


ملف اليوبيل املاسى لنقابة الصحفيني 
2016-1941

  بدأت نقابة الصحفيين، يوم األحد )10 أبريل 2016(، أولى فعاليات احتفاالتها باليوبيل الماسي، 
بمناسبة مرور 75 عاًما على إنشاء النقابة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشباب  وزير  العزيز  عبد  خالد  والمهندس  التموين،  وزير  حفني  خالد  الدكتور  الحفل  في  شارك 
مروان  عمر  والمستشار  المالية،  وزير  الجارحي  وعمرو  الثقافة،  وزير  النمنم  وحلمي  والرياضة، 
المتحدث باسم الجنة العليا لالنتخابات، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والمستشار خالد زين 
وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور أسامة األزهري عضو مجلس النواب، وضياء رشوان نقيب 
الصحفيين السابق، وجالل عارف رئيس المجلس األعلى للصحافة، وأسامة شرشر وأحمد الطنطاوي 
من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ونقباء الصحفيين العرب وكبار 

الكتاب والصحفيين.
وافتتح وزراء التموين والمالية والثقافة والشباب والرياضة، معارض الصور والوثائق، خالل فعاليات 

االحتفال باليوبيل الماسي.
رافق الوزراء خالل االفتتاح، يحيى قالش نقيب الصحفيين، وجالل عارف رئيس المجلس األعلى 
للصحافة وجمال عبد الرحيم وخالد ميري ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وحنان فكرى وأبو السعود 

محمد وأسامة داود وكارم محمود ومحمود كامل وعدد من نقباء الصحفيين العرب.
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ووجه جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، التحية لنقباء الصحفيين العرب المشاركين في  
احتفاالت النقابة باليوبيل الماسي، مشيًرا إلى أن النقابة قلعة الحريات التي حظرت جميع أشكال التطبيع 

مع الكيان الصهيوني.
وأضاف عبد الرحيم، خالل كلمة له في الحفل، أن عمر نقابة الصحفيين 125 عاًما، واحتضنت كل 

فئات الشعب المصري وستظل تحضنه.
من جانبه، قال يحيى قالش نقيب الصحفيين، إن اليوبيل الماسي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، تقديًرا لدور النقابة والصحافة، مضيًفا أن اليوم واحد من أيام مصر ومن أيام الشعب الذي دافع 

عن الحريات.
  وأشار قالش، خالل كلمة له في حفل اليوبيل الماسي، إلى أن الحفل جاء حتى نحفظ للذاكرة النقابية 
حقوق الملكية الفكرية، متابًعا: »نريد أن نجعله نقطة انطالق جديدة نحو المقبل، وكان إصرار مجلس 
والصحفيين  الصحافة  قضايا  لمناقشة  الماسي  اليوبيل  مع  تزامًنا  الخامس  العام  المؤتمر  عقد  النقابة 

وعالقات العمل واألجور. ال أتحدث عن رؤية نقيب بل أداء مؤسسة«.
من جانبه، قال مؤيد الالمي نقيب الصحفيين العراقيين، إن الصحفيين المصريين أثبتوا أنهم من الشجعان 
في العالم، موضًحا أن مصر حافظت على العديد من البلدان العربية. ومضيًفا خالل كلمة له في حفل 
اليوبيل الماسي ، أن الصحفي ال يمكن أن يعتقل، ألن من يريد لبلده اإلعمار والديمقراطية، عليه أن 

يطلق سراح الصحفيين.
ومن جهته، أوضح إلياس مراد، نقيب الصحفيين السوريين، أن الصحافة المصرية في تألق مستمر، 

وأنها العين الساهرة على أرض الكنانة.
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نقباء	الصحفيني	الراحلني	



مؤمتر	كفاح	الصحفيات	املصريات	بنقابة	الصحفيني
نظمت نقابة الصحفيين الثالثاء )12/ 4/ 2016( مؤتمًرا تحت عنوان »كفاح الصحفيات المصريات«، في 

إطار فعاليات االحتفال باليوبيل الماسي للنقابة.
استعرض المؤتمر تاريخ نضال الصحفيات المصريات منذ فكرة الدعوة التي أطلقت من مقر جريدة »األهرام« 
إلنشاء نقابة الصحفيين عام1891، وتضمن عرض فيلم تسجيلي عن كفاح الصحفيات منذ تأسيس النقابة، 

وأبرز الصحفيات المصريات.
شارك في المؤتمر الدكتورة هدى بدران رئيس االتحاد العام لنساء مصر والكاتبات الصحفيات أمينة شفيق 
وفريدة النقاش وكريمة كمال، ونور الهدى زكى، كما شمل جلسة عصف ذهني أدارها الخبير اإلعالمي الزميل 

ياسر عبد العزيز . واختتم المؤتمر بفقرات شعرية وغنائية للشاعرة إيمان بكرى والمطربة عزة بلبع.
حضر المؤتمر الذي أقيم في الحادية عشرة صباًحا بقاعة محمد حسنين هيكل بالطابق الرابع، الزميل يحيى 
قالش نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ولفيف من الكتاب والصحفيين، وأدارته الزميلة حنان فكرى 

عضو مجلس النقابة.

النقباء العرب
و كرم مجلس نقابة الصحفيين عدًدا من نقباء الصحفيين العرب، خالل احتفاالت النقابة، هم 
مؤيد الالمي نقيب الصحفيين العراقيين، ومحمد يوسف أمين جمعية الصحفيين باإلمارات، 
وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، والدكتور عبد اهلل الكحالن أمين عام هيئة 
الصحفيين في السعودية، وإلياس عون نقيب محرري الصحافة اللبنانية، وعوني الكحكي 
نقيب  بتونس، وعلي حلمي  الصحفيين  نقيب  الباجورى  اللبنانية، وناجى  الصحافة  نقيب 

الصحفيين بالصومال، وصالحة عمر الشيخ األمين العام لجمعية الصحفيين السودانيين.
  واختتمت فعاليات احتفاالت اليوم األول لنقابة الصحفيين باليوبيل الماسي، ومرور 75 

عاًما على إنشاء النقابة، بحفل للموسيقى العربية.
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نظمت نقابة الصحفيين الخميس )14/ 4/ 2016( مؤتمًرا 
تحت عنوان »يوم مع هيكل« في إطار فعاليات االحتفال 

باليوبيل الماسي للنقابة.
بأن  النقابة  عام  سكرتير  الرحيم  عبد  جمال  وصرح     
الكاتب  لمسيرة  المشرف  التاريخ  استعرض  المؤتمر 
الذي  هيكل،  حسنين  محمد  واألستاذ  والمفكر  الصحفي 
وفكره  جهده  ولمصر  العربية  ولألمة  لإلنسانية  أعطى 
الصحافة،  مهنة  في  الفذة  وريادته  موقفه  وصالبة 
والتاريخية،  السياسية  والمراجع  الصحفية  الكتابة  وفي 
ويشارك فيه نخبة من كبار الكتاب والمفكرين والسياسيين 

والصحفيين وأسرة الكاتـب الراحـل.
   وأضاف عبد الرحيم أن المؤتمر الذي أقيم في السادسة 
هيكل  حسنين  محمد  بقاعة  أبريل(   14( الخميس  مساء 
تسجيلى  فيــــــــــلم  عرض  تضمن  الرابع،  بالطابق 
ولقطات  الكبـير  الصحفي  الكاتــــــب  حيـــــــاة  عــــــن 
من حفل تكريمه عندما حصل على جائزة النقابة التقديرية 
لكتب  النقابة  بمقر  معرض  أقيم  كما  الذهبي«،  »الهرم 
»أخبار  ومؤسسة  الشروق«،  »دار  فيه  تشارك  هيكل 

اليوم«، بتخفيضات كبيرة.
   وأشار جمال عبد الرحيم إلى أن النقابة تحتفظ للراحل الكبير بالعديد من المواقف دفاًعا عن حرية الصحافة، باعتبارها إحدى 
الحريات العامة، ولن تنسى له موقفه الشهير عندما وجه رسالة ألعمال الجمعية العمومية الطارئة في العاشر من يونيو 1995 
لرفض التعديالت التي أقرها مجلس الشعب في حينها، وكانت تمثل عدواًنا على حرية الصحافة، وقال فيها: »إنها ليست أزمة قانون 
ولكنها أزمة سلطة شاخت على مقاعدها«، وكان لكلمته أثر كبير في أعمال الجمعية العمومية التي ظلت في حالة انعقاد مستمر 

على مدى عام.

  وتلقت النقابة رسالة من الكاتب الصحفي الكبير طالل سلمان، رئيس تحرير جريدة »السفير« اللبنانية تحت عنوان في تحية »األستاذ«.. ننشر نصها:
   يشرفني أن أكون معكم هنا، إلى جانب زمالء كبار، في نقابة الصحافيين في مصر، العريقة بتاريخها، والتي تعاقب على مواقعها 
القيادية نخبة من أساتذة الصحافة العربية، أسعدني زماني فشرفني بالصداقة مع بعضهم وربطتنا رفقة القلم مع جميعهم. ويؤلمني 

أن نكون هنا للحديث عن أستاذنا صحافي القرن محمد حسنين هيكل، وليس معه،
... وها نحن نلتقي على ذكراك، يا معلم أجيال من حملة القلم لخدمة أوطانهم وأمتهم عبر هذه المهنة التي كبرت بك ومعك واكتسبت 

موقعها المميز في خدمة شعبها وأمتها بالحقيقة.
   وأصدقك القول أننا وزمالئي ندخل القاهرة، اليوم، يجللنا الحزن، وقد كنا نصلها مغتبطين بأننا آتون إليك فيها وإلى بالدنا جميًعا 
الناس واألحوال جميًعا.. وكنا  الشاملة عن  المعلومات  العرب يصفون جامع  كان  كما  الكبير، و»العارفة«  الصديق  وأنت  فيك، 
نصلها متباهين أو مزهوين بأننا سنجلس معك، فتباشرنا باألسئلة التي نعرف أنك تعرف أجوبتها، ولكنك إنما تدقق معلوماتك معنا 
وعبرنا... ثم نباشر طرح األسئلة التي تقلقنا، والتساؤالت التي تفتح الباب للهموم الثقيلة التي تشغل أمتنا في زمن الخيبة وانطفاء 

هدير الميادين عند عتبة أبواب التغيير وقبيل بزوغ فجر الغد األفضل.

يــوم	مــع	هيـكــل



تعزز االستنتاجات  التي  بالمعلومات والذكريات  تفيض  إلى جلسة  اللقاء  فتحول  الوقت،  باب  لنا  تفتح  ولطالما كنت كريًما معنا، 
الراهنة، مع استعادة وقائع تاريخية لها انعكاساتها على الواقع، خصوًصا أنك كنت تدعمها باستشهادات تتبدى حديًثا في الثقافة 
قبل أن ننتبه إلى أنها تشرح بالتراث أحياًنا وبكتب الشهود الموثوقين التي تمدك باألدلة والبراهين التي تؤكد صحة التحليل أحياًنا 

أخرى... ففي إعادة قراءة الماضي بوثائقه قبل وقائعه ما يفسر الحاضر وينير بعض الطريق إلى المستقبل.

   كنت تقوم إلى مكتبتك الغنية فتأتي بكتب مذكرات لقادة كبار أو بمؤلفات لسياسيين دهاة لعبوا أدواًرا خطيرة في صياغة أو 
إعادة صياغة خرائط بالدنا غالًبا، وابتدعوا دولها أحياًنا، ورسموا لها الحدود تاركين فيها ألغاًما موقوتة ستتفجر ذات يوم فتتسبب 
في العديد من الحروب بين اإلخوة الذين صاروا رعايا لدول شتى ليس أسهل من استعداء بعضهم ضد اآلخر، وتجاوز موجبات 
األخوة دفاًعا عن الكيان المبتدع، والذي لم يكن له وجود، قبل قرن مثاًل، وال هو يستحق إشعال حرب ستحرك الغرائز واألطماع، 
ارتكاًزا إلى تاريخ مزّور وإلى حدود وهمية رسمها األجنبي خدمة لمصالحه، ثم جعلتها أنظمة الحكم مقدسة خدمة ألغراضها، 
وأولها السلطة ولو على دولة ليس لها ماٍض في التاريخ ولن يكون لها دور في المستقبل، على األرجح، إال ضرب الهوية الموحدة 

والمصالح المشتركة، خدمة لألجنبي بعنوان إسرائيل.
يا صحافي القرن

  نفخر بأننا قد أخذنا عنك، على البعد، بقدر اجتهادنا.
   أخذنا عنك كاتًبا بأسلوب مميز، يجمع بين الوقائع ودالالتها الراهنة، عبر خريطة مفصلة للحدث بأبطاله وموقعه في الصراع، 

كما الدولي بانعكاساته المباشرة على الواقع العربي، وصواًل إلى االستنتاجات باحتماالتها المختلفة.
وأخذنا عنك عبر إعادتك كتابة تاريخ مرحلة خطيرة من مراحل بحث العرب، بدولهم المختلفة، عما يؤكد فيهم هويتهم الجامعة 
وثوابت  التاريخ  وقائع  النظر عن  بغض  أغراضه،  وفق  األجنبي،  غالًبا  أقامها  التي  الحدود  تتجاوز  التي  المشتركة  ومصالحهم 

الجغرافيا.
أنا اعتبرت أنك قد زودتنا، واألجيال اآلتية، بكتب مرجعية تعيد توضيح ما طمس من وقائع صنعت بعض  أبالغ إن     ولست 
ماضينا القريب وتركت ظاللها على ما قدم إلينا في حاضرنا على أنها وقائع ال يقربها الشك، ال سيما ما يتصل بالصراع العربي 

– اإلسرائيلي والحروب المبتورة قبل بلوغها غاياتها الوطنية والقومية برغم اغتسالها بدماء الشهداء.
   أيها األستاذ الذي سيحتل موقعه المرجعي في تاريخ الصحافة، بل السياسة العربية، داخل مصر وخارجها:

لقد غادرتنا من دون أن تغيب عنا. فأنت باٍق أمامنا كمثل أعلى للصحافي العربي الذي قدم صورة مشرقة عن الكاتب ـ المؤرخ ـ 
المحلل ـ المستعين بثقافته الواسعة، قراءة ومشاهدات، محاورات مع الكبار من موقع الباحث عن الحقيقة، والعامل لتوسيع دائرة 
المعرفة باألحداث المحورية، بدالالتها وتداعياتها، بصانعيها وأغراضها، قبل طرح االستنتاجات والتحذير مما ينبغي الحذر منه 

في الحاضر والمستقبل.
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لعلها         لحقبة  المحقة ألمتك، وكمؤرخ  للقضايا  كداعية  بك  يليق  الذي  الموقع  احتللت  ولكنك  ُمكرًها،  كمهنة  الصحافة  تركت  ولقد 
بالتآمر أو باالستهانة  العربية فأبدعت مكتبة ممتازة تحفل بما خفي أو ُأخفي عن أهل األرض،  المنطقة  األخطر في تاريخ هذه 
بهم.. وليس ما نعيشه اآلن من حروب اإلخوة واقتتال األهل وافتراق الطرق بين من يفترض أن تجمعهم الهوية الواحدة والمصالح 
المشتركة وحلم الغد األفضل المهدد دائًما بالتحول إلى كابوس إال نتيجة لعجز األنظمة عن مواجهة التحديات المفروضة وأخطرها 
الدولي  بالدعم  المعزز  اإلسرائيلي  العدو  لمواجهة  ديارهم  مختلف  في  العرب  بين  األخوة  رابطة  وتعزيز  الداخلية  الوحدة  تمتين 

المفتوح بعنوانه األميركي.

   أيها األستاذ الذي ارتفع بمهنة الصحافة إلى الذروة ثم وظف كفاءته في إعادة كتابة صفحات مميزة من تاريخنا الحديث:
أيها الشاهد على الخسارة في فلسطين، وعلى انتصار اإلرادة على العدوان الثالثي، وعلى االقتراب من الحلم في تحقيق الوحدة العربية، 
وعلى الهزيمة بسبب الغفلة وعدم المعرفة الدقيقة بقدرات العدو وقوى الدعم الدولي التي تسانده، قبل إقامة الكيان الصهيوني ثم في توطيد 

الحمايات لهذا الكيان وتعزيز قدراته لتكون أعظم مما يملكه العرب مجتمعين.. هذا إذا اجتمعوا.

التي  العربي بمعارفك وثقافتك وحصيلة تجاربك ومحاوراتك  المثل األعلى للصحافي  أيها  تحية لك وقد غادرتنا من دون أن نغادرك.. 
تجاوزت السياسيين إلى المفكرين الكبار الذين استضفت في دار األهرام حيث التقوا الكبار الذين احتضنت ووفرت المنبر إلبداعهم، وبينهم 

األساتذة توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ولويس عوض وصالح عبد الصبور والحسين فوزي وكثير ال يتسع لذكرهم المجال المتاح.
* * * * * *

    وأختم بأن أنقل إليك تحيات زمالئي في »السفير«، وقد كنت تحرص على »مداهمة« مكاتبها في بيروت، في كل زيارة لك 
للبنان لالطمئنان على نجاحها في مسيرتها ألداء دورها الوطني والقومي.. فتجلس إليهم تشرح لهم حقيقة ما يجري في بالدهم ومن 

حولها، مستشرًفا معهم آفاق المرحلة المقبلة.
وبعد كل زيارة كان الزمالء يظهرون مزيًدا من التواضع في تقدير أهمية ما يعرفون عن األحداث التي يتابعون تطورها وتداعياتها، 

مدركين أن أمامهم رحلة طويلة في قلب الصعب لكي يستحقوا القول إنهم قد عاشوا في عصر هيكل.
تحية لك، حيث أنت في عليائك،

حمى اهلل الصحافة التي تعيش أصعب أزمنتها، في مصر كما في سائر أقطار الوطن العربي الواحد، حيث ال سياسة وال ميادين 
حاضنة ألسباب التغيير وجماهيرها.

وإلى اللقاء، أيها المفرد والذي يغني لقب »األستاذ« عن ذكر اسمه ـ العلم.



.	املؤمتر	العام	اخلامس	للصحفيني
	- حنو	بيئة	تشريعية	جديدة.

العام  مؤتمرها  الصحفيين  نقابة  عقدت    
الخامس خالل الفترة من األحد 17 أبريل 
إطار  في  أبريل   20 األربعاء  وحتى 
للنقابة  الماسي  باليوبيل  االحتفال  فعاليات 

الذي انطلق يوم األحد الماضي.
   أقيم المؤتمر العام تحت شعار »نحو بيئة 
التي  التحديات  وناقش  جديدة«  تشريعية 
تواجه المهنة، بدًءا من الحاجة لتشريعات 
صحفية تواكب الدستور الحالي، ومروًرا 
ناقشت  كما  جديد،  إعالمي  نظام  ببناء 

جلسات المؤتمر، الذي بدأت فعالياته في العاشرة من صباح األحد، الحاجة لقانون جديد للنقابة وأوضاع الحريات 
واألوضاع  األجور  وقضية  والخاصة  والحزبية  القومية  الصحافة  مستقبل  وكذلك  اإلرهاب،  ظل  في  الصحفية 

االقتصادية للصحفيين، وكذلك رأي الجمهور في الصحافة من استطالع رأي أجرته جامعة القاهرة.
شارك في المؤتمر نخبة من كبار الصحفيين والكتاب واإلعالميين وكانت الدعوة عامة لجميع الصحفيين للمشاركة 

في فعاليات المؤتمر.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر:-

اليوم األول )األحد الموافق 17 أبريل 2016( : »نحو نظام إعالمي جديد« 
الجلسة األولى: »التشريعات وإعادة بناء النظام اإلعالمي« )من الساعة 10 ونصف صباًحا إلى 12 ونصف ظهًرا(

مدير الجلسة : ضياء رشوان   •
ورقة أولى: »الصحفيون المصريون وإعادة بناء النظام اإلعالمي«.. د. ياسر عبد العزيز

 ورقة ثانية : التنظيم الذاتي للصحفيين د. محمد بسيوني
التعقيب

األساتذة الزمالء: حسين عبد الرازق، كارم محمود، خالد ميري
ممثل النقابة: خالد البلشي.  -

الجلسة الثانية: نحو قانون جديد للنقابة )من الساعة الواحدة ظهًرا(
مدير الجلسة: جمال فهمي   •

ورقة أولى: »رؤى وأفكار مقترحة للتضمين في قانون نقابة الصحفيين«.. د. محمود علم الدين  -
ورقة ثانية : »حول القانون والصحافة في عصر المعلومات«.. جمال غيطاس

التعقيب
 األساتذة الزمالء: أمينة شفيق، محمد حسن البنا، منى عزت، حسين الزناتي، هشام فؤاد، هشام البسيوني 

ممثل النقابة: محمود كامل   -
اليوم الثاني )االثنين 18 أبريل 2016(: الصحافة والحرية وقت اإلرهاب

الجلسة األولى »من 10 صباًحا إلى 12ظهًرا« 
مدير الجلسة: د.أيمن الصياد   -1

ورقة أولى: »مكافحة اإلرهاب والعدوان على الحرية وحقوق اإلنسان« - حسين عبد الرازق  -
ورقة ثانية: »دور اإلعالم في مكافحة اإلرهاب« - رفعت فياض  -

التعقيب  األساتذة الزمالء: بهيجة حسين، أيمن الصياد، ثروت شلبي
10
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ممثل النقابة: أبو السعود محمد.  -
الجلسة الثانية: الصحافة وصناعة اإلرهاب )من 12 ونصف ظهًرا إلى 2 ونصف ظهًرا(

مدير الجلسة: كارم محمود 
المتحدث: إبراهيم عيسى

نقاش مفتوح 
ممثل النقابة: كارم محمود  -

الجلسة الثالثة: )من 3 عصًرا إلى 5 مساًء( 
مدير الجلسة: د. محمد فراج

الورقة األولى: »اإلعالم منتًجا لإلرهاب« - د. محمود عطية 
الورقة الثانية: »مصطلحات إعالمية في مواجهة اإلرهاب« - د. رامي عطا، د. فاطمة شعبان

التعقيب 
األساتذة الزمالء: أحمد أيوب، كريم صبحي، عماد الدين حسين، ثروت شلبي

ممثل النقابة: جمال عبد الرحيم 
اليوم الثالث )الثالثاء 19أبريل 2016( - مستقبل الصحافة

الجلسة األولى: مستقبل الصحافة القومية )من 10صباًحا إلى 12 ظهًرا( 
مدير الجلسة: عالء العطار

الورقة األولى: »كيفية تصحيح مسار الصحافة القومية« - مجدي حجازي
عبد القادر شهيب الورقة الثانية: »مستقبل الصحافة القومية في مصر« - 

التعقيب 
األساتذة الزمالء: ياسر رزق، غالى محمد، جالء جاب اهلل، محمد حسن البنا، إيمان مطر، أيمن عبد المجيد،   -

سعد سليم، عبد المحسن سالمة، علي حسن
ممثل النقابة: خالد ميري  -

الجلسة الثانية: مستقبل الصحافة الخاصة والحزبية والميديا الجديدة )من 12 ونصف ظهًرا إلى 2 ونصف عصًرا( 
مدير الجلسة:بهيجة حسين 

ورقة أولى: »عن الصحافة الخاصة للقمر وجهان« - حمدي عبد الرحيم يحضر عنه )أحمد الصاوي(
ورقة ثانية: »أزمة الصحافة الحزبية«   - مجدي حلمي 

ورقة الثالثة:       د. سامية ابو النصر
التعقيب  

األساتذة الزمالء : عماد الدين حسين، بهيجة حسين، أمينة النقاش، خالد يوسف، سعيد جمال الدين
ممثل النقابة: محمود كامل

اليوم الرابع: )األربعاء 20 أبريل 2016( اقتصاديات الصحافة وعالقات العمل واألجور
الجلسة األولى: عالقات العمل واألجور)من 10 صباًحا إلى 12 ظهًرا(

مدير الجلسة: حازم شريف
المتحدثون

عقد العمل ثورة تشريعية مطلوبة - حازم منير  -1
أجور الصحفيين بين الواقع والقضاء - مصطفي عبيدو  -2



ا التعقيب  ألساتذة الزمالء: عبدالفتاح الجبالى، محمد نجم، هشام فؤاد، مصطفي بسيوني، عصام كامل، د. محمد فراج، 
أسامة أيوب، ماجدة موريس، القصاص، محمد منير، نبيل عمر، سامح عبد اهلل، هاني شكر اهلل، محمد الهواري، حازم 

شريف
ممثل النقابة: إبراهيم أبو كيلة

الجلسة الثانية: حلقة نقاشية عن االقتصاديات الجديدة للصحافة ودور النقابة في تطويرها )من 12 ونصف ظهًرا إلى 
2 ونصف عصًرا(

مدير الجلسة: محمد شبانة 
دعوة جميع رؤساء التحرير في الصحف الخاصة والحزبية والمواقع التابعة للصحف القومية

ممثل النقابة: أسامة داود، خالد البلشي 
الجلسة الثالثة والختامية: حق الجمهور )من 3 ظهًرا إلى 5 عصًرا(

مدير الجلسة: حازم منير 
استطالع رأي جامعة القاهرة عن موقف الجمهور من الصحافة: د. جيهان يسرى عميد إعالم القاهرة

أحمد البري: تجربة بريد القراء
مشاركون: أشهر مرسلي بريد القراء في الصحافة المصرية 

ممثل النقابة: حنان فكري ومحمود كامل

البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس للصحفيين

- مقدمة عامة -

الموضوعات  العديد من  بحث  وقد  أبريل،  الفترة من 17: 20  في  النقابة..  بمقر  والمنعقد  للصحفيين  العام  المؤتمر 
المتعلقة بأوضاع المهنة وتراجع أوضاع الحريات الصحفية وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وما يبذلونه من 
جهود ألداء مهمتهم بحرية. وتدارس المؤتمر التطورات التي لحقت بأوضاع المؤسسات الصحفية واألداء المهني من 

مختلف الزوايا، وانتهى بعد أربعة أيام إلى ما يلي:
أظهرت المناقشات الحاجة إلى إعادة بناء النظام اإلعالمي المصري للمساهمة في خدمة المصلحة العامة وإعادة بناء 
الدولة واالنسجام مع مطالب ثورتي يناير ويونيو وتحقيق آمال الجماعة اإلعالمية والصحفية المصرية والحاجة إلى 

التمتع بإطار حريات مستحقة وتحقيق تطوير مهنى يعكس المسئولية تجاه الجمهور والدولة.
تتعلق  تفاقم مشكالت عديدة أصبحت تمثل عقبات في وجه تطوير األداء الصحفي  المؤتمر  المشاركون في  ورصد 
بعالقات العمل واألجور والتأهيل والتدريب المهني وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثر سلًبا في األداء 

الصحفي.
كما رصد المشاركون التطورات المهمة التي لحقت بهياكل الملكية في العمل الصحفي، وانعكست على أداء المؤسسات 
الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر في العديد من التشريعات ذات الصلة، بما يتيح إعادة تنظيم 

العمل وفًقا لمواد الدستور، كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل اإلعالمية والصحفية.
التوصيات

يوجه المؤتمر بسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل اإلعالمى بما يتوافق مع الدستور الجديد، وهي:
 قانون اإلعالم الموحد

 إقرار التشريعات الخاصة بإلغاء األحكام المقيدة للحرية ومنع الحبس في قضايا النشر والتعبير واإلبداع.
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 مشروع قانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها
 مشروع قانون نقابة اإلعالميين

توافق األطراف  أن  للتشريعات اإلعالمية، واعتبر  الوطنية  اللجنة  المقدمة من  بالمشروعات  المؤتمر تمسكه  وأكد 
المعنية مع المشروع المقترح يمثل خطوة جادة المتالك تشريعات إعالمية ديمقراطية تحمى حريات الرأى والفكر 

والتعبير وتحظر االحتكار وتطوير حقوق العاملين.
الذاتي لإلعالم هو الوسيلة األفضل لمواجهة أي محاوالت النتهاك حق اإلعالم في أداء  التنظيم  وأكد المؤتمر أن 
مهمته ورسالته ولحماية حقوق المجتمع ونيل ثقة الجمهور وحماية قواعد المهنة وأخالقياتها وااللتزام بها في العمل 

الصحفي.
وناقش المؤتمر من جميع الزوايا الحرب على اإلرهاب في إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على 
األداء اإلعالمي والمخاوف من إمكانية استغاللها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع 

تحول اإلعالم إلى منتج لإلرهاب.
وفي هذا اإلطار:

- حذر المؤتمر من استخدام اإلرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأي والفكر والتعبير والنشر، كما أكد المؤتمر أن 
مبادئ الحرية هي من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفي، وأنه ال مجال للحديث عن صحافة حرة في ظل قيود 

أو موانع تحاصرها.
1- وأوصى المؤتمر باإلفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين في قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم ووقف 
االنتهاكات واالعتداءات التي تقع بحق الصحفيين في أثناء ممارستهم لعملهم في متابعة األحداث الميدانية ووضع 

تشريعات تعاقب من يحول دون حق الصحفي في ممارسة عمله دون سبب من القانون.
الذين  بين  الذي خلط  بقانون 94 لسنة 2015  المرسوم  الوارد في  المؤتمر بتصحيح تعريف اإلرهاب  2- أوصى 

يمارسون اإلرهاب ويحرضون عليه ومن يمارسون حق النقد والمعارضة السياسية بأشكالها المختلفة.
3- إلغاء وتعديل كل التشريعات والمواد القانونية المنتهكة للحريات وحقوق اإلنسان وتتعارض مع مواد الدستور.

4- أعرب المؤتمر عن تأييده للبيانات التي صدرت عن مجلس النقابة فيما يتعلق بتعديل قانون مكافحة اإلرهاب الذي 
يتعارض مع حريات الرأي والتعبير والنشر الصحفي.

وأوصى المؤتمر بتوفير أدوات ووسائل تنمية المهارات المهنية وتطوير قدرات الصحفيين، ومنهم المكلفون بمتابعة 
الجرائم اإلرهابية، ويدعو وسائل اإلعالم إلى عدم تقديم تحليالت أو آراء تخدم اإلرهابيين بذريعة الحياد أو حرية 

التعبير.

وحول أوضاع قانون نقابة الصحفيين
أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغة تصور حول كيفية تعديله أو 
صياغة تشريع جديد أو االكتفاء بتطوير الالئحة الداخلية للنقابة، وذلك كله بما يحقق االستجابة للتطورات التى لحقت 
بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفي، ومن أبرزها الصحافة اإللكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهي هذه اللجنة من 

عملها في مدة زمنية محددة، وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية.
ورصد المؤتمر في مناقشاته أفكاًرا تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة 

والصحفي والمنشأة الصحفية وأوصى المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه األفكار في االعتبار.
- تطوير أسلوب القيد في نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة 

العاملين في المهنة في إطار التشريعات المنظمة لذلك.
النقابة بما يضمن استقالاًل حقيقًيا والوفاء بتلبية  - أكد المؤتمر أهمية وضرورة وضع تصور عاجل لتنمية موارد 

احتياجات أعضائها وزيادة المعاشات.
أوصى المؤتمر بأن تتولى النقابة مسؤولية إخطار المجلس األعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدالً  



من المؤسسات الصحفية، وأن تعتمد فكرة البدل لممارسي المهنة بشكل حقيقي، وذلك كله دون المساس باإلجراءات 
اإلدارية القائمة اآلن.

فيما يخص الصحف القومية والخاصة والحزبية
تمسكه  أعلن  المجتمع، كما  تجاه  أداء دورها ورسالتها  في  القومية  الصحفية  المؤسسات  استمرار  المؤتمر حرصه على  أكد 
بالحفاظ على حقوق العاملين في هذه المؤسسات، وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من األزمات التى 

تمر بها، وأوصى بما يلي:
 ضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقلة حقيقية في إدارة المؤسسات الصحفية القومية، بما يتيح االستخدام األمثل لمواردها 

وتعظيم مكاسبها وإعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها، ووقف نزيف الخسارة الذى يواجههم.
 أوصى المؤتمر بضرورة فصل اإلدارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير، ويلفت المؤتمر إلى أهمية طرح حلول 
عاجلة وسريعة لمشكلة الديون السيادية... ويدعو البرلمان و الحكومة إلى العمل مًعا إلصدار تشريع بإسقاط هذه الديون التى ال 

تتحمل الصحافة وال المؤسسات القومية المسؤولية عنها، كونها كانت في إطار سياسات محددة للدولة.
كما أوصى المؤتمر في هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك والتأمينات االجتماعية وتخليصها من الفوائد 

و الغرامات المبالغ فيها.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بإجراء تقييم شامل لإلصدارات الصحفية وربط الدعم الحكومي للمؤسسات القومية بإنجاز ما 

تم من إصالحات داخلية و التصرف في األصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.
كما ناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها، ورصد بروز العديد من المشكالت التي 
أفرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاًرا سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، كما تابع 
الحزبيين  تنامي أعداد الصحفيين  العاملين بها، ورصد  الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع  المؤتمر أوضاع الصحافة 
الحزبية  مؤسساتهم  إغالق  بسبب  دخل  وبال  عمل  بال  صحفي   600 نحو  أزمة  المؤتمر  رصد  كما  العمل،  عن  المتعطلين 
والخاصة، ودعا وزارة التضامن إلى سرعة االستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينية المغلقة، 

وأوصى بالتالي:
السماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتالك نسبة من األسهم عبر صناديق العاملين، بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق 

التوازن في ملكية المؤسسة.
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 إدخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة الستخدامها ضماًنا للوفاء بحقوق العاملين في األزمات 
التي تواجه الصحيفة.

المؤسسات  مختلف  في  والمهنية  الوظيفية  األوضاع  تدنى  ورصد  واألجور..  العمل  بعالقات  خاصة  جلسة  المؤتمر  وخصص 
الصحفية، وحذر المشاركون من خطورة األوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة واألداء المهنى.

ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب مزيد من االستثمارات لصناعة الصحافة واإلعالم، بما يسمح بتوفير فرص 
عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور والئحة عالقات عمل عادلة.

وفي هذا السياق أوصى المؤتمر بـ:
1- تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين، تضم عدًدا من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على 
وضع تصور تشريعى جديد لتصويب مسار عالقات العمل القائمة في إطار قانون موحد يضم المواد التشريعية المتناثرة في عدة 

قوانين ويحقق للصحفيين كادًرا خاًصا بمهنتهم، على أن تقدم اللجنة تقريًرا بنتائج أعمالها إلى الجماعة الصحفية خالل 3 أشهر.
2- أوصى المؤتمر بأن يلتزم مجلس النقابة خالل الفترة المقبلة بوضع ملف عالقات العمل واألجور على أولوية جدول أعماله 

ومتابعة أعمال اللجنة السابق التكليف بها.
تحمى حقوق  أكثر عدالة  تشريعية  بما يضمن نصوًصا  القائم  العمل  قانون  تعديالت  مفاوضات  في  مباشر  الدخول كطرف   -3

العاملين، وذلك إلى حين االنتهاء من صياغة المشروع الموحد المقترح لقانون العمل الصحفي.
4- دعوة المؤسسات الصحفية لاللتزام بعقد العمل الموحد الذي أقره مجلس نقابة الصحفيين، وأكد المشاركون في الوقت ذاته على 

أحقية استمرار عقود العمل الفردية في حاالت أصحاب الخبرات الخاصة.
5- دعوة المؤسسات لاللتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل 6 أشهر بقوائم أسماء المتدربين في المؤسسات 

الصحفية وااللتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.
دعوة الزمالء لمشاهدة الفيلم التسجيلي عن تاريخ النقابة

الزميالت والزمالء.. األعزاء 
دعت النقابة جميع الزمالء لحضور عرض فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة وأهم المعارك التي خاضتها وانتصرت فيها لحق الشعب 

في المعرفة، الفيلم من إخراج لمياء جودة.



مطبوعات	االحتفال	باليوبيل	املاسي
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بيـانـات
جملس	النقابة

مـارس		2016	- فرباير	2017



الزميالت والزمالء األعزاء، أعضاء الجمعية العمومية

  ال يمكن أن أستهل هذا التقرير دون أن أتقدم لكم بخالص التقدير واالحترام لوقفتكم الرائعة دفاًعا عن 
كياننا النقابي العظيم.. لقد أثبت حضوركم غير المسبوق الجتماع الجمعية العمومية التاريخي يوم األربعاء 
الموافق 4 مايو 2016 وكتاباتكم وتعبيركم، بكل الوسائل، للرد على اقتحام النقابة، من قبل بعض قوات 
الشرطة ألول مرة في تاريخها، واالحتجاج على سياسة قانون القوة بداًل من قوة القانون، أكبر رسالة تؤكد 
أن األجداد واآلباء الذين حفروا حتى تحقق حلمهم بوجود هذا الكيان النقابي، قد َتَرُكوا بعدهم أجيااًل قادرة 
على استكمال األحالم وحماية بيتهم من أي اعتداء. وتالقت في هذا االجتماع المهيب وغير المسبوق كل 
األجيال، وشهدت هذه األزمة ميالد جيل جديد أعلن عن نفسه وجدد شباب هذه النقابة حتى وهي تحتفل 

بذكرى ميالدها الخامس والسبعين.

  لقد حملني موقفكم العظيم والمقدر مزيًدا من المسؤولية تجاه واجبي النقابي، ولذلك لم أسمح لكل التداعيات 
التي جرت - وتعلمونها جميًعا - بأن تجعلني أقع في حبالها مشتًتا أو تائًها بعيًدا عن تحمل المسؤولية تجاه 
مصالح الزمالء والدفاع عن حقوقهم، ألنني رأيت كيف أفشل جمُعكم والتفافكم حول نقابتكم، كل محاوالت 

شق الصف وخلط األوراق وتشويه الوقائع، وإعالء البعض لمصالحهم الشخصية.

ولم يقع مجلس النقابة أيًضا في فخ األزمة غير المسبوقة التي فرضت عليه، وفّوت كل محاوالت استهداف 
انقسامه التي دفع إليها البعض، بل استطاع الصمود في مواجهتها، وأدى في الوقت نفسه واجبه تجاه مصالح 
الزمالء قدر ما استطاع. وأعلنا أنه إذا كان ثمن رفضنا اقتحام النقابة، ألول مرة في تاريخها، هو إحالة 
النقيب ووكيل وسكرتير عام النقابة إلى المحاكمة العاجلة والحكم عليهم بالحبس لمدة عامين، ألول مرة 
أيًضا في تاريخ النقابة، بل في تاريخ العمل النقابي كله، فإننا نتحّمل ذلك عن طيب خاطر، ألننا أدينا واجبنا 

النقابي بضمير وكنا ضمن آالف الغاضبين على كرامة كياننا النقابي، دعاة احترام القانون والدستور.

الزميالت والزمالء األعزاء
  أعلم أننا مهما فعلنا فلن يكون ما قدمناه، على قدر اآلمال الكبيرة والمشكالت المعقدة والمتراكمة التي 
بدياًل  ليست  المقدمة  هذه  أن  إلى  أشير  أن  أود  لكنني  الصحفيين،  وأوضاع  المهنة  مستوى  على  تواجهنا 
عن التقرير الذي يقدم فيه الزمالء أعضاء المجلس كثيًرا من التفاصيل لكل ما قدموه خالل عام، هو بكل 
المقاييس عام استثنائي في تاريخ النقابة، بل - وال نبالغ - في تاريخ الوطن أيًضا. لكنني أتوقف فقط معكم 

عند بعض اإلشارات لما قدمناه خالل الفترة الماضية:
المالي  الدعم  أولها:  وباألرقام، من خالل عدة مصادر،  النقابة  تاريخ  في  ميزانية  أكبر  لقد حققنا   •
الكبير وغير المسبوق من الدولة، ومن حاصل بعض الرعاية المالية التي حصلنا عليها في احتفاالت النقابة 
باليوبيل الماسي، ومن قبل ذلك كله »الجدية« التي صممنا عليها في فرض شعار »االلتزامات المتبادلة« 
بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، عبر حصول النقابة على حقوقها التي ينص عليها القانون في 
نسبة اإلعالنات والتمغة، التي بلغ مجملها مبلغ 62 مليون جنيه، باإلضافة إلى مبلغ 407 آالف جنيه جاٍر 

تحصيلها من نسبة 1% الخاصة باإلعالنات عن عاَمي 2015 و2016.
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هذا باإلضافة إلى األرقام الظاهرة في الميزانية العمومية لعام 2016، وباإلضافة أيًضا إلى بعض الرعاية غير 
المدفوعة التي تكفلت بها عنا بعض المؤسسات والهيئات والجامعات، مثل طباعة كتب اليوبيل الماسي وإنتاج 

فيلم تسجيلي واستطالع رأي على مستوى الجمهورية حول مستقبل الصحافة المصرية.
تم إدخال تعديالت جوهرية على الئحة القيد، تضفي مزيًدا من الحماية وضمانات عالقة العمل، أبرزها   •
اعتماد عقد العمل الموحد وتفعيله، الذي جعل النقابة طرًفا ثالًثا فيه، حيث ال يعتد بأي تغير أو إنهاء التعاقد إال 
في حضور ممثلي نقابة الصحفيين، كما أنها تعتبر طرًفا في جميع المنازعات التي قد تنشأ خالل مدة سريان 

العقد.
إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل 6 أشهر، على أن يقتصر القيد بجدول تحت   •

التمرين بالنقابة على تلك األسماء. وفي حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
االتفاق مع وزارة التضامن االجتماعي على عدم فصل أي صحفي من أعضاء النقابة إال بعد اعتماد   •
»استمارة 6« إلنهاء الخدمة وختمها بخاتم نقابة الصحفيين، وتم تفعيل هذا القرار على جميع مكاتب التأمينات.
تنظيم احتفالية غير مسبوقة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقديًرا لدور النقابة ولرسالة الصحافة، بعام   •
اليوبيل الماسي »31 مارس 1941 - 31 مارس 2016«، وشارك احتفال النقابة باليوبيل الماسي 5  وزراء، 
وشهدت  الصحفيين،  وشيوخ  الكتاب  وكبار  المصرية  الصحف  تحرير  ورؤساء  العرب،  الصحفيين  ونقباء 

االحتفالية تكريم أسماء النقباء الراحلين بحضور أبنائهم وأحفادهم، واختتمت بحفل لفرقة الموسيقى العربية.
أصدرت النقابة بمناسبة االحتفال باليوبيل الماسي 7 كتب متنوعة لتوثيق األحداث المهمة التي مرت   •
بها النقابة والمهن؛ة وهي »قراءة في ملفات منسية«، و»من ذاكرة النقابة«، و»قضايا الصحافة والصحفيين«، 
والسياسة«، و»منارة  الصحافة  بين  الصحافة 1909«، و»محمود عزمي  و»أحمد حلمي مظاهرات حرية 
الحرية«، و»خمسة وسبعون عاًما على إنشاء نقابة الصحفيين«، باإلضافة إلى فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة 
ومعاركها باسم »نبض وطن«، وتنظيم معرض صور ورسومات ووثائق تعبر عن تاريخ النقابة، واستطالع 

للرأي العام شمل جميع المحافظات حول مستقبل الصحافة المصرية.
تم عقد المؤتمر العام الخامس في الفترة من 17 أبريل إلى 20 أبريل تحت عنوان »نحو بيئة تشريعية   •
جديدة«، وقد بحث كثيًرا من القضايا؛ منها »التنظيم الذاتى للمهنة«، و»المقترحات التي يجب أن يتضمنها 
و»عقد  والخاصة«،  الحزبية  الصحف  و»مشكالت  القومية«،  الصحافة  و»مستقبل  للنقابة«،  الجديد  القانون 

العمل الجماعي وأجور الصحفيين«.
زيادة قيمة »القروض دون فائدة« من 3 آالف جنيه إلى 5 آالف جنيه، واستحداث قرض بقيمة أكبر   •
للشباب المتزوجين حديًثا بقيمة 10 آالف جنيه، وإجمالي أعداد الحاصلين على هذه القروض يزيد على 600 

صحفي، بإجمالي مبلغ 3 مليون جنيه.
تم رفع حد االستفادة للمشتركين بمشروع العالج إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى تكميلي، بداًل من النسبة   •

الحالية وهي 15 ألف جنيه، وإضافة مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة والمحافظات.
زيادة قيمة المعاش ليصبح 1150 جنيًها بداًل من 1000 جنيه، ورفع النسبة المدفوعة من قيمة العالج   •

للزمالء بجدول المعاش إلى 90% بداًل من %80.
تدبير األموال التي تمكننا من البدء في إنجاز النادي البحري باإلسكندرية واالنتهاء من التصميمات   •
الهندسية الخاصة به، وتم عقد اجتماع مع محافظ اإلسكندرية في 10 سبتمبر 2016 لالتفاق على التفاصيل 

كافة، وهو الحلم المؤجل من ثمانينات القرن الماضي.
إنشاء وتأسيس ناٍد اجتماعي وثقافي على أحدث مستوى للصحفيين وأسرهم على كامل الدور السابع   •
بالنقابة، باإلضافة إلى إنشاء معهد للتدريب على كامل مساحة الدور السادس بالنقابة على أحدث تقنيات، ويضم 



التدريب، والحفظ واألرشيف، والميكروفيلم(،  الفورية، واالستوديو وقاعات  التحرير والترجمة  »صالونات 
وقد تسلمت الشركة المنفذة الموقع، وتم بدء العمل بالفعل.

تم تشكيل 7 لجان نقابية بالمحافظات، احتراًما وتطبيًقا لقانون النقابة، لتكون جسر تواصل مع النقابة   •
العامة؛ وهي »بورسعيد، والمنيا، وأسوان، واإلسماعيلية، والدقهلية، وقنا، والغربية«، ومن أهم أهداف هذه 
اللجان اإلدارية النقابية؛ توحيد الصف الصحفي والمهني، وتقوية أواصر الزمالة بين أعضاء النقابة، وضرورة 
مواصلة العمل الجماعي بين زمالء المحافظة الواحدة، وحرص النقابة على التصدي للظواهر السلبية التي 
الزمالء  أداء  على  بالسلب  يؤثر  بما  الصحافة،  مهنة  إلى  انتماءها  تّدعي  موازية  كيانات  وجود  في  تتمثل 

الصحفيين أعضاء النقابة.

غير  مع  التعامل  بحظر  بالمحافظات  التنفيذية  واألجهزة  األمن  ومديري  المحافظين  جميع  مخاطبة   •
أعضاء النقابة أو كيانات أخرى تقوم بممارسات غير قانونية.

الحالي  القانون  إن  النقابة، حيث  قانون  تعديل  بدأنا مناقشة  الخامس،  العام  المؤتمر  لتوصيات  وطبًقا   •
للنقابة تم إقراره منذ نحو 47 عاًما، ومن أهم المواد التي تحتاج إلى تعديل تلك التي تتعلق بموضوعات القيد 
وموارد النقابة وضمانات ممارسة المهنة وقواعد ونصاب عقد الجمعية العمومية ونظام االنتخابات. وأبرز 
القضايا المستحدثة، التي يجب أن يشملها القانون الجديد، تلك التي تتعلق بمستقبل الصحافة الورقية وعالقتها 
بالصحافة اإللكترونية، وتعريف جديد لمن هو الصحفي، وضمانات عالقات العمل ووسائل الحماية للصحفي 
ودور النقابة في ذلك وقضية البطالة وكيفية معالجتها وقواعد المد الوجوبي للصحفيين حتى الخامسة والستين، 
واألفكار التي تحقق االستقالل المالي للنقابة وغيرها من القضايا، وتم عقد عدة جلسات لمناقشة تعديل قانون 
النقابة استمرت لما يقارب الشهرين، شارك فيها عدد من الخبرات النقابية والمتخصصين، وتوصلوا إلى إطار 

عام للتعديالت المقترحة على القانون.

مشكالت الصحف الحزبية المتوقفة  •
وفي ملف الصحف الحزبية واإلجراءات التي تمت لحل المشكالت التأمينية للصحفيين بها، تم التواصل مع 
وزيرة التضامن االجتماعي لبحث إمكانية إيجاد حلول للمشكالت التأمينية للصحف الحزبية المتعطلة، وعددها 
12 صحيفة، وتم إصدار القرار الوزاري رقم 405 لسنة 2015 بتشكيل لجنة إلنهاء هذه المشكالت، ضمت 

يحيى قالش نقيب الصحفيين والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن.
وبدأت اللجنة أعمالها بعقد االجتماع األول في أكتوبر 2015، وحدد االجتماع المشكالت التي يعانى منها 

الصحفيون بهذه الصحف وكيفية حلها ومن أهمها:
المستحقات التأمينية على الصحف الحزبية وكيفية سدادها.  -1

تسوية  يتم  ولم  للمعاش  القانونية  السن  إلى  وصلوا  الذين  الصحفيين  بعض  معاشات  تسوية  إمكانية   -2
حاالتهم، )مثال جريدة »الشعب« وجريدة »األحرار«(، أو ممن يرغب في تسوية معاشه المبكر.

العاجل لمشكلة الصحفيين والعاملين بجريدة »الشعب«، وسداد  استعراض - وبشكل خاص - الحل   -3
التأمينات االجتماعية، منذ عام 2000 وحتى اآلن.

مناقشة موقف جريدة »األحرار« والموقف التأميني الخاص بها، حيث اتضح وجود مديونية زادت   -4
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على 10 ماليين جنيه ولم تسدد حتى اآلن.
إمكانية انتقال الزمالء من هذه الصحف إلى صحف أخرى واستكمال التأمين عليهم.  -5

وبعد عدة اجتماعات لهذه اللجنة وما دار بها من مناقشات إدارية ومالية، وبعد كثير من المخاطبات بين النقيب 
ووزيرة التضامن ورئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص كانت النتائج التالية:

أواًل: موقف جريدة »األحرار«: 
- تم اعتماد مقر جديد لجريدة »األحرار« بمنطقة عابدين، بداًل من المقر السابق بمنطقة سرايا القبة.

- تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الرقابة الداخلية لمعاينة المقر الجديد للجريدة بعابدين، الذي سيترتب عليه 
حال موافقة اللجنة - اعتماد التأمينات للصحفيين حتى نهاية عام 2016، كما يتيح تسوية معاشاتهم أو النقل 

إلى صحف أخرى.
في  التدخل  إلمكانية  للوزارة(  القانوني  المستشار  جانب  )من  األحزاب  لجنة شؤون  رئيس  مخاطبة  تمت   -

االستفادة من أصول حزب »األحرار«، ومنها المقار، لضمان سداد المديونيات والمستحقات.
 - تمت تسوية حاالت للمعاش المبكر لبعض الزمالء بالجريدة.

ثانًيا: فيما يختص بملف جريدة »الشعب«: 
-  إلزام الوزارة بتسلم ومراجعة »استمارة 2« تأمينات منذ عام 2000 وحتى عام 2016 بالصحفيين 
والعاملين بجريدة »الشعب«، وعددهم أكثر من 62 صحفيا وعاماًل، شاملة الراتب التأميني المعتمد منذ عام 
2000 وحتى اآلن، وتضاف إليه العالوات الدورية القانونية بواقع 7% سنوًيا. وباإلضافة إلى جميع العالوات 
االجتماعية واالستثنائية والخاصة، وكان المبلغ اإلجمالي المستحق سداده - شاماًل الغرامات والفوائد - يزيد 
على 7 ماليين جنيه. وبعد مفاوضات شاقة تم اعتماد مبلغ 4 ماليين جنيه فقط، ومخاطبة المجلس األعلى 

للصحافة لتدبير المبلغ وسرعة سداده.

ثالًثا: موقف بعض الزمالء المتعطلين عن العمل:
وزميلة  زمياًل   160 من  أكثر  لتوزيع  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  النقابة  طلب  على  الوزراء  رئيس  وافق 
متعطلين عن العمل بسبب إغالق الصحف التي يعملون بها، على بعض البوابات والمواقع التابعة للوزارات 
بهذا  االجتماعي  التضامن  وزيرة  وكلف  بها،  العاملين  وتدريب  بخبراتهم  لالستفادة  اإلعالمية  والمؤسسات 
الملف، وتواصلنا معها خالل الفترة الماضية والتقيتها أكثر من مرة لمناقشة ذلك، وطلبت تقسيم األسماء على 
والخبرات  والتخصص  والمؤهالت  العمرية  الفئات  بها  موضًحا  الذاتية،  بالسيرة  تفصيلية  وكشوف  دفعات 
إلى  به  الزمالء وأرسلنا  الحالي، وهو ما قمنا به مع  اللغة والدورات ومحل اإلقامة  السابقة ومستوى إجادة 
الوزارة. كما كلف رئيس الوزراء إضافة إلى هذا الجهد السابق وزير التخطيط باالشتراك في هذا الملف في 
محاولة لإلسراع بإيجاد حلول عملية وتوزيع الزمالء في أماكن قريبة من محل إقامتهم، وهو الذي تواصلنا فيه 

مع الوزارة خالل الفترة الماضية، وأوشك على الوصول إلى حلول تنهي معاناتهم.

ملف اإلسكان  •
استطاعت النقابة أن تحتفظ بقطعة األرض الوحيدة المخصصة لها حالًيا بمدينة 6 أكتوبر، التي تزيد مساحتها 

على 30 فداًنا، بعد أن تم سحب قطعتين رسمًيا قبل عامين لعدم قدرة النقابة المالية على سداد قيمتهما.
كما استطاعت النقابة أن ترد ألكثر من 1446 زمياًل، نحو 22 مليون جنيه سددوها في سنوات سابقة للحجز 



جنيه  مليون   )13,152,723( مبلغ  استرداد  وتم  المشروع،  بداية  منذ  أكتوبر   6 وحدات  حجز  ذمة  على 
للزمالء خالل عامي 2015 و2016.

  وفي محاولة للشروع في بناء المدينة على قطعة األرض المتبقية بدأنا نسلك كل الطرق، واالستعانة بالقطاع 
مقاوالت  شركات  أبواب  فطرقنا  لشبهات،  ستعرضنا  كانت  شائكة  وطرق  عقبات  واجهتنا  لكن  الخاص، 
عامة، حتى اصطدمنا بموضوع التمويل، وخصوًصا أن غالبية الحاجزين لن يستطيعوا دفع أقساط األرض 
والتمويل خالل مدة البناء التي لن تتجاوز بضع سنوات، بينما االستدانة من البنوك العقارية كانت ستضاعف 

األسعار، وهو أمر فوق مقدرة غالبية الصحفيين.

وأمام تزايد المشكلة طرقنا باًبا جديًدا، لتوفير وحدات سكنية لألغلبية، التي انتظرت طوياًل للحصول على 
عملية  االجتماعي، خارج  اإلسكان  وحدات  من  وفتحنا حواًرا حول حصولنا على حصة  إسكان،  وحدات 
القرعة، وقد ُرفض هذا الطلب، ألنه يخالف القرار الوزاري الخاص بقواعد اإلسكان االجتماعي، فتقدمنا 
بمذكرة للسيد رئيس الحكومة، وشرحنا وجهة نظرنا التي تنطلق من أهمية أن تتعامل الدولة مع اإلسكان 
برؤية اجتماعية، وضربنا مثاًل بمشروع إسكان النقابات المهنية أيام حكومة كمال حسن علي، في منتصف 
الثمانينات، ألن النقابات تضم قلب الطبقة الوسطى، وقلنا إن جميع النقابات التي حصلت على قطع إسكان ال 
تزال متعثرة في البناء، وطلبنا استثناء النقابات من شرط القرعة للحصول على وحدات اإلسكان االجتماعي، 

باعتبارها ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة.

  والتقينا وزير اإلسكان أكثر من 5 مرات، وعرض األمر على مجلس الوزراء، وبعد شد وجذب شمل القرار 
جميع النقابات المهنية، للتقديم لمشروع اإلسكان االجتماعي، وقد تمكنا من الحصول على نحو 4 آالف وحدة.
وتم ترتيب التفاصيل مع صندوق اإلسكان االجتماعي، ليصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى اآلن 
إلى نحو 900 زميل في هذا المشروع، إلى جانب عدد آخر سيتقدم للحجز في عدد من الوحدات في اإلسكان 

االقتصادي، إضافة إلى دفعة جديدة من اإلسكان االجتماعي.
يبقي أن نشير إلى أننا حاولنا مع الزمالء الحاجزين في أغسطس الماضي تحصيل مبلغ 38 مليون جنيه قيمة 
األقساط المطلوبة وقتها، إال أن المبلغ المتحصل لم يتعد 720 ألف جنيه، وهو األمر الذي سيحتاج منا إلى 

جهد لالحتفاظ باألرض وبدء إنشاء المدينة.

القضية األهم:  •
وفي ملف األجور، تواصل جهدنا في استمرار الدفع بحل هذا الموضوع، واستمر الحوار الذي بدأ بتكليف 
رئيس الوزراء للدكتور أشرف العربي بالتواصل معنا لمناقشته والوصول إلى تصور مناسب، ولقد خاطبت 
هذه  استمرار  لشرح خطورة  الجمهورية  أحد مساعدي رئيس  منهم  الدولة،  في  كثيرين  والتقيت مسؤولين 
األوضاع، وتلقيت من الرئاسة رسمًيا ما يفيد بأن الرئيس وجه بدراسة وعرض رؤيٍة متكاملٍة بشأنها، كما 
وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من النقابة والمجلس األعلى للصحافة ووزارة المالية عقدت عدة اجتماعات، 
تم  التي  نظرها  بوجهة  النقابة  وتمسكت  التدريب  بدل  وقواعد صرف  األجور  قضية  مناقشة  خاللها  تمت 
رفعها أخيًرا في التقرير النهائي للجنة لرئيس الوزراء، والتي أكدت على »التمسك باستحقاق جميع الزمالء 
الصحفيين أعضاء النقابة بجدولي المشتغلين وتحت التمرين العاملين داخل مصر لبدل التدريب والتكنولوجيا، 
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اإلداري،  القضاء  عن  الصادرة  األحكام  هذه  ولحجية  أخيًرا  الصادرة  القضائية  األحكام  إلى  استناًدا  وذلك 
وبحكم الواقع، أصبحت حًقا مكتسًبا وجزًءا من الدخل الشهري للصحفيين، هذا باإلضافة إلى ضرورة أن 
البدل بما يتماشى مع معدالت التضخم واألوضاع االقتصادية،  ينص االتفاق على نسبة زيادة سنوية بهذا 
أدني مستوياتها،  باتت في  المهن األخرى  الشهرية مقارنة برواتب  خصوًصا أن معدالت دخل الصحفيين 
البدل يرتبط بشكل مباشر بمواجهة قضية األجور وإيجاد حل لتردي األوضاع االقتصادية  وأن بحث هذا 
واالجتماعية للصحفيين.. وبحث آليات تنفيذ األحكام القضائية الصادرة لصالح الصحفيين من مجلس الدولة 
يناسب األوضاع االقتصادية  بما  أدنى ألجور الصحفيين  القومي لألجور وتحديد حد  المجلس  في مواجهة 
ومستويات التضخم، وأن الوصول إلى اتفاق حول هذا األمر مع الجهات المختلفة )المجلس القومي لألجور، 
الخاصة  والصحف  القومية  الصحفية  المؤسسات  ممثلين عن  الصحفيين(  نقابة  للصحافة،  األعلى  المجلس 
البديل  الماضية هو  العقود  البدل على مدى  التي جعلت زيادة  الكفيل بحل هذه األزمة  والحزبية هو وحده 
لألجور العادلة، وهو ما أوصلنا إلى طريق مسدود ومعقد عندما تأكد لنا أننا قمنا بترحيل األزمة وإعطاء 
مجرد مسكن لمرض عضال. ولكننا نملك اآلن فرصة أخيرة للوصول إلى حل حقيقي لهذه المشكلة«، كما 
قانوني،  بدفاع  النقابة  الدولة وتقدمت  أمام مجلس  الزمالء  أحد  برفعها  قام  التي  القضية  النقابة في  تداخلت 
ورفعت الحكم الصادر لصالح مطلب الئحة أجور جديدة إلى اللجنة العليا لألجور برئاسة الدكتور أشرف 
العربي، كما أفردنا جلسة خاصة في المؤتمر العام الخامس للصحفيين الذي عقد في أبريل من العام الماضي 
وأرسلنا نتائجها وتوصياتها إلى كل الجهات المعنية. أعلم أن هذه القضية هي الشغل الشاغل لنا جميًعا، ألن 
وضع مرتبات الصحفيين لم يعد مقبواًل على أي نحو، خصوًصا بعد القرارات االقتصادية األخيرة التي حولت 
الصحفيين من فئة المطحونين إلى فئة المعدمين. وقد أسهم في تأخير الوصول إلى حل لهذا الملف األوضاع 
بضخ  التدخل  إلى  الدولة  دفع  مما  جميًعا،  نعلمها  ألسباب  والمؤسسات  الصحف  لكل  المتردية  االقتصادية 
ملياري جنيه خالل العامين الماضيين إلنقاذ هذه المؤسسات، خصصت في مجملها لبند األجور إضافة لما 
يقارب 200 مليون جنيه سنوًيا لبدل التدريب. رغم كل ذلك، ومع فتح ملف تداعيات القرارات االقتصادية 
األخيرة على المؤسسات وعلى الصناعة، فقد أبلغنا كل الجهات المعنية بأن أوضاع الصحفيين والعاملين في 
هذه المؤسسات، وهم العنصر البشري الذي تقوم على أكتافهم هذه الصناعة، هو األولى بالرعاية، وهو الذي 

يجب أن يحظى باالهتمام عند عالج هذا الخلل.

الزميالت والزمالء 

هذه بعض إشارات مختارة من جهد أعطى أولوية لتحقيق مصالح الزمالء، ليرد على الذين طعنوا النقابة في 
الظهر، وهي في مواجهة للدفاع عن كرامة هذا الكيان العظيم.. والذين رددوا األكاذيب وخلطوا األوراق.. 
لكن رهاننا على أن العقل الجمعي ألعضاء الجمعية العمومية ظل قادًرا في كل األوقات عبر تاريخ النقابة 

على أن يصون ويحمي ويدافع ويرد ويفرز، وهذا هو األهم واألبقى.

نقيب الصحفيين
يحيى قالش



نقابة	واحدة	..	قضية	واحدة	..	مصري	واحد	

الزميالت والزمالء .

     شهد العام الماضى العديد من االحداث كان ابرزها احتفال نقابة الصحفيين بعيدها الماسي  بعد مرور 75 عامًا على 
إنشائها فى 31 مارس عام 1941 .. هذا اليوم هو أحد االيام المشهودة والمجيدة فى تاريخ نضال الصحفيين المصريين 
عندما تكلل كفاحهم الذى استمر اكثر من 50 عامًا حتى انتزعوا حقهم فى إنشاء كيانهم النقابى رسميًا بصدور المرسوم 

الملكى رقم 10 بانشاء نقابة الصحفيين .

   خاضت النقابة منذ انشائها وحتى اليوم معارك عدة في سبيل حرية الصحافة والصحفيين، فلم يكن الطريق إلى 
أقالم  منع  المعنوي من  االغتيال  التى تخطت  والتضحيات  باألشواك  مليئًا  كان وسيظل  بل  بالورود،  ممهدًا  الحرية 
وحذف مقاالت وتقييد حريات وغرامات مالية، ووصلت إلى حد التصفية الجسدية، فعلى مر العصور، قدمت الصحافة 

شهداء من أبناء هذه المهنة، سالت دماؤهم الزكية في سبيل انتزاع الحرية والعيش بكرامة وعدالة اجتماعية .

ال شك أن الصحافة المصرية فى مأزق خطير .. باالمس كانت رائدة تبتكر وتبدع وتؤثر فى الرأى العام واليوم صارت 
المنافسة مع صحف  الدفاع عن حريتها وجبهة  الجبهات . جبهة  العديد من  .. تحارب فى  البقاء  تنازع حفاظًا على 

ومدارس صحفية أخرى برزت فى المنطقة . 

   االحتفال باليوبيل الماسى تضمن العديد من الفعاليات منها تكريم أسماء نقباء الصحفيين الراحلين والسابقين وتنظيم 
ندوة عن تاريخ ونضال الصحفيات المصريات وعرض فيلم تسجيلي عن كفاح الصحفيات المصريات منذ تأسيس 

النقابة وابرز الصحفيات المصريات . 

   االحتفال باليوبيل الماسى تضمن أيضًا تنظيم مؤتمر حاشد تحت عنوان »يوم مع هيكل«  استعرض التاريخ المشرف 
لمسيرة الكاتب الصحفي الكبير والمفكر واالستاذ محمد حسنين هيكل الذى أعطى لإلنسانية ولألمة العربية ولمصر 

جهده وفكره وصالبة موقفه . 

   اليختلف اثنان على أن نقابة الصحفيين تحتفظ للراحل الكبير بالكثير من المواقف دفاعًا عن حرية الصحافة منه 
موقفه الشهير عندما وجه رسالة للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين فى العاشر من يونيه عام 1995 التى 
عقدت لرفض التعديالت التى اقرها مجلس الشعب فى حينها وكانت تمثل عدوانًا على حرية الصحافة وقال فيها : » 

انها ليست أزمة قانون ولكنها سلطة شاخت على مقاعدها » وكان لكلمته أثر كبير فى أعمال الجمعية العمومية . 
وعلى هامش االحتفال باليوبيل الماسى لنقابتنا العريقة عقدت النقابة المؤتمر العام الخامس للصحفيين تحت عنوان » 

نحو بيئة تشريعية جديدة » شارك فيه العشرات من الزمالء الصحفيين . 

اقتحام النقابة ..
   فى الوقت الذى كانت تحتفل فيه نقابتنا العريقة باليوبيل الماسى .. قبل ساعات من احتفال العالم أجمع باليوم العالمى 
لحرية الصحافة فوجئت الجماعة الصحفية والشعب المصرى باعتداء صارخ على كرامة الصحفيين وهيبة نقابتهم 

تمثل فى اقتحام قوات األمن مقر النقابة مساء األحد األول من مايو 2016 فى سابقة لم تحدث فى تاريخ النقابة . 
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   ليس غريبًا على الصحفيين المصريين التوافد على مقر نقابتهم بعد دقائق معدودة من عملية االقتحام احتجاجًا على 
عملية االقتحام .. ليس غريبًا على الصحفيين المصريين سرعة االستجابة لدعوة مجلس نقابتهم بالتوافد على مقر 
النقابة فى اجتماع حاشد عقد يوم االربعاء 4 مايو حضره أكثر من 5 اآلف صحفى رغم الحصار األمنى دفاعًا عن 

نقابتهم وكرامتهم وحرية مهنتهم . 
لجان نقابية بالمحافظات .

   ألول مرة فى تاريخ النقابة شهد العام الماضى تشكيل 7 لجان نقابية بالمحافظات التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين 
المقيمين بها عن 30 عضوًا ويزيد عن 15 عضوًا استنادًا لنص المادة 61  من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.. 
الدقهلية والغربية والمنيا وأسوان وقنا وبورسعيد  نقابية فرعية بمحافظات  النقابة وافق على تشكيل لجان  مجلس 

واالسماعيلية وجارى اتخاذ اجراءات تشكيل لجان نقابية فرعية بمحافظات اسيوط والفيوم والشرقية والمنوفية  . 
تعديل قانون النقابة . 

   ال يختلف اثنان على أن قانون النقابة الحالى رقم 76 لسنة 1970 لم يعد مالئمًا للعصر وأصبح حاليًا غير مواكب 
للتطورات الحادثه فى المجتمع من كافة النواحى بعد تحول نظام الدولة عن الفكر االشتراكى الى الفكر الديمقراطي 
وقيام االحزاب والعدول عن بعض المسميات التى كانت سائدة وقتذاك كاالتحاد االشتراكى العربى والجمهورية 
العربية المتحدة ووزارة االرشاد القومى اضافة الى أن بعض مواد ذلك القانون تنطوى على بعض الجوانب السلبية 
التى تحتاج الى معالجة حقيقية .. ومن هذا المنطلق قرر مجلس النقابة البدء فى اجراءات وضع قانون جديد للنقابة . 

