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مقدمة
يف  21إبريل  ،2020أقر املجلس األعىل لإلعالم ما وصفه بـ” ُجملة عقوبات” بحق صحيفة “املرصي اليوم” الخاصة.
بلغت هذه العقوبات تس ًعا وطالت الصحيفة ورئيس تحريرها ومالكها .تراوحت العقوبات ما بني الغرامة املالية
واإلحالة إىل التحقيق سواء التأديبي بنقابة الصحفيني أو الجنايئ بالنيابة العامة وحجب أحد أبواب الجريدة ورق ًّيا
وإلكرتون ًّيا واملنع من الظهور يف وسائل اإلعالم .جاءت كافة العقوبات عىل خلفية سلسلة مقاالت ملالك الجريدة ،صالح
دياب ،تتعلق بسيناء.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبري تعلن رفضها التام لكافة العقوبات التي أقرها املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم بحق
صحيفة املرصي اليوم وموقعها اإللكرتوين ،والعقوبات املوقَّعة ضد رئيس تحرير الصحيفة ومؤسسها وأحد كتاب الرأي
بها ،رجل األعامل املرصي صالح دياب.
وينبني موقف املؤسسة بداية عىل أن ما جاء يف سلسلة املقاالت يقع ضمن نطاق حرية التعبري املكفولة وفقًا للدستور
املرصي واملواثيق والعهود الدولية التي ص َّدقت عليها مرص .إن حرية التعبري ال تقف عند حدود األفكار املقبولة
اجتامع ًّيا ،األفكار املستساغة ،األفكار التي تحبها الحكومة ،أي حكومة ،وأجهزتها وهيئاتها املختلفة .وإمنا متتد _وهذا
هو باألساس منطق وجودها_ لتحمي األفكار التي قد يراها البعض “غريبة أو صادمة أو شاذة عن املألوف” ،أما األفكار
املقبولة اجتامعيًّا فال تحتاج إىل من يحميها.
وتدعو املؤسسة املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم إىل مراجعة تلك القرارات وإلغائها ،كام تدعو إىل مراجعة سياسة املنع
والحجب التي يُالحق بها املجلس أصحاب الرأي .وتن ِّوه املؤسسة هنا إىل نص املادة الثامنة من قانون تنظيم الصحافة
واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رقم  180لسنة  2018والتي تنص عىل أنه “ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر
عن الصحفي أو اإلعالمي أو املعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو اإلعالمي سببًا ملساءلته…”.
يف هذه الورقة نستعرض وقائع ما جرى منذ بداية التحقيق مع الجريدة.
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وقائع ما جرى ..من التفهم إلى توقيع أقصى عقوبة
تعود وقائع األزمة إىل منتصف شهر إبريل ،حني قرر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم استدعاء املمثل القانوين لصحيفة
“املرصي اليوم” للتحقيق يف سلسلة من املقاالت املتعلقة بـ”سيناء” ،والتي نرشتها الجريدة بتوقيع “نيوتن” صاحب
عمود “وجدتها” والذي اتضح الحقًا أنه مالك الجريدة ورجل األعامل صالح دياب.
َ
املسؤول القانوين
بعد قرار اإلحالة بأربعة أيام ،علَّق رئيس “األعىل لإلعالم” مكرم محمد أحمد عىل استدعاء املجلس
قائل“ :املقال أثار كث ًريا من املشاغبات واألسئلة الصعبة ،التي ليس من اليسري أن تحصل فيها
لصحيفة املرصي اليومً ،
مجال كب ًريا لتشكيك الناس يف الكثري من األمور”.
عىل إجابة واضحة ومحددة وقاطعة” .مضيفًا“ :إن الكاتب ترك ً
مل متنع آراء رئيس املجلس السلبية يف املقاالت من تأكيده عىل أن األمر لن يتطلب فرض عقوبة عىل الصحيفة ،ولكن
لفت النظر فقط .وأرجع أحمد ،يف مداخلة هاتفية مع برنامج “املرصي أفندي” لإلعالمي محمد عيل خري ،عرب قناة
“القاهرة والناس” ،استدعاء املسؤول القانوين بالصحيفة إىل:
“ال أعتقد أن املخالفة جسيمة ،وال بد أن نكون طرفًا معاونًا للكشف عن الحقيقة وليس معاقبة الناس ..نتحقق أكرث
مام نحقق ،وليس الهدف إعاقة تفكري الناس أو محاكمة نواياهم ،ولكن نحاول استكشاف املقصود من هذا املقال،
إليضاح الصورة للناس”.
