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 -بطبيعتااإ ضي اا  -بطبيعتااإ إم رعة ااق اة ي ااق   اا   يتاا  إن اإلنساا ن 
 مييل إم التصةف      مل  تت منإ  ذه اة ي ق.
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مب ام نإ عضيا  ط اًا    اناإ ماي  مال ض اة  اىت إ  كا ن  اذا  الاةضحي   مال

 .ر  اة ي ق يس  ي ك ال ص ل إليه 
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 افتتاحية 

وقد كافح اإلنسان طويال من أجل التأكيد علي حرياته األساسية وناضل  العديد من المفكرون قرونًا طويلة من اجل إرساء األسس 
ن وحقوقه ونجح كفاح اإلنسان في تحقيق الفوز لنضال المفكرين وتكلل هذا النصر اإلنساني بتسجيل الحريات النظرية لحريات اإلنسا

األساسية للبشر في عهود ومواثيق خالدة كانت وال تزال نبراسا لكل المجتمعات التي شاءت أن تسلك طريق الديمقراطية لكي تقتبس منها 
 عض مكونات تشريعاتها الوطنية أو كجزء من دستورها .ب -تلك المواثيق واإلعالنات  –وتجعلها 

وكانت حرية الرأي والتعبير موضع تأكيد خاص في مختلف المواثيق التي سجلت حريات اإلنسان ، لكونها حرية  متميزة،  فهي تدعم  
ر،  فاإلنسان الذي تؤرقه أو تشغله فكرة الحريات األخرى وتحميها بل أن حرية الرأي والتعبير لها جانبا أخالقيًا عندما يتعلق األمر بالفك

 ما البد أن يقوم بالتعبير عنها وفقا لقيمه ومعتقداته طالما أن ذلك لن يضر باآلخرين وال يتعارض مع اآلخرين .  

 لمحة عامة عن وضعية الصحافة في مصر  

 . 1827الخديو " في عام  لأول صحيفة صدرت في مصر هي "جور نا 
 م 31/3/1941المصريين في نشأة نقابة الصحفيين  
 م  1941اول مجلس منتخب لنقابة الصحفيين تسلم مهام النقابة في ديسمبر  
 نقابة الصحفيين المصريين هي التنظيم النقابي الوحيد للصحفيين في مصر و يحظر القانون إنشاء نقابات موازية  
 ال يحق للمواطنين انشاء او تملك الصحف 
 ن المجلس االعلى للصحافة .تصدر الصحف في مصر بترخيص م 
م بعض القيود المالية على الحق في إنشحححححاء الصححححححف عيسحححححتلزم دفع مليون جنيه إذ   1996لسحححححنة    96يفرض قانون الصححححححافة   

 إذا كانت أسبوعية و مائه ألف جنية إذ كانت شهرية 1كانت الجريدة يومية، ومائتين وخمسين ألف جنيه

 منهجية التقرير

قرير على رصد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق اإلنسان للقضايا المتعلقة بحرية الرأي و التعبير في مصر خالل  تعتمد منهجية الت
 م .  2009مارس  31و حتى  2009يناير  1الفترة من 

 و يعد هذا التقرير هو التقرير الربع سنوي األول الذي يصدر في مصر حول حرية الرأي و التعبير.

 

 
 يف شأن تنظيم الصحافة 1996لسنه  96من القانون رقم  52م 1
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 ملخص التقرير

ألف جنيها مصريا تلك هي محصلة األشهر   220مثلوا أمام القضاء المصري  و غرامات تقدر     جريدة  13صحفي     64قضية و     28
 م .  2009الثالث األولى لعام 

تشريعية تمثل األرقام التي رصدها التقرير مؤشرا غاية في الخطورة على حرية الرأي و التعبير بل و تؤكد تلك األرقام على ان التعديالت ال
التي أدخلت مؤخرا على البنية التشريعية المصرية لم تحد من ظاهرة المالحقات القضائية للصحفيين بل أنها أفرغت الوعد الرئاسي بإلغاء 

ديالت مثلما سبق و ان أكدنا ( ما هي إال تع  العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بل انه يمكنا القول بان تلك التعديالت التشريعية )
هدفت في المقام األول إلى تغليظ العقوبات السالية للحرية و تعد تلك التعديالت التشريعية و ما تبعها من سلسلة من قضايا الحسبة هي 

 بمثابة ردة على حرية الرأي و التعبير . 

ليحاكموا بسبب كتاباتهم و قد   2009صحفي امام القضاء المصري خالل األشهر الثالث األولى من العام   64فقد رصد التقرير مثول 
الف جنيها   220صدرت ضدهم احكاما اما سالبة للحرية او احكاما بغرامات مالية باهظة و قد قدرت اجمالي تلك الغرامات بما يقرب من  

 جريدة مصرية و ذلك على النحو التالي.  13مصريا تكبدتها 

 المؤشرات العامة للتقرير 
 

 صحيفة  13ثمان و عشرون دعوى قضائية ضد  2009عام حصاد الربع األول من 

صحيفة مصرية و قد انتهت ثمان قضايا من الثمانية و العشرون منها اثنين   13دعوة قضائية تم تحريكها ضد  28رصد التقرير عدد 
دعاوى انتهت بفرض غرامات مالية   4بالبراءة و مثلهما بالحبس و 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

دعاوى صدر فيها أحكام 

دعاوى صدر فيها أحكام 



 

 

5 

 

 

جر هو االكبر من حيث الصحف التى صدرت ضدها احكام خالل الفترة التى رصدها التقرير و كان نصيب جريدة روزاليوسف و الف
بحكمين لكل جريدة بينما حلت صحف المصري اليوم و الجمهورية و صوت االمة و االحرار و الدستور و الوفد و الموجز و الكرامة في  

 متداولة بساحات المحاكم المصرية  المرتبة الثانية بحكم واحد ، بينما التزال هناك عدد عشرون دعوة

 
قضايا عيما جاءت الفجر  4و احتلتت جريدة الموجز المرتبة االولى بين الصحف التى لها دعاوى متداولة في ساحات القضاء بعدد 

لت قضايا وحلت صحف المصري اليوم و الجمهورية و صوت االمة و روزاليوسف في الترتيب الثالث بقضيتين و ح 3ثانيا بعدد 
 صحف البديل و الميدان و الطريق في المرتبة الرابعة بقضية واحدة من القضايا التى رصدها التقرير 

 

 أكثر الصحف المصرية مثوال أمام القضاءو الموجز ,الفجر 
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لتقرير جاءت جريدتي الفجر و الموجز في طليعة الصحف المصرية التى تعاني من مالحقة كتابها أمام القضاء المصري حيث رصد ا
كانت من نصيب جريدة الفجر و بذات النسبة جاءت  2009من إجمالي الدعاوى التى تم تداولها خالل الربع االول من عام  %16ان 

من اجمالي الدعاوى التى    %13في المرتبة الثالثة بنسبة    فجريدة الموجز و كالهمها من الصحف االسبوعية بينما حلت جريدة روزا ليوس
 %   10بنسبة بينما جاءت جريدة المصري اليوم في المرتبة الرابعة رصدها التقرير 

 

 

 

 

 

 

 القضايا المتبادلة ما بين الجماعات الصحفية هي الخطر االكبر على الصحافة في مصر . 

كها ضد الصحافة   رصد التقرير ان القضايا المتبادلة ما بين الجماعة الصحفية تأتي في المرتبة االولى من حيث عدد القضايا التى تم تحري
 المصرية و هو االمر الذي يعني ان تلك النوع من القضايا هي الخطر االكبر على وضعية الصحافة في مصر . 

% ( من اجمالي الدعاوى التى رصدتها   26و قد سجلت نسب الدعاوى المرفوعة من قبل صحفيين على صحف بدعوى السب و القذف )  
( و قد حل في المرتبة الثالثة  الشخصيات العامة بذات %26حزبين و اعضاء بالبرلمان  بنسبة  )  المؤسسة و جاء في المرتبة الثانية 

 %( من اجمالي الدعاوى التى تم تحريكها ضد الصحافة المصرية.  26النسبة )  
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 مصطفى بكري أكثر الصحفيين و البرلمانيين تحريكا لدعاوى سب و قذف ضد صحف .

رئيس تحرير جريدة األسبوع على قمة قائمة الصحفيين المحركين لدعاوى سب وقذف ضد صحف حيث  جاء األستاذ / مصطفى بكري 
من إجمالي القضايا التي تم تحريكها من قبل صحفيين ضد صحف و جاء بكري كذلك على قمة قائمة  %83رصد التقرير تحريك بكري 

   %15يليه احمد عز بنسبة  %31بة البرلمانيين و الحزبيين من محركي دعاوى سب و قذف ضد صحفيين بنس

 الصحف الخاصة أكثر الصحف تعرضا للمالحقة القضائية 

أكدت المؤشححرات النهائية ألعمال التقرير على أن الصحححف الخاصححة هي أكثر الصحححف المصححرية تعرضححا للمالحقة القضححائية في مجال 
الخاصحة بينما حلت الصححافة الحزبية في المركز الثاني قضحايا النشحر حيث رصحد التقرير تحريك دعاوى قضحائية ضحد ثمان من الصححف  

 بعدد ثالث صحف و جاءت الصحافة القومية في المرتبة الثالثة بجريدتين فقط ال غير .
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مالحقة القضائية عن مثيلتها االسبوعية و لكن ما لم  من المنطقي ان تكون الصحافة اليومية هي االكثر تعرضا للمسائلة القانونية و ال
و حلت االسبوعية تالية لها    % 54يكن منطقيا ان يكون الفارق ما بين كل منهما ضئيال للغاية فقط جاءت الصحافة اليومية في المقدمة 

 . %46بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشهر 9ألف جنيها و عقوبات سالبة للحرية مجموعة إحكامها  220

جححححع نسححححبة األحكححححام السححححالبة للحريححححة أمححححام األحكححححام الصححححادرة بالغرامححححات الماليححححة و علححححى الححححرغم مححححن أن هححححذا األمححححر علححححى الححححرغم مححححن ترا
يعحححححد مؤشحححححرا ايجابيحححححا إال انحححححه ال يعبحححححر عحححححن تطحححححور حقيقحححححي لضحححححمانة حريحححححة الحححححرأي و التعبيحححححر فحححححي مصحححححر و قحححححد بلغحححححت نسحححححبة األحكحححححام 

بينمححححا جحححححاءت  %57ريححححر و جحححححاءت األحكححححام الصححححادرة بالغرامحححححة بنسححححبة محححححن إجمححححالي األحكححححام التحححححي رصححححدها التق %29السححححالبة للحريححححة 
و حتححححححى  2009ينحححححاير  1محححححن إجمححححححالي األحكحححححام التحححححي رصححححححدها التقريحححححر خحححححالل الفتححححححرة محححححن  %14األحكحححححام الصحححححادرة بححححححالبراءة بنسحححححبة 