ميزانية تاريخية .
   مجلس النقابة اعتمد ميزانية النقابة لعام 2016 وكشفت عن تحقيق فائض يقارب الـ 40 مليون جنيه بعد وفاء 
المجلس بكافة االحتياجات الخاصة بالنقابة واالنشطة والزيادات التى تم اعتمادها لالنفاق على القروض والعالج 
والمعاشات وكذلك رد اكثر من 13 مليون جنيه من اقساط االراضى واالسكان خالل عامين بسبب الموارد التى 

تحققت .
الزميالت و الزمالء . 

   ال يخفى عليكم أن المرحلة المقبلة تعد فاصلة ومهمة جدًا لنقابتنا العريقة ومهنتنا السامية وتحتاج الى جهد مضاعف  
للحفاظ على هيبتها وكرامة أبنائها واالرتقاء بالمهنة وتحسين مستوى المعيشة للزمالء والتصدى لظاهرة الفصل 

التعسفى وإغالق الصحف . 
   نحتاج الى حرية لصحافتنا .. فحرية الصحافة كما وصفها أستاذنا الراحل صالح الدين حافظ مثل الجسد والروح 

معًا والعقل والقلب معًا والشكل والمضمون معًا . 
نقابة الصحفيين 

خاضت معارك عدة فى سبيل حرية الصحافة والصحفيين .  
دافعت عن الفقراء والمظلومين والديمقراطية والوطن والمواطن .  

دافعت عن العدالة االجتماعية واحتضنت كل فئات الشعب المصري.  
أول نقابة مصرية تحظر كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .   

ساندت الدولة المصرية فى التصدى لظاهرة االرهاب والفكر المتطرف.   
قدمت العديد من الشهداء دفاعًا عن الوطن والكرامة .   

عاشت نقابة الصحفيين  ......   عاشت حرية الصحافة

السكرتري	العام	

مجال	عبد	الرحيم
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االنعقاد األول للجمعية العمومية

 )الجمعة 4مارس(.. والمجلس يناشد الزمالء الحرص على الحضور
الجمعية  الحرص على حضور  المشتغلين  بجدول  المقيدين  الزمالء  الصحفيين  نقابة  ناشد مجلس   
العمومية للنقابة، التى عقدت يوم الجمعة 4 مارس لمناقشة قضايا األجور وعالقات العمل والحريات، 
واعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة ، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة 

في مارس 2015م، ومناقشة التعديالت على الئحة القيد.
وأكد جمال عبد الرحيم أن النقابة قامت بإرسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها )CD( يتضمن 
عناوين  على  الزمالء  لجميع  وذلك  الماضي،  العام  عن  العمومية  والميزانية  النقابة  مجلس  تقرير 
إقامتهم بخطابات مسجلة، وأن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي »األهرام« و»األخبار«، طبًقا 
لقانون النقابة، وكذلك تم إرسال رسالة نصية )SMS( على تليفونات جميع الزمالء المقيدين بجدول 
المشتغلين، مشيًرا إلى أن النقابة وفرت نسًخا مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزمالء 

بمقر النقابة.

االجتماع الثاني للجمعية العمومية  

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزمالء المقيدين في جدول المشتغلين لالجتماع العادي الثانى للجمعية 
العموميــة للنقابة الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 18مارس 2016 م.

وذلك إعمـااًل لنص المواد )33، 34، 35( من قانــون نقابـــة الصحفيـين )76 لسنة 1970م(.
وتضمن جدول األعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2015م.
2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2015 حتى فبراير 2016م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2015م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية 
لسنة 2016م.

4- مناقشة قضايا األجور وعالقات العمل والحريات.
5-اعتماد التعديالت على الئحة القيد.

6- ما يستجد من أعمال.
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى )أول أبريل 2016(

قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى )أول أبريل المقبل(، لعدم اكتمال 
النصاب القانوني الالزم النعقادها بحضور )25%( من األعضاء المشتغلين.
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وزير التنمية المحلية يستجيب لنقيب الصحفيين ويخلد اسم الحسيني أبوضيف
 أخطر الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، يحيى قالش نقيب الصحفيين، بالموافقة 
اسمه على شارع  بإطالق  وذلك  أبوضيف،  الحسيني  الصحافة  بتخليد شهيد  رسمًيا على طلبه، 

بمدينة طما، بمحافظة سوهاج.
وجاء في القرار رقم 173 بتاريخ 22 فبراير الماضي، الذي أرسل صورة منه مرفقة بخطاب 
رسمي إلى نقيب الصحفيين ، أنه قرر إطالق اسم الشهيد الحسيني أبوضيف، على الشارع الذي 

تقع فيه المدرسة التي تحمل اسمه، بمدينة طما، كما كلف محافظ سوهاج بسرعة تنفيذ القرار. 

تأبين الزميل عزت شعبان
الكاتب  الراحل  للزميل  تأبين  حفل   ) مارس2016   9( األربعاء  يوم  الصحفيين  نقابة  أقامت   
الصحفي عزت شعبان، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط، وعضو مجلس اإلدارة، الذي 
وافته المنية يوم )28 فبراير 2016( عن عمر يناهز 54 عاًما بعد حياة حافلة بالعطاء والجدية 

وااللتزام في العمل. 

حضر حفل التأبين الذي أقيم بمقر النقابة يحيى قالش نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس، ونجلة 
الفقيد سلمى عزت الصحفية بوكالة أنباء الشرق األوسط، وباقي أفراد أسرته وأصدقائه وزمالئه.
اشتهر الفقيد بدماثة الخلق واإلخالص والتفاني في العمل على مدى سنوات عمره التي رشحته 

لشغل منصب عضو مجلس إدارة على مدى عدة سنوات.

الفقيد من مواليد 1962، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، والتحق بـ»أ ش أ« عام 1990، 
وتنقل بين أقسامها المختلفة، وتدرج في مناصبها، حتى شغل منصب مدير التحرير، كما عمل 
مراساًل للوكالة في المملكة األردنية، وبعدها ظل لسنوات مندوًبا للوكالة في رئاسة الجمهورية 

ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع.

الداخلية ترد على بالغ »الصحفيين« حول اختفاء صحفي البديل 

الزميل  باختفاء  الخاص  البالغ  الصحفيين حول  لنقابة  أرسلته  رد  في  الداخلية    كشفت وزارة 
صبري أنور محمد عبد الحميد المحرر بـ»البديل« أنه ليس مختفًيا، وأنه تم القبض عليه بناء على 
إذن من نيابة أمن الدولة العليا.. وأوضحت الوزارة في ردها على النقابة أن صبري أنور محتجز 
على ذمة القضية 205 لسنة 2015، ويتم التجديد له بناء على قرارات النيابة وأنه ليس على ذمة 

الداخلية حالًيا.

27



  كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت ببالغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية حول اختفاء الزميل صبري 
لمنزله والقبض عليه منذ ما يقرب من أسبوع.  بالبديل قسرًيا بعد مهاجمة قوات أمن  أنور الصحفي 
وذلك بناء على شكوى تلقتها من زوجة الزميل وكذلك من صحيفته.. وطالبت النقابة النائب العام ووزير 

الداخلية بالتدخل للكشف عن مكان اختفاء الزميل.

 وأفادت الشكوى بمهاجمة قوات ملثمة لمنزل الصحفي صبري أنور في دمياط، واقتحمت غرفة نومه، 
فجر الجمعة الماضي 19 فبراير وقامت بتفتيش منزله، ومصادرة كل أجهزة االتصاالت الخاصة به، 
وسيارته، واقتادته إلى مكان مجهول. كما أفادت الشكاوى بأن زوجته توجهت مع طاقم محامي الجريدة 
للبحث عنه لدى أجهزة األمن بدمياط، إال أنهم أنكروا وجوده، وأنكروا أن هناك قوات خرجت من قبل 

الشرطة في ذاك الوقت. 

نقابة الصحفيين تدين الحادث اإلرهابي في العريش وتنعي شهداء الشرطة
أدانت نقابة الصحفيين الحادث اإلرهابي الخسيس الذي راح ضحيته ما يقرب من 18 شهيًدا من ضباط 

وجنود الشرطة األبطال في مدينة العريش. ونعت شهداء الشرطة.. ودعت الشعب لليقظة والتوحد.
وأكد بيان صدر عن مجلس النقابة )األحد 20 مارس 2016(، أن مثل هذه األعمال اإلجرامية لن تؤثر 
في عزيمة الشعب المصري، وستزيده إصراًرا على اقتالع اإلرهاب من جذوره، وتوحده بكل فئاته 
خلف أبطالنا من أبناء الشعب المصري من جنود وضباط رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يؤدون 
واجبهم الوطني ببسالة وال يبخلون بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية دفاًعا عن وطنهم، ويعملون على 
العزاء  تتقدم بخالص  إذ  بلدهم. ونقابة الصحفيين  التي تحاك ضد  إفشال كل المخططات والمؤامرات 
أبناء الشعب لالنتباه واليقظة ووحدة  البواسل وقيادات الشرطة، فإنها تدعو كل  ألسر هؤالء الشهداء 
الصف. كما طالبت النقابة كل دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل المشترك لحصار ومواجهة 

هذا اإلرهاب األسود وتجفيف منابعه، ألن اإلرهاب ال دين له وال وطن.

النقابة تستنكر تصريحات العجاتي
أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن قلقة البالغ إزاء تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون 
القانونية ومجلس النواب، حول القانون الموحد لتنظيم الصحافة واإلعالم، التي أشار فيها إلى أن لجنة 
الهيئات  لكل  الممثلة  للتشريعات  الوطنية  واللجنة  النقابة  عن  بعيًدا  منفردة،  ستراجعه  العدل  بوزارة 

الصحفية واإلعالمية.
الصحفي  وللتوافق  للدستور  قوية  وتمثل ضربة  سابقة خطيرة  العجاتي  تصريحات  أن  المجلس  وأكد 
واإلعالمي مع الحكومة.. كما تمثل تراجًعا خطيًرا عن طلب الرئيس من الجماعة الصحفية واإلعالمية 
التزام الحكومة - على لسان رئيسها السابق المهندس إبراهيم محلب، والحالي  أن تعد قانونها، وعن 
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المهندس شريف إسماعيل، في أكثر من مناسبة - بأنه لن يصدر إال القانون الذي توافقت الحكومة عليه مع 
الجماعة الصحفية واإلعالمية، وهو ما تم االتفاق عليه في آخر اجتماع عقد بوزارة العدل، وضم وزيري 

العدل والتنمية المحلية وممثلين لــ4 وزارات واللجنة الوطنية للتشريعات.

وأكد المجلس أن التصريح يكشف عن نية ممنهجة ومبيتة للتالعب بقانون الصحافة واإلعالم وااللتزامات 
الدستورية وضرب الحريات الصحفية واإلعالمية.

وقالت النقابة إن الحديث عن وجود خالفات صحفية حول مشروع القانون مثير للسخرية.. فالنقابة دستوًرا 
كل  الموحد ضمت  القانون  مشروع  إلعداد  الوطنية  واللجنة  وأبنائها،  المهنة  عن  المعبرة  هي  وقانوًنا 
الجهات الممثلة قانوًنا ودستوًرا للصحافة واإلعالم، وهي: نقابة الصحفيين، والمجلس األعلى للصحافة، 
التأسيس، واتحاد اإلذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة اإلعالم، وكبار خبراء  ونقابة اإلعالميين تحت 
هي  النقابة  أن  كما  القانون..  مشروع  على  جميًعا  وقعوا  الذين  واإلعالم  والصحافة  والقانون  الدستور 
المنوطة دستوًرا بإبداء الرأي في أي قانون يخص المهنة، والمجلس األعلى للصحافة هو المنوط قانوًنا 

بإبداء الرأي في أي مشروع قانون.

وأكدت النقابة أنه وضح جلًيا أنه يتم الدفع ببعض األشخاص ال يمثلون إال أنفسهم وفًقا للدستور والقانون؛ 
إلبداء آراء مخالفة، في محاولة الستغالل ذلك لاللتفاف حول مشروع القانون ولتجاهل توافق كل الجهات 

الممثلة للمهنة على القانون الموحد.

  وأكد مجلس النقابة أن تصريحات العجاتي تكشف أن البعض ال يريد قانوًنا يضمن الحرية والمهنية 
والمسؤولية الوطنية واألمن القومي والمحاسبة الذاتية، وُيمكن الصحافة واإلعالم من مواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية واإلعالم الغربي، بما يكشف عن خطة ممنهجة لضرب - وربما وأد - حرية الصحافة 
واإلعالم، وتجاهل مواد الدستور السبع المنظمة للمهنة.. وإرسال هدية مسمومة للصحفيين في احتفاالت 

نقابتهم بعيدها الماسي.
للرد على هذه  اجتماع عاجل  لعقد  بالدعوة  الصحفية  للتشريعات  الوطنية  اللجنة  النقابة رئيس  وطالبت 

الهجمة الخطيرة التي تستهدف حرية الوطن والدستور.

»الصحفيين« ترفض تربص الداخلية بوكيل النقابة وتعقد اجتماًعا طارًئا
رفضت نقابة الصحفيين تربص وزارة الداخلية بأعضاء النقابة، وبينهم الزميل خالد البلشي وكيل النقابة 
ورئيس لجنة الحريات، وقال بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماعه الطارئ مساء يوم )الثالثاء( 
5 أبريل 2016، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قالش، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر 
عن النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشي، بناًء على بالغ رسمي تقدمت به وزارة الداخلية 
استند إلى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل بسبب قيامه بواجبه النقابي دفاًعا عن 

الحريات العامة والمهنية.

29



  وأدان مجلس النقابة بكل شدة هذا البالغ الذي يأتي ضمن سلسلة من اإلجراءات التعسفية التي 
قامت بها وزارة الداخلية في مجال الحريات العامة، وخصوًصا حرية الرأي والتعبير. كما سجل 
المجلس إدانته الشديدة لنهج تحرير البالغات الكيدية الذي ينم عن رغبة لدى بعض األجهزة في 
افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسيء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة 
والصحفيين  الصحافة  بحرية  البعض  تربص  يكشف عن  النهج  هذا  أن  كما  البالد،  بها  تمر  التي 
ورغبتهم في إعادتنا إلى زمن قصف األقالم وإلقاء أصحاب الرأي في السجون. ويكشف أيًضا عن 
ضيق هذا البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف 
من الجمعية العمومية للصحفيين في الدفاع عن المهنة، والذود عن استقالل النقابة وحرية أعضائها 

في التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم في ضوء ما قرره القانون والدستور.

أعضاء  من  وعدد  الصحفيين  نقيب  جانب  من  جرت  التي  االتصاالت  النقابة  مجلس  واستعرض 
المجلس والزمالء الصحفيين مع مسؤولي وزارة الداخلية، لمطالبتهم بسحب الوزارة للبالغ ضد 
الوزارة  إنهاء  بناء على تلك االتصاالت - بسرعة  النقابة –  البلشي، وطالب مجلس  الزميل خالد 

لألزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البالغ بشكل عاجل ونهائي.

وشدد المجلس على أن الزميل البلشي لن يمثل أمام النيابة إال طبًقا لإلجراءات القانونية المتبعة، ومن 
ضمنها ضرورة إخطار النقابة رسمًيا بالموقف النهائي للوزارة.

  وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوًحا حتى انتهاء هذه األزمة بشكل يليق بمؤسسة النقابة، 
وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس )7 إبريل( التخاذ ما 

يلزم من قرارات في ضوء تطورات األزمة.

الداخلية تسحب بالغها ضد البلشي
في إطار االتصاالت التي جرت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، بعد البالغ الذي تقدمت به 
الشئون القانونية بالوزارة ضد الزميل خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، قامت وزارة 
الداخلية بسحب البالغ الذي تقدمت به ضد الزميل، وأرسلت إلى النائب العام المستشار نبيل صادق 
طلًبا لسحب البالغ، وأكدت تقديرها لنقابة الصحفيين والدور المهم الذي تلعبه الصحافة دفاًعا عن 

مصر وعن الحريات في هذا التوقيت المهم من تاريخ مصر .
وأكد مجلس النقابة برئاسة النقيب يحيى قالش، حرصه على التواصل مع وزارة الداخلية إلنهاء 
األزمة في إطار العالقات القائمة على االحترام المتبادل والدور المهم للنقابة في ضمان الحريات 
العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وبما يضمن حق الزمالء في ممارسة مهنتهم بكل حرية، 

ودور وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن الوطن.
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»الصحفيين« تدين اعتداء بلطجية على الصحفيين والمصورين أمام محكمة زينهم وتطالب الداخلية 
بالتحقيق

أمام  والمصورين،  الصحفيين  على  األمن  يحميهم  بلطجية  اعتداء  قوة  بكل  الصحفيين  نقابة  ادانت 
محكمة زينهم، أثناء 

تغطيتهم جلسة استئناف قرار تجديد حبس 25 من متظاهري »جمعة األرض«.
وكان صحفيون قد أفادوا في شكاوى للنقابة بقيام مجموعات بالزي المدني بمطاردة عشرات األهالي، 
والمتضامنين مع متظاهري »جمعة األرض« المحتجزين، إلى جانب الصحفيين، أثناء نظر االستئناف، 

في حماية األمن بداًل من ممارسة دوره في حماية الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن ما جرى مع الصحفيين أمام محكمة زينهم لم يكن األول من نوعه خالل الفترة 
األخيرة، بل إن األمر نفسه تكرر خالل مظاهرات جمعة األرض أمام النقابة طبًقا لشكاوى وصلت 
إلى مجلس النقابة من صحفيين شاركوا في تغطية المظاهرات. وأشارت تلك الشكاوى إلى استعانة 
األمن ببلطجية وتركهم يعتدون على الصحفيين بالسب والقذف خالل خروجهم من النقابة بعد فض 

المظاهرات، بل ووصل األمر إلى توجيه السباب ألعضاء بمجلس النقابة.
وحذرت النقابة من عودة الممارسات األمنية العنيفة للتعامل مع الصحفيين والمتظاهرين باستخدام 
يوم  الصحفيات  االعتداء على  وقائع  لألذهان  يعيد  ما  المدني، وهو  الزي  يرتدون  وأفراد  البلطجية 

األربعاء األسود في مايو  2005.
الذي  بدورها  االلتزام  الداخلية،  بوزارة  وتهيب  أعضائها،  في حماية  تتوانى  لن  أنها  النقابة  وأكدت 
ألزمها به القانون وهو حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لواجبهم المهني، ودورهم الدستوري في نقل 
وقائع االحتجاجات التي تمت الدعوة لها خالل الفترة المقبلة، بداًل من العودة ألساليب قديمة كانت سبًبا 

رئيسًيا فيما آلت إليه األوضاع فيما بعد.
والنقابة إذ تؤكد على واجب الصحافة في نقل ما يجري من أحداث بكل مهنية وصدق، فإنها تطالب 
الداخلية بالتحقيق فيما جرى أمس، وخالل مظاهرات »جمعة األرض«، وعدم تكرار ذلك مستقباًل، 
فال سبيل لتقدم المجتمعات إال بصحافة حرة، وستظل النقابة تؤدي دورها الوطني والنقابي في حماية 

أعضائها، وهو ما ستظل حريصة عليه.

نقابة الصحفيين تدين عمليات القبض العشوائي التي طالت الزمالء الصحفيين
ادانت نقابة الصحفيين عمليات القبض العشوائي التي طالت زمالء صحفيين كما تدين عودة ظاهرة 
زوار الفجر ومداهمة منازل زمالء صحفيين فجًرا دون سند من قانون وترويع ذويهم. وأكدت النقابة 
أن ما جرى مع الزمالء خالل الفترة األخيرة يستوجب وقفة جادة وحاسمة لوقف االنتهاكات بحق 
المصريين عموًما، وفي القلب منهم الصحفيون، فعودة الدولة األمنية وإطالق يد األجهزة في التعامل 

مع أصحاب الرأي المختلف سيدفع ثمنه الوطن بكامله.
العشوائي، على زمالء  القبض  واقعتي  في  والفوري،  الجاد  بالتحقيق  األمن  أجهزة  النقابة  وطالبت 
صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجًرا، كما طالبت 
بالكشف العاجل عن األسباب الحقيقية لما تم مع الزمالء، فلن يكون مقبواًل بأي حال من األحوال أن 
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يتم ترويع الصحفيين وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم.
وشددت النقابة على أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطالق الحريات 
العامة، وفتح المجال أمام أصحاب اآلراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه اآلراء أو 

ترهيب أصحابها.
إن سياسات الخوف لن تصنع أمًنا، وعودة القمع لن يبني وطًنا، وال مستقبل لنظام ال يستمع لمعارضيه 

ويحقق في التجاوزات التي يتم ارتكابها.
إن نقابة الصحفيين إذ تؤكد على تمسكها بأن تبقى دوًما قلعة للحريات ومالًذا آمًنا لكل صاحب حق للمطالبة 
به وللمواطنين للتعبير عن شكواهم وهمومهم ونقلها للمسئولين، فإنها من منطلق هذا الدور ال يمكن أن 
تقبل بأي حال أن يدفع أعضاؤها ثمن ممارستهم لدورهم في التعبير عن هموم الوطن والمواطنين في إطار 
من الحرية المسؤولة، وتهيب بالزمالء الصحفيين التزام الحيطه والحذر أثناء تغطيتهم لألحداث في أماكن 

التجمعات العامة و الشوارع.

الرأي  المحبوسين في قضايا  باإلفراج عن الصحفيين  المتكررة  النقابة مطالبها  وفي هذا اإلطار، جددت 
والنشر ووقف االنتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خالل تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة 

األرض، وإطالق يد البلطجية في االعتداء عليهم تحت سمع وبصر األجهزة األمنية.
وشددت النقابة على أن الحرية ليست مطلًبا شعبًيا فقط، مهمتها الدفاع عنه، ولكنها بالنسبة لنقابة الصحفيين 

قضية مهنية، فال صحافة دون حرية وال مستقبل لمن يهدرها.

نقابة الصحفيين ترفض منع الزمالء الصحفيين بجريدة الوفد من دخول مقر جريدتهم
أنها لن  الوفد من دخول مقر جريدتهم، وأكدت  نقابة الصحفيين منع الزمالء الصحفيين بجريدة  رفضت 
تتوانى في الدفاع عن حقوق أعضائها ومواجهة أي محاولة للنيل من حقوقهم أو حرماهم من أداء واجبهم 

المهني. 
وطالبت النقابة قيادات حزب الوفد بالحفاظ على الصحيفة والعاملين بها، حرًصا على منبر صحفي مهم له 

تاريخ طويل فى الدفاع عن قضايا الوطن ومصالح أبنائه.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل بأي حال من األحوال النيل من حرية الصحافة واستقالليتها، ولن تسمح بأن 

تكون النزاعات طريًقا للنيل من حقوق الزمالء الصحفيين، سواء كانت المهنية أو المادية.

مجلس نقابة الصحفيين يبحث عدًدا من الموضوعات العاجلة الخاصة بالخدمات النقابية وشؤون األعضاء
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماًعا، يوم السبت 14/ 5/ 2016 برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قالش، لبحث 

عدد من الموضوعات العاجلة الخاصة بالخدمات النقابية وشؤون األعضاء.

ووافق مجلس النقابة على رفع قيمة »القرض الحسن« المخصص للحاالت الطارئة من 3 آالف جنيه إلى 
5 آالف جنيه، وفقًا للقواعد المتبعة، كما وافق المجلس على رفع قيمة القرض الحسن المخصص لحاالت 
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الزواج الحديث من 3 آالف جنيه إلى 10 آالف جنيه، وذلك بناء على الطلبات التي تقدم بها عدد من الزمالء 
أعضاء الجمعية العمومية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم السكرتير العام وأمين الصندوق ومقرري لجنتي الرعاية االجتماعية واإلسكان، 
لوضع قواعد الصرف وفحصص الطلبات المقدمة قبل عرضها على المجلس.

ووافق مجلس النقابة رفع قيمة المعاش الشهري بقيمة 150 جنيًها، اعتباًرا من معاش يوليو 2016، وتشكيل 
لجنة برئاسة أمين الصندوق لدراسة سبل تنمية الموارد فيما يخص المعاشات وتأمين زيادتها بطريقة منتظمة، 
أفنوا  الذين  الزمالء  لهؤالء  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  وتردي  الراهنة  المعيشية  الظروف  ظل  في 

حياتهم فى خدمة المهنة.
ووافق مجلس النقابة على رفع حد استفادة الزميالت والزمالء المشتركين بمشروع العالج إلى 20 ألف جنيه 
كحد أقصى تكميلي، بداًل من النسبة الحالية، وهي 15 ألف جنيه، وزيادة الحد األقصى العادي إلى 12 ألف 
جنيه بداًل من النسبة الحالية وهي 10 آالف جنيه، على أن يراعى تطبيق 50% من الزيادة بداية من أول يوليو 

2016، على أن تتم دراسة زيادة موارد المشروع من االشتراكات بداية من العام المقبل2017.

نقابة الصحفيين ُترحب بموافقة الحكومة على قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
   رحب مجلس نقابة الصحفيين بموافقة مجلس الوزراء، يوم االثنين 16 مايو 2016، على مشروع القانون 
الموحد لتنظيم الصحافة واإلعالم، الذي شاركت النقابة بجهد أساسي في إعداده ومراجعته، على مدار عامين 

تقريًبا، ضمن باقي الهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية واإلعالمية.
  وأشاد مجلس النقابة بالروح التي اتسم بها تعامل الحكومة مع مشروع القانون من خالل اللجنة المشتركة 
التي ضمت وزراء وممثلي وزارات )التخطيط والمتابعة والعدل والشؤون القانونية(، إلى جانب ممثلي اللجنة 
الوطنية للتشريعات الصحفية واإلعالمية، وهي اللجنة التي أعدت الصياغة الحالية التي حظيت بتوافق جميع 

األطراف على مشروع القانون.

الدستور،  من   )71( المادة  لتفعيل  العقوبات  قانون  تعديل  على  الحكومة  موافقة  أن  النقابة  مجلس  واعتبر   
والخاصة بعدم فرض أي رقابة على الصحف واإلعالم وحظر توقيع عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر 
والتعبير، وإصدار تلك التعديالت بالتزامن مع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم وقانون تأسيس نقابة اإلعالميين، 
ُتعد كلها خطوات في االتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور، وتؤسس لعالقة أساسها الثقة واالحترام المتبادل 

بين الحكومة والصحافة واإلعالم، باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة المصرية.
  وشدد مجلس النقابة على أن حرية الصحافة واإلعالم إحدى الحريات العامة للشعب المصري وليست حرية 
الصحفيين واإلعالميين وحدهم، ولذلك فإننا نتمنى أن يتعامل ممثلو الشعب المصري أعضاء مجلس النواب، 
الذي شارك رئيسه الدكتور علي عبدالعال بجهد ُمقدر في إعداد مشروع القانون، مع المشروع عند مناقشته 
في البرلمان بالروح اإليجابية نفسها التي تعاملت بها الحكومة مع المشروع، وعلى اعتبار أنه ُيمثل نموذًجا 
للتوافق المنشود والمطلوب حدوثه عند إعداد أي قانون بين الحكومة والجهات أو الفئات المعنية بهذا القانون.

التي  الدولة، وهي  بين مؤسسات  أن تسود  التي يجب  الروح هي  التوافق وتلك  النقابة أن هذا   وأكد مجلس 
تحتاجها مصر بشدة في الوقت الراهن في التعامل مع جميع القضايا من أجل تأسيس دولة القانون، ومواجهة 
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التحديات الداخلية والخارجية بما يحقق المصالح العليا للوطن.

وقفة بالشموع حداًدا على ضحايا الطائرة المصرية
نظمت نقابة الصحفيين وقفة صامتة بالشموع والورود على ضحايا طائرة مصر للطيران، الذين لقوا 

حتفهم إثر تحطم الطائرة المقبلة إلى القاهرة من باريس.
ودعت النقابة الصحفيين واإلعالميين والشخصيات العامة للمشاركة في الوقفة، التي اقيمت في السادسة 

من مساء يوم )الثالثاء 24 مايو 2016(، أمام مقر النقابة.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع الزمالء بعدم التورط في تحليالت ال تستند إلى معلومات أو ادلة موثقة، 
وكذلك عدم ترديد بعض ما يسوقه اإلعالم الغربي مستبًقا نتائج التحقيقات، بهدف تغليب أهداف سياسية 

وشن حملة دعائية مغرضة ضد مصر.

دعوة إلفطار جماعي.. وتكريم قدامى المراسلين العسكريين
دعا مجلس نقابة الصحفيين الزميالت والزمالء إلى إفطار رمضاني جماعي، و حفل فني وثقافي، وكرمت النقابة 

عدًدا من الصحفيين الذين شاركوا كمراسلين عسكريين فى تغطية حرب »أكتوبر/ رمضان« المجيدة.
 أقيم الحفل يوم األربعاء 10 رمضان الموافق 15 يونيو 2016، وقدم المجلس التهنئة لجميع الزمالء 

بحلول شهر رمضان الكريم.

رفض محاولة االلتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة واإلعالم
أكدت نقابة الصحفيين رفضها ألي محاولة لاللتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة واإلعالم، 
الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية واإلعالمية أو تعطيل إصداره من خالل مقترحات تعديل قانون 
96 لسنة 96. وتدعو النقابة أعضاءها أال يكونوا طرًفا في مثل هذه المحاوالت التي تستهدف استمرار 
أوضاع عدم االستقرار بسبب المراحل االنتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتي اآلن، و ما أدت إليه 

من انعكاسات سلبية على اإلدارة وعالقات العمل بها.
كما أكدت النقابة أن الطريق األمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة 
واالعالم، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة االنتقالية، 

خصوًصا أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 224 من الدستور.
وشددت النقابة على أن األزمة الحالية يتحملها كل من أسهم في تعطيل إصدار القانون الموحد. وتلفت 
للصحافة  الموحد  القانون  إصدار  لسرعة  أعلنتها  طالما  التي  المتكررة  التحذيرات  إلى  النظر  النقابة 
مجالس  ورؤساء  التحرير  رؤساء  مدة  بنهاية  الخاص  الحالي  المأزق  لتجنب  محاولة  في  واإلعالم 
الماضي، دون  ديسمبر  للنقابة منذ شهر  بيانات رسمية  التي تكررت في  التحذيرات  اإلدارات، وهي 
أن يتم االلتفات إليهاـ ليفاجأ الجميع باستخدام البعض األمر ذريعة اآلن لاللتفاف على القانون الموحد 

وتعطيل إصداره.
كما شددت النقابة على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة 

واإلعالم، وكذلك التعديالت الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
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وأهابت بنواب البرلمان االنحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمه األولى بالرعاية لتحقيق االستقرار 
في  وتحقيق رسالتها  واإلعالم  الصحافة  مؤسسات  مقدمتها  وفي  المجتمع،  مؤسسات  بناء  وإعادة 

مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها و طننا.

رأي النقابة فى التشريعات الصحفية حق دستوري
اجتمع مجلس نقابة الصحفيين في )10/ 7/ 2016( برئاسة النقيب يحيى قالش لمناقشة التعديالت التي طرأت 
والتشريع  الفتوى  قسمي  إلى  المرسلة  األخيرة  في صيغته  واإلعالم  للصحافة  الموحد  القانون  على مشروع 

بمجلس الدولة.
وقرر المجلس مخاطبة كل من رئيسي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وقسمي الفتوى والتشريع بمجلس 
الدولة، ووزاات العدل والشئون القانونية ومجلس النواب والتخطيط، لتنفيذ المادة 77 من الدستور التي توجب 

أخذ رأي نقابة الصحفيين في التشريعات المتعلقة بها منًعا للطعن فيها دستورًيا.
النقابة يتفق ونص المادة 77 من الدستور، خصوًصا أن مشروع قانون تنظيم  وأكد المجلس أن طلب رأي 
تتحدث عن حقوق وواجبات  النقابة و22 مادة  تتحدث عن  الصحافة واإلعالم يتضمن 23 مادة على األقل 
الصحفيين، فضاًل عن أن بقية المواد التي تنظم مهنة الصحافة لها عالقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها 
المنصوص عليها في قانون النقابة، ومنها المادة 35 التي تحدد صراحة أهداف النقابة، وهي األهداف التي 

جاءت المواد من 65 إلى 74 في مشروع القانون لتنظيمها. كما تنظم المواد من 75 إلى 88 قواعد التأديب.
وشدد مجلس النقابة على أن هذه المواد تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أن عدم أخذ رأي النقابة مخالفة صريحة 

للدستور، قد تنال من القانون نفسه.
وجددت النقابة مطالبتها بضرورة اإلسراع بإجراءات إصدار القانون دون أن يتم تجاوز اإلجراءات القانونية 
والدستورية، أو النيل من الروح العامة للقانون الذي تم التوافق مع الحكومة عليها من خالل التعديالت التي تم 

إدخالها على المشروع.
المهنة واستقرار  تنظيم  بالعمل على  الكفيلة  أقرب فرصة هي  القانون في  أن سرعة إصدار  المجلس   وأكد 

األوضاع بالمؤسسات الصحفية.
بمحاسبة  عاشور  وتطالب  العمومية..  الجمعية  الزمالء خالل  على  محامين  اعتداءات  تدين  »الصحفيين« 

المعتدين
دانت نقابة الصحفيين االعتداءات التي تعرض لها عدد من الزمالء بمختلف الصحف على يد مجموعة من 
المحامين، واالستيالء على معداتهم وتحطيم كاميرات التصوير الخاصة بهم خالل تغطيتهم لفعاليات الجمعية 

العمومية )17/ 7/ 2016( لطرح الثقة بنقيب المحامين ومجلسها.
وطالبت النقابة سامح عاشور نقيب المحامين، ومجلس النقابة، بسرعة التحقيق مع المعتدين، واتخاذ اإلجراءات 
النقابية حيالهم، خصوًصا بعد قيام بعض المعتدين بمطاردة الزمالء حتى أبواب النقابة ومحاولتهم االعتداء 

عليهم.
وشددت نقابة الصحفيين على أنها لن تقبل بأي حال االعتداء على أي زميل، وأنها لن تتقاعس عن اتخاذ جميع 

اإلجراءات الستعادة حقوق الزمالء.
وقررت النقابة التضامن مع الزمالء في جميع خطواتهم الستعادة حقوقهم المادية والمعنوية، ومحاسبة المعتدين عليهم.
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التضامن مع الزمالء الصحفيين 
أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزمالء الصحفيين بموقع »دوت مصر« اإللكتروني عقب 

قرار إدارة الموقع بفصلهم تعسفًيا وعدم حصولهم على حقوقهم.
كانت النقابة تلقت يوم )الخميس 21 – 7 - 2016( شكوى من 10 زمالء صحفيين مقيدين بجداول 
النقابة، ضد إدارة موقع »دوت مصر« اإللكتروني، بفصلهم تعسفًيا وعدم حصولهم على مستحقاتهم، 

واعتصامهم بمقر الموقع.
ومصطفى  السيد،  صالح  ومصطفى  جمال،  ومحمد  موسى،  ووائل  الشيخ،  حسين  )محمد  وهم  الزمالء  وأكد 
عبدالعزيز، ومحمد جودة أمين، وهيثم سليمان، ومحمد فراج، ومحمد فزاع، ومحمد كمال( في شكواهم إلى يحيى 
وفوجئوا  العامين،  تجاوزت  لمدة  اإللكتروني  بموقع »دوت مصر«  للعمل  التحقوا  أنهم  الصحفيين،  نقيب  قالش 
بفصلهم تعسفًيا دون سابق إنذار أو إجراء أي تحقيقات، وأنهم حرروا محضًرا ضد إدارة الموقع بقسم شرطة الدقي 

حمل رقم )4800/ إداري قسم الدقي(. كما تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل بالدقي للحفاظ على حقوقهم.
وأعلن جمال عبدالرحيم السكرتير العام تضامن النقابة الكامل مع الزمالء الصحفيين أعضاء النقابة، وكذا المتدربين 
بالموقع، وكلف اإلدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الشكوى المقدمة منهم في مكتب العمل والتضامن معهم في جميع 
اإلجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم األدبية والمادية، مشيًرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين سوف يناقش تلك 

األزمة فى اجتماعه المقبل.

مجلس النقابة يرسل مالحظاته على القانون الموحد للصحافة واإلعالم إلى رئيس مجلس الدولة
 أرسل مجلس نقابة الصحفيين في )25/ 7/ 2016( مالحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة واإلعالم 
إلى المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة.. وذلك استناًدا للمادة 77 من الدستور التي 
تمنح النقابة الحق فى إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها. وكان المجلس قد ناقش النص الذي أحالته 
الحكومة إلى مجلس الدولة، والحظ أن هناك تعديالت في صياغة بعض المواد التي تم التوافق عليها مع الحكومة 
وإلغاء بعضها.. وأبدى رأيه بالعودة إلى هذه النصوص بما يتوافق مع نصوص وفلسفة مواد الدستور، وبما يؤدي 

إلى استقرار وسائل الصحافة واإلعالم ويساعدها في تأدية رسالتها في خدمة الوطن والمواطن.
 365 زمياًل يستفيدون من القرض دون فوائد بإجمالي 1825000 جنيه

39 زميل يصرفون قرض الزواج الحديث
َداُوَد  وأسامة  وكارم محمود  الرحيم  عبد  الزمالء جمال  التي ضمت  فوائد  دون  القرض  لجنة  وافقت 
وأبوالسعود محمد ومحمد شبانة، على صرف القرض للزمالء الصحفيين، بعد أن أقر المجلس رفع قيمة 
القرض من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه للطوارئ واإلسكان، وإقرار قرض للزواج الحديث بمبلغ 

10000جنيه.
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قانون جديد للنقابة
   قرر مجلس نقابة الصحفيين بدء إجراءات وضع قانون جديد للنقابة، ودعا المجلس كل الزمالء أعضاء النقابة لتقديم 
مقترحاتهم الخاصة حول مشروع قانون جديد يتالءم مع التطورات التي لحقت المهنة والعاملين فيها، وبأوضاع 

النقابة، وبما يتوافق مع الدستور الحالي.
الصحافة  جوائز  الئحة  على  الجديدة  التعديالت  أغسطس 2016(   6 )السبت  اجتماعه  في  النقابة  مجلس  واعتمد 
المصرية، وقرر فتح باب التقدم للمسابقة عن األعمال الصحفية خالل العام الماضي )2015( لمدة أسبوعين، بدًءا 
من يوم األربعاء 10 أغسطس وحتى 24 أغسطس، على أن يتم تسليم األعمال الخاصة بالزمالء المتقدمين بمقر 

النقابة.
النقابة، ودعا المجلس الزمالء األعضاء  لقانون  نقابية بالمحافظات طبًقا  الباب إلنشاء لجان    وقرر المجلس فتح 
بالمحافظات التي تتوافر فيها شروط إنشاء اللجنة للتقدم بطلبات تأسيسها. علًما بأن القانون يفتح الباب لتأسيس اللجان 

فى حالة وجود أكثر من 15 صحفًيا وأقل من 30 صحفيًًا في كل محافظة.
كما قرر مجلس النقابة إحالة الزميل محمود بكري، رئيس مجلس إدارة جريدة »األسبوع«، للتحقيق في الشكاوى 
المقدمة ضده من عدد كبير من الزمالء، لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية وعدم االستجابة لجهود النقابة لحل 

المشكلة.
   وأعلن المجلس تضامنه مع إضراب األسرى الفلسطينين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ومنهم الزميل عمر 

نزال، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يوًما على بدء إضرابهم عن الطعام.
وناقش المجلس شكاوى بعض الزمالء الصحفيين المحبوسين، وأكد المجلس رفضه لتحويل الحبس االحتياطي إلى 
عقوبة، كما طالب المجلس بتحسين أوضاع الزمالء المحبوسين، وكذلك النظر في األوضاع الصحية لهم، خصوًصا 

في ظل ورود شكاوى تطالب بنقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العالج.

هيئة المكتب تتخذ قرارات عاجلة بشأن المخالفات المالية في مشروع العالج
قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين المنعقدة يوم األربعاء الموافق)17/ 8/ 2016(، تشكيل لجنة برئاسة الزميلين 
واإلدارية  القانونية  العناصر  من  عدد  وعضوية  الصندوق،  أمين  شبانة  ومحمد  العام  السكرتير  عبدالرحيم  جمال 
والمالية للتحقيق العاجل في مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة، لما تشكله من 

خطورة في حال صحتها في حق كل من تثبت مسؤوليتهم عنها. 
   وكانت هيئة المكتب برئاسة يحيى قالش نقيب الصحفيين قد عقدت اجتماًعا مطواًل، وبحضور الزميل أسامة َداُوَد 
عضو المجلس ومقرر مشروع العالج بالنقابة، استعرضت فيه تقريًرا مطواًل للزميل محمد شبانة أمين الصندوق 
العديد من  العالج  لجنة  العام ومقرر  السكرتير  قدم كل من  المهمة، كما  والمستندات  الوقائع  العديد من  فيه  تناول 
المكتب  هيئة  أيام. وقررت  منذ  الصحفيين  نقيب  بها  أخطرا  والتي  الوقائع  تدعم هذه  التي  والمعلومات  المستندات 
االنتهاء من هذا التحقيق خالل مدة وجيزة وعرض ما ينتهي إليه من نتائج على مجلس النقابة، التخاذ اإلجراءات 

القانونية المناسبة وإبالغ النيابة العامة في حالة ثبوت تلك المخالفات. 
كما وافقت على مجموعة من اإلجراءات العاجلة التي اقترحها أمين الصندوق بشكل مؤقت، لتحقيق أكبر قدر لظبط 
األداء المالي لحين انتهاء التحقيقات، ووضع تصور متكامل يكفل مرحلة جديدة من األداء الذي يحفظ المال العام 

ويمنع أي ثغرات يمكن استغاللها مستقباًل.
كما قررت هيئة المكتب وقف مدير الحسابات بالنقابة ومنعه من دخول مقر النقابة لحين انتهاء التحقيقات.
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بيـــان
  ناقش مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه يوم االثنين 22 أغسطس 2016، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قالش، 
واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفي اإلدارة المالية في مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العالج 

في النقابة.
  واستعرض المجلس تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة الزميل محمد شبانة ومقرر مشروع العالج 
الزميل أسامة داوود، ورؤيتهما في كيفية سد أي ثغرات إدارية أو مالية استغلها المتورطون فى االستيالء على أموال 

النقابة بطريقة غير مشروعة.
  وقرر مجلس النقابة إحالة الواقعة بكاملها إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة، مع تشكيل لجنة تحقيق تضم 
بالواقعة وحصر  المتعلقة  المستندات  الفنية والقانونية، لجمع كل  النقابة وعدًدا من الخبرات  5 من أعضاء مجلس 

المتورطين فيها، لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة في أسرع وقت ممكن.
ووافق مجلس النقابة على مجموعة من اإلجراءات اإلدارية والمالية االحترازية والعاجلة، لضبط األداء العام لكل 

مشروعات النقابة وإداراتها.
 وشدد المجلس على أنه بكشفه عن هذه الواقعة إنما يؤكد حرصه الشديد على أموال النقابة، باعتباره مااًل عاًما، 

وتعامله مع الواقعة بشفافية مطلقة ودون تستر على أي أحد.

صرف نسبة مساهمة مشروع العالج للحاالت الطارئة
  قرر مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ )24/ 8/ 2016( برئاسة يحيى قالش نقيب الصحفيين، عدم صرف نسبة 
مساهمة مشروع العالج للفواتير التي يتقدم بها الزمالء من جهات عالجية غير متعاقدة مع النقابة إال في حاالت 

الطوارئ والعناية المركزة فقط، طبًقا لتوصيف نقابة األطباء، واعتمادها من مجلس النقابة.
نقابة الصحفيين تحيل المخالفات المالية المتعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العالج للنيابة العامة 

تقدم يحيى قالش نقيب الصحفيين صباح يوم األربعاء 31 أغسطس 2016 ببالغ إلى المستشار نبيل صادق النائب 
العام ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، التهامهم بارتكاب مخالفات 
مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العالج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية 

وهمية واستخدامها في االستيالء على المال العام.

لنقابة الصحفيين بأن البالغ الذي حمل رقم 11451 لسنة 2016 -  العام    وصرح جمال عبد الرحيم السكرتير 
عرائض النائب العام - تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المالية واألوراق المزورة المنسوبة 
لمستشفيات ومعامل طبية وهمية، وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة الستكشاف تلك 

المخالفات.

  وأضاف السكرتير العام أن نقيب الصحفيين ذكر في البالغ أنه تم إخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق 
مالية  الصحفيين مخالفات  باالشتراك مع بعض  بالنقابة  الحسابات  ارتكاب رئيس  العالج  والمشرف على مشروع 
خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العالج وعماًل بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، 
فإن حفظ أموال النقابة وفًقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة، نقيًبا وأعضاًء.. وحرًصا من المجلس على أموال 
النقابة وانطالًقا من دورهم في ذلك واألمانة الملقاة على عاتقهم، تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة 

الصحفيين يوم األربعاء )17 أغسطس 2016( وأصدرت القرار 56، وقررت اآلتي:-
أواًل :- تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية 
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نتائج  المالية وسرعة عرض  المخالفات  في  للتحقيق  بالنقابة،  والقانوني  والمالي  اإلداري  الجهاز  عدد من أعضاء 
التحقيقات على مجلس النقابة خالل مدة وجيزة، تمهيًدا إلبالغ النيابة العامة بما ينتج عن مخالفات.

إليه  المنسوبة  المخالفات  التحقيقات عن  االنتهاء من  لحين  العمل،  أحمد سمير عن  الحسابات  إيقاف رئيس  ثانًيا:- 
والتحفظ على عهدته بالكامل.

  وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماًعا طارًئا بتاريخ 22 - 8 – 2016، وقرر إحالة 
المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة.

وذكر أن نقيب الصحفيين أشار في بالغه إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 
25/ 8/ 2016 الستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة، واستمعت 

إلى أقوال موظفي مشروع العالج، والمدير المالي بالنقابة.
وقال جمال عبد الرحيم إن البالغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات في أقواله أمام اللجنة يوم 29/ 
8/ 2016، حيث أقر بأنه يعمل رئيس حسابات نقابة الصحفيين منذ 17عاًما، وأنه استغل منصبه باالتفاق مع أحد 
الصحفيين بجريدة يومية مسائية في اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل ال 
وجود لها، وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها بغرض االستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات واالستفادة 
هذه  اختالق  هى  ذلك  في  وسيلته  وكانت  الصحفيين،  للزمالء  العالج  مشروع  من  المستفادة  الخاصة  النسب  من 

المستندات عن طريق االشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العالج.
   وأشار السكرتير العام إلى أن رئيس الحسابات اعترف أيًضا أمام اللجنة باالحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين 
الذين قام باالشتراك لهم في مشروع العالج وتسلم الكوبونات الخاصة بالعالج بداًل منهم ودون علمهم، وكذا استالم 
باصطناع  وقيامه  بالنقابة  العالج  بمشروع  معها  المتعاقد  والمعامل غير  بالمستشفيات  الخاصة  التحويل  استمارات 
تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل التي ال وجود لها على الواقع، ومن ثم االستفادة من نسب 
العالج المقررة للصحفيين التي تبلغ 70%، مروًرا بالمراجعة الفنية وانتهاًء باستخراج أذون الصرف إذا كانت قيمة 
النسبة المقررة تقل عن مبلغ ألف جنيه أو استخراج المبلغ بشيك تعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك )مفتوًحا( ليقوم 
بتظهيره لنفسه أو للمشتركين معه، وتسلم المبلغ الوارد بالشيك في حالة إذا زادت قيمة النسبة المقررة على مبلغ 

األلف جنيه.
   كما اعترف رئيس الحسابات بأنه استفاد أيًضا من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء أنفسهم بمشروع العالج، 
حيث كان يقوم بإدراج أسمائهم في بعض الحاالت واالستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم، وجاٍر حصر تلك 

الحاالت.
  وأقر رئيس الحسابات بأن األموال التي استولى عليها بتلك الطريقة بلغت 220 ألف جنيه )مائتا وعشرون ألف 
جنيه( تقريًبا، باالشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية، مشيًرا إلى أن هذا الصحفي كان يخبره ويمده بأسماء 

الصحفيين غير المشتركين بمشروع العالج، وأن هذه األموال استوليا عليها منذ شهر يوليو 2014. 
وذكر السكرتير العام أن البالغ تضمن أيًضا اتهام أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية 
باصطناع تقارير طبية وفواتير عالج له وألسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية وهمية تدعى »مستشفى 
اإلرادة – مستشفى الرضوان« وغيرهما.. وباالستعالم عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه ال وجود لها على 

اإلطالق، وقد تمكن بتلك الطريقة من االستيالء على أموال النقابة، وجاٍر حصر تلك األموال.

وأضاف السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب في بالغه النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الوقائع مع المتهمين 
الثالثة، حيث إن ما قاموا به يثير شبهة االستيالء على أموال نقابة الصحفيين دون وجه حق، التي تعتبر في حكم 

األموال العامة عماًل بنص المادة 119/ د من قانون العقوبات.
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تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه بتاريخ 6 أغسطس 2016 استناًدا لنص المادة 61 من القانون 76 لسنة 70 
تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30 عضًوا ويزيد على 

15 عضًوا. وتتكون كل لجنة نقابية من 3 أعضاء )رئيس وعضوين(.
وأشار جمال عبدالرحيم السكرتير العام إلى أن الئحة اختيار اللجان النقابية تضمنت أن يكون رئيس اللجنة قد مضى 
على قيده بجدول المشتغلين مدة 10 سنوات و3 سنوات بجدول المشتغلين للعضوية، وأال يكون قد صدرت ضده أحكام 

تأديبية خالل السنوات الثالث السابقة على تشكيل اللجنة.
وذكر جمال عبد الرحيم أن اللجنة تختص بالشئون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تطلب إليها 
من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إال 
بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة. كما تضمنت 
على  أسبوع  قبل مضي  كاملة  وقراراتها  محاضر  بنصوص  العامة  النقابة  مجلس  النقابية  اللجنة  توافي  أن  الالئحة 
صدورها، وال تعتبر هذه القرارات نهائية إال بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، وتستثنى من ذلك القرارات 

التي لها صفة عاجلة، ويكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
وفي هذا اإلطار قامت اللجنة المشرفة على تشكيل اللجان الفرعية، التي ضمت الزمالء جمال عبدالرحيم السكرتير 
العام وأعضاء المجلس كارم محمود ومحمود كامل وأبوالسعود محمد، باإلعالن عن تشكيل 7 لجان نقابية فرعية فى 

المحافظات، وبيانها كما يلي:

 

على  ىقد مض ت أن يكون رئيس اللجنةنإىل أن الئحة اختيار اللجان النقابية تضممجال عبدالرحيم السكرتري العام  وأشار
سنوات جبدول املشتغلني للعضوية، وأال يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية  1سنوات و 01قيده جبدول املشتغلني مدة 

 ات الثالث السابقة على تشكيل اللجنة.خالل السنو

تطلب إليها  فقط، وكذلك املهام اليت يوذكر مجال عبد الرحيم أن اللجنة ختتص بالشئون النقابية على املستوى اجملل
يق مع ولني أو جهات رمسية أو غري رمسية إال بالتنسؤدائرة نشاطها، وحيظر عليها أن ختاطب مس من جملس النقابة العامة يف

كما تضمنت الالئحة أن توايف  نقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تربعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.ال
 هذه القرارات أسبوع على صدورها، وال تعترب ياللجنة النقابية جملس النقابة العامة بنصوص حماضر وقراراتها كاملة قبل مض

فيها بتصديق  ستثنى من ذلك القرارات اليت هلا صفة عاجلة، ويكتفىتنقابة العامة، وال بعد التصديق عليها من جملس الإنهائية 
 نقيب الصحفيني.

تري العام مجال عبدالرحيم السكرويف هذا اإلطار قامت اللجنة املشرفة على تشكيل اللجان الفرعية، اليت ضمت الزمالء 
جلان نقابية فرعية فى اجملافظات،  4إلعالن عن تشكيل ، بابوالسعود حممدأوأعضاء ا:لس كارم حممود وحممود كامل و

 وبيانها كما يلي:

 اإلمساعلية اللجنة النقابية مبحافظة -

 الصفة االسم م
 قابيةالن اللجنة رئيس أبواملعاطي أمحد  .0
 عضو إبراهيم سيد  .6
 عضو عوض حممد  .1

 الدقهلية اللجنة النقابية مبحافظة -

 الصفة االسم م
 ابيةالنق نةاللج رئيس نصر حازم  .4
 عضو عزت مصطفى  .2
 عضو لطفي هشام  .2

 اللجنة النقابية مبحافظة بورسعيد -

 الصفة االسم م
 التفاهين نبيل  .4

 التفاهين( الكريم )عبد
 ةرئيس اللجنة النقابي

 عضو عبد الرمحن بصلة  .0
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 عضو هشام العسيوي  .4
 اللجنة النقابية مبحافظة املنيا -

 الصفة االسم م
 يةاللجنة النقابرئيس  الروبي باهي  .01
 عضو حسني على  .00
 عضو نافع سعيد  .06

 اللجنة النقابية مبحافظة أسوان -

 الصفة االسم م
 ةرئيس اللجنة النقابي الزيات أمحد  .01
 عضو الزيات فاطمة  .04
 عضو صالح عبداهلل  .02

 اللجنة النقابية مبحافظة قنا -

 الصفة االسم م
 رئيس اللجنة النقابية األمري عبداحلكيم  .02
 عضو شرقاوي ديمح حممد  .04
 عضو زايد إبراهيم  .00

 الغربيةاللجنة النقابية مبحافظة  - -

 الصفة االسم م
 رئيس اللجنة النقابية وهيب سيد مساح  .04

 عضو أمحد أبو شنب  .61

 عضو دهب يفوز  .60
 

ي بني عشدد نقيب الصحفيني حييى قالش على ضرورة العمل اجلماوكان التوافق هو السمة الغالبة على اختيار الزمالء، و
إىل نتائج إجيابية مرجوة نتيجة تفعيل عمل اللجان اإلدارية، ومبا يعمل على توحيد  يزمالء اجملافظة الواحدة، ومبا يؤد

 وتقوية أواصر الزمالة بني أعضاء النقابة. الصف الصحفي واملهين
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وكان التوافق هو السمة الغالبة على اختيار الزمالء، وشدد نقيب الصحفيين يحيى قالش على ضرورة العمل الجماعي 
بين زمالء المحافظة الواحدة، وبما يؤدي إلى نتائج إيجابية مرجوة نتيجة تفعيل عمل اللجان اإلدارية، وبما يعمل على 

توحيد الصف الصحفي والمهني وتقوية أواصر الزمالة بين أعضاء النقابة.

مع  التعامل  وأهمية  بضرورة  الدولة،  في  والمسؤولين  المحافظين  جميع  بمخاطبة  قامت  النقابة  أن  النقيب  وأوضح 
الصحفيين أعضاء النقابة المعتمدين الذين يحملون هوية النقابة، حرًصا على كون هذا اإلجراء يعني تواجد الصحفيين 

المعتمدين في األماكن الحيوية والهامة، التي يجب تنظيم التواجد في بعضها العتبارات تتعلق باألمن القومي.

من جانبه، قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة إن اللجنة ناقشت المشاكل التي تواجه الزمالء أثناء أداء عملهم في 
المحافظات، وضرورة التصدي لظاهرة الكيانات الموازية، التي تدعي انتماءها لمهنة الصحافة واإلعالم، مما يسبب 

نتائج سلبية للزمالء أعضاء نقابة الصحفيين.
وأكد الزمالء من المحافظات أهمية استمرار التواصل مع النقابة العامة دورًيا، ومتابعة حل المشاكل المهنية والميدانية 

للزمالء في جميع المحافظات.
تأبين الكاتب الكبير األستاذ عبد العظيم مناف.. 

أقامت نقابة الصحفيين )يوم األربعاء 12 أكتوبر( تأبيًنا للزميل الراحل الكاتب الصحفي عبد العظيم مناف، رئيس 
مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة »الموقف العربي«.

39 صحفًيا يجتازون دورة السالمة المهنية 
نظم االتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع النقابة دورتين تدريبيتين في السالمة المهنية للزمالء المحررين الميدانيين 
والمصورين، وذلك بمقر النقابة؛ األولى للزمالء المقيمين بالقاهرة أيام )29، 30، 31( أكتوبر 2016، وشارك في 
الدورة 19 زمياًل وزميلة، والثانية للزمالء باإلسكندرية والمحافظات أيام )5، 6، 7( نوفمبر 2016، وشارك فيها 
20 زمياًل وزميلة واستضافتهم النقابة طوال فترة اإلقامة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتولى التدريب 3 من الزمالء 
لملوم، وفي ختام  العظيم ونهى  نبيل وشيرين عبد  للصحفيين، وهم عمرو  الدولي  االتحاد  لدى  المعتمدين  المدربين 

الدورتين، تم منح الزمالء المشاركين شهادات اجتياز الدورة معتمدة من االتحاد الدولي والنقابة. 

نقابة الصحفيين تدين جريمة استهداف العميد عادل رجائي
دانت نقابة الصحفيين الحادث الجبان الذي أدى إلى استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائى إسماعيل، قائد إحدى 

الفرق المدرعة بالقوات المسلحة، الذي وقع يوم )السبت 22 أكتوبر 2016 ( أمام منزله بمدينة العبور.
والشرطة،  المسلحة  القوات  تستهدف رجال  التي  اإلرهابية  الجرائم  مثل هذه  أن  بيان أصدرته،  في  النقابة،  وأكدت 
لن ترهبهم وستزيدهم عزًما على أداء واجبهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن من أي مخاطر داخلية أو خارجية 
يتعرض لها، يساندهم في ذلك جموع الشعب المصري العظيم الذي يقف دوًما في وجه أي مؤامرات تحاك ضد أمن 

مصر واستقرارها.

أكثر إصراًرا على  المصريين جميًعا  الغادرة تجعل  العمليات اإلرهابية  أن مثل هذه  الصحفيين على  نقابة  وشددت 
اجتثاث اإلرهاب من جذوره.

وقدمت النقابة خالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة، و للزميلة سامية زين العابدين الصحفية بمؤسسة »دار التحرير« 
وعضو نقابة الصحفيين، في وفاة زوجها الشهيد العميد عادل رجائي، الذي أدى واجبه، حتى اللحظة األخيرة من 

عمره، بإخالص وتفاٍن في خدمة الوطن.
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مجلس النقابة يتواصل مع جميع األطراف لحل أزمة الزمالء في »المصرى اليوم«

تلقى مجلس نقابة الصحفيين خطاًبا من الزمالء بـ»المصري اليوم« يفيد باعتزامهم الدخول في إضراب عن الطعام، 
كخطوة تصعيدية.

 وأكد المجلس أنه يتابع األزمة منذ بدايتها ويتفاعل معها، وفقًا للتطورات المختلفة، للوصول لحل مناسب، وطالب 
إدارة جريدة »المصري اليوم« بسرعة االستجابة لحل المشكلة في إطار الحرص على الجريدة ومصالح الزمالء، 
والتزام النقابة بحماية حقوق أعضائها بكل السبل الودية والقانونية التي ينص عليها قانون النقابة 76 لسنة 1970 

وقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996.

  وناشد المجلس الزمالء تأجيل أي خطوات تصعيدية حتى تكتمل الجهود الجارية إلنهاء األزمة.

التمسك بوحدة منظومة التشريعات اإلعالمية

    أكد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة واإلعالم كوحدة تشريعية واحدة، حفاظًا على 
الصحافة  بتنظيم شؤون  المعنية  والهيئات  المجالس  بإنشاء  المتعلقة  الدستور  مواد  لجميع  واستجابة  القانون،  تماسك 
واإلعالم وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة 71 من الدستور، التي تلغي العقوبات 

السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.

   وأوضح مجلس النقابة، في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء )األربعاء 7 ديسمبر 2016(، برئاسة نقيب الصحفيين 
يحيى قالش، أن قانون تنظيم الصحافة واإلعالم ال يخص الصحفيين واإلعالميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري 
كله باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة إلعالم نرغب جميعًا، كصحفيين وإعالميين ومؤسسات 
الدولة والمجتمع، أن يكون إعالمًا مستقاًل ومسؤواًل يؤدي دوره على الوجه األكمل في مواجهة التحديات الداخلية 

والخارجية.

   وشدد المجلس على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية، ال تحكمها إال المصلحة العامة، 
تقديرها  النقابة  تؤكد  الذي  المنتخب  النواب  الحوار مع أي مؤسسة أخرى، وباألخص مجلس  أن ترفض  يمكن  وال 
واحترامها الكامل لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائمًا على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض 
محاوالت البعض الفتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة. وفي المقابل تتوقع النقابة من البرلمان 
استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خالل مراحل اإلعداد للمشروع، 

وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان وممثلي الشعب، باعتبارهم األولى واألحرص على هذا التوافق.

   كما شدد المجلس على أن نقابة الصحفيين، وهي نقابة الرأي ومظلة الحريات، ترحب بكل اآلراء التي يبديها الزمالء 
في مشروع قانون الصحافة واإلعالم، وسبق لها أن تلقت عشرات المالحظات خالل مراحل مناقشة المشروع، كما 
عقدت لجان استماع للزمالء داخل المؤسسات الصحفية، ولكن المجلس يؤكد في الوقت نفسه أن مجلس النقابة هو 
الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، 
الشخصية  وحساباتهم  أصحابها  إال عن  تعبر  ال  المؤسسي  اإلطار  هذا  خارج  البعض  يبديها  آراء  أي  فإن  وبالتالي 

ومصالحهم الفردية.
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وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، إلعادة تجميع كل المالحظات 
حول النسخة األخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، وتم فيها تجزئة مشروع »القانون الموحد« إلى قانونين، 

وإعادة إرسال تلك المالحظات إلى البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.

النقابة  بين  المشترك  االجتماع  الصادرة عن  التوصيات  موافقته على جميع  النقابة  أكد مجلس  نفسه،  السياق  وفي 
والمجلس األعلى للصحافة واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية واإلعالمية، وحضره عدد من نواب البرلمان، وعقد 
أول أمس )الثالثاء( بمقر المجلس األعلى، وتم فيه االتفاق على إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية يوضح وجهة 
نظر تلك الهيئات في تمسكها بوحدة منظومة تشريعات الصحافة واإلعالم، والمالحظات الجوهرية على بعض مواد 
المشروع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، وبما يؤدي إلى االستقرار في المؤسسات الصحفية وإنهاء حالة االرتباك 
والفوضى اإلعالمية، إضافة إلى قرار المجتمعين بعقد لقاءات مع رئيسي الحكومة والبرلمان لشرح تلك المالحظات.

وفد »الصحفيين« يقدم العزاء في شهداء الوطن بالكاتدرائية
   توجه وفد »الصحفيين« يوم الثالثاء )13 – 12 - 2016( إلى المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم 
العزاء في شهداء الوطن بالكاتدرائية، وضم الوفد أعضاء مجلس النقابة برئاسة يحيى قالش نقيب الصحفيين وعدد 
من شيوخ الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، وقدموا واجب العزاء في شهداء الوطن لقداسة البابا تواضروس 

الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

احتفالية التفوق الصحفي

  أقامت نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي لعام 2016، يوم األربعاء الموافق 28/ 12/ 
2016 بمسرح النقابة.

تضمن الحفل تكريم الفائزين بالمسابقة وعددهم 36 زمياًل وزميلة، والحاصلين على شهادات تقدير )خارج الجوائز 
الرسمية(، نظًرا لتميز أعمالهم وعددهم 34، كما تم تكريم الحاصلين على جائزة حرية الصحافة المصرية لهذا العام، 

حيث تم منحها لكل من مجلة »األهرام العربي« ومجلة »صباح الخير«
.

وكذلك تكريم عدد من قدامى رواد المهنة وعددهم 4، وهم األساتذة راجي عناية، وعواطف شرباش، وفاطمة العطار، 
وسمير صبحي، وتكريم أسماء عدد من الزمالء الراحلين عنا هذا العام، وعددهم 11، وهم مصطفى الجويلي وعزت 
شعبان وفاروق أبو زيد ومحمد عبد المقصود وحازم هاشم وعبد العظيم مناف ومحمد يسري موافي ومحمود عارف 
وجمال قطب وسهير جبر وسارة إمام، وتكريم عدد من الزمالء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، كما 
تم تكريم اسم مكتبة اإلسكندية على الدور الذي قامت به في حفظ المقتنيات التراثية التي تمتلكها النقابة، وعرض فيلم 

وثائقي عن تاريخ النقابة بعنوان »نبض وطن«.
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ملف اقتحام الداخلية مبنى نقابة الصحفيين

أدان مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم )االثنين 25 أبريل 2016(، من 
محاوالت محمومة القتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر 
ومنع  المبنى  لحماية  منها  تدخل  أي  دون  النقابة،  بمبنى  وأحاطت  بكثافة  تواجدت  التي  األمن  قوات 
وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤالء المندسون في دخول المبنى واالشتباك مع الصحفيين 

الموجودين فيه.

ولفت مجلس النقابة، في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ ظهر يوم )الثالثاء 26 أبريل 2016( 
برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قالش، إلى أن تلك المحاوالت تزامنت مع قيام قوات األمن، طوال يوم 
)25 أبريل(، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم 
تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى األذهان الوقائع والممارسات األمنية في عهد نظام مبارك القمعي ودولته 
البوليسية. كما أن تلك الممارسات األمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، 

ومداهمة منازل البعض اآلخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين.

   وحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف األيدي إزاء تلك 
الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات األمن التي وقفت مكتوفة األيدي أمام محاوالت اقتحام مبنى 
النقابة واالعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، 
وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى األذهان ممارسات جهاز األمن 
والحزب الوطني المنحل في االستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات 

الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها.

وشدد مجلس النقابة، في الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبًدا ألي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج 
بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة. وأكد المجلس في هذا الصدد أن نقابة الصحفيين ستظل حصًنا 
تتحرك وفق  لكنها  المصري،  الشعب  أبناء  لكل  والتعبير  الرأي  مقدمتها حرية  العامة وفي  للحريات 

رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

القاهرة  أمن  ومدير  الداخلية  وزير  العام ضد  النائب  إلى  عاجل  ببالغ  التقدم  النقابة  مجلس  وقرر    
بصفتيهما، موثًقا بشهادات الزمالء الذين تعرضوا النتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من 
دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا العتداءات البلطجية، خصوًصا أن من 
ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل »غرفة عمليات« لمتابعة الموقف 

الميداني للزمالء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة أحداث يوم أمس.
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  كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر يوم)الخميس 28 أبريل(، لعرض 
شهادات الزمالء الذين تم االعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات األمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر 
توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البالغ ضد وزير الداخلية 

ومدير أمن القاهرة.
النقابة باإلفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، الذين تم القبض عليهم أثناء  وطالب مجلس 

ممارستهم لعملهم ووقف قرارات الضبط واإلحضار الصادرة بحق عدد من الزمالء.
الدولة باالضطالع بمسؤوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف  النقابة جميع السلطات في     وطالبت 

االنتهاكات ضدهم.
توثيق شهادات الزمالء الذين تعرضوا لالعتداءات، لتقديم بالغ للنائب العام

   دعت نقابة الصحفيين جميع الزمالء الذين تعرضوا العتداءات أو تم القبض عليهم أو احتجازهم أو 
منعهم من الوصول إلى النقابة ألي سبب بتقديم شهادتهم إلى النقابة حول وقائع االنتهاكات التي تعرضوا 
لها في صيغة بالغ، تمهيًدا لتقديمه للنائب العام وتتم كتابة البيانات الشخصية كاملة لكل زميل، مع إرفاق 

صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة أو كارنيه الصحيفة.