مل يكن هذا املوقف املنفتح نسب ًّيا تجاه املقاالت حك ًرا عىل رئيس املجلس ،إذ جذبت سلسلة املقاالت انتباه رئيس
الجمهورية الذي علَّق خالل افتتاح أحد املرشوعات مبناسبة االحتفال بعيد تحرير سيناء ،يف الثاين والعرشين من
قائل “فيه مقالة اتكلمت عن سيناء وعن إمكانية االستثامر فيها ..كنت أمتنى إليل عايز يتكلم يكون عىل علم
إبريلً ،
مبا نفعله ،نحن خالل الـ 6سنوات املاضية ماذا فعلنا بسيناء؟ بلغ إجاميل ما تم رصفه يف تنمية سيناء  600مليار جنيه
حتى اللحظة ،مع العلم أن سيناء أرض تبلغ مساحتها  60ألف كيلو ،أي  6%من مساحة مرص”.
“يفتح النقاش حول ملف سيناء ،و ُيثري األفكار ..كل الكالم الذي قيل ُمقدَّ ر”
هكذا وصف رئيس الجمهورية املقال ،دومنا توجيه أية اتهامات أو التشكيك يف وطنية كاتب املقالة أو والئه أو سوء
نواياه أو أهدافه من خلف هذه املقاالت.
إال أن موقف رئيس املجلس املنفتح تجاه املرصي اليوم واملقاالت محل التحقيق مل يصمد كث ًريا ،إذ انتقل املجلس مام
أسامه رئيسه (التحقُّق إىل التحقيق) بل واإلدانة األخالقية ،باإلضافة إىل الطعن يف مهنية الصحيفة ومصداقيتها ،ووصف
ما قامت به بالسقطة املهنية.
يف  21من إبريل نرش املوقع الرسمي للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم خ ًربا مفاده أن “لجنة الشكاوى باملجلس األعىل
لتنظيم اإلعالم أجرت تحقيقًا موس ًعا ،الثالثاء املايض ،عىل مدى أربع ساعات مع مسئويل “املرصي اليوم” فيام نرشته
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الجريدة من خالل مقاالت نيوتن بشأن سيناء .حرض التحقيق صالح دياب كاتب املقال ،والدكتور عبد املنعم سعيد
رئيس مجلس اإلدارة ،وعبد اللطيف املناوي رئيس التحرير ،إضافة للممثل القانوين للجريدة .وعقب التحقيق عقدت
اللجنة اجتام ًعا بكامل هيئتها الستعراض املوقف وإعداد التوصيات متهي ًدا إلحالتها إىل املجلس التخاذ القرار املناسب
يف هذا الشأن”.
ويف وقت متأخر من مساء نفس اليوم أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم القرار رقم  16لسنة  ،2020تضمن القرار
ُجملة من التدابري والعقوبات بحق الصحيفة ورئيس تحريرها وكاتب “سلسلة املقاالت” .جاءت جميعها ُمغلَّظة تشري
إىل جسامة املخالفة حسبام رأى املجلس .وجاء تسبيبها مطولً وغري اعتيادي بالنسبة إىل أغلب قرارات املجلس السابقة.
مل يوضح القرار املنشور عىل املوقع الرسمي للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم مواد القانون أو الئحة الجزاءات التي
استندت إليها عقوبات املجلس بحق الصحيفة ورئيس تحريرها وكاتب سلسلة املقاالت ،إال أن مؤسسة حرية الفكر
والتعبري وبعد مراجعة قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رقم  180لسنة  ،2018ومراجعة
الئحة الجزاءات الصادرة بقرار من رئيس املجلس تحت رقم  16لسنة  ،2019ميكنها القول إن العقوبات استندت إىل
أكرث من مادة يف القانون والالئحة.

تنقسم التدابري والعقوبات التي تضمنها قرار املجلس إىل أربعة أشكال:
• ً
أول :العقوبات املقررة عىل الصحيفة:
إلزام الصحيفة وموقعها اإللكرتوين بنرش وبث اعتذار واضح ورصيح للجمهور عن املخالفات التي ارتكبتها وذلك خالل
ثالثة أيام،
إلزامها بإزالة املحتوى املخالف من املوقع اإللكرتوين،
تغريم الصحيفة مبلغًا مال ًّيا قدره  250ألف جنيه،
وحجب الباب الذي نُرشت وبُثت به املواد املخالفة بالصحيفة الورقية ملدة ثالثة أشهر،
حجب الباب الذي نُرشت وبُثت به املواد املخالفة باملوقع اإللكرتوين ملدة ثالثة أشهر.
