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مقدمة
فرضت الحكومة املرصية بأجهزتها األمنية وبرملانها وهيئاتها ومجالسها املشكَّلة حديثا سيطرة شبه كاملة عىل الصحافة
سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة ،حتى أصبحت األخرية بدرجة ما منضوية تحت عباءة الدولة .وهنا ال نقصد
الصحافة املطبوعة واإلعالم التقليدي فقط وإمنا نقصد كافة املنافذ اإلعالمية بجميع أشكالها .إال أن هذه السيطرة مل
ت ِ
ُرض غرور الدولة حيث ظلت بعض املنابر اإلعالمية تقاوم عملية الخنق تلك .فرأت الدولة _رمبا_ أن القمع العنيف
ملوقع “مدى مرص” ،إحدى تلك املنابر املغردة خارج الرسب ،عىل خلفية إحدى قصصها الخربية التي يرى البعض أنها
تخ ٍّط ألحد الخطوط الحمراء ،قد يعني نهاية حالة املقاومة.
يف هذه الورقة نستعرض ما حدث ملدى مرص خالل األسبوع األخري من شهر نوفمرب من اقتحام للموقع واختطاف
صحفيني وإجبار آخرين عىل مغادرة البالد .كام نحاول يف جزئها الثاين قراءة ردود الفعل الدولية حول ما جرى ،ردود
الفعل تلك أجهضت بشكل أو بآخر جهد الحكومة املرصية الرامي إىل القضاء عىل الصحافة املستقلة.
وحيث أن الحديث قد كرث عن “الخطوط الحمراء” فإننا يف الجزء الثالث نحاول استبطان ما الذي يعنيه هذا التعبري
عن طريق رسد االنتهاكات العنيفة التي اقرتفتها الحكومة تجاه مؤسسات صحفية أو صحفيني أفراد ،نحاول أن نعرف
متى ينفد صرب الدولة تجاه الصحافة.
أخ ًريا ،نقدم قراءة حول املتاهة القانونية التي أدخلت فيها الحكومة املواقع اإللكرتونية فيام يتعلق بالحصول عىل
ترخيص العمل ،وهي الحجة الجاهزة دامئًا عند أي انتهاك يطال أيًّا من هذه املواقع.

ما الذي حدث لـ”مدى مصر”؟
يف فجر السبت  23نوفمرب الجاري طرق أربعة رجال أمن بزي مدين تدعمهم قوة أمنية مسلحة منزل املحرر مبوقع
“مدى مرص” شادي زلط .بعد تفتيش املنزل اختطفت القوة األمنية زلط مع مصادرة جهازي كمبيوتر وهاتفني
محمولني له ولزوجته .خالل وجودهم داخل منزله مل يفصح رجال األمن عن هويتهم أو يربزوا إذنًا من النيابة بتفتيش
املنزل أو القبض عليه .أخرب رجال األمن الذين اصطحبوا شادي زوجته أنهم سيذهبون به إىل مديرية أمن الجيزة ،إال
أن األخرية نفت وجوده وظل مخطوفًا إىل ما يقارب اليومني لدى جهة غري معلومة حتى تم اإلفراج عنه برتكه عىل
الطريق الدائري عرص األحد  24نوفمرب.
كان أفراد أمن بزي مدين قد ترددوا عىل املبنى الذي يسكن فيه شادي يف األيام القليلة التي سبقت اختطافه بغرض
سؤال حارس العقار عن منزله وسيارته ومواعيد خروجه وعودته.
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يف اليوم التايل 24 ،نوفمرب ،يف الواحدة والنصف تحدي ًدا ،اقتحمت قوة أمنية بزي مدين مكونة من تسعة أفراد مقر
“مدى مرص” رافضني بحسم اإلفصاح عن هويتهم أو إبراز إذن قضايئ بالتفتيش .مبجرد دخول القوة األمنية املقر عمدوا
إىل مصادرة الهواتف املحمولة للصحفيني املتواجدين مع احتجاز كافة املوجودين باملكان ( 18صحف ًّيا من العاملني
باملوقع والكتاب املتعاونني ،بحسب موقع مدى مرص) يف إحدى الغرف.
صحفي من قناة “فرانس  ”24كانوا بصدد إعداد تقرير عن اختطاف املحرر باملوقع شادي
شهد االقتحام تواجد فريق
ٍّ
زلط.
خالل عملية تفتيش املوقع وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالصحفيني والتي استمرت ثالث ساعات كاملة ،د َّون رجال
األمن أسامء كافة املتواجدين باملكان وتحفظوا عىل بطاقات تحقيق الشخصية .كام استجوب أشخاص مختلفون عدة
مرات رئيسة التحرير لينا عطالله واملحرر باملوقع محمد حاممة ،باإلضافة إىل إيان لوي وإميا سكولدنج ،وهام صحفيان
أجنبيان يعمالن يف النسخة اإلنجليزية من موقع مدى مرص .كام حقق رجال األمن مع صحفيي “فرانس .”24
كانت السلطات املرصية قد حجبت موقع “مدى مرص” يف  24مايو  2017بقرار من جهة غري معلومة ودون إبداء
أسباب .كان ذلك ضمن حملة موسعة لحجب املواقع اإللكرتونية الصحفية واإلعالمية يف مايو  2017شملت أكرث من
 100موقع صحفي وإعالمي ،باالضافة إىل مئات املواقع الخاصة بتمكني املستخدمني من تجاوز الحجب .إال أن مدى
مرص وغريها من املواقع الصحفية املستقلة قاومت الحجب وآثاره االقتصادية البالغة ،ومتكنت من الحفاظ عىل
سياستها التحريرية رغم اختناق املجال العام وتهديد العمل الصحفي الجاد ،واستمرت يف تقديم محتوى صحفي جاد
ومهني.
