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منهجية التقرير

ي بدأت  ته القانونية، وال�ت ف خالل الربــع الثالث 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 منتصف أكتوبر ح�ت آخر يناير. 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 أن 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 المبارسش 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
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المقدمة

ف خالل الثالثة أشهر الثالثة من مدته القانونية مرة واحدة فقط، وذلك للمرة  اجتمع مجلس نقابة الصحفي�ي
 سوى مرة 

ً
، حيث أنه خالل الثالثة أشهر الثانية من يوليو ح�ت أكتوبر لم يجتمع  أيضا الثانية عىل التواىلي

. ف واحدة فقط، دون أسباب واضحة، األمر الذي يتنا�ف تماما مع الالئحة الداخلية لنقابة الصحفي�ي

ة وتزايدت مع حكم  ف حالة من االنقسام بدأت مع نتائج لجنة القيد األخ�ي كما شهد مجلس نقابة الصحفي�ي
المحكمة بإعادة تشكيل هيئة المكتب واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من التشكيل الجديد، األمر 

ف ضياء رشوان. ي يد نقيب الصحفي�ي
الذي لم ينفذ بعد ح�ت كتابة هذا التقرير، ليصبح حل الموقف األن �ف

اك الخدمة بمقدار 70 جنيها  وع العالج حالة  من الجدل وذلك بعد ارتفاع اش�ت باإلضافة إىل ذلك، أثار  م�ش
وع بسلبياتها  ي يقدمها الم�ش رات واضحة للجمعية العمومية وخاصة أن الخدمة ال�ت دون تقديم أسباب أو م�ب

وإيجابياتها ظلت كما هي دون جديد.

اتيجية، كما ظلت بعض القرارات عالقة دون   فضال عن أن أغلب لجان النقابة خاملة دون تفعيل أو اس�ت
تنفيذ حبيسة األدراج ولم ترى النور ح�ت اآلن عىل الرغم من إقرارها، مثال عىل ذلك قرار “تشكيل لجنة 

المرأة”.

ي تنفيذ أو العمل عىل تنفيذ 
كما شهد الربــع الثالث “الثالثة أشهر الثالثة” من عمر المجلس تراجعا ملحوظا �ف

ي أطلقها  شح والدعاية االنتخابية، أو ال�ت ة ال�ت ي أطلقها أعضاء المجلس أثناء ف�ت الوعود االنتخابية، سواء ال�ت
ف احتياطيا”.  ف المحبوس�ي النقيب قبل االنتخابات، مثال عىل ذلك “التفاوض من أجل إخالء سبيل الصحفي�ي

ف ضياء رشوان   ي  تواصل نقيب الصحفي�ي
اجع الملحوظ والمستمر للشهر السادس عىل التواىلي �ف إىل جانب ال�ت

ف ع�ب صفحته الرسمية عىل موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك خالل الربــع الثالث من عمر  مع الصحفي�ي
المجلس.

وبعد ما تم عرضه؛ يصبح محصلة اجتماع المجلس خالل ال9 أشهر من العام األول لمدته القانونية، 6 
ي تنفيذ 5 وعود من أصل 10 

اجتماعات بالمخالفة لالئحة النقابة، وعدد محدود من القرارات، والبدء �ف
وعود، وقرارات لم تنفذ بعد سواء قرارات أصدرت ع�ب مجلس النقابة، أو من خالل الجمعية العمومية 

ف المجلس وأعضاء  ي انتظار الحل، فضال عن حالة الفصام ب�ي
، وأزمات تعصف بالمجلس �ف ف لنقابة الصحفي�ي

الجمعية العمومية.
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الباب األول “بالمخالفة لالئحة اجتماع 
ي 3 أشهر”

واحد �ف

ف مرة واحدة فقط،  خالل الثالثة أشهر الثالثة وتحديدا من )أكتوبر ح�ت يناير( اجتمع مجلس نقابة الصحفي�ي
ف عن اجتماع بعد غياب دام لثالثة أشهر  ، أعلن  مجلس نقابة الصحفي�ي ي

ي السادس من ديسم�ب الما�ف
ف�ف

ف تحت  ، وإقرار نتيجة القيد الصحفي�ي ف وذلك لمناقشة عدد من الملفات من بينها إعانة البطالة للصحفي�ي
التمرين.

ي  ف  وال�ت ف بناء عىل دعوة النقيب وذلك وفقا لالئحة الداخلية لنقابة الصحفي�ي وينعقد مجلس نقابة الصحفي�ي
ف ساعة  تنص عىل: “توجه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها بثمان وأربع�ي

ح أعضاء المجلس عرضه عىل المجلس قبل انعقاده  عىل األقل متضمنة جدول أعمالها باإلضافة إىلي ما يق�ت
ي تنفيذ هذه اإلجراءات”.

ك السكرت�ي العام �ف ويش�ت

ض أن يكون المجلس قد  ، فكان من المف�ت ف كما تجدر اإلشارة إىل أنه، ووفقا لالئحة الداخلية لنقابة الصحفي�ي
اجتمع ثالثة مرات عىل األقل خالل الثالثة أشهر الماضية، حيث نصت  عىل: “يعقد مجلس النقابة جلسة 
دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء عىل قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء عىلي طلب 
ثالثة فأك�ث من أعضاء مجلس النقابة .. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء”، وبناء عليه انعقاد 

. ف المجلس مرة واحدة فقط خالل ثالثة أشهر مخالف لالئحة الداخلية لنقابة الصحفي�ي

ي السابع من ديسم�ب المنرصم، وأصدر المجلس عقب اجتماعه بيانا أعلن 
ف �ف واجتمع مجلس نقابة الصحفي�ي

ف ضياء رشوان، بتنظيم وتوسيع استفادة الزميالت  اح المقدم  من نقيب الصحفي�ي فيه عن موافقته عىل االق�ت
ي تقدمها النقابة. ف عن العمل ألسباب مختلفة، من إعانة البطالة ال�ت والزمالء المتعطل�ي

ف  ي : “استمرار رصف الزميالت والزمالء المشمول�ي
، بحسب بيان صح�ف وتضمن هذا التنظيم والتوسيع التاىلي

بإعانة البطالة حاليا، رصفها بنفس القيم المقررة لكل منهم، ح�ت انتهاء تنظيم شمولها لمستحقيها جميعا، 
ف بها حاليا، للتقدم لتسجيل أسمائهم  ف لإلعانة وغ�ي المشمول�ي وفتح الباب لكل الزميالت والزمالء المستحق�ي

ة من 16 ديسم�ب 2021 وح�ت 16 يناير 2022، والتوقيع عىل اإلقرار الذي أقره  ي الف�ت
بمكتب النقيب �ف

ي تقاضيها، توقيع 
ف حاليا بإعانة البطالة االستمرار �ف مجلس النقابة، وعىل من يرغب من الزمالء المشمول�ي
ة المشار إليها سابقا بمكتب النقيب”. نفس اإلقرار السابق اإلشارة إليه خالل نفس الف�ت

ة بعد انتهاء مدة التقديم المشار إليها لكي يقر الكشف  ف ة وج�ي ومن المقرر أن يجتمع مجلس النقابة خالل ف�ت
ف إلعانة البطالة والقيمة الجديدة الموحدة لها، بنسبة زيادة كان قد وعد بها النقيب وسيتم  ي للمستحق�ي

النها�ئ
التصديق عليها خالل االجتماع المقبل الذي لم يحدد موعده بعد، عىل أن يتم تطبيقها فور إقرارها. 

