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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  1يناير  2019وحتى  31مارس  .2019كام يقوم التقرير بتحليل
أمناط االنتهاكات ،بهدف بيان تأثري السياسات العامة عىل الحق يف حرية التعبري.
مقدمة

يتناول هذا التقرير بالعرض والتحليل فرتة الربع األول من عام  ،2019والتي تبدأ من مطلع يناير وتنتهي بنهاية مارس.
شهدت تلك الفرتة طرح عدد من النواب الربملانيني مرشو ًعا لتعديل مواد الدستورِ ،
يهدف إىل السامح باستمرار الرئيس
عبد الفتاح السييس يف الحكم إىل مدة أطول من فرتته الرئاسية الثانية ،والتي من املفرتض أن تنتهي يف عام  .2022إىل
جانب عدد آخر من التعديالت عىل دستور ( )2014من املزمع دعوة املواطنني إىل االستفتاء عليها بنهاية شهر إبريل
الجاري.
ينطلق التقرير من محاولة استعراض التطورات التي لحقت مبسألة تعديل الدستور ،ويحاول أن يوضح تأثري ذلك عىل
حالة حرية التعبري يف مرص ،ومامرسات السلطة تجاه األصوات الناقدة واملعارضة .ويستكمل التقرير يف قسمه األول
قراءة حالة حرية التعبري ،من خالل التطرق إىل «الئحة الجزاءات» التي أصدرها املجلس األعىل لإلعالم ،والتي تنظم
املخالفات والعقوبات التي أقرها املجلس بحق املؤسسات الصحفية واإلعالمية ،خاص ًة وأن املجلس رشع يف تطبيقها
بالفعل بعد أن قرر حجب جريدة «املشهد» .باإلضافة إىل مناقشة ما تحمله هذه القوانني من مواد ونصوص ،تستهدف
تقييد حرية اإلعالم والحقوق الرقمية ،ومالحقة الصحفيني والناشطني بعدد كبري من العقوبات والعوائق.
كذلك يفرد التقرير مساحة لعرض وتحليل قرارات نقابة املهن التمثيلية بإنهاء عضوية الفنانني خالد أبو النجا وعمرو
واكد ،بعد اتهامهام يف بيان رسمي من مجلس النقابة بالخيانة العظمى ،جاء ذلك عىل خلفية مشاركتهام يف لقاء مع
وفد من الكونجرس األمرييك بشأن التعديالت الدستورية ،وهو ما يُعد استخدا ًما _غري مقبول_ للكيان النقايب ،الذي
من املفرتض أن يكون دوره الدفاع عن حقوق أعضائه وحامية مصالحهم عند تصفية الحسابات السياسية مع املبدعني
ممن يحملون أفكا ًرا معارضة للتوجهات السياسية السائدة.
بينام يستعرض القسم الثاين من التقرير أمناط انتهاكات ثالثة ملفات رئيسية وهي حرية اإلعالم ،الحقوق الرقمية،
وحرية اإلبداع .بهدف الوصول إىل استنتاجات ،ميكن من خاللها أن يقف القارئ 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.
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القسم األول :قراءة في حالة حرية التعبير للربع األول من العام 2019
الفصل األول
•التعديالت الدستورية طالت  12مادة وثماني مواد إضافية

رغم اقرتاب املوعد املحدد لالستفتاء عىل التعديالت الدستورية املقرر لها نهاية إبريل الجاري ،فإن الصياغة النهائية
املقرتحة للتعديالت مل تخرج إىل النور بعد .حيث شهد الربع األول من هذا العام موافقة الربملان مبدئ ًّيا عىل طلب
تعديل الدستور ،ندا ًء باالسم ،طبقًا لحكم املادة  135من الالئحة الداخلية للمجلس ،وذلك باألغلبية املطلوبة للموافقة،
وهي أغلبية ثلثي عدد أعضاء املجلس .حيث وافق  485عض ًوا عىل مبدأ طلب التعديل من أصل  596نائبًا .وذلك بعد
مناقشات استمرت عىل مدار ثالث جلسات متتالية ،استغرقت أكرث من  10ساعات ،حسبام ذكرت وكالة أنباء الربملان.
نص عىل:
فصل الدستور املرصي ( )2014يف مادته ( )226مراحل ومح ِّددات عملية تعديل الدستور ،حيث َّ
َّ
املرحلة األوىل (تم استيفاؤها) :لرئيس الجمهورية ،أو ل ُخمس أعضاء مجلس النواب ،طلب تعديل مادة أو أكرث ،من
مواد الدستور ،ويجب أن يُذكر ىف الطلب املواد املطلوب تعديلها ،وأسباب التعديل .وىف جميع األحوال ،يناقش مجلس
النواب طلب التعديل خالل ثالثني يو ًما من تاريخ تسلمه ،ويصدر املجلس قراره بقبول طلب التعديل كل ًّيا ،أو جزئ ًّيا
بأغلبية أعضائه .وإذا ُرفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل املواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد التايل.
املرحلة الثانية (تم استيفاؤها) :وإذا وافق املجلس عىل طلب التعديل ،يناقش نصوص املواد املطلوب تعديلها بعد
ستني يو ًما من تاريخ املوافقة.
املرحلة الثالثة (قيد التنفيذ) :فإذا وافق عىل التعديل ثلثا عدد أعضاء املجلس ،عرض عىل الشعب الستفتائه عليه
خالل ثالثني يو ًما من تاريخ صدور هذه املوافقة ،ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعالن النتيجة ،وموافقة أغلبية عدد
األصوات الصحيحة للمشاركني يف االستفتاء.
رشط دستوري« :ويف جميع األحوال ،ال يجوز تعديل النصوص املتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ،أو مببادئ
الحرية ،واملساواة ،ما مل يكن التعديل متعلقًا باملزيد من الضامنات».
رغم الجدل الدستوري والترشيعي الذي أثري حول دستورية تعديل املواد املتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية،
فإن الربملان أقر مبدأ التعديل ،الذي تراه مؤسسة حرية الفكر والتعبري خرقًا ساف ًرا للدستور الذي حظي بقبول األغلبية
الساحقة من املشاركني باالستفتاء عليه يف  ،2014بحسب التقديرات الرسمية ،ول ًّيا متعم ًدا لذراع النص الدستوري من
أجل السامح للرئيس السييس بشخصه يف االستمرار يف السلطة حتى  2034ورمبا يستعيد املنصب بعد أن يحل محله
رئيس آخر لدورة رئاسية واحدة.
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 السامح للرئيس الحايل بالبقاء يف السلطةينص التعديل املقرتح للامدة ( )140من دستور ( )2014عىل أن «ينتخب رئيس الجمهورية ملدة ست سنوات ميالدية،
تعديل
ً
وال يجوز أن يتوىل الرئاسة ألكرث من مدتني متتاليتني» .ويحمل املقرتح تعديلني عىل املادة الدستورية وليس
ست .بينام التعديل الثاين يتعلق
واح ًدا .التعديل األول يتعلق بزيادة مدة الدورة الرئاسية من أربع سنوات إىل ٍّ
تول أي شخص منصب
باستبدال بعبارة« :وال يجوز إعادة انتخابه إال ملرة واحدة» وهي العبارة الجازمة بعدم جواز ّ
رئيس الجمهورية سوى لدورتني فقط ،عبارة أخرى« :وال يجوز أن يتوىل الرئاسة ألكرث من مدتني متتاليتني» ،وهو ما
يعني أن للرئيس الحق يف تويل الرئاسة بعد انتهاء فرتتيه الرئاسيتني يف حالة توىل املنصب شخص آخر لدورة رئاسية
واحدة.
ما يؤكد قلق مؤسسة حرية الفكر والتعبري الذي يشاركها فيه العديد من املراقبني ومؤسسات املجتمع املدين باإلضافة
إىل قوى سياسية وحزبية بشأن «تفصيل» التعديالت لخدمة رئيس السلطة التنفيذية الحايل ،هو املقرتح املقدم بإضافة
مادة انتقالية ،تتيح لرئيس الجمهورية الحايل :عبدالفتاح السييس ،الرتشح عقب انتهاء مدته الحالية ،وفقًا للتعديالت
التي أُدخلت عىل املادة  .140مبا يسمح له باالستفادة وحده من التعديل بأثر رجعي ما يعني إمكانية استمراره يف
السلطة  12عا ًما أخرى بعد انتهاء واليته الثانية يف .2022

 االنتقاص من استقالل السلطة القضائيةأبدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،يف أكرث من مناسبة ،تخوفها الشديد من التغ ُّول الواسع الذي ميارسه رأس السلطة
التنفيذية يف السنوات القليلة املاضية بحق استقالل السلطة القضائية ،مبا يخل مببدأ الفصل بني السلطات ،ويجعل
السلطات أكرث تركي ًزا يف يد رئيس الجمهورية .حيث اقرتحت التعديالت إضافة فقرة عىل املادة ( )185من الدستور،
وهي املنظمة لتعيني رؤساء الهيئة القضائية ،تعطي الحق لرئيس الجمهورية يف تعيني رؤساء الجهات والهيئات
القضائية من بني خمسة أسامء ترشحهم مجالسها العليا .ويكون املرشحون من بني أقدم سبعة من نواب هذه الهيئات.