أعلنت نيابة أمن الدولة العليا ،يف اليوم التايل ،أنها أذنت بتفتيش مكتب “مدى مرص” وذلك “بعدما ُعرض عىل النيابة
محرض تحريات جهاز األمن الوطني والذي أفاد بإنشاء جامعة اإلخوان املوقع لنرش أخبار وشائعات كاذبة لتكدير
األمن العام”.1
وقالت النيابة يف بيانها إن تفتيش املوقع أسفر عن ضبط آالت ومعدات مام يستخدم يف الجرمية موضع التحقيقات.2
أسفرت عملية االقتحام عن القبض عىل ثالثة صحفيني باملوقع وهم رئيسة تحريره لينا عطالله واملحررين باملوقع رنا
ممدوح ومحمد حاممة .اصطحبت قوات األمن الصحفيني الثالثة إىل قسم الدقي ومن هناك تم اصطحابهم يف إحدى
سيارات الرشطة إىل جهة غري معلومة (يرجح أنها نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة) ،إال أن السيارة التي كانت
تقلهم عادت أدراجها إىل قسم الدقي حيث تم إطالق رساح الصحفيني الثالثة بالتوازي مع اإلفراج عن شادي زلط،
محرر املوقع الذي قبض عليه قبلهم بيومني ،وفقًا لحسن األزهري ،3املحامي مبؤسسة حرية الفكر والتعبري واملوكل
للدفاع عن صحفيي مدى مرص.
 .1محمد فرج ،موقع الرشوق اإللكرتوين ،النيابة :تفتيش موقع مدى مرص تم بإذن أمن الدولة العليا ..والتحريات :اإلخوان أنشئوه لنرش أخبار كاذبة25 ،
نوفمرب2Le3aPg/ly.bit//:https .2019 ،
 .2املصدر السابق.
 .3مقابلة مع حسن األزهري.
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تقول لينا عطالله ،رئيسة التحرير ،يف مقال لها تحت عنوان“ :معلومات قد تكون مفيدة” ،نرش بعد يومني من الهجمة
األمنية عىل مدى:
“قيل لنا إن شخصية سيادية ،النعرف اسمها ،تدخلت يف آخر لحظة لوقف اعتقالنا الوشيك .ال نعرف بالضبط ما الذي
جعل هذه الشخصية تتدخل .نحن نعلم أنها رمبا لحظة من الحكمة يف دوائر ُص ّناع القرار ،لكننا نعلم أيضً ا أن َمن
4
يُعتقلون ال يخرجون يف هذه األيام”
خصوصا بعد بيان نيابة أمن الدولة ،ما هو املوقف القانوين للصحفيني الذين ألقي القبض
ال أحد يدري بالتحديد،
ً
عليهم ثم أطلق رساحهم .يف مثل هذه الحاالت يجب عىل النيابة العامة يف مرص أن تكشف الغموض وتجيل الحقائق
بخصوص ما جرى يف مدى وتخرب املعنيني عن وجود قضية تخصهم لدى نيابة أمن الدولة العليا من عدمه.
نتج عن اقتحام القوة األمنية املوقع مرافقة بعض أفراد األمن صحفيني أجنبيني يعمالن يف “مدى مرص” إىل منزليهام
لفحص جوازات سفريهام وقد تركهام أفراد األمن بعد تدوين بياناتهام .إال أنه وبعد أيام قليلة ،تحدي ًدا يوم السبت 30
نوفمرب ،حرض بعض أفراد األمن إىل منزيل الصحفيني إميا سكولدنج ،إنجليزية الجنسية ،وإيان لوي ،أمرييك الجنسية،
وأخذوا جوازات سفريهام وطلبوا منهام الحضور إىل مصلحة الجوازات والهجرة مبنطقة العباسية .هناك اضطر
الصحفيون إىل التوقيع عىل إقرار مبغادرة مرص خالل سبعة أيام ،وفقًا ملحمود عثامن ،5املحامي مبؤسسة حرية الفكر
والتعبري والذي رافق الصحفيني إىل مصلحة الجوازات والهجرة.
سليم من ناحية اإلجراءات القانونية فإنه يأيت يف سياق
إن إجبار الصحفيني األجنبيني عىل مغادرة البالد وإن بدا ً
الهجمة األمنية عىل موقع مدى مرص بشكل خاص والصحافة املستقلة بشكل عام.
ليس مثة سبب ملموس لهذه الحملة األمنية املكثفة عىل موقع “مدى مرص” والعاملني فيه سوى إشارات تربط ما
حدث بالتقرير الذي نرشه املوقع أخ ًريا تحت عنوان“ :مهمة عمل طويلة ..إبعاد محمود السييس إىل روسيا” .تناول
التقرير عرب مصادر خاصة بجهاز املخابرات العامة وسياسيني بارزين قريبني من دائرة السلطة _بحسب التقرير_
موافقة الرئيس السييس عىل إبعاد نجله عن جهاز املخابرات العامة بعد ما أسامه التقرير سلسلة إخفاقات وأزمات
داخلية هددت “استقرار النظام”.
