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المقدمة 

ف التنفيذ” هم محصلة األشهر الثالث األوىل  “4 اجتماعات وقرارات ووعود انتخابية لم يدخل معظمها ح�ي
ي 

، الذي جاء بعد انتخابات التجديد النص�ف ف ي العام األول من التشكيل الجديد لمجلس نقابة الصحفي�ي
�ف

ازية  ، بعد تأجيل دام ألك�ث من شهر بسبب الظروف الطارئة واإلجراءات االح�ت ي
ي إبريل الما�ف

ي أجريت �ف ال�ت
لجائحة كورونا.

ف الجماعة الصحفية،  ي أثارت الجدل ب�ي ي التشكيل الجديد، ببعض األزمات ال�ت
واستهل المجلس عامه األول �ف

”، وتالها أزمات أخرى من بينها  ي
ي شهدتها انتخابات التجديد النص�ف ي مقدمتها “األحداث والوقائع ال�ت

كانت �ف
تشكيل هيئة المكتب للمجلس.

ي إطار سعي أعضاء مجلس النقابة الذي 
ف اجتماعات وقرارات وتحركات، �ف اوح ما ب�ي ثالثة أشهر محصلتهم ت�ت

ي ظهرت قبل  ف لحل أزمات الجماعة الصحفية سواء ال�ت تم انتخابهم مؤخرا وعىل رأسهم نقيب الصحفي�ي
ي التحرك نحو “جاري العمل 

االنتخابات أو بعدها. أما الوعود  االنتخابية، فقد بدأ مؤ�ش بعض الوعود �ف
”لم تنفذ بعد”. عليه” فيما ظلت أغلب الوعود عند مؤ�ش
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منهجية التقرير

ي بدأت  ته القانونية، وال�ت ف خالل الربــع األول من ف�ت   يعرض التقرير ويحلل ما قدمه مجلس نقابة الصحفي�ي
. وذلك بهدف متابعة  ي

ي إبريل الما�ف
ف �ف ي لنقابة الصحفي�ي

عقب إعالن نتائج انتخابات التجديد النص�ف
ة من 12 أبريل )االجتماع األول لمجلس النقابة( وح�ت 12 يوليو 2021. ي الف�ت

وتقييم أداء مجلس النقابة �ف

ف المختلفة،  واعتمدت منهجية هذا التقرير عىل رصد ومتابعة تفاعل مجلس النقابة مع أزمات الصحفي�ي
ها عىل الجماعة الصحفية من عدمه. كما اعتمد   ي اتخذها المجلس أثناء اجتماعاته وتأث�ي وكذلك القرارات ال�ت

ي تتضمن 10 وعود  التقرير عىل رصد ومتابعة أداء المجلس لتنفيذ الوعود االنتخابية عىل أرض الواقع وال�ت
مختلفة. 

” فقد تم تحديد الوعود االنتخابية من خالل اللقاءات والترصيحات وكذلك  ووفقا لمنهجية “نقابة مي�ت
ة االنتخابات. باإلضافة إىل أنه كل ما سيتم عرضه  ي  أطلقها المرشحون خالل ف�ت امج االنتخابية ال�ت ال�ب

ف أو أحد أعضاء  ي أصدرها نقيب الصحفي�ي ي التقرير تم التحقق منه ورصده سواء بالبيانات الرسمية ال�ت
�ف

، أو الموقع الرسمي لنقابة  ها إما عن طريق صفحات مواقع التواصل االجتماعي المجلس، وتم ن�ش
، أو بالتواصل المبا�ش مع بعض أعضاء مجلس النقابة، وكذلك رصد وتوثيق أخبار نقابة  ف الصحفي�ي

ها ع�ب المواقع الصحفية المرصية. ي تم ن�ش ف ال�ت الصحفي�ي



5

الباب األول: “انتخابات التجديد 
” ي

النص�ف

ف لمحة عن انتخابات نقابة الصحفي�ي

أجريت االنتخابات يوم 2 أبريل من العام الجاري 2021، بعد تأجيل 27 يوم. وجاء التأجيل األول يوم 5 
ي يوم 19 مارس بعدما رفض مجلس 

مارس لعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، فيما جاء التأجيل الثا�ف
ي تتبعها الدولة منذ جائحة  ازية ال�ت الوزراء إقامة �داق خارج النقابة كما هو معتاد، نظرا لإلجراءات االح�ت

ف نظرا التساع مساحته. كورونا. ومن ثم، انعقدت الجمعية العمومية واالنتخابات بنادي المعلم�ي

1 لعام 2021 عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب  ف ي لنقابة الصحفي�ي
وأسفرت انتخابات التجديد النص�ف

ف بواقع 1965 صوتا، أما عدد األصوات الصحيحة فكانت 3844 صوتا. الصحفي�ي

ف وهم “محمد خراجة، 1338 صوتا، إبراهيم أبو كيلة، 1277  كما فاز بعضوية مجلس النقابة 6 مرشح�ي
، 1201 صوتا” بمقاعد العضوية فوق السن. وبمقاعد العضوية تحت السن “أيمن  ي

ف الزنا�ت صوتا، وحس�ي
عبدالمجيد، 1864 صوتا، دعاء النجار، 1078 صوتا، ومحمد سعد عبدالحفيظ، 1045 صوتا”.

وتضمن تشكيل المجلس الجديد أغلبية أعضاء المجلس السابق، فيما صعدت  الصحفية دعاء النجار 
ي إبراهيم أبو 

كعضوة مجلس تحت السن بدال من عمرو بدر )رئيس لجنة الحريات(، وكذلك صعد الصح�ف
ي جمال عبد الرحيم كعضو مجلس فوق السن. 

