 
و»القبس«  األوس��ط«  »الشرق  منها  بالقاهرة 
و»ال���ب���ي���ان« و»ص�����وت ال��ك��وي��ت ال���دول���ى«، 
.1992 إل��ى   1986 من  الفترة  خ��الل   وذل��ك 
كما شارك رئيس التحرير فى تغطية أنشطة 
وزارات اخلارجية والثقافة واإلعالم والسياحة 
والداخلية، إضافة إلى مجلس الوزراء، وذلك 
عسكرى  كمحرر  األساسى  عمله  جانب  إلى 
فى  ذلك  من خالل  وشارك  ومراسل حربى، 
)حترير  الثانية  اخلليج  حرب  أحداث  تغطية 
الكويت  دولة  دخول  له شرف  وكان  الكويت( 

املصرية  القوات  طالئع  ضمن  حتريرها  مع 
مبرافقة أربعة إعالميني مصريني فقط هم: 
ل�)اجلمهورية(   العسكرى  املحرر  كمال  جمال 
اجلمهورية«   »م��ص��ور  الفتاح  عبد  ومحمود 
»مصور  الكرمي  جاد  ومكرم  اهلل(  )رحمهما 
إلى  والعافية  بالصحة  اهلل  متعه  األخ��ب��ار« 

جانب كاتب هذه السطور.
أحداث  بتغطية  التحرير  رئيس  قام  كما 
اجل������زء األخ����ي����ر م����ن ال����غ����زو األم���ري���ك���ى 
من  بتكليف   2002 ع��ام  أوائ��ل  ألفغانستان 
التحرير  رئيس  األنصارى  محفوظ  األستاذ 

للوكالة.  األسبق 

محمد حسني عبد الهادى..
رئيس حترير جريدة األهرام بنكهة الثورة 

ول���د األس���ت���اذ م��ح��م��د ح��س��ني عبد 
ال��ه��ادى، رئ��ي��س حت��ري��ر األه����رام، فى 
على   حصل  وق��د   ،1961 ف��ب��راي��ر   16
بكالوريوس إعالم قسم صحافة  جامعة 
على  حصل  كما   ،1983 دفعة  القاهرة 
منها  العليا  التمكينية  الدراسات  بعض 
دبلوم فى الصحافة – معهد الصحافة 
فى  ودب���ل���وم   1987 م��وس��ك��و  ال���دول���ى 
الدولى  الصحافة  معهد  الصحافة– 

برلني 1989.
وقد تدرج األستاذ محمد حسن عبد 
األهرام  بجريدة  املناصب  فى  الهادى 

عام 1983،  كمحرر  بها  التحق  أن  منذ 
بالقسم الدبلوماسى  حيث عمل محرراً 
القسم خالل  لرئيس  نائباً  ثم  باألهرام 
الفترة من 1989- 1993، ثم عمل نائب 
باألهرام  الدولية  الطبعة  حترير  مدير 
يناير  إل���ى   1998 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
2002، ثم مديراً ملكتب األهرام ببيروت 
ثم  إلى 2011،  الفترة من 2009  خالل 
العربى(  )األهرام  مجلة  لتحرير  رئيساً 
إلى   2011 ديسمبر  من  الفترة  خ��الل 
فبراير 2012، ثم رئيساً لتحرير جريدة 

)األهرام( اآلن.

المكرمون
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حتقيق- زينب مصطفى ورحاب عبد النعيم:
»أن يقلل صالحيات رئيس اجلمهورية.. تبقى فيه املادة 
الثانية.. يحفظ كرامة املصرى وحقوقه وحرياته.. يكسر 
قيود الصحافة والقضاء« كانت هذه أبرز مطالب املصريني 
والذى  ب��الده��م،  ال���ذى سيحكم  ال��دس��ت��ور اجل��دي��د،  ف��ى 
واملعايير،  املقاييس  فيها  اختلطت  فترة عصيبة  تتمخضه 
له كرامة،  يكون  بأن  الشعب  باقية فى  ولكن ظلت اآلمال 
وأن ينال حقوقه املهدرة على مر السنني. هذه اآلمال هى 
التى دفعت به ألن يكون إيجابيا للمرة األولى لنجده يتزاحم 
على التصويت فى االستفتاء واالنتخابات البرملانية، ولذلك 
اجلديد،  الدستور  فى  املصريني  رغبات  كثيرا  تختلف  لم 
التى التقطتها )صوت اجلامعة( من الشارع املصرى فكانت 
الدستور  إن  الرحمن جمال، 48 سنة:  يقول عبد  كاآلتى: 
اجلديد يجب أن يحظى بتوافق مجتمعى واسع خاصة فى 
صالحيته  فترة  تكون  كما  للبالد،  احلالية  الظروف  ظل 
وأن يحافظ على  كبيرة وال تستحوذ عليه جماعة معينة، 
أصالة  على  يحافظ  وأن  لألقليات،  ل��و  حتى  احل��ري��ات 
املجتمع وحداثته فى الوقت نفسه، بينما ال يجب أن يكون 
مستنسخا من دساتير أخرى، وال ينظر فى وضعه للمرحلة 

يحتوى  وال  األن��ظ��م��ة،  جلميع  يصلح  ب��ل  فقط،  احلالية 
على مواد مائعة.. أما عمرو حامد، 24 سنة، فيأمل فى 
الدستور أن تتغير فيه شروط عضوية مجلس الشعب من 
حيث التعليم ونسبة العمال والفالحني، وأن يحافظ على 
هوية الدولة ويفصل بني السلطات ويحتوى على مواد متنح 

فرصا الستقالل القيادات لتظهر منها كوادر جيدة.
فى  تريد  أنها  موظفة،  سنة،   49 رزق،  جنوى  وتضيف 
غير  اجلمهورية  لرئيس  محددة  فترة  اجلديد  الدستور 
قابلة للتجديد مهما كانت األسباب أو كفاءة هذا الرئيس 
وحب الناس له، كما تطالب بأن يتكون من مواد واضحة 
يفهمها املواطن املصرى العادى وال يوجد بها ثغرات لنفوذ 
حذف  عدم  فى  الشديدة  رغبتها  منها.مؤكدة  القانونيني 
املادة الثانية من الدستور إلى جانب إضافة مواد حلماية 
كرامة املواطن املصرى.. أما عبد الرحمن مصطفى، 17 
سنة، قال: ال يريد من الدستور سوى مجموعة بنود ترتسم 
جميع  من  بالبالد  للنهوض  متكاملة  شاملة  خطة  فيها 
جوانبها ويسير عليها كل الرؤساء القادمني، حتى ال يبدأون 
من الصفر فى كل مرة معرباً عن أمله فى أن يتم حترير 

اإلعالم من أى قيود.

حمدين
صباحى

من رئاسة احتاد طالب إعالم ملرشح للجمهورية

املصريون يحددون مالمح الدستور.. 
ويؤكدون أنهم ال يقبلون بفرعون جديد

املصريون يحددون مالمح الدستور
ويؤكدون أنهم ال يقبلون بفرعون جديد

أرضهم، فى عودة صريحة  الفقراء من  الفالحني  شرد ماليني 
فى  نائب  وه��و  اعتقاله  تكرر  كما  جديد.  من  اإلقطاع  لنظام 
انتفاضة  مجلس الشعب، وبدون رفع حصانته سنة 2003، فى 
الشعب املصرى ضد نظام مبارك املؤيد لغزو العراق، وقد قاد 
حمدين تلك املظاهرات فى ميدان التحرير، وحرض على ضرب 

املصالح األمريكية حتى توقف عن ضرب الشعب العراقى.
ِن�ضال قانونى طويلة من أجل  ِرفاقه فى مسيرة  وقد شارك 
تأسيس جريدة «الكرامة»، التى صدرت فى نهايات عام 2005، 
ويتولى صباحى موقع رئيس حتريرها. و فى عام 1993 وعقب 
إلقائه خطبة سياسية داخل جامعة القاهرة انطلقت مظاهرات 
الغتيال  غ��ادرة  أمنية  محاولة  تدبير  فبدأ  ح��اش��دة،  طالبية 
السلطة  له  فلفقت  جنا،  لكنه  بالسيارات،  مطاردة  فى  حمدين 
التهمة  والشروع فى قتل ضابط، وهى  السلطات  تهمة مقاومة 

