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ملخص تنفيذي
يهدف هذا التقرير إلى تقييم حالة الحريات الصحفية واإلعالمية داخل جمهورية مصر العربية خالل عام 2021، 
ويعمل التقرير على تحقيق هذا الهدف من خالل أربعة أقسام يضمها التقرير؛ يتناول القسم األول رصًدا إحصائًيا 
لالنتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل عام 2021 )1 يناير: 31 ديسمبر 2021(، فقد 
171 حالة انتهاك ضد الصحفيين/ات واإلعالميين/ات أو املؤسسات التي  وثقت املؤسسة خالل العام املنصرم 
انتهاك داخل معايير املرصد.  107 حالت  ا وقعت خارج معايير املرصد، و 

ً
انتهاك  64 يعملون بها، وقد كان هناك 

ا- فإن ذلك ل يعكس تحسًنا 
ً
وعلى الرغم من قلة عدد النتهاكات -مقارنة بالعام السابق التي بلغ عددها 240 انتهاك

على مستوى حرية الصحافة واإلعالم، بل ترجع قلة عدد النتهاكات بصورة أساسية في هذا العام إلى قلة األحداث 
على  الحكومة  سياسات  فرضتها  التي  الذاتية  املراقبة  عملية  جانب  إلى  الصحفيون/ات،  يغطيها  التي  الضخمة 
ا من 

ً
الصحفيين/ات واإلعالميين/ات؛ فأصبح الصحفيون/ات واإلعالميون/ات ل يقولون إل ما يملى عليهم خوف

التنكيل بهم.

نسبة  منها  أنواع  ثالثة  شكلت  متنوعة،  النتهاكات   2021 عام  خالل  واإلعالميون/ات  الصحفيون/ات  تعرض 
ا( وبنسبة 28% 

ً
%55.1 من بين 107انتهاكات، وجاءت الثالثة انتهاكات كالتالي؛ منع من التغطية بعدد )30 انتهاك

ا( وبنسبة %17.7، والتعامل غير الالئق بعدد )10 انتهاكات( 
ً
من إجمالي النتهاكات، وفصل تعسفي بعدد )19 انتهاك

أكثر  الحكومية  الجهات  تصدرت  وقد   .44.9% نسبة  النتهاكات  من  األخرى  األنواع  شكلت  بينما   .9.4% بنسبة 
ا لحقوق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل عام 2021، بواقع مسئوليتها عن )44( حالة انتهاك 

ً
الجهات انتهاك

حالة   )16( في  تورطها  بواقع  الصحفية  املؤسسات  الثانية  املرتبة  في  تلتها  النتهاكات،  إجمالي  من   41.1% بنسبة 
انتهاك بنسبة حوالي %15 من إجمالي النتهاكات

2021، فقد  التي وقعت بحق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل عام  الثاني قراءة لالنتهاكات  القسم  ويقدم 
تعرض الصحفيون/ات لـ %97 من إجمالي النتهاكات التي وقعت في املجال الصحفي واإلعالمي في مصر، في املقابل 
تعرض اإلعالميون/ات لـ %3 فقط من إجمالي النتهاكات. ويرجع ذلك إلى طبيعة عمل الصحفي واحتكاكه الدائم 
مع الجهات التنفيذية في سبيل تغطية األحداث، بينما معظم اإلعالميين ل يتعرضون لذلك بسبب طبيعة عملهم 
التي تكون غالًبا داخل األستوديوهات. وباملقارنة وبين األرباع السنوية املختلفة لعام 2021 ُوِجد أن الربع الثالث 
ا، بنسبة حوالي %32.7 من إجمالي 

ً
هو أكثر أرباع هذا العام من حيث عدد النتهاكات؛ فلقد شهد عدد )35( انتهاك

عدد النتهاكات. وباملقارنة بين السنوات املختلفة كان عام 2020 هو األكثر من حيث عدد النتهاكات التي تعرض 
لها الصحفيون/ات واإلعالميون/ات خالل األعوام األربعة السابقة؛ حيث بلغ إجمالي عدد النتهاكات في هذا العام 

ا عام 2018.
ً
ا عام 2019، وعدد 218 انتهاك

ً
ا، في مقابل 107انتهاكا عام 2021، وعدد 171 انتهاك

ً
240 انتهاك

ويتناول الجزء الثاني من القسم الرابع أبرز النتهاكات النوعية خالل عام 2021، فتم الحديث عن انتهاك “املنع 
من التغطية” الذي احتل املرتبة األولى من بين النتهاكات، وذلك خالل عام 2021 بعدد )30( حالة انتهاك بنسبة 
سبيل  في  مصر  في  واإلعالميين  الصحفيين  تواجه  التي  والعراقيل  القيود  وتتزايد  النتهاكات،  إجمالي  من   28%
األربع  خالل  ا 

ً
ُحدوث األكثر  النتهاكات  أنواع  متصدًرا  التغطية  من  املنع  انتهاك  استمر  فقد  اإلخبارية؛  التغطية 

سنوات السابقة، كما تتزايد العقبات أمام الصحفيين للتحقيق في املواضيع الحساسة والكشف عنها؛ ففي سياق 
أزمة كوفيد19- على سبيل املثال أحكمت السلطات سيطرتها على تدفق املعلومات وحظرت الحكومة نشر أية 

أرقام عن أعداد اإلصابات أو الوفيات غير تلك الصادرة عن وزارة الصحة.
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ومن ناحية أخرى؛ استمرت السلطات املصرية في القبض على الصحفيين وتوجيه التهامات الفضفاضة؛ حيث 
 2021 تم القبض على سبعة صحفيين أثناء أداء عملهم ل زال ثالثة منهم قيد الحبس الحتياطي. و بنهاية عام 
يقبع خلف القضبان عدد )30( صحفًيا وإعالمًيا باتهامات نشر أخبار كاذبة والنضمام لجماعة إرهابية أسست 
على خالف الدستور والقانون، لتصبح مصر بهذا العدد واحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين.

واستمرت السلطات املصرية في عملية حجب املواقع اللكترونية - التي تمثل تيارات ل تستسيغ الجهات التنفيذية 
خطابها أو تقوم بتهديد مصالحها، وذلك من أجل التضييق على مساحات حرية الرأي والتعبير، وإخفاء البيانات 
 تم 

ً
ا بديال

ً
واملعلومات عن الجمهور؛ حتى أصبح لدينا في منتصف عام 2021 تقريبا حوالي، 606 مواقع و32 رابط

حجبهم، من بينهم 118 موقًعا لوسائل صحفية وإعالمية، وخالل عام 2021 تم حجب إجمالي 10 مواقع. 1 وبشكل 
عام؛ يعد حجب املواقع الصحفية أحد أبرز النتهاكات النوعية الذي يحمل في طياته انتهاكات أخرى، ويؤدي إلى 
إشكاليات ونتائج كارثية أخري سواء بالنسبة للصحفيين أو املواقع واملؤسسات الصحفية منها اآلثار القتصادية 
على هذه املواقع والعاملين كخسارة الجمهور وقلة الزيارات والوصول، إلى جانب ابتعاد املعلنين عن نشر إعالناتهم 
على هذه املواقع، مما يتسبب في تقليل املصادر التي تعتمد عليها املواقع في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين. كما 
السلبي على القتصاد  التأثير  الذاتية، وأخيًرا  الرقابة  يؤثر ذلك على ضعف املحتوى الصحفي وازدياد معدلت 
في  الراغبين  املستثمرين  لدى  التخوفات  تنامي  إلى  الحجب  عمليات  تؤدي  الحكومية حيث  واملعلومات  القومي، 

استثمار أموالهم في مجال الصحافة اإللكترونية.

للعمل  التنظيمية  الجهات  تم إصدارها من قبل  التي  القرارات   ألهم 
ً

التقرير؛ تحليال الثالث من  القسم  ويتناول 
للصحافة،  الوطنية  الهيئة  اإلعالم،  لتنظيم  األعلى  املجلس  في  واملتمثلة   ،2021 عام  خالل  واإلعالمي  الصحفي 
الهيئة الوطنية لإلعالم، نقابة الصحفيين، نقابة اإلعالميين، وأخيًرا لجنة الثقافة واإلعالم واآلثار بمجلس النواب. 
لقد استمر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم خالل عام 2021، في فرض سيطرته على وسائل اإلعالم بداية من إصدار 
أكواد وتوصيات أسماها ضوابط للعمل اإلعالمي ولكنها تمت صياغتها بناء على أيديولوجيات املجلس وحده دون 
 

ً
مشاركة من نقابة الصحفيين أو اإلعالميين في الصياغة، مروًرا بإرسال اإلنذارات أو التحويل للتحقيق، وصول

إلى فرض الغرامات املالية وإيقاف بث البرامج. وقام املجلس بفرض عقوبات على الوسائل الصحفية واإلعالمية 
تناسب  التنفيذية، وإصدار عقوبات قاسية ل  في لئحته  إلى مفاهيم واسعة ومطاطة وضعها من قبل  استناًدا 

الجرم املرتكب في حق كل من الوسائل الصحفية واإلعالمية أو في حق العاملين بها على حد سواء.

واتسمت جهود الهيئة الوطنية للصحافة في تطوير املؤسسات الصحفية القومية بالطابع الفردي، وكانت قراراتها 
نقابة  بالتوازي مع تعمد تهميش  فوقية تمر دون استشارة الصحفيين ودون إجراء مناقشات مجتمعية حولها، 
الصحفيين، وهو ما ينم عن استئثار “الهيئة” بأحقيتها في تنظيم وتوفيق أوضاع املؤسسات الصحفية القومية، 
سيطرت  الذي  للصحافة  الوطنية  الهيئة  قانون  إلى  واستناًدا  ونقابتهم.  الصحفيين  نظر  لوجهة  اعتبار  أي  دون 
من خالل السلطة التنفيذية على املؤسسات الصحفية القومية عبر سيطرتها على تشكيل مجالس إدارات هذه 
املؤسسات؛ أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة ثماني قرارات بشأن تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، 
وست قرارات بشأن تعيين رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية ووكالة أبناء الشرق األوسط، كما أعلنت الهيئة 

عن لئحة إدارية موحدة للمؤسسات الصحفية القومية. 

 من مرتين، 
ً

2021 بدل وكذلك استمرت نقابة الصحفيين في تأجيل لجنة القيد وعقدتها مرة واحدة خالل عام 
ويمتعض كثير من الصحفيين لهذا األمر بسبب تأخر حصولهم على المتيازات التي تقدمها لهم عضوية النقابة؛ 
التدريب  بدل  على  والحصول  الستثنائية،  الظروف  هذه  في  أهميته  تزداد  الذي  العالجي  املشروع  في  كالشتراك 
والتكنولوجيا، وكذلك بدل البطالة، والذي يعتبر أحد المتيازات الهامة، في حال تم الستغناء عن عمل بعض 

الصحفيين، بسبب األزمة الحالية.
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 ألبرز املحطات واملستجدات التي حدثت في املجال الصحفي واإلعالمي ولقت 
ً

وأخيًرا يتناول القسم الرابع تحليال
اهتماًما واسًعا خالل عام 2021، والتي تمثلت في أزمة النتخابات التي مرت بها نقابة الصحفيين، حيث شهدت 
أول انتخابات لنقابة الصحفيين في ظل الكورونا حالة كبيرة من اللغط حول إمكانية انعقاد الجمعية العمومية، 
بسبب التخوفات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وخطورته على صحة الصحفيين أثناء التجمع والنتخاب. 
2021 لعدم اكتمال النصاب القانوني لنعقاد “الجمعية”، أما  5 مارس  وتم تأجيل النتخابات مرتين؛ األولى في 
املرة الثانية كانت في 19 مارس 2021 وتم تأجيلها بسبب عدم إمكانية إجراء النتخابات داخل مبنى النقابة فقط 
أمام  الداخلية إقامة سرادق  في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد رفضت وزارة  ملا يمثله من ضرر ل يمكن تجنبه 
النقابة، ورفضت وزارة الصحة اإلشراف على النتخابات، وانتهت األزمة بانعقاد الجمعية العمومية بنادي املعلمين 
بالجزيرة بمحافظة الجيزة في الثاني من أبريل 2021. وأسفرت النتائج عن بقاء نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، 
بمقاعد عضوية  الزناتى  كيلة، وحسين  أبو  وإبراهيم  التوالي وفاز محمد خراجة،  الثانية على  للدورة  في منصبه 
املجلس لفوق السن، بينما فاز بمقاعد عضوية املجلس تحت السن، أيمن عبد املجيد، ودعاء النجار، ومحمد 
 من 

ً
سعد عبدالحفيظ، وبهذه النتائج ضم املجلس عضوين جديدين هما؛ دعاء النجار وإبراهيم أبو كيلة، بدل

جمال عبد الرحيم وعمرو بدر.

بعد النتهاء من إجراءات النتخابات؛ جاءت أزمة البدل كأبرز التحديات أمام املجلس الجديد؛ ففي نهاية شهر 
مارس 2021؛ أعلنت الحكومة املصرية زيادة البدل بنسبة %20، وقد تبع ذلك عدد من األخبار املتداولة حول 
املخصص  والتكنولوجيا  التدريب  بدل  على   10% قيمتها  دخل  ضريبة  فرض  املصرية  الضرائب  مصلحة  اعتزام 
ألعضاء نقابة الصحفيين، وإزاء هذا الجدل، أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بياًنا رسميا، كشف فيه عن 
وجود خالف حول خضوع البدل للضريبة من عدمه في الكتاب الدوري الداخلي لرئيس مصلحة الضرائب املصرية 
القواعد  نفس  وفق  البدل  بصرف  النقابة  قيام  استمرار  عن  الصحفيين  نقيب  2010.وكشف  لسنة   )18( رقم 

املطبقة عليه منذ بدء إقراره، والتي تعتبره غير خاضع للضريبة على املرتبات.

وفي 23 أبريل 2021، انتهى مجلس نقابة الصحفيين من تشكيل هيئة املكتب ولجانه املختلفة، والذي تم فيه إقرار 
لجنة املرأة، وقد تم تعيين الصحفية وعضوة املجلس، دعاء النجار، كمقرر للجنة شؤون املرأة. ولكن في مقابل 
ذلك؛ لم تقم لجنة شئون املرأة بأي نشاط خالل عام 2021؛ مما تعتبر معه لجنة املرأة لجنة مع إيقاف التنفيذ. 

بها ضمن دورات  وأخيًرا تجددت أزمة تكويد الصحف )اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف، وقبول الصحفيين 
يوم  رشوان،  ضياء  برئاسة  الصحفيين  نقابة  مجلس  عقد  حيث  2021؛  عام  خالل  النقابة(  تنظمها  التي  القيد 
10 فبراير 2021، اجتماًعا ملناقشة عدد من امللفات، من بينها ملف تكويد هذه الصحف، ولكن لم يتم مناقشة 
لتقديم ما يفيد بفتح ملفات  هذا امللف خالل هذا الجتماع، وفي وقت لحق، قام املجلس بمخاطبة الصحف 
تأمينية للعاملين بها والتحقق من وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة والتأكد من أن الصحفيين النقابيين يمثلون 
%70 من طاقة العمل بالجريدة، وطالبت الصحف بتقديم كشف بعقود عمل الصحفيين النقابيين، وصور من 
إلى تقديم كشف  بأنهم يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم، باإلضافة  التأمينات، وإقرارات من الصحفيين  برنتات 

آخر بأسماء املتدربين الذين أتموا عامين عمل ويمتلكون أرشيًفا يثبت ذلك. 

 يدينون فيه مجلس 
ً
وفي أغسطس 2021، اجتمع رؤساء تحرير الصحف املتقدمة بطلب التكويد، وأصدروا بيانا

النقابة، ويتهمونه بالتسويف والتعنت، وطالب رؤساء التحرير فى بيانهم، بعقد اجتماع فوري مع نقيب الصحفيين 
لعرض وجهات نظر الصحف فيما يتعلق بملف التكويد، كما طالبوا بعقد اجتماًعا فورًيا مع أعضاء لجنة التكويد، 
أو لئحة”.  قانون  يتضمنها  والتي ل  التكويد  اقترحتها لجنة  التي  التعجيزية  بـ”الشروط  ما وصفوها  معلنين رفض 
 ،2021 سبتمبر   22 املوافق  األربعاء  يوم  عقد  الذي  اجتماعه  خالل  الصحفيين،  نقابة  مجلس  قرر  األخير؛  وفي 
برئاسة ضياء رشوان، رفض تكويد 10 صحف جديدة، لعدم انطباق الشروط على هذه الصحف، وشمل قرار 
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القتصادية،  البوصلة  القتصادي،  الحدث  املستقبل،  الكلمة، مصر  )البيان،  األخير، صحف:  النقابة  مجلس 
للصحفيين  يحق  ل  القرار؛  هذا  على  وبناء  اليوم(.  وبلدنا  مصر،  أهل  املسار،  إيست،  ميدل  دي  البورصجية، 

العاملين بهذه الصحف التقدم للحصول على عضوية النقابة.
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مقدمة
)166( ملؤشر حرية  املرتبة  في  2021؛ وظلت مصر  في مصر خالل عام  الصحفية  الحريات  استمر تدهور حالة 
املحلي  الصعيد  وعلى  السابق.  العام  مرتبة  نفس  وهي  حدود”،  بال  “مراسلون  منظمة  تصدره  الذي  الصحافة 
قلة  من  الرغم  وعلى   ،2021 عام  بنهاية  انتهاكات   )107( واإلعالم”  للصحافة  املصري  “املرصد  مؤسسة  سجلت 
حرية  مستوى  على  تحسًنا  يعكس  ل  ذلك  فإن  ا- 

ً
انتهاك  240 بلغت  التي  السابق  بالعام  -مقارنة  النتهاكات  عدد 

التي  إلى قلة األحداث الضخمة  العام  في هذا  النتهاكات بصورة أساسية  بل ترجع قلة عدد  الصحافة واإلعالم، 
يغطيها الصحفيين، إلى جانب عملية املراقبة الذاتية التي فرضتها سياسات الحكومة على الصحفيين واإلعالميين؛ 
ا من التنكيل بهم، وأيًضا عملية تكميم األفواه 

ً
فأصبح الصحفيون واإلعالميون ل يقولون إل ما يملى عليهم خوف

حتى  أو  الناقدين  بالصحفيين  القومي-  باألمن  اإلضرار  أو  كاذبة،  أخبار  نشر  كتهم   - الفضفاضة  التهم  وإلصاق 
أولئك الذين يثيرون موضوعات غير مألوفة.

وتتزايد القيود والعراقيل التي تواجه الصحفيين واإلعالميين في مصر في سبيل التغطية اإلخبارية؛ واستمر انتهاك 
ا خالل األربع سنوات السابقة، كما تتزايد العقبات أمام 

ُ
املنع من التغطية متصدًرا أبرز النتهاكات األكثر حدوث

الصحفيين للتحقيق في املواضيع الحساسة والكشف عنها؛ ففي سياق أزمة كوفيد19- على سبيل املثال أحكمت 
السلطات سيطرتها على تدفق املعلومات وحظرت الحكومة نشر أية أرقام عن أعداد اإلصابات أو الوفيات غير 
تلك الصادرة عن وزارة الصحة. وإلى جانب هذا وذاك؛ تستمر املؤسسات الصحفية واإلعالمية في انتهاك حقوق 
العاملين بها؛ فقد رصدنا عدد 19 حالة فصل تعسفي و9 حالت حجب حقوق مادية، مع الوضع في العتبار أن 
التي حدثت  التعسفي  التي استطاع املرصد توثيقها وفق معاييرها، وليست كل حالت الفصل  هذه الحالت هي 

خالل العام.

وفي نفس السياق استمرت السلطات املصرية في القبض على الصحفيين وتوجيه التهامات الفضفاضة؛ حيث تم 
القبض على 7 صحفيين أثناء أداء عملهم ل زال ثالثة منهم قيد الحبس الحتياطي. و بنهاية عام 2021 يقبع خلف 
القضبان عدد )30( صحفًيا وإعالمًيا باتهامات نشر أخبار كاذبة والنضمام لجماعة إرهابية أسست على خالف 

الدستور والقانون، لتصبح مصر بهذا العدد واحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين.

الجهات  تستسيغ  ل  تيارات  تمثل  التي   - اإللكترونية  املواقع  حجب  عملية  في  املصرية  السلطات  استمرت  كما 
التنفيذية خطابها أو تقوم بتهديد مصالحها، وذلك من أجل التضييق على مساحات حرية الرأي والتعبير، وإخفاء 
البيانات واملعلومات عن الجمهور؛ وقد تم حجب إجمالي 10 مواقع خالل عام 2021، حتى أصبح لدينا حوالي 606 

 قد تم حجبهم، من بينهم 118 موقًعا لوسائل صحفية وذلك بنهاية عام 2021 ]1[
ً

ا بديال
ً
مواقع و32 رابط

كما استمرت الهيئات املنظمة للعمل الصحفي واإلعالمي في مصر خالل عام 2021 في محاولت إحكام القبضة 
على وسائل الصحافة واإلعالم؛ حيث استمر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم خالل عام 2021، في فرض سيطرته 
على وسائل اإلعالم بداية من إصدار أكواد وتوصيات أسماها ضوابط للعمل اإلعالمي ولكنها تمت صياغتها بناًء على 
أيديولوجيات املجلس وحده دون مشاركة من نقابة الصحفيين أو اإلعالميين في الصياغة، مروًرا بإرسال اإلنذارات 
 إلى فرض الغرامات املالية وإيقاف بث البرامج. وقام املجلس بفرض عقوبات على 

ً
أو التحويل للتحقيق، وصول

الوسائل الصحفية واإلعالمية استناًدا إلى مفاهيم واسعة ومطاطة وضعها من قبل في لئحته التنفيذية، وإصدار 
عقوبات قاسية ل تناسب الجرم املرتكب في حق كل من الوسائل الصحفية واإلعالمية أو في حق العاملين بها على 

حد سواء.
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املؤسسات  على  التنفيذية  السلطة  خالله  من  سيطرت  الذي  للصحافة  الوطنية  الهيئة  قانون  إلى  واستناًدا 
الصحفية القومية عبر سيطرتها على تشكيل مجالس إدارات هذه املؤسسات؛ أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة 
ثماني قرارات بشأن تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، وست قرارات بشأن تعيين رؤساء مجلس إدارات 
الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق األوسط، كما أعلنت الهيئة عن لئحة إدارية موحدة للمؤسسات الصحفية 

القومية.

