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منهجية

اعتمدت هذه الورقة عىل تحليل القوانني املتعلقة بتنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم. كام تم 
استخدام البيانات الرسمية الصادرة عن املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، واملنشورة عىل موقعه الرسمي، والتي وثقتها 
وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة. إضافة إىل ذلك، اعتمدت الورقة عىل ترصيحات مسؤولني باملجلس األعىل لتنظيم 
اإلعالم وتقارير منشورة بالصحف. فضاًل عن إجراء أربع مقابالت هاتفية مع القامئني عىل أربعة مواقع صحفية، ثالثة 
األعىل  املجلس  إىل  األوضاع  الرتخيص/توفيق  لطلب  جميعهم  تقدم  حزيب،  موقع  والرابع  خاصة  محلية  مواقع  منها 

لتنظيم اإلعالم منذ شهر أكتوبر ٢01٨، بهدف الوقوف عىل آخر املستجدات بشأن ملف ترخيص املواقع الصحفية.

مقدمة

يف نهاية إبريل املايض أقام املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، احتفاليتني، لتسليم أغلب املواقع الصحفية القومية1 وعدد 
من املواقع الصحفية الخاصة2، شهادات اكتامل الرتخيص. يف إطار عملية توفيق أوضاع املواقع الصحفية اإللكرتونية 
التي تصدر يف مرص، تطبيًقا لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رقم 1٨0 لسنة ٢01٨ 

والئحته التنفيذية والئحة الرتاخيص التي أصدرها املجلس العام املايض بقرار رقم٢٦ لسنة ٢0٢0. 

اتسمت إدارة عملية توفيق أوضاع املواقع الصحفية من ِقبَل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، سواء يف تشكيله الحايل أو 
السابق، بعشوائية وتخبط كبريين، فضاًل عن انتقائية وتسييس فيام يخص تجاوب املجلس األعىل مع طلبات الرتخيص 
املقدمة إليه من املواقع املختلفة، رغم استيفاء جميع تلك املواقع كافة رشوط الرتخيص الصادرة عن األعىل لإلعالم. 
وميكن القول إن كافة املواقع التي تقدم محتًوى يشتبه مبعارضته أو انتقاده السياسات القامئة أو محاولة البحث أو 
التقيص عن رواية بديلة لرواية الحكومة الرسمية بشأن أي حدث، قد قرر املجلس األعىل تجاهل طلبات الرتخيص 
الخاصة بها، وترك موقفها القانوين معلًقا، بحيث تبقى مهددة طوال الوقت باملالحقات األمنية بدعاوى عدم الحصول 
عىل رخصة مبارشة العمل، رغم مرور أكرث من عامني ونصف عىل تقدم تلك املواقع للمرة األوىل إىل املجلس األعىل 

للحصول عىل الرخصة الالزمة لتوفيق أوضاعها.

التمييز بني املواقع الصحفية اإللكرتونية يكون باألساس وفًقا لطبيعة املحتوى املقدم، وكذلك ماهية القامئني عليه. ففي 
الوقت الذي أصدر فيه األعىل لإلعالم قرابة 40 شهادة اكتامل ترخيص لصالح مواقع صحفية خاصة، كان من بينهم 
موقع القاهرة ٢4، تجاهل املجلس طلبات 110 مواقع أخرى، يرغبون يف توفيق أوضاعهم، وشملت تلك القامئة مواقع: 

مرص العربية، مدى مرص، املنصة، ودرب، وغريهم كثري. 

