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تمهيد
إلحاقا ً للتقييم المؤقت الذى تم نشره في شهر يونيو /حزيران من عام  ،2012يسر “مكتب اليونسكو
بالقاهرة” أن يقدم في الوقت الحالي تقييم كلي للمشهد العام لوسائل االعالم في مصر.
يوفر التقييم الحالي استعراض شامل ومتعمق الحتياجات تطوير وسائل اإلعالم استنادا إلى بيانات أكثر
اكتماال ،وبمشاركة واسعة النطاق من قبل الخبراء المحليين والمعنيين بهذا الموضوع.
تجدر اإلشارة هنا إلى أنه قد تم االنتهاء من اعداد هذا التقرير قبل إقرار الدستور في ديسمبر /كانون
االول عام  .2012ولقد تم نشر هذا التقرير في يناير /كانون الثاني من عام  ،2013حيث وردت إشارات
محدودة للغاية إلى الدستور الجديد أو األحكام الدستورية ذات الصلة .ويستند هذا التقييم إلى “مؤشرات
تطوير االعالم” الخاصة “بالبرنامج الدولي لتنمية االتصاالت”.
سبق وأن جرى تطبيق “مؤشرات تطوير اإلعالم” بنجاح فيما يقرب من عشر ( )10بلدان ،ومن ثم
فهي ليست بأداة حديثة العهد في مجال تنمية وتطوير اإلعالم .وفي واقع األمر ،ترتبط هذه “المؤشرات”
بصميم نطاق صالحيات “منظمة اليونسكو” بما يساهم في تعزيز حرية وسائل اإلعالم ودعم صفة التعددية
واالستقاللية بالقطاع اإلعالمي ،بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات السارية في هذا
المجال .وعلى الرغم من ذلك ،ال تطرح “مؤشرات تطوير اإلعالم” نهجا ً إجرائيا ً ثابتا ً أو محدداً ،وإنما
تقدم باألحرى نهجا ً يرتكز على “أدوات إرشادية” ،يتسنى في إطارها تصميم مجموعة من المؤشرات من
قبل األطراف الفاعلة على المستوى القومي ،بما يتواءم مع خصوصيات السياق القومي.
من المتوقع أن يساهم “التقييم المؤقت” في تزويد األطراف المعنية على المستوى المحلي – بما في ذلك
منظمات المجتمع المدني ،ومؤسسات الدولة ،والمجتمعات المهنية ذات الصلة – بخريطة تقريبية تساهم
في رصد االحتياجات الرئيسية المرتبطة بتطوير وسائل اإلعالم على مستوى الدولة ،استناداً إلى المنهجية
المتعارف عليها والمرتبطة “بمؤشرات تطوير اإلعالم” ،والتي سبق تجريبها والتحقق من فاعليتها .ومن
الجدير بالذكر أن توفير هذه الخريطة من شأنه أن يكفل لألطراف الفاعلة على المستوى المحلي التعرف
على االحتياجات المرتبطة بتطوير اإلعالم على نطاق أرحب ،ومن ثم دعم قدرتها على تحديد األولويات،
وتخطيط برامج العمل بها ،ووضعها قيد التنفيذ.
وقد وضع التقرير من قبل مجموعة من الباحثين المتخصصين في المجال اإلعالمي من “مصر” ومن دول
مختلفة .وقد تمت كتابة جزء كبير من هذا التقرير من جانب “توبي مندل” ،بصفته “المدير التنفيذي لمركز
القانون والديمقراطية” ،وذلك بدعم الخبير اإلعالمي المصري البارز “ياسر عبد العزيز” ،وبمساعدة كل
من “فاطمة الزهراء عبد الفتاح” و”هاني محمود ابراهيم” ،بصفتهما باحثين ،كما ساهمت “رشا نبيل علم”،
األستاذ المساعد في “الجامعة األميركية في القاهرة” ،في إعداد التقرير ،وذلك من حيث تحرير النص
األكاديمي باللغتين العربية واإلنجليزية.
ونأمل أن يتسنى لكافة األطراف المعنية االستفادة من اإلمكانيات واالحتماالت التي تطرحها هذه األداة
التحليلية ،ومن ثم االستعانة بها باعتبارها مرجع هام يعود بالفائدة والنفع على كافة األطراف التي ُتبدي
التزامها بإرساء دعائم إعالم يتمتع بالحرية ويتسم بطابع االستقاللية والتعددية.
ماريوس لوكوشيانوس
مستشار مكتب يونسكو القاهره

ابريل 2013

1

فهرس المحتويات
تمهيد
فهرس المحتويات
فهرس االختصارات
مقدمة
معلومات أساسيه
التوصيات الرئيسية

1
2
5
6
10
17

الصنف االول  :إطار تنظيمي يفضي إلى تعزيز حرية التعبير عن الرأي ودعم التعددية والتنوع في قطاع
19
اإلعالم
20
المؤشرات الرئيسية
21
(أ) إطار األحكام القانونية والسياسات التنظيمية
21
( )1-1قوانين تكفل الحق في حرية التعبير وممارسات تلتزم بإعمال هذا الحق
25
( )2-1قوانين تكفل الحق في تداول المعلومات وممارسات تلتزم بإعمال هذا الحق
27
( )3-1قوانين تكفل مبدأ االستقاللية التحريرية وممارسات تلتزم بإعمال هذا المبدأ
( )4-1قوانين تكفل حق الصحفيين /الصحفيات في حماية مصادر المعلومات وممارسات تلتزم بإعمال
29
هذا الحق
( )5-1شاركة المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني في تشكيل السياسة العامة تجاه قطاع
29
اإلعالم
30
(ب) السياق التنظيمي للبث اإلعالمي
30
( )6-1قوانين تكفل استقاللية السياق التنظيمي وممارسات تلتزم بإعمال هذا المبدأ
31
( )7-1سياق تنظيمي يكفل التعددية االعالمية ويضمن حرية التعبير وتداول المعلومات
32
(ج) قوانين مكافحة القذف والتشهير وغيرها من الضوابط القانونية الخاصة بالصحفيين
32
( )8-1تمتنع الدولة عن فرض ضوابط قانونية ال مبرر أو مسوغ لها على قطاع اإلعالم
( )9-1تطرح قوانين مكافحة القذف والتشهير أضيق الضوابط الضرورية بما يكفل حماية سمعة الفرد 35
( )10-1مراعاة الدقة والوضوح في صياغة الضوابط األخرى التي ُتفرض على حرية التعبير ،سواء بناء
على اعتبارات تخص األمن القومي ،أو بغرض مقاومة خطاب الكراهية ،أو بغية احترام الخصوصية ،أو
للحيلولة دون ازدراء األحكام القضائية ،أو لردع الفحشاء والرذيلة ،استناداً إلى مسوغات منطقية ،ووفقا ً
37
لمقتضيات المجتمع الديمقراطي ،وبما يتفق مع القانون الدولي
38
(د) الرقابة
( )11-1ال تخضع وسائل اإلعالم لرقابة مسبقة سواء على مستوى التشريعات أو الممارسة العملية 38
( )12-1ال تسعى الدولة إلى حجب أو تصفية المحتوى اإلعالمي على شبكة “اإلنترنت” والذي يتم
40
تصنيفه باعتباره حساس أو ضار
43
توصيات

2

45
الصنف الثاني  :تعدد وتنوع وسائل اإلعالم ،وسياق اقتصادي يكفل تكافؤ الفرص وشفافية الملكية
46
المؤشرات الرئيسية
47
(أ) التكتالت االعالمية وتركيز الملكية
47
( )1-2اتخاذ الدولة تدابير إيجابية لتعزيز التعددية في قطاع اإلعالم
47
( )2-2تكفل الدولة االمتثال للتدابير التي تساهم في تعزيز تعددية وسائل اإلعالم
48
(ب) دعم إنشاء مزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام والخاص والمجتمعي
( )3-2تساهم الدولة بفاعلية في تعزيز إنشاء مزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام والخاص والمجتعي 48
48
( )4-2سياق تنظيمي يتسم بطابع االستقاللية والشفافية
50
( )5-2تساهم الدولة ومنظمات المجتمع المدني بفاعلية في تعزيز نمو وتطور اإلعالم المجتمعي
51
(ج) إصدار التراخيص وتخصيص الطيف الترددي

( )6-2تكفل خطة تخصيص الطيف الترددي الخاصة بالدولة التوظيف األمثل لإلعالم بما يحقق المصلحة
51
العامة
( )7-2تساهم خطة تخصيص الطيف الترددي الخاصة بالدولة في تعزيز تنوع أنماط الملكية والمحتوى
51
اإلعالمي
52
( )8-2يتسم السياق التنظيمي بالشفافية واالستقاللية
53
(د) ال ُنظم الضريبية وتنظيم المشروعات التجارية
( )9-2تعمد الدولة إلى توظيف نظم ضريبية وتنظيم قطاع األعمال بغرض تعزيز تطوير اإلعالم على
53
نحو يتسم بالحيادية وعدم التمييز
53
(هـ) الدعاية واإلعالن
53
( )10-2تمتنع الدولة عن ممارسة أي تمييز من خالل سياسة الدعاية واإلعالن
54
( )11-2التنظيم الفعال ألنشطة الدعاية واإلعالن في قطاع اإلعالم
55
توصيات
57
الصنف الثالث  :اإلعالم كمنبر للخطاب الديمقراطي
58
المؤشرات الرئيسية
59
(أ) يعكس اإلعالم تنوع المجتمع
( )1-3يساهم اإلعالم بكافة أطيافه وروافده – العام والخاص والمجتمعي – في تلبية احتياجات كافة فئات
59
المجتمع
60
( )2-3تعكس المؤسسات اإلعالمية التنوع االجتماعي من خالل ممارسات التوظيف المتبعة لديها
61
(ب) نموذج البث اإلعالمي الموجه نحو الخدمة العامة
( )3-3يتم تعريف أهداف البث اإلعالمي الموجه نحو الخدمة العامة وتحديد ضمانات تحقيقها على
61
المستوى القانوني
( )4-3ال تتعرض العمليات التي يتم إجرائها في محطات البث اإلعالمي الموجه للخدمة العامة ألية
64
ممارسات تمييزية في أي مجال
64
( )5-3توافر نظام حكم داخلي يتمتع بصفة االستقاللية والشفافية
66
( )6-3تتفاعل خدمات البث الموجهة للخدمة العامة مع جماهير العامة ومنظمات المجتمع المدني
67
(ج) التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم
67
( )7-3يتوافر لدى وسائل اإلعالم اإلذاعي والمطبوع آليات فعالة للتنظيم الذاتي
69
( )8-3تمارس وسائل اإلعالم ثقافة التنظيم الذاتي
69
(د) متطلبات العدالة والحيادية والنزاهة
69
( )9-3يحدد الميثاق اإلعالمي الفعال متطلبات العدالة والحيادية والنزاهة
70
( )10-3التطبيق الفعال لنظام البث
71
(هـ) مستويات ثقة جمهور العامة تجاه وسائل اإلعالم
71
( )11-3يبدي جمهور العامة مستويات مرتفعة من الثقة تجاه وسائل اإلعالم
71
( )12-3تتجاوب المؤسسات االعالمية مع ادراك وتصور جمهور العامة تجاه نشاطها اإلعالمي
72
(و) مراعاة سالمة الصحفيين والصحفيات
( )13-3يتسنى للصحفيين والعاملين المنتسبين لقطاع اإلعالم ومؤسسات اإلعالم مزاولة المهنة في
72
سياق آمن
75
( )14-3ال تتعرض الممارسات اإلعالمية للضرر أو األذى نتيجة النعدام األمن
76
توصيات
الصنف الرابع  :بناء القدرات المهنية ودعم المؤسسات بما يكفل حرية التعبير ويضمن تعددية وتنوع وسائل
77
اإلعالم
78
المؤشرات الرئيسية
79
(أ) توافر برامج التدريب اإلعالمي المهني
79
( )1-4إتاحة برامج تدريبية أمام الصحفيين والصحفيات بما يتناسب مع احتياجاتهم

3

79
( )2-4إتاحة دورات تدريبية للمدراء في قطاع اإلعالم بما يتجاوب مع احتياجاتهم
( )3-4تساهم البرامج التدريبية في إعداد اإلعالميين وتمكينهم من استيعاب المبادئ المرتبطة بالديمقراطية
80
والتنمية
80
(ب) توافر مقررات أكاديمية في الممارسات اإلعالمية
80
( )4-4تتوافر مقررات أكاديمية لقطاع عريض من الطالب /الطالبات
( )5-4تساهم المقررات األكاديمية في تزويد الطالب /الطالبات بالمهارات والمعارف المتعلقة بالتطور
81
الديمقراطي
81
(ج) تواجد نقابات عمالية ومنظمات مهنية
81
( )6-4يحق للعاملين في مجال اإلعالم االنضمام إلى نقابات عمالية مستقلة وممارسة هذا الحق
82
( )7-4تبادر النقابات المهنية بإطالق حمالت الدعوة وكسب التأييد نيابة عن العاملين في المهنة
83
(د) تواجد منظمات المجتمع المدني
83
( )8-4تساهم منظمات المجتمع المدني في رصد أداء وسائل اإلعالم بصورة منهجية
( )9-4تبادر منظمات المجتمع المدني بإطالق حمالت الدعوة وكسب التأييد مباشرة بشأن قضايا حرية الت
84
عبير
( )10-4يتم توفير الدعم للمجتمعات من جانب منظمات المجتمع المدني وتمكينها من الحصول على
85
المعلومات وإفساح المجال أمامها إلبداء آرائها
86
توصيات
87
الصنف الخامس  :توافر بنية تحتية كافية بغرض دعم تعددية واستقاللية وسائل اإلعالم
88
المؤشرات الرئيسية
89
(أ) توافر الموارد الفنية وتوظيفها من جانب وسائل اإلعالم
89
( )1-5إتاحة تسهيالت تقنية حديثة أمام المؤسسات اإلعالمية لجمع األنباء وانتاجها وتوزيعها
89
(ب) مستوى انتشار الصحافة واإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
89
( )2-5إتاحة كافة أشكال االتصال المالئمة أمام الفئات المُهمشة
( )3-5تتوافر لدى الدولة سياسة متماسكة في إطار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تهدف إلى التجاوب
90
مع االحتياجات المعلوماتية بالمجتمعات المُهمشة
92
توصيات

4

فهرس االختصارات
ADSL
AFTE
anhri
CAMPAS
CIHRS
MCA
EIPR
eipr
ERTU
EUHR
GAFI
GNI
HDI
HDR
ICCPR
ICRC
ICT
IDSC
IFES
IMC
IPDC
ISP
ITU
MDI
MENA
MMJ
MSA
NCMF
NGO’s
NTRA
OAS
OSCE
PPP
PSB
SCAF
UHF
UN’s
UNDP
UNESCO
UNIC
UDS
VHF
VOIP

تى اي داتا لالتصاالت
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان
الجها ز المركزى للتعبئة و االحصاء
مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان
فنون االعالم واالتصاالت
منظمات المجتمع المدنى
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
اتحاد االذاعة و التلفزيون
المنظمة المصرية لحقوق االنسان
الهيئة العامة لالستثمار
الدخل القومى االجمالى
مؤشر التنمية البشرية
تقرير التنمية البشرية
المعهد الدولى للحقوق المدنية و البشرية
اللجنة الدولية للصليب االحمر
مركز تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
المتكاملة للتسويق واالتصاالت
البرنامج الدولى لتنمية االتصاالت
توفير خدمة االنترنت
االتحاد الدولى لالتصاالت
المؤشرات االنمائية لالعالم
وكالة انباء الشرق االوسط
صحافة الوسائط المتعددة
اآلدآب و العلوم الحديثة
االئتالف الوطنى لحرية االعالم
منظمات غير حكومية
الهيئة الوطنية لالتصاالت
منظمة الواليات االمريكية
منظمة االمن و التعاون االوروبى
قوة التكافؤ الشرائية
الخدمة العامة للبث
المجلس االعلى للقوات المسلحة
قوة التردد العالى
منظمات االمم المتحدة
البرنامج االمم االنمائى لالمم المتحدة
منظمة االمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة
مركز االمم المتحدة لالعالم
الدوالر االمريكى
ترددادت الضغط العالى
الصوت عبر بروتكول االنترنت
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تقييم كلي
تطوير قطاع اإلعالم في “جمهورية مصر العربية”

مقدمــــــــــــة
في اليوم الموافق الخامس والعشرين ( )25من شهر يناير /كانون الثاني عام  ،2011اجتاحت المظاهرات
ميدان “التحرير” ،ل ُتشعل فتيل سلسلة من األحداث – مُعلنة عن اندالع أحداث الثورة – والتي أفضت في
فترة ال تتجاوز أسبوعين ونصف األسبوع إلى سقوط نظام “مبارك” .ولقد أعلن “مبارك” عن تنحيه عن
منصب “الرئاسة” في الحادي عشر من فبراير /شباط من عام  ،2011كما قام بتسليم السلطة إلى “المجلس
األعلى للقوات المسلحة” .ولقد تولى “مبارك” مقاليد السلطة في “جمهورية مصر العربية” لفترة دامت
طوال ثالثين عاماً :حيث تبوأ منصب “رئيس الجمهورية” في عام  ،1981وذلك بعد االرتقاء تلقائيا ً من
منصب “نائب الرئيس” ،في أعقاب اغتيال الرئيس “أنور السادات”.
ولقد اتسمت فترة رئاسة “مبارك” بطابع التعسف الحاد وقمع الحقوق الديمقراطية .ولعل أبرز شاهد
أو دليل يبرهن على تلك الممارسات القمعية يتمثل في مواصلة إنفاذ “قانون الطوارئ” ،والذي تم إعادة
تطبيق أحكامه فور اغتيال الرئيس “السادات” ،ليظل ساريا ً طوال ثالثين عاما ً كاملة والتي ُتعادل فترة حكم
“مبارك” .ولقد ظلت أحكام هذا القانون سارية المفعول وفي حيز التنفيذ حتى الحادي والثالثين ( )31من
شهر مايو /أيار من عام  2012عندما انقضى في نهاية المطاف القرار الجمهوري الذي صدر في أواخر
عهد “مبارك” ،والذي تم إقراره في شهر مايو /أيار  ،2010وذلك بغرض تمديد العمل بهذا “القانون”.
وخالل فترة حكم “مبارك” ،تعرضت حرية التعبير – ضمن غيرها من الحقوق – ألبرز أشكال التقييد.
ومن هذا المنطلق ،ال يثير الوضع الدهشة أو العجب أن تتعالى الدعوات بشكل فوري – في سياق ما بعد
الثورة – من جانب المجتمع المدني لتطالب بإجراء إصالح هادف لإلطار القانوني الذي يختص بتنظيم
قطاع اإلعالم .وفي اليوم التالي لتنحي “مبارك” ،الموافق الثاني عشر من فبراير /شباط  ،2011صدر
عن “ملتقى منظمات حقوق االنسان المستقلة” “بياناً” يحمل عنوان “خريطة طريق نحو دولة الحق وسيادة
القانون” ،والذي انطوى على قسم كبير تم تخصيصه للتعرض للمطالب المطروحة بشأن إصالح قانون
اإلعالم  1.ولقد طالب هذا “البيان” – ضمن أمور أخرى – بضرورة تحويل وسائل اإلعالم التابعة للدولة
إلى وسائل إعالمية موجهة نحو الخدمة العامة ،وتتمتع بصفة االستقاللية ،فضالً عن إنشاء هيئة تنظيمية
مستقلة لشئون البث اإلعالمي ،وإقرار التشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات ،وإلغاء العقوبات
الجنائية التي يتم توقيعها في إطار جرائم النشر.
تم تأسيس “االئتالف الوطني لحرية اإلعالم” 2في اليوم الموافق  30أبريل /نيسان من عام  .2011وبعد
انقضاء بضعة أيام ،وتحديداً في اليوم الموافق الثالث من شهر مايو /أيار ( 2011والذي يتزامن مع
احتفالية “اليوم العالمي لحرية الصحافة” تحت رعاية “منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”) ،بادر
“االئتالف الوطني لحرية اإلعالم” بإصدار “إعالن حرية اإلعالم” بالقاهرة ، 3والذي أرسى عشر مبادئ
أساسية بشأن حرية اإلعالم ،هذا باإلضافة إلى تحديد بعض المهام أو الخطوات ذات األولوية ،بواقع إحدى
عشر خطوة أو مهمة .وترتكز هذه المبادئ والمهام على المناشدات التي تم توجيهها في البيان السابق،
والتي تنطوي على مطالب مؤسسية واسعة النطاق ،بما في ذلك على سبيل المثال المطالبة بإلغاء كل من
“وزارة اإلعالم” و”المجلس األعلى للصحافة” واالستعاضة عنهما بكيانات تتصف بطابع االستقاللية.
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 1يُرجى اإلطالع على القسم رقم ( .)IV) (2) (eهذا القسم مُتاح على الموقع التالي:
http://www.cswatch.org/action/roadmap-for-a-nation-of-rights-and-the-rule-of-law-statement.by-the-forum-of-independent-huma. All URLs accessed on 27 September 2012
 2يُرجى اإلطالع علىwww.ncmf.info :
 3مُتاح على الرابط اإللكتروني التاليhttp://www.anhri.net/en/?p=2488 :

وفي غضون الفترة األولى في أعقاب اندالع الثورة ،تم اتخاذ العديد من التدابير بغية تعزيز حرية قطاع
اإلعالم .وفي واقع األمر ،تم تعليق الوضع الخاص “بوزارة اإلعالم” بشكل فعلي ،فضالً عن استبدال
شخصيات رئيسية على مستوى عدد من الوزارات وغيرها من الهيئات المعنية ،بما في ذلك “نقابة
الصحفيين” و”اتحاد االذاعة والتلفزيون المصري” .ومن جهة أخرى ،تم تعطيل العديد من القواعد
التي تحد من حرية وسائل اإلعالم ،فضالً عن االعتداد بالبعض األخر منها على نحو يتسم االستخفاف
واالستهانة ،وذلك على نطاق موسع .ولقد تم التساهل أو التراخي في تطبيق تلك القواعد (والتي تتصف
أحيانا ً بالطابع غير الرسمي) ،باإلضافة إلى الممارسات ذات الصلة بترخيص وسائل اإلعالم ،بشكل كبير.
وبينما يتسم السياق في الوقت الراهن بمزيد من الحرية إلى حد بعيد ،مقارنة بالوضع السائد خالل عهد
“مبارك” ،يشهد الموقف الحالي ثمة انتكاسات ،كما ُتثار الشكوك بشأن امكانية إجراء اصالحات دائمة
وراسخة ،هذا باإلضافة إلى التساؤل بشأن نطاق تنفيذ تلك االصالحات .ولقد وقعت إحدى االنتكاسات
األولية في مرحلة مبكرة ،في اليوم الموافق التاسع من يوليو /تموز من عام  ،2011عندما تم تعيين وزير
جديد ،وهو السيد“ /أسامة هيكل” ،بغرض ادارة حقيبة وزارة اإلعالم ،وهو ما تسبب في احباط جماعات
حقوق االنسان المصرية واصابتها بخيبة أمل عظيمة ،علما ً بأن تلك الجماعات طالما أعربت عن أملها في
إلغاء هذه الوزارة وابطالها بشكل دائم.
وفي الوقت ذاته ،عمدت السلطات إلى فرض تدابير واجراءات يتم بمقتضاها احكام السيطرة على “اتحاد
االذاعة والتلفزيون المصري” .وخالل شهر أغسطس /آب ،وبعد انقضاء فترة وجيزة من انتخاب “مرسي”
رئيسا ً “لجمهورية مصر العربية” ،شرع “مجلس الشورى” ،والذي يُعد بمثابة “الغرفة العليا” بالبرلمان
المصري ،والذي يخضع لهيمنة أعضاء جماعة “اإلخوان المسلمون” ،في تعيين العديد من رؤساء تحرير
جُدد على مستوى المؤسسات الصحفية التابعة للدولة؛ وهو إجراء تعرض لكثير من االنتقادات .وفي
غضون شهر سبتمبر /أيلول ،عمد الرئيس “مُرسي” إلى تعيين بعض األعضاء في “المجلس األعلى
للصحافة” .ومجدداً ،تسبب هذا الوضع في إثارة انتقادات قوية من منطلق تعرض هذه العملية لالنحراف
نتيجة االنحياز السياسي القائم في هذا السياق .وفي الوقت ذاته ،شهد الوضع ازدياد مطرد في أعداد
القضايا القانونية التي تمت إقامتها ضد صحفيين وصحفيات ،من بين آخرين ،أثناء ممارسة الحق في حرية
التعبير عن الرأي.
ومن جهة أخرى ،تم رصد ثمة تحركات ايجابية .وفي اآلونة األخيرة ،أقر “مجلس الوزراء” مقترحا ً يقضي
بإنشاء “مجلس قومي لإلعالم” ،وذلك كبديل عن “وزارة اإلعالم” .ووفقا ً لهذا المقترح ،يتألف “المجلس
القومي لإلعالم” من ثالثين ( )30عضواً من كبار الخبراء والمتخصصين والشخصيات الرائدة في قطاع
اإلعالم ،بما في ذلك بعض األعضاء ممن يتم تعيينهم من جانب الحكومة لتمثيلها في “المجلس” ،كما يُناط
“بالمجلس القومي لإلعالم” مسؤولية وضع قواعد لتنظيم قطاع اإلعالم ،بما في ذلك تلك القواعد التي
تهدف إلى استبدال عقوبات الحبس التي يتم الحكم بها بغرامات مالية يتم سدادها.
وبشكل أكثر عموماً ،فإن الصراع من أجل فرض السيطرة والتنافس على بسط النفوذ في إطار المستويات
العليا من الدولة المصرية يتناقض على نحو صارخ مع هياكل الرقابة التي تتسم باإلفراط في المركزية
والتي سادت خالل حكم “مبارك” .ولقد ساهم هذا الوضع في افساح بعض المجال أمام وسائل اإلعالم
لالنخراط في ممارسات االنتقاد ،باإلضافة إلى االضطالع بالدور المُناط بها فيما يتعلق باإلبالغ وتقديم
التقارير ،وذلك دعما ً للصالح العام ،وذلك بالرغم مما تتسبب فيه من تقلقل وتزعزع االستقرار بشكل عام،
وهو ما يسفر عن تبعات تؤثر على قطاع اإلعالم.
ولقد تعرضت خارطة الطريق السياسية التي تم رسم أبعادها ومالمحها في “االعالن الدستوري” الصادر
عن “المجلس األعلى للقوات المسلحة” في اليوم الموافق الثالث والعشرين ( )23من شهر مارس /آذار
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من عام  ،2011والذي تم االعتداد به باعتباره “دستور” مؤقت لمصر ،وذلك لحين إقرار “الدستور”
الجديد في شهر ديسمبر /كانون األول من عام  ،2012لالهتزاز والتأرجح جراء التحديات التي تمت
مواجهتها ،مما أفضى إلى وضع يشوبه االلتباس ويكتنفه الغموض العميق ،وهو ما أوقع االرتباك على
الصعيد السياسي .ولقد أسفرت انتخابات “مجلس الشعب” ،التي أُجريت في أواخر عام  2001ومطلع
عام  ،2012عن نتائج قوية لصالح “التحالف الديمقراطي من أجل مصر” ،تحت قيادة “حزب الحرية
والعدالة” التابع “لجماعة االخوان المسلمون” ،جنبا ً إلى جنب مع “الكتلة االسالمية” ،التي ُتمثل مختلف
األحزاب “السلفية” ،والتي حلت في المرتبة الثانية من حيث النتائج االنتخابية ،بينما تراجع أداء العديد من
األحزاب األخرى إلى حد بعيد (بلغت نسبة النتائج االنتخابية التي تم احرازها نحو تسعة في المائة ()%9
بالنسبة لكل من “حزب الوفد الجديد” و”الكتلة المصرية” ،باعتبارهما أبرز األحزاب األخرى التي خاضت
غمار االنتخابات) .ولقد حقق مرشح “جماعة اإلخوان المسلمون” ،السيد“ /محمد مُرسي” ،الفوز في جولة
اإلعادة التي أُجريت في إطار االنتخابات الرئاسية ،وذلك في اليوم الموافق الرابع والعشرين ( )24من
يونيو /حزيران من عام .2012
وفي اليوم الموافق الرابع عشر ( )14من يونيو /حزيران من عام  ،2012وقبل انتخاب “محمد مُرسي”
رئيسا ً للجمهورية ،أصدرت “المحكمة الدستورية العليا” حكما ً قضائيا ً يقضي ببطالن “مجلس الشعب”،
نتيجة للمخالفات التي شابت العملية االنتخابية ،كما بادر “المجلس األعلى للقوات المُسلحة” بتنفيذ هذا الحكم
القضائي ،على النحو الواجب .وفي أول القرارات التي عمد الرئيس “مُرسى” إلى اتخاذها فور توليه
منصب “رئيس” الجمهورية ،وتحديداً في اليوم الموافق الثامن ( )8من شهر يوليو /تموز ،تم إصدار أوامر
بشأن تفعيل “مجلس الشعب” المُنحل ليعاود االنعقاد وممارسة صالحياته التشريعية .وفي المقابل ،قامت
“المحكمة” بإبطال القرار الصادر عن الرئيس “مُرسي” ،وهو ما أدى إلى نشوب مواجهات بين “الرئيس”
و”المحكمة” .وفي نهاية المطاف ،تراجع “مرسي” ،بينما الزال “مجلس الشعب” منحالً.
خيمت تلك األوضاع التي شابها االلتباس والاليقين بظاللها على “اللجنة التأسيسية” ،والتي تم تكليفها
بصياغة دستور جديد للبالد ،مما ألحق بها االضطراب واالرتباك .ولقد تم اصدار حكم قضائي يقضي
ببطالن “الجمعية التأسيسية” األولى التي تم تعيينها لصياغة الدستور وذلك من قبل المحاكم المختصة،
وتشكل “الجمعية التأسيسية” ،والتي تعكف في الوقت الراهن على استكمال عملية صياغة الدستور ،موضع
خالف قانوني نتيجة لتعرضها لطعون قضائية تهدد ببطالن شرعيتها (يتم استعراض مزيد من التفاصيل
بشأن هذه المسألة في القسم الوارد فيما أدناه ،يُرجى االطالع على القسم الوارد بعنون “المؤشر الرئيسي
رقم (.)”)1-1
وفي إطار هذا المُناخ ،يتعذر إلى حد بعيد التنبؤ بمستقبل حرية التعبير ،أو اتجاه االصالحات المرتبطة
بالتحول الديمقراطي وإعمال حقوق االنسان بشكل عام ،أو حتى السبيل المقرر انتهاجه بغرض إيجاد حلول
للنزاعات السياسية الرئيسية الراهنة .مازال الموقف يتسم بالطابع الديناميكي والتفاعلي إلى حد بعيد ،هذا
بينما تتقدم جهود االصالح على مختلف المستويات ،كما يجري تعزيزها ودعمها من جانب مجموعات
مختلفة من األطراف الفاعلة.
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وفي يونيو /حزيران من عام  ،2011بادرت “منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة” (منظمة
اليونسكو) بنشر تقرير يتناول النتائج التي ترتبت عن اجراء “تقييم مرحلي” يرصد الوضع المرتبط بتطوير
قطاع اإلعالم في “مصر” .ولقد تناول هذا التقرير فعاليات التقييم المرحلي الذي تم اجرائه بغية رصد
مدى تطور قطاع اإلعالم على مستوى البالد .ولقد تمثل الغرض من هذا النشاط في توفير نتائج موثوق
بها تم التوصل إليها عن طريق إجراء تقييم دولي مرحلي يتسم بالطابع الرسمي ،وذلك خالل اطار زمني
وجيز ،فضالً عن اتاحة تلك النتائج لألطراف المعنية على الصعيد المحلي ،في محاولة لإلسهام في دعم
تلك العملية المتواصلة التي تهدف إلى إصالح قطاع اإلعالم على مستوى البالد .ويساهم التقييم التتبعي

الحالي ،الذي يهدف إلى الوقوف على مدى تطور قطاع اإلعالم ،إلى تقديم استعراض متعمق وشامل
يرصد االحتياجات المرتبطة بتطوير قطاع اإلعالم ،استناداً إلى عملية جمع بيانات تسم بمزيد من الشمولية
واالكتمال ،وبناء على انخراط قطاعات من الخبراء المحليين واألطراف المعنية على نطاق أوسع.
ويستند هذان االصداران إلى “مؤشرات تطوير اإلعالم” الخاصة “بمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة” – والتي ُتعد بمثابة اطار عام يهدف إلى رصد تطور قطاع اإلعالم  .4وتطرح “مؤشرات تطوير
اإلعالم” هيكالً شامالً يهدف إلى الوقوف على االحتياجات المرتبطة بتطوير اإلعالم على مستوى البلدان
المعنية ،من خالل توظيف منهجية جرى تصميمها بغرض رسم خريطة عريضة تشتمل على كافة مواطن
القوة والضعف الكامنة في جهود تطوير قطاع اإلعالم في مجملها .ومن الجدير بالذكر أن عمليات التقييم
التي ترتكز على “مؤشرات تطوير اإلعالم” ال تعني بتحديد األولويات؛ وإنما تساهم باألحرى في تقييم
كافة االحتياجات المرتبطة بتطوير قطاع اإلعالم على مستوى البلدان المعنية.
يتمثل الغرض من عمليات التقييم التي ترتكز على “مؤشرات تطوير اإلعالم” في تزويد األطراف المعنية
على المستوى المحلي – بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ،والمسئولين الحكوميين ،وكبار صناع
القرار ،والخبراء والمتخصصين القانونيين – بخريطة ترصد االحتياجات الرئيسية المرتبطة بتطوير قطاع
اإلعالم على مستوى الدولة ،استناداً إلى المنهجية القائمة على “مؤشرات تطوير اإلعالم” المتعارف عليها
على الصعيد الدولي ،والتي سبق اختبارها والتحقق من فاعليتها .ومن المتوقع أن ُتسهم هذه الخريطة في
تزويد األطراف الفاعلة على الصعيد المحلي برؤية عامة بما يكفل لها التعرف على االحتياجات المرتبطة
بتطوير اإلعالم على نطاق أرحب ،ومن ثم تمكينها من تحديد أولوياتها وتخطيط برامج العمل الخاصة بها.
تستند هذه “المؤشرات” إلى خمس فئات رئيسية ترتبط بمجال تطوير اإلعالم ،والتي يتم تصنيفها إلى
قضايا أكثر تفصيالً ،باإلضافة إلى توزيعها إلى سلسلة من “المؤشرات الرئيسية” .ويلتزم “هذا التقييم”
بهذا التصميم عينه وما ينطوي عليه من تصنيفات ،كما يطرح توصيات رئيسية وذلك في نهاية كل فئة من
“الفئات الخمسة” الرئيسية .ويحرص هذا التقييم ،الذي تم إجرائه في “مصر” بالعالقة بتلك المؤشرات،
على إبراز التحديات الخاصة التي تواجه البالد ،والسيما في سياق التغيير الثوري الذي تشهده في الوقت
الراهن.
تم توظيف عدد من المنهجيات في إطار إعداد هذا “التقييم” ،والذي يستند إلى التقييم السابق باإلضافة إلى
مختلف األنشطة والمهام التي جرى تنفيذها خالل تلك الفترة .ولقد اضطلع فريق العمل المحلي المؤلف
من عدد من الباحثين والباحثات و الخبراء بإجراء كافة البحوث األولية تمهيداً إلعداد هذا التقرير .ولقد
استندت هذه البحوث التمهيدية إلى سلسلة من المقابالت غير المنظمة تم إجرائها مع عدد من كبار الخبراء
والمسئولين على المستوى المحلي ،مع التركيز بشكل خاص على تلك القضايا التي لم تحظى بتغطية شاملة
في إطار التقييم األصلي .ومن جهة أخرى ،تم دعم هذه الجهود عن طريق اجراء استعراض موسع
لألدبيات وغيرها من المراجع ،باإلضافة إلى اجراء مراجعة قانونية ،بما في ذلك الموارد االلكترونية
المُتاحة على شبكة االنترنت.

 4اتبع الرابط االلكتروني السابق
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معلومات أساسية
يبلغ تعداد سكان مصر نحو  83مليون نسمة ،بينما يُقدر العمر الوسيط بنحو أربع وعشرين ( )24عاما ً
فحسب  .5ومن المنظور الجغرافي ،تحتل “جمهورية مصر العربية” تلك المنطقة التي تقع في أقصى شمال
شرق قارة “أفريقيا” ،كما يزعم البعض أن جزءاً من “مصر” – وتحديداً “شبة جزيرة سيناء” – يقع بالفعل
داخل قارة “آسيا” .وعلى الرغم من اتساع الرقعة التي تشغلها “مصر” نسبياً ،باعتبارها دولة كبيرة تترامى
أطرافها على مساحة تتعدى مليون كيلومتر مربع ،تقتصر مساحة الرقعة المأهولة بالسكان على نحو ثالثة
في المائة فقط من إجمالي مساحة البالد ،ومن ثم ترتفع معدالت الكثافة السكانية في تلك المناطق.
شهدت “مصر” ارتفاعا ً في معدالت النمو االقتصادي في السنوات األخيرة ،وذلك بالرغم من تعرض هذا
الوضع للتأثر سلبا ً منذ اندالع الثورة ،حيث تعاني فئات سكانية على نطاق واسع في الوقت الحالي من الفقر
أو تعيش على حافة الفقر .ولقد بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي نحو  5889دوالر أمريكي
خالل عام  ،2008وفقا ً “لتقرير التنمية البشرية” الصادر عن “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” لعام ،2010
وذلك مقارنة بإجمالي  3950دوالر أمريكي في عام  ،2003محققا ً بذلك زيادة ُتقدر بنحو خمسين في المائة
على مدار فترة قوامها خمسة أعوام  .6وفي الوقت ذاته ،تسنى على ما يبدو تحقيق توزيع مالئم ومعقول
لمعدالت النمو ،حيث تراجع “معامل جيني” ،والذي يُعد بمثابة مقياس مُتعارف عليه لمعدالت توزيع الدخل،
من  34,4في عام  2005إلى  32,1في عام  .2011وعلى الرغم من ذلك ،يرصد “تقرير التنمية البشرية”
لعام  2011تعرض ما يُقدر بنحو  40,7في المائة من السكان للحرمان ،بينما يعاني نحو  7,2في المائة من
السكان من مخاطر الفقر ،ويُصنف نحو اثنين في المائة ( )%2تحت خط الفقر ،بينما يعيش واحد في المائة
( )%1من السكان في فقر مُدقع.
ووفقا ً لما ورد في الموقع اإللكتروني الخاص “باقتصاديات التجارة”:
يتم تصنيف “جمهورية مصر العربية” باعتبارها واحدة من أكثر االقتصاديات التي تتسم
بطابع التطور والتنوع على مستوى منطقة “الشرق األوسط” .ويساهم كل من قطاع
الزراعة (بما في ذلك محاصيل القطن ،والذرة ،وقصب السكر ،والفاكهة ،والخضروات،
والعلف ،واألرز) وقطاع الصناعة (بما في ذلك المنسوجات والمالبس ،والكيماويات،
والصلب واإللكترونيات االستهالكية ،واألجهزة المنزلية) وقطاع الخدمات (بما في ذلك
7
السياحة) ،بمعدالت متساوية تقريبا ً في اإلنتاج القومي.
ليس ثمة شك أن الثورة المصرية قد أثرت سلبا ً على االقتصاد .وفي وقت صدور “تقرير التنمية البشرية”
لعام  ،2011تراجع نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي من  5889دوالر أمريكي إلى  5269دوالر
أمريكي؛ لتتجاوز نسبة التراجع عشرة في المائة .ووفقا ً لبعض المقابالت التي تم اجرائها ،شهدت معدالت
االستهالك هبوطا ً بمقدار  38في المائة وذلك اعتباراً من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر  ،2011وهو األمر
الذي ألقى بظالله حتما ً على قطاع اإلعالم .ويبدو أن المصارف المصرية قد ساهمت بدور فعال في دعم
االقتصاد ،وذلك نظراً لتعثر خزائن الحكومة .8
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 5تقرير التنمية البشرية لعام  2010الصادر عن “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي”.
 6يُرجى اإلطالع على تقريري التنمية البشرية لعامي  2005 & 2009الصادرين عن “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” .ويتم
قياس هذا الوضع على أساس “تعادل القوة الشرائية” ،مع مراعاة هياكل التكاليف المحلية.
 7مُتاح على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.tradingeconomics.com/egypt/households-with-television-percent-wb-datahtml
 8بيان تم التصريح به من جانب األستاذ /طارق عامر ،بصفته “رئيس االتحاد المصرفي المصري” ،خالل انعقاد “مؤتمر
المصرفيين العرب” .مُتاح على الرابط اإللكتروني التاليhttp://www.almasryalyoum.com/node/767351 :
وتجدر االشارة إلى اخضاع بعض من أكبر البنود في مصر لملكية الدولة.