كيلة بدال من الصح�ف

ف  ي الجمع ب�ي
، عىل الرغم من استمراره �ف واحتفظ ضياء رشوان بمقعد النقيب للدورة الثانية عىل التواىلي

ف منصبه كرئيس الهيئة العامة لالستعالمات2 التابعة لرئاسة الجمهورية، وعضو الهيئة  منصب النقيب وب�ي
ي انعقدت عام 2019. الوطنية للصحافة وهو ما يتنا�ف مع قرارات الجمعية العمومية3 ال�ت

ي مقعد واحد فقط وهي “دعاء النجار” من أصل 7 
ي �ف

ف تشكيل المجلس الجديد بوجود تمثيل نسا�ئ وتم�ي
صحفيات ترشحن عىل مقعد عضو مجلس نقابة. وجاء هذا التمثيل بعد غياب دام لــ 3 سنوات، كان أخرها 

ي الدورة )2017-2013(.
وجود الصحفية حنان فكري �ف

وشهدت االنتخابات حالة من الجدل استمرت أليام بعد انتهائها، حيث تم تداول مجموعة من الشهادات 
ي تضمنت خروقات شهدتها العملية االنتخابية أثناء الفرز. ال�ت

ي بدء 
4-�ف

ي ظهرت ع�ب منصات التواصل اإلجتماعي  وتمثلت تلك الخروقات-وفقا لعدد من الشهادات ال�ت
ف  . كما شهدت بعض اللجان مشاحنات ب�ي ف ي المرشح�ي الفرز داخل اللجان الفرعية دون وجود مندو�ب

ف 2021 كاملة: رشوان نقيبا 1  باألرقام.. نتيجة انتخابات نقابة الصحفي�ي
ف 2 ف منصب�ي : يخالف قرار حظر الجمع ب�ي ف  أول طعن ضد ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفي�ي
ف 3 ي انتخابات الصحفي�ي

” ويعلن بدء التصويت �ف ف ف منصب�ي  سالمة ينهي جدل “الجمع ب�ي

ي 4
ي عن انتخابات التجديد النص�ف

 شهادة خالد البل�ش
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ي اللجان أثناء عملية الفرز. 
ف من التواجد �ف ي هيئة قضايا الدولة بسبب منع بعض المندوب�ي

ف وموظ�ف المندوب�ي
ي بعض 

ف �ف ي حسم األمر ودخول المندوب�ي
ي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة االنتخابات �ف وتدخل خالد م�ي

. هذا  ف ف أو ما ينوب عنهم  من المندوب�ي اللجان، فيما استمرت لجان أخرى بالفرز دون وجود المرشح�ي
فة عىل االنتخابات، وكذلك ت�يب نتائج الفائزين قبل  باإلضافة إىل عدم السماح بدخول مقر اللجنة الم�ش

فة. االنتهاء من الفرز واإلعالن الرسمي للجنة الم�ش

، قد أعلن ع�ب صفحته عىل   ف وقبل بدء العملية االنتخابية كان محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفي�ي
فة عىل  ي وافق عليها أعضاء اللجنة الم�ش اضه الرسمي عىل آلية فرز األصوات االنتخابية ال�ت الفيسبوك5 اع�ت

ي نفس التوقيت.
ي أقرت فرز األصوات داخل كل لجنة �ف االنتخابات باستثنائه، وهي اآللية ال�ت

، وهو نفس الطلب الذي تقدم به 13 من  وكان كامل قد طالب بفرز الصناديق كل 5 صناديق عىل التواىلي
ف لعضوية مجلس النقابة ولكن قوبل بالرفض من قبل أعضاء اللجنة. المرشح�ي

نتائج االنتخابات تث�ي الجدل

ة وعضوان بمجلس النقابة عىل رفع دعاوى قضائية تطالب  ف خالل الدورة األخ�ي أقدم عدد من المرشح�ي
بوقف إعالن النتيجة وإعادة الفرز، فيما طالب بعضها اآلخر بإلغاء النتيجة وإعادة االنتخابات.

فة عىل انتخابات النقابة هشام يونس ومحمود  ، أعلن عضوا المجلس واللجنة الم�ش ي
ي بيان صح�ف

و�ف
ف ومندوبيهم، وجاءت  كامل عن رفع دعوى قضائية لوقف إعالن النتيجة وإعادة الفرز بحضور المرشح�ي

ي لمجلس نقابة 
ي تقدم بها العضوان عقب انتخابات التجديد النص�ف تلك الخطوة استكماال للمذكرة ال�ت

. ف الصحفي�ي

ي اللجنة 
ي بيانهما أن الدعوى القضائية تضمنت مالبسات ما جرى وما شهدوه كعضوين �ف

وذكر العضوان �ف
فة عىل االنتخابات، فقد أقاما الدعوى رقم 45807 لسنة 75 ق عاجل أمام محكمة القضاء اإلداري  الم�ش

ف ومندوبيهم، للمطالبة بوقف إعالن نتيجة انتخابات  والخاصة بإعادة فرز األصوات بحضور المرشح�ي
تب عىل ذلك من آثار. مجلس النقابة وما ي�ت

كما أقام أسعد عبداللطيف هيكل المحاىم، وكيال عن الصح�ف رفعت رشاد، دعوى قضائية أمام محكمة 
القضاء اإلدارى6 بمجلس الدولة حملت رقم 43897 لسنة 75 قضائية، طالب فيها بإلغاء قرار إعالن نتيجة 

ي أجريت يوم 2 أبريل الجارى، وبطالن هذه  ف وال�ت ي لنقيب ومجلس نقابة الصحفي�ي
انتخابات التجديد النص�ف

 من تاريــــخ الحكم 
ً
ف لالجتماع خالل 15 يوما االنتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفي�ي

إلعادة االنتخابات.