بعد أن كان تعيينهم وفقًا الختيار املجلس األعىل للقضاء .كام تضمن االقرتاح إضافة فقرة أخرى تنص عىل :إنشاء
مجلس أعىل للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل .ويختص املجلس
بالنظر يف رشوط تعيني أعضاء الجهات والهيئات.
كذلك شملت املقرتحات تعديل املادة ( )189املتعلقة باختيار النائب العام ،ومبوجب التعديل املقرتح سيكون لرئيس
خالصا ملجلس
الجمهورية سلطة اختيار النائب العام من بني ثالثة مرشحني .بعد أن كان اختيار النائب العام حقًّا ً
القضاء األعىل ،وتقف سلطة الرئيس عند املوافقة اإلجرائية.
األمر نفسه مع املادة ( )193من الدستور الخاصة بتشكيل رئاسة املحكمة الدستورية العليا وطريقة اختيار رئيسها،
حيث يصبح لرئيس الجمهورية مبوجب التعديل املقرتح الحق يف اختيار رئيس املحكمة ونائبه ،بعد أن كانت موافقته
عىل تعيني رئيس املحكمة إجرائية.
مل يفلت القضاء اإلداري كذلك من مقصلة التعديالت ،حيث شملت املقرتحات تعديل املادة ( )190من الدستور،
الخاصة بتحديد عمل مجلس الدولة ،مبا يسمح للربملان بغرفتيه ،حال إقرار التعديالت ،بحرية االختيار يف إحالة
مرشوعات القوانني إىل املجلس من عدمه ،دون إلزام عليه حسبام كانت تنص املادة ،قبل التعديل .كام تصبح الحكومة
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غري مطالبة بالرجوع إىل مجلس الدولة فيام يخص مرشوعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفًا فيها.
ويُذكر أن تقرير لجنة الشؤون الترشيعية عن املقرتحات واآلراء ،التى تم تقدميها حول التعديالت الدستورية ،استقر
إىل رضورة اإلبقاء عىل اختصاصات مجلس الدولة كام هى دون انتقاص وعدم تعديل هذه املادة.
علَّق حسن األزهري ،مدير الوحدة القانونية مبؤسسة حرية الفكر والتعبري ،مل ُعد التقرير ،عن التعديالت الدستورية
قائل« :جاءت التعديالت الدستورية بصفة عامة لُتعالج أزمات ترشيعية مرت بيها السلطتني
املتعلقة بالسلطة القضائيةً ،
حل ناج ًعا .وظلت
التنفيذية والترشيعية خالل الفرتة املاضية .حيث مل توفر التعديالت املستحدثة عىل نصوص القوانني ً
شُ بهة امل ُخالفة الدستورية ت ُالحق هذه التغيريات الترشيعية ،التي ُيكن القول أنها عظَّمت يف أغلبها من سلطات رئيس
الجمهورية _وليس السلطة التنفيذية بأكلمها_ عىل باقي السلطات .لذا ليس من املتوقع أن تكون هذه هي التعديالت
األخرية ولكنها أصبحت ُملحة خالل هذا الوقت».
ويضيف األزهري« :تزايدت املخاوف من الشبهات الدستورية التي تالحق العديد من التعديالت الطارئة عىل القوانني
وانص َّبت أغلب
الحالية ،تحدي ًدا بعد إقامة طعون تتعلق بتعيني رئيس الجمهورية لعدد من قيادات الهيئات القضائيةَ ،
الطعون عىل الدفع بعدم دستورية النصوص امل ُتعلقة بسلطة الرئيس يف االختيار والتعيني ،مام ع َّجل بإجراء تعديالت
عىل النصوص الدستورية ذاتها».
وأكد األزهري أن التعديالت الدستورية امل ُقرتحة بشأن السلطة القضائية لها هدفان أساسيان ،األول يتعلق بتغيري
دور رئيس الجمهورية يف املوافقة اإلجرائية عىل تعيني رؤساء الهيئات القضائية ،والتي تعني املوافقة عىل ما انتهت
إليه اآللية القضائية التي تعمل بشكل داخيل سواء كانت عن طريق األقدمية أو االختيار الداخيل ،إىل سلطة رصيحة
ح َّولت لرئيس الجمهورية االختيار من بني أكرث من ُمرشح ،مام يعطي لرئيس الجمهورية القدرة عىل امل ُفاضلة .وهو
ما يفرض رقابة ذاتية عىل ترصفات أشخاص املرشحني ،تلك الترصفات التي ستكون محل دراسة من رئيس الجمهورية
واالجهزة املعاونة له .وهو ما سينعكس بطبيعة الحال عىل مامرسة عملهم ،ما يساهم يف االنتقاص من استقالل
السلطة القضائية.
أما الهدف الثاين :فهو محاولة اإلجهاز عىل مجلس الدولة ،كانت البداية مع صدور قانون الطعن عىل عقود الدولة*،
حيث عمل النظام الحاكم عىل املوازنة بني الدور القضايئ ملجلس الدولة للرقابة عىل مرشوعية القرارات والعقود ،وبني
الدور «الفقهي االسرتشادي» امل ُتمثل يف إبداء الرأي _غري امل ُلزم_ من خالل املُراجعة القانونية السابقة للتعاقداتَ .سلَب
قانون الطعن عىل العقود حق امل ُتقاضني يف اللجوء إىل قاضيهم الطبيعي بهدف الطعن عىل العقود اإلدارية ،والتي
يتبق ملجلس
تتعلق أغلبها بتسيري املرفق العام .كام حجب القانون سلطة مجلس الدولة عن نظر هذه الطعون .ومل َ
الدولة سوى دوره يف مراجعة العقود ،وها هي التعديالت تسلب هذا الدور األخري ،حتى تكون الترصفات اإلدارية يف
أكرب مساحة بعيدة عن مجلس الدولة الذي سوف ينحرص دوره بهذه الطريقة يف النزاعات البسيطة التي تقوم بني
األفراد والجهاز اإلداري يف الدولة للحصول عىل بعض الحقوق.
األمر اآلخر امل ُتعلق مبجلس الدولة هو الدور امل ُستحدث مبراجعة القوانني قبل موافقة الربملان ،وتهدف التعديالت إىل
غل يد املجلس عن إبداء الرأي القانوين يف مرشوعات القوانني ،والرفض هنا يرتبط بوجهني :يتمثل األول يف النظرة
االستعالئية للسلطات الحاكمة واعرتاضها عىل وجود رقيب عىل ُمقرتحاتها بعد أن أحكمت السيطرة عىل الربملان ،أما
الثاين فيتعلق بتخوفات السلطة التنفيذية من أن تكون تعليقات مجلس الدولة موضع إحراج للجهة ُمقرتحة القانون.
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الواقع العميل يقول إنه منذ إقرار الدستور األخري مل يكن دور املجلس يف ُمراجعة القوانني دو ًرا ها ًّما ،وأصبح بشكل
كبري دو ًرا تنظيم ًّيا لغياب أدوات التعطيل واالعرتاض ،إال أن أداء املجلس وتاريخه يف ُمجمله غري مضمون ومن األفضل
اتخاذ كافة االحتياطات امل ُمكنة لتقزيم دوره يف الحياة العامة.

 -القوات املسلحة وص ًّيا عىل الدميقراطية بقوة الدستور

شملت التعديالت املقرتحة ،ثالث مواد متعلقة بتنظيم دور واختصاصات القوات املسلحة ،وهي املواد (،204 ،200
 ،)234حيث ينص التعديل املقرتح للامدة ( )200عىل إضافة« :صون الدستور والدميقراطية والحفاظ عىل املقومات
األساسية للدولة ومدنيتها ،ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات األفراد» ،إىل مهام القوات املسلحة .وتؤكد مؤسسة
حرية الفكر والتعبري أن هذا التعديل يهدف إىل رشعنة تدخل القوات املسلحة يف الشؤون السياسية والعامة.
كام شملت التعديالت املادة ( )204املتعلقة باختصاصات القضاء العسكري ،حيث أضاف التعديل املقرتح االعتداء
عىل «املنشآت التي تتوىل القوات املسلحة حاميتها» ،ضمن مسوغات محاكمة املدنيني عسكريًّا .وذلك بعدما كانت
فضل
مقترصة عىل االعتداءات املبارشة عىل املنشآت العسكرية .وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن هذا التعديل ً
عن توسيعه دائرة اختصاص القضاء العسكري يف محاكمة املدنيني ،والذي يفقد املتهم أمامه الكثري من ضامنات
املحاكمة العادلة ،فإنه جاء كذلك لنقل الحامية القانونية عىل املنشآت التي تقع تحت حامية الجيش إىل املرتبة
الدستورية ،ذلك بعد أن كانت الحامية مقترصة عىل قانون حامية املنشآت رقم  136لسنة  ،2014الذي شاب تطبيقه
مخالفات دستورية ما أوجب تعديل النص الدستوري لرشعنة توسيع قاعدة املدنيني املعرضني لخطر املحاكمة أمام
القضاء العسكري .حيث نرشت الجريدة الرسمية ،يف  6نوفمرب  ،2017أحكام املحكمة الدستورية العليا باختصاص
القضاء العادي وحده بنظر قضايا التظاهر والتجمهر ،وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا ،يف
ظل تطبيق قانون حامية املنشآت رقم  136لسنة  ،2014حيث وضعت املحكمة يف حيثياتها رشوطًا رصيحة وحاالت
محددة لتطبيق قانون حامية املنشآت بإحالة الجرائم املرتكبة من املدنيني إىل القضاء العسكري ،مبا يتفق مع أحكام
املادة  204من الدستور.
