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منطلقات التقرير ومنهجيته
ينطلق هذا التقرير من النظر إى حرية التعب>= وٕالاعالم باعتبارها تشكل ضمانة أساسية
ُ
لتحقيق مقتضيات الديمقراطية ،ذلك أن مشاركة املواطن ال hiتشكل جوهر الديمقراطية ال
يمكن أن تتأتى إال ع =Iتمك>ن املواطن>ن من حقهم xي التعرف ع5ى مختلف ٓالاراء ؤالافكار
ً
واملفاضلة فيما بي|Tا بحرية ،فضال عن تمك>ن املواطن>ن من النفاذ إى املعلومات وتلق}Tا
بحرية ،ومن ثم فإن الدولة ينبي أن تضلع بمسئوليTا xي تمك>ن ٕالاعالمي>ن من أداء عملهم؛
لتمك>ن املواطن>ن من حقهم xي املعرفة ،والذي يكت  hأهمية أكx =Iي اللحظة الراهنة ،الhi
ً
تشهد صر ً
ً
ً
عنيفا تتعدد فيه الرؤى ووجهات النظر،
طابعا
سياسيا ،ح Wiوإن اكت W
اعا
وتسى من خالله بعض أطراف الصراع إى تغييب الحقيقة أو ع5ى ٔالاقل إخفاء ما يضر
بحساباTا السياسية أو السي املتعمد لتضليل الرأي العام.
يسى التقرير إى إلقاء الضوء ع5ى بعض ٕالاشكاليات القانونية والعملية ال hiتشكل ً
عائقا
أمام تمك>ن العامل>ن xي حقل الصحافة وٕالاعالم من أداء واجTم امل hوتوف>= الحماية
ً
الواجبة لهم xي ظروف الاضطراب السيا .hوفضال عن ذلك فإن التقرير يسTدف تحليل
أنماط الانTاكات ال hiطالت ٕالاعالمي>ن خالل الف=Kة من  ٣٠يونيو إى  ٣٠أغسطس ،مثلما
يسTدف ً
أيضا تحديد مسئوليات ٔالاطراف املختلفة عن هذﻩ الانTاكاتٔ ،الامر الذي استد¡ى
ربط هذا التحليل بالسياق السيا hالذي تجري فيه هذﻩ الانTاكات أو يمهد لها.
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آلية الرصد وإطار التحليل
استند التقرير أثناء ف=Kة الرصد إى عمليات التواصل املباشر مع ٕالاعالمي>ن الذين تعرضوا
النTاكات أو تعديات أثناء تأدية عملهم ،وذلك من خالل إجراء أك =¥من مئة لقاء مع ضحايا
الاعتداءات من ٕالاعالمي>ن املصري>ن ،أما ٕالاعالمي>ن واملراسل>ن ٔالاجانب فقد القوا أيضا
انTاكات بالغة ،وحاول مركز القاهرة التواصل معهم وتوثيق كافة الانTاكات ال hiوقعت
بحقهم إال أن ما عانوﻩ من تعديات جسيمة –وصلت xي بعض ٔالاحيان إى تصويرهم ونعTم
باإلرهابي>ن –١دفعTم إى رفض ٕالاشارة إي مؤسساTم ٕالاعالمية أو ذكر أسما©Tم xي التقرير،
لذلك لم يوثق التقرير سوى  ٣٩حالة اعتداء بحق مراسل>ن وإعالمي>ن أجانب من وكاالت
أنباء مختلفة.
استند التقرير أيضا لبعض الفيديوهات املسجلة لشهادات ٕالاعالمي>ن فور وقوع الاعتداء
عل}Tم ،واملنشورة ع5ى مواقع التواصل الاجتما¡ي أو تداولTا وسائل إعالمية ،هذا باإلضافة
إى عمليات املسح الشامل ملعظم وقائع الاعتداء ال hiوردت إشارة ع|Tا xي وسائل ٕالاعالم
ُ
بمختلف أنواعها ،أو ذكرت xي تقارير إعالمية مشا®Tة أو رصدTا مجموعات حقوقية معنية
بحقوق ٕالاعالمي>ن ،٢بعد التحقق من صحTا.
كذلك اهتم معدوا التقرير بالتواصل مع نقابة الصحفي>ن ٣ملعرفة حدود دورها ،وطبيعة
وعدد الوقائع ال hiوثقTا ،وكذلك عدد القضايا أو البالغات ال hiاضطلعت ®Tا .٤كما تابع
معدوا التقرير كافة التعليقات أو التصريحات ال hiأدى ®Tا نقيب الصحفي>ن ملختلف وسائل
٥
ٕالاعالم xي هذا الصدد.
ً
احتجاجا ع5ى ما تعرضوا
وع5ى الجانب ٔالاخر رصد التقرير الفعاليات ال hiنظمها ٕالاعالميون؛
له من اعتداءات وانTاكات جسيمة لحقهم xي ممارسة عملهم ،ويعد أبرزها تلك الوقفة
١

عرض التلفزيون المصري مجموعة من الصور لمراسلي شبكة الـ  CNNفي نشرتي السادسة والتاسعة على اعتبارھم
"إرھابيين" ،نجحت قوات األمن في القبض عليھم ،ورغم محاولة المراسلين التواصل مع المسئولين في ماسبيرو ،لتصحيح الخطأ أو
حذف الخبر من النشرة اإلخبارية ولكن ھذا لم يحدث.
٢
منھا :مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،مراسلون بال حدود ،اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ،اتحاد الصحفيين العرب ،مركز الحق
للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومركز دعم لتقنية المعلومات.
 ٣لإلطالع على بيان نقابة الصحفيين حول االعتداءات على الصحفيين واإلعالميين والصادر في  ١٨أغسطس أنظر:
http://www.ejs.org.eg/News/NewsDetails.aspx?NewsId=3600
٤
قررت نقابة الصحفيين تشكيل لجنة لرصد وتوثيق االنتھاكات بحق الصحفيين مكونة من  ٤أفراد ،برئاسة خالد البلشي عضو
مجلس إدارة النقابة.
٥
لمشاھدة تصريحات نقيب الصحفيين ضياء رشوان حول التعديات على الصحفيين واإلعالميين أثناء فترة البحث تابع:
قناة أون تي في  ١٣أغسطس http://www.youtube.com/watch?v=6q49cuDCb84:
قناة أون تي في  ١٣أغسطسhttp://www.youtube.com/watch?v=SuvSIBpj208 :
قناة القاھرة اليوم  ١٢أغسطسhttp://www.youtube.com/watch?v=uiMk8umdhaU :
قناة القاھرة اليوم ١٢ ،أغسطس http://www.youtube.com/watch?v=wS1s-KT4Oo0:
شبكة يقين  ٢٦أغسطس http://www.youtube.com/watch?v=22-WUa1lDCE:
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الاحتجاجية ال hiنظمها ٕالاعالميون أمام وزارة الداخلية xي  ٥سبتم ،=Iوحددت xي بياTUا
مجموعة من املطالب والقرارات املتعلقة بحماية ٕالاعالمي>ن أثناء تغطية الاحتجاجات
٦
والتظاهرات.
٧
ع5ى الجانب ٔالاخر اهتم معدوا التقرير بمتابعة فعاليات مجموعة "صحفيون ضد الانقالب"
وأغلب البيانات الصادرة ع|Tا ،وال hiاستعرضت ف}Tا شهادات وتسجيالت إلعالمي>ن مؤيدين
ً
للرئيس املعزول محمد مر ،hالقوا صنوفا من الانTاكات ع5ى يد قوات ٔالامن من الجيش
والشرطة أو الجماعات املعارضة للرئيس املعزول.

٦

تجدون الدعوة للوقفة االحتجاجية والبيان الصادر عنھا على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/events/205886172906451/permalink/206213882873680/
٧
صدر البيان التأسيسي للمجموعة في  ٢١يوليو ،بتوقيع  ٦٨إعالمي أبرزھم فھمي ھويدي ،ووائل قنديل وعالء صادق
لإلطالع على البيان التأسيسي للمجموعة http://bit.ly/GzEFb9:
الصفحة الرئيسية للمجموعة على موقع التواصل االجتماعي:
https://www.facebook.com/groups/Journalistsagainstcoup1/
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املفاهيم الرئيسية للتقرير
حدد التقرير مجموعة من املفاهيم ٔالاساسية ال hiحدد لها تعريفات اصطالحية واضحة:
ُ
ٕالاعالمي4ن )املعتدى عل<م( :يضم هذا التعريف ب>ن طياته كافة الفئات العاملة بالوسائل
ٕالاعالميةً ،أيا كان دورهاً ،
بدء من املحررين الصحفي>ن بما xي ذلك الصحف ٕالالك=Kونية،
املراسل>ن التلفزيوني>ن ،املذيع>ن باإلذاعة أو التلفزيون ،مرو ًرا باملصورين وفني>ن البث،
وطواقم القنوات والقائم>ن ع5ى أعمال ٕالاخراج الصحفي أو ٕالاخراج التلفزيوني أو ٕالاذا¡ي.
وتجدر ٕالاشارة xي هذا الصدد إى أن التقرير لم يغفل أن عدد من ٕالاعالمي>ن الذين تعرضوا
العتداءات جسيمة أثناء تواجدهم xي مواقع ٔالاحداث ،كانوا هناك بصفاTم الشخصية
وليست املهنية ،مع توضيح ذلك xي مKن التقرير.
الان=<اكات )الاعتداء( :اعت =Iالتقرير أن أي تعد يعوق قيام ٕالاعالمي بمهمته هو بمثابة انTاك
يستوجب الرصد والتحليل ،وذلك ً
بدء من منع ٕالاعالمي>ن من الدخول ملناطق الاشتباكات
مرو ًرا بعمليات مصادرة املعدات ،أو مصادرة الصور ،والتعدي اللفظي أو املعاملة املهينة،
ً
وصوال إى التعدي البدني بكل أشكاله ،سواء بالضرب أو السحل أو الاحتجاز أو الخطف
وح Wiالقتل العمد أو القصف العشوائي ®Tدف منع التصوير أو عرقلة البث.
ُ
الطرف املعتدي :اعت =Iالتقرير أن أي طرف يعوق توثيق ٕالاعالمي للحدث ،هو بمثابة طرف
معتدي ع5ى حق ٕالاعالمي xي ممارسة عمله ،وحق املواطن xي املعرفة .إذ رصد التقرير كافة
الانTاكات الصادرة عن رجال الشرطة ،قوات الجيش ،والجماعات املؤيدة لهم ،وكذا
الصادرة عن جماعة ٕالاخوان املسلم>ن أو الجماعات املتضامنة معها ،كما لم يغفل التقرير
تلك الاعتداءات الصادرة عن ٔالاهاي واملواطن>ن العادي>ن ،وال تلك الصادرة عن مجموعات
البلطجية ال hiيصعب تحديد انتما©Tم أو الجهة ال hiتستخدمهم.
ويؤكد مركز القاهرة xي هذا السياق ع5ى املسئولية املضاعفة لقوات ٔالامن من الشرطة أو
الجيش جراء ثبوت ارتكا®Tم لعدد من الانTاكات بحق ٕالاعالمي>ن ،إذ أن هذﻩ القوات ¼ي
املنوط ®Tا – ً
طبقا ملسئولية الدولة بموجب القانون الدوي لحقوق ٕالانسان– تأم>ن عمل
ٕالاعالمي>ن كشهود عيان ع5ى ٔالاحداث ،كما أن هذﻩ القوات ُي َ
ف=Kض أTUا ٔالاعلم بالقواعد
القانونية وما تكفله من حماية لإلعالمي ،ناهيك عن أن اسTداف ٕالاعالمي>ن من ِقبل قوات
ً
ٔالامن ُيضيف شكوكا إضافية حول الÁKام قوات ٔالامن بالقواعد واملعاي>= الدولية لفض
الاعتصامات والتعامل مع تلك التظاهرات والاحتجاجات.
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”

”الرقيب الذي أصبح يجلس داخbي ،من الصعب أن أصفه لك ،إنه خليط غريب من الضابط
والشيخ املتعصب والقسيس الجامد ..خليط من الع ¤¥الغليظة والسوط ..رقيب له ألف رأس
وألف ع4ن وألف ذراع ..رقيب ُيبعدني عن نف ¤ªوعن الناس وعن ٔالارض ..رقيب يجعل أول الجملة
غ o4آخرها ..رقيب من عيون ٔالاصدقاء -الذين لم يعودوا أصدقاء -ومن الزمالء الذين شاركوني
الفكر ً
يوما ،ثم اختلفوا م®ي دون جدل .وأصدروا ّ
عbى أحكامهم ..بأن °قد تغo4ت".

)عالء الديب ،وقفة قبل املنحدر ،من أوراق مثقف مصري (١٩٨٢ – ١٩٥٢

تقديم
لقد أوضحت الـً ٦٠
يوما التالية لالنتفاضة الشعبية xي  ٣٠يونيو  ٢٠١٣املطالبة بإسقاط
نظام الرئيس مر hوتعزيز الحريات والديمقراطية ٨،أTUا لم تق=Kن بإTUاء الهجمة الشرسة
ع5ى حرية التعب>= والحريات ٕالاعالمية ال hiتصاعدت طوال عام من حكم الرئيس املعزول
د.محمد مر hوجماعة ٕالاخوان املسلم>ن؛ وكانت وسائط ٕالاعالم املختلفة خالل هذا العام
ً
هدفا لضغوط هائلة من مؤسسة الرئاسة وجماعة ٕالاخوان ومناصرTÆا من بعض فرق
ٕالاسالم السيا ،hحيث شهدت تلك الف=Kة محاصرة مدينة ٕالانتاج ٕالاعالمي والتحرش
باإلعالمي>ن والصحفي>ن واملبدع>ن املناوئ>ن لتوجهات الجماعة ،والناقدين للرئيس املعزول.
وتفاقمت ظاهرة املالحقات واملحاكمات بحق أعداد غ>= قليلة من الصحفي>ن وٕالاعالمي>ن
ونشطاء ٕالان=Kنت والناشط>ن السياسي>ن ،واستدعت خاللها ،ع5ى نطاق واسع مواد قانون
ً
العقوبات املجافية لحرية التعب>= وٕالاعالم ،وخاصة تلك املتعلقة بجرائم إهانة الرئيس أو
السب والقذف بحق رموز جماعة ٕالاخوان املسلم>ن ١٠،إى جانب النصوص ذات الصلة
ً
عموما ١١.كما جرى توظيف قوان>ن نظام الرئيس ٔالاسبق حسhX
بازدراء ٕالاسالم ؤالاديان
مبارك xي إحكام هيمنة ٕالاخوان املسلم>ن ع5ى الصحف اململوكة للدولة ،وع5ى املجلس ٔالاع5ى
للصحافة ،ووسائط البث املرئي واملسموع ال hiيديرها اتحاد ٕالاذاعة والتليفزيون .كما اتسع
٨

لمزيد من التفاصيل حول موقف المنظمات الحقوقية من االنتفاضة الشعبية في  ٣٠أنظر بيان بعنوان من أجل الخروج من األزمة
الراھنة :ال بديل عن إرساء دولة القانون على الرابط http://www.cihrs.org/?p=6891
٩
لمزيد من التفاصيل انظر “اإلخوان المسلمون على خطى مبارك“ منظمات حقوق اإلنسان واألحزاب السياسية تتضامن مع
الصحفيين واإلعالميين ضد محاوالت الھيمنة السلطوية الجديدة http://www.cihrs.org/?p=3759
١٠
لمزيد من التفاصيل أنظر مداخلة مكتوبة لمركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان خالل الجلسة الـ ٢٣لمجلس األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان بعنوان :الحريات اإلعالمية في عھد محمد مرسيhttp://bit.ly/11Perps :
١١
أبرز تلك الوقائع :الحكم على الكاتب كرم صابر بالسجن  ٥سنوات وغرامة ١٠٠٠بتھمة ازدراء األديان على خلفية تأليف
مجموعة قصصية بعنوان "أين  ."Oلإلطالع على بيان المنظمات الحقوقية حول الواقعةhttp://www.cihrs.org/?p=6822 :

