
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جعزيف مؤسسة املزصد املصزي للصحافة والاعالم .

املزصد املصزي للصحافة والاعالم، مؤسسة مجحمع مدوي مصزية، ثأسسد عام 

فظة الجيزة، ثظم صحفيين ، ومقزها مدا6102لسىة  5015، ثدد رقم 6102

وباخثين ومدامين، جمعهم هدف واخد هو دعم الحزيات إلاعالمية في مصز، 

آمىة للصحفيين وإلاعالميين. ثخسم باملهىية والحزية، في طوء وثوفير بيئة عمل 

الالتزام بالدسحور والقاهون املصزيين. يعمل املزصد مً أجل ثطويز مهىتي 

الصحافة وإلاعالم في مصز، وجعشيش قدرات إلاعالميين والصحفيين عبر بزامج 

 وأوشطة محخصصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رها فية عً قاهون إلا هبذة جعزي

ال، وفي ؾُاب وحىص بغملان مىخسب،  نضم الغةِـ غبض الكخاح الؿِس ي غلى ناهىن مٍاقدت  بػض مىانكاث لم جضم ٍَى

 53، وجًمً الهاهىن ماصجحن مخػلهخحن بالصحاقت وهما املاصجحن   61051أؾؿُـ  05، في 6105لؿىت  49إلاعهاب عنم 

، "جخًمً مػلىماث مسالكت للغواًت الغؾمُت غً الػملُاث إلاعهابُتخظغ وكغ أو ئطاغت أزباع "، والالحي ههخا غلى 54و

ألل حىُه، مؼ ئمٍاهُت أن جهط ي املحٌمت  322ألل حىُه وال جخجاوػ  022وئال غىنب الصحكي بؿغامت ال جهل غً 

ض غً غام، باإلياقت ئلى  غ أو حسجُل أو بث أو غغى"بدغمان الصحكي مً مؼاولت املهىت مضة ال جٍؼ أًت وناتؼ  خظغ جهٍى

ػانب ًل مً زالل هظا الحظغ "مً حلؿاث املحايمت في الجغاةم إلاعهابُت ئال باطن مً عةِـ املحٌمت املخخهت ، وَُ

ً ألل حىُه وال جخجاوػ الـ   .ألل 022بؿغامت مالُت ال جهل غً غكٍغ

 

 55هو املاصة 

ًاهذ وكغ أو ئطاغت ألل حىُه وال جخجاوػ زمؿماةت ألل حىُه ً 022ٌػانب بؿغامت ال جهل غً " ل مً حػمض بأي وؾُلت 

أو غغى أو جغوٍج أزباع أو بُاهاث ؾحر خهُهُت غً أغماُ ئعهابُت ونػذ صازل البالص أو غً الػملُاث املغجبُت 

 .بمٍاقدتها بما ًسالل البُاهاث الغؾمُت الهاصعة غً وػاعة الضقاع وطلَ ًله صون ئزالُ بالػهىباث الخأصًبُت املهغعة

 

مت بىاؾُت شخو اغخباعي ٌػانب املؿئُى غً إلاصاعة الكػلُت لهظا الصخو بظاث وفي لا  خىاُ التي جغجٌب قيها الجٍغ

ٍىن الصخو  مت نض اعجٌبذ لحؿابه أو ملهلحخه ٍو الػهىبت املهغعة في الكهغة لاولى مً هظه املاصة ما صامذ الجٍغ

ًاث  .الاغخباعي مؿئىال بالخًامً غما ًدٌم به مً ؾغاماث وحػٍى

 

مت  ض غً ؾىت ئطا ونػذ الجٍغ وفي حمُؼ لاخىاُ للمدٌمت أن جهط ي بمىؼ املحٍىم غلُه مً مؼاولت املهىت ملضة ال جٍؼ

 بأنُى مهىخه
ا

 "ئزالال

 

 52هو املاصة 

غ أو حسجُل أو بث أو غغى أًت وناتؼ مً حلؿاث املحايمت في الجغاةم إلاعهابُت ئال باطن مً عةِـ " ًدظغ جهٍى

ػانب بؿغامت ال جهل غً املحٌمت املخخ  ".ألل حىُه ًل مً زالل هظا الحظغ 022ألل حىُه وال جخجاوػ  02هت َو
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  مهضمت

يمحن للجِل املهغي  03غلى " أههاع بِذ املهضؽ"حن، ونؼ هجىم ئعهابي مً غىانغ جىظُم في لاُو مً ًىلُى نبل غام

الاغخضاءاث إلاعهابُت أؾكغث "ػامت للهىاث املؿلحت ئن حىىب الكُش ػوٍض وعقذ في قماُ ؾِىاء، وناُ بُان للهُاصة ال

ت مً مُاعصتهم وجضمحر  ٧١غً اؾدكهاص  مً أبُاُ الجِل، وأن الهىاث املؿلحت الباؾلت جمٌىذ بمػاوهت الهىاث الجٍى

 لًٌ حؿُُت 2.."قغص مً الػىانغ إلاعهابُت وئنابت أغضاص يبحرة منهم( ٧١١)مىاَو ججمػاتهم ونخل ما ال ًهل غً 

للىانػت أؾًبذ املخدضر الػؿٌغي باؾم الهىاث املؿلحت الؿابو، الػمُض دمحم ؾمحر، قىحه في " الصحل لاحىبُت"

ذ لبرهامج  غضم جلهي أي مػلىماث مً " :،  عؾالت لىؾاةل إلاغالم، وهي"س ي بي س ي"املظاع، قًاةُت " الػم هكهم"جهٍغ

جب اهخظاع بُاهاث الهىاث مًٌ اغخباع هظه الىانػت هي ؾبب عةِـ في ئياقت 3"املؿلحت وؾاةل إلاغالم لاحىبُت، ٍو ، ٍو

ًان ًهاؽ آهظاى مً ِنبل وػاعة الػضُ" الصحاقت"مىاص   .4ئلى ناهىن مٍاقدت إلاعهاب الظي 

 

، مً التي "الكهضاء مً الجِل املهغي "أن وؾاةل ئغالم أحىبُت وكغث أعنام مغجكػت لػضص " املخدضر الػؿٌغي "واهخهض 

، 5قهِ( 05)بالػكغاث، في خحن أن البُان أيض غلى أن غضصهم " قهضاء"ِل في بُاهه، قالصحل جدضزذ غً أغلنها الج

ً"مما صقؼ صحُكت  غ ًكىض " الَى غ ههال "أخضار ؾِىاء"للصحل لاحىبُت في " أزُاء مهىُت" 3ئلى وكغ جهٍغ ، وناُ الخهٍغ

مً الخُأ أال حػخمض الصحل لاحىبُت " حامػت الهاهغة ئنغً الضيخىعة لُلى غبضاملجُض، الػمُض الؿابو لٍلُت إلاغالم 

ت  مت املهٍغ املبالؿت في أغضاص )..( غلى بُاهاث الهىاث املؿلحت وجخجاهلها، وجلجأ ئلى الصحل التي حؿعى ئلى الىُل مً الػٍؼ

ت للكػب الظي جىهم أن إلاعهاب اهخهغ غلى الجِل املهغي  6"الكهضاء أزغ بالؿلب غلى الحالت املػىٍى
 

 

ا وػاعة الخاعحُت لػهض " ؾًب املخدضر الػؿٌغي " ًا مؼ املغاؾلحن لاحاهب في مهغ، ووػغذ غليهم " احخماع"صقؼ أً

غ أزىاء غملهم في مهغ، " وزُهت" ت، جًمىذ الخػلُماث الجضًضة قُما ًخػلو بيكغ لازباع والخهاٍع باللؿت إلاهجلحًز

وؾاةل ئغالم أحىبُت هدى وكغ أعنام وئخهاءاث ؾحر " اهضقاع"واؾدىٌغ وػٍغ الخاعحُت ؾامذ قٌغي زالُ الاحخماع 

واؾخسضامها بػٌ املكاهُم واملهُلحاث الخاَئت، ومنها ونل ما ًجغي فى "صنُهت خُى ضحاًا الحاصر إلاعهابي 

 .7"الخمغص"أو " الػهُان"ؾِىاء بمهُلح 

 

مً جىاُو الصحاقت " الؿًب" زهُها بػضلًٌ املكاعنت أن مىاص الصحاقت في ناهىن مٍاقدت إلاعهاب والتي أيُكذ 

 بحن الصحكُحن في مهغ، " الخىف"لاحىبُت ملػغيت للجِل املهغي في ؾِىاء، لم جىل منها بهضع ما أقاغذ حى مً 
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ًان لها بالـ لازغ غلى غمل الصحكُحن ختى لى لم ًًٌ  ت،  و ٌبل الصحاقت املهٍغ
ُ
وأياقذ خلهت حضًضة للهُىص التي ج

غلُه الصحكي  ًخػلو بملل مٍاقدت إلاعهاب بهىعة مباقغة، وهى ما ؾِخم جىيُده بالخكهُل زالُ امللل الظي ٌػمل 

ا غلى جأزحر الهاهىن "املغنض"الجؼء لازحر مً هظه الىعنت البدثُت، والظي ًخًمً الكهاصاث التي خهل غليها  ، حػلُها

