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مقدمة
يف إطار القيود التي تفرضها الترشيعات املرصية عىل حرية الرأي والتعبري بوجه عام ،والتي مل تسلم
حرية إصدار وتداول املطبوعات منها ،تحاول هذه الدراسة تحليل اإلطار الترشيعي املنظم لهذه القيود؛
سواء عىل مستوى الرقابة اإلجرائية التي تفرضها الترشيعات التنظيمية؛ كقانون املطبوعات رقم  20لسنة
 ،1936وقانون تنظيم الصحافة  96لسنة  ،1996أو الرقابة املوضوعية التي تفرضها الترشيعات العقابية؛
كقانون العقوبات رقم  58لسنة  ،1937أو املواد العقابية التي تشملها القوانني التنظيمية سالفة البيان.
تنال القيود الرقابية املفروضة عىل حرية إصدار وتداول املطبوعات من سلسلة من الحقوق والحريات
األساسية؛ كحرية الرأي والتعبري ،وحرية تداول املعلومات ،والحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية ،التي
يقع عىل عاتق السلطات املرصية التزا ًما باحرتامها وحاميتها وتدعيمها ،وفقا اللتزاماتها الواردة يف كل من
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
تفرض الترشيعات الرقابية قيودها تحت مزاعم متعددة؛ منها ما يتعلق بحفظ النظام العام ،ومنها ما
يتعلق بحامية اآلداب العامة والحياء العام ،فضال عن القيود اإلجرائية التي تستتبعها عدد من الفروض
البريوقراطية امللزمة لكل من يريد إصدار محتوى مطبوع ،وتتفاوت هذه الفروض يف حدتها حسب ما إذا
كان املحتوى املطبوع يأخذ شكل صحيفة دورية أم مطبوع غري دوري؛ كالكتب والنرشات وغريها .ومن
ذلك االلتزام بالحصول عىل ترخيص بإصدار الصحف ،أو االلتزام بإخطار الجهات اإلدارية املختصة مسبقا،
ووفقا لضوابط محددة يف جميع الحاالت.
كذلك تتمتع الجهات التنفيذية والقضائية ،وفقا لهذه الترشيعات ،بسلطات واسعة تبدأ مبنحها الحق
يف منع تداول املطبوعات وتعطيل إصدارها ،مرورا بسلطة ضبطها وانتهاء بإلغاء الرتاخيص املمنوحة
بإصدارها ومصادرة نسخها.
عىل مستوى آخر يتضمن قانون العقوبات املرصي عددا من العقوبات السالبة للحرية عىل ما يسمى
بجرائم النرش أو “العالنية” ،وهي جرائم تتقاطع بطبيعة الحال مع حرية إصدار وتداول املطبوعات ،مبا
يقيدها وينال من محتواها ،ومن ذلك العقوبات املخصصة إلهانة الهيئات النظامية واملوظفني العموميني
واألفراد ،وتلك املخصصة لحامية األديان ،وغريها التي تعاقب عىل نرش محتويات مخلة بالحياء العام.
تنتهي هذه الدراسة بعدد من التوصيات حول رضورة اإلصالح الترشيعي واملؤسيس الالزم إلطالق حرية
إصدار وتداول املطبوعات من أي قيود غري موضوعية وغري مربرة؛ سواء عىل مستوى املطبوعات الصحفية،
أو أي نوع آخر من املطبوعات.
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الفصل األول

اإلطار الدستوري لحرية إصدار وتداول
المطبوعات
تناولت الدساتري املرصية املتعاقبة حرية إصدار وتداول املطبوعات ،وحظرت الرقابة عليها إال يف ظروف
محددة ،ويف هذا اإلطار سوف نتناول وضع هذه الحرية يف دستوري  1971و ،2012نظرا لحالة الفراغ
الدستوري التي تشهدها مرص أثناء كتابة هذه الدراسة مع اإلشارة إىل ما يتضمنه اإلعالن الدستوري
املؤقت الصادر يف الرابع من يوليو عام .2013

·حرية إصدار وتداول املطبوعات يف اإلعالن الدستوري الصادر يف  4يوليو 2013
أطلق هذا اإلعالن الدستوري حرية الصحافة والطباعة والنرش مبوجب املادة الثامنة1منه ،وحظر فرض
الرقابة عىل الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق اإلداري ،إال أنه أجاز استثناء يف حالة إعالن
الطوارئ أو زمن الحرب أن تفرض عىل الصحف أو املطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة يف األمور التي
تتصل بأغراض األمن القومي ،وذلك وفقا للقانون.
ومنحت املادة  27من هذا اإلعالن الدستوري السلطة لرئيس الجمهورية يف إعالن حالة الطوارئ بعد
موافقة مجلس الوزراء عىل النحو الذي ينظمه القانون ،ويكون إعالن حالة الطوارئ ملدة محددة ال تجاوز
ثالثة أشهر ،وال يجوز مدها إال ملدة مامثلة وبعد موافقة الشعب يف استفتاء عام.2

·حرية إصدار وتداول املطبوعات يف دستور 2012
كفل دستور  - 2012الذي تم إيقاف العمل به مبوجب اإلعالن الدستوري الصادر يف  4يوليو  - 2013حرية
الصحافة والطباعة والنرش ،مبوجب املادة  48منه ،إال أنه قيد مامرسة هذه الحريات بأن تكون يف إطار
املبادئ األساسية للدولة واملجتمع والحفاظ عىل الحقوق والحريات والواجبات العامة ،واحرتام حرمة
الحياة الخاصة للمواطنني ومقتضيات األمن القومي؛ وحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضايئ.

10

اإلطار الدستوري لحرية إصدار وتداول المطبوعات

وحظر هذا الدستور الرقابة عىل ما تنرشه وسائل اإلعالم ،وأجاز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة يف
زمن الحرب أو التعبئة العامة.
كام كفل حرية إصدار الصحف ومتلكها ،بجميع أنواعها ،مبجرد اإلخطار لكل شخص مرصي طبيعي أو
اعتباري.
نص يف مادته  81عىل أن
وقد تضمن دستور  2012قيدا خطريا عىل مامرسة الحقوق والحريات ،حيث ّ
تمُ ارس هذه الحقوق والحريات مبا ال يتعارض مع املبادئ الواردة يف باب الدولة واملجتمع بهذا الدستور.
نصت عليه املادة 10
ومن ضمن هذه املبائ التي قيد دستور  2012مامرسة الحريات بااللتزام بها ما ّ
منه بأن «األرسة أساس املجتمع ،قوامها الدين واألخالق والوطنية .وتحرص الدولة واملجتمع عىل االلتزام
بالطابع األصيل لألرسة املرصية ،وعىل متاسكها واستقرارها ،وترسيخ قيمها األخالقية وحاميتها؛ وذلك عىل
النحو الذي ينظمه القانون».
نصت عليه املادة  11بأن «ترعى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام ،واملستوى الرفيع
وكذلك ما ّ
للرتبية والقيم الدينية والوطنية ،والحقائق العلمية ،والثقافة العربية ،والرتاث التاريخي والحضاري
للشعب؛ وذلك وفقا ملا ينظمه القانون»
كام منحت املادة الرابعة من هذا الدستور ملؤسسة األزهر ممثلة يف هيئة كبار العلامء سلطة إبداء الرأي
يف األمور املتعلقة بالرشيعة اإلسالمية كافة ،وهو ما عنى حينذاك تقنني رقابة األزهر عىل املحتويات
التي تناقش أو تتناول الشأن اإلسالمي بصوره املختلفة ،بعد أن كان األصل القانوين لهذه الرقابة مجرد
فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع مبجلس الدولة ،مفادها أن لألزهر وحده
الرأي امللزم لوزارة الثقافة يف تقدير الشأن اإلسالمي للرتخيص ،أو رفض الرتخيص ،للمصنفات السمعية
أو السمعية البرصية ،وذلك بعد أن طلب األزهر من مجلس الدولة إصدار هذه الفتوى يف يناير ،1994
لتوسيع دوره ،الذي كان قارصا عىل متابعة املصاحف وكتب األحاديث النبوية ،والكتب التي تناقش
مسائل متعلقة بالتاريخ اإلسالمي والسرية.

·حرية إصدار وتداول املطبوعات يف دستور 1971
كفل دستور  1971حرية الرأي والتعبري والنرش مبوجب املادة 47؛ سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو
غري ذلك من وسائل التعبري يف حدود القانون.
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ونص يف املادة  48عىل أن
ّ
حرية الصحافة والطباعة والنرش ووسائل اإلعالم مكفولة ،والرقابة عىل الصحف محظورة وإنذارها أو
وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور ،ويجوز استثناء يف حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن
يفرض عىل الصحف واملطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة ،يف األمور التي تتصل بالسالمة العامة
أو أغراض األمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون.
كام أكدت املادة  49عىل أن تكفل الدولة للمواطنني حرية البحث العلمي واإلبداع األديب والفني والثقايف،
وتوفر وسائل التشجيع الالزمة لتحقيق ذلك.
وقد أفرد هذا الدستور بابا كامال تحت عنوان سلطة الصحافة ،كفل مبوجبه عدد من الحقوق الحقوق
نص عليها هذا الدستور كافة هي ذاتها التي
والحريات املرتبطة بالصحافة والصحفيني ،إال أن القيود التي ّ
تضمنها دستور  2012واإلعالن الدستوري الحايل ،فيام عدا أن دستور  2012أعطى لألشخاص الطبيعيني
حق إصدار الصحف ،وهو الحق الذي قرصه دستور  1971عىل األشخاص االعتباريني.
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الفصل الثاني

قيود اإلصدار والتداول
تتضمن الترشيعات املرصية املنظمة إلصدار وتداول املطبوعات العديد من القيود اإلجرائية والعقابية،
التي تؤدي عند تطبيقها ،لفرض رقابة شديدة عىل حرية النرش وحرية التعبري وحرية تداول املعلومات.
تبدأ هذه الرقابة منذ مرحلة الطباعة وصوال ملرحلة توزيع املطبوعات ،ويعترب قانون املطبوعات رقم
 20لسنة  1936هو القانون العام الذي ينظم عمليتي الرقابة والتنظيم عىل املطبوعات الدورية وغري
الدورية ،إال أن املطبوعات الدورية التي تأخذ الشكل القانوين للصحف يختص بتنظيمها قانون تنظيم
الصحافة رقم  96لسنة .1996

·الرقابة عىل الطباعة
ألزمت املادة الثانية من قانون املطبوعات رقم  20لسنة  1936كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم
إخطارا كتابيا بذلك إىل املحافظة أو املديرية التي تقع املطبعة يف دائرتها .وقد حددت تلك املادة شكال
لهذا اإلخطار بأن يتضمن اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر املطبعة واسمها .فضال عن إلزام
الطابع باإلخطار بأي تغيريات تطرأ عىل هذه البيانات خالل مثانية أيام من تاريخ حدوثها.
وبالنسبة لطباعة الجرائد واملقصود بها املطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية – وفقا للتعريفات
الواردة يف قانون املطبوعات رقم  20لسنة  36وقانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة  - 1996فيجب عىل
كل طابع قبل أن يتوىل طبع جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إىل املحافظة أو املديرية.
كذلك تلزم املادة الخامسة من قانون املطبوعات الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع عرشة نسخ منه
يف املحافظة أو املديرية التي يقع اإلصدار يف دائرتها.

