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على خط ااالنقسامم  
حريیة االصحافة مهھدددةة في مصر  

 
بحسني مبارركك ووأأددتت إإلى تزاايید كبيیر في عددد  2011لقد شاعت آآمالل كبيیرةة لحريیة االصحافة بعد أأنن أأططاحت ثوررةة عامم 

ووسائل ااإلعالمم االخاصة٬، ووووضعت االبالدد على مسارر اانتخاباتت ررئاسيیة تارريیخيیة. وولكن بعد مروورر عاميین٬، أأصبحت 
ن ااألساليیب االقمعيیة٬، اابتدااًء بالترهھھھيیب االمادديي تهھيیمن على االصحافة االمصريیة حالة ااستقطابب عميیق ووعانت من ططائفة م

وواالقانوني أأثناء ررئاسة مرسي٬، وواانتهھاًء بالرقابة ووااسعة االنطاقق االتي فرضتهھا االحكومة االجديیدةة االمدعومة من االجيیش. 
تقريیر خاصص صاددرر عن لجنة حمايیة االصحفيیيین من إإعداادد شريیف منصورر ووتغطيیة من االقاهھھھرةة أأعدتهھا شيیماء أأبو 

االخيیر.  
 

2013غسطس/آآبب أأ 14ي صدرر ف  
 
 

جدوولل االمحتويیاتت  
 

1 - مرسي تقصيیرجواانب    
 

ددفع محمد مرسي وومؤيیدووهه إإلى إإقراارر ددستورر يیتضمن قيیوددااً عديیدةة٬، ووااستخدمواا أأنظمة وولواائح مسيیسة٬، ووعمدوواا إإلى ررفع 
االحساسيیة االمفرططة قضايیا جنائيیة اانتقاميیة٬، ووااستخدمواا أأساليیب االترهھھھيیب االلفظي وواالبدني ضد االناقديین. ووقد ساهھھھمت هھھھذهه 

نحو االمعاررضيین في سقوطط حكومة مرسي.  
 
 

مقتل االصحفي االحسيیني أأبو ضيیف  
 
 

ررقابة االجيیش – 2  
 

قامم االجيیش بإغالقق ووسائل إإعالمم مؤيیدةة لمرسي ووعمل على إإعاقة االتغطيیة ااإلعالميیة االمؤيیدةة لجماعة ااإلخواانن االمسلميین 
ثمة عالماتت إإال أأنن ووعلى االرغم من أأنن االقمع ااستهھدفف لغايیة ااآلنن فئة محدددةة من ووسائل ااإلعالمم٬، وواالرئيیس االمطاحح بهھ. 

تنذرر بالخطر للصحافة على اامتداادد االطيیف االسيیاسي.  
 
 

مم أأنشطة حقوقق ااإلنسانن قضيیة ضد منظمة غيیر حكوميیة تجرِّ  
جاننإإعداادد:  بولل ماررثوزز-  

 
 

توصيیاتت لجنة حمايیة االصحفيیيین – 3  

ي.لاالسلطاتت االمصريیة وواالمجتمع االدوو لجنة حمايیة االصحفيیيین إإلى توصيیاتت  
 

نبذةة عن االكاتب وواالمساهھھھميین  
 



  مرسي تقصیرجوانب  -  1

  شریف منصور

باسم  الساخر يعالمإلامن إعالن فوز محمد مرسي باالنتخابات الرئاسیة، شارك ثالثة أیام  ، وقبل2012في یونیو/حزیران 

یوسف مقدم برنامج "البرنامج" التلفزیوني الشھیر في مصر في مقابلة في البرنامج التلفزیوني األمریكي الشھیر "ذا دایلي شو" 

باسم في ھذه المقابلة عن مرشح جماعة اإلخوان المسلمین وطلب من الجمھور األمریكي أن  ودافعالذي یقدمھ جون ستیوارت، 

یمنحوا الدیمقراطیة في مصر فرصة. وقال باسم یوسف "إنھ طالما ظل مرسي وجماعة اإلخوان المسلمین خاضعین للمساءلة 

  ن قیادة ھذا التحول التاریخي في مصر نحو الحكم الدیمقراطي."أمام الشعب واحترموا حقوق اإلنسان، فلیس ثمة سبب یمنعھم م

وفي العام الذي تال ذلك، قامت الحكومة التي یقودھا مرسي والتي دافع عنھا باسم یوسف في اللقاء التلفزیوني بمالحقتھ قضائیا 

فضفاضة "بإھانة الرئیس" و "اإلساءة إلى اإلسالم" و "نشر أخبار كاذبة". وكان باسم یوسف قد استخدم  اتھاماتعلى خلفیة 

في برنامجھ التلفزیوني سخریة الذعة النتقاد التقصیر الحكومي عن تحسین االقتصاد والخدمات العامة واألمن، كما انتقد 

ة الرأي بذریعة حمایة الدین. إال أن ھذه المالحقة القضائیة لم تؤِد سوى إلى زیادة حدة السخریة. مساعي الحكومة لقمع حری

، وقبل بضعة أیام فقط من اإلطاحة بمرسي، "أنا لن أخفف من حدة 2013وقال باسم للجنة حمایة الصحفیین في یونیو/حزیران 

  ".انتقاداتي، فحریة التعبیر لیست ھدیة، وإنما ھي حق إنساني

إن قصة باسم یوسف تُجّسد من نواحي كثیرة فشل مرسي في تقبّل وجھات النظر المتنوعة، وھذا أحد الجوانب األساسیة التي 

مسیسة،  قواعد ولوائحلجنة حمایة الصحفیین أن حكومة مرسي استخدمت أجرتھ  وجد تحلیلٌ أدت إلى اإلطاحة بھ. وقد 

إقرار الدستور الجدید الذي یتضمن العدید من القیود، كما استخدمت وتجاھلت وجھات النظر المعارضة من أجل فرض 

التحقیقات الجنائیة العقابیة والتھدید البدني واللفظي على نطاق واسع ضد الناقدین. وقد وثقت لجنة حمایة الصحفیین عشرات 

مؤیدوھا، ولم تتم معاقبة االعتداءات الواضحة ضد الصحافة، والتي ارتكب معظمھا أعضاء جماعة اإلخوان المسلمین و

، والذي الحسیني أبو ضیفمرتكبیھا في معظم الحاالت. ومن بین ھذه االعتداءات الھجوم الذي أدى إلى مقتل المحرر الصحفي 

  .قتلھأحاطت بالتي  سعى مسؤولون حكومیون كبار إلى إضفاء الغموض على الظروف

  

  شارة مبكرةإ

الذي كان موجوداً  وزیر اإلعالمكان أحد القرارات األولى التي اتخذھا مرسي بعد تسلمھ مقالید السلطة ھو اإلبقاء على منصب 

في عھد الرئیس السابق مبارك. وعیّن مرسي حلیفَھُ صالح عبد المقصود إلشغال ھذا المنصب مما أثار قلق الصحفیین فوراً. 

ولطالما ظل ھذا المنصب یُستخدم إلدارة تدفق المعلومات، وذلك عبر السیطرة على السیاسة التحریریة لوسائل اإلعالم 

خالل فترة الحكم العسكري االنتقالیة. وكان العدیدون یأملون بأن مرسي سیلغي ھذا مؤقتا ھذا المنصب  تعلیقالحكومیة. وقد تم 

  المنصب تماماً ویُنشئ ھیئة مستقلة بدیلة لتنظیم وسائل اإلعالم.

قتصر األمر على امتناع مرسي عن إلغاء منصب وزیر اإلعالم، بل أتاح لوزیر اإلعالم ومجلس الشورى، وھو الغرفة ولم ی

حلفاء سیاسیین لرئاسة المؤسسات اإلعالمیة. وبعد  تعیینر سیطرة الدولة على وسائل اإلعالم عب توسیعالثانیة من البرلمان، 

بأن إدارات وسائل اإلعالم أخذت تمنع نشر  یبلغونذلك بفترة وجیزة بدأ صحفیون من العاملین في وسائل اإلعالم الحكومیة 

إبراھیم عبد المجید الذي یكتب مقاالً أسبوعیاً الكاتب  بعض الصحفیین عملھم، ومن بینھم  خسرالمقاالت الصحفیة الناقدة. وقد 

  ، وھو من الناقدین البارزین لجماعة اإلخوان المسلمین.‘األخبار’شھیراً في صحیفة 

وإقرار دستور جدید أثار  صیاغةا من التأسیسیة للدستور قد تمكنو الجمعیة، كان مرسي وحلفاؤه في 2012وبحلول نھایة عام 

وق اإلنسان. وكانت الغایة من الدستور العدید من الخالفات، وذلك دون أي مدخالت أو دعم من المعارضة ومن جماعات حق

وجھت لجنة واضحة، وھي وضع قیود من شأنھا أن "تضمن التزام وسائل اإلعالم بأداء مھني وإداري واقتصادي رشید". وقد 

http://www.thedailyshow.com/watch/thu-june-21-2012/exclusive---bassem-youssef-extended-interview-pt--2
http://www.cpj.org/2013/01/egypt-steps-up-campaign-against-critical-media.php
http://cpj.org/killed/2012/al-hosseiny-abou-deif.php
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19245300
http://cpj.org/2011/07/egypts-reinstatement-of-information-ministry-is-ma.php
http://cpj.org/2012/08/egyptian-government-attempts-to-suppress-the-media.php
http://www.cpj.org/blog/2012/07/egypts-state-run-media-threatened-by-shura-move.php
http://www.cpj.org/2012/08/egyptian-government-attempts-to-suppress-the-media.php
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/87/241233/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/11/05/islamists-salafists-liberals-clash-over-bid-for-more-hardline-egypt-constitution.html


للدستور ألنھ وضع قیوداً جدیدة على حریة التعبیر، مثالً من خالل إضافة تھمة جنائیة  ت أخرى انتقاداتحمایة الصحفیین وجھا

جدیدة ھي "اإلساءة أو التعریض بالرسل واألنبیاء كافة"، وتخویل سلطات الدولة بإغالق وسائل اإلعالم إذا وجدت المراجعة 

  ة لم یحترموا "حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین ومقتضیات األمن القومي".القضائیة أن العاملین في الوسیلة اإلعالمیة المعنی

مادة  70كما لم تقم حكومة مرسي بأیة إصالحات لإلطار القانوني القمعي الذي كان موجوداً في عھد مبارك. وثمة ما یقارب 

أصدرتھا الشبكة العربیة  لدراسةك وفقاً قانونیة في ثمانیة قوانین مختلفة تعمل على تقیید حریة الصحافة وحریة التعبیر، وذل

. وثمة جوانب واسعة من الخطاب العام مقیدة بموجب حظر قانوني 2012لمعلومات حقوق اإلنسان في أكتوبر/تشرین األول 

؛ وإھانة المسؤولین الرسمیین والدول األخرى؛ على تناول جملة من األمور، من بینھا الكفر؛ والدعایة المناھضة للدولة

  والتحریض على التمرد في الجیش؛ وإقالق السلم الوطني؛ ونشر مواد تتعارض مع اآلداب العامة.