1. األعىل لإلعالم والوطنية للصحافة يحتفالن بتسليم شهادات توفيق أوضاع اإلصدارات القومية. منشور عىل صفحة املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم مبوقع التواصل االجتامعي 

https://bit.ly/2RHkpyL .٢0٢1 فيسبوك، نرش يف 11 إبريل ٢0٢1، آخر زياره ٢4 مايو

٢. احتفاالت األعىل لإلعالم بتسليم تراخيص القنوات الفضائية واملواقع اإللكرتونية. منشور عىل صفحة املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك. 

https://bit.ly/3fg9B3K .٢0٢1 نرش يف 15 إبريل ٢0٢1، آخر زياره ٢4 مايو

https://bit.ly/2RHkpyL
https://bit.ly/3fg9B3K
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يحاول هذا التقرير تتبع عملية توفيق أوضاع املواقع الصحفية اإللكرتونية بهدف الوقوف عىل سياسة املجلس األعىل 
لتنظيم اإلعالم يف إدارة وتنظيم إصدار تراخيص مزاولة النشاط الصحفي للصحف اإللكرتونية. وذلك من خالل قراءة 
نصوص قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رقم 1٨0 لسنة ٢01٨ والئحته التنفيذية رقم 

41٨ لسنة ٢0٢0 وكذلك الئحة الرتاخيص التي أصدرها املجلس برقم ٢٦ لسنة ٢0٢0. 

تخبط وعشوائية في إدارة عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية

بالعشوائية  اإللكرتونية  الصحفية  للمواقع  النشاط  مزاولة  تراخيص  منح  وتنظيم  إدارة  عملية  اتسمت  بدايتها،  منذ 
والتخبط، ويعود السبب يف ذلك إىل اإلرادة السياسية الراغبة يف مد مظلة التنظيم القانوين ليشمل كافة أشكال املحتوى 
ع بتنظيمها عىل أي وجه قبل إصدار  الصحفي أو اإلعالمي الذي تنتجه الوسائط الرقمية الحديثة، التي مل يهتم املرشِّ
قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم يف أغسطس ٢01٨، حيث مل تنعكس تلك اإلرادة يف 
إطار قانوين متامسك ينظم متلك وإصدار الصحف اإللكرتونية، ما جعل سياسة التعامل مع تلك املواقع تتسم بالتخبط 

الشديد.

كانت البداية مع دستور ٢014 الذي استخدم ألول مرة مصطلحات، مثل: )وسائط اإلعالم الرقمي والصحف اإللكرتونية( 
حيث نصت املادة 70 من الدستور عىل: »حق املرصيني من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، يف متلك 
وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، ووسائط اإلعالم الرقمي. وتصدر الصحف مبجرد اإلخطار 
والصحف  واملريئ  اإلذاعي  البث  محطات  ومتلك  إنشاء  إجراءات  القانون  وينظم  القانون.  ينظمه  الذي  النحو  عىل 

اإللكرتونية«.  

وكام يتبني من نص املادة، فإن إنشاء الصحف الورقية يكون مبجرد اإلخطار، بينام ألزمت املادة الصحف اإللكرتونية 
الحامية  الدستور  من   71 املادة  تضمنت  كذلك  النشاط.  ملزاولة  اإلدارية  الجهة  من  مسبق  ترخيص  عىل  بالحصول 
الدستورية للصحف ووسائل اإلعالم، حيث حظرت فرض أي رقابة عليها أو مصادرتها أو إغالقها أو وقفها، إال يف زمن 
الحرب أو أوقات التعبئة العامة فيجوز فرض رقابة محددة عليها. ويتبني من نص املادة أن مظلة الحامية الدستورية 

مل متتد لتشمل الصحف اإللكرتونية ووسائط اإلعالم الرقمي.

يبدو أن التمييز بني الصحف الورقية واإللكرتونية عىل مستوى رشوط اإلصدار وكذلك الحامية الدستورية، نابع من 
ارتباك يف صياغة النص الدستوري، هذا االرتباك كان نتيجة مبارشة لإلرادة السياسية الراغبة يف وضع الصحافة واإلعالم 
الرقميني داخل اإلطار القانوين الناظم للصحافة واإلعالم، حتى يسهل السيطرة باألساس عىل املحتوى الذي يخرج إىل 
جمهور املواطنني. وتحديًدا عرب الوسائط الرقمية التي مثلت املنفذ األخري للتعبري الحر عن الرأي وتداول املعلومات 
وتقيص الحقائق والبحث عن الروايات البديلة. خاصة أن السنوات التي تلت وضع الدستور مبارشة شهدت عمليات 
واسعة، متصاعدة وممنهجة، لتأميم سوق اإلعالم املريئ والصحافة املطبوعة لصالح الرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية، 