·الرقابة عىل توزيع وبيع املطبوعات
تحظر املادة الرابعة من قانون املطبوعات بيع أو توزيع مطبوعات يف الطريق العام أو يف أي محل
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عمومي آخر ،ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة ،إال بعد الحصول عىل رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
وهو ما يعترب قيدا خطريا عىل حرية تداول املطبوعات ،حيث إن الحظر مرتبط برضورة الرتخيص املسبق
وليس مبواجهة جرمية قد ترتتب عىل مامرسة هذا الفعل ،وهو ما يعترب أحد أشكال الرقابة املسبقة عىل
حرية التعبري بصورها املختلفة.
كام ال يجوز -وفقا للقانون  -ألحد مامرسة مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات يف الطريق العام أو يف أي محل
عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه يف املحافظة أو املديرية.3

·الرقابة عىل إصدار الصحف والجرائد
أ  -تعريف الصحف
عرفت املادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة  1996الصحف بأنها املطبوعات التي
تصدر باسم واحد وبصفة دورية؛ كالجرائد واملجالت ووكاالت األنباء .كام عرفتها املادة األوىل من قانون
املطبوعات رقم  20لسنة  1936بأنها كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية يف مواعيد منتظمة أو
غري منتظمة.
يبني من التعريفني السابقني أن هناك معيارين للتفرقة بني الصحف وبني أي نوع آخر من املطبوعات،
هذين املعيارين هام
	-اسم املطبوع
	-النرش الدوري
ب  -الرقابة اإلجرائية عىل إصدار الصحف
اختلفت اإلجراءات التي حددها املرشع إلصدار الصحف يف قانون املطبوعات رقم  20لسنة 1936
عن اإلجراءات التي حددها قانون تنظيم الصحافة رقم  1996لذات الغرض ،ويعترب القانون األخري هو
القانون الساري يف تأسيس الصحف الخاضعة لرقابة املجلس األعىل للصحافة ،والتي تنشأ برتخيص منه،
أما الصحف األخرى التي تنشأ برتخيص خارج مرص تكون خاضعة لقانون املطبوعات ويختص بإجراءاتها
جهاز آخر يسمى جهاز الرقابة عىل املطبوعات الخارجية ،باإلضافة إىل اختصاص هذا األخري بإجراءات
دخول واسترياد أي مطبوعات من الخارج إىل مرص ورقابته ليست مقترصة عىل اإلجراءات ،بل أيضا عىل
املحتوى .وذلك عىل النحو الذي سوف نوضحه الحقا من خالل دراسات الحالة التي تتناولها الدراسة.
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أوال :الرقابة عىل إصدار الصحف وفقا لقانون املطبوعات رقم  20لسنة 1936
ألزم قانون املطبوعات رقم  20لسنة  ،1936الذي تخضع له الصحف املرخصة خارج مرص ،كل من أراد
أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إىل املحافظة أو املديرية التي يتبعها محل اإلصدار .4عىل
أن يشتمل اإلخطار عىل البيانات اآلتية:
(أوال) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة واملحرر أو املحررين املسئولني والنارش إن وجد.
(ثانيا) اسم الجريدة واللغة التي تنرش بها وطريقة إصدارها وعنوانها.
(ثالثا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإال فيبني اسم وعنوان املطبعة التي تطبع فيها الجريدة.
ويجب أن يوقع عىل اإلخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو املحررين املسئولني ومن النارش
إن وجد .ويعطى إيصال عن هذا اإلخطار.
كام ألزم قانون املطبوعات القامئني عىل الجريدة عند كل تغيري يطرأ عىل البيانات التي تضمنها اإلخطار
رضورة إعالنه للمحافظة أو املديرية كتابة قبل حدوثه بثامنية أيام عىل األقل ،إال إذا كان هذا التغيري طرأ
عىل وجه غري متوقع ،ففي هذه الحالة يجب إعالنه يف ميعاد مثانية أيام عىل األكرث من تاريخ حدوثه.5
مواعيد اإلخطار أجاز قانون املطبوعات إصدار الجريدة يف اليوم الحادي والثالثني من تاريخ اإلخطار ،إال
إذا أعلن املحافظ خالل هذه املدة مقدمي اإلخطار كتابة بالطرق اإلدارية مبعارضته يف إصدار الجريدة
لعدم توافر أحد الرشوط التي يتطلبها اإلخطار.
تحول اإلخطار إىل ترخيص أجازت املادة السابعة عرش من قانون املطبوعات للجهة التي يقدم لها
اإلخطار بإصدار الصحيفة ،االعرتاض عليه ،وهو ما يعني أن هذا النص قد حول اإلخطار بوصفه إجراء
هدفه إحاطة الجهة املختصة علام بصدور صحيفة جديدة ،إىل سلطة يف يد الجهة اإلدارية لالعرتاض ،ومن
ثم تعطيل اإلصدار إىل حني موافقتها رصاحة بإبداء املوافقة عىل اإلصدار ،أو ضمنا بعدم االعرتاض عليه.
نصت املادة  18من قانون املطبوعات عىل أنه إذا مل تظهر الجريدة خالل الثالثة
الجزاء عىل عدم اإلصدار ّ
أشهر التالية لتاريخ اإلخطار ،أو إذا مل تصدر بانتظام خالل ستة أشهر ،اعترب اإلخطار كأنه مل يكن ،ويكون
إثبات عدم انتظام صدور الجريدة املشار إليه يف الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب
الشأن.

الرشوط الواجب توافرها وفقا لقانون املطبوعات يف رؤساء التحرير
اشرتط قانون املطبوعات رقم  20لسنة  1936أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يرشف إرشافا
فعليا عىل كل محتوياتها ،أو جملة محررين مسئولني يرشف كل واحد منهم إرشافا فعليا عىل قسم معني
من أقسامها.6
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وحددت املادة  12من ذات القانون عدة رشوط ينبغي توافرها يف رؤساء التحرير أو املحررين املسئولني
وهي
(أوال) أن يكونوا مرصيني إذا كانت الجريدة تنرش كلها أو بعضها باللغة العربية.
(ثانيا) أال يقل سنهم عن خمسة وعرشين سنة ميالدية.
(ثالثا) أن يكونوا كاميل األهلية وحسني السمعة.
(رابعا) أال يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لرسقة أو إخفاء أشياء مرسوقة أو نصب
أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعامل أوراق مزورة أو شهادة زور أو
إغراء شهود أو هتك عرض أو إغراء قرص عىل البغاء أو انتهاك حرمة اآلداب أو حسن األخالق أو لجنحة
ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو لرشوع يف ارتكاب جرمية مام ذكر متى كان الرشوع منصوصا
عليه يف القانون.

ثانيا :الرقابة عىل إصدار الصحف وفقا لقانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة 1996
وجوب إخطار املجلس األعىل للصحافة
يجب عىل كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إىل املجلس األعىل للصحافة ،موقعا
عليه من املمثل القانوين للصحيفة يشتمل عىل البيانات اآلتية:
 -1اسم صاحب الصحيفة ولقبه -2 .جنسية صاحب الصحيفة -3 .محل إقامة صاحب الصحيفة-4 .
اسم الصحيفة -5 .دورية الصحيفة -6 .اللغة التي تنرش بها -7 .نوع نشاطها -8 .الهيكل التحريري
واإلداري لها -9 .بيان ميزانيتها -10 .مصادر متويلها -11 .عنوان الصحيفة -12 .اسم رئيس التحرير.
7
 -13عنوان املطبعة التي تطبع بها.
رضورة موافقة املجلس األعىل للصحافة عىل الرتخيص بإصدار الصحيفة
يجب أن يصدر املجلس األعىل للصحافة قراره يف شأن اإلخطار املقدم إليه إلصدار الصحيفة ،خالل مدة
ال تجاوز أربعني يوما من تاريخ تقدميه إليه ،مستوفيا جميع البيانات املنصوص عليها يف املادة السادسة
واألربعني من نص القانون.
وبالنسبة لرفض الرتخيص يجب أن يصدر قرار املجلس برفض الرتخيص بإصدار الصحيفة مسببا ،ويعترب
انقضاء مدة األربعني يوما املشار إليها دون إصدار قرار من املجلس مبثابة عدم اعرتاض عىل اإلصدار.
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ويف حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء
اإلداري ،وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه املحكمة خالل ثالثني يوما من تاريخ اإلخطار بالرفض.
يبني مام سبق أنه وفقا لقانون الصحافة املرصي فإن الصحف ال تصدر باإلخطار ،وإمنا بالرتخيص وهو ما
يعترب مبثابة فرض رقابة مسبقة عىل حرية إصدار الصحف ،ومتكني السلطة التنفيذية من حرية الصحافة،
وعىل الرغم من أن املرشع أعطى لصاحب الشأن الحق يف الطعن عىل قرار رفض الرتخيص أمام القضاء
اإلداري  -مام يعني أن ملحكمة القضاء اإلداري سلطة منح الرتخيص للطاعن مبوجب حكم قضايئ بإلغاء
قرار رفض الرتخيص -إال أنه كان أوىل باملرشع أيضا غل يد املجلس األعىل للصحافة عن التحكم يف إصدار
الصحف ،وإعطائه املركز القانوين نفسه لطالب الرتخيص باللجوء للقضاء يف حالة وجود ما يستدعي ذلك
دون التحكم يف إصدارها من عدمه.
ألزم قانون تنظيم الصحافة املرخص له يف حالة التغيري الذي يطرأ عىل البيانات التي تضمنها اإلخطار بعد
صدور الرتخيص ،بإعالن املجلس األعىل للصحافة كتابة بهذا التغيري قبل حدوثه بخمسة عرش يوما عىل
األقل ،إال إذا كان هذا التغيري قد طرأ عىل وجه غري متوقع ،ويف هذه الحالة يجب إعالنه يف موعد غايته
مثانية أيام عىل األكرث من تاريخ حدوثه.
ويعاقب املمثل القانوين للصحيفة عند مخالفة هذه املادة بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر ،وبغرامة
ال تقل عن خمسامئة جنيه وال تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.
جزاء عدم إصدار الصحيفة بعد الرتخيص خالل املواعيد املحددة يف القانون
وفقا لقانون تنظيم الصحافة فإنه إذا مل تصدر الصحيفة خالل األشهر الثالثة التالية للرتخيص أو إذا مل
تصدر بانتظام خالل ستة أشهر ،اعترب الرتخيص كأن مل يكن ،ويعد صدور الصحيفة غري منتظم إذا تحقق
بغري عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد املفروض صدوره أصال خالل مدة األشهر الستة ،أو أن تكون
مدة االحتجاب خالل هذه املدة أطول من مدة توايل الصدور ،ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة
بقرار من املجلس األعىل للصحافة ،ويعلن القرار إىل صاحب الشأن.8
الشكل القانوين إلصدار الصحف يف مرص
حدد القانون رقم  96لسنة  1996من له الحق يف إصدار الصحف ،وقرص هذا الحق عىل األشخاص
االعتباريني ،مام يعني أنه ليس لألفراد الحق يف إصدارها ،بل أن القانون قرص هذا الحق عىل أنواع معينة
من األشخاص االعتباريني ،حيث اشرتط أن تتخذ الصحيفة شكل تعاونيات أو رشكات مساهمة عىل أن
تكون األسهم جميعها يف الحالتني اسمية ومملوكة للمرصيني وحدهم ،وأن ال يقل رأس مال الرشكة
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املدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ،ومائتني وخمسني ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ،ومائة ألف
جنيه إذا كانت شهرية ،ويودع رأس املال بالكامل قبل إصدار الصحيفة يف أحد البنوك املرصية ،ويجوز
للمجلس األعىل للصحافة أن يستثنى من بعض الرشوط سالفة البيان.
ويعترب هذا الرشط مصادرة تامة لحرية إصدار الصحف من حيث حرمانه لألشخاص الطبيعني من هذا
الحق ،وأيضا من حيث وضع رشوط مالية مجحفة ومرهقة إال ملن يتمتع مبركز مبايل مرموق ميكنه من
دفع هذه املبالغ الطائلة ،وهو ما يخل مببدأي املساواة وتكافؤ الفرص ،ويعد انتهاكا للامدة  2/2من العهد
نصت عىل أن “تتعهد الدول األطراف يف هذا
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي ّ
العهد بأن تضمن جعل مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق،
أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غري سيايس ،أو األصل القومي أو االجتامعي،
أو الرثوة ،أو النسب ،أو غري ذلك من األسباب”.
إصدار الصحف بالنسبة لألحزاب السياسية والنقابات واالتحادات
استثنى قانون تنظيم الصحافة األحزاب السياسية والنقابات واالتحادات من رشط الشكل القانوين ،الذي
يفرض أن تأخذ الصحيفة شكل تعاونية أو رشكة مساهمة أو رشكة توصية بسيطة ،إال أنها ملزمة برشط
اإلخطار وااللتزام باملواعيد التي حددها القانون وباقي الرشوط األخرى التي مل ينص القانون عىل استثناء
األحزاب والنقابات واالتحادات منها.
ملكية الصحف
ال يجوز وفقا لقانون تظيم الصحافة أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أرسته وأقاربه حتى الدرجة الثانية
يف رأس مال الرشكة املنشئة للصحيفة عىل  %10من رأس مالها ،ويقصد باألرسة الزوج والزوجة واألوالد
القصرّ .
ويجوز إنشاء رشكات توصية باألسهم إلصدار مجالت شهرية أو صحف إقليمية ،ويرسي عىل هذه الرشكات
هذه الرشوط أيضا.
وتعترب املوافقة عىل الرتخيص بإصدار صحيفة امتيازا خاصا ال يجوز الترصف فيه بأي نوع من أنواع
الترصف.
وكل ترصف يتم باملخالفة لحكم هذه املادة يعترب باطال ،وهو ما يعني عدم جواز التنزل عن الرتخيص
لشخص اعتباري آخر غري املرخص له باإلصدار.
نصت املادة  55من قانون تنظيم
وبالنسبة مللكية الصحف القومية فهي مملوكة ملجلس الشورى ،وقد ّ
الصحافة رقم  96لسنة  1996عىل أن يقصد بالصحف القومية يف تطبيق أحكام هذا القانون ،الصحف
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التي تصدر حاليا أو مستقبال عن املؤسسات الصحفية ووكاالت األنباء ورشكات التوزيع التي متلكها الدولة
ملكية خاصة ،وميارس حقوق امللكية عليها مجلس الشورى.
حظر الرتخيص بإصدار الصحف للممنوعني من مامرسة الحقوق السياسية
نصت املادة  50من قانون تنظيم الصحافة عىل إصدار الصحف أو االشرتاك يف إصدارها أو ملكيتها بأي
ّ
صورة من الصور عىل املمنوعني قانونا من مزاولة الحقوق السياسية ،وهو ما يعترب متييزا واضحا يف
مامرسة حرية إصدار الصحف وتداولها ،فضال عن أن حرمان أي فرد من مامرسة حقوقه السياسية أمر
غاية يف االستبداد والرجعية ،ومناف للمواثيق الدولية امللزمة ملرص بهذا الصدد كافة؛ وبوجه خاص املادة
نصت عىل أن
 1/2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،التي ّ
“تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق املعرتف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق لجميع
األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون أي متييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو
اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غري سيايس ،أو األصل القومي أو االجتامعي ،أو الرثوة ،أو النسب،
أو غري ذلك من األسباب”.
الرشوط الالزم توافرها يف رؤساء تحرير الصحف
يشرتط قانون تنظيم الصحافة مبوجب مادته الثانية والخمسني أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير
مسئول يرشف إرشافا فعليا عىل ما ينرش بها ,وعدد من املحررين املسئولني ،يرشف كل منهم إرشافا فعليا
عىل قسم معني من أقسامها.
ويشرتط يف رئيس التحرير واملحررين يف الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول املشتغلني بنقابة الصحفيني.
وال تنطبق هذه األحكام عىل الصحف واملجالت املتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية ،وكذلك الصحف
واملجالت التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من املجلس األعىل للصحافة.
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الرقابة على المحتوى
أ -الرقابة عىل املطبوعات يف حالة الطوارئ وزمن الحرب
بالرغم من حظر قانون الصحافة رقم  96لسنة  1996فرض أي رقابة عىل الصحف ،إال أن املادة الرابعة
منه استثنت وقت إعالن الطوارئ أو زمن الحرب من هذا الحظر ،حيث أجازت فرض رقابة عىل الصحف
بالنسبة لألمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض األمن القومي.
وبالنسة لحالة الطوارئ ،فقد أجازت املادة األوىل من القانون رقم  162لسنة  1958إعالن حالة الطوارئ
كلام تعرض األمن أو النظام العام يف أرايض الجمهورية ،أو يف منطقة منها للخطر؛ سواء أكان ذلك بسبب
وقوع حرب ،أو قيام حالة تهدد بوقوعها ،أو حدوث اضطرابات يف الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وأجازت املادة  2/3من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يأمر مبوجب
أمر كتايب أو شفوي مبراقبة الرسائل أيا كان نوعها ،ومراقبة الصحف والنرشات واملطبوعات واملحررات
والرسوم ،وكافة وسائل التعبري والدعاية واإلعالن ،قبل نرشها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغالق أماكن
طبعها.
نصت عىل
هذا االستثناء أجازته أيضا املادة الثامنة من اإلعالن الدستوري الصادر يف  4يوليو  ،2013حيث ّ
«ويجوز استثناء يف حالة إعالن الطوارئ ،أو زمن الحرب ،أو ت ُفرض عىل الصحف أو املطبوعات ووسائل
9
اإلعالم رقابة محددة يف األمور التي تتصل بأغراض األمن القومي ،وذلك وفقا للقانون».
أما بالنسبة لألمور التي تتعلق بالسالمة العامة وأغراض األمن القومي املنصوص عليها يف كل من قانون
الصحافة وقانون الطوارئ ،واإلعالن الدستوري ،كمربرات لفرض الرقابة عىل الصحف ،فهي مصطلحات
غري قابلة للتعريف القانوين الدقيق ،القادر عىل غل يد السلطة التنفيذية عن التوسع يف تطبيق وتفسري
هذه املربرات ،وهو ما يضع حرية إصدار وتداول وطباعة وتوزيع املطبوعات الصحفية تحت طائلة
هذه الحجج الرقابية املطاطة والغامضة التي متأل غالبية الترشيعات املرصية املرتبطة مبامرسة الحقوق
والحريات العامة.
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ب -الرقابة عىل املطبوعات يف الظروف العادية
حظر قانون الصحافة رقم  96لسنة  1996فرض أي قيود تعوق حرية تدفق املعلومات أو تحول دون
تكافؤ الفرص بني مختلف الصحف يف الحصول عىل املعلومات ،أو يكون من شأنها تعطيل حق املواطن
01
يف اإلعالم واملعرفة ،إال أنه علق هذا الحظر عىل ثالثة رشوط هي
 -1عدم اإلخالل مبقتضيات األمن القومي.
 -2عد اإلخالل مبقتضيات الدفاع عن الوطن.
 -3عدم اإلخالل مبصالح الوطن العليا.
وهو ما يجعل الرقابة عىل املطبوعات الصحفية سارية حتى يف غري أوقات الطوارئ أو الحرب ،حيث ميكن
وفقا لهذا القيد منع الصحفيني من الحصول عىل املعلومات ،أو إتاحة املعلومات لصحيفة معينة ومنعها
عن صحيفة أخرى تحت هذه املزاعم السابقة.
	-حظر التأثري عىل ما تتناوله سلطات التحقيق أو املحاكمة
حظر قانون تنظيم الصحافة عىل الصحيفة تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو املحاكمة مبا يؤثر عىل
صالح التحقيق أو املحاكمة ،أو مبا يؤثر عىل مراكز من يتناولهم التحقيق أو املحاكمة ،وتلتزم الصحيفة
بنرش قرارات النيابة العامة ومنطوق األحكام التي تصدر يف القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنرش أثناء
التحقيق أو املحاكمة ،وموجز كاف لألسباب التي تقام عليها ،وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ ،أو بأن
ال وجه إلقامة الدعوى أو صدر الحكم بالرباءة.11

