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مداهمة الشرطة
 إغالق مكتب قناة العالم في مصر

.2012  أيار/مايو13 اإليرانية، في العالم تدين مراسلون بال حدود مداهمة قوات األمن املصرية لقناة

قال مذكرة اعـت وإصدار  عالم  عدات اـل "قامت اـلسلطات اـملصرية مبـصادرة ـم نت املنـظمة:  هذا اإلطار، أعـل في 
ناة قد أودعتأحمد السيوفي ضد مدير مكتـبها الذكر أن الـق  بـحجة أـنها ال ـمتلك ترخـيصاً بالـعمل. اجلدير ـب

بدو أن اـلسلطات ها هذه قد باءت بالـفشل. ـي بات تراـخيص في اـلسنوات األـخيرة، إال أن كل محاوالـت عدة طـل
املصرية غير مستعدة ملنح التراخيص لبعض وسائل اإلعالم، كي تتمكن من اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل

من يزعجها. مع أن هذه املداهمة تندرج في إطار قانوني، إال أنها تبقى من اإلجراءات التعسفية".

أضافت املنظمة: "يجب على السلطات املصرية أن تتخلى عن هذه املمارسات، وذلك بإعطاء رد واضح ومبرر
إلى وسائل اإلعالم التي تطلب تراخيص رسمية. وعالوة على ذلك، نطالب باستعادة املواد املصادرة وإسقاط

كل التهم املرفوعة ضد العاملني في القناة".

، داهم عدة رجال من الشرطة مقر قناة العالم الناطقة باللغة العربية2012  أيار/مايو13 في منتصف نهار
صلبة. صوير وأجـهزة اإلرسال واألقراص اـل كل املـعدات وآالت الـت صادروا  ية ـف دولة األيراـن والتي متلكـها اـل

راسل بض عـلى اـمل قوا الـق ذلك، أـل إلى  سيوفي وباإلضافة  الد اـل ومدير العالقات العـامةـخ جامع  أبو  تامر   ،
اللذين أطلق سراحهما في اليوم التالي، بعد استجوابهما كشاهدي عيان.

في ـمصر ناة  مدير الـق ضد  قال  مذكرة اعـت شرطة  رجال اـل سيوفي أصدر  عنأـحمد اـل بدأ باإلضراب  الذي   
 –الطعام إثر ما يعتبره "وسيلة لتكميم األفواه". ومنذ املداهمة، تطوّق قوات األمن مكتبي القناة في القاهرة

 -األول في وسط البلد، والثاني في حي الدقي مهددين بإلقاء القبض على أي شخص يحاول الوصول إليهما
أو يخرج منهما.



عالم ـعلى موقـعها اإلـلكتروني، في ، أن "املـكتب طالب2012  أـيار/مايو13 أوضحت إحدى ـمراسالت ـقناة اـل
السلطات املصرية مراراً وتكراراً بإعطائه تراخيص ملزاولة العمل اإلعالمي بشكل رسمي ولكن في كل مرة

كانت يؤجل املوضوع، ولم نحصل على التراخيص املطلوبة حتى اآلن".

عام في اـل لة  مة مماـث عالم ملداـه ناة اـل نذ2008 تعرّـضت ـق من دون ترخـيص ـم مل  لى الـع جبرة ـع ها ـم ماً بأـن  عـل
عام ها في ـمصر، في اـل تاح مكاتـب . وفقاً للمعلومات التي مت احلصول عليها، تواجه قنوات أخرى2004 افـت

الصعوبات نفسها في احلصول على ترخيص رسمي.

يبدو أن مداهمة قناة العالم تندرج ضمن سياق أوسع. إن قناة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هذه التي تبث
املجلس األعلى للقوات املسلحة باللغة العربية وتعتبر جهاز النظام الدعائي، معروفة بانتقاداتها احلادة ضد

سقوط ـنـظام الرـئـيس ـحـسني ـمـبارك. وتـتـهم ـقـناة اـلـعالم بانـتـظام بتـكـريس التي ـتـتولى ـقـيادة ـمـصر ـمـنذ 
اسية من االنتخـابات الرـئ أيام  شرة  من ـع أقل  بل  ذلك، ـق عن  قدمي االستبدادية. وـفضالً  ظام اـل ممـارسات الـن
املصرية، أعرب املستشار الدبلوماسي آلية الله خامنئي، علي أكبر واليتي، عن أمله في قيام حكومة إسالمية

في مصر.
 

سالمية ـتـرفض ـمـنح إيران اإل بأن جمـهـورية  من جهـتـها،  حدود،  تذكّر ـمـراسلون بال  آخر،  صعيد  ـعـلى 
التراخيص لعدة وسائل إعالم أجنبية، وال سيما القنوات الفضائية التي تبث باللغة العربية.

أمام كثيرة. تـظاهر موظـفو القـناة  شرطة املـصرية انتـقادات واحتجـاجات  قامت بـها اـل التي  ية  أثارت العمـل
، ملطالبة النواب باتخاذ التدابير الالزمة حلماية وسائل اإلعالم. أما2012  أيار/مايو14 البرملان في مساء

نقابة الصحافيني املصريني، فوصفت املداهمة بـ"التعسفية".

شبكة العربـية ملعلـومات حـقوق اإلنـسان أن "عـسكر مـصر يكـرهون حـرية نت اـل حول القـضية، أعـل في بـيان 
تا ـمشاكل يتني واجـه ناتني ديـن ية"، ـمشيراً إلى أن ـق فترة االنتقاـل اكاتهم طوال اـل ها ـفصحت انتـه اـلصحافة، ألـن
ها ـتصريحات اـعتبرت ناة احلـكمة باإلغالق ـبعد بـث مع اـلسلطات اـملصرية في األسبوع اـملاضي. ـفقد هددت ـق
قاسية بحق املجلس األعلى للقوات املسلحة. وأقدم عناصر الشرطة على تنفيذ مداهمة بحق قناة األمة التي

انتقدت مؤخراً جلنة االنتخابات الرئاسية. ومت حتطيم جزء من معداتها.



ول/سبتمبر ـل لة بـ"ـغياب الترخيص" القـتحام  2011   في أـي عة نـفسها املتمـث ، استخدمت اـلشرطة اـملصرية الذرـي
مكاتب اجلزيرة مباشر مصر، وهو الفرع املحلي للقناة القطرية، ومصادرة معدات اإلرسال املتحركة وتوقيف
 .فني القناة وقد نفذت هذه املداهمة بعد مرور يومني على الهجوم على السفارة اإلسرائيلية في القاهرة حيث
وعدم هذا احلدث  سلطات ـل شدة إدارة اـل قدت ـب وقد انـت ناة اجلـزيرة.  نف عـلى ـق بث مـشاهد الـع قد أعـيد  أنه 

حتريك القوى األمنية أي ساكن.