والتي تعود ملكيتها إىل جهاز املخابرات العامة املرصية.
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مع تزايد عداء السلطات املرصية لإلنرتنت بشكل عام ومنصات الصحافة واإلعالم الرقمية بشكل خاص، قامت جهة 
حكومية غري معلومة منذ مايو ٢017، ودون أي قرارات قضائية أو سند من القانون، بحجب عرشات املواقع الصحفية3 
التي بلغ عددها حسب آخر رصد قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 1٢4 موقًعا. واستمرت مالحقة تلك املواقع 
عرب حجب الروابط البديلة التي تستحدثها لتمكني جمهورها من الوصول إليها، فضاًل عن حجب مئات املواقع التي 

.vpnو proxy توفر بدائل تقنية للمستخدمني من أجل تجاوز الحجب، مثل: مواقع

النامذج  تلك  قدرة  تعرقل  التي  االقتصادية  اآلثار  وأهمها  الصحفية،  املواقع  عىل  للحجب  املدمرة  اآلثار  وبسبب 
االستثامرية عىل االستمرار. أعلن عدد من املواقع الصحفية، بالفعل، التوقف عن العمل وترسيح العاملني بسبب عدم 
القضائية بحق  املواقع واملالحقات  األمنية ملقار تلك  املداهامت  اآلثار4. فضاًل عن استمرار  قدرتهم عىل تجاوز تلك 

القامئني عليها والعاملني بها من صحفيني. 

تم تشكيل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ألول مرة ىف إبريل ٢017، استناًدا إىل نص قانون التنظيم املؤسيس للصحافة 
تنظيم  بشأن   ٢01٨ لسنة   1٨0 رقم  القانون  ومع صدور   .٢01٦ ديسمرب  والصادر يف   ٢01٦ لسنة   ٩٢ رقم  واإلعالم 

الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، أعيد تشكيل املجلس يف يناير٢0٢0 وفًقا للقانون الجديد. 

أربعة قوانني وأربعة لوائح تعاقبت عىل تنظيم الصحافة واإلعالم خالل السنوات السبع املاضية، منذ إقرار الدستور 
يف ٢014 وحتى إقرار آخر الئحة تنفيذية رقم 41٨ لسنة ٢0٢0. وهي الفرتة التي اتسمت باالرتباك الترشيعي وعدم 
وضوح األطر القانونية الناظمة لعمل املواقع اإللكرتونية. وهو ما تظهره سياسة املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم تجاه 

ملف ترخيص/توفيق أوضاع املواقع اإللكرتونية خالل السنوات الثالث األخرية.

بعد عام ونصف من إصدار الرئيس عبد الفتاح السييس القانون رقم 1٨0 لسنة ٢01٨ بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم 
واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، أصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون والتي حملت رقم 41٨ لسنة ٢0٢0، 
ويف أغسطس ٢0٢0 أصدر األعىل لإلعالم القرار رقم ٢٦ لسنة ٢0٢0 بشأن إصدار الئحة الرتاخيص. وبذلك اكتمل البناء 

القانوين الحاكم لتملك وإصدار وإدارة الصحف ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة والرقمية. 

وتُلزم  الالئحة  كافة املواقع بـ”توفيق أوضاعها القانونية” خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية لقانون 
تنظيم اإلعالم، والتي تنتهي يف منتصف شهر أغسطس ٢0٢0، وقد مدد املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم هذه املهلة ملدة 
ثالثة أشهر تنتهي يف منتصف نوفمرب ٢0٢0 وُمددت ملرة أخرية لفرتة تنتهي يف مارس ٢0٢1 وقد تقدم عدد من املواقع 
مرة أخرى بطلب توفيق األوضاع إال أنه مل تصدر قرارات حتى اآلن برفض أو قبول طلبات الرتخيص، وما زال هذا 

املوقف ُمعلًقا وغري واضح.

