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تحديات حرية الصحافة فى مصر

م2011  بعد ثورة يناير

.د محمد ابراهيم بسيونى

خبير التشريعات العالمية 
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تقديم

 ينثثاير25يثير البحث فى ابعاد حرية الصثثحافة والعالما فثثى مصثثر بعثثد ثثثورة 

 عاددا من الشاثثكاليات الحثثادة تتمثثثل فثثى الفثثوارق الشاسثثعة مثثابين2011

المطالبات الثورية باطلق حرية الصحافة والعالما وتطهيثثر مؤسسثثاتها مثثن

الفساد ومابين الناتج العملى الذى تعيشه الصحافة والعالما بعد عاثثامين مثثن

 مليون متظاهر يمثلثثون32الثورة .. ففى الوقت الذى رفع فيه مايقرب من 

اجمالى المتظاهرين فى الشثثوارع والميثادين فثى كثثل محافظثثات مصثثر طثوال

الثمانيثثة عاشثثر يومثثا الولثثى مثثن الثثثورة حثثتى تنحثثى مبثثارك مضثثافا اليهثثم

المتظثثاهرون فثثى مليونيثثات واحتجاجثثات طثثوال العثثامين الماضثثيين شاثثعار "

ذى اتفقثت عاليثه كثثل القثوى والحثثزاب والتيثارات حرية وتطهيثر العالما " ال

والحركثثات السياسثثية لثثم نجثثد لثثدى السثثلطة الحاكمثثة صثثدى قثثانونى او

سياسثثى او اجتمثثاعاى ملمثثوس لتحقيثثق هثثذا الشثثعار بثثل اسثثتمرت اليثثات

السلطة القديمة وتوجهاتها وقوانينها ومؤسسات السيطرة عالى الصحافة

والعالما كما هى لم تتغير ال للسؤ .

25وتهدف الدراسة الى رصد وتحليثثل الواقثثع الصثثحفى المصثثرى بعثثد ثثثورة 

يناير والتعرف عالثثى الثثثوابت والمتغيثثرات اليجابيثثة والسثثلبية الثثتى تحيثثط بثثه

للمسثثاعادة فثثى تطثثوير واقثثع الحريثثات الصثثحفية لثثدعام منظومثثة حريثثة الثثراى
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والتعثبير والبثداع والعاتقثاد فثى المجتمثع وصثول الثى تحقثثق واقثع احتمثاعاى

مستقر يعبر عان اهداف ثورة يناير وما طالبت به مثثن مجتمثثع يحقثثق  الحريثثة

والعدالة الجتماعاية والكرامة النسانية ويوفر العيشة المنة لفراده .

وتتناول الدراسة واقع الصحافة المصثثرية خلل الفثثترة الزمنيثثة مثثن ديسثثمبر

 .. وتعتمد الدراسة بصفة اساسية عالى الرصثثد2012 حتى اكتوبر 2010

والتحليل للبحوث والدراسثثات الصثثحفية وتقثثارير تحليثثل المضثثمون للصثثحف

والمجلت الصثثثادرة فثثثى فثثثترة الدراسثثثة .. كمثثثا تعتمثثثد عالثثثى الملحظثثثة

بالمشاركة من البثثاحث فثثى احثثداث الثثثورة وفاعاليثثات العمثثل الصثثحفى خلل

فترة البحث .  
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وتبحث هذه الورقة البحثية فمى ابعمماد وتحممديات حريمة الصممحافة فمى مصمر مممن
:خلل 

رصممد واقممع الحريممات العامممة فممى المجتمممع المصممرى وانعكاسمماتها عالممى-1
الصحافة 

ابرز الملمح العامة لواقع الصحافة المصرية -2
اقتراحات لتعديل البنية التشريعية والقانونية التى تتحكم فى ممارسة-3

.الحريات الصحفية العالمية 

:اول  واقع الحريات العامة فى مصر بعد الثورة 

- موجممات متتاليممة  انتشممرت فممى كممل ارجمماء مصممر  مممن2010شممهد عاممام  -

 تظمماهرة واحتجمماج نتيجممة تفمماقم ظممواهر1200الغضممب الشممعبى تمثلممت فممى 
الفسممماد المممتى قادهممما تحمممالف السممملطة والمممثروة واسمممتخدم اقسمممى اسممماليب القممممع
السياسممى والممتزييف الصممحفى والعالمممى والقمممع المنممى وادت سياسمماته الممى
تفاقم الفقر واهدار الحريات وفمى مقدمتها حريمة المراى والتعمبير والحمق فى
التنقمممممل الممممممن ومنمممممع التجممممممع السممممملمى او تكممممموين اللحمممممزاب والنقابمممممات
..والجمعيات وتزوير ارادة المة فى النتخابات البرلمانية   وكممانت الظمماهرة

البممرز فممى مجممال الصممحافة هممى تزايممد معممدلت احالممة الصممحفيين الممى القضمماء
462عالى خلفية مواد صحفية نشروها حممتى بلممغ اجمممالى عاممدد قضممايا النشممر 

.. الغالبية العظمى منها تخممص مممواد صممحفية ضممد الفسمماد 2010قضية عاام 

وقد اسممتخدم القضمماء فمى معظممم القضممايا اسممتخداما سياسمميا لدانممة الصممحفيين
باحكممام قضممائية متنوعاممة لرهممابهم وتمماديبهم ومنممع الصممحافة مممن اداء دورهمما
..الرقممممابى فممممى مكافحممممة اشممممكال الفسمممماد المممممدمرة للمجتمممممع  فضممممل عاممممن
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التعقيمممدات الداريمممة والمنيمممة  فمممى اصمممدار تراخيمممص الصمممحف والفضمممائيات
.والرقابة عالى الصحف الجنبية     

11 عان السمملطة فممي حسني مبارك في مصر وتنحي  يناير25  ثورة بعد قيام 

 بممإدارة شمممئونللمجلمممس العالممي للقممموات المسمملحة وتكليفممه 2011فممبراير 
العالنممماتالبلد، قمممام المجلمممس العالمممي للقممموات المسممملحة بإصمممدار عامممدد ممممن 

 مممع2012 يوليممو6 الممتي حكمممت المرحلممة الممتى امتممدت حممتى الدسممتورية
.تنصمميب د محمممد مرسممى رئيسمما منتخبمما لمصممر   وكممان العالن الدسممتوري .

. بعد يومين من تنحممي مبممارك والعالن الثمماني2011 فبراير 13الول في 

ءء عالي نت30فى  19 عالي التعممديلت الدسممتورية فممي الستفتاءيجة ِ مارس بنا

30. وقمممد أدخمممل المجلمممس العسمممكري تعمممديلين عالمممي إعالن 2011ممممارس 

 لتعمممديل نسمممبة الفمممردي والقممموائم فمممي2011 سمممبتمبر 25ممممارس، ممممرة فمممي 
 للسممماح2011 نوفمممبر 19انتخابممات مجلسممي الشممعب والشمموري، ومممرة فممي 

للمصريين بالخارج بالتصويت في النتخابات تحت إشراف السفراء والقناصممل
ءل من القضاة .بد

 العالن الدسممتورى2012 يونيممو17فممى كما اصممدر المجلممس العسممكرى 
.. مممارس 30 مممواد مممن العالن الدسممتورى الصممادر فممى 7المكمممل بتعممديل 

.وقد بادر الرئيس مرسى بالغاؤه بعد ايام من توليه السلطة 

 قممرارا اداريمما120كما اصدر المجلس العالى للقوات المسمملحة مممايزي عاممن 
.فى مختلف القطاعاات 
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 تشممريعا فممى23 اصممدر 2012وعانممدما انتخممب البرلمممان الجديممد فممى مممارس 
 حيث صدر حكم الدستورية العليا بحممل2012الفترة من مارس حتى مايو 

البرلمان نتيجة عاد دستورية قانون انتخاباته

وكان مممن المفممترض مممع هممذا الجهممد الشممريعى المتمموالى ومممع وجممود ثممورة ان
تتغيممر الوضمماع فممى مصممر بصممفة عاامممة وفممى مجممال الحريممات وحريممة الصممحافة
بشكل خاص ولكن ماحممدث كممان عالممى العكممس مممن ذلمك فنجممد عالممى سممبيل

:المثلة الواضحة 

العالن الدسممممممتورى الول الصممممممادر عاممممممن المجلممممممس ينممممممص– -1
تعطيمل" فمى ممادته الولممى  2011 فمبراير 13العسكرى فى 

"العمممل بأحكممام الدسممتور وفممى مممادته الثامنممة  تلممتزم الدولممة "..

..بتنفيممذ المعاهممدات والمواثيممق الدوليممة الممتى هممى طممرف فيهمما 

 فممممى العالن56كممممما جمممماء فممممى الفقممممرة الثالثممممة مممممن المممممادة 
" مممارس  تمثيممل الدولممة فممي الممداخل30الدسممتورى الصممادر فممى 

ءا والخممارج، وإبممرام المعاهممدات والتفاقيممات الدوليممة، وتعتممبر جممزء
."من النظام القانوني في الدولة

 ومايترتب عاليه وقممف العمممل1971وهو مايعنى وقف العمل بدستور 
بممالقوانين واللوائممح الناتجممة عانممه واللممتزام بتعممديل تلممك الجممراءات بممما

–يتناسب مع نتاج الثورة مع شرط اللتزام بتنفيذ  التفعيممل المباشممر  –

..للمعاهممممدات والمواثيممممق الدوليممممة  وماحممممدث بالفعممممل هممممو عاممممدم الغمممماء

الدستور وعادم تعطيل القوانين سيئة السمعة والمقيدة لحرية الصحافة
والحريممممات بصممممفة عاامممممة فاسممممتمرت احالممممة الصممممحفيين للقضمممماء عالممممى

)القوانين القديمة   كما سنفصل فيما بعد  ) .
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جمماء فممى العالن الدسممتورى الصممادر عاممن المجلممس العسممكرى فممى  - -2
:  للمواطنين حق تكمموين الجمعيممات4 فى المادة 2011 مارس 30

وإنشمماء النقابممات والتحممادات والحممزاب وذلممك عالممى المموجه المممبين فممي
القانون ويحظر إنشاء جمعيممات يكممون نشمماطها معاديمما لنظممام المجتمممع
أو سممريا أو ذا طممابع عاسممكري ول يجمموز مباشممرة أي نشمماط سياسممي أو
قيمممام أحمممزاب سياسمممية عالمممى أسممماس دينمممي أو بنممماء عالمممى التفرقمممة بسمممبب

الجنس أو الصل

–وماحدث هو استمرار لجنممة شممئون الحممزاب بتشممكيلها الجديممد  عالممى الرغممم

-ممممن ان عاضمممويتها اصمممبحت ممممن السمممادة القضممماة  كجهمممة تمثمممل السممملطة فمممى

الموافقة او الرفض لتكوين الحزب ممع شممروط جديممدة زاد معهما شمرط عامدد
المؤسسممين للحممزب مممن الممف مؤسممس الممى خمسممة الف ووضممعت شممروطا ماليممة

 أحممزب8. والخطمأ الكمبر هممو المترخيص ل. صعبة فى العالن عاممن الحمزب
سياسممية تعلممن بوضمموح فممى لوائحهمما التاسيسممية عاممن مرجعيتهممم الدينيممة وتنممص
برامجهممم السياسممية عالممى انهممم اذرع سياسممية لجماعاممات دينيممة منظمممة كممانت
تعمممممل بشممممكل غيممممر رسمممممى فممممى الفممممترات الماضممممية ول تخفممممى عانصممممريتها

..وانحيازاتها السياسية والدينية بالمخالفممة الصممريحة للنممص المشممار اليممه انفمما

كما رفض المجلممس العسممكرى والبرلمممان الممذى ضممم اغلبيممة تنتمممى لحممزاب
السلم السياسممى الموافقممة عالمى اشممهار عاممدد مممن النقابممات المهنيمة ومنهمما نقابممة

.العالميين 

30جاء فى العالن الدستورى الصادر عان المجلممس العسممكرى فممى - -3

:  حريمممة الصمممحافة والطباعامممة والنشمممر13 فمممى الممممادة 2011ممممارس 
ووسائل العالم مكفولة ،والرقابة عالى الصحف محظورة، وإنذارها أو
وقفهمما أو إلغاؤهمما بممالطريق الداري محظممور، ويجمموز اسممتثناء فممي حالممة
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إعالن الطوارئ أو زمممن الحممرب أن يفممرض عالممي الصممحف والمطبوعاممات
ووسائل العالم رقابة محددة في المور الممتي تتصممل بالسمملمة العامممة أو

.أغراض المن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون

 الملغممى بممذات1971وماجمماء فممى المممادة هممو صممورة طبممق الصممل مممن دسممتور 
العبممارات المطاطممة الغيممر محممددة ثممم الحالممة فممى نهايممة المممادة للقممانون الممذى لممم
يصممممدر او يعممممدل القيممممم مممممن القمممموانين الكممممثيرة المقيممممدة لحريممممة الصممممحافة
والصحفيين مما يعنى استمرار العمل بالقوانين المرفوضة شعبيا قبممل الثممورة
واثنائها وبعدها وهو مايمثل تلعاب مقصممود بممالحق النسممانى الثممابت فمى حريممة

