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المنهجية
اعتمدت الدراسة فيام يتعلق بأعداد املواقع املحجوبة عىل إحصائيات وحدة الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر
والتعبري ،والتي تعتمد يف رصد املواقع املحجوبة يف مرص عىل برمجية أونيربوب ( ،)ooniprobeوهي عبارة عن برمجية
حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والتدخل يف مرور البيانات بشبكة اإلنرتنت .ت ُتيح األداة إجراء اختبارات للتأكد من
فضل عن التأكد من عمل املواقع من عدمها عرب تجربتها
حجب املواقع ،إضافة إىل طيف آخر من اختبارات الشبكةً .
من خالل املتصفح العادي ومتصفح آخر قادر عىل تجاوز الحجب مثل متصفح تور.
شامل بكل املواقع الصحفية /اإلعالمية
رصا ً
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن قامئة املواقع املحجوبة ليست ح ً
التي جرى حجبها ،ولكن ما استطاعت وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة حرصها والتأكد من حجبها.
واعتمدت الدراسة عىل إجراء مقابالت مع مسؤولني يف أربعة مواقع صحفية تعرضت للحجب ( 6مسؤولني) .أجريت
وسجلت ،عدا مقابلة واحدة متت عرب اإلمييل .حاول الباحثون التواصل إلجراء مقابالت مع
جميعها وج ًها لوجه ُ
مسؤولني يف أربعة مواقع أخرى ،إال أن هذه املحاوالت مل تفلح ،سواء لرفض القامئني عىل املوقع إجراء املقابلة أو عدم
ردهم من األساس عىل محاوالت التواصل من قبل باحثي املؤسسة.
كام اعتمدت الدراسة عىل قراءة يف أوراق ثالث قضايا نظرتها محكمة القضاء اإلداري بخصوص حجب مواقع إلكرتونية
وهي القضايا التي حملت أرقام 50624 :لسنة  71ق 51294 ،لسنة  71ق ،ورقم  52474لسنة  71ق.
كام اعتمدت عىل متابعة فريق البحث مللف الحقوق الرقمية بشكل عام وموضوع حجب مواقع الوِب بشكل خاص،
إذ يعمل الفريق عىل جمع كافة البيانات الصحفية واألخبار املنشورة وترصيحات املسؤولني فيام يتعلق بهذا امللف.
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المقدمة
يف إطار سعيها لفرض الرقابة الشاملة عىل اإلنرتنت ،بدأت السلطات املرصية يف مايو  2017حملة واسعة لحجب مواقع
الويب يف مرص ،جاء ذلك عرب قرارات صادرة عن جهة غري معلومة يف غالبية األحيان ،حيث أصدرت لجنة حرص وإدارة
أموال جامعة اإلخوان املسلمني قرا ًرا بحظر  33موق ًعا ،1كام قرر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم حجب  11موق ًعا ،يف
أوقات مختلفة عىل مدار السنوات الثالث السابقة.
وصل عدد املواقع الصحفية /اإلعالمية التي جرى حجبها إىل  127موق ًعا عىل األقل .إضافة إىل مئات املواقع التي تقوم
بعدد آخر من األنشطة ،بينها مواقع تابعة ملؤسسات حقوقية محلية ودولية ،وكذلك املواقع التي تُ كِّن املستخدمني
من تجاوز الحجب (الربوكيس والـ  .)VPNإال أن املحاوالت الحثيثة للحكومة املرصية للسيطرة عىل اإلنرتنت ليست
وليدة هذا التاريخ ،إذ بدأت تلك املساعي مع تصاعد أهمية اإلنرتنت كأداة للتعبئة والضغط السيايس مع مطلع األلفية
الجديدة.
