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منهجية التقرير
اعتمد التقرير عىل عرض وتحليل بعض املوضوعات املرتبطة بالحق يف حرية التعبري وحرية تداول املعلومات ،بهدف
تقييم السياسات العامة ملؤسسات الدولة ،ومنها املؤسسة الترشيعية ،تجاه الحق يف حرية التعبري وحرية تداول
املعلومات .كام اعتمد التقرير عىل عرض االنتهاكات التي تم توثيقها ،وفقًا ملنهجية الرصد والتوثيق الخاصة مبؤسسة
حرية الفكر والتعبري .تم توثيق االنتهاكات يف الفرتة من  26يونيو وحتى  25سبتمرب  .2018كام يقوم التقرير بتحليل
أمناط االنتهاكات ،بهدف بيان تأثري السياسات العامة عىل الحق يف حرية التعبري.

مقدمة
يتناول التقرير بالعرض والتحليل فرتة الربع الثالث من العام  ،2018وتبدأ من أول يوليو وتنتهي يف نهاية سبتمرب،
وشهدت هذه الفرتة تجدد الجدل حول تعديل مواد الدستور ،للسامح باستمرار الرئيس السييس يف الحكم ،ملدة أطول
من فرتته الرئاسية الثانية ،والتي من املفرتض أن تنتهي يف عام .2022
ينطلق التقرير من محاولة استعراض التطورات التي لحقت مبسألة تعديل الدستور ،ويحاول التقرير أن يوضح تأثري
ذلك عىل ملفات حرية التعبري ،ومامرسات السلطة تجاه األصوات الناقدة واملعارضة .ويستكمل التقرير يف قسمه األول
قراءة حالة حرية التعبري ،من خالل التطرق إىل تصديق الرئيس عىل قوانني اإلعالم ومكافحة جرائم تقنية املعلومات،
وما تحمله هذه القوانني من مواد ونصوص ،أعدها الربملان لتقييد حرية اإلعالم والحقوق الرقمية ،ومالحقة الصحفيني
والناشطني بعدد كبري من العقوبات والعوائق.
وباﻹضافة إىل ذلك ،يفرد التقرير مساحة إلبراز تطور نشاط األجهزة األمنية يف مجال اإلعالم ،من خالل متابعة صفقات
االستحواذ الجديدة ،التي تقوم بها مجموعة إعالم املرصيني ،والتي كان آخرها االستحواذ عىل شبكة قنوات يس يب يس،
خالل الفرتة التي يغطيها التقرير.
بينام يستعرض التقرير يف قسمه الثاين أمناط انتهاكات ثالثة ملفات وهي حرية اإلعالم ،الحقوق الرقمية ،وحرية
اإلبداع ،للوصول إىل استنتاجات ،ميكن من خاللها أن يقف القارىء عىل دوافع الجهات الرسمية يف انتهاك حرية
التعبري .كام تحظى االنتهاكات التي وثقتها وحدة الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر والتعبري بأهمية كربى يف هذا
التقرير ،ولذلك يتيح التقرير ضمن املواد املرفقة املاد َة الكاملة لهذه االنتهاكات.
يخلص التقرير إىل عدد من التوصيات ،التي توجهها مؤسسة حرية الفكر والتعبري إىل الجهات املعنية يف الدولة ،وكذلك
إىل الفئات املستهدفة واملجموعات ،التي تخوض نقاشات مع السلطات املرصية ،من أجل حامية وتعزيز حرية التعبري
وحرية تداول املعلومات.
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التقرير هو األخري ضمن التقارير ربع السنوية للعام  ،2018والتقرير القادم سيكون التقرير
السنوي للعام  ،2018والذي ستصدره مؤسسة حرية الفكر والتعبري يف بداية العام .2019
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أو ً
ال :قراءة في حالة حرية التعبير:
يسلط التقرير يف قسمه األول الضوء عىل عدد من القضايا امللحة ،خالل الربع الثالث من العام  ،2018بحيث ميكن
من خاللها فهم التطورات عىل مستوى السياسات العامة والتوجهات الترشيعية ،التي ترتبط مبلفات حرية التعبري.
وينطلق التقرير من املطالبات بتعديل مواد الدستور ،حتى ميكن زيادة مدة والية الرئيس السييس ،لتصبح فرتة الرئاسة
بدل من  4سنوات.
 6سنوات ً
وبشكل عام ،فإن ضامن بقاء الرئيس السييس يف السلطة ملدة أطول يعد هدفًا رئيس ًّيا للسلطة يف الفرتة الحالية،
وتضع من أجله عوائق وقيود كبرية عىل حرية التعبري ،حتى ال يكون هناك فرصة أمام املعارضني والنشطاء املدافعني
عن الدميقراطية لحشد املواطنني ضد هذه التعديالت.
-

-محاوالت تعديل الدستور :دافع إضافي لتقييد حرية التعبير

ال ميكن النظر إىل املطالبات بتعديل فرتة الرئاسة كحدث جديد يف الحياة السياسية يف مرص ،لقد كانت تلك املطالبات
تسبق إجراء االنتخابات الرئاسية األخرية ،وكانت تهدف حينها إىل ضامن بقاء الرئيس السييس يف الحكم عىل األقل حتى
عام  ،2026مبعنى أن تكون مدة الفرتة الرئاسية  6سنوات ،ويتم تحديدها بفرتتني عىل األكرث .وقد طالب عالء عابد،
رئيس لجنة حقوق اإلنسان مبجلس النواب ،بتعديل الدستور ،يف عام  ،2017بحيث يتم زيادة سنوات الفرتة الرئاسية
1
إىل  6سنوات ،وهو نفس ما دعا إليه حينها النائب إسامعيل نرص الدين.
ورمبا مل تتمكن السلطة الحالية من تعديل الدستور قبل إجراء االنتخابات الرئاسية ،لذلك فقد عاد الحديث من جديد
إىل هذه التعديالت ،بعد أن اطمنئ الرئيس السييس إىل فوزه باالنتخابات الرئاسية ،وإزاحة أبرز منافسيه ،حيث ال
يزال رئيس أركان حرب القوات املسلحة السابق سامي عنان ،قيد االحتجاز ويخضع لتحقيقات عسكرية .بينام مل يظهر
رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق يف أي فعاليات سياسية ،منذ أن تم إقصاؤه عن خوض سباق االنتخابات الرئاسية
األخرية.
وقد أشار رئيس لجنة الثقافة واإلعالم مبجلس النواب أسامة هيكل ،يف  5أغسطس  ،2018إىل أن فرتة الرئاسة املحددة
2
بأربع سنوات هي فرتة قصرية ،ويجب تغيريها ،مع رضورة عدم التنازل عن مسألة الدورتني الرئاسيتني كحد أقىص.
3
آجل ال بد من تعديل الدستور ،ألن هناك بعض املواد يستحيل تنفيذها.
عاجل أم ً
ويف ترصيح آخر ،أكد هيكل أنه ً
بينام كتب الصحفي املقرب من الرئاسة يارس رزق يف مقال رأي« :رهان اإلخوان هو عىل مرحلة ما بعد السييس ،سواء
انتهت فرتته الثانية يف  ،2022أو امتدت بإرادة الشعب إىل  .»2024ويُظهر ذلك أن هناك توج ًها داخل أروقة السلطة
 .1رويرتز ،نائب مرصي يطالب باإلرساع بتعديل الدستور لجعل فرتة الرئاسة  6سنوات 12 ،أغسطس  ،2017تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2RqfJYY :
 .2أحمد عويس ،أسامة هيكل :تعديل فرتة الرئاسة مرتبط بعدم تجاوز “الدورتني” ،الرشوق 5 ،أغسطس  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2DWPKWz :
 .3نرمني عفيفي ،أسامة هيكل 4 :سنوات قليلة عىل مدة الرئاسة ..وأرفض تويل الرئيس أكرث من فرتتني ،الوطن 4 ،أغسطس  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit. :
ly/2RsnbTM
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الحالية إىل إجراء تعديل دستوري يسمح باستمرار الرئيس السييس يف الحكم.