 مارس من ذات العام . 31

و مغلظحححححة و قحححححد وصحححححل مجمحححححوع الغرامحححححات الماليحححححة إال انحححححه محححححن المالححححححظ أن األحكحححححام الصحححححادرة بالغرامحححححة الماليحححححة هحححححي أحكحححححام قاسحححححية 
 ألف جنيها  وهو األمر الذي يمثل عبئا ثقيال على الصحافة المصرية وخطر يهدد حرية التعبير في مصر. 220إلى 

 الجمهورية و الموجز أكثر الصحف المصرية تكبدت غرامات مالية 
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مصرية التي صدر ضدها أحكاما بتعويضات او غرامات مالية و ألف جنيها جاءت جريدة الجمهورية في مقدمة الصحف ال 50بمبلغ 
 جنيها غرامة مالية و جاء في المرتبة الثالثة جريدة المصري اليوم  40000تالها جريدة الموجز في المرتبة الثانية بمبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م .  2009ياسر بركات أكثر الصحفيين المصريين مالحقة أمام القضاء خالل الربع األول من عام 

حيث  2009اء ياسر بركات رئيس تحرير الموجز على قائمة اكثر الصحفيين مثوال امام القضاء المصري خالل الربع االول من عام ج
مثل امام القضاء في خمسة دعاوى بينما حل عادل حمودة رئيس تحرير الفجر في المرتبة الثانية متساويا مع محمد على ابراهيم رئيس 

 ث دعاوى قضائية . تحرير الجمهورية بعدد ثال

يناير و حتى  1دعوى قضائية خالل الفترة من  28صحفي امام القضاء المصري متهمين في عدد  57و قد رصد التقرير مثول عدد  
م   2009مارس  31 .
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 الصحف التي أقيمت ضدها دعاوى 

 دعاوى الزالت متداولة دعاوى صدر بشأنها أحكام عدد الدعاوى  الجريدة م
 3 2 5 رالفج 1
 2 1 3 المصري اليوم 2
 2 1 3 الجمهورية 3
 2 1 3 صوت األمة 4
 2 2 4 فروزا ليوس 5
 1 1 2 األحرار 6
 1 1 2 الدستور  7
 4 1 5 الموجز 8
 - 1 1 الوفد  9
 1 - 1 البديل 10
 1 - 1 الميدان  11
 - 1 1 الكرامة 12
 1 - 1 الطريق 13

14 
جمال فهمي عضو نقابة الصحفيين 

وضياء الميرغني عضو نقابة 
 الصحفيين السابق 

1 - 1 

 اإلجمالي

دعوى قضائية )  28
هناك أكثر من جريده 
تشترك في دعوى 

 واحده

قضايا  8صحف يمثلون 10
 21 م الحكم فيهات
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 مارس 31يناير و حتى  1ة في الفترة من اوال األحكام قضائية الصادرة ضد الصحف المصري

 جنيها 40000صحف  4اختراق حظر النشرفي قضية مقتل سوزان تميم يغرم  -1

المعروفة بقضية  2008لسنة  17532حكمها في القضية رقم  26/2/2009أصدرت محكمة جنح السيدة زينب اليوم الخميس 
خمسه صحفيين بجرائد المصري اليوم والوفد بغرامة عشرة آالف جنيهًا اختراق حظر النشر في قضية مقتل سوزان تمتم والمتهم فيها 

 لكل صحفي . 

وكانت محكمة جنايات القاهره أحالت إلي النيابه العامه كل من مجدي الجالد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وعباس الطرابيلي رئيس 
سوقي صحفي بالمصري اليوم وإبراهيم قراعة صحفي بالوفد وذلك  تحرير جريدة الوفد ويسري البدري صحفي بالمصري اليوم وفاروق الد

لتجاوزهم قرار النائب العام حظر النشر في قضية قتل سوزان تميم وقيامهم بنشر تفاصيل كاملة عن أحدى جلسات المحاكمة حيث قررت 
 النيابة العامه أحالة القضية إلي محكمة جنح السيدة زينب التي أصدرت حكمها السابق . 

 لتأمين الصحي بالغربية تقاضي االحرار ا -2

والمرفوعة من قبل الهيئة  2008لسنة  27375في ) جنحة بالغ كاذب ( رقم  2/2009/ 28أصدرت محكمة جنح حدائق القبة بتاريخ 
 إدارة جريدة اآلحرار , عصام كامل مدير التحرير , وعالء شبلصالح قبضايا رئيس مجلس العامه للتأمين الصحي ضد كال من 

 جنيه على سبيل التعويض المؤقت  501جنيه لكل منهما وسداد مبلغ    100الصحفي بالجريدة حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة شهر وكفالة  
  20/11/2008الصادر بتاريخ  6171حيث نشرت الجريدة في عددها رقم  2008وتعود وقائع القضيه إلي العشرين من شهر نوفمبر 

سنوات "  4م ضد وزير الصحه ومدير التأمين الصحي بالغربية , يتهم عيه والد الطفل محمود حمادة " خبر بعنوان " بالغ للنائب العا
يم المسئولين في التأمين الصحي بالغربية باإلهمال الطبي وإصابة طفله الوحيد باإلعاقة الذهنية وفقدان الحواس , وهو ما دعى الهيئة بتقد

 ذب حيث لم يحضر أحد من المذكورين بوقائع الجلسات . جنحة مباشرة ضد المذكورين بالبالغ الكا

هذا باإلضافه إلي تقديم الهيئة شكوى لرئيس المجلس االعلي للصحافه عما نشر بالجريدة التخاذ االجراءات نحو تصحيح وتكذيب الخبر 
 بشأن تنظيم الصحافة .   1996لسنة   96ومساءلة الجريدة طبقًا للقانون 

 قصية رؤساء التحرير االربعة .  الف جنيها غرامة في 40 -3

 أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزه حكمًا يقضى بتغريم كل من  2009يناير  31في 

) وائل اإلبراشى _ رئيس تحرير جريدة صوت األمه السابق ( و ) إبراهيم عيسى_ رئيس تحرير جريدة الدستور( و ) عادل  
ألف جنيه والزامهم  20قنديل_ رئيس تحرير جريدة الكرامه سابقًا ( مبلغ  حموده_ رئيس تحرير جريدة الفجر ( و ) عبد الحليم

بالمصاريف الجنائيه ومصروفات الدعوى المدنيه األصليه وذلك في دعوى سب وقذف رموز الحزب الوطني والتي أقامها كل من  
حيث أنهم المدعيان رؤساء التحرير , ) إبراهيم ربيع ( و ) حسام الدين محمود ( المحاميان وهما من أعضاء الحزب الوطنى 

األربعه بسب وقذف رموز الحزب الوطنى ونشر اخبار كاذبه عن الحزب من شأنها تكدير السلم واألمن وإثارة الفزع بين الناس والحاق 
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تحت  18/9/2006( بتاريخ  302الضرر بالمصلحه العامه ومن تلك األخبار ما تم نشره بجريدة " صوت األمه " في العدد رقم )  
 عنوان ) الحزب الوطني لنخريب مصر وذبح المصريين وعنوانا آخر ) المسرحيه محاكمة حزب الكوارث والفساد والتعذيب ( .  

بعنوان ) مبارك لن يغير ثم أنه لن يتغير ( والذي  2005وأيضًا ما تم نشره بجريدة الدستور في العدد الصادر في شهر ديسمبر 
 2007/ 20/7من مقاعد البرلمان , وما نشر بجريدة الكرامه في  %32في الحصول على أكثر من ذكر أن الحزب الوطنى فشل 

تحت عنوان ) جمال مبارك هو الرئيس الفعلي لمصر ( كانت محكمه أول درجه قد أصدرت حكمًا قضي بمعاقبة رؤساء التحرير 
جنيه لكل منهم والزامهم متضامنين بآداء تعويض مدنى   آالف  10ألف جنيه وكفالة    20األربعه بالحبس لمدة سنه مع الشغل وغرامه  

مؤقت وهو الحكم الذي ألغته محكمه االستئناف , وقرر رؤساء التحرير األربعه الطعن بالنقض على هذا الحكم للتمكن من الحصول  
 على مبدأ من النقص بالغاء الحبس واقرار مبدأ عدم قبول دعاوى الحسبه السياسيه  

 الف جنيها في الدعوى المقامة من الصحفي بكري  40رم بركات جنايات الجيزة تغ -4

العمرانيه المقامه من السيد/    2008لسنه    10051في القضيه رقم    2009فبراير    10قضت محكمه جنايات الجيزه بتاريخ  
مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة األسبوع ضد االستاذ/ ياسر بركات رئيس مجلس إدارة ورئيس  

ما قام المدعى عليه بنشره في جريدة الموجز   ألف  40تحرير جريدة الموجز , بتغريم المدعى عليه ) ياسر بركات ( بدفع مبلغ  
تضمنت بعض العبارات التي اعتبرها  2008يناير  22االصدار الثاني للسنه الخامسه بتاريخ  –بالعدد الخامس والتسعين 

صور والمستندات ... ثروات زوجة مصطفي بكري تمتلك مبني ضخمًا بمدينه أكتوبر قيمته الدعى سبًا وقذفًا في حقه ومنها ) بال
 عشرة ماليين جنيه ( وعنوان آخر ) مؤامرى رجال العادلى لوقف حملة الموجز ضد المناضل الكبير ( .  

 محكمة الرحمانية تقضي بحبس صحفي الفجر كمال مراد  -5

في القضيه    بحبس محرر جريدة الفجر ) كمال مراد( لمدة سته أشهر افظة البحيرة  قضت محكمه الرحمانيه الجزئيه التابعه لمح
بتهمه التعدى بالسب واالهانه على ضابط شرطه بمركز الرحمانيه وهو الحكم الذي تم استئنافه وحدد له جلسه يوم   3575رقم 

   2009مارس  29الثالثاء 

 الف جنيها  50شمال القاهرة تغرم الجمهورية  -6

األستاذ/ محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية  ه تعويضات شمال القاهرة بتغريم المدعى عليهماقضت محكم
السيد المستشار/   ألف جنيه متضامنين تعويضًا لما أصاب المدعى  50مبلغ    والسيد / رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية
قيام رئيس ل 2007لسنة  2888في الدعوى رقم  وأدبيهمن أضرار ماديه  محمود أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض

, وهو الحكم الذي تم استئنافه أمام محكمة استئناف القاهرة تحرير جريدة الجمهوريه بنشر مقالين تضمنا وقائع غير صحيحة
 التي أيدت حكم محكمه أول درجه. 

