
 

 

  





اهتهاوا طد الصحفُين/اث  56كام مسصد "صحفُىن طد الخعرًب"، بسصد وجىزُم 

وإلاعالمُين/اث في بعع محافظاث الجمهىزٍت أزىاء جأدًت عملهم خالٌ السبع الثالث 

ا، وسجل  15إذ سجل ًىلُى،  سبخمبر( -أػسطس  - )ًىلُى 2017مً عام 
ً
اهتهاو

 لالهتهاواث، ًلُه سبخمبر بـ  23أػسطس 
ً

ا، لُصبح برلً أهثر ألاصهس الثالر حسجُال
ً
اهتهاو

 اهتهاوا. 18

ا لخخصص الصحفُين
ً
 جىشَع الاهتهاواث وفل

 

 

 

 

 

 

 

، بل هي ما جمىىذ الىحدة البحثُت، 
ً

ًىىه املسصد أن جلً الحاالث لِسذ حصًسا وامال

م املُداوي  س زابط مللفمً جىزُله بالخعاون مع الفٍس به  للمسصد، ومسفم مع هرا الخلٍس

حمُع حاالث الاهتهاواث املىزلت واملىضحت بالخفصُل؛ إذ ٌضمل بُاهاث ول اهتهان 

 وجفاصُل الطحُت وحهت املعخدي ومصدز ول معلىمت.



. 

ا لدزحت الخىزُم
ً
 جىشَع الاهتهاواث وفل

 

 

 

 

 

 

 

اعخمد املسصد على طسق مخخلفت في زصد الاهتهاواث طد الصحفُين، إذ جم زصد 

"صهادة خاصت  اهتهاوا بضيل مباصس باسخخدام وسائل مخخلفت منها 45وجىزُم 

  للمسصد، صهاداث
ً
م املُداوي، جىفس أدلت مادًت، جىفس وزائم زسمُت، هلال ميضىزة، الفٍس

ا للجهاث  11عً حهاث زسمُت"، بِىما جم حسجُل 
ً
لت ػير مباصسة وفل اهتهاواث بطٍس

 الصحفُت التي ػطذ الىاكعت

 

 



ا لىىع الاهتهان
ً
 جىشَع الاهتهاواث وفل

 

 

 

 

 

 

 

مىع مً الخؼطُت الصحفُت ًخصدز كائمت الاهتهاواث على مداز السبع الثالث  -

 للعام

س الضهسي  حالت مىع مً الخؼطُت الصحفُت أو مسح محخىي  22 زصد الخلٍس

 4باللٌى أو التهدًد، و حاالث حعد 6حاالث فسض ػسامت مالُت، و 9الياميرا، و

بالظسب أو  حاالث حعد 3حاالث اتهام عبر بالغ للىُابت، وحالتي مىع مً اليضس، و

حاالث إًلاف مؤكذ عً العمل، وواكعتي  3أحيام بالحبس، و 3إصابت، و

 مىع طباعت أو مصادزة، وواكعت جحسش. اتهام، وحالتكبع أو 

 



  

ا لجهت عمل الصحفي
ً
 جىشَع الاهتهاواث وفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا -
ً
 الجهاث ػير املعلىمت ألاهثر استهداف

س  ا طد عاملين بجهاث ػير معلىمت، هظًسا لالهتهاواث  29زصد الخلٍس
ً
اهتهاو

ا طد  20الجماعُت التي جلع على الصحفُين بمخخلف حهاث عملهم، و
ً
اهتهاو

ت خاصت، إطافت إلى اهتهاهين طد عاملين بضبياث أخباز  عاملين بصحف مصٍس

ت حىىمُت،  3وصحف إلىتروهُت، و اهتهاواث طد عاملين بلىىاث مصٍس

ت كىمُت.واهتهاهين  ً لعاملين بصحف مصٍس  آخٍس



ا لجهت املعخدي
ً
 جىشَع الاهتهاواث وفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حهاث حىىمُت ومسئىلين ألاهثر اعخداًء على الصحفُين -

جصدزث "حهاث حىىمُت ومسئىلين"، كائمت املعخدًً على الصحفُين في السبع الثالث 

ليهم  اهتهاوا 20، إذ سجل املسصد 2017مً عام  مً حهاث  اهتهاوا 19مً كبلهم، ٍو

اهتهاواث مً وشازة الداخلُت، واهتهان واحد مً  6اهتهاواث مً "مدهُين"، و 8كظائُت، و

ً مً  أمً مدوي وحساساث خاصت. هُئاث و مؤسساث صحفُت، واهتهاهين آخٍس

 

 

 



ا للمحافظت
ً
 جىشَع الاهتهاواث وفل

 

 

 

 

 

 

 

 معظم الاهتهاواثاللاهسة صاهدة على  -

وأهثر املحافظاث التي وكعذ بها اهتهاواث  محافظت اللاهسة جصدزث

ت بـ 33طد الصحفُين، بمىحب  ا، جليها إلاسىىدٍز
ً
 10اهتهاو

اهتهاواث بمحافظت الجيزة، واهتهاهين بالبحس  8اهتهاواث، ملابل 

ف،  بىاكع اهتهاواث 3ألاحمس، و اهتهان واحد في ول مً: بني سٍى

 الىادي الجدًد، الؼسبُت.

 



ا لجيس الصحفي
َ
 جىشَع الاهتهاواث وفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017ـ الرهىز ًخصدزون كائمت الطحاًا في اهتهاواث أػسطس 

ا، ًليها  24جصدزث الاهتهاواث الجماعُت طد الصحفُين والصحفُاث، بئحمالي 
ً
اهتهاو

 اهتهاواث طد صحفُاث. 6اهتهاوا طد صحفُين، و 26

 

 

 

 



  املىع مً الخؼطُت 

س -كائمت الاهتهاواث ػيلت ألاشهس الثالزت  املىع مً الخؼطُتجصدز اهتهان   -مدل الخلٍس

س، أو الخؼؼيت بشيل ازجأي  22بىاكع  خالت، جىىعذ بين مىع الخؼؼيت عامت، أو مىع الخصٍى

ًىليى  4أهه ألاوظب، فيان أبسشها حلظت مداهمت املحامي الحلىقي، خالد علي، "اللاض ي" 

، بمدىمت شماٌ الجيزة، ئذ مىعذ كىاث الخأمين الصحفيين مً حؼؼيت الجلظت، 2102

دة اإلاصسي اليىم  مىع »في شهادة للمسصد، ئن دمحم اللماش وكاٌ الصحفي بجٍس

ض ي املحاهمت، مضيًرا إلى أهه الصحفُين مً حظىز الجلست، حاء بخعلُماث مً كا

 «.ًمىع الصحفُين بضيل عام مً الدخٌى إلى الجلساث التي ًسأسها

دة ذاتها  في شهادجه للمسصد ئنعاطف بدز  وواكعت أخسي كاٌ عنها املحسز اللظائي بالجٍس

ف، املىعلدة بمعهد أمىاء الضسطت بطسة، بسئاست » هُئت محىمت حىاًاث بني سٍى

، مىعذ دخٌى الصحفُين واملصىزًٍ 2012ًىلُى  9ُم دمحم، ألاحد املسدضاز أحمد إبساه

س، أو  وممثلي وسائل إلاعالم بأحهصة الهىاجف املحمىلت أو الالب جىب أو واميراث الخصٍى

 92أي حهاش إلىترووي، وذلً في حلست محاهمت دمحم بدٌع، مسصد حماعت إلاخىان، و

ً، في اللظُت املعسوفت إعالمُا بـ"أحدار ب ف".آخٍس  ني سٍى

أن هُئت املحىمت سمحذ للصحفُين بالدخٌى فلط بـ"وزكت وكلم" للخؼطُت،  وأطاف

، وأن  مىضًحا أنها لِسذ املسة ألاولى التي جمىع فيها املحىمت الصحفُين مً الدخٌى

 مصىزًٍ ازىين مىعا مً الدخٌى آلداء عملهم، ما اططسهما إلى املؼادزة.

، مىع 2102طبخمبر  22الجىهت الظيىمائي، الجمعت وعلى صعيد أخس كسزث ئدازة مهسحان 

ين مً خظىز خفل افخخاح الدوزة ألاولي اإلالسز ئكامخه، بدعىي  "عدم الصحفيين اإلاصٍس

شخص، خظبما  011التي جدظع ألهثر مً  وحىد أماهً صاػسة داخل كاعت الحفل"

س". دة "الخدٍس  وشسث حٍس



كساز ئدازة مهسحان الجىهت بمىع ومً حاهبها، أعسبذ هلابت الصحفيين عً ئداهتها 

 الصحفيين مً خظىز خفل افخخاح اإلاهسحان.

ذ صحفي، ئن ما  وكاٌ مدمىد وامل، زئيع اللجىت الثلافيت بمجلع الىلابت، في جصٍس

خدر مً ئدازة مهسحان الجىهت الظيىمائي أمس مسفىض وػير مبرز، بعد أن جم مىع 

فع اإلاهسحان مً اطمه وكيمخه زمىا الصحفيين مً خظىز خفل الافخخاح، مظيًفا "طيد

 هبيرا، اإلاهسحان بال صحفيين ال كيمت له".

وفي واكعت أخسي ُمىع الصحفيىن ومساطلى اللىىاث مً خظىز احخماع وشٍسي الخىميت 

ًىليى، وكاٌ عً ذلً ئطالم الخياغ الصحفي  00املحليت والصزاعت مع هّىابهم، الثالزاء 

دة ومىكع البىابت هيىش،  وفىحئىا بأن ؤلاحخماع طييىن جم مىعه هى وشمالئه،  إههبجٍس

كاصًسا فلؽ على الىشزاء وهائبيهم، ما أدي ئلى ػظب اإلاساطلين والصحفيين، فلسز البعع 

وخسج وشٍس الخىميت املحليت للصحفيين الرًً  ،الاوسحاب مً حؼؼيت هخائج الاحخماع

عخرز لهم عً ػٌى مدة اهخظسوا اهتهاء الاحخماع الري اطخمس أهثر مً طاعخين، لي

 الاحخماع، الفًخا ئلى أهه لم ٌعخرز عً مىع الصحفيين واإلاساطلين مً حؼؼيت الاحخماع.

اض ي مً مىع مظئٌى اجداد الىسة وطائل ؤلاعالم، ألاخد   01لم ٌظلم الصعيد الٍس

ذ 2102أػظؼع  ، مً خظىز فعالياث كسعت دوزي اللظم الثاوى "اإلامخاش ب"، والتي أحٍس

جداد بالجاليت. وفىئ  الجميع باالد وامل زئيع لجىت مظابلاث اللظم الثاوى بملس الا

ذ دون أن ًبدي أطبابا لعدم الظماح لإلعالم بدظىز فعالياث  ٌعلً أن اللسعت أحٍس

 اللسعت.

 



أًظا ماشاٌ املجلع اللىمي لحلىق ؤلاوظان ًمىع الصحفيين مً خظىز احخماع 

اث أعظائه، ما ًثير الدهشت مً جصسف وحع ىذ املجلع اإلاىىغ به الحفاؾ على الحٍس

 والخأهد مً جدللها.

 

 فسض ػسامت مالُت 

ٌعد هرا الاهتهان الري ًخمثل في فسض ػسامت أو ما ًمىً حظميخه بالـ"علىبت ماليت" أشد 

ت  الاهتهاواث صسامت، وىهه ًىضح هيفيت حعامل هيئاث الدولت وأحهصتها مع مبدأ خٍس

ت العمل الصحف  ي.الصحافت وخٍس

الم   سي اإلاسصد أن فسض الؼسامت اإلااليت ًىسض إلافهىم السكابت الراجيت عىد الصحفي، ٍو ٍو

ت فيما ًمىً جىاوله أو ػسخه،  مىاخا داخل اإلاإطظاث الصحفيت ًفخلس لإلخظاض بالحٍس

س في خالت جسبص دائم ليل خسف ًيشس. ومً هاخيت أخسي ًجعل  جعل زؤطاء الخدٍس ٍو

ائع مً أفياز، ألن علىبت مثل هره جثلل واهله، هظسا لظعف الصحفي مظدظلما إلاا هى ش

 وطعه اإلاالي وزاجبه اإلاتردي.

س،  شهدث ألاشهس الثالزت أزبعت كسازث أصدزتها املحىمت في خم صحفيين وزؤطاء جدٍس

 بفسض ػساماث ماليت عً ما جم وشسه.

حىاًاث الجيزة وان أبسشها اللساز الصادز مً اإلاظدشاز حالٌ عبد اللؼيف زئيع مدىمت 

 مً  -خظبما كاٌ عبد هللا دمحم املحامي  –، ئذ ػسمذ املحىمت 2102أػظؼع  00في 
ً

هال

س  دة الخدٍس ألف حىيه ليل منهما،  22 هدي أبى بىس وإسماعُل الىسُمىالصحفيين بجٍس

م  دة الظابم  إبساهُم مىصىز وحؼٍس س الجٍس آالف حىيه؛ لراث الاتهاماث،  01زئيع جدٍس



ى وشسهم أخباًزا ومعلىماث واذبت، وئلصامهم حميًعا باإلاصسوفاث، هما كظذ باإلطافت ئل

 باخالت الدعىي اإلادهيت للمدىمت املخخصت.

دة أحمد الخطُبأما اللساز ألاخس ألابسش وان في خم الصحفي  ، الصحفي الظابم بجٍس

دة البىابت هيىش، ئذ كظذ الدائسة  س الخىفيري الحالي لجٍس  02الىػً، وزئيع الخدٍس

 4، بسئاطت اإلاظدشاز حماٌ عبد الاله، بدبظه 2102طبخمبر  6حىاًاث الجيزة، في ألازبعاء 

 ألف حىيه. 21طىىاث مع الشؼل وػسامت 

دة أخباز اليىم، بخؼس  ، زئيع محمىد مسلمٍم هما كظذ الدائسة ذاتها، وفًلا إلاا وشسجه حٍس

دة الىػً،  س حٍس ف الجىائيت، إلداهتهما بتهمت الخجاوش  01جدٍس آالف حىيه وئلصامه باإلاصاٍز

 بدم ألاشهس الشٍسف وكياداجه وعلمائه.

وكالذ الىخدة اللاهىهيت لـ"اإلاسصد"، ئن جفاصيل الىاكعت بدأث عىدما وشس الخؼيب، 

ل  21خالٌ الفترة مً  ، طلظلت ملاالث جدذ عىىان 2106ظؼع أػ 01، ختى 2106أبٍس

 "فظاد ألاشهس"، ما دعا مإطظت ألاشهس، وكتها، ئلى الخلدم ببالغ للىيابت العامت طده.

وأشازث ئلى أن ألاشهس، طبم وأن كاٌ ألاشهس في بيان له، زًدا على ملاالث الخؼيب، ئنها 

 افتراء واخخالق الدعاءاث واذبت ومظللت، حظتهدف ؤلاطاءة لألشهس وزحاله"."مدع 

 

  والطباعت مً اليضس املىع 

سجل اإلاسصد خالٌ ألاشهس الثالزت خالتي مىع مً اليشس، وخالت واخدة مىعذ فيها 

 الؼباعت.



ف للمسصد الخاىف الري لؼاإلاا وان في كلم مً جدلله، 
ّ
في خاالث اإلاىع مً اليشس جىش

"السكابت الراجيت" الري ًمازطها الياجب أو اإلاإطظت التي ٌعمل لديها، وهى ذاجه ما  وهى

س.  جلمظه اإلاسصد مً الحالخين مدل الخلٍس

ذلً ما ًجعل اإلاسصد مإهدا لخاىفه عما كد حظفس عىه ألاًام والشهىز اإلالبلت، وأن جيىن 

اليشس، بمثابت خؼىاث  هره الحاالث، التي ًسصدها مً واكع عمله الهتهان مثل اإلاىع مً

ت الخعبير، وئلؼاء حعددًت آلازاء،  أولى للصف ألاكالم ووأد السأي ألاخس، وكخل مظاخاث خٍس

 لىجد أهفظىا أمام صىث السأي الىاخد.

دة اإلاصسي اليىم  دة سلُمان الحىُمئذ كاٌ الياجب الصحفي بجٍس ، والري ٌعمل بالجٍس

ملىع محاولت للخظُِم على الرًً ٌؼسدون إن ا»عاًما، وصاخب الىاكعت ألاولى  04مىر 

خعسطىن لالططهاد لىن للدولت، بل ٍو  .«خازج السسب وال ًطبَّ

ووان كد جم مىع ملاالجه لألطبىع الثالث على الخىالي، وذلً ألطباب طياطيت جخعلم 

 بمىطىع اإلالاٌ، خظبما أوضح للمسصد.

دة ألاهسام اإلاظائي، الخميع و  اٌ الياجب الصحفي ، مل2102طبخمبر  2مىعذ حٍس

 ، مً اليشس.إسماعُل إبساهُم

 جؼسق ئبساهيم خالٌ ملاله ئلى ألاوطاع الاكخصادًت التي جمس بها مصس في الفترة الساهىت.

 

"ودن مً طين وكاٌ الياجب الصحفي، عبر صفدخه بمىكع "فيظبىن" ئن عىىان اإلالاٌ 

دة وودن مً عجين" سػم مً عدم جؼسكه ئلى بال جحّسحذ مً وضسه، مشيًرا ئلى أن الجٍس

 أشخاص بعينهم في اإلالاٌ.



وأهد أن اإلالاٌ ٌشسح ما ٌعاهيه الجميع مً الؼالء في ألاطعاز، مىّحًها اللىم ئلى الحيىمت 

 لعدم اهخمامها بأخىاٌ مددودي الدخل مً اإلاىاػىين.

دة البىابت، في بيان لها الظبذ   2أما على صعيد اإلاىع مً الؼباعت اطدىىسث ئدازة حٍس

 . 2102طبخمبر  1، مصادزة عددها الصادز ألاخد اإلاىافم 2102طبخمبر 

وذهس البيان أن "البىابت" فىحئذ بامخىاع مؼابع ألاهسام عً ػباعت عددها الصادز ألاخد 

س صحفي ميشىز  طالبذ بحرف حهاث معُىت، مخعللين بأن 2102طبخمبر  1اإلاىافم  جلٍس

بالصفدت ألاولى ًخعلم بؼٌى فترة هسوب وشٍس الداخليت ألاطبم خبيب العادلي، فى ئػاز 

اإلاخابعت الصحفيت لؼلب ئخاػت ملدم مً هائب بالبرإلاان لىشٍس الداخليت، مجدي عبد 

الؼفاز، خٌى عدم كدزة ألاحهصة ألامىيت على ئللاء اللبع على الىشٍس الهازب وجلدًمه 

س. للعدا  لت، وهى ما زفظخه ئدازة الخدٍس

وهبه البُان، مً خطىزة الخصسفاث ػير املسئىلت مً حاهب بعع ألاحهصة ألامىُت، 

ت السأي والخعبير، واسخخدام سلطتها لخصفُت حساباث  لفسض هُمىتها على ملفاث حٍس

 . شخصُت

 وحرز مً خطىزة أسالُب اللفص على اللاهىن، عبر اسخخدام الىفىذ ومصادزة

الصحف، ومىح هفسها الحم في البلاء خازج إطاز املحاسبت، زػم أن جلً ألاحهصة 

 جىدسب هُبتها وسلطتها مً احترامها لللاهىن. 

 الهُئت الىطىُت للصحافت وهلابت الصحفُين، ووافت املؤسساث 
ً

دة، هال وطالبذ الجٍس

ت السأي والخعبير.  الىطىُت املعىُت بخىلي مسئىلُاتها في حماًت حٍس

 

 بالحبسحيام أ 



س -كظذ املحىمت خالٌ ألاشهس  بلسازي ئداهت وخبع لثالر صحفيين بينهم  -مدل الخلٍس

س.  زئيع جدٍس

، بسئاطت اإلاظدشاز 2102طبخمبر  6حىاًاث الجيزة، في ألازبعاء  02واهذ كظذ الدائسة 

دة الىػً،  أحمد الخطُبحماٌ عبد الاله، بدبع الصحفي  الصحفي الظابم بجٍس

دة البىابت هيىش،  س الخىفيري الحالي لجٍس  21طىىاث مع الشؼل وػسامت  4وزئيع الخدٍس

 ألف حىيه.

، بتهمت الخجاوش بدم ألاشهس 2106حىذ الدقي لظىت  02226إلداهخه في اللظيت زكم 

 الشٍسف وكياداجه وعلمائه.

صيل الىاكعت بدأث عىدما وشس الخؼيب، وكالذ الىخدة اللاهىهيت لـ"اإلاسصد"، ئن جفا

ل  21خالٌ الفترة مً  ، طلظلت ملاالث جدذ عىىان 2106أػظؼع  01، ختى 2106أبٍس

 "فظاد ألاشهس"، ما دعا مإطظت ألاشهس، وكتها، ئلى الخلدم ببالغ للىيابت العامت طده.

لخؼيب، ئنها وأشازث ئلى أن ألاشهس، طبم أن كاٌ ألاشهس في بيان له، زًدا على ملاالث ا

 ظللت، حظتهدف ؤلاطاءة لألشهس وزحاله"."مدع افتراء واخخالق الدعاءاث واذبت وم

دة البىابت هيىش، أخمد ماخاز، ئن مدىمت حىاًاث  الىاكعت الثاهيت كاٌ عنها مدامي حٍس

دة 2102ًىليى  0حىىب اللاهسة، كظذ في ألاخد  س حٍس ، بالحىم الؼيابي على زئيع جدٍس

دة دمحم الباش لظابم،البىابت هيىش ا ،، والصحفيت براث الجٍس  زصا ًحيي سعد شػلٌى

م ول منهما  6بالسجً  "سب وكرف" آالف حىيه التهامهما بـ  01أشهس مع الشؼل، وحؼٍس

ت  .كُاداث داز ألاوبس املصٍس



جدليًلا صحفًيا،  زصا ًحيىوأطاف للمسصد أن جفاصيل الىاكعت حعىد، خين وشسث 

ت اعخبرجه  ا حُث اتهمذ اللائمين على داز ألاوبسا املصٍس
ً
املحىمت ًخظمً "سًبا وكرف

 بالفساد".

، بصفخه زئيع دمحم الباشوجابع ماخاز، أن املحىمت أطىدث مرهسة ؤلاخالت للمتهم الثاوي 

س "البىابت هيىش" الظابم، تهمت  "إلاخالٌ بىاحبه في إلاصساف على ما ًصدز مً جدٍس

دة  ".الجٍس

 

 

 

 

 

 

 اطؼط هىا ..2017خالٌ السبع الثالث مً عام  Excelلالطالع على أزصُف الاهتهاواث 

س الاهتهاواث على مىكعىا إلالىترووي..  اطؼط هىا للساءة جلٍس
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