لينا عطالله أشارت بوضوح يف مقالها املشار إليه آنفًا إىل أن “القصة الصحفية التي أوقعتنا يف هذا املأزق” هي تلك
التي تناولت إبعاد نجل الرئيس عن جهاز املخابرات العامة ،تقول لينا:6
“عندما استلمت القصة للمرة األوىل يف مطلع األسبوع املايض ،قررتُ عدم نرشها حتى أمتكن من الحصول عىل تأكيد
أصبحت مستعدة لنرشها مبجرد التأكد من كافة التفاصيل
إضايف للتفاصيل ،وليس مجرد تأكيد عام للقصة الرئيسية.
ُ
من ِقبل مصدرين منفصلني عىل األقل ،ويف بعض التفاصيل اعتمدنا عىل أربعة .تحدثت املصادر برشط الحامية
املكفولة يف سياساتنا التحريرية”.
تشري بعض املصادر داخل املوقع أن الهدف الرئييس من الهجمة األمنية والقبض عىل أربعة صحفيني هو الوصول إىل
املصادر التي نقلت عنها “مدى” يف قصتها.
 .4لينا عطالله ،مدى مرص ،معلومات قد تكون مفيدة 28 ،نوفمرب 2rGQR7a/ly.bit//:https ،2019
 .5مقابلة مع محمود عثامن.
 .6لينا عطالله ،مصدر سابق.
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ردود فعل دولية غاضبة
حني اقتحم رجال األمن مكتب “مدى مرص” كان هناك فريق صحفي فرنيس من قناة “فرانس  ”24يعمل عىل تقرير
حول اختطاف املحرر باملوقع شادي زلط ما دفع السفارة الفرنسية إىل التحرك ،حيث أرسلت ممثلني عنها إىل املوقع
فو ًرا .حاول ممثلو السفارة دخول املوقع إال أن رجال األمن مل يسمحوا لهم ما جعلهم ينتظرون أمام الباب حتى يفتح
لهم .اعتصام دبلوماسيني أمام باب املوقع الصحفي بينام يسيطر عليه رجال األمن تسبب يف حرج كبري للنظام ودفعه
رمبا إىل إعادة التفكري فيام كان ينتويه بخصوص املوقع والعاملني فيه .انتظر الدبلوماسيان أمام الباب حتى خرج
الفريق الصحفي الفرنيس واصطحباه إىل الخارج يف أمان.
مل تكن فرنسا هي الوحيدة صاحبة رد الفعل عىل اقتحام مدى مرص واحتجاز الصحفيني حيث علقت بعض الدول عىل
الواقعة باعتبارها انتهاكًا ضد حرية الصحافة.
طالب مايك بومبيو ،وزير الخارجية األمرييك الحكومة املرصية بـ”احرتام حرية الصحافة ،وأن تطلق رساح صحفيني تم
احتجازهم عىل إثر هجمة أمنية خالل نهاية األسبوع الفائت” .وذكر بومبيو“ :نواصل يف إطار رشاكتنا اإلسرتاتيجية مع
مرص إبراز األهمية الجوهرية لحقوق اإلنسان والحاجة إىل مجتمع مدىن قوي”.7
ونرش حساب الخارجية األملانية عىل موقع التدوينات القصرية “تويرت” ترصي ًحا للمتحدثة باسم الخارجية قالت فيه:
“إن إلقاء القبض عىل صحفيي مدى مرص واقتحام مقر جريدتهم ميثالن من وجهة نظرنا استمرا ًرا لسوء أوضاع حرية
الصحافة يف مرص عىل نحو مقلق للغاية”.8
كام نرش حساب وزارة الخارجية الربيطانية وشئون الكومنولث عىل موقع “تويرت” ترصي ًحا لوزير شئون الرشق األوسط،
أندرو موريسون ،عن األخبار التي تأيت من مرص قال فيه“ :هذه التقارير تدعو إىل القلق .إن حرية اإلعالم حجر بناء
أسايس يف كافة املجتمعات .أمتنى أن ميارس كافة الصحفيني عملهم دون عوائق”.9
كام قال رئيس لجنة االستخبارات مبجلس النواب األمرييك ،آدم شيف ،عرب حسابه عىل موقع “تويرت”“ :اقتحمت
السلطات املرصية مكتب واحد من آخر املواقع الصحفية املستقلة يف مرص واحتجزت عد ًد من الصحفيني” .وأضاف
شيف“ :هذه هجمة غري مقبولة عىل الصحافة الحرة وما تبقى من الدميقراطية يف مرص”.10
ويف بيان رسمي من املتحدثة باسم االتحاد األورويب بشأن مداهمة موقع مدى مرص ،قالت“ :القيود املستمرة عىل
الحريات املدنية ،مبا يف ذلك القيود املفروضة عىل حرية التعبري والتجمع وتآكل حرية وسائل اإلعالم يف مرص تدعو إىل
 .7قناة الخارجية األمريكية عرب موقع «يوتيوب» ،مؤمتر صحفي لوزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو 26 ،نوفمرب /com.youtube.www//:https ،2019
VjFj6I0MMas=v?watch
 .8حساب وزارة الخارجية األملانية عرب «تويرت» ترصيح املتحدثة باسم وزارة الخارجية األملانية عن حرية الصحافة يف مرص 26 ،نوفمرب //:https ،2019
