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منهجية
اعتمدت هذه الورقة عىل تحليل القوانني املتعلقة بتنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم .كام تم
استخدام البيانات الرسمية الصادرة عن املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،واملنشورة عىل موقعه الرسمي ،والتي وثقتها
وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة .إضافة إىل ذلك ،اعتمدت الورقة عىل ترصيحات مسئولني باملجلس األعىل لتنظيم
اإلعالم وتقارير منشورة بالصحف.

مقدمة
ازداد الجدل أخ ًريا حول الهيئات املنظِّمة لإلعالم ،عندما تطرق الربملان إىل نقاش التعديالت عىل الدستور ،حيث كان
هناك مقرتح بشأن إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإلعالم ،بهدف إعادة وزارة اإلعالم ليك تضبط املشهد
اإلعالمي ،عىل حد تعبري نواب بائتالف دعم مرص الربملاين .ولكن مل يوافق نواب الربملان عىل إلغاء الهيئتني وبذلك بقي
نفس اإلطار املنظِّم لعمل هيئات اإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم قامئًا .لذا ،ارتأت مؤسسة حرية الفكر والتعبري
إصدار هذه الورقة بشأن املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،ليك تتناول هيكل املجلس ومدى التباين بني اختصاصاته
املنصوص عليها يف القانون ومامرساته املؤثرة سل ًبا عىل حرية اإلعالم.
تتناول هذه الورقة تشكيل ولجان املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم وبعض اإلشكاليات التى تحيط بها ،وتربز تداخل
اختصاصات املجلس مع جهات أخرى قامئة بالفعل .فعىل مستوى ضوابط العمل اإلعالمي ،تتعارض اختصاصات األعىل
لإلعالم مع االختصاصات املمنوحة لنقابة اإلعالميني .كام يقوم املجلس األعىل لإلعالم مبامرسة الرقابة عىل املحتوى
اإلبداعي ،دون وجود سند قانوين ،وهو ما يتعارض مع اختصاصات الرقابة عىل املصنفات الفنية.
وتلقي الورقة الضوء عىل بعض مامرسات املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،مثل قرارات منع الظهور وحظر النرش ،يف ظل
غياب الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم.
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أول :تشكيل ولجان المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم:
ً
تم تشكيل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ألول مرة ىف إبريل  ،2017استنا ًدا إىل نص قانون التنظيم املؤسيس للصحافة
واإلعالم رقم  92لسنة  ،2016والذي نص عىل تعيني  13عض ًوا يف املجلس األعىل لإلعالم .وقد تغري عدد أعضاء املجلس
األعىل لإلعالم إىل  9أعضاء ،مع صدور القانون رقم  180لسنة  2018بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل
لتنظيم اإلعالم .وعىل الرغم من ذلك ،مل يُ ِ
صدر رئيس الجمهورية قرا ًرا جدي ًدا بتشكيل املجلس اﻷعىل لإلعالم حتى
صدور هذه الورقة.
ويُع ُّد األعىل لإلعالم وفقًا للامدة ( )68من الدستور املرصي هيئة مستقلة فن ًّيا وإداريًّا ومال ًّيا ،تعمل عىل تنظيم شئون
اإلعالم املريئ واملسموع والرقمي ،وكذلك الصحافة املطبوعة والرقمية .ومل ِ
معبا عن
يأت قانون إنشاء األعىل لإلعالم ِّ ً
نصوص الدستور ،حيث غابت ضامنات االستقاللية عن املجلس ،وتتطرق الورقة إىل ذلك كام ييل:
•

•غياب ضمانات االستقاللية:

 .1تغول السلطة التنفيذية يف تعيني األعضاء:
يتشكل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم وفقًا لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لإلعالم رقم  180لسنة
 2018الصادر يف أغسطس  .2018وبنا ًء عىل املادة ( )73من هذا القانون ،يتكون املجلس من  9أعضاء ،يصدر رئيس
الجمهورية قرار تعيينهم .يسمي رئيس الجمهورية اثنني من األعضاء مبارشة هام رئيس املجلس ،وشخصية عامة من
ذوي الخربة ،وأخرى بنا ًء عىل ترشيح من مكتب مجلس النواب من غري أعضاء مجلس النواب.
كام يضم املجلس األعىل لإلعالم يف عضويته نائب رئيس مجلس الدولة ،ورئيس جهاز حامية املنافسة ومنع املامرسات
االحتكارية ،باإلضافة إىل ممثل للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،وممثل للمجلس األعىل للجامعات ،بنا ًء عىل
ترشيحات الجهات التى يعملون بها .كام يضم املجلس عض ًوا من نقابة الصحفيني وآخر من نقابة اإلعالميني من غري
أعضاء مجليس النقابتني ،بنا ًء عىل ترشيح نقابتيهام.
وكان املجلس األعىل لإلعالم يتشكل من  13عض ًوا ،طبقًا للقانون رقم  92لسنة  ،2016واملعروف بقانون التنظيم
املؤسيس للصحافة واإلعالم ،إال أنه مع صدور القانون رقم  180لسنة  ،2018تم تقليص عدد األعضاء املرشحني من
قبل من نقابتي الصحفيني واإلعالميني لعضوية األعىل لإلعالم من  4أعضاء إىل عضوين فقط ،وكذلك تم تقليص عدد
الشخصيات العامة التي يرشحها مجلس النواب ورئيس الجمهورية لعضوية املجلس من  4أعضاء إىل عضوين فقط.
رشع ،أثناء
ويعني ذلك أن أغلبية أعضاء املجلس األعىل لإلعالم هم من غري العاملني بالصحافة واإلعالم ،فقد تجاهل امل ُ ِّ
إعداد هذا القانون ،أن األصل ىف الهيئات املستقلة أن ت ُشكَّل من املتخصصني والفنيني يف املجاالت ذات الصلة.

6

ومينح القانون رقم  180لسنة  2018بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رئيس الجمهورية
حق اختيار أعضاء املجلس األعىل لإلعالم من بني املرشحني ،الذين تتقدم بهم نقابتا الصحفيني واإلعالميني ومكتب
مجلس النواب واملجلس األعىل للجامعات ،وفقًا للامدة ( )73من القانون.
ويُلزم القانون هذه الجهات بتقديم عد ًدا ،ضعف املحدد لها يف القانون ،بحيث يصبح القرار النهايئ يف االختيار بيد
رئيس الجمهورية .كام مينح القانون رئيس الجمهورية صالحية تعيني هؤالء األعضاء مبارشة ،يف حالة تأخر الجهات
املخاطَبة يف القانون عن تقديم ترشيحاتها ،خالل ثالثة أشهر من املدة السابقة عىل انتهاء مدة عمل املجلس األعىل
لإلعالم.
يُظهر استعراض الجانب املتعلق بتشكيل املجلس أن السلطة التنفيذية متلك العدد األكرب من أعضاء املجلس ،فهناك
 3أعضاء ميثلون جهات تنفيذية (املجلس اﻷعىل للجامعات ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،جهاز حامية املنافسة
ومنع املامرسات االحتكارية) ،بينام يقوم رئيس الجمهورية _رأس السلطة التنفيذية_ بتعيني رئيس املجلس وأحد
أعضائه مبارشة .كام يحسم الرئيس الرتشيحات املقدمة من نقابتي اإلعالميني والصحفيني ومكتب مجلس النواب.
وبذلك يكون العضو الوحيد الذي ال تتدخل السلطة التنفيذية يف اختياره هو نائب لرئيس مجلس الدولة ،حيث يختاره
املجلس الخاص للشئون اإلدارية مبجلس الدولة.
وجاءت هذه السيطرة الواسعة من السلطة التنفيذية عىل تشكيل املجلس األعىل لإلعالم لتنتهك مواد الدستور (،211
 ،)213 ،212التي كانت تهدف إىل إحالل هيئات مستقلة محل وزارة اإلعالم ،التي كانت جز ًءا من السلطة التنفيذية،
كام كان وزير اإلعالم يحمل وال ًء سياسيًّا للسلطة الحاكمة.
وتجاهل قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم وضع ضوابط ت ُق ِّيد هيمنة السلطة التنفيذية
عىل األعىل لإلعالم مثل اشرتاط موافقة مجلس النواب عىل تعيني أعضاء األعىل لإلعالم أو عند التجديد لهم .وإن كان
للهيئات املستقلة ارتباط مبؤسسات الدولة ،فإنها يجب َّأل تخضغ إىل تدخل أو رقابة من السلطة التنفيذية ،حيث
كل من السلطتني الترشيعية والقضائية عىل الرقابة عىل عمل الهيئات املستقلة.
تعمل ٌّ
 .2تطابق املدة الزمنية لعمل املجلس مع املدة الزمنية للدورات الربملانية والرئاسية:
وفقًا للامدة ( )76من القانون ُحددت مدة عمل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم بأربع سنوات قابلة للتجديد ملرة
واحدة .وأىت ذلك مخالفًا ملعايري استقالل الهيئات اإلعالمية ،إذ ينبغي أال تتزامن مدة عمل املجلس األعىل لإلعالم مع
مدة الدورات الربملانية أو الرئاسية ،وذلك لضامن َّأل تتأثر مثل هذه الهيئات املستقلة بالحكومة أو األحزاب السياسية،
وليك ال يتوقف وجود الهيئات املستقلة عىل الجهات املعنية بتعيني أعضائها.
وبالنظر إىل النامذج املقارنة ،تزيد مدة عضوية املجلس األعىل الفرنيس لالتصال السمعي والبرصي ( CSAست
سنوات) عىل مدة الدورة الربملانية (أربع سنوات) وعىل مدة الرئاسة (خمس سنوات) ،بينام تبلغ مدة عضوية هيئة
اإلذاعة الربيطانية ( BBCخمس سنوات) ما يعني أنها أكرب من مدة الربملان والحكومة (أربع سنوات).
رشع املرصي يف قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم وضع هذه الضامنات ،حيث
أغفل امل ُ ِّ
لكل منهام).
ُوضعت مدة املجلس األعىل لإلعالم مساوية ملدة الرئاسة (أربع سنوات ٍّ
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•