كما دعت النقابة كل الزمالء الذين يمتلكون أدلة على ما جرى من انتهاكات بحق الصحفيين، سواء في 
صورة صور أو فيديوهات، أن يقوموا بتقديمها للنقابة على سيديهات ومعها صور مطبوعة قبل موعد 
المؤتمر الصحفي في الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس 28 أبريل تمهيًدا لعرضها في المؤتمر 
انتهاكات  الذين تعرضوا ألي  الزمالء  النقابة كل  تدعو  بالبالغات.. كما  العام مرفقة  للنائب  وتقديمها 
انعقاده  قبل موعد  للمؤتمر سيبدأ  بأن اإلعداد  الصحفي، علًما  المؤتمر  لعرض شهاداتهم خالل وقائع 

بساعة كاملة، وهو ما يستوجب الحضور مبكًرا.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر عقد مؤتمر صحفي ظهر الخميس 28 ابريل، لعرض شهادات 
الزمالء الذين تعرضوا العتداءات، تمهيًدا للتوجه بعدها بصحبة مجلس نقابة الصحفيين لتقديم بالغات 
للنائب العام حول وقائع االنتهاكات ووقائع االعتداء على نقابة الصحفيين وحصارها ومنع الزمالء من 

الوصول إليها.
اقتحام النقابة

 نقابة الصحفيين تطالب بإقالة وزير الداخلية وتدعو العتصام مفتوح واجتماع ألعضاء الجمعية العمومية
   قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ 
الشعب المصري كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، تمثلت 
في اقتحام قوات األمن مبنى النقابة، مساء )األحد األول من مايو 2016(، في سابقة لم تحدث في تاريخ 

مصر والنقابة التي احتفلت منذ أيام بمرور 75 عاًما على إنشائها.
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  إن مجلس النقابة، في اجتماعه الطارئ الذي عقده عقب واقعة االقتحام المشينة مباشرة، وبحضور 
كرامة  أن  على  ُيشدد  المشؤوم،  بالخبر  علمهم  فور  نقابتهم  مقر  إلى  تداعوا  الذين  الصحفيين  مئات 
الصحفي من كرامة نقابته التي ظلت على الدوام قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية. ويؤكد المجلس 
أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل األعراف السياسية والوطنية 
والدولية، ال يمكن غسل عاره إال بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة 
واقتحامه، بالمخالفة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التي ُتحّرم »تفتيش مقار النقابة إال بمعرفة أحد 
أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله«، والذي تؤدي سياساته إلى تأجيج حالة 

التوتر الداخلي لوطن يواجه كثيًرا من التحديات الخارجية.

   وشدد مجلس النقابة على أنه سبق وحذر، في بيان سابق منذ أيام، من المحاوالت التي جرت القتحام 
مقر النقابة من قبل بعض البلطجية وأرباب السوابق، في رعاية وحماية كاملة من قوات األمن التي 
كانت تحاصر النقابة وتمنع، في الوقت نفسه، أعضاءها من دخول المبنى. ورغم التحذير لم يتحرك 
أي من المسؤولين في الدولة لكبح جماح قوات األمن، التي باتت تتصرف وكأنها خارج سلطة الدولة 

وفوق القانون.

الواحدة من بعد ظهر  العمومية، في  الجمعية  الدعوة الجتماع عاجل ألعضاء  النقابة    وقرر مجلس 
األربعاء )4 مايو 2016(، لتدارس هذا الحدث الجلل، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما 
يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة. وكذلك دعوة الزمالء رؤساء تحرير جميع الصحف القومية 
النواب،  مجلس  أعضاء  والصحفيين  السابقين  النقابة  مجالس  وأعضاء  والنقباء  والخاصة،  والحزبية 
من  يلزم  ما  في  للتشاور  نفسه،  اليوم  من ظهر  الثانية عشرة  في  النقابة  مجلس  مع  مشترك  الجتماع 

إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.

  وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة رؤساء ومجالس جميع النقابات المهنية لتدارس واقعة اقتحام مقر 
النقابات  المعنية مع  السلطات  لتعامل  واقعة غير مسبوقة وتؤشر على منهج جديد  باعتبارها  النقابة، 

المهنية، ولدراسة آثار هذا الحادث المشؤوم على العمل النقابي في مصر.

   كما قرر مجلس النقابة دعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة في مصر 
الصادرة عنها في  للبيانات  الرئيسي  العنوان  الجلل هو  الحدث  والعالم، العتبار هذا  العربي  والوطن 

مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

  وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، وبدأ اعتصام مفتوح ألعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة، 
حتى انعقاد اجتماع األربعاء. 
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بيان من نقابة الصحفيين رًدا على أكاذيب الداخلية
  في الوقت الذي تتصاعد فيه األزمة التي سببتها وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين في سابقة لم 
تحدث من قبل، وتستمر حتى اليوم في حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين وإغالق الشوارع 
المحيطة بها، لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بداًل من مواجهة الحقيقة 
واالعتراف بالجريمة التي اقترفتها. فليس صحيًحا ما ورد في بيان الوزارة الذي أذاعته باألمس بأنها 
قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل االقتحام وإلقاء القبض على الزميلين، وليس معقواًل وال مقبواًل أن 
يتم ذلك أو ينطلي على أحد. وحقيقة ما حدث أن ما تم هو جريمة متكاملة األركان في حق النقابة وإهدار 
القانون والدستور. وما تم هو عملية اقتحام غير مسبوقة ومتعمدة استهدفت انتهاك ُحرمة النقابة وترويع 
الزمالء الصحفيين المتواجدين بالمبنى بدخول، حوالي 40 عنصًرا أمنًيا مسلًحا أثاروا الفوضى، وقام 
عند  آخر  فرد  دفع  كما  عينيه،  في  بلكمه  النقابة  أمن  أفراد  أحد  على  باالعتداء  األمنية  العناصر  أحد 
محاولتهما منعهما من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين. كل هذا يؤكد كذب ادعاءات الداخلية، 
وعدم إخطارها النقابة التي لجأ إليها الزميالن قبل يوم واحد من واقعة االقتحام إلجراء اتصاالت مع 
النيابة العامة لبحث الُسبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط واإلحضار بطريقة قانونية وتسليم أنفسهم للنيابة 
مباشرة. وتؤكد النقابة أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه األزمة ووقف تصعيدها هو االعتراف بالحقائق، 
وعدم إنكارها، ووقف كل محاوالت االلتفاف عليها من خالل بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة 
الداخلية في محاولة يائسة منها إلخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار وأمام جمهور عريض 
من أعضاء النقابة. وقد تقدمت النقابة ببالغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة االقتحام، وطلبت اتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالها.

صحفيو مصر في اليوم العالمي لحرية الصحافة: كرامتنا جزء من حريتنا

الشعب المصري العظيم
  كنا نود أن نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم، ونحن نكمل احتفالنا باليوبيل الماسي للنقابة 
بخطوات تعزز حرية الصحافة في مصر، وتحسن صورتها في مجال الحريات العامة، بعد أن ُصنفت 
باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجًنا للصحفيين، وجاء ترتيبها رقم 159 بين دول العالم في مؤشر 
حرية الصحافة، لكن العقلية األمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، 

معقل الحريات وحصن المصريين جميًعا.

الموحد للصحافة واإلعالم، وإقرار  القانون  تنفيذية إلصدار  الذي كنا ننتظر فيه خطوات  الوقت  ففي 
التعديالت الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، وتنفيذ وعود اإلفراج والعفو عن زمالئنا، اختارت 
الحكومة أن ُتهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من االنتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة، والقبض 
على زميلين جديدين ليرتفع عدد الصحفيين الموجودين خلف األسوار ألكثر من 29 زمياًل في قضايا 

متنوعة، بعضهم وصلت مدة حبسهم االحتياطي لما يقرب من ثالثة أعوام.
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   يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول 
الحريات الصحفية، وبداًل من أن تبدأ الحكومة في تنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت 
اليوم  يكون  أن  نقابتهم، وبداًل من  الصحافة والصحفيين ممثلة في  الحرب ضد  المفاجأة هي تصعيد 
فرصة لالحتفال بعيد الحرية، أصر البعض داخل السلطة أن يكون يوًما جديًدا للحداد، وأن يضيف إلى 

أسباب التراجع سبًبا جديًدا.

   إن نقابة الصحفيين المصريين وهى تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة ال بد أن تضع بين أيدي 
الرأي العام مجموعة من الحقائق حول أوضاع الحريات الصحفية، هو ما سنوجزه في مجموعة من 

الوقائع، وهي:

 اقتحمت قوات األمن مقر نقابة الصحفيين مساء يوم األول من مايو 2016، واعتدت على حرس 
المبنى، واختطفت صحفيين زميلين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة. وإثر هذه الجريمة غير 
المسبوقة في تاريخ النقابة التي احتفلت بحلول عيدها الماسي في 30 مارس الماضي دعا مجلسها إلى 
اجتماع عاجل ألعضاء الجمعية العمومية غًدا )األربعاء 4 مايو(، ودخلت أعداد من الصحفيين في 

اعتصام مفتوح بمقرها.

   تكررت محاصرة قوات األمن لمقر النقابة ومنع الدخول إليها، والدفع بالبلطجية وألرباب السوابق 
لالعتداء على حرم النقابة وترويع أعضائها وسبهم وقذفهم بأحط األلفاظ. وقد تقدمت النقابة قبل أيام 
من واقعة جريمة االقتحام ببالغات إلى النائب العام ضد العدوان عليها وعلى أعضائها، بما في ذلك 
احتجاز نحو 46 صحفًيا واالعتداء عليهم وتكسير معداتهم ومصادرتها أثناء ممارستهم أعمالهم في 

يوم واحد )25 أبريل 2016(.

 عادت ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين واعتقالهم واالستيالء على أرشيفاتهم وأدوات 
منها  بالغة،  النتهاكات  المحبوسين  الصحفيين  بتعرض  تفيد  شكاوى  النقابة  إلى  كما وصلت  عملهم، 
بهم.  الخاصة  والمالبس  األطعمة  دخول  منع  وكذلك  العالج،  من  والحرمان  الزيارة،  من  الحرمان 
وتقدمت النقابة بالعديد من البالغات حول وقائع االنتهاكات لم يتم التحقيق فيها، كما لم يتم االستجابة 

لطلبات متكررة من النقابة لزيارة الزمالء المحبوسين.

 وفق إحصاء باألسماء تضمنه التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة إلى الجمعية العمومية لنقابة 
الصحفيين في مارس 2016، هناك نحو 27 زمياًل – ارتفعوا خالل األيام السابقة إلى 29 - رهن 
االحتجاز في قضايا متنوعة، من بينها قضايا تتعلق بمهنتهم، سواء على ذمة المحاكمة أو محكومين 
بأحكام غير نهائية، أو باتة أو من دون توجيه أي اتهامات إليهم، وبين هؤالء من تجاوز احتجازه الحد 

األقصى للحبس االحتياطي.
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 من المؤسف له أن صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية، مصر في الموقع الثاني )بعد الصين( من 
عدد  عام 1990، سجل  في  بدء رصدها  منذ  إنها  اللجنة  وقالت  المحبوسين.  الصحفيين  أعداد  حيث 

الصحفيين المحبوسين في مصر خالل العام الحالي أعلى رقم بالمطلق.

 خاض صحفيون بين فبراير ومارس الماضيين اعتصاًما بمقر النقابة للمطالبة بتحسين شروط احتجاز 
الزمالء الصحفيين، وتوفير الرعاية الطبية لحاالت صحية مهددة بخطر الموت وفقدان البصر، ونقلهم 

إلى سجون أقل قسوة.
 تكررت على نحو غير مسبوق مداهمة قوات األمن بعض مقار مواقع الصحافة االلكترونية، وممارسة 
رقابة مسبقة على النشر الصحفي، وإجبار بعض الصحف على تغيير المحتوى قبل الطبع، أو إتالف 

وحجب توزيع نسخ وإعادة طبع الصحف بمحتوى جديد.

 شهد العام الماضي صدور 14 قراًرا بحظر النشر في قضايا تتعلق بوقائع فساد.
 ونتيجة لكل هذه األوضاع استمر تراجع موقع مصر في ترتيب حرية الصحافة عند منظمة »مراسلون 

بال حدود« الدولية، إلى 159 من إجمالي 180 دولة هذا العام.
وأمام هذه األوضاع المتردية، واقتحام مقر النقابة بقوات من الشرطة، قرر مجلس النقابة الدعوة الجتماع 
عاجل ألعضاء الجمعية العمومية، في الواحدة من بعد ظهر األربعاء )4 مايو 2016(، لتدارس هذا 
الحدث الجلل، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.

الداهم،  الخطر  هذا  لمواجهة  العمومية  الجمعية  توحد  تستلزم  األزمة  تلك  أن  الصحفيين  نقابة  وتؤكد 
وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صًفا واحًدا حفاًظا على كرامة مهنتهم، وتشدد النقابة على أنها بيت 
للصحفيين كافة، مهما اختلفت توجهاتهم، وتثق في وعي أبناء المهنة وتصديهم للمحاوالت الهادفة لشق 

الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة والحط من كرامة الصحفيين.

االقتراحات واآلراء  منفتحة على جميع  أنها  الصحفيين،  انتخبته جموع  الذي  النقابة ومجلسها  وتؤكد 
لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين، وتشدد على أن شعار الجماعة الصحفية 

في هذه المعركة الشريفة هو »نقابة واحدة.. قضية واحدة.. مصير واحد«.
عاشت مصر.. عاشت حرية الصحافة

بيان اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين )األربعاء 4 مايو 2016(
الشعب المصري العظيم...

الدستور  وانتهاك  ثم حصارها،  نقابتهم  مقر  واقتحام  الصحفيين،  لبيت  الشرطة  قوات  انتهاك  بعد     
والقانون، ومنع الصحفيين من مزاولة عملهم، واقتحام منازلهم واالعتداء عليهم، لم يعد أمام الصحفيين 
سوى االصطفاف مًعا لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة األمنية الشرسة التي تستهدف تكميم األفواه 

ومصادرة المجال العام، ومالحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم.
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لذلك، قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ما يلي:

1- اإلصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول األول عن جريمة اقتحام 
النقابة، وهي الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذاًرا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن السيد رئيس 
الحماية  ومظلة  السلطات،  بين  حكًما  يكون  بأن  الدستورية،  سلطاته  بحكم  المخول،  هو  الجمهورية 

األخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري.

3- اإلفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير.
4- دعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة االعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم 

وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم االعتداء على النقابات المهنية جميًعا.
الذي  لإلعالم«  الموحد  »القانون  النشر، ومشروع  قضايا  في  الحبس  منع  قانون  إصدار  5- سرعة 

شاركت النقابة في إعداده.

الصحافة،  الهجمة على  لمواجهة  إجراءات حاسمة وتصعيدية،  تبني  العمومية  الجمعية  كما قررت   
وتتضمن ما يلي:

 دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع اإللكترونية، لنشر »لوجو موحد« تحت 
شعار »ال لحظر النشر.. ال لتقييد الصحافة«، واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية.

 اتخاذ اإلجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل 
تشريعي ُيحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر.

إلى  عاجلة  إحاطة  طلبات  تقديم  إلى  النواب،  الصحفيين  الزمالء  وخصوًصا  الشعب،  نواب  دعوة   
الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين. 

الداعمين  برامجها  ومقدمي  الفضائية  القنوات  جميع  من  المحترم  الموقف  العمومية  الجمعية  تحيي   
لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد اإلعالم كله. مع دعوة هذه القنوات لبث 
الشعار السابق نفسه في مقدمات برامجها وخالل الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد 

إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة واإلعالم.

 رفض تصريح الخارجية األمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي 
في شأن الصحافة المصرية وعالقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة. وتؤكد النقابة أنها، وخلفها 
الصحافة  الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هي األقدر على حماية  المدافعين عن  كل 
ومواجهة أي انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية واإلقليمية 

المهتمة بمجال حرية اإلعالم والصحافة.
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الجمعية  من  منتخًبا  ممثاًل  باعتباره  الصحفيين  لنقيب  قانونية  اتهامات  بتوجيه  التلويح   رفض 
العامة،  النيابة  المتوقع من  المقبول وال  نوًعا من الضغط غير  للنقابة، واعتبار ذلك  العمومية 

باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.
 منع نشر اسم وزير الداخلية، واالكتفاء بنشر صورته »نيجاتيف«، وصواًل إلى مقاطعة أخبار 

وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير. 
 إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة طوال 
األيام الماضية، وخصوًصا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من 

الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم.

9- قررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلى نشر »افتتاحيات موحدة« تطالب بإقالة 
وزير الداخلية، في عددي الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال »أسبوع الغضب« 

لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين، ومن بينهم الصحفيون.
وتثبيت  المقبل،  )األحد(  عدد  في  الصحف  لجميع  األولى  الصفحات  من  أجزاء  تسويد   -10

شارات سوداء على الصفحات األولى لجميع المواقع اإللكترونية.
11- اعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوًحا، والدعوة إلى مؤتمر عام يوم )الثالثاء( المقبل، 

يتم فيه بحث إعالن اإلضراب العام للصحفيين، والحجب المتوالي للصحف عن الصدور.
12- استمرار االعتصام في مقر النقابة، حتى اجتماع يوم )الثالثاء( المقبل.

13- تجدد الجمعية العمومية ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب، وتقف خلفه صًفا واحًدا 
في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص األزمة، مع اعتبار البيان األول الصادر عن االجتماع 
الطارئ لمجلس النقابة، عقب واقعة االقتحام مباشرة، بمثابة »خطة عمل« إلدارة األزمة خالل 

الفترة المقبلة.

نقابة الصحفيين،  اقتحام  14- دعوة كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقاالتهم عن جريمة 
وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن.

15- إعداد »قائمة سوداء« ألعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، واتخاذ اإلجراءات 
القانونية والنقابية والمهنية ضدهم.

16- تشكيل لجنة إلدارة األزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، 
تتولى تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

مجلس نقابة الصحفيين يحيي الشعب المصري وأعضاء الجمعية العمومية ويؤكد أنه لن يسمح 
ألي جماعة أو تيار سياسي بتوظيف األزمة الراهنة لصالحه

احتشدوا  الذين  العمومية،  الجمعية  ألعضاء  التاريخي  الحضور  الصحفيين  نقابة  مجلس  حّيا 
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للدفاع عن كرامة نقابتهم ومهنتهم وحرية الصحافة، ويوجه المجلس الشكر لكل زميلة وزميل أصر على 
الحضور رغم الحصار األمني المشدد على النقابة، واستغالل عشرات البلطجية لمنع وصول الصحفيين 

إلى مقر نقابتهم، الذي وصل إلى حد االعتداء على عدد من الزميالت والزمالء.

وشدد المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه يوم )الخميس 5 مايو 2016( برئاسة نقيب الصحفيين 
النقابة، والذي تجاوز 5 آالف صحفي، هو صانع  يحيى قالش، على أن هذا الحشد العظيم ألعضاء 
الحدث الحقيقي. معتبًرا أن تواجد الزمالء خالل الفترة المقبلة هو الذي سيحمي النقابة، ويحقق تكليفات 

الجمعية العمومية لمجلسها المنتخب، الذي جدد أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم الكاملة فيه.

وأوضح مجلس النقابة أنه سيصدر بياًنا موجًها إلى الرأي العام، بعد غد السبت، يرد على جميع األكاذيب 
المضللة والشائعات المغرضة، التي ُيرددها البعض لتشويه صورة النقابة العريقة ودورها التاريخي 

والوطني في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة المصرية.

وشدد المجلس على أن آالف الصحفيين الذين تداعوا لالجتماع في نقابتهم، إنما اجتمعوا لرد العدوان 
عليها بعد اقتحام النقابة بواسطة 40 فرًدا مسلحين من قوات الشرطة، في جريمة غير مسبوقة. ويوضح 
المجلس أن هدف القرارات الصادرة عنه وعن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، هو صد العدوان 

الذي وقع على مقر النقابة.

وأكد المجلس مجدًدا أنه لم ولن يسمح ألي جماعة أو تيار باستخدام هذه األزمة لخدمة أهداف سياسية، 
أو ممارسة العمل السياسي من داخل النقابة.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين تحية اعتزاز وإكبار إلى الشعب المصري العظيم، الذي عبرت قطاعات 
واسعة منه عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين ونقابتهم، في إدراك واٍع منهم أن العدوان على حرية 
الصحافة وعلى كرامة الصحفيين هو عدوان على حق الشعب كله في المعرفة، وتعبيًرا عن إيمانهم 
بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات، وحصن يلجأ إليه المصريون جميًعا للدفاع عن قضاياهم وتبني 

همومهم ومعاناتهم.

كما وجه مجلس النقابة تحية تقدير واجبة لكل النقابات المهنية، التي توافدت مجالسها وأعضاؤها على 
وحصن  الوطنية  وقلعة  الرأي  نقابة  مع  الكامل  تضامنهم  لتأكيد  األزمة،  اندالع  منذ  الصحفيين  نقابة 

الحريات.
وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه لجموع المحامين الذين احتشدوا أمام نقابتهم، طوال األيام الماضية، 
للذود عن مقر نقابة الصحفيين وحماية أعضائها، إضافة إلى تطوع المئات منهم للدفاع عن الزمالء 

المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير.

الكتل  وممثلي  المهنية  النقابات  مع  التواصل  الستمرار  عمل  مجموعات  تشكيل  النقابة  مجلس  وقرر 

56



57

البرلمانية، كما قرر المجلس دعوة الزمالء من قدامى النقابيين والصحفيين النواب إلى اجتماع )السبت 
7/ 5/ 2016(، في الساعة الواحدة ظهًرا، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وجدد المجلس مطالبته لجميع الصحف بضرورة االلتزام بقرارات الجمعية العمومية، التي ستبدأ مع 
األعداد الصادرة )السبت7/ 5/ 2016( بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء في 
تسويد أجزاء من الصفحات األولى وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة، 

اعتباًرا من يوم )األحد(.
وقرر مجلس النقابة إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة »اإلخوان« العتصام 
المباشر، في محاولة استغالل  التلفزيوني  للبث  النقابة  النقابة، واستغالل أحد أركان  الزمالء في مقر 
سياسي رخيصة لحدث اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التاريخي، وتوظيفه لصالح الجماعة. ويشدد 
مجلس النقابة في هذا الصدد، على أن قوات األمن التي كانت تحاصر النقابة من جميع الجهات، كانت 

هي المسؤولة تماًما عن دخول الكاميرات ومراسلي المحطات التلفزيونية كافة إلى مقر النقابة.
وقرر مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماًعا يومًيا لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء 

الجمعية العمومية.
تنفيًذا لقرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التي أقرها مجلس النقابة في اجتماعه 5/ 5/ 2016 

تدعوكم نقابة الصحفيين لبدء تفعيل بقية القرارات من عدد غد السبت )7/ 5/ 2016(.
وطبًقا للقرارات تتم دعوة الصحف بدًءا من )السبت 7/ 5/ 2016( لنشر رسائل احتجاجية تدعو إلقالة 
وزير الداخلية، سواء في شكل عناوين أو لوجوهات »أقيلوا وزير الداخلية« أو افتتاحيات تتبنى المطلب 

نفسه.
كما يتضمن عدد األحد )8/ 5/ 2016( تسويد الصفحات األولى أو أجزاء منها أو الخروج بمانشيتات 
سوداء ومانشيتات تدين االعتداء على حرية الصحافة، مع استمرار نشر اللوجوهات التي تحتج على 

حظر النشر »ال لحظر النشر.. ال لتقييد الصحافة«.
وكان اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد دعا الصحف لكتابة افتتاحيات تدعو إلقالة 

وزير الداخلية منذ عدد السبت وتسويد الصفحات األولى يوم األحد..

مجلس نقابة الصحفيين يستقبل وفوًدا من مجلس النواب وقدامى النقابيين 
استقبل مجلس نقابة الصحفيين وفوًدا من مجلس النواب وعدًدا من قدامى النقابيين.. وأكد المجلس خالل 
اللقاء ترحيبه بأي مبادرات جادة لحل األزمة تقوم األطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ 

للنقابة حقها القانوني واألدبي كمؤسسة نقابية عريقة.
وفي هذا السياق، بحث المجلس اقتراًحا مقدًما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام الذي 
تحدد له يوم الثالثاء  10 مايو واستجابة من المجلس لهذا االقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع، إلعطاء 
الفرصة لكل األطراف والوسطاء، سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل 
األزمة تدلياًل من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل األطراف إلنجاح 

مبادراتهم، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه ليس على خالف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها ولرئيس 
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البداية هي  القانون، بل إن قضيتهم منذ  لم ولن يكونوا فوق  الجمهورية، مشدًدا على أن الصحفيين 
الدفاع عن سيادة القانون التي انتهكت كرامتهم بمخالفته.

وأشار المجلس إلى أنه من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأي العام في إطار تمسكه بالحق في مساءلة 
من أخطأ:

أواًل:- كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أي من 
مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطني والنقابي.

ثانًيا:- النقابة التي خرجت منها مسيرات دعم ثورتي 25يناير و30 يونيو.. لم ولن تسمح ألي جماعة 
أو فصيل باستغالل األزمة ألهداف خاصة.

ثالًثا:- قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إال بحضور عضو 
من النيابة العامة ونقيب الصحفيين.. وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع الحماية نفسها 
أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات 
وجهات أخرى.. وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.. وأشار المجلس في هذا السياق إلى 
ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاٍض لضبط نجله، األمر الذي اجتمع من أجله القضاة، 

ليس ألن أحًدا فوق القانون، بل ألنه تمت مخالفة القانون.

 كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد األمن سألوا أفراد األمن اإلداري للنقابة عن مكان وجود 
الصحفيين المطلوبين بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم، وإال لما دخلوا للتفتيش عنهما في نقابة 

تضم 8 طوابق.. والنقابة تقدمت ببالغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.
 رابًعا: إن هذه الوقائع تكرر مثيل لها على مدار تاريخ النقابة الذي يمتد إلى 75 عاًما.. ولم تقتحم 
الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان األمر دائًما ما ينتهي بتطبيق 

القانون ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

لتسيلم  تمهيًدا  منزلهما  بمداهمة  فور علمهما  النقابة  مقر  إلى  أبريل  يوم 30  الصحفيان  لجأ  خامًسا: 
نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائي بحقهما، تفادًيا منهما لإلجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن األمر ليس اختفاء وليس توارًيا وال احتماء من العدالة.. وقام النقيب فور علمه بذلك 
باستدعاء محاميهما ومحامي النقابة، وبادر باالتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط 
واإلحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبداًل من الرد عليه، اقتحمت الشرطة مقر النقابة في اليوم 
التالي في عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، في انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بياًنا كاذًبا عن 

تفاصيل الواقعة.

سادًسا: أصر األمن على محاصرة النقابة واالستعانة ببلطجية لالعتداء البدني واللفظي على الصحفيين 
عند دخول نقابتهم، وهو ما أسهم في تذكية حالة الغضب والدفع في اتجاه تصعيد األزمة.

سابًعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة 
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خاللها بدورها القانوني في الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامًنا: بداًل من االعتراف بالخطأ فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم 
كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمًقا والتهاًبا.

تاسًعا: النقابة لم ترفض أي محاولة للتدخل إلنهاء األزمة بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما 
يحافظ على مصالح وطننا جميًعا.

عاشًرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه األساسي هو المواطن المصري المستفيد 
األول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادي عشر: نؤكد أننا جميًعا في معركة واحدة ضد اإلرهاب التي تستوجب إطالق الحرية المسؤولة 
والتزام الداخلية بالقانون في جميع ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خصوًصا أننا لسنا أول من يشكو 

من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.
 وبعد إجالء هذه الحقائق نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض 
ضدهم، إنما هي محاولة للي عنق الحقيقة وطمس مالمحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاوالت ولن 
نفرط في أمانة الكلمة التي وضعها الشعب في أعناقنا، والتزاًما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية في 

أعناقنا.

نقابة الصحفيين تعد مذكرة قانونية بوقائع اقتحامها لتقديمها إلى النائب العام والجهات المعنية 
في إطار المتابعة اليومية لمجلس نقابة الصحفيين إلدارة األزمة الخاصة باقتحام مقر النقابة، في األول 
نقيب  برئاسة  مطواًل،  اجتماًعا   ،)2016 مايو   9 )االثنين  يوم  المجلس  عقد   ،2016 مايو  شهر  من 
القانونية  الجوانب  لبحث  اإلسالمبولي،  كمال  المستشار  القانوني  الخبير  مع  قالش،  يحيى  الصحفيين 

المتعلقة باألزمة.

الخاصة بحصار  للوقائع  الصحفيين، تضمنت سرًدا  نقابة  برأي  قانونية  إعداد مذكرة  االجتماع  تخلل 
النقابة واقتحامها، وقرر المجلس تقديم المذكرة إلى الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظر النقابة، وكذلك 

تقديمها إلى السيد المستشار النائب العام لكشف المالبسات الخاصة بما حدث.
كما قرر المجلس استمرار انعقاده، وعقد جلسة أخرى في الثانية من بعد ظهر )الثالثاء10/ 5/ 2016(، 

لمناقشة الجوانب المختلفة لألزمة.

وأكد مجلس النقابة أن حل األزمة يكون عبر الطريق الذي يضمن الحفاظ على هيبة النقابة وكرامة 
أعضاء الجمعية العمومية، مشدًدا على أن تحقيق ذلك يتطلب أيًضا تماسك جموع الصحفيين ووحدتهم 

دفاًعا عن مهنتهم وكرامتهم.
 حول األزمة

 بتاريخ 30/ 4/ 2016، علم نقيب الصحفيين بلجوء صحفي من أعضاء النقابة وآخر متدرب إلى مبنى 
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النقابة، بعد علمهما بتفتيش منزليهما بحًثا عنهما بمقولة إنه صادر بحقهما أمر بضبطهما وإحضارهما.
وبمحامي  النقابة  بمحامي  باالتصال  الصحفيين  نقيب  بادر  المماثلة،  النقابية  والتقاليد  للسوابق  وفًقا   
الزميلين، كما اتصل بالجهات األمنية ذات الصلة للوقوف على حقيقة صدور أمر الضبط واإلحضار 
من عدمه، لتنفيذه فور التيقن من صدوره بأن يتم تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة بناء على رغبتهما، 

كي يتفاديا إجراءات شرطية قد تنال من كرامتهما..
النقابة  النقابة، فوجئت  بمبنى  الصحفيين  تواجد  أقل من 24 ساعة من  2016، وبعد   /5 بتاريخ 1/   
باقتحام قوات األمن لمبنى النقابة واقتياد الزميلين إلى خارج المبنى دون تنسيق وال إبالغ، رغم وجود 
اتصاالت جارية بين النقيب مع المسؤولين بوزارة الداخلية، وفي واقعة هي غير مسبوقة في تاريخ 
النقابة عبر 75 سنة من تاريخها، األمر الذي أثار حفيظة الصحفيين ونال من كرامتهم بما فيه من تعٍد 

على مقر نقابتهم بالمخالفة للقانون.
 بعد واقعة االقتحام، انتشرت قوات األمن لتحاصر مقر النقابة، مما جعل األزمة تتجه نحو التصعيد 

الستثارة جموع الصحفيين، وهو ما لم تكن تأمله النقابة وال الصحفيون.

 استجلب األمن حشوًدا يستعين بهم في مثل هذه المناسبات، من أرباب السوابق والمسجلين خطر، إليهام 
بدنًيا وقولًيا  الصحفيين  فاعتدوا على  النقابة،  يستنكرون موقف  أنهم »مواطنون شرفاء«  العام  الرأي 
وبإشارات بذيئة وفاضحة، وبإلقاء الحجارة على مبنى النقابة، وجرت كل هذه األعمال المخالفة للقانون 
والمنافية لآلداب العامة تحت سمع وبصر قوات الشرطة وفي ظل حراستها، والغريب أن قوات الشرطة 
التي حاصرت النقابة غضت الطرف عن القبض على هؤالء في أقل القليل بتهمة التظاهر دون تصريح، 
ويشهد على ذلك ما سجلته الكاميرات من شرائط وصور وأفالم أذاعت بعضها وسائل اإلعالم، ولعل 
ما حدث للصحفي خالد داوود وهو مسجل بالصوت والصورة يقدم واحدة من النماذج لما كانت تقوم به 

تلك الكتائب من البلطجية وأرباب السوابق حول نقابة الرأي، نقابة الصحفيين.
 تقدمت النقابة ببالغ إلى النائب العام تتضرر فيه مما أسلفناه، بتاريخ 1/ 5/ 2016، وُقيد تحت رقم 

6380 لسنة 2016 عرائض النائب العام، وذلك بتاريخ 4/ 5/ 2016.

الحقائق:
 إن نقابة الصحفيين وهي تدافع عن نفسها وعن كرامة المنتسبين إليها وعن تاريخها الطويل، لم تكن 
في  يوًما حائط صد  تكن  ولم  القانون،  دفاع عن  كانت في حالة  بل  القانون،  يخالف  إجراء  أي  لتتخذ 

مواجهة تنفيذ القانون ولن تكون.
 إن النقابة لم ولن تكون يوًما ضد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة األمن، إيماًنا 
من النقابة بأهمية دور األمن، وأنه ال حياة لمجتمع دون أمن. وإن موقفها في األزمة التي لم تبتدعها وال 
سعت إليها، إنما هو في حقيقته موقف المدافع عن كرامتها التي انتهكت بمجاوزة القانون، حال تسمية 

من تجاوزه أنه ينفذ القانون.

النقابة خالل هذه األزمة هو دفاع عن قوة  التوصيف الصحيح لما جرى على حقيقته أن موقف   إن 
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القانون في مواجهة اقتحاٍم لمقرها بقانون القوة.
 إن القانون يعلو وال ُيعلى عليه، وهو مظلة فوق رؤوس الجميع.

 والتساؤل الذي يطرح نفسه...
هل دخول قوات األمن مبنى النقابة عنوة، حتى ولو كان لغرض تنفيذ أمر ضبط وإحضار، يوافق 

القانون.. أم يخالفه؟
اإلجابة هي: إن ما تم جاء كله بالمخالفة للقانون.

وسند ذلك...
- من حيث إن األصل العام هو أن سلطة القبض والتفتيش سلطة أصيلة بيد النيابة العامة. وقد أباح 
القانون للنيابة أن تندب أي تصدر إذًنا ألحد مأموري الضبط القضائي المختصين إلجراء قبض أو 

تفتيش تخفيًفا من المشرع عنها لتتفرع لمهمتها في إجراء التحقيق القضائي.

- إن المشرع في كثير من التشريعات لعلة قدرها، سحب من النيابة العامة حق أن تندب غيرها في 
إجراء معين بشأن أشخاص أو أماكن معينة، وألزمها أن تأتي هذه اإلجراءات بواسطة أحد أعضائها 

كأصالء في اإلجراء صوًنا ألسرار هذه األماكن.

- مثال ذلك... ما استلزمه المشرع حين تفتيش مقار النقابات أو األحزاب أو مكاتب المحامين، حيث 
استلزم أن يجري التفتيش بمعرفة النيابة.

- بل إن المشرع في حين يسحب حق النيابة في إصدار إذن بتفتيش أشخاص لعلة قدرها المشرع 
في عملهم، مثل القضاة وأعضاء النيابة، ال يملك النائب العام اإلذن بتفتيشهم أو تفتيش مساكنهم إال 
بعد صدور إذن من مجلس القضاء األعلى، والذي ينفذه يكون عضو نيابة بدرجة تالئم المأذون 
بتفتيشه، وُيحددها اإلذن بقوله مثاًل )... على أن يقوم بتنفيذه محاٍم عام على األقل( وذلك لحماية 

استقالل القضاة.

- بل إن المشرع في حين آخر ُيبطل رغبة النيابة في إصدار إذن لحين أن يأذن للنيابة في ذلك.
تفتيش بشأنهم إال بعد  أو  تأذن بقبض  النيابة أن  الذين ال تستطيع  النواب  مثاُلها... أعضاء مجلس 
صدور إذن لها من المجلس، صوًنا لرسالة النائب، وتوفيًرا لقدر من األمان له وهو يباشر رسالته 
ذات االحتكاك الرقابي، ونجعله عرضه للعصف به دون مقتضى. والذي يقدر المقتضى الموجب 

لصدور اإلذن هنا هو مجلس النواب.

- بل إن المشرع في حين آخر يستلزم لكي تتمكن النيابة من تحريك الدعوى الجنائية أن تستصدر 
إذًنا بذلك من الوزير المختص... )مثال ذلك قضايا الجمارك(.

نقابة  بإنشاء   1970 لسنة   76 القانون  من   70 المادة  نص  هناك  الصحفيين،  نقابة  يخص  وفيما 
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الصحفيين، استلزم حين يتم تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقابتها الفرعية أو وضع األختام عليها، أن 
يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه إن كان التفتيش 
يستهدف مقر النقابة العامة، وإن كان يستهدف الفرعية فيكون بحضور نقيب الفرعية أو من ينوب عنه.

- والغاية من ذلك أن المشرع رأى هنا أن أهمية المكان وما يحويه من أسرار تستوجب أن يقوم األصيل 
بنفسه )النيابة العامة( بإجراء التفتيش، وال يجوز أن يتم بواسطة منتدب لذلك لمأمور الضبط القضائي 

)رجال الشرطة(.
- وال يرد على ذلك بأننا لسنا في مجال تفتيش، أو إذن به صدر من النيابة للشرطة، فُيعاب عليه بأن 
المتوجب أن يتم بمعرفة عضو نيابة، وإنما المقام هو مقام تنفيذ ألمر ضبط وإحضار، وأن أوامر القبض 

تتضمن بطبيعتها لمقوم ذاتي فيها، وهو وجه التفتيش، مما ال يستلزم أن يتم بمعرفة عضو النيابة.
إلذن  يحتاج  ال  الذي  التفتيش  وجه  ذاتًيا  تتضمن  القبض  أوامر  كل  بأن  عليه،  مردود  الرد،  وهذا   -

بالتفتيش، فمتى كنا في مقام قبض اتسع اإلجراء للتفتيش دون إذن به، وهذه بديهيات قانونية.

كما أن البحث ليس في صدور إذن بالتفتيش من عدمه، كي يرد بأن ما تم من الشرطة كان صحيًحا، 
وإنما البحث هو في القائم بالتفتيش... هل تقوم به النيابة كما اشترط القانون، أم بغيرها؟.. وهل غيرها 

يجوز له ذلك أم ال؟
لتنفيذ أمر ضبط  النقابة  اقتحمت  التي  الذي قامت به قوات الشرطة   وهناك من يرى صحة اإلجراء 
وإحضار المطلوبين، وأنه ال يشترط أن يتم ذلك بمعرفة النيابة، وهؤالء يخلطون بين الحديث عن صدور 

إذن بالتفتيش من النيابة، يراه متوافًرا ذاتًيا في أمر الضبط واإلحضار، وبين صفة القائم بالتفتيش.
 وعلى جانب النقابة، فإنها رأت وهو رأي كل منصف قانوني أن ما تم من إجراء كان يلزم لصحته أن 
يتم بمعرفة عضو نيابة، وهو رأي ينطلق من النظر إلى صفة القائم بالتفتيش، حيث لم تكن موجودة 

وقت التفتيش )عضو النيابة(.

 إذن ما هو مطروح بحثه ومحصور في نقطة وحيدة دون سواها، هو التفرقة بين استلزام إذن بالتفتيش 
مغنى عنه بأمر الضبط واإلحضار الذي يخوله دون إذن مخصوص بذلك، إذ مجرد صدور أمر بضبط 

وإحضار يحمل في طياته وجه التفتيش، وبين استلزام أن يتم التفتيش بمعرفة النيابة العامة.
 إذن تجب التفرقة بين التفتيش والقائم به، وما تتساند إليه النقابة هو أن المتعين أن يقوم به وهو عضو 
النيابة لم يقم به كالنص المشار إليه، وبين ما يتساند إليه غيرها بأن حالة التفتيش متوافرة بمجرد صدور 

ضبط وإحضار.

 النقابة تتساند إلى غياب صفة القائم بالتفتيش، وغيرها يتساند إلى توافر وعاء التفتيش.
 النقابة ال تنازع في أن حالة التفتيش قائمة قانوًنا، وإنما ُتنازع في أن المعين أن يقوم بها وهي النيابة 

كنص القانون، لم يقم به.
 النقابة تؤكد أن أمر الضبط واإلحضار بما يحمله من تفتيش يلزم أن يقوم به عضو النيابة، وليس استثناًء 
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على النص بل تأكيًدا إلعماله.

 وبما أن مبنى النقابة مكون من 8 أدوار، فإن تلك المساحة تستتبع حتًما حين تنفيذ أمر بضبط وإحضار 
أن يتم البحث في أدوار وغرف وأروقة النقابة، وهو التفتيش بعينه.

 وإذا كان التفتيش هو البحث في مستودع السر، وإذا كان القانون اشترط في حالة النقابة أن يتم بمعرفة 
عضو نيابة، وإذا كان تنفيذ أمر الضبط واإلحضار مفاده بحث وتفتيش، فإن ما لم يتم دون عضو نيابة 

يكون مخالًفا للقانون، مهدًرا لكرامة النقابة وكرامة أعضائها.
 إن صدور بيان النيابة الذي تضمن أن التحقيقات لم تكتمل... جاء معبًرا عن اتجاه ورأي، حين قال إن 
المبنى غير مستثنى من التفتيش، فيه استباق بإفصاح عن رأي ال يكون لها أبًدا إال بعد اكتمال التحقيق، 

الذي أكدت النيابة وهي تفصح عن رأيها أنه لم يكتمل.

 صدور بيان النيابة يصف ما تم بأنه صحيح هو قول يجافي صحيح القانون، وجاء قاصًرا على مناقشة 
أسانيد النقابة التي تستقي من الفهم الصحيح للقانون. ورأي النيابة االستباقي وهي في مرحلة التحقيق – 
الذي لم يكتمل – نقلها من مرحلة التحقيق المحايد إلى مرحلة االتهام قبل األوان، لعدم اكتمال التحقيق 

بقولها به في البيان، فأخرجها ذلك من موقف الحيدة إلى موقع الخصومة.
وهو ال يعدو سوى رأي خصم، الفيصل فيه وفي صحة ما قالت به للقضاء.

** إن نقابة الصحفيين وقد عرضت لألمر، وللوقائع والحقائق الغائبة، فإنها بضميرها الوطني ُترحب 
بكل ما من شأنه أن يلتقي األطراف على ملتقى واحد، وهو المصلحة الوطنية المصرية. إيماًنا منها بأن 
الوطن يحتاج إلى جهود أبنائه للدفع في اتجاه غير الشقاق المعرقل، الذي ُوضعت فيه على غير رغبة من 
ضميرها ووجدانها. ولوال تصعيد لألزمة لم تسع إليه ولم تسهم فيه، مما وصل باألمر إلى ما وصل إليه.
والصحفيين،  الصحافة  كرامة  حفظ  قاعدة  وعلى  لغيره،  وليس  لصاحبه  الخطأ  قاعدة  على  وإنه   **
وطمأنة باتت مفقودة لدى باقي النقابات أن يحدث لديها ما حدث لنقابة الصحفيين، وعلى قاعدة الحفاظ 
على وجه وصورة مصر خارجًيا، وعلى قاعدة إنهاء األزمة بكل أسبابها وتوابعها وما تفرع عنها، فإن 

النقابة ُترحب، بل وُتسهم في كل جهٍد جاد في إنهائها. 

نقابة الصحفيين ترحب بتصريحات الرئيس عن ضرورة تجاوز األزمة 
بدر  مدينة  في  جولته  خالل  الجمهورية،  رئيس  السيد  بإشارة  ترحيبه  الصحفيين  نقابة  مجلس  أكد    
اليوم، إلى ضرورة تجاوز األزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة واإلعالم، على أساس الحرص 
على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التي شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، 

والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن مصر.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النقابة اليوم، أن المجلس لم يسَع ألي صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار 
أن النقابة كانت وستظل مكوًنا أساسًيا من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لمصر.
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وجدد مجلس النقابة مطالبته بإعالء كلمة القانون في كل الوقائع األخيرة، مؤكًدا تجاوبه مع أي جهود 
تحفظ للكيان النقابي دوره وللصحفيين كرامتهم.

نفسه على مصلحة  الحرص  الرئيس  تبادل  الصحفية  الجماعة  أن  على  النقابة  مجلس  بيان  وشدد 
الوطن العليا. وطالب البيان من جميع األطراف التحلي بروح المسؤولية التي أشار إليها السيد رئيس 
الجمهورية، الذي طلب من كل األطراف التحلي بها، وعدم افتعال األزمات والحرص على مصالح 

الوطن العليا في ظل التحديات التي تواجهها مصر، وفي إطار قواعد المحاسبة وسيادة القانون.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين لمؤتمر ألعضاء النقابة، في الساعة الواحدة من بعد ظهر )األربعاء 
18 مايو(، لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة، والجهود المستمرة لوضع حلول تحافظ على 

وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين.
المؤتمر،  أعمال  جدول  إلعداد  المجلس  أعضاء  من  عدد  من  لجنة  تشكيل  النقابة  مجلس  وقرر 

وعرضه على مجلس النقابة في اجتماعه في الرابعة عصر غد )األحد(.

النقابة ناقش، في اجتماعه يوم )السبت 14 مايو 2016( برئاسة نقيب الصحفيين   وكان مجلس 
يحيى قالش، بحضور جميع أعضاء المجلس، آخر تطورات األزمة األخيرة واالتصاالت المتعلقة 
بجهود حلها. كما ناقش الجوانب القانونية واإلجراءات الخاصة بها، في إطار احترام قانون النقابة 

ونصوص الدستور.
مجلس نقابة الصحفيين يدعو أعضاء النقابة لمؤتمر لبحث آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة

الصحفيون يجتمعون بمقر نقابتهم لمناقشة تطورات أزمة حصار النقابة واقتحامها

احتشد الصحفيون في اجتماع المتابعة الذي دعا إليه مجلس النقابة يوم األربعاء 18 مايو لمناقشة 
تطورات أزمة حصار واقتحام نقابة الصحفيين ووضع مقترحات إلدارة األزمة خالل الفترة المقبلة.. 
وقدم نقيب الصحفيين خالل االجتماع تقريًرا حول مجمل اإلجراءات والتحركات التي قامت بها 
النقابة منذ االجتماع التاريخي ألعضاء الجمعية العمومية يوم 4 مايو، مؤكًدا أن الصحفيين انتصروا 
معركة  بمواصلة  التزم  المجلس  وأن  اقتحامها،  من  لحظات  بعد  نقابتهم  عن  للدفاع  احتشدوا  يوم 

الكرامة في مواجهة محاوالت تشويه النقابة، وتفتيت الجماعة الصحفية.

أمامها سوى  »ليس  النقابة  أن  العمومية على  الجمعية  كلمته ألعضاء  في  الصحفيين  نقيب  وشدد 
بكل  ومرحبة  والمبادرات،  الحلول  كل  على  منفتحة  النقابي  الكيان  عن  الدفاع  معركة  استكمال 
الحق األصيل في  العمومية صاحبة  بالعودة لجمعيتها  الجادة في هذا اإلطار، وملتزمة  الخطوات 
الدفاع عن المهنة وكرامتها، حتى لو اقتضى األمر أن نتحول جميًعا إلى جنود في هذه المعركة التي 
قمتم بتوكيلنا في مهمة إدارتها والحفاظ على هيبتكم وكرامتكم وحريتكم ولن نفرط في شيء منها، 
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وهذا عهد بيننا وبينكم«.

وانتهى المؤتمر بمجموعة من المقترحات التي تم رفعها لمجلس النقابة لمناقشة إمكانية تنفيذها 
خالل الفترة المقبلة.

 - بحث الطلب المقدم من 300 صحفي للمطالبة بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية.
- تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة إلدارة األزمة، على أن يتم 

وضع جدول بفعاليات فكرية وثقافية وفنية.
- التأكيد على مطلب محاسبة المسئول عن وقائع اقتحام النقابة وحصارها واالعتداء على الصحفيين 

باعتباره دفاًعا عن مبدأ سيادة القانون.
- دعوة جميع الصحف في االستمرار في دعمها لموقف الجماعة الصحفية بكل وسائل االحتجاج 

الرمزي الممكنة. 
- استمرار التواصل مع النقابات المهنية وجميع األطراف المعنية وتشكيل لجنة إعالمية لمخاطبة 

الرأي العام حول تطورات األزمة.
السبل  عبر  النقابة  حقوق  الستعادة  التقاضي  إجراءات  في  للسير  شامل  قانوني  ملف  إعداد   -

القانونية. 
- عقد جلسات استماع لقادة الفكر والرأي والقانونيين لإلدالء بآرائهم في تطورات األزمة وكيفية 

التعامل معها.
- العمل على استكمال خطوات إصدار قوانين الصحافة واإلعالم التي أشاد بها مجلس النقابة، 
وفي القلب منها منع الحبس في قضايا النشر.. وكذلك عقد فعاليات لمتابعة خطوات إصدار قانون 
الصحافة الموحد للخروج به بالشكل المعبر عن مطالب الصحافة واإلعالم في إطار من الحرية 

والمسؤولية.

- دراسة اقتراح عقد اجتماع عام للصحفيين مرة كل 14 يوًما لضمان المتابعة الدورية لتطورات 
الموقف.

- التأكيد على وحدة الجمعية العمومية في مواجهة كل من يحاول شق الصف الصحفي ودعوة 
تتفاعل داخل  التي  الشرف الصحفي والترحيب بكل اآلراء واألفكار  إلى احترام ميثاق  الجميع 

اإلطار النقابي، وفي بيت كل الصحفيين.
احتجاز نقيب الصحفيين ووكيل النقابة والسكرتير العام.. والمجلس يعقد اجتماًعا طارًئا

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماًعا طارًئا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم االثنين )30/ 5/ 
2016(، لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قالش والسكرتير العام جمال عبد 
الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي، علًما بأن مجلس النقابة مازال في حالة انعقاد دائم منذ بداية 

أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.
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بيـــان صحفي
في سابقة هي األولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع 
الساعات  النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر األحد 29 مايو وحتى  نقيب الصحفيين وسكرتير عام 
األولى من صباح اليوم االثنين 30 مايو ، بناء على اتهامات ضعيفة قانونًيا ال تستند سوى لشهادات 

كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونًيا النقيب والزميالن وهيئة الدفاع عنهم.

وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء يوم )االثنين 30 مايو(، أنه ألول مرة في 
تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت 
فيه النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تماًما التحقيق في البالغات 
المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى 
قالش إلى طلب انتداب قاضي تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف 

النص الواضح الوارد في المادة 70 من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة نفسها.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده موقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع 
النقابية  السوابق  إلى  استناًدا  وذلك  النقابة،  اقتحام  واقعة  بشأن  معهم  الجارية  التحقيقات  في  الكفالة 
واألسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزمالء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم. 
ويؤكد مجلس النقابة أنه ليس له عالقة بدفع الكفالة، ويندد بأي محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية 

في هذا الشأن.

أقوالهم في  أنه سيتم سماع  العامة، معتقدين  النيابة  إلى  الثالثة توجهوا  المجلس أن الزمالء  وأوضح 
البالغات المقدمة من النقابة، إال أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البالغات المقدمة من النقابة 
من  عدد  على  واالعتداء  النقابة  حصار  من  سبقها  وما  االقتحام،  واقعة  حول  الصحفيين  والزمالء 
بدء  بضرورة  المجلس  وطالب  بعد.  فيها  التحقيقات  يبدأ  لم  حق،  وجه  دون  واحتجازهم  الصحفيين 

التحقيقات فوًرا في البالغات المقدمة من الصحفيين والنقابة على مدار األسابيع واأليام الماضية.

وجدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود 
عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة 

المسؤول عنها.
نقابة الصحفيين تطعن على الحكم بحبس النقيب والوكيل والسكرتير العام وتدعو الجتماع مفتوح 

والمفاجئ،  الصادم  الحكم  شديد  بانزعاج  كلها،  الصحفية  والجماعة  الصحفيين،  نقابة  مجلس  تلقى 
الذي صدر عن محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين لكل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة 

وسكرتيرها العام.
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وأكد مجلس النقابة، خالل اجتماعه الطارئ )السبت 19 نوفمبر 2016( برئاسة نقيب الصحفيين 
يحيى قالش، أن نقابة الصحفيين طوال تاريخها العريق الممتد ألكثر من 75 عاًما، التي احتفلت 
بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدى ركائز الدولة المصرية ومصدًرا أساسًيا 
من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت النقابة ملتزمة دائًما بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا 
هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يوًما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة 
في مسلسل األزمة المفتعلة التي ُفرضت على النقابة طوال أكثر من 6 أشهر دون أي منطق قانوني 

سليم، وهي أزمة ال تستهدف الزمالء الثالثة فقط، وإنما تستهدف الكيان النقابي في األساس.
القانونية  النقابة اتخاذ اإلجراءات  القانوني الشرعي، قرر مجلس  وفي إطار هذا االلتزام بالمسار 
كافة للطعن على الحكم أمام محكمة االستئناف، إيماًنا من النقابة بسالمة موقفها القانوني وعدالة 

قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته.

الصحفيين  بين جموع  العالقة  الكارثية على  وتداعياتها  األزمة  تلك  أن  النقابة على  وشدد مجلس 
ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا األساسية للصحفيين، وفي مقدمتها القانون الموحد 
لتنظيم الصحافة واإلعالم، الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خالل األيام القليلة المقبلة، وكذلك 
األزمات االقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، في ظل االرتفاع 
الهائل في تكلفة صناعة الصحف والطباعة، وانعكاس ذلك على األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

للصحفيين التي تأثرت سلًبا وبشدة، مثل سائر المواطنين المصريين في اآلونة األخيرة.

النقابية  والمشكالت  القضايا  جوانب  جميع  لمتابعة  دائم،  انعقاد  حالة  في  أنه  النقابة  مجلس  وقرر 
لمناقشة  يخصص  الجتماع  موعًدا   )2016 نوفمبر   22( الثالثاء  يوم  وحدد  األخيرة،  والمهنية 
المقترحات التي تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية 

طارئة.

  كما قرر المجلس دعوة الصحفيين الجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم األربعاء )23 
نوفمبر 2016(، لمناقشة اآلثار المترتبة على تلك األزمات األخيرة ، وإجراءات التعامل معها.

عاشت وحدة الصحفيين
رسائل تضامن 

  ربما كانت رسالة التضامن األكبر التي وصلت إلى نقابة الصحفيين، منذ صدور الحكم على نقيب 
الصحفيين يحيى قالش وخالد البلشي وكيل النقابة وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم، هي رسالة 
بعثها مواطن عبر البريد السريع، ليؤكد فيها تضامنه مع النقابة والنقيب، وأعضاء المجلس ضد 

حكم حبسهم.
ففي تمام الساعة الثالثة من عصر يوم االثنين )21 نوفمبر( وصلت إلى النقابة رسالة بريد سريع 
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موقعة من المواطن أحمد لبيب هالل تحوي 3 جنيهات، مشاركة منه في الكفالة المفروضة على النقيب 
وعضوي المجلس، و3 خطابات موقعة باسمه وأسماء أبنائه الثالثة.

أبنائه الثالثة مريم ومروان ومروة، وبجوار اسم كل منهم  وصدر المواطن الجنيهات الثالثة بأسماء 
لها،  ومساندة  بالنقابة،  إشادة  المطولة  رسائله  تضمنت  فيما  الصحفيين«،  نقابة  مع  »التضامن  عبارة 

بشعارات »الحرية للصحافة والصحفيين.. الحرية لنقابة الحريات«.

كما ربط المواطن في رسالته بين حرية الصحافة وتحقيق شعارات الثورة المصرية؛ )العيش، والحرية، 
والعدالة االجتماعية(، مؤكًدا أن الصحافة هي سلطة الدفاع عن الحريات.. وأنها هي المدافع عن الشعب 

بكل طوائفه، حتى لو لم يتضمن الدستور اعتراًفا بها سلطة رابعة. 
وتضمن الخطاب عبارات تطالب بالحرية للنقابات المصرية مع شعار )اهلل ثم مصر.. كلنا بشر بجواره 

صورة هالل وصليب(.
وذيل المواطن إحدى رسائله بعبارة )عاش شباب 25 يناير، عاش شباب 30 يونيو، إذا خدعتنا بعض 

الوقت فلن تخدعنا كل الوقت.. كلنا بشر ال آلهة.. الشعب هو السيد مصدر السلطات(.

بيان مجلس النقابة عن اجتماع التحضير للقاء المفتوح مع الصحفيين
المهنة وشيوخها والنقباء  أساتذة  العمومية، من  الجمعية  الزمالء أعضاء  نقابة الصحفيين  دعا مجلس 
وأعضاء مجلس النقابة السابقين وشباب الصحفيين، إلى اللقاء المفتوح الذي سيعقد في الثانية من بعد 
األخيرة على  األزمة  تداعيات  األفكار واالقتراحات حول  لمناقشة كل  نوفمبر(،  )األربعاء 23  ظهر 

الكيان النقابي.
وأوضح المجلس، في بيان أصدره )الثالثاء 22/ 11/ 2016( عقب اجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين 
القانون  للصحفيين، وعلى رأسها  األساسية  القضايا  أيًضا سبل مواجهة  ناقش  اللقاء  أنا  يحيى قالش، 
الصحفية  المؤسسات  على  األخيرة  االقتصادية  القرارات  وتأثير  واإلعالم،  الصحافة  لتنظيم  الموحد 

واألوضاع المعيشية للصحفيين.
وحيا مجلس نقابة الصحفيين مواقف التأييد الواسعة التي أعلنتها المنظمات والهيئات المحلية والدولية، 
تضامًنا مع النقابة المصرية في أزمتها األخيرة، وفي الوقت نفسه، ترفض النقابة أي محاوالت لتسييس 
القضية من بعض األطراف والمنظمات، وهو الموقف الذي التزمت به النقابة منذ بداية األزمة وحتى 

اليوم، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية.

ووجه مجلس النقابة الشكر للهيئات والمنظمات والمواطنين والصحفيين الذين أبدوا استعدادهم للتبرع، 
النقابة  ووكيل  الصحفيين  نقيب  الزمالء  بحبس  قرارها  ضمن  المحكمة  بها  قضت  التي  الكفالة  لدفع 
وسكرتيرها العام، وقدرها 10 آالف جنيه لكل منهم. وأوضح المجلس أنه قرر، في اجتماعه السابق، 

سداد الكفالة للزمالء الثالثة من خزينة النقابة.
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17 منظمة حقوقية: الحكم بحبس قيادات نقابة الصحفيين صفعة لحرية الرأي
أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر يوم السبت 19 نوفمبر، 
النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000 جنيه،  إدارة  بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس 
وأكدت أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم في مصر، ورسالة إرهاب 
لكل صاحب رأي مستقل، وصدمة ال تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مطلع 

مايو الماضي، للمرة األولى في تاريخ النقابة الممتد ألكثر من 75 عاًما.

  لقد شابت التحقيقات مع يحيى قالش نقيب الصحفيين وزميليه جمال عبد الرحيم وكيل النقابة وخالد 
البلشي أمين لجنة الحريات كثيًرا من الخروقات واالنتهاكات، كان من أبرزها رفض انتداب قاٍض 
للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب العام في 3 مايو، متضمًنا تهديدات واضحة، مكياًل االتهامات 
للنقيب وزميليه، ومبرًرا اقتحام قوات وزارة الداخلية للنقابة، في استباق واضح لنتائج التحقيقات التي 
لم تكن قد بدأت بعد، األمر الذي يجدد التساؤل حول مدى حيادية النائب العام، هذا باإلضافة إلى انتهاء 

أول جلسة تحقيق بإخالء سبيل نقيب الصحفيين وزمالئه بكفالة 10000 جنيه مصري!

   إن ما شهدته هذه القضية من تطورات غير مسبوقة، ترسي عدًدا من المستجدات التي اقتصرت 
ممارستها على النظام الحالي، على نحو يميزها عن جميع سابقيها. فبين واقعة اقتحام نقابة الصحفيين 
تلك  الصادر أمس األول، مكلاًل  الحكم  يأتي  نهاية األربعينات،  إنشائها  منذ  النقابة  تاريخ  األولى في 
السوابق، باعتباره أول حكم بحبس نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جراء ممارستهم لعملهم 

النقابي المتمثل في حماية أعضاء النقابة.

حرية  على  الشرس  الهجوم  عن  بمعزل  له  ينظر  أال  البد  المسبوق  غير  التصعيد  هذا     
الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة واإلعالم بشكل خاص، على النحو الذي تعكسه 
المحاوالت الدؤوبة إلفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو نقدي، سواء بعرقلة تأدية 
الصحفيين لمهام عملهم، أو بمنع ووقف ومصادرة بعض أعداد الصحف المصرية بأوامر 
أمنية، أو بحبس عشرات الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي. هذا باإلضافة لما 
أثرها رؤساء تحرير  التي أحيل على  القضايا  ارتفاع في وتيرة  الماضية من  الفترة  شهدته 
وصحفيون وإعالميون مقيمون خارج مصر للقضاء، بتهم عديدة، من بينها نشر أخبار كاذبة 
وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة، وكان آخرها حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير 
جريدة الدستور 3 أشهر، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة. هذا فضاًل عن التوسع الكبير في قرارات 
حظر النشر، سواء الصادرة من قبل النائب العام أو من قبل الهيئات القضائية، في محاولة 
من األجهزة األمنية والتنفيذية الحتكار الرواية الرسمية حول ما يدور في مصر من أحداث، 

وغلق الطريق أمام الحقيقة، ومصادرة أي اجتهادات صحفية أو آراء مستقلة.
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وسائل إعالم دولية: الحكم على نقيب الصحفيين تراجع لحرية الصحافة في مصر

- »إيه. بي. سي. نيوز«: السلطات المصرية تعاقب صوًتا مؤثًرا للدفاع عن حرية الصحافة.. ونقابة 
الصحفيين التونسيين تطالب بنقل مقر »اتحاد الصحفيين العرب« من القاهرة

سلطت وسائل إعالم دولية، الضوء على الحكم الصادر بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قالش، وجمال 
عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي مجلس النقابة، بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 10 آالف جنيه 

لكل منهم.
وأوضحت شبكة »إيه. بي. سي. نيوز« األمريكية، أن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، قد أدانت الحكم 

الصادر بحق نقيب الصحفيين المصريين وعضوي مجلس إدارة النقابة.

وقالت اللجنة، ومقرها نيويورك، في بيان لها، إن »السلطات المصرية تعاقب بهذا الحكم قالش وعبد 
الرحيم والبلشي الذين يمثلون صوًتا مؤثًرا للدفاع عن حرية الصحافة في مصر والعمل على حماية 

الصحفيين من المضايقات والتهديد واالعتقال«.

من جهته، دعا شريف منصور، منسق برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، 
السلطات المصرية إلى السماح لنقابة الصحفيين وجميع العاملين في الصحافة، للقيام بعملهم دون خوف 

من االنتقام.
من جانبها، علقت صحيفة »لوموند« الفرنسية على الحكم، بحبس نقيب الصحفيين المصريين، قائلة إن 
»الحكم يشير إلى تراجع حرية الصحافة«، مشيرة إلى أن وقائع القضية تعود إلى اقتحام الشرطة لمقر 
نقابة الصحفيين، إللقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا إثر اتهامهما بالحض على 

التظاهر بشأن قرار الحكومة المصرية بالتنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوقائع تعد حرًبا ضد الصحافة، مما يدعو إلى القلق على حرية التعبير في 
مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن المحكمة اإلدارية قضت ببطالن االتفاقية وإثبات أن الجزر مصرية، 
فإن النقيب ال يزال مداًنا بإيوائه هذين الصحفيين على خلفية تلك القضية..

الشبكة العربية: حكم حبس قالش والبلشي وعبدالرحيم عقاب للصحافة كلها

 أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، اليوم، عن انزعاجها الشديد من استمرار التضييق على 
حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين جنائًيا في مصر، وقالت إن الحكم بحبس قيادات نقابة الصحفيين 

انتهاك غير مسبوق وتراجع صريح في حرية الصحافة.
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اتحاد الصحفيين العرب

بإلغاء  المصريين وطالب  الصحفيين  نقيب  مع  العرب عن تضامنه  الصحفيين  اتحاد  عبر    
حكم الحبس بعد ان  اطلع االتحاد العام للصحفيين العرب على الحكم الصادر بحبس يحيي 
قالش نقيب الصحفيين المصريين وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي   » 

عامين«  لكل منهم وكفالة 10 االف جنيه لوقف التنفيذ .

ان اتحاد الصحفيين العرب يعبر عن صدمته لصدور هذا الحكم والذي ال يتناسب مع العمل 
الصحفي والبيئة اآلمنة التى يبغي االتحاد العام للصحفيين العرب ان تكون متوفرة فى جميع 

البلدان العربية .
يؤكد االتحاد عن دعمه الكامل للنقابات واالتحادات الصحفية العربية فى عملها المدافع عن 

حرية الرأى والتعبير وعن حقوق صحفييها ومنع سجنهم واعتقالهم أو تهديدهم.

النقابة  تتمكن   حتى  الحكم  هذا  إللغاء  بالتدخل  المصرية  الرسمية  الجهات  االتحاد  يطالب 
المصرية من إستئناف عملها المهني فى خدمة الصحفيين المصريين .

تضامن اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بأسوان

نقيب  قالش  يحيى  األستاذ  على  الحكم  خبر  بأسوان  للصحفيين  الفرعية  النقابية  اللجنة  تلقت 
النقابة  وكيل  البلشي  وخالد  النقابة  عام  سكرتير  الرحيم  عبد  جمال  والزميلين  الصحفيين 
باالندهاش واالستنكار، وقد اعتبر ت اللجنة أن هذا الحكم حكم صادم لجموع الصحفيين، ألنه 
يطول رمز الحريات وقلعتها الرئيسية نقيب الصحفيين واثنين من مجلس النقابة، مما يشير 
إلى تراجع خطير في اإليمان بدور الصحافة، وهو خطوة كبيرة لتشويه العمل النقابي وشرخ 
متعمد ألهمية الصحافة في المجتمع وعودة إلى القرون الوسطى، وننتظر أحكاًما أخرى بغمس 
يد الصحفي في الزيت المغلي، كما كان في العهود السحيقة، هل نقول إن هذا الحكم يراد منه 
إشاعة موقف سياسي إزاء دور النقابة باعتبارها قبلة المظلومين، المقهورين الذين يتوجهون 
إلى ساللمها عندما يريدون أن يعبروا عن احتجاجهم على الظلم والقهر؟ أم هو تأديب لهذا 
بما حدث  أسوة  النقابة  اقتحام  باالعتذار عن  الجمهورية  رئيس  الذي طالب  ومجلسه  النقيب 
مع المحامين؟ ربما، ولكن على أي حال فاالعتراض على هذا الحكم محله القضاء ودرجات 

التقاضي األخرى باالستئناف والنقض، عاشت حرية الصحافة، وعاشت نقابة الصحفيين.
اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بأسوان أحمد الزيات، فاطمة الزيات، عبد اهلل صالح
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صحفيو بورسعيد يتضامنون مع قالش وعبد الرحيم والبلشي
الزمالء يحيى قالش  الكامل مع  لنقابة الصحفيين ببورسعيد تضامنها  الفرعية  اللجنة  أعلنت 
نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل النقابة، في الحكم 
إيواء  بتهمة  المجلس،  النقيب وعضوي  بمعاقبة  النيل  الصادر ضدهم من حكمة جنح قصر 
مطلوبين أمنًيا بالحبس عامين وكفالة 10 آالف جنيه إليقاف التنفيذ، مع االلتزام بعدم التعليق 
مرة  المحاكمة  بإعادة  تطالب  ببورسعيد  للنقابة  الفرعية  اللجنة  أن  إال  القضاء،  أحكام  على 
أخرى، خصوًصا أنه يعد األول من نوعه في تاريخ الصحافة المصرية، وأن الحكم بحبس 
الصحفيين الثالثة جاء بعد القرار الرئاسي باإلفراج عن أصحاب المشكلة في مفارقة غريبة، 
ولكن ال بد أن تتمسك الجماعة الصحفية بحقها في االستئناف على الحكم الذي لن يشغلنا عن 
هدفنا األساسي في الدفاع عن المهنة وقضاياها المختلفة، خصوًصا فيما يتعلق بإصدار القانون 

الموحد للصحافة واإلعالم.

اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية: نؤيد إجراءات مجلس النقابة
أكدت اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية عن ثقتها الكاملة في إلغاء حكم حبس نقيب الصحفيين واثنين 

من أعضاء النقابة عقب االستئناف عليه.

وأكدت تأييدها الكامل لمجلس النقابة في كل ما ستتخذه من إجراءات للتعامل مع تداعيات الحكم، مشيرة 
إلى أن النقابة كانت على مدى تاريخها داعمة لكل قضايا الوطن وستظل على هذا النهج، ألن الصحفيين 
الوطن ووحدته ودعم مسيرته  استقرار  الحفاظ على  يدركون متطلبات  المصريين هم في طليعة من 

التنموية.

اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا: حكم غير مسبوق ونتضامن مع زمالئنا
  مع احترامها الكامل ألحكام القضاء.. تعرب اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا عن بالغ أسفها 
للحكم غير المسبوق الصادر في حق الصحافة المصرية بحبس نقيب الصحفيين الزميل يحيى قالش 
وعضوي النقابة الزميلين جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل النقابة لمدة عامين 
إلى  الوصول  يتم  الحد، وأن  إلى هذا  األمور  أال تصل  تأمل  اللجنة  النقابة.. وكانت  اقتحام  في قضية 

الحلول الودية بين النقابة واألطراف األخرى.

  وتؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين واستمرار دفاعها الشرعي عن قضايا الصحفيين 
االستئناف  مرحلة  في  وعدالته  المصري  القضاء  نزاهة  على  األمل  معلقين  والفكر،  الرأي  وحرية 

وحصولهم على البراءة بإذن اهلل تعالى.
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جلنة	التشريعات	الصحفية
   ُيعتبر العام الماضي )مارس 2016 – فبراير 2017( هو »عام التشريعات« بحق، إذ شهد النشاط األبرز واألوسع 
للجنة التشريعات في النقابة، منذ استحداث هذه اللجنة قبل عشر سنوات، فهو العام الذي احتدم خالله الجدل بين النقابة 
والحكومة، ووسط الجماعة الصحفية نفسها، حول التشريعات المكملة للدستور المتعلقة بالصحافة واإلعالم، والتي 
تمثلت في مشروع »القانون الموحد لتنظيم الصحافة واإلعالم« والذي شاركت النقابة واللجنة طوال عامين، بالجهد 
األبرز في إعداده ومتابعة التفاوض حوله مع الجهات الحكومية والبرلمانية المعنية، حتي خرج منه إلي النور – قبل 
ثالثة أشهر  - الجزء المتعلق بتأسيس الهيئات الثالث المنظمة للعمل الصحفي واإلعالمي في مصر، وهي : المجلس 

األعلي لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإلعالم.
كذلك، فإن العام المنصرم شهد أول جهد حقيقي وجاد لوضع خطة عمل واضحة المعالم لتعديل قانون النقابة، الذي لم 
يطرأ عليه أي تعديالت منذ صدوره قبل )47( عامًا، رغم التطورات الهائلة التي شهدتها المهنة طوال تلك السنوات.

أواًل: قانون تنظيم الصحافة واإلعالم:- 
خاضت النقابة ولجنة التشريعات معارك ضارية، في إطار الممارسة الديمقراطية والدور المنوط بالنقابة، من أجل  
والرأي  والمجتمع  الدولة  الحفاظ على مصلحة  تراعي  متوازنة،  واإلعالم  للصحافة  المنظمة  التشريعات  تخرج  أن 
العام )الجمهور( ومصلحة المهنة نفسها والعاملين فيها، ولم تدخر النقابة واللجنة أي جهد في سبيل إبداء وجهة نظر 
»التنظيم  بــ  ويختص  مؤخرًا  الذي صدر  القانون  ، خصوصًا  التشريعات  تلك  الصحفية على  الجماعة  ومالحظات 

المؤسسي للصحافة واإلعالم« .

كما لم تترك لجنة التشريعات بابًا إال وطرقته، وال منبرًا إال واستغلته من أجل إيضاح وإثبات موقف النقابة والجماعة 
الصحفية من هذا القانون، وأيضًا مشروع القانون اآلخر المتعلق بحقوق الصحفيين وواجباتهم وضمانات ممارستهم 
لكل  المالحظات وأرسلتها  تلك  بيانات ضمنتها  والنقابة عدة  اللجنة  لمهنتهم بحرية واستقالل ومسؤولية. وأصدرت 
وأيضًا  القانونية،  والشؤون  والمتابعة  والتخطيط  العدل  ووزارات:  الوزراء  رئاسة  مقدمتها  وفي   ، المعنية  الجهات 

مجلس الدولة، ثم رئيس مجلس النواب ولجنة الثقافة واإلعالم في البرلمان.
ولم يكن هذا الجهد وذاك النضال المستمر إال ترجمة أمينة وممارسة ديمقراطية واجبة للدور القانوني   والدستوري 
المنوط بنقابة الصحفيين، والذي ُيلزم السلطات التنفيذية والتشريعية بأخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة 

بالمهنة . 

وتركزت وجهة نظر النقابة ومالحظاتها على قانون » التنظيم المؤسسي للصحافة واإلعالم« في النقاط التالية، والتي 
تضمنها البيان الصادر عن »لجنة التشريعات« في )14 ديسمبر 2016(، وهذا نصه:
مالحظات عامة وتفصيلية على مشروع قانون »التنظيم المؤسسي للصحافة واإلعالم«

أكدت  لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين، أن مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة واإلعالم الذي قدمته الحكومة إلي 
البرلمان، وجري التصويت عليه اليوم )األربعاء 14 ديسمبر2016(، جاء مخالًفا في كثير من نصوصه لما تم التوافق 

عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأوضحت اللجنة، في بيان مفصل أصدرته اليوم، أن األمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير 
العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على 
الحرية والمسؤولية واالستقالل، وتحرير الصحافة واإلعالم من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيًذا لروح الدستور الحالي، 
خصوًصا المادة )72( التي تنص على »تلتزم الدولة بضمان استقالل المؤسسات الصحفية ووسائل اإلعالم المملوكة 
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لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل اآلراء واالتجاهات السياسية والفكرية والمصالح االجتماعية، ويضمن المساواة 
وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام«.

وأضاف بيان اللجنة أن المشروع فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديالت، لسيطرة السلطة التنفيذية 
على اإلعالم من خالل تعديل مواد تشكيل المجالس الثالثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من 
ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخالف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية. ورغم طرح ممثل وزارة العدل في 
المشاورات مع ممثلي اللجنة الوطنية قصر اختيار رئيس الجمهوية على رؤساء المجلس األعلى والهيئتين، إال أن 
ممثلي اللجنة وافقوا على رفع عدد المختارين من قبل رئيس الجمهورية إلى أثنين، يكون من بينما رؤساء المجلس 

والهيئتين. 

وأعربت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين عن أملها في أن يقوم البرلمان »بإعادة فتح باب المناقشة حول المشروع، 
واالستماع إلي وجهات نظر والمالحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحفية واإلعالمية، بعد عودة المشروع من 
مجلس الدولة إلي البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرًصا على صدور القانون متماشًيا مع الدستور، 

وبما يليق بمستقبل اإلعالم المصري الوطني والمسؤول الذي ننشده جميًعا«.
 وعددت اللجنة، في بيانها، بعض المالحظات التفصيلية على مواد مشروع »التنظيم المؤسسي للصحافة واإلعالم«، 

وهي:-

المادة األولى )تعريف الصحيفة(:-  تم إلغاء النص على أن يكون مالك الصحيفة مصريا في التعديالت التي   -1
أجرتها لجنة اإلعالم بالبرلمان، وهو إلغاء يتوافق مع بعض المطالبات داخل اللجنة ولكن المفارقة أنه يتعارض مع 

المطالبات الحكومية ودوافع األمن القومي 0
)المادة 4 بند 3(:-  تم إضافة كلمة »وتطبيق« على المادة بعد تعديالت لجنة اإلعالم، لتصبح المادة بدال من   -2
والمؤسسات  الوسائل  التزام  لضمان  الالزمة  والمعايير  الضوابط  وتطبيق  إلى »وضع  المعايير«  الضوابط  »وضع 
اإلعالمية والصحفية بأصول المهنة وأخالقياتها«. وفي هذه الحالة، وحتى ال يمتد األمر إلى أن يمارس المجلس دور 
النقابات في هذا المجال، فإن األمر يقتضي إضافة جملة »وتختص النقابات بتطبيق مواثيق وأخالقيات المهنة على 

أعضائها« إلى نفس البند، حتى ولو وردت في مواضع أخرى، حتى ال يساء استخدام هذا البند.

)البند 9 من نفس المادة 4( والخاص بوضع القواعد المالية والفنية واللوائح للعاملين بالمجلس األعلى لإلعالم:-   -3
أضافت لجنة اإلعالم للبند وضع القواعد المالية ألعضاء المجلس والعاملين به، وبذلك يكون أعضاء المجلس هم من 
يضعون القواعد المالية الخاصة بهم دون التقيد بالنظم الحكومية )طبقا لنص المادة(، وهو ما يفتح باب لإلفساد، خاصة 
وأن المادة التي أطلقت يد أعضاء المجلس في تحديد لوائحهم المالية، لم تحدد سقًفا يلتزم به أعضاء المجلس في القواعد 

المالية، وليكن الحد األقصى لألجور، بعد أن حررتها أيًضا من أي قيود أخرى.

)البند 14 من نفس المادة الرابعة(:-  جاءت تعديالت لجنة اإلعالم لتحرر المجلس األعلى من االلتزام بقانون   -4
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، وجعله الجهة التي تضع هذه القواعد وتنفذها دون أي قيود واضحة، وهو 
ما يفتح الباب لألهواء في هذا المجال ويرسخ الوضع الحالي، حيث كانت المادة في مشروع القانون »ضمان ممارسة 
النشاط االقتصادي في مجالي الصحافة واإلعالم على نحو ال يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار 
بها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وبما ال يخل بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات اإلحتكارية«، حيث 
تم تعديل النص داخل لجنة اإلعالم ليصبح »ضمان ممارسة النشاط االقتصادي في مجالي الصحافة واإلعالم على 
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نحو ال يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها، والقيام بمنع الممارسات االحتكارية فيهما،وذلك وفقا 
للقواعد التي يضعها«. ليتم حذف االلتزام بقانون منع الممارسات االحتكارية، وجعل المجلس فقط هو القيم على هذه 

القواعد.
5-  مواد التشكيل: المالحظة الرئيسية على المشروع المطروح حاليا للنقاش تتعلق بمواد تشكيل الهيئات الثالثة، وهي: 
المجلس األعلى لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإلعالم . حيث يالحظ على مواد التشكيل الثالثة 
إنه جرى تقليل عدد األعضاء عن المتفق عليه في القانون الموحد لإلعالم ، والذي كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل 
موسع فيها. وفي الوقت الذي تم تخفيض عدد األعضاء في تشكيل كل لجنة، فقد تم زيادة عدد األعضاء الذين يختارهم 
الرئيس إلى ثالثة في المجلس األعلى بينهم رئيس المجلس، وأربعة أعضاء في كل هيئة من الهيئتين )بينهم رئيس كل 
هيئة(، وجاء ذلك على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية واإلعالمية الذين تختارهم نقابتي الصحفيين واإلعالميين 
النقابية  الهيئات  حساب  على  التنفيذية  السلطة  لممثلى  ثقال  يعطي  ما  وهو  التوافقي..  القانون  في  المجتمع  وممثلي 
والمجتمع خاصة أن األعضاء الذين يختارهم الرئيس في المجلس والهيئتين أصبح من بينهم الرؤساء الثالثة، وهوما 
يخالف فلسفة المشروع األساسي المقدم من اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والذي جرى حوله التوافق مع 

الحكومة والذي حصر اختيارات الرئيس في رؤساء الهيئات وعضو واحد آخر فقط. 

- ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل أن التعديالت التي أجرتها لجنة اإلعالم على نصوص مواد اختيار أعضاء المجلس 
نقابة الصحفيين  إلزام  التعيين من خالل  لتكريس سياسة  الباب  الهيمنة، بعد أن فتحت  والهيئتين جاءت لتكرس هذه 
والهيئات األخرى باختيار ضعف عدد ممثليها في الهيئتين التي تحددها نصوص القانون، تاركة االختيار لمن يصدر 

قرار التعيين، وهو تعديل يتوجب مراجعته والعودة عنه. 
واإلعالمية،  الصحفية  الجماعة  ممثلو  عليه  استقر  الذي  الرأي  وهو  الصحفيين،  بنقابة  التشريعات  لجنة  وترى    -
ضرورة العودة إلى النص األصلي، والذي يتساوى فيه الجميع في اختيار العدد المحدد لممثليه في المجلس. كما ترى 
اللجنة زيادة عدد األعضاء إلتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع في عضوية المجلس والهيئتين من خالل عودة ممثلي 

المجتمع المدني  والمتخصصين .

6-  استمرارا لهذا التوجه ، فإن المادة )15(  في قانون الحكومة الخاص باختيار األمين العام للمجلس األعلى لإلعالم، 
وهو شخص معين من خارج تشكيل المجلس، تضعه ضمن هيئة المكتب، وبذلك صار رئيس المجلس مختاًرا من 
الرئيس، واألمين العام المعين يمثالن 50% من هيئة مكتب المجلس التي تدير شؤونه، وبذلك تصبح السيطرة الحكومية 
كاملة على العمل اليومي بالمجلس، وجاءت تعديالت لجنة اإلعالم على) بند 15( لتكرس هذه الهيمنة عبر إضافة 
فقرة كاملة لنص المادة تعطي الحق لرئيس المجلس األعلى وأمينه العام في الحصول على رواتبهم وبدالتهم كاملة 
من جهة عملهم إذا كانت حكومية، أو تابعة لقطاع االعمال العام، ودون ربط ذلك بعدم تجاوز  الحد األقصى لألجور 

المعمول عنه قانونا.

7-  جاءت تعديالت لجنة اإلعالم على )البند 17 في المادة 30( لتكرس التراجع  عن ما تم التوافق عليه مع اللجنة 
الوطنية لإلعالم في قانون اإلعالم الموحد، والخاص بمد السن للصحفيين إلى 65 عاًما، حيث أضافت اللجنة جملة 
»إذا اقتضت حاجة العمل«في بند اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الخاص بمد السن للصحفيين والعاملين، وهي 
جملة تفرغ المادة من محتواها وتعود باألمر للوضع الحالي، في تراجع كامل عن المكتسبات التي حرصت اللجنة 

الوطنية على تضمينها حفاظا على الخبرات الصحفية والمهنية، واستجابة لقرارات الجمعيات العمومية للصحفيين.
8-  في مواد العقوبات جاءت تعديالت لجنة اإلعالم لتحذف المادتين ) 79 و80( والتي كانت األخيرة فيهما تنص 
على معاقبة كل رئيس وأعضاء المجالس والهيئات بالحبس والغرامة التي ال تقل عن 50 ألف وال تزيد عن 100 الف 
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جنيه، حال قيامهم بأعمال ووظائف تتعارض مع طبيعة واستقاللية عملهم وطبيعة المهمة المكلفين بها، وهو ما يفتح 
الباب واسعا لتضارب المصالح واإلخالل بالقانون، ويفرغ نص التفرغ للعمل بالمجالس والهيئات من محتواه، ويفتح 

الباب أمام البعض الستغالل وظيفته والعمل لدى جهات تقع تحت سيطرة هذه الجهات. 
9- تم حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات االحتكارية من القانون التوافقي، وهو ما 
يفتح الباب لبقاء االحتكارات الكبرى في مجال اإلعالم، ويدعم الوضع الحالي الذي يسيطر فيه مجموعة من االفراد 

على السوق الصحفي واإلعالمي.

	:	تعديل	قانون	النقابة
ً
ثانيا

بالتوازي مع الجهد الكبير والدؤوب الذي بذلته »لجنة التشريعات« خالل العام الماضي، في متابعة القوانين المنظمة 
للصحافة واإلعالم، فتحت اللجنة ملفًا آخر طال إغالقه لسنوات طويلة، وهو ملف تعديل قانون النقابة الحالي الذي 
صدر عام )1970(، أي منذ ما يقرب من نصف قرن، شهدت النقابة خالله متغيرات كثيرة وعرفت المهنة تطورات 

هائلة على مستوى الصناعة وسوق العمل وضمانات الممارسة . 
شهر  في  الماسي  بيوبيلها  النقابة  احتفالية  ًعقد ضمن  الذي  للصحفيين،  الخامس  العام  المؤتمر  أعمال  انتهاء  وفور 
إبريل الماضي، بدأت »لجنة التشريعات« في تنفيذ رؤيتها التي عرضتها على المؤتمر وجاءت في مقدمة توصياته، 

بضرورة البدء في تعديل قانون النقابة. 
وعقدت اللجنة لهذا الغرض عددًا من االجتماعات وورش العمل، خالل الشهور الستة الماضية، شارك فيها عدد كبير 
من الخبرات المهنية والنقابية وأساتذة التشريعات الصحفية واإلعالمية، وركزت االجتماعات على وضع إطار عمل 
أو »خارطة طريق« للتعديالت المطلوب إدخالها على قانون النقابة الحالي ، لتتصدي لقضايا ملحة باتت تفرض نفسها 
بقوة على الساحة النقابية والمشهد الصحفي، وفي مقدمتها: شروط القيد في النقابة، إجراءات عقد الجمعية العمومية 
ونظام االنتخابات، تعريف من هو الصحفي، ضمانات ممارسة المهنة، مستقبل الصحافة الورقية وعالقتها بالصحافة  
اإللكترونية، عالقات العمل ودور النقابة في حماية أعضائها، كيفية تحقيق موارد تضمن االستقالل المالي للنقابة، 

والضمانات الكفيلة بممارسة الصحفي لعمله بحرية واستقالل.

اجتماعات،   )10( من  أكثر  بلغت  والتي  النقابة،  قانون  تعديل  اجتماعات  في  شاركت  التي  الشخصيات  أهم  ومن 
الزمالء األساتذة : أمينة شفيق، عبدالعال الباقوري، عبدالفتاح الجبالي، جمال فهمي، عالء العطار، محمد نجم، جمال 
غيطاس ، خليل رشاد، ياسر عبدالعزيز، مجدي حلمي، عبدالعزيز أبوعقيل،  وخالد يوسف.  إضافة إلي عدد من 
أساتذة التشريعات الصحفية، ومنهم: الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية اإلعالم السابق بجامعة القاهرة، الدكتور 
محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، الدكتور محمد شومان عميد كلية اإلعالم بالجامعة 

البريطانية، والدكتور محمد سعد وكيل كلية اإلعالم بجامعة المنيا. 

ولعل مسألة تعديل قانون النقابة ستكون واحدة من أهم األولويات التي سيضعها مجلس النقابة الجديد على أجندة 
أعماله، ليس ألهميتها وضرورتها الملحة فقط، ولكن أيضًا ألن الواقع المهني والنقابي الراهن اليمكن أن يشهد 

تطورًا حقيقيًا دون إدخال تعديالت جوهرية على القانون الحالي.

مقرر لجنة التشريعات

 كارم محمود
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جلنة	القيد
عقدت لجنة القيد خالل الفترة من فبراير  2016 حتى فبراير 2017

7  لجان

- األولى بتاريخ 25 - 5 - 2016
قبول دفعة جديدة بجدول تحت التمرين وعددها 287 عضًوا.

- الثانية  بتاريخ 8 - 8 - 2016
تحويل عدد 327 عضًوا من الزمالء من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين. 

- الثالثة  بتاريخ 11 - 5 - 2016
قبول دفعة جديدة من الحاصلين على أحكام قيد استئنافي بجدول المنتسبين وعددهم 38 عضًوا؛ 30 تحت 

التمرين، و8 منتسبين.

- الرابعة بتاريخ 6 - 8 - 2016
قبول دفعة جديدة من الحاصلين على أحكام قيد استئنافي بجدول المنتسبين وعددهم 18 عضًوا؛ 8 تحت 

التمرين و10 منتسبين.

- الخامسة بتاريخ 4 - 10 - 2016
قبول دفعة جديدة من الحاصلين على أحكام قيد استئنافي بجدول تحت التمرين وعددهم 8 أعضاء.

- السادسة بتاريخ 18 - 1 - 2017
قبول دفعة جديدة من الحاصلين على أحكام قيد استئنافي بجدول المنتسبين وعددهم 7 أعضاء؛ 6 تحت 

التمرين ومنتسب واحد.

- السابعة بتاريخ 28 - 1 - 2017
تحويل عدد 40 عضًوا من الزمالء من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.

أعضاء لجنة القيد وكيل أول النقابة
      إبراهيم أبو كيلة                               رئيس لجنة القيد

    أبو السعود محمد                                                                       خالد ميري



79

 

 

 

 

 جلنة املعاشات
 

إىل طلًبا باإلحالة  26اجتماعات، ووافقت على  4 6102وحتى ديسمرب  6102عقدت جلنة املعاشات خالل الفرتة من فرباير 
زمياًل جبدول املشتغلني  16زمياًل توفوا خالل تلك الفرتة، منهم  22جدول املعاشات، كما وافقت على صرف املعاش ألسرة 

 زمياًل جبدول املعاشات. 14و

 وفيما يلي األمساء: 

 أوال: اإلحالة على املعاش: 

االسمماالسمم

طهأمنية حممد ممدوح 6حممد عبد الرازق حممد عطا اهلل0

سامية عبد السالم مصطفى ريان4جمدي عبده خليل محاد1

زينب حممود علي املبيض2حممود السيد معوض ا:وىل 2

سهام حييى حممد ذهين0هانزاده فكري حممود إبراهيم4

حممود حممد رشاد عثمان01عوض علي خليفة عوض4

حاتةخالد أمحد عبد العظيم ش06إيناس حممد ممدوح طه00

أمحد رشوان رضوان رشوان04زينب السيد أمحد العزب01

عمرو علي عامر حممدين02أمحد فؤاد يوسف عيسى سامل02

سعاد عبد املنعم حممد عيسى اجلداوي00إميان عبد الرمحن فهمي04

عبد الرازق حسني عبد الرازق61ابتسام حممد حممود غامن04

أمرية أمحد فهمي إبراهيم66اعيلمحادة أمحد إمساعيل إمس60

جلنة	املعاشات		
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مسعد علي عوض64حممد هميمي عبد احلميد61

فاتن مصطفى عبد الرمحن62خمتار عبد اهلادي خمتار62

عبد اهلل عبد العزيز حممد60هيام عبد الرمحن السيد منتصر64

ألفت عبد املنعم الغندور11حممد خالد فرحات خليل64

نزيرة حممد أمني األفندي16امي جورج مجيلأنطوان برتيك ر10

حممد عبد الفتاح عبد احلليم سيد14مجال حممد حممد بدوى الشني11

عادل شفيق مرقس12حسنني سيد حممد كروم12

ثريا ثابت دوس الشبيلي10عماد أنطون عياد14

عبد احلميد حممد جاد حسن41حممد جنيب عبد القادر إبراهيم14

مساعد حممد عبد العظيم46عادل حممد حممد شحاتة40

عالء الدين حممد إبراهيم بالبل44شريف حممود شكري إبراهيم41

مريفت حممد علي بركة42إميان حممد مصطفى علي كامل42

مخيس حممد السيد عواد خلف40نصر السيد عطية عفيفي44

منصور غيضانعلي ربيع 21وجدي األلفي إبراهيم سليمان44

فوزي أمحد حممد خميمر26مريفت شبل بكر علي20

إبراهيم علي إبراهيم أبو داه24مجال الدين أمحد حسن مسلم21

أمساء إبراهيم حممد سيف22ماجدة قرشي سلطان22

ماجدة حممد عادل خري اهلل20منري عبد املنعم سيد البويطى24

كمال الدين حممد ربيع حممد أمحد21فعوضني عبد احلليم حممد الشري24

أمحد حممد صبحي خليفة26سيف اليزل عبد ا:يد حممد20

ا: حاالت الوفاة
ً
 ثاني
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االسمماالسمم

حممد عزوز أمحد عالم6وليد حممد النبوي صاحل0

محدي حممد يوسف بدر4أمحد عبد النيب أمحد علي1

ب اهلل الديبعالء الدين ح2حممد حسنني هيكل2

ربيع حممد عوض أبو اخلري0عزت أمحد شعبان طلبة4

سارة إمام عطية متولي01حسن صابر بيومي شاهني4

حممد حنفي حممد أبو العال06خالد حممد رفعت يوسف00

د. فاروق حممد أبو زيد04حممد إبراهيم عبد املقصود إمساعيل01

مرتضى عبده عزتأمحد 02عيد حممد السيد باطة02

سعد أمحد عبد ا:يد حسن00رفقي فخري ابليا فخري04

أمحد عبد املطلب حممد عبد الرءوف61جوزيف فكري مينا يوسف04

حممد لطفي حممد عبد املنعم66علي إبراهيم السيد حممد60

حممود عبد احلميد املرسي شليب64سعيد عيسى موسى عبد احلليم أبو غزالة61

مجال السعيد حممد إمبابي62عبد العظيم عبد مناف حممد62

حممود عطية حممد60حممد يسري موايف عرفات64

حييى أمحد صاحل عمارة11حممود عارف عبد الرمحن أبو القاسم64

مصطفى حسين راتب عمار16إبراهيم حممود أمحد حممود10

ا: حاالت التوريث
ً
 ثالث

االسمماالسمم

مصطفى كمال اجلويلي6رفاعي شوقي إبراهيم عمار0

مسري أمني تادرس موس4حممد حممد أبو السعود1

ثانيآ:	حاالت	الوفاه	
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حممد املختار حممد املهدي2عبد القادر حسن محيدة2

سامي رياض عياد0فاروق عبد احلميد حممود إبراهيم4

أمحد فؤاد عبد احلميد مصطفى01حممد عالء الدين إمساعيل طلبه4

حلمي أمحد السيد سامل06عبد الواحد حممد راغب00

إحسان علي أمحد دبوس04حممد عبد احلميد السيد عبد الوهاب01

مفيدة عبد اخلالق حلمي02إمساعيل عبد املنعم علي خليفة02

حممد رشاد عبد اهلل00منى مسعد متياس الصنباوى04

عبد العزيز شرفأمحد رجائي 61حممد السعيد حممد عارف04

حسن أمحد رأفت66نوال حسن عبد الرمحن60

حازم حممد هاشم السمان64حمي الدين أمحد فتحي عبد الدايم61

عصمت حممد أمحد مصطفى62حممد حممود أمحد أبو طالب62

حممد علي أبو كبشة60حممود بسيوني إبراهيم عمرية64

طفى ممتازافتتان ممتاز مص11مجال قطب علي64

شريف حممود شكري إبراهيم16السيد أمحد عزمي10

مجعه عبد الصبور حممد14سهري حممد حممود جرب11
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   بين أكثر من 17 مظاهرة ضد النظام القائم قبل 30 يونيو بجناحيه، ووقائع حصار النقابة واقتحامها، مرت 3 
سنوات ربما هي األعنف في الهجوم على الصحافة وحريتها، وخالل العام األخير تصاعدت الهجمة ضد الحريات 
العامة، كان للصحافة منها نصيب كبير، سواء على مستوى االنتهاكات اليومية أثناء التغطيات على األرض، 
أو على مستوى الهجمة على نقابة الصحفيين، التي شهدت أعنف فصولها على مر تاريخ النقابة بدًءا من العام 
بتفتيت قانون اإلعالم الموحد،  العام الماضي  التشريعية والقانونية، ليختتم  البنية  الماضي، وحتى على مستوى 
الذي اتفقت عليه الجماعة الصحفية واإلعالمية مع حكومتين متتاليتين، وبإدخال نصوص على القانون تنال من 

استقالل الصحافة واإلعالم وحريتهما.

مصر   في  الصحفي  العمل  جعلت  انتهاكات،  من  فيه  جرى  وما  الماضي،  للعام  استمراًرا  الحالي  العام  وجاء   
مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها إلى السجن، ووصل األمر ألول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين إلى استهداف 
النقابة، كما تكررت وقائع استدعاء رئيس لجنة الحريات للتحقيق،  نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس 
حتى وصل األمر إلى صدور قرار بضبطه وإحضاره، وتواصلت الهجمة ضد عموم الصحفيين حتى وصل عدد 
االنتهاكات، في يوم واحد إلى القبض على واحتجاز وتوقيف أكثر من 46 صحفيا وحصار النقابة، وكان تقديم 
17 بالًغا عن هذه االنتهاكات، ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بالمسؤولية عما جرى، مقدمة لهجمة حادة 

استهدفت النقابة ودفاعها عن أعضائها.

  جاء ذلك وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة )خصوًصا وزارة الداخلية(، 
ليس  ثمنه،  يدفع  ما  وهو  الصحفيين،  واستهداف  األفواه  تكميم  ممارسات  وعودة  القمع،  أساليب  استنساخ  على 
الصحفيون فقط، ولكن الجمهور، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة أيضا، التي لم تضع 
الدولة حتى اآلن قوانين لتنظيم تداولها، وضاعف من أثر ذلك ترسانة قوانين تمت وراثتها من عصور القمع تجعل 
الصحفي كمن يسير وسط حقل ألغام يحول بينه وبين ممارسة واجبه المهني تم تكريسها بالقوانين الصادرة أخيًرا.

   فرغم محاوالت الجماعة اإلعالمية ودخولها في تفاوض شاق مع حكومتين، فقد جاء العام الحالي، ليؤكد تخوفات 
لجنة الحريات في تقريرها عن العام السابق، حول وجود اتجاه حكومي للعبث بقانون اإلعالم الموحد، ليستكمل 
ترسانة القوانين المقيدة للعمل الصحفي، خالل الفترة األخيرة، التي كان مقدمتها قانون مكافحة اإلرهاب، الذي 
خاضت النقابة، وفي القلب منها لجنة الحريات، نضااًل نقابًيا لتعديل بعض نصوصه، ثم جاء صدور الجزء األول 
من قانون اإلعالم الموحد تحت اسم »قانون التنظيم المؤسسي لإلعالم«، مؤكًدا تخوفات اللجنة العام الماضي 
التي دونتها في تقريرها حول وجود اتجاه حكومي إلحكام السيطرة على اإلعالم بداًل من تحريره، وكرس ذلك 

محاوالت حكومية لم تتوقف لتعطيل إصدار مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر.

  ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل جاء العام الحالي، استمراًرا لالنتهاكات نفسها في العام الماضي، التي تجاوزت 
االنتهاكات  للجنة، سواء على مستوى  األولي  للرصد  - طبًقا  الصحفية واإلعالمية  الحريات  انتهاك ضد   800
اليومية، التي يتعرض لها الصحفيون خالل تغطياتهم الصحفية، واستهداف من يعملون بالشارع، أو على مستوى 
التعامل الحكومي مع الصحافة واستمرار استخدام سالح حظر النشر في كثير من القضايا التي بلغت أكثر من 
10 وقائع خالل العام الحالي، سواء بقرارات صادرة من النائب العام أو من المحاكم المختلفة، أو على مستوى 
قرارات ضبط وإحضار ضد  إلى صدور 8  األمر  الصحفيين، حتى وصل  السلطة ضد  التي حركتها  القضايا 

جلنة	احلريات	
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أعضاء بالنقابة في قضية واحدة، ما زال سيف االتهام معلًقا فيها ضد الصحفيين دون أن يتم تحريكها.
منع وقبض

وتصاعدت ظاهرة المنع من الكتابة لتطال حتى بعض كبار الصحفيين، ووصل األمر إلى منع نشر مقاالت أحد رؤساء 
مجالس اإلدارات بالصحف القومية، وكذلك امتد المنع ليطال صحفيين كبار، أحدهم تم اختياره بعد فترة بسيطة من 
منع مقاله كرئيس للجنة العفو الرئاسي، وشملت حاالت المنع أسماء كبرى، منها الشاعر سيد حجاب ونوال السعداوي 
وفهمي هويدي وكارم يحيى وعمار علي حسن وسليمان الحكيم وغيرهم من غير الصحفيين، وهو ما سيتم رصده 
بدقة في التقرير المفصل. كما امتد المنع أيًضا إلى صحفيين في الفضائيات، منها منع برنامج اإلعالمي عمرو الليثي 
على خلفية بثه تقريًرا مصوًرا لسائق توكتوك انتقد الرئيس، وإنهاء التعاقد مع رانيا بدوي على خلفية انتقادها إحدى 
الوزيرات، ووقف برنامج »ممكن« لمقدمه اإلعالمي خيري رمضان لمدة أسبوعين بقرار من غرفة صناعة اإلعالم 
على خلفية مقابلة أساءت لنساء الصعيد، وكذلك شملت قرارات المنع صحفيين، مثل وائل اإلبراشي، وانتهى العام 

بوقف برنامج اإلعالمي إبراهيم عيسى على قناة »القاهرة والناس«.

ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل تواصلت قرارات القبض على الصحفيين ومداهمة بعض المؤسسات اإلعالمية، وهو 
ما حدث أكثر من مرة مع »الطريق« و»مصر العربية«، حتى وصل عدد الصحفيين المهددين بالحبس إلى أكثر من 
50 صحفيا، طبًقا آلخر إحصاء أجرته لجنة الحريات، بينهم أكثر من 30 صحفيا رهن الحبس، فعلًيا، و20 آخرون 
مهددون بالحبس، سواء صادر بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا تتعلق بالنشر أو بممارستهم لعملهم النقابي، أو رهن 
المحاكمة حالًيا، وبين هؤالء نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام وعدد من رؤساء التحرير، في قضايا 

حركها وزير العدل األسبق.

اعتصام »هنعالجهم ونخرجهم«:
ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل إن االنتهاكات طالت حتى الصحفيين المسجونين والمحتجزين، وبلغت حد وصول 
شكاوى طوال العام باعتداءات على زمالء، ومنع الزيارة عنهم، لفترات طويلة، ومنع العالج ودخول األطعمة والدواء 
لهم، للحد الذي دفع عضوين بمجلس النقابة )خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات ومحمود كامل مقرر 
النقابة للمطالبة بعالج زمالئهما خالل شهر فبراير من عام  اللجنة الثقافية(، إلى إعالن اعتصام مفتوح داخل مقر 
2016، وتنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، ضمن حملة »هنعالجهم ونخرجهم«، التي أطلقتها اللجنة خالل عام 
2015، وجاء االعتصام احتجاًجا على األوضاع السيئة التي يعاني منها المحبوسون، التي تسببت في نقل كل من 
الزميلين هشام جعفر، وحسام السيد إلى مستشفى السجن، وتدهور حالة الزميل يوسف شعبان بسجن برج العرب، بعد 
االشتباه في إصابته بخمول في الكبد نتيجة عدم تلقيه عالج فيروس سي ألكثر من 10 شهور وإعالن طبيب السجن 
حاجته إلجراء تحاليل تتعنت إدارة السجن في إجرائها.. وكذلك تضامًنا مع حالة الزميل هاني صالح الذي يحتاج إلى 
نقله خارج السجن إلجراء جراحة عاجلة في الشبكية لوقف تدهور حالته، بخالف التقارير حول إصابته بورم حميد 
يحتاج لتدخل إلزالته. وكان من بين أسباب االعتصام حالة الصحفيين المحبوسين في سجن العقرب وما يتعرضون 
له من انتهاكات دفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام من أجل تحسين أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.. 

ووصول شكاوى من أسرهم تطالب بالتدخل إلنقاذ حياتهم.
وطالب االعتصام بتوفير الرعاية الصحية العاجلة لـ9 زمالء يعانون من أوضاع صحية، وفتح باب الزيارة ألسر 
الصحفيين المحبوسين بعد منعها لفترة طويلة، وتنفيذ الحكم الذي حصلت عليه آية اهلل عالء حسني أحمد زوجة الزميل 
حسن محمود القباني والمحبوس احتياطًيا في سجن العقرب شديد الحراسة بطره، والخاص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 
السلبي باالمتناع عن تمكينها من زيارة زوجها االعتيادية دون حواجز وأسالك مرة واحدة أسبوعًيا، بعد أن وصلت 

فترة منع الزيارة عنه إلى مدة اقتربت من 3 شهور.
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القباري  لمستشفى  الزميل يوسف شعبان  نقل  أولها  النتائج،  يومه األول عن مجموعة من  وقد أسفر االعتصام في 
إلجراء التحاليل الالزمة وتم إجراؤها بالفعل. كما تم نقل الزميل هاني صالح الدين لمستشفى المنيل الجامعي، وتم 
إجراء التحاليل له، مع وعد بعودته بعد الستكمال التحاليل. وتم فتح باب الزيارة لزوجتي الزميلين هشام جعفر وحسام 

السيد، وبالفعل تمت الزيارة واالطمئنان على حالتهما.

وتواصلت نتائج االعتصام بعد إعالن وفد من المجلس القومي لحقوق اإلنسان عن رفع مذكرة بالمطالب الخاصة 
بعالج الصحفيين لمصلحة السجون، كما تلقى المعتصمون في اليوم الثالث لالعتصام رسالة من الزمالء في سجن 
العقرب عبر زوجاتهم تفيد بأن مأمور السجن ورئيس المباحث اجتمعا معهن وأكدا أنهما سيقومان بتلبية مطالبهن 
خالل الفترة المقبلة، وأكدا لهن احترامهما للصحفيين، وأنهن سيرفعن مذكرة بالمطالب كاملة للداخلية لتحقيقها، كما 
أسفر االعتصام عن صدور 4 قرارات؛ نقل الزميل هشام جعفر لمستشفى المنيل الجامعي إلجراء الفحوص الالزمة 
له، ونقل الزميل حسام السيد لمستشفى المنيل قبل صدور قرار باإلفراج عنه، كما تم نقل الزميل إبراهيم الدراوي من 
سجن المزرعة الذي تعرض فيه العتداء طبًقا للشكوى المقدمة من زوجته إلى ليمان طره، كما تعهدت إدارة السجن 
بنقل الزميلين هاني صالح الدين ويوسف شعبان الستكمال عالجهما خالل أسبوع، وهو الطلب الذي لم يتحقق حتى 

اآلن.

كما تم إرسال قائمة بالزمالء الذين يعانون من أوضاع صحية متردية لنقابة األطباء، التي أكدت وكيلتها خالل زيارة 
لالعتصام أنها ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم ومتابعة حاالتهم. ورغم مسارعة الداخلية بتلبية جزئية لبعض 
مطالب االعتصام، فإن األوضاع عادت لتسوء مرة أخرى، بل إن االعتصام كان مقدمة لهجمة عنيفة على النقابة، 
بدأت بقرار ضبط وإحضار لخالد البلشي وكيل النقابة في قضية ملفقة، وانتهت باستهداف النقابة في كثير من الوقائع 

التالية.

قضايا الحسبة وازدراء األديان
ولم تقف االنتهاكات بحق الصحفيين عند حد الهجمة الحكومية، بل إن األمر وصل إلى استهداف الصحفيين بقضايا 
الحسبة الدينية، وهو ما ظهر بشكل واضح في قضيتي إحالة كل من الكاتب الصحفي أحمد ناجي، والكاتبة فاطمة 
ناعوت للجنايات، بسبب آرائهما، وهي القضايا التي تواصلت فعاليتها خالل العام الماضي بصدور حكمين بحبسهما 
وقضاء ناجي فترة طويلة داخل الحبس، قبل أن يصدر قرار محكمة النقض بإخالء سبيله مع استمرار نظر القضية.

كما طالت اتهامات الحسبة كاًل من الكاتبين الصحفيين مفيد فوزي ويوسف القعيد واتهامهما بازدراء األديان، وأكدت 
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الكاتبين الكبيرين، مشددة على أن الهجمة التي يتعرضان لها 
وتكريس  الضمائر  في  التفتيش  لعصور  عودة  بمثابة  هي  رأيهما  عن  تعبيرهما  لمجرد  األديان  بازدراء  واتهامهما 

لدعاوى التكفير.

وكذلك طالت االتهامات نفسها الزميلين أحمد الخطيب ومحمود مسلم، ودخلت مؤسسة األزهر هذه المرة على خط 
تقديم البالغات، وهو ما اعتبرته اللجنة تكريًسا للدولة الدينية التي يجب أن نتصدى جميًعا لها، سعًيا لتأسيس الدولة 
المدنية التي نسعى جميًعا لترسيخ دعائمها، بداًل من دولة دينية تطارد الجميع تحت ستار قداسة، ما أنزل اهلل بها من 

سلطان.
والصحفيين  الكتاب  بحق  األديان  ازدراء  اتهامات  الستخدام  العودة  أن  متعددة،  بيانات  في  اللجنة،  واعتبرت     

والمفكرين بناًء على آراء كتبوها، هي نوع من الترهيب سيدفع ثمنه الجميع.
وأكدت أن التفتيش في النصوص لتكفير أصحابها أو النيل منهم أو محاولة إسباغ القداسة على أشخاص أو أفكار 

واستخدام ذلك كأدوات إلرهاب أصحاب األقالم عبر تحريك دعاوى قضائية
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 ضدهم بتهم مطاطة، هو تكريس ألفكار اإلرهاب وانتهاك صارخ للحريات العامة، وفي القلب منها حرية التعبير.
كما طالبت اللجنة في كثير من فعالياتها خالل العام الماضي بإعادة النظر في مادة ازدراء األديان التي كانت سبًبا 
في حبس كثير من الُكتاب والمفكرين، مؤكدة أن استخدامها بهذه الطريقة هو انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير 
والتفكير، فالمجتمعات التي تشرعن التفتيش في الضمائر وتغلق األبواب أمام محاوالت النقد واالجتهاد تسلم نفسها 
لألفكار المتطرفة، وتؤسس لمنهج اإلرهاب الفكري في التعامل مع المخالفين، وهو ما سيدفع ثمنه، ليس أصحاب 

الرأي وحدهم، ولكن المجتمع بكامله.

حصار النقابة
وخالل العام الحالي، طفت إلى السطح ظاهرة جديدة، وهي حصار نقابة الصحفيين ومنع أعضائها من الوصول إليها، 
المناسبات، منها خالل دعوات الجمعية العمومية أو الوقفات الخاصة بالصحفيين،  األمر الذي تكرر في كثير من 
كما امتد الحصار ليشمل بعض األنشطة النقابية مثل المؤتمرات داخل النقابة ووصل األمر لحصار النقابة وإغالق 
الشوارع المؤدية إليها، بسبب وقفة نظمها صحفي منفردا على سلم النقابة، وهو ما بدا أنه استهداف واضح للنقابة 

ودورها في مساندة القضايا النقابية والعامة.

الحصار األبرز للنقابة جاء مع يوم األرض 25 أبريل، ووصل إلى حد استعانة األمن ببلطجية لمحاولة اقتحام مبنى 
النقابة في بروفة أولى لواقعة االقتحام الرئيسية بعدها بأسبوع كامل، وخالل هذا األسبوع تكررت وقائع حصار النقابة 
وتواصلت لعدة أيام، كما تكررت استعانة األمن بمجموعات من البلطجية لالعتداء على الصحفيين، وهو ما ظهر 

بشكل واضح يوم اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين في 4 مايو.

كانت البداية العنيفة لحصار النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وهو اليوم الذي تعرضت فيه الصحافة المصرية، لهجمة 
شرسة من قبل قوات األمن التي عرقلت الصحفيين عن أداء عملهم بالقبض عليهم أثناء تغطيتهم للدعوات الرافضة 
للرئيس حملتهم  قبل مؤيدين  إلى محاوالت من  باإلضافة  السعودية،  تيران وصنافير لصالح  للتنازل عن جزيرتي 
سيارات يحميها األمن إلى شارع عبد الخالق ثروت القتحام نقابة الصحفيين، في الوقت الذي منع فيه األعضاء من 

الوصول إلى المبنى.

وأعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين القبض على وتوقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيا، بينهم صحفيون أجانب، 
فيما اشتكى عدد من الصحفيين من تعرضهم العتداءات من قبل قوات األمن وقت احتجازهم.

وكانت الغرفة التي بدأت عملها منذ السابعة صباح يوم 25 أبريل، قد تلقت بالغات بالقبض على الزمالء أثناء تأدية 
القبض واالستهداف مع منتصف  اليوم، وتصاعد عمليات  البالد طوال  التي شهدتها  المظاهرات  عملهم في تغطية 
اليوم، بالتزامن مع بداية المظاهرات المعارضة التي تم التعامل معها بعنف أمني مفرط، كما تم فرض حصار على 

عدد آخر خالل تغطيتهم حصار حزب الكرامة.

وشهدت نقابة الصحفيين عدة اعتداءات من جانب مجموعات من المؤيدين الذين تم حملهم لمحيط النقابة داخل سيارات 
في حماية األمن، وارتدى بعضهم زًيا عسكرًيا بالتزامن مع التوسع في اعتقال الصحفيين ومنعهم من الوصول إلى 

مقر نقابتهم لالحتماء به.
وحاول المتظاهرون المؤيدون بتعليمات من األمن رصدها أعضاء بغرفة عمليات الصحفيين اقتحام مقر النقابة، الذي 
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كان مغلًقا لالعتداء على الزمالء الموجودين داخل المقر، ورددوا هتافات معادية للصحفيين وللنقابة، تتهمهم بالخيانة 
والعمالة، كما وجهوا عبارات سب وقذف.

وانتشرت عشرات السيارات والمدرعات ومئات من الجنود ونصبوا حواجز حديدية إلغالق شارع عبد الخالق ثروت 
من ناحيتي رمسيس وطلعت حرب، وكل المنافذ المتصلة به في حصار محكم للنقابة، كما تم منع كثير من الزمالء من 
الوصول إلى المبنى، والتعرض لهم بمضايقات وصلت إلى حد االعتداء على بعضهم، وتدخلت غرفة العمليات أكثر 
من مرة مع القيادات األمنية بالوزارة التي كانت تشرف على حصار النقابة، حتى تم السماح لبعض الزمالء بالدخول، 

وقد أصدرت غرفة العمليات بيانات باألحداث، إلطالع الرأي العام بما يجري أواًل بأول.

وحذرت غرفة العمليات وزارة الداخلية واألجهزة األمنية من محاوالت استخدام البلطجية في اقتحام النقابة واالعتداء 
على أعضائها، وطالبت بسرعة باإلفراج عن الزمالء الذين ما زالوا قيد الحبس، مشيرة إلى أن دور األمن حماية 
الصحفيين ومساعدتهم في أداء دورهم، ال القبض عليهم واحتجازهم ومنعهم من مزاولة عملهم، وانتهى اليوم بتقديم 
الصحفيين في اليوم التالي أكثر من 17 بالًغا ضد وزير الداخلية بسبب وقائع حصار النقابة واالعتداء على الزمالء، 
وهي البالغات التي لم يتم التحقيق فيها حتى اآلن، فيما تواصلت وقائع حصار النقابة وتصاعدت بشكل الفت خالل 

األسبوع التالي، بل وتواصلت في بعض األوقات أليام.

ومنذ تصاعد األزمة بين النقابة واألجهزة األمنية على خلفية ما جرى، تحول حصار النقابة إلى سيناريو متكرر، مع 
كل فعالية تقيمها النقابة أو دعوة للتظاهر في محيطها من خارجها، وتالزم كل حصار للنقابة مع وقائع منع صحفيين 
لعملهم، وما زالوا محبوسين  القبض على 3 صحفيين خالل ممارستهم  بينها  واعتداء عليهم واحتجازهم، كان من 
احتياطًيا لمدة 6 شهور، وكان آخرها استيقاف عدد من الزمالء خالل وقفة ألهالي مخطوفين في ليبيا خالل يناير 

.2017

وكان الالفت للنظر أن وقائع حصار النقابة تمت في بعض األوقات لمنع مؤتمر صحفي لـ5 من طالب الثانوية العامة 
داخل النقابة، كما وصل األمر إلى حصار النقابة مع وقفة نظمها أحد الصحفيين منفرًدا لحرق العلم اإلسرائيلي بعد 
سحب مصر قرار إدانة االستيطان من مجلس األمن، واستمر الحصار لمدة ساعات، رغم أن عدد المنضمين للزميل 

رًدا على الحصار لم يتعدَّ أصابع اليد الواحدة.

وفي الوقت الذي سارعت فيه الجهات األمنية بتحريك قضايا ضد النقابة، وصلت إلى حد محاكمة النقيب وعضوين 
بالمجلس وصدور حكم بحبسهما، ال تزال بالغات النقابة الخاصة بالتحقيق في حصارها واالعتداء على الصحفيين 
رهن االحتجاز في أدراج النيابة دون أن يتم التحقيق فيها، وكذلك وقائع حصار النقابة والمطالبة برفعها إلى قضية 

بمجلس الدولة ال تزال أوراقها منظورة حتى اآلن.

اقتحام النقابة وقضية النقيب
لم تكن واقعة اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين واعتقال زمالء معتصمين بداخلها، يوم 1 مايو 2017 ألول مرة في 
بحق  لالنتهاكات  استمراًرا  جاءت  إنها  بل  في مصر،  الصحفيون  يعيشه  الذي  العام  السياق  منفصلة عن  تاريخها، 
الصحافة والصحفيين، وسبقها بروفة لالقتحام قبل الواقعة بأسبوع خالل مظاهرات األرض يوم 25 أبريل، وهي 
الهجمة التي تصاعدت بعنف بعد الواقعة وصواًل إلى الحكم على نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة بالحبس 
عامين مع الشغل، وهي القضية التي ال تزال - حتى وقت كتابة هذا التقرير - تنتظر الحكم النهائي في االستئناف 

عليها يوم 25 فبراير.
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  البداية كانت مع الهجمة التي شهدتها النقابة بدًءا من يوم األرض في 25 أبريل، الذي شهد المحاولة األولى القتحام 
النقابة، وتصاعدت األحداث مرة أخرى في األول من مايو الماضي، عندما اقتحمت قوة أمنية مقر نقابة الصحفيين 
للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، بسبب مواد نشروها تضمنت اعتراضات على اتفاقية ترسيم الحدود، 
وما تتضمنه من تنازل على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورًدا على االقتحام، انتفضت الجماعة الصحفية، 

معلنة عن عقد عمومية طارئة، خرجت بمجموعة مطالب على رأسها إقالة وزير الداخلية.

وفيما تجاهلت النيابة العامة البالغات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين، للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، فوجئ الجميع 
ببالغات مقدمة من وزارة الداخلية تتهم فيها نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها بـ»إيواء هاربين«، حتى 
صدر عليهم حكم بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 10 آالف جنيه لوقف التنفيذ بعد أكثر من 4 شهور من المحاكمة 
تخللها احتجازهم ألكثر من 24 ساعة، بعد رفضهم دفع الكفالة التي حددتها النيابة إلخالء سبيلهم بالقضية، رغم ما 

تضمنته التحقيقات من اتهامات تتعلق بالنشر تم استبعادها فيما بعد من القضية.

وكانت االعتداءات ضد النقابة قد تصاعدت خالل شهر أبريل الماضي إلى مرحلة جديدة بدأت بسلسة من البالغات 
ضد أعضاء بالنقابة ومجلسها، مروًرا بحملة قبض عشوائي ضد الصحفيين في محاولة فاضحة للتأثير على دور النقابة 
في التصدي لالنتهاكات، وتحديًدا منذ اندالع التظاهرات الغاضبة والمعترضة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر 

والسعودية بشأن تيران وصنافير.

وتبع ذلك فرض الحصار األمني على النقابة تزامًنا مع دعوات التظاهر في 25 أبريل، حيث تم االعتداء على عشرات 
الصحفيين وإلقاء القبض عليهم لمنعهم من تغطية األحداث، ومنع األمن الصحفيين من دخول نقابتهم، بينما تم السماح 

لبلطجية بالوصول إلى المقر ومحاولة اقتحامه تحت حماية قوات الشرطة وبمشاركتها.
وأمام هذه االعتداءات غير المسبوقة، تقدم مجلس النقابة ببالغ عاجل إلى النائب العام في 28 أبريل ضد وزير الداخلية 
ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثًقا بشهادات الزمالء الذين تعرضوا النتهاكات أثناء ممارستهم عملهم، أو تم منعهم 

من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا العتداءات البلطجية.

وفى ظهر 30 أبريل، أعلن الزميالن عمرو بدر، رئيس تحرير موقع »بوابة يناير«، ومحمود السقا، الصحفي بالموقع، 
لجوءهما إلى مقر النقابة عقب تداول أنباء لم يتم التأكد منها عن صدور قرار بضبطهما في قضية تتعلق بحرية الرأي 
والتعبير، وذلك لتمكين النقابة من إجراء اتصاالت مع النيابة العامة لبحث الُسبل القانونية لتنفيذ أمر الضبط واإلحضار 
بطريقة قانونية وتسليم نفسيهما للنيابة مباشرة، وهو أمر سبق أن تكرر في وقائع أخرى خالل السنوات الماضية انتهت 

جميعها بما يتفق وصحيح القانون، عقب التنسيق بين النقابة وجهات التحقيق.

ولم يمر يوم حتى كانت وزارة الداخلية ترتكب جريمة متكاملة األركان في حق النقابة والقانون والدستور، عبر تنفيذ 
النقابة وترويع الزمالء الصحفيين الموجودين بالمبنى،  عملية اقتحام غير مسبوقة وُمتعمدة استهدفت انتهاك ُحرمة 
بدخول نحو 40 عنصًرا أمنًيا مسلًحا أثاروا الفوضى، وقام أحد العناصر األمنية باالعتداء على أحد أفراد أمن النقابة 

بلكمة في عينيه، وألقوا القبض على الزميلين »بدر« و»السقا«.

وجاء االقتحام األمني ليمثل مخالفة صريحة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، التي تنص 
على أنه »ال يجوز تفتيش مقر نقابة الصحفيين ومقراتها الفرعية أو وضع أختام عليها إال بمعرفة أحد أعضاء النيابة 
العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما«، حيث تمت الجريمة ِخلسة في غياب ممثلي النيابة 
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العامة ونقابة الصحفيين.
ووسط المعلومات التي تم تداولها حول الموضوع وما تم تسريبه من شائعات، في محاولة للنيل من موقف النقابة 
ومحاولة توجيه صورة للمجتمع بأن الزميلين هاربان من تنفيذ القانون وتعبئة أفراد الشعب تجاه قضية الصحفيين التي 
هي قضية الحريات العامة في المجتمع من األساس، فقد رصدت اللجنة مجموعة من الحقائق حول الواقعة لمواجهة 

التشويه الُمتعمد للنقابة منذ بداية األزمة.
أواًل: إن بقاء الزميلين في النقابة لم يتجاوز 24 ساعة منذ دخولهما مقر النقابة وحتى لحظة االقتحام، ولم يتم إخطار 
النقابة رسمًيا بصدور قرار ضبط وإحضار للزميلين، وفوجئت الجماعة الصحفية بقوات من األمن تداهم منزلي عمرو 
بدر ومحمود السقا، وتروع أسرتيهما، فبادرت النقابة، عبر الزميل محمود كامل، عضو مجلس النقابة، بالذهاب إلى 
قسم الشرطة المختص )قسم شبين القناطر(، فكانت المفاجأة، بعد نفي القسم تحرك أي قوة شرطية تابعة له لتنفيذ 

االقتحام، كما نفى القسم علمه بصدور أي قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار »بدر« و»السقا« من األساس.

ثانًيا: لجوء الزميلين للنقابة بعد واقعة المداهمة لم يكن هدفه االختباء هرًبا من تنفيذ القانون، بل للتأكيد على التزامهما 
بتنفيذه، ولكن بشكل يضمن لهما مكاًنا معلوًما لالحتجاز وتحقيًقا مباشًرا في ُتهم واضحة غير ُملفقة، وأنهما حضرا 
للنقابة في ظل وجود ُشرطي دائم ومكثف بمقرها الكائن بوسط المدينة. كما أعلن الزميالن للجميع عن مكان وجودهما، 
وهو أمر ينفي تماًما فكرة التهرب من تنفيذ القانون، فمكان الوجود معلوم والشرطة محيطة به من كل الجهات، وحاولت 

النقابة تقصي األمر، فلم تجد أمامها إال نفي جهة التنفيذ )الشرطة(. وهو ما يثبت بشكل قاطع حسن نية الزميلين.

ثالًثا: كان الهدف من لجوء الزميلين للنقابة، أن تتولى نقابة الصحفيين اإلجراءات القانونية الخاصة بهما في حالة التيقن 
رسمًيا من كونهما مطلوبين للنيابة، خصوًصا مع حالة التعتيم الُمتعمد على موقفهما القانوني، وأن تتم اإلجراءات في 
حضور ممثل لنقابة الصحفيين، مما يوفر ضمانات أكبر لسالمتهما حتى ال يتعرضا ألي انتهاك أمني، كما حدث مع 
العشرات من الصحفيين على يد قوات األمن، وكذلك ضمان عدم تعرضهما للتعذيب، كما حدث مع الزميل محمود 

السقا، أثناء القبض عليه في وقت سابق، طبًقا لشهادته المنشورة.

النقابة، عقد نقيب الصحفيين جلسة معهما بحضور محاميهما، لبحث اإلجراءات  رابًعا: فور وصول الزميلين إلى 
القانونية الواجب اتخاذها، وهو األمر الذي يؤكد حرص النقابة والزميلين على سالمة اإلجراءات القانونية.

خامًسا: قبل الجلسة بادر نقيب الصحفيين إلجراء اتصاالت مع الجهات األمنية، الستطالع الموقف القانوني للزميلين، 
وهو ما وجد معه تجاوًبا، لكن كانت المفاجأة في اليوم الثاني هي عملية االقتحام الغريبة، التي جاءت بعد حصار للنقابة 
مع بداية اليوم، ومنع مؤتمر مؤجر لالحتفال بعيد العمال داخل النقابة، رغم اشتراط النقابة على الجهة المؤجرة في 

عقد رسمي أال تخرج الفعاليات عن حدود الدور الرابع بالنقابة.

سادًسا: ظهرت خالل األحداث شكوك حول عدم حياد النيابة العام، وهو ما ظهر واضًحا في بيانها الثاني حول ما 
ذكرته النيابة في بيانها من كون النقابة غير عصية على التفتيش، متجاهلة الضوابط والضمانات التي يجب اتخاذها في 
هذا الصدد، وهو ما نصت عليه بشكل واضح المادة 70 من قانون النقابة، التي ال تحتمل أي تأويل أو تفسير يفرغها 
من مضمونها. كما تكرر األمر في التحقيقات مع النقيب، وهو ما دفعه لطلب قاضي تحقيق، وهو القرار الذي تجاهلته 
النيابة مصدرة قرارها بإخالء سبيله وعضوي المجلس بكفالة 10 آالف جنيه قبل أن تحيلهما بعدها مباشرة للمحاكمة، 

دون نظر في البالغات المقدمة من النقابة.
حملة الحرية للقلم

ورغم تصاعد الهجمة ضد النقابة، فإن لجنة الحريات واصلت عملها من خالل المؤتمرات والبالغات والمطالبات 
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للقلم«،  اللجنة حملة »الحرية  أطلقت  أكتوبر 2016  ففي 11  الزمالء واإلفراج عنهم،  أوضاع  بتحسين  الخاصة، 
للتعريف بأوضاع الصحفيين المحبوسين وتصاعد االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خالل التغطيات الميدانية، 

التي كان آخرها القبض على 3 مصورين من أمام النقابة قبلها بأيام.
كما تخللت الحملة عقد مؤتمر بالنقابة للتعريف بأوضاع الصحفيين المعتقلين والمطالبة بإطالق سراحهم، فضاًل عن 

تسجيل سلسلة من الفيديوهات وتقديم طلبات للجهات المختصة للعفو عن الصحفيين المحبوسين.
وتواصلت فعاليات الحملة، وفي يوم األربعاء 2 نوفمبر، أرسلت لجنة الحريات 4 خطابات لوزارة الداخلية، والمجلس 
القومي لحقوق اإلنسان، ولجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان، ومحمد عبد العزيز عضو اللجنة، التي أمر الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بتشكيلها للنظر في قضايا المحبوسين احتياطًيا، للمطالبة بوقف االنتهاكات التي يتعرض لها عدد من 
الزمالء في مقار احتجازهم. وطالبت اللجنة بالتحقيق في الشكاوى التي تقدمت بها أسر عدد منهم للنقابة، والسماح 

لوفد من النقابة بزيارة الزمالء المحبوسين للوقوف على أوضاعهم.

وشملت االنتهاكات بحق الزمالء النقل لزنازين انفرادية، مثلما حدث مع الزميل محمد البطاوي، ومنع العالج، مما 
ترتب عليه تدهور الحالة الصحية لـ5 زمالء، خصوًصا مع احتياج البعض منهم لتدخالت جراحية والنقل للمستشفى، 
بينهم الزمالء هاني صالح، وهشام جعفر، ومحمود أبو زيد »شوكان«، ومحسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب 

معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشكالت تتعلق بالمنع من الزيارة.
كما أرفقت اللجنة قائمة بأسماء 29 زمياًل محتجًزا، لمراجعة أوضاعهم، وضمهم لقوائم العفو القانوني، والصحي، 

والشرطي؛ وهم:

الصحفيون النقابيون:
1 - هشام جعفر، رئيس مؤسسة »مدى« اإلعالمية، محتجز احتياطًيا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن 

دولة، منذ 21 أكتوبر 2015.
اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهًما باالنضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة 
مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة األمن »تمس األمن القومي«، على خلفية إجراء مؤسسة 
»مدى« مشاريع بحثية - تمت بالتعاون مع جهات رسمية - في مجاالت مختلفة، منها الحوار الوطني، والتسامح، 
وفض المنازعات، واألسرة والمرأة والطفل، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة، إذ اعتبرت أجهزة األمن 

أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل اإلعالن عنها.
في  البروستاتا وضمور  في  بورم  إصابته  بسبب  الصحية  حالته  العقرب، ورغم سوء  في سجن  احتجاز جعفر  تم 
السماح  أو  في عالجه  السجن  إدارة  تعنتت  والسكر،  الضغط  بينها  مزمنة،  أمراض  جانب  إلى  البصري،  العصب 
ألسرته بإدخال األدوية له على مدار عام، وذلك على الرغم من تأكيد أطباء السجن احتياجه لجراحات عاجلة، وتحديد 
3 مواعيد إلجرائها، لم يتم نقله فيها بدعوى عدم توافر سيارة لترحيله. يذكر أن جعفر ظهر أخيًرا في جلسة لتجديد 

حبسه بـ»القسطرة«.
2 - محمد صابر البطاوي، صحفي بمؤسسة »أخبار اليوم« القومية، محتجز منذ 17 يونيو 2015، بعد القبض عليه 
من منزله، وظل مختفًيا أليام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من النيابة بحبسه احتياطًيا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 
2015 حصر أمن دولة، دون وجود تهمة واضحة، ولم يتم حتى اليوم توضيح االتهامات أو السماح لمحاميه باالطالع 

على أوراق القضية.
3 - أحمد ناجي، صحفي بمجلة »أخبار األدب« الصادرة عن مؤسسة »أخبار اليوم«، محبوس على ذمة القضية رقم 
120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، بعد اتهامه بخدش الحياء العام، على خلفية نشره فصاًل من روايته 

»استخدام الحياة« في عدد من مجلة »أخبار األدب«.
وقعت المحكمة أقصى عقوبة على الكاتب بسبب بالغ ضده، قال مقدمه إن الجزء المنشور أصابه بـ»اضطراب في 
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ضربات القلب وإعياء شديد وانخفاض حاد في الضغط وخدش حيائه وحياء المجتمع«، ورغم حصوله على حكم 
بالبراءة في أول درجة، حكم عليه بالحبس عامين في فبراير الماضي، مما جاء مخالًفا للدستور والقانون المصري، 
تحديًدا المادة 67 من الدستور، التي تنص على حماية الدولة للمبدعين، ومنع العقوبات السالبة للحرية بسبب أي عمل 
إبداعي. مع العلم أن الرواية التي حكم على الزميل بموجبها بالحبس عامين مع الشغل تمت مراجعة محتواها قبل 
التوزيع، حيث تمت مراجعتها من قبل إدارة المطبوعات في وزارة اإلعالم، وسمح لها بالنشر في وقت سابق، وجاء 

الحكم بعد نشر فصل منها في مجلة أدبية.
4 - محمود مصطفى سعد، صحفي بجريدة »النهار«، محتجز من 23 أكتوبر 2015، بعد القبض عليه أثناء سفره 
إلى لندن، وظل مكانه غير معلوم لمدة يومين قبل أن يظهر للتحقيق، ووجهت له تهمة االنتماء لجماعة محظورة ونشر 

أخبار وبيانات كاذبة، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة، ويتم التجديد له.
5 - هاني صالح الدين، الصحفي بجريدة »اليوم السابع«، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعالمًيا بـ»غرفة 
عمليات رابعة«، رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة واالنتماء لجماعة 
قد  القضية يكون  الحكم في  المؤبد، وبصدور هذا  النقض حكًما ببطالن حكم  إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة 

تجاوز فترة عامين في الحبس االحتياطي، وتتم اآلن إعادة محاكمته.
يعاني هاني صالح الدين من مجموعة من المشكالت الصحية التي تحتاج التدخل الجراحي، بينها ورم في الخصيتين، 
العين والشبكية، إلى جانب السكر والضغط، ورغم توصية أطباء السجن بإجراء 4 عمليات  ومشكالت شديدة في 

جراحية له، تعنتت إدارة السجن في نقله للعالج.
أخيًرا عانى الصحفي من صعوبة في الحركة داخل مقر احتجازه، وشخصه أطباء السجن نتيجة إلصابته بتهتك في 

فقرات الظهر، مؤكدين احتياجه لجراحة عاجلة، إلى جانب تدهور شديد في عينيه، مما يهدده بفقدان البصر.
6 - أحمد سبيع، الصحفي بجريدة »آفاق عربية«، تم القبض عليه في 10 أبريل 2013، وظل محبوس احتياًطًيا حتى 
صدور حكم بالمؤبد عليه في قضية »غرفة عمليات رابعة«، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة 
واالنتماء لجماعة إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة النقض حكًما ببطالن حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في 

القضية، يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس االحتياطي، وتتم اآلن إعادة محاكمته.
7 - حسن محمود رجب القباني، الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، تم القبض عليه من منزله في 22 يناير 
2015، وظل مختفًيا لمدة أيام، حتى ظهر للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا متهًما باالنضمام إلى جماعة أسست 
على خالف القانون، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم 718 لسنة 2015م 

حصر أمن دولة عليا.
احتياطًيا من 16 أغسطس 2013، عقب  الصحفي بجريدة »آفاق عربية«، محبوس  الدراوي،  إبراهيم خليل   -  8
القبض عليه بعد إنهائه حواًرا تلفزيونًيا مع اإلعالمي تامر أمين، أذيع عبر فضائية »روتانا مصرية«، وتم بعد اتهامه 

بالتخابر مع حركة »حماس«، في القضية رقم 371، وأنكر الدراوي كل االتهامات الموجهة إليه.
9 - محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013.