1199353471654334467/status/GermanEmbCairo/com.twitter
 .9حساب وزارة الخارجية وشئون الكومنولث الربيطانية «عرب تويرت» ،ترصيح وزير شئون الرشق األوسط 24 ،نوفمرب /com.twitter//:https ،2019
1198654973271252992/status/foreignoffice
 .10حساب رئيس لجنة االستخبارات مبجلس النواب األمرييك عىل موقع «تويرت» ،آدم شيف 25 ،نوفمرب /RepAdamSchiff/com.twitter//:https ،2019
1198979756332584960/status
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القلق .وسائل اإلعالم املستقلة والتعددية مهمة لدميقراطية فعالة .يجب أن يتمكن الصحفيون من القيام بعملهم دون
خوف من املضايقة ،مبا يتامىش مع الدستور املرصي وااللتزامات الدولية ملرص”.11
وقالت الخارجية الكندية عرب حسابها عىل موقع “تويرت”“ :إن كندا قلقة من املامرسات التي اتخذت ضد صحفيني يف
مدى مرص .نحن نتوقع من الحكومة املرصية التأكيد عىل حامية حرية التعبري ،مبا يف ذلك حرية الصحافة .الصحافة
الحرة مفتاح لحامية حكم القانون وتدعيم الدميقراطية”.12
مل تكن ردود الفعل رسمية فقط بل بدأت شعبية حيث د َّون العرشات من الصحفيني والناشطني عىل مستوى العامل
تضام ًنا مع “مدى مرص” وصحفييه .تقول لينا عطالله يف مقالها املذكور سابقًا“ :تأثرنا بالدعم الذي تلقيناه من الجميع،
األصدقاء واألهل ،قرائنا ومتابعي “مدى” هنا ويف الخارج”.13
ينبع التضامن الدويل الواسع مع “مدى مرص” من كونه أحد النوافذ الصحفية النادرة التي ال زالت مستقلة عن الخط
الذي رسمته السلطات املرصية للصحافة وأجربتها عىل االلتزام به .أصبح “مدى” النافذة الرئيسية التي يستقي منها
املهتمون بالشأن املرصي األخبار والتحليالت الرئيسية التي مل متر عرب مقص الرقباء أو أعني األجهزة األمنية .هذه
املساحة التي تحتلها مدى ،رمبا وحدها ،كرست لها أهمية جوهرية يف أعني العامل الخارجي ،سواء كان رسم ًّيا أو شعب ًّيا.

ما الذي نعرفه عن “الخطوط الحمراء”؟
عىل إثر اقتحام “مدى” ،كرث الحديث عن تخطي املوقع الخطوط الحمراء ما أدى إىل نفاد صرب السلطات املرصية عليه.
لكن السؤال الذي يبقى هنا ،عن أي خطوط حمراء يتداول الحديث؟ هل تشري هذه “الخطوط الحمراء” إىل تناول
عائلة الرئيس شخص ًّيا (يف هذه الحالة ابن الرئيس :محمود)؟ أم تشري إىل تناول جهاز املخابرات العامة؟ هل مثة خطوط
حمراء لإلعالم املنضوي تحت عباءة الدولة بينام رسمت أخرى لإلعالم املستقل؟
يف الواقع ال أحد يعرف أيًّا من إجابات تلك األسئلة .ال نعلم تحدي ًدا إىل أي مدى متتد الخطوط الحمراء أو أين يكمن
السقف الذي ال ميكن للصحافة تجاوزه .لكننا يف هذا الجزء نحاول أن نرصد بعض الحاالت التي نفد فيها صرب السلطات
املرصية وتعاملت بخشونة مع الصحافة .ال نقصد هنا االنتهاكات التي أصبحت اعتيادية فيام يتعلق بالصحافة
واإلنرتنت يف مرص مثل التضييق عىل الصحفيني يف مامرسة عملهم أو حجب املواقع وغريها ،وإمنا نقصد االنتهاكات
الخشنة التي شابها تدخل أمني عنيف فيام يتعلق بالوسائل اإلعالمية أو الصحفيني ذاتهم .ما نرمي إليه من اإلشارة إىل
هذه األمثلة هو محاولة استبطان ما ميكن أن نسميه “خطوط الدولة الحمراء”.
يف إبريل  ،2018اقتحمت قوة من مباحث املصنفات الفنية موقع “مرص العربية” بحجة عدم حصول املوقع عىل
محبوسا
رخصة من الحي بحسب ما قالوه ساعتها .ألقت القوة القبض عىل رئيس تحرير املوقع ،عادل صربي ،وظل
ً
 .11موقع االتحاد األورويب ،بيان املتحدثة باسم االتحاد األورويب بشأن مداهمة موقع مدى مرص 24 ،نوفمرب 2rM1hCA/ly.bit//:https ،2019
 .12حساب وزارة الخارجية الكندية عىل موقع «تويرت» 26 ،نوفمرب 1199377851876855814/status/CanadaFP/com.twitter//:https .2019
 .13لينا عطالله ،مصدر سابق.