4

ومن املتوقع أن يتطرق مجلس النواب إىل تعديل مواد فرتة الرئاسة خالل دور االنعقاد الذي بدأ يف أكتوبر ،2018
5
بحسب تقرير نرشه موقع مدى مرص.
ورغم تعدد األصوات املنادية بتعديل الدستور ،كان هناك أيضً ا مواقف رافضة لذلك ،حيث أصدر مساعد رئيس حزب
املحافظني للشئون السياسية بيانًا 6،جاء فيه أن «تعديل نصوص الدستور يف تلك الفرتة يعد إلتواء عىل اإلرادة الشعبية،
فالحديث عن تعديل مدة الرئيس يلوي إرادة الناخب الذي وافق عىل أن تكون مدة الرئيس مدتني رئاسيتني ،ووافق
عىل انتخاب الرئيس يف االنتخابات الرئاسية املاضية لوالية ثانية ملدة  4سنوات ،مؤك ًدا أن املساس بالنصوص الدستورية
هو مساس بالدولة» .وميلك حزب املحافظني  6مقاعد يف مجلس النواب من إجاميل  594مقع ًدا.
عىل األرجح ،فإن املحاوالت املستمرة لتعديل مواد الدستور قد أثرت عىل حالة حرية التعبري يف مرص ،خالل الفرتة التي
يغطيها التقرير ،والتي شهدت القبض عىل املعارض البارز معصوم مرزوق وعدد آخر من النشطاء ،يف  23أغسطس
 20187بعد أن أعلن مرزوق عن دعوته إىل إجراء استفتاء عىل بقاء الرئيس السييس يف الحكم .وال تزال هذه املجموعة،
التي تضم كذلك األكادميي يحيى القزاز ،قيد الحبس االحتياطي ،حيث ُوجهت إليهم اتهامات من قبل نيابة أمن الدولة
العليا مبشاركة جامعة إرهابية يف تحقيق أهدافها ،وتلقي متويل أجنبي لهذا الغرض ،عىل ذمة القضية  1305لسنة
8
 2018حرص أمن دولة عليا.
وتظهر هذه االتهامات امتداد حملة القمع إىل معارضني محسوبني عىل التيار النارصي ،والذي مل يتعرض خالل فرتة
حكم الرئيس السييس إىل هذه االتهامات بدعم اإلرهاب من قبل .ويبدو أن دعوات معصوم مرزوق سببت انزعا ًجا
كب ًريا لدوائر الحكم ،والتي تعمل عىل بقاء الرئيس السييس يف السلطة إىل ما بعد انتهاء فرتته الرئاسية الثانية يف .2022
وميكن القول إن الرغبة يف قمع األصوات املعارضة تنعكس عىل كافة ملفات حرية التعبري ،وهذا ما يتطرق إليه التقرير
يف مواضع الحقة بالتفصيل .فال زال النشطاء ،الذين يستخدمون اإلنرتنت كوسيلة للتعبري عن آرائهم تجاه السلطة
الحالية ،يعانون تحت وطأة الحبس االحتياطي .ويعد املدون وائل عباس من أبرز هؤالء النشطاء ،وكذلك الناشطة أمل
حكم بحبسها سنتني وغرامة  10آالف جنيه وكفالة  20ألف جنيه لوقف
فتحي ،والتي أصدرت محكمة جنح املعادي ً
تنفيذ الحكم إىل حني اإلقرار باالستئناف ،يف  29سبتمرب  ،2018عىل ذمة قضية تتعلق بفيديو نرشته أمل فتحي ووجهت
9
فيه انتقادات إىل السلطة الحالية.
ومن جانب آخر ،ص َّدق الرئيس السييس عىل أربعة قوانني جديدة ،بهدف السيطرة عىل اإلعالم واإلنرتنت .بينام تستمر
أجهزة االستخبارات يف االستحواذ عىل قنوات تلفزيونية مملوكة لرجال أعامل ،من خالل رشكات تم إنشاؤها بتمويل
 .4يارس رزق ،أحاديث “املصالحة” يف رئاسة السييس وما بعدها ،بوابة أخبار اليوم 29 ،أغسطس  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2ClHwq8 :
رئيسا بعد الوالية األخرية ،مدى مرص 3 ،يونيو  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2P8Ak2w :
 .5رنا ممدوح“ ،تعديل الدستور” ..خطة استمرار السييس ً
 .6محمد حامد ،حزب املحافظني :نرفض محاوالت تعديل الفرتة الرئاسية بالدستور ،الوطن 5 ،يونيو  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2IHjzt2 :
 .7فرانس  ،24السلطات املرصية تعتقل ثالثة معارضني بارزين للسييس بينهم سفري سابق 23 ،أغسطس  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2o8d0q0 :
 .8محمد فرج ،حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز  15يو ًما عىل ذمة قضية جديدة ،الرشوق 24 ،أغسطس  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2PfmVFX :
 .9مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،جنح املعادي تحكم بحبس وتغريم “أمل فتحي” يف قضية خدش الحياء العام 29 ،سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 3 :أكتوبر  ،2018رابطhttps://bit. :
ly/2E34iEd
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وإدارة من قبل األجهزة األمنية .وهكذا ،مل تعد مامرسات السلطة الحالية قارصة عىل مخاوفها من نشوب االحتجاجات
ضدها ،بقدر ما تركز عىل منع أي معارضة لتعديل الدستور ،من أجل ضامن استمرار الرئيس السييس يف السلطة.
-

الرئيس يصدق على قوانين اإلعالم والجرائم اإللكترونية :عقوبات متنوعة فيانتظار المعارضين