١٠

 

نطاق الاعتداءات البدنية ع5ى الصحفي>ن والكتاب املناوئ>ن لإلخوان ،ووصلت هذﻩ
١٢
الاعتداءات حد القتل ومحاوالت الاغتيال.
غ>= أن سقوط نظام ٕالاخوان واق=Kان هذا السقوط بدخول البالد xي دوامة العنف السيا،h
اتسم بهجمات أك =¥خطورة ع5ى حريات التعب>= وٕالاعالم ،تنوعت ف}Tا مصادر الTديد
ؤالاطراف املنTكة .فخالل شهرين فقط من سقوط ٕالاخوان وعزل الرئيس مر ،hتحولت
البالد إى ساحة اقتتال فعلية ،ودفع ٕالاعالميون ً
ً
فادحا جراء محاوالTم القيام
ثمنا
بواجباTم املهنية xي كشف الحقيقة ومتابعة تداعيات الصراع السيا.h
لم تكن الاعتداءات ع5ى ٕالاعالمي>ن تسTدف وحسب تغييب الحقيقة وطمس ٔالادلة الhi
تساعد xي الكشف عن مختلف ٔالاطراف الضالعة xي ارتكاب أعمال العنف والانTاكات
ً
الجسيمة ال hiيتع>ن املحاسبة عل}Tا ،بل بدت بعض هذﻩ الاعتداءات وخاصة تلك الhi
وقعت من مناصري الرئيس املعزول تعكس ً
نزوعا لالنتقام من وسائط إعالمية بعي|Tا لعبت
أدوا ًرا مهمة طيلة عام من حكم الرئيس املعزول xي كشف سوءات نظامه ،وأسهمت xي تآكل
١٣
شرعيته وتراجع رصيد الجماعة ومكانTا لدى الجمهور العام.
١٤
xي الوقت ذاته فإن الاعتداءات ال hiوقعت من جانب السلطات الانتقالية اسTدفت xي
جانب م|Tا إغالق بعض النوافذ الداعمة لإلخوان ١٥،والحيلولة دون تمكن وسائل ٕالاعالم
١٦
الداعمة لإلخوان من العمل بحرية لرصد الانTاكات من جانب قوات ٔالامن والجيش،
ً
وخاصة xي الحاالت ال hiانزلقت ف}Tا تلك القوات إى الاستخدام املفرط للقوة xي قمع
التجمعات املوالية لإلخوان.

١٢

للمزيد من التفاصيل انظر التقرير السنوي لمركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان "آالم المخاض" عن حقوق اإلنسان في العالم
العربي لسنة  ٢٠١٢صـ  ،١٢٢الجزء الخاص بـ "ھجوم متزايد على حرية التعبير وحرية اإلعالم في مصر ،تجدون التقرير على
الرابط التاليhttp://www.cihrs.org/?page_id=6502 :
١٣
الحظ التقرير أن إجمالي االنتھاكات التي وقعت بحق إعالميين من وسائل إعالمية معارضة للرئيس المعزول كان  ١٠٣من
إجمالي  ٢٠٥حالة انتھاك بحق اإلعالميين رصدھا التقرير ،والجدير بالذكر أن  ٧٥انتھاك ) من إجمالي  ١٠٣انتھاك( بحق تلك
الوسائل المعارضة كانت من قبل المجموعات المؤيدة للرئيس المعزول في محيط مناطق االعتصام أو التظاھرات المؤيدة له.
١٤
سجل التقرير خالل فترة البحث  ٤١حالة انتھاك بحق اإلعالميين من قبل رجال األمن من الشرطة والجيش ،معظمھا احتجاز
ومصادرة معدات ومنع من التصوير.
١٥
في  ٣يوليو ھاجمت قوات األمن عدد من القنوات ذات التوجھات اإلسالمية وصادرت معدتھا وأوقفت بثھا وكذا ألقت القبض
على بعض العاملين فيھا ،لمزيد من التفاصيل أنظر بيان المنظمات الحقوقية بعنوان" إغالق وسائل اإلعالم اإلسالمية والقبض على
بعض العاملين فيھا انتھاك واضح لحرية اإلعالم" على الرابط التالي ، http://www.cihrs.org/?p=6910:كما سجل التقرير
 ١١حالة مداھمة أمنية لمقرات وسائل إعالمية إسالمية على مدار فترة البحث.
١٦
سجل التقرير  ٣٧حالة اعتداء على إعالميين تابعين لوسائل إعالمية مؤيدة للرئيس المعزول وجماعة اإلخوان المسلمين ،وقع
أغلبھا من قبل قوات األمن أو أھالي المنطقة المعارضين لحكم الرئيس المعزول.

١١

 

xي السياق نفسه بدا احتجاز أعداد من الصحفي>ن ٔالاجانب ومراس5ي بعض الفضائيات
العربية كنوع من العقاب ع5ى تغطيTم املستمرة لالنTاكات واسعة النطاق ال hiشهدTا
١٧
مصر.
إن مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان يسى من خالل هذا التقرير إى املساهمة xي
توثيق وتحليل أنماط الانTاكات ال hiاسTدفت ٕالاعالمي>ن خالل الف=Kة من  ٣٠يونيو ٢٠١٣
وح ٣٠ Wiأغسطس  ،٢٠١٣و¼ي الف=Kة ال hiشهدت أوسع واخطر الاعتداءات ع5ى ٕالاعالمي>ن
ووسائل ٕالاعالم ١٨،مثلما شهدت ً
ً
واضحا ف}Tا أن أعمال الاحتجاج
أيضا انTاكات جسيمة بدا
والتظاهر من ِقبل مناصري الرئيس املعزول قد امÁKجت بأعمال العنف والTديد وال=Kويع
والهجمات املسلحة ال hiاسTدفت مراكز الشرطة أو مديريات ٔالامن أو املحاكم وغ>=ها من
ً
املقار الحكومية ،فضال عن الاعتداءات املمنهجة ع5ى الكنائس واملواطن>ن ٔالاقباط
وممتلكاTم.
و¼ي ً
أيضا ذات الف=Kة ال hiشهدت انزالق قوات ٔالامن والجيش إى الاستخدام املفرط للقوة
xي مواجهة املعتصم>ن إى الحد الذي أف WÈإى سقوط مئات القت5ى من ب>ن مناصري
الرئيس املعزول ،وع5ى ٔالاخص خالل الصدامات ال hiوقعت أمام الحرس الجمهوري ١٩،أو xي
طريق النصب التذكاري بمدينة نصر ٢٠،أو xي غضون استخدام القوة لفض اعتصامي أنصار
الرئيس املعزول xي ساحة رابعة العدوية بالقاهرة وميدان ال|Tضة بالج>Áة.
ُ
ً
طبقا لالنTاكات ال hiيوثقها هذا التقرير ،يالحظ املركز أن نتائج التحليل الكم hتظهر أن
القدر ٔالاك =Iمن وقائع الانTاكات يقع ع5ى مسئولية جماعة ٕالاخوان ومناصرTÆا ،لكن التحليل
الكيفي ألنماط الانTاكات ُيظهر أن أك=¥ها جسامة يقع مسئوليTا ع5ى قوات ٔالامن والجيش،
ً
ً
خاصة فيما يتعلق بأعمال القتل ال hiطالت أ ً
عدادا من ٕالاعالمي>ن املصري>ن ؤالاجانب ،فضال
عن إجراءات الاحتجاز ال hiاسTدفت العشرات من ٕالاعالمي>ن ،حيث مازال ثالثة عشر م|Tم
رهن الاحتجاز ح WiالانTاء من إعداد هذا التقرير.

١٧

سجل التقرير حوالي  ٣٩حالة انتھاك بحق مراسلين وإعالميين أجانب ،وقعت أغلبھا على يد قوات األمن من الجيش أو
الشرطة.
١٨
سجل التقرير  ١٩٤حالة اعتداء على اإلعالميين ،و ١١حالة اعتداء على وسائل اإلعالم خالل ھذه الفترة ،انظر الجداول
الخاصة باالنتھاكات ،ملحق التقرير صـ ٣٧
١٩
لمزيد من المعلومات انظر بيان المنظمات الحقوقية حول الواقعة بعنوان :قبل أن تنزلق البالد إلى دائرة عنف ال تنتھي
يتعين إجراء تحقيقات محايدة بمشاركة منظمات حقوق اإلنسان المستقلة على الرابط التالي:
http://www.cihrs.org/?p=6916
٢٠
لمزيد من المعلومات حول الواقعة انظر بيان المنظمات الحقوقية بعنوان المنظمات الحقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية،
وتوقف جماعة اإلخوان المسلمين عن ممارسة العنف وتسليم المسئولين عنه ،على الرابط التالي:
http://www.cihrs.org/?p=7016

١٢

 

وال يقل خطورة عن ذلك إقدام السلطات ،فور عزل الرئيس محمد مر ،hع5ى اقتحام
ً
عموما ،وقطع البث ع|Tا
مقار العديد من القنوات الفضائية التابعة لإلخوان والتيار ٕالاسالمي
دون إخضاع تلك ٕالاجراءات للرقابة املسبقة من قبل القضاء ،وامتداد إجراءات الحجب
وإيقاف ال=Kاخيص ً
الحقا لعدد من الفضائيات العربية ال hiأظهرت انحيا ًزا xي التغطية
ٕالاعالمية لصالح جماعة ٕالاخوان املسلم>ن.
غ>= أن مناصري جماعة ٕالاخوان املسلم>ن قد أقدموا بدورهم ع5ى انTاكات خط>=ة يتمثل
أبرزها xي الاستيالء ع5ى سيارات البث املجهزة والتابعة لتليفزيون الدولة ،والاعتداءات
الجسدية واللفظية ع5ى ٕالاعالمي>ن بصورة شبه يومية ،ومصادرة الكام>=ات وأجهزة املحمول
ؤالاوراق ال hiبحوزTم ،واختطاف بعضهم لبعض الوقت .ويلفت النظر أن حشود مناصري
ً
دفاعا عن ٕالاسالم ،لم يتورعوا عن
ٕالاخوان الذين سعوا لتقديم احتجاجاTم باعتبارها
تعريض بعض ٕالاعالميات الالتي تواجدن xي محيط ساحات الاعتصام للتعنيف والضرب
ً
والتحرشات الجنسية بدعوى تفتيشهن ،فضال عن محاوالت الاختطاف ٢١،والTديدات
٢٢
الصريحة باالغتصاب تحت مسم" Wنكاح الجهاد"!!
ً
استنادا ع5ى مواقفهم
رصد التقرير أيضا حالة من الانقسام ب>ن ٕالاعالمي>ن أنفسهم
السياسية ،فقد صادر ٕالاعالميون حق مصور الجزيرة xي نقل فعاليات املؤتمر الصحفي
للمتحدث العسكري باسم الجيش لشرح تطورات أحداث الحرس الجمهوري وطالبوا بطردﻩ
من املؤتمر ،وكذا xي بيان الدعوة للوقفة الاحتجاجية للصحفي>ن أمام مقر وزارة الداخلية
xي  ٥سبتم =Iكتب منظموا الوقفة "غ o4مسموح باملرة للحركة ال تطلق عbى نفسها
صحفيون ضد الانقالب أن تتواجد بيننا"!
ً
وأخ>=ا فإن املركز يالحظ بقلق بالغ أن الضغوط ع5ى حريات التعب>= وٕالاعالم مرشحة
للتعاظم xي ظل مناخ سيا hيسودﻩ الاستقطاب الشديد ،وتتبدى فيه من جانب بعض
النخب السياسية وأقسام الجماعة الصحفية وٕالاعالمية املناوئة لجماعة ٕالاخوان املسلم>ن،
ً
عموما ،نزعات تميل إى التحريض ضد الخصوم والثأر م|Tم وغض
أو ٕالاسالم السياh
الطرف عن الانTاكات ال hiتطالهمٔ ،الامر الذي ُيمهد ل=Kسيخ بيئة سياسية تتعايش مع أنماط
انTاك حريات الرأي والتعب>= وٕالاعالم ،وتعجز بعد وقت قليل عن بناء التحالفات الواجبة
للتصدي ً
الحقا العتداءات أوسع ع5ى حرية التعب>= وٕالاعالم ،قد تطول أولئك الذين يصمتون
ٓالان أو يتواطئون أو يحرضون ع5ى تلك الانTاكات.
٢١

بحسب شھادة جيھان نصر ،مصورة جريدة الشروق –  ٢٧يوليو -ميدان النھضة
٢٢
فيديو لشھادة الصحفية أية حسن من موقع اليوم السابع ،ذكرت فيه نصا ً ":أحنا ھناخدك للرجالة اللي عندنا جھاد نكاح"
http://videoyoum7.com/?p=214663

١٣

 

نتائج املسح امليداني للحرب عbى ٕالاعالم
قراءة تحليلية
xي حدود املعلومات ال hiتلقاها مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان ويوثقها هذا التقرير،
فقد تم رصد ما ال يقل عن  ٢٠٥انTاك للحريات ٕالاعالمية منذ بدء الحشد إلسقاط الرئيس
محمد مر hوتجمع مناصريه لالحتشاد xي ميدان رابعة العدوية xي الثامن والعشرين من
يونيو وح ٣٠ Wiأغسطس .٢٠١٣
وقد قام أنصار الرئيس املعزول بـ  %٤١من هذﻩ الانTاكات ) ٨٥انTاك( ،حيث تم اسTداف
ٕالاعالمي>ن امليداني>ن الذين تواجدوا xي موقع الحدث ألداء واجTم املx ،hي ح>ن أن %٢٠
)٤٢انTاك( من هذﻩ الانTاكات تم بواسطة قوات ٔالامن والجيش .غ>= أن ثمة انTاكات أخرى
اسTدفت ٕالاعالمي>ن امليداني>ن وقع القليل م|Tا ع5ى أيدي نشطاء سياسي>ن من خصوم
ٕالاخوان والرئيس املعزول ،أو ع5ى أيدي من يصفهم ٕالاعالم الرسم hأو املعارض لإلخوان
بأهاي املنطقة الساخطون ع5ى ٕالاخوان والرافض>ن لتظاهراTم xي أحيا©Tم ،أو اللجان
الشعبية ال hiتدافع عن ٔالاحياء ضد اعتداءات ٕالاخوان أو من يعت=Iهم ٕالاعالم املساند
لإلخوان بلطجية يستع>ن ®Tم ٔالامن ) ٦حاالت( .إال أن تفوق ٕالاخوان ومناصرTÆم من حيث
الكم ال يخفي أن الانTاكات ٔالاك =¥جسامة قد وقعت من جانب السلطات الانتقالية وقوات
ٔالامن والجيش.