وعقب اجتماع مجلس النقابة، علقت لجنة القيد كشوفات نتيجة اللجنة داخل رصح النقابة، وتضنت 
ف وأعضاء  ف الصحفي�ي ف فيما تم رفض آخرين األمر الذي أثار الجدل ب�ي النتيجة تأجيل العديد من الصحفي�ي
ف أعضاء مجلس  ف عن أزمة اندلعت ب�ي المجلس، حيث كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفي�ي

ف الجدد. النقابة أثناء االجتماع بسبب نتيجة القيد للصحفي�ي
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ي  ه ع�ب صفحته الخاصة عىل موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك  أن خالد م�ي وأعلن كامل ع�ب منشور ن�ش
ي طلبت اإلطالع عليها  عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة القيد رفض إطالع المجلس عىل قائمة األسماء ال�ت

ي نتيجة القيد.
بحجة أن القانون والالئحة ال يسمحان للمجلس بمناقشته �ف

 ورغم أن القانون بالفعل لم ينص عىل ذلك، لكن محمود كامل عضو المجلس رأى أن المصلحة العامة 
للنقابة كانت تستدعي استشارته لكل أعضاء المجلس ومن قبله النقيب لإلطالع عىل مالحظاتهم بما يضمن 

ف للظلم. خروج النتيجة بصورة تليق باسم النقابة وح�ت ال يتعرض أي زميل من المتقدم�ي

ي بإخطار أعضاء المجلس وإعالمهم  وأكد كامل ع�ب منشوره بأنه طلب من رئيس لجنة القيد خالد م�ي
، إال  ف ف المرفوض�ي ف وكذلك المتقدم�ي ف والمؤجل�ي ي استندت إليها اللجنة الختيار الزمالء المقبول�ي بالمعاي�ي ال�ت

أنه قوبل الطلب بالرفض وقال إن المعاي�ي شأن داخىلي للجنة القيد وليس من حق المجلس معرفتها.

ي إعالن وإعالم المجلس ومن قبله الجمعية 
ي تقت�ف ه كامل يتنا�ف تماما مع مبدأ  الشفافية ال�ت األمر الذي اعت�ب

ي اختياراتها.
ي استندت إليها اللجنة �ف جيح ال�ت العمومية بمعاي�ي التقييم وال�ت

ي “أزمة القيد غضب ومعاي�ي 
الباب الثا�ف

تائهة”

ي 
ي وأعلن عن نتائجها  �ف

ي نوفم�ب الما�ف
/ة، وانعقدت �ف ي

ي تقدم لها 540 صح�ف تسببت لجنة القيد ال�ت
ي حالة من الجدل، لما جاءت به النتيجة من تأجيل ورفض لما 

األسبوع األول من ديسم�ب من العام المنرصم �ف
ف للجنة القيد. ي من المتقدم�ي

يقرب من 150 صح�ف

ي محمود السقا الذي تم رفض قيده من قبل اللجنة بطلب إىلي مجلس النقابة إلعادة النظر 
وتقدم الصح�ف

ر، مطالبا  بتصحيح القرار وحصوله عىل عضوية النقابة ) تحت التمرين(. فيما وقع عليه من رصف

ي مذكرة 
ف أعضاء الجمعية العمومية، وترجم هذا الغضب �ف وأغضبت هذه النتيجة المئات من الصحفي�ي

ي  أعلنوا فيها عن تضامنهم مع كل الزمالء الذين تعرضوا للتأجيل بال قواعد، أو 
وقع ما يقرب من 500 صح�ف

ف للمطالبة  وط القانونية، وقدمت المذكرة لمجلس نقابة الصحفي�ي برفض أوراقهم رغم استيفائهم كافة ال�ش
ة وما شابها من مخالفات، دون إبداء أي موقف من النقابة تجاه  ي قرارات لجنة القيد األخ�ي

بإعادة النظر �ف
تلك المذكرة إىل اآلن.
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، بمذكرة  ي من ديسم�ب
ي األسبوع الثا�ف

، �ف ف إىل جانب هذا تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفي�ي
ي تأجيل ورفض 

ي استندت إليها �ف ها ال�ت رسمية إىل المجلس، مطالبا لجنة القيد بالكشف عن أسبابها ومعاي�ي
ي كل القرارات هو أمر واجب 

ي تقدم بها عىل أن  إعالن األسباب �ف ي المذكرة ال�ت
، مؤكدا �ف ف قيد بعض الصحفي�ي

ه أنها  ة يرى البعض عن حق أو بغ�ي ورة بعد جدل مثار تسببت فيه قرارات كث�ي بنص القانون كما أنه أصبح رصف
ال تستند عىل قواعد المهنة وأصولها.

ي، لم تعلن ح�ت  الجدير بالذكر أن لجنة القيد والمكونة من ثالثة أعضاء بمجلس النقابة ويرأسها خالد م�ي
ي قرار تأجيل أو رفض قيد بعض 

ي ارتكزت عليها �ف ها عن األسباب أو المعاي�ي ال�ت كتابة هذه الورقة ون�ش
ف 76 لسنة 1970.  ، وهو ما يخالف ما نص عليه قانون نقابة الصحفي�ي ف الصحفي�ي

ف يوما من تاريــــخ  فقد نصت المادة الـ 13 من قانون النقابة: “…. وعىل اللجنة أن تصدر قرارها خالل ست�ي
تقديم طلب القيد إليها، و�ف حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خالل 
ف من تاريــــخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام اإلخطار تسلم الطالب صورة منه  أسبوع�ي

بإيصال يوقع عليه”.

فا  ي نصت عىل: “أن يكون صحفيا مح�ت وط القيد تضمنتها المادة الخامسة من قانون النقابة وال�ت يذكر أن رسش
غ�ي مالك لصحيفة…أن يكون من مواط�ف الجمهورية …، أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه �ف 

ف أو األمانة،   ف أو األمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول ألسباب ماسة بال�ش جناية أو جنحة مخلة بال�ش
أن يكون حاصال عىل مؤهل دراىس عال”.
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ف  الباب الثالث “استمرار حبس الصحفي�ي
ف االحتياطي واألحكام القضائية” ب�ي

: ي قضية ن�ش
ف �ف أ- الحكم عىل صحفي�ي

ف هشام فؤاد وحسام  ي نوفم�ب من العام المنرصم،  قضت محكمة جنح طوارئ مرص القديمة، عىل الصحفي�ي
�ف

ي القضية 957 لسنة 2021.
مؤنس بالحبس 4 سنوات بتهمة ن�ش أخبار كاذبة �ف

لمان عىل النص الوارد بقانون مواجهة األوبئة والجوائح  وجاء هذا الحكم بعد 24 ساعة من موافقة ال�ب
ي كان  ، وهي الموافقة ال�ت ي قضايا الن�ش

والذي قد ينطوي عىل عوار دستوري وفقا للمادة 71 ، ويتيح الحبس �ف
، قبل إدخال بعض  ي

من الممكن أن تفتح باًبا جديًدا للحبس، وتصادر مساحات جديدة من العمل الصح�ف
، رغم وجود  ف ي ظل غياب كامل لمجلس نقابة الصحفي�ي

ي أدخلت عىل القانون بجهود فردية، �ف التعديالت ال�ت
يعات المعطلة إىل اآلن. لجنة الت�ش

ة القانونية  ي قضية ن�ش خالل الف�ت
ف �ف ي يتم الحكم فيها عىل صحفي�ي وتعت�ب هذه القضية هي األوىل ال�ت