ي انتخابات مجلس نقابة 
، رئيس تحرير موقع “درب”، والمرشح عىل مقعد العضوية �ف ي

وكان خالد البل�ش
، قد تقدم أيضا بدعوى أمام القضاء اإلداري بالقاهرة7، للمطالبة ببطالن نتيجة انتخابات التجديد  ف الصحفي�ي

تب عىل ذلك من آثار . ، وما ي�ت ف ي لنقابة الصحفي�ي
النص�ف

ف 5  بيان إىل الجمعية العمومية لنقابة الصحفي�ي
ف 6  10 مخالفات.. دعوى قضائية ببطالن انتخابات نقابة الصحفي�ي
”.. والمطالبة بإعادتها )مخالفات وطعون وشبهات تالعب( 7 ف ي لبطالن “انتخابات الصحفي�ي

 دعوى قضائية من البل�ش
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ي تعلق البعض منها بمخالفة  ي دعواه أن هذه االنتخابات شابتها الكث�ي من المخالفات ال�ت
ي �ف

وأكد البل�ش
ي كشوف 

نصوص قانونية رصيحة، وتعلق بعضها اآلخر بس�ي العملية االنتخابية نفسها وبما تم إثباته �ف
. ف المرشح�ي

ف  ي لنقابة الصحفي�ي
فة عىل انتخابات التجديد النص�ف ي سابقة تعد األوىل من نوعها8، أدرجت اللجنة الم�ش

و�ف
، ليصبح المرشح  ف ي وكيل النقابة، أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ، بكشوف المرشح�ي برئاسة خالد م�ي

، عىل الرغم من أنه ليس مقيًدا بكشوف الجمعية العمومية للنقابة، ولم  ي
رقم 56، وذلك يوم 4 مارس الما�ف
يحصل عىل حكم محكمة بذلك.

”، وذلك عىل  ي
درج اسمه “بحكم قضا�ئ

ُ
ف أنه أ ي كشوف المرشح�ي

فة عىل االنتخابات �ف وكتبت اللجنة الم�ش
، ورفض الطلب 

ً
الرغم من أن محكمة القضاء اإلداري حكمت يوم األربعاء 3 مارس بقبول دعوى “فايز” شكل

. األمر الذي استند إليه المرشح السابق لعضوية  ف ف والناخب�ي ي كشوف المرشح�ي
الُمقدم منه بإدراج اسمه �ف

ي دعوته القضائية بمحكمة القضاء اإلداري9، المطالبة ببطالن 
، �ف ي

ف حسام السوي�ف مجلس نقابة الصحفي�ي
ي للنقابة.

انتخابات التجديد النص�ف

ف وهو غ�ي مقيد بجدول  فة السم مرشح ضمن المرشح�ي ي دعوته إىل إدراج اللجنة الم�ش
” �ف ي

واستند “السوي�ف
ف ومندوبيهم من حضور عمليات فرز األصوات داخل اللجان، وأيًضا  النقابة، باإلضافة إىل منع المرشح�ي

فة،  ف من أعضاء المجلس واللجنة الم�ش فة، وشهادة الثن�ي وقائع تكشف عدم حيادية واستقالل اللجنة الم�ش
ي دعوته، بوقف تنفيذ القرار 

حول شبهات من الشك تحوم حول سالمة العملية االنتخابية. مطالبا �ف
، وإلغاء قرار إعالن النتيجة. ي

المطعون عليه بإعالن نتيجة انتخابات التجديد النص�ف

”.. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيًدا بجداولها 8 ف ة بانتخابات “الصحفي�ي  تطورات خط�ي
9 ” ف ي لـ”الصحفي�ي

 أول دعوى قضائية ببطالن انتخابات التجديد النص�ف
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: “اجتماعات مجلس نقابة  ي
الباب الثا�ف

… قرارات وأزمات” ف الصحفي�ي
بعد مرور 8 أيام  من إعالن نتيجة االنتخابات، دون الدعوة إلجتماع مجلس النقابة لتشكيل هيئة  المكتب، 

ي يوم 10 إبريل تقدم 4 من أعضاء مجلس النقابة 10وهم: “محمود كامل، محمد خراجة، هشام 
وتحديدا �ف

ف يطالبون فيه بالدعوة النعقاد مجلس  يونس، محمد سعد عبد الحفيظ”، بطلب رسمي إىل  نقيب الصحفي�ي
ي تنص عىل  النقابة لتشكيل هيئة المكتب خالل 48 ساعة، إعماال لنص قانون النقابة والئحته الداخلية ال�ت
ي مدى ال يتجاوز 3 

ي مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية و�ف
انعقاد أول جلسة �ف

أيام.

ف بيان رسمي للرد11 عىل الطلب الذي تقدم به أعضاء المجلس،  ي اليوم ذاته أصدر نقيب الصحفي�ي
و�ف

يؤكد فيه قرب انعقاد اجتماع المجلس، لتبدأ بعد 48 ساعة، يوم 12 إبريل، أوىل اجتماعات المجلس بعد 
. ي

انتخابات التجديد النص�ف

اح ضياء  ف عىل اق�ت  تضمن االجتماع األول لمجلس النقابة قرارين وأزمة، حيث وافق مجلس نقابة الصحفي�ي
، بتشكيل لجنة للمرأة12 ضمن تشكيل لجان المجلس وفقا لقرار سابق لمجلس  ف رشوان، نقيب الصحفي�ي

.2015/ 2013

ف بزيادة مبلغ معاش النقابة بجدول  اح نقيب الصحفي�ي ف عىل اق�ت كما وافق مجلس النقابة الصحفي�ي
تفع من 1750 جنيًها إىل 2100  المعاشات بنسبة 20% 13بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ل�ي

جنيه شهريا، بدء من األول من يوليو 2021. باإلضافة إىل موافقة  مجلس النقابة عىل رصف بدل شهرة 
ف باألقسام المجهولة. فضال عن تحديد جدول يوىمي لحضور أعضاء مجلس النقابة 14بحيث يتواجد  للعامل�ي

يومًيا عضوان من أعضاء المجلس.