 .بػض غامحن مً جُبُهه

 

، غلى الغؾم مً أهه لم ًخم عنض أي خالت لخُبُو "ئقاغت حى مً الخىف"لم ًخىنل جأزحر ناهىن مٍاقدت إلاعهاب غلى 

الهاهىن بخىنُؼ الؿغاماث غلى صحُكت زالكذ ههىنه، ولًٌ حاء الهغاع الظي نضع مً حهت ؾحر مػلىمت ختى آلان، في 

ا، 8،  بحجب مىانؼ ئلٌتروهُت0205ماًى  02 ًا وهظا لازحر الظي ، بمىحب ناهىن مٍاقدت إلاعهاب، وناهىن الُىاعيء أً

ل مً الػام الجاعي ملضة زالزت أقهغ، وجم مضه لثالزت أقهغ أزغي، نبل أن ًخم ئغالن خالت الُىاعب مً  9جم جُبُهه في أبٍغ

غلىذ خالت الُىاعب أن ًخسظ بأمغ يخابي أو قكىي  0205حضًض في أيخىبغ 
ُ
، ًخًمً ماصة ججحز لغةِـ الجمهىعٍت، متى أ

ل لامغ بم"جضابحر منها  ًان هىغها ومغانبت الصحل واليكغاث واملُبىغاث واملحغعاث والغؾىم ًو ا  ًا غانبت الغؾاةل أ

 .10"وؾاةل الخػبحر والضغاًت وإلاغالن نبل وكغها، ويبُها ومهاصعتها وئؾالم أمايً َباغتها

 

ػانب بالسجً املكضص مض" التي جىو غلى أن( 07املاصة )يما أن ناهىن مٍاقدت إلاعهاب ًخًمً  ؾىىاث،  5ة ال جهل غً ٌُ

ا غلى قبٍاث الاجهاالث أو قبٌت املػلىماث الضولُت أو ؾحرها، بؿغى التروٍج لألقٍاع أو  ًل مً اوكأ أو اؾخسضم  مىنػا

املػخهضاث الضاغُت ئلى اعجٍاب أغماُ ئعهابُت، أو لبث ما يهضف ئلى جًلُل الؿلُاث لامىُت، أو الخأزحر غلى ؾحر الػضالت 

للىُابت الػامت أو ؾلُت الخدهُو املخخهت ونل املىانؼ "..  مً الهاهىن  27، يما ًخًمً هو املاصة .."ٍمتفي قأن أًت حغ 

مً هظا الهاهىن، أو حجبها، أو حجب ما ًخًمىه أي وحه مً أوحه  64املىهىم غليها في الكهغة لاولى مً املاصة 

مً وحىص هاجحن املاصجحن ئال أهه ال ًمًٌ الجؼم ئن نغاع لًٌ غلى الغؾم . 11.."الاؾخسضام املىهىم غليها في هظه املاصة

ًان بمىحبهما، قلم ًهضع نغاع الحجب مً الىُابت الػامت بمىحب جدهُهاث عؾمُت ججغيها باتهام املىانؼ  الحجب 

، يما أن املىانؼ إلالٌتروهُت التي جهضع مً مهغ، خانلت غلى جغازُو عؾمُت ومً (07)املحجىبت وقها لىو املاصة 

 (.07)أو جغوج لألقٍاع أو املػخهضاث الضاغُت ئلى اعجٍاب أغماُ ئعهابُت، يما جهُى املاصة " مىانؼ ئعهابُت"الهػب اغخباعها 

 

 

 

 

فً " إٌه المشكلة"بعنوان  102/أصدر مرصد صحفٌون ضد التعذٌب ورلة مولف عن لرار حجب الموالع اإللكترونٌة، فً ٌونٌو  8
 Llldjbb:/lh/t.h/tbjd/0p201" حجب الموالع اإللكترونٌة فً مصر

 
 102/ٌونٌو  //، صحٌفة المصري الٌوم، "أشهر hطوارئ لمدة مجلس الوزراء ٌوافك على مد حالة ال" 9
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ا وظلذ جدؿؼ غلى مضاع أقهغ، لدكمل الهاةمت   00بضأث املىانؼ إلالٌتروهُت املحجىبت بهاةمت نهحرة يمذ    250مىنػا

، بػض حجب مىنؼ 0205ؾبخمبر  7، قهض ُحجب املىنؼ في "صحكُىن يض الخػظًبمغنض " ، منها مىنؼ12تى آلانمىنػا خ

ا غً  غا ت زالُ غامي "املىظمت الضولُت هُىمً عاًدـ ووحل غهب وكغها جهٍغ ".. 0204، 0202الخػظًب في السجىن املهٍغ

ا و غمل املغنض أي جىحهاث يض أي حهت أو لج"أوضح قُه  13وأنضع املغنض بُاها هت بػُنها، يما ئهه أهه لِـ لضي قٍغ

ًاث التي ًخػغى لها الصحكُحن وإلاغالمُحن  ".ٌػمل غلى جىزُو الاهتها

 

لم جمىده قغنت للمىانكاث املؿخكًُت خُى ًل ماصة مً  14"بىجحرة مدؿاعغت" ججضع إلاقاعة ئلى أن الهاهىن نض ُصقؼ به

ًاث، في مىاصه،  زانت في ظل ؾُاب البرملان، غهب خاصزت اؾخُاُ الىاةب الػام، ا ، وفي 0203ًىهُى   07ملؿدكاع هكام بغ

ًلمت له غهب اهتهاء مغاؾم الجىاػة، خث الغةِـ غبض الكخاح الؿِس ي غلى ئحغاء حػضًالث غلى الهىاهحن املػمُى بها في 

هىن صماء أبىاء الكػب"مهغ مً أحل جدهُو  الظغوف الاؾخثىاةُت التي "، وناُ الغةِـ ئن "الههام الىاحؼ ممً ًٍغ

 إلنضاعهاهىا
ا
ؼ حػضًالث الهىاهحن املكاع ئليها جمهُضا ، مما صقؼ املؿدكاع "حهها جكغى ؾغغت الاهتهاء مً ئغضاص مكاَع

عي"ئبغاهُم الهىُضي وػٍغ الػضالت الاهخهالُت ئلى جٍلُل  بؿغغت الاهتهاء مً صعاؾت " لاماهت الكىُت للجىت إلانالح الدكَغ

وجم ئياقت مىاص الصحاقت قُما بػض غهب الحاصر إلاعهابي الظي ؾبو  ،15ومغاحػت مكغوع ناهىن مٍاقدت إلاعهاب

 . إلاقاعة ئلُه

 

 ُ ًان لهاهىن مٍاقدت إلاعهاب جأزحر : اهُلهذ هظه الىعنت البدثُت مً حؿاُؤ خى ت الصحاقت " ؾلبي"ئلى أي مضي  غلى خٍغ

في ظل ئلتزام مً الصحل بخُبُو في مهغ مً هاخُت، وغلى غمل الصحكُحن مً هاخُت أزغي، بػض غامحن مً جُبُهه، 

ا غً البُاهاث  الهاهىن، مؼ ؾُاب ناهىن لخضاُو املػلىماث، ًلؼم املإؾؿاث الحٍىمُت بمض الصحكُحن باملػلىماث بػُضا

ا مً غملهم لِـ في ملل مٍاقدت إلاعهاب قهِ بل امخضث لدكمل ملكاث  ُا ا أؾاؾ الغؾمُت، التي أنبدذ حكٍل حؼءا

ا حضً ت الصحاقت املٌبلت مىظ ًىهُى أزغي، لخًؼ نُىصا  .0205ضة غلى خٍغ

 

 

 

 

هذا الرلم هو آخر تمدٌر لمؤسسة حرٌة الفكر والتعبٌر لعدد الموالع اإللكترونٌة التً حجبتها السلطات المصرٌة منذ ماٌو وحتى كتابة  12
  Llldjbb/yl.tib/::1h92. 102/هذه الورلة فً سبتمبر 

 
  :Llldjbb/yl.tib/t:tpt 102/سبتمبر  p، "الحجب_ضد#مصر #التعذٌب _ضد_صحفٌون#بٌان إعالمً لمرصد " 13
بأن مشروع لانون مكافحة اإلرهاب لد بمسم التشرٌع بمجلس الدولة انتمادات " مصادر لضائٌة"نشرت صحٌفة المصري الٌوم نمال عن  14

أن الحوار المجتمعى لد ٌكون خطوة مهمة لمٌاس مدى رضا " وإنه وراء عرللة إصداره، ولالت المصادر إن " الحوار المجتمعً"تولف عند 
دار المانون  من أجل سرعة إص" ضغوط"، وأشارت إلى وجود "الرأي العام، لكنه ٌصبح عمبة حمٌمٌة إذا لم توضع ضوابط محددة له

olll1bb/yl.pib//:ptth   
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 هجُت البدثمى

اغخمضث هظه الىعنت غلى الخدلُل الٌُكي للمدخىي امليكىع زالُ غامحن غً ناهىن مٍاقدت إلاعهاب الهاصع في 