	-الرقابة عىل املطبوعات بهدف حامية النظام العام
أجاز قانون املطبوعات رقم  20لسنة 1936محافظة عىل النظام العام أن متنع مطبوعات صادرة يف الخارج
من الدخول والتداول يف مرص ،ويكون هذا املنع بقرار خاص من مجلس الوزراء .21ويرتتب عىل ذلك منع
إعادة طبع هذه املطبوعات ونرشها وتداولها يف داخل البالد.
وهو القيد ذاته الذي فرضته املادة  21من القانون ذاته بالنسبة للمطبوعات التي تصدر يف الخارج ،حيث
أجازت للحفاظ عىل النظام العام أن مينع عدد معني من جريدة تصدر يف الخارج من الدخول والتداول
يف مرص ،وذلك بقرار من وزير الداخلية.

الرقابة على المحتوى
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	-الرقابة عىل املطبوعات بهدف حامية اآلداب العامة
حظر قانون تنظيم الصحافة عىل الصحف نرش أي إعالن تتعارض مادته مع ما يسمى (قيم املجتمع
وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة) أو مع رسالة الصحافة وأهدافها ،وأوجب الفصل بصورة كاملة وبارزة
بني املواد التحريرية واإلعالنية.31
كذلك أجازت املادة  10من قانون املطبوعات رقم  20لسنة  1936ملجلس الوزراء أن مينع أيضا من
التداول يف مرص املطبوعات املثرية للشهوات ،وكذلك املطبوعات التي تتعرض لألديان تعرضا من شأنه
تكدير السلم العام.
تأيت هذه الصورة من صور الرقابة عىل املطبوعات تحت عنوان حامية ما يسمى (اآلداب العامة) أو
(الحياء العام) ،وهي مثل اعتبارات حامية النظام العام ومقتضيات األمن القومي تعترب من املعايري
الغامضة التي ليس لها تعريف قانوين واضح ،بل أن معيار اآلداب العامة يعترب من أشد املعايري تقييدا
لحرية تداول املطبوعات ،حيث يرتبط مبجموعة من القيم التي نصبت الدولة من نفسها حارسا عليها.
وهو ما ينتهك حق املتلقي يف االختيار بني ما يريد وما ال يريد تصفحه من مطبوعات.
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الفصل الرابع

المنع و التعطيل و اإللغاء والضبط
والمصادرة
حددت القوانني املرتبطة بإصدار وتداول املطبوعات 41عددا من الجزاءات عىل مخالفة أحكامها ،وهي
جزاءات تقع عىل املطبوع ذاته ،وتتنوع بني منع دخول املطبوع إذا كان واردا من خارج مرص ،وتعطيل
طباعته أو توزيعه ،وإلغاء الرتخيص الصادر له وضبط نسخ املطبوع أو مصادرتها ،وسوف نتناول يف
السطور القادمة هذه اإلجراءات بالرشح والتفصيل.51

أ  -منع املطبوعات من التداول
	-منع املطبوعات الصادرة يف الخارج من التداول داخل البالد بقرار من رئيس الوزراء
أجاز قانون املطبوعات لرئيس الوزراء منع مطبوعات صادرة يف الخارج من الدخول والتداول يف مرص ،إذا
رأى أن ذلك رضوريا للحفاظ عىل “النظام العام” ،ويرتتب عىل ذلك وفقا للامدة  9من قانون املطبوعات
رقم  20لسنة  ،1936منع إعادة طبع هذه املطبوعات ونرشها وتداولها يف داخل البالد.
	-منع املطبوعات الصادرة يف الخارج من التداول بقرار من وزير الداخلية
يجوز وفقا للامدة  21من قانون املطبوعات بزعم املحافظة عىل النظام العام أن مينع عدد معني من
جريدة تصدر يف الخارج من الدخول والتداول يف مرص ،وذلك بقرار من وزير الداخلية.
	-منع املطبوعات الصادرة يف الداخل من التداول
يجوز ملجلس الوزراء مبوجب املادة  10من قانون املطبوعات أن مينع أيضا من التداول يف مرص املطبوعات
املثرية للشهوات ،وكذلك املطبوعات التي تتعرض لألديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام.
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ب  -تعطيل املطبوعات
	-التعطيل وفقا لقانون املطبوعات رقم  20لسنة 1936
أجاز قانون املطبوعات يف حالة مخالفة الرشوط الخاصة باإلخطار الالزم قبل اإلصدار أو الرشوط الالزم
توافرها يف رؤساء التحرير واملحررين املسئولني ،واملنصوص عليها يف املواد  11و 12و 13و 14و ،17أو
إدخال املطبوعات والجرائد أو تداولها أو نرشها خالفا ألحكام املواد  9و 10و 21من قانون املطبوعات،
أن يتضمن الحكم الصادر بتوقيع العقوبة عىل املخالف بتعطيل الجريدة ملدة  15يو ًما ،إذا كانت تصدر
ثالث مرات أو أكرث يف األسبوع ،أو ملدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيا أو ملدة سنة يف األحوال األخرى.
ويف حالة عدم االلتزام بالحكم بالتعطيل ،قضت املادة  27من قانون املطبوعات بوجوب تعطيل املطبوع
الدوري مرة أخرى مبوجب حكم قضايئ ،وملدة تعادل ضعفي املدة األوىل وتضاف إليها.
	-التعطيل وفقا لقانون الصحافة رقم  96لسنة 1996
أوجبت املادة  54من قانون تنظيم الصحافة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة ال تجاوز ستة أشهر ،بناء عىل
طلب املجلس األعىل للصحافة ،يف حال مخالفة الرشط الذي يقيض بأن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير
مسئول يرشف إرشافا فعليا عىل ما ينرش بها ,وعدد من املحررين املسئولني ،يرشف كل منهم إرشافا فعليا
عىل قسم معني من أقسامها ،ويشرتط أن يكون رئيس التحرير واملحررين يف الصحيفة مقيدين بجدول
املشتغلني بنقابة الصحفيني.
وال تنطبق هذه األحكام عىل الصحف واملجالت املتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف
واملجالت التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من املجلس األعىل للصحافة.
	-التعطيل وفقا لقانون العقوبات رقم  58لسنة 1937
تم إلغاء املواد التي تقيض بتعطليل املطبوعات كافة ،مبوجب التعديل الذي أدخل عىل قانون العقوبات
عام .61 2006

ج  -إلغاء ترخيص املطبوعات
	-اإللغاء وفقا ألحكام قانون الصحافة رقم  96لسنة 1996
يعترب الرتخيص الغيا إذا مل تصدر الصحيفة خالل األشهر الثالثة التالية للرتخيص أو إذا مل تصدر بانتظام
خالل ستة أشهر ،اعترب الرتخيص كأن مل يكن ،ويعد صدور الصحيفة غري منتظم إذا تحقق بغري عذر مقبول
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عدم إصدار نصف العدد املفروض صدوره خالل مدة األشهر الستة ،أو أن تكون مدة االحتجاب خالل
هذه املدة أطول من مدة توايل الصدور .ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من املجلس
األعىل للصحافة ،ويعلن القرار إىل صاحب الشأن.71
كام أوجب قانون تنظيم الصحافة إلغاء ترخيص الصحيفة يف حالة تنازل املرخص له بإصدارها عن هذا
الرتخيص ،الذي اعتربه القانون مبوجب املادة  49منه امتيازا خاصا لصاحبه ال يجوز له التنازل عنه.
ويعترب الرتخيص الغيا بقوة القانون إذا صدر حكم بتعطيل الصحيفة ومل تتم إزلة أسباب املخالفات
املنصوص عليها يف املادة  54من قانون تنظيم الصحافة ،التي تشرتط أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير
مسئول يرشف إرشافا فعليا عىل ما ينرش بها ,وعدد من املحررين املسئولني ،يرشف كل منهم إرشافا فعليا
عىل قسم معني من أقسامها ،ويشرتط يف رئيس التحرير واملحررين يف الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول
املشتغلني بنقابة الصحفيني.
	-اإللغاء وفقا ألحكام قانون العقوبات
أوجبت املادة  198إلغاء ترخيص الجريدة إذا امتنع رئيس التحرير أو املسئول عن النرش عن أن ينرش يف
صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة يف أي جرمية ،تقع بواسطة الجريدة ،خالل الشهر التايل لصدور
الحكم ،ما مل تحدد املحكمة ميعادا أقرص من ذلك.