١٤
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اق=Kنت الاعتداءات ع5ى ٕالاعالمي>ن –ال hiرصدها التقرير– بمصرع ثمانية من ٕالاعالمي>ن ،من
بي|Tم ستة ع5ى ٔالاقل فقدوا حياTم أثناء ممارسة عملهم xي تغطية ٔالاحداث ٢٣،أشهرها
واقعة مقتل املصور أحمد عاصم ،مصور جريدة الحرية والعدالة ،الذي اسTدفه القناص،
وقتما الحظ القناص أنه يقوم بتصويرﻩ ،وصور عاصم لحظة قتلهx ٢٤ي محيط الحرس
الجمهوري يوم  ٣يوليو .وقد وقعت اثنت>ن من حاالت القتل xي محيط رابعة العدوية أثناء
فض اعتصام أنصار الرئيس املعزول بالقوة ،وإن تعذر تحديد مصدر إطالق النار ع5ى
الصحفي>ن xي ذلك الوقت.
تؤكد الشواهد أن قوات ٔالامن مسئولة عن اثنت>ن –ع5ى ٔالاقل– من حاالت القتل ،إحداهما
ً
اعتصاما ألنصار
xي محيط دار الحرس الجمهوري ،الذي كان يشهد xي الثالث من يوليو
الرئيس املعزول٢٥،ؤالاخرى اسTدفت صحفي ٔالاهرام الذي فتح أفراد كم>ن للجيش النار ع5ى

٢٣

ھناك أثنين آخرين ھما حبيبة عبد العزيز من جولف نيوز والتي ثبت أنھا القت مصرعھا بمحيط رابعة أثناء أجازتھا السنوية من
العمل ،وكذا الصحفي أحمد عبد الجواد من جريدة األخبار الذي لم يكن مكلف من قبل عمله بتغطية األحداث ،ولكنه تواجد في محيط
اعتصام رابعة العدوية بصفته الشخصية .راجع الجدول في ملحق  ١لھذا التقرير.
 ٢٤فيديو للحظة مقتل أحمد عاصم الصحفي بجريدة الحرية والعدالة:
http://www.youtube.com/watch?v=SfPQHN9as4I
٢٥
مقتل الصحفي أحمد عاصم الصحفي بجريدة الحرية والعدالة ،المرجع السابق

١٥

 

ً
سيارته أثناء عودته من مهمة صحفية xي ف=Kة حظر التجوال ،وأردته قتيال بدعوى عدم
٢٦
توقفه للكم>ن.
من جانTا أقدمت قوات ٔالامن فور ٕالاعالن عن عزل الرئيس محمد مر hبمداهمة مقار
عدد من الفضائيات التابعة لإلخوان املسلم>ن أو الداعمة لها ،وشمل ذلك قنوات مصر ،٢٥
ً
الناس ،الرحمة ،الحافظ ،وأمجاد الفضائية ،فضال عن مكتب قناة الجزيرة ،وقررت إيقاف
بث هذﻩ القنوات دون أن تخضع هذﻩ التداب>= ٔالامنية لرقابة قضائية مسبقة ،باإلضافة إى
القبض ع5ى أعداد من العامل>ن ببعض هذﻩ القنوات .وكانت قوات ٔالامن قد داهمت قبل
ً
والحقا وقعت مداهمات مماثلة
ذلك مقر جريدة الحرية والعدالة التابعة لإلخوان املسلم>ن،
اسTدفت مقر قناة العالم ٕالايرانية ،ومقر وكالة ٔالانباء ال=Kكية ،ومقر موقع ٕالاسالم اليوم،
٢٧
ومكتب قناة ٔالاق WØالفضائية.
وحسب شهادة هبة مصطفى ،٢٨الصحفية بجريدة الحرية والعدالة قالت" :بعد ما املقر
ا·<اجم بقينا إحنا البنات بنشتغل من البيت والوالد بيشتغلوا ميداني ،وبعد كدة يوم ٣
يوليو تمت مصادرة الطبعة التانية من الجريدة ومطابع ٔالاهرام رفضت الطبع إال بعد
٢٩
تخفيف حدة العناوين عbى حد قولهم"
ويلفت التقرير النظر ألن إجراءات الاحتجاز
والتحقيق قد طالت عشرات من
الصحفي>ن وٕالاعالمي>ن ممن يعملون xي
فجأة لقيناهم بياخدوا كل
وسائط إعالمية تابعة لإلخوان أو داعمة الصحفي4ن ويدخلوهم املدرعات،
ً
أيضا
لهم .وقد طالت هذﻩ ٕالاجراءات
وياخدوا الكامo4ات والالبتوبات ،وبعد
ً
عددا من املراسل>ن ٔالاجانب أو ممن
شوية أخد م °كارت امليموري وساب".°
يعملون لصالح وسائط إعالم أجنبية،
وذكرت هبة زكريا٣٠،مراسلة وكالة
ٔالاناضول "وكان معايا sي عربية

”

٢٦

لالطالع على بيان القوات المسلحة بشأن ھذه الواقعة أنظر:
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/358236370974018
ولالطالع على فيديو شھادة زميلة المرافق له لحظة مقتلهhttp://www.youtube.com/watch?v=NGb41iy8f9U :
٢٧
انظر جدول رقم ) (٣في الملحق
٢٨
في مقابلة مع مركز القاھرة
٢٩
في مقابلة مع مركز القاھرة
٣٠
في مقابلة لمركز القاھرة

١٦

 

ُ
الoحيالت ٕالاعالمي شريف منصور ،واملراسل الoكي "ميت4ن توران" ،ونص املوجودين sي
العربية كانوا صحفي4ن ودكاترة املستشفى امليداني ،علشان كدة طلبنا ممثل4ن من نقاباتنا
علشان نخرج من الجامع ،ألننا دخلنا نغطي ونقوم بعملنا قاموا محاصرننا فا طلبنا
نقابي4ن علشان مانoحلش ونلبس ·<م ،بس sي ٓالاخر مجابوش حد واقتحموا املسجد .املهم
نزلونا من عربية الoحيالت وقعدونا عbى ٔالارض ،وكان sي ضابط مباحث ،وأخد مننا كل
حاجة ،املوبايالت والالبتوبات ،ودخلونا معسكر كدﻩ وبعدينا خرجونا علشان نروح
مسجد ٔالازهر نقعد هناك لحد ما ميعاد الحظر يخلص".
أعدادا غ>= قليلة من ٕالاعالمي>ن تم ُ
ً
احتجازهم لبضع ساعات سواء خالل
ُويالحظ أن
املصادمات العنيفة ال hiوقعت مع املعتصم>ن حول محيط دار الحرس الجمهوري xي التاسع
من يوليو٣١أو أثناء فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة xي الرابع عشر من أغسطس٣٢؛ ٔالامر
الذي يع hXأن احتجازهم بصفة مؤقتة ومصادرة معداTم اسTدف باألساس منعهم من رصد
وتوثيق الجرائم املرتكبة من جانب قوات ٔالامن أثناء فض الاعتصامات ،فحسب محسن
نبيل مصور جريدة ٔالاخبار من محيط رابعة العدوية xي  ١٤أغسطس ٣٣قال" :الاعتداء تم
عليا الساعة  ٨.٣٠ساعة فض الاعتصام ،كان sي ضابط شرطة واقف بيقول لنا ثواني
وهدخلكم ،بعدين فجأة لقيناهم بياخدوا كل الصحفي4ن ويدخلوهم املدرعات ،وياخدوا
الكامo4ات والالبتوبات ،وبعد شوية أخد م °كارت امليموري وساب ".°وعن اليوم نفسه
قال مصور أخبار اليوم محمد نصر" :يوم فض الاعتصام عند رابعة الجيش مسك °وأخد
م °كل حاجة وسلموني للشرطة واتحبست من  ٨الصبح لحد الساعة  ٣وصادروا كل
املعدات ،وري=<م الكارن<ات وقلت لهم أنا صحفي جريدة قومية ،قالوKي إحنا مابنمشيش
بكارن<ات .وعملت بالغ sي الجيش الbي أخد الكامo4ا ،وبالغ sي الشرطة الbي أخدت الالبتوب
٣٤
والكروت".
بينما يش>= حسام بك>= الصحفي واملصور بموقع البديل xي شهادته للمركز بعد أحداث جامع
الفتح أنه" :يوم أحداث اشتباكات رمسيس ومسجد الفتح بعد ما خلصنا تصوير وكنا
مروح4ن أنا وأحد الزمالء الشرطة وقفتنا sي القصر العي ،°وملا عرفوا إننا صحفي4ن
طلعوا الكامo4ات وقعدوا يتفرجوا عbى الصور وخدو كل حاجة معانا لحد ما جت عربية
٣١

لمزيد من التفاصيل انظرhttp://www.cihrs.org/?p=6916
٣٢
لمزيد من التفاصيل انظرhttp://www.cihrs.org/?p=7057
٣٣
مقابلة مع مركز القاھرة
٣٤
مقابلة مع مركز القاھرة

١٧

 

الoحيالت الbي هيoحل ف<ا معتقbي ٕالاخوان خدونا معاهم ،وبعدين أفرجوا عننا وأخدنا
كل حاجة ماعدا الصور والكروت )كروت التخزين( علشان كان عل<ا صور مصابي
٣٥
ٕالاخوان وكدة"
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ُيذكر أنه تم ٕالافراج عن بعض املُ َ
حتجزين من ٕالاعالمي>ن بضمان ماي ،فيما يظل  ١٣م|Tم
رهن الحبس الاحتياطي ،باTامات جنائية مختلفة يصعب التحقق من جديTا xي ظل اتساع
إجراءات الاحتجاز التحفظي ال hiطالت آالف ٔالاشخاص ،والتعتيم ع5ى نتائج التحقيقات
ال hiتجري معهم ،ولعل هذا ما تعكسه رواية محمد سعد مصور موقع البديل عن أحداث
قسم شرطة الطالبية xي  ١٨أغسطس قال" :كنا بنصور عادي وبعدين لقيت أحد قيادات
القسم بيتكلم بطريقة مستفزة ،وأخد م °الكارنيه والكامo4ا ،واكتشفت بعد<Äا بنص
٣٦
ساعة إن معموKي محضر حيازة سالح!!!"
وxي السياق نفسه يقول أحمد أبو زيد الصحفي بجريدة الحرية والعدالة" :دلوق sي أمر
ضبط وإحضار بخصوص بعض التقارير ٣٧الbي عمل=<ا مع الجارديان والتيليجراف
٣٥

مقابلة مع مركز القاھرة
٣٦
مقابلة مع مركز القاھرة
٣٧
نماذج من التقارير المشار إليھا:

١٨

 

ونيويورك تايمز ألن °كنت شاهد عbى اللحظات الاخo4ة لزميbي أحمد عاصم ،وم=<م°
بتشويه سمعة الجيش ،وsي أمر ضبط وإحضار تاني ب=<مة نشر معلومات تضر باألمن
القومي ،وكان sي مداهمات ملقر ٕالاقامة كذا مرة بس أنا مكنتش موجود ألن °كنت sي
الاعتصام"

٣٨

ً
ً
احتياطيا حٓ Wiالان اثن>ن من مراس5ي قناة الجزيرة ،عالوة ع5ى
شملت قائمة املحتجزين
آخرين ينتم hبعضهم إى قناتي مصر  ،٢٥وأحرار  ،٢٥وكلتاهما تابعة لجماعة ٕالاخوان
٣٩
املسلم>ن ،وعدد من املحررين بشبكة رصد ووكالة ٔالانباء ال=Kكية.
xي السياق نفسه رصد التقرير أن أغلب الاعتداءات ال hiطالت ٕالاعالمي>ن ٔالاجانب بصفة
ً
عامة خالل ف=Kة التقرير بلغت  ٣٩انTاكا ،شارك xي بعضها أهاي املنطقةx ،ي استكمال
للحمالت العدائية ال hiشنTا السلطات الانتقالية ع5ى وسائط ٕالاعالم ٔالاجنبية .يقول ديرك
إمريش مراسل التلفزيون ٔالاملاني وشبكة " :RTLلقد تم القبض علينا من قبل القوات
املسلحة بجوار مقر الحرس الجمهوري ،صباح يوم الاثن4ن  8يوليو ،وتم تسليمنا للشرطة
ً
تقريبا ،وال يوجد سبب واضح العتقالنا ولم يتحدث معنا أحد عن
بعدها بساعة
ً
ٔالاسباب .يبدو أن الجيش والشرطة كانوا عصبي4ن جدا بعد مقتل الكثo4ين sي ٔالاحداث،
وبعد ساعة تم تسليمنا من القوات املسلحة إKى الشرطة ،وتم نقلنا إKى قسم شرطة sي
٤٠
مكان ما بالقاهرة ،وهناك صادروا جميع املعدات ال كانت بحوزتنا"

”

"أنا اتضربت كذا
مرة بسبب كوني
مراسل "CBC

ربما جاز القول أن جماعة ٕالاخوان املسلم>ن من جانب والسلطات
الانتقالية من جانب آخر قد جمعهما قاسم مش=Kك ،وهو تحميل
ُ
ٕالاعالم مسئولية إخفاقاTم السياسية ،وما اق=ِ Kف ®Tا من جرائم
خالل إدارة الصراع.
لقد تركزت اعتداءات مناصري ٕالاخوان بالدرجة ٔالاوى ع5ى وسائط
العبا ر ً
ٕالاعالم املصرية ومراسل}Tا ،ال hiينظر إل}Tا باعتبارها ً
ئيسيا xي
تقويض نظام الرئيس املعزول وكشف إخفاقاته اليومية ع5ى كافة

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/10170307/Ahmed
http://www.ibtimes.co.uk/articles/488485/20130710/ahmed-samir-assem-photographer-killed
٣٨
مقابلة مع مركز القاھرة
٣٩
انظر الجداول في ملحق التقرير
٤٠
أرسل الصحفي شھادته للمركز من خالل البريد اإللكتروني

١٩

 

ٔالاصعدة ،ومن ثم فقد تع>ن إبعادها عن متابعة فعالياTم .وهو ما يفسر تركز اعتداءات
مناصري ٕالاخوان ع5ى مراس5ي الفضائيات املصرية الخاصة ،والُ hiعرفت بمواقفها املناوئة
ً
لإلخوان ،وع5ى وجه الخصوص قناتي  ONTVو ،CBCفضال عن الصحف الخاصة مثل
الوطن ،اليوم السابع ،املصري اليوم ،الشروق ،موقع مصراوي ،وبوابة فيتو ٕالالك=Kونية.
فحسب شهادة مجمد محمود محمد أحد أفراد طاقم قناة  ONTVالذي تعرض العتداء
قوي يوم  ٣٠أغسطس بمحيط قصر ٕالاتحادية قال" :ملا عرفوا إننا  ONTVكسروا العربية
وكسروا الكامo4ا .عامة إحنا حصل علينا اعتداءات كت o4وطواقم البث بتاعتنا دايما ملا
كانوا بيعرفوا إ<Ñم  ONكانوا بيتضربوأ ".الامر نفسه ذكرﻩ خالد ٔالام o4مراسل قناة s CBCي
شهادته للمركز قائال" :أنا اتضربت كذا مرة بسبب كوني مراسل "CBC

٤١

وحسب إسالم الشرنوبي الصحفي بموقع مصراوي أنه وقت الاعتداء عليه بمحيط
ميدان رمسيس قال معذبيه بعضهم لبعض}" :عمل ايه دﻩ ..هو تبع ايه؟{ الثاني} :تبع
نجيب ساويرس ..دول الbي مسوئ4ن صورتنا وسط الناس{ ليتم توجيه الشتائم واللعن
وضربات عbى وج Ôوsي أنحاء متفرقة من جسمي".