وبعد فترة وجیزة من اعتالء مرسي سدة الحكم، شن مؤیدو جماعة اإلخوان المسلمین موجة من البالغات الجنائیة ضد 

خلفیة مزاعم غامضة مثل "نشر معلومات كاذبة"، و "تھدید السلم"، و "إھانة الرئیس"، و "اإلساءة اإلعالمیین الناقدین على 

 قضیة تشھیر 600حقوق اإلنسان المصریة ل المنظمة إلى الدین". وخالل األشھر التسعة األولى من رئاسة مرسي، أحصت

  خالل عھد مبارك. تلك القضایا یتجاوز بكثیر عددھو عدد ، وجنائیة

وقال الكاتب والمحرر والمعلق التلفزیوني إبراھیم عیسى للجنة حمایة الصحفیین في مارس/آذار، "في السابق كانت تُوجھ لي 

أفاد أنھ أصبح تھمة إھانة مبارك". ظل ھذا الصحفي مستھدفاً لفترة طویلة من حكومة مبارك بسبب تغطیتھ الصحفیة الناقدة. و

طائفة أكبر من االتھامات في عھد حكومة مرسي، بما في ذلك تھمة اإلساءة إلى الدین، ویقول "لقد أصبح األمر  یواجھحالیاً 

  أشبھ بالمشي في حقل ألغام".

 

 بموجة التعصّ 

اعتقدت المذیعة التلفزیونیة السابقة دینا عبد الفتاح أنھا حققت سبقاً صحفیاً، إذ تمكنت من إجراء مقابلة مع أعضاء مجموعة 

شبابیة سریة عنیفة، وھو ما رأت أنھ سیعمق فھم الجمھور لالضطرابات التي تجتاح البلد، واعتقدت أنھا ربما ستحظى بالثناء 

شكوى قانونیة مما اضطرني إلى ترك عملي في نھایة  300جاز اإلعالمي. وقالت، "بدالً من ذلك واجھت أكثر من على ھذا اإلن

  المطاف".

بالك ’مع أعضاء في جماعة  مقابلةالتلفزیونیة، وأجرت في ینایر/كانون الثاني ‘ التحریر’كانت دینا عبد الفتاح تعمل في قناة 

التي نظمت احتجاجات عنیفة ضد مرسي. وركزت المقابلة على موضوع التحول إلى االحتجاج العنیف، ودافعت ‘ بلوك

الشرطة وجماعة اإلخوان المسلمین في بورسعید وخالل  شنتھالمجموعة عن أسلوبھا وحاججت بأنھا ترد على العنف الذي 

  المصادمات مع المتظاھرین قرب القصر الرئاسي قبل شھر من ذلك.

وعلى أثر ذلك عقد أعضاء بارزون من جماعة اإلخوان المسلمین جلسة عامة لمجلس الشورى حیث اتھموا دینا عبد الفتاح 

وبعد موجة عاتیة من البالغات الجنائیة، استدعتھا النیابة العامة للتحقیق معھا بزعم التحریض بتعریض األمن الوطني للخطر. 

عن دینا عبد الفتاح بعد أن مارست جماعات حقوقیة ضغوطاً بھذا الشأن،  وأفرجت السلطاتعلى العنف وتشجیع اإلرھاب. 

وقال ولید حسني مدیر القناة للجنة بعد أن الحظت أنھا فقدت دعم صاحب العمل. ‘ التحریر’ولكنھا استقالت من عملھا في قناة 

أن المحطة فقدت صبرھا مع ما اعتبره حمایة الصحفیین إن دینا عبد الفتاح لم تطلب بشكل مباشر دعما من القناة واعترف ب

  تحیزا سیاسیا من جانبھا. 

ظل مرسي وحلفاؤه یستخدمون باستمرار خطاباً مشحوناً لترھیب الصحفیین. وخالل مؤتمر عام حول حقوق المرأة عقد في 

قدیھ استخدموا "وسائل اإلعالم للتحریض على العنف"، وحذر من أنھ "من یثبت تورطھ فلن یفلت مرسي أن نا زعممارس/أذار 

 وھو أحد زعماءمن العقاب ... ألن العنف ھو الجریمة األصلیة ولكن التحریض علیھا ھو مشاركة فیھا". وقال عصام العریان، 

http://cpj.org/2012/12/proposed-egyptian-constitution-would-limit-media-f.php
http://cpj.org/2012/12/proposed-egyptian-constitution-would-limit-media-f.php
http://www.anhri.net/?p=67898
http://ar.eohr.org/?p=3406
http://www.cpj.org/blog/2013/01/two-years-on-mubaraks-tactics-still-haunt-egypt-me.php
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o_dKSAL2sOU
http://rt.com/news/sentence-death-port-said-782/
http://www.dailynewsegypt.com/2013/02/10/dina-abdel-fattah-released-on-bail/
http://www.middle-east-online.com/english/?id=57742


التي تغطي جلسات المجلس إنھ یعدُّ "مفاجأة" ‘ الوطن’جماعة اإلخوان المسلمین في مجلس الشورى، لمراسلة صحیفة 

  الصحیفة في مارس/آذار. أوردتللصحیفة "ھتخلي كل واحد في اإلعالم یعرف حدوده"، حسبما 

صین، شن حلفاء مرسي حمالت مضایقات وكما ھو حال البلدان األخرى المناھضة لحریة الصحافة، من قبیل سوریا وال

وتھدیدات عبر شبكة اإلنترنت ضد الناقدین. وقال عمرو سلیم للجنة حمایة الصحفیین في مارس/آذار، وھو رسام كاریكاتیر 

الیومیة، إنھ یتلقى تھدیدات لحیاتھ كل یوم عبر موقع فیسبوك. وقال، "ال شيء ‘ الشروق’ینتقد مرسي بصفة منتظمة في صحیفة 

بدالً من أن یصفونني بأني غیر وطني، أصبحوا یصفونني بأني كافر، وھو ودید بتلقي تھدیدات بالقتل؛ فأنا معتاد على ذلك. ج

  أمر یثیر لدّي قلقاً أكبر".

واستخدم مؤیدو مرسي التھدید البدني أیضاً. فقد قام آالف من مؤیدي جماعة اإلخوان المسلمین بمحاصرة مدینة اإلنتاج 

عدداً كبیراً من مقرات  القنوات الفضائیة الخاصة، ثالث مرات لترھیب الصحفیین وضیوف البرامج  تضمالتي اإلعالمي 

 عالمى . وكان استعراض القوة ھذا یحدث كلما أراد مرسي أن یمررإلنتاج اإلالتلفزیونیة الذین سعوا للوصول إلى مدینة ا

  مبادرات وبأقل قدر ممكن من النقد.

التلفزیونیة التي أوردت تغطیة ‘ الفراعین’مؤیدو مرسي ضد محطة  تظاھرعندما  2012 أغسطس/آبفي  حدث الحصار األول

. وقامت جموع المتظاھرین بضرب ثالثة بعزل كبار قادة الجیش والمخابراتإعالمیة متعاطفة مع الجیش عندما قام مرسي 

ة صحفیین یعملون في المحطة واعتدوا على سیارة یوسف الحسیني، وھو مقدم برامج تلفزیونیة وإذاعیة ویقدم برنامجاً على قنا

  الفضائیة.‘ أون تي في’

وسائل اإلعالم بنشر معلومات مضللة حول مشروع الدستور.  2012مؤیدو مرسي في دیسمبر/كانون األول  اتھموبالمثل، 

، حاصر مؤیدو 2013ومنعوا العاملین اإلعالمیین ومقدمي البرامج من دخول مقرات المحطات التلفزیونیة. وفي مارس/آذار 

واتھموھا بأنھا النھار، القاھرة والناس، سي بي سي)  مرسي مقرات خمس قنوات تلفزیونیة فضائیة (الحیاة، أون تي في،

. وأطلق المتظاھرون شعارات ترھیبیة، من بینھا أن الصحفیین سیُقتلون إذا أھانوا مرسي. وتعرض تحّرض على العنف

  ، فیما تم منع صحفیین آخرین من دخول مقرات القنوات التلفزیونیة.العتداءاتى األقل صحفیان عل

وحتى اإلطاحة  2012س/آب اعتداًء على األقل ضد الصحفیین ابتداًء من أغسط 78وبالمجمل، وثقت لجنة حمایة الصحفیین 

اعتداًء منھا بھدف تقیید تغطیة االحتجاجات  72. وقد ارتكب مؤیدو جماعة اإلخوان المسلمین 2013یولیو/تموز  3بمرسي في 

  .حسبما أظھرت نتائج البحث التى قامت بھا اللجنة ،المھمة التى نظمتھا المعارضة

ل الفترة نفسھا ارتكبتھا جماعات المعارضة ضد صحفیین اعتبرتھم ھذه وثقت لجنة حمایة الصحفیین أیضاً بضعة اعتداءات خال

مع جماعة اإلخوان المسلمین. وفي أخطر ھذه الحاالت، قام شخص مسلح یُعتقد أنھ كان بین  متحالفونالجماعات بأنھم 