الترشيعات ،ويقوم الرئيس بالتصديق عليها ،دون اكرتاث باالعرتاضات املحلية والدولية عىل هذه القوانني القمعية.
وخالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،ص َّدق الرئيس السييس عىل أربعة قوانني لقمع حرية التعبري ،ونرشتها الجريدة
الرسمية:
•قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،رقم  175لسنة  ،2018والصادر يف الجريدة الرسمية ،بتاريخ  14أغسطس
.2018
•قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،رقم  180لسنة  ،2018والصادر يف الجريدة
الرسمية ،بتاريخ  27أغسطس .2018
•قانون الهيئة الوطنية للصحافة ،رقم  179لسنة  ،2018والصادر يف الجريدة الرسمية ،بتاريخ  27أغسطس .2018
•قانون الهيئة الوطنية لإلعالم ،رقم  178لسنة  ،2018والصادر يف الجريدة الرسمية ،بتاريخ  27أغسطس .2018
أصبحت هذه القوانني سارية منذ تواريخ إصدارها يف الجريدة الرسمية ،وتتوقع مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن تؤثر
هذه القوانني بشدة عىل حرية اإلعالم والحقوق الرقمية 10وميكن التطرق إىل مجموعة من املواد ،التي ستؤثر بشدة
عىل هذه الحقوق ،كالتايل:
•طبقًا للامدة ( )7من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،متلك جهات التحقيق صالحية األمر بحجب املواقع،
ويُعرض األمر عىل املحكمة املختصة خالل  24ساعة ،وتصدر املحكمة قرارها بالقبول أو الرفض خالل  72ساعة.
كام ُيكن للرشطة طلب حجب املواقع من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ،وعليه فيقوم الجهاز بإخطار مقدمي
الخدمة بالحجب عىل الفور ،وذلك يف حالة االستعجال لوجود خطر ٍّ
حال أو رضر وشيك الوقوع من ارتكاب
رضا تثبت فيه هذا اإلجراء ،ويعرض املحرض عىل
الجرمية ،وعىل جهة التحري والضبط (الرشطة) أن تحرر مح ً
جهات التحقيق خالل  48ساعة ،والتي تعرضه بدورها عىل املحكمة املختصة ،وفقًا لنفس اإلجراء املوضح أعاله.
•تُلزم املادة ( )2من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رشكات االتصاالت بحفظ وتخزين بيانات استخدام
العمالء ،ملدة  180يو ًما .ويشمل ذلك البيانات التي تُ كِّن من التع ُّرف عىل املستخدم ،والبيانات املتعلقة مبحتوى
ومضمون النظام املعلومايت ،وتلك املتعلقة بحركة االستخدام وباألجهزة امل ُستخدمة .ويعني ذلك أن مقدمي خدمة
االتصاالت سيكون بإمكانهم معرفة املامرسات التي يقوم بها املستخدم ،ومنها املكاملات الهاتفية والرسائل النصية،
واملواقع التي يزورها ،والتطبيقات املستخدمة.
وتفرض املادة كذلك عىل مقدمي الخدمة االلتزام بحفظ “بيانات أخرى» ،يف حال صدور قرار بتحديدها من قبل
 .10محمد ناجي ،قوانني جديدة ..عصا الدولة الغليظة للسيطرة عىل اإلنرتنت ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري 4 ،سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit. :
ly/2Piq1ZS
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مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت .ما يعني أنه ميكن إلزام مقدمي خدمات االتصاالت بحفظ بيانات
غري منصوص عليها يف القانون .ومتنح نفس املادة لجهات األمن القومي صالحية االطالع عىل هذه البيانات ،وت ُلزم
مقدمي الخدمة بتوفري اإلمكانيات الفنية لذلك .وقد حدد القانون جهات األمن القومي يف رئاسة الجمهورية،
القوات املسلحة ،وزارة الداخلية ،املخابرات العامة ،وهيئة الرقابة اإلدارية.
•تتيح املادة ( )24من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات تتبع الصفحات والحسابات الساخرة ،والتي ت ُ َو ِّصفها
املادة كجرمية «اصطناع املواقع والحسابات الخاصة والربيد اإللكرتوين» ،بحيث تكون العقوبة يف حالة اصطناع
بريد أو حساب أو موقع ونسبه زو ًرا إىل شخص طبيعي أو اعتباري (فرد أو كيان قانوين خاص) ،يتعرض القائم
بذلك لعقوبة تصل إىل الحبس مدة ال تقل عن  3أشهر ،وغرامة ال تقل عن  10آالف جنيه ،وال تجاوز  30ألف
جنيه أو بإحدى العقوبتني .حتى لو مل يرتتب عىل ذلك رضر .بينام يف حالة حدوث رضر عىل ذلك ،تكون العقوبة
الحبس الذي ال تقل مدته عن سنة ،وغرامة ال تقل عن  50ألف جنيه ،وال تجاوز  200ألف جنيه ،أو بإحدى
العقوبتني ،إذا ما استخدم الجاىن الربيد أو املوقع أو الحساب الخاص املصطنع ىف أمر ييسء إىل من نسب إليه .ويف
حالة اصطناع بريد أو حساب أو موقع إلكرتوين ونسبه زو ًرا إىل أحد األشخاص االعتبارية العامة ،مثل :الوزارات
والهيئات والرشكات الحكومية ،فتكون العقوبة السجن والغرامة التي ال تقل عن  100ألف جنيه ،وال تزيد عىل
 300ألف جنيه ،حتى لو مل يرتتب عىل ذلك رضر.
•وفقًا للامدة ( )19من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم يتم حجب موقع الوِب يف
حالة نرش أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض عىل مخالفة القانون ،أو عىل العنف أو الكراهية ،أو ينطوي
عىل متييز بني املواطنني ،أو يدعو إىل العنرصية أو التعصب ،أو يتضمن طع ًنا ىف أعراض األفراد أو سبًّا أو قذفًا
لهم ،أو إهانة لألديان الساموية أو للعقائد الدينية .وهذه االتهامات جميعها فضفاضة وغري محددة ،ما يجعلها
وسيلة للتوسع يف حجب املواقع .ومتنح املادة ( )19كذلك املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم صالحية حجب الحساب
الشخيص الذي يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف متابع أو أكرث ،وكذلك املدونات ،وفق نفس االتهامات املوجهة
للمواقع.
•أقرت املادة ( )7من قانون الهيئة الوطنية لإلعالم أن يختار رئيس الجمهورية ثالثة أشخاص بشكل مبارش لعضوية
الهيئة ،من بينهم رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم وذلك من إجاميل  9أعضاء .ما يعني أن رئيس الجمهورية يعني
لكل من وزارة املالية ومجلس الدولة وجهاز
بشكل مبارش ثلث أعضاء الهيئة الوطنية لإلعالم .ومتنح املادة (ٍّ )7
تنظيم االتصاالت صالحية اختيار عضو لكل جهة منها عىل حدة .بينام يكون لكل من نقابة اإلعالميني ونقابة
لكل منها عىل حدة ،رشيطة
العاملني بالصحافة والطباعة واإلعالم وهيئة مكتب مجلس النواب ترشيح عضو واحد ٍّ
أن ترشح كل جهة من تلك الجهات ضعف العدد املطلوب منها ،عىل أن يختار رئيس الجمهورية من بينهم
العدد املطلوب .كام يشرتط أن تُرسل الرتشيحات خالل ثالثة أشهر من طلبها ،ويف حالة عدم إرسالها يتوىل رئيس
الجمهورية استكامل األسامء مع مراعاة الفئة التي ميثلونها ،بنا ًء عىل ترشيح مكتب مجلس النواب .ويعني ذلك أن
السلطة التنفيذية تسيطر بشكل مبارش من خالل رئيس الجمهورية عىل صالحية تشكيل الهيئة الوطنية لإلعالم،
وهو ما يطعن يف استقالليتها.
•تتناول املادة ( )7من قانون الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل الهيئة ،بحيث تشمل يف عضويتها  9أعضاء يختار
منهم رئيس الجمهورية بشكل مبارش ثالثة أعضاء ،وهم رئيس الهيئة واثنني من ذوي الخربة والشخصيات العامة،
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ولكل من مكتب مجلس النواب ومجلس النقابة العامة
بينام يكون ملجلس نقابة الصحفيني ترشيح عضوين ٍّ
لكل منهام ،وعىل هذه الجهات يف الثالثة شهور األخرية من
للعاملني بالصحافة والطباعة واإلعالم ترشيح عضو ٍّ
مدة عمل الهيئة أن ترشح ضعف العدد املطلوب ليقوم رئيس الجمهورية باالختيار من بينهم ،ويف حال عدم
وجود ترشيحات من هذه الجهات ،يختار رئيس الجمهورية األعضاء بشكل مبارش .بينام يختار وزير املالية عض ًوا
يف الهيئة كممثل لوزارة املالية ،ويختار املجلس األعىل للشئون اإلدارية مبجلس الدولة نائ ًبا لرئيس مجلس الدولة
لعضوية الهيئة .وبذلك يكون لرئيس الجمهورية اليد العليا يف تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ،ما يعصف
باستقالليتها عن السلطة التنفيذية.
يُظهر االستعراض السابق لبعض مواد القوانني القمعية لحرية التعبري بعضً ا من اإلشكاليات التي سوف ترتك آثا ًرا
كربى عىل عمل املؤسسات الصحفية واإلعالمية ،وكذلك عىل استخدام اإلنرتنت يف السنوات املقبلة.
-

