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منهجية الورقة
اعتمدت الورقة يف التحليل عىل البحث املكتبي وتجميع األخبار والبيانات والترصيحات املتعلقة بالنقابات ،كام
ارتكنت يف تدليلها عىل سياسات النقابات الفنية الحالية يف مرص إىل رصد جوانب من االنتهاكات بحق جامعة املبدعني
كانت املؤسسة قد وثقتها يف بيانات وتقارير سابقة يف الفرتة من  2014وحتى اآلن ،وأخ ًريا القوانني املتعاقبة وتعديالتها
املختلفة واللوائح الداخلية والتي نظمت عمل النقابات يف مرص يف أزمنة مختلفة بالرتكيز عىل القانون رقم  35لسنة
 1978بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات املهن املوسيقية والتمثيلية والسينامئية.
مقدمة
عىل الرغم من أن الدستور املرصي أكد بوضوح عىل الحق يف تكوين وتنظيم عمل النقابات وإدارتها عىل أسس
دميقراطية (مواد  ،)77 ،76فاملامرسات عىل أرض الواقع تختلف ،حيث تعكس تضييقًا عىل االنضامم إىل عضوية
النقابات الفنية ،ومالحقة املبدعني غري األعضاء ،إضافة إىل معاقبة املبدعني والفنانني األعضاء عىل خلفية تعبريهم عن
آراء قد ال تروق ملجلس إدارة النقابات أو النقيب.
تتعدد أشكال مالحقة الفنانني واملبدعني ومحارصة أعاملهم ،حيث تعزز يف السنوات األخرية التنسيق بني النقابات
الفنية والجهات األمنية من ناحية ،واألجهزة الرقابية من ناحية أخرى ،يظهر ذلك يف موقف نقابة املهن املوسيقية
بقيادة النقيب هاين شاكر ،والتي شنت حملة إعالمية وأمنية رشسة لضامن تنفيذ قرار منع مطريب املِهرجانات من
2
الغناء ،وحررت بالغات ضد عدد منهم ،إما بسبب الغناء يف أماكن عامة 1وإما إلطالق أغانٍ جديدة عىل شبكة اإلنرتنت.
ويؤدي استمرار لعب النقابة أدوا ًرا مامثلة إىل تحول مفهوم النقابات وإفراغه من مضمونه ،بحيث تصبح عملية
االنضامم إىل النقابات ،التي من املفروض بها أن تكون طواعية لحفظ الحقوق ،إىل باب اضطراري إلنتاج املحتوى يف
مرص ،وعبء عىل الجامعة الفنية .وتجدر اإلشارة إىل أن قدرة النقابات الفنية عىل السيطرة عىل اإلنتاج الثقايف يف
مرص محدودة خاصة مع وجود رقمي رحب تتكشف مساراته يو ًما بعد يوم ،مع دخول منصات املحتوى الرقمي عملية
اإلنتاج ،ما يحيل هذه النقابات مع الوقت إىل أن تصبح كيانات طاردة يتخطاها الفنانون وصناع املحتوى.
رسم القانون األول إلنشاء النقابات رقم  85لسنة  1948مالمح أولية لدور النقابات الفنية ،وتض َّمن _رغم مساوئه_
أن تتحرك النقابات لتكون كيانات طوعية ومتنوعة ،تعمل كجهة لتنظيم املهنة من أجل ضامن مصالح األعضاء .وعليه
فمن الالزم أن تنظر النقابات الفنية إىل عضويتها والرشوط املتعسفة التي تضعها يف الوقت الراهن لفرز العضويات
الجديدة ،وعدم النظر إىل إمكانية شطب العضوية كوسيلة تأديب سيايس وأخالقي لألعضاء .وما يعد أولوية اآلن ،هو
 .1محمود نبيل ،املصنفات الفنية واملهن املوسيقية تحرران محارض ضد حمو بيكا وأحد فنادق اإلسكندرية ،فيتو ،نرش يف  24فرباير  ،2020آخر زيارة ديسمرب2020
https://bit.ly/2V2E0by
 .2ياسمني الرشقاوي ،بعد طرح «عود البطل» و»إنت جدع»« ..املوسيقيني» تقايض شاكوش وكامل ومحمد رمضان ،مرصاوي ،نرش يف  3مارس  ،2020آخر زيارة ديسمرب 2020
https://bit.ly/2VkV4Zo

5

حث النقابات عىل الكف عن التحقيق مع األعضاء ومساءلتهم يف أمور تتخطى تنظيم أعاملهم.