٤٢

َ
صopي خالد مصور جريدة الشروق قال أنه sي  ٢٧يوليو قبض عليه مجموعة من أنصار
الرئيس املعزول بمحيط رابعة وقال له احدهم } ”:إنت جزء من مؤسسة قاتلة{ ،قلت له
طب إنت شوفت الجرنال بتاعنا وال بتقراﻩ؟ مردش عليا....بعد كدة اتلمت الناس علينا
وقعدوا يقولوا إطلع برﻩ.....طالبت بحقي إن انا أعمل شغbي إن أنا زي الصحفي ٔالاجنÖ
واملفروض يكون ليا ٔالاولوية ودﻩ بيحصل sي بلدي ،بعد كدﻩ ابتدى الضرب ”،٤٣بينما ذكرت
ج<ان منصور املصورة باملطبوعة نفسها sي شهادا·<ا" :أول ما شافوا كارنية الشروق وأنا
٤٤
داخلة من عbى الباب بداوا يقولوKي الجرنال دﻩ مش محoم ،وإيه الbي جابك هنا".
وsي السياق نفسه يقول محمد ممتاز الصحفي بجريدة فيتو أنه تعرض العتداء بمحيط
ميدان ال×<ضة sي  ٩أغسطس وحسب نص الشهادة يقول"قلعوني القميص وقعدوا
٤١

مقابلة مع مركز القاھرة
٤٢
نص شھادة الصحفي على صفحته على موقع التواصل االجتماعي فيس بوكhttp://on.fb.me/18Modyl :
٤٣
مقابلة مع مركز القاھرة
٤٤
مقابلة مع مركز القاھرة

٢٠

 

يضربوا فيا ويقولوا أنت عميل وأنت خاين ،وضربوني وسابوني عريان ،واملكان كان sي ميدان
ال×<ضة ،وقالوKي إن الجريدة بتاعتك عميلة وشغالة sي أمن الدولة" ٤٥أما محمد أبو شادي
مراسل جريدة املصري اليوم xي أسيوط فقد ذكر xي شهادته أن املعتدي عليه xي ١٤
أغسطس قال له نصا" :أنا عارفك كويس ،إنتوا بتطلعونا إرهابي4ن! وبدأوا يضربوني
٤٦
بالع ،¤¥خلعت الشنطة وبدأت الناس كلها تضرب فيا".
وال يخلو من داللة xي هذا السياق ،قيام مناصري الرئيس املعزول فور عزله وإقالة حكومته
بالسطو ع5ى سيارات وتجه>Áات البث اململوكة لتليفزيون الدولة ،وال hiكانت متواجدة
لتغطية فعاليات اعتصام رابعة العدوية .فبحسب شهادة محمد عبد الصبور ،مراسل
التليفزيون املصري xي محيط رابعة العدوية قال" :قام املعتصمون باالستيالء عbى سيارت4ن
و·<شيم إحداهما ،وتخصيص ٔالاخرى لبث قناة الجزيرة" ،ويضيف "منذ تلك الواقعة
وح ١٣ Ùيوليو ،وأنا أقوم بالتغطية عن طريق التليفون ،وعندما ذهبت تجاﻩ السيارة
ال تستخدمها قناة الجزيرة ألسأل عن هوية الفني4ن الذين يعملون بداخلها قاموا
٤٧
باحتجازي ملدة ثالث ساعات ومصادرة املوبايل الخاص بي والكارنيه".
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٤٥

شھادة الصحفي محمد ممتازhttp://www.youtube.com/watch?v=ZCG1yMOhQok :
٤٦
مقابلة مع مركز القاھرة
٤٧
فيديو لشھادة محمد عبد الصبورhttp://www.youtube.com/watch?v=J1wu4_lV12o :

٢١

 

ع5ى الصعيد ٓالاخر تركزت الاعتداءات من جانب قوات ٔالامن ومعار hÚجماعة ٕالاخوان
املسلم>ن ع5ى مراس5ي قناة الجزيرة أو وسائل ٕالاعالم املوالية للجماعة أو وسائل ٕالاعالم
ٔالاجنبية مثل صحفيو وكالة ٔالانباء ال=Kكية "أناضول" وقناة  ،CNNكذلك تم الاعتداء ع5ى من
اشتبه xي انتما©Tم لهذﻩ الوسائل ٕالاعالمية مثلما حدث مع محمد البسيوني مراسل قناة
الحدث باإلسكندرية الذي قال" :فجأة طلع واحد قال دﻩ تبع قناة الجزيرة وساع=<ا بدأوا
يشتموني ويضربوني باأليدي والرجل4ن ،ومسكت ساع=<ا sي الشاب الbي بدأ الاعتداء
بالضرب عليا ،وبعدين وصلت لقوات الشرطة العسكرية قاموا حاطs °ي املدرعة،
والناس بدأت تسب °وتقولbي "يا بتاع قطر" وفضلت جوة املدرعة ملدة ساعة ونص وsي
خالل الفoة دي فتشوني وبعدين الضابط سأل °إذا كنت شغال sي الجزيرة ،وجاKي
٤٨
تليفون ُمنعت من الرد".
xي السياق نفسه يقول محمد سليم الصحفي بجريدة الحرية والعدالة عن يوم ١٤
أغسطس :٤٩أنا كنت بغطي sي شيفت من  ١٢ل  ٨الصبح ،وكنت ببات sي ال×<ضة،
فوجئت بكمية كبo4ة من قوات جيش وشرطة وقوات خاصة دخلت .بدأت أراسل الجرنال
وsي خالل دقائق لقيت قنابل غاز بتتضرب ،استخبيت sي حديقة ٔالاورمان ،وفوجئت إن
sي مدرعات بتضرب داخل الجنينة ،ومكانش معايا ساع=<ا أي الفتة أكتب عل<ا إن°
صحفي ،واتصبت إصابة غائرة " ١٢غرزة" sي أسفل الحوض..قعدت أنزف ساع=<ا لحد
الساعة  ٨بالليل ...لكن الدكتور وهو بيعالج °قالbي إن دﻩ مسمار من "قنبلة مسمارية".

”

"انصار الرئيس املعزول لم يكونوا عbى علم باني أعمل sي "املصري

اليوم"" ،لوعرفوا لم أكن ألخرج عbى قيد الحياة"
الشك أن تأمل الانTاكات ال hiاسTدفت ٕالاعالمي>ن ،وكذا ٕالافادات ال hiحصل عل}Tا املركز
من بعض الضحايا ،يكشف أن اسTداف ٕالاعالمي>ن امليداني>ن ال يمكن النظر إليه بمعزل
وبشكل خاص منذ هيمنة ٕالاخوان
عن حالة الاستقطاب السيا hالحاد ال hiتعيشها مصر،
ٍ
ع5ى مقاليد الحكم ،وال hiتنامى xي ظلها تنميط ٕالاعالمي>ن واسTدافهم ً
وفقا ملواقفهم
٤٨
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السياسية ،أو حً Wi
وفقا ملواقف املؤسسة ال hiينتمون إل}Tا ،ح Wiوإن كانت هذﻩ املواقف ال
ُ
تع =Iع|Tم بالضرورة .وأضحت مواقع تجمعات أنصار الرئيس املعزول وساحات اعتصاماTم،
أقرب إى الثكنات العسكرية ال hiال يجوز لإلعالمي>ن املحسوب>ن ع5ى وسائط إعالمية مناوئة
الاق=Kاب م|Tا أو محاولة التصوير ف}Tا .ربما يفسر ذلك أن أغلب ٕالاعالمي>ن أكدوا xي شهاداTم
تعمدهم إخفاء اسم الوسيلة ٕالاعالمية ال hiينتمون إل}Tا ،بل أن بعضهم ُ
اضطر –حسب
موقع تواجدﻩ– للتحايل لتأم>ن نفسه من الاعتداءات ،فيد¡ي أنه ينتم hإى وسيلة إعالمية
مؤيدة لإلخوان إذا تواجد وسط حشودهم ،والعكس إذا كان يغطي فعاليات خصوم
ً
ٕالاخوان ،وxي حاالت عديدة فإن ٕالاعالمي>ن امليداني>ن كانوا هدفا لالعتداءات ملجرد الظن –
ُ
ع5ى خالف الحقيقة– أTUم ينتمون لوسيلة إعالمية مناوئة للجمهور املعتدي.
xي ذلك السياق فإن الورداني عبد الحافظ مراسل جريدة الوطن بمحافظة سوهاج يش>= xي
شهادته "كنا بنسجل وقت أعمال الحرق قدام كنيسة "ماري جرجس" وفوجئت
بمجموعة من الناس اعتقدوا إني مراسل الجزيرة ،وكان sي إتن4ن بيتضربوا تبع تيارات
إسالمية ،وافتكروا إني بصور الواقعة فقط فقاموا بضربي بالشوم عbى الرأس وقامت
٥٠
قوات ٔالامن وبعض معارsي بسح Öمن وسط الضرب".
كما أنه وبحسب شهادة منة عالء ،مراسلة
جريدة املصري اليوم ،قالت ":انصار الرئيس
املعزول لم يكونوا عbى علم باني أعمل sي
"املصري اليوم"" ،لوعرفوا لم أكن ألخرج عbى
٥١
قيد الحياة".
يلفت التقرير النظر ً
أيضا إى أن مصادرة
ً
ً
قاسما مش=Kكا
الكام>=ات أو منع التصوير شكل
لدى ٔالاطراف ال hiانخرطت xي التعدي ع5ى
ً
واضحا xي أن حاالت
ٕالاعالمي>نٔ ،الامر الذي يبدو
القتل اسTدفت مصورين ع5ى ٔالاغلب ،وأن
إصابات الكث>=ين كانت xي اليد ال hiتمسك
ً
الكام>=ا ،فضال عن أن مصادرة الكام>=ات أو
٥٠
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شھادة منة عالء على موقع التواصل االجتماعي فيسبوكhttp://on.fb.me/1eYbhtI :
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ً
شيوعا.
كروت التخزين واحتجاز املصورين كان الانTاك ٔالاك=¥
يقول عمرو أنور مراسل بوابة فيتو باإلسكندرية أنه xي  ١٧أغسطس :كان sي لقطة مهمة
بالنسبة ليا وكنت مهتم أصورها ،وكانوا ساع=<ا بيبدأوا يطلعوا أسلحة من كرات4ن ،واحد
٥٢
قام مطلع سكينة وقالbي إنت صورتنا ..طب خد! وضربs °ي دراÛي أخدت  ٥غرز.
كذلك أشارت أيات السيد ،مراسلة ومصورة بموقع كرموز ٕالاخباري أTUا أثناء تغطيTا
الشتباكات بمنطقة سيدي جابر xي  ٢يوليو :حاولت اقرب علشان أصورهم من عند خط
الoام وبعدين أستخ ،ÙÖبس لألسف جتbي طلقة خرطوش sي إيديا ٕالاتن4ن ،والbي كان
مقصود تيÝي sي الكامo4ا .روحت املستشفى امليداني عملوKي إسعافات أولية وبعدين
روحت مستشفى استخرجوا خرطوشة والتانية استقرت جنب العضم علشان مضروبة
٥٣
من قريب.
يبدو من الشهادات أن الهدف ٔالاسم Wلكل ٔالاطراف كان محاولة إخفاء الحقيقة والتغطية
ع5ى التجاوزات والجرائم املرتكبة من قبل الدولة أو ٕالاخوان ،ومن ثم فإن اتساع نطاق
الانTاكات بحق ٕالاعالمي>ن قد ا تبط باملواجهات واملصادمات ٔالاكً =¥
عنفا ودموية .ربما يفسر
ر
ذلك وقوع ما يقارب  ٤٥حالة اعتداء ع5ى ٕالاعالمي>ن xي اليوم ذاته الذي شهد استخدام
القوة املفرطة xي فض اعتصامي رابعة العدوية وال|Tضة ،والذي واكبه ع5ى التوازي أعمال
التجمهر املسلح من قبل أنصار ٕالاخوان ع5ى أقسام الشرطة xي العاصمة ،وxي محافظات
عدة ،ومحاوالت القتحام دور املحاكم وأبنية حكومية أخرى .كما يفسر ذلك استئثار القاهرة
الك=Iى بأك =Iقدر من الانTاكات بحق ٕالاعالمي>ن
امليداني>ن  ٩٥) %٤٦حالة( بحكم أTUا شهدت أك=¥
املصادمات ً
ً
وقع ـ ـ ـ ـ ـ ــد يض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب°
سواء xي رابعة العدوية أو xي محيط
عنفا،
دار الحرس الجمهوري أو xي ميدان ال|Tضة أو xي ب ــالقلم ،قع ــدت أق ــول له ــم أن ــا
ٔالاحياء املحيطة بالج>Áة أو ع5ى طريق النصر بالقرب صـ ـ ـ ــحفية! كـ ـ ـ ــانوا هيموتـ ـ ـ ــوني
من رابعة العدوية .وكذلك خالل املصادمات العنيفة
وقع ـ ـ ـ ــد يخ ـ ـ ـ ــبط دم ـ ـ ـ ــاßي  sـ ـ ـ ــي
ال hiوقعت بميدان رمسيس وxي محيط مسجد الفتح.

”

دركسيون العربية  ٣مرات"

كما أن اعتماد جماعة ٕالاخوان املسلم>ن xي حشد
أنصارها من مختلف املحافظات داخل ساحات
٥٢
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الاعتصام الرئيسية برابعة العدوية وال|Tضة ،ترتب عليه ضآلة تأث>= حشود ٕالاخوان
وأنصارهم xي املحافظات ،ع5ى ٔالاقل ح Wiفض اعتصاماTم xي  ١٤أغسطس ،ومن ثم
تضاؤل الاعتداءات املنسوبة إل}Tم xي املحافظات ٔالاخرى.
ً
ً
وأخ>=ا ،فإن هذا التقرير يش>= إى أن ٕالاعالميات كن هدفا لالعتداء xي  %١٦من الانTاكات
ً
) ٣٤واقعة(x ،ي ح>ن كان الصحفي>ن الذكور هدفا لالعتداء xي  ١٥٨) %٧٧حالة( .غ>= أن
الالفت للنظر أن ٕالاعالميات قد تعرضنx ،ي حاالت عديدة ،لعمليات تحرش أثناء تفتيشهن
xي محيط ساحات اعتصام أنصار ٕالاخوان املسلم>ن ،ووصل ٔالامر حد توجيه Tديد مباشر أو
مبطن بالتعدي عل}Tن واغتصا®Tن تحت مسم" Wجهاد النكاح" ،كما كانت الاعتداءات بحقهن
وحشية وعنيفة بشكل يفوق العنف املستخدم ضد ٕالاعالمي>ن ،فبحسب أنáي عماد من
بوابة فيتو :كانوا ٕالاخوان عbى كوبري أكتوبر ملا كانو رايح4ن ماسبo4و ،وحصلت اشتباكات
عbى املطلع عند ماسبo4و ،عند عبد املنعم رياض ،وأنا كنت موجودة بصور ،واتصبت
بخرطوش sي و ،¤àوبعدين كملت تصوير عادي والاشتباكات فا وقعت عbى ضهري ،جه
بعد<Äا واحد ضربs °ي بط °بضهر سالح وجاKي نزيف.

٥٤

بينما ذكرت إسراء الشربا hâمن موقع اليوم السابع " :أخدت املoو ونزلت رمسيس ،لقيت
فريق زي ٔالالoاس sي التنظيم ؤالاغاني ؤالاداء ،بيغنوا ملر...¤áاول ما لفوا لقيت دقون
إتخضيت ،لقي=<م كلهم إتلموا عليا وإن م4ن وتبع إيه وبدأوا يضربوا ،كل الbي أنا عملته
إن °كتفت را ¤áعلشان كنت خايفة عbى دماßي ،واحد اتدخل علشان يحوش ع°
إتضرب ،وبعدين دخلوا ناس علشان يحوشوا عننا إحنا ٕالاتن4ن وإتضربوا هما كمان ،وsي
ٓالاخر طلعوا شرطة البس4ن مدني ،حطيت الكامo4ا sي الشنطة وبعدين خرجونا دخلونا
مكتب ٔالامن وخرجنا".

٥٥

أما شهادة عزة مغازي من جريدة الشروق حول واقعة الاعتداء عل}Tا قالت" :يوم ١٤
أغسطس كنت sي طريقي من الجâ4ة لجريدة الشروق ،وكنت عارفة إن sي شوية راحوا
عند مصطفى محمود ،بس مكنتش أعرف إن sي ضرب ،كملت بعربي لحد امللف الbي
٥٤

مكالمة ھاتفية مع مركز القاھرة
٥٥
فيديو لشھادة صحفية اليوم السابع على موقع فيديو http://videoyoum7.com/?p=217909 :٧

٢٥

 

قبل مصطفى محمود لقيت كاوتشات مولعة وعربية مولعة .وأنا بحاول أرجع لورا لقيت
واحد بجلبية جاي ناحي ففتحت إزاز العربية سمعت ضرب نار كت o4وزعيق ،جيت أقول
له بعد إذنك أنا عايزة أرجع ،قعد يقولbي إن إيه الbي جابك هنا ويخبط باب العربية،
قلت له هو فيه إيه؟ قالbي إن متعرفيش إلbي حصل؟ وقعد يضرب °بالقلم ،قعدت
أقول لهم أنا صحفية! كانوا هيموتوني وقعد يخبط دماßي sي دركسيون العربية  ٣مرات
وجه ولد كان معاﻩ إزازة بيب ¤ªقعد يقولbي إجري وإم ¤ãمن هنا دول هيموتوكي ،وقفل
Kي باب العربية وقعد يقولbي شيbي رجلك من عbى الفرامل وقعد يرجع °لورا بالعربية،
وأنا ماكنتش sي وع äخبطت sي حاجات كت o4ورايا ،وأنا كنت فاكرة إن °إتضربت
رصاصة من ك oالدم الbي نزل من دماßي ومناخo4ي".