.الراى والتعبير 

يتمممولى: نمممص عالمممى  56 ممممارس نجمممد الممممادة 30وفمممى اعالن -4
المجلمممس العالمممى للقممموات المسممملحة إدارة شمممئون البلد ولممممه فمممي
.سممبيل ذلممك مباشممرة  عاممدة سمملطات منهمما التشممريع وحممق إصممدار

.القممموانين أو العامممتراض عاليهممما وتعييمممن المممموظفين الممممدنيين

وعازلهم عالى المموجه المممبين فممي القممانون، بالضممافة الممى السمملطات
والختصاصممات الخممرى المقممررة لرئيممس الجمهوريممة بمقتضممى
.القوانين واللوائح وللمجلممس أن يفمموض رئيسممه أو أحممد أعاضممائه

.في أي من اختصاصاته

وماتضمنته المادة يعطى صملحيات اصمدار تشمريعت قتنونيمة كمان مممن
المفترض ان تطال القوانين سيئة السمعة فى الخاصمة بالحريممات العاممة

..وفممى مقممدمتها القمموانين المنظمممة للصممحافة وحممق تممداول المعلومممات 

..وهو مالم يتم  وحتى قرار الغاء العمل بقانون الطوارىء الذى تسممبب

30فممى اتهاكممات وجرائممم ضممد النسممانية واسممتمر العمممل بممه طمموال ال
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عااما من حكم مبممارك لممم يلغممى ال مممع انقضمماء فممترة تطممبيقه ولممم يتممم
.تجديد العمل به مع مجلس الشعب الجديد

ويبدو هنا مرة اخرى النممص عالممى الحالممة للقممانون مممع عاممزل الممموظفين
المممدنيين او تعيينهممم متناقضمما مممع تعطيممل العمممل بالدسممتور والصممرار
عالممى الخضمموع لمنظومممة قمموانين قديمممة قممامت بسممببها الثممورة ويرفضممها
الواقممممع الجديممممد والمجتمممممع مممممن دون ايممممة مبممممادرة جممممادة مممممن المجلممممس
العسكرى القممائم بمهممام رئيممس الجمهوريممة ولممه كافممة الصمملحيات فممى
اطمممار المشمممروعاية الثوريمممة او المشمممروعاية القانونيمممة لتغييمممر القيمممادات
الصمممحفية الفاسمممدة او تنظيمممم حمممق المشممماركة الجتماعايمممة والسياسمممية
للمممواطنين او فممى تمموفير الحيمماة المنممة الكريمممة للمممواطنين والفشممل
فممممى عالج الزمممممات القتصممممادية الخانقممممة او فممممى اسممممترداد المممممال العممممام
المنهمموب فممى الممداخل والخممارج او فممى حمايممة الفئممات الكممثر ضممعفا فممى
المجتمع كالمرأة والطفل والفقراء والمعمماقين او فممى حمايممة شممركاء

.الوطن من المواطنين من ذوى الديانات الخرى  

..كممانت مطالبممات الثممورة واضممحة ومتكاملممة  وكممانت الصممياغات التشممريعية

متناقضممة وكممانت الممارسممة مممن المجلممس العسممكرى ومممن البرلمممان ثممم مممن
الرئيس المنتخب مخيبة للمال ولم تغير معطيات الواقع السملبى الممذى عااشمت

فيه الحريات العامة والصحافة والعالم 

لم يهتم المشرع الذى صاغ العالنات الدستورية المتتالية بقضية تداول-5
المعلومممات وحممق المممواطن فممى المعرفممة فلممم نجممد اشممارة واحممدة حممول
الموضمموع فمى العالنممات الصمادرة عامن المجلممس العسممكرى او القمموانين
التى صدرت عان مجلس الشعب المنتخب حتى حله كما لم نجممد طمموال
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..فممترة الدراسممة قممرارا حكوميمما واحممدا يتيممح حريممة تممداول المعلومممات 

 مارس اهتماما خاصا بحماية30واهتم العالن الدستورى الصادر فى 
 وحممق8الخصوصممية الشخصممية للمممواطن فاتمماح حممق التنقممل فممى المممادة 

الحفممماظ عالمممى سمممرية المكاتبمممات البريديمممة والتصمممالت التليفونيمممة فممى
 واكممد عالممى ان حريممة التعممبير والممراى مكفولممة فممى حممدود11المممادة 

(  ولممم يحممدد ايممة قمموانين يتحممدث عانهمما العالن12القممانون فممى المممادة 
)الدستورى 

والتطمممبيق العملمممى اثبمممت ان القيمممود الكمممثيرة عالمممى حريمممة تمممداول المعلوممممات
والمتوارثمممة ممممن النظمممام السمممابق تتنممماقض ممممع ماجممماءت بمممه مضمممامين العالن
..الدستورى فى مجالحرية الراى والتعممبير  كمما ان التصمنت عالممى التصممالت

الشخصية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمممواطنين الممذى كممان ظمماهرة اثنمماء
ثورة يناير وتتداول المحمماكم عاشممرات القضممايا الممتى لممم يصممدر فيهمما احكاممما
من مواطنين ضد وزارة التصالت وشركات خدة الموبايل تعرضمموا للتنصممت
..عاليهم  كما رصدت الدراسة استمرار التنصت عالممى المكالمممات التليفونيممة

للممممواطنين والسياسممميين بصمممفة خاصمممة بمممان النتخابمممات الرئاسمممية فمممى ممممايو
 وهممممو ممممما اعالنممممه المهنممممدس خيممممرت الشمممماطر نممممائب مرشممممد الخمممموان2012

"المسلمين فى تصريحات صحفية واكد  لدينا تسجيلت تليفونية لكل مممن

"يعارضممون تيممار السمملم السياسممى   وتقممدم عاممدد مممن المممواطنين بنمماء عاليهمما

.ببلغات للنمائب العمام ولمم يتمم التحقيمق فيهما  كمما اعالمن د عاصمام العريممان ..

 وجمود تسمجيلت2012سممبتمبر 12نائب رئيس حزب الحريمة والعدالمة فمى 
.تليفونيممة لممدى رئاسممة الجمهوريممة تثبممت موافقممة النممائب العممام د عابممد الحميممد

محمممود عالممى تممرك منصممبه كممما اكممد العريممان ان الرئاسممة تسممجل المحادثممات
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..التليفونيمممة المممتى يقممموم بهممما الممممواطنين للرئاسمممة  والبلغ محمممل تحقيمممق فمممى

.النيابة العامة 

الملمح العامة لواقع الصحافة المصرية   :ثانيا  

انعكسممت معطيممات التخبممط والتنمماقض مممابين المعلممن مممن تشممريعات والمنفممذ
..فعليمما فممى القممرارات عالممى حالممة الصممحافة المصممرية مابعممد الثممورة  وارتبطممت

الظممواهر اليجابيممة والسمملبية الممتى شممهدتها السمماحة الصممحفية بممالواقع السمملبى
للحريمممات العاممممة والتطمممبيق المزاجمممى للقممموانين والتشمممريعات الجديمممدة والمممذى
جسمممد ظممماهرة اسمممتحواذ فصمممائل السممملم السياسمممى المممتى يغلمممب عاليهممما افكمممار
السمملطوية والتعصممب واقصمماء الممراى الخممر عالممى المشممهد الصممحفى مممع حممالت
مقاومممة متعممددة الشممكال لتيممارات الثممورة وفصممائلها السياسممية المتعممددة مممن
الليبراليين والناصممريين والشمميوعايين وشممباب الثممورة الممذين يتبنممون مرجعيممات

.حقوق النسان والتنمية والليات الديموقراطية 

واصمممبحت الصمممحافة المصمممرية الميمممدان الول لمعمممارك السمممتقطاب السياسمممى
والمممدينى والممممذهبى وتعرضمممت الصمممحافة لحملت هجممموم متعسمممفة وممنهجمممة
لتشمموية العالم والصممحافة والصممحفيين بصممفة منتظمممة مممن اعاضمماء البرلمممان
وقيممممادات تيممممار السمممملم السياسممممى وبصممممفة خاصممممة قيممممادات جماعاممممة الخمممموان
المسلمين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسممى لهمما والسمملفيين وحممزب النممور
المنتمى لهم وايضمما مممن القيممادات التنفيذيممة المموزراء ونممائب الرئيممس ومعمماونوه
..ومستشمماروه بممل مممن السمميد الرئيممس محمممد مرسممى ايضمما  وحرصممت قيممادات

تيار السلم السياسممى عالممى احممداث الوقيعممة بيممن المممواطنين والصممحفيين لول
 عاامما والمشممهود للصمحافة115مرة فمى تاريمخ الصمحافة المصممرية الممتمد ل

فيممه بادوارهمما المسممتمرة فممى الممدفاع عاممن المموطن والمممواطن والوحممدة الوطنيممة
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وتطمموير وابممداع الفكممار والراء والمواقممف النسممانية الراقيممة والحفمماظ عالممى
..حرية المراى والتعمبير ضمد اشمكال التسلط المتعمددة  ونرصمد ابمرز ملممح

:الواقع الصحفى فى مصر بعد الثورة عالى ثلثة محاور الساسية هى 

- عالقة الصحافة بالسلطات فى الدولة 

- اسلوب ادارة الصحف العامة والخاصة 

- اليات التنظيم الذاتى للصحفيين واخلقيات العالم

 
عالقة الصحافة بالسلطة واستمرار النظام السلطوى الشمولى 

اسممتمرت سمممات النظممام الصممحفى السمملطوى الشمممولى الممذى كممان سممائدا قبممل
الثممورة حممتى الن دون تغييممر يممذكر سمموى فممى اسممتبدال حكممم اسممرة مبممارك
المتنحى بحكم جماعاة الخوان التى تنتمى لتيار السلم السياسى وحلفاؤهمما
من ذات التيممار او ممن اعالنمموا لهمما الممولء ممن المنمافقين والمتلممونين ومعظمهممم

..من رجالت نظام مبارك   

"ويحدد ماكويل سمات الصحافة فى النظام الصحف السلطوى الشمممولى فممى 

انها تعمل عالى تضخيم دور سيطرة الدولممة بصممفة عاامممة والممدفاع باسممتماته عاممن
مصممالح الطبقممة او الجماعاممة الحاكمممة ويعتمممد هممذا اللممون مممن الصممحافة عالممى
توجيهممات نخبويممة تنتمممى بممالولء المطلممق للسمملطويين وتعتمممد بصممفة اساسممية
عالى التشممكيك فمى الجممماهير وقمدراتها حيمث يممرون ان الجمماهير غيمر قمادرة
ذهنيا او نفسيا عالى اتخاذ القرارات بانفسممهم ويحتمماجون الممى التوجيممة الحاسممم
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فممى كممل شممىء ويممرون المعارضممين عالممى انهممم مرضممى ومممارقين ولممو تولمموا
..السلطة فانهم سيشكلون خطرا مدمرا للمجتمع  

ويجسد هذا اللون من العالم الذى مازلنا نراه فى دول الجنوب النامية فكرة
النخبويمممة وان المتميزيمممن التمممابعين للسممملطة فقمممط همممم الجمممدر عالمممى اتخممماذ
..القممممرارات وممارسممممة اشممممكال السمممملطة  والعالم هنمممما يؤيممممد السمممملطة دائممممما

ويحظممممر عاليممممه انتقمممماد الحكومممممة او النخبممممة المسمممميطرة اوقيمهمممما السياسممممية
والدينية والخلقية ويعاقب بمأ شمد العقوبمات ممن يخممالف ذلمك ممن الصممحفيين

والعالميين 

ويخضممع العالم الشمممولى لترسممانة مممن القواعاممد والقمموانين الممتى تتحكممم فممى
حريمممة الصمممحفى والتصمممريح او الغلمممق للوسمممائل العالميمممة فضمممل عامممن فمممرض
الرقابة القبليمة عالممى كممل ماتتممداوله وسممائل العالم والتمدخل بمالمنع بل ممبرر
.لى مممن المممواد الصممحفية والعالميممة  وملكيممة وسممائل العالم خليممط بيممن

الملكية الحكومية والقطاع الخاص وكلهما يلتزم بتوجيهات الدولة 

وتشجع السلطات الحاكمة عالى نشر الفساد بين الصممحفيين والعالمييممن فممى
مقابمممل دفممماعاهم عانهممما وعالمممى الرغمممم ممممن معرفمممة السممملطات بفسممماد الصمممحفيين
"والعالمييممن فممانهم يعتممدون مقولممة  الفسمماد مقابممل التاييممد  ولتطبممق عالممى "

همممذه النوعايمممة ممممن الفاسمممدين القممموانين ال فمممى حالمممة غضمممب الحممماكم عاليهمممم
"فتعصف بهم 

واذا ماطبقنمما تلممك المعممايير العلميممة عالممى عالقممة الصممحافة بالسمملطة فممى مصممر
:بعد الثورة سنكتشف الحقائق التالية 

قيادات تيمار السمملم السياسمى ترفمض قبمول الراء والفكمار المعارضمة-
.لها وتصمف الصممحفيين بتوصمميفات جرحممة فنجممد السميد د محمممد بمديع
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"مرشممممد جماعاممممة الخمممموان المسمممملمين يصممممفهم  سممممحرة فرعاممممون  و " "

.. 2012 مممارس 27"كهنة المعبد  فى تصريحات عالنية بدات فى 
.وردد ذات التصممريحات د محمممود غممزلن المتحممدث باسممم الرشممد بعممدها

.بايام  كممما وصممف د احمممد ابممو بركممة المستشممار القممانونى للجماعاممة ..