ي بيانا طالبوا فيه نقابة 
ف أصدر أك�ث من 600 صح�ف ، وتضامنا مع الصحفي�ي ف الحاىلي لمجلس نقابة الصحفي�ي

ف بمخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، بعدم التصديق عىل الحكم الصادر بحق  الصحفي�ي
ف حسام مؤنس وهشام فؤاد، ووقف المحاكمات االستثنائية بشكل عام. الزميل�ي

، وهو القانون الذي تم إعداده  ي قضايا الن�ش
كما طالبوا بمخاطبة مجلس النواب إلصدار قانون منع الحبس �ف

ف القائمة من مواد الحبس بما يتوافق  يعات الصحفية، وتنقية القوان�ي ف إلعداد الت�ش من قبل لجنة الخمس�ي
ف  ف وتحس�ي ف المحبوس�ي ي لإلفراج عن الصحفي�ي

ي والقانو�ف ورة التدخل النقا�ب مع الدستور، باإلضافة  إىل رصف
ف احتياطيا. أوضاعهم ، وإعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفي�ي

أيضا طالب أعضاء الجمعية العمومية الدعوة إلجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار 
 . ف ف وعددهم ورصد االنتهاكات بحق الصحفي�ي ف المحبوس�ي تقرير حول أوضاع الصحفي�ي

ف ونقيب سابق،  ف وسابق�ي ف حالي�ي ف ب�ي ي من بينهم 15 عضوا بمجلس نقابة الصحفي�ي
أك�ث من 600 صح�ف

، دون جدوى، وح�ت كتابة هذا التقرير لم  ف وقعوا عىل هذه المذكرة وتم تقديمها إىل مجلس نقابة الصحفي�ي
ي األسبوع األول من 

، رغم اجتماعه �ف ف ينظر إىل هذه المذكرة ولم يتم الرد عليها من مجلس نقابة الصحفي�ي
. ي

ديسم�ب الما�ف

، أعلن المحامي خالد عىلي أنه تم التصديق  بالفعل عىل الحكم الصادر  بحق هشام  ي
ي نهاية ديسم�ب الما�ف

و�ف
ي ظل غياب تام 

ي القضية 957 لسنة 2021 جنح طوارئ أمن الدولة، �ف
هم، �ف فؤاد وحسام مؤنس وغ�ي

ي لم تصدر ح�ت بيان لتوضيح موقفها من الحكم رغم مطالبات أعضاء الجمعية العمومية. للنقابة، ال�ت
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: ف ب- استمرار الحبس االحتياطي للصحفي�ي

ي االنتخابات 
ة ثانية من رئاسة  مجلس النقابة �ف ف ضياء رشوان الذي حصل عىل ف�ت كان نقيب الصحفي�ي

ف احتياطيا وذلك خالل الدعاية  ف  المحبوس�ي ة، قد وعد بالتدخل إلنهاء معاناة عدد من الصحفي�ي األخ�ي
ي إبريل من العام المنرصم.

ي أجريت �ف ي  ال�ت
االنتخابية قبيل انتخابات التجديد النص�ف

ف لإلفراج عن عدد  ضئيل من  وخالل التسعة أشهر الماضية من عمر المجلس تدخل نقيب الصحفي�ي
ي خالد داوود والكاتب 

ي حسام الصياد والصح�ف
ف منهم الصحفية سوالفة مجدي والمصور الصح�ف الصحفي�ي

ي جمال الجمل، وذلك خالل أول ثالثة أشهر فقط، فيما توقفت تلك المحاوالت النقابية خالل ال6 
الصح�ف

أشهر الماضية.

ف  الجدير بالذكر أن خالل األشهر القليلة الماضية، انطلقت دعوات من قبل بعض أهاىلي الصحفي�ي
ف أوضاعهم أو المحاولة لإلفراج عنهم وذلك بعد تدهور  ف احتياطيا بتدخل المجلس لتحس�ي المحبوس�ي

حالتهم الصحية داخل مقر محبسهم.

ي عامر عبد المنعم الذي تدهورت حالته الصحية مؤخرا نتيجة إلصابته 
ف هؤالء؛ الكاتب الصح�ف من ب�ي

، ومع عدم استجابته للعالج تطورت الحالة إىل التهاب مزمن، وفقا لشهادة زوجته   ف ي الع�ي
وىسي �ف بالتهاب ف�ي

ي 
نقال عن طبيب السجن، باإلضافة إىل آالم شديدة أسفل الظهر نتيجة الجلوس الدائم عىل األرض. ويعا�ف

عامر صاحب ال57 عاما من عدة مشكالت صحية أبرزها إصابته بمرض السكر وهو ما يهدد بتفاقم إصابة 
ف قبل أقل من شهرين من القبض عليه. ف بالعين�ي ف جراحيت�ي عينه، كما أجرى عمليت�ي

: ي بالغات ن�ش
ج- التحقيق مع رئيس تحرير درب �ف

،  مجلس نقابة  ي بيان رسمي
، أخطر العضوان هشام يونس ومحمود كامل �ف ي

ي الــ 30 من ديسم�ب الما�ف
�ف

ي وكيل النقابة األسبق ورئيس تحرير موقع درب للتحقيق 
ي خالد البل�ش

ف باستدعاء الكاتب الصح�ف الصحفي�ي
، وتضمنت صورا ضوئية ألخبار منسوبة  ف ي 4 يناير، حيث قدمت ضده  بالغات من قبل  9 مواطن�ي

معه �ف
ي رئاسة تحريره.

لموقع درب الذي يتوىل خالد البل�ش

لمان الماضية، منها تقرير للمجلس  ي مجملها تدور حول انتخابات ال�ب
 وطبقا للبالغات المقدمة فهي أخبار �ف

القومي لحقوق اإلنسان حول المرحلة األوىل، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات لالنتخابات، وكذلك 
. وحمل البالغ، رقم 4649 لسنة 2020، حيث  ف بعض األخبار الخاصة بتجديدات الحبس أوضاع المحبوس�ي

ي نوفم�ب 2020.
تم تحريره �ف

ف للتحقق من كونه عضوا بها وأن النقابة ردت  وتضمنت التحقيقات أن النيابة خاطبت نقابة الصحفي�ي
بالفعل بأنه عضو ومقيد بجدول حر.

ورة إصدار موقف معلن بخصوص  وطالب عضوا المجلس كامل ويونس، من مجلس النقابة  المنتخب رصف
ي تم تحريكها مؤخرا ضد الزمالء، باإلضافة إلعالن النقابة كامل تضامنها مع الزمالء الذين  قضايا الن�ش ال�ت

، ح�ت كتابة هذا التقرير لم يصدر  ي
يتعرضون لمثل هذا النوع من االنتهاكات، بجانب تقديم كل الدعم القانو�ف

 عن مجلس النقابة فيما يخص هذا الموقف.
ً
شيئا
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ي 
ي  قد أبلغ بموعد التحقيق 4 يناير عن طريق استقباله التصال هات�ف

وكان وكيل النقابة األسبق خالد البل�ش
ي إخطار 

من نيابة وسط القاهرة لطلب حضوره لسماع أقواله حول البالغات المقدمة ضده، وطلب البل�ش
، وكان القرار هو الحضور  ف النقابة فتم اخطاره أن األمر بسيط، لكنه بالفعل أخط الزمالء بالنقابة والمحام�ي

ي مثلها  معه أثناء التحقيق، لالطالع عىل البالغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، وال�ت
ف من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة األستاذ إبراهيم زين  بالفعل زميل�ي

الدين. 