, تعود وقائع الدعوى إلي نشر 30/10/2007بتاريخ  كانت محكمة تعويضات شمال القاهره االبتدائيه قد بدأت بالنظر فى الدعوى 
أنه حضر المؤتمر الذي أقيم بالدوحه   6/2007/ 1مقالين لرئيس تحرير جريدة الجمهوريه نسب إلي المدعى في المقال األول في 

تمر المشبوه وأتهم كل بدولة قطر تحت عنوان ) مؤتمر الديمقراطيه واإلصالح السياسي بالعالم العربي والذي أطلق عليه المقال المؤ 
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وذلك على خالف الحقيقه حيث أن المدعى لم يحضر هذا المؤتمر وكان يمارس مهامه عمله داخل   المشاركين عيه بأنهم عمالء ( 
وتضمن اآلتي ) تفاصيل خطه اإلخوان الختراق القضاء واالطاحه بوزير  2007/ 30/8مصر , والمقال الثاني الذي نشر بتاريخ 

الخضيرى والعوا ومكى والغرياني والبسطاويسى   –انطلقت من نادى القضاه واكتملت في عشاء زمرده بالساحل الشمالى    الفئه  –العدل  
أركان حرب المؤامره ( .وقد طالب المدعى في دعواه الزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ تعويض قدره خمسة ماليين   –وحافظ  
 جنيه .

 براءة احكام صادرة بال

 ببراءه كل من   2009مارس  17حكمة جنح قصر النيل في جلستها التي انعقدت بتاريخ قضت م -7
) كرم جبر رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف ( و ) عبد هللا كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ( و ) هند نجيب المحررة بالحريدة 

اهيم ( المدعى بالحق المدنى ضد الجريده بشأن خبر منشور بها ( من تهمه السب والقذف ورفض الدعوى المقامه من ) مجدى كمال إبر 
تحت عنوان ) ربه منزل تتهم موظفا بابتزازها بهدف إقامة عالقه جنسيه معها ( والذي نسب للمدعى , وجاء  2008ديسمبر  18بتاريخ 

ولى من أسم المتهم دون التصريح باالسم في  حكم البراءه مستندًا إلي حسن النيه واالعتماد على محضر الشرطه واالكتفاء باالحرف األ
 الخبر .  

قضت محكمه جنح قصر النيل ببراءه كل من ) كرم جبر رئيس مجلس إدارة جريدة  2009مارس  21في جلستها بتاريخ    -8
ي الدعوى  روزاليوسف ( و ) عبد هللا كمال رئيس تحرير الجريده ( و ) منير فاسعد المحرره بالجريده ( من تهمة السب والقذف ف

واليت أقامها ) محمد فاروق موسي ( بسبب واقعة نشر بجريدة روزاليوسف اليوميه حمل عنوان ) أولياء  2009/ 1272رقم 
سنوات من المدرسه لمخالفات ماليه    3أمور الزمالك القوميه يتظاهرون ( وذلك احتجاجًا على عودة إدارى سبق وأن تم نقل منذ  

 وى لعدم ارتكاب جريمه وصدق ما نشر .  وإداريه ورفضت المحكمه الدع
 ثانيا القضايا المتداوله

المقامة من المواطن خالد   2008لسنة  30094بدأت محكمة جنح العجوزة نظر أولي جلسات القضية رقم  4/1/2009بتاريخ  -1
دعوى إلي قيام جريدة  وتعود وقائع العادل حمودة رئيس تحرير  جريدة الفجر والصحفية رشا منير  محمد على معوض ضد كال من  

) األنبا ابرام  السنة الرابعة في صفحتها األولي والصحفة الرابعة عشر مقاال تحت عنوان بالبنط العريض    176الفجر في عددها رقم  
وتضمن المقال عبارات اعتبرها المدعي سبا وقذفا في حق والده وقام برفع   المستشار الديني لمحافظة الفيوم على نفقة الكنيسة (

من قانون العقوبات مع الزامهما  302 –  188 – 171الدعوى المذكورة مطالبا بتوقيع اقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد 
جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وتداولت الدعوى أمام القضاء إلي أن تحدد لنظرها  10001متضامنين بان يؤديا مبلغ 

 للنطق بالحكم .   2009/ 26/4في جلسة 
د/ شاهيناز المقامة من   2008لسنة   384( نظر الدعوى رقم   23بدأت محكمة تعويضات شمال الجيزة د )   2008/ 16/9بتاريخ  -2

النجار عضو مجلس الشعب السابقة ضد كال من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ونصيف قزمان رئيس مجلس إدارة 
  125حيث طالعتنا جريدة الفجر في صفحتيها الرابعه والخامسه من العدد  2007/ 11/ 5. وتعود أحداث الدعوى إلي  جريدة الفجر
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مقاال تحت عنوان زواج أحمد عز وشاهيناز النجار سياسيا باطل .كما تناول المقال عبارات اعتبرتها النجار سبا وقذفا في حقها 
وتداولت القضية بالجلسات إلي أن تحدد لنظرها فقامت برفع الدعوى المذكورة ومطالبتهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض , 

وأصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول حكم التحقيق ألن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يتم أثباتها بشهادة   1/2009/ 27جلسة  
 .   21/4/2009الشهود أو القرائن وحكمت باحالة الدوعى إلي النيابة العامه وتحدد لنظر التحقيق بتاريخ 

جنايات نظر دعوى الجنحة المباشرة  18بدأت محكمة جنايات شمال القاهره ومقرها بدار القضاء العالي الدائرة  8/3/2009يخ بتار  -3
صالح قبضايا نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس  والمقامة من مجدى كمال إبراهيم مدير مكتب بريد بوالق الدكرور ضد كال من 

, وذلك لقيام الجريدة بنشر خبرا في عددها  التحرير ومحمد الدمرداش المحرر بالجريدة تحرير جريدة االحرار وعصام كامل مدير 
إيصاالت    9في صفحة الحوادث في وسط الصفحة وداخل مستطيل رمادي تحت عنوان " زور توقيع    2008/ 12/ 16الصادر بتاريخ  

مع أحدى السيدات " وهو ما اعتبره المدعي سبا   أمانة .... ضبط مدير مكتب بريد بوالق الدكرور حاول اقامة عالقة غير مشروعه 
على سبيل التعويض المؤقت لكل منهم وتم تأجيل   501وقذفا في حقه وقام برفع الدعوى المذكورة مطالبا بالتعويض المادي قدره 

 إلعادة اإلعالن .   2009/ 11/5نظر الدعوى إلي جلسة 
مدني كلي شمال الجيزة  5أمام الدائرة  2006لسنة   1198القضية رقم   تابعت محكمة شمال الجيزة الكلية نظر 1/1/2009بتاريخ  -4

من اللواء هتلر أحمد طنطاوي رئيس هيئة الرقابة اإلدارية السابق ضد كال من نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة والمقامة 
  1/2006/ 19الصادين بتاريخ    38/ 33  موذلك لقيام الجريدة بنشر تحقيقا في العددين رق الفجر وحسن جمعة حسين مستشار الجريدة  

وتناول التحقيق عبارات اعتبرها طنطاوي سبا وقذفا في حقه مما دفعة إلي رفع الدعوى المذكورة للمطالبة بالتعويض   2/2006/ 20,  
 ألف جنية .    50المادي وقدرة 

   16/4/2009وتداولت الدعوى بالجلسات إلي أن تحدد لنظرها بجلسة  

المقامه من   2009لسنة  332قررت محكمة تعويضات شمال القاهره تأجيل نظر القضيه رقم  7/3/2009في جلستها بتاريخ  -5
االستاذ المستشار/ زكريا أحمد عبد العزيز رئيس نادى القضاه السابق ضد كل من السيد / محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة 

وذلك لالطالع وتصحيح شكل الدعوى , تعود وقائع  ة الجمهوريهالجمهوريه والسيد / محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة جريد
في عامودها الخاص تحت عنوان " مختصر ومفيد "  19142في عددها رقم  2007/ 20/2الدعوى إلي قيام جريدة الجمهوريه في 

مس ويبيعون الشاليهات نشر رئيس التحرير مقااًل جاء عيه ) ذا كان القضاه يتالعبون في أراضي الساحل الشمالي والتجمع الخا
بأسعار فلكيه , ويهدرون المال العام ويستولون على أموال صناديق التكافل ( مع نشر صورة شخصيه للطالب وكتب أسم المدعى 
أسفلها وهو ما يعني أسناد الواقعه الوارده بالخبر إليه مما أعتبره المدعى سبًا وقذفًا في حقه وطالب المدعى في دعواه توقيع أقصي 

من قانون العقوبات مع الزامهما متضامنين بألن يؤدوا    306  –  303  –  302  –   118  –   171العقوبه المنصوص عليها في المواد  
 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .  2001للمدعى مبلغ 

المقامه من   2009لسنه  372بدأت محكمة تعويضات كلى شمال القاهره نظر أولى جلسات القضية رقم  28/2/2009بتاريخ   -6
السيد/ أيمن شبل سيد ) أمين شرطه ( ضد كل من السيد/ رئيس تحرير جريده الجمهوريه والسيد/ رئيس مجلس إدارة جريدة 

بالعدد رقم  20/1/2009وذلك بسبب واقعه نشر بالجريده بتاريخ  الجمهوريه والسيد/ محمد عزوز الصحفي بجريدة الجمهوريه
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  - سنه  35 -الثالث بنشر خبر مضمونه ) قضت محكمة جنج مدينة نصر بمعاقبة " أيمن شبل حيث قام المدعى عليه  20112
جنيه ( غير   200أشهر وكفالة    6مساعد شرطه " من قوة مكافحة السيارات بالحبس    –سنه    30  –أمين شرطه " وعبد الحميد السيد  

 الب المدعى في دعواه باآلتي : أن هذا الخبر غير صحيح مما أضر بالمدعى إضرار ماديًا وأدبيًا وقد ط
 الزام المدعي عليهم بصفتهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب مبلغ مليون جنيه لجبر االضرار التي لحقت به .   .1

الزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بنشر خبر تكذيب للموضوع بنفس الصفحه وبنفس المساحه ونفس البنط بجريدة  .2
 الجمهوريه .  

