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»�إعالم م�ستقل«

ملتقي �حلو�ر �لقانوين �لثاين

�ل�سحافة و�لإعالم يف �لد�ستور �جلديد - بني مقرتحات نقابه 

�ل�سحفيني وروؤية جلنه �لع�سرة

حترير

ر�مي حم�سن  
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مدير املركز الوطني لال�شت�شارات الربملانية

1. املركز الوطنى لال�شت�شارات الربملانية: 

2010 على دعم التحول الدميوقراطى فى م�رص وتعزيز  هو منظمة غري حكومية م�ستقلة )�رصكة تو�سية ب�سيطة( تعمل منذ عام  

�سيادة القانون و دعم الأحزاب ال�سيا�سية واحلركات ال�سبابية، وتعميق الوعى العام املجتمعى بدور الربملان وموؤ�س�سات الدولة  

واإجراء  الربملانى،  العمل  املو�سوعى مبجريات  التعريف  مع  الدميقراطى،  املجتمع  لإقامة  النيابية  الثقافة  اأهمية  على  والتاأكيد 

ال�سئون  فى  متخ�س�سة  بحثية  كوادر  واإعداد  والقانونية،  ال�سيا�سية  ال�سئون  فى  املتخ�س�سة  العلمية  والدرا�سات  البحوث 

الربملانية واحلياة ال�سيا�سية، كما يهتم متكني احلركات ال�سبابية وتكوين جمموعات �سغط حملية، ومراقبة الت�رصيعات ال�سادرة 

من الربملان و عمل اأبحاث حتليلية للقوانني، مع العمل على اإر�ساء مبادىء �سيادة القانون و اإقامة جمتمع دميوقراطى حقيقى 

يحرتم حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية، جمتمع يعي�ش فية املواطنون على قدم امل�ساواه موؤمن باملواطنة وثقافة احلوار وقبول 
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»�إعالم م�ستقل«

�أور�ق ومد�ولت ملتقي �حلو�ر �لقانوين �لثاين

�ل�سحافة و�لإعالم يف �لد�ستور �جلديد - بني مقرتحات نقابة 

�ل�سحفيني وروؤية جلنة �لع�سرة

�أور�ق �لعمل
)مت �لرتتيب �أبجديًا(

�أ. �أحمد �سيف �لإ�سالم           املحامي بالنق�ش – ورئي�ش مركز ه�سام مبارك للقانون

�أ. جيهان خمي�س        املحامية بال�ستئناف- املجموعة املتحدة

�أ. يا�سر عبد �لعزيز        امل�ست�سار الإعالمي-ع�سو املجل�ش القومي حلقوق الإن�سان

�أ. جناد �لربعي         حماٍم بالنق�ش – �رصيك رئي�ش باملجموعة املتحدة

د. ر�أفت ر�سو�ن          رئي�ش مركز معلومات جمل�ش الوزراء الأ�سبق

رئي�س �جلل�سة �لعامة 

�مل�ست�سار/ ه�سام روؤوف - �لرئي�س مبحكمة ��ستئناف �لقاهرة. 

من�سق �مللتقى     

�أ/ماركو حنا     

من�سق م�سروعات باملجموعة �ملتحدة     
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مقدمة :

ياأتي اإ�سدار املجموعة املتحدة - حمامون م�ست�سارون قانونيون – لُكتيب “اإعالم 

م�ستقل “ بغر�ش طرح اأوراق ومداولت ملتقي احلوار القانوين الثاين “ال�سحافة والإعالم 

يف الد�ستور اجلديد - بني مقرتحات نقابة ال�سحفيني وروؤية جلنة الع�رصة” الذي عقد يوم 

اإطار م�رصوع احلماية  اإنرتكونتنتال بالقاهرة يف  2013 - بفندق �سمريامي�ش  18 �سبتمرب 

باململكة  ال�سحفيني  وحرية  حماية  مركز  بني  بالتعاون  “ميالد”  لالإعالميني  القانونية 

الأردنية الها�سمية وبدعم من �سندوق مبادرة ال�رصاكة العربية بوزارة اخلارجية الربيطانية 

مقرتحات  مناق�سة  بهدف  – وذلك  قانونيون  م�ست�سارون  حمامون   - املتحدة  واملجموعة 

ال�سحافة  حريات  من  يعزز  مبا  والإعالم  ال�سحافة  �سلطة  حول  ال�سحفيني  نقابة  جمل�ش 

اإل اأن  والإعالم يف التعبري؛ والتي تقدمت بها اإىل جلنة الع�رصة ل�سياغة الد�ستور اجلديد؛ 

اللجنة التفتت عن تلك املقرتحات.

الإعالميني  من  نخبة  مع  املقرتحات  تلك  مناق�سة  ال�رصورى  من  وجدنا  ولذلك 

وال�سحفيني واأ�ساتذة اجلامعات والق�ساة؛ وطرح تو�سيات حول تلك املقرتحات ورفعها 

اإىل جلنة اخلم�سني املعنية ب�سياغة الد�ستور، لتكون حتت ب�رصها عند اإعادة �سياغة مواد 

الد�ستور، اآملني اأن يكون لهذه التو�سيات ن�سيب من الد�ستور امل�رصى يف خطوة نحو اإعالم 

حر وم�ستقل.

مار�ش  يف  الأول  القانوين  احلوار  ملتقى  املتحدة  املجموعة  نظمت  اأن  �سبق  وقد 

2013 بهدف مناق�سة التحديات التي تواجه الإعالم وطرق مواجهتها خا�سه يف ظل الهجمة 

ال�رص�سة التي كان الإعالم يواجهها يف ذلك الوقت من رئي�ش اجلمهورية وجماعته احلاكمة. 

وقد انتهي هذا املنتدي ايل العديد من التو�سيات النظر يف املواد الد�ستورية املنظمة حلرية 

الإعالم ل�سمان حريته.

على  ال�سحفيني  نقابة  جمل�ش  اأع�ساء  لل�سادة  بال�سكر  نتوجه  للقول  وختامًا 

خا�سة  الع�رصة،  جلنة  على  والإعالم  ال�سحافة  حرية  لدعم  مقرتحات  بطرح  مبادرتهم 

الأ�ستاذ خالد البل�سي رئي�ش اللجنة الت�رصيعية بنقابة ال�سحفيني والأ�ستاذة عبري ال�سعدي 

وكيل نقابة ال�سحفيني على م�ساركتها يف اأعمال امللتقى القانوين الثاين واإثراء احلوار حول 
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مقرتحات جمل�ش نقابة ال�سحفيني؛ وال�سكر مو�سول لكل الباحثني الرئي�سيني-  الأ�ستاذ / 

اأحمد �سيف الإ�سالم والأ�ستاذة/ جيهان خمي�ش والأ�ستاذ/يا�رص عبد العزيز والأ�ستاذ/ 

جناد الربعي  والدكتور/راأفت ر�سوان  الذين �ساهموا باأوراقهم العلمية يف الو�سول اإىل 

مداولت  خالل  من  املتحدة  املجموعة  تقرتحها  التي  النهائية  الن�سو�ش  حول  تو�سيات 

الرئي�ش  روؤوف  ه�سام   / للم�ست�سار  والتقدير  ال�سكر  وكل  اخلم�سني،  جلنة  على  امللتقى 

ولالأ�ستاذ/رامي  للمتلقى،  العامة  اجلل�سة  تراأ�ش  قبوله  على  القاهرة  ا�ستئناف  مبحكمة 

اإعداد  يف  املبذول  جمهوده  – على  الربملانية  لال�ست�سارات  الوطني  املركز  مدير   - حم�سن 

اأعمال  يف  �ساركوا  من  كل  وكذلك  الثاين،  القانوين  امللتقى  اأعمال  وتو�سيات  م�ستخل�سات 

امللتقى من اإعالميني و�سحفيني واأ�ساتذة اجلامعة وامل�ست�سارين من خالل طرح روؤاهم حول 

مقرتحات جمل�ش نقابة ال�سحفيني.

الفرتة  امللتقيات خالل  املتحدة هذه  اأن ت�ستكمل املجموعة  اآملني من اهلل عز وجل 

القادمة لدعم حرية الإعالم وال�سحافة لنقدم لوطننا جهدًا علميًا مقبوًل يدعم حرية ال�سحافة 

والإعالم يف م�رص.

ماركو حنا

من�سق م�سروعات باملجموعة �ملتحدة

�لقاهرة يف 25 �سبتمرب 2013
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�جلزء �لأول

�ملبحث �لأول 

�لن�سو�س �لنهائية �لتي تقرتحها �ملجموعة �ملتحدة على جلنة �خلم�سني

خالل فعاليات امللتقى، قد مت التو�سل اإىل مقرتحات نهائية مت التوافق عليها، من 

خالل املداخالت الرئي�سية وكذا النقا�ش الذى دار على هذه املقرتحات، ميكن عر�سها بعد 

�سياغتها اإىل اأربعة ن�سو�ش د�ستورية مقرتحة، وهى:

مادة 1:حرية التعبري والراأي وال�سحافة والإعالم م�سونة ويحظر تعديل اأو اإلغاء و�سائط 

الت�سال والن�رص عامة، ويجوز ا�ستثناء فر�ش رقابة حمددة يف زمن احلرب. 

الن�رص بغري طريق الدعاء املبا�رص، ول توقع   ل يجوز توجيه التهام يف جرائم 

عقوبة �سالبة للحرية يف تلك اجلرائم. ول يجوز امل�سا�ش باأ�سل احلقوق واحلريات العامة 

 للم�رصع لتحديدها اأو تنظيمها ول يجوز النتقا�ش منها اأو تعطيل 
)1(

التي يحيلها هذا الباب

نفاذها.

ماده 2: جلميع امل�رصيني احلق يف متلك واإ�سدار ال�سحف مبجرد الإخطار واإن�ساء حمطات 

البث الإذاعي والتليفزيوين ووثائق الإعالم الرقمي مكفولة لالأفراد وال�سخ�سيات 

العتبارية العامة واخلا�سة والقانون ي�سمن ا�ستقالل ال�سحافة والإعالم. وتكفل 

ال�سلطات  جميع  عن  متلكها  التي  الإعالم  وو�سائل  ال�سحف  ا�ستقالل  الدولة 

والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها منرًبا للحوار الوطني بني كل الآراء والجتاهات 

مهنية  اأ�س�ش  علي  اإدارتها  القانون  وينظم  الجتماعية  وامل�سالح  ال�سيا�سية 

خماطبة  يف  ال�سيا�سية  اجلماعات  كل  حقوق  تعادل  ويوؤمن  �سليمة،  ودميقراطية 

الراأي العام من خاللها. 

ماده 3: لل�سحفيني والإعالميني احلق يف احل�سول علي املعلومات والبيانات من م�سادرها 

يف  املواطنني  حلق  �سونا  الأحداث  مواقع  يف  واأمان  بحرية  عملهم  مبا�رصة  ويف 

تقدمي  اأو  املتعمد  يقوم باحلجب  لكل من  املنا�سب  القانون اجلزاء  املعرفة ويحدد 

  باب احلريات - ف�سل ال�سحافة والإعالم.
)1(
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واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  وتلتزم  م�سئوليته.  نطاق  يف  تقع  مغلوطة  معلومات 

لدي  املحفوظة  املعلومات  علي  احل�سول  يف  احلق  ولالأفراد  ال�سفافية  مببادئ 

اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل اإعمال هذا 

اإعمالها، كما يحدد جمالت عدم  المتناع عن  املحا�سبة يف حال  واإجراءات  احلق 

الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بحماية اأمن البالد والإ�رصار مب�سالح خا�سة اأو 

حقوق معينة.

ماده 4: ال�سحافة �سلطة رابعة، وهي �سلطة �سعبية م�ستقلة، متار�ش ر�سالتها علي الوجه 

م�ستقل  وطني  جمل�ش  ال�سحافة  �سئون  علي  يقوم  والقانون.  الد�ستور  يف  املبني 

باقي  �سئون  علي  يقوم  م�ستقل  اآخر  جمل�ش  هناك  ويكون  الدولة،  �سلطات  عن 

و�سائل الإعالم، واملجل�سان معنيان ب�سيانة احلقوق واحلريات الإعالمية املقررة 

بالد�ستور والقانون و�سمان التزام موؤ�س�سات ال�سحافة الإعالم باأ�سول واأخالق 

املهنة، ويتمتع املجل�سان بال�سخ�سية العتبارية، ويكون لكل منهما موازنة م�ستقلة 

البث  واإ�سارات  تراخي�ش  ومنح  ال�سحف  اإ�سدار  اإخطارات  بتلقي  ويخت�سان 

الإذاعي والتليفزيوين ويكون لهما �سلطة الإ�رصاف علي اأداء املوؤ�س�سات ال�سحفية 

والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة.
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�ملبحث �لثاين

�لن�سو�س �ملقرتحة من �ملتحدثني �لرئي�سيني ليت�سمنها �لد�ستور وتدعم 

حريات �لإعالم 

 كانت هناك بع�ش الن�سو�ش املقرتحة من خالل املتحدثني الرئي�سيني فى اجلل�سة 

احلوارية وميكن اأن نو�سحها من خالل اجلدول املرفق.

�ساحب �لقرت�حمقرتح من �ملتحدث �لرئي�سي

والوثائق  والإح�سائيات  البيانات  �ساملة  واملعرفة  املعلومات  »حرية 

الدولة  وتلتزم  العامة.  الجتماعات  وح�سور  للم�رصيني  مكفول  حق 

بتمكني مواطنيها من التمتع بهذا احلق باأقل تكلفة ويف اأ�رصع وقت. 

كما تلتزم ال�سلطة التنفيذية وكل اجلهات العامة وكذا اجلهات اخلا�سة 

التي حت�سل على مال عام اأو تقوم بجمع اأموال بن�رص واإتاحة ما لديها 

من معلومات و�سجالت ووثائق للجمهور فور جمعها، ول يكون املنع 

من الن�رص اإل بقرار من املحكمة وملدة حمددة.

الإ�رصار  اإيل  توؤدي  التي  املعلومات  علي  احل�سول  اأو  ن�رص  يجوز  ل 

بكيان الدولة اأو بوحدة ترابها اأو تعري�سها خلطر احلرب اأو اإ�سعاف 

اخل�سو�سية،  يف  احلق  تنتهك  اأو  اخلطر،  هذا  مواجهة  علي  قدرتها 

ويكون ا�ستخدام هذا احلق وفق �سوابط ينظمها القانون«.

د. راأفت ر�سوان

يف  واأمان  بحرية  عملهم  مبا�رصة  يف  احلق  والإعالميني  لل�سحفيني 

القانون هذا  املعرفة وينظم  املواطنني يف  الأحداث �سونًا حلق  مواقع 

احلق والعقوبات علي كل من يتعر�ش لتعطيل اأو منع حتقيقه . 

د. راأفت ر�سوان
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�ساحب �لقرت�حمقرتح من �ملتحدث �لرئي�سي

ن�س �ملادة �لد�ستورية �ملقرتحة لت�سكيل » �ملجل�س �لأعلى 

لالإعالم �مل�سموع و�ملرئي »:

امل�سموع  البث  �سوؤون  واملرئي(  امل�سموع  لالإعالم  الأعلى  )املجل�ش  “ينظم 
ويكون  اعتبارية،  �سخ�سية  ذو  م�ستقل،  جمل�ش  وهو  وخدماته،  واملرئي 

وتعدديته،  ومهنيته،  واملرئي،  امل�سموع  الإعالم  حرية  �سمان  عن  م�سئوًل 

طريقة  القانون  ويحدد  اجلمهور.  م�سالح  يحمي  كما  وتطوره،  وتنوعه، 

ت�سكيل املجل�ش، واخت�سا�ساته، واآليات عمله”.

لل�سحافة  الوطنية  “الهيئة  لت�سكيل  املقرتحة  الد�ستورية  املادة  ن�ش 

والإعالم”:

املوؤ�س�سات  اإدارة  ب�سوؤون  والإعالم(  لل�سحافة  الوطنية  )الهيئة  “تقوم 
هيئة  وهي  وتطويرها.  وتنظيمها  للدولة  اململوكة  والإعالمية  ال�سحفية 

اأداء  اأمناط  املوؤ�س�سات  تلك  التزام  �سمان  عن  م�سوؤولة  وتكون  م�ستقلة، 

للحوار  حرة  �ساحة  يجعلها  مبا  ر�سيدة،  واقت�سادية  واإدارية  مهنية 

املجتمعي، ب�سكل يعك�ش م�سالح وروؤى الأطراف الوطنية املختلفة بتوازن 

ومو�سوعية.

ن�س �ملادة �لد�ستورية �ملقرتحة باإن�ساء جمل�س �ل�سحافة 

)�لتنظيم �لذ�تي( لل�سحافة �ملكتوبة

“تدعم الدولة التنظيم الذاتي لقطاع ال�سحافة املكتوبة، مبا ي�سمن حريتها، 
ويحمي م�سالح اجلمهور وقيم العمل ال�سحفي الر�سيد يف اآٍن واحٍد.

اجلماعة  وخ�سو�سًا  ال�سحافة،  �سناعة  اأطراف  جهود  الدولة  وت�سجع 

واإدامة )جمل�ش  وتطوير  لإن�ساء  ال�سحفيني(،  )نقابة  يف  ال�سحفية، ممثلة 

ال�سحافة(، الذي يتلقى اإخطارات �سدور ال�سحف، وين�سئ الأكواد املهنية، 

ال�سكاوى  ويتلقى  والتطوير،  والتقييم  للمتابعة  ال�سحفي  الأداء  ويخ�سع 

من اجلمهور والأطراف املختلفة يف حق اأمناط الأداء ال�سحفية، ويبت بها، 

ويتخذ الإجراءات املنا�سبة بحقها”. 

اأ. يا�رص عبد العزيز

حيث اقرتح اإن�ساء 

ثالثة جمال�ش/هيئات 

ت�رصف على و�سائل 

الإعالم

م�سونة،  والن�رص  والطباعة  والإعالم  وال�سحافة  والراأى  التعبري  حرية 

الت�سال  و�سائط  اإلغاء  اأو  م�سادرة  اأو  تعطيل  اأو  وقف  اأو  اإنذار  ويحظر 

احلرب.يف  زمن  فى  حمددة  رقابة  فر�ش  ا�ستثناء  ويجوز  عامة،  والن�رص 

القومي، وذلك كله  الأمن  اأغرا�ش  اأو  العامة  بال�سالمة  التي تت�سل  الأمور 

بقانون.