اء غً جأزحر ناهىن مٍاقدت إلاعهاب غلى غملهم ؾى ( قهاصاث 7)، باإلياقت ئلى جىزُو قهاصاث لصحكُحن 0203أؾؿُـ 

 . بكٍل مباقغ أو ؾحر مباقغ

 

 

 

  مىنل ههابت الصحكُحن

-ًان ًجب أن ًسىيها مجلـ ههابت الصحكُحن بهُاصة الىهُب" مػغيت"ًان مكغوع ناهىن مٍاقدت إلاعهاب بمثابت 

بحن الصحكُحن، زانت " غانكت مً الاغتراياث"ًديي نالف، قهض خمل الهاهىن في مؿىصجه لاولى مىاص أزاعث  -ونتها

ٌػانب بالحبـ الظي ال جهل مضجه غً ؾيخحن، ًل ":ًهُى ههها -53والتي أنبدذ قُما بػض املاصة -"55"صة جدمل عنم ما

مً حػّمض وكغ أزباع أو بُاهاث ؾحر خهُهُت غً أي غملُاث ئعهابُت بما ًسالل البُاهاث الغؾمُت الهاصعة غً الجهاث 

اغخبر أن " الىهابت"، وفي أُو عص قػل ملجلـ 16"هغعة في هظا الكأناملػىُت، وطلَ صون ئزالُ بالػهىباث الخأصًبُت امل

ت الصحاقت "مكغوع ناهىن مٍاقدت إلاعهاب ًخًمً  مىاص زُحرة  جىاُ مً خو املجخمؼ فى مػغقت الحهاةو، وخٍغ

غ الصحل"وإلاغالم فى اؾخهاء املػلىماث مً مهاصعها املخخلكت لالحخماع  ، ونغع املجلـ بىاء غلى طلَ صغىة عؤؾاء جدٍغ

ا هظه املغة، قهض يككذ 17مً أحل مىانكت مكغوع الهاهىن  ًان َغف املىاحهت واضحا باللجىت الػلُا " مهاصع"، و

عى مً مكغوع الهاهىن،  ٣٣مجلـ الىػعاء هى املؿئُى غً ئياقت املاصة "املهغي الُىم بأن لصحُكت  18لإلنالح الدكَغ

 .19"، ولم جًٌ يمً الىو املحاُ ئلى اللجىتالخانت بمسالكاث وكغ أزباع الػملُاث إلاعهابُت

 

جخػاعى مؼ املباصب لاؾاؾُت "مكغوع الهاهىن وناُ ئن مىاص الصحاقت في مكغوع ناهىن مٍاقدت إلاعهاب  "نالف"هاحم 

ت الغأي والخػبحر ومىؼ الحبـ في نًاًا اليكغ التي جًؼ الهىاهحن " الػهلُت"، وأياف ئن "مً الضؾخىع، الظي ًإيض خٍغ

ت الغأي والخػبحر"مهغ في  ا ألهىائها وآعائها الصخهُت يض خٍغ
ا "حػمل َبها ، وجًؼ مىاص الضؾخىع غلى الغف وجهىؼ مىاصا

اث وجغسخ لكٌغة الحبـ يػهىبت في نًاًا اليكغ  .20"يض الحٍغ

 

 

  Llldjbb/yl.tib//:tt:h 102/ٌولٌو  6، مولع لناة العربٌة "ن اإلرهابمواد من لانو 9الصحفٌون ٌتوعدون بإسماط .. مصر" 16
   Llldjbb/yl.tib/l1h/th 102/ٌولٌو  2, صحٌفة المصري الٌوم , تعلن الحرب على لانون اإلرهاب « الصحفٌٌن» 17
، برئاسة المهندس إبراهٌم محلب رئٌس 109/رئٌس الجمهورٌة لرارا بتشكٌل اللجنة العلٌا لإلصالح التشرٌعً فً ٌونٌو  أصدر 18

مجلس الوزراء وعضوٌة وزٌر شؤون مجلس النواب، ووزٌر العدالة االنتمالٌة، وٌحل محل رئٌس الوزراء عند غٌابه وزٌر العدل ورئٌس مجلس 
ووكٌل األزهر، ورئٌس هٌئة مستشاري رئٌس الوزراء، ورئٌس لسم التشرٌع بمجلس الدولة، ومساعد وزٌر العدل الدولة، ومفتً الجمهورٌة، 

ثالثة لشئون التشرٌع، وثالثة من أساتذة الحموق بالجامعات ٌختارهم المجلس األعلى للجامعات، واثنٌن من رجال المضاء، واثنٌن من المحامٌن، و
  Llldjbb/yl.tib/t/pt2hالوزراء  من رجال المانون ٌختارهم رئٌس

 المصدر نفسه 19
 102/ٌولٌو  6, ،مصحٌفة التحرٌر"والدستور على الرف.. صٌاغة ترزٌة مبارنj «لانون اإلرهاب»لالش عن "خبر  20
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، قؿغغان ما اؾخجاب مجلـ الىػعاء لػهض احخماع
ا

ال غ الصحل 21لم حؿخمغ املػغيت ٍَى ، مؼ غضص مً عؤؾاء جدٍغ

وأغًاء مجلـ ههابت الصحكُحن، وحؿلم ناةمت مُالبهم خُى حػضًل مىاص الصحاقت في مكغوع ناهىن مٍاقدت إلاعهاب، 

 .زانت جلَ التي ججحز الحبـ في نًاًا اليكغ

 

ئن "، في حػلُو لغاصًى مهغ وكغه مىنؼ املهغي الُىم -آهظاى-وناُ املهىضؽ ئبغاهُم مدلب، عةِـ مجلـ الىػعاء

ت جإزغ غلى مكغوع ناهى  اث الصحاقت أو إلاغالم، ولًٌ ًجب يمان غضم وكغ مػلىماث مؿلَى ن إلاعهاب ال ًمـ خٍغ

ت للمىاَىحن ت، في "، وصغا مدلب "الغوح املػىٍى نى مؼ املىاَىحن وعحاُ الجِل والكَغ وؾاةل إلاغالم لالنُكاف الَى

 .22"مػغيت الضولت مؼ إلاعهاب

 

بالؿغامت التي جتراوح بحن  " 55"في املاصة " الحبـ"دبضُ مجلـ الىػعاء غهىبت ونبل قهغ مً مىغض ئنضاع الهاهىن، اؾ

واغخبروا أن الؿغامت " حػضًل املاصة"ألل حىُه، واغترى أغًاء بمجلـ ههابت الصحكُحن غلى  ٠٢٢و  ٠٢٢مً 

ا لحبـ الػاملحن باملهىت"هي " الباهظت" ُا ا زلك اهىهُت والخهػُضًت يض صعاؾت لٍاقت إلاحغاءاث اله"مإيضًً غلى " بابا

 .وهى ما لم ًدضر ختى آلان 23"الهغاع، بُنها الُػً غلى صؾخىعٍت جلَ املاصة

 

ًان الهضف هى " ههابت الصحكُحن"غلى الغؾم مً أن زؿاعة  ملػغيت مىاص الصحاقت في ناهىن مٍاقدت إلاعهاب، قبػض أن 

اث  مىاص جخػلو بالصحاقت في الهاهىن، جم حػضًل ماصة واخضة 2ئؾهاٍ  قهِ، ئال أن زالض البلش ي، عةِـ لجىت الحٍغ

غه، بػىىان  24"البضاًت"مىنؼ يخب مهاال في  -آهظاى-بىهابت الصحكُحن ناهىن مٍاقدت إلاعهاب صؾخىع "الظي ًغأؽ جدٍغ

مػغيت الصحاقت والصحكُحن "، غهب نضوع الهاهىن بكٍل عؾمي، اغخبر 25"نغاءة في مػغيت لِؿذ زاؾغة جماما.. الهمؼ

لترؾل عؾاةل لٍل " حاءث" حتى لو تم سحبها عبر طرق خلفية –م جدهُهه مً اهخهاعاث مدضوصة ، هىا أو هىاى وما ج

ًاقت الؿبل  ت أن املػاعى الىاضحت عبما جدهو بػٌ أهضاقها، ولخإيض غلى يغوعة الػمل غبر  مً ٌػمل مً أحل الحٍغ

ًاقت الًؿٍى وناصعة  ت،  ولى في أصوى نىعها، وهى الهاهىهُت لبىاء مإؾؿاث خغة ومخدغعة مً  غلى زىى مػاعى الحٍغ

ت ئلى ههىم صاةمت حؿلو لابىاب أمام  يمان التزام الهاهىن بىهىم الضؾخىع، ختى ال جخدُى ههىم مهاصعة الحٍغ

 ".الحغيت في املؿخهبل

 

 

 

 102/ٌولٌو  8، البوابة نٌوز "االرهاب"مواد بمانون مكافحة  9حول " الصحفٌٌن"حكومة تتسلم مالحظات ال" 21
Llldjbb/yl.tib//hh/:6  

