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منهجية

التعبري وحرية تداول املعلومات،  بالحق يف حرية  املرتبطة  التقرير عىل عرض وتحليل بعض املوضوعات  اعتمد 

كام  املعلومات.  تداول  وحرية  التعبري  حرية  يف  الحق  تجاه  الدولة  ملؤسسات  العامة  السياسات  تقييم  بهدف 

الخاصة مبؤسسة  والتوثيق  الرصد  ملنهجية  وفًقا  توثيقها،  تم  التي  االنتهاكات  وتحليل  عرض  التقرير عىل  اعتمد 

.2020 25 مارس  يناير وحتى   1 الفرتة من  االنتهاكات يف  توثيق  تم  والتعبري.  الفكر  حرية 

الوزراء،  )مجلس  مرص  يف  الدولة  مؤسسات  تفاعالت  رصد  عىل  التقرير  هذا  منهجية  اعتمدت  خاص  بشكل 

إجراءات  أو  قرارات  من  ذلك  تضمنه  مبا  املستجد”  “كورونا  فريوس  تفيش  أزمة  مع  وغريها  الصحة(  وزارة 

الفريوس.  انتشار  من  وحاميتهم  للمواطنني  العامة  الصحة  بهدف حامية  األزمة  بإدارة  املعنية  الجهات  اتخذتها 

العامة  لتنظيم اإلعالم والهيئة  التقرير كذلك عىل رصد وتحليل قرارات جهات، مثل: املجلس األعىل  كام اعتمد 

مع  التفاعل  إسرتاتيجيات  بشأن  بيانات  أو  قرارات  من  الجهات  تلك  أصدرته  وما  العامة،  والنيابة  لالستعالمات 

اختصاصه.  كلٌّ حسب  األزمة، 

مقدمة

جائحة  لتفيش  مزامًنا   2020 العام  هذا  خالل  يف مرص  التعبري  حرية  حالة  عن  األول  السنوي  ربع  التقرير  يأيت 

الذي دفع  األمر  العامل، فضاًل عن ماليني اإلصابات. وهو  ألف مواطن حول   200 يقارب  عاملية أودت بحياة ما 

الفريوس.  انتشار  من  مواطنيها  حامية  أجل  من  االستثنائية  اإلجراءات  من  عدد  اتخاذ  إىل  العامل  دول  أغلب 

املواطنني  وحريات  حقوق  من  عدد  عىل  اإلجراءات  تلك  بتأثري  تتعلق  مهمة  نقاشات  دارت  السياق  هذا  يف 

الرقمي  التعبري  وحرية  واإلعالم  الصحافة  حرية  الشامل:  مبفهومه  التعبري  حرية  يف  الحق  وباألخص  األساسية، 

بحرية. ونقلها  وتداولها  املعلومات  عىل  الحصول  يف  والحق 

األول  الربع  خالل  عام  بشكل  مرص  يف  التعبري  حرية  حالة  والتحليل  بالعرض  يتناول  أن  التقرير  هذا  يحاول 

املختلفة  وأجهزتها  املرصية  السلطات  اتخذتها  التي  باإلجراءات  التحديد  وجه  عىل  عالقته  ويف   ،2020 عام  من 

للمواطنني. العامة  الصحة  حامية  بهدف 

الجديدة  القيود  ظل  يف  التعبري  حرية  حالة  يف  قراءة  األول  القسم  يتناول  رئيسيني،  قسمني  إىل  التقرير  ينقسم 

واإلعالم  الصحافة  وحرية  الرقمي  التعبري  يف  املواطنني  حرية  )كوفيد-19( عىل  فريوس  تفيش  أزمة  فرضتها  التي 

ارتكبتها  التي  االنتهاكات  أمناط  وتحليل  عرض  عىل  الثاين  القسم  يُركِّز  بينام  املعلومات.  تداول  يف  والحق 

https://afteegypt.org/%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82
https://afteegypt.org/%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82
https://afteegypt.org/%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82
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الرقمي، حرية  التعبري  واإلعالم، حرية  الصحافة  )حرية  ملفات  وتحديًدا يف  التعبري،  بحق حرية  املعنية  الجهات 

اإلبداع(. مع تقسيم تلك االنتهاكات بني ما يتعلق بأزمة تفيش جائحة كورونا، وما يتعلق باملناخ العام املعادي 

التقرير.  يغطيها  التي  الفرتة  التعبري يف مرص خالل  حرية  للحق يف 

ويختتم التقرير بعدد من التوصيات التي تهدف من خاللها مؤسسة حرية الفكر والتعبري إىل مطالبة السلطات 

من  عدًدا  تضمنت  كام  امللفات.  مختلف  يف  التعبري  حرية  يف  الحق  باحرتام  املختلفة  مؤسساتها  عرب  املرصية 

البيانات  عن  اإلفصاح  مستوى  عىل  شفافية  أكرث  إجراءات  باتخاذ  املرصية  الحكومة  مبطالبة  الخاصة  التوصيات 

يجري  التي  واإلجراءات  مكافحته  وإسرتاتيجيات  املستجد”  “كورونا  فريوس  تفيش  بأزمة  املتعلقة  واملعلومات 

مواجهته. يف  اتخاذها 

القسم األول: حرية التعبير في مواجهة اإلجراءات االستثنائية

ودعوتها  عاملية  “جائحة”  باعتباره  “كوفيد-19”  املستجد  كورونا  فريوس  العاملية  الصحة  منظمة  إعالن  بعد 

بدايات  ومع  الفريوس،  انتشار  من  مواطنيها  لحامية  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  إىل  العامل  حول  البلدان  كافة 

السلطات  اتجهت  املايض،  مارس  شهر  بداية  يف  مرص  يف  متزايد_  _بشكل  بالفريوس  اإلصابة  حاالت  انتشار 

من  والحد  للمواطنني،  العامة  الصحة  عىل  الحفاظ  بهدف  االستثنائية  اإلجراءات  من  عدد  اتخاذ  إىل  املرصية 

خالل  من  التنقُّل  يف  املواطنني  حرية  عىل  القيود  بعض  وضع  اإلجراءات،  تلك  أبرز  كانت  الفريوس.  انتشار 

الكامل  التعطيل  عن  فضاًل  ذلك  صباًحا.  السادسة  وحتى  مساًء  الثامنة  الساعة  من  الجزيئ  التجوال  حظر  فرض 

من  لعدد  الجزيئ  أو  الكامل  التعطيل  كذلك  التعليمية،  املؤسسات  وكافة  والجامعات  املدارس  يف  للدراسة 

بشكل  الخدمات  تلك  من  عدد  تفعيل  مع  املواطنني  جمهور  عليها  يتوافد  التي  الحكومية  والهيئات  املصالح 

تشهد  التي  األماكن  من  وغريها  واملوالت  السينام  ودور  املسارح  بإغالق  تتعلق  قرارات  إىل  باإلضافة  إلكرتوين. 

العدوى. انتشار  يف  تتسبب  قد  للمواطنني  كبرية  تجمعات 

الرقمي	  التعبير  الصحافة وحرية  الحق في حرية  قيود على 

العمل  حرية  تقييد  إىل  أسايس  بشكل  َهَدف  اإلجراءات  تلك  من  بعًضا  أن  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  ترى 

ذلك رضوريًّا  كان  االجتامعي،  التواصل  وسائل  للمواطنني عرب  الرقمي  التعبري  وكذلك حرية  واإلعالمي  الصحفي 

حتى تتمكن السلطات من تسييد روايتها الرسمية حول ما يدور يف مرص من أحداث بشأن أزمة انتشار فريوس 

غري  العام  الفضاء  يف  وتطوراتها  األزمة  عن  معلومات  أو  أخبار  أي  تداول  ومنع  )كوفيد-19(،  املستجد  كورونا 

الرسمية.  الجهات  تُعلنها  التي  تلك 
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الجهات  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  الوزراء،  مجلس  رئيس  كلف1  املستجد،  كورونا  فريوس  أزمة  بداية  فمع 

تتعلق  شائعات،  أو  كاذبة،  بيانات  أو  أخباًرا،  أذاع  من  كل  “حيال  القانونية  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  املعنية 

واألخبار  والبيانات  الشائعات  تلك  مثل  لنرش  “ستتصدى  إنها  العامة  النيابة  وقالت2  املستجد”.  كورونا  بفريوس 

القانون”.   لنصوص  إعاماًل  الكاذبة 

جريدة  تحرير  ورئيس  “اليوم”  بجريدة  الصحفي  عىل  القبض  األمن  قوات  ألقت  القرارات  لتلك  وتطبيًقا 

منزله، وذلك عىل خلفية منشور عىل صفحته  عاًما، من   ٤٣ السيد أحمد٣،  الله  الدوىل” عاطف حسب  “القرار 

املصابني  أعداد  بخصوص  الصحة  وزارة  من  املعلنة  البيانات  فيه  ب  يُكذِّ االجتامعي  التواصل  مبوقع  الشخصية 

 9 ملدة  القانوين  غري  لالحتجاز٤  مصطفى  بسمة  الصحفية  تعرَّضت  بينام  مرص.  يف  املستجد  كورونا  بفريوس 

الراغبني  املواطنني  من  أعداد  لتجمهر  تغطيتها  أثناء  عليها  القبض  إلقاء  بعد  وذلك  إطالق رساحها  قبل  ساعات 

الصحة.  لوزارة  املركزية  املعامل  أمام  املستجد  كورونا  الكشف عن فريوس  تحليل  إجراء  يف 

شهادة  بحسب  ا،  نصًّ أبلغها  “مصطفى”  مع  القانوين  غري  تحقيقه  أثناء  الوطني  األمن  ضابط  أن  للنظر  الالفت 

ما  الشائعات” وهو  يف  السبب  همه  الصحفيني  كورونا،  مفيهاش  الفكر والتعبري: “مرص  الصحفية ملؤسسة حرية 

أداة  وليسوا  األزمة  من  جزًءا  باعتبارهم  األزمة،  والصحفيني خالل  الصحافة  لدور  الدولة  رؤية  بوضوح  يعكس 

حق  عىل  خطورة  من  له  ملا  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  منه  ر  تُحذِّ الذي  ه  التوجُّ وهو  مواجهتها،  يف  مهمة 

الناس يف مثل تلك األوقات  الحقائق لجمهور  املجتمع يف صحافة حرة تقوم بدورها يف نقل املعلومات وكشف 

املجتمعات. عمر  من  العصيبة 

بشأن  تداولها  يجري  التي  والبيانات  األخبار  بارًزا يف محارصة  دوًرا  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  مارس  كذلك 

مواقع  عىل  وصفحة  إلكرتونيًّا  موقًعا   1٦ نظر”  “لفت  املجلس  قرر  حيث  مرص.  يف  وانتشاره  “كوفيد-19” 

وتضمن  طنطا”.  يف  كورونا  بفريوس  إصابة  حالة  اكتشاف  عن  كاذبة  أخباًرا  نتيجة”نرشهم  االجتامعي  التواصل 

الصحة”.  لوزارة  الرسمية  البيانات  إال من خالل  أخبار  أي  بث  بـ”منع  التوجيه  املجلس  بيان 

عىل  إجبارها  ثم  ومن  الجارديان  جريدة  مراسلة  اعتامد  سحب  لالستعالمات  العامة  الهيئة  قررت  بينام  ذلك 

البالد، باإلضافة إىل توجيه تحذير إىل مراسل “نيويورك تاميز”. كان ذلك عىل خلفية نرش األوىل تقريًرا  مغادرة 

“تويرت”  االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  تدوينات  الثاين  ونرش  مرص.  يف  املستجد  كورونا  فريوس  انتشار  يتناول 

نفسها. بالقضية  تتعلق 

2Jpf8nS/ly.bit//:https .1. الصفحة الرسمية لـ«رئاسة مجلس الوزراء املرصي« عىل موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك«، بيان صحفي

2xAfRA0/ly.bit//:https .2. الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة املرصية« عىل موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك«، بيان صحفي

٣. وفًقا لـ«محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبري«، أثناء حضور أحد التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا.