المقامه من المهندس/ أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة   2008لسنة    25222ح بندر الجيزه بنظر القضيه رقم  بدأت محكمة جن -7
العز القابضه للصناعه واالستثمار ومجموعة عز الصناعيه وأمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي ضد كل من رئيس مجلس 

وذلك  جريدة الدستور والسيد/ محمد بركات محرر بجريدة الدستور إدارة جريدة الدستور والسيد/ إبراهيم عيسى رئيس تحرير
من جريدة الدستور في مقال لالستاذ/ محمد بركات الصحفي بالجريدة تحت   183بالعدد رقم    2008/ 17/9بسبب واقعة نشر بتاريخ  

صرف أمانة السياسات لو أحمد  كيف كان سيفعل جمال مبارك وتت –عنوان مسترعى لإلنتباه قال عيه ) جوارى زمن الحزب الوطنى 
عز قاتل سوزان تميم ( وعنوان آخر قال عيه ) الفرق بين هشام وعز : هشام متهم بقتل أمرأه وعزمتهم باحتكار الحديد وتزوير 

هشام تزوج أكثر من  –هشام بدأ صعوده عن طريق زكريا عزمى وعز بدأ صعوده عبر جمال مبارك  –االنتخابات وأفساد البرلمان 
ع نساء وعز تزوج أربع نساء فقط ( وقد وضع صوره كبيره للمهندس أحمد عز بجوار السيد جمال مبارك , وهشام طلعت إلبزاز أرب

 وجه المقارنه .  

من قانون العقوبات على السيد/  171,  307,  306,  303,  302طالب المدعى في دعواه بتوقيع أقصي العقوبه الوارد في المواد و 
 حفي بجريدة الدستور ونشر الحكم في الصحف القوميه الثالث وبالصاقه على الجدران على نفقته .محمد بركات الص

 كذلك إلزام المدعى عليهم الثالثه متضامنين بدفع مبلغ ) مائه ألف وواحد جنيه ( على سبيل التعويض للمدعى بالحق المدنى . 

طالب  اسماعيل_ رئيس مجلس إدارة جريدة صوت األمه (    قام الشيخ يوسف البدري بإقامة دعوى سب وقذف ضد )عصام فهمي -8
فيها بتعويض قدره مليون جنيه عما أصابة من ضرر مادي وأدبي بعد ما نشرت الجريده حوار معه في االسبوع االخير من شهر 

افة كالمًا بنشر الحوار وأض  2008أغسطس    31بناء على طلب المحرر ولكنه فوجئ في عدد الجريده الصادر يوم    2008اغسطس  
كاذبًا لم يذكره على حد قوله , وقال أن المحرر نسب اليه قوله أن مقاوسه الحاكم الظالم حرام , وأيضًا نسب أليه قوله أنه يتعامل 
بحزم مع الصحفيين وأنه معروف ) بجرجرة ( الصحفيين إلي المحاكم بالحق والباطل , وقد قضت محكمه شمال الجيزه االبتدائهي 

 لالثبات   2009مارس  17عوى للتحقيق بجلسة بإحاله الد

جنح قسم    2007/  10078اقام ) د/ حامد محمد عبد الرحمن ) حامد أبو طالب ( دعوى قضائيه بمحكمة شمال الجيزه االبتدائيه برقم   -9
ه من أضرار ماديه  طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه لما أصاب رئيس تحرير جريدة الميدان وأحد المحررين بالجريدةالعجوزة ضد 

جاء فيها  667,  664,  663باالعداد رقم  2006وأدبيه جراء ما نشره المحرر بجريدة الميدان في غضون شهري يوليو وأغسطس 
أن المدعى اغتصب سلطة عميد كلية الدراسات االسالميه وذكر اسمه تحت مسلسل الفساد والمخالفات لبطله الدكتور حامد أبو طالب 
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لنظر أولي   2009مارس  31يده بالتحرش الجنسي والتالعب في درجات الطالب والتزوير , وقد حددت المحكمه يوم واتهمته الجر 
 جلسات الدعوى .  

قررت محكمه جنح قصر النيل احاله دعوي السب والقذف المقام من ستة أعضاء بحزب الوفد بمحافظة الفيوم وهم ) ميشيل  -10
ل وكارم علواني وحمدي برعي ( ضد كل من ) كرم جبر رئيس مجلس إدارة جريدة ميالد وأحمد برعي وعوض محمد وعمر هال

روزليوسف ( و ) حسين فتحي مراسل الجريده بالفيوم ( و ) عمر إبراهيم الشهير بعمر الوفدي المفصول من الوفد (الى محكمة  
 قذف في حقهم .الجنايات بتهمه نشر اخبرا تنال من وطينه أعضاء الوفد السته وتتضمن عبارات سب و 

) المهندس/ بإلغاء حكم أول درجه الصادر في الدعوى المقامه من    2009يناير    28قضت محكمة جنح مستأنف العجوزه في   -11
أحمد عز ( أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطي ضد كل من ) عصام اسماعيل فهمى رئيس مجلس إدارة جريدة صوت األمه  

وإعادة الدعوى إلى محكمه أول درجه للنظر فيها , وتتمثل الواقعه محل    تحرير جريدة صوت األمه (( و ) عبد الحليم قنديل رئيس  
جاء فيها صورة كبيره ألحمد    6/2008/ 30من جريدة صوت األمه بتاريخ    394الدعوى في نشر عدة مقاالت صحفيه في العدد رقم  

الذي الغته محكمة جنح   قضت بعدم قبول الدعوى وهو الحكمعز وعنوان يقول ) سارق مصر األول ( كانت محكمه أول درجه قد 
 مستأنف العجوزه . 

قام ) محمد مصطفي عشبه ( نائب رئيس لجنة الوفد بالبحيره بإقامة دعوى سب وقذف ضد كل من ) مدحت حسنين بركات_  -12
في بالجريده ( وذلك لقيام  رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق ( و ) جمال العاصي_ رئيس التحرير ( و ) عماد صفيان_ الصح

تحت عنوان ) موجة استقاالت في الوفد بعد  2008/ 29/10من الجريدة بتاريخ  65المدعى عليه الثالث كتابة مقال بالعدد رقم 
فضيحة التطبيع ( وذكر فيها أن المدعى قام بالخيانه وممارسة الرذيله بين أحضان الفتيات االسرائيليات تحت رعاية الموساد وقال 

 أن ذلك ضمن مخططات حزب الوفد بعمل حمله تطبيع بينه وبين الكيان الصهيوني وهو ما اعتبره سبًا وقذفًا في حقه .  

قام االستاذ/ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريده االسبوع بإقامه دعوى سب وقذف  -13
 س إدارة ورئيس جريدة الموجز ( اتهمه فيهابالسب والقذف فى حقهبمحكمة جنح بالسيدة زينب ضد ) ياسر بركات رئيس مجل

بالعدد السابع والثمانون من االصدار الثانى _ السنه الخامسه من جريدة الموجز حيث تتضمن   2007نوفمبر  20فى مقال نشربتاريخ  
ار وعضو مجلس الشعب يدافع عن مواطن  الموضوع بعض العناوين منها ) التجاره بالغالبه في لعبة المليارات بين شقيق جبر والعي

ًا عنوان آخر ذكر عيه ) هل المقصود هو الوقوف   غلبان اشتري فيال بأربعة ماليين جنيه , هجومك مدفوع الثمن ياسيادة النائب وأيض 
خاصه ؟ وطالب أمام قضيه خطيره تمس المواطنين حقًا ؟ أم أنتقلها من على صفحات ) االسبوع ( إلي أروقه المجلس تكمله لصفقة  

من قانون   308,  307,  306,  302,  185,  171والمواد  96لسنة  96المدعى بتوقيع أقصي العقوبه المقرره في القانون رقم 
 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للمدعى .  5001العقوبات , والزامه بدفع مبلغ 

س تحرير جريدة االسبوع باقامة دعوى سب وقذف مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة ورئيقام االستاذ/   -14
بسبب واقعة نشر بالعدد   بمحكمة شمال الجيزه االبتدائيه ضد االستاذ/ ياسر بركات رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الموجز

اوين التي عتبرها ذكر فيها بعض العن 2008فبراير  19اإلصدار الثاني السنه الخامسه من جريدة الموجز الصادر بتاريخ  99رقم 
المدعى سبًا وقذفًا في حقه منها ) مستندات االمالك الجديده لبكري وروجته . المناضل الكبير يصمت على إهانه النبي في قطر ..  
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  307,    306,    302,    185,    171مكرر ,    102ويصرخ ضد الدنمارك ( وطالب المدعى بتوقيع أقصى العقوبه الوزاره في المواد  
 نون العقوبات مع إلتزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضًا للمدعى عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه . من قا 308, 

قام االستاذ/ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة االسبوع بإقامة   -15
ركات رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير دعوى قضائيه بمحكمة شمال الجيزه االبتدائيه ضد ) االستاذ/ ياسر ب

من االصدار الثاني السنه الخامسه الصادر   98جريدة الموجز ( اتهمه فيها بالسب والقذف في حقه في العدد رقم  
حيث تضمن المقال بعض العناوين التي اعتبرها المدعى تجريحًا وتشهيرًا بشخصه حيث    2008فبراير    12بتاريخ  

) اللهم إني أشكواليك ضعف قوتي .. وأعوذبك من جبروت آل بكري ( و) ياسر  ذكر المدعى عليه في مقاله 
بركات يواصل ملفات  الكبير ( مصحوبه بعدد من الصور المدعى , وعنوان آخر قال عيه ) عصر األقوياء لن 

يري  يرهبنا يا أستاذ بكري ( وآخر ) حرب العصابات .. هل االستاذ مصطفي أقوى من رئيس الجمهوريه ؟! هل 
 نفسه فوق النقد ... ( .

  307,    306,    302,    185,    171مكرر ,    102وقد طالب المدعى بتوقيع أقصى العقوبه المنصوص عليها في المواد  
من قانون العقوبات والزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن االضرار الماديه واالدبيه التى أصابت   308,  

 المدعى . 