•لجان المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم:

تتيح املادة ( )79من القانون رقم  180لسنة  2018للمجلس األعىل لإلعالم أن يشكل من بني أعضائه ،أو من غريهم
من الخرباء أو املتخصصني ،لجانًا متخصصة مؤقتة ،للقيام ببعض مهام املجلس .وبنا ًء عىل ذلك ،شكَّل املجلس األعىل
لتنظيم اإلعالم عدة لجان ،وفقًا ملوقعه الرسمي ،ومنها :اللجنة املالية ،واللجنة القانونية الخاصة مبعامالت املجلس.
كام توجد لجنة للشكاوى ،تتلقى شكاوى الجمهور ضد املحتوى اإلعالمى سواء يف الفضائيات أو الصحف الورقية أو
املواقع اإللكرتونية ،باإلضافة إىل تلقي شكاوى اإلعالميني ضد أي تدخالت تعوق استقاللية عملهم أو تؤثر عليه ،وذلك
عرب استامرة إلكرتونية.
بينام تعمل لجنة الرصد عىل رصد توجهات املشاهدين والقنوات اإلعالمية واحتياجاتهم الثقافية واإلنسانية ،وتقوم
لجنة الرصد بعمل دراسات تحليلية ملضمون الربامج اإلعالمية والدراما التلفزيونية ،كام تعمل اللجنة عىل دراسة
توجهات الرأي العام ،وهي تتشابه يف ذلك مع لجنة التواصل االجتامعي املختصة مبتابعة صفحات التواصل االجتامعي.
وتختص لجنة املعايري بوضع ضوابط ومعايري مامرسة العمل اإلعالمي ووضع ميثاق الرشف املهني باالشرتاك مع النقابة
املعنية ،بينام تعمل لجنة التصاريح والرتاخيص اإلعالمية عىل منح الرتاخيص والتصاريح لكل املطبوعات والفضائيات.
وأخ ًريا هناك لجنة مختصة بتدريب اإلعالميني عىل املهارات اإلعالمية التى تنهض باألداء اإلعالمي ،وفقًا لرؤية املجلس
اﻷعىل لتنظيم اإلعالم.
كام أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم عدة معايري ورشوط للمحتوى اإلعالمي الخاص بالدراما والرياضة ،باإلضافة
إىل تشكيل عدة لجان أخرى متخصصة عملت عىل إصدار تقارير وقوائم عن ما ارتأته مخالفة للنظام العام أو اآلداب
غياب لالئحة التنفيذية.
العامة ،ما أدى إىل توقيع عقوبات عدة عىل اإلعالميني والصحفيني واملبدعني وذلك كله ىف ٍ
ورغم أن القانون منح املجلس األعىل لإلعالم صالحية تشكيل لجان متخصصة مؤقتة ،فإن املجلس األعىل لإلعالم
يتعاطى مع اللجان التي شكلها عىل ما يبدو كلجان دامئة ،مثلام الحال فيام يتعلق بلجنة الدراما التي تشري ترصيحات
أعضاء األعىل لإلعالم إىل استمرارها يف العمل .ومل يفرس نص املادة املقصود بوصف «مؤقتة» ،ما أتاح لألعىل لإلعالم
تشكيل هذه اللجان ،دون التقيد بسقف زمني محدد.
توسع األعىل لإلعالم يف تشكيل اللجان التابعة له ،إىل حد تشابه مجاالت عمل عدد منها.
كام َّ
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ثان ًيا :قراءة في اختصاصات المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم:
تحمل اختصاصات املجلس األعىل لإلعالم عدة إشكاليات من حيث طبيعتها ،التي ال توفر ضامنات لحامية حرية
اإلعالم ،من ناحية ،ومن ناحية أخرى من حيث التداخل أو التطابق مع اختصاصات جهات أخرى قامئة .وهذا ما
تستعرضه الورقة ،فيام ييل:
•