الباب الرابع “أزمات وانقسام داخل 
مجلس النقابة”

أ- دعوة الجتماع عاجل دون استجابة وتجاهل لطلبات الجمعية العمومية:

ف وعدد  ي 12 ديسم�ب من العام المنرصم تقدم محمود كامل وهشام يونس أعضاء مجلس نقابة الصحفي�ي
�ف

ي رآها  ي عدد من الموضوعات ال�ت
من أعضاء الجمعية العمومية، بطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة للنظر �ف

ف عقد االجتماع الدوري للمجلس والذي يتم بدعوة النقيب. العضوان ملحة، وال تحتمل التأجيل لح�ي

ي تجاهل رصيــــح ألعضاء الجمعية العمومية، 
لكن ح�ت كتابة هذا التقرير مازال الطلب معلق دون أي رد �ف

. وتوجه العضوان إىل الجمعية العمومية من خالل بيان أوضحوا  ف وذلك بالمخالفة لقانون نقابة الصحفي�ي
فيه الموقف وأكدوا فيه عىل استيائهم مما يحدث، وذلك ألن الجمعية العمومية السلطة األك�ب وأصحاب 

الوالية الحقيقية عىل هذا المجلس الذي انتخبوه إلدارة شئون النقابة ولهم حق المساءلة والمحاسبة.

/ة، وطالبوا بهذا االجتماع عقب  ي
وكانت مذكرة طلب االجتماع العاجل قد وقع عليها أك�ث من 500 صح�ف

ي أثارت الغضب بنتائج صادمة دون أسباب بالمخالفة لالئحة النقابية، كما طالب  نتائج لجنة القيد ال�ت
ي 

ي إفادة المجلس بما تم اتخاذه �ف ي يرأسها عضو مجلس النقابة خالد م�ي الموقعون من لجنة القيد ال�ت
ي ح�ت كتابة هذا التقرير لم تنظر إليها  ي قدمها الزمالء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم وال�ت التظلمات، ال�ت

اللجنة أو ترد عليها رغم مرور أك�ث من شهر عىل لجنة القيد وذلك بالمخالفة لالئحة النقابة.

كما طالب الموقعون عىل المذكرة من أعضاء الجمعية العمومية، بصدور بيان عن المجلس عقب أحكام 
ف حسام مؤنس وهشام فؤاد أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص  ي قضية ن�ش ضد الزميل�ي

الحبس �ف
ي ليتضمن 

الدستور المرصي، إال أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب االجتماع  الما�ف
ي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس خالل االجتماع، وح�ت هذه  تفاصيل التحركات القانونية، ال�ت
ي قضايا ن�ش ضد زمالء آخرين، لم يصدر هذا 

اللحظة ورغم التصديق عىل الحكم وتحريك بالغات جديدة �ف
البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس.

أشار مقدمو المذكرة من أعضاء الجمعية العمومية، أيضا، إىل مسألة “تجديد” واجهة مب�ف النقابة حيث 
طالب عضوان المجلس محمود كامل وهشام يونس خالل االجتماع األخ�ي أن تطرح عىل المجلس العروض 

كات وجهات »حكومية« عدة لتنفيذ عملية التشطيب، لدراستها ومناقشتها واختيار  ي قدمتها رسش ال�ت
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أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب، لكنهم إىل اآلن لم يحيطوا علما إال ببعض 
، بل فوجئوا بطلب بالموافقة والتمرير عىل اعتماد رصف  ح وتفس�ي ي تحتاج إىل رسش المعلومات واألرقام ال�ت

ف الجنيهات، وهو األمر الذي رفضوه، لما رأوه بأنه ال يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة  مالي�ي
بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خالل اجتماع المجلس.

وأوضح عضوا المجلس محمود كامل وهشام يونس؛ بأنهم تقدموا بالحصول عىل محارصف جلسات اجتماع 
ي اجتماعه 

ة، وقرر مجلس النقابة �ف ي لم يحصلوا عليها ولم يعتمدوها منذ بداية الدورة األخ�ي المجلس، ال�ت
ف لتسليم جميع محارصف اجتماعات  اح النقيب منح السكرت�ي العام مهلة لمدة أسبوع�ي األخ�ي وبناء عىل اق�ت

ي الدورة الحالية لألعضاء وهو ما لم يحدث ح�ت اآلن بالمخالفة لقرار المجلس.
المجلس �ف

ي أعضاء المجلس، منذ بداية 
كما أكد عضوا المجلس عىل غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن با�ت

هذه الدورة، حيث أنه لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية عىل المجلس، باإلضافة 
إىل غياب البيانات المالية وعدم عرضها خالل اجتماع المجلس مثل البيانات المالية الخاصة باإلنفاق عىل 

ف الجدد. ف وتدريب الموظف�ي ف وتعي�ي أنشطة اللجان، وكذلك مكافآت الموظف�ي

ورة مخاطبة السيد النائب العام  فضال عن مطالبة  العضوان محمود كامل وهشام يونس أك�ث من مرة  رصف
ف لالطالع عىل أوضاعهم ورغم صدور  ف المحبوس�ي ومصلحة السجون لتمكينهم من زيارة الزمالء الصحفي�ي
قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسميا إال أنه ح�ت هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات ولم 

. ف يمكنوا من زيارة الزمالء المحبوس�ي

ي بإعادة تشكيل هيئة المكتب… واستبعاد شبانة وأبو كيلة
ب- حكم قضا�ئ

، باستبعاد  ي
بعدما يقرب من 9 أشهر من إقامة الدعوى، قضت محكمة القضاء اإلداري، يوم 31 يناير الما�ف

ي 
، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة، �ف ف محمد شبانة من منصب سكرت�ي عام نقابة الصحفي�ي

، كما قضت  ف ي أقامها ضدهما محمود كامل وهشام يونس، عضوي مجلس نقابة الصحفي�ي الدعوى ال�ت
تبة عىل االستبعاد. المحكمة بإلزام النقابة بإعادة تشكيل هيئة المكتب العتبار ذلك أهم اآلثار الم�ت

، وكذلك  ف ي حكمها  إىل إشغال محمد شبانة لمنصب السكرت�ي العام لنقابة الصحفي�ي
واستندت المحكمة �ف

يعات، اعتباًرا منذ 22 إبريل  ف ورئيس لجن�ت التسويات والت�ش إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفي�ي
من العام المنرصم، رغم أن سبق تعيينهما كعضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم )590( 

بتاريــــخ 16 أكتوبر من عام 2020.

ووفقا للقانون فإنه ال يجوز إلبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منص�ب وكيل النقابة ورئيس لجن�ت 
، ألنهما عضوين بمجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر  يعات لألول، وسكرت�ي عام النقابة للثا�ف التسويات والت�ش

ف التفرغ الالزم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا  الجمع ب�ي
المجلس.

: “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها عىل  ي
ونصت المادة )77( من الدستور المرصي  عىل اآل�ت

أساس ديمقراط، ويكفل استقاللها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم �ف 
ف األخالقية والمهنية. وال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة   لمواثيق ال�ش

ً
، وفقا ي ممارسة نشاطهم المه�ف

ي شئونها، كما ال يجوز حل مجالس إدارتها 
واحدة. وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات اإلدارية �ف

ف المتعلقة بها”. وعات القوان�ي ي م�ش
، ويؤخذ رأيها �ف ي

إال بحكم قضا�ئ
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ي قانون 213 لسنة 2017  بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية 
باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه وفقا لما ورد �ف

. ف ف المنصب�ي ف شبانة وأبو كيلة الجمع ب�ي ، فال يجوز لعضوي مجلس نقابة الصحفي�ي ي حق التنظيم النقا�ب

، أصدر كل من: محمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمود  ي
ي إبريل من العام الما�ف

و�ف
ا للجمعية 

ً
، بيان ف كامل، األعضاء األربعة المستبعدين من تشكيل هيئة مكتب ولجان مجلس نقابة الصحفي�ي

ي تشكيل هيئة المكتب  واللجان، مؤكدين أن المغالبة وتجاوز القانون 
العمومية بتفاصيل ما جرى �ف
يسيطران عىل مشهد البداية.