اأ. اأحمد �سيف الإ�سالم
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�جلزء �لثاين

�ملبحث �لأول

جدول �أعمال ملتقي �حلو�ر �لقانوين �لثاين

�ل�سحافه و�لإعالم يف �لد�ستور �جلديد -بني مقرتحات نقابة �ل�سحفيني 

وروؤية جلنة �لع�سرة 

18 �سبتمرب 2013 - فندق �سمري�مي�س �إنرتكونتنتال – قاعة طيبة

ت�سجيل و�ساي 11.00 �ش: 11.30 �ش 

اجلل�سة الأوىل الفتتاحية 11.30 �ش: 12.00 ظ  

• كلمة املجموعة املتحدة )حمامون م�ست�سارون قانونيون(	

• كلمة جلنة الت�رصيعات بنقابة ال�سحفيني امل�رصيني	

اجلل�سة الثانية  12.00ظ : 3.00 ظ 

اقرتاحات نقابة ال�سحفيني ودورها يف دعم حرية الإعالم

• مبحكمة 	 روؤوف،الرئي�ش  اجلل�سة:م�ست�سار/ه�سام  رئي�ش 

اإ�ستئناف القاهرة

•  )ال�سحافة والإعالم يف الد�ستور اجلديد بني مقرتحات نقابة 	

ال�سحفيني وروؤية جلنة الع�رصة( ورقة افتتاحية مقدمة من 

الرئي�ش  وال�رصيك  بالنق�ش  املحامي  الربعي  جناد  الأ�ستاذ 

للمجموعة املتحدة يقدمها الأ�ستاذ اإيهاب �سالم املحام ومدير 

امل�رصوعات.

• مداخالت رئي�سية مقدمة من :	

مبارك 	  ه�سام  مركز  رئي�ش  الإ�سالم،  �سيف  اأ/اأحمد 

للقانون.

جمل�ش 	  معلومات  مركز  رئي�ش  ر�سوان،  د/راأفت 

الوزراء الأ�سبق.

الأهرام 	  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اجلبايل،  الفتاح  د.عبد 

الأ�سبق.

اأ.يا�رص عبد العزيز، امل�ست�سار الإعالمي-ع�سو املجل�ش 	 

القومي حلقوق الإن�سان

ختام وغداء خفيف ...  3.00ظ : 4.00 ظ 
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�ملبحث �لثاين 

كلمات �فتتاحيه 

باملجموعة  �ل�سريك  �لربعي  �لأ�ستاذة/نبال  بالنق�س  �ملحامية  كلمة   .1

�ملتحدة 

ال�سديقات والأ�سدقاء... اأ�سعد اهلل �سباحكم بكل اخلري، وال�سالم عليكم ورحمه اهلل 

وبركاته . 

ي�سعدين بالنيابة عن املحامي بالنق�ش جناد الربعي اأن اأرحب بكم يف افتتاح امللتقى 

الإعالمي الثاين الذي تنظمه املجموعة املتحدة بالتعاون مع مركز حماية وحرية ال�سحفيني 

بالأردن وبدعم من �سندوق مبادرة ال�رشاكة العربية – بوزارة اخلارجية الربيطانية. 

كان من املنتظر اأن يكون جناد الربعي معكم اليوم ولكنه يغيب لعمل يتعلق بحرية 

ال�سحفي  مع  للح�سور  بالإ�سماعيلية  الع�سكرية  املحكمة  اأمام  الآن  يقف  فهو  ال�سحافة؛ 

امل�رصي/ احمد ابو دراع مرا�سل امل�رصي اليوم وقناة “اون تي يف”؛ واملتهم بن�رص اأخبار 

تكدر ال�سلم العام، وهي كما ترون تهمه من خملفات القرن الثامن ع�رص يواجهها ال�سحفيون 

يف م�رش يف القرن احلادي والع�رصين.

جوار  اإيل  الوقوف  اأن  راأي  الذي  الربعي  جناد  املحامي  عن  بالنيابة  منكم  اأعتذر 

�سحفي �سجني ي�ساوي يف اأهميته ح�سور املناق�سات الرثية التي �شتدور يف تلك القاعة بني 

نخبة من املتخ�س�سني.

�لزميالت و�لزمالء،،

يف مار�ش من هذا العام عقدت املجموعة املتحدة و�رصكاوؤها امللتقى الإعالمي الأول؛ 

وكان من املقدر اأن يكون مار�ش من كل عام هو املوعد الذي جنتمع فيه لنناق�ش معا هموم 

الإعالم امل�رصي وم�سكالته واملخاطر القانونية التي يواجهها. 

الإخوان  جماعة  بحكم  واأطاح   2013 يونيو   30 يف  حدث  الذي  الزلزال  اأن  علي 

امل�سلمني وما تبعه من تعطيل العمل بد�ستورهم الذي و�سعوه لنا؛ ثم البدء يف و�سع د�ستور 

جديد قد جعل من هذا اللقاء �رصوريا ومهما. 
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اإيل  تلتفت  اأن  رف�ست  الأوىل  الد�شتور  م�سودة  و�سع  بها  املنوط  الع�رصة  جلنة 

مقرتحات قوية ومهمة وجديرة بالنظر قدمتها لها نقابة ال�سحفيني؛ وهي مقرتحات ت�سكل 

– لو مت الأخذ بها– حجر اأ�سا�ش لدعم حرية الإعالم وال�سحافة و�سمان تدفق املعلومات 
بحرية اإيل اجلمهور؛ ف�سال عن و�سع اأ�س�ش للتنظيم الذاتي للمهنة مبا ي�سمح بتطوير اأداء 

العاملني فيها. 

نحن هنا لنناق�ش مقرتحات نقابة ال�سحفيني التي قدمتها اإيل جلنة الع�رصة فاأهملتها 

مع  خا�سة  العتبار  بعني  اإليها  تنظر  اأن  اخلم�سني ونرجوا  جلنة  اإيل  تقدميها  و�سوف نعيد 

يحملهم  الذي  الأمر  اخلم�سني،  جلنة  يف  الإعالميني  كبار  من  وعدد  ال�سحفيني  نقيب  وجود 

املعلومات  علي  احل�سول  يف  واحلق  الإعالم  حرية  عن  الدفاع  اأجل  من  تاريخية  م�سئولية 

ب�سكل لئق مب�رص القرن احلادي والع�رصين م�رش املدنية الدميقراطية التي متلك اإرادتها 

وتقدم للعامل كله منوذجا علي التعددية الفكرية والت�سامح الثقايف.

اأرجو ان تقبلوا اعتذار املحامي بالنق�ش جناد الربعي عن التواجد معكم، واإن كان 

اعتذاره قد اأ�سعدين باحلديث اإليكم وال�ستفادة من مناق�ساتكم؛ كما اأرجو اأن نخرج بعدد من 

الن�سو�ش الد�شتورية املن�سبطة �ستتوىل املجموعة املتحدة طباعتها يف كتيب وتوزيعه علي 

اأو�سع نطاق واإر�سالها اإيل جلنة اخلم�سني والبدء يف حملة وا�شعة للرتويج لها.

�سكرا حل�سوركم ونرجوا لكم مناق�سات مثمرة . وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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2. كلمة �لأ�ستاذ خالد �لبل�سي رئي�س جلنة �لت�سريعات بنقابة �ل�سحفيني

الإعالميني  زمالئنا  مع  والنقا�سات  اجلل�سات  من  الكثري  عقدنا  احلقيقة  فى 

وال�سحفيني، وقدمنا ت�سعة مقرتحات اأفرزتها هذه النقا�سات اإىل جلنة الع�رصة اأثناء اإعداد 

ال�سياغة الأوىل للد�ستور قبل عر�سها على جلنة اخلم�سني، اإل اأن جلنة الع�رصة مل تلتفت اإىل 

هذه املقرتحات جملة وتف�سيال، ب�سكل ميكن معه القول اأنها كانت غري حري�سة علي حرية 

حرية  عن  تتحدث  الأوىل، والتى  املادة  بن�ش  النقابة  تقدمت  الأحوال.  من  حال  باأي  الإعالم 

والن�رش  الت�سال  و�سائط  اأو  تعديل  ويحظر  م�شونة  والإعالم  والراأي،  ال�سحافة  التعبري 

عامة ، ويجوز ا�ستثناء فر�ش رقابة حمددة يف زمن احلرب . وكنا م�رصين على اإلغاء الرقابة 

وم�سلحة  القومي  لالأمن  حماية  فقط،  احلرب  حالة  فى  عليها  والإبقاء  الطوارئ  حالة  فى 

اأجريناها  التى  والنقا�ش  ال�ستماع  جل�سات  فى  مناق�ستنا  اأثناء  وا�سحًا  كان  الوطن، وهذا 

بالنقابة.

كما اأ�رصرنا على الإبقاء على اأن ال�سحافة �سلطة رابعة ، واإنها �سلطة �سعبية م�ستقلة، 

اإجراءات  اأية  دون  الإخطار  مبجرد  يكون  اأن  يجب  ال�سحف  واإ�سدار  متلك  فى  احلق  واأن 

اأخرى روتينية، اأو موافقات قد تعرقل �سدورها، اأو تتحكم فيها الأهواء ال�سيا�سية.

الإعالم  ووثائق  والتليفزيوين  الإذاعي  البث  حمطات  اإن�شاء  يكون  اأن  يجب  كذلك 

الرقمي حقًا مكفوًل لالأفراد وال�سخ�سيات العتبارية العامة ب�سكل ي�سمن ا�ستقالل ال�سحافة 

والإعالم، وهذا اجتاه اأ�سبح دوليا الآن، فكيف نتخلف نحن عن مواكبة املجتمع الدويل ونحن 

منلك حرية ال�سحافة، وفى مرحلة جديدة لإعادة مكانتها وت�سحيح لأو�ساعها. واأي�سا كنا 

على  فتوافقنا  التنفيذية،  ال�سلطة  يد  عن  متاما  واإبعادها  ال�سحف  ا�ستقالل  على  حري�سني 

جميع  عن  متلكها  التي  الإعالم  وو�سائل  ال�سحف  ا�ستقالل  الدولة  “تكفل  الن�ش  يكون  اأن 

ال�سلطات والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها منربًا للحوار الوطني بني كل الآراء والجتاهات 

ودميقراطية  مهنية  اأ�س�ش  علي  اإدارتها  القانون  وينظم  الجتماعية  وامل�سالح  ال�سيا�سية 

�سليمة ، ويوؤمن تعادل حقوق كل اجلماعات ال�سيا�سية يف خماطبة الراأي العام من خاللها ”. 

للموؤ�س�سة  انعكا�سات  كان  الأخرية  الفرتة  يف  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  اأداء  اأن  خا�سة 

التنفيذية، فكانت ال�سحافة انعكا�سا ل�سيا�سة مبارك، ثم انعكا�سا ل�سيا�سة املجل�ش الع�سكري، 

ثم انعكا�سا ل�سيا�سة الرئي�ش املعزول مر�شي.
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اأما املادة التي كانت حمل نقا�سات واختلفت الجتاهات حولها هى هل �شيدار اجلهاز 

لالإعالم  اأحدهما  جهازين  خالل  من  اأم  م�ستقل  واحد  جهاز  خالل  من  والإعالمى  ال�سحفي 

احلالية،  النتقالية  املرحلة  فى  الأقل  على  بالفعل،  عليه  اتفقنا  ما  وهذا  لل�سحافة،  والآخر 

يقوم  اأن  على  التفاق  احلاىل، فتم  ال�سمحالل  “ما�سبريو”  له  يتعر�ش  ظل ما  فى  خا�سة 

اآخر  جمل�ش  هناك  �سلطات الدولة ، ويكون  عن  م�ستقل  جمل�ش وطني  ال�سحافة  �سئون  علي 

م�ستقل يقوم علي �سئون باقي و�سائل الإعالم ، واأن يكون املجل�سان معنياين ب�سيانة احلقوق 

ال�سحافة  موؤ�س�سات  التزام  و�سمان  والقانون  بالد�ستور  املقررة  الإعالمية  واحلريات 

الإعالم باأ�سول واأخالق املهنة ، ويتمتع املجل�سان بال�سخ�سية العتبارية ، ويكون للكل منهما 

واإ�سارات  تراخي�ش  ومنح  ال�سحف  اإ�سدار  اإخطارات  بتلقي  ويخت�سان  م�ستقلة  موازنة 

ال�سحفية  املوؤ�س�سات  اأداء  علي  الإ�رصاف  �سلطة  لهما  ويكون  والتليفزيوين  الإذاعي  البث 

والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة .

واأي�سا، كانت هناك م�سكلة اأخرى نواجهها، حيث مت فى الآونة الأخرية توجيه اأكرث 

من 500 بالغ يتهم ال�سحفيني، ومت حتريك هذه البالغات عن طريق النيابة العامة، فوجدنا 

اأنه من ال�رصورة و�سع ن�ش يحمى ال�سحفيني من ذلك، واتفقنا على اأن يكون الن�ش “ل 

يجوز توجيه التهام يف جرائم الن�رش بغري طريق الدعاء املبا�رص ، ول توقع عقوبة �سالبة 

للحرية يف تلك اجلرائم .

لل�سحفيني  املعلومات  لتاحة  ن�ش  يو�سع  اأن  فاتفقنا  املعلومات  لتاحة  بالن�سبة  اأما 

على  اتفقنا  املعلومات، حيث  على  احل�سول  فى  ال�سحفيني  حرية  يحمى  عام، ون�ش  ب�سكل 

يف  احلق  ولالأفراد  ال�سفافية  مببادئ  واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  “ تلتزم  الن�ش  يكون  اأن 

احل�سول علي املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات 

والنظم التي تكفل اإعمال هذا احلق واإجراءات املحا�سبة يف حال المتناع عن اإعمالها ، كما 

مب�سالح  والإ�رصار  البالد  اأمن  بحماية  املتعلقة  املعلومات  عن  الإف�ساح  عدم  جمالت  يحدد 

خا�سة اأو حقوق معينة” .

املعلومات  علي  احل�سول  يف  احلق  والإعالميني  “لل�سحفيني  هو  الآخر  والن�ش 

حلق  �سونا  الأحداث  مواقع  يف  واأمان  بحرية  عملهم  مبا�رصة  ويف  م�سادرها  من  والبيانات 

املواطنني يف املعرفة ويحدد القانون اجلزاء املنا�شب لكل من يقوم باحلجب املتعمد اأو تقدمي 

معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته” .
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هذا ما تو�سلنا اإليه من مناق�سات وجل�سات ا�ستماع عقدتها جمل�ش النقابة ال�سابق 

واحلايل واملجل�ش الأعلى لل�سحافة اأي�سا، لكن فى احلقيقة اأن كل هذه املقرتحات مت جتاهلها 

ب�سكل كامل، وهذا اإن دل فيدل على تكري�ش �شيا�شة ال�ستبداد التى كانت تتبع من ذى قبل، 

اأو  رمبا تدمج  هي، لكن  كما  ن�سو�ش  الت�سع  اأن تدرج  ل نريد  �سيء، نحن  يحدث  مل  وكاأن 

تعدل على ح�سب روؤية جلنة اخلم�سني، لكن لن نتنازل عن فحوى وم�سمون هذه الن�سو�ش 

واإدراجها يف الد�شتور اجلديد.

ومن  لها  ينتمون  من  اأ�سعاف  النقابة  خارج  من  ال�سحافة  مهنة  ميار�سون  من  اإن 

حقنا الدفاع عنهم مرتني راف�سًا املحاكمات الع�سكرية للمدنيني وا�سفًا الأ�سباب التي اأعلنها 

املتحدث الع�سكري عن ق�سية الزميل اأحمد اأبو دراع مرا�سل امل�رصي اليوم ب�سمال �شيناء 

باأنها غري منطقية فكيف يتواجد �سخ�ش مبنطقة ع�سكرية بدون اإذن اجلي�ش نف�سه؟! معلنًا 

ت�سامن النقابة التام مع “اأبو دراع”؟.ولكم جزيل ال�سكر.
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�ملبحث �لثالث

�أور�ق �لعمل)2( 

ورقة �لعمل �لأوىل

�لإعالم يف م�سر .. �سحية �حلكومات كلها

             �أ. جيهان خمي�س

�ملحامية بال�ستئناف- �ملجموعة �ملتحدة

مقدمة: 

بتاريخ 12 مار�ش 2012 ويف اإطار م�رصوع احلماية القانونية لالإعالميني »ميالد« 

الذي تنفذه املجموعة املتحدة بالتعاون مع مركز حماية وحرية ال�سحفيني باململكة الأردنية 

الها�سمية وبدعم من �سندوق مبادرة ال�رصاكة العربية بوزارة اخلارجية الربيطانية، نظمت 

املجموعة املتحدة ملتقي حوار قانوين حتت عنوان »بعد عامني على الثورة – التحديات التي 

تواجه الإعالم وطرق مواجهتها« وذلك لإلقاء ال�سوء على و�سع حرية الإعالميني والإعالم 

. انتهي امللتقي الذي ح�رصه ما  بعد ثورة يناير املجيدة تتعر�ش له من انتهاكات و قيود 

يزيد علي �ستني قا�سيا وبرملانيا واإعالميا وحماميا وعدد من اأ�ساتذة كليات الإعالم اإىل طرح 

عدة تو�سيات ب�ساأن مواجهة التحديات التي تواجه حرية الإعالم وال�سحافة كان من بينها: 

تعديل الت�رصيعات املقيدة حلرية الإعالم و ذلك عن طريق الن�سال لإلغاء العقوبات  �أوًل :  

ب�سكل  املعلومات  تداول  قانون حلرية  ال�سحفيني ووجود  تن�ش على حب�ش  التي 

ي�سمن �سالمة الأداء الإعالمي و قيامه بواجباته جتاه املجتمع.

تدريب  طريق  عن  والقانوين  الإعالمي  باملجال  للعاملني  القانوين  الوعي  زيادة  ثانيا:  

املحامني والعاملني بالق�ساء حول كيفية التعامل مع الق�سايا اخلا�سة بالعاملني 

باملجال الإعالمي و ال�سحفي.

تفعيل ميثاق ال�رصف ال�سحفي الذي تكمن اأهميته يف توحيد املفهوم العملي للمهن  ثالثًا:  

الإعالمية مبا ي�سمن العمل على اأر�سية احرتام القانون و�سالمة العمل الإعالمي 

وال�سحفي يف ذات الوقت وي�سكل نوعا من اللتزام الأخالقي نحو املهن الإعالمية.

 

مت ترتيب الأوراق وفقًا للت�سل�سل املو�سوعي لالأوراق العلمية املقدمة من الباحثني.
  ) 2(
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ر�بعًا : �سمان حرية اإن�ساء ال�سحف والقنوات الف�سائية واأن تكون ملكيتها ملكية جماعية 

و�سعبية.

وال�سحفيني  الإعالميني  �سد  العقوبات  تكون  اأن  القوانني  ت�سمن  اأن  �رصورة  خام�سًا: 

اأو  القناة  اإغالق  اإىل  مرتكبها  �سخ�ش  العقوبة  تتعدي  األ  اأهميه  وعن  �سخ�سية 

ال�سحيفة.

�ساد�سًا: اعاده قراءه وتف�سري الن�سو�ش اخلا�سة باحلريات الإعالمية يف الد�ستور امل�رصي 

�سمانا لعدم �سيطرة ال�سلطة التنفيذية علي مقدرات الإعالم امل�رصي. 

بني  ما  الفرته  يف  امل�رصي  الإعالم  لأو�ساع  مب�سط  عر�ش  اإىل  الورقة  هذه  تهدف    

انتهاء املنتدي الإعالمي الأول واإيل انعقاد هذا املنتدي الثاين. 