مجددا حول ملكية
صفقات االستحواذ على وسائل اإلعالم :الشبهات تعودً
وسائل اإلعالم

وبالتوازي مع إصدار الترشيعات املقيِّدة لحرية اإلعالم ،واصلت األجهزة األمنية نشاطها يف صفقات وسائل
اإلعالم .فقد أعلنت مجموعة إعالم املرصيني عن متكنها ،يف  10سبتمرب  ،2018من رشاء الحصة الحاكمة
بنسبة  %51من أسهم مجموعة املستقبل القابضة لإلعالم واالتصاالت .وجاء يف البيان الصادر عن إعالم
املرصيني أن «هذه الرشاكة تهدف إىل توحيد الجهود املبذولة من أجل تقديم خدمات إعالمية مميزة يف
السوق املرصي والعريب ،وهو األمر الذي جاء التحضري له عىل عدة مراحل من املجموعتني يف إطار هيكلة
11
جديدة لينتج عنها كيان أكرب يستفيد منه املرصيون وكافة متلقي الخدمات اإلعالمية يف املنطقة العربية».
نتج عن هذه الصفقة انضامم رجل األعامل محمد األمني إىل عضوية مجلس إدارة مجموعة إعالم املرصيني .وكان محمد
رئيسا ملجلس إدارة مجموعة املستقبل ،والتي ميلك األمني النسبة األكرب من أسهمها .ومتلك مجموعة املستقبل
األمني ً
شبكة قنوات  ،cbcوبذلك أصبحت إعالم املرصيني متلك قنوات  ،cbcباإلضافة إىل شبكة قنوات أون وشبكة قنوات
الحياة ،كام أن إعالم املرصيني تدير شبكة راديو النيل.
وتعد اإلشارة إىل التحضري للصفقة عىل عدة مراحل هي النقطة األبرز يف بيان إعالم املرصيني ،فهناك ضغوط مستمرة
عىل رجال األعامل ،يك يتم تقليص ملكيتهم لوسائل اإلعالم وخاصة القنوات التلفزيونية .ورمبا ساهمت ترصيحات رجل
األعامل أحمد بهجت ،مالك قناة دريم ،بشأن دخوله يف رشاكة مع أحد الجهات يف الدولة ،يف تعزيز هذه الفرضية .فقد
رصح بهجت ،يف  11سبتمرب  ،2018أنه «واضح أن الدولة وجهة نظرها يف موضوع اإلعالم أال يكون هناك يشء خارج
الرسب ،وحال ًّيا يحدث نوع من الرشاكة مع القطاع الخاص».
وقد كشف تقرير ملوقع مدى مرص 12والذي تم حجبه منذ مايو  ،2017أن “إيجل كابيتال لالستثامرات املالية ش.م.م”.
التي ترأسها داليا خورشيد ،وزيرة االستثامر السابقة ،تعد صندوق استثامر مبارش  Private Equity Fundمملوكًا لجهاز
 .11الرشوق ،بالفيديو“ ..إعالم املرصيني” تستحوذ عىل رشكة املستقبل املالكة لقنوات  ،cbcيف  10سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2N0pHlo :
 .12مدى مرص ،تفاصيل استحواذ املخابرات العامة عىل «إعالم املرصيني» 20 ،ديسمرب  ،2017تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2zVAbKK :
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املخابرات العامة املرصية ،جرى تأسيسه ليتوىل إدارة جميع االستثامرات املدنية للجهاز Portfolio Managementيف
عدد كبري من الرشكات اململوكة للمخابرات جزئ ًّيا أو كل ًّيا .واستحوذت إيجل كابيتال عىل مجموعة إعالم املرصيني ،يف
ديسمرب  ،2017ومل يحقق املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم يف مصادر متويل هذه الصفقة ،بحسب تقرير سابق نرشته
13
مؤسسة حرية الفكر والتعبري.
وبالعودة إىل ترصيحات رجل األعامل أحمد بهجت ،مالك قناة دريم ،فقد جاء بها أن قناة دريم بصدد الدخول يف
رشاكة مع أحد الجهات يف الدولة 14.وعىل األرجح ،يقصد بهجت جهاز املخابرات العامة الذي ميلك مجموعة إيجل
كابيتال ،والتي متلك مجموعة إعالم املرصيني .ويبدو أن إعالم املرصيني أصبحت أداة رئيسية يف االستحواذ عىل القنوات
التلفزيونية وغريها من وسائل اإلعالم خالل اآلونة األخرية.
وتتخوف مؤسسة حرية الفكر والتعبري من سعي األجهزة األمنية عرب رشكات مملوكة لها إىل السيطرة عىل سوق اإلعالم
يف مرص ،خاصة مع إصدار قوانني اإلعالم الجديدة ،والتي تضع رشوطًا معقدة إلنشاء وسائل إعالم جديدة.

ثانيا :عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير:
ً
يتناول التقرير يف قسمه الثاين :انتهاكات حرية الصحافة واإلعالم ،الحقوق الرقمية ،وحرية اإلبداع ،حيث يستعرضها
التقرير بشكل تفصييل ،متطرقًا إىل تحليل التطورات التي لحقت بأمناط االنتهاكات ،من حيث ارتباطها مبامرسات
سابقة للسلطة الحالية ،أو تأثري السياق السيايس والترشيعي عىل وتريتها.
ويظهر اإلنفوجراف التايل األرقام اإلجاملية النتهاكات حرية التعبري خالل الربع الثالث من العام  ،2018والتي وثقتها
وحدة الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر والتعبري:

 .13مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،تحت الشبهة ..من يراقب ملكية وسائل اإلعالم يف مرص“ ..دور املجلس األعىل لإلعالم يف الرقابة عىل متويل املؤسسات اإلعالمية” 22 ،مارس  ،2018تاريخ
آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2QwZ0Cc :
 .14فايزة محمد صربي“ ،دريم” تدخل يف رشاكة جديدة ..و”بهجت” يعلن موعد عودة وائل اإلبرايش ،املرصي اليوم 11 ،سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 20 :سبتمرب  ،2018رابطhttps:// :
bit.ly/2QvfHOn

إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ( ٢٠١٨
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االنفوجراف املجمع هنا يا امل

ﺣﺮﻳﺔ اﻋﻼم

ﺣﺮﻳﺔ اﺑﺪاع

 ١٦واﻗﻌﺔ ﺣﺪث ﺧﻼﻟﻬﻢ  ١٦اﻧﺘﻬﺎك

 ٥وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺪث ﺧﻼﻟﻬﻢ  ١٤اﻧﺘﻬﺎك

ﻧﻮع اﻻﻧﺘﻬﺎك
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻗﺒﺾ
ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺮ
ﻣﻨﻊ ﻣﻦ أداء اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر
وﻗﻒ ﺑﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻗﻨﺎة
اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺪة
ﻓﺼﻞ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻧﻮع اﻻﻧﺘﻬﺎك
١
٣
١
٤
١
٤
١
١

ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪي
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن
ﻧﻘﺎﺑﻴﻮن
ﺟﻬﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺟﻬﺎت أﻣﻨﻴﺔ
ﺣﺮاﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻣﻮاﻃﻨﻮن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ا´ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻋﻼم
ﺟﻬﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

•
•
•
•

ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض
ﺣﺒﺲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻣﻨﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺼﺮ
اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

١
٨
٣
١

ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪي
•
•

ﺟﻬﺎت اﻣﻨﻴﺔ
ﺟﻬﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

١
١
٢
٣
١
١
١
٥
١

٨
٦

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ
واﻗﻌﺘﻴﻦ ﺣﺪث ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎن
اﻟﺤﺠﺐ
•
•
•
•

إﻋﻼﻧﺎت
ﺻﺤﺎﻓﺔ وإﻋﻼم
ﻣﺠﻼت
أدﻟﺔ وﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ

١
٣
١
١

12

 -حرية الصحافة واإلعالم:رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير  16واقعة النتهاكات حرية اإلعالم .كانت أبرز
أمناط االنتهاكات التي رصدتها املؤسسة خالل تلك الفرتة ،تلك املتعلقة بقرارات املجلس األعىل لإلعالم ضد برامج
وقنوات ،كان أبرزها قرار املجلس بوقف بث قناة  LTCالخاصة ملدة أسبوعني  15يف الثالث من سبتمرب  ،2018وأرجع
املجلس أسباب القرار إىل تكرار مخالفات القناة وإصدار أكرث من عرشة قرارات مبنع بعض الربامج لفرتات متتالية
وتوقيع غرامات مالية ،وأضاف القرار بأن القناة خالفت قرار املجلس مبنع ظهور «الشواذ» بحسب تعبري القرار أو
الرتويج لشعاراتهم.
ومل يكن هذا القرار هو الوحيد ضد قناة  LTCوبرامجها خالل فرتة التقرير ،حيث قرر املجلس يف  17يوليو  2018وقف
برنامج نجم الجامهري 16والذي يقدمه الصحفي أبو املعاطي زيك ،عىل خلفية ما وصفه القرار بالتجاوزات واالتهامات
بدون سند قانوين يف الحلقة املذاعة يوم  15يوليو .2018
كام قرر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،يف  1سبتمرب  ،2018وقف برنامج صح النوم 17وهو برنامج يذاع عىل قناة LTC
بسبب ما سمي باستمرار النهج يف املعالجات اإلعالمية يف تصفية الحسابات ،بحسب نص القرار .وهو سبب غري مفهوم
ماذا يقصد به .وعىل األرجح ،مل ينتبه املسئولون يف املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم إىل صياغة القرار .ويف نفس السياق،
قرر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم وقف برنامج «ملعب الزمالك» املذاع عىل قناة الحدث اليوم ملدة أسبوعني 18بسبب
استمرار النهج يف املعالجات اإلعالمية يف تصفية الحسابات ،بحسب نص القرار كذلك.
وأصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،يف  4يوليو  ،2018قرا ًرا بوقف النرش يف قضية مستشفى رسطان األطفال 57357
إىل حني انتهاء اللجنة الوزارية من فحص موقفها .وطالب املجلس جميع األطراف بالتوقف عن الكتابة يف املوضوع،
ووقف بث الربامج املرئية واملسموعة التي تتناول هذا املوضوع ،وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقدميه إىل الجهات
القضائية أو لجنة التحقيق أو النرش من خالل املجلس .يذكر أن النائب العام أصدر قرا ًرا يوضح أن قرار املجلس األعىل
لتنظيم اإلعالم بوقف النرش غري قانوين وهو والعدم سواء ،وأعقب ذلك استدعاء رئيس املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم
للتحقيق يف مخالفته للقانون بإصدار هذا القرار.
ويستمر املنع من التغطية ضمن أبرز أمناط االنتهاكات يف حرية اإلعالم خالل الربع الثالث من العام  ،2018حيث
رصدت املؤسسة  4وقائع ملنع الصحفيني ووسائل اإلعالم من التغطية ،ثالث منها بشكل جامعي ،حيث منع مسئولو
وزارة اآلثار ،يف  17يوليو  ،2018وسائل اإلعالم املختلفة من تغطية إجراءات فتح التابوت األثري ،الذي تم اكتشافه
باإلسكندرية 19 .كام منع أعضاء مبجلس نقابة املهن العلمية ،يف  4أغسطس  ،2018وسائل اإلعالم من تغطية االجتامع
 .15موقع املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،األعىل لإلعالم يقرر منع بث قناة  ltcملدة أسبوعني وينذر قناة الحدث 3 ،سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit. :
ly/2RsU02G
 .16موقع املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،األعىل لإلعالم يوقف برنامج «نجم الجامهري» ويحذر قناة « ،»ltcبتاريخ 17 :يوليو  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit. :
ly/2y74PQ9
 .17موقع املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،األعىل لإلعالم مينع بث برنامج»ملعب الزمالك» و»صح النوم» عىل قنايت الحدث و ltcملدة أسبوعني 1 ،سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب
 ،2018رابطhttps://bit.ly/2NxzQla :
 .18راجع املصدر السابق.
 .19محمد عبد الغني ،اكتشاف مفاجأة أسفل تابوت اإلسكندرية ومادة غريبة اللون والخصائص ،بوابة األهرام 19 ،يوليو  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب ،2018رابطhttp://gate. :
ahram.org.eg/News/1982347.asp
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ويف  27أغسطس  ،2018منع أمن مول العرب الصحفيني من تغطية العرض الخاص لفيلم سوق الجمعة 21 ،عىل الرغم
من دعوة الرشكة املنتجة للفيلم الصحفيني لتغطية عرض الفيلم ،وتطور األمر إىل طلب أمن املول من الرشطة منع
دخول الكامريات متا ًما إىل قاعات السينام والتسجيل مع أبطال العرض.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري واقعة منع صحفية من أداء عملها يف بورسعيد 22 ،حيث ُمنعت مراسلة الفجر يف
بورسعيد ،نرية الجابري ،من دخول النادي املرصي وتغطية أخباره ،عىل خلفية تقرير نرشته املراسلة يتحدث عن عدم
سداد مستحقات بعض الالعبني وانقطاعهم عن التدريب بسبب إعطائهم شيكات بدون رصيد .وتقول الصحفية نرية
الجابري إنه عقب نرش التقرير فوجئت مبكاملات تهديد وسباب من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي املرصي ،بحسب
شهادتها ملؤسسة حرية الفكر والتعبري .وأضافت الجابري أنه عقب نرش التقرير أصدر مجلس إدارة النادي املرصي قرا ًرا
أي من فروعه ،ومنعها من تغطية أخبار النادي وفرقه املختلفة.
مبنع دخولها النادي أو ٍّ
ورصد التقرير منع اإلعالمية مليس الحديدي من الظهور لتقديم برنامجها هنا العاصمة ،واملذاع عىل قناة CBC
الفضائية الخاصة .كانت مليس الحديدي وفريق عمل الربنامج يستعدون للعودة مرة أخرى لتقديم الربنامج يف 1
سبتمرب  ،2018قبل أن يفاجأ فريق العمل بقرار تقديم اإلعالمية ريهام إبراهيم للحلقة بدلً من مليس الحديدي ،دون
23
إخطار فريق العمل باألسباب ،حسب تقرير نرشه موقع مدى مرص.
وعىل مستوى األحكام القضائية ضد الصحفيني ،فقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،يف  31يوليو  ،2018تأييد
محكمة جنح السيدة زينب حكم الحبس عىل الصحفي حمدي الزعيم ،بتهمة نرش أخبار كاذبة ،عىل خلفية تغطيته
وصول جثامني قتىل إىل مرشحة زينهم ،ذكرت وزارة الداخلية أنهم قتلوا أثناء مواجهة أمنية بإحدى الشقق السكنية
مبدينة السادس من أكتوبر ،غرب القاهرة .كان الزعيم حسب شهادته للمؤسسة قد أدين يف يناير  2016بالحبس 3
سنوات قبل أن يقدم معارضة عىل الحكم ،وهو ما رفضته املحكمة وأيدت الحكم.
وعىل مستوى اإلجراءات التأديبية التي تتخذها املؤسسات اإلعالمية تجاه صحفييها ،فقدت قررت إدارة املرصي اليوم
فصل الصحفية هدير فرغيل ،من عملها مبؤسسة املرصي اليوم ،بنا ًء عىل شكوى من مديرها يتهمها بالتغيب بدون
علم اإلدارة ،ما أدى إىل اإلرضار بالعمل ،بحسب شهادة الصحفية ملؤسسة حرية الفكر والتعبري .وأضافت فرغيل أنها
مل تكن تعلم أي يشء عن تلك الشكاوي ،وأنه مل يج ِر التحقيق معها إلثبات أو نفي االدعاء ،وفور علمها بالقرار قدمت
تظلم وشكوى ضد مديرها املبارش ترسد فيها الوقائع الحقيقية لتغيبها عن العمل ،إال أن إدارة املوارد البرشية مل تقم
ً
بالتحقيق ،وأصدرت قرا ًرا بفصلها عن العمل يف  28أغسطس .2018
 .20شيامء مبارك ،مناوشات باالجتامع الطارئ لـ»العلميني» ..ومنع الصحفيني من التغطية ،موقع الوطن 4 ،أغسطس  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب ،2018رابطhttps://www. :
elwatannews.com/news/details/3572108
 .21أحمد حمدي ،الرشطة متنع دخول كامريات الصحفيني العرض الخاص لـ»سوق الجمعة» ،موقع مجلة وشوشة 27 ،أغسطس  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب ،2018رابطhttp:// :
www.washwasha.org/347885
 .22مكاملة تليفونية مع مراسلة جريدة الفجر ببورسعيد ،نرية الجابر ،بتاريخ  25سبتمرب .2018
 .23مصادر :رفض االنتقال إىل «أون» وراء غياب مليس عن «هنا العاصمة» ..والبديل منعها من «الهواء» ،موقع مدى مرص 2 ،سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب  ،2018رابط:
https://bit.ly/2owoxj1
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وعىل مستوى آخر ،أصدرت اللجنة القضائية املختصة بإدارة أموال جامعة اإلخوان املسلمني ،يف  11سبتمرب  ،2018قرا ًرا
بالتحفظ عىل جريدة املرصيون وموقعها اإللكرتوين 24 ،دون أن تبدي اللجنة أسبابًا لذلك القرار .يذكر أن قوة من أفراد
تابعني للجنة إدارة أموال الجامعة مصحوبني بقوة من الرشطة ،قد داهموا مقر جريدة املرصيون ،يف  24سبتمرب ،2018
وقاموا بالتحفظ عىل املقر ومحتوياته وتسليم أخبار اليوم إدارة الجريدة .جدير بالذكر بأن موقع جريدة املرصيون
اإللكرتوين قد تم حجبه ضمن حملة حجب املواقع اإللكرتونية ،والتي تقوم بها جهة حكومية غري معروفة إىل اآلن.
وتأيت عمليات القبض عىل الصحفيني ضمن أبرز أمناط االنتهاكات التي رصدها التقرير ،حيث تم القبض عىل  3صحفيني
وصحفيات ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير.
تطورات قائمة الصحفيين المحبوسين:
-صحفيون أضيفوا إلى القائمة خالل الربع الثالث:

•محمد أبو زيد كامل :يف  10يونيو  ،2018قام الصحفي بجريدة التحرير محمد أبو زيد بتسليم نفسه
إىل قسم املعرصة ،جنوب القاهرة ،بعد مداهمة منزله من قبل وعدم العثور عليه ،إال أنه مل يعرض عىل
النيابة إال يف  24يونيو  .2018وأُدرج الصحفي ضمن القضية رقم  441لسنة  2018أمن دولة .ووجهت
إليه اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية ،ونرش أخبار كاذبة.
•إسالم جمعة :تم القبض عىل الصحفي بجريدة فيتو إسالم جمعة من منزله يف  29يونيو  ،2018إال أنه مل
يظهر أمام النيابة إال يف  7أغسطس  ،2018متَّ َه ًم عىل ذمة القضية  441لسنة  2018أمن دولة .وجهت
إليه نيابة أمن الدولة اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية ،ونرش أخبار كاذبة .يذكر بأن جريدة فيتو
والتي كان يعمل بها الصحفي قامت بفصله بعد إلقاء القبض عليه.
•زينب أبو عونة :يف  16أغسطس  ،2018تم القبض عىل املصورة بجريدة الوطن زينب أبو عونة من
قبل السلطات األمنية مبطار القاهرة ،أثناء سفرها إىل العاصمة اللبنانية بريوت لحضور إحدى الورش
التدريبية .ظهرت أبو عونة أمام نيابة أمن الدولة متهمة باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة،
عىل ذمة القضية رقم  441لسنة  2018أمن دولة.
-صحفيون أنهوا مدة حبسهم خالل الربع الثالث:

•عبد الله أحمد إسامعيل الفخراين ومحمد محمد مصطفى العاديل :أنهى عبد الله الفخراين ،صحفي واملدير
التنفيذي لشبكة رصد اإلخبارية ،ومحمد العاديل ،مراسل تلفزيوين بقناة أمجاد ،مدة حبسهام والتي استمرت 5
سنوات ،وذلك بعد تأييد الحكم عليهام من قبل محكمة النقض ،عىل خلفية اتهامهام يف القضية املعروفة إعالميًّا
بغرفة عمليات رابعة ،وأنهى الصحفيان إجراءات خروجهام من السجن.
•سامحي مصطفى أحمد عبد العليم :أنهى سامحي مصطفى ،صحفي بشبكة رصد ،مدة حبسه عىل خلفية الحكم
 .24موقع الحياة ،القاهرة تتحفظ عىل جريدة وتكلّف مؤسسة حكومية إدارتها 25 ،سبتمرب  ،2018تاريخ آخر زيارة 27 :سبتمرب  ،2018رابطhttps://bit.ly/2xFtY46 :

15

عليه بالسجن ملدة  5سنوات يف القضية املعروفة إعالم ًّيا بغرفة عمليات رابعة ،إال أنه مل يتم اإلفراج عنه حتى
كتابة هذة السطور.
•محمود عبد الشكور أبو زيد «شوكان» :صدر الحكم بحبس شوكان  5سنوات يف قضية فض رابعة ،وبذلك يكون
شوكان قد أنهى مدة حبسه ،إال أنه مل يتم اإلفراج عنه حتى كتابة هذة السطور.

 -الحقوق الرقمية:عم سبقه من فرتات ،إذ جاءت االنتهاكات مرتبطة بحرية
مل تختلف أمناط االنتهاكات يف الربع الثالث من العام َّ 2018
التعبري باستخدام وسائط رقمية والرقابة عىل اإلنرتنت .وشهدت الفرتة التي يغطيها التقرير مالحقة مواطنني بسبب
آراء نرشوها عىل اإلنرتنت ،حيث تقدم طارق شوقي ،وزير الرتبية والتعليم ،ببالغ ضد مدرس العلوم أحمد سعيد عبد
الصمد ،اتهمه فيه بسبه وقذفه ،ونرش أخبار كاذبة عن سري وتطورات منظومة التعليم يف مرص.
قررت نيابة استئناف القاهرة ،يف  ٢٥سبتمرب  ،2018حبس املدرس  ٤أيام احتياط ًّيا عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم
 ٣٣لسنة  ٢٠١٨حرص تحقيق نيابة استئناف القاهرة 25.وذكرت التحقيقات أن املدرس استخدم حسابه الشخيص عىل
موقع فيسبوك ،يف توجيه عبارات السب والقذف إىل وزير الرتبية والتعليم ،ودأب عىل نرش معلومات وأخبار كاذبة،
من شأنها تشويه صورة الوزارة واإلساءة إىل منظومة التعليم يف مرص.
كام ألقت قوات األمن القبض عىل املواطنة اللبنانية منى مذبوح ،يف يوم  ٣١مايو  ،٢٠١٨قبل مغادرتها للبالد ،بعد
صدور أمر ضبط وإحضار لها من النيابة العامة ،بسبب نرشها مقطع فيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي ،تحيك فيه
عن زيارتها ملرص .وجهت النيابة إىل منى مذبوح اتهامات بتوجيه إساءات إىل الشعب املرصي من خالل نرش فيديو عرب
صفحتها مبوقع فيسبوك ،ينطوي عىل عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
ويف  ٧يونيو أمرت محكمة جنح مرص الجديدة بحبس مذبوح ملدة  ١١سنة ،بتهمة نرش فيديو خادش للحياء وازدراء
بدل من  ١١سنة 26.والحقًا ،قدمت مذبوح
األديان .ويف نفس اليوم ،قررت املحكمة تخفيف الحكم إىل  ٨سنوات ً
استئنافًا عىل الحكم ،وقضت محكمة مستأنف مرص الجديدة بتعديل الحكم ،ليصبح الحبس ملدة سنة مع وقف
التنفيذ ،مع تأييد تغرميها  700,10جنيه ،وذلك يف  ٩سبتمرب .٢٠١٨
ويف قضية أخرى ،تدور أحداثها حول مقطع فيديو أيضً ا ،قررت نيابة املعادي إحالة الناشطة أمل فتحي إىل املحاكمة ،يف
القضية رقم  ٧٩٩١لسنة  ٢٠١٨جنح املعادي ،بعد أن تم إخالء سبيلها يف وقت سابق بكفالة  ١٠آالف جنيه 27.وأصدرت
حكم بحبس أمل فتحي ملدة سنتني ،وغرامة  ١٠آالف جنيه ،وكفالة ٢٠
محكمة جنح املعادي ،يف  ٢٩سبتمرب ،٢٠١٨
ً
ألف جنيه ،لوقف تنفيذ الحكم ،إىل حني اإلقرار باالستئناف .و ُوجهت إىل فتحي اتهامات بإشاعة أخبار كاذبة وإذاعة
 .25أحمد متويل ،حبس ُمدرس علوم  4أيام بتهمة سب وقذف وزير الرتبية والتعليم  ،اليوم السابع ،بتاريخ  ٢٥سبتمرب  ،٢٠١٨تاريخ آخر زيارة ٢٧ :سبتمرب  ،٢٠١٨رابطhttp://bit.do/ :
exBvF
 .26مصطفى املنشاوي ،تخفيف عقوبة حبس اللبنانية منى املذبوح يف تطاولها عىل املرصيني ،الرشوق ،بتاريخ  ٩سبتمرب  ،٢٠١٨تاريخ آخر زيارة ٢٧ :سبتمرب  ،٢٠١٨رابطhttp://bit.do/ :
exBv7
 .27مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،تحديد موعد الحكم عىل “أمل فتحي” يف قضية خدش الحياء العام  ،بتاريخ  ٢٣سبتمرب  ،٢٠١٨تاريخ آخر زيارة ٢٧ :سبتمرب  ،٢٠١٨رابطhttps://bit. :
ly/2RxYGEE
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فيديو بغرض قلب نظام الحكم وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي.
وما زالت أمل فتحي قيد الحبس االحتياطي ،عىل ذمة القضية رقم  ٦٢١لسنة  ٢٠١٨حرص تحقيق أمن دولة عليا،
واملتهمة فيها باالنضامم إىل جامعة إرهابية والرتويج لفعل إرهايب ونرش أخبار كاذبة .كام أن هناك ما ال يقل عن ٦
نشطاء قيد الحبس االحتياطي ،يف  ٤قضايا مختلفة ،تم ذكرها يف التقرير ربع السنوي السابق ،تجمعهم اتهامات بنرش
أخبار كاذبة واالنضامم إىل جامعة إرهابية واستخدام مواقع التواصل االجتامعي للرتويج ألفكار تلك الجامعة اإلرهابية
وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي.
بينام تم إخالء سبيل الصحفي باملعاش حسن حسني بتدابري احرتازية ،تشمل املراقبة بقسم الرشطة ،بعد حبسه
احتياط ًّيا أكرث من  ٦أشهر التهامه باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أفكارها عرب شبكات التواصل االجتامعي ونرش
أخبار كاذبة ،يف القضية التي حملت رقم  ٤٨٢لسنة  ٢٠١٨حرص نيابة أمن الدولة العليا.
وفيام يتعلق بالرقابة عىل اإلنرتنت ،فقد استمرت السلطة يف حجب مواقع الوِب ،وهي املامرسة التي بدأت عىل نطاق
واسع منذ مايو  ،2017ومل تتوقف حتى صدور التقرير .ويُالحظ يف اآلونة األخرية ،أن املواقع التي يتم تدشينها حديثًا،
تتعرض للحجب خالل فرتة قصرية ،وقد رصد التقرير السابق حجب موقع كاتب بعد ساعات من إطالقه .وخالل الربع
الثالث من العام  ،2018تعرض موقع جيم للحجب ،بعد أقل من شهر عىل إطالقه .ويعد موقع جيم واح ًدا من املواقع
املتخصصة يف شئون الجندر والجنس والجنسانية.
وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري كذلك حجب  ٥مواقع أخرى عىل األقل ،تنوعت ما بني مواقع صحفية
ومواقع مهتمة بالتقنية .وبذلك يرتفع عدد املواقع املحجوبة يف مرص إىل أكرث من  ٥٠٠موقع ،منذ بداية مامرسة
الحجب عىل نطاق واسع.
ونرش موقع رصيف  ٢٢يف  ٧سبتمرب  ،2018بيانًا بعنوان« :ممنوع عىل املرصيني… إىل متى قمع حرية التعبري؟»
وذلك بعد يوم واحد من حجبه يف مرص .وجاء يف البيان« :مل نكن يو ًما نجهل «الخطوط الحمراء» التي رسمها الرقيب
املرصي أمام وسائل اإلعالم .تابعنا قصص أخبار حجب املواقع ،ككل املهتمني مبجال اإلعالم ،ولكننا قررنا أن نتجاوزها،
ألن فلسفة وجودنا قامئة عىل تجاوز «الخطوط الحمراء» .هناك إعالم السلطة وهناك إعالم املواطن رصيف  22هو
جزء من إعالم املواطن”.
28