ي لمجلس النقابة بكل 
ي بيانهم: “فوجئنا منذ اليوم األول النتهاء انتخابات التجديد النص�ف

وقال األعضاء، �ف
ما أث�ي حولها من جدل، بمحاوالت عدد من أعضاء المجلس الهيمنة واالستحواذ منفردين بإدارة النقابة 

ف والمغالبة  بالمخالفة لكل التقاليد واألعراف النقابية، وتحدًيا إلرادة الجمعية العمومية، وبأسلوب التمك�ي
.” ف ي ال تصلح إلدارة مؤسسة عريقة وقديمة كنقابة الصحفي�ي ال�ت

وأكد األعضاء األربعة أن هذه المحاوالت انتهت إىل فرض محرصف اجتماع معد مسبًقا، “بعد موقفنا الرافض 
لتجاهل فتوى مجلس الدولة من ِقبل 8 أعضاء يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان ويستبعد أربعة من 

ي اجتماع المجلس أول أمس، قبل أن يبدأ”.
أعضاء المجلس، فوجئنا به �ف

ف لتشكيل هيئة المكتب واللجان  ي يوم 12 أبريل الجاري، “اجتمع مجلس نقابة الصحفي�ي
وذكر األعضاء أنه �ف

بناء عىل دعوة من النقيب تتفق وصحيح القانون، وقد فوجئنا منذ الدقيقة األوىل باتفاق مجموعة من 
ي استخدام متعسف آللية ديمقراطية تستلزم 

أعضاء المجلس عىل تشكيل طلبوا التصويت عليه دون نقاش �ف
ف الختيار أعضاء  ف ضياء رشوان أبان عن منهج�ي حوارًا بما يحمله من اتفاق أو اختالف، إال أن نقيب الصحفي�ي

ات المهنية  ي يراعي تراكم الخ�ب
 بوضوح انحيازه لحل تواف�ت

ً
هيئة المكتب وهما التوافق أو التصويت مبديا

والنقابية”.

ي تداولتها  ام الفتوى القانونية ال�ت وتابع األعضاء: “وقد عرضنا أنه قبل التوافق أو التصويت ال بد من اح�ت
ي هيئة مكتب 

ف محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة أي منصب �ف الجماعة الصحفية عن عدم جواز توىلي النائَب�ي
ي مجلس الشيوخ.”

النقابة خالل عضويتهما �ف

ي بيانهم: “لم يكن أمامنا سوى أن نطلب اللجوء إىل مجلس الدولة أو الهيئة الوطنية 
وأضاف األعضاء �ف

ي يد فرد أو أفراد بما 
ا لمصالح الجماعة الصحفية من أن تكون رهينة �ف

ً
للصحافة لنستوثق من الفتوى صون
يفوق القدرة عىل اإلنجاز والوجود.”

وكشف األعضاء: “النقيب أعلن بوضوح أنه لن يكون جزًءا من اتفاق فريق ضد فريق، واعتذر عن استكمال 
ا، وهو النائب إبراهيم أبو كيلة الذي نطق فوًرا  ا المجلس وفًقا لالئحة ليديره أك�ب األعضاء سنًّ

ً
االجتماع، تارك

اضهم  ي”، األمر الذي دفعهم إلبداء اع�ت قبل أن يغادر النقيب موقعه “أنا متنازل عن إدارة الجلسة لخالد م�ي
، حسب قولهم. ف ا صاغية فانسحبوا احتجاًجا عىل تجاوز القانون مرت�ي

ً
عىل ما حدث ولما لم يجدوا آذان

وأعلن األعضاء األربعة “بدأهم التخاذ إجراءات الطعن عىل قرار تشكيل هيئة المكتب واللجان، محذرين 
ف العادية ستكون محل طعن أيًضا، وسيكون  ي ال تمس مصالح الصحفي�ي ى ال�ت من أن القرارات المالية الك�ب

االنفراد بالرأي فيها عالمة استفهام نرجو أال تضطرنا إىل إجراءات أخرى.”

ف   الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية المرصية للصحافة كانت قد استبعدت عضوي مجلس نقابة الصحفي�ي
اما  ف « ودورية »كتاب الجمهورية« ال�ت ي

محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من رئاسة تحرير »األهرام الريا�ف



13

ي مجلس الدولة، بإبعادهما  وذلك بعد 
يــــع �ف بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والت�ش

ي مجلس الشيوخ.
تعيينهما �ف

ج- أمور النقابة لن تستقيم باإلدارة عن بعد “الواتساب”:

ف  عقب الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا بإعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفي�ي
واستبعاد العضوان محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من التشكيل الجديد، أصدر العضوان محمود كامل 

ي ظل اإلدارة عن 
وهشام يونس اللذان أقاما الدعوى القضائية بيانا تحت عنوان  “أمور النقابة لن تستقيم �ف

بعد أو اإلدارة ع�ب الـ “واتساب”.

ي الدورة 
ي أول اجتماع لمجلس النقابة �ف

ي بيانهما: “أنه قبل حواىلي 10 أشهر من اآلن، و�ف
وقال العضوان �ف

الحالية والذي كان مقرًرا فيه تشكيل هيئة المكتب، رفضنا محاوالت انتهاك القانون بتجاهل الفتوى 
ف عضوية هيئة المكتب وعضوية مجلس الشيوخ. الصادرة سابًقا عن مجلس الدولة بعدم جواز الجمع ب�ي

ي عدم إضفاء 
ي التصويت عىل تشكيل هيئة المكتب رغبة منا �ف

كما رفضنا- بناًء عىل ذلك- المشاركة الشكلية �ف
تب عليه من بطالن يمتد أثره للكث�ي من القرارات  عية عىل ما نعتقد أنه باطل من األساس، ولما قد ي�ت رسش

واإلجراءات”.

ي من القضاء اإلداري بعدم جواز الجمع 
ي بيانهما: “اليوم وبعد حصولنا عىل حكم تاري�ف

وأضاف العضوان �ف
ف ومجلس الشيوخ، وجب علينا التأكيد أن الحكم انترص  ف عضوية هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفي�ي ب�ي

ي ورعاية مصالح الجمعية العمومية، وانترص لمنطق أنه “ال يضيع حق  للقانون وألولوية التفرغ للعمل النقا�ب
ي زائف لن يكتب له االستمرار”. وراءه مطالب”، وأن أي تمرير للمخالفات هو نجاح وق�ت

ي السكرت�ي  ف محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة، من منص�ب وأوضح عضوا المجلس أن أهمية الحكم بإبعاد الزميل�ي
ي المستقبل، اليمكن 

ي �ف ي أن أثره سيمتد لألجيال القادمة، وسيظل مرجًعا للعمل النقا�ب
العام والوكيل، تتجىل �ف

تجاهله أو تجاوزه. 