ويجب التنويه اإيل اأن تلك الورقة ل تعر�ش ب�سكل تف�سيلي لكل ما مت من انتهاكات 

يف حق الإعالميني امل�رصيني ولكنها تر�سد عددًا من املحطات التي تو�سح اإنه اأيًا كان �سخ�ش 

احلاكم، اأو اأداء الإعالم فاإنه دائما هو ال�سحية. 

�أول : �لإعالم �سحيه حكم �لإخو�ن �مل�سلمني . 

عهد  �سحية  كان  امل�رصي  الإعالم  اأن  توؤكد  رئي�سية  حمطات  ثالث  ر�سد  ميكن 

الإخوان امل�سلمني. 

م�ستقلة  بهيئة  وتعوي�سها  الإعالم  وزارة  باإلغاء  بوعده  يف  مل  النظام   : �لأويل  �ملحطة 

لالإعالم، لكنه اختار اأحد كوادر الإخوان امل�سلمني كوزير لالإعالم؛ وقد 

الإذاعة والتلفزيون فمنع  الأمنية علي  القب�سة  بت�سديد  الوزير  قام هذا 

عددًا من املذيعات من الظهور وحدد نوعية ال�سيوف ومنع تناول بع�ش 

املو�سوعات؛ كما ا�ستهر بعباراته غري الالئقة مع الإعالميات؛ وحا�رص 

الإعالم امل�ستقل وحاول ال�سغط عليه لي�ستجيب ملطالب احلكومة. 

�ملحطة �لثانية : ترهيب الإعالم امل�ستقل عرب ت�سجيع حلفائه علي حما�رصة مدينة الإنتاج 

الإعالمي فحو�رصت املدينة بكاملها ومت العتداء علي ال�سيوف ومن بينهم 

حافظ اأبو �سعدة النا�سط احلقوقي والدكتور ح�سن نافعة واملخرج خالد 

تليفزيونية  يو�سف وغريهم؛ وا�ستهدف احل�سار مقرات خم�ش قنوات 
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اأون تى يف، النهار، القاهرة والنا�ش، �سى بى �سى”  “احلياة،  ف�سائية 

واتهموها باأنها حتر�ش على العنف واأطلق املتظاهرون �سعرات ترهيبية 

ومت منع العاملني الإعالميني ومقدمي الربامج من دخول مقرات املحطات 

التليفزيونية؛ وا�سطرت بع�ش املحطات اإىل ال�ستعانة بحرا�سات خا�سة 

بع�ش  على  ال�سغط  مت  الأحيان  بع�ش  ويف  براجمها؛  مقدموا  حلماية 

القنوات لعدم ا�ست�سافة �سيوف معينني كما حدث حني مت ال�سغط علي 

قناه “�سي بي �سي” من اأجل منع ظهور حمدين �سباحي علي �سا�ستها، 

الأمر الذي دفع مقدم الربامج خريي رم�سان من اإعالن ا�ستقالته على 

الهواء مبا�رصه. 

�ملحطة �لثالثة : �سن موجة من البالغات �سد ال�سحفيني والإعالميني الناقدين من جهات 

ر�سمية وحكومية وحمامني تابعني جلماعة الإخوان امل�سلمني وللتيارات 

الإ�سالمية مبختلف انتماءاتها باتهامات تتمثل يف ن�رص معلومات كاذبة 

املنظمة  اأح�ست  الدين.  اإىل  والإ�ساءة  الرئي�ش  واإهانة  ال�سلم  وتهديد 

امل�رصية حلقوق الإن�سان 600 ق�سية ت�سهري جنائية من بينها 24 ق�سية 

اإهانة الرئي�ش، وهو عدد يتجاوز بكثري عدد تلك الق�سايا  وبالغا بتهمة 

خالل عهد مبارك ووثقت جلان حماية ال�سحفيني 78 اعتداء على الأقل 

الإطاحة مبر�سى يف  2012 وحتى  اأغ�سط�ش  ابتداًء من  ال�سحفيني  �سد 

بالغات  طالتهم  الذين  الإعالميني  عدد  اأن  تقديرنا  ويف   2013 يوليو   3

واإعالمي  �سحفي  الفي  �سقف  جتاوز  قد  وجماعته  وحكومته  الرئي�ش 

وعدد اخر مثل املعدين يف الربامج التليفزيونية والإذاعية وغريها. 

املقدمة �سد  البالغات  كافة  رئا�سة اجلمهورية عن  تنازل  بعد  اأنه  بالذكر   واجلدير 

يونيو   30 تظاهرات  انطالق  من  يومني  قبل  مر�سى  الرئي�ش  ارتد  والإعالميني  ال�سحفيني 

اأمن  لنيابة  اأوامره  لإ�سدار  اهلل  عبد  امل�ست�سار طلعت  العام  النائب  لتكليف  املطالبة برحيله 

الدولة العليا باإعادة فتح التحقيقات يف البالغات التي قدمت �سد عدد كبري من الإعالميني 

اأديب  وعمرو  احلديدي  وملي�ش  وحلمي  و�رصدى  “البدوي”  راأ�سهم  وعلى  وال�سحفيني 

وخريي رم�سان ووائل الإبرا�سي ويو�سف احل�سيني وحممود �سعد ومنى ال�ساذيل وعماد 

الدين اأديب واإبراهيم عي�سى وخالد �سالح واآخرين وذلك لتهامهم باإهانة رئي�ش اجلمهورية 



23

اإ�سافة  الف�سائية،  القنوات  على  تعر�ش  التي  براجمهم  خالل  من  مر�سى  حممد  ال�سابق 

املواطنني لالنقالب على  واإثارة  العام  الأمن  البالد وتكدير  الفتنة يف  لإثارة  ت�سعى  اإىل تهم 

ال�سلطة  العامة ل�سالح  للنيابة  للوراء واإذلل لل�سحفيني وا�ستخدام  ال�رصعية وهو تراجع 

احلاكمة.

عهد  يف  ال�سحفيون  لها  تعر�ش  التي  واملعنوية  اجل�سدية  :العتداءات  �لر�بعة  �ملحطة 

اأبو  احل�سيني  الفجر  بجريدة  ال�سحفي  مقتل  اأخطرها  وكان  مر�سى 

�سيف خالل اأحداث العنف اأمام ق�رص الحتادية ومل يعرف القاتل حتى 

الآن. كذلك حجب ومنع ن�رص بع�ش مقالت الراأي بعدد من ال�سحف اأو 

منع �سحفيني من الكتابة ب�سبب اآرائهم ال�سيا�سية. وعدم تنفيذ الأحكام 

ال�سادرة ل�سالح ال�سحفيني فيما يتعلق باأعمالهم.

�ملحطة �خلام�سة : متكن الإخوان عرب د�ستور حمل خالف من و�سع قيود �سديدة على 

واإداري  مهني  باأداء  الإعالم  و�سائل  التزام  “ت�سمن  بينها  من  الإعالم 

اأو  “الإ�ساءة  مثل  جديدة  جنائية  تهم  واإ�سافة  ر�سيد”،  واقت�سادي 

باإغالق  الدولة  �سلطات  وتخويل   “ كافة  والأنبياء  بالر�سل  التعري�ش 

الو�سيلة  يف  العاملني  اأن  الق�سائية  املراجعة  وجدت  اإذا  الإعالم  و�سائل 

للمواطنني  اخلا�سة  احلياة  حرمة  يحرتموا  مل  املعنية  الإعالمية 

ومقت�سيات الأمن القومي”.

�ملحطة �ل�ساد�سة : كان ا�ستخدام الق�ساء الإداري عرب منازعات ق�سائية يرفعها بع�سا 

من غري ذي ال�سفة وتوؤدي اإيل �سدور اأحكام بوقف بث بع�ش القنوات 

التي تعار�ش احلكم القائم كالفراعني اأو التي ت�ساعد مبا تقدمه من مواد 

كقناة  واإحراجهم  امل�سلمني  الإخوان  على  ال�سخط  زيادة  علي  اإعالمية 

احلافظ. ف�ساًل عن حماولة التحكم يف حمتوي النرتنت عرب منع برنامج 

)3(

اليوتيوب.

بقناة  اليوم  م�رص  برنامج  مثل  الربامج  بع�ش  بث  وقف  ت�سمنت  اأحكاما  الإدارى  الق�ساء  حمكمة  اأ�سدرت 
)3(

2012/1/14، وقف بث قناة احلافظ وبرنامج يف امليزان ومنع ظهور ال�سيخ عبد اهلل  الفراعني وذلك بتاريخ 

اليوتيوب  2013/1/2، وحجب موقع  بتاريخ  القناة  �سا�سات  علي  الر�سيد  عبد  الربنامج عاطف  بدر، ومقدم 

ال�سادر بتاريخ 9 فرباير 2013. 
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�لإعالم �سحية �حلكم �ملوؤقت !!

العام  القائد  الدفاع  وزير  ال�سي�سى  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  قيام  من  حلظات  بعد 

للقوات امل�سلحه بالإعالن عن الإطاحة مبحمد مر�سى يف 3 يوليو 2013 وابتداء باللحظة التي 

�سيطر فيها اجلي�ش على ال�سلطة فر�ست احلكومة رقابة وا�شعة النطاق �سد و�سائل الإعالم 

املوؤيدة ملر�سى، واأعاقت التغطية ال�سحفية املوؤيدة ملوقف جماعة الإخوان امل�سلمني والرئي�ش 

اأول  فكان  ومعار�ش  موؤيد  اإىل  وتق�سيمه  الإعالم  من  معني  لنوع  قمعا  املعزول، وهو ما يعد 

خرق قامت به الدوله حلرية ال�سحافة والإعالم هو غلق القنوات الإ�سالمية وحجز جميع 

معداتها واعتقال العاملني فيها للتحقيق معهم ومن ثم فو�سع الإعالم مل يتغري كثريا وميكن 

احلديث هنا حمطتني رئي�سيتني. 

�ملحطة �لأويل : ال�سيطرة علي و�سائل الإعالم امل�سموعة املرئية وتعطيلها وفقا لإجراءات 

اإدارية.

بعد حلظات من قيام الفريق عبد الفتاح ال�سي�سى بالإعالن عن الإطاحة مبحمد مر�سى يف . 1

3 يوليو 2013  تدافعت اأعداد كبرية من �شيارات ال�رشطة على مدينة الإنتاج الإعالمي 

وا�ستهدفت خم�ش حمطات معينة يف ذلك اليوم قناة 25 يناير واحلافظ والنا�ش والرحمة 

واخلليجية. وتوقف البث احلي لهذا القنوات واحدة تلو الأخرى .قام عنا�رص ال�رشطة 

باعتقال قرابة 200 �سخ�ش من موظفيها و�سادروا معدات وهواتف حممولة واقتادوا 

املوظفني اإىل مقرات اأمنية ومت التحقيق معهم ب�ساأن ارتباطهم بجماعة الإخوان امل�سلمني 

 
)4(

ومت الإفراج عن معظم املوظفني الإداريني وموظفي الدعم خالل ب�سع �ساعات .

اأ�سدر جمل�ش اإدارة املنطقة احلرة العامة الإعالمية التابعة للهيئة العامة لال�ستثمار . 2

واملناطق احلرة وال�رشكة امل�رشية لالأقمار ال�سناعية )نايل �شات( قرارا باإيقاف 

بث قناة ال�سباب اململوكة ل�رشكة اإعالم للقنوات الف�سائية وقناة الرحمة الف�سائية 

ـ  )النا�ش  قنوات  بث  ووقف  والإعالمي  الفني  لالإنتاج  الرحمة  ملن�ساأة  اململوكة 

احلافظ ـ اخلليجية( اململوكة ل�رشكة الرباهني. 

 stsilanruoJ tcetorP ot eettimmoC تقرير جلنة حماية ال�سحفيني ـ رقابة اجلي�ش بقلم �رصيف من�سور من�سق 
)5(

برنامج ال�رصق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف جلنة حماية ال�سحفيني.
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واجهت قناة اجلزيرة مبا�رص ووكالة الأنباء الرتكية الأنا�سول اإجراءات لإعاقتهما  . 3

عن العمل، ومت اتهام مدير قناه اجلزيره بانه ين�رش انباء من �ساأنها تكدير ال�سلم 

العام والفراج عنه مببلغ ع�رصه اللف جنيه كفاله كما مت احتجاز اأحد العاملني يف 

)5(

قناة اجلزيرة وهو امل�شور حممد بدر بتهمة حيازة �سالح. 

الق�ساء . 4 حمكمة  ق�ست  الإداري  الق�ساء  ي�سدرها  التي  لالأحكام  ا�ستمرارا   

الإداري يف م�رش بوقف بث قنوات »اجلزيرة مبا�رص- م�رش« والريموك والقد�ش 

القانوين.  الراأي  على  للوقوف  املفو�سني  لهيئة  الق�سية  واأحالت  واأحرار25. 

 ،67603  ،67358  ،61894  ”“ اأرقام  ق�سائية  دعاوى  �سوء  يف  احلكم  وياأتي 

67743 ل�سنة 67 ق تتهم هذه القنوات بتهديد ال�سلم الجتماعي ون�رش �سائعات 

واإثارة  املواطنني  بني  املجتمع  يف  فتنة  اإحداث  �ساأنها  وم�سللة من  كاذبة  واأخبار 

بث  بوقف  تطالب  ق�سائية  دعاوى  اأقاموا  املحامني  من  عدد  بينهم.وكان  الذعر 

ون�رش  ترخي�ش،  دون  من  م�رش  يف  بالعمل  قيامها  ب�سبب  املذكورة  الف�سائيات 

كما ق�ست املحكمة نف�سها  واإذاعة “اأخبار مغلوطة تثري البلبلة بني امل�رصيني”.. 

 25603 رقم  الدعوى  يف  وذلك  احلافظ  قناة  بث  بوقف  بتاريخ2013/9/2 

�رصكة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  �سد  حنا  رمزي  عادل  هاين  من  املقامة  ق   67 ل�سنة 

لقناة  التنفيذي  واملدير  ب�سفته  الف�سائية  حافظ  لقناة  واملالكة  العاملية  الرباهني 

احلافظ الف�سائية ب�سفته وعبد اهلل بدر عبا�ش ووزير ال�ستثمار واأخريني والذي 

الإجراءات  اتخاذ  عن  بالمتناع  فيه  املطعون  ال�سلبي  القرار  تنفيذ  بوقف  ق�سى 

املقررة قانونًا ب�سن املخالفات التي ارتكبتها قناة احلافظ التليفزيونية الف�سائية 

اأخ�سها  اآثار  من  ذلك  على  يرتتب  مع ما  وال�سنة”  القراآن  ميزان  “يف  بربناجمها 

اإلغاء الرتخي�ش ال�سادر ل�رشكة الرباهني املالكة لقناة احلافظ ووقف بث القناة.

�ملحطة �لثانية : ا�ستمرار ا�ستهداف الإعالميني وترويعهم: 

علي الرغم من التغيري ال�سيا�سي الذي حدث يف م�رص اإل اأنه من املهم الإ�ساره اإىل اأن 

الإعالميني لزالوا هدفا للمالحقة حتي بعد تغيري الو�سع. 

 تقرير جلنة حماية ال�سحفيني ـ رقابة اجلي�ش بقلم: �رصيف من�سور.
)5(
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موؤ�س�سات  به  قامت  والإعالميني  ال�سحفيني  من  الإعالم  ل�سحايا حرية  ويف ح�رص 

اأداء عملهم  اأثناء  اأكرث من �سته �سحفيني قد توفوا  اأن هناك  القول  حقوقية متنوعة ميكن 

ف�ساًل عن اإ�سابة ع�رصات من الإعالميني وم�سادرة معدات الكثريين. ولكن التطور الأ�سواأ 

القوات  مع�سكرات  يف  واحتجارهم  الع�سكرية  املحاكمات  اإيل  الإعالميني  تقدمي  يف  البدء  هو 

 .
)6(

امل�سلحة

  تقول جلنة الأداء النقابي وهي جلنة م�ستقلة �سكلها جمموعة من ال�سحفيني يف تقرير مهم »اإذا كانت نقابة ال�سحفيني 
)6(

تعلق على جدرانها �سورة ال�سهيد اأحمد حممد حممود لأكرث من عامني دون الو�سول للقاتل رغم اإعالن �سورته، ثم حلق 

به ال�سهيد احل�سيني اأبو �سيف، فقد بات وا�سحا اأن جدران النقابة لن تت�سع ل�سور ال�سهداء من ال�سحفيني مع تزايدهم 

وتهدد غريهم للحاق بهم.

فقد ت�سمنت قائمة ال�سهداء اجلدد الزمالء:

• اأحمد عا�سم امل�سور ال�سحفى بجريدة »احلرية والعدالة« والذى غطت الدماء كامريته فى �سورة فريدة �ساهدة على 	

املجزرة التى حدثت فى موقع احلر�ش اجلمهورى 

• �سالح الدين ح�سني مرا�سل جريدة �سعب م�رص ببور �سعيد.	

• ثم حلق به ال�سهداء اأحمد عبد اجلواد ال�سحفى بجريدة الأخبار، وحبيبة اأحمد عبد العزيز مرا�سلة �سحيفة » جلف 	

نيوز » وم�سعب ال�سامى امل�سور ال�سحفى ب�سبكة ر�سد والذين لقوا م�رصعهم عند ف�ش اعت�سام رابعة.

• كما لقى الزميل تامر عبد الرءوف ال�سحفى بجريدة الأهرام  م�رصعه - ونح�سبه �سهيدا باإذن اهلل - حيث مت قن�سه 	

وقتله فور ان�رصافه من موعد عمله مع حمافظ البحرية .

• الربيطانى مايك دين م�سور �سبكة » �سكاى نيوز » والذى لقى م�رصعه عند تغطية ف�ش اعت�سام رابعة.	

وقد تعر�ش عدد من الزمالء ال�سحفيني لالعتقال اأو الحتجاز ومن بينهم :   

الإعالمي . 1 ليبقى  له  التجديد  ويتم  رم�سي�ش  اأحداث  تغطيته  منذ  واملحبو�ش  بدر  حممد  اجلزيرة  قناة  م�سور 

حمتجزا و�سط اأرباب ال�سوابق من ن�سل ودعارة وخمدرات بل رمبا يتم الإفراج عن مثل هوؤلء قبله وي�ساركون 

فى العتداء على من هم مثله من ال�سحفيني والإعالميني .

عبد اهلل ال�سامى مرا�سل قناة اجلزيرة وقت ف�ش اعت�سام رابعة وفقا لنظرية من اأفلت من القتل فم�سريه ال�سجن . 2

.

حممود حممد عبد النبى مرا�سل �سبكة »ر�سد« الإخبارية اأثناء تغطيته مظاهرات بالإ�سكندرية .. 3

�رصيف من�سور املذيع بقناة م�رص 25 فى اأحداث م�سجد الفتح و�سط تهليل من قنوات م�رص 14 اأغ�سط�ش يوم . 4

نكبة الإعالم .