د  -ضبط املطبوعات
أوال -الضبط وفقا ألحكام قانون املطبوعات
	-الضبط اإلداري للمطبوعات
أجاز قانون املطبوعات رقم  20لسنة  1936ضبط املطبوعات بشكل إداري وبدون أمر من السلطة
القضائية يف حاالت متعددة
	-الضبط الوجويب :هو الذي يوجب القانون تنفيذه من جانب جهة الضبط
 .1يف حالة منع املطبوعات الصادرة يف الخارج من التداول يف مرص ،حفاظا عىل النظام العام ،بقرار من
رئيس الوزراء ،ويضبط أيضا ما استعمل يف الطباعة من قوالب وأصول “كليشيهات” ،وذلك وفقا
ألحكام املادة  9من قانون املطبوعات.
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 .2يف حالة منع املطبوعات الداخلية املثرية للشهوات أو التي تتعرض لألديان بطريقة من شأنها تكدير
السلم العام ،ويضبط أيضا ما استعمل يف الطباعة من قوالب وأصول (كليشيهات) .وفقا لنص املادة
 10من قانون املطبوعات.
 .3يف حالة منع دخول جريدة تصدر يف الخارج بقرار من وزير الداخلية وفقا لنص املادة  21من قانون
املطبوعات.
	-الضبط الجوازي :وهو الذي يجيز القانون تنفيذه لجهة الضبط يف الحاالت اآلتية
 .1بيع أو توزيع مطبوعات يف الطريق العام ،أو يف أي محل عمومي آخر ،ولو كان ذلك بصفة عارضة أو
مؤقتة ،دون الحصول عىل رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
 .2عدم ذكر اسم الطابع وعنوانه ،واسم النارش وعنوانه ،إن كان غري الطابع وكذا تاريخ الطبع.
 .3عدم وجود رئيس تحرير مسئول يرشف إرشافا فعليا عىل كل محتويات الجريدة ،أو جملة محررين
مسئولني يرشف كل واحد منهم إرشافا فعليا عىل قسم معني من أقسامها.
 .4افتقاد رئيس التحرير أو أحد املحررين املسئولني ألحد الرشوط املنصوص عليها يف املادة  12من قانون
املطبوعات.
 .5مخالفة الرشوط الخاصة ببيانات اإلخطار وتغيريها املنصوص عليها يف املادتني  14و 15من قانون
املطبوعات.
 .6إصدار الجريدة بالرغم من رفض طلب الرتخيص وفقا لنص املادة  17من قانون املطبوعات.
 .7إذا مل تظهر الجريدة يف غضون الثالثة أشهر التالية لتاريخ اإلخطار ،أو إذا مل تصدر بانتظام يف خالل
ستة أشهر.
 .8عدم بيان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم نارشها إذا وجد ،واسم املطبعة التي تطبع
فيها إذا مل يكن لها مطبعة خاصة بها ،وذلك بشكل ظاهر عىل كل نسخة ويف أول صفحة منها .وإذا
مل يكن للجريدة رئيس تحرير ،وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مام ينرش
فيها ،يجب بيان أسامء هؤالء املحررين بالطريقة عينها مع تعيني القسم الذي يرشف عليه كل منهم.
ثانيا :الضبط وفقاً ألحكام قانون العقوبات
أجازت املادة  198من قانون العقوبات ملأموري الضبط القضايئ يف حالة ارتكاب جرمية بإحدى طرق
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العالنية ،ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغريها من طرق التمثيل ،مام
يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعال ،وكذا األصـول (الكليشهات)
واأللواح واألحجار وغريها من أدوات الطبع والنقل ،وحتى هذه املرحلة يكون الضبط إداريا إال أنه يجب
التصديق عليه وتأييده من قبل سلطة قضائية.
حيث يجب عىل من يبارش الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا ،فإذا أقرته فعليها أن ترفع األمر إىل
رئيس املحكمة االبتدائية ،أو من يقوم مقامه ،خالل ساعتني من وقت الضبط ،إذا كان املضبوط صحيفة
يومية أو أسبوعية.
وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا ،فيعرض األمر عىل رئيس
املحكمة يف الساعة الثامنة ،ويف باقي األحوال يكون العرض خالل ثالثة أيام ،ويصدر رئيس املحكمة قراره
يف الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه واإلفراج عن األشياء املضبوطة ،وذلك بعد سامع أقوال املتهم الذي
يجب إعالنه بالحضور ،ولصاحب الشأن أن يرفع األمر لرئيس املحكمة بعريضة يف نفس هذه املواعيد،
ويؤمر يف الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتىض الحال بإزالة األشياء التي ضبطت ،أو التي قد تضبط فيام
بعد أو إعدامها كلها أو بعضها ،وللمحكمة أن تأمر أيضا بنرش الحكم الصادر بالعقوبة يف صحيفة واحدة
أو أكرث أو بإلصاقه عىل الجدران أو باألمرين معا عىل نفقة املحكوم عليه.
فإذا ارتكبت الجرمية بواسطة جريدة ،وجب عىل رئيس تحريرها أو عىل أي شخص آخر مسئول عن النرش
أن ينرش يف صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة يف تلك الجرمية ،خالل الشهر التايل لصدور الحكم ،ما
مل تحدد املحكمة ميعادا أقرص من ذلك ،وإال حكم عليه بغرامة ال تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة.

ه – مصادرة املطبوعات
	-املصادرة وفقا ألحكام قانون املطبوعات رقم  20لسنة 1936
	-املصادرة الوجوبية

18

يقيض الحكم الصادر بالعقوبة مبصادرة املطبوعات أو أعداد الجريدة أو القوالب أو األصول (الكليشيهات)
وجوبيا إذا تم ضبطها يف األحوال اآلتية:
 .1يف حالة منع املطبوعات الصادرة يف الخارج من التداول يف مرص حفاظا عىل النظام العام بقرار من
رئيس الوزراء ،ويضبط أيضا ما استعمل يف الطباعة من قوالب وأصول “كليشيهات” ،وذلك وفقا
ألحكام املادة  9من قانون املطبوعات.
 .2يف حالة منع املطبوعات الداخلية املثرية للشهوات أو التي تتعرض لألديان بطريقة من شأنها تكدير
السلم العام ،ويضبط أيضا ما استعمل يف الطباعة من قوالب وأصول (كليشيهات) ،وفقا لنص املادة
 10من قانون املطبوعات.

30

المنع و التعطيل و اإللغاء والضبط والمصادرة

 .3يف حالة منع دخول جريدة تصدر يف الخارج بقرار من وزير الداخلية ،وفقا لنص املادة  21من قانون
املطبوعات.
	-املصادرة الجوازية
يجوز أن يقيض الحكم الصادر بالعقوبة مبصادرة املطبوعات أو أعداد الجريدة يف الحاالت اآلتية:91
 .1بيع أو توزيع مطبوعات يف الطريق العام ،أو يف أي محل عمومي آخر ،ولو كان ذلك بصفة عارضة أو
مؤقتة ،دون الحصول عىل رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
 .2عدم ذكر اسم الطابع وعنوانه ،واسم النارش وعنوانه ،إن كان غري الطابع وكذا تاريخ الطبع.
 .3عدم وجود رئيس تحرير مسئول ،يرشف إرشافا فعليا عىل كل محتويات الجريدة ،أو جملة محررين
مسئولني يرشف كل واحد منهم إرشافا فعليا عىل قسم معني من أقسامها.
 .4افتقاد رئيس التحرير أو أحد املحررين املسئولني ألحد الرشوط املنصوص عليها يف املادة  12من قانون
املطبوعات.
 .5مخالفة الرشوط الخاصة ببيانات اإلخطار وتغيريها املنصوص عليها يف املادتني  14و 15من قانون
املطبوعات.
 .6إصدار الجريدة بالرغم من رفض طلب الرتخيص ،وفقا لنص املادة  17من قانون املطبوعات.
 .7إذا مل تظهر الجريدة يف غضون الثالثة أشهر التالية لتاريخ اإلخطار ،أو إذا مل تصدر بانتظام خالل ستة
أشهر.
 .8عدم بيان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها ،وكذا اسم نارشها إذا وجد ،واسم املطبعة التي تطبع
فيها إذا مل يكن لها مطبعة خاصة بها ،وذلك بشكل ظاهر عىل كل نسخة ويف أول صفحة منها .وإذا
مل يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين ،كل منهم مسئول عن قسم خاص مام ينرش
فيها ،يجب بيان أسامء هؤالء املحررين بالطريقة عينها مع تعيني القسم الذي يرشف عليه كل منهم.
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القيود الجنائية على حرية إصدار و تداول
المطبوعات
تضمن قانون العقوبات املرصي عددا من القيود عىل بعض أشكال التعبري بوسائله املختلفة؛ التي من
بينها املطبوعات ،سواء التي تأخذ شكل الصحف ،أو الروايات ،أو الرسومات أو أي شكل آخر ،ويف هذا
الفصل سوف نلقي الضوء عىل أهم هذه القيود.

أ  -التحريض بطرق العالنية
	-التحريض بوجه عام
وفقا للامدة  171من قانون العقوبات ،يعاقب بذات العقاب كل من حرض واحدا أو أكرث بارتكاب جناية
أو جنحة ،بقول أو صياح جهر به علنا ،أو بفعل ،أو إمياء صدر منه علنا أو بكتابة ،أو رسوم ،أو صور ،أو
صور شمسية ،أو رموز أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية ،أو بأي وسيلة أخرى من وسائل
العالنية ،حيث يعد رشيكا يف فعلها إذا ترتب عىل هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب عىل التحريض مجرد الرشوع يف الجرمية ،فيطبق القايض األحكام القانونية يف العقاب عىل
الرشوع ،ويعترب القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل امليكانيكية ،يف
محفل عام ،أو طريق عام ،أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده ،بحيث يستطيع
سامعه من كان يف مثل ذلك الطريق أو املكان ،أو إذا أذيع بطريق الالسليك أو بأي طريقة أخرى...
وتعترب الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغريها من طرق التمثيل علنية ،إذا وزعت بغري
متييز عىل عدد من الناس ،أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون يف الطريق العام أو أي مكان
مطروق ،أو إذا بيعت أو عرضت للبيع يف أي مكان.
	-التحريض عىل قلب نظام الحكم
عاقبت املادة  174من قانون العقوبات بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة
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آالف جنيه وال تزيد عن عرشة آالف جنيه ،كل من ارتكب بإحدى الطرق املنصوص عليها يف املادة 171
من قانون العقوبات فعال من األفعال اآلتية:
(أوال) التحريض عىل قلب نظام الحكومة املقرر يف القطر املرصي.
(ثانيا) ترويج املذاهب التي ترمي إىل تغيري مبادئ الدستور األساسية أو النظم األساسية للهيئة االجتامعية
بالقوة أو باإلرهاب.
	-التحريض عىل عدم االنقياد للقوانني
عاقبت املادة  177من قانون العقوبات بالحبس كل من حرض غريه بإحدى الطرق املتقدم ذكرها عىل
عدم االنقياد للقوانني.