حكم على محسن راضي بالسجن 20 عاًما بعد اتهامه باالنضمام إلى جماعة محظورة، والتورط في أحداث عنف 
»قسم بنها«، كما حصل على حكم بالسجن المؤبد في قضية »قطع طريق قليوب«، بعدما وجهت له النيابة العامة 
اتهامات بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب في يوليو 2013، وحكم ثالث بالسجن 

المؤبد في قضية »الهروب من سجن وادي النطرون«.
يعاني الزميل من مشكالت في فقرات الظهر تؤثر على حركته، بخالف مشكالت الضغط والسكر، ويحتاج لمتابعة 

عالجية.
10 - مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة »الشعب«، تم القبض عليه في 1 يوليو 2014، أسندت النيابة إليه اتهامات 
عدة، بينها االنتماء لجماعة اإلخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعالمًيا بقضية »تحالف دعم 
الشرعية«، وصدر قرار بإخالء سبيله، إال أنه خالل إجراءات الكشف الجنائي إلتمام إجراءات إخالء سبيله، فوجئ 
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بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد 
حكم الحبس.

الصحفيون غير النقابيين:
11 - محمود أبو زيد، المعروف باسم »شوكان«، مصور صحفي بوكالة »ديموتكس« الصورية العالمية، تم القبض 
عليه في 14 أغسطس 2013، أثناء أدائه عمله في تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، بعد مناشدة وزارة الداخلية 

وسائل اإلعالم والصحفيين للنزول للتغطية.
وجهت له النيابة اتهامات بالتظاهر دون ترخيص، والقتل والشروع في القتل، وتعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم 
العام، ورغم تقديم محاميه ونقابة الصحفيين جميع ما يثبت عمله الصحفي، ما زال محتجًزا حتى اليوم، متجاوًزا بذلك 

المدة القانونية للحبس االحتياطي، حيث بدأ في أغسطس الماضي عامه الرابع في الحبس.
يعاني محمود أبو زيد من التهاب الكبد الوبائي »سي«، ونقص بمعدل السكر في الدم، طبًقا للتقارير المقدمة إلى النقابة، 

ويحتاج للعالج.

أثناء عودته من مؤتمر  القبض عليه  بعد  نوفمبر 2015،  احتياطًيا منذ 29  إسماعيل اإلسكندراني، محبوس   -  12
بالخارج، ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة 
اإلخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج ألفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم واألمن االجتماعي، في القضية 

رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
13 - عبد الرحمن عبد السالم، مصور صحفي بموقع »كرموز«، تم القبض عليه في 21 مارس 2015، أثناء تغطيته 
لواقعة إحراق نقطة شرطة باإلسكندرية، وتم اقتياده إلى قسم الدخيلة وتحريز الكاميرا والهاتف الخاصين به، على 
الرغم من وجود كارنيه يفيد بأنه مصور صحفي في موقع »كرموز« اإلخباري، وتفويض من الموقع لتغطيته ألحداث 
غرب اإلسكندرية. ورغم تقديم أصل التفويض للنيابة العامة تم اتهامه بحرق نقطة شرطة »فوزي معاذ« في الهانوفيل، 

وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم، في القضية رقم 8558 لسنة 2015.
14 - أحمد فؤاد، صحفي بموقع »كرموز«، مقبوض عليه منذ 25 يناير 2014، في القضية رقم 29446 لسنة 2014 
جنايات منتزه، أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر، ووجهت إليه اتهامات االنتماء لجماعة تهدف لتعطيل 

العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتالف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.
15 - عمر عبد المقصود، مصور بموقع »مصر العربية، محتجز منذ عامين ونصف العام، بعد القبض عليه من منزله 
فجر 14 أبريل 2014، واتهامه بحرق سيارات بمدينة ميت غمر، في القضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم 
ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، ورغم تقديم مكان عمله ما يثبت عدم وجوده 
بمكان الواقعة محل االتهام وقت حدوثها، حيث كان مكلًفا من رئيسه المباشر بتغطية حدث في القاهرة، كما أكد ذلك 

أكثر من 50 صحفًيا رأوه يومها، فإن المحكمة حكمت عليه بالمؤبد.
وفي 11 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات المنصورة إخالء سبيل عمر بكفالة قدرها 5 آالف جنيه، وتم سداد 
مبلغ الكفالة بخزينة النيابة العامة، إال أن القرار لم ينفذ، وتم تسليمه لجهة أخرى لم تعلمها أسرته حينها، وظل مختفًيا 
لمدة 9 أيام، حتى فوجئوا في 22 سبتمبر بتحرير محضر 22042 لسنة 2014 جنح السنبالوين، موجًها له تهمة 

التظاهر في األيام التي كان مختفًيا فيها، وتقرر عليه حبسه احتياطًيا.
وفي 19 يناير 2015، حكمت محكمة جنيات المنصورة، دائرة 11 إرهاب، بالمؤبد غيابًيا على عمر في قضية حرق 
التظاهر،  في قضية  بحبسه سنتين  السنبالوين  ذاته، حكمت محكمة  العام  فبراير من  سيارات ميت غمر، وفي 22 
وفي 16 مايو حكمت محكمة االستئناف بالمنصورة ببراءته في قضية التظاهر، وتتم اآلن إعادة محاكمته في قضية 

»المؤبد«.
يعاني الزميل من مشكالت في عضلة القلب وصعوبة في التنفس، ويحتاج لمتابعة دوائية بانتظام.

16 - محمد عبد المنعم، الصحفي بجريدة »تحيا مصر«، محبوس منذ أبريل 2015، أثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة 
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دار السالم، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات منذ شهور.
17 - سامحي عبد اهلل، صحفي بشبكة »رصد«، تم القبض عليه في 25 أغسطس 2013. وحكمت محكمة جنايات 
القاهرة في 11 أبريل الماضي عليه بالمؤبد، بعد أن وجهت له النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 
اتهامات  بـ»غرفة عمليات رابعة«،  المعروفة إعالمًيا  أمن دولة عليا،  لسنة 2014  العجوزة، ورقم 317  جنايات 
باالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار 
الدولية وبعض  المعلومات  بأن بث عبر شبكة  للبالد  الداخلية  الخارج حول األوضاع  كاذبة في  وبيانات وشائعات 
القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصوًرا وأخباًرا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول 

على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس باألمن القومي.
وأصدرت محكمة النقض حكًما ببطالن حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في 

الحبس االحتياطي المقررة قانوًنا.
18 - عبد اهلل الفخراني عبد اهلل أحمد محمد إسماعيل، صحفي بشبكة »رصد«، تم القبض عليه في 25 أغسطس 
2013. وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل الماضي عليه بالمؤبد، بعد أن وجهت له النيابة العامة في 
إعالمًيا  المعروفة  عليا،  دولة  أمن   2014 لسنة   317 ورقم  العجوزة،  جنايات   2014 لسنة   2210 رقم  القضية 
بـ»غرفة عمليات رابعة«، اتهامات باالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل 
حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة في الخارج حول األوضاع الداخلية للبالد بأن بث عبر شبكة 
المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصوًرا وأخباًرا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال 

واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس باألمن القومي.
وأصدرت محكمة النقض حكًما ببطالن حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في 

الحبس االحتياطي المقررة قانوًنأ.
19 - محمد العادلي، مذيع بقناة »أمجاد«، تم القبض عليه في 25 أغسطس 2013. وحكمت محكمة جنايات القاهرة 
في 11 أبريل الماضي عليه بالمؤبد، بعد أن وجهت له النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات 
العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعالمًيا بـ»غرفة عمليات رابعة«، اتهامات باالنضمام 
وبيانات  أخبار  وإذاعة  بالقوة،  حكومتها  وشكل  الدولة  دستور  قلب  ومحاولة  القانون،  على خالف  أسست  لجماعة 
القنوات  الدولية وبعض  المعلومات  بأن بث عبر شبكة  للبالد  الداخلية  األوضاع  الخارج حول  في  كاذبة  وشائعات 
الحصول على  واستقبال دون  إرسال  أجهزة بث  إلى جانب حيازة  كاذبة،  فيديو وصوًرا وأخباًرا  مقاطع  الفضائية 

التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس باألمن القومي.
وأصدرت محكمة النقض حكًما ببطالن حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في 

الحبس االحتياطي المقررة قانوًنا.
القبض عليه من أمام مقر عمله في 11 أبريل 2015  20 - حسين عبد الحليم، الصحفي بجريدة »الدستور«، تم 
النيابة  من  قرار  التحرير حولها، وصدر  التحقيق مع رئيس  وتم  نشرتها جريدته،  التعذيب  خلفية حملة حول  على 
بحبسه 15 يوًما على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة، وأصدرت وزارة الداخلية بياًنا أمنًيا قالت فيه إنه متهم في عدة 
سوابق وحصل على أحكام غيابية بالسجن، أحدها في القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين، محكوم 
عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين، ُقضي فيها بالحبس لمدة 
عام، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133، 

والمقضي فيها بالسجن لمدة عام.
21 - عماد أبو زيد، مراسل بوابة »األهرام« اإللكترونية ببني سويف، حكمت محكمة جنايات بني سويف بحبسه 3 
سنوات، بعد اتهامه باالنتماء لجماعة اإلخوان المسلمين، وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة في مقاالته 

التي نشرها على عدد من المواقع، فضاًل عن نشر أخبار من شأنها إثارة الفتن.
22 - محمد علي صالح، المصور بجريدة »الشعب الجديد«، تم القبض عليه أثناء تغطية إحدى المظاهرات بمدينة 
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نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر دون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، في القضية رقم 60310 
لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، واستمر حبسه احتياطًيا حتى أحيلت القضية للمحكمة وصدر حكم أول درجة 
بحبسه 5 سنوات، وبتاريخ 18 مارس 2014، انعقدت جلسة النطق بحكم الدرجة الثانية في محكمة مدينة نصر، 

وتم إلغاء حكم محكمة أول درجة وتعديل الحكم ليصير الحبس 3 سنوات حكًما نهائًيا في الدعوى.
23 - عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة »الجزيرة« وجريدة »الحرية والعدالة« وقناة »مصر 25« بالسويس، 
تم إلقاء القبض عليه في 7 أبريل 2014، ووجهت له النيابة تهًما تتعلق بالتحريض على العنف واالشتراك في 
أعمال العنف ونشر أخبار كاذبة في عدة قضايا، بينها حكم بالحبس 3 سنوات في القضية األولى رقم 2132 لسنة 

2014، وحكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242 لسنة 2014، بخالف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.
24 - أحمد بيومي، الصحفي بجريدة »دردشة«، تم القبض عليه في 31 ديسمبر الماضي من منزله بكفر الشيخ 

خالل زيارته ألسرته، وتم اتهامه باالنتماء لجماعة محظورة.
25 - صبري أنور محمد عبد الحميد، الصحفي بموقع »البديل«، تم القبض عليه من منزله في 19 فبراير 2016، 
بعد تفتيش منزله ومصادرة كل أجهزة االتصاالت الخاصة به، ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول، واختفى بعدها لمدة 
قاربت الشهر، وبعد بالغات من نقابة الصحفيين للكشف عن مكان احتجازه، أرسلت وزارة الداخلية رًدا توضح 
فيه أنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وأنه محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015. 

ولم يتمكن محاميه حتى اليوم من معرفة التهم الموجهة إليه.
26 - عمر عادل، المصور بموقع »زووم نيوز«، تم القبض عليه في 26 أغسطس الماضي من محطة مترو عزبة 
النخل، وتم إخفاؤه لمدة يومين، حتى ظهر بقسم شرطة المرج، متهًما باالنضمام لجماعة محظورة، والتظاهر 
دون تصريح، وحيازة مولوتوف، في القضية رقم 8410 لسنة 2016 جنح المرج. وأكد شقيقه للنقابة أنه تعرض 
للضرب والتعذيب بغرفة مخصصة لألمن الوطني بالقسم، وبمقر األمن الوطني باألميرية، إلجباره على اإلدالء 
باعترافات حول وقائع لم يرتكبها. ورغم صدور قرارين بإخالء سبيله خالل الفترة الماضية، تم قبول استئناف 

النيابة في المرتين وتجديد حبسه.
27 - محمد حسن، صحفي بجريدة »النبأ«، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع 
عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة باالنتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار 
كاذبة والتصوير دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 

لسنة 2016 جنح قصر النيل.
28 - حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة »الحياة«، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحفيين 
لجماعة محظورة  باالنتماء  النيابة  الماضي، واتهمته  القاهرة في 26 سبتمبر  الخالق ثروت بوسط  بشارع عبد 
ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 

15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
29 - أسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة »بلدي« اإلخبارية، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة 
الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر الماضي، واتهمته النيابة باالنتماء لجماعة 
محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر 

المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

علي  محمد  الزميل  وهو  بالقائمة،  الموجودين  من  واحًدا  اسًما  تضمنت  األولى  العفو  قائمة  أن  المفاجأة  وكانت 
صالح، وجاء قرار العفو عنه قبل 3 أسابيع فقط من إنهائه فترة حبسه، فيما صدر قرار محكمة النقض بعدها 
بإخالء سبيل الزميل أحمد ناجي مع االستمرار في نظر قضيته، في الوقت الذي تواصلت فيه عمليات القبض على 

الصحفيين لتضم زمالء جدد.
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البالغات واإلفراجات
وخالل العام تقدمت النقابة ولجنة الحريات بما يقرب من 70 بالًغا وطلًبا لإلفراج عن الزمالء وتحسين أوضاعهم، كما 
شملت البالغات وقائع استيقاف واحتجاز كثير من الزمالء والزميالت بالميادين، منها 17 بالًغا في يوم واحد، فضاًل 
عن كثير من الطلبات التي تم تقديمها للداخلية، والمجلس القومي لحقوق اإلنسان، ولجنة العفو الرئاسي، كما شملت 
التحركات القانونية للجنة الحريات طلبات للنائب العام بوقف إجراءات الضبط واإلحضار الخاصة بعدد من الزمالء 

في عدد من القضايا، وأن يتم استدعاؤهم عبر النقابة.
فمع بداية العام، أعدت اللجنة قائمة كاملة تم إرسالها للرئاسة والجهات المختلفة بالصحفيين المحبوسين الذين يستحقون 
العفو، كما تقدمت اللجنة بكثير من البالغات حول االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المحبوسون، كما كانت 
اللجنة حريصة على متابعة الزمالء الذين يتم القبض عليهم وحضور التحقيقات معهم بالتعاون مع الشؤون القانونية 

بالنقابة.
وعلى صعيد قضايا الرأي، فقد قامت اللجنة بالتعاون مع الشؤون القانونية بالحضور والتضامن مع الزمالء أحمد ناجي 
وطارق الطاهر، بداية من مرحلة التحقيق معهم حتى جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، كما تم تنظيم مؤتمر 
للتضامن معهما، حتى حصل الزميالن على حكم بالبراءة، وواصلت اللجنة بالتعاون مع الشؤون القانونية الحضور 
أمام جنح مستأنف بوالق أبو العال، التي ألغت حكم البراءة وقضت بحبس الزميل أحمد ناجي، وظلت الشؤون القانونية 
في متابعة القضية حتى صدور حكم محكمة النقض بإيقاف تنفيذ العقوبة، كما تواصلت اللجنة مع قضايا كثير من 
الزمالء من خالل حضور العشرات من جلسات التحقيق، منهم الزمالء إبراهيم عارف وجمال سلطان ووائل اإلبراشي 
وعبد الحليم قنديل وإبراهيم منصور، وصحفيو »التحرير«، والزميل الحسيني حسن صبحي، والزمالء يسري البدري 
اليوم«،  السعدني بجريدة »المصري  العزيز  الشرقاوي ومحمد طلعت وإبراهيم قراعة وعبد  وأحمد شلبي وعصام 
أنباء »الشرق  الدين مغاوري بوكالة  النشار وصالح  اليوم«، وسيد  بـ»أخبار  والزمالء أسامة الصفار، ووائل فؤاد 
عن  فضاًل  »الهالل«،  بدار  كامل  وإيمان  عمارة  ويحيى  المرشدي  وهدى  خطاب  وآمال  زايد،  وخليل  األوسط«، 
الزميلين  قضايا  اللجنة  تابعت  كما  العام..  طوال  امتدت  جلسات  في  المحبوسين  الزمالء  قضايا  ومتابعة  التضامن 
الشؤون  مع  بالتعاون  اللجنة  تدخر  لم  كما  الشرطة،  نزاعهما مع رجال  في  والزميلة هدى رأفت  الهادي  أحمد عبد 
القانونية جهًدا في الحضور والتضامن بتحقيقات في النيابات المختلفة المتعلقة بقضايا النشر مع الزمالء حمدي رزق، 
ووالء الشيخ، وخالد النجار، وعثمان عالم، وحسناء عبد المنعم، وصالح توفيق وعدد من صحفيي »الجمهورية« 

و»البوابة«، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
ونتيجة للجهود المختلفة التي بذلت خالل العام الماضي، فقد صدرت قرارات بإخالء سبيل واإلفراج عن عدد من 
الصحفيين المعتقلين، وهم: الصحفي حسام السيد من موقع »مصر العربية«، الذي سبق القبض عليه واحتجازه منذ 
22 أكتوبر 2015، والصحفي محمود السقا من »بوابة يناير«، الذي تم اعتقاله الحًقا، مع زميله عمرو بدر قبل أن 
يتم إخالء سبيلهما مرة ثانية، وتم إخالء سبيل المصور الصحفي عبد الرحمن طاهر من موقع »مصراوي« بكفالة 10 
آالف جنيه على ذمة قضية تظاهر بعد حبسه احتياطًيا لمدة عام، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى مع نهاية العام، كما تم 

إخالء سبيل عبد الرحمن أبو عوف من موقع »البوابة نيوز« بعد حبس دام 3 أشهر.
كما تم اإلفراج عن الصحفي محمد اليماني بجريدة »الحرية والعدالة« علي ذمة إحدى القضايا بعد حبسه لمدة عامين، 
وأيًضا تم الحكم ببراءة الصحفي علي عابدين بجريدة »الفجر« في قضية »متظاهري األرض« 25 أبريل، بعد 3 
شهور من حبسه، وكذلك تم اإلفراج عن الزميل أحمد ناجي والعفو عن الزميل محمد علي صالح، الذي جاء قرار 

العفو عنه قبل 3 أسابيع من انتهاء فترة حبسه.
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بيانات لجنة الحريات
2016/4/7

»حريات الصحفيين« تطالب بإخالء سبيل مجدي حسين وُتحّمل الداخلية مسؤولية تدهور صحته
تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين االنتهاكات التي يتعرض لها الزميل مجدي حسين في محبسه، خصوًصا في 
ظل ما يعانيه من ظروف صحية خطيرة.. وُتحّمل اللجنة وزارة الداخلية المسؤولية عن الحالة الصحية للزميل 

وتعريض حياته للخطر.
وكانت اللجنة قد تلقت شكوى من أسرة الزميل اتهمت فيها الوزارة بتعريض حياة مجدي حسين للخطر ومنعه من 
حضور جلسة المحكمة في الحكم الصادر ضده في قضايا نشر، مما أدى لتأكيد الحكم الغيابي الصادر بحبسه 8 

سنوات.
وقالت األسرة في شكواها: »إن مجدي حسين بعد إخالء سبيله من قضية التحالف قد أودع في حجز قسم مصر 
الحكم  الطعن على  لعمل  القسم باصطحابه  فقام  بحقه،  ليفاجأ بصدور حكم غيابي  تمهيًدا إلخالء سبيله،  القديمة 
الغيابي وأعلنوا بموعد الجلسة وتسلموا كل األوراق التي تفيد بالطعن وبموعد الجلسة، ورغم ذلك لم ُيحضروه 
من الحجز لحضور الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد بتعذر نقله.. وأدى ذلك إلى أن القاضي اعتبر الطعن كأن لم يكن 
وصّدق على الحكم.. وهو تعمد من الداخلية الستمرار حجزه بالقسم في أسوأ الظروف التي تهدد حياته بالخطر«.

واللجنة إذ تعلن إدانتها الكاملة لما جرى في قضية مجدي حسين، فإنها تشدد على أن وزارة الداخلية تعلم تماًما 
الحالة الصحية الخطيرة للزميل، وُتحّمل الوزارة المسؤولية عن أي تدهور في حالته بما يهدد حياته. وتطالب 

اللجنة بإخالء سبيل الزميل لظروفه الصحية لحين البت في االستئناف المقدم منه على الحكم األخير.
=============

2016/6/7
»حريات الصحفيين« تدين االعتداءات على الزمالء في مظاهرات طالب الثانوية العامة وتطالب بوقف االنتهاكات 

ضد اإلعالميين
تغطيتهم  الصحفيين خالل  الزمالء  من  عدد  على  الداخلية  اعتداء ضباط  الصحفيين  بنقابة  الحريات  لجنة  تدين 
لمظاهرات طالب الثانوية العامة بشارعي قصر العيني ومحمد محمود ومحيط ميدان التحرير.. وتؤكد اللجنة أن 
هذه االعتداءات تأتي استمراًرا للنهج األمني نفسه في التعامل مع الصحفيين، الذي تصاعد خالل الفترة األخيرة 

وامتد حتى حصار النقابة واقتحامها من قبل األمن.
كما تعلن اللجنة عن إدانتها للتعامل األمني مع اإلعالمية ليليان داود واقتحام منزلها بعد ساعات من إنهاء تعاقدها 

مع »أون تي في« وإجبارها على الخروج منه، تمهيًدا لترحيلها خارج البالد.
وتشدد اللجنة على أن االعتداءات األخيرة على الصحفيين واإلعالميين تأتي لتؤكد اإلصرار على سيادة المنهج 
األمني في التعامل مع قضايا الحريات بشكل عام، وحرية الصحافة بشكل خاص، بداًل من االستجابة للمطالب 
المعتقلين  جميع  سراح  وإطالق  الحريات  عن  المدافعين  بحق  االنتهاكات  ووقف  العام  المجال  بفتح  المتكررة 
الدولة  القلب منهم الصحفيون، وهو أمر يتحمله جميع المسؤولين في  والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، وفي 

واإلصرار عليه سيدفع ثمنه الجميع.
وتشير اللجنة إلى أن االعتداءات على الصحفيين واإلعالميين ما كانت لتحدث في دولة قانون تحاسب المعتدين 
العامة، وعدم  للنيابة  النقابة  قدمتها  التي  البالغات  بدا واضًحا في تجاهل  ما  بداًل من تركهم دون حساب، وهو 

محاسبة من حاصروا النقابة واعتدوا على الزمالء الصحفيين.
وتؤكد اللجنة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن الزمالء الصحفيين وأنها ستظل تسعى للتصدي لمثل هذه االنتهاكات 
األمنية، والدفاع عن دولة القانون التي يخضع فيها الجميع للمحاسبة، وتتم حماية الصحفيين وناقلي الحقيقة أثناء 

ممارستهم لعملهم، ال االعتداء عليهم واقتحام منازلهم وترويعهم.
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وتدعو اللجنة جميع الزمالء الصحفيين للوقوف في وجه هذه االنتهاكات عبر السبل القانونية، وتطالب النيابة العامة 
ناقلي  القانون وحماية  إعمال  أن  الزمالء. وتشدد على  االعتداء على  بشأن  لها  المقدمة  البالغات  في  التحقيق  بفتح 
الماضي عبر  إنتاج  إعادة  أن محاوالت  تؤكد  الماضي  العدل والحرية، وأن دروس  لبناء دولة  السبيل  الحقيقة هما 
سياسات قمعية ومحاولة إخراس األصوات لم يدفع ثمنها إال من تجاهلوا أحالم الشعب بالحرية والديمقراطية والعدل.

==================
2016/7/9

مؤتمر صحفي لـ»حريات الصحفيين« واتحاد طالب المدارس حول أزمة طالب الثانوية العامة
تدعوكم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واتحاد طالب المدارس لحضور مؤتمر صحفي يوم االثنين الموافق 11 يوليو 

2016، في تمام الساعة 12 ظهًرا بالدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين، حول أزمة طالب الثانوية العامة األخيرة.
يناقش المؤتمر جميع جوانب األزمة األخيرة، وكيفية التعامل معها وطرح البدائل للمنظومة التعليمية، وآليات االلتحاق 

بالجامعات من جانب ممثلي طالب المدارس باالتحاد.
=============

2016/7/13
اجتماع »حريات الصحفيين« لمناقشة أوضاع الحريات الصحفية والصحفيين المحبوسين

تدعوكم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لحضور اجتماعها الدوري بالدور الرابع بنقابة الصحفيين السبت المقبل 16 
يوليو الساعة السادسة مساًء.

ويناقش االجتماع أوضاع الحريات الصحفية وأوضاع الصحفيين المحبوسين في ظل وصول شكاوى حول تردي 
الحالة الصحية لعدد من الصحفيين المحبوسين.

كما يناقش االجتماع خطة اللجنة خالل الفترة المقبلة وأجندتها للتعامل مع أوضاع الزمالء المعتقلين والقانون الموحد 
للصحافة واإلعالم.

===========
2016/7/24

اجتماع »حريات الصحفيين« لمناقشة أوضاع الحريات والصحفيين المحبوسين
تدعوكم لجنة الحريات لحضور اجتماعها الدوري، غًدا االثنين 25 يوليو الساعة السادسة مساًء، بالطابق الرابع بمبنى 
النقابة، ويناقش االجتماع أوضاع الحريات الصحفية وأوضاع الصحفيين المحبوسين في ظل وصول شكاوى حول 
تردي الحالة الصحية لعدد من الصحفيين المحبوسين، كما يناقش االجتماع خطة اللجنة خالل الفترة المقبلة وأجندة 

فعالياتها للتعامل مع أوضاع الزمالء المعتقلين والقانون الموحد للصحافة واإلعالم.
=============

2016/7/31
التسويات  مع  بالتعاون  اللجنة  وخطة  المحبوسين..  الصحفيين  أوضاع  لمناقشة  الصحفيين«  »حريات  اجتماع 

لمساندة المفصولين
مساًء،  السادسة  الساعة  أغسطس   1 االثنين  غًدا  الدوري،  اجتماعها  لحضور  الزمالء  جميع  الحريات  لجنة  تدعو 
بالطابق الرابع بمبنى النقابة، ويناقش االجتماع شكاوى أسر الزمالء المحبوسين، وأوضاع الحريات الصحفية، وكذلك 
شكاوى الحقوق االقتصادية والتنسيق مع لجنة التسويات حول أوضاع الزمالء المفصولين في المؤسسات، كما يناقش 
االجتماع خطة اللجنة خالل الفترة المقبلة وأجندة فعالياتها للتعامل مع أوضاع الزمالء المعتقلين والمفصولين والقانون 

الموحد للصحافة واإلعالم.
داخل  للمحبوسين وأوضاعهم  الصحية  باألوضاع  والخاصة  فعاليات »هنعالجهم ونخرجهم«  إحياء  اللجنة  وتدرس 
السجون، كما تدرس التعاون مع لجنة التسويات في إقامة فعاليات لمساندة الزمالء المفصولين في الصحف وكذلك أثر 

االحتكار على أوضاع العمل في المؤسسات الصحفية.
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=============
2016/8/6

االحتياطي  الحبس  المحبوسين والمحتجزين وتحول  الزمالء  الصحفيين« حول أوضاع  لـ»حريات  مؤتمر صحفي 
لعقوبة

تعلن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن عقد مؤتمر صحفي ألسر الصحفيين المحبوسين والمحتجزين حول أوضاع 
حبسهم، وكذلك تجاوز عدد من الصحفيين لفترات الحبس االحتياطي، وذلك في السابعة من مساء الثالثاء المقبل 9 

أغسطس بالدور الرابع بالنقابة.
ويناقش المؤتمر شكاوى الصحفيين وأسرهم، واألوضاع الصحية للصحفيين المحبوسين والتعسف معهم ومع أسرهم. 

كما تستعرض األسر خالل المؤتمر األزمات التي يعاني منها ذووهم وأوضاعهم الصحية.
يأتي المؤتمر عقب تلقي النقابة شكاوى من عدد من أسر الصحفيين المحبوسين حول تراجع أوضاع ذويهم الصحية 

واالنتهاكات التي يتعرضون لها، والمطالبات بتطبيق لوائح السجون عليهم.
كما يناقش تحول الحبس االحتياطي لعقوبة في ظل تجاوز عدد من الصحفيين المحبوسين لفترات الحبس االحتياطي 

القانونية.
============

2016/8/25
الزمالء واإلفراج عن جميع  لها هشام جعفر وتطالب بعالج  التي يتعرض  االنتهاكات  تدين  الصحفيين«  »حريات 

المحبوسين
تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين االنتهاكات التي يتعرض لها الزميل هشام جعفر في محبسه، ونقله من المستشفى 
دون إتمام عالجه، مما دفعه إلعالن إضرابه عن الطعام. وتطالب اللجنة بسرعة إعادة الزميل للمستشفى، خصوًصا 

في ظل تدهور حالته الصحية.
وتؤكد اللجنة أن الحالة التي ظهر عليها الزميل هشام جعفر في تجديد حبسه أمس وهو يحمل القسطرة خالل عرضه 
على المحكمة، أكبر دليل على تعامل الداخلية غير اآلدمي مع الزمالء المحبوسين، والذي يرقى لحد الجريمة التي 

تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها.
وتطالب اللجنة بالتحقيق في االنتهاكات التي يتعرض لها الزمالء في محبسهم وتجدد مطالبها لكل األجهزة التنفيذية في 
الدولة بداية من رأس السلطة التنفيذية، بعالج الزمالء الذين ثبت تدهور حالتهم الصحية، بتقارير طبية رسمية، والذين 
يحتاجون لعالج عاجل، وفي مقدمتهم الزمالء هشام جعفر وهاني صالح الدين وعمر عبد المقصود ومحمود السقا. 

وتحمل اللجنة كل الجهات التنفيذية المسؤولية الكاملة عن أي خطر يتهدد حياتهم.
وتعيد اللجنة التأكيد على مطالبها بضرورة إعادة النظر في أوضاع جميع الزمالء المحبوسين، بعد أن تحولت الصحافة 
لمهنة خطرة يدفع ممارسوها من حياتهم سنوات دون وجه حق، وبعد أن تحول الحبس االحتياطي لعقوبة تمتد لسنوات، 
وهو ما ظهر واضًحا في حالة الزميل محمود أبو زيد شوكان، الذي بدأ منذ أيام عامه الرابع في الحبس االحتياطي. 
فيما يمتد كل يوم طابور المحبوسين من الصحفيين دون توقف، وآخرهم الزميالن عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان 

تجاوزا 120 يوًما في الحبس االحتياطي.
إن لجنة الحريات وهي تؤكد على موقفها المطالب باإلفراج عن جميع الزمالء فإنها تشدد على أن الجريمة التي ترتكب 
بحق الصحافة والصحفيين والزمالء المحبوسين ستظل وصمة تالحق كل مرتكبيها، بعد أن تحولت مصر في ظل هذا 

الوضع لثاني أكثر الدول في حبس الصحفيين.
الحرية لجميع الزمالء المحبوسين

هنعالجهم ونخرجهم
الصحافة مش جريمة

==============
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2016/8/27
اجتماع لـ»حريات الصحفيين« لتفعيل حملة »هنعالجهم ونخرجهم« ومناقشة أوضاع المحبوسين وطلبات اإلفراج 

عنهم
تدعوكم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الجتماع يوم الثالثاء المقبل الساعة السادسة بالدور الرابع بالنقابة، لمناقشة 
أوضاع الزمالء المحبوسين وما يتعرض له الزميل هشام جعفر من انتهاكات في محبسه، وكذلك تطورات قضية 
الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا في ظل قرار المحكمة بإخالء سبيل مالك عدلي.. كما تناقش اللجنة أوضاع جميع 

الزمالء المحبوسين وكيفية تفعيل طلبات النقابة لإلفراج عن الزمالء المحبوسين.
»هنعالجهم  حملة  تفعيل  سبل  وكذلك  المحبوسين،  الزمالء  لإلفراج عن جميع  جديدة  بالغات  تقديم  اللجنة  وتدرس 
ونخرجهم«، وكيفية التعامل مع انتهاك حق الزمالء المحبوسين في العالج والزيارة طبًقا للشكاوى الواردة من ذويهم.

===========
2016/8/31

مؤتمر لـ»حريات الصحفيين« حول أوضاع الزمالء المحبوسين الصحية وطلبات عالجهم واإلفراج عنهم يتخلله 
تكريم لعمرو بدر ويوسف شعبان

تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في السادسة من مساء غد الخميس مؤتمًرا حول أوضاع الصحفيين المحبوسين، 
يتخلله تكريم للزميلين يوسف شعبان وعمرو بدر، اللذين تم إطالق سراحهما أخيًرا وشهاداتهما عن فترة حبسهما.

كما يتخلل المؤتمر الذي يعقد بالدور الرابع بمقر النقابة، شهادات ألسر الزمالء المحبوسين حول تطورات قضاياهم 
إتمام  المستشفى دون  للزميل هشام جعفر، ونقله من  السجون، في ظل األزمة األخيرة  الصحية داخل  وأوضاعهم 
عالجه، وكذلك عدم استكمال عالج زمالء آخرين، رغم تدهور أوضاعهم. كما يستعرض المؤتمر آخر تطورات 

قضية الزميل محمود السقا بعد قرار المحكمة بإخالء سبيل عمرو بدر ومالك عدلي.
ويتم خالل المؤتمر استعراض أوضاع جميع الزمالء المحبوسين، وتحول الحبس االحتياطي لعقوبة بحق عدد من 
الزمالء، وكيفية تفعيل طلبات النقابة لعالج الزمالء واإلفراج عنهم، في ظل الوعود حول صدور عفو رئاسي خالل 

الفترة المقبلة.
يأتي المؤتمر ضمن فعاليات حملة »هنعالجهم ونخرجهم« التي أطلقتها حريات الصحفيين، ويتم اإلعالن خالله عن 

موعد الخطوة المقبلة للجنة، التي تتضمن تقديم بالغات حول أوضاع الزمالء وتجديد طلبات اإلفراج عنهم.
=============

2016/10/9
مؤتمر لـ»حريات الصحفيين« حول أوضاع المحبوسين وإطالق حملة »الحرية للقلم« لإلفراج عنهم

المقبل 11 أكتوبر، حول أوضاع  الثالثاء  السادسة مساء  بنقابة الصحفيين مؤتمًرا صحفًيا في  تنظم لجنة الحريات 
الصحفيين المحبوسين وتصاعد االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خالل التغطيات الميدانية، التي كان آخرها 
القبض على 3 مصورين من أمام النقابة، وتطلق اللجنة خالل المؤتمر حملة »الحرية للقلم« التي تم االتفاق عليها 
خالل االجتماع األخير للجنة، للتعريف بأوضاع الصحفيين المعتقلين والمطالبة بإطالق سراحهم، وتتضمن الحملة 
كثيًرا من الفعاليات يتم اإلعالن عنها خالل المؤتمر، يشارك في المؤتمر محامو الصحفيين المحبوسين وعدد من أسر 

الزمالء الذين يقدمون شهادات عما يتعرض له ذووهم من انتهاكات.
============

2016/12/10
»حريات الصحفيين« تتضامن مع الكاتبين الكبيرين مفيد فوزي والقعيد: اتهامهما بازدراء األديان تكريس ألفكار 

اإلرهاب
تؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الكاتبين الكبيرين مفيد فوزي ويوسف القعيد، وأن الهجمة 
في  تفتيش  لعصور  عودة  بمثابة  هي  رأيهما  عن  تعبيرهما  لمجرد  األديان  بازدراء  واتهامهما  لها  يتعرضان  التي 
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الضمائر وتكريس لدعاوى التكفير.
وتشدد اللجنة على أن العودة الستخدام اتهامات ازدراء األديان بحق الكتاب والصحفيين والمفكرين بناء على آراء 

كتبوها هي نوع من الترهيب سيدفع ثمنه الجميع.
وتعلن اللجنة عن أن التفتيش في النصوص لتكفير أصحابها أو النيل منهم، أو محاولة إسباغ القداسة على أشخاص أو 
أفكار واستخدام ذلك كأدوات إلرهاب أصحاب األقالم عبر تحريك دعاوى قضائية ضدهم بتهم مطاطة هو تكريس 

ألفكار اإلرهاب وانتهاك صارخ للحريات العامة، وفي القلب منها حرية التعبير.
وتجدد اللجنة دعوتها إلعادة لنظر في مادة ازدراء األديان، التي كانت سبًبا في حبس كثير من الكتاب والمفكرين، 
تشرعن  التي  فالمجتمعات  والتفكير،  والتعبير  الرأي  لحرية  انتهاك صارخ  هو  الطريقة  بهذه  استخدامها  أن  وتؤكد 
لمنهج  المتطرفة، وتؤسس  لألفكار  نفسها  تسلم  النقد واالجتهاد  أمام محاوالت  األبواب  الضمائر وتغلق  في  التفتيش 

اإلرهاب الفكري في التعامل مع المخالفين، وهو ما سيدفع ثمنه ليس أصحاب الرأي وحدهم، ولكن المجتمع بكامله.
===========

المطاطة  التهم  بوقف  وتطالب  األزهر ضدهما..  اتهامات  في  والخطيب  مسلم  مع  تتضامن  الصحفيين«  »حريات 
للصحفيين

اعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تضامنها الكامل مع الزميلين محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، 
وأحمد الخطيب، نائب رئيس تحرير الجريدة، في الحملة ضدهما، التي انتهت بإحالتهما لمحكمة الجنايات دون تحقيق 

بتهمة إهانة األزهر.
وتؤكد اللجنة أن استمرار مطاردة الصحفيين من خالل مؤسسة األزهر هو تكريس للدولة الدينية التي يجب أن نتصدى 
جميًعا لها، وفي القلب منها األزهر نفسه، وأن القانون وضع طريًقا قانونًيا للرد على انتقادات الصحافة، وما تنشره، 
وهو رأي برأي وحجة بحجة، وهو الطريق لتأسيس الدولة المدنية التي نسعى جميًعا لترسيخ دعائمها بداًل من دولة 
دينية تطارد الجميع تحت ستار قداسة، ما أنزل اهلل بها من سلطان. فانتقاد المؤسسات مهما عال شأنها ومهما كان 
احترامها، هو حق للصحافة طالما لم تتجاوز حدود النقد المباح، والرد على هذه االنتقادات يكون بإعالن الحقائق كاملة 

للناس ال بمحاولة التعمية عليها عبر مطاردة أصحابها في ساحات المحاكم وإحالتهم للجنايات دون تحقيق.
مطاردة  حمالت  وقف  على  تشدد  أن  يسعها  ال  فإنه  الزميلين،  مع  الكامل  تضامنها  تعلن  وهي  الحريات،  لجنة  إن 
الصحفيين، باتهامات تمثل في طياتها عودة لعصور التفتيش، كما ترفض اللجنة محاوالت إسباغ القداسة على أشخاص 
أو أفكار واستخدام ذلك كأدوات إلرهاب أصحاب األقالم عبر تحريك دعاوى ضدهم، كما تشدد على مطلبها الراسخ 
بضرورة وقف االتهامات المطاطة، كإهانة المؤسسات، وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر باعتباره 

أحد القوانين المكملة للدستور، ضمن حزمة القوانين الخاصة بالصحافة واإلعالم.
أوقفوا حمالت مطاردة الصحفيين وكتاب الرأي، بدعاوى القداسة، ومًعا من أجل دولة مدنية عمادها الصحافة الحرة 

وحرية الرأي والتعبير.
===============

التسجيالت الشخصية للمواطنين مخالفة للمواثيق المهنية وجريمة ال بد من معاقبة  »حريات الصحفيين«: نشر 
مرتكبيها ومن يقفون وراءهم

تعلن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين رفضها التام لعودة الممارسات غير المهنية وغير القانونية من جانب عدد من 
المحسوبين عليها، الذين يصرون على ارتكاب جرائم انتهاك الحياة الخاصة بنشر تسجيالت شخصية لمواطنين.

وتشدد اللجنة عن أن نشر التسجيالت الخاصة، واختراق حياة المواطنين الشخصية ال تقف عند كونها جريمة جنائية، 
ولكنها خرق لميثاق الشرف الصحفي، يستوجب محاسبة مرتكبها، نقابًيا.

إن التسابق خالل الفترة األخيرة لنشر تسجيالت شخصية لمواطنين هو تعبير عن انهيار مهني، وأخالقي، وهو ما 
يستدعي وقفة جادة لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم ومن يمدهم بمثل هذه التسجيالت في مخالفة لكل القوانين 

100100



101

المعمول بها، وهذا انتهاك صارخ للدستور الذي نص على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها.
إن الهدف الرئيسي للحماية في قوانين الصحافة عبر العالم هو الفرد وحياته الشخصية، واإلصرار على انتهاكها 
بل والتسابق عليها والتهديد بها، يشكل انعكاًسا سلبًيا لسيطرة أطراف بعينها على اإلعالم، حيث باتت قوة بعض 

اإلعالميين نابعة من قوة الجهة التي يمثلونها، بما يضمن لهم الهروب من القانون والمحاسبة الواجبة.
إن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إذ تعلن رفضها لعودة جرائم انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين، بهذه الصورة 
لكل  يجري  ما  مخالفة  على  تشدد  كما  الجميع،  ثمنه  سيدفع  الجرائم  لهذه  التكريس  أن  من  تحذر  فإنها  البشعة، 
المواثيق التي استقرت عليها الجماعة الصحفية واإلعالمية، وآخرها ميثاق الشرف اإلعالمي، الذي شاركت في 
وضعه عدد من القنوات التي تمارس هذه الجريمة عبرها بشكل منتظم، وهو ما يحتاج لوقفة قوية وإعالن موقف 

واضح من ممارسيها.

الصمت على مثل هذه الجرائم يعد بمثابة مشاركة صريحة فيها، فضاًل عن كونه مخالفة واضحة لكل دعاوى 
المسؤولين الذين يخرجون صباح مساء للحديث عن ضبط المجال اإلعالمي، بينما تفتح األجهزة التي يشرفون 

عليها وأتباعها الباب لمثل هذه التصرفات دون رادع أو عقاب.
وفي النهاية، فإن اللجنة ال يسعها إال التوصية بسرعة إصدار التشريعات اإلعالمية، وفي القلب منها قوانين منع 
الحبس في قضايا النشر، وأيًضا تنقية الجزء الثاني من قانون اإلعالم الموحد من النصوص التي تكرس هيمنة 
الدولة، كما تعيد اللجنة التأكيد على ضرورة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين والعفو عمن يستحق العفو 
االحتياطي ألكثر من 3 سنوات  الحبس  فترات  امتدت  أن  بعد  احتياطًيا  المحبوسين  إخالء سبيل  منهم، وكذلك 
بالمخالفة للقوانين المعمول بها، كما تعيد اللجنة مطالبتها بضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين الميدانيين، 
وإلزام قوات األمن بتوفير الحماية الكاملة للصحفيين ومعداتهم أثناء عملهم الميداني، والتوقف عن منع الصحفيين 
من التغطية وإصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات المنصوص عليه دستورًيا. كما تطالب اللجنة باستكمال 

الجهود إلعادة النظر في قانون النقابة الحالي بما يضمن الحماية القانونية والنقابية لجميع ممارسي المهنة.

  وكيل النقابة
   مقرر اللجنة
خالد البلشي

101



تقرير التسويات 2017.. الخروج من األزمة
القرارات  مع  تفاقمت  اقتصادية  وأزمة  األعمال،  ألصحاب  منحازة  وقوانين  متكافئة،  غير  عمل  عالقات  بين  ما 
الحكومية األخيرة بتعويم الجنيه، ومحاوالت نقابية الحتواء األزمات المتصاعدة داخل المؤسسات، سواء من خالل 
التدخل المباشر للجنة التسويات أو التعديالت على العقد النقابي، ومحاوالت تطوير قواعد القيد، جاء العام الحالي 
ليعكس أزمة عالقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، ويؤكد ضرورة مطالبات النقابة بتعديل قانون العمل الحالي، 
ورفض المشروع الحكومي األخير، وكذلك تعديل القوانين الحاكمة للعمل الصحفي لمزيد من الضمانات للصحفيين 
في عالقات عملهم مع المؤسسات، وكذلك تحرير بيئة العمل الصحفي بما يضمن بيئة تنافسية وسوق عمل تتسعان 

للجميع وتفتحان الباب أمام استيعاب كل الصحفيين المتعطلين.

المؤسسات  بمختلف  العمل  أزمة عالقات  لتعكس  التسويات  لجنة  تلقتها  التي  الشكاوى  جاءت  الحالي  العام  فخالل 
الصحفية )قومية وحزبية وخاصة(، ورغم التدخالت النقابية المتكررة التي وصلت لحد إصدار قرارات بإحالة 14 
من رؤساء مجالس اإلدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات المختلفة للجنة التحقيق النقابية خالل العامين األخيرين، 
العمل  بعالقات  تالعبها  بسبب  إصداًرا   17 من  أكثر  من  القيد  بوقف  النقابة  مجلس  من  قرارات  صدور  وكذلك 
كما  وتتجاوزه،  بل  المنحاز،  العمل  قانون  مخالفة  على  تصر  المؤسسات  بعض  زالت  ما  اإلصدار،  انتظام  وعدم 
تتجاوز أيًضا القانونين اآلخرين اللذين ينظمان العالقات داخل المؤسسات، وهما قانون نقابة الصحفيين وقانون تنظيم 
الصحافة بتعديالته المختلفة، وضاعف من ذلك األوضاع الموروثة في بعض المؤسسات القومية، وكذلك طبيعة نشأة 
المؤسسات الخاصة والحزبية، وتحكم رؤساء األحزاب أو مالك الصحف في الصحفيين، التي وصلت إلى حد توقيع 
عقود إذعان أو استمارات 6 في عدد كبير من المؤسسات أو حرمان عدد من الصحفيين من أجورهم مقابل السماح 
بالتحاقهم في نقابة الصحفيين للحصول على البدل، وفاقم من ذلك أيًضا تراجع كثير من التقاليد النقابية وعالقات 
الزمالة بالمؤسسات، وكذلك عدم االلتزام بميثاق الشرف الصحفي، فضاًل عن قواعد القيد الظالمة التي ترهن دخول 
القانون  تقادم  بسبب  النقابية،  الحماية  من  الصحفيين  من  كبيرة  أعداد  ُتحرم  كما  األعمال،  بموافقة أصحاب  النقابة 

الحالي، أو الحاجة لرؤية واضحة للقيد غابت لفترة طويلة.

فخالل العام الماضي تدخلت النقابة لحل أزمات تخص عالقات العمل في غالبية المؤسسات الصحفية، إن لم تكن 
رأسها  وعلى  طويلة،  لفترة  العمل  عالقات  في  مختلًفا  نموذًجا  ظلت  مؤسسات  إلى  المشكالت  ووصلت  جميعها، 
المؤسسات القومية.. حتى إن عدد القضايا المرفوعة من الزمالء خالل السنوات الماضية بسبب عالقات العمل اقترب 
من 400 قضية، بخالف تزايد أعداد العاطلين من أعضاء النقابة الذي قد يتجاوز الرقم نفسه، خصوًصا في ظل تعقد 
أزمة الزمالء في الصحف الحزبية، أو بسبب دخول مؤسسات جديدة على خط اإلغالق واألزمة االقتصادية. وفي 
ظل تصاعد ظاهرة فصل الصحفيين، تم االتفاق مع وزارة التضامن االجتماعي برعاية نقيب الصحفيين وبقرار من 
مجلس النقابة على عدم فصل أي صحفي من أعضاء النقابة إال بعد اعتماد »استمارة 6« إلنهاء الخدمة وختمها بخاتم 

نقابة الصحفيين، وتم تفعيل هذا القرار على جميع مكاتب التأمينات.

وخاضت لجنة التسويات مفاوضات طويلة وشاقة، امتدت في بعض المؤسسات طول العام، سواء بسبب قرارات 
الفصل التي تصاعدت بشكل كبير، ووصلت إلى صدور قرارات بالفصل الجماعي حتى في المؤسسات الكبيرة، أو 

تقرير	جلنة	التسويات		
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بسبب إهدار عدد كبير من المؤسسات لحقوق الصحفيين والتالعب بها وتحكم رؤساء مجالس اإلدارات في مصائر 
تراجع عالقات  بسبب  داخلية  تحقيقات  إلى  تحولت  التي  الصغيرة،  األزمات  كبير من  إلى عدد  الزمالء، وصواًل 
العمل، كان أبرزها تحقيقات بسبب الكتابة على وسائل التواصل االجتماعي، ووصل األمر إلى حضور ممثلي النقابة 

تحقيقات بشكل أسبوعي بمختلف المؤسسات.

247 شكوى تتعلق بعالقات العمل و40 إذن خصومة قدمها أكثر من 450 زمياًل
وتلقت لجنة التسويات أكثر من 247 شكوى من مختلف الجرائد قومية وحزبية وخاصة وصحف عربية ووكاالت، 
قدمها أكثر من 400 زميل، وتوزعت الشكاوى على صحف األهرام وبوابة األهرام واألهرام المسائي واألهرام 
والمصور  الحوادث  وأخبار  المسائي  واألخبار  واألخبار  والبيت  العربي  واألهرام  الرياضي  واألهرام  التعاوني 
وحريتي وأكتوبر واإلذاعة والتلفزيون والعمال ووكالة أنباء الشرق األوسط وآخر ساعة وروزاليوسف والكواكب 
)صحافة  الحزبية  والصحف  واألحرار  والكرامة  واألهالي  والوفد   - قومية(  )صحافة  للتوزيع  والقومية  والمساء 
والدستور  وأونست  والشارع  والمواجهة  والوطن  والتحرير  والشروق  السابع  واليوم  اليوم  والمصري   - حزبية( 
والفجر والمصرية والمشهد واألنباء الدولية والموجز والعالم اليوم والديار والفتح وعاجل والرأي واليوم والموقف 
العربي والبوابة وعالم المال والسوق العربية واالقتصادية ومصر العربية ودوت مصر والنبأ والعامل المصري 
العربية  )الصحف  من  الواردة  الشكاوى  فضاًل عن  اليوم )صحافة خاصة(،  وبلدنا  والوادي  والمصريون  والراية 

والوكاالت(، وبينها عكاظ السعودية والنهار الكويتية ووكالة األنباء األلمانية ووكالة سبوتيك.

المؤسسات أو صراعات  اللجنة 40 إذن خصومة من زمالء ضد زمالء آخرين بسبب مشكالت داخل  تلقت  كما 
داخلية أو تتعلق بخصومات تخص أموًرا مادية وكذلك قضايا رأي نجحت لجنة التسوية في وقف ما يقرب من نصفها 

بعد التواصل مع الزمالء.

محاربة الفصل – مفاوضات وتسويات وتحقيقات
وفيما نجحت لجنة التسويات في وقف عدد كبير من قرارات الفصل التي صدرت بحق صحفيين، أو عقد تسويات 
انتهت بحصول زمالء على حقوقهم، وهو ما تم في عدد من المؤسسات كالمصري اليوم والعالم اليوم والشروق، 
والفتح والمصرية والتحرير والوفد وبعض شكاوى األهرام والشارع وبعض الصحف األجنبية والوكاالت، إال أن 
األمر اقتضى في بعض الحاالت وفي ظل إصرار عدد كبير من المؤسسات على التعسف وسد الطرق أمام محاوالت 
التسوية، صدرت ربما للمرة األولى في تاريخ النقابة خالل العامين األخيرين قرارات بإحالة عدد كبير من رؤساء 
مجالس إدارة ورؤساء تحرير للجنة التحقيق النقابية بسبب صدور قرارات بفصل الزمالء أو بسبب سوء عالقات 
العمل ومخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي في التعامل مع الزمالء، كان بينهم على سبيل المثال ال الحصر، رؤساء 
مجالس إدارات ورؤساء تحرير األهرام والجمهورية، والعالم اليوم، والوفد والمصري اليوم والتحرير، وكذلك بعدد 

من إصدارات األهرام واألخبار والجمهورية.

ونتيجة لألزمات المتكررة بالصحف، فقد أصدر مجلس النقابة مجموعة من القرارات؛ منها إلزام الصحف بإخطار 
النقابة بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك األسماء. 
وفي حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه، كما تم اختيار وكيل النقابة للتسويات لإلشراف 
على جانب من فعاليات المؤتمر العام الخامس في الفترة من 17 أبريل إلى 20 أبريل، وقد تم بحث كثير من القضايا؛ 

منها مستقبل الصحافة القومية، ومشكالت الصحف الحزبية والخاصة، وعقد العمل الجماعي وأجور الصحفيين.

103



104

أزمات الصحف وجهود اللجنة
أواًل - أزمة الصحف الحزبية:

تواصلت للعام السادس على التوالي أزمة الصحف الحزبية التي أغلقت أبوابها في وجه الزمالء.. وهي األزمة التي 
تخص ما يقرب من 200 زميل انتقلوا لقائمة المتعطلين عن العمل، بسبب أزمات األحزاب والنزاعات الداخلية بها 
أو األوضاع االقتصادية لعدد آخر، فضال عن أزمة الملكية الطاحنة التي تحتاج إلعادة تنظيم بالمؤسسات الحزبية، 
وخالل العام الماضي دخلت لجنة التسويات بالتعاون مع مجلس النقابة ونقيب الصحفيين مجموعة من المحاوالت لحل 

أزمة الزمالء، التي تشعبت أيًضا ألزمات فرعية؛ منها أزمة التأمينات المغلقة في عدد كبير منها.
وعقد نقيب الصحفيين بمشاركة لجنة التسويات عدة جلسات مع الزمالء في الصحف الحزبية، كما خاضت النقابة 
مفاوضات لحل األزمة مع الحكومة، وتدخل نقيب الصحفيين كطرف رئيسي في مفاوضات امتدت لجلسات مع ممثلي 
وزارة التضامن االجتماعي لحل أزمة التسويات، لتتم تسوية األوضاع التأمينية لعدد كبير من الزمالء.كما تم أيًضا 
االتفاق على قواعد إلعادة توظيف الزمالء، وفي مقدمتهم أصحاب الحاالت الخاصة، وما زالت المفاوضات جارية 

مع الحكومة الستكمال الحل، خصوًصا في ظل تشعب المشكلة.

وكان من بين الحلول التي تم التوصل لها برعاية نقيب الصحفيين:
الحزبية  للصحف  التأمينية  للمشكالت  إيجاد حلول  إمكانية  لبحث  االجتماعي  التضامن  التواصل مع وزيرة   -
المتعطلة، وعددها 12 صحيفة، وتم إصدار القرار الوزاري رقم 405 لسنة 2015 بتشكيل لجنة إلنهاء هذه المشكالت، 

ضمت يحيى قالش نقيب الصحفيين، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن.
وبدأت اللجنة أعمالها بعقد االجتماع األول في أكتوبر 2015، وحدد االجتماع المشكالت التي يعانى منها الصحفيون 

بهذه الصحف، وكيفية حلها، ومن أهمها:
1 - المستحقات التأمينية على الصحف الحزبية وكيفية سدادها.

2 - إمكانية تسوية معاشات بعض الصحفيين الذين وصلوا إلى السن القانونية للمعاش، ولم تتم تسوية حاالتهم، )مثال 
جريدة الشعب وجريدة األحرار(، أو ممن يرغبون في تسوية معاشهم المبكر.

3 - استعراض - وبشكل خاص - الحل العاجل لمشكلة الصحفيين والعاملين بجريدة الشعب وسداد التأمينات االجتماعية، 
منذ عام 2000 وحتى اآلن.

4 - مناقشة موقف جريدة األحرار والموقف التأميني الخاص بها، حيث اتضح وجود مديونية زادت على 10 ماليين 
جنيه ولم تسدد حتى اآلن.

5 - إمكانية انتقال الزمالء من هذه الصحف إلى صحف أخرى واستكمال التأمين عليهم.
وبعد عدة اجتماعات لهذه اللجنة وما دار بها من مناقشات إدارية ومالية وبعد كثير من المخاطبات بين النقيب ووزيرة 
التضامن ورئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، توصلت اللجنة إلى عدد من النتائج تم إثباتها 
بكلمة النقيب في مقدمة هذا التقرير، خصوًصا أنه كان صاحب الجهد األكبر في حل هذه المشكالت. وكان أبرزها 
بخالف المشكالت التأمينية والمشكالت الخاصة بالمعاشات موافقة رئيس الوزراء على طلب النقابة باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتوزيع أكثر من 160 زمياًل وزميلة متعطلين عن العمل بسبب إغالق الصحف التي يعملون بها على بعض 
زالت  وما  بها،  العاملين  وتدريب  بخبراتهم  لالستفادة  اإلعالمية  والمؤسسات  للوزارات  التابعة  والمواقع  البوابات 

المفاوضات جارية حول تنفيذ القرار.

ثانًيا - شكاوى الصحف الخاصة:
فيما برزت مشكالت الفصل الجماعي وأزمات عالقات العمل بشكل أكثر وضوًحا داخل مؤسسات المصري اليوم 
والعالم اليوم والشروق خالل العام الحالي، إال أن ذلك لم يمنع وصول هذه الشكاوى إلى بقية المؤسسات، وإن كان ما 
زال األمر يأخذ طابًعا فردًيا أو يتم احتواؤه داخل المؤسسات، وهو ما ظهر بشكل واضح في الوطن واليوم السابع، 
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واألسبوع وعالم المال والدستور والفجر، وعدد آخر من الصحف خاضت لجنة التسويات مفاوضات لحل مشكالت 
الزمالء بها، انتهى بعضها بالحل وتسوية أوضاع الزمالء، فيما ال تزال بعضها منظورة أمام المحاكم، وتمت إحالة 

البعض اآلخر للجنة التحقيق النقابية.

 - أزمة المصري اليوم:
للعام الثالث على التوالي، تواصلت أزمة فصل عشرات الزمالء في المصري اليوم، وهي األزمة التي كانت سبًبا 
في وقف القيد من الجريدة بعد مفاوضات لحلها امتدت لشهور قوبلت بتعنت من جانب المؤسسة، ورغم ذلك، فقد 
تمكنت النقابة خالل عام 2015 من تسوية أوضاع أكثر من 33 زمياًل من العاملين بالمؤسسة، ولم يبَق مع بداية العام 
الماضي سوى أزمة 6 زمالء، لكن مع بداية العام ما لبثت أن تعقدت القضية مرة أخرى بعد األنباء التي تواترت 
عن نية الجريدة فصل أكثر من 40 زمياًل آخرين، وهو ما أدى إلعالن الزمالء بالجريدة االعتصام بمقرها، وبالفعل 
تدخلت لجنة التسويات لحل األزمة، وبعد عدة جلسات تم التوصل إلى اتفاق بين النقابة والجريدة، وتم بمقتضاه االتفاق 
على وقف االستغناء عن أي صحفي وفتح الباب لحصول الزمالء على إجازات دون مرتب، وكذلك إتاحة الفرصة 
أمام الزمالء الراغبين في تسوية أوضاعهم مقابل الحصول على تسوية مناسبة يتم االتفاق عليها، وهو ما أدى لتهدئة 

األوضاع بالجريدة لفترة. وكانت النقابة قد حضرت تحقيقات مع عدد كبير من الزمالء.

ومع منتصف العام، تفجرت األزمة مرة أخرى بإعالن الجريدة االستغناء عن 8 زمالء جدد، فيما تسربت أنباء عن 
بداية جولة جديدة من التصفية داخل الجريدة، وبالفعل دخلت النقابة في سلسلة من المفاوضات شارك فيها عدد كبير 
من أعضاء المجلس؛ منهم الزمالء جمال عبد الرحيم وكارم محمود وحنان فكري ومحمود كامل وأبو السعود محمد، 
وانتهت المفاوضات بعقد اتفاق جديد مع النقابة، شارك فيه األستاذ كارم محمود يقضي بالتزام الجريدة بعدم فصل أي 
من الزمالء، فيما تم نقل 3 زمالء إلى مكتب اإلسكندرية مع االتفاق على عودتهم، وهو االتفاق الذي لم تنفذه الجريدة، 
لتدخل النقابة سلسلة أخرى من التفاوضات انتهت بحل جانب من المشكلة، لكن إدارة الجريدة لجأت من جديد لتعقيد 
األزمة بإحالة الزميل أبو السعود محمد للتحقيق، وهي األزمة التي كانت موضوًعا للتواصل مع إدارة الجريدة.. وما 

زالت المفاوضات جارية بين النقابة والجريدة لحل األزمة، في محاولة الحتواء األزمات داخلها.

أزمة الشارع:
تفاقمت األزمة مع جريدة الشارع بسبب شكاوى وصلت للنقابة من 10 زمالء يشكون من فصلهم تعسفًيا، لتدخل لجنة 
التسويات سلسلة طويلة من التفاوضات تم خاللها استدعاء رئيس تحرير الشارع، للنقابة أكثر من مرة، لعقد سلسلة من 
اللقاءات لحل األزمة، وبعد عدة لقاءات مع صحفيي الجريدة وكذلك مع إدارتها، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي التزمت 
فيه الجريدة بدفع راتب 10 أشهر للزمالء وعودة الزمالء للجريدة، مع االلتزام بصرف رواتبهم وإنهاء كل األمور 
الزمالء عن  تنازل  النقابة في حالة وقوع أي مشكلة مقابل  الجريدة بمخاطبة  الزمالء، والتزمت  بتأمينات  المتعلقة 
القضايا المرفوعة منهم، وبالعودة للزمالء طالبوا بزيادة التعويض، خصوًصا بعد أن امتدت فترة توقف رواتبهم لمدة 
تصل إلى 20 شهًرا، لتدخل النقابة سلسلة من التفاوضات مع الجريدة لزيادة حجم التعويضات، وما زالت المفاوضات 
جارية لرفع عدد شهور التعويض ومحاولة التوصل إلى حل يرضي الطرفين يتم بمقتضاه إيقاف تعليق قيد جريدة 

الشارع بعد حل المشكالت العالقة األخرى.

أزمة مؤسسة العالم اليوم:
وهي أزمة موروثة منذ فترة طويلة، وتم عقد كثير من االتفاقات مع النقابة كان يتم تنفيذها من قبل إدارة الجريدة 
بشكل جزئي، لتعود األوضاع لالنفجار من جديد.. وهو ما تكرر خالل العام الماضي، لتبدأ جولة جديدة من التسويات 
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والمخاطبات واللقاءات مع إدارة الجريدة تم االتفاق خاللها على حل مشكلة بعض الزمالء، فيما تعنتت إدارة المؤسسة 
مع جانب آخر من الزمالء بدعوى إغالق إصدارهم، لتتم إحالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس تحرير »العالم 
المؤسسة  داخل  العمل  بعالقات  تتعلق  الشكاوى  النقابة عشرات  إلى  الحالي، وصلت  العام  للتحقيق. وخالل  اليوم« 
ولجوئها لفصل البعض منهم تعسفًيا، وفيما خاضت اللجنة مفاوضات شاقة مع إدارة الجريدة انتهت بحصول بعضهم 
على مستحقاتهم وإنهاء خالفاتهم، فيما تم االتفاق على عودة بعض الزمالء العاملين في العالم اليوم، بينما ما زالت 
أزمة جريدة نهضة مصر مستمرة، فيما تخوض النقابة المعركة القانونية مع بقية الزمالء الذين لم يتم التوصل إلى 

حل لمشكالتهم.

أزمة الشروق:
طوال الشهور األولى من عام 2016، تصاعدت أزمة جريدة الشروق بسبب األوضاع االقتصادية داخل الجريدة، 
بإعالن  العام  بداية  مع  بالجريدة  األزمة  وبدأت  الماضي،  العام  خالل  شديًدا  تصاعًدا  شهدت  التي  األوضاع  وهي 
الصحفيين بالجريدة االعتصام بسبب تأخر الرواتب، وهي األزمة التي تدخلت فيها لجنة التسويات وتم احتواء األمر 
مؤقًتا، لكن االعتصام كانت له تبعاته مع صدور قرار باستبعاد ما يقرب من 12 زمياًل لتخوض النقابة جولة مفاوضات 
للتفاوض والتحقيق، بعضها تم بحضور نقيب الصحفيين. وبعد  جديدة داخل الجريدة امتدت ألكثر من 10 جلسات 
جهد شاق، وبعد سلسلة من القرارات التعسفية انتهت بإحالة األمر برمته للتحقيق داخل مجلس النقابة، نجحت لجنة 
التسويات في التوصل إلى حل يضمن للزمالء حقوقهم، وتم االتفاق عليه مع إدارة الجريدة، ورغم هدوء األوضاع 

داخل الجريدة، ما زالت األزمة االقتصادية تلقي بظاللها على أوضاع الزمالء العاملين بالجريدة.

أزمة األسبوع:
جريدة  مع  مطولة  مفاوضات  سلسلة  محمود  كارم  األستاذ  خالل  من  التسويات  لجنة  خاضت  الماضي  العام  خالل 
األسبوع، وذلك بعد وصول عدد كبير من الشكاوى من الزمالء بالجريدة تتعلق بحقوقهم المالية وتهديد البعض بالفصل 
التعسفي، وفيما هدأت هذه المشكالت وتم حل بعضها جزئًيا، إال أن ذلك لم يمنع من عودة األوضاع لالنفجار، لتخوض 
اللجنة جولة جديدة من المفاوضات انتهت بإحالة األمر برمته للتحقيق النقابي، وما زالت محاوالت حل المشكلة جارية 

من خالل الزميل كارم محمود مع إدارة الجريدة.

أزمة الفتح:
خالل العام الماضي شهدت جريدة الفتح أكثر من 4 أزمات تتعلق بقرارات فصل زمالء بالجريدة أو تتعلق بالحقوق 
المالية للزمالء، وخاضت لجنة التسويات سلسلة طويلة من المفاوضات مع إدارة الجريدة، وانتقل رئيس لجنة التسويات 
أكثر من مرة للجريدة لحل األزمة، وخالل األزمات األربع تكللت جهود النقابة بحل أغلب المشكالت، من خالل عقد 
عدد من االتفاقات مع إدارة الجريدة، وقبل كتابة هذا التقرير كانت لجنة التسويات مع أزمة جديدة داخل الجريدة، وبعد 
التواصل مع رئيس التحرير وإدارة الجريدة، تم التعهد بحل األزمة مع وعد بزيارة جديدة لمقر الجريدة لحل المشكالت 

المعلقة.

دوت مصر ومصر العربية:
تواصلت شكاوى الفصل الجماعي والعصف بالحقوق المالية للصحفيين، وظهر ذلك بوضوح في عدد من الصحف 
والمواقع خاضت فيها اللجنة جوالت من التسويات، انتهت بعقد اتفاقات حصل فيها الصحفيون على جانب من حقوقهم، 
وهو ما جرى في مصر العربية ودوت مصر جزئًيا، فيما ال تزال بعض األزمات معلقة في عدد من الصحف، كعالم 

المال واالقتصادية والنبأ والسوق العربية وأونست واألنباء الدولية وغيرها.
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ثالًثا: الصحف الحزبية
عانت الصحف الحزبية خالل العام الماضي من كثير من األزمات، كان أبرزها يتعلق بالحقوق المادية للزمالء 
وتعطل صرف المستحقات المالية، وظهر ذلك بوضوح في جريدتي الوفد واألهالي، فيما عادت المشكالت للظهور 

حتى داخل بعض الصحف التي ال تصدر بشكل منتظم.