هبة زكريا ال�سحفية واملدربة الإعالمية -ومرا�سلة وكالة اأنباء الأنا�سول التي ف�سحت حما�رصة قوات النقالب . 5

مل�سجد الفتح عرب الف�سائيات.

ال�سحفية �سيماء عو�ش مرا�سلة قناتي “احلوار” و”اجلزيرة مبا�رص م�رص” من داخل م�سجد الفتح التي كانت . 6

تقوم بالبث املبا�رص من كامرياتها اخلا�سة لأحداث ح�سار امل�سجد ونقلهما للوقائع ب�سورة مبا�رصة من داخله 

ما اأغ�سب اجلهات الأمنية.

الزميل اإبراهيم الدراوى ع�سو نقابة ال�سحفيني والذى اتهم بالتخابر مع حركة حما�ش ) !( .. 7

الزميل حامد الرببرى ال�سحفى باجلمهورية والذى اأُ�سيب وجنا من املوت باأعجوبة فى حادث الزميل تامر عبد . 8

الرءوف ومت اتهامه بحمل �سالح غري مرخ�ش رغم انه كان فى لقاء مع املحافظ ولي�ش معه �سيارة خا�سة ون�رص 

عن اتهامه بخرق حظر التجوال رغم اأن اجلدع اللى عينوه رئي�ش وزراء اأعلن عن ا�ستثناء ال�سحفيني .

اعتقال ال�سحفى الرتكى منري توران مرا�سل قناة تى ار تى الرتكية وكذلك خمرج �سينمائى بريطانى.. 9

اعتقال الزميل اأ�سامة �ساكر م�سور قناة “اأحرار 25” الف�سائية بدون توجيه اأية اتهامات له اأو التحقيق معه . 10

من قبل النيابة.
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ترحيل الزميل اأ�سامة �ساكر من ق�سم �رصطة دمياط ملقر مديرية الأمن، ثم مع�سكر قوات الأمن املركزي مبدينة . 11

دمياط اجلديدة دون معرفة اأ�سباب الرتحيل.

اأجماد . 12 لقناة  مرا�سال  يعمل  وهو  منزله،  من  مو�سى  �سيد  ال�سحفى  ب�سوهاج  النقالب  �رصطة  قوات  اعتقلت 

الف�سائية .

اأما عن الإ�سابات التى تعر�ش لها الزمالء ال�سحفيني ما بني اإطالق الر�سا�ش وال�رصب والإهانة، فقد �سملت اأعدادًا 

كبرية من بينهم:

اأحمد الزكى امل�سور بقناة اجلزيرة والذى اأُ�سيب بر�سا�سة فى ذراعه.	 

اأ�سماء وجيه مرا�سلة وكالة رويرت والتى اأُ�سيبت بر�سا�سة فى قدمها.	 

طارق عبا�ش املحرر ب�سحيفة الوطن والذى اأُ�سيب بر�سا�ش خرطو�ش فى وجهه.	 

تغطية 	  اأثناء  وجميعهم  قدمه  فى  بر�سا�سة  اأُ�سيب  والذى   « اليوم  امل�رصى   « القمحاوى  عالء  ال�سحفى  امل�سور 

اعت�سام رابعة وف�سه.

كما اأ�سيب امل�سور اأحمد النجار »امل�رصى اليوم« اأثناء ف�ش اعت�سام النه�سة.	 

وممدوح املنريى الكاتب ال�سحفى بجريدة ال�سعب اجلديد.	 

هاجم عدد من البلطجية وعنا�رص من قوات ال�رصطة م�سرية لالإخوان ب�سربا اخليمة بعزبة ر�ستم .وقام البلطجية 	 

بالعتداء علي حممد عبد اجلواد مرا�سل قناة اأحرار 25 واإ�سابته بجرح �سطحي بال�ساق اأثناء حماولتهم اختطاف 

كامريا الت�سوير اخلا�سة به.

على  وال�ستيالء  عليهم  العتداء  اأو  الق�رصى  الحتجاز  �سملهم  الذين  والإعالميني  ال�سحفيني  عن  اأما   

كامرياتهم فمنهم : 

• من 	 وخم�سة  ال�سحفيني  نقابة  ع�سو  ال�رصف  خالد  الزميل  بينهم  ومن  اليوم«  »الإ�سالم  موقع  مبكتب  ال�سحفيون 

اأ�سبه  العاملني باملوقع و�سادرت اأجهزة الالب توب وكروت الذاكرة وغريها رغم قانونية املكتب، علمًا باأن املوقع 

باملدونة وفى هذه احلالة ميكن ان متتد العتقالت اىل اآلف املدونني.

• كما اعتدت قوات الأمن على ال�سحفى ع�سام حممد م�سيلحى بجريدة ال�رصق القطرية. 	

• عثمان 	 طاهر  القاهرة،  يف  الوكالة  مكتب  مدير  واعتقلت  »اإخال�ش«  الرتكية  الأنباء  وكالة  مكتب  ال�سلطات  وداهمت 

البث  ال�سلطات معدات  لها. و�سادرت  الوكالة ت�ستخدم غرفة يف فندق مكتبًا  حمدي، وهو مواطن هولندي، وكانت 

العاملية  الأنباء  لوكالت  »اإخال�ش«  وكالة  يف  الأجنبية  التغطية  مكتب  مدير  يهن  �سري  حمرم  واأفاد  للوكالة،  التابعة 

الإعالم مل�سايقات  العاملون فى  الأتراك  للعمل يف م�رص، وقد تعر�ش  الالزمة«  اإن طاهر حمدي ميتلك »الرتاخي�ش 

ومالحقات منذ عزل حممد مر�سى.

• بالقليوبية، واقتحام 	 ال�سعب واأمني حزب احلرية والعدالة  مداهمة منزل حم�سن را�سى ال�سحفى و ع�سو جمل�ش 

املنزل بطريقة همجية وح�سية ومقر مكتبه وقاموا بتحطيم املكتب وال�ستيالء على حمتوياته اأي�سا وحتطيم اأر�سيفه 

ال�سحفي. 

• م�سطفى ال�سيمي ... موقع م�رصاوي : اعتداء وتك�سري كامريات.	

• اأحمد طرانة ... امل�رصي اليوم : تك�سري كارت ميموري.	

• حمادة الر�سام ... امل�رصي اليوم : تك�سري كارت ميموري.	

• اإميان هالل ... امل�رصي اليوم : حتفظ على كارت ميموري.	

• عمر �ساهر ... �سحفي فيديو امل�رصي اليوم : العتداء بال�رصب وال�ستيالء على الكامريات	

• عمرو دياب ... جريدة الوطن : احتجز يف مديرية الأمن	

• ال�سحفى تامر املهدى ع�سو النقابة ورئي�ش حترير جريدة اإقليمية احتجزته قوات اجلي�ش اأمام ق�سم ثاين املن�سورة، 	

وقامت مب�سح كل ال�سور من كامريته رغم اأنه كان يوؤدى عمله بل وي�سور عملية القب�ش على بلطجية.

اأما عن املنع من التغطية ال�سحفية فقد مت منع ع�رصات ال�سحفيني من تغطية اأحداث م�سجد الفتح

25 اأغ�سط�ش  اعتقال ثالثة �سحفيني عاملني يف »ر�سد« وف�سائية »اأجماد« من قبل قوة من ال�رصطة واملخابرات بتاريخ 

احلب�ش  ذمة  على  طرة  �سجن  اإىل  نقلهم  جرى  حيث  العادي،  وحممد  م�سطفى  �ساحمي  الفخرانى،  اهلل  عبد  هم   2013
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علي اأن هناك عدد من املحطات الإيجابية ميكن الإ�سارة اإليها عقب اأحداث ثورة 

30 يونيو:

اأحكام  املوؤقت قرارًا جمهوريا بتعديل بع�ش  اأ�سدر رئي�ش اجلمهورية   : �ملحطة �لأويل 

قانون العقوبات باإلغاء احلب�ش يف تهمة اإهانة الرئي�ش وتخفي�ش الغرامة 

اإىل 10 اآلف جنيه. 

�ملحطة �لثانية : اإ�سدار جمل�ش الدولة حكما بتاريخ 27 اأغ�سط�ش 2013 برف�ش الدعوي 

املقامة من قبل عدد من املحامني املطالبني باإغالق وحجب املواقع الإباحية 

اأفراد  بني  الرذيلة  ن�رص  ترف�ش  ال�سماوية  ال�رصائع  لأن  نظرا  يف م�رص 

املجتمع، علي اأنه يجب التنويه باأن احلكم قد اأقيم علي �سبب �سكلي وهو 

عدم اقرتان طلب وقف تنفيذ القرار بطلب الإلغاء.

خامتة :

ميكن القول اإن الإعالم امل�رصي يعاين من عدم ال�ستقرار وترب�ش القوي ال�سيا�سية 

به وا�ستغاللهم له دون اأن يعطوه اأية مزايا باملقابل؛ فقد ا�ستخدم الإخوان امل�سلمني الإعالم 

ك�سالح �سد حكم الرئي�ش مبارك فلما �سقط مبارك وحكم الإخوان قاموا بذات املمار�سات 

�سد الإعالم غري مبالني بحرياته. ومن ناحية اأخرى فاليوم بعد �سقوط الإخوان نتيجة عمل 

اإعالمي مكثف ...هل يخرج الإعالم خا�رصا كالعادة.

الحتياطي. كما لقى املخرج بقناة النيل الإخبارية حتفه خالل تغطيته مظاهرة موؤيدة للرئي�ش املعزول فى �سارع رم�سي�ش.

ومن بني الذين تعر�سوا لالعتداء على يد الإخوان واأعوانهم : الزميل ال�سحفى �سفوت �سالح، حيث ا�سيب بطلق . 1

خرطو�ش فى �سدره، اإ�سماعيل رفعت ال�سحفى مبوقع اليوم ال�سابع. حممد ممتاز- ال�سحفي بجريدة فيتو،حيث 

تعر�سه لالعتداء مب�سرية م�سطفي حممود.

العتداء على الزميل اأحمد املالكى مرا�سل البديل بال�رصقية واإبراهيم القمحاوى مرا�سل اأحد املواقع اللكرتونية . 2

باملحافظة اإثر زيارتهما منزل ال�سهيد حممد �سليمان اإبراهيم؛ للوقوف على �سبب وفاة �سخ�ش فى اعت�سام رابعة، 

حيث اجتمع عدد من اأع�ساء حزب احلرية والعدالة بالقرية، بعد قيامهما بالت�سجيل مع اأهاىل املتوفى، وقاموا باأخذ 

الهواتف والكامريا، وقاموا مب�سح جميع حمتوياتها وتهديدهما بالقتل فى حالة عدم الن�رصاف.

و�سحب . 3 العت�سامات  لأحد  تغطيته  اأثناء  عليه  العتداء  من  اجلديد  بالوادى  البديل  مرا�سل  عبا�ش  ا�ستكى حممد   

كامريته.

 مت اختطاف طاقم البث احلي لقناة املحور، حيث اتهم ب�سري ح�سن - رئي�ش حترير القناة- عنا�رص تابعة جلماعة . 4

الإخوان، وذلك اأثناء عمل الفريق و قيامهم مبتابعة ور�سد حظر التجول باملحافظة
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ورقة �لعمل 

�لثانية

�ل�سحافة و�لإعالم يف �لد�ستور �جلديد بني مقرتحات نقابة �ل�سحفيني 

وروؤية جلنة �لع�سرة

�أ. جناد �لربعي

حماٍم بالنق�س – �سريك رئي�س 

باملجموعة �ملتحدة

مقدمة:

وحرية  حماية  مركز  مع  بالتعاون  املتحدة  املجموعة  عقدت   2013 مار�ش   12 يف 

فيه  وناق�ست  باجليزة  �سيزون  الفور  بفندق  الأول  الإعالمي  امللتقي  الأردن  يف  ال�سحفيني 

التحديات التي تواجه الإعالم بعد عامني علي ثوره يناير 2013 وانتهي امللتقي اإيل عدد من 

التو�سيات الأ�سا�سيه كان من بينها تو�سية خا�سة بالنظر يف املواد التي حتكم الإعالم يف 

الد�ستور وتقدمي تف�سريات متقدمه لها ت�ساعد على �سمان حريات الإعالم بكل و�سائطه مبا 

)7(

يف ذلك الو�سائط الإليكرتونيه.

30 يونيو واأطاحت بحكم  اأقل من مائة وع�رصين يومًا قامت ثورة جديدة يف  وبعد 

الإخوان امل�سلمني وفتحت الباب وا�سعا اأمام و�سع د�ستور جديد ميكن – فيما لو ح�سنت 

للم�رصيني  وي�سمن  اأطيافه  بكل  لالإعالم  اأو�سع  حريات  �سمان  علي  ي�ساعد  – اأن  النيات 

جميعا احلق يف املعرفة عرب اإعالم نزيه وم�ستقل. 

الع�رصة  جلنة  قدمت  قد  املنا�سب؛  الوقت  يف  الثاين  الإعالمي  امللتقى  انعقاد  وياأتي 

التي كلفها الرئي�ش املوؤقت باإعادة النظر يف د�ستور 2012 مقرتحاتها لتعديل الد�ستور؛ ثم 

2013 بت�سكيل جلنة اخلم�سني التي  570 ل�سنه  اأ�سدر الرئي�ش املوؤقت القرار اجلمهوري 

ال�ستفتاء  يجري  جديد  د�ستور  وو�سع  الع�رصة  جلنة  مقرتحات  مناق�سة  مهمتها  �ستكون 

الإعالميني  اأن نلحظ وجودًا مكثفًا لعدد من  اأ�سماء جلنة اخلم�سني ميكن  عليه. ومبراجعة 

ال�سحافة والإعالم يف م�رص من مرحلة  اإخراج  يقع علي عاتقهم مهمة  الذين  وال�سحفيني 

كان فيه �سدى ل�سوت ال�سلطة احلاكمة اإيل مرحلة يكون فيها قناه تتدفق من خالها الأنباء 

 مرفق رقم 3 تو�سيات امللتقى العالمي الأول 12 مار�ش 2013 فندق الفور�سيزون.
)7(
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والآراء لتبني راأي عام قوي منفتح م�ستعد لقبول خمتلف الآراء ومناق�ستها.

املقرتحات املقدمة من نقابة ال�سحفيني اإيل جلنة الع�رصة هل ت�سكل اأ�سا�سا متينا . 1

لإعالم م�ستقل. 

تقدمت نقابة ال�سحفيني بت�سعة مقرتحات اإيل جلنة الع�رصة املكلفة باإعادة النظر يف 

الد�ستور امل�رصي ال�سادر يف دي�سمرب 2012 . وت�سكل تلك املنظومة يف تقديري بناء متكاماًل 

– نقلة نوعية يف روؤية الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة  – فيما لو مت الأخذ به  اأن يعترب  ميكن 

حلريات الإعالم وكانت مقرتحات النقابة �رصورة اأن يت�سمن الد�ستور اجلديد ت�سع مواد 

هي :

1-1.  حرية التعبري والراأي وال�سحافة والإعالم م�سونة ويحظر تعديل اأو اإلغاء و�سائط 

الت�سال والن�رص عامة ،  ويجوز ا�ستثناء فر�ش رقابة حمددة يف زمن احلرب .

ال�سحافة �سلطة رابعة ،  وهي �سلطة �سعبية م�ستقلة ،  متار�ش ر�سالتها علي الوجه    .2-1

املبني يف الد�ستور والقانون . 

علي احلق يف متلك واإ�سدار ال�سحف مبجرد الإخطار واإن�ساء حمطات البث الإذاعي    .3-1

العتبارية  وال�سخ�سيات  لالأفراد  مكفولة  الرقمي  الإعالم  ووثائق  والتليفزيوين 

العامة واخلا�سة والقانون ي�سمن ا�ستقالل ال�سحافة والإعالم .

تكفل الدولة ا�ستقالل ال�سحف وو�سائل الإعالم التي متلكها عن جميع ال�سلطات    .4-1

والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها منربا للحوار الوطني بني كل الآراء والجتاهات 

مهنية  اأ�س�ش  علي  اإدارتها  القانون  وينظم  الجتماعية  وامل�سالح  ال�سيا�سية 

خماطبة  يف  ال�سيا�سية  اجلماعات  كل  حقوق  تعادل  ويوؤمن  �سليمة ،   ودميقراطية 

الراأي العام من خاللها . 

يقوم علي �سئون ال�سحافة جمل�ش وطني م�ستقل عن �سلطات الدولة ،  ويكون هناك    .5-1

معنيان  واملجل�سان  الإعالم ،   و�سائل  باقي  �سئون  علي  يقوم  م�ستقل  اآخر  جمل�ش 

ب�سيانة احلقوق واحلريات الإعالمية املقررة بالد�ستور والقانون و�سمان التزام 

موؤ�س�سات ال�سحافة الإعالم باأ�سول واأخالق املهنة ،  ويتمتع املجل�سان بال�سخ�سية 

العتبارية ،  ويكون للكل منهما موازنة م�ستقلة ويخت�سان بتلقي اإخطارات اإ�سدار 
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ال�سحف ومنح تراخي�ش واإ�سارات البث الإذاعي والتليفزيوين ويكون لهما �سلطة 

الإ�رصاف علي اأداء املوؤ�س�سات ال�سحفية والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة .

توقع  ول  املبا�رص ،   الدعاء  بغري طريق  الن�رص  التهام يف جرائم  توجيه  يجوز  ل    .6-1

عقوبة �سالبة للحرية يف تلك اجلرائم . 

ال�سفافية ولالأفراد احلق يف احل�سول  الدولة واملجتمع مببادئ  تلتزم موؤ�س�سات    .7-1

علي املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات 

عن  المتناع  حال  يف  املحا�سبة  واإجراءات  احلق  هذا  اإعمال  تكفل  التي  والنظم 

اإعمالها ،  كما يحدد جمالت عدم الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بحماية اأمن البالد 

والإ�رصار مب�سالح خا�سة اأو حقوق معينة .

لل�سحفيني والإعالميني احلق يف احل�سول علي املعلومات والبيانات من م�سادرها    .8-1

يف  املواطنني  حلق  �سونا  الأحداث  مواقع  يف  واأمان  بحرية  عملهم  مبا�رصة  ويف 

تقدمي  اأو  املتعمد  يقوم باحلجب  لكل من  املنا�سب  القانون اجلزاء  املعرفة ويحدد 

معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته .

)باب  الباب   يحيلها هذا  التي  العامة  باأ�سل احلقوق واحلريات  امل�سا�ش  ل يجوز    .9-1

يجوز  ول  تنظيمها  اأو  لتحديدها  للم�رصع  والإعالم (   ال�سحافة  ف�سل  احلريات -  

النتقا�ش منها اأو تعطيل نفاذها . 

وميكن مالحظة اأن املقرتحات الت�سعة ت�سكل منظومة متكاملة ت�سمن لي�ش فقط حرية 

الإعالم يف التعبري ولكن اأي�سًا حريه التعبري يف الإعالم وتعالج عددًا من امل�سكالت املرتبطة 

باأو�ساع الإعالم والتي ك�سف التطبيق عن اأنها متثل اأ�سبابا جوهرية ملنع الإعالم يف م�رص 

من النطالق بحرية نحو اآفاق جديدة. 