ب  -املطبوعات والحياء العام
عاقبت املادة  178من قانون العقوبات بالحبس مدة ال تزيد عن سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف
جنيه وال تزيد عن عرشة آالف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من نرش أو صنع أو حاز بقصد
االتجار أو التوزيع أو اإليجار ،أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو
صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غري ذلك من األشياء أو
الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام

جـ  -اإلساءة لسمعة البالد
عاقبت املادة  178مكرر ثانيا من قانون العقوبات بغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تزيد عن ثالثني
ألف جنيه ،كل من نرش أو صنع ،أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض صورا
غري حقيقية من شأنها اإلساءة إىل سمعة البالد.
كام عاقبت هذه املادة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغريه شيئا مام تقدم للغرض
املذكور ،وكل من أعلن عنه أو عرضه عىل أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو اإليجار ولو
يف غري عالنية ،وكل من قدمه عالنية بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ولو باملجان ويف أي صورة من الصور
وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة.
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د  -إهانة رئيس الجمهورية
عاقبت املادة  179من قانون العقوبات بغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تزيد عن ثالثني ألف جنيه
كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى طرق العالنية املنصوص عليها يف قانون العقوبات.

ه  -إهانة الهيئات النظامية واملوظفني العموميني
عاقبت املادة  184من قانون العقوبات بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن
عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من أهان أو سب بإحدى الطرق املتقدم ذكرها مجلس
الشعب أو مجلس الشورى ،أو غريه من الهيئات النظامية ،أو الجيش ،أو املحاكم ،أو السلطات أو املصالح
العامة.
كام عاقبت بغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تزيد عن عرشين ألف جنيه كل من سب موظفا عاما
أو شخصا ذا صفة نيابية عامة ،أو مكلفا بخدمة عامة ،بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،
إذا وجد ارتباط بني السب وجرمية قذف ارتكبها ذات املتهم ضد نفس من وقعت عليه جرمية السب.

و  -اإلخالل مبقام القضاة والتأثري يف توجهاتهم ونرش أخبار القضايا والتحقيقات
عاقبت املادة  186من قانون العقوبات الحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف
جنيه وال تزيد عن عرشة آالف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من أخل بطرق العالنية مبقام قاض
أو هيبته أو سلطته يف صدد دعوى.
كام عاقبت بنفس العقوبات كل من نرش بإحدى الطرق املتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثري يف القضاة،
الذين منوط بهم الفصل يف دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء يف البالد ،أو يف رجال القضاء
أو النيابة أو غريهم من املوظفني املكلفني بتحقيق أو التأثري يف الشهود ،الذين قد يطلبون ألداء الشهادة
يف تلك الدعوى أو يف ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من اإلفضاء مبعلومات ألويل األمر ،أو
التأثري يف الرأي العام ملصلحة طرف يف الدعوى أو التحقيق أو ضده.
كام عاقبت املادة  189من قانون العقوبات بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف
جنيه وال تزيد عن عرشة آالف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من نرش بإحدى طرق العلنية ما
جرى يف الدعاوى املدنية أو الجنائية التي قررت املحاكم سامعها يف جلسة رسية.
وال عقاب عىل مجرد نرش موضوع الشكوى أو عىل مجرد نرش الحكم ،ومع ذلك ففي الدعاوى التي ال
يجوز فيها إقامة الدليل عىل األمور املدعى بها ،يعاقب عىل إعالن الشكوى أو عىل نرش الحكم بالعقوبات
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املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة ،ما مل يكن نرش الحكم أو الشكوى قد حصل بناء عىل
طلب الشايك أو بإذنه.

ز  -نرش األخبار الكاذبة
عاقبت املادة  188من قانون العقوبات بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف
جنيه وال تزيد عن عرشين ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من نرش بسوء قصد بإحدى طرق
العالنية أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إىل الغري ,إذا كان
من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بني الناس أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة.
وهو ما قضت به املادة  102مكرر من قانون العقوبات ،التي عاقبت بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسني
جنيها وال تجاوز مائتي جنيه ،كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة ،إذا كان من شأن ذلك
تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بني الناس ،أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة .وتكون العقوبة السجن
وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسامئة جنيه إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب.
كام عاقبت بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسني جنيها وال تجاوز مائتي جنيه ،كل من حاز بالذات أو
بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات ،تتضمن شيئا مام نص عليه يف الفقرة املذكورة ،إذا كانت معدة
للتوزيع أو الطالع الغري عليها ،وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية
مخصصة  -ولو بصفة وقتية  -لطبع أو تسجيل أو إذاعة يشء مام ذكر.
حـ  -حظر النرش
أجازت املادة  190من قانون العقوبات للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر يف سبيل املحافظة
عىل النظام العام أو اآلداب نرش املرافعات القضائية أو األحكام كلها ،أو بعضها بإحدى الطرق املبينة يف
املادة  ،171ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه
وال تزيد عن عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.
كام عاقبت املادة  193من ذات القانون بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة
آالف جنيه وال تزيد عن عرشة آالف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من نرش بإحدى طرق العالنية:
(أ) أخبارا بشأن تحقيق جنايئ قائم ،إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه يف غيبة الخصوم أو كانت
قد حظرت إذاعة يشء منه مراعاة للنظام العام أو لآلداب أو لظهور الحقيقة.
(ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو املرافعات يف دعاوى الطالق أو التفريق أو الزنا.
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وعاقبت املادة  192من ذات القانون بالحبس والغرامة كل من نرش بإحدى طرق العالنية ما جرى من
املناقشات يف الجلسات الرسية ملجلس الشعب ،أو نرش بغري أمانة وبسوء قصد ما جرى يف الجلسات
العلنية للمجلس املذكور.

ط  -حامية األديان
يجرم قانون العقوبات املرصي تناول األديان الساموية بأي طريقة تنطوي عىل تحقريها أو إهانتها؛ ومن
نصت عليه املادة  ،98والتي عاقبت بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات
ذلك ما ّ
أو بغرامة ال تقل عن خمسامئة جنيه ،وال تجاوز ألف جنيه ،كل من استغل الدين يف الرتويج بالقول أو
بالكتابة ،أو بأي وسيلة أخرى ألفكار متطرفة ،بقصد إثارة الفتنة أو تحقري أو ازدراء أحد األديان الساموية
أو الطوائف املنتمية إليها أو اإلرضار بالوحدة الوطنية.
كذلك عاقبت املادة  161من ذات القانون بالحبس والغرامة عىل كل تعد يقع بإحدى طرق العالنية عىل
أحد األديان التي تؤدي شعائرها علنا .ويقع تحت أحكام هذه املادة:
(أوال) طبع أو نرش كتاب مقدس يف نظر أهل دين من األديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا
نص هذا الكتاب تحريفا يغري من معناه.
(ثانيا) تقليد احتفال ديني يف مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه
الحضور.
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المعايير الدولية لحرية إصدار وتداول
المطبوعات
أوال :العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
تضمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عددا من النصوص ذات الصلة بالحقوق والحريات التي
قد تتأثر نتيجة فرض قيود عىل حرية إصدار وتداول املطبوعات؛ منها عىل سبيل املثال
·حرية التعبري عن املعتقد

20

كفلت املادة  18من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية حرية املعتقد وحرية التعبري عنه ،والذي
يشمل حرية كل شخص يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ،وحريته يف
إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،مبفرده أو مع جامعة ،وأمام املأل
أو عىل حدة .وألزمت هذه املادة الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء ،أو األوصياء عند
وجودهم ،يف تأمني تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
·حرية الرأي والتعبري

12

كفلت املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية حرية الرأي وحرية التعبري ،وكذلك حرية
تداول املعلومات والحصول عليها بكافة الوسائل ،إال أنها يف ذات الوقت فرضت بعض القيود عىل مامرسة
هذه الحريات بأن أعطت للدول األطراف يف العهد الدويل الحق يف تقييدها ،رشيطة أن تكون القيود
رضورية ومنصوص عليها يف القانون بهدف حامية حقوق اآلخرين وسمعتهم ،وكذلك ألغراض حامية
األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
	-التعليق العام رقم  34عىل املادة 19

