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أزمة في القاهرة :االتحاد الدولي للصحفيين يطالب بوقف فوري
للعنف الموجه للصحفيين في مصر
طالب االتحاد الدولي للصحفيين اليوم النظام المصري بوضع حد لكل الهجمات التي تطال الصحفيين في شوارع القاهرة.
وقال ايدين وايت ،امين عام االتحاد الدولي للصحفيين" :إن اختطاف الصحفيين ،وضربهم ،وترويعهم قد صدم مجمتع الصحفيين الدولي
بشكل صارخ ويجب ان يتوقف فورا .إننا نحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عما يحدث ويجب ان تتحرك هذه السلطات فورا
إلنهاء التحريض على الصحفيين والهجمات عليهم".
وقال جيم بوملحة ،رئيس االتح اد الدولي للصحفيين ،في رسالة عاجلة بعثها إلى رئيس الوزراء المصري قال إن هذه الهجمات هي" :ان
هذه حملة مخططة ومدبرة هدفها هو ترهيب الصحفيين ومنعهم من القيام بواجبهم الصحفي".
وقد عمل االتحاد الدولي للصحفيين على وضع سلسلة من اجراءات الطواريء لمساعدة الصحفيين الموجودين في مصر وهذا
يتضمن:خط ساخن لتقديم نصيحة للصحفيين الذين يواجهون متاعب:
* ارقام في بروكسل 112222222211 :او بعد الساعة الخامسة مساء رقم1122822242301 :
* ارقام في القاهرة 1121222200124 :او 1121212022220
توزيع نصائح حول السالمة المهنية للصحفيين في العاملين في مصرتخصيص مساعدة طارئة للصحفيين الذي وقعوا ضحية للعنف في
مصر
هذا وقد عمد التلفزيون الحكومي في مصر إلى التحريض ضد الصحفيين الدوليين من خالل تحميل الصحافة الدولية مسئولية األزمة
التي تمر بها مصر.
وقال وايت" :إن هذا ادعاء باطل وخطير .إن سبب انتفاضة الشعب التي توشك على اسقاط نظام الرئيس مبارك ليس الصحافة الدولية.
يجب ان ال يتم تقديم الصحفيين ككبش فداء لهذه األزمة التي نراها اليوم".
بامكانكم متابعة المزيد عن تحركات االتحاد الدولي للصحفيين والحصول على آخر األخبار على الرابط التالي:
www.ifj.org/en/pages/egypt-crisis-ifj-clobal-campaign
للمزيد من المعلومات اتصل باالتحاد الدولي للصحفيين على002333223300 :
يمثل االتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على  000000صحفي في  532دولة حول العالم
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إرشادات ونصائح من المعهد الدولي للسالمة المهنية للصحفيين الذي يغطون التظاهرات
واالحتجاجات المدنية
إذا كانت صحفيا مصريا او مراسال صحفيا تعمل في مصر وتحتاج إلى مساعدة عاجلة اتصل باالتحاد الدولي للصحفيين على االرقام
التالية:
 : 112222222211من الساعة  0:11صباحا إلى الساعة  22:11مساء
 :1122822242301بعد الساعة  22:11مساء

إرشادات
قم بوضع خطة يومك مسبقا
اتفق مع زمالئك (صحفيين ،مصورين ،منتجين أو فنيين) على نقاط التقاء في حالة انفصلتم عن بعضكم اثناء التغطية الصحفية.
· احملوا معكم بطاقات تعريف صحفية طوال الوقت ،ولكن اخفوا بطاقات التعريف هذه في حالة كانت تجذب انتباها غير مرغوب فيه.
· احمل معك هاتفا نقاال مبرمجا على االتصال السريع لعدد من ارقام الطواريء
· اتخذ موقعا معاكسا لتيار الريح اذا كان هناك احتمال استعمال الغاز المسيل للدموع
· احمل معك ادوات وقاية من الغاز مثل نظارات العوم او ادوات وقاية العين التي يستخدمها العاملون الصناعيون
· احمل معك ادوات اسعاف اولي وتعلم على استخدامها
· تذكر انه من الممكن ان يتم استخدام قنابل حارقة ،لذلك ارتد ثيابا فضفاضة مصنوعة من مواد طبيعية (مثل الكتان) النها ال تحترق
مثل الثياب المصنوعة من مواد صناعية بترولية.
· احمل معك زادا وماء في حقيبة ظهر لمدة يوم في حالة لم تتمكن من مغادرة منطقة الحدث
· إذا كنت مراسال صحفيا فأنت لست مضطرا الن تكون وسط المتظاهرين طالما انك تستطيع ان تشاهد االحداث من مكان اخر.
· إذا كنت مصورا صحفيا او تلفزيونيا حاول ان تأخذ الصور او اللقطات من مكان مرتفع قليال
· من المألوف ان يتم استخدام الشقق او العمارات العطاء تقارير حية ولكن تأكد من ان امكانية الخروج اآلمن من هذه البنايات.
· اعمل كفريق مع الصحفيين االخرين واحتفظ في عقلك دائما بخطة لهروب آمن
توصية للصحفيين ان يحتفظوا بالمعدات التالية:
· خوذة رأس أو واق مشابه
· واقيات لألعين
· نظارات الغوص للحماية من الغاز المدمع
· حذاء رياضي طويل لوقاية الكاحل
· معدات اسعاف اولي شخصية
· واقيات للركبة
· صدار بلون مميز
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حضرة رئيس الوزراء،
اكتب لك نيابة عن االتحاد الدولي للصحفيين ،الذي يمثل  288نقابة صحفيين حول العالم ويضم اكثر من  788888صحفي،
لالحتجاج باقوى العبارات ضد الهجمات التي يقوم بها مؤيدون لرئيسك ضد الصحفيين الذين يغطون األحداث الحالية في
مصر.
وبحسب المعلومات التي و ردتنا من اعضائنا ،نقابات واتحادات الصحفيين حول العالم ،علمنا بأن الصحفيون التالية اسماءهم
قد تعرضوا للضرب ولهجمات عنيفة