كانت املحطة األبرز يف هذا السياق هي قيام الحكومة املرصية بقطع اإلنرتنت واالتصاالت عن مرص بشكل كامل إبَّان
ثورة الخامس والعرشين من يناير  .2011إال أن هذا املسعى أصبح حثيثًا يف الفرتة التي تلت عزل الرئيس األسبق
محمد مريس وتويل الجيش زمام األمور ،تزامن ذلك مع مساعي السلطة إىل خنق املجال العام ككل ،والتضييق عىل
أي مظاهر مناهضة للحكومة الجديدة يف الشارع املرصي ،حيث بزغ الفضاء اإللكرتوين كمساحة أخرية تقري ًبا للتعبري
الحر عن الرأي.2
استهدفت مامرسات الحجب يف بداياتها عد ًدا من املواقع الصحفية واإلعالمية التابعة لجامعة اإلخوان املسلمني أو
املجموعات القريبة منها ،ثم تطورت لتطال مواقع صحفية /إعالمية محلية مستقلة وأخرى تابعة ملؤسسات صحفية
وإعالمية دولية ،وكذلك مواقع إلكرتونية تابعة ملؤسسات حقوقية .ومل تستند قرارات الحجب يف أول األمر إىل أي نص
دستوري أو قانوين ،بل جاءت ُمخالفة لنصوص الدستور التي تحمي حق املواطنني يف املعرفة وحقهم يف استخدام
شبكات االتصال بحرية ودون معوقات تعسفية ،باالضافة إىل عدم جواز مصادرة أو وقف طباعة الصحف إال يف حاالت
خصصها الدستور .وهو ما دفع ثالثة مواقع مترضرة من آثار الحجب إىل رفع دعاوى قضائية تطلب فيها
استثنائية َّ
رفع الحجب عن مواقعها واإلفصاح عن الجهة القامئة عىل إصدار قرار الحجب وأسبابه ،والجهة املسؤولة عن تنفيذه.
استخدمت السلطات املرصية تقنيات متنوعة لحجب املواقع حسب كل مرحلة ،وهو ما تتبعته مؤسسة حرية الفكر
توصلت إىل اكتشاف آالف من املواقع التي جرى حجبها أثناء مالحقة السلطات املرصية لعدد من
والتعبري بدقة حتى َّ
املواقع التي حاولت استخدام نطاقات بديلة أو تغيري عنوان الـ آي يب ( )IP addressالخاص بها لتمكني جمهورها من
فضل عن حجب خدمة ( )AMPالتابعة لرشكة “جوجل” العاملية والخاصة بترسيع الولوج إىل مواقع
الوصول إليهاً .
الويب عرب الهواتف الذكية ،ما أدى إىل حجب ماليني الصفحات املستفيدة من الخدمة.
 .1محمد الطاهر ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،بقرار أحيانًا ..عن حجب مواقع الوِب يف مرص 18 ،مايو https://bit.ly/2YrGLUg ،2018
 .2محمد ناجي (محرر) ،قوانني جديدة ..عصا الدولة الغليظة للسيطرة عىل اإلنرتنت ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري 4 ،سبتمرب  ،2018آخر زيارة  10مارس https:// .2020
bit.ly/2TQLWuN
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وعىل سبيل تقنني تلك القرارات ،صدر خالل العامني املاضيني عد ًدا من القوانني املنظِّمة للمشهد الصحفي واإلعالمي،
من بينها قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لإلعالم ،وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،منحت تلك
القوانني املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم صالحيات واسعة يف إصدار قرارات الحجب بحق املواقع الصحفية /اإلعالمية
حال ارتكابها طيفًا واس ًعا من املخالفات التي ميتلك املجلس األعىل _وفقًا للقانون_ سلطة كبرية يف تفسريها .كذلك
منحت القوانني جهات الضبط والتحري وجهات التحقيق سلطة حجب املواقع اإللكرتونية.
تلقي هذه الدراسة الضوء عىل مامرسة السلطات املرصية سياسة الحجب بحق املواقع اإللكرتونية ،الصحفية واإلعالمية
باألساس ،مع محاولة تفصيل خريطة الحجب وتطوراتها ،سياقات الحجب ،والتنظيم الترشيعي الخاص به .كذلك
تحاول الدراسة االشتباك مع اآلثار املبارشة للحجب عىل املؤسسات الصحفية ،وخاصة اآلثار االقتصادية ،مع الوضع يف
االعتبار الوضع املرتدي لصناعة الصحافة يف مرص يف السنوات األخرية ،ومحاوالت الدولة السيطرة عىل الفضاء الصحفي
واإلعالمي املريئ واملسموع واملقروء ،سواء كان عرب الوسائط التقليدية أو عرب اإلنرتنت.
االستنتاجات الرئيسية للدراسة:
	-تخالف الحكومة املرصية مبامرسة حجب مواقع الوِب ما نصت عليه املادة ( )57من الدستور املرصي ،والتي
جاء فيها…“ :كام تلتزم الدولة بحامية حق املواطنني يف استخدام وسائل االتصال العامة بكافة أشكالها ،وال
يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان املواطنني منها ،بشكل تعسفي ،وينظم القانون ذلك” .إضافة إىل مخالفة
هذه املامرسات للامدة ( )65والتي تنص عىل“ :حرية الفكر والرأي مكفولة .ولكل إنسان حق التعبريعن
رأيه بالقول ،أو الكتابة ،أو التصوير ،أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش” .وأيضً ا املادة  71التي تنص عىل:
“يحظر بأي وجه فرض رقابة عىل الصحف ووسائل اإلعالم املرصية أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها .ويجوز
استثناء فرض رقابة محددة عليها ىف زَمن الحرب أو التعبئة العامة”.