22

أصدرت لجنة حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة التعليق العام رقم  34عىل املادة  19من العهد
الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،وهو يعترب مبثابة تفسري لهذه املادة ،وقد أشار هذا التعليق إىل عدد
من جوانب حرية التعبري محل الجدل بهدف توضيحها؛ ومن ذلك:
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حرية الرأي
تقتيض الفقرة  1من املادة  19حامية حق الفرد يف اعتناق آراء دون مضايقة .وهذا حق ال يجيز العهد
إخضاعه الستثناء أو تقييد .ومتتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد يف تغيري رأيه يف أي وقت وألي سبب
يختاره مبلء حريته ،وال يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد املنصوص عليها يف العهد عىل أساس
آرائه الفعلية أو املتصورة أو املفرتضة .وتخضع جميع أشكال التعبري عن الرأي للحامية ،مبا يف ذلك اآلراء
التي لها طابع سيايس أو علمي أو تاريخي أو أخالقي أو ديني .ويتناىف تجريم اعتناق أي رأي مع الفقرة
 ،1وتشكل مضايقة شخص بسبب اآلراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه ،مبا يف ذلك توقيفه أو احتجازه
أو محاكمته أو سجنه ،انتهاكا للفقرة  1من املادة .19
حرية التعبري
تقتيض الفقرة  2أن تضمن الدول األطراف الحق يف حرية التعبري ،مبا يف ذلك الحق يف التامس مختلف
رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود .ويشمل هذا الحق التعبري
عن املعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال األفكار واآلراء ،التي ميكن نقلها إىل اآلخرين أو استالم
تلك املعلومات ،رهنا بأحكام الفقرة  3من املادة  19وأحكام املادة ،كام يشمل الحق الخطاب السيايس
والتعليقات الذاتية والتعليق عىل الشئون العامة واستطالع الرأي ،ومناقشة حقوق اإلنسان والصحافة
والتعبري الثقايف والفني والتدريس والخطاب الديني ،وميكن أن يشمل هذا الحق أيضا اإلعالن التجاري .بل
إن نطاق الفقرة  2يغطي التعبري عن رأي قد يعترب مهي ًنا للغاية عىل الرغم من أن هذا الشكل من أشكال
التعبري قد يخضع للتقييد وفقا ألحكام الفقرة  3من املادة  19وأحكام املادة .20
ونصت الفقرة  2عىل حامية جميع أشكال التعبري ووسائل نرشها ،وتشمل هذه األشكال اللغة املنطوقة
ّ
واملكتوبة ولغة اإلشارة والتعبري بلغة غري لفظية ،مثل الصور والقطع الفنية .وتشمل وسائل التعبري الكتب
والصحف .واملنشورات وامللصقات والالفتات .واملالبس والوثائق القانونية ،وتشمل كذلك جميع األشكال
السمعية والبرصية فضال عن طرائق التعبري اإلليكرتونية والشبكية.
حرية التعبري واإلعالم
ال غنى ألي مجتمع عن الصحافة أو غريها من وسائط اإلعالم التي تكون حرة وغري خاضعة للرقابة وتعمل
بدون عراقيل ،وذلك لضامن حرية الرأي وحرية التعبري والتمتع بالحقوق األخرى املنصوص عليها يف
العهد .وتشكل الصحافة أو وسائط اإلعالم األخرى حجر الزاوية ملجتمع تسوده الدميقراطية .وينص العهد
عىل الحق الذي يجيز لوسائط اإلعالم تلقي معلومات تستند إليها يف أداء مهامها .ويعترب تبادل املعلومات
واآلراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشئون العامة والشئون السياسية بني املواطنني واملرشحني واملمثلني
املنتخبني أمرا أساسيا ،وينطوي ذلك عىل وجود صحافة حرة ووسائط إعالم أخرى ،قادرة عىل التعليق عىل
املسائل العامة بدون رقابة أو قيد وعىل إعالم الرأي العام ،ويتمتع الجمهور أيضا بحق مقابل يف تلقي ما
تنتجه وسائط اإلعالم.
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وكوسيلة لحامية حقوق مستخدمي وسائط اإلعالم ،مبن فيهم أفراد األقليات اإلثنية واللغوية يف تلقي
مجموعة كبرية من املعلومات واألفكار ،ينبغي للدول األطراف أن تويل عناية خاصة للتشجيع عىل وجود
وسائط إعالم مستقلة ومتنوعة.
وينبغي للدول األطراف األخذ يف الحسبان مدى تأثري التطورات التي طرأت عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مثل نظم نرش املعلومات اإلليكرتونية القامئة عىل خدمات اإلنرتنت والهاتف النقال ،يف
إحداث تغيري كبري يف مامرسات االتصال حول العامل .وتوجد اليوم شبكة عاملية لتبادل األفكار واآلراء ال
تعتمد بالرضورة عىل الوسطاء التقليدين لوسائط اإلعالم الجامهريي .وينبغي للدول األطراف أن تتخذ
جميع التدابري الرضورية لتعزيز استقالل هذه الوسائط اإلعالمية الجديدة وأن تضمن سبل وصول األفراد
إليها.
الحق يف الحصول عىل املعلومات
تشمل الفقرة  2من املادة  19حق االطالع عىل املعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة ،وتتضمن
هذه املعلومات السجالت التي تحتفظ بها الهيئة العامة برصف النظر عن الشكل الذي تحفظ فيه
ومصدرها وتاريخ إعدادها ،والهيئات العامة هي الهيئات املبينة يف الفقرة  7من هذا التعليق العام،
وميكن أن تشمل تسمية تلك الهيئات كيانات أخرى أيضا ،إذا كانت تلك الكيانات تضطلـع بوظائف عامة.
وعىل نحو ما سبقت اإلشارة إليه ،فإن حق الحصول عىل املعلومات إذا ما أخذ باالقرتان مع املادة 25
من العهد ،يشمل حق حصول وسائط اإلعالم عىل معلومات عن الشئون العامة وحق الجمهور يف تلقي
ما تنتجه وسائط اإلعالم ،وتناول العهد أيضا يف أجزاء أخرى منه عنارص الحق يف الحصول عىل املعلومات.
وعىل نحو ما الحظت اللجنة يف تعليقها العام رقم  16فيام يتعلق باملادة  17من العهد ،فإنه ينبغي أن
يكون من حق كل فرد أن يتحقق بطريقة مفهومة مام إذا كانت هناك بيانات شخصية مخ ّزنة يف أضابري
البيانات األوتوماتية ،وإذا كان الوضع كذلك ،ماه ّية هذه البيانات والغرض من االحتفاظ بها ،كام ينبغي
أن يكون مبقدور كل فرد أن يتحقق من هوية السلطات العامة أو األفراد العاملني بصفتهم الشخصية
أو الهيئات الخاصة التي تتحكم أو قد تتحكم يف هذه األضابري .وإذا كانت األضابري تتضمن بيانات
شخصية غري صحيحة أو بيانات ُج ِمعت أو ُجهِزت بطريقة تتعارض مع أحكام القانون ،ينبغي أن يكون
من حق كل فرد أن يطلب تصحيحها .ووفقا للامدة  10من العهد ال يفقد السجني حقه يف االطالع عىل
سجالته الطبية ،وقد حددت اللجنة يف التعليق العام رقم  32املتعلق باملادة  14مجموعة متنوعة من
االستحقاقات التي يتمتع بها املتهمون بجرائم جنائية ،والتي تتيح لهم الحصول عىل املعلومات ،وعمال
بأحكام املادة  2ينبغي أن يتلقى األشخاص معلومات تتعلق بحقوقهم املنصوص عليها يف العهد بوجه
عام ،ومبوجب املادة  ،27ينبغي للدولة الطرف عند اتخاذ قرار من شأنه أن يؤثر تأثريا جوهريا يف منط
حياة إحدى فئات األقلية أو ثقافتها ،أن تتخذ هذا القرار يف إطار عملية تبادل للمعلومات وتشاور مع
الجامعة املتأثرة.
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وإلعامل الحق يف الحصول عىل املعلومات ،ينبغي للدول األطراف أن تتيح للعموم بصورة استباقية
معلومات حكومية ذات أهمية عامة ،وينبغي للدول األطراف أن تبذل كل الجهود لضامن الحصول عىل
هذه املعلومات بطريقة سهلة وفورية وف ّعالة وعملية ،كام ينبغي لها أن تصدر اإلجراءات الرضورية التي
متكن الفرد من الحصول عىل املعلومات ،بطرق منها سن ترشيع يكفل حرية الحصول عىل املعلومات،
وينبغي أن تتيح اإلجراءات تنفيذ طلبات الحصول عىل املعلومات يف الوقت املناسب ووفقا لقواعد
واضحة متسقة مع العهد ،وينبغي أال تشكل الرسوم املفروضة عىل طلبات الحصول عىل املعلومات عائقا
غري معقول للحصول عىل هذه املعلومات ،وينبغي للسلطات أن تقدم أسباب رفضها السامح بالحصول
عىل املعلومات ،وينبغي توفري الرتتيبات الالزمة للطعن يف حاالت الرفض املتعلقة بإتاحة إمكانية الحصول
عىل املعلومات فضال عن حاالت عدم االستجابة للطلبات.
القيود عىل حرية التعبري املكفولة مبوجب املادة 19
نصت الفقرة  3رصاحة عىل أن مامرسة الحق يف حرية التعبري تستتبع واجبات ومسئوليات خاصة .ولهذا
ّ
السبب ،يسمح مبجالني حرصيني من القيود املفروضة عىل الحق يتعلقان ،إما باحرتام حقوق اآلخرين أو
سمعتهم ،أو حامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة .بيد أنه عندما تفرض
دولة طرف قيودا عىل مامرسة حرية التعبري ،ال يجوز أن تع ّرض هذه القيود الحق نفسه للخطر .وتشري
اللجنة إىل أنه يجب أال تنقلب العالقة بني الحق والقيد وبني القاعدة واالستثناء ،وتشري اللجنة أيضا إىل
نصت عىل أنه “ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله
أحكام الفقرة  1من املادة  5من العهد التي ّ
عىل أنه يفيد انطواءه عىل حق ألي دولة أو جامعة أو شخص مببارشة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف
إىل إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك
املنصوص عليها فيه”.
ونصت الفقرة  3عىل رشوط محددة ،وال تجيز فرض قيود إال إذا كانت تخضع لهذه الرشوط :فيجب
ّ
أن تكون “محددة بنص القانون” وأال ت ُف َرض إال ألحد األسباب الواردة يف الفقرتني (أ) و(ب) من الفقرة 3؛
وأن تكون متالمئة مع اختبارات صارمة تتعلق بالرضورة والتناسب ،وال يجوز فرض قيود عىل أسس غري
األسس املحددة يف الفقرة  ،3حتى وإن كانت هذه األسس تربر فرض القيود عىل حقوق أخرى تخضع
لحامية العهد ،وال يجوز تطبيق القيود إال لألغراض التي وضعت من أجلها كام يجب أن تتعلق مبارشة
بالغرض املحدد الذي تأسست عليه.
وينبغي للدول األطراف أن تنفذ تدابري ف ّعالة للحامية من االعتداءات التي تستهدف إسكات أصوات
األشخاص الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري .وال يجوز أبدا االستشهاد بالفقرة  3لتربير كبح أي دعوة
إىل إقامة نظام دميقراطي متعدد األحزاب وتحقيق مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وال ميكن تحت
أي ظرف من الظروف أن يكون االعتداء عىل شخص بسبب مامرسته لحرية الرأي أو حرية التعبري متفقا
مع املادة  ،19مبا يف ذلك أشكال االعتداء املتمثلة يف االحتجاز التعسفي والتعذيب وتهديـد النفس والقتل.
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وكثريا ما يخضع الصحفيون لهذه التهديدات وللتخويف واالعتداء بسبب مامرستهم ألنشطتهم ،ويتعرض
لذلك أيضا األشخاص الذين يشاركون يف جمع املعلومات املتعلقة بحالة حقوق اإلنسان وتحليلها ،والذين
يقومون بنرش تقارير ذات صلة بحقوق اإلنسان ،مبن فيهم القضاة واملحامني .وينبغي التحقيق برصامة يف
الوقت املناسب يف جميع هذه االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ومنح الضحايا ،أو منح ممثليهم يف الحاالت
التي يرتكب فيها القتل ،أشكاال مناسبة من الجرب.
ويجب أن تكون القيود محددة بنص القانون ،وقد يشمل القانون قوانني تتعلق باالمتيازات الربملانية
وقوانني انتهاك حرمة املحكمة ،ونظرا إىل أن أي تقييد لحرية التعبري يشكل انتقاصا خطريا من حقوق
اإلنسان ،فإن تكريس التقييد يف القوانني التقليدية أو الدينية أو غريها من القوانني العرفية يتناىف مع
العهد.
وألغراض الفقرة  ،3يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعترب مبثابة “قانون” بدقة كافية ليك يتسنى للفرد
ضبط سلوكه وفقا لها ،ويجب إتاحتها لعامة الجمهور .وال يجوز أن مينح القانون األشخاص املسئولني
عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة يف تقييد حرية التعبري .ويجب أن ينص القانون عىل توجيهات كافية
للمكلفني بتنفيذه لتمكينهم من التحقق عىل النحو املناسب من أنواع التعبري التي تخضع للتقييد وتلك
التي ال تخضع لهذا التقييد.
ويجب أن تكون القوانني املق ِّيدة للحقوق الواردة يف الفقرة  2من املادة  ،19مبا يف ذلك القوانني املشار
إليها يف الفقرة  ،24ليس فقط متالمئة مع الرشوط الصارمة للفقرة  3من املادة  19من العهد ،بل يجب أن
تكون هي نفسها أيضا متالمئة مع أحكام العهد وأهدافه وأغراضه .ويجب أال تنتهك القوانني أحكام عدم
التمييز املنصوص عليها يف العهد .ويجب أال تنص القوانني عىل جزاءات تتناىف مع العهد ،مثل العقوبة
البدنية.
ويقع عىل عاتق الدولة الطرف بيان األساس القانوين ألي قيود مفروضة عىل حرية التعبري .وإذا كان عىل
اللجنة فيام يتعلق بدولة طرف معينة أن تنظر فيام إذا كان القيد املعني الذي فرضته هذه الدولة الطرف
قد تم مبوجب القانون ،ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية عن القانون واإلجراءات التي
تدخل يف نطاق هذا القانون
·التحريض وحرية التعبري
حظرت املادة  20من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية دعاوى الكراهية العنرصية التي تشكل
تحريضا عىل التمييز أو الكراهية أو العنف.32
وهو ما يعترب استثناء عىل حرية التعبري ،إال أن هذا االستثناء وفقا للعديد من اآلراء ال يجوز تطبيقه عىل
املطبوعات نظرا مل قد يرتتب عىل ذلك من تقييد غري مربر لحرية إصدارها وتداولها.
وتكمن الصعوبة يف تعريف خطاب الكراهية بشكل دقيق ،يف أن هناك أنواعا من الخطابات تدخل
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يف إطار النقاش العام الذي ال يجوز تقييده ،عىل سبيل املثال الخطابات التي تؤدي إىل كراهية األفراد
لجهاز الرشطة بسبب مامرسته للتعذيب ضد املواطنني ،أو التي تؤدي إىل كراهية الحكومة بسبب فساد
أعضائها ،ولذلك كان هناك رضورة أن تحدد الفقرة الثانية من املادة ( )20من العهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية املضمون الالزم توافره للتمييز بني الصور املختلفة لخطاب الكراهية ،ولتحديد أيا منها
محظور ويشكل استثناء عىل حرية التعبري ،وقد حددت املادة سالفة الذكر هذا املضمون يف ثالث صور
هي “الكراهية القومية” و”الكراهية العنرصية” و”الكراهية الدينية” ،وبالنظر إىل هذه الصور نجد أنها
ت ُشكل بعض صور التمييز املحظور دوليا ،وهو ما يثري التساؤل حول اقتصار نص املادة ( )20عىل هذه
الصور فقط دون غريها من صور التمييز ،وتكمن اإلجابة عىل هذا التساؤل يف التوقيت الذي دخل فيه
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية حيز التنفيذ عام  ،1977حيث مل تكن حركة مناهضة التمييز يف
العامل بذات مستوى القوة والتطور التي هي عليه اليوم ،وهو ما استتبع الحقا انتشار التفسريات الواسعة
ألسس التمييز الالزمة لحظر خطابات الكراهية ،سواء من قبل املحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،أو من
قبل العديد من فقهاء القانون الدويل.42

ثانيا :العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية
ألزمت املادة الخامسة عرش من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية 52والثقافية الدول األطراف
بصيانة حقوق األفراد يف املشاركة يف الحياة الثقافية ،والتمتع بفوائد التقدم العلمي واحرتام حرية األفراد
الالزمة للنشاط اإلبداعي ،62يفرض العهد عىل الحكومة املرصية االلتزام الفوري بضامن مامرسة الحق
املنصوص عليه يف الفقرة (١أ) من املادة  ١٥دون متييز ،واالعرتاف باملامرسات الثقافية وعدم التدخل يف
التمتع ﺑﻬا وتنميتها.27
كام يفرض حق كل فرد يف أن يشارك يف الحياة الثقافية ،مثل الحقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد،
ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات عىل الدول األطراف( :أ) االلتزام باالحرتام؛ (ب) االلتزام بالحامية؛
(ج) االلتزام بالوفاء .ويقتيض االلتزام باالحرتام أن متتنع الدول األطراف عن التدخل ،بشكل مبارش أو غري
مبارش ،يف التمتع بالحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية .ويقتيض االلتزام بالحامية أن تتخذ الدول األطراف
التدابري الالزمة ملنع أطراف ثالثة من التدخل يف الحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية .وأخريا ،يقتيض
االلتزام بالوفاء أن تتخذ الدول األطراف تدابري ترشيعية وإدارية وقضائية ،وتدابري يف إطار امليزانية وتدابري
تعزيزية ،مالمئة وتدابري أخرى ﺗﻬدف إىل اإلعامل التام للحق املنصوص عليه يف الفقرة (١أ) من املادة ١٥
من العهد.82
كام أكد التعليق العام رقم  21عىل الفقرة  1من املادة  15عىل أن االنتهاكات ميكن أن تحدث من خالل
فعل مبارش تقوم به دولة طرف أو كيانات أو مؤسسات أخرى غري منظمة تنظيام كافيا من جانب الدولة
الطرف ،مبا فيها ،عىل وجه الخصوص ،كيانات أو مؤسسات يف القطاع الخاص ،وتحدث انتهاكات كثرية
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للحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية عندما متنع الدول األطراف وصول األفراد أو اﻤﻟﺠمتعات إىل الحياة
واملامرسات والسلع والخدمات الثقافية.
وتحدث أيضا انتهاكات للفقرة (١أ) من املادة  ١٥من خالل تقصري الدول األطراف يف اتخاذ التدابري
الالزمة لالمتثال اللتزاماﺗﻬا القانونية مبوجب هذا الحكم أو عدم قيامها باتخاذ هذه التدابري .وتتضمن
االنتهاكات من خالل التقصري يف اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق اإلعامل التام لحق كل فرد يف أن يشارك
يف الحياة الثقافية ،وعدم إنفاذ القوانني ذات الصلة أو عدم توفري سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية
أو غريها من السبل املالمئة لتمكني األشخاص من املامرسة الكاملة للحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية.
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نماذج لقضايا الرقابة على المطبوعات
 -1الحكم بإلغاء ترخيص مجلة إبداع ثم الحكم بإعادة إصدارها
مرة أخرى

