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«�إعالم م�ستقل»

ملتقي احلوار القانوين الثاين
ال�صحافة والإعالم يف الد�ستور اجلديد  -بني مقرتحات نقابه
ال�صحفيني ور�ؤية جلنه الع�شرة

حترير
رامي حم�سن

مدير املركز الوطني لال�ست�شارات الربملانية
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 .1املركز الوطنى لال�ست�شارات الربملانية:
هو منظمة غري حكومية م�ستقلة (�رشكة تو�صية ب�سيطة) تعمل منذ عام  2010على دعم التحول الدميوقراطى فى م�رص وتعزيز
�سيادة القانون و دعم الأحزاب ال�سيا�سية واحلركات ال�شبابية ،وتعميق الوعى العام املجتمعى بدور الربملان وم�ؤ�س�سات الدولة
والت�أكيد على �أهمية الثقافة النيابية لإقامة املجتمع الدميقراطى ،مع التعريف املو�ضوعى مبجريات العمل الربملانى ،و�إجراء
البحوث والدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة فى ال�شئون ال�سيا�سية والقانونية ،و�إعداد كوادر بحثية متخ�ص�صة فى ال�شئون
الربملانية واحلياة ال�سيا�سية ،كما يهتم متكني احلركات ال�شبابية وتكوين جمموعات �ضغط حملية ,ومراقبة الت�رشيعات ال�صادرة
من الربملان و عمل �أبحاث حتليلية للقوانني ,مع العمل على �إر�ساء مبادىء �سيادة القانون و �إقامة جمتمع دميوقراطى حقيقى
يحرتم حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ,جمتمع يعي�ش فية املواطنون على قدم امل�ساواه م�ؤمن باملواطنة وثقافة احلوار وقبول
الأخرinfo@e-pcu.com - www.e-pcu.com .

املقر الرئي�سي  :العنوان �26 :أ �شارع �رشيف عمارة
الأميوبيليا  -الربج البحري الدور الثاين �شقو 239 ،221
القاهرة  -م�رص
تليفون )202( 23961726 - 23961732 - 23926907 :
فاك�س )202( 23952304 :
بريد �إلكرتوين Info@ug-law.com :
ال�صفحة الإلكرتونية www.ug-law.com :
رقم الإيداع 2013/ 17817 :
فهر�سة :
�إعالم م�ستقل � :أوراق ومداوالت ملتقى احلوار القانوين الثاين  :ال�صحافة والإعالم يف الد�ستور
اجلديد بني مقرتحات نقابة ال�صحفيني ور�ؤية جلنة الع�رشة  /حترير رامي حم�سن ........
(والخ)  ..القاهرة  :املجموعة املتحدة2013 ،
� 64ص � 24 ٬سم
 -1الإعالم
�أ  -حم�سن ،رامي
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«�إعالم م�ستقل»
�أوراق ومداوالت ملتقي احلوار القانوين الثاين
ال�صحافة والإعالم يف الد�ستور اجلديد  -بني مقرتحات نقابة
ال�صحفيني ور�ؤية جلنة الع�شرة

�أوراق العمل

(مت الرتتيب �أبجدي ًا)

�أ� .أحمد �سيف الإ�سالم
�أ .جيهان خمي�س
�أ .يا�سر عبد العزيز

		
�أ .جناد الربعي
		
د .ر�أفت ر�ضوان

املحامي بالنق�ض – ورئي�س مركز ه�شام مبارك للقانون
املحامية باال�ستئناف -املجموعة املتحدة
امل�ست�شار الإعالمي-ع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
حما ٍم بالنق�ض – �رشيك رئي�س باملجموعة املتحدة
رئي�س مركز معلومات جمل�س الوزراء الأ�سبق
رئي�س اجلل�سة العامة

امل�ست�شار /ه�شام ر�ؤوف  -الرئي�س مبحكمة ا�ستئناف القاهرة.
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من�سق امللتقى
�أ/ماركو حنا
من�سق م�شروعات باملجموعة املتحدة

مقدمة :
ي�أتي �إ�صدار املجموعة املتحدة  -حمامون م�ست�شارون قانونيون – ل ُكتيب “�إعالم
م�ستقل “ بغر�ض طرح �أوراق ومداوالت ملتقي احلوار القانوين الثاين “ال�صحافة والإعالم
يف الد�ستور اجلديد  -بني مقرتحات نقابة ال�صحفيني ور�ؤية جلنة الع�رشة” الذي عقد يوم
� 18سبتمرب  - 2013بفندق �سمريامي�س �إنرتكونتنتال بالقاهرة يف �إطار م�رشوع احلماية
القانونية للإعالميني “ميالد” بالتعاون بني مركز حماية وحرية ال�صحفيني باململكة
الأردنية الها�شمية وبدعم من �صندوق مبادرة ال�رشاكة العربية بوزارة اخلارجية الربيطانية
واملجموعة املتحدة  -حمامون م�ست�شارون قانونيون – وذلك بهدف مناق�شة مقرتحات
جمل�س نقابة ال�صحفيني حول �سلطة ال�صحافة والإعالم مبا يعزز من حريات ال�صحافة
والإعالم يف التعبري؛ والتي تقدمت بها �إىل جلنة الع�رشة ل�صياغة الد�ستور اجلديد؛ �إال �أن
اللجنة التفتت عن تلك املقرتحات.
ولذلك وجدنا من ال�رضورى مناق�شة تلك املقرتحات مع نخبة من الإعالميني
وال�صحفيني و�أ�ساتذة اجلامعات والق�ضاة؛ وطرح تو�صيات حول تلك املقرتحات ورفعها
�إىل جلنة اخلم�سني املعنية ب�صياغة الد�ستور ،لتكون حتت ب�رصها عند �إعادة �صياغة مواد
الد�ستور� ،آملني �أن يكون لهذه التو�صيات ن�صيب من الد�ستور امل�رصى يف خطوة نحو �إعالم
حر وم�ستقل.
وقد �سبق �أن نظمت املجموعة املتحدة ملتقى احلوار القانوين الأول يف مار�س
 2013بهدف مناق�شة التحديات التي تواجه الإعالم وطرق مواجهتها خا�صه يف ظل الهجمة
ال�رش�سة التي كان الإعالم يواجهها يف ذلك الوقت من رئي�س اجلمهورية وجماعته احلاكمة.
وقد انتهي هذا املنتدي ايل العديد من التو�صيات النظر يف املواد الد�ستورية املنظمة حلرية
الإعالم ل�ضمان حريته.
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وختام ًا للقول نتوجه بال�شكر لل�سادة �أع�ضاء جمل�س نقابة ال�صحفيني على
مبادرتهم بطرح مقرتحات لدعم حرية ال�صحافة والإعالم على جلنة الع�رشة ،خا�صة
الأ�ستاذ خالد البل�شي رئي�س اللجنة الت�رشيعية بنقابة ال�صحفيني والأ�ستاذة عبري ال�سعدي
وكيل نقابة ال�صحفيني على م�شاركتها يف �أعمال امللتقى القانوين الثاين و�إثراء احلوار حول

مقرتحات جمل�س نقابة ال�صحفيني؛ وال�شكر مو�صول لكل الباحثني الرئي�سيني -الأ�ستاذ /
�أحمد �سيف الإ�سالم والأ�ستاذة /جيهان خمي�س والأ�ستاذ/يا�رس عبد العزيز والأ�ستاذ/
جناد الربعي والدكتور/ر�أفت ر�ضوان الذين �ساهموا ب�أوراقهم العلمية يف الو�صول �إىل
تو�صيات حول الن�صو�ص النهائية التي تقرتحها املجموعة املتحدة من خالل مداوالت
امللتقى على جلنة اخلم�سني ،وكل ال�شكر والتقدير للم�ست�شار  /ه�شام ر�ؤوف الرئي�س
مبحكمة ا�ستئناف القاهرة على قبوله تر�أ�س اجلل�سة العامة للمتلقى ،وللأ�ستاذ/رامي
حم�سن  -مدير املركز الوطني لال�ست�شارات الربملانية – على جمهوده املبذول يف �إعداد
م�ستخل�صات وتو�صيات �أعمال امللتقى القانوين الثاين ،وكذلك كل من �شاركوا يف �أعمال
امللتقى من �إعالميني و�صحفيني و�أ�ساتذة اجلامعة وامل�ست�شارين من خالل طرح ر�ؤاهم حول
مقرتحات جمل�س نقابة ال�صحفيني.
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�آملني من اهلل عز وجل �أن ت�ستكمل املجموعة املتحدة هذه امللتقيات خالل الفرتة
القادمة لدعم حرية الإعالم وال�صحافة لنقدم لوطننا جهد ًا علمي ًا مقبو ًال يدعم حرية ال�صحافة
والإعالم يف م�رص.
ماركو حنا
من�سق م�شروعات باملجموعة املتحدة
القاهرة يف � 25سبتمرب 2013

اجلزء الأول
املبحث الأول
الن�صو�ص النهائية التي تقرتحها املجموعة املتحدة على جلنة اخلم�سني

خالل فعاليات امللتقى ،قد مت التو�صل �إىل مقرتحات نهائية مت التوافق عليها ،من
خالل املداخالت الرئي�سية وكذا النقا�ش الذى دار على هذه املقرتحات ،ميكن عر�ضها بعد
�صياغتها �إىل �أربعة ن�صو�ص د�ستورية مقرتحة ،وهى:
مادة :١حرية التعبري والر�أي وال�صحافة والإعالم م�صونة ويحظر تعديل �أو �إلغاء و�سائط
االت�صال والن�رش عامة ،ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة يف زمن احلرب.
ال يجوز توجيه االتهام يف جرائم الن�رش بغري طريق االدعاء املبا�رش ،وال توقع
عقوبة �سالبة للحرية يف تلك اجلرائم .وال يجوز امل�سا�س ب�أ�صل احلقوق واحلريات العامة
التي يحيلها هذا الباب( )1للم�رشع لتحديدها �أو تنظيمها وال يجوز االنتقا�ص منها �أو تعطيل
نفاذها.
ماده  :٢جلميع امل�رصيني احلق يف متلك و�إ�صدار ال�صحف مبجرد الإخطار و�إن�شاء حمطات
البث الإذاعي والتليفزيوين ووثائق الإعالم الرقمي مكفولة للأفراد وال�شخ�صيات
االعتبارية العامة واخلا�صة والقانون ي�ضمن ا�ستقالل ال�صحافة والإعالم .وتكفل
الدولة ا�ستقالل ال�صحف وو�سائل الإعالم التي متلكها عن جميع ال�سلطات
والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها من ًربا للحوار الوطني بني كل الآراء واالجتاهات
ال�سيا�سية وامل�صالح االجتماعية وينظم القانون �إدارتها علي �أ�س�س مهنية
ودميقراطية �سليمة ،وي�ؤمن تعادل حقوق كل اجلماعات ال�سيا�سية يف خماطبة
الر�أي العام من خاللها.
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ماده  :٣لل�صحفيني والإعالميني احلق يف احل�صول علي املعلومات والبيانات من م�صادرها
ويف مبا�رشة عملهم بحرية و�أمان يف مواقع الأحداث �صونا حلق املواطنني يف
املعرفة ويحدد القانون اجلزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد �أو تقدمي
( )1باب احلريات  -ف�صل ال�صحافة والإعالم.

معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته .وتلتزم م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع
مببادئ ال�شفافية وللأفراد احلق يف احل�صول علي املعلومات املحفوظة لدي
اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل �إعمال هذا
احلق و�إجراءات املحا�سبة يف حال االمتناع عن �إعمالها ،كما يحدد جماالت عدم
الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بحماية �أمن البالد والإ�رضار مب�صالح خا�صة �أو
حقوق معينة.
ماده  :٤ال�صحافة �سلطة رابعة ،وهي �سلطة �شعبية م�ستقلة ،متار�س ر�سالتها علي الوجه
املبني يف الد�ستور والقانون .يقوم علي �شئون ال�صحافة جمل�س وطني م�ستقل
عن �سلطات الدولة ،ويكون هناك جمل�س �آخر م�ستقل يقوم علي �شئون باقي
و�سائل الإعالم ،واملجل�سان معنيان ب�صيانة احلقوق واحلريات الإعالمية املقررة
بالد�ستور والقانون و�ضمان التزام م�ؤ�س�سات ال�صحافة الإعالم ب�أ�صول و�أخالق
املهنة ،ويتمتع املجل�سان بال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون لكل منهما موازنة م�ستقلة
ويخت�صان بتلقي �إخطارات �إ�صدار ال�صحف ومنح تراخي�ص و�إ�شارات البث
الإذاعي والتليفزيوين ويكون لهما �سلطة الإ�رشاف علي �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة.
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املبحث الثاين

الن�صو�ص املقرتحة من املتحدثني الرئي�سيني ليت�ضمنها الد�ستور وتدعم
حريات الإعالم

كانت هناك بع�ض الن�صو�ص املقرتحة من خالل املتحدثني الرئي�سيني فى اجلل�سة
احلوارية وميكن �أن نو�ضحها من خالل اجلدول املرفق.
مقرتح من املتحدث الرئي�سي

«حرية املعلومات واملعرفة �شاملة البيانات والإح�صائيات والوثائق
حق مكفول للم�رصيني وح�ضور االجتماعات العامة .وتلتزم الدولة
بتمكني مواطنيها من التمتع بهذا احلق ب�أقل تكلفة ويف �أ�رسع وقت.
كما تلتزم ال�سلطة التنفيذية وكل اجلهات العامة وكذا اجلهات اخلا�صة
التي حت�صل على مال عام �أو تقوم بجمع �أموال بن�رش و�إتاحة ما لديها
من معلومات و�سجالت ووثائق للجمهور فور جمعها ,وال يكون املنع
من الن�رش �إال بقرار من املحكمة وملدة حمددة.
ال يجوز ن�رش �أو احل�صول علي املعلومات التي ت�ؤدي �إيل الإ�رضار
بكيان الدولة �أو بوحدة ترابها �أو تعري�ضها خلطر احلرب �أو �إ�ضعاف
قدرتها علي مواجهة هذا اخلطر� ،أو تنتهك احلق يف اخل�صو�صية,
ويكون ا�ستخدام هذا احلق وفق �ضوابط ينظمها القانون».
لل�صحفيني والإعالميني احلق يف مبا�رشة عملهم بحرية و�أمان يف
مواقع الأحداث �صون ًا حلق املواطنني يف املعرفة وينظم القانون هذا
احلق والعقوبات علي كل من يتعر�ض لتعطيل �أو منع حتقيقه.
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�صاحب االقرتاح

د .ر�أفت ر�ضوان

د .ر�أفت ر�ضوان

مقرتح من املتحدث الرئي�سي

�صاحب االقرتاح

�أ .يا�رس عبد العزيز
ن�ص املادة الد�ستورية املقرتحة لت�شكيل « املجل�س الأعلى
حيث اقرتح �إن�شاء
للإعالم امل�سموع واملرئي «:
“ينظم (املجل�س الأعلى للإعالم امل�سموع واملرئي) �ش�ؤون البث امل�سموع ثالثة جمال�س/هيئات
واملرئي وخدماته ،وهو جمل�س م�ستقل ،ذو �شخ�صية اعتبارية ،ويكون ت�رشف على و�سائل
الإعالم
م�سئو ًال عن �ضمان حرية الإعالم امل�سموع واملرئي ،ومهنيته ،وتعدديته،
وتنوعه ،وتطوره ،كما يحمي م�صالح اجلمهور .ويحدد القانون طريقة
ت�شكيل املجل�س ،واخت�صا�صاته ،و�آليات عمله”.
ن�ص املادة الد�ستورية املقرتحة لت�شكيل “الهيئة الوطنية لل�صحافة
والإعالم”:
“تقوم (الهيئة الوطنية لل�صحافة والإعالم) ب�ش�ؤون �إدارة امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية والإعالمية اململوكة للدولة وتنظيمها وتطويرها .وهي هيئة
م�ستقلة ،وتكون م�س�ؤولة عن �ضمان التزام تلك امل�ؤ�س�سات �أمناط �أداء
مهنية و�إدارية واقت�صادية ر�شيدة ،مبا يجعلها �ساحة حرة للحوار
املجتمعي ،ب�شكل يعك�س م�صالح ور�ؤى الأطراف الوطنية املختلفة بتوازن
ومو�ضوعية.
ن�ص املادة الد�ستورية املقرتحة ب�إن�شاء جمل�س ال�صحافة
(التنظيم الذاتي) لل�صحافة املكتوبة

“تدعم الدولة التنظيم الذاتي لقطاع ال�صحافة املكتوبة ،مبا ي�ضمن حريتها،
ويحمي م�صالح اجلمهور وقيم العمل ال�صحفي الر�شيد يف �آنٍ واحدٍ.
وت�شجع الدولة جهود �أطراف �صناعة ال�صحافة ،وخ�صو�ص ًا اجلماعة
ال�صحفية ،ممثلة يف (نقابة ال�صحفيني) ،لإن�شاء وتطوير و�إدامة (جمل�س
ال�صحافة) ،الذي يتلقى �إخطارات �صدور ال�صحف ،وين�شئ الأكواد املهنية،
ويخ�ضع الأداء ال�صحفي للمتابعة والتقييم والتطوير ،ويتلقى ال�شكاوى
من اجلمهور والأطراف املختلفة يف حق �أمناط الأداء ال�صحفية ،ويبت بها،
ويتخذ الإجراءات املنا�سبة بحقها”.
حرية التعبري والر�أى وال�صحافة والإعالم والطباعة والن�رش م�صونة� ،أ� .أحمد �سيف الإ�سالم
ويحظر �إنذار �أو وقف �أو تعطيل �أو م�صادرة �أو �إلغاء و�سائط االت�صال
والن�رش عامة ،ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة فى زمن احلرب.يف
الأمور التي تت�صل بال�سالمة العامة �أو �أغرا�ض الأمن القومي ،وذلك كله
بقانون.
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اجلزء الثاين
املبحث الأول
جدول �أعمال ملتقي احلوار القانوين الثاين
ال�صحافه والإعالم يف الد�ستور اجلديد -بني مقرتحات نقابة ال�صحفيني
ور�ؤية جلنة الع�شرة
� 18سبتمرب  - 2013فندق �سمريامي�س �إنرتكونتنتال – قاعة طيبة
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ت�سجيل و�شاي
� 11.00ص� 11.30 :ص
اجلل�سة الأوىل االفتتاحية
		
� 11.30ص 12.00 :ظ
•كلمة املجموعة املتحدة (حمامون م�ست�شارون قانونيون)
•كلمة جلنة الت�رشيعات بنقابة ال�صحفيني امل�رصيني
12.00ظ  3.00 :ظ اجلل�سة الثانية
اقرتاحات نقابة ال�صحفيني ودورها يف دعم حرية الإعالم
•رئي�س اجلل�سة:م�ست�شار/ه�شام ر�ؤوف،الرئي�س مبحكمة
�إ�ستئناف القاهرة
• (ال�صحافة والإعالم يف الد�ستور اجلديد بني مقرتحات نقابة
ال�صحفيني ور�ؤية جلنة الع�رشة) ورقة افتتاحية مقدمة من
الأ�ستاذ جناد الربعي املحامي بالنق�ض وال�رشيك الرئي�س
للمجموعة املتحدة يقدمها الأ�ستاذ �إيهاب �سالم املحام ومدير
امل�رشوعات.
•مداخالت رئي�سية مقدمة من :
�أ�/أحمد �سيف الإ�سالم ،رئي�س مركز ه�شام مباركللقانون.
د/ر�أفت ر�ضوان ،رئي�س مركز معلومات جمل�سالوزراء الأ�سبق.
د.عبد الفتاح اجلبايل ،رئي�س جمل�س �إدارة الأهرامالأ�سبق.
�أ.يا�رس عبد العزيز ،امل�ست�شار الإعالمي-ع�ضو املجل�سالقومي حلقوق الإن�سان
3.00ظ  4.00 :ظ ختام وغداء خفيف ...