٥٦

ً
واضحا عجز نقابة الصحفي>ن عن تقديم الدعم بصورﻩ املختلفة
xي جميع ٔالاحوال فقد بدا
٥٧
لضحايا الاعتداءات ،فع5ى الرغم من تأكيد خالد البل ،häعضو مجلس نقابة الصحفي>ن،
ع5ى جهود النقابة وسع}Tا لرصد الانTاكات ،وتشكيل لجنة من أربعة أفراد لرصد هذﻩ
الانTاكات ،ومن ثم تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق xي قضايا الاعتداء ع5ى
الصحفي>ن ،إال أن إفادات الكث>= من الصحفي>ن جاءت تحمل انتقادات ملا اعت=Iوﻩ تر ً
اخيا
من النقابة xي الدفاع ع|Tم ،وحماية حقوق الصحفي>ن أثناء أدا©Tم لواجTم امل hواTموا
النقابة بتجاهل ما حدث لهم ٥٨مثلما ذكر مصطفى الشيم hمصور موقع مصراوي xي
شهادته للمركز "بالنسبة للنقابة بقى ،النقابة ماتحركتش sي الواقعة دي زي الbي قبل<ا....
مفيش غ o4أستاذة  .................الbي اهتمت وأول ما عرفت كتبت عbى صفح=<ا الbي
بيتابعها ناس كت o4عن الاعتداء عليا وعbى أسماء وجيه ،وكلم=<ا بعد<Äا علشان نشوف
النقابة هتعمل إيه ،قالتbي تقدر تقابل محامي النقابة ،لو عاوز تعمل بالغ .بالفعل كلمته
وحددت معاﻩ ميعاد وروحت قابلته قالbي أنا محتاج منك تعمbي ورقة نقدمها للنقيب
يمضيلنا عل<ا وانا معاك sي البالغ ،كتبت الورقة ،والتأشo4ة الbي جت عل<ا من نقيب
الصحفي4ن كانت "تحويل الواقعة إKى لجنة تق ¤¥الحقائق بالنقابة" وعرفت بعد<Äا إ<Ñا
لجنة مكونة من  ٣أشخاص لبحث ٕالاعتداءات عbى الصحفي4ن ،ركنت النقابة عbى جنب
٥٦
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على سبيل المثال أنظر نص شكوى الصحفي حسن مجدي من موقع اليوم السابع لنقيب الصحفيين حول االعتداء عليه في ٢٦
أغسطس أثناء تأدية عملهhttp://on.fb.me/GzL99M:
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وروحت لوحدي كتبت بالغ بكل تفاصيل الواقعة ،وأخدت  CDعليه الفيديو وأسماء
الشهود بطالب فيه النائب العام بفتح تحقيق sي الواقعة وأخد أقوال الشهود ،البالغ
٥٩
رقم ".١٧٨٢
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وكذا ذكر محمد سليم ،صحفي بجريدة الحرية والعدالة ،استنجادﻩ بنقيب الصحفي>ن أثناء
احتجازﻩ xي اعتصام ال|Tضة وقت فضه ولكنه لم يرد ع5ى مكاملته" :اتصلت وأنا محتجز sي
كلية هندسة بالجرنال ،وبـ "قطب العربي"ٔ ،الام4ن العام السابق للمجلس ٔالاعbى
للصحافة ،لقيته متحاصر جوة كلية هندسة هو كمان ،اتصلت بضياء رشوان مردش
٦٠
عليا"
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إشكاليات الحماية القانونية لإلعالمي4ن
ً
ٕالاعالن الدستوري الصادر xي  ٨يوليو  ٢٠١٣يحم hصراحة حرية الرأي وحرية الصحافة
والنشر xي املادة " ٧حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعب>= عن رأيه ونشرﻩ بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غ>= ذلك من وسائل التعب>= xي حدود القانون ".واملادة " ٨حرية

الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل ٕالاعالم مكفولة ،والرقابة ع5ى الصحافة وما تنشرﻩ
وسائل ٕالاعالم محظورة ،وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق ٕالاداري محظور" و¼ي نصوص
شب}Tة باملنصوص عل}Tا xي دستور  ٢٠١٢املعطل .وع5ى الرغم من ذلك استمرت السلطات
ً
وخصوصا xي خالل الشهرين املاضي>ن xي التضييق ع5ى
املصرية ع5ى مدار العام املا،hÚ
ٕالاعالمي>ن واملراسل>ن ٔالاجانب ،تارة باستخدام قوان>ن قمعية موروثة من نظام مبارك ،وتارة
أخرى ع =Iمجموعة من املمارسات القمعية ال hiتنتهجها السلطات خارج إطار القانون
كاسTداف الصحفي>ن والتعدي البدني عل}Tم ،والقبض عل}Tم بدون سند .وقد أثر بالسلب
عدم اك=Kاث السلطات لحرية الصحافة ع5ى مدار ٔالاعوام السابقة ع5ى املجال العام الذي
أصبح أك =¥عدوانية تجاﻩ ٕالاعالم وٕالاعالمي>ن وحرية الرأي والتعب>= xي املطلق .وقد رصدنا
ذلك من خالل ازدياد وت>=ة التعدي ع5ى الصحفي>ن من أطراف ليست تابعة للدولة ولك|Tا
تأثرت بشكل مباشر بالخطاب التحري hÈاملتواصل الذي انتهجه نظام مبارك واملجلس
العسكري والرئيس مر hوالرئيس املؤقت عدي منصور xي مواجهة حرية الرأي والتعب>=.
لقد وضع القانون الدوي مجموعة من الضوابط ينبي ع5ى الدولة ا ِتباعها من أجل توف>=
حماية الصحفي>ن .ولقد قامت اللجنة املعنية بحقوق ٕالانسان باألمم املتحدة )و¼ي اللجنة
املخولة بتفس>= مواد العهد الدوي للحقوق املدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر(
بتحليل والتعليق ع5ى املادة  ١٩من العهد الدوي للحقوق املدنية والسياسية وأكدت أنه ع5ى
كافة الدول املوقعة ع5ى العهد الدوي "أن تنفذ تداب>= فعالة للحماية من الاعتداءات الhi

ً
تسTدف إسكات أصوات ٔالاشخاص الذين يمارسون حقهم xي حرية التعب>= .وال يجوز أبدا
الاستشهاد بالفقرة  ٣لت=Iير كبح أية دعوة إى إقامة نظام ديمقراطي متعدد ٔالاحزاب وتحقيق
مبادئ الديمقراطية وحقوق ٕالانسان .وال يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يكون الاعتداء
ً
ع5ى شخص بسبب ممارسته لحرية الرأي أو حرية التعب>= متفقا مع املادة  ،١٩بما xي ذلك
ً
أشكال الاعتداء املتمثلة xي الاحتجاز التعسفي والتعذيب وTديـد النفس والقتل .وكث>=ا ما
يخضع الصحفيون لهذﻩ الTديدات وللتخويف والاعتداء بسبب ممارسTم ألنشطTم .ويتعرض
ً
لذلك أيضا ٔالاشخاص الذين يشاركون xي جمع املعلومات املتعلقة بحالة حقوق ٕالانسان
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وتحليلها والذين يقومون بنشر تقارير ذات صلة بحقوق ٕالانسان ،بمن ف}Tم القضاة واملحامون.
وينبي التحقيق بصرامة xي الوقت املناسب xي جميع هذﻩ الاعتداءات ومقاضاة مرتكب}Tا ومنح
ً
٦١
الضحايا ،أو منح ممثل}Tم xي الحاالت ال hiيرتكب ف}Tا القتل ،أشكاال مناسبة من الج."=I
كما أصدرت اللجنة ٔالافريقية لحقوق ٕالانسان والشعوب –التابعة لالتحاد ٔالافريقي– قرا ًرا
xي مارس  ٢٠١٣إلدانة الحكومة املصرية بشأن الاعتداءات الجنسية والجسدية ال hiتعرض
لها عدد من الصحفيات xي أثناء مظاهرات الاحتجاج ع5ى تعديل الدستور xي مايو .٢٠٠٥
"وانت Wæالقرار املكون من  ٧٤صفحة الصادر xي الدعوى إى إدانة الحكومة املصرية بانTاك
ثمانية من مواد امليثاق ٔالافريقي لحقوق ٕالانسان والشعوب ،ومطالبة الحكومة بإعادة فتح
التحقيقات xي الاعتداءات ال hiكان النائب العام قد أغلقها xي  ٢٠٠٥وتقديم الجناة للمحاكمة،
مع تقديم تعويض بمبلغ سبعة وخمس>ن ألف جنيه مصري لكل من الشاكيات ٔالاربع xي
٦٢
الدعوى".
تكشف الانTاكات ال hiيوثقها هذا التقرير عن مجموعة من ٕالاشكاليات القانونية املتعلقة
بحماية الصحفي>ن وٕالاعالمي>ن أثناء تأدية عملهم ،السيما xي أوقات املواجهات العنيفة –
ً
ً
سواء كانت ٔالاجهزة ٔالامنية طرفا ف}Tا ،أو كانت مواجهات عنيفة ب>ن مجموعات مختلفة من
املواطن>ن– ال hiوإن كانت ال ترتقي لحاالت الÁçاع املسلح والحروب املنصوص عل}Tا xي
القانوني الدوي ٕالانساني ،إال أTUا تشهد انTاكات جسيمة بحق ٕالاعالمي>ن تصل إى حد
التعذيب والاعتقال والقتل العمد.
ويمكن استعراض هذﻩ ٕالاشكاليات عbى النحو التاKي:
• أغلب املواثيق الدولية كفلت للمواطن>ن كافة حقوقهم –xي الحياة والحرية ؤالامان
الشخ ،hØالحق xي سالمة الجسد ،حرية التنقل ،عدم الخضوع للتعذيب أو املعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة للكرامة ،أو الحرمان من الحرية بصورة تعسفية،
والحق xي املحاكمة العادلة– ولك|Tا لم تخص ٕالاعالمي>ن بنصوص محددة تتناسب مع
ما تتعرض له هذﻩ الفئة من انTاكات مشا®Tة ،السيما xي أوقات الصراعات السياسية.
• اهتمت الدسات>= املصرية املتعاقبة بالنص ع5ى كفالة الحقوق والحريات للصحفي>ن
وٕالاعالمي>ن ملمارسة عملهم ،بما xي ذلك ٕالاعالن الدستوري الصادر xي  ،٢٠١٣ولك|Tا
٦١

التعليق العام رقم  ٣٤للجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان ١٢ ،سبتمبر CCPR/C/GC/31 ٢٠١١
٦٢
للمزيد عن الدعوة التي رفعتھا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمات حقوقية
http://eipr.org/pressrelease/2013/03/14/1656
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لم تضع ضوابط واضحة لحماية هذا الحق ،ولم تحدد الدسات>= أو القوان>ن املصرية
الجهات املنوط ®Tا صيانة هذا الحق ،وحدود مسئوليTا حال تعدي أي طرف ع5ى هذا
الحق.
• قانون تنظيم الصحافة املصرية رقم  ٩٦لسنة  ١٩٩٦نص xي املادة  ١٢ع5ى حماية
الصحفي>ن من كافة أشكال الانTاك ال hiيتعرضون لها ،بأن نص ع5ى أن "كل من
ً
صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله ُيعاقب بالعقوبات املقررة إلهانة املوظف
أهان
العمومي أو التعدي عليه xي املواد )/١٣٧) ،(١٣٦) ،(١٣٣أ( ٦٣من قانون العقوبات
بحسب ٔالاحوال" أي أن قانون تنظيم الصحافة قد أضفى سيا ًجا من الحماية
للصحفي>ن كال hiفرضها قانون العقوبات للموظف>ن العموم ،ومع ذلك نادرا ما تمت
محاكمة أي طرف ثبت تورطه xي التعدي ع5ى ٕالاعالمي>ن ،أو منعهم من أداء وظيفTم،
وهذا أمر وثيق الصلة بغياب ٕالارادة السياسية لتفعيل هذﻩ العقوبات ومحاسبة
مرتك héالاعتداءات ع5ى ٕالاعالمي>ن ،الً hi
غالبا ما كانت تقع لصالح السلطات الحاكمة.
• تضمنت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة xي املواد رقم )  (٧ ،٥بعض املبادئ
ال hiمن شأTUا وضع سياح من الحماية للصحفي>ن ،وعدم املساس بأمنه xي مباشرة
عملهُ ،ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف والاعتبارات ال hiترتTا القوان>ن
ُ
واللوائح وميثاق الشرف الصحفي ،وما استقر عليه من أعراف صحفية يستطيع
الصحفي ،بتوافرها واح=Kامها ،أن يمارس عمله ويؤدي رسالته xي اطمئنان ،إال أن
الالئحة لم توضح أي إجراءات حال عدم الالÁKام ®Tذﻩ املبادئ ،وحدود مسئولية
الدولة عن كفالة ما أسمته الالئحة بـ "أمن الصحفي".
ً
• القانون املنظم لنقابة الصحفي>ن رقم  ٧٦لسنة  ١٩٧٠يمثل xي حد ذاته انTاكا
لحقوق الصحفي>ن ،بما يضعه من قيود تعوق انضمام الصحفي>ن للنقابة ،ويحرمهم
من التمتع بمظلة حماية نقابية حال تعرضهم النTاكات جسيمة من ٔالاطراف
املختلفة ،بما xي ذلك ُمالك ورؤساء تحرير الوسائل ٕالاعالمية ال hiينتمون لهأ ،الامر
الذي يفسر عجز النقابة عن توف>= حماية قانونية حقيقية للصحفي>نُ .ويالحظ xي هذا
٦٣
نصت المادة ١٣٣أن من أھان باإلشارة أو القول أو التھديد موظفا ً عموميا ً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية
وظيفته أو بسبب تأديتھا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشھر أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه" .كما نصت المادة  ١٣٦على أن "كل من
تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب
تأديتھا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة شھور أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه".أما المادة /١٣٧أ نصت أنه "يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على
خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التھديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال
وظيفته أو االمتناع عنه ،فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنين ،وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين
إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاھة مستديمة ،وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه إلى الموت".
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ُ
السياق أن قانون نقابة الصحفي>ن لم يشهد تحديثات تذكر تواكب التطور الهائل
الذي عرفته وسائط الصحافة وٕالاعالم ،وظهور وسائط ٕالاعالم ٕالالك=Kونية ،ومن ثم
ً
تطورا يتيح لها استيعاب
فإن مظلة الحماية النقابية xي ظل هذا القانون لم تشهد
ٔالاعداد الهائلة ،ممن دخلوا xي سوق العمل الصحفي وٕالاعالمي.
• ال يوجد أي تشريع أو نص ُيلزم املؤسسات ٕالاعالمية بتوف>= الحماية القانونية وغ>=
القانونية الالزمة لإلعالمي>ن امليداني>ن ،أو تعويضهم عما يلحق ®Tم من أضرار تصل إى
حد فقدان الحياة أثناء تأدية عملهم كمندوب>ن عن تلك املؤسسات ٕالاعالمية.
• غياب التدريب والتأهيل الالزم لإلعالمي>ن امليداني>ن ،حول إجراءات السالمة املهنية
ؤالامنية والطبية ومواجهة املخاطر املختلفة ،أثناء تغطية الاضطرابات السياسية ذات
الصبغة العنيفة.
كل هذﻩ ٕالاشكاليات تضع ٕالاعالمي>ن والصحفي>ن امليداني>ن وحدهم xي مواجهة خصوم
سياسية متصارعة؛ لكي يتحملوا وحدهم مسئولية سياسات تحريرية يقرها أصحاب رؤوس
ٔالاموال وذوي املصالح السياسية من ُمالك الوسائل ٕالاعالمية ،ليتحول ٕالاعالمي>ن تدر ً
يجيا
لطرف xي صراع ُيف=Kض أTUم شهود عيان عليه ،ومنوط ®Tم نقله بحيادية وموضوعية
للمواطن>ن ،الذين صاروا بدورهم ورقة ضغط أخرى ع5ى ٕالاعالمي امليداني إذ يعت=Iونه
املسئول ٔالاول عن تضليلهم أو إخفاء الحقائق ع|Tم.

