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 لألسف كلها سيئة .. ليس لدي اخبار جيدة 

 

كان بودي أن اقول لكم أننا نتقدم ولو قليالً في حريات الصحافة واإلعالم في اعقاب ثورة مجيدة، ولكن لألسف عدنا للخلف 

اصبح فيه اإلعتداءات البدنية والسحل والقتل والسجن أمراً يومياً وعادياً . بل وللدقة عندنا الى مربع وحشي. بدرجة مروعة

 . براً عادياً، بل ويتم نشر قوائم اغتياالت لصحفيين واعالميين وسياسيينواصبح التهديد بالقتل خ. في مصر

وهو هامش تم عبر نضاالت . فقد انتهى الهامش الضيق العرفي الذي كانت تنعم به الصحافة واإلعالم في عهد مبارك

تخدم المجلس العسكري فقد اس. مريرة ليس في عهد مبارك وحده، ولكن منذ تأسيس الصحافة في نهاية القرن قبل الماضي

الذي تولى الحكم بعد رحيل مبارك ومن بعده اإلخوان ذات القوانين وذات اآلليات اإلستبدادية، بل واستندوا الى قوانين 

واضاف اإلخوان ابداعاً جديداً بدسترة . مجهولة لم يجرؤ على استخدامها رؤساء مصر السابقين، منها تهمة اهانة الرئيس

 . اإلستبداد مواد دستورية تحصنه، ومنها على سبيل المثال اغالق الصحف والوسائل اإلعالمية اإلستبداد، أي منح

األمر األخطر أن باب التقاضي يكاد يكون مغلقاً أمام الصحفيين واإلعالميين، فقد اطاح الرئيس مرسي بالنائب العام 

واذا اضفت . ، بتحريك بالغات ودفن بالغات اخرىالسابق، مخالفاً القوانين واألعراف القضائية، وعين من يحقق اهدافه

على ذلك أن مصلحة الطب الشرعي التي تتولى تشريح الجثث واصدار التقارير تابعة لوزارة العدل ووزيرها اإلخواني، 

فهذا معناه صدور تقارير مزورة مثلما حدث في واقعة تعذيب واستشهاد محمد الجندي الذي قالوا أنه اصيب في حادث 

واذا اضفت ايضاً أنهم يملكون اآلن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات، فهذا معناه أنهم . ةسيار

ولذلك ليس غريباً أن التحقيقات لم تكشف حتى اآلن حتى اآلن عن قتلة الصحفي الحسيني . يستطيعون ببساطة اخفاء األدلة 

ا على الصحفيين واإلعالميين والناشطين أمام قصر اإلتحادية الرئاسي، والمتهم فيها أبو ضيف، وال المجرمين الذين اعتدو

وهو ما سوف يحدث في اإلعتداءات الوحشية التي تمت أمام مقر جماعة . مستشارين للرئيس وقيادات من جماعة اإلخوان

دياً في اللجوء لمؤسسات دولية تحمي وهذا بالضبط ما جعل قطاعاً ال يستهان به يفكر ج. اإلخوان ضد صحفيين واعالميين

 . حرية الرأي والتعبير وتحمي الصحفيين واإلعالميين

 دسترة اإلستبداد 

هذه هي الكارثة الكبرى التي ستدفع مصر ثمنها غالياً، وهي دسترة اإلستبداد، أي منح المواد المقيدة للحريات بشكل عام 

لكن اآلن . هذه الحريات، وكانت القوانين تعطله" يكفل"ر السابق كان فالدستو. وحرية الصحافة واإلعالم حصانة دستورية

اصبحت محمية بنصوص دستورية، ومن ثم فاللجوء الى المحكمة الدستورية غير مجدي، فهي ستؤيد هذا التقييد استناداً الى 

 . الدستور

كما أنه وضع . على سبيل المثال البهائيةهذا الدستور اعترف فقط بثالثة اديان، واطاح بباقي المعتقدات واألديان ومنها 

تُحظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء "  44ففي المادة ة . تعبيرات مطاطة تتيح لمن يشاء أن يسجن من يشاء

 ومن المؤكد أن هذه المادة ستتحول الى قوانين، كما يخطط النظام القائم في مصر، حتى يقيدها أكثر وأكثر، بما يكفل". كافة

 . لهم أن يفسروها على هواهم السياسي

وكانت . فهي اخطر ،و وغير مسبوقة  في دسساتير مصر السابقة، فقد كانت تحرم تماماً الغلق والمصادرة ( 48)أما المادة  

لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات " لكن الدستور الجديد فيضع محددات عامة مطاطة من نوع . العقبة في القوانين

ي العام واإلسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات االساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات الرأ

بل اقر الغلق والمصادرة بحكم ". والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات األمن القومي

 . قضائي

لإلعالم تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية يتولى المجلس الوطنى ( 215)أما المادة 

ويكون المجلس مسئوال عن ضمان حرية اإلعالم بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه . وغيرها

ل اإلعالم المختلفة بأصول أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائ

 .المهنة وأخالقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة



المشكلة هنا ليست في هذا المجلس، ولكن أن الدستور لم ينص على استقالليته الكاملة عن السلطة التنفيذية وباقي سلطات 

 . لس األعلى للصحافة الذي كان تابعاً مباشرة للحاكم أياً كانومن ثم سيكون استنساخ من المج. الدولة

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة واإلعالم على إدارة المؤسسات الصحفية واإلعالمية “    ( 216)وهو ما ينطبق على المادة 

بأنماط أداء مهنية وإدارية  المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها ، وتعظيم االستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها

 .واقتصادية رشيدة 

هو ما يعني أن هذه المؤسسات التي يملكها الشعب ليس هناك من سبيل ألن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، ومن ثم 

 .  ستظل في خدمة الحاكم أياً كان

 

 

 اإلذاعة والتليفزيون الحكومي  

 

فاتحاد اإلذاعة . البيئة التي يعمل بها اإلعالم واإلعالميون قاسية وأكثر صعوبة من الصحافة المطبوعة واإللكترونية

فقد كان . والتليفزيون المفترض أنه مملوك للشعب ولكنه تم اختطافه على امتداد عقود ليكون تابعاً بالكامل ألي سلطة حاكمة

وكانت هناك قائمة  للممنوعين من دخول ماسبيرو . ة واآلن اصبح الرئيس مرسيخبر الرئيس مبارك هو األول في النشر

وليست لدى الرئيس . اآلن توجد قائمة جديدة للممنوعين من خصوم اإلخوان. أيام مبارك، وكان منها قيادات اإلخوان

تغطية خسائر ماسبيرو، مليون جنيه ل 319مليارات و 3مرسي مشكلة في أن يدفع من أموال دافعي الضرائب هذا العام 

 .  فالمهم هو أن تصبح سالحه في الدعاية واإلعالن عما يريده هو وجماعته بالضبط مثلما كان يفعل مبارك ومن سبقوه

وتأسيس الفضائيات في المنطقة الحرة في . أما حق تأسيس المحطات اإلذاعية والتليفزيونية فهو محرم قبل وبعد الثورة

واذا تأسست فهي مهددة بالغلق ويتعرض القائمون عليها لضغوط عنيفة  وهذا . فيخضع للسلطة مدينة اإلنتاج اإلعالمي

 .  حدث في العهد السابق ويتم بتوسع أكبر في ظل حكم اإلخوان ومن قبلهم المجلس العسكري

تغيير في كل ضرورة احداث ال 1967حلم اإلستقالل وتغيير نمط الملكية قديم، فقد ادرك النظام المصري بعد هزيمة 

وقد حاول األستاذ محمد حسنين هيكل عندما تولى وزارة اإلعالم . المجاالت بما فيها اإلعالم، والبد من فتح النوافذ قليالً 

إلتحاد  1971لعام  1بالفعل صدر القانون رقم (.  bbc) تأسيس اتحاد مستقل على نمط هيئة اإلذاعة البريطانية  1970عام 

. ولكن المشكلة أنه اخذ من هيئة اإلذاعة البريطانية الشكل ولكنه ابقى على سيطرة السلطة الحاكمة عليهاإلذاعة والتليفزيون 

 .  1979لسنة  13وهو ما استمر في تعديالت القانون رقم 

ة لذلك فالحل ليس فقط في إلغاء منصب وزير اإلعالم، ولكن في تغيير نمط الملكية، أي وجود قانون ينهي والى األبد سيطر

وهذا ليس صعبا وال مستحيالً، فنحن . أي سلطة حاكمة، وأن يعود اتحاد اإلذاعة والتليفزيون الى مالكه األصلي وهو الشعب

فهذه الصيغ منتشرة في البالد الديمقراطية المحترمة، مثل بريطانيا والمانيا والدانمرك . لن نعيد اختراع العجلة من جديد