عقب إقرار قانون تنظيم اإلعالم تصاعدت املُشكالت اإلجرائية املُتعلقة بتنظيم ملكية وإدارة املواقع اإللكرتونية بشكل 
عام والحصول عىل تراخيص املواقع الصحفية عىل سبيل التحديد، فبعد شهرين من إقرار قانون تنظيم اإلعالم، نرش 
ًها إىل مديري املواقع املرصية، برضورة »تقنني أوضاعهم  املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم يف شهر أكتوبر ٢01٨ إعالنًا موجَّ

https:// .٢0٢1 3. كتب محمد الطاهر: قرار من جهة مجهولة.. عن حجب مواقع الِوب يف مرص. مؤسسة حرية الفكر والتعبري، نرش يف 1 فرباير ٢01٨، آخر زيارة يف ٢4 مايو

bit.ly/2Sqxlc8

4. كتب مصطفى شوقي: ما مل يَُر.. دراسة حول آثار الحجب عىل املواقع الصحفية يف ثالث سنوات. مؤسسة حرية الفكر والتعبري. نرش يف ٢5 يونيو ٢0٢0، آخر زيارة ٢4 

https://bit.ly/2QKKwEu .٢0٢1 مايو

https://bit.ly/2Sqxlc8
https://bit.ly/2Sqxlc8
https://bit.ly/2QKKwEu


7

القانونية«، وذلك من خالل التقدم بطلب ترخيص املوقع واملُستندات الالزمة لذلك، وسداد الرسوم املُقررة والتي تم 
تحديدها مببلغ خمسني ألف جنيه، وقد وضع املجلس ُمهلة قانونية لتقديم الطلب امتدت إىل منتصف شهر نوفمرب، 
وخالل هذه الفرتة تقدم ما يقرب من 150 موقًعا بطلب الحصول عىل الرتخيص، وافق املجلس عىل أربعني طلبًا من 

الطلبات املُقدمة إال أنه مل تصدر أية بيانات توضح أسامء املواقع التي تم منحها الرتخيص، أو التي تم رفضها.5

أدى االرتباك الترشيعي خالل تلك الفرتة إىل غياب االستقرار عن تشكيل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، حيث ظل 
رئيس املجلس السابق مكرم محمد أحمد ومجلسه، يف مواقعهم رغم وقف العمل بالقانون املنظم لتشكيلهم ٩٢ لسنة 
٢01٦ بعد إصدار القانون رقم 1٨0 لسنة ٢01٨ ومل يصدر التشكيل الجديد للهيئات اإلعالمية سوى مطلع عام ٢0٢0. 
خالل تلك الفرتة أيًضا، استُْحِدث منصب وزير دولة لشؤون اإلعالم وتوىل مسؤوليته الكاتب الصحفي أسامة هيكل، 
قبل أن يتقدم باستقالته مطلع إبريل من هذا العام، ومل تخُل فرتة واليته من رصاع مستمر عىل السلطات والصالحيات 
مع مجلس مكرم تحديًدا6. كانت النتيجة املبارشة لكل ذلك تخبطًا وعشوائية كبريين يف إدارة وتنظيم ملف ترخيص/

توفيق أوضاع الصحف اإللكرتونية. 

انتقائية وتسييس.. المعايير الحاكمة لعمل لجنة التراخيص

“تقدمنا بطلب لرتخيص املوقع للمرة األوىل يف ٢٠١٨، وكنا ضمن أوائل املواقع التي تقدمت للحصول عيل 
الرتخيص. مل تواجهنا أية عقبات خالل عملية التقديم وحتى الحصول عىل شهادة اكتامل الرتخيص، إال أن 
األمور اإلجرائية استغرقت ثالث سنوات تقريًبا. طلب املجلس خالل تلك الفرتة بعض االستيضاحات، فضاًل 
عن استكامل بعض األوراق والبيانات، ومنحنا ورقة مبدئية تفيد بحقنا يف مامرسة العمل، إىل حني صدرت 

الالئحة التنفيذية وتم استكامل األوراق، حصلنا عىل الرتخيص مبارشة«. 