بینما كان ‘ الوادي’الذي یعمل مصوراً في صحیفة  إبراھیم المصريمتظاھرین مناھضین للحكومة بإطالق الرصاص على 

یغطي تظاھرة نظمتھا جماعة اإلخوان المسلمین ضد الجھاز القضائي في أبریل/نیسان. وقد أمضى الصحفي المصاب خمسة 

  قبل أن یستقر وضعھ الصحي. زةقسم العنایة المركأیام في المستشفى في 

 

 تحیُّز وسائل اإلعالم

نتشر اعتقاد بین معظم قادة جماعة اإلخوان المسلمین بأن وسائل اإلعالم متحیزة ضد حكومة مرسي. وقال عبد المنعم عبد ا

بارز في جماعة اإلخوان المسلمین، للجنة حمایة الصحفیین في مایو/أیار "لقد فقدت وسائل اإلعالم  المقصود، وھو محامٍ 

مصداقیتھا من حیث تقدیم التغطیة المحایدة وأخالقیات الصحفیین والمعاییر المھنیة. وعلى العكس مما كان یحدث أثناء حقبة 

أتاحت النقد البناء، فیما إذا أراد الصحفیون االنخراط في  مبارك، فقد أصبح في مصر في عھد مرسي صحافة مفتوحة وحرة

http://www.elwatannews.com/news/details/152814
http://cpj.org/2012/08/egyptian-government-attempts-to-suppress-the-media.php
http://www.nytimes.com/2012/08/09/world/middleeast/egypt-sinai-attacks.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.dailynewsegypt.com/2012/12/11/islamists-escalate-media-city-sit-in/
http://cpj.org/2013/03/cpj-condemns-siege-at-cairos-media-production-city.php
http://cpj.org/2013/03/cpj-condemns-siege-at-cairos-media-production-city.php
http://cpj.org/2013/03/cpj-condemns-siege-at-cairos-media-production-city.php


یولیو/تموز بتھمة "إھانة القضاء" عندما سعى للدفاع عن قادة جماعة اإلخوان  5عبد المقصود في  اعتُقلالنقد البناء". (وقد 

  .المسلمین بعد اإلطاحة بمرسي)

لقد توسع المشھد اإلعالمي المصري توسعاً ھائالً، إال أن أكبر توسع جرى في الفترة التي تبعت اإلطاحة بنظام مبارك في عام 

إذ انتھز اإلعالمیون وأصحاب األعمال الفرصة للدخول في ھذا المجال الذى كان خاضعاً لسیطرة صارمة. وقد  ،2011

التى تم وجد أن عدد الصحف  2012في مارس/آذار  تقریراً لعلم والثقافة (الیونسكو) أصدرت منظمة األمم المتحدة للتربیة وا

یادة صحیفة. كما وجد التقریر نفسھ ز 142صحیفة بارتفاع كبیر عن عددھا قبل الثورة والذي كان یبلغ  567وصل إلى تسجیلھا 

وھي ‘ سي بي سي’، إذ نشأت قنوات تلفزیونیة جدیدة بما فیھا 15إلى  2كبیرة في المحطات التلفزیونیة إذ ارتفع عددھا من 

  المرتبطة بحزب الوفد اللیبرالي.‘ المصري’المرتبطة بجماعة اإلخوان المسلمین؛ وقناة ‘ 25مصر ’محطة خاصة؛ وقناة 

یاسة خالل عھد مرسي، وكانت منقسمة بصفة عامة إلى معسكرین أحدھما مؤید كانت معظم الصحف المصریة معنیة بالس

للحكومة واآلخر معارض لھا، حسبما وجد تحلیل لجنة حمایة الصحفیین. وكان معظم الصحف والقنوات التلفزیونیة والمواقع 

بعد الثورة من خالل تقدیم الدعم اإلخباریة الجدیدة یعمل برعایة أصحاب أعمال ممن رغبوا بالتصالح مع القوى التي نشأت 

للصحفیین والناشطین والسیاسیین. وكانت وسائل إعالم عدیدة تعارض مرسي إذ زعمت بأنھ مسؤول عن تراجع األوضاع 

  االقتصادیة والسیاسیة، وتبنّت نبرة جعلتھا جھة ناشطة تسعى للتأثیر على سیر األحداث.

عمال ھؤالء بأنھم فئة فاسدة تنتمي للنظام السابق تسعى للسیطرة على الخط واتھم مؤیدو جماعة اإلخوان المسلمین رجال األ

التحریري لإلعالم لمناھضة مرسي ومنعھ من إنجاز مطالب الثورة. وفي حین كان بعض المسؤولین اإلعالمیین متحالفین في 

نیة الفضائیة كانت تُدار من الناحیة العملیة السابق مع مبارك، إال أن لجنة حمایة الصحفیین وجدت أن العدید من القنوات التلفزیو

  إلى المحتوى الصحفي.واآلراء كم كبیر من التعلیقات إضافة من قبل صحفیین مخضرمین سعوا إلى 

رسي، السیاسة إلى حد كبیر. وقد تبنى عدد من الصحفیین موقفاً ناشطاً واضحاً خالل عھد مالفاصل بین الصحافة و تضاءللقد 

االستجابة إلى عالقتھ العدائیة مع وسائل اإلعالم وتصورھم بأن جماعة اإلخوان المسلمین فى وعزا بعضھم ذلك إلى رغبتھم 

للجنة حمایة الصحفیین، وھي مقدمة برنامج حواري، إنھا تمارس قدراً زائداً من السیطرة على المجال العام. وقالت ریم ماجد 

أقصى جھدھا للتفریق بین واجبھا كصحفیة  بذلتشاركت في االحتجاجات السیاسیة خارج وقت عملھا، على الرغم من أنھا 

  وبین آرائھا الشخصیة. ولكنھا أقرت بأن "األمر صعب فعالً أن نفصل بین الدورین".

بید أن قادة جماعة اإلخوان المسلمین، وفي حین وّجھوا انتقادات حادة لما اعتبروه تغطیة إعالمیة متحیزة ضدھم، لم یُظھروا 

انشغاالً بالحیاد الصحفي عندما یتصل األمر بوسائل اإلعالم المرتبطة بجماعة اإلخوان المسلمین. وقد كانت الصحف والقنوات 

اإلخوان المسلمین تدافع دفاعاً محموماً عن الرئیس وتھاجم منتقدیھ وتتھمھم بالسعي لتحقیق مصالح التلفزیونیة التابعة لجماعة 

لتقویض مصداقیة الصحفیین خاصة وأنھم مناھضون للثورة. كما استخدمت ھذه المؤسسات اإلعالمیة خطاباً مشحوناً دینیاً 

  ھم. وصل الى درجة اقتراح االعتداء المباشر على البعض من اآلخرین

 أن وبعد ،ضدھا العام االستیاء عمق مدى فى غفلة عن ، یونیو 30السابق الحتجاجات  األسبوع في مرسي حكومة أصدرتوقد 

 انھا الحكومة وقالت. اإلعالم وسائل ضدالفضفاضة  والمراسیم الفارغة التھدیدات من سلسلة المسلحة، القوات دعم بالفعل فقدت

 إھانةالذین تراھم أقدموا على  لصحفیینضد ا الجنائیة التحقیقات فتحأنھا ستعید والمعارضة لھا  الفضائیة القنوات ستغلق

 .اإلعالم وسائلبعض الشخصیات العاملة فى  على سفر وحظر توقیف مذكراتالحكومة بالفعل  وأصدرت. الرئیس

 .دعمتھ التي اإلعالم ووسائل مرسيضد  التدابیر تلكوجھة  تتحول أسبوع، غضون فيولكن 

  

 مستشارة لجنة الخیر أبو شیماء. الصحفیین حمایة في لجنةأفریقیا  وشمال األوسط برنامج الشرق منسق ھو منصور شریف
 .القاھرة ساھمت فى التقریر من الصحفیین حمایة

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/219384.aspx
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220742E.pdf
http://www.cpj.org/blog/2013/03/mission-journal-who-is-a-journalist-in-egypt.php


 مقتل الصحفي الحسیني أبو ضیف

  شریف منصور 

لرصاصة قاتلة خالل مصادمات بین متظاھرین مناھضین  الحسیني أبو ضیف‘ الفجر’بجریدة  المحرر الصحفى  تعرض 

للحكومة وبین مؤیدي جماعة اإلخوان المسلمین خارج القصر الرئاسي في دیسمبر/كانون األول الماضي، وكان یبدو في البدایة 

اء رصاص طائش أن ھذه الحادثة تتطابق مع نمط مؤسف ومألوف، إذ یُقتل صحفیون أثناء تغطیتھم للتظاھرات السیاسیة من جر

  ینطلق دون اكتراث وسط معمعة العنف في الشوارع.

ولكن بدأت الحقائق تتكشف خالل األشھر التالیة، وبدأت التفاصیل تُظھر صورة أكثر تعقیداً، من قبیل أن الحسیني أبو ضیف 

وأن شاھد ى أنھ استُھدف باالغتیال؛ أبلغ عن تعرضھ للمالحقة والتھدید في األیام التي سبقت مقتلھ؛ وأن األدلة الجنائیة تشیر إل

؛ عیان أفاد بأن أحد مؤیدي جماعة األخوان المسلمین وّجھ نحو أبو ضیف ضوء لیزر ساطع قبل لحظات من تعرضھ للرصاص

وأن المسؤولین الحكومیین، بمن فیھم المتحدث الرسمى  باسم الرئیس، سعوا إلى إضفاء الغموض على الظروف التي جرت بھا 

  دثة.ھذه الحا

وبعد ثمانیة أشھر من مقتل أبو ضیف، ما زالت أسرتھ وزمالؤه یضغطون على النیابة العامة إلجراء تحقیق یقولون بإنھ كان 

  ینبغي أن یجري منذ البدایة.

 بلدتي في الصعید ولم أقم بأي شيء في القاھرة خالل األشھر الماضیة وقال سالم أبو ضیف للجنة حمایة الصحفیین، "لقد تركتُ 

سوى السعي لمعرفة من قتل شقیقي، الحسیني. وأنا واثق بأن جماعة اإلخوان المسلمین استھدفتھ باالغتیال بسبب ما كتبھ ضد 

  الرئیس".