أصدرت محكمة القضاء اإلداري يف  7أبريل  ،2009حكمها يف الدعوى رقم  21751لسنة  61قضائية
بإلغاء ترخيص مجلة إبداع الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب ،والتي أقامها احد املحامني ضد وزير
الثقافة وآخرين ،للمطالبة بإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن إلغاء الرتخيص الصادر ملجلة إبداع ،وذلك
عىل خلفية نرش املجلة لقصيدة بعنوان «رشفة ليىل مراد» والتي ذكر املدعى أنها تحمل إهانة للذات
اإللهية.
غري أن الهيئة العامة املرصية للكتاب ووزير الثقافة طعنا عىل الحكم أمام املحكمة اإلدارية العليا،
مطالبني بوقف تنفيذ الحكم املشار إليه ،ويف  15يونيو  2009أصدرت املحكمة حكمها بوقف تنفيذ
حكم محكمة القضاء اإلداري ،لتعود املجلة للصدور مجددا بعد شهرين من التوقف.
 -2الحكم بعدم قبول دعوى تطالب بوقف وغلق نشاط شركة
الموجز للصحافة والطباعة والنشر

أصدرت محكمة القضاء اإلداري دائرة املنازعات االقتصادية واالستثامر الدائرة السابعة يف يوم  17يناير
 2009حكمها بعدم بقبول الدعوى املقامة من املواطن حامد صديق سيد ميك ،ضد وزير االستثامر
وآخرين ،وطلب يف دعواه رقم  14636لسنة  62قضائية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي
باالمتناع عن وقف نشاط ،وغلق رشكة املوجز للصحافة والطباعة والنرش ،ومصادرة ما بها من ممتلكات
وأيلولتها للدولة ،وذلك بدعوى نرش الجريدة أكاذيب وأخبار متسه شخصيا ولنرشها لألكاذيب والفنت
والرذيلة.
 -3الحكم ببراءة منير سعد حنا من تهمة إهانة رئيس الجمهورية

يف يوم  31مايو  2009أصدرت محكمة جنح العدوة مبحافظة املنيا ،حكمها حضوريا بإدانة منري سعيد
حنا مرزوق ،ومعاقبته بالحبس مع الشغل ملدة ثالث سنوات وكفالة قدرها مائة ألف جنيه واملصادرة

نماذج لقضايا الرقابة على المطبوعات

47

وألزمته املرصوفات ،وذلك بتهمة إهانة رئيس الجمهورية طبقا لنص املادة  179من قانون العقوبات،
وذلك بسبب توزيعه لقصيدة شعر عىل زمالئه يف العمل تتضمن نقد لرئيس الجمهورية.
قامت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان باستئناف الحكم الصادر ،ضد منري سعيد حنا أمام
محكمة جنح مستأنف مغاغة يف الجنحة رقم  5609لسنة  ،2009ويف  18يوليو  2009أصدرت املحكمة
حكمها يف االستئناف بقبول االستئناف شكال ،ويف املوضوع بإلغاء الحكم املستأنف فيام قىض به من
معاقبة املتهم بالحبس والقضاء مجددا بربائته.
 -4الحكم بمصادرة رواية مترو وتغريم المؤلف والناشر

أصدرت محكمة جنح قرص النيل حكمها يف القضية رقم  4732لسنة  2008يف يوم  21نوفمرب 2009
مبعاقبة كل من :مجدي محمد عبد الستار الشافعي «مؤلف الرواية» ،ومحمد الرشقاوي صاحب دار
مالمح للنرش «نارش الرواية» ،بتغريم كل منهام خمسة آالف جنيه ومصادرة النسخ املضبوطة ،واستندت
املحكمة يف حكمها إىل «أنه قد ثبت يف يقينها أن العبارات الواردة بالرواية وهي (رشموط – عرص –
خوالت) ليس من شك بذئية فاحشة ال مياري أحد يف أنها خادشة للحياء ،وتتناقض مع القيم األخالقية
للمجتمع املرصي».
 -5الحكم بالسماح لجريدة «أخبار الكشافة» بالتداول

أصدرت محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة حكمها يف الدعوى رقم  8506لسنة  63قضائية يف يوم 19
ديسمرب  ،2009املقامة من أرشف سيد أحمد عبد العليم ضد وزير اإلعالم وآخرين ،والتي طلب فيها
وقف تنفيذ قرار جهاز املطبوعات والصحافة الخارجية برفض تداول جريدة (أخبار الكشافة) داخل
البالد ،وإحالة الدعوى إىل هيئة مفويض الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوين يف موضوعها.

 -6الحكم بالسماح بطباعة وتوزيع جريدة البالغ الجديد داخل
البالد

أصدرت محكمة القضاء اإلداري ،يف  25مايو  ،2010حكمها بوقف تنفيذ قرار منع طبع وتوزيع جريدة
البالغ الجديد ،داخل مرص ،وذلك يف الدعوى رقم  1889لسنة  64ق ،املُقامة من عبده محمد مغريب،
ضد رئيس املجلس األعىل للصحافة ،ووزير اإلعالم ،ورئيس الرقابة عىل املطبوعات ،بعد أن فوجئ بقرار
رئيس املجلس األعىل للصحافة ،بوقف طباعة وتوزيع الجريدة داخل مرص.
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وأسست املحكمة حكمها عىل أن القانون رقم  20لسنة  ،1936أسند سلطة منع املطبوعات الصادرة
يف الخارج ،من الدخول إىل مرص ،وتداولها ،وتوزيعها ،إىل رئيس الوزراء ،التي آلت سلطته إىل رئيس
الجمهورية ،الذي ف ّوض سلطاته إىل وزير اإلعالم ،وإذا كان قرار منع جريدة «البالغ الجديد» قد صدر
من املجلس األعىل للصحافة ،فإنه يكون قد صدر من سلطة ال متلك إصداره ،وبناء عىل تفويض صدر لها
من غري مختص ،متعدية بذلك عىل اختصاص وزير اإلعالم.
 -7الحكم بعدم السماح لمؤلف بنقل مؤلفاته خارج البالد

أقام أحمد جامل الدين ،يف  19يونيه  ،2008الدعوى رقم  46119لسنة 62ق ،ضد كال من شيخ األزهر،
ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى ،مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي ،باالمتناع
عن إصدار قرار ،بالسامح له بشحن ونقل مؤلفاته خارج البالد ،باإلضافة إىل القضاء له بالتعويض املادي
املالئم ،عن األرضار املادية ،واألدبية التي لحقت به ،وذلك بعد أن أرص املسئولني مبيناء القاهرة الجوى
عىل استصدار ترصيحا من مجمع البحوث اإلسالمية ،بإرسال املؤلفات إىل الخارج ،وأن الرشكة املذكورة
قامت بعرض املؤلفات عىل الهيئة التي قامت بالتحفظ عليها واحتجازها ،مام دفعه إىل التقدم بطلب
إصدار الترصيح خاصة وأن كافة املؤلفات معروضة ،ومنشورة مبرص منذ سنوات طويلة ،إال أن اإلدارة
وعدت برسعة إصدار الترصيح مبجرد االنتهاء من الفحص واملراجعة ،وقالت املحكمة إن مفاد وقائع
الدعوى وما ُقدم فيها من دفاع ومستندات ،أن األزهر هو الهيئة ،التي خ ّول لها املرشع الوضعي،
حفظ الرشيعة ،والرتاث ،ونرشها ،وحمل أمانة الرسالة إىل كل الشعوب بالتعهد ألداء هذه املهام ،وأن
القانون أنشأ بني هيئات األزهر – مجمع البحوث اإلسالمية – بحسبانه الهيئة العامة للبحوث اإلسالمية
التي تقوم بدراسة وتجديد الثقافة اإلسالمية ،حسبام أوضحت املادتان  15و 25من القانون رقم 103
لسنة  ،1961وأن املجمع مبا يتبعه من إدارات ومنها إدارة البحوث والنرش ،هو من له والية فحص
املؤلفات واملصنفات اإلسالمية ،أو التي تتعرض لإلسالم ،وإبداء الرأي فيها بنرشها ،أو تداولها ،أو عرضها،
األمر الذي يجعل هذا املجمع صاحب التقدير فيام يتعلق بالشئون اإلسالمية .ومن حيث إن إدارة
البحوث والنرش التابعة ملجمع البحوث اإلسالمية ،هي الجهة املختصة قانونا مبراجعة املؤلفات ،التي
تتعرض لإلسالم والترصيح لها بالتداول طبعا ونرشا ،وما يتبع ذلك من حق مؤلفيها يف تصديرها خارج
البالد ،وإن الثابت من كتاب اإلدارة املذكورة أنها قامت مبراجعة بعض من مؤلفات املدعى ،وأجازت
تداولها وتصديرها ،ورفضت تداول وتصدير بعض من مؤلفاته الحتوائها عىل آراء تخالف صحيح اإلسالم
والعقيدة ،فمن ثم فإنه ال يكون مثة قرار قد صدر من مجمع البحوث اإلسالمية يرفض فيه الترصيح
للمدعى بسفر مؤلفاته للخارج ،وبناء عليه حكمت املحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان.
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 -8الحكم بإلغاء قرار رفض التصريح بنشر كتاب «براءة النبي
يوسف من الهم بالسوء والفحشاء»

أصدرت محكمة القضاء اإلداري ،يف  30مارس  ،2010حكمها يف الدعوى رقم  23221لسنة  62ق،
املُقامة من محمد الصادق عفيفي ،ضد شيخ األزهر ،بتاريخ  10مارس  ،2008والتي طلب مبوجبها
الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بعدم الترصيح له بنرش مؤلفه كتاب «براءة نبي الله
يوسف من الهم بالسوء والفحشاء» ،والقضاء له بتعويض مليون جنيه ،عن األرضار املادية ،واألدبية،
التي لحقت به جراء هذا القرار.
وتتلخص وقائع الدعوى ،يف أن املدعى تقدم لإلدارة العامة للبحوث والتأليف والرتجمة ،مبجمع البحوث
اإلسالمية ،التابع لألزهر ،للحصول عىل ترخيص بنرش مؤلفه املسمى»براءة نبي الله يوسف من الهم
بالسوء والفحشاء» ،إال أنه تم رفض طلبه؛ مام دعاه إىل إقامة هذه الدعوى ناع ًيا عىل القرار املطعون
فيه انعدامه.
 -9الحكم بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للكتاب بوقف توزيع
كتاب «من دالئل عظمة الرسالة المحمدية».

أصدرت محكمة القضاء اإلداري ،يف  26مارس ،2010حكمها يف الدعوى رقم  1308لسنة  62ق ،املُقامة
من محمد السادات عبد الكريم ،ضد رئيس الهيئة العامة للكتاب ،ووزير الثقافة ،بإلغاء قرار وقف
توزيع هذا الكتاب ،وتتلخص وقائع الدعوى ،يف أنه بتاريخ  18أكتوبر  ،2007قامت الهيئة العامة
للكتاب ،بنرش الكتاب املذكور ،بعد موافقة األزهر ،وتم إيداع نسخ منه لدى دار الكتب ،برقم / 8577
 ،2007وقد أثار هذا الكتاب جدال ،من بعض الساعني للحجر عىل الفكر الذين سعوا ملهاجمة الكتاب،
مام دفع رئيس الهيئة العامة للكتاب؛ إلصدار قرارا بوقف توزيعه ،وهو ما دفع املدعى إىل إقامة دعواه.
 -10الحكم بإلغاء قرار االمتناع عن قيد «دار الشاعر للنشر
والتوزيع» بالسجل التجاري.