وهي العقوبات التي استندت إىل نص املواد ( 94 ،22 ،4البند الثاين والثالث) من القانون  108لسنة  2018وكذلك نص
املواد ( )23 ،17 ،16 ،14 ،9من الئحة الجزاءات.

•ثان ًيا :العقوبات املقررة عىل كاتب “سلسلة املقاالت”:

منع جميع الصحف ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملواقع اإللكرتونية من ظهور كاتب “سلسلة املقاالت” ،رجل
األعامل صالح دياب ،ملدة شهر.
وذلك استنا ًدا إىل نفس مواد القانون والالئحة املذكورة أعاله.
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•ثالثًا :اإلحالة الجنائية
قرر املجلس إحالة الواقعة إىل املستشار النائب العام للنظر والترصف يف الشق الجنايئ.
وذلك استنا ًدا إىل نص املادة ( )96من القانون  180لسنة  ،2018وكذلك نص املادة ( )13من الئحة الجزاءات.
ويف هذا السياق ت ُشري مؤسسة حرية الفكر والتعبري إىل نص املادة ( )28من القانون  180لسنة  ،2018والتي تعطي
بدل من الحضور شخص ًّيا ،وذلك يف حال تحريك الدعوى
محام للحضور عنهً ،
الحق للمتهم يف هذه الحالة يف إنابة ٍ
الجنائية ىف الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل اإلعالم .وكذلك نص املادة ( )29التي متنع توقيع أية عقوبة
سالبة للحرية يف الجرائم التي ترتكب بطريق النرش أو العالنية ،فيام عدا الجرائم املتعلقة بالتحريض عىل العنف أو
بالتمييز بني املواطنني أو بالطعن يف أعراض األفراد .وهي املادة التي جاءت إحقاقًا لنص الفقرة الثانية من املادة ()71
يف الدستور.

•راب ًعا :العقوبات املقررة عىل رئيس تحرير الصحيفة.
قرر املجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إىل املساءلة التأديبية بنقابة الصحفيني،
منع الصحف ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملواقع اإللكرتونية من ظهوره إىل حني انتهاء املساءلة التأديبية.
وجاءت العقوبة والتدبري الوقايئ استنا ًدا إىل نصوص املواد ( 94 ،18الفقرة الرابعة) من القانون  180لسنة ،2018
وكذلك نصوص املواد ( )27 ،8من الئحة الجزاءات.
بعد توقيع عقوبات عىل رئيس تحرير الجريدة ضمن جملة العقوبات التي وقعها املجلس ،ثارت تساؤالت عديدة
حول مدى مسئولية رئيس التحرير عام ينرش فيها .وال ميكن فهم ذلك إال من خالل قراءة قانونية ملفهوم املسئولية
التضامنية لرئيس التحرير.
وت ُعد هذه املسئولية من القضايا الجدلية حيث حظيت بعديد من النقاشات والجداالت املجتمعية والقانونية .كان
الرئيس األسبق مبارك قد أصدر يف  15يوليو  ،2006القانون رقم  147لسنة  ،2006بشأن تعديل بعض أحكام قانون
نصت املادة السادسة يف هذا القانون عىل“ :تضاف إىل قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي
العقوبات املرصيّ ،
 200مكرر ،و 200مكر ًرا (أ) .ونصت األخرية منهام عىل:
ً
مسئول بالتضامن مع املحكوم عليه من العاملني لديه ،عن الوفاء مبا يحكم به من التعويضات
“يكون الشخص االعتباري
ً
مسئول بالتضامن
يف الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص االعتباري من الصحف أو غريها من طرق النرش ،ويكون
عن الوفاء مبا يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجرمية من رئيس التحرير أو املحرر املسئول .وتكون مسئولية
أي من الجرائم املشار إليها
رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يف اإلرشاف عىل النرش مسئولية شخصية .ويعاقب عىل ٍّ
يف الفقرة السابقة بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عرشة آالف جنيه ،وذلك إذا ثبت أن النرش كان
نتيجة إخالله بواجب اإلرشاف”.