 )تامر إبراهيم مدير تحرير موقع القاهرة ٢4(

ذلك  كان  التنفيذية،  الالئحة  قبل صدور  األوىل يف ٢٠١٨،  للمرة  الرتخيص  الحصول عىل  بطلب  “تقدمنا 
متزامًنا مع اقتحام السلطات األمنية مقر املوقع واعتقال رئيس التحرير، الكاتب الصحفي عادل صربي. 
كان السبب املعلن القتحام املوقع حينها عدم الحصول عىل الرتاخيص الالزمة ملزاولة النشاط. توجهنا إىل 
املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم لطلب الحصول عىل الرتخيص، يف البداية رفضوا متعللني بعدم صدور الالئحة 
التنفيذية، ومع إلحاحنا يف الحصول عىل ما يفيد برشوعنا يف عملية الرتخيص، والسامح لنا مبامرسة العمل 
دون تهديد. وافق املجلس يف النهاية عىل تقدمينا طلب يفيد برغبتنا يف توفيق أوضاع املوقع. وبعد صدور 

https://bit. .٢0٢1 5. كتب حسن األزهري: أزمة غياب الحامية الدستورية عن املواقع الصحفية اإللكرتونية. مؤسسة مسار. نرش يف 1٢ إبريل ٢0٢1، آخر زيارة ٢4 مايو

ly/3fhpBm8

٦. كتب مصطفى شوقي: خطوتان للخلف.. ورقة موقف حول تعيني وزير دولة لإلعالم. مؤسسة حرية الفكر والتعبري. نرش يف 17 إبريل ٢0٢0، آخر زيارة ٢4 مايو ٢0٢1. 

https://bit.ly/3ffwzIj

https://bit.ly/3fhpBm8
https://bit.ly/3fhpBm8
https://bit.ly/3ffwzIj
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الالئحة  التي حددتها  القانونية واملالية  الرشوط  استيفاء  بعد  التقدم مرة أخرى  أعدنا  التنفيذية  الالئحة 
التنفيذية والئحة تنظيم الرتاخيص، ولكن مل يصلنا أي رد بالقبول أو الرفض حتى قررنا االحتجاب نهائيًّا 

لحني رفع الحجب عن املوقع والبت يف طلب الحصول عىل الرتخيص«.

)أحمد عبد الجواد املدير اإلداري ملوقع مرص العربية(

التي  الصحفية  املواقع  عرشات  ضمن  صدرا  خاصان،  محليان،  صحفيان،  مواقعان  هام  العربية،  ومرص   ٢4 القاهرة 
انطلقت بعد ثورة يناير ٢011. كال املوقعني تقدم بطلب للحصول عىل الرتخيص يف نفس الوقت تقريبًا يف عام ٢01٨، 
للثاين معلًقا مع استمرار تجاهل األعىل  القانوين  املوقف  بينام ظل  الرتخيص،  اكتامل  األول حصل أخريًا عىل شهادة 

لإلعالم املخاطبات الرسمية إلدارة املوقع.

وتوضح شهادات القامئني عىل كال املوقعني ملؤسسة حرية الفكر والتعبري، االختالف الكبري يف سياسة املجلس األعىل 
لتنظيم اإلعالم تجاه املواقع الصحفية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها واستوفت كافة اشرتاطات الرتخيص التي حددتها 
والسهولة  باملرونة  الرتخيص  اكتامل  شهادات  عىل  املواقع  بعض  عملية حصول  اتسمت  الذي  الوقت  ففي  الالئحة. 
واليرس، كام يصفها مدير تحرير موقع القاهرة ٢4، كان التجاهل والتعنت عنوان سياسة املجلس تجاه مواقع أخرى، 
مثل: مرص العربية التي اضطرت إىل االحتجاب يف نهاية املطاف بعد يأسها من املوافقة عىل تقنني وضعها ورفع الحجب 

عن املوقع والسامح لهم مبامرسة عملهم الصحفي بحرية.