اذ/ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة االسبوع بإقامة  قام االست  -16
دعوى قضائيه بمحكمه جنايات القاهره ضد االستاذ/ ياسر بركات رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الموجز 

في   2007ديسمبر    18  من جريدة الموجز الصادر بتاريخ  91, أتهمه فيها بالسب والقذف في حقه في العدد رقم  
مقال لرئيس التحرير تحت عنوان ) متي يعتذر مصطفي بكري عن أخطائه االخالقيه , وقد طالب المدعى بتوقيع  

من قانون العقوبات مع الزامه بدفع   307,    306,    303,    302,    185,    171أقصى العقوبه الوارده في المواد  
 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .  501مبلغ 

 ة مام النيابأ

) جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين و) رجاء الميرغني باستدعاء كل من    3/3/2009قامت نيابة وسط القاهره بتاريخ   -17
وكيل نقابة الصحفيين االسبق ( للتحقيق معهم في البالغ المقدم من ) د/ عبد األحد جمال الدين زعيم االغلبيه بمجلس الشعب 

والتي نشرت  2008مايو  28لسب والقذف في حقه عن طريق النشر في جريدة ) البديل ( الخاصه في ( والذي إتهمهما فيه با
تعليقات عدد من أعضاء مجلس النقابه والكتاب حول ما نسب للدكتور عبد األحد جمال الدين باتهامه للصحفيين باإلساءة لسمعة 
مصر خالل مشاركته في جلسة للمجلس المحلى لمحافظة الغربيه وكان من بين تلك التعليقات تصريحات لألستاذ/ جمال فهمى  

 زعيم األغلبيه سبًا وقذفًا في حقه .    وهو ما اعتبره واألستاذ/ رجاء الميرغنى
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) د/ عبد الرحمن العابدى ( مدير آثار مصر الوسطى بتقديم بالغ للنائب العام أتهم فيه جريدة المصرى اليوم بالسب قام  -18
رار حواس بتفويض بالصفحه الرابعه في خبر نشر تحت عنوان ) ق   2009فبراير    7والقذف في حقه في عددها الصادر يوم السبت  

وهو ما عتبره سبًا وقذفًا في حقه حيث أكد أن الخبر المنشود   العابدى رئيسًا آلثار مصر الوسطى يثير إستياء العاملين بالمجلس (
كاذب وغير صحيح حيث أن المدعى قد أحال مسئولى اآلثار بالفيوم للتحقيق لقيامهم بمخالفات متعلقه باألراضى األثريه وتدمير 

 آلثار وهو ما آثار غضب العاملين . بعض ا

قام عدد كبير من مستشاري ورجال القضاء بتقديم بالغ للنائب العام اتهموا عيه جريدتي ) المصري اليوم ( و ) البديل ( باهانه هيئة  -19
وقد استدعت النيابه  قضائيه وذلك في مقاالت نشرت في الجريدتين حول انتخابات نادي القضاه مما عتبره القضاه سبًا وقذفًا في حقهم

 العامه بعض الصحفيين من الجريدتين للتحقيق معهم حول الواقعه 

 

   الشرطةصحفيين في أقسام 

إداري قسم شرطه السيده زينب ضد   2009لسنة    1880قام جمال سعد محمد رئيس تحرير مجلة التوحيد بتحرير محضر برقم   -20
السيد محمد_ إداري توزيع الجريدة ( و ) فتحي أبو عوف_ مصمم الجراعيك ( و) محمود فكل من )رئيس تحرير جريدة روزا ليوس

 6الصادر بتاريخ  1091( و ) أحمد محمد فهمي_ المحاسب بمؤسسه روزاليوسف ( وذلك لقيامهم بنشر خبر بالجريدة بعددها رقم 
مملكه العربيه السعوديه وهو ما يعد إساءة  تضمن الخبر قيام الشاكي بأخذ بعض المبالغ الماليه بطريق التسول من ال 2009فبراير 

 ألعضاء جمعيه السنه المحمديه باعتباره أحد أعضائه .  

  و سحب ترخيص صحف  – مصادرةال

قرر المجلس األعلى للصحافه سحب ترخيص مجله ) الزهور ( وذلك بعد ما تلقي المجلس خطابًا من هيئة االستثمار يتضمن  .1
تصدر المجله عنها ويترأس تحريرها األستاذ/ صالح عبد المقصود وكيل ثاني نقابة الصحفيين   قرارها بشطب شركة الرساله التي

, حيث قررت الهيئه شطب الشركه من السجل التجارى وإلغاء شهادة تأسيسها , وقد قضت محكمة القضاء اإلداري في جلستها 
ارات التي اتخذتها هيئة االستثمار عبعد إلغاء الترخيص بحق مجلة الزهور في الصدور وإلغاء كافة القر   2009فبراير    22بتاريخ  

 المصرى ظلت تصدر بترخيص أجنبى . 

قرر مجمع البحوث اإلسالميه منع تداول كتاب شيعي للكاتب االردنى ) عبد هللا بن حمود العزى ( بعنوان ) علىم الحديث عند   .2
عدالة الصحابه ويزعم أن البخارى صاحب أصح كتب  الزيديه والمحدثين ( حيث أورد تقرير المجمع أن الكتاب يطعن في

األحاديث من أصل مجوسى , وأضافه التقرير أن الكتاب يعد دعوة صريحه إلي المذهب الشيعى عمومًا والنفور والشك لما لدى  
ب يشكك في أهل السنه ويشتمل على عصبيه مذهبيه تدواله يشير الشك في أصول وقواعد أهل السنه , وأوضح التقرير أن الكتا

صحيحى البخارى ومسلم ويذكر أن بهما أحاديث ضعيفه وموصوعه موجهًا نقدًا للبخارى لعدم رواتيه ألن الجد الثالث له كان  
 مجوسيًا ومات على دينه .  
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له   من جريدة البالغ الجديد الذي كان مقرر 29قام جهاز الرقابة على المطبوعات التابع لوزارة اإلعالم بمصادره العدد رقم  -3
الصدور في بداية شهر مارس دون إبداء سبب المصادره , وكان جهاز الرقابه قد اتخذ إجراءات متشدده ضد الجريده حيث قرر  
رئيس الجهاز إجراء عمليات مراجعه الجريده بنفسه وهو إجراء غير عادى , وقد صرح األستاذ/ أحمد فكرى رئيس التحرير 

أخبار عن قضايا فساد مسئولين   27جريده يأتي على خلفيه نشر الجريده بعددها رقم التنفيذى لجريدة البالغ أن مصادره ال
 ووزراء حاليين وأبنائهم واستكمال تلك األخبار بالعدد الذى تمت مصادرته منها خبر بعنوان ) إفالس نجل صفوت الشريف ( . 

رئيس تحريرها  سبوعية المستقلة ، إال بعد قبولاألهرام ، بتعطيل ورفض طبعة جريدة صوت األمة األ قام مسئولي مطابع جريدة -4
لرئيس الجمهورية تجاه ما يحدث في غزة ، حيث   بحذف مقالته ،والتي تضمنت انتقادا للموقف الرسمي للحكومة المصرية و

 حذف مقال رئيس التحرير ،  وبعد 2009يناير 4بدال من 2009يناير 5صدرت الجريدة فى 

جلبوا العار لمصر " قد تعرضت العتراض أجهزة  رئيس تحرير صوت األمة تحمل عنوان" الذينكانت مقالة عبد الحليم قنديل 
من الصحف   % 75غير قانوني ، خاصة مع احتكار مطابع األهرام لطباعة نحو  األمن التي تراقب الصحف وطباعتها بشكل

  .المصرية

  14636/62بعدم قبول الدعوى رقم    2009يناير    27مار في  قضت محكمة القضاء اإلداري ) دائرة المنازعات القضائيه واالستث  -5
المقامه من حامد صديق سيد المحامي ( ضد رئيس مجلس إدارة شركة الموجز للصحافه والطباعه والنشر والتي طالب فيها 

ابه من رئيس المدعي بوقف نشاط الشركه ومصادره ما بها من ممتلكات وايلولتها إلي أمالك الدوله وسحب كارنيه عضويه النق
من أجل الدفاع عن  إدارة الشركه ومصادره ممتلكاته , وذلك بدعوى التعاون مع جهات مشبوهه والتطاول على الوحدة العربيه 

 .  بعض القاسدين المتربصيين بالوطن واالسالم والمسلمين للحصول على مال

 الحق في األمان الشخصي  

 اعتداءات  

لوفد( لالعتداء باالهانه والتوبيخ من قبل مسئولين بالمجلس القومي للشباب وذلك أثناء تعرض الصحفي خليل العوامى )جريدة ا -1
حيث قام ) اللواء/   2009يناير  28قيامه بتغطية لقاء حول احتفاالت عيد الشرطه عقد بالمجلس مساء يوم االربعاء الموافق 

وس الصحفي بمقعد خالي بجواره واستدعى طاقهم حراسته  انته ردا على جلر التنفيذي للمجلس باهأبو الفتوح عبد السميع المدي
عنيفا على جريدة الوفد   هجوماالخاصه لطرده القاعه بالقوه , كما شنت ) يسريه رجب ( مسئولة العالقات العامه بالمجلس 

 ال اللقاء  شواتهمت الصحفي ) خليل العوامي ( بانه يسعي لعمل ) شو إعالمي ( وتنفيذ مخطط من الجريدة إلف
تعرض المصور الصحفي ) محمد عمر ( بجريدة الفجر للضرب الذي أدى إلي إصابته بجرح قطعى في الجبهه من   -2

قبل أحد أفراد أتمن سينتما ) نايل سيتي ( وذلك أثناء تغطيته للعرض الخاص لفيلم ) بدون رقابه ( حيث أراد فرد األمن الدفاع  
 من أخذ لقطات لها .   عن الفنانه ) ماريا ( بطلة الفيلم ومنع المصور

المحرره بقسم التحقيقات بجريدة روزاليوسف ( لمضايقات شديدة داخل مستشفي ) أبو الريش  تعرضت  أمل عالم ) -3
الجامعي الياباني ( أثناء تأدية عملها وصلت الي القيام بسبها واالعتداء عليها من قبل أفراد االمن بالمستشفي ورئيسه التمريض 
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لى التوقيع على محضر غير مدون عيه أسباب االتهام , وقد قرر د/ حسام كامل رئيس جامعة القاهره بتشكيل وحاولوا إجبارها ع
 لجنة قانونيه للتحقيق في الواقعه .

امام نقابه الصحفيين اعتراضًا على تعرضهم    2009يناير    25نظم عدد من المصورين الصحفيين وقفه احتجاجيه في   -4
الشرطه خالل تأدية عملهم في تغطيه المظاهرات المناهضه لالعتداءات االسرائيليه على غزه , لالعتداء من قبل بعض أفراد 

 وطالبت رابطة المصورين الصحفيين بمحاسبة المعتدين . 