وامل�سكالت التي تعاجلها تلك الن�سو�ش ميكن تق�سيمها اإىل اأربع جمموعات اأ�سا�سي: 

�ملجموعة �لأويل : حول �حلماية �لقانونية لالإعالم ويندرج حتتها ن�سو�س 

ثالث هي:

1-1.  عدم فر�ش الرقابة – ولو املحدودة – على ال�سحف يف زمن الطوارئ وق�رص 

تلك الرقابة علي حاله احلرب فقط، وهو اأمر مهم اإذ مينع ال�سلطة التنفيذية من 
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فر�ش اأي رقابة ولو حمدودة علي الإعالم اأثناء اإعالن حالة الطوارئ. ورغم 

اأثناء �رصيان  يف  ال�سحف  علي  رقابة  فر�ش  علي  العادة يف م�رص  اأنه مل جتر 

حالة الطوارئ – فيما نعلم – اإل اأن الن�ش املقرتح بذاته يوؤكد علي احلريات 

الإعالمية حتي يف الظروف ال�ستثنائيه.

منع النيابة العامة ك�سلطة اتهام من ترويع الإعالميني؛ اإذ جعل توجيه اتهام    .2-1

يف اأي جرمية من جرائم الن�رص للم�رصور فقط من اجلرمية وعن طريق رفع 

�سالبة  عقوبات  اأي  توقيع  منع  كما  املخت�سه  املحكمة  اأمام  مبا�رصة  الدعوي 

للحرية يف تلك اجلرائم.

احلقوق  ل�سلب  القانون  ا�ستخدام  من  الربملان  متنع  ممتازة  �سمانة  قدم    .3-1

واحلريات املن�سو�ش عليها يف الد�ستور؛ فمنع القوانني من اأن ت�سلب احلريات 

التي ن�ش عليها الد�ستور لالإعالم والإعالميني باأي �سكل من الأ�سكال. 

�ملعلومات  علي  �حل�سول  حق  جمموعة  هي  �مل�سكالت  من  �لثانية:  �ملجموعة 

علي �لنحو �لتايل: 

فقد اأعادت مقرتحات النقابة حق ال�سحفي والإعالمي باحل�سول علي املعلومات    4-1

عن  املعلومات  اإخفاء  يتعمد  ملن  منا�سب  جزاء  ي�سع  باأن  القانون  واألزمت 

الإعالميني. وهو ن�ش متقدم عما كان عليه احلال حتي يف د�ستور 1971 والذي 

مل يكن يلزم القانون بو�سع جزاء علي من يحجب عن الإعالميني املعلومات. 

ويف الوقت نف�سه اأقر بحق اجلمهور يف املعرفه واألزم موؤ�س�سات الدولة ب�سمان 

احلد الأدين من ال�سفافية و�سمن للجمهور احلق يف تلقي املعلومات.

والتلفزيوين؛  الإذاعي  البث  حمطات  ومتلك  اإن�ساء  مب�سكلة  تتعلق    : �لثالثة  �ملجموعة 

فعلي الرغم من د�ستور 2012 كان قد كفل حرية اإ�سدار ال�سحف لالأفراد مبجرد 

الإخطار اإل اأن هذا املقرتح ي�سكل نقله نوعيه اإذ يجعل متلك حمطات البث الإذاعي 

والتليفزيوين ووثائق الإعالم الرقمي حقا مكفول لالأفراد وال�سخ�سيات العتبارية 

العامة واخلا�سة. وبذلك حدد دور اأي تنظيم قانوين لإن�ساء حمطات للبث الإذاعي 

والتلفزيوين اإيل تنظيم توزيع الرتددات وهي عملية اإدارية وفنية. 
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الن�ش  وي�ساعد  للدولة؛  اململوكة  القومية  ال�سحف  مب�سكلة  تتعلق  �لر�بعة:  �ملجموعة 

�سحفية  مواد  من  تنتجه  فيما  وعادل  ومتوازن  مهني  اأداء  �سمان  علي  املقرتح 

من خاللها  العام  الراأي  اجلميع يف خماطبة  اأي�سًا حق  الن�ش  كما �سمن  واإعالمية 

.
)8(

باعتبارها مملوكة للمجتمع ولي�ش لل�سلطة احلاكمة

2. روؤيه جلنة �لع�سرة للحريات �لإعالمية يف �لد�ستور �جلديد. 

مل تقدم جلنة الع�رصة روؤية د�ستورية خالقة ت�ساعد علي دفع اإطالق �رصاح الإعالم 

امل�رصي من اأ�رص �سيطرة ال�سلطة التنفيذية علي اأعماله. 

2-1  مل تتطرق مقرتحات جلنة الع�رصة اإيل م�سكلة ال�سحف القومية وكيفية اإدارتها اأو 

ا�ستفادة اجلمهور منها؛ وعدم اعتبارها منربا للحكومة وحلفائها فقط. 

ق�سايا  يف  للحرية  �سالبة  بعقوبات  الق�ساء  عدم  اإيل  اللجنة  تتطرق مقرتحات  2-2. مل 

منحها  قد  الد�ستور  يكون  حريات  اأية  �سلب  من  القانون  متنع  مل  كما  الن�رص 

لالإعالم؛ واأبقى على حق النيابة يف حتريك الدعوي العمومية �سد الإعالميني مبا 

ي�ستتبعه هذا من اإرباكهم ببالغات كيدية وجل�سات حتقيق متعددة. 

2-3.  مل تتطرق القرتاحات اإىل اإعطاء اأي حقوق لل�سحفيني والإعالميني يف احل�سول 

علي املعلومات اأو جزاءات علي منعهم من احل�سول علي تلك املعلومات. 

2-4.  مل تت�سمن القرتاحات اأيه �سمانات جتعل من حق الأفراد اإن�ساء قنوات البث 

الف�سائي بالإخطار �ساأنها �ساأن ال�سحف. 

2-5. مل تقدم مقرتحات جلنة الع�رصة اأية روؤية للتنظيم الذاتي لو�سائل الإعالم. 

وهكذا ففي تقديرنا اأن جلنة الع�رصة مل تقدم جديدا ذا بال ميكن معه القول اإنها 

كانت حري�سة علي حريه الإعالم باأي حال من الأحوال اأو اإبقائه بعيدًا عن �سيطرة الدولة. 

3. �لتو�سيات:

بعد  لتبنيها  دفعها  وحماولة  اخلم�سني  جلنة  ايل  املقرتحات  اإر�سال  يتم  اأن  نو�سي 

امل�سا�ش  دون  فقط  املواد  عدد  من  يخفف  ب�سكل  لإدماجها  املقرتحات  بع�ش  �سياغة  اإعادة 

 مرفق رقم 4 املقرتحات املقدمه من نقابه ال�سحفيني للجنة الع�رصة . 
 )8(
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مبحتواها ... وعلى �سبيل املثال ميكن اإدماج مقرتحي املعلومات معا؛ واملقرتحات القانونية 

كلها يف مادة واحدة فيكون عدد املواد املطلوبة اأربعة مواد فقط. علي النحو التايل:

مادة1: حرية التعبري والراأي وال�سحافة والإعالم م�سونة ويحظر تعديل اأو اإلغاء و�سائط 

الت�سال والن�رص عامة، ويجوز ا�ستثناء فر�ش رقابة حمددة يف زمن احلرب. 

توقع  ول  املبا�رص،  الدعاء  طريق  بغري  الن�رص  جرائم  يف  التهام  توجيه  يجوز  ل   

عقوبة �سالبة للحرية يف تلك اجلرائم. ول يجوز امل�سا�ش باأ�سل احلقوق واحلريات العامة 

 للم�رصع لتحديدها اأو تنظيمها ول يجوز النتقا�ش منها اأو تعطيل 
)9(

التي يحيلها هذا الباب

نفاذها.

ماده 2: جلميع امل�رصيني احلق يف متلك واإ�سدار ال�سحف مبجرد الإخطار واإن�ساء حمطات 

البث الإذاعي والتليفزيوين ووثائق الإعالم الرقمي مكفولة لالأفراد وال�سخ�سيات 

العتبارية العامة واخلا�سة والقانون ي�سمن ا�ستقالل ال�سحافة والإعالم. وتكفل 

ال�سلطات  جميع  عن  متلكها  التي  الإعالم  وو�سائل  ال�سحف  ا�ستقالل  الدولة 

والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها منرًبا للحوار الوطني بني كل الآراء والجتاهات 

مهنية  اأ�س�ش  علي  اإدارتها  القانون  وينظم  الجتماعية  وامل�سالح  ال�سيا�سية 

خماطبة  يف  ال�سيا�سية  اجلماعات  كل  حقوق  تعادل  ويوؤمن  �سليمة،  ودميقراطية 

الراأي العام من خاللها. 

ماده 3: لل�سحفيني والإعالميني احلق يف احل�سول علي املعلومات والبيانات من م�سادرها 

يف  املواطنني  حلق  �سونا  الأحداث  مواقع  يف  واأمان  بحرية  عملهم  مبا�رصة  ويف 

املعرفة، ويحدد القانون اجلزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد اأو تقدمي 

واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  وتلتزم  م�سئوليته.  نطاق  يف  تقع  مغلوطة  معلومات 

لدي  املحفوظة  املعلومات  علي  احل�سول  يف  احلق  ولالأفراد  ال�سفافية  مببادئ 

اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل اإعمال هذا 

اإعمالها، كما يحدد جمالت عدم  المتناع عن  املحا�سبة يف حال  واإجراءات  احلق 

الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بحماية اأمن البالد والإ�رصار مب�سالح خا�سة اأو 

حقوق معينة.

 باب احلريات - ف�سل ال�سحافة والإعالم.
)9(
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ماده 4: ال�سحافة �سلطة رابعة، وهي �سلطة �سعبية م�ستقلة، متار�ش ر�سالتها علي الوجه 

م�ستقل  وطني  جمل�ش  ال�سحافة  �سئون  علي  يقوم  والقانون.  الد�ستور  يف  املبني 

باقي  �سئون  علي  يقوم  م�ستقل  اآخر  جمل�ش  هناك  ويكون  الدولة،  �سلطات  عن 

و�سائل الإعالم، واملجل�سان معنيان ب�سيانة احلقوق واحلريات الإعالمية املقررة 

بالد�ستور والقانون و�سمان التزام موؤ�س�سات ال�سحافة الإعالم باأ�سول واأخالق 

موازنة  منهما  للكل  ويكون  العتبارية،  بال�سخ�سية  املجل�سان  ويتمتع  املهنة، 

اإ�سدار ال�سحف ومنح تراخي�ش واإ�سارات  اإخطارات  م�ستقلة ويخت�سان بتلقي 

املوؤ�س�سات  اأداء  علي  الإ�رصاف  �سلطة  لهما  ويكون  والتليفزيوين  الإذاعي  البث 

ال�سحفية والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة.
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ورقه �لعمل

�لثالثة 

�قرت�حات نقابة �ل�سحفيني ودورها فى دعم حرية �لإعالم

�أ. �أحمد �سيف �لإ�سالم حمد
�ملحامي بالنق�س

 ورئي�س مركز ه�سام مبارك للقانون 

مقدمة :

التى  الع�رصة  جلنة  بت�سكيل  تعديله  اإجراءات  وبداأت   2012 د�ستور  تعطيل  مت 

وقدمت  امل�سودة  هذه  على  العمل  فى  اخلم�سني  جلنة  وبداأت  للتعديالت  م�سودتها  قدمت 

نقابة ال�سحفيني اقرتاحاتها الت�سعة للجنة الع�رصة، و�سوف تركز هذه الورقة على ثالثة 

مقرتحات الأول والثالث وال�ساد�ش والتى ت�سمنت:

اإلغاء و�سائط . 1 اأو  التعبري والراأى وال�سحافة والإعالم م�سونة، ويحظر تعطيل  حرية 

الت�سال والن�رص عامة، ويجوز ا�ستثناء فر�ش رقابة حمددة فى زمن احلرب.

الإذاعى . 2 البث  حمطات  واإن�ساء  الإخطار  مبجرد  ال�سحف  واإ�سدار  متلك  فى  احلق   -

والتليفزيونى وو�سائط الإعالم الرقمى مكفولة لالأفراد وال�سخ�سيات العتبارية العامة 

واخلا�سة والقانون ي�سمن ا�ستقالل ال�سحافة والإعالم.

توقع . 3 ول  املبا�رص،  الدعاء  طريق  بغري  الن�رص  جرائم  فى  التهام  توجيه  يجوز  ل   -

عقوبة �سالبة للحرية فى تلك اجلرائم.

�سنقارن مقرتحات النقابة مبا جاء فى م�سودة اخلرباء وما جاء فى الد�ستور املعطل 

مو�سحني اف�سل �سياغة ممكنة لهذه الن�سو�ش وي�ستند هذا التف�سيل اإىل:

من حيث . 1 تقل  األ  يجب  امل�رصى  الإن�سان  بها  يتمتع  اأن  ينبغى  التى  قدر احلريات  اأن 

ومن  املتعاقبة  امل�رصية  الد�ساتري  قررتها  واأن  �سبق  التى  احلريات  تلك  عن  حمتواها 

�سياغات  نقرتح  اأو  الد�ساتري  هذه  من  ال�سياغات  اأدق  نختار  اأن  اأما  ال�سياغة  حيث 

اأف�سل )احلد الأدنى(.
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التى . 2 البلدان  تلك  خا�سة  الدميقراطية  البلدان  د�ساتري  من  نتعلمه  اأن  ميكن  ما  هناك 

تقرتب ظروفها العامة من بلدنا. فهناك ما ميكن اأن نتعلمه من د�ساتري جنوب اإفريقيا 

والهند لتو�سيع م�ساحة احلريات املمنوحة )احلد املتو�سط(.

�سقف طموحنا هو املعايري الدولية حلقوق الن�سان )احلد الق�سى(.. 3

اأن . 4 نطمح اإىل اأن ما يتم التوافق املجتمعى عليه لن يقل عن احلد الأدنى مع الأمل فى 

نقرتب من احلد الأق�سى عرب حوار مت�سع فى املجتمع على ت�سورات اأولية.

فى . 5 العمل  فعليا  بداأت  التى  الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  من  م�رصيًا  ثراثًا  منتلك  اأننا 

منت�سف 1970 ميكن اأن نحتكم اإليه فى بلورة اأف�سل ت�سوراتنا عن الد�ستور اجلديد.

�سيحكم  العليا  الد�ستورية  ملحكمتنا  مبداأ حمورى  اإىل  الإ�سارة  هنا  املفيد  من  ولعله 

ت�سوراتنا حلرية الراأى والتعبري ولكل احلريات الأ�سا�سية وهو املبداأ القائل:

التزام الدولة فى جمال حقوق املواطن وحرياته الأ�سا�سية باحلد الأدنى املقبول فى 

الدول الدميقراطية:

��ستقرت �ملحكمة على:

“وحيث اأن الد�ستور ين�ش فى مادته الأوىل على اأن جمهورية م�رص العربية دولة 
ميار�سها  وهو  لل�سعب،  ال�سيادة  اأن  على  الثالثة  مادته  وفى  ا�سرتاكى،  دميقراطى  نظامها 

ويحميها على الوجه املبني فى الد�ستور، وفى مادته الرابعة على اأن الأ�سا�ش القت�سادى 

جلمهورية م�رص العربية هو النظام ال�سرتاكى الدميقراطى. 

وحيث اإن موؤدى هذه الن�سو�ش - مرتبط باملادة 65 من الد�ستور - اأنه فى جمال 

حقوق املواطن وحرياته الأ�سا�سية، فاإن م�سمون القاعدة القانونية التى ت�سمو فى الدولة 

الدول  التزمتها  التى  م�ستوياتها  �سوء  على  يتحدد  اإمنا  بها،  هى  وتتقيد  عليها،  القانونية 

الدميقراطية باطراد فى جمتمعاتها، وا�ستقر العمل بالتاىل على انتهاجها فى مظاهر �سلوكها 

املختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما باأبعاده، ل يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها املختلفة 

ملتطلباتها  الدنيا  توفرها حلقوق مواطنيها وحرياتهم عن احلدود  التى  باحلماية  تنزل  اأن 

املقبولة بوجه عام فى الدول الدميقراطية، ول اأن تفر�ش على متتعهم بها اأو مبا�رصتهم لها 

قيودا تكون فى جوهرها اأو مداها جمافية لتلك التى درج العمل فى النظم الدميقراطية على 

تطبيقها، بل اإن خ�سوع الدولة للقانون حمددا على �سوء مفهوم دميقراطى موؤداه األ تخل 
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لقيام  اأوليا  الدميقراطية مفرت�سا  الدول  فى  بها  الت�سليم  تعترب  التى  باحلقوق  ت�رصيعاتها 

الدولة القانونية، و�سمانة اأ�سا�سية ل�سون حقوق الإن�سان وكرامته و�سخ�سيته املتكاملة.”

وهذ� �ملبد�أ تردد �سد�ه فى ديباجة �للجنة فى �ملبد�أ �لثانى �لذى ين�س:

اأ�سا�ش وركيزة حلرية املواطنني ومل�رصوعية ال�سلطة، كى ل تخل  “�سيادة القانون 
ت�رصيعات الدولة باحلقوق واحلريات التى يعترب الت�سليم بها فى الدول الدميقراطية مفرت�سا 

اأوليا لقيام دولة القانون، و�سمانة اأ�سا�سية ل�سون حقوق الإن�سان وكرامته وحريته”.

فى  نتم�سك  اأن  بنا  فحريا  املعطل  الد�ستور  ديباجة  فى  املبداأ  لهذا  مثيال  جند  ول 

ا�ستمرار وجوده فى الديباجة اإىل جانب املبداأ �سابعا الذى ين�ش على:

الأفكار  الكافة من خاللها  ينقل  والتى  عنها  املتولدة  الآراء  التعبري وتفاعل  “حرية 
التى جتول فى عقولهم، فال يتهام�سون بها جنيا، بل ي�رصحون بها علنا وعزما”.

اإىل ن�سو�ش د�ستورية لها درجة  اأن تتحول مبادئ ق�سائية  اأهمية  ول يخفى علينا 

اإلزام.

�أول: حرية �لتعبري و�ل�سحافة:

• ينق�ش املقرتح ت�سمني الطباعة والن�رص �سمن احلريات املحمية د�ستوريًا، وهو ما 	

ت�سمنته امل�سودة واملعطل وم 48 من د�ستور 19711

• كما ينق�ش الثالثة حتديد د�ستورى لأغرا�ش الرقابة على غرار ما ت�سمنته م 48 	

من د�ستور 1971 يف الأمور التي تت�سل بال�سالمة العامة اأو اأغرا�ش الأمن القومي

• تت�سع 	 الأربعة  فالن�سو�ش  الرقابة  فر�ش  لأداة  قاطع  حتديد  اجلميع  ينق�ش 

للقرارات الإدارية بينما ينبغى الن�ش �رصاحة على القانون كاأداة لفر�ش الرقابة 

)اأى بقانون(.