" الصممممحفيين والصممممحافة بانهمممما  مجممممرد كلم2012ابريممممل 6فممممى 

ولترقمممى لمسمممتوى سممملطة شمممعبية فمممى المجتممممع ولمممن ينمممص الدسمممتور
1971الجديد عالى ان الصمحافة سملطة رابعمة كمما كممان فمى دسممتور 

 مممممن البرلمممممانيين المنتميممممن لتيممممار السمممملم السياسممممى17" وهمممماجم 
28الصمممحافة والعالم بصمممورة منتظممممة ويوميمممة طممموال الفمممترة ممممن 

" ونعتممممموا الصمممممحفيين  ب  عاملء2012ممممممارس المممممى نهايمممممة ممممممايو 

وفاسدون  وكفرة  وسبب كل الزمات   كما برزت .كاذبون " .. .. ..

ظاهرة تنصل الوزراء مممن تصممريحاتهم الصممحفية المسممجلة بعممد نشممرها
. وزراء مممن حكومممة د هشممام قنممديل الممتى شممكلت7والتى شارك فيها 

 من الوزراء المنتمين لحممزب3 من بينهم 2012فى مطلع اغسطس 
..الحرية والعدالة  كممما بلمغ التهجممم عالمى الصممحافة والعالم ممداه فمى

التصمممريحات المتتاليمممة للمممدكتور عاصمممام العريمممان القمممائم بمهمممام رئيمممس
حمممزب الحريمممة والعدالمممة خلل الشمممهور السمممت ممممابين نهايمممة ممممارس المممى

 تصممريحات هجوميممة كممان9 والممتى سممجلت 2012منتصف اكتوبر 
اخرهممما تعمممدى العريمممان عالمممى المذيعمممة جيهمممان منصمممور عالمممى قنممماة دريمممم
الفضائية بالسمب والقممذف اثنمماء حوارهمما التليفممونى معممه عالممى الهممواء فممى

. وكمممان قمممد سمممبقه د صمممفوت حجمممازى السممملفى2012 اكتممموبر 19

بالهجوم عالى العالم ونشطاء المجتمع المدنى فى حواره مع الصممحفى
 يممونيه23والمذيع محمود الكشكى عالى قناة التحرير الفضائية فى 

15



..  وانضممم لحملت الهجمموم عالممى الصممحافة المستشممار محمممود2012
مكى نائب رئيس الجمهورية المنتخب وحملهم سبب ازمة اقالة النائب

. 2012اكتوبر15العام وتراجع الرئاسة عان القرار فى 
والملحمممظ فممى كمممل التصمممريحات السمملبية ضمممد الصمممحافة انهممما تتميمممز
بمممالتعميم فمممى القممماء التهمممم ولتحمممدد صمممحفى بعينمممه او حمممدث بعينمممه او

صحيفة بعينها 
كمممما بمممرزت ظممماهرة عامممدم وعامممى المصمممادر الرسممممية والسياسمممية بمممدور-

الصمحافة الجتمماعاى والسياسمى والممؤثر فى المراى العممام ورغبتهمم فمى
استخدام الصممحافة فممى المصممالح الخاصممة والحزبيممة الضمميقة وبممدى ذلممك
فى التصريحات المنقوصة خلل الحممداث السمماخنة والممتى تحممل اكممثر
من معنى وتؤدى للتوتر الجتممماعاى ثممم اتهممام الصمحافة بتحمممل مسممؤلية
جهممممل المصممممادر بالقواعاممممد الصممممحفية والعالميممممة والنممممموذج الوضممممح
مايصممممدر مممممن تصممممريحات تفتقممممد للمعلومممممات والتوضمممميح والتكامممممل
المطلوب فى صممياغة البيانممات الصممحفية عاممن مؤسسممة الرئاسممة المصممرية
–والمتحمممدث الرسممممى د ياسمممرعالى والمممذى  للسمممف  اسممماء للصمممورة – .

العالمية لمؤسسة الرئاسة ولم يظهر حتى جهود السيد الرئيس محمممد
مرسمممى بمممالطرق الصمممحفية والقواعامممد المهنيمممة الصمممحيحة نتيجمممة عامممدم
..الخبرة الصحفية للفريق العالممى بالرئاسمة  وقمد انعكمس ذللك فمى

تغطيات الصحف للحداث 
اتخذت السلطات الحاكممة بعمد الثمورة اثنماء قيمادة المجلمس العسمكرى-

للبلد وبعمد انتخمماب رئيممس جديممد نهجمما ثابتمما غمى التعاممل ممع الصمحافة
كوسممميلة لتنفيمممذ سياسمممات الحممماكم ولمممم تهتمممم بمممدعام دور الصمممحافة
باعاتبارهمممما اداة شممممعبية يجممممب ان تعممممبر عاممممن كافممممة اطيمممماف واتجاهممممات
المجتممممع وتتمممابع بدقمممة مايحمممدث فيمممه ممممن تفممماعالت واحمممداث فتمممدخلت
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السلطات لفرض نوعاية معينة من المصادر الصحفية محدودة العدد من
الشخصيات كمصادر وحيدة للنباء مثل فريق المحلليممن العسممكريين
المتقاعاممدين للتعليممق عالممى الحممداث السياسممية ومصممادر بعينهمما تعممبر عاممن
تيمممارات السممملم السياسمممى او الليمممبراليين واليسممماريين ومعظمهمممم عالمممى
..عالقممة بسمملطات الدولممة سممابقا  كممما منعممت الممتركيز العالمممى عالممى

 واحممداث العباسممية2011احداث بعينها مثل احداث ماسبيرو اكتوبر 
 وقد التزمت الصحف العامممة والخاصممة بهممذه التوجيهممات2012ابريل 

السمممملطوية طمممموال فممممترة الدراسممممة وقممممد غممممابت نوعايممممات مممممن المصممممادر
الصحفية التى لعبت ادوارا بارزة فى الثورة من كل التيممارات السياسممية

.وبخاصة الشباب منهم 
اما الظاهرة اليجابية فهى الترخيص لعدد كبير من الصحف الخاصممة-

والحزبية بالصدور حيممث وافممق المجلممس العالمى للصممحافة عالممى صممدور
 وقممد زاد بممذلك عامدد2011 صمحيفة يوميمة واسمبوعاية خلل عاممام 56

.. صممحيفة تصممدر يوميمما فممى مصممر  كممما42الصممحف اليوميممة الممى 

 الممى3ارتفممع عاممدد الصممحف الممتى تعممبر عاممن تيممار السمملم السياسممى مممن 
 صحيفة يومية واسبوعاية كما وافقت مصمملحة الشممركات التابعممة26

48 شمركة اعالميمة اطلقمت 24لوزارة السممتثمار عالى المترخيص ل

فضمممائية جديمممدة لتزيمممد القنممموات العالميمممة المعمممبرة عامممن افكمممار تيمممار
.. فضمممائية  واللفمممت للنظمممر هنممما ان23 المممى 6السممملم السياسمممى ممممن 

هجممممممزم السمممممملطات عالممممممى العالم لبفممممممرق مممممممابين نوعايممممممات الصممممممحف
!!والفضائيات وانما الجميع متهم امام السلطة 

   اسلوب ادارة الصحف العامة والخاصة
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فمممى مصمممر اربعمممة انمممواع ممممن ملكيمممات الصمممحف فنجمممد الصمممحف العاممممة
المملكمممة للشمممعب ويممممارس صمممفة المالمممك عاليهممما مجلمممس الشمممورى عامممبر

 من قممانون سمملطة الصممحافة65المجلس العالى للصحافة تبعا لنص المادة 
 والصممممحف المملوكممممة لشخصمممميات اعاتباريممممة وتمثممممل1996 لسممممنة 96

مؤسسمممات مثمممل الصمممحف الحزبيمممة والصمممادرة عامممن الجمعيمممات والمراكمممز
البحثية والنقابممات وتملكهما المؤسسمات المتى اصممدرتها وفقما لمذات القممانون
..المشمممار اليمممه  كمممما نجمممد الصمممحف الخاصمممة المممتى تمالكهممما شمممركات

مساهمة وتضم عادد من الشخصيات بشروط مالية واداريممة محممددة ينظمهمما
 الخمممماص بتنظيممممم1980 لسممممنة 148القممممانون المشممممار اليممممه والقممممانون 

الصممحافة وانشمماء المجلممس العالممى للصممحافة والقممانون الخمماص بمصمملحة
.الشركات التابعة لوزارة الستثمار  

ويسيطر عالى الدارة ويضع السياسات التحريرية واللوائح المالية والدارية
فمممى الصمممحف الحزبيمممة رؤسممماء الحمممزاب بوصمممفهم رؤسممماء مجمممالس ادارات
..الصممحف طبقمما للقممانون  اممما مممن يسمميطر اداريمما وتحريريمما فممى الصممحف

الخاصممة فمجلممس ادارة الشممركات المسمماهمة لتلممك الصممحف وجميعهممم مممن
..رجممال العامممال  وفممى صممحف المؤسسممات العاتباريممة يسمميطر عالممى الدارة

..والتحرير مجلس ادارة معين من الجمعيممة او المركممز البحممثى  وبصممفة

عاامممة يفممرض قانونمما سمملطة الصممحافة ونقابممة الصممحفيين ان يمممارس مهممن
التحريمممممر الصمممممحفى اعاضممممماء نقابمممممة العالمييمممممن ويتحكمممممم راس الممممممال
وتوجهات المالك فممى اولويممات السياسممة التحريريممة الممتى تعممبر عاممن المصممالح
الخاصة بملك تلك النوعايممات مممن الصممحف الممتى تخضممع لقممانون المكسممب
والخسممارة ول تضممع هممدف الخدمممة العامممة ومصممالح الجمهممور فممى مقدمممة

.الولويات التحريرية
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وممممن يخضمممع لتمممدخل سممملطات الدولمممة المباشمممر بتعييمممن رؤسممماء التحريمممر
% مممن مجممالس الدارات فيهمما هممى المؤسسممات القوميممة60ورؤساء ونسبة 

 صمحيفة ومجلمة متنوعامة تصمدرها خممس مؤسسمات54العامة التى تشممل 
(صممممحفية عاريقممممة  الهممممرام والخبممممار والجهوريممممة والهلل وروزاليوسممممف

)والمعمممارف  بلضممافة الممى وكالممة انبمماء واحممدة ومؤسسممة واحممدة لتوزيممع

..المطبوعاات  وتضم هذه النوعاية من الصحف خبرات وكفاءات صممحفية

..متنوعامممة وتهمممدف لتقمممديم الخدممممة العاممممة للجمهمممور  وتمثمممل المؤسسمممات

القومية البيئة الحاضنة للقيم والعاراف الصحفية المتوارثة رغم التعسممف
 عااممما الماضممية والممذى62المستمر من السمملطة ضممد الصممحفيين طمموال ال

.استمر بعد ثورة يناير 

وقمممد تعرضمممت الصمممحافة المصمممرية بعمممد الثمممورة لنمممواع جديمممدة وشممماذة ممممن
:التدخل السلطوى تمثل فى 

- بادر الصحفيون بعد الثورة الى تطهير المؤسسات الصحفية القوميممة مممن
الفسممماد حيمممث قمممدموا بلغمممات ضمممد القيمممادات الصمممحفية المممتى عاينهممما مبمممارك
ومارست تزييف الحقائق والترويممج لمشممروع تمموريث مقعممد الرئاسممة ونهبممت
..المممال العممام مممن المؤسسممات الصممحفية ومممن خارجهمما واكممدت التحقيقممات

جرائممم متعممددة قممام بهمما معظممم هممؤلء القيممادات وصممدرت احكاممما بالسممجن
..عالى بعضهم ومازالت التحقيقات جارية بحق اخريمن  وذهب المراى العمام

الصحفى مدعاوما بتاييمد شمعبى عامارم المى اتجماه اختيمار القيمادات الصمحفية
الجديدة بالنتخاب مممن كممل صممحيفة عاممبر ترشممح وانتخمماب الصممحفيين فمى
الصمممحيفة وتقمممديم اعالمممى ثلثمممة ممممن حصممملوا عالمممى الصممموات فمممى الصمممحف
اليوميممة واعالممى اثنممان فممى الصمموات فممى الصممحف والمجلت السممبوعاية الممى

..المجلس العالى للصحافة للختيار مممن بينهممم اعامممال للديموقراطيممة   ..
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وقمممد دعامممم المجلمممس العسمممكرى همممذا التجممماه فممماجريت انتخابمممات لختيمممار
رؤسممماء تحريمممر جمممدد للصمممحف الصمممادرة عامممن مؤسسمممات الهمممرام والخبمممار