٤. وفًقا لـ«شهادة الصحفية بسمة مصطفى« ملسؤول الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر والتعبري عرب مكاملة هاتفية.

https://bit.ly/2Jpf8nS
https://bit.ly/2Jpf8nS
https://bit.ly/2xAfRA0
https://bit.ly/2xAfRA0
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إتاحتها 	  إلى المعلومات ومدى مالءمة  قيود على الحق في الوصول 

)وزارة  املعنية  الجهات  قبل  من  املعلومات  عن  اإلفصاح  عمليات  أن  عىل  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  تؤكد 

إتاحتها  مالءمة  عدم  أو  املعلومات  تلك  نقص  من حيث  سواء  العوار،  من  كثري  شابها  الوزراء(  مجلس  الصحة، 

دور  تقييد  عن  فضاًل  والبيانات.  األرقام  تلك  تحليل  عىل  واملتخصصني  الصحفيني  قدرة  من  قيّد  الذي  بالشكل 

بد منه حتى  الذي ال  الدور  الحقائق ومحاسبة املسؤولني ومواجهتهم. وهو  الصحف ووسائل اإلعالم يف كشف 

بها. تُلِم  التي  الكربى  األزمات  تجاوز  من  املجتمعات  تتمكن 

والصحفيني بشكل خاص  عام  املواطنني بشكل  قانون يحمي حق  أن غياب  والتعبري  الفكر  وترى مؤسسة حرية 

عىل  القبض  يف  للسلطات  الفرصة  أعطى  ونقلها،  وتداولها  الرسمية  مصادرها  من  املعلومات  إىل  الوصول  يف 

تناولهم  العامة، حال  باملصلحة  الشائعات واإلرضار  الكاذبة وترويج  األخبار  بدعاوى نرش  الصحفيني ومعاقبتهم 

وزارة  أداء  انتقاد  أو  مرص.  يف  املستجد  كورونا  فريوس  انتشار  بأزمة  املرتبطة  املعلومات  أو  القضايا  من  أي 

الفكر  حرية  مؤسسة  تؤكد  ما  وهو  األزمة،  بإدارة  املعنية  األخرى  والجهات  الوزراء  مجلس  قرارات  أو  الصحة 

أحد  تعترب  التي  الحقائق  ومعرفة  املعلومات  إىل  الوصول  يف  املواطنني  حق  عىل  بالغ  بشكل  أثَّر  أنه  والتعبري 

األعىل  املجلس  أعده  الذي  القانون  يناقش مرشوع  مل  الربملان  أن  للمواطنني. خاصًة  العامة  الصحة  ُسبل حامية 

الدورة  تُعد  الحالية  الدورة  أن  ورغم  عامني5،  من  أكرث  منذ  الرسمي  املجلس  موقع  عىل  املتاح  اإلعالم  لتنظيم 

القامئة  األزمة  ظل  يف  لها  نهايئ  موعد  يتحدد  مل  التي  النواب  مجلس  انتخابات  تسبق  والتي  األخرية  الربملانية 

وتطوراتها.

عن  املعلومات  كافة  يحوي  إلكرتونيًّا  موقًعا  الصحة  وزارة  بإطالق  تشيد  إذ  والتعبري،  الفكر  حرية  مؤسسة  إن 

العدوى  تجنب  وطرق  العزل  مستشفيات  من  وخرجت  شفاؤها  تم  التي  والحاالت  والوفيات  اإلصابات  أعداد 

من  مبزيد  املرصية  السلطات  تطالب  فإنها  املواطنني،  أحد  عىل  اإلصابة  أعراض  ظهور  حال  يف  الترصف  وكيفية 

بأول. أواًل  بها  املتعلقة  املعلومات  ونرش  املختلفة  األزمة  جوانب  مع  التعامل  إسرتاتيجيات  حول  الشفافية 

إتاحة  مالءمة  دعائم  من  األهمية، وهام  يف  غاية  عنها عنرصان  يغيب  عنها  اإلفصاح  يجري  التي  املعلومات  إن 

تلك  بشمول  األول  العنرص  يتعلق  واملختصني.  الصحفيني  أو  املواطنني،  لجمهور  سواء  واملعلومات،  البيانات 

البيانات.  تحليل  أشكال  من  وغريه  اإلحصايئ  للتحليل  بقابليتها  فيتعلق  الثاين  العنرص  أما  املعلومات، 

املصابة  الحاالت  تصنيف  عىل  تشتمل  ال  املعنية  الجهات  قبل  من  عنها  املُفصح  والبيانات  املعلومات  أن  حيث 

واملتخصصني  والباحثني  الصحفيني  ُتكِّن  والتي  التصنيفات.  هذه  آخر  إىل  وزمنيًّا..  وجندريًّا  وعمريًّا  جغرافيًّا 

التزاًما  أكرث  يجعلهم  ما  وانتشارها  العدوى  بشأن  املواطنني  وعي  رفع  يف  يسهم  ما  وهو  وتحليلها.  تناولها  من 

يف  حقهم  كذلك  ويحمي  العدوى.  انتشار  من  املواطنني  وقاية  تستهدف  التي  املختلفة  الدولة  أجهزة  بقرارات 

2z٦٤Hnk/ly.bit//:https .5. مرشوع قانون حرية تداول املعلومات، املوقع الرسمي للمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم

https://bit.ly/2z64Hnk
https://bit.ly/2z64Hnk
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االستيعابية،  طاقتها  العزل،  مستشفيات  عدد  كذلك  الرسمية.  مصادرها  من  املعلومات  إىل  والوصول  املعرفة 

املتوفرة  والتخصصات  مستشفى  بكل  الطبي  الطاقم  وعدد  تجهيزاتها  فضاًلعن  منها،  بكِل  اإلشغال  معدالت 

املسحات  عدد  إجاميل  إجراؤها،  تم  التي   )PCR الـ  )تحليل  املسحات  عدد  إجاميل  بيان  إىل  باإلضافة  بينهم. 

دعم  إجراءات  عن  كافية  معلومات  كذلك  يوميًّا.  بإجرائها  املختصة  الطبية  الجهات  تقوم  مسحة  كم  املتبقية، 

بشأن  دوريًّا  األخبار  تحديث  مع  عليها.  الحصول  املختلفة ورشوط  الدولة  أجهزة  تتخذها  التي  اليومية  العاملة 

عن  اإلفصاح  عمليات  قصور  تكشف  وغريها  البيانات  تلك  كل  عليها.  الحصول  وكيفية  استحقاقها  مواعيد 

وأجهزتها  املرصية  السلطات  املؤسسة  تطالب  ما  وهو  املستجد” يف مرص،  “كورونا  فريوس  أزمة  بشأن  البيانات 

تالفيه. برسعة  األزمة  بإدارة  املعنية 

2020 قد شهد تنوًعا عىل مستوى االنتهاكات  العام  الربع األول من  القسم إىل أن  تجدر اإلشارة يف نهاية هذا 

الرقمية،  الحقوق  واإلعالم،  الصحافة  )حرية  املختلفة  بأوجهه  التعبري  حرية  بحق  عدة  جهات  بها  قامت  التي 

التفصيل. من  الثاين بيشء  قسمه  التقرير يف  يتناوله  ما  اإلبداع( وهو  حرية 
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التعبير حرية  انتهاكات  أنماط  وتحليل  عرض  الثاني:  القسم 

الحقوق  واإلعالم،  الصحافة  ملفات: حرية  التعبري يف  انتهاكات حرية  إىل عرض  الثاين  القسم  يف  التقرير  يتطرق 

اإلبداع. حرية  الرقمية، 

واإلعالم	  الصحافة  حرية  أواًل: 

انتهاكًا   15 اشتملت عىل  وقائع  2020 خمس  عام  األول من  الربع  والتعبري خالل  الفكر  رصدت مؤسسة حرية 

وأجهزتها  الدولة  مبامرسة  االنتهاكات  تلك  من  عدد  ارتبط  ومؤسسات.  أفراًدا  الصحفي  املجتمع  لها  تعرَّض 

املعلومات  محارصة  بهدف  واإلعالم  الصحافة  ووسائل  الصحفيني  عمل  عىل  وتضييقات  تعسفية  قيوًدا  املختلفة 

االنتهاكات  بقية  كانت  بينام  املستجد”،  “كورونا  فريوس  انتشار  أزمة  مع  تفاعاًل  نرشها  يجري  التي  والبيانات 

الفريوس.  انتشار  أزمة  عىل  سابقة 

تنوعت االنتهاكات ما بني مداهمة مقرات صحفية، إلقاء القبض عىل عدد من الصحفيني، إلغاء ترصيح مزاولة 

اعتادت  التي  االنتهاكات  من  ذلك  آخر  إىل  البالد،  مغادرة  عىل  إجبارها  مع  األجانب  املراسالت  ألحد  املهنة 

إطار  خارج  املعلومات  تدفق  عىل  للسيطرة  املرصية  السلطات  من  محاولة  يف  ارتكابها  عىل  األمنية  الجهات 

الرسمية ألي حدث. الرواية 

المستجد”: انتشار فيروس “كورونا  بتغطية صحفيين ألزمة  تتعلق  انتهاكات   -1

الصحفي	  بعملها  قيامها  أثناء  مصطفى  بسمة  الصحفية  احتجاز 

كرامة  تيش  وهسيبك  الدولة،  ضد  وشغب  بلبلة  إثارة  فيها  مواضيع  بالش  بس  الصحافة  سيبي  هقولك  “مش 

مشبوهة  أماكن  يف  تشتغيل  بطيل  بس  بنتني،  وعندك  سيدة  إنت  وعشان  عشانك  كلمتنا  إليل  الوطنية  لألسامء 

تاين”٦.  فيه مشاكل  أقرا اسمك عىل موضوع  ومش عايز 

أن  قبل  مصطفى،  بسمة  الصحفية  مع  القانوين  غري  تحقيقه  الوطني  األمن  ضباط  أحد  أنهى  الكلامت  بهذه 

غري  االحتجاز  من  ساعات   9 بعد  ذلك  كان  وإطالق رساحها.  وأغراضها  هاتفها  بتسليمها  األمن  أفراد  أحد  يأمر 

بوسط  التحرير،  مبيدان  الوطني  األمن  لجهاز  التابعة  املقرات  أحد  قبلها  ومن  عابدين،  رشطة  بقسم  القانوين 

القاهرة.