عفو وكان الحسیني أبو ضیف قد كتب قبل أربعة أشھر من مقتلھ مقاالً قال فیھ إن الرئیس محمد مرسي شمل شقیق زوجتھ في 

. وكان شقیق زوجة مرسي، السید محمود علي، یمضي حكماً 2012سجیناً أصدره في یولیو/تموز  572جماعي عن  رئاسي

و بالسجن لمدة ثالث سنوات إلدانتھ بتھمة الرشوة. ولم یُرد مرسي علناً على ھذا التقریر. وبعد ذلك بفترة وجیزة أبلغ الحسیني أب

ضیف شقیقھ وعدداً من زمالئھ أنھ یتعرض للمالحقة في الشوارع وأنھ تلقى تھدیدات عبر صفحتھ على موقع فیسبوك من 

أشخاص وصفوا أنفسھم بأنھم مؤیدون لجماعة اإلخوان المسلمین، حسب مقابالت أجرتھا لجنة حمایة الصحفیین مع شقیق 

  الصحفي القتیل وزمالئھ.

، تعرض إلصابة برصاص 2012دیسمبر/ كانون األول  5لذي قُتل فیھ الحسیني أبو ضیف في وفي وقت مبكر من الیوم ا

، حسبما أفاد زمیلھ، حسام میدانىبینما كان یغطي المصادمات العنیفة في الشوارع وتوّجھ لتلقي العالج في مستشفى  خرطوش

السویفي للجنة حمایة الصحفیین. وفي ذلك الوقت، كان أبو ضیف قد التقط مقاطع فیدیو تُظھر مؤیدین لجماعة اإلخوان المسلمین 

 مقاطع فیدیو، وفقاً لما أفاد بھ حسام السویفي. (ونشر عدد من الصحفیین والمواطنین یعتدون على متظاھرین مناھضین للحكومة

  متظاھرین وتھدیدھم واحتجازھم في ذلك الیوم).تُظھر  أعضاء فى جماعة اإلخوان المسلمین یقومون بضرب ال

وبعد أن تلقى أبو ضیف عالجاً في المستشفى، عاد إلى التظاھرة وبدأ یعرض المقاطع التي التقطھا سابقاً في ذلك الیوم على 

لھ  وشاھد  متظاھرین آخرین، وفقاً لما أفاد بھ السید محمود عبد القادر، وھو صدیق للصحفي القتیل وكان مرافقازمالئھ و

  األحداث التي قادت إلى إصابة الصحفي بالرصاص ومقتلھ.

 برصاصة في رأسھ، حسبما قال محمود عبد القادر الذي قدم ھذه اإلفادة إلى النیابة العامةأبوضیف بعد بضعة لحظات، أصیب 

والتي  2012الرسمیة إلى النیابة العامة في مایو/أیار  إفادتھ. وقال عبد القادر في وللمحقق الذى عینتھ أسرة الصحفي القتیل

، "وأنا واقف على شمالھ مباشرة، فجأة سمعت صوت طنین یشبھ صوت النحلة، واستقر برأس ‘الوطن’نشرتھا صحیفة 

  نى وقع على النجیلة بعنف من أثر الطلقة اللى خدھا فى دماغھ".الحسینى من الناحیة الیمین، ولقیت الحسی

http://cpj.org/killed/2012/al-hosseiny-abou-deif.php
http://www.albosala.com/?id=111&artical=62221
http://www.albosala.com/?id=111&artical=62221
http://www.nytimes.com/2012/12/11/world/middleeast/allies-of-egypts-morsi-beat-protesters-outside-palace.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.youtube.com/watch?v=JChvR1sU3TY
http://www.elwatannews.com/news/details/188408


، ثم تم تحویلھ إلى مستشفى القصر العیني الذي تتوفر فیھ معدات الزھراءنُقل الحسیني أبو ضیف إلى مستشفى محلي، مستشفى 

الطبیب المعالج إن الرصاصة القاتلة ال  وقالدیسمبر/كانون األول.  12في غیبوبة وتوفي بعد أسبوع في یوم  دخلأفضل، ولكنھ 

بد وأن تكون أطلقت من مسافة قریبة، حسب ما أفادت بھ أسرتھ وتقاریر األنباء. وحّمل الصحفیون مؤیدي األخوان المسلمین 

  الرصاصة التي أودت بحیاة أبو ضیف. المسؤولیة عن إطالق

اتھم العدید من الصحفیین أنصار األخوان المسلمین بأنھم وراء إطالق النارعلى أبو ضیف. الناشط حسن شاھین، والذى كان 

موجودا فى مسرح الجریمة أخبر عائلة أبوضیف أن شخصا یعرفھ من قبل كأحد مؤیدي األخوان المسلمین أشار بقلم لیزر نحو 

في السابق من قبل أنصار األخوان المسلمین أثناء المظاھرات  األسلوبضیف قبیل إطالق الرصاص علیھ. وقد استُخدم ھذا  أبو

إفادتھ لوكیل نیابة حول الواقعة فى  شاھین وقدملتحدید النشطاء، بغیة االعتداء علیھم أو التعرض لھم، بحسب مصادر إعالمیة. 

  .الحق وقت

ط جماعة اإلخوان المسلمین بقتل أبو وفي ینایر/ كانون الثاني، عارض یاسر علي، وھو متحدث باسم مرسي، المزاعم بتور

ینایر/ كانون الثاني، قال  16في ‘ واشنطن بوست’ضیف، ووجھ أصابع االتھام إلى جھات أخرى. ففي رسالة نشرتھا صحیفة 

یاسر علي إن "تقاریر الطب الشرعي أكدت أن أبو ضیف قتل برصاصة من النوع ذاتھ الذي استخدم في قتل سبعة متظاھرین 

  رسي في التظاھرة ذاتھا".مؤیدین لم

إال أنھ لم تكن ھناك أیة تقاریر للطب الشرعي في وقت نشر الرسالة. وقد أصدرت إدارة الطب الشرعي التابعة للحكومة 

فبرایر/شباط. وحصلت لجنة حمایة الصحفیین على موجز التقریر الرسمي  22تقریرھا بعد أكثر من شھر من ذلك التاریخ، في 

  من أسرة أبو ضیف.

ونزیف في الدماغ یصاحبھ تمزق سحائي وكسر في عظام الجمجمة ناشئ  تھتكن أبو ضیف قُتل من جراء "أویصرح التقریر ب

عن إصابتھ برصاصة". ویشیر التقریر بطریقة غامضة فقط إلى المسافة التي أطلقت منھا الرصاصة، إذ یقول أن الرصاصة 

التقریر نوع السالح أو الرصاصة المستخدمة، على الرغم من أنھ أشار إلى أطلقت من مسافة "تزید عن متر واحد". وال یحدد 

  الرصاصة بعد دخولھا في جمجمة أبو ضیف. انشطار

، وھي وثیقة رسمیة عادة ما تتضمن إفادة الشھود وتفاصیل ات النیابةوقالت إدارة الطب الشرعي إنھا لم تستلم مذكرة تحقیق

یكون لزاماً على المحققین إرسال مذكرة تحقیق في مثل ھذه الحاالت، وتستخدمھا إدارة أخرى من مسرح الجریمة. وعادة ما 

الطب الشرعي لتحدید الجھة والمسافة التي أطلقت منھا الرصاصة وأیة ظروف رئیسیة أخرى تساعد النیابة العامة في توجیھ 

  االتھام.

التي مارستھا نقابة الصحفیین المصریین، استدعت السلطات في أبریل/نیسان  وللضغوطالشھود ونتیجة لإلفادة التي أدلى بھا 

عنھم لنقص األدلة. وقد تم نشر  أفرجتثالثة شباب قیادیین من جماعة اإلخوان المسلمین وحققت معھم لمدة ست ساعات ثم 

أسماء ھؤالء المشتبھ بھم، وھم أحمد سبیع، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغیر. ویعمل أحمد سبیع مدیراً لمكتب القاھرة التابع 

إنھم تلقوا تھدیدات  وقالوااألشخاص الثالثة تورطھم بمقتل أبو ضیف  أنكرالمرتبط بحركة حماس. وقد ‘ األقصى’لتلفزیون 

  .لتقاریر األنباءبالقتل من نشطاء المعارضة، وفقاً 

وقام . مستقل تحقیق إلجراء الشرعي، الطب إلدارة السابق الرئیس صالح، مع فخري ضیف بوأ عائلةتعاقدت  الشھر، ذلك في

 باستخدام قریبة مسافة من واحدة طلقة أطلقالقاتل  أنلیستنتج  ،العیان شھود وشھادات الرسمي، الطبي التقریر باستخدام صالح

  .صابةإلا وعمق تأثیرداخل الجسد عند االرتطام بھ لتقوي من  االنشطار إلى ھدفوالتى ت" دمدم"رصاص من نوع 

النیابة العامة فتح التحقیق في أواخر مایو/أیار، إال أنھا أقفلت التحقیق  أعادتواستجابةً إلى النتائج التي توصلت إلیھا األسرة، 

النیابة أحمد المغیر إلى المحكمة  أحالتبعد شھر واحد فقط وقدمت تفسیراً غامضاً بأنھا لم تتمكن من تحدید "القاتل الفعلي". و

تعذیب واحتجاز متظاھرین لى المحكمة بتھمة إخوانى عالء حمزة إلحالت القیادى اأاالعتداء على المتظاھرین كما  بتھمة 

http://uncut.indexoncensorship.org/2012/12/egypt-journalist-killed-protest-morsi/
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/61677/Egypt/Politics-/Islamist-activist-discharged-after-Tahrir-Square-b.aspx
http://www.egyptindependent.com/news/syndicate-challenges-forensic-report-journalist-s-death
http://www.masrawy.com/news/Cases/General/2013/April/6/5580111.aspx
http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=144862&SecID=230
http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/161005-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84
http://www.almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/161005-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84
http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=28052013&id=685e2feb-9f81-45b8-af0f-51a39a476ed7
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1130302


الحسیني أبو ضیف. وشھدت القضیة تطوراً جدیداً بعد اإلطاحة بمرسي في  فیھامعارضین خالل المصادمات نفسھا التي قُتل 

 تحقیقرف على جمیع مكاتب النیابة العامة، من قاضي في القاھرة إجراء یولیو/تموز، إذ طلب مكتب النائب العام الذي یش

، مما یمثل خطوة مشجعة ألسرة أبو ضیف والمحامین في قضیتھ، الذین قالوا إنھ على الرغم من في القضیةمستقل 

  االضطرابات السیاسیة یجب على السلطات أال تتخلى عن ھذه القضیة.