•اختصاصات المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم:

يُع ُّد املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم جهة ترخيص مامرسة العمل اإلعالمي للوسيلة اإلعالمية أو املوقع اإللكرتوين،
وللمجلس منح الرتاخيص وتجديدها وفحص طلبات نقل امللكية ورصد املحتوى اإلعالمي واألداء الصحفي واإلعالمي
وغريها ،ومينح القانون رقم  180لسنة  2018لتنظيم اإلعالم ،عدة اختصاصات لألعىل لإلعالم ،كالتايل:
ً
أول :منع وضبط املطبوعات أو الصحف أو املواد ،التى صدرت أو جرى بثها من خارج مرص« ،لالعتبارات التي
يقتضيها األمن القومي» ،ويرسي ذلك أيضً ا عىل ما يُع ُّد «مواد إباحية».
ثان ًيا :منح وإلغاء الرتاخيص للوسائل الصحيفة أو اإلعالمية واملواقع اإللكرتونية ،التي تُدار من داخل أو من خارج
مرص.
ثالثًا :وقف نشاط أي صحيفة أو وسيلة إعالمية أو حجب موقع إلكرتوين ،ىف حالة عدم الحصول عىل ترخيص ،أو
إذا كان الرتخيص غري سارٍ .وللمجلس أن يقوم بإلغاء الرتخيص متى رأى املجلس أن الوسيلة الصحفية واإلعالمية أو
املوقع اإللكرتوين يقوم عىل أساس متييزي ،أو تعصب جهوي ،أو مامرسة نشاط معا ِد ملبادئ الدميقراطية ،أو عىل
ٍ
أي من ذلك ،أو قد يسمح
نشاط ذي طابع رسي ،أو تحريض عىل اإلباحية ،أو عىل الكراهية أوالعنف ،أو يدعو إىل ٍّ
به .وباإلضافة إىل ذلك يُخضع املخالفني للعقوبات الجنائية املق ِّررة لتلك الجرائم ىف القوانني األخرى.
راب ًعا :استثنا ًء من مواد القانون التى تخص الصحف ووسائل اإلعالم ،للمجلس وقف أو حجب كل موقع إلكرتوين
شخيص أو مدونة إلكرتونية شخصية أو حساب إلكرتوين شخيص يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف متابع أو أكرث،
بسبب نرش أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض عىل مخالفة القانون أو إىل العنف أو الكراهية ،أو ينطوي
عىل متييز بني املواطنني أو يدعو إىل العنرصية أو التعصب أو يتضمن طع ًنا ىف أعراض األفراد أو س ًّبا أو قذفًا لهم أو
امتهانًا لألديان الساموية أو للعقائد الدينية.
يسند القانون تلك االختصاصات إىل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم دون تعريفات واضحة أو ضوابط عند التطبيق،
ما يتيح لألعىل لإلعالم التعسف ىف استخدام سلطته .ويقوم القانون عىل فلسفة التقييد والسيطرة عىل شئون اإلعالم
بدلً من تنظيمها ،ما يجعل إجراءات الطعن عىل قرارات األعىل لإلعالم أمام القضاء مق َّيدة بنصوص قانونية ،ال تضمن
حرية اإلعالم.
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وال توجد فروق جوهرية يف اختصاصات املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم بني القانون الحايل رقم  180لسنة 2018
والقانون السابق رقم  92لسنة  ،2016والذي تأسس وفقه املجلس األعىل لإلعالم ،إال أن قانون  180لسنة  2018أتاح
ىف املادة ( )19للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم أن يصدر قرا ًرا بحجب املوقع أو املدونة أو الحساب الشخيص املخالف
ألحكام القانون.
وهنا سعى الربملان إىل جعل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم جهة مسئولة عن املراقبة الشاملة عىل مستخدمي اإلنرتنت،
وهي صالحية مل تكن ضمن مواد قانون التنظيم املؤسيس لإلعالم الذي تم إلغاؤه.
ومن جانب آخر ،فرض القانون سيطرة مركزية عىل املواقع الصحفية عىل اإلنرتنت ،بإدخالها ضمن نطاق وسائل اإلعالم
التي تخضع لرشوطه .ويتيح القانون للمحكمة املختصة حجب هذه املواقع ،كعقوبة بسبب مخالفة طبيعة النشاط
املرخص به ،بحسب املادة (.)105
•