يتناول هذا التقرير كل هذه األمور وأكثر، ب�شيء من التفصيل، وذلك عبر أربعة أقسام رئيسة؛ يقدم القسم األول 
رصًدا احصائًيا لالنتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين واإلعالميين خالل عام 2021 )1 يناير: 31 ديسمبر 2021(، 
واإلعالميين،  الصحفيين  بحق  الواقعة  النتهاكات  وتوثيق  رصد  في  املؤسسة  تعتمدها  التي  للمنهجية  إشارة  مع 
والصعوبات واملعوقات التي واجهت فريق الرصد والتوثيق باملؤسسة، وكذلك أساسيات توصيف جميع النتهاكات 

التي وقعت بحق الصحفيين خالل العام املنق�شي.

ويقدم القسم الثاني قراءة لالنتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين واإلعالميين خالل عام 2021، مع توضيح الفئة 
األكثر تعرًضا لالنتهاكات؛ الصحفيين أم اإلعالميين، ثم يقدم القسم مقارنة حالة الحريات الصحفية واإلعالمية 
خالل األرباع السنوية املختلفة من عام 2021، وكذلك يقدم مقارنة بين النتهاكات خالل األعوام األربعة السابقة 
 ألبرز النتهاكات النوعية التي وقعت خالل عام 2021، 

ً
)2018، 2019، 2020، 2021(. وأخيًرا يقدم القسم تحليال

سبعة  على  القبض  وأخيًرا  الصحفية،  املواقع  وحجب  التعسفي،  والفصل  التغطية،  من  املنع  في  تمثلت  والتي 
صحفيين ما زال ثالثة منهم قيد الحبس الحتياطي.

 ألهم القرارات التي تم إصدارها من قبل الجهات التنظيمية للعمل الصحفي واإلعالمي 
ً

ويقدم القسم الثالث تحليال
خالل عام 2021، واملتمثلة في املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية لإلعالم، 

نقابة الصحفيين، نقابة اإلعالميين، وأخيًرا لجنة الثقافة واإلعالم واآلثار بمجلس النواب.

 ألبرز املحطات واملستجدات التي حدثت في املجال الصحفي واإلعالمي ولقت 
ً

وأخيًرا، يقدم القسم الرابع تحليال
وإشكاليات  الصحفيين،  نقابة  بها  التي مرت  النتخابات  أزمة  في  تمثلت  والتي   ،2021 عام  واسًعا خالل  اهتماًما 
البدل، وإشكاليات لجنة املرأة، وأزمة تكويد الصحف املصرية. وأخيًرا استقالة وزير الدولة لإلعالم أسامة هيكل..
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القسم األول: 
الرصد اإلحصائي النتهاكات الحريات 

الصحفية واإلعالمية
عام  خالل  واإلعالميين/ات  الصحفيين/ات  بحق  وقعت  التي  لالنتهاكات  اإلحصائي  بالرصد  القسم  هذا  يختص 
تعتمدها  التي  باملنهجية   

ً
أول يبدأ  رئيسة؛  محاور  أربعة  القسم  هذا  ويضم   )2021 ديسمبر   31 يناير:   1(  2021

الصعوبات  ثانًيا؛  ويتناول  واإلعالميين/ات.  الصحفيين/ات  بحق  الواقعة  النتهاكات  وتوثيق  رصد  في  املؤسسة 
واملعوقات التي واجهت فريق الرصد والتوثيق باملؤسسة. ويقدم املحور الثالث عرًضا ألساسيات توصيف جميع 
بالعرض  القسم  املنق�شي. ونختم هذا  العام  الصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل  بحق  التي وقعت  النتهاكات 

اإلحصائي لجميع النتهاكات التي استطاعت وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة توثيقها خالل عام 2021.

ويلتزم التقرير السنوي بالحدود الزمنية املعنية؛ إذ يغطي النتهاكات في الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 
2021، كما تشمل عملية الرصد كل النتهاكات الواقعة ضد الصحفيين/ات واإلعالميين/ات في مختلف محافظات 
جمهورية مصر العربية. وقد تحدث اختالفات بسيطة بين األرقام النهائية لهذا التقرير، وإجمالي األرقام النهائية في 
التقارير الشهرية؛ ألن املرصد يقوم بشكل مستمر بتحديث بيانات جميع حالت النتهاك والتأكد من مصداقيتها 
الواردة  النتائج والتحليالت  تتغير على أساسه   

ً
البسيط عامال وتفاصيلها. وفي كل األحوال ل يعد هذا الختالف 

بالتقرير، كما يجب التنويه عن أن حالت النتهاك قد تقع على شخصيات حقيقية )صحفي - إعالمي( وشخصيات 
اعتبارية )موقع - مؤسسة(.

8

: منهجية الرصد والتوثيق باملؤسسة
ً

أوال

   1- الرصد املباشر لألحداث؛ وذلك من خالل فريق العمل امليداني الخاص باملؤسسة والذي يقوم بالرصد 
امليداني لألحداث. 

والصحفيين/ات  الشهود  مع  التواصل  عبر  توثيقها  ويتم  وشكاوى،  بالغات  من  “املرصد”  إلى  يرد  ما   -2    
واإلعالميين/ات وتجميع الشهادات واألدلة وما إلى ذلك. 

مواقع  عبر  للعامة  املنشورة  والشهادات  الرسمية  واملنصات  للصحافة  الرقمي  األرشيف  عبر  البحث   -3    
التواصل الجتماعي أو مؤسسات املجتمع املدني أو محامين معنيين بملف حرية اإلعالم.

    1- التوثيق املباشر: هو التوثيق الذي يتم من خالل التواصل مع الصحفيين/ات أو ذويهم أو مع من يمثلهم 
قانونًيا وتوثيق شهاداتهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وتوثيق تلك الشهادات من خالل آليات تلقي البالغات 

والشكاوى حسب املعايير الدولية، والتواصل املباشر مع الصحفيين/ات أو ذويهم. 
    2- التوثيق غير املباشر: هو التوثيق الذي يتعذر فيه التواصل مع ضحايا النتهاكات أو ذويهم، ويتم من خالل 
الجهات الرسمية أو املصادر القضائية أو الصحفية أو الحقوقية ذات املصداقية مع تحري صحة املنشور؛ 
من خالل األشخاص ذوي الصلة، كأعضاء مجلس نقابة الصحفيين أو أعضاء مجلس نقابة اإلعالميين أو 

زمالء الحالت في العمل أو من صفحات التواصل الجتماعي الرسمية للصحفيين/ات واإلعالميين/ات. 

تعتمد منهجية برنامج الرصد والتوثيق على عدة مصادر في عملية الرصد وهي:

أما عملية التوثيق فهناك نوعين من التوثيق:
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ثانًيا: أساسيات تصنيف االنتهاكات باملؤسسة

    • حالة انتهاك: هي كل انتهاك حدث لشخص واحد في مكان معين وزمان معين. ويتم تمييزها بـ ثالث متغيرات 
رئيسية )مكان النتهاك، توقيت النتهاك، نوع النتهاك(، ويوجد على نفس النمط انتهاك جماعي وذلك في حالة 

حدوث النتهاك ألكثر من فرد مًعا.

عمله  تأدية  خلفية  على  لنتهاك  تعّرض  شخص  كل  هو  االنتهاك:  بحقه  اقع  الو اإلعالمي  الصحفي/   •    
ر للمؤسسة ما يثبت عمله الصحفي/ اإلعالمي من خالل عضوية نقابة الصحفيين/

ّ
الصحفي/ اإلعالمي وتوف

اإلعالميين أو تصريح عمل أو تكليف من مؤسسة صحفية/ إعالمية أو أرشيف صحفي/ إعالمي أو شهادة 
للمؤسسة الصحفية/ اإلعالمي عبر منصاتها اإلعالمية أو املسؤولين بها.

  • يتم تقسيم النتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون حسب نوع الضرر إلى أضرار )جسدية، معنوية، مهنية، 
وظيفية وإدارية، مالحقة قضائية، مادية(. وكما ذكرنا، يتم ربط كل حالة انتهاك بـ “مكان معين، وزمان معين، 

نوع انتهاك معين، صحفي معين”. وفيما يلي عرض لهذه األنواع من األضرار: 
      1- أضرار جسدية 

               - التعرض للضرب أو إحداث إصابة: تشمل الضرب والسحل والتعذيب، أو إصابة مباشرة خالل 
تغطية اشتباكات أو نتيجة للضرب.

              - التعدي بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز )التعذيب(: حالت منفصلة تحدث داخل 
أماكن الحتجاز، وتشمل الضرب والسحل والتعذيب للصحفي/ اإلعالمي أثناء الحجز داخل أقسام الشرطة 

أو داخل محبسه.

     2- أضرار معنوية 
              - قبض: عملية القبض على صحفي/إعالمي وتحرير محضر ضده والعرض على النيابة ثم توجيه 

اتهامات له.
             - احتجاز غير قانوني: تعني احتجاز الصحفي/اإلعالمي بواسطة قوات نظامية داخل مكان مخصص 

لالحتجاز لفترة من الزمن ثم إطالق سراحه دون تحرير محضر وتوجيه اتهامات.
            - استيقاف وتفتيش: استيقاف الصحفي/اإلعالمي ملدة زمنية معينة دون ترحيله إلى مكان احتجاز 

معين أو تقييده، ليتم إطالق سراحه بعدها دون تحرير محضر.
           - التعدي بالقول أو التهديد:  يشمل السب واأللفاظ النابية والتهديدات سواء بطريقة مباشرة أو عبر 

وسائل التواصل الجتماعي.
          - التعدي بالقول أو التهديد داخل مكان احتجاز:  وتكون حالت منفصلة تحدث داخل أماكن الحتجاز 

أثناء حبس الصحفي/اإلعالمي.

    3- أضرار مهنية
              - منع التغطية الصحفية:وتشمل جميع وسائل املنع من التغطية سواء تصوير أو بث. مع مراعاة أنه 
يتم تسجيلها كانتهاك جماعي واحد في حالة حدوثها خالل واقعة محددة الزمان واملكان، وارتبطت بحدث عام 
معين مثل املؤتمرات والندوات، بغض النظر عن عدد الصحفيين/اإلعالميين املتضررين، أما في حالة كون 
الواقعة متغيرة األبعاد املكانية والزمانية مثل التظاهرات واملسيرات فيتم تسجيل كل حالة منع من التغطية 

لكل صحفي/إعالمي على حدة.

في تصنيف وتقسيم  املرصد  اتبعها فريق عمل  التي  والقواعد  ا لألساسيات 
ً
املحور عرًضا مبسط يقدم هذا 

النتهاكات وهي كالتالي:
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    3- أضرار مهنية
              - منع التغطية الصحفية:وتشمل جميع وسائل املنع من التغطية سواء تصوير أو بث. مع مراعاة أنه 
يتم تسجيلها كانتهاك جماعي واحد في حالة حدوثها خالل واقعة محددة الزمان واملكان، وارتبطت بحدث عام 
معين مثل املؤتمرات والندوات، بغض النظر عن عدد الصحفيين/اإلعالميين املتضررين، أما في حالة كون 
الواقعة متغيرة األبعاد املكانية والزمانية مثل التظاهرات واملسيرات فيتم تسجيل كل حالة منع من التغطية 

لكل صحفي/إعالمي على حدة.
             - منع إذاعة أو بث محتوى إعالمي: تشمل حالت منع نشر أو بث أو إذاعة أخبار أو مقالت أو برامج 

أو أي محتوى إعالمي عبر وسائط مسموعة أو مكتوبة أو مرئية.
            - قرار حظر نشر: تشمل قرارات حظر النشر الصادرة بواسطة النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا رأي 

عام متداولة.
           - مصادرة مطبوعة صحفية: تشمل وقائع مصادرة أعداد الجرائد.

          - اقتحام مقر مؤسسة صحفية/إعالمية: تشمل وقائع الهجوم على مقر صحفي أو مؤسسة إعالمية 
أو نقابة الصحفيين.

         - منع من دخول النقابة: تشمل منع صحفيين أو إعالميين من دخول مقر النقابة املنتمين إليها بسبب 
إجراءات تعسفية من جانب مجلس النقابة.

        - منع من دخول مؤسسة صحفية/إعالمية: تشمل منع صحفيين أو إعالميين من دخول مقر عملهم 
بسبب إجراءات تعسفية من جانب مجلس إدارة املؤسسة الصحفية/اإلعالمية.

       - الفصل التعسفي: مخالفة القانون من قبل صاحب العمل وإصدار قرار الفصل بشكل منفرد قبل 
انتهاء مدة العقد املحدد أو إنهاء العقد غير محدد املدة دون سابق إنذار للصحفي/اإلعالمي العامل.

اقع اإللكترونية: استخدام وسائل إلكترونية متقدمة ملنع الزوار في محيط جغرافي معين        - حجب املو
-إقليمي أو على مستوى الدولة- من الوصول إلى موقع إلكتروني أو أكثر، ويتم حجب املواقع اإلخبارية في مصر 
وفي حالت أخرى عن طريق  األعلى لإلعالم  املجلس  األحيان عن طريق قرارات رسمية تصدر عن  في بعض 

جهات غير معلومة.
              - مسح محتوى: إجبار الصحفي أو اإلعالمي من قبل طرف أو أطراف أخرى على حذف أو تدمير 

املحتوى الذي قام بتصويره أو تسجيله أو كتابته، وذلك دون رغبته.
              - إيقاف عن العمل: إجراء تتخذه اإلدارة أو السلطة املعنية في مواجهة املوظف، وهو أحد التدابير 

السالبة للحقوق الوظيفية من خالل حرمان املوظف من مزاولة وظيفته خالل مدة الوقف عن العمل.

   4- مالحقة قضائية
              - أحكام قضائية بالحبس: تكون أمام محاكم مختلفة سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات ضد 

صحفيين في قضايا تتعلق بعملهم الصحفي.
  - تقييد حرية التنقل: تقييد إقامة أو حرية تنقل صحفيين داخل أو خارج البالد مثل منع السفر أو منع 
)وتكون  إداري  قرار  بدون  أو  املعنية  الجهات  من  بقرارات  تمت  سواء  البالد  خارج  الترحيل  أو  البالد  دخول 

حينئذ مسجلة بمنع دخول البالد(.

  5- أضرار وظيفية وإدارية
              - إجراء إداري تأديبي: هي التحقيقات اإلدارية الداخلية في املؤسسات الصحفية واإلعالمية أو ما يتعلق 

بالشؤون اإلدارية للصحفي داخل نقابة الصحفيين، أو فيما يتعلق بطبيعة عمله الصحفي.



11

  6- أضرار مادية
                 - إتالف أو حرق معدات صحفية: تشمل جميع األضرار التي تصيب املعدات واملمتلكات املخصصة 

للعمل الصحفي دون طابع الستخدام الشخ�شي.
                - االستيالء على معدات صحفية: تشمل حالت التحفظ على معدات صحفية بواسطة الجهات 
غير  جهات  أو  مجموعات  أو  أفراد  بواسطة  اختطافها  أو  الصحفي  العمل  تأدية  أثناء  املختصة  الرسمية 

مختصة بذلك. 
               - االستيالء على معدات صحفية: تشمل حالت التحفظ على معدات صحفية بواسطة الجهات 
غير  جهات  أو  مجموعات  أو  أفراد  بواسطة  اختطافها  أو  الصحفي  العمل  تأدية  أثناء  املختصة  الرسمية 

مختصة بذلك.
القبض على الصحفيين  التحقيق املختلفة بعد  - إخالء سبيل بكفالة مالية: تكون عبر جهات                

امليدانيين وتوجيه اتهامات قبل اإلحالة املحكمة املختصة.
             - فرض غرامة مالية: عبر أحكام قضائية في محاكم الجنح والجنح املستأنفة أو الجنايات.

يواجه فريق “برنامج الرصد والتوثيق باملرصد” مجموعة من الصعوبات واملعوقات في عملية التوثيق منها: 
    1. صعوبات عملية في مختلف مراحل الرصد والتوثيق بسبب األوضاع األمنية.

    2. صعوبة الوصول إلى املعلومات حسب السياقات الديموغرافية للواقعة أو بسبب قرارات إدارية مثل 
الحجب أو منع التغطية الصحفية وغيرها.

الفئات  وخاصة  والقانوني،  الحقوقي  والدعم  التوثيق  وجدوى  بأهمية  الواسع  املجتمعي  الوعي  عدم   .3     
تضررة، وعدم معرفة حقوقهم التي تكفلها القوانين واملواثيق الدولية.

ُ
امل

أحياًنا ألي تضارب مصالح سواء على  والتضليل  واملبالغات  التناقضات  املعلومة بسبب  التحقق من   .4     
املستوى الشخ�شي أو املؤس�شي.

    5. عدم قدرة مصدر املعلومة على التعبير وإيصال املعلومات بسهولة.
    6. تفهم البعد اإلنساني والحالة النفسية والذهنية في التعامل مع املتضررين و املتضررات.

    7. حماية الخصوصية وعدم جلب الضرر.

الصحفيين/ات  ضد  انتهاك  حالة   171 عدد   2021 عام  خالل  باملؤسسة  والتوثيق  الرصد  برنامج  وثق 
واإلعالميين/ات أو املؤسسات التي يعملون بها، وقد كان هناك 64 انتهاك وقعت خارج معايير املرصد، وعدد 
107 حالت انتهاك داخل معايير املرصد1*. وقد حرص املرصد على تصنيف تلك الحالت للتعرف على الفئات 

التي تتعرض ملعدلت ضرر أكثر، ومحاولة تقديم املساعدات لها.
ويتناول هذا املحور عرًضا بيانًيا لهذه النتهاكات خالل عام 2021؛ ويتم هذا العرض والتصنيف عبر سبعة 
متغيرات هي؛ نوع النتهاك الواقع بحق الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة، تخصص الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة، جهة 
عمل الصحفي/ة أو اإلعالمي/ة، جهة عمل املعتدي الذي قامت بهذا النتهاك، النوع الجتماعي للصحفي/ة أو 
اإلعالمي/ة، التوزيع الجغرافي لهذه النتهاكات على كل محافظات الجمهورية، وأخيًرا نوع التوثيق الذي قام به 

املرصد )توثيق مباشر - توثيق غير مباشر(.

ا: الصعوبات واملعوقات التي واجهت عملية الرصد والتوثيق
ً
ثالث

رابًعا: العرض اإلحصائي النتهاكات الحريات اإلعالمية لعام 2021



تعرض الصحفيون/ات واإلعالميون/ات خالل عام 2021 ألنواع شتى من النتهاكات، شكلت ثالثة أنواع منها 
ا( بنسبة 

ً
نسبة 55.1 % من بين 107 انتهاكات، وجاءت  األنواع الثالثة كالتالي؛ منع من التغطية بعدد )30 انتهاك

ا( بنسبة %17.7، والتعامل غير الالئق عشرة انتهاكات 
ً
%28 من إجمالي النتهاكات، وفصل تعسفي )19 انتهاك

بنسبة %9.4. بينما شكلت األنواع األخرى من النتهاكات نسبة 44.9 %؛ وشملت تسعة انتهاكات بنسبة حوالي 
%8.5، فيما يتعلق بوقائع حجب حقوق مادية، وعدد سبعة انتهاكات بنسبة %7.6 لوقائع القبض، و خمسة 
السبيل  إلخالء   %  3.7 حوالي  بنسبة  حالت  أربع  و  اللفظي،  العتداء  لحالت   4.7% حوالي  بنسبة  انتهاكات 

بتدابير احترازية.