٦. شهادة الصحفية »بسمة مصطفى« ملسؤول الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر والتعبري عرب الهاتف.
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لتغطية طوابري  القاهرة  الصحة مبنطقة وسط  املركزية لوزارة  املعامل  أمام  الصحفية  أثناء تواجد  الواقعة  بدأت 

املرصيني الراغبني يف إجراء تحليل الكشف عن فريوس “كورونا املستجد” لصالح موقع مدى مرص. وبالرغم من 

وهي  لها  أحدهم  مالحظة  بعد  إليها  توجهوا  الرشطة  أفراد  بعض  فإن  النظر،  لفت  عدم  عىل  الصحفية  حرص 

التي  “مصطفى”  رفضته  ما  وهو  تليفونها  فتح  منها  طلبوا  حيث  للحشود،  الشخيص  هاتفها  عرب  صورة  تلتقط 

بأنها صحفية، بعد معرفة ذلك  أفراد األمن كانوا عىل علم  الفكر والتعبري أن  أكدت يف شهادتها ملؤسسة حرية 

بتحرير  بالفعل  هّددوها  وأنهم  معه.  تكلمت  قد  كانت  التحاليل  إلجراء  الطالبني  أحد  عىل  القبض  إلقاء  أثناء 

انتحال صفة صحفي، والتصوير بدون ترصيح، بسبب عدم حملها كارنيه نقابة الصحفيني.  محرض ضدها بتهمة 

تعرضت  الرشطة  قسم  إىل  وصولها  وبعد  عابدين،  قسم  إىل  الرشطة  أفراد  من  عدد  اصطحبها  قصري  وقت  بعد 

وافقت  الشخيص.  هاتفها  فتح  املأمور  منها  طلب  كام  الغرف،  إحدى  داخل  الذايت  للتفتيش  مصطفى”  “بسمة 

أكدت  الصحفية  أن  إال  يدها.  يف  وهو  فتحه  برشط  مرة،  من  ألكرث  رفض  بعد  التليفون  فتح  عىل  “مصطفى” 

صور،  من  به  ما  كل  وتفتيش  التليفون  فتح  من  ما  بطريقة  بعد  فيام  تكنوا  أنهم  عىل  للمؤسسة  شهادتها  يف 

قسم  داخل  الوطني  األمن  قبل  من  معي  التحقيق  “تم  وأضافت:  شخصية.  أغلبها  محادثات  فيديوهات، 

قسم  أن  الصحفية  وأوضحت  عميل”.   مكان  وكذلك  أعددتها  صحفية  تقارير  حول  ساعات   ٣ ملدة  عابدين 

عند  وجودها  وأنكروا  عادوا  أنهم  إال  القبض،  بواقعة  زوجها  إلبالغ  هاتفي  اتصال  بإجراء  لها  سمح  الرشطة 

عنها. للسؤال  قدومه 

البلد.  بوسط  الوطني  األمن  مقرات  أحد  إىل  تقريبًا  الثامنة  الساعة  “جيب”  بسيارة  “مصطفى”  اصطحاب  تم 

الصحفيني  وإن  كورونا  مفيهاش  مرص  وإن  شغيل،  حوالني  ساعة  نص  ملدة  معايا  التحقيق  “تم  مصطفى:  تقول 

تقدري تيش”. قالويل  وبعدها  الشائعات،  يف  السبب  همه 

مغادرة مرص                                                                                                                                                                                                     	  وإجبارها عىل  الجارديان  مراسلة  اعتامد  سحب 

بيانًا7،  لالستعالمات،  العامة  الهيئة  أصدرت  مرص،  يف  املستجد”  “كورونا  فريوس  انتشار  بأزمة  متصل  سياق  يف 

جريدة  مراسل  وإنذار  مرص،  يف  “الجارديان”  جريدة  مراسلة  اعتامد  سحب  فيه  أعلنت   2020 مارس   17 يف 

املستجد يف مرص.  كورونا  انتشار فريوس  يتناول  تقريًرا  “الجارديان”  إثر نرش  تاميز” عىل  “نيويورك 

نحو  إىل  مرص  يف  اإلصابات  عدد  وصول  تتوقع  كندي  باحث  نرشها  إحصائية  دراسة  إىل  إشارة  التقرير  تضمن 

عىل  الشخيص  حسابه  عىل  التدوينات  من  عدًدا  مرص  يف  تاميز”  “نيويورك  مراسل  نرش  كذلك  حالة.   19٣10

وفق  الهيئة  اعتربتها  والتي  نفسها،  الدراسة  من  األرقام  بعض  عىل  تحتوي  “تويرت”  االجتامعي  التواصل  موقع 

7.  بيان لهيئة االستعالمات: سحب اعتامد مراسلة »الجارديان« يف مرص وتوجيه إنذار ملراسل »نيويورك تاميز«، املوقع الرسمي للهيئة العامة لالستعالمات، 17 مارس 2020، 
.٣bH1A٣a/ly.bit//:https ،2020 تاريخ آخر زيارة، ٣1 مارس

https://bit.ly/3bH1A3a
https://bit.ly/3bH1A3a
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لهذه  كمصدر  وحيدة  جهة  عىل  اعتمدا  قد  “املراسلني  أن  البيان  وأضاف  صحيحة”.  غري  بـ”تقديرات  بيانها 

البيانات واملعلومات املهمة” وأن املراسل “مل يهتم بأخذ رأي األطراف املعنية بالقضية ضمن ما يتم نرشه كام 

الصحة  وزارة  املعنية يف مرص وخاصة  الجهات  األطراف  كله، ويف مقدمة هذه  العامل  الصحافة يف  قواعد  تقيض 

صحيفة  الهيئة  وطالبت  أوروبا”.  يف  الرئييس  مركزها  أو  بالقاهرة  مكتبها  سواء  العاملية  الصحة  منظمة  وكذلك 

إليه  املشار  التقرير  نرش  طريقة  بنفس  املهنية،  باألخطاء  الحافل  التقرير  هذا  عن  اعتذار  بنرش  “الجارديان” 

البيان. الصحفية، حسب  األعراف  به  تقيض  ملا  طبًقا 

كان الحساب الرسمي للهيئة العامة لالستعالمات عىل موقع “تويرت” قد نرش مجموعة من التدوينات القصرية، 

اعتامده”  الجارديان وسحب  قررت “غلق مكتب صحيفة  الهيئة  أن  فيها  الجاري، جاء  مارس   17 الثالثاء  صباح 

يف  الرسمية  املصادر  إىل  بالرجوع  بالقاهرة  تاميز  نيويورك  جريدة  مراسل  إىل  أخري  إنذار  “توجيه  قررت  كام 

بعد  التدوينات  الهيئة حذف هذه  أن حساب  إال  املهنية”8.  بالقواعد  وااللتزام  بثها عن مرص  يتم  التي  األخبار 

قصري. وقت 

مراسلتها، روث  أجربت  املرصية  السلطات  إن  فيه  تقول  مقااًل9  “الجارديان”  نفسه نرشت صحيفة  السياق   ويف 

مايكلسون عىل مغادرة البالد عىل إثر التقرير. تقول الجريدة إن مايكلسون التي تعمل يف مرص من عام 201٤ 

رخصة  بعد سحب  البالد  مغادرتها  األمنية يف مرص  الجهات  رغبة  يفيد  ما  بريطانيني  دبلوماسيني  عرب  تلقت  قد 

بالعباسية،  والهجرة  الجوازات  هيئة  إىل  الحضور  منها  طلب  مايكلسون  بأن  الجريدة  وأضافت  املهنة.  مزاولة 

غادرت  ظرف.  أي  تحت  االجتامع  حضور  عدم  منها  طلبوا  بالقاهرة  األملانية  السفارة  من  دبلوماسيني  أن  إال 

الربيطانيني  الصحفيني  املراسلني  آخر  لتكون  مارس،   20 أملانيا يف  إىل  متجهة  طائره  القاهرة عىل منت  مايكلسون 

الجريدة. حسب  مبرص  املقيمني 

المستجد”: انتشار فيروس “كورونا  أزمة  انتهاكات سابقة على   -2

“األناضول” 	  الرتكية  األنباء  وكالة  مقر  تقتحم  األمنية  السلطات 

داهمت قوة من الرشطة 10مساء 1٤ يناير املايض مقر وكالة األنباء الرتكية “األناضول” بوسط القاهرة. وفتشت 

باملتواجدين  الخاصة  املحمولة  والهواتف  الكمبيوتر  أجهزة  بعض  عىل  وتحفظت  الوكالة  مقر  األمنية  القوة 

8. حرية الفكر والتعبري« تطالب »هيئة االستعالمات« بالرتاجع عن قرار سحب اعتامد مراسلة »الجارديان«، موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 20 مارس 2020، تاريخ 

.2R0٤rwh/ly.bit//:https ،2020 آخر زيارة: ٣1 مارس

//:https ،2020 9. ميشيل صايف، مرص تجرب مراسلة الجارديان عىل مغادرة البالد بعد موضوع عن فريوس الكورونا، الجارديان، 2٦ مارس 2020، تاريخ آخر زيارة: ٣1 مارس

.٣dLIvhQ/ly.bit

.2R0Tn1H/ly.bit//:https ،2020 10. السلطات املرصية تغلق مكتب وكالة األناضول... تفاصيل ما جرى، إندبندنت عربية، 1٦ يناير 2020، تاريخ آخر زيارة: ٣1 مارس

https://bit.ly/2R04rwh
https://bit.ly/2R04rwh
https://bit.ly/3dLIvhQ
https://bit.ly/3dLIvhQ
https://bit.ly/3dLIvhQ
https://bit.ly/3dLIvhQ
https://bit.ly/2R0Tn1H
https://bit.ly/2R0Tn1H
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من  آخرين  ثالثة  إىل  باإلضافة  الجنسية(  )تريك  بلجي  مؤمن  حلمي  املايل  املدير  واحتجزت  الوكالة.  مقر  داخل 

عبد  وحسني  حسن  محمد  السالم  عبد  القباين،  رجب  محمود  محمد  حسني  املرصيني:  من  الوكالة  يف  العاملني 

الوكالة.  مقر  مداهمة  من  ساعتني  بعد  باالنرصاف  فهمي”  “فيوال  للصحفية  بينام سمحت  عباس.  الفتاح محمد 

قبل  معلوم.  غري  مكان  إىل  األربعة  الوكالة  موظفو  وبصحبتها  وانرصفت  الوكالة  مقر  فحص  الرشطة  قوة  أنهت 

نيابة  إليهم  وّجهت  التايل.  اليوم  يف  الخامس  بالتجمع  الدولة  أمن  نيابة  أمام  الوكالة  وعاملو  يظهر صحفيو  أن 

استخدام حسابات  كاذبة،  أخبار  إذاعة  تعمد  إرهابية،  لجامعة  االنضامم  بينها:  من  اتهامات  العليا  الدولة  أمن 

 2020 لسنة   277 القضية رقم  األخبار. وذلك عىل ذمة  لنرش هذه  االجتامعي  التواصل  أحد مواقع  خاصة عىل 

عليا. أمن دولة  حرص 

اإللكرتونية  اللجان  إحدى  اضطالع  رصد  الوطني  األمن  قطاع  قيام  فيه  أعلن  بيانًا11  الداخلية  وزارة  وأصدرت 

البيان”  و”بحسب  ملرص.  املناوئ  لنشاطها  مركزًا  القاهرة  وسط  مبنطقة  الشقق  إحدى  باتخاذ  الرتكية  اإلعالمية 

السياسية  األوضاع  ومفربكة حول  مغلوطة  معلومات  تتضمن  سلبية  تقارير  إعداد  اللجان عىل  تلك  عملت  فقد 

واالقتصادية واألمنية والحقوقية يف مرص، وإرسالها إىل مقر الوكالة يف تركيا، بهدف تشويه سمعة مرص. وأضاف 

اإلخوان  جامعة  أسستها  والتي  للدراسات  “سيتا”  رشكة  غطاء  تحت  تعمل  اللجان  تلك  بأن  الداخلية  بيان 

املسلمني. 