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الصحفي محمود مصطفى بكري قد أقام طع ًنا بعدم دستورية “الفقرة الثانية من املادة
 200مكرر(أ)” لدى املحكمة الدستورية إال أن األخرية رفضت الدعوى وحكمت بدستورية املادة ،يف القضية رقم 139
لسنة  29قضائية دستورية.
وطرأت تغيريات طفيفة عىل تنظيم مسألة املسؤولية التضامنية لرئيس التحرير وفقًا لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم،
حيث نظّم القانون تلك املسؤولية وفق نص املادة ( )110من باب العقوبات والتي:
“ ُيعاقب بذات العقوبة املقررة عن الجرائم التي ترتكب باملخالفة للقانون  180لسنة  2018املسئول عن اإلدارة الفعلية
للشخص االعتباري ،ورئيس القسم املتسبب يف ارتكاب الجرمية ،إذا ثبت علم هذا املسئول بها ،أو كان من ضمن
واجباته الوظيفية أن يعلم بها ،وكان إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم يف وقوع الجرمية .وأنه يف
ً
مسئول بالتضامن عن الوفاء مبا ُيحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات”.
جميع األحوال ،يكون الشخص االعتباري
ما الذي ينتظر “المصري اليوم”؟
من ناحية أوىل ،كفل القانون  180لسنة  2018وكذلك الئحة الجزاءات التي أصدرها املجلس ،الحق ملن وقعت عليه
عقوبة من قبل املجلس يف الطعن عليها .إذ تنص املادة ( 94الفقرة األخرية) من القانون عىل حق ذوي الشأن يف الطعن
عىل تلك الجزاءات أو التدابري أمام محكمة القضاء اإلداري ،وال يُقبل الطعن إال بعد تقديم التظلم منه إىل املجلس
األعىل.
نصت املادة ( )28من الئحة الجزاءات عىل حق ذوي الشأن يف التظلم إىل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم من
بينام َّ
الجزاءات أو التدابري التي يُصدرها ،وذلك خالل خمسة عرش يو ًما من تاريخ اتصال علمهم بصدورها ،وتعد التظلامت
املقدمة بعد هذا امليعاد غري مقبولة.
ونظمت املادة ( )29من نفس الالئحة إلزام املجلس بإصدار قرار بتشكيل لجنة التظلم واالشرتاطات الخاصة بتشكيلها
وانعقادها وعدد أعضائها وطرق التصويت عىل قراراتها .مع العلم أن رئيس املجلس أصدر بالفعل يف سبتمرب 2019
القرار رقم ( )17لسنة  2019بشأن ضوابط تشكيل اللجان باملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ونظامها اإلجرايئ.
ومن ناحية ثانية ،فإن صحيفة املرصي اليوم واملوقع اإللكرتوين الخاص بها وكذلك رئيس تحريرها ُعرضة ملزيد من
الجزاءات األكرث قسوة وفقًا لنصوص القانون  180لسنة  2018وكذلك الئحة الجزاءات ،وذلك يف حال عدم التزامها
أي من العقوبات أو التدابري الواردة بقرار املجلس أو العودة إىل ارتكاب الفعل نفسه الذي رأى املجلس
بتنفيذ ٍّ
مخالفته.
فقد نصت املادة ( )22من القانون عىل مسؤولية رئيس التحرير أو املدير املسؤول عن الصحيفة أو املوقع اإللكرتوين أن
ينرش ،بناء عىل طلب ذوي الشأن ودون مقابل ،تصحيح ما تم نرشه أو بثه خالل ثالثة أيام من ورود طلب التصحيح،
أو يف أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها ،أيهام أسبق ،ومبا يتفق مع مواعيد الطبع املقررة.
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وتعاقب املادة ( )101من باب العقوبات كل رئيس تحرير أو مدير مسؤول عن صحيفة أو وسيلة إعالمية أو موقع
إلكرتوين خالف أحكام املادة ( )22بغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تزيد عىل مئة ألف جنيه.
نصت الئحة الجزاءات يف مادتها السادسة عىل سلطة املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم يف حجب املوقع اإللكرتوين
كذلك ّ
أو إلغاء ترخيص مزاولة البث الفضايئ للوسيلة اإلعالمية بشكل مؤقت أو بصفة دامئة مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار،
وذلك يف حالة جسامة املخالفة املرتكبة من املؤسسة الصحفية أو املؤسسة اإلعالمية أو الوسيلة الصحفية أو اإلعالمية
أو املوقع اإللكرتوين ،أو حال اإلرضار مبقتضيات األمن القومي ،وفق ما يقدره املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم .أو يف حال
إعادة بث أو نرش املادة املخالفة بأي صورة فيها تحايُل عىل قرار املجلس.