بينما تم رصد ثالث حالت بنسبة %2.9 لكل من العتداء الجسدي وإيقاف عن العمل، وحالتي انتهاك بنسبة 
%1.9 لكل من )تهديد بالقول، حجب موقع إلكتروني، سرقة محتوى صحفي، استيقاف، كفالة مالية وإخالء 
سبيل بكفالة مالية(، وأخيًرا انتهاك واحد بنسبة حوالي %0.9 لكل من )منع من السفر، فرض غرامة مالية، 

تحطيم أجهزة عمل، سرقة متعلقات شخصية واحتجاز غير قانوني(.
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ا لنوع االنتهاك
ً

توزيع االنتهاكات وفق 1

شكل رقم )1(: توزيع النتهاكات وفًقا لنوع النتهاك



ا 
ً
انتهاك  )56( إلى  تعرضهم  بواقع  لالنتهاكات  عرضة  األكثر  الصحفيون  املحررون  كان   ،2021 عام  مدار  على 

انتهاك بحق املراسلين بنسبة حوالي  )21( حالة  بينما تم رصد  بنسبة حوالي %51.4 من إجمالي النتهاكات، 
%19.6 من إجمالي النتهاكات. كما تم رصد )17( حالة انتهاك بحق املصورين بنسبة حوالي 15.9 % من إجمالي 
النتهاكات. و خمس حالت انتهاك بحق الصحفيين بنسبة حوالي %4.7 من إجمالي النتهاكات. بينما تم رصد 
حالتي انتهاك بحق كل من املذيعين، ومثلهم في حق املراجع اللغوي واملواقع اإللكترونية بنسبة حوالي 1.9% 
من إجمالي النتهاكات لكل منهم. وحالة واحدة بحق كل من )مترجم، معلق ريا�شي، غير محددة التخصص( 

بنسبة حوالي 0.9 % لكل منهم.
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ا لتخصص الصحفي/اإلعالمي
ً

توزيع االنتهاكات وفق 2

محرر
مراسل

مصور

صحفي
مذيع

مراجع لغوي

شخصية اعتبارية )موقع الكتروني(
مترجم

معلق ريا�شي
غير محدد

56

21

17

5
2 2 2111

شكل رقم )2( توزيع النتهاكات وفًقا لتخصص الصحفي/اإلعالمي



ا بنسبة 
ً
كان الصحفيون/اإلعالميون هم األكثر عرضة لالنتهاك خالل عام 2021 حيث تعرضوا إلى )77( انتهاك

بنسبة  انتهاك  حالة   )24( إلى  الصحفيات/اإلعالميات  وتعرضت  النتهاكات.  عدد  إجمالي  من   %  72 حوالي 
%22.4 من إجمالي عدد النتهاكات، بينما تم توثيق ست حالت انتهاك غير محددة النوع، بنسبة حوالي 5.6% 
من إجمالي عدد النتهاكات، وتلك هي الحالت التي طال فيها انتهاك أو ضرر واحد مجموعة من الصحفيين/

ات أو اإلعالميين/ات، أو الضرر املوجه إلى مؤسسة صحفية أو إعالمية بأكملها.
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ا للنوع االجتماعي للصحفي/اإلعالمي
ً

توزيع االنتهاكات وفق 3

الصحفيون/اإلعالميونالصحفيات/ اإلعالمياتغير محدد

شكل رقم )3(: توزيع النتهاكات وفًقا للنوع الجتماعي للصحفي/اإلعالمي



تشير األرقام خالل عام 2021 إلى أن العاملين بالصحف الخاصة كانوا األكثر تعرًضا لالنتهاكات بواقع تعرضهم 
إلى )51( حالة انتهاك بنسبة حوالي %47.7 من إجمالي النتهاكات، وجاءت النتهاكات ضد العاملين باملواقع 
انتهاك وبنسبة حوالي %20.7 من إجمالي النتهاكات. كما تم  )22( حالة  الثانية بواقع  في املرتبة  اللكترونية 
في  14 % من إجمالي النتهاكات،  التلفزيونية بنسبة حوالي  بالقنوات  العاملين  انتهاك بحق  )15( حالة  رصد 
حين أنه تم تسجيل عشر حالت بحق العاملين بالصحف القومية بنسبة حوالي %9.3 من إجمالي النتهاكات، 
الغير محدد جهة عملهم. وكانت  للعاملين  النتهاكات  إجمالي  بنسبة حوالي %3.7 من  انتهاك  أربع حالت  ثم 
هناك حالتي انتهاك بحق العاملين في الصحف الحزبية بنسبة حوالي %1.9 من إجمالي النتهاكات، وأخيًرا حالة 
واحدة لكل من العاملين بالقطعة، العاملين في منظومة خاصة والصحفي/ة الحر/ة بنسبة حوالي )0.9 %( 

لكل منهم.
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ا لجهة عمل الصحفي/اإلعالمي
ً

توزيع االنتهاكات وفق 4

شكل رقم )4( توزيع النتهاكات وفًقا لجهة عمل الصحفي/اإلعالمي

51

22
15

10
4 2 1 1 1



 ،2021 ا لحقوق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل عام 
ً
انتهاك تصدرت الجهات الحكومية أكثر الجهات 

بواقع مسئوليتها عن )45( حالة انتهاك بنسبة %41.1 من إجمالي النتهاكات، تالها في املرتبة الثانية املؤسسات 
الصحفية بواقع تورطها في )16( حالة انتهاك بنسبة حوالي %15.9 من إجمالي النتهاكات، بينما جاءت في املرتبة 
الثالثة الجهات الخاصة بواقع ارتكابها لـ )11( حالة انتهاك بنسبة حوالي %10.4 من إجمالي النتهاكات، تالها 
املدنيون بـعشر حالت انتهاك بنسبة حوالي %9.3 من إجمالي النتهاكات، ثم  في نفس املرتبة جاءت كل من 
الجهات الرياضية و الجهات القضائية بـتسع حالت انتهاك بنسبة حوالي %8.4 من إجمالي عدد النتهاكات، 
وجاءت  النتهاكات،  إجمالي  من   3.7% حوالي  بنسبة  انتهاك  حالت  أربع  بواقع  التشريعية  الجهات  ذلك  تبع 
انتهاك بنسبة حوالي %1.9، وأخيًرا جاءت الجهات املستقلة في املرتبة األخيرة  الجهات الغير معلومة بحالتي 

بواقع حالة انتهاك واحدة بنسبة حوالي 0.9%.
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ا لجهة املعتدي
ً

توزيع االنتهاكات وفق 5

شكل رقم )5( توزيع النتهاكات وفًقا لنوع جهة املعتدي



انتهاك  )48( حالة  بواقع  النتهاكات  أكبر عدد من  فيها  التي وقع  أكثر املحافظات  القاهرة  تصدرت محافظة 
وبنسبة حوالي %45.8 من إجمالي النتهاكات، تالها محافظة الجيزة بواقع )17( حالة انتهاك وبنسبة حوالي 
ثم   ،10.3% حوالي  وبنسبة  انتهاك  حالة   )11( بعدد  الدقهلية  محافظة  ثم  النتهاكات،  إجمالي  من   15.9%
بمحافظة  انتهاك  حالت  أربع  رصد  تم  بينما   ،5.6% بنسبة  حالت   )6( بواقع  والقليوبية  الفيوم  محافظة 
قنا وبنسبة حوالي %3.7 من إجمالي النتهاكات، وثالث حالت انتهاك بمحافظة شمال سيناء وبنسبة حوالي 
%2.8 من إجمالي النتهاكات. وحالتي انتهاك بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ بنسبة حوالي %1.9 من إجمالي 
النتهاكات، وأخيًرا حالة انتهاك واحدة بمحافظتي بورسعيد والبحيرة بنسبة حوالي %0.9 من إجمالي النتهاكات، 

وغير محدد النطاق بواقع )6( حالت وبنسبة حوالي %5.7 من إجمالي النتهاكات.
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ا للنطاق الجغرافي
ً

توزيع االنتهاكات وفق 6

شكل رقم )6( توزيع النتهاكات وفًقا للنطاق الجغرافي

48 القاهرة
17 الجيزة

11 الدقهلية
6 القليوبية

6 الفيوم
4 قنا

3 شمال سيناء
2 كفر الشيخ

2 الغربية
1 البحيرة

1 بورسعيد
6 غير محدد



سجل برنامج الرصد والتوثيق بــ “املرصد” عدد )107( حالت انتهاك خالل عام 2021، حيث تم توثيق )90( 
ا بنسبة حوالي %16.8 تم 

ً
ا توثيًقا مباشًرا بنسبة حوالي %83.2 من إجمالي عدد النتهاكات. و)17( انتهاك

ً
انتهاك

توثيقها بطريقة غير مباشرة، عن طريق املصادر الصحفية املوثوقة.
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ا لنوع التوثيق
ً

توزيع االنتهاكات وفق 7

شكل رقم )7(: توزيع النتهاكات وفًقا لنوع التوثيق

مباشر
90

غير مباشر
17



القسم الثاني: 
قراءة في انتهاكات الحريات 

الصحفية واإلعالمية خالل عام 2021
2021 )1 يناير:  يقدم هذا القسم قراءة لالنتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل عام 
31 ديسمبر 2021(. ويحاول هذا القسم أن يوضح أيهما أكثر تعرًضا لالنتهاكات، الصحفيون/ات أم اإلعالميون/

ات؟، ثم يقدم القسم مقارنة حالة الحريات الصحفية واإلعالمية خالل األرباع السنوية املختلفة من عام 2021، 
وكذلك يقدم مقارنة بين النتهاكات خالل األعوام األربعة السابقة )2018، 2019، 2020، 2021(. وأخيًرا نقدم 

 ألبرز النتهاكات النوعية التي وقعت خالل عام 2021.
ً

تحليال

19

 املقارنة بين الصحفيين/ات واإلعالميين/ات من حيث التعرض لالنتهاكات خالل 2021
ً

أوال

صحفي،  صحفي،  )مصور  من  كل  على  تقع  انتهاكات  في  تمثلت  والتي  الصحفيين/ات  فئة  بين  املقارنة  تمت 
معلق  )مذيع،  اإلعالميين  وفئة  اإللكتروني(،  املوقع  مترجم،  لغوي،  مراجع  صحفي،  محرر  صحفي،  مراسل 
ريا�شي( وأخيًرا تم تجاهل النتهاكات غير املحددة ألننا ل نعرف هل وقعت بحق فئة الصحفيين/ات أم فئة 
انتهاكات   104 النتهاكات  إجمالي  أصبح  لذلك  اللكترونية.  املواقع  على  الواقعة  والنتهاكات  اإلعالميين/ات 

وقعت بحق الصحفيين/ات واإلعالميين/ات فقط. انظر شكل رقم )8(.

يتضح من الرسم البياني أن الصحفيين كانوا الفئة األكثر تعرًضا لالنتهاكات خالل عام 2021؛ حيث تعرض 
الصحفيون/ات لـ %97 من إجمالي النتهاكات التي وقعت في املجال الصحفي واإلعالمي في مصر، في املقابل 
الصحفي واحتكاكه  إلى طبيعة عمل  النتهاكات. ويرجع ذلك  إجمالي  %3 فقط من  لـ  تعرض اإلعالميين/ات 
التنفيذية في سبيل تغطية األحداث، بينما معظم اإلعالميين ل يتعرضون لذلك بسبب  الدائم مع الجهات 
طبيعة عملهم التي تكون غالًبا داخل األستوديو، وقد تمثلت النتهاكات التي تعرض لها اإلعالميون، في منع 
برامجهم أو إيقاف املذيعين لحين تقنين أوضاعهم، وفًقا لتصريح املجلس األعلى لإلعالم. من ناحية أخرى، 
نقابة اإلعالميين  العدد اإلجمالي ألعضاء  يبلغ  بعدد الصحفيين؛ حيث  فإن عدد اإلعالميين محدود مقارنة 
بنقابة  عضو   13000 من  أكثر  مقابل  في   2021- يناير  في  اإلعالميين  نقيب  لتصريح  -طبًقا  عضو   2000
الصحفيين -طبًقا للرقم املسلسل آلخر الصحفيين املسجلين بالنقابة في لجنة القيد األخيرة في -2021، وهو 
في  يعملون  الذين  الصحفيين  عدد  ذلك  إلى  أضف  اإلعالميين.  نقابة  في  املقيدين  أضعاف  خمسة  يمثل  ما 

املجال الصحفي واإلعالمي ولم يحصلوا بعد على عضوية نقابة الصحفيين. 

صحفيون
إعالميون

شكل رقم )8(: املقارنة بين فئتي الصحفيين/ات واإلعالميين/
ات من حيث التعرض لنتهاكات خالل 2021 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2224432/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2224432/


استطاع املرصد املصري للصحافة واإلعالم توثيق 107 حالة انتهاك خالل عام 2021 سواء كانت حالت تم 
التعدي فيها على الصحفيين/ات أو اإلعالميين/ات أو املؤسسات التي يعملون بها. وقد تم تقسيم العام إلى 
الثالث  يونيو(، والربع  إلى  )أبريل  الثاني  إلى مارس(، والربع  )يناير  الشهور من  الربع األول  أرباع؛ يضم  أربعة 

)يوليو- سبتمبر(، والربع الرابع )أكتوبر إلى ديسمبر(. انظر شكل رقم )9(.

ا، 
ً
وباملقارنة ُوِجد أن الربع الثالث هو أكثر أرباع هذا العام من حيث عدد النتهاكات؛ فلقد شهد )35( انتهاك

بنسبة حوالي %33 من إجمالي عدد النتهاكات خالل العام. وترجع هذه الزيادة بصورة أساسية إلى النتهاكات 
الكثيرة التي وقعت للصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل انتخابات امتحانات الثانوية العامة، وحالت فصل 
إلى حالت القبض على  الصحفيين تعسفًيا من ِقبل إدارة جريدة املوجز وحجب حقوقهم املادية باإلضافة 
الصحفيين من أمام نقابة املهن الطبية ومن مطار القاهرة الدولي. كما كان الربع الرابع هو أقل أرباع العام من 
حيث النتهاكات، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى عدم وجود فاعليات كثيرة ليتم تغطيتها من قبل الصحفيين/

ات.
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ثانًيا: املقارنة بين أعداد االنتهاكات خالل األرباع السنوية في عام 2021

شكل رقم )9(: املقارنة بين أعداد النتهاكات خالل األرباع السنوية في عام 2021



تمت املقارنة بين إجمالي عدد النتهاكات خالل آخر أربع سنوات ملعرفة أسباب تزايد وتناقص إجمالي عدد 
النتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين/ات واإلعالميين/ات خالل هذه السنوات. ولقد تم اختيار عام 2018 
واملتمثلة  واإلعالم  الصحافة  تنظيم  قوانين  صدور  شهد  قد  العام  هذا  ألن  نظًرا  للمقارنة  مرجعية  كنقطة 
 2018 179 لسنة  الهيئة الوطنية لإلعالم، والقانون رقم  2018 بإصدار قانون  178 لسنة  القانون رقم  في: 
بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة 

واإلعالم واملجلس األعلى لإلعالم.

لها الصحفيون/ التي تعرض  2020 هو األكثر من حيث عدد النتهاكات  يتضح من الشكل السابق أن عام 
 240 العام  هذا  في  النتهاكات  عدد  إجمالي  بلغ  حيث  السابقة؛  الثالثة  األعوام  خالل  واإلعالميون/ات  ات 
ا. وقد كان من املتوقع أن تكون عدد النتهاكات خالل هذا العام أقل بكثير من األعوام السابقة وذلك 

ً
انتهاك

بسبب توقع انشغال الحكومة املصرية بمجابهة انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(، وتعطل عمل 
الصحفيين لفترات طويلة، وعدم عمل املؤسسات الصحفية بقدراتها الكاملة خالل فترات انتشار الفيروس، 
ولكن على عكس هذه الرؤية الستهاللية املسبقة، ازدادت أعداد النتهاكات خالل هذا العام بنسبة كبيرة؛ 
وقد يرجع ذلك إلى وجود عدد من األحداث امليدانية والسياسية الهامة كان أبرزها إجراء انتخابات مجلس 

الشيوخ وانتخابات البرملان. 

بينما كان عام 2021 هو العام األقل من حيث عدد النتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين واإلعالميين، وقد 
القوانين  العمل الصحفي واإلعالمي، وكذلك  العمل الصحفي واإلعالمي، وضيق مجال  إلى ركود  يرجع ذلك 
التي صدرت و أحكمت القبضة على املجال الصحفي واإلعالمي، مما خلق بدوره ما أسماه بعض الصحفيين 
في مقابلة مع أحدهم “بالرقابة الذاتية” حيث يقول أحد الصحفيين “أننا أصبحنا نعرف ما يجب أن يقال 
وما ل يجب أن يقال، وما الذي يسبب لنا انتهاكات وما الذي ل يسبب لنا انتهاكات، ونحن نريد أن نحافظ 
الجهات  تريده  ما  أيًضا  التحرير، والذي هو  يريده رئيس  ما  نفعل  على وظيفتنا حتى ل نخسرها، فأصبحنا 

التنفيذية املتحكمة في املشهد”.
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ا: املقارنة بين إجمالي عدد االنتهاكات خالل السنوات )2018: 2021(
ً
ثالث

شكل رقم )10(: املقارنة بين إجمالي عدد النتهاكات خالل السنوات )2018: 2021(

240

107

171
218

عام 2018عام 2019عام 2020عام 2021



نوضح في هذا الجزء أبرز النتهاكات النوعية التي وقعت خالل عام 2021 والتي تمثلت في انتهاكات املنع من 
التغطية، الفصل التعسفي، والقبض على سبعة صحفيين خالل عام 2021، وأخيًرا حجب املواقع الصحفية.

   1( املنع من التغطية الصحفية.. انتهاك مستمر
احتل انتهاك “املنع من التغطية” املرتبة األولى من بين النتهاكات وذلك خالل عام 2021 بعدد )30( حالة انتهاك 
بنسبة %28.3 من إجمالي النتهاكات. وبذلك يستمر بقاؤه في صدارة النتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون 
خالل األربع سنوات األخيرة، حيث سجلت مؤسسة املرصد املصري للصحافة واإلعالم عدد )65، 37، 91( 

حالة انتهاك خالل أعوام )2018، 2019، 2020( بنسب )%29.8، %21.6، %38.9( على التوالي.

 بين جميع النتهاكات، حيث 
ً

وخالل األربعة سنوات املذكورة؛ كان “املنع من التغطية” النتهاك األعلى تسجيال
2020، ونسبة  2021 من إجمالي النتهاكات، بينما سجل %38.9 خالل عام  شكل نسبة %28.8 خالل عام 

%21.6 خالل عام 2019، و%29.8 خالل عام 2018، وذلك من إجمالي النتهاكات.
يمثل انتهاك املنع من التغطية خطًرا يقوض أركان الديمقراطية في الدول عن طريق التضليل اإلعالمي املتعمد 
اإلعالم  بسبب كون وسائل  وإداري، وذلك  مالي  انتهاكات وفساد  من  املجتمعات  له هذه  تتعرض  ما  وإخفاء 
املسار الوحيد واألهم الذي يتلقى منه الجمهور، األحداث واملعلومات في شتى املجالت، وقد اكتسبت التغطية 
للعب دوًرا أساسًيا  يؤهلها  للمتابعين، مما  الحقائق وإيصالها  إلى  الوصول  في  بالغة لدورها  أهمية  اإلعالمية 
في تكوين األفكار وصناعة التحليالت والرؤى لدى املواطنين، ومن خالل هذه التحليالت يستطيع الجمهور 
تكوين وجهات نظر ومواقف تجاه القضايا املختلفة، وهو ما يعزز أركان الديمقراطية وتبادل وجهات النظر 

بحرية دون وصاية أو توجيه.
تشير اإلحصاءات إلى استمرار حدوث النتهاك في غالبية الفعاليات املجمعة، ويمكن اعتباره الخطر األكبر 
 للحدوث، مما يستلزم ضرورة تدخل الجهات الحكومية 

ً
الذي يهدد الصحفيين باعتباره أكثر النتهاكات احتمال

 لحدوثها، وذلك عن طريق ضمان وجود 
ً
املعنية بتنظيم الصحافة واإلعالم إليقاف هذه النتهاكات ووضع حدا

بيئة إعالمية آمنة تمكن الصحفيين من أداء عملهم بشكل مستقل وبدون أي تدخل، وذلك عن طريق تعزيز 
منع  في  بدورها  القيام  التنظيمية  الجهات  على  ويجب  الصحفيين،  بحماية  املتعلقة  القانونية  األطر  وتنفيذ 
الذي يؤديه الصحفيين ووسائل  الهام  للدور  الوعي  بالتوازي مع نشر  الوسائل اإلعالمية،  محاولت إسكات 
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رابًعا: أبرز االنتهاكات النوعية خالل عام 2021

شكل رقم )11( مقارنة بين أعداد انتهاك املنع من التغطية خالل السنوات )2018: 2021(

65 عام 2018

37 عام 2019

91 عام 2020

30 عام 2021



اإلعالم في بناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة قائمة على سيادة القانون، وعلى الجانب اآلخر؛ يجب على نقابة 
الصحفيين ونقابة اإلعالميين التدخل بقوة للضغط على الجهات التنفيذية لتنفيذ القانون والقيام بواجبها تجاه 

العاملين في الصحافة واإلعالم، وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق أعضائها. 
وبالعودة إلى عام 2021، وفيما يخص انتهاك املنع من التغطية، استطاعت وحدة الرصد والتوثيق، توثيق 30 
ا بطريقة مباشرة عن طريق التواصل مع ضحايا النتهاكات أنفسهم بنسبة 

ً
، منهم 26 انتهاك

ً
حالة انتهاك إجمال

%86.7، في مقابل أربعة انتهاكات مثلت %13.3 من إجمالي الحالت تم توثيقها بطريقة غير مباشرة عن طريق 
وسائل اإلعالم بعد التأكد من مدى مصداقيتها. انظر شكل رقم )12(.