٣٢

 

توصيات التقرير
ً
أوال :توصيات إKى السلطة التنفيذية:
 ع5ى الرئيس املؤقت عدي منصور أن يصدر بيان واضح يدين فيه كافة أشكال
التضييق والتعدي ع5ى ٕالاعالمي>ن وٕالاعالم،
 إجراء تحقيقات مستقلة ونزTÆة وشفافة xي وقائع القتل ال hiطالت ٕالاعالمي>ن،
وإعالن نتائجها للرأي العام ،وتقديم مرتكب}Tا ًأيا كانت مواقعهم للمحاكمة،
 إجراء مراجعة فورية ألوضاع املحتجزين من الصحفي>ن وٕالاعالمي>ن ،وٕالافراج
الفوري عن ٔالاشخاص الذين ثبت عدم توفر أدلة جدية ع5ى تورطهم xي اTامات
جنائية،
 الامتناع عن تب hXأية تداب>= إدارية أو أمنية تقود إى إغالق الصحف أو حجب البث
عن وسائط ٕالاعالم أو سحب تراخيص البث ،أو تلك ال hiتكفل حبس ٕالاعالمي>ن
ً
استنادا ع5ى مواقفهم املهنية أو أرا©Tم.

ً
ثانيا :توصيات قانونية:
 تفعيل قانون العقوبات فيما يتعلق بالتعدي ع5ى ٕالاعالمي )كموظف عمومي( أثناء
قيامه بوظيفته ،وتقديم ٔالاطراف القائمة بالتعدي للمحاسبة ًأيا كانت مواقعهم أو
انتماءاTم السياسية.
ُ
نظمة للعمل الصحفي وٕالاعالمي ،وضرورة أن تقدم هذﻩ
 إعادة النظر xي القوان>ن امل ِ
القوان>ن ضمانات حقيقية لتمك>ن ٕالاعالمي>ن من أداء دورهم xي مناخ يتمتع بالحد
ٔالادنى من ٔالامان الشخ.hØ
 ضرورة أن تتطرق القوان>ن إى خصوصية الوضع الراهن xي املنطقة العربية ككل ،إذ
أن ظروف العمل ٕالاعالمي xي ظل مناخ سيا hمرتبك وعنيف إى حد ما ،يستوجب
وضع بنود خاصة وإجراءات استثنائية لحماية ٕالاعالمي أثناء تغطيته ٕالاعالمية لتلك
الف=Kات.
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ً
ثالثا :توصيات للجنة الخمس4ن لصياغة الدستور:
 وضع أولوية لحماية حرية الرأي والتعب>= xي الدستور مع النص صراحة ع5ى الÁKامات
مصر الدولية بموجب الاتفاقيات ال hiصدقت عل}Tا مصر والقانون الدوي لحقوق
ٕالانسان،
 تجنب استخدام تعب>=ات فضفاضة ومطاطة تسTدف إعطاء الحرية للمشرع لتقييد
الحقوق املنصوص عل}Tا xي الدستور xي وقت الحق،
ً
 النص صراحة xي الدستور ع5ى أن الحق xي الحصول ع5ى املعلومات هو حق دستوري
تحميه الدولة.

ر ً
ابعا :توصيات لنقابة الصحفي4ن واملؤسسات ٕالاعالمية:
 ع5ى نقابة الصحفي>ن الاضطالع بمسئوليTا xي تقديم الدعم القانوني الكامل لكل
ٕالاعالمي>ن رهن الاحتجاز أو الحبس ،وكذا مساندة ٕالاعالمي>ن xي بالغاTم ضد املعتدين
ُ
عل}Tم سواء كانوا من املواطن>ن أو من رجال ٔالامن ،وال يجب أن تم> Áالنقابة xي ذلك ب>ن
النقابي>ن وغ>= النقابي>ن ،أو ب>ن الصحفي>ن وٕالاعالمي>ن.
 ع5ى النقابة إعادة النظر xي القوان>ن املنظمة لعضويTا ،ح Wiتتمكن من أن تجمع تحت
مظلTا العدد ٔالاك =Iمن الصحفي>ن مزاوي املهنة ،السيما حدي híالتخرج من كليات
ٕالاعالم ،واللذين غالبا يعملون كمراسل>ن ميداني>ن للمؤسسات الصحفية بال عقود –
وأحيانا بال رواتب -تضمن حقوقهم
 التعاون الوثيق ب>ن النقابة واملؤسسات ٕالاعالمية xي تقديم التدريبات الالزمة
لإلعالمي>ن امليداني>ن ،فيما يتعلق بإجراءات السالمة املهنية والطبية وإدارة التغطية
أثناء ؤالاحداث العنيفة.
 ع5ى النقابة أن تتحمل ً
جزء من ٔالاعباء املالية الناجمة عن إصابات العمل الخاصة
بالصحفي>ن النقابي>ن ،وكذا صرف تعويضات ألسر ضحايا الصحفي>ن الذين لقوا
مصرعهم باألحداث ،ع5ى أن يكون هذا التعويض املادي xي حاالت ٕالاصابة والوفاة ً
جزء
من قانون النقابة ويتع>ن ع5ى املؤسسات ٕالاعالمية أن تتحمل مسئوليTا xي صرف
تعويضات إلعالم}Tا املصاب>ن أثناء تأدية عملهم ،وكذا تقديم الدعم املادي ألسر
ٕالاعالمي>ن اللذين لقوا مصرعهم أثناء عملهم.
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 ُيف=Kض أن تدفع النقابة من أجل سن قوان>ن وتعديالت تشريعية تكفل حماية حقيقة
لإلعالمي أثناء تأدية وظيفته ،السيما xي الظروف غ>= العادية ،وال hiوإن كانت ال ترتقي
للÁçاع املسلح ولك|Tا تشكل Tديد واضح لحياة ٕالاعالمي ،مع توضيح حدود مسئولية
كافة ٕالاطراف عن تنفيذ تلك القوان>ن.
 يتع>ن ع5ى نقابة الصحفي>ن وخ=Iاء ٕالاعالم العمل الوثيق مع املؤسسات ٕالاعالمية من
أجل تب hXاملق=Kحات والتوصيات ال hiسبق إعدادها من قبل ومن بعد ثورة  ٢٥يناير،
ً
سواء اململوكة للدولة أو الخاصة ،بما
من أجل إصالح وتطوير أداء وسائل ٕالاعالم،
يضمن الالÁKام باملعاي>= املهنية للتغطية ٕالاعالمية والصحفية ،وعدم خلط الرأي
بالخ ،=Iوالتدليس ع5ى املواطن>ن ،والتضحية بالحقيقة لصالح التح>Áات السياسية
واملهنية.

ً
خامسا :توصيات لإلعالمي4ن أنفسهم
 xي حالة تعرض أي إعالمي النTاك واضح لحقه xي ممارسة عمله ،يجدر به أن يتقدم
ببالغ بالواقعة ،يتبع فيه ٔالاسس الالزمة لكتابة شهادة ُيعتد ®Tا من الناحية
القانونية ،والحرص ع5ى جمع كافة ٔالادلة املطلوبة إلثبات الانTاك )التقارير الطبية،
الصور ،شهادات الشهود...،إلخ(.
 التواصل مع منظمات املجتمع املدني املنوط ®Tا تقديم دورات تدريبية حول توثيق
الانTاكات بحق ٕالاعالمي>ن كجزء من توثيق انTاكات حقوق ٕالانسان ككل ،وكذا
التواصل مع املنظمات ال hiمن شاTUا توثيق الانTاكات بحق ٕالاعالمي>ن وتقديم
املساندة القانونية لهم.
 التخطيط الجيد واتخاذ التداب>= الوقائية الالزمة قبل الÁçول لتغطية الفعاليات
امليدانية العنيفة أو تلك ال hiمن املتوقع أن تتصاعد حدة أعمال العنف خاللها،
والحرص ع5ى اتباع تعليمات إجراءات السالمة املهنية والنصائح الطبية والقانونية
حال تعرض ٕالاعالمي لالنTاك.

٣٥

 

ملحق التقرير
جدول شامل باالن=<اكات ال رصدها مركز القاهرة بحق ٕالاعالمي4ن خالل فoة الرصد
ً
أوال :إعالميون لقوا مصرعهم
 ااث ٦) -:ت(

 -١أء ر  

الفاعل

التاريخ

االسم

الوسيلة اإلعالمية

مكان الواقعة

 ٢٨يونيو

صالح الدين حسن

جريدة الشعب

ميدان المحافظة ،بورسعيد

 ٢٨يونيو
 ٣يوليو
 ١٤أغسطس
 ١٤أغسطس
 ٢٠أغسطس

أندرو بوتشر
أحمد عاصم
مايكل دين
مصعب الشامي
تامر عبد الرؤوف

مصور حر
جريدة الحرية والعدالة
سكاي نيوز
شبكة رصد
جريدة األھرام

سيدي جابر ،اإلسكندرية
الحرس الجمھوري،القاھرة
رابعة العدوية ،القاھرة
رابعة العدوية ،القاھرة
محافظة البحيرة

انفجار،عبوة ناسفة أو
أنبوبة بوتاجاز ) لم يتم
الكشف عن صحة أيا ً
من الروايتين(
لم يتم تحديده
قوات األمن
لم يتم تحديده
لم يتم تحديده
قوات األمن

 -٢إ" !ن !$%ا '&  ( & أو)ت ر  ) (-$ + ,%
التاريخ
 ١٤أغسطس
 ١٤أغسطس

الوسيلة
اإلعالمية

االسم
حبيبة عبد العزيز) ،تم استھدفھا بصفتھا الشخصية
أثناء أجازتھا السنوية(
أحمد عبد الجواد) ،لم يكن مكل ًفا من جانب جريدته
بأية تغطية ميدانية (

جولف نيوز
جريدة األخبار

مكان الواقعة
رابعة العدوية،
القاھرة
رابعة العدوية،
القاھرة

ً
ثانيا :إعالميون تم القبض عل<م وخضعوا للحبس أو الاحتجاز من قبل قوات ٔالامن

الفاعل
لم يتم
تحديده
لم يتم
تحديده

٦٤

 -٣إ" !ن زا!%ا ره +ا 123%أو ا4,ز ا (% ١١) ٦٥.
التاريخ

االسم

الوسيلة
اإلعالمية

واقعة االحتجاز

 ٣يوليو

محمود محمد
عبد النبي

شبكة رصد

مظاھرات سيدي جابر،
اإلسكندرية

 ٣يوليو

إبراھيم محمد
عبد النبي

شبكة رصد

مظاھرات سيدي جابر،
اإلسكندرية

 ١٥يوليو

محمد بدر

قناة الجزيرة

أحداث رمسيس ،القاھرة

 ١٤أغسطس

عبد U
الشامي

قناة الجزيرة

اعتصام رابعة العدوية،

٦٤

الفاعل
تم القبض عليه أثناء المظاھرات ،ووجھت له
تھمة حيازة سالح ،وتجدد حبسه  45يوم في 26
أغسطس.
تم القبض عليه أثناء المظاھرات ،ووجھت له
تھمة حيازة سالح ،وتجدد حبسه  45يوم في 26
أغسطس.
متھم بمجموعة من التھم منھا الشروع في القتل،
وتم تحويله لمحكمة الجنايات في  17سبتمبر.
مازال رھن الحبس في سجن أبو زعبل

يميز التقرير ھنا بين احتجاز قوات األمن )الشرطة أو الجيش( لعدد من اإلعالميين ،وبين احتجاز األھالي والمتظاھرين
لإلعالميين الموضح فيما بعد.
٦٥
صدر ھذا التقرير في نھاية شھر سبتمبر 2013

٣٦

 

 ١٦أغسطس

إبراھيم
الدراوي

مركز
الدراسات
الفلسطينية

مدينة اإلنتاج اإلعالمي

متھم بالتخابر لصالح حركة حماس

 ١٧أغسطس

أسامة شاكر

قناة أحرار
25

دمياط

متھم ب "اإلضرار بالسلم واألمن العام ،التحريض
على حرق مقر األمن الوطني بمدينة دمياط-أمن
الدولة ساب ًقا -وقتل المتظاھرين"

 ٢٠أغسطس

طاھر عثمان

مقر الوكالة ،القاھرة

لم ترد حتى اآلن أية معلومات حول اإلفراج عنه

 ٢٢أغسطس

خالد الشريف

 ٢٤أغسطس

وائل علي
سامحي
مصطفى
الطيب عبد
 Uالفخراني

 ٢٥أغسطس
 ٢٥أغسطس

وكالة األنباء
التركية
موقع اإلسالم
اليوم
إسالم توداي

مقر الموقع بمنطقة
فيصل ،الجيزة
لم نستطيع التحقق منه

شبكة رصد

لم نستطيع التحقق منه

شبكة رصد

لم نستطع التحقق منه

لم ترد حتى اآلن أية معلومات حول اإلفراج عنه
متھم بالتخابر مع دولة أجنبية
وردت أنباء بإضرابه عن الطعام احتجاجا ً على
سوء المعاملة أثناء االحتجاز
وردت أنباء بإضرابه عن الطعام احتجاجا ً على
سوء المعاملة أثناء االحتجاز

 -٤إ" !ن !789ا  123%أو ا4,ز و  ا;&اج  )(%٢٩
االسم

الوسيلة
اإلعالمية

مكان الواقعة

 ٦يوليو

عبد الفتاح فايد

قناة الجزيرة

مقر القناة ،القاھرة

 ٨يوليو

ديريك إيمرش

قناة إر تي إل
األلمانية

محيط الحرس
الجمھوري

 ٩يوليو

مراد اوسلو

مراسل قناة
ستار التركية

محيط الحرس
الجمھوري

 ٩يوليو

ظافر قراقاش

مصور قناة
ستار التركية

محيط الحرس
الجمھوري

 ٩يوليو

فاتح إر

مراسل قناة
ھابر التركية

 ٩يوليو

طوفان
غوزالغون

مصور قناة
ھابر التركية

 ١٣يوليو

طاقم الجزيرة
انترناشونال
 4أفراد

قناة الجزيرة
انترناشونال

بالقرب من منطقة
قناة السويس،
السويس

 ٢٠يوليو

احمد السيوفي

قناة العالم
اإليرانية

محافظة القاھرة

 ٢٩يوليو

حليم الشعراني

ديلي نيوز
إيجيبت

محيط رابعة
العدوية ،القاھرة

محمود أبو زيد

صحفي حر

أحمد طارق

صحفي حر

محمد الھواري

موقع صدى
البلد

مايك جيجلو

نيوز ويك

التاريخ

١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس

٣٧

محيط الحرس
الجمھوري،
القاھرة
محيط الحرس
الجمھوري،
القاھرة

رابعة العدوية،
القاھرة
محيط طيبة مول.
القاھرة
محيط طيبة مول،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة

تفاصيل الواقعة
صدر بحقه أمر ضبط وإحضار ،وتم احتجازه لعدة
ساعات ثم إخالء سبيل بكفالة  1000جنيه مصري.
احتجز لمدة  6ساعات داخل الحرس الجمھوري ،بعد
مصادرة معداته ،ثم أطلق سراحه ،وتسلم المعدات.
تم تقييده من قبل أفراد ال يرتدون زي عسكري ،وتسليمه
لقوات األمن التي احتجزته لعدة ساعات ،بعد اتھامه بعدم
حيازة تصريح من مركز الصحافة
تم تقييده من قبل أفراد ال يرتدون زي عسكري ،وتسليمه
لقوات األمن التي احتجزته لعدة ساعات ،بعد اتھامه بعدم
حيازة تصريح من مركز الصحافة
تم احتجازه بمحيط الحرس لعدة ساعات ،ثم أطلق سراحه
بعد توجيه بعض األسئلة ،ولم يسيء أحد معاملتھم.
تم احتجازه بمحيط الحرس لعدة ساعات ،ثم أطلق سراحه
بعد توجيه بعض األسئلة ولم يسيء أحد معاملتھم.
واجھوا تھمة العمل بدون تصريح ،وتصوير مناطق
محظور التصوير فيھا ،وتصوير معدات عسكرية
ومناطق تمركز القوات ،واستخدام أجھزة تصوير وبث
غير مصرح بھا فى مصر.
تم التحفظ عليه في النيابة لعدة ساعات واإلفراج عنه
بكفالة  10أالف جنية.
استوقفه الضابط وضربه على وجھه ،وقرر احتجازه في
سيارة شرطة بعد مصادرة تليفونه المحمول وقناع الغاز،
وتم ترحيله لعدة لقسم ثاني مدينة نصر ،حيث تم
احتجازه لعدة ساعات بعدھا أطلق سراحه.
تم احتجازه من قبل قوات األمن بمحيط االعتصام ثم
إطالق سراحه بعد عدة ساعات.
تم احتجازه من قبل قوات األمن بمنطقة مدينة نصر ،ثم
إطالق سراحه بعد  18ساعة.
تم احتجازه من قبل قوات األمن بمنطقة مدينة نصر ،ثم
إطالق سراحه بعد  18ساعة.
تم اعتقاله وضربه من قبل قوات األمن ثم أطلق سراحه
بعد أربع ساعات تقريبا.