إن انفتاح النقابات الفنية يف مرص لِتَتَّسع وتضم أشكالً وألوانًا مختلفة من الفنون ميارسها أفراد متنوعون_دون سلطة
منها_ خطوة أوىل لضامن التنوع مبا ينعكس عىل تنوع مصادر الدخل بالنقابة .وضامن مصادر متويل للنقابة _تقوم
بشكل أسايس عىل متويل األعضاء الذايت_ هو خطوة يف طريق تحقيق استقالل مادي ،وهو ما يؤدي إىل استقاللها
السيايس ،وزيادة قدرتها عىل ضامن ورعاية مصالح األعضاء ،وبالتبعية سيبادر العاملون يف الوسط الثقايف والفني ،إىل
االنضامم إليها طواعية.
ومن منطلق اإلميان الكامل ملؤسسة حرية الفكر والتعبري مبا ميكن أن ميثله وجود نقابات فنية مستقلة يف مرص تدعم
اإلبداع ،خاصة يف ظل مشهد ثقايف ُمؤ َمم ،فإن هذه الورقة تحاول تقديم قراءة يف إمكانية تحول النقابات من كيانات
طاردة بأبواب مقفولة أمام األعضاء الجدد واملحتملني ،إىل كيانات ترعى مصالح األعضاء ،تقف يف صف حرية اإلبداع
ودعم املبدعني ،وذلك من خالل تتبع أوضاع العضوية يف النقابات من ثالثة محاور رئيسية :أولً  ،العضوية بوصفها حقًّا
دستوريًّا ،وثان ًيا حول كيف ميكن أن تكون العضوية أداة تعزز من استقاللية النقابات ،وأخ ًريا ،تعرض الورقة عد ًدا من
األمثلة عن تأثري العضوية الذي ميكن أن يصبح سلب ًّيا ،ومعارضً ا ملصالح الفنانني واملبدعني ،يف حال تحول هدف وجود
النقابات من كيان داعم إىل كيان رقايب.
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عضوية النقابات حق دستوري
يقوم مبدأ العضوية للنقابات بوجه عام عىل الطواعية ،مبا يعني رغبة األفراد الكاملة يف االنضامم إىل صفوف النقابة
للحصول عىل الدعم واالمتيازات املمنوحة لألعضاء .ويف واقع األمر فإن سالح العضوية سواء مبنحها أو شطبها كان
وسيلة النقابة العقابية «امل ُقننة» بحق العاملني يف الوسط الثقايف والفني.
فتح القانو ُن األول إلنشاء النقابات يف مرص باب العضوية ،بحيث تكون لـ»كل عامل مرصى الجنسية بلغ من العمر
َ
خمس عرشة سنة عىل األقل ،ما مل يكن ممنو ًعا مبقتىض القانون من االشتغال بهذه املهنة» .وعىل الرغم من مساوئه
فإنه ضَ ِمن أحقية املستثنني يف إنشاء نقابة خاصة بهم ترعى مصالحهم ،كام ضَ ِمن حرية عدم االنضامم إىل النقابة
باألساس.
وظلت القوانني املتعاقبة متارس تضييقات واسعة فيام يخص رشوط االنضامم والعضوية ،التي أصبحت تعسفية إىل حد
كبري .يظهر ذلك فيام خاضه املخرج سمري سيف ضد تلك الرشوط التعسفية ،وهو ما ستعرضه هذه الورقة بالتفصيل
الحقًا ،لكن تجدر اإلشارة هنا إىل حكم املحكمة الدستورية لصالحه يف هذا الشأن ،والذي جرى االلتفاف عليه عرب
تعديالت شكلية فيام بعد.