 وتشير األرقام إلى أن الصحفيين هم األكثر عرضة إلى هذا النتهاك، وذلك بنسبة %63.3 من إجمالي النتهاكات، 
 جاءت الحالت الجماعية بنسبة %13.4 من إجمالي النتهاكات 

ً
إلى %23.3، وأخيرا بينما تعرضت الصحفيات 

ا انظر شكل رقم )13(. 
ً
البالغ عددها )30( انتهاك

وخالل عام 2021؛ تصدرت الجهات الحكومية قائمة الجهات املعتدية على الصحفيين فيما يخص انتهاكات املنع 
من التغطية، حين قامت بمنع %16.7 من إجمالي حالت من التغطية الصحفية فى مختلف املناسبات وشتى 

املحافظات انظر شكل رقم )14(.
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توثيق غير مباشر
4

توثيق مباشر
26

4 انتهاكات جماعية19 صحفًيا 7 صحفيات

شكل)12( توزيع انتهاك 
املنع من التغطية وفًقا 

لدرجة التوثيق

شكل)13( توزيع انتهاك 
املنع من التغطية وفقا 

لنوع الصحفي

شكل)14( توزيع انتهاك 
 
ً
املنع من التغطية وفقا
لنوع الجهات املعتدية



بها أكبر عدد من النتهاكات برصيد   بينما تصدرت محافظتي القاهرة والدقهلية قائمة املحافظات التي حدث 
33.3 لكل منهما، في حين توزعت باقي النتهاكات على محافظات )الفيوم، قنا، القليوبية، وشمال سيناء( انظر 

شكل رقم )15( 

؛ للعام الرابع على التوالي؛ ل يزال الصحفيون العاملون في الصحف الخاصة األكثر عرضة لالنتهاك من 
ً
وأخيرا

في مقابل صحفيو الجرائد   ،2021 %60 من إجمالي النتهاكات خالل عام  املعتدية وذلك بنسبة  الجهات  قبل 
القومية والجرائد الحزبية، حيث تعرض الصحفيون العاملون بالصحف القومية إلى %6 من إجمالي النتهاكات، 

وتعرض الصحفيون العاملون في الصحف الحزبية إلى %3 من إجمالي النتهاكات. 
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10 القاهرة
3 الفيوم

2 القليوبية
2 شمال سيناء

10 الدقهلية
3 قنا

شكل)15( توزيع انتهاك 
املنع من التغطية وفقا 

للنطاق الجغرافي



بينما  النتهاكات،  إجمالي  %10 من  بنسبة  انتهاكات  إلى ثالث  الخاصة  اللكترونية  املواقع  في  العاملون  وتعرض 
؛ لم تستطع وحدة 

ً
تعرض العاملون في القنوات التليفزيونية إلى انتهاكين بنسبة %6 من إجمالي النتهاكات. وأخيرا

الرصد والتوثيق باملؤسسة التأكد من جهة عمل %12 من حالت النتهاك املرصودة، وذلك بسبب انتشار حالت 
املنع الجماعي لعدد كبير من الصحفيين وهو ما يصعب عمل فريق الرصد والتوثيق باملؤسسة في متابعة جميع 

الحالت. انظر شكل رقم )16(

   2( الفصل التعسفي… قطار ال يوقفه وباء
أكثر  ثاني  والجتماعية  القتصادية  الصحفيين  بحقوق  املتعلقة  النتهاكات  تحتل  التوالي؛  على  الثالث  للعام 
النتهاكات التي يتعرض لها العاملون بمجال الصحافة واإلعالم، وكذلك للسنة الثانية على التوالي منذ تصنيف 

فيروس كورونا املستجد “كوفيد 19” بـ الجائحة العاملية، والذي نتج عنه إصابة ماليين من البشر عبر العالم. 

ومع انتشار الوباء، وتعرض الصحفيون لخطر اإلصابة به، استمرت املؤسسات الصحفية واإلعالمية في انتهاك 
واتجهت  التوقف،  من  النتهاكات  الفيروس”  “انتشار  يمنع  فلم  والجتماعية،  القتصادية  الصحفيين  حقوق 

املؤسسات الصحفية إلى تخفيض العمالة في سبيل تفاديها لألزمة املالية الناتجة عن “انتشار الفيروس”.

والحتياجات  املسئوليات  من   
ً

جبال أمام  نفسه  املفصول”  “الصحفي  يجد  ما  سرعان  األجواء؛  هذه  ظل  وفي 
األساسية ُيفترض عليه تلبيتها، فيجب على الصحفي أن يكافح من أجل توفير املأكل وامللبس، وقد يضطر إلى 
دفع تكاليف العالج الباهظة، في حال إصابته بفيروس كورونا املستجد “كوفيد 19”، ويحدث كل ذلك في سوق 

عمل غير مشجع وغير متكافئ، يمتلئ بالعاطلين، في مقابل قلة فرص العمل.

وفي هذا الصدد؛ تؤكد مؤسسة املرصد املصري للصحافة واإلعالم على ضرورة وجود تدخل حاسم من النقابة 
تستهدف  التي  تلك  خصوًصا  الصحفيين،  بحق  الصادرة  التعسفية  القرارات  استمرار  إلنهاء  املعنية  والجهات 
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قنوات تلفزيونيةصحف خاصة

صحف قومية اقع إلكترونية خاصة مو

غير محددصحف حزبية

شكل)16( توزيع انتهاك املنع من التغطية وفًقا لجهة عمل الصحفي



تشير األرقام إلى أنه على الرغم من تعرض الصحفيون العاملون في املؤسسات الحكومية والخاصة إلى النتهاكات، 
والتي  السابقة،  السنوات  مع  متوافقة  البيانات  هذه  وتأتي  الخاصة،  املؤسسات  في  أكبر  بنسبة  ينتشر  أنه  إل 
من  لعدد  ذلك  ويرجع  التعسفي،  الفصل  لنتهاك   

ً
تعرضا األكثر  الخاصة  املؤسسات  في  العاملين  أن  أوضحت 

األسباب أهمها، أن املؤسسات الصحفية الخاصة ل تخضع لرقابة حقيقية من املؤسسات التنظيمية والرقابية، 
حيث تقوم تلك املؤسسات باستغالل عوز الصحفيين واحتياجهم، وتقوم بتعيين أعداد كبيرة منهم دون عقود 

عمل أو تأمين اجتماعي. 

سجل فيها أكبر عدد من النتهاكات، وذلك 
ُ
وكان الربع الثالث )يوليو - سبتمبر( من عام 2021، أكثر الشهور امل

برصيد تسع حالت انتهاك، تاله الربع الثاني برصيد أربع حالت، ثم الربعين األول والرابع برصيد ثالث حالت لكل 
منهم )انظر شكل 18(. وكانت جريدة املوجز هي الصحيفة التي سجلت أكبر عدد من حالت الفصل التعسفي 

خالل عام 2021 بواقع سبع حالت.

وقام الصحفيون املتضررون بتحرير محاضر إثبات حالة بمراكز الشرطة، وتقدموا بشكاوى إلى مكتب العمل 
لعودتهم مرة أخرى، ودشنوا صفحة على موقع التواصل الجتماعي “فيس بوك” حملت اسم “ل للفصل التعسفي 
في جريدة املوجز”. وبدوره؛ قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه املوافق 22 سبتمبر 2021، إحالة ياسر 
بركات، رئيس تحرير جريدة املوجز، إلى لجنة التحقيق النقابية، على خلفية شكوى الصحفيين بقيام الصحيفة 

العبث في ظروف الصحفيين القتصادية والجتماعية، ألنها تعد انتهاكات قاسية ومزدوجة بسبب انعكاساتها 
السلبية على أحوال الصحفيين في ظل انتشار فيروس كورونا املستجد “كوفيد 19”. وتستطيع النقابة تكثيف 
 لقانون نقابة الصحفيين والتي من أهمها )التفاوض وتسوية 

ً
جهودها مستخدمة السياسات التي تخول لها طبقا

الخالفات، توفير اإلعانة املالية، توفير الدعم القانوني، وتطبيق العقوبات بحق املؤسسات املعتدية(. 
وبالتركيز على العام املنق�شي عام 2021؛ رصدت مؤسسة املرصد املصري للصحافة واإلعالم عدد )19( حالة 
فصل تعسفي؛ انتسب الصحفيون املتضررون منها إلى ست مؤسسات صحفية فقط، موزعين ما بين )جريدة 

املوجز، دار الهالل، البوابة نيوز، قناة النادي األهلي، بوابة أخبار اليوم(. انظر شكل رقم )17(.
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شكل)17( توزيع انتهاك الفصل التعسفي طبًقا للمؤسسة الصحفية

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3516850/1/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85


بمحاولت فصلهم تعسفيا. 
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شكل)18( مقارنة بين عدد انتهاكات الفصل التعسفي خالل عام 2021

   3( األمن املصري يقبض على سبعة صحفيين خالل عام 2021
2021 سبع حالت قبض بحق سبعة صحفيين  وثقت مؤسسة املرصد املصري للصحافة واإلعالم خالل عام 
مصريين، وذلك في عدد من املناسبات املختلفة. بداية من يوم السبت املوافق 2 يناير 2021، حين ُحرر محضر 
للصحفي املصور بموقع القاهرة 24 إسالم سعيد أحمد من ِقبل الشرطة بعد استدعاء األمن اإلداري بمستشفى 
إيداع  وتم  املستشفيات،  أحد  داخل  طبي  إهمال  واقعة  وتصوير  رصد  بسبب  وذلك  له،  بالعباسية  الصدر 
الصحفي بالحجز رفقة صديقه املصور الصحفي مؤمن سمير، وتم اتهامهما بنشر وإشاعة أخبار كاذبة، وذلك 

على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2021. 

وبعد هذه الواقعة بأربعة أيام، وتحديًدا يوم 6 يناير 2021، توجهت قوات الشرطة إلى منزل الصحفي بموقع 
مصر 360،  أحمد خليفة، الكائن بمحافظة الفيوم، وأخبرت أهل الصحفي بوجوب تواجده في مقر األمن الوطني 
 غير قانوني، وظهر 

ً
13 يوم احتجازا باملحافظة، ثم توجه الصحفي إلى املقر في نفس اليوم ليتم احتجازه ملدة  

الصحفي يوم الثالثاء املوافق 19 يناير 2021 على ذمة قضية رقم 65  لسنة 2021 حصر أمن دولة، ووجهت له 
النيابة اتهامات بالنضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على 

شبكة املعلومات لرتكاب الجريمة.

ربيع  مباشر،  الجزيرة  بقناة  الصحفي  حبس  الدولة  أمن  نيابة  قررت   ،2021 عام  من  أغسطس  من  األول  وفي 
الشيخ، ملدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن ألقت أجهزة األمن بمطار القاهرة الدولي القبض عليه 

فور وصوله لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادًما من العاصمة القطرية الدوحة.
وفي نفس السياق؛ ألقت قوات األمن القبض على ثالثة صحفيين بتاريخ 7 سبتمبر من العام 2021، من أمام 
يمتلك  أسنان  لطبيب  املؤتمرات  أحد  تغطيتهم  أثناء  القاهرة،  في محافظة  العيني  القصر  بشارع  األطباء  نقابة 
 9 املوافق  الخميس  يوم  تم إخالء سبيلهم  أن  إلى  يومين،  ملدة  الصحفيين  مع  التحقيق  وتم  مشروع طبي هام، 

سبتمبر 2021 من نيابة قصر النيل.

والقبض  الصحفيين  بحصار  التنفيذية  الجهات  فيها  تقوم  التي  األولى  هي  الحالت  هذه  تكن  لم  عام؛  وبشكل 
عليهم، سواء كان الصحفيون يغطون الفعاليات الجتماعية والسياسية، وآخرين ل تر�شى الجهات التنفيذية 
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عن خطهم التحريري، واتجاهاتهم املعارضة، فالحكومة املصرية دائما ما تترصد وتتحفظ ضد الصحفيين في 
سبيل الحفاظ على مشهد إعالمي صامت، ل يجد من خالله الجمهور إل رواية واحدة تحكيها الجهات التنفيذية، 

وتقصها األبواق اإلعالمية.

اقتصادية اقع الصحفية.. آثار اجتماعية و   4( حجب املو
قامت السلطات املصرية على مدار السنوات العشر السابقة بتطوير اآلليات القانونية والتقنية لحجب مواقع 
الويب ألسباب تتعلق بحصار املعارضة السياسية، أو منع الجمهور من الوصول إلى معلومات وآراء معينة، أو 
حرية  حالة  تدهور  إلى  املتاحة  البيانات  وتشير  أخالقية3.  أو  دينية  ألسباب  املحتويات  بعض  على  رقابة  فرض 
واملواقع  عام،  بشكل  اللكترونية  املواقع  حصار  نحو  تدريجًيا  السابقة  السنوات  خالل  واإلنترنت  الصحافة 

، وغير املباشرة في معظم األحيان. 
ً
الصحفية بشكل خاص، وذلك بسبب التدخالت الحكومية املباشرة أحيانا

ويمكن تعريف التدخالت املباشرة؛ بأنها قرارات الحجب التي تصدر عن الجهات التابعة للحكومة، ويكون معلن 
األعلى  “املجلس  يتصدر  واإلعالم؛  الصحافة  حرية  مجال  وفي  الحجب،  جهة  تحديد  خاللها  من  ويمكن  عنها، 
اإلخبارية  املواقع  حجب  خالل  من  واإلعالمي  الصحفي  باملشهد  تتالعب  التي  الجهات  قائمة  اإلعالم”  لتنظيم 

املستقلة، وإجبار الناشرين على إزالة املحتوى الذي ينتقد الحكومة.

وعلى الرغم من كون املجلس جهة مستقلة بقوة القانون، إل أنه فرض نفسه في ساحة الصحافة واإلعالم على 
 للحكومة املصرية، ويقوم باتخاذ قراراته بما يتوافق مع وجهات نظر الجهات الحكومية، وبما يخدم 

ً
أنه ممثال

السياسات الحكومية التي تستهدف التضييق على مساحات حرية الرأي والتعبير، وإخفاء البيانات واملعلومات 
عن الجمهور، وحصار وسائل اإلعالم املستقلة أو املعارضة.

التي تصدر من جهات غير  بأنها قرارات الحجب  املباشرة”  “التدخالت غير  الجانب اآلخر؛ يمكن تعريف  وعلى 
2011، حين تم حجب موقعي التواصل الجتماعي فيسبوك وتويتر عقب الدعوة  معلومة، والتي بدأت في عام 
للتظاهر في ميدان التحرير يوم 25 يناير 2011، ثم قطع خدمات اإلنترنت والتصالت عن كافة أنحاء مصر في 

يوم 28 يناير 2011.

نظم عملية حجب مواقع الِوب قبل عام 2015، وظلت عملية الحجب تتم دون 
ُ
لم تكن هناك نصوص قانونية ت

أي غطاء قانوني، ثم تطور األمر إلقرار بعض القواعد التي تسمح للجهات القضائية بتوقيع عملية الحجب، 
وفًقا لبعض الضوابط الستثنائية مثل الحجب بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، إل أن القواعد الستثنائية لم 
تكن كافية لتطبيق عملية الحجب على نطاق واسع، فتجاوزت السلطات املصرية أزمات إقرار قوانين واستمرت 
في ممارسة عملية الحجب دون غطاء قانوني، ودون صدور قرارات رسمية معلنة، أو اإلعالن عن الجهات القائمة 
ا يواجهه املستخدمون بشكل يومي. وفي وقت لحق  بعملية الحجب ومع مرور الوقت أصبح الحجب أمًرا طبيعيًّ

م عملية الحجب.4
ّ
نظ

ُ
بدأت السلطات في إقرار عدد من التشريعات واللوائح التنفيذية التي ت

القانون  أعطى  حيث  املواقع  حجب  عملية  مرة  ألول  نظم  الذي  اإلرهاب،  مكافحة  قانون  صدر  في2015، 
49 من  املادة  تشير  حيث  حجبها5؛  أو  املواقع  بوقف  املختصة  التحقيق  سلطة  أو  العامة  للنيابة  صالحية 
القانون 94 لسنة 2015 بشأن ُمكافحة اإلرهاب “للنيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة، بحسب األحوال، 
املقار،  بغلق  مؤقًتا  أمًرا  تصدر  أن  القانون،  هذا  باملواد )12، 15، 19، 22( من  عليها  املنصوص  الجرائم  في 
 3-https://bit.ly/3Mpkhe
4-https://bit.ly/3MpkheJ
4-https://bit.ly/3MpkheJ

https://bit.ly/3MpkheJ
 https://bit.ly/3MpkheJ
https://bit.ly/3MpkheJ
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نيابة على األقل، وتعتبر األمتعة واألثاث  القرار من رئيس  واألماكن، واملساكن، ومحال اإليواء على أن يصدر 
ا، وتسلم بعد  ا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيًّ املضبوط فيها في حكم األشياء املحجوز عليها إداريًّ
املسكن  أو  املحل  أو  املكان  أو  املقر  على  املوضوعة  األختام  بحراسة  يكلف  لحارس  محضر  في  وإثباتها  جردها 
املغلق، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على األختام بالطريقة ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة 
سقوط أمر الغلق. وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة وقف املواقع املنصوص عليها في الفقرة األولى 
من املادة )29( من هذا القانون، أو حجبها، أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الستخدام املنصوص عليها 

في هذه املادة، والتحفظ على األجهزة واملعدات املستخدمة في الجريمة”6

ما  لبث  أو  إرهابية  أعمال  ارتكاب  إلى  الداعية  املعتقدات  أو  لألفكار  الترويج  بغرض  ن�شئ 
ُ
قد أ املوقع  كان  وإذا 

يهدف إلى تضليل السلطات األمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل 
وإصدار التكليفات بين الجماعات اإلرهابية أو املنتمين إليها أو املعلومات املتعلقة بأعمال أو تحركات اإلرهابيين 
أو الجماعات اإلرهابية في الداخل والخارج 1 وذلك كما تنص عليه املادة 29 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن 
ُمكافحة اإلرهاب “ُيعاقب بالسجن املشدد مدة ل تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقًعا على 
إلى  الداعية  املعتقدات  أو  لألفكار  الترويج  بغرض  غيرها،  أو  الدولية  املعلومات  شبكة  أو  التصالت  شبكات 
ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات األمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية 
جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات اإلرهابية أو املنتمين إليها، أو املعلومات 
املتعلقة بأعمال أو تحركات اإلرهابيين أو الجماعات اإلرهابية في الداخل والخارج. وُيعاقب بالسجن املشدد مدة 
ا تابًعا ألية جهة حكومية،  ل تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقًعا إلكترونيًّ
بقصد الحصول على البيانات أو املعلومات املوجودة عليها أو الطالع عليها أو تغييرها، أو محوها أو إتالفها أو 
تزوير محتواها املوجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم املشار إليها بالفقرة األولى من هذه املادة 

أو اإلعداد لها”8

2017، قامت جهات حكومية مصرية غير معلومة بحجب  24 مايو من العام  وتزايدت عمليات الحجب، ففي 
21 موقًعا تقدم محتوى صحفي وإخباري، واستمرت هذه الجهات في إصدار قرارات الحجب خالل السنوات 
 180( 2021، حين حجبت هذه الجهات؛ املوقع اإللكتروني الخاص بصحيفة  العام املنق�شي،  تلتها، حتى  التي 
تحقيقات(، وكذلك موقع )ديسكلوز نيوز( الخاصة بالصحافة الستقصائية. واستمرت عملية حجب املواقع 
 قد تم حجبهم، من بينهم 118 

ً
ا بديال

ً
حتى أصبح لدينا في منتصف عام 2021 تقريبا حوالي، 606 مواقع و32 رابط

موقًعا لوسائل صحفية وإعالمية، وخالل عام 2021 تم حجب إجمالي 10 مواقع. 9

وبشكل عام؛ يعد حجب املواقع الصحفية أحد أبرز النتهاكات النوعية الذي يحمل في طياته انتهاكات أخرى، 
ويؤدي إلى إشكاليات ونتائج كارثية أخري سواء بالنسبة للصحفيين أو املواقع واملؤسسات الصحفية، ويمكن 

تلخيص هذه النتهاكات والنتائج في النقاط اآلتية:

    1. األثر االقتصادي على املوقع والعاملين به
يتكبدها  التي  املعاناة  جانب  إلى  والوصول  الزيارات  وقلة  الجمهور  خسارة  إلى  اإلخبارية  املواقع  حجب  يؤدي 
الجمهور للوصول إلى الروابط املحجوبة، وهو ما يؤدي إلى ابتعاد املعلنين عن نشر إعالناتهم على املوقع، مما 
يتسبب في تقليل املصادر التي تعتمد عليها الصحف في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين. ومع مرور الوقت؛ تضطر 

  6-https://manshurat.org/node/14679
7-https://bit.ly/3MpkheJ
8-https://manshurat.org/node/14679

 9-https://bit.ly/3hMQoa0

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1139015
https://manshurat.org/node/14679 
https://manshurat.org/node/14679 
https://bit.ly/3MpkheJ
https://manshurat.org/node/14679
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املؤسسات الصحفية إلى تخفيض رواتب الصحفيين العاملين باملوقع كخطوة أولى، يتبعها إجراءات أخرى تتعلق 
انتهاك الحقوق القتصادية  يتم  التكاليف. ومن ثم  لتقليل  العاملين والستغناء عن بعضهم  بتخفيض أعداد 
والجتماعية للصحفيين عبر تخفيض األجور أو الستغناء عنهم، وينتهي في بعض األحيان بإغالق املوقع وتوقفه 

عن العمل.

وبالتوازي مع هذه األزمة القتصادية؛ تعاني املؤسسات الصحفية من الترصد وإلقاء التهامات كونهم داعمين 
بين  املواقع  هذه  مصداقية  في  الشك  من  حالة  خلق  إلى  يؤدي  ما  وهو  الدولة،  مؤسسات  مواجهة  في  لإلرهاب 
مع  التواصل  في  صعوبة  يخلق  ما  وهو  الصحف،  هذه  مع  التواصل  من  الخوف  من  حالة  وظهور  املواطنين، 

املصادر الصحفية واملسؤولين اإلداريين بالدولة.

يؤدي كل ما سبق بالصحف إلى اإلغالق اضطراريا، وهو ما قامت به عدد من الصحف أبرزها؛ مؤسسة التحرير، 
 إغالق موقع “مصر العربية” اإلخباري املستقل الذي أعلن عن توقف نشاطه 

ً
موقع مدد، وموقع كورابيا، وأخيرا

2021، وقد تبعه في ذلك منصة “أوبرا نيوز هوب”، وذلك بسبب الظروف  بشكل كامل خالل الربع الثاني من 
املجحفة التي ل تساعد على استمرار العمل الصحفي بحرية في مصر.