“بالتضييق  إياه  واصفًة  بالقاهرة  الرسمية  وكالتها  مقر  مداهمة  الرتكية12  الخارجية  انتقدت  مواِز  سياق  يف 

املكتب  موظفي  سبيل  إخالء  املرصية  السلطات  من  تنتظر  أنها  عىل  مؤكًدة  الرتكية”  الصحافة  ضد  والرتهيب 

عىل الفور. وذكرت وكالة أنباء األناضول بأن الخارجية الرتكية استدعت القائم باألعامل املرصي لديها إىل وزارة 

الخارجية يف 17 يناير وابلغته احتجاجها الرسمي مطالبة إياه بـ”توضيحات”. ويف 1٦ يناير 2020 أمرت1٣ نيابة 

منهم. لكِل  جنيه  آالف   10 بكفالة  الوكالة  موظفي  سبيل  بإخالء  الدولة  أمن 

العرت	  محمد  الصحفي  عىل  القبض 

يف ٣0 مارس أمرت نيابة الهرم بحبس الصحفي مبوقع “ألرتا صوت”، محمد العرت، 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات 

إىل جامعة  االنضامم  بينها،  من  اتهامات  إليه  هت  وجَّ أن  بعد  الهرم.  جنح   2020 لسنة   11٤29 رقم  القضية  يف 

إرهابية مع العلم بأغراضها، نرش أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل االجتامعي. 

.cnn//:https .2020 11. الداخلية املرصية تكشف أسباب اعتقال ٤ من موظفي وكالة األناضول الرتكية، يس إن إن بالعربية، 15 يناير 2020، تاريخ آخر زيارة ٣1 مارس

2SvHbH9/it

//:https ،2020 12. تركيا تدين بشدة مداهمة الرشطة املرصية مكتب »األناضول« بالقاهرة واعتقال ٤ موظفني بينهم تريك، 15 يناير 2020، تاريخ آخر زيارة: ٣1 مارس

2Uu5gi/ly.bit

1٣. شهادة مدير الوحدة القانونية مبؤسسة حرية الفكر والتعبري واملوكلة عن الصحفي »حسني القباين«.

https://cnn.it/2SvHbH9
https://cnn.it/2SvHbH9
https://cnn.it/2SvHbH9
https://cnn.it/2SvHbH9
https://bit.ly/2Uu5gi
https://bit.ly/2Uu5gi
https://bit.ly/2Uu5gi
https://bit.ly/2Uu5gi
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فرباير   1٦ فجر  الجيزة  مبحافظة  األهرام  حدائق  مبنطقة  الصحفي  منزل  داهمت  قد  الرشطة  من  قوة  كانت 

منشور  حسب  توب”  و”الالب  املحمول  الهاتف  أجهزة  عىل  والتحفظ  املنزل  بتفتيش  قامت  حيث  املايض، 

لزوجة العرت، أمرية السواح، عىل موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك”. أضافت زوجة العرت أنهم علِموا باقتياد 

ذمة  عىل  محتجز  “محمد  أن  بدعوى  به  الخاص  املحامي  أو  دخولها  رفض  الذي  الهرم  قسم رشطة  إىل  زوجها 

الهرم دون  بقسم  العرت محتجزًا  النيابة”1٤. ظل  يتعرض عىل  ما  لحد  إداري  الوطني” و”إحنا مجرد حجز  األمن 

أو رسمي، حتى  اختفى بعدها ومل تعلم أرسته مبكانه سواء بشكل ودي  29 فرباير ثم  النيابة حتى  عرضه عىل 

17 مارس. )الكيلو عرشة ونص( يف  املركزي  الجيزة  ظهر داخل سجن 

االحتياطي للحبس  األقىص  الحد  انقضاء  رغم  ثالثة صحفيني  حبس  استمرار 

عىل  االحتياطي  الحبس  من  عامني  األعرص  ومصطفى  مبارك  البنا  حسن  الصحفيان  تجاوز  املايض  فرباير   1٤ يف 

النيابة إخالء سبيلهام  أمن دولة عليا، مام يوجب عىل  2018 حرص  ٤٤1 لسنة  القضية رقم  التحقيقات يف  ذمة 

_يف  الرابعة  فقرتها  يف  تنص  والتي   1950 لسنة   150 رقم  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   1٤٣ املادة  مبقتىض 

التحقيق  مرحلة  ىف  االحتياطي  الحبس  مدة  تتجاوز  أن  يجوز  ال  األحوال  جميع  “ويف  عىل:  تعديالتها_  آخر 

ستة  يتجاوز  ال  بحيث  للحرية،  السالبة  للعقوبة  األقىص  الحد  ثلث  الجنائية  الدعوى  مراحل  وسائر  االبتدايئ 

املؤبد  السجن  للجرمية هي  املقررة  العقوبة  كانت  إذا  الجنايات، وسنتني  ومثانية عرش شهًرا يف  الجنح  أشهر ىف 

من  عامني  نفسها،  القضية  ذمة  عىل  املحبوس  ودنان،  معتز  الصحفي  أتم  املايض  فرباير   21 ويف  اإلعدام”.  أو 

سبيله. بإخالء  العليا  الدولة  أمن  نيابة  تقوم  أن  دون  االحتياطي،  الحبس 

الحبس  مرص  يف  التحقيق  سلطات  استخدام  رفضها  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  تؤكد  السياق  هذا  ويف 

يدعو  ما  وهو  التحقيقات.  حامية  به  يُفرتض  احرتازيًّا  إجراًء  وليس  ذاته  حد  يف  عقوبة  باعتباره  االحتياطي 

استمرار  ما ميثله  إىل  نظًرا  تأخري،  فوًرا ودون  الثالثة،  الصحفيني  باإلفراج عن  العام  النائب  إىل مطالبة  املؤسسة 

الجنائية.  والعدالة  القانون  لقيم  إهدار  من  حبسهم 

التغطية	  من  منع 

السياسية  الفاعليات  التغطية أكرث أمناط االنتهاكات شيوًعا يف مرص، وال يرسي هذا االنتهاك عىل  املنع من  يُعد 

مامرسة  أصبحت  وإمنا  سنوات،  منذ  العام  للمجال  املتواصل  الخنق  نتيجة  الحال  بطبيعة  نادرة  وهي  فقط، 

اعتيادية تقوم بها يف كثري من األحيان مؤسسات أو هيئات حكومية فضاًل عن مسؤولني حكوميني، سواء بشكل 

//:https .2020 1٤. منشور عىل صفحة زوجة الصحفي محمد العرت، أمرية السواح، عىل موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك«، 1٤ مارس 2020، تاريخ آخر زيارة ٣1 مارس

٣dhMWA5/ly.bit

https://bit.ly/3dhMWA5
https://bit.ly/3dhMWA5
https://bit.ly/3dhMWA5
https://bit.ly/3dhMWA5
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من  لعدد  جامعي  منع  مبامرسة  أو  التغطية  من  بعينها  إعالمية  أو  صحفية  وسائل  أو  صحفيني  مبنع  انتقايئ 

كلها. أو  واإلعالم  الصحافة  ووسائل  الصحف 

وخالل الفرتة التي يغطيها التقرير رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري حالة منع جامعي واحدة من التغطية 

الصحفيني من دخول مستشفى  العسكري  الطبي  املعادي  إدارة مجمع  املايض، حني منعت15  5 فرباير  كانت يف 

املستشفى. خارج  االنتظار  إىل  الصحفيني  دفع  ما  لطفي،  نادية  الفنانة  جنازة  لتغطية  املعادي 

العسكرية،  الطبية  املنشآت  بإحدى  وجوده  إىل  فقط  نظًرا  ا،  جدًّ عادي  اجتامعي  حدث  تغطية  منع  يشري  وقد 

واإلعالمية.   الصحفية  والوسائل  الصحفيني  بحق  التغطية  من  املنع  انتهاك  مامرسة  تغلغلت  مساحات  أي  إىل 

  مع استمرار أزمة تفيش فريوس “كورونا املستجد”، مل يكن املستهدف السيطرة عىل تدفق األخبار واملعلومات 

االجتامعي،  التواصل  منصات  _أيًضا_  ولكن  فحسب،  الرقمية  أو  التقليدية  اإلعالمية  أو  الصحفية  املنصات  عرب 

التي مثَّلت يف كثري من األحيان منصات بديلة أكرث حرية لنقل وتداول األخبار واملعلومات، يقوم عىل تغذيتها 

الرقمي.  التعبري  يف  حقهم  املواطنني  مامرسة  تُعيق  تعسفية  قيود  وضع  من  بد  ال  فكان  أنفسهم.  املواطنون 

ساعد يف ذلك إصدار الربملان يف 2018 قانون جرائم تقنية املعلومات، ومن بعده إصدار قانون تنظيم الصحافة 

اإلعالم صالحية  لتنظيم  املجلس األعىل  املادة )19(1٦ منه  الذي منحت  اإلعالم  لتنظيم  واإلعالم واملجلس األعىل 

طيًفا  أصحابها  ارتكب  ما  إذا  متابع   5000 متابعيها  عدد  يتخطى  التي  للمواطنني  الشخصية  الحسابات  حجب 

القانون.  أقرها  التي  املخالفات  من  واسًعا 

الرقمية	  الحقوق  ثانًيا: 

مواطنني  مبامرسة  تتعلق  انتهاكات  عدة   2020 عام  من  األول  الربع  يف  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  رصدت 

التواصل االجتامعي. حيث تعرض شخصان للحبس االحتياطي التهامهم  التعبري عن رأيهم عىل مواقع  حقهم يف 

بنرش أخبار كاذبة، بينام قام أفراد وزارة الداخلية بالقبض عىل سيدتني عىل خلفية تفاعالت قمن بها عىل مواقع 

االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  تغريدة  بسبب  بالحبس  غيابيًّا  حكاًم  محكمة  وأصدرت  االجتامعي،  التواصل 

15. رحاب السعيد، منع املصورين والصحفيني يف تغطية جنازة الفنانة نادية لطفي داخل املسجد.. صور، الجمهورية أونالين، 5 فرباير 2020، تاريخ آخر زيارة: ٣1 مارس 

٣bDv/ly.bit//:https ،2020

1٦. قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم )2018/180(، املادة 19: »يحظر عىل الصحيفة أو الوسيلة اإلعالنية أو املوقع اإللكرتوين نرش أو بث 

األخبار الكاذبة، أو ما يدعو أو يحرض عىل مخالفة القانون أو إىل العنف أو الكراهية، أو ينطوي عىل تييز بني املواطنني، أو يدعو إىل العنرصية أو يتضمن طعًنا يف أعراض 

األفراد، أو سبًّا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا لألديان الساموية أو العقائد الدينية.