•تنازع /تطابق االختصاصات بين المجلس وجهات أخرى:

بدا أثناء مامرسة املجلس األعىل لإلعالم الختصاصاته أن هناك أكرث من جهة متلك صالحيات متطابقة ملا يقوم به
األعىل لإلعالم ،سواء فيام يتعلق بالرقابة أو املنع أو إصدار مواثيق بعينها .وتتناول الورقة هذا الجانب فيام ييل:
 .1املجلس األعىل لإلعالم ونقابة اإلعالميني:
تنص املادة ( )70من القانون رقم  180لسنة  2018عىل اختصاص املجلس األعىل لإلعالم بإبداء الرأي يف مرشوعات
القوانني واللوائح املتعلقة مبجال عمله ووضع ضوابط ومعايري مامرسة العمل اإلعالمي ووضع ميثاق الرشف املهني
باالشرتاك مع النقابة املعنية ،وهي نفس الصالحيات التي احتوى عليها القانون السابق رقم  92لسنة  ،2016يف مادته
رقم (.)4
أثارت هذه الصالحيات أزمة بني األعىل لإلعالم ونقابة اإلعالميني .فقد أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،يف مايو
 ،2018مدونة سلوك مهني لإلعالم الريايض ،إال أن نقيب اإلعالميني حمدي الكنييس أعلن أن نقابة اإلعالميني هي
وحدها املنوط بها إصدار ميثاق الرشف اإلعالمي ومدونة السلوك املهني ،بحكم القانون رقم  93لسنة  2016بشأن
نقابة اإلعالميني.
ونفى الكنييس حينها ما أثري حول اتجاه النقابة إىل رفع دعوى قضائية ضد املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم إلصداره
املدونة 1.وال شك أن منح األعىل لإلعالم أدوا ًرا تتعلق بتنظيم القواعد املهنية يف الصحافة واإلعالم يهدر صالحيات
النقابات املعنية ،والتي ينبغي أن تحدد قواعد املهنة ،بشكل مستقل.
 .1أحمد البهنساوي ،حمدي الكنييس :ينفي مقاضاة املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،بوابة الوطن 10 ،مايو  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ، 2019رابطhttps://bit. :
ly/2Xp918F
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 .2املجلس األعىل لإلعالم وجهاز الرقابة عىل املصنفات الفنية:
مل متنح مواد قانون تنظيم الصحافة واإلعالم املجلس األعىل لإلعالم صالحيات فيام يتعلق بالرقابة عىل الدراما .فاألعىل
لإلعالم ميلك صالحية وضع الضوابط واملعايري الالزمة للوسائل اإلعالمية والصحفية ،وكذلك املحتوى اإلعالين واإلعالمي،
وفقًا للمواد ( )70و ( )71من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم .وعىل الرغم من ذلك،
شكل األعىل لإلعالم لجنة للدراما ،قدمت عدة تقارير وأوصت بتوقيع عقوبات عىل ما وصفته بـ»قامئة الدراما
السوداء» ،والتي تشمل املسلسالت املخالفة ملعايري اللجنة.
وتعد رقابة لجنة الدراما عىل املسلسالت املعروضة عىل القنوات التلفزيونية مخالِفة لنصوص القانون رقم  430لسنة
 ،1955التي متنح اإلدارة املركزية للرقابة عىل املصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة صالحية الرقابة عىل األعامل
الدرامية .ويوضح نفس القانون اإلجراءات الالزمة الستخراج ترخيص العرض العام للمسلسل الدرامي .كام يحق إلدارة
2
املصنفات الفنية أن تسحب ترخيص العرض بعد إجازته.
وبذلك يكون إلدارة املصنفات الفنية دون غريها صالحية الرقابة السابقة والرقابة الالحقة عىل األعامل الدرامية ،ما