 ،
ً
أمام هذه الظروف؛ يعاني الصحفيون في كل األحوال، سواء عن طريق تخفيض رواتبهم، أو فصلهم تعسفيا

متعلقة  واقتصادية شخصية  اجتماعية  أزمات  إلى خلق  يؤدي  ما  املوقع، وهو  عنهم بسبب غلق  الستغناء  أو 
بالصحفيين في سبيل الوفاء بالتزاماتهم الشخصية األساسية والطبية والجتماعية، ويتحول هؤلء الصحفيين 
إلى النضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل، ليبدأ طريق معاناة آخر في البحث عن فرصة عمل أخرى في بيئة 

تمتاز بكثرة العاطلين أمام وجود فرص عمل قليلة. 

وتتضاعف هذه املعاناة، في حالة الصحفيين الشباب واملتدربين، الذين توقف عملهم الصحفي، فيواجه هؤلء 
أزمات متشابكة أخرى تتعلق بالقيد في نقابة الصحفيين، وعدم قدرتهم على النضمام لجداول النقابة، وهو ما 

يؤدي إلى ابتعادهم عن المتيازات الوظيفية واملهنية التي يحصل عليها عضو النقابة.

   2. ضعف املحتوى الصحفي وازدياد معدالت الرقابة الذاتية 
يؤثر الحجب على املحتوى الصحفي املقدم، فمن ناحية؛ تخ�شى الصحف املحجوبة من نشر املواضيع الصحفية 
 من التعرض ملا هو أبعد من الحجب، أو الخوف من الترصد بالعاملين 

ً
التي ل تستسيغها الجهات التنفيذية، خوفا

والقبض عليهم، أو اتهام املسؤولين عن املواقع بكونهم داعمين لإلرهاب. 

وعلى الجانب اآلخر؛ تخاف املواقع غير املحجوبة من التعرض لعقوبة الحجب في حالة نشر أخبار أو روايات ل 
تدعم توجهات الجهات التنفيذية، أو إذا تجاوزت “الخطوط الحمراء”، ومن ثم يتسبب ذلك في تنامي معدلت 
الرقابة داخل املؤسسات الصحفية بشكل كبير، وتزايد رقابة الصحفيين الذاتية على أعمالهم، ويؤدي كل ذلك 
إلى أزمات في املحتوى الصحفي على مستوى الكم والكيف، ويعزز من وجود رواية واحدة لألحداث تكون الجهات 

التنفيذية مسؤولة عن إلقائها، باملخالفة مع املبادئ التي تضمن حيادية ونزاهة وسائل اإلعالم.

https://www.facebook.com/masralarabiaofficial/posts/1595907120602370?__cft__%5B0%5D=AZXQZS3JB3gJP0B7w_iGqsTVBQT7refrWYv0exG6IBccIAxjsMcUQR-8homxmN_srF6JEytApaWLFCkKJHlTqGjwAMzlvytToLbf-poIajG_DpTrhcG5IZsd8KfC8T9WAzImrndgHG9zsqqIMfKV7u7e&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/OperaNewsHubAR/posts/287156522917369?__cft__[0]=AZXJdN9_0FE65EltVot4_V0aoca5N5VM1ZTJb9PQcFPh-gRsUOGw6mBImPbyrbFvDCj8jEVNfhu-8WY6kLW2aafOtAJsXZv6Peo53Z-eu0qgk1ObYQMz98-jFolqdLrZONRlotD972kh8ahAna6UQJpn&__tn__=%2CO%2CP-R
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   3. التأثير السلبي على االقتصاد القومي، واملعلومات الحكومية 
يمكن تصنيف سياسة الحجب بأنها سياسة طاردة لالستثمار، حيث تؤدي عمليات الحجب إلى تنامي التخوفات 
قائمة على  اإللكترونية، فعملية الستثمار  الصحافة  في مجال  أموالهم  استثمار  في  الراغبين  املستثمرين  لدى 
شعور املستثمر باألمان على أمواله، فمن ثم فممارسة الحجب تثير تخوفات املستثمرين على أموالهم، فليس 
لعدم  أي ضمانات  الصحافة واإلعالم، وليس هناك  تحاصر  بيئة  في  الصحفي  املوقع  لنجاح  أي ضامن  هناك 
تعرض املوقع إلى الحجب، أو القدرة على مواجهة قرارات الحجب في حالة حدوثه، وهو ما يعني خسارة األموال.

ومن الجانب املعلوماتي الحكومي، فإن غياب املوقع اإللكترونية املستقلة أو املعارضة، يحجب جزء كبير من 
املعلومات التي ل تنشر في املواقع املوالية للحكومة، ومن ثم تفقد الجهات الرقابية أحد أعينها في متابعة مسؤولي 
التي  الجوانب  أحد  وهي  األموال،  اختالس  أو  الفساد  من  شبهات  على  تحتوي  أن  يمكن  التي  وقراراتهم  الدولة 

تغطيها الصحافة الستقصائية.



القسم الثالث: 
القرارات اإلدارية للهيئات المنظمة 
للعمل الصحفي واإلعالمي في مصر 

خالل 2021
الصحفي  للعمل  التنظيمية  الجهات  قبل  من  إصدارها  تم  التي  القرارات  أهم  التقرير  من  القسم  هذا  يتناول 
ا أو مؤثًرا بالسلب على 

ً
واإلعالمي خالل عام 2021، ويجب أن نضع في العتبار أن بعض هذه القرارات جاء معوق

الصحفي  العمل  بيئة  في  والواجبات  للحقوق  منظًما  اآلخر  بعضها  جاء  بينما  واإلعالمي،  الصحفي  العمل  حرية 
واإلعالمي.

يمكن الطالع على القرارات كاملة من خالل هذا الرابط اضغط هنا
استمر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم خالل عام 2021، في فرض سيطرته على وسائل اإلعالم بداية من إصدار 
أكواد وتوصيات أسماها ضوابط للعمل اإلعالمي ولكنها تمت صياغتها بناء على أيديولوجيات املجلس وحده دون 
 إلى 

ً
مشاركة من نقابة الصحفيين أو اإلعالميين في الصياغة، مروًرا بإرسال اإلنذارات أو التحويل للتحقيق، وصول

فرض الغرامات املالية وإيقاف بث البرامج.

32

: املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
ً

أوال

يتناول هذا الجزء أهم القرارات والقوانين والضوابط التي أصدرها املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم خالل عام 
2021، والتي جاء بعضها تنظيمًيا، وبعضها اآلخر تقويضًيا لحرية الصحافة واإلعالم.

لقد أصدر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم عدة قرارات خالل عام 2021، كان من أهمها عدد 13 من القرارات 
والقوانين والضوابط؛ جاء منها سبع قرارات إصدار ضوابط للعمل اإلعالمي )أكواد وتوصيات( وقرارين إحالة 
للتحقيق، وقرار واحد لكل من إيقاف برامج، فرض غرامة مالية، إنذار، ومنع من الظهور. انظر شكل رقم 

.)19(

إصدار ضوابط للعمل اإلعالمي )أكواد وتوصيات(

إحالة للتحقيق

إيقاف برنامج

فرض غرامة مالية

إنذار

منع من الظهور

شكل رقم )19( قرارات وبيانات وقوانين املجلس األعلى لإلعالم

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kc9HJauwF8hl7rklYJQoE-oH_fQ_NOmU/edit?usp=sharing&ouid=118443454569699133565&rtpof=true&sd=true
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واستند املجلس األعلى لإلعالم إلى لئحة الجزاءات الصادرة في مارس من عام 2019، في تطبيق العقوبات الواردة 
بها، تلك الالئحة التي لقت رفًضا واسًعا من قبل جموع الصحفيين وعدد من املؤسسات الصحفية واإلعالمية، 
ونقابة الصحفيين، ونقابة اإلعالميين، واملجلس القومي لحقوق اإلنسان، وذلك بسبب كثرة املفاهيم املطاطية 
بالالئحة، وتغولها على اختصاصات نقابتي الصحفيين واإلعالميين، والسلطة القضائية، إضافة إلى مخالفات 

بعض نصوصها مواد الدستور املصري واملعاهدات واملواثيق الدولية. 

2021 أصدر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم عدًدا من القرارات الهامة التي مثلت تهديًدا صريًحا،  وخالل عام 
وتضييًقا واضًحا على املؤسسات الصحفية واإلعالمية والعاملين بها، وقيدت حرية الرأي والتعبير ولعب املجلس 

دور الو�شي األخالقي عليها، ومن أهم هذه القضايا: 

       1. قرارات األعلى لإلعالم: استمرار االستناد للمفاهيم الواسعة واملطاطة
التحرير  الصحفي كرم جبر، ورؤساء  الكاتب  برئاسة   2021 فبراير   3 في  لتنظيم اإلعالم  األعلى  املجلس  أصدر 
وقيادات العمل اإلعالمي في مصر، 6 توصيات مهمة، عقب اجتماع موسع دعا إليه املجلس، وشهد استعراض 
عدد من القضايا واملوضوعات فيما يخص الهوية األخالقية، وقد أسفر الجتماع عن عدة نقاط أبرزها التفاق 
القيم واألعراف الجتماعية، ومطالبة الجهات األمنية بسرعة إصدار  على صياغة مدونة سلوك جديدة وفق 
البيانات الرسمية أو تعيين ُمتحدثين بما يسمح بإتاحة املعلومات الدقيقة سريعا وعدم ترك الساحة للشائعات. 
وقد جاءت مدونة السلوك الجديدة ذو مفاهيم واسعة ومطاطة وغير واضحة؛ حيث أكد على ضرورة الحرص 
لكل مؤسسة أن  الحرية  في وسائل اإلعالم، وإزالة املحتوى غير األخالقي، مع ترك  على إعالء املحتوى األخالقي 
األمر  يترك  أخالقي”  غير  “أخالقي،  مصطلح  واستخدام  اآلخرين،  من  تدخل  دون  الذاتي  الرقابي  دورها  تمارس 
مفتوًحا لتقدير املجلس وأعضائه في تحديد ما يعتبر أخالقي وما هو غير أخالقي؛ مما يدخل األهواء والعتبارات 

الشخصية في الحكم.

2021 في لئحة الجزاءات الخاصة به، عقوبات وسائل  12 سبتمبر  كذلك حدد املجلس األعلى لإلعالم بتاريخ 
اإلعالم الخاصة بنشر الفتن والشحن الجماهيري؛ ونصت املادة 17 من لئحة الجزاءات التي أصدرها املجلس، 
على أن يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية أو املوقع اإللكتروني، بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو 
ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف والكراهية أو التمييز أو الطائفية 
أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو اإلساءة إلى مؤسسات الدولة أو اإلضرار بمصالحها 
العامة أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اآلخر، أو نقل معلومات من وسائل التواصل الجتماعي دون التحقق 
من صحتها، مخالفة تقت�شي توقيع أحد الجزاءات التالية أو بعضها بحسب ما يقرره املجلس )1( مبلغ مالي ل 
يزيد مقداره عن مائتين وخمسين جنيًها مصرًيا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة األجنبية )2( منع نشر أو بث أو 
حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو املوقع اإللكتروني لفترة محدودة أو بصفة دائمة. وكذلك جاءت املفاهيم 

مطاطة وغير واضحة وتحتمل تأويالت كثيرة؛ كاإلساءة إلى مؤسسات الدولة أو اإلضرار بمصالحها العامة.

بتعديل لئحة  لتنظيم اإلعالم،  2021 عن املجلس األعلى  62 لسنة  القرار رقم  2021؛ صدر  12 ديسمبر  وفي 
الضوابط واملعايير الالزمة لضمان التزام املؤسسات الصحفية واملؤسسات اإلعالمية بأصول املهنة وأخالقياتها، 
الصحفي  الضابطة لألداء  املهنية  املتعلقة بمحتواها والقواعد واملعايير  الفكرية  امللكية  والحفاظ على حقوق 
معظمها  ضمت  فرعًيا،  بنًدا  و61  رئيسَيا  بنًدا   21 تحت  جاءت  والتي  املكتوبة.  واألعراف  واإلعالني  واإلعالمي 
مفاهيم واسعة ومطاطة تحتمل تفسيرات كثيرة، كمقتضيات األمن القومي الذي يمكن تفسيره بأكثر من طريقة 

و توسيع أو تضييق حدوده طبًقا لرؤية أعضاء املجلس والتي تتغير بتغير األشخاص.

https://www.youm7.com/story/2021/2/3/6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/5188294
https://www.youm7.com/story/2021/2/3/6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/5188294
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/9/12/2088596/-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/9/12/2088596/-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2021/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/5569304
https://www.youm7.com/story/2021/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/5569304
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       2. عقوبات قاسية ال تناسب الجرم املرتكب.. قضية تامر أمين نموذًجا
أثارت قضية تامر أمين في فبراير 2021 حول اإلساءة ألهل الصعيد موجة غضب عارمة على وسائل التواصل 
الجتماعي، وسرعان ما بادر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم بوقف برنامج تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق 
السلوكية واألخالقية. كما  القيم  تعظيم  التي تحض على  النشر  بمدونات  اللتزام  والتأكيد على ضرورة  معه، 
الترخيص حال تكرار  250 ألف جنيه وإنذارها بسحب  النهار  لتنظيم اإلعالم، تغريم قناة  قـرر املجلس األعلى 

املخالفات، وذلك بعد التحقيق مع تامر أمين في املخالفات املنسوبة له واملمثل القانوني لقناة النهار.

تهمة سب وقذف الشعب  أمين من  تامر  ببراءة اإلعالمي  في وقت لحق،  وقد قضت محكمة جنح مدينة نصر 
املرفوعة ضده. وقرار املحكمة هذا يضع عالمات استفهام حول قرارات  املباشرة  الجنحة  في  املصري وإهانته 
املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الذي فرض عقوبات شديدة على اإلعالمي والقناة دون تحقيق جيد في الواقعة؛ 

مما يجعل معظم أحكام املجلس هوائية وأيديولوجية.

2021. يمكنك  يتناول هذا الجزء أهم القرارات والتوصيات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للصحافة خالل عام 
الطالع عليها من خالل هذا الرابط. اضغط هنا

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة عدًدا من القرارات كان أبرزها إصدار ثماني قرارات بشأن تشكيل مجالس 
إدارات الصحف القومية، و6 قرارات بشأن تعيين رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية ووكالة أبناء الشرق 
اإلصدارات  بعض  دمج  وأخيًرا  القومية،  الصحفية  للمؤسسات  موحدة  إدارية  لئحة  عن  واإلعالن  األوسط، 

الصحفية.

وتعيين رؤساء مجالسها  القومية  الصحف  إدارات  بتشكيل مجالس  للصحافة؛ قرارات  الوطنية  الهيئة   1-     
أصَدرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي؛ عبد الصادق الشوربجي، 8 قرارات حملت أرقام 
من 22 لـ 29 لسنة 2021، بشأن تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية. وشمل القرار تشكل مجلس إدارة كل 
من: “مؤسسة األهرام، ومؤسسة األخبار، ودار التحرير للطباعة والنشر، ودار املعارف، وروزا اليوسف، ووكالة 

أنباء الشرق األوسط، والشركة القومية للتوزيع، ودار الهالل”.

حملت  قرارات   6 الشوربجي،  الصادق  عبد  الصحفي  الكاتب  برئاسة  للصحافة  الوطنية  الهيئة  أصَدرت  كما 
الشرق  أبناء  ووكالة  القومية،  الصحف  إدارات  مجلس  رؤساء  تعيين  بشأن   ،2021 لسنة   15 إلى   9 من  أرقام 
األوسط؛ حيث تم تعيين عبد املحسن سالمة رئيًسا ملجلس إدارة مؤسسة األهرام، وتعيين أحمد محمد جالل 
منتصر رئيسا ملجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وتعيين محمد إياد أبو الحجاج رئيًسا ملجلس إدارة مؤسسة 
دار التحرير للطبع والنشر، وتعيين أيمن فتحي أحمد توفيق رئيًسا ملجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، وتعيين 
إدارة  إليه رئاسة مجلس  إدارة مؤسسة دار املعارف، كما يسند  سعيد عبده مصطفى حسانين رئيًسا ملجلس 
الشركة القومية للتوزيع، وتعيين علي حسن محمد عبد الباقي رئيًسا ملجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة وكالة 

أنباء الشرق األوسط، وأخيًرا تعيين أحمد مصطفى عمر أحمد رئيًسا ملجلس إدارة مؤسسة دار الهالل.

تشكيل  على  سيطرتها  عبر  القومية  الصحفية  املؤسسات  على  سيطرت  التنفيذية  السلطة  أن  بالذكر  جدير 
رئيس  قبل  من  رئيسها  يعين  )الذي  للصحافة  الوطنية  الهيئة  تقوم  حيث  املؤسسات؛  هذه  إدارات  مجالس 
 بدوره عن اختيار ستة أعضاء من ذوي الخبرات 

ً
الجمهورية( باختيار رئيس مجلس اإلدارة، الذي يكون مسؤول

ثانًيا: الهيئة الوطنية للصحافة

https://www.youm7.com/story/2021/2/19/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/5213222
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265101
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265101
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fd_4b0RNfwJadSnKBmurjnbAX1zHA-oW/edit?usp=sharing&ouid=118443454569699133565&rtpof=true&sd=true
https://www.elwatannews.com/news/details/5417240
https://www.elwatannews.com/news/details/5417240
https://www.elwatannews.com/news/details/5417240
https://www.elwatannews.com/news/details/5417240
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/27068135.pdf
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/27068135.pdf
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/27068135.pdf
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/27068135.pdf
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الصحفية واملالية والقتصادية، في حين يتم انتخاب 6 أعضاء ممثلين عن فئات الصحفيين واإلداريين والعمال. 
ومن ثم يصبح املمثلين لعدد يفوق عن ثالثة عشر ألف صحفي هما فردان فقط. 

وعبر هذا اللتفاف القانوني، سيطرت “الهيئة” على مجالس إدارات املؤسسات الصحفية القومية، التي تمثل 
التي  واألنشطة  األعمال  وإدارة  أمورها،  بتصريف  وتختص  القومية،  املؤسسات  شؤون  على  املهيمنة  السلطة 
 من قرارات لتحقيق أهدافها، وقد خول له القانون 

ً
تتولها، أو تنفيذها، وللمجلس الحق أن يتخذ ما يكون لزما

عدد من الختصاصات األخرى

    -2 أزمة الالئحة اإلدارية املوحدة للمؤسسات الصحفية القومية وتجاهل نقابة الصحفيين
أعلن املهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في 10 فبراير 2021، عن إعداد لئحة 
إدارية موحدة للمؤسسات الصحفية القومية، ستشارك في إعداده جميع املؤسسات وأضاف الشوربجي خالل 
كافة جوانب  ملناقشة  العمومية،  الجمعيات  اجتماع مع ممثلي  أنه سيتم عقد  الصحفيين،  بعدد من  له  لقاء 
 عن مناقشة الالئحة اإلدارية املوحدة 

ً
العمل اإلداري واملالي والصحفي باملؤسسات الصحفية القومية، فضال

للمؤسسات الصحفية10.

وفي 20 يونيو 2021، كانت الالئحة اإلدارية قد تم إعداد مسودة لها، وصار جدل كبير بين جموع الصحفيين 
بعد أن تسربت مواد من هذه الالئحة مؤكدين أن مواد الالئحة الجديدة تضرب صميم املهنة. وأشارت الكاتبة 
الصحفية نورا أنور، عضو مجلس إدارة دار الهالل، إلى أنهم كأعضاء مجلس إدارة اطلعوا على الالئحة و دونوا 
مالحظاتهم في مذكرات من أجل األخذ بها في العتبار وإجراء تعديالت في عدد من البنود، ولكنهم لم يجدوا هذه 
التعديالت حتى اآلن، وأضافت أن الالئحة املوحدة عرضت على مجالس اإلدارات مرتين في املرة األولى اعترضوا 
على 6 مواد وطالبوا بتعديلها. وقالت نورا: “أصدرنا توصيات بشأن عدد من املواد، وكان ما يشغلني فعليا مواد 
الحريات وليس مواد األجور، خاصة أن مواد الحريات صعبة جدا ومطاطة”. وكشفت نورا أن “الالئحة تحتوي 
على مادة مجحفة تكمم األفواه بشكل كبير، وهو ما يخالف مهنة الصحافة نفسها ألنها مهنة رأي، ومن السهل 
استغالل هذه املادة املطاطة في التنكيل بكل العاملين باملؤسسات الصحفية وفصلهم فصل تعسفي. وأضافت: 

“نحن نعمل في مهنة رأي ولدينا حرية العتراض وإبداء الرأي طاملا كان في حدود األدب واللياقة”11.

لم  الالئحة  أن  مؤكًدا  تصريحات  في  الصحفيين  نقابة  مجلس  عضو  كامل  محمود  تحدث  أخرى،  ناحية  ومن 
تعرض اطالقا على مجلس النقابة، ووصلتني بشكل ودي وليس رسمي”، وأضاف كامل متعجًبا من موقف الهيئة 
الوطنية للصحافة ألنها تتجاهل األمر تماما ولم تعلن عن الالئحة حتى اآلن برغم حالة الجدل القائمة، وحول 
املواد الشائكة بالالئحة قال كامل أنه سبق وطالبوا الهيئة الوطنية للصحافة بإرسال نسخة من الالئحة اإلدارية 
املوحدة للعاملين باملؤسسات الصحفية القومية، ملراجعتها وإبداء الرأي فيها، ولم يتلق مجلس النقابة أي رد، 

مؤكدا أنه حصل على نسخة منها بشكل شخ�شي.12

10-https://bit.ly/36aQeXy
11-https://www.alraeesnews.com/105426

 12-https://www.alraeesnews.com/105426

 https://bit.ly/36aQeXy
https://www.alraeesnews.com/105426
https://www.alraeesnews.com/105426 
https://www.alraeesnews.com/105426 
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يتناول هذا الجزء من التقرير أهم القرارات والتوصيات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لإلعالم عام 2021؛ وقد 
للحقوق  بها، وبعضها منظًما  القرارات بعضها عقابية بحق وسائل اإلعالم والعاملين  الهيئة عدد من  أصدرت 
والواجبات طبًقا ملبادئ الدستور ومواد القانون املصري، ومن أهم القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية لإلعالم 

عدد 4 قرارات إحالة للتحقيق، وقرارين منع من الظهور على شاشات التليفزيون، و قرار بإصدار لئحة. 

