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 مقدمة

رغم تتابع األحداث على المشھد الصحفي واإلعالمي المصري خالل الشھور الثالثة األولى من 
، التي شھدت انتخابات رئاسة الجمھوریة، بإجراءاتھا المختلفة، بدایةً باإلعالن عن 2018عام 

ئاسیة فتج باب الترشُّح وانتھاًء بإعالن نتیجة االنتخابات بفوز الرئیس عبد الفتاح السیسي بدورة ر
بحق   2018مارس 31حتى   2018ینایر 1ثانیة، إال أن ُمعدَّل االنتھاكات التي شھدتھا الفترة من 

العاملین في المجال الصحفي واإلعالمي، وكذلك بحق حریة الصحافة واإلعالم، شھد تراجعًا 
وفقًا لرصد مؤسسة المرصد المصري ،  2016،2017ملحوظًا عن الفترة نفسھا من عامي 

انتھاكاً فى الربع األول  150مقابل  2018انتھاكاً فى الربع األول من عام  41افة واإلعالمللصح
 .2016انتھاكاً فى الربع االول من عام   222و  2017من عام

 
 

ھذا التراجع قد یُرَجع ألكثر من تفسیر، إال أنھ تجدُر اإلشارة ھنا إلى أن ھناك اختالف نوعي 
المرتكبة بحق حریة الصحافة واإلعالم، والعاملین في المجال  على مستوى جسامة االنتھاكات

 الصحفي واإلعالمي.

 
 
شھد سجن رئیس تحریر مصر العربیة، الكاتب الصحفي عادل   2018فالربع األول من عام 

صبري، بعد القبض علیھ من قبل حملة أمنیة استھدفت مقر عمل موقع مصر العربیة ، وإبعاد 
صحفیین  8ري الیوم، محمد السید صالح عن منصبھ، ثم إحالتھ مع رئیس تحریر صحیفة المص

آخرین في الجریدة إلى التحقیق، بنایبة أمن الدولة العلیا، على خلفیة تغطیات موقع مصر العربیة 
 .وجریدة المصري الیوم النتخابات رئاسة الجمھوریة

 
ا، كلَّف من خاللھ رؤساء النیابات المختلفة والمحامین بیانً  في السیاق نفسھ أصدر النائب العام 

العموم كٌُل في دائرة اختصاصھ، بتتبع ومراقبة كل ما یُنشر أو یُبث عبر وسائل اإلعالم 
قوى الشر" للنیل من أمن واستقرار "والصحف، وإحالة المخالفات للتحقیق، لما فسَّره بمحاوالت 

ي خیري رمضان إلى التحقیق في النیابة العامة على خلفیة وھو ما أعقبھ إحالة اإلعالم البالد، 
حلقة تلفزیونیة على القناة األولى في التلفزیون الرسمي تناول خاللھا أوضاع ورواتب ضباط 

كذلك الصحفیة المتدربة مي الصباغ، التي ألقي القبض علیھا بصحبة زمیلھا المصور . الشرطة
 ".ترام اإلسكندریة"تقریر میداني عن  الصحفي أحمد مصطفى، بسبب قیامھما بعمل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



ة ر منهج  التق

ر اعتمد ة التق ل عرض ع قائمة منهج ات من مجموعة وتحل  المتعلقة واألرقام، اإلحصائ

ات ة انتها ــع خالل م   واإلعالم الصحافة ح م ، بهدف2018عام  من األول ال  أداء تقي

ة   الحق تجاە الدولة مؤسسات ر قوم واإلعالم، إذ الصحافة ح ات عرض ع التق  االنتها

قها، جرى ال  ي المرصد مؤسسة لمعاي  وفًقا توث  محاولة مع واإلعالم، للصحافة الم

ف ات أنماط إ التعرُّ ة االنتها اسات تأث  ع الوقوف غ ئة مناخ ع للدولة العامة الس  و

،    واإلعالم الصحافة عمل ة من  م ر الف غ التق مارس  31وح  2018يناير  1ُ
2018. 

