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منهجية
اعتمدت الورقة عىل االنتهاكات التي وثقتها وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة منذ نهاية مارس  ،2020فيام يتعلق
بالنرش بشأن أزمة كوفيد 19-يف مرص .كام اعتمدت الورقة عىل البيانات التي وفرتها وحدة املساعدة القانونية
باملؤسسة حول االتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إىل عدد من النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل
االجتامعي واألطباء ،منذ نهاية مارس .2019

مقدمة
قبل ثالثة أشهر ،شهدت مرص اهتام ًما متزاي ًدا بأزمة كوفيد ،19-وبدأت السلطات املرصية يف اتخاذ إجراءات وقائية
للحامية من مخاطر انتشار عدوى كوفيد .19-تبنت الحكومة املرصية خطابًا موضوع ًّيا والتزمت بقدر كبري من
الشفافية يف اإلعالن عن إجراءاتها .وباتت أصوات عديدة يف السياسة واإلعالم تطالب بتخفيف القيود املفروضة عىل
حرية التعبري وتداول املعلومات ،إذ أن دولة بحجم مرص يزيد عدد سكانها عىل  100مليون فرد ،ال متلك خيا ًرا سوى
حشد جهود مؤسسات الدولة واملجتمع املدين والنقابات واألحزاب السياسية من أجل التعاون يف مواجهة الجائحة.
ولكن مل تلتفت السلطات املرصية إىل مثل هذه التوصيات ،ورسعان ما انترشت تحذيرات رسمية من تناول أخبار
فريوس كورونا املستجد ،ثم بدأت األجهزة األمنية يف القبض عىل بعض املواطنني ،فيام عرف حينها إعالم ًّيا بقضية
كورونا .ويف الوقت الذي طالبت فيه منظامت حقوقية بالنظر يف اإلفراج عن املحبوسني احتياط ًّيا عىل ذمة قضايا
سياسية ومرتبطة بحرية التعبري ،كانت نيابة أمن الدولة العليا تجري تحقيقاتها مع عرشات من املقبوض عليهم ،بسبب
نرش تدوينات ،تتناول جائحة كوفيد 19-يف مرص.
ليس ذلك فقط ،بل للمرة األوىل ،تركز األجهزة األمنية عىل استهداف األطباء يف القضايا املتعلقة بالتعبري الرقمي ،حيث
بدا أن هناك تخوفًا من مشاركة األطباء يف انتقاد سياسات وزارة الصحة وتداول املعلومات عن االستعدادات الطبية
النتشار عدوى كوفيد.19-
من جانب آخر ،ورغم أنه مل ترصد املؤسسة قيام السلطات املرصية بحجب مواقع ِوب جديدة حتى نهاية مارس،
فإنه ومنذ إبريل املايض ،عادت السلطات املرصية إىل حجب املواقع والنطاقات البديلة التي تستخدمها بعض املواقع
املحجوبة ،مستهدفة مواقع صحفية حزبية ومستقلة وهي درب واملنصة ومدى مرص.
وعىل األرجح ،فإن السلطات املرصية نظرت إىل اإلنرتنت باعتبار أنه أكرث خط ًرا عىل استقرار النظام السيايس من جائحة
كوفيد ،19-ما أدى إىل تركيز جهود األجهزة األمنية والنيابة العامة يف حبس عرشات األفراد ،وتوجيه اتهامات إليهم
بالنرش حول أزمة كوفيد .19-وهذا ما تتطرق إليه هذه الورقة ،التي تحاول كذلك أن تسلط الضوء عىل أبرز هذه
القضايا واالتهامات الواردة بها.

5
أول :التعبير الرقمي :اتهامات بالنشر حول أزمة كوفيد19-
ً
رشع مجلس الوزراء يف إدارة أزمة كوفيد ،19-منذ مارس املايض ،وكانت البداية بالكشف عن وجود عدة حاالت لإلصابة
بالعدوى ،والعمل عىل تقيص ورصد بؤر انتشار فريوس كورونا املستجد ،بينام كانت املنظامت الحقوقية تتخوف من
امتداد العدوى إىل السجون ،وتطالب بإطالق رساح املحبوسني احتياط ًّيا والفئات األكرث عرضة لإلصابة بالعدوى.