    1( إحاالت للتحقيق بالهيئة الوطنية لإلعالم
2021؛ أعلنت الهيئة الوطنية لإلعالم، برئاسة حسين زين، عن إحالة فريق عمل نشرة التاسعة  20 يناير  في 
املذاعة على التليفزيون املصري، لعدم مراعاة فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد واملعايير املهنية؛ وذلك بعد 
أن أثارت إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة األولى جدل واسعا بعد وضعها الروج على الهواء مباشرة أثناء 
تقديم النشرة13. وبتاريخ 19 مارس 2021 أحالت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية لإلعالم، 
الشئون  بمعرفة  التحقيقات  إلى  التنفيذ،  عن  املسؤول  والفريق  الجمعة  صالة  مخرج  القا�شي  محمد  املخرج 

القانونية، بسبب خطأ لغوي14.

   2( الئحة موارد بشرية جديدة بالهيئة الوطنية لإلعالم تقيد الحريات الشخصية للعاملين15
أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم في 22 أبريل 2021، القرار رقم 419 لسنة 2021 بإصدار لئحة 
موارد بشرية جديدة للهيئة، بحيث تلغى لئحة نظام شؤون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد 

اإلذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام الالئحة املرفقة.

أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف  وحظرت املادة السادسة من الالئحة “أن يف�شي بأي تصريح 
ووسائل اإلعالم أو غير ذلك من طرق النشر املقروءة أو املسموعة أو اإللكترونية إل إذا كان مصرًحا له بذلك 
كتابة من السلطة املختصة”، وحظرت املادة السابعة على أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنشر ما قد يثور من 
خالفات بينه وبين زمالئه أو رئاسته في الصحف أو في أي من طرق النشر املقروءة أو املسموعة أو اإللكترونية”.

بها  التي  الخاص والعام  العاشرة مصطلحات مطاطة وواسعة مثل أن يخالف إجراءات األمن  املادة  وتضمنت 
11 أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو  قرار من السلطة املختصة، فيما حظرت املادة 
 للغير 

ً
بالواسطة إل بموافقة السلطة املختصة وفقا لنا تقدره، بينما منعت املادة 12 أن يؤدي املوظف أعمال

يتولى  أن  السلطة املختصة، ومع ذلك يجوز  بإذن من  إل  الرسمية  العمل  أوقات  في غير  بمكافأة ولو  أو  بأجر 
الغائبين أو املساعدة القضائية، إذا كان  أو الوكالة عن  أو الوصاية  القوامة  املوظف بأجر أو بمكافأة أعمال 
املشمول بالوصاية أو القوامة أو الوكالة أو املعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى 
أو مملوكة  التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها  الرابعة، وأن يتولى أعمال الحراسة على األموال  الدرجة 
ملن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. كما حظرت املادة 13 على املوظف أن يستخدم اآللت 
14 على  واملعدات واألجهزة اململوكة للهيئة الوطنية لإلعالم في غير الغرض املخصص لها، بينما حظرت املادة 

املوظف “أن يشرب الخمر أو املخدرات أو يلعب القمار في األندية أو املحال العامة”.

 13-https://www.filfan.com/news/130105
 14-https://bit.ly/34OWa8r
 15-https://bit.ly/3Juczxy

ا: الهيئة الوطنية لإلعالم
ً
ثالث

https://www.filfan.com/news/130105
https://bit.ly/34OWa8r 
https://bit.ly/3Juczxy 
https://bit.ly/3Juczxy 
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يتناول هذا الجزء أهم القرارات والتوصيات واملواقف التي اتخذتها نقابة الصحفيين خالل عام 2021. يمكنك 
الطالع على جميع القرارات والتوصيات التي أصدرتها النقابة خالل 2021. اضـغــــط هـــنــــا

النصفي  التجديد  انتخابات   2021 نقابة الصحفيين خالل عام  التي حدثت داخل  ولعل من أهم املستجدات 
ألعضاء مجلس النقابة، فقد شهد الثاني من أبريل 2021، النتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، 
التي انعقدت بنادي املعلمين بالجزيرة بمحافظة الجيزة بعد تأجيلها مرتين؛ األولى في 5 مارس 2021 لعدم اكتمال 
النصاب القانوني لنعقاد “الجمعية”، أما املرة الثانية كانت في 19 مارس 2020 وتم تأجيلها بسبب عدم إمكانية 
إجراء النتخابات داخل مبنى النقابة فقط ملا يمثله من ضرر ل يمكن تجنبه في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد 

رفض وزارة الداخلية إقامة سرادق أمام النقابة، ورفض وزارة الصحة اإلشراف على النتخابات.

وأسفرت نتائج النتخابات عن بقاء نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، في منصبه للدورة الثانية على التوالي وفاز 
فاز  بينما  السن،  لفوق  املجلس  عضوية  بمقاعد  الزناتي  وحسين  كيلة،  أبو  إبراهيم  خراجة،  محمد  من:   

ً
كال

عبدالحفيظ،  سعد  ومحمد  النجار،  ودعاء  املجيد،  عبد  أيمن  من:   
ً
كال السن  تحت  املجلس  عضوية  بمقاعد 

 من جمال عبد الرحيم 
ً
وبهذه النتائج ضم املجلس عضوين جديدين هما؛ دعاء النجار وإبراهيم أبو كيلة، بدل

وعمرو بدر )للمزيد حول النتخابات انظر القسم الرابع من التقرير(.

وكان من أبرز القرارات التي أصدرتها نقابة الصحفيين خالل عام 2021؛ إقرار لجنة املرأة في 23 أبريل، وتعيين 
أنه حتى اآلن ل توجد مهام محددة  املرأة. إل  للجنة شؤون  النجار، كمقرر  الصحفية وعضوة املجلس، دعاء 
للجنة، مما اعتبره الكثير لجنة شكلية مع إيقاف التنفيذ. )للتفاصيل انظر القسم الرابع من التقرير(. ومن أهم 
لعدم  10 صحف جديدة  التكويد16* ورفض  أزمة  الصحفيين،  نقابة  2021 داخل  التي وقعت خالل  األحداث 

انطباق الشروط )ملزيد من التفاصيل؛ انظر القسم الرابع من التقرير(

العارف،  نيفين  بإحالة  قراًرا  الصحفيين،  نقابة  في  التحقيقات  لجنة  عت 
ّ
وق  2021 أكتوبر   19 بتاريخ  وأخيًرا 

املستشار اإلعالمي لوزير السياحة واآلثار )صحفية بجريدة األهرام ويكلي(، وإسماعيل جمعة، صحفي بجريدة 
األهرام، إلى لجنة التأديب، وذلك على خلفية الواقعة املعروفة إعالميا بأزمة وزير السياحة واآلثار والصحفيين 
في سقارة، والتي تعود أحداثها إلى ١٤ نوفمبر املا�شي )أي منذ نحو عام( مما يضع كثيًرا من عالمات الستفهام 

حول قرار النقابة.

16-  اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة.

رابًعا: نقابة الصحفيين

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AlugYdMaOyQ8busTQmL-3lLT5wHYCLWZ/edit?usp=sharing&ouid=118443454569699133565&rtpof=true&sd=true
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جميع  على  لالطالع   .2021 عام  اإلعالميين  نقابة  اتخذتها  التي  واملستجدات  القرارات  أهم  الجزء  هذا  يتناول 
القرارات اضغط هنا. 

تعلقت أهم القرارات التي أصدرتها نقابة اإلعالميين خالل عام 2021، بإصدار قرارات تتعلق باإلعالميين وضرورة 
توفيق أوضاعهم؛ ففي 4 أغسطس أرسلت نقابة اإلعالميين خطابات لعدد من القنوات الفضائية، تطالب فيها 
بتقنين أوضاع العاملين والخاضعين لقانون نقابة اإلعالميين، ضمن الفئات الخمس التي حددها القانون، وهي 
تصريح  أو  اإلعالميين،  نقابة  عضوية  على  بالحصول  سواء  والتحرير”،  واإلخراج  واملراسلة  والتقديم  “اإلعداد 
مزاولة املهنة ومدته ثالثة أشهر. وفي 29 أغسطس أصدر الدكتور طارق سعدة القرار رقم )19( بمنع ظهور مي 
حلمي مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، على أي وسيلة إعالمية داخل جمهورية مصر العربية لعدم 

تقنين أوضاعها مع النقابة وملخالفتها ميثاق الشرف اإلعالمي. 

10 سبتمبر وضعت نقابة اإلعالميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عدًدا من الشروط واألوراق املطلوبة  وفي 
للحصول على تصاريح مزاولة املهنة لغير أعضاء النقابة تسمح لهم للعمل بالقنوات الفضائية، وكذلك الرسوم 
املقررة. وفي 29 سبتمبر استقبلت النقابة العديد من طلبات املشتغلين باملهنة للحصول على تصريح مزاولة املهنة 
أو القيد في جداول النقابة، موضًحا أن النقابة تراجع تترات البرامج سواء في الراديو أو في التليفزيون، حيث 
يتم مراجعة األسماء الواردة بهذه التترات مع إدارة القيد والتصاريح لبيان ما إذا كانت هذه األسماء قد قننت 

أوضاعها من عدمه طبًقا لقانون نقابة اإلعالميين. 

وفي السياق نفسه، أصدر نقيب العالميين الدكتور طارق سعده القرار رقم )٥( الذي يق�شي بمنع سيد علي من 
الظهور على أي وسيلة إعالمية لحين انتهاء التحقيق معه. وقالت النقابة في قرارها أن املذكور قد خالف ميثاق 
الشرف اإلعالمي في مبادئه العامة مادة )٨( احترام اإلعالمي لواجباته وحقوق الزمالة املهنية، كما خالف امليثاق 
في باب الواجبات في املادة السابعة والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية واملواطنين كافة.   

خامًسا: نقابة اإلعالميين

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imzz4ar1tT0abOcFM7xHU7eYSZ-2RGoF/edit#gid=2129385887
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يتناول هذا الجزء أهم القرارات واملستجدات التي اتخذتها لجنة الثقافة واإلعالم واآلثار بمجلس النواب خالل 
عام 2021. لالطالع على جميع القرارات اضغط هنا. 

 رفضت لجنة الثقافة واإلعالم واآلثار بمجلس النواب في 10 فبراير 2021؛ بأغلبية أعضائها بيان أسامة هيكل 
الثقافة واإلعالم واآلثار  ناقشت لجنة  أبريل  النواب، وفي  أمام مجلس  ألقاه  الذي  الدولة لشئون اإلعالم  وزير 
بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، طلب اإلحاطة املقدم من النائب محمد عبد 
هللا زين الدين، بشأن عدم الوفاء بما تم التفاق عليه من إدراج وتوفير التمويل إلنشاء قصر ثقافة مدينة إدكو 

بمحافظة البحيرة.

تداوله بشأن  تم  ملا  للتوضيح  بياًنا،  النواب،  يونيو: أصدرت لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار بمجلس    7 وبتاريخ 
إيقاف البث الفضائي للقنوات اإلقليمية والكتفاء بالبث األر�شي بدًءا من القناة الثالثة للقناة الثامنة. وبتاريخ 
18  أغسطس أعدت لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة النائبة درية شرف الدين، 
رئيس اللجنة، تقرير عن نشاط وإنجازات اللجنة منذ بدء دور النعقاد العادي األول، منذ شهر يناير وحتى نهاية 
2021 أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة اإلعالم  3 أكتوبر  2021. وأخيًرا بتاريخ  دور النعقاد في شهر يونيو 
والثقافة واآلثار بمجلس النواب، بدور النعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائبة درية شرف 

الدين برئاستها، وكال من النائبين يوسف الحسينى ونادر مصطفى بمقعدي الوكالة، وهند رشاد أمينا للسر.

سادًسا: لجنة الثقافة واإلعالم واآلثار بمجلس النواب

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imzz4ar1tT0abOcFM7xHU7eYSZ-2RGoF/edit#gid=2129385887


القسم الرابع: 
أبرز المستجدات على الساحة 

الصحفية واإلعالمية في مصر خالل 
عام 2020

نستعرض في هذا القسم من التقرير، أبرز املحطات واملستجدات التي حدثت في املجال الصحفي واإلعالمي ولقت 
اهتماًما واسًعا خالل عام 2021، ومن أهم هذه املحطات: انتخابات نقابة الصحفيين واألزمات التي خلقتها هذه 
 دون املضمون، إلى جانب أزمة تكويد الصحف، وأخيًرا استقالة 

ً
النتخابات، وأزمة لجنة املرأة التي وجدت شكال

وزير الدولة لإلعالم وإلغاء وزارة الدولة لإلعالم.

1- انتخابات في ظل الوباء
إلى   ”19 “كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  أدى  حيث  الكورونا”،  “زمن  في  األولى  هي  النتخابات  هذه  تعد 
انتشار  الناتجة عن  التخوفات  بسبب  العمومية،  الجمعية  انعقاد  إمكانية  اللغط حول  كبيرة من  حالة  حدوث 
الصحفيين  نقابة  التجمع والنتخاب، ولكن نجح مجلس  أثناء  الصحفيين  فيروس كورونا وخطورته على صحة 
التي  الصعبة  املعادلة  تحقيق  2021، واستطاع  أبريل  الثاني من  في  للنقابة  العادية  العمومية  الجمعية  في عقد 
تق�شي باملحافظة على العملية الديمقراطية وعقد النتخابات، بالتوازي مع توفير الحتياطات واإلجراءات الالزمة 

للحفاظ على صحة الصحفيين.

، استطاع من خالله قيادة 
ً
 جيدا

ً
 قانونيا

ً
تعامل مجلس النقابة باحترافية شديدة مع هذه األزمة، واكتسب موقفا

الجمعية العمومية إلى بر األمان بعد إصراره على عقد الجمعية العمومية، وكانت أبرز الخطوات التي حدثت في 
سبيل في تحقيق ذلك: 

باعتبارهما جتهي  الدولة،  الفتوى والتشريع بمجلس  2021، بطلب لقسمي  يناير   13 في  النقابة،  أ. تقدم مجلس 
الختصاص األعلى، بشأن إمكانية عقد أو تأجيل انتخاباتها التي كانت مقررة في شهر مارس 2021 في ظل جائحة 
كورونا، واإلجابة عن كل األسئلة القانونية املتعلقة بها، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف 

الحالية.17

40

: نقابة الصحفيين في 2021.. انتخابات وأزمات
ً

أوال

شهد عام 2021، وتحديًدا في الثاني من أبريل، النتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، وكذلك إجراء 
بالجزيرة بمحافظة  املعلمين  بنادي  العمومية  انعقدت الجمعية  للنقابة، حيث  النصفي  التجديد  انتخابات 
الجيزة بعد تأجيلها مرتين؛ األولى في 5 مارس 2021 لعدم اكتمال النصاب القانوني لنعقاد “الجمعية”، أما 
املرة الثانية كانت في 19 مارس 2021 وتم تأجيلها بسبب عدم إمكانية إجراء النتخابات داخل مبنى النقابة 
فقط ملا يمثله من ضرر ل يمكن تجنبه في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية إقامة سرادق 

أمام النقابة، ورفض وزارة الصحة اإلشراف على النتخابات.

17-   نقابة الصحفيين تطلب فتوى من مجلس الدولة حول عقد انتخاباتها في ظل جائحة كورونا، بوابة األهرام، 13 يناير 2021، اخر زياره بتاريخ 7 فبراير 2022، متاح على الرابط 

https://gate.ahram.org.eg/News/2559146.aspx 


وتلقى املجلس خطاًبا من مجلس الدولة، في 19 يناير 2021، خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية املصاحبة 
لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من املسائل القانونية التي يختص بها قسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي 
فيها، وإنما تعد من املسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات املعنية بالشؤون الصحية بوزارة الصحة. وطالب 
قسم الفتوى والتشريع من النقابة بموافاته عما إذا كانت هذه الجهات املعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي 
بتعذر اتخاذ اإلجراءات الحترازية الالزمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها املقرر قانونا من 

عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الالزم.18

رسمي  نحو  على  النقابة  إلفادة  الصحة،  وزيرة  زايد،  هالة  الدكتورة  مخاطبة  الصحفيين  نقابة  مجلس  قرر  ب. 
عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة، وقد قامت وزارة الصحة برفض إقامة النتخابات بسبب فيروس كورونا 

وخطورته على صحة الصحفيين، وهو ما تم إرساله إلى مجلس الدولة.

نقيب  من  املقدم  الفتوى  طلب  في  رأيها  إبداء  مالئمة  عدم  إلى  الدولة،  بمجلس  والتشريع  الفتوى  قسمي  انتهى 
تف�شي  ملنع  الحترازية  اإلجراءات  في ظل  الصحفيين  لنقابة  النصفي  التجديد  انتخابات  إجراء  بشأن  الصحفيين 
تطالب  اإلداري  القضاء  محكمة  أمام  منظورة  قضائية  دعاوى  وجود  بسبب  وذلك  تأجيلها،  أو  كورونا  فيروس 
ويحظر  القضاء،  أمام  منظوًرا  والتشريع  للفتوى  املقدم  الطلب  موضوع  يجعل  الذي  األمر  النتخابات،  بتأجيل 

عليها إبداء الرأي فيها.19

جـ. قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، في 28 فبراير 2021، برفض الطعون الثالثة 
الجهات  موقف  على  الستار  ليسدل  كورونا،  أزمة  عن  الناتجة  التخوفات  بسبب  النتخابات  بوقف  املطالبة 
القضائية من انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، وأصبحت عملية انعقادها أمر قانوني ل يمكن الرجوع عليه 

 من الشرعية.20
ً
، وهو ما أكسب عقد النتخابات مزيدا

ً
لحقا

د. بالتوازي مع اللتزام باملسار القضائي لحسم مدى قانونية عقد الجمعية العمومية في ظل أزمة كورونا، لم يغفل 
 2021 فبراير   10 في  املجلس  الصحفيين، حيث قرر  نقابة  قانون  الصحفيين عن تطبيق نصوص  نقابة  مجلس 
البدء في تلقي طلبات الترشح لنتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، ملدة خمسة 
 من الخميس 18 فبراير 2021، على أن تجرى النتخابات يوم )الجمعة 5 مارس 2021( في حالة اكتمال 

ً
أيام اعتبارا

الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها، وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة لالشراف على انعقاد الجمعية 
العمومية والنتخابات برئاسة الصحفي خالد ميري وكيل النقابة.

هـ. قامت اللجنة املشرفة على النتخابات بمخاطبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية للسماح بإقامة سرادق انتخابي 
بشارع عبد الخالق ثروت، وكذلك مخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص )3( سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة 
يوم انعقاد الجمعية العمومية، بالتوازي مع قيام الصحفي حسام السويفي برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء 
إقامة  عن  الصحفيين  نقابة  انتخابات  على  املشرفة  اللجنة  بامتناع  السلبي  القرار  بإلغاء  فيها  يطالب  اإلداري 
سرادقات النتخاب في شارع عبدالخالق ثروت، وإلزام وزارة الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق، إل أن جميع 

املحاولت لم تكلل بالنجاح، وتم رفض دعوى “السويفي” في 14 مارس 2021. 21
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18-    »الصحفيين«: »الفتوى والتشريع« تطلب إفادة الجهات الصحية بشأن عقد الجمعية العمومية.. واجتماع عاجل، بوابة األهرام، 19 يناير 2021، متاح على الرابط 
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 في 16 مارس 2021 انتهى إلى أن إجراء النتخابات داخل مبنى 
ً
و. عقدت اللجنة املشرفة على النتخابات اجتماعا

النقابة فقط يمثل ضرًرا ل يمكن تجنبه في ظل جائحة كورونا، وأحالت األمر إلى مجلس نقابة الصحفيين لتخاذ 
ما يراه مناسًبا.

رفعه  تم  ما   ،2021 مارس   16 املوافق  الثالثاء  مساء  العاجل،  اجتماعه  في  الصحفيين  نقابة  مجلس  ناقش  ي. 
من اللجنة املشرفة على عقد الجمعية العمومية، وانتهى إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن املادة 29 من قانون 
النقابة تمنح “املجلس” إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف 
استثنائية، وقرر “املجلس” تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تعقد بمقر مفتوح 

بمدينة القاهرة، تم تحديده لحًقا وهو نادي املعلمين بالجزيرة.

الوسائل  على  الدعاية  اقتصرت  حيث  باملرشحين،  الخاصة  الدعاية  على  كورونا”  “أزمة  أثرت  آخر؛  سياق  وفي 
التقليدية املتمثلة في تعليق الالفتات على أسوار نقابة الصحفيين وداخلها، شهدت النتخابات جولت ميدانية 
تشهد  كانت  التي  السابقة  النتخابات  مثل  تكن  لم  ولكنها  الصحفية،  املؤسسات  من  عدد  لزيارة  املرشحين  من 
 ومتعددة طوال أيام الدعاية النتخابية، ويرجع ذلك إلى تأثر الدعاية النتخابية بأزمة كورونا 

ً
زيارات كثيفة جدا

إلى اإلصابة بالفيروس، وقد حاول   قد يؤدي 
ً
التي جعلت من التصال املباشر بين الصحفيين واملرشحين خطرا

واعتمد  امليدانية،  للزيارات   
ً
بديال حلت  التي  ميديا”  “السوشيال  إلى  التجاه  عبر  الوضع  هذا  تجاوز  املرشحون 

املرشحون على تطبيقات “فيسبوك” و “زووم” لعرض برامجهم النتخابية، ووفرت هذه التطبيقات أدوات حديثة 
عقد  الفيديوهات،  تسجيل  الفيسبوك،  عبر  املباشر  البث  تقنيات  استخدام  مثل:  املرشحين  لبرامج  للترويج 
الجتماعات مع الصحفيين، الهتمام بالتصميمات الجاذبة للجمهور، وقد انتشرت هذه األدوات بكثرة في مقابل 

قلة الهتمام باملحتوى املكتوب.