سرة أبو ضیف، للجنة حمایة الصحفیین "نحن نعتقد بأننا قدمنا أدلة كافیة لتظھر أن مقتل أبو أ، وھو محامي البرعيوقال نجاد 

توافق  قیادة جدیدة في مصر أنبعد وجود طالق النیران، وإنما جریمة قتل مدبرة. ونحن نأمل اآلن إضیف لم یكن نتیجة لتبادل 

  ".فى القضیة على طلبنا إلجراء تحقیقات جادة

  

منسق برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا في لجنة حمایة الصحفیین. مستشارة اللجنة شیماء أبو الخیر  شریف منصور ھو
 مت فى كتابة التقریر من القاھرة.ساھ



  رقابة الجیش – 2

  شریف منصور

تدافعت أعداد كبیرة من سیارات الشرطة على مدینة اإلنتاج اإلعالمي بعد لحظات من قیام الفریق عبد الفتاح السیسي باإلعالن 

یولیو/تموز. یقع ھذا المجمع اإلعالمي في ضواحي القاھرة ویضم مقرات جمیع المحطات  3عن اإلطاحة بمحمد مرسي في 

‘ 25مصر ’التلفزیونیة في مصر تقریباً، ولكن قوات الشرطة كانت تستھدف خمس محطات معینة في ذلك الیوم، وھي: قناة 

التي تدیرھا جماعة اإلخوان المسلمین، وأربع محطات إسالمیة أخرى مؤیدة لمرسي. وتوقف البث الحي لھذه القنوات واحدةً تلو 

شخص من موظفیھا، وصادروا معدات وھواتف محمولة، واقتادوا  200ال قرابة األخرى، بینما قام عناصر الشرطة باعتق

الموظفین إلى مقرات أمنیة وتم التحقیق معھم بشأن ارتباطھم بجماعة اإلخوان المسلمین. وتم اإلفراج عن معظم الموظفین 

  م بتھمة التآمر لإلطاحة بالنظام.صحفیاً لمدة تزید عن یو 22اإلداریین وموظفي الدعم خالل بضعة ساعات، في حین احتُجز 

عندما داھمت الشرطة االستدیو وأوقفت البث، ‘ 25مصر ’على قناة مباشرا وقال الصحفي محمد جمال، الذي كان یذیع برنامجاً 

  "لم یُتح لي وقت لقول ولو كلمة واحدة حول االنقالب، لذا فأنا غیر متأكد ماذا یعنون بتلك االتھامات".

ة التي سیطر فیھا الجیش على السلطة، ثم على امتداد األیام واألسابیع التي تلت ذلك، فرض الجیش المصري وابتداًء باللحظ

رقابة واسعة النطاق ضد وسائل اإلعالم المؤیدة لمرسي وأعاقت التغطیة الصحفیة المؤیدة لموقف جماعة اإلخوان المسلمین 

أغسطس/آب. وفي حین أن القمع استھدف فئة  1االحتجاز بحلول  والرئیس المطاح بھ. وظل ثالثة صحفیین على األقل قید

لغایة اآلن، إال أن ثمة عالمات مثیرة للقلق للصحافة على امتداد الطیف السیاسي. ویقول الجیش  محددة من وسائل اإلعالم

فع الرقابة الحالیة. وقد والحكومة االنتقالیة أنھما یریدان وضع میثاق شرف إعالمي، واشترطا إقرار ھذه المیثاق من أجل ر

ظلت عملیة صیاغة ھذا المیثاق وإقراره ومدى انھماك الحكومة في فرضھ أمراً غامضاً حتى اآلن، بید أن عدة تصریحات 

  رسمیة تشیر إلى أن السلطات تنوي ممارسة نفوذھا خالل العملیة برمتھا.

صحافة المصریة. وظل االنقسام بین وسائل اإلعالم وأبرزت اإلطاحة بمرسي نزعة االستقطاب والحزبیة المھیمنة على ال

المؤیدة لمرسي وتلك المناھضة لھ (وھما معسكران یمثالن معظم وسائل اإلعالم المصریة) یتعاظم خالل األشھر التي سبقت 

مة: فھل عملیة اإلطاحة بمرسي. وبعد ذلك احتدمت المنافسة بین وسائل اإلعالم لتحدید الخطاب، وحتى المصطلحات المستخد

كان ما جرى انقالباً أم انتفاضة شعبیة، أم شیئاً آخر؟ وامتنع معظم الصحفیین المعارضین لمرسي عن شجب الرقابة التي 

  فرضھا الجیش في األیام األولى من سیطرتھ على السلطة، إال أن بعضھم أخذ ینتقدھا على نحو متزاید.

  

  السعي لتبریر الرقابة

وأربع محطات تلفزیونیة إسالمیة أخرى (وھي قنوات الحافظ، والناس، ‘ 25مصر ’بینما كانت السلطات تقوم بإغالق قناة 

لفترة وجیزة برنامجاً كان یقدم تعلیقات حول ، وأوقفت ‘الجزیرة مباشر’قناة  بمداھمةوالرحمة، والخلیجیة) قامت أیضاً 

التظاھرات المؤیدة لمرسي واحتجزت عدداً من الموظفین. وفي الیوم السابق لذلك، قامت وحدات خاصة من الجیش بالتواجد في 

ارج ، وقام عناصرھا بطرد وزیر اإلعالم في حكومة مرسي، صالح عبد المقصود، إلى خ غرف األخبار للقنوات التلفزیونیة

  المبنى.

دار  رفضتوخالل األسابیع التالیة، اتخذ الجیش عدة إجراءات لتوسیع رقابتھ على وسائل اإلعالم المؤیدة لمرسي. فقد 

الیومیة التابعة لجماعة اإلخوان المسلمین، كما قامت ‘ الحریة والعدالة’وھي المطبعة الحكومیة، طباعة أعداد صحیفة ‘ األھرام’

بتعطیل بث ثالث قنوات تلفزیونیة فضائیة عربیة، وھي قناة ‘ نایلسات’القمر الصناعي المصري  لة عن والمسؤالمؤسسة 

حول اعالمیة األردنیة، وذلك عندما حاولت بث تغطیة ‘ الیرموك’التابعتین لحركة حماس، وقناة ‘ القدس’وقناة ‘ األقصى’

  التظاھرات المؤیدة لمرسي.

http://cpj.org/2013/07/al-jazeera-raided-3-others-shut-egypt.php
http://www.cpj.org/2013/07/egyptian-authorities-step-up-censorship.php


إجراءات إلعاقتھما عن العمل، وھما من بین وسائل اإلعالم ‘ األناضول’ألنباء التركیة ووكالة ا‘ الجزیرة مباشر’وواجھت قناة 

القلیلة المتبقیة التي تعتبر متعاطفة مع مرسي  ومع جماعة اإلخوان  المسلمین. وفي بعض الحاالت، تم  منع الطواقم  الصحفیة 

أغسطس/ آب، كانت  1ؤتمرات وفعالیات صحفیة. وبحلول العاملة مع ھاتین المؤسستین اإلعالمیتین من دخول مكان انعقاد م

  ، وھو المصور محمد بدر، بتھمة حیازة سالح.‘الجزیرة’السلطات تحتجز أحد العاملین في قناة 

، وخالد عبدهللا الذي ‘25مصر ’أغسطس/ آب، وھما محمد العمدة، المعلق في قناة  1وثمة صحفیان آخران كانا محتجزین في 

، وكالھما محتجزان بتھمة التحریض على العنف، وكانا یعربان بصفة مستمرة عن وجھات ‘الناس’في قناة  یستضیف برنامجاً 

قتحام القصر محمد العمدة بإعالن "الجھاد" إذا ما تم ا ھددنظر متشددة. فعلى سبیل المثال، قبل أسبوعین من اإلطاحة بمرسي، 

یونیو/حزیران. أما خالد عبدهللا فكثیراً ما أطلق على ناقدي  30الرئاسي من قبل المتظاھرین أثناء التظاھرات التي جرت في 

سلفیاً سعى لتبریر قتل عدة مواطنین  زعیماً  استضافیونیو/حزیران،  23مرسي وصف "كفار" ینفذون خطة الشیطان. وفي 

  من أتباع المذھب الشیعي.