قالت املحكمة يف حيثياتها إن الدستور اعتمد معيا ًرا شخص ًّيا وآخر مكان ًّيا الختصاص القضاء العسكري مبحاكمة املدنيني
عن الجرائم التي تقع بصفتهم ،كمدنيني عىل املنشآت العسكرية ومعسكرات القوات املسلحة وما يأخذ حكمها من
منشآت ،حيث تضمنت الفقرة الثانية من املادة  204الضوابط الحاكمة الختصاص القضاء العسكري مبحاكمة املدنيني
رشا عىل املنشآت العسكرية أو معسكرات القوات املسلحة أو ما يف حكمها.
أمامه ،بأن متثل الجرمية املرتكبة اعتدا ًء مبا ً
بينام جاء التعديل املقرتح للامدة ( )234ليجعل موافقة املجلس األعىل للقوات املسلحة عىل تعيني وزير الدفاع إلزامية
وغري محددة مبدة زمنية ،ذلك بعد أن كانت مرشوطة زمنيًّا بدورتني رئاسيتني كاملتني اعتبا ًرا من تاريخ العمل بالدستور
(دستور .)2014
شملت التعديالت الدستورية املقرتحة مواد أخرى ،أبرزها استعادة منصب نائب رئيس الجمهورية ،ولكن منزوع
مجلسا للشيوخ ،وتُحدد اختصاصاته .باإلضافة إىل تعديالت
الصالحيات .كذلك شملت سبع مواد جديدة تنظم انتخاب
ً
متعلقة بالتمثيل الربملاين لفئات بعينها ،مثل املرأة والشباب واألقباط ،دون اشرتاط ذلك بفرتة زمنية محددة.
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جدير بالذكر أن الربع األول من هذا العام شهد أيضً ا انتهاء الربملان من عقد  4جلسات حوار مجتمعي حول التعديالت
الدستورية ،جمعت جلسات الحوار شخصيات حزبية وسياسية وقضائية وممثلني عن جهات وهيئات مختلفة .إال أن
عبت عن رفضها الحوار معتربينه صوريًّا .كام أكدوا غياب التمثيل العادل للفئات
قطاعات معتربة من تلك الفئات َّ
املختلفة ،وشكوكهم حول جدوى ومخرجات تلك الجلسات .وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبري يف هذا السياق عىل
أن عملية تعديل الدستور متيض عىل عجل ،وأن الحوار املجتمعي كان محدو ًدا وغري مع ًربا عن القوى الحيّة وأصحاب
املصلحة الحقيقيني.
•انتهاكات متعددة رافقت عملية تعديل الدستور

رافقت عملية تعديل الدستور انتهاكات عديدة ،ارتكبتها جهات أمنية ونقابية ،بحق مواطنني مرصيني مارسوا حقهم
الدستوري يف انتقاد التعديالت الدستورية املقرتحة أو االعرتاض عليها بأي وسيلة عالنية ،حتى لو كانت منشورات
شخصية عىل صفحاتهم الخاصة مبواقع التواصل االجتامعي .يف محاولة من السلطات املرصية لتمرير التعديالت
دون معارضة تذكر ،وهو ما تؤكده حالة التعبئة واالصطفاف الفجة للوسائل اإلعالمية والصحافية الرسمية والخاصة
تروي ًجا للتعديالت ودورها يف تحقيق االستقرار ومصالح الوطن واملجتمع .وإعطاء الفرصة لرأي واحد ،مؤيد للتعديالت
الدستورية ،عىل حساب تجاهل وإقصاء أصحاب األصوات املعارضة.
حيث ألقت قوات األمن القبض عىل  4أعضاء منتمني إىل حزب الدستور ،من محافظات :القاهرة ،الجيزة ،وأسوان ،بعد
كل من أحمد الرسام ،أمني اإلعالم بالحزب،
إعالنهم رفضهم للتعديالت الدستورية .ففي  22فرباير  2019قُبض عىل ٍّ
ورمضان أبو زيد ،عضو الهيئة العليا للحزب مبحافظة املنيا ،أثناء خروجهام من اجتامع األمانة العامة بالحزب ،وذلك
من مقر الحزب بالدقي .بينام قُبض عىل هالل سمري من منزله مبحافظة القاهرة ،ومن محافظة أسوان قُبض عىل جامل
فاضل من منزله أيضً ا.
كل من أحمد
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياط ًّيا عىل ذمة قضيتني مختلفتني ،حيث و َّجهت النيابة إىل ٍّ
الرسام ،هالل سمري وجامل فاضل ،اتهام االنضامم إىل جامعة إرهابية يف القضية رقم  277لسنة  2019حرص أمن دولة
عليا ،بينام تم حبس رمضان أبو زيد عىل ذمة القضية رقم  1739لسنة  2018التهامه مبشاركة جامعة إرهابية يف تحقيق
أغراضها ،واستخدام حساب خاص عىل مواقع التواصل االجتامعي لنرش وبث أخبار وشائعات كاذبة غرضها اإلرضار
باألمن القومي .يُذكر أن اثنني منهم س َّجلوا مقاطع فيديو نُرشت عىل صفحة «املوقف املرصي» عىل موقع التواصل
االجتامعي «فيسبوك» للتعبري عن رفضهم للتعديالت الدستورية.
وكانت نقابة املهن التمثيلية قد ألغت عضويتي «خالد أبوالنجا» و»عمرو واكد» ،خالل اجتامع مجلس النقابة املنعقد
يوم  26مارس املايض .وذكرت النقابة يف بيانها الصادر األربعاء ،أن ما صدر عن العضوين «خيانة عظمى» للوطن
والشعب املرصي ،وتابعت «إذ توجها دون توكيل من اإلرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها عىل اإلرادة الشعبية
واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها ىف اتجاه مساند ألجندة املتآمرين عىل أمن واستقرار مرص» .جاء ذلك عىل خلفية
حضور عمرو واكد وخالد أبو النجا جلسة استامع مبجلس الشيوخ األمرييك ،والتي تناولت أوضاع حقوق اإلنسان يف
مرص ،وكذلك عىل خلفية مواقفهم املناهضة للتعديالت الدستورية والنظام الحاكم.
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وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن هذا القرار جاء مخالفًا للقانون رقم  35لسنة  1978بشأن إنشاء نقابات واتحاد
نقابات املهن التمثيلية والسينامئية واملوسيقية ،حيث اتخذت القرارات التأديبية تجاه األعضاء دون إجراء تحقيق
داخيل يف وقائع االتهام .وهو ما يعد خرقًا للقواعد اإلجرائية التي ت ُلزم الجهات اإلدارية كافة باتخاذ إجراءات التحقيق
الالزمة قبل توقيع أي جزاء .كام خالفت نص املادة ( )12من نفس القانون التي حددت حاالت إنهاء العضوية ،مل
تتضمن أي منها الوقائع محل االتهام املوجه إىل واكد وأبو النجا.
كذلك تع َّرض النائبان الربملانيان ،خالد يوسف وهيثم الحريري ،ملالحقات قضائية تعسفية بعد إعالنهام بشكل رسمي
جانب جرى ترسيب مقاطع فيديو جنسية شخصية ،قال املخرج
مواقفهام املعارضة للتعديالت الدستورية .فمن
ٍ
السيناميئ خالد يوسف إنها مرسوقة من هاتفه ،بعدها انهالت البالغات ضده مبامرسة الفجور والتحريض عىل الفسق
ومخالفة اآلداب .وهو ما اضطره إىل السفر إىل فرنسا خوفًا من استغالل تلك االتهامات لتصفية الحسابات السياسية
معه .بينام عىل الجانب اآلخر جرى ترسيب مقطع صويت للنائب هيثم الحريري ،تع َّرض عىل إثره لبالغ يطالب برفع
الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض عىل الفسق والتحرش الجنيس عرب الهاتف.
يف السياق نفسه ،قرر قايض األمور الوقتية مبحكمة األمور املستعجلة ،املستشار عيل رشف الدين ،إلغاء تنظيم الوقفة
التي دعت إليها «الحركة املدنية» ،أمام مجلس النواب ،والتي كان من املقرر إقامتها الخميس  28مارس املايض .وقضت
املحكمة بتأييد قرار وزير الداخلية ،بإلغاء الوقفة املزمع إقامتها ،استنا ًدا إىل تهديد هذه الوقفة لألمن العام ،وذلك
لطلب إقامتها يف مكان مخالف لقرار محافظة القاهرة ،رقم  13867لسنة  2013بتحديد منطقة التظاهرات بجوار
فضل عن إمكانية اندساس العنارص اإلرهابية ضمن الوقفة واالعتداء عىل املشاركني فيها .كان 6
حديقة الفسطاطً ،
رؤساء أحزاب معارضة ونائب برملاين ،وكَّلوا محاميًا للتقدم بطلب ترصيح التظاهر من قسم رشطة السيدة زينب قرب
مقر مجلس النواب.