وشهدت وسائل اإلعالم املرئية معركة دعائية ساخنة بين نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، واملرشح على مقعد 
النقيب، رفعت رشاد، حيث اتهم “رشاد” منافسه” بعدم صحة ترشحه ملنصب النقيب لعدم اشتغاله بالصحافة، 
باسم  كــ”مرشح  نفسه  ووضع  املحبوسين،  الصحفيين  مللف  “رشوان”  استغالل  بسبب  النتقادات  عليه  وصب 

الدولة”. 

1- كشوف املرشحين ونتائج االنتخابات22
2021 أسماء  27 فبراير  في  لنقابة الصحفيين  النصفي  النقيب والتجديد  انتخابات  اللجنة املشرفة على  أعلنت 
املرشحين/ات النهائية ملنصب النقيب وعددهم ستة مرشحين، وعضوية املجلس وعددهم )55( مرشًحا. يمكنك 

الطالع على جميع أسماء املرشحين من خالل هذا الرابط.

2021 مقارنة  وبشكل عام؛ انخفض اقبال املرشحين على انتخابات التجديد النصفي ملجلس نقابة الصحفيين 
، بينما في عام 2017 ترشح 74 صحفًيا، 

ً
بالنتخابات السابقة، حيث شهدت انتخابات عام 2019 ترشح 62 صحفيا

أما انتخابات عام 2015 شهدت ترشح 81 صحفًيا، وتعد انتخابات عام 2011 أكثر النتخابات التي شهدت عدد 
من املرشحين برصيد 101 صحفًيا.
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إلى  ينتمون  منهم  ثالثة  الذكور،  من  جميعهم  النقيب  منصب  على  صحفيين  ستة  تنافس  2021؛  انتخابات  وفي 
للصحف  املنتمين  الصحفيين  من  اثنين  ترشح  بينما  اليوم(،  أخبار  األهرام،  )الجمهورية،  القومية  املؤسسات 

 ترشح صحفي وحيد منتمي إلى جريدة املشهد الخاصة. 
ً
الحزبية )مصر الفتاة، الشعب(، وأخيرا

تقدموا  منهم   20 صحفًيا،   )55( عدد  الصحفيين  نقابة  مجلس  لعضوية  مقاعد  ستة  على  للتنافس  تقدم  كما 
للترشح على ثالثة مقاعد مخصصة للصحفيين فوق السن، بينما ترشح 35 صحفًيا للتنافس على الثالثة مقاعد 
إناث.  ثمانية  إلى  الذكور، باإلضافة   من 

ً
)47( صحفيا إلى  األخرى املخصصة للصحفيين تحت السن، منقسمين 

وعلى صعيد النتماء للمؤسسات الصحفية؛ احتل املرشحون املنتمون للمؤسسات القومية النسبة األعلى بين 
املرشحين على مقاعد عضوية املجلس بواقع )28( مرشًحا، في مقابل ترشح )19( صحفًيا من املنتمين إلى الصحف 
ثالثة صحفيين  إلى ترشح  باإلضافة  الحزبية،  الصحف  إلى  املنتمين  بينما ترشح خمسة صحفيين من  الخاصة، 

يعملون بشكل حر. 

وفي منتصف يوم الثاني من أبريل 2021، كان عدد الحضور باللجان العامة بنادي املعلمين نحو 3944 صحفًيا/ة، 
إعادة  العمومية  الجمعية  الذي قررت خالله  األعمال،  ملناقشة جدول  النتخابات”  املشرفة على  “اللجنة  دعت 
التفاوض مع الحكومة والبرملان لتعديل قانون الصحافة، كما تم رفض ميزانية النقابة، وقررت الجمعية العمومية 

إعادتها ملجلس النقابة الجديد لتعديلها. 

كما أسفرت نتائج النتخابات عن بقاء نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، في منصبه للدورة الثانية على التوالي وقد 
 من: محمد خراجة بـ 1338 صوت، إبراهيم أبو كيلة بـ 1277 صوًتا، وحسين 

ً
حصل على 1956 صوت، وفاز كال

 
ً
الزناتى بـ 1201 صوت بمقاعد عضوية املجلس لفوق السن، بينما فاز بمقاعد عضوية املجلس تحت السن كال

من: أيمن عبد املجيد بحصوله على 1864 صوًتا، ودعاء النجار بـ1078 صوًتا، ومحمد سعد عبدالحفيظ 1045 
 من جمال عبد 

ً
صوًتا، وبهذه النتائج ضم املجلس عضوين جديدين هما؛ دعاء النجار وإبراهيم أبو كيلة، بدل

الرحيم وعمرو بدر. 

)األخبار،  من  كل  على  موزعين  القومية،  املؤسسات  إلى  املنتمين  من  مرشحين  خمسة  فوز  عن  النتائج  وأفرزت 
األهرام، روز اليوسف، ودار التحرير(، بينما انتزع الصحفي بجريدة الشروق الخاصة، محمد سعد عبد الحفيظ، 
القومية لدعم صحفيها، كما ُيالحظ  به املؤسسات  تهم 

ُ
ت الذي  إلى الحشد والتوجيه  ما يشير  مقعد وحيد، وهو 
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شكل رقم )20( مقارنة بين أعداد املتقدمين للترشح خالل السنوات األخيرة



فوز ثالثة رؤساء تحرير صحف قومية من إجمالي ستة أعضاء مجلس جرى انتخابهم بخالف النقيب، كما أبقت 
النتائج على نقيب الصحفيين إضافة إلى أربعة أعضاء من املجلس السابق، وخسر كل من جمال عبد الرحيم، 

وكيل أول النقابة، وعمرو بدر، رئيس لجنة الحريات، مقاعدهم.

انعقاد  وإجراءات  النتخابات  عملية  بمتابعة  واإلعالم  للصحافة  املصري  املرصد  مؤسسة  اهتمام  إطار  وفي 
لالنتخابات،  متابعته  نتائج  عن  الكشف  بهدف   

ً
تقريرا “املرصد”  قدم  للصحفيين،  العادية  العمومية  الجمعية 

وتسليط الضوء على جميع إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، ويتكون التقرير من أربعة أقسام رئيسية، تناول 
انعقادها  إلى  الدعوة  إمكانية إجرائها، ثم  التصريحات حول  القسم األول منه فترة ما قبل النتخابات وتضارب 
وتأجليها مرتين إلى أن انتهت إلى النعقاد في 2 أبريل 2021، وتناول القسم الثاني قراءة تحليلية وإحصائية لكشوف 

املرشحين/ات لنتخابات الصحفيين.

بعد  النتخابات وما تالها، وذلك  ونتائج  العمومية  الجمعية  أعمال  في جدول  الثالث قراءة  القسم  يتناول  بينما 
 تناول القسم الرابع من هذا التقرير تحليل 

ً
اكتمال النصاب القانوني الالزم لنعقاد الجمعية العمومية، وأخيرا

البرامج التي أعلن عنها املرشحين/ات، وقد ركز الباحث على تسليط الضوء وتحليل النقاط البرنامجية التي تتناول 
أبرز القضايا وامللفات التي شغلت الجماعة الصحفية خالل فترة املجلس السابق )2019 - 2021(. لالطالع على 

 اضغط على الرابط
ً
التقرير كامال

ا تكررت في غالبية البرامج 
ً
وكشف القسم الرابع من التقرير املشار إليه عن عدد من السلبيات التي مثلت أنماط

علن عنها، من أبرزها؛ عدم وجود نقاط برنامجيه واضحة ومحددة يمكن تطبيقها لعالج القضايا التي طرحها 
ُ
امل

“املرصد” على املرشحين، كثرة الشعارات النتخابية غير الواقعية، وصعبة التحقيق، في مقابل اإلقالل من النقاط 
البرامجية الواقعية. 

2- إشكاليات البدل.. أبرز التحديات على أجندة املجلس الجديد
املجلس،  للجان  الداخلية  األوراق  ترتيب  إلى  الجديد  املجلس  التفت  النتخابات؛  إجراءات  من  النتهاء  بعد 
والستعداد ملواجهة عدد من التحديات أبرزها أزمة البدل؛ ففي نهاية شهر مارس 2021؛ أعلنت الحكومة املصرية 
زيادة البدل بنسبة %20، وقد تبع ذلك عدد من األخبار املتداولة حول اعتزام مصلحة الضرائب املصرية فرض 
ضريبة دخل قيمتها %10 على بدل التدريب والتكنولوجيا املخصص ألعضاء نقابة الصحفيين، وإزاء هذا الجدل، 
أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بياًنا رسميا، كشف فيه عن وجود خالف حول خضوع البدل للضريبة من 

عدمه في الكتاب الدوري الداخلي لرئيس مصلحة الضرائب املصرية رقم )18( لسنة 2010.

بدء  منذ  عليه  املطبقة  القواعد  نفس  وفق  البدل  بصرف  النقابة  قيام  استمرار  عن  الصحفيين  نقيب  وكشف 
إقراره، والتي تعتبره غير خاضع للضريبة على املرتبات، داعًيا املؤسسات الصحفية القومية إلى مواصلة كل منها 
تطبيق ما استقرت عليه بداخلها من قواعد لصرف البدل خالل الفترات املاضية، وأن تنحاز لرأي النقابة بأنه غير 

خاضع للضريبة على املرتبات وما في حكمها.

الجهات  أمام  النقابة  تمثيل  تخوله  والتي  النقابة  قانون  من   )52( رقم  للمادة  استنادا  الصحفيين  نقيب  وقرر 
القضائية واإلدارية، رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء اإلداري للمطالبة بتطبيق صحيح تفسير أحكام القضاء 
اإلداري الباتة في شأن البدل ونصوص قانون الضريبة على الدخل، بعدم خضوع البدل للضريبة على املرتبات 

وما في حكمها.
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ومن الناحية التنظيمية تشهد عملية صرف بدل الصحفيين إشكالية كبيرة، تتمثل في أن قواعد الصرف الحالية 
موزعة بين نقابة الصحفيين واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية لإلعالم. 
ووفقا للوضع الراهن، تحول وزارة املالية “البدل” إلى املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، الذي بدوره يرسله إلى ثالث 

جهات كاآلتي:
    • نقابة الصحفيين: ليمنح إلى الصحفيين باملؤسسات الخاصة والحزبية.

    • الهيئة الوطنية للصحافة: ليمنح إلى الصحفيين العاملين باملؤسسات القومية.
    • الهيئة الوطنية لإلعالم: ليمنح إلى العاملين بمجلة اإلذاعة والتليفزيون.

 للصحفيين باملؤسسات الخاصة والحزبية بالزيادات املقررة، 
ً

 لهذا التنظيم تقوم النقابة بصرف البدل كامال
ً
ووفقا

في املقابل ل يستطيع بعض صحفيو املؤسسات القومية صرف البدل نتيجة فصلهم من مؤسساتهم أو ألسباب 
تتعلق برفض املؤسسة منحهم البدل.

كما تمتنع بعض الجهات الحكومية عن صرف الزيادات التي تم إقرارها كما هو الحال بالنسبة للهيئة الوطنية 
لإلعالم التي امتنعت خالل السنوات املاضية عن صرف زيادات البدل للعاملين بمجلة اإلذاعة والتليفزيون. وكان 
للنائب  ببالغ  املاضية  السنوات  تقدموا خالل  بماسبيرو،  والتليفزيون  بمجلة اإلذاعة  عدد كبير من الصحفيين 
مخالفة  الهيئة  رئيس  بتعمد  دافعين  لإلعالم،  الوطنية  الهيئة  رئيس  زين  حسين  ضد   ،2620 رقم  يحمل  العام 
التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه جميع الصحفيين  في زيادة بدل  القانون، وحجب صرف مستحقاتهم 

املقيدين بجداول املشتغلين بالنقابة.

وفى منتصف يونيو 2021، كشف ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن نجاحه في تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا 
الخاص بالصحفيين العاملين بمجلة اإلذاعة والتليفزيون على نقابة الصحفيين واستمرار صرفه لهم منها بشكل 

مستمر، وجاء هذا اإلعالن بعد جهود شاقة استمرت لفترات طويلة.

ولحل هذه اإلشكاليات التنظيمية املتعلقة بصرف “بدل الصحفيين” يجب على املؤسسات التنظيمية والصحفية 
أن ترفع يدها عن صرف البدل، ومن ثم يتم صرف البدل من مقر نقابة الصحفيين لجميع الصحفيين ألن البدل 
يمنح بالصفة النقابية وليس الوظيفية. وقد كشف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في أبريل 2021، عن تشكيل 
مجلس النقابة، لجنة لوضع قواعد جديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، وقال إنه سيطرح على املجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم، أن يكون صرف البدل مقابل عضوية النقابة وليس �شيء آخر، وفقا لألحكام القضائية 
الصادرة من مجلس الدولة، والتي أكدت أن البدل حق ألعضاء نقابة الصحفيين ولم تضع شروطا أخرى، مشيرا 
إلى أنه سيتم التفاهم مع وزارة املالية واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة لالستقرار على 

هذه القواعد، حيث يكون صرف البدل بموجب كارنيه النقابة فقط.

 لألحكام 
ً
ويعد “البدل” أحد أهم حقوق الصحفيين، ول تستطيع أًيا من الجهات حجب البدل أو منعه، وذلك وفقا

محكمة  من  الصادر  الحكم  بتأييد   ،2021 مايو  أواخر  في  العليا  اإلدارية  املحكمة  قيام  آخرها  التي  القضائية، 
القضاء اإلداري باإلسكندرية برئاسة املستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، 
باعتباره  والتكنولوجيا،  التدريب  بدل  صرف  في  املشتغلين«،  »جدول  الصحفيين  بنقابة  عضو  صحفي  بأحقية 
مقيًدا بجداول النقابة وصرف الفروق املالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة اإلدارية باتخاذ 
 كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو 

ً
إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين املقيدين بجدول النقابة أيا

مستقلة أو حزبية أو وكالت أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية.
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ورأت محكمة القضاء اإلداري، أن بدل التكنولوجيا ليس منحة من جهة اإلدارة إن شاءت منحتها تارة، وإن رغبت 
منعتها تارة أخرى، وإنما هو حق لصيق للحياة املهنية للصحفي بدونه ل تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام 
أعين الشعب و تبصيره بما يجري حوله من إنجازات، وناشدت املحكمة املشرع تقنين هذا البدل بعد أن صار 
إتاحة  التكنولوجيا  بدل  أن علة  قيمته، وأوضحت  تقدير  وإعادة  الصحفي  ينفك عن  املهنية ل  بالحياة  لصيقا 
الفرصة للصحفيين لالستعانة بأدوات العصر ملواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة، وذلك ألن التسلح 
التكنولوجي يكفل للصحافة املصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمي، 
وبناء شخصية الصحفي املوسوعي في عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن املنيع للدفاع عن حقوق 
املجتمع، وبدون وسائل التكنولوجيا تكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف ل تظهر قدراته الحقيقية 

وإسهاماته املهنية.

3- “لجنة املرأة” بنقابة الصحفيين.. لجنة مع وقف التنفيذ
في 23 أبريل 2021، انتهى مجلس نقابة الصحفيين من تشكيل هيئة املكتب ولجانه املختلفة، والذي تم فيه إقرار 

لجنة املرأة، وقد تم تعيين الصحفية وعضوة املجلس، دعاء النجار، كمقرر للجنة شؤون املرأة.

الصحفيات  لدعم  اللجنة  بتنشيط  بعد مطالبات كثيرة من جهات عديدة وصحفيات كثيرات  القرار  وجاء هذا 
أثناء  وخارجها  العمل  أماكن  داخل  الصحفيات  لها  تتعرض  التي  النتهاكات  ومواجهة  مشاكلهن،  على  والعمل 
ممارسة مهامهن امليدانية؛ بداية من العنف اللفظي والتحرش الجن�شي، أو الستغالل الجن�شي، وتمتد إلى العنف 
الجسدي في بعض األحيان، حيث تشير دراسة أجرتها الشبكة العربية لدعم اإلعالم “الصوت الحر” إلى أن أغلب 
الصحفيات املصريات تعرضن للتحرش الجسدي أو اللفظي، وتشير دراسة أخرى إلى أن املصريات العامالت في 
مجال اإلعالم أكثر عرضة للعنف من نظرائهن الرجال بنسبة %50.4، في حين أن %58 منهن عرضة للعنف اللفظي 
و%64 منهن عرضة للعنف الجسدي. وقد تتبع املرصد املصري للصحافة واإلعالم املشكالت التي تتعرض لها املرأة 
العاملة في املجال الصحفي واإلعالمي، وأصدر ثالثة أوراق بحثية مهمة في هذا الصدد أجريت على عينة قوامها 
50 من العامالت في املجال الصحفي واإلعالمي، كانت الورقة األولى تحت عنوان “التحرش الجن�شي بالصحفيات”، 
والثانية تحت عنوان “الفجوة بين الرجال والنساء في بيئة العمل الصحفي” والثالثة تحت عنوان “العبء املزدوج: 

نظرة حول أوضاع األمهات العامالت في املجال الصحفي”.

وقد كان من املفترض أن تقوم اللجنة بمواجهة هذه النتهاكات، عن طريق وضع حجر األساس لكتابة  مدونات 
 في تعريف التحرش وسبل الوقاية الواجب 

ً
سلوك تضم آليات وقواعد فعالة وفق املعايير املتعارف عليها عامليا

اتباعها داخل أماكن العمل واملؤسسات الصحفية، وأيضا فيما يخص سبل املحاسبة لردع ومعاقبة املتحرشين، 
بدور  قيامها  مع  بالتوازي  عنها،  واملسؤولين  بها،  والعاملين  موظفيها  بين  بتطبيقها  الصحفية  املؤسسات  وإلزام 
القانونية والقتصادية على  في مهنة الصحافة واإلعالم متمتعة بكافة حقوقها  توعوي حول أهمية وجود املرأة 
قدم املساواة مع الرجال أمًرا أساسًيا وحتمًيا في سبيل إنهاء العنف ضد النساء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة 

لجميع الصحفيين والصحفيات.

ولكن في مقابل ذلك؛ لم تقم لجنة شؤون املرأة بأي نشاط خالل عام 2021، وعند بحثك عن “لجنة املرأة بنقابة 
خبر  خالف  بها   

ً
متعلقا  

ً
خبرا أي  تجد  لن  البحث،  ومحركات  الجتماعي  التواصل  مواقع  جميع  على  الصحفيين” 

 بنشاط لجنة املرأة كما هو الحال مع باقي 
ً
” متعلقا

ً
قرار تشكيلها، كما لن تجد على موقع نقابة الصحفيين “بابا

 لحالة “الال مقاومة” التي تتخذها نقابة 
ً
 لثقافة التمييز ضد النساء، وتكريسا

ً
النقابة، وهو ما يعد تعزيزا لجان 

الرغم من كون السيدات  لها الصحفيات السيدات، على  التي تتعرض  الصحفيين كسياسة ملواجهة النتهاكات 
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يمثلن ما يقرب من ثلث أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.

 آلمال الصحفيات الالتي ناضلن كثيًرا من أجل تنشيط لجنة املرأة، 
ً
وتعد هذه البيانات في الحقيقة مخيبة جدا

وكافحن من أجل وجود لجنة داخل النقابة تمثلهن وتدافع عنهن، وتكون متوافقة مع تاريخ املرأة املصرية، التي 
 باألدوار العظيمة التي لعبتها في 

ً
كافحت وناضلت حتى انتزعت حق التصويت والترشح في دستور عام 1956، مرورا

إنشاء نقابة الصحفيين، نهاية بتاريخها البارز وامل�شيء في تشكيل تاريخ ومهنية الصحافة الحرة واملستقلة.

4- أزمة تكويد الصحف املصرية
يعرف “التكويد” بأنه اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها 
منها  “تكويدها”  لقبول طلب  الصحفية  باملؤسسات  توافرها  الواجب  الشروط  النقابة عدًدا من  النقابة، وتضع 
ثابت ومعروف للجريدة، والنتظام في صدور الصحيفة املطبوعة، ملدة ل تقل عن عام، مع إخطار  وجود مقر 
املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، وكذلك النقابة باإلصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو 

شهرية.

 فيها، وأن 
ً
كما يجب على الصحف الجديدة أن تعين صحفيها وفق عقود العمل الثالثية التي تكون النقابة طرفا

 لتشغيل صحفيين 
ً
تكون وفق الحد األدنى لألجور، بجانب التأمين على الصحفيين، واللتزام بالنسبة املقررة قانونا

نقابيين باملؤسسة الصحفية، إضافة إلى ذلك؛ يشترط لقبول الصحف الجديدة سداد مبالغ مالية كتأمين لسداد 
بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور، ويشترط لقيد الصحيفة اليومية سداد 400 ألف 

جنية، والصحيفة األسبوعية سداد 200 ألف جنيه، وعلى اإلصدار الشهري سداد 100 ألف جنيه.