، بعدما كشف عضو المجلس  أيضا، فجر االجتماع أزمة ت�بت أصدائها إىل مواقع التواصل االجتماعي
محمود كامل عن وجود حالة من الهيمنة والسيطرة من بعض أعضاء المجلس عىل مناصب هيئة المكتب، 

ي محاولة منهم إلقصاء آخرين.
�ف

ف يطالبون بتشكيل هيئة المكتب
10  4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفي�ي

ف
11  ضياء رشوان يرد عىل مذكرة لـ4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفي�ي

ف يوافق عىل تشكيل لجنة للمرأة ضمن لجان المجلس
12  مجلس نقابة الصحفي�ي

ف يوافق عىل زيادة المعاشات %20
13  تصل لـ2100 جنيه.. مجلس الصحفي�ي

ف بالنقابة
14   لخدمة األعضاء وحل األزمات.. نن�ش جدول حضور أعضاء مجلس نقابة الصحفي�ي
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ي لمجلس 
ف ضياء رشوان لعقد االجتماع الثا�ف ي يوم 22  إبريل، دعا نقيب الصحفي�ي

وبعد 10 أيام، وتحديدا �ف
ئ 4 من أعضاء  ، حيث فو�ب النقابة، لالنتهاء من تشكيل هيئة المكتب، لكن االجتماع انته بأزمة أك�ب

المجلس وهم “محمود كامل، هشام يونس، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة”، بإقصائهم بشكل 
الفت وإعالن تشكيل المكتب داخل اإلجتماع15 بعد اتفاق شارك فيه با�تي أعضاء المجلس.

 : ي
فيما استحوذ 8 من أعضاء مجلس النقابة عىل كافة اللجان. وتضمن التشكيل اآل�ت

ف عىل لجنة الحريات ف -ورئيس صندوق التكافل والم�ش - “ضياء رشوان-نقيب الصحفي�ي

ي، وكيل النقابة ورئيس لجن�ت القيد والتحقيق - خالد م�ي

يعات - إبراهيم أبو كيلة، وكيل النقابة ورئيس لجن�ت التسويات والت�ش

-  محمد شبانة، السكرت�ي العام

ف الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد  ، أم�ي ي
ف الزنا�ت - حس�ي

- أيمن عبد المجيد، وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية االجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد 
ي وعضو هيئة التأديب 

االستئنا�ف

ي اإلسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرت�ي العام المساعد وعضو لجنة  ي يوسف، مقرر لجن�ت - محمد يح�ي
القيد  وعضو هيئة التأديب 

ي
، مقرر لجنة التدريب والسكرت�ي العام المساعد وعضو لجنة القيد االسئتنا�ف -  حماد الرمحي

ف العام عىل جوائز الصحافة المرصية ي الحريات وشئون المرأة والم�ش -  دعاء النجار، مقرر لجن�ت

وردا عىل  ذلك، لجأ األعضاء األربعة الذين تم  اقصائهم إىل القضاء اإلداري، حيث تقدموا بالطعن عىل 
ف  تشكيل هيئة المكتب واللجان التابعة لمجلس النقابة. كما قاموا بإرسال إخطارا قانونيا لنقيب الصحفي�ي

ي 
ي للنقابة، لتنفيذ الفتوى، الصادرة بتاريــــخ 6 مارس من 2021 �ف

”ضياء رشوان”، بصفته الممثل القانو�ف
الملف رقم 1220/3/86 والممهورة بتوقيع النائب األول لرئيس مجلس الدولة، والموجهة إىل رئيس الهيئة 
ي تؤكد عدم جواز احتفاظ الزميل محمد شبانة عبد العزيز بدوي بمنصبه كسكرت�ي  الوطنية للصحافة، وال�ت
، لألسباب والحيثيات الواردة بالفتوى، وانسحاب ذات األسباب والحيثيات إىل حالة  ف عام لنقابة الصحفي�ي
الزميل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضو هيئة مكتب النقابة، وأنه ال يجوز لكل منهما توىلي أي منصب 

ف هذه المناصب وعضوية مجلس النقابة، نفاذ الرأي الفتوى  ، والجمع ب�ي ف بهيئة مكتب نقابة الصحفي�ي
سالفة الذكر واألسباب والحيثيات الواردة بها.

’ يكشفون تفاصيل أزمة تشكيل هيئة المكتب: انقالب عىل ثوابت العمل النقا�بي ف
15  أربعة أعضاء بمجلس ‘الصحفي�ي
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ي بيان أصدره16 يوم 23 إبريل 
، الجمعية العمومية �ف ف وخاطب محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفي�ي

لعام 2021 ع�ب صفحته الخاصة عىل الفيسبوك، �د من خالله ما دار داخل االجتماع محتكما للسلطة 
ف وهي الجمعية العمومية. األعىل داخل نقابة الصحفي�ي

ي هذا االجتماع  سوى 
ف  للمرة الثالثة، ولم يناقش المجلس �ف ي 28 إبريل، اجتمع مجلس نقابة الصحفي�ي

و�ف
الوضع الماىلي المرتبك للنقابة17-وفقا لرواية عضو مجلس النقابة محمود كامل.

ي حالة من الجدل بسبب الوضع الماىلي المرتبك للنقابة، حيث أوضح  
وتسببت مجريات هذا االجتماع �ف

، أن الوضع الماىلي  ي تدوينة ع�ب صفحته عىل مواقع التواصل االجتماعي
عضو مجلس النقابة محمود كامل �ف

ف الصندوق  ف جنيه، وذلك وفقا للعرض الذي قدمه أم�ي للنقابة مأزوم  وأن هناك عجز ماىلي يتعدى 7 مالي�ي
. ي

ف الزنا�ت وعضو مجلس النقابة حس�ي

احات لمحاولة تجاوز العجز وزيادة  ف للطلب من أعضاء المجلس بوضع اق�ت األمر الذي دفع نقيب الصحفي�ي
ف الحلول المطروحة استعادة  انية القادمة، وكان من ب�ي ف ف وصول الدعم الحكوىمي مع الم�ي موارد النقابة لح�ي

ي تؤكد استحالة إقامة  ات ال�ت ي ظل المؤ�ش
ف خاصة �ف األموال المدفوعة كقسط أول ألرض مستش�ف الصحفي�ي

، وهو ما رفضه بعض الزمالء لتدور مناقشات حول جدوى ومدى إمكانية بناء ما يسم بمستش�ف  المستش�ف
، وانتهت المناقشات إىل تشكيل لجنة تضم عضوي المجلس محمد يح�ي يوسف بصفته رئيس  ف الصحفي�ي

لفت ببحث وضع 
ُ
ي ك لجنة اإلسكان وأيمن عبدالمجيد بصفته رئيس لجنة الرعاية االجتماعية، وهي اللجنة ال�ت

وع من  األرض المخصصة لهذا الغرض وتحديد كل التفاصيل المتعلقة بإمكانية استثمار النقابة لهذا الم�ش
عدمه، عىل أن تقدم تقريرها للمجلس بحد أقىص يوم 25 مايو، وهو ما لم يتم توضيحه ح�ت اآلن.