التى برأه منها قضاء مصر الشامخ.
طويلة  قانونى  نضال  مسيرة  ف��ى   2005 ع��ام  ش��ارك  وق��د 
نهايات  فى  صدرت  التى  «الكرامة»،  جريدة  تأسيس  أجل  من 
وفى عام  رئيس حتريرها.  وتولى صباحى منصب   ،2005 عام 
تصدير  قضية  إث��ارة  فى  ينجح  برملانى  نائب  أول  ك��ان   2008
الغاز املصرى للكيان الصهيونى داخل البرملان. وفى 2008 كان 
قوات  تفِرضه  الذى  احلصار  يكِس�ر  مصرى  برملانى  نائب  أول 
قيادات  بعض  والتقى  ودخ��ل  غ��زة،  على  اإلسرائيلى  االحتالل 

حماس وأبلغهم دعم الشعب املصرى لهم.
يوم  بلطيم  فى  مظاهرة  قاد  يناير،   25 ث��ورة  فى  دوره  وعن 
25 يناير ثم قرر العودة إلى القاهرة فورا مع تصاعد األحداث 
يومى 26 و27، وقاد مظاهرات الغضب فى يوم 28 انطالقا من 
فى  االعتصام  بدء  ومع  باملهندسني،  محمود  مصطفى  مسجد 
ميدان التحرير والذى استمر ملدة 18 يوما لم يرغب فى الظهور 
السياسى واإلعالمى واكتفى بتبنى أهداف الثورة كاملة فى كل 
فبراير   11 يوم اجلمعة  واجتماعاته وجلساته. وفى  تصريحاته 
خطاب  من  ساعات  قبل  التحرير  ميدان  فى  صباحى  تواجد 
التنحى وانطلق فور انتهاء اخلطاب يحتفل مع جماهير الشعب 

املصرى ويهتف فى قلب امليدان )الشعب يريد بناء النظام(.
صباحى  حمدين  أعلن  فقد  للرئاسة  بترشحه  يتعلق  وفيما 
ال��ت��رش��ح الن��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ة م��ص��ر رغ��ب��ة م��ن��ه ف��ى خدمة 
يرتكز  حيث  الوطنية،  مسيرته  واستكمال  الوطن 
ركائز  ع��دة  على  االن��ت��خ��اب��ى  برنامجه 
وحتقيق  والكرامة  احلرية  أبرزها: 
على  والعمل  االجتماعية،  العدالة 
إلى  والعودة  مصر  دور  استعادة 
لألمة  كقائد  الطبيعية  دوائرها 
الشعب  حلقوق  داعمة  العربية، 
عالقاتها  واس��ت��ع��ادة  ال��ع��رب��ى، 
اإلفريقية،  القارة  بدول  الوثيقة 
وت��ن��م��ي��ة ال���ع���الق���ات م���ع ال����دول 
ماليزيا  مثل  الناهضة  اإلسالمية 

وإندونيسيا.

وفق  وذل��ك  نبوغه،  رغم  اجلامعة  أو  التليفزيون  أو  الصحافة 
بجريدتى  التحق  ذلك  وبعد  عليه.  احلصار  بتضييق  تعليمات 
تلك الصحف صوت  العربى»، وكانت  العرب» و«املوقف  «صوت 
التيار الناصرى فى مصر فى ذلك الوقت. وقد تعرض حمدين 
سبتمبر  اعتقاالت  موجة  فى   1981 ع��ام  لالعتقال  صباحى 
وكان  للسادات  املعارضة  الوطنية  احلركة  ورموز  قيادات  ضد 

أصغرهم سنا.
وفى عهد حسنى مبارك تعرض حمدين لسلسلة من االعتقاالت 
منها، عند قيامه بقيادة مظاهرة سنة 1997 مع فالحى مصر، 
الذى  واملستأجر،  املالك  بني  العالقة  قانون  من  أضيروا  الذين 

كتبت- سماح عويس ويارا سعيد: 
محافظة  بلطيم،  مبدينة  صباحى  العاطى  عبد  حمدين  ولد 
عبد  وف��اة  وبعد   ،1954 ع��ام  يوليو   5 فى  مبصر،  الشيخ  كفر 
الناصريني  الطالب  رابطة  بتأسيس  ذكراه  تخليد  قرر  الناصر 
منذ  وكان حمدين  الدسوقى،  الدين  الشهيد جالل  فى مدرسة 
انتخبه  وقد  قيادية،  وشخصية  مؤثرة  كاريزما  صاحب  صغره 
زمالءه رئيسا الحتاد طالب مدرسة بلطيم الثانوية. وقد التحق 
صباحى بكلية اإلعالم جامعة القاهرة أعقاب تفوقة فى الثانوية 

العامة بتقدير األول على دفعته. 
والوطنى  السياسى  وعيه  ازداد  اإلعالم  بكلية  التحاقه  وبعد 
ضد  احل��رب  ببدء  املطالبة  الطالبية  املظاهرات  فى  وش��ارك 
أكتوبر  حرب  نصر  أعقاب  وفى  لسيناء.  الصهيونى  االحتالل 
الرئيس  أن  اجلامعة  فى  ورف��اق��ه  حمدين  ل��دى  تأكد   ،1973
يوليو   23 ث��ورة  مكتسابات  يتجاهل  بدأ  السادات  أن��ور  محمد 
«الفكر  نادى  تأسيس  فى  فبدأوا  املصرى،  الشعب  جناها  التى 
مصر،  جامعات  فى  انتشر  الذى  القاهرة،  بجامعة  الناصرى» 
وصوال لتأسيس احتاد أندية الفكر الناصرى املعارض للسادات 
وطنية  طالبية  كقيادة  صباحى  حمدين  اسم  برز  وسياساته. 
وبدا ذلك واضحا فى انتخابه رئيسا الحتاد طالب كلية اإلعالم 
لطالب  العام  االحتاد  لرئيس  نائبا  وتصعيده   )1976   1975(

مصر )1975  1977(.
القيادية  املواقع  تلك  خالل  من  صباحى  حمدين  لعب  وقد 
جريدة  تكون  أن  على  حريصا  كان  فقد  ومؤثرة،  مهمة  أدوارا 
احلركة  عن  معبرا  صوتا  حتريرها  يرأس  كان  التى  «الطالب» 
الطالبية الوطنية، كما ساهم فى حشد جهود احلركة الطالبية 
ما  وهو  دميقراطية،  طالبية  الئحة  إص��دار  أجل  من  للضغط 
الطالب  إلرادة  يرضخ  جمهورى  ق��رار  ب��إص��دار  فيه  جنحوا 

بإعمال الئحة 1976 الطالبية.
السادات  أن��ور  محمد  الرئيس  مع  الشهيرة  مناظرته  وف��ى 
عام 1977 عقب االنتفاضة الشعبية ضد غالء األسعار وإلغاء 
الدعم، حاول السادات امتصاص غضب الشعب بعقد مجموعة 
من اللقاءات مع فئات مختلفة من املجتمع، ومن هنا جاء لقاءه 
الشهير مع احتاد طالب مصر، الذى قاد فيه حمدين صباحى 
بشجاعة  صباحى  انتقد  حيث  ال��س��ادات،  أن��ور  م��ع  املواجهة 

االقتصادية  ال��س��ادات  أن���ور  محمد  ال��رئ��ي��س  س��ي��اس��ات 
وال��ف��س��اد احل��ك��وم��ى. وك����ان ص��ب��اح��ى ف��ى تلك 