يشري إىل انتزاع املجلس األعىل لإلعالم صالحية الرقابة الالحقة عىل األعامل الدرامية التي تعرض يف القنوات التلفزيونية،
دون سند قانوين.
 .3وقف النرش بني صالحيات النيابة العامة واملجلس األعىل لإلعالم:
يف واقعة مستشفى  ،57357استند املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم إىل نصوص املواد ( )26( ،)3( ،)2من القانون رقم
 92لسنة  2016بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم يف منع بث أو نرش املادة الصحفية أو اإلعالمية لفرتة محددة أو بصفة
دامئة ،وذلك يف حال مخالفة الوسائل واملؤسسات اإلعالمية والصحفية معايري وأصول املهنة ،أو حال عدم التزامها
مبقتضيات األمن القومي.
لذا ،أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم قرا ًرا بوقف النرش يف القضية الخاصة مبستشفى  ،57357التي أثارها الكاتب
والسيناريست وحيد حامد حول وجود تجاوزات مالية وإدارية يف املستشفى .ونتج عن ذلك قيام النيابة العامة
باستدعاء رئيس األعىل لإلعالم مكرم محمد أحمد ملساءلته عن القرار ،الذي ارتأت فيه النيابة العامة أنه تعدى عىل
اختصاصها كجهة مسئولة عن حظر النرش .ورصح حينها مكرم محمد أحمد بأنه سيطالب الجهات املعنية بتوضيح
3
وتفسري نص املادة ( )26من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم ،مؤك ًدا قانونية قراره.
ويف إصدار سابق رأت مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن تلك القرارات شابها َعوار قانوين كبري من نوا ٍح عدة .وجاء يف
اإلصدار أن« :القانون أعطى للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم الحق يف منع النرش الصحفي أو البث اإلعالمي ألي محت ًوى
يرى فيه ُمخالفة ألصول املهنة وأخالقياتها وأعرافها املكتوبة (األكواد) أو يرى أنها قد ت ِ
ُلحق الرضر باألمن القومي،
وهنا تك ُمن كُل املشكلة :أنه يف ظل غياب الوضوح عن النص الترشيعي يُصبح النص ُعرضة لتدخل األهواء واألذواق
والتوجهات يف تفسريه ،وهو ما حدث بالضبط يف حالة قرار األعىل لإلعالم بوقف النرش حول أزمة مستشفى 57357
4
لعالج رسطان األطفال».
 .2محمود عثامن ،تحت الحصار ..محاوالت جديدة للرقابة عىل الدراما ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري 15 ،إبريل  ،2019تاريخ آخر زيارة 15 :إبريل  ،2019رابطhttps:// :
bit.ly/2DffHxX
 .3بوابة األهرام ،األعىل لإلعالم« :قرار حظر النرش وافق صحيح القانون» 7 ،يوليو  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2019رابطhttps://bit.ly/2H5YOIM :
 .4مصطفى شوقي(« ،س) و (ج) حول قرار األعىل لإلعالم بوقف النرش يف أزمة مستشفى  ،»57357مؤسسة حرية الفكر والتعبري 24 ،يوليو  ،2018تاريخ آخر زيارة15 :
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وهكذا يظل تنازع االختصاصات بني النيابة العامة واملجلس األعىل لإلعالم فيام يتعلق بقرارات حظر النرش قامئًا ،إذ أن
القانون رقم  180لسنة  2018مينح املجلس األعىل لإلعالم يف مادته رقم ( )94صالحية «منع نرش أو بث املادة اإلعالمية
لفرتة محددة أو بصفة دامئة».