على الرغم من أن األمر الصادر بإغالق القنوات الخمس المؤیدة لمرسي وصف إجراءات الرقابة على نحو غامض بأنھا 

للجیش جمیعھم أشاروا إلى  وحلفاءالمتعاطفة مع الجیش،  ووسائل اإلعالم، باسم الجیشمتحدثاً "إجراءات استثنائیة"، إال أن 

موضوع التحریض على العنف بوصفھ المبرر الذي دفع إلى إغالق تلك القنوات. وفي السابق، أعربت القنوات اإلسالمیة عن 

بأن مؤیدیھ  تعھّد 2012قیادیاً سلفیاً في دیسمبر/ كانون األول ‘ الحافظ’آراء متطرفة. فعلى سبیل المثل، استضافت قناة 

شیخ  قالسیقومون بضرب الصحفي إبراھیم عیسى، وھو مقدم برنامج تلفزیوني حواري وناقد لمرسي. وفي فبرایر/شباط، 

  قاذ الوطني المعارضة یجب أن یُقتلوا.إن قادة جبھة اإلن‘ الحافظ’سلفي آخر عبر قناة 

المعترف بھا دولیا لمسألة التحریض على العنف في سیاق األمن القومي، فیجب  أن یكون  مبادئ جوھانسبرغبحسب تعریف 

أنھا التحریض على مثل ھذا العنف" والتي یكون لھا "ارتباط "المقصود بھا ھو العنف الوشیك"، أو التصرفات التي "من ش

مباشر وفوري بین التعبیر وبین احتمالیة حدوث مثل ھذا العنف". ویجب أن ینص القانون الوطني على ضمانات مالئمة ضد 

ع ھذه المبادئ، والتي تم إساءة استغالل ھذه المبادئ بما في ذلك "المراجعة القضائیة بصفة سریعة وكاملة وفاعلة" بما یتوافق م

  من قبل خبراء في القانون الدولي، واألمن الوطني، وحریة التعبیر. 1995إقرارھا في عام 

مام المحكمة اإلداریة، إال أن المحكمة لم تقم بأي إجراء ثالثة على األقل من القنوات التي تم إغالقھا قضایا استئناف أ رفعتوقد 

استجابة لھذه الدعاوى. وقال محمد زارع، مدیر المنظمة العربیة لإلصالح الجنائي، والذي ترافع سابقاً في قضایا أمام ھذه 

  تاً طویالً.المحكمة، إنھ متفائل بأن القضاة سیتصرفون بصفة مستقلة، ولكنھ أوضح بأن صدور الحكم سیستغرق وق

لقد امتنع العدید من الصحفیین والمفكرین اللیبرالیین عن معارضة الرقابة والقمع اللذین فرضھما الجیش، وفي بعض الحاالت 

جل. وقال مجدي الجالد، رئیس تحریر لتصرفات الجیش. واقترح البعض بأن الرقابة ستكون قصیرة األ تأییداً أظھر بعضھم 

ومن األصوات البارزة التي دعت إلى اإلطاحة بمرسي، "اعتقد أن ھذه اإلجراءات ضد القنوات الدینیة لم تكن ‘ الوطن’صحیفة 

توجھ انتقادات متواصلة لحكومة ‘ الوطن’مبررة، ولكنني أصّدق الجیش عندما یقول إنھا إجراءات مؤقتة". وقد ظلت صحیفة 

  رسي، لذا فقد تعرضت العتداءات مادیة وقانونیة عدیدة على ید مؤیدي مرسي.م

إال أن جمال عید، مدیر الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، یقول إنھ من الواجب رفض الرقابة التي یفرضھا الجیش 

. وأضاف أن الرقابة واسعة النطاق رفضاً صریحاً بوصفھا "عقوبة جماعیة" تعكس المبادئ التي سادت أثناء حقبة حكم مبارك

ضد منظور سیاسي معین تمثل عقاباً لمشاھدي القنوات التلفزیونیة وتحرم المواطنین من الحق بتلقي المعلومات. ویقول، "قبل 

  أن نتطلع لما یجب أن یحدث الحقاً، یجب السماح لتلك المحطات التلفزیونیة أن تعاود بثھا بأسرع وقت ممكن".

وقال باسم یوسف للجنة حمایة الصحفیین، وھو مقدم البرنامج التلفزیوني الساخر "البرنامج" وكان قد وّجھ انتقادات الذعة 

لمرسي، إنھ یشعر باالنشغال من أن مناخ المشاعر الوطنیة الملتھبة قد یتحول إلى نسخة مصریة عن المكارثیة [التي سادت في 

واسط القرن العشرین واستھدفت قمع المثقفین والفنانیین الیساریین]، حیث كانت االتھامات الوالیات المتحدة األمریكیة في أ
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http://www.masrawy.com/news/cases/general/2013/july/6/5668544.aspx
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المسیسة تُطلق ُجزافاً ودون أن تستند إلى أدلة أو إلى القانون. وینّوه باسم یوسف إلى أن الصحافة اللیبرالیة بصفة عامة تتخذ 

ن ھذا األمر قد یتغیر بأیة لحظة. ویضیف، "علینا أن ننتظر الناس موقفاً داعماً للجیش، ولم تتعرض حتى اآلن ألیة قیود. ولك

  كي ینتقدوا الجیش وأن نرى ما إذا كان ذلك سیؤدي إلى تبعات سلبیة على الصحافة".

ویقول مؤیدو مرسي إن الرقابة التي تُفرض مؤقتاً ال بد وأن تصبح دائمة. وقال وائل ھدارة، المستشار السابق لمرسي لشؤون 

صمام ’ل، إنھ یتوقع أن األصوات المستقلة سیتم "إسكاتھا وكتمھا أو إضعافھا من خالل استخدام ما یُسمى أسلوب االتصا

الذي استخدمھ نظام حسني مبارك، حیث كان یُسمح ألصوات معینة بإبداء معارضتھا إلیھام العالم الخارجي بأن ‘ األمان

  الصحافة حرة في مصر".

لى فرض قیود على وسائل التواصل االجتماعي. فمن شأن فرض الرقابة على شبكة اإلنترنت أن لم یسَع الجیش لغایة اآلن إ

یجلب انتقادات دولیة، ولكن حسابات السیاسة الداخلیة تدخل في االعتبار أیضاً. وتستخدم جماعة اإلخوان المسلمین وسائل 

ى التلفزیون والدعوات المباشرة للعمل التي یوجھھا الشیوخ. التواصل االجتماعي، إال أنھا ظلت تقلیدیاً تعتمد اعتماداً أكبر عل

  وفي المقابل، یتمتع معارضو مرسي بتواجد أكبر بكثیر على وسائل التواصل االجتماعي.

على الرغم من إغالق وسائل اإلعالم المؤیدة لمرسي، إال أن البالد عانت من موجة من العنف. ففي األسابیع التي تلت اإلطاحة 

 8لقي مئات األشخاص حتفھم كما أُصیب آالف آخرون بجراح من جراء المصادمات في جمیع أنحاء مصر. ففي بمرسي، 

شخصاً من المتظاھرین المؤیدین لمرسي برصاص أطلقھ الجیش عندما أحاطوا بمقر  60یولیو/تموز، وبعد مقتل أكثر من 

سئلة بشأن ھذه األحداث ولم تتمكن من التعبیر عن رؤیتھا الحرس الجمھوري، لم تتمكن  جماعة اإلخوان المسلمین من إثارة أ

وھي أن مؤیدي جماعة  –عبر الصحافة. وعمدت معظم القنوات التلفزیونیة المصریة إلى بث روایة الجیش بشأن األحداث 

وسائل اإلعالم  أن خارج مقر الحرس الجمھوري قُتلوا عندما حاولوا اقتحام المبنى. إالمعتصمین اإلخوان المسلمین الذین كانوا 

استنتجت بعد أن تفحصت مقاطع  منظمة العفو الدولیةو ھیومان رایتس ووتشوجماعات حقوق اإلنسان مثل منظمة  الدولیة

ضد المتظاھرین. وطالبت جماعات حقوق مدبّراً بأن الجیش شن ھجوماً فیدیو سجلت األحداث وبعد أن قابلت شھود عیان 

اإلنسان بإجراء تحقیق بشأن االستخدام المفرط للقوة ضد المتظاھرین. وكان من بین القتلى برصاص الجیش في ذلك الیوم 

یعمل مع صحیفة مرتبطة بجماعة اإلخوان المسلمین. وبعد ثالثة أسابیع من ذلك،  أحمد عاصم الذي مصريالصحفي المصور ال

  شخصاً على األقل. 08 مقتلیولیو/تموز، شن الجیش حملة قمع قاسیة ضد المتظاھرین المؤیدین لمرسي مما أدى إلى  27في 

  

  مناخ من االستقطاب

كتب الباحث والبروفیسور في جامعة جورجتاون، عادل إسكندر، على مدونة لجنة حمایة الصحفیین أن وسائل اإلعالم الخاصة 

انقسمت إلى معسكرین متصلبین على نحو متزاید (معسكر مؤید لمرسي وآخر معارض لھ) في األشھر التي سبقت قیام الجیش 

بدعم من جماعة اإلخوان   2012طاحة بمرسي، وخصوصاً بعد إقرار صیغة للدستور تحتوي على قیود عدیدة في عام باإل

المسلمین، وعلى الرغم من النقد الشدید لصیغة ھذا الدستور. وقال الباحث، "عمدت القنوات الخاصة العابرة للقومیات، مثل 

مرسي ‘ الجزیرة’إلى تأیید طرف ضد اآلخر، إذ أیدت قناة ‘ العربیة’، و ‘الجزیرة مباشر’الناطقة بالعربیة، و ‘ الجزیرة’

التابعة للسعودیة معارضي الرئیس آنذاك. وفي ھذه البیئة التي یھیمن ‘ العربیة’وجماعة اإلخوان المسلمین في حین أیدت قناة 

ى دعم الطرف الذي یؤیده والتعریض علیھا االستقطاب، تمت التضحیة بالمبادئ المھنیة للصحافة إذ اندفع كل معسكر إل

  بالطرف اآلخر".

انعكست االنقسامات الحادة في الصحافة على شكل روایات متنافسة بشأن المرحلة االنتقالیة المدعومة من الجیش وتأثیرھا على 

الیومیة المستقلة، بأن االنقسام ‘ الشروق’الصحافة. وأفاد عماد الدین حسین للجنة حمایة الصحفیین، وھو رئیس تحریر صحیفة 

وقال، "لقد غدا من المستحیل تقریباً أن تعمل وسائل اإلعالم بحریة وأن تقّدم تغطیة مھنیة إذ  لصحافة.بأضرار لالسیاسي تسبب 

http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/jul/18/cairo-republican-guard-shooting-full-story
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http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/egypt-damning-evidence-points-security-forces-failures-2013-07-09
http://cpj.org/2013/07/egyptian-journalist-killed-press-targeted-after-mo.php


أخذت القوى الدینیة والقوى الوطنیة بإنتاج روایات قائمة على االستقطاب ترفض الطرف اآلخر وتعمل على تعمیق االنقسام 

  وتثیر احتمال حدوث مواجھات مسلحة".