املواجهة صلبا شجاعا جريئا أمام رئيس 
اجلمهورية وقتها، وازدادت شعبية 

واحترامه  صباحى  حمدين 
فى أعقاب ذلك اللقاء. وقد 
لقائه  ث��م��ن  ح��م��دي��ن  دف���ع 
حيث  ال��س��ادات،  بالرئيس 
وجد صعوبة بعد تخرجه 
عام  اإلع���الم  كلية  م��ن 
احلصول  ف��ى  على 1976 
ف�������ى ع������م������ل ح����ك����وم����ى 

اأعلن الرت�شح 

النتخابات رئا�شة 

م�رص رغبة منه 

فى خدمة الوطن 

وا�شتكمال 

م�شريته الوطنية

»التاريخ يعيد نفسه«.. جملة تتردد كثيرًا 
على أذاننا وال ننتبه إليها. فمن يتأمل 
املراحل التى متر بها مصر منذ تنحى  
الرئيس السابق  يدرك معنى هذه اجلملة، 
حيث يتشابه الواقع فى كثير من مشاهده 
وتداعياته مع املشهد التاريخى الذى عرفته 
مصر إبان ثورة يوليو، وكأن ما تشهده مصر 
سيناريو متكرر لثورة يوليو 1952، فبعد قيام 
ثورة يوليو 1952 صدر أول إعالن دستورى 
أعلن فيه سقوط دستور سنة 1923، وفى 
1953 تكونت جلنة لوضع دستور جديد 
على أن تراعى احلكومة فى أثناء الفتره 
االنتقالية املبادئ الدستورية العامة. وفى 
فبراير 1953 صدر إعالن دستورى ثان 
متضمنًا أحكام الدستور املؤقت للعبور 
باملرحلة االنتقالية من خالله، التى حتددت 
فى ثالث سنوات. ومع االنتهاء من الفترة 
االنتقالية فى يناير 1956 صدر إعالن 
دستورى مبشرًا بدستور جديد، ومت عمل 
استفتاء فى يونيو 1956، وكانت نتيجته 
بدء العمل بدستور 1956.. وهو األمر الذى 
يتكرر اآلن فى مصر، فمع سقوط النظام 
السابق بقيام ثورة 25 يناير سقط معه 
الدستور القائم فى مصر،  وبدأت اخلالفات 
تنشب على شكل الدستور الذى سينظم 
شئون الدولة ومؤسساتها، وأهم املواد التى 
سيتضمنها، فكلف املجلس األعلى للقوات 
املسلحة بصفته احلاكم للبالد فى الفترة 
االنتقالية جلنة للقيام ببعض التعديالت 
الدستورية، ومت عرضها لالستفتاء على 
الشعب فى 19 مارس، ولكن حدث ما 
ال يحمد عقباه، حيث اختلفت القوى 
السياسية حولها. وكانت هذه التعديالت 
بداية لنوع من االنشقاق بني بعض القوى 
السياسية، وها هو املجتمع املصرى يشهد 
اآلن جتدد اجلدل والصراع حول صياغة 
الدستور، وأهم مبادئه، واألسس التى يتم 
بناًء عليها تشكيل اجلمعية العمومية 
لصياغة الدستور.. )صوت اجلامعة( حرصت 
على رصد هذه التوجهات املختلفة، وماذا 
يريد كل منها فى الدستور وشكله ومواده.

طية
ميقرا
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عدد خا�ص

املواطنة واستقالل القضاء وفصل السلطات 
.. أساس دستور الدولة الدميقراطية 

دور العبادة واألحوال الشخصية.. 
مطالب رئيسية لألقباط

الزمر: عالقات متوازنة بني الشرق 
والغرب.. وكفالة احلريات

البد من صياغة دستور توافقى 
يحظى بإجماع غالبية أفراد الشعب 

كتبت – آالء محمد وسهى محمد: 
دستور  وج��ود  هو  حديث  دميقراطى  مجتمع  ألى  األساسية  السمة 
توافقى ينظم العالقة بني السلطات، ويحدد احلقوق والواجبات، ويقرر 
واحلقيقة  املجتمع.  إطارها  فى  ينتظم  التى  العامة  واملبادئ  احلريات 
أن الشعب املصرى يعد وألسباب تاريخية وحضارية من الشعوب التى 
التجربة  شهدت  وقد  تاريخها.  من  مبكرة  فترة  منذ  الدساتير  عرفت 
التاريخية  الفترات  م��دار  على  ونضوجاً  تطوراً  مصر  فى  الدستورية 
واجته   ،1971 دستور  وأسقطت  يناير   25 ثورة  قامت  أن  إلى  املختلفة 
املجتمع والقوى السياسية إلى إصدار دستور جديد يليق مبصر وثورتها 

الطاهرة.
)صوت اجلامعة( تستطلع آراء القوى السياسية حول هذا الدستور.

 قال د. ناجى الشهابى، رئيس حزب اجليل: إن دميقراطية الدولة هى 
أولى املبادئ التى يجب أن ينص عليها الدستور اجلديد، وإن الدستور 
اجلديد يجب أن يقر مبدأ فصل السلطات. وأشار إلى ضرورة أن يكون 
بانتخاب  يأتى  للجمهورية  رئيس  يوجد  أن  رئاسى، مبعنى  شبه  احلكم 
الشعب  أو مجلسى  الوزراء  يتدخل فى سلطة مجلس  ولكنه ال  الشعب 
والشورى، وأن يكون احلكم الفعلى فى البالد ملجلسى الشعب والشورى، 
منح  يتم  وأن  بهم،  الشعب  ثقة  على  بناًء  أعضائهم  اختيار  يتم  اللذين 
مؤسسات  كل  على  الرقابة  من  متكنه  رقابية  سلطة  الشورى  مجلس 

الدولة. كما أشار إلى ضرورة استقالل القضاء. 
الدستور  من  الثانية  ب��امل��ادة  املساس  ع��دم  ض��رورة  الشهابى  وأك��د 
لغتها  العربية  واللغة  الدولة،  دين  »اإلس��الم  على  تنص  التى  احلالى، 
الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسى للتشريع«. كما 
 )45  ،44  ،43  ،42  ،41  ،40( باملواد  كذلك  املساس  عدم  أكد ضرورة 
والشورى  الشعب  مجلسى  بأعضاء  تتعلق  التى  احلالى،  الدستور  من 

انتخابهم.   وكيفية 
د. ناجى الشهابى شدد على ضرورة تعديل املادة 32 من الدستور احلالى، 
التى تنص على »يشكل مجلس الشعب من عدد من األعضاء يحدده القانون 
على أال يقل عن ثالثمائة وخمسني عضواً، نصفهم على األقل من العمال 
العام«،  املباشر السرى  انتخابهم عن طريق االنتخاب  والفالحني، ويكون 
مبرراً ضرورة تعديل هذه املادة بقوله: »فكرة أن يكون نصف أعضاء مجلس 

الشعب من العمال والفالحني فكرة عفى عليها الزمن«. 
يرى د. إبراهيم صالح، نائب رئيس حزب الغد، أن مبدأ املواطنة هو 
وجوب  أكد  كما  اجلديد،  الدستور  يتضمنها  أن  يجب  التى  املبادئ  أهم 
استقالل القضاء، وضرورة عدم اعتبار الصحافة سلطة رابعة فى ترتيب 
السلطات التى حتكم البالد؛ مؤكداً أنه ليس من املمكن أن تتساوى سلطة 
السيئ للصحافة كسلطة  أن االستغالل  القضاء، كما  الصحافة بسلطة 

رابعة فى النظام السابق جعلنا نرفض بشدة اعتبارها سلطة رابعة.
وأكد صالح ضرورة تفعيل مبدأ فصل السلطات من خالل الدستور 
اجلديد، مشيراً إلى ضرورة أن يتضمن الدستور اجلديد مبادئ حتدد 
للبالد، وأن  الداخلى  تتدخل فى احلكم  أال  والتى يجب  سلطة اجليش 

تقتصر فقط على حماية حدود مصر. 
ذكر د. عمر هاشم ربيع، اخلبير السياسى مبركز األهرام 
قائم  دستور  أى  أن  واالستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
تشريع  واملجتمع عن طريق  الدولة   بني  العالقة  تنظيم  على 
حقوق اإلنسان وتنظيم العالقات واملسئوليات بني املؤسسات 

والتنفيذية. التشريعية 
املطبق فى مصر  النظام  كان  أن سواء  إلى   وأشار هاشم 
برملانيا أو رئاسيا، فكل له مميزاته وعيوبه، فالبرملانى يوجد 
قوية  بأحزاب  يتميز  كان  إذا  خصوصاً  قوية،  تنظيمات  به 
على  قائم  فهو  الرئاسى  أم��ا  الرئيس.  آلهة  من  ويخلصنا 
من  شكال  يعد  وه��ذا  امليزانية،  ومحاسبة  القوية  املحاسبة 
يقوم على  الذى  األمريكى،  بالنمط  القوة. مستشهداً  أشكال 

ثقة الشعب فى حاكمه كدليل على ذلك.