عدم اإلخالل باملسئولية القانونية املرتتبة عىل مخالفة أحكام هذه املادة، يجب عىل املجلس األعىل اتخاذ اإلجراء املناسب حيال املخالفة. وله يف سبيل ذلك وقف أو 

حجب املدونة أو الحساب املشار إليه بقرار منه.

ولذوي الشأن الطعن عىل القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء اإلداري.    

https://bit.ly/3bDv
https://bit.ly/3bDv
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عرب  معها  املواطنني  وتفاعل  املستجد”  “كورونا  فريوس  انتشار  بأزمة  االنتهاكات  تلك  بعض  ارتبطت  تويرت. 

الفريوس.   انتشار  بأزمة  الصلة  منبت  اآلخر  البعض  جاء  بينام  االجتامعي،  التواصل  مواقع 

يف سياق تفاعل السلطات املرصية عرب أجهزتها املختلفة مع أزمة انتشار فريوس كورونا املستجد، ومع االهتامم 

االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  واملنشورات  األخبار  عدد  ارتفع  مرص،  يف  الفريوس  انتشار  من  والقلق  املتزايد 

التي تتناول الحديث عن الفريوس. وهو ما دفع مجلس الوزراء إىل أن يُعلن يف بيان17 نرشته الصفحة الرسمية 

سيتم  أنه  املايض،  مارس   10 يف  “فيسبوك”،  االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  املرصي  الوزراء  مجلس  لرئاسة 

“كورونا  بفريوس  تتعلق  شائعات،  أو  كاذبة،  بيانات  أو  أخباًرا،  أذاع  من  كل  القانونية حيال  اإلجراءات  “اتخاذ 

املستجد، أو غريه، بهدف تكدير األمن العام، أو إلقاء الرعب بني املواطنني، أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة”.

بعد أيام قليلة من نرش البيان، توالت أخبار القبض عىل أشخاص التهامهم برتويج شائعات، بعضها أخبار نقلتها 

الداخلية عىل موقع فيسبوك، حيث  املواقع اإللكرتونية للصحف، وأخبار أخرى نرشتها الصفحة الرسمية لوزارة 

النتشار  بالرتويج  لقيامها  بدمياط  السيدات  إحدى  “ضبط  بعنوان:  منشوًرا18  مارس،   22 يف  الداخلية،  نرشت 

فريوس كورونا”. جاء يف املنشور أنه تم القبض عليها “لقيامها بنرش مقطع فيديو عرب صفحتها الشخصية مبوقع 

كورونا”.  فريوس  النتشار  الرتويج  الحقيقة_  غري  _عىل  يتضمن  بوك”  “فيس  االجتامعي  التواصل 

تطبيق  عىل  الجيزة”  يف  مرص  أمهات  “استغاثة  مجموعة  مسؤولة  عىل  القبض  األمن  قوات  ألقت  كذلك 

“واتساب” للرتاسل الفوري يف 1٤ مارس 2020 من منزلها بالجيزة “دون معرفة السبب، وتم اقتيادها إىل جهة 

غري معلومة، وانقطع االتصال بأهلها”19، وتم إطالق رساحها يف اليوم التايل، وفًقا للمحامي عمرو عبد السالم20.

بالحبس  االجتامعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  بتهديد  قامت  التي  الوحيدة  الجهة  الوزراء  مجلس  يكن  مل 

وآثاره، حيث أصدرت  املستجد  كاذبة عن فريوس كورونا  أخباًرا  أو  إذا روجوا شائعات  القضائية  املالحقات  أو 

الشائعات  تلك  مثل  لنرش  “ستتصدى  أنها  فيه  أعلنت  املايض،  مارس   28 يف  بيانًا21،  أيًضا،  العامة،  النيابة 

تعاقب  العقوبات.  قانون  من  و188  مكرر،  و102  )د(،   80 املواد  لنصوص  إعاماًل  الكاذبة  واألخبار  والبيانات 

قامت  أنها  العامة عىل  النيابة  بيان  وأكد  ألف جنيه”.  إىل عرشين  تصل  وبغرامة  بالحبس  مخالفيها  املواد  تلك 

عليهم.  املقبوض  أعداد  عن  تعلن  مل  لكنها  الفريوس،  كاذبة حول  أخبار  نرش  بجرمية  “متهمني  مع  بالتحقيق 

17. رئاسة مجلس الوزراء املرصي، مجلس الوزراء: اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخباًرا أو بيانات كاذبة أو شائعات، 10 مارس 2020، تاريخ آخر وصول 29 

 2Jpf8nS/ly.bit//:https :مارس 2020. رابط

18. الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، ضبط إحدى السيدات بدمياط لقيامها بالرتويج النتشار فريوس »كورونا«، 22 مارس 2020، تاريخ آخر وصول 29 مارس 2020. 

 2wBmXEg/ly.bit//:https :رابط

 ٣bWDNMN/ly.bit//:https :19. القاهرة 2٤، القبض عىل مسؤولة جروب »استغاثة أمهات مرص« يف الجيزة، 1٤ مارس 2020، تاريخ آخر وصول 5 إبريل 2020. رابط

.bit//:https :20. الصفحة الشخصية للمحامي عمرو عبد السالم عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك، تاريخ 17 مارس 2020، تاريخ آخر وصول 5 إبريل 2020. رابط

 2V1j٤٣n/ly

 2xAfRA0/ly.bit//:https :21. النيابة العامة املرصية، بيان من النيابة العامة بشأن شائعات فريوس »كورونا«، 28 مارس 2020، تاريخ آخر وصول 29 مارس 2020. رابط

https://bit.ly/2Jpf8nS
https://bit.ly/2Jpf8nS
https://bit.ly/2wBmXEg
https://bit.ly/2wBmXEg
https://bit.ly/3bWDNMN
https://bit.ly/3bWDNMN
https://bit.ly/2V1j43n
https://bit.ly/2V1j43n
https://bit.ly/2V1j43n
https://bit.ly/2V1j43n
https://bit.ly/2xAfRA0
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املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم كذلك أعلن يف 12 فرباير 2020، أنه تم توجيه “لفت نظر إىل 1٦ موقًعا إلكرتونيًّا 

فإن  لإلعالم”  لـ”األعىل  الرسمي  املوقع  عىل  املنشور22  للخرب  ووفًقا  االجتامعي”.  التواصل  مواقع  عىل  وصفحة 

وأنذر  طنطا”.  يف  كورونا  بفريوس  إصابة  حالة  اكتشاف  عن  كاذبة  أخباًرا  نرشت  “قد  والصفحات  املواقع  تلك 

إال من  أخبار  أي  “منع بث  القرار  املخالفة. كام تضمن  تكرار  عند  املقررة  القانونية  العقوبات  بتوقيع  املجلس 

توجيه  تم  التي  والصفحات  املواقع  هوية  عن  املجلس  يعلن  مل  ولكن  الصحة”.  لوزارة  الرسمية  البيانات  خالل 

إليها. نظر”  “لفت 

ناشطني  العليا حبس  الدولة  أمن  نيابة  قررت  املستجد،  كورونا  فريوس  انتشار  أزمة  عن  منفصل  سياق  يف  بينام 

حقوقي  بحق  غيابيًّا  حكاًم  مرصية  محكمة  وأصدرت  كاذبة”،  أخبار  “نرش  بتهمة  مختلفتني  قضيتني  ذمة  عىل 

البالد.  متواجد خارج  معروف  مرصي 

نرشت الناشطة نرمني حسني تغريدة عىل حسابها الشخيص عىل موقع التواصل االجتامعي “تويرت” يف 20 مارس 

القبض عىل حسني  ألقت قوات األمن  ”. وبالفعل  بيتقبض عيلَّ البيت،  الدولة عندي يف  املايض، جاء فيها: “أمن 

القضية  يف  التحقيقات  ذمة  عىل  احتياطيًّا  حبسها  قررت  التي  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضها  يتم  أن  قبل 

وإذاعة  إرهابية  جامعة  مشاركة  اتهامات  إليها  هت  ُوجِّ أن  بعد  عليا،  دولة  أمن  حرص   2020 لسنة   5٣5 رقم 

تم  قد  كان  نرمني حسني  أن  يُذكر  اإلنسان2٣.  حقوق  ملعلومات  العربية  الشبكة  بحسب  كاذبة.  وبيانات  أخبار 

العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمرت  حتى  احتياطيًّا  محبوسة  وظلت   ،2018 أغسطس   2٣ يف  قبل  من  عليها  القبض 
2٤.2019 20 مايو  بإخالء سبيلها يف 

أمن  سلطات  استوقفت  بولونيا،  بجامعة  املاجستري  يدرس  حيث   ،2020 فرباير   7 يف  إيطاليا،  من  عودته  أثناء 

أحد  يف  ساعة   2٤ عىل  يزيد  ما  إىل  احتجازه  جرى  حيث  زيك،  جورج  باتريك  الباحث  الدويل،  القاهرة  مطار 

بالتحقيق  بدورها  قامت  التي  الكلية  املنصورة  نيابة  إىل  نقله  يتم  أن  قبل  بالقاهرة  الوطني  األمن  مقرات 

بغرض  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  حساب  واستخدام  كاذبة  وبيانات  أخبار  بإشاعة  تتعلق  اتهامات  يف  معه 

ثاٍن  إداري   2019 لسنة   725٤ رقم  القضية  يف  للخطر.  وأمنه  املجتمع  سالمة  وتعريض  العام  بالنظام  اإلخالل 

التحقيقات. ذمة  عىل  حبسه  وقررت  املنصورة 

تحريات  بناًء عىل  القبض عىل “جورج” جاء  قرار  فإن  املايض،  فرباير   1٦ الصادر يف  العام،  النائب  لبيان  ووفًقا 

أفادت  للدراسة.  إيطاليا  يف  وجوده  أثناء  حسابه  ومتابعة  مبراقبة  تقوم  كانت  والتي  الوطني،  األمن  قطاع 

الشائعات  ترويج  بغرض  كاذبة  ومنشورات  وبيانات  أخبار  “نرش  يف  الحساب  يستخدم  كان  أنه  التحريات 

22. املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، »لفت نظر« 1٦ موقًعا إلكرتونيًّا وصفحة تواصل لنرشهم أخباَرا كاذبة حول كورونا، 12 فرباير 2020، تاريخ آخر وصول 29 مارس 2020. 