 . ادة السياسية لفعل ذلك من جانب المجتمع وقواه السياسيةالمهم هو أن تتوفر اإلر. وغيرها

   

 الفضائيات الخاصة 

 

قرر مبارك فتح الباب . الفضائيات الخاصة تعاني منذ انشائها عقبات كبيرة تقيد حريتها وتضعها دائما تحت السيطرة

وتم اغالق . بقنوات اخباريةلتأسيس قنوات فضائية، أي عبر الدش، وليس على الترددات األرضية، ومنعت تراخيص 

اإلخبارية الى المحاكمة بتهمة انشاء شبكة “  CNC"العديد من القنوات منها الزوراء العراقية والبركة الدينية واحالة شركة 



هذا باإلضافة الى . وتعطيل الحصول على تصريحات بالتصوير خارج مدينة اإلنتاج اإلعالمي. اتصاالت بدون ترخيص

وبعد . لى الموافقات الالزمة إلستيراد مستلزمات الصناعة مثل الكاميرات ومعدات اإلضاءة وغيرهاعرقلة الحصول ع

األول الضغط على رجال . الثورة تم غلق قنوات مثل الفراعين واصبحت الضغوط اشد عليها من عهد مبارك عبر مسارين

بهجت الذي اضطر الى وقف اذاعة ندوة لألستاذ مثلما حدث مع رجل األعمال احمد . األعمال الذين يملكون هذه القنوات

 .محمد حسنين هيكل

كما حاول نظام مبارك عبر الجامعة العربية اقرار ما سمي وقتها بميثاق شرف القنوات الفضائية العربية وهو في الحقيقة 

 . كان يعني اغالق القنوات التي ال ترضى عنها حكومتها، وفشل المشروع

 :  والحل  الذي نعمل عليه هو

 . اطالق حرية تأسيس القنوات واإلذاعات الفضائية واألرضية دون اذن مسبق من السلطة الحاكمة أو اجهزة الدولة* 

المجلس القومي لإلعالم الذي نص عليه الدستور، البد من النضال حتى يكون مستقالً بالكامل عن كل سلطات الدولة، فال * 

وتلقي . وهذا المجلس هو المسئول عن تقييم المحتوى بشكل مهني. سات مثل المجلس األعلى للصحافةنعيد انتاج مؤس

 . الشكاوي، والبت فيها واقرار عقوبات معنوية في أوالً ومادية ثانياً 

تفاء النضال من اجل إلغاء عقوبة غلق القنوات واإلذاعات، وإلغاد عقوبة وقف البث أو وقف برانامج أو نذيع، واإلك* 

 . بالغرامات المالية والعقوبات المعنوية

 اصدار الصحف 

 .  ربما هذا هو اإلنجاذ الوحيد اصبح باإلخطار طبقاً للدستور الجديد ولكنها طبقاً ذاته يمكن غلقها

 الحق في الحصول على المعلومات

نه مثالً حظر استعمال أو نشر الوثائق تقيد العديد من القوانين الحق في الحصول علي المعلومات ونشرها وتداولها، ومن بي

 .  ومنها إلحصاء والتعداد وأخبار عن القوات المسلحة و قانون المخابرات العامة. الرسمية

 الحبس في قضايا النشر 

التحريض أو "وهي مواد كثيرة في عديد من القوانين تحبس في تهم مطاطة وتخضع للتفسيرات المختلفة والتأويل، مثل 

تكدير "، و"بغض طائفة أو االزدراء بها"، و"174تغيير مبادئ الدستور األساسية م "، و"ى قلب نظام الحكمالتحبيذ عل

إهانة "، و"مكرر178اإلساءة لسمعة البالد وإبراز مظاهر غير الئقة م "، و"178منافاة اآلداب م "، و"176السلم العام م

 ". 179رئيس الجمهورية م 

من هذه النوعية من العقوبات، والخطورة أنها ال تخص الصحفيين فقط، ولكنها تخص عموم  لقد تخلصت الدول الديمقراطية

 .  قد تم حبس قراء ومدونين. المصريين

 تدمير حرية التعدد النقابي 

كوارث الدستور الجديد لم تتوقف عند انتهاك حرية الرأي والتعبير ولكن ايضاً حرية التنظيم واهمها رفضه حرية التعدد 

ابي وحق حل مجالس النقابات وهي تكاد تكون أهم بنود حرية التنظيم التي حمتها وكفلتها في السابق المواثيق الدولية النق

