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 0255 0252 0222 0222 0225 االستقصائية الدراسة نسخة

 حرة غير ،21 حرة غير ،22 حرة غير ،22 جزئيًا حرة ،12 حرة غير ،20 الحالة ،ةالدرج إجمالي

 

 والمستقلة، الجديدة اإلعالمية المنافذ الزدهار نتيجة جزئيًا حرة إلى مصر حالة تحسنت الحالة: في التغير تفسير

 تنحي بعد ،ما حد إلى ،الحكومية اإلعالم وسائل على المركزية التحريرية الرقابةتخفيف و الذاتية، الرقابة وتراجع

 العام، نهاية بحلول أنه إال عاًما. ثالثين نحو السلطة في ظل أن بعد 1122 فبراير/شباط في مبارك حسني الرئيس

 المكاسب. هذه بضياع يتعلق فيما للقلق مثيرة مؤشرات ثمة كان

 يقرب ما قضى أن بعد ،1122 فبراير/شباط 22 في التنحي إلى مبارك حسني المصري الرئيس اضطر

 حاولت وقد االستبدادي. حكمه نظام ضد يوًما 21 استمرت شعبية احتجاجات بعد السلطة، في عاًما 01 من

 ضد القمعية السياسة تصعيد ذلك في بما المظاهرات، ضد صارمة إجراءات اتخاذ مبارك الرئيس حكومة

 المجلس وتولي مبارك تنحى بعدو لفترة. البالد في المحمول الهاتف وشبكاتاإلنترنت  خدمة وإغالق الصحافة

 والسياسية القانونية للبيئات اإلعالمية التغطية نطاق اتسع للسلطة، المسلحة، للقوات األعلى المجلس العسكري،

 االحتجاجات من مزيد إلى مدني حكم إلى السلطة تسليم لتأجيل المجلس محاوالت أدت ذلك، ومع .ةواالقتصادي

 أساليب بعض يستخدمون كانوا العسكريين الحكام أن على للقلق مثيرة مؤشرات وثمة العام، من الحق وقت في

 الصحافة. على الخناق وتضييق للسيطرة مبارك حكومة

 

 قوانين أن إال ،امؤقتً  ادستورً  المسلحة للقوات األعلى المجلس أصدر ،1122 /أذارمارس 01 في

 المؤقت الدستور من 21 المادة وتكفل العام. نهاية حتى المفعول ةساري زالت ال والطوارئ والعقوبات الصحافة

 وتنص الوطنية. التنمية في يساهم النقد بأن - نفسه الوقت في - وتقر القانون"، حدود "في والرأي التعبير حرية

 ،منعه أو النشر وقف مثل اإلدارية اإلجراءات ذلك في بما ،الرقابة وتحظر الصحافة حرية على 20 المادة

 التي الصحافة قوانين وظلت الحرب. أوقات أو الطوارئ، حاالت في القومي؛ األمن تهدد التي الحاالت باستثناء

 بمحاكمة تسمح مادة 01 من أكثر بينها ومن ،تغيير دون حالها على مبارك عهد في مصر في سارية كانت

 يزال ال القوانين، هذه لتعديل المدني المجتمع يبذلها التي جهودال من الرغم وعلى .كتاباتهم على بناء الصحفيين

 .محظوًرا أمًرا العسكري الحكم انتقاد

 

 هو إلغاء الثورة لقادة الرئيسية المطالب أحدكان و ،2812 عام منذ مصر في الطوارئ حالة رضتف  

 محاكمة. أو تهمة دون مسمى غير ألجل األشخاص اعتقالب الداخلية وزارة لمسؤولي يسمح ذيال الطوارئ قانون

 "نشر شمللي نطاقه وسع إنه بل ،الطوارئ قانون على باإلبقاء المسلحة للقوات األعلى المجلس يكتف ولم

 جريدة تحرير رئيس حمودة، عادل لمث   ،/حزيرانيونيو 28 وفي القومي". باألمن اضررً  تلحق كاذبة معلومات

 عن الصحيفة نشرته مقال إثر على كاذبة معلومات نشر بتهمة العسكرية النيابة أمام عزب رشا والصحفية الفجر،

 للمدنيين. العسكرية المحاكمات ضد بحمالت يقومون ونشطاء المسلحة للقوات األعلى المجلس بين جمع لقاء

 قانون أن كما .المالية الغرامة أو السجن لعقوبة عزب رشا تتعرض قدف عنهما، جااإلفر تم هأن من الرغم علىو

اإلعالم  وقطب األعمال رجال ضد بشكوى المحامين من مجموعة تقدمت قدو ،مصر في به معمول التجديف