مع  الرسمية  واملراسالت  الصحفيني  نقيب  مع  املقابالت  تتوقف  مل  التحرير،  رئيس  سبيل  إخالء  “وبعد 
املجلس األعىل لإلعالم، يف محاوالت قانونية وودية الستعادة العمل باملوقع. تحملنا خالل الشهور الثامنية 
املاضية املشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ومل نحصل إال عىل وعود متكررة بالعودة، فآثرنا 

االستئذان بهدوء إىل أن تسمح األقدار بعودتنا«.

بيان االحتجاب، موقع مرص العربية7

لتلقي طلبات ترخيص الصحف واملواقع  لتنظيم اإلعالم تشكيل لجنة مؤقتة  يف ٢0 مايو ٢0٢1 قرر املجلس األعىل 
اإللكرتونية ووسائل اإلعالم8، يف الفرتة من ٢3 مايو وحتى 30 مايو ٢0٢1. اإلنذار املوجه إىل املواقع الصحفية من أجل 
توفيق أوضاعها هذه املرة مل يكن األول، حيث دعا املجلس يف أوقات متفرقة خالل السنوات الثالث األخرية املواقع 
والصحف ومختلف وسائل اإلعالم لتوفيق أوضاعها والحصول عىل شهادات اكتامل الرتخيص. رغم أن عدد املواقع التي 
تقدمت بطلب الرتخيص إىل األعىل لإلعالم خالل الفرتة من ٢1 أكتوبر ٢01٨ وحتى نهاية يناير ٢01٩، بلغت 150 موقًعا 

https://bit.ly/3wvCiPK .٢0٢1 7. كتب مرص العربية: »مرص العربية« تستأذن قراءها يف االحتجاب. موقع مرص العربية. نرش يف 14 إبريل ٢0٢1، آخر زيارة ٢4 مايو

٨. األعىل لإلعالم يشكل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات تراخيص الصحف واملواقع اإللكرتونية والوسائل اإلعالمية. منشور عىل صفحة املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم عىل موقع 

https://bit.ly/3fHIsWj .٢0٢1 التواصل االجتامعي فيسبوك. نرش بتاريخ ٢0 مايو ٢0٢1، آخر زيارة ٢4 مايو

https://bit.ly/3wvCiPK
https://bit.ly/3fHIsWj
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إلكرتونيًّا، وافق املجلس عىل 40 موقًعا فقط، وما زال النظر جاريًا بشأن الـ110 مواقع اآلخرين9. وهو ما يؤكد ارتباك 
وتخبط عمل املجلس األعىل يف ملف الرتاخيص، ما أدى إىل تباطؤ وصل مرحلة الرتهل يف قدرة املجلس عىل النظر يف 

أمر 150 موقًعا طوال عامني ونصف.

اقتصادي: 17،  إخباري   ،7 ريايض:  إخباري  متنوع: 47،  “إخباري  الرتخيص10:  بطلبات  تقدمت  التي  املواقع  تضمنت 
إخباري فني: ٢، إخباري طبي: 1، صحفي تحريري: ٢3، ديني معريف: ٢، ترفيهي منوعات: 1، إعالين: 4، خربي ألهايل 
ومراكز مناطق محددة: ٢، علمي معريف: ٦، إخباري زراعي: 1«. حصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبري عىل شهادات من 
القامئني عىل أربعة مواقع صحفية، محلية، ثالثة منها مواقع خاصة )املنصة، القاهرة ٢4، مرص العربية( واآلخر حزيب 
وهو موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي االشرتايك، متكن فقط موقع القاهرة ٢4 من الحصول عىل شهادة اكتامل 

الرتخيص. إال أن الشهادات أبرزت بوضوح انتقائية وتسييس عملية توفيق أوضاع املواقع الصحفية.