 

١٤
أغسطس

عمرو دياب

جريدة الوطن

رابعة العدوية،
القاھرة

١٤
أغسطس

سباستيان
باكھاوس

مصور حر

أثناء عودته من
ميدان التحرير

١٤
أغسطس
١٤
أغسطس

لويس
جايمس

صحفي حر

رابعة العدوية،
القاھرة

أحمد جودة

قناة الجزيرة

ميدان النھضة

محمد سامي

موقع حريتنا

أحمد منعم

جريدة خاصة

ھبة زكريا

وكالة
األناضول

مسجد الفتح،
القاھرة

شريف
منصور

قناة  25يناير

مسجد الفتح،
القاھرة

شيماء
عوض

قناتي الحوار
والجزيرة

مسجد الفتح،
القاھرة

ميتين
توران

مراسل قناة تي
أر تي التركية

مسجد الفتح،
القاھرة

١٧
أغسطس
١٧
أغسطس
١٧
أغسطس

ھوجو
باتشيجو
باتريك
كينجسالي
طاقم قناة
فرانس 2

صحفي
برازيلي

مسجد الفتح،
القاھرة
مسجد الفتح،
القاھرة
مسجد الفتح،
القاھرة

١٥
أغسطس
١٧
أغسطس
١٧
أغسطس
١٧
أغسطس
١٧
أغسطس
١٧
أغسطس

قناة فرانس 2

١٨
أغسطس

حسام بكير

موقع البديل

القصر العيني،
القاھرة

١٨
أغسطس

محمد سعد

موقع البديل

أمام قسم
الطالبية ،الجيزة

حامد
البربري
أحمد
السيوفي

جريدة
الجمھورية
قناة العالم
اإليرانية

حليم
الشعراني

ديلي نيوز
إيجيبت

٢٠
أغسطس
 ٢٠يوليو
 ٢٩يوليو

٣٨

الجارديان

محيط مديرية
األمن،
اإلسكندرية
مسجد الفتح،
القاھرة

البحيرة
محافظة القاھرة
محيط رابعة
العدوية،
القاھرة

تم احتجازه مع مجموعة من المتظاھرين وترحيلھم إلستاد
القاھرة ثم إطالق سراحه بعد عدة ساعات وشطب أسمه من
قائمة المقبوض عليھم.
تم احتجازه لعدة ساعات في أحد أقسام الشرطة بتھمة خرق
حظر التجوال ،وأطلقوا سراحه بعد التحقق من ھويته
الصحفية.
تم اعتقاله وضربه من قبل قوات األمن ثم أطلق سراحه بعد 3
ساعات دون المعدات الخاصة به.
تم اعتقاله أثناء تغطيته ألحداث فض االعتصام وترحيلة إلى
مديرية أمن الجيزة ولم نستطيع التحقق من خروجه.
ألقي القبض عليه أمام مديرية أمن اإلسكندرية ،أثناء قيامه
بتصوير تأمين قوات الجيش والشرطة للمديرية
احتجز بقسم شرطة األزبكية أكثر من  5ساعات ثم أطلق
سراحه.
تم ترحيلھا ومجموعة من الصحفيين واحتجازھا لعدة ساعات
في معسكر تابع لقوات األمن ،تعرضت خاللھا لسوء معاملة
وسرقة ھاتفھا المحمول ،ثم ترحيلھم لجامع األزھر للبقاء فيه
حتى انتھاء موعد حظر التجوال
تم ترحيله ومجموعة من الصحفيين واحتجازه لعدة ساعات
في معسكر تابع لقوات األمن ،ثم ترحيلھم لجامع األزھر
للبقاء فيه حتى انتھاء موعد حظر التجوال
تم ترحيلھا ومجموعة من الصحفيين واحتجازھم لعدة ساعات
في معسكر تابع لقوات األمن ،ثم ترحيلھم لجامع األزھر
للبقاء فيه حتى انتھاء موعد حظر التجوال
تم ترحيله ومجموعة من الصحفيين واحتجازھم لعدة ساعات
في معسكر تابع لقوات األمن ،ثم ترحيلھم لجامع األزھر
للبقاء فيه حتى انتھاء موعد حظر التجوال
اعتقل أثناء تغطيته ألحداث رمسيس ،بحجة عدم حصوله من
تصريح عمل كصحفي في مصر.
احتجزته قوات األمن ثم أطلقت سراحه بعد التحقق من ھويته
الصحفية<
تم احتجاز أفراد الطاقم لمدة  10ساعات في أحد أقسام
الشرطة.
تم احتجازه من قبل قوات الشرطة أثناء عودته من تصوير
أحداث مسجد الفتح وترحيله مع معتقلي اإلخوان ومسح
البيانات من على الكاميرا ومصادرة كروت الذاكرة ثم إطالق
سراحه
وجھت إليه تھمة إذاعة أخبار تبث الرعب في نفوس
المواطنين ،وذلك بعد القبض أثناء تصوير محاولة اقتحام قسم
شرطة الطالبية ،وخرج بكفالة  500جنيه ،ومازال على ذمة
القضية
متھم بإحراز سالح بدون ترخيص وكسر حظر التجول وتم
اإلفراج عنه ولكنه مازال رھن التحقيق على ذمة القضية
تم التحفظ عليه في النيابة لعدة ساعات واإلفراج عنه بكفالة
 10أالف جنية.
استوقفه الضابط وضربه على وجھه ،وقرر احتجازه في
سيارة شرطة بعد مصادرة تليفونه المحمول وقناع الغاز ،وتم
ترحيله لعدة لقسم ثاني مدينة نصر ،حيث تم احتجازه لعدة
ساعات بعدھا أطلق سراحه.

 

ً
ثالثا :غلق ومداهمة مقار وسائل إعالمية ١١) :حالة(
التاريخ

الوسيلة اإلعالمية

تفاصيل الواقعة

 ٢٦يونيو
 ٣يوليو
 ٣يوليو
 ٣يوليو
 ٣يوليو
 ٣يوليو

جريدة الحرية والعدالة
مكتب قناة الجزيرة
قناة الناس
قناة الحافظ
قناة الرحمة
قناة  25يناير

داھمت قوات األمن مقر الجريدة بالمنيل وأوقفت عمليات النشر
داھمت قوات األمن مكتب القناة ،أوقفت البث وتم القبض على مدير المكتب
داھمت قوات األمن مقر القناة ،وأوقفت بثھا ،وألقت القبض على عدد من العاملين فيھا
داھمت قوات األمن مقر القناة ،وأوقفت بثھا ،وألقت القبض على عدد من العاملين فيھا
داھمت قوات األمن مقر القناة ،وأوقفت بثھا
داھمت قوات األمن مقر القناة ،وأوقفت بثھا

 ٣يوليو
 ٢٠يوليو

قناة أمجاد الفضائية
قناة العالم اإليرانية

داھمت قوات األمن مقر القناة ،وأوقفت بثھا
داھمت قوات األمن المصرية مكتب القناة وتحفظت على مديره احمد السيوفي،
واستولت على المعدات واألجھزة الخاصة بالقناة .وتم احتجاز السيوفي في قسم الشرطة
ثم إحالته إلى النيابة العامة بتھمة العمل بدون ترخيص

٢٠
أغسطس

مقر وكالة األنباء
التركية

داھمت قوات األمن مقر الوكالة واعتقلت طاھر عثمان مدير ھا

٢٢
أغسطس
٢٩
أغسطس

مقر موقع اإلسالم اليوم
مكتب قناة األقصى
الفضائية

أمرت النيابة بتشميع الموقع بالشمع األحمر وإغالقه وحبس  ٥من المحررين بالموقع،
وانتداب لجنة لفحص  ١٢جھاز كمبيوتر تمت مصادرتھا من المكتب.
داھمت قوات األمن المصرية مكتب القناة وصادرت أجھزة البث ،وأغلقت المكتب.
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التاريخ

اإلسم

٣٠
يونيو
٣٠
يونيو
٣٠
يونيو
٣٠
يونيو
٣٠
يونيو

عمر
الزھيري
أحمد مجدي

٣٠
يونيو
٣٠
يونيو
 ٢يوليو
 ٢يوليو

٣٩

الوسيلة
اإلعالمية
جريدة
المصري اليوم
جريدة
المصري اليوم
جريدة
المصري اليوم
مصراوي

اعتداء جسدي أسفر
عن ارتجاج في المخ
طلقات خرطوش

خرطوش

شارع محمد محمود،محافظة
القاھرة
محيط مكتب اإلرشاد،المقطم،
محافظة القاھرة
محيط مكتب اإلرشاد،المقطم،
محافظة القاھرة
محيط مكتب اإلرشاد

محمد عبد
الرحمن

موقع
المصريون

تھديد بالسالح األبيض
وسرقة متعلقات

ميدان التحرير ،محافظة
القاھرة

إنجي عماد

بوابة فيتو

مراسل قناة
العربية
طاقم قناة
النھار
مصطفى
الشيمي

قناة العربية

اعتداء جسدي وطرد
من االعتصام
طرد ومنع من التصوير

ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة
محيط رابعة العدوية،محافظة
القاھرة
ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة
أحداث بين السريات ،محافظة
الجيزة

أحمد النجار
أحمد حجي

قناة النھار
موقع مصراوي

نوع االنتھاك

طلقات خرطوش

تكسير معدات وضرب
مصور
اعتداء جسدي وسرقة
متعلقات

مكان االنتھاك

المنتھك

لم يتم تحديده
أعضاء جماعة
اإلخوان المسلمين
أعضاء جماعة
اإلخوان المسلمين
أعضاء جماعة
اإلخوان المسلمين
معارضي الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول

 

 ٣يوليو

طاقم
التليفزيون
المصري
بن ويدمان

 ٤يوليو

أحمد أبو زيد

 ٥يوليو

إنجي عماد

جريدة
الحرية
والعدالة
بوابة فيتو

 ٥يوليو

محررة موقع
اليوم السابع
محمود زووم

موقع اليوم
السابع
بوابة فيتو

اعتداء جسدي ومنع
من التصوير
اعتداء جسدي

 ٥يوليو

جيرمي بوين

BBC

طلقات خرطوش

 ٤يوليو

 ٥يوليو

قناة CNN

وقف تصوير وطرد
من الميدان
مالحقة قانونية
)أوامر ضبط
وإحضار(
اعتداء جسدي

ميدان التحرير ،محافظة
القاھرة
محيط قصر االتحادية

قوات األمن

كوبري أكتوبر ،محافظة
القاھرة
محيط رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
منطقة الدقي ،محافظة
الجيزة
محيط الحرس
الجمھوري .محافظة
القاھرة

حاولت قوات األمن تنفيذ
أمر الضبط أكثر من مرة
بمداھمته منزله في غيابه
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول

قوات األمن

 ٧يوليو

بيليج إيغمن

قناة بلس
ون التركية

اعتداء جسدي وطرد
من الميدان

ميدان التحرير،محافظة
القاھرة

معارضي الرئيس المعزول

 ٨يوليو

مراسل
ومصور قناة
الجزيرة
تامر فايز

قناة الجزيرة

طرد من مؤتمر
المتحدث الرسمي
للقوات المسلحة
اعتداء جسدي

قاعة المؤتمرات مدينة
نصر،محافظة القاھرة

اإلعالميين المشاركين في
المؤتمر

 ١٤يوليو

شھاب عبد
الرازق
مراسل قناة
فرانس 24
طاقم قناة
سكاي نيوز
مراسل شبكة
رصد
مراسل موقع
اليوم السابع
مراسل جريدة
الوطن

منطقة بين السرايات،
محافظة الجيزة
محيط رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
محيط رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
منطقة رمسيس،
محافظة القاھرة
محيط رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
مسجد رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
مسجد رابعة العدوية،
محافظة القاھرة

أنصار الرئيس المعزول

 ١٩يوليو

حاتم الزھيري

 ١٩يوليو

منة عالء

 ٢٠يوليو

ندى الخولي

 ٢١يوليو

عماد الجبالي

 ٢٢يوليو

مصطفى بھجت

 ٢٢يوليو

علي أبو زيد

 ٩يوليو

 ١٤يوليو
 ١٥يوليو
 ١٨يوليو
 ١٨يوليو
 ١٨يوليو

٤٠

التلفزيون
المصري

طرد واستيالء على
سيارات البث

محيط رابعة
العدوية،محافظة القاھرة

أنصار الرئيس المعزول

مصور موقع
حقوق
قناة ON
TV
قناة فرانس
24
قناة سكاي
نيوز
شبكة رصد

منع من التصوير

موقع اليوم
السابع
جريدة
الوطن

طرد ومنع من
التصوير
طرد ومنع من
التصوير

موقع صدى
البلد
جريدة
المصري
اليوم
جريدة
الشروق
جريدة
التحرير
ON TV

احتجاز وضرب
بالشوم
استيالء على
الكاميرا

رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة

استيالء على
الكاميرا
اعتداء جسدي

منطقة الزيتون ،محافظة
القاھرة
ميدان العباسية ،محافظة
القاھرة
ميدان الجيزة ،محافظة
الجيزة
ميدان التحرير ،محافظة
القاھرة

جريدة
التحرير

اعتداء جسدي
واحتجاز
طرد من مقر
االعتصام
تكسير سيارة البث

اعتداء جسدي
اعتداء جسدي

أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول

أھالي المنطقة
وزير الثقافة السابق ،من
أنصار الرئيس المعزول
وزير الثقافة السابق عالء
عبد العزيز ،من أنصار
الرئيس المعزول
لجان تأمين االعتصام ،من
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول

أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول

 