وحكم جوهريًّا من أحكامها ،ما يُجيز
حيث اعتربت الالئحة ذلك الفعل يُفقد الوسيلة رشطًا من رشوط الرتخيص
ً
للمجلس وقف الرتخيص أو إلغاءه ،عىل أن يُخطر املجلس الجهة املخالفة بأوجه املخالفة وأن مينحها مهلة مناسبة
لتصحيحها ال تقل عن أسبوع وال تزيد عىل شهر.
نصت املادة العارشة من “الئحة الجزاءات” عىل حق املجلس يف مضاعفة الجزاء حال ارتكاب املخالفة ذاتها مرة
كام ّ
أخرى عىل أن تتخذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء يف االعتبار عند النظر يف تجديد الرتخيص.
نصت الئحة الجزاءات عىل أنه يف حال عدم التزام الوسيلة الصحفية أو اإلعالمية أو املوقع اإللكرتوين
ويف مادتها (ّ )24
بإزالة أسباب املخالفة يف مدة محددة بأداء مبلغ مايل قدره مئة ألف جنيه أو ما يُعادل هذه القيمة بالعملة األجنبية،
فضل عن سلطة املجلس يف إزالة املخالفة بنفسه عىل نفقة الوسيلة.
ً
استنتاجات ..كيف نقرأ قرار المجلس؟
ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن املجلس األعىل لإلعالم قام بتوقيع أشد العقوبات التي قررها القانون  180لسنة
 2018والئحة الجزاءات بخصوص تلك الواقعة ،فيام عدا عقوبتي الحجب الدائم للصحيفة أو موقعها اإللكرتوين
وكذلك عقوبة سحب الرتخيص .وهو ما يجعل املخالفات التي تضمنتها الواقعة (من وجهة نظر املجلس) ضمن إطار
املخالفات الجسيمة.
وتن ِّوه املؤسسة إىل أن هذه العقوبات التي وقعت عىل مؤسسة املرصي اليوم تُعد األقىس واألكرث تنو ًعا منذ إقرار الئحة
الجزاءات يف 13سبتمرب .2019
كذلك ت ُعيد مؤسسة حرية الفكر والتعبري التأكيد عىل أن الئحة الجزاءات أعطت للمجلس األعىل صالحيات واسعة يف
توقيع الجزاءات عىل الصحف ووسائل اإلعالم واملؤسسات الصحفية واإلعالمية وفق طيف واسع من املخالفات التي
صيغت بشكل شديد العمومية يجعل كل ما يجري نرشه عىل أي وسيلة صحفية أو إعالمية ُعرضة للتنكيل من قبل
املجلس.
مطول تضمن أحكا ًما أخالقية ،وتعليقًا يستهدف البحث يف نوايا
وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن املجلس ألحق بقراره تسبي ًبا ً
رسخ لنهج
كاتب املقال ومحاكمة أفكاره والتشكيك يف وطنيته ووالئه ،وهو األمر الذي تراه املؤسسة شديد الخطورة ،ويُ ِّ
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غري مهني وغري احرتايف يف التصدي لعمل صحفي ال يعدو كونه مقال رأي حاول طرح أفكار غري سائدة ومثرية للجدل.
قال املجلس يف سبيل تسبيبه للقرار:
“املجلس قد توقف ً
طويل أمام إحدى املقاالت التي نُرشت خالل هذه الحملة وعجز املجلس عن وصف مدى انعدام
املسئولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خالل فرتة إدارة سيناء إبان
احتاللها بني عامي  ١٩٦٧و ١٩٧٣مل تستطع مرص فعله خالل تاريخها املديد ،فهذه الكلامت ،ما الغاية منها وما هو
مدلولها ،أمل ي َر كاتب املقال كم الجهود واإلنجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتي ال تدخر جه ًدا يف سبيل
االرتقاء بها ،أال يدري أن الدولة تعمر سيناء وتواجه اإلرهاب يف ذات الوقت وبالرغم من ذلك مل تتوقف جهود التنمية
بسيناء”.
