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تقدمي

هذا الكتّيب يحتوي على اأوراق ومداوالت ومناق�شات امللتقى القانوين الثالث، الذي 
وقام  – الزمالك،  ماريوت  فندق  عايدة،  قاعة  يف   ،2014 مار�س   5 االأربعاء،  يوم  اأنعقد 
بالتعاون مع مركز »حماية  بتنظيمه املجموعة املتحدة »حمامون.. وم�شت�شارون قانونيون« 
ال�شراكة  مبادرة  �شندوق  من  وبدعم  الها�شمية،  االأردنــيــة  باململكة  ال�شحفيني«  وحرية 
اأثناء  ال�شحفيني  و�شالمة  »اأمن  عنوان  وكان حتت  الربيطانية،  بوزارة اخلارجية  العربية 
تغطية االأحداث اخلطرة«، يف اإطار م�شروع احلماية القانونية لالإعالميني »ميالد« والذي 
يهدف اإىل تقدمي امل�شاعدة القانونية واملهنية لل�شحفيني واالإعالميني فيما يتعلق بق�شايا 
اأثناء تغطية االأحداث اخلطرة. الهدف  الن�شر واالإعالم وم�شاألة احلماية التي يحتاجونها 
يف  عملهم  اثناء  االعالميني  تواجهه  التي  امل�شكالت  علي  ال�شوؤ  اإلقاء  هو  امللتقي  هذا  من 
تغطيه االحداث اخلطره مثل اال�شتباكات ما بني املتظاهريني ورجال االمن وهي االحداث 

التي باتت خبزا يوميا لالإعالميني عليهم ان يعي�شوه ويتعاي�شوا معه.

�شمم امللتقي من اأجل حماوله الو�شول ايل حلول ذات طابع قانوين وعملي من اجل 
دعم حريه االعالم وحريه االعالميني يف تغطيه االحداث؛ وهي احلريات التي يبدوا انها 
حمل تهديد �شديد من جانب كثري من احلكومات التي تري يف حريه االعالم »موؤامره« علي 

ا�شتقرارها الزائف الذي حتميه �شياط اجلالدين .

اهتم امللتقي الذي يقام للعام الثالث علي التوايل باأن يقدم �شهادات حية الإعالميني 
تغطيه  يف  مهنتهم  اأداء  من  ملنعهم  بع�شها  و�شعبه  مهينه  بدنيه  اعتداءات  اإىل  تعر�شوا 
االأحداث وبع�شها ملجرد انهم اإعالميون وهي مهنه ا�شبحت �شيئه ال�شيت لدي من ميتهنون 
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انتهاك حقوق وحريات االن�شان وكرامته ويخ�شون من افت�شاح امرهم فيما لو �شلط االعالم 
ال�شوؤ علي حقيقتهم.

وقانوين  اإعالمي  �شبعني  ناق�س اكرث من  امللتقى  �شاعات هي مدة  اأربعة  على مدار 
وعدد من ال�شخ�شيات العامه كيف ميكن ان نحافظ علي حياه االعالميني و�شالمتهم يف 
ال�شلمي؛  االحتجاج  ميادين  ايل  منها  احلرب  ميادين  ايل  اقرب  ا�شبحت  ميادين  و�شط 
وكيف ن�شمن اأن يعود ال�شحفي اإيل مكتبه يف موؤ�ش�شته يف نهايه النهار بح�شيله ما جمعه 

من معلومات بدال من اأن يعود اإيل امل�شفي اأو ت�شمه جوانب املقابر.

اأن املجموعة املتحدة اإذ ت�شكر كل �شركائها يف هذا احلدث لتوؤكد من جديد انه ال 
ميكن احلديث عن وطن حر بدون اإعالم حر؛ وان رجال االعالم هم اأجدر النا�س بحماية 
خا�شة لقاء ما يبذلون من جهد وما يتعر�شون له من خماطر من اأجل و�شول �شوت احلقيقة 
اإيل النا�س؛ ذلك ال�شوت الذي ي�شع الظاملني ا�شابعهم يف اآذانهم وي�شتغ�شوا ثيابهم كي ال 

ي�شمعوه.

 
–  م�شت�شارون قانونيون  حمامون 
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كلمات اإفتتاحية

كلمة الأ�ستاذ املحامي بالنق�س جناد الربعي، ال�رشيك الرئي�س 

يف املجموعة املتحدة

» الزميالت والزمالء، ال�شيدات وال�شادة، اأ�شعد اهلل �شباحكم بكل اخلري، وال�شالم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يف  بح�شراتكم  اأرحــب  اأن  املتحدة،  املجموعة  وباإ�شم  �شخ�شًيا،  باإ�شمي  ي�شعدين 
مع  بالتعاون  املتحدة  املجموعة  تقيمه  الذي  الثالث،  القانوين  امللتقى  هذا  اأعمال  ُم�شتهل 
العربية  ال�شراكة  مبادرة  �شندوق  من  وبدعم  بــاالأردن،  ال�شحفيني  وحرية  حماية  مركز 
املمول من وزارة اخلارجية الربيطانية. هذا هو امللتقى الثالث والذي يهدف اإىل مناق�شة 
امل�شكالت التي تواجه االعالم واالعالميني من الناحية القانونية والفعلية، تواجه االإعالم 

واالإعالميني وكيفية التغلُّب عليها.

هذه  ويف  اليوم  اأن  ح�شنة،  تكون  ال  رمبــا  اأو  احل�شنة،  دف  ال�شُ اأو  املفارقات  من 
اللحظات، ُتنظم وقفة اإحتجاجية على �ُشلم نقابة ال�شحفيني �شد امل�شا�س باأمن ال�شحفي 
اأنهم لن يرفعوا اأي  اأثناء القيام بعمله، وهذه الوقفة نظمها �شحفيون م�شتقلون وقالوا  يف 
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�شعارات �شيا�شية، ولكن كل ال�شعارات التي �شريفعونها �شتكون �شعارات مهنية تهُدف اإىل 
اأن  واأنتم تعرفون  اأثناء قيامه بواجبه يف تغطية االأحداث اخلطرة،  اأمن ال�شحفي  �شمان 
من  متعددة  الأنــواع  ال�شحفيون  يتعّر�س  بالتايل  خطرة،  ُكلها  فيها  االأحــداث  االآن  م�شر 

االإنتهاكات.

االأمــان  درجــات  باأعلى  ال�شحفيون  يتمّتع  اأن  يجب  الب�شاطة؛  منتهى  يف  الفكرة 
بالتايل  للحقائق،  نقل  بعملية  يقوم  ال�شحفي  خطرة،  اأحــداث  تغطيتهم  اأثناء  وال�شالمة 
االإعتداء عليه، هو منع اجلمهور من احل�شول علي هذه احلقائق، م�شادرة حلق املجتمع يف 
املعرفة، وهي م�شئله اوليه  الإقامة جمتمع دميقراطي، وال ميكن اأن تقيم جمتمع دميقراطًيا 
دون اأن يكون هناك حق الو�شول اإىل املعلومات، اأو احلق يف معرفة. يقوم ال�شحفيون بذلك 
يومًيا، يتعر�س ال�شحفيون نتيجة قيامهم بعملهم اإىل انتهاكات على ال�شفتنّي من اجلانبني. 
من  الإنتهاكات  يتعر�شون  ال�شحفيون  اأن  طويال،  لي�س  اأمد  منذ  اأعلنت  ال�شحفيني  نقابة 
من  منعهم  ولهدف  وظيفتهم  ب�شبب  ق�شدًيا،  اإعتداًءا  عليهم  االإعتداء  ويتم  االأمن  قوات 
اإىل  يتعر�شون  اأنف�شهم  ال�شحفيون  اأن  النقابة  اأعلنت  ا  واأي�شً اإىل اجلمهور.  نقل احلقيقة 
انتهاكات حقيقية من تيارات االإٍ�شالم ال�شيا�شي التي تنظم بع�س الفاعليات االحتجاجيه . 
هذا معناه اأن ال�شحفي يخرج وقد ا�شبح م�شتهدًف من اأطراف ال�شراع ال�شيا�شي يف م�شر. 
هذا معناه اأن املجتمع امل�شري ُمهدد بفقدان فر�شته يف اأن يعرف. وهذه اأعلى درجات بناء 
اأي جمتمع ت�شلطي. القانون يوفر احلماية لل�شحفيني، القانون يوفره لهوؤالء الذين يقومون 
اأن هناك من  املوؤكد  �شيا�شية، من  اأعمال  ينخرطوا فعال يف  اأن  دون  بــاأداء مهمتهم  فقط 
ينخرطون يف اأعمال �شيا�شية من ال�شحفيني، هوؤالء لي�شوا م�شمولني بال�شرورة باحلماية، 
ولكن املوؤكد اأن ال�شحفي الذي يهدف فقط اإىل نقل االأخبار، هو امل�شمول باحلماية اأيا ما 
كانت طبيعة االأخبار، ال�شحفي ال ي�شنع خرًبا، ال�شحفي فقط ينقله. على الذين يخ�شون 
على �شكل احلكومة و�شكل تياراتهم ال�شيا�شية اأن يتاأدبوا يف ح�شور ال�شحفيني، فاإذا اأنفلت 
اأتباعهم من عقالهم، فدمروا وحرقوا اأو اعتدوا على متظاهرين �شلميني، فالعقاب هنا على 

الذين يخرجون على حمارم القانون، ولي�س الذين ينقلون اجلرمية اإىل الراأي العام.

ال�شفحيني، هو  االعتداء على  اإ�شتمرار  الدولة من  اأن ي�شيب  الذي ميكن  اخلطر 
اأن ي�شبح املجتمع امل�شري اأ�شَرى لل�شائعات، واأنتم تعرفون اأن الكثري من االأخبار املتداولة 
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بال�شرورة  لي�شت  غريهما،  اأو  وتويرت  بوك  الفي�س  مثل  االإجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
متوفرة  اإمكانيات  احلديثة،  الربجميات  طريق  عن  ال�شورة  فربكة  واإمكانيات  �شحيحة، 
اأو مراقبته، احلل  اأو مراقبته، لي�س منع تويرت  و�شهلة، احلل االأمثل لي�س منع الفي�س بوك 
اجلمهور.  اإىل  كاملة  احلقيقة  ينقلوا  اأن  يف  فر�شة  احلقيقيني  ال�شحفيني  اإعطاء  ال�شهل 
�شهادتهم   �شيعر�شون  بع�شهم  عليهم،  االإعتداء  جرى  ل�شحفيني  حّية،  �شهادات  �شنعر�س 
اأمامكم من على املن�شة هنا، وبع�شهم من القاعه معكم ...ال يهم املكان الذي �شيعر�شون 
�شهادتهم فيه املهم انكم �شتكت�شفون كما اكت�شفنا  اأن هناك نوًعا من الغ�شب –غري املرُبر- 
جتاه ال�شحفيني؛ نعم احلقيقه موؤمله ولكن االكرث اإيالما ان من ينقلون احلقائق ا�شبحوا 
م�شتهدفني . الطغاه يريدوننا غري مب�شرين؛ يفقئون اعيننا ويخنقون ا�شواتنا ....يقتلون 
حاملوا م�شعل احلقيقه و�شوتها املدوي ...يعتدون علي االعالميني وال�شحفيني ...ونحن لن 

نرتكهم .وال�شالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته.
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كلمة الأ�ستاذ ال�سحفي ن�سال من�س���ور، الرئي�س التنفيذي 

ملركز حماية وحرّية ال�سحفيني بالأردن

املتحدة،  للمجموعة  اأوال  ال�شكر  جميًعا،  �شباحكم  اهلل  اأ�شعد  والزمالء  الزميالت 
وال�شكر ل�شديقي العزيز جناد الربعي، وال�شكر املو�شول لربنامج ال�شراكة العربية التابع 
لوزارة اخلارجية الربيطانية، التي دعمت هذه امل�شروع، لبناء الوحدات القانونية حلماية 

ال�شحفيني يف العامل العربي. 

قبل اأن اأبداأ يف الكالم، ال اأعتقد اأبدًا اأن احلروف ميكن اأن تكفي للدفاع اأو البكاء 
على ال�شحفيني ال�شحايا الذين �شقطوا يف م�شر، ويف كل العامل العربي، وال اأعتقد اأن كل 
�شقطوا  الذين  ال�شباب،  قلوبنا، على هوؤالء  الغ�شة من  لتزيل  تكفي  واالأبجديات  احلروف 

دفاًعا عن حق املجتمع يف املعرفة، ودفاعًا عن احلقيقة. 

ال�شيا�شي، وبعيًدا عن ال�شراع  ال�شيا�شية، وبعيًدا عن اجلدل  بعيًدا عن املزايدات 
واال�شتقطاب ال�شيا�شي، نحن ال ميكن يف اأي زمان ويف اأي مكان ويف اأي حلظة ومهما كانت 
م�شر  يف  حتدث  التي  االنتهاكات  تلك  عن  الب�شر  نغ�س  واأن  نقبل  اأن  احلاكمة،  ال�ُشلطة 
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احلرية  واقع  اأن  نقول  نحن  ذلك،  على  وتاأ�شي�شًا  ذلك،  من  وانطالقا  العربي،  العامل  ويف 
االإعالمية كان ومازال يف م�شر مقلق، ومزعج، وموؤمل، خا�شة حني تراق دماء ال�شحفيني 
يف ال�شوارع، ويزجون يف ال�شجون واملعتقالت، ونحن نتّلهى يف �شراٍع �شيا�شي بني احلديث 

عن االإخوان امل�شلمني والع�شكر وغريهم.

نحن هنا نريد اأن ن�شع حًدا لهذا املو�شوع، واأن ن�شلط ال�شوء على الق�شية باعتبارها 
اأو التفريط وال تقبل اأي و�شف غري اأن ما يحدث  حقوقية بامتياز، ق�شية ال تقبل الق�شمة 

اإنتهاك. 

نعمل على م�شروع احلماية  بداأنا  االأعزاء؛ قبل خم�شة ع�شر عاًما،  االأ�شدقاء  اأيها 
القانونية يف العامل العربي، وكنت ات�شّرف بالعمل يف زمالة �شديقي االأ�شتاذ جناد الربعي، 
القانونية  احلماية  ا�شمه  �شيء  العربية  اخلريطة  على  �شوًيا  و�شعنا  احلــني  ذلــك  ومنذ 
هذه  بكل  مــروًرا  لل�شحفيني،  القانونية  التوعية  من  بــدءا  تفا�شيلها،  بكل  لالإعالميني 
التفا�شيل، اإنطالقًا من تطوير جيل من املحامني املتخ�ش�شني يف الدفاع بق�شايا االإعالم 

واملوؤ�ش�شات االإعالمية، وانتهاء اإىل تاأ�شي�س وحدة للم�شاعدة القانونية لالإعالميني. 

ونحن �شعداء اليوم، اأن هناك وحدة تعمل بفاعلية حتت اإ�شراف املجموعة املتحدة 
ا واالأردن، ونحن  للم�شاعدة القانونية لالإعالميني »ميالد، هذه الوحدة تعمل يف املغرب اأي�شً
ب�شراكة مع اخلارجية الربيطانية، نرى اأنه ميكن اأن نّو�شع هذه املظلة لتمتد لبلدان اأخرى 

يف العام القادم مثل ليبيا وتون�س، ب�شرط اأن تتوفر املوارد. 

نعتقد لالأ�شف اأن حالة التفاوؤل فيما مت ت�شميته بالربيع العربي قد ت�شاءلت واالآمال 
قد تّبخرت واالعتداءات وال�شحايا تزايدوا، والق�شايا املرفوعة �شد ال�شحفيني ت�شاعدت 
وهي  القانون  بعيًدا عن عني  ب�شكل خفي  تتم  وانتهاكات  اعتداءات  وهناك  وا�شح،  ب�شكل 

االأخطر والتي يجب الت�شدي لها فوًرا.
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كما قلت من البداية نحن يجب اأن ال نحتفي وال ن�شعد اأبًدا بوجود �شحفيني �شحايا، 
القانونية  للوحدات  احلاجة  وترتاجع  االنتهاكات،  هذه  فيه  ترتاجع  ليوم  ن�شل  اأن  نتمنى 
للم�شاندة، ولكن حتى ذلك اليوم علينا اأن ن�شتمر يف الن�شال والدفاع عن ال�شحفيني ب�شكل 

وا�شح وال نقبل امل�شاومة على ذلك.

م�شر لي�شت ا�شتثناء، اإذ توجد انتهاكات يف كل البلدان العربية، ففي �شوريا الو�شع 
االآن يف غاية التعقيد، وهي الدولة االأكرث خطورة على ال�شحفيني يف العامل، والذين يقومون 
ا اجلماعات امل�شلحة، والذين  اأي�شً بقتل ال�شحفيني هناك، لي�شوا رجال النظام فقط، بل 
امل�شلحة،  واجلهادية  ال�شلفية  اجلماعات  بل  النظام،  فقط  لي�س  ال�شحفيني،  يخطفون 

والو�شع مزري جًدا يف ليبيا واليمن، وهناك قنابل ترمى يف بيوت ال�شحفيني. 

مل  االأخــرى  االنتهاكات  اأ�شكال  ولكن  اجل�شيمة،  االنتهاكات  تراجعت  االأردن  ويف 
تختِف ب�شكل نهائي. وبعد اأن ارتفعت احلناجر تقول اأن الربيع العربي الفائز االأول فيه هو 
حرية التعبري وحرية االإعالم، تبني اأن ذلك التفاوؤل ال ي�شتند اإىل اأر�شية �شلبة. ففي العام 
املا�شي جاء يف تقرير حالة احلريات االإعالمية الذي اأ�شدرته �شبكة املدافعني عن حرية 
االإعالم »�شند« وهو امل�شروع االإقليمي االآخر الذي نعتقد اإنه مهم، لر�شد وتوثيق االنتهاكات 
يف العامل العربي، وكان عنوانه )حرية حتت الهراوات( يجب اأن نقر اأن يف عام 2011 زادت 
حوا  هوام�س احلرية، وكان الف�شل يف ذلك لو�شائل االت�شال اجلديد، ولل�شباب الذين �شّ
بدمائهم ولكن يف املقابل ا�شتمرت الهراوات واالنتهاكات، ولكن ماذا نقول عن عام 2013، 

اإنها ق�شية �شاخنة تبعث على الّتَنُدر، ذهبت احلريات وبقيت الهراوات؟!.