يف تلك الفرتة ،بدا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبويل يتبنى نه ًجا مختلفًا يف التعامل مع جائحة كوفيد،19-
حيث يتم عقد مؤمترات صحفية دوريًّا ورشح اإلجراءات التي تتخذها السلطات املرصية ،ومدى انتشار فريوس كورونا
املستجد ،وفق ما ترصده وزارة الصحة والسكان .مثَّل هذا النهج خرو ًجا عىل ما اعتادته الجهات الرسمية يف مرص من
حجب للمعلومات ،وعدم اكرتاث بإحاطة الرأي العام بتطورات األزمات التي تواجه مؤسسات الدولة.
ازداد االهتامم اإلعالمي بأزمة كوفيد 19-وخاصة الجوانب املتعلقة بسياسات وإجراءات وزارة الصحة ملجابهة األزمة،
وامتد ذلك إىل مواقع التواصل االجتامعي ،حيث بدأ عديد من مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي والنشطاء
السياسيني يف التفاعل مع تطورات األزمة ،وبدأ البعض ينرش ما يصل إليه من معلومات أو شكاوى بشأن املنظومة
الصحية ،بينام علق البعض اآلخر عىل مدى استعداد مؤسسات الدولة ملجابهة الجائحة.
بدل من اإلفراج عن املحبوسني احتياط ًّيا ،بدأت األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية يف القبض عىل أفراد
ولكن ً
آخرين ،وجرت اإلشارة إىل ذلك يف وسائل اإلعالم باعتبارها قضية “كورونا” .وأمام نيابة أمن الدولة العليا ،منا إىل علم
املحامني الحقوقيني أن النيابة تعمل عىل التحقيق مع عدد من األفراد املقبوض عليهم بسبب كتابة تدوينات عن أزمة
كوفيد .19-ومل يكن ذلك سوى البداية ،إذ توسعت األجهزة األمنية يف القبض عىل نشطاء سياسيني ومستخدمي وسائل
التواصل االجتامعي وأطباء ،فيام يبدو تحركًا ممنه ًجا ومقصو ًدا لحصار النقاش العام حول سياسات الصحة العامة،
ومدى مصداقية املعلومات التي تعلنها الجهات الرسمية.
	-قضايا النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل االجتامعي
نرشت جريدة الرشوق خ ًربا عن إلقاء القبض عىل شابني باإلسكندرية ،يف  24مارس  ،2020بسبب نرشهام أخبا ًرا
نقل عن مصدر أمني 1.مل تكن ترصيحات املصدر األمني آنذاك كافية ملعرفة
مغلوطة عن انتشار فريوس كورونا ،وذلك ً
ما يحدث ،ولكن يف األسبوع األول من إبريل ،منا إىل علم املحامني الحقوقيني أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق
مع متهمني جرى القبض عليهم يف شهر مارس أو حققت مع بعضهم بالفعل يف إحدى القضايا الجديدة التي ُعرفت
يف النيابة بقضية “كورونا”.
عىل األرجح ،جاء تحرك األجهزة األمنية يف إطار خطة أو توجه أشمل ليك يتم منع املواطنني من التعبري عن آرائهم
تجاه سياسات مؤسسات الدولة يف مجابهة جائحة كوفيد ،19-إذ أن قضية كورونا _ويقصد بها القضية  558لسنة
 2020حرص أمن دولة عليا_ باتت مفتوحة تضم املزيد من النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل االجتامعي.
 .1عصام عامر ،ضبط شخصني التهامهام ببث الشائعات حول كورونا يف اإلسكندرية ،الرشوق 24 ،مارس  ،2020تاريخ آخر زيارة 20 :يونيو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/3drZR1Z
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وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبري بعض حاالت املقبوض عليهم عىل ذمة هذه القضية إىل جانب حاالت القضية
 535لسنة  2020حرص أمن دولة عليا ،وميكن القول إجامال إن هناك ثالثة أسباب رئيسية أدت إىل القبض عىل غالبية
هؤالء النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل االجتامعي ،أولها :توجيه انتقادات لسياسات وزارة الصحة يف التعامل مع
جائحة كوفيد ،19-ثانيها :تناول معلومات حول وجود إصابات بكوفيد 19-غري معلن عنها ،وثالثها :املطالبة باإلفراج
عن السجناء خوفًا من تفيش العدوى يف السجون.