	-تخالف مامرسات السلطات املرصية فيام يتعلق بحجب مواقع الوِب نص املادة ( )19من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والتي تنص عىل .1 :لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة .2 .
لكل إنسان حق يف حرية التعبري .ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار
وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية
وسيلة أخرى يختارها…”.
	-رغم صدور الترشيعات التي من شأنها تقنني عمليات الحجب بحق املواقع اإللكرتونية الصحفية /اإلعالمية،
فإن أح ًدا ال يعرف حتى اللحظ ِة الجه َة القامئ َة عىل تنفيذ الحجب بشكل رسمي ،واألدوات املستخدمة يف
ذلك ،باستثناء بعض املواقع التي حجبت بقرار من لجنة حرص وإدارة أموال جامعة اإلخوان املسلمني أو بقرار
من املجلس األعىل لإلعالم.
	-أظهرت السياقات التي ُحجبت فيها غالبية املواقع الصحفية /اإلعالمية أن الحجب يرجع غال ًبا إىل السياسات
التحريرية ،التي تدعم توجهات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وتحاول عرض روايات أخرى غري تلك التي
تعمل الدولة عىل تسييدها.
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	-مل تلعب الجهات الفاعلة يف املجال اإلعالمي دو ًرا يذكر يف الضغط عىل أجهزة الدولة املختلفة لوقف املامرسات
الواسعة بحجب املواقع الصحفية /اإلعالمية ،ومن بني هذه الجهات :نقابة الصحفيني واملجلس األعىل لإلعالم
ونقابة اإلعالميني والهيئتان الوطنيتان للصحافة واإلعالم.
	-يتمكن الجمهور من الولوج إىل عدد من املواقع اإللكرتونية الصحفية /اإلعالمية التي جرى حجبها بنجاح بني
آنٍ وآخر .وت ُرجع مؤسسة حرية الفكر والتعبري ذلك _عىل األرجح_ إىل حدوث مشكالت تقنية يف اآلليات
املستخدمة من قبل جهات رسمية يف حجب مواقع الوِب.
	-عادت عدة مواقع صحفية وإعالمية إىل العمل مرة أخرى بعد رفع الحجب عنها ،وحتى اللحظة ال يعلم
القامئون عليها السبب الحقيقي وراء الحجب أو إيقافه .وهو ما يشري إىل شكلني ملامرسة الحجب ،أحدهام
حجب دائم واآلخر حجب مؤقت.
	-توسعت الحكومة يف حجب مواقع الوِب إذ أنه يف بعض األحيان مل تحجب املواقع املقصودة بالحجب فقط،
وفق تحليل السياقات ،وإمنا امتد الحجب إىل النطاقات الفرعية للنطاق األصيل للموقع املستهدف حجبه.
فعىل سبيل املثال ،عند حجب موقع مرشوع تور (ُ )torproject.orgحجب معه ستة مواقع أخرى تستخدم
نطاقات فرعية من النطاق األسايس مثل  ،metrics.torproject.orgوذلك عىل الرغم من أن املوقع ال يقدم
ٍ
نطاقات فرعي ٍة
سوى بيانات حول عدد مستخدمي شبكة تور .ومع حجب موقع قناة الجزيرةُ ،حجبت 9
ملواقع بعضها ال يقدم محت ًوى سياس ًّيا ،مثل :موقع الجزيرة الرياضية وموقع لتعلم اللغة العربية.
	-أث َّر الحجب بشكل ملحوظ عىل املحتوى العريب عىل اإلنرتنت ،والذي يتصف بالندرة مقارن ًة باملحتوى املتاح
بلغات أخرى .حيث أدى حجب عدد من املواقع بعينها إىل حجب أرشيف يحتوي عىل ماليني الصفحات من
املحتوى العريب (الصحفي والحقوقي).
	-أدت مامرسة الحكومة الواسعة سياسة حجب املواقع الصحفية إىل إضعاف فرص نجاح النموذج االقتصادي
لهذه املواقع والذي يعتمد نظامه الربحي _باألساس_ عىل قدرتها عىل اجتذاب أكرب قطاع من الجمهور .وهو
ما أث َّر بشكل بالغ عىل معدل االستثامرات يف مجال الصحافة الرقمية يف مرص.
	-عجز عدد من املؤسسات الصحفية عن تجاوز اآلثار االقتصادية الناجمة عن الحجب ما أدى إىل وقف العمل
فضل عن تقليص أعداد الصحفيني املشتغلني يف أغلب املواقع املحجوبة
بها وترسيح العاملني بشكل نهايئً ،
حتى تتمكن من مواصلة عملها.