كتبت- رنا أسامة ودعاء سيد وإسراء عادل:
األقباط مصريون بالدرجة األولى.. هم شركاء الوطن وشركاء العيش 
وبناة النهضة، لعبوا دوراً ال ينكر فى احلركة الوطنية على مدار تاريخها، 
وشاركوا فى ثورات مصر املختلفة، وآخرها ثورة 25 يناير املجيدة.. فماذا 

عن رؤيتهم بالنسبة للدستور؟
بداية تقول جاكلني أسامة، طالبة: األقباط مثلهم مثل أى فرد فى هذا 
الشعب يريدون أن يتمتعوا بأبسط احلقوق التى يتمتع بها املواطن العادى 
وهى حرية بناء الكنائس دون ذل أو تعب، والشعور بأنهم فى دولة مدنية 

وليست دينية. 
التى  الشريعة  الثانية بشكل صحيح وهى  املادة  إذا طبقت  وأضافت: 
تقضى بأن القبطى من حقه أن يحتكم فى قضاياه إلى عقيدته وليس 
عقيدة أخرى وهذا حق يعطيه اإلسالم، ومنها سنستطيع اخلروج بأزمة 
قانون األحوال الشخصية للقباط، الذى ال يُفعل فى بلدنا، فنريد دستورا 
بغير هذا  يعامل غيره  ال يفرق بني قبطى ومسلم، فالكل مصرى، ومن 

املنطق يُحاكم ويكون هناك ردع، فنريد دستورا يحكم بالعدل.
وتعلق هيام ثروت، طالبة: نريد قانونا عادال لبناء دور العبادة، ونريد 
الدينية  احل��ري��ات  يضمن  ق��ان��ون��ا 

وحرية اختبار العقيدة. 
ن��اه��د إس��ك��ن��در، م��وظ��ف��ة ب���وزارة 
مصر  أقباط  يريد  قالت:  الثقافة، 
تطبيق املادة الثانية من الدستور بعد 
التعديل لبناء دور العبادة بدون قيود 
النفوس،  واشتعال  للحزازية  منعا 
كما نريد أن يكفل الدستور لألقباط 
حقوقهم كمواطنني مصريني بصرف 

النظر عن الديانة.
وأضافت مارى مراد، طالبة: إحنا 
الناس  لكل  يعطى  دس��ت��ور  ع��اوزي��ن 
حقها ميفرقش بني مسلم ومسيحى، 
فى  الشعب  فئات  ك��ل  ت��ش��ارك  وأن 

وضع الدستور مش اللى موجودين فى البرملان فقط.
ناجى جورجى، معلم: ال أطالب بتغيير املادة التانية من الدستور، ولكنى 
يعامل كل شخص على أساس  بأن  تقر  بأن تضاف مادة أخرى  أطالب 

ديانته.
هانى ويليم ، معلم،  ذكر قائاًل: ما يريده األقباط هو اإلحساس باألمان، 
وأنهم مواطنون يأخذون نفس احلقوق التى يحصل عليها املسلمون، فالبد 
من إشراك املسيحى فى كل أمور البلد من مشاريع جديدة وسياسة وكل 

شىء،  باعتباره جزءا من هذه الدولة.
مادة  وجود  من  البد  واملعاشات:  التأمينات  فى  موظفة  ماهر،  نيفني 
فى الدستور تقر باملساواة فى احلقوق والواجبات بني دور العبادة وفقا 
العبادة  دور  بوجود  السماح  من  والب��د  دوليا،  عليها  املتعارف  للمعايير 

املوحد.
وتقول دينا وجيه، معلمة: ال نرغب فى إضافة أو حذف مواد معينة من 
الدستور، وكل ما نريده أن يتم التعامل معنا على أننا مصريون، وأال يتم 
إجبارنا على شىء.. وأضافت مارى بشاى، مدير عام: إن أقباط مصر ال 
يريدون إال احلق اإللهى، الذى يكفل لكل إنسان حقه فى احلياة. لذا فأهم 
تلك احلقوق هى حرية العقيدة واحترام عقيدة الغير. ولذا فيجب إضافة 
فقرة تخص غير املسلمني من أبناء الطوائف األخرى إلى املادة الثانية 
من الدستور مع بقائها كما هى، وتؤكد تلك الفقرة »أن لكل أقلية أو ديانة 
السماوية  لشرائعها  أن حتتفظ وحتتكم  فى  احلق  اإلس��الم  غير  أخرى 
فى كل األمور املتعلقة بأوجه احلياة« خاصة أن الدين اإلسالمى يحض 
على احترام كل األديان السماوية وحماية حقوق األقباط، باإلضافة إلى 
أن املادة الثانية من الدستور تشير إلى أن اإلسالم هو املصدر الرئيسى 

للتشريع وليس الوحيد.

كتبت - سها يحيى وسهر سامى وشيماء حسنى:
اإلسالمية  التيارات  أن  العامة  وبني  السياسية  األوس��اط  فى  الشائع 
دائماً  وأنهم  الدينية،  بالصبغة  القادم  الدستور  لصبغة  جاهدة  تسعى 
دفع معظم  ما  يفسر  وذلك  الدولة،  أسلمة  بقضايا  أنفسهم  يشغلون  ما 
التيارات اإلسالمية إلى املوافقة على التعديالت الدستورية التى طرحها 
الثانية من  املجلس العسكرى فى 19 مارس رغبة فى االحتفاظ باملادة 
الدستور وخوفاً عليها، حيث تنص هذه املاده على »أن اإلسالم هو دين 
الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة اإلسالمية هى 
تريدها  التى  املواد  أهم  ستكون  ماذا  لكن  للتشريع«،  الرئيسى  املصدر 

اجلماعات اإلسالمية فى هذا الدستور؟!
بداية قال طارق الزمر، املتحدث اإلعالمى باسم اجلماعة اإلسالمية 
عدة  على  الدستور  يركز  أن  »نريد  اجلهاد:  بتنظيم  السابق  والقيادى 
التى قد  النوافذ  التى يشملها الدستور كل  املواد  أشياء أهمها أن تغلق 
تؤدى إلى االستفتاء على الدستور مرة أخرى، والتأكيد على هوية األمة 
اإلسالمية املصرية التى متنع كل وسائل االختراق االجتماعى والثقافى 
والتأكيد  االجتماعية،  العدالة  فى  الفقهاء  حق  على  والتأكيد  األجنبى، 
على احلريات السياسية وكفالتها لكل أفراد املجتمع، والرعاية الصحية 
لكل أفراد املجتمع، والتأكيد على إصالح نظام التعليم واإلعالم وبرامج 
الثقافة، وضرورة قيام نهضة اقتصادية تنموية اجتماعية تنهض مبصر 
الشرق  بني  متوازية  على عالقات  والتأكيد  اإلقليمى،  دورها  لها  وتعيد 