ُتعد “العربية” هي اللغة الرسمية في “مصر” ،حيث ُتعتبر اللغة الرئيسية التي يتحدث بها جميع السكان
تقريباً ،وذلك على الرغم من وجود بعض المجتمعات المحدودة ،بما في ذلك فئات سكانية من “البربر”،
و”النوبيين” ،و”البدو” ،واليونانيين” ،و”األرمن” ،والتي تبلغ نسبتها ما يرقى إلى نحو اثنين في المائة من
إجمالي تعداد السكان  .9ويبلغ عدد السكان ممن يعتنقون اإلسالم نحو تسعين ( )90في المائة ،كما ينتمي
الغالبية العظمى منهم إلى مذهب “السنة” ،بينما تدين الغالبية العظمى من النسبة المتبقية والتي ُتقدر بنحو
عشرة في المائة من السكان “بالمسيحية” ،حيث ينتمي معظمهم إلى الطائفة “األرثوذكسية” . ،وفي الوقت
ذاته ،هناك بعض الفئات المحدودة للغاية من “البهائيين” و”اليهود” و”األرمن” في مصر ، 10علما ً بأنه قد تم
إبالغنا بعدم وجود اختالفات أو تباينات بارزة فيما يتعلق بالطبقة االجتماعية أو الموقع الجغرافي أو الخلفية
العرقية بين هذه الديانات.
وفيما يتعلق بالمرتبة التي تشغلها “مصر” مقارنة “بمؤشر التنمية البشرية” ،يتم تصنيف “مصر” في المكانة
رقم مائة وثالثة عشر ( )113من بين إجمالي مائة وسبع وثمانين ( )187بلداً .ووفقا ً لتقديرات “تقرير التنمية
البشرية” ،يبلغ متوسط العمر المتوقع نحو  73,3عاماً ،ولكن مع تدني متوسط سنوات التعليم التي يقضيها
الطفل في المدرسة لنحو  6,4سنوات ،وهو ما ينخفض إلى حد كبير عن الغالبية العظمى من البلدان األخرى
التي تحتل بشكل عام مراتب أو تصنيفات مقاربة لتلك التي تشغلها “مصر” .وعلى الرغم من المعدالت
القوية للنمو االقتصادي التي تمكنت من تحقيقها ،لم يتسنى لمصر سوى التقدم بمقدار مركزين فحسب وفقا ً
“لمؤشر التنمية البشرية” في إطار الفترة ما بين عام  2005وعام  ،2010مع مواصلة االحتفاظ بالمركز
عينه بين عامي  .2010 & 2009ولقد تراجعت مرتبة “مصر” بمقدار  12مركزاً ،وذلك بين عام 2010
وعام .2011
وفقا ً لما ورد في تقرير صادر عن “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” بلغ عدد مستخدمي الهاتف الجوال 92
مليون مستخدما ً بحلول الربع األول من عام  ،2012ليصل معدل كثافة االتصاالت السلكية والالسلكية لنحو
 112في المائة ،أي بزيادة مقدارها  12,2في المائة مقارنة بالعام المنصرم .و ُتعد “فودافون” بمثابة أكبر
شركة لتزويد خدمات الهاتف الجوال ،حيث تستأثر بحصة سوقية ُتقدر نسبتها بنحو  43,9في المائة ،وتليها
شركة “موبينيل” (بواقع  39,4في المائة) وشركة “اتصاالت” (بواقع  16,6في المائة) . 11
وفي الوقت ذاته ،تفيد التقارير الصادرة عن “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” بارتفاع معدالت استخدام
شبكة االنترنت لما يُقدر بنحو  29,5مليون مستخدما ً في شهر يناير /كانون الثاني  ،2010وهو ما يمثل
نحو  36في المائة من تعداد السكان . 12ووفقا ً لألرقام التقديرية الواردة في “تقرير التنمية البشرية” الصادر
عن “برنامج األمم المتحدة اإلنمائي” لعام  ،2010يبلغ معدل توافر خدمات الراديو لجمهور العامة نحو 94
في المائة ،بينما تبلغ نسبة توافر خدمات التلفزيون للجمهور نحو  92في المائة .ويفيد موقع “اقتصاديات
التجارة” بارتفاع األرقام الخاصة بمدى توافر خدمات التلفزيون لجمهور العام وذلك بنسب أعلى قليالً ،بما
يُقدر بنحو .13 %96,5
ال تتوافر معلومات على وجه التحديد بشأن أعداد المصريين ممن ُتتاح لهم فرص الحصول علي خدمات
 9يُرجى االطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://www.ejc.net/media_landscape/article/egypt :
 10يُرجى اإلطالع علىlooklex.com/e.o/egypt.religions.htm :
“ 11الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت”“ ،التقرير الربع سنوي األول :يناير – مارس  4 ،”2012أبريل /نيسان 2012
 12المرجع ذاته“ :التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات” ،الصادر عن “المنتدى االقتصادي العالمي”“ :العيش في قنوات ضخمة”،
ص  ،360والذي يُقدر هذ النسبة بنحو  26,7في المائة في عام  .2010مُتاح على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf
 13يُرجى أيضا ً اإلطالع على البوابة اإللكترونية الخاصة “بوزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت”“ ،مؤشرات تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات” ،والتي ترصد أرقام مماثلة .مُتاح على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.new.egyptictindicators.gov.eg/ara/_layouts/Viewer_ar.aspx?id=451
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محطات التلفزيون الخاصة ،والتي تبث إشاراتها عبر األقمار الصناعية  .14وعلى الرغم من ذلك ،ووفقا ً
لألرقام الواردة ،يرتفع معدل استخدام خدمات التلفزيون المدفوع إلى حد بعيد ،حيث تربو على األرجح نسبة
مستخدمي هذه النوعية من الخدمات على  40في المائة في المناطق الحضرية ،بينما تقفز هذا المستويات
عند األخذ في االعتبار أعداد األفراد ممن يتسنى لهم الحصول على هذه الخدمات عبر السوق السوداء ،بحيث
قد تصل إلى  75في المائة .15
وفيما يتعلق بحرية الصحافة ،احتلت “مصر” المرتبة المائة والثالثين ( )130من أصل مائة وست وتسعين
( )196بلداً على مستوى العالم ،وذلك وفقا ً “لمؤسسة فريدوم هاوس” ،وأيضا ً بناء على التقرير الصادر عنها
بعنوان “حرية الصحافة لعام  ،”2010والذي يعكس أداء “مصر” خالل عام  .2009ولقد أحرزت “مصر”
رصيداً من النقاط مقداره  60نقطة من اجمالي  100نقطة (علما ً بأن تدني النقاط التي يتم احرازها يُفيد
بتحسن الوضع) ،لتنتمي بالكاد بمقدار نقطة واحدة في المائة (من خالل تحقيق  60نقطة) إلى أدنى شرائح
البلدان التي تتمتع بحرية جزئية خالل ذلك العام  .16ولقد تراجع المركز الذي سبق وأن تمكنت “مصر”
من تحقيقه بمقدار خمس نقاط وهو أدى إلى تصنيفها ضمن البلدان التي “تفتقر إلى الحرية” ،لتحتل المرتبة
رقم مائة وست وأربعين ( )146من اجمالي مائة وست وتسعين ( )196بلداً على مستوى العالم– وذلك في
التقرير الصادر عام ( 2011أي بالنسبة لعام  ، 17 )2010لتقفز مجدداً إلى فئة البلدان “التي تتمتع بحرية
جزئية” (من خالل تحقيق  57نقطة) خالل عام  .18 2012ونتيجة لذلك التحسن الذي أمكن تحقيقه ما بين
التقرير الصادر في عام  2011والتقرير الصادر في عام  ،2012تم تصنيف “مصر” ضمن أعلى عشر
بلدان تجتاز بمراحل تحسين وتطوير ،وذلك ما بين عام  2007وعام  .2012وعلى الرغم من ذلك ،يتدنى
ترتيب “مصر” إلى حد كبير مقارنة بدولة “تونس” ،التي ُتصاحب “مصر” في مسيرة االصالح ،والتي
أحرزت  51نقطة خالل عام .2012
تاريخياً ،يهيمن إعالم الدولة بشكل كبير على البيئة اإلعالمية وينشط اإلعالم التابع للدولة في جميع القطاعات
اإلعالمية ،بما في ذلك اإلعالم المطبوع ،والبث المرئي والمسموع ،ووكاالت األنباء .وفي واقع األمر،
تخضع دور الصحافة القومية الثالث ،والتي سبق وأن ساهمت بدور رائد على مدار عهود مضت في
المجال اإلعالمي – وهي على وجه التحديد “جريدة األهرام” و”جريدة األخبار” و”دار التحرير” – لملكية
الحكومة المصرية ،علما ً بأنها تزاول نشاطها الصحفي في ظل سيطرة بارزة من جانب الجهات الحكومية
عليها .وتختص هذه الدور الصحفية بنشر عدد كبير من االصدارات تحت عناوين مختلفة (وذلك بواقع ،18
 12 ،12على التوالي) .وهناك أربعة دور صحافية تخضع لملكية الدولة ،فضالً عن “وكالة أنباء الشرق
األوسط” .وفي المجمل ،يضم قطاع اإلعالم التابع للدولة  54صحيفة ،وهو ما يوفر فرص عمل تساهم في
توظيف إجمالي  27500فرداً .ويسيطر “مجلس الشورى” على عملية التعيين فيما يتعلق بكافة المناصب
والكيانات الرئيسية المرتبطة بصنع القرار في إطار هذه الصحف ،بما في ذلك على سبيل المثال تعيين
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 14يتم توفير خدمات البث االعالمي التابعة للدولة مجانا ً ودون مقابل عبر البث األرضي.
 15يتم تحقيق هذا األمر بشكل أساسي عبر الشركات المحلية التي تقوم بإعادة طرح خدمات االشتراك في األقمار الصناعية للبيع
عن طريق شبكات الكابل المحلي .يُرجى االطالع على الرابط االلكتروني التالي:
 http://www.ameinfo.com/157522.htmlيُرجى أيضا َ االطالع على “الملحوظة رقم  ”92للتعرف على التقديرات
األخرى المتربطة بمعدالت انتشار خدمات األقمار الصناعية.
 16مُتاح على الرابط االلكتروني التاليhttp://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2010/egypt :
وعلى وجه التحديد ،وفي عام  ،2009حققت “مصر”  60نقطة من اجمالي  100نقطة (علما ً بأن انخفاض النقاط والدرجات يفيد
بتقدم المستوى) ،علما ً بأنه يتم تصنيف البلدان التي تنتمي إلى فئة “االفتقار إلى الحرية” اعتباراً من درجة .61
 17يُرجى اإلطالع على التقرير اإلحصائي على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202011%20Tables%20and%20
Graphs_0.pdf
 18يُرجى اإلطالع على “تقرير مصر” لعام  2012على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Egypt%20draft.pdf

رؤساء التحرير. 19
وعلى مدار عهود سابقة ،فرضت دور الصحافة هذه ،والسيما جريدة “األهرام” ،هيمنة واسعة النطاق في
مجال الصحافة .ولقد أبلغنا أحدهم مقولة شائعة ،مُفادها أنه “في حالة عدم نشر نعي المتوفي في جريدة
“األهرام” ،فهو لم يلق حتفه بالفعل!” .ولقد تراجع الدور الذي تؤديه هذه الصحف على مدار السنوات
األخيرة ،وهو ما كان متوقعاً .ولقد أمكن رصد هذا التراجع مع تنامي قوة الصحف اليومية الخاصة ،علما ً
بأن هذا الوضع قد شهد مزيد من التراجع منذ اندالع أحداث الثورة ،وهو يُعزى جزئيا ً إلى ما لحق بالنظام
البائد من فقدان للمصداقية ،كما يُعزى من جانب أخرى إلى المساحات الجديدة من الحرية واالتساع التي
يحظى بها قطاع اإلعالم الخاص.
في أعقاب تلك الفترة التي شهدت هيمنة قوية من جانب الصحف العامة على قطاع الصحافة ،أخذت الصحف
الخاصة في الظهور مجدداً في “مصر” في أواخر حقبة السبعينات من القرن الماضي ،وذلك في صورة
صحف تنتمي إلى أحزاب سياسية ،وهو ما أدى إلى محدودية نطاق المنافسة وانخفاض البدائل المتاحة مقارنة
بالصحف التي تخضع لملكية الدولة .ولقد بزغت الصحف الخاصة التي يتم ادارتها باعتبارها مشروعات
أو نشاطات تجارية في الساحة اإلعالمية في منتصف التسعينات من القرن الماضي .ووفقا ً للمعلومات التي
تم توفيرها من جانب “المجلس األعلى للصحافة” ،واعتباراً من اليوم الموافق السادس والعشرين ( )26من
شهر مارس /آذار  ،2012بلغ عدد الصحف المُسجلة  567صحيفة في “مصر” ،والتي تتألف من ثالثة
وثالثين ( )33صحيفة يومية ،ومائة وواحد وأربعين ( )141صحيفة أسبوعية ،وثالثمائة وثالثة وتسعين
( )393صحيفة شهرية .ويتم اصدار هذه الصحف من جانب أطراف فاعلة مختلفة ،بما في ذلك على سبيل
المثال دور الصحافة القومية (التابعة للدولة) (بواقع  56صحيفة) ،وأحزاب سياسية ( 62صحيفة) ،وكيانات
حكومية ( 58صحيفة) ،وشركات مساهمة (الصحف الخاصة الرئيسية ،بواقع  68صحيفة) ،ومنظمات
اجتماعية ( 57صحيفة) ،وجامعات ( 131صحيفة) ،وغيرها من الجهات .ولقد شهدت أعداد الملكية ازدياداً
ملحوظا ً منذ اندالع الثورة ،وذلك من  142خالل عام  2010إلى  113خالل عام  ،2009بينما شهد قطاع
الصحافة األسبوعية بشكل خاص نمو ملحوظ . 20
يشهد قطاع الصحافة الخاصة في األعوام األخيرة معدالت نمو مطردة وقوية ،وذلك على أقل تقدير خالل
الفترة التي شهدت التظاهرات التي اجتاحت “مصر” أثناء شهري يناير /كانون الثاني وفبراير /شباط
 ،2011حيث تمكنت جريدة “المصري اليوم” – على ما يبدو – من تحقيق أعلى معدالت التداول ،لتتفوق
بذلك على نظيرتها “األهرام” ،والتي طالما تم االعتداد بها تاريخيا ً باعتبارها الصحيفة الرائدة على مستوى
السوق المصري ،هذا باإلضافة إلى بعض الصحف اليومية األخرى البارزة ،بما في ذلك جريدتي “الشروق”
و”الدستور” .ويتسنى للصحف اليومية الخاصة بشكل متزايد تحقيق أرقام توزيع مرتفعة ،نتيجة الهتمام أفراد
الشعب ،ضمن أسباب أخرى ،بعقد مقارنة بين ما يرد في تلك الصحف ووجهات النظر واآلراء التي يتم
تداولها في الصحف الحكومية.
وتختص الحكومة بإدارة وكالة األنباء المحلية الوحيدة في “مصر” ،والتي تتمثل في “وكالة أنباء الشرق
األوسط” ،وذلك بالرغم من اشتراك الصحف المحلية أيضا ً في وكاالت أنباء دولية.
وتحتكر الدولة بشكل كلي تقريبا ً البث األرضي ،وهو ما يُدعم بواسطة شبكة واسعة من المحطات التي يتم
تشغيلها في إطار الهيكل الخاص “باتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،والذي تم إنشائه بموجب “قانون
رقم ( ”)13لعام  ،1979والمعدل مؤخراً بقانون رقم ( )223لعام  .1989وفي الوقت ذاته ،تتوافر محطتان
خاصتان للبث االذاعي بمحافظة “القاهرة” ،وهما على وجه التحديد“ :محطة نجوم إف إم” و”محطة النيل إف
 19يُرجى اإلطالع على “المادة رقم ( ”)65من “قانون رقم ( ”)96لعام  1996بشأن “تنظيم الصحافة واختصاصات الصحافة”
(“قانون الصحافة”) .يُرجى أيضا ً اإلطالع على “المادة رقم ( ”)62بشأن تعيين “الجمعيات العمومية” ،و”المادة رقم ( ”)64بشأن
تعيين “مجالس اإلدارة” ،و”المادة رقم ( ”)65بشأن تعيين المجالس التحريرية.
 20الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيان تم نشر في “اليوم العالمي لحرية الصحافة” 3 ،مايو /أيار .2012
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تقييم كلي
تطوير قطاع اإلعالم في “جمهورية مصر العربية”

ً
وفضال عن ذلك ،هناك عدد من المحطات االذاعية الخاصة على شبكة اإلنترنت.
إم” .21
وفيما يتعلق بخدمات التليفزيون ،يدير “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” محطتين قوميتين للبث األرضي
– “القناة األولى” و”القناة الثانية” – باإلضافة إلى ست قنوات محلية توفر تغطية إعالمية إلجمالي محافظات
“مصر” ،بواقع  27محافظة ،فضالً عن ثالث قنوات فضائية – قناة “المصرية الفضائية” ،وقناة “النيل
لألخبار” ،وقناة “تلفزيون النيل الدولي”  .22ويوفر “اتحاد االذاعة والتلفزيون المصري” ما يربو على عشرة
قنوات فضائية متخصصة عبر “شبكة تلفزيون النيل” ،بما في ذلك “النيل لألخبار” ،و”النيل اليف” ،و”النيل
للرياضة” ،و”النيل لألسرة واألطفال” ،و”النيل للثقافة” ،و”النيل للتنوير” ،و”النيل للبحث العلمي” ،و”النيل
الثقافية” ،و”النيل للتعليم العالي” ،و”النيل سينما” ،هذا باإلضافة إلى قناة جديدة تم إطالقها بعنوان “صوت
23
الشعب” ،والتي حلت محل “قناة النيل دراما” ،وذلك في عام .2012
على الرغم من عدم توافر محطات تلفزيونية خاصة للبث األرضي في “مصر” ،تم اصدار ترخيص ألول
قناة خاصة – قناة “دريم” – في عام  ،2011هذا باإلضافة إلى عدد من المحطات التلفزيونية الخاصة التي
تمت إتاحتها بالفعل خالل تلك الفترة  ،سواء عبر األقمار الصناعية أو خدمات الكابل ،وذلك قبل اندالع
الثورة .ومازالت تقتصر عملية إتاحة كافة هذه المحطات على خدمات األقمار الصناعية أو خدمات الكابل
فحسب (أي ،كجزء من باقة من القنوات التي يتم اتاحتها عبر أنظمة التوزيع المُشار إليها آنفاً) .وتتضمن
مثل هذه المحطات التلفزيونية كل من“ :قناة دريم  ،”1و”قناة دريم  ،”2و”قناة أون تي في” ،و”قناة المحور”،
و”قناة اليوم أوربت” ،و”قناة الحياة” .وطالما عانت هذه المحطات من محدودية بالغة في قدرتها على بث
األخبار ،وذلك على الرغم من أنها قد تمكنت من العثور على أساليب خالقة ،وذلك من قبيل االستعانة
بالبرامج الحوارية ،بما تتيح أمامها الفرصة لاللتفاف حول القيود ،وذلك خالل السنوات التي سبقت اندالع
الثورة.
لقد شهدت منافذ البث التلفزيوني الجديدة نمواً ملحوظا ،حيث انضمت إلى السوق خدمات ووسائل جديدة
للبث التلفزيوني (وهو ما تم وصفه من قبل أحد المشاركين في المقابالت الشخصية باعتباره “انفجار”) حيث
تم الترخيص بإطالق  15قناة جديدة ،وذلك وفقا ً لما ورد في التقارير الصادرة في هذا الشأن .وتشتمل
هذه الخدمات على قنوات من قبيل شبكة “سي بي سي” ،وقناة “النهار” ،وقناة “الخامس والعشرين” ،وقناة
“التحرير” ،وقناة “الحرة مودرن” ،وقناة “روتانا مصرية” ،وقناة “مصر  ،”25والتي ُتعد بمثابة أحد الكيانات
التابعة لجماعة “اإلخوان المسلمون” ،وقناة “المصري” ،والتي يُعد بمثابة الناطق بلسان “حزب الوفد”.
وعالوة على وسائل اإلعالم الجديدة التي ترتبط بأحزاب سياسية ،يُعزى أحد األسباب وراء ظاهرة النمو
القوي التي يشهدها اإلعالم المستقل الجديد إلى تلك األطراف التي ترغب في اقامة وسائل إعالمية من هذا
القبيل ،والتي تعجلت باتخاذ هذا االجراء اآلن تحسبا ً لتعرض هذه العملية لمزيد من الصعوبات والتعقيدات
في وقت الحق .ولقد أشار بعض المشاركين /المشاركات في المقابالت الشخصية إلى توظيف بعض من هذه
الوسائل اإلعالمية الجديدة بغرض الترويج للمصالح التي تخص أصحابها ،وذلك مقارنة بالمصلحة أو المنفعة
العامة .ووفقا ً لما هو متوقع ،ثمة قطاع واسع من الخبرات والتخصصات والكفاءات المهنية المتوافرة لدى
هذه الوسائل اإلعالمية الجديدة .ولقد أفاد بعض المشاركين /المشاركات بحدوث نمو على مستوى ممارسات
الفساد على الصعيدين االخالقي والمالي على حد سواء بين وسائل اإلعالم منذ اندالع أحداث الثورة.
وقد دارت العديد من المناقشات خالل الفترة التي أعقبت عهد “مبارك” مباشرة ،بشأن الدور الذي تضطلع به
تلك الوسائل اإلعالمية التي يُطلق عليها مصطلح “شبكات التواصل االجتماعي” فيما يتعلق بالتحريض على
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 21تم إطالق هذا المشروع المشترك بين “اتحاد االذاعة والتلفزيون المصري” (بنسبة  50%أسهم ملكية) ورجلي أعمال (بنسبة
 20% & 30%أسهم ملكية على التوالي) وذلك في عام ( ،2011نغم إف إم).
“ 22وزارة اإلعالم“ ،اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” (.)2009
“ 23وزارة اإلعالم“ ،اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” (.)2009

الثورة .ليس هناك أدنى شك أنه تم بالفعل توظيف قطاع متنوع من أدوات االتصال – بما في ذلك “شبكة
فيسبوك” و”شبكة تويتر” و”الرسائل القصيرة” – بشكل موسع بغرض دعم تنظيم التظاهرات .وبالرغم
من ذلك ،شهد أداء وسائل اإلعالم في “مصر” بعض القصور ،وذلك بشكل نسبي ،فيما يتعلق ببث األنباء
والشئون الراهنة ،وغيرها من أنماط المعلومات المرتبطة بالمصلحة العامة ،سواء عبر “شبكة اإلنترنت” أو
غيرها من وسائل تكنولوجيا االتصاالت ،وذلك بالرغم من اتسام أدائها بالفعالية في الوقت الراهن ،بال أدنى
شك .وعلى سبيل المثال ،لم تعمد وسائل اإلعالم التقليدي إلى االستفادة من شبكة “االنترنت” كوسيط بديل
لنشر وتوزيع المعلومات سوى على مدار السنوات األخيرة.
ثمة عدد من البوابات اإلخبارية التي يقتصر تشغيلها على شبكة “اإلنترنت” ،بما في ذلك علي سبيل المثال
“مصراوي” ،و”الدستور األصلي” و”أخبارك” .ووفقا ً لموقع “ ،”Alex.comتتمثل المصادر االخبارية
األكثر شيوعا ً ورواجا ً على شبكة االنترنت (بما في ذلك النسخ االلكترونية للصحف المطبوعة) في “اليوم
السابع” ،و”مصراوي” ،و”األهرام” ،و”أخبارك” ،و”الوفد” ،و”الشروق” ،و”المصري اليوم” ،و”أخبار
مصر” ،و”الفجر” ،و”الموجز”.
ولقد تنامى إلى مسامعنا وجهات نظر متباينة بشأن الدور المرتبط بالمدونات ووسائل اإلعالم البديل في
“مصر” ،وذلك من حيث توفير األنباء ونشر المحتوى اإلعالمي المتصل بالشؤون الراهنة .ولقد أشار عدد
من المشاركين /المشاركات في اطار المقابالت الشخصية التي أُجريت إلى اتساع وتباين مجال التدوين في
مصر ،بينما أفاد البعض األخر بحداثة عهد هذا المجال باعتباره قطاع وليد بشكل نسبي ،حيث قد شرع لتوه
في تحطيم الحواجز االجتماعية وااللتفاف حول التدابير واالجراءات الرسمية الرامية إلى احكام السيطرة.
ويقيناً ،هناك قطاع واسع من المدونات التي يتم ادارتها من جانب مصريين ومصريات ،سواء من داخل
البالد أو من خارجها ،وهو ما يتضمن طيف واسع من المدونات السياسية ،باإلضافة إلى مدونات ذات طابع
اجتماعي وشخصي .ولقد استحوذ الدور الذي ساهمت به وسائل اإلعالم االجتماعي ،فيما يتعلق بإنجاح
الثورة المصرية ،على مخيلة المصريين /المصريات ،وهو ما أدى على نحو بارز إلى تعزيز مستوى شيوع
وشعبية هذه األشكال اإلعالمية الجديدة ودعم الدور المرتبط بها.
ويفيد “تقرير اإلعالم االجتماعي العربي” الثاني بارتفاع أعداد مستخدمي “شبكة فيسبووك” بمقدار مليوني
مستخدم خالل الربع األول من عام  ،2011وهو ما يُمثل نسبة عشرة في المائة ( )%10من اجمالي عدد
مستخدمي شبكة االنترنت على مستوى البالد  .24وتشير البيانات المُتاحة على شبكة اإلنترنت إلى استمرار
التزايد المُطرد في أعداد مستخدمي “شبكة فيسبووك” ،بما يُقدر بنحو  11,4مليون مستخدم اليوم ،وهو ما
يُمثل  14في المائة من اجمالي السكان ،بمعدالت نمو تربو على  19في المائة على مدار األشهر الست
الماضية ،وهو ما أدى إلى االرتقاء بمرتبة “مصر” إلى المركز الحادي والعشرين ( )21على المستوى
العالمي فيما يتعلق بأعداد المستخدمين  .25ومن بين هؤالء ،ينتمي نحو  86في المائة إلى شرائح عمرية
صغيرة بحد أقصى  34عاماً ،بينما تبلغ نسبة الذكور من إجمالي هذا العدد نحو  63في المائة.
يتم تصنيف “مصر” باعتبارها إحدى الدول الرائدة في مجال صناعة األفالم على مستوى العالم العربي،
حيث بلغ عدد األفالم التي تم انتاجها خالل عام  2010إلي  40فيلماً ،بينما تراجع هذا العدد إلى  22فيلما ً في
عام  ،2011وذلك في أعقاب اندالع الثورة .وفي الوقت ذاته ،تتمتع مصر بتقاليد راسخة وعريقة في مجال
النشر على مستوى المنطقة ،حيث تعدى عدد الكتب التي ُنشرت خالل عام  2010إجمالي  2600كتابا ً .26

 24إعداد “برنامج اإلدارة الرشيدة واإلبداع” في “كلية اإلدارة الحكومية” بإمارة “دبي” .يُرجى اإلطالع على الرابط اإللكتروني
التاليenglish.youm7.com/News.asp?NewsID=340774 :
 25يُرجى اإلطالع على الرابط اإللكتروني التالي:
www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-6-months
 26الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء“ ،مصر في أرقام” ( ،)2012صفحات .157 – 155
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تقييم كلي
تطوير قطاع اإلعالم في “جمهورية مصر العربية”

يتسم اإلطار القانوني الذي ينظم قطاع اإلعالم في “مصر” بالتعقيد والتركيب الحاد ،حيث تتداخل القواعد
المنصوص عليها في مختلف التشريعات .ويشتمل “قانون العقوبات” على قطاع عريض من الضوابط
والقيود الجنائية ذات الصلة بالمحتوى االعالمي ،والتي يدعمها “القانون المدني” ،والذي يكفل لألفراد
للحصول على تعويضات نظير “األخطاء” التي ُترتكب ضد أي منهم /منهن .وتتمثل التشريعات الرئيسية
التي تتعامل بصورة مباشرة مع قطاع اإلعالم في “قانون رقم ( )96لعام  ”1996بشأن “تنظيم الصحافة”
(قانون الصحافة) ،27و”قانون رقم ( )76لعام  ”1970بشأن “إنشاء نقابة الصحفيين” (قانون نقابة الصحفيين)
 ،و”قانون رقم ( )13لعام  ”1979بشأن “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” (قانون اتحاد اإلذاعة
والتلفزيون المصري) ،و”قانون رقم ( )10لعام  ”2003بشأن “تنظيم االتصاالت” (قانون االتصاالت).
ويتم تقييم هذه القوانين بمزيد من التفصيل على صفحات هذا “التقييم” .وتاريخياً ،تم االمتناع في العديد من
األحيان عن تطبيق القواعد في صورتها الصارمة ،غير أنها الزالت قائمة ،ليتم االحتكام إليها في حالة إقدام
أحدهم على تخطي أو تجاوز الحدود الموضوعة .ومن هذا المنطلق ،وعلى مستوى الممارسة العملية ،ارتكز
النظام ارتكازاً كبيراً على وضع يمكن اصطالحه على النحو التالي “الرقابة المشتركة” :وهو ما يُعد بمثابة
نمط من الرقابة الذاتية مدعوما ً بإمكانية توفير رقابة مباشرة (أي قانونية).
شهدت أعداد الدعاوى القانونية التي ُتقام ضد وسائل اإلعالم والصحفيين والصحفيات ارتفاعا ً منذ اندالع
الثورة ،وهو ما يطرح إشكاليات بعينها ،نظراً للطابع الحاد الذي تتسم به العديد من القواعد القانونية .وعلى
الرغم من ذلك ،يجوز االعتداد بهذا الوضع من منظور مختلف بناء على ما ينطوي علي من دالالت إيجابية،
وذلك من منطلق أن ارتفاع أعداد الدعاوى القانونية يفيد باختفاء االجراءات والتدابير المباشرة الرامية إلى
إحكام السيطرة على قطاع اإلعالم والصحافة .ويجوز اإلشارة إلى شيوع تلك الطفرات التي تطرأ على أعداد
الدعاوى القانونية التي ُتقام ضد وسائل اإلعالم إلى حد كبير في السياقات التي تعقب الثورات ،أو البيئات
التي تجتاز في مراحل تحول ديمقراطي سريع.
يساهم االطار القانوني ،والذي مازال قائما ً بشكل كامل تقريبا ً على الصعيد الرسمي ،في ارساء أسس تنظيمية
صارمة بالنسبة لقطاع اإلعالم ،والتي تكفل للحكومة اللجوء إلى تدابير واسعة النطاق لممارسة السيطرة على
نطاق واسع .على سبيل المثالُ ،تمارس الحكومة بصفة رسمية السيطرة على كافة الكيانات المؤسسية التي
يتم إنشائها بموجب هذه القوانين ،وذلك من قبيل “نقابة الصحفيين” ،و”المجلس األعلى للصحافة” ،و”اتحاد
اإلذاعة والتلفزيون المصري” ،و”الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت”.
وفي الوقت ذاته ،من الضروري التمييز بين “النقابة” وغيرها من الكيانات المُشار إليها فيما أعاله .ولقد
تم تأسيس “النقابة” في بداية األمر عام  ،1941باعتبارها كيان يتمتع بصفة االستقاللية؛ وفي واقع األمر تم
عقد اجتماع في مرحلة مبكرة عام  1900بغرض إنشاء جمعية للصحفيين ،وذلك على الرغم من أنه سرعان
ما تعرضت هذه الفكرة لإلجهاض من قبل السلطات “البريطانية” . 28وطالما واجهت “نقابة الصحفيين”
صعوبات فيما يتعلق باالحتفاظ بالصفة االستقاللية التي تتميز بها ،علما ً بأنه قد تم إدراجها ضمن نظام قانوني
مع إقرار “قانون نقابة الصحفيين” في عام  .1970وفي الوقت ذاته ،ساهمت النقابة في العديد من المناسبات
في الدفاع عن الصحفيين والصحفيات ،وعلى هذا النحو فلقد تمكنت من تمييز ذاتها عن غيرها من الكيانات
والهيئات المُشار إليها آنفاً.
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 27تتمثل إحدى الذكريات التاريخية المُثيرة لالهتمام في قيام الرئيس الراحل “ناصر” بإصدار هذا القانون كأخر قانون يتم توقيعه
قبل وفاته ،وذلك بعد أن وافته المنية بشكل مفاجئ في اليوم الموافق  28سبتمبر /أيلول  .1970ولقد تم نشر هذا القرار في
“الجريدة الرسمية” في اليوم الموافق  17سبتمبر ،أيلول .1970
 28يُرجى اإلطالع على:
Anis, M. and Sakr, H., The six-decade balancing act, Special Issue No. 872 of Al-Ahram,
22-28 November 2007
والمُتاح على الرابط اإللكتروني التاليhttp://weekly.ahram.org.eg/2007/872/special.htm :

التوصيات الرئيسية
يتم استعراض قائمة تتضمن توصيات تفصيلية في نهاية كل قسم من األقسام الخمس الرئيسية المتضمنة في هذ
التقرير ،استناداً إلى فئات تطوير اإلعالم المُرتبطة “بمؤشرات تطوير اإلعالم” .وفيما يلي استعراض للتوصيات
الرئيسية الصادرة في هذا الصدد:
•التزام وتعهد “الحكومة المصرية” باالنخراط في مشاورات واسعة النطاق مع األطراف المعنية
والمهتمة ،وذلك قبل إقرار أو تعديل أي قوانين أو تشريعات تتعلق بحرية التعبير أو حرية اإلعالم.
•تعزيز الضمانات التي تكفل حرية التعبير في إطار الدستور المصري الجديد بشكل جوهري ،وذلك
مقارنة بما كان الوضع عليه فيما مضى ،بما يكفل فرض ضوابط ومحددات صارمة على الصالحيات
التي تخول للحكومة والتي تتسبب في تقويض هذا الحق األساسي األصيل ،بما يتوافق مع المعايير الدولية.
•إقرار تشريع قانون يكفل الحق في حرية تداول المعلومات ،ويضمن لألفراد حرية الحصول على
المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة ،هذا باإلضافة إلى استعراض األحكام الراهنة التي تنظم سرية
المعلومات والمنصوص عليها في مختلف القوانين القائمة ،بغرض إبطالها أو تعديلها بما يكفل توافقها مع
المعايير الدولية بشأن المكاشفة واالنفتاح.
•إعادة النظر في الضوابط التي يتم فرضها على المحتوى اإلعالمي الذي يتم نشره أو بثه ،بما في
ذلك على سبيل المثال القوانين التي ُتعاقب على ممارسات القذف ،والقائمة حاليا ً في العديد من القوانين
المصرية ،وتعديل تلك القيود ،وفقا ً لما تقتضي به الضرورة ،بما يكفل توافقها مع المعايير الدولية ،بما في
ذلك عن طريق إلغاء التجريم في الخروقات ذات الصلة.
•إلغاء “المجلس األعلى للصحافة” ،باإلضافة إلى إبطال النظام القائم الذي يتم بموجبه اصدار تراخيص
لوسائل اإلعالم المطبوع.
•حظر وضع إطار قانوني يخول الحق للسلطات الحكومية في إغالق شبكة “اإلنترنت”.
•إلغاء النظام القانوني الحالي الذي ينظم معايير المهنية على مستوى اإلعالم المطبوع ،باإلضافة إلى
حث وسائل اإلعالم المطبوع على وضع إطار للتنظيم الذاتي.
•إجراء عملية تشاورية مع األطراف المعنية والمهتمة بتحديد مستقبل “نقابة الصحفيين” .وكحد أدنى،
ينبغي إبطال الوضع الخاص المخول ألعضاء “النقابة” ،هذا باإلضافة إلى إلغاء أي محاذير تمنع األفراد
– ممن ال ينتمون إلى عضوية “النقابة” – من مزاولة العمل الصحافي .وفي حالة اإلبقاء على “النقابة”
بصفتها كيان قانوني ،ينبغي توفير الحماية الكلية لها ضد كافة أشكال التدخل السياسي.
•إنشاء كيان تنظيمي يتمتع بالصفة االستقاللية ،وتخول له صالحية إصدار التراخيص لصالح محطات
البث الخاصة وتنظيم العمل فيها ،كما يختص هذا الكيان بإصدار التراخيص لصالح خدمات ووسائل البث
اإلعالمي ألغراض تجارية ومجتمعية ،وتمكينها على سبيل المثال من بث إشاراتها عبر ترددات أرضية،
وتعزيز التنوع في قطاع البث اإلعالمي ،بما يصب في دعم المصلحة العامة بشكل مجمل.
•تحويل “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” إلى هيئة بث إعالمي موجه للخدمة العامة ،وتتسم بطابع
االستقاللية ،على أن يتم تخويل صالحيات واضحة لتلك الهيئة وتمكينها من تقديم خدمات البث اإلعالمي بما
يخدم الصالح العام ،مع توفير آليات الحماية الفعالة ل ُنظم اإلدارة الرشيدة داخلها وبما يدعم استقاللية السياسة
التحريرية ،وتوفير التمويل الكافي لتمكينها من االضطالع بالصالحيات المخولة لها.
•إجراء مشاورات واسعة النطاق بغرض تحديد مستقبل قطاع اإلعالم المطبوع التابع للدولة .وفي
حالة اتخاذ قرار باإلبقاء على هذه الوسائل بصفتها كيانات أو هيئات عامة ،ينبغي توفير ضمانات تكفل
استقالليتها ،على غرار هيئات البث الموجه نحو الخدمة العامة.
•تعزيز انخراط الحكومة في مشاورات واسعة النطاق تهدف إلى إقرار سياسة شاملة لتنظيم قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وهو ما يجب أن يتضمن تعزيز خدمات النفاذ الشامل إلى شبكة
“اإلنترنت” ،وإدراج هذه النشاطات ضمن أهدافها.
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الصنف االول
إطار تنظيمي يفضي إلى تعزيز
حرية التعبير عن الرأي ودعم
التعددية والتنوع في قطاع
اإلعالم

المؤشرات الرئيسية
(أ) إطار األحكام القانونية والسياسات التنظيمية
( )1-1قوانين تكفل الحق في حرية التعبير وممارسات تلتزم بإعمال هذا الحق
( )2-1قوانين تكفل الحق في تداول المعلومات وممارسات تلتزم بإعمال هذا الحق
( )3-1قوانين تكفل مبدأ االستقاللية التحريرية وممارسات تلتزم بإعمال هذا المبدأ
( )4-1قوانين تكفل حق الصحفيين /الصحفيات في حماية مصادر المعلومات وممارسات تلتزم بإعمال
هذا الحق
( )5-1مشاركة المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني في تشكيل السياسة العامة تجاه قطاع اإلعالم
(ب) السياق التنظيمي للبث اإلعالمي
( )6-1قوانين تكفل استقاللية السياق التنظيمي وممارسات تلتزم بإعمال هذا المبدأ
( )7-1سياق تنظيمي يكفل التعددية االعالمية ويضمن حرية التعبير وتداول المعلومات
(ج) قوانين مكافحة القذف والتشهير وغيرها من الضوابط القانونية الخاصة بالصحفيين
( )8-1تمتنع الدولة عن فرض ضوابط قانونية ال مبرر أو مسوغ لها على قطاع اإلعالم
( )9-1تفرض قوانين مكافحة القذف والتشهير أضيق الضوابط ،الضرورية التي تكفل حماية سمعة
الفرد
( )10-1مراعاة الدقة والوضوح في صياغة الضوابط األخرى التي ُتفرض على حرية التعبير ،سواء بناء
على اعتبارات تخص األمن القومي ،أو بغرض مقاومة خطاب الكراهية ،أو بغية احترام الخصوصية ،أو
للحيلولة دون ازدراء األحكام القضائية ،أو لردع الفحشاء والرذيلة ،استناداً إلى مسوغات منطقية ،ووفقا ً
لمقتضيات المجتمع الديمقراطي ،وبما يتفق مع القانون الدولي
(د) الرقابة
( )11-1ال تخضع وسائل اإلعالم لرقابة مسبقة ،سواء على مستوى التشريعات أو الممارسة العملية
( )12-11ال تسعى الدولة إلى حجب أو تصفية المحتوى اإلعالمي على شبكة “اإلنترنت” والذي يتم
تصنيفه باعتباره حساس أو ضار
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الصنف االول
إطار تنظيمي يفضي إلى تعزيز حرية التعبير عن الرأي ودعم التعددية
والتنوع في قطاع اإلعالم
(أ) إطار األحكام القانونية والسياسات التنظيمية
( )1-1قوانين تكفل الحق في حرية التعبير وممارسات تلتزم بإعمال هذا الحق
في اليوم الموافق الثالث عشر من فبراير /شباط  ،2011وبعد مُضي يومين فقط على تنحي “مبارك” ،بادر
“المجلس األعلى للقوات المسلحة” بتعليق العمل “بدستور عام  ”1971وشرع في اإلعداد إلجراء استفتاء
دستوري ،تم تنظيمه في اليوم الموافق التاسع عشر ( )19من مارس /آذار  .2011وفيما يتعلق باالستفتاء
والذي تم إجرائه بغرض تحديد إمكانية إضافة تسع ( )9مواد جديدة على “دستور عام  ،”1971فلقد تم تأييد
هذا القرار بأغلبية ساحقة ،حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة نحو  77بالمائة ،وذلك من بين ما يقرب
من  18,5مليون مشاركاً /مشاركة ممن أدلوا بأصواتهم /أصواتهن ،وهو ما يمثل  41بالمائة فحسب من
جمهور الناخبين والناخبات والبالغ عددهم  45مليون نسمة.
ينصب التركيز في إطار هذه المواد التسعة في المقام األول على الهياكل الخاصة بالحكومة ،بما في ذلك
األفراد الذين يحق لهم الترشح لمنصب “الرئيس” ،ومدة الوالية الرئاسية (تم قصر مدة الرئاسة على
فترتين قوام كل منهما أربعة أعوام) ،وإجراء االنتخابات البرلمانية وانتخابات “مجلس الشورى” ،وإنشاء
“الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور” ،باإلضافة إلى العملية المرتبطة بإعداد دستور جديد .وفي الوقت
ذاته ،تمت الموافقة في االستفتاء على إلغاء “المادة  ”179من الدستور ،والتي كان يحق بموجبها “للنائب
العام” اتخاذ “التدابير التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسالمة المجتمع ونظامه السياسي ،والحفاظ على
المكاسب االشتراكية ،وااللتزام بالتوجه االشتراكي”.
وعند إقرار “اإلعالن الدستوري” من جانب “المجلس األعلى للقوات المسلحة” في اليوم الموافق 23
29
مارس /آذار عام  ،2011تضمن هذا “اإلعالن الدستوري” المواد التسعة التي تم التصويت عليها
 ،باإلضافة إلى إجمالي  49مادة “مستنسخة” من دستور عام  1971والذي اشتمل على ما يربو على
 200مادة ،هذا فضالً عن ثالث مواد إضافية ،وهي على وجه التحديد :مواد رقم (.)61 ( ،)57( ،)56
وتتناول المواد المستنسخة من “دستور  – ”1971والبالغ عددها  49مادة – في مجملها قضايا حقوق
اإلنسان ،باإلضافة إلى الهياكل والكيانات التابعة “للدولة” ،بما في ذلك البرلمان ،والجهاز القضائي،
والقوات المسلحة .وتتعرض المواد الثالثة الجديدة التي تم استحداثها للصالحيات ذات الصلة التي يضطلع
بها “المجلس األعلى للقوات المسلحة” و”مجلس الوزراء” ،فضال عن تولي “المجلس األعلى للقوات
المسلحة” صالحيات وسلطات البرلمان ،واالحتفاظ بها ريثما يتولى “مجلس الشعب” و”مجلس الشورى”
اختصاصاتهما ،ولحين انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه (يُرجى االطالع على “المادة
رقم .)”61
لم يتضح بشكل محدد كيف تطور الوضع إلى هذا النحو ،ولكن يبدو على األرجح أن “المجلس األعلى
للقوات المسلحة” قد اتخذ قراراً بتجنب المجازفة بطرح هذه المواد األساسية لالستفتاء .وتجوز اإلشارة إلى
 29يشير البعض إلى أن هذه المواد التسعة قد تم تغييرها على نحو حاذق وماهر في وقت الحق ،مع منح الصالحيات المخولة
لرئيس الجمهورية إلى “المجلس األعلى للقوات المسلحة” .يُرجى اإلطالع على“ :على خطى الثورة التونيسية“ :الدستور أوالً”.
مُتاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jun/12/egypt-a-constitution-first
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أن التصويت بالرفض على هذه المواد – في حالة طرحها لالستفتاء – من شأنه أن يتسبب في إحداث فراغ
هائل فيما يتعلق بالسلطات والصالحيات التي ُتمارس على أعلى مستويات “الدولة المصرية”.
تنص المادتان رقم ( )13( & )12من “اإلعالن الدستوري” ،واللتين تم اقتباسهما حرفيا ً من “دستور عام
 ”1971على ضرورة حماية حرية التعبير وحرية اإلعالم ،على النحو التالي:
(مادة رقم *)12
حرية الرأي مكفولة للجميع ،ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ،والنقد الذاتي والنقد البناء
ضمان لسالمة البناء الوطني.
(مادة رقم *)13
حرية الصحافة والطباعة والنشر واإلعالم مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة،
وإنذارها ،أو وقفها ،أو إلغائها بالقرار اإلداري محظور .ويجوز استثناء في حالة إعالن
الطوارئ أو زمن الحرب ،أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعالم
رقابة محددة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومي ،وذلك
وفقا ً للقانون.
وبالرغم من جدوى هذا الضمانات الدستورية ،غير أنها تتسم بالوهن والضعف .ويكفل “اإلعالن
الدستوري” الحق في حرية التعبير “في حدود القانون” فحسب ،ومن ثم يخفق “الدستور” في فرض أي
ضوابط أو شروط على القوانين التي تتسبب في تقويض هذا الحق .وبشكل أساسي ،يفيد هذا الوضع بجواز
تمرير أي قوانين أو تشريعات في المُطلق من قبل الجهات التشريعية بما قد يؤدي إلى تقييد هذا الحق ،وهو
ما يتنافى مع داللة الضمان الدستوري إلى حد كبير ،وذلك بالرغم من المطالبة كحد أدنى بإدراج ضوابط
داخل القانون بما يكفل عدم المساس بهذه الحقوق.
وفي هذا الصدد ،ربما يتعارض “االعالن الدستوري” مع القانون الدولي والذي ينص على ضرورة فرض
ضابطين إضافيين بغرض تقنين الصالحيات التي يتم بموجبها تقييد حرية التعبير .أوالً ،ينبغي أن تعمد
هذه الضوابط إلى حماية واحدة من المصالح العامة أو الخاصة المنصوص عليها في القانون الدولي،
30
والتي تتضمن – بما يتفق مع “المادة رقم  ”19من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”
– حقوق اآلخرين والسمعة التي تخص أي منهم /منهن ،واألمن القومي ،والنظام العام ،والصحة العامة،
واألخالق .وال يجوز االعتداد بشرعية الضوابط التي يتم فرضها بالتجاوب مع أية مصالح أخرى ،بخالف
تلك الواردة فيما أعاله.
ثانياً ،بموجب القانون الدولي ،ينبغي االعتداد بتلك الضوابط باعتبارها “ضرورية” بما يكفل حماية أي
من تلك المصالح المُشار إليها فيما أعاله .ويمثل هذا األمر محدداً هاما ً للغاية ،يساهم في ضمان االعتداد
بمالئمة واتساق تلك القيود والمحددات ،باإلضافة إلى االلتزام بتصميم تلك الضوابط بعناية بما يكفل حماية
المصالح وبما ينأى عن الصياغات الفضفاضة ،وذلك فيما يتعلق بتجاوز حظر الخطاب الذي يتسبب في
إلحاق الضرر باآلخرين.
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 30بادرت “مصر” بالتصديق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” في اليوم الموافق  14يناير /كانون الثاني
.1982
* نص الماده من دستور 71