 في تويتر موقع في حسابه على النقاب ترتدي ماوس وميني ملتحيًا ماوس لميكي صورة هلنشر ساويرس نجيب

 ./حزيرانيونيو شهر

 الرئيس كان حيث اإلعالم، وسائل بجميع الخاصة التراخيص على مسيطًرا مبارك حسني نظام كان

 اإلذاعة اتحاد كان كما للصحافة. األعلى المجلس التراخيص، منح عن المسؤولة الهيئة رئيس منصب يشغل

 تراخيص منح بها المنوط الجهة وهي اإلعالم وزارة سلطة تحت الحكومي، اإلعالمي الجهاز والتلفزيون،

 خيًصااتر 21 المسلحة للقوات علىاأل المجلس منح فبراير، ثورة أعقاب وفي التلفزيونية. والقنوات عاتااإلذ

 



 الدولة. أمن جهاز من ترخيص على الحصول يتطلب يعد لم األمر بأن وصرح جديدة فضائية تلفزيونية لمحطات

 وهدد فضائية قناة ألية جديدة تراخيص منح بعدم سبتمبر/أيلول في قراًرا المجلس أصدر ذلك، من وبالرغم

 ذلك ومنذ واالستقرار". األمن تهدد التي الفضائية التلفزيونية القنوات ضد القانونية اإلجراءات جميع "باتخاذ

 المناسبة. العمل تراخيص على حصولها لعدم لمداهمات اإلعالمية المنافذ من العديد تعرضت الحين،

 

 أية نشر بعدم والصحفيين لمحررينل تحذيًرا المسلحة للقوات األعلى المجلس وجه آذار، مارس/ في

 لإلعالم جديًدا وزيًرا المجلس عين التالي، الشهر وفي مسبق. وإذن تشاور دون المسلحة للقوات نقًدا تحمل مواد

 رقيبًا المجلس عين ،األول /تشرينأكتوبر وفي الوزارة. إلغاءفي  يأملون نواكا الكثيرين أن من الرغم على

 هذه وفي احتجاجي. كإجراء أعمدتهم لمقاطعة البارزين الكتاب من العديد دفع مما الصحافة، على عسكريًا

 وفي مبارك. بعد ما مرحلة في والنفوذ االستقالل من أكبر قدر ممارسة الصحفيين نقابة حاولت األثناء،

 وقعت التي القتل وحاالت الهجمات مسؤولية المسلحة للقوات األعلى المجلس النقابة لتحم   األول، ديسمبر/كانون

 ضد الدولة تمارسه الذي العنف فيه تدين بيانًا وأصدرت القاهرة، في الوزراء مجلس مبنى أمام مظاهرة خالل

 االئتالف التعبير حرية مجال في والنشطاء المدني المجتمع منظمات شكلت كما والصحفيين. اإلعالم وسائل

 المجتمع جانب من اإلعالم وسائل تطويرل المبذولة جهودال تنسيق بهدف /أذار مارس في اإلعالم لحرية الوطني

 دفعت التحركات هذه أن إال المصرية. اإلعالم وسائل تطوير مجال في والناشطين والمهتمين والصحفيين المدني

 من العديد األمن قوات داهمت ل،األو كانونديسمبر/ أواخر فيف .عكسية إجراءات اتخاذ إلى العسكرية السلطة

 قضايا هاعمل يشمل والتي هاوس، موفريد مؤسسة ذلك في بما واألجنبية، المصرية المدني المجتمع منظمات

 التعبير. حريةواإلعالم  وسائل

 

 المجلس كثف الثاني، تشريننوفمبر/ في جرت التي البرلمانية االنتخابات من األولى لجولةل تمهيًدا

 هقيام ذلك في بما سلطته، تعزيز إلى سعى حيث اإلعالم ووسائل الصحفيين ضد حملته المسلحة للقوات األعلى

 ضد القضايا عشرات ورفع ،بالكامل الجيش على المدنية الرقابة على القضاء شأنها من دستورية بتعديالت

 ،مدنيال القضاء من بدالً  عسكرية محاكم أمام بعضهم محاكمة تمت الذين والمدونين، اإلعالم ووسائل الصحفيين

 الجيش استخدام انتقادتهمة ب إدانته وتمت ذارمارس/أ في المثال، سبيل على نبيل، مايكل المدون اعتقال تم فقد

 سنتين إلى تخفيضها تم ،سنوات ثالث بالسجن عسكرية محكمة عليه حكمت وقد ،المتظاهرين ضد للقوة المصري

 الحصول من ومنع نالطع عملية مراحل جميع في مسجونًا وظل .األول كانونديسمبر/ في المحاكمة إعادة عند