 مممممارس الممممى15والجمهوريممممة والهلل وروزاليوسممممف خلل الفممممترة مممممن 
–  بعمممد الثمممورة باسمممابيع قليلمممة   داخمممل كمممل صمممحيفة2011ابريمممل 7 –

..ومجلمممة وتممممت النتخابمممات فمممى نزاهمممة زشمممفافية وتحمممت اشمممراف لجمممان

اشممرافية مممن الصممحفيين ولقممت قبممول جممماعاى فممى الوسممط الصممحفى ولممم
ينتج عانها اعاتراضات عالى النتائج ورغم ذلك تدخلت السلطة بطرق ملتوية

:فى الصحافة من خلل التى 

لمممم تلمممتزم السممملطة بكاممممل نتائمممج النتخابمممات الديموقراطيمممة فاصمممدر-
المجلممس العسممكرى عاممبر المجلممس العالممى للصممحافة قممرارات بتعييممن

% مممممن القيممممادات30% مممممن المنتخممممبين ولكنممممه عايممممن نسممممبة 55
الصحفية بعيدا عاممن نتائمج النتخابممات ومعظمهممم ممن الصممحفيين الممذين
..عاملوا كمراسلين عاسكريين فى الفترة الماضية  كممما اسممتمر فمى

% مممممن القيممممادات الصممممحفية15ممممموقعه لسممممباب غيممممر معلنممممة نسممممبة 
.السابقة 

عامممبر المجلمممس العالمممى للصمممحافة- -كمممما انفمممرد المجلمممس العسمممكرى  -

بتعييمممن رؤسممماء مجمممالس ادارات الصمممحف القوميممة ولمممم يعممدل تشمممكيل
وتغير تشممكيل المجلممس العالمى للصمحافة بعمد ..مجالس الدارات فيها 

.تعمممديل قمممانون تشمممكيله بقمممرار ممممن د يحيمممى الجممممل مسممماعاد رئيمممس

عاصممام شممرف فممى   ودون مراجعممة نقابممة2011 ابريممل 17.المموزراء د
الصممحفيين مممما يعممد سممابقة فممى تممدخل السمملطة التنفيذيممة المباشممر فممى
..شمممئون الصمممحافة  وقمممام المجلمممس العسمممكرى عامممبرالمجلس العالمممى
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للصحافة بتعيين رئيس تحرير جديد لصحيفة الهرام اكممبر الصممحف
. 2011القومية بعد استقالة رئيس التحرير المنتخب فى نوفمبر 

وعاندما انتخب الرئيس محمد مرسى تعرضت الصممحف القوميممة العامممة-
المممى تمممدخل سمممافر ممممن السممملطة الحاكممممة ممممع اهمممدار مباشمممر للقمممانون
والتقاليد المهنية وعاداء للديموقراطية حيث قرر مجلممس الشممورى ذات
الغلبيممممة المنتميممممة للخمممموان المسمممملمين والسمممملفيين تغييممممر القيممممادات
..الصحفية فى كل الصحف والمجلت القوميممة  وغيممب دور المجلممس

العالمممى للصممممحافة وكلمممف لجنمممة الثقافممممة والعالم بالشممممورى لختيمممار
القيادات الجديدة 

14ورفض الشمورى الية النتخابمات المتى افمرزت قيمادات نجحمت لممدة -

..شمممهرا فمممى ادارة الصمممحف القوميمممة  واعالنمممت لجنمممة الثقافمممة والعالم

 عاممممن تشممممكيل لجنممممة خاصممممة لختيممممار2012 يوليممممو 20بالشممممورى 
 معمايير عالمية ومهنيمة وسياسمية لختيمار9القيادات الصمحفية ووضمع 

:القيادات الصحفية منهمما  الحصممول عالممى درجممة عالميممة فممى التخصصممات

الصممحفية وعاممدم العمممل فممى جلممب العالنممات او الحصممول عالممى عامممولت
اعالنيمممة والكفممماءة المهنيمممة عامممبر النتممماج الصمممحفى المتميمممز وسمممابقة
العامممال الدالممة عالممى القممدرة المهنيممة والنتظممام فممى العمممل داخممل مصممر
لعشر سنوات ماضية والعمل فمى ذات الصمحيفة والمؤسسمة المتى يترشمح
الصحفى لموقع قيمادى فيهما وعامدم التمورط فى قضمايا فسماد اواسمتغلل
نفممممموذ للتربمممممح اوالترويمممممج للتممممموريث كمممممما اشمممممترطوا عامممممدم عاضممممموية
..المرشحين للحزب الوطنى الحاكم قبل الثورة والذى انحل بعدها  

وعالمممى الرغمممم ممممن العاتراضمممات الواسمممعة ممممن الصمممحفيين ومؤسسمممات-
المجتمممممع المممممدنى ضممممد الشممممورى ولجنممممة الثقافممممة العالم بلغممممت حممممد
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التظاهرات امام مبنى الشورى وتحريك قضايا ضده استمر الشورى فى
..طريقه  

ومما يمثل انتهاك صارخ للقانون وحقوق النسان وبخاصة حممق تسمماوى-
الفممرص ان رئيممس مجلممس الشممورى احمممد فهمممى ورئيممس لجنممة الثقافممة
والعالم فتحممى شممهاب الممدين واعاضمماء الشممورى لممم يلممتزموا بالمعممايير

 قيممادة49الممتى اعالنوهمما بانفسممهم لختيممار القيممادات الصممحفية فعينمموا 
.. رؤسمماء مجمالس ادارة  وقمد7 رئيممس تحريمر و42صمحفية يمثلمون 

% مممممن القيممممادات الجممممدد80:خممممالفوا ماوضممممعه مممممن معممممايير فممممى  ان 
قدراتهم الصحفية والدارية محدودة من خلل سابقة اعامممالهم وبشممهادة

 صممحفيا ينتمممون27..زملئهممم فممى المهنممة  وبيممن القيممادات الجديممدة 
للحممممزب المممموطنى المنحممممل واعاضمممماء معروفيممممن بعضممممويتهم فممممى لجنممممة
السياسممممات بممممالوطنى وعاملمممموا فممممى خدمممممة جمممممال مبممممارك واحمممممد عاممممز
والتوريث ومنهم متهمين قى قضايا فساد وتربح وفيهم جممالبى اعالنممات
..وحاصلين عالى عامولت اعالنية  كممما تضممم قائمممة القيممادات الجديممدة

 ممممن اعاضممماء الخممموان المسممملمين والسممملفيين عاينممموا عالمممى خلفيمممة12
% ممممن رؤسممماء مجمممال الدارة الجمممدد فمممى30..النتمممماء السياسمممى  و

المؤسسات القومية من خارج المؤسسات التى عاينوا فيها  
وقمممد اعالنمممت مؤسسمممة الرئاسمممة انهممما غيمممر مسمممؤولة عامممن تعييمممن القيمممادات-

 بعمممد الغضمممب الواسمممع ممممن2012 يوليمممو 16الصمممحفية الجديمممدة فمممى 
..الصممحفيين والممراى العممام ضممد التعيينممات الجديممدة  والسممؤال هنمما هممل

يسممتقيم تممبرأ راس السمملطة التنفيذيممة مممن هممذه التعيينممات المعيبممة فممى
المموقت الممذى يعممرف فيممه جممموع المممواطنين صمملة النسممب بيممن الرئيممس
مرسممى ورئيممس الشممورى احمممد فهمممى كممما يعلمممون الصمملة السياسممية
الوثيقمممة بينهمممما عالمممى خلفيمممة انتمائهمممما لجماعامممة الخممموان المسممملمين
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وعاضممممويتهما لحممممزب الحريممممة والعدالممممة ؟ ويتممممداول الوسممممط الصممممحفى
ومقالت الكتاب التعيينممات الجديممدة بكونهمما متعمممدة لفشممال الصممحف
القومية وعارضها للبيع ليستولى عاليهمما رجممال العانممال مممن تيممار السمملم
السياسممممى لتغييرهويممممة المممممة المصممممرية ودفممممع الممممراى العممممام المصممممرى

الوسطى الهوى فى اتجاه التطرف والتعصب الدينى 
كمممما قمممام احممممد فهممممى رئيمممس الشمممورى بتشمممكيل المجلمممس العالمممى-

 حيث لمم تنتهمى مدة1980 لسمنة 148للصحافة بالمخالفة للقمانون 
 سنوات ولممم يقممدم مممبررات قانونيممة لعاممادة5المجلس القديم التى تمتد 

% ممممن عاضممموية المجلمممس84التشمممكيل ويمثمممل الخممموان والسمملفيين 
العالمممى للصمممحافة بتشمممكيله الجديمممد كمممما يضمممم عامممدة عاناصمممر اعالنمممت

.عادائها للصحافة طوال العام المنصرم 
وفى سابقة تفتقد للمعممايير القانونيممة عاممزل احممد فهمممى رئيممس مجلممس-

الشممورى رئيممس تحريممر صممحيفة الجمهوريممة مممن منصممبه وعايممن غيممره
بقممرار مباشممر ودون العممرض عالممى مجلممس الشممورى او المجلممس العالممى
للصمحافة اواتبماع الجمراءات القانونيمة فى همذا الشمأن عالى خلفية نشمر
تقريممر اخبممارى عاممن حممدث حقيقممى هممو التحقيممق مممع المشممير طنطمماوى
والفريمممق سمممامى عانمممان قيمممادة المجلمممس العسمممكرى السمممابق فمممى قضمممايا

كسب غير مشروع   

اننممما اممممام تعنمممت وتغمممول يصمممل المممى حمممد ارتكممماب جرائمممم ممممن سممملطات الدولمممة
التنفيذية والتشريعية ضد حريممة الصممحافة والصممحفيين فممى الصممحف القوميممة
كممما لممم تسمملم الصممحف الحزبيممة والخاصممة مممن ذات العاتممداءات حيممث حجممب
رجممممال العامممممال المنتميممممن لتيممممار السمممملم السياسممممى المتنفممممذين فممممى السمممملطة
العالنات عان المختلفين معهم سياسيا فتوقفت عان الصدور صممحيفة الحممرار

23



لسان حزب الحرار وصحيفة العربى الناصرى لسممان الحممزب العربممى الناصممرى
كما اضطرت صحيفة الوفد المعبرة عان حزب الوفد لتغيير رئيس تحريرهمما
المرفممموض اخوانيممما وتعرضمممت صمممحيفة الدسمممتور للمصمممادرة ويخضمممع رئيمممس

.تحريرها للمحاكمة عالى خلفية نشر موضوعاات تهاجم الخوان المسلمين 

اليات التنظيم الذاتى ومدى الللتزام باخلقيات العالم 

تمتاز الصحافة المصرية بتاريخ طويل من النضال الممديموقراطى الممذى شممارك
فيمممه جمممموع الصمممحفيين بممماختلف مشممماربهم للحفممماظ عالمممى مهنمممة الصمممحافة
وحريتهمممما واسممممتقللها ايمانمممما منهممممم بممممان الصممممحافة الحممممرة مطلمممب اجتممممماعاى
..وضرورة حياتيمة لمصلحة المجتمع واسممتقراره وتقمدمه  وقمد سماند الشممعب

..المصممرى هممذه المفمماهيم وكممان داعاممما لحريممة الصممحافة عاممبر التاريممخ  وقممد

عارفت مهنة الصمحافة فمى مصمر طريمق التشمكيلت النقابيمة كوسميلة لجممع
 حيممن انشممات جمعيممة ملك1907الصممحفيين وتوحيممد حركتهممم منممذ عاممام 

 النقابممة العامممة للصممحافة وثلث نقابممات اخممرى1914الصممحف ثممم تبعهمما فممى 
ة والمتى طمورت ادائهما ولوائحهما حمت اسمتقرت فمى كيمان واحمد ممع انشمماء نقاب

 والممتى سممتمرت حممتى الن وصممدر احممدث1945الصممحفيين المصممريين عاممام 
 وانتممممج الصممممحفيين المصممممريين عاممممبر1970 لسممممنة 76قممممانون لهمممما برقممممم 
 مواثيممق شممرف اخرهمما ميثمماق الشممرف الصممحفى المصممرى5تمماريخهم النقممابى 

. 2003 والذى اصدره المجلس العالى للصحافة فى 1998

وبصفة عااممة فمان القيممم الصممحفية المتى تمثممل خليطما مممن الخلقيمات المهنيمة
والحريمممات النسمممانية والواجبمممات الوطنيمممة والحقممموق المرتبطمممة بممماداء الرسمممالة
الصحفية وحماية حرية الصحافة والصحفيين مستقرة فى الوجممدان الصممحفى
.المصممرى منممذ شممارك الصممحفى د محمممد حسممين هيكممل ممثل للنقابممة العامممة
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 وشممارك فمى1926للصحافة المصرية فى المممؤتمر الممدولى للصممحفيين عاممام 
"وضممممع اسممممس وثيقممممة  الضمممممير فممممى الممارسممممة الصممممحفية  الصممممادر عاممممن "

"المممؤتمر  كممما قممدم الصممحفى د محمممود عازمممى النقممابى البممارز مشممروع  . ..