أزمة الوفد:
خالل العام الماضي شهدت صحيفة الوفد مجموعة من التحقيقات واألزمات، بدأت بمحاولة فصل عدد من الزمالء 
تمت تسوية أوضاع جانب منهم بعد لقاءات مع رئيس التحرير ورئيس التحرير التنفيذي، فيما تم حل جانب آخر 

من خالل التحقيقات التي حضرتها النقابة بصفة دورية.
كما خاضت النقابة بعدها مجموعة من التسويات الفردية داخل الجريدة بخالف التحقيقات الداخلية، بسبب تراجع 

عالقات الزمالة أو الكتابة على وسائل التواصل االجتماعي، وتم حل أغلبها..
الحزب حاول  التي كان يقف وراءها خالفات داخلية داخل  الجريدة  انفجرت من جديد أزمة  بداية 2016  ومع 
جانب من المتصارعين على الحزب تحويلها لصراع داخلي بالجريدة، وهو ما دفع الزمالء لعقد جمعية عمومية 
اتفاق  للتسويات، وانتهت الجمعية بعقد  النقابة  للنيل من حقوقهم حضرها نقيب الصحفيين ووكيل  بعد محاوالت 
مع الزمالء للتحرك على أساسه. شهدت بعدها المؤسسة هدوًءا في عالقات العمل إال من بعض الشكاوى الفردية 

ظهرت في شكل استدعاء بعض الزمالء للتحقيق كانت النقابة حاضرة فيها بشكل مستمر.

أزمة األهالي:
شهدت صحيفة األهالي الناطقة بلسان حزب التجمع خالل العام الحالي أزمة طاحنة، بعد أن دعا عدد من الصحفيين 
والعاملين بالجريدة العتصام مفتوح بمقر الجريدة، نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، كما قدم الزمالء للنقابة 
التسويات بمساعدة عدد من أعضاء  لتدخل لجنة  ملًفا بشكاواهم بعد تأخر صرف رواتبهم ألكثر من 3 شهور، 
المجلس، بينهم الزميل عالء ثابت والزميلة حنان فكري، سلسلة من المفاوضات مع رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
التحرير، انتهت بعقد اتفاق مبدئي لحل مشكالت الزمالء، تم بمقتضاه صرف جانب صغير من مستحقات الزمالء، 
مفاوضات  بشأنه  التسويات  لجنة  تخوض  ما  وهو  الحزب،  رئيس  موافقة  على  معلًقا  زال  ما  االتفاق  بقية  لكن 
صعبة، خصوًصا بعد مطالبة عدد من الزمالء القدامى بوقف القيد من الصحيفة لحين حل األمر برمته، وما زالت 

المفاوضات جارية حتى صدور التقرير.

رابًعا - الصحف القومية
امتدت األزمات من الصحافة الخاصة والحزبية إلى الصحافة القومية، ورغم ذلك ال تزال األزمات داخل المؤسسات 
القومية أقل حدة، وإن كان الوضع ينذر بتفجر أزمات كبيرة داخلها، ظهرت بوادرها بشكل كبير داخل األهرام 
والجمهورية في شكل عالقات عمل شديدة التوتر، على خلفية قرارات لمجلس اإلدارة، وهو ما ظهر في عدد كبير 

من الشكاوى تلقته اللجنة من داخل الصحف.
وسجلت األهرام بإصدارتها المختلفة العدد األكبر من الشكاوى واإلحاالت للتحقيق بين المؤسسات القومية، وصلت 
إلى دخول لجنة التسويات جوالت مطولة لحلها أو حضور عدد كبير من التحقيقات، فيما تحول جانب كبير من 
هذه الشكاوى إلى قضايا عمالية بالمحاكم ما زالت وقائعها جارية، وفيما شهد العام الحالي عدة قرارات بإحالة عدد 
من قيادات المؤسسة للتحقيق، بعضها وصل إلى لجنة التأديب، فإن األهرام أصرت على أن تكون صاحبة اإلحالة 
األخيرة للتحقيق، خالل الدورة الحالية، وما زالت األزمات داخل األهرام تتواصل، بعد أن سجلت المؤسسة الرقم 

األعلى بين المؤسسات القومية في عدد الشكاوى وعدد التحقيقات التي حضرتها لجنة التسويات..
بسبب  األزمات  من  كثير  و»الجمهورية«  »األهرام«  في  بوضوح خصوًصا  برزت  الماضيين  العامين  وخالل 
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الكتابة على وسائل التواصل االجتماعي، تحول جانب منها إلى تحقيقات داخلية، وصار حضور جلسات التحقيق 
لهذا السبب أمًرا روتينًيا بشكل أسبوعي، وهي مشكالت انتهت أغلبها بالتسوية، فيما تم تصعيد جانب منها إلى لجنة 

التحقيق النقابية.
كما دخلت هذا العام كل من مؤسسات »دار الهالل« و»األخبار« و»روزاليوسف« و»دار المعارف« و»القومية 
للتوزيع« على خط الشكاوى والتحقيقات، ويتعلق جانب كبير من أزمات الصحف القومية بسبب صراعات قديمة 
داخلها أو عالقات عمل متوترة أو تالعب بالحقوق الثابتة للزمالء أو خصم من األجور والمستحقات التأمينية، فيما 

تراجعت خالل العام الماضي ظاهرة الفصل التعسفي بالمؤسسات إلى حاالت فردية ما زالت قيد التحقيق.
وتحذر لجنة التسويات من طبيعة الخالفات داخل المؤسسات القومية، التي تنبئ بتفجر األوضاع داخلها خالل الفترة 
المقبلة، خصوًصا في ظل تصاعد األزمات االقتصادية داخلها واعتمادها بشكل كبير على اإلعانات الحكومية لحل 
أزماتها المالية، وهو ما يحتاج تدخاًل حاسًما لحلها. كما برزت داخل بعض المؤسسات مشكالت تتعلق بعمل بعض 
الصحفيين بجلب اإلعالنات، تم تحويل جانب منه للتحقيق داخل النقابة، فيما شهدت بعض المؤسسات تحقيقات 

داخلية بسبب شكاوى من هذا النوع.

خامًسا: قانون العمل الجديد
واصلت النقابة ولجنة التسويات بها خالل العام الحالي مطالباتها بإصدار قانون عمل عادل يراعي حقوق العاملين، 
وهو ما ظهر في عدد من المخاطبات بين اللجنة ووزارة القوى العاملة تبنت فيه النقابة المشروع الذي قدمته حملة 
بالمؤسسات  األوضاع  الندوات حول  من  عدًدا  النقابة  الماضي عقدت  العام  قانون عمل عادل«.. وخالل  »نحو 
انتهت  القانون  النقاشية حول  الحلقات  اللجنة سلسلة من  التعسفي، كما عقدت  الفصل  الصحفية وتصاعد ظاهرة 
العمل، وبالفعل أرسلت  لقانون  بديل  النقابة لمشروع  تبني  القانون، وكذلك  التوصيات حول  بكثير من  بالخروج 

النقابة مالحظاتها على القانون معلنة رفض القانون المطروح من قبل الوزارة.
واستمرت النقابة في فرض نفسها على المناقشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد، رغم عدم دعوتها 
رسمًيا للمشاركة في المفاوضات الحالية حوله، وحتى كتابة التقرير الحالي ما زال القانون قيد المناقشة حتى اآلن، 
ومن المنتظر طرحه على مجلس النواب خالل دورته الحالية، وتؤكد النقابة تمسكها بمالحظاتها حول القانون، 

وكذلك تبنيها للقانون الذي أعدته حملة »نحو قانون عمل عادل«.

سادًسا: تعديالت على الئحة القيد وعقد العمل
الموحد  العمل  لتطبيق عقد  العودة  القيد وكذلك  قواعد  تعديالت جديدة على  النقابة على  داخل مجلس  التوافق  تم 
بصيغة جديدة تتصدى لظاهرة الفصل التعسفي.. كما تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات النقابية لحماية الزمالء، 
منها مخاطبة وزارة التضامن لمنع االعتراف بالفصل التعسفي و»استمارة 6« دون العودة للنقابة، بخالف كثير 

من اإلجراءات األخرى، وهو ما صدرت به بيانات واضحة من النقابة منشورة في أجزاء أخرى بهذا التقرير.

سابًعا: المؤتمر العام الخامس للصحفيين )التسويات(:
رصد المشاركون في المؤتمر العام الخامس للصحفيين - الذي شارك في اإلعداد له وكيل النقابة للتسويات - تفاقم 
العمل واألجور والتأهيل  مشكالت كثيرة أصبحت تمثل عقبات في وجه تطوير األداء الصحفي تتعلق بعالقات 
الصحفي.كما رصد  األداء  على  سلًبا  يؤثر  بما  الصحفية،  الحريات  على  جديدة  قيود  وفرض  المهني  والتدريب 
المؤسسات  أداء  على  وانعكست  الصحفي،  العمل  في  الملكية  بهياكل  لحقت  التي  المهمة  التطورات  المشاركون 
الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر في كثير من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة 

تنظيم العمل وفًقا لمواد الدستور، كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل اإلعالمي والصحفي.
وأوصى المؤتمر بتوفير أدوات ووسائل تنمية المهارات المهنية وتطوير قدرات الصحفيين، كما أوصى بأن تتولى 
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النقابة مسؤولية إخطار المجلس األعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بداًل من المؤسسات الصحفية، 
وأن تعتمد فكرة البدل لممارسي المهنة بشكل حقيقي، وذلك كله دون المساس باإلجراءات اإلدارية القائمة اآلن.

وفيما يخص الصحف القومية والخاصة والحزبية، أكد المؤتمر حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية 
في أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع، كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين في هذه المؤسسات، وناقش 

المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من األزمات التي تمر بها، وأوصى بما يلي:

يتيح  بما  القومية  الصحفية  المؤسسات  إدارة  في  حقيقية  نقلة  تحقق  حديثة  إدارية  مفاهيم  تبنى  ضرورة    - 1
االستخدام األمثل لمواردها وتعظيم مكاسبها وإعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة 

التي تواجههم.

يوصي المؤتمر بضرورة فصل اإلدارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير، ويلفت المؤتمر إلى    - 2
أهمية طرح حلول عاجلة وسريعة لمشكلة الديون السيادية.. ويدعو البرلمان والحكومة إلى العمل مًعا إلصدار 
تشريع بإسقاط هذه الديون التي ال تتحمل الصحافة وال المؤسسات القومية المسؤولية عنها، كونها كانت في إطار 

سياسات محددة للدولة.
كما أوصى المؤتمر في هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك والتأمينات االجتماعية وتخليصها من الفوائد 

والغرامات المبالغ فيها.
للمؤسسات  الحكومي  الدعم  الصحفية، وربط  تقييم شامل لإلصدارات  بإجراء  المؤتمر  في  المشاركون  وأوصى 

القومية بإنجاز ما تم من إصالحات داخلية والتصرف في األصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.
كما ناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز كثير من المشكالت 
على  والحفاظ  حقوقهم  رعاية  وعلى  العاملين  على  سلبية  آثاًرا  وتركت  الخاصة  الصحف  مسيرة  أفرزتها  التي 
مصالحهم، كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي 
أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بال عمل وبال دخل 
النقابة بتوفير  بسبب إغالق مؤسساتهم الحزبية والخاصة، ودعا وزارة التضامن إلى سرعة االستجابة لمطالب 

فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينية المغلقة، وأوصى بالتالي:

السماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتالك نسبة من األسهم عبر صناديق العاملين، بما يضمن    - 1
لهم حقوقهم ويحقق التوازن في ملكية المؤسسة.

للوفاء  بالمؤسسة، الستخدامها ضماًنا  العاملين  التأسيس إلى صندوق  ينقل وديعة  إدخال تعديل تشريعي    - 2
بحقوق العاملين في األزمات التي تواجه الصحيفة.

وخصص المؤتمر جلسة خاصة بعالقات العمل واألجور.. ورصد تدني األوضاع الوظيفية والمهنية في مختلف 
المؤسسات الصحفية، وحذر المشاركون من خطورة األوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة 

واألداء المهني.
ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب مزيد من االستثمارات لصناعة الصحافة واإلعالم، بما يسمح 
بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور والئحة عالقات عمل عادلة.

ثامًنا: ندوات ومخاطبات ضد الفصل وتردي األجور
حول  واضحة  إحصائيات  إعالن  خاللها  تم  التعسفي  الفصل  حول  والندوات  اللقاءات  من  سلسلة  اللجنة  عقدت 
أوضاع العمل وظاهرة الفصل التعسفي، وكانت آخر ندوات اللجنة خالل شهر ديسمبر الماضي حول مشروع 
قانون العمل الجديد وتأثيراته على أوضاع العمل، وحضر الندوات ممثلون عن النقابات العمالية والمهنية وممثلو 

الصحفيين والعمال.
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وناقشت الندوات أثر القانون على عالقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وضرورة الخروج بقانون عمل عادل 
للحفاظ على التوازن في عالقات العمل، والتصدي للهجمة الشرسة على الحقوق العمالية، والتوسع في حاالت الفصل 

التعسفي.

وناقشت آخر ندوات اللجنة مشروع قانون العمل الحالي الذي أعدته الحكومة دون أن يعرض على أحد، وجددت اللجنة 
مطالباتها بأن تكون نقابة الصحفيين أحد األطراف المشاركة فيه.

كما أرسلت اللجنة عشرات المخاطبات إلى المؤسسات لحل مشكالت الزمالء، كما تبنت اللجنة خالل العام الماضي 
كثيًرا من التوصيات حول ضرورة العمل على وضع كادر للصحفيين، وشاركت اللجنة كمتضامن ومساند في كثير من 
الدعاوى القضائية التي حركها الزمالء مصطفى عبيدو وحسام السويفي لرفع الحد األدنى ألجور الصحفيين، وكذلك 
زيادة بدل الصحفيين، كما تواصل اللجنة عملها في هذا اإلطار من خالل مساندة مطالب الزمالء في الصحف المختلفة.
وفي النهاية، فإن حل مشكالت الزمالء وإعادة االنضباط لعالقات العمل يحتاج لتدخالت تشريعية حقيقية، وأن تكون 
النقابة طرًفا في وضع التشريعات المنظمة لبيئة العمل، بحيث تراعي التوازن في العالقات عبر حماية حقوق الطرف 
الضعيف في عالقة العمل، وكذلك إقرار »قانون تنظيم الصحافة واإلعالم«، وإعادة تنظيم بيئة العمل داخل المؤسسات 
الصحفيين،  لنقابة  العمومية  الجمعية  لدور  الروح  والسعي إلعادة  الحالي،  النقابة  قانون  تغيير  ذلك من  يتضمنه  بما 
وتفعيل ميثاق الشرق الصحفي على المخالفين، وخصوًصا القيادات الصحفية، وكذلك تنفيذ توصيات المؤتمر الخامس 
للصحفيين بشأن عالقات العمل داخل المؤسسات.. ويبقى أن أي تطور في مجال الصحافة والتنافس في مجال السوق 
الصحفية سيظل مرهوًنا بوجود بيئة عمل حرة ومناخ حر، يحرر الصحافة من القيود المفروضة عليها، فاإلبقاء على 
الوضع الحالي يحول الصحف إلى نشرات متشابهة ويضعف المنافسة، ويؤدي إلى تراجع الصناعة وتوزيع الصحف، 
وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون قبل غيرهم.. فال صحافة بال حرية، وأي محاولة إليجاد تناقض بين الدفاع عن الحريات 
الصحفية، وبين حصول الصحفي على حقوقه االقتصادية واالجتماعية، وفي مقدمتها أجر عادل وبيئة عمل صالحة 

وتنافسية، هي محاولة سيدفع ثمنها الجميع، وهو ما ظهر بشكل واضح وجلي خالل السنوات الثالث األخيرة.

مقرر اللجنة
خالد البلشي
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1 - مشروع السادس من أكتوبر
استمرت لجنة اإلسكان في اجتماعاتها مع الزمالء الحاجزين واللقاء بهم عدة مرات، تم خاللها االتفاق على مطالبة 
أغسطس  في  أخير  اجتماع  في  أخيرة  كفرصة  المشروع  لتنفيذ  زميل  كل  على  المستحقة  المبالغ  بسداد  الزمالء 
الماضي، وقد أرسلنا خطابات بالفعل لكل الحاجزين لتحصيل مبلغ 38 مليون جنيه، وهي قيمة األقساط المطلوبة 
في حينه، إال أن المبلغ الذي تم تحصيله لم يتعدَّ مبلغ 720 ألف جنيه خالل فترة السماح المحددة للسداد التي وصلت 
إلى أكثر من شهر، وبناء عليه لم نستطع التقدم للوزارة بطلب مد فترة السماح المطلوبة لتنفيذ المشروع مرة أخرى، 

وهو ما زاد الموقف تعثًرا.

إعادة  من  بداًل  السماح،  فترة  بمد  الوزراء  ورئيس  اإلسكان  لوزير  خطابات  إرسال  اإلسكان  للجنة  سبق  وقد   -
التخصيص الذي سيكلفنا إعادة تقييم سعر األرض، وهو ما طرحناه على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في 
مقابلته مع مجلس نقابة الصحفيين من قبل، وتم التواصل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي لحل 

المشكلة، لكنه لم يصدر قراًرا بمد المهلة حتى اآلن.

 - خالل عامي 2015 و2016 تم سداد مبلغ وقدره 13152723 جنيًها لعدد 551 زمياًل تقدموا بطلبات سحب 
مستحقاتهم المدفوعة للحجز في المدينة، وباٍق 657 زمياًل حاجًزا من أصل 1128 وحدة بالمشروع، بواقع 255 
زمياًل حاجًزا في مساحة 63 متًرا من أصل 504 وحدات، و225 زمياًل في مساحة 100 متر من أصل 384 وحدة، 

و177 زمياًل في مساحة 120 متًرا من أصل 240 وحدة.

2 - مشروع اإلسكان االجتماعي
حصلت النقابة على 4 آالف وحدة إسكان اجتماعي الفئة )األولى والثانية(، بدأ الحجز ألعضاء النقابة وأسرهم بالنقابة 
بتاريخ 5/ 9/ 2016، وأغلق باب الحجز في 24/ 11/ 2016، وتقدم للحجز 872 زمياًل؛ منهم 733 زمياًل للفئة 

األولى، و139 زمياًل للفئة الثانية.

3 - مشروع نادي الصحفيين باإلسكندرية
شارك مقرر لجنة اإلسكان الوفد الذي قابل محافظ اإلسكندرية لحل مشكلة النادي والمطالبة بجدولة الديون   
المستحقة على األرض والبدء في تنفيذ المشروع، وكان المهندس ممدوح حمزة قد رسم المخطط الخاص بالنادي 
منذ فترة، كما طالب النقيب الزميل أمين الصندوق بوضع دراسة تمويل للمشروع، سواء كان تموياًل ذاتًيا، أو تموياًل 

بنظام )B.O.T( لفترة محددة مقابل تنفيذ المشروع.

جلنة	اإلسكان	واملشروعات			
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4 - مشروع إنشاء معهد تدريبي وناٍد اجتماعي بأدوار النقابة الشاغرة
بإنشاء معهد تدريبي وناٍد  المساهمة  الراغبة في  الجهات  للمشروعين بدعم من بعض  التنفيذية  الخطوات  بدأت 
اجتماعي للصحفيين بأدوار النقابة، وقد شكل النقيب لجنة ضمت مقرر لجنة اإلسكان لمتابعة تنفيذ المشروعين 

ووضع التصور األساسي للمشروعين مع مهندس الشركة المنفذة.

5 - مدينة الصحفيين بالقاهرة الجديدة
 - تم تشكيل اتحاد الشاغلين للمدينة وإشهاره برقم 339 لعام 2016 بعد االنتخابات التي أجريت يوم 26/ 8/ 

2016، وأصبح بحكم القانون - الممثل الوحيد لمدينة الصحفيين بالقاهرة الجديدة.
 

- تم حل مشكلة تخصيص غرف األسطح الخاصة بالعمارات على مستوى المدينة ككل للمالك القاطنين بالدور 
األخير كحق انتفاع، بشرط أال تستخدم لغير االستخدام الشخصي.

6 - تخصيص 150 مدفًنا
 - تم تسليم 50 مدفًنا من مدافن الغفران بالعبور للزمالء الصحفيين وأسرهم، وكان اإلعالن قد تم في 9/ 10/ 
2016 ولمدة أسبوعين، وجاٍر فتح المرحلة الثانية على 50 مدفًنا آخر، كما كانت اللجنة قد خصصت 50 مدفًنا 

في مدينة السادس من أكتوبر للزمالء القاطنين في محافظة الجيزة في وقت سابق.

7 - مشروع بالوظة:
  - تم سداد مبلغ وقدره 270000 جنيه لعدد 43 زمياًل من الحاجزين بالمشروع خالل عام 2016، وجاٍر 

سداد باقي المبالغ المستحقة للزمالء الحاجزين.

 مقرر اللجنة

  أبو السعود محمد
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الزميالت.. الزمالء
قامت لجنة النشاط بكثير من األنشطة المتميزة خالل العام الماضي )2016( وبداية العام الحالي )2017(، تضمنت 
تنظيم رحالت إلى بورسعيد واإلسكندرية وشرم الشيخ.. كما وفرت اللجنة عدًدا من الوحدات المصيفية المتميزة 
للزمالء الصحفيين وأسرهم بالساحل الشمالي واإلسكندرية، استفاد منها عدد كبير من الزميالت والزمالء.. وكانت 

األنشطة على النحو التالي.

رحلة إلى بورسعيد:  •
نظمت لجنة النشاط تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة رحلة إلى بورسعيد لعدد 50 من الزمالء الصحفيين.. 
ضمن برنامج »اعرف بلدك« التي نظمتها الوزارة.. في الفترة من 14 أبريل 2016 حتى 17 أبريل 2016، 
وكانت الرحلة شاملة لالنتقاالت واإلقامة واإلعاشة بقرية كنارى السياحية.. وقيمة االشتراك للفرد 20 جنيًها.. وتم 

تنظيم برنامج ترفيهي للزمالء.

مصيف شاطئ السالم:  •
حجزت لجنة النشاط شقة بعمارة أونست بالكيلو 21 بشاطئ السالم بالصف الثالث من البحر والعمارة بها مصعد.. 
سوبر لوكس مكونة من غرفتي نوم )سرير كبير + سريران 120 سم( وصالة )أنتريه(، ومطبخ وحمام، ومجهزة 
بجميع أدوات المطبخ واألجهزة الكهربائية )تلفزيون - دش - ثالجة - بوتاجاز( في الفترة من 29 يوليو وحتى 9 
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مصيف الساحل الشمالي )بانوراما(:  •
قامت اللجنة بتأجير وحدة مصيفية بقرية بانوراما بالكيلو 76 بالساحل الشمالي خالل الفترة من 6 يوليو وحتى 9 
سبتمبر بواقع 10 أفواج.. القرية بها شاطئ رملي كبير بطول كيلومتر تقريًبا وحمامات سباحة للكبار وألطفال.. 
والوحدة عبارة عن غرفتي نوم مجهزتين واستقبال ومطبخ كامل وحمام لوكس وتراس وحديقة خاصة.. والقرية 
بها مبنى اجتماعي وحديقة لألطفال يتوافر بها جميع األلعاب ومحالت لمدة 8 أيام و7 لياٍل لعدد 40 أسرة من 

الزمالء والزميالت.

رحلة إلى مدينة اإلسكندرية:  •
نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بالتعاون مع شعبة المحررين البرلمانيين، وبجهود من الزميل حمدي مبارز 
أكتوبر  إلى 20  من 16  الفترة  في  الشباب..  وزارة  برعاية  اإلسكندرية  مدينة  إلى  الشعبة.. رحلة  رئيس  نائب 
2016، لعدد 100 صحفي.. شملت الرحلة االنتقال من وإلى اإلسكندرية واالنتقاالت والزيارات الداخلية واإلقامة 
واإلعاشة )فطار - غذاء – عشاء( بالمدينة الشبابية بأبو قير، وتم تنظيم برنامج ترفيهي للزمالء، شمل زيارة معالم 

المدينة التاريخية، ومنها قلعة قايتباي ومكتبة اإلسكندرية وجوالت بميادين المدينة وشواطئها الشهيرة.

 •

جلنة	النشاط	
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تخفيض 20% على تذاكر القرية الفرعونية:
حصلت لجنة النشاط على تخفيض 20% من ثمن تذاكر القرية الفرعونية ببرامجها المختلفة وكل المزارات الخاصة 
بها، بداية من يوم االثنين الموافق 16 يناير 2017 بموجب كارنيه النقابة للسادة الصحفيين وأسرهم، وتتكون برامج 

القرية من البرامج اآلتية: 
البرنامج األول: زيارة القرية + المقبرة + 3 متاحف + يخت + غداء.

البرنامج الثاني: زيارة القرية + المقبرة + 3 متاحف + يخت.
البرنامج الثالث: زيارة القرية + المقبرة + 9 متاحف.
البرنامج الرابع: زيارة القرية + المقبرة + 3 متاحف.

البرنامج الخامس: زيارة القرية + المقبرة.

زيارة محميات شرم الشيخ.
أعدت اللجنة رحلة تثقيفية وترفيهية لزيارة المحميات الطبيعية ومعالم شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء لعدد 30 
صحفًيا شاملة االنتقاالت واإلقامة واإلعاشة مجاًنا، تحت رعاية وزارة البيئة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2017.

المرحلة المقبلة:  -
الزمالء  لجنة تضم بعض  تشكيل  تم  لمصايف 2017، حيث  اإلعداد  يناير 2017  منذ منتصف شهر  اللجنة  بدأت 
أعضاء اللجنة، عالوة على بعض العاملين بالنقابة للتعاقد على وحدات مصيفية مميزة في مختلف مصايف البحرين 

األبيض المتوسط واألحمر والمزارات السياحية واألثرية بأسعار مناسبة.
لتقديم خدمات متميزة للصحفيين في  للسياحة  نقابة الصحفيين وشركة مصر  بين  الموقع  البروتوكول  تم تجديد  كما 
للصحفي   %25 بخصم  السياحية  والبواخر  الطيران  تذاكر  وحجز  وخارجًيا  داخلًيا  والسفر  والعمرة  الحج  مجاالت 
بكارنيه النقابة.. وللمجموعات بخطاب موقع من النقابة.. وتنظيم رحالت بأسعار مخفضة للصحفيين لكل الوجهات 
تنشيط  هيئة  مع  بروتوكول  لعقد  اللجنة  وتسعى  مميزة..  بأسعار  قلوبنا«  في  حملة »مصر  من  واالستفادة  السياحية 
السياحة لتنظيم رحالت مخفضة األجر لمختلف المزارات واألماكن السياحية في مصر.. كما تسعى اللجنة لدى بعض 
شركات السياحة لتنظيم رحالت للصحفيين وأسرهم داخل وخارج مصر بأسعار مخفضة وبالتقسيط.. وتواصل اللجنة 
الثقافية  الرحالت والبرامج  لتنظيم  الشباب والرياضة والبيئة،  الوزارات، خصوًصا وزارتي  اتصاالتها مع مختلف 

لشباب الصحفيين باشتراكات رمزية أو مجانية.

 مقرر اللجنة
إبراهيم أبو كيلة
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 جلنة تطوير املهنة والتدريب

 األعزاء: يوزمالئي وزميالت يأساتذت

يف مارس  يا، إذ احتفلنا باليوبيل املاسعاًم 42مثل أي عام يف عمر نقابة الصحفيني الذي ختطى  6102مل يكن عام 
، وارتدت النقابة ثوب البهجة ودب احلماس يف كل ركن فيها، لكن بعد شهر واحد تبدلت األوضاع وحاصرت ياملاض

لكنه  ،وباتأزمة اقتحام النقابة، وبدأ العمل وسط الصع زمات مسريتنا يف حماولة لتقييد الدور الوطين لقلعة احلريات، بعداأل
 سهموا يف نشاط جلنة تطوير املهنة والتدريب.أاستمر بفضل باقة من الزمالء األجالء الذين 

معظمهم من الزمالء الصحفيني أبناء مجعيتنا  - امدرًب 16اجتهت كتيبة التدريب املكونة من  يومبنطق االحتاد والتحد
 اقتصاد إنعاشوهو تطوير مهارات الزمالء، واختارت الكتيبة صناعة اإلجناز عرب  ،هنا حنو اهلدف اجملدداجت -العمومية 

 

ملدربون سفرت ورش التدريب اليت قدمها اأ. واناهًض واقتصادهم راحبة جتارتهم فكانت ،اجملبة والتطوع خلدمة الصحفيني
وبعد أن كان  ،، يف كثري من ا:االت(فقط 6102عام  يف) يوصحفصحفية  011ورشة عن تدريب حنو  41وعددها 

حالًيا  احتياجات حمددة هقابليحداث تغريات حمددة يف املهارات املهنية، إالتدريب جمرد نشاط منظم مستمر يهدف إىل 
والرتكيز على نقاط  اتقرب إىل ورش إنسانية يتم فيها تبادل اخلربات واكتساب املهارأأو مستقبلًيا، صارت عملية التدريب 

الضعف الشائعة لدى البعض لتقويتها، وتقييم األداء لتطويره واالتفاق على ورش جديدة تناسب االحتياجات اليت دخلت 
 اهلائل. يجوعلى مهنتنا بعد التطور التكنول

ذاعة عرب اإلنرتنت و واإلمثل صحافة الفيدي ،ثري من الورش اليت مل تكن على قائمة التدريب من قبلكوبناء عليه مت إدخال 
ا وغريها من األدوات اجلديدة يف الصحافة باستخدام التكنولوجي والبث عرب املواقع اإللكرتونية يعداد التلفزيونواإل

م يف مؤسساتهم بعد تطوير كفاءاتهم لتتالء يليصبحوا مؤهلني ملواكبة أي تطور جير ،الرقمية خلدمة املهنة والزمالء
 .سوقالواحتياجات 

لكنه  ،تاريخ النقابة صعب يفاحلالية واملستقبلية ووضع خطة للتدريب يف ظل ظرف هو األ ةمت حصر االحتياجات التدريبيو
سواء املدربني أو املتدربني، وبعد كل ورشة تدريبية يتم تقييم نشاط التدريب والصعوبات  ،مل ينل من عزمية الصحفيني

طيط يستفيد وهو ما أنتج للجنة خربة تراكمية عظيمة من التخ .الفيها مستقباًلواملشكالت اليت تعيق عملية التدريب بهدف ت
 منها الزمالء.

ول مرة بكل البيانات والوثائق واملواد العلمية واجملاضرات اخلاصة باملدربني يف خمتلف الورش مت االحتفاظ أل أيًضا 
وأمساء  يوضح كل الورش درج يف هذا التقريرن، واجلدول املون واملتدربوسيس مكتبة للجنة يستعني بها املدربألت

املدربني.

 معهد التدريب

ذ ابرم إالش، الدؤوب للنقيب حييى ق يوالفضل كل الفضل للسع ما عن حلم معهد التدريب فقد صار حقيقة ملموسة اآلن..أ
ا من ا رئيسًييكون مورًديب سوبدأ التنفيذ منذ شهرين، ليتحقق احللم، فمعهد التدر ،سيسه يف الدور السادسأاالتفاق على ت

دث مستوى ليحتل سيس على أحأذ مت تصميم الرسوم والتإموارد النقابة وقلعة للتنوير والتطوير على مستوى العامل العربي، 
مرت، تضم قاعات دراسية للربامج التدريبية للزمالء وقاعات أخرى للربامج التدريبية اليت من املتوقع  6111املعهد مساحة 

بأحدث  ستكون القاعات مزودة عالم. أيًضاوطلبة كليات اإل ةعرضها من قبل اهليئات واملعاهد اجمللية واخلارجي ن يتمأ
 األجهزة واحلاسبات وسبل العرض واإلنرتنت السريع.

وعة متن ومكتبة إلكرتونية كربى تضم تقارير ومعلومات وتدريبات ،مكتبة ورقية كربى تضم أحدث الكتب واملراجع سيضم أيًضا
خبار على أحدث أملعهد غرفة سيتضمن ا ا، وكيفية تطبيقها يف املمارسات اإلعالمية، أيًضاا وتقنًيا وأخالقًيا وحتريرًيلغوًيا ومهارًي

مركز  افةباإلض ،ًياوتلفزيون ًياذاعإواستوديو  ،ا من موارد النقابةليكون مورًد ،جانبا للمراسلني األطراز عاملي ومركًز
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 ،عالمية املختلفةقسام اإلالمية والصحفية ليقدم خدمات استشارية للمراكز املتخصصة واملؤسسات ذات األلالستشارات اإلع
 ن تقدم االستشارات مبقابل لدعم موارد النقابة.أعلى 

من الزمالء سوف يتم استقدام مدربني  جيال العريقةفعلى مستوى األ ،ن هذا املعهد يستهدف تطوير مهارات اجلميعإ
ن إف ،يال اجلديدةجلتدريبهم على الوسائل احلديثة يف التعامل مع التكنولوجيا املتطورة، وعلى مستوى األمتخصصني 

رقمية سيكون عالم والصحافة والن هذا املعهد ستكون له الريادة يف تفريخ جيل جديد يف جمال اإلأجلنة التدريب تشرف ب
 .ياإلقليم على أعلى مستوى ملواكبة سوق العمل على املستوى مؤهاًل

نة فلوال جهودهم ما كانت جل ،سهم يف خدمة الزمالءأتوجه بالشكر والعرفان لكل من أإال أن  ال يسعين ختام كلميت يف
نقلوا بني سعوا لدعم تدريب الزمالء وت الذين فأولئك ن.اآل العمومية ا لتقرأه مجعيتنان تقدم شيًئأالتدريب تستطيع 

فيهم هدوا مثار جهودهم لزمالئهم، ال يكأمبالني مبشقات السفر وطول الوقت، أولئك الذين  اجملافظات لنقل خرباتهم غري
 اء لطاقة العطاء املتدفقة لديهم بال مقابل وال هدف سوى خدمة الزمالء.نحنالشكر والتقدير، بل اال

 6102دورات وورش عمل عن عام 

التاريخالبيانم

0

 سر صحفيني ))األطفال((أ

 ياحك»م اسلتدريب دورة تدريبية جمانية لتعليم فن الرسم حتت نظمت جلنة ا
جازة نصف إلثقافة الطفل يف  يألبناء الصحفيني بالتعاون مع املركز القوم «وارسم
العام.

 يناير

6102

6

وأساسيات تصميم ي نظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول اإلخراج الصحف
 .ذلك على مدار يومنيوالصفحات 

مل املاكيت مكونات وكيفية عوالعناصر الطباعية املكونة للصحيفة، تضمنت الورشة 
 .كيفية إخراج الصفحاتو، ةللصحيف ياألساس

«.املصري اليوم»ـب يالصحف ،إبراهيم يقام بالتدريب الزميل الدكتور فتح

 يناير

6102

1

))دورات لغة إجنليزية((

ية بالتعاون غة اإلجنليزنظمت جلنة التدريب خالل شهر يناير دورة تدريبية يف الل
ب أشرفت على برنامج التدري .من اجلامعة األمريكية مع مدرسني على مستوى عاٍل

 يناير

6102
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ن الدورات عدد واستفاد م ،يف تدريس اللغة اإلجنليزية ةاخلبري ،األستاذة رفقة نونو
.كبري من الصحفيني وأسرهم

4
عالم واإل يف الصحافة هيننظمت جلنة التدريب ورشة تدريبية حول األداء امل

ياسر  يعالمواخلبري اإل يقام بالتدريب الزميل الصحف ،«نبض»بالتعاون مع برنامج 
عبد العزيز.

 فرباير

6102

2

اللغة اإلجنليزية:

ا يف اللغة جناًح ثبتتأكررت جلنة التدريب خالل شهر فرباير الدورة التدريبية اليت 
يف تدريس  ةاخلبري ،دريب األستاذة رفقة نونووأشرفت على برنامج الت ،اإلجنليزية

اللغة اإلجنليزية.

 فرباير

6102

2
ورشة تدريبية حول أساسيات الكتابة للمواقع  نظمت جلنة التدريب أيًضا

 ي.ماوقام بالتدريب الزميل خالد الرب ،اإللكرتونية بالتعاون مع شعبة االتصاالت
 فرباير

6102

4

هميتها يف أريبية حول السالمة املهنية للصحفيني وورشة تد نظمت جلنة التدريب
 همتناول التدريب السالمة الشخصية للصحفيني أثناء تأدية وظيفت .العمل الصحفي

من  1بالتدريب  قام .سعافات األساسية اليت حيتاجها الشخص يف حياته اليوميةواإل
 ،صحفينيمن االحتاد الدولي لل «» الزمالء الصحفيني احلاصلني على دورة

 .نهى مللوموشريين عبد العظيم، ووهم عمرو نبيل، 

 فرباير

6102

0
حول صحافة الفيديو ملواكبة التطورات احلالية  قدمت جلنة التدريب ورشة عمل

الة قام بالتدريب الزميل أمري نبيل، مدير حترير وك يف سوق الصحافة اإللكرتونية.
يديو.ورئيس قسم صحافة الف «أنباء الشرق األوسط»

 فرباير

6102

4

اليت  ،)االنفوجرافيك( حول صحافة البيانات نظمت جلنة التدريب ورشة عمل
ملا للتدريب من أهمية يف توضيح البيانات املنشورة مع  ا،ا كبرًيحققت حضوًر

ميل االستقصائي منها والصحافة االقتصادية، قام بالتدريب الز وًصاخص ،التحقيقات
 .عمرو عراقي

 مارس

6102
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01
ترب وتع ،جديدة حول مهارات احلوار وفن اإلقناع نظمت جلنة التدريب ورشة عمل

قام  .للجنة التدريب يف جمال التنمية البشرية اجديًد االورشة إضافة وتنوًع
 .بالتدريب الدكتور رأفت رضوان

 مارس

6102

00

ا مهًم انظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول الصحافة االستقصائية اليت تلعب دوًر
 د وتضمنت:فيها وكشف قضايا الفسا ييف كشف احلقائق وتبص� ا:تمعات 0ا �ر

الفرق بني التحقيق الصحفي والتحقيق االستقصائي.

 .كيفية وضع الفرضيات وخطط وميزانية التحقيق االستقصائي

   .كيفية الوصول إىل األدلة وتوثيق املعلومات

 ي.عالمواملدرب اإل يالصحف قام بالتدريب الزميل حممد عبد اهلل

 أبريل

6102

06
ام بالتدريب ق«. السوشيال ميديا»نظمت جلنة التدريب ورشة تدريبية حول صحافة 

ي.خالد الربماو الزميل
 أبريل

6102

01

 دورات تدريبية خارج مقر النقابة يف أبريل

 ))جريدة فيتو((

مل تياجاتها يف العواح سعافات األوليةنظمت اللجنة ورشة تدريبية حول اإل
فيني أثناء تناولت الورشة السالمة الشخصية للصح «.فيتو»جريدة  الصحفي لصحفيي

مع  ،سعافات األساسية اليت حيتاجها الشخص يف حياته اليوميةاإل، وتأدية وظيفتهم
.املصابني سعافإكيفية عن محر وكتاب شامل توزيع كتيبات عن نشأة الصليب األ

 أبريل

6102

04

 ت تدريبية خارج مقر النقابة يف مايودورا

 ))مؤسسة روزاليوسف((

ل واحتياجاتها يف العم سعافات األوليةنظمت اللجنة ورشة تدريبية حول اإل
تناولت الورشة السالمة الشخصية  ،«روزاليوسف»الصحفي لصحفيي مؤسسة 

 خص يفسعافات األساسية اليت حيتاجها الشواإل، للصحفيني أثناء تأدية وظيفتهم

 مايو

6102
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يفية محر وكتاب شامل كمع توزيع كتيبات عن نشأة الصليب األ ،حياته اليومية
.سعاف املصابنيإ

02
 ياحك»م اسحتت  ،نظمت جلنة التدريب دورة تدريبية جمانية لتعليم فن الرسم

جازة نهاية إلثقافة الطفل يف  يبالتعاون مع املركز القوم ،ألبناء الصحفيني «وارسم
.واستمرت ملدة شهر يلدراسالعام ا

 يوليو

6102

02

 شراف اللجنة:إمنح تدريبية ب

منح  01عن  «سيمنز»أعلنت جلنة تطوير املهنة والتدريب بالتعاون مع شركة 
.يملاناأل يتدريبية يف جماالت العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع املركز العلم

 يوليو

6102

04

ا مهًم الصحافة االستقصائية اليت تلعب دوًرنظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول ا
 يف معرفة:

الفرق بني التحقيق الصحفي والتحقيق االستقصائي.

 .األفكار اليت تصلح للتحقيقات االستقصائية

 .كيفية وضع الفرضيات وخطط وميزانية التحقيق االستقصائي

   .كيفية الوصول إىل األدلة وتوثيق املعلومات

ي.عالمواملدرب اإل يالصحف ،مد عبد اهللقام بالتدريب الزميل حم

 أغسطس

6102

00

 دورات تدريبية خارج مقر النقابة يف أغسطس

 ))جريدة وطين((

ل واحتياجاتها يف العم سعافات األوليةنظمت اللجنة ورشة تدريبية حول اإل
صحفيني السالمة الشخصية لل تناولت الورشة «.وطين»الصحفي، لصحفيي جريدة 

 ،وميةسعافات األساسية اليت حيتاجها الشخص يف حياته اليواإل وظيفتهم أثناء تأدية
.ملصابنيسعاف اإمحر وكتاب شامل كيفية مع توزيع كتيبات عن نشأة الصليب األ

 أغسطس

6102

04
 أغسطساللغة اإلجنليزية:

6102
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مدرسني على ع مبالتعاون  ،كررت اللجنة تنظيم دورات تدريبية يف اللغة اإلجنليزية
 ،رفقه نونو األستاذة يشرف على برنامج التدريب .من اجلامعة األمريكية مستوى عاٍل

سرهم.ن وأويستفيد منها الصحفي ،يف تدريس اللغة اإلجنليزية ةاخلبري

61

 دورات تدريبية خارج مقر النقابة يف أغسطس

 ))جريدة وطين((

ل رشة عمنظمت جلنة التدريب و ،«وطين»جريدة  يبناء على طلب من صحفي
 يف معرفة: اا هاًمحول الصحافة االستقصائية اليت تلعب دوًر

الفرق بني التحقيق الصحفي والتحقيق االستقصائي.

 .األفكار اليت تصلح للتحقيقات االستقصائية

 .كيفية وضع الفرضيات وخطط وميزانية التحقيق االستقصائي

   .كيفية الوصول إىل األدلة وتوثيق املعلومات

ي.عالمواملدرب اإل يالصحف ،دريب الزميل حممد عبد اهللقام بالت

 أغسطس

6102

60

اللغة اإلجنليزية:

مدرسني على ع مكررت اللجنة تنظيم دورات تدريبية يف اللغة اإلجنليزية بالتعاون 
ة رفقه األستاذ شرفت على برنامج التدريبأ ،من اجلامعة األمريكية مستوى عاٍل

للغة.يف تدريس ا ةاخلبري ،نونو

 أغسطس

6102 

66

ملا  ،«اونًيتلفزي كيف تصبح مراساًل»نظمت جلنة التدريب، ورشة عمل حتت عنوان 
عداد الربامج املذاعة عرب اإلنرتنت ملواقع الصحف إلذلك من أهمية يف جمال 

الورقية اليت تتبع مؤسسات صحفية كربى وتود مواكبة التطورات التكنولوجية يف 
 ء من حيث أدوات االستخدام.تطوير مهارات الزمال

  -: اشتمل التدريب على

 سبتمرب

6102

120120
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وار مهارات احلو« االسكربت»وكتابة « الفيتشر»التخطيط اجليد للتقرير و
.خطوات التنفيذ واملونتاجو، مهارات التعامل مع الكامرياي، والتلفزيون

 مقام بالتدريب الزميل أمري نبيل، مدير حترير وكالة أنباء الشرق األوسط ورئيس قس
يف بريطانيا. ًياتلفزيون وقد سبق له العمل مراساًل ،صحافة الفيديو

61

لعمل واحتياجاتها يف ا سعافات األوليةنظمت اللجنة ورشة التدريبية حول اإل 
تنظيم ورشة ب يالذي يقض ،محرا للربوتوكول املربم مع الصليب األالصحفي، طبًق

 هم ويفصية للصحفيني أثناء تأدية وظيفتالسالمة الشخ حول شهرية للصحفيني
ومية سعافات األولية اليت يستخدمها الشخص يف حياته اليواإل، التغطيات امليدانية

العادية.

 سبتمرب

6102

64

وأساسيات تصميم ي، نظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول اإلخراج الصحف
لطباعية اصر اتضمن التدريب التعريف بالعن. وذلك على مدار يومني ،الصفحات

كيف يتم و، للصحيفة ياألساس« املاكيت»مكونات وكيفية عمل و املكونة للصحيفة
إبراهيم. يقام بالتدريب الزميل الدكتور فتح .إخراج الصفحات

 أكتوبر

6102

62

نظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول الصحافة املطبوعة واملنافسة الشرسة مع 
طور السريع يف استخدام شبكة اإلنرتنت مع الت ،خبار واإلنرتنتشبكات األ
 واخلوف من تراجع ،اجلرائد الورقيةبداًل من اإللكرتونية املواقع واستبدال 

والتدريب  ا على جلنة تطوير املهنةكان لزاًم ،الصحافة الورقية يف التوزيع واالنتشار
لقيمة على ا يتوا ملنهج حيطبًق ياالستعانة بقامة صحفية تشرح كيفية العمل الصحف

حتى تتمكن الصحف الورقية من البقاء واملنافسة مع الصحف  ،ااملضافة صحفًي
 اإللكرتونية.

 .نبيل عمر يقام بالتدريب الزميل الصحف

 أكتوبر

6102

62

كتابة قصة صحفية عن الفئات املوصومة » نظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول
 «.ااجتماعًي

 ليت مت إدخاهلا إىل جمموعة تدريبات جلنةالتدريب من التدريبات اجلديدة ا هذاو
حني  يخرباتو تطوير املهنة والتدريب، وحيتاجها الصحفيون لتخزين تراكم معريف

 أكتوبر

6102
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يدز وغريهم، وشهد هذا النوع مثل مرضى اإل ،التعامل مع فئات حساسة أو موصومة
 ا على تكراره، دار التدريب حول:ا ملًحا وطلًبشديًد من التدريبات إقبااًل

اء حوار ونصائح إلجر ،ا، وكيفية اختيار املوضوعهي الفئات املوصومة اجتماعًيمن 
ا، ومعايري كتابة القصة الصحفية اإلنسانية، وأخالقيات مع شخص موصوم اجتماعًي

 .صدمات النفسيةبال ةوكيف يتجنب الصحفي اإلصاب ،الصورة الصحفية هلذه الفئات

.«روزاليوسف»حفية مبؤسسة الص ،قام بالتدريب الزميلة علياء أبوشهبة

64

اللغة اإلجنليزية:

 ،كررت اللجنة تنظيم دورات اللغة اإلجنليزية اليت تشرف عليها األستاذة رفقه نونو
يف تدريس اللغة اإلجنليزية. ةاخلبري

 نوفمرب

6102

60

 :(0) دورات تدريبية بالتعاون مع االحتاد الدولي للصحفيني

ريب بالتعاون مع االحتاد الدولي للصحفيني ورشة تدريبية حول نظمت جلنة التد
فيني بالقاهرة، وذلك للصح ،هميتها يف العمل الصحفيأو السالمة املهنية للصحفيني

سعافات إلوا ،تناول التدريب السالمة الشخصية للصحفيني أثناء تأدية وظيفتهم
من الزمالء  1تدريب قام بال .األساسية اليت حيتاجها الشخص يف حياته اليومية

 وهم عمرو ؛من االحتاد الدولي للصحفيني «»الصحفيني احلاصلني على دورة 
.نهى مللوموشريين عبد العظيم، ونبيل، 

 أكتوبر

6102

64

 :(6)دورات تدريبية بالتعاون مع االحتاد الدولي للصحفيني 

خرى حول أنظمت جلنة التدريب بالتعاون مع االحتاد الدولي للصحفيني ورشة 
ورشة حيث حضر ال ،وذلك لصحفيي اجملافظات ،السالمة املهنية للصحفيني

، تناول التدريب يمن وجه قبل 01و يصحفيني من وجه حبر 01واستفاد منها 
اسية اليت سعافات األسواإل، السالمة الشخصية للصحفيني أثناء تأدية وظيفتهم

من الزمالء الصحفيني  1قام بالتدريب  .حيتاجها الشخص يف حياته اليومية
وهم عمرو نبيل،  ؛من االحتاد الدولي للصحفيني «»احلاصلني على دورة 

.نهى مللوموشريين عبد العظيم، و

 نوفمرب

6102
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11

ت جلنة نظم ،إطار دعم مهارات الزمالء يف كل ما يتعلق بالتكنولوجيا اجلديدة يف
 .رب اإلنرتنتع يذاععداد اإلالتدريب ورشة عمل حول التقديم واإل

 ،ملصريةاإلذاعة ابكبري املندوبني واملراسلني  ،دكتور حسام عزت قام بالتدريب 
 يكبري معد ،واألستاذة صديقة الصفيت ،عني مشس وبنها يتعالم جبامعوأستاذ اإل

 .ذاعيةالربامج اإل

ضري وحت« االسكربت»وكتابة  يعداد واألداء الصوتدار التدريب حول مهارات اإل
وظائف املوسيقى واملؤثرات وكيفية تقديم الربامج  بشكل احرتايفالربامج 

ذاعية.وأنواع الربامج اإل «يكاامل»مام أ يذاعية والثبات االنفعالاإل

 نوفمرب

6102

10

لجنة قامت ال ،وبناء على طلب الزمالء ،بعد جناح التدريب حول إذاعة اإلنرتنت
ديم م ورشة شهرية للزمالء حول التقواتفقت مع املدربني بتنظي ،بتكراره مرة أخرى

 .يكانت الورشة الثانية يف ديسمرب املاض ،عرب اإلنرتنت يذاععداد اإلواإل

 ،صريةاإلذاعة املبكبري املندوبني واملراسلني  ،دكتور حسام عزت قام بالتدريب
 يكبري معد ،واألستاذة صديقة الصفيت ،عني مشس وبنها يتعالم جبامعوأستاذ اإل
 .ذاعيةإلالربامج ا

ضري وحت« االسكربت»وكتابة  يعداد واألداء الصوتدار التدريب حول مهارات اإل
امج وكيفية تقديم الرب ،وظائف املوسيقى واملؤثراتو ،الربامج بشكل احرتايف

ذاعية.وأنواع الربامج اإل «املايك»مام أ يذاعية والثبات االنفعالاإل

6102ديسمرب 

16

وكان  ،تثاب يبشكل دور ل الصحافة االستقصائيةعم كررت جلنة التدريب ورش
ني التحقيق الفرق ب لشهر ديسمرب نصيب يف ورشتني متتاليتني بالنقابة حول

الصحفي والتحقيق االستقصائي.

 .األفكار اليت تصلح للتحقيقات االستقصائية

 .كيفية وضع الفرضيات وخطط وميزانية التحقيق االستقصائي

   .وتوثيق املعلومات كيفية الوصول إىل األدلة

ي.عالمواملدرب اإل يالصحف ،قام بالتدريب الزميل حممد عبد اهلل

 ديسمرب

6102

123



124

 

11

كتابة »ل حو اا كبرًيكررت جلنة التدريب، ورشة العمل املتميزة اليت القت جناًح
 ،نيناء على طلب الزمالء املتدرب، ب«ااجتماعًي ةقصة صحفية عن الفئات املوصوم

 حول: ودار التدريب

حوار  ونصائح إلجراء ،وكيفية اختيار املوضوع ،امن هي الفئات املوصومة جمتمعًي
وأخالقيات  ،ا ومعايري كتابة القصة الصحفية اإلنسانيةمع شخص موصوم اجتماعًي

 .صدمات النفسيةبال ةوكيف يتجنب الصحفي اإلصاب ،الصورة الصحفية هلذه الفئات

«.روزاليوسف»الصحفية مبؤسسة  ،اء أبوشهبةقام بالتدريب الزميلة الصحفية علي

 ديسمرب

6102

14

تهدف  ،نظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول كيف تتحدث وتكتب اللغة العربية
وذلك للعمل يف  ،كيفية نطق اللغة العربية بشكل جيد وكتابتهاإىل الورشة التدريب 

سجيلية م التعلى األفال يتعليق صوتأو « فويس أوفر»أو  يمهن مراسل تلفزيون
 .قارئ نشرةأو الصحفية 

«.روزاليوسف»الصحفي جبريدة  ،قام بالتدريب الزميل مصطفى عرام

 ديسمرب

6102

12

حول مهارات صحافة الفيديو. وهو تدريب جديد فرضه  نظمت اللجنة ورشة عمل
ليتمكن من أدواته. قام  ،مواكبته يالذي على الصحف يالتطور التكنولوج

يس نبيل، مدير حترير وكالة أنباء الشرق األوسط ورئأمري  يل الصحفبالتدريب الزمي
.انيايف بريط ًياتلفزيون وقد سبق له العمل مراساًل ،قسم صحافة الفيديو

 يناير

6104

12

 .ورشة عمل حول املعايري الدولية للكتابة اخلربية نظمت جلنة التدريب

 صياغة دراك معايريإني على تضمن التدريب متارين عملية لتعزيز قدرات املشارك
اسر عبد يي عالمقام بالتدريب الزميل واخلبري اإل .خبار وفق القواعد املهنيةاأل

.العزيز

 يناير

6104

14

 ي)احكم اسنظمت جلنة التدريب دورة تدريبية جمانية لتعليم فن الرسم حتت 
جازة نصف إ لثقافة الطفل يف يبالتعاون مع املركز القوم ،ألبناء الصحفيني وارسم(

.العام

 يناير

 فرباير

6102

 يناير تدريب مدن القناة:10
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11

كتابة »ل حو اا كبرًيكررت جلنة التدريب، ورشة العمل املتميزة اليت القت جناًح
 ،نيناء على طلب الزمالء املتدرب، ب«ااجتماعًي ةقصة صحفية عن الفئات املوصوم

 حول: ودار التدريب

حوار  ونصائح إلجراء ،وكيفية اختيار املوضوع ،امن هي الفئات املوصومة جمتمعًي
وأخالقيات  ،ا ومعايري كتابة القصة الصحفية اإلنسانيةمع شخص موصوم اجتماعًي

 .صدمات النفسيةبال ةوكيف يتجنب الصحفي اإلصاب ،الصورة الصحفية هلذه الفئات

«.روزاليوسف»الصحفية مبؤسسة  ،اء أبوشهبةقام بالتدريب الزميلة الصحفية علي
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تهدف  ،نظمت جلنة التدريب ورشة عمل حول كيف تتحدث وتكتب اللغة العربية
وذلك للعمل يف  ،كيفية نطق اللغة العربية بشكل جيد وكتابتهاإىل الورشة التدريب 

سجيلية م التعلى األفال يتعليق صوتأو « فويس أوفر»أو  يمهن مراسل تلفزيون
 .قارئ نشرةأو الصحفية 

«.روزاليوسف»الصحفي جبريدة  ،قام بالتدريب الزميل مصطفى عرام

 ديسمرب

6102

12

حول مهارات صحافة الفيديو. وهو تدريب جديد فرضه  نظمت اللجنة ورشة عمل
ليتمكن من أدواته. قام  ،مواكبته يالذي على الصحف يالتطور التكنولوج

يس نبيل، مدير حترير وكالة أنباء الشرق األوسط ورئأمري  يل الصحفبالتدريب الزمي
.انيايف بريط ًياتلفزيون وقد سبق له العمل مراساًل ،قسم صحافة الفيديو

 يناير

6104

12

 .ورشة عمل حول املعايري الدولية للكتابة اخلربية نظمت جلنة التدريب

 صياغة دراك معايريإني على تضمن التدريب متارين عملية لتعزيز قدرات املشارك
اسر عبد يي عالمقام بالتدريب الزميل واخلبري اإل .خبار وفق القواعد املهنيةاأل

.العزيز

 يناير

6104

14

 ي)احكم اسنظمت جلنة التدريب دورة تدريبية جمانية لتعليم فن الرسم حتت 
جازة نصف إ لثقافة الطفل يف يبالتعاون مع املركز القوم ،ألبناء الصحفيني وارسم(

.العام

 يناير

 فرباير

6102

 يناير تدريب مدن القناة:10

 

 نظمت جلنة التدريب بالتعاون مع اللجنة الفرعية مبحافظة اإلمساعيلية ورشة عمل
السويس، )ن يف مدن القناة وحول مهارات صحافة الفيديو. ليستفيد منها الصحفي

فلم يكن  ،يالتكنولوجوهو تدريب جديد فرضه التطور  (،بورسعيدواإلمساعيلية، و
 لذلك تطوع الزميل املدرب أمري ،القاهرة فقط ون يستفيد به صحفيأمن املمكن 

 بالذهاب إىل حمافظة اإلمساعيلية وتدريب الزمالء مبدن القناة، وأمري نبيل ،نبيل
وقد سبق له  ،مدير حترير وكالة أنباء الشرق األوسط ورئيس قسم صحافة الفيديوهو 

.يف بريطانيا ًياتلفزيون العمل مراساًل

6104

14

 باإلسكندرية: يالتحقيق االستقصائ

نظمت جلنة تطوير املهنة والتدريب ورشة عمل على مدار يومني حول التحقيق 
 .للزمالء باإلسكندرية، وكان ذلك يف مقر النقابة الفرعية باجملافظة ياالستقصائ

ظات الفرعية لتمكني الزمالء مبحاف وانتقل املدرب الزميل حممد عبد اهلل للنقابة
ائر الزمالء س، مثل من االستفادة (اإلسكندرية والبحرية وطنطا ومشال سيناء) يحبر

رب بتوزيع املادة العلمية على دوقام امل ،من هذا التدريب املتميز ،بالقاهرة
الزمالء.

 6104فرباير 

41

 نية حول قواعد النحونظمت جلنة التدريب �موعة من الور‘ التدريبية ا:ا
تى الصف ح يعدادعراب والبالغة ألبناء الزمالء الصحفيني من الصف األول اإلواإل

 من توزيع املادة العلمية على املشاركني لدعم قدراتهم اللغوية، مع يالثالث الثانو
 .أبناء الزمالء

عمرو سلمان.  يالصحف الزميل قام بالتدريب

 فرباير

6104

 مقرر اللجنة

 يان فكرحن
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في نقابة مهنتها التنوير ونشر الوعي تلعب اللجنة الثقافية بها دورا محوريا في دعم رسالتها المهنية والمجتمعية، وقد 
أخذت اللجنة على عاتقها مسئولية نشر الوعي ورعاية الموهوبين في كافة أنواع الفنون، وأتاحت الفرصة لألصوات 
الشابة من كتاب وشعراء وموسيقيين ومهتمين بالمشهد الثقافي في مصر أن يعقدوا الندوات وأن يقدم كل صاحب 
العمل  رواد  بتكريم  انعقادها  دورة  مدى  على  اللجنة  اهتمت  وقد  في مصر،  الثقافة  ومستقبل  لواقع  رؤيته  صوت 
الثقافي وإحياء ذكرى كل من كان له دور في العمل الصحفي والفني واإلبداعي، ولم تنس بالطبع أهمية تكريم شباب 

الصحفين والكتاب والمبدعين إيمانا منها بدعم الطاقات الشابة.
 آثرت اللجنة الثقافية أن تطرح مشاريعا أكثر تطورا وانفتاحا وابتكارا  لتحقيق آمال الصحفيين والمهمومين بالمهنة، 
فاستكملت مشروع ترميم وأرشفة وتدويين تراث النقابة رقميا خاصة أن تعرض تراث النقابة للتلف شكل هاجسا 
للصحفيين ودفع اللجنة للتعاون مع مكتبة االسكندرية أهم مؤسسة ثقافية في مصر لها تجربتها الرائدة في صنع همزة 

الوصل بين التراث والحاضر.
 استعانت اللجنة  الثقافية بخبرات مكتبة االسكندرية ودشنت معها مشروع الحفاظ على تراث مكتبة النقابة ، وتسلمت 
النقابة بالفعل الدفعة األولى من الدوريات بعد تطهيرها و«رقمنتها« وسلمت الدفعة الثانية لمكتبة اإلسكندرية، لتواكب 
النقابة تطورات العصر وتحفظ لألجيال القادمة تراثها الفكري والمهني والثقافي، وتؤكد على دور التعاون واالنفتاح 

على كافة المؤسسات الثقافية في الوطن.

أكثر رحابة  تقدم مفهوما أوسع  التقليدي الضيق.. بل سعت أن  بمعناه  الثقافة  لم تختصر مفهوم  الثقافية  اللجنة  إن   
يعبر عن واقع الحياة في القرن الواحد والعشرين..وهو واقع أكثر تعقيدا وتشابكا في مكوناته الثقافية، فوجدت كافة 
مناحي الحياة منبرها للتعبير والحوار والتشابك مع أخرياتها لتتشكل بوضوح خيوط المشهد المجتمعي والحضاري 
الثقافية.. في مصر، وتتولد رؤية واضحة لما هو كائن وماهو مطلوب من كل ذي دور في الحياة العامة والحياة 
فالسياسة والفن والمسرح والعلوم والكتابة والطب والدين والسينما والرسم والتاريخ والتكنولوجيا واألدب كل كان في 
عقيدة اللجنة وأخذنا ما استطعنا من تدابير كي يأخذ كل فرع من فروع العلم والثقافة حقه في الظهور والنقد والمتابعة 

والنقاش بقدر المستطاع.
 

أسر  الى  الدور  امتداد  النقابة والصحفيين..بل حرصنا على  فقط على أعضاء  الرعاية  اللجنة في  يتوقف دور  ولم 
أفراد  من  عدد  أكبر  الى  وبهم  بنا  وتصل  الرسالة  مدى  يتسع  كي  المتدربين  الصحفيين  وكذلك  وذويهم  األعضاء 
المجتمع..فالثقافة عمل جمعي يحتاج الى اتساع وتمدد بين أكبر عدد من مكوناتها وهو اإلنسان أصل الثقافه ومبدعها 

وهدفها األخير .
 ندوات ولقاءات فكرية ومناقشة كتب وأمسيات فنية وشعرية وعروض مسرحية

 9 مارس 2016
نظمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب »الفن الجميل« للزميلة الصحفية كريمان حرك ،وهو أول كتاب يؤسس قواعد النقد 
الصحفي في الفنون التي اصطلح علي تسميتها الفنون الرفيعة ،تحدث في الندوة الدكتور سامح صابر عميد المعهد 
التأليف  الفتاح رئيس قسم  الوهاب عبد  الدكتور محمد عبد  الموسيقي  والمؤلف  الفنون  بأكاديمية  الفني  للنقد  العالي 

والقيادة بالكونسرفتوار ،وفقرة غنائية للدكتورة تحية شمس الدين ، وأدار الندوة الزميل الصحفي حسن حامد .
 14 مارس 2016

التاسع علي أبواب المنصورة للزميل الصحفي محمد شلبي  نظمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب حكاية ركوع لويس 
أمين، تحدث فى الندوة الكاتب الصحفي عبد السالم فاروق والكاتب الروائي احمد محمد جلبي .

اللجنة	الثقافية	
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15 مارس 2016
استضافت اللجنة األستاذ الدكتور »جودة عبد الخالق« وزير التموين األسبق، فى ندوة  بعنوان السياسات االقتصادية 

وعالقتها باألسعار، وادار الندوة الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس.

17 مارس 2016
القصيدة  من شعراء  نخبة  اللقاء  األدبية، ضم  الخالد  النهر  رابطة  مؤسسة  مع  بالتعاون  أدبية  أمسية  اللجنة  عقدت 
العمودية الفصحي من المصريين والعرب للتعرف علي تجارب شعرية مختلفة والتواصل واالستفادة من ثقافات أدبية 

مصرية وعربية متنوعة من خالل التفاعل مع عدد كبير من كبار شعراء الفصحي من مختلف الدول .

3 ابريل 2016
للزميل  العربي«  العالم  في  المرأة  وشؤون  واالعالم  السياسة  تحوالت  »أحدث  كتاب  لمناقشة  ندوة  اللجنة  نظمت 
الصحفي محمد طه بجريدة الجمهورية، ناقش الكتاب عدد من القضايا االعالمية والسياسية ووضع المرأة في وقت 

التغيرات والتقلبات السياسية في المنطقة العربية .

7 ابريل 2016
نظمت اللجنة ندوة لمناقشة رواية »البصاص« للزميل األديب مصطفي عبيد ، ناقش الراوية عدد من كبار النقاد 

واألدباء والصحفيين ،وادار اللقاء الزميل االعالمي خيري حسن.

14 ابريل 2016
عقدت اللجنة ندوة لمناقشة الموضوع البحثى لكتاب »التقويم المصرى« مفتاح فك شفرة النقوش المصرية القديمة 
»بصمات« للباحث إيهاب غريب ،أدار الندوة الكاتب الصحفى عبد السالم فاروق مدير تحرير األهرام المسائى، 
وشارك بها الكاتب الصحفى أحمد العرابى مدير تحرير األهرام المسائى، واألستاذ الدكتور محمد حماد أستاذ علم 
اللغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وعضو المجمع اللغوى بالقاهرة، األستاذ الدكتور إبراهيم ضوه أستاذ علم اللغة 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وعضو المجمع اللغوى بالقاهرة، األستاذ الدكتور ممدوح إسحق ونس أستاذ علم الفلك 
بكلية العلوم جامعة القاهرة، األستاذ الدكتور أحمد عبد الهادى أستاذ علم الفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة، األستاذ 

الدكتور محمد الحداد عميد كلية األثار جامعة القاهرة.

 30 مايو 2016
نظمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب » رائدات« للكاتبة الصحفية باالهرام الدكتورة سامية أبو النصر، وشارك في الندوة 
عدد من الرائدات الالتى تناولهن الكتاب ومنهن الدكتورة سامية التمتامى رائدة علم الوراثة والدكتورة سعدية بهادر 
استاذ علم النفس والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة والدكتورة مها مراد والدكتورة نادية زخاري وأدار 

المناقشة االعالمي الدكتور علي مبارك .

15 يونيو 2016
نظمت اللجنة أولى حفالت ليالي رمضان والتي احياها فريق »أوالد الجنوب« في إطار إعادة إحياء التراث النوبي 
األصيل ، وذلك عقب إفطار رمضانى جماعي نظمه مجلس النقابة، وتتضمن فعاليات اليوم تكريم عددا من الصحفيين 

الذين شاركوا كمراسلين عسكريين فى تغطية حرب »أكتوبر/ رمضان« المجيدة .
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1 سبتمبر 2016
عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب »بال رجال أفضل« للزميلة األستاذة/ فكرية أحمد السيد نائب رئيس تحرير جريدة 

الوفد، وأدار الندوة الكاتب الصحفى الدكتور/ مصطفى عبد الرازق .

5 سبتمبر 2016
نظمت اللجنة عرض مسرحية« سيلفي مع بعضينا« لفرقة األهرام المسرحية على مسرح نقابة الصحفيين على مدار 
يومين ، المسرحية تأليف وأشعار حمدى نوار وإخراج الزميل عصام سعد، وديكور د. أحمد شوقى، وموسيقى ولحن 

باسم عبد العزيز واستعرضات ماهر مفتاح، وبطولة نخبة من الفنانين العاملين بمؤسسة األهرام.