وأوضح املجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابري الواردة بالقرار أنه كان أمام انتهاك صارخ ألحكام الدستور ومترد عىل
مبادئه من خالل تلك الحملة املمنهجة التي تبنتها الصحيفة .إال أن املجلس مل يوضح أي أحكام دستورية تلك التي
انتهكها كاتب املقاالت وأي مبادئ قد مترد عليها .وساق جملة من األحكام األخالقية والتشكيكات الواضحة يف نوايا
أي من
كاتب املقاالت وأهدافه وأهداف الصحيفة نفسها ،واستخدم تعبريات إنشائية ليس لها مدلول قانوين واضح يف ٍّ
القوانني املرصية:
“ارتأى املجلس أن تلك الحملة املمنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابري الالزمة نحو
ذلك ،حيث قدمت الحملة منوذ ًجا سلب ًّيا لحرية الرأي والتعبري يستهدف الهدم ال يستهدف البناء يرض بالوطن ال يقدم
مصلحته ينرش الفرقة ال يعزز تالحمه وصالبته ،ومل تُقدر الصحيفة أنه من املبادئ املسلم بها أن حرية الرأي والتعبري
وإن كانت مكفولة إال أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت املجتمع ،وإمنا
الحرية املصونة هي التي إطارها الحفاظ عىل ثوابت املجتمع وقيمه وتقاليده والرتاث التاريخي له .فحرية الرأي
والتعبري ال يقترص أثرها عىل صاحب الرأي وحده بل ميتد إىل املجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت يف إطارها املرشوع
دون أن تتجاوزه إىل اإلرضار بالغري أو باملجتمع  .فال صون لآلراء التي تنعدم قيمها والتي ترمي إىل الفرقة ونرش األحقاد
والضغائن أو التي متس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي”.
وتؤكد املؤسسة أن األفكار ال ميكن مقابلتها أو الرد عليها سوى باألفكار والنقاش واملزيد من اإلفصاح عن املعلومات
والبيانات التي تجعل الجميع عىل ب َّينة مام يكتب.
وترى املؤسسة يف هذا السياق أن هناك أزمة حقيقية تتعلق بإتاحة السلطات املرصية للمعلومات والوصول إليها،
خاص ًة تلك التي تخص املناطق الحدودية التي تعتربها الدولة ملفات شديدة الحساسية .حتى أن الصحفي والباحث
امتثال لحكم محكمة جنايات شامل القاهرة
ً
بشؤون سيناء إسامعيل اإلسكندراين يقيض عقوبة السجن عرش سنوات
العسكرية يف القضية رقم  18لسنة  2018واملتهم فيها بنرش أخبار كاذبة واالنضامم إىل جامعة أسست عىل خالف
القانون وإذاعة رس عسكري .وذلك بسبب كتاباته الصحفية والبحثية املتصلة مبلف بسيناء.
فاقم تلك األزمة تأخر مناقشة الربملان وإصدار قانون “حرية تداول املعلومات” والذي انتهى املجلس األعىل لإلعالم
من إعداد مسودته منذ أكرث من عامني ،وهو متاح لالطالع عليه عرب املوقع الرسمي للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم
منذ تاريخ  18أكتوبر  .2017وهو ما يجعل الحق الدستوري املنصوص عليه يف املادة ( )68من الدستور والتي تحمي
حق املواطنني والصحفيني يف الوصول إىل املعلومات من مصادرها الرسمية وتداولها ونقلها لآلخرين غري مف َّعل حتى
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اللحظة .وتؤكد املؤسسة أن غياب مثل تلك املعلومات الهامة وعدم اإلفصاح عنها هو ما يفتح باب االجتهاد ويجعل
الباب مواربًا النتشار الشائعات واألخبار غري الدقيقة.

ولهذا كله ،تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبري باآليت:
عىل النيابة العامة حفظ التحقيق مع كاتب “سلسلة املقاالت” صالح دياب وإسقاط أية اتهامت بحقه أو بحق رئيس
التحرير وفق مسئوليته التضامنية عن النرش.
عىل املجلس األعىل لإلعالم إعادة النظر يف قرار العقوبات التعسفية التي أصدرها تجاه جريدة املرصي اليوم ورئيس
تحريرها وأحد كتاب الرأي فيها.
عىل مجلس النواب املرصي البدء يف مناقشة مرشوع قانون حرية تداول املعلومات وإقراره قبل انتهاء دور االنعقاد
الحايل والذي يعد األخري قبل إعادة انتخابه.