كل هذه املنطلقات باتت يف نظر السلطات املرصية محاوالت لنرش األخبار الكاذبة باستخدام مواقع التواصل
االجتامعي ،وكالعادة يف قضايا حرية التعبري الرقمي يضاف االتهام باالنضامم إىل جامعة إرهابية كذلك ،ويتم إصدار
قرارات بالحبس االحتياطي للمتهمني وتجدد النيابة الحبس حتى وإن تعذر حضور املتهم من محبسه ،يف استمرار
النتهاك القانون.
يف  4إبريل  ،2020ألقت قوات الرشطة القبض عىل الناشط والصيديل محمد السايس ،يف اإلسكندرية ،وتم عرضه عىل
نيابة أمن الدولة العليا يف  9إبريل  .2020تطرق التحقيق مع السايس إىل بعض اآلراء التي كتبها عرب حسابه عىل موقع
فيسبوك بشأن سياسة وزارة الصحة وما يعتقد أنه سيفيد يف مواجهة جائحة كوفيد ،19-حتى أن شقيقه كتب الحقًا أنه
كان يستعد للتطوع ضمن مبادرة لوزارة الصحة لينضم إىل األطقم الطبية التي تتعامل مع حاالت اإلصابة بكوفيد.19-
كانت آراء السايس سب ًبا يف قرار النيابة بحبسه عىل ذمة التحقيقات ،وتوجيه اتهامات إليه باالنضامم إىل جامعة
محبوسا
إرهابية ونرش األخبار الكاذبة واستخدام حسابه عىل مواقع التواصل االجتامعي لهذا الغرض ،وال يزال السايس
ً
احتياط ًّيا عىل ذمة القضية  558لسنة  2020حرص أمن دولة عليا.
بعي ًدا عن اإلسكندرية ،ألقت قوات الرشطة القبض عىل هدير سامل ،يف  26مارس  ،2020يف محافظة دمياط الساحلية.
حققت نيابة أمن الدولة العليا مع هدير سامل ،يف  28مارس  ،2020ووجهت إليها اتهامات مبشاركة جامعة إرهابية يف
تحقيق أغراضها ونرش أخبار كاذبة واستخدام حساب عىل مواقع التواصل االجتامعي لهذا الغرض .قررت النيابة حبس
هدير سامل عىل ذمة التحقيق يف القضية رقم  535لسنة  2020حرص أمن دولة عليا.
تطرق التحقيق مع هدير سامل إىل نرشها معلومات حول وجود إصابات بكوفيد 19-يف مستشفى دمياط العام .وتجدر
اإلشارة هنا إىل أن البيان اليومي الذي تصدره وزارة الصحة والسكان ال يتضمن معلومات حول االنتشار الجغرايف
لحاالت اإلصابة بكوفيد.19-
أما عاطف حسب الله الذي تم القبض عليه يف منتصف مارس املايض ،فقد وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات
باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكرتوين بغرض ارتكاب جرمية .وتم حبس حسب
الله عىل ذمة التحقيقات يف القضية  558حرص أمن دولة عليا .وتطرقت التحقيقات مع عاطف حسب الله إىل بعض
اآلراء الناقدة التي نرشها من خالل حسابه مبوقع فيسبوك حول العدد املعلن لإلصابات بكوفيد .19-بينام تم التحقيق
مع املحامي محسن بهنيس وتم حبسه عىل ذمة نفس القضية ،نظ ًرا إىل كتابته عن رضورة اإلفراج عن بعض السجناء
للوقاية من اإلصابة بكوفيد.19-
وأخ ًريا ،تم التحقيق مع الناشطة الحقوقية سناء سيف يف  23يونيو  ،2020ووجهت إليها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات
بنرش أخبار كاذبة ،والتحريض عىل ارتكاب جرائم إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،وقررت حبسها
ملدة  15يو ًما عىل ذمة التحقيق يف القضية رقم  659لسنة  2020حرص أمن الدولة العليا .وشمل التحقيق مع سناء
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سيف ما نرشته عن انقطاع تواصلهم مع شقيقها الناشط املحبوس احتياط ًّيا بسجن طرة ،عالء عبد الفتاح ،يف ظل خوف
األرسة عىل حياته بسبب تفيش جائحة كوفيد.19-
تظهر هذه الحاالت أن السلطات املرصية تسعى من خالل القبض عىل مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي والنشطاء
إىل تقييد النقاش العام حول أزمة كوفيد ،19-وحرمان املواطنني املرصيني من الوسيلة الوحيدة املتبقية للتفاعل مع
الشأن العام ،وهي استخدام اإلنرتنت والشبكات االجتامعية يف تداول املعلومات والتعبري عن الرأي بشأن السياسات
العامة .ويف ذلك تستخدم السلطات املرصية أجهزتها األمنية والتي تقوم مبراقبة حسابات مستخدمي مواقع التواصل
االجتامعي ،ومن ثم تقوم بالقبض عىل بعضهم ،ثم يأيت دور نيابة أمن الدولة العليا ،والتي توجه إليهم اتهامات ال أدلة
عليها ،وتصدر قرارات بالحبس االحتياطي.