“حق العامل واملهنيني ىف تكوين تنظيمهم النقايب ،فرع عن حرية االجتامع ،وأن هذا الحق يتعني أن
حرا ال تتدخل فيه الجهة اإلدارية ،بل يستقل عنها ،ليظل بعيدً ا عن سيطرتها ،لتكفل
يتمحض ترصفًا إراد ًّيا ًّ
لكل عامل حق االنضامم إىل املنظمة النقابية التى يطمنئ إليها ...ويف أن ينعزل عنها جمي ًعا ،فال يلج أ ًّيا من
أبوابها ،وكذلك ىف أن يعدل عن البقاء فيها ُمنه ًيا عضويته بها».
حكم الدستورية العليا  -الدعوى رقم  2لسنة  15قضائية
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عىل الرغم من أن الدستور املرصي 4نص عىل إنشاء نقابة واحدة لتنظيم كل مهنة ،فإنه مل ينص عىل أن تتعدى النقابة
مثل ليست لديه
بدل من تنظيمها ،وعىل هذا النحو فإن مطرب املِهرجانات ً
اختصاصها فتصبح جهة تحتكر املهنة ً
حرية االختيار بني أكرث من نقابة موسيقية كام أن باب النقابة الوحيدة موصد يف وجهه ،محرو ًما ليس فقط من املظلة
واملزايا النقابية ،وإمنا من حق مامرسة فنه من األصل .وذلك يف الوقت الذي تكفل فيه املادة  67من الدستور املرصي
حرية اإلبداع الفني واألديب وتحظر توقيع أية عقوبة سالبة للحرية عىل أي فنان بسبب عمله ،كام تكفل املادة 71
نفس الحامية للجرائم التي ترتكب بطريق النرش أو العالنية.
متجاهل هذه الحقوق والحريات
ً
لكن عىل النقيض من املواد الدستورية ،جاء القانون املنظِّم لعمل النقابات الفنية
بأي من األعامل التي تنظِّمها النقابة ما مل يكن
والضامنات ،وقد شدد يف مادته  5و 5مكرر عىل أنه ال يجوز العمل ٍّ
حاصل عىل العضوية العاملة أو عىل ترصيح عمل من النقابة ،وإال ُعوقب بالحبس أو الغرامة أو كليهام .وقد
ً
الشخص
 .3مبادئ الحكم يف الدعوى رقم  2لسنة  15قضائية املحكمة الدستورية العليا «دستورية» ،جامعة منيسوتا مكتبة حقوق اإلنسان ،آخر زيارة ديسمرب .2020
https://bit.ly/3pkSKi7
 .4املادة ( )77من دستور عام « 2014ينظم القانون إنشاء النقابات املهنية وإدارتها عىل أساس دميقراطى ،ويكفل استقاللها ويحدد مواردها ،وطريقة قيد أعضائها ،ومساءلتهم عن سلوكهم
ىف مامرسة نشاطهم املهني ،وفقاً ملواثيق الرشف األخالقية واملهنية .وال تنشأ لتنظيم املهنة سوى نقابة واحدة .وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات اإلدارية يف شؤونها ،كام ال
يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قضايئ ،ويؤخذ رأيها يف مرشوعات القوانني املتعلقة بها”.
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خاضت املادتان رصا ًعا ترشيع ًّيا ً
طويل عىل مدار سنوات ،تغري خاللها النص ،غري أن صيغته الحالية والتي جرى 5تعديلها
مهم لصالح املبدعني وحرية اإلبداع
يف عام  2003هي األشد مدعاة إىل القلق وقد أعقبت ،ونقضت ،تقد ًما قانون ًّيا ًّ
رسخته املحكمة الدستورية العليا .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن املادتني محل الخالف جزء أصيل من املعركة
كانت قد َّ
القانونية للنقابات الفنية ضد مامريس املهنة من خارجها.