والغرب دون اخلضوع والتبعية ألى منهما«.
وذكر محمد فؤاد، أحد مؤسسى حزب احلرية والعدالة، »أن أهم شىء 
فى الدستور هو التركيز على احلريات للجمعيات األهلية، وعمل حضارة 
احلرية  تتوافر  وأن  ومبادئها،  وأولوياتها  وبأخالقها  بها  نلتزم  إسالمية 

على شرط أن يكون لها مرجعية مثل كل دساتير العالم«.
والعدالة،  احلرية  حلزب  اإلعالمى  املكتب  أمني  سبيع،  أحمد  ويرى 
»أن دستور 71 جيد، حيث توجد به مواد عديدة جيدة، ومن املمكن أن 
بعض  إزالة  تتم  أن  الدستور  فى  أريده  ما  وأهم  ونستكمله.  به  نستعني 
فئات  كل  عن  معبراً  الدستور  يكون  وأن  اجلمهورية،  رئيس  صالحيات 
الشعب ومصدر التشريع بالبالد، وصاحلاً لالستمرار لعدة سنوات، وأن 
للنظام  ومحددا  اجلمهورية،  رئيس  لصالحيات  محددا  الدستور  يكون 
برملانيا  نظاما  مصر  فى  احلكم  نظام  يصبح  وأن  مصر،  حكم  ظل  فى 
سياسيا.. وأوضحت منى عبد الفتاح، عضو حزب احلرية والعدالة، »أن 
احلزب ذاته يريد دولة مدنية مبرجعية دينية إسالمية، وهذا يعد الهدف 
األساسى لنا، وأن تظل املادة الثانية بالدستور كما هى لتكون الشريعة 
املادة،  هذه  بوجود  نطالب  فنحن  التشريع،  مصدر  هى  اإلسالمية 
االحتفاظ  مع  ولكن  إلغائه  الطوارئ فالبد من  بقانون  يتعلق  وفيما 
بأن احلرية لها حدود معينة، وأن ينص الدستور على أهمية العدالة 

االجتماعية.
»أن  املسلمني،  اإلخ���وان  بجماعة  عضو  خضير،  سمير  وأش��ار 
التوازن  حتقيق  نريد  ولكننا  دينية  دولة  نريد  أننا  يدعى  اإلع��الم 
بني شريعة قضائية تنفيذية، فنحن نريد تغييرات جوهرية ونريد 
اجلميع.  بني  السلطة  ت��داول  فى  وتوافقا  كبيرة  حرية  مساحة 
يفرض فقط فى  أن  على  إلغاؤه  يجب  الطوارئ  لقانون  وبالنسبة 
حالة الكوارث ملدة 6 أشهر وال يجوز جتديدها إال بعد استفتاء. أما 

املادة الثانية بالدستور فال يوجد أحد يعارض هذه املادة«. 
وقال مؤسس صفحة )شباب حزب احلرية والعدالة 
االجتماعى  املوقع  على  املسلمون(  اإلخ��وان   -
مادة  أى  على  نوافق  »نحن  ب��وك«:  »الفيس 
فى الدستور حتفظ للشعب حريته وكرامته 
فى  أف��راد  أو  مؤسسة  أى  من  جتعل  وال 
أيضاً  ونوافق  ديكتاتورية،  عناصر  البلد 
الشريعة  ت��ع��ارض  ال  ال��ت��ى  امل���واد  على 

اإلسالمية«.

كتبت- تغريد إمام ودعاء محمد وسالى عصام:
فى ظل اجلدل الدائر بشأن الدستور اجلديد الذى تتوجه إرادة املجتمع 
املصرى وقواه السياسية والفكرية إلصداره، وكذلك بشأن اجلدل الدائر 
حول منظمات املجتمع املدنى وتقنني أوضاعها خالل الفترة املقبلة، وحول 
استطلعت  عدمه..  من  أوضاعها  سيقنن  اجلديد  الدستور  كان  ما  إذا 

)صوت اجلامعة( آراء احلقوقيني فى تشكيل الدستور اجلديد.
الرأى،  قضايا  بجمعية  العضو  اخلفش،  كرمية  الدكتورة  أكدت  بداية 
أنه البد من حتقيق مبدأ املساواة واملواطنة بني أفراد الشعب من رجال 
آمال  عن  اجلديد  الدستور  يعبر  وأن  ومسيحيني،  مسلمني  ومن  ونساء 
وأحالم كل فئات الشعب وليس فقط التيارات الدينية. وأضافت: »أتصور 
أن الدستور سيعبر عن كل هذه األطياف، وأيضا على كل حقوق اإلنسان 
واملعاهدات الدولية حلماية هذه احلقوق سواء اخلاصة بالطفل أو املرأة، 
بينما فكرة لو صار احلكم إسالميا فليس هناك أى مانع املهم فقط هو 
مراعاة وجود ديانات أخرى غير اإلسالم من مسيحيني ويهود وملحدين، 

ومصر طول عمرها تتسع للناس كلها«.
وأكدت أنها تريد دستورا ال يضيق اخلناق على الناس، ويعبر عن طبيعة 
أى  مثل  يكون  وأن  املصرى،  الشعب 
دستور فى العالم مكونا من الفالحني 
سواء  والعمال  واحلرفيني  واملثقفني 

كانوا مسلمني أو مسيحيني.
مبركز  العضو  زارع،  محمد  وقال 
مساعدة السجناء: إنه البد أن يعبر 
الدستور عن الشعب املصرى كله، وأن 
األساسى  املبدأ  هى  املواطنة  تكون 
اإلسالمية  الشريعة  كانت  فإذا  فيه. 
للتشريع  أس��اس��ى  ك��م��ص��در  تطبق 
الشريعة  ت��ط��ب��ق  أن  أي��ض��ا  ف��الب��د 

املسيحية على املسيحيني.
الدستور  ي��ؤك��د  أن  أي��ض��ا  والب���د 
احلقوق  وعلى  ال��دول��ة  مدنية  على 
تكافل اجتماعى حتى  املواطن، وكذلك وجود  بها  يتمتع  التى  واحلريات 
رئيس  صالحيات  كل  تعديل  من  والب��د  واملساكني.  الفقراء  عن  يعبر 

اجلمهورية وتصبح صالحيات بشرية وليست صالحيات إلهية. 
إلى  اإلنسان،  املصرى حلقوق  باملركز  العضو  الهاللى،  وأشار شريف 
من  مجموعة  وضعها  وق��د  قبل  من  م��وج��ودة  لدساتير  مشاريع  وج��ود 
السياسيني واملفكرين مثل دستور 71، و54، و56. ميكن االستفادة بها. 
مؤكداً على أهمية صياغة دستور يتوافق عليه كل القوى السياسية ويكفل 
االجتاه نحو الدولة املدنية وضمان احلقوق واحلريات العامة ويعبر عن 
توازن العالقات بني السلطات ويعطى مساحة من احلريات السياسية، 
وأهمها احلق فى التنظيم وتناوب السلطة بني القوى السياسية املختلفة 

واحلق فى العمل السياسى بشكل حر.
واتفق معه صفوت جرجس، العضو بنفس املركز، بأن الدستور املصرى 
من أحسن الدساتير املوجودة فى العالم، ولكن كل ما ينقصه هو التفعيل، 
فعلى سبيل املثال املادة 46 غير مفعلة. وأيضا لدينا مواد قوية جدا، لكن 
غير مفعلة. وإحنا أكثر دولة لديها ترسانة قوانني، ولكن املشكلة تكمن 
فى أننا غير قادرين على تفعيلها، والبد أن تشارك كل التيارات املوجودة 
فى مصر فى وضع الدستور، ويجب أن نقوم بحملة توعية سياسية عن 
هذا  وضع  فى  برأيه  املشاركة  املواطن  يستطيع  حتى  وم��واده،  الدستور 