 ٢٢يوليو

إنجي عماد

بوابة فيتو

 ٢٢يوليو

محمد الشاھد

موقع البديل

 ٢٦يوليو

حسام
الشقويري

موقع اليوم
السابع

اعتداء جسدي

 ٢٧يوليو

صبري خالد

 ٢٧يوليو

جيھان نصر

 ٢٧يوليو

عمرو جمال

جريدة
الشروق
جريدة
الشروق
شبكة رصد

اعتداء جسدي

 ٢٧يوليو

أحمد أبوزيد

 ٢٧يوليو

أيمن جاد

جريدة
الحرية
والعدالة
مصر 25

 ٢٨يوليو

محمد سعد

مراسل
موقع البديل

 ٢٩يوليو

صحفي حر

بورصة
نيوز

اعتداء جسدي

 ٣٠يوليو

إسماعيل رفعت

موقع اليوم
السابع

سب وضرب

رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة

١
أغسطس

إيمان أحمد

البوابة نيوز

مصادرة معدات

ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة

أنصار الرئيس المعزول

١
أغسطس

عمرو عبد
المنعم

شبكة محيط

احتجاز ،ومنع من
الدخول

رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة

أنصار الرئيس المعزول

٢
أغسطس
٢
أغسطس
٢
أغسطس
٢
أغسطس

مراسلي شبكة
رؤيا
مصطفى محمد

شبكة رؤيا

طلقات خرطوش

جريدة
الوطن
جريدة
الدستور
جريدة
المصري
اليوم
قناة سكاي
نيوز
بوابة فيتو

ضرب وكسر
الكاميرا
اعتداء لفظي

محيط مدينة اإلنتاج
اإلعالمي ،الجيزة
مصطفى محمود،
محافظة الجيزة
مصطفى محمود،
محافظة الجيزة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة

لم يتم تحديده

منع من التصوير

رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة
ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة
محطة مترو الشھداء،
القاھرة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة

٨
أغسطس
٩
أغسطس
٩
أغسطس
١١
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس

٤١

أية فتحي
طارق الوجيه

روفيدة ياسين
محمد ممتاز

إسراء
الشرباصي
مصعب الشامي

موقع اليوم
السابع
موقع اليوم
السابع
مصور حر

آية حسن

مصطفى
الشيمي

موقع
مصراوي

اعتداء لفظي ومسح
بيانات
اعتداء جسدي

رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
ميدان التحرير ،محافظة
القاھرة
منطقة بين
السرايات،محافظة
الجيزة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
شارع النصر ،محافظة
القاھرة

اعتداء جسدي /طلق
في الرجل
اعتداء جسدي /
سالح أبيض
وخرطوش

شارع النصر ،محافظة
القاھرة
ميدان النھضة ،محافظة
الجيزة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة

قوات األمن
أنصار الرئيس المعزول

اعتداء جسدي
اعتداء جسدي /
طلق خرطوش
اعتداء جسدي

اعتداء جسدي

اعتداء جسدي
/احتجاز /تعذيب
اعتداء جسدي/
احتجاز
اعتداء لفظي /
جسدي
اعتداء جسدي
واسيالء على معدات
اعتداء جسدي
وتكسير كاميرا

أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول

أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
قوات األمن
لم يتم تحديده

قناصة لم يتم تحديد ھويتھم
أنصار الرئيس المعزول

أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أحمد المغير ،أحد أنصار
الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أنصار الرئيس المعزول
أھالي المنطقة
قوات األمن

 

١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس
١٤
أغسطس

٤٢

محمود دبيس

جريدة الوطن

مصادرة معدات ومسح بيانات

عبد الناصر
النوري
توم فين

موقع البديل

مصادرة معدات ومسح بيانات

رويترز

مصادرة معدات ومسح بيانات

كريستين ساينس
مونيتوز
جريدة المصري
اليوم
وكالة األخبار
األلمانية
موقع البديل

اعتداء جسدي

كريستين شيك
عمر ساھر
خالد الفقي
مصطفى
درويش
إيمان ھالل
عالء القمحاوي
أسماء وجيه

جريدة المصري
اليوم
جريدة المصري
اليوم
وكالة رويترز

أحمد النجار

جريدة المصري
اليوم
قناة النھار

حمادة الرسام

جريدة المصري
اليوم
جريدة المصري
اليوم
جريدة الوطن

محمد كمال

جريدة الدستور

محمود قليد

أحمد طرانة
طارق عباس

تھديد بالسالح األبيض
ومصادرة معدات
إيقاف من قبل قوات األمن
ومصادرة الكاميرا
استوقفته قوات األمن لمدة
نصف ساعة وصادرت معدات
تھديد بالسالح األبيض
ومصادرة معدات
طلق ناري في الساق
طلق ناري في الساق
إعتداء جسدي  /خرطوش
اعتداء جسدي /تكسير كاميرا
مصادرة معدات
مصادرة معدات
اعتداء جسدي /خرطوش
واختفاء
اعتداء جسدي /طلق ناري

محمد الزكي

قناة الجزيرة

عزة مغازي

جريدة الشروق

اعتداء جسدي  /طلق ناري في
الذراع
اعتداء جسدي

أبيجايل
ھاوسلونر
طاقم وكالة
األناضول
محمد سليم

واشنطن بوست

تھديد بإطالق النار على ساقھا

وكالة األناضول

إطالق نار

جريدة الحرية
والعدالة
وكالة أسوشيتيد
برس

اعتداء جسدي

مصور
أسوشيتيد برس

اعتداء جسدي  /خرطوش

ميدان النھضة،
محافظة الجيزة
ميدان النھضة،
محافظة الجيزة
رابعة العدوية،
محافظة الجيزة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
مصطفى محمود،
محافظة الجيزة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
البطل أحمد عبد
العزيز ،الجيزة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة
ميدان النھضة،
محافظة الجيزة
رابعة العدوية،
محافظة القاھرة

قوات األمن
قوات األمن
قوات األمن
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
قوات األمن
قوات األمن
أنصار الرئيس
المعزول
لم يتم تحديده
لم يتم تحديده
لم يتم تحديده
أنصار الرئيس
المعزول
قوات األمن
قوات األمن
لم يتم تحديده
لم يتم تحديده
قناصة ،لم يتم
تحديد ھويتھم
أنصار الرئيس
المعزول
قوات األمن
قوات األمن
قوات األمن
لم يتم تحديده
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رضوى
السالوي
محسن نبيل

جريدة الحرية
والعدالة
جريدة األخبار

محمد نصر

جريدة أخبار
اليوم
قناة مصر 25

نور الدين عبد
الحافظ
رانيا زيدان
االيستاير بيش
مات برادلي
محمد إبراھيم

جريدة الحرية
والعدالة
االندبندنت
البريطانية
وال ستريت
جورنال
موقع البديل

جاريد مالسين

مجلة التايمز

تكسير سيارة
مصادرة معدات ومسح
بيانات
مصادرة معدات ومسح
بيانات
اختفاء
محاولة قتل
مھاجمة وتسليم لقوات
األمن
مھاجمة وتسليم لقوات
األمن
اعتداء جسدي  /طلق
رصاص حي
اعتداء جسدي

أحمد عز

شبكة يقين

محمد األمين

موقع صدى البلد

طلق حي أسفر عن
شرخ في الرجل
مصادرة معدات

زكية ھداية

موقع حقوق

اعتداء جسدي

إسالم
الشرنوبي
محمد جمال

موقع مصراوي

اعتداء جسدي

قناة دريم

اعتداء جسدي

محمد أبو ليلة

موقع مصراوي

اعتداء جسدي

عاطف مكرم

جريدةالمساء

اعتداء جسدي

حسن مجدي

موقع اليوم
السابع
طاقم ONTV

اعتداء لفظي

محمد محمود
محمد
شريف سمير

طاقم ONTV

تحطيم ومصادرة
معدات
إعتداء جسدي بالطوب

رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
رابعة العدوية ،محافظة
القاھرة
نصر الدين ،الھرم،
محافظة الجيزة
منطقة رمسيس ،محافظة
القاھرة
منطقة رمسيس ،محافظة
القاھرة
ميدان التحرير ،محافظة
القاھرة
منطقة رمسيس ،محافظة
القاھرة
محيط قسم األزكية،
القاھرة
مسجد الفتح ،محافظة
القاھرة
مسجد الفتح ،محافظة
القاھرة
مسجد الفتح ،محافظة
القاھرة
ميدان الجيزة ،محافظة
الجيزة
رمسيس،القاھرة
منطقة رمسيس ،محافظة
القاھرة
الطريق الدائري ،محافظة
الجيزة
محيط االتحادية ،القاھرة
المھندسين .القاھرة

أنصار الرئيس
المعزول
قوات األمن
قوات األمن
لم يتم تحديده
قناصة ،لم يتم
تحديد ھويتھم
أھالي المنطقة
أھالي المنطقة
لم يتم تحديده
أنصار الرئيس
المعزول
قوات األمن
قوات األمن
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
انصار الرئيس
المعزول
لم يتم تحديده
لم يتم تحديده
قوات األمن
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
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٢٨
يونيو
٢٨
يونيو
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االسم

الوسيلة
اإلعالمية

نوع االنتھاك

أحمد ماجد

موقع كرموز

طلق خرطوش

صفوت
صالح

جريدة الشعب

طلق خرطوش وإصابة في
الرأس والصدر

مكان االنتھاك

المنتھك

منطقة سيدي جابر،
اإلسكندرية
منطقة سيدي جابر،
اإلسكندرية

أنصار الرئيس
المعزول
لم يتم تحديده

 

وكيل نقابة
الصحفيين

اعتداء جسدي

منطقة فيكتوريا،
اإلسكندرية

جريدة األخبار

اعتداء جسدي

أمام مسجد الھداية ،البحيرة

األنباء الدولية

اعتداء جسدي

 ٤يوليو

أيات السيد

موقع كرموز

اعتداء جسدي

 ٤يوليو

ليلى خليل

جريدة أنباء
إسكندرية

اعتداء جسدي

 ٤يوليو

أحمد فؤاد

موقع كرموز

اعتداء جسدي

 ٦يوليو

 ٢يوليو
 ٢يوليو
 ٣يوليو

٤٤

فھمي
السيد
فايزة
الجنديھي
أحمد
الشرقاوي

أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول

ھبة خميس

جريدة التحرير

اعتداء جسدي

خالد األمير

CBC

اعتداء جسدي /
خرطوس

محيط مسجد القائد إبراھيم،
اإلسكندرية
منطقة سيدي جابر،
اإلسكندرية
منطقة سيدي جابر،
اإلسكندرية
منطقة سيدي جابر،
اإلسكندرية
منطقة سيدي جابر،
اإلسكندرية
محيط مسجد القائد إبراھيم،
اإلسكندرية

مراسل
شبكة رصد

شبكة رصد

احتجاز

ميت غمر ،الدقھلية

لم يتم تحديده

محمد علي

موقع حقوق

اعتداء جسدي

محمد
البسيوني
إبراھيم
فوزي
أحمد
الشريف
جمال
الوصيف

قناة الحدث
اإلخبارية

اعتداء جسدي

ON TV

طرد من موقع المظاھرة

محيط مسجد القائد إبراھيم،
اإلسكندرية
منطقة سيدي جابر،
اإلسكندرية
محيط مسجد القائد إبراھيم،
اإلسكندرية

أنصار الرئيس
المعزول

موقع تحرير
توداي

اعتداء جسدي  /تكسير
كاميرا

ميدان اإلستاد ،البحيرة

جريدة األسبوع

اعتداء جسدي

المنصورة ،الدقھلية

بوابة فيتو

اعتداء لفظي  /منع من
التصوير  /مسح بيانات

محيط مسجد القائد إبراھيم،
اإلسكندرية

موقع البديل

ضرب ومصادرة معدات

محافظة الشرقية

ضرب ومصادرة معدات

محافظة الشرقية
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أحمد
المالكي
إبراھيم
القمحاوي

موقع الشرقية
توداي

١٤
أغسطس

معتز
الشناوي

جريدة
الجمھورية

١٤
أغسطس
١٤
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١٤
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١٧
أغسطس

رنا حمدي

اعتداء جسدي /
خرطوش في الظھر
والقدم
اعتداء لفظي  /منع من
التصوير
اعتداء جسدي  /ضرب
وتكسير كاميرا

محيط مكتبة اإلسكندرية،
اإلسكندرية
محيط المجلس المحلي،
اإلسكندرية

أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول

المحلة الكبرى ،الغربية

لم يتم تحديده

محيط مسجد القائد إبراھيم،
اإلسكندرية
محيط مسجد القائد إبراھيم،
اإلسكندرية
محيط المحافظة ومديرية
األمن ،الغربية

أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
لم يتم تحديده
أنصار الرئيس
المعزول

موقع البديل

اعتداء جسدي /ضرب

موقع اليوم
السابع

اعتداء جسدي وتكسير
كاميرا
احتجاز و اشتباك ومسح
بيانات

خالد األمير

CBC

مسح بيانات

بوابة الوفد

اعتداء جسدي

مصور حر

تكسير معدات

الزقازيق ،الشرقية

بوابة فيتو

اعتداء جسدي

منطقة العجمي ،اإلسكندرية

محمد
ناصف
أحمد
العجمي
عمرو أنور

موقع الجريدة

أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول

نرمين
إبراھيم
أحمد أبو
القاسم
عاشور أبو
سالم
عبد السالم
السايس
حسام خير
U

بوابة فيتو

أھالي المنطقة

محافظة الدقھلية
محيط مسجد الفرقان،
المنوفية

قوات األمن

 

تامر
المھدي
أحمد
عطوان

٢٣
أغسطس
٢٨
أغسطس

والد البلد

منع من التصوير ومسح
بيانات

محيط قسم ثان المنصورة.
الدقھلية

قوات األمن

موقع اليوم
السابع

مداھمة منزله

محافظة الغربية

قوات األمن

 -٣ا>,آت @ ?3إ" A3ت ا$%ة ) ٤ت(
التاريخ
 ٢٢يوليو
 ٢٢يوليو
٥
أغسطس
٥
أغسطس

االسم
عبد الرحمن
شاھين
أحمد عبد
الناصر
محمد عبد
المولى
محمود رمضان

الوسيلة اإلعالمية
جريدة الحرية
والعدالة
جريدة الحرية
والعدالة

نوع االنتھاك
اعتداء جسدي /خرطوش
وكسر بالقدم
اعتداء جسدي

القناة الرابعة

اعتداء جسدي

القناة الرابعة

اعتداء جسدي

مكان االنتھاك

المنتھك

محافظة السويس

لم يتم تحديده

ميدان األربعين،
السويس
دوران رضا،
اإلسماعيلية
دوران رضا،
اإلسماعيلية

لم يتم تحديده
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
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محمد ابو
شادي

الوسيلة
اإلعالمية
جريدة المصري
اليوم

محمد ممدوح

جريدة الوفد

اعتداء جسدي

محمد سيد

والد البلد

اعتداء جسدي واستيالء
على معدات

حمادة بعزق

جريدة الشروق

اعتداء جسدي /جروح

عبد U
مشالي

جريدة الوطن

االسم

نوع االنتھاك
اعتداء جسدي

مكان االنتھاك

المنتھك

محيط مبنى
المحافظة،أسيوط
محيط مبنى المحافظة،
أسيوط
امتداد شارع الكرنك،
األقصر
محافظة أسوان

أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول
أنصار الرئيس
المعزول

جريدة المصري
اليوم
وكالة انباء
الشرق األوسط

دعاء إبراھيم

بوابة فيتو

اعتداء جسدي /كدمات
وجروح
اعتداء جسدي /كدمات
وجروح
محاصرة ومنع من
التصوير
منع من التصوير وطرد
من محيط األحداث

خالد الرشيدي

قناة القاھرة
والناس

اعتداء جسدي

محافظة أسوان

محمود عباس

موقع البديل

محمد
محروس

بوابة فيتو

اعتداء جسدي وتكسير
كاميرا
اعتداء جسدي ومنع من
التصوير

محيط مبنى المحافظة،
الوادي الجديد
محيط مبنى المحافظة،
الوادي الجديد

طه البنا

بوابة فيتو

اعتداء جسدي ولفظي

مديرية األمن ،الفيوم

اعتداء جسدي واستيالء
على معدات
اعتداء لفظي  /منع من
التصوير

محيط كنيسة
مارجرجس،سوھاج
محيط مبنى المحافظة،
أسوان

محمود المال
محمد عوض

الورداني عبد
الحافظ
فتح U
رضوان

جريدة الوطن
جريدة الفجر

محافظة أسوان
محافظة أسوان
مبنى مديرية األمن،
أسوان
محافظة أسوان

أھالي المنطقة
أنصار الرئيس
المعزول