ي  ف أعضاء المجلس بعدما طلب بعض أعضاء المجلس نسخة من األوراق ال�ت كما شهد االجتماع خالفا ب�ي
ف الصندوق حول الوضع الماىلي للنقابة، لكن تم رفض الطلب واالكتفاء بالعرض الشفوي الذي  عرضها أم�ي

ف الصندوق. قدمه أم�ي

ف محمود كامل وأعلن ع�ب صفحته عىل  وبعد أيام قليلة من االجتماع، عاد عضو مجلس نقابة الصحفي�ي
”، و  ف الفيسبوك أن اإلدارة المالية اكتشفت أن هناك حواىلي 15 مليون جنيه من الدعم الحكوىمي “تايه�ي

ي المتابعة. وبناء عليه، اتضح 
بالمراجعة الدقيقة اتضح أنها لم تحول بعد إىل حساب النقابة نتيجة اإلهمال �ف

ي 
ي من أي عجز عىل عكس ما تم عرضه �ف

أن الوضع الماىلي للنقابة )وفقا لما تم اإلبالغ به ح�ت اآلن( اليعا�ف
االجتماع الثالث.

ووفقا لرواية محمود كامل عضو مجلس النقابة، فقد كان من الممكن تدارك هذا الخطأ مبكرا دون حدوث 
ي المجلس بالحصول عىل نسخة 

ف لو لم يتم رفض طلبه مع أك�ث من زميل �ف أزمات تعطل مصالح الصحفي�ي
من الحسابات المالية المعروضة خالل االجتماع لمراجعتها.

، كان  االجتماع الرابع لمجلس النقابة18 الذي انته بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس  ي
ي 9 يونيو الما�ف

و�ف
ي 

لفحص أوراق الجرائد، عىل أن تنته من تقريرها قبل بداية شهر أغسطس. كما قرر المجلس االستمرار �ف
ف ح�ت يوم 15 يونيو، لتحديد موعد الدورات التدريبية. استقبال أوراق المتقدم�ي

16  بيان محمود كامل للجمعية العمومية
” ف

انية “الصحفي�ي ف
17  “لم تصل لحساب النقابة”.. قصة اختفاء 15 مليون جنيه من م�ي

«: تحديد موعد دورات لجنة القيد الجديدة �في االجتماع المقبل ف
18  »الصحفي�ي
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الباب الثالث: “الوعود االنتخابية”

ة ي أطلقها أعضاء المجلس والنقيب خالل االنتخابات األخ�ي الوعود االنتخابية ال�ت

” رصد 10 وعود انتخابية ألعضاء مجلس النقابة  الذين تم انتخابهم خالل الدورة  استطاع موقع “نقابة مي�ت
ي لمجلس النقابة. ووفقا لمنهجية الموقع، فقد تم رصد تلك الوعود من 

ة النتخابات التجديد النص�ف األخ�ي
امج االنتخابية ألعضاء مجلس النقابة والنقيب. خالل الترصيحات واللقاءات وال�ب

” مسارات تحقق الوعود من العدم، عن طريق القرارات والتحركات والترصيحات  تابع موقع “نقابة مي�ت
، أو ع�ب الصفحات  ف ت سواء ع�ب المواقع اإلخبارية أو الموقع الرسمي لنقابة الصحفي�ي ي ن�ش الرسمية ال�ت

. ف الرسمية للنقيب وألعضاء مجلس نقابة الصحفي�ي

يعية إللغاء  : “زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام، تعديالت ت�ش وتضمنت تلك الوعود19 اآل�تي
، الئحة أجور عادلة  ف ي يليق بالصحفي�ي وع سك�ف ، الرعاية الصحية، م�ش ي قضايا الن�ش

الحبس االحتياطي �ف
، إنشاء لجنة  ف ي للصحفي�ي

ف وتطوير المهنة، التصدي لظاهرة الفصل التعس�ف ، تدريب الصحفي�ي ف للصحفي�ي
ف احتياطيا”، ومن المرتقب  ف المحبوس�ي ، الصحفي�ي ف ي للصحفي�ي

المرأة، التصدي لظاهرة الفصل التعس�ف
ة القانونية للمجلس وهي 4 سنوات.  تنفيذها خالل الف�ت

وخالل 3 أشهر من عمر المجلس، تحرك مؤ�ش 3 وعود انتخابية فقط من “لم تنفذ بعد” إىل  جاري العمل 
عليها، فيما ظل 7 وعود عند نقطة الصفر وهي “لم تنفذ بعد”.

ف  ي “انشاء لجنة للمرأة، خروج الصحفي�ي
ها إىل جاري العمل عليها تمثلت �ف ي تحرك مؤ�ش وبالنسبة للوعود ال�ت

ف  احتياطيا، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام”. أما الوعود السبعة فلم يلتفت إليها  المحبوس�ي
ي حدثت خالل ال3 أشهر الماضية. المجلس أثناء اجتماعاته ونقاشاته وتحركاته ال�ت

ي تنفيذها
ي بدأ المجلس �ف أبرز الوعود االنتخابية ال�ت

.. موافقة لم تشهد النور” أ-  لجنة المرأة “ وعد تنظيمي

ف عىل تشكيل لجنة المرأة ضمن تشكيل لجان المجلس وفقا  مر 3 أشهر عىل موافقة مجلس نقابة الصحفي�ي
لقرار سابق لمجلس 2013 /2015، عىل أن تتوالها دعاء النجار عضو مجلس النقابة.