املبحث الثاين
كلمات افتتاحيه
 .١كلمة املحامية بالنق�ض الأ�ستاذة/نبال الربعي ال�شريك باملجموعة
املتحدة

ال�صديقات والأ�صدقاء� ...أ�سعد اهلل �صباحكم بكل اخلري ،وال�سالم عليكم ورحمه اهلل
وبركاته .
ي�سعدين بالنيابة عن املحامي بالنق�ض جناد الربعي �أن �أرحب بكم يف افتتاح امللتقى
الإعالمي الثاين الذي تنظمه املجموعة املتحدة بالتعاون مع مركز حماية وحرية ال�صحفيني
بالأردن وبدعم من �صندوق مبادرة ال�رشاكة العربية – بوزارة اخلارجية الربيطانية.
كان من املنتظر �أن يكون جناد الربعي معكم اليوم ولكنه يغيب لعمل يتعلق بحرية
ال�صحافة؛ فهو يقف الآن �أمام املحكمة الع�سكرية بالإ�سماعيلية للح�ضور مع ال�صحفي
امل�رصي /احمد ابو دراع مرا�سل امل�رصي اليوم وقناة “اون تي يف”؛ واملتهم بن�رش �أخبار
تكدر ال�سلم العام ،وهي كما ترون تهمه من خملفات القرن الثامن ع�رش يواجهها ال�صحفيون
يف م�رص يف القرن احلادي والع�رشين.

�أعتذر منكم بالنيابة عن املحامي جناد الربعي الذي ر�أي �أن الوقوف �إيل جوار
�صحفي �سجني ي�ساوي يف �أهميته ح�ضور املناق�شات الرثية التي �ستدور يف تلك القاعة بني
نخبة من املتخ�ص�صني.
الزميالت والزمالء،،

يف مار�س من هذا العام عقدت املجموعة املتحدة و�رشكا�ؤها امللتقى الإعالمي الأول؛
وكان من املقدر �أن يكون مار�س من كل عام هو املوعد الذي جنتمع فيه لنناق�ش معا هموم
الإعالم امل�رصي وم�شكالته واملخاطر القانونية التي يواجهها.
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علي �أن الزلزال الذي حدث يف  30يونيو  2013و�أطاح بحكم جماعة الإخوان
امل�سلمني وما تبعه من تعطيل العمل بد�ستورهم الذي و�ضعوه لنا؛ ثم البدء يف و�ضع د�ستور
جديد قد جعل من هذا اللقاء �رضوريا ومهما.

جلنة الع�رشة املنوط بها و�ضع م�سودة الد�ستور الأوىل رف�ضت �أن تلتفت �إيل
مقرتحات قوية ومهمة وجديرة بالنظر قدمتها لها نقابة ال�صحفيني؛ وهي مقرتحات ت�شكل
– لو مت الأخذ بها– حجر �أ�سا�س لدعم حرية الإعالم وال�صحافة و�ضمان تدفق املعلومات
بحرية �إيل اجلمهور؛ ف�ضال عن و�ضع �أ�س�س للتنظيم الذاتي للمهنة مبا ي�سمح بتطوير �أداء
العاملني فيها.
نحن هنا لنناق�ش مقرتحات نقابة ال�صحفيني التي قدمتها �إيل جلنة الع�رشة ف�أهملتها
و�سوف نعيد تقدميها �إيل جلنة اخلم�سني ونرجوا �أن تنظر �إليها بعني االعتبار خا�صة مع
وجود نقيب ال�صحفيني وعدد من كبار الإعالميني يف جلنة اخلم�سني ،الأمر الذي يحملهم
م�سئولية تاريخية من �أجل الدفاع عن حرية الإعالم واحلق يف احل�صول علي املعلومات
ب�شكل الئق مب�رص القرن احلادي والع�رشين م�رص املدنية الدميقراطية التي متلك �إرادتها
وتقدم للعامل كله منوذجا علي التعددية الفكرية والت�سامح الثقايف.
�أرجو ان تقبلوا اعتذار املحامي بالنق�ض جناد الربعي عن التواجد معكم ،و�إن كان
اعتذاره قد �أ�سعدين باحلديث �إليكم واال�ستفادة من مناق�شاتكم؛ كما �أرجو �أن نخرج بعدد من
الن�صو�ص الد�ستورية املن�ضبطة �ستتوىل املجموعة املتحدة طباعتها يف كتيب وتوزيعه علي
�أو�سع نطاق و�إر�سالها �إيل جلنة اخلم�سني والبدء يف حملة وا�سعة للرتويج لها.
�شكرا حل�ضوركم ونرجوا لكم مناق�شات مثمرة  .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 .٢كلمة الأ�ستاذ خالد البل�شي رئي�س جلنة الت�شريعات بنقابة ال�صحفيني

فى احلقيقة عقدنا الكثري من اجلل�سات والنقا�شات مع زمالئنا الإعالميني
وال�صحفيني ،وقدمنا ت�سعة مقرتحات �أفرزتها هذه النقا�شات �إىل جلنة الع�رشة �أثناء �إعداد
ال�صياغة الأوىل للد�ستور قبل عر�ضها على جلنة اخلم�سني� ،إال �أن جلنة الع�رشة مل تلتفت �إىل
هذه املقرتحات جملة وتف�صيال ،ب�شكل ميكن معه القول �أنها كانت غري حري�صة علي حرية
الإعالم ب�أي حال من الأحوال .تقدمت النقابة بن�ص املادة الأوىل ،والتى تتحدث عن حرية
التعبري والر�أي ,ال�صحافة والإعالم م�صونة ويحظر تعديل �أو و�سائط االت�صال والن�رش
عامة ,ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة يف زمن احلرب .وكنا م�رصين على �إلغاء الرقابة
فى حالة الطوارئ والإبقاء عليها فى حالة احلرب فقط ،حماية للأمن القومي وم�صلحة
الوطن ،وهذا كان وا�ضح ًا �أثناء مناق�شتنا فى جل�سات اال�ستماع والنقا�ش التى �أجريناها
بالنقابة.
كما �أ�رصرنا على الإبقاء على �أن ال�صحافة �سلطة رابعة ,و�إنها �سلطة �شعبية م�ستقلة،
و�أن احلق فى متلك و�إ�صدار ال�صحف يجب �أن يكون مبجرد الإخطار دون �أية �إجراءات
�أخرى روتينية� ،أو موافقات قد تعرقل �صدورها� ،أو تتحكم فيها الأهواء ال�سيا�سية.
كذلك يجب �أن يكون �إن�شاء حمطات البث الإذاعي والتليفزيوين ووثائق الإعالم
الرقمي حق ًا مكفو ًال للأفراد وال�شخ�صيات االعتبارية العامة ب�شكل ي�ضمن ا�ستقالل ال�صحافة
والإعالم ،وهذا اجتاه �أ�صبح دوليا الآن ،فكيف نتخلف نحن عن مواكبة املجتمع الدويل ونحن
منلك حرية ال�صحافة ،وفى مرحلة جديدة لإعادة مكانتها وت�صحيح لأو�ضاعها .و�أي�ضا كنا
حري�صني على ا�ستقالل ال�صحف و�إبعادها متاما عن يد ال�سلطة التنفيذية ،فتوافقنا على
�أن يكون الن�ص “تكفل الدولة ا�ستقالل ال�صحف وو�سائل الإعالم التي متلكها عن جميع
ال�سلطات والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها منرب ًا للحوار الوطني بني كل الآراء واالجتاهات
ال�سيا�سية وامل�صالح االجتماعية وينظم القانون �إدارتها علي �أ�س�س مهنية ودميقراطية
�سليمة ,وي�ؤمن تعادل حقوق كل اجلماعات ال�سيا�سية يف خماطبة الر�أي العام من خاللها”.
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خا�صة �أن �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحفية يف الفرتة الأخرية كان انعكا�سات للم�ؤ�س�سة
التنفيذية ،فكانت ال�صحافة انعكا�سا ل�سيا�سة مبارك ،ثم انعكا�سا ل�سيا�سة املجل�س الع�سكري،
ثم انعكا�سا ل�سيا�سة الرئي�س املعزول مر�سي.

�أما املادة التي كانت حمل نقا�شات واختلفت االجتاهات حولها هى هل �سيدار اجلهاز
ال�صحفي والإعالمى من خالل جهاز واحد م�ستقل �أم من خالل جهازين �أحدهما للإعالم
والآخر لل�صحافة ،وهذا ما اتفقنا عليه بالفعل ،على الأقل فى املرحلة االنتقالية احلالية،
خا�صة فى ظل ما يتعر�ض له “ما�سبريو” اال�ضمحالل احلاىل ،فتم االتفاق على �أن يقوم
علي �شئون ال�صحافة جمل�س وطني م�ستقل عن �سلطات الدولة ,ويكون هناك جمل�س �آخر
م�ستقل يقوم علي �شئون باقي و�سائل الإعالم ,و�أن يكون املجل�سان معنياين ب�صيانة احلقوق
واحلريات الإعالمية املقررة بالد�ستور والقانون و�ضمان التزام م�ؤ�س�سات ال�صحافة
الإعالم ب�أ�صول و�أخالق املهنة ,ويتمتع املجل�سان بال�شخ�صية االعتبارية ,ويكون للكل منهما
موازنة م�ستقلة ويخت�صان بتلقي �إخطارات �إ�صدار ال�صحف ومنح تراخي�ص و�إ�شارات
البث الإذاعي والتليفزيوين ويكون لهما �سلطة الإ�رشاف علي �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة.
و�أي�ضا ،كانت هناك م�شكلة �أخرى نواجهها ،حيث مت فى الآونة الأخرية توجيه �أكرث
من  500بالغ يتهم ال�صحفيني ،ومت حتريك هذه البالغات عن طريق النيابة العامة ،فوجدنا
�أنه من ال�رضورة و�ضع ن�ص يحمى ال�صحفيني من ذلك ،واتفقنا على �أن يكون الن�ص “ال
يجوز توجيه االتهام يف جرائم الن�رش بغري طريق االدعاء املبا�رش ,وال توقع عقوبة �سالبة
للحرية يف تلك اجلرائم.
�أما بالن�سبة التاحة املعلومات فاتفقنا �أن يو�ضع ن�ص التاحة املعلومات لل�صحفيني
ب�شكل عام ،ون�ص يحمى حرية ال�صحفيني فى احل�صول على املعلومات ،حيث اتفقنا على
�أن يكون الن�ص “تلتزم م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع مببادئ ال�شفافية وللأفراد احلق يف
احل�صول علي املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات
والنظم التي تكفل �إعمال هذا احلق و�إجراءات املحا�سبة يف حال االمتناع عن �إعمالها ,كما
يحدد جماالت عدم الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بحماية �أمن البالد والإ�رضار مب�صالح
خا�صة �أو حقوق معينة”.
والن�ص الآخر هو “لل�صحفيني والإعالميني احلق يف احل�صول علي املعلومات
والبيانات من م�صادرها ويف مبا�رشة عملهم بحرية و�أمان يف مواقع الأحداث �صونا حلق
املواطنني يف املعرفة ويحدد القانون اجلزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد �أو تقدمي
معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته”.
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هذا ما تو�صلنا �إليه من مناق�شات وجل�سات ا�ستماع عقدتها جمل�س النقابة ال�سابق
واحلايل واملجل�س الأعلى لل�صحافة �أي�ضا ،لكن فى احلقيقة �أن كل هذه املقرتحات مت جتاهلها
ب�شكل كامل ،وهذا �إن دل فيدل على تكري�س �سيا�سة اال�ستبداد التى كانت تتبع من ذى قبل،
وك�أن مل يحدث �شيء ،نحن ال نريد �أن تدرج الت�سع ن�صو�ص كما هي ،لكن رمبا تدمج �أو
تعدل على ح�سب ر�ؤية جلنة اخلم�سني ،لكن لن نتنازل عن فحوى وم�ضمون هذه الن�صو�ص
و�إدراجها يف الد�ستور اجلديد.
�إن من ميار�سون مهنة ال�صحافة من خارج النقابة �أ�ضعاف من ينتمون لها ومن
حقنا الدفاع عنهم مرتني راف�ض ًا املحاكمات الع�سكرية للمدنيني وا�صف ًا الأ�سباب التي �أعلنها
املتحدث الع�سكري عن ق�ضية الزميل �أحمد �أبو دراع مرا�سل امل�رصي اليوم ب�شمال �سيناء
ب�أنها غري منطقية فكيف يتواجد �شخ�ص مبنطقة ع�سكرية بدون �إذن اجلي�ش نف�سه؟! معلن ًا
ت�ضامن النقابة التام مع “�أبو دراع”؟.ولكم جزيل ال�شكر.
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املبحث الثالث
()2
�أوراق العمل
ورقة العمل الأوىل
الإعالم يف م�صر � ..ضحية احلكومات كلها

مقدمة:

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

بتاريخ  12مار�س  2012ويف �إطار م�رشوع احلماية القانونية للإعالميني «ميالد»
الذي تنفذه املجموعة املتحدة بالتعاون مع مركز حماية وحرية ال�صحفيني باململكة الأردنية
الها�شمية وبدعم من �صندوق مبادرة ال�رشاكة 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�ضوء على و�ضع حرية الإعالميني والإعالم
بعد ثورة يناير املجيدة تتعر�ض له من انتهاكات و قيود  .انتهي امللتقي الذي ح�رضه ما
يزيد علي �ستني قا�ضيا وبرملانيا و�إعالميا وحماميا وعدد من �أ�ساتذة كليات الإعالم �إىل طرح
عدة تو�صيات ب�ش�أن مواجهة التحديات التي تواجه حرية الإعالم وال�صحافة كان من بينها:
�أو ً
ال  :تعديل الت�رشيعات املقيدة حلرية الإعالم و ذلك عن طريق الن�ضال لإلغاء العقوبات
التي تن�ص على حب�س ال�صحفيني ووجود قانون حلرية تداول املعلومات ب�شكل
ي�ضمن �سالمة الأداء الإعالمي و قيامه بواجباته جتاه املجتمع.

ثانيا :زيادة الوعي القانوين للعاملني باملجال الإعالمي والقانوين عن طريق تدريب
املحامني والعاملني بالق�ضاء حول كيفية التعامل مع الق�ضايا اخلا�صة بالعاملني
باملجال الإعالمي و ال�صحفي.
ثالث ًا :تفعيل ميثاق ال�رشف ال�صحفي الذي تكمن �أهميته يف توحيد املفهوم العملي للمهن
الإعالمية مبا ي�ضمن العمل على �أر�ضية احرتام القانون و�سالمة العمل الإعالمي
وال�صحفي يف ذات الوقت وي�شكل نوعا من االلتزام الأخالقي نحو املهن الإعالمية.
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( ) 2مت ترتيب الأوراق وفق ًا للت�سل�سل املو�ضوعي للأوراق العلمية املقدمة من الباحثني.

رابع ًا � :ضمان حرية �إن�شاء ال�صحف والقنوات الف�ضائية و�أن تكون ملكيتها ملكية جماعية
و�شعبية.
خام�س ًا� :رضورة �أن ت�ضمن القوانني �أن تكون العقوبات �ضد الإعالميني وال�صحفيني
�شخ�صية وعن �أهميه �أال تتعدي العقوبة �شخ�ص مرتكبها �إىل �إغالق القناة �أو
ال�صحيفة.
�ساد�س ًا :اعاده قراءه وتف�سري الن�صو�ص اخلا�صة باحلريات الإعالمية يف الد�ستور امل�رصي
�ضمانا لعدم �سيطرة ال�سلطة التنفيذية علي مقدرات الإعالم امل�رصي.
تهدف هذه الورقة �إىل عر�ض مب�سط لأو�ضاع الإعالم امل�رصي يف الفرته ما بني
انتهاء املنتدي الإعالمي الأول و�إيل انعقاد هذا املنتدي الثاين.
ويجب التنويه �إيل �أن تلك الورقة ال تعر�ض ب�شكل تف�صيلي لكل ما مت من انتهاكات
يف حق الإعالميني امل�رصيني ولكنها تر�صد عدد ًا من املحطات التي تو�ضح �إنه �أي ًا كان �شخ�ص
احلاكم� ،أو �أداء الإعالم ف�إنه دائما هو ال�ضحية.
�أوال  :الإعالم �ضحيه حكم الإخوان امل�سلمني .