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عىل ذمة هذه القضية ملدة ثالثة أشهر حتى قررت النيابة إخالء سبيله ،إال أنه وأثناء محاولة زمالئه دفع الكفالة إلمتام
محبوسا عىل
إجراءات خروجه فوجئوا بأنه مطلوب عىل ذمة قضية أخرى هي “ 441أمن دولة عليا” .ال زال صربي
ً
ذمة هذه القضية منذ يوليو  2018وحتى كتابة هذه السطور.
مرتجم من
قال أحمد عبد الجواد ،املدير العام ملوقع مرص العربية“ :جاءت هذه الهجمة عىل املوقع عقب نرشنا خ ًربا
ً
صحيفة “نيويورك تاميز” عن االنتخابات الرئاسية ،كان واض ًحا أن هذا التعامل األمني نتيجة لشكل تغطيتنا لالنتخابات
الرئاسية”.14
كانت قوات من الرشطة قد هاجمت مكتب “مرص العربية” عدة مرات نتيجة تغطيات خربية مختلفة .يضيف عبد
يل مرتني وحرروا محارض للمكان ألسباب متعلقة بالرتخيص
الجواد“ :قبل أن يتم حجب املوقع ،ألقت الرشطة القبض ع َّ
رغم حصولنا عىل كافة الرتاخيص املطلوبة .يف املرتني أخلت النيابة سبييل لعدم وجود أساس لالتهام”.15
كانت السلطات املرصية قد حجبت موقع “مرص العربية” ضمن العرشات من املواقع الصحفية األخرى بقرار من جهة
غري معلومة يف منتصف شهر مايو .2017
وبالحديث عن اقتحام األمن املقرات الصحفية فإن قوات أمنية قد داهمت مقرات جريديت “البورصة” و”دييل نيوز”
بحجة التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر املستخدمة يف املقر “بينام كان شاغلهم األكرب التفتيش يف أرشيف صحيفة
“دييل نيوز” ،رغم أنه متاح عىل املوقع اإلليكرتوين للصحيفة” ،بحسب بيان الصحيفتني.16
كان موقعا الجريدتني قد تم حجبهام ضمن موجة الحجب التي طالت العرشات من املواقع الصحفية .كام أن السلطات
القضائية املرصية كانت قد تحفظت عىل أسهم وحسابات رشكة “بزنس نيوز” املصدرة للصحيفتني ،كذلك تحفظت
عىل أموال مالكها ومديرها السابق ،مصطفى صقر.17
أحد محرري “مدى مرص” حسام بهجت ،هو اآلخر كان قد تعرض ألحد هذه االنتهاكات الخشنة حيث تلقى استدعا ًء
للحضور أمام املخابرات الحربية يوم الخميس  5نوفمرب  2015عىل إثر نرشه تحقيقًا استقصائ ًّيا تحت عنوان“ :تفاصيل
املحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط النقالب”.
ذهب بهجت إىل مبنى املخابرات الحربية ،استجابة إىل االستدعاء ،حيث قىض ما يقرب من ثالث ساعات قبل أن
يتم اقتياده عرب باب خلفي _كان بعض من زمالء بهجت ينتظرون أمام املبنى_ إىل هيئة القضاء العسكري حيث تم
التحقيق معه هناك بنا ًء عىل بالغ من املخابرات الحربية بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الرضر باملصلحة
الوطنية ،ونرش معلومات ترض بالسلم العام بسوء قصد ،مبوجب املادتني  ١٠٢مكرر و ١٨٨من قانون العقوبات،
بحسب ما رواه بهجت بعد إطالق رساحه.18
 .14مقابلة مع أحمد عبد الجواد أجراها باحث املؤسسة ،مايو .2019
 .15أحمد عبد الجواد ،املصدر السابق.
 .16موقع جريدة البورصة« ،دييل نيوز إيجيبت» و»البورصة» تستنكران استمرار اإلجراءات التعسفية وحجب موقعي الصحيفتني 28 ،مايو //:https ،2017
1027435/28/05/2017/com.alborsaanews
 .17جريدة البورصة ،املصدر السابق.