الفصل الثاني
•الئحة جزاءات األعلى لإلعالم ..كل الطرق تؤدي إلى الغرامة

أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،يف  18مارس  ،2019القرار رقم ( )16لسنة  ،2019بشأن إصدار الئحة الجزاءات
والتدابري التي يجوز توقيعها عىل الجهات الخاضعة ألحكام قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم
اإلعالم رقم ( )180لسنة  .2018ويُعمل بأحكام هذه الالئحة يف شأن املخالفات التي تقع من الوسائل واملؤسسات
الصحفية واإلعالمية الخاصة واململوكة للدولة ،سواء أكانت مطبوعة أم مرئية أم رقمية ،ذلك بحسب نص املادة األوىل
من الالئحة .إال أنه مبراجعة قانون تنظيم الصحافة واإلعالم ،تجد أن تلك العقوبات ميكن توقيعها عىل املخالفات التي
تقع كذلك عرب الحسابات الخاصة للمواطنني عىل مواقع التواصل االجتامعي التي يتخطى عدد متابعيها  5000متابع.
تضمنت الجزاءات التي يجوز للمجلس توقيعها عىل املؤسسات الصحفية أو اإلعالمية ،يف حال ارتكابها املخالفات
املذكورة بالالئحة ،توقيع غرامة مالية قدرها  5ماليني جنيه ،وحجب املادة أو الوسيلة بشكل مؤقت أو دائم ،باإلضافة
إىل سلطة املجلس األعىل يف إلغاء ترخيص الوسيلة الصحفية أو اإلعالمية بشكل نهايئ.
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يحاول هذا الفصل إلقاء الضوء عىل أبرز ما تضمنته الئحة الجزاءات من عوار وأزمات ،وفقًا لرؤية مؤسسة حرية
الفكر والتعبري ،ومحاولة قياس أثر ذلك عىل حالة حرية الصحافة واإلعالم بشكل عام ،وكذلك حقوق املشتغلني بهام.
أبرز املالحظات عىل الئحة الجزاءات
توس ًعا ُمبالغًا فيه عىل مستوى سلطات املجلس يف توقيع عقوبة الغرامة عىل
شهدت الئحة جزاءات األعىل لإلعالم ُّ
الوسائل واملؤسسات الصحفية أو اإلعالمية .تصل الغرامة يف أغلب مواد القانون إىل ربع مليون جنيه .وهو ما اعرتض
عليه مجلس نقابة الصحفيني ضمن مذكرة مالحظاته عىل الالئحة ،والتي أرسلها نقيب الصحفيني إىل املجلس األعىل ،يف
 13فرباير  ،2019حيث أكدت عىل املطالبة بإلغاء كافة الغرامات املالية لتناقضها مع القانون ،إال يف حالة إقرار مجلس
الدولة قانونيتها ،عىل أن تكون بحد أقىص  100ألف جنيه ،وليس  500ألف جنيه كام يقرتح «األعىل لإلعالم» .إال أن
املجلس أصدر النسخة النهائية من الالئحة تتضمن غرامات تصل إىل ربع مليون جنيه يف تجاهل ملطالبات الصحفيني.
افتقدت «الئحة الجزاءات» بشكل عام يف أغلب موادها مبدأ التناسب بني املخالفات املرتكبة والعقوبات املقررة عليها.
حيث فرضت عقوبات رادعة عىل أفعال يقوم بها الصحفي أو اإلعالمي خالل عمله اليومي .عىل سبيل املثال ت ُعا ِقب
املادة السادسة من الالئحة الوسيلة الصحفية أو اإلعالمية ،أيًّا كان وسيطها ،بإلغاء ترخيصها أو حجب املوقع اإللكرتوين
بشكل دائم ،وذلك يف حال إعادة بث أو نرش املادة املخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل عىل تنفيذ قرارات املجلس.
ٍ
عقوبات مثل الحجب املؤقت أو الدائم وكذلك إلغاء الرتاخيص أو اعتباره الغ ًيا
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن
أمور ال يجب أن تكون تحت سلطة املجلس األعىل .ولكن تكون مسئولية حرصية للقضاء اإلداري بشكل أصيل .خاص ًة
وأن «الئحة الجزاءات» مل تكن رشطًا من رشوط ترخيص الوسيلة اإلعالمية أو إنشاء املوقع اإللكرتوين.
كذلك نصت املادة ( )22من الالئحة عىل أنه يف حالة عدم االلتزام بقواعد التغطية الصحفية أو اإلعالمية للعمليات
الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث اإلرهابية ،ميكن للمجلس املنع من النرش أو البث أو الحجب املؤقت .ويف حالة جسامة
املخالفة _بحسب تقدير املجلس_ يجوز له وقف الرتخيص أو إلغاؤه.
ع َّجت الئحة الجزاءات باملصطلحات واأللفاظ غري الواضحة والفضفاضة ،التي تحتمل تد ُّخل الهوى الشخيص والسيايس
يف تفسريها ،خاص ًة وأن القوانني املرصية ال تحتوي عىل أي تعريف محدد لها ،ما يطعن يف رشعية العقوبات املقررة
عىل أساسها ،نظ ًرا إىل مخالفتها مبدأ «وضوح النص الترشيعي» حتى يكون الشخص عىل وعي وعلم كاملني باملخالفة
التي قد يسبب قيامه بها معاقبته.
عىل سبيل املثال :ت ُعاقب الئحة الجزاءات الوسائل واملؤسسات الصحفية أو اإلعالمية ،وتعطي الحق للمجلس األعىل
بإحالة الصحفي أو اإلعالمي إىل نقابته للتحقيق معه ،يف حال ارتكاب اآليت:
انتهاك حق من حقوق املواطنني أو املساس بحرياتهم.
مخالفة النظام العام أو اﻵداب العامة ،أو الدعوة إىل الفسق والفجور.
السب أو القذف أو التشهري أو التشكيك يف الذمم املالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنني ،أو التدليس عىل
الجمهور أو اختالق وقائع غري صحيحة ،أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل ،أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور ،ما
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يهدد وحدة النسيج الوطني ،أو اﻹساءة إىل مؤسسات الدولة أو اﻹرضار مبصالحها العامة ،أو إثارة الجامهري ،أو إهانة
الرأي اﻵخر ،أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها ،استضافة شخصيات غري مؤهلة أو تقديم
شخصيات إىل الجمهور عىل خالف الحقيقة ،إجراء ،أو السامح بإجراء ،مناقشات أو حوارات تعمم حاالت فردية
باعتبارها ظاهرة عامة ،ما يرتتب عليه إلحاق رضر بحق املواطن يف صحافة وإعالم حر ونزيه وعىل قدر رفيع من
املهنية ،متوافقًا مع الهوية الثقافية املرصية.
من خالل تلك العبارات أصبح كل صحفي أو إعالمي وكل وسيلة صحفية أو إعالمية ُعرضة للتنكيل والعقاب ،عىل
مجموعة من األفعال هي يف الحقيقة جزء من العمل الصحفي اليومي ،ما يجعل من تلك العقوبات أدوات للتضييق
عىل حركة الصحافة املستقلة واملهنية ،واستخدام للمجلس األعىل لإلعالم لحصار املهنة والرقابة عىل كامل املحتوى
اإلعالمي املو َّجه إىل الجمهور وتنقيحه.
كذلك أعطت الئحة الجزاءات رئيس املجلس األعىل سلطة استثنائية يف توقيع العقوبات عىل املخالفني ،دون أن
نصت
تحددها بضوابط محكمة .ما يُعد إساءة استخدام للسلطة ،ما يُع ِّرض مصالح املشتغلني باملهنة للرضر .حيث َّ
املادة السابعة من الالئحة عىل أن «قرارات الجزاءات تصدر عن رئيس املجلس بعد موافقة املجلس .ويف حاالت
الرضورة أو االستعجال أو العتبارات الحفاظ عىل مقتضيات اﻷمن القومي ،يجوز أن يصدر القرار من رئيس املجلس
دون العرض عىل املجلس ،ويعرض القرار عىل املجلس خالل  15يو ًما ،ليبت فيه خالل  15يو ًما من عرضه عليه.
بينام جاءت املادة ( )27لتطعن بشكل كبري يف رشعية العقوبات التي أقرتها الئحة الجزاءات ،حيث أقرت للمجلس
األعىل ُسلطة ليست من حقه مبوجب قانون تنظيم اإلعالم واملجلس األعىل لإلعالم رقم ( )180لسنة  .2018حيث
جعلت من سلطة املجلس األعىل معاقبة الصحفي أو اإلعالمي مبارشة ،يف حني حرص القانون سلطة عقابهم عىل
نقابتهم املعنية ،بينام تقف سلطة املجلس هنا عند إحالتهم إىل نقاباتهم املعنية للتحقيق.