 في العاملين إرهاب المسلحة للقوات األعلى المجلس نصارأ حاول كما المستقل. الطبي والعالج الدواء على

 وأطلقوا الصحيفة مقر أمام تظاهروا حيث ،العسكري المجلس قادة تجاه انتقاديًا موقفا اتخذت التي الفجر، صحيفة

 ضد األخرى الترهيب حاالت من العديد هناك كانتو .ابه الخاصة فيسبوك صفحة على بها العاملين ضد تهديدات

 سعد محمود ضد بالقتل تهديدات ذلك في بما ،المسلحة للقوات األعلى المجلس أنصار بها قاماإلعالم  وسائل

 أوائل في البديل صحيفة محرر مثل مستقلين، صحفيين على هجماتو الفضائية، التحرير بقناة المذيع

 .األول /كانونديسمبر

 

 البث من منعها أو البرامج من العديد إلغاء وتم البث، عمليات في التدخل حول كثيرة تقارير ثمة

 ينتقد مقاال قرأ أن بعد علي زياد المذيع يقدمه الذي المباشر الصباحي اإلذاعي البرنامج إلغاء تم فقد .المباشر

 قام كما التحريض. بتهمة معها التحقيق وتم مماثلة ألسباب البنبي نرمين المذيعة إيقاف تم كما العسكرية، المؤسسة

 الجزيرة، قناة لمكتب السابق والرئيس الفضائية،في  تي أون محطة على برنامًجا يقدم الذي ،ةفود يسري المذيع

 .العسكري المجلس قبل من عليه مورست ضغوط إثر على وجيزة لفترةه برنامج بوقف

 

 اإلعالم ائلووس الصحفيين من العديد تابع ،المسلحة للقوات األعلى المجلس تهديدات من الرغم على

 جرأة األكثر اإلعالم وسائل بين منو .انتقادات تحمل التي تحقيقاتالو تقاريرال عمل في واستمروا ،القضايا هذه

 المواقع بين منو اليوم، والمصري البديل المستقلة الصحفوتتضمن  ،في تي وأون التحرير قناة واستقاللية

 المملوكة اإلعالمية والمنافذ ،المصري الوعي مدونةو Bikya Masr والمدونات اإللكترونيةاإلخبارية 

 تناقضال على الضوءاألول  تشرينأكتوبر/ أوائل فيوقعت  التي ماسبيرو" "مذبحة سلطت وقد .لمواطنين

 الحادث، هذا فيف .الخاصة المستقلة اإلعالم ووسائل الدولة عليها تسيطر التي الصحافة بين التغطية في صارخال

 في الحكومي التلفزيون مبنى واقتحموا الجيش هاجموا األقباط المتظاهرين أن الرسميةاإلعالم  وسائل ادعت

 قوات أن وأوضحت االدعاءات، هذه مع تناقضت نوالمدونو ةالمستقل القنوات بثتها التي الصور أن إال القاهرة،

 حالة. 12 عن يقل الوفاة  ما إلى أدى مما ،بعنف السلميين المتظاهرين قمعت األمن

 



 المعتقلين والمدونين الصحفيين منع في مبارك أسلوب انتهاج المسلحة للقوات األعلى المجلس واصل

 العسكرية للمحاكمات خضوعهم استمرار ذلك في بما عادلة، محاكمات على الحصول في حقهم من والمسجونين

 من وثالثة الحكومية الصحف تحرير رؤساء من ثالثة الحكومة أقالت بريل،إ وفي المدنية. المحاكمات من بداًل 

 وقد المناوي. الطيف عبد السابق األخبار قطاع رئيس بينهم من وكان الحكومي، التليفزيون في المسئولين كبار

 المظاهرات تغطية في لفشلهم التنفيذيين المديرين بإقالة الدولة تديرها التي التليفزيون قنوات في الصحفيون طالب

 اللطيف عبد على البدني باالعتداء قاموا كما للثورة، مناهض إعالم ببث قيامهم إلى باإلضافة لمبارك، اهضةالمن

 البارزين األخبار مذيعي من ثالثة المؤقت الوزراء مجلس ذلك بعد عينو استقالته. من قصير وقت بعد المناوي

 محمد مكرم الصحفيين نقابة رئيس قامكما  القناة. إدارة أجل من السابق بالنظام صالت أية تربطهم ال والذين

 ضده. بالتظاهر النقابة أعضاء بعض قيام عقب /شباطفبراير شهر في استقالته بتقديم مبارك، مؤيدي أحد أحمد،