العضوية أدا ً
ة لتعزيز استقاللية النقابات
بالتزامن مع إنشاء نقابتي األطباء واملهندسني ،6أَنشئت نقابة املهن املوسيقية ،)1942( 7ثمَّ ويف عام واحد ()1943
أنشئت نقابة للممثلني لتشمل املرسح والسينام 8تلتها نقابة لـ»جميع املحرتفني يف صناعة السينام» ،9يف ظل أزمة تخص
اقتصاديات صناعة األفالم يف مرص ،كنقابات عاملية تتبع وزارة الشؤون االجتامعية ،وذلك قبل تعديل شكلها القانوين
10
فيام بعد لتصبح نقابات «مهنية».
خاصا لتنظيم النقابات العاملية عام 195311
عمد نظام يوليو  1952إىل فصل املهنيني عن العامل وذلك بإقراره قانونًا ًّ
12
يختلف عن النقابات املهنية ،حيث تنشأ كل منهام بقانون خاص ،ويشري نشطاء نقابيون إىل أن هذا الفصل املستمر
إىل اآلن هو نقطة حاسمة ومفصلية وسبب رئييس يف إضعاف الحياة النقابية يف مرص .وبعد أزمة الدميقراطية يف ،1954
انتقل هذا اإلضعاف إىل مست ًوى جديد عىل صعيد النقابات الفنية عند صدور أول قانون لنقابات املهن الفنية الثالث
14
رقم  142لسنة  ،1955والذي أًلغي الحقًا لصالح القانون 13رقم  118لسنة  ،1958والذي مبوجبه حظر عىل النقابة
واألعضاء االنشغال باألمور السياسية أو الحزبية أو الدينية ،والجمع بني عضويتي نقابة مهنية وعاملية ،وذلك بعد
أن تم تقنني وضع كل منهام عىل حدة ،كام أوجد القانون عقوبات الحبس والغرامة ضد محرتيف املهنة غري املقيدين
بالنقابة.
بدل
وكان هذا ترسي ًخا قانون ًّيا للتضييق عىل النقابيني الفنيني متتد آثاره حتى يومنا هذا .إذ ألغي القانون السابق ،وأقر ً
منه القانون رقم  35لسنة  1978يف إنشاء النقابات الفنية الثالث ،وتعد نقابات املهن التمثيلية والسينامئية واملوسيقية
 .5قانون رقم  8لسنة  2003بتعديل بعض أحكام القانون رقم  35لسنة  1978ىف شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات املهن التمثيلية والسينامئية واملوسيقية.
http://bit.ly/3rkSMIR
 .6املصدر السابق.
 .7رشيف حمدي ،من أم كلثوم إىل هاين شاكر ،صدى البلد ،نرش يف يوليو  ،2019آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/38Ph9FY
 .8محمود عثامن ،ورش تقييم املمثلني :باب خلفي جديد لقمع حرية اإلبداع يف مرص ،املفكرة القانونية ،نرش يف أكتوبر  ،2018آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/2MluUos
 .9تاريخ نقابة املهن السينامئية ،املوقع الرسمي لنقابة املهن السينامئية ،آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/34V7VXJ
 .10شطب نقابة املهن التمثيلية عضوية أبو النجا وواكد انتهاك لحرية التعبري ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،مصدر سابق.
 .11قانون رقم  62لسنة  1964بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  91لسنة  ،1959آخر زيارة ديسمرب .2020
https://bit.ly/3gT4Pbt
 .12إلهامي املرغني ،تاريخ ودور النقابات املهنية يف مرص ،الحوار املتمدن ،نرش يف مارس  ،2010آخر زيارة ديسمرب .2020
https://bit.ly/3o3kjfL
 .13قانون رقــم  118لسنة  ،1958بشأن نقابات املهن التمثيلية والسينامئية واملوسيقية يف اإلقليم املرصي.
http://bit.ly/2Lb7yRC
 .14مادة  11من القانون  142لسنة .1955
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نقابات مهنية منشأة طبقًا لهذا القانون.