نصت املادة عىل« :يف حالة مخالفة ميثاق الرشف املهني أو معايري املجلس أو اﻷكواد ،أو ارتكاب ما يشكل جرمية
حيث َّ
جنائية أو التحريض عليها ،أو مخالفة القانون واللوائح ،أو إثارة الجامهري أو اإلرضار مبصالح الدولة واعتبارات األمن
القومي ،ميكن للمجلس منع اإلعالمي أو أحد األفراد من الظهور يف الوسيلة اإلعالمية لفرتة محددة».
نصت «الئحة الجزاءات» كذلك عىل أن «التظلامت ت ُق َّدم خالل  15يو ًما من إصدار القرار بالعقوبة ،وتنظرها لجنة
وحكم يف نفس الوقت .وهو األمر الذي يُفقد التظلم معناه
خصم
ً
يشكلها املجلس» .وهو ما يجعل املجلس األعىل ً
ويُفقد املجلس األعىل حياديته ومصداقية قراراته.
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القسم الثاني :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.
ويُظهر اإلنفوجراف التايل األرقام اإلجاملية النتهاكات حرية التعبري خالل الربع األول من العام  ،2019والتي وثقتها
وحدة الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر والتعبري:
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•حرية الصحافة واإلعالم

رصد فريق عمل املؤسسة خالل الفرتة من  11ديسمرب  2018إىل  26مارس  9 ،2019وقائع انتهاكات بحق الصحفيني
واإلعالميني شملت  17انتهاكًا متعد ًدا ،ما بني :إلقاء القبض عىل صحفيني ،منع برامج أو وقف بثها ،منع صحفيني
من التغطية واالعتداء البدين عىل آخرين .باالضافة إىل أحكام بالحبس بحق صحفيني وإعالميني .وبالرغم من تراجع
تغي سياسايت ما يف تعامل السلطات املرصية مع
أعداد االنتهاكات خالل الشهور األخرية فإن ذلك ال يُعرب مطلقًا عن ُّ
عب عن الواقع الذي آلت إليه أوضاع حرية الصحافة واإلعالم يف ظل سيطرة الدولة عىل الكثري من
الصحفيني ،بقدر ما يُ ِّ
وسائل اإلعالم ،باإلضافة إىل حالة القمع التي تعرض لها الصحفيون خالل الفرتات السابقة.
يف الثامن عرش من شهر ديسمرب من العام املايض  2018تعرض الصحفيان ،محمد شكري وعاطف بدر ،من املرصي
اليوم ،والصحفية إرساء سليامن ،من الوطن ،ومن اليوم السابع ،الصحفية آية دعبس ،العتداءات بدنية من ِق َبل أفراد
من الحراسة الخاصة لنقابة الصيادلة ،والتي ع َّينها نقيب الصيادلة ،محيي عبيد ،وذلك أثناء تغطيتهم النتخابات نقابة
الصيادلة.
بدأت الواقعة عندما توجه الصحفيون لتغطية انتخابات نقابة الصيادلة ،وعند دخولهم طلب أفراد الحراسة الخاصة
إظهار هوياتهم الصحفية ،ومن ثم االستئذان لهم بالدخول ،وهو ما حدث بالفعل ،بحسب محمد شكري ،أحد
املصورين املعتدى عليهم ،والذي أدىل بشهادته عن الواقعة للمؤسسة .إال أنه أثناء تصويرهم مع املرشح عىل منصب
النقيب ،كرم كردي ،فوجئ الصحفيون مبدير عام النقابة وبعض أفراد الحراسة الخاصة بالنقابة يقومون باالستيالء عىل
الهاتف الشخيص الخاص مبراسلة اليوم السابع ،آية دعبس ،ويقوم بتكسريه .وأضاف شكري« :بعدها أخدوا تليفون
الزميلة بجريدة الوطن إرساء سليامن ،واليل كانت بتسجل بيه مع املرشح كرم كردي ،وتم سحب الزميل عاطف بدر
من قبل األمن بغرض إخراجه ،وانهالوا عليه بالرضب».
يقول شكري« :كنت ساعتها واقف عىل جنب ،وتدخلت ملنعهم من االعتداء عىل عاطف ،إال ان أحد أفراد األمن
فعل بعد ما رضبوين يف ويش».
مسكني من الخلف وحاول واحد تاين إنه ياخد الكامريا مني ،وقدر ياخدها ً
وأكمل شكري« :بعد كده حجزوين أنا وإرساء وآيه يف غرفة يف الدور التاين ،واستمروا يف احتجازنا ملا يقارب الساعة ،لحد
ما كلمنا زمايلنا من تليفوين وحرضوا ملقر النقابة».
ويف  12فرباير  ،2019طرد محافظ الدقهلية ،كامل شاروبيم ،مصور املرصي اليوم باملنصورة ،محمود الحفناوي ،من
تغطية لقاء املحافظ األسبوعي مع املواطنني .كذلك منع املحافظ الصحفيني من تغطية لقائه األسبوعي مع املواطنني،
جدل عىل مواقع التواصل االجتامعي.
يعود ذلك إىل تداول وسائل اإلعالم ترصيحات للمحافظ أثارت ً
يف نفس السياق نرشت بوابة املرصي تقري ًرا صحف ًّيا ،يف  15يناير  ،2019يروي فيه مدير مكتبها باإلسامعيلية ،هاين عبد
الرحمن وقائع طرده هو والصحفي بجريد الوفد محمد جمعة من قبل محافظ اإلسامعيلية ،خالل املؤمتر الصحفي
الذي كان يعقده مع وزير القوى العاملة .يقول عبد الرحمن« :فوجئنا أثناء تواجدنا بالقاعة املخصصة إلطالق املؤمتر
الصحفي ،بدخول املحافظ الذي بادر عىل الفور بطردنا وسط جموع الصحفيني ومراسيل القنوات التلفزيونية ،وأمام
وزير القوى العاملة ،الذي ظهرت عليه الدهشة» .وأضاف عبد الرحمن« :حاولنا مطالبة املحافظ باحرتام املهنية ،وأن
ما يفعله مخالف لقواعد العمل الصحفي ،وإهانة للصحفيني ،فقام بدفعنا بنفسه وطردنا وسط ذهول الجميع».
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وأضاف عبد الرحمن« :املحافظ طالب بخروح الصحفيني وقال« :مني تاين كتب عني» ،يف إشارة إىل نرشنا موضوعات
عن إقامته سو ًرا حول فيلته ،وجدارية حول ديوان عام املحافظة ،وهي الواقعة التي تقدم بها نائب اإلسامعيلية أرشف
عامرة ببيان عاجل ،ونرشنا تجمهر عدد من املواطنني بقرية أبو خليفة أمام ديوان املحافظة ،األمر الذي أثار غضبه».
ويف الثامن عرش من شهر فرباير املايض ،أوقفت السلطات املرصية مبطار القاهرة مراسل صحيفة نيويورك تاميز «ديفيد
كريكباتريك» فور وصوله إىل القاهرة ،ومنعته من دخول مرص وأجربته عىل العودة مرة أخرى.
وحسب مدى مرص ،والتي نقلت تقرير نيويورك تاميز عن منع مراسلها من دخول مرص ،صادرت السلطات املرصية
هاتف ديفيد ،الذي شغل منصب رئيس مكتب نيويورك تاميز بالقاهرة يف الفرتة من  2011إىل  .2015وقالت الصحيفة:
«صباح يوم الثالثاء  18فرباير اصطحبه مسؤولون مرصيون إىل إحدى طائرات مرص للطريان املتجهة إىل لندن واحتفظ
فرد األمن املصاحب للرحلة بجواز سفر الصحفي حتى هبطت الطائرة يف مطار هيرثو» .وأضافت الصحيفة ،بأن
السلطات املرصية احتجزت الصحفي ملدة سبع ساعات بدون طعام أو ماء.
حكم بحبس مقدم برنامج «صح النوم» عىل قناة
ويف التاسع عرش من يناير املايض ،أصدرت محكمة جنح  6أكتوبر ً
« ،»ltcمحمد الغيطي ،سنة مع الشغل والنفاذ ،ومراقبة من الرشطة ملدة مامثلة ،باإلضافة إىل غرامة مالية قدرها ثالثة
آالف جنيه ،وكفالة ألف جنيه .كان ذلك عىل خلفية بالغ تقدم به املحامي سمري صربي حمل رقم  11962لسنة ،2018
يتهمه فيه بالتحريض عىل الفسق والفجور وازدراء األديان ،عىل خلفية استضافة الغيطي يف برنامجه شابًّا مثيل الجنس،
منتصف أغسطس املايض .كان املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم قد أوقف برنامج «صح النوم» عقب إذاعة نفس الحلقة
محل االتهامات تحت دعوى مخالفات مهنية جسيمة.