 .18بسام رمضان ،املرصي اليوم ،حسام بهجت يروي تفاصيل التحقيق معه واحتجازه 10 ،نوفمرب 35W6c2z/ly.bit//:https ،2015
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بعد حبسه ما يقارب ثالثة أيام تم إطالق رساح بهجت من مبنى املخابرات الحربية بعد توقيعه عىل إقرار كتايب ينص
عىل “أن يلتزم باإلجراءات القانونية واألمنية يف نرش أي معلومات تتعلق بالقوات املسلحة ،وأنه مل يتعرض ألي إيذاء
بدين أو معنوي خالل فرتة احتجازه باملخابرات الحربية”.19
كاتب صحفي آخر وباحث مهتم بشئون سيناء واإلرهاب ،إسامعيل اإلسكندراين ،قد وقع تحت مطرقة الدولة العنيفة
ومل يخرج من تحتها إىل اآلن .ألقي القبض عىل اإلسكندراين ظهر  29نوفمرب  2015حينام وصل إىل مطار الغردقة قاد ًما
من برلني .يف اليوم التايل مبارشة عرض اإلسكندراين عىل نيابة أمن الدولة العليا مع  17آخرين بقامئة تهم طويلة:
تأسيس صفحات عىل مواقع التواصل االجتامعي ،تتوىل نرش تدوينات تشري إىل أماكن متركز الكامئن األمنية ،وإصدار
تحذيرات إىل العنارص اإلرهابية من خالل نرش أماكن املداهامت .وبث الشائعات واملعلومات املغلوطة التي تشري إىل
قيام القوات املسلحة بعمليات عسكرية بسيناء بغرض استهداف أهايل وعوائل سيناء .وتأسيس صفحة بعنوان“ :طريقة
عمل املحيش” ،تتوىل تنظيم حمالت إعالمية ضد مؤسسة الرئاسة وبث توجهات تنظيم اإلخوان اإلرهايب .وتداول أنباء
الحمالت األمنية وأعامل املداهامت بشامل سيناء وصور أفراد وضباط القوات املسلحة والرشطة والتحريض عىل
استهدافهم .وتدشني حملة ضد أسهم بنك  CIBلكونه من األسهم القيادية بالبورصة املرصية.20
قىض اإلسكندراين سنتني ونصفًا يف الحبس االحتياطي عىل ذمة القضية ثم تم إحالته إىل املحكمة العسكرية التي
أصدرت حكمها يف قضيته يف  22مايو  2018بسجن اإلسكندراين ومتهم آخر ملدة عرش سنوات حضوريًّا ،وسجن 18
متهم آخرين ملدة خمس عرشة سنة غياب ًّيا ىف القضية رقم  18لسنة  2018جنايات عسكرية شامل القاهرة ،واملعروفة
ً
21
إعالميا بـ”لجان اإلخوان اإللكرتونية بسيناء” .
ضمت أوراق القضية عد ًدا من مقاالت اإلسكندراين من بينها سبعة مقاالت نرشها يف موقع “السفري العريب”“ :يتحدث
فيها عن الجغرافيا البرشية لسكان سيناء ووضعية الفلسطينيني املقيمني هناك .باإلضافة إىل قصص صحفية أُخرى
منشورة يف جريدة “األخبار” اللبنانية تتناول العمليات العسكرية يف سيناء”.22
يف  4فرباير  ،2018وبينام هام يف سيارة أجرة “ميكروباص” أقلتهام من منطقة سكنهام بحي فيصل ،مل يفكر الصحفيان
حسن البنا ومصطفى األعرص بأن أيا ًما طويلة بالسجن تنتظرهام .أوقف أفراد أمنٍ السيارة وأمرا البنا واألعرص بالنزول
واصطحباهام إىل جهة أمنية غري معلومة.
بعد فرتة من اإلخفاء القرسي عرض الصحفيان عىل نيابة أمن الدولة العليا طوارئ يف  15فرباير من نفس العام
واستكملت النيابة تحقيقاتها معهام يف  17من الشهر نفسه وأمرت بحبسهام  15يو ًما عىل ذمة التحقيق يف القضية
 441لسنة  2018بتهمة االنضامم إىل جامعة أسست عىل خالف القانون.23
ال زال أمر الحبس يتجدد من يومها وإىل لحظة كتابة هذه السطور رغم تدهور الحالة الصحية للبنا وإرضاب األعرص
عن الطعام.
 .19حسام بهجت ،املصدر السابق.
 .20مدى مرص ،إسامعيل اإلسكندراين ..أن تسجنك «طريقة عمل املحيش» 23 ،سبتمرب 2Ldhask/ly.bit//:https ،2018
 .21محمد فرج ،الرشوق ،التصديق عىل حكم سجن إسامعيل اإلسكندراين وآخرين يف «لجان اإلخوان اإللكرتونية بسيناء» 25 ،ديسمرب .bit//:https ،2018
33H8qBc/ly
 .22مدى مرص ،مصدر سابق.
 .23مدى مرص ،محامٍ « :أمن الدولة» حبست مصطفى األعرص  15يو ًما ..وتحقق مع حسن البنا مبارك غ ًدا 17 ،فرباير 34L3soA/ly.bit//:https ،2018
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كان حسن البنا يعمل صحف ًّيا متدربًا يف جريدة الرشوق املرصية .بينام عمل األعرص مع عدة مواقع من بينها “ألرتا
صوت” املحجوب يف مرص.
تسجيل صوتيًّا يجمع بني األعرص وأستاذ العلوم السياسة بجامعة
ً
أذاعت وسائل إعالم مرصية مقربة من الحكومة
القاهرة ،حسن نافعة ،يدعوه فيه األول إىل التحدث يف فيلم تسجييل تنتجه إحدى الرشكات ملصلحة قناة الجزيرة
الفضائية .وهو ما يبدو أنه السبب الرئييس للقبض عىل األعرص ،غري أن القبض عىل البنا ال زال غامضً ا إال إذا اعتربنا أن
فضل عن اعتبار أن التعاون مع قناة الجزيرة تهمة من األصل.