الصنف االول
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في الوقت ذاته ،ينطوي القانون الدولي على عدد من المالمح األخرى التي يفتقر إليها االعالن الدستوري
المصري .وبموجب القانون الدولي ،ال تكفل حرية التعبير فحسب الحق في التعبير عن الذات (الحق في
“نقل المعلومات”) ،وإنما أيضا ً الحق في تداول المعلومات واألفكار والحصول عليها ،وهو ما يمثل مكونا ً
هاما ً للغاية في إطار الضمانات التي تكفل حق المواطن في الوصول إلى قطاع متنوع من المعلومات
واألفكار .وفي الوقت ذاته ،يكفل القانون الدولي حماية المعلومات واألفكار “على اختالف وتعدد أنواعها”،
باإلضافة إلى حماية التعبير عن اآلراء ،سواء تلك التي تحمل طابع هجومي أو عدائي أو التي ال تحظى
بقبول شعبي .وأخيراً ،يكفل القانون الدولي حماية تدفق المعلومات واالفكار “بغض النظر عن الحدود”.
ُتسهم “المادة رقم ( ”)13في واقع األمر في حظر فرض رقابة إدارية .وبالرغم من ذلك – وفيما يتعلق
بالممارسة العملية في الماضي – ال تكفل هذه “المادة” الحماية لحرية الصحافة ،نظراً ألنه يجوز تعطيلها
كلما تم اإلعالن عن حالة طوارئ ،وهو الوضع الذي ظل ساريا ً طوال عهد “مبارك” .وعلى مستوى
الممارسة العملية ،وعلى مستوى الممارسة العملية ،تتعرض “المادة رقم ( ”)13للتقويض نتيجة لما ورد
في “المادة رقم ( ”)4من “قانون تنظيم الصحافة” والتي تنص صراحة على حظر نشر األنباء التي قد
“تضر بالسالمة القومية ،أو االستقالل ،أو السيادة الوطنية”.
بشكل عام ،تنص المادة رقم ( )59من “اإلعالن الدستوري” – والتي تم التصويت بالموافقة عليها في
إطار االستفتاء – على اإلجراءات التي يتم اتباعها عند اإلعالن عن حاالت الطوارئ .وتشترط هذه
اإلجراءات تصديق “مجلس الشعب” على إعالن الطوارئ .وباإلضافة إلى ما تقدم ،تقصر هذه “المادة”
فترة إعالن الطوارئ على ستة ( )6أشهر فحسب ،علما ً بأن تمديد أي من إعالنات الطوارئ لفترة تجاوز
األشهر الست المنصوص عليها في تلك المادة ،يتطلب التصويت بالموافقة من خالل استفتاء شعبي .ويبيح
القانون الدولي فرض ضوابط على تلك الحقوق في أضيق الحدود وفقا ً “لمقتضيات الوضع” ،وذلك عند
التعرض لطوارئ تنطوي على “تهديدات تخل باألمن” (يُرجى االطالع على “المادة رقم ( ”)4من “العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”) .وتفتقر “المادة رقم ( ”)59إلى هذه الضمانات الرئيسية بشأن
األوقات التي يجوز فيها اعالن حاالت الطوارئ.
وعلى الرغم من األحكام المنصوص عليها في “المادة رقم ( ،”)59مازال “قانون الطوارئ” – الذي تم
اإلعالن عنه في عام  ،1981كما تمت مواصلة تمديده في ظل نظام “مبارك” – نافذاً وساري المفعول،
وذلك بما يتجاوز األشهر الست التي تم تحديدها في “اإلعالن الدستوري” .ولقد شهدت “فترة ما بعد
الثورة” تصاعد المطالب التي تدعو إلى رفع حالة الطوارئ التي ظلت نافذة المفعول منذ اغتيال الرئيس
الراحل “أنور السادات” في عام  .1981وأخيراً ،تم اتخاذ هذا اإلجراء في اليوم الموافق الحادي والثالثين
( )31من مايو /أيار  ،2012وذلك عندما أجاز “المجلس األعلى للقوات المُسلحة” إسقاط أحكام الطوارئ
التي سرت خالل تلك الفترة ،والتي تم إقرارها منذ عامين ماضيين ،في مايو /أيار  ،2010وذلك في
أواخر عهد “مبارك”.
تنص “المادة رقم ( ”)60الواردة في “االعالن الدستوري” على صياغة دستور جديد ،بحيث يعقد األعضاء
المنتخبون على مستوى كل من “مجلس الشعب” و”مجلس الشورى” جلسة مشتركة في غضون ستة أشهر
بعد انتخاب كل منهما بغرض انتخاب الجمعية التأسيسية والتي تتألف من  100عضواً بغرض إعداد
مسودة دستور جديد ،مع مطالبة هذه الجمعية باستكمال هذه المهمة في غضون ستة ( )6أشهر أخرى،
بحيث يتم طرح مسودة الدستور في مرحلة الحقة لالستفتاء بغرض اقرارها.
تم انتخاب اللجنة التأسيسية األولى على النحو الواجب من جانب “مجلس الشعب” ،وذلك خالل شهر
مارس /آذار من عام  .2012وعلى الرغم من ذلك ،خضعت “اللجنة التأسيسية” للهيمنة من جانب ممثلي
األحزاب االسالمية السياسية ،كما تعرضت لمقاطعة من جانب أبرز مؤسستين دينيتين في “مصر” –
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“الكنيسة األرثوذكسية القبطية” و”مؤسسة األزهر” – وذلك نتيجة للتخوف من هيمنة ممثلي األحزاب
االسالمية على تلك اللجنة .وفي الوقت ذاته ،تعرض تشكيل “اللجنة التأسيسية” لمعارضة شعبية بارزة.
وفي اليوم الموافق العاشر من شهر أبريل /نيسان  ،2012أصدرت “المحكمة اإلدارية العليا” حكما ً يقضي
ببطالن “اللجنة التأسيسية” ،وذلك بعد مُضي أقل من ثالثة أسابيع من تاريخ تشكيلها .ولقد ارتأت المحكمة
عدم شرعية انضمام أعضاء “مجلس الشعب” إلى عضوية “اللجنة التأسيسية” ،وذلك من منطلق الدور
المُناط “بمجلس الشعب” والذي يختص بانتخاب “اللجنة التأسيسية” ،وليس االشتراك في عضويتها .ولقد
تم االعتداد باالنحراف الذي شاب تشكيل “اللجنة التأسيسية” على نطاق موسع باعتباره أحد األسباب أو
المسوغات الهامة التي تم استناداً إليها اتخاذ هذا القرار.
تم التوصل إلى اتفاق في اليوم الموافق السابع ( )7من شهر يونيو /حزيران  2012بشأن انتخاب “لجنة
تأسيسية” ثانية ،والتي تتمتع بمزيد من التمثيل ،علما ً بأنه تم تشكيل هذا الكيان على النحو الواجب .وعلى
الرغم من ذلك ،يتألف التشكيل الثاني “للجمعية التأسيسية” من  39عضواً من أعضاء “مجلس الشعب”،
ولهذا السبب عينه ،من ضمن أسباب أخرى ،تعرض الوضع القانوني “للجمعية التأسيسية” للطعن مجدداً.
ولقد أرجأت “المحكمة اإلدارية العليا” اتخاذ قرار في هذه القضية ،علما ً بأن “اللجنة التأسيسية” قد تمكنت
بالفعل من استكمال عملية صياغة “الدستور” قبل البت في هذه القضية.
وفي الموافق الثاني والعشرين ( )22من نوفمبر /تشرين الثاني من عام  ،2012أصدر الرئيس مرسي
قراراً يطيح باختصاص المحاكم القضائية فيما يتعلق بالطعن على القرارات التي يتخذها ،بما في ذلك تلك
المسائل المرتبطة بتشكيل اللجنة التأسيسية الثانية لصياغة الدستور .وقد تم اجراء االستفتاء الدستوري على
مرحلتين في الموافق الخامس عشر ( )15والثاني عشر ( )22من ديسمبر /كانون األول من عام ،2012
وذلك وسط صدامات حادة اندلعت بين األحزاب الليبرالية واإلسالمية ،باإلضافة إلى حدوث انقسام واضح
في الشارع المصري بين مؤيدي ومعارضي مسودة الدستور وما يترتب عنها من نتائج .وبالرغم من
هذه الصدامات ،تم اقرار “الدستور” عن طريق االستفتاء ،حيث بلغت نسبة التصويت لصالح “الدستور”
أربع وستين في المائة ( ،)%64بينما بلغت نسبة المعارضين لهذا “الدستور” نحو ست وثالثين في المائة
( ،)%36وذلك بمشاركة اقتصرت على  33في المائة فحسب من اجمالي جمهور الناخبين والناخبات.
ولقد بادرت العديد من األطراف الفاعلة بتوفير مدخالت ومعطيات بشأن الضمانات المُراد إدراجها في
الدستور الجديد ،والتي تكفل حرية التعبير وحرية اإلعالم ،باإلضافة إلى الحق في تداول معلومات.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الرسمية ،بادر “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” بإجراء استعراض عام
تناول قطاع من القوانين المتعلقة بإتاحة المعلومات وتوافرها ،حيث يُلقي هذا االستعراض الضوء على
األهمية القصوى التي تكمن في توفير ضمانات دستورية تكفل هذا الحق .وفي الوقت ذاته ،عمدت “اللجنة
التشريعية والدستورية” المنبثقة عن “مجلس الشورى” إلى إعداد مسودة مجموعة من األحكام الدستورية
بشأن حقوق اإلنسان ،بينما بادر “المجلس األعلى للصحافة” و”اللجنة التشريعية” التابعة “لنقابة الصحفيين”
بإعداد مشروع يتضمن مجموعة من األحكام الدستورية المتصلة بحرية التعبير عن الرأي وحرية اإلعالم.
ومن جهة أخرى ،شرعت مجموعات بالمجتمع المدني بإعداد مقترحات دستورية ،بما في ذلك “االئتالف
الوطني لحرية اإلعالم” ،و”المبادرة المصرية لتطوير اإلعالم” ،والتي تضم ثالثين ( )30من كبار الخبراء
والمتخصصين المهنيين في مجال اإلعالم.
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على ما يبدو ،هناك توافق في اآلراء بشأن بعض النقاط األساسية ،بما في ذلك ضرورة توفير ضمانات
قوية تكفل حرية التعبير عن الرأي وحرية اإلعالم ،باإلضافة إلى الحق في المعلومات ،فضالً عن االحتياج
إلى صياغة أحكام تكفل الحق في إنشاء وسائل اإلعالم بمختلف أنماطها ،مع توفير الحماية ضد أشكال
السيطرة التي سبق وأن مارستها الدولة ،والتي ازدهرت في ظل حكم “مبارك” .وعلى الرغم من ذلك،
وبما يتجاوز هذه النقاط التي تم التوافق بشأنها ،ثمة اختالفات بارزة في المقترحات التي تم طرحها،

الصنف االول
إطار تنظيمي يفيض إىل تعزيز حرية التعبري عن الرأي ودعم التعددية والتنوع يف قطاع اإلعالم

والسيما فيما يتعلق بالضوابط المُراد فرضها على هذه الحقوق األساسية.
تنص “الدساتير” التي سبق صياغتها في بلدان أخرى – بشكل متنوع ومتعدد – على العديد من األحكام
المختلفة ذات الصلة بحرية التعبير وحرية اإلعالم ،والتي تتجاوز ما ورد في “اإلعالن الدستوري” .وعلى
سبيل المثال ،من الشائع إدراج بعض األحكام التي تكفل الحق في تداول المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات
العامة (الحق في الحصول على المعلومات أو تداولها) وذلك في إطار دساتير مختلفة ،علما ً بأنه من
المتوقع أن يتم إدراج مثل هذه األحكام في مسودة الدستور الذي تعكف “الجمعية التأسيسية” على صياغتها.
ومن جهة أخرى ،تؤكد العديد من البلدان في الدساتير الخاصة بها على استقالل الهيئات والكيانات التي
تتمتع بصالحيات تنظيمية فيما يتعلق بقطاع اإلعالم.
تتضمن بعض الضمانات الدستورية المحتملة األخرى التي تكفل الحق في حرية التعبير ما يلي:
•حماية الحق المكفول للصحفيين والصحفيات فيما يتعلق باالمتناع عن كشف مصادرهم السرية
التي يتم من خاللها استمداد المعلومات.
•حظر اإلجراءات الخاصة بإصدار تراخيص للصحفيين /الصحفيات أو تسجيل وسائل اإلعالم
المطبوع أو األمرين معاً.
•وضع اشتراطات ومتطلبات تقضي بتخصيص الطيف الترددي بما يسهم في الصالح العام،
فيما بين األنماط الثالث لوسائل البث اإلعالمي؛ أي على وجه التحديد اإلعالم العام ،والتجاري،
والمجتمعي .وفي بعض البلدان ،قد يشتمل هذا االشتراط على بند تحفظي بشأن تخصيص نسبة مئوية
محددة من الطيف الترددي لصالح محطات البث المجتمعي.
قامت “مصر” بالتصديق على الغالبية العظمى من االتفاقيات الدولية الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان ،بما
في ذلك المعاهدة الرئيسية التي تكفل الحق في حرية التعبير ،والتي تحمل عنوان “العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية” .وعلى الرغم من ذلك ،لم تصدق “مصر” على “البروتوكول االختياري”
(األول) المُلحق “بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” ،والذي من شأنه أن يكفل لألفراد
تقديم الشكاوى إلى الهيئة الرقابية المعنية – “لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان” – بشأن خروقات حقوق
اإلنسان.
( )2-1قوانين تكفل الحق في تداول المعلومات وممارسات تلتزم بإعمال هذا الحق
تخلفت “مصر” حتى الوقت الحالي عن إقرار قانون يكفل الحق في الحصول على المعلومات أو يضمن
حرية تداولها .وقبل اندالع أحداث الثوة ،دارت بعض المناقشات بشأن ضرورة اعتماد قانون من هذا
القبيل ،وذلك على الرغم من اإلخفاق في إحراز تقدم فعلي في هذا الصدد سوى على نطاق محدود .ولقد
ساهمت الثورة في تجديد الزخم للمطالبة بإقرار مثل هذا القانون .ومباشرة في أعقاب الثورة ،بادر العديد
من كبار المسئولين ،من بينهم وزراء ،باإلدالء بتصريحات بشأن أهمية اتخاذ مثل هذا التدبير .ولقد أُجريت
بالفعل بعض المشاورات – على نطاق محدود – مع المجتمع المدني بشأن صياغة مشروع قانون يكفل
حرية تداول المعلومات خالل عام  .2011وعلى الرغم من ذلك ،يبدو أن مستوى الحماس الذي أظهرته
الحكومة قد أخذ بالتضاؤل والخفوت ،علما ً بأنه قد تم إغالق المشاورات في شهر سبتمبر /أيلول من عام
.2011
بادر ائتالف يضم مجموعات وحركات من المجتمع المدني ،والتي ُتباشر العمل تحت مظلة “االئتالف
الوطني لحرية اإلعالم” ،بإعداد مقترح لتشريع يكفل حرية تداول المعلومات . 31ومباشرة في أعقاب إجراء
 31تم تصنيف هذه المسودة في مكانة متقدمة عن طريق “مركز القانون والديمقراطية” ،والذي قام بتقييم هذه المسودة باستخدام
المنهجية الخاصة به .يُرجى اإلطالع على الرابط التالي:
http://www.law-democracy.org/live/egypt-analysis-of-draft-civil-society-rti-law
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االنتخابات البرلمانية ،تم عرض هذا المقترح على “لجنة حقوق اإلنسان” التابعة “لمجلس الشعب” .وفي
أعقاب هذا اإلجراء ،وبعد مُضي فترة وجيزة ،عمدت “وزارة اإلعالم” إلى تقديم مُقترح قانون أخر بشأن
الحق في تداول المعلومات وإتاحتها إلى “اللجنة” المُشار إليها .وليس هناك وضوح بشأن الدافع الرئيسي
وراء هذا اإلجراء والذي ربما يرتبط بالرغبة في التصدي للمبادرة التي تم إطالقها من جانب المجتمع
المدني ،أم أن هذا اإلجراء يُعد بمثابة ناتج طبيعي لعملية مستمرة تجرى داخل الحكومة .وعلى أي حال،
لم يشهد هذا التشريع إحراز أي تقدم ،تماما ً كما هو الحال مع العديد من المقترحات التشريعية ،وذلك منذ
إصدار حكم يقضي ببطالن “مجلس الشعب” ،وذلك في يونيو /حزيران .2012
توحي “المادة رقم ( ”)8من “قانون تنظيم الصحافة” بتوفير الضمانات الالزمة التي تكفل الحق للصحفيين
والصحفيات في الحصول على معلومات من “مصادر عامة أو حكومية أو األمرين معاً” ،بما يتفق مع
القوانين السارية .وتحظر “المادة رقم ( ”)9فرض أي ضوابط قد ُتعرقل المساواة في تدفق المعلومات
إلى الصحف ،وهو ما قد يقوض حق المواطنين في االطالع على المعلومات ،دون اإلخالل بقواعد األمن
القومي و”المصالح العليا” .وتكفل “المادة رقم ( ”)10الحق للصحفيين والصحفيات للمطالبة بالحصول
على معلومات ،باستثناء المعلومات التي يتم تصنيفها باعتبارها سرية .وعلى مستوى الممارسة الفعلية ،لم
تساهم هذه األحكام في حماية حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ،سوى في نطاق ضيق للغاية.
يفتقر الوضع إلى آليات تكفل حماية المُبلغين في ظل القانون المصري القائم .ويتعارض هذا الوضع مع
الممارسات الدولية األكثر فاعلية ،كما يتنافى مع بعض األحكام القانونية الدولية .32ولقد شدد العديد من
المشاركين /المشاركات في المقابالت الشخصية على ضرورة صياغة تشريعات تساهم في تمديد الحماية
لصالح المبلغين.
يشتمل اإلطار القانوني المصري على منظومة شاملة من األحكام القانونية ذات الصلة بسرية المعلومات،
والتي ُتسطر على صفحات قطاع عريض من القوانين .وتتضمن هذه المنظومة على سبيل المثال القوانين
الصادرة بشأن المحفوظات القومية ،وشئون االستخبارات ،وشئون مراجعة وفحص الحسابات ،وشئون
نشر المعلومات العسكرية ،وشئون نشر الوثائق الرسمية ،وشئون الخدمة المدنية والمناصب العامة،
وغيرها من القوانين التي تنظم أداء “الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء” ،باإلضافة إلى قانون
العقوبات .وفي مجملها ،تكفل هذه األحكام صالحيات واسعة أمام السلطات المعنية ،و ُتفسح مجاالً واسعا ً
أمامها بما يكفل لها االمتناع فعليا ً عن اإلفصاح عن أية معلومات دون قيد ،وفقا ً لما ترتئيه.
وسعيا ً إلى تقديم بعض األمثلة الملموسة ،يخول “القانون رقم ( ”)12لعام  ،1975بشأن “المحافظة على
الوثائق الرسمية للدولة” الحق لرئيس الجمهورية في إعداد نظام عام للمحافظة على المعلومات لمدة
ترقى إلى خمسين ( )50عاماً .وال يجوز ألي فرد نشر معلومات سرية دون الحصول على تصريح من
مجلس الوزراء ،علما ً بأن اإلخالل بهذه القواعد قد يؤدي إلى إيقاع عقوبة السجن أو فرض غرامات أو
العقوبتين معاً .على نحو موسع ،يحظر “القانون رقم ( ”)313لعام  ،1956والمُعدل بموجب “القانون
رقم ( ”)14لعام  ،1967بشأن “حظر نشر أية معلومات عن القوات المُسلحة” ،وتشكيالتها وتحركاتها
وعتادها وأفرادها واختصاصاتها وخالفه ،وذلك دون الحصول على تصريح من مدير “إدارة المخابرات
الحربية” .من الجدير بالذكر أن خرق هذه القواعد يؤدي إلى إيقاع عقوبة الحبس بحد أدنى ستة أشهر
وبحد أقصى خمسة أعوام أو فرض غرامات أو توقيع العقوبتين معاً .ويتم تصنيف “القانون رقم (”)100
لعام  1971بشأن “المخابرات العامة وخدمات االستخبارات” على قدم المساواة مع غيره من القوانين
والتشريعات ،وذلك من حيث مستوى الوحشية التي يتصف بها ،حيث يفرض هذا القانون التزامات على
العاملين واألطراف الخاصة بشأن المحافظة على سرية المعلومات إلى األبد .ويشمل هذا األمر جميع
26
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األنشطة ،والعمليات ،والمداخل ،وأساليب التوظيف ،واالختصاصات ذات الصلة بخدمات وأجهزة األمن.
ومن الجدير بالذكر أن خرق هذ القواعد يفضي إلى توقيع عقوبات مماثلة لتلك التي تسري في حاالت
اإلفصاح عن معلومات ذات طابع عسكري .وينطوي “قانون العقوبات” رقم ( )57لعام  1937على عدد
من األحكام واسعة النطاق التي تنص على مراعاة السرية ،بما في ذلك تلك األحكام ذات الصلة باألمن
القومي (“المادة رقم (.)”)85
على مستوى الممارسة العملية ،اعتادت الحكومة أداء نشاطاتها بشكل عام على نحو يتسم بالسرية وذلك
قبل اندالع أحداث الثورة ،على الرغم من االنفتاح الملحوظ الذي شهدته “مصر” منذ قيام الثورة ،حيث
يحرص قطاع الخدمة العامة /المدنية على إبداء استعداده لدعم وتأييد أهداف الثورة .ولقد ارتفع معدل
النشر االستباقي من جانب الهيئات واألجهزة الحكومية على مدار السنوات األخيرة ،وإن كان مازال
محدوداً بالمقارنة مع معظم الديمقراطيات .وعلى الرغم من ذلك ،هناك بعض االستثناءات ،حيث يتسم
“موقع التوريدات الحكومية” ( )http://tenders.gov.egبالحداثة إلى حد كبير ،كما يتصف بسهولة
االستخدام .وفي الوقت ذاته ،عمدت الحكومة إلى إنشاء بوابة معلوماتية مركزية.33
بادرت “مصر” بالتصديق على “االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد” ،حيث يتم تفسير نص “المادة رقم (”)10
من القانون المذكور باعتبارها تقضي بإلزام “الدول األطراف” بإقرار تشريع يكفل الحق في الحصول
على المعلومات وتداولها.
( )3-1قوانين تكفل مبدأ االستقاللية التحريرية وممارسات تلتزم بإعمال هذا المبدأ
في إطار العهود الماضية ،تعرض مبدأ استقاللية السياسة التحريرية للخرق على نحو فاضح في “مصر”،
وذلك من خالل استحداث مجموعة متنوعة من التدابير غير الرسمية وشبه القانونية ،التي يتم تطبيقها
من جانب العديد من األطراف الفاعلة ،بما في ذلك على سبيل المثال السلطات الحكومية ،والمؤسسات
العسكرية واألمنية ،و”الحزب الوطني الديمقراطي” ،والكيانات التشريعية التابعة للحكومة .ومن الجدير
بالذكر أن مدى تنوع تلك التدابير– والتي اتسمت بطابع بالشمولية واالتساع تماما ً كما هو الحال مع مثيالتها
من التدابير في شتى أنحاء العالم – إنما يعكس براعة وحنكة أجهزة القمع التابعة لنظام “مبارك”.
يتمثل أحد األغراض الرئيسية من استحداث العديد من الضوابط القانونية التي تكبح حرية التعبير وحرية
اإلعالم في تعزيز الرقابة الذاتية ،وذلك عوضا ً عن فرض قواعد صارمة .وفي كثير من الحاالت،
تعرضت بعض وسائل اإلعالم أو العاملين فيها للتهديد باتخاذ إجراء قانوني ،وذلك بالرغم من عدم العمل
بهذه الضوابط في واقع األمر .وعوضا ً عن ذلك ،يشير هذا الوضع إلى مدى استياء النظام تجاه أداء بعض
وسائل االعالم ،كما يُلقي بالضوء على قابلية وسائل اإلعالم للتأثر بالسياق القائم.
وفي بعض الحاالت األخرى ،تم اللجوء إلى توظيف بعض التدابير المالية .وقد يتم اللجوء إلى التهديد
باتخاذ بعض اإلجراءات المالية أو التجارية – أو يتم اإلقدام بالفعل على اتخاذ تلك اإلجراءات – ضد
المشروعات أو الشركات التي يملكها أصحاب وسائل اإلعالم .ونظراً النتشار “الدولة المصرية” على
نطاق واسع في قطاع األعمال ،أمكن االستفادة من هذا الوضع باعتباره وسيلة قوية وفعالة إلحكام
السيطرة على وسائل اإلعالم .وفي بعض الحاالت األخرى ،تم إجراء بعض التدخالت المباشرة في
األنشطة التجارية المرتبطة بقطاع اإلعالم .على سبيل المثال ،وقبل اندالع أحداث الثورة مباشرة ،عمد
أحد كبار رجال األعمال – على صلة وثيقة بنظام “مبارك” – إلى ابتياع جريدة “الدستور” ،وتغيير الخط
التحريري للجريدة ،مما دفع “رئيس التحرير” – “إبراهيم عيسى” – إلى هجر الجريدة .وقد أعرب العديد
من المعلقين عن اعتقادهم بإقبال الحكومة على دعم هذا اإلجراء ،نظراً لوضع الجريدة الذي بات حرجا ً
 33يُرجى اإلطالع علىhttp://www.eip.gov.eg :
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للغاية من منظور أعضاء الحكومة .وعلى الرغم من ذلك ،تمكن “إبراهيم عيسى” ،بمصاحبة عشرات
الصحفيين والصحفيات ،من إحكام السيطرة على الموقع اإللكتروني ،وإطالق عنوان “الدستور األصلي”
على ذلك الموقع.
أشارت اإلفادات التي وردت إلينا على نطاق واسع بقيام الحكومة بدس “جواسيس”؛ أي أفراد يباشرون
العمل لصالح أجهزة االستخبارات أو ينتمون إليها ،وذلك على مستوى كافة منافذ اإلعالم الرئيسية.
وكشاهد يدلل على هذا الوضع ،تم إبالغنا أن هذه األجهزة تحصل في مرحلة مبكرة للغاية على معلومات
بشأن التقارير أو البرامج المقترحة ،والتي لم يتم بثها أو نشرها خارجياً .على سبيل المثال ،قد يتلقى رئيس
تحرير إحدى الوسائل اإلعالمية مكالمة هاتفية لالستفهام عن األسباب التي تستدعي إجراء مقابلة مع
شخص بعينه أو نشر قصة حول قضية ما.
وفي الوقت ذاته ،وردت إلينا بعض المعلومات بشأن تلك القضية التي أثيرت حول إحدى المحطات
اإلذاعية ،والتي تلقت إخطاراً رسميا ً قبل بضعة أشهر من إجراء االنتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر
ثان)  /ديسمبر (كانون أول)  ،2010من جانب “الهيئة العامة لالستثمار” ،والتي تختص بإصدار
(تشرين ٍ
التراخيص لمحطات البث الفضائي الخاصة ،ومطالبتها بإيقاف بث األنباء والبرامج التي تتناول الشأن
الراهن .وعندما أعربت هذه المحطة الفضائية عن رفضها القاطع القيام بهذا اإلجراء ،قامت “الهيئة العامة
لالستثمار” بتوجيه انتباه المسئولين عن المحطة – على نحو حاد – بأنهم بصدد تجديد الترخيص الخاص
بتلك المحطة خالل العام المقبل.
وهناك المزيد والمزيد مما يمكن أن يُقال بشأن هذه المسألة؛ غير أن الوضع الحالي قد شهد تغييرات جذرية
فيما يتعلق بالبيئة المحيطة بقطاع اإلعالم في “مصر” ،وذلك على الرغم من أن مالمح الوضع المستقبلي
مازالت تعاني من اإلبهام والغموض .ويبدو على األرجح – وعلى نحو أقرب إلى اليقين – أن الغالبية
العظمى من تلك الممارسات الفاضحة والطالحة التي شهدتها فترة ما قبل اندالع الثورة سوف تتوقف،
وذلك على الرغم من استمرار رسم خطوط حمراء ،باإلضافة إلى مواصلة تعرض الوضع لبعض أشكال
انعدام االستقرار .ومن هذا المنطلق ،وبينما اتسم الوضع خالل ما قبل الثورة بالوضوح ،فيما يتعلق بما هو
مُباح مقارنة بما هو محظور ،يعاني الوضع اآلن من مزيد من اإلبهام ،نظراً ألنه من المُرجح أن يتعرض
نطاق الضوابط للتفنيد في أروقة المحاكم على مدار الوقت .وفي الوقت ذاته ،وفضالً عن الضغوط التي
ُتمارس من جانب الحكومة ،تتزايد المخاطر الناجمة عن ضغوط أخرى ُتمارس من جانب الجماعات
الدينية ،وغيرها من الحركات.
على الصعيد الرسمي ،ال يقتضي األمر من محطات البث اإلعالمي نشر رسائل حكومية ،وذلك على
الرغم من إلزام بعض المحاكم في بعض األحيان لتلك المحطات االعالمية بنشر بعض الرسائل ،في إطار
األحكام الجنائية الصادرة عنها ،كما سبق وأن تم تطبيق ثمة قواعد تقضي بإلزام تلك المحطات بنشر
أو إذاعة أنباء ذات طابع سياسي خالل فترات إجراء االنتخابات ،وذلك على غرار العديد من السياقات
الديمقراطية .وبالرغم من ذلك ،وعلى مستوى الممارسة العملية ،بادرت الغالبية العظمى من محطات
البث اإلعالمي ببث رسائل حكومية ،على األقل قبل اندالع أحداث الثورة .وينطبق هذا الوضع بشكل
خاص على المحطات التابعة “التحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،والتي يتم إدارتها على نطاق موسع
باعتبارها جهات ناطقة باسم الحكومة .ووفقا ً للمعلومات الواردة من خالل العديد من المقابالت الشخصية
التي تم تنظيمها ،تلتزم محطات البث اإلعالمي بتخصيص قدر كبير من الوقت إلذاعة النشاطات التي تقوم
بها الحكومة ،وذلك على الرغم من انخفاض ما تحمله من داللة أو قيمة إخبارية.
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( )4-1قوانين تكفل حق الصحفيين /الصحفيات في حماية مصادر المعلومات وممارسات تلتزم
بإعمال هذا الحق
تكفل “المادة رقم ( ”)7من “قانون تنظيم الصحافة” الحق للصحفيين والصحفيات في االمتناع عن اإلفصاح
عن المصادر السرية الستمداد المعلومات ،كما تحظر تلك “المادة” الممارسات التي قد ُترغم الصحافي أو
الصحافية على اإلفصاح عن تلك المصادر ،وذلك على الرغم من إخضاع آليات الحماية المنصوص عليها
في واقع األمر “للقوانين ذات الصلة” .ومن هذا المنطلق ،وتماما ً كما هو الحال مع الضمانات الدستورية
العامة التي تكفل حرية التعبير ،ال يتم وضع ضوابط على تلك القوانين التي قد ُتلزم الصحفيين /الصحفيات
باإلفصاح عن المصادر التي يمكنهم استمداد معلومات من خاللها .وأفادت المعلومات التي وردت إلينا
في هذا الصدد ،بتدني آليات الحماية التي يتم توفيرها لمصادر المعلومات ،وذلك على المستوى العملي.
يوفر القانون الدولي آليات حماية راسخة لمصادر المعلومات السرية .وال يجوز تخطي هذه اآلليات أو
إبطالها ،سوى بما يتوافق مع “االختبار ثالثي األجزاء” الذي يتم من خالله التحقق من شرعية وصالحية
كافة الضوابط التي ُتفرض على حرية التعبير باعتبارها ضرورية ،علما ً بأن هذا االختبار – من بين أمور
أخرى – يهدف إلى التحقق من حتمية هذه الضوابط قبل أن يتم فرضها. 34
( )5-1مشاركة المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني في تشكيل السياسة العامة تجاه
قطاع اإلعالم
على مدار العهود الماضية ،اعتادت الحكومة إجراء مشاورات على نحو متقطع وغير منتظم فحسب بشأن
عملية إعداد القوانين وصياغة السياسات العامة ذات الصلة بقطاع اإلعالم .وعلى سبيل المثال ،ساهم
“القانون رقم ( ”)147لعام  2006في استحداث عدة تغييرات على “قانون العقوبات” ،وإبطال بعض
المواد التي ُتجرم أنشطة النشر ،واالستعاضة عن عقوبة الحبس بفرض غرامات ،وذلك فيما يتعلق بعدد
من األحكام .35وأفادت المعلومات التي وردت إلينا في هذا الصدد بعدم إجراء أية مشاورات مع جمهور
العامة – بشكل فعلي – قبل إقرار هذا التشريع ،على الرغم من إسهام هذا القانون في تحسين السياق العام
لقطاع اإلعالم في مصر.
طبقا ً لألحكام المنصوص عليه في “المادة رقم (“ ،”)70البند رقم ( ”)1من “قانون تنظيم الصحافة”،
يضطلع “المجلس األعلى للصحافة” – والذي يضم بعض ممثلين من قطاع اإلعالم بالرغم من إحكام
السلطات الحكومية السيطرة عليه على نطاق واسع – بمسئولية إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي
ُتطرح والتي تؤثر على قطاع اإلعالم .ولقد تعذر استيضاح مدى اضطالع “المجلس األعلى للصحافة”
بهذا االختصاص فيما مضى على مستوى الممارسة العملية .ولقد تعرض “المجلس األعلى للصحافة”
للحل بشكل فعلي في سياق مرحلة ما بعد الثورة ،علما ً بأنه قد تمت إعادة هيكلته خالل شهر أكتوبر /تشرين
األول من عام  ،2011علما ً بأنه يباشر أداء االختصاصات المنوط بها في الوقت الراهن.
ثمة مؤشرات تفيد باستمرار تلك الممارسات المرتبطة بإغفال ضرورة إجراء مشاورات بشأن التشريعات
الرئيسية التي يتم إصدارها وذلك خالل مرحلة ما بعد الثورة .وعلى سبيل المثال ،تستعرض الفقرة التالية
بعض المقتطفات التي وردت في بيان صحفي صادر في اليوم الموافق التاسع ( )9من يونيو /حزيران
 2011من جانب عدد من أبرز منظمات حقوق اإلنسان:

 34يتمثل المكونات اآلخران الواردن في هذا االختبار في ضرورة االلتزام بفرض الضوابط بموجب القانون ،باإلضافة إلى
ضرورة االلتزام بتلبية أحد األهداف المشروعة التي تم ادراجها في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” عند فرض
أي من تلك الضوابط.
 35يُرجى االطالع على “أميرة عبد الفتاح حسين”“ ،حرية الصحافة في مصر” ،يونيو  ،2008الفصل الثاني .مُتاح على الموقع
االلكتروني التاليhttp://www.anhri.net/en/reports/pressfredom :
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“تم إصدار كل من “قانون األحزاب السياسية” ،و”قانون ممارسة الحقوق السياسية”،
و”قانون تجريم اإلضرابات” دون االلتزام بإجراء أدنى قدر من التشاور مع المجتمع،
واألحزاب السياسية ،والمجتمع المدني”. 36
وعلى صعيد أخر ،فلقد تمت موافاتنا ببعض المعلومات بشأن قيام “مجلس الشورى” بإجراء مشاورات
مع “نقابة الصحفيين” بشأن بعض القضايا الرئيسية التي ترتبط بالقوانين والسياسات اإلعالمية ،كما إنه
قد تم اتخاذ بعض المبادرات األخرى بغرض التشاور مع المجتمع اإلعالمي .وهذا السياق ،ينبغي رصد
مدى تقدم هذه العملية.

(ب) السياق التنظيمي للبث اإلعالمي المسموع و المرئي
( )6-1قوانين تكفل استقاللية السياق التنظيمي وممارسات تلتزم بإعمال هذا المبدأ
يفتقر قطاع البث اإلعالمي المسموع والمرئي في “مصر” إلى آليات تنظيمية مالئمة .وتندرج محطات
البث العامة (المملوكة للدولة) ضمن نظام مُنفصل يخضع “للقانون” الصادر بشأن إنشاء “اتحاد اإلذاعة
والتليفزيون المصري” .وال تتوافر في “مصر” أية محطات أرضية خاصة للبث اإلذاعي ،باستثناء
محطتي بث إذاعي (راديو إف إم) وفقا ً لما تم اإلشارة إليه آنفاً .ويتم إدارة الغالبية العظمى من المحطات
الخاصة للبث التلفزيوني الفضائي من “المناطق الحرة” التي تقع في “مصر” ،والسيما “المنطقة اإلعالمية
الحرة” .تقع “المناطق الحرة” داخل األراضي االقليمية المصرية ،غير أنه يتم االعتداد بها باعتبارها
مناطق خارجية ،وذلك ألغراض مالية تنظيمية .تقع هذه “المناطق” ضمن نطاق اختصاص “الهيئة العامة
لالستثمار” ، 37وذلك على الرغم من أن هذه المصادفة هي بمثابة السبب الوحيد الذي تم بناء عليه اسناد
دور إلى “الهيئة العامة لالستثمار” في مجال تنظيم البث االعالمي.
وفيما يتعلق بأغراض إقامة مشروعات تجارية في “المناطق الحرة” ،بما في ذلك على سبيل المثال إنشاء
مشروعات في مجال البث الفضائي ،يتعين على المرء الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تجاري
من جانب “الهيئة العامة لالستثمار” .وال يتضح على وجه التحديد المتطلبات التي ينطوي عليها هذا
الترخيص ،كما تفتقر هذه المنظومة إلى قانون ينص على القواعد التي تسري في هذا الشأن وكيفية التقدم
بطلب بشأن الحصول على ترخيص يتم بموجبه مزاولة نشاط البث االذاعي ،على غرار القواعد المعمول
بها في بلدان أخرى بشكل شائع .وعلى وجه الخصوص ،ليس هناك قانون يحدد القواعد التي تنظم عملية
التقدم بطلب الستخراج تراخيص البث ،فضالً عن غياب المعايير التي ينبغي مراعاتها من جانب الجهة
التنظيمية المعنية بإصدار مثل هذه التراخيص .وبينما اقتضى األمر في العهود الماضية من الجهات
المتقدمة للحصول على تراخيص للبث الحصول على تصاريح أمنية ،تم الغاء هذه االشتراطات منذ اندالع
الثورة .وفي الوقت ذاته ،تم إلغاء تلك المتطلبات الهائلة التي تتعلق بضرورة تخصيص رأس مال مبدئي
الستصدار ترخيص البث– بواقع خمس وعشرين ( )25مليون جنيه مصري كحد أدنى (ما يُعادل نحو 4
ماليين دوالر أمريكي).
وعلى مستوى الممارسة العملية ،بالرغم من غياب قواعد محددة تحظر مثل هذا اإلجراء ،طالما تعرضت
الطلبات التي سبق تقديمها بشأن إصدار ترخيص إلطالق قنوات اخبارية للرفض ،وهو ما أدى بتلك
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“ 36على خطى الثورة التونيسية :الثورة ً
أوال” ،ملحوظة رقم (.)27
 37يُرجى اإلطالع على الرابط التالي:
http://www.comesaria.org/site/en/article.php?chaine=general-authority-for-investment-andfree-zones-gafi&id_article=108
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القنوات إلى مباشرة العمل بموجب ترخيص عام لتقديم المحتوى االعالمي . 38وعندما عمدت قناة “أون
تي في” في بداية األمر إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص إلنشاء محطة إخبارية وتعرضت للرفض،
فلقد تمكنت في وقت الحق من الحصول على تسجيل يخول لها العمل باعتبارها قناة عامة .وفي العهود
الماضية ،تم التغاضي أو الصفح عن بث محتويات اعالمية عبر برامج حوارية على نطاق محدود ،وذلك
طالما ال ُتفرط تلك الحوارات في التطرق إلى موضوعات ذات طابع سياسي إلى حد بعيد .ولقد تم التساهل
مع هذه القيود في الوقت الراهن ،حيث تعكف المزيد من القنوات في الوقت الراهن على تقديم ما يمكن أن
يُصطلح باعتباره “موجز” أو “ملخص” لألنباء .والزالت محطات البث االعالمي واالذاعي تعاني من
المحدودية من حيث انتاج أنباء وأخبار أصلية تتسم باألصالة ،وذلك نتيجة الفتقارها إلى شبكات قوية من
المراسلين اإلخباريين .وبالرغم من ذلك ،أدى هذا الوضع إلى حدوث بعض التداخل فيما بين المحطات
التلفزيونية والصحف والجرائد ،حيث يتم االستعانة بالعديد من مراسلي الصحف والجرائد من جانب قطاع
واسع من المحطات التلفزيونية كمراسلين لتلك القنوات.
وفيما يتعلق بمبدأ االستقالليةُ ،تعد “الهيئة العامة لالستثمار” بمثابة كيان حكومي يخضع للرقابة والتوجيه
على المستوى السياسي .ومن جهة أخرى ،يقضي القانون الدولي بضرورة توفير مقومات الحماية لصالح
الهيئات التي تضطلع بصالحيات تنظيمية ورقابية على قطاع اإلعالم ضد كافة أشكال التدخل السياسي.
ووفقا ً لما تؤكد عليه اآلليات الدولية الثالثة الخاصة (آنذاك) والتي تكفل الحق في حرية التعبير على مستوى
كل من “منظمة األمم المتحدة” ،و”منظمة األمن والتعاون المشترك” ،و”منظمة الدول األمريكية” ،في
“إعالن مشترك” صادر في اليوم الموافق  18ديسمبر /كانون األول :2003
“ينبغي حماية جميع الهيئات العامة التي تمارس صالحيات تنظيمية رسمية على قطاع
اإلعالم ضد كافة أشكال التدخل؛ خاصة التدخل ذي الطابع السياسي أو االقتصادي ،بما
في ذلك إجراءات تعيين األعضاء ،والتي يجب أن تتسم بالشفافية ،مع إتاحة الفرصة
أمام االستزادة بالمعطيات من جمهور العامة ،والحيلولة دون السيطرة عليها من قبل
حزب سياسي بعينه.39
ثمة أسباب بديهية للغاية تدلل على ضرورة اتصاف الهيئة التنظيمية بطابع االستقاللية .وفي حالة تعرض
الهيئة التنظيمية المعنية بقطاع البث المسموع والمرئي لتحكم أو تدخل ذي طابع سياسي؛ سوف تصب
عملية إصدار التراخيص وغيرها من القرارات التي يتم اتخاذها من جانب تلك الهيئة التنظيمية في مصلحة
حكومة اليوم الحالي ،وذلك عوضا ً عن التجاوب مع المصلحة العامة على المستوى األرحب .وعلى هذا
النحو ،سوف تتعرض حرية التعبير للتقويض.
( )7-1سياق تنظيمي يكفل التعددية االعالمية ويضمن حرية التعبير وتداول المعلومات
يتطرق المؤشر الفرعي األول في هذا السياق إلى قضية مساءلة الهيئات التنظيمية المعنية بتنظيم البث
اإلعالمي المسموع والمرئي على الساحة من جانب جمهور العامة .و ُتثار هذه القضية بشكل خاص
في سياق الهيئات التنظيمية التي تباشر عملها بمنأى عن السلطات الحكومية (أي التي تتمتع بصفة
االستقاللية) .ونظراً لتبعية “الهيئة العامة لالستثمار” للحكومة المصرية بشكل مباشر ،فهي تخضع بطبيعة
الحال –على المستوى النظري على أقل تقدير – للمساءلة من جانب جمهور العامة عبر الحكومة .وبالرغم
من ذلك ،وعلى مستوى الممارسة العملية ،أخفقت هذه المنظومة في تحقيق المساءلة في الماضي.
“ 38المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية”“ ،انفتاح العرب على االصالحات الديمقراطية بالرغم من االرتكاسات” (.)2007
 39مُتاح على الموقع االلكتروني التاليhttp://www.osce.org/fom/66176 :
تتوافر في الوقت الحالي أربعة آليات خاصة ،وذلك مع تعيين “المقرر الخاص لشؤون حرية التعبير واتاحة العلومات” في إطار
“اللجنة األفريقية للحقوق االنسان والشعوب” وذلك عام .2004
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يشير المؤشر الفرعي الثاني في هذا القسم إلى الصالحيات المخولة للهيئة التنظيمية والتي تكفل لها ضمان
إدارة شؤون البث االعالمي واالذاعي على نحو يتسم “بالعدالة ،والتعددية ،والفعالية” .ويفتقر السياق
اإلعالمي لنظام قانوني يختص بإصدار التراخيص .وأفادت المقابالت الشخصية التي تم إجرائها بأن
التقدم بطلب إلصدار ترخيص يخضع للقدرة على التفاوض مع “الهيئة العامة لالستثمار” ،والسعي إلقناع
المسئولين بأن محطة البث اإلعالمي المعنية ال تتعرض لموضوعات قد تخل بمصالح الحكومة .ليس
هناك دليل يبرهن على التزام “الهيئة العامة لالستثمار” بمراعاة قيم العدالة أو التعددية أو الفعالية في إطار
عملية اسناد التراخيص.