الدستور.
أن يضم  أنه البد  إلى  العدالة،  العضو مبركز  ماجدة رشوان،  وتشير 
الدستور كل أطياف املجتمع من عمال وفالحني، وأن تكون هناك جلنة 
تأسيسية، هى التى تقوم بوضع الدستور، وأن تتكون هذه اللجنة من كل 
الدينية املوجودة، ألنه لو أن فئة معينة هى من قامت بوضعه  التيارات 

سوف يعبر بالتأكيد عن وجهة نظر واحدة فقط.
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عدد خا�ص

األزهر يطالب بدستور توافقى يضمن 
للجميع احلرية والكرامة.. وتأكيدات 
على وحدة التيارات الدينية والسياسية

محمد  وسهى  محمد  آالء  كتب– 
وشيماء عالم: 

األولى  الدينية  املرجعية  هو  األزه��ر 
واإلسالمى  العربى  والعالم  مصر  فى 
دوراً  الوطنى  تاريخه  م��دار  على  لعب 
فى توحيد صفوف املصريني، والتاريخ 
العظيم  األزه��ر  دور  على  شاهد  خير 
ف��ى احل��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة، ف��ق��د خرجت 
أوق���ات االحتالل  ف��ى  امل��ظ��اه��رات  منه 
فى  وشيوخه  رجاله  وساهم  الفرنسى 
م��ق��اوم��ة اإلح��ت��الل اإلجن��ل��ي��زى، وكان 
ال��دور األول فى ال��دف��اع عن  له دائ��م��اً 
مصر ضد أى عدو. ومع ذلك فاألزهر 
كغيره من مؤسسات الدولة الوطنية قد 
الدولة  شهد درج��ة من درج��ات تدخل 
من  عليه  نفوذها  وإبساط  وسيطرتها 

خالل القوانني والتشريعات. 
وبعد قيام ثورة يناير لقد عاد األزهر 
إلى احلياه مرة أخرى، وأصبح يقع على 
عاتقه توحيد جميع التيارات السياسية 
حول  وثيقة  األزه��ر  وأص��در  والدينية، 
مستقبل مصر. ووقع على هذه الوثيقة 
ك��وك��ب��ة م��ن امل��ث��ق��ف��ني امل��ص��ري��ني على 
والدينية  الفكرية  انتماءاتهم  اختالف 

بجانب عدد من كبار علمائه ومفكريه.
حددت الوثيقة املبادئ احلاكمة لفهم 
ع��الق��ة اإلس���الم ب��ال��دول��ة ف��ى املرحلة 
ال��دق��ي��ق��ة ال��راه��ن��ة، وه����ذا ف��ى إطار 
استراتيجية توافقية  ترسم شكل الدولة 
فيها،  احلكم  ونظام  املنشودة  العصرية 
الدميقراطى  التحول  عملية  يحقق  مبا 
وذلك  االجتماعية،  ال��ع��دال��ة  ويضمن 
حماية للمبادئ اإلسالمية التى استقرت 
فى وعى األمة وضمير العلماء واملفكرين 
من التعرض لإلغفال والتشويه أو الغلو 
وسوء التفسير وصوناً لها من استغالل 
مختلف التيارات املنحرفة التى قد ترفع 
أيديولوجية  أو  طائفية  دينية  شعارات 
والوسطية  االعتدال  منهج  مع  تتفق  ال 
احلرية  ف��ى  اإلس���الم  جوهر  وتناقض 
سماحة  عن  وتبعد  واملساواة،  والعدالة 

األديان السماوية كلها.
تأسيس  دعم  الوثيقة ض��رورة  أكدت 
دولة وطنية دستورية دميقراطية حديثة 
تعتمد على دستور ترتضيه األمة يفصل 
بني سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية 
والواجبات  احلقوق  ويضمن  احلاكمة، 
لكل أفرادها على قدم املساواة، بحيث 
ألعضاء  فيها  التشريع  سلطة  ت��ك��ون 
املفهوم  مع  يتوافق  مبا  الشعب  مجلس 

اإلسالمى الصحيح.
أش��ارت الوثيقة إل��ى أن اإلس��الم لم 
وال  يعرف ال فى شريعته وال حضارته 
الثقافات  بعض  فى  يعرف  ما  تاريخه 
ب�»الدولة الدينية الكهنوتية« التى تسلطت 
بل  البشرية،  منها  وعانت  الناس  على 
واختيار  مجتمعاتهم  إدارة  للناس  ترك 
اآلليات واملؤسسات املحققة ملصاحلهم، 

للشريعة  الكلية  املبادئ  تكون  أن  على 
األساسى  املصدر  تعد  التى  اإلسالمية 

للتشريع.
النظام  أن  ال���وث���ي���ق���ة  أوض����ح����ت 
الدميقراطى القائم على االنتخاب احلر 
لتحقيق  العصرية  الصيغة  هو  املباشر 
يضمنه  مبا  اإلسالمية  الشورى  مبادئ 
من تعددية، ومن تداول سلمى للسلطة، 
ومراقبة  الختصاصات،  حتديد  وم��ن 
لألداء، ومحاسبة للمسئولني أمام ممثلى 
الناس  منافع  على  واحل��ف��اظ  الشعب، 
ومصاحلهم العامة فى جميع التشريعات 
والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون 
وحده، ومالحقة الفساد، وحتقيق مبدأ 
على  وحرية احلصول  التامة  الشفافية 

املعلومات وتداولها.
شددت الوثيقة على ضرورة االحترام 
الكامل حلقوق اإلنسان واملرأة والطفل، 
واحترام  ال��ت��ع��ددي��ة  م��ب��دأ  أك���دت  كما 
األديان السماوية وترسيخ مبدأ املواطنة، 
مشيرة إلى وجوب االحترام التام آلداب 

االختالف وأخالقيات احلوار.
على  ال��ت��ام  حرصها  الوثيقة  أك���دت 
صيانة كرامة األمة املصرية واالحترام 
الديانات  ألتباع  العبادة  ل��دور  الكامل 
املمارسة  وض��م��ان  ال��ث��الث  السماوية 
دون  الدينية  الشعائر  جلميع  احل���رة 
إعمال  إن  الوثيقة  قالت  معوقات..  أية 
لتحقيق  السبيل  ه��و  األول���وي���ات  فقه 
والعدالة االجتماعية، ومواجهة  التنمية 
االستبداد، ومكافحة الفساد، والقضاء 
على البطالة. كما أكدت الوثيقة ضرورة 
بناء عالقات بني مصر وأشقائها العرب 
ومحيطها اإلسالمى ودائراتها اإلفريقية 
الفلسطينى،  احلق  ومناصرة  والعاملية، 
واستقالل اإلرادة املصرية، وإعادة الدور 
التعاون  أساس  على  التاريخى  القيادى 

على اخلير املشترك. 
استقالل  م��ش��روع  ال��وث��ي��ق��ة  أي����دت 
م��ؤس��س��ة األزه����ر وع����ودة »ه��ي��ئ��ة كبار 
واختيار  بترشيح  واختصاصها  العلماء« 
شيخ األزهر، والعمل على جتديد مناهج 
الفكرى  دوره  ليسترد  األزهرى،  التعليم 
األص��ي��ل. واع��ت��ب��ار األزه���ر ه��و اجلهة 
شئون  فى  إليها  يرجع  التى  املختصة 
اإلسالم وعلومه وتراثه مع عدم مصادرة 
حق اجلميع فى إبداء الرأى متى حتققت 

فيه الشروط العلمية الالزمة.
يرى على يوسف، الباحث اإلسالمى، 
الذى  اإلس��الم��ى  الدينى  اخل��ط��اب  أن 
الصفوف  ت��وح��ي��د  ف���ى  ع��ل��ي��ه  يعتمد 
والصوفيني  والسلفيني  اإلخ����وان  ب��ني 
األمة، هو  يجمع بني  الذى  والشيعيني، 
خطاب اإلمام محمد عبده. مشيراً إلى 
أن األزهر مؤسسة حكومية تابعة للنظام 
يوليو،  ث��ورة 23  منذ  احلاكم فى مصر 
منادياً فى البداية باستقالل األزهر كى 

يساعد على بناء الوطن. 