 تحرير رئيس الجالد، مجدي لكن إنجليزية، طبعة إصدار اليوم المصري جريدة بدأت ،/تشرين الثانينوفمبر وفي

 األعلى المجلس حول حساسة مقاالت على الحتوائها نظًرا منها، الثانية الطبعة نشر بإيقافقام  العربية، الطبعة

 مقبول. غير النقد هذا بأن العدد افتتاحية في الجالد مجدي احتج وقد المسلحة. للقوات

 فإن اإلنسان، حقوق لمعلومات العربية الشبكة عن الصادرة اإلعالم وسائل رصد تقارير ذكرته لما وفقًا

 اعتادت التي الطريقة بنفس المسلحة للقوات األعلى بالمجلس المتعلقة القضايا مع "تعاملت الحكومية الصحافة

 ببعض المواطنونو المحترفون الصحفيون قام ذلك ومع مبارك". حسني محمد المخلوع الرئيس مع بها التعامل

 حول متعمقة وتحقيقات تقارير عمل خالل من وذلك المضللة، والتقارير الرقابة لمواجهة المهمة المحاوالت

 األول ديسمبر/كانون أواخر وفي الرقابة. محاوالت لمواجهة جماهيرية برامج إعداد خالل ومن العنف، حاالت

 العسكري المجلس النتهاكات مرئية اعروضً  نظمتا واللتان كاذبون"، و"عسكر ين""مصر هما حملتان، انطلقت

 وكانت الحكومية. اإلعالم وسائل عبر اإلعالم يبثه ما ضرب إلى تهدف كانت والتي والمدنيين، المتظاهرين ضد

 إحراج بهدف الحكومي، فزيونيالتل منه يبث الذي المكان وهو ماسبيرو، مبنى أمام ن ظمت قد العروض هذه بعض

 الدولة. إعالم

 تغطية أرادوا حيث والمدونين للصحفيين بالنسبة الحديثة مصر تاريخ في األخطر هو العام هذا كان

 الرقابة، خالل من الصحفية الحريات تقييد سياسة انتهج قد مبارك نظام وكان وتداعياتها. التاريخية الثورة

 حيث عشرة، الثماني الثورة أيام خالل ملحوظ تكتيكي تغيير حدث أنه غير والمضايقات، القانونية، والمداهمات

 18 ففي األحداث. بتغطية يقومون كانوا الذين والمدونين الصحفيين بمهاجمة لمبارك المؤيدة القوى قامت

أثناء  وذلك القناصة، أحد قبل من التعاون بجريدة الصحفي محمود" محمد "أحمد الصحفي ق تل الثاني يناير/كانون

 الفضائية القنوات مكاتب مداهمة تمت وقد القاهرة. في األمن وقوات المتظاهرين بين المواجهات ىحدإل تصويره

 التقارير من العديد هناك كانت كما "الشروق"، المستقلة المصرية الجريدة مقار وكذلك والجزيرة"، "العربية

 تمت كما الثورة. بتغطية يقومون كانوا الذين والمدونين والمصورين الصحفيين على االعتداء حاالت حول

 سي، بي وبي الدنماركي، فزيونيوالتل والعربية، إن، إن وسي برس، األسوشيتد لدى يعملون صحفيين مهاجمة

 يتم كان الحاالت بعض وفي تكسيرها، أو أجهزتهم مصادرة تمت كما واألجنبية، المحلية الشبكات من وغيرها

 أسابيع قبل اعتقاله وتم لمضايقات تعرض قد البارزين، الصحفيين أحد عباس وائل وكان مؤقتة. لفترة احتجازهم

 الشرطة رجال واعتداءات المظاهرات ىحدإ فيه يعرض اإلنترنت على فيديو برفع قام أن بعد مبارك، تنحي من

 سي بشبكة الصحفية ان"،غلو "الرا لها تعرضت التي الجنسي االعتداء حالة إلى باإلضافة هذا المتظاهرين. على

 إعالمية مراكز أقاموا الذين النشطاء استهداف تم كذلك للمظاهرات. تغطيتها أثناء التحرير ميدان في إس، بي

 الذين هؤالء مهاجمة تمت كما أجهزتهم، ومصادرة بمهاجمتهم قامت التي الشرطة رجال قبل من وذلك ،ارتجالية

 الشوارع. في الصور يلتقطون كانوا

 األعلى المجلس ضد العام آخر انطلقت التي المظاهرات أثناء للعنف الصحافة أفرادكذلك  تعرض

 الثاني نوفمبر/تشرين شهري في للصحفيين واعتقال اعتداء حالة 21 من يقرب ما ليسجتم تو المسلحة، للقوات

 الطريق بقناة مصور ميخائيل، وائل وكان الصحفيين. حماية لجنة ذكرته لما وفقًا األول وديسمبر/كانون

 والتليفزيون اإلذاعة اتحاد مبنى أمام وقعت التي ماسبيرو، مذبحة في قتلوا شخًصا 12 بين من المسيحية،

 باللغة المستقل اإلخباري "Bikya Masr" موقع تحرير رئيس مايتون، جوزيف على االعتداء تم كما بالقاهرة.