(ج) قوانين مكافحة القذف وغيرها من الضوابط القانونية الخاصة بالصحفيين
( )8-1تمتنع الدولة عن فرض ضوابط قانونية ال مبرر أو مسوغ لها على قطاع اإلعالم
يتسم نظام تسجيل الصحفيين والصحفيات /الترخيص لهم /لهن بمزاولة مهنة الصحافة في “مصر” بالتركيب
والتعقيد .وعلى الصعيد الرسمي ،وبموجب “المادة رقم ( ”)65من “قانون إنشاء نقابة الصحفيين” ،يُشترط
في من يرغب في ممارسة العمل الصحفي االنضمام إلى عضوية “نقابة الصحفيين” وذلك بالرغم من
سريان هذا االشتراط على قطاع االعالم المطبوع فحسب .وتنص هذه المادة على ما يلي:
“ال يجوز ألي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يُقيد اسمه في جدول النقابة ،بعد
الحصول على موافقة من “االتحاد االشتراكي العربي””.
تحظر “المادة رقم ( ”)103من القانون المذكور على أصحاب الصحف تعيين صحفيين أو صحفيات من
غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول “نقابة الصحافة” .ووفقا ً “للمادة رقم ( ،”)115فإن اإلخالل بهذه
المواد قد يؤدي إلى توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد ( )1وسداد غرامة ال تزيد عن ثالثمائة
( )300جنيه مصري (ما يوازي خمسين ( )50دوالر أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يؤيد “قانون تنظيم الصحافة” هذه األحكام بصورة ضمنية ،مما يفيد بوجود ارتباط وثيق بين الصحفيين
والصحفيات و”النقابة” في العديد من المواضع .على سبيل المثال ،تنص “المادة رقم ( ”)17على عدم
جواز إنهاء عقد عمل أي صحفي بدون إخطار “النقابة” .وتفيد هذه األحكام بعدم أحقية إطالق لقب
“صحفي” على المرء ،ما لم ينتمي إلى عضوية “النقابة” ،أو بضرورة التزام الصحفي باالنتماء إلى
عضوية “النقابة” بطبيعة الحال .ومن جهة أخرى ،تشترط “المادة رقم ( ”)54من “قانون تنظيم الصحافة”
في رؤساء التحرير ومحرري الصحف “أن يتم اختيارهم من بين المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة
الصحفيين” ،وهو ما يوحي بعدم ضرورة تمتع بقية الصحفيين اآلخرين بهذا الوضع .ويجرم “قانون
العقوبات” انتحال صفة صحفي ،علما ً بأنه قد تم إبالغنا بإقامة دعاوى قضائية فيما مضى ،وفقا ً لألحكام
ذات الصلة الواردة في “قانون العقوبات”.
على مستوى الممارسة العملية ،يتسنى للمرء مزاولة مهنة الصحافة في “مصر” دون أن يُقيد اسمه كعضو
في “النقابة” .وفي واقع األمر ،ووفقا ً للمعلومات التي وردت في هذا الصدد ،يبلغ إجمالي العدد الفعلي
لألعضاء ممن تم قيد أسمائهم /أسمائهن في “النقابة” نحو  6300فرداً فحسب ،وذلك بالرغم من مزاولة ما
يقرب من خمسة عشر ألف ( )00015اعالميا ً وصحفيا ً في “مصر” .وعلى ما يبدو ،تشكل هذه القواعد
المتضاربة جزءاً من منظومة الرقابة التي تتسم بالتركيب والتعقيد ،والتي ُتدار من قبل السلطات المصرية،
األمر الذي طالما تسبب في اإلخالل بوضع الصحفيين واإلعالميين ممن ال ينتسبون “لنقابة الصحفيين”.
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في إحداث وضع ثنائي الطبقات في إطار مهنة الصحافة .ويُعزى هذا األمر إلى أنه ومن خالل تطبيق كل
من “قانون نقابة الصحفيين” و”قانون تنظيم الصحافة” ،مجتمعين ،يتسنى لألعضاء تحقيق فوائد بارزة ،بما
في ذلك تلك المزايا التي تتعلق بالجوانب التالية:
•اإلجراءات التأديبية والدعاوى القضائية :يُرجى على سبيل المثال االطالع على “المادة رقم
( ”)43من “قانون تنظيم الصحافة” ،والذي يكفل “لنقيب الصحفيين” حضور التحقيقات التي يتم
إجرائها مع الصحفي المعني ،باإلضافة إلى الحصول على نسخ من هذه التحقيقات مجاناً ،بينما تقضي
“المادة رقم ( ”)68من “القانون الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين” بعدم جواز إجراء تحقيقات مع أي
من أعضاء النقابة فيما يتعلق بنشاطه الصحفي ،سوى بعد الحصول على تصريح من “النائب العام”
•اتفاقيات العمل :يُرجى االطالع على سبيل المثال على “المادة رقم ( ”)15و”المادة رقم (”)17
من “قانون تنظيم الصحافة” ،حيث تخول هذه األحكام الحق “للنقابة” في إبرام اتفاقيات عمل نيابة
عن أعضائها ،كما تقضي بعدم جواز فصل الصحفي من أي من الوسائل اإلعالمية سوى بعد إخطار
“نقابة” الصحفيين ،بينما تقضي “المادة رقم ( ”)104من “القانون الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين”
بضرورة تحرير عقد عمل بين الصحفي وبين المؤسسات الصحفية ،كما تقضي “المادة رقم (”)113
بإلزام كافة المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف بإبالغ مجلس نقابة الصحفيين بكافة شروط العمل
لديها ،وبكافة االتفاقات التي يتم عقدها مع الصحفيين.
•المعاشات التقاعدية :تنص المواد من “( ”)89إلى “( ”)102من “القانون الصادر بإنشاء نقابة
الصحفيين” على إعداد نظام للمعاشات التقاعدية لصالح أعضاء “النقابة” ،يتم تمويله  -من بين مصادر
أخرى – عن طريق تخصيص نسبة مئوية من عائدات إعالنات الصحف.
•مزايا أخرى تتعلق بترتيبات التوظيف :تحدد “المادة رقم ( ”)106من “القانون الصادر بإنشاء
نقابة الصحفيين” القواعد التي تنظم حصول الصحفي على إجازات وعطالت ،وتتعرض “المادة رقم
( ”)107لإلجازات المرضية التي يحق للصحفي الحصول عليها .وفي الوقت ذاته ،تنص “المادة
رقم ( ”)108على ضرورة إخطار الطرف األخر قبل فسخ العقد ،بينما تتناول “المادة رقم (”)110
مكافأة نهاية الخدمة.
يتم دعم الصندوق ،الذي يخضع إلدارة “النقابة” ،بنسبة واحد في المائة من إجمالي إيرادات االعالنات
التي يتم تحصيلها من جانب دور الصحافة .وعلى الرغم من ذلك ،ال تتجاوز هذه النسب مبلغ عشرين
ألف ( )20000جنيه مصري (ما يُقدر بنحو ثالثة أالف وثالثمائة ( )3300دوالر أمريكي) فيما يتعلق
بالصحف القومية ،ومبلغ عشرة أالف ( )10000جنيه مصري (ما يُقدر بنحو ألف وستمائة وخمسين
( )1650دوالر أمريكي) بالنسبة للصحف الخاصة ،وهو ما يؤدي إلى انخفاض تلك اإليرادات انخفاضا ً
ملحوظا ً على المستوى العملي عن النسبة المُقررة والتي يتم تحصيلها بواقع واحد ( )1في المائة .وفي
عام  ،2011على سبيل المثال ،تلقت “النقابة” نحو  549أالف جنيه مصري (ما يُقدر بنحو  90ألف
دوالر أمريكي) من هذا الصندوق .وفي الوقت ذاته ،تحصل “النقابة” على تمويل من خالل شبكة كبائن
بيع الصحف التابعة لها ،والتي يُقدر عددها بنحو خمسمائة ( )500كشك لبيع الصحف ،هذا باإلضافة إلى
عائدات تأجير قاعات االجتماعات وصاالت المسارح التي تخصها ،فضالً عن رسوم اشتراك العضوية.
وفقا ً لما سبق اإلشارة إليه ،تؤدي القواعد التي ُتنظم عضوية “نقابة الصحفيين” إلى إنشاء هيكل ثنائي الطبقة
أو المستوى (يتألف من مستويين أو طبقتين) في إطار مهنة الصحافة .وفي ظل القانون الدولي ،ليس هناك
مسوغ مشروع أو سبب منطقي يجيز إرساء قواعد لدعم مثل هذا الوضع من خالل إصدار تشريعات (وال
يجوز تصنيف مثل هذه القواعد باعتبارها ضوابط مشروعة) .ويجوز لألفراد – بصفة شخصية – تأسيس
رابطة للصحفيين والصحفيات والتي تتسم بمزيد من التميز ،وهو ما يشكل مسألة أخرى مختلفة للغاية.
ينص “القانون الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين” على أربع فئات مختلفة من العضوية ،كما يلي :الصحفيون
المشتغلون ،والصحفيون غير المشتغلين ،والصحفيون المنتسبون ،والصحفيون تحت التمرين (يُرجى
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االطالع على “المادة رقم  .)”4وتنص “المادة رقم  ”5على شروط العضوية ،والتي تقضي بما يلي :أن
يكون صحفيا ً محترفاً؛ وأال يكون مالك صحيفة أو شريكا ً في ملكيتها أو مساهم في رأس مالها؛ وأن يكون
حسن السمعة لم يسبق إدانته في عمل إجرامي مشين (سواء جنحة أو جناية) قد يخل بالشرف أو األمانة؛
وأال يكون قد سبق وأن تم إبطال عضويته ألسباب “ماسة بالشرف أو األمانة” ،وأن يكون حاصالً على
مؤهل دراسي عال .وعلى ما يبدو ،تعمد “المادة رقم ( ”)6إلى استبعاد الصحفيين المستقلين من قيد أسمائهم
ضمن بند “الصحفيين المشتغلين” .ويجوز لألفراد ،بما يتفق مع “المادة رقم ( ،”)12ووفقا ً لما ترتئيه “لجنة
القيد” ،تسجيل أسمائهم ضمن فئة األعضاء المنتسبين ،وذلك على الرغم من عدم استيفائهم لكافة الشروط
المنصوص عليها في “المادة رقم (.”)5
ولقد أفادت المعلومات التي وردت إلينا بتعذر االنضمام إلى عضوية “النقابة” ،على المستوى العملي،
حتى بالنسبة لألفراد ممن يتسنى لهم استيفاء الشروط المنصوص عليها ،بينما يتم تداول بعض المعلومات
بخصوص عضوية بعض األفراد في “نقابة الصحفيين” على الرغم من عدم استيفائهم شروط العضوية
الخاصة “بالصحفيين” ،بما يتماشى مع التعريف المنصوص عليه .ومن جهة أخرى ،تنص أحكام القانون
على ضرورة تزويد كل من “االتحاد االشتراكي العربي” و”وزارة اإلرشاد القومي” 40ببيان بأسماء طالبي
القيد ،بغرض “إبداء الرأي” في الطلبات المُقدمة لالنضمام لعضوية “النقابة” (يُرجى االطالع على “المادة
رقم  .)”13ومن جهة أخرى ،يتم إرسال كشف بأسماء الصحفيين المقيدين “بالنقابة” إلى كل من هاتين
الجهتين (يُرجى االطالع على المادتين رقم “.)”16“ & ”4
من الجدير بالذكر أنه يجوز استبعاد األعضاء استناداً إلى عدة أسس مختلفة ،والتي تتضمن على سبيل
المثال فقدان العضو شرطا ً من شروط القيد في جداول العضوية (يُرجى االطالع على المادة رقم ،)18
أو التخلف عن تأدية رسوم االشتراك (يُرجى االطالع على المادة رقم  ،)23وبما يتماشى مع اإلجراءات
التأديبية التي تترتب نتيجة لخرق أحكام القانون أو النظام األساسي الخاص “بنقابة الصحفيين” أو لوائح
السلوك المهني الخاصة “بالنقابة” (يُرجى االطالع على المادة رقم  .)76وعلى الرغم من ذلك ،أفادت
المعلومات التي وردت إلينا أنه قلما تعرض أحد الصحفيين في أي وقت مضى للفصل أو االستبعاد .ومن
جهة أخرى ،يجوز نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلى جدول غير المشتغلين ،وذلك بناء
على طلب من “االتحاد العربي االشتراكي” أو “وزارة اإلرشاد القومي” (يُرجى االطالع على “المادة
رقم .)”20
تنطوي هذه القواعد على انتهاك بيٌن للضمانات الدولية التي تكفل حرية التعبير ،فضالً عن حرية االنضمام
إلى نقابات ،حيث تحظر الضمانات الدولية فرض قيود على األفراد الذين يمارسون العمل الصحفي
إللزامهم باالنضمام لعضوية نقابة بعينها واتخاذ بعض التدابير التي تحظر بشكل فعلي على األفراد
ممارسة النشاط الصحفي .وفي واقع األمر ،تتفاقم هذه المشكلة بشكل ملحوظ نتيجة لتدخل الجهات
الحكومية في تنظيم إجراءات التقدم لالنضمام إلى عضوية “النقابة”.
وتشهد هذه المشكلة مزيداً من التفاقم نتيجة لتعرض “النقابة”– على األقل على المستوى الرسمي – لرقابة
واسعة النطاق من جانب السلطات الحكومية ،وهو ما يمتد ليشمل كافة األجهزة التابعة لها .وتماشيا ً مع
“المادة رقم ( ”)36يشترط في من يُرشح ذاته الرتقاء منصب “نقيب الصحفيين” أو االنضمام إلى عضوية
“مجلس النقابة” أن يكون “عضواً فاعالً في االتحاد االشتراكي العربي” .ومن جهة أخرى ،يتم االلتزام
بإخطار كل من “االتحاد االشتراكي العربي” و”وزير اإلرشاد القومي” بالنتائج التي تسفر عنها تلك
االنتخابات (يُرجى االطالع “المادة رقم .)”42
يجوز “لوزير اإلرشاد القومي” الطعن على عضوية “مجلس النقابة” و”الجمعية العامة” (يُرجى االطالع
34

 40لم يتسنى تحديد الهيئات التي يتم االعتداد بها باعتبارها تعادل او تكافئ هذه الكيانات في إطار مصر الحديثة.

الصنف االول
إطار تنظيمي يفيض إىل تعزيز حرية التعبري عن الرأي ودعم التعددية والتنوع يف قطاع اإلعالم

على المادة رقم  .)62وفي تلك الحاالت التي يبدي فيها “وزير اإلرشاد القومي” اعتقاده بإخفاق “مجلس
النقابة” في اإليفاء باألهداف العامة والخاصة المنصوص عليها وغيرها من االختصاصات الواردة في
أحكام القانون ،أو في حالة مخالفة اإلجراءات المنصوص عليها ،يجوز “لوزير اإلرشاد القومي” مناشدة
“رئيس الجمهورية” بغرض إصدار قرار يقضي بحل “مجلس اإلدارة” ،واالستعاضة عنه بلجنة تخضع
إلى حد كبير لسيطرة “وزير اإلرشاد القومي” (يُرجى االطالع على “المادة رقم .)”64
يشارك ممثلون من “وزارة اإلرشاد القومي” في لجان التحقيق والتأديب (المادتان رقم “.)”81“ & ”80
وتتضمن اللجنة المختصة بالنظر في الشكاوى المرتبطة بقضايا اتفاقات العمل العديد من الممثلين عن
الجهات الرسمية والحكومية (يُرجى االطالع على “المادة رقم .)”113
من المتعارف عليه في القانون الدولي ضرورة اتصاف كافة الهيئات ،التي تختص بممارسة صالحيات
تنظيمية بالعالقة بوسائل اإلعالم ،بطابع االستقاللية عن كافة أشكال التدخل أو الهيمنة من جانب الحكومة.
ومن هذا المنطلق ،تخفق القواعد التأسيسية الخاصة “بنقابة الصحفيين” إخفاقا ً ذريعا ً في تلبية هذا المعيار.
( )9-1تفرض قوانين مكافحة القذف والتشهير أضيق الضوابط الضرورية التي تكفل حماية سمعة
الفرد
تندرج ممارسات القذف في “مصر” ضمن تصنيف الجرائم الجنائية ،حيث ينص “قانون العقوبات” على
العديد من األحكام التي تختص بالنظر في هذه الممارسات .وبموجب “المادة رقم ( ”)179يتم االعتداد
بمختلف أشكال اإلهانة التي توجه نحو “رئيس الجمهورية” باعتبارها جرائم تقع تحت طائلة القانون ،كما
تسلك “المادة رقم ( ”)184هذا المنحى عينه ،وذلك بالنسبة لكل من “مجلس الشعب” ،و”القوات المسلحة”
و”السلطة القضائية” ،وغيرها من السلطات العامة .ومن جهة أخرى ،تكفل “المادة رقم ( ”)186الحماية
للسلطة القضائية في مواجهة االنتقادات ،كما تسري هذه األحكام عينها بموجب “المادة رقم (”)185
بالنسبة للموظفين العموميين .ولقد تم تخفيف حدة األحكام الواردة في “المادة رقم ( ”)185من خالل ما
نصت عليه “المادة رقم ( ،”)302والتي تقضي بعدم جواز تصنيف االنتقادات التي يتم توجيهها لموظف
عام بالعالقة بواجباته واختصاصاته المهنية ،باعتبارها جرائم ،وذلك في حالة أن تم هذا األمر بناء على
نوايا حسنة ،وعلى أال يتعدى أعمال الوظيفة العامة .وعالوة على ذلك ،وبموجب “قانون رقم  ”147لعام
 ،2006تم إبطال إمكانية إصدار حكم بالسجن في حالة خرق “المادة رقم (.”)185
وفي العهود الماضية ،تم تطبيق هذه القواعد باعتدال واقتصاد .ووفقا ً للمعلومات التي وردت إلينا من
خالل المقابالت الشخصية التي أُجريت ،اقتصرت الدعاوى القضائية التي تمت إقامتها ضد وسائل اإلعالم
فيما يتعلق بادعاءات القذف على عدد محدود من الحاالت .وعلى الرغم من ذلك ،تشهد أعداد الدعاوى
القضائية تزايداً ،علما ً بأنه يصعب في الوقت الراهن التكهن بالتوجه أو المنحى الذي قد يُتبع على األرجح
فيما يتعلق بهذا الوضع .وبموجب القانون الدولي ،ال يجوز االعتداد بممارسات القذف باعتبارها ذات طابع
جنائي ،وإنما يتم التعامل معها باعتبارها مسائل مدنية .وبالتأكيد ،ينبغي استبعاد أية امكانية أو احتمالية
إلصدار أحكام بالحبس في قضايا القذف.41
يتمثل أحد التطورات اإليجابية ،بالرغم من محدودية النطاق ،بالعالقة باإلطار القانوني المرتبط بحاالت
القذف الجنائي ،في اصدار قرار جمهوري من جانب الرئيس “مُرسي” في اليوم الموافق الثالث والعشرين
( )23من شهر أغسطس /آب  2012بغرض تعديل “المادة رقم ( ”)41من “قانون تنظيم الصحافة”،
والتي تحظر احتجاز الصحفيين والصحفيات خالل المرحلة التي تسبق المحاكمة ،وذلك باستثناء الحاالت
 41يُرجى اإلطالع على “لجنة حقوق االنسان” التابعة “لمنظمة األمم المتحدة”“ ،تعليق عام رقم ( 12 ،”)34سبتمبر /أيلول
 ،)CCPR/C/GC/34( ،2011فقرة رقم (.)47
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التي تنطوي على ادعاءات أو مزاعم قذف ضد الرئيس .ولقد تم احتجاز “اسالم عفيفي” ،بصفته “رئيس
تحرير” جريدة “الدستور” ،وذلك في مرحلة سابقة خالل ذلك اليوم بموجب أحكام هذه المادة .ولقد قام
الرئيس “مرسي” بتعديل “المادة رقم ( ”)41بما يكفل تطبيق قاعدة حظر احتجاز الصحفيين والصحفيات
في كافة الجرائم ،كما تم إطالق سراح “عفيفي” ،وذلك على النحو الواجب .وبالرغم من ذلك ،يتم
االستمرار في امكانية تطبيق أحكام احتجاز أو اعتقال األفراد ،ممن هم غير صحفيين أو صحفيات ،في
قضايا القذف ،وذلك خالل الفترة التي تسبق المحاكمة ،جنبا ً إلى جنب مع امكانية اصدار أحكام بالحبس
في أعقاب اإلدانة في جرائم القذف.
يعمد القانون الدولي إلى إرساء عدد من المحددات على القوانين المدنية المرتبطة بممارسات القذف .وعلى
سبيل المثال ،ينبغي إنشاء آليات دفاع مالئمة ضد ادعاءات القذف ،بما في ذلك تلك اآلليات التي تكفل
التحقق من مدى صدق اإلفادات التي يتم التصريح بها ،أو مدى تعبير هذه اإلفادات عن رأي فردي ،أو
مدى ارتباط اإلفادات بمسألة تخص المصلحة العامة ،على أن يتم اصدار مثل هذه اإلفادات أو البيانات
عن طريق توخي قدر معقول من الحرص والعناية .وبموجب القانون الدولي ،وعلى النقيض من الوضع
القائم في “مصر” ،يقتضي األمر من المسئولين والموظفين العموميين ،من بين أمور أخرى ،إبداء مزيد
من التغاضي والتسامح تجاه االنتقادات التي توجه إليهم ،مقارنة بوضع المواطن العادي ،نظراً ألن توجيه
االنتقادات وتقبلها يشكل دعامة محورية في إطار السياق الديمقراطي.
ينص “قانون تنظيم الصحافة” على الحق في التصحيح والرد .وتقضي “المادة رقم ( ”)24بإلزام المحرر
المختص بنشر تصحيح بشأن ما سبق بثه أو نشره ،بناء على طلب الشخص المتضرر – وذلك بافتراض
أن مثل هذا اإلجراء التصحيحي يقتصر فقط على الحاالت التي تنطوي على نشر معلومات غير صحيحة،
على الرغم من عدم االشتراط على هذا النص في المادة المذكورة .وتكفل “المادة رقم ( ”)25الحق في
الرد .يجوز للصحيفة االمتناع عن نشر الرد في حالة ورود طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي 30
يوما ً اعتباراً من تاريخ نشر الخبر ،أو في حالة مبادرة الصحيفة بتصحيح المواد التي تم نشرها من تلقاء
ذاتها ،أو في حالة أن انطوت المواد التي تم نشرها على فعل إجرامي ،أو إذا خالفت تلك المواد النظام
العام (يُرجى االطالع على “المادة رقم  .)”26ومن جهة أخرى ،يجوز إبالغ “المجلس األعلى للصحافة”
بالحاالت التي يتم في إطارها االمتناع عن تصحيح مادة سبق نشرها ،وهو ما قد يؤدي إلى تعريض الجهة
التي تمتنع عن النشر لعقوبة إلزامية لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف ( )1000جنيه
مصري وال تجاوز أربعة آالف ( )4000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (ما يعادل تقريبا ً  170إلى 675
دوالر أمريكي) (يُرجى االطالع على “المادة رقم .)”28
ال تفي هذه القواعد بالمعايير الدولية .ال تخضع هذه القواعد للمحددات الضرورية المنصوص عليها،
وذلك من حيث نطاق االختصاص؛ نظراً لعدم تعرض أحكام القانون لنطاق اختصاص هذه القواعد .يتيح
هذا الوضع الفرصة أمام أي فرد يتم التعرض له ضمن تقرير إعالمي للمطالبة بهذا الحق ،بينما ال يجوز
ادعاء هذا الحق بموجب القانون الدولي سوى في الحاالت التي تنطوي على نشر تقرير يخرق الحقوق
القانونية المكفولة للمرء وهو ما يؤدي إلى المطالبة بالحق في الرد .وتتسم هذه القواعد بالمحدودية ،على
داع له ،وذلك من حيث األسس التي يتم االستناد إليها عند رفض نشر رد على مادة
نحو غير مبرر وال ٍ
سبق نشرها .وتتسبب هذه القواعد في فرض عقوبات تتسم باإلفراط ،وال تتناسب مع طبيعة القضية
المطروحة ،بما في ذلك على سبيل المثال توقيع حكم بالسجن .ووفقا ً لما هو مُتبع في قضايا القذف ،البد
وأن تتسم إجراءات التعويض ،التي يتم اتخاذها جراء االمتناع عن احترام الحق في نشر تصحيح أو رد
على ما سبق نشره ،بالطابع المدني.
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( )10 – 1مراعاة الدقة والوضوح في صياغة الضوابط األخرى التي ُتفرض على حرية التعبير،
سواء بناء على اعتبارات تخص األمن القومي ،أو بغرض مقاومة خطاب الكراهية ،أو بغية احترام
الخصوصية ،أو للحيلولة دون ازدراء األحكام القضائية ،أو لردع الفحشاء والرذيلة ،استناداً إلى
مسوغات منطقية ،ووفقا ً لمقتضيات المجتمع الديمقراطي ،وبما يتفق مع القانون الدولي
أشار بعض الخبراء القانونيين إلى وجود قطاع عريض من القوانين المصرية ،بواقع  186قانوناً ،والتي
تفرض ضوابط على حرية التعبير وحرية اإلعالم .ولقد اتضح من خالل العديد من المقابالت الشخصية
التي تم إجرائها أنه سبق حظر مناقشة أية مسائل تخص األمن القومي ،خالل فترة حكم النظام السابق،
سواء على مستوى الممارسة العملية أو في إطار القوانين الصادرة .ولقد تعذر في إطار هذا “التقييم”
استيضاح إلى أي مدى أمكن تغيير موضع هذا “الخط األحمر” على وجه التحديد منذ اندالع أحداث الثورة،
علما ً بأنه قد تم بالفعل توجيه تهم إلى بعض المدونين نتيجة النتقاد المجلس العسكري. 42
يفرض “قانون العقوبات” عدداً من الضوابط على المحتوى اإلعالمي ،بما في ذلك “المادة رقم ( 80د)”
التي تحظر نشر أي أنباء أو إشاعات على مستوى الخارج فيما يخص الشأن الداخلي للبالد ،و”المادة رقم
( ”)174التي تحظر المطالبة بإدخال تغييرات على “الدستور” ،واألحكام الواردة في “المادة رقم ()188
ورقم ( ،)305والتي تحظر نشر أنباء كاذبة ،واألحكام الواردة في “المادة رقم ( ”)189و”المادة
رقم ( ،”)190والتي تحد من نشر معلومات حول القضايا قيد النظر في المحاكم .43ولقد أكدت العديد
من المقابالت الشخصية التي تم إجرائها على أن مسألة األمن القومي ،والمفاهيم ذات الصلة ،قد خضعت
لتفسير واسع النطاق إلى حد بعيد خالل فترة حكم “مبارك” ،علما ً بأن ثمة مخاطر قائمة نظراً إلمكانية
استمرار هذا الوضع.
في الوقت ذاته ،ثمة قيود جنائية يجرى فرضها على المحتوى اإلعالمي في إطار “قانون تنظيم الصحافة”.
وتماشيا ً مع “المادة رقم ( ،”)20يمتنع الصحفيون عن نشر معلومات قد تنطوي على ازدراء لألديان أو
الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان اآلخرين أو ترويج التحيز أو االحتقار ألي من طوائف المجتمع.
وتحظر “المادة رقم ( ”)21التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات ،وعدم جواز تناول “مسلك
المشتغل بالعمل العام” ما لم يكن هذا التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا ً المصلحة العامة .ومن
جهة أخرى ،ووفقا ً “للمادة رقم ( ،”)22فإن خرق هذه القواعد يؤدي إلى توقيع عقوبة بالحبس تصل إلى
عام واحد ،وفرض غرامة ال تقل عن خمسة آالف ( )5000جنيها ً مصريا ً وال تزيد على عشرة آالف
( )10000جنيها ً مصريا ً (بما يعادل  840دوالراً إلى  1680دوالراً أمريكياً) ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القيود والمحددات ،من بين محظورات أخرى منصوص عليها في القانون
المصري و ُتفرض على المحتوى اإلعالمي ،تطرح بعض اإلشكاليات .وليس هناك مسوغ مشروع أو
منطقي على اإلطالق يبيح فرض تلك المحظورات (وال يجوز تصنيف مثل هذه القيود باعتبارها ضوابط
مشروعة) ،بما في ذلك على سبيل المثال حظر المطالبة بإجراء تعديالت على “الدستور” أو حظر نشر
أخبار زائفة ،بالرغم من أن هذه الممارسات يتم تصنيفها ضمن صور التعبير عن الرأي ،والتي يكفل
القانون الدولي حمايتها .وفي بعض الحاالت األخرى ،يتم صياغة تلك المحظورات في تعبيرات مُبهمة
وهو األمر الذي قد يؤدي إلى إساءة استغاللها بغرض توقيع عقوبات على قطاع واسع من أشكال الخطاب،
والتي يكفلها القانون الدولي.
 42على سبيل المثال ،يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.itnewsafrica.com/2011/04/egypt-arrests-blogger-critical-of-military
 43يُرجى اإلطالع على “الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان ،حرية الرأي والتعبير في مصر” :التقرير السنوي .2007
متاح على الرابط االلكتروني التاليhttp://old.openarab.net/en/node/273 :
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وعلى ما يبدو ،تستهدف التدابير القانونية ،بشكل خاص ،المدونين والمدونات ،وذلك منذ اندالع أحداث
الثورة .ومن هذا المنطلق ،تعرض كل من “عالء عبد الفتاح” ،وهو مدون مصري شهير ومُعد برمجيات
الكترونية وناشط سياسي ،التهامات تزعم قيامه باالستيالء على أسلحة وتعكير األمن والسالم .44ومن
جهة أخرى ،تم استدعاء “حسام الحمالوي” ،وهو مدون شهير ،جنبا ً إلى جنب مع بعض الصحفيين ،للمثول
أمام محكمة عسكرية وذلك على خلفية مشاركته في برنامج حواري ،حيث قام بتوجيه كلمات االنتقاد ضد
االنتهاكات المزعومة من جانب القوات المسلحة.45

(د) الرقابة
( )11-1ال تخضع وسائل اإلعالم لرقابة مسبقة ،سواء على مستوى التشريعات أو الممارسة
العملية
وفقا ً لما سبق اإلشارة إليه فيما أعاله ،يحظر “الدستور” بشكل رسمي فرض رقابة مسبقة ،وذلك بالرغم
من عدم تحديد نطاق دقيق لهذه الرقابة بشكل واضح ،وسواء أن اقتصر هذا النطاق على بعض التدابير
اإلدارية فحسب ،أو أنطوى على كافة أشكال الرقابة .ويتفاقم هذا الوضع الذي يفتقر إلى الوضوح نتيجة
لألحكام الواردة في “المادة رقم ( ”)5من “قانون تنظيم الصحافة” ،والتي تنص على ما يلي:
“يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغائها بالطريق اإلداري”.
وعلى مستوى الممارسة العملية ،قلما تم اتخاذ إجراء يقضي باإلغالق القسري ألي من الصحف القائمة في
“مصر” ،علما ً بأنه لم يتم اإلبالغ عن أية حاالت في هذا الصدد في اآلونة األخيرة.
وفقا ً “لقانون تنظيم الصحافة” ،ال يجوز ألي شخص إصدار صحيفة دون الحصول أوالً على ترخيص
من “المجلس األعلى للصحافة” .ووفقا “للمادة رقم ( ”)46يتعين على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة
أن يقدم إخطاراً كتابيا ً إلى “المجلس األعلى للصحافة” ،يتضمن قطاع من المعلومات ،بما في ذلك اسم
ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ،واسم الصحيفة ودوريتها ،واللغة التي ُتنشر بها ،ونمط
نشاطها والهيكل التحريري واإلداري الخاص بها ،وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها ،وعنوانها واسم رئيس
التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها.
وعمالً “بالمادة رقم ( ،”)47يصدر “المجلس األعلى للصحافة” قراراً في شأن اإلخطار المقدم إلصدار
الصحيفة في غضون مدة ال تجاوز أربعين ( )40يوماً .وفي حالة إصدار “المجلس األعلى للصحافة”
قراراً برفض الترخيص بإصدار الصحيفة ،البد وأن يستند هذا القرار إلى مسوغات منطقية ولها ما
يبررها من أسباب .وفي حالة اتخاذ قرار بالرفض ،يجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام “محكمة
القضاء اإلداري”.
ال ينص القانون على طبيعة األسباب المنطقية والمسوغة والتي قد يتم بناء عليها اتخاذ قرار برفض إصدار
ترخيص .وتشير “المادة رقم ( ”)49بوضوح أن اتخاذ قرار بالموافقة على إصدار صحيفة يُعد “امتيازاً
خاصاً” ،كما تحظر “المادة رقم ( ”)50إصدار الصحف أو االشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة
من الصور وذلك بالنسبة للممنوعين من مزاولة الحقوق السياسية بموجب القوانين السارية.
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 44يُرجى االطالع على الرابط التالي:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/31/egyptian-junta-arrests-revolutionary-fattah
 45يُرجى االطالع على الرابط التالي:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/1734/details-of-military-prosecutors-summoning-of-egypt
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على الرغم من عدم ورود نص صريح في القانون بهذا الشأن ،وفقا ً لما ورد إلينا من معلومات في إطار
العديد من المقابالت الشخصية التي تم إجرائها ،يتم فحص الطلبات التي ُتقدم الستصدار صحيفة من قبل
قوات األمن .ومباشرة ،في أعقاب اندالع أحداث “الثورة” ،أعلنت الحكومة عن إيقاف هذه الممارسات.
وفي الوقت ذاته ،تم إبالغنا أنه طالما تعذر فيما مضى استخراج تراخيص إلصدار صحف إلى حد كبير،
علما ً بأن هناك سلسلة من اإلجراءات المطولة للغاية والتي يقتضي األمر اتخاذها في أعقاب إصدار
التراخيص.
ولقد شهد هذا الوضع تغييرات منذ اندالع أحداث الثورة ،علما ً بأنه قد تم إبداء مزيد من المرونة فيما
يتعلق بإصدار التراخيص الخاصة بنشر الصحف .وعلى سبيل المثال :تم تحويل صحيفة “اليوم السابع”
من صحيفة اسبوعية إلى يومية؛ كما تم تحويل “التحرير” ،وهي بمثابة إصدار جديد تم تأسيسه من جانب
“ابراهيم عيسي” والذي سبق وأن تبوأ منصب رئيس تحرير جريدة “الدستور” ،من صحيفة الكترونية
تصدر على شبكة االنترنت إلى صحيفة مطبوعة؛ كما بادرت العديد من األحزاب السياسية بإطالق
صحف ،بما في ذلك حزب “الحرية والعدالة” التابع “لجماعة اإلخوان المسلمين” ،والذي يختص بإصدار
صحيفة يومية تحمل نفس العنوان ،هذا باإلضافة إلى قناة “مصر  ”25التلفزيونية.
يطرح “قانون تنظيم الصحافة” شروط صارمة على الهيكل العام للصحف المطبوعة وإجراءات تأسيسها.
وعلى سبيل المثال ،يُشترط في الصحف الخاصة أن تتخذ صورة تعاونيات أو شركات مساهمة ،على أن
تقتصر ملكية األسهم جميعها في الحالتين للمصريين والمصريات ،علما ً بأنه ال يجوز أن تتعدى ملكية
الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة عشرة في المائة من إجمالي رأس
مالها ،وأال يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيها ً مصريا ً في حالة الصحف اليومية (ما يعادل
 168ألف دوالراً أمريكيا ً تقريباً) ،مع انخفاض هذه المبالغ بالنسبة للصحف األسبوعية والشهرية (يُرجى
االطالع على “المادة رقم .)”52
تشكل هذه القواعد انتهاكا ً صارخا ً للمعايير الدولية التي تكفل الحق في حرية التعبير .وعلى النقيض من
وضع محطات البث اإلعالمي ،ليس هناك مبرر أو سبب منطقي يعلل القيود التي ُتفرض على الصحف،
من قبيل مطالبتها بالحصول على ترخيص ،ومن ثم الحد من حرية التعبير (وال يجوز تصنيف مثل هذه
القيود باعتبارها ضوابط مشروعة) .ومن جهة أخرى ،وبموجب القانون الدولي ،يتم التعامل مع القيود
التي ُتفرض على إجراءات التسجيل التي تسري على الصحف بتوجس وريبة ،على أال يتم إقرار تلك
القيود سوى في الحاالت التي يتسم فيها المحتوى اإلعالمي لتلك الصحف بالطابع الفني ،هذا مع عدم جواز
االعتداد باآلراء االجتهادية – التي ُتتخذ فيها القرارات وفقا ً لتقدير المرء – خاصة فيما يتعلق برفض
تسجيل صحيفة ما ،فضالً عن االمتناع عن إثقال كاهل الصحف بأعباء هائلة .وبشكل أساسي ،ينبغي إتاحة
الفرصة أمام الناشرين المحتملين ممن يعربون عن رغبتهم في إصدار صحف ،إلبالغ السلطات بشأن
عزمهم ،ثم البدء في مزاولة أنشطة النشر في وقت الحق.
ليست هناك مسوغات منطقية أو مشروعة تعلل فرض قيود على الصحف ،بما في ذلك المحددات المرتبطة
بالهيكل العام للصحف وأنماط ملكيتها (وال يجوز تصنيف مثل هذه القيود باعتبارها ضوابط مشروعة).
وال يمكن تعليل الحظر المطلق الذي يحول دون مشاركة أطراف أجنبية في إصدار صحف ،وال يمكن
دواع أو اعتبارات ترتبط بالمصلحة القومية .وعلى الرغم من االهتمام
إجازة هذا اإلجراء من منطلق
ٍ
بالحيلولة دون اإلفراط في تمركز ملكية الصحف لدى أفراد ،فإن فرض نسبة عشرة بالمائة كحد أقصى
لملكية الفرد في رأس مال الصحيفة لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق هذا الغرض .وفي نهاية األمر ،ليس
هناك مسوغ مشروع يعلل إلزام أصحاب الصحف بإيداع رأس المال في المصرف قبل اصدار الترخيص.
وال يجوز تطبيق هذه المتطلبات في السياقات الديمقراطية ،كما أنها ال تكفل حماية جمهور العامة ،وفقا ً لما
تم االستدالل عليه من خالل الخبرات الموسعة التي تم رصدها في بلدان أخرى.
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تم إجراء مناقشات ،بما في ذلك تلك التي تم إجرائها من جانب “نقابة الصحفيين” و”المجلس األعلى
للصحافة” ،بشأن إدخال تغييرات على هذه القواعد ،والسيما بما يتيح الفرصة أمام األفراد لنشر الصحف.
وعلى الرغم من ذلك ،وحتى الوقت الحالي ،التزال تلك القواعد العتيقة سارية.
تتعرض هذه المشكالت للتفاقم إلى حد كبير نتيجة لعدم تمتع “المجلس األعلى للصحافة” بصفة االستقاللية،
علما ً بأن “المجلس األعلى للصحافة” يختص باإلشراف على عملية إصدار الصحف .ومن جهة أخرى،
يختص “رئيس مجلس الشورى” برئاسة “المجلس األعلى للصحافة” ،كما يتم تعيين قطاع عريض من
األعضاء اآلخرين “بالنقابة” من قبل “مجلس الشورى” (يُرجى االطالع على “المادة رقم  .)”68ووفقا ً
لما هو موضح فيما أعاله ،تم حل “المجلس األعلى للصحافة” بشكل فعلي في أعقاب اندالع أحداث الثورة.
وبالرغم من ذلك ،تم إحياء هذا “المجلس” ،علما ً بأنه يباشر أداء مهامه .وفي اليوم الموافق  26أكتوبر/
تشرين األول  ،2011تم إقرار بعض التعديالت على “قانون رقم ( ”)96لعام  ،1996والتي قصرت
عدد أعضاء “المجلس األعلى للصحافة” الذين ينتمون إلى صحف حزبية سياسية على عشر أعضاء ،وفقا ً
الختيار “المجلس الشورى” (بموجب “المادة رقم ( - ”)4( )68المُعدلة) .ليس هناك أدنى شك أنه قد
تم استلهام هذا األمر بشكل جزئي من جراء النمو السريع ألعداد األحزاب السياسية والصحف السياسية
التابعة لها على حد سواء ،والتي يبلغ عددها إجمالي  62صحيفة تصدر عن  27حزبا ً سياسيا ً مختلفاً.
وعلى الرغم من ذلك ،ال يؤدي هذا اإلجراء إلى إضفاء مزيد من طابع االستقاللية على هذا الكيان.
يجرى طباعة الغالبية العظمى من كبرى الصحف الخاصة عن طريق مطابع تخضع لملكية الصحف
القومية التابعة للدولة ،كما تعتمد في الوقت ذاته على خدمات التوزيع التابع لتلك الصحف القومية .تشتمل
بعض االستثناءات على “جريدة النبأ” اليومية ،والتي تمتلك المطابع الخاصة بها ،فضالً عن جريدة
“المصري اليوم” ،والتي يتم طباعة أعدادها بشكل جزئي من خالل المطابع الخاصة بها ،بينما يتم طباعة
الجزء األخر من أعداد الجريدة من خالل المطابع التابعة لصحيفة “األهرام”.
من الجدير بالذكر أن توسع الصحف القومية في هذه المجاالت واألنشطة يفيد بقدرتها على تقديم هذه
الخدمات بأسعار تنافسية .وبشكل عام ،لم يطرح هذا الوضع أي تحديات ،على الرغم من ورود بعض
المعلومات التي تفيد بحدوث تدخل في بعض الحاالت فيما مضى .وعلى سبيل المثال ،تم رصد بعض
المعلومات التي تفيد بتعرض العناوين الصحفية في جريدة “الدستور” للتغيير في بعض المناسبات.
وباإلضافة إلى ذلك ،وردت إلينا معلومات بشأن بعض الحاالت التي شهدت فيها بعض الصحف إرجاء أو
تأخير في النشر أو تدني في مستوى جودة الطباعة.
هناك بعض المزاعم التي تدعي حدوث تدخل خالل فترة ما بعد الثورة .على سبيل المثال ،تم إبالغنا
بقيام صحيفة “األهرام” باعتراض عملية طباعة العدد الصادر في اليوم الموافق  24سبتمبر /أيلول 2011
والخاص بصحيفة “صوت األمة” ،علما ً بأنه تم استئناف عملية الطباعة في أعقاب تنقيح إحدى المقاالت
التي تتعرض لسلطات سيادية .ولقد تم تدمير النسخ األصلية التي تمت طباعتها .ولقد تسبب هذا األمر
في إضراب أعضاء “نقابة الصحفيين” في األول من شهر نوفمبر /تشرين الثاني  ،2011تحت شعار
“ال للرقابة العسكرية على الصحافة المصرية” .وفي إطار هذه االحتجاجات ،تم استبدال بعض المقاالت
بمساحات فارغة.
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يعرض محتوى جنسي صريح ،بالرغم من أنه لم يتم مطلقا ً تنفيذ هذا الحكم .وخالل انتخابات عام ،2010
تم حجب بعض المواقع التي تنتمي إلى “جماعة اإلخوان المسلمين” لبضعة أيام ،كما تم منع أحد حسابات
شبكة التواصل االجتماعي “تويتر”.
إن إغالق السلطات المصرية خدمات “اإلنترنت” و”الهاتف المحمول” أثناء اندالع أحداث الثورة بات
اآلن أشبه باألساطير .وفقا ً للمعلومات التي وردت إلينا ،وفي مرحلة مبكرة من اندالع الثورة  -خالل
يومي الخامس والعشرين ( )25أو السادس والعشرين ( )26من يناير /كانون الثاني على وجه التحديد
– تعرضت ثالثة من مواقع التواصل االجتماعي على “شبكة اإلنترنت” ،وهي على وجه التحديد شبكة
“فيسبوك” وشبكة “تويتر” وشبكة “بامبوزل” ،لإلغالق على نطاق موسع في “جمهورية مصر العربية”.
ومع حلول الثامن والعشرين ( )28من يناير /كانون الثاني ،أقدم كافة مقدمي خدمات اإلنترنت الستة
الرئيسية في البالد على إغالق خدمات “اإلنترنت” – باستثناء مجموعة “نور” وهي أصغر شبكة خدمات
“إنترنت” ،والتي تدعم على ما يبدو بعض من كبرى المؤسسات المالية .وفي اليوم الموافق الحادي
والثالثين ( )31من يناير /كانون الثاني ،قامت “مجموعة نور” أيضا ً بإيقاف خدمات “اإلنترنت” ،جنبا ً إلى
جنب مع الشركات الثالثة المعنية بتقديم خدمات الهاتف المحمول في “مصر” .وفي اليوم الموافق الثاني
( )2من فبراير /شباط ،تم السماح لكافة هذه الشركات باستئناف تقديم خدماتها. 46
يتضح جليا ً أن هذه التدابير تمثل خرقا ً للحق في حرية التعبير والذي يكفله القانون الدولي .و ُتعد هذه التدابير
بشكل تام أشبه باستجابة غير هادفة نحو تلك األنشطة (والتي تتسم تقريبا ً بالطابع القانوني بشكل كامل)
بغرض التعامل مع األحداث التي شهدتها البالد ،وهو ما تسبب في حرمان جميع المصريين والمصريات
من المنابر الرئيسية المرتبطة بتبادل االتصاالت.
وعالوة على ذلك ،شاب القصور هذه التدابير ،ولم تتسم بالفاعلية .وعلى سبيل المثال ،لم تسهم هذه
التدابير في إيقاف التنظيم الناجح لالحتجاجات ،أو الحيلولة دون تغذية العالم الخارجي بالمعلومات والصور
المرتبطة بتلك االحتجاجات .ويُعزى هذا الوضع بشكل جزئي إلى اإلجراءات االبتكارية التي عمدت العديد
من األطراف إلى اتخاذها ،كما يُعزى من جهة أخرى إلى توافر وسائل بديلة لنقل البيانات ،بما في ذلك
الهواتف المتصلة باألقمار الصناعية ،واالتصال المباشر بشبكة “اإلنترنت” عبر األقمار الصناعية.
يُثار اآلن بعض الجدل على مستوى البالد فيما يتعلق بمدى شرعية اإلجراء الذي تم اتخاذه تجاه اإلغالق
التام لشبكة “اإلنترنت” ،مع تأكيد البعض داخل البالد على إلزام “مصر” من جانب “االتحاد الدولي
لالتصاالت” باإلبقاء على هذه اإلمكانية ،وذلك بالرغم من عدم إلمامنا بوجود صالحيات في هذا الصدد.
وتؤكد اآلليات الدولية األربعة والمعنية بحماية الحق في حرية التعبير ،وذلك على مستوى كل من “منظمة
األمم المتحدة” ،و”منظمة األمن والتعاون المشترك” ،و”منظمة الدول األمريكية” ،و”المفوضية األفريقية
الخاصة بحقوق اإلنسان والشعوب” ،في “اإلعالن المشترك” الصادر في األول من يونيو /حزيران
 ،2011على ما يلي:
ال يجوز على اإلطالق تبرير إغالق منافذ الدخول إلى شبكة “اإلنترنت” ،بشكل كلي
أو جزئي (قطع شبكة اإلنترنت) ،سواء بالنسبة لكافة القطاعات والفئات السكانية أو
بالنسبة لقطاعات وفئات بعينها ،وال يجوز االدعاء بمشروعية مثل هذا اإلجراء مطلقا ً
 ،سواء بناء على اعتبارات تتعلق باألمن القومي أو النظام العام .ويسري هذا الوضع
 46يُرحى االطالع على المرجع التالي:
Radsch, C., Assessing Economic Implications of Egyptian Uprising – Arab Media and Society
متاح على الرابط التاليhttp://www.arabmediasociety.com/?article=778 :
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عينه على اإلجراءات التي يتم اتخاذها بغرض إبطاء سرعة اإلنترنت ،سواء بشكل
كلي أو جزئي.47
من الجدير بالذكر أنه أمكن للحكومة المصرية اتخاذ مثل هذه التدابير نتيجة إللزام مقدمي خدمات اإلنترنت
وشركات الهواتف النقالة بالقيد أو التسجيل لدى “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” .علما ً بأن مطالبة
كبرى شركات تقديم الخدمات بالقيد لدى “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” ال يُعد بضرورة الحال إجراء
غير الئق أو غير مالئم .وبالرغم من ذلك ،وبناء على المعلومات التي وردت من خالل المقابالت التي
أُجريت ،يحظر “قانون االتصاالت” إنشاء أي شكل من أشكال خدمات االتصاالت غير المرخص لها،
وهو ما يعزى إلى التعريف العريض الذي يصف مثل هذه الخدمات ،على النحو التالي “ :توفير أو تشغيل
االتصاالت السلكية والالسلكية بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة” (يُرجى االطالع على “المادة رقم
 .)”)4( 1ويبدو أن هذا التعريف يشتمل على الخدمات التي تعتمد على “نقل الصوت عبر بروتوكوالت
االنترنت” ( ،)VOIPبما في ذلك على سبيل المثال “خدمة سكايب” ،هذا باإلضافة إلى تشغيل خدمات
“البث الالسلكي فائق السرعة المحلية (( )wifiبما في على سبيل المثال الخدمات التي يشيع استخدامها في
المنازل والشركات في مختلف المناطق).
دارت سلسلة من المناقشات بشأن تعديل “قانون االتصاالت” ،علما ً بأنه قد تم إجراء حلقات النقاش في
هذا الصدد مع المجتمع المدني ،وخبراء قانونيين ،ومتخصصين بالقطاع اإلعالمي ،وهيئات وجهات
حكومية معنية .ولقد تم إعداد مشروع قانون ،علما ً بأنه قد تم تقديم هذه المسودة إلى “األمين العام لالتحاد
الدولي لالتصاالت” ،وذلك كجزء من عملية التشاور ،قبل تقديمها إلى “مجلس الشعب” .ومن بين جملة
أمور أخرى ،ربما قد ساهم هذا المقترح في تعزيز استقاللية “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” ،فضالً
عن توفير بعض آليات الحماية اإلجرائية ضد أية ممارسات تؤدي إلى انقطاع أو إغالق االتصاالت أو
خدمات اإلنترنت .ومع إصدار حكم يقضي ببطالن “مجلس الشعب” ،يصعب تحديد مستقبل هذا القانون
على وجه التحديد.
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الصنف االول
إطار تنظيمي يفيض إىل تعزيز حرية التعبري عن الرأي ودعم التعددية والتنوع يف قطاع اإلعالم