وميكن عزو جانب كبري من هذه التبعية النقابية إىل قانون ضامنات دميقراطية النقابات املهنية رقم  100لسنة ،1993
والذي ص َّدق عليه الرئيس األسبق حسني مبارك بعد اجتامعه مع النقابات ،15رمبا يف إطار تحجيم صعود تيار اإلسالم
السيايس يف قيادة النقابات .وبعد التصديق عىل القانون استحال إجراء االنتخابات يف معظم مجالس إدارات النقابات
املهنية ،وذلك لصعوبة تحقيق رشط انعقاد الجمعية العمومية بنسبة  ،1 + %50وهو ما كان مبثابة نزع لسلطة
النقابات التي كانت موازين القوى فيها موزعة بني تيارات سياسية مختلفة .وبالرغم من الحكم بعدم دستورية 16هذا
القانون يف مطلع يناير  ،2011وإجراء االنتخابات ،فإن النظام الحايل قد عمد إىل تصفية جديدة مامثلة لرصاع التيارات
السياسية داخل النقابات (الثورية والليربالية واملحسوبة عىل اإلخوان وغريها).
سيايس للنقابات يف مرص فال ميكن تصور ذلك دون وجود ضامنة استقالل مادي .حيث
ويف سياق الحديث عن استقال ٍل
ٍّ
تتلقى النقابات الفنية مبوجب املادة  47من قانونها الهبات واإلعانات والتربعات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص،
غري أن مرصوفات النقابات الفنية تتخطى إيراداتها من مصدر متويلها األسايس وهو رسوم القيد واالشرتاكات ،وذلك يف
ظل عضوية تصل إىل اآلالف .يف مقابل 134 17مليون جنيه قيمة مرتبات  41عضوًا من العاملني بنقابة املهن املوسيقية
لعام  ،2016كانت إيرادات النقابة من مصدرها األهم مليون جنيه ،منهم  129ألفًا فقط من مصاريف القيد.
ويجعل القانون يف بابه الثاين النقابات املهنية الفنية جهازًا إداريًّا ينوب عن الدولة يف دفع وتنفيذ الكثري من االلتزامات
املالية واالجتامعية تجاه العاملني ،ومنها منح التقاعد والعالج ،ولسداد هذه النفقات تقدم الدولة مساعدات مالية
إىل النقابات سنويًّا ،وقد قدرت قيمة املرصوفات الخدمية للعام ذاته مبليون و 300ألف جنيه تقري ًبا .لذا وجب النظر
إىل األعباء املادية التي تلقي بها الدولة عىل عاتق النقابة عىل أنها مكبلة ،وعليه فيصبح من املهم إعادة البحث عن
مصادر متويل ذاتية قوامها النقابة وأنشطتها وأعضاؤها ورسومها ،ما قد يفتح الباب أمام إعادة تولية «العضوية»
أهمية بالنسبة إىل النقابة.
ورغم أن الدستور الحايل ينص عىل حق إنشاء النقابات واالتحادات عىل أساس دميقراطي ويؤكد عىل كفالة استقالليتها
يف مادته  ،7618بينام يحدد أهدافها بأنها “تُسهم ىف رفع مستوى الكفاءة بني أعضائها والدفاع عن حقوقهم ،وحامية
مصالحهم” ،وعاد يف مادته  77يخص النقابة بتحديد إدارتها من خالل القانون املنظِّم عىل أساس دميقراطي يكفل
استقالليتها ،فإنه ال ميكن الحديث عن استقالل حقيقي وممكن لهذه الكيانات يف ظل سلطة متارس القمع بأشكال
مختلفة يوميًّا .وميكن رغم ذلك رسم محاوالت حقيقية وإن كانت أولية ،وخلق حوار بنَّاء حولها وتطويرها عىل أمل
أن تساهم هذه املحاوالت مجمعة يف إحداث صدع يف موقف النقابات من ناحية التزاماتها تجاه األعضاء.