20 سبتمبر 2016
نظمت اللجنة »اليوم الثقافي الصيني« بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ضم اليوم الثقافي الصيني  فيلما 
القمة  لهذه  العربي  تناول اإلعالم  لمؤتمر G20 وكيفية  الثقافية  النتائج  الحديثة ، وندوة عن  الصين  لتعريف  وثائقيا 
إلى معرض صور »الصين  بالقاهرة ،باإلضافة  الصيني  الثقافي  المستشار  االقتصادية، بحضور د.تشن دونغ يون 
تأتي  للحضور،  واالسطوانات  الكتب  إهداءات  ومجموعة  فو،  وشوكونغ  و  الصينية  الرياضة  وعروض  الجميلة« 
احتفالية اليوم الثقافي الصيني ضمن فعاليات عديدة تستهدفها النقابة لتنظيم يوم ثقافي للعديد من دول العالم بالتعاون 

مع السفارات األجنبية في مصر.

12 أكتوبر 2016
نظمت اللجنة بالتعاون مع دار الشروق حفل إصدار كتاب »حياتي من النكبة إلى الثورة« للدكتور نبيل شعث.

13 أكتوبر 2016
أبرز   ، اآلدائية  للفنون  البيت«  »قال  فرقة  قدمته  فيه«  مالهمش  »اللي  تحت عنوان  اللجنة عرض حكي  أستضافت 
لألحداث  ورؤيتهم  المصري  المجتمع  في  الصراع  دوائر  خارج  دومًا  الواقفة  الحيادية  الفئات  من  نماذج  العرض 
المحيطة بهم منذ ثورة يناير وحتى اآلن. وقدم العرض مجموعة من الحكايات التي وجب علينا كحالمين أن نستمع لها 

وننصت لوجهة النظر التي تطرحها كي نتمكن من جمع الروايات المختلفة، ربما لنفس الحكاية..

22 أكتوبر 2016
نظمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب » جنون الحب » للزميلة الصحفية سمية عبد المنعم . 

 29 أكتوبر 2016
ناقش  الحمامصي،  أيرلندا« لالستاذه سلوي  أحيانًا..رحالت في  الشمس تشرق  لمناقشة كتاب »  ندوة  اللجنة  نظمت 
الكتاب الناقد الدكتور حسام عقل والكاتبة الصحفية والروائية هالة فهمي  وأدار الندوة الكاتبة الصحفية نفيسة عبدالفتاح.

3 نوفمبر 2016
عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب »نبضات عنكبوتية« للكاتبة والء أبو ستيت، حول معاناة ما قبل البداية فى العمل 
الصحفى، وناقش الكتاب الكاتب والفنان التشكيلى أحمد عبد النعيم والكاتبة والروائية هالة فهمى ود. عصام البرام 

الشاعر والمستشار بجامعة الدول العربية ، أدار الندوة الروائية والكاتبة نفيسة عبد الفتاح.
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10 نوفمبر 2016
نظمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب الفن المصري الحديث وهو أول كتاب مصري باللغة الروسية ،أعده األستاذ الدكتور 
أسامة السروي المستشار الثقافي المصري بروسيا ،واألستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ،أدار الندوة الكاتب 

الصحفي حمدي البصير.
15 نوفمبر 2016

عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب »حدود مصر الملتهبة » للكاتب الصحفى محمد شلبى أمين الصحفى بدار الهالل ، 
شارك فى الندوة األستاذ الدكتور فتحى مصيلحى أستاذ جغرافية المدن وعميد كلية األداب جامعة المنوفية األسبق، 
واألستاذ الدكتور محمد عفيفيى رئيس قسم التاريخ بكلية األداب جامعة القاهرة واألمين العام للمجلس األعلى للثقافة 
األسبق، والكاتب الصحفى عبد السالم فاروق مدير تحرير األهرام المسائى، وأدار اللقاء الكاتب الصحفى أحمد عبد 

النعيم.
17 نوفمبر 2016

عقدت اللجنة ندوة لمناقشة وشرح قانون القيمة المضافة وتوضيح ماله من آثار إيجابية أو سلبية مع بيان أثارها المرجوه 
على تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، كما شملت الندوة مناقشة اعتراضات المهنيين وبعض شرائح المجتمع مع 
شرح لفكرة االزدواج الضريبى التى تثير جدال حول القانون، باإلضافة إلى شرح وتوضيح إجراءات تعويم الجنيه .

15 ديسمبر 2016
الندوة الكاتب الصحفي عبداهلل  نظمت اللجنة ندوة عن قصة كفاح الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، شارك في 
السناوي و د. أشرف البيومي األستاذ بجامعتي اإلسكندرية وميتشجان ود. محمد سعد عضو مجلس نقابة األطباء و 
المحامية صفاء ذكي مراد ، والباحث كرسبو ديالوا والشعراء سمير األمير ومحمد مجيد وخالد جابر وممثلي سفارات 

كوبا وفنزويال وبولندا ،وأدارها الزميل األستاذ مصطفى السعيد .
17 ديسمبر 2016

عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب »الوجه اآلخرلماليزيا » للكاتب الصحفى إسالم جمال المنسي الصحفى بجريدة الفتح، 
و شارك فى الندوة الكاتب و الروائى أحمد سعد الدين، الكاتب والباحث ممدوح الشيخ.

 19 ديسمبر 2016
نظمت اللجنة عرضًا لفيلم )صهد الشتا( الذي يتناول قصة حياة الشاعر الرسام الصحفي مجدي نجيب وفترة اعتقاله 
بسجن الواحات مع عدد من رموز الحركة الوطنية والثقافية، الفيلم من إخراج ألفت عثمان، ذلك بحضور عدد من 

أصدقاءه من الفنانين واألدباء .
20 ديسمبر 2016

نظمت اللجنة احتفالية الحياء الذكري الثالثة لرحيل شاعر الشعب الغائب الحاضر أحمد فؤاد نجم، أحيا الحفل نخبة من 
نجوم الغناء والشعر وأصدقاء الفاجومي منهم الفنانه عزة بلبع وفرقة االولة بلدي والفنان أحمد نبيل .

29 ديسمبر 2016
نظمت اللجنة أمسية شعرية وفنية بمقر النقابة شارك فيها نخبة من األدباء،شارك بها الشاعر الكبير محمد الشهاوى 
والشاعر إبراهيم رضوان  واإلذاعى الشاعر سيد حسن،  وزينهم بدوي  مقرر لجنة الفصحى باتحاد الكتاب ،والفنان 

إبراهيم المالح ، ونخبة متميزة من األدباء والشعراء، أدارت الندوة الزميلة سحر رمضان الصحفية بجريدة الوفد.
5 يناير 2017

نظمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب » ثورة مصر 2011 ... تحوالت الفترة االنتقالية« ورصد الكتاب تحوالت الفترة 
قنديل  الحليم  الصحفي عبد  الكاتب  الكتاب  ناقش   ، فبراير 2011  في  الثورة  إنتهاء  اعقاب  في  بدأت  التي  االنتقالية 

والدكتور محمد حسين أبو العال ،وأدارها الدكتور حسام عقل .
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11 يناير 2017
نظمت  اللجنة صالون الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، تحت عنوان الذكرى 27 لرحيل الكاتب الكبير إحسان عبد 
القدوس ، تحدث الدكتور مصطفي الفقي عن عصر الكتاب الكبار، والدكتور يوسف نوفل عن المعالم األساسية ألدب 
إحسان عبد القدوس،كما جرى توزيع جوائز الراوية والقصة القصيرة على الفائزين في المسابقة السنوية التي تحمل 

اسمه، أدار اللقاء الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس المشرف على الصالون.

18 يناير 2017
نظمت اللجنة ندوة واحتفالية بالعيد السبعيني للكاتبة الصحفية سلوى العناني إحدى رائدات صحافة الطفل والصحافة 
الثقافية، وذلك بحضور عدد من الكتاب والصحفيين وكتاب وأدباء الطفل ، أدار الندوة الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد 

الشافعى.

30 يناير 2017
نظمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب »نساء العندليب« للكاتب الصحفى عنتر السيد نائب رئيس تحرير مجلة الكواكب، 
حول عالقات عبد الحليم حافظ مع المرأة ) الزوجة والحبيبة والصديقة والشقيقة ( الى جانب معجباته وفصول خاصة 
عن أم كلثوم وسعاد حسنى ووردة ونادية لطفى،وتضمن الكتاب أوبريت غنائى استعراضى للمؤلف، وذلك بمشاركة 

عدد من كبار الكتاب والنقاد.

 31 يناير 2017
تغطية  أثناء  الصحفيين  استشهاد  عن  أحداثه  تدور  روائى مصرى  فيلم  وهو  المنقذ«   « لفيلم  اللجنة عرضا  نظمت 

األحداث الميدانية، الفيلم من تأليف الزميل الصحفى مصطفى محمد.

7 فبراير 2017
الجهاز  الجندي رئيس  أبو بكر  اللواء  الندوة  الحد منه، شارك في  ندوة حول معدالت الطالق وكيفية  اللجنة  نظمت 
المركزي للتعبئة واإلحصاء والزميلة ماجدة محمود رئيس تحرير مجلة حواء، والدكتورة سهير عبد المنعم من المركز 

القومي للبحوث، والشيخ علي محمد من علماء األزهر الشريف.

ورش موسيقى وكورال الصحفيين
 نظمت اللجنة ورشة للتدريب على الغناء والمقامات الموسيقية، ألعضاء النقابة والصحفيين وأبنائهم، وتهدف الورشة، 
النشاط  بالنقابة، وذلك ضمن  للغناء، إضافة إلي تكوين فريق كورال خاص  لديه موهبة صوتية  إلعداد وتأهيل من 

الموسيقي الذي تنظمه اللجنة الثقافية، تدريب العزف على آالت البيانو، الكمان، العود، الجيتار، واإليقاع.
وتوسعت اللجنة في تنظيم النشاط الموسيقي بالنقابة ،ووضعت هدفا له هو تأسيس »فرقة موسيقى الصحفيين« ضمت 
أصحاب المواهب من الصحفيين وابنائهم في العزف على اآلالت الموسيقية ،وسوف تقوم الفرقة بتقديم موسيقى عربية 
وعالمية في مناسبات نقابية ،وحفالت موسيقية مستقلة في قاعات النقابة ،وكذلك تمثيل النقابة في مناسبات خارجية  .
وفي سبيل ذلك ،عززت اللجنة من فعاليات التدريب على اآلالت الموسيقية عبر تنظيم ورش انعقدت أسبوعيا وقيمة 
الصحفيين  وكذلك  فيها  للمشاركة  وأبنائهم  النقابة  أعضاء  الصحفيين  الزمالء  داعية   ،  ) جنيهًا   100  ( االشتراك 
المتدربين،وتولى التدريب أساتذة متخصصون في هذا المجال .وبعد أن كان نشاط التدريب يقتصر على ورشة واحدة 
يناير 2017 )3 شهور(  بداية نوفمبر 2016 حتى آخر  البيانو تضم 6 متدربين ،زاد عدد ورش اآلالت منذ  آللة 
،لتشمل العود ،الكمان ،الجيتار ،اإليقاع ،وارتفع عدد المتدربين الى 37 متدرب موزعين بتفاوت على ورش اآلالت 

المذكورة .  
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كما أعلنت اللجنة مؤخرا عن تنظيم ورشة للتدريب على الغناء ،فردي وجماعي ،وتدريس الـ »الصولفيج« الخاص 
األصوات  وتفسيرها،وخصائص  وقراءتها  كتابتها  ،وطريقة  الموسيقية  ،والنوتات  والغناء  السماع  مهارات  بتنمية 
الموسيقية ،وتقوية مهارات تحديد النغمات و التمييز بينها .ومن بين أهداف ذلك إعداد فريق »كورال« خاص بالنقابة 

.وقد تقدم عدد من الزمالء بالفعل لهذه الورشة الجديدة والتي من المقرر بدء نشاطها في مارس 2017 .
رسم ومعارض

17 مايو 2016
نظمت اللجنة معرض كاريكاتير تحت عنوان »الصحافة مش جريمة« ضم المعرض لوحات لعدد من أبرز رسامى 

الكاريكاتير، وذلك فى بهو الدور األرضي بالنقابة .

21 سبتمبر 2016
رسم  بورشة  الملتقى  بدأ   ، بالمجتمع  الجمال  قيم  إعالء  فى  التشكيلى  الفن  دور  عن  األول  الملتقى   ، اللجنة  عقدت 
الساعة الحادية عشر صباحا ،  لتعليم أبناء الصحفيين، الجديد فى فنون الرسم المختلفة ، بواسطة بعض أساتذة كلينى 
التربية الفنية والفنون الجميلة، ثم أقيم معرضا للفن التشكيلى،فى الساعة السادسة مساّء ، عرض فيه بعض اللوحات 
والمنحوتات ، للعديد من كبار الفنانين التشكليين ، وأفتتحه وزير الثقافة حلمى النمنم ، ونقيب الفنانيين التشكيليين ، 

وأختتم الملتقى بندوة موسعة عن مستقبل الفن التشكيلى فى مصر ودوره فى محاربة القبح وإحياء قيم الجمال

25 أكتوبر 2016
نظمت اللجنة معرض كاريكاتير بعنوان » وسط الزحمة« ضم أعمال عدد من أبرز رسامي الكاريكاتير.

8 فبراير 2017
واإلبداع  الفكر  و  التشكيلي  للفن  الثاني  الملتقى  الصحفيين ضمن  ألبناء  والنحت  الرسم  لتعليم  ورشة  اللجنة  نظمت 

وتضمن الملتقى عقد ندوة عن دور الفن التشكيلى فى مصر.

خدمـــات
31 مارس 2016

تم االتفاق مع المجلس األعلى للشئون اإلسالمية على منح الزمالء الصحفيين خصم )30%( على إصدارات المجلس 
نقابة  كارنيه  بموجب  وذلك  األوقاف  بوزارة  والعاملين  الشريف  باألزهر  بالعاملين  أسوة  والمطبوعات  الكتب  من 

الصحفيين.

20 سبتمبر 2016
حصلت اللجنة على )10( منح تعليمية مقدمة من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة للصحفيين لدراسة اللغة الصينية في 

المركز مجانًا بداية من شهر يناير 2017، وتم إجراء قرعة علنية الختيار الزمالء الحاصلين على المنحة.

20 سبتمبر 2016
حصلت اللجنة على خصم خاص من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة لدورات تعلم رياضة  الووشو كونغ فو ألبناء 

الزمالء الصحفيين بداية من يناير 2017.

131



132

24 يناير 2017 
تم االتفاق مع د. هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب على السماح للزمالء الصحفيين بالدخول إلى معرض القاهرة 
الدولى للكتاب بموجب كارنية نقابة الصحفيين ، لتسهيل مهمة الصحفيين خالل أدائهم لعملهم خالل الفترة من 27 يناير 
حتى 10 فبراير 2017، وبجهد مشكور من الزميل حسين متولى تم توفير عدد من التصاريح الدائمة لمعرض الكتاب 

لتسهيل دخول الصحفيين وأسرهم وكذلك الزمالء المتدربين غير النقابيين.

مكتبة اإلسكندرية

31 أغسطس 2016
عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، لتوقيع بروتوكول تعاون بين النقابة ممثلة فى اللجنة الثقافية ومكتبة اإلسكندرية 
بحضور د. إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة اإلسكندرية ود. خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة اإلسكندرية 
، وتم خالل المؤتمر تسلم الدفعة األولى من الدوريات التراثية بعد قيام مكتبة اإلسكندرية بتطهيرها و«رقمنتها«، كما 

تم تسليم الدفعة الثانية لمكتبة اإلسكندرية.
يهدف المشروع المشترك والذي بدأ منذ أغسطس 2015 إلنقاذ الدوريات والكتب التراثية النادرة المملوكة للنقابة من 

خالل ترميمها ورقمنتها ، باإلضافة إلى تطوير مكتبة النقابة وتوفير تدريب للعاملين بها.
ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الثانية من الكتب والدوريات بعد ترميمها ورقمنتها للنقابة قريبا ، ووجه يحيى قالش 
نقيب الصحفيين ومحمود كامل مقرر اللجنة الثقافية الشكر للقائمين على مكتبة اإلسكندرية على الدور الذين يقومون به 
فى الحفاظ على الدوريات والكتب التراثية المملوكة للنقابة واالسهام المميز للمكتبة فى احتفالية النقابة باليوبيل الماسي 

بمرور 75 عامًا على إنشاء النقابة.

بروتوكول النقابة مع مكتبة اإلسكندرية
   أما فيما يخص االتفاق المبرم بين نقابة الصحفيين ومكتبة اإلسكندرية على أعمال الرقمنة والفهرسة االلكترونية في 

إطار مشروع توثيق مكتبة نقابة الصحفيين .
1 -  يوجد لدى مندوب مكتبة اإلسكندرية بالنقابة عدد )703 ( »  فقط سبعمائة وثالثة »   كتابا  وعدد ) 3187 ( » 

فقط ثالثة أالف ومائة وسبعة وثمانون » دورية 
 2 - وقد تم إرسال عدد ) 14 ( » فقط أربعة عشر » كتابا وعدد ) 53 ( » فقط ثالثة وخمسون » دورية ، لجرائد 

ومجالت
     متنوعة كدفعة أولى بتاريخ 2015/10/18 ، وقد تم االنتهاء من ارشفه ومسح ضوئي للكتب المرسلة وعددها 

)14( كتاب ، وعدد )22(   دورية من )53( وبذلك يكون المتبقي لديهم )31( دورية من الدفعة األولى
  3 – تم إرسال الدفعة الثانية بتاريخ 2016/8/24  عدد )34( » فقط أربعه وثالثون« كتابا  وعدد)21( »فقط إحدى 
وعشرون« دورية ، وبذلك يكون اجمالى الدوريات لدى مكتبة اإلسكندرية عدد )52( »فقط اثنان وخمسون« دورية 
وعدد)34( » فقط أربعه وثالثون  كتابا جارى العمل بهم ومن أهم ما تم إرساله من كتب ودوريات على سبيل المثال  
وليس الحصر ، كتب » علم الدين – مصر للمصريين – مصر في عهد االحتالل االنجليزي والمسألة المصرية – 
تاريخ األمير حيدر احمد الشهابي –  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي – ضوء الصبح وجني الدوح 
المثمر – كتاب الوالة وكتاب القضاة – سر الروح » ، ودوريات » القصة – السينما والمسرح – المصري افتدى – 

االقتصاد والمحاسبة – الحقيقة – الهدف.
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دعم تطوير مكتبة النقابة الفرعية باإلسكندرية
 تقرر تدعيم فرع النقابة باإلسكندرية بعدد ) 333 ( » كتاب و )41( مجلة » وبيانها كاآلتى :-

ا- ساهمت مكتبة النقابة بعدد ) 165 ( » كتاب.
ب- وساهمت هيئة قصور الثقافة بعدد ) 88 (« فقط ثمانية وثمانون كتابا ، و ) 36 ( » مجلة .

ج- كما ساهمت دار الكتب بعدد )80 (« كتاب ، و ) 5 ( » 
مجالت وجميعها من الكتب والمجالت المكررة بمكتبة النقابة العامة بالقاهرة .

بيـانـات
27 يونية 2016

أدانت اللجنة فى بيان صحفى هدم مسرح السالم بمنطقة سيدى جابر باإلسكندرية ..وأكدت اللجنة أن المسرح الذي 
شهد فترة رائجة ورائعة فى تاريخه، خاصة في أواخر فترة السبعينيات والثمانينيات، واستقبل عروضًا مسرحية 
كبيرة عليه مثل »ريا وسكينة« »والواد سيد الشغال« ، فضاًل عن تقديمه عروضًا لعادل إمام وسمير غانم وشادية 
وسهير البابلى وعبدالمنعم مدبولى ، لم يكن بأي حال من األحوال أن يؤول مصيره إلى الهدم خاصة بعد أن تعرض 
الثقافة االضطالع  الثقافية وزارة  اللجنة  الماضية ،وطالبت  السنوات  الشديدة على مدار  لحالة من اإلهمال  المبنى 
بدورها في حماية التراث الثقافي والفني خاصة أن هدم مسرح السالم يأتى مواكبًا لجريمة تشهدها اإلسكندرية تخص 
التراث الحضارى متمثلة في هدم العديد من الفيالت والقصور األثرية في إهدار للتراث الحضاري للمدينة، وشددت 
اللجنة على ضرورة حماية تراثنا الثقافي والفني والحضارى وعدم تكرار مثل هذه الجريمة خاصة  أن المسرح »أبو 

الفنون« وأولها منذ عهد اإلغريق والرومان وكان يجب التعامل مع مسرح السالم بطريقة تليق بتاريخه.

1 نوفمبر 2016
طالبت اللجنة فى بيان صحفى مهرجان القاهرة السينمائي بالتراجع عن قرار استبعاد فيلم »آخر أيام المدينة« من 
المسابقة، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها وانزعاجها من القرار الذي اتخذته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
باستبعاد فيلم »آخر أيام المدينة« للمخرج تامر السعيد من المسابقة الرسمية للمهرجان، وذلك قبل أسابيع من موعد 
أن  بالفعل مفضال  الفيلم  التي طلبت  العربية  المهرجانات  لبقية  باالعتذار  المخرج  قام  أن  وبعد  المهرجان  انطالق 
يعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي. وأكدت اللجنة أن التذرع باللوائح التي لم تطبق على الجميع ، ال يمكن أبدا 
أن يكون سببا في منع أحد صناع السينما المصرية الجدد ، الذي احتفى به أكثر من مهرجان دولي من الوصول إلى 
الجمهور والمنافسة على جوائز المهرجان. وشددت اللجنة على كامل تقديرها واعتزازها بمهرجان القاهرة السينمائي 
ودوره في تصدير صورة إيجابية عن مصر بالخارج ، من خالل دوره كواجهة للفن والثقافة في مصر وكذلك دوره 
كوسيلة لدعم وتشجيع المواهب الجديدة وتقديمها للجمهور. وأعلنت اللجنة عن تضامنها مع كافة أصوات كبار فنانى 

ومثقفى مصر الذين طالبوا إدارة المهرجان بإنصاف الفيلم والتراجع عن قرار استبعاده من المسابقة.

13 نوفمبر 2016
نعت اللجنة الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، وأكدت اللجنة أننا فقدنا قيمة فنية كبيرة وممثل يعد من أهم وأبرز ممثلي 
السينما المصرية عبر تاريخها الطويل، وأكدت اللجنة أن المشوار الفني للفنان الراحل الذي قدم خالله الكثير من 
األعمال الفنية المتميزة التي علقت بوجدان المشاهد ، سيظل عالمة بارزة فى تاريخ الفن المصري والعربي ، وقدمت 
الراحل محمود عبدالعزيز وألنفسنا وللماليين من محبيه وعشاقه في مصر والوطن  الفنان  العزاء ألسرة  خالص 

العربي، ودعت اهلل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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•    في نهاية تقريرنا السنوي تضع اللجنة الثقافية كلمات النهاية لبنة لمشروع العام الجديد، وتأخذ بعين االعتبار كافة 
سلبيات ومالحظات العام المنصرم ليشكل دافعا لعام نقابي جديد ناجح، تتحقق به آمال وتطلعات أبناء المهنة، ولكننا 
ال يجب أن نغفل أن األجواء المهنية للصحفيين والمناخ العام للحريات وجريمة اقتحام وزارة الداخلية لمبنى النقابة 
في واقعة غير مسبوقة تاريخيا، أثروا كثيرا على دور اللجنة وتفرغها،واستنزفت من مجهوداتها من أجل دعم بعض 
الزمالء حقوقيا على حساب دورها في العمل الثقافي، وهو ما يدفعنا جميعا الي تحمل مسئولية خلق مناخ أكثر رحابة 
يتفرغ فيه كل ذي عمل لعمله، وهو أيضا اول مسئولية ستواصل اللجنة تحملها هذا العام في إطار رسالتها المعنية 
بالثقافة، وستتطلع اللجنة الى تحقيق دعم لوجستي لمسرح النقابة الذي أعاق وضعه القائم تحقيق الكثير من اآلمال في 
عرض واستضافة الكثير من األعمال المسرحية والحفالت الموسيقية،وكذلك تقديم دعم لوجستي لمكتبة النقابة وهي 
أيضا دعوة لكل من له يد ورؤية لدعم مسرح نقابتنا ومكتبتها ومباشرة رسالة التنوير بنطاق أوسع، وهو ما حاولنا 

إنجازه منذ عامين ونستكمل محاوالتنا بدعمكم.

•    وتشكر اللجنة الثقافية أعضاء اللجنة العمومية بنقابة صحفيى مصر وكتابها ومفكريها الذين أثروا عمل اللجنة 
بمجهوداتهم وأفكارهم وتدعوهم إلى المزيد في دعم اللجنة وكافة اللجان، فبحضوركم كنا وبحضوركم سيكون عملنا 

النقابي أكثر إثمارًا وأكثر ازدهارًا..وسيظل حضوركم هو الحل .

 مقرر اللجنة

محمود كامل
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الئحة جوائز الصحافة المصرية ومسابقة التفوق الصحفى لعام 2016
تطوير الئحة جوائز الصحافة المصرية

عكفت اللجنة الثقافية على تطوير الئحة مسابقة التفوق الصحفي وبجهد مشكور من النقابي الكبير األستاذ رجائي 
الميرغني تم إعداد الئحة جديدة تم إجراء المسابقة وفقا لها هذا العام ، وتلقت اللجنة العديد من مقترحات أعضاء 
لجان التحكيم الخاصة بتطوير الالئحة في العام القادم ، حيث شرفت المسابقة بوجود العديد من األساتذة المشهود 

لهم في مختلف الفنون الصحفية ضمن لجان التحكيم وتم االتفاق على عقد ورشة عمل لوضع الئحة جديدة في 
العام الجديد لمواكبة كل ماهو جديد في عالم الصحافة.

الئحة جوائز الصحافة المصرية 
انطالقا من قانون النقابة الذى حدد من بين أهدافها دورها فى رفع وتطوير مستوى األداء المهنى ألعضائها، 
وتعزيز التزامهم برسالة الصحافة وتقاليدها وآدابها وبخاصة شباب المهنة، وحرصا من مجلس النقابة على 

تقدير المسيرة المهنية ألعالم الصحافة الذين أثروا األداء الصحفى بفكرهم ومواهبهم الخالقة، واعترافًا بفضل 
األشخاص والمؤسسات التى تسهم بفعالية فى الدفاع عن حرية الصحافة والزود عن حقوق الصحفيين، يتشرف 

مجلس نقابة الصحفيين باعتماد وإصدار الئحة »جوائز الصحافة المصرية« التى تنظم شروط وإجراءات منحها 
للمرشحين لها والمتقدمين لنيلها فى فروعها المختلفة .

أوال : أحكام عامة:-
مادة 1: تمنح نقابة الصحفيين سنويا وبصفة دورية جوائز الصحافة المصرية ، وتتوزع بين أربعة مجاالت 
نوعية يجرى اختيار الفائزين بها وفقا للشروط واإلجراءات المحددة تفصيال لكل منها بمواد الالئحة، وطبقا 

للمسميات التالية : 
أ ـ الجائزة التقديرية 

ب ـ جائزة حرية الصحافة المصرية
ج ـ مسابقة جوائز التفوق الصحفى 

د ـ الجوائز الخاصة
مادة 2 : يشترط فى المرشح أو المتقدم لنيل الجوائز )أ ( و )ج ( و)د ( ما يلى :

1 ـ أن يكون عضوا بالنقابة فى أى من جداول: تحت التمرين، المشتغلين ، غير المشتغلين .
2 ـ أال يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها فى قانون النقابة خالل السنوات 

الثالث السابقة على ترشيحه أو تقدمه للمسابقة.
3 ـ أن يكون المقيد بجدولى »تحت التمرين« و«المشتغلين« مسددا لالشتراك السنوى للنقابة .

4 ـ أال يكون عضوا بمجلس النقابة فى توقيت الترشح أو التقدم لنيل جوائز الصحافة .
مادة 3 : يشترط فيمن يختار عضوا بلجان التحكيم فى مسابقتى جوائز التفوق الصحفى والجوائز الخاصة أن 
يكون عضوا بجدول المشتغلين أو غير المشتغلين ، وأال تقل مدة قيده بجداول النقابة عن 15 سنة، وأال يكون 

عضوا بمجلس النقابة وقت التقدم للمسابقة، ومن غير المتقدمين للمسابقة فى العام نفسه.
مادة 4 : يشترط فى جميع فروع الجائزة أن يتقدم لها مرشح واحد فقط هو صاحب العمل الصحفي، ويستثني 

مسابقة	التفوق	الصحفي	لعام	2016
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من ذلك فرعا التحقيق الصحفي والحملة الصحفية فى مسابقة التفوق، أو أي أعمال تندرج تحت  مسمى التحقيق أو 
الحملة الصحفية فى باقي فروع المسابقة، وال يجوز تقاسم أي من هذه الجوائز بين أكثر من عمل متقدم. 

مادة 5 : يتم تمويل جوائز مسابقة التفوق الصحفى من حصيلة التبرعات التى تقدمها المؤسسات والصحف القومية 
والحزبية والخاصة سنويا لذلك الغرض، وذلك إضافة إلى تبرعات كبار الصحفيين، ويجوز قبول التبرعات والمنح 
المقدمة لدعم المسابقة من هيئات عامة أو خاصة معنية ومساندة لرسالة الصحافة بشرط موافقة مجلس النقابة. بينما 

يتم تمويل الجوائز الخاصة التى تمنح بأسماء مقدميها فى مجاالت العمل الصحفى المختلفة من حصيلة الريع السنوى 
للمبالغ التى أوقفوها أو رصدوها لحساب الجائزة بعد موافقة المجلس.

ثانيا : الجائزة التقديرية :-
مادة 6 : الجائزة التقديرية هى أرفع الجوائز التى تمنحها النقابة لعضو من أعضائها، اعترافا بدوره وعطائه المهنى 
المؤثر فى مسيرة الصحافة المصرية ، وتمنح عن مجمل إسهامات المرشح لها فى فروع العمل الصحفى المختلفة .

مادة 7 : يشكل مجلس نقابة الصحفيين »مجلس أمناء الجائزة التقديرية » الذى يتولى أعضاؤه، كل على حدة ، 
مهمة ترشيح من يراه أهال لنيل الجائزة سنويا فى البطاقة التى تعدها النقابة لهذا الغرض، وذلك من بين المستوفين 

للشروط العامة المحددة فى الئحة جوائز النقابة، ويتكون مجلس األمناء على النحو التالى : 
أ ـ هيئة مكتب نقابة الصحفيين وعضو المجلس المشرف على المسابقة. 

ب ـ اثنان من نقباء الصحفيين السابقين يختارهما مجلس النقابة. 
ج ـ الصحفيون الحاصلون على الجائزة التقديرية فى األعوام السابقة. 

د ـ ثالثة من الشخصيات الصحفية المتميزة والمشهود لها بالخبرة.
مادة 8 : إذا اجمعت األغلبية المطلقة لترشيحات أعضاء مجلس النقابة على اسم بعينه، يعتمد مجلس النقابة بقرار 

منه حصوله على الجائزة للعام المحدد ، فإذا لم يحصل أحد على هذ األغلبية ، يطلب مجلس النقابة من أعضاء 
مجلس األمناء اختيار أحد اإلسمين الحاصلين على األغلبية النسبية فى الجولة األولى للترشيح، ويتم إقرار فوز 

أحدهما عند حصوله على األغلبية النسبية ألصوات أعضاء مجلس األمناء،على أال يقل عدد المشاركين فى الترشيح 
بجولة الترجيح عن نصف عدد أعضاء األمناء.

مادة 9 : ُيمنح الفائز بالجائزة التقديرية مجسما تذكاريا بتصميم مناسب يحوى إسمه وإسم الجائزة ، وكذلك شهادة 
تقديرية يعدها مجلس النقابة من واقع الحيثيات التى دونها أعضاء مجلس األمناء فى بطاقات ترشيحه لنيل الجائزة، 

ويتم االحتفاء بالفائز وتسليمه الجائزة والشهادة خالل احتفال النقابة السنوى بــ »يوم الصحفى«.             
ثالثا : جائزة حرية الصحافة المصرية:-

مادة 10: تمنح جائزة »حرية الصحافة المصرية« للصحفيين المصريين الذين يؤدون دورا بارزا فى الدفاع عن 
حرية الصحافة ، سواء بكتاباتهم أو مواقفهم أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب 

دفاعهم عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين . ويجوز منحها لألفراد من غير الصحفيين الذين يقومون بهذا الدور، 
كما يجوز منحها إلحدى الشخصيات االعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية فى نصرة حرية الصحافة 

والدفاع عن الصحفيين ، وال يجوز لمجلس النقابة ترشيح أحد أعضائه في دورة انعقاده لنيل هذه الجائزة .
مادة 11: يتولى مجلس نقابة الصحفيين مسئولية اختيار الفائز بهذه الجائزة من بين األسماء التى يرشحها أعضاؤه 

مقرونة بحيثيات الترشيح ، على أن يبت المجلس فى هذا األمر خالل شهر أبريل من كل عام، ويشترط للفوز  
بالجائزة حصول المرشح لها على موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس بمن فيهم نقيب الصحفيين . فإذا تعذر ذلك يتم 

حجب الجائزة فى هذا العام . 
مادة 12: يتم اإلعالن عن اسم الفائز بهذه الجائزة متزامنا مع فعاليات اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذى يوافق 

الثالث من شهر مايو كل عام، ويتم تكريم الحاصل عليها خالل االحتفال بيوم الصحفى، ويجرى تسليمه درعا خاصا 
باسم النقابة وشهادة استحقاق بالجائزة .
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رابعا : جائزة التفوق الصحفى:-
مادة 13: ُتمنح جوائز التفوق الصحفى ألعضاء النقابة الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة، تم 

نشرها خالل الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من العام الذى تمنح عنه الجوائز .
مادة 14: مع مراعاة الشروط العامة الواردة فى المادة ) 2 ( من هذه الالئحة، يلتزم المتقدم لهذه المسابقة بالشروط 

التالية :
أ ـ أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة باألصول المهنية المرعية وبمبادىء ونصوص ميثاق الشرف الصحفى 

.
ب ـ أن تكون قد نشرت فى إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة الصادرة بترخيص من المجلس 
األعلى للصحافة ، أو فى إحدى نوافذها االلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق األوسط.   
ج ـ ال يجوز للمتسابق أن يتقدم ألكثر من فرعين من فروع المسابقة، وال يحق له التقدم بأكثر من عملين فى الفرع 

الواحد . كما ال يجوز له أن يتقدم بنفس العمل ألكثر من فرع . 
مادة 15: يجرى التسابق فى الفروع التالية :

التغطية الخبرية المحلية / التغطية الخبرية الخارجية / التحقيق الصحفى / الحمالت الصحفية / الحوار الصحفى / 
التصوير الصحفى/ اإلخراج الصحفى / الكاريكاتير/ الصحافة االقتصادية / الصحافة الرياضية / الصحافة الثقافية / 

الصحافة الفنية.
ويجوز لمجلس النقابة إضافة فروع أخرى للمسابقة .

مادة 16: يتوجب االلتزام بالمحددات والمحاورالخاصة بالمادة الصحفية لكل فرع، وذلك على النحو المبين قرين كل 
فرع :

أ ـ التغطية الخبرية المحلية : ) األخبار االنفرادية، المتابعات والتقارير الخبرية المحلية(. وتعد تغطية حدث واحد فى 
سلسلة من األخبار والمتابعات موضوعا واحدا، ويعتد بتاريخ نشر آخر حلقات السلسلة . 

ب ـ التغطية الخبرية الخارجية : ) األخبار االنفرادية، والتقارير والتحليالت المتصلة بأحداث العالم الخارجى(. 
وتعد المادة المتتابعة حول حدث واحد موضوعا واحدا، ويعتد بتاريخ نشر آخر جزء منها .

ج ـ التحقيق الصحفى ) استقصاء حقيقة حدث أو موضوع يهم الرأى العام من خالل مصادر ومرجعيات مختلفة، 
وتدعيمها باإلحصاءات والصور ونشر النتائج المستخلصة( وتعد سلسلة التحقيقات المتتابعة المتصلة بحدث أو 

قضية واحدة موضوعا واحدا .
د ـ الحملة الصحفية: ) سلسلة من التحقيقات الصحفية التى تنشر فى أعداد متتابعة حول موضوع فائق األهمية 

بالنسبة للمجتمع، ويستهدف تحقيق رد فعل سريع تجاهه من جهة معنية أو مختصة(.
هـ ـ الحوار الصحفى ) هو حصيلة  األجوبة التى ينشرها الصحفى ردا على أسئلة وجهها لمصدر أو أكثر حول 

حدث أو قضية تهم الرأى العام، باإلضافة إلى تعليقه عليها(.
و ـ التصوير الصحفى ) اللقطة الصحفية المصورة والمنشورة، سواء كانت منشورة بدون تعليق أو مصاحبة لمادة 

صحفية أو لعنوان ثابت مرتبط باهتمامات القراء(.
ز ـ اإلخراج الصحفى ) هو التصميم المطبوع لصفحة منشورة أو أكثر فى الصحف والمجالت، بما يحويه من 

فنيات توزيع المادة المكتوبة والمصورة(.
ح ـ الكاريكاتير ) الرسوم الساخرة المنشورة، سواء كانت مرتبطة بتعليق مكتوب أو بدونه(.

ط ـ الصحافة االقتصادية ) الموضوعات المتصلة بأخبار وقضايا االقتصاد والمال، والتى تتناولها تحقيقات 
وحوارات ومتابعات إخبارية وتحليلية، سواء تم نشرها بصفحات االقتصاد اليومية أو بالصحف والمجالت 

المتخصصة (.
ى ـ الصحافة الرياضية )التغطية والمتابعة الخبرية والحوارات والتحقيقات والمقاالت التحليلية والنقدية لألحداث 

والمسابقات الرياضية فى مختلف األلعاب، سواء كانت على المستوى المحلى أو العربى أو الدولى(.
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ك ـ الصحافة الثقافية ) التغطيات الخبرية والتحليلية والنقدية والتحقيقات والحوارات التى تشمل كافة مجاالت الثقافة 
ومتابعة فعالياتها على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية(.   

ل- الصحافة الفنية ) التغطيات الخبرية والتحليلية والنقدية والتحقيقات والحوارات التى تشمل كافة مجاالت الفن 
ومتابعة فعالياتها على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية(.   

مادة 17: يعرض عضو مجلس النقابة المسئول عن تنظيم مسابقتى التفوق الصحفى والجوائز الخاصة على المجلس 
قائمة باألسماء المقترحة لعضوية لجان التحكيم فى فروع المسابقتين، ويتولى المجلس مراجعتها والتحقق من توافر 

الشروط الواردة بالمادة )3 ( من الالئحة فى شأن الصحفيين المرشحين لهذه اللجان، ومدى تمتعهم بالخبرة المطلوبة 
للتحكيم فى فروع المسابقتين، وإصدار قراره بتشكيل اللجان بواقع ثالثة أعضاء لكل فرع من فروع المسابقتين. 

مادة 18: تحال األعمال الصحفية للمتسابقين إلى أعضاء لجان التحكيم فى فروع مسابقتى التفوق الصحفى والجوائز 
الخاصة خالل شهر مارس من كل عام ، ويجتمع أعضاء لجان التحكيم فى كل فرع على حدة، خالل األسبوع 

األول من شهر مايو إلقرار النتائج التى انتهوا إليها، وكتابة تقرير يتضمن نتائج عمل اللجنة والمالحظات المتصلة 
بالمتسابقين والمواد المقدمة، وإحالته إلى مجلس النقابة فى موعد أقصاه منتصف شهر مايو.  

مادة 19: مع مراعاة ما ورد بالمادة ) 4 ( بشأن عدم جواز تعدد الفائزين بالجائزة الواحدة، تخصص جائزتان 
لكل فرع من فروع مسابقة التفوق الصحفى، وتبلغ قيمة جائزة المركز األول مبلغ عشرة آالف جنيه، وقيمة جائزة 

المركز الثانى خمسة آالف جنيه، ويستثنى من ذلك فرع الكاريكاتير الذى تخصص له جائزة واحدة قدرها عشرة 
آالف جنيه . 

خامسا : الجوائز الخاصة :-
مادة 20 : يحق لمجلس النقابة إنشاء جوائز خاصة بأسماء الصحفيين المتميزين بعطائهم المهنى فى حالة تبرعهم، أو 

أسرهم فى حالة رحيلهم، بقيمة مالية ال تقل عن خمسة آالف جنية تمنح لفائز واحد ، وال تخصص جائزة لفائز ثان 
إال إذا تم مضاعفة القيمة المالية للتبرع .ويجوز بموافقة المجلس إنشاء جوائز خاصة تتبرع بقيمتها هيئات عامة ، 

وفى الحالتين يحدد المانح إسم المجال الصحفى النوعى الذى سيرتبط بإسمه . 
مادة 21 : يجرى اإلعالن عن الجوائز الخاصة، وشروط استحقاقها، ولجان التحكيم الخاصة بها، طبقا لنفس 

اإلجراءات والقواعد التى تتبع فى جائزة التفوق الصحفى .     

سادسا : اإلجراءات :-
مادة 22: يعلن مجلس النقابة عن فتح باب التقدم لمسابقتى التفوق الصحفى والجوائز الخاصة وشروط التقدم لها 

خالل شهر مارس من كل عام ولمدة شهر، وذلك بإعالن يعلق بشكل ظاهر فى مقر النقابة العامة بالقاهرة والنقابة 
الفرعية باالسكندرية وفى لوحات اإلعالنات بدور الصحف . 

مادة 23: يسحب الراغب فى االشتراك بأى من المسابقتين النموذج الخاص بالتقدم الذى يعده مجلس النقابة مقابل 
رسم يحدده المجلس ، وتلتزم سكرتارية النقابة بتسليم المتقدم نسخة من الئحة جوائز الصحافة .

مادة 24 : يتقدم المتسابق خالل المدى الزمنى المحدد بملف يتضمن أصال وأربعة صور من العمل أو األعمال التى 
يرغب فى المشاركة بها منسوخة على الكمبيوتر، وال تحمل إسمه أو إسم الجهة الصحفية التى نشرت المادة على 
صفحاتها، على أن يرفق بالملف النموذج السابق اإلشارة إليه بعد تسجيل البيانات المطلوبة ، كما يرفق به أيضا 

صورة فوتوغرافية له وصورة ضوئية من بطاقة النقابة .
مادة 25 : يرفق المتسابقون بفرع اإلخراج الصحفى نسخًا من أعداد الصحف أو المجالت التى يتقدمون بها، ويقدم 

المتسابقون فى فرع التصوير أربعة أقراص مدمجة للصحف التى نشرت بها الصور التى يقدمونها مع األصول، 
ويلتزم الطرفان ومعهما المتسابقون من وكالة أنباء الشرق األوسط بتقديم شهادة معتمدة من رئيس التحرير أو من 

ينوب عنه تفيد نسبة األعمال المقدمة ألشخاصهم .     
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مادة 26 : يجرى تسليم جوائز الصحافة المصرية وتكريم الحاصلين عليها خالل احتفال النقابة بـ »يوم الصحفى«ك 
الذى يوافق العاشر من شهر يونيه من كل عام ، وتتولى النقابة طبع كتاب تذكارى يتضمن أسماء الفائزين بالجوائز 

وصورهم ونبذة عن الموضوعات الفائزة.      
نتيجة مسابقة التفوق الصحفي لعام 2016

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة التفوق الصحفي لعام 2016.. عقدت لجان التحكيم اجتماعًا بمقر النقابة برئاسة 
يحيي قالش نقيب الصحفيين وحضور جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة ومحمود كامل مقرر اللجنة الثقافية 

والمشرف على المسابقة .. وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها .. كما قدمت كل 
لجنه عده توصيات تتعلق بالئحة المسابقة وآليات تطويرها .. وجاءت النتيجة على مايلى :

أواًل  : مسابقة التفوق الصحفي 
1-جائزة التغطية االخبارية المحلية

 الجائزة األولى : الزميل محمد ابوضيف - عن عمل سلسلة تغطية حول األوضاع فى سيناء ومن بينها  ) تغطية 
االحداث لتفجير الكتيبة 101 فى سيناء وعواقبها على سكان سيناء – ساعات المواجهة فى ليلة الحرب – حادث 

الكتيبة 101( والمنشورة في جريدة الوطن ... وشهادة تقدير للمصور الزميل محمد عمر.
الجائزة الثانية : الزميله ايمان الوراقى عن عمل » اليوم السابع ترصد بيع السالح والمخدرات فى خمس قرى 

بالقليوبية، والمنشور بجريدة اليوم السابع.
وقررت اللجنة منح شهادات تقدير لثالثة أعمال نظرًا لتميزها واالعمال بالترتيب وفقًا لرؤية اللجنة :-

1-الزميل محمد عبد السالم - جريدة الدستور عن سلسلة أعمال حول االرهاب فى زمن االنترنت نشرت على 
مداراكثر من عام .

2 – الزميل عبد الرحمن عبادى - جريدة االهرام المسائى عن ) تغطية اخبارية حول استثناءات التعليم العالى تفتح 
االبواب الخلفية للقبول  بكليات الطب (  

3-الزميلة هناء قنديل - عن موضوع ) سلسلة  حلقات عن حاليب وشالتين ( المنشور بجريدة بالبوابة نيوز  
*********************************

2-جائزة التغطية الخارجية:
الجائزة األولى: الزميلة صفاء صالح – جريدة المصرى اليوم ،«سلسلة عن األوضاع فى اليمن«

الجائزة الثانية : الزميل أحمد ابراهيم عامر  - مجلة األهرام العربى، عن »ملف ليبيا بين خيوط النور وخطوط النار 
 «

وقررت اللجنة منح شهادة تقدير لعمل نظرا لتميزه:-  
1-الزميلة ايمان حنا -  جريدة اليوم السابع عن  سلسلة حوارات من واشنطن.  

************************************
3-جائزة التحقيق الصحفى :

الجائزة األولى: الزميالن احمد حسن عبد العزيز) احمد العميد(  – والزميل محمد الخولى جريدة الوطن
،عن تحقيق »الهروب إلى الموت .. عصابات تهريب شباب مصر الى ليبيا .. سكة الى يروح ميرجعش » 

باإلضافة إلى شهادة تقدير لمصور العمل الزميل مصطفى محمد.
الجائزة الثانية: الزميل وسام حمدى هريدى حسن- عن »سلسلة تحقيقات عن لغز انهيار العقارات« نشر العمل 

بجريدة البوابة نيوز. 
وقررت اللجنة منح شهادتي تقدير لعملين  نظرًا لتميزها واالعمال بالترتيب وفقا لرؤية اللجنة :

1-الزميل محمد فتحى عبد العال - عن »تحقيق استقصائى بعنوان شرائح ومسامير عظام تؤدى للعجز والوفاه.. 
والفقراء يدفعون ثمن بيزنس التجارة الحرام« . نشر العمل بجريدة المصرى اليوم.
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2-الزميل رجب جالل عبد الرحمن عبد المولى - جريدة المصرى اليوم عن تحقيق بعنوان »المصرى اليوم تفتح 
ملف الخالص من جواز السفر .. لو كنت مصريا لبحثت عن جنسية اخرى«.

**************************************
4-جائزة الحمالت الصحفية:

الجائزة االولى :  الزميلة صفاء عاشور والزميلة آيه نبيل عن حملة »ملف عن اوضاع الجنوب«  ، بجريدة اليوم 
السابع.

و3 شهادات تقدير للزمالء المصورين اسالم اسامة - ماهر اسكندر- حازم عبد الصمد ) اليوم السابع(، المشاركين 
في ملف عن اوجاع الجنوب . 

الجائزة الثانية: الزميل هانى النقراشى  - والزميلة وفاء فايز، عن حملة صحفية بجريدة الشروق بعنوان   »كليتا 
االعالم واالقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لكل المصريين« .

***********************************
5-جائزة الحوار الصحفى:

الجائزة األولى: الزميل حسنى كمال - جريدة االهرام، عن سلسلة حوارات حول تجديد الخطاب الدينى واسباب 
ظهور الفتاوى المتشددة ودور االزهر الشريف .

الجائزة الثانية: الزميل محمد زكى - جريدة المساء، عن حوار مع نازح البكابورتات

وقررت اللجنة منح شهادتى تقدير واالعمال بالترتيب :
1-الزميل احمد سعيد حسانين - جريدة التحرير. عن حوار ألول مرة طبيب تشريح محمد الجندى يخرج عن صمته  

عالء العساس : تعرضت لضغوط عديدة من مسؤولى الطب الشرعى لتعويم القضية  
2-الزميلة دينا عاشور -  جريدة فيتو عن حوار مع المستشار عبد المعز ابراهيم  .

************************************
6-جائزة التصوير 

الجائزة االولى : الزميل محمد حسنين  - عن صورة ، تغطية انهيار عقار بالفجالة . نشر العمل ببوابة األهرام .
الجائزة الثانية : الزميل السيد الباز - جريدة المصرى اليوم، عن صور جنازة الشهيد مقدم مصطفى الوتيدى .

وقررت اللجنة منح شهادتى تقدير واالعمال بالترتيب:
1- الزميل اشرف شحاته - جريدة االخبار،عن صورة  دموع محلب ، في المؤتمر االقتصادى بشرم الشيخ .

2-الزميل حازم عبد الصمد - جريدة اليوم السابع عن ) صورة بائعة المناديل ( .
**************************************

7-جائزة االخراج الصحفى:
الجائزة األولى: قررت اللجنة حجب الجائزة االولى.

الجائزة الثانية: الزميل طارق مغربى - جريدة فيتو، ملحق فيتو 2 باللغة العربية الفصحى العدد ) 192(  .
وقررت اللجنة منح شهادتى تقدير وفقا لرؤية اللجنة واالعمال بالترتيب:

1-الزميل عمرو الصاوى - جريدة االهرام صفحة انفوجرافيك عن قناة السويس ) القديمة والجديدة( 
2-الزميل محمد عبد الرشيد - جريدة االهرام المسائى ) ماكيت جريدة القاهرة(  

****************************************
8-جائزة الكاريكاتير »جائزة واحدة«:

الجائزة األولى: الزميل محمد عبداهلل احمد - جريدة المصرى اليوم، عن رسمتي 1- مفاوضات سد النهضة  2- 
ازمة نقص المياة .

****************************************
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9-جائزة الصحافة االقتصادية:
الجائزة األولى: الزميلة لمياء جمال عبد الفتاح - مجلة صبا ح الخير ، ملف عن قانون االستثمار وبيع البنوك 

المصرية للعرب واالجانب واستحواذ العرب واالجانب على شركات البترول.
الجائزة الثانية: الزميل احمد السباعى والزميلة دينا مصطفى    األهرام االقتصادى ، عن تحقيق االموال المنهوبة 

والمصالحة العادلة.
وقررت اللجنة منح شهادتى تقدير واالعمال بالترتيب:

1-الزميل منصور كامل - عن ) تحقيق عن قالع مصر الصناعية كانت صرحا فهوى ( بجريدة المصرى اليوم.
2-الزميلة اميرة جاد – عن تحقيق ) فضيحة القروض المعطلة ( المنشور بجريدة التحرير.

***********************************************
10-جائزة الصحافة الرياضية:

الجائزة األولى: الزميل مدحت رشدى - أخبار اليوم ،عن تحقيق » مراكز الشباب معامل تفريخ االرهابيين«.
الجائزة الثانية: الزميل محمود  محمد شوقى - بمجلة االذاعة والتليفزيون، عن تحقيق »الدروس الخصوصية وباء 

جديد يهدد الرياضة المصرية« .
قررت اللجنة منح شهادتى تقدير واالعمال بالترتيب:

1-الزميل أبو الوفا الخطيب - جريدة االخبار عن )حملة حول مخالفات رئيس اللجنة االوليمبية( 
2- الزميل عاطف عبد الواحد مصلحي – االهرام الرياضي عن ملف )حكاية قري تصنع ابطال الرياضة المصرية 

3- الزميل محمد يحيى - جريدة الوطن عن تحقيق )الترامادول ادمان يغزو مالعب مصر والعالم( 
***********************************************

11-جائزة الصحافة الفنية:
الجائزة األولى: الزميل محمد دياب )مجلة الكوكب – دار الهالل (، عن عمل »اربع محاوالت لتلحين القرأن الكريم 

فى قرن« . 
الجائزة الثانية: الزميل ماهر زهدى   ، عن عمل » قصة عشق للفن والحياة  فؤاد المهندس وشويكار االستاذ 

والبسكوتة«، المنشور بمجلة األهرام العربي .
وقررت اللجنة منح شهادتى تقدير لكل من : -

1-الزميل طاهر البهى – )مجلة حواء دار الهالل( عن حوار 18 عاما من الصمت – جورج سيدهم يتكلم 
2-الزميلة ايناس عبداهلل - جريدة الشروق عن حوار محفوظ عبد الرحمن : عشت اكثر مما ارغب وانتظر الموت .

*******************************************
12-الصحافة الثقافية:

الجائزة األولى: الزميل محمد شعير، عن عمل »نجيب محفوظ : من خبر البدايات« المنشور بجريدة األخبار.
الجائزة الثانية: الزميل مصطفى رحومة ،جريدة الوطن، عن عمل« معارك الكنيسة ضد الكتب والكتاب باسم 

الدين«.
وقررت اللجنة منح شهادتى تقدير لكل من :-

1-الزميل إيهاب الحضرى –عن عمل ) الجغرافيا الكاذبة منزل السيد احمد عبد الجواد يحتل مسجد برقوق .. 
وزقاق المدق مجرد مصيدة درامية(، المنشور بأخبار األدب.

2-الزميل طارق الطاهر عن عمل »متاحف وزارة الثقافة فى مهب الريح » المنشور في مجلة أخبار األدب.

3-الزميلة اسراء النمر عن موضوع ) سينما الكلوب .. محاولة لكسر العزلة ( المنشور بمجلة اخبار األدب .
***********************************************************
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ثانيًا – الجوائز الخاصة :
1-جائزة الشهيد )للتغطية الميدانية لالحداث الخطيرة(

تم حجب الجائزة .
2-جائزة احسان عبد القدوس فى السبق الصحفى

الجائزة األولى: الزميلة سنية محمود عادل عبد العظيم ،عن عمل« ابو الغيط مرشح مصر لخالفه العربي في 
امانة الجامعه العربية«.. وقررت اللجنة منح العمل الجائزة نظرا النه نشر قبل ترشيحه رسمياً بعام كامل المنشور 

بجريدة الشروق.
وقررت اللجنة منح شهادة تقدير:

1-الزميلة مني عبد المنعم مدكور مرسي عن تحقيق استقصائي بعنوان »جيالتين الموت من الحمير الميته .. 
حلويات بحوافر وجلود الحيوانات النافقه«، المنشور بجريدة الوطن.

*****************************
3-جائزة احمد رجب فى الكتابة الساخرة

قررت اللجنة حجب الجائزة
*********************

4-جائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية االنسانية:
الجائزة األولى: الزميلة شيماء محروس محمد عبد اهلل جلهوم ، عن العمل : نروي حكايات »عبد المنعم رياض« 

في مستعمرة الجزام .. مقبرة المتعافين من الجزام، المنشور بجريدة التحرير .
*********************

5-جائزة سعيد سنبل فى المقال االقتصادى :
الجائزة االولى: الزميل عبد الغفار عبد الوهاب محمد مصطفي )الجمهورية(، عن مقال »المسكنات تبدد 

الموارد«.
*********************

6-جائزة مصطفى شردى فى المقال السياسي:
الجائزة االولى: الزميل محمد سعد عبد الحفيظ حسين ) الشروق(، عن مقالين 1- للتاريخ ابواب اخري   2-ضربه 

معلم فشنك.
*********************

7-جائزة منير كنعان لإلبداع الفنى
الجائزة االولى: الزميل ماهر بدر –  جريدة االهرام، عن عملي » قصة غرام قديم – و قصة حفل صامت على 

انغام الستين« .
*********************

8-جائزة صحافة البيئة:
الجائزة األولى: الزميل متولي سالم متولي نصر اهلل –جريدة المصري اليوم،عن  تحقيق »المبيدات .. الموت 

يسكن احشاء المصريين« .
الجائزة الثانية: الزميلة نعمة اهلل سيد عبد الرحمن محمد)االهرام(، عن عمل »بحر البقر ثعبان يسمم الحياة في 6 

محافظات« .

وقررت اللجنة منح شهادتي تقدير بالترتيب :
1-الزميل احمد فتحي صالح ابو حجر )اليوم السابع( عمل بعنوان »كيماويات مغشوشة بشعار القومي للبحوث »
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2-الزميل محمد عبد العال عبد الحارس )المصري اليوم( عمل بعنوان ،« 3 االف فدان تروي بمياه المجاري من 
محطة صرف باالسكندرية«.

*********************
9-جائزة صحافة المرأة:

الجائزة األولى: الزميلة صفاء عبد الرازق شبل صالح )المصري اليوم(، عن » تحقيق بعنوان اسرار سوق داعش 
لتجارة الصبايا .. عن النساء االيزيديات الهاربات من سوق الجواري في الرقة«

وقررت اللجنة منح ثالث شهادات تقدير علي الترتيب:
1-الزميلة اسراءحامد ابراهيم محمود )الوطن( عن »تحقيق فكيهه .. حكاية سيدة اصبحت نموذجا لنساء بال عائل« 

.
2-الزميلة هدي زكريا عبد العزيز محمد ) اليوم السابع( عن تحقيق »مافيا االجهاض في الشهور االخيرة«. 

3-الزميلة أميرة طلعت محمد انور ) المصري اليوم ( عن تحقيق بعنوان »اختزال العفه في مشرط طبيب .. ختان 
االناث الجريمة ال تزال مستمرة« .

10-جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى :
قررت اللجنة حجب االعمال الفائزة لهذا العام .

******************************
11-جائزة محمد عيسي الشرقاوى »للتغطية الخارجية« :

الجائزة االولى: الزميلة د. رضوي عبد اللطيف عبد الرازق زايد )األخبار(، عن عمل » ملف المحكمة الجنائية 
تحقق في الجرائم االسرائيلية«.

وقررت اللجنة منح شهادة تقدير :
1-الزميل احمد ابراهيم محمد عامر ، عن عمل » من القاهرة إلي بنغازي 

 FROM CAIRO TO  THE BENGHAZI نشر العمل باالهرام ويكلي باللغة االنجليزية ، 
 FRONTLINE

***********************
12-جائزة سمير عبد القادر فى الصحافة االقتصادية :

الجائزة األولى: الزميل صالح ابراهيم عواض مصطفي )الوطن(، عن ملف »مصر فقدت في 9 شهور ما يعادل 
نصف دخل قناة السويس .. الوطن ترصد باالرقام رحلة الصادرات المصرية«.

جائزة حرية الصحافة
كما قرر المجلس بتاريخ 2016/12/7 منح جائزة حرية الصحافة المصرية لعام 2016 لكل من مجلة   •

األهرام العربى و مجلة صباح الخير .
تم منح جائزة تشجعية للملفات المتميزة حصلت عليها مجلة المصور .  •

المشرف العام علي المسابقة

محمود كامل
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جلنة	العالقات	اخلارجية

   ركزت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين أعمالها خالل الفترة من أول أبريل 2016 إلى أوائل 
فبراير 2017 على الشأن الفلسطيني، الذي يتمحور فيه كل القضايا العربية وملحقاتها، فأينما تذهب ستالحقك أطماع 
الصهاينة التي تقف وراء كل الشرور واآلثام في كل أرجاء الوطن العربي، الذي يترك نفسه دمية بين يدي االستعمار 
ينفذون أجندة  الشديد  المتحكمة في مشروعاته ومخططاته االقتصادية.. فنجد العرب لألسف  العالمي والصهيونية 

الغرب وإسرائيل بوعي أو دون وعي وبال أي اعتبار للمصلحة القومية لألمة العربية..

بدأ نشاط اللجنة في العام المنقضي بتنظيم ندوة عن »يوم األرض« يوم السبت 16 أبريل 2016 بالدور   •
الرابع بمبنى النقابة، وذلك بالتعاون مع الجبهة الشعبية المشاركة للمقاومة الفلسطينية إحياء لذكرى النضال الفلسطيني 

في يوم األرض ضد السياسات االستيطانية في فلسطين المحتلة..

   وشارك في الندوة األستاذ الدكتور حسن غنيم والكاتب الصحفي والنقابي الكبير عبد العال الباقوري والمؤرخ 
الفلسطيني األستاذ عبد القادر يس..

وتم في الندوة تكريم الدكتور حسن غنيم رائد التاريخ للحركة الوطنية الفلسطينية، وأدار الندوة األستاذ الدكتور عبد 
التواب مصطفى واألستاذة الصحفية نظيمة سعد الدين..

وفي األسبوع األخير من شهر أبريل 2016 نظمت اللجنة ندوة كبرى بقاعة األستاذ محمد حسنين هيكل   •
بالدور الرابع بالنقابة، إلحياء يوم األسير الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( 

)إقليم جمهورية مصر العربية(.
حضر الندوة عدد كبير من قيادات العمل الفلسطيني والجالية الفلسطينية الكبيرة في مصر، والسفير محمد صبيح 
الحائز على جائزة  الفلسطيني »مؤبد مفتوح«  الفيلم  الندوة  الفلسطيني. وعرض خالل  الوطني  المجلس  أمين سر 

مهرجان مسقط الدولي للمخرج الفلسطيني فايق جرادة.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات فعالة ألعضائها لتنظيم أعمالها ومتابعتها، سواء بحضور أنشطة خارج النقابة   •

وفعاليات خاصة بالمناسبات الفلسطينية والعربية على مدى عدة شهور.

وجاءت المناسبة الكبرى خالل شهر يناير 2017 وأبدت اللجنة استعدادها التام للمشاركة في االحتفاالت   •
الخاصة بإحياء الذكرى الثانية والخمسين النطالق الثورة الفلسطينية )انطالقة فتح(.

   وقد جاءت هذه الذكرى لتوثيق كفاح الشعب الفلسطيني على مدى ما يقرب من مائة عام، ابتداء من وعد بلفور 
المشئوم في عام 1917 وتحالف القوى الصهيونية العالمية مع عدد من الدول الكبرى إلنشاء وطن قومي لليهود، 
مروًرا باالنتداب البريطاني وتقسيم فلسطين بقرار أممي ثم االحتالل الكامل لألراضي الفلسطينية بعد حرب 1967.
ورغم المؤامرة الكبرى التي استهدفت فلسطين واألمة العربية التي ما زالت تعاني وتئن من نتائجها وآثارها الممتدة 
حتى اآلن، فإن الشعب الفلسطيني ال يزال صامًدا ويرفض اإلذعان والتسليم لما أراده االستعمار وحكماء صهيون، 
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التي تمثلت رمزًيا في الشهيد     فدبت الصحوة في شرايين أهله وشبابه مع انطالقة ثورتهم في أول يناير 1965، 
الزعيم التاريخي ياسر عرفات الذي ظهر على مسرح األحداث مع مجموعة منتقاة من المناضلين المخلصين، ونال 

تأييد ودعم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.. وزادت شعبية أبو عمار بعد معركة الكرامة في 1968..

   وقد شهد عقد الثمانينات تغييرات مؤثرة في فكر منظمة التحرير الفلسطينية، خصوًصا بعد أن ألقى عرفات خطابة 
الشهير أمام األمم المتحدة في ديسمبر 1988، الذي أعلن فيه اعتراف المنظمة بحق إسرائيل في الوجود، ثم أعلن 

عن مبادرة فلسطينية تدعو إلى حق دول الشرق األوسط، بما فيها فلسطين وإسرائيل وجيرانها في العيش بسالم..
وبعد هذا اإلعالن توالت اعترافات كثير من دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة..

الدولة  قيام  أعلن  قد   1988 نوفمبر   15 في  بالجزائر  المنعقد  اجتماعه  في  الفلسطيني  الوطني  المجلس  وكان    
الفلسطينية في وثيقة كتبها الشاعر واألديب الثائر الفلسطيني محمود درويش..

وقد وافق المجلس على تكليف عرفات برئاسة الدولة الفلسطينية المستقلة في أبريل نيسان 1989.. وفى القاهرة 
عام 1994، وقع أبو عمار ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق رابين على اتفاق القاهرة لتفعيل اتفاقية الحكم الذاتي 
الفلسطيني في غزة وأريحا، وحصال مًعا على جائزة نوبل للسالم.. ثم وقع عرفات بمدينة طابا المصرية في 24 
سبتمبر 1995 باألحرف األولى على اتفاق توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وبعدها 

انتخب أبو عمار في 20 يناير 1996 رئيًسا لسلطة الحكم الذاتي في أول انتخابات عامة بفلسطين..

   وتوفي عرفات مسموًما في 11 نوفمبر 2004 بعد أن فشل عالجه بمستشفى بيرسي بفرنسا، وكل المؤشرات 
تؤكد أن إسرائيل ليست بعيدة عن هذه الجريمة النكراء، بعد أن حاصرت مقر الزعيم الفلسطيني ما يقرب من عامين 
ونصف العام بعد االنتفاضة الفلسطينية.. واستمرت االنتهاكات الصارخة ضد الشعب الفلسطيني على مدى السنوات 

التالية دون إدانة دولية واضحة أو مؤثرة..

   وواصلت السلطة الفلسطينية جهودها وحققت كثيًرا من اإلنجازات؛ منها تحويل عضوية فلسطين من كيان إلى 
عضو مراقب باألمم المتحدة وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية ورفع علم فلسطين على مبنى المنظمة الدولية، 
وصدور قرار من مجلس األمن رقم 2334 بإدانة االستيطان والتأكيد على عدم شرعيته، وقرار من »اليونسكو« 
بعدم وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد األقصى وحائط البراق، واعتبار الوجود اإلسرائيلي في القدس قوة احتالل 

والدعوة لوقف جميع االنتهاكات ضد اآلثار اإلسالمية بالمدينة، ومن بينها الحرم القدسي الشريف.

   وجاء المؤتمر الدولي الذي شهدته باريس أخيًرا وشارك فيه ممثلو 70 دولة، ليؤكد أن حل الدولتين يلبي تطلعات 
اإلسرائيليين والفلسطينيين، وأبدى المؤتمرون رفضهم لفكرة نقل السفارة األميركية إلى القدس، لتعارض ذلك مع 

الشرعية الدولية والوضع الخاص للمدينة المقدسة..

   والشعب الفلسطيني في كل األحوال يستحق المساندة والتحية الخالصة الستمراره في مواجهة غطرسة قوات 
االحتالل الغاشمة التي تمارس كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي مع المعتقلين واألسرى، بهدف تدمير اإلنسان 
الفلسطيني وتحطيم شخصيته ومعنوياته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره وحياته ومعتقداته السياسية، وذلك دون جدوى 
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ودون أن تحقق أهدافها الشيطانية، مما يؤكد أن االعتقاالت لن توقف مسيرة مقاوم من أجل انتزاع حريته وحقه 
في البقاء.