. كما أن الدستور القديم كان يفتح باباً لها عبر المادة التي تؤكد كفالته لحرية التنظيم النقابي.التي وقعت عليها الدولة المصرية

 .  ي تم تأسيسها بعد الثورة ونتاجاً لها تم قتلها عن عمد، وخاصة نقابات الصحافة واإلعالموبالتالي فكل النقابات الت

 لكن لماذا حق تأسيس النقابات يكتسب كل هذه األهمية؟ 



ألنها هي الطريق لتحرير الصحفيين من أي ظلم وحمايتهم وصون حقوقهم اإلقتصادية والمهنية، فال صحافة حرة بدون 

التالي فحرية الرأي والتعبير تحرر الصحافة ولكن حرية التنظيم، أي حرية تأسيس النقابات هي التي وب. صحفيين احرار

 . تحرر الصحفيين، وال يمكن أن يصنع الصحافة صحفيين ليسوا احراراً 

  :   التنظيمات القائمة

، فهي ملحقة بالسلطة التنفيذية ،  1970وطبقاً لقانونها الذي صدر عام ". نقابة الصحفيين"ال يوجد في هذا المجال سوى 

ًً نقابياً مستقالً يعبر عن أعضاءه وبسبب تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، دخلت . وليست كياناِ

وهي التي تمنح الترخيص . الخ.. النقابات لتملئ هذا الفراغ، فأضافت إلى نفسها أدوار من العالج والسكن والسلع المخفضة 

بمزاولة المهنة، وهذا خلف مشاكل ال أول لها وال اخر وجعل القيد فيها معقد ويقف ضد الصحفيين الذين ال يحظون بأي 

ومعناها أن الفيصل . حماية، فهو يشترط مثالً الحصول على عقد عمل ورقم تأميني، وهذا كما يعرف الجميع في يد المالك

كل هذا اخرج النقابة . األجراء الصحفيين يختار اعضائها ُمالك الصحف في العضوية ليس ممارسة المهنة، أي أن نقابة

مضطرة من دورها النقابي، وهو الدفاع عن اجر وحرية كل الصحفيين، وحولها الى نادي اجتماعي أو جمعية خيرية تمنح 

 . ترخيصاً بالعمل وتقدم اعانات ألعضائها

 : االعالميون

الفضائيات وضعهم أصعب، فكل السلطات الحاكمة كانت ترفض رفضاً قاطعاً أن الزمالء الذين يعملون في اإلذاعات و

وقد تأسست نقابة إلعالميين قبل الثورة ولكنها تنتظر اآلن موافقة مجلس الشعب القادم، واظنه . يكون لهم أي شكل نقابي

ل الى ذات المصير الذي وصلت من ثم سوف تص. سيوافق ألنها ستكون مثل نقابة الصحفيين نقابة واحدة للمهنة الواحدة

 .  اليه نقابة الصحفيين وهي أنها نادي خدمي اجتماعي وليس نقابة عمالية، ففي النهاية الصحفي واإلعالمي اجير

 : الترخيص بمزاولة المهنة

 : هذه احد أهم كوارث النقابات المهنية، وجعلها تقوم بدور ليس دورها

وبدون شك هذا تناقض مصالح، . يحدون لغيرهم ما اذا كانوا يصلحون للعمل أم ال جعلت قطاعاً من العاملين في المهنة -1

ألن من مصلحة األعضاء أال يحصل على الترخيص بمزاولة المهنة اعضاء جدد، حتى يظلوا هم المسيطرين على سوق 

 . العمل

جلس الوطني الذي سوف يشكلونه الصحيح والبديهي  أن يتم عبر جهة محايدة وليكن المجلس األعلى للصحافة أو الم -2

 . ويكون بناًء على الحصول على دبلومة أو ما شابه. بناًء على الدستور

بعكس مهن . األفضل أال يكون هناك ترخيص بمزاولة المهن اإلبداعية، مثل الصحافة والتصوير واالخراج وغيرها -3

 . مثل الطب والهندسة

 : أصحاب الصحف والقنوات واإلذاعات

الحكومات المتوالية الصحفيين واإلعالميين فقط من حق التنظيم النقابي، بل وحرمت أيضاً أصحاب الصحف  لم تحرم

والقنوات واإلذاعات منه، فلم تسمح بوجود نقابات أو اتحادات أو حتى جمعيات لهم، للتعبير عن مصالحهم، رغم الضغوط 