• دائرة الأفعال املحظورة �سيقة فى ملقرتح )تعطيل واإلغاء( وفى امل�سودة واملعطل 	

اأو�سع ن�سبيا )وقف اأو غلق اأو م�سادرة( بينما فى د�ستور 1971 اأكرث ات�ساعا 

مع  الق�سائى  احلظر  دمج  حماولة  فى  امل�سكلة  فهل  اإلغاء(  اأو  وقف  اأو  )اإنذار 

احلظر الإدارى فهل ي�سمح املقرتح بالإنذار الإدارى وامل�سادرة الدارية.
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• يتميز املقرتح بق�رص الرقابة فى زمن احلرب ويتفوق بذلك على امل�سودة واملعطل 	

ود�ستور 1971.

• وجاء 	 الإدارية  الت�رصفات  على  التدخالت  حظر  ق�رص  بعدم  املقرتحات  تتفوق 

ود�ستور  واملعطل  امل�سودة  عك�ش  على  والق�سائى  الإدارى  لي�سمل  عام  احلظر 

.1971

• �سياغة املقرتح تت�سع حلماية و�سائل الت�سال والن�رص، وهو ما يتفوق على الثالثة 	

حمل املقارنة.

ثانيًا: متلك و��سد�ر �ل�سحف

• املقرتح يتفوق على امل�سودة واملعطل ود�ستور 1971 وذلك عندما حدد دور القانون 	

فى تنظيم �سبل مبا�رصة هذا احلق مبا ي�سمن ا�ستقالل ال�سحافة والإعالم.

ثالثًا: �لإدعاء �ملبا�سر وحظر �لعقوبات �ل�سالبة للحرية:

• ل تعقيب �سوى التم�سك باملطلب حتى ل يفر�ش ال�سمت بقوة القانون	

خامتة:

• علينا التم�سك باملبداأ الثانى وال�سابع بالديباجة وباملقرتح الثالث وال�ساد�ش.	

• املقرتح الأول فى حاجة لإعادة �سياغة لتالفى املالحظات ال�سابق اإيرادها ليكون:	

حرية التعبري والراأى وال�سحافة والإعالم والطباعة والن�رش م�سونة، ويحظر اإنذار 

ا�ستثناء  اإلغاء و�سائط الت�سال والن�رص عامة، ويجوز  اأو  م�سادرة  اأو  اأو تعطيل  وقف  اأو 

اأغرا�ش  اأو  العامة  بال�سالمة  تت�سل  التي  الأمور  يف  احلرب.  زمن  فى  فر�ش رقابة حمددة 

الأمن القومي، وذلك كله بقانون. 

�ملادة )48( د 71

حرية ال�سحافة والطباعة والن�رص وو�سائل الإعالم مكفولة، والرقابة على ال�سحف 

حمظورة واإنذارها اأو وقفها اأو اإلغاوؤها بالطريق الإداري حمظور، ويجوز ا�ستثناء يف حالة 

اإعالن الطوارئ اأو زمن احلرب اأن يفر�ش على ال�سحف واملطبوعات وو�سائل الإعالم رقابة 

القومي، وذلك كله وفقًا  الأمن  اأغرا�ش  اأو  العامة  بال�سالمة  تت�سل  التي  الأمور  حمددة يف 

للقانون. 
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ورقة �لعمل 

�لر�بعة

حق حرية �ملعلومات .. ن�س د�ستوري لتحقيقه !!!

د. ر�أفت ر�سو�ن

رئي�س مركز معلومات جمل�س 

�لوزر�ء �لأ�سبق 

1. مقدمة:

اأو قوانني تعرتف بو�سوح باحلق يف حرية  البلدان د�ساتري  العديد من  لقد تبنت    

املعلومات. 

اإل اأن القوانني التي مت تبنيها تختلف اإىل حٍد كبري من حيث مدى حجم �سمانها حق 

اإىل املعلومات فعليًا. فاإذا كانت الدول املتقدمة قد و�سعت قوانينها لرت�سيخ هذا  الو�سول 

احلق، فاإن بع�ش الدول النامية ا�ستغلت هذا التوجه لتقنني عدم ن�رص املعلومات، حيث جاء 

قانون احل�سول على املعلومات وحماية اخل�سو�سية يف زميبابوي علي �سبيل املثال، ليقوم 

مبهمة قمع و�سائل الإعالم بدًل من �سمان حرية املعلومات. 

منظمة  �سعت  املعلومات  حرية  قوانني  معايري  توحيد  اأجل  ومن  لذلك،  ونتيجة   

اليون�سكو لو�سع عدٍد من املبادئ الأ�سا�سية ميكن من خاللها قيا�ش حرية املعلومات، هذه 

املبادئ كالتايل:

	•حد الك�سف الأق�سى: وهو ما يعنى اأن يكون املبداأ هو الك�سف.

	•اللتزام بالن�رص: اإلزام الهيئات العامة بن�رص املعلومات الأ�سا�سية دون طلبها.

للنقد  العلن وقابلة  تكون جميع ت�رصفات احلكومة فى  اأن   : املفتوحة  تعزيز احلكومة  •	
واملراجعة وامل�ساءلة.

	•جمال ا�ستثناءات حمدود وحمدد : اأن تكون ال�ستثناءات وا�سحة وحمدودة وخا�سعة 
لختبارات »ال�رصر« و«امل�سلحة العامة«.
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ب�رصعة  املعلومات  طلبات  معاجلة  �رصورة   : املعلومات  علي  احل�سول  و�رصعة  �سهولة  •	
ونزاهة مع وجود مراجعة م�ستقلة لأي رف�ش.

	•التكاليف املقبولة: األ حتول التكاليف العالية دون قيام الأفراد بطلب املعلومات.

	•الجتماعات املفتوحة : اأن تكون اجتماعات اجلهات العامة مفتوحة للجميع. 

	•الأولوية للك�سف : تعديل اأو ا�ستبدال القوانني التي ل تتفق ومبداأ حد الك�سف الأق�سى.

	•حماية املبلغني عن الف�ساد : اأن يت�سمن القانون قواعد ونظم حلماية الأفراد الذين يدلون 
مبعلومات حول ما يجري من ف�ساد.

2. مقرتح نقابة �ل�سحفيني:

املدنية  باب احلقوق  املعلومات �سمن  علي  2012 احلق يف احل�سول  د�ستور  اأدخل 

وال�سيا�سية، حيث ن�ست املادة 47 علي تنظيم هذا احلق علي النحو التايل: “احل�سول علي 

املعلومات والبيانات والإح�ساءات والوثائق، والإف�ساح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة 

لكل مواطن، مبا ل مي�ش حرمة احلياة اخلا�سة، وحقوق الآخرين ول يتعار�ش مع الأمن 

القومي.

علي  احل�سول  وطريقة  وحفظها،  العامة  الوثائق  اإيداع  قواعد  القانون  وينظم 

املعلومات والتظلم من رف�ش اإعطائها، وما قد يرتتب علي هذا الرف�ش من م�ساءلة”.

علي  احل�سول  يف  باحلق  الأعرتاف  يف  نوعية  نقلة  يعد  د�ستوري  ن�ش  وجود  اإن 

املعلومات يف الدولة امل�رصية، اإل اأن الن�ش مل يخل من بع�ش العموميات والتي كان ميكن اأن 

ي�ستخدمها ترزية القوانني يف تف�سيل قانون يفرغ الن�ش الد�ستوري من مق�سده. ورمبا اأنه 

من اخلري اأن قانونا مل ي�سدر حتي الآن، واأن تعديال د�ستوريا اأو د�ستورا جديدا �سوف يكتب 

مبا ي�سمح بتدارك ما مل يت�سمنه الن�ش الد�ستوري احلايل. وح�سنا فعلت نقابة ال�سحفيني، 

الباب ملجال داخل  الد�ستوري ومبا يفتح  الن�ش  الأعلي لل�سحافة باقرتاح تعديل  واملجل�ش 

جلنة اخلم�سني لو�سع ن�ش اأكرث اإحكاما واأقل تاأويال.

وقد جاء �لن�س �ملقرتح علي مادتني وذلك علي �لنحو �لتايل:

ال�سفافية ولالأفراد احلق يف احل�سول  الدولة واملجتمع مببادئ  تلتزم موؤ�س�سات    .7-1
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علي املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات 

عن  المتناع  حال  يف  املحا�سبة  واإجراءات  احلق  هذا  اإعمال  تكفل  التي  والنظم 

اإعمالها ،  كما يحدد جمالت عدم الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بحماية اأمن البالد 

والإ�رصار مب�سالح خا�سة اأو حقوق معينة .

لل�سحفيني والإعالميني احلق يف احل�سول علي املعلومات والبيانات من م�سادرها،    .8-1

يف  املواطنني  حلق  �سونًا  الأحداث  مواقع  يف  واأمان  بحرية  عملهم  مبا�رصة  ويف 

تقدمي  اأو  املتعمد  يقوم باحلجب  لكل من  املنا�سب  القانون اجلزاء  املعرفة ويحدد 

معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته . 

والن�ش املقرتح مقارنة بالن�ش احلايل يعطي بع�ش التحديد يف بع�ش اجلوانب لكنه 

ي�سيف بع�ش اللتبا�سات علي اجلانب الآخر ناهيك عن مقدار تغطيته ملعايري حرية املعلومات 

التي و�سعتها منظمة اليون�سكو.

و�لن�س  �ل�سحفيني  نقابة  مبعرفة  �ملقرتح  �لن�س  مقارنة   .3

�ملوجود يف د�ستور 2012:

�لإيجابية: • �جلو�نب 

املفهوم  عن  بعيدًا  حمددة  بنود  يف  الإف�ساح  عدم  جمالت  حتديد  حماولة  اأ. 

املطاطي لالأمن القومي ، لكنه �سقط يف فخ اآخر هو حماية اأمن البالد.

علي  احل�سول  يف  والإعالميني  ال�سحفيني  حقوق  يوؤكد  خا�ش  ن�ش  اإيجاد  ب. 

املعلومات والبيانات ) علما باأنه يف البند 7 ق�رص الأمر علي املعلومات !!(.

ملر�جعة: حتتاج  �لتي  • �جلو�نب 

 ، جاء ن�ش النقابة لريكز علي ال�سفافية ، وا�ستخدم تعبري مبادئ ال�سفافية  اأ. 

وهو بالطبع تعبري ف�سفا�ش، حيث ل يوجد حتديد وا�سح ملبادئ ال�سفافية. 

كما مل ين�ش �رصاحة علي م�سئولية �ساحب املعلومة علي اللتزام بن�رصها.

حدد اإطار ما يح�سل عليه بكونه “املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية  ب. 

لتف�سيلها  الباب  يفتح  ما  وهو  املعلومات،  لكلمة  حتديد  دون  والعامة” 



45

الفيديوهات/  اخلرائط/  الوثائق/  )البيانات/  احلكومي  املقا�ش  علي 

الت�سجيالت ال�سوتية/ ملفات الكمبيوتر ... اإلخ(.

والعامة،  احلكومية  اجلهات  علي  املعلومات  علي  احل�سول  يف  احلق  ق�رص  ت. 

واأهمل فتح هذا الإطار لي�سمل اجلهات اخلا�سة التي ترتبط بعقود مع اجلهات 

العامة، اأو موؤ�س�سات املجتمع املدين التي حت�سل علي متويل من الدولة، اأو 

التي ي�سمح لها بجمع اأموال من العامة.

ترك حتديد اإعمال هذا احلق جلهات ونظم يحددها القانون، وبالتايل مل مينح  ث. 

لتلك اجلهات املقومات التي تناأي بها من �سيطرة ال�سلطة التنفيذية.

تف�سريه  ميكن  ف�سفا�ش  تعبري  وهو  املحا�سبة”  “اإجراءات  تعبري  ا�ستخدم  ج. 

علي تقييد املحا�سبة باجلزاء من جهة الإدارة.

اإدخال ن�ش يتعلق بحرية واأمان عمل ال�سحفيني والإعالميني )وهو �سئ جيد  ح. 

لكن رمبا اأنه خارج ال�سياق(.

ا�ستخدم تعبري “حتديد القانون للجزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد  خ. 

ال�سماح  عدم  وترك  م�سئوليته”  نطاق  يف  تقع  مغلوطة  معلومات  تقدمي  اأو 

بحرية العمل اأو حتقيق الأمان لل�سحفيني والإعالميني.

4. مقارنة مقرتح ن�س �لنقابة مع معايري حرية �ملعلومات:

اأما من حيث مقارنة املقرتح مع املبادئ واملعايري، فاإن املقرتح يحتاج اإيل الكثري من 

املعاجلة لياأتي حاكما للقانون الذي �سي�سدر مبوجبه، وب�سورة ت�سمن اأن يكون القانون 

ملبيًا لطموحات حرية املعلومات يف م�رص.

اجلدول التايل يو�سح املعايري التي يتطلب تغطيتها اإعادة ال�سياغة لإحكام الن�ش.

جدول مقارنة ن�ش نقابة ال�سحفيني ومعايري حرية املعلومات
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تقييم مقرتح نقابة �ل�سحفيني وفق معايري حرية �ملعلومات �لت�سعة

معايري حرية املعلوماتم

مقدار حتقق املعيار

البند 8البند 7

 اإعادة �سياغةحد الك�سف الأق�سى1

 اإعادة �سياغةاللتزام بالن�رص2

 غري موجودتعزيز احلكومة املفتوحة3

 اإعادة �سياغةجمال ا�ستثناءات حمدود وحمدد4

 اإعادة �سياغة�سهولة و�رصعة احل�سول علي املعلومات5

 غري موجودالتكاليف املقبولة6

 غري موجودالجتماعات املفتوحة7

 اإعادة �سياغةالأولوية للك�سف8

 غري موجودحماية املبلغني عن الف�ساد9

5. ن�س مقرتح:

قامت املجموعة املتحدة بعقد العديد من اللقاءات وور�ش العمل �سارك فيها نخبة من 

رجال الإعالم والقانون ، ومت خاللها ا�ستعرا�ش العديد من التجارب العاملية يف �سياغة ن�ش 

وا�سح وحمدد ليكون مدخل لإعداد قانون يلبي معايري حرية املعلومات. ويف �سوء مقرتح 

اجلوانب  كل  ويغطي  النقابة،  متطلبات  يلبي  مقرتح  ن�ش  اإيل  الو�سول  ميكن  فاإنه  النقابة 

املطلوبة يف حرية املعلومات وكذا تاأمني عمل ال�سحفيني والإعالميني يف مواقع الأحداث وذلك 

علي النحو التايل:

بديل �لبند 7:

مكفول  حق  والوثائق  والإح�سائيات  البيانات  �ساملة  واملعرفة  املعلومات  “حرية 
للم�رصيني وح�سور الجتماعات العامة. وتلتزم الدولة بتمكني مواطنيها من التمتع بهذا 

احلق باأقل تكلفة ويف اأ�رصع وقت. 

كما تلتزم ال�سلطة التنفيذية وكل اجلهات العامة وكذا اجلهات اخلا�سة التى حت�سل 

على مال عام اأو تقوم بجمع اأموال بن�رص واتاحة ما لديها من معلومات و�سجالت ووثائق 

للجمهور فور جمعها، ول يكون املنع من الن�رص اإل بقرار من املحكمة وملدة حمددة.
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ل يجوز ن�رص اأو احل�سول علي املعلومات التي توؤدي اإيل الإ�رصار بكيان الدولة اأو 

بوحدة ترابها اأو تعري�سها خلطر احلرب اأو اإ�سعاف قدرتها علي مواجهة هذا اخلطر، اأو 

تنتهك احلق يف اخل�سو�سية، ويكون ا�ستخدام هذا احلق وفق �سوابط ينظمها القانون”.

بديل بند 8:

الأحداث  مواقع  يف  واأمان  بحرية  عملهم  مبا�رصة  يف  احلق  والإعالميني  لل�سحفيني 

�سونًا حلق املواطنني يف املعرفة، وينظم القانون هذا احلق والعقوبات علي كل من يتعر�ش 

لتعطيل اأو منع حتقيقه . 
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ورقة �لعمل 

�خلام�سة

�لإعالم و�ل�سحافة يف د�ستور 2013 ..

مقرتح باملو�د �لد�ستورية �خلا�سة بالهيئات �مل�ستقلة لل�سحافة و�لإعالم

�أ. يا�سر عبد �لعزيز

�مل�ست�سار �لإعالمي - ع�سو �ملجل�س 

�لقومي حلقوق �لإن�سان

ثمة اإ�سكالت عديدة تعوق متتع و�سائل الإعالم والأداء الإعالمي وال�سحفي يف م�رص 

باحلرية وامل�سوؤولية املهنية، ويعود بع�ش هذه الإ�سكالت اإىل اعتوارات د�ستورية موروثة 

من الد�ساتري ال�سلطوية التي تعاقبت على م�رص يف العقود ال�ستة الأخرية.

وعندما اندلعت ثورة يناير، كانت البالد تعاين من افتقاد الد�ستور ملادة جترم التعتيم 

وحجب املعلومات ذات ال�سلة بامل�سلحة العامة عن اجلمهور، ومن ثم عن ال�سحفيني، كما 

كانت هناك مواد تن�ش على وقوع املوؤ�س�سات ال�سحفية »القومية« )اململوكة للدولة( حتت 

�سيطرة جمل�ش ال�سورى، الذي ظل طيلة الوقت حتت �سيطرة احلزب احلاكم.

اأعقاب اإطاحة نظام مبارك الذي حال وجوده دون تطوير املنظومة الت�رصيعية  ويف 

التي حتكم الأداء الإعالمي وال�سحفي يف م�رص، ت�ساعدت الآمال يف ت�سمني د�ستور 2012 

مواد د�ستورية قادرة على توفري اإطار احلريات الالزم خللق ممار�سة اإعالمية ر�سيدة.

لكن الطريقة التي جرى بها تكوين اجلمعية التاأ�سي�سية املنوط بها بو�سع الد�ستور، 

وطريقة عملها اأي�سًا، واملنتج الذي خرجت به يف هذا الإطار، مل يكن جم�سدًا ملطالب اجلماعتني 

ال�سحفية والوطنية.

وقد مت اإقرار د�ستور 2012 يف ا�ستفتاء مل تتوافر له الأجواء املواتية ليعك�ش موقفًا 

�سعبيًا واعيًا اإزاء ما ت�سمنه من م�سكالت كبرية يف قطاعات �ستى منها قطاع الإعالم.
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وحني �سقط نظام »الإخوان امل�سلمني« يف 3 يوليو 2013، الذي �سهد اإعالن »خريطة 

طريق امل�ستقبل«، مبا ت�سمنته من الن�ش على اإدخال تعديالت د�ستورية على د�ستور 2012، 

واإجراء ال�ستفتاء عليها، ت�ساعدت الآمال من جديد لتفادي الأخطاء وحتقيق املطالب املتعلقة 

بالأو�ساع الإعالمية وال�سحفية وحرية الراأي والتعبري عامة يف الن�ش الد�ستوري.