إنھا الحظت نزعة مختلفة في التغطیة الصحفیة بعد سیطرة الجیش على السلطة. فقد أفادت لینا وقالت محررة صحفیة أخرى 

وشاركت في تأسیسھ، بأن ‘ مدى مصر’عطا هللا للجنة حمایة الصحفیین، وھي رئیسة تحریر الموقع اإللكتروني اإلخباري 

نحو وثیق. وقالت إن من غیر الواضح ما إذا كان ذلك ناجماً معظم التغطیة اإلخباریة تبدو بأنھا تتبع خط الحكومة االنتقالیة على 

عن ضغوط تمارسھا إدارات وسائل اإلعالم أو الجیش، أم أن ذلك نتیجة لرقابة ذاتیة أوسع انتشاراً. وقالت، "في كلتا الحالتین 

  فھذه مشكلة".

ھم بأن قمع وسائل اإلعالم المؤیدة لمرسي وفي البدایة على األقل، أعرب العدید من مؤیدي عملیة اإلطاحة بمرسي عن قناعت

سوف یتوقف حالما تنھمك جماعة اإلخوان المسلمین في حوار مع الحكومة االنتقالیة. ووجھ الرئیس االنتقالي عدلي منصور، 

إلى  لالنضمامإلى جماعة اإلخوان المسلمین  دعوةوالذي وعد بإجراء انتخابات نیابیة وانتخابات رئاسیة خالل ستة أشھر، 

  المصالحة الوطنیة.

إال أن السلطات كانت في الوقت نفسھ تحتجز مرسي وعشرات من كبار مساعدیھ منذ عدة أسابیع وتعزلھم عن العالم الخارجي 

في مواقع لم تعلن عنھا. ووجھت السلطات في أواخر یولیو/تموز إلى مرسي تھمة التخابر مع جھات أجنبیة، كما وّجھت لكبار 

التحریض على العنف. وأفاد مراد محمد علي للجنة حمایة الصحفیین، وھو الناطق باسم حزب الحریة والعدالة مساعدیھ تھمة 

التابع لجماعة اإلخوان المسلمین، أنھ ال یوجد مستقبل لحریة الصحافة تحت حكم الحكومة المدعومة من الجیش. وقال، "إذا كان 

ا منھا. إن المرض الحقیقي ھو االنقالب العسكري، أما قمع الصحافة فھو أحد بوسع الجیش منحنا الحریة، فبوسعھ أیضاً حرمانن

  أعراض المرض. یجب علینا إبطال االنقالب أوالً كي نعالج المرض".

إن ِسجل حریة الصحافة خالل حكم المجلس األعلى للقوات الملسحة الذي حكم مصر خالل الفترة ما بین اإلطاحة بحسني 

، یُبرز العدید من األسباب للشعور بالقلق. وتُظھر أبحاث لجنة حمایة 2012انتخاب مرسي في عام و  2011مبارك في عام 

الصحفیین أن السلطات قامت خالل تلك الفترة بمداھمة مقرات وسائل اإلعالم، وفرضت رقابة على الصحف، واعتقلت مدونین 

حفیین، واحتجزت عدة صحفیین، بما في ذلك ارتكاب ناقدین، كما أجرت محاكمات وتحقیقات مسیسة لترھیب المراسلین الص

بین الجیش  2011اعتداءات شدیدة ضد صحفیین اثنین بینما كانا محتجزین. وجرت مواجھات في أكتوبر/ تشرین األول 

  .صحفيوالمدنیین أمام اتحاد اإلذاعة والتلفزیون أدت إلى مقتل عشرات المواطنین، بمن فیھم 

  

  العالمات المقبلة

تعتبر مسألة كیفیة وتوقیت معاودة المحطات المؤیدة لمرسي لبثھا (أو ما إذا ستتمكن من ذلك) إشارة مھمة بشأن نوایا السلطات. 

ف اإلعالمي لمنع التحریض وقد أبلغ الجیش عدة زعماء سیاسیین بأن عودة المحطات التلفزیونیة مرتبط بإقرار میثاق الشر

كجزء من خریطة الطریق االنتقالیة  اقترحعلى العنف. وفي الخطاب الذي ألقاه السیسي وأعلن فیھ عن اإلطاحة بمرسي، 

". المھنیة والمصداقیة والحیدة وإعالء المصلحة العلیا للوطنوضع میثاق شرف إعالمي یكفل حریة اإلعالم ویحقق القواعد "

أطلقھا مؤیدو جماعة اإلخوان المسلمین في فبرایر/شباط عندما كان مرسي في  اقتراحاتویبدو ھذا االقتراح متوائما مع 

عالم الخاصة وإطالق "حوار" حول أخالقیات اإلعالم. وقد دار النقاش دورة كاملة لیبرز السلطة، إذ اقترحوا تنظیم وسائل اإل

  قضیة أساسیة لمناخ حریة الصحافة في مصر، وھي أن األخالقیات الصحفیة والقمع الحكومي یُنظر إلیھما عبر منظار السیاسة.

للصحافة كي یتعامل مع جمیع قضایا الصحافة، وتحّدث مسؤولون حكومیون بصفة عامة حول إعادة تنظیم المجلس األعلى 

ء المؤقت، رئیس الوزرا وأعلنوأشاروا إلى إمكانیة تكلیف ھذه الھیئة باألشراف على الحوار المعني بمیثاق الشرف اإلعالمي. 

عضواً سیتم تعیینھم مباشرة من قبل الرئیس  15حازم الببالوي، في أواخر یولیو/تموز بأن أعضاء المجلس الذین یبلغ عددھم 
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المؤقت؛ وفي السابق كان مجلس الشورى، وھو الغرفة الثانیة من البرلمان، ھو الجھة المخولة بتعیین أعضاء المجلس. ولم 

المجلس سیقود الحوار بشأن مثیاق الشرف اإلعالمي، ولكنھ قال إن المجلس سیتعامل مع كافة المسائل  یحدد الببالوي ما إذا كان

  المرتبطة بالصحافة.

نقابة  وطالبتإن أي ھیئة یتم تعیین أعضائھا من قبل الحكومة ستفتقر لالستقالل الذي یطالب بھ العدید من الصحفیین. 

یولیو/تموز بأن یتولى ممثلون عن المجتمع المدني  10مع الرئیس المؤقت عدلي منصور في  التقتالصحفیین المصریین التي 

  مھمة تطویر میثاق الشرف اإلعالمي واآللیة التنظیمیة لإلعالم، وأن یتم ھذا األمر بعیداً عن سیطرة الحكومة.

ائمون على السلطة بتصمیم میثاق الشرف، فإنھ وقالت المحررة الصحفیة لینا عطا هللا للجنة حمایة الصحفیین، "حالما یقوم الق

  یصبح تلقائیاً وسیلة للرقابة".

الحكومة المؤقتة أنھا ستلغي عقوبة  أعلنتووعدت الحكومة المؤقتة بإجراء تغییرات نحو األفضل. ففي أواخر یولیو/تموز، 

یمة إھانة الرئیس. ولكن ھذا القدر الضئیل من األخبار اإلیجابیة، یضاھیھ خبر سلبي بشأن قرار الرئیس المؤقت السجن عن جر

باإلبقاء على منصب وزیر اإلعالم. وظل ھذا المنصب منذ حقبة مبارك وحتى رئاسة مرسي یُعتبر وسیلة رئیسیة للسیطرة على 

مة على السیاسة التحریریة لوسائل اإلعالم الحكومیة. وعلى الرغم من أن تدفق المعلومات، خصوصاً من خالل السیطرة الحاز

الرئیس المؤقت عدلي منصور لن یلغي منصب وزیر اإلعالم بصفة فوریة، إال أن الناطق باسمھ، أحمد المسلماني، قال إن 

  مطاف بھیئة تتمتع باستقالل أكبر.الحكومة المؤقتة ستتشاور مع خبراء إعالمیین بشأن إمكانیة استبدال الوزارة في نھایة ال

كما وعد الناطق باسم الرئیس المؤقت بإجراء تعدیالت دستوریة لتحسین حریة الصحافة، إذ قال "نحن لن نستبدل الفاشیة 

  اإلسالمیة بفاشیة مدنیة".

  

ة شیماء أبو الخیر شریف منصور ھو منسق برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا في لجنة حمایة الصحفیین. مستشارة اللجن
 ساھمت فى كتابة التقریر من القاھرة.

http://www.elgomaa.com/article.php?id=46273
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1156542
http://www.elwatannews.com/news/details/228449


م أنشطة حقوق اإلنسان   قضیة ضد منظمة غیر حكومیة تجرِّ

  بول مارثوز-جان

ألقت دعوى جنائیة تم الشروع فیھا في ظل الحكومة العسكریة االنتقالیة السابقة بظاللھا على الحكومة الحالیة، من حیث 

أنھم بشكل ما عمالء أجانب یعملون ضد مضامینھا التي تنظر إلى العاملین في مجال حقوق اإلنسان الدولیة والدیمقراطیة على 

  األمن القومي.

، عمدت قوات األمن بأوامر من المجلس العسكري الحاكم إلى إغالق مكاتب تابعة لعشر 2011في دیسمبر/ كانون األول 

ق منظمات غیر حكومیة ومصادرة وثائق وكمبیوترات وھواتف خلویة منھا. وكان من بین المنظمات التي استُھدفت باإلغال

مثل منظمة فریدوم ھاوس والمعھد الوطني الدیمقراطي والمعھد الجمھوري - منظمات تتخذ من الوالیات المتحدة مقراً لھا 

  إلى جانب مؤسسة كونراد أدیناور األلمانیة. -الدولي

ى أساس شخصاً عل 43بعد ذلك بثالثة أشھر، وفي خطوة صدمت مجتمع حقوق اإلنسان، وجھت السلطات تھماً جنائیة إلى 

مزاعم بأنھم یدیرون بطریقة غیر مشروعة برامج یتم تمویلھا دولیاً. وكانت المنظمات غیر الحكومیة تدیر مشاریع لبناء 

الدیمقراطیة ومشاریع معنیة بحقوق اإلنسان مع شركاء محلیین. وكان من بین المتھمین شریف منصور الذي كان عندئٍذ یعمل 

فھو منسق برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا في لجنة حمایة الصحفیین. وقال نائب  مع منظمة فریدوم ھاوس، أما اآلن

مدیر برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا في منظمة ھیومان رایتس ووتش، جو ستورك، إن السلطات استخدمت "قانوناً 

رة أسلوباً مماثالً محبطة بذلك عمل حقوق مجحفاً من عھد مبارك" إلقامة ھذه الدعوى. وقد استخدمت روسیا في اآلونة األخی

  اإلنسان الدولي من خالل وسمھ بأنھ تھدید خارجي.