  Llldjbb/yl.tib/l:ttth 102/ٌولٌو  8, صحٌفة المصري الٌوم , من لانون اإلرهاب  ٣٣الحكومة تتجه لتعدٌل المادة  22
  Llldjbb/yl.tib//:/tth 102/ٌولٌو  06إلغاء حبس الصحفٌٌن واالكتفاء بالغرامة فى لانون اإلرهاب،صحٌفة المصري الٌوم،  23
ضمن لائمة طوٌلة من الموالع اإللكترونٌة التً حجبتها السلطات  102/تم حجب مولع البداٌة فً ولت سابك من شهر ٌولٌو  24

  Llldjbb/yl.tib/tt/:/0المصرٌة منذ ماٌو من العام الجاري 
أغسطس  08البداٌة لراءة فً معركة لٌست خاسرة تماما، مولع .. لانون مكافحة اإلرهاب دستور الممع: ممال، خالد البلشً ٌكتب 25
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  الضولي واملحلي مىنل املجخمؼ املضوي،

 

غلى لؿان لامحن  26مغاؾلىن بال خضوص عهاب نالذ مىظمتفي مػغى حػلُهها غلى مىاص الصحاقت في ناهىن مٍاقدت إلا 

ؿخىف صًلىاع ل، خُث ": الػام للمىظمت، يَغ ا ٌكبه طلَ الظي ونكه حىعج أوعٍو
ا
ىن في الىنذ الحالي غامل ًضزل املهٍغ

ؿمذ للحٍىمت قهِ بأن جهُى ما ًجغي  ا . ٌُ ت املػلىماث، هاصعا ا لحٍغ ا يبحرا ما جهىم الهىاهحن وختى في الضُو التي حكهض جهُُضا

ػت ال جٌخكي بالخدٌم باملػلىماث واغخهاُ . بهمؼ الخػضصًت بهظا الكٍل الهاعر حؿغم مهغ أيثر قأيثر باؾدبضاصًت مَغ

ا غليهم في خهبت مباعى ًان مماعؾا ا بخػٍغًهم لًؿٍى أيبر مما  ًا  .27"الصحكُحن، ولًٌ أً

 

ًان للمجلـ الهىمي لحهىم إلاوؿان  ىن في مؿىصجه لاولى، واغخبر أن املاصة التي جدظغ وكغ أي غلى الهاه" مالخظاث"و

ت الصحاقت"مػلىماث مسالكت للبُاهاث الغؾمُت في نًاًا مٍاقدت إلاعهاب هي   لحٍغ
ا

ًامال ا  يما أنها مسالكت " غهكا

ت الغأي والخػبحر، وئجاخت البُاهاث، وملٌُت الىزاةو للكػب، باإلياق ت للضؾخىع، زانت مىاصه املخػلهت بدٍغ ت ئلى خٍغ

 .28اليكغ الىعقي وإلالٌترووي

 

داث لصحُكت الكغوم بػض 29خؿً هاقػت، أؾخاط الػلىم الؿُاؾُت بجامػت الهاهغة. ص هكـ الغأي أبضاه ، قهاُ في جهٍغ

ضة الغؾمُت، بأن  ض مً )..( الىو النهاتي ملكغوع ناهىن مٍاقدت إلاعهاب"أًام مً وكغ الهاهىن في الجٍغ ا ملٍؼ ًمثل ئهضاعا

اث ويُاع لحهىم إلاوؿان في مهغ، التي ؾعى الجمُؼ ئليها مىظ زىعة ال  غً أهه ًدىانٌ مؼ ما هو  03حٍغ
ا

ًىاًغ، قًال

 ".، والظي بنى غلُه الجمُؼ آماُ يبحرة في غىصة الاخترام للمىاَىحن في مهغ0202غلُه الضؾخىع املهغي املػضُ في 

 

جهُض خو الصحكُحن في الىنُى ئلى الحهُهت، و جلؼمهم باغخماص وػاعة "مً الهاهىن بأنها  53وأياف قُما ًخػلو باملاصة 

ًاهذ مػلىماتهم ومهاصعهم الخانت أصم في  الضقاع مهضعا عؾمُا وخُضا في املػلىماث املخػلهت باإلعهاب، ختى ولى 

 ". الىنُى ئلى خهُهت ما ًدضر في الكاعع املهغي بالتزامً مؼ الػملُاث إلاعهابُت

 

 

 

 

فً ولت سابك من شهر أغسطس الماضً، ولالت المنظمة فً تعلٌك لها " مراسلون بال حدود"حجبت السلطات المصرٌة مولع منظمة  26
 0p, 9/مولع فرانس ". ن العامة للمعلومات ٌشكل خطرا على استمرارهإن الحجب ٌدل على خوف النظام من أن امتال:" على حجب مولعها

  Llldjbb/yl.tib/t/8t2p 102/اغسطس 
 

  102/أغسطس  08، "لانون جدٌد لمكافحة اإلرهاب ٌممع التعددٌة فً مصر بشكل صارخ"بٌان مراسلون بال حدود  27
olll1bb/yl.pib:tthb9/    

 
ٌولٌو  06على مشروع لانون مكافحة اإلرهاب، صحٌفة الشروق « المومى لحموق اإلنسان»تنفرد بنشر مالحظات « الشروق» 28

/102 Llldjbb/yl.tib//P::t2  
 102/أغسطس  //, ٌفة الشروق لانون اإلرهاب ٌنالض الدستور وٌمس حموق اإلنسان،صحj «الشروق»حسن نافعة لـ 29
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غ وكغجه هىا ججضع إلاق بػض جهضًو عةِـ الجمهىعٍت غلى الهاهىن، غغيذ قُه لغأي  30صحُكت الكغوماعة ئلى جهٍغ

" 53"في مىاص غضة مً بُنها املخػلهت بالصحاقت مثل املاصة " قبهت غضم صؾخىعٍت"زبراء ناهىهُحن جدضر بػًهم غً 

مت بىاؾُت شخو اغخبا". زانت الكهغة  ػانب املؿئُى غً إلاصاعة الكػلُت لهظا وفي لاخىاُ التى جغجٌب قيها الجٍغ ٌُ عي، 

ٍىن  مت نض اعجٌبذ لحؿابه أو ملهلحخه، ٍو الصخو بظاث الػهىبت املهغعة فى الكهغة لاولى مً هظه املاصة ما صامذ الجٍغ

ًاث  بالخًامً غما ًدٌم به مً ؾغاماث وحػٍى
ا

 ...".الصخو الاغخباعي مؿئىال

 

ا ًا وفي حمُؼ لاخىاُ، للمدٌمت أن جهط ي بمىؼ املحٍىم غلُه مً مؼاولت املهىت ملضة ال .. :".وفي حؼء آزغ مً هظه املاصة أً

 بأنُى مهىخه
ا

مت ئزالال ض غلى ؾىت، ئطا ونػذ الجٍغ غ أن هىاى ناهىهُىن عؤوا أن هظه الكهغة ".. جٍؼ حؿىض "ًهُى الخهٍغ

 مً الىهابت
ا

التي ًىو ناهىنها غلى جىليها مىكغصة جأصًب  بؿحر خو، ؾلُت جأصًب الصحكُحن ئلى املحٌمت الجىاةُت، بضال

ا بالُػىن الخأصًبُت، باغخباع أن خٌم ونل مؼاولت املهىت جأصًبي  ٍا الصحكُحن ويظلَ مجلـ الضولت املخخو صؾخىع

 ".ولِـ حىاتي

 

ت للحهىم الصخ وفي  مغيؼ الهاهغة لضعاؾاث خهىم إلاوؿان، واملباصعة املهٍغ
ا

، 31هُتوعنت مىنل مكتريت أنضعها يال

ًاهذ مهغعة في املؿّىصة ( 53)هانكذ مىاص الهاهىن، نالذ املىظمخحن بأن غلى الغؾم مً زلّى املاصة  مً غهىبت الحبـ التي 

  -قُما ٌؿمى باإليغاه البضوي-ئمٍاهُت حىاػ خبـ املحٍىم غلُه ؾحر الهاصع غلى الؿضاص" لاولى، ئال أن هظا ٌػني
ا

غمال

أقهغ في خالت غضم  5اث الجىاةُت التي جهغع إلايغاه بالحبـ البؿُِ، ملضة ال جخجاوػ مً ناهىن إلاحغاء 500باملاصة 

 ".الؿضاص، بما ٌػُض ئمٍاهُت خبـ الصحكُحن مغة أزغي 

 

غهىبت الؿغامت املبالـ قيها نض ًترجب غليها ؾلو صحل ووؾاةل ئغالمُت بالٍامل، ئط هو "وأياقذ املىظمخحن بأن 

دٌم به مً ؾغاماث أو "اهُت غلى أهه الهاهىن في آزغ الكهغة الث ًُ  بالخًامً غما 
ا

ًٍىن الصخو الاغخباعي مؿئىال

ًاث مت، خُث أهه وئن حاػث املؿئىلُت الخًامىُت في " حػٍى  بمبضأ املؿئىلُت الصخهُت غً الجٍغ
ا

ػض ئزالال ٌُ وهى ما 

ًاث املضهُت ئال أهه ال ًجىػ طلَ في الؿغاماث لٍّىنها غهىبت حىاةُت ًخ  ملبضأ شخهُت الخػٍى
ا

مت ئغماال دملها مغجٌب الجٍغ

 ".الػهىبت

 