تراجعت حالة احلريات ومل يبق اإال الهراوة يف العامل العربي لتت�شيد هذا امل�شهد. 
لذلك نحن ن�شعر بالقلق والتّوُج�س. اأريد اأن اعود اإىل ق�شة، بالتزامن والتوازي مع برنامج 
موؤ�ش�شة عدالة  ومع  املتحدة،  املجموعة  مع  فيه  نت�شارك  الذي  القانونية  الوحدات  تاأ�شي�س 
ا نحن اأطلقنا منذ عامني  يف املغرب، ومع مركز حماية وحرية ال�شحفيني يف االأردن، اأي�شً
والتوثيق  الر�شد  برنامج  اأطلق  وهو  »�شند«،  االإعــالم  حرية  عن  املدافعني  �شبكة  برنامج 
لالنتهاكات الواقعة على االإعالم، حتت ا�شم »عني«، وهما برناجمنّي كجناحّي الطائر؛ اأنت 
تر�شد وتّوثق االنتهاكات وكذلك تقدم امل�شاعدة القانونية، ويف جانب العون القانوين نريد 
ُي�شتكى  ا يف اجتاهنّي؛ االجتاه االأول، الدعم القانوين لل�شحفيني الذين  اأي�شً اأن تعمل هي 
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ا اأن تدافع عن ال�شحفيني ال�شحايا من اأجل ان�شافهم وملنع اإفالت اجلناة من  عليهم، واأي�شً
العقاب. واأريد القول اأن اأكرث االأمور خطورة هو االإفالت من العقاب، فهوؤالء الذين يقومون 
بقتل ال�شحفيني وحب�شهم واالعتداء عليهم، وال اأظن اأن هناك حالة واحدة ُجلب فيها جناة 
لقب�شة العدالة، يف العامل العربي ككل. بالتايل نحن نريد لهذه الوحدات القانونية اأن تلعب 
دورًا فاعاًل يف جلب اجلناة اإىل العدالة. اأما يف ق�شية اأمن ال�شحفيني و�شالمتهم املهنية 
فهذا من املو�شوعات املهمة جًدا، نحن ال�شحفيني دائًما �شحايا، ولكن هناك اأ�شئلة اأعتقد 
اأن الزميلة عبري �شعدي احلا�شرة معنا، لديها معلومات اأف�شل واأدق مني يف هذا املو�شوع.

وباخت�شار؛ هناك جدل دويل حول مو�شوع ال�شالمة املهنية واأمن ال�شحفيني، هل 
هذا  بخ�شو�س  والوطنية  العربية  والد�شاتري  الدولية  املعاهدات  يف  املوجودة  املواد  تكفي 
املدنيني،  معاملة  ال�شحفيني  يعامل  االإن�شاين  الدويل  القانون  اأن  تعلمون  اأنتم  املو�شوع؟!. 
ال  اأن  يجب  الذي  الفرق  ولكن  الــدويل،  القانون  يف  جرمية  املدنيني  على  االعتداء  وطبعا 
يغيب عن عقولنا، اأن املدين ي�شتطيع اأن يلجاأ دائمًا لالختباء والهروب من موقع االأحداث 
اخلطرة، ولكن ال�شحفي تفر�س عليه مهنته اأن يتواجد يف مناطق اخلطر والنزاع، بالتايل 
هل من االإن�شاف اأن يتم التعامل مع ال�شحفيني كما يتم التعامل مع املدنيني!؟. اأم نحن 
النظر يف احل�شانة  الإعادة  الدولية  واملعاهدات  الت�شريعات  لتلك  نحتاج ملراجعة م�شتمرة 
وال�شمانات التي يحتاجها ال�شحفيني!؟. وتعلمون اأن هناك )حملة ال�شارة الدولية(، التي 
تطالب بوجود �شارة لل�شحفيني يف مناطق النزاع، ويف حاالت ال�شلم واخلطر، على غرار 
اإجماع، بل يحظى  باأي  االأحمر واالأطباء، ولكن هذا املو�شوع ال يحظى  لل�شليب  ما يعطي 
)الفيدرالية  املثال  �شبيل  اأنف�شهم؛ على  ال�شحفيني  اأو�شاط  واعرتا�شات حتى يف  بخالف 
الدولية لل�شحفيني( من املعار�شني لهذه الفكرة، واأنا لدي اأ�شئلة كثرية، ولكن ال اأريد اأن 
وجب  لذا  داهــم،  ال�شحفيني يف خطر  اأن  ونرى  قلقون  نحن  ولكن  االآن،  بها  بالكم  ا�شغل 

النقا�س.

وكما قلت يف البداية امل�شكلة الرئي�شية هي ت�شيي�س ال�شحافة، وحماوالت اال�شتقطاب 
لالإعالم، ونحن ننظم ملتقى املدافعني عن حرية يف االإعالم العربي يف �شهر مايو القادم، 
و�شريكز على خطاب الكراهية املنت�شر يف العامل العربي ويف االإعالم خا�شة، وم�شر لي�شت 
م�شيطر  مازال  الكراهية  خطاب  ولكن  االلكرتوين،  والتقدم  االنفتاح  كل  ورغم  ا�شتثناء، 

ومنت�شر يف العامل العربي.
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اإح�شائية �شريعة قبل اأن اختم، اأريد اأوال اأن ا�شكر مركز �شحفيون متحدون �شريكنا 
يف م�شر �شمن �شبكة املدافعني عن حرية االإعالم »�شند«، ومن�شقة الربنامج اإ�شالم عزام، 
الفريق الوطني للر�شد يف م�شر وثق 262 انتهاكًا. وهذا لي�س كل ما حدث، بل ما مت الو�شول 
له واالإف�شاح عنه من قبل ال�شحفيني، هناك 8 �شحايا �شقطوا قتلى وهذا يحدث الأول مرة 
يف تاريخ م�شر. هناك اإجماع على اأن هناك 6 �شحفيني �شحايا، حتى االأمم املتحدة تقر 
ال�شحايا خالل  لت�شبح م�شر رقم 3 عامليًا يف عدد  تاأديتهم ملهنتهم.  اأثناء  اأنهم �شقطوا 
2013، هناك اأكرث من 80 �شحفي اعتقلوا، 50 افرج عنهم، و30 مازالوا رهن االعتقال، 
غري  اأو  مهنية  تغطيتهم  �شواء  ال�شحفيني،  هــوؤالء  موقف  عن  النظر،  بغ�س  اأخــرى  ومــّرة 
بها  يقبل  عقوبة  والتوقيف  االعتقال  اأن  ن�شلم،  اأو  نقبل  ال  معهم،  اختلفنا  اأو  اتفقنا  ذلك، 
اأي �شحفي اأو اإعالمي، وهناك اأكرث من ثلث االنتهاكات اعتداءات بال�شرب ومنع التغطية 
وال�شب وال�شتم والرقابة واملطاردة، بالتايل لدينا يف عام 2013 نحو 262 ح�شب توثيق �شبكة 

»�شند«، وهذا كما و�شحت ما توثيقه فقط.

ودماء �شحفيني  واآالمهم،  النا�س  وجع  اإال  نح�شد  ومل  وذهب،  العربي  الربيع  جاء 
حان  واملجهولني.  والبلطجية  ال�شيا�شية  واالأحــزاب  االأنظمة  اأيدي  على  ال�شارع  يف  اأريقت 
اأن يت�شارع ال�شحفيني، التوحد دفاًعا عن حرية  الوقت لتّوحد ال�شحفيني، ومن املخجل 

االإعالم، ولي�س دفاع عن �شيا�شيني وم�شالح �شخ�شية. 

اأرجو لكم كل التوفيق .
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الف�سل الأول

ال�سهادات احلّية

ال�شحفيني  لبع�س  املن�شة،  على  احلّية  ال�شهادات  من  عــدًدا  اإىل  االإ�شتماع  مت 
وع يف اختيار هذه ال�شهادات،  الذين تعر�شوا الإنتهاكات واإعتداءات، وقد روعي عن�شر التنَّ
الإ�شتظهار حجم امل�شكلة، بدال من ح�شرها يف �شكل معني حمدد، �شواء من حيث اجلهات 
التي يتبعها ال�شحفي �شاحب ال�شهادة؛ �شحافة مقروءة اأو مرئية اأو قنوات ف�شائية، و�شبب 
اأو ف�شائل  االأمن،  تكون من من جهات  والتي قد  القائمة عليه،  و�شكله، واجلهة  االإنتهاك 
�شيا�شية مت�شارعة، اأو غري ذلك؛ وقد قمنا هنا باإثبات ال�شهادات كما اديل بها ال�شحفيات 

وال�شحفيون ووفقا ملا ا�شتعملوه من الفاظ احرتاما ل�شدق ال�شهاده وقوتها .

اأالء �سعد، جريدة ال�رشوق:

بل  باأي عمل،  �شالم، وغري مكلفة  اأخــرج من عملي يف  كنت  يناير 2014،  يوم 28 
احتاجهم يف  ال�شخ�شي، رمبا  لالإقتناء  االأحــداث  ال�شور من  بع�س  التقاط  افكر يف  كنت 
مقال معني على �شفحتي. ولكن ما حدث معي، اعتقد خمتلف قليال عما حدث مع زمالئي 
ال�شحفيني، حيث اأنني طوال االإعتداء مل ي�شاألِني اأحد عن �شفتي ك�شحفية اأو غري ذلك، 
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كنت اأ�شور ر�شومات اجلرافيتي يف مدخل �شارع الق�شر العيني، وكانت هناك �شيارة �شرطة 
تقف بالقرب من �شور اجلامعة االأمريكية هناك، وفجاأة نفتح باب �شيارة ال�شرطة ونزلت 
منها �شيدة �شرطية، اقربت نحوي ب�شكل هجومي عنيف، واتهمتني اأنني اقوم بت�شويرهم 
وخلعت  يديها،  بق�شبة  بال�شرب  علّي  واعتدت  وح�شي  ب�شكل  وقب�شت  ال�شيارة!!؟.  داخل 
طرحة �شعري، وقامت ب�شد �شعري حتى تقطع بع�شه يف يدها، واأ�شبت بالعديد من الكدمات 

يف خد واأ�شفل العني والراأ�س.

حاول  مواطن  اأي  مبنع  قاموا  بل  تدخل،  دون  ينظرون  واقفني  كانوا  االأمــن  رجــال 
التدخل لف�س هذا االإ�شتباك!!، وو�شط هذا ال�شرب، اقرتب �شخ�س مني وعرفني بنف�شه 
اأفعل  اأنه رجل مباحث، و�شاألني هل حقا قمت بت�شويرهم!!؟. ومل اأجد اأي اإجابة الأننا مل 
ذلك. بعد قليل جائت بعد ال�شيدات يحملن الع�شي والهراوات، و�شرخت واحدة فيهن قائلة 

»من يقوم ب�شب ال�شرطة.. يحتاج اإىل تربية من جديد»، ونزلت بالع�شا على راأ�شي.

اأنني �شحفية، و�شوف  لهم  املوقف، و�شرحت  اأف�شح  اأن  وبعد كل ما حدث، قررت 
اأقوم بتحرير حم�شر، و�شرخت فيهم »اأنني لن ا�شكت على ما حدث«. فرد علّي اأحد رجال 
ال�شرطة »ا�شعدي معنا ال�شيارة.. و�شنقوم بالواجب معِك«، ولكن خفُت من ال�شعود معهم، 
حيث اأنني ال اعرف ما ينتظرين. فقمت بركوب تاك�شي ب�شرعة، واجتهت اإىل امل�شت�شفى، ومل 
يكن باإمكاين حترير حم�شر حينها، الأين كنت مغطاة بالدماء ومرهقة جًدا. يف امل�شت�شفى، 
املواطن  اأخــربوين.  ح�شبما  اأوال،  حم�شر  يحتاج  الأنــه  بالواقعة،  طبي  تقرير  عمل  يتم  مل 

ال�شحفي يتعر�س لنف�س اإنتهاكات التي يتعر�س لها ال�شحفي املعرتف به.

اأ�سلم فتحي، مرا�سل قناة MBC م�رش )املنيا(:

�شاأحكي عن التعذيب الذي حدث معي، ب�شكل خمت�شر، واإن كان وقت حدوثه كانت 
كل حلظة مبثابة عام كامل مير علّي. يف يوم 31 اأكتوبر 2013، كنت ذاهب لزيارة والدتي 
يف امل�شت�شفى، وكان هناك حادث باجلوار نزلت لتغطيته، حتى اأعود لوالدتي مّرة اأخرى، 
فرد  والدتي،  اإىل  اأذهــب  املــرور حتى  منهم  وطلبت  ن�شبه،  اأمني مت  كــاردون  وكان هناك 
ام�شك  اأن  حاولت  وحينما  باملرور،  ي�شمح يل  اأن  ورف�س  كتفي  ودفعني يف  بعنف  ال�شابط 
يده حتى ال ي�شربني، واأخربته اأنني �شحفي، اأ�شار لباقي الع�شاكر، وكانوا ما يقرب من 10 
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اأ�شخا�س، اإنهالوا علّي بال�شرب معه الأنني اأم�شكت يد ال�شابط واعتربوين اأعتيدت عليه، 
دون اأي اإ�شتفهام اأو �شوؤال، وحاولت اأن اأو�شح لهم املوقف ومل ي�شتجب يل اأحد، واأخرجت 
لهم املحفظة والكارنيه ومل ي�شتجب يل اأحد، ثم جروين على االأر�س حتى مركز نقطة املنيا، 
اإنهال اجلميع علّي بال�شرب. وقاموا بتمزيق مالب�شي. ثم قاموا بتعليقي باحلبال  وهناك 
اجللد  واالأحزمة  واالأقــدام  باالأيدي  بال�شرب  علّي  وانهالوا  الذبيحة،  مثل  غرفة  �شقف  يف 

والكرا�شي اخل�شب، وظل احلال هكذا يف التعذيب ملدة 3 �شاعات اأو اأكرث.

اأدخلوين يف زنزانة حب�س جماعي، فيها ما يقرب من 80 �شخ�س، رغم انها تت�شع لـ 
20 فرد �شخ�س، ومت حب�شي �شاعتني، ثم عاد �شابط وطلبني باالإ�شم، فخرجت من الغرفة، 
لينهالوا علّي من جديد، ويتم تعليقي من جديد، واإ�شتمر التعذيب حتى مل اأقو على الكالم 
اأو ال�شراخ اأو البكاء، بل هم�شت بال�شهادتنّي يف قلبي وتركت نف�شي لل�شرب يف �شمت. يف 
اأنه  واأخــربين  بالقتل،  ال�شابط  وتوعدين  اأخــذوين  املوت،  على  قاربت  كنت  النهاية حينما 
�شيتنازل عن املح�شر، حتى ال ي�شيع م�شتقبلي اأكرث من ذلك، واأخربته اأنني اآ�شف على ما 
حدث، ولن اأحكي املو�شوع الأي �شخ�س، ولن اأطالب باأي حقوق يل. حينها فقط تركوين، 
فذهبت للم�شت�شفى وات�شلت باملحامي ووثقت حم�شر وتقرير طبي باالإعتداءات والتعذيب 
اأن الكالب�شات مل يتمكنو ب�شهولة من اإخراجها من  اأكرث. حتى  اأو  الذي ا�شتمر ليلة كاملة 
يدي ب�شبب �شخامة التورم. اأمتنى اأن يتم معاقية اجلناة بالفعل، وال ينتهي االأمر بكلمتني 
يف لقاء اأو ملتقى، اأمتنى فعال اأن يتم تدخل قانوين مبا�شر حقيقي ليعيد احلق للمظلومني.

ح�سام بكري، جريدة البديل:

يف يوم 25 يناير 2014، الذكرى الثالثة للثورة، كانت هناك مظاهرات يف التحرير 
نقابة  عند  �شلمية،  مظاهرة  يف  ال�شباب  بع�س  وكــان  خمتلفة،  اأخــرى  و�ــشــوارع  ومــدائــن 
ال�شحفيني، يحمل ال�شباب الالفتات ويهتفون ببع�س ال�شعارات، ثم بداأوا التحرك يف اإجتاه 
�شوارع و�شط البلد وميدان طلعت حرب، وفجاأة ظهرت مدرعة �شرطة ت�شري ب�شرعة جنونية، 
مما اأرعب ال�شباب يف امل�شرية، فاألقت بقنبلة دخانية، فّرقت بها �شفوف امل�شرية، ثم نزل 
من املدرعة جمموعة من رجال ال�شرطة واملدنيني، وجميعهم يحملون االأ�شلحة، رمبا يكونوا 
رجال �شرطة يف زي مدين، اأو بلطجية تعمل حل�شاب ال�شرطة، اأو بلطجية يريدون جماملة 

رجال ال�شرطة.
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ال�شباب ما يردون به ال�شرب  الثوار، فلم يجد  ال�شباب  بداأ �شرب النريان باإجتاه 
�شوى االأحجار من ال�شوارع، واأي �شيء تقابله اأيديهم. وكان معي بع�س زمالئي امل�شورين، 
وقررنا الرك�س بعيًدا عن هذا التالحم واالإ�شتباك، حيث اأننا الطرف االأول اخلا�شر نتيجة 
وقوفه و�شط هذا ال�شراع، واأثناء رك�شي �شعرُت بج�شم �شاخن يخرتق ج�شدي، وكان هذا 
نار حي طوال  اأ�شبت بطلق  اأن  ي�شبق يل  اأنه مل  به، حيث  اأمُر  اأول مّرة يف حياتي  ال�شعور 
واأكرث.  اأكرث  منا  يقرتبون  املدين  بالزي  البلطجية  كان  املوقف  ا�شتوعب  وحتى  حياتي!!. 
زمالئي  مع  تاك�شي  باإ�شتقالل  قمت  حتى  نف�شي،  على  وحتاملُت  اأكــرب،  ب�شرعة  فرك�شنا 

امل�شورين، يقلنا حتى اأقرب م�شت�شفى.