املواقع الثالثة التي مل تتمكن من الحصول عىل الرتاخيص تشرتك جميعها يف كونها مواقع تقدم محتًوى مخالًفا للخط 
التحريري السائد يف مختلف وسائل الصحافة واإلعالم اململوكة واملوجهة أمنيًّا، تعرضوا ثالثتهم للحجب يف ٢017 ومتت 
مالحقة كافة الروابط البديلة التي استخدموها لتمكني جمهورهم من الوصول إىل املواقع وتجاوز الحجب، كام تعرض 
القامئون عىل املواقع الثالثة والعاملون بها ملالحقات أمنية مستمرة، كام داهمت الرشطة مقر موقع مرص العربية يف 
٢01٨ واعتقلوا رئيس تحريره الذي قىض عامني ونصًفا قيد الحبس االحتياطي عىل ذمة قضيتني مختلفتني بسبب إحدى 
التغطيات الصحفية املرتجمة التي نرشها املوقع، ويف العام املايض اقتحمت قوة أمنية موقع املنصة واعتقلت رئيسة 

تحريرها بدعوى عدم الحصول عىل ترخيص مبزاولة العمل.

يبدو إذن أن تجاهل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، حتى اآلن، طلبات ترخيص عدد من املواقع، ليس ارتباكًا أو تخبطًا 
فقط، بل هو تجاهل متعمد بهدف تجميد املوقف القانوين لتلك املواقع حتى تظل عرضة للتنكيل واملالحقة األمنية 
بدعوى عدم الحصول عىل الرخصة. وكام أرشنا سابًقا فإن لجنة الرتاخيص متارس متييزها ضد تلك املواقع وفق معيارين 

رئيسيني، أولهام طبيعة املحتوى الذي يقدمه املوقع، وثانيهام شخوص القامئني عىل املوقع. 

يقول خالد البليش، رئيس تحرير موقع درب يف شهادته لُِمِعد التقرير: »ِهيَّه األزمة إن امللف كله خاضع 
لجهات أخرى، خاضع لجهات أمنية. وطاملا ظلت الهيئات واملجالس اإلعالمية بحكم تشكيلها غري مستقلة 
عن  تخرج  التي  األخرى  واملواقع  السياق  داخل  تسري  التي  املواقع  بني  التفرقة  بدليل  خاضعة.  فستظل 
السياق املرسوم، ويبقى وضعنا أننا موقع محجوب من جهة ال نستطيع إثباتها أمام القانون، وضعنا القانوين 
غري واضح حيث تقدمنا بطلبات الرتخيص ومل يصلنا رد باملوافقة أو الرفض. هذا هو الوضع الذي يريدوننا 

أن نستمر فيه«. 

٩. كتب أحمد البهنساوي: تراخيص »األعىل لإلعالم« توافق عىل طلبات 40 موقًعا إلكرتونيًّا من بني 150. موقع الوطن. نرش يف ٢ يوليو ٢01٩، آخر زيارة ٢4 مايو ٢0٢1. 

https://www.elwatannews.com/news/details/4185320

10. نفس املصدر يف الهامش السابق.

https://www.elwatannews.com/news/details/4185320
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خالد البليش سبق أن حجبت له السلطات املرصية موقعني صحفيني، موقع البداية الذي حجب ضمن موجة الحجب 
األوىل يف ٢017، ثم موقع كاتب والذي أصدره برعاية الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان وتم حجبه بعد مثاين 
ساعات فقط من إطالقه. وأخريًا موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي االشرتايك والذي حجب بعد شهر واحد من 
إطالقه. ورغم خصوصية الوضع القانوين ملوقع درب باعتباره موقًعا حزبيًّا يستفيد من نص قانون األحزاب الذي يسمح 

لكل حزب بإصدار صحيفتني دون التقيد برشوط الرتخيص التي يحددها القانون.