مشاركة يف السكن لصحفي يتعاون مع الجزيرة تهمةً ،
عزيزي الصحفي،
ال تقلق ،إذا مل تتناول الرئيس أو أحد أفراد عائلته يف أحد قصصك الصحفية ،إن مل ِ
تأت عىل ذكر أحد
ِ
تستقص وتنرش عن الوضع يف سيناء ومل تحاول
األجهزة األمنية والسيادية أو العاملني بها يف هذا البلد ،إذا مل
تحليل الجامعات املسلحة الخارجة عن القانون .إذا مل تحقق يف تفاصيل قضية حتى لو انتهت املحاكم من
تداولها .إذا مل ِ
تغط االنتخابات الرئاسية أو أي انتخابات أخرى تُجرى يف مرص بشكل مهني .إن مل تتعاون
أي من املواقع القريبة منها ومل تشارك يف السكن مع أحد قد فعل ذلك .إذا مل تقرتف
مع قناة الجزيرة أو ٍّ
أي من تلك الخطوط الحمراء فرمبا _نقول رمبا_ أنت يف مأمن.
أيًّا من تلك اآلثام ..إن مل تقرتب من ٍّ

أسئلة حول الموقف القانوني للمواقع اإللكترونية
بعد ثالثة أيام من اقتحام “مدى” استقبل نقيب الصحفيني ضياء رشوان ،وهو أيضً ا رئيس هيئة االستعالمات التابعة
لرئاسة الجمهورية ،رئيسة تحرير املوقع وعد ًدا من املحررين .خالل اللقاء شجع النقيب فريق مدى عىل االستمرار يف
العمل “مع الرتكيز عىل التحليل والصحافة املعمقة” مضيفًا“ :سيتم الفصل يف أمر ترخيص املوقع يف القريب العاجل”،
بحسب لينا عطالله رئيس التحرير.24
قالت عطالله“ :اعرتف نقيب الصحفيني بصحة موقفنا القانوين حيث أشار خالل حديثه إىل تقدمينا األوراق املطلوبة
للحصول عىل الرتخيص من املجلس األعىل لإلعالم”.25
بينام هم يف جلستهم مع النقيب ،رصح املستشار أحمد حافظ املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية املرصية ،بأن
كافة اإلجراءات التي اتخذت ضد مدى كانت وفقًا للقانون ،مؤك ًدا“ :تبني أن املكتب املشار إليه يعمل دون الرتخيص
الالزم”.26
 .24لينا عطالله ،تواصل معها الباحث يف املؤسسة 2 ،ديسمرب .2019
 .25لينا عطالله ،املصدر السابق.
 .26موقع وزارة الخارجية املرصية ،بيان صحفي 27 ،نوفمرب .Membership/Pages/News/MediaCenter/Arabic/eg.gov.mfa.www//:https ،2019
aspx
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هذا التناقض بني وزارة الخارجية من ناحية ورأس الهيئة العامة لالستعالمات ونقيب الصحفيني من ناحية أخرى يثري
عدي ًدا من التساؤالت حول الوضع القانوين ملواقع الوِب ،سواء املحجوب منها داخل مرص أو غري املحجوب .يف هذا
الجزء نتناول املوقف القانوين لهذه املنصات.
صدر قانون تنظيم اإلعالم والصحافة يف مطلع شهر سبتمرب من العام  ،2018و حسب ما جاء باملادة األوىل فإن األحكام
الواردة بقانون تنظيم اإلعالم يُعمل بها وترسي أحكامه عىل جميع الكيانات واملؤسسات والوسائل الصحفية واإلعالمية
واملواقع اإللكرتونية ،وأعطت املادة الثانية من القانون صالحية لرئيس مجلس الوزراء أن يُصدر الالئحة التنفيذية
للقانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به ،ومل تصدر الالئحة حتى اآلن .إن تأخر إصدار الالئحة قد ترتبت عليه
آثار جمة ساهمت يف تردي وضع املواقع اإللكرتونية.
مل يكن تأخر إصدار الئحة القانون أم ًرا استثنائ ًّيا بل هي ُمامرسة انتهجتها السلطة يف عدد من القوانني األخرى مثل
قانون الجرمية اإللكرتونية وغريها من القوانني .27
مل ينتظر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم صدور الئحته التنفيذية حيث أطلق دعوته إىل االستجابة الفورية لتقنني وضع
غياب كامل للضوابط امل ُتعلقة وامل ُنظمة لعملية للتسجيلُ ،مكتف ًيا مبا جاء بنصوص القانون.
املواقع اإللكرتونية ،يف ٍ
ونظ ًرا إىل أن عملية التقنني غريبة عىل البنية الترشيعية املنظِّمة لوسائل اإلعالم ،فهي يف حقيقة األمر توفيق ُمبسرت،
فقد أدى ذلك إىل وجود تضارب وتخبط يف الواقع املتعلق بتنفيذ اإلجراءات والتي يغيب عنها التنظيم القانوين بشكل
كبري نظ ًرا إىل غياب الالئحة التنفيذية.
أطلق املجلس دعوته يف أكتوبر من العام  2018ملدة أسبوعني ،ثم أعاد فتح الباب مرة أخرى يف شهر يناير من العام
 .2019لكن يف كل األحوال تقدم عدد من املواقع اإللكرتونية إىل املجلس بأوراق تسجيلها ،ودفعت الرسوم املطلوبة،
وامتنعت مواقع أخرى لعدم وضوح الرؤية القانونية أو لعدم اكتامل الشكل القانوين لإلجراءات ،وظلت عدة مواقع ال
تعلم مصريها القانوين لعدم مخاطبة املجلس لها حتى اآلن.