األجهزة األمنية، وكثيرا منهم كانت السلطة الحاكمة تمارس عليه العنيفة التي كانوا يتعرضون لها قبل ثورة يناير، من قبل 

 . ضغوطا اقتصادية

 : نقابة لباعة الصحف

بدون شك أن بائعي الصحف هم الضلع  الثالث في معادلة صناعة الصحافة، فهم في الحقيقة ال يقلون أهمية عن ُمالك 

ولكن بعد . كوين جمعية لهم، ولكنها لألسف فشلتوقد حاولوا منذ حوالي عشر سنوات ت.الصحف وحتى عن الصحفيين

 .  الثورة أسسوا نقابة لهم، وهي بصدد التقدم رسمياً إلى وزارة القوى العاملة لكي تكون كياناً رسمياً 



  تأثير الحق في التعدد النقابي

اءها، وبدالً من أن تكون شكلت فكرة النقابة الواحدة للمهنة الواحدة عقبة كبيرة في تعبير مختلف المهن عن مصالح أعض

أصبحت عنواناً للجمود والتحجر وفي أحيان كثيرة وقفت ضد مصالح قطاعاً من أبناء المهنة مثل . عنواناً للوحدة والقوة

 . حالة نقابة الصحفيين

فة وذلك لذلك فحرية تأسيس النقابات ستكون هي القاطرة التي يمكن آن تلعب دوراً هاماً في تطور صناعة اإلعالم والصحا

 : لما يلي

ألن الصحفي أو اإلعالمي سوف يختار النقابة التي تدافع عن مصالحه بحرية ودون إجبار، بل ويحق له عدم االلتحاق  -1

 . بأي نقابة لو اراد، فالنقابة ليس دورها الترخيص بالعمل ولكن حماية اعضائها من ممارسي المهنة

 . سوف تسعى النقابات لجذب أعضاء لها حتى تكون أقوى، وذلك عن طريق تقديم حماية حقيقية لهم -2

 . من ال تعجبه النقابات القائمة يمكنه مع غيره تأسيس نقابة جديدة -3

ضعيفة  في هذه الحالة سيكون البقاء في النقابات لألصلح ولألكثر قدره على حماية أعضاءه، وسوف تختفي النقابات ال -4

 . التي ال تحقق مصالح الصحفيين واإلعالميين

 . في هذه الحالة يتم تكوين اتحاد طوعي بين نقابات المهنة الواحدة حتى يمكنها أن تكون في موقف تفاوضي أقوى -5

ت، في حالة وجود نقابات قوية معبرة عن الصحفيين واإلعالميين، ونقابات قوية ألصحاب الصحف والقنوات واإلذاعا -6

يمكن أدارة تفاوض حقيقي بينهما للوصول إلى توازن في الحقوق، يحفظ حقوق الُمالك وفي ذات الوقت يحفظ حقوق 

 . األجراء من الصحفيين واإلعالميين

ويمكن لكال االتحاديين للصحفيين واإلعالميين وللُمالك أن يديرا تفاوضاً جاداً مع أي حكومة  للدفاع عن مصالح  -7

وستكون هذه المفاوضات جادة ومثمرة ألن هذه االتحادات تعبر عن . تفاق على الكيفية التي يمكن بها تطويرهاالصناعة ولال

 . كيانات حقيقية وليس صورية

في هذه الحالة يمكن أن تتعاون هذه االتحادات من اجل تكوين مجلس أعلى للصحافة واإلعالم مستقل يقوم بضبط  -8

حافة واإلعالم ويلعب دوراً فعاالً في الحفاظ على حق المجتمع، إذا حدثت تجاوزات مهنية، اإليقاع بين المجتمع وبين الص

 . والحفاظ على حق الصحفيين واإلعالميين في الدفاع عن مهنتهم

باختصار بدون وجود كيانات نقابية قوية معبرة عن مصالح حقيقية لن تتطور صناعة الصحافة واإلعالم، ولذلك فحرية 

بات، ليست رفاهية، وليست كما يدعي خصومها هدفها التفتيت، ولكن هدفها هو إدارة الصراعات الطبقية  بشكل تأسيس النقا

لذلك ليس امام . سلمي ديمقراطي، وهدفها أيضأ الدفاع عن حق المجتمع في أن يكون لديه صحافة حرة وإعالم نزيه

 . اط هذا الدستور الطائفي العنصري المقيد للحرياتالجماعة الصحفية واإلعالمية والمجتمع باسره سوى النضال إلسق
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