تأسيس موقع حزيب،  بعزمنا عىل  األحزاب  ولجنة شؤون  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  املوقع خاطبنا  إطالق  “قبل 
مستفيدين بنص قانون األحزاب الذي يعطي الحق لكل حزب يف إصدار صحيفتني دون التقيد باالشرتاطات املالية أو 
القانونية التي تخضع لها املواقع األخرى. كان ذلك قبل تاريخ صدورنا يف ٨ مارس ٢01٨ بأسبوع، ومل نتمكن منذ حينها 
من التوصل إىل رد، حتى أن املجلس مل يطلب منا أي استيضاحات أو استكامل أي أوراق أو بيانات خالل تلك الفرتة، 
تجاهل تام. إال أن هناك رد من نوع آخر جاء بعد إطالق املوقع بشهر واحد عندما تعرض املوقع للحجب يف ٩ إبريل 

٢01٨. واآلن وضعنا مجمد مثل مواقع خاصة أخرى عديدة وضعها مجمد«.

ينص قانون األحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1٩77 وتعديالته، يف مادته رقم 15 عىل: »مع عدم اإلخالل بالحق يف 
إصدار الصحف وفًقا لألحكام املنصوص عليها يف القانون رقم ٩٦ لسنة 1٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، يكون لكل حزب 
حق إصدار صحيفتني عىل األكرث للتعبري عن آرائه، ذلك دون التقيد بالحصول عىل الرتخيص املنصوص عليه ىف القانون 

املذكور«. 

خاتمة 

ألزمت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رقم 1٨0 لسنة ٢01٨ كافة 
الكيانات املخاطبة بالقانون من صحف ووسائل إعالم ووسائط إلكرتونية برضورة التقدم إىل املجلس األعىل لتنظيم 
تاريخ  له، خالل مدة أقصاها ستة أشهر من  تنفيًذا  الصادرة  القانون واللوائح  لتوفيق أوضاعها وفًقا ألحكام  اإلعالم 
إصدار الالئحة التنفيذية. وبالتايل مع صدور الالئحة التنفيذية بالفعل يف فرباير ٢0٢0، تكون املهلة القانونية قد انتهت 
يف منتصف أغسطس ٢0٢0، إال أنه كام أرشنا فإن املجلس قرر متديد هذه املهلة أكرث من مرة. وحتى قراره األخري منذ 

أيام بتشكيل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات الرتخيص ينتهي عملها بنهاية شهر مايو الجاري. 

رغم كل ذلك، فام زال املجلس مستمرًّا يف سياسته بتجاهل طلبات الحصول عىل الرتخيص املقدمة من عدد من املواقع 
الصحفية، وهو النهج الذي تحذر مؤسسة حرية الفكر والتعبري منه ألنه يعرض تلك املواقع للتنكيل واملالحقة األمنية، 
فتلك املواقع محجوبة من جهة غري معلومة، ووضعها القانوين مجمد، وعرضة طوال الوقت للهجامت األمنية بحسب 
طبيعة املحتوى الذي تقدمه، فضاًل عن اآلثار االقتصادية للحجب. كل ذلك يؤدي إىل تجفيف منابع الصحافة املستقلة 
وميثل انتهاكًا صارًخا لحرية العمل الصحفي. كام تشري املؤسسة إىل الخطورة البالغة ملا ميارسه األعىل لإلعالم من متييز 
وانتقائية يف عملية تحديد املواقع الصحفية املستحقة للرتخيص، وتحذر من أي تدخالت أمنية أو سياسية يف عمل 

املجلس ولجنة الرتاخيص.
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توصيات

عىل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم رسعة البت يف طلبات الرتخيص/توفيق األوضاع املقدمة من كافة املواقع الصحفية، 
وخاصة املواقع التي تقدمت منذ شهر أكتوبر ٢01٨ ومل تتلَق أي رد بالقبول أو الرفض حتى اللحظة. 

املواقع 	  عن  الحجب  رفع  أجل  من  القانونية  صالحياته  وفق  التدخل  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  عىل 
الصحفية، خصوًصا يف ظل املعاناة الكبرية اقتصاديًّا وأمنيًّا التي يتعرض لها القامئون عىل تلك املواقع والعاملني 
فيها. وتوفري الحامية الالزمة لتلك املواقع من أجل مامرسة عملها الصحفي بحرية، ووقف املداهامت األمنية 

ملقار تلك املواقع واملالحقات األمنية والقضائية للعاملني بها.


