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منهجية
يعتمد التقرير عىل البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لالستعالمات بشأن بعض التقارير املنشورة يف وسائل
إعالم أجنبية .رصد الباحث هذه البيانات يف الفرتة من  6يونيو  2017إىل  5يونيو  .2019تم رصد البيانات الصادرة
رئيسا للهيئة وملدة عامني .كام يعتمد التقرير عىل تحليل عدد
عن هيئة االستعالمات منذ تاريخ تعيني ضياء رشوان ً
من الترصيحات اإلعالمية الصادرة عن رئيس الهيئة العامة لالستعالمات بشأن وسائل اإلعالم األجنبية ،خالل الفرتة التي
يغطيها التقرير.
يعتمد التقرير عىل  7مقابالت مع صحفيني ،أجرى الباحث من بينها  6مقابالت بشكل مبارش ،بينام متت مقابلة واحدة
من خالل إرسال األسئلة عرب الربيد اإللكرتوين .تم مراعاة تعدد الجهات التي يعمل بها هؤالء الصحفيون ،وأن يكون
من بينهم صحفيون مرصيون يعملون بوسائل إعالم أجنبية .تم تجهيل أسامء الصحفيني وأماكن عملهم ،وذلك حفاظًا
عىل سالمتهم ووفقًا لطلبهم .يعرض التقرير مضمون املقابالت باستخدام أسامء مستعارة للصحفيني .كام تم تجهيل
بعض املعلومات التي من شأنها تحديد هوية الصحفيني املستجيبني ،تجن ًبا لتعرضهم ملخاطر أمنية .أجريت املقابالت
خالل الفرتة من  9يناير  2018إىل  11يوليو  .2018ويعتمد التقرير كذلك عىل تحليل القوانني املرصية ذات الصلة
بعمل وسائل اإلعالم األجنبية.
مقدمة
عمدت السلطات املرصية يف اﻵونة األخرية إىل التضييق عىل وسائل اإلعالم األجنبية ،وهذا ما أظهرته بيانات رسمية
صادرة عن هيئة االستعالمات تارة ،ووقائع تعرض فيها صحفيون أجانب للرتحيل من البالد أو املنع من دخولها تارة
أخرى .وإضافة إىل ذلك ،أطلقت السلطات املرصية حمالت تشويه مستمرة يف وسائل اإلعالم املحلية ،بغرض إظهار
وسائل اإلعالم األجنبية كجزء من مؤامرة عىل األمن واالستقرار يف مرص .وال ميكن النظر إىل الهجمة عىل اإلعالم األجنبي
مبعزل عن سياسة السلطات املرصية ،التي تهدف من خاللها إىل تجنب االنتقادات الدولية مللف حقوق اإلنسان يف
مرص.
وترتكز هذه السياسة عىل شل قدرة منظامت املجتمع املدين عىل العمل ،وسن حزمة من الترشيعات املق ِّيدة لحرية
اإلعالم والحقوق الرقمية ،بحيث يصبح استهداف اإلعالم األجنبي _ويعد النافذة األخرية للحصول عىل املعلومات_
مبثابة مامرسة رئيسية ملنع وصول املعلومات _عن حقيقة األوضاع يف مرص_ إىل الجهات الدولية املعنية بحقوق
اإلنسان .من جانب آخر ،متثل وسائل اإلعالم األجنبية الناطقة بالعربية مصد ًرا للمعلومات ميكن للجمهور املرصي
االستفادة منه ،وال متلك السلطات املرصية القدرة عىل رقابته وتوجيه الرسائل السياسية من خالله ،عىل النقيض من
وضع اإلعالم املحيل.
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كانت الهيئة العامة لالستعالمات هي املحرك الرئييس لهذه املامرسات ضد وسائل اإلعالم األجنبية .وتتبع الهيئة العامة
لالستعالمات رئاسة الجمهورية ،وتم تأسيسها يف الستينيات يف عهد الرئيس جامل عبد النارص ،بغية أن تكون جهازًا
للعالقات العامة للدولة .ويثري استمرار هذه الهيئة يف العمل حتى وقتنا هذا الجدل ،حيث وصف هشام قاسم ،وهو
خبري مبجال اإلعالم ،الهيئة العامة لالستعالمات بأنها «جهاز سوفييتي انتهى دوره مع انتهاء الحرب الباردة» ،وذلك يف
ترصيح صحفي.
واألمر الالفت أنه ال توجد تغريات جوهرية يف صالحيات هيئة االستعالمات منذ إنشائها وحتى وقتنا هذا ،كام أن
مؤسسة الرئاسة مل تعلن عن إصدار توجيهات إىل هيئة االستعالمات مبامرسة الرقابة عىل اإلعالم األجنبي .وعىل األرجح،
فإن املتغري الوحيد الذي لحق بهيئة االستعالمات ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،كان وصول ضياء رشوان إىل منصب
رئيس الهيئة.
يتمتع رشوان بخربة يف البحث والصحافة ،وتم انتخابه يف مارس  2019نقي ًبا للصحفيني ،بعد امتناع النقيب السابق
عبد املحسن سالمة عن الرتشح لدورة ثانية ،وكالهام من الصحفيني الذين يؤيدون السلطة الحالية ويدعمون سياسات
الرئيس السييس .وعىل اﻷرجح ،جاء الدفع بضياء رشوان يف انتخابات نقابة الصحفيني وهو ما يزال يشغل منصب رئيس
الهيئة العامة لالستعالمات كتقدير لجهوده يف التضييق عىل وسائل اإلعالم األجنبية العاملة يف مرص.
وميكن القول إن رشوان قد صاغ سياسة جديدة لهيئة االستعالمات ،ليك تتحول إىل جهة للتضييق والضغط عىل اإلعالم
األجنبي ،ويرجح بعض من أجرى معهم الباحث مقابالت أن ذلك التحول تم بالتعاون مع جهات سيادية ،ترغب يف
وجود جهة رسمية غري أمنية يف واجهة الضغط عىل اإلعالم األجنبي.
ومثة وقائع وتطورات عديدة تم التطرق إليها يف تقارير سابقة أصدرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،وكذلك يف
تقارير صحفية وإعالمية يف وسائل إعالم أجنبية ومحلية ،ولكن هذا التقرير يهدف إىل تقديم قراءة أوسع ﻷبعاد
وتفاصيل الهجمة عىل وسائل اإلعالم األجنبية .فليس كافيًا هنا أن نشري إىل دور الهيئة العامة لالستعالمات،
والتي يقع عىل عاتقها إصدار تصاريح العمل للصحفيني األجانب ،وقامت يف اﻵونة األخرية بتتبع تقاريرهم
وانتقادها ،إمنا يتطرق التقرير ومن خالل مجموعة من املقابالت التي أجراها الباحث مع صحفيني أجانب
ومرصيني يعملون يف وسائل إعالم أجنبية إىل الجانب املسكوت عنه ،وهو الجانب املتعلق بالتهديدات املبارشة
وغري املبارشة التي يتلقاها الصحفيون ،وإىل أي مدى أثرت هجمة السلطات املرصية عىل عملهم .ويحاول
التقرير أن ميثل أصوات الصحفيني ،الذين يتعرضون لضغوط وانتهاكات مستمرة من ِقبَل السلطات املرصية.
وعىل مستوى آخر ،يقدم التقرير قراءة قانونية لحجم الصالحيات ،التي مينحها القانون للهيئة العامة لالستعالمات،
واملعايري التي تحكم عالقتها بالصحفيني األجانب ووسائل اإلعالم األجنبية ،يف محاولة لإلجابة عن تساؤالت متعددة
حول مدى قانونية مامرسات الهيئة العامة لالستعالمات تجاه اﻹعالم األجنبي.
رئيسا للهيئة العامة لالستعالمات ،وخالل هذه الفرتة
يصدر هذا التقرير بعد مرور عامني عىل تعيني ضياء رشوان ً
أطلقت السلطات املرصية حملتها ضد وسائل اإلعالم األجنبية ،وكانت الهيئة العامة لالستعالمات مبثابة األداة األساسية
للسلطات املرصية يف إطالق حملتها املناوئة لإلعالم األجنبي ،سواء من خالل تهديد الصحفيني ووسائل اإلعالم ،أو
تشويه اإلعالم األجنبي عىل املستوى املحيل.
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القسم األول :أبعاد الهجمة على اإلعالم األجنبي:
يحيط العمل مبهنة الصحافة واإلعالم يف مرص مخاطر متعددة ما بني التوجهات التي تفرض عىل املؤسسات الصحفية
واإلعالمية من قبل مؤسسات الدولة وأجهزتها األمنية ،مرو ًرا باألطر املنظِّمة للحصول عىل عضوية نقابة الصحفيني،
وانتها ًء بالتهديدات واملالحقات األمنية والقضائية .ولعل تدخل األجهزة األمنية يف عمل الصحفيني واإلعالميني هو
التهديد األكرث خطورة ،إذ أنه وعىل مدار السنوات الست السابقة تعرض عدد كبري من الصحفيني إىل التوقيف واالحتجاز
والحبس ،بسبب أداء عملهم .وهناك أمثلة عديدة للتهديدات األمنية ،بينها قضية صحفيي الجزيرة وقضية املصور
شوكان ،إىل جانب عرشات الحاالت التي تعرض فيها صحفيون ومصورون العتداءات ،خالل تأدية عملهم ،وخاصة فيام
يتعلق بتغطية الفعاليات السياسية واالحتجاجات .كام يواجه الصحفيون األجانب تهديدات أمنية باستمرار ،تصل
أحيانًا إىل الرتحيل إىل بالدهم ،أو املنع من دخول مرص.
ويف هذا اﻹطار ،برز دور الهيئة العامة لالستعالمات يف التضييق عىل وسائل اإلعالم األجنبية والصحفيني األجانب ،ومثة
جانب معلن من هذه الضغوط يتمثل يف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لالستعالمات وحمالت التشويه التي
قادها رئيس الهيئة ضياء رشوان ضد اإلعالم األجنبي ،يتناولها التقرير الحقًا .بينام هناك جانب آخر غري معلن يتمثل
يف التهديدات ،التي تعرض لها الصحفيون األجانب واملرصيون العاملون يف وسائل إعالم أجنبية.
وبدأت مؤسسة حرية الفكر والتعبري يف مراقبة الهجمة التي تقودها الهيئة العامة لالستعالمات عىل اإلعالم األجنبي،
منذ صدور بيان الهيئة عن حادث الواحات اإلرهايب يف أكتوبر  .2017وحينام تعددت البيانات والترصيحات التي تصدر
عن الهيئة ،كان لزا ًما علينا أن نصل إىل الصحفيني األجانب وكذلك املرصيني العاملني يف وسائل إعالم أجنبية ،لىك نربز
تفاصيل هذه الهجمة .والالفت أن املقابالت التي أجراها الباحث مع الصحفيني حملت جوانب كثرية مسكوت ًا عنها ،ما
يجعل لعرضها أولوية يف تناول الهجمة عىل اإلعالم األجنبي.
• من األجهزة األمنية إلى هيئة االستعالمات:

ميكن القول إن الهجمة الحالية عىل اإلعالم األجنبي ال يصاحبها دور معلن لألجهزة األمنية ،باستثناء ما يتعلق بتوقيف
الصحفيني وترحيلهم من مرص .وميثل ذلك تطو ًرا بحاجة إىل فهم أبعاده ،خاصة وأن األجهزة األمنية _تقليديًّا_ تولت
التعامل مع ملف اإلعالم األجنبي .وقبل عرض املقابالت التي أجراها الباحث ،تجدر اإلشارة إىل أن التقرير استخدم
أسامء مستعارة للصحفيني الذين تم إجراء مقابالت معهم.
ويقول عادل يف املقابلة التي أجراها معه الباحث« :سابقًا كانت جهات سيادية تتصل مبكاتب وسائل إعالم أجنبية
وكذلك صحفييها وتقوم بالسؤال عن مصادر التغطيات املرتبطة بالهجامت اإلرهابية وكيف حصلنا عىل معلومات يف
قضايا محددة ،منها عىل سبيل املثال قضية أثارت تساؤالت دولية حول أداء أجهزة اﻷمن خالل العامني املاضيني».
ويضيف عادل« :يف إحدى املرات ،فوجئت باتصال من مسئول يف جهة سيادية يحمل بعض األسئلة والتهديدات،
وحينها حرصت عىل إنهاء املكاملة رسي ًعا».
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وهذا ما تطرقت إليه كارولني يف املقابلة التي أجراها معها الباحث ،حيث قالت« :كان األمر سابقًا يرتبط بتقارير تثري
قلق أجهزة أمنية ،مثل جهاز األمن الوطني .وكان تدخل األجهزة األمنية يتم من خالل التواصل مع املديرين املسئولني
رئيسا
عن وسائل اإلعالم األجنبية عىل حد ما أعرف» .يشري عادل وكارولني إىل الفرتة التي سبقت تعيني ضياء رشوان ً
للهيئة العامة لالستعالمات ،وتحدي ًدا ما قبل يونيو .2017
تكشف املقابالت التي أجراها الباحث كذلك عن طبيعة الدور الذي كانت تلعبه الهيئة العامة لالستعالمات قبل تويل
ضياء رشوان رئاستها .يقول فوزي« :كانت شهور متر دون أن يصلنا كصحفيني يف وسائل إعالم أجنبية أية بيانات تصدرها
هيئة االستعالمات ..مل تكن الهيئة ترسل لنا سوى بيانات صادرة عن بعض الوزارات» .ويضيف عادل« :خالل سنوات
عميل يف وسائل إعالم أجنبية ،كانت هيئة االستعالمات تقوم بإصدار تصاريح للصحفيني العاملني يف وسائل اإلعالم
األجنبية ،وبالتايل متلك معلومات عن كل هؤالء الصحفيني ،وتقوم الهيئة بتوجيه دعوات لهم لحضور مؤمترات أو تلقي
معلومات معينة .إضافة إىل ذلك تقوم الهيئة مبتابعة املواد التي تنرشها وسائل اإلعالم األجنبية عن مرص وإعداد تقارير
عن ذلك ترسلها لجهات أخرى يف الدولة بحسب ما أعرفه».
وفقًا للمقابالت التي أجراها الباحث ،مل تكن الهيئة العامة لالستعالمات مصد ًرا لقلق الصحفيني األجانب سابقًا .يقول
هرني يف املقابلة التي أجراها معه الباحث« :عندما بدأت العمل يف مرص منذ أكرث من عامني كانت العالقة مع املركز
الصحفي التابع لهيئة االستعالمات متتاز بالسهولة ،حصلت حينها عىل الكارنيه (الترصيح) الخاص باملراسلني األجانب،
وحتى عندما كان يحدث بعض التأخري كان املركز الصحفي يصدر يل كارنيه (ترصيح) مؤقت» .بينام يرى يوسف يف
املقابلة التي أجراها معه الباحث أن «الهيئة العامة لالستعالمات كانت هيئة تقوم بعمل روتيني مثل أي مكتب
إعالمي يف الوزارات الحكومية .ومل يكن هناك اهتامم بالرد عىل ما تنرشه الصحافة األجنبية».
بديل لألجهزة
ودون حدوث تغريات يف الصالحيات املمنوحة للهيئة العامة لالستعالمات ،باتت الهيئة عىل األرجح ً
األمنية فيام يتعلق بالضغط عىل اإلعالم األجنبي .يقول عادل« :منذ تويل ضياء رشوان لرئاسة الهيئة العامة لالستعالمات
يف يونيو  2017بدا أن هناك تغي ًريا يحدث يف دورها وكأنه يراد أن تكون جهة تنفيذية يديرها مسئول مدين هي التي
متارس الضغوط عىل وسائل اإلعالم األجنبية» .وترى كارولني أنه «يبدو أن الهيئة العامة لالستعالمات مجرد واجهة
لجهات أمنية ال نعرفها عىل وجه التحديد ،إنهم يركزون عىل نقاط محددة يف التقارير التي تنرشها وسائل إعالم
أجنبية».
وتضيف كارولني قائلة« :يف اعتقادي أن جهات أخرى أبدت غضبها من هذه النقاط وهم يعملون عىل الضغط علينا
بسبب ذلك .هذا ما شعرت به من خالل عميل» .ويرى يوسف أن الهيئة العامة لالستعالمات «تحولت إىل هيئة رقابية
تصدر بيانات عن أداء وسائل اإلعالم األجنبي ،وتحدد لها ما هو مسموح وما هو ممنوع ،أصبح هناك حمالت تجاه
وسائل إعالم أجنبية معينة ،ومن خالل البيانات التي تصدرها هيئة االستعالمات تتشكل وجهة نظر اإلعالم املحيل عن
عملنا».
ِ
تختف األجهزة األمنية متا ًما من املشهد .يقول عادل« :ال يعني ذلك بالطبع أن دور الجهات السيادية
وعىل أي حال ،مل
انتهى ،عىل األقل فيام يتصل بتغطية موضوعات مرتبطة بالشأن األمني ،وفيها نتلقى ردو ًدا من جهات سيادية تؤكد
صحة املعلومات التي حصلنا عليها ،ولكن تحذرنا يف الوقت نفسه أن نرش هذه املعلومات سيتم الرد عليه بالنفي،
وسيضعنا ذلك تحت طائلة القانون» .ويرشح عادل من خالل واقع ٍة تعرض لها أثناء عمله كيف يتم إجبار الصحفيني
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قائل« :حدث هجوم إرهايب مل يعلن عنه ،ورغم وصولنا للمعلومة وتأكيدها من ِق َبل جهة
عىل عدم نرش املعلوماتً ،
سيادية ،مل ننرش الخرب ،ﻷن املسئول أبلغنا أنه سيتم نفي الخرب .ثم فوجئنا بعد يوم بوزارة الداخلية تعلن عن هذا
الهجوم يف بيانها الذي صدر تعليقًا عىل هجوم ثاين .وجاء ذكر الهجوم األول بوصفه عملية من بني العمليات التي قام
بها منفذ الهجوم الثاين ،دون ذكر تفاصيل أخرى».
ومثة تنسيق يحدث بني الهيئة العامة لالستعالمات واألجهزة األمنية ،وهو ما يعتقده كثري من الصحفيني ممن أجريت
املقابالت معهم ،بينام ال يُعرف عىل وجه التحديد كيف يتم ذلك .يقول هرني« :عندما سألت يف املركز الصحفي التابع
لهيئة االستعالمات ،قال يل املسئولون هناك إن تأخري الكارنيهات (التصاريح) يحدث بسبب مشكلة مع أجهزة األمن،
ومل يوضحوا يل ما هي هذه املشكلة» .هكذا ،يبدو أن هيئة االستعالمات ترسل بيانات الصحفيني األجانب إىل اﻷجهزة
اﻷمنية ،وتنتظر وصول موافقة منها عىل منح الترصيح ،وهو ترصيح متنحه الهيئة للصحفي األجنبي ويجدد سنويًّا،
وتطلب الهيئة من الصحفيني املرصيني العاملني يف وسائل إعالم أجنبية الحصول عىل نفس الترصيح كذلك.
بينام تقول ريبيكا يف املقابلة التي أجراها معها الباحث« :من بعد العام  2013تزايد دور الهيئة العامة لالستعالمات،
ال أستطيع أن أتذكر متى بدأ الضغط عىل اإلعالم األجنبي تحدي ًدا .التصاريح الالزمة لعملنا يصدرها املركز الصحفي يف
ماسبريو ،بينام تقوم الهيئة مبراقبة املعلومات التي ننرشها وتعلق عىل عملنا ،عن طريق إصدار بيانات عن التقارير
التي ال تعجبها .أصبحت هيئة االستعالمات أكرث عدوانية وضجي ًجا ،هذا ما سأقوله بشكل عام عن أدائها .قبل ذلك كان
رئيس الهيئة يلتقي املراسلني األجانب ويعطيهم بعض النصائح ،أما اآلن أصبح هناك هجوم عىل اإلعالم األجنبي ويتم
ذلك بشكل مبارش من خالل بيانات تطالب وسائل اإلعالم األجنبية باالعتذار وحذف املحتوى».
• تهديد الصحفيين وتعطيل إصدار التصاريح:

تقوم الهجمة الحالية عىل اﻹعالم األجنبي عىل التهديد املستمر للصحفيني األجانب ،باإلضافة إىل تعطيل إصدار تصاريح
مامرسة العمل الصحفي للصحفيني األجانب عن طريق هيئة االستعالمات .تكشف املقابالت التي أجراها الباحث أن
الهجمة عىل اإلعالم األجنبي تشمل كذلك تهديد الصحفيني من خالل مسئويل الهيئة العامة لالستعالمات ورئيسها ضياء
رشوان.
«واجهت ضغوطًا كبرية من هيئة االستعالمات مل أصادف مثلها قبل تويل ضياء رشوان لرئاسة الهيئة ،فاألجهزة األمنية
مل تتواصل معي بشأن التقارير املنشورة يل مثلام فعلت هيئة االستعالمات .تلقيت اتصاالت هاتفية من مسئويل هيئة
االستعالمات غري مرة ،سألوين خاللها عن مضمون تقارير نرشتها وكذلك عرضوا خاللها أن أقوم بتغطية قصص يعتقدون
أنها مهمة».
هكذا روت كارولني ما حدث معها .ويبدو أن االتصال بالصحفيني أصبح منطًا معتا ًدا من قبل مسئويل هيئة االستعالمات.
يقول عادل يف املقابلة التي أجراها معه الباحث« :هناك مستوى آخر غري معلن ،حيث يقوم رئيس الهيئة العامة
لالستعالمات باالتصال بالصحفيني وسؤالهم عن مضمون أخبار وتغطيات قاموا بها ،حدث ذلك عىل سبيل املثال يف
تغطية مرتبطة بانتخابات الرئاسة واسرتسل رئيس الهيئة العامة لالستعالمات إىل حد أنه قرأ مضمون الخرب كلم ًة كلمة،
خالل االتصال وتوقف عند كل معلومة واردة به».
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يقوم مسئولو الهيئة العامة لالستعالمات كذلك بتهديد الصحفيني خالل استفسارهم عن التصاريح املتعلقة بعملهم،
وهذا ما ذكره هرني يف املقابلة التي أجراها معه الباحث ،حيث قال:
“يف إحدى املرات كنت يف املركز الصحفي ،وتحدث معي مدير املركز وأشار إىل أن هناك صحفيني أجانب «مش
بيشتغلوا بشكل مهني» وكأنه مدرس يوجه حديثه لتلميذ .بالطبع ،فهمت أنه يقصد تخويفي وتهديدي ،خاصة أنه
أشار أيضً ا إىل تغطية يب يب يس ووصفها بغري املهنية».
ويلفت يوسف إىل تأخري إصدار التصاريح أو الكارنيهات ،حيث ذكر أنه «خالل العام  2018حدث تأخري كبري يف إصدار
كارنيهات الصحفيني العاملني يف وسائل إعالم أجنبية أكرب من أي عام سابق ،ولذلك أصدروا لنا كارنيهات مؤقتة».
وهذا ما يتفق معه هرني يف املقابلة التي أجراها معه الباحث ،يف يوليو  ،2018ويقول« :منذ يناير  ،2018بدأت
أواجه صعوبات يف الحصول عىل الكارنيه املؤقت ،وكان هذا قبل فرتة انتخابات الرئاسة .وبالتايل مل أكن أحمل ترصي ًحا
للعمل ،وهذه نفس حالة كثري من الصحفيني األجانب .عندما سألت يف املركز الصحفي التابع لهيئة االستعالمات ،قال
يل املسئولون هناك إن تأخري الكارنيهات بسبب مشكلة مع أجهزة األمن ،ومل يوضحوا ما هي هذه املشكلة .بعد ذلك
حصلت عىل كارنيه مؤقت ،وما زال الكارنيه السنوي لعام  2018مل يصدر ،رغم أننا يف شهر يوليو».
تعتقد كارولني أن الصحفيني املرصيني ممن يعملون يف وسائل إعالم أجنبية يتعرضون الحتامالت أكرث خطورة من
نظرائهم األجانب ،وتقول عن ذلك« :أعتقد أن هناك استهداف للصحفيني املرصيني الذين يعملون يف مؤسسات
إعالمية أجنبية ،ألن هؤالء لهم أهل وحياة يف مرص ،ويسهل تهديدهم بالسجن ،عكس الصحفيني األجانب الذين
يواجهون الرتحيل كأقىص رد فعل من السلطات املرصية عىل عملهم» .ليس ذلك فحسب ،بل يقوم بعض مسئويل هيئة
االستعالمات وجهات حكومية أخرى بتهديد الصحفيني املرصيني العاملني يف وسائل إعالم أجنبية بطريقة غري مبارشة.
«الرسالة هي واصلوا عملكم ولكن اعملوا عىل دعم مرص والوقوف بجانبها ..وبالطبع هذا يعني الدفاع عن سياسات
النظام الحايل والتغايض عن نقل الحقيقة».
هكذا قالت كارولني يف املقابلة التي أجراها معها الباحث ،وهذا ما يؤكد عليه فوزي ،الذي يرى أن «هناك نغمة
جديدة نسمعها من مسئولني وشخصيات نلتقي بها إلعداد تقاريرنا تتمثل يف أهمية مساندة البلد» .ويقول فوزي:
«يتم التعاطي مع عملنا عىل أسس أمنية كالقول إنه ينبغي عىل اإلعالم األجنبي أن يراعي مصلحة البلد وأن الظروف
الحالية ت ُحتِّم التغطية مبا تريده السلطات املرصية ألن ذلك يساهم يف مكافحة اإلرهاب».
تشكل هذه التهديدات وتعطيل منح التصاريح للصحفيني األجانب الجانب غري املعلن من الهجمة عىل اإلعالم األجنبي،
وهو ما يعرضه التقرير يف قسمه األول ،لينتقل بعد ذلك إىل تحليل سياسة الهيئة العامة لالستعالمات ،والتي متثل
الجانب املعلن من الهجمة عىل اإلعالم األجنبي.
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القسم الثاني :سياسة الهيئة العامة لالستعالمات تجاه اإلعالم
األجنبي:
تحركت الهيئة العامة لالستعالمات خالل الفرتة التي يغطيها التقرير عىل مستويني ،األول :من خالل إصدار البيانات
الرسمية حول وقائع محددة لتوجيه انتقادات إىل وسائل إعالم أجنبية ،أما املستوى الثاين فكان قيادة حمالت تشويه
لإلعالم األجنبي يف وسائل اإلعالم املحلية .ويتطرق التقرير يف هذا القسم إىل تناول مالمح سياسة هيئة االستعالمات
تجاه اإلعالم األجنبي ،اعتام ًدا عىل ٍ
رصد للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة ،واملقابالت التي أجراها رئيس الهيئة
ضياء رشوان مع وسائل إعالم محلية ،إضافة إىل املقابالت التي أجراها الباحث مع صحفيني أجانب ومرصيني يعملون
يف وسائل إعالم أجنبية.
• البيانات الرسمية ..ضغط متواصل على اإلعالم األجنبي:

مل تكن الهيئة العامة لالستعالمات قبل تويل ضياء رشوان رئاستها من بني الجهات التي تصدر عنها بيانات للتنديد
بتقارير اإلعالم األجنبي أو االنتقادات املوجهة إىل السلطات املرصية عىل املستوى الدويل .وميكن القول إن ضياء رشوان
ابتكر إصدار البيانات الرسمية كأداة للتعاطي مع وسائل اإلعالم األجنبية ،بهدف أن تكون الضغوط عىل وسائل اإلعالم
علنية وتعكس مواقف رسمية بشأن تغطيتها لألوضاع يف مرص.
ويرجح عادل خالل املقابلة التي أجراها معه الباحث أن هيئة االستعالمات تدرك أن «وسائل اإلعالم األجنبي ال تعمل
وفقًا إلمالءات مؤسسات الدولة أو لتأييد قرارات السلطة أيًّا كانت ،وإمنا تقوم بتغطية حقيقة ما يحدث يف مرص
اعتام ًدا عىل كل األدوات املتاحة أمامها .وهذه الطريقة يف العمل بشكل مهني ال تناسب توجهات الجهات الرسمية
حال ًّيا ،والتي تريد أن تتحكم فيام ينرش عن حقيقة األوضاع يف مرص .وأعتقد أن هذا ميثل الدافع األسايس لكل ما تفعله
الهيئة العامة لالستعالمات».
وبحسب املقابالت التي أجراها الباحث ،كانت هناك جهات أمنية تحاول ترهيب الصحفيني األجانب وتلوح لهم
بتهديدات ،وهذه املامرسات مل تكن معلنة ،كانت تحاط بقدر كبري من الرسية ومل ترغب وسائل اإلعالم األجنبية يف
اإلعالن عنها .ويف هذه الحالة ،كان اإلعالم األجنبي يحاول تجاهل هذه التهديدات ،ومن ثم امليض قد ًما يف عمله ،بينام
مل متلك السلطات املرصية الجرأة للقول إن أجهزتها األمنية تهدد عمل الصحفيني األجانب يف مرص .أما الهيئة العامة
لالستعالمات فهي جهة مدنية ،يتوىل رئاستها صحفي وباحث معروف ،ومن صالحياتها اإلدارية تنظيم عمل املراسلني
األجانب ،وبالتايل ميكن أن تتحول الضغوط املامرسة ضد اإلعالم األجنبي إىل ضغوط معلنة ،بل ويلزم أن ترد وتتفاعل
معها وسائل اإلعالم األجنبية ،ويتم معرفتها وتداولها عىل نطاق واسع ،مبا ميثل رسالة من السلطات املرصية إىل جميع
وسائل اإلعالم األجنبية أنها تضع خطوطًا حمراء لتغطية الشأن املرصي وال ميكن أن تتسامح مع تجاوز هذه الخطوط
الحمراء.
وهكذا ،رشعت الهيئة العامة لالستعالمات عىل مدار الفرتة التي يغطيها التقرير يف إصدار البيانات الصحفية ،والتي
تتناول فيها تغطية وسائل إعالم محددة للشأن املرصي ،وتعلن استياء السلطات املرصية منها ،وتطالب وسائل اإلعالم
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األجنبية بتعديل أو حذف هذه املواد الصحفية ،وحتى يف بعض األحيان بتقديم اعتذار إىل السلطات املرصية.
كان املدخل املناسب للهيئة العامة لالستعالمات وبالنظر إىل إمكانيات رئيسها ضياء رشوان هو الزعم أن الهيئة تقوم
بإبداء مالحظات مهنية عىل أداء وسائل اإلعالم األجنبية ،وتدعوها إىل تحري الدقة فيام تنرشه عن مرص .وبالطبع
مل يكن ذلك سوى ستار ،ميكن من خالله الضغط عىل وسائل اإلعالم األجنبية وإبراز املوضوعات أو القضايا ،التي ال
ترغب السلطات املرصية يف تناولها سواء كانت قضايا اإلرهاب أو قضايا حقوقية مثل االختفاء القرسي أو بعض القضايا
السياسية املتعلقة مبنافسة الرئيس السييس من قبل عسكريني سابقني.
ويف بعض الحاالت ،ذهبت الهيئة العامة لالستعالمات إىل أبعد من ذلك ،من خالل ما وصفته يف بياناتها« :باستدعاء
مديري مكاتب» وسائل إعالم أجنبية ،ليك يلتقوا برئيس الهيئة ضياء رشوان .وعن ذلك يقول مارك يف املقابلة التي
أجراها معه الباحث« :علمت أن لقاءات رئيس هيئة االستعالمات مع مديري وسائل إعالم أجنبية مل تختلف كث ًريا عن
البيانات الصحفية التي صدرت عن الهيئة ،مجرد تكرار للحديث حول ارتكاب أخطاء مهنية وإطالة الحديث حول
مالحظات هيئة االستعالمات عىل عمل وسائل اإلعالم األجنبية» .بينام يقول عادل يف املقابلة التي أجراها معه الباحث:
«نعرف أن رئيس الهيئة العامة لالستعالمات مهتم للغاية مبلف اإلعالم األجنبي ،وهناك متابعة يومية ملا تنرشه وسائل
اإلعالم األجنبية ،خاصة املعروفة منها عامل ًّيا .وقد عرفت أن رئيس الهيئة العامة لالستعالمات عندما استدعى مديري
مكتبي رويرتز ويب يب يس كان يقوم بيشء أقرب إىل التحقيق معهم ،طرح أسئلة من نوعية :ملاذا استخدمتم هذه
األلفاظ وما هي مصادر املعلومات التي نقلتم عنها ،وهو حتى ما أعلنه رئيس الهيئة يف لقاءات الحقًا مع وسائل إعالم
مرصية».
ويف حاالت أخرى ،أرسلت الهيئة العامة لالستعالمات خطابات رسمية إىل وسائل اإلعالم األجنبية ،تحمل مضمون
بيانات الهيئة املنشورة بشأن تقارير بعينها ،كام قام رئيس الهيئة العامة لالستعالمات أحيانًا باالتصال بالصحفيني
أنفسهم ،بهدف توجيه انتقادات إىل تقاريرهم عن الشأن املرصي .ويبدو أن الهيئة العامة لالستعالمات أرادت تحويل
كل ما كان يتم يف إطار من الرسية إىل روتني معلن تقوم به جهة حكومية ،تراقب التقارير املنشورة عن مرص وتقوم
باستدعاء املسئولني عن نرشها ،بهدف تعديل أو حذف هذه التقارير .ومل تعلن الهيئة العامة لالستعالمات عن أي
نصوص قانونية استندت إليها يف تلك املامرسات ،فالهيئة منوط بها أن توضح وترشح لإلعالم األجنبي سياسات الدولة
املرصية ،وذلك يعني إرسال البيانات الرسمية إىل اإلعالم وترتيب تواصله مع املسئولني والجهات الرسمية.
يقدم التقرير يف هذا الجزء استعراضً ا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لالستعالمات تجاه وسائل اإلعالم
األجنبية ،وفق ما رصده الباحث .ثم ينطلق التقرير من هذا االستعراض إىل تحليل أبرز السامت املشرتكة التي حملتها
هذه البيانات ،باإلضافة إىل اإلحصائيات املتعلقة بوسائل اإلعالم املخاطبة يف بيانات الهيئة ،واملوضوعات التي ركزت
عليها هيئة االستعالمات من قضايا الدميقراطية إىل قضايا السياسة الخارجية.
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 ملخص بيانات هيئة االستعالمات:كان رئيس الهيئة ضياء رشوان ال يزال يف شهوره اﻷوىل يف منصبه بالهيئة ،ومل يسبق له التدخل يف عمل وسائل اإلعالم
األجنبية ،إذ أصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا للرد عىل تقرير نرشته منظمة هيومن رايتس ووتش ،يف سبتمرب ،2017
فيام بدا أنه محاولة لعرض ردود وآراء الدولة املرصية بشأن قضية التعذيب ،التي تناولها تقرير هيومن رايتس ووتش.
الحقًا ،بدأت الهيئة العامة يف مامرسة الرقابة عىل وسائل اإلعالم األجنبية منذ هجوم الواحات ،يف أكتوبر  .2017بدأت
هذه الواقعة بعد انتشار أخبار تفيد بوقوع هجوم إرهايب عىل قوات الرشطة يف طريق الواحات ،مساء يوم  20أكتوبر
 ،2017وأصدرت وزارة الداخلية يف نفس اليوم بيانًا مقتض ًبا جاء فيه أنه حدث «استشهاد وإصابة عدد من رجال
الرشطة ومرصع عدد من العنارص اإلرهابية خالل تباد ٍل إلطالق النار يف املنطقة املتاخمة للكيلو  135بطريق الواحات
1
بعمق الصحراء».
نقلت رويرتز عن ثالثة مصادر مقتل  52من رجال الرشطة ،بينام نقلت يب يب يس مقتل  53من رجال الرشطة 2.ويف
3
عرص اليوم التايل أعلنت وزارة الداخلية معلومات تفصيلية عن الهجوم ،من بينها أن عدد القتىل هو  16فر ًدا فقط.
وأصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا ،يف  21أكتوبر  ،2017أدانت فيه بشكل رئييس تغطية يب يب يس ورويرتز
4
لهجوم الواحات ،من حيث استنادها إىل مصادر أمنية غري محددة.
َمثَّل هذا البيان نقطة تحول يف سياسة الهيئة العامة لالستعالمات ،إذ اتجهت الهيئة إىل الضغط وترهيب وسائل اإلعالم
بدل من إمدادها باملعلومات الرسمية املتاحة .واصلت الهيئة العامة لالستعالمات ضغوطها عىل وسائل
األجنبيةً ،
اإلعالم األجنبية بعد ذلك ،وبدأ رئيس الهيئة ضياء رشوان يف انتقاد تغطية وسائل اإلعالم األجنبية من خالل لقاءات
5
تلفزيونية.
ويف  24أكتوبر  ،2017صدر بيان ملحق حول هجوم الواحات ،أعلنت فيه الهيئة العامة لالستعالمات أنها أرسلت
خطابني إىل رويرتز ويب يب يس طالبتهام فيهام بأحد أمرين -« :إما نفي صحة ما سبق لها نرشه من أرقام للضحايا تخالف
األرقام الرسمية ،واالعتذار عن عدم دقة هذه املعلومات ومصادرها - .أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها ،التي نؤكد
عدم صحتها ،فتقوم بنرش أسامء هذا العدد الكبري من الضحايا املزعومني» 6.ومل تعلن رويرتز أو يب يب يس عن ردود
رسمية عىل خطابات هيئة االستعالمات ،بينام أصدرت الهيئة بيانًا ثالثًا حول هجوم الواحات جاء فيه أن رئيسها التقى
مديري مكتبي رويرتز ويب يب يس يف القاهرة بشأن تغطية هجوم الواحات ،كام أشار البيان إىل «اعتامد كل من وكالة
 .1عصام أبو سديرة ،أول بيان رسمي من الداخلية عن اشتباكات الواحات ،املرصي اليوم 20 ،أكتوبر  ،2017تاريخ آخر زيارة 15 :أكتوبر https://goo.gl/JgzxLv ،2018
 .2يب يب يس عريب ،السلطات املرصية تعرتض عىل تقارير عن عدد القتىل يف هجوم الواحات 23 ،أكتوبر  ،2017تاريخ آخر زيارة 15 :أكتوبر  ،2018رابطhttps://goo.gl/ :
QfwSan
 .3اليوم السابع ،الداخلية تعلن استشهاد  16من قوات األمن ومقتل وإصابة  15إرهابيًّا بحادث الواحات 21 ،أكتوبر  ،2017تاريخ آخر زيارة 15 :أكتوبر  ،2018رابط:
https://goo.gl/ju1y8i
 .4الهيئة العامة لالستعالمات ،هيئة االستعالمات تدين تغطية الـ  BBCورويرتز لجرمية الواحات 21 ،أكتوبر  ،2017تاريخ آخر زيارة 15 :أكتوبر  ،2018رابطhttps:// :
goo.gl/ZGVhh4
 .5قناة برنامج :هنا العاصمة ،عىل يوتيوب ،هنا العاصمة| ضياء رشوان يكشف عن مخالفات مهنية جسيمة ارتكبتها رويرتز والبي يب يس عن معركة الواحات 21 ،أكتوبر
 ،2017تاريخ آخر زيارة 15 :أكتوبر  ،2018رابطhttps://goo.gl/YJFHhd :
 .6الهيئة العامة لالستعالمات ،هيئة االستعالمات تطالب رويرتز و BBCبأسامء الضحايا املزعومني إلرهاب الواحات 24 ،أكتوبر  ،2017تاريخ آخر زيارة 6 :ديسمرب ،2017
https://goo.gl/xSrRrX
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رويرتز وشبكة  BBCللعدد املرصي الرسمي لشهداء جرمية الواحات اإلرهابية يف أخبارهام الالحقة بعد انتهاء التغطية
7
العاجلة لها والتي تضمنت أرقا ًما غري دقيقة».
مع بداية عام  ،2018عادت هيئة االستعالمات من جديد إىل التدخل يف عمل وسائل اإلعالم األجنبية ،وكانت البداية مع
صحيفة نيويورك تاميز األمريكية ،بشأن تقرير نرشته الصحيفة ،يف  7يناير  ،2018تناول ما وصفته بترسيبات لضابط يف
املخابرات يعطي بعض التعليامت إلعالميني بشأن املوقف املرصي من قرار ترامب باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل،
وانتقد بيان االستعالمات ما وصفه« :ادعاءات بشأن موقف مرص من قضية القدس تضمنها االتصال» ،وطالبت الهيئة
نيويورك تاميز أن تثبت أن الضابط املذكور يف التقرير يعمل بالفعل يف املخابرات املرصية 8.ويف عرص نفس اليوم،
أصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا ملحقًا بشأن ترسيبات القدس نفت فيه وجود شخص يدعى أرشف الخويل
9
ضمن ضباط املخابرات العامة املرصية.
بانتهاء األسبوع األول من يناير  ،2018أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات الجدول الزمني النتخابات الرئاسة ،والذي
حدد شهر مارس  2018موع ًدا إلجرائها .شهدت هذه الفرتة تكهنات عديدة حول املرشحني لسباق انتخابات الرئاسة،
خاصة بعد تراجع الفريق أحمد شفيق _رئيس وزراء سابق_ عن الرتشح لالنتخابات ،بعدما مورست عليه ضغوط من
السلطة الحالية ،بحسب تقارير إعالمية .بينام كان هناك عسكري سابق آخر وهو الفريق سامي عنان يستعد للرتشح يف
انتخابات الرئاسة ،وأعلن ذلك يف شهر يناير  ،2018قبل أن تتدخل القوات املسلحة وتطيح به من سباق الرتشح ،ويتم
القبض عليه يف  23يناير  .2018كان عنان يشغل منصب رئيس أركان الجيش املرصي حتى أغسطس .2012
ومل تكن الهيئة العامة لالستعالمات ومن ورائها األجهزة املعنية مبلف انتخابات الرئاسة راضية عن تغطية وسائل اإلعالم
األجنبية لهذه األحداث ،والتي أظهرت اهتام ًما بتفاصيل ما تعرض له املرشحان العسكريان السابقان من إقصاء عن
سباق االنتخابات ،وأصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا يف  25يناير  ،2018وجهت فيه النقد إىل تغطية وسائل
اإلعالم األجنبية 10،دون أن تحددها كام اعتادت يف بيانات سابقة ،وركز بيان االستعالمات عىل تناول ترشيح الفريق
سامي عنان بشكل رئييس ،بينام تطرق إىل مسألة ترشيح الفريق شفيق دون أن يذكره ،واصفًا إياه بـ»مرشح محتمل
أصدر بنفسه بيانًا يعلق قراره بعدم الرتشح ،لتقديره بأنه ليس الشخص األمثل لقيادة البالد يف هذه الفرتة».
ويقول مارك خالل املقابلة التي أجراها معه الباحث إنه «غال ًبا ما يكون هناك غضب عندما تتعلق التغطيات
مثل من البيان الذي صدر تعليقًا عىل
مبوضوعات تكون املؤسسة العسكرية طرفًا فيها أو الرئيس ،ويبدو ذلك ً
حوار صحفي أجراه صحفي مرصي لصالح وسيلة إعالم أجنبية مع املستشار هشام جنينة .لقد كان غضب املؤسسة
العسكرية كب ًريا ألن األمر يتعلق بها».
 .7الهيئة العامة لالستعالمات ،هيئة االستعالمات :رويرتز و BBCتعتمدان األرقام املرصية الرسمية لشهداء جرمية الواحات 31 ،أكتوبر  ،2017تاريخ آخر زيارة 15 :أكتوبر
 ،2018رابطhttps://goo.gl/AKVpnV :
 .8الهيئة العامة لالستعالمات ،االستعالمات ترد عىل مزاعم صحيفة النيويورك تاميز حول موقف مرص من القدس 7 ،يناير  ،2018تاريخ آخر زيارة 17 :مايو  ،2019رابط:
https://bit.ly/2QUbPI2
 .9الهيئة العامة لالستعالمات ،إلحاقًا ببيان الهيئة العامة لالستعالمات الصادر مساء السبت  6يناير  7 ،2018يناير  ،2018تاريخ آخر زيارة 17 :مايو  ،2019رابطhttps:// :
bit.ly/2IslBgW
 .10الهيئة العامة لالستعالمات ،ىف بيان للهيئة العامة لالستعالمات :تجاوزات مهنية يف بعض التغطيات األجنبية لالنتخابات الرئاسية 25 ،يناير  ،2018تاريخ آخر زيارة18 :
مايو  ،2019رابطhttps://bit.ly/2K3jUtr :
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بعد ذلك ،عادت الهيئة العامة لالستعالمات من جديد إىل موضوع مكافحة اإلرهاب .فقد أعلنت القوات املسلحة
انطالق العملية الشاملة ،سيناء  ،2018يف  8فرباير  ،2018بهدف القضاء عىل الجامعات اإلرهابية يف سيناء .وبعد يوم من
بيان القوات املسلحة ،أصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا موج ًها إىل وسائل اإلعالم األجنبية طالبتها فيه «بااللتزام
بالنرش فقط للبيانات الرسمية الصادرة من خالل املتحدث العسكري والقيادة العامة للقوات املسلحة واملكتب
اإلعالمي لوزارة الداخلية بخصوص العمليات الجارية لتنفيذ خطة املجابهة الشاملة للعنارص والتنظيامت اإلرهابية
11
نقل عن ...أو نرش ترصيحات ملصادر خاصة أو مصادر مطلعة أو وزارات أخرى».
واإلجرامية ،وعدم نرش أي أخبار ً
يف فرباير  ،2018بدا أن هيئة االستعالمات قررت الرتكيز عىل التقارير املرتبطة بقضايا حقوق اإلنسان ،حيث أصدرت
الهيئة ستة بيانات تنتقد تقري ًرا منشو ًرا يف يب يب يس حول قضية االختفاء القرسي 12،والذي عرف إعالم ًّيا بواقعة زبيدة،
صدرت البيانات الستة يف الفرتة من  24فرباير وحتى  6مارس  ،2018وصفت فيها هيئة االستعالمات ما تضمنه تقرير
يب يب يس «باألكاذيب» ،ثم أعلنت عن ظهور الفتاة التي زعم التقرير تعرضها لالختفاء القرسي .وبعد ذلك ،أطلقت
الهيئة العامة لالستعالمات دعوة موجهة إىل املسئولني والنخبة ملقاطعة يب يب يس ،ومثلت هذه الدعوة تطو ًرا جدي ًدا
يف أدوات الضغط التي متارسها الهيئة العامة لالستعالمات عىل وسائل اإلعالم األجنبية ،إذ يفرتض أن تعمل الهيئة عىل
توفري وإتاحة املعلومات ومن ذلك تشجيع املسئولني عىل التواصل مع وسائل اإلعالم األجنبية ال مقاطعتها.
وعن ذلك تقول كارولني يف املقابلة التي أجراها معها الباحث« :من ضمن ما تقوم به السلطات املرصية بشكل عام
هو منعنا من الوصول للمعلومات من مصادرها ،فهناك بعض الجهات متنع الترصيح للمراسلني أو مكاتب وسائل
اإلعالم األجنبية بتغطية أنشطتها .هذه املامرسات تتشابه مع دعوة رئيس الهيئة العامة لالستعالمات ملقاطعة يب يب
يس ،فهدف الدعوة كان منع يب يب يس من الوصول للمعلومات من خالل الجهات الرسمية وهذا أخطر تهديد ميكن
أن تواجهه مؤسسة إعالمية».
تطرق البيان األخري للهيئة بشأن واقعة زبيدة إىل لقاء رئيس هيئة االستعالمات ضياء رشوان مبديرة مكتب يب يب يس يف
القاهرة وتسليمها ما وصفه البيان بـ»االحتجاج الرسمي عىل ما تضمنه تقرير الـ»يب يب يس» الذي نرشته وبثته باللغة
اإلنجليزية يومى  24و 25فرباير املايض ،متضم ًنا تجاوزات مهنية وادعاءات ومزاعم بشأن ما قيل إنَّه تعذيب ملعارضني
يف مرص ،وحاالت اختفاء قرسي مزعومة ،كانت من بينها حالة الفتاة «زبيدة إبراهيم» التي ظهرت بعد ذلك يف لقاء
بإحدى القنوات التليفزيونية املرصية ،نفت فيه كل ما جاء بتقرير الـ»يب يب يس» من تعرضها للتعذيب أو االختفاء
13
القرسي».
واستمرا ًرا الهتاممها بقضايا حقوق اإلنسان ،أصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا ،يف  25مارس  ،2018حول إبعاد
مراسلة التاميز بل ترو من مرص 14،رأت فيه هيئة االستعالمات أن إبعاد املراسلة من مرص يتامىش مع العهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية ،ألن املراسلة مل تتقدم للحصول عىل ترصيح صحفي مؤقت من الهيئة العامة لالستعالمات،
 .11الهيئة العامة لالستعالمات ،بيان من الهيئة العامة لالستعالمات لوسائل اإلعالم األجنبية 25 ،يناير  ،2018تاريخ آخر زيارة 18 :مايو  ،2019رابطhttps://bit.:
ly/2R0Y4r5
 .12راجع يف نهاية التقرير ملحق :البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لالستعالمات ضد وسائل اإلعالم األجنبية.
 .13الهيئة العامة لالستعالمات« ،رشوان» يسلم الـ «يب يب يس» رسميًّا احتجاج «االستعالمات» 6 ،مارس  ،2018تاريخ آخر زيارة 18 :مايو  ،2019رابطhttps://bit. :
ly/2Iy5gHh
 .14الهيئة العامة لالستعالمات« ،االستعالمات» :إبعاد مراسلة «التاميز» وفقًا للعهد الدويل ..وترصيح للصحيفة مبتابعة االنتخابات 25 ،مارس  ،2018تاريخ آخر زيارة18 :
مايو  ،2019رابطhttps://bit.ly/31itKgr :
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ومارست عملها دون الحصول عىل هذا الترصيح ،والالفت أن الهيئة مل تركز بيانها عىل توضيح مربرات السلطات
املرصية لعملية إبعاد مراسلة التاميز ،بل أنها ذهبت إىل أبعد من ذلك ،حيث ارتأت عدم صحة اعتبار إبعاد املراسلة
قم ًعا لحرية الصحافة وحرية التعبري.
ومع إجراء االنتخابات الرئاسية يف مارس  ،2018أصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا ،يف  29مارس  ،2018أعلنت فيه
أن وكالة رويرتز استجابت لطلب الهيئة بحذف تقرير بعنوان« :سلع غذائية وأموال ونقل بالحافالت ،حشد للناخبني
عىل الطريقة املرصية» ،ووصف بيان الهيئة تقرير رويرتز بـ»املغلوط» 15.بينام جاء عىل موقع رويرتز أن «رويرتز
سحبت هذا التقرير ألنه ال يفي مبعايري الوكالة» ،دون التطرق إىل مدى صحة املعلومات الواردة فيه من عدمها.
انتقلت بيانات الهيئة العامة لالستعالمات مرة أخرى إىل قضايا السياسة الخارجية ،وتحدي ًدا مسألة النزاع بني
مرص والسودان حول السيادة عىل منطقة حاليب وشالتني ،ففي  11و 12مايو  ،2018أصدرت هيئة االستعالمات
بيانني ،انتقد البيان األول نرش موقع روسيا اليوم استطالع رأي للقراء حول تبعية حاليب وشالتني ملرص أو السودان،
واعتربت هيئة االستعالمات أن االستطالع ميس بسيادة مرص ووحدة أراضيها ،وأن الهيئة بصدد التشاور مع وزارة
الخارجية بشأن الخطوات الالزمة 16.بينام أعلنت هيئة االستعالمات يف البيان الثاين عن حذف موقع روسيا اليوم
17
الستطالع الرأي حول حاليب وشالتني ،يف استجابة لالتصاالت التي أجرتها هيئة االستعالمات مع إدارة املوقع.
ومع نهاية العام  ،2018بدا أن الهيئة العامة لالستعالمات قد توقفت عن التعليق عىل تغطيات وسائل اإلعالم
األجنبية للشأن املرصي ،فقد مرت سبعة أشهر مل تصدر الهيئة خاللها بيانات موجهة إىل وسائل اإلعالم األجنبية.
الحقًا ،يف  24مارس  ،2019عادت هيئة االستعالمات إىل انتقاد تغطية يب يب يس ،بخصوص تقريرها عن حملة
وص َّعدت الهيئة من لهجتها تجاه يب يب يس ،حيث وصفتها بأنها «تر ِّوج للمحرضني
«اطمن انت مش لوحدك»َ ،
عىل القتل وألكاذيب جامعة اإلخوان اإلرهابية» ،والالفت أن هذا البيان تطرق إىل تواصل هيئة االستعالمات مع
يب يب يس بشأن تغطيتها خالل الفرتة السابقة ،وحثها عىل االلتزام مبا وصفته الهيئة «باملعايري املهنية» ،ما أدى إىل
18
«التزام «يب يب يس» لعدة أشهر فقط بهذه املعايري يف تغطياتها لألوضاع املرصية» ،بحسب بيان هيئة االستعالمات.
وعىل األرجح ،توقفت الهيئة العامة لالستعالمات عن إصدار البيانات الناقدة لوسائل اإلعالم األجنبية عىل مدار شهور،
رسخ لدى املسئولني عن الهيئة أنهم
ألن الهيئة مل تعد ترى يف التقارير التي تراقبها مواد تزعج السلطات املرصية ،ما َّ
نجحوا يف وضع خطوط حمراء أمام وسائل اإلعالم األجنبية .وبالطبع ،مل يكن ذلك االعتقاد صحي ًحا ،إذ أن الهيئة العامة
لالستعالمات كانت بحاجة إىل انتقاد وسائل اإلعالم األجنبية مجد ًدا ،منذ مارس .2019
 .15الهيئة العامة لالستعالمات ،رويرتز تسحب تقريرها املغلوط حول سري العملية االنتخابية يف مرص 29 ،مارس  ،2018تاريخ آخر زيارة 18 :مايو  ،2019رابطhttps:// :
bit.ly/2I3s1ns
 .16الهيئة العامة لالستعالمات ،الهيئة العامة لالستعالمات :رفض وإدانة مساس «روسيا اليوم» بسيادة مرص ووحدة أراضيها ،واستدعاء مسئوليها 11 ،مايو  ،2018تاريخ
آخر زيارة 18 :مايو  ،2019رابطhttps://bit.ly/2K4WEuW :
 .17الهيئة العامة لالستعالمات« ،روسيا اليوم» تحذف استطالع الرأي امليسء لسيادة مرص ووحدة أراضيها 12 ،مايو  ،2018تاريخ آخر زيارة 18 :مايو  ،2019رابطhttps:// :
bit.ly/2KEmVQn
 .18الهيئة العامة لالستعالمات ،هيئة االستعالمات« :يب يب يس» تروج للمحرضني عىل القتل وألكاذيب جامعة اإلخوان اإلرهابية 24 ،مارس  ،2019تاريخ آخر زيارة 18 :مايو
 ،2019رابطhttps://bit.ly/2FiZs2M :
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ويف إبريل  ،2019كان هناك جدل سيايس حول إجراء استفتاء عىل تعديالت دستورية تسمح للرئيس السييس بالبقاء
يف السلطة حتى عام  ،2030وصاحب االستفتاء عىل هذه التعديالت توزيع مواد غذائية عىل امل ُص ِّوتني ،خالل أيام
التصويت الثالثة من  20إىل  22إبريل  .2019يف هذه األثناء ،كانت الهيئة العامة لالستعالمات تقوم مبراقبة تقارير
وسائل اإلعالم األجنبية عن االستفتاء ،وأصدرت الهيئة بيانًا تنتقد فيه تقرير صحيفة إملوندو اإلسبانية ،يف  20إبريل
 ،2019وتطرق البيان إىل عدة نقاط ،منها زعم تقرير إملوندو أن «التعديالت الدستورية مصممة من جانب رئاسة
الجمھوریة وأجھزة املخابرات ،وھو ما مل يُرش الكاتب إىل دلیل واحد علیه ،ويتعارض كلیة مع حقيقة أن مصدر
التعدیالت الدستوریة ھو خمس أعضاء مجلس النواب املنتخبني» ،بحسب بيان هيئة االستعالمات 19.ويف اليوم التايل،
صدر بيان جديد بشأن االستفتاء عىل التعديالت الدستورية ،وتناول بيان هيئة االستعالمات أنه يف «حاالت محددة
20
نرشت بعض وسائل اإلعالم تقارير مل يتم التأكد من صحتها عن تقديم مواد غذائية لبعض الناخبني».
وبهذا البيان تنتهي بيانات الهيئة العامة لالستعالمات املوجهة إىل وسائل اإلعالم األجنبية بشأن تغطية الشأن املرصي،
خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،وهي عامان ،منذ تويل ضياء رشوان منصب رئيس هيئة االستعالمات يف يونيو .2017
وينتقل التقرير يف الجزء التايل إىل تحليل هذه البيانات ومحاولة تحديد السامت املشرتكة بينها.