أكادمييون: قانون تداول 
املعلومات وتشكيل هيئة 

مستقلة.. أساس حلرية اإلعالم

الطالب: نحلم بتشريعات متطورة لتنظيم املهنة فى الدستور اجلديد
وداد  محسن-  ميار   - نبيل  نورهان  حتقيق- 

حسني- دينا حسني:
أن  أملهم فى  اإلع��الم عن  كلية  أع��رب طالب 
كان  عما  ال��دس��ت��ور  ف��ى  اإلع���الم  وض��ع  يختلف 
سابقا، وأن تتغير صورة اإلعالم املرتبطة بأذهان 
الناس، وأن يحقق لهم الدستور مطالبهم فى خلق 
إعالم جديد يتصف بالشفافية واملصداقية التى 
عليه  سيطر  أن  بعد  عاما،   30 ط��وال  افتقدها 

نظام ديكتاتورى.
حسان،  نسمة  الطالبة  ت��ق��ول  ال��ب��داي��ة،  ف��ى 
أن  البد  إنه  وتليفزيون:  إذاع��ة  الرابعة  بالفرقة 
الرأى،  حرية  تكفل  قوانني  على  الدستور  ينص 
ورقابته.  احل��اك��م  النظام  ع��ن  اإلع���الم  وف��ص��ل 
وتوقع كل من مروة صالح وميادة عادل وهايدى 
اجلديد  الدستور  أن  األول���ى،  بالفرقة  محمد، 
إعالم  وجود  فى  آمالنا  سيحقق  يناير  ثورة  بعد 
جمهورى نزيه ومحايد غير مقيد، تكون أولوياته 
والفبركة  ال��ك��ذب  م��ن  وخاليا  احلقيقة،  كشف 
الشعب  ويعمل على مراعاة مصالح  واملحسوبية، 

وليس احلكومة. 
قسم  الثالثة  بالفرقة  أحمد،  رح��اب  وأك��دت 
صحافة، ضرورة إلغاء التشريعات التى تنص على 
والقذف،  السب  بسبب قضايا  الصحفيني  حبس 
واألفضل أن تكون غرامات، واتفق معها فى ذلك 
إذاعة  قسم  الثالثة  بالفرقة  على،  محمد  طارق 
وتليفزيون، الفتاً إلى أهمية أن يشارك فى وضع 
فى  جديد  من  النبض  ليبعث  إعالمى  الدستور 

بالفرقة  محمود،  سمر  وأوضحت  اإلعالم،  قلب 
الرابعة قسم صحافة، وجيرمني خيرت، بالفرقة 
الصحفى  ملعاقبة  قانون  وج��ود  ض��رورة  األول��ى، 
على السب والقذف، ومنع األلفاظ اخلارجة فى 
فأكدت  الهادى،  عبد  مينى  أما  اإلعالم.  وسائل 
والصحافة  التليفزيون  على  رقابة  وجود  ضرورة 
الصفراء، ووضع شروط معينة إلعطاء التراخيص 

اخلاصة بإنشاء وسيلة إعالمية. 
قسم  الثالثة  الفرقة  سمير،  س��ارة  وطالبت 
اجلديد  الدستور  ينص  أن  ب��ض��رورة  صحافة، 
عقوبات  وإص��دار  املعلومات،  ت��داول  حرية  على 

على من مينع املعلومات عن الصحفيني، واتفقت 
رحاب معها، مشيرة إلى ضرورة تأكيد الدستور 
على أن تكون الصحافة سلطة رابعة قوال وفعال، 
تكون  ال  حتى  للصحف  ميزانية  وج��ود  وض��رورة 
مقيدة بعائد اإلعالنات، الذى قد مينعها من نشر 
قطع  من  خوفا  مؤسسة،  أو  شركة  عن  حقائق 

اإلعالنات عنها.
الطالب  ب��دأ  هكذا  اإلع���الم«  وزارة  أري��د  »ال 
رافضا  كالمه  األول��ى،  بالفرقة  عاطف،  إس��الم 
استقاللية  يضمن  مم��ا  حكومية،  رق��اب��ة  وج��ود 
وموضوعية ومصداقية اإلعالم. مؤكدا أن ينص 

واتفق  لإلعالميني،  نقابة  إنشاء  على  الدستور 
سارة  منهم  ال��ط��الب  م��ن  كثير  ال���رأى  ف��ى  معه 
بالنقابة على  االلتحاق  يكون  أن  سمير، موضحة 
أساس الكفاءة وليس السن، وجمال محمد، خريج 
األولى.  بالفرقة  إبراهيم،  وإسراء  اإلعالم،  كلية 
رقابية  اإلعالم  على  السلطة  تكون  أن  موضحني 
احلمراء  اخلطوط  مبدأ  وإلغاء  توجيهية  وليست 
بها  يلتزم  ومعايير  ضوابط  ووضع  و»التابوهات« 

اإلعالمى فى ممارسة املهنة.
قسم  ال��راب��ع��ة  بالفرقة  ه��ش��ام،  دي��ن��ا  وعلقت 
أن وجود هيئة مستقلة  وتليفزيون، مؤكدة  إذاعة 
من  اإلعالمية  القيادات  أب��رز  برئاسة  لإلعالم 
سيطرة  عنها  يبعد  مصر  فى  اإلع��الم  مسئولى 

احلكومة على حرية اإلعالم.
وأكد كل من محمود الشهاوى، بالفرقة الرابعة 
األولى،  بالفرقة  محمد،  وأمنية  صحافة،  قسم 
وتليفزيون،  إذاع��ة  الثالثة  بالفرقة  أحمد،  ون��دا 
ضرورة أن ينص الدستور على إلغاء تبعية املجلس 
الشورى، وإعادة هيكلة  األعلى للصحافة ملجلس 
األدنى  والتليفزيون، حتديد احلد  اإلذاعة  احتاد 
تبعية  إلغاء  اإلعالميني،   ألجور  األقصى  واحلد 
الصحف القومية للدولة وجعلها تعبر عن صوت 

الشعب وليست سياسة الدولة.
قسم  الرابعة  بالفرقة  محمد،  ريهام  وتؤكد 
اإلعالميني  نقابة  تكون  أن  وتليفزيون،  إذاع��ة 
واإلعالميني،  اإلع��الم  مشكالت  تعالج  حقيقية 

وأال يسيطر عليها رئيس الدولة أو يوجهها.

حسني  ونرمني  سعيد  يارا  كتبت- 
ومى رأفت:

ومناقشات  ك��ث��ي��رة  أس��ئ��ل��ة  وس���ط 
حارة حول دستور مصر القادم، الذى 
عصرية  مدنية  دولة  مالمح  سيشكل 
عاماً  ثالثني  بعد  املصريون  بها  يحلم 
اخلبراء  ط��ال��ب  وال��ق��ه��ر،  الظلم  م��ن 
الدستور  فى  اإلع��الم  وض��ع  بتقنيني 
باعتباره  ح��ري��ت��ه  وض��م��ان  اجل��دي��د 
بناء  ف��ى  األس��اس��ي��ة  املتطلبات  أح��د 
دفعهم  ما  وهو  الدميقراطية،  الدولة 
اإلعالم  استقاللية  على  التأكيد  إلى 
وح��ري��ت��ه م��ن خ���الل  ق��ان��ون يضمن 
ويحافظ  وشفافيته،  اإلع��الم  نزاهة 

على حق اجلمهور فى املعرفة. 
الدكتور  أك���د  ذل����ك،  س��ي��اق  وف���ى 
حسني أمني، أستاذ اإلعالم باجلامعة 
األم��ري��ك��ي��ة،أه��م��ي��ة  وج���ود م���واد فى 
التعبير  ح��ري��ة  على  تنص  ال��دس��ت��ور 
هو  ال��دس��ت��ور  إن  ق���ائ���اًل:  وال�����رأى. 
دس��ت��ور ال��ش��ع��ب، وب��ال��ت��ال��ى الب��د أن 
يضمن حرية الشعب فى املقام األول، 