توصيات

•ينبغي أن ُتعرب الحكومة المصرية عن التزامها باالنخراط في مشاورات واسعة النطاق مع
األطراف المعنية والمهتمة ،وذلك قبل إقرار أو تعديل أي من القوانين أو التشريعات التي تتعلق بحرية
التعبير أو حرية اإلعالم.
•ينبغي أن يشتمل “الدستور” المصري الجديد على ضمانات راسخة تكفل حرية التعبير ،وتضمن
الحق في تلقي ونقل المعلومات واآلراء واألفكار على اختالف أنواعها وتعدد أنماطها ،ودون االلتفات
للحدود أو التخم اإلقليمية .ويجوز فرض قيود أو محددات على نحو استثنائي في تلك الحاالت التي
ينص عليها القانون ،وحسب االقتضاء ،بما يكفل حماية مجموعة محدودة من المصالح والتي يتم
إدراجها في الدستور.
•ينبغي أن يفرض “الدستور” محددات صارمة ،بما في ذلك تلك المحددات ذات الطابع الموضوعي
أو اإلجرائي ،بما يساهم في تقويض قدرة الحكومة على إعالن حالة الطوارئ ،هذا باإلضافة إلى الحد
من قدرتها على تقييد الحقوق المكفولة خالل فترات الطوارئ.
•ينبغي مراعاة إدراج ضمانات داخل “الدستور” تكفل الحق في الحصول على معلومات،
وحماية المصادر السرية ،وضمان استقاللية الهيئات التنظيمية المعنية بالبث اإلعالمي ،باإلضافة
إلى تخصيص بعض الترددات لصالح خدمات البث اإلعالمي المجتمعي ،فضالً عن حظر الرقابة
على وسائل اإلعالم ،وغيرها من المحظورات المرتبطة بمتطلبات إصدار التراخيص ،سواء بالنسبة
للصحفيين والصحفيات أو الصحف.
•ينبغي أن تلتزم “جمهورية مصر العربية” بالتصديق على “البروتوكول االختياري” (األول)
الملحق “بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
•ينبغي إقرار تشريع أو قانون يكفل الحق في الحصول على المعلومات ،بما يتفق مع المعايير
الدولية.
•ينبغي إعادة النظر في مختلف القوانين التي تنص على مراعاة السرية ،وإبطالها أو تعديلها ،بما
يتفق مع المعايير المرتبطة بالقانون الذي يكفل الحق في الحصول على معلومات.
•ينبغي أن تتعهد الحكومة المصرية بااللتزام بمبدأ استقاللية سياسات التحرير ،وهو ما يجب
أن يقترن بوضع حد للممارسات التي تتعارض مع استقاللية أجهزة التحرير بشكل فوري ومباشر.
•ينبغي أن ينص القانون على أحكام راسخة تكفل الحق في حماية المصادر السرية ،علما ً بأنه ال
يجوز تقييد هذا الحق سوى من منطلق المصالح األسمى ،وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
•ينبغي إقرار تشريع أو قانون ينص على تيسير إصدار التراخيص لصالح المحطات الخاصة للبث
األرضي ،على أن تخضع عملية اصدار التراخيص إلشراف هيئة تنظيمية تتمتع بصفة االستقاللية،
والتي تخضع بدورها لمساءلة الشعب عن طريق البرلمان” ،وذلك عوضا ً عن “الهيئة العامة
لالستثمار”.
•ينبغي إجراء مشاورات مع األطراف المعنية والمهتمة بغرض تحديد مستقبل “نقابة الصحفيين”،
على نحو يكفل تطوير المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية .وكحد أدنى ،يجب إلغاء الوضع
الخاص الذي يتمتع به أعضاء “نقابة الصحفيين” ،هذا جنبا ً إلى جنب مع إبطال القيود التي ُتفرض
على األفراد وتحظر عليهم /عليهن مزاولة العمل الصحفي ،وغيرها من المتطلبات التي يتعين على
الراغبين في مزاولة مهنة الصحافة استيفائها ،وغيرها من المحددات التي ُتفرض على اإلعالميين
واإلعالميات والتي تحظر عليهم /عليهن تشكيل نقابات واتحادات خاصة بهم .وفي حالة اتخاذ قرار
يقضي باإلبقاء على “نقابة الصحفيين” باعتبارها كيان قانوني ،ينبغي توفير الحماية الكلية لهذا الكيان
ضد كافة أشكال التدخل السياسي.
•في حالة اتخاذ قرار يقضي بمواصلة تخصيص نسبة مئوية من إيرادات اإلعالنات التي يتم
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نشرها من خالل الصحف ،ينبغي توزيع هذه النسبة المئوية عن طريق هيئة مستقلة ،على أساس
معايير موضوعية تسري على كافة الصحفيين والصحفيات
•ينبغي إبطال القواعد الجنائية المرتبطة بممارسات القذف ،واالستعاضة عنها بمجموعة من
القواعد المدنية التي تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
•ينبغي تعديل القواعد المتعلقة بالحقوق التي تكفل التصحيح والرد ،بما يكفل الحد من الحاالت
التي يتم في إطارها االدعاء بهذه الحقوق ،باإلضافة إلى توفير مقومات أخرى تكفل الحماية لوسائل
اإلعالم ،مع النص على العقوبات المدنية التي يقتضي األمر توقيعها جراء خرق هذه الحقوق.
•ينبغي استعراض ومراجعة القواعد التي تتسبب في تقييد المحتوى اإلعالمي الذي يجوز نشره أو
بثه ،والمنصوص عليها في مختلف القوانين ،باإلضافة إلى تعديلها أو إلغائها حسب االقتضاء ،وبما
يتماشى مع المعايير الدولية.
•ينبغي بشكل فوري إيقاف الممارسات التي يتم بمقتضاها اللجوء إلى المحاكم العسكرية للنظر في
القضايا المتعلقة بجرائم النشر.
ً
•ينبغي إلغاء “المجلس األعلى للصحافة” ،فضال عن إبطال نظام إصدار تراخيص الصحف .وفي
حالة إقرار نظام بعينه لتنظيم عملية تسجيل وقيد الصحف ،ينبغي أن يتسم هذا النظام بالطابع التقني
أو الفني ،بشكل مطلق ،مع عدم جواز اإلبقاء على أية ممارسات اجتهادية أو تقديرية قد يتم بمقتضاها
معارضة تسجيل أو قيد الصحف .ال يجوز مطالبة الصحف بتوفير رأس مال لتأسيس الصحيفة قبل
مباشرة عملية النشر.
•ينبغي أن تتعهد الحكومة باالمتناع بشكل مطلق عن إغالق خدمات “اإلنترنت” و”الهواتف
المحمولة” مجدداً ،وذلك بموجب أحكام القانون.
•ينبغي استعراض ومراجعة “قانون االتصاالت” ،على أن يتم قصر المتطلبات ،التي تقضي
بضرورة استصدار ترخيص يجيز تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ،على كبرى
الشركات ،وهو ما يشكل ضرورة تكفل تنظيم نشاطاتها داخل الدولة ،بما يؤدي إلى تحقيق أهداف
السياسة العامة.
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الصنف الثاني
تعدد وتنوع وسائل االعالم
وسياق اقتصادي يكفل تكافؤ
الفرص وشفافيه الملكيه

المؤشرات الرئيسية
(أ) التكتالت االعالمية وتركيز الملكية
( )1-2اتخاذ الدولة تدابير إيجابية لتعزيز التعددية في قطاع اإلعالم
( )2-2تكفل الدولة االمتثال للتدابير التي تساهم في تعزيز تعددية وسائل اإلعالم
(ب) دعم إنشاء مزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام والخاص والمجتمعي
( )3-2تساهم الدولة بفاعلية في تعزيز إنشاء مزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام والخاص
والمجتمعي
( )4-2سياق تنظيمي يتسم بطابع االستقاللية والشفافية
( )5-2تساهم الدولة ومنظمات المجتمع المدني بفاعلية في تعزيز نمو وتطور اإلعالم المجتمعي
(ج) إصدار التراخيص وتخصيص الطيف الترددي
( )6-2تكفل خطة تخصيص الطيف الترددي الخاصة بالدولة التوظيف األمثل لإلعالم بما يحقق المصلحة
العامة
( )7-2تساهم خطة تخصيص الطيف الترددي الخاصة بالدولة في تعزيز تنوع أنماط الملكية والمحتوى
اإلعالمي
( )8-2يتسم السياق التنظيمي بالشفافية واالستقاللية
		
(د) ال ُنظم الضريبية وتنظيم المشروعات التجارية
( )9-2تعمد الدولة إلى توظيف نظم ضريبية وتنظيم قطاع األعمال بغرض تعزيز تطوير اإلعالم على
نحو يتسم بالحيادية وعدم التمييز
(هـ) الدعاية واإلعالن
( )10-2تمتنع الدولة عن ممارسة أي تمييز من خالل سياسة الدعاية واإلعالن
( )11-2التنظيم الفعال ألنشطة الدعاية واإلعالن في قطاع اإلعالم
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الصنف الثاني
تعدد وتنوع وسائل اإلعالم ،وسياق اقتصادي يكفل تكافؤ الفرص وشفافية
الملكية
(أ) التكتالت االعالمية وتركيز الملكية
( )1-2اتخاذ الدولة تدابير إيجابية لتعزيز التعددية في قطاع اإلعالم
ال تتوافر قواعد عامة تختص بمناهضة ممارسات االحتكار في “مصر” .ووفقا ً لما تمت اإلشارة إليه
فيما أعاله ،ينص “قانون تنظيم الصحافة” على فرض ضوابط صارمة تحد من تكتل أو تركيز الملكية
على مستوى قطاع اإلعالم المطبوع (يُرجى االطالع على “المادة رقم  ،)”52بيد أنه قد تعذر بشكل جلي
استيضاح مدى االلتزام بتطبيق هذه القواعد على مستوى الممارسة العملية ،حيث تخضع – على ما يبدو
– بعض من كبرى وسائل اإلعالم المطبوع لملكية – أو على األقل سيطرة  -رجال األعمال كفرادي .ولم
يمكن بشكل جلي استيضاح مدى اعتداد “الهيئة العامة لالستثمار” بقضايا الملكية عند إصدار تراخيص
لصالح محطات البث الفضائي الخاصة .وبالرغم من ذلك ،وعلى مستوى الممارسة العملية ،تخضع كافة
المحطات الرئيسية لملكية أطراف مختلفة.
ومن هذا المنطلق ،مازالت ملكية وسائل االعالم تتسم بالتنوع إلى حد كبير في الوقت الحالي ،وذلك بالرغم
من الشروع في إدماج بعض هياكل الملكية الرأسية ،كما هو الحال على سبيل المثال مع أشكال الملكية
المرتبطة بمحطات التلفزيون ،واالعالم المطبوع ،واالعالم االلكتروني على شبكة االنترنت .وتجدر
اإلشارة إلى أنه ربما من األيسر وضع بقواعد تحد من تمركز أو تكتل ملكية وسائل االعالم ،وذلك قبل
أن تأخذ تلك الملكية في التمركز أو التكتل بشكل فعلي .ولقد أكد العديد من األشخاص الذين تم إجراء
مقابالت شخصية معهم على ضرورة وضع تدابير تكفل الحيلولة دون االفراط في تمركز أو تكتل ملكية
وسائل اإلعالم.
تلتزم الصحف باإلفصاح عن هياكل الملكية الخاصة بها وذلك “للمجلس األعلى للصحافة” عند التقدم بطلب
للحصول على ترخيص ،باإلضافة إلى إخطار “المجلس” بأي تغييرات قد تطرأ على وضع تلك الصحف
(بموجب المادتين رقم “ ”51“ & ”46من “قانون تنظيم الصحافة”) .وافتراضاً ،يتم تطبيق قواعد مماثلة
على محطات البث اإلعالمي عن طريق عملية إصدار التراخيص التي يتم اإلشراف عليها من جانب
“الهيئة العامة لالستثمار” .وال يتم إتاحة هذه المعلومات بشكل علني؛ حيث يتمثل الغرض من هذا اإلجراء
في ضمان الفصل بين جهاز التحرير والصحفيين والصحفيات من جهة ،وأصحاب الصحف ومحطات
البث اإلعالمي من جهة أخرى (ال يجوز للصحفيين امتالك أسهم في تلك الصحف) .وبالرغم من ذلك،
ووفقا ً “للمادة رقم ( ”)33من “قانون تنظيم الصحافة” ،تلتزم الصحف بنشر ميزانياتها في غضون األشهر
الست األولى من السنة المالية وأيضا ً في ختامها .ويتم االمتناع عن تطبيق هذه القاعدة على مستوى
الممارسة العملية .وبالرغم من ذلك ،وفي إطار المقابالت الشخصية ،أشار ممثلو “نقابة الصحفيين” إلى
عدم تلقي أي معلومات بشأن ملكية الصحف ،بما في ذلك أي معلومات يتم توفيرها تجاوبا ً مع مكالمات
هاتفية يتم إجرائها من جانبهم للصحف للحصول على مثل هذه المعلومات.
( )2-2تكفل الدولة االمتثال للتدابير التي تساهم في تعزيز تعددية وسائل اإلعالم
وفقا ً لما تمت اإلشارة إليه فيما أعاله ،يفتقر السياق اإلعالمي إلى تدابير رسمية تكفل التنوع في أشكال
ملكية وسائل اإلعالم .ويبدو أن هذه المسألة ال تشكل تحديا ً على مستوى “مصر” ،حيث انهمكت العديد
من األطراف الفاعلة في “مصر” – سواء على مستوى المجتمع المدني أو الرسمي – في التصدي لها.
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ووفقا ً لما تمت اإلشارة إليه ،من الضروري التصدي لظاهرة التركيز أو التكتل في ملكية وسائل اإلعالم
قبل أن تبزغ على الساحة ،نظراً ألنه عادة ما يتعذر تفكيك تكتالت اإلمبراطوريات اإلعالمية بعد أن ُترسي
دعائمها ،وذلك وفقا ً للخبرات المستمدة من بلدان أخرى ،علما ً بأن هذه القضية تثير الجدل.

(ب) دعم إنشاء مزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام والخاص والمجتمعي
( )3-2تساهم الدولة بفاعلية في تعزيز إنشاء مزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام والخاص
والمجتمعي
ال يتوافر هذا النمط من “االعالم المجتمعي” بالمعنى التقليدي في “مصر” (يُرجى االطالع على “المؤشر
رقم  ،)”5-2علما ً بأنه ال يتم اقرار هذا القطاع في ظل أحكام القانون .ووفقا ً للمعلومات الواردة ،يتم
التحيز بشكل ملحوظ لصالح اإلعالم التابع للدولة ،سواء المطبوع أو المُذاع ،حيث تحظى هذه الوسائل
بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بإمكانية الحصول على معلومات حكومية .وفي المقابل ،طالما باشرت وسائل
اإلعالم الحكومي نشاطها باعتبارها قنوات رسمية ناطقة باسم الحكومة ،وإن كان بدرجات متفاوتة.48
تتمثل إحدى الوسائل الهامة التي يمكن من خاللها الوصول إلى معلومات حكومية في “مكتب الصحافة”،
والذي يتم إدارته من جانب “وزارة اإلعالم” ،وهو ما ينطوي على إجراءات منهجية وبيروقراطية إلى حد
بعيد ،وذلك قبل إصدار تلك المعلومات ،علما ً بأن هذه اإلجراءات ُتفسح المجال أمام ظهور أشكال تحيز
أو محاباة .49ومع تعرض هيكل السلطة على مستوى الحكومة في الوقت الحالي للتغير ،ربما يشهد هذا
الوضع مزيد من التغييرات ،وذلك على الرغم من عدم وضوح التوجهات الجديدة في هذا الصدد.
ولقد تسنى “التحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” بالفعل الوصول إلى ترددات رقمية ،علما ً بأنه يعكف
بالفعل على بث عدد من القنوات باستخدام صيغة رقمية.
وفي سياق قطاع االعالم المطبوع ،ثمة معوقات قانونية رئيسية تعترض عملية إنشاء الصحف في
“مصر” ،وهو ما يتسبب مجدداً في تقويض مبدأ التنوع في هذا القطاع .وعلى سبيل المثال ،وفيما يتعلق
بالمتطلبات المرتبطة بإيداع رأس المال ،يفيد هذا الوضع – بطبيعة الحال – بإتاحة الفرص أمام األثرياء
فحسب ،دون غيرهم من أفراد الشعب ،إلنشاء الصحف وإصدارها.
( )4-2سياق تنظيمي يتسم بطابع االستقاللية والشفافية
تهدف المنظومة برمتها ،فيما يتعلق بإجراءات تنظيم وسائل اإلعالم في “مصر” ،إلى التحقق من تمكين
الحكومة من إحكام سيطرتها ،وهو ما يترتب عليه عرقلة الجهود التي ُتبذل لتحقيق التنوع اإلعالمي.
ووفقا ً لما تمت اإلشارة إليه فيما أعاله ،يفتقر السياق اإلعالمي إلى محطات بث أرضي ذات ملكية خاصة،
كما يفتقر إلى محطات للبث اإلعالمي المجتمعي .وكنتيجة لذلك ،يتعذر تحقيق التكافؤ فيما يتعلق بإتاحة
الطيف الترددي.
ويتعارض هذا الوضع بشكل صارخ مع كل من المعايير الدولية والممارسات المتبعة على مستوى الدول
األخرى .وفي هذا الصدد ،تؤكد اآلليات الدولية األربعة المعنية بحماية الحق في حرية التعبير ،وذلك على
مستوى كل من “منظمة األمم المتحدة” ،و”منظمة األمن والتعاون المشترك” ،و”منظمة الدول األمريكية”،
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 48تم إبالغنا ،على سبيل المثال ،بأن الصحف األسبوعية التابعة للدولة والتي تصدر باللغة اإلنجليزية تتسم بمزيد من االستقاللية،
وذلك مقارنة بالصحف التي تصدر باللغة العربية .ربما يُعزى هذا األمر إلى أنه يتم مطالعة الصحف التي تصدر باللغة اإلنجليزية
في الغالب من قبل األجانب والمثقفين على المستوى المحلي ،والذين من المتوقع أن يتسنى لهم الحصول على قطاع متنوع من
المصادر اإلخبارية.
 49يُرجى اإلطالع على “المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية” ،ملحوظة رقم (.)37
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و”اللجنة األفريقية” – وفقا ً لما ورد في “اإلعالن المشترك” الصادر بشأن التنوع في جهات البث اإلذاعي
اإلعالمي ،والصادر في اليوم الموافق  12ديسمبر /كانون األول  ، 2007على ما يلي:
ينبغي تمكين مختلف أنماط خدمات البث اإلعالمي – بما في ذلك اإلعالم التجاري،
واإلعالم الموجه للخدمة العامة ،واإلعالم المجتمعي – من االنتفاع من كافة منابر
التوزيع المتاحة ،مع تحقيق المساواة في إتاحة هذه الخدمات .وقد تم اتخاذ تدابير
محددة لتعزيز التنوع في وسائل اإلعالم ،والتي تشمل على سبيل المثال تخصيص
ترددات مالئمة لمختلف أنماط البث اإلعالمي.50
في إطار الممارسة العملية بالسياقات الديمقراطية ،يتم تخصيص الطيف الترددي والتراخيص لكافة أنماط
البث اإلعالمي الثالث .وفي بعض البلدان ،على سبيل المثال في قارة “أوروبا” ،ومن المنظور التاريخي،
طالما اقتصرت خدمات البث اإلعالمي على الجهات الحكومية أو العامة ،غير أنه أمكن التغلب على مثل
هذه الممارسات االحتكارية التي تنهمك فيها “الدولة” بشكل عام ،وذلك منذ عقود مضت .وفي إطار إحدى
القضايا التي سبق البت فيها عام  ،1993رفضت “المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان”  -على نحو شامل
– الحجة التي طرحتها دولة “النمسا” والتي أدعت بمقتضاها أن احتكار الدولة للبث اإلعالمي يُعد أفضل
السبل التي يمكن انتهاجها بغرض تعزيز التنوع فيما بين وسائل اإلعالم ،وفقا ً لما ورد في المقتبس التالي:
“من بين إجمالي السُبل المتاحة التي تكفل احترام [التعددية] ،يفرض االحتكار الحكومي
أبرز القيود على حرية التعبير؛ علما ً بأن هذه القيود تتمثل على وجه التحديد في تعذر
إمكانية مباشرة البث اإلعالمي سوى من خالل المحطات اإلقليمية للبث اإلعالمي،
وذلك بشكل مطلق ...ال يجوز االدعاء بعدم توافر حلول متكافئة تطرح مقدراً أضيق
وأقل صرامة من القيود؛ حيث يكفي على سبيل المثال االستشهاد ببعض الممارسات
المتبعة في عدد من البلدان ،والتي يعكف البعض منها على إصدار التراخيص بناء على
شروط بعينها تتعلق بالمحتوى اإلعالمي ،بينما يبادر البعض االخر منها باتخاذ تدابير
لتنظيم أشكال مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الشركات الوطنية”.51
تجرى عمليات ترخيص الصحف – والتي تخضع إلشراف “المجلس األعلى للصحافة” – ومحطات
البث الفضائي ذات الملكية الخاصة – والتي تخضع إلشراف “الهيئة العامة لالستثمار” – على نحو يتسم
بالسرية ،ودون إتاحة الفرصة أمام إشراك جمهور العامة .ووفقا ً لما تمت اإلشارة إليه فيما أعاله ،يفتقر
كل من “المجلس األعلى للصحافة” و”الهيئة العامة لالستثمار” إلى الضمانات الهيكلية التي تكفل لكليهما
صفة االستقاللية .وعلى مستوى الممارسة الفعلية ،يتم تشغيل هاتين الجهتين بغرض خدمة مصالح
الحكومة ،بدالً من التجاوب مع مصالح جمهور العامة في السياق األرحب.
ولقد تم رصد هذه المشكالت في اليوم الموافق الرابع من شهر أبريل /نيسان  ،2012وذلك عند تجديد
التصاريح الخاصة بمحطتي “راديو إف إم” .ولقد تم منح التراخيص للشركة عينها التي حازت على تلك
التراخيص منذ أن تم إصدارها للمرة األولى في عام 2003؛ وهي على وجه التحديد “شركة النيل لإلنتاج
اإلذاعي” .ولقد تمت عملية تجديد التراخيص عن طريق األمر المباشر ،ودون إجراء مشاورات عامة أو
إتاحة الفرصة أمام أطراف أخرى لتقديم عروض للحصول على هذه التراخيص الحصرية .وفي الوقت
 50مُتاح على الموقع االلكتروني التاليhttp://www.osce.org/fom/66176 :
 51يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التالي:
Informationsverein Lentia v. Austria, 24 November 1993, Application Nos. 13914/88,
15041/89, 15717/89, 15779/89, 17207/90, para. 39
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تقييم كلي
تطوير قطاع اإلعالم في “جمهورية مصر العربية”

ذاته ،تمت إثارة تخوفات بشأن قيمة عقد االمتياز ،والذي تم منحه بمبلغ مقداره  40مليون جنيها ً مصريا ً
لكل عام (ما يوازي  6,6مليون دوالراً أمريكيا ً تقريباً) .وعلى الرغم من أن الوضع قد شهد زيادة ملحوظة
مقارنة بالمبلغ المالي الذي تم سداده من قبل الشركة بصفة سنوية فيما مضى ،والذي ُتقدر قيمته بإجمالي
 2,5مليون جنيها ً مصريا ً سنوياً ،صرح بعض المعلقين بأن القيمة التجارية المرتبطة بالعقد تتعدى إلى حد
بعيد جداً قيمة الرسوم التي يتم سدادها.
يتم مراعاة مقدار من التنوع في وسائل االعالم ،وذلك من حيث توافر عدد من محطات البث التلفزيوني
الفضائي .ولقد أبدى بعض المشاركين في المقابالت الشخصية عن اعتقادهم أن هذا األمر سبق وأن شكل
جزءاً من محاوالت نظام “مبارك” لتبرير مزاعم النظام السابق بشأن احترام حرية التعبير ،مع االحتفاظ
بدرجة كبيرة من السيطرة على نظام البث اإلعالمي .ولقد تم إصدار الغالبية العظمى من التراخيص
لرجال األعمال مع اختالف وتعدد مصالحهم التجارية .ومن الجدير بالذكر أن الحرص على صالح
ورفاهية تلك المشروعات والشركات التجارية األخرى ،في إطار “دولة” ارتبط (والزال يرتبط) فيها
مقدار كبير من النشاط االقتصادي بالحكومة بصورة أو بأخرى ،إنما يفيد ضمنا ً بالتزام أصحاب ومالك
الشركات بعدم السماح بنشر مواد تتسم بفرط الحساسية والخطورة .وبالتأكيد ،تمكن مالك وأصحاب
الصحف والمؤسسات اإلعالمية من احترام كافة الخطوط الحمراء التي سبق وأن عمدت الحكومة إلى
تعيينها ،سواء على مستوى الشأن الداخلي – على سبيل المثال فيما يتعلق بالجيش ،والوضع الصحي ألفراد
أسرة “مبارك” والثروات التي تخص كل منهم ،باإلضافة إلى إمكانية تولي “جمال مبارك” السلطة خلفا ً
ألبيه – وأيضا ً على المستوى الدولي – على سبيل المثال فيما يتعلق بالشئون اإلسرائيلية والفلسطينية.
( )5 – 2تساهم الدولة ومنظمات المجتمع المدني بفاعلية في تعزيز نمو وتطور اإلعالم
المجتمعي
يفتقر السياق اإلعالمي إلى هذا النمط من اإلعالم المجتمعي – وفقا ً للتعريف الدقيق – وذلك في “مصر”،
بل ويفتقر الوضع إلى ذلك النمط من االعالم الذي يماثل أو يشابه االعالم المجتمعي ،وذلك على األقل
في قطاع البث االعالمي ،وهو ما يُعزى جزئيا ً إلى عدم توافر محطات اذاعية خاصة (تقريباً) .ووفقا ً لما
سبق اإلشارة إليه فيما أعالهُ ،تلزم المعايير الدولية البلدان بتخصيص ترددات لصالح كافة أنماط محطات
البث المسموع والمرئي ،بما في ذلك وسائل االعالم المجتمعي .ويساهم هذا النمط من خدمات البث
اإلعالمي بشكل متميز في تحقيق التنوع ،بما في ذلك على سبيل المثال تزويد المجتمعات المحلية بوسيلة
متميزة يمكن من خاللها توفير المعلومات ،كما تتمتع بالقدرة على إفساح المجال أمام أفراد المجتمع للتعبير
عن آرائهم واهتماماتهم .ويشير “اإلعالن المشترك” والصادر عن اآلليات الدولية المعنية بضمان حرية
التعبير – والتي سبق اإلشارة إليها آنفا ً – إلى أهمية اإلعالم المجتمعي على وجه الخصوص ،كما يلي:
ينبغي أن تساهم القوانين صراحة في إبراز أهمية اإلعالم المجتمعي باعتباره
صورة متميزة من صور البث اإلعالمي ،مع إتاحة الفرصة أمام هذا النمط من البث
لالستفادة من إجراءات عادلة ومُيسرة إلصدار التراخيص ،والحيلولة دون فرض
معايير صارمة ،بما في ذلك المعايير المرتبطة بالبث التكنولوجي ،وغيرها من معايير
إصدار التراخيص ،وإفساح المجال أمامها لالنتفاع من طرح رسوم التراخيص بشروط
ميسرة ،هذا باإلضافة إلى إمكانية الحصول على خدمات اإلعالن.52
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(ج) عملية إصدار التراخيص وتخصيص الطيف الترددي
( )6 – 2تكفل خطة تخصيص الطيف الترددي الخاصة بالدولة التوظيف األمثل لإلعالم بما يحقق
المصلحة العامة
تم إعداد خطة على مستوى “الدولة” بغرض تخصيص الطيف الترددي ،علما ً بأنها متاحة على شبكة
اإلنترنت ، 53كما أنها تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها من جانب “االتحاد الدولي لالتصاالت” .ولقد
تمت بالفعل صياغة مسودة الخطة من قبل “اللجنة القومية إلدارة الترددات” ،والتي تتألف من ممثلين عن
“الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” ،و”وزارة االتصاالت” ،و”القوات المسلحة” ،و”رئاسة الجمهورية”،
باإلضافة إلى ثالثة خبراء مستقلين .ولقد تم تحديث هذه الخطة في عام  ،2008ولقد كان من المقرر
تحديثها مجدداً في عام  ،2012علما ً بأنه لم يتم اتخاذ هذا االجراء حتى هذه اللحظة.
لم يتم إجراء مشاورات عامة – أو االستزادة بمعطيات الجمهور – في وضع هذه الخطة ،باستثناء مشاركة
الخبراء المستقلين الثالث .وفيما يتعلق بالبث المسموع والمرئي ،تساهم الخطة في تخصيص مجموعات/
تكتالت من الترددات ليتم استخدامها في أغراض البث (بما في ذلك على سبيل المثال الطيف الترددي
إلذاعة “إف إم”) .وعلى الرغم من ذلك ال تنطوي تلك الخطة على أي مخصصات فرعية لمختلف
أنماط البث اإلعالمي ،في إطار تلك المجموعات /التكتالت .وكنتيجة لذلك ،ال يتسنى للخطة تحقيق كافة
المقومات التي تنطوي عليها ،خاصة فيما يتعلق بإمكانية االستفادة منها باعتبارها أداة تساهم في تخصيص
الترددات على نحو يتسم بالعدالة ،بغرض تعزيز التنوع في أنماط البث المسموع والمرئي .وفي بعض
البلدان ،على سبيل المثال ،يتم استبقاء جزء من الطيف الترددي ألغراض البث المجتمعي ،أو بغرض
تعزيز المصالح العامة األخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال خدمات اإلذاعة المحلية.
( )7–2تساهم خطة تخصيص الطيف الترددي الخاصة بالدولة في تعزيز تنوع أنماط الملكية
والمحتوى اإلعالمي
وفقا ً لما تمت اإلشارة إليه آنفاً ،تتوافر ترددات البث األرضي أمام “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري”
فحسب دون غيره من الجهات البث األخرى ،وهو ما يخل بطبيعة الحال بمبدأ العدالة والمساواة في توزيع
الترددات فيما بين مختلف أنماط البث اإلعالمي.
ولقد تعذر استيضاح مدى استبقاء أو حجز بعض الترددات  -بخالف الترددات الفضائية  -ألغراض
البث اإلعالمي الخاص .ولقد أشار بعض المشاركين /المشاركات في إطار المقابالت الشخصية التي تم
إجرائها ،إلى أن اإلجراءات المرتبطة بإصدار تراخيص لصالح محطات البث الخاصة تنطوي على بعض
التحديات على المستويين التقني والسياسي على حد سواء .ولقد زعم “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري”
عدم توافر ترددات يمكن تخصيصها لمحطات اإلذاعة الخاصة ، 54وذلك على الرغم من االشتباه في مدى
صحة هذا االدعاء .ومن المنظور التقني ،يصعب تصور إمكانية حدوث هذا الوضع ،نظراً ألنه يتعذر
على “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” استهالك كافة ترددات الطيف اإلذاعي المتاح في إطار “راديو
إف إم” ،والذي يتم تخصيصه مركزيا ً من قبل “االتحاد الدولي لالتصاالت” الستخدامه في أغراض تخص
هذا النمط من البث اإلعالمي .وفي حالة التسليم بصحة هذا االدعاء ،ربما يتطلب األمر من “اتحاد اإلذاعة
والتليفزيون المصري” التخلي عن بعض من هذه الترددات الستخدامها من قبل محطات البث الخاصة ،أو
تجديد وتطوير معداتها بما يفسح المجال أمام إنشاء مزيد من المحطات في هذا النطاق عينه.
 53مُتاح على الرابط اإللكتروني التاليhttp://www.tra.gov.eg/EgyAllocChart.pdf :
 54يُرجى اإلطالع على:
Anne Cooper-Chen, Global entertainment media: content, audiences, issues (2005: New
Jersey, Lawrence Erlbaum Associates), p. 88
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وبناء على المعلومات التي وردت إلينا ،تم وضع خطة لتيسير االنتقال من البث التناظري إلى البث
الرقمي ،غير أنه لم يتضح مدى االنتهاء من إعداد هذه الخطة بشكل متكامل .وعلى ما يبدو ،ال يتوافر
لدى أعضاء المجتمع المدني دراية أو معرفة بشأن مكونات تلك الخطة ،علما ً بأنه لم يتم نشرها .ويمكن
أن نتفهم عدم االعتداد بهذه المسألة باعتبارها أولوية في ظل البيئة السياسية الراهنة .وبالرغم من ذلك ،قام
“االتحاد الدولي لالتصاالت” بتحديد عام  2015كموعد نهائي إليقاف العمل بالبث التناظري ضمن “نطاق
التردد فائق االرتفاع” بالنسبة لبعض البلدان ،بينما تم تمديد هذا الموعد النهائي لعام  2020بالنسبة لبعض
البلدان األخرى ،باإلضافة إلى نطاق التردد فائق االرتفاع .ووفقا ً لما ورد على لسان بعض المشاركين/
المشاركات في إطار المقابالت الشخصية ،ثمة تحديات قد تحول دون استكمال هذا التحول ،بما في ذلك
االفتقار إلى استثمارات في هذا المجال ،نتيجة لتدني احتماالت أو فرص تحقيق الربح.
وكنتيجة لذلك ،ال تتوافر معلومات واضحة بشأن مدى تخطيط ما يُصطلح عليه باعتباره “أرباح رقمية”.
وفي حالة التخطيط لهذا األمر ،ما هي األغراض التي يتم تخصيص هذه الحصص الربحية من أجل
تحقيقها .ومن هذا المنطلق ،يتعذر تقييم مدى إمكانية إعادة تخصيص جزء من تلك األرباح الرقمية في
أغراض تخص البث اإلعالمي. 55
يتم تقريبا ً بث جميع المحطات التلفزيونية الفضائية المصرية الخاصة عبر األقمار الفضائية “نايل سات”
التابعة للحكومة المصرية ،علما ً بأنه قد تم استخدام هذا الوضع لرفع مستوى السيطرة والتحكم خالل العهود
الماضية .على سبيل المثال ،يتم بث “قناة أغابي التلفزيونية” عبر القمر الصناعي األمريكية“ ،تيل ستار”،
وذلك بزعم عدم تصريح الحكومة المصرية ببث هذه القناة عبر نظام “نايل سات”. 56
( )8-2سياق تنظيمي يتسم بالشفافية واالستقاللية
وفقا ً لما تم اإلشارة إليه فيما أعاله ،ال تتصف العملية اإلجرائية ،التي يتم اتباعها عند إصدار تراخيص
للصحف ومحطات البث اإلعالمي ،بطابع االستقاللية أو الشفافية .وعوضا ً عن ذلك ،تم تصميم هذه
اإلجراءات بغرض إفساح المجال أمام الحكومة إلحكام سيطرتها على نحو صارم على عملية إصدار هذه
التراخيص .لم يتم إدراج المعايير التي يتم االحتكام إليها عند تقييم طلبات استصدار التراخيص ضمن
نصوص القانون .وال تتوافر معلومات تفيد بكيفية اتخاذ القرارات أو األسس التي يتم استناداً إليها اتخاذ تلك
القرارات ،بشكل جلي .وال تتوافر معلومات واضحة بشأن مدى متابعة الكيان التنظيمي المعني – “الجهاز
القومي لتنظيم االتصاالت”  -لمعدل استخدام الترددات .وبالرغم من ذلك ،ونظراً لتوافر ترددات البث
األرضي “التحاد اإلذاعة والتليفزيون” – دون غيره من الكيانات – يتسنى في واقع األمر “التحاد اإلذاعة
والتلفزيون” إيجاد حلول ألية قضايا أو نزاعات قد تنشأ بشأن استخدام الترددات على المستوى الداخلي.
وفي إطار السياقات الديمقراطية ،يتم إدراج عملية تخصيص إجراءات تراخيص البث في التشريعات
األساسية ،علما ً بأنه عادة ما يتم توفير مزيد من اإليضاح في التشريعات الثانوية .وكنتيجة لذلك ،ينص
القانون بشكل واضح إلى حد بعيد على القواعد التي يتم استناداً إليها المفاضلة بين طلبات الترخيص
المتنافسة .وفيما يتعلق بالتراخيص األكثر أهمية  -بما في ذلك على سبيل المثال تراخيص البث التليفزيوني
– يتم إتاحة الفرصة أمام جمهور العامة للتعليق على الطلبات المُقدمة .وتضمن هذه اإلجراءات اتباع
عملية تتسم بالعدالة والمشاركة.
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 55يتم المطالبة بهذا األمر بشكل مباشر في “مؤشرات تطوير اإلعالم” ذاتها ،كما يتم التأكيد على هذا األمر من جانب كبار
المعلقين الدوليين .على سبيل المثال ،يُرجى اإلطالع على “اإلعالن المشترك” الصادر في  12ديسمبر /كانون األول 2007
الصادر عن “اآلليات الدولية الخاصة” بغرض تعزيز حرية التعبير.
 56يُرجى اإلطالع على الرابط اإللكتروني التالي.)IREX, Media Sustainability Index (MSI, 2006 :
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(د) ال ُنظم الضريبية وتنظيم المشروعات التجارية
( )9-2تعمد الدولة إلى توظيف نظم ضريبية وتنظيم قطاع األعمال بغرض تعزيز تطوير اإلعالم
على نحو يتسم بالحيادية وعدم التمييز
ال يتم تطبيق ُنظم ضريبية تفضيلية أو قواعد تمييزية الحتساب الرسوم فيما يتعلق باإلعالم المطبوع،
والذي يباشر العمل على غرار الشركات االعتيادية في هذا الصدد .وعمالً “بالمادة رقم ( ”)30من “قانون
تنظيم الصحافة” ،ال يجوز للصحف أن تتلقى أية مساهمات أو هبات من جهات أجنبية.
وفي أعقاب ممارسة بعض الضغوط من جانب وكاالت اإلعالن والدعاية ،وذلك في اليوم الموافق الثامن
من شهر يونيو /حزيران  ،2006قامت الحكومة بخفض الضريبة من  36في المائة إلى  15في المائة،
وهو ما ساهم في تمكين وسائل اإلعالم من تحقيق فوائد ومزايا كبيرة نتيجة لهذه التخفيضات الضريبية.
ووفقا ً للتقديرات الصادرة عن “نقابة الصحفيين” ،بلغ إجمالي عائدات اإلعالن بالنسبة لقطاع اإلعالم
المصري في عام  2011ما يتراوح بين  1,4إلى  1,6مليار جنيها ً مصريا ً (ما يوازي  230إلى 263
مليون دوالراً أمريكياً) .ولقد تم استمداد قسط كبير من هذا المبلغ من الدعاية االنتخابية ،حيث استأثر
اإلعالم الخاص بالقسط األعظم من هذه العائدات ،وذلك خالل االنتخابات البرلمانية التي أُجريت عام
 .2011وعادة ما يتم بث الدعاية السياسية عبر اإلعالم الحزبي أو غيره من الوسائل االعالمية الداعمة،
وليس على أساس تجاري. 57
يتم تسجيل محطات البث الفضائي الخاصة والصحف التي ُتسجل على المستوى الدولي في “المناطق
الحرة” في “مصر” ،وذلك على الرغم من أن هذا األخير ال يتضمن معظم الصحف الرئيسية .وكنتيجة
لذلك ،ال يتم مطالبة تلك المحطات الخاصة والصحف المُشهرة دوليا ً بسداد ضرائب على السلع المستوردة،
وذلك بالرغم من مطالبتها بسداد رسوم على اإليرادات والعائدات .وبالتأكيد ،ينطوي هذا اإلجراء على
فوائد جمة بالنسبة لهذه الخدمات .وعلى الرغم من ذلك ،لم يتم وضع هذه اإلجراءات بهدف تعزيز أهداف
تنمية وتطوير قطاع اإلعالم ،وإنما تشكل هذه اإلجراءات التي تم إرسائها جزءاً ال يتجزأ من جهود أرحب
يتم بذلها بغرض تعزيز التنمية االقتصادية.

(هـ) الدعاية واإلعالن
( )10–2تمتنع الدولة عن ممارسة أي تمييز من خالل سياسة الدعاية واإلعالن
ال يتوافر قانون محدد أو سياسة رسمية لتنظيم عملية تخصيص الموازنات الهائلة التي تديرها “الدولة”
فيما يتعلق بأنشطة الدعاية واإلعالن .ولم تتوافر لدينا معلومات بشأن الدراسات االستقصائية التي سبق
إجرائها بغرض الوقوف على كيفية تخصيص الموازنات المرتبطة بالدعاية واإلعالن .وبالرغم من ذلك،
تشير التقديرات غير الرسمية إلى تخصيص نحو  80بالمائة من هذه الموارد لصالح وسائل اإلعالم التابعة
“للدولة” ،بينما يتم تخصيص النسبة المتبقية – و ُتقدر بحوالي  20في المائة – إلى وسائل اإلعالم الخاص.
وفي إطار المقابالت التي أُجريت ،تمت اإلشارة إلى عدم حصول بعض وسائل اإلعالم الخاص على أي
قسط من اإلعالنات الحكومية.
وعلى ما يبدو ،ليس هناك مبرر منطقي يسوغ هذا الوضع ،وال يجوز اإلقرار بشرعيته بناء على أي
 57يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التالي:
IPSOS, Political Marketing in Egypt”. Published in Al-Masry Al-Youm, 2 February 2012
مُتاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.almasry lyoum.com/article2.aspx?ArticleID=326850&IssueID=2399
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اعتبارات موضوعية ،بما في ذلك على سبيل المثال حصة المحطة من الجمهور .وبالتأكيد ،ال يتوافق
هذا الوضع مع معدالت إنفاق األحزاب السياسية ،وذلك خالل خوض غمار انتخابات عام  ،2011حيث
استأثرت القنوات الخاصة بما يُقدر بنحو  88في المائة من إجمالي اإلنفاق المرتبطة ببث اإلعالنات ،بينما
تم توجيه قرابة  12في المائة فقط نحو القنوات التابعة “التحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” .ويشكل هذا
الوضع انعكاسا ً أو تغييراً تاماً ،تقريباً ،لمجريات الوضع خالل انتخابات عام  ،2010وذلك عندما استأثر
“االتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” بنحو  85في المائة من حصة بث اإلعالنات.58
وعالوة على ذلك ،هناك أدلة وشواهد متواترة تشير إلى مبادرة الحكومة بتوجيه أنشطة الدعاية واإلعالم
نحو اإلعالم المستقل عن “الدولة” ،في تلك الحاالت التي ترغب فيها التواصل مع قطاعات وشرائح
أعرض من الجمهور ،بما في ذلك على سبيل المثال حمالت الضرائب ،أو حمالت تجديد سيارات األجرة/
الشاحنات ،وذلك من منطلق أن وسائل اإلعالم الخاص بمقدورها التواصل مع قاعدة أعرض من الجمهور.
ويدعم هذا الوضع االدعاء القائل بأن التخصيص “االعتيادي” ألنشطة اإلعالن والدعاية العامة ،والتي يتم
توجيهها نحو اإلعالم التابع للدولة على نحو غير متكافئ ،ال يستند إلى اعتبارات سليمة (أي على سبيل
المثال ،بغرض التواصل مع الفئات السكانية من خالل الرسالة المتضمنة في اإلعالن).
( )11-2التنظيم الفعال ألنشطة الدعاية واإلعالن في قطاع اإلعالم
يفتقر السياق اإلعالمي إلى محددات رسمية ُتنظم مقدار اإلعالنات التي يتم بثها أو نشرها عبر وسائل
اإلعالم ،علما ً بأن هناك بعض الوسائل اإلعالمية – في قطاعات اإلعالم المطبوع والبث التليفزيوني –
والتي تبث نسب مرتفعة جداً من اإلعالنات .وفي الوقت ذاته ،يفتقر هذا السياق في “مصر” إلى مواثيق
مهنية راسخة ،فيما يتعلق بأنشطة الدعاية واإلعالم ،بالرغم من المعلومات التي وردت إلينا بشأن التزام
بعض منافذ اإلعالم بمبادئ توجيهية داخلية في هذا الشأن.
وبشكل عام إلى حد بعيد ،تحظر “المادة رقم ( ”)31من “قانون تنظيم الصحافة” نشر أي إعالنات في
الصحف والتي قد تتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة ،أو مع “رسالة الصحافة
وأهدافها” ،وذلك بغض النظر عن ماهية أو داللة كل مصطلح من هذه المصطلحات المبهمة .وعالوة ذلك،
ينبغي الفصل بصورة كلية وبارزة بين المحتوى التحريري والمواد اإلعالنية .وبما يتماشى مع “المادة رقم
( ”)30من القانون المذكور ،يحظر على الصحف فرض أية زيادات في أجر اإلعالنات التي تنشرها هذه
الجهات عن الرسوم المقررة لإلعالن بالصحيفة.
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توصيات