 
 
 

 الحقوق االقتصاديه

 للصحف ( الداخليةالحق في العمل ) المشكالت 

 اال ةام من  ج  

عطا هللا رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام قرار بإحالة األستاذ/ نبيل شرف  إتخذ األستاذ/ مرسى 2009في غضون شهر فبراير 
الدين الصحفي بجريدة األهرام للتحقيق بالشئون القانونيه بسبب مشاركته في برنامج ) االتجاه المعاكس ( المذاع على قناة الجزية 

ه متهمين المسئولين بالكيل بمكيالين في ظهور القطريه , وهو األمر الذي أدى إلي غضب بعض الصحفيين العاملين بالمؤسس
صحفيين على القنوات الفضائيه وقام عشرات الصحفيين بتنظيم وقفه احتجاجيه أمام مؤسسة األهرام اعتراضًا على إحاله زميلهم 

حوافز الماليه واالبناط ( صحفيًا وكاتبًا من ال 70حوالي  70للتحقيق , وازدت االمور تعقيدًا بعد ما قرر ) عطا هللا ( حرمان حوالي 
بدعوى عملهم خارج األهرام سواء في صحف خاصه أو مستقله أو قنوات فضائيه أو بالتلفزيون المصري وهي المره األولي التي 
يتدخل فيها رئيس مجلس اإلداره في مكافأة االبناط حيث أنها مكافأة ماليه يحددها رئيس التحرير بناءًا على العالقه المهنيه بين 

صحفي المحرومون من الحوافز واالبناط عدد من  70الصحفي ورئيس التحرير وال دخل لإلداره في ذلك , وقد شملت قائمة الح 
الصحفيين والكتاب المرموقين ومنهم االستاذ/ خيري رمضان والذي يعمل ببرنامج ) البيت بيتك ( المذاع على التليفزيون المصرى  

امج ) القاهره اليوم ( على قناة أوربت الفضائيه , ولكنها على الجانب االخر أغفلت أسماء عدد من  وأيضًا االستاذ/ أحمد موسى ببرن
الصحفيين االخرين على الرغم من عملهم بأماكن أخرى منهم على سبيل المثال ) د/ عمرو عبد السميع رئيس تحرير االهرام الدولي 

 صرى .  ( والذي يقدم برنامج ) حاله حوار ( بالتليفزيون الم

نظم عدد من صحفي وكتاب األهرام وقفه احتجاجيه أمام المؤسسه اعتراضًا على سياسة   2009وفي يوم االحد الثامن من شهر مارس 
االدارة باالهرام والقرارات التعسفيه التي تصدر من قبلها , على الجانب االخر قام عدد من العاملين باالهرام وبعض الصحفيين بتنظيم 

د لمجلس إدارة األهرام ورئيسها ) مرسى عطا هللا ( لمواجهة الوقفه االحتجاجيه وحدثت بعض المشادات بين الجبهتين كادت مظاهرة تأيي
 تصل إلي مشاجرات بين الفريقين .

لدراسات وقد قام الصحفيين المعارضين بإنشاء حركة ) ضحفيون من أجل األهرام وقاموا باختيار( ) د/ ضياء رشوان رئيس مركز االهرام ل
االستراتيجيه كمنسق عام للحركه , وقد أصدرت حركة ) صحفيون من أجل األهرام ( بيان صحفي عرضوا عيه ابعاد المشكله ومطالبهم 
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وطالبوا ببعض االصالحات حفاظًا على قيمة المؤسسه العريقه وذكروا في بيانهم أن المشكله ليست فقط في القرار االخير بمنع الصحفيين 
 خارج المؤسسه ولكن هناك مشكالت أعمق من ذلك لم تظهر على الساحه بعد ومنها . من العمل 

غياب العداله في توزيع الثروه باالهرام وتدني مرتبات ودخول الصحفيين عيه بما وضعهم في قام سلم الدخول المهنيه في مصر   •
كلة التفاوت الهائل في االجور والمرتبات يكمن , مما اضطر الكثير منهم الي السعي بحثًا عن الرزق خارج االهرام , وحل مش

 في الشفاعيه بأن تلتزم إدارة ) االهرام ( باعالن المعلومات الدقيقه حول كافه دخول المسئولين الكبار في المؤسسه .  

ى  المنافسه ,  السياسه اإلداريه للمؤسسه أدت إلي تراجع توزيع إصدارات ) االهرام ( وأيضًا تدني المستوي المهني وقدرتها عل  •
حيث أصبحت االعالنات هي المهيمنه على التحرير بما جعل تلك االصدارات وخاصة األهرام اليومي أقرب الي نشرات  
إعالنيه منها إلي مدرسه االهرام الصحفيه العريقه , وهو نتيجه أيضاص لتفريغ المؤسسه من الصحفيين والكتاب الكبار من 

 قبل االداره 

اإلداره بإصدار كافة القرارات بصوره التليق بمنصبه والمهام المنوط به القيام بها بنفسه , وتتعارض مع انفراد رئيس مجلس  •
وجود إدارات متخصصه في االهرام ومن أمثله ذلك ما يقوم به رئيس مجلس اإلداره بمد العمل للصحفيين البالغين بين الستين 

لى األكثر , على خالف ما يقرره قانون الصحافه نصًا  بالمد لتلك الفئه عامًا بفترات تتراوح ما بين ثالثه إلي سته أشهر ع
عامًا فعام حتي بلوغهم سن الخامسه والستين , وكذلك استحواذه على سلطه إصدار قرارت العالج للعاملين بمعزل عن التقارير  

 الطبيه المعتمده

به لكبار المسئولين دون غيرها خاصه في إدارة التحرير ,  التعيينات من الشباب اقتصرت على المجامالت الفجه ومعايير القرا •
 في الوقت الذي ترفض االداره ابناء صحفيين وكتاب كبار من االهرام المؤهلين والموهوبين . 

وليس لها أى صالحيات   2008فبراير    6كل هذه القرارات التي صدرت من قبل رئيس مجلس اإلداره الذي انتهت واليته قانونًا منذ  
 القانون .  حسب 

 

 رشنالت داط يق لن  بق الص   يني املصةيني 

 القيد أم المشاكل في نقابة الصحفيين

 ن  بق الص فيني املصةيني حملق   رق  

السلطة ومالك  عصفلحماية الصحفيين والصحافة من  2( 1941 / 31/3نشأت نقابة الصحفيين المصريين في العهد الليبرالي )
 يين آنذاك يتكون من مجموعتين أحداهما ممثلة لمالك الصحف و األخرى تمثل المحررين . وكان مجلس نقابة الصحف الصحف

 
برئاسة  محمود ابو الفتح باشا نقيبا عن رؤساء الصحف و عن المحررين خليل ثابت بك و انتخب اول   7/4/1941عين أول مجلس لنقابة الصحفيين في  2

و جاء محمود ابو الفتح باشا نقيبا للصحفيين و ممثال الصحاب الصحف و جاء ابراهيم عبد القادر المازني و كيال  1941مجلس لنقابة الصحفيين في ديسمبر 

 .      للنقيب و ممثال للمحررين



 

 

24 

 

و لكن ظلت مشكلة القيد في نقابة الصحفيين المصريين هي واحدة من اهم المشكالت التى تعاني منها الصحافة المصرية و التى  
 النحو التالي.   تتكرر كل عام و قد شهد العام الحالي تكرار لمشكلة القيد و كانت على

ساعه  والعالم اليوم ( وقفه احتجاجيه أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا منهم  24نظم عدد من صحفيى جريدة )  2009فبراير  25ففي 
  2009على قرر مجلس نقابة الصحفيين بإرجاء قبول القيد من جريدتهما وبعض الصحف حديثة الصدور إلي جلسة القيد في أغسطس 

قانونية أوراق الجريده , وهو ما اعترض عليه الصحفيين العاملين بالجريده , واصفين القرار بأنه مجحفًا مستندين إلي   لحين البحث في
 ""عالء  ثابتاستمرار الجريده في الصدور ومرورًا أكثر من عام على صدورها وتوافر جميع الشروط القانونيه في المتقدمين , وقد قام 

بفض اعتصام الصحفيين بعد اجتماعه بهم وتأكيده على أن التأجيل ال يعني الرفض وأن اللجنه  و لجنه القيدمقرر اللجنه النقابيه وعض
تحتاج إلي بعض الوقت لدراسه ملفات الصحف حتي ال تحدث أزمات أخرى مثلما حدث مع بعض الصحف بعد موافقة لجنة القيد على  

  "وكيل أول النقابه  عبد المحسن سالمه  "( , وكانت لجنه القيد التي يرأسها    حرالطريق والغد والجمهوري الضم صحفييها ومنها صحف )  
مارس  30قد حددت االول من شهر مارس موعدًا لبدء تقديم االوراق ولمدة اسبوعين ثم قامت اللجنه بمد ميعاد تلقي طلبات القيد حتي 

تجاجيه على ساللم نقابة الصحفيين والتي شارك فيها الكاتب ( وقفه اح العالم اليومنظم صحفيو جريده )    2009مارس    18وفي    2009
من  120مدير تحرير الجريده اعتراضًا على رفض اوراق طالبى القيد الجدد من الجريده على الرغم من قبول  "سعد هجرس"الكبير 

_ رئيس "عبد المحسن سالمه"لل عامًا , وع 17صحفيى الجريده في لجان سابقه وكذلك إنتظام صدور الجريده بشكل يومي منتظم منذ 
لجنة القيد ووكيل اول نقابه الصحفيين بأن قرار الرفض صادر عن المجلس السابق حيث ان اللوائح المنظمه للقيد تمنع الصحفيين من  

 غير المؤسسات الصادره بترخيص من المجلس االعلى للصحافه. 
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 ال سم الث ني

  دالتشةيع ت ال انيق   ال ي
   ى اةيق الةضحي   التعبري 
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 مقدمة القسم الثاني

المصرية من وجود تداخل شديد ما بين النصوص و المواد العقابية في العديد من  ة البنية التشريعي تعاني 

التشريعات الخاصة و هو األمر الذي يدفع المشرع المصري إلى أن يربط أي نص عقابي بعبارة ما لم يوجد 
د و هي الجملة التي من خالها يوقف المشرع المبدأ القانوني القائل بأن التشريع األحدث يجب عقوبة اش

 التشريع األقدم . 
و ال يسعنا من خالل هذا التقرير ان نستعرض كافة التشريعات التي لها عالقة بحرية الصحافة بشكل خاص 

 او بحرية الرأي و التعبير بشكل عام .

على   96لسنة  96الل تقريرنا هذا الى القاء الضوؤ على قانون تنظيم الصحافة و عليه فاننا سنسعى من خ
على ان نتناول التحليل القانوني لكافة التشريعات الوطنية المعنية بحرية الرأي و التعبير من خالل سلسلة 

 التقارير الربع سنوية التي تصدر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان على مدار العام.
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 قوانين تقييد )تنظيم( الصحافة في مصر  
 

أول صحححححيفة في مصححححر   3م حينما أصححححدر محمد على  1827مع بداية ظهور الصحححححافة في مصححححر ظهرت معها صححححور التقييد ففي عام  
 و." وعقب ذلك بعام صدرت جريدة الوقائع المصرية وخضعت هذه وتلك لرقابة صارمة من ديوان الخديي جورنال الخديو وسميت "

م. والذي كان قد صحححدر في عهد الخديوي توفيق وقد 1881نوفمبر   26وظل أمر الرقابة هذه إلى أن صحححدر أول قانون للمطبوعات  في  
 فرض العديد من القيود على المطبوعات مما أدى إلى وأد الصحف التي كانت تصدر.

إلى أهمية  -بعقلية المسحححححححتعمر–االنجليزي والذي فطن  ولم يقتصحححححححر األمر عند هذا الحد بل وصحححححححل إلى ما هو أسحححححححوا في ظل االحتالل 
 الصحافة وتأثير حرية الرأي في إشعال حركات المقاومة ضده .