 
 

ي المرصد ستهدف ضا  ذا خالل من واإلعالم للصحافة الم ر أ مساعدة كافة  التق
الكیانات المعنیة بتنظیم مھنتي الصحافة واإلعالم، مثل نقابة الصحفیین ونقابة اإلعالمیین 

المساھمة في خلق مناخ ُحر وآمن لعمل الصحفیین والمجلس األعلى لإلعالم، من أجل 
ویُرحب المرصد المصري بأي شخص أو كیان أو مؤسسة یرغب في . واإلعالمیین في مصر

الرد على ما ورد فى ھذا التقریر من شھادات أو إحصاءات، ونؤكد على استعدادنا لنشر ھذا 
 .الرد على موقعنا بجوار التقریر

 
 

 توثیقمنھجیة الرصد وال: أوالً 
 

یُغطي التقریر جمیع االنتھاكات التى حدثت ضد الصحفیین فى كل  :النطاق الجغرافى للرصد
محافظات جمھوریة مصر العربیة، سواء كانوا مصریین أو أجانب، والتي استطاع المرصد 

 .الوصول إلیھا

  1یبدأ فىوالذى   2018یُغطي التقریر األشھر الثالثة األولى من عام   :النطاق الزمنى للرصد
 .مارس من العام نفسھ 31 وینتھي في 2018ینایر

تنقسم بشكل أساسي إلى طریقة مباشرة بواسطة الفریق المیداني  :طرق الرصد والتوثیق
للمرصد، إذ یتم رصد الوقائع والتواصل مع الضحایا والشھود، لتجمیع أدلة الواقعة بقدر اإلمكان، 

غیر مباشرة عن طریق البحث عبر الوسائل اإلعالمیة أو بطریقة . وذلك بھدف توثیق الشھادات
 .واإللكترونیة، ھذا فى حالة عدم توفُّر معلومات میدانیة أو وسیلة للتواصل المباشر

  

  

  

  

  

  

  

 



 :تعریفات إجرائیة

ھو كل واقعة محددة بتوقیت ومكان معین، یحدث فیھا انتھاك لصحفى واحد أو مجموعة : االنتھاك
 .من الصحفیین معًا

ض أحدھم للضرب  3 إذا ألقي القبض على:  مثال للتوضیح صحفیین أثناء أو بسبب عملھم، وتعرَّ
حاالت قبض وحالة ضرب وحالة   3انتھاكات،   5وآخر للتعدى بالقول، فى ھذه الحالة سیتم احتساب

 .تعدى بالقول

م محتوى صحفي سواء في مؤسسة إعالمیة أو بشكل : الصحفي مستقل، مع ھو الشخص الذي یُقدِّ
 : توافر إحدى الشروط اآلتیة

  .یعمل بشكل منتظم أو متدرب في مؤسسة صحفیة أو إعالمیة ومعھ من األوراق ما یثبت ذلك -1
  .لدیھ أرشیف یثبت عملھ إذا كان صحفیًا ُحًرا أو متدربًا -2
 .ال یشترط التسجیل في نقابة الصحفیین إلثبات عملھ كصحفي -3

 

 

 

  :ات التي یتعرض لھا الصحفيمعاییر رصد االنتھاك

 .مثل االنتھاكات التي یتعرض لھا الصحفي أثناء التغطیات المیدانیة إذا كانت أثناء تأدیة عملھ 1

إذا كانت على خلفیة عملھ مثل التقاریر أو أي محتوى صحافي، یقدمھ اذا ترتب علیھ أي   -2
 .مساءلة قانونیة أو مالحقة أمنیة

دما یواجھ أي تعنت من جانب جھة أو شخص مع الصحفي بسبب إذا كانت بسبب عملھ عن 3
 .مسماه الوظیفي كصحفي وإن لم یكن عضواً نقابیاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 عرض وتحلیل أنماط انتھاكات حریة الصحافة واإلعالم: ثانیًا
 

انخفاضاً ملحوظاً في إجمالى االنتھاكات الُمرتكبة بحق  2018شھد الربع األول من عام 
  2017الصحفیین واإلعالمیین وحریة الصحافة واإلعالم، مقارنة بتلك الفترة نفسھا من عامى

، معدل 2016انتھاكاً عام  222و  2017انتھاكًا فى  150مقابل 2018انتھاكًاً فى   41و 2016و
الواضح والتدریجى لحجم االنتھاكات، نضعھ أمام المھتمین االنتھاكات الذي یمیل إلي االنخفاض 

بوقف االنتھاكات بحق الصحفیین، كحقیقة قد تتعدد الفرضیات المفسرة لھا، والتى تحتاج إلى جھد 
من بین ھذه الفرضیات؛ أن ھذا االنخفاض مؤشر إیجابى على تحسُّن سجل . علمى الختبارھا

، أو حدث بسبب تراجع حجم الفعالیات الجماھیریة من السلطة المصریة فى مجال حریة الصحافة
تظاھرات وإضرابات واعتصامات، نتیجة فرض السیطرة األمنیة على الحیاة العامة، أو أن 
السبب ھو خوف الصحفیین الذى تولَّد نتیجة الممارسات السابقة والمتراكمة خالل السنوات 

المؤسسسات الصحفیة ولدي عدد من  الماضیة، والذى أدى إلى بزوغ الرقابة الذاتیة في 
 الصحفیین. 