ميكن ر�صد ثالث حمطات رئي�سية ت�ؤكد �أن الإعالم امل�رصي كان �ضحية عهد
الإخوان امل�سلمني.
املحطة الأويل  :النظام مل يف بوعده ب�إلغاء وزارة الإعالم وتعوي�ضها بهيئة م�ستقلة
للإعالم ،لكنه اختار �أحد كوادر الإخوان امل�سلمني كوزير للإعالم؛ وقد
قام هذا الوزير بت�شديد القب�ضة الأمنية علي الإذاعة والتلفزيون فمنع
عدد ًا من املذيعات من الظهور وحدد نوعية ال�ضيوف ومنع تناول بع�ض
املو�ضوعات؛ كما ا�شتهر بعباراته غري الالئقة مع الإعالميات؛ وحا�رص
الإعالم امل�ستقل وحاول ال�ضغط عليه لي�ستجيب ملطالب احلكومة.
املحطة الثانية  :ترهيب الإعالم امل�ستقل عرب ت�شجيع حلفائه علي حما�رصة مدينة الإنتاج
الإعالمي فحو�رصت املدينة بكاملها ومت االعتداء علي ال�ضيوف ومن بينهم
حافظ �أبو �سعدة النا�شط احلقوقي والدكتور ح�سن نافعة واملخرج خالد
يو�سف وغريهم؛ وا�ستهدف احل�صار مقرات خم�س قنوات تليفزيونية
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ف�ضائية “احلياة� ،أون تى يف ،النهار ،القاهرة والنا�س� ،سى بى �سى”
واتهموها ب�أنها حتر�ض على العنف و�أطلق املتظاهرون �شعرات ترهيبية
ومت منع العاملني الإعالميني ومقدمي الربامج من دخول مقرات املحطات
التليفزيونية؛ وا�ضطرت بع�ض املحطات �إىل اال�ستعانة بحرا�سات خا�صة
حلماية مقدموا براجمها؛ ويف بع�ض الأحيان مت ال�ضغط على بع�ض
القنوات لعدم ا�ست�ضافة �ضيوف معينني كما حدث حني مت ال�ضغط علي
قناه “�سي بي �سي” من �أجل منع ظهور حمدين �صباحي علي �شا�شتها،
الأمر الذي دفع مقدم الربامج خريي رم�ضان من �إعالن ا�ستقالته على
الهواء مبا�رشه.
املحطة الثالثة � :شن موجة من البالغات �ضد ال�صحفيني والإعالميني الناقدين من جهات
ر�سمية وحكومية وحمامني تابعني جلماعة الإخوان امل�سلمني وللتيارات
الإ�سالمية مبختلف انتماءاتها باتهامات تتمثل يف ن�رش معلومات كاذبة
وتهديد ال�سلم و�إهانة الرئي�س والإ�ساءة �إىل الدين� .أح�صت املنظمة
امل�رصية حلقوق الإن�سان  600ق�ضية ت�شهري جنائية من بينها  24ق�ضية
وبالغا بتهمة �إهانة الرئي�س ،وهو عدد يتجاوز بكثري عدد تلك الق�ضايا
خالل عهد مبارك ووثقت جلان حماية ال�صحفيني  78اعتداء على الأقل
�ضد ال�صحفيني ابتدا ًء من �أغ�سط�س  2012وحتى الإطاحة مبر�سى يف
 3يوليو  2013ويف تقديرنا �أن عدد الإعالميني الذين طالتهم بالغات
الرئي�س وحكومته وجماعته قد جتاوز �سقف الفي �صحفي و�إعالمي
وعدد اخر مثل املعدين يف الربامج التليفزيونية والإذاعية وغريها.
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واجلدير بالذكر �أنه بعد تنازل رئا�سة اجلمهورية عن كافة البالغات املقدمة �ضد
ال�صحفيني والإعالميني ارتد الرئي�س مر�سى قبل يومني من انطالق تظاهرات  30يونيو
املطالبة برحيله لتكليف النائب العام امل�ست�شار طلعت عبد اهلل لإ�صدار �أوامره لنيابة �أمن
الدولة العليا ب�إعادة فتح التحقيقات يف البالغات التي قدمت �ضد عدد كبري من الإعالميني
وال�صحفيني وعلى ر�أ�سهم “البدوي” و�رشدى وحلمي وملي�س احلديدي وعمرو �أديب
وخريي رم�ضان ووائل الإبرا�شي ويو�سف احل�سيني وحممود �سعد ومنى ال�شاذيل وعماد
الدين �أديب و�إبراهيم عي�سى وخالد �صالح و�آخرين وذلك التهامهم ب�إهانة رئي�س اجلمهورية

ال�سابق حممد مر�سى من خالل براجمهم التي تعر�ض على القنوات الف�ضائية� ،إ�ضافة
�إىل تهم ت�سعى لإثارة الفتنة يف البالد وتكدير الأمن العام و�إثارة املواطنني لالنقالب على
ال�رشعية وهو تراجع للوراء و�إذالل لل�صحفيني وا�ستخدام للنيابة العامة ل�صالح ال�سلطة
احلاكمة.
املحطة الرابعة :االعتداءات اجل�سدية واملعنوية التي تعر�ض لها ال�صحفيون يف عهد
مر�سى وكان �أخطرها مقتل ال�صحفي بجريدة الفجر احل�سيني �أبو
�ضيف خالل �أحداث العنف �أمام ق�رص االحتادية ومل يعرف القاتل حتى
الآن .كذلك حجب ومنع ن�رش بع�ض مقاالت الر�أي بعدد من ال�صحف �أو
منع �صحفيني من الكتابة ب�سبب �آرائهم ال�سيا�سية .وعدم تنفيذ الأحكام
ال�صادرة ل�صالح ال�صحفيني فيما يتعلق ب�أعمالهم.
املحطة اخلام�سة  :متكن الإخوان عرب د�ستور حمل خالف من و�ضع قيود �شديدة على
الإعالم من بينها “ت�ضمن التزام و�سائل الإعالم ب�أداء مهني و�إداري
واقت�صادي ر�شيد” ،و�إ�ضافة تهم جنائية جديدة مثل “الإ�ساءة �أو
التعري�ض بالر�سل والأنبياء كافة “ وتخويل �سلطات الدولة ب�إغالق
و�سائل الإعالم �إذا وجدت املراجعة الق�ضائية �أن العاملني يف الو�سيلة
الإعالمية املعنية مل يحرتموا حرمة احلياة اخلا�صة للمواطنني
ومقت�ضيات الأمن القومي”.
املحطة ال�ساد�سة  :كان ا�ستخدام الق�ضاء الإداري عرب منازعات ق�ضائية يرفعها بع�ضا
من غري ذي ال�صفة وت�ؤدي �إيل �صدور �أحكام بوقف بث بع�ض القنوات
التي تعار�ض احلكم القائم كالفراعني �أو التي ت�ساعد مبا تقدمه من مواد
�إعالمية علي زيادة ال�سخط على الإخوان امل�سلمني و�إحراجهم كقناة
احلافظ .ف�ض ًال عن حماولة التحكم يف حمتوي االنرتنت عرب منع برنامج
()3
اليوتيوب.
(�)3أ�صدرت حمكمة الق�ضاء الإدارى �أحكاما ت�ضمنت وقف بث بع�ض الربامج مثل برنامج م�رص اليوم بقناة
الفراعني وذلك بتاريخ  ،2012/1/14وقف بث قناة احلافظ وبرنامج يف امليزان ومنع ظهور ال�شيخ عبد اهلل
بدر ،ومقدم الربنامج عاطف عبد الر�شيد علي �شا�شات القناة بتاريخ  ،2013/1/2وحجب موقع اليوتيوب
ال�صادر بتاريخ  9فرباير .2013
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الإعالم �ضحية احلكم امل�ؤقت !!

بعد حلظات من قيام الفريق �أول عبد الفتاح ال�سي�سى وزير الدفاع القائد العام
للقوات امل�سلحه بالإعالن عن الإطاحة مبحمد مر�سى يف  3يوليو  2013وابتداء باللحظة التي
�سيطر فيها اجلي�ش على ال�سلطة فر�ضت احلكومة رقابة وا�سعة النطاق �ضد و�سائل الإعالم
امل�ؤيدة ملر�سى ،و�أعاقت التغطية ال�صحفية امل�ؤيدة ملوقف جماعة الإخوان امل�سلمني والرئي�س
املعزول ،وهو ما يعد قمعا لنوع معني من الإعالم وتق�سيمه �إىل م�ؤيد ومعار�ض فكان �أول
خرق قامت به الدوله حلرية ال�صحافة والإعالم هو غلق القنوات الإ�سالمية وحجز جميع
معداتها واعتقال العاملني فيها للتحقيق معهم ومن ثم فو�ضع الإعالم مل يتغري كثريا وميكن
احلديث هنا حمطتني رئي�سيتني.
املحطة الأويل  :ال�سيطرة علي و�سائل الإعالم امل�سموعة املرئية وتعطيلها وفقا لإجراءات
�إدارية.
1.1بعد حلظات من قيام الفريق عبد الفتاح ال�سي�سى بالإعالن عن الإطاحة مبحمد مر�سى يف
 3يوليو  2013تدافعت �أعداد كبرية من �سيارات ال�رشطة على مدينة الإنتاج الإعالمي
وا�ستهدفت خم�س حمطات معينة يف ذلك اليوم قناة  25يناير واحلافظ والنا�س والرحمة
واخلليجية .وتوقف البث احلي لهذا القنوات واحدة تلو الأخرى .قام عنا�رص ال�رشطة
باعتقال قرابة � 200شخ�ص من موظفيها و�صادروا معدات وهواتف حممولة واقتادوا
املوظفني �إىل مقرات �أمنية ومت التحقيق معهم ب�ش�أن ارتباطهم بجماعة الإخوان امل�سلمني
))4
ومت الإفراج عن معظم املوظفني الإداريني وموظفي الدعم خالل ب�ضع �ساعات .
�2.2أ�صدر جمل�س �إدارة املنطقة احلرة العامة الإعالمية التابعة للهيئة العامة لال�ستثمار
واملناطق احلرة وال�رشكة امل�رصية للأقمار ال�صناعية (نايل �سات) قرارا ب�إيقاف
بث قناة ال�شباب اململوكة ل�رشكة �إعالم للقنوات الف�ضائية وقناة الرحمة الف�ضائية
اململوكة ملن�ش�أة الرحمة للإنتاج الفني والإعالمي ووقف بث قنوات (النا�س ـ
احلافظ ـ اخلليجية) اململوكة ل�رشكة الرباهني.
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( stsilanruoJ tcetorP ot eettimmoC )5تقرير جلنة حماية ال�صحفيني ـ رقابة اجلي�ش بقلم �رشيف من�صور من�سق
برنامج ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف جلنة حماية ال�صحفيني.

3.3واجهت قناة اجلزيرة مبا�رش ووكالة الأنباء الرتكية الأنا�ضول �إجراءات لإعاقتهما
عن العمل ،ومت اتهام مدير قناه اجلزيره بانه ين�رش انباء من �ش�أنها تكدير ال�سلم
العام واالفراج عنه مببلغ ع�رشه االلف جنيه كفاله كما مت احتجاز �أحد العاملني يف
()5
قناة اجلزيرة وهو امل�صور حممد بدر بتهمة حيازة �سالح.
 4.4ا�ستمرارا للأحكام التي ي�صدرها الق�ضاء الإداري ق�ضت حمكمة الق�ضاء
الإداري يف م�رص بوقف بث قنوات «اجلزيرة مبا�رش -م�رص» والريموك والقد�س
و�أحرار .25و�أحالت الق�ضية لهيئة املفو�ضني للوقوف على الر�أي القانوين.
وي�أتي احلكم يف �ضوء دعاوى ق�ضائية �أرقام “” ،67603 ،67358 ،61894
 67743ل�سنة  67ق تتهم هذه القنوات بتهديد ال�سلم االجتماعي ون�رش �شائعات
و�أخبار كاذبة وم�ضللة من �ش�أنها �إحداث فتنة يف املجتمع بني املواطنني و�إثارة
الذعر بينهم.وكان عدد من املحامني �أقاموا دعاوى ق�ضائية تطالب بوقف بث
الف�ضائيات املذكورة ب�سبب قيامها بالعمل يف م�رص من دون ترخي�ص ،ون�رش
و�إذاعة “�أخبار مغلوطة تثري البلبلة بني امل�رصيني” ..كما ق�ضت املحكمة نف�سها
بتاريخ 2013/9/2بوقف بث قناة احلافظ وذلك يف الدعوى رقم 25603
ل�سنة  67ق املقامة من هاين عادل رمزي حنا �ضد رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
الرباهني العاملية واملالكة لقناة حافظ الف�ضائية ب�صفته واملدير التنفيذي لقناة
احلافظ الف�ضائية ب�صفته وعبد اهلل بدر عبا�س ووزير اال�ستثمار و�أخريني والذي
ق�ضى بوقف تنفيذ القرار ال�سلبي املطعون فيه باالمتناع عن اتخاذ الإجراءات
املقررة قانون ًا ب�شن املخالفات التي ارتكبتها قناة احلافظ التليفزيونية الف�ضائية
بربناجمها “يف ميزان القر�آن وال�سنة” مع ما يرتتب على ذلك من �آثار �أخ�صها
�إلغاء الرتخي�ص ال�صادر ل�رشكة الرباهني املالكة لقناة احلافظ ووقف بث القناة.
املحطة الثانية  :ا�ستمرار ا�ستهداف الإعالميني وترويعهم:
علي الرغم من التغيري ال�سيا�سي الذي حدث يف م�رص �إال �أنه من املهم الإ�شاره �إىل �أن
الإعالميني الزالوا هدفا للمالحقة حتي بعد تغيري الو�ضع.
( )5تقرير جلنة حماية ال�صحفيني ـ رقابة اجلي�ش بقلم� :رشيف من�صور.
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ويف ح�رص ل�ضحايا حرية الإعالم من ال�صحفيني والإعالميني قامت به م�ؤ�س�سات
حقوقية متنوعة ميكن القول �أن هناك �أكرث من �سته �صحفيني قد توفوا �أثناء �أداء عملهم
ف�ض ًال عن �إ�صابة ع�رشات من الإعالميني وم�صادرة معدات الكثريين .ولكن التطور الأ�سو�أ
هو البدء يف تقدمي الإعالميني �إيل املحاكمات الع�سكرية واحتجارهم يف مع�سكرات القوات
امل�سلحة(.)6
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( )6تقول جلنة الأداء النقابي وهي جلنة م�ستقلة �شكلها جمموعة من ال�صحفيني يف تقرير مهم «�إذا كانت نقابة ال�صحفيني
تعلق على جدرانها �صورة ال�شهيد �أحمد حممد حممود لأكرث من عامني دون الو�صول للقاتل رغم �إعالن �صورته ،ثم حلق
به ال�شهيد احل�سيني �أبو �ضيف ،فقد بات وا�ضحا �أن جدران النقابة لن تت�سع ل�صور ال�شهداء من ال�صحفيني مع تزايدهم
وتهدد غريهم للحاق بهم.
فقد ت�ضمنت قائمة ال�شهداء اجلدد الزمالء:
•�أحمد عا�صم امل�صور ال�صحفى بجريدة «احلرية والعدالة» والذى غطت الدماء كامريته فى �صورة فريدة �شاهدة على
املجزرة التى حدثت فى موقع احلر�س اجلمهورى
•�صالح الدين ح�سني مرا�سل جريدة �شعب م�رص ببور �سعيد.
•ثم حلق به ال�شهداء �أحمد عبد اجلواد ال�صحفى بجريدة الأخبار ،وحبيبة �أحمد عبد العزيز مرا�سلة �صحيفة « جلف
نيوز « وم�صعب ال�شامى امل�صور ال�صحفى ب�شبكة ر�صد والذين لقوا م�رصعهم عند ف�ض اعت�صام رابعة.
•كما لقى الزميل تامر عبد الرءوف ال�صحفى بجريدة الأهرام م�رصعه  -ونح�سبه �شهيدا ب�إذن اهلل  -حيث مت قن�صه
وقتله فور ان�رصافه من موعد عمله مع حمافظ البحرية .
•الربيطانى مايك دين م�صور �شبكة « �سكاى نيوز « والذى لقى م�رصعه عند تغطية ف�ض اعت�صام رابعة.
وقد تعر�ض عدد من الزمالء ال�صحفيني لالعتقال �أو االحتجاز ومن بينهم :
1.1م�صور قناة اجلزيرة حممد بدر واملحبو�س منذ تغطيته �أحداث رم�سي�س ويتم التجديد له ليبقى الإعالمي
حمتجزا و�سط �أرباب ال�سوابق من ن�شل ودعارة وخمدرات بل رمبا يتم الإفراج عن مثل ه�ؤالء قبله وي�شاركون
فى االعتداء على من هم مثله من ال�صحفيني والإعالميني .
2.2عبد اهلل ال�شامى مرا�سل قناة اجلزيرة وقت ف�ض اعت�صام رابعة وفقا لنظرية من �أفلت من القتل فم�صريه ال�سجن
.
3.3حممود حممد عبد النبى مرا�سل �شبكة «ر�صد» الإخبارية �أثناء تغطيته مظاهرات بالإ�سكندرية .
�4.4رشيف من�صور املذيع بقناة م�رص  25فى �أحداث م�سجد الفتح و�سط تهليل من قنوات م�رص � 14أغ�سط�س يوم
نكبة الإعالم .
5.5هبة زكريا ال�صحفية واملدربة الإعالمية -ومرا�سلة وكالة �أنباء الأنا�ضول التي ف�ضحت حما�رصة قوات االنقالب
مل�سجد الفتح عرب الف�ضائيات.
6.6ال�صحفية �شيماء عو�ض مرا�سلة قناتي “احلوار” و”اجلزيرة مبا�رش م�رص” من داخل م�سجد الفتح التي كانت
تقوم بالبث املبا�رش من كامرياتها اخلا�صة لأحداث ح�صار امل�سجد ونقلهما للوقائع ب�صورة مبا�رشة من داخله
ما �أغ�ضب اجلهات الأمنية.
7.7الزميل �إبراهيم الدراوى ع�ضو نقابة ال�صحفيني والذى اتهم بالتخابر مع حركة حما�س ( !) .
8.8الزميل حامد الرببرى ال�صحفى باجلمهورية والذى �أُ�صيب وجنا من املوت ب�أعجوبة فى حادث الزميل تامر عبد
الرءوف ومت اتهامه بحمل �سالح غري مرخ�ص رغم انه كان فى لقاء مع املحافظ ولي�س معه �سيارة خا�صة ون�رش
عن اتهامه بخرق حظر التجوال رغم �أن اجلدع اللى عينوه رئي�س وزراء �أعلن عن ا�ستثناء ال�صحفيني .
9.9اعتقال ال�صحفى الرتكى منري توران مرا�سل قناة تى ار تى الرتكية وكذلك خمرج �سينمائى بريطانى.
1010اعتقال الزميل �أ�سامة �شاكر م�صور قناة “�أحرار  ”25الف�ضائية بدون توجيه �أية اتهامات له �أو التحقيق معه
من قبل النيابة.