 تحليل بيانات هيئة االستعالمات املوجهة إىل وسائل اإلعالم األجنبية:رصد الباحث إصدار الهيئة العامة لالستعالمات  20بيانًا صحف ًّيا خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،وتناولت هذه
البيانات  9وقائع ،وهي حسب التسلسل الزمني :هجوم الواحات ،ترسبيات القدس ،انتخابات الرئاسة ،العملية الشاملة
سيناء  ،2018تقرير زبيدة ،طرد مراسلة التاميز ،تقرير رويرتز ،استطالع حاليب وشالتني ،حملة اطمن انت مش
لوحدك ،واالستفتاء عىل التعديالت الدستورية .وحظيت واقعة تقرير زبيدة بالجانب األكرب من بيانات الهيئة العامة
خصت هيئة االستعالمات هذه الواقعة بثالثة بيانات .وبعد ذلك،
لالستعالمات بـ 6بيانات ،ثم هجوم الواحات ،حيث َّ
تتساوى ثالث وقائع يف عدد البيانات الصادرة يف كل منها عىل حدة (بيانان اثنان) ،وهي واقعة ترسيبات القدس ،واقعة
استطالع حاليب وشالتني ،وواقعة استفتاء التعديالت الدستورية .وهناك خمسة وقائع خصصت فيها الهيئة بيانًا لكل
واقعة عىل حدة ،وهي :انتخابات الرئاسة ،العملية العسكرية سيناء  ،2018طرد مراسلة التاميز ،تقرير رويرتز ،وحملة
اطمن انت مش لوحدك .وجاء توزيع البيانات الصادرة عن هيئة االستعالمات عىل الوقائع ،كام يوضح اإلنفوجراف
التايل:

 .19الهيئة العامة لالستعالمات ،تقریر مراسل إملوندو اإلسبانیة :معلومات خاطئة ،آراء منحازة ،اتھامات باطلة ،تناقضات فادحة 20 ،إبريل  ،2019تاريخ آخر زيارة 18 :مايو
 ،2019رابطhttps://bit.ly/2Kz24hg :
 .20الهيئة العامة لالستعالمات ،بيان للهيئة العامة لالستعالمات عن التناول اإلعالمي العاملي لالستفتاء عىل التعديالت الدستورية 21 ،إبريل  ،2019تاريخ آخر زيارة18 :
مايو  ،2019رابطhttps://bit.ly/2UtX92K :
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وكانت أكرث وسيلة إعالم تل ِّق ًيا لبيانات الهيئة العامة لالستعالمات هي هيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب يس بـ 10بيانات،
كل من صحيفة نيويورك تاميز وموقع روسيا اليوم ببيانني اثنني لكل منهام ،بينام
تليها وكالة رويرتز بـ 4بيانات ،ثم ٌّ
كل من صجيفة التاميز الربيطانية وصحيفة إملوندو اإلسبانية األقل يف تلقي بيانات من هيئة االستعالمات ببيان
كانت ٌّ
واحد لكل منهام .وتتبقى ثالثة بيانات مل تحدد فيها هيئة االستعالمات وسيلة اإلعالم املوجه إليها البيان .وتجدر اإلشارة
إىل أن هذه اإلحصائية تشمل ثالثة بيانات وجهتها هيئة االستعالمات إىل رويرتز ويب يب يس م ًعا .ويُظهر اإلنفوجراف
التايل توزيع بيانات الهيئة العامة لالستعالمات ،وفقًا لوسيلة اإلعالم املوجه إليها البيان:

18

أما من حيث املوضوعات التي تناولتها بيانات هيئة االستعالمات عىل مدار الفرتة التي يغطيها التقرير ،فيمكن
تقسيمها إىل اآليت :قضايا اإلرهاب ،والتي تشمل الهجامت اإلرهابية والعمليات التي تقوم بها القوات املسلحة املرصية،
وقضايا السياسة الخارجية ،وقضايا حقوق اإلنسان ،وأخ ًريا قضايا الدميقراطية والتي تشمل تغطية عمليات االنتخاب
واالستفتاء .وجاءت قضايا حقوق اإلنسان عىل رأس املوضوعات التي تناولتها بيانات هيئة االستعالمات بـ 7بيانات،
كل من اإلرهاب والسياسة الخارجية بـ 4بيانات لكل منهام عىل حدة .ويبني
يليها قضايا الدميقراطية بـ 5بيانات ،ثم ٌّ
اإلنفوجراف التايل توزيع البيانات وفقًا للموضوعات التي تناولتها:

واستكامل لهذه اإلحصائيات ،تجدر اإلشارة إىل أن الهيئة العامة لالستعالمات متكنت يف واقعتني من إجبار وسيلة اإلعالم
ً
األجنبية عىل حذف املحتوى ،األوىل من خالل قيام وكالة رويرتز بحذف تقريرها عن انتخابات الرئاسة  ،2018وقالت
رأي للجمهور حول
الوكالة إن املحتوى تم حذفه ألنه ال يناسب معايريها ،بينام قام موقع روسيا اليوم بحذف استطالع ٍ
تبعية منطقة حاليب وشالتني .ويف واقعة واحدة ،وهي هجوم الواحات اإلرهايب ،نرشت رويرتز ويب يب يس أعداد ضحايا
الهجوم ،التي أعلنتها السلطات املرصية يف بياناتها الرسمية ،بعد أن كان هناك اعتامد عىل تقديرات مصادر أمنية.
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وهناك مجموعة من السامت املشرتكة يف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لالستعالمات تجاه وسائل
اإلعالم األجنبية ،بنا ًء عىل الرصد الذي قام به الباحث ،كام ييل:

 -1تحديد وسيلة اإلعالم املوجه إليها البيان :حددت الهيئة العامة لالستعالمات وسيلة اإلعالم املخاطبة ،يف أغلب
البيانات الصادرة تجاه وسائل اإلعالم األجنبية ،وميكن القول إن هيئة االستعالمات ركزت يف هجومها عىل يب يب
يس ،وهي وسيلة اإلعالم األجنبية الوحيدة ،التي دعت هيئة االستعالمات إىل مقاطعتها .وعىل األرجح ،تقوم هيئة
االستعالمات بتحديد وسيلة اإلعالم املخاطبة ،حتى تتمكن من توجيه رسائل إىل مسئوليها ،وكذلك لتضعها تحت ضغط
حمالت التشويه يف اإلعالم املحيل .وكانت هناك ثالثة بيانات فقط من إجاميل  20بيانًا مل تحدد فيها هيئة االستعالمات
وسيلة اإلعالم املوجه إليها البيان.

 -2استخدام حجج مرتبطة مبهنية اإلعالم :بَ َنت الهيئة العامة لالستعالمات أغلب البيانات املوجهة إىل وسائل إعالم
أجنبية عىل حجج ترتبط مبهنية وسائل اإلعالم .وغال ًبا ما كان يتم االعتامد يف خطاب السلطات املرصية عىل االتهام
بتعمد اإلرضار بسمعة البالد دول ًّيا ،ولكن أضافت هيئة االستعالمات بع ًدا جدي ًدا بتناول ما تصفه باملعايري املهنية.
ومثلت هذه الحجج تطو ًرا يف خطاب السلطات املرصية ،بغض النظر عن تقييم مدى صحتها .وعىل األرجح ،حاولت
نص ُّب اهتاممها
الهيئة العامة لالستعالمات أن تستخدم ذلك ،ليك توحي بأنها ال تتحرك بنا ًء عىل دوافع سياسية ،وإمنا يَ َ
فقط عىل توضيح «األخطاء املهنية» ،التي ترتكبها وسائل اإلعالم األجنبية .لذلك ،سعى التقرير يف قسمه األول إىل إبراز
التهديدات التي تلقاها الصحفيون األجانب والعاملون يف وسائل اإلعالم األجنبية من ِق َبل مسئويل هيئة االستعالمات.
كام أن هناك تناقضات كبرية يف زعم هيئة االستعالمات هو تناولها جوانب مهنية يف تقارير وسائل اإلعالم األجنبية ،منها
أنه عىل الهيئة أن تقوم بإتاحة املعلومات أمام هذه الجهات ،وتنظيم منح تصاريح العمل للصحفيني األجانب ،وإن كان
لديها ردود رسمية حول مضمون التقارير املنشورة يف وسائل إعالم أجنبية تقوم بنرشها ،أما التشكيك يف املصادر التي
يعتمد عليها الصحفيون أو األلفاظ املستخدمة يف التقارير وغري ذلك ،فهي أمور ال ميكن أن تخضع إال ملعايري السياسة
التحريرية ،التي تتبناها وسائل اإلعالم.
 -3توجيه مطالب محددة إىل وسائل اإلعالم :مل تتوقف الهيئة العامة لالستعالمات عند حد نقد تقارير وسائل اإلعالم
األجنبية ،بل أنها يف أغلب البيانات التي أصدرتها يف هذا الشأن وجهت مطالب محددة مثل حذف أو تعديل املحتوى،
أو االعتذار رسم ًّيا للسلطات املرصية عن نرش محتوى معني ،أو نرش البيانات الرسمية فقط وعدم االعتامد عىل مصادر،
كام هو الحال يف البيان الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء  .2018ويساهم توجيه مطالب إىل وسائل اإلعالم يف
زيادة الضغوط عليها ،ومن ذلك أن يكون لدى املسئولني عن التحرير حذر أكرب يف تناول املوضوعات ،التي علقت عليها
الهيئة العامة لالستعالمات ،مثل تلك املرتبطة بالعمليات العسكرية أو التدخل يف توجيه الناخبني ،بحسب املقابالت
التي أجراها الباحث.
وإجاملً  ،فإن الهيئة العامة لالستعالمات اعتمدت عىل إصدار البيانات الرسمية ،ومن ثم التحرك نحو التواصل مع
وسائل اإلعالم األجنبية ،من خالل االتصال باملسئولني عنها ،ويف بعض األحيان طلب إجراء لقاءات معهم يف مقر الهيئة
العامة لالستعالمات ،وتناول تفاصيل عملهم عىل التقارير املنشورة عن مرص .وهذه السياسة تعتمد عىل جعل جانب
من الضغوط عىل وسائل اإلعالم األجنبية يتم بشكل علني ،بحيث متثل رسائل تهديد مستمرة للصحفيني األجانب يف
مرص ،فإذا كانت وسائل إعالم كبرية تواجه ضغوطًا مستمرة بهذا الشكل ،فام الذي ميكن أن يلحق مبراسلني يعملون
لصالح صحف صغرية أو بشكل حر.
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أما الجانب اآلخر من سياسة الهيئة العامة لالستعالمات فهو استخدام حمالت التشويه تجاه اإلعالم األجنبي من خالل
وسائل اإلعالم املحلية ،بهدف فرض ضغوط غري رسمية ،مثل تخوف أو رفض مسئولني وخرباء ومعلقني من التواصل
مع وسائل إعالم أجنبية تهاجمها هيئة االستعالمات ،وكذا تعرض مواطنني يف الشوارع لوسائل إعالم معينة أو صحفيني
أجانب ،أثناء عملهم.
• حمالت التشويه ..مؤامرة اإلعالم الغربي على مصر!