التي جىو غلى خظغ وكغ أو بث وناتؼ الجلؿاث ئال باطن عةِـ " 54"واغخبرث املىظمخحن أهه لم ًًٌ هىاى خاحت للماصة 

غ طلَ ب"املحٌمت املخخهت ألهه  ىو بامٍان عةِـ الضاةغة ئنضاع نغاع بمىؼ اليكغ أو البث، صون الحاحت ئلى جهٍغ

ا ملبضأ غالهُت الجلؿاث"، يما أن هظه املاصة حػض "ناهىوي  ".جهُُضا

 

 102/أغسطس  0p, ،صحٌفة الشروق"مواد فى لانون مكافحة اإلرهاب 6شبهات عدم الدستورٌة تالحك "تمرٌر " 30
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 قبل اسحعزاض الشهادات

سجل أي خالت الهتهاى الصحل ٌُ ًان هىاى / لم  " ئلتزام"الصحكُحن لهاهىن مٍاقدت إلاعهاب، قمىظ الُىم لاُو لخُبُهه 

مُت التي جهضعها وػاعة الضقاع غً الحىاصر إلاعهابُت، ختى مً الصحل واملىانؼ إلالٌتروهُت صازل مهغ بالبُاهاث الغؾ

الضقاع ولم جخػلو بمٍاقدت إلاعهاب جم الخػامل مػها  الحىاصر التي لم جًٌ جضزل يمً هُام غمل وػاعة( بػٌ)ئن 

ػامل مػها مً و اهخظاع البُان الغؾمي لاُو غنها لخدضًض الجهت الغؾمُت املؿئىلت غنها ختى ًخم جدضًض يُكُت الخ( بدظع)

 .الىاخُت املهىُت

 

غ مىنؼ  دكه قُله"زالض البلش ي ملىنؼ ، "البضاًت"غلى ؾبُل املثاُ ما طيغه الصحكي وعةِـ جدٍغ إن أول ألمً ،"صٍو

ني في قبرا  2اختبار للتعامل مع قاهون مكافحة إلارهاب كان بعد صدوره بـ أًام قهِ، قػىضما جم جكجحر مبنى لامً الَى

ا  07، وأنِب (0203ُـ أؾؿ 02)الخُمت  ً وجىنل الجمُؼ غً اليكغ أليثر مً ؾاغت "شخها الصحكُحن ظلىا خاةٍغ

ا مً وكغ بُاهاث مسالكت للبُاهاث الغؾمُت
ا
 .32"زىق

، والخدهُو مػه مً ِنبل الىُابت 0203أما خالت الهبٌ غلى الصحكي والحهىقي الباعػ، خؿام بهجذ، في هىقمبر 

ت غلى زلكُت بالؽ مً   بػىىان" مضي مهغ"بؿبب جدهُهه الاؾخههاتي امليكىع غلى مىنؼ " املخابغاث الحغبُت"الػؿٌٍغ

ت املحايمت جكانُل" في أيخىبغ مً الػام هكؿه، لم ًخم وقها ملاصة مً مىاص ناهىن " الههالب الخسُُِ بتهمت بالجِل لًباٍ الػؿٌٍغ

ئطاغت أزباع "مً ناهىن الػهىباث، خُث وحهذ له الىُابت تهمت  066مٌغع و  020مٍاقدت إلاعهاب، بل بمىحب املاصجحن 

ىُت، ووكغ مػلىماث جًغ بالؿلم الػام، صون نهض ، وبػض اهتهاء "ًاطبت مً قأنها ئلحام الًغع باملهلحت الَى

إلحغاءاث الهاهىهُت ولامىُت في وكغ أي مػلىماث جخػلو بالهىاث أهني التزم با"الخدهُهاث مػه ونؼ غلى ئنغاع يخابي ههه 

، وأؾلهذ الهًُت غلى "املؿلحت وبأهني لم أحػغى ألي ئًظاء بضوي أو مػىىي زالُ قترة اخخجاػي باملخابغاث الحغبُت

ًان يمً الهاةمت لاولى للمىانؼ إلالٌتروهُت التي " مضي مهغ"، لًٌ مىنؼ 33طلَ حجبتها الظي ٌػمل له بهجذ 

ًاطًب"بضغىي " الؿلُاث" خػمض وكغ لا  ،34"جًمنها مدخىي ًضغم إلاعهاب والخُغف ٍو

 

ؾُُغث غلى الٌثحر مً " خالت مً إلاخباٍ"ًان ( لابغػ )واحه حمؼ الكهاصاث لهظه الىعنت الػضًض مً املػىناث لًٌ 

هل وايخكى بأن الصحل نض املكاعيت، والبػٌ آلازغ لم ًغؾب في الخدضر بكٍل مك( عقٌ)الصحكُحن، البػٌ 

ا"ويػذ لىكؿها  ا لم جغاحؼ الهاهىن باألؾاؽ، قهىاى " ؾهكا ختى نبل نضوع ناهىن مٍاقدت إلاعهاب، وأن صحكا

ا بهضوع ناهىن إلاعهاب مً غضمه0205ًىهُى  52جدٌم الػمل الصحكي مىظ " نىاغض"  .، لم جخأزغ يثحرا

 

 

 

 102/سبتمبر  0, ، دوٌتشه فٌله"لانون اإلرهاب ٌطٌح بحرٌة الصحافة فً مصر وال ٌعادٌها فمط"تمرٌر  32
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ل الصحكي زالُ غامحن، ر جُبُو ناهىن مٍاقدت إلاعهاب غلى الػممً واقو مً الصحكُحن غلى مىدىا قهاصجه خُى جأزح

 .قهاصاث( 7)مً أنل ( باؾخثىاء خالخحن)لم ًغؾب في طيغ اؾمه أو املإؾؿت التي ٌػمل لها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هص الشهادات

  

 ممىوع دخول الصحفيين سيىاء( 0)

 صحفي( م)

 

ئهه هُأزغ غلى قؿلي، بهى مل مؿمىح لىا ههىع في يىذ مهخم مً البضاًت بمػغقت مىاص الهاهىن؛ ألوي يىذ خاؾـ 

 .الكاعع، لى هؼلذ بٍامحرا في الكاعع صلىنتي هُخهبٌ غلُا مهما يىذ قؿاُ قحن

 

ت ؾهل اؾخسضامها يض الصحكُحن، لًٌ .. الضولت غملذ ناهىن وسخت مً أو ئغاصة لهاهىن الُىاعيء، نىاهحن ممَُى

 .نها أيغث الصحكُحنالجماغاث إلاعهابُت هكؿها لم جًاع به، لٌ

 

ضة مً نبل لى زغحذ  ًاهذ مٍإ ضة  ضة غلى هكؿها، أي حٍغ ًان قُه نُىص ويػتها الجٍغ مً نبل اهخساب الغةِـ الؿِس ي، 

ضة ػي  اع ًخم مهاصعتها، وفي آلازغ حٍغ  .وكغث ئغخظاع للضولت في الهكدت لاولى 35"البىابت"غلى إلَا

 

ؼ في ًل مغة، مل مؿمىح لُىا يصحكُحن هضزل ؾِىاء، غلى الغؾم مغاث، لًٌ بغح( 5)خاولذ أصزل ؾِىاء يصحكي 

هىلي ( 5)مً ئن مكِل ناهىن ًمىػني يصحكي مً صزُى أي مىُهت في بلضي،  الصحكُحن "مغاث ولامً ًغحػني ٍو

 ".ممىىع

 

اخىا في ظغوف "ناهىن مٍاقدت إلاعهاب أيغ ًل الصحكُحن مل بـ صحكُحن املخسههحن في ملل ؾِىاء، بحجت 

ؾاغاث في  5أيخىبغ بالحي الؿابؼ، اجهبٌ غلُا ونػضث  4أها يىذ بهىع لهُاث للخدهُو بخاعي في مُضان ". خغب

غ في الكاعع بهى مساَغة. الهؿم بػض ما جأيضوا ئوي ما نىعحل خاحت غليها مداطًغ  .أي جهٍى

 

ًاهذ لاػمت جخدل بالخكاهم ؾىحن قاجىا يىا زاًكحن مً الىاؽ حػخضي غلُىا و  5لؿاًت  0200مً  اخىا بىهىع في الكاعع، و

 مُىكػل جهىع خض مً ؾحر ئطهه، لًٌ صلىنتي الىاؽ مل هي 
ا

غ، مثال مؼ الىاؽ وئجباع املػاًحر املهىُت أزىاء الخهٍى

ت، ممًٌ جتريً في الهؿم بالؿاغاث، ولى معجبىف قٍلَ ممًٌ ًلكو لَ نًُت  .املكٍلت، لاػمت مؼ الكَغ

 

 

 

، والذي كان من المفترض ان ٌصدر فً "البوابة"تشٌر هذا الشهادة إلى والعة امتناع مطابع األهرام عن طباعة عدد من صحٌفة  35
هروب وزٌر الداخلٌة األسبك حبٌب "طالبت بحذف تمرٌر صحفً بالصفحة األولى عن " جهة معٌنة"، بدعوى أن 102/تمبر الثالث من سب