•ينبغي وضع قواعد تقضي بالحد من ارتفاع معدالت تركيز ملكية وسائل اإلعالم ،سواء على
مستوى أي قطاع من القطاعات اإلعالمية ،أو فيما بين تلك القطاعات ،وذلك قبل تفاقم هذه المشكلة
في “مصر” .وينبغي أن تقترن هذه القواعد بمجموعة من المتطلبات التي تقضي بمراعاة الشفافية
فيما يتعلق بملكية وسائل اإلعالم.
•ينبغي أن تبادر “الحكومة المصرية” بإقرار وتطبيق سياسات تكفل المساواة في توفير المعلومات
لكافة وسائل اإلعالم.
•ينبغي وضع نظام شامل لتيسير إصدار تراخيص لمحطات البث األرضي ،وهو ما يجب أن
يخضع إلشراف هيئة مستقلة ،وفقا ً للتوصيات الواردة في المقطع السابق .وينبغي أن يهدف هذا النظام
بشكل رئيسي إلى تعزيز التنوع في قطاع البث المسموع و المرئي .وسعيا ً إلى تحقيق هذه الغاية ،
ينبغي أن يتضمن هذا النظام قواعد محددة بشأن إصدار تراخيص خدمات اإلعالم المجتمعي ،وهو ما
يجب أن ينطوي على تبسيط إلجراءات التقدم بطلبات إصدار تراخيص ،وضمان مجانية تكلفة هذه
اإلجراءات أو انخفاض تكلفتها على أقل تقدير .وينبغي أن تستند كافة إجراءات الترخيص إلى معايير
واضحة وصريحة ،يتم صياغتها وإقرارها بشكل مسبق ،على أن تتسم هذه اإلجراءات بالمكاشفة،
وتتيح الفرصة أمام جمهور العامة للمشاركة.
•عند الشروع في تحديث الخطة المرتبطة بتخصيص الطيف الترددي لخدمات الراديو ،ينبغي
االلتزام بعملية تشاورية تتصف باالنفتاح ،بما يتيح الفرصة أمام االستزادة بمعطيات المجتمع المدني
واألطراف المعنية األخرى .وينبغي أن تتضمن الخطة المنبثقة عن هذه العملية مخصصات فرعية
– ذات دالالت – فيما يتعلق بمجموعات /تكتالت التردد (تماما ً كما هو الحال مع الطيف الخاص
براديو “إف إم”) فيما بين مختلف أنماط محطات البث اإلعالمي .وينبغي أن تسهم هذه المخصصات
الفرعية في دعم الهدف الرامي إلى تعزيز التنوع في وسائل البث .وينبغي مراعاة تصميم النظام
متواز مع نظام إصدار التراخيص المذكور فيما أعاله.
بعناية ،ليُطبق بشكل
ِ
•ينبغي وضع خطة لتيسير االنتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي ،باستخدام أساليب تشاركية
وتتصف باالنفتاح ،مع التحقق من االرتباط الوثيق بين هذا اإلجراء وعملية التخطيط المُشار إليها
فيما أعاله .وينبغي أن تحرص هذه الخطة على إتاحة ترددات كافية الستخدامها في أغراض البث.
•ينبغي إبطال الحظر المفروض على الصحف والذي يحول دون تلقيها دعم أجنبي ،أو على األقل
على نحو يجعل من هذا الحظر غير مطلق.
•ينبغي إعداد نظام يكفل اإلعالن عن كيفية تخصيص اإلعالنات الخاصة “بالدولة” ،وفقا ً لمعايير
موضوعية ،بما في ذلك على سبيل المثال مراعاة اعتبارات السوق ،وهو ما يتطلب أيضا ً من المنافذ
االعالمية مراعاة مبادئ الشفافية بشأن حصص ومعدالت المشاهدة التي تحظى بها ،وعلى نحو
يضمن التصدي لمحاوالت التدخل السياسي.
•ينبغي تشجيع وسائل اإلعالم على وضع قواعد للتنظيم الذاتي بشأن نشاطات الدعاية واإلعالن،
وهو ما يشمل كافة المحددات التي تنظم مقدار اإلعالنات التي يجوز نشرها أو بثها ،سواء في قطاع
اإلعالم المطبوع أو المسموع أو المرئي ،فضالً عن القواعد المنظمة لطبيعة عملية اإلعالن والدعاية،
والمحتوى اإلعالمي لتلك اإلعالنات.
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المؤشرات الرئيسية
(أ) يعكس اإلعالم تنوع المجتمع
( )1-3يساهم اإلعالم بكافة أطيافه وروافده – العام والخاص والمجتمعي – في تلبية احتياجات جميع
فئات المجتمع
( )2-3تعكس المؤسسات اإلعالمية التنوع االجتماعي من خالل ممارسات التوظيف المتبعة لديها
(ب) نموذج البث اإلعالمي الموجه نحو الخدمة العامة
( )3-3يتم تعريف أهداف البث اإلعالمي الموجه نحو الخدمة العامة وتحديد ضمانات تحقيقها على
المستوى القانوني
( )4 – 3ال تتعرض العمليات التي يتم إجرائها في محطات البث اإلعالمي الموجه للخدمة العامة ألية
ممارسات تمييزية في أي مجال
( )5-3نظام حكم داخلي يتمتع بصفة االستقاللية والشفافية
( )6-3تتفاعل خدمات البث الموجهة للخدمة العامة مع جماهير العامة ومنظمات المجتمع المدني
(ج) التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم
( )7-3يتوافر لدى وسائل اإلعالم اإلذاعي والمطبوع آليات فعالة للتنظيم الذاتي
( )8-3تمارس وسائل اإلعالم ثقافة التنظيم الذاتي
(د) متطلبات العدالة والحيادية والنزاهة
( )9-3يحدد الميثاق اإلعالمي اإلعالمي الفعال متطلبات العدالة والحيادية والنزاهة
( )10-3التطبيق الفعال لنظام البث
(هـ) مستويات ثقة جمهور العامة تجاه وسائل اإلعالم
( )11-3يبدي جمهور العامة مستويات مرتفعة من الثقة واالطمئنان تجاه وسائل اإلعالم
( )12-3تتجاوب المؤسسات االعالمية مع تصورات وتوقعات جمهور العامة تجاه نشاطها
اإلعالمي
(و) مراعاة سالمة الصحفيين والصحفيات
( )13-3يتسنى للصحفيين والعاملين المنتسبين لقطاع اإلعالم ومؤسسات اإلعالم مزاولة المهنة في
سياق آمن
( )14-3ال تتعرض الممارسات اإلعالمية للضرر أو األذى نتيجة النعدام األمن
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(أ) يعكس اإلعالم تنوع المجتمع
( )1–3يساهم اإلعالم بكافة أطيافه وروافده – العام والخاص والمجتمعي – في تلبية احتياجات
جميع فئات المجتمع
تهيمن اللغة العربية بشكل ساحق في “مصر” باعتبارها اللغة السائدة ،وذلك بالرغم من وجود بعض
المجتمعات من النوبيين والبرير والبدو واليونايين واألرمن .وفي الوقت ذاتهُ ،تعد اللغة العربية هي اللغة
األساسية التي يتم التحدث بها في وسائل اإلعالم بشكل عام ،بالرغم من وجود بعض المخرجات اإلعالمية
التي يتم إعدادها باللغتين “اإلنجليزية” و”الفرنسية”.
شهدت “مصر” في أعقاب الثورة تطوراً كبيراً فيما يتعلق بإطالق وسائل إعالمية جديدة ،علما ً بأن هذه
الوسائل اإلعالمية الجديدة ،جنبا ً إلى جنب مع التغييرات اإليجابية المرتبطة بمخرجات الوسائل اإلعالمية
القائمة سلفاً ،قد أفضت إلى حد بعيد إلى تعزيز التنوع بقطاع اإلعالم .ولقد اتضح هذا األمر بشكل كبير
على الصعيد السياسي – وذلك من خالل إطالق منافذ إعالمية ترتبط بشكل صريح ومباشر مع جماعة
“اإلخوان المسلمين” والجماعات “السلفية” على نحو غير مسبوق –بالرغم من توجيه مزيد من االنتباه في
الوقت ذاته نحو الشباب من الجنسين ،والسيما شباب الثوار ،ممن طالما تضاءلت الفرص المتاحة أمامهم/
أمامهن على مدار العهود المنصرمة للتعبير عن ذواتهم /ذواتهن عبر وسائل اإلعالم التقليدي.
وفي الوقت ذاته ،أشار بعض المشاركين /المشاركات في المقابالت الشخصية إلى عدم اتصاف وسائل
البث اإلعالمي الخاصة بقدر كا ٍ
ف من التنوع ،على النحو الواجب ،بما في ذلك األساليب والصيغ
اإلعالمية ،حيث يلجأ العديد من هذه الوسائل اإلعالمية إلى توظيف مجموعة مماثلة من منهجيات وأساليب
البث اإلعالمي ،بينما تمارس تلك الوسائل اإلعالمية الصحافة االستقصائية في نطاق محدود للغاية؛ ومن
ثم يتمثل االختالف الوحيد الذي يميز بين هذه المحطات في الشخص الذي يمارس العمل بوصفه مذيع
أو اعالمي .ولقد أبدى البعض األخر من المشاركين /المشاركات اعتقادهم باتصاف الوسائل اإلعالمية
الخاصة بالتنوع ،وذلك بالرغم من تدني معايير الجودة التي تلتزم بها تلك الوسائل اإلعالمية.
وفقا ً لإلفادات التي وردت إلينا ،يعاني اإلعالم المحلي في “مصر” من القصور ويتطلب تطوير .ويعكف
“اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” على إدارة ست محطات “محلية” تساهم في تغطية أجزاء مختلفة
على مستوى البالد .وبالرغم من ذلك ،فإن االتساع النسبي لرقعة القطاعات التي يتم تغطيتها عن طريق
وسائل اإلعالم المحلي – حيث يتم في المعتاد تغطية محافظات أو أقاليم – يفيد ضمنا ً بتجرد هذه الوسائل
بشكل كلي من الطابع المحلي ،علما ً بأنها ال تبدي سوى مقدار محدود من الرغبة في تغطية األحداث
المحلية .وفي منتصف عام  ،2011تم إجراء عملية إصالح استهدفت إدخال كافة هذه القنوات في ظل
هيكل موحد تحت مُسمى “المحروسة” .وتشير التقارير إلى معاناة وسائل اإلعالم المحلي من تدني البنية
التحتية ،باإلضافة إلى انخفاض حصتها من الجمهور.59
ال تبادر الصحف التابعة “للدولة” بإصدار نسخ محلية ،بالرغم من إدخال بعض التعديالت في المحتوى
اإلعالمي لصالح المدن الرئيسية الكبرى (بما في ذلك على سبيل المثال محافظة “اإلسكندرية” ،تماما ً كما
 59يُرجى اإلطالع على“ :المصري اليوم ،تلفزيون المحروسة يعاني من تدني البنية التحتية وغياب الجمهور” 12 ،نوفمبر  .2011مُتاح على الرابط
التاليAvailable in Arabic: http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=317067&IssueID=2317 :
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هو الحال مع بعض الصحف ذات الملكية الخاصة) .وفي الوقت ذاته ،هناك عدد محدود من الصحف
الخاصة المحلية في “مصر” ،كما تعاني التغطية التي يتم توفيرها عبر الصحف الخاصة الرئيسية فيما
يتعلق بالشأن المحلي من المحدودية .وعلى الصعيد األخر ،تختص العديد من المحليات بإصدار الصحف
الخاصة بها ،وذلك بغرض توفير شكل من أشكال األنباء العامة المحلية ،بيد أن هذه التغطية تتسم بقدر من
االنحياز تجاه وجهات نظر الحكومة.
ولقد بذلت “نقابة الصحفيين” بعض الجهود بغرض التجاوب مع هذه المشكلة ،بما في ذلك توفير دورات
تدريبية لدعم الصحفيين والصحفيات على المستوى المحلي بغرض تمكين كل منهم /منهن من تحسين
الخدمات اإلخبارية (المحلية) التي يتم أدائها لصالح أرباب العمل على الصعيد الوطني ،وذلك أمالً في
أن يساهم هذا األمر في تعزيز أرجحية بث أو نشر المواد اإلخبارية التي يتم توفيرها .وفي الوقت ذاته،
بذلت “نقابة الصحفيين” على مدار األشهر األخيرة مزيد من الجهد بغرض تعزيز تأسيس نقابات فرعية
أو مكاتب فرعية تمثل الصحفيين والصحفيات على المستوى المحلي ،على غرار النقابة الفرعية القائمة
في محافظة “اإلسكندرية”.
أجمع كافة المشاركين /المشاركات في إطار المقابالت الشخصية التي أُجريت على أن اإلعالم التابع
“للدولة” – على األقل في العهد الماضي – قد أبدى تحيزاً قويا ً تجاه الحكومة في إطار التغطية اإلعالمية
التي تم توفيرها ،وذلك على الرغم من تفاوت مستوى االنحياز فيما بين مختلف الوسائط اإلعالمية .وفي
الوقت ذاته ،أجمع المشاركون /المشاركات في المقابالت الشخصية  -على نطاق واسع – أن هذا الموقف
االنحيازي قد تضاءل منذ قيام الثورة ،وذلك بالرغم من تباين وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع القائم.
ولقد شهد “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” بعض التغييرات ،وذلك من حيث استبدال كبار العاملين
على مستوى “االتحاد” ،بالرغم من أن التوجهات األخيرة تميل نحو تعظيم سيطرة الحكومة في إطار هذه
العملية ،علما ً بأنه قد تم االحتفاظ بالغالبية العظمى من العاملين دون المساس بهم /بهن .وتشير الخبرات
المستمدة من بلدان أخرى والتي بادرت بدعم التحول من اإلعالم التابع للدولة إلى اإلعالم الموجه للخدمة
العامة ،إلى صعوبة هذه العملية ،كما قد تستغرق على األرجح وقتا ً طويالً في استكمالها .وفي الوقت
ذاته ،قد يتسبب اتساع حجم “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” في إضفاء مزيد من التعقيدات على هذه
الجهود.
( )2-3تعكس المؤسسات اإلعالمية التنوع االجتماعي من خالل ممارسات التوظيف المتبعة لديها
وفقا ً للمعلومات المُتاحة لدى “نقابة الصحفيين” ،تتجاوز نسبة السيدات في “النقابة” نحو ثلث إجمالي
األعضاء .ويمثل هذا الوضع زيادة في معدل تمثيل المرأة ،وذلك مقارنة باألعوام الماضية ،حيث ارتفعت
النسبة من  22في المائة في عام  1997إلى نسبة  27في المائة خالل عام  .2008ولم تتوافر أية معلومات
بشأن النسبة الفعلية للسيدات الصحفيات ضمن المجتمع األعرض من الصحفيين ،والذين ُتقدر أعدادهم
بنحو  15ألف صحافيا ً وصحافية .ووفقا ً للتقديرات التي وردت إليناُ ،تقدر نسبة الطالبات الملتحقات بأقسام
اإلعالم الجماهيري بنحو  90في المائة من إجمالي أعداد الطالب الملتحقين بتلك األقسام ،وذلك على الرغم
من التحاق العديد منهن بمهن أخرى بخالف مهنة الصحافة.
وفيما يتعلق بمستوى ارتقاء السيدات المناصب والوظائف بالمستويات العليا ،تتدني النسب والمعدالت
بشكل كبير .وفي عام  ،2011ووفقا ً “لمجلس الصحافة األعلى” ،بلغ عدد السيدات الالتي احتلن منصب
رئيس التحرير سيدتان فحسب ،وهو ما يمثل أقل من نصف في المائة من مجموع أعداد رؤساء التحرير.
ويضم “المجلس األعلى للصحافة” سيدة واحدة من بين أعضائه البالغ عددهم  40عضواً ،بينما يضم
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مجلس إدارة “نقابة الصحفيين” سيدة واحدة من مجموع عدد األعضاء البالغ عددهم أحد عشر عضواً. 60
ووفقا ً لإلحصائيات الواردة من “نقابة الصحفيين” ،يبلغ عدد األقباط المنتسبين لعضوية “نقابة الصحفيين”
 250عضواً ،أو بواقع أربعة في المائة من إجمالي عدد األعضاء ،وهو ما يشكل نسبة تقل إلى حد بعيد
عن نسبة التمثيل الكلي لألقباط في المجتمع المصري وهو ما يُقدر بنحو عشرة في المائة .وفي الوقت
ذاته ،هناك نحو عشرة أعضاء مسيحيين من كل من الطائفتين اإلنجيلية والكاثوليكية ممن ينتسبون لعضوية
“نقابة الصحفيين” .ال تضم أي من “نقابة الصحفيين” أو “المجلس األعلى للصحافة” أعضاء من األقباط
بين مجلسي اإلدارة .وعلى مدار األشهر الماضية ،أقرت “نقابة الصحفيين” بضرورة توسيع دائرة
التمثيل ،والسيما بين الشباب من الجنسين .وعلى سبيل المثال ،قامت “النقابة” بدراسة إمكانية تشكيل
لجان مؤقتة بهدف مناقشة القضايا التي تهدف الشباب من الجنسين ،هذا باإلضافة إلى توسيع دائرة النقاش
لتشمل مجاالت اهتمام فئات أخرى.
أشار العديد من المشاركين /المشاركات في المقابالت الشخصية التي تم إجرائها إلى وجود انقسام ديني
حاد ،على أقل تقدير على مستوى الممارسة العملية ،في قطاع اإلعالم .ولم يتضح على وجه التحديد
األسباب الكامنة وراء هذا الوضع ،والتي ربما ُتعزى إلى بعض الخلل أو التمييز ،أو إلى بعض التوجهات
والميول التاريخية في مجال التوظيف أو التشغيل ،أو إلى انقسامات دينية اجتماعية على المستوى األشمل.

(ب) نموذج البث اإلعالمي الموجه نحو الخدمة العامة
( )3-3تعريف أهداف إعالم الخدمة العامة وتحديد ضمانات تحقيقها على المستوى القانوني
في “مصر” ،يضم قطاع اإلعالم العام (المملوكة للدولة) محطات وخدمات البث المسموع و المرئي
ومنافذ اإلعالم المطبوع ،باإلضافة إلى “وكالة أنباء الشرق األوسط” .وفي بداية األمر ،تم إنشاء الصحف
الرئيسية التابعة “للحكومة” باعتبارها صحف ذات ملكية خاصة ،ولكن تم تأميمها في عام  .1960ووفقا ً
للمادتين رقم ( )55ورقم ( )56من “قانون تنظيم الصحافة” ،تتمتع تلك الصحف التي يُطلق عليها “صحف
قومية” (أي تلك التي تخضع لملكية الدولة) ،بطابع االستقاللية ،كما يتم مطالبتها بتوفير “منبرً وطني
للحوار الحر بين كافة اآلراء واالتجاهات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع” .وعلى الرغم من ذلك،
وبخالف هذا البند ،ال ينص القانون على صالحيات من هذا القبيل تخص الصحف القومية.
بالرغم من الضمانات الرسمية التي تكفل استقاللية الصحف القومية التابعة للدولة ،وعلى مستوى الممارسة
العملية ،يفتقر الوضع إلى ضمانات تكفل مبدأ االستقاللية التحريرية .وفي إطار كافة المناقشات التي
أُجريت في سياق المقابالت الشخصية ،وفي سياقات أخرى ،خاصة مع األطراف التي سبق لها العمل – أو
التي الزالت تباشر العمل – في هذه المنافذ ،أجمع المستجيبون /المستجيبات على عدم التزام الصحفيين/
الصحفيات بمبادئ الحيادية وعدم االنحياز في إطار التقارير التي يتم إعدادها .وأشار بعض المستجيبين/
المستجيبات إلى تبني مجموعة أخرى من الصحفيين /الصحفيات ،ممن يباشرون العمل في هذه المؤسسات
اإلعالمية ،مسلك الموظفين العموميين في أداء مهامهم الوظيفية ،كما تعرض بعض الصحفيين /الصحفيات
لفقدان الحس المهني وطابع االحترافية واالستقاللية.
تفتقر هذه المنظمات في الوقت ذاته إلى ضمانات هيكلية تكفل االستقاللية .ووفقا ً “للمادة رقم (”)65
من “قانون تنظيم الصحافة” ،يترأس مجالس تحرير هذه الصحف رؤساء التحرير يتم اختيارهم من قبل
 60يشير “التقرير العالمي” الصادر عن “المؤسسة الدولية العالم المرأة” بعنوان “وضع المرأة في االعالم االخباري” ( ،)2011إلى “تحسن
وضع المرأة في االعالم بشكل نسبي على مستوى كل من مصر واسرائيل ،حيث تمثل المرأة ما يتجاوز نصف قوى العمل بقطاع الصحافة في
إطار الشركات التي خضعت لالستقصاء” ،ص ( .)10وبالرغم من ذلك ال يتجاوب هذا الوضع مع المشكالت الهرمية التي تمت االشارة إليها
فيما أعاله .مُتاح على الرابط االلكتروني التالي.http://iwmf.org/pdfs/IWMF-Global-Report-Summary.pdf :
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“مجلس الشورى” ،بينما يتم اختيار األعضاء اآلخرين من قبل “مجلس اإلدارة” (يُرجى االطالع على
القسم الوارد فيما أدناه).
يتم تمويل الصحف القومية في المقام األول من خالل إيرادات أنشطة الدعاية واإلعالن ،وهو ما يُمثل نسبة
تقدر بنحو  50إلى  60في المائة من إجمالي اإليرادات التي تحققها تلك المؤسسات االعالمية ،علما ً بأن
البعض منها على أقل تقدير ،من قبيل جريدة “األهرام” ،قد حصل على تمويل سخي ،حتى آونة قريبة.
وبالرغم من ذلك ،ووفقا ً لما ورد إلينا من معلومات من قبل بعض المستجيبين /المستجيبات ،في إطار
المقابالت الشخصية التي تم إجرائها ،تمثل أحد المصادر المجزية والمربحة التي ساهمت في تمويل هذه
الصحف خالل مرحلة ما قبل الثورة في الرسوم والمصاريف التي يتم سدادها عند نشر إعالنات التهاني
الموجهة ألعضاء الحكومة ،والسيما “رئيس الجمهورية” ،في الصحف القومية .ولقد تعرض مصدر
التمويل هذا للجفاف في الوقت الراهن .وتجدر اإلشارة إلى اضطالع “المجلس األعلى للصحافة” بتحديد
أسعار اإلعالنات الحكومية في الصحف القومية .وفي الوقت ذاته ،يحدد “المجلس األعلى للصحافة” عدد
النسخ التي يجوز إصدارها من تلك الصحف ،فضالً عن األسعار التي تتقاضها نظير تلك االصدارات.
أعلنت “لجنة الثقافة واإلعالم” التابعة “لمجلس الشعب” مؤخراً عن تصاعد أعباء الديون المتراكمة
والمرتبطة بالصحف القومية إلى  12مليار جنيه مصري (ما يوازي  2مليار دوالر أمريكي تقريباً).61
ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للمحاسبات” إلى أن الخسائر التشغيلية التي يتم تكبدها من
جانب تلك الصحف القومية قد بلغت نحو  2,4مليار جنيه مصري (ما يوازي  395مليون دوالر أمريكي)
وذلك في منتصف عام  .622009ويبدو أن العديد من دور الصحافة القومية تناضل من أجل البقاء خالل
مرحلة ما بعد الثورة ،علما ً بأنه قد تم إبالغنا بمبادرة البعض منها بطرح األصول التي تمتلكها للبيع بغرض
مواصلة البقاء خالل هذه المرحلة .ويعزى السبب وراء هذا الوضع ،على ما يبدو ،إلى التغييرات الناجمة
عن الثورة ،بما في ذلك زيادة مستوى التنافس ،باإلضافة إلى تعرضها لفقدان هذا الوضع المتميز الذي سبق
وأن حظيت به ،والمعاملة الخاصة التي تمتعت بها ،هذا باإلضافة إلى تردي مستوى اإلدارة االقتصادية.
تنص “المادة رقم ( ”)2من القانون الصادر بشأن “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” على عدد من
األغراض التي يهدف “االتحاد” إلى تحقيقها بشكل مجمل .وعلى سبيل المثال ،ونحو تحقيق السياسة العامة،
“يسعى اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” إلى اإليفاء باألغراض التالية“ :أداء الخدمة اإلذاعية بالكفاءة
والفاعلية المطلوبة” ،و”بما يتفق مع المصلحة القومية” ،وبما يتماشى مع “القيم والتقاليد األصيلة للشعب
المصري” ،ووفقا ً “للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور” .ومن جهة أخرى ،تم تكليف “اتحاد اإلذاعة
والتليفزيون المصري” بقطاع عريض من المهام ،بما في ذلك “تعزيز القيم االجتماعية العامة” (الوحدة،
والسالم ،وحقوق االنسان ،وسيادة القانون ،وخالفه) ،و”دعم اكتساب المعارف ونشر الثقافة” ،و”تطوير
اإلعالم اإلذاعي” ،و”اإلسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب وإتاحة الفرصة لبيان مختلف اآلراء
واالتجاهات السائدة لدى الرأي العام” ،و”توفير تغطية إعالمية تتناول المناقشات التي ُتجرى على مستوى
الجهات التشريعية” ،و”نشر اإلرسال اإلذاعي بالكفاءة المطلوبة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية” ،و”تشجيع
الملكات الخالقة والطاقات المبدعة” ،و”دعم التغطية النشطة لألحداث واألنباء” ،و”تحسين المستوى الفني
والمعايير المهنية بالخدمات اإلذاعية” .وبالرغم من ذلك ،لم يتم صياغة صالحيات محددة للعديد من
المحطات اإلذاعية المختلفة التي تباشر عملها تحت مظلة “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري”.
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 61بناء على البيانات الصحفية التي تم إصدارها من جانب “اللجنة” .مُتاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=898917&eid=1187
 62بيان صادر عن “ممدوح الوالي”“ ،نقيب الصحفيين” ،وذلك قبل تشكيل “لجنة الثقافة واإلعالم” التابعة “لمجلس الشعب” .يمكن
االطالع على “البيان الصحفي” على الرابط االلكتروني التاليhttp://www.almasryalyoum.com/node/751721 :
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لم يتم اإلشارة لطابع االستقاللية الذي يتمتع به “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” في إطار القانون
الصادر بشأن “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،وذلك باستثناء البند الذي ينص على تخصيص
“موازنة مستقلة” لصالح “االتحاد” والتي تصدر بقرار من “رئيس الجمهورية” (يُرجى االطالع على
“المادة رقم ( ”)18من “القانون الصادر بشأن “إنشاء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري”) .وعلى
مستوى الممارسة العملية ،أجمع معظم المستجيبين /المستجيبات ممن شاركوا في المقابالت الشخصية
على أن محطات البث اإلعالمي التي تباشر عملها في ظل “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” تتصف
– في المتوسط – بقدر ضئيل من االستقاللية ،خاصة فيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية التي تختص بتوفيرها،
مقارنة بالصحف القومية ،والسيما وسائل البث التليفزيوني .ويتسبب نموذج اإلدارة من القمة إلى أسفل،
والذي يهيمن على أسلوب العمل داخل “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” ،وفقا ً لما أشار إليه البعض،
في تفاقم قضية االفتقار إلى االستقاللية والتي يعاني منها “االتحاد” .ويتصف هذا النموذج بشكل كبير
بوجود هيكل اقتصادي متكامل على المستوى الرأسي ،وهو ما يؤدي إلى حدوث اختناقات ونقاط رقابية.
تصدر موازنة “االتحاد” بموجب قرار من رئيس الجمهورية ،وذلك بعد عرض بنود الموازنة على
“مجلس األمناء” (المادتان رقم “ ”16ورقم “ .)”18وبما يتماشى مع أحكام القانون ،يجوز “التحاد اإلذاعة
والتليفزيون المصري” تدبير التمويل من خالل “حصيلة الرسوم المقررة لصالح اإلذاعة والتليفزيون”،
و”المواد الناتجة عن نشاط قطاعاته” ،و”االعتمادات التي تخصصها الدولة لالتحاد” ،و”حصيلة االتحاد
من فوائض الشركات المملوكة والتابعة له” (يُرجى االطالع على “المادة رقم  .)”20وعلى مستوى
الممارسة العملية ،تم إبالغنا بتخصيص التمويل الالزم لصالح “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري”
إلى حد كبير من موازنة “الدولة” ،على الرغم من مبادرة المحطات التابعة “التحاد اإلذاعة والتليفزيون
المصري” بتأجير بعض من الوقت المخصص للبث .وعالوة على ذلك ،يحتفظ “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون
المصري” بحصص وأسهم تجارية كبيرة ،بما في ذلك بعض األسهم الرئيسية في القمر الصناعي “نايل
سات” (بما يُقدر بنحو  40في المائة) ،جنبا ً إلى جنب مع الحصص الخاصة “بمدينة االنتاج االعالمي
(بما يُقدر بنحو  50في المائة) .ويتم توظيف التمويل المخصص “التحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري”
لدعم الرواتب واألجور التي يتقاضها الموظفون والعاملون التابعون “لالتحاد” ،وذلك بإجمالي  43ألف
موظف ،علما ً بأن النسبة الفعلية لإلعالميين المهنيين ممن يباشرون العمل لدى “االتحاد” تمثل نحو ثمانية
في المائة فحسب ،هذا باإلضافة إلى تغطية كافة التكاليف األخرى المرتبطة “باالتحاد” .ولقد أشار بعض
المشاركين /المشاركات في المقابالت الشخصية إلى انخفاض الرواتب واألجور التي يتم سدادها من جانب
“اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” انخفاضا ً كبيراً مقارنة بالرواتب واألجور التي يتقاضاها المرء نظير
للعمل في شركات اإلعالم الخاص ،وذلك على الرغم من تقاضي بعض من كبار الشخصيات على رواتب
كبيرة .وال تتوافر لدى “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” أية آليات رسمية تكفل حماية “االتحاد” من
تدخالت الحكومة عن طريق ممارسة السيطرة على مصادر تمويل “االتحاد”.
على األقل ،ومنذ اندالع أحداث الثورة ،تعرض “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” لصعوبات مالية
حادة ،وذلك بالرغم من أن تاريخ هذه الصعوبات يسبق اندالع الثروة .ولقد تصاعدت حدة هذه الصعوبات
في أعقاب الثورة ،وهو ما يعزى بشكل جزئي إلى تنامي المنافسة بشكل حاد من جانب القنوات الخاصة،
وهو ما يرجع أيضا ً بشكل جزئي إلى تضخم الهيكل الخاص “باتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” ،كما
يعود أيضا ً بشكل جزئي إلى ميل الجمهور لإلعالم الخاص المرتبط بالثورة وما نجم عنها من تغييرات
سياسية.
ولقد تلقى “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” ما يقرب من  1,6مليار جنيه مصري (ما يوازي 263
مليون دوالر أمريكي) عبر دعم حكومي مباشر تم توفيره خالل عام  .2011وبالرغم من هذا ،يبلغ
إجمالي الدين الذي يثقل كاهل “االتحاد” ما يُقدر بنحو  13.5مليار جنيه مصري (ما يوازي  2,2مليار
دوالر أمريكي) .ويعزى هذا الوضع جزئيا ً إلى الخسائر التي يتكبدها القمر الصناعي “نايل سات” ،نتيجة
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لالستثمارات الرأسمالية الحادة التي جرى تنفيذها (بما في ذلك إطالق العديد من األقمار الصناعية في نفس
التوقيت بشكل عام) باإلضافة إلى تراجع اإليرادات التي يتسنى تحقيقها.63
بناء على ما يتضح من خالل استعراض الهيكل العام “التحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” (يُرجى
االطالع على القسم الوارد فيما أدناه) ،يخضع “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” للمساءلة من قبل
الحكومة المصرية ،وذلك عوضا ً عن جماهير الشعب .وبالرغم من ذلك ،تتسم نظم المساءلة والمحاسبية
بالقوة والصالبة إلى حد ما .وعلى المستوى الرسمي ،جرت العادة على تقديم تقرير سنوي عن طريق
“وزير اإلعالم” إلى “مجلس الشعب” .ويختص “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” بتقديم تقارير فصلية
ربع سنوية إلى “رئيس الوزراء” .وفي الوقت ذاته ،تتوافر ُنظم تكفل المساءلة المالية.64
في المجمل ،ووفقا ً لما تمت اإلشارة إليه في المقدمة ،تشكل وسائل اإلعالم العامة (التابعة للحكومة) في
“مصر” امبراطورية إعالمية واسعة النطاق ،وهو ما يطرح بطبيعة الحال تساؤالت بشأن مدى إمكانية
مواصلة االحتفاظ بهذه الوسائل اإلعالم في يد القطاع العام .وهناك قطاع متنوع من وجهات النظر التي
أعرب عنها المشاركون /المشاركات بشأن هذه القضية فيما يتعلق بالصحف العامة ،حيث تؤيد بعض
اآلراء ضرورة تعزيز المشاركة القوية من جانب “الدولة” في هذا القطاع ،بينما يطالب البعض األخر
بضرورة تحويل العديد من هذه الصحف أو جميعها إلى منشآت خاصة ،بما في ذلك الشركات المساهمة.
ولقد أوصى بعض المشاركين /المشاركات في المقابالت الشخصية بضرورة التخلص من تلك اإلصدارات
التي تتكبد خسائر.
وعلى الصعيد األخر ،هناك درجة مُذهلة من اإلجماع بضرورة اإلبقاء على “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
المصري” ،بالرغم من ضخامة حجمه والدور التاريخ الذي طالما اضطلع به بوصفه الناطق باسم الحكومة
المصرية ،في يد القطاع العام .وبالرغم من ذلك ،فلقد شدد الجميع تقريبا ً على ضرورة تطوير “اتحاد
اإلذاعة والتلفزيون المصري” وتحويله إلى كيان مُستقل يساهم في خدمة العامة عوضا ً عن خدمة الحكومة.
( )4–3ال تتعرض العمليات المرتبطة بمحطات االعالم الموجه نحو الخدمة العامة ألية ممارسات
تمييزية في أي مجال
يُعد “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” أحد أكبر األطراف المساهمة في القمر الصناعي “نايل سات”،
وبالتالي ُتتاح الفرصة لمحطات البث اإلعالمي التي تباشر عملها في ظل “االتحاد” لالستفادة من كافة
أشكال التوزيع عبر القمر الصناعي .ومن هذا المنطلق ،ال يتم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز السلبي
ضد محطة البث التابعة “للدولة” ،فيما يتعلق بخدمات البث واإلذاعة .وبالرغم من ذلك ،ووفقا ً للمعلومات
التي وردت إلينا ،هناك بعض المزاعم التي تدعي ممارسة بعض أشكال التمييز ضد المحطات الخاصة.
( )5–3هيكل تنظيمي يتمتع بصفة االستقاللية والشفافية
ينص “قانون تنظيم الصحافة” على هيكل الحكم الداخلي بالصحف القومية .وفيما يتعلق بتلك الصحف،
يتمثل الكيان الرئيسي في “مجلس اإلدارة” ،والذي يختص بتعيين أعضاء مجلس التحرير ،كما يعني
بتحديد اإلطار العام لسياسات المؤسسة الصحفية .ويتم اختيار “رئيس مجلس اإلدارة” من قبل “مجلس
الشورى” ،كما تتألف عضوية “المجلس” من ستة من العاملين بالمؤسسة (بواقع اثنين عن الصحفيين،
واثنين عن اإلداريين ،واثنين عن العمال) ،باإلضافة إلى ستة أعضاء آخرين يتم اختيارهم من جانب
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 63تصريح صادر عن “أسامه هيكل” ،وزير اإلعالم السابق” ،خالل مقابلة شخصية تم نشرها في “الشرق األوسط”11 ،
أغسطس /آب  .2011مُتاح على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11944&article=635244
 64يُرجى اإلطالع على سبيل المثال على “المادة رقم  ”21و”المادة رقم  ”22من “قانون إنشاء اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
المصري” بشأن مراجعة الحسابات.
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“مجلس الشورى” ،على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على األقل من ذات المؤسسة الصحفية (يُرجى
االطالع على “المادة رقم  ”64من “قانون تنظيم الصحافة”).
من جهة أخرى ،يتم تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس اإلدارة ،وعضوية
خمسة عشر ( )15عضواً يمثلون الصحفيين واإلداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية ،باإلضافة إلى
عشرين ( )20عضواً (بواقع األغلبية) ممن يتم اختيارهم من جانب “مجلس الشورى” (يُرجى االطالع
على “المادة رقم  ”62من “قانون تنظيم الصحافة”) .ومن جانب أخر ،ووفقا ً “للمادة رقم (”)196
من “دستور عام  ،”1971يتم انتخاب ثلثي أعضاء “مجلس الشورى” ،بينما يتم تعيين ثلث أعضاء
“المجلس” (ولقد تمت مواصلة هذه الممارسة بموجب “المادة رقم ( ”)35من “اإلعالن الدستوري”) .ومن
الجدير بالذكر أنه ال يتم االعتداد على نطاق موسع “بمجلس الشورى” السابق باعتباره كيان يتمتع بصفة
االستقاللية.
ويتضح ،سواء على مستوى التشريع أو الممارسة العملية ،عدم االعتداد بالصحف القومية باعتبارها
كيانات تتمتع بصفة االستقاللية وذلك في العهود الماضية .ولقد أشار بعض المشاركين /المشاركات في
المقابالت الشخصية التي أُجريت إلى أن هذا الوضع قد خلف تأثيراً سلبيا ً على الكفاءة المهنية لشاغلي
المناصب العليا على مستوى هذه الصحف ،علما ً بأن هناك ضرورة إلجراء منافسات مفتوحة لشغل هذه
المناصب بما يساهم في التجاوب مع هذه المشكلة .ثمة خيارات مطروحة أمام هذه الصحف ،وهو ما يشمل
على سبيل المثال تحويل تلك المؤسسات الصحفية إلى وسائل إعالم موجه نحو الخدمة العامة ،على غرار
خدمات البث اإلعالمي الموجه نحو الخدمة العامة ،أو ربما يتسنى تنفيذ أحد برامج الخصخصة في هذا
الصدد .ووفقا ً لما تمت اإلشارة إليه آنفاً ،يبدو أن هناك بعض التأييد للخيارين على حد سواء ،علما ً بأنه
يتسنى ألي من هذين الخيارين – في حالة االلتزام بتطبيق اإلجراءات المالئمة – استيفاء المعايير الدولية.
وبالرغم من ذلك ،ليس من الالئق اإلبقاء على هذه الصحف في ظل سيطرة الحكومة.
وبما يتماشى مع “القانون الصادر بإنشاء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،يتألف الهيكل المرتبط
بنظام الحكم على مستوى “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” من “جمعية عمومية” ،و”مجلس أمناء”
و”مجلس لألعضاء المنتدبين” (يُرجى االطالع على “المادة رقم ( .)”)4وبما يتفق مع أحكام “القانون”،
تتشكل “لالتحاد” جمعية عمومية برئاسة “وزير اإلعالم” ،وعضوية ما يقرب من  12وزير أخر،
باإلضافة إلى أعضاء “مجلس األمناء” ،وعدد من ممثلي الكيانات الحكومية الرسمية األخرى (بما في
ذلك على سبيل المثال “المجلس األعلى للشباب والرياضة” ومؤسسة “األزهر”) ،وغيرهم من ذوي
الخبرة ،ممن يصدر بتعيينهم قرار من “وزير اإلعالم” (يرجى االطالع على “المادة رقم (.)”)12
وتختص “الجمعية العمومية” باعتماد التقارير السنوية والتقارير المالية ،وإعداد “الموازنات التخطيطية”
و”الميزانيات الفعلية” الخاصة باالتحاد ،وغيرها من الوثائق والمستندات المالية الخاصة “باتحاد اإلذاعة
والتليفزيون المصري” (يُرجى االطالع على “المادة رقم (.)”)29
يتشكل “مجلس األمناء” من “رئيس” يصدر بتعيينه قراراً من “رئيس الجمهورية” ،بناء على اقتراح
من “مجلس الوزراء” ،كما يتم تعيين نائب رئيس من جانب “وزير اإلعالم” .وتتألف عضوية “مجلس
األمناء” من عدد من الشخصيات العامة ،ويصدر بتعيينهم قرار من “رئيس مجلس الوزراء” ،باإلضافة إلى
األعضاء المنتدبين إلدارة القطاعات الرئيسية “لالتحاد (والذين يبلغ عددهم ما يقرب من عشرة أعضاء)
و”رئيس الهيئة العامة لالستعالمات” .يعقد “مجلس األمناء” دورة عمل واحدة على األقل بصفة شهرية،
كما يباشر “المجلس” أداء مهامه بصفته الكيان المختص باإلشراف على إدارة “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون
المصري” .ويختص “مجلس األمناء” بوضع السياسات العامة لعمل “االتحاد” ،واعتماد الخطط الرئيسية
المتعلقة بتنفيذها ،ووضع ميثاق شرف العمل اإلعالمي ،واعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير
العمل ،بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية ،،والئحة شئون العاملين ومعامالتهم المالية،
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ومتابعة وتقييم األداء .يُرجى االطالع على المواد من “ ”5إلى “ .”10وبالرغم من ذلك ،يقتضي األمر
اعتماد القرارات الصادرة عن “مجلس األمناء” من جانب “وزير اإلعالم” (يُرجى االطالع على “المادة
رقم (.)”)8
يتم تشكيل “مجلس لألعضاء المنتدبين” برئاسة “رئيس مجلس األمناء” (والذي يُفترض أن يباشر مهام
عمله بصفته رئيس “المجلس” ،والذي يتم تعيينه بموجب قرار يصدر من “رئيس الجمهورية”) .وفضالً
عن ذلك ،يضم “مجلس األعضاء المنتدبين” عدداً من مديري إدارات القطاعات التابعة “التحاد اإلذاعة
والتليفزيون” ،بما في ذلك “قطاع تليفزيون األخبار” ،و”قطاع الراديو” ،و”قطاع الهندسة” ،وخالفه .ويتم
تعيين هؤالء المدراء بموجب “قرار جمهوري” (يُرجى االطالع على المادة رقم (.)”)12
وفي أعقاب اندالع أحداث الثورة ،تم عزل رئيس “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،كما تم تعيين د/
سامي شريف “رئيساً” علما ً بأنه قد سبق له العمل باعتباره أستاذ جامعي في مجال اإلعالم واالتصاالت،
جنبا ً إلى جنب مع اللواء العسكري المُعين من قبل “المجلس األعلى للقوات المسلحة” .وبالرغم من ذلك،
تم عزل د /شريف ،وذلك في مطلع شهر يونيو /حزيران  ،2011واستبداله باللواء /طارق المهدي .ومع
إعادة منصب “وزير اإلعالم” في شهر يوليو /تموز  ،2011عادت اإلدارة الهيكلية المرتبطة “باتحاد
اإلذاعة والتلفزيون المصري” إلى حد كبير إلى سابق عهدها .ويباشر اآلن ما يقرب من ثمانية عشر من
كبار المدراء والموظفين ممن لديهم خلفية عسكرية العمل في “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” ،علما ً
بأن الكثير منهم يحمل رتبة لواء.
يتضح أن الهياكل الخاصة “باتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ال تتمتع بصفة االستقاللية إلى حد كبير.
وفي واقع األمر ،أدت التعديالت التي تم إدخالها على “القانون الصادر بشأن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون
المصري” في عام  ،1989والصادر بقانون رقم ( )223لعام  ،1989إلى زيادة مستوى الرقابة التي
تمارسها الجهات الحكومية (على سبيل المثال ،نص هذا “القانون” على اختصاص “وزير اإلعالم” وليس
“رئيس مجلس األمناء” برئاسة “الجمعية العمومية” ،واختيار “نائب للرئيس” من بين أعضاء مجلس
األمناء ،واعتماد القرارات الصادرة عن “مجلس األمناء) .ومن جهة أخرى ،لم تتسم عملية التعيينات
بالمصارحة أو المكاشفة في الفترة الماضية.
وبالرغم من ذلك ،حدثت بعض التطورات اإليجابية فيما يتعلق باستقالل المحطات التابعة “التحاد اإلذاعة
والتلفزيون المصري” .وفي اليوم الموافق التاسع ( )9من شهر سبتمبر /أيلول  ،2012على سبيل المثال،
أعلن صالح عبد المقصود ،بصفته “وزير لإلعالم” ،عن عدم جواز حظر أي شخص بشكل رسمي من
الظهور على شاشة التلفزيون التابع “للدولة” ،وهو ما أدى على مستوى الممارسة العملية إلى ظهور عدد
من الشخصيات التي تم استبعادها فيما مضى .وفي الوقت ذاتهُ ،تتاح الفرصة اآلن أمام المذيعات الالتي
تغطين شعورهن من الظهور على الشاشة أثناء البث ،علما ً بأن “وزير اإلعالم” قد أعلن أيضا ً أنه لن
يعارض ارتداء المسيحيات والمسيحيين للصلبان أثناء الظهور على شاشات التلفزيون. 65
( )6–3تتفاعل خدمات إعالم الخدمة العامة مع الجماهير ومنظمات المجتمع المدني
وفقا ً لما سبق اإلشارة إليه فيما أعاله ،ال ُتتاح الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة في التعيينات
المرتبطة بالكيانات المعنية بالحكم الرشيد على مستوى “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،وذلك على
الرغم من إمكانية االستعانة ببعض الخبراء من المجتمع المدني في “الجمعية العمومية” أو “مجلس األمناء”
(وذلك من جانب “وزير اإلعالم” أو “رئيس الوزراء” على التوالي) .ومن جهة أخرى ،ال يتم إفساح
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 65تجدر االشارة إلى قيام “صالح عبد المقصود” باالدالء ببعض التصريحات التي ال تدعم بالقدر الكافي حرية التعبير عن الرأي.
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الصنف الثالث
االعالم كمنرب للخطاب الدميقراطي

المجال – سوى على نطاق ضيق للغاية – أمام المجتمع المدني للمشاركة في الهياكل المعنية بالحكم على
مستوى الصحف القومية ،وذلك على الرغم من تخصيص أدوار للعاملين.
تتوافر بعض اآلليات الرسمية المحدودة التي تساهم في تعزيز ارتباط المواطنين والمواطنات “باتحاد
اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،وذلك على الرغم من توافر نظام غير رسمي لتلقي الشكاوى (يُرجى
االطالع على “المؤشر رقم  ”10-3فيما أدناه) .وفي الوقت ذاته ،يتم بث البرامج الحوارية التي ُتتيح
الفرصة أمام تلقي اتصاالت الجمهور عن طريق المكالمات الهاتفية المباشرة ،وذلك بصفة يومية ،كما
تشمل المواقع اإللكترونية الخاصة بالعديد من القنوات أقساما ً تفاعلية ،حيث يتسنى للجمهور التصويت على
البرامج التي يتم عرضها ،علما ً بأن هذه األقسام تعاني من تدني البنية العامة ،مقارنة بغيرها من البرامج،
هذا باإلضافة إلى جذب جمهور محدود بشكل نسبي.