19  الوعود االنتخابية
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ي 
ي عقدت �ف ، وال�ت ي

ي أعقبت نتائج انتخابات التجديد النص�ف ي أوىل اجتماعات المجلس ال�ت
جاء هذا القرار �ف

. لكن بالرغم من موافقة المجلس إال أن األمر ال يزال عند نقطة الصفر، لتصبح  ي
ي من إبريل الما�ف

الثا�ف
الموافقة شكلية فقط دون أية إجراءات عىل أرض الواقع.

، ومع تداول شهادات عن صحفيات تعرضن للعديد من االنتهاكات  ي
ة من العام الما�ف وخالل األشهر األخ�ي

ف لجنة  ورة تدش�ي ف داخل المؤسسات الصحفية، تعالت األصوات برصف الجنسية والجسدية عىل يد صحفي�ي
20، لحماية الصحفيات من العنف واالنتهاكات ال�تي يتعرضن لها خالل ممارسة  ف للمرأة داخل نقابة الصحفي�ي

عملهن.

ي أغسطس 2020، دشن عدد من الصحفيات مبادرة بعنوان “بيئة عمل آمنة للصحفيات21”، حيث 
و�ف

ورة تشكيل لجنة  ، تطالب برصف ف ي المبادرة، بتقديم مذكرة لمجلس نقابة الصحفي�ي
قام  عدد من المشاركات �ف

ي  ف اإليجا�ب ي لطرح قضايا الصحفيات، ومراعاة التمي�ي
للمرأة تعمل عىل التنسيق مع مؤسسات العمل الصح�ف

م بها  ف ورة العمل عىل توف�ي مدونة سلوك تل�ت  عن توف�ي بيئة عمل آمنة لهن، باإلضافة إىل رصف
ً

لهن، فضل
ف داخل المؤسسات. الصحفيات والصحفي�ي

أسه ضياء رشوان، ح�ت  لكن تلك المذكرة لم تلق قبوال ولم يتم الرد عليها من قبل المجلس الذي كان ي�ت
، وتم التعتيم عىل مص�ي المذكرة دون إبداء أية أسباب من المجلس. ي

ي مارس الما�ف
انتهاء مدته القانونية �ف

ة، حيث أدرجته الصحفية دعاء  جاء تشكيل لجنة المرأة ضمن الوعود االنتخابية خالل االنتخابات األخ�ي
ت تنفيذه بمثابة انتصار لمطالب الصحفيات. ، واعت�ب ي ي برنامجها االنتخا�ب

النجار عضو مجلس النقابة حاليا �ف

ت صحفيات أن  قرار تشكيل لجنة للمرأة “خطوة إيجابية“22، حيث سبق أن تم جمع توقيعات  واعت�ب
ي تقدمن من قبل 

ورة التشاور مع الصحفيات الال�ت للمطالبة بتشكيل هذه اللجنة. لكنهن أيضا أكدن عىل رصف
ف أو ح�ت إقرارها، فهكذا العرف المألوف  بمطلب تشكيل اللجنة قبل عرضها عىل مجلس نقابة الصحفي�ي

ي تشكيل اللجان داخل النقابة.
والمتبع �ف

كذلك، رأت صحفيات أن هناك عدة أهداف إلنشاء لجنة المرأة23، فاللجنة تمد جسور الحوار مع كل 
مهتم/ة من الجماعة الصحفية من أجل: “إقرار آلية وسياسة تطبق داخل المؤسسات الصحفية من أجل 

ف عىل أساس النوع. وصياغة خطاب داخل الجماعة الصحفية حول إعمال مبدأ  مناهضة العنف والتمي�ي
ورة إجراء  ي للجماعة الصحفية”. باإلضافة إىل رصف

تكافؤ الفرص من أجل تمثيل عادل يع�ب عن التنوع الحقي�ت
. جلسات نقاش مع المؤسسات الصحفية من أجل تطبيق سياسات تحريرية تراعي النوع االجتماعي

ي اللجنة الجديدة24، فتطمح الصحفيات أن 
ي تطمح أن تراها عضوات الجمعية العمومية �ف وعن الرؤية ال�ت

ف “سيداو”، وتطبيق  ي وقعتها مرص، وإلغاء كافة أشكال التمي�ي يستند عمل اللجنة إىل االتفاقيات  الدولية ال�ت
ف  ف والعمل عىل إقرار تكافؤ الفرص والتصدي للتمي�ي ف الجنس�ي المعاي�ي الدولية فيما يتعلق بقضايا المساواة ب�ي

الذي تتعرض له المرأة عىل أساس النوع.

 التحرش والعنف ضد النساء والرجال: شكاوى االنتهاكات تطارد النقابات المهنية 20
 نساء صاحبة الجاللة يبح�ثف عن بيئة عمل آمنة 21
.. نصف الطريق نحو إعالء صوت الصحفيات 22 ف

 لجنة للمرأة بنقابة الصحفي�ي
 بعد 80 عاًما من النضال.. غياب الصحفيات وقضاياهن عن أجندة الجماعة الصحفية 23
ف تكشف تناقضات الجماعة الصحفية وأولوياتها 24

 “لجنة المرأة” �في نقابة الصحافي�ي
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ب-زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام

ف الموافق  ف ضياء رشوان، اإلثن�ي ي عمر مجلس النقابة الجديد، أعلن  نقيب الصحفي�ي
مع نهاية الربــع األول �ف

ف 
12 يوليو 2022، بدء تنفيذ قرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا25 لجميع أعضاء النقابة والعامل�ي

، لتقوم النقابة برصف وتحويل البدل  ي
ي 25 مارس الما�ف

بالصحف القومية بنسبة 20%، والذي تم إعالنه �ف
لكل الزمالء بقيمته الجديدة عن شهر يوليو.