ان ، واالعتذار المشار الٌه هو اعتذار الصحٌفة نفسها للدكتور علً عبد العال وأعضاء البرلمLlldjbb/yl.tib/t:/d2hالعادلً
Llldjbb/yl.tib/h8::8h  
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ولت صلىنتي ئنها جدُى الصحاقت غلكان جبهى قبه الصحاقت أًام حماُ غبضالىانغ، أو أقبه بصحاقت الخلُج، جاه الضئج

داث الغؾمُت وجبهى ماقُت غلى زِ الضولت، مكِل اهخهاص ألي نُاع أو حهاػ مً  ٌػني جبهى ناًمت غلى البُاهاث والخهٍغ

 .الصحكُحن هىاى ػي اللي ماقُحن غلى الحبل.. أحهؼة الضولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الصحافة بقد أقز  ملجالت الحائط( 6)

 صحفي( ع. م)

 

أو بضاقؼ الخؿُحر أو الًؿِ لخػضًله؛ ألن ( بالـ)سهىم الهاهىن لًٌ مٌيل قُه اهخمام يىذ مهخم أغغف الجضًض ب

 .املىار هكؿه مل مىاؾب للصحاقت ؾىاء بالهاهىن أو مً ؾحره

 

 .قغنت للخىٌُل بالصحاقت، قُه مىاص بدؿاغض غلى صهالهاهىن أغُى للؿلُاث املخخهت 

 

، في ملل ؾِىاء مهضعف أوكغ ًلمت الػم اؾخنى بُاهاث املخدضر (لايثر جًغعا)ملل إلاؾالم الؿُاس ي وانػُا هى 

الػؿٌغي، ومهضعف أيُل مػلىماث مسالكت مً مهاصع أزغي زانت أن املهاصع املىخمُت لجماغاث إلاؾالم الؿُاس ي 

 .في وكغ اؾمهاال جغؾب 

 

اث وخغيت الصحكي .. أي ناهىن ػي ناهىن إلاعهاب، في ظل ؾُاب ناهىن جضاُو املػلىماث، هُبهى زان ومهُض للحٍغ

 . الصحاقت بهذ أنغب ملجالث الحاةِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "رويترس"وشز الخبر ميسوًبا إلى ( 5)

 عماد عمز، رئيس الحدزيز السابق ملوقع أصوات مصزية

 

ًان الخأزحر في وكغ الخأزحر أزباع مخػلهت بالهجماث املؿلحت عؾم غلمىا بها، مثل  لاؾاس ي لهاهىن إلاعهاب غلى قؿلىا، 

ذ أو بُان عؾمي غما خضر، وفي أخُان يثحرة  الهجماث في ؾِىاء أو ؾحرها، يىا هًُغ بػض الهاهىن الهخظاع نضوع جهٍغ

ة باليؿبت لىا للىنُى للجمهىع املهغي وبالُبؼ ايدؿاب ًان ًخأزغ طلَ مما ًدُذ لىؾاةل ئغالم زاعج مهغ محز 

 . مهضانُت

 

 غً مهاصعها املىزهت صون اهخظاع 
ا

ًاهذ عوٍترػ جيكغ الخبر ههال حؿلبىا غلى صه مؼ الىنذ مً زالُ اعجباَىا بغوٍترػ، 

ذ عؾمي مؼ جُىع الخؿُُت ًان الحل الظي ونلىا له . البُان الغؾمي زم جًُل أي ئغالن أو جهٍغ أن هيكغ الخبر و

 
ا

ا ئلى عوٍترػ، ومؼ الىنذ لم جدضر مؿاةلت غً وكغ أي زبر غلى هظا الىدى، قبضأها هدً بالخالي هيكغ لازباع ههال ميؿىبا

 .لًٌ لامغ صه اؾخؿغم قهىع .. غً مهاصعها املىزهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ممىوع ألاخبار السلبية عً سيىاء( 9)

 لمزاس( ح)

 

ؿُُت إلاغالمُت لألخضار في ؾِىاء، وبؿببه حػغيذ لالغخهاُ مغجحن، لاولى ناهىن مٍاقدت إلاعهاب احػمل غلكان الخ

أًام، واملغة الثاهُت ألنهم وحضوا نىع لألخضار في  3غىضما مىػىوي مً حؿُُت إلاهخساباث البرملاهُت ووكغث طلَ قاغخهلذ 

 .ؾِىاء غلى الجهاػ الخام بي

 

ملغة اللي جضزلذ قيها املإؾؿت التي أغمل بها، لًٌ بػض يضه لم لٌني حػغيذ لالغخهاُ مغة واخضة نبل جُبُهه، وهي ا

ضاقػىا غً خض ً ًىعَىا هكؿهم مؼ الضولت ٍو  .جخضزل؛ إلنهم مل غاًٍؼ

 

الصحكُحن . أيتر هاؽ جًغعوا مً الهاهىن هما الصحكُحن اللي بِكخؿلىا غلى ملل ؾِىاء ؾىاء مً حىه ؾِىاء أو مً بغه

ًٌ مدضف قهض غمله، مكِل قبٍاث اجهاالث غلكان وكخؿل وهبػذ الكؿل، لازباع في ؾِىاء مل غاعقحن ٌكخؿلىا ل

ا غً الؿُاؾت، ػي لازباع املحلُت هى صه اللي اخىا  بخجُز غلى نكدت املخدضر الػؿٌغي، أما الكؿل الػاصي بػُضا

ُاه وقبٌت إلاجهاالث، بىػمله بـ قٍغ ما هٌخبل أي ؾلبُاث أو مكاًل الخضماث في ؾِىاء، ػي اههُاع الٌهغباء وامل

 .ولى بػخىا أزباع غً مكاًل في الخضماث، املإؾؿت هكؿها ال جيكغها، بىاء غلى عؾبت الضولت

 

مً قؿل الصحاقت في ؾِىاء حؿُُت للحغب غلى إلاعهاب، وبػض جُبُو % 52في املؿخهبل مل هىػغف وكخؿل أنال، 

 .ه مل قؿلأها بػخبر .. الهاهىن بكخؿل غلى لازباع املحلُت الػاصًت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سقف الحزيات هشل ( 5)

 مزاسل. ( م)

 

ضون يكل الحهُهت جأزغوا بالهاهىن، قػىضما ًخدضر الهاهىن غً أهه  ًل الصحكُحن املىيىغُحن واملهىُحن والظًً ًٍغ

اث بالُبؼ، وماطا لى ًجب أال ًخم وكغ أز ، ئال بػض بُان املخدضر الػؿٌغي، قهظا ًهُض الحٍغ
ا

ًاهذ باع مً ؾِىاء مثال

 الحهُهت مسخلكت؟

 

 .أي زبر غً ؾِىاء عؾم غلمىا به ال هيكغه ئال بػض أن ًسغج بُان املخدضر الػؿٌغي عؾم جأيضها مً مػلىماجىا

 

اث بكٍل أيبر؛ ألهىا هسش ى أن ههؼ جدذ َاةلت الهاهىن   .بػض نضوع الهاهىن هُؼ ؾهل الحٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بياهات وسارة الدفاع ليها مصداقية (2)

 (مدزر عسكزي )

 

مل ًل بُان هيكغه ػي ما هى، لًٌ قُما ًسو بُاهاث وػاعة الضقاع ليها مهضانُت يبحرة بـ صه مُمىػل اهىا وؿخكؿغ 

غصوا غلى اؾخكؿاعاث وأؾئلت الصحكُحن بسهىم املػلىماث الىانهتغً خاحاث مل واض . حت، وهما بيهخمىا ٍو

 .الجِل غمغه ما ناُ هٌخكي بالبُان بـ

 

ت هكؿها، مل مً زبراء أمىُحن الهاهىن هضقه ما جازض ت ئال مً املإؾؿت الػؿٌٍغ ف أزباع الجِل أو املإؾؿت الػؿٌٍغ

حن املػخمضًً  .مل مػخمضًً، والىػاعة وكغث ناةمت بالخبراء الػؿٌٍغ

 

أها ما اقخؿلدل غلى جدهُو َلؼ هخاةج غٌـ بُاهاث الجِل، اهما لى قُه ما ًسالل هيكغه وهػغى الٌالم الخاوي غلى 

 .هحن، لًٌ مً زالُ غملي ملهدل أي بُان للجِل قُه مػلىماث مل خهُهُتاملخخ

 

غملذ أيتر مً جدهُو غً مٍاقدت الكؿاص، ومنها غً ماقُا جأمُىاث خىاصر الُغم، في مغة ًلمذ خض غلكان آزض عأًه 

، لًٌ أها يمدغع غمغي ما اغخمضث غل
ا

ى البُاهاث الصحكُت نالي ئهه ًٌخكي بالبُان، وايٍُغذ الايخكاء بالبُان قػال

 .قهِ، أها مدهو، صوعي أغمل غلى جضنُو صحت املػلىماث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ممًٌ في ظل ئلتزام مػلًالػمل الصحكي ( 7)

 مدغع صحكي قاعى في حؿُُت مُضاهُت..( ئ)

 

ًان " وهِؿاغضوي أؤصي غملي، " قخذ مبحن"هٍُىن باليؿبت لي " نمعي"في ظل هظه الظغوف لى نضمذ لي ناهىن ختى لى 