(ج) التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم
( )7-3يتوافر لدى وسائل اإلعالم اإلذاعي والمطبوع آليات فعالة للتنظيم الذاتي
ال يتوافر نظام فعلي يكفل التنظيم الذاتي على مستوى وسائل البث اإلعالمي أو وسائل اإلعالم المطبوع في
“مصر” .وعوضا ً عن ذلك ،وعلى األقل فيما يتعلق بوسائل اإلعالم المطبوع ،يساهم كل من “قانون تنظيم
الصحافة” و”القانون الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين” في صياغة ما يُطلق عليه مصطلح “آلية التنظيم
المشترك” .وبما يتماشى مع “المادة رقم ( ”)34من “قانون تنظيم الصحافة” ،ال يجوز اتخاذ إجراءات
تأديبية ضد الصحفيين والصحفيات سوى من قبل “نقابة الصحفيين” .وتنص كل من “المادة رقم (”)35
و”المادة رقم ( ،”)36وبعد التداول في هذا الشأن ،على أنه يجوز “لمجلس النقابة” إحالة الصحفي الذي
ُتنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة للتحقيق ،والتي تتألف من “وكيل النقابة” ،و”مستشار من مجلس الدولة”
يتم اختياره من قبل “مجلس الدولة” ،و”سكرتير النقابة” (أو “سكرتير النقابة الفرعية” ،بحسب األحوال).
ويختلف تشكيل هذه اللجنة اختالفا ً طفيفاً ،وفقا ً لما هو منصوص عليه في “قانون إنشاء نقابة الصحفيين”
(السابق) ،حيث تضم تلك اللجنة على وجه التحديد “وكيل النقابة” ،والمستشار القانوني “بوزارة اإلرشاد
القومي” ،و”سكرتير النقابة” (يُرجى االطالع على “المادة رقم .)”80
فرضاً ،يجوز إحالة القضايا من جانب لجان التحقيق إلى المجلس التأديبي وذلك جراء ارتكاب أفعال
“تخالف” “قانون نقابة الصحفيين” ،أو النظام األساسي واللوائح الداخلية الخاصة “بالنقابة” ،أو ميثاق
المهنة ومدونة قواعد السلوك ،أو “المسؤوليات والواجبات المهنية المحددة” ،أو غيرها من األفعال التي
“قد تخل بسالمة النقابة” (يُرجى االطالع على “المادة رقم ( ”)75من “قانون إنشاء نقابة الصحافة”) .ويتم
التعرض بالوصف للمجلس التأديبي في “المادة رقم ( ”)37من “قانون الصحافة” ،حيث يتألف “المجلس”
من ثالثة أعضاء يتم اختيارهم من جانب “مجلس النقابة” من بين أعضائه ،وعضو أخر من “المجلس
قاض يتم تحديده من جانب “مجلس
األعلى للصحافة” يتم اختياره من جانب “مجلس النقابة” ،باإلضافة إلى ِ
الدولة” .وعلى صعيد أخر ،تصف “المادة رقم ( ”)81من “قانون إنشاء نقابة الصحافة” عضوية المجلس
التأديبي باعتباره مجلس يتألف من عضوين من “مجلس نقابة الصحفيين” باإلضافة إلى عضو أخر من
“وزارة اإلرشاد القومي”.
وفقا ً ألحكام “المادة رقم ( ”)38من “قانون تنظيم الصحافة” ،والتي تدعمها أحكام “المادة رقم ( ”)82من
“قانون إنشاء نقابة الصحفيين” ،يتم استئناف القرارات الصادرة عن هيئة التأديب االبتدائي أمام “هيئة
تأديب استئنافية” تتكون من إحدى دوائر “محكمة استئناف القاهرة” ،وعضو يختاره “مجلس النقابة” ،بينما
يتم اختيار عضو أخر من قبل الصحفي المُحال إلى التحقيقات.
تنص “المادة رقم ( ”)77من “قانون إنشاء النقابة” على مجموعة من العقوبات التأديبية ،بما في ذلك توجيه
انذار ،وتوقيع غرامة ،وتعليق مزاولة المهنة لمدة ال تتجاوز سنة واحدة ،وشطب االسم من النقابة.
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وعمالً “بالمادة رقم (( ”)70بند رقم  )10من “قانون تنظيم الصحافة” ،يتم تكليف “المجلس األعلى
للصحافة” “بإصدار الميثاق المهني الصحفي الذي يتم إعداده من قبل نقابة الصحفيين” ،والذي وفقا ً “لقانون
إنشاء نقابة الصحفيين” يتم وضعه من قبل “مجلس النقابة” واعتماده من جانب “الجمعية العمومية” (يُرجى
االطالع على “المادة رقم ( .)”)47تم إصدار “الميثاق المهني الصحفي” بموجب “قرار رقم ”1988/4
من قبل “المجلس األعلى للصحافة”.
يتضمن “الميثاق المهني الصحفي” العديد من األحكام التي يشيع إدراجها في مواثيق من هذا القبيل ،كما
يتفرد هذا “الميثاق” ببضعة أحكام أخرى تقتصر عليه دون غيره من المواثيق .وعلى سبيل المثال ،يتميز
هذا الميثاق بشكل خاص بإبراز القضايا األخالقية ،وإدراجها ضمن أحكام الميثاق .ومن هذا المنطلق،
يدعو “البند الثاني( ”)1إلى مراعاة الحقيقة ،ولكن على “نحو يكفل توفير أقصى درجات الحماية للفضائل
واألخالقيات القائمة على مستوى المجتمع” ،بينما يدعو “البند الثاني( ”)3إلى ضرورة العرض الصادق
للمعلومات ،ودون تشويه أو تدليس .ثمة مثال أخر يدلل على مضمون هذا “الميثاق” وما يتضمنه من
أحكام غير معتادة ال يتوقع تضمينها داخل مواثيق الشرف من هذا القبيل ،والذي يتمثل في تلك الدعوات
التي تطالب بالتضامن والتعاضد فيما بين الصحفيين والصحفيات .وعلى سبيل المثال ،يشتمل “البند
الثاني ( ،”)12دعوات للصحفيين تطالب “باالمتناع عن الممارسات التي ُتلحق األذى أو الضرر على
المستوى الشخصي” .وفي الوقت ذاته ،يسعى “الميثاق” إلى إرساء حقوق الصحفيين والصحفيات .على
سبيل المثال ،يطالب “الميثاق” بضرورة إرساء حق الصحفيين والصحفيات في حماية مصادر المعلومات
الخاصة بهم (البند األول ،بعنوان “الحقوق”) ،والتأكيد على الحق في الحماية من ممارسات االبتزاز (“البند
الثاني” بعنوان “الحقوق”  -وذلك بالرغم من عدم وضوح األطراف التي تختص باإليفاء بمثل هذه الحقوق
وااللتزامات (نظراً اللتزام الصحفيين والصحفيات وحدهم دون غيرهم من األطراف بهذا “الميثاق”).
إن الطابع القانوني الذي تتصف به هذه المنظومة يفيد ضمنا ً بتعذر تصنيف هذا الوضع باعتباره “نظام
ذاتي التنظيم” .تتمثل إحدى اإلشكاليات األخرى المرتبطة بهذا النظام في الطابع شبه القانوني الذي
يتصف به .على سبيل المثال ،يقضي هذا النظام بتمثيل القضاة والمستشارين في اللجان التأديبية ،كما
يتمتع بصالحيات ترتبط بتطبيق “بنود الميثاق” ،باإلضافة إلى أحكام القانون ،كما يختص هذا النظام
بتوقيع الغرامات .وكنتيجة لذلك ،يخضع الصحفيون ليس فحسب لتطبيق أحكام القانون من قبل المحاكم
المختصة ،وإنما أيضا ً لهذا النظام الموازي – شبه القانوني – والذي ينطوي على العديد من القواعد وما
يقترن بها من آليات لإلنفاذ والتطبيق.
تتمثل إحدى اإلشكاليات األخرى المرتبطة بهذا النظام في افتقار الكيانين المختصين بتطبيق النظام – وهما
“نقابة الصحفيين” و”المجلس األعلى للصحافة” – لطابع االستقاللية عن الحكومة المصرية .وينطوي
“الميثاق” على إشكالية أخرى ،نظراً لعدم وضوح األسلوب الذي تم انتهاجه في إعداد هذا “الميثاق” ،ومدى
إتاحة الفرصة أمام االستزادة بمعطيات وآراء الصحفيين والصحفيات في إطار إعداد هذا الميثاق .وبالرغم
من ذلك ،يتعدى هذا “الميثاق” المسائل التي يتم االعتداد بها باعتبارها مالئمة ويصح إدراجها في المواثيق
المهنية ومدونات قواعد السلوك المعمول بها في المجال اإلعالمي .وعلى مستوى الممارسة العملية ،قلما
تم تطبيق هذا “الميثاق” ،هذا باإلضافة إلى عدم االعتماد عليه أو االسترشاد به في إطار مهنة الصحافة.
وفي الوقت ذاته ،هناك ميثاق قانوني يسري على االعالميين (يُرجى االطالع على “المؤشر رقم .)”9-3
وأخيراً ،تجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام ال يوفر آليات تتيح الفرصة أمام الجمهور لإلبالغ عن الشكاوى
ضد وسائل اإلعالم لالعتراض على السلوكيات التي يُعتد بها باعتبارها غير مهنية ،والتي قد تصدر من
الصحفيين أو اإلعالميين .وعوضا ً من ذلكُ ،تحال القضايا إلى هذه المنظومة بشكل حصري من قبل
“مجلس النقابة”.
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ومؤخراً ،تم تشكيل لجنة تتألف من ممثلين عن كل من “الدولة” واإلعالم الخاص ،وذلك بهدف إعداد
ميثاق مهني أو مدونة لقواعد السلوك في مجال اإلعالم ،وهو ما قد يتطور مع مرور الوقت إلى إعداد
آلية للتنظيم الذاتي.
( )8-3ممارسة وسائل اإلعالم لثقافة التنظيم الذاتي
ال يتوافر سوى عدد محدود للغاية من األنظمة التي يتم إدارتها من قبل بعض وسائل االعالم بصورة
فردية ،والتي ُتتيح الفرصة أمام األفراد لإلبالغ عن ممارسات أو سلوكيات اخبارية غير مهنية قد تصدر
عن وسائل اعالمية .وبناء على إفادات بعض المشاركين /المشاركات في المقابالت الشخصية التي
أُجريت ،قد يبادر القليل من وسائل االعالم بنشر الردود على أساس شبه طوعي (على الرغم من النص
على هذا اإلجراء بموجب أحكام القانون؛ يُرجى االطالع على “المؤشر الرئيسي رقم  ،)”9–1كما يُقدم
البعض األخر منها على تلقى شكاوى من جمهور العامة أو األمرين معاً .وحتى األن ،لم يتسنى تطوير
أي من هذه اإلجراءات إلى ُنظم رسمية ،بالرغم من إقبال بعض وسائل اإلعالم على النظر في بعض
المقترحات من قبيل “محرر بريد القراء” ،أو “مكتب استالم المظالم” ،وخالفه.

(د) متطلبات العدالة والحيادية والنزاهة
( )9-3يحدد الميثاق اإلعالمي الفعال متطلبات العدالة والحيادية والنزاهة
ال تتوافر هيئة تنظيمية للبث المسموع والمرئي في مصر ،ويفتقر السياق إلى آلية محددة لتنظيم نشاط
محطات البث الخاصة .ووفقا ً لما أفادت به المعلومات التي وردت إلينا ،عادة ما يتم مطالبة محطات
البث التليفزيوني الفضائي ،عن طريق العقود الخاصة التي ُتبرم مع القمر الصناعي “نايل سات” ،بالتعهد
بمراعاة االلتزامات األساسية التي ترتبط بالمحتوى اإلعالمي الذي يتم بثه عبر تلك المحطات ،بما في
ذلك على سبيل المثال تالفي بث المحتوى ذي الطابع الجنسي ،أو المواد اإلعالمية التي تتسبب في اإلساءة
إلى دين اإلسالم وغيره من األديان االبراهيمية (اي المسيحية واليهودية) .ويتم مطالبة محطات البث
الخاصة ،في إطار الترخيص الذي تحصل عليه ،بالتعهد باحترام “مدونة أخالقيات االعالم العربي”،
والذي تم تبنيها من جانب “مجلس وزراء االعالم العرب” .ويتم تعرضت حقوق العديد من محطات البث
الخاصة على مدار التاريخ للتقويض ،مما يعوق بث أنباء أو برامج تتناول الشئون الراهنة ،األمر الذي
ينتقص بدوره من أهمية المتطلبات الموضوعة والتي تقضي بمراعاة مبادئ النزاهة والحيادية ،وهو ما
قد يتغير في المستقبل.
يختص مجلس أمناء “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” بإعداد “ميثاق مهني للعمل اإلعالمي” (“المادة
رقم  .)”)1( 6وقد تعذر الحصول على نسخة من هذا الميثاق .ويسري هذا “الميثاق” على كافة محطات
البث اإلعالمي .ويغفل “القانون الصادر بإنشاء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” اإلشارة إلى بعض
المبادئ المرتبطة بتحقيق التوازن ،أو اإلنصاف ،أو العدالة ،أو النزاهة ،أو الحيادية ،كما يتجاهل التغطية
اإلعالمية ألحداث االنتخابات بشكل مطلق.
وفيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية للعملية االنتخابية ،ثمة شواهد تدلل على توازن التغطية اإلعالمية التي تم
توفيرها من جانب “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” “النتخابات عام  ،”2005وذلك مقارنة بما هو
الوضع عليه حتى اآلن .وفي سياق تلك االنتخابات ،قام “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” بإنشاء “لجنة
رصد إعالمي” ،تألفت من  17عضواً ،بما في ذلك في المقام األول إعالميين متخصصين من القطاعين
المهني واألكاديمي من وسائل اإلعالم القومي ،ولكن مع إشراك بعض الشخصيات العامة ،باإلضافة إلى
ممثلين من وسائل اإلعالم الخاص .ساهمت هذه “اللجنة” في وضع خطوط عريضة أو مبادئ توجيهية
لتنظيم التغطية اإلعالمية لالنتخابات ،كما ساهمت األنشطة التي اضطلعت هذه اللجنة بتنفيذها في التأثير
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على التغطية اإلعالمية لالنتخابات على مستوى “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” .66ولقد أشار بعض
المستجيبين /المستجيبات إلى تفوق أداء التغطية اإلعالمية لحمالت االنتخابية الرئاسية ،مقارنة بتلك التي
يتم توفيرها لالنتخابات البرلمانية .وبالرغم من ذلك ،لم يتسنى تبني هذا التوجه اإليجابي الذي شهدته
“انتخابات عام  ”2005مجدداً خالل إجراء “انتخابات عام  .”2010ولقد أشارت الجماعات التي اختصت
برصد فعاليات هذه االنتخابات إلى انحياز التغطية اإلعالمية خالل إجراء هذه االنتخابات لصالح الحزب
الحاكم ،تماما كما هو الحال فيما مضى .وعلى سبيل المثال ،تشير عمليات الرصد التي تم إجرائها من
جانب “معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان” إلى التعرض لبعض التحيز ،ليس فحسب على مستوى
اإلعالم الرسمي ،وإنما أيضا ً على مستوى اإلعالم الخاص.67
تشير النتائج التي تم رصدها في إطار عملية المتابعة إلى حدوث تحسينات ملحوظة في إطار االنتخابات
البرلمانية لعام  ،2011وذلك بالرغم من عدم خلو هذه االنتخابات من بعض المشكالت .ولقد تناولت
دراسة أخرى ،تم إجرائها من جانب “المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان” قطاع من وسائل اإلعالم المطبوع
والمسموع والمرئي على المستوى العام والخاص .وتشير هذه الدراسة إلى ممارسات االنحياز الصارخ
التي صدرت عن جريدة “األخبار” التابعة للحكومة وذلك تجاه “المجلس األعلى للقوات المسلحة” ،.بينما
اتسم أداء جريدة “األهرام” ،التابعة للحكومة المصرية ،بمزيد من التوازن .وفي الوقت ذاته ،أبدت العديد
من محطات البث تحيزاً صريحا ً تجاه الحكومة ،بينما نزعت بعض المحطات األخرى ،والسيما “البديل”،
إلى مزيد من االنتقاد .ومع ذلك ،وبالرغم من هذا االنحياز ،اتسمت الغالبية العظمى ،وبما يُقدر بنحو 90
في المائة ،من إجمالي تقارير اإلعالم المطبوع ،بالحياد في طبيعتها ،مع تحقيق نسب مماثلة في إطار
البرامج الحوارية التلفزيونية وإن كان بدرجة أقل قليالً.68
( )10–3التطبيق الفعال لنظام البث
بناء على ما ورد إلينا من معلومات ،يفتقر سياق اإلعالم المسموع والمرئي إلى التطبيق أو اإلنفاذ الفعلي
لقواعد البث الصادرة عن “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري”  ،سوى على نطاق ضيق للغاية .وال
تتضمن قواعد البث نظام لتلقي شكاوى الجمهور .وبناء على المعلومات التي وردت من جانب “اتحاد
اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،هناك رقم هاتف مخصص لجمهور العامة لإلبالغ عن الشكاوى .وبالرغم
من ذلك ،تم إخطارنا من جانب “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” أن هذه القواعد ال تحمل الصبغة
الرسمية بشكل كلي ،هذا باإلضافة إلى أنه قد ال يتم التجاوب مع الشكاوي التي ترد بصورة فعالة .وأشار
العديد من المستجيبين /المستجيبات إلى االفتقار لنظام مالئم لتلقي الشكاوى من الجمهور ،حتى على الرغم
من توافر مثل هذه الخدمة عبر خط هاتفي مخصص لتلقي الشكاوى.
وفي الوقت ذاته ،تم إبالغنا بتوافر نظام للتقييم الداخلي ،وهو ما يتمثل في “لجنة لتقييم األداء اإلعالمي”،
والتي تتألف من عشر أعضاء .ولقد تم تفعيل هذه “اللجنة” منذ عام  2009وحتى اندالع أحداث الثورة في
شهر يناير /كانون الثاني  .2011ولقد بادرت “اللجنة” بإعداد مجموعة من المبادئ والمؤشرات ،والتي
تتألف من  17مبدأً باإلضافة إلى  53مؤشراً ،والتي تم تطبيقها بغرض تقييم أداء المحطات القومية التابعة
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“التحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” ،هذا باإلضافة إلى المحطات الخاصة والدولية .ولقد التزمت هذه
“اللجنة” بتوفير تقارير فصلية ربع سنوية ،بالرغم من إصدارها في صورة مشورة داخلية يتم تقديمها إلى
“وزير اإلعالم” ،مع عدم اإلعالن عنها على جمهور العامة.

(هـ) مستويات ثقة الجمهور تجاه وسائل اإلعالم
( )11–3إبداء مستويات مرتفعة من الثقة من جانب الجمهور تجاه وسائل اإلعالم
قبل اندالع الثورة ،وفقا ً لما ورد على لسان العديد من المستجيبين /المستجيبات ،تدنت مستويات ثقة
الجمهور تجاه وسائل اإلعالم التابع “للدولة” بشكل ملحوظ ،وذلك بالرغم من احتفاظ وسائل اإلعالم
بحصص أو أنصبة مرتفعة من جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين .ولم يرد إلى علمنا وجود أية
دراسات سبق إجرائها في هذا السياق ،والتي قد تهدف بشكل مباشر إلى تقييم هذه القضية ،كما تعذر علينا
قياس درجة الثقة تجاه وسائل اإلعالم الخاص .وبالرغم من ذلك ،أجرت شركة “أي بي إس أو إس”( (�IP
 ،)SOSبصفتها شركة دولية رائدة في مجال االقتراع واإلدالء باألصوات ،تقييم حول حصص جمهور
المشاهدين ،وذلك فيما يتعلق بالمحطات التلفزيونية خالل شهر فبراير /شباط  .2012ولقد أوضحت
النتائج التي تم التوصل إليها في إطار هذا التقييم انخفاض مستويات المشاهدة بالنسبة للقنوات القومية،
والسيما بالمقارنة بالقنوات الفضائية الخاصة األكثر رواجا ً وشعبية ،وهي على وجه التحديد “قناة الحياة”،
و”قناة تلفزيون دريم” ،و”قناة سي بي سي”.
ومنذ اندالع الثورة ،تسعى الغالبية العظمى من وسائل اإلعالم ،والسيما وسائل االعالم التابعة “للدولة”،
جاهدة إلى تغيير أو تعديل أوضاعها والتمتع بمزيد من االستقاللية .على سبيل المثال ،عمدت جريدة
“األهرام” اليومية إلى إصدار ملحق يتناول األحداث التي وقعت في “ميدان التحرير” ،وذلك خالل الفترة
التي اندلعت فيها المظاهرات الثورية .ووفقا ً لما ورد على لسان المستجيبين /المستجيبات ،تتفاوت
مستويات النجاح التي تمكنت مختلف وسائل اإلعالم التابعة “للدولة” من تحقيقها ،وذلك من حيث تقديم
تقارير إعالمية تتسم بمزيد من التوازن .ولقد تعذر علينا تقييم درجة دقة المعلومات التي وردت بشأن
مدى التقدم الذي أحرزته وسائل االعالم القومي في هذا الصدد.
( )12–3تجاوب المؤسسات االعالمية مع ادراك وتصور الجمهور تجاه نشاطها اإلعالمي
لم نتلق سوى معطيات محدودة بشأن مدى تجاوب وسائل اإلعالم تجاه الجمهور المستهدف من جانبها.
ومع ذلك ،تشير القرائن المتاحة إلى تدني مستوى تفاعل وسائل اإلعالم مع الجمهور المستهدف ،نظراً
لحداثة هذه العالقة ،وذلك بالرغم من أنها تشهد نمواً في مستوى التفاعل ،ومن هذا المنطلق يتطلب هذا
المجال مزيداً من الجهد على مستوى اإلعالم المصري .ومن المثير لالهتمام أنه وبالرغم من الدور البارز
الذي اشتهرت به شبكات التواصل االجتماعي خالل اندالع أحداث الثورة ،تخلفت وسائل اإلعالم التقليدي
السائد في مصر عن الركب إلى حد ما ،والسيما من حيث قدرتها على استغالل الفرص المتاحة على شبكة
“اإلنترنت” لتعزيز مشاركة الجمهور ،وذلك بالنظر إلى مدى تطور قطاع اإلعالم .وعلى سبيل المثال،
أقدمت الغالبية العظمى من الصحف على إصدار نسخ إلكترونية ،في مراحل مؤخرة بشكل نسبي ،هذا
باإلضافة إلى اقتصار توظيف هذه النسخ اإللكترونية  -منذ بضعة سنوات مضت  -على أغراض تتعلق
باالستزادة بمعطيات الجمهور .وفي الوقت ذاته ،شرعت وسائل اإلعالم الرئيسية في تعظيم االستفادة من
وسائل اإلعالم االجتماعي ،بما في ذلك “فيسبووك” ،و”تويتر” ،بغرض االستزادة بردود فعل الجمهور.
ولقد أشار بعض المستجيبين /المستجيبات إلى توجه المحطات المحلية التابعة “التحاد اإلذاعة والتلفزيون
المصري” نحو تعزيز مشاركة الجمهور مقارنة بغيرها من القنوات .ولقد أشار البعض األخر إلى
محدودية الجمهور الذي يشارك بشكل فعلي في المقابالت الشخصية والحوارات اإلعالمية بشكل كبير.
وتوضح الدراسات التي تم إجرائها قبل اندالع أحداث الثورة إلى اتساع نطاق األفراد الذي يتم استضافتهم
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في المقابالت الشخصية على مستوى القنوات الخاصة ،وذلك مقارنة بالقنوات العامة ،هذا باإلضافة إلى
اتساع نطاق القضايا السياسية التي يتم تغطيتها.69

(و) مراعاة أمن وسالمة الصحفيين والصحفيات
( )13–3يتسنى للصحفيين والعاملين المنتسبين لقطاع اإلعالم ومؤسسات اإلعالم مزاولة المهنة
في سياق آمن
في ظل عهد مبارك ،تعرض الصحفيون /الصحفيات المختصين بتغطية التظاهرات لتعديات مادية وذلك
بالرغم من انخفاض معدالت االبالغ عن مثل هذه االعتداءات إلى حد كبير على األرجح .وفي المعتاد،
طالما تعرضت المعدات واألجهزة التي تخص الصحفيين /الصحفيات والمدونين /المدونات في المعتاد
للمصادرة عند السفر أو التنقل عن طريق المطارات أو التدمير أثناء تغطية بعض األجداث ذات الطابع
السياسي ،بما في ذلك أحداث االنتخابات أو االحتجاجات . 70وخالل الفترة التي أعقبت تنحي “مبارك”،
شهد الصحفيون والصحفيات التعرض لمزيد من األوضاع التي يشوبها انعدام األمن باإلضافة إلى التعرض
لهجمات مادية عنيفة.
أجرى “المركز المصري للدراسات والمعلومات” ،وهو مركز مستقل ألبحاث اإلعالم” يتم إدارته من
جانب “شركة المصري لإلعالم” ،بإجراء دراسة استقصائية رئيسية بشأن هذه القضية ،وذلك خالل الفترة
ما بين  15مارس /آذار &  10أبريل /نيسان  ،2012بمشاركة إجمالي  312صحافي /صحافية وذلك
على مستوى  60وسيلة إعالمية ،بما في ذلك اإلعالم التابع للدولة ،واإلعالم الخاص ،واإلعالم التابع
لألحزاب السياسية .ولقد ارتبطت األسئلة التي تم طرحها بالخبرات العملية والمهنية المتعلقة بالصحفيين
والصحفيات ،علما ً بأنه لم يتم تقسيم هذه الدراسة االستقصائية إلى مرحلتي ما قبل الثورة وما بعدها ،أو
تصنيفها بناء على األطراف المسؤولة عن ارتكاب األخطاء التي تم تسجيلها (بما في ذلك على سبيل المثال
المسؤولين ،والجماعات اإلجرامية ،والنشطاء الدينيين ،وهلم جرا).
وبناء على كافة المقاييس ،تثير النتائج التي تم التوصل إليها الدهشة .أشارت نسبة ُتقدر بنحو 71,8
في المائة من جميع الصحفيين والصحفيات إلى التعرض العتداءات لفظية أو بدنية .وحتى في حالة
استبعاد تلك النسبة المرتبطة باالعتداءات اللفظية ،اشارت نسبة ُتقدر بنحو  20,8في المائة من الصحفيين
إلى التعرض للضرب ،وذلك بالرغم من عدم وجود إصابة أو ضرر ،بينما أفادت نسبة  9,3في المائة
بتعرضها للضرب المُبرح بمستويات قاسية وهو ما استلزم عالجا ً طبياً .ولم يعمد نحو  40في المائة من
تلك الفئة التي تعرضت للممارسات الجائرة إلى اتخاذ أي إجراء في وقت الحق وفي أعقاب التعرض لتلك
األفعال الجائرة ،بينما تمثل اإلجراء الشائع الذي عمد اآلخرون إلى اتخاذه ،وذلك بواقع  60في المائة
من الصحفيين والصحفيات ممن شاركوا في هذه الدراسة ،في اإلبالغ عن الحادث إلى اإلدارة المختصة
على مستوى الصحيفة المعنية .وبالرغم من ذلك ،أشار نحو  18في المائة من تلك الفئة التي قامت باتخاذ
إجراء إلى إبالغ الشرطة بشأن تلك الواقعة التي تم التعرض لها ،بينما أقدم نحو  13في المائة على تقديم
بالغ للنائب العام .وبالمثل ،أشار نحو  13في المائة إلى المبادرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مرتكب الفعل
الجائر .وبشكلي عام ،أشار  97في المائة من تلك الفئة من الصحفيين والصحفيات التي شاركت في هذه
 69يُرجى اإلطالع على:
Taha, Amira, The role of the political programs and the social programs presented on the Egyptian local
channel and the private channels to know their impact on promoting the idea of political participation. A
Content Analysis study on the news programs presented on Channel one and Dream TV (2005: unpub.)lished Masters Thesis, Journalism and Mass Communication Department, Cairo University
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متاح على الرابط االلكتروني التاليhttp://cpj.org/2010/02/attacks-on-the-press-2009-egypt.php :
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الدراسة االستقصائية إلى أن تلك االعتداءات قد تسببت في الحيلولة دون تمكينهم من اإليفاء بااللتزامات
المهنية المُناط بها كل منهم /منهن.
تثير هذه الهجمات القلق والتخوف بشكل خاص لدى للصحفيات ،وذلك فيما يتعلق بقدرة كل منهن على
الوصول إلى المساحات العامة على نحو يتسم بالحرية ،باإلضافة إلى محدودية القدرة على التنقل بعد حلول
الظالم .وتتعرض الصحفيات والمدونات في مصر لثمة “تهديدات ترتبط بالنوع االجتماعي ،وممارسات
العنف الجنسي ،بما في ذلك التعرض لضرب وحشي أثناء االحتجاجات ،وتلك الممارسات التي يُطلق
عليها مصطلح “اختبارات العذرية” ،وغيرها من مختلف أشكال وصور المعاملة المهينة والوحشية ،بما
في ذلك التعذيب أثناء االعتقال أو االحتجاز وممارسات االغتيال المعنوي والتي تستغل على وجه التحديد
المحرمات والمحظورات الثقافية حيث يتم االعتداد بالضحايا اإلناث باعتبارهن قد تسببن في جلب العار
على ذواتهن . 71وعلى سبيل المثال ،تعرضت مراسلة “فرانس “ ،”3كارولين سين” ،والمصور“ ،صالح
أغربي” لالعتداء أثناء تصوير االحتجاجات التي اجتاحت “القاهرة” في اليوم الموافق الرابع والعشرين
( )24من نوفمبر /تشرين الثاني  ،2011وذلك بعد انقضاء يوم واحد من تعرض الصحفية المصرية
األمريكية“ ،منى الطهطاوي” – وفقا ً لما ورد على لسانها – للتحرش مراراً وتكراراً من قبل رجال
الشرطة أثناء االحتجاز . 72ومن جهة أخرى ،تعرضت النساء المصريات ،أثناء التظاهر بمناسبة “اليوم
العالمي للمرأة” ،بما في ذلك العديد من الصحفيات والمدونات ،ممن قمن بتغطية الفعاليات على مدار
يومي الثامن ( )8والتاسع ( )9من شهر مارس /آذار  ،2011لالعتداء من جانب بعض البلطجية ،كما تم
احتجازهن من قبل الجيش ،حيث تعرضن للضرب وتم إخضاعهن الختبارات العذرية . 73ومن الجدير
بالذكر أن استهداف الصحفيات ليس باألمر الجديد ،حيث تعود هذه الممارسات إلى عام  2005على األقل،
وذلك عندما تصاعدت حدة التظاهرات ضد تعديل دستوري متقرح ،حيث تم شن هجوم واعتداء على
الصحفيات ،بما في ذلك الصحفيات المستقالت ،والمراسالت الصحفيات المستقالت ،والمدونات ،من أمثال
“نورا يونس” و”ميغان ستاك” من صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”.
يتمثل السبب األكثر شيوعا ً والذي تمت اإلشارة إليه من جانب المستجيبين /المستجيبات فيما يتعلق بارتفاع
معدل انتشار الهجمات واالعتداءات ،وذلك وفقا ً لألجوبة والردود التي صدرت في هذا الشأن بما يتجاوز
 75في المائة ،في تدني اإلطار التنظيمي المرتبط بحماية الصحفيين والصحفيات .ويثير هذا الوضع
االهتمام ،وذلك نظراً لمتانة اإلطار القانوني الرسمي بشكل نسبي في هذا الصدد (يُرجى االطالع على
 71يُرجى االطالع علىCourtney Radsch, “Unveiling the Revolutionaries: Cyberactivism and :
the Role of Women in the Arab Uprisings”, May 2012, James A. Baker III Institute for Public
Policy, Rice University
مُتاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://bakerinstitute.org/news/the-arab-awakening-and-the-internet
 72يُرجى االطالع علىReporters Without Borders, “More Media Personnel Arrested, Physically :
 ,Attacked”, 24 November 2011مُتاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://en.rsf.org/egypt-journalists-arrested-physically-23-11-2011,41439.html
and “Media Urged to Prioritize Safety After Another Sexual Assault on Woman Reporter”,
 ,25 November 2011مُتاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://en.rsf.org/egypte-media-urged-to-prioritize-safety-after-another-sexual-assault-onwoman-reporter-25-11-2011,41465.html
 73يُرجى االطالع على:
Kendra Heideman and Mona Youssef, “Reflections on women in the Arab spring: Women’s
voices from around the world”, p. 12
مُتاح على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/International%20Women%27s%20Day%20
.2012_4.pdf
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القسم الوارد فيما أدناه) .ولقد أعرب نحو  60في المائة من المستجيبين /المستجيبات عن اعتقادهم بأن
انعدام الوعي واإلدراك الكافي بشأن الدور المُناط بالصحفيين والصحفيات ووسائل اإلعالم يشكل عامالً
مساهما ً في ارتفاع معدل االعتداءات ،بينما ألقى مزيد من المستجيبين /المستجيبات الالئمة على قوات
األمن (بواقع  56في المائة مقابل  54في المائة) .ولقد تمثلت بعض األسباب األخرى الشائعة في نقص
الوعي بين الصحفيين والصحفيات بشأن الحقوق المكفولة لكل منهم /منهن (بواقع  46في المائة) ،ونقص
الوعي بين الصحفيين والصحفيات بشأن قضايا السالمة (بواقع  30في المائة) ،هذا باإلضافة إلى تدني
مستوى أداء منظمات المجتمع المدني (بواقع  22في المائة).
تحتفظ “نقابة الصحفيين” بملفات وسجالت بشأن االعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون /الصحفيات
والتي تمت إحالتها إلى النائب العام .ولقد بلغت أعداد البالغات التي تمت إحالتها بين الفترة من األول من
يناير /كانون الثاني  2011وحتى  31مارس  2012ما يُقدر بنحو  106بالغاً ،والتي بلغت ذروتها خالل
شهر نوفمبر /تشرين الثاني  ،2011فيما يتعلق بحوادث العنف التي وقعت في “شارع محمد محمود”.
ولقد انطوت الحوادث التي شهدها شارع “محمد محمود” على اشتباكات عنيفة بين جموع المتظاهرين
وقوات األمن المختصة بحراسة مبنى “وزارة الداخلية” ،والتي استمرت على مدار الفترة ما بين  19إلى
 25نوفمبر /تشرين الثاني  .2011ولقد تعرض العديد من الصحفيين والصحفيات لإلصابة خالل هذه
االشتباكات ،بما في ذلك “أحمد عبد الفتاح” ،وهو صحفي ينتمي إلى صحيفة “المصري اليوم” ،والذي
تعرض لفقدان أحد عينيه .ولقد بلغت هذه األحداث ذروتها خالل شهر يناير /كانون الثاني ( 2011بواقع
( )16أي خالل التظاهرات التي اندلعت مع أحداث الثورة) ،وخالل شهر  13ديسمبر /كانون األول
( 2011بواقع  ،)13وخالل شهر فبراير /شباط ( 2012بواقع ( )11أي خالل التظاهرات التي تزامنت
مع ذكرى سقوط حكم “مبارك”) .ولقد أنطوى ما يُقدر بنحو نصف هذه الحوادث واالعتداءات (بواقع
 )48على ممارسات ضرب ،هذا جنبا ً إلى جنب مع  24حالة توقيف واعتقال ،باإلضافة إلى  15حالة
اشتملت على تدمير أو تحطيم للمعدات واألجهزة ،فضالً عن  13حالة والتي شهد في إطارها الصحافيون
والصحفيات تهديدات ،وأحد عشر حالة تم في إطارها استخدام الغاز المسيل للدموع.74
على أقل تقدير ،هناك بعض الحماية القانونية الرسمية بغرض مواجهة تلك الهجمات واالعتداءات .وتنص
“المادة رقم ( ”)7من “قانون تنظيم الصحافة” على عدم جواز المساس بسالمة الصحفيين والصحفيات،
نتيجة لوجهات النظر التي يتبناها البعض منهم ،أو بناء على الكتابات الصحيحة التي تصدر عنهم .وتنص
“المادة رقم ( ”)12على فرض عقوبات على األعمال الهجومية التي قد تشن ضد الصحفيين والصحفيات،
كما يعاقب “كل من أهان صحفيا ً أو تعدى عليه بسبب عمله بالعقوبات المقررة (وما يزيد عنها) عند تعرض
الموظف العمومي لإلهانة أو التعدي” .ويبدو أنه قلما تم اللجوء إلى تطبيق هذه األحكام ،علما ً بأنها لم
تخلف آثاراً – أو ربما بعض اآلثار المحدودة – بما يؤدي إلى التخفيف من حدة االعتداءات والهجومات
التي يتعرض لها الصحافيون /الصحفيات .وال تسري هذه األحكام على البيانات واإلفادات غير الدقيقة
التي يتم نشرها من جانب الصحفيين ،بما يفيد بعدم إمكانية ضمان سالمة الصحفيين والصحفيات في حالة
ارتكاب أخطاء.
وفيما يتعلق بآليات الحماية المؤسسية ،لم يتم إنشاء لجنة راسخة أو دائمة على مستوى “نقابة الصحفيين”
تختص بقضية سالمة الصحفيين والصحفيات على مستوى “نقابة الصحفيين” ،وذلك بالرغم من التزام
بعض مجموعات حقوق االنسان ومنظمات المساعدات القانونية بتوفير الدعم القانوني لصالح الصحفيين/
الصحفيات والمدونين /المدونات .وتعكف “النقابة” على إحالة مثل هذه الممارسات إلى “النائب العام”،
وذلك على الرغم من أنه قلما يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراء في هذا الصدد ،علما ً بأن اتخاذ قرار في هذا
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http://cpj.org/mideast/egypt

الصنف الثالث
االعالم كمنرب للخطاب الدميقراطي

الشأن يتوقف على اإلرادة السياسية التي تتوافر لدى النائب العام .وخالل بعض المواقف الرئيسية التي
تنطوي على هجمات واعتداءات ضد الصحفيين والصحفيات ،عمدت “نقابة الصحفيين” إلى إنشاء غرف
عمليات مؤقتة بغرض تلقي الشكاوى وتوفير المساعدة .وفي الوقت ذاته ،ساهمت “نقابة الصحفيين” في
توفير دورات تدريبية في سياق تعزيز سالمة الصحفيين والصحفيات ،بما في ذلك تلك الدورات التدريبية
التي جرى تنظيمها مع العديد من األطراف الفاعلة ،من قبيل “اللجنة الدولية للصليب األحمر” ،تماما ً كما
هو الحال مع العديد من المجموعات المحلية والدولية األخرى ،والسيما في أعقاب أحداث  .2011ولقد
احتلت قضية “األمن الرقمي” مؤخراً محور الدورات التدريبية ،وذلك بعد الكشف عن قيام األجهزة األمنية
التابعة لنظام “مبارك” بإجراء مراقبة واسعة النطاق للتعرف على االتصاالت االلكترونية ،بما في ذلك تلك
التي تخص صحفيين /صحفيات ومدونين /مدونات.75
( )14–3ال تتعرض الممارسات اإلعالمية للضرر أو األذى نتيجة النعدام األمن
وفقا ً لما سبق اإلشارة إليه في “المؤشر رقم  ،”1–3طالما اتخذت الحكومة خالل العهود الماضية طائفة
واسعة من التهديدات القانونية ،وممارسات التالعب المالي ،وتدابير غير رسمية بغرض ترهيب ومضايقة
الصحفيين والصحفيات ،وحث وسائل اإلعالم على تطبيق آليات الرقابة الذاتية .ليس هناك شك بشأن مدى
فعالية مثل هذه التدابير ،وغيرها من اإلجراءات ،فيما يتعلق بتقويض حرية التعبير ،والسيما إعداد تقارير
بشأن موضوعات تتسم بطابع الحساسية ،باإلضافة إلى مدى فاعليتها في التأثير بشكل سلبي على محتوى
المخرج االعالمي (أي فيما يتعلق بتعزيز الرقابة الذاتية) .وال يمكن التشكيك في الوقت ذاته في أنه قد
أمكن إفساح المجال أمام وسائل اإلعالم خالل فترة ما بعد الثورة لممارسة نشاطها في متسع من الحرية
واالنفتاح ،حيث بزغت العديد من وسائل اإلعالم الجديدة في الوقت الحالي ،كما يتسم أداء الصحفيون/
الصحفيات بمزيد من الجرأة ،خاصة فيما يتعلق بالمحتوى اإلعالمي للتقارير التي يتم تقديمها .وفي الوقت
ذاته ،يناضل الصحفيون /الصحفيات لالحتفاظ بالممارسات التي تتصف بطابع المهنية ،وذلك في مناخ
يعاني من انعدام األمن واألمان ويفتقر إلى االستقرار السياسي.

 75يُرجى االطالع على الرابط االلكتروني التالي:
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2012
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توصيات
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•ينبغي بذل مزيد من الجهد على نحو يكفل تمثيل كل من النساء العامالت في قطاع اإلعالم
واألقليات على نحو يتسم بالعدالة واالنصاف على كافة المستويات في قطاع اإلعالم وعلى مستوى
الكيانات اإلعالمية.
•ينبغي عقد مشاورات واسعة النطاق لتحديد مالمح مستقبل وسائل اإلعالم المطبوع القائمة
والتابعة “للدولة” .وفي حالة اتخاذ قرار يقضي باإلبقاء على وسائل اإلعالم القومي باعتبارها كيانات
عامة ،ينبغي توفير المقومات الالزمة التي تكفل استقالليتها ،على غرار محطات اعالم الخدمة
العامة .ويتطلب هذا الوضع إحداث تغييرات هيكلية في التشريعات الحاكمة واألطر المؤسسية .وفي
حالة اتخاذ قرار يقضي بطرح هذه الكيانات للبيع ،من الضروري أن تتسم هذه العملية بطابع النزاهة
والحيادية ،وذلك على نحو دقيق ،مع مراعاة القيمة السوقية الحقيقية لهذه األصول .وفي الوقت ذاته،
ينبغي التجاوب مع ضرورة الحفاظ على تنوع أنماط ملكية وسائل اإلعالم.
•ينبغي إعادة النظر – على نحو متكامل – في القواعد الحاكمة “التحاد اإلذاعة والتليفزيون
المصري” ،وذلك بغرض تطويره إلى هيئة بث إعالمي موجه نحو الخدمة العامة ،والتي تتمتع
بصفة باالستقاللية ،بما في ذلك توفير ضمانات تكفل مبدأ االستقاللية في التحرير ،باإلضافة إلى
استقالل الموازنات .وينبغي عقد مشاورات عامة بما يكفل تجاوب الصالحيات المخولة لهذا الكيان
المستقل مع احتياجات كافة أطياف الشعب المصري ،مع مراعاة إشراك الجمهور في كافة النشاطات
المعني بها ،بما في ذلك العملية اإلجرائية التي يتم اتباعها عند تعيين المجلس الحاكم “التحاد اإلذاعة
والتلفزيون المصري” .وبالنظر إلى اتساع حجم “اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” ،يجوز النظر
بعين االعتبار إلمكانية خصخصة بعض المكونات المتضمنة فيه.
•ينبغي تشجيع الوسائل اإلعالمية على إنشاء النظم الخاصة بها والمعنية بتلقي شكاوى الجمهور
وتعزيز الكفاءة المهنية.
•ينبغي إبطال النظام الحالي المعني بالتنظيم المهني لوسائل اإلعالم المطبوع ،والذي يخضع
إلشراف كل من “المجلس األعلى للصحافة” و”نقابة الصحفيين” .وينبغي إتاحة الفرصة أمام وسائل
اإلعالم المطبوع وتمكينها من إنشاء نظام فعلي للتنظيم الذاتي بما يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية،
وهو ما يجب أن ينطوي على نظام لتلقي الشكاوى العامة .وفي حالة المبادرة بإنشاء نظام قانوني
لتلقي الشكاوى ،ينبغي توفير المقومات الالزمة التي تكفل الحماية ضد أشكال التدخل السياسي
والتجاري ،على أن تقتصر الصالحيات المكفولة لهذا النظام على فرض عقوبات محدودة على وسائل
اإلعالم.
•ينبغي تعزيز مقومات التنظيم الذاتي في قطاع البث اإلعالمي .وينبغي أن يسري النظام القانوني
المقرر تطبيقه على كافة محطات البث اإلعالمي – على مستوى القطاعين العام والخاص على حد
سواء – على أن تخضع هذه المنظومة إلشراف هيئة مستقلة لتنظيم البث اإلعالمي (يُرجى االطالع
على التوصيات المُدرجة ضمن “الفئة رقم (.)”)1
•ينبغي إلزام كافة محطات البث اإلعالمي ،والسيما خدمات البث العام ،بمراعاة التوازن والحيادية،
فيما يتعلق بالتقارير التي يتم نشرها بخصوص األنباء والشئون الراهنة ،في كافة األوقات ،وخاصة
أثناء إجراء انتخابات .وينبغي توجيه االنتباه نحو ضرورة إعداد قواعد خاصة لتنظيم نشاطات وسائل
اإلعالم المسموع والمرئي ،والسيما وسائل اإلعالم العام ،خاصة أثناء إجراء االنتخابات.
•ينبغي أن تتعهد الحكومة بالتزام عام تمتنع بموجبه عن التدخل في استقاللية أنظمة التحرير
بوسائل اإلعالم ،مع تفعيل هذا االلتزام على مستوى الممارسة العملية.
•ينبغي وضع بعض التدابير الفعالة التي تساهم في التجاوب مع مشكلة االعتداءات التي يتعرض
لها العاملون في مجال اإلعالم ،مع إيالء اهتمام خاص نحو قضية أمن وامان الصحفيات ،وهو ما
ينبغي أن ينطوي أيضا ً على مكون لتوفير التدريبات لصالح موظفي أو مسؤولي األمن.