ي الخاص بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ألعضاء الجمعية  وتعد هذه الزيادة األوىل وفقا للوعد االنتخا�ب
ي قيمة البدل، تنفيذا للوعد 

العمومية، ومن المرتقب أن يشهد العام المقبل 2022،  زيادة جديدة �ف
. ي االنتخا�ب

ي وعضو الجمعية العمومية كارم يح�ي قد أقام دعوى برقم 47665 لسنة 75  إللزام رئيس 
وكان الصح�ف

ي 
ف سنويا بنسبة 20 �ف الوزراء ووزير المالية بسن قانون يضمن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفي�ي

. ف المائة ويحصنه من شبهة التأث�ي عىل انتخاب النقيب كل عام�ي

ف  احتياطيا ف المحبوس�ي ج- خروج الصحفي�ي

ف احتياطيا 26كان ضمن الوعود  االنتخابية ال�تي أطلقها نقيب  ف المحبوس�ي التفاوض وخروج الصحفي�ي
ة. ي األخ�ي

ي سبقت انتخابات التجديد النص�ف ة الدعاية االنتخابية ال�ت ف ضياء رشوان أثناء ف�ت الصحفي�ي

، وبعد 24 ساعة   ف
ي خالد داوود27 بعد تدخل من نقيب الصحفي�ي

ي 13 أبريل أخىل األمن سبيل الصح�ف
و�ف

ي حسام الصياد28.
أخىلي سبيل الصحفية سوالفة مجدي والصح�ف

ف )70 عاما(29، ليصبح  ي مجدي أحمد حس�ي
ي انهاء إجراءات االفراج عن الصح�ف

كما تدخلت النقابة �ف
ي الرابع الذي تتدخل النقابة إلطالق �احهم عقب انتخابات النقابة. 

الصح�ف

: رصف البدل بداية من الخميس بزيادة 20% 25 ف
 نقابة الصحفي�ي

وط 26 ف احتياطًيا بأى �ش
: هد�ف إخالء سبيل الزمالء المحبوس�ي ف

 نقيب الصحفي�ي
 إخالء سبيل الصح�في خالد داوود 27

إخالء سبيل سوالفة مجدي وحسام الصياد 28
ف 29

ف يشكر النيابة العامة والسلطات القضائية بعد اإلفراج عن مجدي أحمد حس�ي
 نقيب الصحفي�ي
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الباب الرابع: “تحركات فردية”

ي عدد من القضايا بطريقة منفردة وعاجلة استخدم فيها 
ف ضياء رشوان التدخل �ف استطاع نقيب الصحفي�ي

. ف مبدأ التفاوض، وانتهت تلك القضايا بحلول إيجابية القت قبول بعض الصحفي�ي

ف إلنهاء أزمة  ، تواصل نقيب الصحفي�ي ي أول تدخل بشكل مبا�ش وعاجل عقب إعالن النتيجة بشكل رسمي
ف�ف

ي حسن سم�ي الذي تعرض لمضايقات من قبل قوات األمن أثناء التغطية الميدانية لواقعة حرق جثة 
الصح�ف

مصابة بالكورونا بعد دفنها بمقابر حلوان.

ف مع عدد من قيادات وزارة الداخلية لتسوية األمر، وتقبل  وانتهت األزمة بعدما تواصل نقيب الصحفي�ي
. ي

ي مع وعد بالتعاون فيما بعد وتسهيل عمله الميدا�ف
ا�ف ي االعتذار وال�ت

الصح�ف

ي بدأت مع ت�يب بعض بنود  ف بالمؤسسات القومية، وال�ت ف لحل أزمة الصحفي�ي كما تدخل نقيب الصحفي�ي
ي وصفها صحفيو المؤسسات القومية بالكارثية حال تمريرها دون تعديل، وناشد عدد من  الالئحة اإلدارية ال�ت

ورة التدخل لتعديل الالئحة  قبل إصدارها. ف وأعضاء مجلس النقابة برصف ف نقيب الصحفي�ي الصحفي�ي

ف أن الالئحة اإلدارية للمؤسسات الصحفية القومية  ، أعلن نقيب الصحفي�ي ي
ي نهاية شهر يونيه الما�ف

و�ف
ف ومالحظاتهم. راعت حقوق العامل�ي

ف أكد فيه أنه تم  ، بيانا آخر أصدره محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفي�ي ف والحق بيان نقيب الصحفي�ي
ي أشار إليها بعض  ف بالمؤسسات القومية ومراعاة جانب من المالحظات ال�ت تعديل الالئحة اإلدارية للعامل�ي

ف بالجمعية العمومية. الصحفي�ي

ف والعمال بالمؤسسات  ف واإلداري�ي ومن خالل البيان، أعلن كامل عن شكره وامتنانه لكل زمالئه الصحفي�ي
ي وضع 

ة الماضية وبذلوا جهودا �ف الصحفية القومية الذين تواصلوا مع أعضاء مجلس النقابة  خالل الف�ت
ي دعم الحفاظ عىل حقوقهم.

مالحظاتهم عىل الالئحة، والذين أرصوا عىل أن تستعيد نقابتهم دورها �ف

ورة تطبيق هذه الالئحة بشكل عادل يحفظ حقوق  واختتم عضو مجلس النقابة بيانه بالتأكيد عىل رصف
ف بمجالس المؤسسات والجمعيات العمومية دورهم  د المنتخب�ي ف بعيدا عن األهواء، وأن يس�ت العامل�ي

ي صون مصالح زمالئهم بالتعاون مع نقابتهم .
ي �ف

الحقي�ت

ف ضياء رشوان عن االنتهاء من أزمة رصف بدل التدريب والتكنولوجيا  ي 6 يوليو، أعلن نقيب الصحفي�ي
و�ف

الخاص بأعضاء النقابة بمجلة اإلذاعة والتليفزيون، وذلك بعد نجاح جهود فصله بدل التدريب عن 
ي يتقاضونها من جهة العمل، وأصبح رصف قيمة البدل كامال من النقابة. المستحقات المالية الشهرية ال�ت
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ف تمت الموافقة عىل زيادة  ف بمجلة اإلذاعة والتلفزيون إىل 1 يوليو 2017، ح�ي ويعود تاريــــخ أزمة الصحفي�ي
ي مارس 2017، 

ف �ف  للصحفي�ي
ً
ف بنسبة 300 جنيه عقب انتخاب عبد المحسن سالمة نقيبا بدل الصحفي�ي

ف زين-رئيس مجلس إدارة  ي المجلة إقناع رئيس الوطنية لإلعالم حس�ي ومنذ هذا التاريــــخ حاول صحف�ي
ي المجلة، لكن  المجلة-بأن “بدل التكنولوجيا” هو حٌق ثابٌت وأصيل ال يسقط بالتقادم، من حقوق صحف�ي

دون جدوى.