منذ أن أغلق باب التقدم إىل تسجيل املواقع اإللكرتونية يف نهاية شهر يناير من العام  ،2019ظلت حالة الغموض
والتضارب تسيطر عىل املعلومات التي تتخلل ترصيحات املسئولني باملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم .يف شهر يونيو من
العام  2019رصح مصدر مسؤول باملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم للبوابة اإللكرتونية لجريدة الوطن“ :إن املجلس انتهى
من فحص حوايل  40طلب للرتخيص ملواقع إلكرتونية من بني حوايل  150طلب للرتخيص ،وأنه سيتم تسليم تصاريح
العمل الخاصة بهم بعد عيد الفطر املبارك ،كام سيتم فحص الباقي والبت يف مدى مطابقتها لرشوط الرتخيص”.28
مل يُصدر املجلس معلومات عن أسامء املواقع التي حصلت عىل الرتاخيص وما إذا كانت هذه املواقع قد تسلمت
ترخيصها من عدمه.
يف  21أكتوبر من العام  ،2019رصح أمني املجلس األعىل لإلعالم ،عصام فرج ،ملوقع مدى مرص“ :مل نبت يف الطلبات،
وال نعلم متى تصدر الالئحة التنفيذية للقانون رغم مرور عام عىل إعالن املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم فتح باب
 .27يُراجع عنوان « قوانني بال لوائح « من التقرير السنوي لحرية التعبري عن عام  2018الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبري بعنوان« :قمع بروح
الطوارئ»html.afteegypt-16998/23/01/2019/org_publications/org.afteegypt//:https ،
 .28أحمد البهنساوي ،جريدة الوطن ،تراخيص «األعىل لإلعالم» توافق عىل طلبات  40موق ًعا إلكرتون ًّيا من بني  2 ،150يونيو .bit//:https ،2019
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ترخيص املواقع اإللكرتونية” .وأشار إىل أن املجلس ينتظر إصدار رئيس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون للبدء يف البت
يف الطلبات .وعن سبب اإلعالن عن فتح باب الرتخيص قبل صدور الالئحة ،قال فرج إن املجلس توقع صدورها “فو ًرا”،
مضيفًا“ :عندما تعطلت تم تأجيل البت يف الطلبات ،فالتأخري ليس من جانبنا”.29
وإزاء كافة هذه التطورات ما زال املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم مل يُعلن عن املوقف القانوين لهذه املواقع اإللكرتونية
رغم تعرض تلك األخرية لعدد كبري من االنتهاكات مثل الحجب والهجامت األمنية امل ُتكررة عىل مقراتها .يثري هذا
جدل قانون ًّيا حول استقرار املراكز القانونية لهذه املواقع ،خاصة تلك املواقع التي تقدمت باألوراق املطلوبة
السكوت ً
تتلق حتى هذا الوقت اعرتاضً ا أو موافقة عىل طلب الرتخيص.
وقامت بسداد الرسم ،ومل َ
عمل صحف ًّيا ،والتي تُنظم ضوابط تقديم
القانون لديه أيضً ا ردود ُملتبسة حيث يفرق القانون بني املواقع التي متارس ً
أوراقها واملواعيد القانونية امل ُتعلقة بها املادة رقم ( )41والتي ت ُلزم املجلس األعىل إعالن ُمقدم اإلخطار بكتاب موىص
عليه بعلم الوصول باكتامل بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة ،وذلك خالل  30يو ًما من تاريخ ورود اإلخطار إليه،
مكتمل.
ً
وإذا مل يقم املجلس األعىل بالرد خالل املدة املشار إليها اعترب اإلخطار
وهو ما يعني أنه يف حالة عدم إرسال املجلس إعالنًا باالعرتاض عىل ما جاء باإلخطار من بيانات تكون تلك املواقع
الصحفية متارس عملها طبقًا للقانون.
أما املواقع غري الصحفية فتنظم عملها وضوابط تقديم أوراقها املادة ( )60حيث يبت املجلس يف الطلب يف مدة ال
تجاوز تسعني يو ًما من تاريخ استيفاء الطلب ،وذلك مقابل رسم ال يجاوز مئتني وخمسني ألف جنيه للوسيلة اإلعالمية
وخمسني ألف جنيه للموقع اإللكرتوين ،يتم تحصيله نق ًدا أو بأي طريقة دفع أخرى.
ومل تتحدث املادة  60عن حالة سكوت املجلس عن إجابة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض ،كام أنها مل تضع قي ًدا زمن ًّيا
يتعلق برضورة استكامل البيانات غري املستوفية ،إال أن استقرار األوضاع واملراكز القانونية يفرض عىل املجلس أن
يعرتض خالل املدة املذكورة بنص املادة ( )60وإال اعترب قراره موافقة ضمنية ،وهي مساحة مل يُنظمها امل ُرشع املرصي
عن عمد يف محاولة لاللتفاف عىل النص الدستوري الذي يُلزم إنشاء الصحف باإلخطار.

 .29موقع مدى مرص ،بعد مرور عام عىل فتح باب الرتخيص ..أمني األعىل لإلعالم :مل نبت يف الطلبات ..وال نعلم متى تصدر الالئحة التنفيذية 20 .أكتوبر
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