	-استهداف األطباء :يف مواجهة نقد سياسات وزارة الصحة
أعلنت نقابة األطباء تأجيل مؤمتر صحفي بشأن إجراءات مجابهة فريوس كورونا املستجد ،يف  27يونيو  ،2020وأرجعت
ذلك إىل “أسباب تقنية” ،بحسب ما جاء يف الصفحة الرسمية للنقابة مبوقع فيسبوك 2.بينام قال أمني صندوق نقابة
األطباء يف ترصيحات للمرصي اليوم أن “أعضاء املجلس ،وموظفو النقابة ،فوجئوا بتواجد كثيف لرجال األمن ومحاوالت
ملنع دخول النقابة ،استمرت ملا يزيد عن الساعة ،إال إنهم متكنوا من الدخول عقب الحديث مع قيادات األمن
3
املتواجدين أمام املقر”.
مل يكن منع نقابة األطباء من تنظيم مؤمترها الصحفي سوى آخر التحركات األمنية التي تهدف إىل منع األطباء من
توجيه انتقادات إىل سياسات وزارة الصحة والحكومة املرصية يف التعاطي مع أزمة كوفيد ،19-وسبق ذلك حملة
مكثفة سواء عىل مستوى املسؤولني الرسميني وعىل رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبويل ،الذين انتقدوا األطباء
وحملوهم مسؤولية تدهور الخدمات الصحية ،أو من جانب األجهزة األمنية التي ألقت القبض عىل عدد من األطباء.
ففي  14يونيو  ،2020أرسلت نقابة األطباء خطابًا إىل النائب العام بخصوص األطباء الذين تم القبض عليهم 4،عقب
نرش آراء لهم متعلقة بجائحة كورونا .وقالت النقابة يف خطابها أن هناك شكاوى متعلقه بهذا الشأن وردت إليها،
وطالبت النقابة النائب العام برسعة اإلفراج عنهم إىل حني انتهاء التحقيقات معهم ،وحضور ممثل عن النقابة ،أثناء
أصيل لها .أشار البيان إىل خمس حاالت محددة:
التحقيقات باعتباره حقًّا ً
1)1محمد حامد محمود ،طبيب مبستشفى جامل عبد النارص باإلسكندرية ،ومتهم عىل ذمة القضية  535لسنة
 2020حرص أمن الدولة العليا.
2)2آالء شعبان حميدة ،طبيبة مبستشفى الشاطبي باإلسكندرية ،ومتهمة عىل ذمة القضية  558لسنة  2020حرص
أمن الدولة العليا.
 .2محمد فتحي ،األطباء تعلن تأجيل مؤمترها الصحفي عن إجراءات مواجهة كورونا ،الرشوق 27 ،يونيو  ،2020تاريخ آخر زيارة 27 :يونيو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/31mbpS1
 .3عاطف بدر“ ،األطباء” تؤجل مؤمترها الصحفي لـ”أسباب تقنية” ..وأمني النقابة :األمن منع دخولنا ،املرصي اليوم 27 ،يونيو  ،2020تاريخ آخر زيارة 27 :يونيو ،2020
رابطhttps://bit.ly/2YF9eXS :
 .4اقرأ ملحق رقم ( ،)1خطاب نقابة أطباء مرص إىل السيد املستشار حامدة الصاوي  -النائب العام.
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3)3إبراهيم عبد الحميد بدوي ،طبيب مبستشفى املطرية بالقاهرة ،ومتهم عىل ذمة القضية  535لسنة 2020
حرص أمن الدولة العليا.
4)4هاين بكر عيل ،اختصايص رمد وميتلك عيادة خاصة ،ومتهم عىل ذمة القضية  558لسنة  2020حرص أمن
الدولة العليا.
5)5أحمد صربة أحمد إبراهيم ،أستاذ النساء بجامعة بنها بالقليوبية ،ومتهم عىل ذمة القضية  558لسنة 2020
حرص أمن الدولة العليا.