1111ترحيل الزميل �أ�سامة �شاكر من ق�سم �رشطة دمياط ملقر مديرية الأمن ،ثم مع�سكر قوات الأمن املركزي مبدينة
دمياط اجلديدة دون معرفة �أ�سباب الرتحيل.
1212اعتقلت قوات �رشطة االنقالب ب�سوهاج ال�صحفى �سيد مو�سى من منزله ،وهو يعمل مرا�سال لقناة �أجماد
الف�ضائية .
�أما عن الإ�صابات التى تعر�ض لها الزمالء ال�صحفيني ما بني �إطالق الر�صا�ص وال�رضب والإهانة ،فقد �شملت �أعداد ًا
كبرية من بينهم:
�أحمد الزكى امل�صور بقناة اجلزيرة والذى �أُ�صيب بر�صا�صة فى ذراعه.�أ�سماء وجيه مرا�سلة وكالة رويرت والتى �أُ�صيبت بر�صا�صة فى قدمها.طارق عبا�س املحرر ب�صحيفة الوطن والذى �أُ�صيب بر�صا�ص خرطو�ش فى وجهه.امل�صور ال�صحفى عالء القمحاوى « امل�رصى اليوم « والذى �أُ�صيب بر�صا�صة فى قدمه وجميعهم �أثناء تغطيةاعت�صام رابعة وف�ضه.
كما �أ�صيب امل�صور �أحمد النجار «امل�رصى اليوم» �أثناء ف�ض اعت�صام النه�ضة.وممدوح املنريى الكاتب ال�صحفى بجريدة ال�شعب اجلديد.هاجم عدد من البلطجية وعنا�رص من قوات ال�رشطة م�سرية للإخوان ب�شربا اخليمة بعزبة ر�ستم .وقام البلطجيةباالعتداء علي حممد عبد اجلواد مرا�سل قناة �أحرار  25و�إ�صابته بجرح �سطحي بال�ساق �أثناء حماولتهم اختطاف
كامريا الت�صوير اخلا�صة به.
	�أما عن ال�صحفيني والإعالميني الذين �شملهم االحتجاز الق�رسى �أو االعتداء عليهم واال�ستيالء على
كامرياتهم فمنهم :
•ال�صحفيون مبكتب موقع «الإ�سالم اليوم» ومن بينهم الزميل خالد ال�رشف ع�ضو نقابة ال�صحفيني وخم�سة من
العاملني باملوقع و�صادرت �أجهزة الالب توب وكروت الذاكرة وغريها رغم قانونية املكتب ،علم ًا ب�أن املوقع �أ�شبه
باملدونة وفى هذه احلالة ميكن ان متتد االعتقاالت اىل �آالف املدونني.
•كما اعتدت قوات الأمن على ال�صحفى ع�صام حممد م�صيلحى بجريدة ال�رشق القطرية.
•وداهمت ال�سلطات مكتب وكالة الأنباء الرتكية «�إخال�ص» واعتقلت مدير مكتب الوكالة يف القاهرة ،طاهر عثمان
حمدي ،وهو مواطن هولندي ،وكانت الوكالة ت�ستخدم غرفة يف فندق مكتب ًا لها .و�صادرت ال�سلطات معدات البث
التابعة للوكالة ،و�أفاد حمرم �سري يهن مدير مكتب التغطية الأجنبية يف وكالة «�إخال�ص» لوكاالت الأنباء العاملية
�إن طاهر حمدي ميتلك «الرتاخي�ص الالزمة» للعمل يف م�رص ،وقد تعر�ض الأتراك العاملون فى الإعالم مل�ضايقات
ومالحقات منذ عزل حممد مر�سى.
•مداهمة منزل حم�سن را�ضى ال�صحفى و ع�ضو جمل�س ال�شعب و�أمني حزب احلرية والعدالة بالقليوبية ،واقتحام
املنزل بطريقة همجية وح�شية ومقر مكتبه وقاموا بتحطيم املكتب واال�ستيالء على حمتوياته �أي�ضا وحتطيم �أر�شيفه
ال�صحفي.
•م�صطفى ال�شيمي  ...موقع م�رصاوي  :اعتداء وتك�سري كامريات.
•�أحمد طرانة  ...امل�رصي اليوم  :تك�سري كارت ميموري.
•حمادة الر�سام  ...امل�رصي اليوم  :تك�سري كارت ميموري.
•�إميان هالل  ...امل�رصي اليوم  :حتفظ على كارت ميموري.
•عمر �ساهر � ...صحفي فيديو امل�رصي اليوم  :االعتداء بال�رضب واال�ستيالء على الكامريات
•عمرو دياب  ...جريدة الوطن  :احتجز يف مديرية الأمن
•ال�صحفى تامر املهدى ع�ضو النقابة ورئي�س حترير جريدة �إقليمية احتجزته قوات اجلي�ش �أمام ق�سم ثاين املن�صورة،
وقامت مب�سح كل ال�صور من كامريته رغم �أنه كان ي�ؤدى عمله بل وي�صور عملية القب�ض على بلطجية.
�أما عن املنع من التغطية ال�صحفية فقد مت منع ع�رشات ال�صحفيني من تغطية �أحداث م�سجد الفتح
اعتقال ثالثة �صحفيني عاملني يف «ر�صد» وف�ضائية «�أجماد» من قبل قوة من ال�رشطة واملخابرات بتاريخ � 25أغ�سط�س
 2013هم عبد اهلل الفخرانى� ،ساحمي م�صطفى وحممد العادي ،حيث جرى نقلهم �إىل �سجن طرة على ذمة احلب�س
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 30يونيو:

علي �أن هناك عدد من املحطات الإيجابية ميكن الإ�شارة �إليها عقب �أحداث ثورة

املحطة الأويل � :أ�صدر رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت قرار ًا جمهوريا بتعديل بع�ض �أحكام
قانون العقوبات ب�إلغاء احلب�س يف تهمة �إهانة الرئي�س وتخفي�ض الغرامة
�إىل � 10آالف جنيه.
املحطة الثانية � :إ�صدار جمل�س الدولة حكما بتاريخ � 27أغ�سط�س  2013برف�ض الدعوي
املقامة من قبل عدد من املحامني املطالبني ب�إغالق وحجب املواقع الإباحية
يف م�رص نظرا لأن ال�رشائع ال�سماوية ترف�ض ن�رش الرذيلة بني �أفراد
املجتمع ،علي �أنه يجب التنويه ب�أن احلكم قد �أقيم علي �سبب �شكلي وهو
عدم اقرتان طلب وقف تنفيذ القرار بطلب الإلغاء.
خامتة :
ميكن القول �إن الإعالم امل�رصي يعاين من عدم اال�ستقرار وترب�ص القوي ال�سيا�سية
به وا�ستغاللهم له دون �أن يعطوه �أية مزايا باملقابل؛ فقد ا�ستخدم الإخوان امل�سلمني الإعالم
ك�سالح �ضد حكم الرئي�س مبارك فلما �سقط مبارك وحكم الإخوان قاموا بذات املمار�سات
�ضد الإعالم غري مبالني بحرياته .ومن ناحية �أخرى فاليوم بعد �سقوط الإخوان نتيجة عمل
�إعالمي مكثف ...هل يخرج الإعالم خا�رسا كالعادة.
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االحتياطي .كما لقى املخرج بقناة النيل الإخبارية حتفه خالل تغطيته مظاهرة م�ؤيدة للرئي�س املعزول فى �شارع رم�سي�س.
1.1ومن بني الذين تعر�ضوا لالعتداء على يد الإخوان و�أعوانهم  :الزميل ال�صحفى �صفوت �صالح ،حيث ا�صيب بطلق
خرطو�ش فى �صدره� ،إ�سماعيل رفعت ال�صحفى مبوقع اليوم ال�سابع .حممد ممتاز -ال�صحفي بجريدة فيتو،حيث
تعر�ضه لالعتداء مب�سرية م�صطفي حممود.
2.2االعتداء على الزميل �أحمد املالكى مرا�سل البديل بال�رشقية و�إبراهيم القمحاوى مرا�سل �أحد املواقع االلكرتونية
باملحافظة �إثر زيارتهما منزل ال�شهيد حممد �سليمان �إبراهيم؛ للوقوف على �سبب وفاة �شخ�ص فى اعت�صام رابعة،
حيث اجتمع عدد من �أع�ضاء حزب احلرية والعدالة بالقرية ،بعد قيامهما بالت�سجيل مع �أهاىل املتوفى ،وقاموا ب�أخذ
الهواتف والكامريا ،وقاموا مب�سح جميع حمتوياتها وتهديدهما بالقتل فى حالة عدم االن�رصاف.
 3.3ا�شتكى حممد عبا�س مرا�سل البديل بالوادى اجلديد من االعتداء عليه �أثناء تغطيته لأحد االعت�صامات و�سحب
كامريته.
 4.4مت اختطاف طاقم البث احلي لقناة املحور ،حيث اتهم ب�شري ح�سن  -رئي�س حترير القناة -عنا�رص تابعة جلماعة
الإخوان ،وذلك �أثناء عمل الفريق و قيامهم مبتابعة ور�صد حظر التجول باملحافظة

ورقة العمل
الثانية
ال�صحافة والإعالم يف الد�ستور اجلديد بني مقرتحات نقابة ال�صحفيني
ور�ؤية جلنة الع�شرة

مقدمة:

�أ .جناد الربعي
حمام بالنق�ض – �شريك رئي�س
ٍ
باملجموعة املتحدة

يف  ١٢مار�س  ٢٠١٣عقدت املجموعة املتحدة بالتعاون مع مركز حماية وحرية
ال�صحفيني يف الأردن امللتقي الإعالمي الأول بفندق الفور �سيزون باجليزة وناق�شت فيه
التحديات التي تواجه الإعالم بعد عامني علي ثوره يناير  ٢٠١٣وانتهي امللتقي �إيل عدد من
التو�صيات الأ�سا�سيه كان من بينها تو�صية خا�صة بالنظر يف املواد التي حتكم الإعالم يف
الد�ستور وتقدمي تف�سريات متقدمه لها ت�ساعد على �ضمان حريات الإعالم بكل و�سائطه مبا
()7
يف ذلك الو�سائط الإليكرتونيه.
وبعد �أقل من مائة وع�رشين يوم ًا قامت ثورة جديدة يف  ٣٠يونيو و�أطاحت بحكم
الإخوان امل�سلمني وفتحت الباب وا�سعا �أمام و�ضع د�ستور جديد ميكن – فيما لو ح�سنت
النيات – �أن ي�ساعد علي �ضمان حريات �أو�سع للإعالم بكل �أطيافه وي�ضمن للم�رصيني
جميعا احلق يف املعرفة عرب �إعالم نزيه وم�ستقل.

30

وي�أتي انعقاد امللتقى الإعالمي الثاين يف الوقت املنا�سب؛ قد قدمت جلنة الع�رشة
التي كلفها الرئي�س امل�ؤقت ب�إعادة النظر يف د�ستور  ٢٠١٢مقرتحاتها لتعديل الد�ستور؛ ثم
�أ�صدر الرئي�س امل�ؤقت القرار اجلمهوري  ٥٧٠ل�سنه  ٢٠١٣بت�شكيل جلنة اخلم�سني التي
�ستكون مهمتها مناق�شة مقرتحات جلنة الع�رشة وو�ضع د�ستور جديد يجري اال�ستفتاء
عليه .ومبراجعة �أ�سماء جلنة اخلم�سني ميكن �أن نلحظ وجود ًا مكثف ًا لعدد من الإعالميني
وال�صحفيني الذين يقع علي عاتقهم مهمة �إخراج ال�صحافة والإعالم يف م�رص من مرحلة
كان فيه �صدى ل�صوت ال�سلطة احلاكمة �إيل مرحلة يكون فيها قناه تتدفق من خالها الأنباء
( )7مرفق رقم  3تو�صيات امللتقى االعالمي الأول  ١٢مار�س  ٢٠١٣فندق الفور�سيزون.

والآراء لتبني ر�أي عام قوي منفتح م�ستعد لقبول خمتلف الآراء ومناق�شتها.
1.1املقرتحات املقدمة من نقابة ال�صحفيني �إيل جلنة الع�رشة هل ت�شكل �أ�سا�سا متينا
لإعالم م�ستقل.
تقدمت نقابة ال�صحفيني بت�سعة مقرتحات �إيل جلنة الع�رشة املكلفة ب�إعادة النظر يف
الد�ستور امل�رصي ال�صادر يف دي�سمرب  . ٢٠١٢وت�شكل تلك املنظومة يف تقديري بناء متكام ًال
ميكن �أن يعترب – فيما لو مت الأخذ به – نقلة نوعية يف ر�ؤية الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة
حلريات الإعالم وكانت مقرتحات النقابة �رضورة �أن يت�ضمن الد�ستور اجلديد ت�سع مواد
هي :
 .١-١حرية التعبري والر�أي وال�صحافة والإعالم م�صونة ويحظر تعديل �أو �إلغاء و�سائط
االت�صال والن�رش عامة, ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة يف زمن احلرب.
 .٢-١ال�صحافة �سلطة رابعة, وهي �سلطة �شعبية م�ستقلة, متار�س ر�سالتها علي الوجه
املبني يف الد�ستور والقانون.
 .٣-١علي احلق يف متلك و�إ�صدار ال�صحف مبجرد الإخطار و�إن�شاء حمطات البث الإذاعي
والتليفزيوين ووثائق الإعالم الرقمي مكفولة للأفراد وال�شخ�صيات االعتبارية
العامة واخلا�صة والقانون ي�ضمن ا�ستقالل ال�صحافة والإعالم.
 .٤-١تكفل الدولة ا�ستقالل ال�صحف وو�سائل الإعالم التي متلكها عن جميع ال�سلطات
والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها منربا للحوار الوطني بني كل الآراء واالجتاهات
ال�سيا�سية وامل�صالح االجتماعية وينظم القانون �إدارتها علي �أ�س�س مهنية
ودميقراطية �سليمة, وي�ؤمن تعادل حقوق كل اجلماعات ال�سيا�سية يف خماطبة
الر�أي العام من خاللها.
 .٥-١يقوم علي �شئون ال�صحافة جمل�س وطني م�ستقل عن �سلطات الدولة, ويكون هناك
جمل�س �آخر م�ستقل يقوم علي �شئون باقي و�سائل الإعالم, واملجل�سان معنيان
ب�صيانة احلقوق واحلريات الإعالمية املقررة بالد�ستور والقانون و�ضمان التزام
م�ؤ�س�سات ال�صحافة الإعالم ب�أ�صول و�أخالق املهنة, ويتمتع املجل�سان بال�شخ�صية
االعتبارية, ويكون للكل منهما موازنة م�ستقلة ويخت�صان بتلقي �إخطارات �إ�صدار