ي للنقابة، بإعمال القانون وتنفيذ 
ف بصفته الممثل القانو�ف وطالب العضوان، ضياء رشوان نقيب الصحفي�ي

ف أوىل بتطبيق القانون  الحكم فوًرا، ليس من باب الوقوف عىل مسئولياته فقط وإنما أيضا لكون الصحفي�ي
ام أحكام القضاء، وعدم تجاهلها أو االلتفاف عليها.  خاصة أن أحكام القضاء اإلداري تصدر واجبة  واح�ت

النفاذ وال يوقف تنفيذها مجرد الطعن عليها أمام المحكمة اإلدارية العليا.

: “أن  ف ي نقابة الصحفي�ي
ي بيانها الموجه إىل الجمعية العمومية صاحبة السلطة األعىل �ف

كما أوضح العضوان �ف
، وإنما امتثال لرغبة  ي

ي لم يكن بحًثا عن انتصار شخ�ي أو استعراض دعا�ئ
لجوئهما الستخدام حق التقا�ف

ي مجلس النقابة ألعضاء لديهم الوقت لرعاية 
ي أن تكون المناصب التنفيذية �ف

أعضاء الجمعية العمومية �ف
ي ظل اإلدارة عن بعد أو اإلدارة 

ف بعد أن بات واضًحا للعيان أن أمور النقابة لن تستقيم �ف مصالح الصحفي�ي
ع�ب الـ “واتساب”.

اضهما عىل تشكيل هيئة المكتب ألسباب قانونية قوبل بالسخرية واالستخفاف  وأشار العضوان إىل  أن اع�ت
من قبل معظم أعضاء مجلس النقابة فقرروا تمرير مخالفاتهم القانونية فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب 

ف عىل أغلبية تمنح األصوات دون تدبر وتنفرد بالرأي دون نقاش وتكدس المناصب بشبق دون إنجاز،  متكئ�ي
وتنترص لشهوة اإلقصاء وتغلبها عىل تحقيق مصالح الزمالء أو التوافق عليها. 
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ي لالمتناع عن تنفيذه خاصة أنه 
ر قانو�ف وأختتم العضوان بيانهما بأن الحكم المشار إليه كاشف، وال يوجد م�ب

، وذلك بعد الفتوى القضائية الملزمة،  ف ي تؤكد عدم قانونية موقف الزميل�ي ي المخرجات القضائية ال�ت
يمثل ثا�ف

نة به. ي جعلت األمر محسوًما وال يتوقع أن يغ�ي الطعن عليه أمام المحكمة اإلدارية العليا أية نتائج مق�ت ال�ت

ي لنعمل جميًعا  واعت�ب العضوان  أن تنفيذ الحكم فرصة مواتية إلعادة إحياء وتصحيح مسار العمل النقا�ب
ف أغلبية تنفرد بمخالفة القانون وأقلية تمتلك حكًما  داخل مجلس النقابة كوحدة متماسكة دون رصاع ب�ي

يدعم تمسكها بصحيحه.

ف  الباب الخامس “مؤسسات صحفية ب�ي
ي وتعنت القيد دون دور 

الفصل التعس�ف
للمجلس”

ف دون التدخل من مجلس النقابة  ف صحفيت�ي ف داخل مؤسست�ي ة الماضية، أزمت�ي شهدت الثالثة أشهر األخ�ي
ف لمجلس النقابة. رغم مناشدة الصحفي�ي

ي  ي جريدة الديار  من االستغالل الذي يتعرضون له عىل يد اإلدارة ال�ت
ف �ف حيث اشتىك عدد من الصحفي�ي

، إىل جانب تعرض بعض  ف ط كم هائل من األخبار الصحفية دون دخل مادي منضبط ودون تعي�ي تش�ت
ي  عىل حد قولهم.

ف عىل أسلوب اإلدارة للفصل التعس�ف ف من الصحفي�ي ض�ي المع�ت

طت العمل لمدة 6 أشهر أخرى بدون مقابل  ف واش�ت وكانت إدارة الجريدة قد تفاوضت مع بعض الصحفي�ي
ف من ثم التقدم بأوراقهم للقيد بالنقابة. ح�ت يتم التعي�ي

ورة االنتباه  رون بيانا مناشدين من خالله مجلس النقابة والجمعية العمومية برصف وأصدر الصحفيون المترصف
ف ومن تم تعيينهم حديثا ومنع فصلهم تعسفيا، وإىل األن  ف بفحص ملفات الصحفي�ي والدفاع عنهم، مطالب�ي

ف لحل أزمة صحفيو الديار. لم تتدخل مجلس نقابة الصحفي�ي

إىل جانب ما تعرض له صحيفة الديار، تعرض صحفيو صحيفة الميدان  إىل نفس األزمات وناشدوا مجلس 
ورة تدخل مجلس النقابة لحل أزماتهم مع مجلس اإلدارة لكن دون جدوى. النقابة برصف

ء العديد  ي ، حيث فو�ب ف ف وإرسال أوراق القيد إىل نقابة الصحفي�ي وتمحورت أزمة صحفيو الديار حول التعي�ي
ي   ف ال�ت ف داخل المؤسسة باستبعادهم من التقدم بأوراقهم إىل لجنة القيد رغم عقود التعي�ي من الصحفي�ي

وقعوها مع اإلدارة دون أسباب واضحة األمر، باإلضافة إىل اعتداء كال من حسام عبد الحكم رئيس تحرير 
الجريدة، ومحمد ريان عىل الصحفية شيماء جمال، ما أدى إىل دخولها المستش�ف مصابة بعدة إصابات 

ي جسدها، بعد مامنعتها إدارة الجريدة من دخول المقر، واالعتصام به، للمطالبة بحقها  فاعتدى 
متفرقة �ف

ورة التدخل وحل  رون بيان طالبوا مجلس النقابة برصف عليها المذكورين سلفا. وأصدر الصحفيون المترصف
أزمتهم مع النقابة لكن دون جدوى أو جديد.
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الباب السادس “جدل بعد زيادة 
وع العالج دون خدمات  ي م�ش

اك �ف اإلش�ت
جديدة”

اك  الفرد سواء العضو أو  ف زيادة قيمة اش�ت رات، قرر مجلس نقابة الصحفي�ي دون أية أسباب تذكر أو م�ب
ي بيان لها، السماح للعضو بسداد قيمة 

أفراد أرسته إىل 250 جنيها بدال من 180 جنيها، وأكدت النقابة �ف
ي جدول 

اك بالتقسيط عىل ثالثة أشهر، مع تحقيق أق� درجات العدالة االجتماعية، بشأن األساتذة �ف االش�ت
 عىل حزمة الخدمات المعدلة بالالئحة، وفًقا للبيان.

ً
المعاشات، و»القادرون باختالف«، فضل

ف أيمن  ي يرأسها عضو مجلس نقابة الصحفي�ي ي أقرتها لجنة الرعاية الصحية واالجتماعية ال�ت لكن الزيادة ال�ت
ي قدرها 70 جنيها، أثارت الكث�ي من الجدل   الذي وصل حد الغضب لدى صحفيون من  عبد المجيد وال�ت

أعضاء الجمعية العمومية.