 
كما ھناك فرضیة أخري ھي أن السبب ھو سیطرة الدولة المصریة على معظم وسائل اإلعالم، 

كل ما سبق فرضیات قد . بشراء كثیر منھا عن طریق شركات تابعة لمسؤولین أمنیین سابقین
االنتھاكات فى العام الحالي عن السنوات تصلُح كلھا أو بعضھا لتفسیر االنخفاض في معدَّل 

 .الثالثة األخیرة
 

ق ا لدرجة التوثی الوقائع المالحقة بحق الصحفیین وفقً
اإلجماليمارسفبرایرینایردرجة التوثیق
ر 37212توثیق مباش

ر یر مباش 1151329توثیق غ
 14121541اإلجمالي

 

 

 

  تصنیف االنتھاكات وفقًا لنوع االنتھاك
  

ر رصدكذلك  ة من منع حالة 23  التق ة، التغط د أو القول تعدي حاالت 5و الصحف ،  التهد
ل حاالت 4و ض من ل ب التعدي و واالتهام الق ة أو ال م ، اإلصا س وح  وحالت ، الح

ة، وحالة مواقع لحجب ون ل إخالء إل ة كفالة س  . مال

ة من المنع أن نا المالحظ من ة التغط ة الصحف ة، تحتل واإلعالم  أ    األو دائما المرت

ات أنواع ة االنتها ــع   الصحفي  حق المرتك ة، الثالث السنوات خالل األول ال  الـأخ

قة المالحظة)2018 - -2017 2016- 2015( الحا  لعامإ ا اإلضافة  توضع أن جب السا

ا  ة قانون إصدار تأخ   جوار جنب إ جن  أن الرغم ع اآلن، ح  المعلومات وتداول ح

ل المعلومات ع الحصول حق ع تنص،  2014عام الصادر الحا الدستور من 68 المادة  ل

س مواطن ل فقط ول ، ل م وع صح المعلومات ": 68وتقول المادة . الحق لهذا القانون تنظ
والبیانات واإلحصاءات والوثائق الرسمیة ملك للشعب، واإلفصاح عنھا من مصادرھا المختلفة، 



وإتاحتھا للمواطنین بشفافیة، وینظم القانون حق تكفلھ الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفیرھا 
ضوابط الحصول علیھا وإتاحتھا وسریتھا، وقواعد إیداعھا وحفظھا، والتظلم من رفض إعطائھا، 

  كما یحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً".
 

اك وع االنتھ ا لن الوقائع المالحقة بحق الصحفیین وفقً
اإلجماليمارسفبرایرینایرنوع االنتھاك

ابة رب أو إص دي بالض 0314تع
2002أحكام بالحبس

د القول أو التھدی دي ب 1225تع
ة ة مالی بیل بكفال الء س 1001إخ

0314 واقعة قبض واتھام 

1012

941023

14121541اإلجمالي

بكة ي ش ع عل ب مواق حج
اإلنترنت  

حفیة أو ة الص ع التغطی من
امیرا وى الك ح محت مس

 

  

  

 

  نیف االنتھاكات وفقًا لجھة الضحیة تص

  
ر رصد ا  24التق ة جهات ضد انتها على سبیل المثال، منع عدد  واحد، وقت   متعددة صحف

، ما یجعل إمكانیة تحدید ھذه من صحفیي وسائل إعالمیة من تغطیة حدث أو مؤتمر أو فعالیة ما
ات 7 ، ثمالجھات التي جرى منعھا من التغطیة أمر شدید الصعوبة  عامل  صحفي  ضد انتها

ة  الصحف ات 3الخاصة، و الم ة، ومثلهم  صحف عامل  صحفي  تجاە انتها  قوم

ات عامل  صحفي  تجاە ان وصحف  ش ة، وانتها ون  الخاصة القنوات من ل ضد إل

ة.  والصحف  الح

  
ًضا بالنظر إلى االنتھاكات وفقًا لجھة الضحیة، نجد الصحف  الخاصة تحدیداً األكثر تعرُّ

 لالنتھاكات بین كل وسائل اإلعالم.