ف قد تقدموا ببالغ للنائب العام عام 2019 قالوا فيه أن “وزارة المالية وافقت من قبل عىل  وكان الصحفي�ي
ف تمت  ي ح�ي

ي لرصف الزيادة المقررة، �ف
، وأنه يك�ف ف رصف زيادة البدل من االعتماد المخصص للصحفي�ي

و، األمر الذي ال يمكن فهمه  ي ماسب�ي
الموافقة عىل رصف البدل بالفعل من قبل رئيس القطاع االقتصادي �ف

ف لمدة 17  ي تعطيل مستحقات قانونية وثابتة للصحفي�ي
سوى بأنه ينطوي عىل قدٍر من التعسف رغبة �ف

شهرًا من دون وجه حق”.

ف عىل صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك عن رصف  ي 10 يوليو، أعلن نقيب الصحفي�ي
وبعد أيام قليلة، �ف

. ف بالنقابة بالزيادة الجديدة 20%، بدءا من يوليو الحاىلي معاشات الصحفي�ي

ة الماضية واستنادا إىل موافقة الحكومة مشكورة  : “وفاء بما وعدت به خالل الف�ت ي
وتضمن بيان النقيب اآل�ت

ا�ي  ، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبعد موافقة مجلس النقابة عىل اق�ت ف عىل دعم صندوق معاشات الصحفي�ي
تفع من 1750 جنيه إىل 2100 جنيه، فقد تقرر تطبيق  بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20% ل�ي

ي المواعيد المقررة لرصف معاشات النقابة”.
ورصف هذه الزيادة بدءا من معاش شهر يوليو الحاىلي �ف
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اتيجية عمل  الباب الخامس: تحليل اس�ت
ف مجلس نقابة الصحفي�ي

اتيجية أو جدول واضح للعمل سواء عىل مستوى  خالل الثالثة أشهر الماضية لم يعلن المجلس عن اس�ت
ض أن  ي من المف�ت ي تم اتخاذها أثناء اجتماعات المجلس، أو عىل مستوى الوعود االنتخابية ال�ت القرارات ال�ت

ينتهي المجلس من تحقيقها خالل مدته القانونية وهي 4 سنوات.

ي قرار 
ي تم اتخاذها ولم تنفذ عىل أرض الواقع إىل اآلن؛ مثل ما حدث �ف ي القرارات ال�ت

وهو ما ظهر بشدة �ف
ي لم تتخذ  إنشاء لجنة المرأة الذي لم يتخىط سوى مرحلة قرار مجلس. باإلضافة إىل أزمة تكويد الجرائد ال�ت
ي تم تشكيلها من قبل المجلس أية إجراءات تجاهها، وما زال األمر يقف عند نقطة قرار للمجلس  اللجنة ال�ت
دون تنفيذ. فضال عن عدم وجود خطة زمنية الستكمال الوعود أو لتفعيل تلك القرارات عىل أرض الواقع. 

ي ظهرت  ف لحل بعض األزمات ال�ت يمكن التدليل عىل ذلك أيضا بتدخل ضياء رشوان بصفته نقيب للصحفي�ي
ي الوقت الذي ظل فيه أداء مجلس النقابة غ�ي واضحا، 

خالل الربــع األول من المدة القانونية للمجلس، �ف
ي حالة 

ي تم تشكيلها �ف حيث اختفت وظائف اللجان الموجودة بالنقابة منذ زمن، وظلت هيئة المكتب ال�ت
ي المشهد بعد، وهو ما يقدم صورة مغايرة للعمل النقابة الجماعي المتعارف عليه، 

من الجمود ولم تظهر �ف
ي صورة خطوات فردية من النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة .

وانحرصت تحركات النقابة �ف
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الباب السادس: خاتمة وتوصيات

ف ضياء رشوان خالل  ي قام بها نقيب الصحفي�ي ي اتخذها مجلس النقابة والتحركات ال�ت بالرغم من القرارات ال�ت
ة من 12 إبريل  ح�ت 12 يونيو 2012 ، إال أن الجماعة الصحفية لم تلق ما هو متوقع من  ي الف�ت

الربــع األول �ف
ي بعض األحيان إىل 

ي ووصل األمر �ف ي ظهرت عىل المشهد النقا�ب ي األزمات ال�ت
مجلس النقابة، وهو ما تجسد �ف

اتيجية والجدول  ساحة القضاء دون وجود حلول ملموسة وجذرية، وذلك نتيجة لغياب عدة أمور منها االس�ت
: ي

” باآل�ت . وبناء عليه يو�ي موقع “نقابة مي�ت ي بشكل جماعي ي وكذلك العمل النقا�ب الزم�ف

ف وأعضاء الجمعية  ف مجلس نقابة الصحفي�ي ورة فتح قناة رسمية تسمح بالتواصل بسهولة ب�ي 1- رصف
العمومية.

ي ن�ش وتحديث وتوثيق كافة األنشطة واالجتماعات والقرارات وكذلك 
ف �ف 2- تفعيل دور موقع نقابة الصحفي�ي

، بما يضمن الشفافية والمحاسبة. ف ي يقوم بها مجلس نقابة الصحفي�ي التحركات ال�ت

ي يمر  ي لتنفيذ القرارات والوعود االنتخابية، والتصدي بفاعلية لألزمات ال�ت اتيجية بجدول زم�ف 3- وضع اس�ت
. ف بها الصحفي�ي

، بما يضمن  ي بمفهومه الجماعي اتيجية لكل لجنة لعودة روح العمل النقا�ب 4- تفعيل دور اللجان ووضع اس�ت
. ف ف أوضاع الصحفي�ي تحس�ي

 