ويف  27فرباير أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم قرا ًرا بوقف برنامج «الزمالك اليوم» املذاع عىل فضائية املحور،
بسبب ما أسامه القرا ُر :مخالفة املعايري والضوابط اإلعالمية ،باستخدام لغة التهديد لشخصيات عامة وإثارة الجامهري
الرياضية .وبنفس التاريخ أصدر املجلس قرا ًرا بوقف برنامج «املاتش» ،املذاع عىل فضائية صدى البلد ،بسبب ما أسامه
القرا ُر :مخالفة املعايري والضوابط اإلعالمية ونرش أخبار كاذبة ترتب عليها إثارة الجامهري الرياضية.
ويف  29يناير ألقت سلطات أمن مطار القاهرة القبض عىل الصحفي ،أحمد جامل زيادة ،أثناء عودته من العاصمة
التونسية بصحبة زوجته ،بحسب محاميه .وأضاف مختار منري ،محامي زيادة« :تم التحفظ عىل زيادة من قبل ضابط
األمن الوطني باملطار بعد توقيفه من قبل ضابط الجوازات ،وانقطع التواصل بينه وبني زوجته ،بينام رفضت سلطات
أمن املطار اإلفصاح عن :ما إذا كان محتج ًزا لديهم من عدمه» .وظل زيادة محتج ًزا حسب منري ،يف مكان غري معلوم
متهم عىل ذمة القضية رقم  67لسنة 2019
لذويه أو محاميه حتى تاريخ عرضه عىل نيابة العمرانية يوم  13فربايرً ،
جنح العمرانية أمن دولة طوارئ .حيث و َّجهت إليه النيابة اتهام نرش وإذاعة أخبار كاذبة عرب شبكات مواقع التواصل
اإلجتامعي «.»facebook
وأوضح «منري» أنه علم أثناء التحقيقات بأن النيابة قد أصدرت إذن ضبط وإحضار قبل يومني فقط من عرضه عليها يف
 13فرباير ،بالرغم من إلقاء القبض عليه يف  29يناير مبطار القاهرة واحتجازه يف جهة غري معلومة .ويف  2مارس أصدرت
نيابة العمرانية قرا ًرا بإخالء سبيل الصحفي بكفالة  10آالف جنيه.
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 تطورات قامئة الصحفيني املحبوسني خالل الفرتة محل التقرير:يف  1يناير  2019ألقت قوات األمن القبض عىل الصحفيني محمد مصباح جربيل ،وعبد الرحمن عوض عبد السالم عىل
ذمة القضية رقم  1365لسنة  2018أمن دولة .ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة اتهامات :االنضامم إىل جامعة إرهابية
مع العلم بغرضها ،استخدام حساب عىل شبكة املعلومات الدولية لغرض إرهايب ،ونرش أخبار كاذبة عم ًدا ،تروي ًجا
لغرض إرهايب .جدير بالذكر أنه تم القبض عىل الصحفيني بعد إجرائهم مقابلة صحفية مع الربملاين السابق ورئيس حزب
اإلصالح والتنمية :محمد أنور السادات.
ويف  14يناير ،أيدت الدائرة  23مبحكمة جنايات القاهرة قرار إخالء السبيل بتدابري احرتازية الصادر عن الدائرة  21يف
 12يناير بحق املصورة الصحفية زينب أبو عونة ،والتي ألقي القبض عليها منتصف أغسطس من عام  ،2018عىل ذمة
القضية رقم  441لسنة  2018أمن دولة ،واملتهمة فيها باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة .وبهذا القرار
تلتزم «أبو عونة» بالرتدد عىل قسم الرشطة التابعة له ثالثة أيام أسبوع ًّيا ،كام تلتزم بحضور جلسات التحقيق معها
كل  45يو ًما.
يف  4مارس  2019أفرجت سلطات األمن عن املصور الصحفي محمود أبوزيد الشهري بشوكان بعد انقضاء الحكم الصادر
بحقه ،والذي نص عىل سجنه خمس سنوات ومراقبة من الرشطة ملدة مامثلة ،عىل ذمة القضية  15899لسنة ،2013
واملعروفة إعالم ًّيا بقضية «فض اعتصام رابعة» ،واملتهم فيها باالنضامم إىل عصابة مسلحة والتعدي عىل األمن وحيازة
أسلحة نارية .جدير بالذكر أن النيابة العامة وقعت عقوبة اإلكراه البدين عىل شوكان ملدة  6أشهر بد ًءا من يوم 16
أغسطس  2018إىل  16فرباير  ،2019إعاملً لنص املادة  514من قانون اإلجراءات الجنائية لعدم سداده املصاريف
الجنائية والتعويضات املقتىض بها يف حكم محكمة الجنايات بالقاهرة الصادرة يف  6أغسطس  .2018كان شوكان قد
تم إلقاء القبض عليه أثناء تأدية عمله الصحفي مبحيط اعتصام أنصار الرئيس السابق «محمد مريس» مبيدان «رابعة
العدوية» أثناء فضه بالقوة من قوات من الجيش والرشطة يف  14أغسطس .2013
•الحقوق الرقمية

إىل جانب التعديالت الدستورية ،يُعد الحدث األبرز يف الربع األول من عام  ،2019هو حادثة قطار رمسيس ،والتي
شخصا .عىل خلفية الحادثة ظهرت دعوات إىل التظاهر عىل مواقع التواصل االجتامعي،
راح ضحيتها أكرث من 20
ً
وذلك للتنديد بالحادثة واملطالبة مبحاسبة املسئولني وجرب رضر الضحايا .تنوعت الدعوات ما بني التظاهر يوم  1مارس
بالصفري والدق عىل األواين .وبالرغم من أن التفاعل مع تلك الدعوات
يف ميدان التحرير وامليادين األخرى ،والتظاهر َّ
مل يكن واس ًعا ،فإن قوات األمن ألقت القبض عىل أكرث من مئة شخص من محافظات مختلفة ،بعضهم من الشوارع
واملقاهي بوسط املدينة بالقاهرة .وذلك لالشتباه يف تظاهرهم يوم  1مارس ،وآخرين من منازلهم بسبب صفريهم.
أغلب من ألقي القبض عليهم ُو ِّجهت إليهم اتهامات متشابهة وإن اختلفت أرقام القضايا .ومنذ بداية العام ،رصدت
مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،حبس  126مواط ًنا مرصيًّا يف  5وقائع مختلفة ،من  6محافظات مختلفة.
بدأت نيابة أمن الدولة العليا يف األيام األوىل من شهر مارس بالتحقيق مع من قُبض عليهم ،ووجهت إليهم اتهامات:
«االشرتاك مع جامعة إرهابية يف إحدى أنشطة تلك الجامعة ،استخدام مواقع التواصل االجتامعي للرتويج ألفكار تلك
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الجامعة» ،ونتيجة لصعوبة االطالع عىل محارض تحقيقات نيابة أمن الدولة ،ال تزال أعداد املقبوض عليهم غري معلومة،
متهم يف القضية التي حملت رقم  488لسنة  2019حرص
ولكن َّ
توصلت املؤسسة حتى كتابة هذا التقرير إىل وجود ً 68
أمن دولة عليا ،عىل خلفية تظاهرهم يوم  1مارس .بينام من قاموا بالصفري يتم التحقيق معهم يف القضية رقم 1739
متهم.
لسنة  2018وحتى اآلن محبوس عىل ذمتها ما ال يقل عن ً 52
من بني املقبوض عليهم :ملك الكاشف العابرة جنس ًّيا ،التي تبلغ من العمر  19عا ًما ،ألقت قوات األمن القبض عليها
فجر يوم  6مارس من منزلهاُ ،عرضت الكاشف عىل نيابة أمن الدولة العليا يف  11مارس ،حيث وجهت إليها النيابة
اتهامات مشاركة جامعة إرهابية يف تحقيق أغراضها ،استخدام حساب عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك لإلخالل
بالنظام العام ،وذلك يف القضية رقم  1739لسنة  2018حرص أمن دولة عليا .احتُجِزت «الكاشف» يف البداية بقسم
رشطة الهرم قبل أن يتم ترحيلها إىل سجن طرة _عنرب الزراعة_ حيث جرى احتجازها يف حبس انفرادي ،وتعرضت
الكاشف لفحص رشجي قرسي وتحرش جنيس من قبل بعض العاملني بوزارة الصحة بأحد املستشفيات الحكومية ،وفقًا
1
للمحامي عمرو محمد امل ّوكل عنها.