ثال ًثا :أبرز سياسات وممارسات المجلس األعلى لتنظيم
اإلعالم:
عكست ترصيحات القامئني عىل املجلس األعىل لإلعالم توجهات املجلس األحادية ،التي ال تسمح بالحيادية يف تنظيم
شئون اإلعالم .كام فرضت مامرسات املجلس األعىل لإلعالم خالل مدته األوىل قيو ًدا واسعة عىل حرية الصحافة واإلعالم،
حيث قام املجلس بوضع عدة معايري ورشوط ملا يجب أن يكون عليه املحتوى اإلعالمي ،باإلضافة إىل الحجب واملنع
والتغريم لصحفيني وإعالميني ،وكذلك برامج ووسائل إعالمية .وتتناول الورقة عدة نقاط يف هذا الصدد ،كام ييل:
•

•االنحياز السياسي إلى السلطة الحالية:

قال رئيس املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم مكرم محمد أحمد يف ترصيح صحفي إن «مشكالت مرص بحاجة ملد فرتة
الرئاسة» 5،وذلك بالتزامن مع بدء مطالبة عدة نواب بتعديل الدستور بهدف مد فرتة الرئاسة ومنح الرئيس السييس
فرصة للبقاء يف السلطة بعد انتهاء واليته الثانية .كام أشاد رئيس املجلس األعىل لإلعالم ىف أغلب ترصيحاته ومقابالته
الشخصية بإنجازات رئيس الجمهورية خالل فرتة توليه 6.ويف إحدى املقابالت يصف مكرم محمد أحمد املعارضني بأنهم
7
«فئة حنجورية تقف ضد الدولة بالشائعات واألحاديث املغلوطة بدعوى أنهم ميثلون املعارضة».
ويف ترصي ٍح لعضو املجلس األعىل لإلعالم حاتم زكريا عن أزمة السلطات املرصية مع هيئة اإلذاعة الربيطانية ()BBC
حل للتعامل مع مثل
عقب نرشها تقري ًرا عن حالة حقوق اإلنسان يف مرص ،أوضح زكريا أنه «قد يكون حجب املوقع ًّ
هذه األزمات» ،بسبب استياء السلطات املرصية مام وصفه بـ»األخبار الكاذبة» التي تبثها اإلذاعة عن الدولة املرصية،
8
كام طالب زكريا بإرسال «رسائل عتاب إىل مكتب القناة واستدعاء رئيس مكتب القناة للتحقيق».
إبريل  ،2019رابطhttps://bit.ly/2PzQZLK :
 .5املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،مكرم محمد أحمد« :مشكالت مرص يف حاجة ملد فرتة الرئاسة» 23 ،أغسطس  ،2017تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2019رابطhttps:// :
bit.ly/2Vrnr6D
 .6عبد الرحمن خالد ،مكرم محمد أحمد« :إنجازات السييس واضحة كالشمس» ،بوابة الوطن 10 ،مارس  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2019رابطhttps://bit. :
ly/2NwHsWx
 .7أحمد البهنساوي ،مكرم محمد أحمد« :سأشارك يف االنتخابات» ،بوابة الوطن 20 ،مارس  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2019رابطhttps://bit.ly/2BPuMp9 :
 .8عبد الله أبو ضيف ،حاتم زكريا« :قد تواجه الحجب « ،BBCاملرصيون 28 ،فرباير  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2019رابطhttps://bit.ly/2H4rRwi :
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ت ُِّبي مثل هذه الترصيحات عدم التزام رئيس األعىل لإلعالم وبعض أعضائه بالحياد السيايس ،الذي يفرتض أن يتحىل به
أعضاء الهيئات املستقلة .وميكن القول إن األعىل لإلعالم تح َّول إىل مجلس رديف للسلطة التنفيذية ،يسعى إىل تأييد
سياساتها ودعمها والهجوم عىل معارضيها.
• •

قرارات اإلحالة والمنع والوقف:

استغالل لصياغات قانون
ً
اتسمت مامرسات املجلس األعىل لإلعالم بالتعسف الشديد تجاه وسائل اإلعالم والعاملني بها،
تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،والتي جاءت فضفاضة ج ًّدا .كام استغل األعىل لإلعالم يف فرض
العقوبات غياب الالئحة التنفيذية للقانون ،والتي مل تصدر حتى وقتنا هذا .أصدر األعىل لإلعالم قرارات بوقف العديد
من الربامج وإحالة مقدميها إىل نقابتهم ،إما بسبب مخالفة الكود األخالقي أو العتبارات األمن القومي ،وذلك بالرغم
9
مام جاء يف أحد بيانات األعىل لإلعالم ،أنه« :مل يُصدر يو ًما قرا ًرا يحمل شبهة اعتداء عىل حق التعبري».
وفقًا للتقرير السنوي السادس ملؤسسة حرية الفكر والتعبري ( ،)2018سجلت املؤسسة  43انتهاكًا لحرية اإلعالم،
ارتكبها املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،مبا ميثل نسبة  %42من االنتهاكات ،التي سجلتها املؤسسة خالل عام .2018
ومن هذه االنتهاكات ما تعرض له رئيس تحرير سابق لصحيفة املرصي اليوم ،يف إبريل  ،2018من إحال ٍة إىل التحقيق
يف نقابة الصحفيني ،بسبب مانشيت بعنوان« :الدولة تحشد الناخبني» ،مع محرر الخرب .وألزم املجلس األعىل لإلعالم
الصحيفة بنرش اعتذار للهيئة الوطنية لالنتخابات بنفس املكان ،وبنفس املساحة ،وتوقيع غرامة قدرها  150ألف جنيه
11
عىل الصحيفة.
10

وتحت طائلة الكود األخالقي ،أوقف املجلس اﻷعىل لإلعالم بث عدة برامج تلفزيونية وأحال مقدميها إىل التحقيق يف
نقابتهم ،وعىل سبيل املثال ،تم إيقاف برنامج «الوسط الفني» والذي يذاع عىل قناة «الحدث اليوم» ملدة أسبوعني،
عىل خلفية عرض مالبس خاصة إلحدى املمثالت ،والتي قامت بارتدائها يف أحد أفالمها .كام أحيل مقدم الربنامج أحمد
عبد العزيز إىل التحقيق بنقابته ،وأنذرت القناة أنه يف حالة تكرار الواقعة سيقوم املجلس اﻷعىل لإلعالم بتوقيع غرامة
12
مالية.