من –إال و كان المسححتعمر االنجليزي قد أصححدر قانون العقوبات والذي سححعي من خالله إلى فرض سححيطرته الرقابية    1883ولم يمر عام  
 .على الصحافة في مصر -خالل هذا القانون 

 –. والذي كان قد صحححححدر على غرار الدسحححححتور البلجيكي 1923وظل الحال على ما هو عليه إلى أن صحححححدر أول دسحححححتور للبالد في عام  
ومنذ هذا التاريخ عرفت مصحححححر ألول مرة حظر الرقابة على الصححححححف أو انذراها أو وقفها بالطريق اإلداري وعليه فقد عاشحححححت الصححححححافة 

م فترة يسحيره من الحرية وباتت تتقلب من اليسحر إلى العسحر طبقًا للصحراعات السحياسحية التي كانت دائرة  1923المصحرية في أعقاب دسحتور 
 ما بين أحزاب األغلبية والمعارضة من ناحية وما بين الوفد و القصر من ناحية أخرى.

م  انه 1952يؤخذ على فترة ما بعد لتبدأ الصححححححححافة المصحححححححرية حقبه جديدة في تاريخها ولعل أول ما   1952يوليو   23حتى قامت ثورة 
ولعل ابلغ دليل على ذلك  4بعد ان تولي الضحباط األحرار الحكم وعقب أزمة مارس الشحهير تعاملوا مع الشحعب المصحري بعقلية المسحتعمر

وكثير من م عانت الصحححافة المصححرية من الكبت والرقابة ، 1960لسححنه   156وحتى صححدور القانون رقم    1952انه في خالل الفترة من  
لسحنه   156اإلجراءات التعسحفية مثل المصحادرة واعتقال الصححفيين ومصحادرة أموال الصححفية و من هذا المنطلق يمكن  القول أن القانون 

هو تحرير الصححححافة من   1960مايو   24قد جاء ليكفل حرية الصححححافة في مصحححر فالهدف المعلن من هذا القانون الصحححادر في   1960
 ذلك قرر في مادته الثالثة أيلولة ملكية الصحف القومية الى االتحاد االشتراكي.سيطرة راس المال ل

 
 حرية الصحافة " "   جابر جاد نصار د / للمزيد من املعلومات راجع  3

 مكتبة مدبولي –الطبعة الثانية  1954و حتى ازمة مارس  1952يف مصر منذ يوليو اإلصالح السياسي و االجتماعي عبد العظيم رمضان  راجع  4
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لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس االتحاد االشتراكي  -من الناحية الفعلية –ولعل أول ما ينتج من هذا القانون هو أيلولة ملكية الصحف   5
 بها ويكافحون في سبيل حريتها واستقالليتها .بعد أن كانت مملوكة ألفراد من عامة الشعب يعملون على النهوض 

عباتت مقدرات الصحححححف ومصححححائر الصحححححفيين بيد رئيس الدولة فمن يجرؤ حينئذ على توجيه أية انتقادات لنظام الحكم أو كشححححف أي من 
 صور الفساد في الدولة ؟!

 . 6والقيود التى تحد من ممارسه العمل الصحفي  بهذا فقط بل تمادى في وضع العديد من العراقيل  1960لسنه    156بل ولم يكتف قانون  

المقصحود هنا من حيث القيود   -م بشحان تنظيم الصححافة إال في نقاط قليلة1980لسحنه   148ولم يختلف الحال كثيرا في ظل القانون رقم  
تحاد االشححتراكي حتى فعل سححبيل المثال ارجع أيلولة الصحححف القومية إلى مجلس الشححورى وريث اال  -التي وضححعها على العمل الصحححفي

حينما تم اعتبار الصحافة سلطة رابعة فانه لم يكن المقصود من منحها هذا السلطة هو إعطائها قدر من السيادة بقدر ما كان يهدف إلى 
 احتوائها .

غت و سححري والذي يعرف بقانون اغتيال الصحححافة و الذي صححدر بشححكل مبا  1995لسححنة    93و كانت الطامة الكبرى بصححدور القانون رقم
و الذي أحاله بدوره الى لجنة الشححححئون التشححححريعية في   1995مايو   20إذ أحالت الحكومة مشححححروع القانون الى رئيس مجلس الشححححعب في  

لتقرر عرضحه في جلسحة مسحائية خاصحة لم يحضحرها سحوى   27/5/1995و التي عقدت جلسحة خاصحة لمناقشحته صحباح يوم   22/5/1995
% من إجمالي أعضححححححاء   8عضححححححوا يمثلون   33عضححححححوا حيث اقر القانون بموافقة    454الغ عددهم  عضححححححوا من أعضححححححاء المجلس الب  45

قد أثار ثائرة الصحححححححفيين و المهتمين بحرية الراى و التعبير عامة وشححححححئون الصحححححححافة   1995لسححححححنة    93مجلس الشححححححعب و كان القانون  
 خاصة. 

الحبس و الغرامة التي ال تقل عن خمسحححة آالف جنيها لكل من نشحححر خاصحححة و أن التعديالت التي اقرها قانون اغتيال الصححححافة تقضحححي ب
 أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة.

كما رفعت الحد تلك التعديالت الغرامة في قضحححايا القذف و السحححب و التي كانت تبدأ من عشحححرين الى مأتي جنيها لتصحححبح خمسحححة آالف 
 جنيها.

أو أخبار يعتقد صحححححتها حتى و ان كان العتقاد هذا  عت أصححححبحت ال تعتد بحسححححن نية الصحححححفي حالة نشححححر و وقائكما أن تلك التعديال
 أسباب مقبولة.

 
 15تطور الصحافة املصرية ص –راجع ليلي عبد اجمليد  5

 وما بعدها   15.ص حرية الصحافة  ملزيد من املعلومات راجع جابر نصار . 6
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م أعرب عيه عن رفضححححه إلصححححدار أية تشححححريعات    28/5/1995ومن الجدير بالذكر أن مجلس نقابة الصحححححفيين كان قد أصححححدر بيانا في 
 يين و اخذ مشورتهم و هو األمر الذي طالبت به الجمعية العمومية للصحفيين.تتعلق بالصحافة دون استطالع رأى الصحف

و أكحدت بحاإلجمحاع على موقف النقحابحة الرافض   1995و كحانحت الجمعيحة العموميحة للصحححححححححححححححفيين قحد انعقحدت في األول من يونيو لعحام 
ما احتجبت صحححف المعارضححة عن الصححدور لمدة م بمقر النقابة ،ك  6/6/1995للقانون، كما عقد الصحححفيين اعتصححام احتجاجي في يوم 

 يوم واحد.

لسححححححنة   96و بالفعل نجحت جهود الجماعة الصحححححححفية في اإلطاحة بقانون اغتيال الصحححححححافة في اقل من عام و إصححححححدار القانون الحالي  
 م 1996

 ة قانون الصحافة الحالييأهم المالمح االيجاب -

 * عدم جواز الحبس االحتياطي في جرائم النشر: 

م ليقرر بعدم جواز الحبس االحتياطي في الجرائم التى تقع بواسححححححححححطة الصحححححححححححف إال في 1996لسححححححححححنه    96من القانون   41جاء نص م  
 من قانون العقوبات  وهى الجريمة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية. 179الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 * مصادرة الصحف أو تعطيلها:

هذا القانون على انه يحظر مصححادرة الصحححف آو تعطيلها أو إلغاء ترخيصححها بالطريقة اإلدارية، وإن كان هذا  أكدت المادة الخامسححة من
 مع حالة الطوارئ المفروضة في مصر فأصبح بموجب هذه الحالة مجمدًا ال يتم تفعيلها . -في حقيقة األمر –النص يصطدم 

اءت في فقرتها الثانية لتؤكد على جواز فرض تلك الرقابة في حالة إعالن حتى أن نص المادة الرابعة والتي حظرت مراقبة الصححححححححححححف ج
 الخ ويتضافر كل من النصين معًا لينسخا " متى أعلنت حالة الطوارئ"ذلك الحظر.000الطوارئ أو في زمن الحرب 

مجال حرية التعبير والصحححافة في    -ولو قليله–م كان من شححأن إحداث انفراجه 1996لسححنه    96ورغم ما سححبق وان ذكرناه من أن قانون  
 إال إن هذه االنفراجة قد جاءت جزئية وقاصرة

 

 

 

 

 م 1996لسنه  96سلبيات قانون الصحافة    -



 

 

30 

 

 

فاسححتلزم أن تكون المعلومات التى ينشححرها صحححيحة. حيث قررت بأنه   7بداية قيد القانون في مادته السححابعة حق الصحححفي في إبداء الرأي
 لذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس  بأمنه.ال يجوز أن يكون الرأي ا

فغالبا ما تكون األخبار التي يتناولها الصححححفي قد وصحححلت  –وهذا في حد ذاته نوع من القيد على حرية الصححححفي في الخبر الذي ينشحححره 
 -أحالهم مر:إليه عن الطريق الشفوي األمر الذي يجعله _ أي الصحفي _مابين خيارين 

: هو أن يقوم بالكشححححححححف عن مصححححححححدر الخبر أو المعلومة مما يؤدي إلي فقدان الثقة من باقي المصححححححححادر األمر الذي يتبعه   األمر األول 
 توقف كافة أعماله في ظل الصعوبات التي يعاني منها الصحفيين في الوصول الى األخبار و جمع المعلومات .

صححدره مما يعجزه عن أثبات صحححة الخبر و مصححدره مما يتبعه أحالته إلى المحاكمة األمر الذي قد يذهب أن ال يبوح بم  األمر الثاني :  
 به الى خلف أسوار العزلة و الصمت . 

 –في عمومها   -أي أن هذه المادة في ظل القيود التي توضحححع على اسحححتيفاء المعلومات هى قيد تعجيزي جديد يتنافى وحرية الصححححافة   
بأال تكون هناك قيود تحد من حرية الصحححفي وتطالبه  بالتحري عن كل خبر إلثبات صحححته نشححره وهو يتنافى   -بداهة  -و التي تقضححى 

 أيضا مع بداهيات العمل الصحفي التى تقوم على سرعة تداول الخبر ونقله.

دون الوضع في االعتبار   –أخبار كاذبة   كما أن هذا القيد ال يجد ما يبرره فحتى مع الزعم بأن أسباب القيد هو مردود عليه بأن من نشر
فأن هذا من خالل كفالته لحق الرد بذات الموضوع بالجريدة وبذات الحجم بل أنه عاقب المسئول عن عدم النشر   -حسن النية من عدمه

 إذ ما لم يتم نشر الرد في غضون  ثالثة أيام تالية لتاريخ استالم هذا الرد والتصحيح.