واختتمت نقابة األطباء بيانها بالتأكيد عىل أن “هذه الوقائع املتكررة تنرش حالة من اإلحباط والخوف املتزايد وسط
صفوف األطباء يف وقت صعب من تاريخ الوطن”.
تم القبض عىل الطبيبة آالء شعبان حميدة ،يف  28مارس  ،2020بسبب سامحها ملمرضة باستخدام هاتفها إلبالغ وزارة
الصحة بوجود حالة يشتبه يف إصابتها بكورونا مبستشفى الشاطبي ،ما اعتربه مدير املستشفى التي تعمل بها تعديًا عىل
اختصاصاته ،وتواصل مع جهاز األمن الوطني الذي ألقى القبض عليها من مكتبه .وباستثناء هذه الحالة ،فإن األطباء
األربعة اآلخرين تم القبض عليهم بسبب آراء كتبوها عرب منصات التواصل االجتامعي تناولت انتقادات لسياسات
الحكومة املرصية يف مجابهة كوفيد ،19-ومنهم الطبيب هاين بكر عيل ،الذي انتقد نقص املستلزمات الطبية ملواجهة
الجائحة يف مرص.
إضافة إىل ذلك ،قال وكيل وزارة الصحة بالرشقية هشام شوقي مسعود ،يف  8إبريل  ،2020إنه قرر إحالة طبيب إىل
التحقيق ونقله من مستشفى ديرب نجم ،بسبب قيامه بنرش فيديو بأحد مواقع التواصل االجتامعي “يدعي فيه عدم
توافر مستلزمات طبية وقائية باملستشفى ،مخالفًا للواقع ،مام أثار بعض البلبلة ،والقلق داخل الوسط الطبي ولدى
5
املواطنني باملحافظة” ،بحسب ترصيحات وكيل وزارة الصحة بالرشقية لصحيفة املرصي اليوم.
تبني هذه الحاالت التي رصدتها مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن السلطات املرصية استهدفت األطباء الذين استخدموا
مواقع التواصل االجتامعي وأبرزها فيسبوك لكتابة ونرش آرائهم وبعض املعلومات حول ما تواجهه األطقم الطبية يف
ظل جائحة كوفيد ،19-يف الوقت الذي مل يكن األطباء أو نقابتهم جز ًءا من الفاعلني يف وضع السياسات العامة املرتبطة
مبجابهة جائحة فريوس كورونا املستجد.
أي من األطباء املحبوسني احتياطيًّا عىل ذمة التحقيقات،
وحتى صدور هذه الورقة مل تخلِ نيابة أمن الدولة العليا سبيل ٍّ
وذلك عىل الرغم من مرور أسبوعني عىل مخاطبة نقابة األطباء النائب العام إلخالء سبيل هؤالء األطباء ،الذين حاولوا
املساهمة يف النقاش العام حول مجابهة كوفيد.19-

 .5وليد صالح ،نقل طبيب وإحالته للتحقيق بعد نرشه فيديو عن عدم توافر مستلزمات طبية مبستشفى بالرشقية ،املرصي اليوم 8 ،إبريل  ،2020تاريخ آخر زيارة 27 :يونيو
 ،2020رابطhttps://bit.ly/2ZdB6l3 :
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ثان ًيا :الرقابة على اإلنترنت :الصحافة الرقمية في دائرة الحجب
بعد أن مرت األشهر الثالثة األوىل من عام  2020دون رصد قيام السلطات املرصية بحجب مواقع جديدة ،واجه
مستخدمو اإلنرتنت صعوبة يف الوصول إىل موقع درب ،يف  9إبريل  .2020ووفقًا لالختبارات التي أجرتها مؤسسة حرية
الفكر والتعبري ،تبني تعرض موقع درب للحجب ،بعد شهر من إطالقه 6.ويصدر موقع درب عن حزب التحالف الشعبي
االشرتايك ،برئاسة تحرير عضو مجلس نقابة الصحفيني السابق خالد البليش ،وتم إطالق املوقع يف  8مارس .2020
ويف  9إبريل  ،2020أعلن كذلك موقع “مدى مرص” عن تعطل موقع تخطي الحجب الخاص به 7،وبعمل اختبار تبني أن
املوقع البديل قد تعرض للحجب .تعرض مدى مرص للحجب يف مايو  ،2017مع بداية حجب السلطات املرصية ملواقع
الوِب عىل نطاق واسع .وحاول فريق مدى مرص إيجاد بدائل للوصول إىل القراء ،بعد حجب املوقع ،كان من بينها
رسعة ( ،)AMPوالتي تقدمها  .googleالحقًا ،تعرضت خدمة (AMP
استخدام خدمة صفحات الهواتف املحمولة امل ُ َّ
) بدورها إىل الحجب يف مرص يف فرباير .2018
كام تعرض نطاق بديل للموقع الصحفي “املنصة” إىل الحجب يف مرص ،يف  9إبريل  ،2020وفقًا ملنشور عىل صفحتهم
عىل موقع فيسبوك 8.أجرت مؤسسة حرية الفكر والتعبري اختبا ًرا أكد تعرض النطاق البديل للحجب .وذكر موقع
“املنصة” يف املنشور أن املوقع تعرض ملحاوالت تعطيل عىل مدار خمسة أيام “تعرض املوقع بتحميله بعدد كبري من
الزيارات ،اتضح أن هذه الزيارات عبارة عن روبوتات ،يوم الخميس  9إبريل؛ تعرض املوقع لحجب تام لكل أسامء
النطاقات املستخدمة يف النرش”.