ويتم ذلك من خالل حرية اإلعالم.
وطالب حسني بإصدار قانون يكفل 
ويضمن  امل��ع��ل��وم��ات   ت����داول  ح��ري��ة 
على  احلصول  واإلع��الم��ى  للصحفى 
باحلدث  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  جميع 
فى  يسهم  مب��ا  بتغطيته  ي��ق��وم  ال��ذى 
النهاية بتقدمي تغطية متعمقة للحدث 
فى  اجلمهور  بحق  ال��وف��اء  تستهدف 
فى  تطبيقه   عدم  مستنكراً  املعرفة. 
مصر حتى اآلن رغم تطبيقه فى جميع 
حتتاج  مصر  أن  إل��ى  مشيرا  ال��دول. 
إلى مثل هذا القانون فى هذه الفترة 
فيما  البالد.  بها  متر  التى  احلرجة 
أستاذ  شومان،  محمد  الدكتور  شدد 
على  ش��م��س،  ع��ني  بجامعة  اإلع���الم 

إلغاء قانون احلبس فى جرائم النشر، 
على  الصحفى  حصول  حق  وضمان 
يساهم  مبا  مصادرها،  من  املعلومات 
فى خلق إعالم مجتمعى يعمل خلدمة 
املصلحة العامة. مقترحاً إعادة النظر 
اإلعالم.  لوسائل  ال��دول��ة  ملكية  فى 
امللكية  ع��ل��ى  ق��ي��ود  ب��وض��ع  م��ط��ال��ب��اً 
من  للحد  اإلع��الم   لوسائل  اخلاصة 
مصر  أن  شومان  وأوضح  احتكارها. 
وهى  جديدة  تكنولوجيا  على  مقدمة 
تزدهر  ولكى  اإللكترونية،  الصحافة 
اجلديدة  االتصالية  التكنولوجيا  هذه 
البد من توفير اإلنترنت باملجان لفئة 
معينة من املواطنني التى لم تقدر على 
حتى  العنكبوتية،  بالشبكة  االشتراك 
التفاعل. وعلق الدكتور  نضمن عملية 
سامى طايع،  أستاذ اإلعالم بجامعة 
حالياً  اإلع���الم  إن  ق��ائ��ال:  ال��ق��اه��رة 
بشقيه »احلكومى أو اخلاص« ال يعمل 
طبقاً  يعمل  وإمن��ا  امل��واط��ن،  خلدمة 
أن  علينا  وأضاف:  خاصة.  ألجندات 
ندرك أن الدور احلقيقى لإلعالم هو 
والتعليمى  والتوعوى  التنموى  ال��دور 
وليس  املجتمع،  ملشكالت  والتصدى 
التنظيمية  والصفوة  للنخب  إعالما 
أن  اإلع���الم  على  مستطرداً:  فقط. 
لعملية  املالئم  املناخ  تهيئة  على  يعمل 
للمشاركة  األف���راد  وي��دف��ع  التنمية، 
مطالباً  التنمية.  عملية  فى  اإليجابية 
بضرورة إنشاء مجلس محايد مستقل 
دون  اإلعالميني  على  كرقيب  يعمل 
على  ليحافظ  بل  حرياتهم  يكبت  أن 
حتت  اخلضوع  من  املستهلك  حقوق 
تأثير مؤسسات إعالمية لها سياسات 
خاصة. موضحاً أن استقاللية وسائل 
دوره  ملمارسة  األس��اس  هى  اإلع��الم 

املجتمعى.
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إعالميون يطالبون بإلغاء وزارة اإلعالم 
حتقيق- هدير رأفت القاضى ومها محمد عفيفى وهبه 

السيد عبد القادر ومنى محمود:
وج��ود ضمانات حلماية  أهمية  اإلعالميني  من  ع��دد  أك��د   
الدستور  مشروع  فى  اإلع��الم  وحرية  والتعبير  ال��رأى  حرية 
وزارة لإلعالم فى  تكون هناك  أن  اجلديد. مؤكدين رفضهم  
ظل الدستور اجلديد. مشيرين إلى أهمية تشكيل هيئة مستقلة 
تكفل لإلعالم حريته. مطالبني بإعادة هيكلة اإلعالم الرسمى 

بدالً من خصخصته. 
جريدة  حترير  رئيس  السناوى،  عبداهلل  يقول  البداية،  فى 
إلى  حاجة  فى  املصرى  اإلعالم  إن  السابق:  الناصرى  العربى 
الدستور  يتضمن  أن  ضرورة  على  مشدداً  والتطهير.  التطوير 

اجلديد موادا تكفل لإلعالم حريته واستقالليته.
اإلعالم  ملف  يفتح  لم  يناير   25 ثوره  منذ  قائاًل:  واستطرد 
على اإلطالق، ولم يفتح ملف الصحافة اخلاصة وال التليفزيون 
الرسمى، فاإلعالم الرسمى جتب إعادة هيكلته ليصبح إعالما 

لكل املصريني ويعبر عن الشعب بأكمله.
وقال خالد صالح، رئيس حترير موقع وجريدة اليوم السابع: 
إن وضع الدستور اجلديد غامض واجلمعية التأسيسة للدستور 
تشكل خطرا كبيرا ليس على اإلعالم أو الصحفيني فقط، بل 
على مستقبل البلد ككل، ألن انفراد تيار واحد باسم األغلبية 
فى  النواب  رغبة  عن  تكشف  املؤشرات  فكل  الدستور،  يهدد 
لذلك  والطاعة،  السمع  وضع  ووضعها  اإلعالم  على  السيطرة 
البد أن يتحرك اإلعالم مبكرا، لكى ال يحدث مثلما حدث فى 

العهد السابق.
 ودعا اإلعالميني إلى االلتفاف حول املبادرة املصرية لتطوير 
لإلعالم  وطنية مستقلة  هيئة  قانون  لعمل  نواة  لتكون  اإلعالم 
املسموع واملرئى. مؤكداً أنه ينبغى على كل نقابة مهنية أن تدعو 
النقابى  العمل  وطبيعة  الدستور،  تناقش  لكى  عمومية  جمعية 
فيها سواء كانوا مجالس نقابات أو أفراد، فهى وسائل وطنية 
عامة، ألنها تضمن احلقوق واحلريات، وأى اجتهاد نحو توفير 

حرية ومناخ يكون أفضل للصحافة واإلعالم فى مصر. ورفض 
إن  قائاًل:  اإلعالم  وزارة  بقاء  فكرة  امليرازى  حافظ  اإلعالمى 
جميع البالد املتقدمة قد جتاوزت هذه املرحلة، ومن ثم فالبد 
معينة،   معايير  أساس  على  تقوم  مستقلة  بهيئة  استبدالها  من 
القنوات  باقى  أما  احلكومه  من  متويلهما  يتم  فقط  فقناتان 
ووسائل اإلعالم تكون على أساس شراكة مع الشركات اخلاصة 
فى  تعمل  بأكملها  أس��رة  ملكية  تزيد  ال  بحيث  والتعاونيات، 
يتمتع  أن  امليرازى ضرورة  وأكد  الربح.  اإلعالم على 10% من 
اإلعالم باحلرية الكافية، وضمان حرية إصدار الصحف دون 
مجلس  أو  للصحافة  األعلى  للمجلس  ال��رج��وع  إل��ى  احلاجة 
الشورى. مشيراً إلى أنه إذا حدث أى جتاوز من قبل إعالمى أو 
صحفى يتم التعامل معهم فى إطار القانون، وتكون العقوبة على 
أساس حجم الضرر الناجت عما فعلوا دون اللجوء إلى إجراءات 
مطاطية تؤدى إلى اعتقال الصحفيني أو التعامل معهم بشكل 

غير الئق.