الصنف الرابع
بناء القدرات المهنيه ودعم
المؤسسات بما يكفل حريه
التعبير و يضمن تعدديه وتنوع
وسائل االعالم

المؤشرات الرئيسية
(أ) توافر برامج التدريب اإلعالمي المهني
( )1-4يتم إتاحة برامج تدريبية أمام الصحفيين والصحفيات ،بما يتناسب مع احتياجاتهم
( )2-4يتم إتاحة دورات تدريبية للمدراء في قطاع اإلعالم بما يتجاوب مع احتياجاتهم
( )3-4تساهم البرامج التدريبية في إعداد اإلعالميين وتمكينهم من استيعاب المبادئ المرتبطة بالديمقراطية
والتنمية
(ب) توافر مقررات أكاديمية في الممارسات اإلعالمية
( )4-4تتوافر مقررات أكاديمية لقطاع عريض من الطالب /الطالبات
( )5-4تساهم المقررات األكاديمية في تزويد الطالب /الطالبات بالمهارات والمعارف المتعلقة بالتطور
الديمقراطي
(ج) تواجد نقابات عمالية ومنظمات مهنية
( )6-4يحق للعاملين في مجال اإلعالم االنضمام إلى نقابات عمالية مستقلة وممارسة هذا الحق
( )7-4تبادر النقابات المهنية بإطالق حمالت الدعوة وكسب التأييد نيابة عن العاملين في المهنة
(د) تواجد منظمات المجتمع المدني
( )8-4تساهم منظمات المجتمع المدني في رصد ومراقبة أداء وسائل اإلعالم بصورة منهجية
( )9-4تبادر منظمات المجتمع المدني بإطالق حمالت الدعوة وكسب التأييد مباشرة بشأن قضايا حرية
التعبير
( )10-4تدعم منظمات المجتمع المدني المجتمعات في الحصول على المعلومات إو�فساح المجال إلبداء
آرائها
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الصنف الرابع
بناء القدرات المهنية ودعم المؤسسات بما يكفل حرية التعبير ويضمن
تعددية وتنوع وسائل اإلعالم
(أ) توافر برامج التدريب اإلعالمي المهني
( )1–4يتم إتاحة برامج تدريبية أمام الصحفيين والصحفيات ،بما يتناسب مع احتياجاتهم
تتوافر العديد من برامج التدريب المهني أو التدريب المتقدم أو كال النمطين معاً ،والتي يتم تخصيصها
بغرض بناء قدرات الصحفيين في “مصر” .ولم يتسنى لنا بشكل كلي التدقيق في الخيارات المتاحة.
وبالرغم من ذلك ،تبدو هذه الخدمات التدريبية واسعة النطاق ،حيث يتم توفيرها من قبل أطراف محلية
ودولية على حد سواء .وفي واقع األمر ،طالما تسنى لمؤسسات التعاون الدولي – بشكل نسبي  -المشاركة
في توفير خدمات الدعم اإلعالمي ،وذلك خالل فترة ما قبل اندالع الثورة .ولقد أشار أحد المشاركين في
المقابالت الشخصية إلى أن توافر الدورات التدريبية التي يتم تمويلها من جانب جهات مانحة على نطاق
واسع قد أدت إلى تشوهات في السوق ،حيث يتلقى المشاركون والمشاركات بتلك الدورات التدريبية بدالت
نظير الحضور في مثل هذه البرامج ،وذلك بدالً من مطالبتهم /مطالبتهن بسداد قيمة المشاركة في تلك
الدورات التدريبية .ويتوافر في واقع األمر طائفة متنوعة من البرامج التدريبية ،بما في أنماط مختلفة من
التدريبات يتم إتاحتها بشكل متواصل لمجموعة أساسية من الصحفيين والصحفيات ،هذا فضالً عن برامج
عريضة تستهدف قطاع واسع من الصحفيين والصحفيات
يتم توفير هذه الدورات التدريبية من خالل كيانات متنوعة بما في ذلك جامعات ومنافذ إعالمية ،باإلضافة
إلى منظمات المجتمع المدني و”نقابة الصحفيين” .وتشتمل مراكز التدريب التابعة للجامعات على “مركز
بحوث االتصاالت” التابع “لجامعة األهرام الكندية” و”مركز التدريب والتوثيق واإلنتاج اإلعالمي” التابع
“لجامعة القاهرة” .وفي الوقت ذاته ،يوفر “مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية” طائفة من
الفرص التدريبية.
وتدير “نقابة الصحفيين” صندوقاً ،يتم تمويله عن طريق إسهامات من رسوم الدعاية واإلعالن والتي يتم
تحصيلها من قبل الصحف ،بغرض استخدامها في توفير البرامج التدريبية والدعم االجتماعي للعاملين في
وسائل اإلعالم .وينصب التركيز في الوقت الراهن على محاولة تعزيز الالمركزية ،بما في ذلك تنمية
مهارات الصحفيين والصحفيات ممن يزاولون مهنة الصحافة خارج حدود محافظة “القاهرة” .وفي الوقت
ذاته ،تتوافر المراكز التدريبية على مستوى العديد من الكيانات اإلعالمية ،من قبيل “األهرام” (“معهد
األهرام االقليمي للصحافة”) و”المجلس األعلى للصحافة” و”اتحاد اإلذاعة والتلفزيون” (“معهد التدريب
اإلعالمي”).
بناء على المعلومات التي وردت إلينا ،تتناول الفرص التدريبية المتاحة قطاعا ً عريضا ً من المهارات ،بما
في ذلك على سبيل المثال مهارات العمل المهني ومهارات اإلدارة ومهارات تكنولوجيا المعلومات .وعلى
الرغم من ذلك ،أشار بعض المستجيبين /المستجيبات في إطار المقابالت الشخصية التي تم إجرائها إلى
تمركز هذه الخدمات التدريبية في المناطق الحضرية الرئيسية ،علما ً بأن توفير دورات تدريبية باستخدام
أنظمة التدريب عن بعد يتم على نطاق محدود.
( )2–4يتم إتاحة دورات تدريبية للمدراء في قطاع اإلعالم بما يتجاوب مع احتياجاتهم
أفادت المعلومات التي وردت إلينا في هذا الصدد بتوافر برامج تدريبية موجهة إلى المستويات اإلدارية في
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قطاع اإلعالم .تشمل هذه البرامج التدريبية طائفة واسعة من المهارات المرتبطة بالنشاط المهني ،بما في
ذلك التسويق واإلدارة المالية .في الوقت ذاته ،أشار بعض المستجيبين /المستجيبات في إطار المقابالت
الشخصية التي تم إجرائها إلى ضرورة توجيه مزيد من االهتمام إلى هذا المجال ،بشكل عام.
( )3–4تساهم البرامج التدريبية في إعداد اإلعالميين وتمكينهم من استيعاب المبادئ المرتبطة
بالديمقراطية والتنمية
لم نتمكن من استيضاح مدى مساهمة البرامج التدريبية التي يتم توفيرها للعاملين في قطاع اإلعالم في
“مصر” في تنمية اإلدراك العام لدى اإلعالميين بشأن الدور الذي تضطلع به وسائل اإلعالم في سياق
الديمقراطية .ولقد أشار بعض المستجيبين /المستجيبات في إطار المقابالت الشخصية التي تم إجرائها إلى
توافر بعض البرامج التدريبية التي تساهم بالفعل في التجاوب مع هذه األنماط من القضايا .وبالرغم من
ذلك ،ربما تعذر غرس قدر كبير من هذا الشعور خالل مرحلة ما قبل الثورة ،نظراً لفرض قيود صارمة
تحد من قدرة وسائل اإلعالم على ممارسة هذا الدور ،وذلك على مستوى الممارسة العملية .وفي الوقت
ذاته ،طالما تم توفير دورات تدريبية في مجال الصحافة االستقصائية .ومجدداً ،وبالرغم من ذلك ،تعذر
على الصحفيين في إطار المناخ السائد خالل فترة ما قبل الثورة توظيف مهارات االستقصاء والتحقيق
بصورة كاملة ،بناء على ما أمكن اكتسابه من مهارات وقدرات خالل مرحلة ما قبل الثورة.

(ب) توافر مقررات أكاديمية في الممارسات اإلعالمية
( )4–4تتوافر مقررات أكاديمية لقطاع عريض من الطالب /الطالبات
تتمتع “مصر” بمنظومة متطورة للغاية من الدراسة الجامعية على المستويين العام والخاص ،حيث تساهم
نحو  15جامعة على األقل في توفير قطاع من المقررات التدريبية المرتبطة بمجال الصحافة .وتتمتع
“جامعة القاهرة” ،وهي عبارة عن جامعة عامة ،بمكانة مرموقة في “مصر” ،حيث يلتحق نحو  550طالب
وطالبة في “كلية اإلعالم” ،على مختلف المستويات ،بما في ذلك برامج دراسة درجة الدكتوراه .ويتم
توزيع هؤالء الطالب /الطالبات على ثالثة أقسام؛ وهي على وجه التحديد الصحافة ،واإلذاعة (الراديو
والتلفزيون) ،والعالقات العامة والدعاية اإلعالن .وال تشتمل هذه األعداد على قطاع عريض من الطالب/
الطالبات من المنتسبين لبرامج الدراسة عن بعد .وتوفر جامعة “عين شمس” أيضا ً تخصصات مماثلة في
قطاع اإلعالم واالتصال ،على غرار جامعة “القاهرة”.
توفر “الجامعة األمريكية بالقاهرة” ،وهي إحدى الجامعات الخاصة العريقة في “مصر” ،ثالثة تخصصات
رئيسية في مجال اإلعالم واالتصال الجماهيري ،وذلك عن طريق “قسم الصحافة واإلعالم “ التابع “لكلية
الشؤون الدولية والسياسة العامة” ،وذلك على غرار التخصصات الثالث التي يتم توفيرها على مستوى
الجامعات العامة ،والسيما “االتصاالت وفنون اإلعالم” ،و”االتصاالت التسويقية المتكاملة” ،و”صحافة
الوسائط المتعددة” .وفي الوقت ذاته ،تقدم “الجامعة األمريكية بالقاهرة” برنامجين لدراسة الماجيستير،
وهما على وجه التحديد “الصحافة واالتصال الجماهيري” و”التلفزيون والصحافة الرقمية” .وفي الوقت
ذاته ،يبادر عدد أخر من كبرى الجامعات الخاصة بتوفير برامج في قطاع الصحافة ،بما في ذلك “جامعة
العلوم الحديثة والفنون” ،و”جامعة األهرام الكندية” ،و”الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات” ،والتي
تقدم بدورها ثالثة تخصصات دراسية في قطاع الصحافة ،على غرار تلك التخصصات التي يتم توفيرها
على مستوى الجامعات األخرى.
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وفقا ً للمعلومات التي وردت إلينا ،وبالرغم من توافر أعداد كبيرة من الكتب الدراسية باللغة العربية ،يتم
االستعانة بالكتب الدراسية المتاحة باللغة اإلنجليزية في إطار بعض المواد المتخصصة ،مما يتيح الفرصة
أمام الطالب /الطالبات للتعرف على قطاع أرحب من اآلراء ووجهات النظر .وتوفر “جامعة القاهرة”
برنامجا ً متكامالً من الدراسات االعالمية باللغة اإلنجليزية.

الصنف الرابع
بناء القدرات املهنيه ودعم املؤسسات مبا يكفل حريه التعبري و يضمن تعدديه وتنوع وسائل االعالم

( )5–4تساهم المقررات األكاديمية في تزويد الطالب /الطالبات بالمهارات والمعارف المتعلقة
بالتطور الديمقراطي
في المجمل ،وعلى ما يبدو ،يتسع نطاق المقررات المتاحة في مجال اإلعالم إلى حد كبير .وعلى سبيل
76
المثال ،توفر “الجامعة األمريكية في القاهرة” قطاع عريض من الدورات والمقررات في مجال اإلعالم
 .وتماما ً كما هو الحال مع مجال التدريب ،لم يتسنى استيضاح مدى تناول المقررات المتاحة لهذه
القضايا ،بما في ذلك على سبيل المثال دور اإلعالم في السياق الديمقراطي ،وذلك بالرغم من محدودية
قدرة الطالب /الطالبات ،في العهد الماضي ،على تطبيق هذه المعارف .وتساهم هذه البرامج المتنوعة
في الوقت ذاته في إتاحة فرص عملية أمام الطالب/الطالبات .وتبادر العديد من الجامعات بنشر صحف
طالبية ،باإلضافة إلى إتاحة مراكز ستوديو لإلذاعة والتلفزيون ،حيث يتسنى للطالب /الطالبات اكتساب
خبرات “فعلية” في مجال اإلنتاج اإلعالمي .وحتى اآلن ،لم يتم التصريح للجامعات لالنخراط في مجال
البث الفعلي ،وذلك على الرغم من إمكانية تغير هذا الوضع في المستقبل.

(ج) تواجد نقابات عمالية ومنظمات مهنية
( )6–4يحق للعاملين في مجال اإلعالم االنضمام إلى نقابات عمالية مستقلة وممارسة هذا الحق
وفقا ً لما تمت اإلشارة إليه فيما أعاله ،يُعد االنضمام إلى عضوية “نقابة الصحفيين” متطلبا ً إلزامياً،
باعتبارها نقابة عمالية رسمية في قطاع اإلعالم المطبوع .وعلى المستوى القانوني ،ال يجوز ألي
شخص أن يزاول مهنة الصحافة في هذا القطاع بدون االنضمام إلى عضوية “نقابة الصحفيين” ،وذلك
بالرغم من أن العدد الفعلي للصحفيين والصحافيات ممن يزاولون النشاط الصحفي في وسائل اإلعالم
المطبوع على مستوى البالد يُقدر بنحو  15ألف صحفي /صحفية على مستوى الدولة ،بينما يبلغ عدد
األعضاء ممن ينتمون إلى “نقابة الصحفيين”  6300صحفي /صحفية .وفي الوقت ذاته ،يجوز للصحفيين/
الصحفيات االنضمام إلى نقابات أخرى ،بخالف تلك المخصصة للصحفيين ،وذلك ألغراض تتعلق بحماية
حقوق العمل المكفولة لهم ،علما ً بأن قد تم بالفعل تعديل القواعد الصارمة المعمول بها في إطار النقابات
واالتحادات منذ اندالع أحداث الثورة .وال يتم االعتداد “بنقابة الصحفيين” ذاتها في إطار “قانون العمل”
باعتبارها نقابة تقليدية للصحفيين والصحفيات.
وفيما يتعلق بأعضاء “نقابة الصحفيين” ،يكفل “قانون تنظيم الصحافة” حماية عملية قوية ،بشكل نسبي
للصحفيين والصحفيات .على سبيل المثال ،تكفل “المادة رقم ( ”)15الحق “لمجلس النقابة” في إجراء
مفاوضات بشأن إبرام اتفاقات جماعية مع أصحاب الصحف ،مع اختصاص “النقابة” بالتوقيع على هذه
االتفاقات باعتبارها طرفا ً فيها .وعمالً “بالمادة رقم ( ،”)17ال يجوز فسخ عقد عمل الصحفي – الذي
ينتمي إلى عضوية “النقابة” – قبل إخطار “نقابة الصحفيين” ،مع إتاحة الفرصة أمام محاوالت التوسط
للوصول إلى حلول .وفي الوقت ذاته ،ينبغي االلتزام بإخطار “نقابة الصحفيين” بكافة العقود التي
يتم تحريرها مع أعضاء “النقابة” (يُرجى االطالع على “المادة رقم ( ”)113من “قانون إنشاء نقابة
الصحفيين”).
ال يكفل القانون في “مصر” الحق للصحفيين والصحفيات في تشكيل نقابات عمالية مستقلة .ووفقا ً لما تم
اإلشارة إليه فيما أعاله ،ال تتمتع “نقابة الصحفيين” باالستقاللية .وعالوة على ذلك ،أمكن حتى الوقت
الحالي عرقلة مساعي الصحفيين والصحفيات التي تهدف إلى تشكيل نقابات أخرى ،بالرغم من الشروع
 76يُرجى االطالع علىhttp://catalog.aucegypt.edu/content.php?filter%5B27%5D=-1&filte :
r%5B29%5D=&filter%5Bcourse_type%5D=-1&filter%5Bkeyword%5D=media&filter%
_5B32%5D=1&cpage=1&cur_cat_oid=14&expand=&catoid=14&navoid=426&search
.database=Filter&filter%5Bexact_match%5D=1
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في تشكيل مجموعات جديدة بالفعل في سياق ما بعد الثورة ،بما في ذلك بعض المجموعات التي تمثل
اإلعالميين واإلعالميات باإلضافة إلى الصحفيين والصحفيات الذين يباشرون العمل في مجال الصحافة
الرقمية (بشكل منفصل) .وأخيراً ،ال تمثل “النقابة” قطاع الصحفيين ممن ال ينتمون إلى قطاع اإلعالم
المطبوع؛ وهو ما زال يحمل تعريفا ً محدوداً حتى اآلن .ومن هذا المنطلق ،جرت العادة على استبعاد
الصحفيين والصحفيات – ممن يزاولون مهنة الصحافة في إطار اإلعالم المُذاع ،فضالً عن غيرهم ممن
يباشرون العمل لصالح وسائل اإلعالم الحديث ،بما في ذلك المدونين – وذلك من “نقابة الصحفيين”.
والزال يتم اتباع هذه السياسة حتى اآلن ،بالرغم من إجراء مناقشات داخل “النقابة” بشأن ضرورة إحداث
تغييرات في هذا الوضع.
وبشكل عام ،يمكن وصف ظروف العمل التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات على مستوى الدولة
باعتبارها متردية للغاية .وتتدنى مستويات األجور التي يتقاضاها الصحفيون والصحفيات بشكل كبير ،كما
تؤثر الغالبية العظمى من خريجي وخريجات برامج االتصال واإلعالم – من المتميزين – خوض مجاالت
تعود عليهم /عليهن بمزيد من الربح ،بما في ذلك على سبيل المثال اإلعالنات والعالقات العامة .في الوقت
ذاته ،توفر وسائل اإلعالم العريقة حزما ً أساسيا ً لتقديم الدعم والرعاية االجتماعية لصالح العاملين فيها،
بما في ذلك خدمات التأمين الطبي .ولقد تم إبالغنا في إطار العديد من المقابالت التي أُجريت ،باستحالة
فصل الصحفيين والصحفيات ،تقريباً ،وذلك على الرغم من قانونية هذا اإلجراء .77وفي واقع األمر ،فلقد
تم عرض هذه القضية باعتبارها عائق يحول دون إحداث إصالح وتطوير على مستوى هذه المؤسسات.
تطرح قضية استضعاف الصحفيين والصحفيات ،والسيما تلك الفئات التي ال تنتسب إلى عضوية “النقابة”،
تحديا ً كبيراً في “مصر” .ولقد أشار أحد المشاركين في المقابالت الشخصية التي تم إجرائها إلى الممارسات
المرتبطة “باستعباد الصحفيين والصحفيات بمصر” ،حيث يتم تعيين صغار الصحفيين والصحفيات دون
إبرام عقود معهم /معهن ،كما تتدنى مستويات األجور والرواتب التي يتقاضاها الصحفي بشكل كبير ،هذا
مع انعدام أو محدودية أنظمة الضمان والتأمين التي يتم تخصيصها للصحفيين والصحفيات .ووفقا ً لما
أشار إليه البعض ،يتقاضى بعض الصحفيين والصحفيات أجور ورواتب متدنية تتراوح بين  200إلى
 300جنيه مصري (ما يوازي  33إلى  50دوالر أمريكي) بصفة شهرية .ومن هذا المنطلق ،ال تتماشى
العديد من الممارسات المرتبطة بتشغيل وتوظيف الصحفيين والصحفيات سواء مع أحكام القوانين المعمول
بها أو غيرها من الممارسات المُثلى ،كما يزاول العديد من الصحفيين والصحفيات مهنة الصحافة بدون
االعتماد على عقود مالئمة .ولقد تفاقم هذا الوضع في أعقاب الثورة المصرية ،خاصة مع إنشاء العديد من
المؤسسات اإلعالمية الخاصة الجديدة ،باإلضافة إلى توسيع نطاق عدد أخر من دور الصحافة واإلعالم.
وبالرغم من إسهام هذا الوضع في توفير فرص عمل على مستوى القطاع ،فإن االلتباس الذي يشوب
الوضع االقتصادي يفيد ضمنا ً بتقاضي الصحفيين والصحفيات رواتب وأجور أدنى من المعايير المعمول
بها نظير مزاولة مهنة الصحافة.
( )7–4تبادر النقابات المهنية بإطالق حمالت الدعوة وكسب التأييد نيابة عن العاملين في المهنة
على الرغم من افتقارها إلى طابع االستقاللية ،بادرت “نقابة الصحفيين” بالدفاع عن عدد من الصحفيين
والصحفيات في العهود الماضية ،كما عمدت في الوقت ذاته إلى االحتجاج ضد التدابير التي قد تتسبب
في تقويض حرية التعبير ،بما في ذلك على سبيل المثال استحداث قوانين تعسفية أو قمعية .وفي إطار
العديد من المقابالت التي تم إجرائها ،تم اإلشارة إلى أنه بمقدور الهيئات المستقلة أن ُتقدم على اتخاذ
المزيد والمزيد من اإلجراءات في هذا الصدد ،مقارنة “بنقابة الصحفيين” والتي ال تتمتع بصفة االستقاللية.
وينبغي إمعان النظر في الدور الذي يتوقع أن تضطلع به “نقابة الصحفيين” في المستقبل .وعالوة على
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 77يتجاوب “قانون رقم ( ”)12لعام  2003مع قضايا العمل ،كما يسمح بفصل الصحفيين والصحفيات ،وغيرهم من العاملين في
سياقات ومهن أخرى ،وذلك في ظل ظروف معينة.

الصنف الرابع
بناء القدرات املهنيه ودعم املؤسسات مبا يكفل حريه التعبري و يضمن تعدديه وتنوع وسائل االعالم

ذلك ،ووفقا ً لما سبق اإلشارة إليه ،شرع البعض في إنشاء منظمات جديدة ،والتي يمكن أن تؤدي أدواراً
تتسم بمزيد من الفاعلية ،خاصة من حيث الدفاع عن حقوق أعضائها ،وحماية حرية التعبير بشكل عام.

(د) تواجد منظمات المجتمع المدني
( )8–4تساهم منظمات المجتمع المدني في رصد ومراقبة أداء وسائل اإلعالم بصورة منهجية
يتسع نطاق المجتمع المدني في “مصر” ،كما يتسم بالتفاعل والتنوع ،علما ً بأن الحيوية التي يتمتع بها هذا
القطاع قد تنامت بشكل كبير في سياق ما بعد الثورة .وبناء على التصريح الذي أدلت به “فايزة ابو النجا”،
بصفتها “وزير التعاون الدولي” ،وذلك خالل شهر فبراير /شباط  ،2012يتجاوز عدد منظمات المجتمع
المدني التي تباشر العمل على مستوى البالد  23ألف منظمة ،علما ً بأنه قد تم إنشاء  4500منظمة من أصل
هذا العدد خالل عام  .782011وبناء على تصريح “نجوى خليل” ،بصفتها “وزير التضامن االجتماعي”،
بلغ عدد المنظمات خالل شهر مارس /آذار  2012ما يُقدر بنحو  37ألف منظمة.79
وتنخرط القاعدة العريضة من هذه المنظمات في توفير خدمات الرعاية االجتماعية .وبالرغم من ذلك،
وبناء على المعلومات التي تم توفيرها من جانب “وزارة التضامن االجتماعي” ، 80تم تسجيل وإشهار
إجمالي  265منظمة باعتبارها مؤسسات معنية بمجاالت حقوق االنسان 81وتعزيز الديمقراطية .وينشط
البعض من هذه المنظمات في مجال اإلعالم ،بما في ذلك على سبيل المثال “معهد القاهرة لدراسات
83
حقوق اإلنسان”  ،و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان” ، 82و”المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان”
 ،و”االئتالف الوطني لحرية اإلعالم” ، 84و”مركز الصحفيين المتحدين” ، 85و”مؤسسة حرية الفكر
والتعبير” ، 86و”مركز هشام مبارك للقانون” ، 87و”المعهد المصري للحقوق الشخصية”.88
وبشكل عام ،ينصب تركيز هذه المنظمات على ثالثة مجاالت .أوالً ،تختص هذه المنظمات برصد ومتابعة
السلوكيات التي تصدر عن الجهات الحكومية ،والمسؤولين ،واألطراف األخرى الفاعلة تجاه وسائل
اإلعالم ،وذلك بغرض حماية حرية اإلعالم واالحتجاج ضد مظاهر التعسف واإليذاء .ثانياً ،تلتزم هذه
المنظمات برصد ومراقبة أداء وسائل اإلعالم ،وذلك بغرض التحقق من إيفاء قطاع اإلعالم بالدور المُناط
به في إطار المجتمع الديمقراطي .ثالثاً ،تساهم هذه المنظمات في توفير دورات تدريبية وغيرها من صور
بناء القدرات لدعم وسائل اإلعالم.

 78تصريح صادر عن “نجوى خليل” ،بصفتها “وزير التضامن االجتماعي” ،في  25مارس /آذار  ،2012والذي تم نشر هذا
التصريح في جريدة “اليوم السابع”.
 79تصريح صادر في  25مارس /آذار  2012عن “نجوى خليل” ،بصفتها “وزير التضامن االجتماعي” ،ولقد تم نشر هذ
التصريح في جريدة “اليوم السابع” .وفقا ً للتقرير العاشر للمنظمات العربية غير الحكومية :التطوع في المنطقة العربية،2011 ،
الصادر عن “الشبكة العربية للمنظمات المدنية” ،يُقدر إجمالي عدد المنظمات بنحو  31ألف منظمة ،علما ً بأنه قد تم تسجيل وإشهار
 2500منظمة منذ اندالع الثورة .مُتاح على الرابط االلكتروني التاليhttp://www.shabakaegypt.org/report. :
php?id=11
 80يُرجى اإلطالع على الموقع االلكتروني الخاص “بوزارة التضامن االجتماعي” ،على الرابط التالي:
http://www.mss.gov.eg/isa
 81يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://www.cihrs.org :
 82يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://www.anhri.net :
 83يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://en.eohr.org
 84يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://ncmf.info :
 85يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://www.ujcenter.net :
 86يُرجى اإلطالع على الرابط اإللكتروني التالي/http://ncmf.info:
 87يُرجى االطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://hmlc-egy.org :
 88يُرجى اإلطالع على الرابط االلكتروني التاليhttp://eipr.org :
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وقد ساهمت العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان ،بما في ذلك “مركز القاهرة
لدراسات حقوق االنسان” ،و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان” ،و”المنظمة المصرية لحقوق
اإلنسان” ،في رصد أداء وسائل اإلعالم خالل تنظيم الحمالت االنتخابية لعام  2005وعام  2010وعام
 2011على التوالي .وفي الوقت ذاته ،يجري رصد وسائل اإلعالم ورفع تقارير بخصوص األداء
اإلعالمي ،بصفة منتظمة .ولقد ساهمت هذه األنشطة – من بين أمور أخرى – في إبراز ممارسات
التحيز التي ُتمارس لصالح الحكومة على نطاق موسع ،في وسائل اإلعالم العام .وتهدف منظمة أخرى تم
إطالقها بعنوان “مؤسسة حماية المشاهدين والمستمعين والقراء” إلى رصد ومراقبة أداء وسائل اإلعالم.
( )9–4تبادر منظمات المجتمع المدني بإطالق حمالت الدعوة وكسب التأييد مباشرة بشأن قضايا
حرية التعبير
بادرت العديد من المنظمات غير الحكومية المصرية على مدار التاريخ بإطالق حمالت الدعوة بغرض
تأييد حرية التعبير ،ودعم الحق في الحصول على المعلومات .وعلى سبيل المثال ،عمدت بعض المنظمات
غير الحكومية إلى انتاج إصدارات تتناول الضوابط التي تتسبب في تقييد هذا الحق ،كما قامت بإطالق
حمالت الدعوة وكسب التأييد ضد القوانين التي تتسبب في تقويض حرية التعبير ،كما شرعت في المطالبة
بإصالح وتطوير القوانين بغرض إبطال أو تعديل التشريعات التعسفية ،باإلضافة إلى تنظيم مناقشات عامة
وإجراء أنشطة لرفع الوعي.
وفي الوقت ذاته ،تسببت هذه البيئة التعسفية التي هيمنت على السياق اإلعالمي قبل اندالع أحداث الثورة
في إعاقة األنشطة والمجهودات التي تعكف هذه المنظمات على تفعيلها .ولقد خضعت هذه المنظمات
لمراقبة دورية من جانب عمالء الجهاز األمني ،باإلضافة إلى التعرض ألشكال وصور مختلفة من
المضايقات ،وذلك في حالة “التمادي في السلوكيات” .ولقد شهد هذا الوضع تغييرات في الوقت الراهن،
كما تنشط هذه المنظمات حاليا ً في محاولة لتعزيز جهود اإلصالح اإليجابي التي تستهدف تغيير البيئة
اإلعالمية التي تعاني من التعسف على مستوى الدولة .ومن جهة أخرى ،فإن إنشاء “االئتالف الوطني
لحرية اإلعالم” يشكل جزءاً من هذه الجهود.
وفي العهد الماضي ،تعذر على منظمات المجتمع المدني االشتراك بشكل مباشر مع صناع القرار في
مناقشة القضايا المرتبطة بالسياسات اإلعالمية ،نظراً لعدم إفساح المجال الالزم لتحقيق هذا األمر (حيث
امتنعت الحكومة عن التشاور مع أطراف أخرى بشأن هذه القضايا) .ويشهد هذا الوضع تغييرات ،وذلك
بالرغم من عدم وضوح معالم الوضع المستقبلي في هذا الصدد .وتجدر اإلشارة إلى أن عملية التشاور قد
أخفقت في التجاوب مع توقعات بعض المنظمات – على األقل – وذلك في إطار العديد من المجاالت ،بما
في ذلك بعض المبادرات التشريعية الرئيسية ذات الصلة باالنتخابات التي تقرر عقدها في أعقاب تنحي
“مبارك”.89
ولقد انبثقت العديد من المبادرات الجديدة منذ اندالع أحداث الثورة ،والتي تنطوي علي ما يلي:
•“االئتالف الوطني لحرية اإلعالم” :تم تشكيل “االئتالف في اليوم الموافق  30أبريل /نيسان
 ،2011ويضم هذا “االئتالف” العديد من األطراف الفاعلة الرئيسية في مجال حقوق االنسان والتي
طالما باشرت العمل في قضايا حرية اإلعالم قبل اندالع أحداث الثورة .وينشط هذا “االئتالف” في
مجال المطالبة بإصالح القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع اإلعالم ،هذا باإلضافة إلى الدفاع عن
الحق في الحصول على المعلومات.
•“المبادرة المصرية لتطوير اإلعالم” :تتألف هذه “المبادرة” من عدد من كبار ورواد اإلعالميين
(بواقع  30إعالمياً) ممن يباشرون العمل تحت شعار “الحرية تعني المسؤولية” .وينصب تركيز
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 89يُرجى اإلطالع على “في خطى الثورة التونيسية :الدستور ً
أوال” .ملحوظة رقم (.)27

الصنف الرابع
بناء القدرات املهنيه ودعم املؤسسات مبا يكفل حريه التعبري و يضمن تعدديه وتنوع وسائل االعالم

هذه “المبادرة” في المقام األول على اإلعالم المُذاع ،بما في ذلك المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم
القطاع اإلعالمي ،باإلضافة إلى تحويل “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” إلى “هيئة مستقلة إلعالم
الخدمة العامة”.
•“مبادرة إصالح ماسبيرو (اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري) :تم إطالق “المبادرة” في مارس/
آذار  ،2011علما ً بأنه قد تم تنسيق هذه “المبادرة” في المراحل المبكرة بواسطة “عادل نور الدين”،
بصفته “رئيس قطاع اإلذاعة” “باتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” .وينصب التركيز الرئيسي
لهذه “المبادرة” على قضايا الكفاءة المهنية وحقوق العمل على مستوى “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
المصري” ،باإلضافة إلى التحقق من تزويد “االتحاد” بموارد مالئمة.
•“مؤسسة حماية حقوق المشاهدين والمستمعين والقراء” :تم إطالق هذه “المؤسسة” في شهر
فبراير /شباط  ،2012بغرض رصد أداء وسائل اإلعالم .وتختص هذه “المؤسسة” بتلقي شكاوي
الجمهور بشأن أداء اإلعالم ،فضالً عن االضطالع بمهام الرقابة المباشرة.90
•“مبادرة تطوير اإلعالم المصري التابع للدولة” :تم إطالق هذه “المبادرة” من جانب العاملين في
“اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري” ،في إطار من التعاون مع المجتمع المدني ،ومع التركيز بشكل
خاص على إصالح وتطوير “اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري”.
•“مبادرة القضاء على التمييز اإلعالمي على أساس الدين” :تم إطالق هذه “المبادرة” بواسطة
سعيد شعيب ،بصفته “مدير مركز الصحفيين المتحدين” .وتختص هذه “المبادرة” بمراقبة أداء نحو
 18مؤسسة إعالمية على األقل (اعتباراً من أبريل /نيسان  .)2012وينصب التركيز الرئيسي في
إطار هذه المبادرة على السعي إلى القضاء على التمييز والتنميط على مستوى قطاع اإلعالم.
( )10–4توفير الدعم للمجتمعات من جانب منظمات المجتمع المدني وتمكينها من الحصول على
المعلومات وإفساح المجال أمامها إلبداء آرائها
تتوافر في “مصر” شبكة واسعة من منظمات المجتمع المدني والتي تباشر العمل مع العديد من القطاعات
المختلفة .ولقد تعذر علينا تقييم مدى قدرة هذه المنظمات على دعم مختلف المجتمعات التي تمثلها ،والتي
تباشر العمل معها ،بغرض تمكينها من التواصل مع وسائل اإلعالم.

 90يُرجى اإلطالع على “صفحة فيسبووك” على هذا الموقع:
/http://www.facebook.com/pagesجمعية-حماية-المشاهدين-والمستمعين-والقراءsk=info?204184852937052/
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توصيات

•ينبغي إعادة النظر في مدى إتاحة فرص تدريبية وخدمات التعليم الرسمي ذات الصلة بقطاع
اإلعالم ،بما يكفل تقييم مدى تجاوب هذه الفرص والخدمات بصورة مالئمة مع احتياجات وسائل
اإلعالم في ظل البيئة الجديدة التي تسود “مصر”.
•ينبغي إفساح المجال أمام الصحفيين والصحفيات وتمكينهم من إنشاء نقابات ومنظمات تساهم في
المطالبة بالحقوق المكفولة نيابة عنهم ،بما في ذلك على سبيل المثال قضايا العمل .ال يجوز اإلبقاء
على الوضع الخاص الذي تتمتع به “نقابة الصحفيين” في هذا المجال.
•ينبغي إجراء مشاورات واسعة النطاق بغرض تقييم كيفية التعامل مع نظام المدفوعات الحكومية
التي يتم تخصيصها للصحفيين والصحفيات عن طريق “نقابة الصحفيين” .وينبغي أن يتصف نظام
تخصيص الدعم المالي بالحياد وعدم التمييز ،بما في ذلك شروط العضوية لالنضمام إلى جمعية أو
نقابة بعينها ،هذا باإلضافة إلى توفير الحماية ضد التدخل الحكومي.
•ينبغي توفير الدعم لمنظمات المجتمعات المدني التي تباشر العمل في مجاالت اإلعالم والرصد
اإلعالمي وحرية التعبير واإلعالم ،كما ينبغي أن تتعهد الحكومة باالمتناع عن مضايقة هذه المنظمات
بغرض تمكينها من أداء عملها.
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الصنف الخامس
توافر بنيه تحتيه كافيه
بغرض دعم تعدديه
واستقالليه وسائل االعالم

المؤشرات الرئيسية
(أ) توافر الموارد الفنية وتوظيفها من جانب وسائل اإلعالم
( )1-5يتم إتاحة تسهيالت تقنية حديثة أمام المؤسسات اإلعالمية لجمع األنباء وانتاجها وتوزيعها
(ب) مستوى انتشار الصحافة واإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
المهمشة
( )2-5يتم إتاحة كافة أشكال االتصال المالئمة أمام الفئات ُ
( )3-5يتوافر لدى الدولة سياسة متماسكة في إطار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تهدف إلى التجاوب
المهمشة
مع االحتياجات المعلوماتية بالمجتمعات ُ
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الصنف الخامس
توافر بنية تحتية كافية بغرض دعم تعددية واستقاللية وسائل اإلعالم
(أ) توافر الموارد الفنية وتوظيفها من جانب وسائل اإلعالم
( )1–5إتاحة تسهيالت تقنية حديثة أمام المؤسسات اإلعالمية لجمع األنباء وانتاجها وتوزيعها
تحرص الغالبية العظمى من وسائل اإلعالم في مصر على إصدار نسخ إلكترونية في الوقت الحالي من
إصداراتها ،وذلك بالرغم من تطوير هذه الخدمات في مرحلة متأخرة نسبيا ً في “مصر” ،وفقا ً لما تمت
اإلشارة إليه فيما أعاله .ويسري هذا األمر على وسائل اإلعالم العام والخاص على حد سواء ،كما
تتوافر لدى كافة المحطات التابعة “التحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري” نسخ تفاعلية قائمة على شبكة
“اإلنترنت” ،فضالً عن توزيع هذه النسخ عبر قنوات البث األرضي وعن طريق األقمار الصناعية .ويتم
توظيف هذه النسخ اإللكترونية القائمة على شبكة “اإلنترنت” بصورة موسعة وبأشكال تفاعلية ،بما يتيح
الفرصة أمام المواطنين والمواطنات إلبداء الرأي ،باإلضافة إلى التواصل مع وسائل اإلعالم.

(ب) انتشار الصحافة واإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
( )2–5إتاحة كافة أشكال االتصال المالئمة أمام الفئات ال ُمهمشة
وفقا ً للمعلومات التي وردت إلينا ،يتم إتاحة خدمات الراديو والتليفزيون التابعة “التحاد اإلذاعة والتليفزيون”
– من الناحية التقنية – في كافة أنحاء الجمهورية .وبال أدنى شك ،فإن ارتفاع الكثافة السكانية بما يُقدر
بحوالي ثالثة في المائة من المساحة الكلية “لمصر” قد ساهمت في توفير هذه الخدمات على هذا النطاق.
ووفقا ً لدراسة تم إجرائها من قبل “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” في عام  ،2010تتوافر خدمات
التليفزيون لنحو  88.3بالمائة من إجمالي المنازل ،كما تبلغ نسبة المنازل التي يتوافر لديها قنوات فضائية
نحو  69.8بالمائة . 91وفقا ً لبعض التقييمات األخرى ،ترتفع نسبة المنازل التي يتوافر لديها تليفزيون
(لتصل إلى  96.5بالمائة – يُرجى االطالع على “مقدمة التقييم”) ،كما تنخفض نسبة انتشار القنوات
الفضائية التلفزيونية إلى حد كبير (بما يُقدر بنحو  43بالمائة).
وفقا ً لما تمت اإلشارة إليه في “المقدمة” ،يبلغ عدد الهواتف النقالة المُسجلة في الوقت الراهن في “مصر”
ما يُقدر بنحو  92مليون هاتفاً ،أي بمعدل كثافة هاتفية ُتقدر بنسبة  112في المائة ،بالرغم من عدم
توافر معلومات الستيضاح العدد الفعلي لمستخدمي الهواتف المحمولة ،نظراً إلمكانية امتالك العديد من
المستخدمين ألكثر من هاتف واحد ،بينما ال يمتلك أخرون أي هواتف محمولة .وأشار أحد ممثلي “الجهاز
القومي لتنظيم االتصاالت” إلى أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول يُقدر بنحو  85في المائة من إجمالي
الراشدين.92
وفقا ً لما تمت اإلشارة إليه فيما أعاله ،ال تتوافر في “مصر” خدمات البث اإلعالمي المجتمعي ،مما يؤدي
بشكل كبير إلى حرمان المجتمعات المحلية من الفرص التي يمكن من خاللها إبداء الرأي والوصول إلى
معلومات ذات الصلة بالشئون المحلية.

 91مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  ،التلفزيون المصري –  50عاما ً من اإلنجازات (يوليو /تموز )2010
 92تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام  ،2012الصادر عن “المنتدى االقتصادي العالمي” :العيش في عالم متصل الكترونياً،
ملحوظة رقم ( ،)79صفحة  ،360حيث ُتقدر النسبة بنحو  87,1في المائة.
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( )3–5يتوافر لدى الدولة سياسة متماسكة في إطار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تهدف إلى
التجاوب مع االحتياجات المعلوماتية بالمجتمعات ال ُمهمشة
هناك ثالث بوابات دولية “لشبكة اإلنترنت” والتي تربط “مصر” بالعمود الفقري “لشبكة اإلنترنت”
العالمية .ويتم توزيع الخدمات عبر ست جهات رئيسية من مقدمي خدمات “اإلنترنت” .ووفقا ً “لوزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات” ، 93واعتباراً من يناير /كانون الثاني  ،2012بلغ عدد مستخدمي شبكة
“االنترنت” نحو  29,5فرداً ،وهو ما يشكل نحو  36في المائة من تعداد السكان؛ أي بزيادة مقدارها 25
في المائة مقارنة بالعام الماضي .ولقد تم تقدير إجمالي قدرات “االنترنت” على مستوى البالد بما يزيد
قليالً عن  180جيجابيت /ثانية ،وهو ما يمثل زيادة ُتقدر بنحو  38في المائة مقارنة بالعام المنصرم.
ويتسنى لكل فرد يتوافر لديه خط هاتف أرضي الحصول على “خط اشتراك رقمي غير متماثل” عريض
النطاق ( ،)ADSLوذلك بالرغم من اتصال بعض خطوط الهاتف األرضي في بعض البنايات على ما
يبدو بالشبكة الرئيسية عن طريق رابط ال سلكي وهو ما يُبطل هذه االمكانية .ويتوافر نحو  11مليون
هاتف أرضي ،بما يمثل نحو خمسين مليون نسمة تقريبا ً (بواقع عدد يتراوح بين أربعة إلى خمسة أفراد
لكل منزل) .وبالرغم من ذلك ،يبلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض لشبكة اإلنترنت عبر
الخطوط الثابتة نحو  1,84مليون مشتركا ً اعتباراً من يناير /كانون الثاني 2012ـ وفقا ً “لوزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات” .هناك ما يٌقدر بنحو  10,7مليون مشترك في خدمات اإلنترنت عبر الهاتف
المحمول ،وهو ما يُمثل نحو  13في المائة من إجمالي مستخدمي الهاتف المحمول ،كما يشكل نحو  37في
المائة من إجمالي مستخدمي شبكة “اإلنترنت” .ومن جهة أخرى ،هناك ما يُقدر بنحو  2,7مليون مستخدم
“لناقل المسلسل الشامل” (.)USB
يلتزم “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” بتحديد أسعار الخدمات المرتبطة باستخدام “شبكة اإلنترنت”
والهواتف المحمولة والتي تختص ثالث شركات رئيسية بتقديمها .وتوفر “مصر” خدمات الهاتف المحمول
والنطاق العريض الثابت بأدنى التكاليف على مستوى العالم العربي ،كما يتم تصنيف “مصر” ضمن البلدان
التي توفر تلك الخدمات بأدنى المعدالت في العالم أجمع ،حيث تبلغ تكاليف االتصال بشبكة االنترنت عبر
خط الهاتف ،بواقع نصف ميجابايت ،ما يقل عن  19دوالراً أمريكيا ً بصفة شهرية .94وبوجه عام ،يُصنف
“التقرير العالم لتكنولوجيا المعلومات لعام  :2012العيش في عالم متصل عبر شبكة االنترنت” “مصر”
في المرتبة رقم ( )79على مستوى العالم ،وذلك من حيث “مؤشر جاهزية الشبكة” ،مقارنة ببلدان أخرى
من قبيل “تايالند” ،و”مولدافيا” ،وإندونيسيا”.95
وفي اليوم الموافق  17نوفمبر /تشرين الثاني  ،2011أعلن “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” عن إطالق
“الخطة القومية لزيادة معدل انتشار خدمات االنترنت فائق السرعة” ،بعنوان “مصر االلكترونية” .ولقد
تم االنتهاء من إعداد هذه “الخطة” ونشرها .96وتعكس “استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بمصر” ( )2017 – 2012الهدف المُراد تحقيقه من خالل قطاع “تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات”
بغرض التجاوب مع أهداف الثورة .وتساهم “الخطة” في تعزيز االستثمار في اإلمكانات والمقومات التي
ينعم بها الشعب المصري ،ودعم المشاركة االجتماعية الفعالة ،وزيادة معدالت انتشار اإلنترنت ،وتشجيع
المواطنة الرقمية عبر توظيف التكنولوجيا الخالقة واإلبداعية.
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 93وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،تقرير مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فبراير /شباط .2012
 94ملحوظة رقم ( ،)94ص .350-1
 95المنتدى االقتصادي العالمي .مُتاح على:
http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf, p. 13
 96مُتاح (باللغة العربية) على الرابط التالي:
http://www.mcit.gov.eg/Publication/Publication_Summary/660/ICT_Strategy_2012-2017

الصنف الخامس
توافر بنيه تحتيه كافيه بغرض دعم تعدديه واستقالليه وسائل االعالم

ولقد عمدت الحكومة إلى إطالق عدد من المبادرات بغرض تعظيم وتعزيز استخدام خدمات اإلنترنت،
باإلضافة إلى إتاحة هذه الخدمات عبر البالد .97وفيما يلي استعراض لبعض من هذه المبادرات:
مبادرة اإلنترنت المجاني
تم إطالق هذه “المبادرة” خالل عام  ،2002بغرض خفض التكاليف المرتبطة بإتاحة خدمات اإلنترنت.
وعن طريق هذا البرنامج ،شرعت الحكومة في العمل مع “شركة االتصاالت المصرية” ،في إطار من
الشراكة مع مقدمي خدمات اإلنترنت ،بغية خفض التكاليف المرتبطة بتقديم خدمات اإلنترنت.
البرنامج القومي لدعم البنية التحتية وتعزيز قدرات االتصال
خالل المراحل المبكرة ،اعتمدت “مصر” اعتماداً كبيراً على األقمار الصناعية من أجل االتصال بشبكة
“اإلنترنت” ،مع إفساح المجال مع مرور الوقت لكابالت األلياف البصرية ،وذلك نتيجة لتنامي االستخدام.
وبالرغم من ذلك ،ال تتسم األلياف البصرية بفاعلية التكلفة ،وهو ما يتعذر بسببه توسيع نطاق التغطية
لتمتد إلى مزيد من المناطق النائية ،نتيجة الرتفاع تكلفتها ،بصورة نسبية .وتسعى هذه “المبادرة” إلى
تعزيز إتاحة خدمات “الميل األخير” لصالح المجتمعات الريفية عبر األقمار الصناعية ،بما في ذلك توثيق
عالقات التعاون مع “الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت” بغرض ضمان توفير الطيف الترددي ،بما يكفل
اإليفاء بهذا الغرض.
تعزيز تكنولوجيا النطاق العريض
ساهم هذه البرنامج ،والذي تم التوسع في تطبيقه خالل عام  ،2007في خفض رسوم الجمارك التي يتم
فرضها على منتجات “تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات” ،وهو ما أفضى إلى خفض التكاليف الرأسمالية
ذات الصلة بتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاع االتصاالت ،بما يقدر بنسبة  30في المائة على مدار
عام .2004
نوادي تكنولوجيا المعلومات
ُتعد هذه المبادرة ،والتي تم إطالقها في عام  ،2000بمثابة عالقة شراكة تعاونية بين القطاع العام ،والقطاع
الخاص ،والمجتمعات المحلية ،بغرض تطوير منظومة يتم في إطارها إنشاء نوادي لتكنولوجيا المعلومات
تتسم بانخفاض التكلفة (مقاهي انترنت) على مستوى المناطق التي تعاني من الحرمان .ولقد تم إنشاء ما
يُقدر بنحو  300مقهى لإلنترنت في المتوسط ،وذلك بصفة سنوية ،في ظل البرنامج.
“مبادرة حاسبات مصر “ – ”2010شعب متصل بالمعرفة”
تهدف هذه المبادرة ،التي تم إطالقها خالل شهر نوفمبر /تشرين الثاني  2002بعنوان “حاسب لكل منزل”،
إلى توفير الحاسبات للمنازل بتكاليف منخفضة .ولقد تمت إعادة هيكلة هذه المبادرة في نوفمبر /تشرين
الثاني  ،2004بالتعاون مع “المصرف الوطني المصري” ،كما تطورت هذه المبادرة وتحولت في عام
 2006إلى البرنامج الوطني الحالي.

 97يُرجى اإلطالع على.http://www.egyptictindicators.gov.eg/en/Pages/default33.aspx :
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تقييم كلي
تطوير قطاع اإلعالم في “جمهورية مصر العربية”

توصيات

•ينبغي أن تبادر الحكومة باالشتراك في مشاورات واسعة النطاق بغرض إعداد سياسة شاملة في
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستوى القومي ،والتي ينبغي أن تتجاوب مع قطاع
من القضايا ،بما في ذلك على سبيل المثال تعزيز وتعميم الوصول إلى خدمات “شبكة اإلنترنت”،
وغيرها من المسائل المتعلقة بتحديد أسعار خدمات “اإلنترنت” واستخدامات االتصاالت السلكية
والالسلكية المرتبطة بشبكة “اإلنترنت”.
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