كذلك قامت نيابة استئناف القاهرة باستدعاء املهندس ممدوح حمزة يف  ١٦فرباير  ،٢٠١٩للتحقيق معه يف القضية رقم
 ٣١لسنة  ٢٠١٧حرص تحقيق نيابة استئناف القاهرة ،والتي يواجه فيها اتهامات بنرش أخبار كاذبة من شأنها تكدير
األمن العام ،وترجع القضية إىل عام  ٢٠١٧حني تقدم املحامي سمري صربي ببالغ عاجل إىل النائب العام ونيابة أمن
الدولة ضد «حمزة» ،بسبب بعض التغريدات عىل موقع التواصل االجتامعي «تويرت» عن أهايل جزيرة الوراق .أمرت
النيابة العامة قوات األمن بالتحفظ عىل حمزة إىل حني ورود تحريات مباحث تكنولوجيا املعلومات بوزارة الداخلية،
وقررت أن استكامل التحقيقات يف اليوم التايل .لتعود وتقرر إخالء سبيله بكفالة  ٢٠ألف جنيه .يُذكر أنه يف ديسمرب
 ٢٠١٨استدعت نيابة أمن الدولة العليا ممدوح حمزة للتحقيق معه يف عدد من البالغات التي تقدم بها مجموعة من
املحامني ضده ،اتهموه فيها بالدعوة إىل التخريب والتمرد والتظاهر بسبب بعض تغريداته ،وكانت نيابة أمن الدولة
قد أمرت أيضً ا بإخالء سبيله بكفالة  ٢٠ألف جنيه بعد تحقيقات استمرت  ٦ساعات.
بينام يف محافظة اإلسكندرية ،قُبض عىل محمد الرشيف يف يوم  ٦مارس  ٢٠١٩من أمام محكمة اإلسكندرية االبتدائية
أثناء نزول بعض املحبوسني من سيارة الرتحيالت ،كان من بينهم املحامي محمد رمضان الذي كان «الرشيف» يف
انتظاره .قامت نيابة املنشية بالتحقيق مع الرشيف يف اليوم التايل للقبض عليه وكان األمن الوطني قد أرفق تحرياته
التي أفادت بأنه يقوم بتصوير الحاجز األمني واملتهمني السياسيني أثناء نزولهم من سيارة الرتحيالت لنرشها عىل
موقع التواصل االجتامعي فيسبوك ،كام أفادت التحريات بأن «الرشيف» مرتبط بحركة  ٦إبريل «املحظورة» ،التي
تربطها عالقة بجامعة اإلخوان املسلمني ،وأنه قام بتأسيس صفحة إلكرتونية باسم «محمد الرشيف» باللغة اإلنجليزية
عىل موقع «فيسبوك» بهدف نرش أخبار كاذبة بتعليامت من قيادات حركة  ٦إبريل واإلخوان املسلمني بغرض
زعزعة استقرار البالد .وبنا ًء عىل التحريات قررت نيابة املنشية باإلسكندرية حبس محمد الرشيف  15يو ًما عىل ذمة
التحقيقات يف املحرض رقم  ٤٤٢لسنة  ٢٠١٩إداري املنشية ،بعد أن و َّجهت إليه اتهامات باالنضامم إىل جامعة أسست
عىل خالف أحكام القانون والدستور ،الغرض منها عرقلة مؤسسات الدولة من مبارشة عملها ،الرتويج إلعداد عمليات
إرهابية عن طريق تصوير ورصد القوات الرشطية والعسكرية ونرشها عىل مواقع التواصل االجتامعي ،ونرش أخبار
 .1محادثة هاتفية مع املحامى عمرو محمد.
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كاذبة ومنشورات ضد مؤسسات الدولة ،باإلضافة إىل حيازة وإحراز هاتف محمول لنرش وترويج أفكار الجامعة ضد
مؤسسات الدولة.
ويف  9فرباير  2019ألقت قوات األمن القبض عىل  4طالب من جامعة األزهر بالرشقية ،بسبب ظهورهم يف فيديو
يسخرون فيه من بعض املامرسات الدينية املسيحية ،وهم «مصطفى حسيني فخري الخطيب ،عيل جودة محمد عطية
الخطيب ،حسني محمد عبده حسني والسيد مصطفى سعيد سالمة» .ووجهت إليهم النيابة اتهامات« :ازدراء الدين
املسيحي وبث فيديو يحرض عىل الفتنة الطائفية» ،وذلك يف القضية رقم  163لسنة  2019جنح أمن دولة طوارئ أبو
حامد ،ذلك قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف الزقازيق إخالء سبيلهم يف  27فرباير .2019

 تطورات قضية الحجبشهد الربع األول من العام  2019استخدام املجلس األعىل لإلعالم (للمرة األوىل) سلطته يف حجب املواقع اإللكرتونية،
نص عليها قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لإلعالم رقم  180لسنة  .2018كام شهد نفس الربع،
والتي َّ
أول تطبيق لالئحة جزاءات املجلس الصادرة الحقًا يف مارس من هذا العام .حيث تع َّرضت  6مواقع للحجب ،بينها
خمسة مواقع تابعة لرشكة « »MO4بقرار من املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،وموقع إيبارينا املتخصص يف األخبار
الرياضية .بينام تع َّرضت جريدة «املشهد» للحجب كأول تطبيق من املجلس األعىل لالئحة الجزاءات .لريتفع عدد
املواقع التي تعرضت للحجب إىل  512موق ًعا ،منذ بداية استخدام السلطات املرصية ملامرسة الحجب يف مايو .2017
نرش موقع «الفصلة» موضو ًعا يف  3ديسمرب  2018بعنوان« :جواز السفر اإلمارايت يف املركز األول عامل ًّيا» ،وجاء يف الخرب
عبارة« :خليك إنت يف الـ 7آالف سنة حضارة» ،وهو ما اعتربه املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم «تجاوزًا غري مهني وإهانة
غري مربرة لجواز السفر املرصي» ،وعليه خاطب املجلس الهيئة العامة لالستثامر لوقف رشكة « »MO4املالكة ملواقع:
كايرو تيم ،كايرو زووم والفصلة .وجاء رد الهيئة يف  13ديسمرب  ،2018بأن «الرشكة مل يتم االستدالل عىل وجودها،
وأنها :ال تقع تحت مظلة الهيئة ،وال تخضع ألحكام القوانني املنوط بها تنفيذها».
ومع نهاية الشهر نفسه أوصت لجنة الشكاوى باألعىل لإلعالم ،بحجب موقع «كايرو سني» لعدم حصوله عىل ترخيص
من املجلس وأيضً ا لعدم وجود ترخيص للرشكة املالكة للموقع .ووفقًا للجنة الشكاوى ،فاملوقع يحتوي عىل «صور
ألوضاع مخلة ،وعبارات إباحية» ،حبث أقرت اللجنة أن موقع «كايرو سني» هو املوقع الثاين الذي يتم حجبه لنفس
الرشكة بعد موقع «الفصلة» لعدم حصولها عىل تراخيص ولـ»نرشها موضوعات تهني الدولة املرصية» ،وأن مواقع
الرشكة األخرى سوف يتم حجبها أيضً ا لعدم وجود تراخيص لها وهي «كايرو زووم ،سني أرابيا ،ستارت أب سني ،سني
نيوز» ،وبالفعل مع مطلع عام  2019كان عدد من املواقع املذكورة قد تعرض للحجب بالفعل ،من بينها موقع الرشكة
نفسه.
يُذكر أن رشكة ( )MO4 Networkهي املالكة ملوقع «السني» ،الذي تعرض للحجب يف  26يونيو  2017بعد نرشه
مقطع فيديو بعنوان« :كعك الجيش» ،قام فيه بعض الشباب بتقييم منتجات كعك لرشكات مختلفة ،من بينها كعك
لرشكة «تيباروز» اململوكة للجيش املرصي ،حيث ُحجِب املوقع يف مرص بعد نرش الفيديو بفرتة قصرية.
ويف  12يناير ،تعرض موقع «إيبارينا» للحجب ،وهو موقع ُمتخصص يف األخبار الرياضية يعمل منذ أكرث من  10سنني،
ونرش القامئون عىل املوقع بيانًا بعد الحجب جاء فيه« :تبني أن إحدى الشخصيات العربية رفيعة املستوى ،التي كانت
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تعمل يف املجال الريايض مبرص حتى وقت قريب هو من تسبب يف هذا الحجب بعد نرش خرب عن نيته رشاء إحدى
املجموعات اإلعالمية املرصية».
يذكر أن حجب موقع لنرشه خ ًربا عن «إحدى الشخصيات العربية رفيعة املستوى» ليست سابقة جديدة ،ففي مارس
من العام املايض تعرض موقع «يف الفن» للحجب ملدة يومني بعد نرشه خ ًربا عن تعدي األمري السعودي «تريك آل شيخ»
عىل الفنانة املرصية آمال ماهر.
ويف  21مارس  ،2019أعلن صالح الصالحي ،مقرر لجنة الشكاوى باملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،أن املجلس قرر معاقبة
جريدة املشهد بالحجب  ٦أشهر وغرامة  ٥٠ألف جنيه ،ملا بدر منها من مخالفات بنا ًء عىل توصية من لجنة الشكاوى
للمجلس .وأضاف «الصالحي» أن الجريدة lرتكبت مخالفات جسيمة لألكواد واملعايري التي أقرها املجلس ،حيث
نرشت س ًّبا وقذفًا وإيحاءات جنسية وتشه ًريا ببعض األشخاص من خالل ذكر أسامء لفتيات وسيدات لهن فيديوهات
جنسية مع أحد املخرجني ،باإلضافة إىل مخالفات يف الرتخيص .بينام نفى رئيس التحرير نرش أي مواد صحفية تتعلق
باملوضوع محل الخالف .ويعترب القرار أول تطبيق فعيل لالئحة جزاءات املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم.