31

ال�صحف ومنح تراخي�ص و�إ�شارات البث الإذاعي والتليفزيوين ويكون لهما �سلطة
الإ�رشاف علي �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة.
	.٦-١ال يجوز توجيه االتهام يف جرائم الن�رش بغري طريق االدعاء املبا�رش, وال توقع
عقوبة �سالبة للحرية يف تلك اجلرائم.
 .٧-١تلتزم م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع مببادئ ال�شفافية وللأفراد احلق يف احل�صول
علي املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات
والنظم التي تكفل �إعمال هذا احلق و�إجراءات املحا�سبة يف حال االمتناع عن
�إعمالها, كما يحدد جماالت عدم الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بحماية �أمن البالد
والإ�رضار مب�صالح خا�صة �أو حقوق معينة.
 .٨-١لل�صحفيني والإعالميني احلق يف احل�صول علي املعلومات والبيانات من م�صادرها
ويف مبا�رشة عملهم بحرية و�أمان يف مواقع الأحداث �صونا حلق املواطنني يف
املعرفة ويحدد القانون اجلزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد �أو تقدمي
معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته.
	.٩-١ال يجوز امل�سا�س ب�أ�صل احلقوق واحلريات العامة التي يحيلها هذا البا ب (باب
احلريات- ف�صل ال�صحافة والإعالم ) للم�رشع لتحديدها �أو تنظيمها وال يجوز
االنتقا�ص منها �أو تعطيل نفاذها.
وميكن مالحظة �أن املقرتحات الت�سعة ت�شكل منظومة متكاملة ت�ضمن لي�س فقط حرية
الإعالم يف التعبري ولكن �أي�ض ًا حريه التعبري يف الإعالم وتعالج عدد ًا من امل�شكالت املرتبطة
ب�أو�ضاع الإعالم والتي ك�شف التطبيق عن �أنها متثل �أ�سبابا جوهرية ملنع الإعالم يف م�رص
من االنطالق بحرية نحو �آفاق جديدة.
وامل�شكالت التي تعاجلها تلك الن�صو�ص ميكن تق�سيمها �إىل �أربع جمموعات �أ�سا�سي:
املجموعة الأويل  :حول احلماية القانونية للإعالم ويندرج حتتها ن�صو�ص
ثالث هي:
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 .١-١عدم فر�ض الرقابة – ولو املحدودة – على ال�صحف يف زمن الطوارئ وق�رص
تلك الرقابة علي حاله احلرب فقط ،وهو �أمر مهم �إذ مينع ال�سلطة التنفيذية من

فر�ض �أي رقابة ولو حمدودة علي الإعالم �أثناء �إعالن حالة الطوارئ .ورغم
�أنه مل جتر العادة يف م�رص علي فر�ض رقابة علي ال�صحف يف �أثناء �رسيان
حالة الطوارئ – فيما نعلم – �إال �أن الن�ص املقرتح بذاته ي�ؤكد علي احلريات
الإعالمية حتي يف الظروف اال�ستثنائيه.
 .٢-١منع النيابة العامة ك�سلطة اتهام من ترويع الإعالميني؛ �إذ جعل توجيه اتهام
يف �أي جرمية من جرائم الن�رش للم�رضور فقط من اجلرمية وعن طريق رفع
الدعوي مبا�رشة �أمام املحكمة املخت�صه كما منع توقيع �أي عقوبات �سالبة
للحرية يف تلك اجلرائم.
 .٣-١قدم �ضمانة ممتازة متنع الربملان من ا�ستخدام القانون ل�سلب احلقوق
واحلريات املن�صو�ص عليها يف الد�ستور؛ فمنع القوانني من �أن ت�سلب احلريات
التي ن�ص عليها الد�ستور للإعالم والإعالميني ب�أي �شكل من الأ�شكال.
املجموعة الثانية :من امل�شكالت هي جمموعة حق احل�صول علي املعلومات
علي النحو التايل:

٤-١

فقد �أعادت مقرتحات النقابة حق ال�صحفي والإعالمي باحل�صول علي املعلومات
و�ألزمت القانون ب�أن ي�ضع جزاء منا�سب ملن يتعمد �إخفاء املعلومات عن
الإعالميني .وهو ن�ص متقدم عما كان عليه احلال حتي يف د�ستور  ١٩٧١والذي
مل يكن يلزم القانون بو�ضع جزاء علي من يحجب عن الإعالميني املعلومات.
ويف الوقت نف�سه �أقر بحق اجلمهور يف املعرفه و�ألزم م�ؤ�س�سات الدولة ب�ضمان
احلد الأدين من ال�شفافية و�ضمن للجمهور احلق يف تلقي املعلومات.

املجموعة الثالثة  :تتعلق مب�شكلة �إن�شاء ومتلك حمطات البث الإذاعي والتلفزيوين؛
فعلي الرغم من د�ستور  ٢٠١٢كان قد كفل حرية �إ�صدار ال�صحف للأفراد مبجرد
الإخطار �إال �أن هذا املقرتح ي�شكل نقله نوعيه �إذ يجعل متلك حمطات البث الإذاعي
والتليفزيوين ووثائق الإعالم الرقمي حقا مكفوال للأفراد وال�شخ�صيات االعتبارية
العامة واخلا�صة .وبذلك حدد دور �أي تنظيم قانوين لإن�شاء حمطات للبث الإذاعي
والتلفزيوين �إيل تنظيم توزيع الرتددات وهي عملية �إدارية وفنية.
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املجموعة الرابعة :تتعلق مب�شكلة ال�صحف القومية اململوكة للدولة؛ وي�ساعد الن�ص
املقرتح علي �ضمان �أداء مهني ومتوازن وعادل فيما تنتجه من مواد �صحفية
و�إعالمية كما �ضمن الن�ص �أي�ض ًا حق اجلميع يف خماطبة الر�أي العام من خاللها
باعتبارها مملوكة للمجتمع ولي�س لل�سلطة احلاكمة(.)8
 .٢ر�ؤيه جلنة الع�شرة للحريات الإعالمية يف الد�ستور اجلديد.

مل تقدم جلنة الع�رشة ر�ؤية د�ستورية خالقة ت�ساعد علي دفع �إطالق �رساح الإعالم
امل�رصي من �أ�رس �سيطرة ال�سلطة التنفيذية علي �أعماله.
 ١-٢مل تتطرق مقرتحات جلنة الع�رشة �إيل م�شكلة ال�صحف القومية وكيفية �إدارتها �أو
ا�ستفادة اجلمهور منها؛ وعدم اعتبارها منربا للحكومة وحلفائها فقط.
 .٢-٢مل تتطرق مقرتحات اللجنة �إيل عدم الق�ضاء بعقوبات �سالبة للحرية يف ق�ضايا
الن�رش كما مل متنع القانون من �سلب �أية حريات يكون الد�ستور قد منحها
للإعالم؛ و�أبقى على حق النيابة يف حتريك الدعوي العمومية �ضد الإعالميني مبا
ي�ستتبعه هذا من �إرباكهم ببالغات كيدية وجل�سات حتقيق متعددة.
 .٣-٢مل تتطرق االقرتاحات �إىل �إعطاء �أي حقوق لل�صحفيني والإعالميني يف احل�صول
علي املعلومات �أو جزاءات علي منعهم من احل�صول علي تلك املعلومات.
 .٤-٢مل تت�ضمن االقرتاحات �أيه �ضمانات جتعل من حق الأفراد �إن�شاء قنوات البث
الف�ضائي بالإخطار �ش�أنها �ش�أن ال�صحف.
 .٥-٢مل تقدم مقرتحات جلنة الع�رشة �أية ر�ؤية للتنظيم الذاتي لو�سائل الإعالم.
وهكذا ففي تقديرنا �أن جلنة الع�رشة مل تقدم جديدا ذا بال ميكن معه القول �إنها
كانت حري�صة علي حريه الإعالم ب�أي حال من الأحوال �أو �إبقائه بعيد ًا عن �سيطرة الدولة.
 .٣التو�صيات:
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نو�صي �أن يتم �إر�سال املقرتحات ايل جلنة اخلم�سني وحماولة دفعها لتبنيها بعد
�إعادة �صياغة بع�ض املقرتحات لإدماجها ب�شكل يخفف من عدد املواد فقط دون امل�سا�س
( )8مرفق رقم  4املقرتحات املقدمه من نقابه ال�صحفيني للجنة الع�رشة .

مبحتواها  ...وعلى �سبيل املثال ميكن �إدماج مقرتحي املعلومات معا؛ واملقرتحات القانونية
كلها يف مادة واحدة فيكون عدد املواد املطلوبة �أربعة مواد فقط .علي النحو التايل:
مادة :١حرية التعبري والر�أي وال�صحافة والإعالم م�صونة ويحظر تعديل �أو �إلغاء و�سائط
االت�صال والن�رش عامة ،ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة يف زمن احلرب.
ال يجوز توجيه االتهام يف جرائم الن�رش بغري طريق االدعاء املبا�رش ،وال توقع
عقوبة �سالبة للحرية يف تلك اجلرائم .وال يجوز امل�سا�س ب�أ�صل احلقوق واحلريات العامة
التي يحيلها هذا الباب( )9للم�رشع لتحديدها �أو تنظيمها وال يجوز االنتقا�ص منها �أو تعطيل
نفاذها.
ماده  :٢جلميع امل�رصيني احلق يف متلك و�إ�صدار ال�صحف مبجرد الإخطار و�إن�شاء حمطات
البث الإذاعي والتليفزيوين ووثائق الإعالم الرقمي مكفولة للأفراد وال�شخ�صيات
االعتبارية العامة واخلا�صة والقانون ي�ضمن ا�ستقالل ال�صحافة والإعالم .وتكفل
الدولة ا�ستقالل ال�صحف وو�سائل الإعالم التي متلكها عن جميع ال�سلطات
والأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها من ًربا للحوار الوطني بني كل الآراء واالجتاهات
ال�سيا�سية وامل�صالح االجتماعية وينظم القانون �إدارتها علي �أ�س�س مهنية
ودميقراطية �سليمة ،وي�ؤمن تعادل حقوق كل اجلماعات ال�سيا�سية يف خماطبة
الر�أي العام من خاللها.
ماده  :٣لل�صحفيني والإعالميني احلق يف احل�صول علي املعلومات والبيانات من م�صادرها
ويف مبا�رشة عملهم بحرية و�أمان يف مواقع الأحداث �صونا حلق املواطنني يف
املعرفة ،ويحدد القانون اجلزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد �أو تقدمي
معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته .وتلتزم م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع
مببادئ ال�شفافية وللأفراد احلق يف احل�صول علي املعلومات املحفوظة لدي
اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل �إعمال هذا
احلق و�إجراءات املحا�سبة يف حال االمتناع عن �إعمالها ،كما يحدد جماالت عدم
الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بحماية �أمن البالد والإ�رضار مب�صالح خا�صة �أو
حقوق معينة.
( )9باب احلريات  -ف�صل ال�صحافة والإعالم.
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ماده  :٤ال�صحافة �سلطة رابعة ،وهي �سلطة �شعبية م�ستقلة ،متار�س ر�سالتها علي الوجه
املبني يف الد�ستور والقانون .يقوم علي �شئون ال�صحافة جمل�س وطني م�ستقل
عن �سلطات الدولة ،ويكون هناك جمل�س �آخر م�ستقل يقوم علي �شئون باقي
و�سائل الإعالم ،واملجل�سان معنيان ب�صيانة احلقوق واحلريات الإعالمية املقررة
بالد�ستور والقانون و�ضمان التزام م�ؤ�س�سات ال�صحافة الإعالم ب�أ�صول و�أخالق
املهنة ،ويتمتع املجل�سان بال�شخ�صية االعتبارية ،ويكون للكل منهما موازنة
م�ستقلة ويخت�صان بتلقي �إخطارات �إ�صدار ال�صحف ومنح تراخي�ص و�إ�شارات
البث الإذاعي والتليفزيوين ويكون لهما �سلطة الإ�رشاف علي �أداء امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية والإعالمية ومن بينها التي متلكها الدولة.
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ورقه العمل
الثالثة
اقرتاحات نقابة ال�صحفيني ودورها فى دعم حرية الإعالم
�أ� .أحمد �سيف الإ�سالم حمد

املحامي بالنق�ض
ورئي�س مركز ه�شام مبارك للقانون

مقدمة :
مت تعطيل د�ستور  ٢٠١٢وبد�أت �إجراءات تعديله بت�شكيل جلنة الع�رشة التى
قدمت م�سودتها للتعديالت وبد�أت جلنة اخلم�سني فى العمل على هذه امل�سودة وقدمت
نقابة ال�صحفيني اقرتاحاتها الت�سعة للجنة الع�رشة ،و�سوف تركز هذه الورقة على ثالثة
مقرتحات الأول والثالث وال�ساد�س والتى ت�ضمنت:
1.1حرية التعبري والر�أى وال�صحافة والإعالم م�صونة ،ويحظر تعطيل �أو �إلغاء و�سائط
االت�صال والن�رش عامة ،ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة فى زمن احلرب.
 -2.2احلق فى متلك و�إ�صدار ال�صحف مبجرد الإخطار و�إن�شاء حمطات البث الإذاعى
والتليفزيونى وو�سائط الإعالم الرقمى مكفولة للأفراد وال�شخ�صيات االعتبارية العامة
واخلا�صة والقانون ي�ضمن ا�ستقالل ال�صحافة والإعالم.
 -3.3ال يجوز توجيه االتهام فى جرائم الن�رش بغري طريق االدعاء املبا�رش ،وال توقع
عقوبة �سالبة للحرية فى تلك اجلرائم.
�سنقارن مقرتحات النقابة مبا جاء فى م�سودة اخلرباء وما جاء فى الد�ستور املعطل
مو�ضحني اف�ضل �صياغة ممكنة لهذه الن�صو�ص وي�ستند هذا التف�ضيل �إىل:

38

�1.1أن قدر احلريات التى ينبغى �أن يتمتع بها الإن�سان امل�رصى يجب �أال تقل من حيث
حمتواها عن تلك احلريات التى �سبق و�أن قررتها الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة ومن
حيث ال�صياغة �أما �أن نختار �أدق ال�صياغات من هذه الد�ساتري �أو نقرتح �صياغات
�أف�ضل (احلد الأدنى).

2.2هناك ما ميكن �أن نتعلمه من د�ساتري البلدان الدميقراطية خا�صة تلك البلدان التى
تقرتب ظروفها العامة من بلدنا .فهناك ما ميكن �أن نتعلمه من د�ساتري جنوب �إفريقيا
والهند لتو�سيع م�ساحة احلريات املمنوحة (احلد املتو�سط).
�3.3سقف طموحنا هو املعايري الدولية حلقوق االن�سان (احلد االق�صى).
4.4نطمح �إىل �أن ما يتم التوافق املجتمعى عليه لن يقل عن احلد الأدنى مع الأمل فى �أن
نقرتب من احلد الأق�صى عرب حوار مت�سع فى املجتمع على ت�صورات �أولية.
�5.5أننا منتلك ثراث ًا م�رصي ًا من �أحكام املحكمة الد�ستورية التى بد�أت فعليا العمل فى
منت�صف  1970ميكن �أن نحتكم �إليه فى بلورة �أف�ضل ت�صوراتنا عن الد�ستور اجلديد.
ولعله من املفيد هنا الإ�شارة �إىل مبد�أ حمورى ملحكمتنا الد�ستورية العليا �سيحكم
ت�صوراتنا حلرية الر�أى والتعبري ولكل احلريات الأ�سا�سية وهو املبد�أ القائل:
التزام الدولة فى جمال حقوق املواطن وحرياته الأ�سا�سية باحلد الأدنى املقبول فى
الدول الدميقراطية:
ا�ستقرت املحكمة على:

“وحيث �أن الد�ستور ين�ص فى مادته الأوىل على �أن جمهورية م�رص العربية دولة
نظامها دميقراطى ا�شرتاكى ،وفى مادته الثالثة على �أن ال�سيادة لل�شعب ،وهو ميار�سها
ويحميها على الوجه املبني فى الد�ستور ،وفى مادته الرابعة على �أن الأ�سا�س االقت�صادى
جلمهورية م�رص العربية هو النظام اال�شرتاكى الدميقراطى.
وحيث �إن م�ؤدى هذه الن�صو�ص  -مرتبط باملادة  65من الد�ستور � -أنه فى جمال
حقوق املواطن وحرياته الأ�سا�سية ،ف�إن م�ضمون القاعدة القانونية التى ت�سمو فى الدولة
القانونية عليها ،وتتقيد هى بها� ،إمنا يتحدد على �ضوء م�ستوياتها التى التزمتها الدول
الدميقراطية باطراد فى جمتمعاتها ،وا�ستقر العمل بالتاىل على انتهاجها فى مظاهر �سلوكها
املختلفة ،وفى هذا الإطار ،والتزاما ب�أبعاده ،ال يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها املختلفة
�أن تنزل باحلماية التى توفرها حلقوق مواطنيها وحرياتهم عن احلدود الدنيا ملتطلباتها
املقبولة بوجه عام فى الدول الدميقراطية ،وال �أن تفر�ض على متتعهم بها �أو مبا�رشتهم لها
قيودا تكون فى جوهرها �أو مداها جمافية لتلك التى درج العمل فى النظم الدميقراطية على
تطبيقها ،بل �إن خ�ضوع الدولة للقانون حمددا على �ضوء مفهوم دميقراطى م�ؤداه �أال تخل
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ت�رشيعاتها باحلقوق التى تعترب الت�سليم بها فى الدول الدميقراطية مفرت�ضا �أوليا لقيام
الدولة القانونية ،و�ضمانة �أ�سا�سية ل�صون حقوق الإن�سان وكرامته و�شخ�صيته املتكاملة”.
وهذا املبد�أ تردد �صداه فى ديباجة اللجنة فى املبد�أ الثانى الذى ين�ص:

“�سيادة القانون �أ�سا�س وركيزة حلرية املواطنني ومل�رشوعية ال�سلطة ،كى ال تخل
ت�رشيعات الدولة باحلقوق واحلريات التى يعترب الت�سليم بها فى الدول الدميقراطية مفرت�ضا
�أوليا لقيام دولة القانون ،و�ضمانة �أ�سا�سية ل�صون حقوق الإن�سان وكرامته وحريته”.
وال جند مثيال لهذا املبد�أ فى ديباجة الد�ستور املعطل فحريا بنا �أن نتم�سك فى
ا�ستمرار وجوده فى الديباجة �إىل جانب املبد�أ �سابعا الذى ين�ص على:
“حرية التعبري وتفاعل الآراء املتولدة عنها والتى ينقل الكافة من خاللها الأفكار
التى جتول فى عقولهم ،فال يتهام�سون بها جنيا ،بل ي�رصحون بها علنا وعزما”.
�إلزام.