وا�ستنادًا اإىل ذلك، فقد عادت نخب �سيا�سية ومهنية بارزة اإىل الدعوة اإىل �رصورة بدء 

عملية الإ�سالح لإعادة بناء النظام الإعالمي امل�رصي على اأ�س�ش د�ستورية مواتية.

املدين  واملجتمع  املهنة  ج�سم  داخل  من  عديدة  وجماعات  موؤ�س�سات  اجتهدت  وقد 

لقرتاح م�رصوعات ومواد د�ستورية ميكن اأن ت�ساعد يف حتقيق روؤية اإعادة البناء على اأ�س�ش 

ت�سكيله  اإعادة  قبل  لل�سحافة«  الأعلى  »املجل�ش  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  تلك  ومن  �سليمة؛ 

بوا�سطة جمل�ش ال�سورى يف �سهر �سبتمرب 2012، و«نقابة ال�سحفيني«، و«الئتالف الوطني 

حلرية الإعالم«، و«املبادرة امل�رصية لتطوير الإعالم«، و«موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري«.

وقد قدم بع�ش تلك املوؤ�س�سات م�رصوعات ملواد د�ستورية ميكن اأن حتقق روؤية اإعادة 

باحلريات  يتعلق  اأولهما  اأ�سا�سيني؛  جمالني  على  بالرتكيز  امل�رصي  الإعالمي  النظام  بناء 

اأركان  لتمثل  اإن�ساوؤها  املقرتح  امل�ستقلة  بالهيئات  يتعلق  وثانيهما  والإعالمية،  ال�سحفية 

النظام الإعالمي املن�سود.

اأهم املقرتحات التي مت تقدميها للجهات امل�سوؤولة وعر�سها على املجال  وفيما يلي 

العام والتي تت�سمن مواد د�ستورية تتعلق بهذين املجالني يف اإطار حتقيق الروؤية امل�ستهدفة 

لالإعالم يف م�رص، من قبل الأطر واجلماعات املهنية امل�سار اإليها.

�أ. �ملو�د �ملتعلقة باحلريات:

كان من املهم اأن يت�سمن الد�ستور عددًا من املواد التي تن�ش بو�سوح على بع�ش 

احلقوق واملعايري املهمة؛ مثل: �سمان حرية الراأي والتعبري، واإطالق حق اإ�سدار 

ال�سالبة  العقوبات  واإزالة  اأو ترخي�ش،  اإذن  الإعالم، من دون  ال�سحف وو�سائل 

يف  احلق  على  الن�ش  اإىل  اإ�سافة  القوانني،  كل  من  الن�رص  جرائم  حق  يف  للحرية 

باأي  والن�رص  الإعالم  و�سائل  وقف  اأو  اإلغاء  وحظر  املعلومات،  على  احل�سول 

عن احلكومة واحلزب  للدولة  اململوكة  الإعالم  و�سائل  ا�ستقالل  طريقة، و�سمان 

احلاكم اأيًا كان.
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ومن تلك �ملو�د ما يلي:

	•حرية الراأي مكفولة، ولكل اإن�سان احلق يف التعبري عن راأيه ون�رصه بالقول اأو الكتابة اأو 
الت�سوير، اأو غري ذلك من و�سائل التعبري.

والن�رص.  الت�سال  و�سائط  اإلغاء  اأو  وقف  ويحظر  م�سونة،  والإعالم  ال�سحافة  حرية  •	
ويجوز ا�ستثناء فر�ش رقابة حمددة عليها يف زمن احلرب. ول يجوز توجيه التهام يف 

جرائم الن�رص بغري طريق الدعاء املبا�رص، ول توقع عقوبة �سالبه للحرية يف هذه اجلرائم.  

احلق يف متلك واإ�سدار ال�سحف واإن�ساء حمطات البث الإذاعي والتليفزيوين وو�سائل  •	
وت�سدر  واخلا�سة.  العامة  العتبارية  وال�سخ�سيات  لالأفراد  مكفول  الرقمي  الإعالم 

ال�سحف مبجرد الإخطار. وينظم القانون قواعد اإن�ساء و�سائل الإعالم امل�سموع واملرئي. 

ال�سيطرة  اأو  التدخل  اأ�سكال  ال�سحافة والإعالم عن خمتلف  ا�ستقالل  القانون  وي�سمن 

احلكومية واحلزبية والحتكارية.

	•تلتزم موؤ�س�سات الدولة وامل�سوؤولون ومنظمات املجتمع املدين مببادئ ال�سفافية والإف�ساح. 
ولالأفراد احلق فى احل�سول على املعلومات والبيانات املحفوظة لدى اجلهات احلكومية 

والعامة. ويحدد القانون الهيئات والُنظم التى تكفل اإعمال هذا احلق واإجراءات حما�سبة 

من ميتنعون عن تفعيله، كما يحدد جمالت عدم الإف�ساح عن املعلومات والوثائق املت�سلة 

بحماية الأمن القومي، وب�سيانة امل�سالح واحلقوق اخلا�سة املرعية. 

	•تكفل الدولة ا�ستقالل ال�سحف وو�سائل الإعالم التي متلكها اأو ترعاها عن جميع ال�سلطات 
والجتاهات  الآراء  كل  بني  الوطني  للحوار  �ساحة  باعتبارها  ال�سيا�سية،  والأحزاب 

اأ�س�ش اقت�سادية ومهنية  اإدارتها علي  ال�سيا�سية وامل�سالح الجتماعية، وينظم القانون 

الراأي  ال�سيا�سية يف خماطبة  كل اجلماعات  تكافوؤ حقوق  �سليمة، وي�سمن  ودميقراطية 

العام من خاللها.

�أ. �ملو�د �ملتعلقة بالهيئات �مل�ستقلة �ملنظمة ل�سناعة �ل�سحافة و�لإعالم

بالإ�سافة اإىل املواد الد�ستورية املتعلقة باحلريات الإعالمية وال�سحفية وحق تداول 

املعلومات، يجدر اأن ي�سري الد�ستور اإىل ثالث هيئات اأو ثالثة جمال�ش �رصورية ل�ستكمال 

قواعد بناء النظام الإعالمي اجلديد يف م�رص.
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اإعالمي وحريته وتعدديته وقدرته على حماية حقوق كل  اأي نظام  اأن كفاءة  فرغم 

بها يف  يتمتع  التي  املنخرطة فيه واملتعاملة معه، تكمن يف درجة احلرية واملهنية  الأطراف 

اإطار درجة الر�سد واحلريات املتاحة يف املجتمع باأكمله، فاإن اإن�ساء الهيئات التي تقوم على 

اإدامة احلرية و�سيانة املهنية واإدراك امل�سوؤولية يظل عاماًل �سديد الأهمية.

وتعرف دول متقدمة عديدة اأنواعًا من الهيئات واملجال�ش التي تقوم باأدوار مهمة يف 

احلفاظ على حرية الإعالم والتزامه بامل�سوؤولية جتاه جمهوره يف اآن واحد.

ويرى الباحث �رصورة اأن يكون النظام الإعالمي اجلديد يف م�رص بعد 30 يونيو على 

النحو التايل: 

�حلرية

�لإعالم

�لتنظيم 

�لذ�تي

�لدقة 

�لعامة

�جلمهور

�مل�سلحة 

�لعامة

�سكل 1: النظام الإعالمي املقرتح لو�سائل الإعالم امل�رصية

جمالت  يف  الدولية  التجارب  اإىل  ا�ستنادًا  د�ستورية،  مواد  ثالث  الباحث  ويقرتح 

توؤطر  حمددة  اأخالقية  مبعايري  ال�سحفية  للجماعة  الطوعية  )اللتزامات  الذاتي  التنظيم 

ملتابعة  الدولة واملجتمع  ت�سكلها  التي  ال�سابطة  )الهيئات  العامة  والدقة  املهنية(  املمار�سة 

ا�ستقاللية  على  واحلفاظ  العامة(  وامل�سلحة  اجلمهور  م�سالح  وحماية  الإعالمي  الأداء 

و�سائل الإعالم العامة )اململوكة للدولة(، لإن�ساء ثالثة اأطر اأو جمال�ش م�رصية تنه�ش بهذا 

الدور، على النحو التايل:
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لالإعالم  �لأعلى  “�ملجل�س  لإن�ساء  �ملقرتحة  �لد�ستورية  �ملادة  ن�س   •
�مل�سموع و�ملرئي”:

واملرئي  امل�سموع  البث  �سوؤون  واملرئي(  امل�سموع  لالإعالم  الأعلى  )املجل�ش  “ينظم 
عن �سمان حرية  م�سوؤوًل  ويكون  اعتبارية،  �سخ�سية  ذو  م�ستقل،  وخدماته، وهو جمل�ش 

م�سالح  يحمي  كما  وتطوره،  وتنوعه،  وتعدديته،  ومهنيته،  واملرئي،  امل�سموع  الإعالم 

اجلمهور. ويحدد القانون طريقة ت�سكيل املجل�ش، واخت�سا�ساته، واآليات عمله”.

�ملادة �لد�ستورية �ملقرتحة لت�سكيل “�لهيئة �لوطنية لل�سحافة  • ن�س 
و�لإعالم”:

ال�سحفية  املوؤ�س�سات  اإدارة  ب�سوؤون  والإعالم(  لل�سحافة  الوطنية  )الهيئة  “تقوم 
للدولة وتنظيمها وتطويرها. وهي هيئة م�ستقلة، وتكون م�سوؤولة عن  والإعالمية اململوكة 

يجعلها  مبا  ر�سيدة،  واقت�سادية  واإدارية  مهنية  اأداء  اأمناط  املوؤ�س�سات  تلك  التزام  �سمان 

املختلفة  الوطنية  الأطراف  وروؤى  م�سالح  يعك�ش  ب�سكل  املجتمعي،  للحوار  حرة  �ساحة 

بتوازن ومو�سوعية.

�ل�سحافة )�لتنظيم  جمل�س  باإن�ساء  �ملقرتحة  �لد�ستورية  �ملادة  • ن�س 
�لذ�تي( لل�سحافة �ملكتوبة:

“تدعم الدولة التنظيم الذاتي لقطاع ال�سحافة املكتوبة، مبا ي�سمن حريتها، ويحمي 
م�سالح اجلمهور وقيم العمل ال�سحفي الر�سيد يف اآن واحد.

ال�سحفية،  اجلماعة  ال�سحافة، وخ�سو�سًا  �سناعة  اأطراف  الدولة جهود  وت�سجع 

يتلقى  الذي  ال�سحافة(،  )جمل�ش  واإدامة  وتطوير  لإن�ساء  ال�سحفيني(،  )نقابة  يف  ممثلة 

للمتابعة  ال�سحفي  الأداء  ويخ�سع  املهنية،  الأكواد  وين�سئ  ال�سحف،  �سدور  اإخطارات 

والتقييم والتطوير، ويتلقى ال�سكاوى من اجلمهور والأطراف املختلفة يف حق اأمناط الأداء 

ال�سحفية، ويبت بها، ويتخذ الإجراءات املنا�سبة بحقها”. 

للنظام  �سي�سهل  الورقة  هذه  يف  اإليها  امل�سار  الثالث  )املجال�ش(  الهيئات  اإن�ساء  اإن 

الإعالمي امل�رصي حتقيق ما يلي:
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ال�سلطة  اأو  العامة  ال�سلطات  من  الإعالمي  الأداء  على  الإ�رصاف  اأو  التنظيم  �سلطة  نقل   •
التنفيذية منفردة اإىل هيئات م�ستقلة ذات ت�سكيل عري�ش ومتوازن، مبا ي�سب يف ا�ستقاللية 

و�سائل الإعالم ويعزز حريتها.

• �سمان حترير و�سائل الإعالم اململوكة للدولة من �سلطة احلكومات والأنظمة.

• �سمان ا�ستدامة احلريات، و�سيانة امل�سوؤوليات املرتتبة على الأداء الإعالمي، عرب هيئات 
تقوم بتفعيل اإجراءات حتمي احلرية وم�سالح اجلمهور يف اآن واحد.

• اإيجاد هيئات م�سوؤولة عن العمل على �سيانة التعدد والتنوع يف الأداء الإعالمي اإ�سافة اإىل 
الهتمام بتطوير الأداء والتدريب والتاأهيل والبحوث.

• مواكبة دول العامل احلر التي طورت اأنظمة التنظيم الذاتي والدقة العامة ب�سكل متكامل 
ال�سارة وحتفظ لالإعالم  املمار�سات الإعالمية  اأن تقلل من حدة  وا�ستطاعت من خاللها 

حريته يف اآن واحد.
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�ملبحث �لر�بع

حتليل �جتاهات 

�لنقا�س.. مالحظات عامة
�أ/ ر�مي حم�سن

مدير �ملركز �لوطني 

لال�ست�سار�ت �لربملانية

املالحظات  بع�ش  هناك  ان  نو�سح  اأن  نحب  النقا�ش  جمريات  حتليل  وقبل  بداية، 

بع�ش  هناك  كان  النقا�ش، فقد  على جدية  يوؤثر  كان  اأنه  اأت�سور  الآخر  الإيجابية، والبع�ش 

املداخالت مثمرة والبع�ش منها لي�ش له عالقة من قريب اأو بعيد مبو�سوع الندوة، اإل اأنه من 

الأكيد اأن هذا امللتقى ياأتى كاأول انفراد ي�سيغ ويهتم بق�سايا ال�سحفيني والن�رش ويرتجم 

ذلك فى ملتقى اأو اأكرث.

ح�سور جيد ومتثيل لكل الجتاهات،،

لنقابة  ومتثيل  املدين  املجتمع  فئات  لكل  بالتمثيل  ميتاز  احل�سور  كان  بداية، 

لالأحزاب  امل�سموعة، ومتثيل  اأو  املرئية  الإعالم  بو�سائل  يعمل  من  لكل  ال�سحفيني، ومتثيل 

واحلركات الثورية.

كما ن�ستطيع اأن نر�سد اأن املتحدثني الرئي�سيني مبا قدموا من اآراء واأفكار واأوراق 

عمل، كانت غاية فى التخ�س�سية واحلرفية وعك�ست مطالب ال�سحفيني وكذا الإعالميني.

واأي�سا بع�ش املداخالت كانت على م�ستوى عاٍل من احلرفية واإثراء للنقا�ش وتبادل 

مقرتحات  توزع  اأن  الأف�سل  من  كان  امل�ستقبلى-  التجويد  قبيل  ومن   – اأنه  اإل  الآراء، 

املجموعة املتحدة اخلا�سة بالن�سو�ش الد�شتورية حمل امللتقى على ال�سادة احل�سور رفق 

الدعوة املوجهة اإليهم، كى يكون لديهم من الوقت ما يكفى للتح�سري واإبداء املالحظات قبل 

ح�سور امللتقى.

املداخالت  اأثناء  اجلل�سة  رئي�ش  على  املفرت�ش  من  فكان  الأخرى،  اأما  واحدة،  هذه 

وقبل اأن تنتهى اجلل�سة الت�سويت واأخذ الآراء على اإ�سافة مقرتحات اأخرى اأو حذفها اأو 

تغيري واإعادة �سياغة للبع�ش الآخر منها، اإل اأن هذا مل يحدث واإمنا اكتفى مبجرد اأن يرفع 
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اجلل�سة بعد املداخالت دون اأن يكون هناك بيان يتم تالوته عن املقرتحات التى قدمت واخذ 

الراأى ت�شويتا عليها.

حتليل �جتاهات �لنقا�س

جانب  من  املقرتحة  الن�سو�ش  حول  الرئي�سية  املداخالت  ا�سحاب  حتدث  بداية، 

اأ.  عن  نيابة  �سالم  اإيهاب  اأ.  عر�ش  فقد  الع�رصة،  جلنة  اإىل  قدمت  والتى  املتحدة  املجموعة 

نقا�سية  جل�سات  على  بناء  والتى جاءت  الن�سو�ش  هذه  اإىل  التو�سل  مت  كيف  الربعى  جناد 

متت  ال�ساأن  وذوى  لل�سحافة  الأعلى  واملجل�ش  ال�سحفيني  نقابة  من  امل�سالح  اأ�سحاب  بني 

فى امللتقى الأول واأفرزت عن ن�سو�ش حتمل حرية لل�سحفيني والإعالمني، ونقلة نوعية لهم 

جتاه حرية ال�سحافة باأكملها.

اأثنى  حيث  احلا�رصين  لدى  القبول  لتلقى  الإ�سالم،  �سيف  اأحمد  اأ.  كلمة  ثم جاءت 

فقط  احلرب  زمن  يف  واإ�سدارها  ال�سحف  على  الرقابة  ق�رص  واأنه  املعرو�ش،  املقرتح  على 

ويتفوق بذلك على امل�سودة واملعطل ود�ستور 1971، اإل اأنه اقرتح اإعادة بع�ش ال�سياغات، 

والراأى  التعبري  حرية  تكون  اأن  اإليها  ي�ساف  واأن  الأوىل  املادة  �سياغة  اإعادة  اقرتح  حيث 

وال�سحافة والإعالم واأي�سا اأثناء الطباعة والن�رش لتكون م�شونة.

واأن حظر وقف ال�سحف او اإنذارها اأو تعطيلها اأو م�سادرتها اأو حتى اإلغاوؤها ال 

فى زمن احلرب ووفقا للقانون.

املعلومات  علي  احل�سول  حرية  على  لتتحدث  ر�سوان  راأفت  د.  كلمة  جاءت  ثم 

والبيانات والإح�ساءات والوثائق لل�سحفيني، وقد اأ�ساف على املقرتحات املوجودة �سياغة 

تاأمني  وكذا  املعلومات  حرية  يف  املطلوبة  اجلوانب  كافة  وتغطي  النقابة،  متطلبات  تلبى 

البيانات  �ساملة  واملعرفة  املعلومات  »حرية  اأن  اأ�ساف  حيث  والإعالميني  ال�سحفيني  عمل 

والإح�سائيات والوثائق حق مكفول للم�رصيني وح�سور الجتماعات العامة. وتلتزم الدولة 

بتمكني مواطنيها من التمتع بهذا احلق باأقل تكلفة ويف اأ�رصع وقت. 

كما تلتزم ال�سلطة التنفيذية وكل اجلهات العامة وكذا اجلهات اخلا�سة التي حت�سل 

على مال عام اأو تقوم بجمع اأموال بن�رص واإتاحة ما لديها من معلومات و�سجالت ووثائق 

للجمهور فور جمعها، ول يكون املنع من الن�رص اإل بقرار من املحكمة وملدة حمددة.
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ل يجوز ن�رص اأو احل�سول علي املعلومات التي توؤدي اإيل الإ�رصار بكيان الدولة اأو 

بوحدة ترابها اأو تعري�سها خلطر احلرب اأو اإ�سعاف قدرتها علي مواجهة هذا اخلطر، اأو 

تنتهك احلق يف اخل�سو�سية، ويكون ا�ستخدام هذا احلق وفق �سوابط ينظمها القانون«.