 .15هبة كامل عبد الحميد ،النقابات املهنية يف عهد مبارك والتحوالت بعد ثورة يناير ،مركز بريوت لدراسات الرشق األوسط ،نرش يف ديسمرب  ،2015آخر زيارة ديسمرب 2020
https://bit.ly/3hatcSh
 .16نص عدم دستورية قانون النقابات املهنية رقم  100لسنة  ،1993األرشيف الرقمي منشورات قانونية ،آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/3rqg1Bs
 .17تاريخ نقابة املهن السينامئية ،املوقع الرسمي لنقابة املهن السينامئية ،مرجع سابق ،آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/34V7VXJ
 .18نص املادة  76من دستور عام .2014
http://bit.ly/2KrnhMk

.
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كيف أصبحت العضوية سي ً
فا مصل ًتا على رقاب المبدعين؟
تبلغ عضوية النقابات الفنية الثالث مجتمعة  47600عضو وذلك بحسب آخر إحصاء نرش للمركز القومي للتعبئة
العامة واإلحصاء عام .192018ومن املالحظ 20أن النقابات الفنية يتزايد عدد املنضمني إليها عا ًما بعد عام بشكل مطرد
_وإن كان يف األغلب غري متناسب مع أعداد املبدعني والفنانني_ باستثناء نقابة املهن املوسيقية ،والتي انخفضت
عضويتها خالل آخر إحصاء إىل  22386يف مقابل  63023عض ًوا خالل عام  ،2016أي ما يقارب الثلث .وتنسجم هذه
الحقيقة مع مالحظة أن نقابة املهن املوسيقية هي النقابة األكرث عضوية بني النقابات الفنية كام أنهااألبرز من حيث
محاوالت الضبط والتطويع واستخدام سلطتها ودعايتها اإلعالمية خاصة يف السنوات األخرية ،مع استمرار مطالبتها
باملزيد من السلطة عىل األعضاء واألعضاء املحتملني.
ورغم أن النقابات تستمد وجودها وقوتها من قوامها األسايس وهو العضوية ،ودستوريًّا ينضم األفراد طواعية إىل
صفوفها للحصول عىل االمتيازات والخدمات املتوفرة لألعضاء ،فعملية إنتاج أي محت ًوى فني يجب أن يحصل صاحبها
عىل ترصيح من النقابة ،وتحاجج النقابة بأن فتح الباب «للدخالء عىل املهنة» بحسب تعبريهم يحد من قدرتها عىل
توفري موارد لدعم عضويتها املوجودة بالفعل وعىل توفري فرص عمل لهم يف ظل ارتفاع الطلب يف السوق.
وتتجاهل النقابة بذلك أن دورها يتمثل أولً يف العمل عىل دعم وتطوير األعضاء ،وأن توفري فرص عمل لألعضاء ال
يخلو من تأهيل وتطوير وخلق مجال خصب لهؤالء األفراد بحيث تزداد قدرتهم عىل املنافسة يف سوق العمل ،بينام
ما متارسه النقابة حاليًّا من مطاردة لألعضاء وغريهم ،يتعارض مع أدوارها ويحض من قدرتها يف تقديم الدعم .وإذا
أول بكفالة مصالح األعضاء وتطويرهم والتفاوض من أجلهم كام حدد لها القانون يف مادته
ما أصبحت النقابات معنية ً
الثالثة ،فسينعكس ذلك عىل حجم إيراداتها حيث ستنعكس تلك السياسات يف جذب جميع الفنانني غري املسجلني
بالنقابة سواء كانوا منشقني من النقابة أو مستقلني عنها ليصبحوا أعضا ًء كام سيكون من السهل أن تضاعف النقابة
من إيراداتها يف بيئة انتشار أنواع متعددة من الفنون وجمهور واسع متنوع أيضً ا.