وخالل السنوات األخيرة؛ كانت أزمة تكويد الصحف الجديدة داخل نقابة الصحفيين أبرز التحديات التي تواجه 
املؤسسات الصحفية من جانب، ونقابة الصحفيين من جانب آخر، ومن أهم امللفات في هذا الشأن هو ملف 
 من صحف “البوصلة، البيان، الحدث القتصادي، أهل مصر، الكلمة، بلدنا اليوم، البورصجية، 

ً
قبول تكويد كال

النقيب السابق عبد  أثناء ولية   ،2019 يناير  في  ميدل إيست” والذي قد تم املوافقة على تكويد هذه الصحف 
املحسن سالمة. ورغم هذه املوافقة، وسداد هذه الصحف للرسوم املطلوبة، قام مجلس النقيب ضياء رشوان في 
2020 بإعالن أن هذه املوافقة مبدأيه وليست نهائية، وقام املجلس آنذاك بتشكيل لجنة لفحص تكويد الصحف 

الجديدة، إلعادة النظر في هذه املوافقات والتأكد من استيفاء الصحف لالشتراطات النقابية والقانونية. 

وفي عام 2021؛ تجددت هذه األزمة مرة أخرى ، حيث عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، يوم 
10 فبراير 2021، اجتماًعا ملناقشة عدد من امللفات، من بينها ملف تكويد هذه الصحف، ولكن لم يتم مناقشة 
لتقديم ما يفيد بفتح ملفات  هذا امللف خالل هذا الجتماع، وفي وقت لحق، قام املجلس بمخاطبة الصحف 
تأمينية للعاملين بها والتحقق من وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة والتأكد من أن الصحفيين النقابيين يمثلون 
%70 من طاقة العمل بالجريدة، وطالبت الصحف بتقديم كشف بعقود عمل الصحفيين النقابيين، وصور من 
إلى تقديم كشف  بأنهم يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم، باإلضافة  التأمينات، وإقرارات من الصحفيين  برنتات 

آخر بأسماء املتدربين الذين أتموا عامين عمل ويمتلكون أرشيف يثبت ذلك. 

 يدينون فيه مجلس 
ً
وفي أغسطس 2021، اجتمع رؤساء تحرير الصحف املتقدمة بطلب التكويد، واصدروا بيانا

النقابة، ويتهمونه بالتسويف والتعنت، وطالب رؤساء التحرير فى بيانهم، بعقد اجتماع فوري مع نقيب الصحفيين 
لعرض وجهات نظر الصحف فيما يتعلق بملف التكويد، كما طالبوا بعقد اجتماع فوري مع أعضاء لجنة التكويد، 
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معلنين رفض ما وصفوها بـ”الشروط التعجيزية التي اقترحتها لجنة التكويد والتي ل يتضمنها قانون أو لئحة”.
ومن جانبه، رفض محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة املكلفة بدراسة ملف التكويد، 
بيان الصحف املتضررة، وأوضح أن حل مشكلة ملف تكويد الصحف الجديدة، يكون بتوفير أربعة شروط هي: 
الصحفيين  على  والتأمين  للجريدة،  ومعلوم  ثابت  مقر  وجود  الصدور،  في  النتظام  القانونية،  األوضاع  توفيق 

العاملين داخل املؤسسة.

 ،2021 سبتمبر   22 املوافق  األربعاء  يوم  عقد  الذي  اجتماعه  خالل  الصحفيين،  نقابة  مجلس  قرر  األخير؛  وفي 
برئاسة ضياء رشوان، رفض تكويد 10 صحف جديدة، لعدم انطباق الشروط على هذه الصحف، وشمل قرار 
القتصادية،  البوصلة  القتصادي،  الحدث  املستقبل،  الكلمة، مصر  )البيان،  األخير، صحف:  النقابة  مجلس 
للصحفيين  يحق  ل  القرار؛  هذا  على  وبناء  اليوم(.  وبلدنا  مصر،  أهل  املسار،  إيست،  ميدل  دي  البورصجية، 

العاملين بهذه الصحف التقدم للحصول على عضوية النقابة.

صرح املتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء املستشار نادر سعد، يوم األحد املوافق 25 أبريل 2021، بأن أسامة 
 
ً
الوزراء؛ نظرا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  باستقالته من منصبه  تقدم  الدولة لإلعالم  هيكل وزير 

لظروف خاصة. وفي اليوم التالي؛ نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول الستقالة املقدمة من 
“هيكل”23.

تقدم الوزير بهذه الستقالة بعد ١٦ شهًرا فقط من توليه مهام منصبه. والذي استحدثه التغيير الوزاري في نهاية 
 لدستور 2014، واستبدالها باملجلس اإلعالم لإلعالم 

ً
عام ٢٠١٩، بعد ست سنوات على إلغاء وزارة اإلعالم طبقا

والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإلعالم. 

 لالستغراب، بل جاءت كخطوة استباقية من “الوزير” قبل إعالن مجلس 
ً
لم تكن هذه الستقالة أو قبولها، مثيرا

النواب إقالة الوزير وسحب الثقة منه، وذلك بعد خوض الوزير السابق عدد من الصراعات ضد عدد من الجبهات 
اإلعالمية والحكومية، منها صراعه مع عدد من اإلعالميين والصحفيين في نهاية شهر أكتوبر 2020، انتهى بنشر 
بينما  الصحافة،  ملهنة  واإلساءة  عمله،  أداء  في  بالتقصير  واتهامه  الرسمي،  التلفزيون  على  للوزير  مسرب  مقطع 

وصفه بعضهم بـ “الخيانة الوطنية”.

كما دخل الوزير في صراع مع رئيس املجلس األعلى لإلعالم في فبراير 2020، وقام بالشتباك مع نقيب اإلعالميين 
في يونيو 2020، وفي 2021 مع الهيئة الوطنية للصحافة، وهي إحدى الجهات الثالث املسئولة عن تنظيم العمل 
واتهامه  النواب  الوزير مع مجلس  الصراعات وأهمها، صراع  أوج هذه  كان   

ً
في مصر، وأخيرا الصحفي واإلعالمي 

بالتقصير والفشل في أداء مهام منصبه املكلف بها، واستمرار ارتكابه ملخالفات مالية وإدارية بالشركة املصرية 
ملدينة اإلنتاج اإلعالمي باملخالفة للدستور والقانون.

العام على قبول  بديل رغم مرور قرابة  تعيين  الوزراء، وعدم  قبلها مجلس  والتي  السريعة  كانت استقالة هيكل 
الستقالة، مؤشًرا على استمرار الرتباك الحكومي في إدارة ملف اإلعالم، حيث جاء قرار تعيين وزير الدولة إلدارة 
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ثانًيا: وزير الدولة لإلعالم … صراعات على جبهات متعددة تنتهي باالستقالة

23-         الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير الدولة لإلعالم، مصراوي 26 أبريل 2021، اخر زيارة بتاريخ 27 فبراير 2022، متاح على الرابط

https://bit.ly/3JRj5ii


الصحافة  ملف  بها  يدار  التي  والعشوائية  التخبط  حالة  لتفادي  الحكومية  الجهات  من  محاولة  اإلعالم  شؤون 
من  حالة  ظل  في  توافق  وعدم  انسجام  دون  امللف   إدارة  عن  املسؤولة  الثالث  الهيئات  عمل  ظل  في  واإلعالم، 
املنافسة حول من يقع في يده السلطة العليا في تنظيم وسائل اإلعالم والتحكم بها، وقد زاد من هذه الحدة عدم 
وضوح اختصاصات كل هيئة في القوانين املعنية سواء القانون رقم 92 لسنة 2016، أو القانون الالحق به رقم 
180 لسنة 2018، الذي جاءت عبارة عن اختصاصات مطاطة وواسعة تخضع لتفسيرات متعددة ومختلفة على 

حسب أهواء كل شخص.
وانعكس هذا التخبط في األداء واملنافسة على خطف “السلطة العليا” على عدد من الوقائع التي ظهرت خالل 
األعوام األربعة األخيرة منها: اندلع صراع بين “األعلى لإلعالم” والهيئة الوطنية لإلعالم على املقر السابق لوزارة 
اإلعالم، كما اشتبك “األعلى لإلعالم” مع نقابة اإلعالميين ونقابة الصحفيين حول أحقية أي من هذه املؤسسات 
في توقيع العقوبات والجزاءات على اإلعالميين والصحفيين، وكذلك املؤسسات الصحفية واإلعالمية، حيث كانت 
اتباع سياسات  إلى  الثالث  الهيئات  التكامل، وقد سعت  وليس  الصراع  الوقائع هي حالة  في هذه  العامة  السمة 
تهدف إلى التحكم في وسائل اإلعالم والعاملين بها، وابتعدت عن السياسات التي تهدف إلى تنظيم وسائل اإلعالم، 

والبحث عن مشاكلها الحقيقية، ومحاولة خلق حلول لألزمات التي تمر بها وسائل اإلعالم24. 

األعلى  يد  في  “السلطة”  واستقرت  الوقائع،  هذه  غالبية  في  الفوز  لإلعالم”  “األعلى  استطاع  املطاف؛  نهاية  وفي 
لإلعالم لفترات طويلة خصوًصا بعد إصدار الالئحة التنفيذية للقانون 179 لسنة 2018 في شأن الهيئة الوطنية 
التنفيذية  السلطة  أن  يبدو  ولكن   .2019 العام  من  أغسطس  في  وذلك   ،2018 لسنة   78 والقانون  للصحافة، 
األخرى،  الهيئات  مع  الداخلية  الطرف عن صراعاته  ولم تغض  املجلس،  أداء  راضية عن  تكن  لم  والتشريعية، 
بالتوازي مع وجود إعالم متخبط وعشوائي يظهر عليه الكثير من األزمات عند تناول القضايا السياسية الكبيرة 

والحساسة.

وفي محاولة لتفادي جميع هذه األزمات؛ تم تعيين “هيكل” في منصب وزارة الدولة لشؤون اإلعالم لضبط هذه 
في  واإلعالمي  الصحفي  املشهد  لإلعالم لضبط  الدولة  وزير  مهمة  تكن  لم  ولكن  واإلعالمية،  الصحفية  الفو�شى 
مصر سهلة وممهدة في البداية، وكانت غير ناجحة وانتهت بالستقالة في النهاية، وفي السطور التالية سنتعرف على 

أبرز املعارك التي خاضها الوزير خالل مدة عمله التي تزيد عن سنة ونصف.

1. صراع الوزير مع مجلس النواب25
منذ بدء مجلس النواب جلساته في يناير 2021، تعرض وزير الدولة لإلعالم، أسامة هيكل، لنتقادات واسعة من 
 لستجواب “الوزير” 

ً
لجنة الثقافة واإلعالم باملجلس، كان أبرزها في 30 مارس 2021؛ حين حددت “اللجنة” موعدا

بالشركة  وإدارية  مالية  ملخالفات  ارتكابه  واستمرار  بها،  املكلف  منصبه  مهام  أداء  في  والفشل  التقصير  بسبب 
املصرية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي باملخالفة للدستور والقانون. 

كانت هذه التهامات مبنية على تقرير أصدرته “اللجنة” رصدت فيه ما اعتبربته مخالفات مالية وإدارية، وانتقدت 
اللجنة، جمع هيكل بين منصبى وزير الدولة لشؤون اإلعالم، ورئيس مجلس ٕادارة الشركة املصرية ملدينة إلنتاج 
العالمي والعضو املنتدب وهو ما يعد مخالفة، كما أكدت اللجنة أن الوزير وجهازه املعاون لم يحققا األهداف 

املطلوبة منهم.
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24-           محمد صالح، في ذكرى تأسيس “األعلى لإلعالم”. عامان من فرض السيطرة، محمد عبد الرحمن )محررا(، مؤسسة املرصد املصري للصحافة واإلعالم، 2019، أخر زيارة 27 فبراير 2022، متاح على الرابط 
25-           تقرير لجنة اإلعالم بمجلس النواب، يمكنك اإلطالع عليه من خالل 

https://bit.ly/3sDMgNQ .
https://drive.google.com/file/d/1Zg9HbyFcq0G5osOfJFs4WQkQbr71E8Ek/view


قالت اللجنة في تقريرها؛ أن الجمع بين منصبي وزير الدولة لإلعالم ورئيس مجلس إدارة الشركة املصرية ملدينة 
اإلنتاج اإلعالمي، يعد مخالفة للمادة 116 من الدستور املصري، ومخالفة للمادة 79 من قانون شركات املساهمة 
وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية املحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
159 لسنة 1981، والتي تنص على أن: “.. ويشترط في العضو املنتدب أن يكون متفرغا لإلدارة”، مما يستوجب معه 

أنه على الحكومة اللتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين املنصبين.

 خالل ستة شهور، منها 8.5 
ً
وأضاف التقرير، أن وزير الدولة لإلعالم حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا

مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف، باإلضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات اإلعالمية 
ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

 في مواجهة القنوات 
ً
وأوضحت اللجنة، أنه بالرغم من وجود وزير دولة لإلعالم وجهاز معاون له، إل أنه لم يجد حال

إلى وجود  القنوات، مشيرة  تبثه هذه  ما  املواطن املصري بخطورة  لتوعية  املعادية، وعدم وضع خطة  اإلعالمية 
قصور إعالمي في إبراز إنجازات الدولة املصرية التي تحققت على أرض الواقع.

النائب أشرف  بينهم  النواب، من  “الوزير” لهجوم عنيف من أعضاء مجلس  التقرير؛ تعرض  وبالتوازي مع هذا 
العادلي، املمثلة عن تنسيقية  البرملانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة أميرة  الهيئة  رشاد، زعيم األغلبية ورئيس 

شباب األحزاب، وغيرهم، مطالبين جميعهم الوزير بتقديم استقالته من املنصب.

2. صراع الوزير مع الهيئة الوطنية للصحافة26 
 على تصريح “هيكل” قال فيه أن الهيئة الوطنية للصحافة يعاني من ديون متراكمة بلغت 22 مليار جنيه 

ً
تعقيبا

 قالت فيه أن الرقم الذي أعلن عنه “الوزير” هو رقم غير صحيح، وأوضحت 
ً
مصري أو يزيد، أصدرت “الهيئة” بيانا

6,8مليار جنيه  تبلغ   2020 في أغسطس   آلخر إحصاء 
ً
- طبقا

ً
-دفتريا القومية  أن مديونية املؤسسات الصحفية 

)أصل الدين(، باإلضافة إلى الفوائد لتصبح إجمالي املديونية مبلغ 13,9مليار جنيه. وأكدت “الهيئة” أن مديونيات 
املؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد.

 على هذا البيان، أوضح “هيكل”، أن البيان الذي صدر عن الهيئة الوطنية للصحافة تجاهل 
ً
ومن جانبه؛ وردا

مديونيات الهيئة لدى الضرائب ولدى التأمينات فقط، والتي تبلغ نحو 19 مليار جنيه، بخالف التسهيالت البنكية 
البالغة نحو 6 مليارات جنيه )بدون الفوائد(.

3. صراع الوزير مع اإلعالميين والصحفيين27
في 17 من أكتوبر 2020، نشر هيكل عبر الصفحة الرسمية لوزارة اإلعالم املصرية على موقع فيسبوك، تدوينة، 
قال فيها: “األعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 في املئة من املجتمع، ل يقرأون الصحف ول يشاهدون 

التليفزيون، وبالتالي من املهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات”.

بعد هذا التصريح؛ اشتعلت أزمة كبيرة بين الوزير ورؤساء تحرير صحف وإعالميين مقربين من السلطة التنفيذية، 
بتصريحاته”،  ملصر  املعادية  اإلعالم  وسائل  أجندة  وخدمة  واملسؤولية  املهنية  “بعدم  الوزير  اإلعالميين  واتهم 

معتبرين أن هيكل يرّدد مقولت “إعالم األعداء” ويقدم لهم “مادة خصبة للنيل من سمعة اإلعالم املصري”.
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26-            أحمد بدراوي، بعد استقالته من منصب وزير الدولة لإلعالم.. هيكل والبرملان: مسار زمني، الشروق، 25 أبريل 2021، اخر زيارة بتاريخ 27 فبراير 2022، متاح على الرابط
27-            حمد عمر، أسامة هيكل وزير اإلعالم املصري يواجه حملة انتقادات و”تخوين” تطالبه بالستقالة، 20 أكتوبر 2020، آخر زيارة بتاريخ 27 فبراير 2020، متاح على الرابط 

https://bit.ly/3K4MEwZ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54614788 


بدأت معركة من التالسن بين الوزير وعدد من اإلعالميين منهم؛ خالد صالح، رئيس تحرير اليوم السابع، الذي 
اتهم هيكل بالتنظير والتقصير في عمله، وقال إن “”قنوات الستخبارات التركية تقف إلى جانبه )هيكل( وتدافع 
عنه”، واعتبر اإلعالمي املصري محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، أن “تصريحات وزير اإلعالم “يمكن أن 
 إن الوزير “يتفرغ للهجوم على اإلعالم والتقليل من شأنه”. كما وصف نقيب 

ً
 في صناعة اإلعالم”، قائال

ً
تؤثر سلبا

اإلعالميين طارق سعدة تصريحات هيكل بأنها “أداة لهدم اإلعالم املصري”، وذلك في وقت طالبه آخرون بـ”البحث 
عن وظيفة أخرى وترك الوزارة بعدما فشل في تحقيق أي إضافة إلى اإلعالم”.

” وأكمل 
ً
 “ أنتم املمنوعون من الكتابة عن وزارة الدولة لإلعالم إل نقدا

ً
بعد هذا الهجوم اإلعالمي؛ غرد هيكل قائال

ى 
ّ
“ “أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من اإلعالنات منذ أشهر طويلة حتى قبل أن أتول

ن يريدني أن أبحث 
َ
منصبي. فإن أعلنت تلك األرقام لوجبت محاسبة كل َمن شارك في هذه الجرائم”. وتابع “أقول مل

 وسذاجة، واتركوا غيركم يعمل لعله 
ً
عن وظيفة تناسب قدراتي، إن تاريخ كل مّنا يحدد قدرات كل مّنا، كفاكم عبثا

يصلح ما فشلتم به”.

ازداد الهجوم اإلعالمي على “الوزير” بعد هذا التصريح؛ وطالب الصحفي محمد الباز واإلعالميان أحمد مو�شى 
حمالت  من  جزء  بأنهم  املهاجمين  “هيكل”  اتهم  ذلك؛  مقابل  في  منصبه،  من  بالستقالة  هيكل  اإلبرا�شي،  ووائل 
ويكتفى هو  لغيره،  قلمه  الكاتب  يترك  أن  الفساد هو  أنواع  أخطر  إن  لهؤلء  “أقول  وقال هيكل:  متكررة ضده، 

بالتوقيع، والحقيقة أنني ل أريد أن أرد على هؤلء ألنهم مجرد أدوات”.

 ملكاملة 
ً
ومع احتدام املعركة الكالمية؛ ذاع اإلعالمي وائل اإلبرا�شي في برنامجه التاسعة على القناة األولى، تسريبا

تليفونية بين “هيكل” والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد املصري السابق، يتحدثان فيها عن حضور اجتماع مع 
قوى سياسية، من ضمنها جماعة اإلخوان املسلمين، التي تصنفها الحكومة املصرية كجماعة إرهابية، وينطوي 
التسريب على تلقي “هيكل” تعليمات من “البدوي”  عقب أحداث 25 يناير، ملهاجمة “جماعة اإلخوان” والسلطات 
 إياه بأنه هو َمن “يتلّقى التعليمات”.

ً
الحاكمة آنذاك، بسبب عدم دعوة “حزب الوفد” إلى الحوار الوطني حينها، متهما

وتساءل اإلبرا�شي “َمن الذي استخدم هنا؟ الذي استخدم هو وزير اإلعالم أسامة هيكل في تحقيق مصالح حزبية. 
الدولة وأخدم إعالم اإلخوان”. وتابع  م إعالم 

ّ
 أن “أسامة هيكل رفع شعار سأحط

ً
وما خفي كان أعظم”، معتبرا

بطل  إلى  تحّول  ولكنه  ملصر،  املعادية  القنوات  مواجهة  أجل  من  اإلعالم  وزارة  حقيبة  رأس  على  جاء  “هيكل  أن 
الشائعات التي تعمل على إشعال الفتن، وعلى الفور دخل في شيطنة إعالم الدولة”. وتساءل “كيف يمكن لوزير 

 مع العاملين في اإلعالم؟”.
ً
اإلعالم أن يمارس مهماته وهو دخل في حالة خصومة شديدة جدا

بعد ذلك؛ دعا “هيكل” عددا من اإلعالميين لعقد لقاء مفتوح بمقّر وزارته للتباحث في دور الوزارة وسياسة الدولة 
أثارت  التي  إلى أن تصريحاته  للوزارة،  الرسمية  تم نشره على الصفحة  في مقطع مصّور  اإلعالمية، وأشار هيكل 
وأضاف  مضمونها.  من  تفريغها  وتم  سياقها  من  زئت 

ُ
اجت قد  املصريين  والصحفيين  اإلعالميين  من  عدد  استياء 

هيكل: “الوضع ل يحتمل أن تستغل بعض الجهات الخارجية الخالفات بيننا لإلضرار باألمن القومي املصري”.

وانتهت األمور بتقديم هيكل، استقالته من منصبه بعد ١٦ شهًرا فقط من توليه مهام منصبه. وحتى اآلن لم يتم 
اختيار أي شخص آخر ليكون خلًفا لهيكل، مما يضع أيًضا عالمات الستفهام حول بقاء الوزارة نفسها أم سيتم 
إلغاؤها؟ وملاذا تم استحداثها من األساس؟ وإن استمرت كيف سيكون دورها، وكيف ستكون مهامها، وكيف سيتم 

التنسيق بينها وبين الهيئات الثالثة )املجلس األعلى لإلعالم، الهيئة الوطنية لإلعالم، الهيئة الوطنية للصحافة(.
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