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الفصل األول :خريطة حجب المواقع الصحفية واإلعالمية
وسياقاته:
طال الحجب خالل األعوام الثالثة املاضية املئات من مواقع “الوِب” .وهدفت الحكومة من عمليات الحجب الواسعة
تلك _بشكل أسايس_ إىل السيطرة عىل األخبار والتقارير واملحتوى الذي يخرج للجمهور عرب هذه املواقع ،خاصة
الصحفية واإلعالمية منها ،وبشكل أكرث تحدي ًدا تلك التي ال تخضع لرقابة الحكومة ،وأبرزها تلك التي تصدر خارج
البالد.
يسعى هذا الفصل إىل وضع خريطة باملواقع الصحفية املحجوبة وكذلك السياقات التي حجبت فيها هذه املواقع،
إذ أن فهم هذه السياقات التي جرت فيها عمليات الحجب يساعدنا يف فهم سياسة الحكومة املرصية يف مامرستها
الحجب.
 .1خريطة حجب المواقع الصحفية واإلعالمية:

بلغ عدد املواقع الصحفية /اإلعالمية املحجوبة  127موق ًعا .من بينها  7مواقع محلية ،تختص بتقديم محت ًوى إخباري
يُغطي محافظات مرصية بعينها ال القطر بأكمله .كل تلك املواقع تتبع بشكل غري مبارش جامعة اإلخوان املسلمني ،مع
العلم أن جميعها ال يصدر عنه نسخة ورقية.
وتشمل القامئة  10مواقع إلكرتونية ناطقة باللغة اإلنجليزية وموق ًعا وحي ًدا ناطقًا باللغة الرصبية ،بعض تلك املواقع ال
يهتم بالشأن املرصي وحده ،وعدد منها غري مو َّجه إىل الجمهور املرصي باألساس.
تضم قامئة املواقع الصحفية املحجوبة أيضً ا  6مواقع أعلنت توقفها عن العمل ،جميعها علَّل ذلك بعدم قدرته عىل
تح ُّمل آثار الحجب ،االقتصادية باألساس .وهو ما دفع تلك املواقع إىل ترسيح الصحفيني العاملني بها .يف الوقت الذي
ضمت القامئة  11موق ًعا آخر مل ي ُعد “النطاق” الخاص بها يعمل .كام ضمت القامئة  6مواقع ُعرض النطاق الخاص بها
للبيع.
شملت القامئة كذلك  6مواقع ملدونات شخصية ،وثالث منصات للمدونات الجامعية.
كام حوت القامئة  12موق ًعا قَطريًّا و 8مواقع تركية ،وموقعني لبنانيني وثالثة مواقع :إيراين وتونيس وفلسطيني .كل تلك
املواقع تهتم بالشأن املرصي وأغلبها ناطق باللغة العربية.
 .2سياقات حجب المواقع الصحفية واإلعالمية:

مل يكن الحجب مامرسة منفكة عن السياق العام ألوضاع الحقوق والحريات يف مرص بشكل عام ،وتحدي ًدا منذ صيف
 ،2013إذ عمدت السلطات املرصية منذ ذلك التاريخ إىل تأميم املجال العام وإحكام السيطرة عىل مختلف منافذه.
وكان املجال الصحفي واإلعالمي أول وأكرب املترضرين من تلك التوجهات الجديدة للسلطة ،حيث وقعت احتكارات
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واسعة يف سوق الصحافة واإلعالم لصالح كيانات جديدة /قدمية يُشتبه يف تبعيتها ألجهزة أمنية سيادية .إىل جانب
ذلك جرى تغيري البنية الترشيعية والقانونية واملؤسساتية للمشهد الصحفي واإلعالمي بالكامل مبا يسمح بفرض وصاية
السلطة التنفيذية عليها وعىل ما تنتجه من محتوى.
ذلك الهوس باحتكار املعلومات واالستئثار بالرواية الرسمية لألحداث انعكس عىل تهميش وإقصاء الرأي املعارض بل
قمعه ومالحقته والتضييق عليه أيضً ا ،أيًّا كانت وسيلة التعبري عن هذا الرأي.
وميكن لنا تصنيف سياقات حجب املواقع الصحفية كام ييل:

• ً
أول :مواقع ُحجبت بسبب سياساتها التحريرية
مرص العربيةشهد موقع “مرص العربية” انتهاكات عدة مل يكن الحجب أولها وال آخرها .إذ ألقي القبض عىل املدير العام للموقع
مرتني ،كام ألقي القبض عىل رئيس التحرير واقتحمت قوات رشطية املوقع أكرث من مرة .كام تم التحفظ عىل مقر
املوقع وحساباته املختلفة.