بتاريخ  2010/9/28أصدرت محكمة القضاء اإلداري حكمها بإلغاء القرار الصادر باالمتناع عن قيد
رشكة الشاعر للنرش والتوزيع بالسجل التجاري ،وذلك يف الدعوى التي أقامها الشاعر عبد الرحمن
يوسف ،بتاريخ  ،2007/3/31ضد كل من وزير التجارة والصناعة ،ورئيس مصلحة السجل التجاري
بالقاهرة ،بعدما أراد إنشاء رشكة تجارية ذات نشاط محدود ملزاولة أعامل النرش والطباعة لتكون منربا
لنرش الثقافة والعلوم ،واستوىف كافة اإلجراءات التي يحددها القانون ،إال أن مصلحة السجل التجاري
رفضت قيد الرشكة بسبب عدم موافقة مباحث أمن الدولة عىل تسجيلها ،وبتاريخ  2009/2/21حكمت
املحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار النتهاكه حق املدعى يف حرية الرأي والتعبري ومامرسة النشاط التجاري.
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 -11الحكم بقبول الطعن على عدم إصدار تصريح بإصدار جريدة
«الحقيقة اليوم»

بتاريخ  2011/2/8أصدرت محكمة القضاء اإلداري الحكم بقبول الدعوى رقم  15385لسنة  63قضائية،
واملقامة من سامح نبيل كاظم مختار ،ضد كل من املمثل القانوين لجهاز الرقابة عىل الصحف واملطبوعات،
ووزير اإلعالم بصفته الرئيس األعىل لجهاز الرقابة عىل الصحف واملطبوعات ،والتي طلب فيها الحكم
بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع املطعون ضده األول عن الترصيح له بإصدار جريدة الحقيقة اليوم،
والحاصلة عىل ترصيح من اململكة املتحدة بإصدارها وصاحب االمتياز الخاص بها.
 -12الحكم بإلغاء قرار االمتناع عن إصدار الموافقات الالزمة
لطباعة وإصدار جريدة المحور العالمية.

بتاريخ  2011/5/24أصدرت محكمة القضاء اإلدارى حكمها يف الدعوى رقم  9351لسنة 65ق ،بإلغاء
القرار السلبي باالمتناع عن إصدار املوافقات الالزمة لطباعة وإصدار جريدة «املحور العاملية» ،وذلك
يف الدعوى التي أقامها الشافعي محمد عبد الله ،ضد كل من وزير اإلعالم ووزير الداخلية ورئيس جهاز
املطبوعات والصحافة ،طالبا وقف تنفيذ وإلغاء القرار سالف البيان.
 -13الحكم بوقف تنفيذ قرار إيقاف صدور جريدة «نهوض
حلوان».

بتاريخ  2011/6/14أصدرت محكمة القضاء اإلدارى حكمها يف الدعوى رقم  12522لسنة 65ق ،املقامة
من سمري محمد عيل ضد جهاز املطبوعات والصحافة الخارجية والداخلية ووزير اإلعالم ووزير الداخلية،
بوقف تنفيذ القرار الصادر بإيقاف صدور جريدة «نهوض حلوان» ،املصدق عليها برقم  46689يف
 ،2006/7/3وكان املدعي قد أقام هذه الدعوى استنادا أنه أعامال ملامرسة حرية الرأي ونرش الوعي
والثقافة ستصدر بتاريخ  2006/7/3صحيفة نهوض حلوان.
وأضافت املحكمة أن الثابت من األوراق أن املدعى حصل عىل ترخيص من اململكة املتحدة تحت رقم
( )4761367بجريدة (نهضة حلوان) ،وأصبح املالك لها وصاحب حق االمتياز واالسم التجاري ،وأنه تم
طبع هذه الجريدة مبؤسسة دار التحرير للطباعة والنرش (الجمهورية) بعد إطالعها عىل كافة الرتاخيص
واملوافقات األمنية ،ومن ثم يكون منع الجريدة املشار إليها من الصدور مخالفا لنصوص القانون 20
لسنة .1936
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 -14الحكم برفض دعوى إلغاء ترخيص جريدة اليوم السابع.

يف  27أكتوبر  2008أقامت السيدة هند عيل حسن الدعوى رقم  2686لسنة  36قضائية ،أمام محكمة
القضاء اإلداري بالقاهرة ،ضد وزير اإلعالم وآخرين ،وقد طلبت املدعية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار املجلس األعىل للصحافة بإصدار جريدة اليوم السابع ،وإلزام املدعى عليهم بتعويض مليون
جنيه ،وذلك عىل خلفية ادعاء املدعية بأنها استصدرت ترخيص لجريدة تحمل نفس االسم يف تاريخ
سابق عىل الجريدة املطلوب ،وقف ترخيصها مام يعطيها الحق وحدها دون غريها يف االستئثار باسم
الجريدة ،وتداولت الدعوى بجلسات عدة ،وبتاريخ  2012/4/3أصدرت املحكمة حكمها يف الدعوى
بقبول الدعوى شكال وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار املطعون فيه ،وألزمت املدعية مرصوفات الطلب
العاجل ،وأمرت بإحالة الدعوى إىل هيئة مفويض الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوين يف طلبي اإللغاء
والتعويض ،واستندت املحكمة حكمها إىل أن «البني من ظاهر األوراق أن املدعية مل تتقدم إىل مصلحة
التسجيل التجاري بتسجيل اسم الجريدة كعالمة تجارية ،كام مل يستعمل هذا االسم نتيجة عدم إصدار
الجريدة أو طبعها أو تداولها».
 -15الحكم برفض سحب جائزة الدولة التقديرية من الكاتبين
سيد القمني وحسن حنفي.

بتاريخ  2012/7/10أصدرت محكمة القضاء اإلداري ،حكمها يف الدعوىني رقمي  52478 ،48575لسنة
 63قضائية املقامتني من يوسف البدري ،ثروت الخرباوي وآخرين ،ضد وزير الثقافة والكاتب سيد
القمني وآخرين ،والتي طلبا مبوجبها وقف تنفيذ القرار الصادر مبنح سيد القمني وحسن حنفي جائزة
الدولة التقديرية يف العلوم االجتامعية بشقيها املادي واملعنوي ،وإلغاء هذا القرار واستندا املدعيان يف
دعواهام أن املذكوران ال هم لهام من خالل مؤلفاتهام ومقالتهام وأحاديثهام عرب الفضائيات إال الطعن
يف اإلسالم واملسلمني ،وشعائر اإلسالم ورموزه وإهانة العقيدة.
وقد أوصت هيئة مفويض الدولة بإلغاء قرار منح كال من سيد القمني وحسن حنفي جائزة الدولة
التقديرية يف العلوم االجتامعية .لكن ،املحكمة مل تأخذ بهذه التوصية ،والتي أصدرت حكمها بقبول
الدعويني شكال ،وبرفضهام موضوعا ،وقد جاء بحكم املحكمة أن «وملا كان الثابت من األوراق أن القرار
املطعون فيه فيام تضمنه من منح املذكورين جائزة الدولة التقديرية يف العلوم االجتامعية قد استوىف
مراحله املختلفة ،واكتملت له أركانه ومل يثبت انحراف جهة اإلدارة بسلتطها يف إصداره ،كام مل يثبت
للمحكمة صحة ما أسنده املدعون إىل املذكورين من أسباب ساقوها ورأوا أنها تربر عدم أحقيتهام يف
الحصول عىل تلك الجائزة ،ومن ثم فإن القرار املطعون فيه قد صدر سليام متفقا وأحكام القانون.
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توصيات
 -1ينبغي عىل الحكومة املرصية تفعيل التزاماتها الدولية بشأن حرية التعبري والحريات املرتبطة بها؛
وعىل وجه الخصوص املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،واملادة  15من العهد
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
 -2ينبغي عىل الحكومة املرصية السامح لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني بإصدار املطبوعات الدورية
وغري الدورية ،دون فرض قيود غري رضورية ،مع إلزامهم فقط برشط اإلخطار دون أن يرتتب عىل ذلك
أي رقابة مسبقة عىل محتوى املطبوعات.
 -3ينبغي عىل الحكومة املرصية إلغاء قانون املطبوعات رقم  20لسنة  ،1936وتعديل نصوص قانون
الصحافة رقم  96لسنة  ،1996مبا يضمن إطالق حرية إصدار وتداول املطبوعات الدورية وغري الدورية
دون قيود.
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 -1نصت املادة الثامنة من اإلعالن الدستوري الصادر يف  4يوليو  2013عىل أن «حرية الصحافة والطباعة والنرش وسائر وسائل
اإلعالم مكفولة ،والرقابة عىل الصحافة وما تنرشه وسائل اإلعالم محظورة ،وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور.
ويجوز استثنا ًء يف حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أو تُفرض عىل الصحف أو املطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة يف األمور التي تتصل
بأغراض األمن القومي ،وذلك وفقًا للقانون».
 -2بتاريخ  14أغسطس  2013أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ وفقا لإلعالن الدستوري الصادر يف  4يوليو .2013
 - 3املادة  8من قانون املطبوعات رقم  20لسنة .1936
 -4املادة  13من قانون املطبوعات رقم  20لسنة .1936
 -5املادة  14من قانون املطبوعات رقم  20لسنة .1963
 -6املادة  11من قانون املطبوعات رقم  20لسنة .1936
 -7املادة  46من قانون الصحافة رقم  96لسنة .1996
 -8املادة  48من قانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة .1996
نصت املادة 27من اإلعالن الدستوري الصادر يف  4يوليو  2013عىل أن «يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ
ّ -9
عىل النحو الذي ينظمه القانون ،ويكون إعالن حالة الطوارئ ملدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر ،وال يجوز مدها إال ملدة مامثلة وبعد موافقة
الشعب يف استفتاء عام».
 -10املادة  9من قانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة .1996
 -11املادة  23من قانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة .1996
 -12املادة  9من قانون املطبوعات رقم  20لسنة .1936
 -13املادة  31من قانون تنظيم الصحافة املرصي.
 -14املقصود هنا قانون املطبوعات رقم  20لسنة  ،1936وقانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة  ،1996وقانون العقوبات رقم  58لسنة .1937
 -15منع املطبوعات من التداول – األستاذ أحمد سيف اإلسالم عبد الفتاح املحامي.
 -16تم تعديل قانون العقوبات مبوجب القانون رقم  147لسنة .2006
 -17مادة  48من قانون تنظيم الصحافة رقم  96لسنة .1996
 -18املادة  30من قانون املطبوعات رقم  20لسنة .1936
 -19املادة  31من قانون املطبوعات رقم  20لسنة .1936
نصت املادة  18من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أن:
ّ -20
 .1لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره،
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،مبفرده أو مع جامعة ،وأمام املأل أو عىل حدة.
 .2ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما ،أو بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 .3ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده ،إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية لحامية السالمة العامة أو
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.

55

 .4تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء ،أو األوصياء عند وجودهم ،يف تأمني تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم
الخاصة.
نصت املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أن:
ّ -21
املادة :19
 .1لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.
 .2لكل إنسان حق يف حرية التعبري .ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا
اعتبار للحدود ،سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.
 .3تستتبع مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة .وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود
ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية:
(أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
 -22أصدرته لجنة حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة يف يوليو .2011
نصت املادة  20من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أن
ّ -23
 .1تحظر بالقانون أي دعاية للحرب.
 .2تحظر بالقانون أي دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف.
 -24خطابات التحريض وحرية التعبري  ..الحدود الفاصلة  -مؤسسة حرية الفكر والتعبري .2013
 -25اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د ،)21-املؤرخ يف  16كانون األول/
ديسمرب  1966تاريخ بدء النفاذ 3 :كانون الثاين/يناير  ،1976وفقا للامدة  .27وقعت مرص عىل هذا العهد يف  4أغسطس  1967وصدقت عليه
يف  14يناير .1982
نصت املادة  15من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل أن  .1تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل
ّ -26
فرد:
(أ) أن يشارك يف الحياة الثقافية،
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حامية املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أديب من صنعه.
 .2تراعي الدول األطراف يف هذا العهد ،يف التدابري التي ستتخذها بغية ضامن املامرسة الكاملة لهذا الحق ،أن تشمل تلك التدابري التي تتطلبها
صيانة العلم والثقافة وإمناؤهام وإشاعتهام.
 .3تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
 .4تقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإمناء االتصال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم والثقافة.
 -27اتفاقية اليونسكو بشأن حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،الديباجة ،الفقرة  .١٨انظر أيضا اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف،
املادة .٨
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 -28التعليق العام رقم  21عىل الفقرة األوىل من املادة  15من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الصادر يف نوفمرب 2009
عن اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التابعة ملنظمة األمم املتحدة.