 ابممان عاملممه1951"ميثمماق اخلقممى دولممى للعالمييممن  للمممم المتحممدة فممى 
..منممدوبا لمصممر ورئيسمما للجنممة حقمموق النسممان فممى المممم المتحممدة  وهممو ذات

1953المشروع الذى اصدرته لجنممة حريممة الصممحافة بالمنظمممة الدوليممة عاممام 

كما كانت نقابة الصحفيين المصرية وراء صدور اول ميثاق شرف صممحفى
عاربى صدر عان اول مممؤتمر للصممحفيين العممرب دعاممت لممه النقابمة المصممرية عاممام

. ايضا 1953

وعالى الرغم والنظام العالممى السلطوى السمتبدادى المذى سميطر عالمى مصمر
والدول العربية ال ان التنظيممم الممذاتى للصممحفيين افممرز منظوممة مممن القواعاممد
الراسممخة مهنيمما واخلقيمما توارثتهمما اجيممال الصممحفيين بممالتزام وايمممان تحممدى
كمممل اسممماليب السممملطة حيمممث تعرضمممت اخلقيمممات الصمممحافة فمممى همممذا النظمممام
السلطوى الى انتهاكات بالجملة ويتحول قيادات الصحفيون والعالميون الممى
الهتمممام بقممارىء ومسممتمع ومشمماهد واحممد فقممط هممو الحمماكم الممذى يتفممانون
لخممدمته والحفمماظ عالممى مممودته  وليهتمممون بممالقراء او المشمماهدين اوالقيممم او
..القمممانون  ورغمممم معانممماة الصمممحفيين الخلقييمممن المممذين يتميمممزون بالبمممداع

والرغبة فى القيام بدورهم الجتماعاى والنسانى الراقممى لخدمممة المجتمممع فممى
هممذا النمممط السياسممى الشمممولى وتعرضممهم للسممتبعاد والحصممار والمطمماردة مممن
اجهمممزة الدولمممة ال ان نقمممابتهم واخلقيممماتهم ومبمممادئهم الراسمممخة كمممانت همممى
القوى وحمت وحدة الصحفيين وتمسكهم باخلقيات المهنة الكممثيرين مممن

.من بطش النظام الستبدادى  
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 رصدت الدراسمة الميدانيمة مجموعاة ممن المتغيمرات2011وبعد ثورة يناير 
السممملبية ضمممد التنظيمممم المممذاتى واخلقيمممات الصمممحافة ارتبطمممت بحالمممة العمممداء
والكراهية التى روج لها قيادات تيار السلم السياسى من الخوان والسلفيين
وبعممض القيممادات التنفيذيممة الممتى عاينهمما الرئيممس محمممد مرسممى والممتى ادت الممى
تشويه صورة الصحافة والصحفيين لدى الراى العام فممى محاولممة للوقيعممة بيممن

:الجمهور الصحفيين ونتج عان ذلك احداثا متنوعاة منها 

تعرض الصممحفيون لعاتممداءات لفظيممة وبدنيممة اثنمماء تغطيمماتهم للحممداث-
وتعرضهم للضرب وتحطيم الت التصموير الفوتوغرافيمة والتلفزيونيمة

 صمحفيا116 اعاتمداء متنموع كمان ضمحيته 72وقد رصدت الدراسمة 
وصممحفية مممن كممل التجاهممات السياسممية والصممحف والقنمموات الفضممائية
بممما فيهمما تلممك المحسمموبة عالممى تيممار السمملم السياسممى خلل الفممترة مممن

.. واللفت ان من قاموا بالعاتممداءات2012 الى يونيه 2011يونية 
..افممممراد عامممماديين مممممن الجمهممممور  ويتنمممماقض ذلممممك مممممن حالممممة الحممممترام

والتقدير والمساعادة التى كممان الجمهممور العممادى يقابممل بهمما الصممحفيين
..قبممل الثممورة  والغريممب ان نقابممة الصممحفيين لممم تتخممذ اجممراءات فاعالممة

تجاه هذه الظاهرة السلبية سوى فى اصدار بيممانين لدانممة بعممض الوقممائع
فممى المموقت الممذى كممانت فيممه النقابممة مممع احممداث مشممابهة تتصممدى بقمموة
حتى يعاقب المعتدى ويعتذر المسؤول الحكومى عاممن اخطممائه فممى حممق

..الصحافة 
 صممحفيا وصممحفية مممن قممدامى لصممحفيين والكتمماب الممى72تعممرض -

انهاء عاملهم مع المؤسسات القومية العاممة لتجماوزهم سمن السمتين بنماء
 اكتمموبر16عالى قرار اصدره احمد فهمى رئيس مجلس الشورى فى 

 دون الرجوع الى قيادات الصحف والمؤسسات القومية او نقابة2012
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الصمممحفيين وبالمخالفمممة لقمممانون سممملطة الصمممحافة وقمممرارات المجلمممس
العالى للصحافة الممتى تقضمى باسممتمرار الكتمماب الصممحفيين فمى العمممل
الصممحفى شممريطة طلممب الصممحف الممتى يعملممون فيهمما بمممد الخدمممة عااممما

.. عااما  وهى سابقة فممى غيممر قانونيممة65بعد عاام حتى بلوغهم سن ال

وتتنافى مع القواعاد الصحفية الراسخة التى تمنع حرمان الصحفى من
الكتابممة او احممالته للتقاعاممد ال بنمماء عالممى رغبتممه طبقمما لنصمموص قممانون

.نقابة الصحفيين 
عاجممزت نقابممة الصممحفيين عاممن تقممديم مممن قمماموا بقتممل الصممحفى احمممد-

 صمممحفى وصمممحفية اثنممماء متمممابعتهم23محممممود بالرصممماص واصممممابة 
لحداث الثورة وبعضمهم فقمد عاينمه او تحمول المى معماق عالى الرغمم ممن
..وجممود صممور وشممهود عايممان ضممد القتلممة ومعظمهممم مممن الشممرطة  وقممد

ادى ذلك الى اضعاف هيبة الصحفى والصورة القوية لنقابته امممام الممراى
العممممام والسمممماءة الممممى القيممممم الصممممحفية العريقممممة الممممتى اهمهمممما تضممممامن
وهممو ممما انتممج ..الصحفيين لحماية افراد المهنة من العاتممداءات ضممدهم 

حالة من التراخى فى العمل الصحفى النقابى خلل الفترة من اكتمموبر
. 2012 الى اكتوبر 2011

تراخممى التنظيممم النقممابى عاممن المتابعممة والمحاسممبة للصممحفيين وتصمماعاد-
حالة السممتقطاب السياسممى عالممى خلفيممات دينيممة وطائفيممة وايدلوجيممة فممى

 انتممج2012المجتمع المصرى بعد انتخاب مجلس الشعب فممى مطلممع 
ظممممواهر سمممملبية لممممم تكممممن تسممممجل نسممممب تممممذكر فممممى تقممممارير الرصممممد
والمتابعممة الصممحفية الصممادرة عاممن المجلممس العالممى للصممحافة وكليممة
..العالم ومؤسسممات المجتمممع المممدنى قبممل الثممورة  ففممى لغممة الخطمماب

الصمحفى رصمدت الدراسممة زيمادة التلسممن بالفمماظ حممادة ومنحطمة ونابيمة
فممى المقممالت الصممحفية والتحقيقممات والحمموارات والتغطيممات الخباريممة
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..   كممما زادت40% قبممل الثممورة الممى 6الممتى ارتفعممت مممن نسممبة  %

% خاصمممة فمممى المواقمممع73% المممى 10نسمممبة الخبمممار الكاذبمممة ممممن 
..الخبارية اللكترونية  ونسممبة العاتممماد عالمى وجهممة نظممر واحممدة فمى

..  وعاممدم74% قبممل الثممورة الممى 28تنمماول الحممداث ارتفعممت مممن  %
% 53% الى 11التزام الصحف بحق الرد للقارىء زادت نسبته من 

..  60% الى 33.. وخلط الراى بالخبر ارتفعت نسبته من  %
والغريب ان هذه الخطاء المهنية يناقشها الصممحفيون يوميمما ويقرعاممون
ممممن يقمممع فيهممما خاصمممة فمممى الصمممحف العاممممة القوميمممة ولكمممن القيمممادات
الصمممحفية فمممى الصمممحف الصمممادرة بعمممد الثمممورة لتهتمممم بالمحاسمممبة عالمممى
الخطممماء ويعمممانى العممماملون فيهممما ممممن ضمممحالة وعامممى بمممالقيم والقواعامممد

.الخلقية والمهنية
تعرضمممت القاعامممدة الذهبيمممة الصمممحفية الخاصمممة بفمممرض احمممترام القيمممم-

الصمممحفية والمهنيمممة عالمممى المصمممادر وعامممدم السممماح للمصمممدر بتجاوزهممما
اثنمماء الحمموارات الصممحفية الممى انتهاكممات بالجملممة خلل فممترة الدراسممة
حيممممث خممممرق العشممممرات مممممن المصممممادر الصممممحفية الرسمممممية والشممممعبية
والحزبيممة القيممم الخلقيممة العامممة والصممحفية فوجممدنا مصممادر تسممتخدم
السباب وتنهمى القمماء الصمحفى بصمورة غيممر لئقمة او تغلممق الهمماتف اثنمماء
الحممموار اوتمممترك البرناممممج الحممموارى التلفزيمممونى وتنسمممحب او ترفمممض
السماع للمراى الخمر او تتشمابك باليمدى مع مصمدر صمحفى اخمر اثنمماء
الحمممموار التلفزيممممونى او تخممممرج عاممممن الموضمممموع الساسممممى وتفرضممممعلى
..الصمممحفى او الممممذيع الحمممديث فممى قضممية اخمممرى  وقمممد حقمممق شمممريط

الراء الممذى تبثممه الفضممائيات عالممى شاشمماتها اعالممى نسممبة تجمماوز للمصممادر
ة ..للقيم الخلقية والصحفية  وكمان اصمابة المصمادر الصمحفية بحال

النفلت القيمى وراء انخفاض نسممبة الحمموارات الصممحفية فممى الصممحف
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% قبمل الثمورة المى12المصرية بعد الثورة حيث تراجعممت نسمبتها من 
% فقط فى الصحف القومية 2

تعرض التنظيم النقابى المتمثل فى نقابة الصممحفيين المصممريين وهممى-
الميممممن عالممممى القيممممم والتقاليممممد الصممممحفية الممممى تصممممدع داخلممممى نتيجممممة
الخلفات الحادة بيمن اعاضمماء مجلمس النقابمة عالمى خلفيمة اسمتخدام تيمار
السلم السياسى المستحوذ عالمى السلطات فى مصمر بعمد الثمورة لنقيب
الصممحفيين ممممدوح الممولى وقلممة مممن اعاضمماء المجلممس لتمريممر قممرارات
ادارية تمس صميم العمل الصحفى وتهدر حرية الصحافة والصممحفيين
وتقيد الحريات العامة للمواطنين  ومنها تعيين رؤساء تحرير الصحف
القوميممممة عاممممن طريممممق لجنممممة الثقافممممة والعالم فممممى مجلممممس الشممممورى
..بالمخالفمة للقمانون والعاممراف الصمحفية  وضملوع النقيمب فمى اسمتبعاد

كفممماءات صمممحفية لصمممالح المفضممملين ممممن الخممموان والسممملفيين وعامممدم
المممممتزام الجمعيمممممة التاسيسمممممية لصمممممياغة الدسمممممتور الجديمممممد بصمممممياغات
الصمممحفيين المممتى قمممدمتها النقابمممة فيمممما يخمممص ممممواد الحريمممات العاممممة
وحريمممة الصمممحافة والعالم وحريمممة التعمممبير ودفممماع النقيمممب عامممن همممذه
..التجمماوزات لنتمممائه المعممروف الممى تيممار السمملم السياسممى كممما فشممل

 فمى تقمديم الخممدمات2011مجلمس النقابمة المذى انتخمب فمى سممبتمبر 
النقابيمة وفممى الممدفاع عاممن الصممحفيين وتحممول الممى حلبمة صممراع مسممتمرة
..عالى مصالح سياسية وشخصية  ولول مرة فمى تاريمخ النقابمة الطويمل

يعتدى نقيب الصحفيين ممدوح الولى مع زميليه عاضوا المجلس ايمن
يمممممونس وعالء العطمممممار ويعتمممممدى الول بالضمممممرب عالمممممى الثمممممانى بالسمممممب
.والتهديممد ويسممجل ذلممك فممى محضممر رسمممى  وهممو مايمثممل دليل عالممى

تراجمممع احمممترام القيمممم والقواعامممد الصمممحفية والنقابيمممة بيمممن ممممن يقمممود
.الصحفيين بعد الثورة  
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خرجممت غالبيممة قيممادات تيممار السمملم السياسممى مممن الخمموان والسمملفيين-
الممذين يمثلممون مصممادر صممحفية اساسممية للصممحف بعممد الثممورة عاممن لغممة
الخطاب المتوازن والحريص عالى الديموقراطية وقبول الخممر وقممدموا
اراء احاديمممة بالفممماظ واضمممحة رافضمممين اعامممادة صمممياغتها وفمممق القواعامممد
"الصحفية ورفعوا شعار  انشرها كما همى او لتنشممر شميئا  واضمطر "

الصحفيين فى احيان كثيرة الى النشر دون اعاادة صممياغة للراء وتلممك
الطريقممة فممى النشممر افسممدت الحياديممة الممتى اعاتادهمما القممراء فممى التنمماول
الصممحفى للقضممايا ونتممج عاممن عاممدم اللممتزان بالحياديممة والموضمموعاية فممى
:الصممممياغات الصممممحفية امممممران  الول نفممممور البعممممض مممممن القممممراء مممممن

الصحف مما انعكس سملبا عالممى معمدلت التوزيمع للصممحف والثممانى هممو
–تكذيب المصادر ذاتها لما صرحت به من اراء او اخبار  رغم تسجيل

–الصممحفى للمصممدر صمموتا وصممورة  كممما حممدث فممى تصممريحات وزيممر

التربية والتعليم المحسوب غلى الخوان المسلمين طوال شهر سمبتمبر
2012           .