وتأيت هذه املامرسات بعد تصديق الرئيس السييس عىل قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،والذي تتيح مواده
حجب املواقع واملراقبة الجامعية عىل االتصاالت وتفرض سيطرة تامة عىل اإلنرتنت .وتتوقع مؤسسة حرية الفكر
والتعبري أن تزداد االتهامات فيام يتعلق بالحقوق الرقمية مع تطبيق هذا القانون.

 .28رصيف  ،٢٢رصيف  22ممنوع عىل املرصيني ...إىل متى قمع حرية التعبري؟ بتاريخ  ٧سبتمرب  ،٢٠١٨تاريخ آخر زيارة ٢٧ :سبتمرب  ،٢٠١٨رابطhttp://bit.do/exBwJ :
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حرية اإلبداع:مع بداية الربع الثالث من العام  ،2018أصدر رئيس مجلس الوزراء قرا ًرا ،بشأن تنظيم املِهرجانات أو االحتفاالت،
والذي نُرش يف الجريدة الرسمية بتاريخ  ١١يوليو  .2018يفرض القرار قيو ًدا عىل حرية اإلبداع واملبدعني ،إذ مينع القرار
تنظيم أو إقامة أية مِهرجانات أو احتفاالت ،إال بعد حصول منظميها عىل ترخيص من لجنة عليا تضم  ١٥عض ًوا عىل
وممثل عن األمانة العامة ملجلس الوزراء ،باإلضافة
ً
األقل برئاسة وزير الثقافة ،وتضم ممثيل وزارات وجهات متعددة،
29
إىل رؤساء النقابات الثالث ،ورؤساء النقابات األدبية ومل يحدد القرار عددهم.
كام ينص القرار أيضً ا عىل منح وزير الثقافة صالحية رفض طلب الرتخيص بإقامة االحتفال ،إذا ارتأى أنه ال يحقق
أهداف تنمية اإلبداع والحفاظ عىل الهوية املرصية وتعزيز التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتامعية املستدامة،
وتفعيل التبادل الثقايف بني مرص ودول العامل .ويحق لوزير الثقافة وقف املِهرجان أو إلغاء ترخيصه بعد منحه ،دون
أية ضوابط.
وال ميكن الفصل بني قرار رئيس الوزارء وبني ما تعرضت له بعض املِهرجانات ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،حيث
قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبري برصد انتهاكات تنوعت بني منع عرض ومنع ُمبدعني من الدخول إىل مرص أو
ترحيلهم .ويُظهر ذلك اتجاه السلطة للسيطرة عىل اإلبداع والتضييق عىل امل ُبدعني.
ففي عرص يوم  ٣١أغسطس  ،٢٠١٨قامت قوة أمنية مكونة من  ٤أفراد من الحامية املدنية بدخول املرسح الخاص
بقرص ثقافة بني سويف ،بدعوى إجراء التفتيش املعتاد الخاص باحتياطات األمن والسالمة .تعدى أفراد قوة الحامية
املدنية لفظًا عىل العاملني بقرص الثقافة ،كام قاموا بتوجيه اإلهانات إىل مدير قرص ثقافة بني سويف محمد عبد
أي من أنشطته أو استقبال
الوهاب ،وأرغموه عىل التوقيع عىل إقرار يفيد بأن قرص ثقافة بني سويف غري آمن إلقامة ٍّ
30
الزوار.
ونتج عن ذلك إيقاف التحضريات الخاصة بكرنفال املوسيقا العربية والغناء ،وقامت قوة الحامية املدنية بعدها مبنع
العرض العام للجمهور ،والذي كان من املقرر عرضه يف مساء نفس اليوم بالرغم من إرسال العاملني بقرص الثقافة
خطابات إىل مديرية األمن ملتابعة اإلجراءات ،وفقًا التصال هاتفي بأحد العاملني.
ومل تكن تلك الواقعة الوحيدة املرتبطة مبنع ِمهرجان ،حيث نرشت الصفحة الرسمية ،ملِهرجان سواسية لألفالم القصرية
والوثائقية ،عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك ،بيانًا يف  ١٦سبتمرب  ،2018ذكرت فيه تعرض أعامل املِهرجان للمنع
دون أي إعالن أو إخطار عن أسباب املنع ،وجاء يف البيان« :فوجئنا قبل بدء املهرجان بساعة واحدة فقط بإجراءات غري
مسبوقة بتحرير محرض وإخطار للسينام مبنع أي أعامل للمهرجان رغم كافة التجهيزات الفنية واإلدارية وقبل وصول
 .29محمود عثامنِ « ،مهرجانات ترىض عنها السلطة ..تعليق قانوين عىل قرار تنظيم ِاملهرجانات أو االحتفاالت» ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،بتاريخ  ٣٠يوليو  ،٢٠١٨تاريخ آخر زيارة٢٧ :
سبتمرب  ،٢٠١٨رابطhttps://bit.ly/2Od5I2R :
 .30سارة رمضان« ،تعليق :كيف طالت الهجمة عىل حرية اإلبداع قرص ثقافة بني سويف؟» ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،تاريخ  ٣سبتمرب  ،٢٠١٨تاريخ آخر زيارة ٢٧ :سبتمرب ،٢٠١٨
رابطhttps://bit.ly/2OQXw5j :
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املدعويني ،ومل يتم إخطارنا رسم ًّيا حتى اآلن بأي أسباب ملنع دور العرض”.