وال يخفى علينا �أهمية �أن تتحول مبادئ ق�ضائية �إىل ن�صو�ص د�ستورية لها درجة

�أوال :حرية التعبري وال�صحافة:

•ينق�ص املقرتح ت�ضمني الطباعة والن�رش �ضمن احلريات املحمية د�ستوري ًا ،وهو ما
ت�ضمنته امل�سودة واملعطل وم  ٤٨من د�ستور ١٩٧١1
•كما ينق�ص الثالثة حتديد د�ستورى لأغرا�ض الرقابة على غرار ما ت�ضمنته م ٤٨
من د�ستور  ١٩٧١يف الأمور التي تت�صل بال�سالمة العامة �أو �أغرا�ض الأمن القومي
•ينق�ص اجلميع حتديد قاطع لأداة فر�ض الرقابة فالن�صو�ص الأربعة تت�سع
للقرارات الإدارية بينما ينبغى الن�ص �رصاحة على القانون ك�أداة لفر�ض الرقابة
(�أى بقانون).
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•دائرة الأفعال املحظورة �ضيقة فى ملقرتح (تعطيل و�إلغاء) وفى امل�سودة واملعطل
�أو�سع ن�سبيا (وقف �أو غلق �أو م�صادرة) بينما فى د�ستور � ١٩٧١أكرث ات�ساعا
(�إنذار �أو وقف �أو �إلغاء) فهل امل�شكلة فى حماولة دمج احلظر الق�ضائى مع
احلظر الإدارى فهل ي�سمح املقرتح بالإنذار الإدارى وامل�صادرة االدارية.

•يتميز املقرتح بق�رص الرقابة فى زمن احلرب ويتفوق بذلك على امل�سودة واملعطل
ود�ستور .١٩٧١
•تتفوق املقرتحات بعدم ق�رص حظر التدخالت على الت�رصفات الإدارية وجاء
احلظر عام لي�شمل الإدارى والق�ضائى على عك�س امل�سودة واملعطل ود�ستور
.١٩٧١
•�صياغة املقرتح تت�سع حلماية و�سائل االت�صال والن�رش ،وهو ما يتفوق على الثالثة
حمل املقارنة.
ثاني ًا :متلك وا�صدار ال�صحف

•املقرتح يتفوق على امل�سودة واملعطل ود�ستور  ١٩٧١وذلك عندما حدد دور القانون
فى تنظيم �سبل مبا�رشة هذا احلق مبا ي�ضمن ا�ستقالل ال�صحافة والإعالم.
ثالث ًا :الإدعاء املبا�شر وحظر العقوبات ال�سالبة للحرية:

•ال تعقيب �سوى التم�سك باملطلب حتى ال يفر�ض ال�صمت بقوة القانون
خامتة:

•علينا التم�سك باملبد�أ الثانى وال�سابع بالديباجة وباملقرتح الثالث وال�ساد�س.
•املقرتح الأول فى حاجة لإعادة �صياغة لتالفى املالحظات ال�سابق �إيرادها ليكون:
حرية التعبري والر�أى وال�صحافة والإعالم والطباعة والن�رش م�صونة ،ويحظر �إنذار
�أو وقف �أو تعطيل �أو م�صادرة �أو �إلغاء و�سائط االت�صال والن�رش عامة ،ويجوز ا�ستثناء
فر�ض رقابة حمددة فى زمن احلرب .يف الأمور التي تت�صل بال�سالمة العامة �أو �أغرا�ض
الأمن القومي ،وذلك كله بقانون.
املادة ( )48د 71

حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش وو�سائل الإعالم مكفولة ،والرقابة على ال�صحف
حمظورة و�إنذارها �أو وقفها �أو �إلغا�ؤها بالطريق الإداري حمظور ،ويجوز ا�ستثناء يف حالة
�إعالن الطوارئ �أو زمن احلرب �أن يفر�ض على ال�صحف واملطبوعات وو�سائل الإعالم رقابة
حمددة يف الأمور التي تت�صل بال�سالمة العامة �أو �أغرا�ض الأمن القومي ،وذلك كله وفق ًا
للقانون.
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ورقة العمل
الرابعة
حق حرية املعلومات  ..ن�ص د�ستوري لتحقيقه !!!
د .ر�أفت ر�ضوان
رئي�س مركز معلومات جمل�س
الوزراء الأ�سبق

 .1مقدمة:
لقد تبنت العديد من البلدان د�ساتري �أو قوانني تعرتف بو�ضوح باحلق يف حرية
املعلومات.
�إال �أن القوانني التي مت تبنيها تختلف �إىل ح ٍد كبري من حيث مدى حجم �ضمانها حق
الو�صول �إىل املعلومات فعلي ًا .ف�إذا كانت الدول املتقدمة قد و�ضعت قوانينها لرت�سيخ هذا
احلق ,ف�إن بع�ض الدول النامية ا�ستغلت هذا التوجه لتقنني عدم ن�رش املعلومات ،حيث جاء
قانون احل�صول على املعلومات وحماية اخل�صو�صية يف زميبابوي علي �سبيل املثال ،ليقوم
مبهمة قمع و�سائل الإعالم بد ًال من �ضمان حرية املعلومات.
ونتيجة لذلك ,ومن �أجل توحيد معايري قوانني حرية املعلومات �سعت منظمة
اليون�سكو لو�ضع عد ٍد من املبادئ الأ�سا�سية ميكن من خاللها قيا�س حرية املعلومات ,هذه
املبادئ كالتايل:
• حد الك�شف الأق�صى :وهو ما يعنى �أن يكون املبد�أ هو الك�شف.
• االلتزام بالن�رش� :إلزام الهيئات العامة بن�رش املعلومات الأ�سا�سية دون طلبها.
• تعزيز احلكومة املفتوحة � :أن تكون جميع ت�رصفات احلكومة فى العلن وقابلة للنقد
واملراجعة وامل�ساءلة.
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• جمال ا�ستثناءات حمدود وحمدد � :أن تكون اال�ستثناءات وا�ضحة وحمدودة وخا�ضعة
الختبارات «ال�رضر» و»امل�صلحة العامة».

• �سهولة و�رسعة احل�صول علي املعلومات � :رضورة معاجلة طلبات املعلومات ب�رسعة
ونزاهة مع وجود مراجعة م�ستقلة لأي رف�ض.
• التكاليف املقبولة� :أال حتول التكاليف العالية دون قيام الأفراد بطلب املعلومات.
• االجتماعات املفتوحة � :أن تكون اجتماعات اجلهات العامة مفتوحة للجميع.
• الأولوية للك�شف  :تعديل �أو ا�ستبدال القوانني التي ال تتفق ومبد�أ حد الك�شف الأق�صى.
• حماية املبلغني عن الف�ساد � :أن يت�ضمن القانون قواعد ونظم حلماية الأفراد الذين يدلون
مبعلومات حول ما يجري من ف�ساد.
 .2مقرتح نقابة ال�صحفيني:
�أدخل د�ستور  2012احلق يف احل�صول علي املعلومات �ضمن باب احلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،حيث ن�صت املادة  47علي تنظيم هذا احلق علي النحو التايل“ :احل�صول علي
املعلومات والبيانات والإح�صاءات والوثائق ,والإف�صاح عنها ,وتداولها ,حق تكفله الدولة
لكل مواطن ,مبا ال مي�س حرمة احلياة اخلا�صة ,وحقوق الآخرين وال يتعار�ض مع الأمن
القومي.
وينظم القانون قواعد �إيداع الوثائق العامة وحفظها ,وطريقة احل�صول علي
املعلومات والتظلم من رف�ض �إعطائها ,وما قد يرتتب علي هذا الرف�ض من م�ساءلة”.
�إن وجود ن�ص د�ستوري يعد نقلة نوعية يف الأعرتاف باحلق يف احل�صول علي
املعلومات يف الدولة امل�رصية� ,إال �أن الن�ص مل يخل من بع�ض العموميات والتي كان ميكن �أن
ي�ستخدمها ترزية القوانني يف تف�صيل قانون يفرغ الن�ص الد�ستوري من مق�صده .ورمبا �أنه
من اخلري �أن قانونا مل ي�صدر حتي الآن ,و�أن تعديال د�ستوريا �أو د�ستورا جديدا �سوف يكتب
مبا ي�سمح بتدارك ما مل يت�ضمنه الن�ص الد�ستوري احلايل .وح�سنا فعلت نقابة ال�صحفيني,
واملجل�س الأعلي لل�صحافة باقرتاح تعديل الن�ص الد�ستوري ومبا يفتح الباب ملجال داخل
جلنة اخلم�سني لو�ضع ن�ص �أكرث �إحكاما و�أقل ت�أويال.
وقد جاء الن�ص املقرتح علي مادتني وذلك علي النحو التايل:

 .٧-١تلتزم م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع مببادئ ال�شفافية وللأفراد احلق يف احل�صول
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علي املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات
والنظم التي تكفل �إعمال هذا احلق و�إجراءات املحا�سبة يف حال االمتناع عن
�إعمالها, كما يحدد جماالت عدم الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بحماية �أمن البالد
والإ�رضار مب�صالح خا�صة �أو حقوق معينة.
 .٨-١لل�صحفيني والإعالميني احلق يف احل�صول علي املعلومات والبيانات من م�صادرها,
ويف مبا�رشة عملهم بحرية و�أمان يف مواقع الأحداث �صون ًا حلق املواطنني يف
املعرفة ويحدد القانون اجلزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد �أو تقدمي
معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته.
والن�ص املقرتح مقارنة بالن�ص احلايل يعطي بع�ض التحديد يف بع�ض اجلوانب لكنه
ي�ضيف بع�ض االلتبا�سات علي اجلانب الآخر ناهيك عن مقدار تغطيته ملعايري حرية املعلومات
التي و�ضعتها منظمة اليون�سكو.
 .3مقارنة الن�ص املقرتح مبعرفة نقابة ال�صحفيني والن�ص
املوجود يف د�ستور :2012
• اجلوانب الإيجابية:

�أ .حماولة حتديد جماالت عدم الإف�صاح يف بنود حمددة بعيد ًا عن املفهوم
املطاطي للأمن القومي  ,لكنه �سقط يف فخ �آخر هو حماية �أمن البالد.
ب� .إيجاد ن�ص خا�ص ي�ؤكد حقوق ال�صحفيني والإعالميني يف احل�صول علي
املعلومات والبيانات ( علما ب�أنه يف البند  7ق�رص الأمر علي املعلومات !!).
• اجلوانب التي حتتاج ملراجعة:

�أ .جاء ن�ص النقابة لريكز علي ال�شفافية  ,وا�ستخدم تعبري مبادئ ال�شفافية ,
وهو بالطبع تعبري ف�ضفا�ض ،حيث ال يوجد حتديد وا�ضح ملبادئ ال�شفافية.
كما مل ين�ص �رصاحة علي م�سئولية �صاحب املعلومة علي االلتزام بن�رشها.

44

ب .حدد �إطار ما يح�صل عليه بكونه “املعلومات املحفوظة لدي اجلهات احلكومية
والعامة” دون حتديد لكلمة املعلومات ،وهو ما يفتح الباب لتف�صيلها

علي املقا�س احلكومي (البيانات /الوثائق /اخلرائط /الفيديوهات/
الت�سجيالت ال�صوتية /ملفات الكمبيوتر � ...إلخ).
ت .ق�رص احلق يف احل�صول علي املعلومات علي اجلهات احلكومية والعامة,
و�أهمل فتح هذا الإطار لي�شمل اجلهات اخلا�صة التي ترتبط بعقود مع اجلهات
العامة� ,أو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي حت�صل علي متويل من الدولة� ,أو
التي ي�سمح لها بجمع �أموال من العامة.
ث .ترك حتديد �إعمال هذا احلق جلهات ونظم يحددها القانون ,وبالتايل مل مينح
لتلك اجلهات املقومات التي تن�أي بها من �سيطرة ال�سلطة التنفيذية.
ج .ا�ستخدم تعبري “�إجراءات املحا�سبة” وهو تعبري ف�ضفا�ض ميكن تف�سريه
علي تقييد املحا�سبة باجلزاء من جهة الإدارة.
ح� .إدخال ن�ص يتعلق بحرية و�أمان عمل ال�صحفيني والإعالميني (وهو �شئ جيد
لكن رمبا �أنه خارج ال�سياق).
خ .ا�ستخدم تعبري “حتديد القانون للجزاء املنا�سب لكل من يقوم باحلجب املتعمد
�أو تقدمي معلومات مغلوطة تقع يف نطاق م�سئوليته” وترك عدم ال�سماح
بحرية العمل �أو حتقيق الأمان لل�صحفيني والإعالميني.
 .4مقارنة مقرتح ن�ص النقابة مع معايري حرية املعلومات:
�أما من حيث مقارنة املقرتح مع املبادئ واملعايري ,ف�إن املقرتح يحتاج �إيل الكثري من
املعاجلة لي�أتي حاكما للقانون الذي �سي�صدر مبوجبه ,وب�صورة ت�ضمن �أن يكون القانون
ملبي ًا لطموحات حرية املعلومات يف م�رص.
اجلدول التايل يو�ضح املعايري التي يتطلب تغطيتها �إعادة ال�صياغة لإحكام الن�ص.
جدول مقارنة ن�ص نقابة ال�صحفيني ومعايري حرية املعلومات
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تقييم مقرتح نقابة ال�صحفيني وفق معايري حرية املعلومات الت�سعة

1
2
3
4
5
6
7

حد الك�شف الأق�صى
االلتزام بالن�رش
تعزيز احلكومة املفتوحة
جمال ا�ستثناءات حمدود وحمدد
�سهولة و�رسعة احل�صول علي املعلومات
التكاليف املقبولة
االجتماعات املفتوحة

مقدار حتقق املعيار
البند 8
البند 7
�إعادة �صياغة
�إعادة �صياغة
غري موجود
�إعادة �صياغة
�إعادة �صياغة
غري موجود
غري موجود

8
9

الأولوية للك�شف
حماية املبلغني عن الف�ساد

�إعادة �صياغة
غري موجود

معايري حرية املعلومات

م

 .5ن�ص مقرتح:
قامت املجموعة املتحدة بعقد العديد من اللقاءات وور�ش العمل �شارك فيها نخبة من
رجال الإعالم والقانون  ,ومت خاللها ا�ستعرا�ض العديد من التجارب العاملية يف �صياغة ن�ص
وا�ضح وحمدد ليكون مدخل لإعداد قانون يلبي معايري حرية املعلومات .ويف �ضوء مقرتح
النقابة ف�إنه ميكن الو�صول �إيل ن�ص مقرتح يلبي متطلبات النقابة ,ويغطي كل اجلوانب
املطلوبة يف حرية املعلومات وكذا ت�أمني عمل ال�صحفيني والإعالميني يف مواقع الأحداث وذلك
علي النحو التايل:
بديل البند :7

“حرية املعلومات واملعرفة �شاملة البيانات والإح�صائيات والوثائق حق مكفول
للم�رصيني وح�ضور االجتماعات العامة .وتلتزم الدولة بتمكني مواطنيها من التمتع بهذا
احلق ب�أقل تكلفة ويف �أ�رسع وقت.
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كما تلتزم ال�سلطة التنفيذية وكل اجلهات العامة وكذا اجلهات اخلا�صة التى حت�صل
على مال عام �أو تقوم بجمع �أموال بن�رش واتاحة ما لديها من معلومات و�سجالت ووثائق
للجمهور فور جمعها ,وال يكون املنع من الن�رش �إال بقرار من املحكمة وملدة حمددة.