 الوزراء رئاسة مبنى خارج وقعت التي المصادمات تغطية محاولته أثناء األمن قوات قبل من واعتقاله اإلنجليزية

 األول. ديسمبر/كانون شهر في

 منها العظمى الغالبية توكان الدوريات، من وغيرها ومجلة صحيفة 211 على يزيد ما مصر في يوجد

 حالة حدثت الثورة، أعقاب وفي الصحف. بيع منافذ من %88 تمتلك كانت التي للدولة خاضعة مبارك عهد في

 يقوم الرئيس كان مضى، وفيما اإلعالمية. القنوات من الكثير انطلقت حيث اإلعالم قطاع في الشديد الرواج من

 أعقاب في أنه إال والجمهورية. واألخبار األهرام مصر: في الكبرى الرئيسية الصحف تحرير رؤساء بتعيين

 المسلحة، للقوات األعلى المجلس بموافقة شرف، عصام الوزراء رئيس قام حيث التنظيم في تغيير حدث الثورة،

 قد كان منهم الكثيرين لكن التحرير، ومديري التحرير، ورؤساء اإلدارة، مجالس رؤساء من جديد عدد بتعيين

 التلفزيوني البث محطات جميع كانت مبارك حكم ظل وفي االستياء. من حالة أثار مما مبارك حكم ظل في عمل

 والتليفزيون. اإلذاعة اتحاد خالل من الحكومة قبل من تدار – إقليمية محطات وست وطنيتين اثنتين - األرضي

 والتي الفضائية العربية القنوات وبعض مستقلة، خاصة فضائية قنوات أربع هناك كانت هذا، من وبالرغم

 فضائية. قناة 21 األقل على ظهرت حيث مبارك، تنحي عقب النسبة هذه زادت وقد عالية، مشاهدة نسبة استقطبت

 قد األمر هذا أن يبدو وال واإلعالنات اإلعانات خالل من مباشرة الرسميةاإلعالم  وسائل تدعم الحكومة وكانت

 اإلعالم أن ويبدو قائمة. تزال ال التي الدعم أوجه هي ما التحديد وجه على يعرف ال أنه من الرغم على تغير،

 فهم وبالتالي الحكومة، من ضغوطًا يواجهون اإلعالنات أصحاب يعد لم حيث أفضل، بشكل نجاًحا يحقق المستقل

 فيها. يعرضون التي المنافذ من أوسع مساحة في التحرك على قادرون

 2 وحتى /كانون الثانييناير 12 من الفترة في أنه إال اإلنترنت، محتويات بتصفية مصر تقوم ال

 قطع المحمولة الهواتف خدمات ومقدمي اإلنترنت خدمات مقدمي كل على مبارك حكومة فرضت ،/شباطفبراير

 على للقضاء بائسة محاولة في البالد أنحاء جميع على اإلنترنت خالل من التام التعتيم من حالة لفرض الخدمات،

 المصريين نسبة بلغت ،1122 عام وفي المحاولة. هذه من أيام قبيل انطلقت قد كانت التي الشعبية المظاهرات

 لقمع محاولة وفي محمولة. هواتف منهم %21ويمتلك  %،12.1 حوالي منتظم بشكل لإلنترنت المتصفحين

 فيهم بما اإلنترنت، صفحات على النشطاء من العديد باتهام المسلحة للقوات األعلى المجلس قام المعارضين،

 محكمة في االتهامات وواجهت أغسطس/آب، في عليها القبض أ لقي والتي محفوظ، أسماء والمدونة الناشطة

 وتم المدنيين، ضد العسكرية المحاكمات باستخدام العسكري المجلس قيام فيها تنتقد ةتغريد بنشر لقيامها عسكرية،

 عبد وائل المدون اعتقال تم األول، أكتوبر/تشرين وفي مكثفة. شعبية ضغوط عقب أيام أربعة بعد سراحها إطالق

 للمصادمات تغطيته حول الستجوابه العسكرية النيابة قبل من الستدعاء المثول رفضه بعد شهرين لمدة الفتاح

 المسيحيين. المتظاهرين وبين األمن قوات بين وقعت التي

 