ا اخىا قاًكحن في أػمت حجب املىانؼ إلالٌتروهُت ال وػغف ما ًخم وقو أي ناهىن، وبالخالي وحىص الهاهىن وزهىنا 

 .ٌؿاغضوي يصحكي في غملي

 

مىاص الصحاقت في ناهىن مٍاقدت إلاعهاب لً جإزغ غلى غملي الصحكي، ألوي أغمل في مإؾؿت مدٍىمت بمىظىمت نىاهحن 

 وأي حػضًالث جخم في ئَاع م
ا

 .ؿاخت مػهىلت مً املغوهت واملىاءماثأنال

 

 .أها بدترم الهىاهحن التي جهضعها الجهاث املؿئىلت غً جىظُم غمل الصحاقت في مهغ

 

ُت أو مً الهىاث  0205بيؿبت ما بػض ًىهُى  0200مً الكترة التي جلذ  بيؿبت أيبر البُاهاث لامىُت مً املإؾؿت الكَغ

ُحن ال ًجىػ مىانكتها أو الدكٌَُ قيها، ػي ما اخىا بىهُى أن مدغعي املؿلحت باليؿبت لهُاع واؾؼ مً الصحك

 .الحىاصر بِكىقىا بُاهاث الضازلُت نُػُت الثبىث والضاللت

 

 .لى بيخٍلم غلى خاصزت ئعهابُت وحهت الىظغ لازغي ممًٌ جبهى صاغل وهىا هُبهى قُه جدكظ في ههل هو بُانها

 

ضها الصحكي، وفي هكـ الىنذ الىناتؼ هكؿها هي التي جدضص البُاهاث الغؾمُت َبػا ال ججاوب غلى لا  ؾئلت التي ًٍغ

 .َبُػت الخؿُُت، ويمان مل صاًما الخهص ي مخاح لى قُه زُغ غلى خُاة الصحكي، لًٌ جكًل املؿألت مغبٌت

 

 .أها قاًل ممًٌ هماعؽ الػمل الصحكي في يىء الهىاغض الهاهىهُت وفي يىء ئلتزام مػلً

 

ىدل مهخم بمػغيت حػضًل ناهىن مٍاقدت إلاعهاب ألهىا مػىضهاف وناتؼ لخكػُل الهاهىن واملىيىع بُسلو مً البضاًت مٌ

 . ، مكِل جُبُو قػلي للهاهىن "مػلل"بـ

 .جُبُو الهاهىن غلى املضي البػُض ممًٌ ًأزغ غلى الصحاقت والخهص ي

 

 

 

 

  



 الهاهىن خهو هضقه في وكغ الخىف( 0)

 غصحكُت بمىنؼ مضي مه

 

ً نكاث صازل املىا ً بكٍل مباقغ بالهاهىن لًٌ يىا مخأزٍغ ًاهذ بخضوع غً الؿغاماث في الهاهىن، مٌىاف مخأزٍغ املىنؼ 

ئخىا يمىنؼ ئلٌترووي مٌىاف مػىُحن أوي بالهاهىن، لًٌ غىضها هكـ خالت الخىف . بالحالت اللي زلهها الهاهىن هكؿه

ع، لًٌ جأزغها بجى الخىف وقٌغة مػانبت الصحكي غلى غمله، اللي اللي غىض الجغاًض املُبىغت؛ ألن الجغاًض ممًٌ جخهاص

 .قُه ئخؿاؽ ئن قُه ؾُل مؿلِ غلُىا. املكغوى ًخأيض مً صحت البُاهاث الغؾمُت

 

ا، ؾبب اهخمامىا  في املىنؼ اخىا صاًما بيؿأُ هكؿىا غً حؿُُت املىيىغاث املخػلهت بؿِىاء، مً الؿىت اللي قاجذ جدضًضا

ل ميس ي بؿبب ججاهل املىانؼ للملل صه بؿبب ناهىن إلاعهاب، وبالخالي نغعها هٌخب غً اللي بُدهل في الغةِس ي أهه مل

ًان قُه مجاػقت، وصاًما بِكؿلىا قٌغة يُكُت اليكغ وجىنُخه، غلكان : ؾِىاء، و صاًما مكؿىلحن بؿإاُ هىيكغ ئػاي، و

 . 0203هخالفى اللي خهل مؼ خؿام بهجذ غام 

 

حجب املىنؼ، ومػىضهاف اي خاحت عؾمُت جهُى أؾباب الحجب، أه اخىا غاعقحن ئن الحٍىمت هي اللي الههت الخاهُت هي 

 .حجبذ وحؼء مً املىيىع هى جُبُو ناهىن إلاعهاب وناهىن الُىاعيء بغيه

 

غىضها في املىنؼ ناغضة بخهُى مكِل خاحت اؾمها مل هىيكغ، لًٌ ٌكؿلىا هىيكغ امتى واػاي، واملؿمُاث اللي 

 .سضمهاهيؿخ

 

ًاهذ جخضاُو  0203ونذ جكجحر مبنى أمً الضولت في قبرا الخُمت في أؾؿُـ  بػض جُبُو الهاهىن بأًام،  الىاؽ ًلها 

ًاهىا غاعقحن ًل املػلىماث غىه لًٌ مدضف وكغ ئال بػض وكغ البُاهاث  الخبر وغاعقت ئن قُه جكجحر، والصحكُحن 

ًاهذ زاًكت جيكغ ِل قهغ ئال وجالقي مىيىغاث هي هكؿها ميكىعة في ًل الصحل غً مك. الغؾمُت؛ ألن الىاؽ ًلها 

لًٌ هي هكؿها املىيىغاث ميكىعة في ًل الصحل، لًٌ مدضف بِخٍلم  -ئخىا مل يضها -بُىالث الحغب غلى إلاعهاب

 .غً لايغاع اللي بخدهل للىاؽ هدُجت الحغب غلى إلاعهاب

 

 في نًُت نخل وجهجحر لانباٍ مً ؾِىاء، 
ا

ًان أُو مىنؼ وكغ غً املىيىع نبل ما الصحل جبضأ جيكغ غً " يمض"مثال

ًاهىا . جهجحر لانباٍ بػض ما مٌيل خض ناصع ًخجاهل الهًُت مؼ ئن املىيىع صه مٌيل بُمـ الجِل لًٌ الصحكُحن 

ًان قُه مغاؾلحن هىاى غاعقحن غً املىيىع لًٌ مهضعوف ًيكغوا ئال بػض ما ػاصث مىحاث ا لجزوح زاًكحن مً اليكغ، و

 .والخهجحر مً ؾِىاء، بؿبب حى الخىف اللي مؿُُغ غلى الىاؽ

 

 



 

و هضقه في وكغ الخىف، والضولت مل هخهضع حػانب ًل اغخهض ئن مكِل خاالث لخُبُو الهاهىن؛ ألن الهاهىن خه

خىف صحكي ًيكغ خاحت مسالكت للغواًت الغؾمُت، قُما ًخػلو بمٍاقدت الاعهاب، اللي اجدهو بكٍل يبحر هى وكغ ال

 .وئهىا مل بيكىف أزباع غً ؾِىاء بغه البُاهاث الغؾمُت

 

ا جُبُو الهاهىن زانت مؼ حكٍل " البىابت هُىػ "ملا صحُكت  غ ملىف غالنت باإلعهاب، أجىنؼ حضا ًخم مهاصعتها بؿبب جهٍغ

هُبهى مىحىص مجالـ إلاغالم اللي هي مىحىصة غلكان جكغى عنابت أيثر غلى إلاغالم وهي اللي هخُبهه، وأجىنؼ ئهه 

 .وممخض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  "املحىلجي"الصحكي بهى ػي (  7)

 أخمض الجمل، مدغع نًاتي بصحُكت الكغوم

 

 خهلذ خىاصر نبل يضه ًٌخب املحغع أن ويُل الىُابت أنضع 
ا

َُى الىنذ امللكاث الحؿاؾت الٍلمت قيها بدؿاب، مثال

اعف ًىنل لىيُل الىُابت قٌُخب أمغ بدبـ شخو وهى ما أنضعف، والصحكي ؾاغتها ًٍىن مٌؿل ٌؿأُ أو مل غ

ؿت ممًٌ ٌػضيها مً هكؿه أن الىُابت ح ًاهذ ًَى ضصث خبـ شخص ي، وغلى خؿب غالنت الصحكي بىيُل الىُابت، ئطا 

ًاطبت يض الصحكي ا أزغي الىُابت بخدغى صغاوي وكغ أزباع   .في مهابل أهه ًمسح الخبر وصه بُدهل، وأخُاها

 

مػىضٌل ئخهاء بأهه جم عنض مسالكاث، هي الػهىبت يبحرة وجبضو ضخمت، لًٌ  أها قاًل ئن الػبرة بالخُبُو، أها

ؾاغاث الهاهىن ًبهى هضقه الغصع لى صحكي خاُو ًسالل قُكٌغ نبل ما ًسالل الهاهىن في الػىانب، اللي بُسلُني 

 .أنُى يضه ئن مكِل خاالث مسالكت جم عنضها لؿاًت صلىنتي

 