ي أجورهم، باإلضافة إىل ندرة فرص العمل 
ف من ظروف مادية صعبة بسبب تد�ف ي أغلب الصحفي�ي

ويعا�ف
ي منها أغلب المؤسسات الصحفية، مما أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة 

ي تعا�ف ي ظل األزمة االقتصادية ال�ت
�ف

ي تمت إضافتها مقابل هذه الزيادة، وسط إطالق  ات ال�ت ف . فيما تساءل الصحفيون عن المم�ي ف ف الصحفي�ي ب�ي
اك فيه. وع وعدم االش�ت دعوات بمقاطعة الم�ش

وعرض صحفيون عىل »جروبات« خاصة بهم تم إنشاؤها ع�ب موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك ، عدًدا 
ي تعرضوا لها، منها رفض بعض الصيدليات تطبيق نسبة الخصم المقررة عىل األدوية،  من المواقف ال�ت
. ف وع عالج نقابة الصحفي�ي وكذلك رفع بعض األطباء قيمة الكشف بمجرد علمهم أن المريض يتبع م�ش

وع الرعاية الصحية  ، المسؤول عن م�ش ف ي المقابل قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفي�ي
�ف

ي 
بالنقابة، إن قرار الزيادة للعام الحاىل 2022 هو قرار مجلس النقابة بأكمله للتقليل من قيمة العجز �ف

ف و400 ألف فقط، تتضمن  وع، ألنه يرصف ما يزيد عىل 16 مليون جنيه، بينما كل عوائده 6 مالي�ي الم�ش
ا  ، إضافة إىل 130 ألف جنيه دعًما شهريًّ ي الدليل الط�ب

اكات والرسوم اإلدارية واإلعالنات المنشورة �ف االش�ت
ف و600 ألف جنيه  وع وال�ت تصل إىل 10 مالي�ي ا إىل أن با�ت نفقات الم�ش من المجلس األعىل لإلعالم، مش�ي

. ف يتم تغطيتها من الدعم الذي تقدمه الدولة لنقابة الصحفي�ي

”، رغم سداد 4.4  ف الجدير بالذكر أنه إىل اآلن اليوجد أي خطوات جادة نحو “إنشاء مستش�ف للصحفي�ي
مليون جنيه، واستمرار بقائهم لدى وزارة اإلسكان دون وجود ما يفيد بوجود عقد أو اتفاق أو طريقة لتقسيط 

اطات الوزارة.  ي أو ح�ت رسومات أو طريقة التمويل وفقا الش�ت
المبلغ المتب�ت

جاعها، يعد إهدار  وع المستش�ف أو اس�ت ف االنتهاء من م�ش والالفت لالنتباه أن استمرار بقاء هذه المالي�ي
وعات وهمية. ي م�ش

لمقدرات النقابة �ف



16

الباب السابع “زيادة بدل التكنولوجيا… 
دعوى قضائية لم تحسم بعد”

ف للمطالبة  ف رفعوا من قبل صحفي�ي ي 2021، أحالت محكمة القضاء اإلداري دعوت�ي
مع نهاية العام الما�ف

ه عىل انتخابات نقيب  ف سنويا بنسبة 20% دون تأث�ي ف المرصي�ي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا  للصحفي�ي
ف إىل محكمة جنوب القاهرة، بدعوى عدم االختصاص. ف كل عام�ي الصحفي�ي

، قد أقام دعوى  حملت رقم 47665  ي والمرشح السابق عىل مقعد النقيب كارم يح�ي
وكان الكاتب الصح�ف

.) ف لسنة 75 قضائية اختصم فيها كال من )رئيس مجلس الوزراء - وزير المالية- نقيب الصحفي�ي

ي دعوى قضائية حملت رقم 6685 لسنة 75 واختضم كال من وزير المالية 
ي حسام السوي�ف

كما أقام الصح�ف
، وكالهما تم تحويلهما إىل محكمة الجنايات  لعدم  ف ورئيس المجلس األعىل لإلعالم ونقيب الصحفي�ي

ف إىل اآلن. ي الدعوت�ي
االختصاص ولم يفصل �ف

، أن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويرصف لجميع  ي
ي حسام السوي�ف

ي أقامها الصح�ف وأوضحت الدعوى ال�ت
ف  ، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفي�ي ف ف المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغل�ي الصحفي�ي

من نفقات للحصول عىل المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته ال تتناسب أيضا مع غالء 
ف وليست منحة من  المعيشة وارتفاع األسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفي�ي

ف عن طريق تفاوض  الدولة، وح�ت ال يرتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفي�ي
ف لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل. المرشح�ي

ي أكد خاللها أن زيادة  ف قد رفع شعار التفاوض أثناء حملته االنتخابية وال�ت الجدير بالذكر أن نقيب الصحفي�ي
البدل سنويا أمر وارد من خالل التفاوض  مع الحكومة. وشهد بدل التدريب والتكنولوجيا زيادة 420 جنيها 
ي فاز فيها ضياء رشوان بمقعد نقيب  ي وال�ت

ي قبل أيام من انتخابات التجديد النص�ف
ي مارس من العام الما�ف

�ف
. ي عىل التواىلي

ف للعام الثا�ف للصحفي�ي
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الباب الثامن “الوعود االنتخابية.. 
محلك رس”

” مسارات تحقق الوعود  االنتخابية ، 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 ي
وتضمنت تلك الوعود اآل�ت

، 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

ات الوعود االنتخابية أي تقدما، وظلت محتفظة  وخالل الـ3 أشهر الثالثة من عمر المجلس، لم ترى مؤرسش
بما وصلت إليه خالل الستة أشهر األوىل من عمر المجلس.

ي تحركت من لم تنفذ بعد إىل جاري العمل عليها 5 وعود انتخابية،  ات الوعود االنتخابية ال�ت وباتت مؤرسش
فيما ظل 5 وعود آخرين عن نقطة الصفر “لم تنفذ بعد”.

ي األدراج”
أ-  لجنة المرأة “ وموافقة �ف

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

ر  لكن بالرغم من ذلك يظل القرار حبيس األدراج داخل مجلس النقابة ولم يشهد النور إىل اآلن، دون أي  م�ب
مقدم من مجلس النقابة أو عضو المجلس المسؤول عن اللجنة دعاء النجار.

ة، حيث أدرجته الصحفية دعاء  وجاء 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

، 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
ي يتعرضن لها خالل ممارسة  ، لحماية الصحفيات من العنف واالنتهاكات ال�ت ف للمرأة داخل نقابة الصحفي�ي

عملهن.

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

ي أطلقها نقيب  ف احتياطيا  كان ضمن الوعود  االنتخابية ال�ت 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
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، شهدت نشاطا وتحركا إيجابيا  ف ي أعقبت انتخابات نقابة الصحفي�ي وبالرغم من أن الشهور الثالثة األوىل ال�ت
ي الشهور الثالثة الثانية 

، إال أن �ف ف من دوامة الحبس االحتياطي من النقيب نتج عنه خروج 4 صحفي�ي
ف ضياء رشوان تضائلت تلك التحركات والمفاوضات ولم تشهد  ة القانونية لنقيب الصحفي�ي والثالثة من الف�ت

ف احتياطيا. وعىل الرغم  ف المحبوس�ي الجماعة الصحفية أية أخبار خاصة بإخالء سبيل أي من الصحفي�ي
ف سواء ع�ب مذكرات رسمية تم  ف لمجلس نقابة الصحفي�ي ي يطلقها أرس بعض الصحفي�ي من المناشدات ال�ت

ي دون تحرك يذكر. ، ظل موقف النقابة سل�ب تقديمها ع�ب المجلس أو ع�ب مواقع التواصل االجتماعي

ف وتطوير المهنة ج- تدريب الصحفي�ي

ي إطار تدريب وتطوير 
قدمت لجنة تدريب وتطوير المهنة  خالل األشهر الثالثة الماضية، 22 دورة تدريبية �ف

ي تنظيم العديد 
ف أعضاء الجمعية العمومية، ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة دورها �ف األداء المهنة للصحفي�ي

من الدورات األخرى. 