يقول أحمد عبد الجواد ،املدير العام ملوقع “مرص العربية” ،موقع محجوب ،يف شهادته ملؤسسة حرية الفكر والتعبري:
“محاوالت التضييق عىل املوقع بدأت من قبل حجب املوقع .مذ  ،2014كان يأتينا سنو ًّيا حملة من جهاز
الرقابة عىل املصنفات الفنية ،بهدف تلمس أي مشكلة أو خطأ يقع يف إطار اختصاصات عملهم ،مثل
رضا رغم عدم وجود دليل إدانة
تراخيص العمل ،رخصة تشغيل الحواسيب...إلخ .ويف كل مرة حرروا مح ً
يل مرتني يف  2015و،2016
واحد إذ أننا كنا قد حصلنا عىل كافة الرتاخيص املطلوبة .وعليه ألقوا القبض ع َّ
لكن النيابة أخلت سبييل لعدم وجود سبب حقيقي الحتجازي “.3
استمرت محاوالت التضييق عىل املوقع من قبل األجهزة التنفيذية يف الدولة إذ أصدر مجلس الوزراء قرا ًرا يف بداية
عام  ،2017بحظر التعامل مع  24موق ًعا إلكرتون ًّيا من ضمنها “مرص العربية” إىل أن تم حجب املوقع يف منتصف شهر
مايو  ،2017وفقًا لعبد الجواد.
مل يتوقف الضغط عىل املوقع بعد قرار حجبه .يقول عبد الجواد:
“بعد حوايل سنة من حجب املوقع ،تحدي ًدا يف إبريل  ،2018داهمت قوة من رشطة املصنفات املوقع.
ويف هذا اليوم مل يسألوا عىل الرتاخيص ،بل كانوا يسألون تحدي ًدا عن تغطية املوقع لالنتخابات الرئاسية،
وتحدي ًدا موضوع كنا قد ترجمناه عن “نيويورك تاميز” بخصوص االنتخابات .كان واض ًحا أن تغطيتنا
لالنتخابات الرئاسية مل تعجبهم .وقتها ألقوا القبض عىل رئيس تحرير املوقع ،عادل صربي”.
نقل عن صحيفة
ُحبس رئيس التحرير ثالثة أشهر عىل ذمة هذه القضية بتهم نرش أخبار كاذبة وترجمة خرب كاذب ً
“نيويورك تاميز” إال أنه وقبل إخالء سبيله يف يوليو  ،2018بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه عىل ذمة القضية
محبوسا عىل ذمة القضية إىل اآلن.
رقم  441لسنة  ،2018حيث وجهت إليه التهم نفسها تقري ًبا .وال يزال صربي
ً
 .3مقابلة أجراها الباحث مع “أحمد عبد الجواد” ،مدير موقع مرص العربية ،القاهرة ،مايو .2019
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البداية والبديل ودربيف  ١١يونيو  ،٢٠١٧تع َّرض موقعا “البداية” و”البديل” للحجب بعد أن نُرش عىل موقع “البديل” مقالة رأي منسوبة
إىل الصحفي خالد البليش بعنوان “مرص مش للبيع ..الزم ترحل” .إال أن إدارة البديل أصدرت بيانًا أعلنت فيه تع ُّرض
موقعها اإللكرتوين لالخرتاق ،وأنها غري مسئولة عن املقال املذكور .وأوضحت يف البيان أنه “تم مسح أحد املوضوعات
املنشورة ،وتغيري املنت والعنوان ،ووضع املقال املذكور” .وأشار البيان إىل أنه “بعد نرش املقال بفرتة قصرية واجه متابعو
موقع البديل صعوبة يف الولوج إىل املوقع من داخل مرص ،فيام يبدو أنه حجب للموقع”.4
ويف الوقت ذاته تقري ًبا نرش البليش بيانًا بعنوان“ :مقال مزور منسوب يل وحول حجب البداية” أوضح فيه أن املقال
الذي تم نرشه عىل البديل هو “مزور ومفربك” وأنه يقوم بنرش مقاالته عىل موقع البداية الذي تعرض بدوره للحجب
يف اليوم نفسه.5
يُذكر أن موقع البداية توقف عن نرش أخبار منذ ديسمرب  ٢٠١٧بينام أعلنت إدارة البديل توقفها عن العمل يف إبريل
 ٢٠١٨بسبب “استمرار حجب محتوى املؤسسة عن الوصول للجمهور”.
يقول الصحفي ورئيس تحرير موقع البداية ،خالد البليش ،يف شهادته ملؤسسة حرية الفكر والتعبري:
“مع بداية موجة الحجب يف مايو  2017وصلتني معلومات أن هناك قامئة وصلت ألمني عام املجلس األعىل
لإلعالم ،أحمد سليم ،تضم  22موق ًعا سيتم حجبهم ،وأن (موقع البداية) من ضمن تلك املواقع ،لكن مل
تُحجب القامئة بالكامل وقتها .ويف بدايات شهر يونيو ،فوجئت بسيل من املكاملات الغاضبة التي تسبني
وال أعرف سبب لها .كنا يف شهر رمضان ،بعدها أخربين زميل يعمل بأحد املواقع الصحفية املقربة للسلطة
أن أوامر قد صدرت بالهجوم عىل شخيص .وفوجئت أنهم يسبوين عىل مقال مل أكتبه منشور عىل موقع
رضا يف قسم
البديل منسوب إىل و ُملئ بالشتائم ضد الرئيس ومجلس الشعب وقيادات يف الدولة .حررت مح ً
عنم ورد به .كذلك تقدمت بشكوى
رشطة قرص النيل أن هذا املقال ليس يل عالقة به وأنني غري مسؤول َّ
إىل املجلس األعىل لإلعالم مبا حدث .عىل أثر هذا املقال تم حجب البديل والبداية يف نفس الوقت .كام أن
الربملان قرر وقتها قطع جلسته العامة من أجل مناقشة املقال املز َّور وقرر رفع قضية عيل شخيص .أرسلت
لرئيس الربملان واألمني العام تلغرافًا بأنني مل أكتب املقال وأرفقت بيان البديل بأنه جرى اخرتاق موقعهم
ورشح كافة التفاصيل”.6
األمر نفسه تع َّرض له موقع “بوابة يناير” ،حيث أعلنت إدارة املوقع تع ُّرضه لالخرتاق من قبل جهة غري معلومة يف 12
يونيو  ،2017ونرش مقال مزور منسوب إىل رئيس تحرير املوقع وعضو مجلس نقابة الصحفيني ،عمرو بدر.
نفى بدر معرفته باملقال يف منشور عىل صفحته الشخصية عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك ،موض ًحا أن املوقع
قد تعرض لالخرتاق وأنه “يف نفس الوقت نرشت اليوم السابع ر ًّدا عىل املقال الذي مل أكتبه” ،7لحق ذلك بفرتة قصرية
حجب املوقع يف مرص .يُذكر أن بوابة يناير توقفت عن نرش أي محتوى صحفي منذ نوفمرب .٢٠١٧
 .4املرصي اليوم“ ،البديل” :اخرتاق موقعنا ونرش مقال مفربك لخالد البليش بـ”شكل متعمد” 12 ،يونيو https://tinyurl.com/trj8j4k ،2017
 .5خالد البليش ،صفحة شخصية عىل موقع “فيسبوك” ،بيان هام حول مقال مزور منسوب يل ..وحول حجب البداية 11 ،يونيو https://tinyurl.com/rwdt3g6 ،2017
 .6مقابلة أجراها الباحث مع خالد البليش ،رئيس تحرير موقع البداية سابقًا ،القاهرة ،ديسمرب .2019
 .7عمرو بدر ،صفحة شخصية عىل موقع “فيسبوك” 12 ،يونيو https://bit.ly/3dqTXiO ،2017

11

يضيف خالد البليش:
“باإلضافة لحجب مواقع البداية والبديل وبوابة يناير بسبب مقال مزور منسوب يل ،حجبت السلطات
موقع “مرصيات” الذي ترأس تحريره زوجتي”.8
كام تعرض املوقع الصحفي “درب” للحجب يف مرص ،يف  9إبريل  ،2020بعد شهر واحد من إطالقه .وكان حزب
التحالف الشعبي االشرتايك قد أطلق املوقع برئاسة تحرير خالد البليش.
الخليج الجديد واألخبار اللبنانيةيف  ١٧يناير  ،٢٠١٨نرش موقع “الخليج الجديد” خ ًربا بعنوان“ :السييس يقيل رئيس جهاز املخابرات العامة بعد فضيحة
الترسيبات” ،جاء يف الخرب أن“ :الرئيس السييس أجرى عملية تغيريات واسعة يف جهاز املخابرات العامة ،شملت إقالة
رئيس الجهاز وعد ًدا آخر من قيادات ضباط املؤسسة االستخباراتية” ،وذكر أيضً ا أن السييس أقال اللواء “خالد فوزي”
بدل منه وكيل الجهاز اللواء “إبراهيم عبد السالم”.
من منصبه وعني ً
بعد نرش الخرب بأيام قليلة ،تحدي ًدا يف  20يناير  ،2018تع َّرض املوقع للحجب يف مرص .ومل يكن هو املوقع الوحيد الذي
ُحجب لنرشه خ ًربا عن إقاله رئيس جهاز املخابرات ،حيث تع َّرض موقع جريدة األخبار اللبنانية أيضً ا للحجب يف اليوم
نفسه لنرشه خ ًربا تحت عنوان“ :السييس يقيل رئيس املخابرات :فشل يف امللف الفلسطيني ويف اإلعالم”.
رصيف 22يف  ٥سبتمرب  ،٢٠١٨نرش موقع “رصيف  ”22موضو ًعا بعنوان“ :طبيعة العالقة بني اإلعالم واألمن يف مرص” .يتناول
املوضوع تدخل “األجهزة السيادية” يف املشهد اإلعالمي عن طريق استحواذ مجموعة “إعالم املرصيني” اململوكة لرشكة
“إيجل كابيتال” عىل شبكات القنوات التلفزيونية املختلفة .تسبب املوضوع يف حجب املوقع يف مرص يف اليوم التايل
لنرشه.
بعد الحجب بيوم واحد ،يف  ٧سبتمرب ،نرش املوقع بيانًا ،9جاء فيه:
“ ُمحبط و ُمحزن ..هكذا هو وقع قرار الرقيب املرصي حجب رصيف 22علينا .أ ْن يأيت شخص ويحاول فصلك
عن جمهور أحببته وبعضه أح ّبك ليس أم ًرا بسيطًا عىل العاملني يف وسيلة إعالمية”.
يف شهادته ملؤسسة حرية الفكر والتعبري ،يقول حسن عباس ،رئيس التحرير املشارك يف موقع “رصيف :”22
“مل نتعرض لضغوط بشكل واضح أو مبارش .ولكن قبل حجب رصيف 22بأشهر ،نقل لنا عدة أصدقاء
وزمالء يف مرص نفس القصة :التقيت برجل أمن وقال يل“ :العيون مفتوحة عليكم” .يف معظم الحاالت ،كان
 .8شهادة البليش.
 .9رصيف  ،22رصيف  ٢٢ممنوع عىل املرصيني ..إىل متى قمع حرية التعبري؟  7سبتمرب https://tinyurl.com/te426ep ،2018
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األصدقاء والزمالء ينقلون لنا القصة بخوف .كانوا خائفني عىل أنفسهم بالدرجة األوىل ،عىل أساس أن ما
ميكن أن يطال رصيف 22قد يطالهم هم أيضً ا”.10
ويُضيف عباس:
وأساسا الرقيب هويته غري
معي.
“الرقيب ليس شفافًا ،وال ُيصدر بيانات توضح أسباب حجبه ملوقع ّ
ً
محددة ،فصالحيات حجب املواقع يف مرص موزّعة عىل عدة جهات ،وال َيعرف َمن ُيح َجب َمن هي الجهة
التي حجبته”.11
وعن أسباب حجبهم يف مرص يقول عباس:
“بعد حجب رصيف 22يف مرص ،نرشنا بيانًا قلنا فيه إننا ارتكبنا “جرائم” كثرية تستدعي حجبنا ،وطب ًعا هذا
تعبري ساخر ،وعرضنا أبرز القضايا التي اهتمينا بها وميكن أن يعتربها الرقيب املرصي “خطوطًا حمراء” ال
يجب تجاوزها .أوضحنا أننا كتبنا عن القيود عىل الصحافة وعىل التعبري عىل وسائل التواصل االجتامعي
يف مرص ،وعن اإلجراءات الحكومية الهادفة إىل إنكار الحقائق التي تكشف عنها املنظامت الحقوقية،
ل أذرعتهم ،وعن احتضان معارضني غري مرصيني
وعن إلقاء القبض عىل الناشطني ،وعىل أقارب معارضني ل ِ َ ْ
الستثامرهم سياس ًّيا ثم التضييق عليهم لنفس الغرض ،وعن سيطرة “األجهزة السيادية” عىل وسائل اإلعالم
لتحويلها كلها إىل إعالم الصوت الواحد ،وعن السياسات التي تستهدف املثليني واملتضامنني معهم ،وعن
عدم جدية الحديث عن تجديد الخطاب الديني ..بسبب كل ذلك ُحجبنا يف مرص .هذا تقديرنا لألمور”.12

•ثان ًيا :مواقع ُحجبت بقرار من املجلس األعىل لإلعالم
أصدر املجلس األعىل لإلعالم قرارات بحجب  11موق ًعا صحف ًّيا 7 ،منها تابعة لرشكة  ،MO4ومواقع الصباح واإلخبارية
واملشهد والشورى.