ال يخلو خطاب املسئولني يف السلطة الحالية من التنديد بوجود مؤامرة عىل مرص ،فتارة يتم اإلشارة إىل دول إقليمية،
وأخرى إىل دول غربية ،وأحيانًا ما يكون مصدر املؤامرة ُم َج َّهل مثل القول إن هناك «أهل الرش» ال يريدون ملرص
مدخل أساس ًّيا لفهم سعي السلطات املرصية إىل تشويه اإلعالم األجنبي ،بوصفه أداة
ً
أن تستقر .ويعد هذا الخطاب
يستخدمها أيًّا من كان من املتآمرين عىل مصالح البالد.
بدأ رئيس الهيئة العامة لالستعالمات ضياء رشوان يف الظهور إعالم ًّيا للحديث عن اإلعالم األجنبي ،منذ أكتوبر .2017
جاء هذا الظهور بعد يوم من هجوم الواحات اإلرهايب ،عندما حل رشوان ضيفًا عىل برنامج هنا العاصمة 21،الذي كانت
تقدمه آنذاك اإلعالمية مليس الحديدي عىل فضائية يس يب يس ،وهي قناة خاصة .مل يُ ِ
خف ضياء رشوان قناعاته عن
اإلعالم األجنبي ،وقال خالل هذه الحلقة:
«إحنا اآلن بصدد برضه ،أنا مش عايز أقول تفاصيل أكرت ،لكن بصدد تنظيم حاجة تبقى األوىل من نوعها
فيام يخص املراسلني األجانب ،إحنا مبنخافش من أجنبي ومش بنميز أجنبي عن مرصي ،لكن بنقول إنه
الحملة الرئيسية ضدنا ،وحرضتك عارفة هيه خارج البالد ،ألنه عدونا الرئييس موجود خارج البالد مدعو ًما
بدول ومدعو ًما أحيانًا بأجهزة أخرى ،وهناك  3جهات تأتينا الرضبات منها :اإلعالم ،منظامت حقوق
اإلنسان ،بعض مراكز البحوث ،الدول الرسمية أنا مش خايف منها ،لكن التالتة دول بيأثروا عىل املواقف
الرسمية وممكن يهزوها يف لحظة».
وهكذا ،أعلن رشوان أن السلطات املرصية بصدد التصدي لهذه الرضبات التي تأيت من اإلعالم األجنبي ،وبداية ذلك
كانت البيان الصادر عن هيئة االستعالمات للتنديد بتغطية يب يب يس ورويرتز لهجوم الواحات اإلرهايب .واصل رشوان،
يف نفس الحلقة ،استعراض الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة لالستعالمات ،وقال:
«الحقيقة يعني إحنا إنهارده طول اليوم وإمبارح بنتابع كعادتنا يف شغلنا يف االستعالمات التغطيات
املرصية والعربية واألجنبية ملا حدث ،الحقيقة بدأ إن يعني لفت األنظار بالنسبة لنا من بعض الوكاالت،
زي رويرتز إليل هيه بدأت باألمس تنرش عن  14شهيد بلغتنا ،قتيل بلغتهم ،تصاعد األمر إىل  30عىل
 .21برنامج هنا العاصمة مبوقع يوتيوب ،هنا العاصمة | تحليل وكشف أرسار ألول مرة عن معركة الواحات | الحلقة الكاملة 21 ،أكتوبر  ،2017تاريخ آخر زيارة 5 :فرباير
 ،2019رابطhttps://bit.ly/2I4v1A6 :
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األقل مساء أمس ثم وصل اليوم حسب رويرتز إىل  52وهو نفس الرقم إليل قالته البي يب يس ،طب ًعا هذا
الرقم ،الرقمني دول ،تم تداولهم يف أكرث من مصدر آخر ورمبا وكالة أخرى ،الحقيقة أنا قبل ما أطلَّع البيان
ده أجريت اتصاالت دامت عىل األقل ساعتني إال ربع مع مسئويل رويرتز يف مرص ،املسئول األمرييك عن
رويرتز ،ومع مسئويل البي يب يس العريب واإلنجلش سواء يف مرص أو خارج مرص».
يرشح رشوان أن هيئة االستعالمات تقوم بالرقابة عىل املحتوى املنشور يف وسائل اإلعالم األجنبية ،ثم تبدأ بعد ذلك يف
االتصال بالصحفيني ،ومن ثم تصدر بياناتها حول الواقعة ذات الصلة .كان ذلك مبثابة إعالن رسمي عن بداية مرحلة
جديدة يف التعامل مع وسائل اإلعالم األجنبية .وركز رشوان انتقاداته يف واقعة هجوم الواحات عىل استخدام وصف
«مقاتلني» من قبل وسائل اإلعالم األجنبية واالعتامد عىل مصادر يف نرش عدد ضحايا الهجوم ،إذ قال رشوان إن «رويرتز
وصفت اإلرهابيني إليل همه موصوفني بعنارص إرهابية بأنهم  militantsوإنتي تعريف باإلنجليزي التعبري ده ،يعني
أحيانًا حاجة إيجابية  militantsمقاتل ،فأنا حتى قلت لبتاع رويرتز  .»militants for freedomيود رشوان هنا أن
يشري إىل وجود تعاطف من قبل وسائل اإلعالم األجنبية مع املتورطني يف الهجوم اإلرهايب ،وهي حجة ال معنى لها،
ولكن عند مخاطبة الرأي العام املحيل ،يساهم ذلك يف تحقيق هدف هيئة االستعالمات بتشويه اإلعالم األجنبي ،ملاذا
ال يقولون« :إرهابيني» ،مثلنا ،وملاذا يقولون عن شهدائنا إنهم مجرد قتىل ،ال بد إذًا من وجود تعاطف أو تواطؤ من
هؤالء الصحفيني األجانب مع اإلرهابيني.
وكشف ضياء رشوان خالل نفس الحلقة عن قيامه بتوجيه عدة أسئلة إىل الصحفيني حول املصادر التي يعتمدون
قائل:
عليهاً ،
«إنتم اعتمدتوا عىل إيه ،فاالتنني قالوا إنهم اعتمدوا عىل مصادر خاصة ،همه قالوا إنهم مصادر من
الداخلية ،الحقيقة التكست االستايل بوك بتاع البي يب يس ،وأنا سألت بشكل واضح يعني إيه مصدر
تعتمد عليه ،تعريفه إيه عندك يف االستايل بوك إليل قدامي ،فهوه رد بالرد الدقيق :هوه مصدر مطلع
إطال ًعا تا ًّما عىل املعلومات ،املصدر الرسمي هو املخول له الترصيح باملعلومات ،قلت له :عظيم املطلع
إطال ًعا تا ًّما ده ممكن ،أنا مش عايز أعرف اسمه ،بس فني اإلدارة إليل هوه فيها ،يف وزارة الداخلية؟ فذكر
يل اسم إدارة ال ميكن أن يكون لها كلها عىل بعضها إطالع تام عىل البيانات مبا فيها رئيسها».
وميكن القول إن رئيس هيئة االستعالمات كان يرسخ للرقابة عىل اإلعالم األجنبي ،فالطريقة التي يتعامل بها مع
الصحفيني أشبه بالتحقيق بشكل غري رسمي ،وهو ما أكدته املقابالت التي أجراها الباحث ،حيث يتم توجيه أسئلة
إىل الصحفيني حول مصادرهم وتفاصيل التغطية التي قدموها وملاذا اختاروا نرش هذه التفاصيل .يعترب ضياء رشوان
مسئول يف الدولة املرصية ،ويشيد يف نفس الوقت بتغطية اإلعالم
ً
زميل لهؤالء الصحفيني األجانب قبل أن يكون
نفسه ً
املرصي ألن معظمه كان متحفظًا ومل ينقل عن املصادر ألنه أحس أن هناك شيئًا خطأ ،عىل حد وصف رشوان .وهكذا،
تريد السلطات املرصية أن يقتدي اإلعالم األجنبي باإلعالم املحيل ،والذي يخضع لسيطرة سياسية كبرية من قبل السلطة
الحالية ،حسبام تشري التقارير السنوية الدورية التي تصدرها مؤسسة حرية الفكر والتعبري وتقارير منظامت حقوقية
أخرى.
تساءلت مليس الحديدي مقدمة برنامج هنا العاصمة آنذاك عن دور الهيئة العامة لالستعالمات يف تقديم املعلومات،
ورد ضياء رشوان عىل ذلك بالتأكيد عىل أهمية إتاحة املعلومات أمام وسائل اإلعالم األجنبية ،حتى أنه قال« :أنا أظن
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إنه الطريقة املناسبة إن إحنا ال نأخذ أو ال ننتظر اكتامل املعلومة ،إحنا نضخ ما منلكه منهم ،ونقول حتى اآلن وحتى
اآلن دي بتدينا فرصة» .يقصد رشوان أنه كان عىل السلطات املرصية أن تعلن يف بيانات متتابعة حصيلة ضحايا هجوم
الواحات اإلرهايب ،وهذا يتناقض مع هجومه عىل وسائل اإلعالم األجنبية ،فإذا كانت السلطات املرصية تجاهلت نرش
حصيلة الضحايا ،فهل ت ُالم وسائل اإلعالم األجنبية عىل القيام بعملها ومحاولة الوصول إىل معلومات من مصادر خاصة.
بالطبع مثل هذه األسئلة ال تطرح عىل رشوان يف لقاءات تلفزيونية أخرى ،إذ أن مليس الحديدي وجهت انتقادات حادة
إىل السلطات املرصية بسبب غياب املعلومات بشأن هجوم الواحات ،وبالتايل كان لديها هذه املساحة لتوجه أسئلة
حول الدور الرئييس لهيئة االستعالمات يف تقديم املعلومات إىل الصحفيني األجانب وغريهم.
ويعتقد فوزي يف املقابلة التي أجراها معه الباحث أن هيئة االستعالمات «حدثت بها تغريات من حيث اهتاممها
مبتابعة ما يصدر عن وسائل اإلعالم األجنبية وإرسال اإلمييالت التي تحتوي بيانات رسمية لنا وكذلك بيانات من
الوزارات ،ولكن يبدو أنه يتم استخدام ذلك للتعليق عىل تقاريرنا وكأنه من املفرتض أن ننرش ما تريده السلطات
املرصية فقط».
بات رئيس الهيئة العامة لالستعالمات ضيفًا يف برامج تلفزيونية متنوعة ،منذ هجوم الواحات ،ليك يتناول الجهود
املتعلقة بصورة مرص يف اإلعالم األجنبي .وال يُع َنى التقرير برصد كافة ترصيحات ومشاركات رئيس هيئة االستعالمات
إعالم ًّيا ،وإمنا يركز التقرير عىل تناول منوذجني من هذه املشاركات ،ألن الحجج األساسية التي يستخدمها رئيس هيئة
االستعالمات تتكرر يف أغلب األحيان ،ويقوم مقدمو الربامج واملواقع والصحف املحلية بإعادة بث محتواها ،بهدف
تكوين رأي عام معا ٍد لوسائل اإلعالم األجنبية ومتشكك يف التقارير التي تنرشها والدوافع التي تحرك مراسليها يف مرص.
وعن دوافع هيئة االستعالمات يف شن حمالت التشويه ،تقول ريبيكا يف املقابلة التي أجراها معها الباحث إن هيئة
االستعالمات «تحاول فرض النسخة الرسمية من الحقائق عىل وسائل اإلعالم األجنبية التي تنتقد املوقف أكرث يف مرص.
رمبا الهدف هو السيطرة عىل املعلومات املنشورة يف وسائل اإلعالم األجنبية والحد من االنتقادات .أعتقد أن املراسلني
األجانب يف مرص يقدمون تقارير عىل أرض الواقع بقدر ما يستطيعون وتغطي جميع املواضيع مبا فيها تلك التي ال
ميكن لوسائل اإلعالم املرصية الحديث عنها ،وأيضً ا املواضع التي تفضل الدولة املرصية إخفاءها أو تجنبها».
ويكشف فوزي يف املقابلة التي أجراها معه الباحث أنه «هناك عدة وقائع تم فيها التحرش مبراسلني يف الشارع ،وقام
املعتدون عليهم برتديد اتهامات بالعاملة لألجانب .وهذه االعتداءات ازدادت بعد بيانات الهيئة العامة لالستعالمات
ضد وسائل اإلعالم األجنبية .كام أن بعض املصادر الرسمية ترفض الحديث لوسائل إعالم أجنبية بنا ًء عىل توصية من
الهيئة العامة لالستعالمات .فيام يبدو أن البيانات تصدر لتحريك الشارع ضد اإلعالم األجنبي ،بينام تبقى االتصاالت مع
الجهات الرسمية ملنعها من الحديث معنا» .وميكن القول إن حملة التشويه التي قادتها هيئة االستعالمات ساهمت
يف ازدياد املضايقات التي يتعرض لها اإلعالم األجنبي يف الشارع.
أما النموذج الثاين من لقاءات رئيس هيئة االستعالمات ،الذي يركز عليه التقرير ،فهو حلقة برنامج «نظرة» بقناة
صدى البلد ،بتاريخ  12يناير  22،2018ويقدم هذا الربنامج الكاتب الصحفي حمدي رزق .كانت هذه الحلقة بعنوان:
«ملاذا يستهدف اإلعالم الغريب مرص» ،وتناولت تقرير نيويورك تاميز حول ترسيبات القدس ،والذي انتقدته حينها هيئة
االستعالمات ونفت صحته.
 .22قناة صدى البلد مبوقع يوتيوب ،نظرة مع حمدى رزق | الحلقة الكاملة  12 ،2018/1/12يناير  ،2018تاريخ آخر زيارة 15 :فرباير  ،2019رابطhttps://bit. :
ly/2wHeUBV
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وميكن القول إن تشويه اإلعالم األجنبي طغى عىل الرسائل التي بثتها هذه الحلقة ،رغم محاوالت رئيس هيئة
االستعالمات الرتكيز عىل تفاصيل ردوده عىل تقرير نيويورك تاميز ونفيه االعتامد عىل نظرية املؤامرة يف التعامل مع
اإلعالم األجنبي .اختار مقدم الربنامج حمدي رزق أن يبدأ بالتشكيك يف املعلومات التي تنرشها نيويورك تاميز عمو ًما،
واستخدم طريقة شديدة الشعبوية بالحيك عن مقال طالعه سابقًا يف الصحيفة تحدث عن مواجهات يف حقول قصب
السكر يف سيناء بني الجيش واإلرهابيني ،وقال رزق« :كلمت صديقي عبد املنعم الرفاعي من سينا… عبد املنعم إنتوا
عندكوا قصب يف سينا ،قال ىل قصب إيه يا عم إحنا بنشوفه ،ده القصب إحنا برنوحه ملا بنتعزم يف الصعيد عندكوا» ،ثم
يشري رزق إىل أن هذا املقال الذي ادعى أنه قرأه يف نيويورك تاميز به أجزاء مقتبسة عن معارك حدثت يف ماالوي .ثم
يختم حمدي رزق هذه الحكاية بالقول إنه« :سينا فيها زيتون ممكن يبقى فيها عنب يبقى فيها تني» .وطوال الحلقة
يشري حمدي رزق إىل حكايته عن تقرير قصب السكر باعتبارها حقيقة ،وال يسأله الضيف رئيس هيئة االستعالمات
عن مدى صحة ما يرويه .يفضل اإلعالم املحيل املؤيد للسلطة الحالية أن يقدم رسائل سياسية من خالل حكايات ال
يعرف مدى صحتها ،ولكن يكون أسلوب الحيك أقرب إىل املشاهدين.
قائل« :ألن مش النيويورك تاميز الرصاحة لوحدها ،عندنا الجارديان وعندنا
انتقل مقدم الربنامج للحديث عن املؤامرة ً
كم من الجرايد انفتحت علينا كأبواب الجحيم ،ويف اآلخر إيه الرابط بني هذا وذاك وذاك ،هو إيه متقسم أدوار ،هو
إحنا إنهارده بيتلعب علينا لعبة كاملة» .ثم يستكمل حمدي رزق حديثه عن املؤامرة ً
قائل« :وعىل فكرة العام ده
هو العام األصعب ،العام ده رمبا مفيش عام زيه عدَّ ى عىل مرص وإليل بيحصل إنهارده يعيدكم متا ًما ملا حدث مع
العظيم خالد الذكر جامل عبد النارص والحصار الدويل عليه ،ركزوا بس يف وجه التشابه ووجه املؤامرة».
بدأ رئيس هيئة االستعالمات ضياء رشوان حديثه بتناول االستعداد لتغطية انتخابات الرئاسة  ،2018وأشار إىل أن هناك
تغطية سلبية يف اإلعالم األجنبي ملا يتعلق بانتخابات الرئاسة .ال يعتقد رشوان يف صحة العمل ،انطالقًا من نظرية
املؤامرة حتى لو كانت هناك مؤامرة .تطرق رشوان إىل تفاصيل تقرير نيويورك تاميز عن ترسيبات القدس ،والذي يدعي
وجود تعليامت لإلعالم املرصي بتهدئة الرأي العام حول قرار الرئيس األمرييك باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل،
ورسي ًعا ما أعلن رشوان اعتقاده بأن جامعة اإلخوان هي مصدر صحيفة نيويورك تاميز ،بينام وصف الترسيبات بأنها
«فربكات عىل عكات» .يف موضع آخر من الحلقة ،يعيد مقدم الربنامج التأكيد عىل تورط نيويورك تاميز يف املخطط
اإلخواين.
ورغم الهجوم الواضح عىل اإلعالم األجنبي إىل حد وصفه كجزء من مخططات جامعة اإلخوان املسلمني ،قال ضياء
رشوان خالل هذه الحلقة« :أنا مش بتحرك خالص بنظرية االستهداف إىل أن يثبت أن فيه استهداف ،مبعنى القاعدة
القانونية :املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،دي إليل بتحرك بيها بس ،أنا بتحرك من زاوية تانية ،الالمهنية تستوجب
املهنية ،لو فيه يف السكة ظَ َهر استهداف بتكلم يف االستهداف».
وعىل مدار الشهور التالية ،شارك رئيس هيئة االستعالمات يف مقابالت تلفزيونية عديدة ،تناول فيها دوره يف التصدي
ملا يقوم به اإلعالم األجنبي من تشويه لسمعة مرص دوليًّا ،وعرض فيها ردوده عىل ما يصفه باألخطاء املهنية التي
ترتكبها وسائل اإلعالم األجنبية .بينام استمر اإلعالم املحيل يف حملة التشويه التي أطلقتها الهيئة العامة لالستعالمات
ضد وسائل اإلعالم األجنبية.
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القسم الثالث :ممارسات هيئة االستعالمات تجاه اإلعالم األجنبي
والقوانين المصرية:
أشار التقرير يف قسميه األول والثاين إىل مامرسات الهيئة العامة لالستعالمات تجاه الصحفيني األجانب ووسائل اإلعالم
األجنبية من تهديدات وتعطيل إصدار تصاريح العمل إىل البيانات الرسمية واالتصال بصحفيني واستدعائهم للقاء
رئيس الهيئة ،ويحاول التقرير يف هذا القسم أن يتطرق إىل مدى قانونية هذه املامرسات التي تقوم بها الهيئة العامة
لالستعالمات من خالل تقديم قراءة موجزة الختصاصاتها يف قانون إنشائها وقانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس
األعىل لتنظيم اإلعالم املعمول به حال ًّيا.
نظَّم قرار رقم  1820لسنة  1967الصادر عن رئيس الجمهورية إنشاء الهيئة العامة لالستعالمات ،والتي كانت تتبع
حينها وزارة اإلرشاد القومي _ كانت مامثلة لوزارة اإلعالم _ وفيام يتعلق بالصحفيني األجانب ،نص القرار عىل قيام
الهيئة العامة لالستعالمات بتقديم املعاونة إىل الصحفيني واملراسلني ومن إليهم من رجال األعامل األجانب _املقيمني
والعابرين_ للوقوف عىل الحقائق واتجاهات الدولة عن األحداث والقضايا الداخلية والخارجية ،وذلك وفق البند ()9
من املادة ( )2من القرار املشار إليه .بينام تناول البند ( )10من نفس املادة قيام الهيئة العامة لالستعالمات «بتنفيذ
القوانني واللوائح املتعلقة بالصحافة ونرش األنباء والبيانات الصادرة عن الدولة ،وكذلك كل ما يتعلق بنرش البالغات
والبيانات واألنباء وما إليها ،وكذا ما يعهد به إىل وزارة اإلرشاد القومي فيام يتعلق بشئون الصحافة املحلية».
ويعني ذلك أن الهيئة العامة لالستعالمات عند إنشائها كان اختصاصها القانوين يَ ْن َص ُّب عىل تقديم العون إىل الصحفيني
األجانب ،ونرش املعلومات والبيانات التي متثل مواقف الدولة .ورغم أن نص البند ( )10تناول مسئولية الهيئة العامة
لالستعالمات عن تنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة بالصحافة ،فإنه ركز عىل الجوانب املتعلقة بإتاحة املعلومات ،ومل
يحت ِو عىل أية إشارة إىل الرقابة عىل اإلعالم األجنبي .ورغم ذلك ،يحتمل أن يتم تفسري هيئة االستعالمات البند ()10
عىل أنه يتيح لهيئة االستعالمات مراقبة التزام الصحفيني األجانب بالقوانني املرصية ،ولكن الالئحة الداخلية املنظمة
لعمل هيئة االستعالمات غري منشورة ،وبالتايل ال ميكن التأكد إذا كان تم تفسري البند املشار إليه عىل هذا النحو.
وإذا افرتضنا أنه كان للهيئة وفق هذا البند أن تقوم مبراقبة التزام الصحفيني األجانب بقوانني الصحافة ،فإن ذلك
يرتتب عليه صالحية وحيدة وهي عدم تجديد الترصيح املمنوح للصحفي أو سحب الترصيح ،وهذه جزئية ال ميكن
تحديدها بدقة كذلك ،نتيجة عدم إتاحة الالئحة الداخلية الخاصة بهيئة االستعالمات .وعىل أي حال ،يجب أن تنرش
هيئة االستعالمات محددات االمتناع عن إصدار الترصيح أو سحبه من الصحفي األجنبي .وتكشف املقابالت التي
أجراها الباحث مع صحفيني أجانب عن وجود غموض كبري حول القواعد املنظمة لعملية إصدار التصاريح للصحفيني
األجانب.
أصبحت الهيئة العامة لالستعالمات تتبع وزارة اإلعالم ،منذ عام  ،1972ثم انتقلت تبعية هيئة االستعالمات الحقًا إىل
رئاسة الجمهورية ،مبوجب قرار رئيس الجمهورية رقم  170لسنة  .2012وهذه التعديالت بشأن تبعية الهيئة مل تغري
من االختصاصات ،التي نص عليها قرار إنشاء هيئة االستعالمات.
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ويف عام  ،2016صدر القانون رقم  92لسنة  2016بشأن التنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم ،وقرص هذا القانون إصدار
التصاريح للصحفيني األجانب عىل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،حيث نص يف البند ( )10من مادته رقم ( )4عىل أن
للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم «منح التصاريح ملمثيل الصحف ووكاالت األنباء ووسائل اإلعالم األجنبية بالعمل يف
جمهورية مرص العربية وتحديد نطاق عملهم وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وتحديد املقابل املايل لها مبا ال يجاوز
مئة ألف جنيه سنويًّا أو ما يعادلها بالعملة األجنبية ،يتم أداؤها بالعملة التي يحددها املجلس» .وأصبح هذا النص
واجب التطبيق عىل اإلعالم األجنبي ،خاصة أن املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم تم تشكيله يف إبريل  ،2017وبدأ مامرسة
مهامه منذ ذلك الحني.
ولكن مل يتم تفعيل هذا النص ،وميكن القول إن هيئة االستعالمات ظلت تعمل عىل ملف اإلعالم األجنبي دون سند
قانوين ،منذ تشكيل املجلس األعىل لإلعالم يف إبريل  2017وحتى أغسطس  ،2018عندما صدر القانون رقم  180لسنة
 2018بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم .ونص هذا القانون يف مادته رقم ( )70عىل
اختصاصات املجلس األعىل لإلعالم ،ومن بينها ما ورد يف البند رقم ( ،)11حيث يختص األعىل لإلعالم بتلقي إخطارات
الهيئة العامة لالستعالمات الخاصة بقاعدة بيانات املراسلني األجانب واملكاتب الصحفية واإلعالمية العاملة داخل مرص،
والتنسيق مع الهيئة العامة لالستعالمات فيام يختص بقواعد عمل هذه املكاتب ونطاق عملها داخل مرص.
وعىل األرجح ،فإن السلطات املرصية أرادت أن تقنن تدخالت هيئة االستعالمات يف عمل اإلعالم األجنبي ،من خالل
تحديد دور لهيئة االستعالمات يف القانون املعمول به حال ًّيا .وتقوم فلسفة قانون الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل
لتنظيم اإلعالم عىل تركيز صالحيات تنظيم اإلعالم تحت سلطة جهة واحدة مستقلة .ويتعارض منح هيئة االستعالمات
هذه الصالحيات مع فلسفة القانون ونصوص الدستور املرصي ،الذي ينص يف مادته ( )211عىل:
«املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفني واملايل
واإلداري ،وموازنتها مستقلة .ويختص املجلس بتنظيم شئون اإلعالم املسموع واملريئ ،وتنظيم الصحافة
ً
مسئول عن ضامن وحامية حرية الصحافة واإلعالم املقررة
املطبوعة ،والرقمية ،وغريها .ويكون املجلس
بالدستور ،والحفاظ عىل استقاللها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ،ومنع املامرسات االحتكارية ،ومراقبة
سالمة مصادر متويل املؤسسات الصحفية واإلعالمية ،ووضع الضوابط واملعايري الالزمة لضامن التزام
الصحافة ووسائل اإلعالم بأصول املهنة وأخالقياتها ،ومقتضيات األمن القومي ،وذلك عىل الوجه املبني
يف القانون .يحدد القانون تشكيل املجلس ،ونظام عمله ،واألوضاع الوظيفية للعاملني فيه .و ُيؤخذ رأي
املجلس ىف مرشوعات القوانني ،واللوائح املتعلقة مبجال عمله».
بينام تعد هيئة االستعالمات جهة تنفيذية تتبع رئاسة الجمهورية ،أي ليست مستقلة ،كام أن هيئة االستعالمات ال
تختص بتنظيم شئون اإلعالم ،إمنا ت ُع َنى بتمثيل مواقف الدولة وإتاحة املعلومات الرسمية ،وهكذا ،فإن املامرسات
التي أتت بها هيئة االستعالمات تجاه اإلعالم األجنبي من رقابة ومساءلة واستدعاء مل يكن لها سند قانوين يف أغلب
األحيان .ومنذ نهاية أغسطس  ،2018مثة نص قانوين عىل مسئولية هيئة االستعالمات عن تنظيم عمل اإلعالم األجنبي،
ولكنه يبقى متعارضً ا مع نصوص الدستور املرصي .وميكن القول إن السلطات املرصية مل تتوقف كث ًريا أمام عدم مالءمة
تدخالت هيئة االستعالمات يف عمل اإلعالم األجنبي للقوانني املنظمة لإلعالم ونصوص الدستور املرصي ،وهي الجزئية
التي غابت عن بيانات هيئة االستعالمات ،فلم تذكر هيئة االستعالمات اختصاصاتها القانونية عندما تستدعي صحف ًّيا
أو تحتج عىل تغطية وغري ذلك من أمور.
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القسم الرابع  :تأثيرات الهجمة على اإلعالم األجنبي:
بعد أن تطرق التقرير يف أقسامه الثالثة إىل عرض وتحليل سياسة ومامرسات هيئة االستعالمات تجاه اإلعالم األجنبي
وبيان مدى تعارضها مع القوانني املرصية ،يسعى التقرير يف قسمه الرابع واألخري إىل الرتكيز عىل تأثريات الهجمة عىل
اإلعالم األجنبي ،مبعنى أدق :كيف تأثر عمل اإلعالم األجنبي بهذه الهجمة ،وذلك اعتام ًدا عىل املقابالت التي أجراها
الباحث مع صحفيني أجانب ومرصيني يعملون يف وسائل إعالم أجنبية .وميكن تناول ذلك من خالل النقاط التالية:

 آليات العمل داخل وسائل اإلعالم األجنبية:تشري املقابالت التي أجراها الباحث إىل حدوث تغريات يف آليات العمل داخل وسائل اإلعالم األجنبية .ومن هذه
التغريات تأخر التغطية التي تقوم بها وسائل اإلعالم األجنبية ،وعن ذلك يقول مارك يف املقابلة التي أجراها معه
الباحث:
«ما يقوم به رئيس هيئة االستعالمات من الكالم والظهور املتكرر يف وسائل اإلعالم املرصية وهذه
الربوباجندا حول عمل الصحفيني األجانب يف مرص من خالل البيانات التي يصدرها لها تأثري بشكل غري
مبارش عىل عملنا ،فهناك تزايد الرتكيز واملراجعة للتغطيات التي نقوم بها فيام يتعلق باملوضوعات التي
قد تكون حساسة للسلطات املرصية وهذا يعني أن توقيت التغطية سيكون أبطأ مام سبق».
وعىل األرجح ،تسببت هذه الهجمة يف زيادة القلق لدى املسئولني عن وسائل اإلعالم األجنبية ،إذ يشري عادل يف املقابلة
التي أجراها معه الباحث إىل قيام رويرتز بسحب تقريرها عن االنتخابات الرئاسية يف عام  ،2018تجن ًبا لتعرض ُمع ِّدي
التقرير إىل مساءلة قانونية ،ففي نفس الفرتة واجهت صحيفة املرصي اليوم حملة رشسة من السلطات املرصية بسبب
تغطيتها لتدخل الدولة يف حشد الناخبني يف انتخابات الرئاسة ،وهو نفس املوضوع الذي تطرق إليه تقرير رويرتز
املحذوف .أدت حملة السلطات املرصية ضد صحيفة املرصي اليوم حينها إىل توقيع عقوبات عىل الصحيفة والتحقيق
مع رئيس تحريرها آنذاك محمد السيد صالح و 8صحفيني من معدي التقرير أمام نيابة أمن الدولة العليا.
تقول كارولني يف املقابلة التي أجراها معها الباحث حول الخوف من مالحقة الصحفيني« :قبل هذه التدخالت كنا نقوم
بعملنا فقط دون أن نفكر يف تداعيات أو تهديدات ،أما اآلن فقد أصبح لدينا حذر أكرث من رد السلطات املرصية
عىل تقاريرنا .تأثر الصحفيون بهذه اإلجراءات ،فهناك قلق دائم من املوضوعات التي قد تجلب غضب السلطات
املرصية ،ومل يعد الكثريون راغبني يف نرش أسامءهم عىل التغطيات التي يقومون بها ،نحن نشعر أننا يف خطر دائم».
ويؤكد هرني عىل تجنب نرش أسامء الصحفيني معدي التقارير خوفًا من هذه الحملة ضد اإلعالم األجنبي ،حيث يقول:
«مل أواجه صعوبات داخلية يف جهة عميل بسبب ضغوط هيئة االستعالمات ،فقط عند وجود موضوعات
رمبا تثري حساسية الحكومة املرصية ،تقوم جهة عميل بتجهيل اسم معد التقرير أو الخرب».
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تحفظ الصحفيون يف املقابالت التي أجريت معهم عىل التطرق إىل تفاصيل أكرث عن آليات العمل الداخيل يف وسائل
اإلعالم التي يعملون بها ،وخاصة وجود بعض التقارير تُجرى لها مراجعة للمحتوى خارج سلطة املسئولني عن التحرير.
بينام يعتقد يوسف يف املقابلة التي أجراها معه الباحث أن السلطات املرصية بإمكانها «أن تتحكم يف اإلعالم املحيل
بكل سهولة ،إمنا األجنبي صعب ﻷن هناك سياسة تحريرية وقواعد مهنية صارمة وال ميكن ألحد أ ًّيا من كان أن يخل
بها ولذلك كانت هناك حاجة لدور يقوم بتجميع االعرتاضات عىل مضمون تقارير اإلعالم األجنبي .هيئة االستعالمات
ال تخجل من هجومها املستمر عىل وسائل اإلعالم األجنبية وتنرش بيانات موجهة ضدها ولكن لن تستطيع الهيئة
التحكم يف املحتوى املنشور بوسائل اإلعالم األجنبية» .ويرى يوسف أن «أقىص تصعيد ميكن أن يقوموا به هو منع
اإلعالم األجنبي من العمل يف مرص ،وهذا يشء مجنون جدًّ ا ويستحيل حدوثه».