ال يجوز ن�رش �أو احل�صول علي املعلومات التي ت�ؤدي �إيل الإ�رضار بكيان الدولة �أو
بوحدة ترابها �أو تعري�ضها خلطر احلرب �أو �إ�ضعاف قدرتها علي مواجهة هذا اخلطر� ،أو
تنتهك احلق يف اخل�صو�صية ,ويكون ا�ستخدام هذا احلق وفق �ضوابط ينظمها القانون”.
بديل بند :8

لل�صحفيني والإعالميني احلق يف مبا�رشة عملهم بحرية و�أمان يف مواقع الأحداث
�صون ًا حلق املواطنني يف املعرفة ،وينظم القانون هذا احلق والعقوبات علي كل من يتعر�ض
لتعطيل �أو منع حتقيقه.
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ورقة العمل
اخلام�سة
الإعالم وال�صحافة يف د�ستور .. 2013
مقرتح باملواد الد�ستورية اخلا�صة بالهيئات امل�ستقلة لل�صحافة والإعالم
�أ .يا�سر عبد العزيز
امل�ست�شار الإعالمي  -ع�ضو املجل�س
القومي حلقوق الإن�سان

ثمة �إ�شكاالت عديدة تعوق متتع و�سائل الإعالم والأداء الإعالمي وال�صحفي يف م�رص
باحلرية وامل�س�ؤولية املهنية ،ويعود بع�ض هذه الإ�شكاالت �إىل 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�صلة بامل�صلحة العامة عن اجلمهور ،ومن ثم عن ال�صحفيني ،كما
كانت هناك مواد تن�ص على وقوع امل�ؤ�س�سات ال�صحفية «القومية» (اململوكة للدولة) حتت
�سيطرة جمل�س ال�شورى ،الذي ظل طيلة الوقت حتت �سيطرة احلزب احلاكم.
ويف �أعقاب �إطاحة نظام مبارك الذي حال وجوده دون تطوير املنظومة الت�رشيعية
التي حتكم الأداء الإعالمي وال�صحفي يف م�رص ،ت�صاعدت الآمال يف ت�ضمني د�ستور 2012
مواد د�ستورية قادرة على توفري �إطار احلريات الالزم خللق ممار�سة �إعالمية ر�شيدة.
لكن الطريقة التي جرى بها تكوين اجلمعية الت�أ�سي�سية املنوط بها بو�ضع الد�ستور،
وطريقة عملها �أي�ض ًا ،واملنتج الذي خرجت به يف هذا الإطار ،مل يكن جم�سد ًا ملطالب اجلماعتني
ال�صحفية والوطنية.
وقد مت �إقرار د�ستور  2012يف ا�ستفتاء مل تتوافر له الأجواء املواتية ليعك�س موقف ًا
�شعبي ًا واعي ًا �إزاء ما ت�ضمنه من م�شكالت كبرية يف قطاعات �شتى منها قطاع الإعالم.
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وحني �سقط نظام «الإخوان امل�سلمني» يف  3يوليو  ،2013الذي �شهد �إعالن «خريطة
طريق امل�ستقبل» ،مبا ت�ضمنته من الن�ص على �إدخال تعديالت د�ستورية على د�ستور ،2012
و�إجراء اال�ستفتاء عليها ،ت�صاعدت الآمال من جديد لتفادي الأخطاء وحتقيق املطالب املتعلقة
بالأو�ضاع الإعالمية وال�صحفية وحرية الر�أي والتعبري عامة يف الن�ص الد�ستوري.
وا�ستناد ًا �إىل ذلك ،فقد عادت نخب �سيا�سية ومهنية بارزة �إىل الدعوة �إىل �رضورة بدء
عملية الإ�صالح لإعادة بناء النظام الإعالمي امل�رصي على �أ�س�س د�ستورية مواتية.
وقد اجتهدت م�ؤ�س�سات وجماعات عديدة من داخل ج�سم املهنة واملجتمع املدين
القرتاح م�رشوعات ومواد د�ستورية ميكن �أن ت�ساعد يف حتقيق ر�ؤية �إعادة البناء على �أ�س�س
�سليمة؛ ومن تلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات «املجل�س الأعلى لل�صحافة» قبل �إعادة ت�شكيله
بوا�سطة جمل�س ال�شورى يف �شهر �سبتمرب  ،2012و»نقابة ال�صحفيني» ،و»االئتالف الوطني
حلرية الإعالم» ،و»املبادرة امل�رصية لتطوير الإعالم» ،و»م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري».
وقد قدم بع�ض تلك امل�ؤ�س�سات م�رشوعات ملواد د�ستورية ميكن �أن حتقق ر�ؤية �إعادة
بناء النظام الإعالمي امل�رصي بالرتكيز على جمالني �أ�سا�سيني؛ �أولهما يتعلق باحلريات
ال�صحفية والإعالمية ،وثانيهما يتعلق بالهيئات امل�ستقلة املقرتح �إن�شا�ؤها لتمثل �أركان
النظام الإعالمي املن�شود.
وفيما يلي �أهم املقرتحات التي مت تقدميها للجهات امل�س�ؤولة وعر�ضها على املجال
العام والتي تت�ضمن مواد د�ستورية تتعلق بهذين املجالني يف �إطار حتقيق الر�ؤية امل�ستهدفة
للإعالم يف م�رص ،من قبل الأطر واجلماعات املهنية امل�شار �إليها.
�أ .املواد املتعلقة باحلريات:

كان من املهم �أن يت�ضمن الد�ستور عدد ًا من املواد التي تن�ص بو�ضوح على بع�ض
احلقوق واملعايري املهمة؛ مثل� :ضمان حرية الر�أي والتعبري ،و�إطالق حق �إ�صدار
ال�صحف وو�سائل الإعالم ،من دون �إذن �أو ترخي�ص ،و�إزالة العقوبات ال�سالبة
للحرية يف حق جرائم الن�رش من كل القوانني� ،إ�ضافة �إىل الن�ص على احلق يف
احل�صول على املعلومات ،وحظر �إلغاء �أو وقف و�سائل الإعالم والن�رش ب�أي
طريقة ،و�ضمان ا�ستقالل و�سائل الإعالم اململوكة للدولة عن احلكومة واحلزب
احلاكم �أي ًا كان.
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ومن تلك املواد ما يلي:

• حرية الر�أي مكفولة ،ولكل �إن�سان احلق يف التعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول �أو الكتابة �أو
الت�صوير� ،أو غري ذلك من و�سائل التعبري.
• حرية ال�صحافة والإعالم م�صونة ،ويحظر وقف �أو �إلغاء و�سائط االت�صال والن�رش.
ويجوز ا�ستثناء فر�ض رقابة حمددة عليها يف زمن احلرب .وال يجوز توجيه االتهام يف
جرائم الن�رش بغري طريق االدعاء املبا�رش ،وال توقع عقوبة �سالبه للحرية يف هذه اجلرائم.
• احلق يف متلك و�إ�صدار ال�صحف و�إن�شاء حمطات البث الإذاعي والتليفزيوين وو�سائل
الإعالم الرقمي مكفول للأفراد وال�شخ�صيات االعتبارية العامة واخلا�صة .وت�صدر
ال�صحف مبجرد الإخطار .وينظم القانون قواعد �إن�شاء و�سائل الإعالم امل�سموع واملرئي.
وي�ضمن القانون ا�ستقالل ال�صحافة والإعالم عن خمتلف �أ�شكال التدخل �أو ال�سيطرة
احلكومية واحلزبية واالحتكارية.
• تلتزم م�ؤ�س�سات الدولة وامل�س�ؤولون ومنظمات املجتمع املدين مببادئ ال�شفافية والإف�صاح.
وللأفراد احلق فى احل�صول على املعلومات والبيانات املحفوظة لدى اجلهات احلكومية
والعامة .ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل �إعمال هذا احلق و�إجراءات حما�سبة
من ميتنعون عن تفعيله ،كما يحدد جماالت عدم الإف�صاح عن املعلومات والوثائق املت�صلة
بحماية الأمن القومي ،وب�صيانة امل�صالح واحلقوق اخلا�صة املرعية.
• تكفل الدولة ا�ستقالل ال�صحف وو�سائل الإعالم التي متلكها �أو ترعاها عن جميع ال�سلطات
والأحزاب ال�سيا�سية ،باعتبارها �ساحة للحوار الوطني بني كل الآراء واالجتاهات
ال�سيا�سية وامل�صالح االجتماعية ،وينظم القانون �إدارتها علي �أ�س�س اقت�صادية ومهنية
ودميقراطية �سليمة ،وي�ضمن تكاف�ؤ حقوق كل اجلماعات ال�سيا�سية يف خماطبة الر�أي
العام من خاللها.
�أ .املواد املتعلقة بالهيئات امل�ستقلة املنظمة ل�صناعة ال�صحافة والإعالم
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بالإ�ضافة �إىل املواد الد�ستورية املتعلقة باحلريات الإعالمية وال�صحفية وحق تداول
املعلومات ،يجدر �أن ي�شري الد�ستور �إىل ثالث هيئات �أو ثالثة جمال�س �رضورية ال�ستكمال
قواعد بناء النظام الإعالمي اجلديد يف م�رص.

فرغم �أن كفاءة �أي نظام �إعالمي وحريته وتعدديته وقدرته على حماية حقوق كل
الأطراف املنخرطة فيه واملتعاملة معه ،تكمن يف درجة احلرية واملهنية التي يتمتع بها يف
�إطار درجة الر�شد واحلريات املتاحة يف املجتمع ب�أكمله ،ف�إن �إن�شاء الهيئات التي تقوم على
�إدامة احلرية و�صيانة املهنية و�إدراك امل�س�ؤولية يظل عام ًال �شديد الأهمية.
وتعرف دول متقدمة عديدة �أنواع ًا من الهيئات واملجال�س التي تقوم ب�أدوار مهمة يف
احلفاظ على حرية الإعالم والتزامه بامل�س�ؤولية جتاه جمهوره يف �آن واحد.
ويرى الباحث �رضورة �أن يكون النظام الإعالمي اجلديد يف م�رص بعد  30يونيو على
النحو التايل:
احلرية
اجلمهور

الإعالم
امل�صلحة
العامة

التنظيم
الذاتي

الدقة
العامة

�شكل  :1النظام الإعالمي املقرتح لو�سائل الإعالم امل�رصية
ويقرتح الباحث ثالث مواد د�ستورية ،ا�ستناد ًا �إىل التجارب الدولية يف جماالت
التنظيم الذاتي (االلتزامات الطوعية للجماعة ال�صحفية مبعايري �أخالقية حمددة ت�ؤطر
املمار�سة املهنية) والدقة العامة (الهيئات ال�ضابطة التي ت�شكلها الدولة واملجتمع ملتابعة
الأداء الإعالمي وحماية م�صالح اجلمهور وامل�صلحة العامة) واحلفاظ على ا�ستقاللية
و�سائل الإعالم العامة (اململوكة للدولة) ،لإن�شاء ثالثة �أطر �أو جمال�س م�رصية تنه�ض بهذا
الدور ،على النحو التايل:
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• ن�ص املادة الد�ستورية املقرتحة لإن�شاء “املجل�س الأعلى للإعالم
امل�سموع واملرئي”:

“ينظم (املجل�س الأعلى للإعالم امل�سموع واملرئي) �ش�ؤون البث امل�سموع واملرئي
وخدماته ،وهو جمل�س م�ستقل ،ذو �شخ�صية اعتبارية ،ويكون م�س�ؤو ًال عن �ضمان حرية
الإعالم امل�سموع واملرئي ،ومهنيته ،وتعدديته ،وتنوعه ،وتطوره ،كما يحمي م�صالح
اجلمهور .ويحدد القانون طريقة ت�شكيل املجل�س ،واخت�صا�صاته ،و�آليات عمله”.
• ن�ص املادة الد�ستورية املقرتحة لت�شكيل “الهيئة الوطنية لل�صحافة
والإعالم”:

“تقوم (الهيئة الوطنية لل�صحافة والإعالم) ب�ش�ؤون �إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
والإعالمية اململوكة للدولة وتنظيمها وتطويرها .وهي هيئة م�ستقلة ،وتكون م�س�ؤولة عن
�ضمان التزام تلك امل�ؤ�س�سات �أمناط �أداء مهنية و�إدارية واقت�صادية ر�شيدة ،مبا يجعلها
�ساحة حرة للحوار املجتمعي ،ب�شكل يعك�س م�صالح ور�ؤى الأطراف الوطنية املختلفة
بتوازن ومو�ضوعية.
• ن�ص املادة الد�ستورية املقرتحة ب�إن�شاء جمل�س ال�صحافة (التنظيم
الذاتي) لل�صحافة املكتوبة:

“تدعم الدولة التنظيم الذاتي لقطاع ال�صحافة املكتوبة ،مبا ي�ضمن حريتها ،ويحمي
م�صالح اجلمهور وقيم العمل ال�صحفي الر�شيد يف �آن واحد.
وت�شجع الدولة جهود �أطراف �صناعة ال�صحافة ،وخ�صو�ص ًا اجلماعة ال�صحفية،
ممثلة يف (نقابة ال�صحفيني) ،لإن�شاء وتطوير و�إدامة (جمل�س ال�صحافة) ،الذي يتلقى
�إخطارات �صدور ال�صحف ،وين�شئ الأكواد املهنية ،ويخ�ضع الأداء ال�صحفي للمتابعة
والتقييم والتطوير ،ويتلقى ال�شكاوى من اجلمهور والأطراف املختلفة يف حق �أمناط الأداء
ال�صحفية ،ويبت بها ،ويتخذ الإجراءات املنا�سبة بحقها”.
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�إن �إن�شاء الهيئات (املجال�س) الثالث امل�شار �إليها يف هذه الورقة �سي�سهل للنظام
الإعالمي امل�رصي حتقيق ما يلي:

• نقل �سلطة التنظيم �أو الإ�رشاف على الأداء الإعالمي من ال�سلطات العامة �أو ال�سلطة
التنفيذية منفردة �إىل هيئات م�ستقلة ذات ت�شكيل عري�ض ومتوازن ،مبا ي�صب يف ا�ستقاللية
و�سائل الإعالم ويعزز حريتها.
• �ضمان حترير و�سائل الإعالم اململوكة للدولة من �سلطة احلكومات والأنظمة.
• �ضمان ا�ستدامة احلريات ،و�صيانة امل�س�ؤوليات املرتتبة على الأداء الإعالمي ،عرب هيئات
تقوم بتفعيل �إجراءات حتمي احلرية وم�صالح اجلمهور يف �آن واحد.
• �إيجاد هيئات م�س�ؤولة عن العمل على �صيانة التعدد والتنوع يف الأداء الإعالمي �إ�ضافة �إىل
االهتمام بتطوير الأداء والتدريب والت�أهيل والبحوث.
• مواكبة دول العامل احلر التي طورت �أنظمة التنظيم الذاتي والدقة العامة ب�شكل متكامل
وا�ستطاعت من خاللها �أن تقلل من حدة املمار�سات الإعالمية ال�ضارة وحتفظ للإعالم
حريته يف �آن واحد.
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املبحث الرابع
حتليل اجتاهات
النقا�ش ..مالحظات عامة

�أ /رامي حم�سن
مدير املركز الوطني
لال�ست�شارات الربملانية

بداية ،وقبل حتليل جمريات النقا�ش نحب �أن نو�ضح ان هناك بع�ض املالحظات
الإيجابية ،والبع�ض الآخر �أت�صور �أنه كان ي�ؤثر على جدية النقا�ش ،فقد كان هناك بع�ض
املداخالت مثمرة والبع�ض منها لي�س له عالقة من قريب �أو بعيد مبو�ضوع الندوة� ،إال �أنه من
الأكيد �أن هذا امللتقى ي�أتى ك�أول انفراد ي�صيغ ويهتم بق�ضايا ال�صحفيني والن�رش ويرتجم
ذلك فى ملتقى �أو �أكرث.
ح�ضور جيد ومتثيل لكل االجتاهات،،
بداية ،كان احل�ضور ميتاز بالتمثيل لكل فئات املجتمع املدين ومتثيل لنقابة
ال�صحفيني ،ومتثيل لكل من يعمل بو�سائل الإعالم املرئية �أو امل�سموعة ،ومتثيل للأحزاب
واحلركات الثورية.
كما ن�ستطيع �أن نر�صد �أن املتحدثني الرئي�سيني مبا قدموا من �آراء و�أفكار و�أوراق
عمل ،كانت غاية فى التخ�ص�صية واحلرفية وعك�ست مطالب ال�صحفيني وكذا الإعالميني.
و�أي�ضا بع�ض املداخالت كانت على م�ستوى عالٍ من احلرفية و�إثراء للنقا�ش وتبادل
الآراء� ،إال �أنه – ومن قبيل التجويد امل�ستقبلى -كان من الأف�ضل �أن توزع مقرتحات
املجموعة املتحدة اخلا�صة بالن�صو�ص الد�ستورية حمل امللتقى على ال�سادة احل�ضور رفق
الدعوة املوجهة �إليهم ،كى يكون لديهم من الوقت ما يكفى للتح�ضري و�إبداء املالحظات قبل
ح�ضور امللتقى.
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هذه واحدة� ،أما الأخرى ،فكان من املفرت�ض على رئي�س اجلل�سة �أثناء املداخالت
وقبل �أن تنتهى اجلل�سة الت�صويت و�أخذ الآراء على �إ�ضافة مقرتحات �أخرى �أو حذفها �أو
تغيري و�إعادة �صياغة للبع�ض الآخر منها� ،إال �أن هذا مل يحدث و�إمنا اكتفى مبجرد �أن يرفع

اجلل�سة بعد املداخالت دون �أن يكون هناك بيان يتم تالوته عن املقرتحات التى قدمت واخذ
الر�أى ت�صويتا عليها.
حتليل اجتاهات النقا�ش