من قانون تنظيم الصحححافة والتي وضححعت قيودًا جديدة على تناول الصحححفي لمسححلك المشححتغلين بالعمل العام   21 ونتحول إلى نص المادة
 أو من في حكمهم.  

لما فقد خالفت هذه المادة ما اسحتقر عليه الفقه القانوني من أن نقد الحياة الخاصحة بالمشحتغلين بالعمل العام أو من في حكمهم يعد أمرًا طا
( من ذات القانون فرضحححت 22لنقد الصحححالح العام دونما اشحححتراط أن يكون هذا النقد وثيق الصحححلة بأعمالهم بل أن نص م )اسحححتهدف هذا ا

 ( بالحبس سنه أو غرامه ال تقل عن خمسة اآلالف جنيهًا وال تزيد عن عشرة آالف جنيهًا. 21معاقبة المخالف ألحكام م )

 

اء المجلس األعلى للصحححافة وفرض سححطوته على الصحححف وسححيطرته على تقاليد األمور و لعل من اهم سححلبيات القانون الحالي هو إنشحح 
م بعض الظواهر السححححححححححلبية التى من شححححححححححأنها اإلخالل بمبدأ حرية 1996لسححححححححححنه   96بها وعليه فإننا نجد أن قانون تنظيم الصحححححححححححافة رقم  

 
 وما بعدها 9ص 94جمله الدراسات اإلعالمية العدد ..يد اجلمل راجع حرية الصحافة ...وقيود التشريعات ورقه مقدمة من املستشار سع 7
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ي إصححدار الصحححف وتملكها وهيمنة الدولة على الصحححف الصحححافة والنشححر وحريات الرأي والتعبير ولعل أهمها هو مصححادرة حق األفراد ف
 القومية وغلبه الطابع الحكومي على تشكيل المجلس األعلى للصحافة و ذلك على النحو التالي .

 

 المجلس األعلى للصحافة   
 

ن احترام حقيقي للواقع يمثل الحق في إصححححححححححدار الصحححححححححححف معيارًا كاشححححححححححفا لمدى قناعه النخبة الحاكمة بالمفاهيم الديمقراطية بما تعنيه م
 التعددي لآلراء في المجتمع ولجوهر مبدأ التعددية و مدى إيمان النظام الحاكم 

بحق المواطنين في إدارة شححححححححئون وطنهم على مختلف األصححححححححعدة ، ويرتبط هذا الحق ارتباط وثيقًا بمدى تحقق حرية الرأي والتعبير داخل 
 األفراد داخل المجتمع بحقهم في تبنى اآلراء واألنباء والمعلومات . المجتمع، وهو ما يرتبط  بالضرورة بمدى تمتع

مجمل القول انه ال يمكننا الحديث عن صحافة حرة مستقلة تمارس دورها بحياد وشفاعية دون وجود إطار تشريعي يسمح للعاملين بالحقل 
لقيود الموجودة في قانون الصححافة الحالي رقم الصححفي في ممارسحة دورهم وحقهم في إصحدار وتملك الصححف. وهذا لن يحدث في ظل ا

 م.1996لسنه  96

 القيود الواردة على الحق في إصدار و تملك الصحف

 القيد األول: األشخاص االعتبارية و األحزاب السياسية  و حدهما لهما الحق في تملك الصحف  

( 52ة في تملك وإصحدار  الصححف واقتصحرت المادة )بشحأن سحلطة الصححافة  حق األشحخاص الطبيعي  1996لسحنه   96حرم القانون رقم  
 ملكية الصحف على األحزاب السياسية و األشخاص االعتبارية العامة والخاصة.

في الصححف التي تصحدرها األشحخاص االعتبارية الخاصحة   1996لسحنه   96ولم يقتصحر األمر عند هذا الحد فقط بل اشحترط القانون رقم  
أن تتخذ شحححححكل تعاونيات أو شحححححركات مسحححححاهمة ، على أن تكون األسحححححهم جميعها في  تلنقابات واالتحادياعيما عدا األحزاب السحححححياسحححححية وا

 الحالتين أسهم اسميه مملوكة للمصريين وحدهم.

 القيد الثاني : القيد المالي إلصدار الصحف

وه إلى أن مثل هذا القيد المالي وجب علينا أن نن  1996لسحححححنه  96قبل أن نتحدث عن القيد المالي الوارد بقانون الصححححححافة رقم  
هو بداية تاريخ قديم حاولت عيه السححححلطة الحاكمة إلي وضححححع مثل هذا القيد لتحجيم إصححححدار الصحححححف . فنجد مثاًل أن قانون المطبوعات 
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ريدة تصححححدر جنيه عن كل ج  300وقد قدر هذا التأمين بمبلغ  8قد حدد قيدا ماليًا سححححمي حينئذ بأنه تأمين نقدي  1931الصححححادر في عام  
 ثالث مرات أو أكثر  في األسبوع وبررت المذكرة اإليضاحية آنذاك هذا األمر بأنه دالله على جدية الجريدة التي يراد إصدارها. 

كما الزمها  –في الصحححححف التي تصححححدرها األشححححخاص االعتبارية الخاصححححة والتي    96لسححححنة    96و قد اشححححترط قانون تنظيم الصحححححافة رقم  
كل شحححركات مسحححاهمة أن ال يقل رأسحححمال الشحححركة  المدفوع عن مليون جنيه إذ كانت الجريدة يومية، ومائتين وخمسحححين تتخذ شححح   –القانون 

إذا كانت أسبوعية و مائه ألف جنية إذ كانت شهرية على أن يودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحفية.ويجوز للمجلس  9ألف جنيه
 ط .األعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشرو 

من ذات القانون من أن تزيد ملكية   52وتأكيدًا على حرمان األشحححخاص الطبيعية  من الحق في إصحححدار وتملك الصححححف حظرت المادة 
 %  من رأس مالها. 10الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية من رأس مال الشركة على 

 القيد الثالث : اإلذن المسبق

صححراحة ضححرورة الحصححول على إذن مسححبق إلصححدار الصحححف، فقد تحدثت م   1996لسححنه    96رقم لم يشححترط قانون الصحححافة  
من ذات القانون على أنه يجب على كل من  يصحححدر صححححيفة أن يقدم أخطارا كتابيًا إلى المجلس األعلى للصححححافة موقعًا عليه من   46

 يل الحصر.الممثل القانوني للصحيفة ثم حددت المادة مشتمالت هذا اإلخطار على سب

 10من ذات القانون قد حولت هذا اإلخطار إلى طلب السححححححححماح بإصححححححححدار  47إلي هنا فاألمر يقتصححححححححر على اإلخطار فقط ، إال أن المادة
تتحدث في فقرتها األولى عن حق المجلس األعلى للصححححافة في إصحححدار قراره في شحححأن اإلخطار   47فإننا نجد أن نص المادة–صححححيفة 

رفض خالل محدة أربعين يومحًا وهحذا يتعحارض مع فكرة اإلخطحار حيحث يعرف اإلخطحار والقيحد بحأنحه مجرد عمليحة محاديحة ال المقحدم بحالقبول أو ال
سحححلطة لإلدارة إزاءها ويقتضحححى عيه قيد البيانات الجوهرية المتعلقة بالنشحححاط فى دفاتر الهيئات اإلدارية المختصحححة ، وذلك لحق األشحححخاص 

تفاجئنا الفقرة الثانية من ذات المادة بأنها تتحدث عن الترخيص وتنص على انه يجب أن يصححححححححححححححدر قرار ثم  -الذين يزاولون مهنة معينة.
 بإصدار جريدة مسببًا. –يفترض انه اإلخطار  –المجلس األعلى للصحافة برفض الترخيص 

و ما يمثحل قيحدًا على الحق في ونعتقحد أن األمر بات واضححححححححححححححححا ال التبحاس عيحه فقحد أعتمحد المشححححححححححححححرع على فكرة الترخيص دون اإلخطحار وه
 إصدار الصحف.

 
 .110/2003وما بعدها العدد 77حرية الصحافة ...معركة قدمية حتدت  مقال منشور جمللة الدراسات اإلعالمية ص، يونان لبيب رزق  8

 يف شأن تنظيم الصحافة 1996لسنه  96من القانون رقم  52م 9

ولعل األمر يتضح أكثر من خالل البيانات التى استلزمها املشرع على  46احلصول على إذن مسبق وليس أخطار كما جاء بنص م أي أن إصدار صحيفة يتطلب  10

 سبيل احلصر يف منت اإلخطار.
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 ى للصحافة على الصحفيين والمؤسسات الصحفيةل*وصاية المجلس األع

بداية نود ان نتفق على نقطة هامة وهى أن المجلس األعلى للصحححححححححافة ال يعدو إال أن يكون جهة حكومية مسححححححححئولة عن الصحححححححححافة في 
 11مصر برئاسة رئيس مجلس الشورى. 

س بناء على قرار صححححححادر من رئيس الجمهورية وعليه فإنه بموجب تشححححححكيل المجلس األعلى للصحححححححافة واالختصححححححاصححححححات ويشححححححكل المجل
المخولة له أصحححبح للمجلس سحححلطة وصحححاية وإشحححراف ورقابة على الصححححفيين والمؤسحححسحححات الصححححفية . فالمجلس يعد نموذجًا لعقد تأسحححيس 

( مكنه إبداء الرأي في كافة 70/1باألسحححهم ونظامها األسحححاسحححي كما خول له )م  الصححححيفة التى تتخذ شحححكل مسحححاهمة أو تعاونية أو توصحححية
 المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة . 

( وحصححححص الورق لدور الصحححححف بل وتحديد أسححححعار 70/7توفير مسححححتلزمات الصحححححف)م  -وحدة دون رقابة عليه–كذلك أنيط بالمجلس 
 (70/8للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال )م الصحف والمجالت وأيضا تحديد مساحات اإلعالنات

ولنا أن نتخيل كيف –هو جهة حكومية  -حسحححححب تشحححححكيله وسحححححلطاته–ودعونا نذكر بما اتفقنا عليه بداية بأن المجلس األعلى للصححححححافة   
انتقدت دور الحكومة أو انتقدت أدائها مسححححتقلة(   -يمكن للمجلس االعلي أن يتحكم بمصححححير الصحححححف فما بالنا أن هناك صحححححيفة )حزبية

حرية التعبير في مصر.عيمكن للمجلس أن يقلص من حصص الورق للجريدة  مما يؤدي    ىهنا يظهر المجلس األعلى للصحافة كقيد عل
معها مصحححححدرًا  إلي خفض نسحححححب بيعها وتوزيعها . وكذلك يمكن له أن يقلل من حجم اإلعالنات للحكومة  والهيئات العامة بالجريدة عيقلل

 هامًا لدخل الجريدة .
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