 ٣9tQEo٤/ly.bit//:https :رابط

 2UMPgY٣/ly.bit//:https :2٣. الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، حصاد اليوم االثنني 2٣ مارس 2020، تاريخ آخر وصول 29 مارس 2020. رابط

 ٣ay٣cw٤/ly.bit//:https :2٤. الوطن، إخالء سبيل معصوم مرزوق ورائد سالمة ويحيى القزاز وآخرين، 20 مايو 2019، تاريخ آخر وصول 29 مارس 2020، رابط

https://bit.ly/39tQEo4
https://bit.ly/39tQEo4
https://bit.ly/2UMPgY3
https://bit.ly/2UMPgY3
https://bit.ly/3ay3cw4
https://bit.ly/3ay3cw4
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إذنها بضبط جورج وتفتيش مسكنه. جاء  العامة  النيابة  الدولة ورموزها”. وأصدرت  والتحريض ضد مؤسسات 

به،  لتفتيش مسكنه وضبطه  املايض  “انتقلت يف غضون سبتمرب  الوطني  األمن  أن قوة من قطاع  البيان  أيًضا يف 

العامة عرش ورقات مطبوعة  النيابة  إىل  التحري  والدته، وقدمت جهة  املسكن مبوافقة  تعرث عليه وفتشت  فلم 

تحريضية  مواد  تحوي  له  منشورات  تضمنت  “فيسبوك”  االجتامعي  التواصل  مبوقع  املذكور  املتهم  حساب  من 
ورموزها.”25 الدولة  مؤسسات  ضد 

الدين  بهي  بحبس   ،2019 سبتمرب   19 يف  غيابيًّا،  حكاًم  القاهرة،  جنايات  محكمة  أصدرت  آخر،  صعيد  عىل 

ألف جنيه. كان ذلك  اإلنسان، ملدة ثالث سنوات وغرامة عرشين  لدراسات حقوق  القاهرة  حسن، مدير مركز 

عىل خلفية اتهامه بـ”إذاعة عمًدا أخباًرا من شأنها تكدير األمن العام وإلقاء الرعب بني الناس وإلحاق الرضر 

باملصلحة العامة، نرش بإحدى طرق العالنية _عىل صفحته مبوقع تويرت اإللكرتوين_ عبارات من شأنها االنتقاص 

كاذبة من  أخباًرا  العالنية_  _بإحدى طرق  بسوء قصد  قدرها، كام نرش  والحط من  القضائية  السلطة  من شأن 

شأنها تكدير السلم العام أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة بأن حرر عىل صفحته مبوقع تويرت مشاركة تتضمن 

القضية رقم  القانون”. وذلك يف  العام عن دوره يف حامية املجتمع والتصدي لخرق  النائب  االدعاء كذبًا بتخيل 

عابدين. 2019 جنح  لسنة   55٣0

تويرت،  االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  تغريدة  حسن  الدين  بهي  نرش  حني   ،2018 مارس  إىل  الواقعة  ترجع 

الكاتب  توقيف  إثر  عىل  للقانون،  الداخلية  وزارة  انتهاكات  عىل  التسرت  يف  العام  النائب  “مسلك  فيها  ينتقد 

“الغريب”  ورواية  كتبه  أحد  ومصادرة  وتفتيشه  ساعتني  من  أكرث  إىل  القاهرة  مطار  يف  األسواين  عالء  والروايئ 

لبيان  وفًقا  لذلك”  قانوين  مربر  دون  خاصته  الكمبيوتر  جهاز  تفتيش  عىل  عالوة  كامو،  ألبري  الفرنيس  لألديب 

أن حسن  إال  املايض  العام  من  سبتمرب  يف  الحكم  من صدور  وبالرغم  اإلنسان.  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز 

مل يعرف به إال أخريًا2٦.

يُغطيها  التي  الفرتة  خالل  ترصد،  مل  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  أن  إىل  الجزء،  هذا  نهاية  يف  اإلشارة  تجدر 

التقرير )1 يناير إىل 25 مارس 2020(، قيام السلطات املرصية بحجب أيٍّ من مواقع الِوب. وهو املامرسة التي 

اعتادت عليها السلطات املرصية خالل السنوات السابقة منذ بداية حملة حجب مواقع الِوب عىل نطاق واسع 

يف مايو 2017. ذلك مع العلم أن إجاميل عدد املواقع املحجوبة يف مرص منذ بداية حملة الحجب وحتى تاريخ 

والتعبري. الفكر  5٤٦ وقًعا بحسب رصد مؤسسة حرية  بلغ   2020 25 مارس 

//:https :25. املرصي اليوم، النائب العام يأمر باستكامل التحقيقات مع باتريك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، 1٦ فرباير 2020، تاريخ آخر وصول 29 مارس 2020. رابط

 2wBr5Ef/ly.bit

2٦. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، الحكم عىل الحقوقي بهي الدين حسن بالحبس لتضامنه مع األديب عالء األسواين وانتقاده أداء النيابة العامة، 1٤ مارس 2020، 

 2Jm٣UjT/ly.bit//:https :تاريخ آخر وصول 29 مارس 2020. رابط
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اإلبداع	  حرية  ثالًثا: 

اإلبداع،  حرية  ملف  اثنني يف  انتهاكني   2020 عام  من  األول  الربع  والتعبري خالل  الفكر  حرية  مؤسسة  رصدت 

الساخر  ن  املدوِّ حبس  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قررت  حيث  املوسيقية.  املهن  نقابة  من  باملنع  قرار  عن  فضاًل 

مطريب  مبنع  قراًرا  املوسيقية  املهن  نقابة  وأصدرت  فرباير،  شهر  بداية  جديدة  قضية  ذمة  عىل  زيد  أبو  شادي 

كامل. عمر  للفنان  منع حفل  تم  القرار  ذلك  خلفية  املهرجانات، وعىل 

تعتقد  الذي  االنتهاكات  من  لنمط  تقنيًنا  مثَّل  املهرجانات  مطريب  بحق  املوسيقية  املهن  نقابة  قرار  أن  إال 

ليس  املهرجانات،  مطريب  من  كبري  عدد  عىل  مبارش  وغري  مبارش  بشكل  أثَّر  أنه  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة 

الفلوس  أيًضا كل من اضطر إلعادة )عرابني- مقدم  فقط املطربون ممن ألغيت حفالتهم املزامنة للقرار، ولكن 

تأثري  إحيائها. فضاًل عن  القرار_ من  يتمكنوا _بسبب  التي لن  الحفالت  االتفاق( إىل أصحاب  املدفوعة بحسب 

الحفالت.  وإحياء  تنظيم  مجال  يف  العاملني  جميع  عىل  القرار 

بني  املتبادلة  والجذب  الشد  حالة  قراءتها  من  سابًقا،  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  منه  رت27  حذَّ منط  وهو 

التضييق  سلسلة  يف  كحلقة  سوى  النقابة  قرار  فهم  ميكن  وال  عامني.  من  أكرث  منذ  املهرجانات  ومطريب  النقابة 

فني. إنتاج  من  موه  يقدِّ وما  املهرجانات  عىل مطريب 

املهرجانات	  مطريب  مواجهة  يف  املوسيقيني  نقابة 

ضد  شاكر،  هاين  النقيب  بقيادة  املوسيقية،  املهن  نقابة  هجوم  مسلسل  يف  جديدة  حلقة  مع   2020 عام  بدأ 

مطريب املهرجانات، حيث أصدرت النقابة قراًرا28 يف 1٦ فرباير 2020 بحظر أغاين املهرجانات يف األماكن العامة 

مل  ممن  وغريهم  مغنيًا،   2٣ تضمنت  قامئة  بأسامئهم  املعد  املهرجانات  مغنيِّ  مع  التعامل  وحظر  والسياحية، 

القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذها  عن  معلنة  النقابة،  من  ترصيًحا  أو  عضوية  يحملون  وال  القرار  يشملهم 

اإلشارة  تجدر  والعضويات.  التصاريح  كافة  النظر يف  إعادتها  وكذا عن  للقرار،  املخالفة  واألماكن  املنشآت  تجاه 

األفراد  عقابية عىل  سلطة  أي  مينح  ال  الفنية  النقابات  لعمل  واملنظم   1978 لسنة   ٣5 رقم  القانون  أن  إىل  هنا 

السياحة املعنية  النقابة، وأن قرار املهن املوسيقية تغول يف عمل وزارة  الخارجة عن نطاق ترصف  أو املنشآت 

السياحي. النشاط  عىل  واملراقبة  باإلرشاف 

27. »يحيا الفن املنحط«.. الدولة العجوز يف مواجهة مطريب املهرجانات. ورقة بحثية إعداد سارة رمضان، مؤسسة حرية الفكر والتعبري. نرُش بتاريخ 20 مايو 2019، آخر 

2SEXOjH/ly.bit//:https .2020 زيارة ٤ مايو

.bit//:https .2020 28.  بسام رمضان، سعيد خالد، هاين شاكر يقرر منع التعامل مع مطريب املهرجانات نهائيًّا، املرصي اليوم، نرش يف 1٦ فرباير 2020، آخر زيارة إبريل

٣b٣8ZKb/ly
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فيها  والتي شارك  فرباير،   1٤ الدويل، يف  القاهرة  إستاد  أقيمت يف  التي  الحفلة  من  يومني  بعد  القرار  جاء هذا 

عدد من النجوم واملطربني. ما أثار غضب النقيب هو قيام كل من “حسن شاكوش” و”عمر كامل” بأداء أغنية 

الحفل، والتي تحتوي كلامتها عىل مقطع “خمور وحشيش”، وهو ما  القدمية خالل  الجريان” يف نسختها  “بنت 

كان  تقنيًّا  خطأ  أن  إال  املقطع،  هذا  بتغيري  النقابة  وعدا  قد  املطربان  كان  باأللفاظ”.29  “تجاوز  النقيب  اعتربه 

للمطربني٣0. وفًقا  القدمية،  النسخة  تشغيل  وراء 

إحياء  من  كامل  عمر  مبنع  السياحة  رشطة  قامت  معدودة،  بساعات  املهرجانات  مطريب  منع  قرار  إصدار  بعد 

إعالمي  بيان  املوسيقيني يف  لنقابة  اإلعالمي  املستشار  بالقاهرة، ورّصح طارق مرتىض  الفنادق  بأحد  حفل غنايئ 

هاين  الفنان  برئاسة  املوسيقيني  نقابة  إدارة  مجلس  بقرار  إميانًا  املنع،  بإجراءات  قامت  السياحة   “رشطة  أن 
املهرجانات.”٣1 منع ظاهرة  تعاونها يف  الرسمية عىل  الجهات  إىل  الشكر  وّجه  الذي  شاكر، 

التفاهم الذي أرجعاه إىل أسباب تقنية، فإن هاين شاكر قاد حملة إعالمية  ورغم توضيح شاكوش وكامل لسوء 