•تحديد مفهوم اإلبداع وفقًا لعضوية النقابات
نصت عليه الفقرة الرابعة من املادة الخامسة
قضت املحكمة الدستورية العليا 21يف عام  1997بعدم دستورية ما َّ
والخامسة مكرر من القانون رقم  35لسنة  ،1978وذلك يف الدعوى التي أقامها املخرج السيناميئ سمري سيف ضد
نقابة املهن التمثيلية ،بعد أن رفع نقيب املهن التمثيلية دعوى ضده يف محكمة الجنح عام  1992ليُلزمه بدفع غرامة
عمل مرسح ًّيا باسم «حب
عقابية فرضتها النقابة ملا اعتربته خطأً قانون ًّيا إداريًّا ،وذلك بعد أن أخرج سيف عام ً 1992
يف التخشيبة» لصالح فرقة ثاليث أضواء املرسح .ووفقًا للنقابة ،فإن سيف مخرج سيناميئ ،ومل يكن من حقه أن يخرج
 .19الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نرشة الخدمات االجتامعية (النقابات املهنية) لعام .2018
https://bit.ly/34tsuuf
 .20الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نرشة الخدمات االجتامعية (النقابات املهنية) من العام  2013حتى .2018
https://bit.ly/3h1Y5Iv
 .21مبادئ الحكم يف الدعوى رقم  2لسنة  15قضائية املحكمة الدستورية العليا «دستورية» ،جامعة منيسوتا مكتبة حقوق اإلنسان ،آخر زيارة ديسمرب .2020
https://bit.ly/3pkSKi7
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عمل مرسح ًّيا .لذلك ،كام حاججوا ،كان لزا ًما عليه أن يسجل نفسه يف نقابة املهن التمثيلية ويقوم بدفع مبلغ تعسفي
ً
22
بشكل واضح وقدره  40.000جنيه مرصي إىل النقابة  .بل وتُلزم نقابة املهن السينامئية أعضاءها بالعمل فقط يف
23
حدود القسم املسجل به العضو يف النقابة ،وت ُغ ِّرمه يف حال مخالفة ذلك.
يف حكمها ،ع َّرفت الدستورية العليا اإلبداع سواء كان علم ًّيا أم أدب ًّيا ،فن ًّيا أم ثقاف ًّيا عىل أنه «موقف حر وا ٍع يتناول
رسم أو صوتًا
ألوانًا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها ،وتتباين طرائق التعبري عنها» و»يتخذ كذلك ثوبًا ماديًّا ،ولو كان ً
التف
أو صورة أو ً
عمل حرك ًّيا ،فال ينغلق عىل املبدع استئثا ًرا ،بل يتعداه إىل آخرين انتشا ًرا ،ليكون مؤث ًرا فيهم» .وقد َّ
ٍ
مختلف ،وما كان من التعديل إال أن ح َّدد نطاق عقوبة
ثوب
املرشعون الحقًا عىل الحكم وأعادوا صياغة املادة يف ٍ
مامرسة املهنة دون الرجوع إىل النقابة لتصبح ،من شهر إىل  3أشهر ،بعد أن كانت مفتوحة وهو نفس ما تم فيام
يخص الغرامة املالية .فجاء تعديل القانون عام  ،2003يف اتجا ٍه أكرث تقيي ًدا .ومنذ ذلك الوقت ،فإن صانعي األفالم
غري التابعني ألي نقابة ميكن أن يواجهوا ما يصل إىل ثالثة شهور يف السجن وغرامة قد تصل إىل  20.000جنيه إذا قُبض
24
فيلم دون ترصيح.
عليهم وهم يصورون ً

•معاقبة املبدعني من أعضاء النقابات
يف عام  2019وقَّعت النقابات الفنية عقوبات تأديبية عىل األعضاء ألسباب سياسية وأخالقية .فشطبت نقابة املهن
التمثيلية عضويتي «خالد أبو النجا» و»عمرو واكد» دون تحقيق ،كام وجهت إليهام تهمة «الخيانة العظمى» بعد
حضورهم جلسة استامع مبجلس الشيوخ األمرييك ،تناولت أوضاع حقوق اإلنسان يف مرص .ويف العام ذاته أوقفت نقابة
املهن املوسيقية «شريين» عن الغناء وأحالتها إىل التحقيق بتهمة اإلساءة إىل سمعة مرص واإلرضار باألمن القومي بعد
أن أملحت يف إحدى حفالتها بالخارج إىل وضع حرية التعبري يف مرص ،وهو القرار الثاين باإليقاف بعد قرار النقابة يف
 2017بوقفها عن الغناء بسبب ترصيحات ساخرة عن مياه النيل ،كام شطبت نهائ ًّيا عضويتي «فيفي» و»مليس» بسبب
«عدم االلتزام مببادئ املهنة والئحة النقابة السلوكية ،وإرصارهام عىل تقديم أغاين البورنو والعري» ،وذلك بحسب بيان
النقابة .وخالل هذه السنوات أيضً ا عوقب فنانون إما بالحبس وإما بالشطب من جداول النقابات عىل خلفية آرائهم
28
السياسية 25وغري السياسية 26بل وحتى مالبسهم 27وأسامئهم الفنية.