ف ي للصحفي�ي
د- التصدي لظاهرة الفصل التعس�ف

ي  وهو ما اتضح من خالل عدم اشتباك 
ي التصدي لظاهرة الفصل التعس�ف

تراجع أداء مجلس النقابة �ف
ورة تدخل مجلس النقابة والتفاوض  ف برصف ي الميدان والديار، رغم مناشدة الصحفي�ي

المجلس مع أزمة جريد�ت
مع اإلدارة.

ه- الرعاية الصحية:

وع العالج  من  ي يواجهها م�ش دون أي تطور يذكر أو إدخال خدمات جديدة، أو العمل عىل اإلصالحات ال�ت
ي يتحملها  ي المحافظات وقلة التكلفة المالية ال�ت

ي �ف
أزمات مثل عدم وجود تعاقد مع المستشفيات بشكل كا�ف

وع،  ي إطار الم�ش
ي أن األدوية والتعاقد مع الصيدليات ليس �ف

وع فيما يخص ) كوبون الكشف( إىل جا�ف الم�ش
اك  70 جنيه ليصبح بـــ250 جنيها بدال من 180 جنيها  ي السابق مع ارتفاع قيمة األش�ت

وع كما هو �ف ظل الم�ش
للفرد.
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الباب التاسع “أداء مجلس نقابة 
.. أزمات وانقسام” ف الصحفي�ي

ف والمحددة من نهاية شهر أكتوبر ح�ت نهاية  ة القانونية لمجلس نقابة الصحفي�ي شهد الربــع الثالث من الف�ت
، بل وصل األمر إىل أن المجلس  ف ي اداء مجلس نقابة الصحفي�ي

شهر يناير من هذا العام 2022، تراجع كب�ي �ف
ي لجنة القيد.

ف مثل ما حدث �ف ي بعض األوقات كان مصدر األزمات للصحفي�ي
�ف

، والدفاع عن مصالح األعضاء، لكن ما حدث  ف ف أوضاع العامل�ي إن النقابات المهنية الهدف منها هو تحس�ي
ي من أجلها أنشئت النقابات المهنية، كما أنه  خالل األشهر الثالثة الماضية كان مخالفا لألغراض العامة ال�ت

. ف ي حددها ونص عليها قانون نقابة الصحفي�ي يتنا�ف مع األهداف ال�ت

ف أصبح عىل صفيح ساخن بعد قرار المحكمة بإعادة تشكيل هيئة  إىل جانب أن مجلس نقابة الصحفي�ي
ي 

ف أعضاء المجلس من الشهر األول النعقاد المجلس �ف ي حالة انقسام واضحة ب�ي
ي تسببت �ف المكتب وال�ت

دورته الجديدة.

ي حال عدم قيام النقيب بدور األساىسي 
إن استمرار عمل المجلس وسط حالة االنقسام الواضحة، و�ف

ي فتح الباب لمزيد من الرصاعات  لضبط أداء المجلس وتنفيذ حكم المحكمة الذي أصبح واجب النفاذ، يع�ف
ي زيادة سوء أوضاع  واالنقسامات، ما قد يؤثر بالسلب أك�ث عىل األوضاع  والجماعة الصحفية، وهو ما يع�ف

الجماعة الصحفية مما عليه، وانحياز المجلس عن دوره األساىسي الذي انتخبته الجمعية العمومية عىل 
أساسه.  

ف  فضال عن األزمات المندلعة داخل المجلس واستمرار حالة االنقسام، استمر عمل مجلس نقابة الصحفي�ي
ي تم اتخاذها أثناء  اتيجية أو جدول واضح للعمل سواء عىل مستوى القرارات ال�ت دون اإلعالن عن اس�ت

ض أن ينتهي المجلس من تحقيقها  ي من المف�ت اجتماعات المجلس، أو عىل مستوى الوعود االنتخابية ال�ت
خالل مدته القانونية وهي 4 سنوات.

يعات”، باإلضافة  ي استمرار خمول عدد من لجان النقابة من بينها “لجنة الحريات والت�ش
وهو ما ظهر بشدة �ف

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

المرأة الذي لم يتخىط سوى مرحلة قرار مجلس، فضال عن عدم وجود خطة زمنية الستكمال الوعود.

، فباإلضافة إىل تراجع  ف ف الصحفي�ي ف ضياء رشوان وب�ي ف نقيب الصحفي�ي وتجدر اإلشارة إىل تراجع التواصل ب�ي
ي  ، غابت البيانات الصحفية ال�ت ي الثالثة أشهر الثالثة للمرة الثانية عىل التواىلي

عدد اجتماعات المجلس �ف
ف إىل آخر عىل الصفحة الرسمية للنقيب ضياء رشوان ع�ب منصة التواصل االجتماعي  كانت تصدر من ح�ي

، فيما انتظم العضوان محمود  ف الفيسبوك، كما تراجع الكث�ي من أعضاء المجلس عن التواصل مع الصحفي�ي
ف إىل أخر ع�ب  ي تصدر من ح�ي كامل وهشام يونس بمخاطبة الجمعية العمومية من خالل بياناتهم ال�ت

صفحاتهم الخاصة عىل موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك.
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خاتمة وتوصيات

تزايدت األزمات داخل مجلس النقابة دون وجود أي تدخل فعىلي من النقيب ضياء رشوان لضبط أداء 
، كما تراجعت عدد  ف المجلس والقيام بدوره المنشود والمعهود الذي نص عليه قانون نقابة الصحفي�ي

، وذلك بالمخالفة لالئحة الداخلية للنقابة،  ف ف أعضاء مجلس نقابة الصحفي�ي االجتماعات واللقاءات ب�ي
ة من نهاية شهر أكتوبر ح�ت نهاية شهر يناير لم يجتمع المجلس سوى مرة واحدة  ي الف�ت

فخالل 3 أشهر �ف
ف  . وازداد األمر سوءا مع تراجع التواصل أيضا ب�ي ف ي تعطيل مصالح الصحفي�ي

فقط، وهو ما تسبب بالتأكيد �ف
ف وأعضاء الجمعية العمومية. نقيب الصحفي�ي

كما أن الجماعة الصحفية ح�ت األن لم تلق ما هو متوقع من مجلس النقابة، وذلك 
ي  ي وكذلك العمل النقا�ب اتيجية والجدول الزم�ف نتيجة لغياب عدة أمور منها االس�ت

: ي
” باآل�ت . وبناء عليه يو�ي موقع “نقابة مي�ت بشكل جماعي

ف بشكل دوري. ورة عودة اجتماعات مجلس نقابة الصحفي�ي 1- رصف

. ف ف االعتبار للمصلحة العامة للصحفي�ي 2- عىل المجلس إنهاء كافة الخالفات واالنقسامات والنظر بع�ي

ي يتقدم بها أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية، ولم يتم  ي التظلمات والمذكرات ال�ت
3- النظر �ف

مناقشتها أو النظر إليها داخل اجتماع المجلس.

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

ي ن�ش وتحديث وتوثيق كافة األنشطة واالجتماعات والقرارات وكذلك 
ف �ف 5- تفعيل دور موقع نقابة الصحفي�ي

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

ي يمر بها  ي لتنفيذ الوعود االنتخابية، والتصدي بفاعلية لألزمات ال�ت اتيجية بجدول زم�ف 6- وضع اس�ت
. ف الصحفي�ي