وعىل  صارم.  بشكل  القرار  تنفيذ  لضامن  الرقابة،  وهيئة  وسياحية  أمنية  جهات  مع  بالتنسيق  رشسة،  وأمنية 

للغناء  سواء  منهم  عدد  ضد  بالغات  وحررت  املهرجانات  مغنّي  والهيئة  النقابة  طاردت  التالية  األيام  مدار 

عام  يف  املنتخب  النواب٣٤  مجلس  دعم  جانبه،  ومن  اإلنرتنت٣٣.  عىل  أغاٍن جديدة  أو إلطالق  عامة٣2  أماكن  يف 

أغاين  “مواجهة  أن  أعلن  والذي  الرسمي  املتحدث  ترصيحات  من خالل  سواء  املوسيقيني،  نقابة  قرارات   2015

املهرجانات مسؤولية مشرتكة بني الجميع يف الدولة املرصية، وهي أخطر عىل مرص من فريوس كورونا”، أو من 

بتشديد  مقرتح٣5  آخرها  كان  والتي  القوانني،  تعديل  ومقرتحات  املهرجانات  مغني  ضد  األعضاء  بالغات  خالل 

بقيمة  غرامة  من  بداًل  أعوام،  وثالثة  عام  بني  ترتاوح  للحرية  سالبة  عقوبات  لتتضمن  الخادش  اللفظ  عقوبة 

جنيه.  500

مطريب  ضد  مختلفة  قرارات  النقابة  أصدرت  املايض  العام  مدار  فعىل  نوعه،  من  األول  القرار  ذلك  يُعد  وال 

10 يوليو 2019 بإصدار قرار مبنع مطريب املهرجانات من الغناء يف مدينة الساحل  املهرجانات. حيث قامت يف 

29.املصدر السابق.

٣0. انتصار الغيطاين، »الفالشة عليها نسختني«.. شاكوش وكامل يتحدثان عن أزمة »خمور وحشيش« يف اإلستاد، الوطن، نرش يف 1٦ فرباير 2020، آخر زيارة إبريل 2020. 

2V1MhfN/ly.bit//:https

 ٣am٤ha1/ly.bit//:https :٣1.  يف الفن، رشطة السياحة تنع عمر كامل من الغناء يف فندق كبري، 17 فرباير 2020، تاريخ آخر وصول 28 مارس 2020، رابط

//:https .2020 ٣2. محمود نبيل، املصنفات الفنية واملهن املوسيقية تحرران محارض ضد حمو بيكا وأحد فنادق اإلسكندرية، فيتو، نرش يف 2٤ فرباير 2020، آخر زياره إبريل

2V2E0by/ly.bit

٣٣. ياسمني الرشقاوي، بعد طرح »عود البطل« و«إنت جدع«.. »املوسيقيني« تقايض شاكوش وكامل ومحمد رمضان، مرصاوي، نرش يف ٣ مارس 2020، اخر زياره إبريل 

2VkV٤Zo/ly.bit//:https .2020

٣٤. أرشف مدبويل، أغاين املهرجانات: هل هي »أخطر« من فريوس كورونا يف مرص أم »فن« قائم بذاته؟ يب يب يس عريب، نرش يف 19 فرباير 2020، آخر زيارة إبريل 2020. 

 2VnMF7u/in.bbc//:https

//:https .2020 ٣5. محمود حسني، النائب فرج عامر: أعد قانونًا لتشديد العقوبات عىل مرتكبي اإلسفاف الفني، اليوم السابع، نرش يف 18 فرباير 2020، آخر زياره إبريل

2V1E8rJ/ly.bit

https://bit.ly/2V1MhfN
https://bit.ly/2V1MhfN
https://bit.ly/3am4ha1
https://bit.ly/3am4ha1
https://bit.ly/2V2E0by
https://bit.ly/2V2E0by
https://bit.ly/2V2E0by
https://bit.ly/2V2E0by
https://bit.ly/2VkV4Zo
https://bit.ly/2VkV4Zo
https://bbc.in/2VnMF7u
https://bbc.in/2VnMF7u
https://bit.ly/2V1E8rJ
https://bit.ly/2V1E8rJ
https://bit.ly/2V1E8rJ
https://bit.ly/2V1E8rJ
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ضة  املفوَّ التفتيش  لجنة  مع  التعاون  منه  يرجو  مطروح  مرىس  أمن  مدير  إىل  طلبًا  “شاكر”  أرسل  الشاميل، حني 

من النقابة بالساحل الشاميل بـ”منع تشغيل كل من هو غري عضو أو حاصل عىل ترصيح عمل من النقابة ممن 

وغري  للمخالفني  محارض  “تحرير  يتم  أن  املوسيقني  نقيب  أيًضا  طلب  كام  املهرجانات”.  مطربو  عليهم  يطلق 

النقابة  أيًضا  وأصدرت  املختص”٣٦.  الرشطة  قسم  إىل  وتسليمها  النقابة  من  بالعمل  لهم  املرصح  وغري  املقيدين 

بيكا ومجدي شطة  املهرجانات عىل رأسهم حمو  فناين  فنانًا من   1٦ 2019 مع  8 أغسطس  تعامل يف  قرار منع 

املوسيقية”٣7. املهن  نقابة  كارنيه  يحمل  ال  من  وجميع  املهرجانات  فرق  و”جميع 

من  املهرجانات  بأغاين  املتعلق  املحتوى  حذف  إىل  تهدف  مبحاوالت  قام  بل  الحد،  هذا  عند  النقيب  يكتِف  مل 

ملفات  مشاركة  مواقع  وهي  كالود”،  و”ساوند  “يوتيوب”  موقعي  إداريت  النقابة  خاطبت  اإلنرتنت، حيث  عىل 
املهرجانات.٣8  أغاين  لحذف جميع  صوت وصورة، 

الرصاع،  أنه فصل جديد يف  يبدو  ما  املوسيقية  املهن  نقابة  افتتحت  األزمة  بدء  أكرث من شهر عىل  مرور  وبعد 

بعد أن أعلنت عن استحداث شعبة جديدة تحت اسم “األداء الشعبي”، ولكن نافية يف الوقت ذاته عن كونها 

املوسيقية  املهن  نقابة  “قررت  فيه  جاء   بيانًا٣9  املوسيقية  املهن  نقابة  أصدرت  حيث  “املهرجانات”.  شعبة 

باملهرجانات، يحصل أعضاؤها عىل ترخيص  الشعبي وليس ما يسمى  واستكاماًل ملا بدأته يف إنشاء شعبة لألداء 

باملعايري  الشعبة  عضو  التزام  وجوب  مع  النقابة  يف  املشكلة  االستامع  لجنة  من  إجازته  بعد  بالغناء،  سنوي 

االعتبار  العام لألغاين مع األخذ يف  باألداء  الخاصة  الرقابية  بالتصاريح  يتعلق  الرقابية والخطوات اإلجرائية فيام 

وعدم  الرتخيص  إلغاء  حق  النقابة  يعطي  الترصيح  فرتة  أثناء  الرقابية  أو  النقابية  بالقواعد  االلتزام  عدم  أن 

للقانون”. طبًقا  وأيًضا  بذلك  منه  املوقَّع  اإلقرار  بناء عىل  أخرى  مرة  منحه 

بعدم  سلطات  من  القانون  له  يخوله  ما  استخدام  برضورة  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  البيان  ناشد  كام 

النايل سات.  وقنوات  املرصية  الفضائية  القنوات  من  أي  ونقابيًّا” عىل  “رقابيًّا  له  أي مصنف غري مرصح  ظهور 

عرضه  يتم  ما  كل  يف  العام  الذوق  “مبراعاة  الفضائية  القنوات  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  طالب  وبالفعل، 

عىل الشاشات سواء برامج أو حوارات أو أغاٍن، ومراعاة املعايري اإلعالمية فيام يخص تناول األعامل اإلبداعية، 
الجمهور.”٤0  مخاطبة  يف  العام  بالذوق  يرتقي  مبا 

.bit//:https :٣٦.  القاهرة 2٤، تيسء إىل أمن الوطن.. منع أغاين املهرجانات يف الساحل الشاميل )قرار رسمي(، 11 يوليو 2019، تاريخ آخر وصول 28 مارس 2020، رابط

 ٣b٦Yshi/ly

٣7.   مرصاوي، »املوسيقيني« تنع التعامل مع 1٦ مغني مهرجانات.. تعرف عىل عقوبة من يخالف القرار، 8 أغسطس 2019، تاريخ آخر وصول 28 مارس 2020، رابط: 

 ٣92٦pTo/ly.bit//:https

 ٣dym5٣T/ly.bit//:https :٣8.  الوطن، »املوسيقيني« تخاطب يوتيوب وساوند كالود لحذف املهرجانات، 19 فرباير 2020، تاريخ آخر وصول 28 مارس 2020، رابط

//:https .2020 ٣9. باسم فؤاد، بعد أزمة املهرجانات..نقابة املوسيقيني تعلن عن شعبة جديدة باسم األداء الشعبى، اليوم السابع، نرش يف ٤ مارس 2020، آخر زيارة إبريل

2XrYr٣h/ly.bit

 ٣arMChe/ly.bit//:https :٤0.  صدى البلد، بعد أزمة أغاين املهرجانات.. قرارات جديدة من األعىل لإلعالم، 18 فرباير 2020، تاريخ آخر وصول 28 مارس 2020، رابط

https://bit.ly/3b6Yshi
https://bit.ly/3b6Yshi
https://bit.ly/3b6Yshi
https://bit.ly/3b6Yshi
https://bit.ly/3926pTo
https://bit.ly/3926pTo
https://bit.ly/3dym53T
https://bit.ly/3dym53T
https://bit.ly/2XrYr3h
https://bit.ly/2XrYr3h
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وكام هو الحال يف قرار املنع، جاء قرار التقنني متخبطًا ورسيًعا، وهو ما اتضح من خالل الترصيحات املتضاربة 

النقابة،  أصدرته  الذي  القرار  أن  عىل  املوسيقية،  املهن  لنقابة  اإلعالمي  املتحدث  أكد٤1  حيث  النقابة.  ملسئويل 

النقابة:  ال يعني االعرتاف بأغاين املهرجانات كام فرس البعض، وتابع طارق مرتىض أن القرار تأكيد عىل موقف 

لهذه  واملتقدم  الشعبي،  الغناء  شعبة  هيه  أطلقناها  إليل  الجديدة  الشعبة  مهرجانات،  اسمها  حاجة  “مفيش 

الشعبة ال بد أن مير بـ٣ مراحل، وهذه املراحل كفلها القانون منذ زمن بعيد”. واستكمل: “املرحلة األوىل هي 

السلوك”. مرحلة  والثالثة  واالختبار،  اللجنة  مرحلة  والثانية  الرسمية،  األوراق  تقديم 

مخالًفا  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  أو  املوسيقية  املهن  نقابة  كانت  سواء  الدولة  مؤسسات  تعامل  ويُعد 

عىل  الدستور٤2  من   ٦7 املادة  تنص  حيث  الفني،  واإلبداع  التعبري  حرية  تكفل  والتي  املرصي  الدستور  ملواد 