•حرية اإلبداع

تن ّوعت االنتهاكات بحق حرية اإلبداع والتعبري الفني واملشتغلني مبجاالتها يف الربع األول من عام  ،2019ما بني إيقاف
عن العمل ،إلغاء عضوية بالنقابة ،وحكم بالحبس من القضاء العسكري .حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري
انتهاك حقوق مثانية مبدعني يف  6وقائع مختلفة خالل الشهور الثالثة املاضية.
كانت نقابة املهن املوسيقية الجهة األكرث ارتكابًا لالنتهاكات خالل الشهور األوىل من العام ،حيث قامت بإيقاف الفنانة
شريين عبد الوهاب عن العمل ،ومنعت الفنان حمو بيكا من القيد بالنقابة ،وأخ ًريا قامت بشطب عضوتني من جداول
النقابة ،ألسباب ترتاوح بني السياسية وحامية األخالق والذوق العام.
يف  ٢١مارس  ٢٠١٩قررت نقابة املهن املوسيقية إيقاف الفنانة شريين عبد الوهاب عن العمل وإحالتها إىل التحقيق،
بسبب ترصيحاتها عن حرية التعبري يف إحدى حفالتها بالبحرين .تلك الترصيحات التي اعتربتها النقابة «ترض باألمن
القومي» .2حيث تقدم املحامي سمري صربي ببالغ ضد «عبد الوهاب» يتهمها فيه بـ»التطاول عىل مرص ونرش أخبار
كاذبة واستدعاء املنظامت الحقوقية التي تعمل ضد البالد للتدخل يف الشأن املرصي» .ما اضطر الفنانة إىل كتابة
منشور عىل صفحتها الرسمية عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك اعتذرت فيه ملن «أساء فهم كالمي» حسب
نصا كان« :أنا هنا أتكلم براحتي عشان يف مرص ممكن
تعبريها ،وأكدت أن كالمها جرى اجتزاؤه من سياقه .وأن ما قالته ًّ
يسجنوين» ،ووفقًا للمنشور فإن عبد الوهاب كانت تعني بترصيحها واقعة السخرية من مياه النيل يف نهاية عام ،٢٠١٧
حني أصدرت _أيضً ا_ نقابة املهن املوسيقية قرا ًرا بإيقافها عن العمل مع إحالتها إىل التحقيق .حيث أوضحت قائلة:
«أنا كنت بتكلم عن موقف شخيص ملا هزرت عىل املرسح من قبل و ُرفعت عل َّيا دعاوى وصدر حكم بسجني سنة
وسددت كفالة ،واستأنفت واتلغى الحكم يف االستئناف! وبعدين اترفع عل ًّيا جنحة مبارشة عن نفس الواقعة ،واتحكم
فيها بعدم اختصاص القضاء املرصي مبا وقع يف الشارقة» .ويف تغريدة عىل موقع تويرت ،اعترب الفنان هاين شاكر نقيب
 .2صورة من القرار الرسمي لنقابة املهن املوسيقية باإليقاف عن العمل واإلحالة إىل التحقيق ،بتاريخ  21مارس .2019
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املهن املوسيقية ترصيحات عبد الوهاب تقع «يف نطاق األمن القومي وصورة مرص أمام الوطن العريب» وأكد أن هناك
«تحقيق من مجلس الدولة والنقابة».
كل من املطربة داليا
تال هذا القرار بأيام قليلة ،وتحدي ًدا يف  26مارس  2019قرار نقابة املهن املوسيقية بشطب عضوية ٍّ
مصطفى محمد يوسف (الشهرية بلميس) واملطربة فاطمة محمد جابر (الشهرية بفيفي) ،وسببّت النقابة قرار الشطب
3
من جداول النقابة لـ»استمرار مخالفتهم لقانون النقابة وعدم التزامهم بالتقاليد العامة واملظهر الالئق».
وعىل صعيد متصل ،استمر هاين شاكر ،نقيب املوسيقيني يف التعنت ضد الفنان حمو بيكا ،حيث توجه األخري يف 20
فرباير  2019إىل نقابة املهن املوسيقية للقيام باختبارات لجنة االستامع ،وذلك حتى يتمكن من الحصول عىل عضوية
النقابة ،إال أن اللجنة رفضت «بيكا» بإجامع األصوات ،كام رفضت منحه عضوية منتسبة إىل النقابة أو ترصي ًحا مؤقتًا
بالغناء ،وأصدرت النقابة قرا ًرا مبنعه من الغناء داخل مرص.
وترجع خالفات حمو بيكا مع نقابة املهن املوسيقية ونقيبها هاين شاكر ،إىل الربع األخري من العام املايض ،حني قامت
النقابة بإلغاء حفلتني لبيكا حفاظًا عىل الذوق العام .حيث قام «شاكر» يف نوفمرب  2018بتحرير محرض ضده أثناء
استعداده إلقامة حفل غنايئ باإلسكندرية ،واتهمه «شاكر» بالغناء دون ترخيص وتلويث الذوق العام .وبالفعل يف
الشهر التايل نرشت نقابة املوسيقيني بيانًا مبنع حفل آخر كان من املقرر أن يتم يف اإلسامعيلية لعدم حصول بيكا عىل
عضوية النقابة وحفاظًا ،أيضً ا ،عىل الذوق العام .جاء ذلك عىل خلفية ترصيح نقيب املوسيقيني ،هاين شاكر ،يف لقاء
تلفزيوين مع اإلعالمي وائل اإلبرايش ،أن حمو بيكا يعمل بشكل غري قانوين ،وأنه إذا أراد أن يحصل عىل ترصيح للغناء
فعليه أن يتقدم أمام لجنة االستامع ليقوم باختبارات الغناء ،وأنه حتى وإن قامت اللجنة بإعطائه ترصي ًحا للغناء:
«هيبقى فيه كنرتول من النقابة عىل إليل بيتقال ،مش هنسيبه كده» ولكن حني توجه «بيكا» يف فرباير من هذا العام
ليحصل عىل التصاريح رفضت النقابة منحه العضوية العاملة أو املنتسبة أو حتى ترصي ًحا مؤقتًا بالغناء.
مل تكن نقابة املهن املوسيقية الوحيدة التي ت ُعاقب أعضاءها بسبب تعبريهم عن رأيهم ،فقد أصدرت نقابة املهن
كل من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا ،بعد أن
التمثيلية بيانًا يف  26مارس  ،2019تعلن فيه إلغاء عضوية ٍّ
حرض واكد وأبو النجا جلسة استامع مبجلس الشيوخ األمرييك ،وهو ما اعتربه البيان «خيانة عظمى» وأكدت النقابة يف
4
بيانها أنها «لن تقبل بوجود أي عضو خائن بني أعضائها».
كذلك استمر القضاء العسكري يف محاكمة امل ُبدعني ونارشي اإلبداع ،حيث أيدت محكمة عسكرية يف  4فرباير 2019
حكم بسجن النارش خالد لطفي ،مدير ومؤسس مكتبة ودار نرش «تنمية» ،ملدة  5سنوات ،بعد اتهامه بإفشاء أرسار
ً
عسكرية وبث شائعات .حيث ألقت قوات األمن القبض عىل «لطفي» يف إبريل من العام املايض ،بسبب إعادة نرشه
لكتاب «املالك ،الجاسوس املرصي الذي أنقذ إرسائيل» عن سرية حياة «أرشف مروان» صهر الرئيس األسبق جامل عبد
حكم بالحبس  5سنوات عن محكمة عسكرية يف أكتوبر املايض ،ويف فرباير  2019تم
النارص .ليصدر ضد «لطفي» ً
تأييد الحكم.
يُذكر أن «لطفي» ليس الضحية الوحيدة التي تلقت عقابًا من القضاء العسكري لنرشها كتابًا ،ففي منتصف العام
 .3صورة من القرار الرسمي بالشطب من جداول نقابة املهن املوسيقية ،بتاريخ  26مارس .2019
كل من املمثل عمرو واكد ،واملمثل خالد أبو النجا من نقابة املهن التمثيلية ،بتاريخ  26مارس .2019
 .4صورة من القرار الرسمي بإلغاء عضوية ٍّ
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حكم بسجن مالك دور نرش «ضاد» بسبب طباعته ديوان «خري نسوان األرض»،
املايض ،أصدرت محكمة عسكرية ً
كل منهام  10آالف جنيه.
وكذلك الشاعر جالل البحريي صاحب الديوان ،ملدة  3سنوات مع تغريم ٍّ
مقال بعنوان« :نعم ،أنا متهم يف قضية عسكرية» ،بتاريخ  19مارس  ،2019أعلن فيه
وأخ ًريا ،نرش الكاتب عالء األسواين ً
عن إحالته «إىل القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام» .وفقًا لألسواين فإن سبب االتهامات
هو روايته األخرية «جمهورية كأن» املمنوعة يف مرص ،ومقاالته التي ينرشها بشكل منتظم عىل أحد املواقع الصحفية.
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 توفر
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.