بداية ،حتدث ا�صحاب املداخالت الرئي�سية حول الن�صو�ص املقرتحة من جانب
املجموعة املتحدة والتى قدمت �إىل جلنة الع�رشة ،فقد عر�ض �أ� .إيهاب �سالم نيابة عن �أ.
جناد الربعى كيف مت التو�صل �إىل هذه الن�صو�ص والتى جاءت بناء على جل�سات نقا�شية
بني �أ�صحاب امل�صالح من نقابة ال�صحفيني واملجل�س الأعلى لل�صحافة وذوى ال�ش�أن متت
فى امللتقى الأول و�أفرزت عن ن�صو�ص حتمل حرية لل�صحفيني والإعالمني ،ونقلة نوعية لهم
جتاه حرية ال�صحافة ب�أكملها.
ثم جاءت كلمة �أ� .أحمد �سيف الإ�سالم ،لتلقى القبول لدى احلا�رضين حيث �أثنى
على املقرتح املعرو�ض ،و�أنه ق�رص الرقابة على ال�صحف و�إ�صدارها يف زمن احلرب فقط
ويتفوق بذلك على امل�سودة واملعطل ود�ستور � ،١٩٧١إال �أنه اقرتح �إعادة بع�ض ال�صياغات،
حيث اقرتح �إعادة �صياغة املادة الأوىل و�أن ي�ضاف �إليها �أن تكون حرية التعبري والر�أى
وال�صحافة والإعالم و�أي�ضا �أثناء الطباعة والن�رش لتكون م�صونة.
و�أن حظر وقف ال�صحف او �إنذارها �أو تعطيلها �أو م�صادرتها �أو حتى �إلغا�ؤها اال
فى زمن احلرب ووفقا للقانون.
ثم جاءت كلمة د .ر�أفت ر�ضوان لتتحدث على حرية احل�صول علي املعلومات
والبيانات والإح�صاءات والوثائق لل�صحفيني ،وقد �أ�ضاف على املقرتحات املوجودة �صياغة
تلبى متطلبات النقابة ،وتغطي كافة اجلوانب املطلوبة يف حرية املعلومات وكذا ت�أمني
عمل ال�صحفيني والإعالميني حيث �أ�ضاف �أن «حرية املعلومات واملعرفة �شاملة البيانات
والإح�صائيات والوثائق حق مكفول للم�رصيني وح�ضور االجتماعات العامة .وتلتزم الدولة
بتمكني مواطنيها من التمتع بهذا احلق ب�أقل تكلفة ويف �أ�رسع وقت.
كما تلتزم ال�سلطة التنفيذية وكل اجلهات العامة وكذا اجلهات اخلا�صة التي حت�صل
على مال عام �أو تقوم بجمع �أموال بن�رش و�إتاحة ما لديها من معلومات و�سجالت ووثائق
للجمهور فور جمعها ,وال يكون املنع من الن�رش �إال بقرار من املحكمة وملدة حمددة.
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ال يجوز ن�رش �أو احل�صول علي املعلومات التي ت�ؤدي �إيل الإ�رضار بكيان الدولة �أو
بوحدة ترابها �أو تعري�ضها خلطر احلرب �أو �إ�ضعاف قدرتها علي مواجهة هذا اخلطر� ،أو
تنتهك احلق يف اخل�صو�صية ,ويكون ا�ستخدام هذا احلق وفق �ضوابط ينظمها القانون».
و�أ�ضاف بديل اخر ين�ص على �أن لل�صحفيني والإعالميني احلق يف مبا�رشة عملهم
بحرية و�أمان يف مواقع الأحداث �صون ًا حلق املواطنني يف املعرفة وينظم القانون هذا احلق
والعقوبات علي كل من يتعر�ض لتعطيل �أو منع حتقيقه.
ثم جاءت كلمة �أ .يا�رس عبد العزيز ،لتناق�ش نقطة مهمة تتعلق با�ستقاللية وحياد
امل�ؤ�س�سة الإعالمية ،واقرتح �أن تكون هناك  3جمال�س/هيئات تهدف �إىل احلفاظ على
ا�ستقاللية و�سائل الإعالم العامة (اململوكة للدولة) ،فاقرتح ن�صا ب�إن�شاء “املجل�س الأعلى
للإعالم امل�سموع واملرئي” يقوم على �ضمان حرية الإعالم امل�سموع واملرئي ،ومهنيته،
وتعدديته ،وتنوعه ،وتطوره ،كما يحمي م�صالح اجلمهور .ويحدد القانون طريقة ت�شكيل
املجل�س ،واخت�صا�صاته ،و�آليات عمله ،ون�صا �آخر لت�شكيل “الهيئة الوطنية لل�صحافة
والإعالم” ،تكون م�سئولة عن �ضمان التزام امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحفية مبا يجعلها
�ساحة حرة للحوار املجتمعي ،ب�شكل يعك�س م�صالح ور�ؤى الأطراف الوطنية املختلفة
بتوازن ومو�ضوعية ،وجمل�س ثالث خا�ص ي�ضمن حرية ال�صحافة ،ويحمي م�صالح اجلمهور
وقيم العمل ال�صحفي الر�شيد يف �آن واحد.
قد القت املداخالت الرئي�سية ا�ستح�سان من البع�ض واعرتا�ض من البع�ض الآخر،
وقد ظهر ذلك فى املداخالت.
حتليل للمداخالت على �أوراق العمل الرئي�سية ،وكذا الن�صو�ص املقرتحة:

كانت هناك  31مداخلة متت على �أوراق العمل الرئي�سية وكذا مقرتح املجموعة
حول مقرتح التعديالت الد�ستورية املقدم ،وميكن �أن نربز هنا العديد من املالحظات:
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�ßßأكرثية املداخالت كانت مع التعديالت ب�أكملها كما هى� ،إال �أن هناك ثالث مداخالت
رف�ضت الن�صو�ص املقرتحة جملة وتف�صيال ،بحجة �أن مكانها الت�رشيعات ولي�ست
ن�صو�ص الد�ستور ،مع االكتفاء باملبادىء العامة كن�ص د�ستورى واحد �أو اثنني على
الأكرث.

ßßمداخلة رف�ضت ب�شكل قاطع �أن يكون �إن�شاء املحطات �أو القنوات الف�ضائية مبجرد
الإخطار ،نظرا ملا قد ي�رض بالأمن القومى وم�صلحة م�رص العليا ،حيث �أن هناك
العديد ممن يرتب�صون مب�رص و�شعبها.
ßßكانت هناك �أربع مداخالت حتث على �إعادة �صياغة بع�ض املواد و�ضبطها كى نق�ضى
على العبارات املطاطية او ت�أويل وتف�سري ن�صو�ص القانون لهذه املواد الد�ستورية
ب�شكل قد ي�ؤدى �إىل تفريغ الن�ص الد�ستورى من م�ضمونه� ،أو حتى و�ضع عراقيل
�أمام تنفيذه.
ßßمداخلتان تطالب باختزال الأربع مواد �إىل مادتني د�ستوريتني فقط.
ßßمداخلتان تطالب بحذف عبارة “ال�صحافة �سلطة رابعة” ،لعدم جدواها ولأنها
�شعار عبثى ،وال توجد �صفة الإلزامية لل�صحافة كى تو�صف بال�سلطة الرابعة.
ßßهناك �أربع مداخالت كانت دون امل�ستوى ،مبعنى �أن لي�س لها عالقة من قريب �أو بعيد
مبو�ضوع امللتقى ،و�أن هذه الطلبات ال ترتقى �إىل م�ستوى الن�صو�ص الد�ستورية.
ßßهناك مداخلتان ب�إ�ضافة ما يفيد منح اال�ستقالل واحل�صانة املهنية والق�ضائية
لل�صحفيني� ،إال �أن امل�ست�شارين القانونيني والق�ضاة ال�سابقني احلا�رضين فى هذه
الندوة رف�ضوا ذلك متاما وو�صفوه بالعبثية والإخالل مبنظومة الق�ضاء امل�رصى.
ßßكانت هناك مداخلة غاية فى الأهمية ب�ش�أن �أن تكون هناك م�ساواة بني الإعالميني
(الإعالم املرئى وامل�سموع) وال�صحفيني فى كل احلقوق والواجبات والطلبات
الد�ستورية ،فال يكون هناك مطالبات ب�ش�أن حرية ال�صحافة فقط دون �أ�صحاب
الإعالم املرئى وامل�سموع.
وفى النهاية،،

�إذا كنت �أتفق مع بع�ض ما جاء و�أختلف مع بع�ضه� ،إال �أنه فى نهاية النهاية مقرتح
لن�صو�ص د�ستورية �إذا ما مت الأخذ مب�ضمونة – من وجهة نظرى املتوا�ضعة� -سيعد ذلك
نقلة تاريخية ونوعية لو�سائل الإعالم وال�صحافة فى م�رص ،و�سي�صبح منوذج ًا يحتذى به.
�إال �أن ذلك يتوقف فى حقيقة الأمر على وجود الإرادة ال�سيا�سية من عدمه ،ف�إذا ما
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كانت هناك �إرادة �سيا�سية حقيقية ت�سعى �إىل حترير الإعالم وحترير العقول وحترير القلم
ال�صحفي ،ف�سيكون لهذا املقرتح ن�صيب من مواد الد�ستور� ،أما �إذا كانت الإرادة ال�سيا�سية
تتجه �إىل �أن تتاجر بق�ضية ا�ستقالل ال�صحافة ونزاهتها فى م�رص دون �أن ترتجم ذلك �إىل
واقع ملمو�س ،فلن يكون لهذه املقرتحات الد�ستورية �إال ذكرها ن�صا دون �أن ترتجم �إىل
م�ضمون حقيقي لتحرير الإعالم ،بل �ستفرغ من م�ضمونها الذي هو جوهر اال�ستقالل
واحليدة.
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مــــرفقــــات
مرفق 1
قائمة بال�سادة احل�ضور
اال�سم ،مرتب �أبجدى
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�أبانوب بدري
�أحمد �شبل
�أحمد عبد احلفيظ
بثينة كامل
بي�سان جهاد عدوان
ثروت بدوي
ثروت �شلبي
حافظ مو�سى
ح�سام الدين علي
حمدي الأ�سيوطي
�سامح مكرم عبيد
�سمر الد�سوقي
ال�سيد غريب فالح
ال�سيد حممد الغ�ضبان
�شيماء �أبو اخلري
�صربي غامن
�صالح البيلي
عبد الغفار عزب
عبد املنعم عمارة
عبري �سعدي
عديل �شعيب
ع�صام �شيحة
ع�صام عبد احلميد

ال�صفة

باحث �سيا�سي
�صحفي بجريدة العربي النا�رصي
حما ٍم ،نا�شط حقوقى
�إعالمية
مدير تنفيذي مب�ؤ�س�سة مدارك للتنمية الإعالمية
�أ�ستاذ دكتور قانون �إداري بكلية حقوق – جامعة القاهرة
نائب رئي�س حترير جريدة الأهايل
�أمني عام مركز  25يناير حلقوق الإن�سان
املتحدث الإعالمي حلزب امل�ؤمتر
حما ٍم بالنق�ض
ع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق
نائب رئي�س حترير جملة حواء
�صحفي يف اليوم ال�سابع
�إعالمي
م�ست�شارة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا للجنة حماية ال�صحفيني
مدير مكتب جريدة امل�سائية باال�سماعيلية
رئي�س حترير جملة �أموال
حما ٍم
دكتور  -وزير ال�شباب الأ�سبق
وكيل نقابة ال�صحفيني
م�رشف عام على حترير جريدة �صوت الفيوم
ع�ضو الهيئة العليا حلزب الوفد
نائب رئي�س حترير العربي النا�رصي

اال�سم ،مرتب �أبجدى

علي مبارك
عماد حجاب
عمرو عبد ال�سالم
عمرو مغيث
فريدة ال�شوبا�شي
جمدي �صالج اجلارحي
حممد ب�صيلة
حممد حنيدق دروي�ش
حممد زيدان
حممود ال�رشيف
حممود فوزي
حممود كبي�ش
حممود نفادي
مروان كرمي
مرمي ميالد رزق
م�ساعد عبد العاطي
ممدوح نخلة
ناجي ال�شهابي
ناهد الرببري
نبيل الديب
جنوي كامل
هبة هجر�س
يا�رس كمال خليل
يا�سمني �إبراهيم

ال�صفة

دكتور – رئي�س قناة النيل للأخبار
�صحفي بجريدة الأهرام
حما ٍم باملنظومة الفكرية للمحاماة
باحث – عامل واحد للتنمية
كاتبة ر�أي
د .م�ست�شار  -نائب رئي�س جمل�س الدولة
رئي�س حترير جريدة �أخبار بني �سويف
رئي�س حترير جريدة عيون القناة بالإ�سماعيلية
نائب رئي�س مركز  25يناير حلقوق الإن�سان
دكتور  -وزير الإدارة املحلية الأ�سبق
م�ست�شار مبجل�س الدولة
�أ�ستاذ دكتور  -عميد كلية حقوق جامعة القاهرة
نائب رئي�س حترير جريدة اجلمهورية
رئي�س حترير جريدة جماهري البحرية
دكتور  -رئي�س حزب احلق
م�ست�شار بالنيابة الإدارية
رئي�س مركز الكلمة حلقوق الإن�سان
رئي�س حزب اجليل
�صحفية – جيل الغد
رئي�س جمل�س �إدارة جريدة �صوت اجلماهري بالدقهلية
�أ�ستاذ دكتور بكلية الإعالم وع�ضو املجل�س الأعلى لل�صحافة
الأهرام االقت�صادي
مدير �شبكة نور م�رص الإعالمية
مدير عام مركز مدارك للحق يف املعرفة
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مرفق ()2
تو�صيات امللتقى الإعالمي الأول الذي عقدته املجموعة
املتحدة بالتعاون مع مركز حماية ال�صحفيني يف الأردن
انتهى امللتقى الإعالمي الأول الذي عقدته املجموعة املتحدة يف  ١٢مار�س ٢٠١٣
بفندق الفور�سيزون �إيل عدد من التو�صيات ب�ش�أن طرق مواجهة التحديات التي تواجه حرية
الإعالم وال�صحافه علي النحو التايل .
�أو ً
ال  :تعديل الت�رشيعات املقيدة حلرية الإعالم وذلك عن طريق الن�ضال لإلغاء العقوبات
التي تن�ص على حب�س ال�صحفيني ووجود قانون حلرية تداول املعلومات ب�شكل
ي�ضمن �سالمة الأداء الإعالمي وقيامه بواجباته جتاه املجتمع .

ثاني ًا  :زيادة الوعى القانوين للعاملني باملجال الإعالمي والقانوين عن طريق تدريب
املحامني والعاملني بالق�ضاء حول كيفية التعامل مع الق�ضايا اخلا�صة بالعاملني
باملجال الإعالمي وال�صحفي.
ثالث ًا  :تفعيل ميثاق ال�رشف ال�صحفي الذي تكمن �أهميته يف توحيد املفهوم العملى للمهن
الإعالمية مبا ي�ضمن العمل على �أر�ضية احرتام القانون و�سالمة العمل الإعالمي
وال�صحفي يف الوقت ذاته وي�شكل نوع ًا من االلتزام الأخالقي نحو املهن الإعالمية.
رابع ًا  :حرية �إن�شاء ال�صحف والقنوات الف�ضائية و�أن تكون ملكيتها ملكية جماعية و�شعبية.
خام�س ًا� :رضورة �أن ت�ضمن القوانني �أن تكون العقوبات �ضد الإعالميني وال�صحفيني
�شخ�صية وعن �أهمية �أال تتعدى العقوبة �شخ�ص مرتكبها �إىل �إغالق القناة �أو
ال�صحيفة.
�ساد�س ًا � :رضورة النظر يف مواد الد�ستور امل�رصي وتقدمي تف�سريات متقدمة لها ت�ساعد على
�إتاحة حريات �أو�سع للإعالم من ناحية وت�ضمن عدم احتكار ال�سلطة التنفيذية
للو�سائط الإعالمية والتحكم فيها من ناحية ثانية.
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مرفق ()٣
جدول مقرتحات جلنة الع�شرة باملقارنة مع الد�ستور القدمي ال�صادر ٢٠١٢
د�ستور ٢٠١٢
حرية الر�أي والفكر مكفولة .
ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه بالقول �أو
الكتابة �أو الت�صوير �أو غري ذلك من و�سائل
التعبري والن�رش  .على النحو الذى ينظمه القانون
احل�صول على املعلومات والبيانات والإح�صاءات
والوثائق ،والإف�صاح عنها من م�صادرها
املختلفة ،وتداولها ب�شفافية ،حق تكفله الدولة
لكل مواطن ،مبا ال مي�س حرمة احلياة اخلا�صة،
وحقوق الآخرين ،وال يتعار�ض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد �إيداع الوثائق العامة
وحفظها ،وطرق احل�صول على املعلومات.
حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش و�سائر
و�سائل الإعالم مكفولة ،وت�ؤدى ر�سالتها بحرية
وحياد وا�ستقالل ،يف �إطار املقومات الأ�سا�سية
للمجتمع ،وقيمه وتقاليده ،واحلفاظ على احلقوق
واحلريات ،والواجبات العامة ،واحرتام حرمة
احلياة اخلا�صة للمواطنني ،ومقت�ضيات الأمن
القومي ،ويحظر وقفها �أو غلقها �أو م�صادرتها
�إال بحكم ق�ضائى.
والرقابة على ما تن�رشه و�سائل الإعالم حمظورة،
ويجوز ا�ستثنا ًء فر�ض رقابة حمدودة عليها ،عند
�إعالن حالة الطوارئ �أو يف زمن احلرب .
حرية �إ�صدار ال�صحف ومتلكها بجميع �أنواعها
مكفول لكل �شخ�ص م�رصى طبيعى �أو اعتبارى،
مبجرد الإخطار ،على النحو الذى ينظمه
القانون .
وينظم القانون �إن�شاء ومتلك حمطات البث
الإذاعى والتليفزيونى وو�سائط الإعالم الرقمى
وغريها .
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حرية الفكر والر�أى مكفولة .ولكل �إن�سان حق
التعبري عن ر�أيه بالقول �أو الكتابة �أو الت�صوير �أو
غري ذلك من و�سائل الن�رش والتعبري.
احل�صول على املعلومات والبيانات والإح�صاءات
والوثائق ،والإف�صاح عنها ،وتداولها ،حق تكفله
الدولة لكل مواطن؛ مبا ال مي�س حرمة احلياة
اخلا�صة ،وحقوق الآخرين ،وال يتعار�ض مع الأمن
القومي .وينظم القانون قواعد �إيداع الوثائق
العامة وحفظها ،وطريقة احل�صول على املعلومات،
والتظلم من رف�ض �إعطائها ،وما قد يرتتب على هذا
الرف�ض من م�ساءلة.
حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش و�سائر و�سائل
الإعالم مكفولة .وت�ؤدى ر�سالتها بحرية وا�ستقالل
خلدمة املجتمع والتعبري عن اجتاهات الر�أي العام
والإ�سهام يف تكوينه وتوجيهه يف �إطار املقومات
الأ�سا�سية للدولة واملجتمع واحلفاظ على احلقوق
واحلريات والواجبات العامة ،واحرتام حرمة
احلياة اخلا�صة للمواطنني ومقت�ضيات الأمن
القومي؛ ويحظر وقفها �أو غلقها �أو م�صادرتها
�إال بحكم ق�ضائى .والرقابة على ما تن�رشه و�سائل
الإعالم حمظورة ،ويجوز ا�ستثناء �أن تفر�ض عليها
رقابة حمددة يف زمن احلرب �أو التعبئة العامة.
حرية �إ�صدار ال�صحف ومتلكها ،بجميع �أنواعها،
مكفولة مبجرد الإخطار لكل �شخ�ص م�رصى
طبيعى �أو اعتبارى .وينظم القانون �إن�شاء حمطات
البث الإذاعى والتليفزيونى وو�سائط الإعالم
الرقمى وغريها.
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