الفنانني  عىل  للحرية  سالبة  عقوبات  توقيع  جواز  وعدم  واألديب،  الفني  والتعبري  اإلبداع  حرية  يف  الحق  كفالة 

عملهم. بسبب  واملبدعني 

أبو زيد عىل ذمة قضية جديدة 	  الساخر شادي  املدون  حبس 

زيد عىل ذمة قضية جديدة،  أبو  الساخر شادي  املدون  العليا حبس  الدولة  أمن  نيابة  قررت  آخر،  عىل صعيد 

االحتياطي  بالحبس  واستبدال   ،2020 فرباير   ٤ يف  سبيله  بإخالء  قراًرا  الجيزة  جنايات  محكمة  أصدرت  أن  بعد 

تدابري احرتازية، ولكن مل يتم تنفيذ القرار ومل يتم اإلفراج عن أبو زيد، ويف 11 فرباير تم عرضه عىل نيابة أمن 

رقم  القضية  يف  وأهدافها”  بأغراضها  العلم  مع  إرهابية  جامعة  “مشاركة  اتهامات:  إليه  وجهت  التي  الدولة 

احتياطيًّا عىل ذمتها.  عليا، وقررت حبسه  أمن دولة  2019 حرص  لسنة   195٦

كانت قوات األمن قد ألقت القبض عىل أبو زيد، صانع الفيديوهات الساخر، يف فجر ٦ مايو 2018 من منزله، 

أخبار  بنرش  اتهامه  بعد   2018 لسنة   ٦21 رقم  القضية  ذمة  عىل  العامني  من  يقرب  ما  إىل  محبوًسا  ظل  حيث 

كاذبة واالنضامم غىل جامعة أسست عىل خالف القانون قبل أن يتم إخالء سبيله من تلك القضية وحبسه عىل 

فاهيتا”٤٣. “أبلة  الساخر  للربنامج  كمراسل  لفرتة  يعمل  كان  زيد  أبو  أن  ويذكر  قضية جديدة،  ذمة 

مامرسة  أغلبها،  يف  مكررة  باتهامات  جديدة  قضايا  ذمة  عىل  حبسهم  مبعنى:  النشطاء”  “تدوير  سياسة  وتُعد 

النشطاء  من  عدد  حبس  إعادة  جرى  حيث  األخريين.  العامني  خالل  التحقيق  جهات  عىل  بالجديدة  ليست 

سلطات  تنتهج  األغلب  ويف  عليها.  حبسهم  جرى  التي  األوىل  القضية  ذمة  عىل  سبيلهم  إخالء  بعد  احتياطيًّا، 

//:https .2020 ٤1. منال الجيويش، متحدث النقابة: »قرار املوسيقيني باستحداث شعبة ال يعني االعرتاف باملهرجانات«، مرصاوي، نرش يف 5 مارس 2020، آخر زياره إبريل

٣b٦٤NJC/ly.bit

٤2. الدستور املرصي )201٤(، املادة ٦7: »حرية اإلبداع الفني واألديب مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون واآلداب، ورعاية املبدعني وحامية إبداعاتهم، وتوفري وسائل 

التشجيع الالزمة لذلك. وال يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة األعامل الفنية واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة، وال توقع عقوبة 

سالبة للحرية يف الجرائم التي ترتكب بسبب عالنية املنتج الفني أو األديب أو الفكري«.

 ٣٣XabvN/ly.bit//:https :٤٣.  حرية الفكر والتعبري، تجديد حبس شادي أبو زيد 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات، 10 مارس 2020، تاريخ آخر وصول 28 مارس 2020، رابط

https://bit.ly/3b64NJC
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https://bit.ly/33XabvN
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لقانون  وفًقا  بعامني  واملقررة  االحتياطي،  للحبس  األقىص  الحد  انتهاء مدة  عند  املامرسة  تلك  والتحقيق  الضبط 

القانون. مخالفة  دون  حبسهم  استمرار  للسلطات  يتسنى  حتى  وذلك  الجنائية،  اإلجراءات 

2020 زامنت بداية شهر “رمضان”، وهو  الربع األول من عام  الجزء، إىل أن نهاية  تجدر اإلشارة يف ختام هذا 

ويبدو  رمضان”.  دراما  بـ”موسم  واملعروف  اإلنتاجية،  مواسمها  أهم  املرصية  الدراما  معه  تشهد  الذي  الشهر 

املالكة  اإلعالمية،  للخدمات  املتحدة  الرشكة  أفسحت  سابقه، حيث  اليشء عن  بعض  مختلًفا  العام  املوسم هذا 

لعودة عدد من رشكات  املجال  الدراما يف مرص،  إنتاج  األكرب من سوق  القطاع  تحتكر  والتي  لرشكة “سيرنجي” 

الرمضاين  املوسم  خالل  الرشكات  تلك  عىل  التضييق  أو  امتناع  رغم  جديد،  من  الدراما  سوق  والنجوم  اإلنتاج 

ه ال يبدو أنه سوف يساهم يف تغيريات مهمة عىل مستوى املحتوى الفني املستهدف  الفائت. إال أن هذا التوجُّ

الفنية.  األعامل  والبعدية عىل  القبلية  الشديدة  الرقابة  نفسها يف مامرسة  الجهات  استمرار  بسبب  ذلك  عرضه، 

اإلعالم.  لتنظيم  األعىل  واملجلس  الفنية  املصنفات  عىل  الرقابة  هيئة  وأهمها 
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توصيات

بالتوقف  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  واملجلس  العامة،  النيابة  الوزراء،  مجلس  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  تطالب 

الصحفية  تغطياتهم  خلفية  عىل  املرصيني  املواطنني  أو  واإلعالمية  الصحفية  والوسائل  الصحفيني  مالحقة  عن 

املستجد”  “كورونا  فريوس  جائحة  بشأن  الحقائق  وكشفهم  واملعلومات  البيانات  نرشهم  أو  انتقاداتهم  أو 

مامرسته  بسبب  عليه  القبض  أُلقي  من  كل  عن  الفوري  باإلفراج  العام  النائب  مطالبة  مع  مرص.  يف  وتطوراته 

)كوفيد-19(. فريوس  تفيش  بأزمة  يتعلق  فيام  الرقمي،  التعبري  يف  ه  حقَّ أو  الصحفي  عمله 

عىل  تعمل  أن  املستجد”  “كورونا  فريوس  جائحة  أزمة  إدارة  لجنة  مع  بالتعاون  املرصية  الصحة  وزارة  عىل 

املختلفة  الدولة  أجهزة  لدى  املتاحة  واملعلومات  البيانات  كافة  عىل  يشتمل  متخصص،  إلكرتوين  موقع  إطالق 

التحديد: وجه  مرص، وعىل  يف  وانتشاره  فريوس “كوفيد-19”  عن 

آخر . 1 إىل  وزمنيًّا..  وجندريًّا  وعمريًّا  جغرافيًّا  تصنيفها  مع  بالفريوس  اإلصابات  أعداد  عن  ثة  محدَّ معلومات 

يف  يسهم  ما  وهو  وتحليلها.  تناولها  من  واملتخصصني  والباحثني  الصحفيني  ُتكِّن  والتي  التصنيفات.  هذه 

التي  املختلفة  الدولة  أجهزة  بقرارات  التزاًما  أكرث  يجعلهم  ما  وانتشارها  العدوى  بشأن  املواطنني  وعي  رفع 

املعلومات  إىل  والوصول  املعرفة  يف  حقهم  كذلك  ويحمي  العدوى.  انتشار  من  املواطنني  وقاية  تستهدف 

الرسمية. مصادرها  من 

الطبي . 2 الطاقم  وعدد  تجهيزاتها  منها،  بكِل  اإلشغال  معدالت  االستيعابية،  طاقتها  العزل،  مستشفيات  عدد 

بينهم.  املتوفرة  والتخصصات  مستشفى  بكل 

مسحة . ٣ كم  املتبقية،  املسحات  عدد  إجاميل  إجراؤها،  تم  التي   )PCR الـ  )تحليل  املسحات  عدد  إجاميل 

يوميًّا.  عملها  يجري 

تحديث . ٤ مع  عليها.  الحصول  رشوط  املختلفة،  الدولة  أجهزة  تتخذها  التي  اليومية  العاملة  دعم  إجراءات 

عليها. الحصول  وكيفية  استحقاقها  مواعيد  بشأن  دوريًّا  األخبار 

ووسائل . 5 والصحفيني  جانب  من  الحكوميني  واملسؤولني  األزمة  إدارة  لجنة  بني  ومبارشة  سهلة  تواصل  أدوات 

آخر. جانب  من  واألجنبية  املحلية  واإلعالم  الصحافة 

واملحبوسني  العرت،  محمد  والصحفي  جورج  باتريك  الباحث  عن  تأخري  ودون  فوًرا  تُفرج  أن  العامة  النيابة  عىل 

كاذبة.   وبيانات  أخبار  ونرش  االجتامعي.  التواصل  مواقع  استخدام  بإساءة  التهامهام  وذلك  احتياطيًّا 
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عىل النائب العام أن يأمر فوًرا بإخالء سبيل الصحفيني: معتز ودنان، حسن البنا مبارك ومصطفى األعرص نظًرا 

ميثله  ملا  الجنائية،  اإلجراءات  لقانون  وفًقا  بعامني  املقررة  االحتياطي  الحبس  ملدة  األقىص  الحد  تجاوزهم  إىل 

الجنائية. والعدالة  القانون  لقيم  إهدار  من  حبسهم  استمرار 

نظًرا  ذلك  الحفالت،  إحياء  من  املهرجانات  مطريب  مبنع  القايض  قرارها  إلغاء  املوسيقية  املهن  نقابة  عىل 

تعسفية.  قيود  ودون  بحرية  عملهم  مبامرسة  لهم  السامح  مع  املوسيقية.  املهن  نقابة  قانون  نصوص  ملخالفته 

األخري. النقابة  قرار  وفق  املستحدثة  الشعبي”  “األداء  شعبة  ضمن  بالنقابة  قيدهم  عمليات  وتيسري 

خاتمة

تلفت  لذا  حصارها،  يتم  أو  تنتهي  متى  املعلوم  غري  من  والتي  الجائحة  انتشار  ظل  يف  األول  هو  التقرير  هذا 

حرية  خاص  وبوجه  عام،  بشكل  التعبري  حرية  منارصة  رضورة  إىل  االنتباه  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة 

بالعداء  تتسم  املرصية  السلطات  توجهات  وأن  خاصًة  الفرتة.  هذه  يف  املعلومات،  تداول  وحرية  الصحافة 

يستهدف  فعل  كل  مع  بعنف  تعاملها  عن  فضاًل  الجائحة.  تجاه  سياساتها  انتقاد  أو  مناقشة  ملحاوالت  الشديد 

تختلف  البيانات  تلك  كانت  إن  تحديًدا  بها،  املرتبطة  واملخاطر  اإلصابات  عن  املعلومات  وتداول  األخبار  نرش 

املعنية. وأجهزتها  السلطات  تتبناها  التي  الرسمية  الرواية  عن 

 