يف امل�شت�شفى، كان هناك بع�س رجال ال�شرطة الع�شكرية، وكان �شكلي مع اأ�شدقائي 
بالكامريات التي نحملها والدماء واالأتربة والدخان الذين يغطون وجهونا ومالب�شنا ملفت 
للنظر ب�شكل �شارخ. رف�شوا اإدخالنا لتلقي العالج، وبعد اإحلاح عليهم، ووعدهم اأن �شديقي 
�شيظل باخلارج يحمل احلقائب والكامريات، �شمحوا لنا بالدخول، وبعد الك�شف، عرفُت اأن 
ما ا�شابني ر�شا�شة حية اخرتقت جنبي من اخللف وخرجت من االأمام!!. وحينما �شاألني 
الدكتور عن م�شدر االإ�شابة، واأخربته اإنها من جهة رجال ال�شرطة، الذ بال�شمت ومل يبِد 
اأي تعليق. وخرجُت من امل�شت�شفى يف اليوم التايل على ذلك. ومل ُيكتب يف التقرير الطبي اأن 

الر�شا�شة م�شدرها رجال ال�شرطة.

�سم�س الدين مرت�سى، وكالة ONA الإخبارية:

وحينما  عثمان1،  ع�ش�س  بهدم  �شتقوم  الداخلية  اأن  ر�شالة  جائتنا  االأيــام،  اأحد  يف 
وطبًعا كنت  عليهم،  القب�س  يتم  ال�شحفيني  اأن  اأخربوين  الزمالء هناك،  ببع�س  ات�شلت 
بلطجية  راأيت  اليوم  اأقلقتني جًدا، ويف هذا  االأخبار  اأن  للخطر، حيث  اأين معر�س  اأعرف 
ويتم  بالت�شوير  اأقوم  اأن  وخفت  الع�ش�س،  يرتكون  ال  الذين  االأهايل  على  يعتدون  كثريين، 
االإعتداء علّي كما مت االعتداء على غريي، ويف نف�س اليوم عدت جلامعة حلوان، وكان هناك 
هناك اأكرث من 30 �شخ�س من االأمن يحيطون بامل�شرية ويرتب�شون بهم، وانا ارفع الكامريا 
ومرتدد يف الت�شوير، ل�شعوري ان هناك خطر حميط بي، وحينما رفعت الكامريا، فوجئت 
وبعد ذلك حاولت  فــوًرا«،  ك�شروها  كامريا...  ال�شاب مي�شك  »هذا  قائال  ي�شرخ  باأحدهم 

)1(  ع�ش�س عثمان يف عزبة النخل – بالقاهرة وهي منطقه ع�شوائية .
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اأنه غري موجود، مما جلعني اأنده�س، من  مقابلة مدير االأمن الأبلغه مبا حدث فاأخربوين 
اأعطاهم االأمر وباأمر من قاموا بالهجوم علّي!!؟.

بعد ذلك كنت اأغطي م�شرية اأخرى يف منطقة عني �شم�س، فجاء �شخ�س و�شرخ يف 
»اأنت تابع جلريدة اليوم ال�شابع«، فاأخربته اأنني ال اأتبع اأحد، وحينها اأنهال علّي بال�شرب 
املقاهي،  اأحــد  يف  النا�س  اأعــني  عن  واأخفوين  بيننا،  وفرقوا  النا�س  جاء  حتى  وال�شتيمة، 
وقاموا بحذف كافة ال�شور والفيديوهات امل�شجلة على الكامريا حتى اأكون يف اأمان ح�شبما 

اأخربوين.

حممد فوزي، م�سور بجريدة الوفد:  

يف  اأنني  حيث  الطبيعي،  عن  قليال  خمتلفة  كالمي  طريقة  اأن  اعتذر  البداية،  يف   
يوم 25 يناير اأ�شبت بر�شا�شة حية يف الفك، وكنت مكلف بتغطية اأحداث منطقة »االألف 
م�شكن«، وال اأعرف من اأطلق علّي الر�شا�س حتديًدا ب�شبب �شدة الظالم واإزدحام النا�س 
من حويل يف املكان، كنت مكلف بتغطية االأحداق، وبداأ االإ�شتباك يف ال�شاد�شة م�شاًءا، وكنت 
فوجئت  دقائق،  بع�شرة  ال�شرب  بداأ  وبعدما  االأمــن،  رجال  فيه  املتواجد  اجلانب  يف  اأقف 
باإ�شابات كثرية وت�شاقط الع�شاكر من حويل، وجاءت الر�شا�شة يف فكي مبا�شرة، �شقطت 
على االأر�س و�شط الدماء، وقام النا�س بحملي ونقلوين اإىل م�شت�شىفى البكري، ثم م�شت�شفى 
عني �شم�س التخ�ش�شي وبقيت فيها 18 يوم، وم�شتمر يف العالج حتى االآن، و�شيبقى ملدة 6 

�شهور اآخرين.

كرمي البحريي، جريدة البديل:

كنت يف يوم 25 يناير املا�شي، اأقوم بتغطية االأحداث، كما طلب مني يف اجلريدة، 
االأمن  االإ�شتباكات بني قوات  وبداأت  العا�شر ميدان عثمان،  اأكتوبر، يف احلي  يف مظاهرة 
ال�شن، من  وكان هناك رجل كبري يف  و�شفه،  ب�شكل ال ميكن  وكانت عنيفة  واملتظاهرين، 
اإن�شان  اأين  �شعرت  وهنا  واالإ�شتباك،  الدخان،  قنابل  من  كمية  و�شط  وقع  املنطقة،  اأهايل 
ب�شنده  فقمت  �شمت.  يف  ويوثق  ي�شور  �شحفي  جمرد  ول�شت  مل�شاعدته،  يرك�س  اأن  يجب 
وحمله واأو�شلته حتى بيته يف مكان قريب من احلدث، وهناك يف املنزل، فوجئت ب�شعود 
جمموعة من رجال االأمن ي�شاألون عن ال�شخ�س الغريب الذي دخل البيت، فقلت لهم اأنني 
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�شحفي واأخرجت كارنيه اجلريدة للتاأكيد، وحينما �شمعوا كلمة �شحفي وقعت عليهم وكاأنني 
قلت »اأنا اإرهابي«، وا�شتولوا مني على عدد 2 هاتف حممول، وبخاخة التنف�س اخلا�شة بي، 
وجمموعة اأوراق كنت اأحملها. ويف �شيارة الرتحيل وجدت جمموعة من ال�شباب مت القب�س 
عليهم يف اأماكن متفرقة، ولكن اأطلقوا �شراحهم واأبقوين معهم وحدي. ثم ركب ال�شيارة 
جمموعة من ال�شباب املقبو�س عليهم من اأماكن متفرقة اأعمارهم اأقل ما بني 15: 17 عام.

يف ق�شم، كانت هناك كالب بولي�شية الإرهابنا وتخويفنا، وجمموعة من الع�شاكر    
اأمام  واإهانتنا، وحاولوا ت�شويرنا  الع�شوائي لك�شر كرامتنا  »الت�شريفة«  وال�شرب  بـ  قامت 
بع�س االإحراز الإثبات التهمة علينا، ولكنني رف�شت وتظاهرت باالإغماء والتعب حتى يتجاوزا 
االأ�شخا�س  من  جمموعة  عن  و�شاألني  الدولة،  اأمن  من  �شابط  جائني  ثم  ت�شويري.  عن 
باالإ�شم. وحينما اأخربته اأنني اعرفهم بحكم مهنتي، اأخربين ال�شابط اأنه ات�شل باجلريدة 
وتاأكد اأنني ل�شت �شحفي بل �شاب ثوري خمرب من 6 اأبريل اأو اال�شرتاكيني الثوريني الذي 
يتحالفون مع االإخوان. وهنا اأخربته اأن الفكر لي�س جرمية ح�شب د�شتور الدولة اجلديدة، 
ولكن ال�شابط مل ي�شتمع يل بل ا�شتمر يف تهديدي وتخويفي ب�شكل مبا�شر. ثم تركني لبع�س 

الع�شاكر يتناوبون �شربي.

انتقلنا ملع�شكر االأمن املركزي يف الكيلو ع�شرة ون�شف، وهناك تناوب ال�شرب علينا 
وكان  �شاعة،  ن�شف  من  اأكرث  ع�شوائي  وح�شي  ب�شكل  مركزي،  اأمن  ع�شكري   70 من  اأكرث 
ال�شرب بال متييز وبال �شبب وبال تربير. ثم حب�شونا يف غرفة �شيقة، ثم اأخذوين وع�شبوا 
انه  اأخربين  الفجر، وحينما  الليل وحتى طلوع  بالتحقيق معي طوال  ال�شابط  عيني، وقام 
تاأكد اأنني ل�شت �شحفي، طلبت منه بكل اأدب اأن يدخل على االإنرتنيت ليتاأكد من اأي موقع 
اإلكرتوين. وحينما اأخذونا اإىل النيابة، حاولت اأن اأحكي لوكيل النيابة ما حدث، ولكنه قامت 
اأنه اعطاين 15 يوم حب�س،  اأقرب فر�شة. ولكن فوجئت  بتهداأتي ووعدين اأين �شاأخرج يف 
ثم جددهم اأكرث من مّرة. واأخربين اأنني لن اأخرج اإال مبكاملة هاتف من جهة معينة. بعد 
كل ذلك اأفرج عني ولكن بعد ك�شر كرامتي وت�شويهي. الدولة اجلديدة لو تقب�س على النا�س 
�شبب  عن  املباحث  رئي�س  اأخــربين  كما  اجلديدة  الدولة  لو  اأريدها،  ال  اأنا  مهنتهم  ب�شبب 
تغطيتي مظاهرات لالإخوان ويعتربه �شيء مهني اأنا ال اأريدها، لو تكرر اإنقاذي للرجل ومت 

القب�س علّي اأكرث من مّرة لن اأتردد يف اأداء مهنتي وك�شف احلقائق.



اأوراق ومداوالت ومنقا�شات املُلتقى القانوين الثالث  لوحدة امل�شاعدة القانونية لالإعالميني »ميالد«.

22

الف�سل الثاين

اأوراق العمل والتعقيبات

مقدمة

ال�سحفيون والإعتداءات الواقعة عليهم

الأ�ستاذ / ه�سام قا�سم

كاتب، �سحفي، ونا�رش

حينما ا�شتمعت لل�شهادات احلية، ذهبت بذاكرتي ل�شنني م�شت، وقارنت بني الو�شع 
االآن وما كان عليه من ذي قبل،  واذكر اأنه حتى عام 2005  عندما يكون هناك تعديل وزاري، 
الطبعة  وينتظرون  التفا�شيل،  ملعرفة  حويل  النا�س  يجتمع  مثال،  عمل  لع�شاء  طريقي  ويف 
الورقية �شباًحا ليتاأكدوا من �شحة كالمي، واالآن اأرى الهيمنة االإلكرتونية على �شرعة تداول 
الكثري  تراجع  بل  وا�شح،  ب�شكل  واإ�شتخدامها  زمنها  راح  الورقية  وال�شحف  اخلرب،  ونقل 
منها واأغلق اأبوابه وحتّول ملوقع اإلكرتوين، االآن من هاتفك تعرف اخلرب وتقراأه يف اأكرث من 

جريدة يف ملح الب�شر فور حدوثه.

اأمن  اأن  زميل  يخربين  وحينما  ال�شحفيني،  حماية  هو  وظيفتي  تو�شيف  من  جزء 
الدولة يريده للعمل معهم، مقابل �شهرته اأو حمايته اأو اإعطاءه معلومات لل�شبق ال�شحفي، 
ا�شتمعت  حينما  االآن  ملطالبهم.  االإ�شتجابة  ويتجاهل  ذلــك  عن  يتجاوز  اأن  اأخــربه  كنت 
لل�شهادات من الزمالء، انده�شت جًدا، ب�شبب وح�شية االعتداءات ب�شكل مل ي�شبق اأن مّرت 

به م�شر.
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امل�شرية،  وال�شيا�شة  اجلزيرة  قناة  بني  امل�شكالت  ت�شعيد  وقبل   ،2011 عام  يف 
هاتفتني الزميلة �شحة الزهريي من القناة اإنه مت االعتداء عليها من ثوار امليدان، ون�شرت 
الوفد خرب االعتداء على املذيعة، فوجئت بالبع�س يربر ذلك قائال »كنت نظن اإنها مذيعة 
التليفزيون امل�شري«!!؟. فقلت لهم »اعتقد ان اأي اإعالمي ممنوع االعتداء عليه.. �شواء كان 
اأن زميل من قناة  اآخر  اأي�شا موقف  واأذكر  بالتغطية فقط«.  اأو �شد ما يحدث وملتزم  مع 
CBCذهب لتغطية اأحد االأحداث، فقام �شرطي ب�شفعه على وجهه وطرده من املكان،  الـ 
واملخجل اأن حممد اأمني رئي�س القناة برر ذلك قائال »اأن ال�شحفي مل يكن معه ID لتحقيق 
منطق  لكن  معه،  والتحقيق  عليه  القب�س  عقابه  القانوين  اخلطاأ  اأن  اعتقد  �شخ�شيته«، 
تق�شري  اأكرث من  وانده�س  باملّرة،  اإن�شاين  قانوين وغري  واالعتداء اجل�شدي غري  ال�شرب 
رئي�س القناة الذي مل يدافع عن العاملون معه، اأو يطالب برد اإعتبار واعتذار عما حدث، 
للتحقيق يف املو�شوع، فال  الداخلية، بل ويطالب بتدخل فوري  اأو وزير  ال�شابط  �شواء من 

يجب ال�شكوت على اأي حالة اعتداء وقعت ل�شحفي اأثناء تاأدية عمله.
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املبحث الول : اأوراق العمل

ورقة العمل الأوىل

حرية ال�سحافة يف م�رش

اإنتهاكات منهجية واإفالت من العقاب.

املحامي ال�ستاذ اأحمد عزت

مدخل :

ُي�شكل ال�شحفيون اجل�شر الرابط بني املعلومات واحلقائق وبني الراأي العام، وتلعب 
اأنواعها،  بكافة  الدولة  اأجهزة  ممار�شات  على  الرقابة  يف  االأهمية  بالغ  دوًرا  ال�شحافة 
من  املُخطىء  باإفالت  َت�شمح  وال  القانون،  املوؤ�ش�شات  هذه  فيها  حُترتم  التي  البلدان  ويف 
يف  ال�شحفيني  دور  وُتقِدر  ال�شحافة،  حرية  حترتم  باالأحرى،  فاإنها  والعقاب،  املحا�شبة 
اإحاطة اجلمهور علًما مبا يحدث يف االأماكن البعيدة عنه، اأما يف البلدان التي تنتهك فيها 
ت�شبح  ال�شحافة  فاإن  القانون،  فوق  نف�شها  وت�شع  واحلريات،  احلقوق  العامة  املوؤ�ش�شات 
م�شدر اإزعاج لل�شلطات يف حالة الك�شف عن االإنتهاكات التي ترتكب يف حق االأفراد، وهو 
ما يجعل ال�شحفيني هدًفا للممار�شات غري القانونية من ِقبل اأجهزة الدولة، �شواء مبنعهم 
من احل�شول على املعلومات، اأحياًنا ب�شكل خمالف للقانون، واأحياًنا اأخرى اإ�شتناًدا لقوانني 
حدود  اإىل  االإنتهاكات  وت�شل  التعبري.  وحرية  املعلومات  على  احل�شول  يف  للحق  ُمعادية 
وا�شتهداف  لهم،  االإتهامات  وتلفيق  عليهم،  والقب�س  ال�شحفيني،  على  البدين  االإعتداء 

كامريات امل�شورين، وهذا هو واقع احلال يف م�شر.

تتناول هذه الورقة عدًدا من النقاط املرتبطة بو�شع »حرية ال�شحافة واالإعالم يف 
م�شر«، والتي تت�شّمن اأمناط االإنتهاكات التي يتعر�س لها ال�شحفيني واملرا�شلني مبنا�شبة 
و�شائل  تلعبه  الــذي  الــدور  تقوي�س  على  االإنتهاكات  هذه  خطورة  ومــدى  لعملهم،  اآدائهم 
اأو  تلفزيونية،  قنوات  اأو  رقمية  اأو  ورقية  �شحف  كانت  �شواء  املختلفة؛  ب�شورها  االإعــالم 
حمطات اإذاعية، وتاأثري ذلك على حرية التعبري واحلق يف الو�شول للمعلومات باإعتبارهما 

من احلريات االأ�شا�شية التي ال ميكن احلديث عن وجود دميقراطية يف ظل غيابها.
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كما حتاول الورقة ا�شتق�شاء اأ�شباب هذه االإنتهاكات ودوافعها، �شواء تلك املرتبطة 
بالرغبة يف اإخفاء معلومات معينة عن اجلمهور، اأو املتعلقة بتمييز وا�شح من قبل اأجهزة 
الدولة فيما يخ�س تطبيق القانون على و�شائل اإعالمية معينة، دون غريها، بناء على التوجه 
العام لكل و�شيلة اإعالمية من حيث تاأييدها اأو معار�شتها اأو حياديتها املهنية جتاه ال�شلطة، 
مبا�شرة  تابعني  كانوا  �شواء  االإنتهاكات  هذه  ممار�شة  على  القائمني  هوية  ر�شد  ثم  ومن 

الأجهزة حكومية، اأو اأفراد عاديني، اأو موؤيدين لقوى �شيا�شية معينة.
اأي�شًا تلقي الورقة ال�شوء على »التنظيم القانوين حلرية ال�شحافة واالإعالم« على 
ال�شحافة  حرية  االإن�شان  حلقوق  الــدويل  القانون  يكفل  حيث  واملحلي،  الــدويل  امل�شتويني 
باإعتبارها جزء ال يتجزاأ من حرية التعبري التي ال يجب اإخ�شاعها الأّية قيود غري �شرورية، 
اأو ال ين�س عليها القانون، وذلك وفقًا ملا ن�شت عليه املادة 19 من العهد الدويل للحقوق 
املدنية وال�شيا�شية والوثائق الدولية املُف�شرة لها وغريها من املواثيق الدولية �شواء املُلزمة 

اأو العرفية.
اأخرًيا تناق�س هذه الورقة احلماية التي يكُفلها الد�شتور والقانون يف م�شر لل�شحفيني 
اأثناء تاأدية عملهم، لتبيان اأوجه الق�شور التي تنتاب هذه الن�شو�س وتقو�س �شيادة القانون 

بالن�شبة ملحا�شبة امل�شوؤولني عن االإنتهاكات التي تطال ال�شحفيني واالإعالميني.
اأ�سكال الإنتهاكات:

 �شممت منظمة »مرا�شلون بال حدود« املعنية بحرية ال�شحافة موؤ�شًرا لرتتيب الدول 
من االأكرث اإىل االأقل احرتامًا حلرية ال�شحافة واالإعالم يف العامل)2( خالل عام 2014، وقد 
اأ�شل 180 دولة �شملهم املوؤ�شر، وقد �شنف املوؤ�شر  وقعت م�شر يف الرتتيب رقم 159 من 
االأخري  وقبل  الرابع  امل�شتوى  يف  م�شر  وقعت  م�شتويات  خم�شة  �شمن  ر�شدها  التي  الدول 
والذي ي�شمل الدول التي يواجه فيها ال�شحفيني انتهاكات وا�شعة، وعقبات �شديدة من اأجل 
يواجه  الذي  اخلطري  الو�شع  على  يدلل  ذاته  حد  يف  الت�شنيف  هذا  للمعلومات.  الو�شول 
وامل�شورين  لل�شحفيني  االآمنة  غري  البلدان  من  اأ�شبحت  التي  م�شر  يف  ال�شحافة  حرية 
وفًقا ل�شهادات العديد من املرا�شلني امل�شريني واالأجانب الذين يعملون على تغطية االأو�شاع 

ال�شيا�شية واالإجتماعية داخل البالد)3(.
#http://rsf.org/index2014/ar-index2014.php 2( الت�شنيف العاملي 2014- مرا�شلون بال حدود(

)3( �شريف عبد القدو�س، احلرب على ال�شحافة،  مقال من�شور يف »مدى م�شر« بتاريخ 5  فرباير 2014.
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�شد  وا�شعة  اإنتهاكات  امل�شرية  احلقوقية  املنظمات  مــن  العديد  ر�ــشــدت  كما 
 ،2011 يناير  من  والع�شرين  اخلام�س  ثورة  قيام  منذ  تتوقف  مل  واالإعالميني  ال�شحفيني 
وحتى تاريخ كتابة هذه الورقة، فيما ارتبط ات�شاع موجة االإنتهاكات بتوتر االأو�شاع ال�شيا�شية 

الداخلية يف م�شر وذلك على النحو االآتي:   

تنوعت االنتهكات التي ر�شدتها اجلهات احلقوقية املعنية بحرية ال�شحافة واالإعالم 
بني منع ال�شحفيني من الو�شول الأماكن االأحداث، وعدم اتاحة املعلومات، واالعتداء البدين 
على ال�شحفيني، وتك�شري الكامريات اخلا�شة بهم، واإطالق النار الذي اأّدى اإىل مقتل بع�س 

ال�شحفيني يف اأحداث عنف متفرقة.

 1.  منع ال�سحفيني وو�سائل الإعالم من الو�سول للمعلومات والتغطية:

خا�شته  الكامريا  وبحوزته  وظهوره  االأحداث  الأماكن  امل�شورين  اأحد  دخول  جمرد 
فاإن ذلك يف حاالت كثرية يجعله هدًفا للمنع �شواء من قبل اأفراد االأمن اأو موؤيدي جماعة 
�شيا�شية معينة، خا�شة اإذا كان را�شخ لديهم انحياز الو�شيلة االإعالمية التي ميثلها امل�شور 
�شدهم، وقد ر�شدت »موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري« ومر�شد »�شحفيون �شد التعذيب« عدد 
من حاالت املنع التي تعر�س لها ال�شحفيون خالل الذكرى الثالثة لثورة اخلام�س والع�شرين 
من يناير، وذلك مبنع اأحد ال�شحفيني من الدخول اإىل حمطة املرتو املتوجه اإىل منطقة 

املطرية التي �شهدت ا�شتباكات عنيفة يوم 25 يناير 2014 ب�شبب حيازته لكامريا)4(.

الأماكن  الو�شول  من  منعهم  اأو  عملهم  اأداء  من  بالقوة  ال�شحفيني  منع  ويعترب 
االأحداث من االإنتهاكات امل�شتمرة التي مل تتوقف ال�شلطات املتعاقبة منذ 25 يناير 2011 
االإخــوان  جلماعة  املنتمي  مر�شي  حممد  ال�شابق  الرئي�س  حكم  ظل  ففي  ممار�شتها،  عن 
امل�شلمني، �شهدت االأحداث ال�شيا�شية التي مرت بها البالد خالل تلك الفرتة وقائع عديدة 
اأنف�شهم فقط،  ملنع ال�شحفيني من التغطية والت�شوير، ومل يقت�شر املنع على ال�شحفيني 
بل امتد لو�شائل االإعالم ذاتها، حيث مت تقدمي بالغات واإقامة العديد من الدعاوى اأمام 
بوقف بث قنوات  للمطالبة  للمعار�شة  وموؤيدين  لل�شلطة  االإداري من قبل موؤيدين  الق�شاء 
و�شحف وبرامج معينة، وذلك يف كافة مراحل العملية االنتقالية التي بداأت منذ 11 فرباير 
)4( تقرير �شحفي ملوؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري ومر�شد �شحفيون �شد التعذيب،  حول االإنتهاكات التي حدثت لل�شحفيني 

http://afteegypt.org/media_freedom/2014/01/29/6312-afteegypt.html يوم 25 يناير 2014 
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2011 ومل تنتِه حتى االآن، ويعترب برنامج »الربنامج« الذي يقدمه االإعالمي ال�شهري با�شم 
يو�شف مثااًل على ذلك، حيث مل ينُج من املالحقات الق�شائية التي ت�شتهدف منع برناجمه 

خالل فرتة تويل الرئي�س ال�شابق حممد مر�شي)5( واأي�شًا بعد اإ�شقاطه.

2. العتداءات البدنية على ال�سحفيني وتك�سري املعدات اأو ال�ستيالء عليها:

يت�شارك  التي  ال�شهرية  االإنتهاكات  من  ال�شحفيني  على  البدنية  االعتداءات  تعترب 
اأعدتها  التي  التقارير  من  حقوقي  تقرير  يخل  مل  حيث  واملواطنني،  ال�شرطة،  اأفــراد  فيها 
املتكرر،  االإنتهاك  هذا  ر�شد  من  ال�شحافة  بحرية  املعنية  امل�شرية  اأو  الدولية  املنظمات 
والذي ترتب عليه يف اأغلب االأحوال اإ�شابات ملن مت االعتداء عليهم، وقد ر�شد موؤ�شر حرية 
التعبري 167 حالة اإعتداء بدين على ال�شحفيني خالل  عام 2013 )6(، �شملت اال�شتيالء على 

معدات ال�شحفيني وامل�شورين وتك�شريها يف بع�س االأحيان.
3. القب�س على ال�سحفيني واملالحقات الق�سائية :

اأثناء كتابة هذه الورقة يقبع ماال يقل عن اأربعة ع�شر �شحفيًا يف ال�شجون بني احلب�س 
االحتياطي على ذمة الق�شايا اأو حتقيقات النيابة العامة، واأغلبهم مت القب�س عليهم اأثناء 
مت  وبع�شهم  واال�شتباكات،  االحتجاجية  التجمعات  بتغطية  ال�شحفي  للعمل  ممار�شتهم 
اأو حيازة  اأو التحري�س على العنف،  اتهامه يف دعاوى جنائية بتهمة ن�شر االأخبار الكاذبة 
و�شائل بث دون ترخي�س من اجلهات املخت�شة كما هو احلال بالن�شبة للق�شية املتهم فيها 
اأمن الدولة العليا حتت  �شحفيو قناة اجلزيرة االإجنليزية والتي تنظرها حمكمة جنايات 
رقم 3 ل�شنة 2014، كما داهمت قوات االأمن عدد من مقرات ال�شحف الرقمية وال�شبكات 
االإخبارية وقد اأ�شفرت هذه املداهمات عن القب�س على عدد من ال�شحفيني و�شبط بع�س 

املعدات)7(.
4 . القتل خارج نطاق القانون

ُقتل �شتة �شحفيني خالل عام 2013 منهم اأربعة كانوا هدفًا لقوات ال�شرطة اأثناء 
البحرية،  حمافظة  يف  اجلي�س  قوات  بر�شا�س  قتل  وواحد  العدوية«  »رابعة  اعت�شام  ف�س 

http://afteegypt.org/media_ 2012 5( موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري- حرية االإعالم يف اجلمهورية الثانية / �شبتمرب(

freedom/2012/09/17/712-afteegypt.html
http://fexi.afteegypt.org/?p=2037 2013 6(  اإح�شاءات انتهاكات حرية التعبري خالل عام(

)7(  جريدة الوفد – 2 فرباير 2014- اإغالق »يقني« و »ح�شرى« و�شبط 19 من العاملني.
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واالأخري قتل على يد جمهول يف حمافظة االإ�شكندرية)8(. ويعد قتل ال�شحفيني هو اأخطر 
لدى  كثرية  تخوفات  يخلق  ما  وهو  مبا�شرة،  احلياة  يف  احلق  مي�س  الأنه  االإنتهاكات  اأنــواع 
العاملني بهذا املجال خا�شة يف ظل غيابة اأّية حما�شبة جدية للم�شئولني عن هذا االإنتهاك.

هوية القائمني على الإنتهاكات

واجبهم  تاأدية  اأثناء  ال�شحفيني  �شد  ارتكابها  يتم  التي  االإنتهاكات  م�شادر  تتنوع 
اأو القوات امل�شلحة، وموؤيدي القوى  املهني بني قوات االأمن، �شواء التابعة لوزارة الداخلية 
ال�شحفيني  نقابة  بيانات  اأثبتت  االإنتهاكات  اأغلب  اأن  اإال  العاديني،  واالأفــراد  ال�شيا�شية، 
والبالغات املقدمة للنائب العام، ور�شد املنظمات احلقوقية اأنها قد وقعت مبعرفة اأفراد 
لنقابة ال�شحفيني)9( حذرت فيه  بيان �شدر موؤخرًا  الداخلية، ففي  لوزارة  التابعني  االأمن 
وزير الداخلية والقيادات االأمنية، من خطورة اإطالق يد �شباطهم اأو اأفرادهم اأو املتعاونني 
معهم �شد ال�شحفيني، كما نددت النقابة بخطورة حتول اخلطاب التحري�س اإىل خطاب 
ر�شمي تتبناه وزارة الداخلية، لتاأليب املواطنني �شد ال�شحفيني بدعاوى كاذبة، كما ر�شدت 
اأي�شًا نقابة ال�شحفيني وعدد من املنظمات احلقوقية وجود 19 حالة قب�س تع�شفي من قبل 
اأفراد ال�شرطة من اأ�شل 36 حالة انتهاك �شد ال�شحفيني يوم 25 يناير 2013 والذي كان 

مقررًا الإحياء الذكرى الثالثة لثورة يناير.

االإن�شان«  حقوق  لدرا�شات  القاهرة  »مركز  اأ�شدر   2013 �شبتمرب  �شهر  نهاية  يف   
تقريًرا عن االإنتهاكات �شد ال�شحفيني منذ 30 يونيه :31 دي�شمرب 2013، وقد ر�شد التقرير 
مر�شي«  »حممد  ال�شابق  الرئي�س  اأن�شار  باأيدي  وقعت  حالة   85 منهم  انتهاك،  حالة   208
متت  انتهاك  حالة   42 و  التقرير،  ر�شدها  التي  االإنتهاكات  من   %41 ن�شبة  ي�شكل  ما  وهو 
تفاوت  من  وبالرغم  االإنتهاكات،  جملة  من   %20 بن�شبة  واجلي�س  ال�شرطة  رجال  بوا�شطة 
ن�شبة االإنتهاكات التي ر�شدها هذا التقرير بني قوات االأمن وموؤيدي الرئي�س ال�شابق، اإال اأن 

التقرير قد انتهى اإىل اأن االإنتهاكات االأكرث ج�شامة ارتكبت مبعرفة قوات االأمن.

)8(  حاالت قتل ال�شحفيني خالل عام 2013 موثقة على موؤ�شر حرية التعبري الذي ميكن االإطالع عليه من خالل هذا 

http://fexi.afteegypt.org/?tag=%D9%82%D8%AA%D9%84 الرابط
احلقائق  نقل  يف  حقهم  وُتوؤكدعلى  ال�شحفيني  على  والتحري�س  االعتداءات  تدين  ال�شحفيني  نقابة  �شحفي:  بيان   )9(

http://www.ejs.org.eg/News/NewsDetails.aspx?NewsId=3750 .واالأحداث للراأي
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االأفــراد  بوا�شطة  االإنتهاكات  من  قليل  غري  عدد  وقــوع  اأخــرى  تقارير  ر�شدت  كما 
العاديني خا�شة �شد ال�شحفيني االأجانب، ب�شبب التحري�س الذي مار�شته بع�س ال�شحف 
وو�شائل االإعالم �شد االأجانب بوجه عام يف م�شر باإدعاءات وجود �شبكات تهدف للتج�ش�س 
ال�شرطة  من  كثرية  حتري�س  حاالت  ر�شد  مت  كذلك  للبالد.  الداخلي  اال�شتقرار  وزعزعة 
اإل�شاق  التحري�شي يف معظم احلاالت  ت�شمن اخلطاب  وقد  ال�شحفيني،  للمواطنني �شد 
»تهمة العمل بقناة اجلزيرة« لل�شحفي املحر�س �شده. مما اأدى اإىل تعدي مواطنني عاديني 

على ال�شحفيني بال�شرب وحتطيم الكامريات اأو اال�شتيالء عليها.

يتبني مما �شبق اأنه على الرغم من حتمل اأطراف عديدة للم�شوؤولية عن االإنتهاكات 
اأفراد  االإنتهاكات، هم  واقع ر�شد  االأول من  امل�شئول  اأن  اإال  ال�شحفيني،  ترتكب �شد  التي 

االأمن خا�شة التابعني لقوات ال�شرطة.

مالب�سات وبواعث حدوث الإنتهاكات :

1.  توتر الأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية:

بال  »مرا�شلون  منظمة  اأعــدتــه  الــذي   2014 لعام  ال�شحافة  حرية  موؤ�شر  اأثبت 
بلدان  واالجتماعية يف  ال�شيا�شية  االأو�شاع  توتر  اأن هناك عالقة مبا�شرة بني  حــدود«)10(، 
كثرية، وبني تراجع احرتام وتعزيز حرية ال�شحافة واالإعالم، وهو ما ينطبق بدرجة كبرية 
على التحوالت العنيفة يف امل�شهد ال�شيا�شي امل�شري وتاأثري ذلك على تزايد االإنتهاكات التي 
يتعر�س لها ال�شحفيني واالعالميني يف م�شر. فمع و�شول االإخوان امل�شلمني للحكم يف يونيو 
2012 وات�شاع م�شاحة املعار�شة لهم يف ال�شارع امل�شري، بداأت االإنتهاكات �شد ال�شحفيني 
واالإعالميني تتزايد، �شواء من قبل اأفراد ال�شرطة، اأو من قبل موؤيدو جماعة االإخوان والرئي�س 
ال�شابق حممد مر�شي. اأي�شًا مع خلع االإخوان امل�شلمني من ال�شلطة بعد مظاهرات 30 يونيه 
2013 واندالع التظاهرات وال�شدامات العنيفة بني قوات االأمن واأن�شار الرئي�س ال�شابق، 
ازداد معدل االإنتهاكات ب�شكل غري م�شبوق �شد ال�شحفيني، وُتبني التقارير ال�شادرة عن 
عدد من املنظمات احلقوقية، اأن اأغلب االإنتهاكات حدثت اأثناء تغطية ال�شحفيني لفاعليات 

احتجاجية، اأو لل�شدامات بني قوات االأمن وموؤيدي قوى �شيا�شية خمتلفة)11(.
)10(  مرجع �شابق

)11( مقتل مرا�شلنّي وما يزيد عن 12 حالة اعتداء لل�شحفيني خالل 8 �شاعات على يد كل من موؤيدي الرئي�س املعزول 
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- اإخفاء املخالفات القانونية:

ترتبط االإنتهاكات �شد ال�شحفيني واالإعالميني يف اأغلب االأحوال بارتكاب املُنتِهك 
فمثال  املحرر،  وقلم  ال�شحفي  امل�شور  عد�شة  عن  بعيدًا  اإبقائها  يريد  قانونية  ملخالفات 
اأغلب االإنتهاكات التي متار�شها قوات ال�شرطة �شد ال�شحفيني بف�س تلك القوات  ترتبط 
للتجمعات االإحتجاجية والتظاهرات بالقوة املُفرطة، وباملخالفة للمعايري التي تن�س عليها 
القوانني الوطنية والدولية للتعامل مع هذه التجمعات، وهو ما ينطبق اأي�شا على كثري من 
حاالت االإنتهاك التي ميار�شها موؤيدو القوى ال�شيا�شية �شد ال�شحفيني الذين يرون يف بع�س 
ال�شحفيني اأو امل�شورين، اأن�شاًرا خل�شومهم ال�شيا�شيني، وهو ما يدفعهم لالعتداء عليهم 
ومنعهم بالقوة من تغطية االأحداث وغالًبا ما ترتبط هذه االإنتهاكات باأفعال خمالفة للقانون 

يرتكبها املوؤيدين، ويرون يف تغطية ال�شحافة واالإعالم لها نياًل منهم وممن ينا�شرونهم.
- اخلطاب التحري�سي �سد ال�سحفيني

والقوى  الدولة  الذي متار�شه  التحري�شي  االإنتهاكات باخلطاب  بع�س �شور  ترتبط 
�س بع�س ال�شحفيني يف االآونة  ال�شيا�شية �شد و�شائل اإعالمية بعينها، فعلى �شبيل املثال تعرَّ
اتهامهم  ال�شرطة لالأهايل �شدهم بعد  بال�شرب ب�شبب حتري�س قوات  االأخرية لالعتداء 
  CBCو  ONtV بالعمل حل�شاب قناة اجلزيرة، يف حني تعر�س �شحفيو قنوات اأخرى مثل
بالعمل  لهم  امل�شلمني  االخــوان  جماعة  اأن�شار  اتهام  بعد  املتظاهرين  قبل  من  لالعتداء 
ل�شالح قنوات »داعمة لالنقالب« على حد قولهم، ومن ثم ي�شبح ال�شحفيون �شحية لهذا 

اخلطاب التحري�شي املتبادل بني اخل�شوم ال�شيا�شيني.
4.غياب الإرادة ال�سيا�سية الالزمة لإيقاف الإنتهاكات:

هناك غياب وا�شح لالإرادة ال�شيا�شية الإيقاف اأو تقوي�س حجم االإنتهاكات التي تتم ممار�شتها 
�شد ال�شحفيني واالإعالميني، ومن اأبرز مظاهر غياب هذه االإرادة، عدم حما�شبة امل�شوؤولني عن هذه 
وقائع  يف  البالغات  من  الكثري  العام  النائب  مكتب  تّلَقى   2011 يناير  ثورة  انــدالع  فمنذ  االإنتهاكات، 
االعتداء على ال�شحفيني واالإعالميني، ومل يتم حتريك هذه البالغات اإال يف حاالت نادرة جدًا، وغياب 
املحا�شبة يرتتب عليه اإفالت امل�شوؤولني عن االإنتهاكات من العقاب، ويف ذات الوقت ا�شتمرار االإنتهاكات 

دون توقف، ومن ثم �شياع حقوق ال�شحايا، وبقاء حرية ال�شحافة هدفًا للقمع)12(.
http://afteegypt.org/media_freedom/2013/08/14/4702-afteegypt.html حممد مر�شي وقوات االأمن

http://afteegypt.org/media_freedom/ اأ�شهر  اأربعة  يف  ال�شحفيني  على  ج�شدي  اعتداء  حالة   53 هناك    )12(

publications-media_freedom/2013/04/30/994-afteegypt.html
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احلماية الدولية حلرية ال�سحافة والإعالم :

حماية ال�سحفيني يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان.

ن�شت املادة 19 من االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان)13( على اأن » لكل �شخ�س احلق 
اأي تدخل، وا�شتقاء  االآراء دون  والتعبري، وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق  الراأي  يف حرية 

االأنباء واالأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�شيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية«.
ون�شت املادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية )14(على اأن :

» لكل اإن�شان حق يف اعتناق اآراء دون م�شايقة. 1. 
لكل اإن�شان احلق يف حرية التعبري. وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف . 2

للحدود،  اعتبار  دومنا  اآخرين  اإىل  ونقلها  وتلقيها  واالأفكار  املعلومات  �شروب 
�شواء على �شكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و�شيلة اأخرى يختارها.
العهد  خا�شة  االإن�شان،  حلقوق  الــدويل  القانون  اأن  ال�شابقنّي،  الن�شني  من  يتبنّي 
الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، اعترب اأن حرية ال�شحافة واالإعالم، جزء ال يتجزاأ من 
تداول  حرية  تكن  مل  اذا  التعبري  حرية  عن  للحديث  جمال  ال  اأنه  باعتبار  التعبري،  حرية 
بالن�شبة حلرية ال�شحافة، وهو  االأ�شا�س  واأي�شا باعتبار االأخرية حجر  املعلومات مكفولة، 
رقم  العام  تعليقها  يف  املتحدة  االأمم  ملنظمة  التابعة  االإن�شان  حقوق  جلنة  عليه  اأكدت  ما 
جمتمع  الأي  ِغنى  ال  باأنه  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   19 املادة  على   34
عن ال�شحافة اأو غريها من و�شائط االإعالم التي تكون حرة وغري خا�شعة للرقابة وتعمل 
بدون عراقيل وذلك ل�شمان حرية الراأي وحرية التعبري والتمُتع باحلقوق االأخرى املن�شو�س 
عليها يف العهد. وت�شكل ال�شحافة اأو و�شائط االإعالم االأخرى حجر الزاوية ملجتمع ت�شوده 
الدميقراطية. وين�س العهد على احلق الذي يجيز لو�شائط االإعالم تلقي معلومات ت�شتند 
بال�شوؤون  تتعلق  واالآراء بحرية حول م�شائل  املعلومات  تبادل  اأداء مهامها. ويعترب  اإليها يف 
اأ�شا�شيًا.  اأمــًرا  املنتخبني  واملمثلني  واملر�شحني  املواطنني  بني  ال�شيا�شية  وال�شوؤون  العامة 
وينطوي ذلك على وجود �شحافة حرة وو�شائط اإعالم اأخرى قادرة على التعليق على امل�شائل 

)13( اعتمد ون�شر على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة  لالأمم املتحدة 217 األف )د-3( املوؤرخ يف 10 دي�شمرب 1948

)14( اعتمد وعر�س للتوقيع والت�شديق واالن�شمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ 

يف 16 دي�شمرب1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 /مار�س 1976، وفقا الأحكام املادة 49.
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العامة بدون رقابة اأو قيد وعلى اإعالم الراأي العام. ويتمتع اجلمهور اأي�شًا بحق مقابل يف 
تلقي ما تنتجه و�شائط االإعالم.

حرية  انتهاكات  على  العقاب  من  الإفللالت  ومكافحة  املتحدة  الأمم   .2

ال�سحافة:

قــرار)15( يف نوفمرب 2013  العامة لالأمم املتحدة  الثالثة للجمعية  اللجنة  تبنَّت      
النهاء االإفالت من العقاب على االإنتهاكات اخلا�شة بحرية ال�شحافة وت�شمن القرار تبني 
اليوم العاملي الإنهاء االإفالت من العقاب كيوم ر�شمي يف االمم املتحدة، على اأن يحتفل به 
كل عام بتاريخ 2 نوفمرب، واأدان القرار ب�شكل قاطع جميع الهجمات والرتهيب والعنف �شد 
ال�شحفيني والعاملني يف و�شائل االإعالم، وَدعا جميع الدول االأع�شاء حلمايتهم، ل�شمان 
التحقيق يف جميع اجلرائم بحقهم وتطبيق العدالة، واإىل تعزيز بيئة يتمكن فيها ال�شحفيني 
والعاملني يف و�شائل االإعالم بالعمل ب�شكل م�شتقل ودون تدخل. كما اأعرب القرار عن الدعم 
خلطة عمل االأمم املتحدة ب�شاأن �شالمة ال�شحفيني وم�شاألة االإفالت من العقاب، كخطوة 

غري م�شبوقة يف جمال تعزيز حرية التعبري

3. حماية ال�سحفيني يف القانون الدويل الإن�ساين:

ينطبق القانون الدويل االإن�شاين يف حالة احلرب فقط، وذلك على عك�س القانون 
الدويل  القانون  وين�س  وال�شلم،  احلرب  حالتيَّ  يف  ينطبق  الذي  االإن�شان  حلقوق  الــدويل 
امل�شلحة  النزاعات  و�شط  مهامهم  يــوؤدون  الذين  املدنيني  ال�شحفيني  اأن  على  االإن�شاين 
اأ�شكال الهجوم املتعمد واال�شتهداف. ويوؤمن  يجب احرتامهم وحمايتهم من كل �شكل من 
القانون الدويل االإن�شاين لل�شحفيني املدنيني احلماية نف�شها املكفولة للمدنيني طاملا اأنهم 

ال ي�شاركون مبا�شرة يف االأعمال العدائية.
وتن�س املادة 79 من الربوتوكول االأول االإ�شايف اإىل اتفاقيات جنيف لعام 1949 على 

ما يلي:
امل�شلحة . 1 املنازعات  مناطق  يف  خطرة  مهنية  مهمات  يبا�شرون  الذين  ال�شحفيون  ُيعد 

ا مدنيني. اأ�شخا�شً

)15(  قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نوفمرب 2013 ب�شاأن اإنهاء االإفالت من العقاب على انتهاكات حرية ال�شحافة 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/576/43/PDF/N1357643.pdf?OpenElement
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يجب حمايتهم بهذه ال�شفة مُبقت�شى اأحكام االتفاقيات وهذا احلق »الربوتوكول«�شريطة . 2
اأال يقوم باأي عمل ي�شيء اإىل و�شعهم كاأ�شخا�س مدنيني.

االإن�شاين  الــدويل  للقانون  العرفية  القواعد  عن  الدولية  اللجنة  درا�شة  ت�شري  كما 
)2005( يف قاعدتها رقم 34 من الف�شل العا�شر اإىل ما يلي:

» يجب اإحرتام وحماية ال�شحفيني املدنيني العاملني يف مهام مهنية يف مناطق نزاع 
م�شلح ما داموا ال يقومون بجهد مبا�شرة يف االأعمال العدائية«.

وت�شتند ممار�شات الدول اإىل هذا املبداأ على اأنه قاعدة من قواعد القانون الدويل 
العريف الذي ينطبق يف النزاعات امل�شلحة الدولية وغري الدولية على حد �شواء.  

االأفعال  �شراحة  امل�شلحة  النزاعات  جميع  يف  االإن�شاين  الــدويل  القانون  وُيحظر 
اأ�شبحوا عاجزين  اأو  التالية �شد االأ�شخا�س الذين ال ي�شاركون فعليا يف االأعمال العدائية 
عن امل�شاركة فيها: اأي عنف �شد احلياة واالأ�شخا�س، ال�شيما القتل بكل اأ�شكاله، الت�شويه، 
خا�شة  ال�شخ�شية،  الكرامة  على  االإعتداء  الرهائن،  اأخــذ  والتعذيب،  القا�شية  املعاملة 
اإ�شدار عقوبات وتنفيذ االإعدامات بدون حكم �شابق �شادر عن  املعاملة املهينة واحلاطة، 
طرف  من  ب�شرورتها  املعرتف  الق�شائية  ال�شمانات  جميع  تكفل  قانونًيا  م�شكلة  حمكمة 

ال�شعوب املتمدنة. اأنظر املادة 3 امل�شرتكة التفاقيات جنيف.
حماية ال�سحفيني يف القانون امل�رشي:

كفل قانون تنظيم ال�شحافة امل�شري جمموعة من احلقوق واحلريات لل�شحفيني، 
ل�شمان ا�شتقالل ال�شحافة، ومن ذلك ما ن�شت عليه املادة 6 من القانون باأن »ال�شحفيون 
اأنه  القانون« وما ن�شت عليه املادة 7 من  اأداء عملهم لغري  م�شتقلون ال �شلطان عليهم يف 
»ال يجوز اأن يكون الراأي الذي ي�شدر عن ال�شحفي اأو املعلومات ال�شحيحة التي ين�شرها 
يف  كله  وذلك  معلوماته،  م�شادر  اإف�شاء  على  اإجباره  يجوز  ال  كما  باأمنه،  للم�شا�س  �شبًبا 
اأن  ت املادة 8 على  حدود القانون«. وب�شاأن حق ال�شحفي يف احل�شول على املعلومات ن�شَّ
»لل�شحفي حق احل�شول على املعلومات واالإح�شاءات واالأخبار املُباح ن�شرها طبقًا للقانون 
من م�شادرها، �شواء كانت هذه امل�شادر جهة حكومية اأو عامة، كما يكون لل�شحفي حق 

ن�شر ما يتح�شل عليه منها«.
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مبوجب  لل�شحفيني  جنائية  حماية  امل�شري  ال�شحافة  تنظيم  قانون  كفل  كما   
تاأدية عملهم مبثابة موظفني عموميني، يتمتعون  اأثناء  التي اعتربت ال�شحفيني  املادة 12 
بذات احلماية اجلنائية املكفولة لهم اأثناء تاأدية العمل يف حالة اإهانتهم اأو التعدي عليهم، 
حيث يتمتع ال�شحفيني يف هذه احلالة باحلماية املن�شو�س عليها يف املواد  133 من قانون 
العقوبات والتي تن�س على اأن »من اأهان باالإ�شارة اأو القول اأو التهديد موظًفا عمومًيا اأو اأحد 
رجال ال�شبط اأو اأي اإن�شان مكلف بخدمة عمومية اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�شبب تاأديتها يعاقب 
باحلب�س مدة ال تزيد على �شتة اأ�شهر اأو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيها م�شرًيا. واملادة 136 
من ذات القانون والتي تن�س على اأن »كل من تعدى على اأحد املوظفني العموميني اأو رجال 
ال�شبط اأو اأي اإن�شان مكلف بخدمة عمومية اأو قاومه بالقوة اأو العنف اأثناء تاأدية وظيفته اأو 
ب�شبب تاأديتها يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �شتة �شهور اأو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه. 
واملادة 1/137 التي تن�س على اأنه »اإذا ح�شل مع التعدي اأو املقاومة �شرب اأو ن�شاأ عنهما 

جرح تكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �شنتني اأو غرامة ال تتجاوز مائتي جنيه«.
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ورقة العمل الثانية

احلماّية الالزمة لل�سحفيني ِمن منظور مهني

الأ�ستاذة / عبري �سعدي       

 �شحفية - وكيل نقابة ال�شحفيني امل�شريني

ومتابعة  الف�شاد،  عن  والك�شف  املعرفة،  يف  املجتمع  حلق  ال�شارع  ال�شحفي  ينزل 
االأعمال الر�شمية ملوؤ�ش�شات الدولة، ولي�س على �شبيل الرفاهية، رغم كافة اأ�شكال الرتويع 
التي يواجهها ال�شحفيون يومًيا، لكن عملهم وواجبهم املهني يقت�شي عليهم القيام بذلك. 
لقد راعني منذ قليل روؤية زميلنا ال�شحفي يف جل�شة ال�شهادات احلية والذي تعر�س لطلق 
ناري يف الفك مبا�شرة، اأدة لقطع جزء من ل�شانه، وال اأعرف هل �شيقدر على الكالم ب�شكل 
طبيعي بعد ذلك!؟. اأو هل �شيقدر على معاودة عمله من جديد!؟. هل �شيتم االإم�شاك مبن 
قاموا باالإعتداء عليه!؟. لقد كان من اأف�شل امل�شورين ال�شحفيني يف م�شر. وقبل اأن اأن�شى، 
اأود تذكريكم اأن يف هذه اللحظة التي نتحدث فيها، هناك وقفة اإحتجاجية لبع�س زمالئي 
ال�شحفيني على �ُشلم نقابة ال�شحفيني، وهي مبادرة تامة من اجلمعية العمومية، وهوؤالء 

هم ِعماد العمل ال�شحفي اجلاد يف م�شر.

ال�شحفي هو �شخ�س تعرفه ويعرفك، يحاول م�شاعدتك واإي�شال املعلومة لك، ولي�س 
�شخ�س يجل�س يف غرفة زجاجية مكيفة ويعتربها من�شة �شيا�شية يح�شد ويوجه ويبث منها 

خطاب كراهية �شد ف�شيل معني.

بدال  القتل،  البحث عن  اإىل مهنة  العربي  العامل  بلدان  ال�شحافة يف  لت مهنة  حتوَّ
من مهنة للبحث عن متاعب لي�س من بينها القتل واالإ�شابة واالإعتداء واالحتجاز وال�شجن 
واالإختطاف وحتطيم املعدات واملنع من العمل،  وهي اأمناط االإنتهاكات التي باتت �شائعة 

يف عاملنا العربي.

قتلوا  قتلوا يف عام 2013 يوجد 49 �شحفًيا  اأن من بني 70 �شحفًيا  يكفينا معرفة 
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يف العامل العربي، لُندرك حجم خطورة و�شع ال�شحفي الذي يعمل يف منطقة هي االأكرث 
دموّية يف العامل. 70% من ال�شحفيني القتلى فقدوا حياتهم يف العامل العربي. على الرغم 
من املوؤ�شرات االأولّية االإيجابّية التي حملتها الثورات العربّية اإال اأن االأمر حتّول يف النهاّية 
اإىل انتكا�شة كبرية وعدوان مل ي�شبق له مثيل على كل من ينتمي ملهنة ال�شحافة، و يكفي 
االإ�شارة اإىل اأن 2009 على �شبيل املثال مل ي�شهد اإال مقتل 5 �شحفيني مقارنة بال�شحفيني الـ 
49 الذين قتلوا يف اأكرث االأعوام دموّية وهو عام 2013... و باملنا�شبة ال جتعل مقتل 3 فقط 
من ال�شحفيات يجعلك تعتقد اأن االإعتداء عليهن اأقل، فعددهن يف االإنتهاكات االأخرى، كما 
الثورات و�شعوبة ح�شول  ب�شكل عام عقب قيام  املراأة  انتكا�شة و�شع  انه يك�شف جزء من 

ال�شحفّية على وظيفة لتغطّية املواقع املهمة.

لت�شنيف  وفًقا  لل�شحفيني  خطورة  الــدول  اأكرث  قائمة  ت�شدرت  عربّية  دول  ثالث 
جلنة حماّية ال�شحفيني، وهي �شوريا ثم العراق ثم م�شر. �شوريا وحدها حازت ن�شبة %55 
من عدد قتلى ال�شحفيني يف املنطقة ب�شبب احلرب الدائرة بها منذ عام 2011، حيث كان 
الثالث بعدد قتلى  بالن�شبة مل�شر فقد ح�شلت على املركز  اأّما  االأكرث دموّية.  العام 2013 
اإىل 7 بينما نختلف معهم يف احت�شاب الزميلة  اإح�شاء جلنة حماية ال�شحفيني  و�شل يف 
حبيبة عبد العزيز التي تلّقت ر�شا�شة يف الراأ�س بينما مت�شك الكامريا يف يدها واأن العدد 

الفعلى 8 قتلى منهم �شحفي واحد اأجنبي هو م�شور �شبكة �شكاي نيوز.

يكفي اأن نعرف اأن م�شر ت�شارعت مع العراق على املركز الثاين حتي االأ�شبوع الثاين 
من �شهر دي�شمرب 2013 عندما قتل �شحفيان يف العراق، لندرك مدى خطورة الو�شع. %25 
من قتلى ال�شحفيني يف املنطقة كانوا يف م�شر وهي دولة متر مبرحلة انتقالية قا�شّية ولكنها 

لي�شت يف حالة حرب.

اأنه يف حال ت�شاعد العنف يف ال�شارع امل�شري الذي يرقى يف بع�س  احلقيقة هي 
االأحيان وفقا لت�شنيفات اخلرباء اإىل »حروب ال�شوارع«، ميكن اأن ي�شاب ال�شحفي لعدة 

اأ�شباب هي:

• االأول: وجود ال�شحفي يف املكان اخلطاأ يف الوقت اخلطاأ.

• الثاين: ا�شتخدام اأ�شلحة ال تعرف التمييز.
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ا�شتهدافه الأن اجلميع يبداأ عندما يرتكب العنف يبداأ يف البحث عن ال�شاهد لقتله 
اأقل تقدير. ما يحدث هو ا�شتهداف وا�شح لل�شحفيني  اأو منعه من العمل على  اأو اإ�شابته 
حمليني واأجانب ومواطنني �شحفيني، فمع ت�شاعد العنف والنزاعات، دائًما يبحث مرتكبو 

العنف عن ال�شاهد ال�شامت ليعَتدوا عليه.

ولهذا  االإح�شائيات،  ت�شري  كما  حّية،  اأهــداف  اإىل  ال�شحفيني  ــِول  حُتَ الكامريات 
فاأغلب ال�شحفيني القتلى اأو امل�شابني اأو من تعر�شوا الإنتهاكات اأخرى من »امل�شورين« وهم 
ا لالعتداء، كما اأن املحررين اأو املرا�شلني املغدورين اإرتبط ا�شتهدافهم  الفئة االأكرث تعر�شً
اأي �شحفي  اأحد يف حميطهم كامريا.  اأو  اأنف�شهم،  ب�شبب حيازتهم هم  االأحوال  اأغلب  يف 

يحمل كامريا ميكن اأن يكون هو وفريقه هدًفا ل�شارع غا�شب وعنيف.

ُنّدِر�شها يف »دورات اأمن و�شالمة ال�شحفي« حني العمل يف بيئات   قاعدة اأ�شا�شّية 
لل�شحفيني  مهنّية  �شالمة  كمدربني  نقول  ودائًما  واالنك�شاف،  التعر�س  تقليل  هي  معادّية 
اأمنك  اد  يبداأ عدَّ العنيف انك �شحفي  املوقع  ُيعرف يف  اأن  اأنه مبجرد  املتدربني  امليدانيني 
و�شالمتك يف العد التنازيل. العجيب اأن احلروب التقليدّية ميكن اأن تكون اأكرث اأمنا يف تلك 
النقطة اإذ من بني كال�شيكياتها احرتام �شارة يرتديها ال�شحفي، غري اأن التجمعات العنيفة 
اأو ال�شلمّية التي ميكن اأن تنقلب اإىل عنف هي االأخطر. دعونا نتخيل من يتواجد يف مظاهرة 
مثال: هناك املتظاهر املعار�س واملتظاهر املوؤيد واأجهزة االأمن باأنواعها ومنها من يرتدي 
واملند�شني  واملــارة  املنطقة  �شكان  وهناك  مدنّية  مالب�س  يرتدي  من  ومنهم  الر�شمي  زّيه 
الل�شو�س  وهناك  ال�شرفاء«  بـ«املواطنني  ت�شميتها  على  اإ�شطلح  جديدة  وفئة  والبلطجّية 
بع�س  يزيد عددهم يف  الذين  واملتفرجني  ال�شوارع  واأطفال  والباعة اجلائلني  واملتحر�شني 
االأحيان عن الفئات ال�شابقة جمتمعة. ال�شوؤال هو: هل من احلكمة اأن ُيظهر ال�شحفي هويته 

اأمام كل هوؤالء الذين قد يتخذ اأي منهم موقًفا معادًيا �شده؟.

اأحرتم ب�شدة )حَملة ال�شارة الدولّية( ولكن اإرتداء ال�شحفي ل�شارة ُتظهر هويته قد 
باإتفاقّية  املطالبة  بينها  ولهذا طورت احلملة مطالبها ومن  له.  بالن�شبة  اأمًرا مميًتا  يكون 
دولّية حلماّية ال�شحفيني، اإذ اأن االتفاقّية الوحيدة التي حتمي ال�شحفي يف مناطق النزاع 
هي اتفاقّية جينيف حلماّية املدنيني، ولهذا ن�شدد دائًما على ال�شحفيني بعدم حمل اأي �شيء 

ميكن ت�شنيفه ك�شالح الأن ذلك ي�شعهم خارج حدود تلك االتفاقّية.
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لعل االأخطر من االإنتهاكات التي يتعّر�س لها ال�شحفيني هي اإفالت قتلة ال�شحفيني 
ال�شحفيني.  ا�شتهداف  من  املزيد  على  ي�شجع  ذلك  الأن  العقاب،  من  علىهم  واملعتدين 
قتلة  ملالحقة  يوم  باإحياء  املا�شّية  ــوام  االأع مدى  على  اأهتم  لل�شحفيني  الــدويل  االإحتــاد 
ال�شحفيني واملعتدين عليهم يف االأ�شبوع قبل االأخري من نوفمرب غري اأنه ت�شادف ل�شخرّية 
القدر من اأحداث حممد حممود يف م�شر نوفمرب 2011 وتعدد اإ�شابات ال�شحفيني اأغلبهم 
و  اأحداث حممد حممود  تكرار ذكرى  اإليوم مع  تكرار  واأ�شبح  قنا�شة  بفعل  اأعينهم  بفقد 

تكرار االإ�شابات!

وب�شكل عام، يعي�س ال�شحفيون يف م�شر اأ�شعب اأيامهم على االإطالق مع ت�شاعد 
اأرواح  اإليوم... ح�شدت اال�شتباكات ع�شرة  يناير 2011 وحتى  املخاطر منذ بدء ثورة 25 
اأن ال�شهور االأخرية �شهدت باقي  بريئة مبعدل �شهيد يف العامنّي االأول والثاين للثورة غري 
ال�شحفيني  بني  عديدة  االإ�شابات  مميتة.  لدرجة  العنف  بت�شاعد  ُينبئ  مما  ال�شهداء، 

وال�شحفيات بع�شها حدث بالذخرية احلّية اأما االإنتهاكات االأخرى فّحِدث وال حرج.

بديل:  واقع  خللق  �شرورة  هناك  ولكن  لالأ�شف،  مب�شر  متوفر  غري  التاىل  الو�شع 
الدوائر  ملديري  بالن�شبة  االأ�شا�شي  االعتبار  امليدانيني  ال�شحفيني  �شالمة  متثل  اأن  يجب 
االإخبارّية عند تكليف اأولئك ال�شحفيني مبهمة. ويجب عليهم اأال ُيعاقبوا �شحفًيا لرف�شه 
اأن  االإعالمّية  املوؤ�ش�شات  وينبغي على  املحتملة فيها.  ب�شبب حجم املخاطرة  القيام مبهمة 
تقر مب�شوؤولياتها جتاه دعم كل ال�شحفيني امليدانيني �شواء اأكانوا من موظفيها الر�شميني 
اأم من املرا�شلني امل�شتقلني. وينبغي اأن يكون مديرو التحرير �شريحني فيما يتعلق بالدعم 
املحدد الذي ت�شتعد موؤ�ش�شاتهم لتقدميه مبا يف ذلك التاأمني ال�شحي والتاأمني على احلياة 
اأو امل�شورة الوجدانّية. وقد تقود االأمور التي ال تتم ت�شويتها قبل �شروع ال�شحفي يف تغطيه 
بيئات  يف  العمل  وكيفّية  املهنّية  ال�شالمة  دورات  اإن  الحًقا.  حمزنة  م�شاعفات  اإىل  ق�شة 

معادّية و�شط النزاعات وال�شراعات كالتي ن�شهدها حالًيا �شرورة لكل �شحفي.

اال�شتقطاب ال�شيا�شي احلاد الذي ت�شهده املنطقة ب�شكل عام، وم�شر بوجه خا�س 
األقى بظالله ال�شلبّية على قطاع االإعالم واالأمر تعدى تعليمات نقابّية وا�شحة لل�شحفيني 
املوؤ�ش�شات  التورط يف االأحداث، الأن االأخطر هو منط ملكّية  بااللتزام بتغطّية مهنّية دون 
االإعالمّية وانحياز ُمالكها جلانب من جوانب ال�شراع اأو ممار�شات غري مهنّية منحازة ويف 
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بع�س االأحيان غري اأخالقّية ميار�شها البع�س لبث خطاب الكراهّية والعنف اإىل �شارع عنيف 
بحكم املرحلة وتكون النهاّية هي مزيد من العنف الذي يوجه لالأ�شف نحو �شحفي ميداين 

�شاب نزل لتغطّية االأحداث باأمانة.

عنيًفا  اأ�شبح  فال�شارع  �شحيحة،  وجميعها  بذلك  مت�شلة  حقائق  عــدة  هناك 
وم�شتقطًبا بطبيعته، ولكنه ال يريد اأن يري نف�شه يف مراآة االإعالم. املجتمعات خالل املراحل 
االنتقالية تكون قبيحة ورمبا عنيفة ولكنها ترف�س روؤّية نف�شها يف مراآة االإعالم وبدال من 
اأن تغري نف�شها جتد اأن االأي�شر هو مهاجمة االإعالم واالإعتداء على ال�شاهد ال�شامت على 
»اإىل  اأن يكون من�شًفا، وهو  ينبغي  التايل  ال�شوؤال  اأن  امليداين، غري  ال�شحفي  العنف وهو 
اأي مدى االإعالم احلايل مبثابة املراآة ال�شحيحة؟!«، فاملراآة يف اأحيان كثرية تكون مقعرة 
اأو حمدبة و يف اأحيان غري قليلة اأقرب للدعاّية ) الربوباجندا( تبث العنف ولالأ�شف يدفع 
الثمن اإعالمي اأخر �شاب ينزل لل�شارع العنيف ليتلقي العنف. لي�س هناك عنف يربر عنف 

لكننا نربز دائرة عنف حقيقّية يعي�شها املجتمع حالًيا.

تظل  العقاب  من  عليهم  واملعتدين  ال�شحفيني  قتلة  اإفــالت  اأن  نوؤكد  اأخــرى  مرة 
من  ع�شرة  اأن  تربز  االأرقــام  االإعــتــداءات.  من  املزيد  على  ت�شجع  الأنها  االأخطر  الظاهرة 
اأ�شيب فيها الع�شرات واحتجز و�شرب املئات ومنعوا  اأعوام  ال�شحفيني قتلوا خالل ثالث 
وا�شحة  كافّية  حتقيقات  جند  ال  العادل  الق�شا�س  عن  نتحدث  حني  ولكننا  العمل،  من 
و�شفافة ويف بع�س االأحيان تغيب التحقيقات على االإطالق حتى اأن بع�س ال�شحفيني ياأ�شوا 
من تقدمي البالغات اأو حتى ت�شجيل االإنتهاكات التي حتولت اإىل اأمر معتاد لالأ�شف. واعتياد 
اخلطاأ اأ�شواأ من اخلطاأ نف�شه. البع�س يقفز يف فورة حما�شة التهام طرف حمدد، ولكن ما 
نطالب ب�شكل وا�شح باأن تكون هناك حتقيقات وحماكمات جنائّية ولي�شت �شيا�شّية تدر�س 

اأدلة وبراهني وتناق�س �شهود.

اأ�شبحنا  حيث  يوم،  كل  تت�شاءل  ال�شحافة  مهنة  ممار�شة  �شمانات  اأن  هو  املوؤكد 
ال�شحفي فقط يف حرّية  ولي�س  للمطالبة بحق املجتمع  ننا�شل فيها  اأيام كنا  نتح�شر على 
التعبري. اليوم انخف�س �شقف مطالبنا للمطالبة بحق ال�شحفي كاإن�شان يف احلياة! تلك هي 

احلقيقة املريرة.
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مبثابة  عليه  االإعتداء  ويعترب  عمله  ممار�شة  عند  ال�شحفي  ُيح�شن   96 القانون 
االإعتداء على موظف عام، غري اأنه ال �شيء يحمي اأي �شحفي ميداين ينزل للتغطّية فيقتل 
اأو ي�شرب اأو يتم اال�شتيالء على معداته اأو يحتجز اأو تلفق له تهمة وي�شجن وعلى اأقل تقدير 
مينع عن العمل ويهدد يف بع�س االأحيان باأن يتم ت�شليمه للجموع الغا�شبة واالدعاء باأنه يعمل 

لدى و�شيلة اإعالمّية يكرهها ال�شارع.

الرتويع ال يكون باالإعتداء اجل�شدي فقط بل برتويع ال�شحفيني عن طريق االإحالة 
للمحاكمات اجلنائّية، حتى ينخف�س �شقف عملهم من توجيه النقد وك�شف الف�شاد اإىل عدم 
توجيه ت�شاوؤل م�شروع �شبق طرحه على م�شئول تنفيذي. املثال التايل يج�شد ذلك، فعقب 
م�شوؤولني  مت�س  جنينة  ه�شام  امل�شت�شار  للمحا�شبات  املركزي  اجلهاز  لرئي�س  ت�شريحات 
تنفيذيني منهم وزير العدل متت اإحالة خم�س �شحفيني ملحكمة اجلنايات بتهم منها اإهانة 
الق�شاء وال�شب والقذف. الر�شالة ال�شلبّية لالأ�شف و�شلت لكل �شحفي، وهي عدم االقرتاب 
من اأي م�شوؤول اإال باملدح و التمجيد. اال�شواأ هو اأن الق�شّية حتركت بعد اإقرار د�شتور مفرت�س 

اأن مواده تدافع عن احلريات.

وينبغي هنا االإ�شارة اإىل عدم موافقة جلنة اخلم�شني على مادة توؤكد على �شرورة 
توجيه الق�شايا باالإدعاء املبا�شر ولي�س عن طريق النائب العام الذي يحيل االإعالمي ملحكمة 

اجلنايات، وهو ال�شالح الذي ظللنا نعاين منه يف عهود �شابقة.

اإن واقع ممار�شة املهنة احلاإىل هو االأ�شواأ على االإطالق ولالأ�شف ذلك ال يتم طرحه 
احلايل  الو�شع  دقة  هي  تقدم  التي  املــربرات  بع�س  ي�شتحقه.  الذي  بال�شكل  العام  للراأي 
تلك  لالأ�شف  بامتياز.  �شيا�شّية  اأهــداف  خلدمة  يقدم  الــذي  الطرح  ا�شتخدام  واإمكانّية 
املربرات نف�شها تك�شف اإىل اأي مدى ُنفرط يف ق�شيتنا طبقا للموائمات ال�شيا�شّية... تك�شف 

عن ت�شيي�س الواقع امل�شري كله وكامل قطاع االإعالم...

يا �شادة، هل نعلم اأننا عندما نفرط يف حق اأحدنا فنحن ال نرتفع عن مطلب فئوي 
كما يزعم البع�س، ولكننا نفرط يف حق املجتمع يف املعرفة واأن نقوم بدور حقيقي يف بلدنا 
ونرتك  �شعبنا  خدمة  يف  دورنــا  عن  نتخلى  االأهمّية...نحن  �شديدة  انتقاإىلة  فرتة  خالل 
ال�شاحة الإعالم ُم�شي�س غري مهني �شيجعلنا ندفع الثمن غالًبا من م�شداقّية قطاع االإعالم 
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االإف�شاح عن  ليوم لن جتروؤ فيه على  بداّية  اإال  ال�شوارع  كله، وما نزيف دماء زمالئنا يف 
مهنتك خوفا على حياتك.

ح�شول  وعدم  والتلفزيون  االإذاعــة  قطاعي  يف  العاملني  متثل  نقابة  غياب  ظل  يف 
العديد من ممار�شي مهنة ال�شحافة على كارنّيه ع�شوّية نقابة ال�شحفيني امل�شريني ب�شبب 
تقادم ت�شريعها الذي يحتاج للمراجعة، اأ�شبح على النقابة احلالية وهي نقابة عريقة اأن�شاأت 
منذ اأكرث من �شبع عقود اال�شطالع مبهمة الدفاع عن حق التعبري وحقوق ممار�شي املهنة. 
ال�شوؤال هو »اإىل اأي مدى ا�شتطاعت النقابة بو�شعها احلاإىل الذي يحتاج اإىل تغيري حقيقة 

ولي�س جمرد اإ�شالح �شكلي القيام بذلك!؟«.

اإنقاذ اقت�شر دوره على  القيام بدور جندي  التي نق�شدها تتجاوز مرحلة  اجلهود 
امل�شاهمة يف ا�شتخراج ت�شاريح دفن زمالئنا وامل�شاركة يف ا�شتالم جثامينهم –الطاهرة- 
ال�شجون  يف  الزمالء  خلف  وال�شعى  اأ�شرهم..  وموا�شاة  جنازاتهم  وح�شور  امل�شرحة  من 
واأق�شام ال�شرطة واأروقة املحاكم وامل�شت�شفيات.. وهو دور ُنثمنه يقوم به النقيب واأع�شاء يف 
جمل�س النقابة نحرتمهم. جندي االإنقاذ يقوم بعمله كفرد لكن واقع ممار�شة املهنة ينحدر 
حلدود غري م�شبوقة. هل هذا هو الدور الذي اأقيمت يف االأ�شا�س من اأجله العملّية النقابّية.. 
من  اأع�شائها  جثث  ا�شتالم  يف  »امل�شاهمة  ال�شحفيني!؟.  نقابة  مهمة  اأ�شبحت  هذه  وهل 

امل�شرحة وت�شيع جنازات املنتمني للمهنة«؟!!.

لت كل هذه االإنتهاكات واملمار�شات ظاهرة �شادمة وغري م�شبوقة يف �شجل  لقد �شكَّ
العمل ال�شحفي، غري اأنها مع ذلك مل تكن كافّية الإ�شعار موؤ�ش�شتنا النقابّية باخلطر، ومل 
تدفعها للتحرك اجلماعي من اأجل تطويقها وحما�شبة امل�شئولني عن قتل ال�شحفيني وتهديد 
حياتهم و�شالمتهم، وكان ذلك مبثابة �شدمة اأخرى يل وللعديد من اأبناء املهنة،  اإذ كيف 
ى للنقابة العريقة واحل�شن االأول للحريات التي ت�شّدت لكل طغيان يف خمتلف العهود  يت�شنَّ
اأن توؤول اإىل هذا املوات النقابي غري املربر، وكيف تقنع بدور رجل اإ�شعاف قليل احليلة، واأن 
ال جتد ما تتباهى به �شوى اأنها جترى االإت�شاالت الإطالق �شراح املحتجزين منهم وتقدم 

االإعتذارات الالزمة لذوي ال�شاأن من امل�شوؤولني.  
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اإن نقابة ال�شحفيني امل�شرّية هي واحدة من اأعرق النقابات يف العامل، وهي اأقدم 
نقابة عربّية ودورها ظل دائما مقاوًما الأي ا�شتبداد اأو ف�شاد لي�س دفاًعا عن املنتمني اإليها 
فقط.. ولكن من اأجل الدفاع عن الوطن نف�شه.. الأنها املعنّية باالأ�شا�س بحماية ِمهنة ُمهمة 
ليتمكن  للنا�س  احلقيقة  ون�شر  واحلدث  واملعلومة  على اخلرب  اإليها هي احل�شول  املنتمني 
املجتمع من مواجهة الف�شاد واال�شتبداد واالإهمال واالإنتهاكات التي توؤثر على تقدمه وتنميته 
يهدد  الذي  اخلطري  الواقع  هذا  واأمام  واأمنه..  و�شالمته  ومتا�شكه  وحدته  على  واحلفاظ 

وجود املهنة من اأ�شا�شها.

ومن هذا املنطلق جاء قراري مبقاطعة اأعمال جمل�س نقابة ال�شحفيني الذي اأكُن 
الأفراده كل االحرتام والتقدير باإعتبارهم منتخبني من اجلمعّية العمومّية، غري اأين ال اأقدر 
غياب املوؤ�ش�شّية يف العمل و حترك جاد يتنا�شب الو�شع احلايل انت�شاًرا ملهنة تكالب عليها 
اإىل  واالإنتباه  لليقظة  العمومّية  للجمعّية  دعوة  مبثابة  قراري  اعتربت  اأنني  كما  اجلميع.، 
النتائج الكارثّية التي ميكن اأن ترتتب على ال�شكوت يف مواجهة الهجمة على اأمن و�شالمة 
وكرامة ال�شحفيني و�شمانات ممار�شتهم لعملهم، ومن جانبي اأتعهُد باالإلتحاق باأي حترك 
اأي مبادرة من �شاأنها الدفاع عن حقوق ال�شحفيني ومواجهة التحديات  اأو  نقابي م�شوؤول 

اجل�شام التي تقف يف طريق املهنة وممار�شيها.

املمار�شة،  و�شمانات  املهنة  على  احلفاظ  وهو  للنقابة  االأ�شا�شي  الــدور  اإىل  نعود 
القانوين  النقابي  م�شت�شار  يوؤديه  دور  وهو  املهنة  القانوين جلميع ممار�شي  للدعم  اإ�شافة 

وفريقه ولكنه يحتاج اإىل دعمه بجبهة للدفاع عن ال�شحفيني مع تفاقم الو�شع.

تدريب ال�شحفيني على ال�شالمة اجل�شدّية و االإليكرتونّية �شديد االأهمّية لكل مرا�شل 
ميداين، مع خماطبة املوؤ�ش�شات ال�شحفّية لتوفري معدات االأمن و ال�شالمة وقبول اعتذار 
ال�شحفي عن عدم التغطّية حال عدم توفري ذلك. كلنا نعلم ان البطالة هي ال�شبح االأكرب 
من  العر�س  حجم  اأن  يدركون  اأعمال  رجال  ميلكها  اإعالمّية  موؤ�ش�شات  يف  العاملني  امام 
ال�شحفي  وي�شلبون  ذلك  وي�شتغلون  الطلب  مقابل  كبري  وغريهم  االأعــالم  كليات  خريجي 
اجلهود  اأحد  اأن  كما  للخطر.  حياته  تعري�س  هو  واالأ�شواأ  للر�شوخ  في�شطر  اأغلب حقوقه، 
ال�شرورّية هي التاأمني على حياة ال�شحفي ومعداته. هل تعلم اأن �شركات التاأمني اأ�شدرت 

تعليمات بعدم التاأمني على ال�شحفيني منذ بدء اأحداث الثورة؟
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ت�شتطيع النقابة من خالل عقد فعاليات تعبئة جمعيتها العمومّية الأهم ق�شّية تواجهها 
ومت�س حياة وحرّية وكرامة ممار�شي املهنة وحتميل اجلهات امل�شوؤولة م�شوؤوليتها كاملة يف 
اأثناء ممار�شتهم مهنتهم، واحرتام حقهم يف احل�شول على املعلومات  حماّية ال�شحفيني 
وحما�شبة امل�شوؤولني، والقيام بتحقيقات �شفافة وحماكمات عاجلة حل�شاب املعتدين عليهم.

نحن االآن نحتاج اإىل دق جر�س االإنذار وم�شارحة جموع ال�شحفيني بخطورة الو�شع 
تزامن  �شرورة  مع  املهنة  �شمانات ممار�شة  مبادرات حلماية  وتبني  وتداعياته...  القائم 

ذلك مع تغيري نقابي حقيقي حتى يتنا�شب الواقع النقابي مع التحديات القائمة.

واالإعالم  االأهم  الطرف  الأنه  اإليه  وتقدمي ق�شيتنا  العام  الراأي  االأهم هو خماطبة 
احلقيقي يقوم بدوره من اأجله.
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املبحث الثاين: التعقيبات والتو�سيات

اأول : مالحظات عامة وتعقيب رئي�سي 

ال�ستاذ رجائي املريغني.

ال�شحفي واملُن�شق العام لالإئتالف الوطنى حلرية االإعالم

هذا امللتقى ياأتي كاإ�شتجابة ملا يحدث يف ال�شارع، ودليل على قوه وخطورة الق�شية 
يتعر�شون  الذين  لل�شحفيني  واملهنية  القانونية  احلماية  توفري  حول  مناق�شتها،  يتم  التي 
ون�شتعدي  ال�شديد،  لالإنزعاج  وتدعوا  قامتة جًدا  تبدو  ال�شورة  واالإعتداءات.  لالإنتهاكات 
املوؤ�ش�شية،  اأو  القانونية  �شواء  القائمة،  احلماية  اآليات  ونراجع  النظر  نعيد  اأن  جميًعا  منا 
واأن نحفز املجتمع االإعالمي وال�شحفي على اإعادة النظر يف الكيفية التي يجب اإتباعها يف 

مواجعة تلك االإنتهاكات.

من ا�شتعرا�س الزمالء اأ�شحاب االأوراق البحثية، وا�شح اأن ال�شارع امل�شري يعاين 
ونحن يف حاجة  م�شكلة كبرية جًدا،  ال�شحفيني، وهذه  ثقافة حماية  وانخاف�س  ندرة  من 
اأن  يف  املواطن  حق  ت�شاوي  ال�شحفي  حماية  بب�شاطة  الأن  املفقودة،  الثقافة  هذه  الإ�شاعة 
اإعتداء على حق اجلمهور يف  اأي �شحفي، هو  يقع على  اإعتداء  فاأي  وقيا�ًشا عليه،  يعرف، 
املعرفة، وحق اجلمهور يف تتبع حركة االأحداث، بالتايل اأي اإعتداء هو خ�شارة واإنتهاك يف 

حق املجتمع ولي�س �شخ�س امل�شاب فقط.

امل�شئولية ال تنح�شر يف جهة واحدة فقط، بل حماية ال�شحفيني، م�شئولية جمتمعية 
ينبغي اأن تت�شافر لتحقيقها هيئات املجتمع املدين، وهي �شاحبة امل�شلحة يف تدفق املعلومات 
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وو�شول املواطن للحقائق. هناك م�شئولية نقابية مبا�شرة، وهي تنق�شم ل�شقنّي؛

اأول : ال�سق النقابي :

اآليات �شريعة وناجزة الإثبات وتوثيق وقائع االنتهاك وحتريك  ويتعلق بكيفية توفري 
التحقيقات والدعاوى القانونية وتقدمي الوثائق وال�شغط النقابي على �شّناع القرار واأ�شحاب 
امل�شئوليات الر�شمية للتدخل يف معاجلة املوقف. واأكاد اأجزم اأن كافة القوى ال�شيا�شية منذ 
وحق  وال�شحفيني،  االإعالميني  بحماية  يتعلق  فيما  القانون  حترتم  مل  االآن،  وحتى   2011

املجتمع يف الو�شول ملعلومات �شحيحة.
ثانًيا:ال�سق املهني:

وينبغي اأن يقوم بالدور التثقيفي فيها اجلهات والنقابات املعنية ب�شئون ال�شحفيني 
تعجز عن  لالأ�شف  واحدة وحيدة، وهي  نقابة  �شوى  لالإ�شف ال منلك  ولكننا  واالإعالميني، 
تويل م�شئولية ومهماتها احلقيقية، بالتايل وهي يف هذه املرحلة مطلوب منها مهمات اأكرث 
من قوة حتملها وقدرتها يف االإهتمام بكافة اجلوانب اخلا�شة بال�شحافة املرئية وامل�شموعة 
وغريها، بالتايل حمدودية االأدوات �شبب عدم التعامل بحرفية مع تلك االإنتهاكات، بالتايل 
نحتاج قيادة نقابية قادرة على اأن تلعب دور قيادي الإتخاذ قرارات ال تخ�شى اإرادة القوى 
ال�شيا�شية احلاكمة. كذلك هناك موؤ�ش�شات مملوكة للدولة، وهي ت�شب اإهتمامها وخدماتها 
للدفاع عن النظام باحلق والباطل، وهناك موؤ�ش�شات اأخرى تخدم فقط م�شاحلها اأو تخدم 

م�شالح النظام ب�شكل اآخر، فتعك�س االإنق�شام ال�شيا�شي ب�شكل وا�شح.
على املوؤ�ش�شات ال�شحافية العودة لالأ�شول املهنية، وتخفيف حدة خطاب الكراهية 
والعنف واال�شتقطاب ال�شيا�شي، اعتقد اأن مزيد من املهنية �شي�شهم يف حماية ال�شحفيني 
اأن تكون اأكرث و�شوًحا،  يف ميادين التغطية، و�شروط العمل يف املوؤ�ش�شات ال�شحفية يجب 
خا�شة واأن املوؤ�ش�شة تر�شل ال�شحفي دون اأي �شمانات اأو خوف على العاملني فيها، بل تلقي 
بيهم و�شط نار االإ�شتباكات دون اأي اإح�شا�س بامل�شئولية من  املوؤ�ش�شة التي كلفته بالعمل يف 
ظل هذه االأحداث، وحينما يرف�س ال�شحفي اأو يعرت�س على العمل يف ظل هذه الظروف، 
ُتقدر  ال  التحرير  �شلطات  هناك  حيث  موؤ�ش�شته،  من  وق�شوة  عنف  بكل  معه  التعامل  يتم 
وتوفري اخلدمات  التاأمني على احلياة،  مثل  اأخرى  كايف. هناك �شمانات  ب�شكل  امل�شئولية 
الطبية واالإ�شعافات االأولية، ولكن املوؤ�ش�شة ال ترى اأي �شيء يف حقوق ال�شحفي عليها، �شوى 

اأن ياأتي باخلرب وال�شبق مهما كان الثمن.
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له  يلجاأ  »الرتويع«  من  نوع  هو  عليهم،  الواقع  واالنتهاك  ال�شحفيني  على  االإعتداء 
ا عن اجلماهري والراأي العام، فيقوم  قوى معينة الإخفاء حقائق ومعلومات وجتاوزات اأي�شً
مبحاولة اإزالة اأي دليل اأو اأثر ميكن اأن يف�شح ويك�شف، فال�شحافة كما عرفنا هي »مراآة« 
ال�شعوب التي تعك�س الواقع، وترى فيها ال�شعوب حقيقة ما يحدث. نحن االآن يف حاجة اإىل 
من�شة جامعة لكل اأ�شحاب اجلهود يف هذا االإطار، ويح�شرين هنا املحاولة اجلادة للزميلة 
املعلومات  و�شرعة جمع  ال�شحفيني  ل�شرعة جندة  النقابة  الإن�شاء غرفة يف  ال�شعدي  عبري 

والتحقيق يف اجلرائم التي تتم يف حق ال�شحفيني.

اأما فيما يخ�س الغطاء القانوين الدويل واملحلي، علينا تو�شيح اأن الغطاء الدويل ال 
يوفر احلماية اإال من خالل اإتفاقيات جنيف كما اأخربنا الزميل اأحمد عزت، بالتايل علينا 
اأن نثبت اأوال اأن االإ�شتباكات ذات طبيعة �شبه حربية وهو اأمر من ال�شعب جعل الدولة اأن 
تعرتف به. اأثناء فرتة حرب العراق 2003، كنت مكلف باإعداد مذكرة حلماية ال�شحفيني، 
علينا  واالإتفاقية.  املذكرة  بهذه  االإعــرتاف  دون  حتول  ظروف  هناك  ولكن  مناق�شتها  ومت 
حماولة رفع م�شتوى حماية حرية الراأي والتعبري، لن�شتطيع اأن نربم اإتفاقية خا�شة حلماية 
املحلي  اجلانب  ويف  الدولية.  جنيف  اإتفاقية  عن  بعيًدا  الدول  عليها  وت�شدق  ال�شحفيني 
هناك ن�شو�س توجب معاملة ال�شحفيني معاملة املوظف العمومي القائم بخدمة ر�شمية؛ 
وقد حاولنا يف مبادرة نقابية ومبادرة لالإئتالق الوطني حلرية االإعالم، لالإرتفاع ب�شقف 
احلماية، وتقدمنا �شمن 9 مقرتحات اإىل اجلمعية التاأ�شي�شية يف زمن حكم االإخوان وجلنة 
ا، من اأجل تاأكيد مادة حلماية ال�شحفيني يف طريقهم لتغطية  الع�شرة وجلنة اخلم�شني اأي�شً

االأحداث. ون�س املادة هو:  

»لل�شحفيني واالإعالميني احلق يف احل�شول على املعلومات والبيانات من م�شادرها 
االأ�شلية، ويف مبا�شرة عملهم يف حرية واأمان داخل مواقع االأحداث، �شوًنا حلق املواطنني يف 
املعرفة، ويحدد القانون اجلزاء املنا�شب، لكل من يثبت اإمتناعه اأو يق�شر عمًدا يف التعاون 

بتقدمي معلومات تقع يف نطاق م�شئوليته اأو تكليفه«.

لالأ�شف هذه املادة من �شمن املواد التي مت جتاهلها يف االإ�شتحقاق الد�شتوري كله، 
وهناك مادة اأخرى يف احلق العام يف احل�شول على املعلومات وت�شمل بالتاأكيد املمار�شني 

ال�شحفيني واالإعالميني.
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ثانيا : تعقيبات ومداخالت �رشيعة ومركزة.

املحامي ال�ستاذ حمدي الأ�سيوطي:

القانون امل�شري يحمي ال�شحفي باعتباره �شخ�س يف اخلدمة العامة، واما خطورة 
يف  للنقابة،  االأوىل  املهام  ومن  م�شتجدة،  اأمــور  فهذه  فيها،  للتغطية  ينزل  التي  االأو�شاع 
احلفاظ على حياة ال�شحفي، فحياة ال�شحفي اأغلى من اأي خوذة اأو درع وقائي!!. واعتقد 
عدد ال�شحفيني املقديني يف النقابة ال ي�شكلون اأي ن�شبة مقارنة باأع�شاء اأي نقابة اأخرى. 
البد اأن تقوم النقابة بت�شكيل جلنة تقابل وزير الداخلية وتو�شح له املخاطر التي تقع على 
تغطيته  اأثناء  لل�شحفي  حماية  �شمان  �شروط  على  واالتفاق  عمله،  تاأدية  اأثناء  ال�شحفي 
النقابة.  داخل  ور�س  يف  ذلك  على  والتدريب  االإعــتــداءات  توثيق  فكرة  كذلك  لالأحداث، 
فالتوثيق م�شتند اإثبات حالة ال يجب االإ�شتهانة به. الوعي املهني والقانوين من اأعلى املهام 
مكان  كل  يف  اإ�شت�شافتها  يتم  اأن  يجب  احلية  ال�شهادات  وحاالت  فيها،  النظر  يجب  التي 

ملعرفة مدى اجلرم الواقع على ال�شحفيني.

امل�ست�سار ه�سام روؤوف:

اعتقد اأن ال�شارة فكرة لي�شت �شديدة، فهي ت�شهل عملية االإ�شتهداف �شد ال�شحفيني، 
املعتدية  العاملني فيها غالًبا يخدم م�شالح اجلهات  الدفاع عن  املوؤ�ش�شات  وفكرة جتاهل 
والتي متار�س العنف، هناك حاالت وا�شحة من اال�شتقطاب واحل�شد الإخفاء احلقائق، اأظن 
هناك قوائم مكارثية جديدة �شد االإعالميني وال�شحفيني، نحن ل�شنا يف ظل اأزمة حماية 

ال�شحفيني فقط، بل اأزمة اأعم واأ�شمل عن حرية التعبري واالإعالم.  
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املهند�س لوي�س لطفي:

يف  لي�س  ال�شحفيني،  عن  الدفاع  يف  النقابة  لــدور  وا�شحة  خطوط  تو�شيح  علينا 
ق�شايا الن�شر، بل يف االنتهاكات التي يتعر�شون لها يومًيا، ونريد من �شبكة املدافعني عن 
لها يف كافة املحافظات. و�شرعة و�شع مادة قانونية  اإن�شاء وحدات  يتم  اأن  االإعالم  حرية 

د�شتورية حلماية ال�شحفيني.

ال�سحفي حممد ب�سيلة.

خارج  دول  االأقاليم  وكاأن  ال�شحفيني،  حلقوق  وجتاهل  تهمي�س  هناك  االأقاليم  يف 
م�شر، النقابة ال تتعامل ب�شكل جدي يف �شحف االأقاليم وال�شحفيني العاملني فيها. اأرجوا 

ال�شروع يف اإقامة وحدات نقابية اإقليمية خلدمة �شحف االأقاليم.

ال�سحفي حممد ف�سل .

النقابة  يف  حقه  ياأخذ  فكيف  البداية،  يف  موؤ�ش�شته  يف  حقه  ياأخذ  ال  ال�شحفي 
والدولة؟!؟. يجب اأن يكون هناك دور للنقابة يف الرقابة على املوؤ�ش�شات االإعالمية، واإن�شاء 

مركز للدفاع عن ال�شحفيني غري املقيدين.

ال�سحفي اأحمد ال�سيد ال�رشقاوي.

نحن يف ظل موؤ�ش�شات تعمل خلدمة الدولة ب�شكل اأو باآخر، كما نرى يف ق�شايا الف�شاد 
التي يثريها ال�شحفيون، يتقا�شى �شحفي ر�شوة لالإبالغ عن زمالءه العاملني على ق�شايا 
ق�شايا  على  العاملني  ال�شحفيني  وحماية  ال�شحف،  تكوين  يف  حرية  نريد  نحن  الف�شاد. 

الف�شاد، اأو ال يتم االإعالن عنهم لباقي الزمالء يف املوؤ�ش�شة العامل فيها.

ال�سحفي اأحمد �سالح �سعيب

نكتفي  وال  ال�شحفيني،  �شد  باالإنتهاكات  القائمني  على  العقوبة  بتغليظ  اأطالب 
بالغرامة اأو التوبيخ اأو االعتذار فقط، االأقاليم هي الفجوة التي تهدد م�شتقبل االإعالم يف 
م�شر، فال يوجد اأي توا�شل بني املركز يف العا�شمة القاهرة واالأقاليم من حولها،  وتظهر 

الفجوة حينما ياأتي �شحفي اإقليمي الإدراة من�شب كبري يف جريدة كبرية يف العا�شمة.
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ال�سحفيه  �سيماء اأبو اخلري.

اأ�شبحت حتتل من�شب عاملي يف االإنتهاكات الواقعة على ال�شحفيني، وهذا  م�شر 
موؤ�شر خطري جًدا، بل اأن �شحفيني دوليني اأ�شبحوا يطلبون خربتنا يف التعامل مع االأحداث، 
االنتهاكات  مع  التعامل  كيفية  ملعرفة  ال�شحفيني،  حلماية  الدولية  اللجنة  مع  ويتوا�شلون 
اأن  ال�شحفي يجب  اأن  اأو نخفي �شر خطري، يف حني  اأداء خمابراتي  وكاأننا  واالعتداءات، 
ميار�س عمله يف النور اأمام اجلميع دون اأن يخجل من وظيفته، دون اأن يخاف من اأي اعتداء 
من اأي جهة كانت. واالأخطر من االنتهاكات هو اخلوف مما يرتتب على هذه االنتهاكات، 
كما راأينا اأن ال�شحفي االآن اأ�شبح يفكر اأكرث من مّرة يف نزوله اأو قيامه بعمله، بل يرتدد 
اإعادة زرع  يف التغطية حتى لو �شعر باأي ن�شبة من اخلوف ال ميكن ال�شكوت عنها، نحتاج 
الثقة داخل ال�شفحيني، بل اأن بع�شهم لالأ�شف ا�شبح يحتاج عالج نف�شي نتيجة ما مّر به 
من انتهاكات. النقابة هي احل�شن االأول واالأخري لل�شحفي، وبالتايل دورها يجب اأن نعيد 
النظر فيه. كذلك ال�شارة والدرع اأو حتى كلمة �شحافة على اخلوذة هي اإ�شارة لالإ�شتهداف 

وال اأظن اأنها فكرة جيدة للتعريف بال�شحفي يف موقع احلدث.

اأ�رشف عبا�س )مر�سد �سحفيون �سد التعذيب(.

 اإقتحام املقرات االإخبارية واملالحقة االأمنية لل�شحفيني، يجب الت�شدي لهم ب�شكل 
وا�شح، نحن يف حاجة لربنامج حماية ال�شحفيني �شواء اأثناء تغطيتهم اأو بع�س ترع�شهم 
برنامج  كما  برنامج  نريد  للخطر،  يعر�س حياتهم  للحقائق  ك�شفهم  ان  لالإنتهاكات حيث 
لنا عن  املنظمات واملراك احلقوقية تك�شف  ال�شادرة من  التقارير  ال�شهود. وكافة  حماية 
والتوثيق،  باالإبالغ  تقوم  التي  احلــاالت  عن  كالمي  طبًعا  عنها.  التغا�شي  ميكن  ال  اأرقــام 
واأظن اأن هناك الع�شرات ورمبا املئات تخ�شى االإبالغ اأو احلديث عما حدث لهم ومعهم من 
انتهاكات، رمبا ب�شبب اخلوف، اأو ب�شبب معرفتهم بعدم جدوى املطالبة باحلقوق املهدرة. 
االإعتداء واال�شتهداف لل�شحفي يتم من اأي جهة وال يتم حما�شبة اأي جهة، نحن االآن نريد 

�شغط على اأجهزة الدولة لتغيري ثقافة مواطن وثقافة وزارة الداخلية.
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ثالثا : التو�سيات املقرتحة :

ت�شكيل جلنة نقابية اإعالمية ملقابلة وزير الداخلية للنظر يف طبيعة االإنتهاكات التي   ◄
يتعر�س لها ال�شحفيني من ِقبل رجال ال�شرطة اأثناء تعاملهم مع االأحداث.

النظر يف قرارات منع اأدوات احلماية والوقاية التي ي�شتخدمها ال�شحفيني »اخلوذة،   ◄
الدرع، مالب�س معينة«.

النظر يف مادة االإحالة املبا�شرة التي تن�س اأن ال�شحفي الواقع عليه ال�شرر يحيل   ◄
ال�شحفي ب�شكل مبا�شر.

مناطق  اإىل  باإر�شاله  املوؤ�ش�شة  قــرار  يرف�س  اأو  يعرت�س  اأن  من  ال�شحفي  متكني   ◄
االإ�شتباكات.

�شرعة التوثيق حلاالت االإعتداءات واالإنتهاكات، وعمل تقرير طبي مبا حدث.  ◄

حماكمة  و�شرعة  عمله  بتاأدية  يقوم  عام  موظف  باإعتباره  ال�شحفي  معاملة  تاأكيد   ◄
املعتدين.

واإن�شانية عن كيفية  واإدخال مواد حقوقية  ال�شرطة«  النظر يف مناهج »كلية  اإعادة   ◄
التعامل يف ف�س املظاهرات والتعامل مع االأحداث واالإ�شتباكات.

النظر يف اإمكانية قيام نقابة لالإعالم االإلكرتوين، اإفراد خانة له �شمن قوانني نقابة   ◄
ال�شحفيني.

ال�شعي لعمل نقابات فرعية لل�شحفيني يف االأقاليم.  ◄

وال�شحافة  االإعــالم  يف  العاملني  حقوق  حتمي  نقابية  مظالت  توفري  على  العمل   ◄
بفروعهم املختلفة �شواء املرئية اأو امل�شموعة اأو املقروءة.

العمل على م�شودة م�شروع قانون يوفر احلماية القانونية لل�شحفيني الذين يتعر�شوا   ◄
لالإنتهاكات.
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تفعيل املواد القانونية اخلا�شة بحماية ال�شحفيني ح�شب ما اأقرته املعاهدات الدولية   ◄
»جنييف«.

اإعادة النظر يف املواد املخت�شة بحماية ال�شحفيني يف قانون ال�شحافة 1996.  ◄

اإعادة النظر يف املواد الد�شتورية املقيدة حلرية تداول املعلومات وال�شفافية.  ◄

النقابة  من  لل�شحفيني،  وامل�شتحقات  الالزمة  التعوي�شات  �شرف  اآليات  تو�شيح   ◄
والدولة.

اإن�شاء جلنة نقابية م�شتقلة لتوفري احلماية القانونية واملهنية لل�شحفيني والعاملني   ◄
مبجال امليديا ككل، �شواء املقيدين اأو غري املقيدين.

كانت  اأًي  ال�شحفيني  على  الواقعة  واالإعتداءات  االنتهاكات  على  القائمني  معاقبة   ◄
�شفتهم.

االأحــداث  مع  التعامل  بكيفية  واالإعــالمــي  ال�شحفي  لتعريف  مهني  تدريب  عمل   ◄
اخلطرة واالإعتداءات.

العمل على اإ�شت�شافة فعاليات امللتقى يف نقابة ال�شحفيني، فهي مكانه الطبيعي.  ◄

عمل تدريب قانوين لتعريف ال�شحفي واالإعالمي بحقوقه وكيفية توثيق ما يتعر�س   ◄
له.

مناق�شة حماور وتو�شيات امللتقى يف اجلمعية العمومية ملجل�س نقابة ال�شحفيني.  ◄
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مرفقات

ك�سف باأ�سماء ال�سادة امل�ساركني يف امللتقى )*(

ال�سفةال�سمم

كاتب ونا�شره�شام قا�شم1
من�شق االإئتالف الوطني حلرية االإعالميرجائي املريغني2
�شحفية – وكيل نقابة ال�شحفيني امل�شرينيعبري �شعدي3
م�شت�شار - رئي�س حمكمة اإ�شتئناف القاهرةه�شام روؤوف4
دكتور - رئي�س جمل�س اإدارة دار املعارفح�شن اأبو طالب5
دكتورة- كلية االعالم – ع�شو املجل�س االأعلى لل�شحافةجنوى كامل6
رئي�س حترير - بوابة روزاليو�شفعبد اجلواد اأبو كب7
نائب رئي�س حترير جريدة الوفدجمدي حلمي8
املحامي بالنق�سحمدي االأ�شيوطي9

م�شت�شارة جلنة حماية ال�شحفيني فى ال�شرق االأو�شط واإفريقيا�شيماء اأبو اخلري10
ع�شوة اأمانة عامة - املجل�س القومي حلقوق االإن�شاناأ�شماء ال�شهاوي11
�شحفياإ�شالم �شليمان12
�شحفياأحمد ال�شيد ال�شرقاوي13
�شحفياأحمد اإبراهيم حممد �شالم14
�شحفياأحمد حزافه15
�شحفياأحمد ربيع عبد اهلل16
�شحفياأحمد ع�شمت عبد العزيز17
�شحفياأ�شرف جابر اأحمد18
�شحفية – جريدة ال�شروقاأالء �شعد حامد19
�شحفياأمل اإ�شماعيل عبد الرازق20
�شحفياآمال اأحمد اإ�شماعيل21
�شحفية – روزاليو�شفاآية عاكف22
�شحفية – جريدة ال�شعباآية حممد علي23

)*( مرتبون ح�شب التوقيع.
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ال�سفةال�سمم

�شحفيجهاد حمدي عبد الرحمن24
�شحفيحازم املالح25
�شحفي – جريدة البديلح�شام بكري26
�شحفيح�شن ال�شامي27
�شحفيح�شني داخلي علي28
�شحفيحمادة را�شي �شيد29
�شحفي - معد برامج اإذاعيةحمدي الربكاوي30
�شحفيخالد عبد اهلل بدوي31
�شحفير�شا حممد �شعد32
�شحفيزينب اإ�شماعيل اأحمد33
�شحفية�شارة �شمري34
�شحفي�شعد الدين حممود �شعد35
�شفحية�شهام يحيى36
�شحفي�شهيل �شالح37
�شحفي�شريف اأبو الوفا38
�شحفي�شريف املغربي39
�شحفي�شريف عبد احلي القن40
�شحفي�شهرية حممد41
�شحفي�شيماء فايز42
�شحفي�شالح ال�شرقاوي43
�شحفي�شفاء عبد اخلالق اأبو املعاطي44
�شحفيعاطف نا�شد45
�شحفيعائ�شة �شيد خليل46
�شحفيعبد الرحمن حمدي حممد47
�شحفيعبد اهلل حممود اأبو الغيط48
�شحفي – البلد اليومعبري عبد الواحد49
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ال�سفةال�سمم

�شحفي – جريدة �شوت الفيومعديل �شعيب50
�شحفيع�شام عبد املجيد51
�شحفيعالء املغربي52
�شحفيعلياء نبيل الطويل53
�شحفيعمرو عبد اهلل عبد الباري54
�شحفيعو�س الفخراين55
�شحفيلوي�س لطفي56
�شحفيحممد اأبو الف�شل عبد ال�شميع57
�شحفيحممد اأبو زيت حار58
�شحفيحممد اأ�شامة عبد املق�شود59
�شحفي – وكالة اأنباء ال�شرق االأو�شطحممد ب�شيلة60
�شحفيحممد �شوقي61
�شحفيحممد �شالح الد�شوقي62
�شحفيحممد عبد املنعم عبد ال�شمد63
�شحفيحممد عديل64
�شحفيحممد فوزي حممد65
�شحفيحممد جمدي66
�شحفيحممود اأبو الدهب67
�شحفيمروان �شعد كرمي68
�شحفيمها �شاهني69
�شحفيمينا اأمين وديع70
رئي�س حترير جريدة �شوت اجلماهري - الدقهليةنبيل الديب71
وكالة �شمال اأفريقيا االخباريةنهاد حممد عادل72
�شحفيهاجر حممد حممد عمر73
�شحفيهاين فتحي عبد العظيم74
�شحفيهدير �شعراوي75

ال�سفةال�سمم

�شحفي – جريدة اجلمهوريةه�شام �شلطان76
�شحفيه�شام علي حممد77
�شحفييا�شر طه78
اإعالمياأحمد د�شوقي79
اإعالمياأحمد حممد ال�شعراوي80

مرا�شل قناة mbc م�شراأ�شلم فتحي فويل حممد81

اإعالمية يف مر�شد �شحفيون �شد التعذيبخلود اأبو اخلري82

جميعة املرا�شلني واالإعالميني االأجانبرفعت قدو�س83

اإعالمية – من�شقة برامج�شروق �شوقي عبد النبي84

اإعالمي – وكالة Ona  االإخبارية�شم�س الدين مرت�شى فاروق85

�شحفية واإعالميةفيفيان معو�س86

اإعالميجمدي حممد عبد احلليم87

اإعالميحممد ر�شا حممود88

اإعالميهاين ال�شيد هاين89

اإعالمياأحمد د�شوقي90

اإعالمياأحمد حممد ال�شعراوي91

حمامياأحمد �شالح �شيد92

حمامي – موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبرياأحمد عزت93

حمامياأ�شرف عبد املنعم معو�س94

حماميتامر حممود اخلطيب95

حماميكريل�س ن�شيم غربيال96

- حممد احلمبويل97 واحل�شانات  احلريات  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س   - حمامي 
املنيا
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ال�سفةال�سمم

حمامي - االحتاد االإقليمي للجميعات االأهلية - الغربيةهاين مربوك98

وائل اأحمد عبده طوي99
القانوين  للدعم  الطريق  اإدارة جميعة  رئي�س جمل�س   - حمامي 

- االإ�شكندرية
مر�شد �شحفيون �شد التعذيباأ�شرف عبا�س100

باحثة - موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري�شارة امل�شري101

مدير �شركة للحمالت االنتخابيةحممود اإبراهيم102

م�شئولة نوع - منظمة االإغاثةمنى علي الدين103

مركز احلريات واحلقوق املدنيةهبة را�شي حممد104

ق�شم الرتجمة - املجل�س القومي للرتجمةحممد ح�شني حممد105
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ملتقي احلوار العالمي الثالث

» اأمن و�سالمة ال�سحفيني اأثناء تغطية الأحداث اخلطرة «

5 مار�س 2014 

10.30 – 11.00    ت�شجيل وا�شتقبال 
11.00 - 12.30  :   االفتتاحية : كلمات ا�شتهاللية 

)التحديات التى تواجهة ال�شحفيني اثناء تغطية االحداث اخلطرة روؤي عامة(
كلمة املجموعة املتحدة 

كلمة املوؤ�ش�شة ال�شريك بامل�شروع مركز حماية وحرية ال�شحفيني االأردن
�شهادات حية   

12.30 – 1.00 ا�شرتاحة �شاي 
1.00 – 3.30  اجلل�شة الثانية  )اأمن و�شالمة ال�شحفيني.. روؤية قانونية وروؤية مهنية(

مدير النقا�س اال�شتاذ : ه�شام قا�شم الكاتب والنا�شر ال�شحفي
)االنتهاكات واأمناطها واأثرها على حرية االإعالم(

املتحدث اال�شتاذ:  اأحمد عـزت املحامي والنا�شط احلقوقي مبوؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري
 )الدور النقابي فى توفري احلماية الالزمة لل�شحفيني(

املتحدث اال�شتاذة : عبري �شعدي ال�شحفية ووكيل نقابة ال�شحفيني 
املُعقب عليهما اال�شتاذ: رجائي املريغني ال�شحفي واملن�شق العام لالئتالف الوطني حلرية 

االإعالم 
مداخالت من جمهور امل�شاركني وتعقيبات نهائية 

3.30   ختام امللتقى وغداء خفيف
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