 .9محمد السيد« ،األعىل لإلعالم»« :مل نصدر يو ًما قرا ًرا يحمل شبهة اعتداء عىل حق التعبري ،»..اليوم السابع 13 ،فرباير  ،2019تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2019رابط:
https://bit.ly/2EfXnV6
 .10محمد ناجي وآخرون ،التقرير السنوي السادس لحالة حرية التعبري يف مرص «قمع بروح الطوارئ» (  ،) 2018مؤسسة حرية الفكر والتعبري 23 ،يناير  ،2019تاريخ آخر
زيارة 15 :إبريل  ،2019رابطhttps://bit.ly/2RIJyrQ :
 .11مصطفى عيل ،إحالة رئيس تحرير «املرصي اليوم» للتحقيق وغرامة  150ألف جنيه ،مرصاوي 1 ،إبريل  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2018رابطhttps://bit. :
ly/2Sw6S7n
 .12وسام عطا ومحمد عبد السالم ،التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبري يف مرص (يناير – مارس  ،)2018مؤسسة حرية الفكر والتعبري 16 ،مايو  ،2018تاريخ آخر زيارة:
 15إبريل  ،2019رابطhttps://bit.ly/2VvQhTB :

13

ويف أكتوبر  ،2018تم منع املستشار مرتىض منصور من الظهور اإلعالمي بقرار من رئيس املجلس ،بنا ًء عىل دور املجلس
املنصوص عليه قانون ًّيا يف «الحفاظ عىل مقتضيات األمن القومي» ،وليك ال يتمكن منصور من التحريض عىل إثارة
13
الجامهري الرياضية املرصية .وجاء قرار منع الظهور بعد ورود شكويني إىل املجلس األعىل لإلعالم.
ولكن جاء يف حكم القضاء اإلداري يف الدعوى  24105لسنة  73ق ،بشأن منع مرتىض منصور من الظهور ،أن قرار رئيس
األعىل لإلعالم جاء مخالفًا للدستور ومتعارضً ا مع حرية الرأي والتعبري التي كفلها ،كام جنح القرار عن الصالحيات
واالختصاصات التى أوكلها القانون إىل املجلس يف مواجهة الكيانات واملؤسسات الصحفية واإلعالمية واستخدمها ىف
مواجهة املواطنني ،وإن كان ظاهره أنه يخاطب وسائل اإلعالم والصحف .كام انتقد الحكم غياب الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  180لسنة .2018
ت ُِّبي هذه األمناط املختلفة من االنتهاكات التي مارسها األعىل لإلعالم ضد وسائل اإلعالم والعاملني بها أن املجلس كث ًريا
بدل من تنظيم شئون الصحافة
ما تعدى حدود اختصاصاته القانونية ،وغلب عىل دوره مامرسة الرقابة والتقييدً ،
واإلعالم وحامية العاملني بهذا املجال.

خاتمة وتوصيات
تسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل هذه الورقة إىل إعادة النقاش حول اختصاصات ومامرسات املجلس
األعىل لتنظيم اإلعالم وبيان مدى تأثريها بالسلب عىل حرية اإلعالم ،وتوجه املؤسسة التوصيات التالية إىل كل الجهات
املعنية واملجموعات النشطة يف مجال حرية اإلعالم ،بهدف مطالبة السلطات املرصية بتنفيذها:
ً
أول :تحديد مصطلح األمن القومي الوارد يف املادة ( )4من القانون رقم  180لسنة  ،2018من خالل النص عىل
اعتبارات األمن القومي تفصيل ًّيا ،مبا يتوافق مع املواثيق الدولية التي وقَّعت عليها مرص.
ثان ًيا :إلغاء اختصاصات املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم التي تتطابق مع اختصاصات نقابتي اإلعالميني والصحفيني يف
وضع القواعد واملعايري املهنية ،وتنص عليها املادة ( )70من القانون رقم  180لسنة .2018
ثالثًا :وقف مامرسات األعىل لإلعالم املتعارضة مع دور املصنفات الفنية ،مبا يشمل إلغاء لجنة الدراما ووقف تدخالت
لجان الرصد والشكاوى يف األعامل الدرامية.
راب ًعا :إصدار الالئحة التنفيذية لقانون رقم  180لسنة  2018بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم
اإلعالم.

 .13محمد السيد« ،املجلس األعىل لإلعالم مينع مرتىض منصور من الظهور يف جميع وسائل اإلعالم» ،اليوم السابع 2 ،أكتوبر  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير ،2019
رابطhttps://bit.ly/2xX53ZT:

