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 : تقديم

يناير ايدة مل يفلح ىف تصفية مرياث  ٢٥عام من األحداث اجلسام الىت فجرا ثورة 
اهليمنة احلكومية والتضليل السياسى واإلحندار املهىن الذى يعاىن منه اإلعالم املصرى 

أفعال وردود أفعال صاخبة، لكنها مل تقرتب ذا اإلعالم اىل حافة  التطلعات الىت .. 
رمبا يكون ذلك حمصلة . راودت اجلماهري الثائرة وطالئع اإلعالميني خالل هذا العام 

ت املتقاطعة الىت توجه املشهد اإلعالمى حىت اللحظة، لكن للتوجهات واملسارا
احلقيقة تدعونا ألن نقرر أن اإلعالم املصرى إمجاال ، خيوض اآلن حراكا غري مسبوق 
واختبارات مصريية، متتحن فيها قدرته على الصمود ىف وجه كل الضغوط الىت تسعى 

  .  ن اىل استبقائه أداة ىف خدمة أنظمة القهر ومصاحل الفاسدي
ومادامت معركة استقالل وحرية اإلعالم ىف مصر مستمرة ومل حتسم بعد، شأا ىف 
ذلك شأن املعارك الىت ختوضها قوى الثورة من أجل التغيري واحلرية والعدالة 
اإلجتماعية، يبدو من األمهية  مبكان، رصد وتوثيق وتقومي مراحل هذه املواجهة، 

الالعبني الرئيسيني على الساحة اإلعالمية،  وكذلك األمر بالنسبة لتحديد مالمح
 .. وطبيعة احملاور والقضايا الىت تصدرت املشهد 

وهكذا وجد االئتالف الوطىن حلرية اإلعالم من واجبه أن يسهم جبهد متواضع ىف 
هذا امليدان ، وأن يقدم جلمهور املهتمني والباحثني ىف الشأن اإلعالمى هذا التقرير 

واإلعالم عموما، والصحافة القومية واإلعالم التليفزيوىن احلكومى عن أحوال الصحافة 
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على وجه اخلصوص، خالل العام األول للثورة، فضال عن تتبع اإلنتهاكات الىت 
تعرض هلا الصحفيون واإلعالميون املصريون وغري املصريني ومواقع عملهم، أثناء 

 . أدائهم لواجبهم املهىن ىف نقل وتغطية أحداث الثورة 

ويأمل االئتالف ىف أن يتمكن اإلعالميون املصريون ومنظمام وروابطهم، بدعم 
ومساندة القوى الوطنية والدميقراطية، خالل العام الثاىن للثورة، من حسم  قضايا 

اإلعالم املعّلقة، وىف مقدمتها حترير اإلعالم من التبعية والقيود التشريعية والبريوقراطية ، 
أشهر قضية مؤجلة ىف " سئولة للمهنة ، حىت ال تبقى حرية اإلعالم وتعزيز املمارسة امل

 ".  مصر 

  االئتالف الوطنى لحرية اإلعالم 
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.."الالحقة الثورة إىل ثورة كل تؤجلها..مصر ىف مؤجلة قضية شهرأ هى الصحافة حرية قضية"  

  زهريى كامل

  :تصدير  - ١

وزارة االعالم ىف الفكر الليرباىل احلر دالة على نظام مشوىل تعبوى او حالة من    
وألول مرة شهدت مصر فيها وزارة لالعالم كان خالل حكم .. حاالت احلرب

 امسها تغري مث ..القومى االرشاد وزارة عليها اسموأطلق .. ١٩٥٢ نوفمرب ىف العسكر
،  القومى االرشاد وزارة اىل خرىأ مرة عادت مث.. القومى واالرشاد الثقافة وزارة اىل
 الفرتة سادت الىت العديدة املتغريات معو  ..١٩٧٠ عام حىت الوضع هذا استمرو 

 ٤٣ رقم اجلمهورى القرار صدر حىت خرىأ مرة والثقافة االعالم قطاعى ضم التالية
 وىف.. لالعالم الدولة وزارة مسمى حتت مستقلة وزارة لالعالم فاصبح ١٩٨٢ لسنة
 االعالم وزارة وضاعأ استقرت وبذلك كاملة وزارة االعالم وزارة اصبحت ١٩٨٦ عام
 رقم اجلمهورى القرار صدرو .. والتشريعية والقانونية االدارية النواحى كافة من

 سارياً  مازال الذى القرار وهو االعالم وزارة اختصاصات بتحديد ١٩٨٦ لسنة٣١٠
وكنا نأمل مع  ثورة  ..مع أن حكوماتنا املتعاقبة تؤكد أننا دولة دميقراطية ناآل حىت
.. يناير ااء ما مسى بوزارة االعالم الىت اليوجد مثيل هلا ىف الدميقراطيات احلديثة٢٥

فت وزارة االعالم مع تقدمي آخر وزير فمع سقوط أحد أهم أركان النظام السابق اخت
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لكننا فوجئنا بعد أقل من أشهر قليلة أننا نعود ثانية إىل نوفمري ..اعالم باستقالته 
  ..!حيث كان أول ظهور لوزارة االعالم١٩٥٢

  

   خالل العام األول للثورة  عالماإل وزارة ـ يوميات ٢

٢٠١١- ٢-٢١     

  نس الفقىأ اإلعالم وزير ستقالةشفيق يعلن قبول ا

أعلن الدكتور أمحد شفيق رئيس الوزراء أنه مت قبول استقالة أنس الفقي وزير اإلعالم  
أن الفقي كان قد  "احلياة اليوم"من منصبه وقال  شفيق يف اتصال تيلفوين مع برنامج 

تقدم باستقالته قبل يومني وأحل يف االستقالة لظروف شخصية، موضحا أنه سيتم 
  .سم وزير اإلعالم ووزير الثقافة اجلديدينقريبا اإلعالن عن إ

 البلتاجي ملمدوح خلفا ،٢٠٠٥ فرباير ١٢ يف اإلعالم وزارة توىل الفقي أنسيذكر أن 
 الوزراء رئيس حكومة ىف وزاري تعديل أول يف ذلك، و  الشباب وزارة توىل الذي

  .٢٠٠٤ يوليو ١٢ يف عملها بدأت اليت نظيف أمحد السابق
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  ٢٠١١ـ  ٢ـ  ٢٧

  نيابة األموال العامة تقرر حبس الفقى والشيخ 

قررت نيابة األموال العامة حبس أنس الفقى، وزير اإلعالم السابق، وأسامه الشيخ، 
يومًا على ذمة التحقيقات، اليت جترى معهما  ١٥رئيس احتاد اإلذاعة والتليفزيون، 

الفقى والشيخ إىل مليون جنيه على الدولة، ومت أمس نقل  ٧٥٠الامهما بإهدار حنو 
صوت «وقالت التحقيقات إن الفقى وافق على منح شركة  .سجن مزرعة طرة

مليون جنيه  ٣٥٠ر املباشر، مقابل عقد احتكار إلعالنات التليفزيون باألم» القاهرة
فقط، رغم أن املبلغ كان ميكن أن يتضاعف إذا مت إجراء مزايدة بني الشركات، كما 

، يف »الفقى«وقال . وافق على بث إعالنات للحكومة واحلزب الوطين دون مقابل
ألنه كان » صوت القاهرة«حتقيقات النيابة، إنه جلأ إىل إسناد اإلعالنات لشركة 

وذكر أن إعالنات احلزب الوطين . دخول شركات أجنبية لإلعالن يف التليفزيونخيشى 
 . واحلكومة كانت رداً على من يقولون إن احلكومة ليست هلا إجنازات

مليون جنيه على الدولة،  ٧٠ووجهت النيابة إىل أسامة الشيخ مة إهدار حنو 
بأسعار خرافية، كما  ملوافقته على شراء مسلسالت من شركات ميتلك أسهمًا فيها

  .  مستندات    أنفق أمواالً على تطوير القنوات دون
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٢٠١١-٧-٧  

 ترشيح رئيس تحرير الوفد وزيرا لالعالم 

عصام شرف رئيس الوزراء أسامة هيكل رئيس حترير جريدة الوفد، واملرشح .استقبل د 
وزارة  أكد أسامة هيكل أن احلكومة قررت إعادةو .. لتوىل منصب وزير اإلعالم

كما أكد أنه   ،اإلعالم مرة أخرى لتاليف السلبيات اليت حدثت خالل الفرتة املاضية
  .املصريإلعالم ابإعادة هيكلة  الوزراءتلقى تكليفا من رئيس جملس 

٢٠١١-٧-٩  

  لإلعالم  اتعيين أسامة هيكل وزير 

 أدى أسامه هيكل اليوم اليمني كوزير لإلعالم أمام املشري حسني طنطاوى رئيس
الشرق االوسط نقال عن هيكل أنباء وذكرت وكالة    الس االعلى للقوات املسلحة، 

باعادة الثقة جمددا لالعالم املصري وعلى سرعة "نه تلقى توجيهات من طنطاوي أ
حل املشاكل داخل قطاع االعالم، مع ضرورة وجود كتيبة إعالمية حمرتمة تؤدى دورها 

  ."مبنتهى الكفاءة واحلرية
يكل يتوىل رئاسة حترير صحيفة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد بعد ان عمل وكان ه

 .عام، اضافة اىل عمله كمحرر لشئون رئاسة اجلمهورية ١٨فيها مراسال عسكريا ملدة 
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وخيلف اسامة هيكل وزير االعالم السابق انس الفقي الذي يقبع يف السجن حاليا   
  .ة بعدة م ابرزها اهدار املال العامحيل اىل القضاء مباشرة بعد الثور أن أبعد 
٢٠١١- ٧-١٠  

  ءللورا خطوة اإلعالم وزير تعيين:االئتالف الوطنى لحرية االعالم  

 عصام الدكتور الوزراء رئيس لقرار املبدئي رفضه، اإلعالم حلرية الوطين االئتالف علنأ
 السياسة حريربت يتعلق فيما الوراء ايل خطوة ذلك باعتبار لإلعالم وزير بتعيني شرف

 يف اال توجد ال االعالم وزارة نأ علي مؤكدا التنفيذية السلطة عن واستقالهلا اإلعالمية
 دهشته عن اإلئتالف وعّرب . الديكتاتورية األنظمة الا ا تستعني وال الشمولية الدول

 استحسان ونالت الثورة بداية مع جرت اليت االعالم وزارة الغاء خطوة عن للرتاجع
 أن  ايل مشريا ، اإلعالمي اال يف والعاملني املختلفة املصرية السياسية القوي وتأييد

 علي يؤكد بندا تضمن الذي “اإلعالم حرية إعالن” املاضي مايو يف صدرأ االئتالف
 عنهما واإلستعاضة للصحافة االعلي والس االعالم وزارة من كل إلغاء ضرورة

  ، . العامة والشخصيات واملختصني املهنيني كبار من يشكل لالعالم مستقل مبجلس
 ليس لإلعالم وزير تعيني رفض من موقفه ان اإلعالم حلرية الوطين اإلئتالف واوضح
 فعال جادة كانت إن األعمال تسيري حكومة علي كان وأنه، أحد من شخصيا موقفا

 يف ىمتض أن املهنية والكفاءة اإلستقالل قاعدة علي املصري اإلعالم هيكلة اعادة يف
 اإلعالمية اهليئات ا تقدمت اليت العديدة املقرتحات دراسة هو األول:  طريقني أحد
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 يف املؤقتة اإلنتقالية احلكومة حذو حتذو نأ هو والثاين، ومن بينها اإلئتالف ، املختلفة
 وإعادة اإلعالم تطوير سبل لدراسة اخلرباء من متخصصة جلنة شكلت اليت تونس

 وقعت الذي اجلسيم اخلطأ بتدارك شرف الدكتور حكومة اإلئتالف وطالب . هيكلته
،  املصري اإلعالم تطوير كيفية لبحث متخصصة جلان تشكيل خالل من فيه

 الصحفيني ونقابات اإلعالم حقل يف والعاملني املتخصصني راءآ ايل واإلصغاء
 .ومسئول حر اعالم يف املواطنني حق تضمن دميقراطية صيغة ايل للتوصل واإلعالميني

يذكر أن الئتالف الوطىن حلرية اإلعالم تأسس ىف اية أبريل املاضى ويضم ىف 
 حبرية املعنية املدين اتمع منظماتعدد من و  اإلعالميني الناشطني عشراتعضويته 
  .والتعبري اإلعالم

٢٠١١ -٧- ١٢    

  الصحافة لحرية انتكاسة اإلعالم وزارة إعادة

 يف ألغيت قد كانت اليت -املصرية اإلعالم وزارة إعادة إن ينيالصحف محاية جلنة قالت
 أحد اإلعالم وزارة إلغاء وكان. مصر يف اإلعالم حلرية كبرية انتكاسة ميثل -فرباير

 من العديد وأن سيما ال ..يوما ١٨ استمرت اليت الشعبية للثورة الرئيسية املطالب
 لنظام الدعائية الذراع الوزارة يعتربون كانوا الصحافة حرية ومناصري الصحفيني

منظمة مستقلة تعمل على محاية )   cpj(يذكر أن جلنة محاية الصحفيني . مبارك
  .حرية الصحافة ىف العامل ، ومقرها الرئيسى ىف نيو يورك 
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٢٠١١ - ٧-١٩  

   التليفزيون في احتجاجية قفةو 

 فور احتجاجية قفةبو  اجلديد اإلعالم وزير هيكل أسامة ماسبريو يف نو العامل استقبل 
 على اعرتاضا وذلك للمبىن الرئيسي الباب و داخل تنظيمها مت لوقفةا..املبىن وصوله
  .الثورة ضد كثريا كتب أن بعد لإلعالم وزيرا هيكل تعيني
٢٠١١- ٧-٣٠  

 اإلعالم وزارة سأطهر:  هيكل

 فزيونوالتلي اإلذاعة وبإحتاد بالوزارة العاملني هيكل أسامة اإلعالم وزير ناشد 
 مثريي وراء االنسياق عدم إىل داعيا الفساد، من الوزارة تطهري على معاونته" ماسبريو"

 املهدي طارق اللواء بقيام أيام بثالثة الوزارة توليه بعد فوجئ أنه وأضاف. الفنت
 األمر عرض دون لالستفتاء وعرضهاجديدة ألجور العاملني،  الئحة عن باإلعالن

  .عليه
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٢٠١١-١٠-١٥  

   بموضوعية ماسبيرو أحداث غطينا

 األحداث على بالتحريض املصري التليفزيون إام هيكل أسامة اإلعالم وزيررفض 
 قام املصري التليفزيون أن إىل مشريا املاضي، األحد مساء ماسبريو منطقة شهدا اليت

  .شفافية بكل األخري اإلعالم وسائل شأن شأنه بالتغطية
٢٠١١-١٠-١٨  

  " المحّرض على الفتنة"إلدانة االعالم ماسبيرو مسيرة إلى 

ظم عدد من اجلبهات الصحفية واإلعالمية مسرية حاشدة تضم صحفيني وإعالميني ن
إىل ماسبريو " أخبار اليوم"من أمام مؤسسة  تشعبية بدأ اوشخصيات عامة ومجوع

منها  وأشار الداعون للمسرية إىل أن اهلدف..ىف متام الساعة اخلامسة عصر اخلميس
واملطالبة ، ض على الفتنةإدانة املمارسات اإلعالمية املمجوجة لإلعالم الرمسى احملرّ " وه

، موضحني أن "والتطهري الشامل لإلعالم والصحافة ،بإقالة وزير اإلعالم أسامة هيكل
املسرية هى بداية لسلسلة إجراءات تصعيدية متصلة سيتم اختاذها ىف حال استمرار 

  .تلك املمارسات
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٢٠١١-١٠-٢٠  

  ..!أحداث ماسبيرو استهدفت اسقاط الدولة: هيكل 

 الدولة إليه ترتكن عمود آخر هى املسلحة القوات قال اسامة هيكل وزير االعالم إن
 البعض دعوات مع تتفق ال املصري الشعب من العظمى الغالبية وأن اآلن، املصرية

 نإ هيكل وقال ."مربرة ريغ دعوات" بأا وصفها والىت ،العسكري الس بإسقاط
 الفضائيات انشغال نأو  املصرية، الدولة إسقاط تستهدف كانت ماسبريو أحداث
  .املوقف خلطورة فهم عدم يعترب حداثلأل املصري التليفزيون تغطية بكيفية

٢٠١١- ١٢-٤  

 يؤكد تغيير أسامة هيكل ىور نز الج

كوزير    أسامة هيكلكمال اجلنزوري، رئيس الوزراء املكلف عدم استمرار   .دأكد 
اجلاري تشكيلها، وكان اجلنزوري رد على سؤال  "اإلنقاذ الوطين"لإلعالم يف حكومة 

ملندويب جملس الوزراء، حول استمرار أسامة هيكل وزير اإلعالم بعد املطالبات بإقالته، 
  "ال"يده معربا عن عالمة ة من شار بإ
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٢٠١١ -١٢- ٦  

  »القلل كسر«بـ الوزير عا وديستعدون ل »ماسبيرو« فى عاملون

 الصحفي رحيل عن األنباء ترددت أنعارمة داخل اروقة ماسبريو فور  حدثت فرحة
 وأعرب، اجلديد الوزارى التشكيل من وخروجه اإلعالم وزير منصب من هيكل أسامة

ومن جهة . وراءه »القلل« من الكثري لكسر واستعدادهم سعادم عن العاملون
  . االعالم وزارة"  أنيس امحد" تويل عنل مبىن التليفزيون أخرى ترددت أنباء داخ

٢٠١١- ١٢-٧  

  عسكريا وليس إعالمًيا وزيًرا نريد: االذاعة والتليفزيون

 أنيس أمحد اللواء اختيار على هماعرتاض والتليفزيون اإلذاعة د العاملون ىف مبىنأك
 إن: عالمينياإل حتالف باسم املتحدثة فتحي هويدات وقال اإلعالم، وزير نصبمل

 وليس إعالميا الوزير يكون أن يطلبون والتليفزيون اإلذاعة مبين يف العاملني
 املبين يف العاملني أن" األهرام بوابة"لـ خاصة تصرحيات يف هويدا وأضافت..عسكريا

 باألمر اجلميع وارتضي لإلعالم كوزير استمراره هيكل ألسامة باركوا قد كانوا
 ال اجلنزوري أن يؤكد اإلعالم وزير منصب أنيس تويل أن هويدا وأشارت...الواقع
  .بعينها أمساء عليه يفرض العسكري الس وأن الكاملة الصالحيات ميتلك
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 املركزي اجلهاز أن برغم أنيس اختيار من التحالف اندهاش عناملتحدثة  وعربت
 جنيه ارملي ١٣ إيل وصلت والتليفزيون اإلذاعة احتاد مديونية إن: قال للمحاسبات

 اإلذاعة احتاد رئيس منصب تويل الذي أنيس أمحد وأن،  ٢٠٠١ عام من بداية
  .املسئولية من كبريا جزءا يتحمل ٢٠٠٢ عام يف والتليفزيون

٢٠١١- ١٢-٨  

   أسامة زوجة تعيين فى لى دخل ال: السلمي

 يكون أن ومسئول امللف االعالمى السابق الوزراء رئيس نائب السلمي على .د نفى
 اإلعالم وزير هيكل أسامة زوجة- فوزي أمل تعيني ىف شخصى بشكل تدخل قد

 زينب املنصب لنفس املرشحة زميلتها حساب على رئيس حترير نصف الدنيا -السابق
  .عبدالرزاق

٢٠١١- ١٢-٨   

   لإلعالم وزيًرا أنيس حمدأ

 مام املشريأاالربعاء اليمني الدستورية أدت حكومة الدكتور كمال اجلنزورى أمس 
 إختيار أثار، وقد حممد حسني طنطاوي رئيس الس االعلى للقوات املسلحة املصرية

 كبريا جدال اجلنزوري كمال الدكتور حكومة يف اإلعالم وزارة لتويل أنيس أمحد اللواء
 من مرشحني ثالثة رفض بعد طبيعيا اختيارا البعض يراه فبينما اإلعالمي، الوسط يف

 الس قبل من سطوة فرض اآلخر البعض يراه نصب،امل قبول اإلعالمي اال
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وقد وصفه عاملون مباسبريو  .احلالية الفرتة يف الوزارات أهم من وزارة على العسكري
 لصفوت اليمىن الذراعقد كان ف"  الشريف صفوت ظل"  و"  مبارك صديق"  بأنه

  .اخته زوج لكونه الشريف

٢٠١١- ١٢-٩  

  ..!الثورة مبادئ عمود اإلعالم لتطوير أسعى :أنيس  

 رغم احلرجة املرحلة هذه يف للتكليفه قبولأن  وزير االعالم اجلديد أنيس امحد أكد
 كل حتقيق يف رغبتهمبديا "  وطين واجب"هو شهورا، أو أياماً  استمر سواء صعوبتها

، ماإلعال لوزارة التابعة واهليئات املصري اإلعالم يف العاملني لكل واملهنية املادية اآلمال
 ومسئول نظيف حر إعالم لبناء حدود بال متاح ووقته وعقله قلبه" أنوأضاف 
 ينتمي الذي أنيس كان." .املصري اإلعالم وتاريخ وقيمة بعطاء يليق وصادق

 يف احلكومي والتليفزيون اإلذاعة الحتاد رئيسا عني قد العسكرية املؤسسة إىل باألساس
 نايل" الصناعية لألقمار املصرية الشركة ارةإد جملس رئاسة توىل مث الفقي أنس وزارة

   .لإلعالم وزيرا اختياره قبل األخريين العامني مدار على" سات
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١٠/١٢/٢٠١١    

  " اإلعالم"أؤيد إلغاء : وزير االعالم

 هيكلتها إعادة عقب ولكن الوزارة إلغاء يؤيد أنه أنيس، أمحد اإلعالم وزير كدأ
 الثورة بشباب باالستعانة ترحيبه نوأعل. .املرحلة تطورات لتواكب املقبلة املرحلة خالل

 لس ضمهم يتم أن ميكن الثوار شباب من ٤ أجد أن أمتىن: وقال األمناء جملس يف
 الثقة إعادة هو شىء هم، وأوضح وزير االعالم ان أ والتليفزيون اإلذاعة احتاد أمناء
 يوم بني الثقة تلك تعود ولن لالسه بالشىء ليس وهذا والشارع، املصرى اإلعالم بني

 نهأ يعىنمبا  دولة إعالم ألننا احلالة، تلك إلاء املخلص العمل من البد لذا وليلة،
  . وموضوعية وحيادية بصدق الشارع رأى عن يعرب أن والبد ، للشعب مملوك إعالم
٢٠١١-١٢-١٢  

    اإلعالم وزير ضد احتجاجية وقفات

 التليفزيون مبىن داخل احتجاجية وقفاتدة بع ومباسبري  العاملني من جمموعة تقام
 وزارة أنيس توىل رفضهم إلعالنوذلك  أنيس، أمحد اللواء اجلديد اإلعالم وزير ضد

 إعالميني جانب من دعوات وسط وذلك األساس، من بإلغائها واملطالبة اإلعالم،
 عن تعبريلل الوزراء جملس اعتصام مقر إىل" ماسبريو" مبىن من تتجه مسرية لتنظيم
  .الوزارة أنيس لتوىل رفضهم
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٢٠١١-١٢-١٤  

  أنا ضحية أحداث ماسبيرو : هيكل

 ليس ماسبريو أحداث يف بالتحريض اامه إن السابق اإلعالم وزير هيكل أسامة قال
 وليس احلدث قبل يكون التحريض بأن ذلك معلال ،الصحة من أساس له

   .٢٨ رقم  حيةالض فأنا ٢٧ ماسبريو ضحايا كان إذاوقال ..بعده
٢٠١١-١٢-١٥  

  شهر حوالى منذ ىقانون ىزوجت تعيين: هيكل 

 نص جملة ىف قادمة تغيريات هناك تكان إنه هيكل أسامة السابق اإلعالم وزيرقال 
 هذه من عفىنا فقلت له ،املرشحني على السلمى فسألىن ،شهر حواىل الدنيا منذ

 هذا آخر شخص يتوىل نأ وأرجو ..ا تعمل" فوزى أمل" زوجىت ألن حتديدا الة
  .وتعيني زوجىت قانوىن من خالل مؤسسة االهرام.".اال

 يكون أن يتمىن كان وأنه ،وزير اإلعالم  منصب توىل على نادما ليس أنه كما أكد
" أشهر مخسة" الوزارة توليه فرتة خالل استطاع أنه مؤكدا مصر، ىف لالعالم  وزير آخر
  .االعالمية املنظومة لتطوير فاألهدا من الكثري حيقق أن
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٢٠١٢-١- ٢٢ 

 ن بالنيل لألخبار ياعتصام العامل

اعتصم العاملون بقناة النيل اإلخبارية ظهر اليوم داخل مبىن اإلداعة والتليفزيون، 
ورددوا هتافات تندد حبكم العسكر وقيادات ماسبريوالسياسات التحريرية واإلدارية 

ع قناة النيل لألخبار ، وتقدم العاملون اىل أمحد أنيس واملالية املسئولة عن مبش وض
وزير اإلعالم بقائمة مطالب مشلت حتقيق اإلستقالل التحريرى واملاىل للقتاة ، وهددوا 
باخلول ىف اعتصام مفتوح ، وختفيض اخلدمة اإلخبارية تدرجييا ، مام ننم اإلستجابة 

على شاشة القتاة اليوم ىف "  امسى ميدان التحرير" ملطام ومن بينها عرض فيلم 
وقت حيدده وزير اإلعالم ، وهو فيلم وثائقى من إخراج على اجلهيىن املخرج بقتاة 

وكان وزير اإلعالم السايق أسامه هيكل قد رفض عرضه خالل لفرتة توليه . االخبار 
  .الوزارة 

فق على  وأعلن ابراهيم الصياد رئيس قطاع األخبار أن وزير اإلعالم أمحد أنيس وا 
كافة مطالب العاملني بالقناة ، ومن بينها عرض الفيلم املمنوع ىف متام العاشرة مساء 

  .على شاشة فناة النيل األخبار 
مذيعًا وخمرج ورئيس حترير يف قناة النيل  ١٣٠يف سابقة هي األوىل من نوعها تقدم و 

ياد رئيس قطاع لألخبار بشكوى رمسية لرئيس هيئة النيابة اإلدارية ضد إبراهيم الص
األخبار وحممد فتحي رئيس اإلدارة املركزية للشئون املالية واإلدارية وذلك بسبب 
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حصلت البديل على  –جمموعة من خمالفات مالية وإدارية تضمنها نص الشكوى 
وتعد هذه اخلطوة تطورا الفتا يف الصراع داخل التلفزيون املصري بني  –نسخة منها 

الوضع على ما هو عليه واإلعالميني الراغبني يف تقدمي خدمة القيادات الداعمة لبقاء 
إعالمية مهنية خصوصا بعد تعميم االامات املوجهة لكل العاملني يف التلفزيون، 

لقطاع األخبار اليت كرسها عبد   حيث يعاين أبناء قناة النيل لألخبار من تبعيتهم
ناة شبه مستقلة وتابعة لقطاع السابق بعدما كانت الق  اللطيف املناوي رئيس القطاع

 .قنوات النيل

يناير من أجل منافسة  ٢٥وفيما توقع العاملون يف القناة دعم احملطة بعد ثورة   
القنوات اإلخبارية العربية حدث العكس كما تؤكد الشكوى اليت جاءت بعد تأكد 

أي تغيري العاملني يف القناة من أن تعاقب وزراء اإلعالم على ماسبريو ال يعين حدوث 
  .سياسي ومهين ملموس
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 دون الثاين خرتتأل..حكومة بال بصحافة وآخر صحافة، بال حبكومة جمتمع بني خريت أىن لو" 
  " تردد

  أعالمىخبري 

  الوزارة بين االلغاء والهيكلة -٣

لتدعيم بقائها " وزارة اإلعالم"ككل النظم الشمولية والديكتاتورية، تسعى لالبقاء   
 افتحاول احملافظة واإلبقاء على الوزارة والعض عليه.. كرسى احلكم واستمرارها على  

وبعد ..بالنواجذ، وبكل احلجج املنطقية أحيانا وغري املنطقية يف كثري من األحيان
يبدو أن أركان النظام الساقط  -حسىن مبارك -يناير وسقوط رأس النظام ٢٥ثورة

  . اإلعالم باإلبقاء على وزارة اإلعالم  مازالوا يدافعون حبوافرهم الغليظة عن تقييد حرية
إثر اامات عديدة ضده بالفساد ومماألة النظام السابق، " انس الفقى"فبعد رحيل  

.. يناير عرب املواد املبثوثة تليفزيونيا٢٥ووصفه مبهندس تشويه اإلعالم عامة وصورة ثورة 
ة اإلعالم برتاثها السيئ ظن اجلميع إن من توىل مقاليد احلكم بعد الثورة قد الغى وزار 

  .يف ذهنية الشعب والعاملني ىف حقل اإلعالم
إعادة  عصام شرف.لكن، ودون مربر حقيقي تعلن حكومة تسري األعمال برئاسة د

تاليف السلبيات اليت حدثت خالل الفرتة  حبجة وزارة اإلعالم مرة أخرى
من رئيس  وزارةه بالتكليف أسباب  ويفسر أسامة هيكل املرشح للمنصب..املاضية
  .ىف مناخ من احلرية والشفافية املصريبإعادة هيكلة اإلعالم  الوزراءجملس 
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 خطوة((وقد عرب االئتالف الوطين حلرية اإلعالم عن انزعاجه هلذه اخلطوة وأكد  إا  
 مؤكدا التنفيذية السلطة عن واستقالهلا اإلعالمية السياسة بتحرير يتعلق فيما الوراء إيل

 األنظمة الا ا تستعني وال الشمولية الدول يف اال توجد ال اإلعالم زارةو  أن علي
 اليت اإلعالم وزارة إلغاء خطوة عن للرتاجع دهشته عن اإلئتالف وعرب..الديكتاتورية

 املختلفة املصرية السياسية القوي وتأييد استحسان ونالت الثورة بداية مع جرت
  .  اإلعالمي اال يف والعاملني

يتوان العاملون ىف مبىن االذاعة والتليفزيون عن استقبال وزير اإلعالم اجلديد بوقفة ومل 
 وزيرا هيكل تعيني على اعرتاضا، ٢٠١١-٧-٩يف  املبىن وصوله فور احتجاجية

وبنفس منطق وزراء إعالم النظام الساقط ..الثورة ضد كثريا كتب خاصة  لإلعالم
احملتجني على إعادة الوزارة ىف مؤمتر صحفى " وزير مابعد الثورة"يصف الوزير اجلديد 

  ."طالبا معاونته على تطهري الوزارة من الفساد" ..التنساقوا وراء مثريى الفنت:"بقوله 
عصام شرف رئيس حكومة تسيري اإلعمال دئة احملتجني على إعادة .وحياول د

 ديدةاجل اإلعالم وزارة تكلف"، قال فيه ٢٠١١-٩-٧الوزارة ىف تصريح له ىف
 إىل، مؤقتة بصفة الوزارة عودة تكون أن على احملددة األهداف من جمموعة بتحقيق

 بشكل لالستغناء املصرية اإلعالم وسائل إعداد وأمهها األهداف هذه حتقيق حني
  ."لإلعالم وزارة وجود عن ائي

كأن   وكأن أسامة هيكل وزير إعالم مابعد الثورة وزير إعالم ىف حكومة ما قبل الثورةأو
الوزارة عادت كسابق عهدها، حينما وصف األحداث الدموية الىت وقعت أمام 



  ا����� ا�ؤ�
� .. 	�ما� �ر��

 

 ٢٥  

ماسبريو، وراح ضحيتها العديد من أبناء الوطن، بأا استهدفت إسقاط 
 ترتكن عمود آخر هى املسلحة القوات إن ٢٠١١-١٠-٢٠ويضيف ىف ..الدولة

 البعض دعوات مع تتفق ال املصري الشعب من العظمى الغالبية وأن ،الدولة إليه
  ..!."مربرة غري دعوات" بأا وصفها اليت العسكري الس بإسقاط

واليكتفى هيكل باحلديث نيابة عن الغالبية العظمى للشعب املصرى، بل ويستعدى 
 املصري التليفزيون تغطية بكيفية الفضائيات انشغال ان: على الفضائيات قائال

عصام شرف فتقدم .وتتعثر حكومة د".. فاملوق خلطورة فهم عدم يعترب حداثلأل
-١٢-  ٧كمال اجلنزورى ثانية لتوىل املنصب، فيصرح ىف.استقالتها ويظهر اسم د

 "اإلنقاذ الوطين"عدم استمرار أسامة هيكل كوزير لإلعالم يف حكومة ب ٢٠١١

  ..!مما يعىن اإلبقاء على وزارة اإلعالم لكن دون هيكل..اجلاري تشكيلها
ومع ما حيمله االسم من ..ء امحد أنيس لتوىل منصب وزير اإلعالمويظهر اسم اللوا

 لسنوات والتلفزيون اإلذاعة احتاد أمني منصب شغل الذي الرجلذكريات نتذكر أنه 
 مجيع بث يف املتحكمة" سات نايل"الـ الصناعية األقمار شركة رئاسة إىل تصعيده قبل

 األصوات إمخاد عملية مهندس وأنه  ،املصرية األقمار على تبث اليت الفضائية القنوات
 ملسئويل تعليماته أن جيدا يعرفون اإلعالمي بالوسط نو العاملو  بالفضائيات، املعارضة
 إاء وراء كانت البث بوقف وديداته ٢٠١٠ انتخابات قبل الفضائية القنوات

 استخدامه بعد خصوصا املعارضة، على احملسوبني من مذيعني مع الفضائيات تعاقد
  .اإلنتاج مدينة من بثها ووقف ،"األوربت" قنوات مع الطائر الذئب رأس يلةح
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 أمحد اللواء اختياروبدأت اعتصامات العاملني مببىن اإلذاعة والتليفزيون اعرتاضا على 
 مبين يف العاملني إن: اإلعالمية هويدا فتحى وقالت اإلعالم، وزير منصب أنيس

 هويدا وأشارت ..عسكريا وليس إعالميا الوزير يكون أن يطلبون والتليفزيون اإلذاعة
 الصالحيات ميتلك ال اجلنزوري أن يؤكد اإلعالم وزير منصب أنيس تويل أناىل 

  .بعينها أمساء عليه يفرض العسكري الس وأن ،الكاملة
 أنسملنصب وزير اإلعالم، رغم كونه رفيق  أنيس ترشيح وفسر كثري من اإلعالميني 

 ذات يف العسكري املراسل هيكل أسامه تعيني طريقة على مت  يحالرتش، بأن الفقي
 التلفزيون إلدارة استخدمه الذي" العسكري" رجل املهدي طارق للواء خلفا املنصب،
 تلك عن قبضته يرفع لن العسكري الس نوقالوا إ مباشرة، التنحي عقب املصري
 الذي ،املصري يفزيونالتل شئون بإدارة عنه مستقلة لشخصية يسمح ولن الوزارة،
احلال ىف  كان كما العام، الرأي لتغييب الثورة من أشهر عشرة بعد يستخدم مازال

 أنيس " ٢٠١١-١٢-٧"الفيس بوك"وتصف  صفحة على ..ظل النظام الساقط
ومثلما صرح هيكل بأن النية تتجه . " الشريف صفوت ظل" و"  مبارك صديق"  بأنه

ه أنب ٢٠١١-١٢-١٠ه مؤقتة، يصرح انيس كذلك ىف إللغاء وزارة اإلعالم وأن مهمت
 تطورات لتواكب هيكلتها إعادة بعد إمنا ،احلايل الوقت ىف ليس لكن الوزارة إلغاء مع

  .أشهر بضعة من أكثر منصبه يف البقاء يريد ال شخصًيا أنه إىل مشريًا املرحلة،
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 لكين قبل، من يّ عل عرض« الوزاري املنصب ىف مؤمتر صحفي ىف اليوم التايل قال أنو 
لكنه مل يكشف عن الضرورة الوطنية الىت جتعله يقبل "..الوطن أجل من املرة هذه قبلته

  .اعادة وزرة اإلعالم وعودته لقيادة اإلعالم ىف ظل ثورة تسعى لتغيري النظام
نقيب الصحفيني األسبق عن حرية االعالم ىف بالدنا " كامل زهريى"ويبدو أن ماكتبه 

قضية حرية "أكد أن " الصحافة بني املنح واملنع "أمامنا، ففى كتابه اليزال ماثال 
فقد .. تؤجلها كل ثورة إىل الثورة الالحقة..الصحافة هى أشهر قضية مؤجلة ىف مصر

 ١٩الثورة عراىب حاولت، وال ثورة ..اخفقت الثورات املصرية الكربى ىف حلها
ارات ميكن أن تكتمل ويبدو أن نفس العب..)) حسمت ٥٢استطاعت، وال ثورة 

متكنت حىت اآلن من حترير االعالم من قبضة وزارة " يناير ٢٥وال ثورة "بالقول 
  . االعالم، وقبضة اجلامث على سدة احلكم 

 

*********************  
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حرية الصحافة ليست حقاً فردياً أو امتياز للصحفيني بل هي حق لكافة املواطنني وجزء ال يتجزأ "
"العامة احلريات من  

  تصدير -١

بدأ سلطويا على يد  " الصحافة"الدالئل التارخيية تشهد أن الوسيط االعالمى احلديث 
، فقد استخدم نابليون قائد احلملة الفرنسية ) ١٧٩٨(احلملة الفرنسة الغازية ملصر 

مطبعته اليت أحضرها معه إىل مصر يف إصدار جريدة ختاطب جنوده إلطالعهم على 
 مصر وايل تبىن ١٨٢١وىف عام .. بياناته، مث خاطب املصريني بتشريعاته اجلديدة

 امع يف أصبح والذي ،"اخلديوي اجلرونال" وهي جريدة أول إصدار" علي حممد"
 أهم أحد املصرية للصحافة السلطوية البداية تلك شكلت .".املصرية الوقائع"١٨٢٨
 بداية احلكم، أدوات إحدى احلكام نظر يف فهي الصحافة، مع السلطة تعامل مسات

) العثمانية الدولة( العايل الباب مع إمساعيل اخلديوي صراع يف الصحافة استخدام من
 بيوم حتتفل تزال ال اليت القومية الصحف عصر وحىت ،"النيل وادي" جلرنال ومتويله
  .الدولة رئيس مولد
 واجلماعة السلطة بني لصراعأدوات حلسم ا والتشريعات القوانني شكلت وقد

 بينما الصحافة، حرية على القيود من املزيد فرض مصر ىف السلطة حاولت الصحفية،
 ىف الصحافة حرية فهومم ولرتسيخ ،حقوقها على للحصول الصحفية اجلماعة ناضلت
 املصري القضاءمن  نضاهلا ىف هلا مساندة الصحفية اجلماعة وجدت وقد اتمع،
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 تفسريات تبىن خالل منوذلك  ، أحكامه من العديد ىف الصحافة حرية ناصر الذي
  .الصحافة حلرية واحنيازاً  نصافاً إ أكثر للتشريعات قانونية

جرت حماوالت إلسقاط ..بإسقاط النظام يناير واملطالبة  ٢٥ومع اندالع شرارة 
صحافة النظام وأداته ىف تشويه احلقائق واملعلومات وختدير الشعب وإضفاء املشروعية 

ولكن يبدو أن املشوار اليزال طويال حىت تتبدل الصحافة ..على احلاكم والذين معه
  .لتصبح عني الشعب على احلاكم،  وخادمة اجلماهري بنقل احلقائق

  

  ات الصحف القومية خالل العام األول من ثورة يناير يومي -٢ 

٢٠١١- ١-٢٦   

   مبارك بتنحي يطالبون “يناير ٢٥ صحفيو”

 محلة عن" يناير  ٢٥صحفيو " ىف بيان موقع بإسم  الصحفيني من جمموعة تأعلن 
 الداعون املصريون الصحفيون وقال ، يناير ٢٥ يف احملتجني مع للتضامن توقيعات
 الذين العظيم، شعبهم أبناء جانب إىل خوف بال عاليا صوم فعونير  أم للحملة
، الوطنية بالكرامة و باحلرية و كرمية حبياة مطالبني املدن خمتلف يف الشوارع إىل خرجوا

 حركة يف لالخنراط زمالءهم الصحفيون ودعا. والفساد االستبداد حكم إاءو 
 عن مبارك تنحى:  مطالب ترفع يتوال السلمي، التغيري أجل من املستمرة اجلماهري
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 الربملان وحل وطنية، حكومة تشكيل و كاملة، نظيف وزارة إقالة و ، فورا السلطة
  املعتقلني سراح إطالق و ، دميقراطي دستور لوضع تأسيسية مجعية تشكيل و املزور،

  . السياسيني واملسجونني
 و احلاكم احلزب عضو أمحد حممد مكرم الصحفيني نقيبوصمت  تواطؤ  واوأدان

 املواطنون هلا يتعرض اليت الوحشية القمع محلة على الشورى مبجلس املعني العضو
 أراد يوما الشعب إذا” شعار بيامىف ختام  الصحفيون رفع و ، املصريون والصحفيون

  “القدر يستجيب أن بد فال..   احلياة
٢٠١١-٢-٨  

  نائب رئيس الجمهورية يجتمع برؤساء الصحف  

خالل لقائه اليوم مبقر رئاسة اجلمهورية ر سليمان نائب رئيس اجلمهورية عمقال 
أن هناك طريقني ..برؤساء جمالس ورؤساء حترير الصحف القومية واحلزبية واخلاصة 

األول هو .. لتحقيق االستقرار يف مصر واخلروج من األزمة احلالية اليت حنياها بسالم
والثاين . ج عمل مستمر حلل مجيع املشاكلاحلوار والتفاهم وخبطوات متصلة بربنام

هو حدوث انقالب والذي قد يكون مفيدا أو ضارا وبالتايل نريد أن " البديل"
نتجنب الوصول إيل هذا االنقالب الذي يعين خطوات غري حمسوبة ومتعجلة وا 

وهو ما ال نريد الوصول إليه حفاظا علي مصر وما حتقق من  ،مزيد من الالعقالنية
  .ات واجنازاتمكتسب
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سليمان إن كلمة الرحيل اليت يرددها بعض املتظاهرين ضد أخالق املصريني  واضاف 
كما أا كلمة مهينة ليست للرئيس فقط بل للشعب .. اليت حترتم كبريها ورئيسها

ن الرئيس مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر واملؤسسة العسكرية أمؤكدا  ..املصري كله
علن أن كد أو  . أو تضيعه وال ميكن أن ننسي تارخينا حريصة علي أبطال أكتوبر

نه ال أأكد كما .. احلوار مع الشباب والقوي السياسة مستمر للخروج من هذه األزمة
ألن ذلك يعين الفوضي اليت ميكن أن تصل بالبلد إيل  ،ااء للنظام وال انقالب

  .الذى ال نريده  اهول
ا دعوة خطرية جداً علي اتمع بأن املدين العصيا الدعوة اىل عمر سليمان ووصف 

وحنن ال حنتمل ذلك علي الطالق وال نريد أن نتعامل مع اتمع املصري باألداة 
  .طبقا للقدرات املتاحة الشرطية ولكن باحلوار واملوضوعية والواقعية

٢٠١١-٢-٨  

  بالغ للنائب العام ضد رؤساء التحرير 

 تتحكم اليت املهنية األوضاع بتعديل للمطالبة ينيواإلعالم الصحفيني من مئات جتمع
 ببالغ القومية املؤسسات من صحفي ١٠٠ وتقدم ،القوميةالصحفية  املؤسسات يف

 الصحف وحترير إدارة جمالس رؤساء سفر مبنع قرارات إصدارب مطالبني العام للنائب
 مستندات أو ائقوث أي من والتخلص ريب ومنع، احرتازيا والسابقني احلاليني القومية

 ثروات عن والكشف، الصحفية املؤسسات من مقتنيات أو أموال أو أرشيفات أو
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 رؤساء عليها حصل اليت األموال ورد، ومصادرها والسابقة احلالية الصحفية القيادات
 من ٧٠ املادة تقرها ال إدارية، بقرارات اإلعالنات من كنسبة والتحرير اإلدارة جمالس
 بعقد للمطالبة التوقيعات جلمع محلة الصحفيني عشرات بدأو ..افةالصح تنظيم قانون
 نقيب رأسه وعلى النقابة جملس عن الثقة لطرح النقابة، ألعضاء طارئة عمومية مجعية

  .أمحد حممد مكرم الصحفيني
 جامع موقف عن يعلن ومل صامتا ظل الذي النقابة جملس موقف الصحفيون وانتقد

 استشهاد آخرها كان واليت ،الصحفيون هلا تعرض اليت االعتداءات حيال وواضح
 كما...األهرام ملؤسسة التابعة التعاون جريدة يف صحفيال حممود، حممد أمحد الزميل
 رئيس بإقالة وطالبوا األهرام مؤسسة يف العاملني من ثالمثائة من يقرب ما تظاهر
 عشرات تظاهر، ينالعي القصر شارع ويف..اجلريدة حترير ورئيس املؤسسة إدارة جملس

 جملس رئيس بإقالة للمطالبة روزاليوسف جريدة داخل العاملني من والصحفيني العمال
  .كمال اهللا عبد اجلريدة حترير ورئيس جرب كرم املؤسسة إدارة
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٢٠١١- ٢-١٢  

 و » الشرق األوسط« اعتصامات الصحفيين لعزل رؤساء تحرير

  »روزاليوسف«

 السياسات ضد احتجاجام األحد، القومية، تاملؤسسا من عدد صحفيو واصل
 صحفيو ونظم. حتريرهم ورؤساء إدارام جمالس بإقالة وطالبوا لصحفهم، التحريرية

 وسط يف ،شعراوي هدى بشارع مقرها ىف اعتصاماً  األوسط الشرق أنباء وكالة
كما   .»بقالسا للنظام املتحيزة التحريرية السياسة«بـ وصفوه ما على احتجاجاً  القاهرة،
 جملس رئيس بإقالة  وطالبوا الوكالة مقر أمام والعاملني الصحفيني من العشرات تظاهر
الوطىن  احلزب أمني الشريف صفوت تلميذ بأنة وصفوه الذي حسن اهللا عبد اإلدارة
 يف الوكالة أسلوب احملتجون وانتقد. واالستبداد القمع سبل كافة ميارس وأنه ،السابق
 ٣٠ حنو ووقع. مبارك حسين املخلوع الرئيس حبكم أطاحت اليت عبيةالش الثورة تغطية

 أحداث تغطية من الوكالة اختذته الذي “املشني املوقف” يستنكر بيان على صحفيا
 وتشويه ألهانتنا أدى مما.. املصري الشارع لثورة بتزييفها” الوكالة البيان وام..الثورة

 وطالب. “.وخارجيا داخلية املهنية هاملصداقيت الوكالة وإفقاد كصحفيني موقفنا
 ومنعه أسرته وأفراد الوكالة لرئيس املالية الذمة بفحص” العام النائب أيضا احملتجون

  “ .للوكالة أصول أي يف التصرف من
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 التحريرية السياسة ضد احتجاجام اليوسف روز مؤسسة صحفيو واصلكما 
 رئيس جرب كرم لعزل طارئة، عمومية مجعية عقد إىل ودعوا املؤسسة، إلصدارات

 وحممد اليوسف، روز وجملة جريدة حترير رئيس كمال، اهللا وعبد املؤسسة، إدارة جملس
 آخرين، حترير ورؤساء إدارة جملس وانتخاب اخلري، صباح جملة حترير رئيس النور، عبد

  .املصري الشارع نبض عن تعرب للمؤسسة، جديدة حتريرية سياسة لوضع
٢٠١١- ٢-١٣  

   للشعب يعتذرون األهرام صحفيو

 املهنية غري التغطية عن املصري للشعب اعتذارا األهرام صحفيي من عدد صدرأ
 على املوقعون“  األهرام“  صحفيو يعتذر: فيه جاء املصرية للثورة واملشينة واملهينة

 وغري املهنية غري التحريرية السياسة على العظيم املصري والشعب للقارئ البيان هذا
  .٢٠١١ يناير ٢٥ ثورة تغطية يف والصحيفة املؤسسة قيادة اعتمدا اليت قيةاألخال

٢٠١١ -٢- ١٤  

  كمال اهللا عبد بإقالة يطالبون اليوسف روز صحفيوو 

 لثورة  املهنية غري التغطية عن فيه اعتذروا  بيانا روزاليوسف جملةأصدر صحفيو 
 الرموز لكل اعتذارهم علنواوأ ،فورا وإقالته التحرير رئيس مبحاسبة وطالبوا الغضب
 نعرب"  بيام يف الصحفيون وقال.. املاضية الفرتة خالل الة امنه نالت اليت الوطنية

 والبذاءات السابقة املمارسات كافة عن ونعتذر للثورة ومباركاتنا تأييدنا عن
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 قام الىت واملمارسات الشريفة السياسية والشخصيات الكتاب كبار على واالعتداءات
 عن البعد كل وتباعد العريقة املؤسسة تاريخ لّوث الذى الة حترير رئيس ا

 املؤسسة يسخر لكي روزاليوسف جملة أجلها من صدرت الىت السياسية األهداف
 الوطىن للحزب السياسات جلنة خلدمة وعمال وإداريني صحفيني من ا نيوالعامل

 حترير جملس وتشكيل الة حترير ئيسر  كمال عبداهللا باستبعادمطالبني  ،الدميقراطى
 طالبوا كما..  منه بدال جديد حترير ريس تعيني حلني القادمة الفرتة خالل الة إلدارة

  . والشرفاء الوطنيني حق يف ارتكبها اليت واخلطايا األخطاء كل على كمال مبحاسبة
 عن النور عبد حممد تنحيةب فيه طلبوا بياناكذلك  اخلري صباح جملة صحفيو أصدرو  

 املهنية اجلرميةو  املطبوعة حق يف ارتكبها اليت للمخالفات نظرا الة حترير رئاسة
 خريةألا عداداأل يف مصر وشعب شباب حق يف ارتكبها اليت والسياسية واالخالقية

   .أجنبية أجندات وتنفيذ واخليانة بالعمالة واامهم للمجلة
٢٠١١- ٢-١٨  

  الصحف حريرت رؤساء إسقاط يريد الشعب

 الشعب” بعنوان محلة “بوك فيس” االجتماعي التواصل موقع على نشطاء دشن
 للنظام املوالني الكتاب خروج إىل داعني ،“القومية الصحف حترير رؤساء إسقاط يريد

 تلك خالل من دعوة أا” وأكدوا  الدولة، تبعت اليت املؤسسات هذه من القدمي
  .“العريقة قوميةال الصحف عن الغبار لرفع الصفحة
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٢٠١١- ٢-٢٠  

  الخاصة الصحف بتقييد مبارك طالبوا" القومية" تحرير رؤساء

 بعض حترير رؤساء كتبه خطاب نص عن املصرية" الشروق" صحيفة كشفت
 منافسة عن عجزهم من فيه يشكون مبارك، حسين املخلوع للرئيس القومية الصحف
 احلكومة إعالنات ملنع لبالتدخ مبارك ويطالبون واملستقلة، اخلاصة الصحف

 هذه على بالقيود أشبه تءبإجراو  ،عن هذه الصحف احلكومية واملؤسسات
  .احلكومة يف الوزارء لبعض النقد بتوجيه" يستئذنوه"و الصحف،

٢٠١١- ٢-٢١  

  "الصحف رؤساء" ثرواتالبحث عن  

 حترير رؤساء من عدد ثرواتىف  التحقيق يف البدء املشروع غري الكسب جهاز أعلن 
 رؤساء ىف تغيري ال أنه مسئول، مصدر فيه أعلن الذي الوقت يف القومية، الصحف

 العامة األموال نيابة وكانت..احلاىل الوقت ىف القومية واملصاحل واهليئات املؤسسات
" اليوم أخبار" مؤسسة رئيس فضلي، عهدي حممد حبس أمس مساء قد قررت العليا

 فضلي إىل النيابة ونسبت.التحقيقات ةذم على يوما، ١٥ ملدة السابق الصحفية
 أخبار" مؤسسة أموال على االستيالء وتسهيل الوظيفة أعمال من الرتبح اامات

 مبدينة للمؤسسة اململوكة األراضي من من كبرية مساحة بيعه خالل من" اليوم
 املرت سعر أن رغم للمرت، جنيها ٣٥٠ مببلغ" هيلز بامل" لشركة أكتوبر، من السادس
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 والقوانني القواعد بإتباع يقم مل أنه كما جنيها، ٨٥٠ يساوي كان البيع عملية اءأثن
  .األراضي بيع لعملية املنظمة واللوائح

٢٠١١- ٢-٢٢  

   أعتذر ولن .. باستقالتي أتقدم لن : كمال اهللاعبد  

 من باستقالته يتقدم لن أنه روزاليوسف جريدة حترير رئيس كمال اهللا عبد أكد 
 السابق الرئيس بتنحي انتهت واليت مصر شهدا اليت األخرية ألحداثا بعد منصبه
 جابر الزميل معه أجراها تليفونية مكاملة خالل كمال وقال ، منصبه عن مبارك

 ليس منصبه يرتك أن ميكن ال أنه ، يف يت أون على “مانشيت“  برناجمه يف القرموطي
 غرقها بعد “القوارب“  من نيهربو  ممن ليس ألنه لكن كرسي أو وظيفة على حرصاً 
 اجلهات قرار انتظار يف أنه مضيفا.. امليدان يف جيوز ال كالم هذا أن إىل مشريا

  . حدث عما اعتذارا يقدم ولن ، باستقالته يتقدم لن لكنه بشأنه املختصة
٢٠١١- ٢-٢٣  

  “التحرير دار” و “الهالل دار” و “الجمهورية” تحرير رؤساء استقالة

 الوزراء جملس لرئيس األربعاء استقاالم الصحفية املؤسسات ساءرؤ  من ثالثة قدم
 رؤساء إن راضى جمدي الوزراء جملس باسم املتحدث وقال. شفيق أمحد الدكتور

 هاشم على و ،“اهلالل دار” إدارة جملس رئيس شهيب القادر عبد: هم املؤسسات
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 صحيفة ريرحت رئيس إبراهيم على حممد و ،“التحرير دار” إدارة جملس رئيس
 األعلى للمجلس االستقالة طلبات أحال شفيق الدكتور أن وأضاف.“اجلمهورية”

  .فيها للبت املسلحة للقوات
٢٠١١- ٢-٢٣  

   صحفيينال علي يعتدي األوسط الشرق أنباء أمن

 جاءوا صحفيني عليأنباء الشرق االوسط  وكالة يف باألمن ونوموظفون سائقاعتدى 
مشل اعتداء و  ، الوكالة رئيس بإقالة مطالبهم وتأيدفييها صح مع للتضامن الوكالة إيل

 الوكالة وصحفيكان و  ، الوكالة مقر دخول حماولة بدعوي املارة بعض أيضا األمن أفراد
 مبا منددين الوكالة رئيس حسن اهللا عبد سياسة ضد املاضي السبت اعتصمواقد 
 حىت حترسه املسلحة اتالقو  جعل الذي األمر، الثوار ضد التحريرية سياسته أمسوه

 تقدمي ربصحفيون بالوكالة عن تلفيق رئيس الوكالة خل وكشف ، املبين من خروجه
 يكن ملعلى الرغم من أنه  الصحف مجيع يف نشره ومت املالية الذمة إلقرار مبارك

  . املسلمني اإلخوان أخبارنشر  مينع زال ما نهأ عن فضال ، اصحيح
٢٠١١- ٢-٢٤  

  بدال من مليون ونصف . .ألف جنيه راتبا ٧٥

 تصويب تقرر اجلمل حيىي الدكتور برئاسة للصحافة األعلى للمجلس قرار ولأ يف
 اإلدارة جملس لرئيس جنيه ألف ٧٥ :يلي كما األهرام مؤسسة يف العاملني مرتبات
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 مليون من بدال التحرير لرئيس جنيه ألف ٦٥، جنيه املليون ونصف مليون من بدال
 جنيه ألف ١٢٠ من بدال اإلعالنات لعمولة أقصى حد جنيه ألف ٣٠، جنيه

 اجلمل، حيىي الدكتور كلفت قد شفيق أمحد برئاسة األعمال تسيري حكومة كانت..
 على واإلشراف للصحافة األعلى الس على باإلشراف الوزراء جملس رئيس نائب

  .والشورى الشعب جملسي
٢٠١١-٣-١  

  صحفيو روز اليوسف يتصدون للفساد  

 ميزانية ملناقشة عادية غري عمومية مجعية إىل “روزاليوسف” بـ وعاملون صحفيون دعا
 العسكري الس  وأمر. الفساد وتفشي األوضاع سوء وسبب املؤسسة اتإصدار 
 كبري عدد  وكان .مؤقًتا املؤسسة عام مدير الصباغ حممد إىل روزاليوسف إدارة بتسليم

 من كل وجود على اليوم  اعرتاضهم لنواأع قد املؤسسة ييوصحف وعمال موظفي من
 وقاموا ،روزاليوسف حترير رئيس كمال اهللا وعبد املؤسسة إدارة جملس ريس جرب كرم
  .موجودا يكن مل لكنه كمال اهللا عبد مكتب وهامجوا اإلدارة جملس رئيس بطرد
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٢٠١١-٣-٧  

   يومين خالل وروزاليوسف والجمهورية الهالل فى التغييرات:الجمل

 للصحافة األعلى الس على واملشرف الوزراء رئيس نائب اجلمل حيىي الدكتور دكأ
 الكشف سيتم أنه إيل مشرياً  يومني، خالل عنها االعالن سيتم الصحفية التغيريات إن

 ستعلنوبعدها بأيام ..  والتحرير اهلالل وداري اليوسف روز ىف التغيريات عن أوالً 
 املؤسسات كل داخل من كثرية مطالب وكانت. القومية املؤسسات تغيريات باقي

 عن اإلعالن  أرجأ اجلمل.د لكن قياداا تغيريقد دعت اىل  القومية الصحفية
 تشكيل بعد ما إىل الصحف بعض وحترير إدارات جمالس لرؤساء جديدة تعيينات
   . اجلديدة احلكومة

٢٠١١-٣- ٢٧   

   بالتصعيد يهددون صحفيون

 للتنديد الصحفيني نقابة أمام القومية بالصحف فينيالصح عشرات اليوم تظاهر
 وطالبوا ،فساد من القومية الصحف داخل حيدث عما اجلديدة احلكومة بصمت

 الوطين واحلزب البائد للنظام التابعني اإلدارات جمالس ورؤساء التحرير رؤساء بإقالة
   .احملروق
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٢٠١١- ٣-٣٠  

  المؤسسات من دعد تقيادا بتغييرا قرار  يصدر شرف عصام .د 

 الس موافقة على بناء ،٢٠١١ لسنة ٤٥١ رقم القرار الوزراء جملس رئيس أصدر
 لس ارئيس بكري احلميد عبد أنور خالدتعيني  على وينص املسلحة، للقوات األعلى

 ارئيس بيه أبو مجالو .اجلمهورية جريدة تحريرل ارئيس نافع حممودو  التحرير دارة إدارا
  .املساء تحريرل

 حممد و اهلالل دار مؤسسة إدارة لس ارئيس النمنم حلميكما تضمن القرار تعيني 
 ارئيس خليل إبراهيمو  اليوسف روز مؤسسة إدارة لس ارئيس املعدول الدين مجال

 السباعي لبيبومشل القرار تعيني ..الة تحريرل ارئيس سالمة أسامةو . اجلريدة تحريرل
 ثابت عالءو  لتحريرل ارئيس محاد العظيم عبدألهرام و مؤسسة ا إدارة لس رئيس

  . أكتوبر لة حسنني أمحد حمسن و.املسائي األهراملرئاسة حترير 
 إبراهيمو  اليوم أخباررئيسا لتحرير  النجار إبراهيم السيدوتضمن القرار كذلك تعيني 

 خبارأل لسعودا أبو عادل وائلو  الرياضة خبارأل الزهريي مجالو  ساعة أخر لة قاعود
 ، وتعيني عادل عبد العزيزاخلري صباحرئيسا لتحرير جملة  هيبه اهللا عبد حممدو  احلوادث

  .األوسط الشرق أنباء وكالة لتحرير اورئيس اإلدارة لس ارئيس
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٢٠١١-٤-٧  

   القومية الصحف مجالس رؤساء قرارات فى التحقيق

 مجيع فحص على حاليا تعكف ةموسع قضائية جلنة العدل وزارة خرباء هيئة شكلت  
 ومرسى األسبق، األهرام إدارة جملس رئيس نافع إبراهيم أصدرها الىت والقرارات امللفات
 التحرير دار مؤسسة إدارة جملس رئيس رجب ومسري السابق، الس رئيس عطااهللا
 السابق، التحرير دار إدارة جملس رئيس حديد أبو وحممد األسبق، والنشر للطبع
 عهد خالل الصحفية للمؤسسات القيادات من عدد ملفات فحص إىل افةباإلض
 الىت التحريات ضوء على حاليا حتقيقاا تباشر الفحص جلنة أن يذكر. السابق النظام

 باملؤسسات سئولنيامل من عدد ثروات تضخم حول الرقابية األجهزة جبمعها قومت
  .العام ملالا إهدار ىف هموتسبب الصحفية

٢٠١١- ٥-٢٣  
  القومية الصحف وتحرير إدارات مجالس رؤساء بعزل تطالب قضائية دعوى

 جملس أمام قضائية دعوى األمة حزب ورئيس العربية األسرة جريدة حترير رئيس أقام 
 رؤساء وجمالس إدارات جمالس وعزل حبل قضائي حكم بإصدار فيها طالب الدولة
 مطالبتها الدعوى وبررت..قوميةال الصحفية املؤسسات ىف العمومية واجلمعيات حترير
 صفة ذي غري من صدر القومية الصحف إدارات وجمالس رؤساء تعيني قرار بأن

 أن حني يف الوزراء رئيس نائب اجلمل حيي الدكتور من صدر أنه موضحة، قانونية
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 يف السلطة يتوىل الذي املسلحة للقوات األعلى الس من صدوره يقتضي القانون
 الشعب جملسى وحل بالدستور العمل تعطيلى قرار  إصداره دبع خصوصا البالد

  .والشورى
٢٠١١- ٦-٢٧  

  وقفة احتجاجية لصحفيين بالجمهورية ومطالبات بإسقاط الديون

 أمام احتجاجية وقفة والنشر للطبع التحرير بدار العاملني من ٣٠٠ من أكثرنظم  
 الوزراء جملس قرار يعل اعرتاضا االثنني ظهر رمسيس بشارع اجلمهورية جريدة مبين

 احملتجون واعترب..باملؤسسة للتعيني أغلقت اليت الصحف صحفيي من عدد بإرسال
 ترحيبهم وأعلنوا ،''حقوقهم علي ومرفوض صارخ تعدٍ '' مبثابة الصحفيني تعيني

 نائب اجلمل، حييي الدكتور إىل اإلدارة جملس رئيس بكري خالد أرسله الذي باخلطاب
 ضم فيه يرفض'' للصحافة األعلى الس علي واملشرف الوزراء، جملس رئيس

  .''فرتة منذ أبواا أغلقت صحف ثالثة من للمؤسسة املرسلني الثمانية الصحفيني
٢٠١١-٩-٧  

   المسائية تحرير رئيس استقالة يقبل السلمي

 والتحول السياسية للتنمية الوزراء جملس رئيس نائب السلمي، علي الدكتور افقو 
 ،»املسائية« جريدة حترير رئيس الرشيدي حسن استقالة قبول على ،الدميقراطي
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 تقدم قد الرشيدي كان..طلبه على بناء اجلمهورية، جبريدة صحفيا كاتبا وعودته
 ملا وفقا ،»اجلديدة القيادات أمام اال إفساح«لـ املاضي أبريل منذ مرتني باستقالته

  .»اجلريدة حترير لرئاسة تكفي سنوات ٦«وأن وقتها، قاله
 ٢٠١١ -١٠-٥   

  " التطهير نار تفتح" المؤسسات عن الدفاع جبهة

 اإلداري القضاء أمام قضائية دعوي الدولة مؤسسات لتطهري الدفاع جبهة أقامت
 وحترير إدارات جمالس حلل األويل بالدائرة قضائية  ٦٥ لسنة٣٤٦٧٩   برقم بالقاهرة

 وإصدارات املؤسسات هذه ريروحت جمالس رؤساء كافة عزلو  ، القومية الصحف
 واستندت. املقبل أكتوبر١٨ القضاء منصة أمام الدعوى وتنظر. .هلا التابعة الصحف
 جملس أن كما.للشعب ملك عامة أموال املؤسسات هذه أموال أن إىل الدعوى
 اإلدارات جمالس تعيني قرارات وتصدر تدير اليت اإلدارة جهة هو املنحل الشورى
 رؤسائها وعزل حلها الدولة على كان مث ومن ، التحرير وروساء اإلدارات ورؤساء

  . الشورى جملس حل على سيسآأت
 الصحف حترير ورؤساء اإلدارات جمالس رؤساء كل أن على الدعوى استندت كما
 األعلي الس ورئيس املنحل الشوري جملس رئيس الشريف لصفوت  والؤهم كان

 ذمة عل احتياطيآ احملبوس البائد الوطين للحزب العام واألمني املنحل للصحافة
  .فساد وقضايا" اجلمل موقعة"قضية
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 وأعضاء التحرير ورؤساء اإلدارات جمالس رؤساء أن ايضاً  الدعوى عريضة وذكرت 
 عشية بني النقيض إىل النقيض من مواقفهم تبدلت والتحرير اإلدارات جمالس

 وكانت.. رأي قادة يكونوا أن نيصلحو  ال مث ،ومن منافقون أم يؤكد مبا ،وضحاها
 مبارك حسين املخلوع الرئيس من بتعليمات تعمل القومية الصحف من العديد
 الشريف صفوت األمين وذراعه ،يناير ٢٥ ثوار قتل قضية يف احتياطيآ احملبوس

 الصحف هذه وأمهلت هالل، الدين عليً  برئاسة اإلعالم أمانة من وبتوجيهات
 حكومة  أنسيذكر  التاريخواضافت العريضة أن . .املصري معللمجت الرئيسية القضايا

 فرتة ألقصى القومية اإلعالم وسائل يف مبارك أذناب بعض على أبقت" شرف"
   .ممكنة
٢٠١١ -١٠- ٢٢  

  الرؤية غياب من تعانى القومية الصحف: للصحفين نقيبا المرشح قالش يحيى

 بنقابة االستقالل لتيار لواملمث الصحفيني نقيب ملنصب املرشح قالش حيىي قال
 وغياب التذبذب تعاىن أا بسبب القومية الصحف أداء عن راض غري هأن الصحفيني

 لقواننيأرجع قالش ذلك ىف تصريح له اىل او  .حيكم من إلرضاء دائما وتسعى الرؤية،
 الشعب عن تعرب قومية صحف أا فرغم، باجلمهور املؤسسات هذه عالقة حتكم الىت
 جيبأضاف و  واضح، بشكل رسالتها عن خرجت حىت عملهاقيدت  قواننيال أن إال
 ال وبالتاىل البائد، النظام قوانني هى حاليا الصحافة حتكم الىت القوانني أن ننسى أال



  ا����� ا�ؤ�
� .. 	�ما� �ر��

 

 ٤٩  

 الصحافة حتكم الىت القوانني منظومة حررنا إذا إال تتحرر أن الصحف هلذه ميكن
  ".حقيقية مدنية دولة اعليه وتقوم املصرية

٢٠١١-١٠-٢٤      

  قومية لصحف جدد تحرير رؤساء

 واجلمعيات إدارات جمالس بتشكيل قرارا شرف عصام الدكتور الوزراء رئيس أصدر
 جديدة تعيينات حركة إصدار القرار وتضمن القومية، الصحفية للمؤسسات العمومية

 فةصحي لتحرير رئيسا قنديل إبراهيم عادل تعيني وتقرر...واالت الصحف من لعدد
 خلف وجماهد للشعب الرأي جريدة لتحرير رئيسا الشرقاوي علي وحممد املسائية
 السيد وحممد جازيت لالجييبشان عطية صالح وحممد حلريىت نشأت ومىن لعقيديت
 أصدر كما...حلواء احلفناوي وإميان للكواكب الصواف وهشام للربوجريه العزاوي
 الشرق أنباء لوكالة العمومية معيةواجل إدارة جملس بتشكيل قرارا الوزراء رئيس

 اهللا فتح وأماين هالل إبراهيم من كال للوكالة اإلدارة جملس أمساء وتضمنت..األوسط
 عبد حسن وأماين حامد أمحد ونيفني القوي عبد التواب وعبد حسني حممد وخالد
  .الفتاح
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٢٠١١- ١١-١  

   مطروح القومية الصحفية المؤسسات ملف: السلمي

 من عددا لقائه خالل تصرحيات ىف الوزراء رئيس نائب السلمى ىعل.د صرح  
 الس اجتماع على بكامله مطروحالصحف القومية  ملف إن أمس، الصحفيني

 بامللكية اخلاصة األمور ىف النظر إعادة خالله وسيتم العيد، عقب للصحافة األعلى
  .الصحافة وقانون القيادات باختيار اخلاصة واملعايري والتقييم

٢٠١١- ١١-٣       

  للصحافة األعلى المجلس تشكيل في والسلفيين اإلخوان ضم

 وثيقة مشروع صاحب الوزراء، جملس رئيس نائب السلمي، على الدكتور استبعد
 تشكيلاىل  املستقلة الصحف حترير رؤساءفكرة ضم  للجدل، املثرية الدستورية املبادئ
 أقره الذى العسكري، للمجلس يداجلد التشكيل وأرسل للصحافة، األعلى الس

 اإلعالم أساتذة وبعض احلكومية الصحف حترير رؤساء متضمناً  اخلميس،
 الناطقة ،»اجلديد النور« جريدة حترير رئيس التشكيل تضمن..العامة والشخصيات

 احلرية« حزب حال لسان ،»والعدالة احلرية« وجريدة السلفى، النور حزب باسم
 الصحف حترير رؤساء إىل باإلضافة املسلمني، اإلخوان مجاعة عن املنبثق ،»والعدالة
  .»العريب«و »األهايل«و »الوفد« احلزبية
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 إىل باإلضافة القدمية، احلكومية الصحفية املؤسسات نفس اجلديد التشكيل وضم
 املؤسسات إدارات جمالس رؤساء من كل وعضوية رئيساً، الشورى جملس رئيس

 دار«و »اليوم أخبار«و »األهرام«و »األوسط الشرق باءأن وكالة«: القومية الصحفية
 القومية الشركة«و »املعارف دار«و »روزاليوسف«و »اهلالل دار«و »التحرير
 نقيب الوىل، ممدوح: من كالً  الس يضم الصحفيني نقابة ومن..»للتوزيع

 وأمينة حرب، الغزاىل أسامة والدكتور عارف، وجالل عيسى، وصالح الصحفيني،
 واإلعالم والطباعة بالصحافة للعاملني العامة النقابة من الس يضم كما..يقشف

 أبواملعاطى مصيلحى ومحدى عبداحلميد زكى وأمحد النقابة رئيس: من كالً  والنشر
 األكادمييني ومن..عبداحلميد فاروق ونبيل اهللا سعد حممد كامل وخالد حممد

 كامل جنوى والدكتورة الدين لمع سليمان حممود الدكتور: املصرية باجلامعات
 جعفر، أنس حممد الدكتور بالقانون املشتغلني ومن. اإلعالم أساتذة من عبدالرحيم

 جملس رئيس نائب اللمعى، كمال واملستشار القاهرة، جامعة احلقوق بكلية ألستاذا
 مجال والروائى ياسني السيد الكاتب العامة الشخصيات ومن. .السابق الدولة

 ولبيب جويدة فاروق والشاعر رشوان وضياء سالمة أمحد سالمة والكاتب الغيطاىن
 مصطفى والدكتور بكرى ومصطفى منتصر وصالح سلماوى حممد والكاتب السباعى

  .عبدايد وحيد والدكتور السيد كامل
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٢٠١١-١١-١٣     

   القومية الصحف في تغيير حركة إلي نحتاج ال :السلمى  

 يف التغيريات أن السياسية للتنمية الوزراء رئيس نائب يالسلم علي الدكتور أعلن
 كان إذا وسنري،  عاما  ٦٠  القانونية السن جتاوز منيف ستكون القومية الصحف

 لبيب حالة ويف، اآلن عامة تغيري حلركة حنتاج ال وحنن..ال أم ٦٥حىت  سنال مد سيتم
 ومت ا، عام ٦٥اىل  سنال مد فرتة أي فقد األهرام إدارة جملس رئيس السباعي
 علي االستقرار فتم كثرية أمساء هناك وكانت، املوقع يف لتخلفه أمساء حول البحث

  .اقتصادية خربة تاجحي املنصب ألن اجلبايل الفتاح عبد
٢٠١١ -١١- ٢٠     

   صحفية ترحب بدعوة السلمى للحوار   لجنة

 للتنمية الوزراء جملس رئيس نائب بدعوة ت حلنة الدفاع عن استقالل الصحافةرحب
 من موضوعية حوارات ىف بالبدء السلمى على الدكتور الدميقراطى والتحول السياسية

 بعد الس اجتماع عقب السلمى اطلقها الىت الدعوة وهى ،الصحافة ضة جلأ
 املقرتحة التعديالت تصب ان ضرورة على اللجنة توشدد .اجلديدة هيئته تشكيل

 من املهنة حترير صاحل ىف األعلى الس بقانون وأ افةبالصح منها يتعلق ما سواء
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 باعتبارها الرقايب دورها أداء من ومتكينها انطالقها على والعمل ،احلكومية القيود
  التنفيذية السلطة أعمال على رقابية سلطة
٢٠١١-١٢-١٠  

   عتصاميعلنون اإل الدنيا نصف صحفيو

 أمل تعيني على فيه اعرتضوا بيانا الدنيا نصف مبجلة صحفيا ٢٠ من يقرب ماأصدر 
 رئيسة السابق اإلعالم وزيرأسامه هيكل  وزوجة بالة املسلحة القوات مندوبة فوزى
 استمرار حالة ىف بالة العمل وتعطيل باالعتصام الصحفيون وهدد للمجلة، حترير

 الوزراء رئيس نائب السلمي على.د أن الصحفيون وأكد عليه، هو ما على الوضع
 استقالة بعد الريبة فرتة وخالل بالوزارة، له األخري اليوم ىف خلسة القرار أصدر لسابقا

 اإلعالم وزير إىل خدمة اية كهدية العسكري، الس من بتعليماتو  احلكومة،
 هدايا ملنح تكية ليست األهرام أن البيان ىف وقالوا ماسبريو، مذحبة بطل السابق

 البيان ىف واموا املسلحة، القوات وأتباع احلكومة ألعوان اخلدمة اية ومكافآت
  .العسكرية املؤسسة مع بالتواطوء األهرام مؤسسة ادارة جملس رئيس
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٢٠١١-١٢-١٤  
  القومية الصحف تحرير رؤساء اختيار معايير ترفض الصحفيين نقابة

 علي الدكتور أصدرها اليت القرارات على اعرتاضه الصحفيني نقابة جملس أعلن
 بتعيني العسكري الس عليها وافق واليت -السابق الوزراء رئيس نائب - السلمي

 قد القرار إن حيث األهرام مؤسسة إصدارات يف للتحرير كرؤساء الزمالء من عدد
 أثار ما وهو منصبه عن رحيله تقرر قد كان أن بعد السلمي الدكتور من صدر

   الصحفيني لنقابة والريبة الشكوك
 -  أمس مساء اجتماعه انتهاء عقب أصدر الذي البيان يف النقابة جملس وأعلن

 الذين التحرير لرؤساء هواحرتام تقديره الصحفيني نقيب الويل ممدوح برئاسة -الثالثاء
  .نفسه القرار اختاذ على بل شخصهم على ليس اعرتاضه أن مؤكدا تعيينهم مت

 التحرير رؤساء اختيار يف حاليا املتبعة للطريقة رفضه على النقابة جملس وأكد
 ،النقابة وضعها يف تشارك لالختيار جديدة آلية باعتماد مطالبا ،القومية باملؤسسات

  .القومية الصحف يف الزمالء آراء اعتبارها يف خذتأو 
٢٠١١-١٢-١٧  

  يناير٢٥الولى غير راض عن أداء الصحف القومية بعد 

املشهد  قومية باالرتباك مثلأداء الصحف ال الواىل وصف نقيب الصحفيني ممدوح 
يف مصر  ، مضيفا أن األمر زاد سوءا باالرتباكات األمنية وتعدد  السياسي

وقال إنه نتيجة لذلك تراجعت اآلمال اىل حد ..االضطرابات ىف العديد من احملافظات
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على االستمرار  اإلصرارلكن هذا ال مينعنا من  ،ضرورة عودة األمن اىل مستواه السابق
  .قنا بعد الثورةيف طري

٢٠١٢-١-٢  
  الصحف قيادات اختيار عند بالتشاور الجنزوري ةطالبم

 رئيس اجلنزوري، كمال الدكتور علي طرح إنه الصحفيني، قيبن الويل ممدوح قال
 أن إال الصحفية، القيادات اختيار عند النقابة مع التشاور ضرورة اليوم الوزراء،

 ما وهو القوانني وتعديل التشريعية باملؤسسات قيتعل األمر هذا أن إىل أشار اجلنزوري
 يومني خالل سيعلن أنه إىل أيضا أشار اجلنزوري، أن الويل أكد، و سلطته من ليس
 أن إىل الوىل وأشار..القانونية السن بلغت اليت الصحفية القيادات من اثنني تغيري عن
 ٦٥ إىل صحفىلل املعاش سن رفع على العمل الوزراء رئيس من طلب النقابة وفد

 اجلنزوري الدكتور أن إال الصحفية، للمؤسسات وملزما وجوبيا ذلك يكون وأن عاما،
 تغيري تستطيع اليت التشريعية واالس الشورى مبجلس مرهون األمر ذلك أن أوضح

 خالل سيحد املسلحة للقوات األعلى الس أن إىل الفتا والتشريعات، القوانني
  . تشريعية قرارات ارإصد من احلالية املرحلة

٢٠١٢-١-٦  
 تغييرات في رؤساء التحرير ومجالس الصحف 

أكدت مصادر مطلعة ان الدكتور كمال اجلنزوري رئيس جملس الوزراء  قرر فتح ملف 
ويعكف رئيس الوزراء ..  التغيريات الصحفية يف مجيع املؤسسات الصحفية احلكومية
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ؤثرة لرفع كفاءة الصحف يف الفرتة علي اختيار أمساء جديدة ذات كفاءة مهنية وم
وقالت املصادر ان أهم القرارت اليت ستتخذ هو عدم التجديد ألي قيادة .. القادمة

صحفية وصلت إيل سن اخلامسة والستني، باالضافة ايل استبعاد االقيادات الىت لديها 
وأضافت املصادر ان الدكتور . مشاكل مع العاملني يف املؤسسات اليت يقودا

نزوري سيقدم قانون الصحافة اجلديد لس الشعب يف أول دورة له، حيت حيصل اجل
علي املوافقة عليه مبا يتناسب مع حرية الصحافة وقدرا علي خدمة اتمع، 
باالضافة ايل اعداد دراسة متكاملة الستقالل الس االعلي للصحافة عن جملس 

ة القضاء ؛ ورغم أن هناك اصواتا الشوري، وأن يكون هيئة مستقلة مثلها مثل هيئ
تنادي جبعل  الس االعلي للصحافة هيئة تابعة لوزير االعالم، إال أن اجتاه الدكتور 
اجلنزوري هو جعلها هيئة مستقلة حيت اليسيطر وزير االعالم علي الصحافة  يف 

  .مصر
٢٠١٢- ١-١٠  

  ماإلعال لتطوير  " والعدالة الحرية "  مشروع مالمح 

 يف اإلعالم منظومة لتطوير مقرتحاته عن لإلعالن  « والعدالة احلرية »  بحز  يستعد
 جديدة منظومة تأسيس فتستهد واليت ،بذلك اخلاصة الدراسة إقرار مبجرد مصر

 اخلارجي لإلعالم ومكتبا لإلعالم وطنيا وجملسا للتليفزيون هيئة تضم املصري لإلعالم
 القومية الصحفية املؤسسات تصفيةة اىل باإلضاف ،االستعالمات هيئة عن بديال يكون
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 جديد قانون إعداد مع ،ا للعاملني متلك أو عامة هليئات ملكيتها نقل أو ببيعها
 مع ، الصحفيني لنقابة اختصاصاته ونقل للصحافة األعلى الس وإلغاء للصحافة

 للضمان متكامل نظام ووضع، للصحفيني واملهنية املادية العمل ظروف حتسني
 للشرف جديد ميثاق إلصدار باإلضافة ،عملهم أداء علي ملساعدم جتماعياال

تشريع حلرية تداول  وإصدار ..  املصرية للصحف األجنيب التمويل ورفض الصحفي
  .املعلومات 

٢٠١٢- ١-١٢  

  القومية الصحف لخصخصة سعت واشنطن

 اسيةدبلوم اتصاالت عن نقال سرا برقيات عن الشهري" ويكيليكس" موقع كشف
 الصحف خلصخصة األمريكية املتحدة الواليات سعي تفيد األمريكية السفارة من

 يف الدميقراطية لتطوير إنه قالت  برنامج ضمن والتليفزيون اإلذاعة وبيع املصرية القومية
  .سكانا األكثر العريب البلد

  ٢٠٠٧ سبتمرب ١٠ بتاريخ الصادرة  ٠٧CAIRO3001 رقم الربقية قالت حيث
 مصر لدى السابق االمريكي السفري باسم وختمت  ،"سري" تصنيف محلت واليت

 من إن قالت" املستقلة الصحافة" بند حتت ١٠ الفقرة يف ريتشارد وين فرانسيس
 املهين التطور لتحسني تدريبية قدرات بناء: "مصر يف األمريكية االسرتاتيجية أهداف
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 سياسات اصالح باجتاه والدفع االعالم، ادارة وحتسني واملديرين، الصحفيني بني
  ".والتليفزيوين االذاعي البث وقطاع املكتوبة الصحافة قطاع خصخصة اىل تؤدي

 ومحلت ٢٠٠٦ مارس ٦ بتاريخ الصادرة ٠٦CAIRO1351 رقم الوثيقة اما
 ١٦ مبلغ خصصت أمريكا إن فتقول ريتشاردوين السفري ايضا وكتبها سري تصنيف

 الصحافة وبيع ةخصخص لربنامج) مصري جنيه ليونم  ٩٧ ٠ (امريكي دوالر مليون
 بدون اخلاصة الصحافة لدعم طرقا جتد األمريكية السفارة إن الربقية وقالت. القومية
  .ذلك ماهية توضيح

 لدعم  دوالر مليون ١٦ من برناجما بدأت االمريكية املعونة هيئة: "الربقية نص وقال
 ١ يف النتكاسة اهود هذا تعرض لقد. الصحافة خصخصة وتشجيع اخلاص اإلعالم
. ختصخص لن القومية الصحف إن للصحفيني بنفسه مبارك قال حينما  آذار/ مارس
 فيما الشعب جملس وقادة الوزراء جملس على نضغط ان علينا يتعني فإنه هذا ومع

  ".اخلاص اإلعالم لدعم طرقا جند بينما العام اإلعالم بقطاع يتعلق
  .مصر يف املبلغ ذلك إنفاق كيفية الربقية حتدد ومل هذا
 موقع سرا املصري اإلعالم بيع مبوضوع متعلقة اخرى برقية كشفت كما

 رقم ومحلت منها نسخة على أرابيك إن أمريكا أنباء وكالة وحصلت" ويكيليكس"
٠٦CAIRO5867 ١٩ بتاريخ" سري" تصنيف حتت القاهرة سفارة من الصادرة 

 اولوية" مصر يف اإلعالم تغيري اعتربت األمريكية السفارة أن كشفت ٢٠٠٦ سبتمرب
 املصري جلريدة السابق الناشر بني مت معلن غري لقاءً  ان نفسها الربقية ونقلت.".قصوى
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 خدمت اليت رجلس، باركس ايريكا االمريكية املسئولة مع قاسم، هشام اخلاصة اليوم
 ادارة يف االمريكية باخلارجية والدميقراطية اإلنسان حقوق قسم يف الوقت ذلك يف

 وزير مساعد نائب كاربنرت سكوت االجتماع وحضر. بوش جورج االمريكي الرئيس
 ادىل قاسم هشام ان اوردت أا إال اللقاء مكان الربقية حتدد ومل..االمريكية اخلارجية

 الدعم" هي الصحافة امام العقبة إن فيها قال االمريكيني للمسئولني مبعلومات
 يف سليب اجلديد الصحافة قانون إن قاسم قال: "الربقية قالتو .".الكبري احلكومي
 الدعم هي ولكن الصحافة حرية ليست احلقيقية املعركة ان اردف ولكنه األساس

 قدر قاسم إن: "الربقية وقالت.".القومية للصحافة املصرية احلكومة تقدمه الذي اهلائل
 ماليني ١٠٥( مصري جنيه مليون ٦٠٠ تقريبا يقدم ان ميكن املصري السوق أن

 واحد هي القومية الصحف كربى االهرام نفقات. سنويا االعالنات دخل من) دوالر
 املسئولني استطالع ويف.)."دوالر مليون ٢٩٨ اي( جنيه مليون ٧٠٠و بليون

 االهرام فإن لقاسم، وطبقا: "الربقية أضافت الصحافة، مستقبل عن األمريكيني
 خسروا ما اذا موظفيها من املائة يف ٩٠ لفصل حتتاج سوف االخرى القومية واجلرائد
  ".هلم الدعم
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٢٠١٢ -١- ١٨   

  محمد الهوارى رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم

 الكاتب بتعيني رمسًيا قرارًا الوزراء، جملس رئيس اجلنزورى، كمال الدكتور أصدر
 يف اجلدال وكان... اليوم أخبار مؤسسة إدارة لس رئيًسا اهلوارى حممد الصحفي

 السن بلوغه بعد للمعاش السابق الرئيس بركات حممد إحالة قرار بعد املاضية األيام
 داخل من ضده خرجت اليت االحتجاجية التظاهرات عن فضال عاًما، ٦٥ القانونية

 مصادر وكانت. .ورموزه السابق والرئيس مبارك مجال رجال أحد بأنه تتهمه املؤسسة،
 الكاتب بني يدور كان االختيار أن سابق وقت ىف أكدت سةاملؤس داخل من

 أخبار جريدة حترير رئيس النجار السيد الصحفي الكاتب أو اهلواري، حممد الصحفي
  .سبت يوم كل أسبوعًيا تصدر اليت اليوم
٢٠١٢- ١-٢٠  

  يهددون" التحرير دار" عمالو "الجنزورى" تجبر األخبارو  ..تحرير رئيس بدون األهرام 

 اجلارى، األسبوع خالل االضطرابات من حالة القومية الصحفية املؤسسات شهدت
 عبد مكتب أمام الصحفيني من عدد بتجمهر املاضي األحد يوم باألهرام بدأت
 مما األقسام، رؤساء بني التنقالت حركة على اعرتاضاً  األهرام حترير رئيس محاد العظيم

 عمله ليتوىل مفتوحة، إجازة ومنحه اإلدارة جملس ورفضها استقالته، لتقدمي دفعه
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 إدارة جملس رئيس اجلباىل الفتاح عبد إشراف حتت األقسام ورؤساء املركزى الديسك
  . الشورى جملس انعقاد حلني األهرام
 من أيام ثالثة مضى بعد إنه األهرام، جريدة حترير رئيس محاد، العظيم عبد وقال

 يوم حدث مما الشخصى وموقفه ق،احلقائ توضيح يود األهرام، أزمة عقب الصمت،
 ضخ هى حوهلا، اخلالف ثار الىت التغيريات حركة من هدفه أن مؤكداً  املاضى، األحد
 وإفساح القيادات، مسئوليات وضبط الصحفى العمل دورة ىف جديدة وطاقات دماء
 اإلعالن بني الواضح الفصل عن فضال للشباب، املمكنة الفرص من عدد أكرب

 وأبلغ األهرام حترير كرئيس موقعه من االستقالة قرر قد كان أنه إىل اً مشري  والتحرير،
 إلعادة أيام لعدة بإجازة القيام قرر مث الرمحن، عبد وحازم عريان، عماد الزمالء بذلك
 القيام على إجباره أو مكتبه دخول من منعه نافياً  قرره، ما وتنفيذ كلياً  املوقف تقييم

 اإلعالم ووسائل الصحف ببعض تردد كما املقبل، مارس ١٧ حىت مفتوحة بإجازة
  .األخرى
 مهندسو قرر بعدما والنشر للطباعة التحرير دار إىل لتصل اإلضرابات عدوى وانتقلت
 وإقالة مالية مبتأخرات للمطالبة االعتصام والنشر، للطباعة التحرير دار مطابع وعمال

 الطباعة عن املسئولة ،لإلعالنات الشرقية شركة عام مدير أنور أمحد املهندس
 الىت والدستور اجلمهورية جريدتى طبع عدم ىف تسبب مما باملؤسسة الفنية والتجهيزات

  . أمس مساء من والنصف العاشرة الساعة حىت اجلمهورية مبطابع تطبع
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 إدارة جملس رئيس بركات حممد باحتجاز" اليوم أخبار" مؤسسة البعض ىف  وقام
 تسيري اإلدارة جملس أعضاء يتوىل أن على باالستقالة، هملطالبت مكتبه ىف املؤسسة
 الدكتور إصدار بعد اهلدوء من حالة وسادت له، بديل تعيني حلني املؤسسة أعمال
 املؤسسة إدارة لس رئيساً  اهلوارى حممد بتعيني قراراً  الوزراء رئيس اجلنزورى كمال
 صحفىي بني ارتياح الةح بعدها وسادت القانوىن، السن بلغ الذى لربكات خلفاً 

  .املؤسسة
 للصحافة، األعلى الس مبقر اعتصامهم املعينني غري املسائية جريدة صحفيو وعاود
 الصحفيني لشئون الس مستشار فرج عصام الدكتور تراجع بعد األربعاء، اليوم

 الوزراء جملس قرار بتنفيذ وعده عن للمجلس العام األمني بأعمال والقائم
 التجديد قرار" املعارف دار" مؤسسة إصدارات صحفيو استقبل كما..بتعيينهم
 طبع بوقف هددوا ولكنهم بارتياح، املؤسسة إدارة لس كرئيس منتصر إلمساعيل
 أسوة للجنزورى العالوات الئحة لتغيري بتصور تقدمه عدم حالة ىف املؤسسة إصدارات

  ".اهلالل دار" مؤسسة ىف النمنم حلمى فعله مبا
  

*********************  
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  ..))يعكس االعالم ىف اى دولة مدى احلرية املتاحة ىف اتمع((

     ـ رفع الغبار عن الصحافة القومية    ٣

يناير، مل يتخلف الصحفيون ٢٥بتفجر حالة الوعي الثوري يف ميادين مصر يوم  
فقد أعلن .. الشرفاء باملؤسسات التابعة للنظام الساقط عن مؤازرا واملشاركة فيها

 يف احملتجني مع للتضامن توقيعات محلة عن الصحفيني من جمموعةمساء ذلك اليوم 
 الصحفيون وقال .“  يناير ٢٥ صحفيو“ ى أنفسهم اسم عل أطلقواو  يناير ٢٥

 أبناء جانب إىل خوف بال عاليا صوم يرفعون أم للحملة الداعون املصريون
املطالبة باحلرية  تومع استمرار املظاهرا..ارعالشو  إىل خرجوا الذين العظيم شعبهم

حاول عمر سليمان نائب رئيس ..وتضامن الكثريين من الصحفيني الشرفاء معها 
 مبقركعادة النظام الساقط احتواء الصحفيني فعقد   ٢٠١١ -٢-٨اجلمهورية ىف 

 القومية الصحف حترير ورؤساء اإلدارة جمالس رؤساء مع اجتماعا اجلمهورية رئاسة
  .واخلاصة واحلزبية

العاملني باملؤسسات  ويبدو أن هذا االجتماع  أثار حفيظة العديد من الصحفيني
 اهللا وعبد جرب كرم بعزل نيطالبم "فروز اليوس" صحفيو الصحفية احلكومية فتظاهر

 الصحفيني مئات معهم  انتفضو .. حبقوقهم" األهرام"وطالب صحفيو .. كمال
كما ..القومية املؤسسات يف تتحكم اليت املهنية األوضاع لبتعدي للمطالبة واإلعالميني
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 معهم والتحقيق والسابقني احلاليني احلكومية الصحف حترير رؤساء سفر طالبوا مبنع
  .الصحفيني نقابة جملس عن الثقة وطرح ثروام مصادر ملعرفة

 لسجما بإقالةوتواصلت حركة االحتجاجات ىف عدد من املؤسسات القومية مطالبني  
 قرهامب اعتصاماً  األوسط الشرق أنباء وكالة صحفيو نظمف ..حتريرهم ورؤساء إدارام

  وطالبوا ..»السابق للنظام املتحيزة التحريرية السياسة«بـ وصفوه ما على احتجاجاً 
 الشريف صفوت تلميذ هبأن وصفوه الذي حسن اهللا عبد اإلدارة جملس رئيس بإقالة
 اليت الشعبية الثورة تغطية يف الوكالة أسلوب احملتجون دوانتق.. السابق احلزب أمني

 بيان على  العديد من الصحفيني ووقع. مبارك حسين املخلوع الرئيس حبكم أطاحت
  .هلذه التغطية “املشني املوقف” يستنكر

 قياداته فساد عن املصري للشعب "األهرام" صحفيووىف موقف غري مسبوق يعتذر 
 غري التغطية عن اليوسف روز صحفيو، وباملثل اعتذر للثورة األخالقية غري والتغطية

  .وحماسبته كمال اهللا عبد إقالة ومل ينسوا التذكري مبطالبتهم ،للمجلة املهنية
- ٢-١٨بتاريخ  “بوك فيس” االجتماعي التواصل موقع على نشطاءوقد دشن 

 عنيدا ،“القومية الصحف حترير رؤساء إسقاط يريد الشعب” بعنوان محلة ٢٠١١
 حيث الدولة، تبعت اليت املؤسسات هذه من القدمي للنظام املوالني الكتاب خروج إىل

  .“العريقة القومية الصحف عن الغبار لرفع الصفحة تلك خالل من دعوة اإ” قالوا
 نص عن ٢٠١١ -٢-  ٢٠وىف سابقة خطرية تكشف صحيفة الشروق املصرية ىف

 حسينلرئيس النظام الساقط  ةالقومي الصحف بعض حترير رؤساء كتبه خطاب
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 ويطالبون ،"املستقلة " اخلاصة الصحف منافسة عن عجزهم من فيه يشكون مبارك،
 أشبه بإجراتو  ،عنها احلكومية واملؤسسات احلكومة إعالنات ملنع بالتدخل مبارك

  ..الصحف هذه على بالقيود
 عدد ثروات ىف التحقيق يف البدء املشروع غري الكسب جهازوىف خطوة جديدة يعلن 

 ال أنه مسئول، مصدر فيه أعلن الذي الوقت يف القومية، الصحف حترير رؤساء من
واملثري أن عددا ..احلايل الوقت ىف القومية واملصاحل واهليئات املؤسسات رؤساء ىف تغيري

من رؤساء جمالس إدارات الصحف القومية ورؤساء حترريها، رغم الثورة وتنحى مبارك، 
عبد  ويتمسكون بكراسيهم ضد املد الثوري ىف الصحافة القومية، فصرحظلوا يعاندون 

وعلى .. حدث عما عتذري ولنه باستقالت تقدمي لنأنه  ٢٠١١ـ ٢ـ  ٢٢ىف  كمال اهللا
 “التحرير دار” و “اهلالل دار” و “اجلمهورية” حترير رؤساء العكس من ذلك قدم

وخالل هذه الفرتة ..يقشف أمحد الوزراء جملس لرئيس ٢٠١١-٢-٢٣استقالتهم ىف
ويتخذ .. يعتدى أمن وكالة انباء الشرق االوسط على املطالبني بإقالة رئيس الوكالة

حيىي اجلمل نائب رئيس الوزراء واملسئول عن ملف الصحافة أول قرار عرب الس .د
 تسيري حكومة كانتو  .األهرام مؤسسة يف العاملني مرتبات تصويباألعلى للصحافة ب

 جملس رئيس نائب اجلمل، حيىي الدكتور كلفت قد شفيق أمحد رئاسةب األعمال
 الشعب جملسي على واإلشراف للصحافة األعلى الس على باإلشراف الوزراء،

  .والشورى
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 عمومية مجعية إىل  “روزاليوسف” بـ وعاملون صحفيون يدعو ٢٠١١-٣- ١وىف 
. الفساد وتفشي األوضاع سوء سبببو  ،املؤسسة اتإصدار  ميزانية ملناقشة عادية غري

 عام مدير الصباغ حممد إىل اليوسف روز إدارة بتسليم العسكري الس  أمريو 
 االعالن سيتم الصحفية التغيريات إناجلمل بالتأكيد على .ويسرع د..مؤقًتا املؤسسة

 واملعارضة القومية الصحف برؤساء شرف عصام .ويلتقى د. يومني خالل عنها
 الساحة على طرأت اليت املستجدات مناقشة جلأ من ٢٠١١-٣-١٠ ىف واملستقلة
 يف واملكتوبة واملسموعة املرئية اإلعالم وسائل إشراك على منه حرصا" مؤخرا السياسية

 وتنظيم هيكلة إعادةشرف قرارا ب.مث يصدر د" .. مبصر اخلاصة القرارات اختاذ
  .املسلحة للقوات األعلي الس موافقة علي بناء الصحافة

ستمر التباطؤ ىف التعامل مع امللف الصحفي مما يثري مجوع الصحفيني، خاصة بعد وي
 عشراتيتظاهر   ٢٠١١-٣- ٢٧وىف . ثورة عامة بالبالد تريد تغيري النظام

 عما اجلديدة احلكومة بصمت للتنديد  تهمنقاب أمام القومية بالصحف الصحفيني
 ورؤساء التحرير رؤساء الةبإق نطالبو يو  ..فساد من القومية الصحف داخل حيدث
  .احملروق الوطين واحلزب البائد للنظام التابعني اإلدارات جمالس

 ٢٠١١ لسنة ٤٥١ رقم القرار أصدرعصام شرف اضطر للتغيري، فقد .ويبدو ان د
ما  إطار يف، وذلك ٢٠١١-٣-٣٠ىفالصحفية املؤسسات من بعدد التغيريات بشأن

 واستجابة التغيري، روح مع ومتشيا فة،الصحا قطاع وتنظيم هيكلة إعادةمسى ب
 والدميقراطية احلرية جمتمع بناء على للعمل مصر تشهدها اليت احلالية املرحلة ملتطلبات
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ومل يسفر القرار سوى عن تغيري بعض القيادات  الصحفية ..االجتماعية والعدالة
 وزارة خرباء هيئة عدا تشكيل..ومازال الوضع كما هو عليه ىف الصحف القومية..

 اليت والقرارات امللفات مجيع فحص على حاليا تعكف موسعة قضائية جلنة العدل
مما اضطر بعض الصحفيني ...األسبق األهرام إدارة جملس رئيس نافع إبراهيم أصدرها
 بإصدار فيها واطالب الدولة جملس أمام    ٢٠١١-٥-٢٣ىف  قضائية دعوىإلقامة 
 ىف العمومية واجلمعيات حترير رؤساء جمالسو  إدارات جمالس وعزل حبل قضائي حكم

 وجمالس رؤساء تعيني قرار بأن مطالبتها الدعوى وبررت..القومية الصحفية املؤسسات
  .قانونية صفة ذي غري من صدر القومية الصحف إدارات

-٩-٧وىف خطوة تبدو مفاجأة يقدم أحد رؤساء حترير جريدة حكومية استقالته ىف 
مث تقيم إحدى اجلبهات ..على السلمى.ملسائية ويقبلها دوهو رئيس حترير ا ٢٠١١

 اإلداري القضاءالىت تشكلت عرب الثورة للدفاع عن املؤسسات القومية دعوى أمام 
 وحترير إدارات جمالس حلل األويل بالدائرة قضائية  ٦٥ لسنة٣٤٦٧٩   برقم بالقاهرة

 وإصدارات ساتاملؤس هذه وحترير جمالس رؤساء كافة عزلو  ، القومية الصحف
 عامة أموال املؤسسات هذه أموال أن إىل الدعوى واستندت..هلا التابعة الصحف

هذه الصحف  تدير اليت اإلدارة جهة هو املنحل الشورى جملس أن كما.للشعب ملك
.  

 جمالس بتشكيل قرارا شرف عصام .د الوزراء رئيس ٢٠١١-١٠-٢٤ويصدرىف 
 حركة القرار تضمنيو  القومية، الصحفية للمؤسسات العمومية واجلمعيات داراتاإل
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 التشكيل اجلديد الوزراء جملس، ويقر واالت الصحف من لعدد جديدة تعيينات
بنفس منطق النظام السابق ىف السيطرة ...القومية الصحف من عدد إدارات الس

  .على الصحف احلكومية
-١تلفا، فيصرح ىف حياول أن جيعل األمر خم الوزراء رئيس نائب السلمى على.دلكن 
والنعلم أى تعديل .. بأن ملف الصحافة مطروح للمناقشة والتعديل ٢٠١١-١١

السلمى للمبادئ .وترشح توجهات من سدة احلكم ىف مشروع د..يقصد بالطبع
، حيث ٢٠١١-١١-٣الدستورية عن اعادة تشكيل الس االعلى للصحافة ىف 

 األعلى الس تشكيل من املستقلة الصحف حترير رؤساء السلمي استبعد
مث صرح السلمى بعد ذلك . العسكري للمجلس التشكيل وأرسل اجلديد،للصحافة

 يف التغيريات أن، و اآلن القومية الصحف يف تغيري حركة إيل حنتاج ال  : وبنفس راضية
 سيتم كان إذا وسنري،  عاما  ٦٠ القانونية السن جتاوز نمل ستكون القومية الصحف

  .اآلن عامة تغيري حلركة حنتاج ال وحنن..ال أم ٦٥سن مد
 ألمل العسكري تعيني ضد إعتصامهمن علنو وي الدنيا نصف جملة صحفيوويتظاهر 

 الصحف حترير رؤساء اختيار معايري ترفض" الصحفيني ابةونق.. للتحرير رئيسا فوزى
 غري راض عن أداء يناير ممدوح الوىل أنه٢٥ويعلن نقيب الصحفيني بعد ..القومية

 قيادات اختيار عند بالتشاور اجلنزورييناير، ويطالب ٢٥الصحف القومية بعد 
، بينما كانت مصادر تؤكد أن الدكتور كمال اجلنزوري ٢٠١١-١-٦، وىف الصحف

رئيس جملس الوزراء قرر فتح ملف التغيريات الصحفية يف مجيع املؤسسات الصحفية 
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اء جديدة ذات كفاءة مهنية ومؤثرة ويعكف رئيس الوزراء علي اختيار أمس..  احلكومية
وىف نفس الوقت تنشر جريدة األخبار منفردة ..لرفع كفاءة الصحف يف الفرتة القادمة

املنبثق عن اإلخوان  " والعدالة احلريةحزب  "  مشروع مالمح ١٠/٠١/٢٠١٢ىف 
 ةللصحاف األعلى الس وإلغاء ..  القومية الصحف تصفيةو  اإلعالم لتطوير املسلمني 

  .االستعالمات وهيئة
يناير تأىب إال أن تتحكم ىف الصحف القومية، وىف  ٢٥وكأن حكومات ما بعد ثورة 

وال تستمع لصوت مجوع الصحفيني وال ..تعيني رؤسائها وتصمت عن خسائرها
فينتقل .. والصحف القومية كانت ىف القلب من النظام.. ملطالب الثورة بتغيري النظام 

السلمى،  وتتسم كل اخلطوات بالتباطؤ وعدم .ي اجلمل إىل دحي.ملف الصحافة من د
بل واحملافظة على شبح النظام السابق ىف املؤسسات ..الشفافية ىف تغيري القيادات

ومع ذلك ال تزال اجلماعة الصحفية تتشبث باألمل ىف التغيري ، واحملافظة .. القومية
  .على مكتسبات الثورة واستحقاقاا

  
***********************  
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  : المحتويات
   تصدير - ١

  يوميات المجلس خالل العام االول  من الثوة  - ٢

  المجلس األعلى ومحاكم التفتيش - ٣
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  حرية الصحافة ليست غاية يف حد ذاا بل هى وسيلة ملراقبة السلطة وإصالح اتمع وخدمة((

  .  ))اإلنسان وتطويره

  تصدير-١

الس الصحافة قد أتى حماكاة  للصحافة يف مصر أعلى إنشاء جملس رمبا يكون 
.. لكن فكرة إنشائها يف مصر ختتلف متاما.. يف العديد من دول العامل وجودةامل

فالبلدان املتقدمة دميقراطيا الىت حترتم احلريات جلأت الس الصحافة دف محاية 
لة إبعادها عن وظيفتها أو مساس ا، أو حماو ضد أي ديد  حرية الصحافة

وهى يف الغالب جمالس مستقلة عن .. االجتماعية وحيادها وعملها لصاحل القارئ
وىف  السويد والنمسا والواليات  وأملانيا احلكومة، مثلما هو احلال يف بلدان أوربية مثل

وبال شك فقد تأسست فكرة ..الواليات املتحدة األمريكية والعديد من دول العامل
لس مبصر ملد سيطرة وحتكم النظام احلاكم على الصحافة وحريتها وفرض إنشاء ا

  .الوصاية عليها
وبدأ أول جملس للصحافة ىف مصر بإصدار الرئيس السادات مرسوما لتأسيسه يف  

وفسر البعض جلوء السادات هلذا .. ، واستمر حوايل سنتني فقط١٩٧٥مارس ١٢
لس بعدما شعر بفقدان احلكومة سيطرا على الصحافة ىف مصر بعد التعددية ا

وفقا  ١٩٨١لس الصحافة  يف عام اإنشاء  مث أعيد.. السياسية اليت بدأها باملنابر
وتضمن قانون الصحافة  ..من الدستور  ٢١١، واملادة ١٩٨١لسنة  ١٤٨للقانون 
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 ٩٦ويتضمن قانون الصحافة احلايل ..فصال مستقال عن تكوين الس واختصاصاته
فصال يسلط الضوء بشكل مفصل على تشكيل ومهام الس األعلى  ١٩٩٦ لسنة

  .، واألحكام القانونية اخلاصة به ضمن الباب الرابع من نفس القانونللصحافة
  

  يوميات المجلس خالل العام االول  من الثوة ـ  ٢

٢٠١١- ٢-٢٣  

   والشورى الشعب و المجلس على مشرفا الجمل يحي. د 

 توىل شفيق، أمحد الدكتور حلكومة اجلديد للتعديل النهائية األمساء الوزراء جملس أعلن 
 على باإلشراف هتكليف متو ..الوزراء رئيس نائب منصب اجلمل، حيىي الدكتور فيها

 اجلمل تكليف مت كما ..جديد شورى جملس انتخاب حىت للصحافة األعلى الس
 الشعب جملس شئون وزاريت إلغاء بعد والشورى، الشعب جملسي على باإلشراف

  . الشورى جملس وشئون
٢٠١١-٣-٣  

  المجلس األعلى للصحافة يوافق 

 املشرف الوزراء، رئيس نائب اجلمل، حيىي .د برئاسة للصحافة، األعلى الس وافق 
 من بدال يوميا »السابع اليوم« جريدة إصدار ترخيص منح على الس، على
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 ثورة بعد الس عن يصدر الصحف داربإص خاص قرار أول يعترب والذي أسبوعيا،
  . الشريف صفوت السابق الس برئيس أطاحت اليت يناير ٢٥
٢٠١١- ٣-١٤  

  تغيرات في رؤساء الصحف القومية:  الجمل يحيى.د

 األعلى الس علي واملشرف الوزراء جملس رئيس نائب اجلمل حييي .د كشف
 ودار  ، اليوسف روز مؤسسات يف التغيريات إجراء من االنتهاء مت أنه عن للصحافة

 مشريا  ، املقبلة القليلة األيام خالل اجلديدة األمساء إعالن وسيتم.. التحرير ودار  ، اهلالل
 اجلمل وأشار  . الصحفية القيادات اختيار عند املهنية للمعايري االحتكام جيري أنه إيل
 األخرى الصحفية املؤسسات يف اسرتشادية انتخابات إجراء دراسة جار هأن إيل

 مبعاونةو    للصحافة األعلى الس إشراف حتت  ، اإلدارة وجملس التحرير رؤساء الختيار
 الختيار أشخاص مخسة اختيار يتم حبيث   حدة علي مؤسسة كل داخل من جلنة

   . للتحرير رئيسا ليكون بينهم من واحد
 ملناقشة اجلمل حييي رالدكتو  مع األحد اجتماعا عقد قد الصحفيني نقابة جملس وكان

  ، الصحافة سلطة قانون تغيري بضرورة الس وطالب  ، الصحفية املؤسسات أوضاع
 يف منها جزء وطرح  ، ا للعاملني ملكية إيل لتتحول القومية املؤسسات ملكية ومنط

 علي الشورى جملس هيمنة وإلغاء  ،%٤٠ اىل  %٣٠من تتجاوز ال بنسب البورصة
 حبد فرتتني اإلدارة جملس ورئيس التحرير رئيس فرتة تتجاوز وأال  ، يةالقوم املؤسسات
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 حرية قانون إصدار وسرعة  ، النشر قضايا يف ةللحري السالبة العقوبات وإلغاءأقصى، 
   . املعلومات تداول

٢٠١١- ٣-٢٣  

  جلس األعلى للصحافةالم عن الجمل .د بإبعاد مطالب

 اختيار بضرورة الوزراء وجملس املسلحة للقوات األعلى الس حقوقي جتمع طالب
 رئيس نائب اجلمل حيىي الدكتور من بدال الصحافة ملف إلدارة مستقلة شخصية

 التعيينات إصدار يف تأخره بسبب ،للصحافة األعلى الس على املشرف الوزراء
 و اجلمهورية و األهرام( القومية الصحف إدارات وجمالس التحرير لرؤساء اجلديدة

 )األوسط الشرق أنباء وكالةو  املعارف دار و اهلالل ودار اليوسف روز و باراألخ
 إقبال تراجع بسبب يوميا املالية اخلسائر من لنزيف حاليا تتعرض اليتو  ،للدولة اململوكة
 وعملها ،الفاسد السياسي للنظام املنحازة مواقفها نتيجة عليها املصري الشعب

 صفوت السابق الشورى جملس ورئيس مبارك حسين السابق الرئيس من بتعليمات
 املصري الشعب وثقة مصداقية أفقدها مما، الوطين باحلزب السياسات وجلنة الشريف

 و املهين الصحفي للعمل وإمهاهلا اإلعالمية، السياسية الدعاية بأنشطة لقيامها فيها
  . للمجتمع الرئيسية القضايا

 "اإلنسان حقوق عن املدافعني شبكة"و "حدود بال مراقبون"ت منظمات طالبو 
 للتنمية جديد عامل مؤسسة" و "الدميقراطية و العدالةو   للحرية املدين اتمع حتالف"و
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 ،الصحافة ملف إلدارة جديدة شخصية بتحديد االهتمام بضرورة "اإلنسان حقوق و
 جملس و املسلحة للقوات األعلى الس من متعمقة نظرة إىل املصرية الصحافة حلاجة
 اية أو شهور ٦ من ألكثر املمتدة االنتقالية الفرتة انتهاء حىت االنتظار وعدم ،الوزراء
 ثورة بعد املصري الشعب أمام القومية الصحافة مبكانة تضر ألاوذلك  ،احلايل العام
 اجتماعات عقد الوزراء رئيس نائب اجلمل حيىي الدكتور رفض عن فضال ،يناير ٢٥

 ورفضه ،احلقيقية ومشاكلها أوضاعها على للتعرف يةالصحف املؤسسات داخل
 االحتقان حالة ملناقشة ا الصحفينيو  العمومية اجلمعيات لدعوات االستجابة
 املؤسسات أمام ونالصحفي ا قام اليت االحتجاجية الوقفات رغم ،ا  الصحفي

 ،القومية فللصح اإلدارة جمالس رؤساء و التحرير رؤساء تغيري يف وتراخيه الصحفية،
 موقف اختاذ اىل الوزراء وجملس املسلحة للقوات األعلى الساملنظمات  ودعت
 وضرورة، القومية بالصحف التحريرية السياسات لتغيري املصري الشعب أمام واضح

 ملالعو  إدارايا و ماليا الداخلية أوضاعها هيكلة بإعادة القومية املؤسسات تكليف
 على الصحفية القيادات حصول و املايل الفساد شارانتملواجهة  ،مؤسسية بصورة
 التقل دخول على االعالنات موظفي وحصول ،جنيه مليون عن التقل شهرية دخول

 الصحفيني دخول عن ضعف ٢٠٠على  يزيد مبا، شهر كل جنيه ألف ٣٦٠ عن
 و للعاملني لألجور جديدة للوائح الصحفية املؤسسات إعداد وضرورة ، األقل على

  .فقط اضعف ١٥ اىل ١ بني للمرتبات األقصى و األدىن احلد حتديد
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 ملف يشمل نأ اىل الوزراء جملس و املسلحة للقوات األعلى الس دعت كما
 الصحافة حلاجة ١٩٩٦ لسنة ٩٦ رقم الصحافة تنظيم لقانون تغيري إجراء الصحافة

 حرية إطالق و الصحفيني كرامة و الصحافة حرية و املهنة يصون جديد لقانون
 الصحفي عمل على اقيود لفرضها ٩٩ و ٩٧ و ٣٢ رقم املواد إلغاء و ،الصحف

 اليت الصحفيني معاشات ورفع الصحفيني نقابة قانون تغيري و ،خارجها و مصر داخل
  .املعلومات تداول حلرية قانون صدارإ و شهريا جنيه ٤٠٠ تتعدى ال

٢٠١١- ٣-٢٧  

   الجمل .د من الصحافة ملف سحب عن أنباء

 مت اليت القيادات من القومية الصحف بتحرير مطالبني الصحفيني من العشرات تظاهر
 املصرية الصحف يف االحتجاجات من سلسلة وثارت..السابق النظام عهد يف تعيينها
 على العام واملشرف املصري الوزراء رئيس نائب اجلمل، حيىي الدكتور ضد القومية
 تأخري عنه نتج ما الصحافة ملف إدارة يف فشلبال وامته للصحافة، األعلى الس
  .السابق السياسي النظام على حمسوبني آلخرين خلفاً  حترير رؤساء تعيني

 القومية الصحف ملف سحب تؤكد املصري الصحفي الوسط يف قوية أنباء وترددت
 شخصياً  امللف هذا وليةئمس شرف عصام الدكتور الوزراء رئيس وتويل ،اجلمل من

  .للسودان زيارته من عودته عقب
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 الس اىل مبذكرة أمس تقدمت: " ينيفالصح نقابة جملس عضو قالش، حيىي وقال
 يف الصحافة ملف عن اجلمل الدكتور تنحية فيها طلبت املسلحة للقوات األعلى
 إال يؤدي لن إليه األمر هذا إسناد استمرار أن املاضية األسابيع أثبتت حيث مصر،
  ".الصحفية املؤسسات كافة به متر الذي والتخبط القلقو  االرتباك من ملزيد

 قادا متهمني املؤسسات هلذه الشامل باإلصالح مظاهرام يف الصحفيون وطالب
 هذه حترير رؤساء بإسقاط وطالبوا ا، ينشر ما كل يف املصري العام الرأي بتضليل

 حترير رؤساء ارالختي السابقني والنقباء الصحفيني كبار من جلنة وتشكيل الصحف
  .لصحفهم جدد

 اليوسف وروز اهلالل ودار واجلمهورية واألهرام األخبار" بصحف الصحفيون وأسس
 جبهة" عليها أطلقوا الصحف هذه من الصحفيني تضم جديدة جبهة" أكتوبر وجملة
  ".القومية الصحف حترير
٢٠١١- ٥-١٧  

  الرويني عبلة ويعين يرضخ للصحافة األعلى لمجلسا

 تحريرل ارئيس الرويىن، عبلة الصحفية الكاتبة تعيني للصحافة، األعلى لسا قرر 
 ثورة قيام قبل حتريرها رئاسة توىل الذي اهللا، عبد ملصطفى خلفا األدب، أخبار جريدة

 أن ورأت لتحريرل رئيًسا باختيارها سعادا عن الرويين عربتو ..بأيام يناير ٢٥
   .للمنصبها حيشمن أجل تر  معركتهم يف دةاجلري حملرري انتصارًا ميثل اختيارها
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٢٠١١- ٥-١٩  

  منظمات حقوقية ترفع مذكرة إللغاء المجلس األعلى للصحافة

 إلغاء أجل من شرف عصام برئاسة الوزراء لس  مذكرة برفع حقوقية منظمات قامت
 ىف ماله رأس بتوزيع وطالبوا انشائة، منذ دوره أداء يف لفشله للصحافة األعلى الس
 يف احلقيقية املصلحة أصحاب والقراء واإلداريني والعمال للصحفيني أسهم صورة

 للتنمية جديد عامل مؤسسة" لـ اإلعالمية احلريات مرصد وقام..بالصحافة االهتمام
 عن املدافعني شبكة"و" حدود بال مراقبون شبكة" مع بالتعاون" اإلنسان وحقوق
 بناء مبطالبات الوزراء رئيس شرف صامع الدكتور إىل مذكرة برفع" اإلنسان حقوق

 وسائل عن الصحفية والقيادات الصحفيني من عدد على به قام رأى استطالع على
  .مصر ىف واإلعالم الصحافة داءأ تطوير

 احلكومة، و احلاكم احلزب عن وفصلها اإلعالم وزارة إلغاءاىل  املنظمات دعت وقد
 إيل القومية الصحف ملكية ودةوع االعالم، لتنظيم قومى جهاز انشاء وطرحت

كما ..القومية الصحفية املؤسسات دمج أسلوب يف النظر وإعادة الشعب، جملس
 ىف والتعبري الرأى وحرية والنشر الصحافة على املشددة والعقوبات القيود بإلغاء طالبت
 ونقابة للصحافة جديد قانون اصدار ضرورة إىل مشريةً  املصرية، والتشريعات القوانني

 إعداد أمهية على املنظمات شددت كما. .التعبري و الرأي حرية من يدعم لصحفينيا
 سنوات لست هصدور  إمهال بعد عليها احلصول طريقة حيدد املعلومات حلرية قانون
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 ىف احلبس إلغاءوكذلك  اتمع، داخل واالتصال املعلومات تداول حرية لتدعيم
  .الصحفي ومنزل مكتب يشتفت وعدم بالغرامة واالكتفاء النشر قضايا
٢٠١١- ٦-٢١  

  للصحافة األعلى المجلس فى الثورة بعد فساد 

 ألعضاء أموالمتثلت ىف صرف  يناير ٢٥ ثورة بعد فساد واقعة أول مت اإلعالن عن
 قرار من بالرغم أشهر ٧ منذ عضوا مثانون وعددهم للصحافة، األعلى الس

 عضو السيد شوقي .د من سالةر  قد نشرت »السابع اليوم« كانت صحيفةو ..حله
 ىف شوقي الدكتور وقال توقف، دون يتواصل الذى اإلهدار هذا فيها يكشف الس،
 سنوات أربع جياوز ما منذ صدر للصحافة األعلى الس تشكيل قرار إن رسالته،

 تنظيم لقانون ووفقا ،»٢١١ املادة« املعطل، أو الساقط الدستور، ألحكام وفًقا
 الس تشكيل بشأن ٦٨،٦٩ املادتان ٩٦/٩٦ برقم قائًما مازال الذى الصحافة

 عدد أن وأضاف سنوات، أربع ملدة اجلمهورية رئيس من بقرار للصحافة األعلى
.. شهور عدة منذ ينعقد ومل مدته انتهت وقد عضًوا، مثانني حنو بلغ الس أعضاء

 ىف حيدث فيما لياتهئو مبس للمشاركة مدته، انتهاء بعد حىت لالنعقاد يُدع مل كما
 انتهاء رغم ألعضائه املكافآت صرف استمر الس مدة انتهاء مع أنهوضح وأ، البالد
  .عضويتهم مدة
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 عن املاضى يناير ومنذ وأخطرت،.. وأبلغت بنفسى بادرت«وأضاف السيد 
 صرفها، وعلقت وتسليمها، إعادا وطلبت اآلن، وحىت شهريًا تصلىن الىت الشيكات
 ،»تتواىل مازالت ذلك ومع.. صرفها أرفض الىت الشيكات أصول يدى حتت ومازالت
 الشعب إىل الشعب مال على العدوان هذا عن اإلبالغ قررت أخريًا«: ويضيف
   ،»أمواله محاية ىف األصيل احلق صاحب نفسه،

٢٠١١- ٦-٢٢  

  الجمل  مكافآت المجلس بعلم :دويدار جالل

 وموجود باقٍ  الس إن للصحافة، األعلى سللمجل العام األمني دويدار جالل قال 
 وبعلم قانونية، لألعضاء تصرف الىت واملكافآت ،١٩٩٦ لسنة ٩٦ القانون بنص

 حيل، مل الس أن مؤكداً  ،بذلك  الوزراء جملس رئيس نائب اجلمل، حيىي الدكتور
 لسجم مثل الس إلغاء أو جديد جملس بتشكيل الدولة من قراراً  ينتظرون أم كما

 على رداً " ا؟ حيتفظ فلوس يأخذ من هل" استهجان يف دويدار وتساءل..الشورى
 إليه تصل اليت املكافآت برد بنفسه بادر الذي الس، عضو السيد شوقي الدكتور

 حل من الرغم على شهرياً، جنيه ٤٠٠٠بـ تقدر واليت للصحافة، األعلى الس من
الدكتور شوقى ألن  منحماولة  التصرف لكذ دويدار واعترب أشهر، ٧ منذ الس
 منذ صالحيته انتهت الس أن السيد شوقي الدكتور أكد جانبه، من..بطالً  يكون

 ٩٦ رقم القانون طريق عن تشكيلهم فيتم األعضاء أما ،كهيئة باق ولكنه أشهر، ٧
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 اجلمهورية، رئيس خالل من يكون القانون بنص تشكيله إعادة وأن ،١٩٩٦ لسنة
 وزير رضوان، مسري الدكتور سيخاطب أنه وأضاف .نائبه أو الوزراء رئيس بقرار وليس
 جملس رئيس شرف، عصام الدكتور خاطب ألنه اليوم، الشيكات رد خبصوص املالية،
  .عليه الرد يتم ومل اجلاري يونيو ٥ بتاريخ الوزراء،

٢٠١١- ٦-٢٣  

  والعسكرى يرفض .. يحيى الجمل.شرف يقبل استقالة د

 نائب اجلمل حيىي.دا  قدمدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اإلستقالة الىت تقبل ال
إامه  و ،احلكومة ىف منصبه يهتول منذ عارمة احتجاجات خلفية على الوزراء رئيس

 عن أنباء ترددت ينماب ،إليه أوكلت اليت امللفات من أي يف تقدم أي حتقيق عدمب
 أن األهرام لبوابة تصريح ىف اجلمل قال و.. االستقالة لتلك العسكري الس رفض

  . بسببه شرف عصام على ضغوط بوجود شعوره هو الستقالته تقدميه ىف السبب
٢٠١١- ٦-٢٦  

  للصحافة األعلى المجلس شيكات وقفي" الجمل"

 ألعضاء شيكات أى صرف إيقاف الوزراء، جملس رئيس نائب اجلمل حيىي .د قرر
 وأوضح..القرار هذا مقتضى إلعمال سئولامل وإخطار للصحافة، األعلى الس
 ألن للصحافة، األعلى الس ألعضاء مبالغ أية صرف جيوز ال أنه قراره، ىف اجلمل
  .مكافأت أو شيكات أى على احلصول هلم حيق ال مث ومن ،اآلن له وجود ال الس
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٢٠١١- ٧-١٢  

  الجمل يحيى استقالةقبول 

- نائبه ا تقدم اليت االستقالة قبول صريامل الوزراء جملس رئيس شرف عصام.د أعلن
 التواصل موقع على الوزراء جملس صفحة ونقلت. .اجلمل حييي .د -للجدل املثري

 منصبه من اجلمل حييي الدكتور استقالة هلو قب شرفعن " بوك فيس" االجتماعي
  .الوزراء لرئيس كنائب

٢٠١١- ٨-١٤  

  السلمي نائبا لرئيس الوزراء للشئون السياسية 

  ،الثانية شرف عصام الدكتور حكومة ىف اجلدد الوزراء قائمة االثنني اليوم لنتأع
 ووزيرا الوزراء لرئيس نائب الببالوي حازم: التالية األمساء اجلديد الوزراء جملس ومشل

  .السياسية للشئون الوزراء لرئيس نائًبا السلمي علي والدكتور املالية،
٢٠١١- ٨-١٦  

   للمجلس لجديدا التشكيل يصدر السلمي

 الدميقراطي والتحول السياسية للتنمية الوزراء رئيس نائب السلمي على .دصرح  
 قرارا أيام خالل سيصدر بأنه للصحافة األعلى الس رئيس بأعمال والقائم

 ىف املشاركة شأنه من سيكون الذىو  للصحافة، األعلى للمجلس اجلديد بالتشكيل
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 وإصداراا، الصحفية املؤسسات مبختلف داخلية النتخابات وفقا اختيارات إجراء
 حماسيب كانوا الذين أو القانونية، السن بلغوا ملن خلفا جدد حترير رؤساء الختيار
  .السابق النظام

٢٠١١-١٠-١٩  

  الصحافة تنظيم قانون تعديل على يوافق الوزراء مجلس

 تعديل على شرف عصام .د برئاسة األربعاء اليوم اجتماعه يف الوزراء جملس وافق 
 بالبند يستبدل حبيث الصحافة، تنظيم بشأن ١٩٩٦ لسنة ٩٦ رقم القانون أحكام

 إليه املشار ١٩٩٦ لسنة ٩٦ رقم القانون من ٦٨ املادة من األوىل الفقرة من ٤ رقم
 وفقا تصدر اليت احلزبية الصحف حترير رؤساء من ١٠ على يزيد ال عدد:(اآليت النص
 الواحد احلزب صحف متثل الأ على الشورى جملس خيتارهم يةالسياس األحزاب لقانون

  .)عضو من بأكثر تعددها حالة يف
  
  
  

٢٠١١-١٠-٢٢  

   الحزبية الصحف ىممثل ويقلص “للصحافة األعلى” إحياء يعيدو 



  ا����� ا�ؤ�
�..  	�ما� �ر��

   

٨٦ 

 رقم القانون أحكام تعديل علي وافق الس أن الوزراء لس الرمسية الصفحة أكدت
 األعلى الس بتشكيل اخلاصة املادةىف  حافةالص تنظيم بشأن١٩٩٦ لسنة ٩٦

 احلزبية الصحف حترير رؤساء عدد تقليل يتم املنشور للتعديل وطبقا..  للصحافة
 رئيس مشاركة يتيح القدمي البند كان حيث فقط ١٠ إىل الس تشكيل يف املشاركني

 صفحته على الس وقال..  الس يف األحزاب لكل األوىل احلزبية الصحيفة حترير
لينص  إليه املشار القانون من ٦٨ املادة من األويل الفقرة من ٤ رقم البند تعديل مت إنه

 تصدر اليت احلزبية الصحف حترير رؤساء من عشرة علي يزيد ال عدد‘‘: اآليتعلى 
 احلزب صحف متثل أال علي الشورى جملس خيتارهم السياسية األحزاب لقانون وفقا

 الس لدور إحياءالتعديل  مراقبون اعتربو . عضو من بأكثر ددهاتع حالة يف الواحد
 اختيار لطريقة واضحة ضوابط وضع عدم ظل يف خاصة ه،أعمال يف التحكمىف 

 مصادر قالت فيما..  االختيار كيفية حول طعون ظل يف وأيضا ،التحرير رؤساء
 مكافآت على به عضو كل حيصل حيث ميزانيته يف للتحكم حماولة أنه الس داخل
 ممثلو سيصل األحزاب لكل التمثيل باب فتح مت وإذا ،شهريا جنيه أالف ٤ إىل تصل

 فضال ،األحزاب عدد تزايد ظل يف ، اآلن حىت ممثال ٧٤ من ألكثر احلزبية الصحافة
  .القرار اختاذ يف والعشوائية الزحام عن
٢٠١١-١٠-٣١  

  وميةالق الصحف أوضاع لمناقشة العيد بعد يجتمع المجلس
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 السياسية والتنمية الدميقراطي للتحول الوزراء جملس رئيس نائب السلمي على.د أعلن
 عيد عطلة عقب اجتماعا سيعقد للصحافة األعلى الس أن"  االثنني"  اليوم

 املؤسسات ملف ىف للنظر سيخصص االجتماع إن السلمي وقال.. املبارك األضحى
 اىل باإلضافة ،اإلدارة عن التحرير وفصل لكيةوامل التنظيم حيث من القومية الصحفية

  .ذاته حد ىف الصحافة وقانون االختيار معايري
٢٠١١- ١١-٣  

 المجلس العسكري يوافق علي تشكيل المجلس االعلي للصحافة

 رئيس به تقدم الذي للصحافة، األعلى الس تشكيل على العسكري الس وافق
 من كل وعضوية رئيًسا الشورى جملس يسرئ من الس يتشكل حيث الوزراء، جملس
 »األوسط الشرق أنباء وكالة« القومية، الصحفية املؤسسات إدارت جمالس رؤساء

 دار«و »روزاليوسف«و »اهلالل دار«و »التحرير دار«و »اليوم أخبار«و »األهرام«و
 الصحف حترير رؤساء من الس يضم كما..»للتوزيع القومية الشركة«و »املعارف

 الناصري، والعريب واألهايل، اجلديد، الوفد وحزب اليومية، الوفد صحيفة«: بيةاحلز 
  .»والعدالة واحلرية اجلديد، والنور
 وجالل الصحفيني، نقيب الويل ممدوح«: من كال الس يضم الصحفيني نقابة ومن

 الس ويضم..»عيسى وصالح شفيق، وأمينة حرب، الغزايل أسامة والدكتور عارف،
 النقابة رئيس: من كًال  والنشر واإلعالم والطباعة بالصحافة للعاملني العامة نقابةال من
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 سعد حممد كامل وخالد حممد املعاطي أبو مصيلحي ومحدي احلميد عبد زكي وأمحد
 الدكتور املصرية باجلامعات الصحافة أساتذة ومن. .احلميد عبد فاروق ونبيل اهللا

 بالقانون املشتغلني ومن ،الرحيم عبد كامل جنوى والدكتورة الدين علم سليمان حممود
 كمال واملستشار القاهرة، جامعة احلقوق بكلية أستاذ جعفر، أنس حممد الدكتور
 السيد الكاتب العامة الشخصيات ومن..السابق الدولة جملس رئيس نائب اللمعي،
 ن،رشوا وضياء سالمة، أمحد سالمة والكاتب الغيطاين، مجال والروائي ياسني،
 منتصر، وصالح سلماوي، حممد والكاتب السباعي، ولبيب جويدة، فاروق والشاعر

  .ايد عبد وحيد والدكتور السيد، كامل مصطفى والدكتور بكري، ومصطفى
٢٠١١- ١١-٤  

   »للصحافة األعلى« لتشكيلنقابية  انتقادات

 هوصفو  ما اجلمعة، الصحفيني، نقابة داخل والتيارات احلركات من عدد أدان
 للصحافة األعلى الس تشكيل على املسلحة للقوات األعلى الس »إصرار«بـ

 غريب بشكل جتاهل القرار أن احلركات واعتربت الشورى، جملس رئيس برئاسة
 التقدم أا تبحث  الصحفيني نقابة فيهذكرت  الذي الوقت ىف كثرية، نقابية مطالب
  .مباشرة الفطر عيد عقب لعسكريا والس الوزراء رئيس مع عاجل لقاء بطلب

٢٠١١-١١-١٢  

  يدافع عن التشكيل الجديد  السلمي
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 الدميقراطي والتحول السياسية للتنمية الوزراء رئيس نائب السلمي علي الدكتور قال  
 عدد اختصار وهو، للصحافة األعلي الس تشكيل يف أمرين مراعاة مت أنه

 باإلضافة، اآلن فقط ١١ أصبحف ةشخصي ٤٠ يبلغ كان والذي العامة الشخصيات
 الصحف القانون نص ىف يرد مل، وأنه واحلزبية القومية الصحف حترير رؤساء إيل

 رأينا كثرية أحزاب وجود مع أنهموضحا  ،أحد منها يعني مل ولذلك ،املستقلة
 بينما،  االختيار ىف األقدمية مراعاة ومتت، فقط حزبية صحف ٥ علي االقتصار
 وأدباء مفكرين من العامة الشخصيات اختيار ىف املوضوعية راتاالعتبا روعيت
 قيادات ىف مرتقبة تغيريات هناك كان إذا ما وحول..مجيعا م نفتخر مصريني

)  عاما ٦٠(  القانوين السن يتجاوز فيمن ستكون أا السلمي قال، القومية الصحف
 عامة تغيري حلركة حنتاج ال وحنن، ال أم عاما ٦٥ حىت السن مد سيتم كان إذا وسنري

  .حاليا الصحفية القيادات ىف
 األعلى للمجلس اجتماع أول أن الدميقراطي للتحول الوزراء رئيس نائب وكشف

 أشكال فيه تناقش القومية الصحافة كبري مؤمتر عقد إمكانية سيناقش للصحافة
 ضوء ىف الورقية الصحافة وأوضاع وجودها من واهلدف والتخطيط واإلدارة امللكية
  .االلكرتونية الصحافة انتشار
 علي انقلبت اليت" القومية الصحف علي كثرية حتفظات لديه أن السلمي وأوضح
 احملبني أشد من كانوا فقد،  مصداقيتهم عليها القائمني أفقد مما وليلة يوم ىف عقبيها
  له املعارضني أشد من أصبحوا وفجأة السابق للنظام
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٢٠١١-١١-١٩  
   جلساته أولى يعقد" ةللصحاف األعلى"

 نائب السلمى على الدكتور برئاسة إجراءات جلسة للصحافة األعلى الس عقد
 مبجلس العامة اللجنة مبقر الدميقراطى والتحول السياسية للتنمية الوزراء جملس رئيس

 على الس مكتب هيئة وإنتخاب اليمني حلف األعمال جدول وتضمن الشورى
 وكيل منتصر صالح السيد - ٢ الس وكيل عارف جالل يدالس -١: التاىل النحو
 العام األمني عيسى صالح السيد - ٤العام األمني السباعى لبيب السيد - ٣الس

  :التالى النحو على بالمجلس النوعية اللجان وتشكيل. المساعد

    والصحفيين الصحافة شئون لجنة* 
  اللجنة وكيل حسن محسن دالسي - ٢    اللجنة رئيس بكرى مصطفى السيد- ١

  السر أمين كامل خالد السيد - ٤    اللجنة وكيل عبدالناصر جمال السيد - ٣ 

  

  

  :والتصحيح الرد وطلبات الشكاوى لجنة* 
  اللجنة وكيل الدين علم محمود السيد - ٢     اللجنة رئيس نافع محمود السيد -١

  السر أمين مصيلحى حمدى السيد - ٤     اللجنة وكيل كامل نجوى السيدة - ٣

  :واإلقتصادية واإلدارية المالية الشئون لجنة* 
   اللجنة وكيل المنسى طلعت السيد - ٢   اللجنة رئيس الجبالى عبدالفتاح السيد -١
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  السر أمين شفيق أمينة السيدة - ٤     اللجنة وكيل بالل سيد السيد - ٣

   : القيم لجنة* 
   اللجنة وكيل اللمعى جمال السيد - ٢     اللجنة رئيس جعفر أنس السيد - ١

  السر أمين رزق حمدي السيد - ٤      اللجنة وكيل حماد عبدالعظيم السيد - ٣

  
٢٠١١-١١-١٩  

 ثيقة السلمى تؤكد  و : بيان إعالن المبادىء 

أعلن عنها الىت األساسية لدستور الدولة املصرية احلديثة  املبادئأكدت وثيقة إعالن 
، على الدميقراطيب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول نائ السلميالدكتور على 

والتعبري وحرية الصحافة ووسائل اإلعالم مكفولة، مبا ال ميس حرمة  الرأيأن حرية 
جاء ذلك ىف .  املصرياحلياة اخلاصة وحقوق الغري واملقومات األساسية للمجتمع 

مع عدد  السلميعلى  صدر عقب اجتماع عقده الدكتور الذي املبادئبيان إعالن 
  .من الشخصيات العامة 

٢٠١١-١١-٢٠  

  ..المجلس  يؤدى اليمين القانونية

 الوزراء رئيس نائب السلمي علي الدكتور برئاسة للصحافة األعلى الس أعضاء أدي
 اليت األويل اإلجراءات جلسة يف القانونية اليمني  ، والدميقراطية السياسية التنمية ووزير
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 دعاو  .السر وأمني والوكيلني العام األمني من الس مكتب هيئة يلتشك فيها مت
 الدميوقراطى والتحول السياسية للتنمية الوزراء رئيس نائب السلمي على الدكتور
 ضة أجل من متصل موضوعي حوار إجراء إىل للصحافة األعلى الس أعضاء

 دميقراطية وضة ويرتط إىل حاجة يف الصحافة مهنة أن وأكد ..مصر يف الصحافة
 خالل من اتمع ىف والتحديث التطوير لواء يرفع لكي الس، على معقود واألمل
 الس قانون على تعديالت إدخال أن السلمي وقال..كلها الصحافة ىف التطوير
الس  أنأوضح و  .الصحافة ملهنة نافعا األداء يكون لكى وارد أمر  للصحافة األعلى

 والسبل ، الصحفية للمؤسسات احلاىل لوضعا تقييمفة سيقد اجتماعا لاالعلى للصحا
 العصر تواكب متطورة بآليات مسلحة الدميوقراطية عصر دخول فرص هلا ىيء الىت

  .املاضي خطاءأ وتتالىف
  
  
  

٢٠١١-١١-٢١  

  السلمية المظاهرات تجاه العنف استخدام يرفضاألعلى للصحافة  

 أحداث من الوطن يشهده ما جتاه البالغ قلقه عن للصحافة األعلى الس أعرب
 جتاه مرفوضة بصورة العنف استخدام خالهلا مت املاضية، الساعات خالل جرت
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 وجرحى شهداء بني ضحايا سقوط من ذلك على ترتب وما السلمية، املظاهرات
 ـ للصحافة األعلى الس مكتب ورفض..السلمى التظاهر ىف الطبيعى حقهم مارسوا

 حالة ىف البالد بإغراق دد الىت العنف مظاهر كل ـ اجلديد بتشكيله له بيان لأو  ىف
 من للخروج احلوار قنوات فتح علىللعمل  الوطنية القوى كافةدعا  و  الفوضى، من

  .األزمة هذه
٢٠١١-١١-٢٩  

  “للصحافة األعلى” تشكيل إللغاء دعوي

 حكم بإصداريها ف طالب الدولة جملس أمام قضائية دعويرفع أحد الصحفيني 
 األعلى الس رئيس طنطاوي حسني حممد املشري من الصادر القرار بإلغاء قضائي
 الدعوي وقالت..للقانون ملخالفته للصحافة األعلي الس بتشكيل املسلحة للقوات

 علي بناء طنطاوي املشري من قرار بصدور فوجئ إنه عزوز سليم الصحفي أقامها اليت
 ومل ،للصحافة األعلي الس بتشكيل الوزراء رئيس شرف معصا الدكتور من عرض
مبا  الصحف بعض حترير رؤساء من وعدد األحرار، جريدة حترير رئيس إليه يضم

 الس تشكيل حددذى ال الصحافة تنظيم بشأن ١٩٩٦ لسنة ٩٦ القانون خيالف
 لقانون وفًقا تصدر اليت احلزبية الصحف حترير رؤساءالذى يضم  للصحافة األعلي

  .األحزاب
٢٠١١-١٢-١٢  
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  "الشريف مجلس"يمارس سياسات " للصحافة األعلى: " الصحفيين نقيب

 للشئون إدارته ىف للصحافة األعلى الس الويل ممدوح الصحفيني نقيب انتقد
 السابقة السياسات نفس ميارس مازال بأنه إياه متهما احلالية، الفرتة ىف الصحفية

، وقال عليها والتقييد املصرية للصحف مراقبته يف تفعيلها يعل ويعمل السابق للنظام
 أن الصحفيني، نقيب وأوضح "..الشريف صفوت جملس" هو بالفعل الس هذاإن 

 إقرار أجل من للعمل اجلميع يدفع أننبغى ي كان الثورة بعد تواجد الذي احلرية مناخ
 الس يف السابق النظام جالر  تغلغل علي والتغلب عنها، والدفاع والتعبري الرأى حرية

 اليت التخبط حالةىف طل  خاصة ، ذلك دون حال الوضع أن إال ،للصحافة األعلي
  . االنتقالية الفرتة يف املصريون يعيشها

  
  
  
٢٠١٢-١-٤     
  الصحف إدارات رؤساء مع عاجل باجتماع يطالب" األعلى"

 بعقد للصحافة، علىاأل للمجلس التابعة والصحفيني، الصحافة شئون جلنة طالبت
 رئيس اجلنزورى كمال الدكتور مع القومية الصحف إدارات جمالس لرؤساء عاجل لقاء

 يتعلق ما خاصة القومية، الصحافة وأوضاع مشاكل لبحث املالية، ووزير الوزراء جملس
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 اليوم هلا اجتماع أول ىف اللجنة طالبت كما.ةالقضايا اإلداري من وغريها باألجور
 عقد بتفعيل الصحفيني نقابة للصحافة، األعلى الس تشكيل إعادة عدب ،األربعاء
 ٦ إصدار طلب ىف النظر ميكن حىت املعنية، اجلهات مع ربعد التشاو  اجلماعي العمل

  .جديدة وجمالت صحف
٢٠١٢- ١-٢١  

   المهنة لتطوير لجنتين تشكيل يقررو 

 وافق حيث لس،ا وكيلو  عارف جالل برئاسة للصحافة األعلى الس اجتمع
 لبعض اخلدمة ومد مصرية، غري إعالمية جبهات للعمل الصحفيني أذون على الس

 صحيفتني، إصدار على الس وافق كما..القومية الصحفية باملؤسسات العاملني
" للعظام مشس عني" وجملة األزهر خلرجيي العاملية الرابطة مجعية عن" الرواق" جريدة

  . مشس عني جامعة الطب كلية عن
 تعديل مقرتحات بشأن والصحفيني الصحافة شئون جلنة توصيات الس وناقش
 عبدالفتاح برئاسة جلنة تشكيل املناقشات اية يف الس وقرر الصحافة، تنظيم قانون
 وإعداد القومية الصحفية املؤسسات تواجه اليت العاجلة املشكالت لدراسة اجلبايل
 القوانني تطوير مقرتحات لدراسة عيسى صالح ا رئاسةب جلنة وتشكيل بشأا، مذكرة

 الصحفي الشرف مبيثاق االلتزام مراعاة الصحف الس وناشد.. بالصحافة اخلاصة
  .الزمالة حقوق واحرتام وقيمها املهنة وآداب
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٢٠١٢-١-٢ 

  خالل احتفال للصحفيين" األعلى للصحافة"المطالبة بإلغاء 

جية علي سالمل النقابة للمطالبة بإلغاء الس نظم عدد من الصحفيني وقفة احتجا
رافعني الفتات مكتوبا عليها ". يسقط الس األعلى"األعلى للصحافة مرددين 

ألف جنيه لعضو  ١٨"و" نطالب حبق الصحف احلزبية يف مكافأة اية اخلدمة"
بدل املراجع حق للصحفي احلر دون "و" الس األعلى والصحفي ال جيد مرتبه

جاءت الوقفة عقب احتفال نقابة الصحفيني بأعضائها الفائزين "..رتباط باجلريدةاال
يف انتخابات الربملان وهم حممد عبد العليم داوود املرشح ملنصب وكيل الس 

  .ومصطفي بكري النائب املستقل وحمسن راضي املرشح عن حزب احلرية والعدالة
  
  

٢٠١٢- ١-٢٤  

  بمكتبه» األعلى للصحافة«عام يحتجزون أمين » المسائية«صحفيو 

، باحتجاز »أخبار اليوم«، التابعة ملؤسسة »املسائية«قام عدد من صحفيي جريدة 
عصام فرج، القائم بأعمال األمني العام للمجلس األعلى للصحافة، مبكتبه مبقر 

 ٤٩الس املؤقت بوكالة أنباء الشرق األوسط، وذلك للمطالبة بإصدار قرارت بتعيني 
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التابعتني » الة الزراعية«و» التعاون«صحفًيا من جريدة  ٢٢ا من اجلريدة، وصحفيً 
وقال الصحفيون املعتصمون مبقر الس األعلى للصحافة، منذ ..»األهرام«ملؤسسة 
قرارهم بعدم مغادرة مقر الس إال بعد صدور قرار ) فرج(إم أخربوا «: أربعة أيام

  .»بعني هلابتعيينهم على قوة املؤسسات التا
بتثبيت رواتب شهرية هلم، بدال من » فرج«وشددوا على رفضهم للخطوة اليت قام ا 

املكآفات اليت كانوا حيصلون عليها، مؤكدين أم لن يقبلوا إال بقرار تعيني على قوة 
وأكد حممد اهلواري، رئيس .. املؤسسات اليت تنتمي هلا الصحف اليت يعملون ا

علي » األهرام«، وعبد الفتاح اجلبايل، رئيس جملس إدارة »اليومأخبار «جملس إدارة 
صدور قرار رمسي من الس «موافقتهما على تعيني الصحفيني باملؤسستني بشرط 

  .»األعلى للصحافة بذلك
ال يوجد بديل عن قرار التعيني، خاصة بعد اقرتاب جلسة «وأشار الصحفيون إىل أنه 

دد من صحفيي مؤسسة أخبار اليوم إلاء قرار ضم احلكم يف القضية اليت أقامها ع
صحيفة املسائية إىل مؤسسة أخبار اليوم، و هو ما يعين أن احلكم لو صدر بإلغاء 
الدمج لن تكون هناك مؤسسة تتبعها جريدة املسائية، وما سيرتتب عليه من تشريد ما 

وهدد الصحفيون باإلضراب عن الطعام حال عدم .. صحفًيا ٥٠يقرب من 
  .االستجابة ملطالبهم بصدور قرار فوري بتعيينهم على قوة املؤسسات التابعني هلا

٢٠١٢- ١-٢٥  

  رحيل األمين العام للمجلس األعلى للصحافة
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عني الراحل رئيسًا لس إدارة مؤسسة ..رحل الكاتب الصحفي  لبيب السباعي  
ر املاضي وصل  وىف أكتوب. يناير ٢٥األهرام  عقب التغيريات الصحفية خالل ثورة 

مت اختياره ضمن التشكيل اجلديد للمجلس األعلى للصحافة، .. إىل سن التقاعد
  وبعدها بأيام مت اختياره أميناً عاماً للمجلس
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ثالث سلطات جتتمع هنا حتت سقف الربملان ولكن هناك يف قاعة املراسلني جتلس السلطة الرابعة "
  "وهي أهم منكم مجيعاً 

  إدموند بروك

  مجلس األعلى للصحافة ومحاكم التفتيش ـ ال ٣

يناير تغيري الذهنية ٢٥بشكل يبدو متعمدا غاب عن إرادة النظام احلاكم بعد ثورة 
وباجلملة، .. املتحكمة ىف النظام  الصحفى، واملتمثلة ىف الس االعلى للصحافة

النظام  حيث أعطى.. النظرة الكلية ملفهوم العمل الصحفى واالعالمى بعد ثورة يناير 
احلاكم بعد ثورة يناير، وبشكل عشوائى، ملف الصحافة برمته لنائب رئيس جملس 

وزادت عليه ..وقد واجه الكثري من االحتجاجات..حيىي اجلمل.الوزراء بعد الثورة د
االحتجاجات لتلكؤه ىف اجراء التغيريات لرؤساء حترير ورؤساء جمالس ادارات 

واحدة من مفاسد مابعد الثورة،  وهى ووسط كل ذلك تظهر ..الصحف القومية
  .صرف مبالغ نقدية كبرية ألعضاء الس االعلى للصحافة رغم توقفه عن العمل 

اجلمل من مهمته ليتوىل ملف الصحافة بشكل أكثر عشوائية .مث يستقيل د
 املبادئ عن وثيقته السلمى يصدر السابق النظام »عقلية«السلمي، وبنفس ج و.د

 إىل الصحافة عيدلت ةوثيقال من ١٣ املادة ىف االعالم حرية فيها تهكينو  يةالدستور 
 ووسائل الصحافة وحرية والتعبري الرأي حرية«تنص على أن  حيث ..واحد رقم املربع

 األساسية واملقومات الغري وحقوق اخلاصة احلياة حرمة ميس ال مبا مكفولة، اإلعالم
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 تعطيلها أو مصادرا أو اإلعالم ائلوس على الرقابة فرض وحيظر املصري، للمجتمع
 الديكتورية النظمىف  القوانني وككل »حمددة وملدة مسبب قضائي حكم مبوجب إال

 متكن  من النص خريةاأل رةقفالف ؛القانون تنفيذ عدم على القدرةالىت متنح السلطة 
: وهى الرأي، حرية لقتل وسائل ثالث بفرض تقضى قوانني تشريع من دستوريا احلاكم
  .اإلعالم لوسائل والتعطيل واملصادرة الرقابة فرض

اخلاصة  الصحف، ويتجاهل للصحافة األعلى الس ليشكت ويعمد السلمى إىل
-١١-٢٥وىف. » والسلفيني اإلخوان « بينما يضم لعضويته صحف" املستقلة"

 الذى يقره ىف اليوم التاىل، العسكرى للمجلس اجلديد التشكيليرسل  ٢٠١١
 والشخصيات اإلعالم أساتذة وبعض احلكومية الصحف حترير رؤساء متضمناً 
 وصفوه ما الصحفيني نقابة داخل والتيارات احلركات من عدد ويدين. .العامة

 للصحافة األعلى الس تشكيل على املسلحة للقوات األعلى الس »إصرار«بـ
 كون متعمدايكاد ي بشكل جتاهل القرار أن، معتربة الشورى جملس رئيس برئاسة

 طلباا ست »الصحفيني نقابة« فيه أكدت الذي الوقت ىف كثرية، نقابية مطالب
  .»العسكري الس«و »الوزراء رئيس« مع عاجال لقاء

 إزاء ارتياحها عدم عنهلا  بيان يف »اإلصالح أجل من صحفيون« حركةأعربت و 
 برئاسة للصحافة ىاألعل الس تشكيل على املسلحة للقوات األعلى الس إصرار
 على أو بإلغائه، كثرية نقابية ملطالب غريباً  جتاهالً  يشكل امم الشورى، جملس رئيس
 وتقديرها احرتامها مع أا احلركةت وأضاف..»الشورى لس تبعيته إلغاء األقل
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 جملس وصاية أن إال قديرة، ونقابية مهنية رموزاً  دفتيها بني ضمت الىت للتشكيلة
  .القلق تثري للصحافة األعلى لسا على الشورى
 فرصة مينح احلاىل بتشكيله الس وأن مبطالبها، متمسكة أا إىل احلركة وأشارت

 حماكم مبثابة كانت الىت الس، عن القدمية الصورة تزيح جديدة ذهنية صورة لرسم
 تحركا من املوقع البيان وأوضح. املخلوع للنظام وبوق الصحافة حرية على تفتيش

 من صحفيون«و »املهنة إصالح حركة«و »يناير ٢٥ صحفيو«و ،»الثورة صحفيو«
 األزمة، من اجلديد النقابة جملس موقف تراقب النقابية احلركات أن ،»املهنة أجل

   .منه موحداً  موقفاً  وستتخذ
 األعلى الس تشكيل إعالن أن الصحفيني، نقيب الوىل ممدوح أكد جانبه، ومن

 إلغاء أن اضح، مو ١٩٩٦ لسنة ٩٦ رقم الصحافة قانون لنص قاوف جاء للصحافة
 ألن تشريعياً  تعديالً  يستلزم الشورى لس تبعيته إلغاء أو للصحافة األعلى الس

 ىف النقابة جملس مع القرار سيناقش أنه إيل ولفت للقانون، وفقا جاء احلاىل تشكيله
 مع عاجل لقاء بعقد النقيب وطالب الوزراء، جملس على لعرضه هيدامت له اجتماع أول

  .القرار ملناقشة الس رئيس شرف، عصام الدكتور
 طالبت الدولة جملس أمام ٢٠١١ -١١- ٢٩وعلى عجل اقيمت دعوى قضائية ىف 

 ملخالفته للصحافة األعلي الس شكيلت قرار بإلغاء قضائي حكم بإصدار
 من قرار بصدور فوجئ إنه عزوز سليم الصحفي أقامها اليت الدعوي وقالت..للقانون
 بتشكيل الوزراء رئيس شرف عصام الدكتور من عرض علي بناء طنطاوي املشري
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 رؤساء من وعدد األحرار، جريدة حترير رئيس إليه يضم ومل ،للصحافة األعلي الس
  . الصحف بعض حترير

 للشئون هإدارت ىف للصحافة األعلى الس الويل ممدوح الصحفيني نقيب نتقدكما ا  
 السابقة السياسات نفس ميارس مازال بأنه إياه متهما احلالية، الفرتة ىف الصحفية

 قائال عليها والتقييد املصرية للصحف مراقبته يف تفعيلها علي ويعمل ،السابق للنظام
 من املتبعة السياساتكما انتقد ". الشريف صفوت جملس هو بالفعل الس هذا"

 مردودها ويكون املصرية الصحفية احلياة علي بالسلب تؤثرسوقال إا  الس قبل
   .الصحفية املؤسسات إدارة علي سلبيا
 ،الصحفية املؤسسات داخل العسكري الرقيب عن الثورة قبل نسمع مل:" الويل وتابع
  الصحفيني حماكمة وأيضا ،مصر من اإلجنليز رحيل منذ انتهي دوره الرقيب وهذا

 الكثري منها عاين اليت الصحف من أعداد ومصادرة عسكريةال للمحاكمات وحتويلهم
  ."الثورة بعد خاصة

وهكذا يبدو واضحا جليا اصرار الس العسكري على تأجيل ملف الصحافة .. 
بل وكذلك ..واالبقاء على الس األعلى للصحافة بشكله القدمي وبذهنيته السابقة

لنظام السابق، ليتملك الصحافة التخطيط إلجراء انتخاب جملس الشورى على ج ا
  .القومية ويكبل حرية الصحافة على نفس  النمط القدمي
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  : المحتويات
  تصدير- ١

   يوميات النقابة خالل العام األول من الثورة    - ٢

  النقابة وتعزيز حرية الصحافة - ٣
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االنقضاض على مسو الضمانات نعاىن من توجهات املشرع الدستورى الىت متيل دوما إىل (( 
  ))الدستورية حلرية الرأى والتعبري

  ـ تصدير ١

 ويهدد يهددهم الذي الداهم اخلطر الصحفيون استشعريذكرنا التاريخ انه حني    
 وعقدوا والصحافة، الصحفيني عن للدفاع هيئة بتشكيل الرافعي أمني قام ..مهنتهم
 باحرتام احلكومة وطالبوا كتوبرأ ٣٠ يف وآخر ،١٩٢٣ أكتوبر ١٦ يف اجتماعاً 
 فيه طالبوا ١٩٢٣ نوفمرب ٤ يف ثالثاً  اجتماعاً  عقدوا مث الدستور، يف األساسية املبادئ

  .الربملان اجتماع حلني واملطبوعات للصحافة قانون وضع عن بالرتاجع احلكومة
 هلا، جملس أول وانتخب للصحفيني عمومية مجعية أول اجتمعت ١٩٢٥ مارس ويف

 حق سري حسني وزارة أقرت ،١٩٤١ عام ويف. الصحافة نقابة إنشاء يف اوجنحو 
 بإنشاء املطالبة أبوالفتح حممود وجدد مهنة، كل يف العاملني عن للدفاع نقابات إنشاء
 كانت ولكنها ،١٩٤١ عام مارس ٣١ يف املوافقة ومتت ،ً رمسيا للصحفيني نقابة

  .النقابة هلذه مقر توفري عن الصحفيني مبسؤولية مشروطة
 للجمعية اجتماع أول عقد مت ،١٩٤١ عام ديسمرب من اخلامس اجلمعة يوم ويف 

 ياسني املستشار برئاسة بالقاهرة االستئناف حمكمة قاعات إحدي يف العادية العمومية
 إمجايل هم عضواً  ١٢٤ إمجايل من أعضاء ١١٠ وحبضور احملكمة، رئيس أمحد، باشا
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 أربع بينهم من وكان املشتغلني، الصحفيني جبدول قيدهم مت الذين األعضاء
  .موسي ونبوية راشد نعمة وفاطمة عبداحلكيم، ومنريفا روزاليوسف هن صحفيات،

 تنظم اليت املواد معظم  ١٩٧٠ لسنة ٧٦ رقماحلاىل  الصحفيني نقابة قانونويشمل 
  .املصرية الصحف يف الصحفيني عمل

  

   ثورة   يوميات النقابة خالل العام األول من ال -٢

٢٠١١-٢-٦  

   يناير ٢٥جنازة غائب ألول شهيد للصحافة في احداث 

 املصرية للصحافة شهيد ألول غائب جنازةظهرا  عشرة الثانية يف اإلثنني هراقيمت ظ
 الصحفي/  عاما ٣٩/  حممود حممد أمحد الراحل الزميل وهو يناير ٢٥ أحداثىف 

 تجتهحيث ا الصحفيني نقابة مقر من وذلك األهرام، ملؤسسة التابعة التعاون جبريدة
 أطلقمن قوات الشرطة  قناص برصاصكان الراحل قد استشهد و . التحرير ميدان إىل

وقد . .أثناء ممارسته لعمله الصحفى  املاضي يناير ٢٩ السبت يومالرصاص  عليه
 النقابة مبقر صحفي مؤمتر عقد الشهيد الزميل روح علي الغائب وجنازة صالة سبق
  .الثورة أحداث تغطية خالل احلر اإلعالم هلا يتعرض اليت االنتهاكات تناول
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 ١٠٧  

٢٠١١-٢- ٨  

 صحفي يوقعون عريضة لسحب الثقة من النقيب ١٠٠

صحفى اجتماعا طارئا  يف نقابة الصحافة لتوقيع عريضة إلقالة  ١٠٠عقد أكثر من 
  بدء محلة واستهدف االجتماع الطارئ..مكرم حممد أمحد ، نقيب الصحفيني 

وذكر  احملتمعون أن النقيب مل يدعم الصحفيني ..توقيعات لسحب الثقة من مكرم
مل يتخذ إجراءات عندما قتل  الذين تعرضوا لإلعتداءات أو اعتقلوا خالل الثورة ، وأنه

أمحد حممد حممود  عضو النقابة،  وهو أول شهيد للصحافة املصرية خالل ثورة 
  .يناير٢٥
٢٠١١ -٢-٨    

  للرحيل جاهز أنا:  نالصحفيي نقيب

 اجلماعة رأت إذا" للرحيل جاهز" أنه الصحايني نقيب أمحد حممد مكرم أكد
 أثناء ،"القاتل يسقط" بقوهلم ضده الصحفيني هتاف أن موضحا ذلك، الصحفية

 إصابته جراء تويف الذي األهرام، مبؤسسة الصحفي حممود حممد أمحد جنازة تشييع
 تصفية" التحرير ميدان يف الغضب ثورة أحداث بتغطية قيامه أثناء ناري بطلق

 كنقيب أنه" نت العربية"لـ خاصة تصرحيات يف مكرم وأكد.."انتخابية حسابات
  .وجه أكمل على حممود أمحد الصحفي جتاه بواجبه قام للصحفيني
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٢٠١١ - ٢ - ١٠  

   الصحفيين تعلن تأييدها للثورة  نقابة

 ٢٥ لثورة املصريني الصحفيني مجوع باسم تأييدها الكامل الصحفيني نقابة اعلنت 
 انضماممؤكدة  الثورة هذه فجروا الذين مصر لشباب التحية تووجه الشعبية، يناير
 جملس وحيا.. العادلة الثورة مطالب لكل حتفظ أو استثناء بدون الصحفيني مجوع
 ١٠ املوافق اخلميس(  اليوم ظهر عقد الذي الطارئ اجتماعه يف الصحفيني نقابة
 مصر شعب محاية يف االستمرار وناشده العظيم مصر جيش)  م ٢٠١١ فرباير
 ارتكاب يف تورطت اليت اإلعالمية واملنابر األبواق الس وأدان .العظيمة وثورته

 إلرهاب املنظمة احلمالت أدان كما ، الثورة تشويه استهدفت مشينة مهنية خمالفات
 ومن اجلرحى وآالف الشهداء مئات سقوط نتيجتها من كان واليت املصري الشعب

.. مهنتهم ممارستهم أثناء وأجانب وعرب مصريني والزميالت الزمالء من عدد بينهم
 امحد الزميل املصرية الصحافة شهيد فيهم مبن مجيعهم الشهداء أرواح الس وحيا
 الفساد عناصر كل مبالحقة الس وطالب. .األهرام مبؤسسة الصحفي حممود حممد

  . املواقع خمتلف يف املسئولية أمانة خبيانة املتهمني املسئولني وحماسبة كانوا أياً 
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٢٠١١- ٢-١٢   

  سلم نقابة الصحفيين يطالب بإقالة رؤساء مجالس ادارت الصحف القومية

 األهرام رأسها على - القومية الصحفية باملؤسسات العاملني من العشرات نظم 
 على احتجاجية وقفة  - واملساء األوسط الشرق أنباء ووكالة واجلمهورية واألخبار

 جمالس رؤساء بإقالة للمطالبة النقابة، جملس أعضاء حضور يف الصحفيني نقابة سالمل
 والنيمو  السابق للنظام تابعني بأم وصفوهم الذين القومية الصحف وحترير إدارات
 رؤساء إقالة لىع العمل مهمتها جلنة تشكيل عن املتظاهرون وأعلن..ورجاله ملبارك
 توكيالت جبمع قاموا كما السابقني، وحماسبة احلاليني القومية الصحف حترير

بقاء  على اعرتاضا العام للنائب بامسهم ببالغ للتقدم اإلسالمبويل عصام للمحامي
  .الوطين احلزب أعضاءمن  حترير رؤساء
..  احلق قولوا عةمجا يا النظام، أذيال إسقاط يريد الشعب: هتافات املتظاهرون وردد
 وعملوا قلبوا سنني، تعبنا الفقر حناإو ..  وال أل املاليني سرقوا .. !؟أل وال حرامية دول

 للصحف التحريرية السياساتنقالب إل إشارة يف وضاللية، حرامية دول..  ثوراجنية
 نقابة جملس عضو الرحيم عبد مجال تقدمو  .املخلوع الرئيس تنحي بعد القومية

 مع التحقيق بسرعة فيه مطالبا ١٥٨٧ رقم لمح العام النائب إىل بالغب الصحفيني
 بسبب للصحافة األعلى الس ورئيس السابق الشورى جملس رئيس الشريف صفوت

 لتغاضي ذلك مرجعا ،منصبه توليه أثناء واإلداري املايل الفساد باستشراء أمساه ما
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 إدارات جمالس رؤساء ارتكبها اليت العام املال على االستيالء جرائم عن الشريف
 املركزي اجلهاز لتقارير تسلمه رغم ،نياحلالي أو السابقني سواء املؤسسات تلك وحترير

 السفر منالشريف  مبنععضو الس  طالب كما ذلك، تؤكد اليت للمحاسبات
 رؤساء مع التحقيق بسرعة أيضا طالب، كما للمحاكمة وإحالته أمواله على والتحفظ

 والتحفظ السفر من ومنعهم القومية بالصحف واحلاليني السابقني داراتاإل جمالس
  العام املال على االستيالء بتهمة للمحاكمة وإحالتهم أمواهلم على
٢٠١١ -٢ -١٧   

  مجلس النقابة يدعو لعقد جمعية عمومية استثنائية 

 ٢١ نياالثن يوم عادية غري عمومية مجعية ا جملس النقابة أعضاء النقابة حلضور دع
 سبل لبحثتلبية لطلب أكثر من مائىت عضو من خمتلف املؤسسات الصحفية  فرباير
 والتام الكامل تأييده فيه أعلن قويا بيانا اصدر قد النقابة جملس وكان..  الثورة دعم
تنحيه وتسليم  اجلمهورية رئيس يعلن أن قبل أي..  فرباير ١٠ يوم وذلك للثورة

  ... املسلحة تللقوا األعلى للمجلسالسلطة 
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٢٠١١- ٢-٢٢   

   لصحافةا شهيد رمزية للشهيد أحمد محمود جنازة في مليون

 والناشرين واألجانب والعرب املصريني الصحفيني مجوع خرجت مهيب مشهد يف
 وأساتذة واملهندسني واألطباء احملامني ونقابات القضاة نادي ىوممثل والعرب املصريني
 األحزاب ىوممثل واملثقفني األدباء وكبار لتدريسا هيئة وأعضاء اإلعالم كليات

 لشهيد الرمزية اجلنازة يف اإلنسان حقوق ومجعيات الشبابية واحلركات السياسية
 نظمت. األهرام مبؤسسة بالتعاون الصحفي حممود أمحد الزميل املصرية الصحافة
 يف تفجرت اليت الشباب ثورة إحداث يف واملصابني الشهداء عن الدفاع جلنةاملسرية 

 عبدالعليم إيناس الصحفية الزميلة زوجته اجلنازة تتصدر  وقد.. املاضي يناير ٢٥
  . وأسرته الصغرية الطفلة وإبنته
 بشارع الصحفيني نقابة مبين أمام من ضخم صحفي مؤمتر بعد اجلنازة انطلقت وقد

 الكثري إليها وانضم ،جنائزية خبطي لتسري ظهرا والنصف الواحدة يف ثروت عبداخلالق
 وتوقفت ،حرب طلعت شارع إيل ثروت اخلالق عبد شارعمن  مرورها أثناء األهايل من

 امليدان يف املعتصمون الثائرون صلي حيث التحرير ميدان إيل تصل أن قبل مرات عدة
  . الشهيد روح علي الغائب صالة املليون عددهم جتاوز الذين

 وشكرت أبدا زوجها حق ترتك لن أا عبدالعليم إيناس الزميلة الشهيد أرملة وأعلنت
 ،القضية يف للدفاع فورا متطوعه علي احملامني بنقابة احلريات جلنة يف احملامني كبار
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 ،الظوغلي ميدان سكان من اجلريان من اهلاتفية املكاملات عشرات تتلقي وهي وبكت
 املصورةو  احملزنة الواقعة علي عيان شهود بوصفهم شهادم تقدمي علي أصروا الذين

 تعاطف عن تعرب اجلنازة أن بسيوين حممدالصحفى  وقال.  أيضا شهود عدة من
 أثناء سقطوا الذين املساملني واملصابني للشهداء تكرميا املصريني مجوع وتالحم

  .والتغيري باإلصالح واملطالبة الرأي عن التعبري يف حلقهم ممارستهم
 الصحفي فيه نعي بيانا األهرام سسةمؤ  إدارة جملس رئيس سعيد عبداملنعم .د وأصدر

 ال العريقة باملؤسسة العاملني كل أن وأكد ،واألهرام الواجب شهيد حممود أمحد
مشيدا  الوطن أجل من الظروف أصعب يف املهين واجبهم داءأ يف جهدا يدخرون
 حممد العامل والزميل حممود أمحد الصحفي للشهيد واملهين اإلنساين باألداء

 األحداث خالل أيضا شهيدا سقط الذي، باألهرام التوزيع بقسم توتشل عبدالسالم
   .األخرية
 األسبوعية التعاون بصحيفة يعمل الذي حممود حممد حممد أمحد الشهيدوكان 

 ناري بطلق بإصابته متأثرا ٢٠١١ فرباير ٤ اجلمعة صباحقد استشهد  األهرام مبؤسسة
 وزارة حرس من الرمسي الزي يرتدي نقيب برتبة شرطة ضابط عمدا عليه أطلقه

 يف بعمله الشهيد الصحفي قيام أثناء املاضي يناير ٢٩ السبت يوم ظهر الداخلية
  .األحداث متابعة
 الشاب الصحفي زميلهم الصحفية املؤسسات كل يف املصريون الصحفيون ونعي
 العمل يف واخالصه ونشاطه وثقافته خلقه ودماثة اجلم ألدبه املصرية الصحافة شهيد
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 لن ام الصحفيون نأعل وقد..والعربية املصرية الصحف يف عاما ١٥ طوال الصحفي
 والعرب املصريني الصحفيني استهدف من كل مالحقة يف واحدا يوما يتهاونوا

  . الصحفية األدوات وختريب والضرب بالقتل واألجانب
٢٠١١ - ٢-٢٢     

   منصبه من يستقيل مكرم

 نقيب أمحد حممد مكرم أن الصحفيني بةنقاوكيل  املقصود عبد صالح قال 
 أنأضاف و .. النقابة جملس إىل كنقيب منصبه عن تنح خطاب أرسل الصحفيني

 وكيل سالمه احملسن عبد وقال.. فيه رجعة ال قرار أنه تنحيه خطاب يف قال مكرم
 أن املقرر من نهأو  ،اليوم النقابة جملس يف مناقشته سيتم النقيب خطاب إن النقابةأول 

 أعمال لتسيري جلنة اختيار يتم أن على لالنتخابات عمومية مجعية إىل الس دعوي
  .االنتخابات عقد حىت النقابة

٢٠١١ -٢- ٢٣   

   الصحفيين نقيب يخلف من حول انقسامات

 احملسن عبد برئاسة الثالثاء اجتماعهم ىف الصحفيني نقابة جملس أعضاء اختلف
 الس قبول بعد ،أمحد  حممد مكرم نقيبال سيخلف من حول الس وكيل سالمة

 لسنة ٧٦ رقم الصحفيني نقابة قانون بتنفيذ األعضاء بعض، حيث طالب الستقالته
 عبد صالح وهو الوكيلني أقدم النقيب حمل حيل أن على ينص الذى ١٩٧٠



  ا����� ا�ؤ�
�..  	�ما� �ر��

   

١١٤ 

 النقابية لألعراف وفًقا أنه اآلخر البعض رأى بينما للمجلس، الثاىن الوكيل املقصود،
  .المهس احملسن عبد وهو للمجلس األول الوكيل النقيب حمل لسيح
٢٠١١ - ٤-١٩  

   الجزيرة مراسلى عن لإلفراج الصحفيين سلم على وقفة

 القذايف نظام ملطالبة الصحفيني نقابة أمام واحلقوقيني الصحفيني من العشرات جتمع
 و الليبية، تالسلطا لدى احملتجز اإلخبارية اجلزيرة شبكة طاقم عن اإلفراج بضرورة

 حرية على االستبدادية األنظمة هجمة امسوه مبا تنديدهمعلى  املشاركون أكد
 ملعلومات العربية الشبكة مدير عيد مجال وأكد..اإلعالميني عمل وحرية الصحافة

 اليت اازر على للتعتيم منه بائسة حماولة هو القذايف نظام يتبعه ما أن اإلنسان حقوق
 أن ألحد ميكن ال احلقيقة أن جيدا يدرك أن عليه، وأن اللييب بالشع حبق ا يقوم

 لسرعة القذايف نظام على الضغط بضرورة الدويل اتمع نطالب إننا: "وأضاف مينعها،
  ".لديهم احملتجز اجلزيرة شبكة طاقم عن اإلفراج

٢٠١١- ٩ - ٥  

   نقابةال لمجلس امفتوح اطابشخصيات صحفية ونقابية توجه خ

 وأعضاء الصحفيني نقابة جملس البارزة والنقابية الصحفية الشخصيات من عشرة دعا
 عن الضيقة واحلزبية الشخصية واحلساسيات اخلالفات تنحية اىل العمومية مجعيتها
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 وإعالء ، القادم أكتوبر ١٤ يوم إجراؤها املقرر الصحفيني نقابة إنتخابات مسار
  مفتوح خطاب ىف دعوا كما.. آخر والء أو إعتبار أى فوق واملهنة الوطن مصلحة

 والنقابية القانونية الضمانات إعمال أجل من الصحفيني كل جهود تضافر اىل
 مراحل خمتلف ىف املقاصد ونزاهة اإلجراءات شفافية حيقق مبا إبطاء دون والتوافقية
  . اإلنتخابية العملية

 العمومية واجلمعية النقابة جملس أعضاء لكافة اخلطاب هذا يوجهون إم هؤالء وقال
 بالصحفيني يليق دميقراطى انتخاىب منوذج تقدمي ىف املشرتكة مسئوليتهما من إنطالقا

 نقابة أن مؤكدين ، الوطن تاريخ من الفارقة اللحظة هذه ىف العريقة ونقابتهم
 تقدمي من ، اإلرادة وتزييف اإلستبداد عهود أسوأ ظل ىف حىت ، متكنت الصحفيني

 ، واملرشحني الناخبني وحقوق الدميقراطية املمارسة قواعد احرتام ىف اخلاصة جتربتها
 ، الصحفية اجلماعة إرادة عن بالتعبري جدارا فيه متتحن جديد اختبار أمام اليوم وأا
  . بسواء سواء الوطنية للجماعة الدميقراطية التطلعات وعن

 إستثنائية طبيعة ذات املقبلة الصحفيني نقابة إنتخابات أن اىل اخلطاب وأشار
 إجناز اىل الساعية الوطنية واملبادرات اجلهود ظل ىف جترى إنتخابات أول بإعتبارها
 بعد جترى الىت األوىل وكذلك ، واتمع الدولة ملؤسسات الشامل الدميقراطى التحول

 ووصاية هيمنة جسد الذى ١٩٩٣ لسنة ١٠٠ القانون ربقة من الصحفيون حترر أن
 تنظيم ىف املهنيني وسائر الصحفيني حق وأنكر ، النقابية احلياة على البائد النظام
 اخلطاب على وقع وقد. . عاما ١٨ مدى على نقابام لقوانني وفقا انتخابام وإدارة
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 أمحد سيد رفعت. ود املريغىن ورجائى الرازق عبد وحسني عارف جالل من كل
 وفريده الرمحن عبد واطفع. ود الباقورى العال وعبد فؤاد وسكينه هجرس وسعد
  . حبيب كمال. ود النقاش

٢٠١١ - ٩ -٦  
  يدعو الى إشراف الجمعية العمومية على اإلنتخابات " صحفيون يستحقون الديمقراطية"

شكلت جمموعة من أعضاء اجلمعية العمومية لنقابة الصحفيني جتمعا أطلقت عليه  
قرار جملس النقابة بإجراء وذلك ىف أعقاب " صحفيون يستحقون الدميقراطية " اسم 

اكتوبر القادم ، وهو القرار الذى طال  ١٤انتخابات النقيب وعضوية الس يوم 
انتظاره من جانب قطاعات واسعة من أعضاء اجلمعية العمومية وعدد من أعضاء 
الس نفسه ، وكان لتأخري صدوره آثار سلبية أسهمت ىف تفاقم النزاعات 

النقابية ، وجتميد قدرة اجلماعة الصحفية على التفاعل  واإلنقسامات على الساحة
اإلجياىب مع التحوالت الكربى الىت يشهدها الوطن على طريق احلرية والدميقراطية 

  . والعدالة االجتماعية 
ورحب التجمع النقاىب ىف بيان له بقرار الس واعتربه استحقاقا يفتح الطريق لتجاوز 

، واإلنطالق حنو تصحيح األوضاع النقابية واملهنية اخلالفات بني أعضاء النقابة
واإلرتقاء بأحوال عامة الصحفيني، منبها اىل خصوصية هذه اإلنتخابات باعتبارها 

بعد بطالن قانون  ١٩٧٠لسنة  ٧٦أول انتخابات جترى حتت مظلة قانون النقابة 
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ائى على الذى فرض عليها جربا اإلشراف القض ٩٣لسنة  ١٠٠النقابات املوحد رقم 
  . اإلنتخابات، ومسح له بالتدخل ىف خصوصيات العضوية والقيد مبختلف النقابات 

وعودة األمور اىل  ١٠٠أن زوال القانون " صحفيون يستحقون الدميقراطية " واعترب 
نصاا األصلى يضع الصحفيني أمام املسئولية الىت حتملوها جبدارة على مدار أكثر 

أن تكون هلم حاجة لطلب اإلشراف القضائى ، من مخسة عقود ، وذلك دون 
وأوضح أن السر ىف ذلك يعود اىل حرص أعضاء احلمعية العمومية للنقابة ، مبن فيهم 
نقباؤها وأعضاء جمالسها، على إحاطة اإلنتخابات النقابية بكل الضمانات الىت حتقق 

منوذح  نزاهة اإلجراءات وسالمة املقاصد، وتضافر جهود اجلميع من أجل تقدمي
انتخاىب يؤكد للمجتمع بأسره أن الصحفيني ، كجماعة مهنية وكنقابة عريقة ، 

  .يستحقون الدميقراطية بالفعل 
ودعا البيان نقيب الصحفيني باإلنابة ومجيع أعضاء جملس النقابة دون استثناء اىل 

رافها مباشرة كل التقاليد واألعراف النقابية الىت تضمن مشاركة اجلمعية العمومية وإش
الفعلى على مجيع مراحل العملية اإلنتخابية، وعلى األخص تشكيل جلنة عليا تضم 

عضوا من بني أعضاء الس الذين قرروا عدم خوض اإلنتخابات وأعضاء  ١٥
سابقني مبجالس النقابة وعدد من شيوخ املهنة وشباا من املشهود هلم بالنزاهة 

ح هلم مجيع الصالحيات اإلدارية واملعلوماتية والكفاءة لتوىل هذه املهمة، على أن تتا 
وأوضح أن محلة جلمع توقيعات الصحفيني بدأت من خمتلف املؤسسات . الالزمة 
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واإلصدارت على هذا املطلب ، وانتهت اليوم بتسليم املئات منها اىل سكرتارية النقابة 
  .لعرضها على جملس النقابة ىف أسرع وقت ممكن

٢٠١١ - ٩ - ٢٧  

 الصحفيين تدخل مرحلة السخونة  انتخابات

بنقابة الصحفيني استعداداً ألول ساخن بدأت حالة من املناقشات املستمرة واجلدل ال
يناير، وألول مرة من سنوات تشهد النقابة تواجدا  ٢٥انتخابات لسها عقب ثورة 

حيث بلغ عدد املرشحني  ،سنة ١٥جليل كامل من الشباب ضمن مرشحيها حتت 
 ،من املرشحني الشباب وغالبيتهم من تيار استقالل النقابة ٧٠حواىل منهم  ١٠٤

الذى تأسس منذ سنوات دف احلفاظ على استقالل النقابة بعيدًا عن سيطرة 
 .الدولة

وعقدت اجتماعات متوالية بني املرشحني وأعضاء اللجنة املشرفة على االنتخابات 
والىت أثارت أزمة كبرية بني أعضاء  ،ملناقشة مسألة اإلشراف القضائى على االنتخابات

النقابة أدت إىل إصدار عدد من شيوخ املهنة وكبار الصحفيني بيانًا رفضوا فيه 
اإلشراف القضائى الكامل، ودعوا إىل احرتام اجلمعية العمومية للصحفيني الىت من 

عية حقها مراقبة االنتخابات واإلشراف عليها، فيما بدأت محلة مجع توقيعات لعقد مج
 .عمومية طارئة احتجاجا على اإلشراف القضائى
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األزمة بدأت بعد اخلطاب الذى أرسله صالح عبداملقصود القائم بأعمال نقيب 
الصحفيني إىل جملس الدولة لطلب إرسال عدد من القضاة لإلشراف على 

وهو األمر الذى أثار  ،االنتخابات بداية من فتح باب الرتشح وحىت إعالن النتائج
وقال رجائى املريغىن النقاىب البارز ومؤسس جتمع  .ة غالبية الصحفينيحفيظ

أن االجتماع شارك فيه أعضاء اللجنة املشرفة على » صحفيون يستحقون الدميقراطية«
االنتخابات من كبار الصحفيني مثل لويس جريس وعباس الطرابيلى وعبدالعال 

رأى الصحفيني ىف اخلطاب  الباقورى، وحسب املريغىن فإن جملس النقابة مل يأخذ
لسنة  ٦٧الذى أرسله لطلب اإلشراف القضائى رغم تناقضه مع قانون النقابة رقم 

  والذى ينص على أن اجلمعية العمومية هى الىت تشرف على االنتخابات،  ٧٠
وأضاف املريغىن أن اإلشراف القضائى كان سيفا مصلتا دائما على رقاب الصحفيني 

الذى حيتم اإلشراف القضائى على  ١٠٠بسبب تطبيق القانون  طيلة السنوات املاضية
االنتخابات ورغم إسقاط هذا القانون حبكم احملكمة الدستورية العليا إال أن بعض 

عضاء الس لديهم إصرار غري مفهوم على خمالفة رأى اجلمعية العمومية وإعادة أ
  .اإلشراف القضائى الكامل

يكون يوم االنتخابات على أن راف القضائى لكن وأكد املريغىن أنه ليس ضد اإلش
  .فقط وليس على كل مراحل العملية االنتخابية

وقال حيىي قالش املرشح على منصب نقيب الصحفيني إن موقفه معلن برفض 
: وأضاف ،الذى مت إلغاؤه ١٠٠اإلشراف القضائى الذى مل ينص عليه إال ىف القانون 
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بطريقة  ١٠٠ ميكن أن نعيد إنتاج القانون ال إشراف قضائى إال بنص قانوىن وال
ألننا عانينا لسنوات من هذا القانون الذى كان يبيح التدخل ىف شؤون  ،مالكى

  .النقابة لسنوات طويلة
٢٠١١ - ١٠-٩   

  عادية غير "نتخابات اإل عمومية: "المقصود عبد

 نقابةلل العمومية اجلمعية بأنه صالح عبد املقصود باإلناب الصحفيني نقيبصرح 
 مجعية ستكون الس وأعضاء النقيب النتخاب املقبل اجلمعة يوم عقدها املقرر

 تقرير مناقشة ا املنوط العمومية اجلمعية أن مضيفا طارئة، وليست عادية غري عمومية
 رقم النقابة لقانون طبقا حتديدها مت قد اجلديدة السنة وموازنة وامليزانية النقابة جملس
 أن عبداملقصود وأوضح..عام كل مارس من األوىل اجلمعة ىف ١٩٧٠ لسنة ٧٦

 انتخاب يتضمن واحد بند من أعماهلا جدول سيكون اجلارى أكتوبر ١٤  عمومية
  .النعقادها القانوىن النصاب اكتمال حال ىف وذلك الس، وأعضاء النقيب

٢٠١١-١٠-١٣   

  الصحفيين نقابة انتخابات وقف:  اإلداري القضاء

 بوقف اخلميس، املنعقدة جلستها يف الدولة، مبجلس اإلداري القضاء حمكمة قضت
 وعضوية النقيب منصيب على الصحفيني نقابة النتخابات الرتشيح باب فتح قرار
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 من كان واليت برمتها، االنتخابات إجراء وقف إىل يؤدي حنو على النقابة، جملس
  .اجلمعة جتري أن املقرر
 دعواه أقام قد النقابة، جملس انتخابات لعضوية املرشحني أحد العطفي، خالد كان
 بتوجيه قام الذي أن إىل استناًدا القرار ذلك بوقف فيها طالب اليت احملكمة أمام

 بأعمال القائم( املقصود عبد صالح النقابة أول وكيل هو االنتخاباتجراء إل الدعوة
 الدعوة بتوجيه يقوم أن على الصحفيني نقابة قانون ينص بينما ،)الصحفيني نقيب
  .املنتخب الصحفيني نقيب االنتخابات إلجراء

٢٠١١-١٠-٤١    

  النقابة تقبل حكم االدارى

 يف النقابة جملس قبول عن باإلنابة الصحفيني نقيب املقصود عبد صالح أعلن
 ،االنتخابات بإلغاء اخلاص اإلداري القضاء حمكمة حلكم اليوم مساء الطارئ اجتماعه

 أسبوع تتجاوز ال مدة ويف ممكن وقت أسرع يف االنتخابات بإجراء لسا التزام مؤكدا
 القضاء حمكمة أصدرته الذي احلكم أن املقصود عبد واضاف..تارخيه من أسبوعني وأ

ورتب  نقيب بدون النقابة أن ادعى املدعي نأل وذلك ،كبري عوار يشوبه اإلداري
 وادعى ، االنتخابات إلجراء الدعوة فيها مبا باطلة، الس قرارات ان ذلكعلى 

 النقابة دخول من بالقوة منعه ومت للصحفيني نقيبا الزال محدأ حممد مكرم أن كذلك
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 أو ضغط دون املاضي فرباير يف باستقالته تقدم مكرم ان املقصود عبد أكد بينما..
  . إليه النقيب اختصاصات بتحويل قرار صدر وقد ،إكراه

٢٠١١ -١٠-٥١     

  الطعن على الحكم  النقابة تقرر 

 مبجلس اإلداري القضاء حمكمة حكم علىالطعن  بصدد أا الصحفيني نقابة أعلنت
 دعا فيما اجلمعة، اليوم هلا مقررًا كان اليت النقابة انتخابات بوقف القاضي الدولة
 على لالعرتاض الدولة جملس أمام السبت احتجاجية وقفة إىل الصحفيني من عدد

 نقابة جملس النتخابات املرشحون وافق" فيه جاء بيانا  النقابة جملس وأصدر .احلكم
 يف مسارين اختاذ على لالنتخابات العليا واللجنة احلايل الس وأعضاء الصحفيني

 املاضي اخلميس مساء اجتماع خالل مرشًحا ٣٠ حنو أتفق حيث األزمة، مع التعامل
 جلمعية الدعوة تتم أن على بةباإلنا الصحفيني نقيب املقصود عبد صالح الزميل مع

 لعرض صحفي ٢٠٠ من أكثر توقيع علي بناء أكتوبر ٢٣ األحد يوم طارئة عمومية
 يتم النقابة جبدول األعضاء قدامى من جملس تشكيل خالل من اجلمعية برنامج

  ".للنقابة العمومية اجلمعية من تكليف على بناء االنتخابات إلجراء بالدعوة تفويضه
 مجع بعد الصحفيني الزمالء يطلبه ما بتنفيذ ملتزم أنه البيان خالل قصودامل عبد وأكد

 ستقوم اليت اللجنة إىل النقابة أعمال تسليم على وافق كما توقيع، ٢٠٠ من يقرب ما
 إلجراء الدعوة يف الس اختصاصات يف وتفويضها ،بتشكيلها العمومية اجلمعية
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ل ك أعلن متصل، سياق يفو ..العمومية ةاجلمعي حتدده الذي املوعد يف االنتخابات
 ااحرتامهمن ع املرشحني ملنصب نقيب الصحفيني  الويل وممدوح قالش حيىيمن 

 هذه لتخطي الصف وحدة إىل الصحفيني مجوع اودعوم القضاء ألحكام الكامل
  .ية القضائحلراسة ا شبح عن بالنقابة ولالبتعاد املرحلة

٢٠١١ -١٠-١٥     

  بالكارنيهات  لصحفيينل احتجاجيةوقفة  

 اليوم ظهر الصحفيني نقابة سلم على احتجاجية وقفة  الصحفيني من العشرات نظم 
 اإلداري القضاء حمكمة حكم  علىاحتجاحا  النقابة كارنيهات برفع -  السبت –

  اىل مشريين  -اجلمعة–  أمس إجراؤها املقرر من كان اليت النقابة انتخابات بوقف
وهو ما يتزامن مع  ،الرأي حريات على للتضييق حماولة يعترب تاالنتخابا وقف أن

 ذلك أن مؤكدين القضائية السلطة مشروع إقرار وعدم ،احملامني نقابة انتخابات تأجيل
 خالل الصحفيون وهتف..الثورة بعد مصر يف الرأي حرية على منسقة هجمة مبثابة

 و"أيه وال وارثها هو... هلي تاىن مكرم مكرم: " منها مبكرم تندد هتافات وقفتهم
وقد  ".الفاسدين ضد الصحفيني كفاح عاش" و" حرة حرة والنقابة بره بره مكرم"

  .البدل تأخري ومنها النقابة خدمات على احلكم تأثري من ختوفهم الصحفيون أبدى
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٢٠١١ -١٠ -٦١    

    مرتين استقالته قدم رمكم : باالنابة الصحفيين نقيب 

 النقيب امحد حممد مكرم ان باإلنابة الصحفيني نقيب وداملقص عبد صالح أكد
 عبد وقام .. ٢٠١١  -٢-   ٣١  يف األويل .  مرتني للمجلس استقالته قدم السابق
 النقيب يراجع نأل منه حماولة يف بإخفائها النقابة ووكيل الس عضو سالمة احملسن
 خالهلا وطلب الشهر فسن   يف أخري ورقة وقدم عاد مكرم األستاذ ان إال ..  نفسه

 أول يف النقابة جملس ان املقصود عبد وأضاف .   النقابية مهامه مجيع من إعفاءه
 مشريا .  باألغلبية عليها ووافق اإلعفاء أو االستقالة يف النقيب طلب ناقش له اجتماع

 حالة يف انه علي تنص واليت  ٥٤  رقم املادة النقابة قانون بتطبق قام الس ان إيل
 النقيب منصب مهام لتويل الوكيلني أقدم بتكليف الس يقوم النقيب منصب خلو
 ستنتهي كانت النقيب مدة ان إيل مشريا سنة من اقل للنقيب الباقية املدة كانت اذا
   . النقابة قانون نصوص اعمال للمجلس أتاح ما وهو ٢٠١١- ١١-١٦  يف

 الطعن يف والفصل النظر قررت لياالع االدارية احملكمة ان عبداملقصود صالح وقال
 واجراء االداري القضاء حمكمة قرار بالغاء املستعجل شقه يف النقابة من املقدم

 علي املرشحني من عدد معماتردد عن اتفاقه  عبداملقصود صالح ونفي  .  االنتخابات
 االعضاء قدامي من جلنة لتشكيل أكتوبر  ٢٣ االحد طارئة عمومية مجعية عقد
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 نص به يوجد ال النقابة قانون ان عبداملقصود قال ..  االنتخابات جراءىف إ هموتفويض
   .  االنتخابات واجراء النقابة الدارة جلنة تشكيل يتضمن

 عضاءأ مجيع حيضر نخالله أ قررت امس مساء اجتماعا عقدقد  النقابة جملس وكان 
 علي النقابة حصلت اذا ما ةحال يفوأنه . اليوم،. العليا االدارية احملكمة مامأ الس
 احملكمة رفضت اذا ماأ ،االنتخابات جراءإل أكتوبر  ٢٨  يوم حتديد يتم لصاحلها حكم
 الرأي علي للحصول الدولة مبجلس والتشريع الفتوي قسم ايل اللجوء فسيتم الطعن

   . زمةاأل هذه من اخلروج كيفية يف القانوين
٢٠١١-١٠-١٧   

  ))الصحفيين انتخابات وقف(( حكم ذتنفي وقف: العليا اإلدارية

 جملس رئيس نائب العجاتى، جمدي املستشار برئاسة العليا، اإلدارية احملكمة قضت
 الذي) اإلداري القضاء( درجة أول حمكمة من الصادر احلكم تنفيذ بوقف الدولة،
 دائرة إىل الطعن بإحالة وأوصت الصحفيني، نقابة انتخابات إجراء بوقف قضى

 على املرشحان قالش وحيىي الوىل ممدوحاجللسة  حضرائي،  حكم صدارإل املوضوع
  . النقابة جملس عضوية على املرشحني من والعشرات النقيب، منصب
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٢٠١١-١٠-١٨  

  الصحفيين نقابة انتخابات حول جدل

 موعد حتديد حول بينهم فيما النقابة جملس لعضوية واملرشحون الصحفيون اختلف
 بوقف أمس العليا اإلدارية احملكمة من حكم صدور بعد وذلك لالنتخابات، جديد
 جدالً  النقابة وشهدت .أكتوبر ١٣ اخلميس يوم الصادر النقابة انتخابات إلغاء حكم
 جملس قضاة إن حيث االنتخابات، إلجراء أكتوبر ٢٥ الثالثاء يوم حتديد حول كبرياً 

 اليوم، ذلك ىف االنتخابات اءإجر ىف  مشكلة لديهم االنتخابات على نياملشرف الدولة
 بأن املرشحني بعض وطالب..السطور هذة كتابة حىت االنتخابات يوم حتديد يتم ومل

 سفر بدء مع يتزامن ولكنه اجلارى، أكتوبر ٢٦ األربعاء يوم االنتخابات جترى
 يوم االنتخابات على املشرفة واللجنة النقابة جملس حيسم ومل ، احلج بعثةالصحفيني ب

 إىل االنتخابات إرجاء املرشحون رفض فيما املقبل، األسبوع ستجرى الىت تخاباتاالن
  .البعثةسفر  قبل االنتخابات جترى بأن مطالبني احلج، موسم انتهاء
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٢٠١١-١٠-١٩   

  أكتوبر ٢٦ الصحفيين نقابة انتخابات إجراء

 عقد إلنابةبا الصحفيني قيبن املقصود عبد صالح برئاسة الصحفيني نقابة جملس قرر
 النقابة جملس انتخابات وإجراء ائي، بشكل للنقابة العادية غري العمومية اجلمعية
  .اجلاري أكتوبر ٢٦ املوافق األربعاء يوم والنقيب

 اكتمال شريطة املوعد؛ هذا يف االنتخابات إجراء سيتم أنه :املقصود عبد واكد
 هلم الذين األعضاء من% ٥٠بـ دداحمل العمومية، اجلمعية لعقد الالزم القانوين النصاب

 لعقد الدعوة ستتم القانوين النصاب يكتمل مل إذا أنه إىل مشريًا االنتخاب؛ حق
 احلالة هذه يف القانوين النصاب ويكتمل املقبل، نوفمرب ١١ يوم العمومية اجلمعية
  .فقط األعضاء ربع حبضور
 أي حصول عدم حالة يف تقرر أنه املقصود عبد أكد النقيب، مبنصب يتعلق وفيما

 وهي باملنصب للفوز الالزمة القانونية النسبة على النقيب ملنصب املرشحني من
 فستجرى أكتوبر؛ ٢٦ األربعاء يوم العمومية اجلمعية انعقاد خالل'' ١% + ٥٠''

 مباشرة، التايل اليوم يف األصوات أعلى على احلاصلني املرشحني بني اإلعادة جولة
  .توبرأك ٢٧ اخلميس وهو
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٢٠١١ - ١٠ - ٢٩  

 فوز ممدوح الولى بمنصب النقيب 

فوز ممدوح الويل نقابة الصحفيني أعلنت اللجنة القضائية املشرفة علي انتخابات 
حييي قالش الذي حصل ه منافسعن صوتا   ٢٤٧نقيب للصحفيني بفارق مبنصب 

   . صوتا  ١٣٩٩ علي 
أعضاء نتيجة انتخابات األمس  كما أعلنت اللجنة يف الساعات األويل من صباح   

حممد عبدالقدوس وكارم حممود ومجال عبدالرحيم حيث فاز كل من  جملس النقابة
وفوز عبري سعدي   سنة، ١٥  فوق الـ »  وعالء العطار وحامت زكريا وإبراهيم أبوكيلة

  . ١٥ حتت الـ »  وأسامة داود ومجال فهمي وخالد مريي وهاين عمارة وهشام يونس

دوح الويل نقيب الصحفيني بان لدي الس حزمة من الربامج واألهداف وصرح مم
وأكد علي ضرورة العمل بروح الفريق والبعد عن  ..  للعمل عليها خالل املرحلة املقبلة

حتقيق أهداف الصحفيني وقيادة على االنتماءات احلزبية والسياسية والدينية والعمل 
  . جة اليت متر ااألمة للعبور بسالم من املرحلة احلر 

انتخابات نقابة أن املؤسسة العربية لدعم اتمع املدين وحقوق اإلنسان وقالت 
انتهت بعد هادئة أسفرت عن جملس تسيطر عليه الصحف القومية ، الصحفيني 

 ٥على مقعد النقيب قد مشلت املنافسة وكانت  .وخسارة أغلب مرشحى اإلخوان 
السكرتري العام األسبق للنقابة ، وينافسه “ رية اجلمهو “ حييي قالش  هم  مرشحني
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وهو عضو سابق مبجلس النقابة ، ومؤنس   ”األهرام “ بشكل رئيسي ممدوح الويل 
حممد  و“ اجلمهورية“ السيد حممد ابراهيم االسكندراينو “ أخبار اليوم “ زهريي 
د ولكن بععن الرتشيح وقد أعلن مؤنس زهريي عن تنازله . “ الشعب   ”مغريب 
مرشح  ١٠١بني  املنافسة  كما جرت..املدة القانونية املخصصة للتنازالت   انقضاء
  .مقعدا  ١٢الس اليت تبلغ    ملقاعد

٢٠١١ -١١-١٦   

  نقابة الصحفيين تقرر باإلجماع عدم مثول الصحفيين للتحقيق العسكري

 حفيص أي مثول عدم الثالثاء، مساء اجتماعه، خالل باإلمجاع النقابة جملسقرر 
 الدستوري حبقهم التزاًما بأنواعها، العسكرية أواحملاكم العسكرية النيابات أمام للتحقيق

 عن صدر بيان ىف ذلك جاء. . الطبيعي قاضيهم أمام باملثول مصريني طننياكمو 
 يف الزمالء شكاوى من عدد حبث خالله مت مطول اجتماع عقب النقابة جملس

 ضرورة على الصحفيني، نقابة جملس تأكيد البيان ومشل..خمتلفة صحفية مؤسسات
 واخلاصة ١٩٩٣ عام مارس ١٩ يف انعقدت الىت العمومية اجلمعية بتوصية األخذ
 انطالقًا وجوبية بصورة والستني اخلامسة سن حىت املعاش إىل الصحفيني إحالة بعدم
  .استثناء بال الصحفيني حقوق على احلفاظ ا املنوط هي النقابة أن من
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٢٠١١-١١- ١٦    

  السلمي وثيقة رفضت الصحفيين نقابة

 على الدكتور وضعها اليت الدستورية املبادئ وثيقة الصحفيني، نقابة جملس رفض
 التعبري حرية على قيوًدا يفرض بند على الحتوائها ،الوزراء رئيس نائب السلمى

  .اإلعالم وسائل وإغالق واملصادرة والرقابة والصحافة
٢٠١١ -١١- ١٧  

   يرحبون بدعوة النقابة للصحفيين بمقاطعة النيابات العسكرية نشطاء

 النيابات أمام للتحقيق الصحفيني مثول بعدم املصرية الصحفيني نقابة جملس قرار قيل
 حجم من وزاد احلقوقية، األوساط يف كبريا تأييدا بأنواعها، العسكرية احملاكم أو

 نقابة موقف حقوقيون شطاءن واعترب. عسكريا املدنيني حماكمة رفض مطالبات
 املدنيني إحالة رفض يف »فاصلة حمورية نقطة«و بالقليل، ليس انتصارا ينيفالصح

 يراجع العسكري الس ستجعل الضغوط هذه مثل أن مؤكدين للمحاكمات،
  .املقبلة الفرتة خالل املدنيني استدعاء سياسات
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 ٢٠١١ -١١-٢٠  

   لمتظاهرينا على االعتداءات يدين النقابة جلسم

 وقعت الىت لالعتداءات الكاملة وإدانته القاطع الصحفيني،رفضه نقابة جملس أعلن
 تلكووصف الس  املصرية، الثورة مهد التحرير ميدان ىف املتظاهرين على

 كله، العامل شاهدها والىت والدولية، املصرية القوانني تدينها الىت الغامشةب االعتداءات
 للمصريني أصيالً  حقاً  جتاهلت مؤاكدا أا  اآلن، حىت واملستمرة السبت يوم من بداية

 املصرى الشعب عليه حصل الذى السلمي، واالعتصام التظاهر حق وهو مجيعاً،
  .الشهداء بدماء

٢٠١١- ١٢-٦    

  عدب يبدأ لم الصحفية للمؤسسات الِفعلي اإلصالح:  للصحفيين نقيب

ح الفعلي للمؤسسات الصحفية أن اإلصال أكد ممدوح الوىل نقيب الصحفيني
مشريا إىل أن التغيري الذي ..احلكومية واخلاصة مل يبدأ بعُد، وما زال الطريق طويالً 

هو تغيري ُجـزئي ال يعبـر عن طموح  حَدث يف املؤسسات الصحفية حىت اليوم
إن  وقال الويل..الصحفيني يف مصر اجلديدة بعد الثورة اليت أطاحت بالنظام الفاسد

أمامه عّدة مشكالت، أبرزها العجز املايل وتدّين أجور للنقابة لس احلايل ا
الصحفيني واملدينة السكنية للصحفيني وتدّين معاشات الصحفيني، مشريا إىل أن 
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تدبري ُسـيولة سريعة من أْجـل الوفاء باملطالب هى  أولويات جملس النقابة اجلديد"
وتقدمي حلول سريعة للمشاكل  ،نيواحلاجة لتدريب وتأهيل الصحفي  ية، اليوم

 .جمموعات عمل إلجناز هذه امللفات ٩وقد شكـلت ... الطارئة

٢٠١١ -١٢- ٩   

   لنقابته ممثل وجود عدم ينتقدو 

  الس يف الصحفيني نقابة متثيل عدم الويل ممدوح الصحفيني نقيب انتقد
 واملمثلني الفالحنيو  احملامني نقابات مثل أخرى نقابات متثيل مت بينما االستشاري

 إن: "صحفية تصرحيات يف الصحفيني نقيب وقال.الس هذا عضوية يف وغريهم
 الس لعضوية وغريها واحملامني واملمثلني الفالحني نقابات من ممثلني اختيار

 عن وأعرب..."شيء يف النقابة يضري لن الصحفيني نقابة ممثلي واستثناء االستشاري
 أن إىل يشري به، صدر الذي النحو على االستشاري الس يلتشك قرار بأن اعتقاده
 جلسيت بدء مع انتهاؤها املفرتض من أنه رغم اجلمهورية رئيس بانتخاب تنتهي مهمته
 بني"  االزدواجية"بـ وصفه ما على ينطوي ذلك نوقال إ.. والشورى الشعب جملس
  .السني دور
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٢٠١١  -١٢-١٢   

  "البدرى" قضية فى والباز حمودة يموتغر  صحفيتين بحبس الحكم

 وإلغاء النيابة استئناف بقبول اآلراء بإمجاع العجوزة مستأنف جنح حمكمة قضت
 التهمة ىف احلبس مع شهراً  حسن وساىل الزهراء فاطمة حببس واحلكم املستأنف احلكم
 ثالث ملدة اإليقاف مع شهرين األوىل وحبس اخلاصة، للحياة بالتعرض اخلاصة األوىل

 وتأييد موضوعا، ورفضه املتهمني استئناف وقبول ،والقذف السب مة ىف سنوات،
 من الصحفيتني برباءة صدر قد قضائى حكم كان. .الغرامة شق ىف املستأنف احلكم
 محودة عادل من كل وتغرمي البدرى، يوسف للشيخ اخلاصة للحياة التعرض مة

 فيما حسن ساىل الصحفية وبراءة جنيه، آالف مخسة الزهراء وفاطمة الباز وحممد
  .السب مة خيص
٢٠١١ -١٢- ١٣   

  صحفيتينال مع تضامنها تعلن نقابةوال

 وساىل حممد الزهراء فاطمة الزميلتني حببس احلكم صدور أن الصحفيني نقابة عتربتا
 ىف السابق النظام لنهج استمرارا للثانية، وشهراً  لألوىل شهرين الفجر، جبريدة حسن
 إسقاط ىف التعبري حبرية واملهتمني الصحفيني مجوع ملطالب وجتاهال فيني،الصح حبس

  .النشر قضايا ىف للحرية السالبة العقوبات
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 العام النائب ناشدت كما الزميلتني، مع تضامنها االثنني هلا بيان ىف النقابة وأعلنت
 التشريع ىف النشر جرائم ىف احلبس عقوبة استمرار رفضها جمددة احلكم، تنفيذ إرجاء

 من دهشتها النقابة وأبدت املعلومات، تداول يتيح تشريع إصدار وعدم املصري
 احلبس حكم ليصدر األوىل الدرجة حكم باستئناف قامت الىت العامة النيابة موقف
  .الدميقراطية غري العامل دول حىت عنها ختلت نشر عقوبة وهى
٢٠١١-١٢-١٣  

  متفرجة تقف نل والنقابة »جديدة طعنة«الحكم : الولى 

 حبس جتاه »متفرجة« تقف لن النقابة أن الصحفيني، نقيب الويل، ممدوح أكد
 تنفيذ لوقف الثالثاء، العام، النائب التقى النقابة من وفداً  أناىل  الفًتا الصحفيني،

 يوسف الشيخ من ضدمها املقامة الدعوى يف »الفجر« جريدة صحفييت حببس احلكم
 هذه أن إىل مشريًا الصحافة، حلرية »جديدة طعنة«بـ كماحل »الويل« ووصف..البدري
 قانون وضع يف اإلسراع ضرورة وهو جديد، حتدٍ  أمام الصحفيني نقابة جتعل الواقعة
 املنوطة اجلهة هي النقابة وجيعل بالغرامة، الصحفيني حبس يستبدل للمهنة جديد

 من املتضررين الويل حممدو  وناشد..النيابة وليس النشر قضايا يف الصحفيني مبحاسبة
 وذلك للقضاء، اللجوء وعدم األزمة حلل للنقابة أوال اللجوء نشره يتم خرب أي
 أن املعقول غري من« أنه مؤكًدا ،»والشخصي املهين الصحفيني مستقبل على حرًصا«
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 أجل من قامت اليت الثورة، عقب نشر قضية يف صحفي حببس حكم يصدر
  .احلريات

٢٠١١-١٢-١٤   

  بة الصحفيين يجدد تأكيده علي الغاء عقوبة الحبسمجلس نقا

 النشر قضايا ىف احلبس عقوبة إلغاء ضرورة على تأكيده الصحفيني نقابة جملس جدد
 برئاسة الثالثاء أمس مساء اجتماعه ىف الس، وطالب كافة، املصرية التشريعات من

 الربملان وياتأول رأس على املطلب ذلك يكون بأن الوىل، ممدوح الصحفيني نقيب
 حفنة ضمن ايدة، يناير ثورة بعد خصوصاً  مصر، تكون نأ الجيوز أنه معتربا املقبل
 وقرر. النشر قضايا ىف للحرية السالبة العقوبات تطبق التزال الىت العامل دول من قليلة

 إليها يدعى ،"الصحفيني حلبس ال" شعار حتت احتجاجية وقفة تنظيم النقابة جملس
 موعدها حيدد أن على اتمع، ىف والفكر الرأى ورموز العمومية اجلمعية ءأعضا مجيع

 اجلنزورى، كمال الدكتور الوزراء رئيس مع اجتماع عقد طلب الس وقرر ..الحقا
 املغلقة الصحف قضية مقدمتها وىف امللحة واملهنية النقابية القضايا من عدد لبحث

  ).األمة-احلقيقة-ةعربي آفاق -الشعب( الصدور عن واملتوقفة
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٢٠١١-١٢-١٧  

  القومية الصحف رؤساء تعيينات على عترضوي

 اعرتاضه الصحفيني نقيب الوىل ممدوح برئاسة اجتماع ىف الصحفيني نقابة جملس أعلن
 ووافق السابق الوزراء رئيس نائب السلمي، علي الدكتور اصدرها اليت القرارات على

 ،” االهرام“  مؤسسة إصدارات يف للتحرير رؤساء بتعيني العسكري الس عليها
 عن رحيله تقرر قد كان الذي الوقت يف السلمي، الدكتور من صدر القرار إن حيث

 لكل الكامل الس تقدير علي التأكيد مع والريبة، الشكوك يثري الذي األمر منصبه،
  . تعيينهم مت الذين الزمالء

 النقابة، وضعها يف تشارك الختيار،ل جديدة آلية باعتماد النقابة جملس وطالب 
 اجتماعه ىف الس ناقش كما..القومية الصحف يف الزمالء آراء اعتبارها يف وتأخذ
 جرائدهم أغلقتالذين  واحلقيقة عربية وآفاق االمة جريدة من صحفيا ٣٨ مشكلة
 واالخبار االهرام القومية املؤسسات اىل بضمهم شرف حكومة من قرار على وحصلوا

 وفد بتشكيل الس الصحفيني هؤالء وطالب .يفعل مل القرار هذا أن إال ،مهوريةواجل
 بدل زيادة مشكلة الس ناقش كما..اجلنزورى وزارة لدى مشكلتهم سري ملتابعة

 جتميد بشأن العمومية اجلمعية عضاءأ من توقيعات مجع عن أثري وما الصحفيني،
 لألنظمة بوالئها املعروفة قيادا على اعرتاضا العرب الصحفيني احتاد ىف النقابة عضوية

 ىف باملشاركة االحتاد دعوة تلبية على وافق قد النقابة جملس أن يذكر.. الديكتاتورية
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 من عدد عليه اعرتض ما وهو ،بغدادىف  قالئل يامأ بعد عقدمؤمتره العام الذى سي
  .العمومية اجلمعية عضاءأ

٢٠١١ - ١٢ - ٢٩   
  التحريض على الصحفيين  مسئولية »العسكرى« لمّ تح الصحفيين نقابة

 كمال الدكتور وحكومة العسكرى الس إىلارسل جملس نقابة  الصحفيني رسالة  
 موجة تصاعد جتاه مسؤوليتهم بتحمل تطالبهم واإلعالم، الداخلية ووزيرى اجلنزورى

 ريضحت درجة إىل وصلت الىتو  عام، بشكل واإلعالميني الصحفيني ضد االستعداء
 إىل أدى مما معينني، وإعالميني وصحفيني صحف ضد رمسيني ومسؤولني جهات
 االنتهاكات توثيق أيضاالس  وقرر. الزمالء هؤالء ضد املواطنني مشاعر تأجيج
 حبماية وطالب والشرطة، اجليش من قوات يد على الصحفيون هلا يتعرض الىت املتكررة

  .ضدهم التحريض موجة ووقف املهىن، جبهموا تأدية أثناء واإلعالميني الصحفيني
 العسكرى الس وضع النقابة جملس إن الصحفيني نقابة أول وكيلوقال مجال فهمى 

 من عديد هلا تعرض وحشية اعتداءات من جرى ما عواقب ومحّله مسؤولياته أمام
 حممد شارعى أحداث مثل متعددة، أحداثا تغطيتهم أثناء والصحفيات الصحفيني

 بعض حماصرة على البلطجبة حتريض حد إىل وصلت الىتو  الوزراء، وجملس حممود
 عرب والصحفيني اإلعالميني بعض ديد إىل إضافة ا، العاملني وديد الصحف،
 عدم حال ىف التصعيد، سبل بعض ناقش االجتماع أن إىل لفت فهمى.. هواتفهم
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 املتظاهرين ضد العنيفة املمارسات بوقف إليهم، العسكرى الس استجابة
 واملستقلة القومية الصحف حترير رؤساء بدعوة اقرتاح،ومنها  واإلعالميني والصحفيني

  .أكثر أو يوم ملدة النشر عن االمتناعاىل  واحلزبية
٢٠١٢ - ١ - ٢  

   الصحفيين لنقابة االقتصادية األزمة بحل يعد الجنزوري

 ودراسة الصحافة حرية علي حرصه الوزراء جملس رئيس اجلنزوري كمال الدكتور أكد
 هو الشوري جملس يكون ان حتمية يلغي الصحفية للمؤسسات جديد تشريع إعداد
 يعانيها اليت للمشكالت تفهمه عن معربا.. القومية الصحفية للمؤسسات املالك

 بالرغم ،اآلن حيت حقوقها علي حتصل مل اليت الوحيدة الفئة ام خاصة الصحفيون
   . الشعب مع للتواصل مهمة نةمه هي الصحافة نأ من
٢٠١٢ -١- ٢     

  وفد النقابة يعرض مطالب الصحفيين 

اجلنزورى، .صرح ممدوح الويل، نقيب الصحفيني، عقب اجتماعه برئيس الوزراء د
ضمن وفد أعضاء نقابة الصحفيني بأن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم تغيري قيادتني 

جاء ..ادمني لبلوغهما السن القانونيةصحفيتني مبؤسسات قومية خالل اليومني الق
عدم متثيل " الويل"وانتقد ..ذلك خالل مؤمتر صحفي عقب لقاء الوفد برئيس الوزراء 
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ال يعقل أن تكون صحيفة : "الصحف اخلاصة ىف الس األعلى للصحافة، قائالً 
ممثلًة ىف الس األعلى للصحافة وتستبعد صحف أخرى  " الوليدة"احلرية والعدالة 

  ".كبرية لديها رصيد ىف الشارع
إىل أنه مت عرض مطالب اجلماعة الصحفية على رئيس الوزراء، واملتمثلة " الوىل"وأشار 

ىف تقدمي الدعم املاىل الالزم خلروج النقابة من عثرا املالية، وزيادة بدل التدريب 
ادة والتكنولوجيا جلميع الصحفيني باملؤسسات القومية واحلزبية واخلاصة، وزي

املعاشات، مؤكداً أن النقابة تعاىن من عجز ىف مواردها، حيث إن جمموع موارد النقابة 
كان مليون جنيه فقط، ىف حني كانت املصروفات ىف نفس العام   ٢٠١٠ىف عام 
مليون جنيه، مشريًا إىل أن رئيس الوزراء وعد باالستجابة هلذه املطالب، وأنه  ١٠.٧

  .ألكثر، بعد التشاور مع وزير املاليةسريد عليهم خالل أسبوع على ا
٢٠١٢ - ١ - ٥   

  نقابةال يدعم الجنزوري

 اجلنزوري كمال الدكتور الوزراء جملس رئيس بأن الصحفيني بنقابة مصدر صرح
 .ا املاىل العجز لسد للنقابة جنيه مليون ١٢ دفع وقرر الصحفيني ملطالب استجاب
 ٨٠٠ إىل ليصل الصحفيني معاش عفةمضا على وافق اجلنزورى أن"  املصدر وأضاف

  .جنيها ٧٦٠ إىل ليصل% ٢٥ بنسبة التكنولوجيا بدل وزيادة جنيه
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٢٠١٢ -١- ١٠   

  للتأديب" بكير" حيلت ينالصحفي نقابة

 رئيس( بكري خالد الصحفي بإحالة باإلمجاع قرارا الصحفيني نقابة جملس أصدر
 اليومني خالل هؤ إستدعا يتم نأ على ديب،أالت إىل) التحرير دار مؤسسة إدارة جملس

 دار مبؤسسه العاملني الصحفيني جتاه ا قام اليت التعسفية اإلجراءات بسبب القادمني
 و بالسب اامهم و الصحفيني من عدد ضد للنيابة ببالغ التقدم منها و التحرير،
 حترير ملدير التجديد رفضه و النقابة، من خصومة اذن على احلصول دون القذف
 امنفرد اقرار  هاصدار وكذلك  ،ابينهم الشخصية اخلالفات بسبب اجلمهورية ةجريد

 هذا مثل صدور أن على ينص الذي للقانون باملخالفة" شاشيت" صحيفة بإغالق
 جملس رئيس جانب من ليس و ،العمومية اجلمعية خالل من يكون أن جيب القرار

  .باجلريدة العاملني من صحفي ٢٠ تشريد إىل أدى الذي األمر ،امنفرد اإلدارة
٢٠١٢- ١-١١    

  "القومى الرقم"بـ" صحفى" كتابة بعدم" الداخلية" تطالبو 

 تعليماته لتجديد الداخلية، وزير إبراهيم حممد اللواء خماطبة الصحفيني نقابة جملس قرر
 الرقم بطاقات ىف" حمرر" أو" صحفى" مسمى كتابة عدمب املدنية األحوال مصلحة إىل

 جوازات مثل الوزارة، عن تصدر أخرى رمسية مستندات أو وثائق أى أو القومى،
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 نقابة من لذلك الالزمة األوراق اعتماد بعد إال وغريها، السيارات تراخيص أو السفر
 املؤسسات على لتعميمه منوذجى عمل عقد إعداد لسا قرر كما..الصحفيني
 تتعاقد الذين الصحفينيو  اجلديدة الصحف بني ما التعاقد عند ملزماً  ويكون الصحفية

 الس عضو من املقدمة االستقالة قبول باإلمجاع، لسا ورفض..فيها للعمل معهم
 بالعدول قناعهإل بالزميل باالتصال الس أعضاء من عدد تكليف ومت العطار، عالء
  .االستقالة عن
٢٠١٢- ١-١٢  

   الثمن سيدفعون اإلسالميون :  الصحفيين نقابة مجلس عضو

 صحفية تصرحيات يف فهمي مجال مصر يف الصحافيني نقابة جملس عضو انتقد
 إشارات« اا قائال الصحافة، حرية بشأن اإلسالميني من القيادات بعض تصرحيات
 إميانًا يؤمنون ال أم توضح واليت« وصفه، حد على ،»حقيقتهم ظهور تستعجل

 سابق وقت يف احلريات عن كمدافعني ظهورهم وأن العامة، احلريات بإتاحة كامالً 
 الصحافة حرية رأسها وعلى باحلريات، املطالب العام للمناخ ااراة من نوًعا كان

  .»يناير ٢٥ ثورة أتاحته الذي واإلعالم،
 جملس وأن الصحافة، حرية لقمع حماولة ألي الصحافيني نقابة تصدي فهمي وأكد
 اجلماعة خماوف بدورها أثارت اليت التصرحيات وتلك القضية تلك سيناقش النقابة

 الصحافة قضايا اجتاه النقابة موقف تطور إىل مشريًا القادم، اجتماعه خالل الصحفية
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 إتاحة إىل القادم الدستور خالل من تسعى الصحفية اجلماعة إن مضيًفا الثورة، بعد
 حلرية أكرب فرصة وإتاحة النشر، قضايا يف الصحفيني حبس وجترمي احلريات من كثري
  .اإلسالميون يريد كما األفواه تكميم وليس والتعبري، الرأي
٢٠١٢- ١-١٥  

   مستمرة المالية المشكالت: الصحفيين نقيب

 تعزيز على احلكومة موافقة من الرغم على أنه الصحفيني نقيب الوىل ممدوح أكد
 ومشكالت عقبات هناك زالت ما أنه إال جنيه، مليون ٢٣ بنحو مؤخرا النقابة ميزانية
 مقرتحات عن والبحث الصحفية اجلماعة تكاتف يستلزم مبا النقابة أمام عديدة
 من تبني ما املشكالت هذه أبرز من أن ىف تصرحيات صحفية الويل وكشف...حللها
   والتعمري لإلسكان نصر مدينة شركة وبني النقابة بني املربم العقد فسخ

 الصحفية املؤسسات يةغالب التزام عدم النقابة تواجه الىت املشكالت هذه ثاىن و
 حدها يبلغ واليت تدفعها أن جيب واليت اإلعالنات قيمة من%  ١ الـ نسبة بسداد

 حسب أنه إىل مشريا ،"جنيه آالف ١٠ احلزبية والصحف جنيه ألف ٥٠ األقصى
 الصحف عند جنيه مليون ١٣ النقابة حق من فإن للمحاسبات املركزي اجلهاز

  .أنواعها مبختلف
 قيمة توفري مت أنه إىل مشريا ،"أكتوبر من بالسادس الصحفيني مدينة ضبأر  يتعلق ماو 
 تلقى يتم أن بعد - األرض قيمة من كجزء النقابة على مستحقة جنيه ماليني ٦
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 يطلب سوف فإنه - أيام خالل وصوهلا واملنتظر احلكومة من جنيه مليون ٢٣ مبلغ
  املدينة هذه أرض حلساب جديدة دفعة سداد الصحفيني الزمالء من
٢٠١٢- ١-١٨  

 نقابة الصحفيين المصرية تستضيف صور الثورة اليمنية

ضمن فعاليات أسبوع الربيع العريب املقام يف القاهرة استضافت نقابة الصحفيني 
دف تعريف    املصرية معرض الصور والرسوم الكاريكاتورية اخلاصة بالثورة اليمنية

من ثورة عظيمة شهد هلا    حيدث يف اليمنالعامل العريب وأحراره ومثقفيه مبا حدث و 
بسلميتها وحضاريتها، وقد أبرز املعرض صور شهداء الثورة اليمنية الذين  أمجعالعامل 

  قدموا دماءهم لريووا تربة الوطن ولينعم اليمنيون باحلرية والكرامة
٢٠١٢- ١-١٩  
  " القومية الصحف" تصفية عزمه ينفي" اإلخوان حزب: "الويل
 تقوم حزبية أو قومية صحفية مؤسسة توجد ال أنه الصحفيني نقيب ويلال ممدوح أكد
 أن إىل وأشار.الصحفي القطاع أصول حجم حتديد لصعوبة نظراً  املالية، بياناا بنشر
 بتصور اخلاص املنشور يف جاء ما نفوا قد" والعدالة احلرية" حزب من قيادات ثالثة
 كان واليت خاصة، بصفة والصحافة مةعا بصفة اإلعالم عن" والعدالة احلرية" حزب
 جملس" اسم يطلقوا الكثري أن وأوضح..القومية الصحفية املؤسسات تصفية فكرة منها

 به يوجد حيث مؤخرا انشأ الذي للصحافة األعلى الس على" الشريف صفوت
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 أن الطبيعي من ليس أنه كما السابق، الس يف موجودة كانت اليت األمساء من عدد
 مبمارسة املنشأ احلديثة الصحف من لعدد والسماح القومية الصحف ستبعادا يتم

  .احلزبية الصحف من العديد مثل الصحافة
٢٠١٢- ١-٢٠  

  ١٩٧٠ لسنة ٧٦ رقم القانون إلعدام لجنة

 ١٩٧٠ لسنة ٧٦ رقم القانون إلعدام جلنة شكلت النقابة أن الصحفيني نقيب أكد
 جديد قانون وضع بشأن اقرتاحات وضعو  الصحفيني نقابة إنشاء بقانون اخلاص
 أكد و..الصحافة دنيا علي طرأت اليت واملتغريات والتحديات الصحفي الوسط يالءم
 منه املواد بعض تعديل سيتم٩٦لسنة ٩٦ رقم للصحافة األعلى الس قانون أن الوىل
 ،أسابيع خالل القانون صياغة من اللجنة انتهاء سيتم أنه وقال.. املواد كل وليس

 تضم مؤسسات تتبع واليت الصدور املنتظمة الدورية اإللكرتونية الصحف بأن مشدداً 
  .الصحفيني نقابة بعضوية قبوهلم سيتم ، الكلمة مبعين صحفيني
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فكرة وجود مؤسسات مملوكة للدولة معربة عن اتمع وتياراته املتباينة فكرة هلا رونقها على املستوى  "
  "مبشكالت التسييس والتوظيف أال اا ترتبط ..النظرى 

  النقابة وتعزيز حرية الصحافة  -٣

اكتسب سلم نقابة الصحفيني شهرته من مطالباته العديدة باحلريات العامة وعلى 
رأسها حرية  الرأى والتعبري، واتصاال حبركة اجلماهري الىت زحفت على مياديني مصر 

 العشرات ٢٠١١-٢-٢ة ىفوقف على سلم النقاب.. ٢٠١١يناير ٢٥اعتبارا من يوم 
 ١٠٠ووقع ..تضامنا مع انتفاضة الشباب  القومية الصحفية باملؤسسات العاملني من

صحفي على وثيقة لسحب الثقة من نقيب الصحفيني مكرم حممد امحد، وطالبوا 
ووسط هذه األحداث يسقط أول شهيد للصحافة املصرية ..باجتماع طارئ للنقابة

 مهيب مشهد وسط ٢٠١١-٢-٢٢مود ومت وداعه يوم خالل الثورة الزميل امحد حم
 مكرمواضطر .. والناشرين واألجانب والعرب املصريني الصحفيني مجوعمن جانب 

بعد اهلجوم عليه بسبب  للصحفيني كنقيب منصبه من حممد امحد لتقدمي استقالته
  ..مماألة النظام السابق والتفريط ىف دم شهيد الصحافة املصرية 

وتوىل صالح عبد .. الستقالةبا القومية الصحف حترير رؤساء النقابة جملسوطالب   
نقيب  خيلف من حول انقساماتاملقصود وكيل الس مقعد النقيب إثر حدوث 

لعقد اجلمعية .٢٠١١-٣-٤واجتمع الصحفيون يوم ..الصحفيني بعد استقالته
 ابيانأصدروا .قادها،العمومية العادية للنقابة ، وعندما مل يكتمل النصاب الالزم إلنع
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 انضمام، و الثورة هذه فجروا الذين مصر لشباب التحيةووجهوا ..الثورة لتأييد اقوي
  .الصحفيني هلا مجوع

 أوليناير هو اجراء  ٢٥ومع ذلك يظل احلدث األبرز ىف نقابة الصحفيني بعد ثورة  
ت ، وتسخر له كل أدواالنقيب منصب على حكومي مرشح يظهر فيها ال انتخابات

  . والرتغيب بالرتهيب الصحف القومية حىت يعتلى  كرسي النقيب
الذى  الدستورية لمحكمةوكانت نقابة الصحفيني قد تلقت باعتزاز احلكم التارخيى ل

، ١٠٠ رقماملوحد  املهنية النقابات قانونصدر قبل قيام الثورة بأسابيع قليلة بإبطال 
.. يطرة على النقابات املهنية دف متكني السلطة من الس ١٩٩٣الذى صدر عام 

وىف ظل هذه األجواء أجربت اجلماعة الصحفية النقيب مكرم حممد امحد على تقدمي 
ولنقابة الصحفيني تاريخ حافل باملعارك الىت .. استقالته باعتباره ممثل النظام الساقط

ا معاركه أحد مازلنا نذكر و ..خاضتها من أجل الدفاع عن استقالهلا وحرية الصحافة
 مع العام الرأى فيهتضامن  الذي ٩٥ لسنة ٩٣ رقم املشبوه القانون الشهرية مع
 الرأى حرية على قيودا يفرض قانون إلسقاط معركة، ومل تكن جمرد  الصحفيني

  .بأكمله اتمع ىف واإلصالح لتغيريا إرادة معركة بداية كان  إمناو  والتعبري،
رة باعتبارها أول انتخابات جترى بعد ثورة ورغم متيز انتخابات جملس النقابة هذه امل

إال أا عانت من بعض ..يناير، ودون ضغط من جانب احلكومة وأدواا الغليظة
 اجلمعية اكتمال عدماخلوف من  أزمة ىف املشكالت التنطيمية واملؤسسية متثلت

 ثلمت الذى املتعمد واخللل التوتر ظل ىف واختالل فوضى من استتبعها وما ،العمومية
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 إجرائها عن اإلعالن مث االنتخابات، وتأجيل العمومية اجلمعية اكتمال عدم إعالن ىف
 ال زمنية مدة ىف االنتخابية العمليةإجراء و  نقابتهم، مبىن الصحفيني غالبية مغادرة بعد
، وكذلك حماولة بعض احلركات السياسية تسييس عملية ساعات األربع على تزيد

 كدعاية املصحف وتوزيع الديين اخلطاب تفشىعض من اإلنتخابات، وانزعاج الب
 ىف االحنياز مظهر استمرار مع ..الناخبني أصوات الستجالب املرشحني لبعض

 ةجلماع التصويت أوبعينها،  صحفية ملؤسسات انتمائهم حبكم ملرشحني التصويت
  ..من اجلماعات

.. دل النقدى واملعاشاتورغم املكاسب املادية للصحفيني املتمثلة أخريا ىف زيادة الب 
تبقى اسئلة مثارة ومهمة وهى الكيفية الىت حصل ا الس على تلك املكاسب بعد 
الثورة،  وكأا رشوة صحفية مما اعتادت النقابة عليه من النظام السابق خالل 

فقد جاءت ىف صورة هبة  من احلكومة، وال متثل موارد .. انتخابات النقيب احلكومى
وكان األجدى فتح ملف نسبة .. مة تضاف للنقابة والصحفينيحقيقية ودائ

  .االعالنات الىت جيب أن حتصل عليها النقابة والتمغة الصحفية لزيادة مواردها 
 صدارالصحفية امللحة مثل إ االستحقاقات القادم الس سيواجه كيفوالنعرف   

 املناخ وحتسني عالم،واال الصحافة حرية قواعد وتعزيز ،املعلومات تداول حلرية قانون
 الرأي وحرية واإلعالم الصحافة على املفروضة القيود وإلغاء ،به تعمل الذي القانوين
، املالية بالغرامة واستبداهلا النشر قضايا يف لصحفينيا حبسعقوبة  وإلغاء والتعبري،

 األعلى الس وإلغاء التفتيش، من الصحفيني ومنزل مكتب حتصنيفضال عن 
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 الصحفية املؤسسات ملكية شكل وحتديد القومية، للصحف مالكة جهةك للصحافة
لتطوير  وأخالقية مهنية جديدة لقواعد وإصداره لإلعالم وطين جملس وإنشاء ،القومية

 كافة يف واإلعالميني للصحفيني سلوكات مدون ى، واعتماد اإلعالم داءاأل
  . التخصصات

*******************  
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  ىاحملتو 
 تصدير -١

  انتهاكات حرية الصحافة خالل العام األول للثورة-٢
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  "تعترب حرية الصحافة مفهوماً شديد اإلشكالية لغالبية أنظمة احلكم غري الدميقراطية"

  :ـ تصدير ١

فبينما نرى رسالته مغلولة ..يعكس االعالم ىف أى دولة مدى احلرية املتاحة ىف اتمع
ة نراها مهنية متوازنة تتمتع باملصداقية ىف امتعات الىت تنتهج ىف اتمعات املغلق

 نمل يتعرض وجند ىف بعض البلدان من..النهج الدميقراطى، وتلتزم حبرية الرأى والتعبري
 يدعون من أو مضطهدة، أقليات عن يعربون من أو حكومام، انتقاد على يتجرؤون

 أن حياولون" خونة" بأم عادة هملوصم اقتصادية أو سياسية إصالحات إجراء إىل
 غالبا احلاالت، هذه مثل يف. الوطين االستقرار صفو وتعكري والعداء الكراهية ينشروا

 تظل و التجهيز، سابقة الوطنية القوانني من برتسانة" مسلحة" الدول تلك تكون ما
 لتحدي الشجاعة من يكفي ما لديهم الذين أولئك ملعاقبة مستمر تأهب حالة يف

 على ونأيتجر  الذين أولئك مضايقة على الدول تلك مثل تدأب كذلك. حكومام
  .توجهاا حىت أو تدابريها أو الدولة سياسات على االعرتاض
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  ـ انتهاكات حرية الصحافة خالل العام األول للثورة ٢

٢٠١١ - ١-٢٦   

  ة مظاهرات يوم الغضب تغطي أثناء صحفيين ٦ على اعتداء

 مظاهرات أحداث تغطيتهم أثناء العتداءات »اليوم املصري« يحمرر  من عدد عرضت
 احملرر اهلوارى، أمحد الزميل وفوجئ..املظاهرات تغطية من ملنعهم ،»الغضب يوم«

 حماولتهم أثناء عليه، املركزى األمن جنود من ٣ باعتداء للجريدة، اإللكرتوين باملوقع
 وعندما العيىن، قصر بشارع التعاون بنزينة أمام مسريم استكمال من املتظاهرين منع

 سحبوا مث أرضاً، وألقوه ومزقوه اجلنود منه انتزعه الصحفيني نقابة كارنيه هلم أظهر
 بالعصى عليه باالعتداء وبادروا به أحاطواالذين  العساكر من عدد إىل الزميل

 ،»بتاع بال صحفي بال«: عليه وردوا ،»صحفى أنا«: صراخه متجاهلني اخلشبية،
  .األحداث بؤرة عن أبعد منطقة إىل يقودوه أن لقب

 األمن جنود بأحد »املرصفاوى مصطفى« الزميل فوجئ التحرير مبيدان وقوفه وأثناء
 من عدد اجته وعندما. اختناق حبالة فأصيب وجهه، ىف للدموع مسيلة بقنبلة يلقى

 تصويرهم ريدةباجل احملررة »احلوىف نشوى« الزميلة حاولت التحرير ميدان إىل اجلنود
 الكامريا انتزاع وحاولوا حنوها حتركوا اجلنود بعض شاهدها وعندما الفيديو، بكامريا
 ترك على إلجبارها وعضها ا اإلمساك إىل اجلنود أحد عمد رفضت وعندما منها،
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 الصحفيني من عدد حوهلا التف أن بعد إال يرتكوها ومل ا ممسكني وظلوا الكامريا،
 عمر هشام الزميل علي الضباط أحد اعتدى العيىن قصر ارعش وىف..إلنقاذها

 األمن جنود أيدى من إنقاذه من الزمالء من عدد متكن فيما نابية، بألفاظ عبداحلليم
  .املركزى

 شارع أمام األمن ضباط من عدد من للسباب »البهنساوى مها« الزميلة وتعرضت
 وأثناء. الشارع أمام األمىن دونالكر  املتظاهرين اقتحام رصد من ملنعها الشعب، جملس
 أثناء املواطنني أحد لتصوير »العيىن قصر« بشارع »سند سارة« الزميلة وقوف

 الىت الفيديو كامريا يدها من ينتزع املدىن زيه ىف األشخاص بأحد فوجئت املظاهرات،
 اجلريدة، إىل والعودة املكان، عن باالبتعاد آخرون أمرها فيما ا، تصور كانت

  .أخرى مرة الكامريا تستعيد لن أا هلا دواوأك
٢٠١١ -٢- ١٩   

  "األهرام" من خطيرة مستندات تهريب

 ختص الكراتني من عدد خروج منع من األهرام مبؤسسة العاملني من جمموعة متكن
 من عدداً  الكراتني هذه وحتمل ،املؤسسة من نقلها ىف بدأ التحرير رئيس سرايا أسامة

 وعالمات دلاجل مثار األمور من لعدد املالية باألوضاع املتعلقة واملستندات األوراق
 منع من متكنوا إم" السابع اليوم" لـ العاملون وقال..مهمة قضاياحول  ستفهاماال
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 سرايا من كل ومساعدى سائقى وبني بينهم مشادات وحدثت الكراتني، هذه ريب
  .رئيس جملس اإلدارة  سعيد املنعم وعبد

" كراتني" ٥ بإخراج قام األهرام، حترير رئيس سرايا أسامة مكتب ريسكرت وقيل أن
 رفضوا الذين األمن رجال تدخل استدعى ما وهو واحدة، دفعة اجلمعة اليوم ظهر

 الكراتني من كارتونتني األمن فحص أن وبعد حملتوياا، فحص دون الكراتني خروج
 رجال وأصر..سرايا كتبمب تتعلق وأدوت إكسسوارات على بداخلها عثروا اخلمسة
 سرايا سكرتري رفض الىت املتبقية الثالثة الكراتني فحص على األهرام مبؤسسة األمن

 ومدير القانونية الشئون عام مدير من مكونة جلنة تشكيل مت الفور وعلى فحصها،
 املنعم وعبد مبارك جلمال صور على الثالثة الكرتونة بداخل وعثروا املؤسسة، عام

 الزراعة وزير أباظة أمني بني متبادلة ألوراق باإلضافة سرايا، أسامة طهمويتوس سعيد
  .املغرىب وشركات السابق

 للرئيس األهرام حترير رئيس أرسلها خلطابات صورعلى  الثالثة الكرتونةاشتملت و 
" والدستور الشروق، اليوم، املصرى" هى مصرية صحف ٣ أن سرايا فيها يزعم مبارك،

 من سرايا فيها ويطلب املناطق، بعض ىف جمانا توزع وأا ،طنيةو  غري أجندات هلا
 دعمه الرئيس ومواصلة ذلك اجهةملو  املعنية اجلهات لدى التدخل السابق الرئيس

 إدارات جمالس رؤساء إدمان من سرايا فيها يشكو أخرى فقرة وىف القومية، للصحف
  . للصحف التحريرية لسياسةىف ا التدخل القومية الصحف
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٢٠١١- ٩-٢١  
  اإلعالمية الحريات فى التراجع لوقف يدعو اإلعالم لحرية الوطني االئتالف

 احلريات ىف الشديد الرتاجع إزاء قلقه عن اإلعالن حلرية الوطين االئتالف عربأ
 املسلحة للقوات األعلى الس يساندها احلالية احلكومة اختذت فقد.  اإلعالمية

 املؤقت الوقف عن اإلعالن مقدمتها ىف الرتاجع ذاه تؤكد الىت اإلجراءات من عددا
 قناة مكتب مع البوليسي التعامل مث ، اجلديدة الفضائية للقنوات تصاريح إلعطاء
 جترم مادة تفعليها مت الىت املواد وتضمني الطوارىء قانون وتفعيل ، مصر مباشر اجلزيرة

 وأكد .بتجرميها قضيت العقوبات قانون يف نصوص وجود برغم الكاذبة اإلشاعات بث
 ثورة قبل سائدا كان الذي االعالمى النظام أن تؤكد اخلطوات هذة كل أن االئتالف

 الن ، شديدة عقبات تكتنفه السياسي النظام تغيري حلم نأو  ، يتغري مل يناير ٢٥
 وفتح اإلعالم جمال ىف حرية يصاحبها أن من البد مقررة سياسية عملية اى إجراء
  . اإلعالمية الوسائل امأم املنافسة باب

 حول العسكري والس احلكومة رموز يطلقها الىت الدعاوى أن أيضا االئتالف ىأور 
 مل اآلن حىت ألم فقط ليس مسئوليام صميم من تعد اعالمية فوضى وجود

 اإلعالم حرية إعالن جتاهلوا ألم وال ، اإلعالم لتنظيم متخصصة جلنة يشكلوا
 املسئولة اجلهات كافة اىل إرساله مت والذي ٢٠١١ يناير ٣ ىف االئتالف عن الصادر

 ذوى غري عن تصدر فوقية قرارات عرب يتم اإلعالم تنظيم أن يتصورون ألم ولكن ،
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 ىأ على تطبيقها ميكن العقوبات قانون مواد أن جتاهلوا ألم وأيضا، االختصاص
 األسهل احلل هو الطوارىء اىل للجوءا فان وبالتايل.  النشر جبرائم تتعلق قانونية خمالفة

 التحول ومستقبل اإلعالم حرية على سلبية ستكون واملعنوية السياسية آثاره لكن ،
  .  مصر ىف الدميقراطي

 املسلحة للقوات األعلى الس ىف بيانه، اإلعالم حلرية الوطين االئتالفودعا 
 املصري اإلعالم تنظيم تستهدف ليهآ تفعيل عرب ، الرتاجع هذا وقف اىل واحلكومة
 اإلعالم جمالت ىف املتخصصني اآللية هذة تضم أن على تشريعاته، ومراجعة

 فهذا"، أنفسهم اإلعالميني مع حوار فتح عرب ذلك يتم أن و اإلعالمية، والتشريعات
  .على حد تعبري البيان  "املصري اإلعالم إلصالح الوحيد الطريق هو
٢٠١١-١١-٢٧  

 قيود على حرية الصحافة وحرية التجمع: هيومن رايتس 

 الربملانية االنتخابات على السابقة األسابيع إن "ووتش رايتس هيومن "ذكرت منظمة 
 حلرية متكررة انتهاكات شهدت ٢٠١١ -١١- ٢٨من  ابدءإجراؤها  املقرر املصرية
 األخرية التسعة الشهور مدار على أنه املنظمة وأضافت. التجمع وحرية التعبري

 واعتقلوا السلمية، التظاهرات تفريق يف القوة والشرطة اجليش ضباط استخدم
 العمليات أثناء القانون سيادة يكفلوا ومل اجليش، انتقاد بسبب واملدونني املتظاهرين

  .الشرطية
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١٠/١٢/٢٠١١   

   "الفجر"الحكم بحبس صحفيتى 

 حممد الزهراء فاطمة باجلريدة الصحفية حببسجنح مستانف العجوزة  حمكمة قضت
 للشيخ اخلاصة احلياة حرمة على االعتداء جرميىت عن الشغل مع أشهر ثالثة باحلبس

،  إذنه دون رهاونش الرقية جلسة أثناء إذنه بعري له والتسجيل بتصويره يوسف البدرى
 معها الشرتاكها حسن ساىل الصحفية باجلريدة لزميلتها شهرملدة  باحلبسكما قضت 

 ملدة العقوبة تنفيذ بايقاف احملكمة وأمرت .إذنه دون له والتسجيل الشيخ تصوير ىف
 ىف قضت كما ،سنهما لصغر للصحفيتني الرأفة من بقسط أخذاً  سنوات ثالث
 الفجر جريدة ىف مقاالت مبجموعة الشيخ حق ىف السبو  القذف وهى الثالثة التهمة
 وكان .جنيه آالف مخسة مببلغ منهم كل والصحفيتني الباز وحممد محودة عادل بتغرمي
 على االعتداء رميةارتكاب الصحفيتني جل احملكمة يقني ىف وقر نأ بعد احلكم ذلك
  .العقوبات ونقان من مكررا ٣٠٩ املادة ىف عليها املنصوص اخلاصة احلياة حرمة
٢٠١١ -١٢- ١٢    

  مستمرا مازال الصحفيين حبس

 األحكام الستمرار التام رفضها عن اإلنسان حقوق ملعلومات العربية الشبكة أعربت
 العجوزة مستأنف جنح حمكمة أصدرت أن بعد وذلك ،الصحفيني حببس القضائية

 شهرين جرالف جبريدة الصحفيتني حسن وساىل حممد الزهراء فاطمة حببس حكماً 
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 وكان.. البدرى يوسف وقذف وسب اخلاصة احلياة انتهاك بتهمة للثانية وشهراً  لألوىل
 ىالصحف الباز حممدالصحفيتني و  ضد ٢٠٠٩\١٢٨٧٩ رقم ببالغ تقدم قد البدرى
 بتهم مبحاكمتهم فيه طالب نفسها اجلريدة حترير رئيس محودة وعادل الفجر جبريدة
 حق وجه دون وإذاعته مستند وإستعمال والقذف سبوال اخلاصة حياته حرمة انتهاك

 ١٨٥ رقم بعددها الفجر جريدة صفحات على منشور حتقيق خلفية على وذلك، 
 منزل ىف شرعية رقية.. املعادي يف مغامرة” بعنوان ٢٠٠٩\١\١٢ بتاريخ الصادر
  . ”جنيه ٣٥٠ب البدري يوسف

 حرمة انتهاك مة من الصحفيني كافة برباءة آنذاك العجوزة جنح حمكمة وحكمت
 الزهراء فاطمة من كالً  على جنيه آالف مخسة قدرها غرامة أقرت بينما اخلاصة احلياة

 على جنيه آالف مخسة غرامة أقرت كما القذف و السب واقعة ىف الباز حممد و
  .اإلشراف ىف اإلمهال علي كعقوبة الفجر جريدة حترير رئيس محودة عادل
 الصحفيون وقام ،السابق احلكم باستئناف العامة بةالنيا قامت ذلك أثر وعلى

 االحد أمس املنعقدة جلستها وىف.. ضدهم الصادر الغرامة حكم باستئناف املتهمون
 قبول العجوزة مستأنف جنح حمكمة قررت االستئنافني لنظر ٢٠١١-١٢-١١

 سحبب جمدداً  والقضاء ،الصحفيتني برباءة الصادر احلكم وإلغاء النيابة استئناف
 ،األوىل للتهمة الشغل مع شهراً  حسن ساىل والصحفية حممد الزهراء فاطمة الصحفية

 ثالث ملدة واإليقاف الثانية التهمة عن شهراً  حممد الزهراء فاطمة الصحفية وحبس
  . أمس تاريخ من تبدأ سنوات
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٢٠١١-١٢- ١٤   

   العام النائب بقرار ترحب اإلنسان لحقوق المصرية

 العام النائب باستجابة الشديد ترحيبها عن اإلنسان حلقوق ريةاملص املنظمة أعربت
 احلكم تنفيذ بإيقاف وقيامه ،الصحفيني ونقابة املدين اتمع منظمات ملناشدات

 جبريدةني العاملت حسن، وسايل الزهراء فاطمة الصحفيتني حببس الصادر
 بضرورة املصرية مةواحلكو  املسلحة للقوات األعلى الس من املنظمة وطالبت..الفجر
،  والتعبري الرأي حلرية املقيدة القوانني كل وإلغاء التشريعية البنية تعديل على العمل

 إصدار ضرورةعلى  املنظمة تشدد كما النشر، جرائم يف احلبس عقوبة إلغاء وحتديدا
  .مصر يف املعلومات تداول حرية ينظم مستقل قانون
٢٠١١-١٢-١٨     

   الصحفيين عن للدفاع عليا بلجنة المطالبة

 نقابة يف عقد حسن، وسايل حممد الزهراء فاطمة الزميلتني مع للتضامن مؤمتر يف
 للدفاع عليا جلنة بتشكيل السناوي اهللا عبد الصحفي الكاتب اليوم طالب الصحفيني

 اليوم جئنا" مضيفا.. الكبار واإلعالميني التحرير رؤساء تضم الصحفيني، حقوق عن
 هنا وحنن للجميع، فاحلريات فقط، الصحفيني وليس التعبري، حرية ةقضي عن للدفاع
 حبس بإلغاء وللمطالبة بالقتل، ديدات تلقوا الذين زمالئنا مع للتضامن اليوم

 بإفساد العسكري الس عالقة عن السناوي وتساءل".النشر قضايا ىف الصحفيني
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 بالكشف مطالبا اليوم، قابتهمن أمام تنظيمها الصحفيون قرر اليت االحتجاجية الوقفة
 إىل هنا، من نقول" مضيفا بالقتل، ديد رسائل أرسلت اليت الشخصية هوية عن

 وسيلة الصحافة وإن أمحر، خط الصحافة حرية إن احلكم، لتويل يستعدون الذين
  ".فقط الصحفيني وليس املصريني، مجيع ختص

 نقيب ألن شديد بأسى شعرأ إنىن" الفجر، جريدة حترير رئيس محودة عادل قالو  
 الوقفة يف املوجودين رأس على يكون أن املفرتض من كان الويل، ممدوح الصحفيني
  "..عنه ينوب من يرسل أو التضامنية،

٢٠١١-١٢-١٤  

   الصحافة حرية تهديد ترفض" حياة"

 للتنمية جديد عامل ملؤسسة" حياة" اإلنسان حقوق عن املدافعني شبكة تعربأ
 نو الصحفي له يتعرض ديد ألي وأدانتها الشديد رفضها عن اإلنسان وحقوق

 ،قضائيا ملالحقتهم للنيابة بالغات وتقدمي قضائية دعاوى رفع طريق عن نو واإلعالمي
 هلا تعرض اليت التهديدات بعد بعملهم، قيامهم نتيجة هلم ديد رسائل وإرسال
 ضد الصادر  احلبس ،وحكم عيسى وإبراهيم اإلبراشي ووائل عمروالليثيون الصحفي

 شبكةأعلنت و . .حسن ،وسايل حممد الزهراء فاطمة الفجر جبريدة الصحفيتني
 القانونية اإلجراءات كافة يف اإلعالميني معتضامنها  اإلنسان حقوق عن املدافعني
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 واحلفاظ وسالمتهم، ألمنهم التعرض وعدم،  الشخصية حيام محاية تكفل اليت
  حبرية عملهم ممارسة يف واملهنية اإلنسانية حقوقهم عن فاعوالد وأدبيا، معنويا عليهم

٢٠١١ -١٢ -١٧   

  .. الصحفيين كاميرات يصادر والجيش

 وصادروا التحرير يف اشقق اقتحموا اجليش جنود أن تويرت موقع على نشطاء ذكر 
 فوق من وحتطيمها الكامريات برمي آخرون قام فيما الصحفيني، كامريات

 ،سي يب وسي مصر مباشر اجلزيرة منها الفضائية القنوات من عددوقف أ كما..املباين
 مراسلني على االعتداء مت كما العيين، القصر وشارع التحرير ميدان من املباشر البث

  .ومطاردم أجانب
٢٠١١ -١٢-١٨   

   القاتل الضابط صورة تبث الصحافة شهيد أسرة

 ىف الصحافة شهيد بلقب واملعرف - حنود حممد امحد الشهيد الصحفى اسرة سلمت
 الضابط صورة يتضمن)  دى.  سى(  الصحفيني ونقابة العامة النيابة - يناير ثورة
 نأ القاتل الضابط عن صغرية ولو معلومة ىأ يعرف من كل وناشدت ؛ الشهيد قاتل

 يواىل الذى ) احلوادث نيابة(  جنوب نيابة لوكيل السرعة وجه على ا لالدالء يتوجه
 ٧٦٧ برقم واملقيدة٢٠١١ لسنة ٣٥٨ رقم حتمل والىت املذكورة القضية ىف التحقيقات

  .القاهرة جنوب عرائض
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 رغم القاتل بالضابط معرفتها الداخلية وزارة جهزةأ النكارعن أسفها  سرةألعربت او 
 -  القتل جرمية ارتكاب يوم - يناير ٢٩ يوم اىل ٢٥ يوم من باخلدمة مكلفا كان انه
  . كاملة مايا اربعة ملدة ىأ

 الضابط عن معلومة لديه من كل الشهيد زوجة العليم عبد ايناس الصحفية وناشدت
 العربة جبانب ويقف والصورة دى.  سى ال ىف يظهر الذى الضابط وهو" القاتل
  .التعاون معها " نقيب رتبة وحيمل مباشرة

٢٠١١-١٢- ٩  

   للصحفيين احتجاجية وقفة

 الصحفيني، نقابة أمام االحتجاجية وقفتهم لخال واإلعالميون، الصحفيون اهلجت
 ووسائل الصحافة بسقوط األخري الفريق فهتف املواطنني، تساؤالت عن اإلجابة
 على شرسة هجمة من الصحفيني نقابة فيه حذرت الذى الوقت ىف، اإلعالم

 ضد العنف لتربير العسكرى الس يسوقها الىت احلجج أن النقابة واعتربت احلريات،
  .واهية ظاهريناملت

 جلنة إليهما دعت اللذين الصحفى واملؤمتر االحتجاجية الوقفة ىف املشاركون وفوجئ
 ورفض ،النشر قضايا ىف الصحفيني حبس على لالحتجاج الصحفيني بنقابة احلريات

 الوقفة بتحول - نصية رسائل وىف هواتفهم عرب الصحفيون يتلقاها الىت التهديدات
 مما ثروت، عبداخلالق بشارع املارين واملواطنني الصحفيني بني ةعنيف كالمية مشادة إىل
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 بإشعال اإلعالم ووسائل الصحافة مواطنون ام أن بعد الوقفة، استكمال دون حال
  .هم بعض قول حد على - الفتنة نار

 الصحفيني، نقابة جملس عضو عبدالقدوس، حممد فيها شارك الىت الوقفة وبدأت
 عبداهللا والصحفى الليثى، عمرو واإلعالمى الفجر، رحتري رئيس محودة وعادل

 قمع تستنكر تافات قالش، حيىي والنقاىب هجرس، سعد والصحفى السناوى،
  .الصحفيني وديد احلريات

 هددت الىت اجلهة عن الستفسارل النقابة أمام املارين املواطنني من جمموعة توتوقف
 ونعم اهللا حسىب« قائلني هتفوا الوقفة ىف املشاركون جتاهلهم وعندما اإلعالميني،

  .»واحدة إيد والشعب اجليش« ،»املزور اإلعالم يسقط« ،»الوكيل
 الفنت تشعل والصحافة اإلعالم وسائل أن الوقفة من الغاضبون املواطنون وأكد

 اإلعالم متهمني وإعالمية، صحفية مواد على احلصول أجل من اتمع، ىف واألزمات
 محى الذي العسكري والس واجليش الشعب بني فتنة خللق عىويس »مأجور« بأنه

  .قوهلم حد على مصر،
٢٠١١-١٢-١٩  

  . اإلعالميين ضد االنتهاكات وقفب تطالب » الصحفيين حماية «

 ملطالبته اجلنزورى، كمال الوزراء، لرئيس خطاباً  »الصحفيني محاية« جلنة أرسلت
 واجبهم تأدية أثناء وللصحفيني مصر ىف الصحافة حلرية املتزايدة االنتهاكات بوقف«
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 ما الفرتة خالل أنه املنظمة وذكرت)..املتدهور(بـ الصحافة حرية وضع واصفة املهىن،
 تعرضوا لصحفيني حالة ٣٥ عن يقل ال ما اللجنة وثقت نوفمرب ٢٤و ١٩ بني

 وقوات املتظاهرين بني مصادمات حدثت عندما واإلسكندرية القاهرة ىف العتداءات
 االنتهاكات من متزايدة قائمة أيضاً  الصحفيني محاية جلنة ووثقت. واجليش شرطةال

  .املختلفة اإلعالم وسائل ضد
٢٠١١-١٢-٢١    

   لالعالميين التهديد رسائل صاحب على القبض

 أمني مدحت يدعىو  الليثى، عمرو اإلعالمى سائق على القبض الداخلية وزير أعلن
 حترير رئيس اجلالد، جمدى إىل ديد رسائل بإرسال قام أن بعد ،١٩٧٤ مواليد طلبة،

 احلديدى مليس واإلعالميني ،»الفجر« حترير رئيس محودة، وعادل ،»اليوم املصرى«
 مصر شباب« وبتوقيع بالقتل ديداً  تضمنت احملمولة، هواتفهم عرب الليثى، وعمرو

 والنقل العام األمن قطاع مع بالتنسيق الداخلية وزارة أجهزة إن الوزير وقال..»احلر
 الذى املتهم، تتبع طريق عن القانوىن، اإلطار ىف املتهم هوية إىل توصلت واملواصالت

 األصلية شرحيته برتكيب وقام باستبداهلا، قام شرحية من الرسائل هذه أرسل أنه تبني
 تدعى فتاة استجوبت األمن أجهزة وأن واحد، وقت ىف الرسائل مجيع وأرسل

 فأكدت عربها، الرسائل إرسال مت الىت الشرحية متتلك كانت ربية،الغ من »إسالم«
 الوزير وأوضح..يستخدمها من تعرف وال فقدها بعد فرتة منذ الشرحية هذه تركت أا
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 الرسائل، هذه إرساله سبب املتهم يربر ومل قانوىن، بشكل متت اإلجراءات مجيع أن
  .النيابة على عرضه اروج اإلعالميني هؤالء ألحد سائقاً  يعمل أنه خاصة

٢٠١١-١٢-٢٢  

 الرسائل إرسال وطلب المال أعطانى الليثى: المتهم

 ديد رسائل بإرسال املتهم الليثى، عمرو اإلعالمي سائق طلبة، أمني مدحتاعرتف 
 لشراء املال أعطاه الذى هو الليثى نبأ احملمول، اهلاتف عرب اإلعالميني من عدد إىل

 بينهم آخرين، إعالمينيواىل  إليه ديد رسائل رسالإ منه وطلب حممول، هاتف
 ،»الفجر«و ،»اليوم املصرى« جريدتى حترير رئيسا محودة، وعادل اجلالد، جمدى
 أجهزة إللزام يسعى كان بأنه اخلطوة هذه على »الليثى« إقدام مربراً  احلديدى، ومليس
 وقد . »الفراعني« اةقن رئيس عكاشة، توفيق مع فعلت مثلما له، حراسة بتعيني األمن
 »الليثى« واستدعاء الرواية، صحة مدى عن بالتحرى املباحث تكليف النيابة قررت

  .التحقيقات ذمة على أيام ٤ املتهم وحبس حوهلا، أقواله لسماع
٢٠١-١٢-٢٣  

   »الليثى« باسم الزج على أجبرنى األمن: السائق المتهم

 ديد رسائل بإرسال املتهم ثى،اللي عمرو اإلعالمى سائق طلبة، أمني مدحتفجر 
 مبحكمة املعارضات قاضى أبوبكر، أمحد املستشار أمام مفاجأة أمس، لإلعالميني،

 تلك إرسال منه يطلب مل الليثى عمرو إن املتهم السائق قال. النيل قصر جنح



  ا����� ا�ؤ�
�..  	�ما� �ر��

   

١٦٦ 

 ضباط من ضغوط على بناء القضية، ىف بامسه زج وإنه اإلعالميني، إىل الرسائل
 جمهول مكان إىل واصطحبوه ليالً  عليه القبض ألقوا الذين العام، األمن مباحث
 الليثى عمرو باسم يزج مل إذا بأنه وأبلغوه عينيه، على سوداء عصابة ووضعوا

 اهلجوم األخرية الفرتة ىف اعتاد الليثى إن حيث سلفى، تنظيم ىف بعضويته سيتهمونه
 الضغوط هذه حتت أنه وأضاف..اإلسكندرية أمن مدير وعلى الشرطة، جهاز على

 زمالؤه سرياعى الليثى عمرو باسم يزج عندما أنه معتقدا ذلك، يفعل أن إىل اضطر
 أى يرسلمل  أنه وأكد املقدمة، البالغات عن بالتنازل ويقومون األمر، اإلعالميون

 من وأنه الصالة، أثناء زمالئه بعض مع احملمول هاتفه يرتك أن اعتاد وأنه رسائل،
  .علمه دون الرسائل تلك وأرسل اخلاص تليفونه استغل بينهم واحد يكون أن املرجح

  .التحقيقات ذمة على يوما ١٥ حبسه جتديد اجللسة اية ىف املعارضات قاضى وقرر
 ٢٠١١-١٢-٩    

  الفجر جريدةيتظاهرون أمام مقر  العسكري للمجلس نو مؤيد نو متظاهر 

 الفجر جريدة مقر أمام ديسمرب ٢٥ األحد مساء شخص ٢٥ عن يزيد ماتظاهر 
 برتديد وقاموا ،وحمرريها عليها وللقائمني للجريدة مسيئة هتافات ورددوا ،بالدقي
 محودة عادل“و “معاه واحنا الطنطاوي،، أه عسكر عسكر عسكر” مثل هتافات

كما هددوا .اجلريدة حترير رئيس محودة عادل الصحفي الكاتب قاصدين “باطل.. 
 علي قدرم عنلن هؤالء وأع، وقذفهم وسبهم البدين يذاءباإلالعاملني باجلريدة 
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 ولكن املظاهرة تلك بتكرار وتوعدوا ،بداخله من علي واإلعتداء اجلريدة مقر اقتحام
   .تعبريهم حد علي باألالف تقدر أكرب بأعداد

 فيها للعاملني وإامات وشتائم ديدات عدة اجلريدة تلقت ذلك مع وبالتوزاي
 صفحتها علي وذلك وأسرائيل أمريكا مثل دول من جنبيةأ ويالتمت علي باحلصول

 التحريرية السياسة خلفية علي وذلك “بوك الفيس” اإلجتماعي التواصل بشبكة
 للمرحلة ادارته بسبب ،العسكري للمجلس ناقدة مواقف تبنت اليتللجريدة 
 خلفية علي ملانيةالرب  االنتخابات يف املتقدمة السياسي اإلسالم قويوكذلك ، اإلنتقالية
  .االنتخابية العملية خالل إرتكبوها ام اجلريدة ذكرت خمالفات

 حماوالت، اليوم اإلنسان حقوق ملعلومات العربية الشبكة إستنكرتومن جانبها 
 خطها بسبب امس مساء الفجر جريدة هلا تعرضت اليت والتخويف اإلرهاب
  .العسكري للمجلس امعادي نو املتظاهر  اعتربه الذي السياسي

٢٠١١ -١٢-٣٠   

  االعالميين ضد التحريض يرفض الصحفيين نقابة مجلس

 وسائل ضد العداء ظاهرة تنامي من البالغ قلقه عن الصحفيني، نقابة جملس أعرب
 صحف على رمسيني ومسؤولني جهات حتريض درجة إىل وصلت واليت اإلعالم،

 هؤالء ضد املواطنني مشاعر تأجيج إىل أدى ما إعالميني، وأيضا بأعينهم، وصحفيني
 تطالب الفتات ورفع الصحف، مقرات بعض على اهلجوم إىل األمر ووصل الزمالء،
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 نقيب برئاسة اجتماعه يف النقابة، جملس وقرر. باالسم وإعالميني صحفيني مبعاقبة
 اليت املتكررة االعتداءات وكذلك االنتهاكات، تلك توثيق الويل، ممدوح الصحفيني

 اجليش من قوات يد على توجهاا،ختلف مب الصحفحمررى  نم عددا طالت
 واالعالم الداخلية ووزيري الوزراء ورئيس العسكري الس إىل رسالة وإرسال والشرطة،

 تأديتهم أثناء اإلعالميني سائر محاية يف مسؤوليتهم بتحمل ومطالبتهم الوقائع، بتلك
  .ضدهم التحريض موجة ووقف املهين، جبهماو 
١٢٢٠-١-٤   

  والحسبة األفواه تكميم قضايا بعودةانذار 

 تقدمي عن مؤخراً  تردد ما إزاء البالغ أسفها عن اإلنسان حلقوق املصرية املنظمة اعربت
 أحد تقدم فقد الفضائية، القنوات يف اإلعالميني بعض ضد البالغات من عدد

 عالمياإل من لك ضد ٢٠١١ لعام ١١٠٠٤ رقم محل العام للنائب ببالغ احملامني
 احلديدي ومليس رمضان وخريي سرحان وهالة ماجد رمي واإلعالمية فوده يسري

 بإثارة إياهم متهما الليثي وعمرو الغين عبد وحسني سعد وحممود الرمحن عبد ويوسف
 ببث استثناء دون قيامهم طريق عن، االجتماعي واألمن السلم وتكدير الفوضى

 ومهامجة ،الفوضى إشاعة على لتحريضا مهمتها الشخصيات بعض واستضافة برامج
 براجمهم خالل من الشرطة وجهاز العسكرية املؤسسة وخاصة، الدولة مؤسسات
  .ية التليفزيون
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٢٠١٢ -١- ٤  

  التعبير حرية على اعتداءاته يصعد العسكريمجلس لا

 من يصعد بدأ العسكري الس أن اإلنسان حقوق ملعلومات العربية الشبكة قالت
 ، مبارك حسين املخلوع بالرئيس مقتديا ، مصر يف التعبري حرية على حلادةا إعتداءاته

 النقد حلق قمعه لتربير القانونية واالامات بل ، ساليبواأل دواتاأل نفس ومستخدما
  . التعبري وحرية السياسي

 للدميقراطية الداعمة ابريل٦ حركة من نشطاء أربعة لاإعتقوأشار بيان للشبكة اىل  
 وحتث العسكري الس تنتقد ملصقات تعليقاألول، وذلك بنهمة  مساء أمس

 ٢٥ يوم املصرية للثورة وىلاأل بالذكرى االحتفال تظاهرات يف املشاركة على املواطنني
 دعايات بلصق اماإل العامة النيابة هلم وجهت ،حيث القدمية مصر حبي القادم، يناير

  .التحقيق رهناألربعة  مازال ناآل ىتوح. العام مناأل وتكدر البالد لسمعة تسيئ
٢٠١٢-١-٨  

  سبقاأل الصحفيين نقيب بحبس يطالب السابق الداخلية وزير العيسوى

 الصحفيني نقيب ضد قضائية دعوى العيسوي منصور السابق الداخلية وزير رفع
 إهانة بتهمة نشر قضية يف حببسه مطالبا عارف جالل الصحفي الكاتب بقساأل

 يف العيسوي واختصم..٢٠١١-١١-٢٧ بتاريخ األخبار يف اليومي مقاله يف الشرطة
 أخرى دعوى رفع قد العيسوي وكان..بصفته اليوم أخببار إدارة جملس رئيس الدعوى
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 االخبار حترير رئيس نائب النقر طه أمحد الصحفي الكاتب ضد اجلنايات حمكمة أمام
 نفس يف نشره للنقر مقال بسبب ، بصفته اليوم أخبار مؤسسة إدارة جملس ورئيس
 الشرطة جهاز بتسريح فيه وطالب ٢٠١١-١١-٢٧ بتاريخ االخبار من العدد

  . االنسان وحقوق القانون حيرتم جديد جبهاز واستبداله
٢٠١٢-١-٨  

  للصحفى حصانة مفيش:  غزالن محمود.د

 اليت السلطات نأب املسلمني االخوان مجاعة باسم الرمسى املتحدث غزالن حممود صرح
 السلطة هي ..سلطات ثالث العامل ودول دساتري كل يف الدستور يف حبصانة تعتتم

 والسلطة) واحملاكم النيابات( القضائية والسلطة) والشوري الشعب جملسي( التشريعية
 الصحفيني أن علي ينص العامل يف واحد دستور يوجد وال) احلكومة( التنفيذية
 معين ال فانه وبالتايل القاعدة نع مصر تشذ أن حنب ال وحنن، حبصانة يتمتعون
  .للصحفي حصانة لوجود

٢٠١٢-١-٩  

   غزالن رأي نحترم:  الصحفيين نقيب

 الصحفيني حبس بشأن غزالن تصرحيات على الصحفيني نقيب الوىل ممدوح علق
 لإللتفات يشغلها ما لديها والنقابة رأي جمرد كونه يعدو ال األمر هذا نإ: بقوله 
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 مهنة يف نعمل كوا من انطالقا اآلخر والرأي الرأي حترتم نهاولك ،اآلراءهذه  حول
 احلزب من أو ،املسلمني اإلخوان مجاعة من يصدر ملهذا األمر  وأن خاصة للرأي،
  . رمسية بطرق له التصدي ميكن حىت هلا التابع
٢٠١١- ١-١٠  

   والنقر عارف مع تتضامنان للتغيير والوطنية الصحفيين نقابة

 عن عديدة حقوقية ومنظمات ومراكز للتغيري الوطنية واجلمعية صحفينيال نقابة أعلنت
 يف النقر طه وأمحد عارف جالل الصحفيني والكاتبني، األخبار صحيفة مع تضامنها
 فيهما يتهمهما العيسوي منصور السابق الداخلية وزير ضدمها رفعها اللتني القضيتني

  .الشرطة هيئة بإهانة
٢٠١٢- ١-١٣  

   الصحفيين نقابة من تستعلم ةالعام النيابة

 السيد. د كان إذا عما الصحفيني نقابة من باالستعالم اجليزة مشال نيابة أمرت
 صربي وعادل للوفد، االلكرتونية البوابة ادارة جملس ورئيس الوفد حزب رئيس البدوي
 من جبداوهلا ومقيدين بالنقابة عضاءأ مكي وعماد جودة وسليمان التحرير رئيس
 املقدمة باالامات ومواجهتهم قواهلمأ ومساع الستدعائهم متهيداً  ذلكو ، عدمه

 االلكرتونية البوابة قامت عندما القضية وقائع ترجع .من ناشطني سياسيني ضدهم
قالت  – ويكليكس ملوقع طبقاً  وسياسياً  حقوقياً  ناشطاً  ٥٢ تضم قائمة بنشر للوفد
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 للسفارة مبعلومات دالءاإل مقابل سرية ومساعدات أموال عن عبارة متويالً  تلقوا مإ
  مسعتهم إيل ومسيئة كاذبة أخبارا الناشطون رآه الذي األمر وهو ،بالقاهرة األمريكية

  .العام للنائب بالغهم قدمواف
٢٠١٢/  ١/ ١٨   

   ياسر رزق  ضد مبارك من بالغ

 باركم عن العام للنائب ببالغ تقدمه عن املخلوع الرئيس حمامي الديب فريد أعلن
 شئون ىف بالتدخل إيامها متهما..  رزق ياسر حتريرها ورئيس االخبار صحيفة ضد

  .ضده العام الرأى وإثارة مبارك من والسخرية واحملاكمة العدالة
٢٠١٢- ١-٢٠  

   اعتصامهم يعاودون المسائية صحفيو

 األعلى بالس اعتصامهم صحفيا ٤٩ وعددهم املؤقتون املسائية صحفيو عاود
 الس جانب من املماطلة علي احتجاجا،األوسط الشرق أنباء وكالة مبقر للصحافة

 وأكد.. بتعيينهم الوزراء جملس قرار تنفيذ يف اليوم أخبار ومؤسسة للصحافة األعلي
 وعد وأن سبق للصحافة األعلي بالس وزارة أول وكيل فرج عصام .د أن الصحفيون

 مل أنه إال ساعة ٧٢ غضون يف املاضي األحد يوم بتعيينهم الوزراء جملس قرار بتنفيذ
 الس جدية بعدم شعروا أم إيل وأشاروا.. لالعتصام للعودة دفعهم مما وعده ينفذ
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 املسائية جريدة يف يعملون أم رغم لتعيينهم اليوم أخبار ومؤسسة للصحافة األعلي
 علي صلواحي ومل جنيها ٢٥٠ و ١٥٠ بني ترتاوح مكافآت ويتقاضون سنوات ٧ منذ
  . تذكر حقوق آية

***********************  
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  أحوال اإلعالم التليفزيونى خالل العام األول للثورة

  ـ ماسبيرو يبحث عن هويته المفقودة  ١

، ىإلعالم املصر ىف اجتاه تغيري أوضاع ابآمال عريضة  2011يناير  25ثورة دفعت  
األيام  ىفىف إخفاء احلقيقة ومعاداة الثورة، و  بعد االنكشاف التام للدور الذى لعبه

مبارك  ىالقليلة اليت أعقبت إعالن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق عن تنح
تصاعدت املطالب الشعبية والسياسية بتطهري ، ىفرباير املاض 11عن احلكم يف 

وزير اإلعالم هو إقالة ىف هذا اال وكان احلدث األبرز اإلعالم من رموز الفساد، 
مبارك على أصر التشكيل الثاين حلكومة أمحد شفيق، بعد أن  ىف ىاألسبق أنس الفق

خطاب يوم  وىل لشفيق اليت أعلن الرئيس املخلوع تشكيلها ىفاحلكومة األ استمراره ىف
  .ىفرباير املاض 1
 ،ىلفقاإلعالن عن إقالة اسرعان ما توالت ردود أفعال العاملني ىف مبىن ماسبريو بعد و 

أمام مكتب عبد اللطيف فرباير  ١٣يوم حيث جتمع مئات العاملني يف قطاع األخبار 
احتجاجا على تغطية التليفزيون املعادية للثورة،  رئيس القطاع، للمطالبة بإقالته ىاملناو 

نسبوه اليه من مبحاسبته على ما ى وتطالب ملناو تندد باهتافات وردد املتظاهرون 
كما حاول املوظفون اقتحام مكتب رئيس احتاد اإلذاعة   .ال العامملاإهدار اامات ب

 بإقالته وإلغاء عدد من الربامج ذات التكلفة العاليةوطالبوا والتليفزيون أسامه الشيخ، 
فض أجور رؤساء كما طالبوا خب،  اإلذاعة والتليفزيون اليت قالوا إا تستنزف أموال احتاد
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وىف  .بتنفيذه اني من اخلارج، وهو ما تلقوا وعودالقنوات، ووقف التعامل مع الصحفي
 تمتكنحىت ، ى مبكتبه بالتليفزيون ن االعتداء على املناو و املتظاهر ذات اليوم حاول 

  .بىناملقوات الشرطة العسكرية من تأمني خروجه من 
تم فالتليفزيون،  هدد عدد من عمال النقل العام باقتحام مبىنتزامنا مع ثورة الداخل و  

يف وجه العاملني، واالكتفاء بأعداد قليلة لتسيري العمل داخله يف حدث  ق املبىنإغال
 .ىف تاريخ املبىن غري مسبوق

 لتهدئة الغضب املتزايد بني العاملني ىف ىويف حماولة من جانب الس العسكر  
عميد كلية اإلعالم سامي الشريف .بتعيني د ىمارس املاض 6 ىفقرارا ، أصدر ماسبريو

أول أكادميي يشغل بذلك ، ليكون اإلذاعة والتليفزيون  رئيسًا الحتادة املستقبل جبامع
ى عضو الس األعلى املنصب، وجاء توليه املنصب خلفا للواء طارق املهدهذا 

للقوات املسلحة، الذى توىل اإلشراف املؤقت على شئون اإلحتاد، بعد اام رئيسه 
يف تسيري املهدى استمر و ، خوله السجن السابق أسامه الشيخ ىف قضايا فساد ود

  .لشريف على الشؤون الفنيةعلى أن يركز االشؤون اإلدارية يف االحتاد، 
دعوات  النظر اىل استقبل به خرب تويل الشريف رئاسة االحتاد، ب ىورغم التفاؤل الذ

تحرير اإلعالم من سطوة احلكومة واحلزب احلاكم، وإعادة هيكلته على ب لهسابقة 
 ىف هقرار سرعان ماواجه انتقادات واسعة بعد  ه، إال أن"هيئة اإلذاعة الربيطانية"ة طريق

األسبوع األول لتوليه رئاسة االحتاد، بقطع اإلرسال عن اإلعالمية بثينة كامل، املرشحة 
  .الثقافية" النيل"احملتملة لرئاسة اجلمهورية، خالل استضافتها على قناة 
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ا كبريا داخل ماسبريو، حيث بادر عدد من العاملني وشهدت فرتة تويل الشريف حراك
. ىللمطالبة بإصالح أحوال اإلعالم الرمس" حركة إصالح ماسبريو" يف االحتاد بتشكيل

وتأييد  وتضمن البيان التأسيسي هلا الدعوة اىل االرتقاء مبهارات وقدرات اإلعالميني،
حتقيقات داخل ماسبريو، مطالب احملتجني ، ودعوة النائب العام إىل افتتاح وحدة 
  .للتحقيق يف شكاوى الفساد اليت يتقدم ا العاملون باالحتاد

كما طالب البيان التأسيسي للحركة، بإنشاء كادر مايل واداري جديد ، وضخ مليار 
جنيه يف خزينة االحتاد، من خالل اتفاق عاجل مع البنوك بضمان استثمارات طويلة 

صص لتصحيح هياكل أجور العاملني، وتضمنت خي أناألجل مملوكة لالحتاد، على 
إنشاء جملس إدارة منتخب لالحتاد من العاملني ىف قطاعاته كذلك مطالب احلركة  

املختلفة، وإنشاء جملس إدارة منتخب لكل قطاع، وتوفري مصادر جديدة لتمويل 
اجلديد، مع وضع حدين أدىن وأعلى لالجور، وأن يتم قصر مجيع  الكادر املاىل

وإعادة هيكلة  ظائف القيادية واملهام اإلعالمية والفنية على العاملني يف االحتاد،الو 
  .االحتاد من خالل إنشاء شركات جديدة

وطالبت احلركة بوضع سياسة حتريرية للقطاعات اإلعالمية داخل االحتاد، عن طريق 
يف ، لتالىإعداد دليل السياسات التحريرية، ليكون مرجعا أساسيا للعمل التحرير 

مكتبة اىل أخطاء التغطية خالل الثورة، وتفعيل قوانني امللكية الفكرية، ومد محايتها 
  .االحتاد الصوتية واملرئية
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وشددت احلركة على دعمها ملطالب اإلعالميني بأحقيتهم يف إنشاء نقابة مستقلة 
عالن عن عقد اجتماع إلباتنفيذية هلم، وهي الدعوة اليت حتولت إىل خطوات 

سنوات من حماوالت تأسيسها، وبعد  5أبريل املاضي، بعد  7للنقابة يف تأسيسي 
ثالثة ، ىيف ماسبريو الذي يرأسه املهد م أعضاء جملس اإلعالم الوطىنمرورشهرين تسلّ 

إنشاء نقابة اإلعالميني، وهي مشروعات ظلت حبيسة لسنوات يف قوانني بمشروعات 
ثوار "فس التوقيت أصدرت حركة ن أدراج وزير اإلعالم األسبق أنس الفقى، وىف

  .بيانا أعلنت فيها اعتزامها تأسيس نقابة لإلذاعيني" ماسبريو
وطوال الشهرين اللذين أمضامها الشريف ىف رئاسة اإلحتاد، مل تتوقف إعتصامات  

وإضرابات العاملني ىف ماسبريو املطالبة بإقالته وعدد من قيادات التليفزيون الىت مل 
وذلك هالة حشيش رئيس قطاع القنوات املتخصصة، ، ومن بينهم تتقدم باستقاالا

عدد من العاملني أبريل تعرض  ٢٢وصباح يوم . على خلفية عالقتهم بالنظام السابق
، كما “اجلرادل واملقشات”باستخدام  ملبىنبااملعتصمني هلجوم من عمال النظافة 

جبارهم على فض إلك ، وذلقاموا بتمزيق الالفتات وامللصقات اليت حتمل مطالبهم
  .االعتصام الذي بدأوه للمطالبة بإصالح سياسات احتاد اإلذاعة والتليفزيون

اعتصامها حلني إقالة الشريف من  "ثوار ماسبريو"حركة ىف بداية شهر مايو أعلنت و  
على تأكيدهم و ى، مع اللواء طارق املهدممثليها عقب اجتماع وذلك رئاسة االحتاد، 

ر لإلعالم، باعتبارها خطوة تعيد اإلعالم إىل عصر التضليل تعيني وزيرفض فكرة 
  .وحجب املعلومات
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واضطر الشريف ىف اية املطاف اىل التقدم باستقالته الىت قبلتها حكومة عصام شرف 
وأكد الشريف يف تصرحيات صحفية  . ٢٠١١والس العسكرى ىف اية شهر مايو 

دعم من الدولة، خاصة مع  ىن جيد أأ بعدها، أنه كان مثقال بأعباء كثرية، دون
وأرجع السبب مليار جنيه،  12ارتفاع مديونية االحتاد لبنك االستثمار القومي إىل 

إشارة إىل خالفه مع  تعارض املصاحل والرؤى داخل املبىن، ىفاىل ما أمساه ستقالته ىف ا
  .ى املهد

وقف برنامج إلحتاد املشرف على رئاسة ا ىاملهداللواء طارق ويف شهر يونيو، قرر 
حافظ  ىاإلعالممقدمه قبل إذاعة احللقة األوىل منه، حبجة إصرار " بتوقيت القاهرة"

من وسائل اإلعالم التوقف عن  ىعلى تقدمي الربنامج منفردا، كما طلب املهد ىاملرياز 
، لوصف حسين مبارك، بعد أشهر من استخدام “الرئيس املخلوع"استخدام تعبري 

  .، وهو ما مت بالفعل“الرئيس السابق"مسي له، واستبداله بوصف التليفزيون الر 
صدر املشري حسني عد أن أوشهد شهر يوليو حراكا كبريا يف مبىن اإلذاعة والتليفزيون ب

على للقوات املسلحة قرارا بتعيني وزير جديد لإلعالم، هو رئيس الس األ ىطنطاو 
وهو األمر الذى أعترب ىف ، وقت ىف ذلك الأسامة هيكل رئيس حترير جريدة الوفد 

األوساط السياسية واإلعالمية مؤشرا على الرتاجع للخلف فيما يتصل مبطالب حترير 
  .السياسة اإلعالمية واستقالهلا عن السلطة التنفيذية 

 وفور استالم هيكل ملنصبه، ظهرت تسريبات عن إصدار الئحة جديدة ألجور 
ب العاملني ىف قطاع اهلندسة اإلذاعية الذين ، وهو ما أثار غضالعاملني مباسبريو 
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ما تردد من شائعات حول لينفى  املتظاهرينبلقاء الوزير بادر اعتصموا ىف و املبىن، و 
صدور الالئحة "أن على الالئحة، فيما أكد املهدى موعة أخرى من العاملني هذه 

، وبعد أيام “أمر حتمي، وسيتم اإلعالن عنها ىف أول أغسطس أو سبتمرب املقبل
قرار وهو ما ترتب عليه صدور قليلة من هذه التصرحيات مت مترير الالئحة بالفعل، 

، وتعيينه قائم بأعمال رئيس احتاد اإلذاعة والتليفزيونالعن منصب املهدى بإبعاد 
  .حمافظا للوادى اجلديد
 حيلبىن وداخله احتجاجا على ر امليوليو مظاهرة ضخمة أمام  ١٩وشهد ماسبريو يوم 

تضمنت ختفيضا   الىت ، وترددت أنباء وقتها عن اعتزام هيكل إلغاء الالئحةاملهدى 
  .كبريا لرواتب قيادات املبىن

اكتوبر أصدر الس العسكرى قرارا بتعيني ثروت مكى رئيسا إلحتاد اإلذاعة  ١٥وىف 
  . والتليفزيون، وهو املنصب الذى ظل شاغرا منذ استقالة الدكتور سامى الشريف 

إلغاء اكتوبر عن  ١٨يوم اإلذاعة الداخلية ملبىن التليفزيون أعلن هيكل من خالل و 
أن الئحة األجور اجلديدة استجابة لرغبة العاملني يف احتاد اإلذاعة والتليفزيون، بعد 

ومل يتم التصديق " جتريبية"الالئحة كانت وأشار اىل أن باإلضراب عن العمل،  واهدد
تعهد بدراسة مقرتحات العاملني اخلاصة بتعديل و م واملالية، عليها من وزاريت اإلعال

   .يوما 60الالئحة خالل 
، متت إقالة ىنوفمرب املاض 19يوم ، اليت بدأت "حممد حممود"ويف أعقاب أحداث 

رئاسة حكومة ما أطلق عليها  ىكمال اجلنزور الدكتور  حكومة عصام شرف، ليتوىل 
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بقاء على وزارة اإلعالم، رغم على اإلجلنزورى اأصر قد ، و "حكومة اإلنقاذ الوطين"
، خاصة مع استمرار اإلعالم الرمسي يف االحنياز بإلغائها جتددت طالب الىتامل

 9يف " مذحبة ماسبريو"أحداث الء خالل ، وهو ما ظهر جبىللمجلس العسكر 
 ى، حسبما جاء يف تقرير تقصي احلقائق الصادر عن الس القومىأكتوبر املاض

وعلى رأسه وزير اإلعالم أسامة  ،ىاإلنسان، والذي ام التليفزيون الرمس حلقوق
حممد "هيكل، بالتحريض ضد املتظاهرين األقباط، وهو ما تكرر يف أحداث شارع 

رئيس الشركة الوطنية لألقمار  اللواء أمحد أنيسأسهم ىف استبعاده، واختيار ، و "حممود
اعة والتليفزيون ىف عهد الوزير أنس الفقى، ورئيس احتاد اإلذ" نايل سات" الصناعية 

   .ديسمري املاضى ٧وزيرا لإلعالم ىف حكومة اجلنزورى الىت أدت اليمني الدستورية يوم 
من الغضب داخل مبىن التليفزيون وخارجه، حيث جديدة موجة بدوره واجه أنيس و 

عالن رفضهم ، إلىديسمرب املاض 11يوم قام عدد من العاملني داخل املبىن بالتظاهر 
، كما دعا إعالميون اإلعالم  بإلغاء وزارةواملطالبة ، ىلعسكرة جهاز اإلعالم الرمس

دئة الوزير وحاول . إىل مقر اعتصام جملس الوزراء" ماسبريو"لتنظيم مسرية من مبىن 
من بينها وعدهم بتلبية مطالبهم خالل أسبوعني، و و غضب العاملني يف ماسبريو، 

ألجور، كما أعرب ىف تصرحيات صحفية عن تأييده إللغاء وزارة وضع الئحة جديدة ل
حلني وذلك كثر من شهور قليلة، ألمنصبه  البقاء ىفىف اإلعالم، مضيفا أنه ال يرغب 

  ".عملية إعادة هيكلة جلهاز اإلعالم ليواكب تطورات املرحلة املقبلة"إمتام ما قال إنه 
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  ـ الفضائيات ومسلسل السير بين األشواك   ٢

العاملني ىف عدد من الفضائيات واإلعالميني ى تواصلت األزمات بني الس العسكر 
وتراوحت هذه األزمات بني استدعائهم وعدد  ،األول للثورة على مدار العاماملصرية 

من ضيوف براجمهم للتحقيق أمام القضاء العسكرى، وبني اإلعتداء عليهم وحتطيم 
نية، باإلضافة اىل مدامهة املقار، وممارسة الضغوط أدوات العمل أثناء التغطيات امليدا

لوقف عدد من الربامج أوقطع اإلرسال على اهلواء لبعضها، فضال عن إصدار قرارات 
حظر التصوير للمحاكمات، وإضافة نصوص اىل قانون الطوارىء تسمح مبالحقة 

عديدة ووسط هذه احلواجز واألشواك تعرضت فضائيات . اإلعالميني ىف جرائم النشر
  . إلختبارات صعبة إلثبات مهنيتها ، بينما آثرت أخرى أن متضى مع التيار 

مت استدعاء اإلعالمية بثينة كامل، املرشح احملتمل لرئاسة مايو املاضى  ١٥ففى 
على خلفية انتقادها ألداء الس ، اجلمهورية، للتحقيق أمام النيابة العسكرية

استدعاء نبيل شرف مايو جرى  ٣٠وىف  .يةيف أحد اللقاءات التلفزيون ىالعسكر 
، حول وجود "أون يت يف"زمة، عقب تصرحياته يف قناة الدين، رئيس حترير موقع األ

صفقه بني اجليش ومجاعة اإلخوان املسلمني، وهو ما أثار غضب اللواء ممدوح شاهني 
 مساعد وزير الدفاع وعضو الس األعلى للقوات املسلحة، الذي هدد مبالحقته

  .قضائيا ىف مداخلة تليفونية
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أون "على قناة  "ىبلدنا باملصر "استدعاء رمي ماجد مقدمة برنامج مت مايو  31ىف و  
استضافتها وذلك بسبب مبدينة نصر، “ 28س "للتحقيق معها يف وحدة " يت يف
شن هجوما على اللواء محدي بدين قائد الشرطة  ىالذ ىن حسام احلمالو للمدوّ 

مسؤولية انتهاكات قوات الشرطة العسكرية ضد املتظاهرين، ومن  لهالعسكرية، ومحّ 
مت احتجازهن يف حديقة  ىبينها إجراءات كشف العذرية على عدد من الفتيات الالت

 ادهانتقو ، ىمارس املاض 9يوم ، عقب فض اعتصام مبيدان التحرير ىاملتحف املصر 
  .ةحالة املدنيني إىل احملاكمات العسكريإلاحللقة نفسها  ىف

قضاة، هم املستشار حسن النجار، رئيس نادي  3كما استدعت النيابة العسكرية 
، رئيس حمكمة جنايات اجليزة، وأشرف ندا، رئيس ىقضاة الزقازيق، وعالء شوق

برامج  مطالبتهم بإصالح جهاز القضاء ىف وذلك جرّاءحمكمة استئناف بين سويف، 
   .تليفزيونية وإذاعية

قرارا بإاء التعامل مع املذيعة دينا " درمي"أصدرت إدارة قناة ، ىيوليو املاض 25ويف 
على خلفية مشادة على اهلواء مباشرة مع  "صباح درمي"عبدالرمحن، مقدمة برنامج 

اللواء عبداملنعم كاطو مستشار إدارة الشؤون املعنوية بالقوات املسلحة، وهي مشادة 
واء حسن الرويين قائد املنطقة املركزية جاءت يف اليوم التايل ملداخلة تليفونية مع الل

أبريل بالعمالة لصاحل  ٦االام حلركة شباب  ابالقوات املسلحة مع الربنامج، وجه فيه
  .ىجهات أجنبية، والعمل على الوقيعة بني اجليش والشعب املصر 
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وتوسع وزير اإلعالم األسبق أسامة هيكل يف قرارات التضييق على القنوات الفضائية، 
اليت  بتجميد منح الرتاخيص للقنوات الفضائية ىسبتمرب املاض 7اختذ قرارا يف حيث 

مبوافقة الس ، الذى صدر تقّدمت بطلبات للحصول عليها، موضحا أن القرار
ستعادة االنضباط إىل العمل إل"بشكل مؤقت  ىيسر ، حسبما جاء يف بيانه ىالعسكر 
الفضائية اليت مت افتتاحها عقب  أن عدد القنواتمن رغم وذلك على ال، "ىاإلعالم
“ 25مصر "و" يناير 25"و" التحرير"تأسيس قنوات ومل يتعد ، يعد حمدودا الثورة 

اخلاصة حبزب الوفد، وبعدها جمموعة " ىاملصر "التابعة جلماعة اإلخوان املسلمني، و
  ".صوت بلدنا"و" النهار"و" ىس ىب ىس"قنوات 

رحلة جديدة، عندما أصدر املستشار أمحد ودخلت حالة العداء لوسائل اإلعالم م 
حداث حماكمة ألرفعت رئيس حمكمة جنايات القاهرة قرارا بوقف البث التليفزيوين 

وذلك من كبار مساعديه،  6الرئيس السابق حسين مبارك وجنليه ووزير داخليته و
 مث قامت النيابة العامة بإبالغ وسائل اإلعالم، ىسبتمرب املاض 5اعتبارا من جلسة 

بقرار احملكمة حظر النشر ىف القضية خالل جلسات اإلستماع لشهادة املشري 
وبعد أيام قليلة أصدر املستشار مصطفى حسن عبد اهللا، طنطاوى والفريق عنان، 

لوقائع حماكمة قضية  رئيس حمكمة جنايات القاهرة، قرارا مشاا حبظر البث التلفزيوىن
، واملتهم فيها “موقعة اجلمل"واملعروفة إعالميا بـ، ىفرباير املاض 2يوم قتل املتظاهرين 

، وأبرزهم صفوت الشريف رئيس جملس الشورى "املنحل"من رموز احلزب الوطين  ٢٥
وقتها، وأمحد فتحي سرور رئيس جملس الشعب  ، وأمني عام احلزب الوطىن"املنحل"
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وزير  ىالغمراو أمني التنظيم السابق باحلزب، وحممد  كل من ماجد الشربيىنو ، "املنحل"
  .مرتضى منصور وجنِله ىاإلنتاج احلريب السابق وأمني عام احلزب، واحملام

لتهديدات هيكل باختاذ إجراءات قانونية  ىالتطبيق العملمع بداية شهر اكتوبر بدأ و 
توجيه وذلك من خالل ضد القنوات الفضائية اليت امها باإلساءة لالستقرار واألمن، 

، "درمي"و" أون يت يف"ثمار واملناطق احلرة إنذارًا رمسيًا إىل قنايت اهليئة العامة لالست
  .املقدم منهما ملزاولة النشاط ىوالوصف التفصيل حبجة عدم إلتزامهما باحملتوى الفىن

كرب عدد من أل ن والقنوات الفضائيةو اإلعالميخالل الشهر نفسه تعرض و 
مذحبة "أحداث حيث وقعت أكتوبر،  9وصلت ذروا مساء يوم الىت االنتهاكات 

عدد فقد أقدم متظاهرا مسيحيا ومئات املصابني،  27، اليت راح ضحيتها "ماسبريو
، وقطع "يناير 25“و" احلرة" ى مهامجة مقر قناتعلى من أفراد الشرطة العسكرية 

البث املباشر هلما أثناء تغطيتهما لألحداث، واستمر وقف الربامح يف القناتني حىت 
سقط مصور وىف اليوم ذاته . حتت ديد األسلحة حدة فجر اليوم التاىلالساعة الوا

  .أثناء تغطيته لألحداث قناة الطريق املسيحية وائل ميخائيل قتيال
 ١٦ىف قضائية  ىومن جهتها، أقامت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان دعو 

وزراء ووزير ضد كل من الس األعلى للقوات املسلحة ورئيس جملس الاكتوبر 
وجهت ، و “أحداث ماسبريو"خالل  ىالتضليل اإلعالمملسئوليتهم عن اإلعالم، 
وكانت الشبكة قد  تحريض على قتل املتظاهرين،اإلام بالللدولة  ىالرمسللتليفزيون 

بالغ إىل املستشار عبدايد حممود النائب العام، ضد وزير اكتوبر ب ١٢تقدمت ىف 
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تحقيق معه بتهمة نشر خطاب حيض علي الكراهية اإلعالم أسامة هيكل، لل
  .األحداثهذه والتحريض علي العنف، ونشر أخبار كاذبة خالل 

" ىف ىأون ت"على قناة " آخر كالم"فودة، مقدم برنامج  ىالصحفي يسر كما أعلن 
تعرضه لضغوط مباشرة وغري مباشرة جتربه على فرض رقابة ذاتية عن أكتوبر  21يوم 

رفضه األمر الذى علي حد تعبريه، وهو  "ان ما ال يصح كتمانهكتم"على نفسه، و
ودفعه إىل تعليق الربنامج مؤقتا، حيث كان من املقرر أن يستضيف الروائي  فوده

بني  والكاتبني إبراهيم عيسى وياسر رزق، لتحليل لقاء تليفزيوىن عالء األسواىن.د
درمي والتحرير يف وقت  ىمتت إذاعته علي قنات ىاثنني من أعضاء الس العسكر 

  .عاد برنامج فودة إىل الشاشةحىت  أسابيع قليلةمل متض و  .سابق
دامهت قوات اجليش ديسمرب  ١٦وخالل أحداث فض اعتصام جملس الوزراء يوم 

يف ميدان التحرير، وقامت مبصادرة الكامريات، كما مت " أون يت يف"موقع بث قناة 
ة مفاجئة من ميدان التحرير، وهو ما عاىن بصور “ ىس ىب ىس"لقناة  ىقطع البث احل

مراسلو قناة اجلزيرة، حيث اقتحمت قوات اجليش موقع التصوير اخلاص ا أيضا منه 
 23ويف . وقامت بتكسري الكامريات، واعتقلت املسؤول عن القناة ملدة ساعتني

س لالعتداء على يد مؤيدين للمجل'' أون يت يف''ديسمرب املاضي، تعرض فريق قناة 
أثناء تغطية الفريق للمظاهرة املؤيدة للمجلس، واليت انطلقت حتت شعار  ىالعسكر 

  .“ال للتخريب"
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مت وقفها عن البث  الىت الدينية،" احلافظ"و" الرمحة"و" صفا"و" الناس"قنوات تعد و 
بصورة  تأبرز القنوات اليت استفادمن  2010يف عام " نايل سات"على قمر 

البث فور سقوط نظام مبارك، رغم اىل  تعادفقد  ،يناير 25مباشرة من قيام ثورة 
بإلغاء قرار منعها من  2010حكما يف اية نوفمر  ىإصدار حمكمة القضاء اإلدار 

  .ىف حينه البث، وهو احلكم الذي طعنت وزارة اإلعالم عليه
  

  ـ اإلعالم العربى واألجنبى فى مواجهة الحصار  ٣

سواء ، ا مراسلو ومصورو القنوات التليفزيونية تعرض هل مل تتوقف االنتهاكات الىت
رصدت املنظمات احلقوقية حيث  للثورة،، طوال العام األول األجنبيةالعربية أو 

 25ففي  .عمليات اعتداء منظمة على املراسلني األجانب لدفعهم إىل مغادرة البالد
" سي يب يب"و" سي إن إن"قامت قوات الشرطة مبنع فرق عمل قنوات  2011يناير 

من العمل، وتدمري معدام، كما مت القبض على مصور أخبار تلفزيون " اجلزيرة"و
مث يناير،  26الواحدة صباح يوم  ، هريدي حسني ومساعده ىف"أسوشييتد برس"

، كما تعرض مصور آخر لوكالة أسوشييتد برس، سراحهما يف صباح اليوم التاىلأطلق 
مىن يف الوجه، نتيجة إلقاء أحد رجال هو ناصر مجال لكسر يف عظمة الوجنة الي

  .الشرطة حجرا عليه، كما مت تكسري الكامريا اليت كان حيملها
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، بدأت وترية االعتداء على اإلعالميني ومراسلي 2011ومع بداية شهر فرباير 
التصاعد، حيث مت االعتداء على مراسلني لشبكات  ىفاألجنبية القنوات الفضائية 

، وتعرض مصور التلفزيون الكندي "سي إن إن"و" نيوز أي يب سي"و" يب يب سي"
لالحتجاز أثناء تغطيتهم “ 24فرانس "مراسلني لقناة  3للضرب، كما تعرض 

ميدان  بن راجيش اردواج ىف" سي إن إن"لألحداث، ومت اعتقال مصور شبكة 
  .التحرير، وتدمري الشرائط اليت حبوزته

وبرت وينجفيلد مراسل هيئة اإلذاعة الربيطانية وقام أفراد من الشرطة السرية باحتجاز ر 
للضرب " أسوشيتد برس"من مراسلي وكالة أنباء ان لعدة ساعات، بينما تعرض اثن

على يد أنصار الرئيس املخلوع، وهو ما تكرر مع أمحد عبد اهللا، مراسل قناة العربية 
زميلته دينا بلطجية، كما تعرض طاقم القناة املرافق ل ىالذي تعرض للضرب على أيد

سامل لالعتداء، وأثار تكرار اهلجمات املنظمة على وسائل اإلعالم استنكارا دوليا، 
  .املنظمات احلقوقية الدولية مسؤولية هذه االعتداءات على السلطات املصريةمحّلت و 

باهلجوم على مذيعة قناة  اذروتصل اىل وتواصلت االعتداءات على اإلعالميني ل
أثناء تغطيتها أحداث ميدان التحرير،  ىيونيو املاض 3 عبده ىف ماريان" سي يت يف"

امها بأا، وا صحفية  احيث قام عدد من األشخاص باالعتداء عليها والتحرش
ديسمرب، نفذت  16وبالتزامن مع أحداث فض اعتصام جملس الوزراء يف  .إسرائيلية

اليت يقيم فيها مراسلو قوات الشرطة العسكرية عملية اقتحام واسعة جلميع الشقق 
لوقف بث مشاهد سحل  من املصريني واألجانبومصورو القنوات الفضائية األجنبية 



  ا����� ا�ؤ�
� .. 	�ما� �ر��

 

 ١٩١  

وقتل املتظاهرين يف ميدان التحرير، أثناء اقتحام قوات الصاعقة واملظالت له صباح 
ديسمرب، حيث قام اجلنود مبدامهة املقر املؤقت لشركة القاهرة لألخبار، بعد  17يوم 

يطل على امليدان،  ىالطابق الثامن من فندق اإلمساعيلية الذ ر فريق الوكالة ىفأن استق
وقامت القوات بتدمري املعدات، وإلقاء الكامريات ومعدات البث من النوافذ، وهو ما 

مراسلون بال "ألف دوالر، حسب بيان ملنظمة  100تسبب يف أضرار مادية تقدر بـ 
  .صورين، اليت أدانت االعتداء على امل"حدود
العتداء على يد عدد  ى، تعرض فريق من التليفزيون الفرنسىديسمرب املاض 19ويف 

أثناء إقامتهم يف فندق اإلمساعيلية، وذلك من البلطجية املسلحني بعصي حديدية، 
بعدما قاموا بتصوير انتهاكات قوات اجليش ضد املتظاهرين، ومت تكسري معدات 

، وأثناء عالء األسواىن.د ىر حلقة مع الروائالتصوير اليت أحضروها معهم لتصوي
مغادرة الفريق لعيادته مبنطقة جاردن سييت يف الثانية من ظهر اليوم نفسه فوجئوا بأحد 

عليهم  ىالسلفيني يقوم بتوجيه جمموعة من األشخاص املرافقني له للتعدعناصر 
  . بالضرب، وهو ما اعتربه األسواين أمرا متعمدا

ة بوضع خاص يف التعامل من جانب السلطات املصرية منذ اليوم ت قناة اجلزير يوحظ
األول للثورة وحىت اية العام، حيث تعرضت ترددات القناة على القمر الصناعي 

، وهو ما دفع منذ االيام األوىل للثورة  املصري نايل سات لعملية تشويش مستمر
صدر وزير اإلعالم أ ٢٠١١يناير  ٣٠وىف ، اا أكثر من مرة القناة إىل تغيري تردد

على خلفية تغطيتها ألحداث وذلك األسبق أنس الفقي قرارا بإغالق مكاتب القناة، 
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 وتضمن القرار أيضا إلزام اهليئة العامة لالستعالمات بإلغاء كافة الرتاخيص الثورة،
مجيع العاملني ا، وهو ما أثار استنكارا دوليا عتماد ، وسحب بطاقات ااملمنوحة هلا 

  .اسعاو 
صحفيني  5لصدور قرار الفقي بإغالق مكاتب اجلزيرة مت القبض على  ويف اليوم التاىل

للقناة، رغم أن قرار احلظر املفروض على اجلزيرة كان خيص القناة  ىمن القسم اإلجنليز 
وليس القسم الناطق باإلجنليزية، ودفع التضييق على القناة يف  الناطقة باللغة العربية

 للثورة، إىل توجيهها الدعوة للنشطاء واملدونني املصريني إلرسال الصور األيام األوىل
كما تعرضت شركة القاهرة لألخبار لضغوط من جانب   .اليت يلتقطوا واتفهم إليها

لتتوقف عن تزويد اجلزيرة بتقارير أخبارية، ومت  ىيناير املاض 29السلطات املصرية يف 
  .منع مراسلي الشركة من التصوير

اليت  ىفور تنحي الرئيس مبارك عن احلكم، استغلت قناة اجلزيرة فرتة االنفتاح اإلعالمو 
االستثمارواملناطق  شهدا مصر لفرتة قصرية، وتقدمت بطلب إىل وزارة اإلعالم وهيئة
قناة "ى حتت اسم احلرة للحصول على ترخيص بإنشاء قناة متخصصة يف الشأن املصر 

وقتها على موافقة من اجلهات املسؤولة بالعمل لقناة حصلت او  "اجلزيرة مباشر مصر
حلني إصدار ترخيص للقناة اجلديدة، وبعد وذلك بالرتاخيص القدمية املمنوحة للقناة، 

 ١٠يوم أشهر من عمل القناة، تعرض مكتب القناة يف شارع النيل بالعجوزة  4مرور 
احلصول علي إذن من  ملدامهة نفذا مباحث املصنفات الفنية، دونسبتمرب املاضى 

النيابة العامة، حبجة البث من القاهرة باملخالفة للقانون وعدم احلصول على تراخيص 
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يوما على واقعة االقتحام، تعرض املكتب لعملية اقتحام جديدة مت  19وبعد  .بالعمل
خالهلا مصادرة وحدة البث املباشر واالستيالء علي إحدى الكامريات وجهاز الب 

بعضهم، كما مت  ىاالعتداء علا و واحتجاز العاملني فيه ،ة يف القناةتوب خيص معد
إىل نيابة العجوزة، ، وهو ما دفع يل حأيف القناة حممد سليمان و  ىاعتقال الصحف

للقناة  ىإدارة القناة إىل إغالق مكتبها ووقف البث من القاهرة، ونقله إىل املقر الرئيس
  .العاصمة القطرية الدوحة ىف

سبتمرب  ٣يوم مىن سلمان، قد تعرضت  ،ذيعة يف قناة اجلزيرة مباشر مصروكانت امل
أثناء مغادرا مدينة اإلنتاج اإلعالمي وذلك لالعتداء على يد جمموعة من البلطجية، 

أمتار قليلة من بوابة األمن، حيث فوجئت بعد بصحبة زوجها وحيد الطويلة، وعلى 
حاولوا عندما لحني حتاصران سيارما، و وزوجها بسياريت نقل حمملتني بعدد من املس

البلطجية على السيارة وفروا ا هاربني،  ستوىلفاتهم، مزوجها مبقاو قام اختطافها 
  .بينما رفضت قوة أمنية قريبة من البوابة اللحاق بالسيارة

  
                                 ****************  
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  اإلعالم لحرية الوطني باالئتالف تعريف
    

 جهود وتنسيق جتميع يستهدف دميقراطي إطار)).. اإلعالم حلرية الوطين االئتالف(( 
 ىعل ،املصري اإلعالم بتطوير هتمنيامل عالمينياإل ناشطنيالو  دينامل تمعا منظمات

 والسياسي احلكومي واالحتواء التبعية أشكال خمتلف عن االستقالل  قاعدة
  .واإلقتصادى

 التشريعات بتطوير اخلاصة واملشروعات الربامج من عدد تنفيذ على االئتالف يعمل 
 املعرفة يف املواطنني حقوق ومؤسساته،وتعزيز والصحفي اإلعالمي للعمل املنظمة

 ومهنيته، اإلعالمي األداء كفاءة ورفع والتعبري، لرأيا وحرية واملعلومات واالتصال
 املختلفة، أنشطته خالل من اإلعالميني ومجهور العام الرأي مع التفاعل إىل والسعي

  .االليكرتوين موقعه وعرب
 من بريلأ ٣٠ يف االئتالف وتأسس ٢٠١١ مارس ١٣ ىف االئتالف مبادرة نشأت 

 وناشطني ونقابية وحبثية حقوقية نظماتم عضويته ىف االئتالف ضم..  العام نفس
 ىف املصريني والناشطني املدىن اتمع ملنظمات مفتوحة االئتالف عضوية..إعالميني
  .األساسي لنظامه وفقا وذلك اإلعالم تطوير جماالت
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