يأيت استهداف هذه املواقع الصحفية الثالثة نظ ًرا إىل ما تقدمه من محتوى يخرج عن سيطرة األجهزة األمنية يف الدولة،
وقد نرشت هذه املواقع أخبا ًرا وتغطيات متنوعة حول جائحة كوفيد 19-يف مرص ،ورمبا ساهم ذلك يف تحرك السلطات
املرصية تجاه حجب هذه املواقع ،ضمن سعي السلطات إىل تقييد النقاش العام حول جائحة كوفيد.19-

 .6مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،حجب موقع “درب” لخالد البليش بعد شهر واحد من إطالقه 9 ،إبريل  ،2020تاريخ آخر زيارة 20 :يونيو  ،2020رابطhttps://bit. :
ly/2But1jY
 .7صفحة مدى مرص بفيسبوك ،مشاغب ..من “التالتة ميني” إىل “العقرب” 9 ،إبريل  ،2020تاريخ آخر زيارة 20 :يونيو  ،2020رابطhttps://www.facebook.com/mada. :
3=masr/photos/a.564476860276121/3133159743407807/?type
 .8صفحة املنصة مبوقع فيسبوك ،ملاذا تعذر الوصول إيل موقع املنصة األيام املاضية؟  11إبريل  ،2020تاريخ آخر زيارة 20 :يونيو  ،2020رابطhttps://www.facebook. :
com/almanassanews/photos/a.972036149502176/2968606739845097/?type=3&theater
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خاتمة وتوصيات
تهدف مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل إصدار هذه الورقة إىل تسليط الضوء عىل مامرسات السلطات
املرصية تجاه الحقوق الرقمية فيام يتعلق بأزمة كوفيد ،19-وتقديم مادة موثقة عن هذه االنتهاكات.
وتحث مؤسسة حرية الفكر والتعبري الجهات واملجموعات املعنية بحقوق اإلنسان عىل مطالبة السلطات
املرصية بوقف االتهامات املرتبطة بانتقاد سياسات وزارة الصحة حول أزمة كوفيد ،19-والدعوة إىل اﻹفراج
عن النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل االجتامعي واألطباء املحبوسني احتياط ًّيا عىل ذمة هذه القضايا.
وتوجه مؤسسة حرية الفكر والتعبري هذه التوصيات إىل الجهات الرسمية ،كام ييل:
1)1عىل النيابة العامة حفظ التحقيقات يف القضايا أرقام 558 :لسنة  535 ،2020لسنة  ،2020و 563لسنة 2020
حرص أمن دولة عليا ،واإلفراج عن املتهمني املحبوسني احتياط ًّيا عىل ذمة هذه القضايا.
2)2عىل الحكومة املرصية أن تضمن لألطباء والعاملني باألطقم الطبية حقهم يف التعبري الحر عن آرائهم من خالل
وسائل التواصل االجتامعي ،ما يعزز املساءلة والشفافية يف مواجهة جائحة كوفيد.19-
3)3يجب أن توقف السلطات املرصية مامرساتها يف الرقابة عىل اإلنرتنت ،ومتكن مستخدمي اإلنرتنت من الوصول
إىل املواقع الصحفية املحجوبة ،والتي يبلغ عددها  127موق ًعا عىل األقل ،وفقًا لحرص مؤسسة حرية الفكر
والتعبري.
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