تعرض أحمد بجانو ،مراسل لقناة العربية في القاهرة ،وفريق التصوير المرافق له للهجوم في ميدان مصطفى
محمود من قبل قوات امنية ترتدي المالبس المدنية .وقد تم نقله إلى مستشفى مجاور للميدان للعالج.
تعرض مكتب قناة العربية في القاهرة للهجوم مما أدى إلى تحطم زجاج المكتب.
الصحفي احمد عبد الهادي ،والذي يعمل ايضا لقناة العربية ،قد اعتقل في مكان قريب من ميدان التحرير وتم
اجباره على ركوب سيارة واختفى بعدها عن االنظار.
تعرض مكتب صحيفة الشروق في القاهرة للهجوم من قبل مجموعة تم وصفها بأنهم "شرطة في لباس مدني" مما
اسفر عن اصابة المراسل محمد خيال والمصور مجدي ابراهيم.
تعرض الصحفي البلجيكي موريس سارفاتي للضرب المبرح ثم اعتقل بعدها من قبل جنود في حي شبرا في
م نتصف القاهرة .ويعمل سارفاتي مراسال لجريد "لسوار" التي تصدر في بروكسل ،وصحيفة "ليتمبو" التي تصدر
في جنيف ،وصحيفة "ال فو دي نورد" التي تصدر في فرنسا.
وتعرض اندرسون كوبر ،مراسل السي ان ان ،وفريقه للضرب من قبل انصار مبارك في ميدان التحرير.
وتعرض اثنان من صحفيي االشوسيتيد برس للضرب المبرح من قبل مجموعة من انصار مبارك.
وتعرض كبير مراسلي الشرق االوسط للقناة التلفزيونية الثانية في الدنمرك للضرب بالهراوات من قبل انصار
مبارك بينما كان يقوم باعطاء تقرير مباشر للقناة.









تم اجبار سيارة روبرت وينغفيلد ،الذي يعمل مراسال لقناة البي بي سي ،على الخروج عن الشار في احد شوار
القاهرة وثم اعتقل من قبل مجموعة من الرجال الذي سلموه لمجموعة من البوليس السري .قام هؤالء بتقييد يديه،
وتغطية عينيه واخذوه إلى غرفة تحقيق ثم اطلق سراحه بعد ثالثة ساعات.
تعرض الصحفي جون بورجفينسون ،الذي يعمل مراسال لهيئة التلفزيون االيسلندية ،للهجوم هو وطاقمه يوم
الثالثاء الماضي بينما كان يصور تقريرا تلفزيونيا حيث تم طرحه على االرض ،وتكسير كاميرته وتمزيق مالبسه.
تم اعتقال ثالثة من صحفيي قناة الجزيرة من قبل البوليس السري .وتواصل نفس القناة التعرض للضغط من شركة
نايل سات المملوكة للحكومة .كما تتعرض شركة المدينة اإلعالمية االردنية ايضا للضغوط وتهديد مماثل من قبل
نايل سات.
اختفي المراسل الصحفي بيرت ساندرستروم ويخشى بأنه قد تم اختطافه.
ويتعرض المصورون الصحفيون للكثير من الهجمات التي يرتكبها انصار مبارك ،بما فيهم احد المصورين
الصحفيين اليونانيين الذي تعرض لطعنة في رجله.
تعرض اكثر من  58صحفيا لالعتقال هذا الصباح من قبل وزارة الداخلية بما فيهم ليلى فضل ،مديرة مكتب
صحيفة الواشنطن بوست في القاهرة ،والمصورة الصحفية ليندا دافيدسون .وال زالوا جميعا في السجن.
تم اعتق ال الصحفي سيد احمد حاموش ،سويسري الجنسية ،ويعمل في صحفية "ال ليبرتي" اليوم من قبل الجيش في
القاهرة قرب ميدان التحرير ولم تعرف اخباره بعد.

هذه مجموعة الهجمات التي وصل تقارير عنها ،ومع استمرار تدهور االوضا فإننا نخشى أن يقع المزيد من هذه الهجمات
الموجهة للصحفيين .ومن الواضح ان هذه حملة مخططة ومدبرة هدفها هو ترهيب الصحفيين ومنعهم من القيام بواجبهم
الصحفي.
لقد الحظنا اعتذارك عن هذه الهجمات وعرضك للقيام بالتحقيق في التعرض للصحفيين والمدنيين .وإننا نحمل حكومتك
المسئولية عن سالمة جميع الصحفيين وإننا نصر على أن تتوقف هذه الهجمات فورا.

مع التحية،،

جيم بوملحة
رئيس االتحاد الدولي للصحفيين