   ورغم القرار رقم 2334 لمجلس األمن الدولي بإدانة االستيطان والتأكيد على عدم شرعيته، فإن اللجنة اللوائية 
لشؤون االستيطان التابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي قررت في النصف الثاني من يناير الماضي بناء 560 وحدة 

استيطانية جديدة بالقدس، استمراًرا لسياسة تهويد المدينة المقدسة بقلب المعادلة الديموغرافية لها.
معاملة  في  القمعية  ممارساتها  تواصل  فإنها  لها،  اإلذعان  وعدم  الدولية  بالقرارات  إسرائيل  استهانة  وبعيًدا عن 

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

   وفى رصد لهيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، تبين أن هناك 7 آالف أسير في سجون االحتالل، بينهم 
1384 من األطفال القصر و170 امرأة وفتاة و6 من نواب البرلمان و700 معتقل إداري ليست لهم تهم محددة 

وال يقدمون للمحاكمة!.. إلى جانب 80 من األسرى المرضى الذين يعانون من إعاقات متنوعة جسدية ونفسية.
ومن غرائب أفعال وجرائم سلطات االحتالل احتجازها لجثامين الشهداء، وهي ال تزال تحتجز 12 جثماًنا، منهم 
11 من الضفة واألخير من القدس، إلى جانب مئات الجثامين المحتجزة منذ سنوات.. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة 
في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف األربع.
كما ابتكرت إسرائيل سياسة فريدة من نوعها، وهي سياسة الحبس المنزلي واإلبعاد عن القدس.. وهذه السياسة 
تصاعدت في العام المنقضي، وتركزت بشكل كبير على األطفال القصر الذين وصل عددهم إلى 78 طفاًل بمدينة 

القدس.

   وال يخلو األمر من مزيد من الغرائب في القوانين المتعلقة باألسرى والمعتقلين، فقد صدر قانون إعدام األسرى 
في منتصف 2015، وتم تفعيله في 2016، وأيًضا قانون اعتقال القاصرين وصادق عليه الكنيست، ولكن لم ُيسن 

بعد.
والمتابع لقرارات ومواقف حكومة االحتالل يتأكد أن إسرائيل ترفض السالم الذي تتغنى به من حين إلى آخر.. كما 
أن العالم مطالب بالتدخل بجدية أكبر لحلحلة هذا التعنت الذي يجعل منطقة الشرق األوسط في حالة عدم استقرار 

مستمرة.. والحل الوحيد لمشكالت المنطقة هو حل القضية الفلسطينية والمتمثل في حل الدولتين..

مقرر اللجنة

حاتم زكريا
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على أكثر من محور نقابي وخدمى، عملت لجنة »االتصال والمتابعة« طوال العام الماضي  )مارس 
2016- فبراير 2017(، بعد أن أعاد مجلس النقابة الحالي إحياءها ،وأسند إليها عدة ملفات مهمة، بعد 

أن كانت ألغيت قبل سنوات، وُشرفت بتولي مسؤوليتها.

أواًل: النشاط النقابي والتنظيمي

والروابط  الشعب  ملف  كان  والمتابعة«  »االتصال  لجنة  عليها  التي عملت  الشائكة  الملفات  أكثر  من 
النقابية، التي كان أغلبها توقف نشاطه الفعلي، أو لم ينظم انتخابات داخلية منذ سنوات عدة.

وبدأت اللجنة، طوال العام المنصرم، إعادة تنظيم الشعب والروابط الجادة والنشطة، حيث قامت بمراجعة 
كشوف عضويتها وتنقيتها، وأجرت انتخابات جديدة ألهم ثالث شعب وروابط، وهي: شعبة المحررين 

البرلمانيين، رابطة النقاد الرياضيين، وشعبة محرري االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

** انتخابات شعبة المحررين البرلمانيين:

تم فتح باب الترشح لشعبة »المحررين البرلمانيين« اعتبارًا من  يوم السبت 19 مارس حتى الخميس 
مارس  األثنين 28  مارس حتى  السبت 26  من  والتنازالت  الطعون  تلقي  وكان  مارس 2016،   24
انتخابات  وأجريت   .2016 مارس   30 األربعاء  يوم  للمرشحين  النهائية  الكشوف  وأعلنت   ،2016
الشعبة يوم السبت 9 إبريل 2016  من الساعة الخامسة حتى السادسة مساًء بالنقابة، الختيار المكتب 
التنفيذى للشعبة  )رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء(، وأسفرت النتيجة عن فوز الزميل بهاء مباشر 
بمنصب مقرر الشعبة ، والزميل محمد سعيد بمنصب المقرر المساعد ، وفاز بمقاعد العضوية الزمالء 

: حمدي مبارز، عبد الحميد العمدة، ووالء نعمة اهلل .

** انتخابات رابطة النقاد الرياضيين:

تم فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين 
الصندوق وستة أعضاء، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2016، وفقًا للقواعد واإلجراءات 
الموافق 2016/8/3( من  النقابة يوم )األربعاء  والئحة الروابط والشعب، وأجريت االنتخابات بمقر 
بعضوية  أسماؤهم  التالية  الزمالء  فوز  عن  وأسفرت  مساًء،  السادسة  الساعة  وحتى  الرابعة  الساعة 

المكتب التنفيذي الجديد للرابطة:

جلنة	التخطيط	واملتابعة	
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رئيس الرابطة  1-  محمد شبانة     )األهرام الرياضى(   
عمرو مخلوف    )األهرام المسائى(   نائب الرئيس  -2

أمين الصندوق محمد القوصي )األهرام المسائى(     -3
عضوا محمد يحيى يوسف )األخبار(       -4
سامى راغب              )المساء(     عضوا  -5

عضوا )العربى(    عادل عزام       -6
عضوا أحمد إسماعيل   )األخبار المسائى(     -7

عضوا محمد القاضي    )مجلة المصور(      -8
عضوا عبد المنعم فهمى )األهرام الرياضى(     -9

** انتخابات شعبة محرري االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:

 تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي لشعبة محرري االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
بالنقابة، على منصب مقرر الشعبة وأربعة أعضاء لمكتبها التنفيذي، اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 
يوليو 2016، وفقًا لالئحة الشعب والروابط واإلجراءات والقواعد المتبعة، وأجريت اإلنتخابات يوم 

األربعاء )17 أغسطس2016(،  وتم إعالن فوز المكتب التنفيذي الجديد وهم الزمالء االساتذة:
مقررًا للشعبة أشرف شهاب       -1

عضوًا أحمد عواد      -2
خالد أبو المجد                 عضوًا  -3

عضوًا مصطفي الدمرداش      -4
عضوًا هاني الروبي      -5

** اللجان اإلدارية في المحافظات

ساهمت لجنة »المتابعة واالتصال« في إجراءات تأسيس لجان نقابية في عدد من المحافظات، التي تضم 
مجموعة من الزمالء الصحفيين من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة )يقل عددهم عن 30 

زمياًل وزميلة(، وذلك تنفيذًا لقانون النقابة، وتنظيمًا لعمل الزمالء أعضاء النقابة في المحافظات.

وتشكلت بالفعل لجان إدارية في سبع محافظات، ضمت الزمالء: حازم نصر ومصطفي عزت وهشام 
لطفي )محافظة الدقهلية(، سماح وهبي وأحمد أبوشنب وفوزي دهب )الغربية(، أحمد أبوالمعاطي وسيد 
إبراهيم ومحمد عوض )اإلسماعيلية(، نبيل التفاهني وعبدالرحمن بصلة وهشام العيسوي )بورسعيد(، 
باهي الروبي وعلى حسين وسعيد نافع )المنيا(، عبدالحكيم األمير ومحمد حمدي شرقاوى وإبراهيم زايد 

)قنا(، وأحمد الزيات وفاطمة الزيات وعبداهلل صالح )أسوان(.
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ثانيًا: المجال الخدمي:-
** النادي البحري باألسكندرية:

رئيسي  بدور  وقامت  األسكندرية،  في  البحري«  الصحفيين  »نادي  ملف  تطورات  اللجنة  تابعت   
وأساسي في تحريك هذا الملف، الذي تعثر منذ ما يزيد عن )25 عامًا(، وبجهود واتصاالت من اللجنة 
وافق المهندس االستشاري العالمي الدكتور ممدوح حمزة على وضع المخطط العام للمشروع، وتعهد 

باإلشراف على تنفيذه مجانًا تقديرًا منه للنقابة ودورها الوطني والقومي الرائد.
وشاركت اللجنة، من خالل رئيسها، في اللقاء الذي ُعقد مع محافظ األسكندرية قبل ثالثة أشهر ، لحل 
مشكلة المديونية المتراكمة على أرض النادي البحري، والتي زادت عن )25 مليون جنيه(، ووعد 
السيد المحافظ بجدولتها لتتمكن النقابة من تحقيق حلم تأسيس ناِد بحري يليق بالصحفيين في المدينة 

الساحلية العريقة.

** خدمات المحمول واإلنترنت:

في المجال الخدمي أيضًا، ساهمت اللجنة في توفير عدد كبير من خطوط التليفون المحمول بأرقام 
مميزة ومزايا متعددة وشروط مسيرة، استفاد منها مئات الصحفيين وأسرهم.كما استمرت اللجنة في 

متابعة تقديم خدمة باقات االنترنت بتخفيضات ومميزات خاصة للزمالء أعضاء النقابة.

                          مقرر اللجنة

كارم محمود
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جلنة	تنمية	املوارد	

عن حصاد عامي 2015 و2016

ألول مرة بالنقابة.. أكثر من 6 ماليين جنيه بتنمية الموارد وصندوق مالي خاص لها

السادة الزمالء أعضاء الجمعية العمومية..

   منذ أن تعاهدنا على العمل لصالح نقابتنا قبل عامين، وقد وضعنا في اعتباراتنا كيفية تنمية موارد النقابة لمواجهة 
المصروفات األساسية والضخمة للمعاشات ومشروع العالج بالتحديد، وبما يتماشى مع الزيادات في المصروفات 
بشكل ضخم يزيد من األعباء المالية على كاهل نقابتنا في ظل مواردها المحدودة وكذلك التقيد باللوائح والقوانين التي 

ال تمنحنا الحرية في مواجهة التطور االقتصادي العصري وتنفيذ األفكار التي تتماشى مع عصرنا الحالي..
وعلى الرغم من ذلك، فقد نجحت اللجنة االقتصادية وتنمية الموارد في تحقيق أرقام غير مسبوقة تساند في مصروفات 

النقابة وتحملها ألعباء كثيرة ألجل جموع الزمالء..

زادت    أن  بعد  الموارد،  وتنمية  االقتصادية  اللجنة  إنجازات  أهم  أعرض على حضراتكم  اآلتية،  السطور    وخالل 
إيراداتها الخاصة إلى مبلغ يزيد على 6 ماليين جنيه، وذلك ألول مرة بتاريخ النقابة، وحين تسلمتها لم يكن مخصًصا 

لها صندوق مالي من األساس..

وما تحقق كالتالي:-
أواًل:-تنشيط عمليات تحصيل نسبة 1% من حصيلة اإلعالنات التي فقد األمل في تحصيلها لسنوات من الجرائد الخاصة 
والحزبية والمؤسسات القومية، فقد بذلت قصارى جهدي في تحصيلها، حيث بلغ مجموع ما تم تحصيله من نسبة %1 
إعالنات من الجرائد المختلفة، متضمنة غرامات التأخير إجمالي مبلغ 4 ماليين جنيه، والباقي بشيكات آجلة ستحصل 

في تاريخ استحقاقها خالل عام 2017، والبالغة 407 آالف و80 جنيًها.

ثانًيا:-زيادة الموارد عن طريق الرعايات من الشركات المختلفة لليوبيل الماسي، التي بلغت مليوًنا و50 ألف جنيه، 
وقمت باستثمارها بربطها وديعة حتى بلغت حالًيا مليوًنا و200 ألف جنيه، وحتى كتابة هذا التقرير.

ثالًثا:-سعينا إلى توفير المصروفات البنكية التي كان يتقاضاها البنك األهلي عند توزيعه للمعاشات عن طريق فروعه 
للسادة األعضاء، وتم عمل برامج خاصة لذلك، مما وفر للنقابة مبلغ 500 ألف جنيه كاملة.

رابًعا:-بلغ المحصل من إيجارات أكشاك بيع الصحف المملوكة للنقابة والمفوضة بإدارتها مؤسسة »األهرام« مبلغ 
250 ألف جنيه، وتمت مقابلة المسؤولين بالمؤسسة على اتباع نظام مالي لتحصيل باقي المديونية، عن طريق جدولة 

المبالغ المستحقة المتراكمة تجاه المستأجرين والبالغة 380 ألف جنيه.

خامًسا:-قامت اللجنة االقتصادية خالل عامي 2015 و2016 بإقامة مسابقتين في حفظ القرآن الكريم ألبناء السادة 
الصحفيين بجوائز زادت على 50 ألف جنيه، وأجريت االختبارات خالل شهر رمضان من كل عام، وتمت االستعانة 
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بالسادة األعضاء من حافظي القرآن الكريم الختبار المتسابقين، ونجح خالل العامين في المستوى األول 29 فرًدا من 
حفظة القرآن الكريم كاماًل، ونجح في المستوى الثاني 47 فرًدا من حفظة نصف القرآن الكريم، ونجح في المستوى 
الثالث 64 فرًدا من حفظة 5 أجزاء من القرآن الكريم.. كما أضافت اللجنة خالل عام 2016 جائزة خاصة بقيمة 

ألف جنيه لألم المثالية.

هذا ملخص سريع لما تم إنجازه باللجنة االقتصادية وتنمية الموارد وتحقيق أرقام غير مسبوقة.. لعلها تكون سنًدا ألي 
زميل يتولى المسؤولية من بعدي، ويضيف أكثر من ذلك بمشيئة اهلل..

وفى نهاية كلمتي، أطالب السادة الزمالء والزميالت بتضافر جهودهم عن طريق إبداء أفكار جديدة لتنمية الموارد 
للسعي وراء تحقيق االستقالل المالي للنقابة في المستقبل، وقد وضعنا النواة لذلك..

وال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم جميًعا، داعًيا المولى عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير 
للجميع ولنقابتنا العظيمة.

    

 مقرر اللجنة
     محمد شبانة
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مشروع عالج الصحفيين في سطور

اإلنفاق السنوي تضاعف مع ثبات االشتراكات 
زيادة الحد األقصى إلى 20 ألف جنيه بداًل من 15 ألًفا

زيادة تحمل المشروع في عالج المعاشات إلى 90% بداًل من %80
شمول والدي الزميل المتوفى برعاية مشروع العالج بعد وفاته تكريًما لذكراه

التعاقد مع 1300 جهة عالجية واستبعاد الجهات غير الجادة
استطالع رأي يؤكد: 98% من الزمالء راضون عن أداء المشروع

عالج جميع الصحفيين من فيروس سي بأحدث األدوية بعيًدا عن أموال النقابة
توفير أدوية فيروس سي ألسر الزمالء بخصم %40

تعاقدنا مع 34 مستشفى عسكرًيا موزعة جغرافيا على مستوى الجمهورية
5 موظفين فقط يقدمون الخدمة ألكثر من 22 ألف مشترك بأعلى مستوى ودون عوائق

تليفون طوارئ يعمل على مدار الساعة لخدمة الزمالء
تخلي الدولة عن دورها في قضايا الصحة زاد من األعباء على مشروع العالج

 الزميالت والزمالء..

ندعو اهلل أن يمتعنا جميًعا بالصحة، وأن يجعل العام الجديد عام خير على مصرنا ونقابتنا، وأن نستكمل خالله الدور 
الذي يؤديه مشروع عالج الصحفيين وأسرهم منذ سنوات، مع مواصلة تطوير خدماته العالجية المتميزة للزمالء.

يمثل المشروع صمام أمان لمواجهة أعباء النفقات العالجية الكبيرة، كما أن العديد من المزايا قد تحققت من خالل هذا 
المشروع؛ ومنها:

أواًل: مقترحات تقدمت بها لمجلس النقابة وتمت الموافقة عليها.
ألًفا، والحد  بداًل من 15  ألف جنيه  إلى 20  أفراد أسرته  الصحفي وأحد  التكميلي الستفادة  الحد األقصى  1- زيادة 

األقصى العادي إلى 12 ألًفا بداًل من 10 آالف جنيه.
2- زيادة نسبة تحمل المشروع في عالج الزمالء بجدول المعاشات من 80% إلى %90 .

بجانب  للمشروع  التابعة  الخدمة  تقديم  الزمالء خارج شبكة  يتلقاها  التي  العالج  التوسع في صرف مصروفات   -3
حاالت الطوارئ في حالتي المناطق غير المغطاة وتحديًدا األقاليم، ولألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وهي جلسات 

التخاطب تيسيًرا على الزمالء وأسرهم.

ثانًيا: ما تم تنفيذه للوصول بالمشروع إلي مستوى أفضل في تقديم الخدمات العالجية للزمالء وأسرهم.
1 – تطوير برنامج العالج وهو ما سوف يلمسه الزمالء في سرعة تأدية الخدمة من بداية العام الجديد.

2- تم االنتهاء من عالج جميع الزمالء المصابين بفيروس سي وفي إطار خطة المشروع في مواجهة خطر الفيروس، 
ومن خالل إجراءات بدأت في عام 2014، يتم عمل جميع الفحوصات المطلوبة ثم العرض على أحد كبار أساتذة 

مشروع	عالج	الصحفيني	وأسرهم
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الكبد، وهو الدكتور حسني سالمة وتحديد األسلوب األمثل للعالج بعقار سوفالدى الجديد، وصرف العقار للزمالء 
دون تحملهم أي تكاليف مالية.

3- من خالل ضوابط وقواعد تم وضعها، بدأنا تشكيل لجنة طبية وإدارية تولت تلقي عروض من شركات األدوية 
المستوردة لعقار سوفالدي أو هارفونى واختيار أفضلها، وهو ما أدى إلى خفض سعر العقار بنسبة 40%، وال ننسى 
المالية لبرنامج العالج من  بعد فضل اهلل مساعدة الزميل ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق في تدبير الموارد 

الفيروس من خالل إحدى المؤسسات االقتصادية الوطنية.
4- تم توفير استفادة أسر الصحفيين الذين تتطلب حاالتهم المرضية العالج بسوفالدى بمزايا السعر نفسها المخفض 

للعقار.
5 – تمت االستعانة بمراجع فني متخصص يتولى مراجعة المطالبات اآلجلة الواردة من الجهات المتعاقد معها، و نتج 

عن ذلك إلغاء إضافات مالية غير مبررة.
6 – تمت تنقية دليل العالج واستبعاد كل التعاقدات الملغاة وإضافة التعاقدات الجديدة وتجنب األخطاء بأقصى نسبة 
ممكنة سوف تلمسونها في الدليل الجديد 2017، ونعمل على تقليص تدخل العنصر البشرى في العمليات الحسابية 
من خالل البرنامج الذي يجري تحديثه واستمرار تشغيل العيادة الطبية بالنقابة على مدار أيام األسبوع، عدا الجمعة، 

بداية من يناير 2012 وحتى اآلن.
7 - إدخال خدمة الكشف المبكر عن األمراض الخطيرة، مثل القلب والكبد واألورام وغيرها، حيث يقوم طبيب النقابة 

بتحديد مجموعة الفحوصات المطلوبة لمن يرغب من الزمالء.
8- استمرار تنفيذ نظام الكارنيه العالجي لكل عضو من األعضاء المشتركين بالمشروع وأسرهم منذ قمت بتطبيقه منذ 
عام 2013 وحتى اآلن، يسجل على الكارنيه بيانات العضو المشترك بالمشروع، بداًل من البطاقة الورقية المجمعة 
لكل أفراد األسرة، مما يحقق المرونة للمشتركين فى االستفادة من خدمات المشروع دون تعقيدات مع تطوير في 
الشكل والمعلومات بإضافة اسم الجريدة وخانة للمعاشات واألرامل، مع تسليم الكارنيه والكوبونات والدليل، فور سداد 

االشتراك.
9 - تم تخصيص رقم تليفون للطوارئ على مدار الساعة، ومدون بالدليل وخلفية كارنيه العالج لالستفسار ولتقديم 

العون للحاالت المرضية فوًرا.
10- تمكن المشروع من وضع آلية لسداد جميع المطالبات المالية المتراكمة للمستشفيات والمراكز الطبية للتأكيد على 
استمرار التزام المستشفيات بتعاقداتها مع النقابة، لضمان تقديم الخدمات العالجية للزمالء، وألول مرة ال يوجد أي 

متأخرات للجهات مقدمة الخدمة، وذلك بداية من عام 2013.
10 - وصل عدد الجهات المتعاَقد معها لتقديم الخدمة إلى أكثر من 1300 جهة تتضمن 290 مستشفى ومركًزا طبًيا 
شاماًل يضم 34 مستشفى عسكرًيا، و81 شركة معامل تحاليل بها تدير أكثر من 2000 فرع،و 60 مجموعة من 
مراكز األشعة، و125 مركًزا متخصًصا في العالج الطبيعي والعيون واألسنان، و750 عيادة خارجية تدار بواسطة 
أساتذة واستشاريين في جميع التخصصات الطبية، مع األخذ في االعتبار التوزيع الجغرافي لتوفير الخدمة من خالل 
المشروع في أنحاء الجمهورية، وتم وضع الدليل على موقع النقابة، وأصبح متاًحا للزمالء في كل وقت، مع إجراء 

أي تعديالت لألطباء والمستشفيات فورًيا.

11 - التعامل من خالل جهاز الفاكس مع الجهات الطبية للتيسير على الزمالء.
13 – يجري حالًيا تطوير البرنامج للتعامل إلكترونًيا مع مقدمي الخدمة والوصول إلى استقبال وإرسال المكاتبات 

دون أن يتطلب ذلك حضور الزميل إلى مقر المشروع وفي حاالت الطوارئ.
14 - تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تحريك أسعار االشتراكات بالمشروع منذ عام 2015 وظلت ثابتة حتى اآلن.

15 - تواصل استمرار العمل بالميزة الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، وهي السماح لوالدي الزميل المتوفى 
باالشتراك إذا كان تم االشتراك لهما أثناء حياته، وقد بدأ تطبيقها منذ بداية 2014.
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16- بلغت نسبة الرضا عن مشروع العالج في استطالع الرأي للزمالء عن المشروع إلى %98.
17- بدأنا تأسيس منظومة حسابية متخصصة لمشروع العالج، مع المراجعة الفنية لتحقيق الفصل بين النظام المحاسبي 
مع  نفسها،  على  والرقابة  الحسابات  إجراء  سلطة  المالية  اإلدارة  منح  من  بداًل  المالية،  اإلدارة  خالل  من  والرقابة 
ضرورة وجود مراقب مالي عام يتولى تقديم كشف شهري للمجلس بكل النفقات ومضاهاتها بقرارات المجلس لتحقيق 

الشفافية الكاملة.
 18- السعي لتدبير موارد بعيًدا عن حسابات المشروع والنقابة لعالج الزمالء المصابين باألورام، وسوف أقوم بتنفيذ 

ذلك من خالل موقعي كعضو جمعية عمومية.

19- بدء تطوير البرنامج إلكترونًيا والعمل على إدخال تطبيق للوصول إلى الزمالء بخدمات المشروع من الجهات 
الطبية مباشرة )أون الين(، وصواًل إلى االشتراك بمشروع العالج من خالل الكارت البنكي.

  حقيقة الوضع المالي لمشروع عالج الصحفيين
أن  ورغم  جنيه(،  المليون  ونصف  )مليونان   2.500.000 مبلغ  على  تزد  لم  العالج  لمشروع  الفعلية  الموارد   -  
المفترض أن االشتراكات تمثل عصب أي مشروع عالج نقابي، فإن بند االشتراكات في مشروع عالج الصحفيين ظل 
ثابًتا لسنوات طويلة، حتى إنه في عام 2013 لم تتجاوز نسبتها 12% من نفقات المشروع، ولكن لألسف - كما ذكرنا - 
نجد أن اشتراكات مشروع العالج السنوية، ظلت ثابتة، ولم يتغير رقم الدعم الموجه من وزارة المالية عن 1.5 مليون 
جنيه سنوًيا، ومنذ كان عدد المشتركين ال يتجاوز 4 آالف مشترك، فضاًل عن أن المشروع الذي بدأ بتخصيص وديعة 
له بلغت 5 ماليين جنيه، إال أنها تآكلت في عام 2008 مع تزايد نفقات المشروع، علًما بأن الحد األقصى الستفادة 
العضو وأسرته تدرج من 5 آالف جنيه إلى 7 آالف ثم 10 آالف جنيه، وفي عام 2010 أصبح 15 ألف جنيه، وقد 
تمت زيادة الحد األقصى العادي إلى 12 ألًفا بداًل من 10 آالف، والحد األقصى التكميلي إلى 20 ألًفا بداًل من 15 
ألًفا، وتم تطبيق نسبة 50% من تلك الزيادة في النصف الثاني من عام 2016، وفى تواٍز مع وصول أعداد األعضاء 
وأسرهم إلى ما يقرب من 21 ألف مشترك، وتزايد نسبة المستفيدين الفعلية من المشتركين من 20% إلى 86%، وهو 

ما يقترب من 3 أمثال نسبة المستفيدين في مشاريع العالج بالنقابات األخرى.

أتقدم بالشكر لزمالئي وأساتذتي الذين سبقوني إلى موقع المسؤولية في مشروع العالج،
وأتقدم بخالص الشكر لكتيبة العاملين في مشروع العالج لتفانيهم في سرعة تقديم الخدمات للزمالء وأسرهم وإنجاز 
مطالبات المستشفيات فور وصولها، وجميع األعمال اإلدارية والفنية الخاصة بالمشروع بدقة متناهية وعلى أكمل 

وجه، فلهم مني كل الشكر والتقدير.

نسأل اهلل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير، وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية.
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 6101قيمة الكشف بالعيادات اخلاصة جلميع التخصصات لعام 

 

 6101قيمة االشرتاك لألعضاء وأسرهم يف عام 

 ))القيمة ثابتة للعام الثالث على التوالي((
 الوالد أو الوالدة  االبن أو االبنة  الزوجة أو الزوج  العضو األصلي سن العضو األصلي 

 012 22 42 22 11اقل من 
 042 41 01 41 سنة 12حتى  11فوق 
 022 42 02 42 سنة  41حتى  12فوق 
 022 01 41 01 سنة 42حتى  41فوق 
 042 02 42 02 سنة  21حتى  42فوق 
 002 011 061 011 سنة 22حتى  21فوق 
 611 001 011 001 سنة 21حتى  22فوق 
 601 062 021 062 سنة  21فوق 

 042 002 41 41 املعاشات
 042 002 011 - األرمل 

 جنيهات رسم الكارنيه الواحد 2جنيًها رسوًما إدارية  و 62يضاف على االشرتاك األسرة  رسوم إدارية 

 جنيه( شامله نسبه العضو واملشروع 06111احلد األقصى األساسي )

 مساهمة املشروع ما يدفعه العضو الدرجة العلمية
 جنيًها 02 جنيًها 21 سنوات خربة 01دكتوراه/ زمالة + -أستاذ/ االستشاري 

سنوات خربة خارج الكادر اجلامعي/ 2أستاذ/ أو دكتوراه/ زمالة + 
 استشاري ثاٍن 

 جنيًها 02 جنيًها 21

 جنيهات 01 جنيًها 41 كشف مدرس/ إخصائي/ استشاري ثالث 

 

العضو األصلي  ج4611 %21 الوالدان ج1211 %11 العضو و أسرته
 معاشات

 ج6411 61%

نسبة حتمل  ج0411 %41 نسبة حتمل املشروع
 املشروع

نسبة حتمل  ج4011 41%
 املشروع

 ج4211 01%

 جنيه( 61111إمجايل احلد األقصى والتكميلي )
العضو األصلي  ج06111 %21 الوالدان  ج2111 %11 العضو وأسرته 

 معاشات
61% 

 ج4111
نسبة حتمل  ج04111 %41 نسبة حتمل املشروع

 املشروع
نسبة حتمل  ج0111 41%

 املشروع 
01% 

 ج02111
 

اجلدول 
التايل 
يوضح 
أعداد 

السادة 
 -الصحفيني وأسرهم املشرتكني باملشروع خالل األعوام الثالثة األخرية:

حىت كتابة  6101 6102 6103 السنة
 التقرير

 2211 2414 2120 عدد األعضاء
 01444 01226 06444 عدد األعضاء من األسر

 61626 04424 00022 املشرتكني إمجالي عدد  

 

 (6101 - 6102 - 6103املشرتكون من األسر خالل أعوام )

 

عدد املشرتكني من اآلباء  السنة
 واألمهات

عدد املشرتكني من 
 األبناء

 عدد املشرتكني من األزواج

6102  6424 2204 1414 
6102  6000 4121 1214 
حتى كتابة 6104
 التقرير

6401 4010 1220 
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العضو األصلي  ج4611 %21 الوالدان ج1211 %11 العضو و أسرته
 معاشات

 ج6411 61%

نسبة حتمل  ج0411 %41 نسبة حتمل املشروع
 املشروع

نسبة حتمل  ج4011 41%
 املشروع

 ج4211 01%

 جنيه( 61111إمجايل احلد األقصى والتكميلي )
العضو األصلي  ج06111 %21 الوالدان  ج2111 %11 العضو وأسرته 

 معاشات
61% 

 ج4111
نسبة حتمل  ج04111 %41 نسبة حتمل املشروع

 املشروع
نسبة حتمل  ج0111 41%

 املشروع 
01% 

 ج02111
 

اجلدول 
التايل 
يوضح 
أعداد 

السادة 
 -الصحفيني وأسرهم املشرتكني باملشروع خالل األعوام الثالثة األخرية:

حىت كتابة  6101 6102 6103 السنة
 التقرير

 2211 2414 2120 عدد األعضاء
 01444 01226 06444 عدد األعضاء من األسر

 61626 04424 00022 املشرتكني إمجالي عدد  

 

 (6101 - 6102 - 6103املشرتكون من األسر خالل أعوام )

 

عدد املشرتكني من اآلباء  السنة
 واألمهات

عدد املشرتكني من 
 األبناء

 عدد املشرتكني من األزواج

6102  6424 2204 1414 
6102  6000 4121 1214 
حتى كتابة 6104
 التقرير

6401 4010 1220 

 

 

 

 6101نتائج استطالع رأي الزمالء املشرتكني باملشروع خالل عام 
 النسبة املستوى م
 %61 ممتاز 0
 %64 جيد جًدا 6
 %12 جيد 1
 %04 مقبول 4
 %0 سيئ 2

 

 

 

 

 

 6102وفيما يلى البيان املاىل بايرادات ومصروفات املشروع خالل عام 

 حساب االيرادات والمصروفات ) مشروع العالج ( 
 6112-16-11و حتي  6112-1-1الفتره من  عن

 6112عام  االيرادات 6112عام  6112عام  المصروفات 6112عام 

 مصروفات 4755050.91
 عالج 

 1869390.00 رسوم اشرتاك  1974336.66 5022269.70

 ادوات كتابيه  179967.00
 ومطبوعات

 اجيار  0.00 93548.75
 الصيدليه

276111.50 

 مصروفات 2595.05
 بنكيه 

 اعالنات  235457.30 3154.50
 كتيب العالج

181350.00 

 اهالكات 4752.28
 اصول ثابته 

 رسوم اداريه  209551.77 4304.24
)مشرتكني وجهات 

 طبيه(

185995.67 

 اعانات عالجيه  74000.00
 بقرار جملس

 غرامات تأخري 24600.00 158000.00
 اشرتاكات 

12600.00 

  تبدل انتقاال 11500.00
 مكافأت

 كارنيهات 117595.00 12392.00
 عالجيه و كتيب عالج 

97280.00 
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 6101نتائج استطالع رأي الزمالء املشرتكني باملشروع خالل عام 
 النسبة املستوى م
 %61 ممتاز 0
 %64 جيد جًدا 6
 %12 جيد 1
 %04 مقبول 4
 %0 سيئ 2

 

 

 

 

 

 6102وفيما يلى البيان املاىل بايرادات ومصروفات املشروع خالل عام 

 حساب االيرادات والمصروفات ) مشروع العالج ( 
 6112-16-11و حتي  6112-1-1الفتره من  عن

 6112عام  االيرادات 6112عام  6112عام  المصروفات 6112عام 

 مصروفات 4755050.91
 عالج 

 1869390.00 رسوم اشرتاك  1974336.66 5022269.70

 ادوات كتابيه  179967.00
 ومطبوعات

 اجيار  0.00 93548.75
 الصيدليه

276111.50 

 مصروفات 2595.05
 بنكيه 

 اعالنات  235457.30 3154.50
 كتيب العالج

181350.00 

 اهالكات 4752.28
 اصول ثابته 

 رسوم اداريه  209551.77 4304.24
)مشرتكني وجهات 

 طبيه(

185995.67 

 اعانات عالجيه  74000.00
 بقرار جملس

 غرامات تأخري 24600.00 158000.00
 اشرتاكات 

12600.00 

  تبدل انتقاال 11500.00
 مكافأت

 كارنيهات 117595.00 12392.00
 عالجيه و كتيب عالج 

97280.00 

 

 مصروفات 345918.49
 سنوات سابقه 

 750000.00 دعم وزاره االعالم 1500000.00 709491.46

 مصروفات  0.00
 متنوعه

 3250.75 تربعات 600.00 1669.00

 مصروفات 0.00
تعديل برنامج  

 العالج

 1300000.00 ملاليهدعم وزارة ا 0.00 0.00

 0.00 دعم ا:لس االعلى 2500000.00      

 ناتج الفرته  1188357.00
 ) فائض (

 1328851.73 ناتج الفرته )عجز ( 0.00 0.00

 االجمالي 6562140.73 6004829.65 االجمالي العام 6562140.73
 6004829.65 العام 

 6562140.73 اجمالي االيرادات   

 ييخصم اجمال    
 5373783.73 المصروفات 

 فائض مرحل   
 1188357.00 2112لعام 

 

 املشرف علي املشروع          

 اودوأسامة د

 

 صندوق التكافل
 الزميالت والزمالء األعزاء أعضاء صندوق التكافل

 د عدة اجتماعاتا وسط ظروف اقتصادية صعبة وقاسية، وقرر جملس إدارة الصندوق بععاًم 61جتاوز عمر صندوق التكافل 
اختاذ بعض اإلجراءات والتدابري اليت مكنت الصندوق من تعظيم موارده واحلفاظ على السيولة املطلوبة للوفاء بالتزامات 

( 42.111.111بإمجالي رأمسال ) ،اعضًو 4200إىل حتى وصل إمجالي أعضاء الصندوق  ،الصندوق جتاه مستحقات األعضاء
رة عمل دراسة اكتوارية شاملة وجديدة لتحقيق استفادة أكرب لألعضاء من موارد الصندوق، قرر جملس اإلدا جنيه.. وأيًضا

يتم عرضها على اجلمعية العمومية فور االنتهاء منها.. وكان قد سبق وأعلنت إدارة الصندوق عن فتح باب تلقي مقرتحات 
 ي مقرتحات.إدارة الصندوق أ ولألسف مل تتلقَّ ،األعضاء يف شأن الدراسة االكتوارية

 ،مع العلم بأن إدارة الصندوق قد قامت بعمل دراسة اكتوارية تستهدف مضاعفة ما سيحصل عليه العضو من ميزة أساسية
  -ا.. على سبيل املثال: جنيًه 021أو  011مقابل زيادة االشرتاك الشهري بـ

 جنيه. 61111ليت حيصل عليها العضو سنة، يف النظام احلالي إمجالي امليزة ا 64عضو اشرتك يف الصندوق عن شرحية 
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ا
لزميالت والزمالء األعزاء أعضاء صندوق التكافل

   تجاوز عمر صندوق التكافل 20 عاًما وسط ظروف اقتصادية صعبة وقاسية، وقرر مجلس إدارة الصندوق 
التي مكنت الصندوق من تعظيم موارده والحفاظ على  اتخاذ بعض اإلجراءات والتدابير  بعد عدة اجتماعات 
السيولة المطلوبة للوفاء بالتزامات الصندوق تجاه مستحقات األعضاء، حتى وصل إجمالي أعضاء الصندوق 
إلى 4518 عضًوا، بإجمالي رأسمال )45.000.000( جنيه.. وأيًضا قرر مجلس اإلدارة عمل دراسة اكتوارية 
شاملة وجديدة لتحقيق استفادة أكبر لألعضاء من موارد الصندوق، يتم عرضها على الجمعية العمومية فور 
االنتهاء منها.. وكان قد سبق وأعلنت إدارة الصندوق عن فتح باب تلقي مقترحات األعضاء في شأن الدراسة 

االكتوارية، ولألسف لم تتلقَّ إدارة الصندوق أي مقترحات.

مع العلم بأن إدارة الصندوق قد قامت بعمل دراسة اكتوارية تستهدف مضاعفة ما سيحصل عليه العضو من ميزة 
أساسية، مقابل زيادة االشتراك الشهري بـ100 أو 150 جنيًها.. على سبيل المثال: - 

عضو اشترك في الصندوق عن شريحة 24 سنة، في النظام الحالي إجمالي الميزة التي يحصل عليها العضو 
23000 جنيه.

   في نظام »150 جنيًها« إجمالي الميزة التي كان سيحصل عليها 134500 جنيه، في نظام »100 جنيه« 
إجمالي الميزة التي كان سيحصل عليها 97700 جنيه، وتم عرض هذه الدراسة على الجمعية العمومية األخيرة، 
ولم يحصل أي من هذه البدائل على أغلبية مطلقة، وطلبت هيئة الرقابة على الصناديق إعادة الدراسة االكتوارية 
من جديد، ونأمل أن تلبي هذه الدراسة رغبات األعضاء واألخذ بالمالحظات التي أثيرت من أعضاء الجمعية 
العمومية للصندوق، خصوًصا أنه ال سبيل آخر إال بتطوير جذري للصندوق الذي يمكنه موقفه المالي الحالي من 
االنطالق إلى آفاق جديدة وتحقيق نقلة تعظم مكاسب الزمالء منه وتجعله جاذًبا للعضوية لفئات أخرى، خصوًصا 

الشباب منهم، وتمكنه من تحقيق أهدافه بحق بأن يكون سنًدا وأماًنا حقيقًيا للزمالء وأسرهم.

     نقيب الصحفيين
     رئيس مجلس إدارة الصندوق
يحيى قالش

صندوق	التكافل	
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األعمال اإلدارية والمالية بالصندوق

دون  الزمالء  جميع  على  تطبيقها  على  الصندوق وحرص  في  بالتنظيم  الخاصة  الالئحة  تجاوز  المجلس  رفض 
استثناء ألحد، مهما كان حجم الضغوط، كما تمسك مجلس اإلدارة بحزم بعدم التنازل أو التساهل في تحصيل أموال 

الصندوق.
االشتراكات

انخفض عدد المتأخرين عن سداد االشتراكات بفضل مخاطبات الصندوق للزمالء واالتصاالت الشخصية التي 
أثمرت استجابات كثيرة من أعضاء الجمعية العمومية.

الصحفيين  الزمالء  من  تحصيلها  يتم  التي  الصندوق  اشتراكات  توريد  في  والصحف  المؤسسات  انتظام  استمر 
وتوريدها إلى إدارة الصندوق، ويقوم موظفو الصندوق بجهد دؤوب في مراجعة الكشوف التي ترد من المؤسسات 

شهرًيا، وذلك الكتشاف التغيير في الشرائح العمرية وتعديلها..
حل مشكلة »دار التحرير«

دأبت مؤسسة »دار التحرير« في تأخير إرسال الشيكات المتعلقة باشتراكات أعضاء الصندوق التي تقوم بخصمها 
من راتبهم الشهري منذ شهر سبتمبر 2015، وحرًصا من إدارة الصندوق على مصالح أعضائه، قام بمخاطبة 
المؤسسة عدة مرات حتى ال يتم تحميل األعضاء بأي غرامات تنتج عن هذا التأخير، حيث إن المؤسسة متأخرة 
عن سداد اشتراكات الزمالء أعضاء الصندوق التي قامت بخصمها من رواتبهم، وبالفعل تم حل المشكلة وأرسلت 

المؤسسة جميع االشتراكات المتأخرة حتى شهر أكتوبر 2016 نقًدا.
مؤسسة »دار الهالل«

ما زالت مؤسسة »دار الهالل« مديونة للصندوق بقيمة االشتراكات التي قد قامت بخصمها من مرتبات الزمالء 
أعضاء الصندوق عن عام 2002، وذلك على الرغم من مخاطبة المؤسسة عدة مرات.

تطبيق الالئحة وفصل عشرات من الزمالء
بعد االطالع على الئحة النظام األساسي للصندوق وعلى تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي 
للمحاسبات بخصوص فصل أعضاء الصندوق المتأخرين عن سداد االشتراكات أكثر من 6 شهور، قام الصندوق 
بإصدار قرار بفصل األعضاء المتأخرين عن سداد اشتراكات الصندوق لمدة تتجاوز عامين كمرحلة ثالثة، وذلك 
أن  أكثر من 3 سنوات، على  لمدة  االشتراكات  المتأخرين عن سداد  الثانية، وهي فصل األعضاء  المرحلة  بعد 
لألعضاء  بإرسال خطابات  الصندوق  قيام  بعد  وذلك  تباًعا،  المتأخرين  األعضاء  باقي  فصل  إجراءات  تستكمل 

المتأخرين عن سداد اشتراكات الصندوق.
شيوخ المهنة

قامت إدارة الصندوق بمراجعة أسماء األعضاء مستحقي صرف ميزة التكافل في عام 2016، وقامت باالتصال 
بهم وتسهيل إجراءات حصولهم على مستحقاتهم بمقار أعمالهم، تقديًرا لعطائهم للعمل الصحفي ومسيرتهم المهنية، 
وقد وصل إلى سن الستين )70( وعدد المستحقين لتعويضات الوفاة )8( واالنسحاب )9( عضًوا، بإجمالي عدد 

مستحقين )87(، وقد قام الصندوق بصرف الميزة التكافلية لعدد 73 عضًوا )معاش، وفاة، انسحاب(.
إشادة رقابية

قام المجلس بالرد على المالحظات واالستفسارات التي تضمنتها تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية التي تشرف 
بحكم القانون على أعمال الصندوق، وقد أرسل مجلس اإلدارة ردوًدا على التقارير المذكورة، وقد أشادت الهيئة بما 

تم من عمل في الصندوق، خصوًصا اهتمام مجلس اإلدارة بالرد على التقرير المرسل منها.
اشتراكات األعضاء

بلغ عدد الزمالء الصحفيين المشتركين بالصندوق حتى نهاية 2016، 4518 عضًوا.  -
وفيما يلي بيان يوضح معدل الزيادة في اشتراكات الزمالء األعضاء خالل األعوام األربعة الماضية.  -
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 لتكافل بالتيسري على الزمالء أعضاء الصندوق لسداد قيمة االشرتاكات والقروض املستحقة عليهمقام جملس إدارة صندوق ا، 
 ن مقر النقابة.الذي حيصل عليه الزميل م ،بالسماح هلم بسداد أقساط االشرتاكات الشهرية خصًما من بدل التدريب والتكنولوجيا

  دل ميكنه خصم قيمة القسط الشهري للقرض من ب ،لتكافلبالنسبة للحاصلني على قرض من صندوق انفسه وكذلك الوضع
ء على املوظفني وكذلك على الزمال يالتدريب والتكنولوجيا. ويت�ه ا:لس لل�صم من البدل لت�فيn العبء اإلدار

 املشرتكني.
 صرف التعويضات

  تني أو سواء الذين بلغوا سن الس ،قامت إدارة الصندوق بعمل حصر شامل للزمالء املستحقني لصرف التعويض ،خالل عام
دد األعضاء الذين واجلدول التالي يوضح ع ،ومت االتصال بهم لصرف التعويضات املستحقة هلم وفًقا لالئحة ،ورثة الزمالء املتوفني

 .، ، ، ، ، مت صرف التعويضات هلم وقيمتها خالل أعوام 
 عام 

القيمةالعددالتعويض
سن الستني

الوفاة

االنسحاب

اإلمجالي

 عام 

القيمةالعددالتعويض
سن الستني

الوفاة

 

 «دار اهلالل»مؤسسة 
مديونة للصندوق بقيمة االشرتاكات اليت قد قامت خبصمها من مرتبات الزمالء أعضاء  «دار اهلالل»ما زالت مؤسسة 

 وذلك على الرغم من خماطبة املؤسسة عدة مرات. ،الصندوق عن عام 
 طبيق الالئحة وفصل عشرات من الزمالءت

للمحاسبات  يللصندوق وعلى تقارير اهليئة العامة للرقابة املالية واجلهاز املركز يبعد االطالع على الئحة النظام األساس
قام الصندوق بإصدار قرار بفصل  ،شهور خبصوص فصل أعضاء الصندوق املتأخرين عن سداد االشرتاكات أكثر من 

فصل  يوه ،وذلك بعد املرحلة الثانية ، كمرحلة ثالثةنيتأخرين عن سداد اشرتاكات الصندوق ملدة تتجاوز عاماألعضاء امل
األعضاء  يعلى أن تستكمل إجراءات فصل باق ،سنوات 1األعضاء املتأخرين عن سداد االشرتاكات ملدة أكثر من 

 اء املتأخرين عن سداد اشرتاكات الصندوق.وذلك بعد قيام الصندوق بإرسال خطابات لألعض ،املتأخرين تباًعا

 شيوخ املهنة
وقامت باالتصال بهم وتسهيل  ،قامت إدارة الصندوق مبراجعة أمساء األعضاء مستحقي صرف ميزة التكافل يف عام 

 سن ل إىلوقد وص ،ا لعطائهم للعمل الصحفي ومسريتهم املهنيةتقديًر ،إجراءات حصوهلم على مستحقاتهم مبقار أعماهلم
وقد قام الصندوق ، (عدد مستحقني ) يبإمجال ،ا( عضًو( واالنسحاب )) ة( وعدد املستحقني لتعويضات الوفاالستني )

 )معاش، وفاة، انسحاب(. اعضًو بصرف امليزة التكافلية لعدد 

 إشادة رقابية

تشرف حبكم القانون  العامة للرقابة املالية اليت قام ا:لس بالرد على املالحظات واالستفسارات اليت تضمنتها تقارير اهليئة
 مت من عمل يف شادت اهليئة مباأوقد  ،ا على التقارير املذكورةوقد أرسل جملس اإلدارة ردوًد ،على أعمال الصندوق

 اهتمام جملس اإلدارة بالرد على التقرير املرسل منها. وًصاخص ،الصندوق

 اشرتاكات األعضاء
 عضًوا.  ،فيني املشرتكني بالصندوق حتى نهاية بلغ عدد الزمالء الصح -
وفيما يلي بيان يوضح معدل الزيادة يف اشرتاكات الزمالء األعضاء خالل األعوام األربعة املاضية. -

 عدد املشرتكني اجلدد السنة
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االنسحاب

اإلمجالي

 عام 

القيمةالعددالتعويض
سن الستني

الوفاة

النسحابا

اإلمجالي

 عام 

القيمةالعددالتعويض
سن الستني

الوفاة

االنسحاب

الفصل

اإلمجالي

عام 

القيمةالعددالتعويض
سن الستني

الوفاة

سحاباالن
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الفصل

اإلمجالي

عام 

القيمةالعددالتعويض
سن الستني

الوفاة

االنسحاب

الفصل

اإلمجالي

 
 

 القروض
عضًوا( بتكلفة  )  عام ،(ضًوا( بتكلفة قدرها )ع 16، )6106عدد الصحفيني احلاصلني على قروض عام 

وعدد  ،() عضًوا( بتكلفة قدرها)  وعدد الصحفيني احلاصلني على قروض عام، () قدرها
لى وعدد الصحفيني احلاصلني ع ،() عضًوا( بتكلفة قدرها )  الصحفيني احلاصلني على قروض عام

 (.) عضًوا( بتكلفة قدرها )  قروض عام

بيان

عضًوا عضًوا  عضًوا  عضًوا  اعضًو عدد األعضاء

القروض املمنوحة
 

 جم
ج

م
ج

م
ج

م
عضًوا

 كتواريةالدراسة اال
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لى اجلمعية وسيتم عرضها ع ،كتوارية لتحقيق استفادة أكرب لألعضاء من موارد الصندوقاصدد عمل دراسة إدارة الصندوق ب
ة مقرتحات األعضاء يف شأن الدراس يوقد سبق وأعلنت إدارة الصندوق عن فتح باب تلق ،العمومية فور االنتهاء منها

 إدارة الصندوق أي مقرتحات. ولألسف مل تتلقَّ ،االكتوارية
مقابل  ،كتوارية تستهدف مضاعفة ما سيحصل عليه العضو من ميزة أساسيةالعلم بأن إدارة الصندوق قامت بعمل دراسة مع ا

 وعرضتها على اجلمعية العمومية األخرية ورفضتها اجلمعية. ا،جنيًه أو  011بـ يشرتاك الشهرزيادة اال
 تنمية موارد الصندوق

 .%جم بعائد  () يبإمجال ،جم (موعة )ب( فئة )شهادة ا: قام الصندوق بشراء عدد 

 حمفظة األوراق املالية للصندوق
.لدى بنك مصر )فرع األزبكية( يف « يوم بيوم»مت فتح حساب  .1
 لدى بنك مصر )فرع األزبكية(. مت فتح حساب جاٍر .6
تسهياًل على  ،م صرف التعويضات من مكتب الربيد بالنقابةوذلك ليت ،بهيئة الربيد «يوم بيوم ذهيب»مت فتح حساب  .1

الزمالء. ةالتعويضات من الصندوق من الساد صاريف
.( يف ي)الفرع الرئيس يبالبنك األهل مت فتح حساب جاٍر .4
(.) ببنك الشركة املصرفية العربية الدولية يبعائد يوم مت فتح حساب جاٍر .2
يف  %جم بعائد  () يجم بإمجال شهادة قناة السويس اجلديدة فئة  مت شراء عدد  .2

.يف شهر نوفمرب  %وأصبحت ، 
.يف  %( جم بعائد ) مت ربط وديعة مببلغ .7
.%جم بعائد  () يجم بإمجال (شهادة ا:موعة )ب( فئة ) مت شراء عدد  .8

 
 
 
 
 
 

 بلغت استثمارات الصندوق حىت 
 البياناملبلغ

وديعة بالشركة املصرفية العربية الدولية

شهادات قناة السويس اجلديدة
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الفصل

اإلمجالي

عام 

القيمةالعددالتعويض
سن الستني

الوفاة

االنسحاب

الفصل

اإلمجالي

 
 

 القروض
عضًوا( بتكلفة  )  عام ،(ضًوا( بتكلفة قدرها )ع 16، )6106عدد الصحفيني احلاصلني على قروض عام 

وعدد  ،() عضًوا( بتكلفة قدرها)  وعدد الصحفيني احلاصلني على قروض عام، () قدرها
لى وعدد الصحفيني احلاصلني ع ،() عضًوا( بتكلفة قدرها )  الصحفيني احلاصلني على قروض عام

 (.) عضًوا( بتكلفة قدرها )  قروض عام

بيان

عضًوا عضًوا  عضًوا  عضًوا  اعضًو عدد األعضاء

القروض املمنوحة
 

 جم
ج

م
ج

م
ج

م
عضًوا

 كتواريةالدراسة اال
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 يشهادات ا:موعة )ب( البنك األهل

() يحساب عائد يوم

حساب يوم بيوم )بنك مصر(

عملة حملية )بنك مصر( حساب جاٍر

يهلالبنك األ حساب جاٍر

 )هيئة الربيد( حساب يوم بيوم الذهيب

إمجالي استثمارات الصندوق

  إيرادات الصندوق عام 
البياناملبلغ

ءاشرتاكات األعضا

رسم العضوية

غرامات

فوائد القروض

فائدة بنك الشركة املصرفية العربية الولية

فائدة حساب يوم بيوم بنك مصر

هيئة الربيد فائدة احلساب الذهيب

عائد وديعة الشركة املصرفية العربية الدولية

(يعائد شهادات قناة السويس )البنك األهل

 

K�_ا pا  ا:موعة )«( البنœيعائد شها

بعة عشر ومخسمائة وس اثالثة وسبعون ألًفو وأربعمائة نييمال ة)ستي اإلمجال
ال غري( اقرًش 20جنيًها و

 

 مدير الصندوق          أمني الصندوق 

 حممد عارف           عمرو الدردير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير جلنة احلج والعمرة
 6102من الزمالء وأسرهم يف  000ـالرعاية االجتماعية حتقق أمنية احلج والعمرة ل
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جلنة	احلج	والعمرة	

 
  الرعاية االجتماعية تحقق أمنية الحج والعمرة لـ118 من الزمالء وأسرهم في 2016

80 تأشيرة حج منها 30 مع وزارة التضامن و50 للسفر الفردي
استمراًرا للغرض من تشكيل لجنة الحج والعمرة بالنقابة، قامت النقابة من خالل اللجنة بتنظيم رحالت العمرة والحج 

على النحو التالي:

بمكة  اإلقامة  فنادق  أيام، وكانت  لمدة 10  فيها 38 صحفًيا ومرافًقا،  الشريف: اشترك  النبوي  المولد  :- عمرة  أواًل 
المكرمة فندق »سويس أوتيل« خمس نجوم، والمدينة المنورة فندق »اإليمان رويال« أربع نجوم فاخر، وهذه الفنادق 
قريبة من الحرم، وبلغت التكلفة 9150 جنيًها للثنائي، و8000 جنيه للثالثي، و7500جنيه للرباعي، شاملة اإلفطار 
وجميع مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة، والطيران )القاهرة – جدة، المدينة - القاهرة(، وتم تنفيذ الرحلة مع 
إحدى شركات السياحة، وكانت تكلفة هذا البرنامج منخفضة جًدا بالنسبة لمثيله، وقامت اللجنة بتنظيم احتفالية للزمالء 

تم فيها شرح مناسك العمرة والرد على استفساراتهم، وتوزيع التأشيرات وهدايا رمزية.

  قامت النقابة بمساعدة كثير من الصحفيين وأسرهم في الحصول على تأشيرات عمرة مجاملة من السفارة السعودية 
بالقاهرة وسفرهم بمعرفتهم أو االنضمام على مجموعة النقابة.

ثانًيا :- رحلة الحج: قامت لجنة الحج والعمرة باإلعالن مبكًرا عن قبول طلبات الحج في شهر أبريل، بناء على طلب 
وزارة الحج السعودية، وتم تصنيف المتقدمين وفق القواعد المعلن عنها مسبًقا )األرامل - الصحفي بمفرده، الصحفي 
بصحبة األم - الصحفي بصحبة األب - الصحفي مع زوجته، األم بمفردها - األب - الزوجة - االبن - الشقيق، ....... 
إلخ(، ثم أعيد فتح باب تلقي الطلبات مرة أخرى، نظًرا لرغبة كثير من الزمالء في االنضمام لبعثة حج النقابة، وتم 

عمل قائمة أساسية وقائمة احتياطية.

  نظًرا لقيام اللجنة الوزارية العليا لشؤون الحج بمجلس الوزراء بتخفيض حصة النقابة لتصبح 30 تأشيرة تم تنفيذها 
من خالل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن االجتماعي، التي تميزت بتنوع مستويات برامج 
الحج لديها من حيث التكلفة التي تميزت عن مثيلتها بالمقارنة ألسعار جهات أخرى وشركات السياحة، فتم اختيار عدد 

3 مستويات واشترك الزمالء فيها بناء على رغبتهم كما يلي:
عدد 15 زمياًل اشترك بالمستوى الثاني بتكلفة 43000 جنيه.
عدد 4 زمالء اشتركوا بالمستوى الثالث بتكلفة 35500 جنيه.

عدد 11 زميل اشتركوا بالمستوى الرابع بتكلفة 30000 جنيه.
وهذه التكلفة شملت برنامًجا كاماًل بالطيران )القاهرة - جدة، المدينة - القاهرة(، واإلقامة بفنادق قريبة من الحرم في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة شاملة )الوجبات، بوفيه مفتوح، واإلقامة في المشاعر في منى وعرفات في خيام ألماني 

بالوجبات الساخنة والجافة والمشروبات على مدار اليوم(.
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تمت  الحج،  فريضة  أداء  في  الراغبين  الزمالء  طلبات  وتزايد  التأشيرات  لقلة  ونظًرا  اآلخر،  الجانب  وعلى 
مخاطبة الدكتور أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وتمت الموافقة على عدد 50 تأشيرة 
مباشرة، ونظًرا لضيق الوقت وعدم استطاعة كثير من الشركات توفير برنامج كامل لهذا العدد بتكلفة منخفضة، 
الدرجة األولى  التأشيرة وتم توزيعها على الزمالء الصحفيين وأقاربهم من  بإنهاء إجراءات  النقابة  فقد قامت 
)األم أو األب أو الزوجة( فقط، وفق القواعد المتبعة والمعلن عنها مسبًقا، ليقوم الزميل باختيار المستوى الذي 

يناسبه بمعرفته.

كبرى  احتفالية  اللجنة  وأقامت  وأقاربهم،  الصحفيين  أغلب طلبات  تلبية  اللجنة  استطاعت  فقد  ما سبق،  ووفق 
استضافت فيها أحد شيوخ الدعوة بوزارة األوقاف، لشرح مناسك الحج والرد على استفسارات الزمالء، وتوزيع 

التأشيرات والهدايا الرمزية عليهم.

وحتى مثول هذا التقرير للطباعة، لم تقم وزارة السياحة باإلعالن عن الضوابط الجديدة للعمرة، مع ارتفاع سعر 
الريال السعودي، وستقوم اللجنة بمشيئة اهلل بتنظيم أولى رحالت العمرة بمجرد إعالن وزارة السياحة عن بدء 

اإلجراءات.

وأخيًرا، أتقدم بخالص الشكر لألستاذ عصام عبد المنعم مدير مشروع الحج والعمرة على تفانيه وإخالصه في 
العمل.

وفى الختام ال نبتغي من هذا العمل إال وجه اهلل تعالى، ونسأل اهلل أن ييسر أداء فريضة الحج والعمرة لجميع 
الزمالء وأسرهم.

المشرف على اللجنة
     أسامة داود
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 االبتدائيةهيئة التأديب 
 (6107/ 6102) يتقرير هيئة التأديب االبتدائية بنقابة الصحفيني عن عام
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 رقم

 الدعوى
 بشأنلا مت ما عليه املدعى املدعى
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 ثابت الءممع                    الدمرداش حممد / الدكتور املستشار                                  تامر عصام    

 عااء اللجنةأ
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 تقرير الشئون القانونية
ع تم  لعاات"نلعاقملن"ني لفالعدع لعممملئملل ع تمللع لعاي" يرب لاقضربمليمللعاربء ب لعاصربحفي ل ناربكلحترب لعارب عفلعاسربيأللعا قيرببلللللللللل
 عاسربك تريلعاعربربملال ل  ملنرب لعا ألعيربرب لفربربالتقربأليمل ملفربرب لعاربربكملةلعاربألمملعاقربربملن"نالا ء يربشلعاصربربحفال/ل صربربطفالم يربأل ل ربرب لعجربربشللللللل

ل65237ل لأللتك   لت ربكلعقارب"دللملحلصرب"ةلم ربالعحلكربمل لربمللللللللعحلص"ةلم الهكملل"م لهألنالعدنالابج" لعاصحفي 
لضربربملئي ل ربرب لحمكمربرب لعاقضربربمل لعالدع ىلل"مربرب لهربربألنالعدنربرباللابجربرب" لعاصربربحفي ل ع ع لحمربربمل ال للعربربضلعالاربربطمل لللل28اسربرب  ل

168



169

    استمرت الشئون القانونية فى اداء اعمالها والمتابعة اليومية لقضايا الزمالء الصحفيين وذلك تحت اشراف 
السيد النقيب والسكرتير العام ، وكانت البداية فى تقديم كافة اشكال الدعم القانونى للزميل الصحفى / مصطفى 
عبيدو من اجل الحصول على حكم بوضع حدنى ادنى لالجور الصحفيين وقد تكللت تلك الجهود بالحصول على 
الحكم رقم  25734 لسنة 68 قضائية من محكمة القضاء االدارى بوضع حدنى ادنى  لالجور الصحفيين وازاء 
لهذه  القانونية  الشئون  وتصدت  النقابة  على  القضائية  الحراسة  لفرض  المشبوهه  االشخاص  بعض  محاوالت 
المحاوالت المشبوهه وذلك اعماال لنص المادة  77 من الدستورحتى استطاعت الشئون القانونية الحصول على 
احكام برفض دعاوى الحراسة وامتدادا لهذة االشخاص المشبوهه وما تبعها من كيانات غيرقانونية تسعى الى 
النصب واالحتيال على مؤسسات الدولة من اجل الحصول على امتيازات او مبالغ مالية تقدمت النقابة بالعديد 
من البالغات للنائب العام ضد هذه الكيانات الوهمية وضد االشخاص المنتحلين لصفة صحفى فى كافة محافظات 

الجمهورية وذلك تفعيال لنص المادة 65 والمادة 115 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 

    وعقب قيام ممثل الحكومة بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما تبعه ذلك من اندالع مظاهرات رفض 
هذه االتفاقية تقدمت الشئون القانونية بالعديد من البالغات للنائب العام بشأن وقائع استيقاف واحتجاز العديد من 
الزمالء والزميالت بالميادين وقد تبع ذلك قيام قوات االمن بفرض حصار شبه يومى على محيط النقابة تقدمت 
عنه الشئون القانونية ببالغات باسم السيد النقيب لمعالى المستشار النائب العام وقد تم احالة هذه البالغات جميعها 
الى نيابة امن الدولة العليا وعقب قيام االمن باقتحام مبنى النقابة يوم 2016/5/1 للقبض على الزمالء عمرو بدر 
ومحمود السقا سارعت الشئون القانونية بالتواجد ليال امام قسم اول شبرا مكان احتجاز الزمالء وتواجدت الشئون 
القانونية معهم بنيابة شبرا الخيمة اول فى تحقيقات استمرت اكثر من ثمانى ساعات وفى يوم عطلة رسمية وعقب 
صدور قرار بحبس الزميلين 15 يوم على ذمة التحقيقات استمرت الشئون القانونية فى متابعة قضية الزميلين 
والحضور معهم كافة جلسات تجديد الحبس حتى تم اخالء سبيلهم ، وعلى صعيد قضايا الراى فقد قامت الشئون 
حتى  معهم  التحقيق  مرحلة  من  بدئا  الطاهر  وطارق  ناجى  احمد   / الزمالء  مع  والتضامن  بالحضور  القانونية 
جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة حتى حصل الزميلين على حكم بالبراءة وامام جنح مستأنف بوالق ابو 
العال والتى الغت حكم البراءة وقضت بحبس الزميل احمد ناجى وظلت الشئون القانونية فى متابعة القضية حتى 
صدور حكم محكمة النقض بايقاف تنفيذ العقوبة ، كما قامت الشئون القانونية بالحضور والتضامن مع الزميل 
ابراهيم عارف فى اتهامه بنشر اخبار كابة بدءا من التحقيق معه حتى تم اخالء سبيله بكفالة وكذلك الحضور 
والتضامن معه فى جلسات محاكمته ،والحضور والتضامن بالتحقيقات و بجلسات محاكمة الزميل / جمال سلطان 
فى نشراخبار كاذبة ضد المستشار الزند  وايضا الحضور والتضامن بجلسات محاكمة الزميل / الحسينى حسن 
محاكمته  جلسات  وحتى  التحقيق  مرحلة  من  بدءا  حسن  على  محمد  الزميل/  مع  والحضوروالتضامن  صبحى 
والحضور والتضامن بجلسات محاكمة الزميلين/ احمد سبيع وهانى صالح الدين بالقضية المعروفة اعالميا بغرفة 
عمليات رابعة والحضور والتضامن مع الزميل / مجدى احمد حسين وكذلك االحضور والتضامن مع الزميلين 
 / الزميل  مع  والتضامن  والحضور   ، الشرطة  رجال  مع  نزاعهما  فى  رأفت  هدى  والزميلة  الهادى  عبد  احمد 
السعيد زينهم عبد الحافظ كما حضرت الشئون القانونية جلسات تجديد حبس الزميل / محمد البطاوى باخبار اليوم 
والحضور مع الزميل / عبد الرحمن عوف اثناء حبسه احتياطيا بشبرا الخيمة حتى تم اخالء سبيله، كما حرصت 
الشئون القانونية على حضور التحقيقات الداخلية بالمؤسسات الصحفية وبحضور السادة اعضاء مجلس النقابة 
كالحضور مع الزميل / رضا هالل باخبار اليوم والزمالء / يسرى البدرى واحمد شلبى وعصام الشرقاوى ومحمد 

تقرير	الشئون	القانونية	
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طلعت وابراهيم قراعة وعبد العزيز السعدنى بجريدة المصرى اليوم والزمالء / اسامة صفارة ووائل فؤاد باخبار 
اليوم وسيد النشار وصالح الدين مغاورى بوكالة انباء الشرق االوسط وخليل زايد وامال خطاب وهدى المرشدى 
ويحيى عمارة وايمان كامل بدار الهالل باالضافة الى الحضور والتضامن مع الزمالء بالمحكمة العمالية وتقديم كافة 
اشكال الدعم فى قضايا الفصل التعسفى كالحضور والتضامن مع الزمالء / محمد معروف وكمال مراد وجيهان عبد 
الكريم بالمصرى اليوم والوقوف بكل قوة مع الزمبلة / فاطمة مصطفى جاد باخبار اليوم ويوسف الغزالى بجريدة 
الوفد واستمرار كل اشكال الدعم القانونى للزميل / عبد الرؤوف خليفة فى نزاعه مع االهرام لفصله بسبب نشاطه 
النقابى ،  كما لم تدخرالشئون القانونية جهدا فى الحضوروالتضامن بتحقيقات بالنيابات المختلفة المتعلقة بقضايا النشر 
مع الزمالء / حمدى رزق ، والء الشيخ ، وخالد النجار ، عثمان عالم ، حسناء عبد المنعم ، صالح توفيق وذلك على 
سبيل المثال وليس الحصر  ولم يقف االمر عند هذا الحد بل وقفت الشئون القانونية امام كافة محاوالت القيد بالنقابة 
من خالل اللجوء الى محكمة القضاء االدارى بالمخالفة لقانون النقابة والتصدى لكل محاوالت من ال يعمل بالمهنة من 
اجل القيد بالنقابة ولم يتوقف عمل الشئون القانونية عند هذا الحد بل شمل ايضا مساعدة لجنتى التحقيق والتأديب بالنقابة 
فى ممارسة عملها وتقديم يد العون والمساعدة لهما وكذلك اجراء العديد من التحقيقات االدارية مع الجهاز االدارى 
بالنقابة من اجل ضبط اداء الموظفين بالنقابة لتقديم افضل خدمة للزمالء الصحفيين ، وعقب اكتشاف واقعة قيام احد 
الموظفين بالنقابة باالستيالء على اموال مشروع العالج كانت الشئون القانونية ممثلة بلجنة التحقيق التى تم تشكيلها 
بقرار من هيئة المكتب كما قامت الشئون القانونية بتقديم بالغ الى النائب العام ضد المتهمين فى هذه الوقائع حتى تم 

استرجاع المبالغ التى تم االستيالء عليها .

وهذا جزء يسير من عمل كبير وشاق استغرق جهدا كبيرا من اجل تحقيقه ونأمل فى االستمرار.      
الشئون القانونية
أ/ سيد ابوزيد سليمان
المحامى بالنقض واالداية العليا
المستشار القانونى لنقابة الصحفيين
مختار ابو بكر السيد
ابراهيم زين العابدين
المحاميان باالستنئاف العالى ومجلس الدولة
محام نقابة الصحفيين                             

      شكـر وتقــدير
الزمالء  التقرير خاصة  لكل من ساهم في إصدار هذا  الشكر  نتقدم بخالص  التقرير  نهاية  وفى 
بجهد  لمعاونته  العمومية(  الجمعية  )عضو  الشطانوفي  سعد  والزميل  النقابة  مجلس  أعضاء 
االداري  والجهاز  واألعضاء  المجلس  شئون  وقسم   ، التقرير  ومراجعة  تصحيح  في  مشكور 

بالنقابة لمساهمتهم بالمتابعة واإلعداد للتقرير والميزانية وإنجازهما .
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عزاء الصحفيين فى ضحايا الكنيسة

لقاء محافظ االسكندرية لبحث ملف النادى االجتماعى
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