اهذ بمىحب هو آزغ باؾاءة اؾخسضام وؾاةل الخىانل الاحخماعي، ولِـ لها غالنت الحالت املغنىصة ملحامي ختى آلان ً

 . بمىاص الصحاقت في الهاهىن 

 

الصحكُحن ًلهم جابػىا الهاهىن في مغخلت انضاعه وحػضًله، لًٌ اللي ماؾٌحن امللكاث الحؿاؾت هما اللي بُكغم مػاهم، 

بخيكغها الجماغاث إلاعهابُت ػي صاغل مثال، والبُاهاث الغؾمُت اللي  وقُه ئقٍالُت جاهُت مغجبُت بالتروٍج للبُاهاث اللي

بُهىلها الجِل، هىا قُه ئقٍالُت أها يصحكي هل آزض الكهحن، هل ًجب أن أههل وحهخحن الىظغ وال صه ًخًمً جغوٍج 

خًمً هىع مً  ٍض إلاعهابُحن وكغه ، واؾخسضام الصحكُحن لتروٍج ما ًغ "الخٌبحر في ئمٍاهُاتهم"لغواًاث إلاعهابُحن ٍو

أغخهض أن الهاهىن ٌؿتهضف الجؼةُت صي ئطا يىا هىظغ بيُت خؿىت للهاهىن، ئن الصحكي والصحُكت ال حؿخسضم . وجغوٍجه

 .يبىابت لتروٍج بُاهاث إلاعهابُحن

 

ُت للهاهىن والخُبُو، هل جم عنض  خاالث غلى  أعى الىانؼ جم مػانبتها
ّ
صه .. بالكػل؟ غلى الىاخُت الخاهُت بالىظغة الكٌ

 .حؼء مهم

 

قُه لامغ الخاوي الصحكُحن بهىا ًكغيىا غلى هكؿهم هىع مً الغنابت الظاجُت، والصحكي بهى مخسىف، وصه بُسلُه ٌؿخني 

ٌخب لاعنام اللي نالىها، مؼ أن الغواًاث الغؾمُت بدخأزغ والصحاقت بدكخؿل بكٍل لحظي، قُه هاؽ  الغواًت الغؾمُت ٍو

، ٌػني  ًاهذ بدؿخنى، وحه
ا

ًاالث بغه وكغث الخبر قػال الهاهىن أحبرهم أنهم ٌؿدىىا ونُى الغواًت الغؾمُت، مؼ ئن الى

ًان بِبهى قُه انتراح هىهل غً  ا  ، لًٌ اجهاُ " ؾٍاي هُىػ "الخبر امليكىع في الصحاقت غىضها بهى نضًم، وأخُاها
ا

مثال

بُػت غمله التي جدخاج ليكغ الخبر اؾدىىا الغواًت الغؾمُت، والصحكي مدٍُى في زاهت بحن جأزغ ا  لبُاهاث الغؾمُت َو



 

 

ا قلى خض أجاح املػلىمت نبل الغواًت الغؾمُت قالصحكي هىا بِبهى مًُغ ًضوع وعا الغواًت الغؾمُت باؾخسضام . قىعا

 .مهاصع آزغ مُضاهُت وصي ئقٍالُت

 

الهاهىن، لًٌ أها بدًغ غاصي، لًٌ ؾاغاث أها لم أنغأ املاصة الخانت بىهل املحايماث في حغاةم إلاعهاب الىاعصة في 

قُه وانػت املؿدكاع دمحم .. سلي الصحل الهىمُت بـالهاض ي ًمىؼ هاؽ مػُىت مً الحًىع، مً صحل مػُىت أو ً

ً قهمي، وئلهاء خظاء غلُه مً أخض املتهمحن، قُه صحل يخبذ الخبر وصحل ال، ونتها اياًو مً الصحكُحن اللي  قحًر

اهت، ومىؼ الجغاةض اللي وكغث مً الحًىع، وقُه صحكي مػحن مً صحُكت لازباع، جم مىػه مً يخبىا، واغخبرها ئه

ً قهمي  .خًىع حلؿاث املؿدكاع دمحم قحًر

 

بسهىم خًىع وههل حلؿاث املحايمت في الجغاةم إلاعهابُت، اللي اخىا قاًكُىه بجروح وبىدًغ وبىٌخب غاصي لًٌ 

، لًٌ في لاؾلب ٌؿمذ للصحكُحن بالضزُى في الهاض ي ؾاغاث بُمىؼ أو ؾاغاث مل بِؿم ذ للصحكُحن بالضزُى

ني، مً ؾيخحن نبل الهاهىن يىا بىضزل  حغاةم إلاعهاب، وبػض الهاهىن بهى ممىىع ههل قهاصاث ونىع يباٍ لامً الَى

ني، وؾاغاث بيؿأُ لُه ممىىع  غ وههل قهاصاث يباٍ لامً الَى غ وبىٌخب ًل خاحت، لًٌ صلىنتي ممىىع جهٍى الخهٍى

وههل الكهاصاث بِخهاُ لىا غلكان ممًٌ ًٍىن الًباٍ غغيت لالؾخُاُ بػض وكغ نىعهم وقهاصاتهم، وصه عأي قُه هىع 

 .مً الىحاهت

 

غ ووكغ الكهاصاث، وؾاغاث بدبهى الجلؿت  مىؼ الخهٍى ؾاغاث الهاض ي بُضزل ؾغقت املضاولت أو ًسلي الجلؿت غلىُت ٍو

ت، لًٌ بُسخلل مً ناض ي لهاض  غ ممىىع بأوامغ مً ؾٍغ ني مً وعاه لًٌ الخهٍى ي، وممًٌ هٌخب قهاصاث لامً الَى

 .لامً الضازلي للمدٌمت

 

ا في املىانؼ إلالٌتروهُت اللي الػم جيكغ الخبر بؿغغت،  ًان له جأزحر ؾلبي بخػُُل الػمل الصحكي، وزهىنا الهاهىن 

 .ماث ممًٌ جٍىن صنُهت أو ؾحر صنُهتوممًٌ الصحكي غلكان ما ٌؿدىاف ًًُغ ًلجأ ملهاصع جهىله مػلى 

 

بكٍل غام الصحكي الػم ًخدهو لًٌ في الجغاةم إلاعهابُت نػب أجدهو بىكس ي واؾأُ مهاصع عؾمُت وؾحر عؾمُت 

ا قخٌخب الغواًت الغؾمُت أو هىهل عواًاث  ُا وأحغي لهاءاث مؼ لاهالي هىاى، ًل صه مدخاج مخابػت مُضاهُت ال جخىقغ لحظ

 .جاهُت

 

ن ممًٌ ما ًٍىول أزغ غلُا بكٍل مباقغ، أها ملِل غالنت غاصة، ممًٌ ًٍىن مؼ الؼمالء اللي ماؾٌحن ملل أمً الهاهى 

 الضولت أو وػاعة الصحت أو وػاعة الضقاع ، لًٌ ممًٌ باليؿبت لي مهضع نًاتي ًجبرى اهَ جيكغ البُان الغؾمي أو هو 



 

غالنت بالجغاةم إلاعهابُت، وممًٌ أًىن أها حُبذ مػلىماث الخبر اللي هى باغخه بـ، وجٍىن خاحت غاصًت حضا ملهاف 

 جاهُت مً مهاصع، ؾاغاث صه بِبهي يؿِ غلُا، بٍُلمني خض مً املٌخب إلاغالمي ًهىلي ئن املػلىماث امليكىع ؾحر 

 

هىلي لُه ماعحػدل لُىا، أنىله أها مل قايَ في املػلىمت واملهضع قأها خغ في وكغها ُى ئن صي زلخىا هخد.. صحُدت ٍو

الجغاةض جبهى وكغاث خٍىمُت، ملا هسلي املهاصع أمىُت وؾحر أمىُت جلؼم الصحكُحن بيكغ البُاهاث الغؾمُت قهِ، ملهاف 

غالنت باإلعهاب قضه بُسلي الهاعب ال ًجض ما ًهغأه، ومل هى صه الكؿل الصحكي، اخىا بىهُى غليها ئن الصحكي بهى ػي 

ل بخاع اله" املحىلجي" ىهله بضون غمل قُه جضزل الصحكيػي غامل الخدٍى  .ُغ ٍو

 

الكو الخاوي ئن الحٍىمت ؾاغاث بخهُى ئنها مل هخيكغ ؾحر البُاهاث الغؾمُت وهخلؼم الصحكُحن بضه، وبخضعي أن 

 أزباع مكبريت 
ا

يكغوا خاحاث مل صنُهت، قلى جٍلمىا بكٍل مىيىعي قُه قػال بػٌ الصحكُحن مل بُكهم في قؿلىا ٍو

ـ  بخيكغ، أو مػلىماث مهخُػت مً الؿُام، ومػلىماث مل صنُهت ا مل ًَى ُا وصه الجهاث الغؾمُت مل بخدبه ومهى

ـ اللي غاًؼ ٌػمل صحاقت مهىُت بجض  .واللي ًهؼ ضحُت بحن الاجىحن الصحكي الٍَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 