 .22الرا الجبايل ،من الدستور إىل القانون :أربع حكايات قانونية عن صناعة الفن ،مدى مرص ،نرش يف يوليو  ،2017آخر زيارة ديسمرب .2020
https://bit.ly/38KsFCM
 .23املصدر السابق.
 .24املصدر السابق.
 .25شطب نقابة املهن التمثيلية عضوية أبو النجا وواكد انتهاك لحرية التعبري ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف مارس  ،2019آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/34u56g0
 .26ريهام جودة ،بيان تحذيري من نقابة املهن التمثيلية بشأن “عبدالرحمن أبو زهرة” ،املرصي اليوم ،نرش يف يوليو ،2020آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/2KOGp7e
 .27محاكمة الفنانة رانيا يوسف :اعتداء جديد عىل حرية امللبس وعىل نقابة املهن التمثيلية أن تتوقف عن املساءلة األخالقية وتدعم املبدعني ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،نرش يف ديسمرب
 ،2018آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/34yOkwb
“ .28املوسيقيني” :حسن شاكوش وعدنا بتغيري اسمه ومل يفعل ،أخبارك ،نرش يف سبتمرب  ،2020آخر زيارة ديسمرب .2020
http://bit.ly/3rj0tPx
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خاتمة وتوصيات
غيت مفاهيم العمل والوقت
تص ُدر هذه الورقة يف ظل تصاعد معدالت انتهاك حرية التعبري واإلبداع ،ويف ظل جائحة َّ
والصحة النفسية والعقلية ،وهي الجائحة التي استغلتها السلطة الحالية ،إىل جانب حرب الدولة املستمرة عىل
اإلرهاب ،لتمرير املزيد من التضييق.
ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن اللحظة تستوجب مراجعة األطراف املعنية لسياساتها وأساليبها مراعا ًة لحاجات
جامهري ومستهليك الفنون والثقافة من ناحية ،وصناعها ومبدعيها من ناحية أخرى ،وكذلك إىل استعادة أجواء أكرث
انفتا ًحا عىل األخص يف ظل انتشار منصات ووسائط رقمية عابرة للحدود ،ومن ثم رضورة االنتقال من أساليب املالحقة
والتضييق إىل تحويل النقابات الفنية إىل كيانات حاضنة وجاذبة للفنانني ومدافعة عن مصالحهم وحقوقهم وراعية
إلبداعاتهم وأفكارهم عىل تنوعها واختالفها مبرون ٍة تضع نصب عينها املصالح الواسعة االجتامعية واالقتصادية وليس
فقط االعتبارات السياسية واألمنية الضيقة.
وعىل النقابات الفنية يف مرص أن:
	•تتوقف عن مالحقة األعضاء داخل النقابة وخارجها من العاملني يف املجال وعن مساءلتهم سياسيًّا وأخالقيًّا.
	•تفتح الباب أمام عضويات جديدة ،وأن تدافع عن مصالح أعضائها الفكرية والقانونية واملادية.
وأل تتعداها إىل احتكار شؤونها.
	•تلتزم بأدوارها كجهات تنظيم للمهنة َّ
	•تعمل عىل ضامنة استقاللها املادي عن مؤسسات الدولة وباعتبار حقها غري املرشوط يف التمويل العام واملساهامت
الخاصة الطوعية إىل جانب مساهامت أعضائها.