 

ویالحظ أیضاً أن الصحف ووسائل اإلعالم عجزت عن وقف االنتھاكات الجماعیة التى تحدث  
لھا فى كل ھذه السنوات، خصوصاً أن معظم االنتھاكات التى تكررت فى السنوات األربع السابقة 

  .تھاكات وھو المنع من التغطیة اإلعالمیةتمثل نوعًا واحداً من االن
 

 

 



حفي ل الص ھ عم ا لجھ حفیین  وفقً ة بحق الص ائع المالحق الوق
حفي ل الص ھ العم وع جھ اإلجماليمارسفبرایرینایرن

ة ریة خاص حف مص 3407ص
ة ریة حزبی 0112صحف مص
ة ریة قومی 0033صحف مص

ة ریة خاص وات مص 2002قن

0123

دد یر مح 96924غ
14121541اإلجمالي

شبكات أخبار وصحف
إلكترونیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنیف االنتھاكات وفقًا لجھة المعتدي

انتھاكًا، تلتھا  12تصدرت وزارة الداخلیة الترتیب على أنھا الجھة األكثر انتھاًكا للصحفیین بواقع 
انتھاكًا، بینما ارتكب األمن المدنى والحراسات  11جھات حكومیة ومسؤولین حكومیین بواقع 

انتھاكات من قبل جھات قضائیة، فضًال عن انتھاكین لجھات  7 انتھاكًات، إضافة إلى 9الخاصة 
 .غیر محددة

 

 
دي ھ المعت ا لجھ حفیین وفقً ة بحق الص ائع المالحق الوق

دي ھ المعت وع جھ اإلجماليمارسفبرایرینایرن
72211جھات حكومیة ومسؤولین

ائیة ات قض 4037جھ
25512وزارة الداخلیة

ة ات خاص 0549أمن مدني وحراس
دد یر مح 1012غ
 14121541اإلجمالي

 

 

  

 



 تصنیف االنتھاكات وفقًا للتوزیع الجغرافي

 

تصدرت محافظة القاھرة المركز األول كأكثر المحافظات التي شھدت انتھاكات ضد الصحفیین، 
انتھاكًات، بینما جاءت محافظة اإلسكندریة في   8انتھاكًا، تلیھا محافظة الجیزة بواقع 24بواقع

الفیوم بانتھاكین، وانتھاك واحد لكل من المنوفیة والشرقیة انتھاكات، ثم  4المرتبة الثالثة بواقع
 وقنا.

 

المالحظ أن محافظتي القاھرة والجیزة دائماً تحتالن المرتبتین األولى والثانیة، بنسب عالیة جداً 

% 80،   2015عام% 82من إجمالى االنتھاكات خالل الربع األول من السنوات األربعة األخیرة 

 .2018% عام 78و 2017 % عام79، 2016عام 

ھناك أكثر من فرضیة لتفسیر تلك النسب، أولھا ھو وجود الوزارات ومؤسسات الحكم في 
العاصمة، باإلضافة إلى المركزیة الشدیدة فى اتخاذ القرارات على مستوى القطر المصرى 

نى المكثف فى سبب ثالث قد یكون مفسراً لھذه الھیمنة ھو التواجد األم. والمرتبط دائماً بالعاصمة
القاھرة والجیزة، والذى قد یحد كثیراً من حریة عمل الصحفیین، عكس األقالیم التي یقل فیھا ھذا 

 .التركُّز بشكل نسبى، ھذه نسب وفرضیات مفسرة تحتاج الختبارھا بشكل علمي

 

رافي ا للنطاق الجغ الوقائع المالحقة بحق الصحفیین وفقً
ة اإلجماليمارسفبرایرینایرالمحافظ
751224 القاھرة 
4228 الجیزة 

0404 اإلسكندریة 
2002الفیوم
ا 0101قن

1001الشرقیة
0011المنوفیة
 14121541اإلجمالي

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 االنتھاكات وفقًا لنوع الضحیةتصنیف 

ض الصحفیون من الذكور إلى العدید من االنتھاكات على مدار الربع األول من عام  ، 2018تعرَّ
انتھاكاً جماعیاً لعدد كبیر من الصحفیین  24و انتھاكات لإلناث،  3انتھاكًا، مقابل 24بواقع 

 .والصحفیات

 

حفي وع الص ا لن ة بحق الصحفیین  وفقً ائع المالحق الوق
اإلجماليمارسفبرایرینایرالنوع
35614ذكر
0303أنثى

دد یر مح 114924غ
 14121541اإلجمالي

 