وقد توقع كثیر من المراقبین أن یتم إسقاط التھم بعد انتخاب حكومة اإلخوان المسلمین ووصولھا إلى السلطة في یونیو/ حزیران 

بلیون دوالر سنویاً. وتؤثر الصورة  1.5واقتصادیة لمصر بقیمة ، ال سیما وأن الوالیات المتحدة تقدم مساعدات عسكریة 2012

  الدولیة لھذا البلد تأثیراً كبیراً على قطاعھ السیاحي الضخم ومكانتھ كفاعل دبلوماسي رئیسي في المنطقة.

صدر بحقھم غیر الحكومیة وأ ات موظفي المنظم 2013إال أن قاضیاً بمحكمة الجنایات في القاھرة أدان في یونیو/ حزیران 

أحكاماً بالسجن بمدد تتراوح بین سنة وخمس سنوات بتھم "العمل في مصر بصورة غیر قانونیة وتلقي أموال من الخارج دون 

تصریح". وقد اتھم قرار المحكمة المنظمات غیر الحكومیة بالعمل على "تقویض األمن القومي لمصر ووضع خریطة طائفیة 

 -وھو أمریكي الجنسیة مصري المولد ومقیم في نیویورك –ائیل". وقد ُحكم على منصور وسیاسیة لخدمة مصالح أمریكا وإسر

  غیابیاُ وكذلك أكثر من أربعة وعشرین آخرین.

وقال المدیر التنفیذي للجنة حمایة الصحفیین جویل سایمون بعد صدور الحكم "إننا نقف تماماً مع شریف منصور وسوف ندعمھ 

العدالة لنفسھ ولبقیة المتھمین. وإننا واثقون أن ھذا القرار الظالم سیتم إلغاؤه في االستئناف". أما  في جھوده الرامیة إلى تأمین

منظمة فریدوم ھاوس فقد اعتبرت أن الدوافع وراء المحاكمة كانت "التصمیم على تجمید نشاط المجتمع المدني. إن أحداً من 

كانوا یعملون بكل بساطة مع مصریین لمساعدتھم على تحقیق حلمھم  أولئك الذین تمت إدانتھم لم یقم بأي شيء خاطئ. لقد

  بمصر حرة".

  بول مارثوز ھو مستشار في لجنة حمایة الصحفیین ومقره في بروكسل.-جان



  توصیات لجنة حمایة الصحفیین – 3

لجنة حمایة الصحفیین التوصیات التالیة إلى السلطات واألحزاب السیاسیة ووسائل اإلعالم المصریة، وإلى المجتمع  ترفع

  الدولي.

  إلى السلطات المصریة:

  ،باستئناف عملھا فوراً وقف الرقابة. السماح لجمیع وسائل اإلعالم، بما فیھا المؤیدة للرئیس السابق محمد مرسي

ودون قیٍد أو شرط. إن سیر مصر نحو السالم والحریة یتوقف على احترام السلطات لسیادة القانون وحقوق اإلنسان 

 لجمیع الناس. وال بد من االستماع لجمیع األصوات، بما فیھا صوت جماعة اإلخوان المسلمین.

  مراجعتھ تكلیفھا بوضع میثاق ألخالقیات العمل الصحفي أو في  أي جھة حكومیة إلشراكالكّف عن المساعي الرامیة

على اجتھادات  مبنیةأو الموافقة علیھ. فالقرارات بشأن وضع ھذا المیثاق وما یمكن أن یتضمنھ یجب أن تكون 

 الصحفیین المصریین فقط.

  ٍة قوانین اإلھانة من قانون فوریة، إلغاء عقوبة السجن لكافة االنتھاكات المتصلة بالعمل الصحفي وإلغاء كاف كخطوة

 العقوبات. وتبعاً لذلك، ینبغي إسقاط القضایا الجنائیة المرفوعة ضد الصحفیین بتھمة اإلھانة.

  صیاغة مواد دستوریة واضحة ال لبس فیھا تكفل حریة الصحافة، وحریة التعبیر، وحق المواطنین في الحصول على

 المعلومات.

  بقة كافة القوانین المحلیة مع المعاییر الدولیة لحریة التعبیر. وضمان أن تكون مطابھدف إجراء إصالح قانوني شامل

 القوانین الخاصة بالتحریض على العنف ملتزمةً بالمعاییر الدولیة.

  ضمان السماح لجمیع الصحفیین المحلیین والدولیین بحضور كافة المناسبات العامة، وضمان قدرتھم على العمل دون

 .من عرقلة عملھمو خوف من المضایقة أ

  الذي أصیب بعیار ناري أثناء  الحسینى أبو ضیفإجراء تحقیق معمق ومحاكمة جمیع المسؤولین عن قتل الصحفي

. فقد ثارت العدید من التساؤالت حول دقة التحقیق 2012تغطیتھ لمظاھرة في القاھرة في دیسمبر/كانون األول 

أثناء تغطیتھما للمظاھرات  صالح الدین حسنو سيالسنو أحمد عاصمونزاھتھ. وباإلضافة إلى ذلك، التحقیق في مقتل 

 .2013في یونیو/حزیران ویولیو/تموز 

  بحریة الصحافة. الصلةضمان قدرة القضاء المصري على القیام بمراجعات مستقلة ومحایدة لكافة القضایا ذات 

  

  السیاسیة المصریة:إلى األحزاب 

  األطراف أن تحترم الدور الذي یقوم بھ الصحفیون كافة في تغطیة األحداث اإلخباریة، وتوفیر  على جمیعینبغي

وجھات نظر متنوعة، وإسماع صوت جمیع قطاعات المجتمع. ویجب على جمیع األطراف أن تدین العدوان على 

یمكن التغاضي عن مثل ھذا العنف، وأن تعمل بجد على منع الصحافة، وأن تصرح بعبارات ال لبس فیھا بأنھ ال 

مؤیدیھا من مھاجمة العاملین في الصحافة. وینبغي لجمیع األطراف أن تتفق، بغض النظر عن خالفاتھم السیاسیة، 

 على أن الدیمقراطیة المصریة لن تزدھر دون بیئة إعالمیة متنوعة وآمنة ونابضة بالحیاة.

  

  مصریة:إلى وسائل اإلعالم ال

 جعل الصحفیین المصریین جمیعاً أكثر تي توالوسائل اإلعالم المصریة  المھیمنة علىاالستقطاب الشدید  إنھاء حالة

، والمضایقة، وعرقلة العملعرضةً للخطر. والتحدث علناً ضد جمیع الھجمات على الصحافة، بما فیھا الرقابة، 

 والتھدید، واالعتداء.

http://cpj.org/killed/2012/al-hosseiny-abou-deif.php
http://cpj.org/killed/2013/ahmed-assem-el-senousy.php
http://cpj.org/killed/2013/salah-al-din-hassan.php


  

  إلى المجتمع الدولي:

  اإلصرار على احترام حریة الصحافة وإیقاف الرقابة المستمرة كشرطین للحصول على الدعم الثنائي والمتعدد

 األطراف.

  ضد االنتھاكات المستمرة لحریة الصحافة سواًء في التصریحات العلنیة أو االتصاالت عبر القنوات الخاصة التحدث

 مع الحكومة المصریة.



  نبذة عن الكاتب والمساھمین

  الكاتب

لجنة حمایة الصحفیین. َعِمَل سابقاً مع مؤسسة فریدوم في  لشرق األوسط وشمال أفریقیااشریف منصور ھو منسق برنامج 

ھاوس في واشنطن، حیث أدار التدریبات في مجال الدعوة للناشطین في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. وفي عام 

ي ، شارك في تأسیس الجمعیة المصریة للتغییر، وھي منظمة غیر ربحیة مقرھا واشنطن، قامت بتعبئة المصریین ف2010

الوالیات المتحدة لدعم تحالف معارض بقیادة محمد البرادعي سعى لعقد انتخابات حرة ونزیھة واحترام حقوق اإلنسان في 

مصر. اضطلع بمراقبة االنتخابات المصریة لصالح مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائیة، وعمَل كصحفي مستقل لجریدة 

مھ مركز الكلمة 2004القاھرة. وفي سنة  شریف لحقوق اإلنسان لجھوده في الدفاع عن حریة التعبیر في مصر. كتَب ، كرَّ

  .منصور العدید من المقاالت وأجرى بحوثاً حول المجتمع المدني ودور وسائل اإلعالم في تحقیق الدیمقراطیة

  

  الباحثة

صحفیین من مقرھا في شیماء أبو الخیر ھي صحفیة مصریة ومدافعة عن حقوق اإلنسان، تعمل مستشارةً للجنة حمایة ال

، حازت 2008القاھرة. عملت سابقاً كمسؤولٍة إقلیمیة لالتصال واإلعالم لدى الشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان. وفي عام 

على بعثة زمالة في كلیة الصحافة واالتصال الجماھیري في جامعة والیة كارولینا الشمالیة. وھي ترسل تقاریرھا الصحفیة 

  حف والمحطات التلفزیونیة المصریة.للعدید من الص

  

  مساھمال

م أنشطة حقوق  ضد منظمة غیر حكومیة"قضیة  في ھذا التقریر، وعنوانھ العمود الجانبيبول مارثوز، كاتب -جان تُجرِّ

س الصحافة الدولیة في جامعة لوفان الكاثولیكیة في  اإلنسان،" وھو كبیر مستشاري لجنة حمایة الصحفیین في بروكسل. یدرِّ

" في Enjeux internationauxبلجیكا، وعمَل مراسالً من بلدان كثیرة لصالح صحیفة "ال سور" الیومیة وصحیفة "

 بروكسل.

 