31

وبعد أن قامت إدارة املِهرجان بنقل العرض إىل قاعة أخرى «تم قطع التيار الكهربايئ عن القاعة التي أصبحت مظلمة
دون كل منطقة بور توفيق والشاليهات املضاءة بالكامل من حولنا” .ويذكر أن تلك هي الدورة األوىل للمِهرجان الذي
ينظمه صالون سواسية الثقايف برئاسة النائب عبد الحميد كامل.
بينام يف الدورة الثانية ملِهرجان الجونة السيناميئ ،رفض األمن املرصي إعطاء تأشرية دخول لفريق عمل الفيلم السوري
“يوم أضعت ظيل” املشارك يف مسابقة األفالم الروائية الطويلة باملِهرجان .حيث نرشت مخرجة ومؤلفة الفيلم “سؤدد
كعدان” منشو ًرا عىل صفحتها الشخصية عىل موقع فيسبوك ،يف  ٢١سبتمرب  ،2018تعلن فيه عن عدم قدرتها عىل
التواجد يف عرض الفيلم بسبب عدم حصولها هي واملمثلة الرئيسية “سوسن أرشيد” واملنتجة “أمرية كعدان” عىل
تأشريات وموافقات أمنية لدخول مرص .وجاء يف املنشور“ :مل يتمكن جميع أفراد فريق فيلم «يوم أضعت ظيل» عىل
الحصول عىل تأشريات دخول إىل مرص .إذ مل تحصل كل من املخرجة واملنتجة واملمثلة األساسية سوسن أرشيد عىل فيز
وموافقات أمنية تسمح لهن بالدخول و تقديم الفيلم .ومبا أنه العرض األول يف الرشق األوسط كان سيسعدنا أن نحتفل
بالفيلم مع الجمهور املرصي وجمهور الغونة” .وتم بالفعل عرض الفيلم دون تواجد صناعه.
ويف نفس السياق قامت قوات األمن برتحيل املمثل الفلسطيني عيل سليامن من مطار الغردقة إىل خارج البالد بعد
وصوله إىل مرص للمشاركة كعضو لجنة تحكيم يف مسابقة األفالم الروائية الطويلة مبِهرجان الجونة يف  ١٩سبتمرب .2018
ونرش سليامن عىل صفحته الشخصية عىل موقع فيسبوك« :حيث وبكل أسف تعامل معي الظابط املسؤول يف املطار
بشكل ال إنساين وتم ترحييل عىل نفس الطائرة التي وصلت بها من اسطنبول دون إعطايئ حتى الحق بالسؤال عن
سبب منعي من دخول مرص الحبيبة».
فيلم قص ًريا
وعىل مستوى األعامل اإلبداعية للهواة ،ألقت الرشطة القبض عىل مجموعة من الهواة بسبب تصويرهم ً
عن املخدرات بعزبة خري الله ،حيث نرشت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عىل موقع فيسبوك بيانًا من مديرية
أمن القاهرة يف  ٤سبتمرب  .2018أعلن البيان عن «ضبط  ٨أشخاص قاموا بتصوير مقطع فيديو باملخالفة ألحكام
القانون دون ترصيح ،يتضمن االدعاء بتعاطيهم املواد املخدرة واإلتجار فيها ،والرتويج له عرب شبكة املعلومات الدولية
اإلنرتنت”.
وأضاف البيان أن قطاع األمن العام قام بتشكيل فريق بحث مشرتك مع أجهزة البحث الجنايئ بالقاهرة ،وبإجراء
التحريات وجمع املعلومات أمكن تحديد هوية األشخاص املشار إليهم .وجهت إليهم النيابة اتهامات تصوير مقطع
فيديو ملشهد متثييل لهم أثناء القبض عىل تجار مخدرات عىل مواقع التواصل االجتامعي بقصد الشهرة ،دون الحصول
عىل موافقات أمنية ،وحيازة أسلحة نارية وبيضاء .ويف يوم  ٥سبتمرب  ،2018قرر قايض املعارضات مبحكمة جنح دار
السالم حبسهم  ١٥يو ًما عىل ذمة التحقيقات.
وبذلك ،يبدو أن الهجمة املستمرة عىل حرية اإلبداع قد اتخذت اتجا ًها جدي ًدا من خالل القواعد الجديدة لتنظيم
 .31صالون سواسية الثقايف املنظِّم ِملهرجان سواسية السيناميئ األول لألفالم القصرية والوثائقية بالسويس ،بتاريخ  ١٦سبتمرب  ،٢٠١٨تاريخ آخر زيارة ٢٧ :سبتمرب  ،٢٠١٨رابطhttps:// :
bit.ly/2NMkZYQ
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املِهرجانات أو االحتفاالت ،وما يصاحب ذلك من تضييقات تقوم بها أجهزة الرشطة والحامية املدنية ،وعىل األرجح
فإن السلطة الحالية تتخوف من وجود مساحات حرة للفنون والثقافة ،نتيجة لرغبة الرئيس يف أن يتم السيطرة عىل
اإلعالم والثقافة بشكل تام.

ً
ثالثا :توصيات بشأن حماية حرية التعبير:
1)1عىل السلطات املرصية أن توقف فو ًرا العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،ملا يحتويه من نصوص
تنتهك الحق يف الخصوصية وحرية تداول املعلومات وحرية التعبري.
2)2عىل السلطات املرصية أن تعدل قوانني اإلعالم ،مبا يضمن استقاللية الهيئات املنظِّمة للصحافة واإلعالم،
وإلغاء املواد التي تصادر حق املواطنني يف حرية التعبري وأبرزها املادة ( )19من قانون تنظيم الصحافة
واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم.
3)3عىل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم التحقق من مصادر متويل الصفقات التي تقوم بها مجموعة إعالم املرصيني،
وفقًا للدور املحدد له قانون ًّيا ،وخاصة يف ظل وجود تقارير تربط بني هذه املجموعة وأجهزة أمنية.
4)4عىل وزارة الثقافة أن تكفل للمبدعني يف قصور الثقافة حرية اإلبداع ،وأن تتدخل ملنع الجهات األمنية
والحامية املدنية من وقف النشاطات الفنية واألدبية يف قصور الثقافة.
5)5عىل السلطات املرصية أن توقف فو ًرا العمل بقرار تشكيل لجنة عليا لل ِمهرجانات أو االحتفاالت ،والذي أثر
بشدة عىل حرية املبدعني يف إقامة الفعاليات الثقافية والفنية.

خاتمة
اِستعرض التقرير أمناط االنتهاكات يف الربع الثالث من العام  ،2018من أجل الوقوف عىل التطورات التي لحقت
مبامرسات السلطات املرصية عىل مستوى قضايا حرية التعبري .كام أَ ْو َل التقرير اهتام ًما بالتطورات الترشيعية ،خاصة
مع بدء رسيان قوانني اإلعالم ومكافحة جرائم تقنية املعلومات.
وتسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل هذه التقارير الدورية إىل تحفيز وتشجيع الجهود املتنوعة،
ليك نوفر الضامنات الالزمة للمواطنني املرصيني للتعبري الحر عن الرأي .وتدعو املؤسسة كافة املهتمني إىل
مواصلة العمل عىل التزام السلطات املرصية باملعايري الدولية واملكفولة دستوريًّا لحامية وتعزيز حرية التعبري.
ويف هذا الصدد ،ترتك املؤسسة توصياتها يف التقرير ،ليك يتم استخدامها من ِق َبل املجموعات والجهات املعنية بالحوار
مع السلطات املرصية.