لل�سحفيني والإعالميني احلق يف مبا�رصة عملهم  اأن  ين�ش على  بديل اخر  واأ�ساف 

بحرية واأمان يف مواقع الأحداث �سونًا حلق املواطنني يف املعرفة وينظم القانون هذا احلق 

والعقوبات علي كل من يتعر�ش لتعطيل اأو منع حتقيقه . 

با�ستقاللية وحياد  تتعلق  نقطة مهمة  لتناق�ش  العزيز،  عبد  يا�رص  اأ.  كلمة  ثم جاءت 

على  احلفاظ  اإىل  تهدف  جمال�ش/هيئات   3 هناك  تكون  اأن  واقرتح  الإعالمية،  املوؤ�س�سة 

“املجل�ش الأعلى  ا�ستقاللية و�سائل الإعالم العامة )اململوكة للدولة(، فاقرتح ن�سا باإن�ساء 

ومهنيته،  واملرئي،  امل�سموع  الإعالم  حرية  �سمان  على  يقوم  واملرئي”  امل�سموع  لالإعالم 

وتعدديته، وتنوعه، وتطوره، كما يحمي م�سالح اجلمهور. ويحدد القانون طريقة ت�سكيل 

لل�سحافة  الوطنية  “الهيئة  لت�سكيل  اآخر  ون�سا  عمله،  واآليات  واخت�سا�ساته،  املجل�ش، 

التزام املوؤ�س�سات الإعالمية وال�سحفية مبا يجعلها  تكون م�سئولة عن �سمان  والإعالم”، 

املختلفة  الوطنية  الأطراف  وروؤى  م�سالح  يعك�ش  ب�سكل  املجتمعي،  للحوار  حرة   �ساحة 

بتوازن ومو�سوعية، وجمل�ش ثالث خا�ش ي�سمن حرية ال�سحافة، ويحمي م�سالح اجلمهور 

وقيم العمل ال�سحفي الر�سيد يف اآن واحد.

 قد لقت املداخالت الرئي�سية ا�ستح�سان من البع�ش واعرتا�ش من البع�ش الآخر، 

وقد ظهر ذلك فى املداخالت.

حتليل للمد�خالت على �أور�ق �لعمل �لرئي�سية، وكذ� �لن�سو�س �ملقرتحة:

املجموعة  مقرتح  وكذا  الرئي�سية  العمل  اأوراق  على  متت  مداخلة   31 هناك  كانت 

حول مقرتح التعديالت الد�ستورية املقدم، وميكن اأن نربز هنا العديد من املالحظات:

ßß اأكرثية املداخالت كانت مع التعديالت باأكملها كما هى، اإل اأن هناك ثالث مداخالت

اأن مكانها الت�رصيعات ولي�ست  رف�ست الن�سو�ش املقرتحة جملة وتف�سيال، بحجة 

ن�سو�ش الد�ستور، مع الكتفاء باملبادىء العامة كن�ش د�ستورى واحد اأو اثنني على 

الأكرث.
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ßß مداخلة رف�ست ب�سكل قاطع اأن يكون اإن�ساء املحطات اأو القنوات الف�سائية مبجرد

هناك  اأن  العليا، حيث  وم�سلحة م�رص  القومى  بالأمن  ي�رص  قد  ملا  نظرا  الإخطار، 

العديد ممن يرتب�سون مب�رص و�سعبها.

ßß كانت هناك اأربع مداخالت حتث على اإعادة �سياغة بع�ش املواد و�سبطها كى نق�سى

على العبارات املطاطية او تاأويل وتف�سري ن�سو�ش القانون لهذه املواد الد�ستورية 

ب�سكل قد يوؤدى اإىل تفريغ الن�ش الد�ستورى من م�سمونه، اأو حتى و�سع عراقيل 

اأمام تنفيذه.

ßß.مداخلتان تطالب باختزال الأربع مواد اإىل مادتني د�ستوريتني فقط

ßß ولأنها جدواها  لعدم  رابعة”،  �سلطة  “ال�سحافة  عبارة  بحذف  تطالب  مداخلتان 

�سعار عبثى، ول توجد �سفة الإلزامية لل�سحافة كى تو�سف بال�سلطة الرابعة.

ßß هناك اأربع مداخالت كانت دون امل�ستوى، مبعنى اأن لي�ش لها عالقة من قريب اأو بعيد

مبو�سوع امللتقى، واأن هذه الطلبات ل ترتقى اإىل م�ستوى الن�سو�ش الد�ستورية.

ßß والق�سائية املهنية  واحل�سانة  ال�ستقالل  منح  يفيد  ما  باإ�سافة  مداخلتان  هناك 

لل�سحفيني، اإل اأن امل�ست�سارين القانونيني والق�ساة ال�سابقني احلا�رصين فى هذه 

الندوة رف�سوا ذلك متاما وو�سفوه بالعبثية والإخالل مبنظومة الق�ساء امل�رصى.

ßß اأن تكون هناك م�ساواة بني الإعالميني كانت هناك مداخلة غاية فى الأهمية ب�ساأن 

والطلبات  والواجبات  احلقوق  كل  فى  وال�سحفيني  وامل�سموع(  املرئى  )الإعالم 

اأ�سحاب  دون  فقط  ال�سحافة  حرية  ب�ساأن  مطالبات  هناك  يكون  فال  الد�ستورية، 

الإعالم املرئى وامل�سموع.

وفى �لنهاية،،

اإذا كنت اأتفق مع بع�ش ما جاء واأختلف مع بع�سه، اإل اأنه فى نهاية النهاية مقرتح 

لن�سو�ش د�ستورية اإذا ما مت الأخذ مب�سمونة – من وجهة نظرى املتوا�سعة- �سيعد ذلك 

نقلة تاريخية ونوعية لو�سائل الإعالم وال�سحافة فى م�رص، و�سي�سبح منوذجًا يحتذى به.

اإل اأن ذلك يتوقف فى حقيقة الأمر على وجود الإرادة ال�سيا�سية من عدمه، فاإذا ما 
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كانت هناك اإرادة �سيا�سية حقيقية ت�سعى اإىل حترير الإعالم وحترير العقول وحترير القلم 

ال�سحفي، ف�سيكون لهذا املقرتح ن�سيب من مواد الد�ستور، اأما اإذا كانت الإرادة ال�سيا�سية 

تتجه اإىل اأن تتاجر بق�سية ا�ستقالل ال�سحافة ونزاهتها فى م�رص دون اأن ترتجم ذلك اإىل 

اإىل  ترتجم  اأن  دون  ن�سا  ذكرها  اإل  الد�ستورية  املقرتحات  لهذه  يكون  فلن  ملمو�ش،  واقع 

ال�ستقالل  جوهر  هو  الذي  م�سمونها  من  �ستفرغ  بل  الإعالم،  لتحرير  حقيقي  م�سمون 

واحليدة.
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نائب رئي�ش حترير العربي النا�رصيع�سام عبد احلميد
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�ل�سفة�ل�سم، مرتب �أبجدى

دكتور – رئي�ش قناة النيل لالأخبارعلي مبارك

�سحفي بجريدة الأهرامعماد حجاب

حماٍم باملنظومة الفكرية للمحاماةعمرو عبد ال�سالم

باحث – عامل واحد للتنميةعمرو مغيث

كاتبة راأيفريدة ال�سوبا�سي

د. م�ست�سار - نائب رئي�ش جمل�ش الدولةجمدي �سالج اجلارحي

رئي�ش حترير جريدة اأخبار بني �سويفحممد ب�سيلة

رئي�ش حترير جريدة عيون القناة بالإ�سماعيليةحممد حنيدق دروي�ش

نائب رئي�ش مركز 25 يناير حلقوق الإن�سانحممد زيدان

دكتور - وزير الإدارة املحلية الأ�سبقحممود ال�رصيف

م�ست�سار مبجل�ش الدولةحممود فوزي

اأ�ستاذ دكتور - عميد كلية حقوق جامعة القاهرةحممود كبي�ش

نائب رئي�ش حترير جريدة اجلمهوريةحممود نفادي

رئي�ش حترير جريدة جماهري البحريةمروان كرمي

دكتور - رئي�ش حزب احلقمرمي ميالد رزق

م�ست�سار بالنيابة الإداريةم�ساعد عبد العاطي 

رئي�ش مركز الكلمة حلقوق الإن�سانممدوح نخلة

رئي�ش حزب اجليلناجي ال�سهابي

�سحفية – جيل الغد ناهد الرببري

رئي�ش جمل�ش اإدارة جريدة �سوت اجلماهري بالدقهليةنبيل الديب

اأ�ستاذ دكتور بكلية الإعالم وع�سو املجل�ش الأعلى لل�سحافةجنوي كامل

الأهرام القت�ساديهبة هجر�ش

مدير �سبكة نور م�رص الإعالميةيا�رص كمال خليل 

مدير عام مركز مدارك للحق يف املعرفةيا�سمني اإبراهيم
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مرفق )2(

تو�سيات �مللتقى �لإعالمي �لأول �لذي عقدته �ملجموعة 

�ملتحدة بالتعاون مع مركز حماية �ل�سحفيني يف �لأردن

 2013 12 مار�ش  انتهى امللتقى الإعالمي الأول الذي عقدته املجموعة املتحدة يف 

بفندق الفور�سيزون اإيل عدد من التو�سيات ب�ساأن طرق مواجهة التحديات التي تواجه حرية 

الإعالم وال�سحافه علي النحو التايل . 

�أوًل :   تعديل الت�رصيعات املقيدة حلرية الإعالم وذلك عن طريق الن�سال لإلغاء العقوبات 

ب�سكل  املعلومات  تداول  قانون حلرية  ال�سحفيني ووجود  تن�ش على حب�ش  التي 

ي�سمن �سالمة الأداء الإعالمي وقيامه بواجباته جتاه املجتمع .

تدريب  طريق  عن  والقانوين  الإعالمي  باملجال  للعاملني  القانوين  الوعى  زيادة   : ثانيًا 

املحامني والعاملني بالق�ساء حول كيفية التعامل مع الق�سايا اخلا�سة بالعاملني 

باملجال الإعالمي وال�سحفي.

تفعيل ميثاق ال�رصف ال�سحفي الذي تكمن اأهميته يف توحيد املفهوم العملى للمهن  ثالثًا :  

الإعالمية مبا ي�سمن العمل على اأر�سية احرتام القانون و�سالمة العمل الإعالمي 

وال�سحفي يف الوقت ذاته وي�سكل نوعًا من اللتزام الأخالقي نحو املهن الإعالمية.

ر�بعًا : حرية اإن�ساء ال�سحف والقنوات الف�سائية واأن تكون ملكيتها ملكية جماعية و�سعبية.

وال�سحفيني  الإعالميني  �سد  العقوبات  تكون  اأن  القوانني  ت�سمن  اأن  �رصورة  خام�سًا: 

اأو  القناة  اإغالق  اإىل  مرتكبها  �سخ�ش  العقوبة  تتعدى  األ  اأهمية  وعن  �سخ�سية 

ال�سحيفة.

�ساد�سًا : �رصورة النظر يف مواد الد�ستور امل�رصي وتقدمي تف�سريات متقدمة لها ت�ساعد على 

التنفيذية  ال�سلطة  احتكار  عدم  وت�سمن  ناحية  من  لالإعالم  اأو�سع  حريات  اإتاحة 

للو�سائط الإعالمية والتحكم فيها من ناحية ثانية.
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مرفق )3(

جدول مقرتحات جلنة �لع�سرة باملقارنة مع �لد�ستور �لقدمي �ل�سادر 2012

مقرتحات جلنة الع�رصةد�ستور 2012

حرية الراأي والفكر مكفولة .

اأو  بالقول  راأيه  عن  التعبري  حق  اإن�سان  ولكل 

و�سائل  من  ذلك  غري  اأو  الت�سوير  اأو  الكتابة 

التعبري والن�رص . على النحو الذى ينظمه القانون 

45

حق  اإن�سان  ولكل  مكفولة.  والراأى  الفكر  حرية 

التعبري عن راأيه بالقول اأو الكتابة اأو الت�سوير اأو 

غري ذلك من و�سائل الن�رص والتعبري.

احل�سول على املعلومات والبيانات والإح�ساءات 

م�سادرها  من  عنها  والإف�ساح  والوثائق، 

الدولة  تكفله  حق  ب�سفافية،  وتداولها  املختلفة، 

لكل مواطن، مبا ل مي�ش حرمة احلياة اخلا�سة، 

وحقوق الآخرين، ول يتعار�ش مع الأمن القومي.

العامة  الوثائق  اإيداع  قواعد  القانون  وينظم 

وحفظها، وطرق احل�سول على املعلومات.

47

والإح�ساءات  والبيانات  املعلومات  على  احل�سول 

تكفله  حق  وتداولها،  عنها،  والإف�ساح  والوثائق، 

احلياة  حرمة  مي�ش  ل  مبا  مواطن؛  لكل  الدولة 

اخلا�سة، وحقوق الآخرين، ول يتعار�ش مع الأمن 

الوثائق  اإيداع  قواعد  القانون  وينظم  القومي. 

العامة وحفظها، وطريقة احل�سول على املعلومات، 

والتظلم من رف�ش اإعطائها، وما قد يرتتب على هذا 

الرف�ش من م�ساءلة.

و�سائر  والن�رص  والطباعة  ال�سحافة  حرية 

بحرية  ر�سالتها  وتوؤدى  مكفولة،  الإعالم  و�سائل 

الأ�سا�سية  املقومات  اإطار  يف  وا�ستقالل،  وحياد 

للمجتمع، وقيمه وتقاليده، واحلفاظ على احلقوق 

حرمة  واحرتام  العامة،  والواجبات  واحلريات، 

الأمن  ومقت�سيات  للمواطنني،  اخلا�سة  احلياة 

م�سادرتها  اأو  غلقها  اأو  وقفها  ويحظر  القومي، 

اإل بحكم ق�سائى.

والرقابة على ما تن�رصه و�سائل الإعالم حمظورة، 

ويجوز ا�ستثناًء فر�ش رقابة حمدودة عليها، عند 

اإعالن حالة الطوارئ اأو يف زمن احلرب .

48

و�سائل  و�سائر  والن�رص  والطباعة  ال�سحافة  حرية 

الإعالم مكفولة. وتوؤدى ر�سالتها بحرية وا�ستقالل 

خلدمة املجتمع والتعبري عن اجتاهات الراأي العام 

املقومات  اإطار  يف  وتوجيهه  تكوينه  يف  والإ�سهام 

احلقوق  على  واحلفاظ  واملجتمع  للدولة  الأ�سا�سية 

حرمة  واحرتام  العامة،  والواجبات  واحلريات 

الأمن  ومقت�سيات  للمواطنني  اخلا�سة  احلياة 

م�سادرتها  اأو  غلقها  اأو  وقفها  ويحظر  القومي؛ 

اإل بحكم ق�سائى. والرقابة على ما تن�رصه و�سائل 

الإعالم حمظورة، ويجوز ا�ستثناء اأن تفر�ش عليها 

رقابة حمددة يف زمن احلرب اأو التعبئة العامة.

اأنواعها  بجميع  ومتلكها  ال�سحف  اإ�سدار  حرية 

مكفول لكل �سخ�ش م�رصى طبيعى اأو اعتبارى، 

ينظمه  الذى  النحو  على  الإخطار،  مبجرد 

القانون .

البث  حمطات  ومتلك  اإن�ساء  القانون  وينظم 

الرقمى  الإعالم  وو�سائط  والتليفزيونى  الإذاعى 

وغريها .

49

اأنواعها،  بجميع  ومتلكها،  ال�سحف  اإ�سدار  حرية 

م�رصى  �سخ�ش  لكل  الإخطار  مبجرد  مكفولة 

طبيعى اأو اعتبارى. وينظم القانون اإن�ساء حمطات 

الإعالم  وو�سائط  والتليفزيونى  الإذاعى  البث 

الرقمى وغريها.
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قائمة �ملحتويات

�ل�سفحة�ملو�س    وع

3مقدمة

�جلزء �لأول

�ملبحث �لأول : الن�سو�ش النهائية التي تقرتحها املجموعة 

املتحدة على جلنة اخلم�سني 

5

�ملبحث �لثاين : الن�سو�ش املقرتحة من املتحدثني الرئي�سيني 

ليت�سمنها الد�شتور وتدعم حريات الإعالم

7

�جلزء �لثاين

9�ملبحث �لأول : جدول اعمال ملتقي احلوار القانوين الثاين

11�ملبحث �لثاين : كلمات افتتاحية

11كلمة املحامية بالنق�ش نبال الربعي ال�رصيك باملجموعة املتحدة

13كلمة ال�ستاذ خالد البل�سي رئي�ش جلنة الت�رشيعات بنقابة ال�سحفيني

 �ملبحث �لثالث : اأوراق العمل 

ورقه العمل الأويل: الإعالم يف م�رش .. �سحية احلكومات كلها

�أ. جيهان خمي�س �ملحامية بال�ستئناف- �ملجموعة �ملتحدة

17

بني  اجلــديــد   الد�شتور  يف  والإعـــالم  ال�سحافة  الثانية:  العمل  ورقــة 

مقرتحات نقابة ال�سحفيني وروؤية جلنة الع�رصة

�أ. جناد �لربعي حماٍم بالنق�س – �سريك رئي�س باملجموعة �ملتحدة

27

ورقة العمل الثالثة: اقرتاحات نقابة ال�سحفيني ودورها فى دعم حرية 

الإعالم

– ورئي�س مركز ه�سام  �أ. �أحمد �سيف �لإ�سالم حمد �ملحامي بالنق�س 

مبارك للقانون

35

ورقة العمل الرابعة:حق حرية املعلومات..ن�ش د�ستوري لتحقيقه !!!

د. ر�أفت ر�سو�ن رئي�س مركز معلومات جمل�س �لوزر�ء �لأ�سبق

39

ورقة العمل اخلام�سة: الإعالم وال�سحافة يف د�ستور 2013 ..  مقرتح 

باملواد الد�شتورية اخلا�سة بالهيئات امل�ستقلة لل�سحافة والإعالم

. يا�سر عبد �لعزيز �مل�ست�سار �لإعالمي - ع�سو �ملجل�س �لقومي حلقوق  اأ

�لإن�سان 

45

51�ملبحث �لر�بع : حتليل اجتاهات النقا�ش.. مالحظات عامة
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�ل�سفحة�ملو�س    وع

مرفقات :
مرفق )1( قائمة بال�سادة احل�سور امل�ساركني يف اأعمال ملتقى احلوار 

57القانوين الثاين  

املجموعة  عقدته  الــذي  الأول  الإعالمي  امللتقى  تو�سيات   )2( مرفق 

59املتحدة  بالتعاون مع مركز حماية ال�سحفيني يف الأردن   

القدمي  الد�شتور  مع  باملقارنة  الع�رصة  جلنة  مقرتحات   )3( مرفق 

60ال�سادر 2012
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إعالم مستقلإعالم مستقل
أوراق ومداوالت ملتقى الحوار القانوني الثاني
الصحافة واإلعالم َّـ الدستور الجديد

بني مقرتحات نقابه الصحفيني ورؤية لجنه العشرة
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