 الوصول إىل املعلومات:ساهمت الهجمة عىل اإلعالم األجنبي يف زيادة العوائق أمام الصحفيني يف الوصول إىل املعلومات ،فثمة تخوفات
لدى املسئولني من إجراء مقابالت مع بعض وسائل اإلعالم األجنبية وعىل رأسها تلك التي دعت هيئة االستعالمات
إىل مقاطعتها ،ورفض الصحفيون الذين أجريت معهم املقابالت تحديد جهات رسمية امتنعت عن التعاون معهم،
ألن ذلك قد يؤدي إىل التعرف عىل جهات عملهم .ويقول فوزي يف املقابلة التي أجراها معه الباحث« :ميتنع بعض
املسئولني عن الحديث معنا وإمدادنا باملعلومات الالزمة لعملنا ،وحتى بعض الشخصيات ممن ال يحملون صفة
رسمية يبدون رفضهم للحديث معنا ،بسبب تخوفهم من إغضاب السلطات املرصية».
بينام يقول هرني يف املقابلة التي أجراها معه الباحث« :تتحدث هيئة االستعالمات عن مساعدتها للصحافة األجنبية
ولكن ذلك يف إطار الدعاية ،من املفرتض أن يقوم املركز الصحفي بإيصالنا باملسئولني ولكن عندما نطلب ذلك من
املركز ال نتلقى ر ًّدا» .ويضيف هرني« :يف بعض املؤمترات الصحفية التي تعقدها جهات رسمية ،يشرتط عىل الصحفيني
األجانب أن توافق الجهة عىل أسئلتهم قبل طرحها يف املؤمتر .ذلك مثال ال تجد فيه هيئة االستعالمات أو أي جهة
رسمية إخاللً بحرية الصحافة».

 التقارير امليدانية:أثرت الهجمة عىل اإلعالم األجنبي بشدة عىل إعداد التقارير امليدانية التي تتطلب عمل الصحفيني يف الشارع واستطالع
آراء املواطنني املرصيني ،ويقول يوسف يف املقابلة التي أجراها معه الباحث« :الحمالت التي تقوم بها هيئة االستعالمات
ضد الصحافة األجنبية تؤثر بشدة عىل الشارع املرصي ،وبالتايل تزداد احتامالت التحرش واالعتداء عىل املراسلني من
قبل مواطنني تأثروا بهذه الدعاية ضدنا .أعتقد أن أي سلطة من مصلحتها أن يعمل اإلعالم األجنبي بحرية وأن تساعده
عىل العمل حتى ينقل صورة ما يحدث ولكن السلطات املرصية تعتقد أن الصحفيني العاملني يف وسائل إعالم اجنبية
عمالء يجب أن يتم منعهم من تأدية عملهم».
وعن احتامالت التعرض للمنع من تصوير تقارير ميدانية ،يقول هرني يف املقابلة التي أجراها معه الباحث« :يجب أن
نحصل عىل ترصيح من املركز الصحفي محدد به معلومات تفصيلية عن األماكن التي سنصور بها التقارير ،وعمل ًّيا لو
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األجهزة األمنية تريد منعنا فستقوم بذلك يف الشارع أثناء التصوير .خالل اآلونة األخرية ،رفض مواطنون يف الشارع
الحديث معنا ألننا نعمل يف صحافة أجنبية» .ويشري فوزي إىل امتناع هيئة االستعالمات عن إصدار تصاريح التصوير
يف الشارع ،حيث يقول« :عىل سبيل املثال ما يتعلق بتصاريح التصوير يف الشارع ،يتم التحجج بإبالغ جهات أخرى
بخالف هيئة االستعالمات وببساطة نحرم من التصوير يف الشارع ،بدعوى اإلجراءات».
من ناحية أخرى ،مل تتمكن وسائل اإلعالم األجنبية من االعتامد عىل مصادر بشأن تغطية األوضاع يف سيناء ،ويشري
هرني إىل البيان الذي أصدرته هيئة االستعالمات يف فرباير  ،2018ملطالبة وسائل اإلعالم األجنبية بااللتزام بنرش البيانات
الرسمية فقط حول العملية العسكرية يف سيناء ،حيث يقول:
«يف بعض األحيان يفرض علينا االلتزام بالقوانني املرصية القيام بتغطية األحداث من خالل البيانات
الرسمية فقط ،مثل الوضع يف سيناء .كام أنه عمل ًّيا ال ميكنك كصحفي أن تذهب إىل هناك وتقوم مبقابالت
وتزور أماكن .وعىل أي حال ،بعد فرتة ،واجهتنا مشكلة يف االعتامد عىل البيانات الرسمية بشأن العملية
التي تدور يف سيناء ،ألنها ال تحمل أدلة متكننا من التأكد من صحتها .والحقًا ،توقفت تغطيتنا للعملية
العسكرية يف سيناء».
وتعتقد ريبيكا يف املقابلة التي أجراها معها الباحث أن «البيئة املعادية للصحفيني األجانب يف مرص ليست نتاج
الهيئة العامة لالستعالمات والجهات الرسمية فحسب بل وأيضً ا وسائل اإلعالم املرصية وكل من يعترب اإلعالم األجنبي
«أعداء» ملجرد تج ُّرئنا عىل النقد والتحدث عن مواضيع حساسة مثل حقوق اإلنسان».

 رحيل الصحفيني األجانب عن مرص:أدت الهجمة عىل اإلعالم األجنبي إىل شعور مزيد من الصحفيني األجانب بعدم مالءمة األوضاع يف مرص للعمل بحرية،
كام تزايدت املخاوف من التعرض للمالحقة .ويقول هرني يف املقابلة التي أجراها معه الباحث:
«العراقيل الكثرية التي تقوم بها هيئة االستعالمات والجهات األخرى تجعل الصحفيني األجانب ال يرغبون
بالعمل يف مرص ألن املناخ الحايل لن ميكنهم من العمل ،حتى أن البعض اآلن يفضل العمل يف سوريا أو
باكستان».
ويضيف هرني« :أحاول تجنب التفكري يف تعليق هيئة االستعالمات عىل تقارير قمت بكتابتها ،ولكن ال ميكنني أن
أتجاهل احتامالت مخيفة ،مثل الرتحيل إىل بالدي أو عدم الحصول عىل الكارنيه .كام أين أعتقد أن األجهزة األمنية
تقوم مبراقبتنا ومراقبة املقابالت التي نعقدها مع مصادر”.
يبدو أن توجه بعض الصحفيني األجانب إىل الرحيل عن مرص أمر معروف يف أوساط اإلعالم األجنبية ،حيث اتفق عدد
من الصحفيني الذين أجريت معهم املقابالت عىل تزايد حاالت الرحيل عن مرص ،بل يذهب بعضهم إىل أن وسائل
اإلعالم األجنبية قد تقلل عملها يف مرص ،وتقول كارولني يف املقابلة التي أجراها معها الباحث:
«أعتقد أن املامرسات الحالية تجعل كث ًريا من الصحفيني يخططون ملغادرة مرص ،هناك قلق من القيود
املتزايدة وكذلك من احتامالت التعرض للحبس .وبالطبع يتأثر عمل املؤسسات األجنبية يف ظل هذه
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التهديدات بشكل رمبا يؤدي إىل تقليل عملها يف مرص».
ويلفت مارك يف املقابلة التي أجراها معه الباحث إىل حالة الصحفيني األجانب الذين يعملون بشكل حر ،ممن ليسوا
مسجلني كمراسلني لوسائل إعالم محددة ،ويقول« :بالنسبة ملستقبل اإلعالم األجنبي يف مرص ،أعتقد أن كل الصحفيني
األجانب ممن يعملون بشكل حر مل يعد بإمكانهم مواصلة العمل يف مرص ،وهناك إضافة إىل ذلك قيود عىل إصدار
تصاريح املراسلني األجانب ،وهذا يقلل من وجود الصحفيني األجانب يف مرص».
وبالنسبة إىل هؤالء الذين مل يواجهوا تدخالت مبارشة من هيئة االستعالمات ،تقول ريبيكا يف املقابلة التي أجراها
معها الباحث« :شخص ًّيا مل أتعرض ملا حدث لزمالء آخرين من ضغوط ،ولكن هذه البيانات تجعلني أشعر أنني تحت
ضغط .أعلم أن هيئة االستعالمات استدعت بعض املراسلني األجانب للشكوى من عملهم ،من خالل املركز الصحفي
والذي يعد أداة التواصل املبارش معنا».

 الوضع القانوين الجديد لهيئة االستعالمات:نتيجة للهجمة عىل اإلعالم األجنبي والتي قادتها الهيئة العامة لالستعالمات ،جعلت السلطات املرصية للهيئة العامة
لالستعالمات صالحيات يف تنظيم عمل وسائل اإلعالم واملراسلني األجانب ،يف قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس
األعىل لتنظيم اإلعالم ،الذي ص َّدق عليه الرئيس السييس يف أغسطس  .2018وبذلك ،باتت هيئة االستعالمات منوط
بها تنظيم منح تصاريح العمل للصحفيني األجانب ،ثم تخطر بها املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم .ويعد اكتساب الهيئة
العامة لالستعالمات هذه الوضعية القانونية مبثابة تقوية لها يف تدخالتها يف عمل اإلعالم األجنبي.
لخص التقرير يف هذا القسم التأثريات التي تسببت فيها الهجمة عىل اإلعالم األجنبي ،ومنها جوانب مسكوت عنها
تتعلق بحدوث تغري يف آليات العمل داخل بعض وسائل اإلعالم األجنبية .وبذلك يكون التقرير عرب أقسامه األربعة قد
استعرض كافة الجوانب املتعلقة بهجمة السلطات املرصية عىل اإلعالم األجنبي.
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خاتمة وتوصيات
سعت مؤسسة حرية الفكر والتعبري إىل الوصول إىل أكرب قدر ممكن من تفاصيل الهجمة عىل اإلعالم األجنبي،
خالل الفرتة التي تم فيها العمل عىل هذا التقرير ،وهي عام ونصف العام ،ولوال موافقة عدد من الصحفيني
عىل إجراء مقابالت معهم ،ملا استطاع هذا التقرير أن يرسم صورة كاملة للهجمة التي قادتها الهيئة العامة
لالستعالمات عىل اإلعالم األجنبي .وتؤمن مؤسسة حرية الفكر والتعبري بأولوية متثيل أصوات الفئات املستهدفة
وضحايا االنتهاكات يف التقارير الصادرة عنها ،فال يكفي هنا رصد أو تحليل السياسات والتطورات القانونية.
لذا ،تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبري عىل رضورة تحرك الجهات املعنية بحامية الصحفيني والدفاع عن حرية اإلعالم،
ليك تطالب السلطات املرصية بوقف الهجمة عىل اإلعالم األجنبي ،وضامن متتع الصحفيني األجانب واملرصيني العاملني
يف وسائل إعالم أجنبية بحرية العمل يف مرص .ويف هذا اإلطار ،تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبري بتنفيذ التوصيات
التالية:
ً
أول :عىل السلطات املرصية وقف كافة أشكال الرقابة عىل اإلعالم األجنبي ،وخاصة مساءلة واستدعاء الصحفيني
ووسائل اإلعالم األجنبية بسبب محتوى تقاريرهم.
ثان ًيا :يجب أن تلتزم الهيئة العامة لالستعالمات بدورها املحدد قانون ًّيا يف شأن تويل أمور تنظيم عمل اإلعالم األجنبي،
ووقف كافة التهديدات والتدخالت التي تقوم بها يف عمل الصحفيني األجانب واملرصيني العاملني يف وسائل إعالم
أجنبية.
ثالثا :يجب أن تقوم السلطات املرصية فو ًرا بوقف حمالت التشويه والتحريض عىل وسائل اإلعالم األجنبية ،التي
يقودها رئيس الهيئة العامة لالستعالمات يف وسائل إعالم محلية.
راب ًعا :عىل املنظامت الحقوقية واملعنية بحرية اإلعالم محليًّا ودوليًّا العمل عىل توفري آلية ميكن من خاللها تلقي
شكاوى الصحفيني األجانب واملرصيني العاملني يف وسائل إعالم أجنبية ،لتقديم الدعم إليهم وتعزيز التضامن معهم.
ملحق :البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لالستعالمات ضد
وسائل اإلعالم األجنبية:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R77U4e46rLiEirDjIcmONjiSU5vF3wF3BXqZIcRWO
-c/edit?usp=sharing