مات    م ممة لطلق الحريم ممريعية والقانونيم مة التشم م ممديل البنيم مات لتعم م اقتراحم
الصحفية 

تشهد السمماحة الصممحفية والسياسممية المصممرية اشممكال مممن الحممراك المتصمماعاد
الممذى يشممكل مقاومممة للظممواهر السمملبية الممتى تعممانى منهمما الصمحافة والحريممات
العامة وحريممة المراى والتعمبير والبمداع بصمفة خاصمة حيمث مممازال الصمحفيون
يتمسممكون بمطممالب الثممورة المصممرية ويرفضممون توجهممات السممتحواذ واقصمماء
الراى الخمر والتسلط ممن سملطات الدولمة المتى ممازالت تمدير المجتممع باليمات
النظمممام السممملطوى وترفمممض اتاحمممة الحريمممات وتكبمممل الصمممحافة بقيمممود اداريمممة

..واقتصممادية جديممدة بهممدف خنممق حريممة واسممتقللية الصممحافة والصممحفيين 
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وتتبلممممور اشممممكال المقاومممممة الممممتى يمارسممممها قممممادة الممممراى العممممام والمفكريممممن
:والسياسيين والصحفيين فى محورين اساسيين هما  

التفاعال اليومى بالخبار والشرح والتفسير والنقممد اليجممابى لممما تتخممذه-
سمملطات الدولممة مممع كشممف العمموار الممديموقراطى والتنمماقض مممع حقمموق
النسممان الساسممية الممذى اصمماب معظممم ماصممدر عاممن سمملطات الدولممة مممن

قرارات وقوانين وتشريعات بعد الثورة خلل فترة الدراسة 
المشاركة اليجابيممة فممى طممرح صممياغات دسممتورية وتشممريعية بديلممة لممما-

كممان قائممما قبممل الثممورة او صممدر بعممدها عاممبر حمموار ديممموقراطى واسممع
يشممممارك فيممممه الصممممحفيين فممممى المنتممممديات العامممممة والروقممممة السياسممممية
والحزبيممممة والتشممممريعية ومممممن خلل نقابممممة الصممممحفيين وعاممممبر وسممممائل
..العالم المقممرؤة  والمسممموعاة والمرئيممة  ويبممدو اصممرار الصممحفيين

عالممى مواجهممة السممتقطاب الحمماد الممذى يهممدد توحممد المجتمممع المصممرى
واسممتقلله وحريمماته سممببا فممى الهجمموم الممدائم مممن رممموز تيممار السمملم

.السياسى ضدهم 

ونستعرض هنا اهم التعديلت القانونية والتشريعية الخاصممة بالحريممات العامممة
وحريمممة الصمممحافة والمممراى والتعمممبير وحريمممة تمممداول المعلوممممات والمممتى تلقمممى
اجماعامممما مممممن المجتمممممع المصممممرى والصممممحفيين بصممممفة خاصممممة ويتقممممدم بهمممما
الصممحفيون مممن خلل اقممتراح صممياغات المجلممس العالممى للصممحافة فممى مممايو

 الى تاسيسية الدستور والمجلممس العسممكرى ومممن خلل ممما اقممترحته2012
نقابممة الصممحفيين مممن صممياغات تشممريعية وقانونيممة تقممدمت بهمما الممى مجلسممى
الشمممممعب والشمممممورى والمجلمممممس العسمممممكرى وتاسيسمممممية الدسمممممتور وهمممممى ذات
.التوصيات التى سبق للمؤتمرات العامممة للصممحفيين الجممماع عاليهمما  وهممى ذات

التوصممميات المممتى اجمعمممت عاليهممما الرسمممائل العلميمممة العالميمممة المممتى تقمممدم بهممما
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..الباحثين فى كليات واقسام العالم  والتى جاءت ايضا فى توصمميات تقممارير

..مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق النسان كمما والمجلمس القمومى لحقموق

.النسان خلل السنوات العشر الماضية 

- 1995 لسمممنة 93ونشمممير هنممما المممى ان غضمممبة الصمممحفيين ضمممد القمممانون 
–المعممروف بقممانون حبممس الصممحفيين  حيممث اسممتمرت الجمعيممة العامممة للنقابممة

 احتجابات للصحف واعاتصمام صمحفى طويمل3منعقدة طوال عاام كامل شهد 
 يوما وتظاهرات ومؤتمرات وندوات حتى اسمقطوا القممانون وصممدر83استمر 

 ملبيممما معظمممم الضممممانات لحريمممة1996 لسمممنة 96قمممانون تنظيمممم الصمممحافة 
..الصحافة  وكان ممن حصمماد تلمك الفمترة دراسممات قانونيمة وتشممريعية متعممددة

تعممممد مرتكمممممزا اساسممممميا للصممممياغات القانونيممممة والتشمممممريعات المقترحممممة مممممن
..الصحفيين بعد الثورة  

:وتتمثل اهم الصياغات البديلة فى التى 

(اول  النظام الصحف والعالمى  نظام المسؤلية الجتماعاية لوسممائل العالم :

  (

يقترح الصحفيين استبدال النظام الصحفى والعالمى السملطوى والسممتبدادى
القائم بنظام المسؤولية الجتماعاية الذى ينتشر فى العمالم منممذ السممتينيات ممن

.القرن الماضى 

وقمممد جممماء همممذا النظمممام نتيجمممة لتزايمممد ظممماهرة الحتكمممار الراسممممالى لوسمممائل
العالم فممى الغممرب ومممع انهيممار التحمماد السمموفيتى والمنظومممة الشمميوعاية ومممع
تغيممممر النسمممماق السياسممممية السمممملطوية فمممى معظممممم دول العممممالم لصممممالح مفمممماهيم
المشمممماركة الجتماعايممممة والسياسممممية للمممممواطنين وبعممممد ان تحممممولت ممارسممممة
الصممحافة والعالم خلل القممرن الماضممى مممن هوايممة او عامممل مممؤقت الممى مهنممة
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واضممحة المعممالم وينتمممى لهمما اعاممداد ضممخمة مممن العمماملين ومؤسسممات كممبرى
.محليممة ودوليممة لهمما اقتصممادياتها وقوانينهمما وقواعاممدها واخلقياتهمما ايضمما وقممد

بممرز نظممام المسممؤولية الجتماعايممة لوسممائل العالم وعاممبر عاممن نفسممه باشممكال
ودرجمممات متنوعامممة فمممى معظمممم دول العمممالم وتممماثرت بمممه كمممل النظمممم الصمممحفية

.والعالمية التقليدية 

ويعتمممد هممذا النظممام عالممى فكممرة ان هنمماك عاقممد اجتممماعاى غيممر مكتمموب بيممن
كممل مهنممة والمجتمممع فيحمممى المجتمممع هممذه المهنممة وممارسمميها فممى مقابممل
خممدمتهم للمجتمممع وعاممدم تسممبب الضممرر لممه وان حريممة الصممحافة ليسممت حقمما
طبيعيمما للفممرد فقممط وانممما هممى امتيمماز مجتمعممى منممح عالممى اسمماس ان تشممكل
..فائممدة للمجتمممع  ومممن ثممم فلبممد مممن صممياغة اخلقيممات واليممات العلقممة بيممن

ة العالم العالميين والمجتمع عالى هذا السماس ليسمتمر المدعام الشمعبى لمهن
وتتقلص ظاهرة التحكم فيها مممن السمملطة او الحممزب الحمماكم او الحكومممة

.او راس المال 

وقممد تمموافقت المجتمعممات البشممرية عالممى الممدعام الجممماهيرى لمهنممة الصممحافة
والعالم وممارسمميها فممى اطممار مفهمموم المسممؤولية الجتماعايممة لوسممائل العالم

..بصفة اساسية 

وكمممممممممانت توصممممممممميات لجنمممممممممة هوتشمممممممممتر لحريمممممممممة الصمممممممممحافة المريكيمممممممممة
 اول بلممورة1949وتوصيات اللجنممة الملكيممة البريطانيممة للصممحافة 1947

..لنظام المسؤولية الجتماعاية لوسائل العالم فى العالم  ثم توسع افق النظام

..عالمممى خلفيمممة دعامممم وثمممائق واتفاقيمممات الممممم المتحمممدة لمممه  ويرصمممد ماكويمممل

:المبادىء الساسية لهذه النظرية فى 
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الصحافة ووسائل العالم الخرى يجب ان تقبل وتنفممذ التزامممات معينممة-1
للحفاظ عالى المصداقية والمصالح المجتمعية 

تلتزم الصحافة ووسمائل العالم بالمعممايير المهنيمة والخلقيمة فمى نقمل-2
المعلومات  والتى يضعها الصحفيين والعالمييممن وفممى مقممدمتها الدقممة

والموضوعاية والتوازن ونقل الحقيقة كاملة 
يقمممموم العالمييممممن والصممممحفيين وملك وسممممائل العالم بتنظيممممم ذاتممممى-3

للعمل بما يؤدى الى تحقق تلك اللتزامات 
يجممب ان تتجنممب الصممحافة ووسممائل العالم نشممر مممايؤدى الممى الجرائممم-4

والعنف والفوضى الجتماعاية واهانة القليات 
ان الصممحافة والعالم يجممب ان تحممرص عالممى التنمموع والتعممدد وتعكممس-5

تنوع الراء والفكار فى المجتمع وتلتزم بحق الرد للمواطنين
(يتمماح للفئممات الكممثر ضممعفا فممى المجتمممع  الفقممراء والقليممات والمممراة-6

)والمعمممماقين  الحممممق فممممامتلك وسممممائل العالم والتعممممبير عاممممن ارائهممممم

.واحتياجاتهم وواجباتهم فى خدمة المجتمع 

يمموفر المجتمممع ضمممانات حريممة تممداول المعلومممات ونشممرها والتواصممل-7
التصال النسانى دون قيود مادية او ادارية  

للمجتمممع حممق عالممى الصممحفيين والعالمييممن هممو الممتزامهم بالمعممايير-8
.الخلقية الرفيعة فى ادائهم لوظائفهم 

مممن حممق المجتمممع التممدخل العممام فممى شممئون العالم اذا اضممر بممالمجتمع-9
لتحقيق المصلحة العامة 

ويعد هذا النظممام العالمممى الكممثر غممزارة فممى اسممتخدام اليممات الضممبط الممذاتى
للعالميين والكثر تفصيل لمفهمموم اخلقيممات العالم واليممات تفعيلهمما حيمث
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سمممجل نمممماذج كمممثيرة ومتنوعامممة عالمممى المسمممتوى المحلمممى والقليممممى والمممدولى
.حققت حالة الضبط الذاتى للداء العالمى 

القتراحات الخاصة بصياغة مواد فى الدستور المصرى الجديد 

فممى اطممار بنمماء نظممام صممحفى واعالمممى يقمموم عالممى مفمماهيم المسممؤولية
الجتماعاية التى اشرنا اليها انفما قمدم نشمطاء المجتممع المدنى صمياغى

:لمادة حاكمة فى باب القواعاد العامة للدستور نصها  

1مممممممادة " 

جمهوريمممة مصمممر العربيمممة دولمممة نظامهممما ديمقراطمممي يقممموم عالمممى أسممماس
المواطنة والشعب المصري جممزء مممن المممة العربيممة يعمممل عالمى تحقيممق

"وحدتها الشاملة وتطبق مواثيق حقوق انسان     .

من خلل لجنمة التشممريعات بنقابمة الصممحفيين صمياغة لكما قدم الصحفيون 
 مممواد تخممص حريممة الصممحافة والتعممبير ليضمممها الدسممتور المصممرى الجديممد8

:هى 

,  حرية التعبير والراى والبداع والصحافة والعالم مصونة  ويحظر1مادة  :

,وقف او الغاء وسائط التصال والنشر  ويجمموز اسممتثناءا فممرض رقابممة محممددة

المدة عاليها فى زمن الحرب 

:  الصحافة سلطة رابعة وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى2مادة 
خدمممة المجتمممع دون تممدخل مممن السمملطات الخممرى فممى الدولممة وعالممى المموجه

المبين فى الدستور والقانون  

:  الحمممق فمممى تملمممك واصمممدار الصمممحف وانشممماء محطمممات البمممث الذاعامممى3ممممادة 
والتلفزيممممممونى ووسممممممائط العالم الرقمممممممى مكفممممممول للفممممممراد والشخصمممممميات
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العاتباريممة العامممة والخاصممة ويكممون اصدارالصممحف بمجممرد الخطممار وينظممم
القممانون سممبل مباشممرة هممذا الحممق بممما يضمممن اسممتقلل الصممحافة والعالم عاممن
السمملطات كافممة ويمنممع مختلممف اشممكال التممدخل او السمميطرة الحكوميممة او

الحزبية او الحتكارية عالى وسائل العالم 

,  ليجمموز تمموجيه التهممام فممى جرائممم النشممر بغيممر الدعامماء المباشممر 4مممادة  :

ولتوقع عاقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم 

:  تلممتزم كافممة مؤسسممات الدولممة والمجتمممع بمبممدأ الشممفافية والفصمماح5مممادة 
,عاممممن المعلومممممات  وللفممممراد الحممممق فممممى الحصممممول عالممممى المعلومممممات النيممممة

,والمحفوظمممة لمممدى الجهمممات الحكوميمممة والعاممممة والخاصمممة  ويحمممدد القمممانون

الجراءات والنظم التى تكفممل اعامممال هممذا الحممق واجممراءات المحاسممبة العقمماب
فى حالة المتناع عان اعاماله ويعاقب كل من يقوم بحجممب المعلومممات متعمممدا
,او مممن يقممدم معلمموات مغلوطممة تقممع فممى نطمماق مسمموليته او تكليفممه   كممما

يحممدد مجممالت وشممروط عاممدم الفصمماح عاممن المعلومممات المتصمملة بحمايممة امممن
.البلد او المتعلقة بتجنب الضرار بحق الخصوصية للفراد 

:  حق المواطنين فى المعرفممة مصممان وللصممحفيين والعالمييممن الحممق6مادة 
,فى الحصول عالممى المعلومممات والبيانممات مممن مصممادرها الصمملية  وفممى مباشممرة

عاملهمممم بحريمممة فمممى مواقمممع الحمممداث ويحمممدد القمممانون الجمممزاء المناسمممب بحمممق
المتسسب فى منع الصحفيين والعالميين من ممارسة عاملهم الصحفى اثنمماء

الحداث 

:  يقوم عالى شممئون الصمحافة والعالم مجلمس وطنممى مسممتقل ويكممون7مادة 
مسمممؤول عامممن صممميانة الحريمممات العالميمممة والحقممموق والواجبمممات للصمممحفيين
والعالمييمممن وضممممان المممتزام المؤسسمممات العالميمممة بالمسمممؤولية الجتماعايمممة
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للعالم واخلقيمممات المهنمممة وادارة العلقمممة ممممع السممملطات الخمممرى فمممى الدولمممة
ويتمتمممع المجلمممس بالشخصمممية العاتباريمممة وينتخمممب الصمممحفيون والعالميمممون
والبرلمان والقضاة ومؤسسات المجتمع المدنى مجلس ادارة المجلس المموطنى
,للعالم وينظم القانون عامل المجلس   ويكون له موازنة مستقلة ويختممص

بتلقمممى اخطمممارات اصمممدار الصمممحف ومنمممح تراخيمممص واشمممارات البمممث الذاعامممى
والتلفزيونى ويكون له صفة الشراف عالمى المؤسسمات الصمحفية والعالميمة

.المملوكة للدولة 

:  ليجممموز المسممماس باصمممل الحقممموق والحريمممات العاممممة المممتى يحيلهممما8ممممادة 
الدسممتور الممى المشممرع لتحديممدها او تنظيمهمما كممما ليجمموز النتقمماص منهمما او

.تعطيل نفاذها

كمممما قمممدمت المجموعامممة المتحمممدة بالشمممتراك ممممع نخبمممة ممممن اسممماتذة وبممماحثى
العالم وخممبراء القممانون الدسممتورى  نصمما مقترحمما لحريممة تممذاول المعلومممات
"ينص عالى  حرية المعلومات والمعرفة شاملة البيانمات والحصماءات والوثمائق

حق مكفممول للمصمريين وتلمتزم الدولمة بتمكيمن مواطنيهمما مممن التمتممع بهمذا
كمما تلمتزم السلطة التنفيذيمة ووكافمة الحهممات العاممة والخاصمة المتى .الحمق 

نحصممل عالممى مممال عاممام بنشممر واتاحممة ماديهمما مممن معلومممات وسممجلت ووثممائق
..للجمهمممور  واذا راى حمممائز المعلوممممات ان اتاحتهممما اوبعضمممها يضمممر بمصمممالح

الدولة العليا تعين عاليه اللجوء الى المحكمة الدستورية بكلب السماح بعمدم
 يوممما60الكشف عان تلك المعلوممات او نشممرها وللمحكممة ان تقممرر خلل 

مممن تقممديم الطلممب النشممر او المنممع لمممدة محممددة ويسممرى الحكممم فممى مواجهممة
..الكافة  وليجوز الحصول غلى او نشر المعلومات التى تممؤدى الممى الضممرار

بحمممدود الدولمممة او بكيانهممما او وحمممدة ترابهممما او تعرضمممها لخطمممر الحمممرب او
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.اضممعاف قوتهمما فممى مواجهممة هممذا الخطممر او تنتهممك حممق الخصوصممية  وينظممم

"القانون طرق استعمال هذا الحق  

 ممممادة وممممذكرته62كمممما قمممدموا مشمممروع قمممانون تمممداول المعلوممممات يضمممم 
التفسيرية 

وقممدمت جمعيممة خريجممى العالم بالتعمماون مممع كليممة العالم جامعممة القمماهرة
ونقابة العالميين تحت التاسيس نصا لمادة حاكمة فى مواد المبممادىء العامممة

:للدستور تنص عالى  

ممممممادة 
الحريممات العامممة وحريممة الممراى والتعممبير والبممدع والصممحافة والطباعاممة والنشممر
ة عالى الصمحف ووسمائل العالم  محظمورة، ة ،والرقاب ووسمائل العالم مكفول
وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الداري محظور، وتلتزم الدوله بتطبيق
قواعاد مواثيق حقوق النسان ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو زمن
الحمممرب أن يفمممرض عالمممي بعمممض الحريمممات النسمممانية  والصمممحف والمطبوعامممات
ووسائل العالم رقابة محممددة ومممؤقته فممي المممور الممتي تتصممل بالسمملمة العامممة

 أو أغراض المن القومي

 دراسمممات عالميمممة لعامممادة6كمممما قمممدموا مشمممروع قمممانون لنقابمممة العالمييمممن و
هيكلمممممة الصمممممحف القوميمممممة العاممممممة والذاعامممممة والتلفزيمممممون والهيئمممممة العاممممممة
للستعلمات المملوكممة للشممعب والمممدارة مممن اجهممزة الدولممة وانشمماء المجلممس
الممممموطنى للعالم والغممممماء وزارة العالم وتطممممموير قمممممانون نقابمممممة الصمممممحفيين

.المصريين 

واللفت للنظر ان كل القتراحات المشار اليهما قمدمت نسمخ منهما المى مجلمس
الشعب حال انتخابه والى الهيئة التاسيسية للدستور والمى المجلمس العسمكرى
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ومجلممس المموزراء ورئاسممة الجمهوريممة بعممد انتخمماب الرئيممس الجديممد وناقشممتها
نممدوات ومممؤتمرات متتليممة كممما نشممرت عانهمما وسممائل العالم المتعممددة بصممورة
..كثيفة  ولكن لم نجد لها صدى فممى مسممودات الدسممتور الولممى الممتى نشممرت

 بممممل اسممممتخدمت وزارة العالم بعممممد تممممولى2012فممممى اغسممممطس وسممممبتمبر 
الصمممحفى متمممولى عابمممد المقصمممود الشمممهير بصممملح عابمممد المقصمممود والمنتممممى
-لجماعاممة الخمموان المسمملمين المموزارة مسمممى المجلممس القممومى للعالم  بممما

-يتناقض مع مضمون المشروع المقدم  فمى مشمروع قمانون لنشمماء جهمماز تممابع

للمموزارة يختممص بتنظيممم البممث المسممموع والمرئممى ويضمممع قيمممودا عالممى حريمممة
!!العالم      

مقترحات بتعممديل نصمموص المممواد المنتشممرة فممى القمموانين المصممرية والمقيممدة
للصحافة والعالم وحرية تداول المعلومات 

نتيجة تطبيق نظام الصممحافة والعالم السمملطوى السممتبدادى فممى مصممر والممذى
فصممملنا ابعممماده وفمممى اطمممار اعاممممال النظمممام الصمممحفى والعالممممى القمممائم عالمممى
المسؤولية الحتماعاية لوسمائل العالم والمذى يمثمل ابمرز مطالبمات ثمورة ينمماير
ويتفممق مممع طبيعممة المجتمموع المصممرى السمماعاى الممى التنميممة والنهمموض فهنمماك
ضرورة لمراجعة القوانين المقيدة للحريات العامة والصممحافة والعالم بصممفة

.خاصة 

وتتضمن ترسانة القمموانين المقيممدة لحريممة التعممبير والصممحافة والعالم عاشممرة
: مادة متنوعاة كالتى 102قوانين تنص عالى جرائم الصحافة فى 

 مادة فى قانون العقوبات 46-
 مادة فى قانون الجراءات الجنائية 17-
 مادة فى قانون تنظيم الصحافة 12-
 مادة فى قانون المطبوعاات12-
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 فى قانون المخابرات 7-
مادتان فى قانون نشر الوثائق-
مادة واحدة فى قانون حظر انباء الجيش-
مادة واحدة فى قانون امن الدولة -
مادتان فى قانون الحزاب -
مادتان فى قانون الحكام العسكرية -

جرائم النشر الصحفية 

:ويمكن تقسيم جرائم الصحافة الى ست جرائم هى 

:اول  جرائممم التشممهير وتشمممل السممب والقممذف والعيممب والهانممة ومنهمما مممواد

قممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممانون العقوبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات ارقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممام
133,171,179,181,182,184,185,186,200,302,3

وممممممواد قمممممانون تنظيمممممم 304,305,306,307,308,,, 03,304
  ومممممممممواد الجممممممممراءات القانونيممممممممة ارقممممممممام21,22,44الصممممممممحافة ارقممممممممام 

3,8,9,123,216 

: جريمممة همى   قممذف الشممخص العممام واحمماد النمماس و12وتشمل هذه الجرائممم 

سمممب الشمممخص العمممام واحممماد النممماس والمسممماس بحرممممة الحيممماة الخاصمممة واهانمممة
رئيمممس الجمهوريمممة واهانمممة المؤسسمممات والهيئمممات العاممممة واهانمممة موظمممف عامممام
والخلل بمقام قاضى والعيب فى رئيس او ممثل دولممة اجنبيممة وخممدش سمممعة

العائلت   

:ثانيمممما  جرائممممم الفشمممماء وتشمممممل افشمممماء اسممممرار الدولممممة الرسمممممية والسممممرار

85,192,194, 80:العسمممكرية ومنهممما  ممممواد قمممانون العقوبمممات ارقمممام 

  ومممواد قممانون الحكممام1,2,3,4,70,75ومممواد قممانون المخممابرات ارقممام 
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 وممممواد قمممانون1 وممممواد قمممانون انبممماء الجيمممش رقمممم 5,6العسمممكرية رقممممى 
1,2الوثائق رقمى 

 جرائمممم همممى افشممماء اسمممرار عاسمممكرية5وتشممممل همممذه النوعايمممة ممممن الجرائمممم 
وافشاء اسرار الدولة واسراء المخابرات وافشماء مماجرى فمى الجلسمات السمرية
لمجلس الشعب والنشر بسممؤ نيممة وبغيممر امممانى لممما جممرى فممى الحلسممات العلنيممة

لمجلس الشعب 

, 80,102:ثالثممما  جرائمممم الخبمممار الكاذبمممة ومنهممما ممممواد قمممانون العقوبمممات 
188 ,345 

– جرائممم هممى  نشممرالخبر الكمماذب الممذى يكممدر الممراى العممام  يممثير5وتشمل  :

–الرعاممب والفممزع بيممن النمماس  يلحممق ضممرارا بالمصمملة العامممة  يضممر بالنشمماط –

-القتصادى  نشر الخبر الكاذب فى وقت الحرب 

:رابعممما  الجرائمممم الماسمممة بسمممير العدالمممة ومنهممما ممممواد قمممانون العقوبمممات ارقمممام

23  وقانون تنظيم الصحافة مادة 85,187,189,190,191,193

– جريمة هممى  نشممر التحقيقممات الممتى تجممرى فممى غيبممة الخصمموم 13وتشمل  :

–دعاممممممماوى التفريمممممممق والطلق والزنممممممما  التحقيقمممممممات المحظمممممممور نشمممممممرها  –

التحقيقممات المتعلقممة -المحاكمممات المحظممور نشممرها  المحاكمممات السممرية  -

–بممامن الدولممة مممن الخممارج  المحاكمممات الخاصممة بممامن الدولممة مممن الخممارج  –

–النشمممر بغيممر امانممة او بسممؤ قصمممد للجلسممات العلنيممة للمحممماكم  التمماثير فممى

–القضاة  التاثير فى رجال النيابة  التاثير فى الشهود امام القضمماء  التمماثير – –

–فى موظفى النيابة والقضاء  التاثير فى الراى العام بما يمس سير العدالة 
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:خامسمما  الجرائممم المخلممة بممالداب العامممة ومنهمما مممواد قممانون العقوبممات ارقممام

 ومممممممممممواد قممممممممممانون تنظيممممممممممم الصممممممممممحافة190,178,190,194,197
 10 وقانون المطبوعاات مادة 1,18,31

:وتشمل جريمتان هما  الخلل بالداب العامة والمساس بسمعة البلد

:سادسا  جرائم التحريض عالممى ارتكمماب جرائممم او المدفاع عاممن الجممرام ومنهمما

فممممممممممممممممممممممممممممممى قممممممممممممممممممممممممممممممانون العقوبممممممممممممممممممممممممممممممات المممممممممممممممممممممممممممممممواد ارقممممممممممممممممممممممممممممممام
86,98,118,160,161,171,172,174,175,176,177

 7  وقانون محاكم امن الدولة مادة 20وفى قانون تنظيم الصحافة مادة 

: جرائمم همى  التحريمض ضمد نظمام الدولمة او عامدم النقيماد للقمانون9وتشمل 

او التحريض ضد الديان او ضد طائفة من الناس او التحريض عالى التطممرف
والفتممن الطائفيممة وقلممب نظممام الحكممم والتحريممض عالممى حنايممة حممتى لممو لممم
ترتكمممب و التحريمممض عالمممى جنايمممة قبمممل ارتكابهممما وتممممت بالفعمممل وتحريمممض

الحند عالى عادم الطاعاة والتحريض عالى الرهاب  

مواد العقوبات الجماعاية  وتحديد المسؤولية فى جرائم النشر 

تنقسم العقوبات المقررة لجرائم الصحافة والنشر فى القمموانين المصممرية الممى
:فئتين هما 

عاقوبات فردية تقع مسؤليتها عالى الصحفى وتشمل الحبس والغرامة 

عاقوبات تطبق عالى الصحيفة ومؤسسة النشر وتمثل عاقوبة جماعاية لكل من
يعملون فيها وتشمل المصادرة والتعطيل والغاء الممترخيص واذا كممان العالن

 قممد حظممر وقممف الصممحف بممالطريق2011 مارس 30الدستورى الصادر فى 
 ممممن قممانون تنظيمممم الصمممحافة فمممان قممانون المطبوعامممات4الدارى وكممذا الممماد
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 منمممه يجيمممز ضمممبط ومصمممادرة الصمممحف بمممالطريق30,31ممممازال فمممى الممممواد 
يجيممممز لرجممممال الضممممبطية198الدارى وكممممذا قممممانون العقوبممممات فممممى مممممادته 

القضائية ضبط ومصادرة كل الكتابات والرسوم والصممور والرممموز وغيرهمما
مممما اعاممد للتوزيممع والممبيع او بيممع بعضممه كممما يجيممز مصممادرة الممواح الصممباعاة

واصول الصول المحررة فى حالة مصدرة الصحف

وبصفة عاامة تعانى القوانين الخاصة بالصحافة من العوار عالمى عامدة مسمتويات
:تتطلب المراجعة واعاادة الصياغة للسباب التية 

 التوسممع فممى نطمماق التجريممم حيممث يتممم البقمماء عالممى النصمموص الخاصممة-1
بمممالجرائم المممتى صمممدرت خلل الثمممورات الشمممعبية والزممممات الدسمممتورية
والسياسة واضافة جرائم جديدة بصفة دورية لحكام سيطرت السمملطة

عالى الحريات وحرية الصحافة والراى والتعبير بصفة خاصة 
 تضييق نطاق المسؤولية الجنائية فى قضايا النشر عالى الصحفى الممذى-2

(يتحمل الغرامة والحبس واعافاء رئيمس التحريمر  المسمؤول الول عامن

)المنشور  والمؤسسة جهمة النشمر والمتى لتكتممل جريممة ممن جرائمم

النشممر بممدون سممند النتشممار الممذى يعتمممد عالممى حجممم المطبمموع الممذى هممو
)مسمممؤولية المؤسسمممة الصمممحفية  الناشمممر  فنجمممد القمممانون   لسمممنة96(

-  نتيجمممة مممموالة رؤسممماء التحريمممر للسممملطة المممتى ابقتهمممم فمممى1996
 عااممما متصمملة لكممل26 و 18مواقعهم لسنوات طويلة تممتراوح مممابين 

–منهم  يعفى رئيس التحرير من المسؤولية الجنائية فى جرائم النشممر

)التى تقع فيها صحيفته  وتتحمل المؤسسة الصممحفية  الناشممر  مممع ) ..

الصحفى الذى وقع فى جريمة نشر الغرامة المالية الضخمة مناصفة  
 عاامما مضمت حيمث76صدور تلك القوانين فى ازمنة قديمة تصمل المى -3

 وقانون العقوبات اقممدم1936 لستة 20صدر قانون المطبوعاات رقم 
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منه اما القوانين الخرى فصدرت فى الستينيات من القممرن الماضممى اى
.. عااما عالى القل  والمعروف ان القانون هى حاجممة مجتمعيمة40منذ 

ترتبط بممالظروف الموضمموعاية الحياتيممة الممتى تغيممرت شممكل ومضمممونا
وسلوكا والظروف الجديدة ليستوعانها النصوص القانونية القديمة 

تغيممرت المشممروعاية والدسمماتير الحاكمممة والنظممم السياسممية فممى مصممر-4
ثلث مرات متتاليممة دون ان يواكبهمما تعممديل للقمموانين فنجممد توصمميفات
لجرائمممم نشمممر متعلقمممة بمممالتحريض ضمممد التحممماد الشمممتراكى التنظيمممم
الواحمممد المممذى حكمممم فمممى السمممتينيات ممممن القمممرن الماضمممى والغمممى عامممام

 او بالقطممماع العمممام ولنظمممام الشمممتراكى المممذى الغمممى ايضممما فمممى1976
.منتصف السبعينيات من القرن الماضى 

تحمل الغالبية العظمى ممن الصمياغات القانونيمة لمممواد القمموانين العشممرة-5
"المشار اليها عابارات فضفاضممة وغيممر محممددة التفاصمميل مثممل  تكممدير

السممملم العمممام او السممماءة لموظمممف عامممام او تكمممدير الممممن القتصمممادى او
"الضممرار بالمصمملحة العامممة او حسممن النيممة وغيرهمما  وهممذا النمممط مممن

الصممياغات قممد ادى الممى اتسمماع دائممرة التهممام مممن ناحيممة وتممرك التقممدير
للقاضى وحده فى تحديمد حجمم الجمرم ممن عادمه وكلهمما فتح البماب
لستخدام السلطات لساليب البطش ضد الصحافة والصحفيين بالقانةن

مما اساء للعدالة والمجتمع وللصحافة والصحفيين 
"تنص قوانين جرائم النشممر صممراحة عالممى لفممظ  المطبوعاممة  توصمميفا-6 "

..لوسمميلة النشممر  ولممم تعممدل القمموانين المشممار اليهمما لتتعامممل مممع وسممائل

العالم المسموعاة والمرئيممة وبالتممالى ل توجممد قمموانين فممى مصممر تجممرم
المممذى يصمممدر ممممن الذاعامممة او التلفزيمممون ممممن جرائمممم عالمممى الرغمممم ممممن
كثرتهمما واتسمماع جمهممور المسممموع والمرئممى المتزايممد مقارنممة بجمهممور
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..الصحف  ولذلك لم تسجل الدراسات تعمرض احمد ممن العالمييمن فى

.الذاعاة والتلفزيون لحكم قضائى عالى المخالفات وجرئم النشر 
تتنمماقض بعممض المممواد القانونيممة مممع بعضممها البعممض وخاصممة فممى نطمماق-7

الجراءات الجنائية خاصة فممى حممالت التفممتيش والقبممض والتحقيممق مممع
 لتجيممز الجممراءات1996 لسممنة 96الصممحفيين ونصمموص القممانون 

الثلثة فى غير حالة التلبس ال بوجود ممثل لنقابة الصممحفيين ولكممن
.قانون الجراءات ليراعاى ذلك فى الغالبية العظمى من الحالت 

ليوجد فى مصمر قمانون لتمداول المعلوممات والقواعامد المنظمة للتاحمة-8
او الحجب للمعلومة والقممانون الحممالى خمماص بنشممر الوثممائق الحكوميممة
ليتناسمممممب مممممع ثمممممورة المعلوممممممات المممممتى يشمممممهدها العمممممالم منمممممذ مطلممممع
الثمانينيممات مممن القممرن الماضممى الممتى غيممرت اشممكال التممداول والحفممظ

.التقليدية القديمة 

توصيات  

:توصلت الدراسة الى مجموعاة من التوصيات نجملها فيمايلى  

 ضرورة مراعااة البيئة التشممريعية والقانونيمة الممتى تعممد حاليمما فممى مصممر-1
لمجتممممع ثمممورة ينممماير ومطالبهممما المممتى اجممممع عاليهممما جمممموع المصمممريين
والتى تفرض تاكيد وتفعيل الحريات العامة فى المجتمع تبعا للشرعاة
الدوليممة لحقمموق النسممان وخصوصممية المجتمممع المصممرى الممتى تمتلممك
تراثمما وفيممرا مممن الجتهممادات والبممداعاات الخاصممة باتاحممة وتفعيممل حريممة

الراى والتعبير والصحافة والعالم 
 ضممرورة صممياغة مممواد دسممتورية حاميممة للحقمموق والحريممات والواجبممات-2

تتصمممممف بالدقمممممة والشممممممول والتعمممممبير الصمممممحيح عامممممن التنممممموع الثقمممممافى
والمعرفمممى والمممدينى والحضمممارى للمجتممممع المصمممرى فمممى اطمممار قبمممول
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جمعممى للصممياغات الدسممتورية وديموقراطيممة الحمموار والتنمموع فممى الراء
والفكممار ومواجهممو كممل اسمماليب القصمماء للممراى الخممر او السممتحواذ

القائم عالى الستقطاب السياسى او الطائفى
 الغمممماء وتعممممديل مممممواد القمممموانين المقيممممدة للحريممممات العامممممة وللصممممحافة-3

والعالم فممى القمموانين العشممرة الممتى اشممرنا اليهمما انفمما بممما يتناسممب مممع
احتياجات العصر   

 مشمممماركة الصممممحفيين والعالمييممممن والفنممممانين والمثقفيممممن واسمممماتذة-4
العالم ونشطاء المجتمع المدنى والحزاب عابر تنظيماتهم فى صياغة
الممممواد الخاصمممة بالحريمممات وبخاصمممة حريمممة المممراى والتعمممبير والبمممداع
..والصمممحافة والعالم  وعامممدم السمممماح بتهميمممش ادوارهمممم الفاعالمممة فمممى

المجتمع لصالح السلطات الخرى او اتجاه سيياسى بعينه 
 تقليص نطاق التجريم فى جرائم محددة الصياغة وتحديممد المسممؤولية-5

الجنائية بدقة مع مراعااة اجراءات الضبط والتحقيق مع الصحفى لحق
..الصممحفى فممى الحفمماظ عالممى سممرية مصممادره  وعاممدم تحريممك الممدعااوى

القضممممائية فمممى قضممممايا النشممممر ال بالدعامممماء المباشممممر مممممن المتضممممرريين
واقتصممممار العقوبممممات الخاصممممة بجرائممممم النشممممر عالممممى الغرامممممات الماليممممة
والمعنويمممة والعقوبمممات النقابيمممة والداريمممة ممممع اشمممراك رئيمممس التحريمممر
والموؤسسممممة الصممممحفية فممممى مسممممؤولية تحمممممل العقوبممممات الممممتى تصممممدر

.باحكام قضائية 
ان تكون صياغة كل القوانين فممى الدولممة تتفممق مممع المواثيممق الدوليممة-6

لحقمممموق النسممممان والتفاقيممممات الممممتى صممممادقت عاليهمممما الدولممممة وتممممواكب
.مقتضيات التطور الديموقراطى والتكنولوجى 
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–سليمان صالح  ازمة حرية الصحافة فى مصر  دار النشر للجامعات المصرية  القاهرة -19 – –1995  
–صلح الدين حافظ  احزان حرية الصحافة  مركز الهرام للترجمة والنشر  القاهرة -20 – –1993 
–لجنة ماكبرايد  اصوات متعددة وعاالم واحد  مطبوعاات اليونسكو  -21 – –1981 
-نبيل عالى  العرب وعاصر المعلومات  سلسلة عاالم المعرفة  الكويت -22 – – –1994 
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–شمميلر هلممبرت  المتلعابممون بممالعقول  ترجمممة عابممد السمملم رضمموان  سلسمملة عاممالم المعرفممة  الكممويت-23 – – –

1986 
–سليمان صالح  مفهوم شرط الضمير  مجلة بحوث الزهر -24 –1996 
 1988–عابد الرحيم صدقى جرائم الراى والعالم  القاهرة -25
–جمممال العطيفممى  حريممة الصممحافة وفممق تشممريعات جمهوريممة مصممر العربيممة  مطممابع الهممرام  القمماهرة-26 – –

1974       
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