نرش موقع “الفصلة” موضو ًعا يف  3ديسمرب  2018بعنوان“ :جواز السفر اإلمارايت يف املركز األول عامليًّا” ،وجاء يف الخرب:
“خليك إنت يف الـ 7آالف سنة حضارة” ،مام اعتربه املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم “تجاوزًا غري مهني وإهانة غري مربرة
لجواز السفر املرصي” .وعليه خاطب املجلس الهيئة العامة لالستثامر لوقف رشكة  MO4املالكة ملواقع (كايرو تيم،
13
كايرو زوم والفصلة).
جاء رد الهيئة يف  13ديسمرب عىل طلب األعىل لإلعالم بأن الرشكة “مل يتم االستدالل عىل وجودها” وأنها “ال تقع تحت
14
مظلة الهيئة وال تخضع ألحكام القوانني املنوط بها تنفيذها”.
 .10مقابلة مع حسن عباس ،رئيس التحرير املشارك مبوقع “رصيف  ،”22عرب الربيد اإللكرتوين ،مايو .2019
 .11مقابلة حسن عباس.
 .12مقابلة حسن عباس.
 .13املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،األعىل لإلعالم يخاطب االستثامر لوقف رشكة خدمات إعالمية تهكمت عىل جواز السفر املرصي 3 ،ديسمرب https://bit. ،2018
ly/2UgYs6a
 .14دوت مرص ،شكاوى “األعىل لإلعالم” تويص بحجب موقع “كايروسني” 31 ،ديسمرب https://bit.ly/2UCJ4ln ،2018
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وبنهاية الشهر أوصت لجنة الشكاوى باألعىل لإلعالم بحجب موقع “كايرو سني” لعدم حصوله عىل ترخيص من
املجلس ،وأيضً ا لعدم وجود ترخيص للرشكة املالكة للموقع ،ووفقًا للجنة الشكاوى فاملوقع يحتوي عىل “صور ألوضاع
15
مخلة ،وعبارات إباحية”.
وأقرت اللجنة أن موقع “كايرو سني” هو املوقع الثاين الذي يتم حجبه للرشكة نفسها بعد موقع “الفصلة” لعدم
حصولها عىل تراخيص ولـ”نرشها موضوعات تهني الدولة املرصية” .وأخ ًريا أن مواقع الرشكة األخرى سوف يتم حجبها
أيضً ا لعدم وجود تراخيص لها وهي “كايرو زوم ،سني أرابيا ،ستارت أب سني ،سني نيوز” ،وبالفعل مع بداية عام 2019
كان عدد من املواقع املذكورة تعرض للحجب بالفعل ،من بينها موقع الرشكة نفسه.
يُعد قرار األعىل لإلعالم بحجب املواقع التابعة لرشكة  ،MO4 Networkهو أول تطبيق لقانون تنظيم الصحافة
واإلعالم رقم  180لسنة  2018الذي أعطى للمجلس األعىل لإلعالم سلطات واسعة فيام يخص حجب املواقع الصحفية.
يذكر أن رشكة  MO4 Networkهي املالكة ملوقع “السني” ،الذي تعرض للحجب يف  26يونيو  2017بعد أن نرش فيديو
ُعرف بـ”كعك الجيش” والذي قام فيه بعض الشباب بتقييم منتجات كعك لرشكات مختلفة ،من بينها كعك لرشكة
“تيباروز” اململوكة للجيش املرصي ،وبالفعل ُحجب املوقع يف مرص بعد نرش الفيديو بفرتة قصرية.

•ثالثًا :مواقع تعرضت للحجب بعد فرتة قصرية من إطالقها
كاتب ـ  24يونيو 2018يف  24يونيو  ،2018تع َّرض موقع “كاتب” برئاسة تحرير خالد البليش ،للحجب يف مرص بعد  6ساعات من إطالقه .ما
ميكن اعتباره أرسع حجب ملوقع إلكرتوين صحفي يف مرص .يتناول املوقع “القضايا من منظور حقوقي ،ويهتم بحرية
الصحافة واإلعالم ،وحق املجتمع يف املعرفة وتداول املعلومات” ،ونتيجة لآلثار الناجمة عن الحجب قرر القامئون عىل
املوقع تجميد عمل املوقع يف  ٥نوفمرب  ٢٠١٨اعرتاضً ا عىل “قوانني الصحافة واإلعالم” أو كام أطلق عليها بيان تجميد
العمل “قوانني إعدام الصحافة” ،وجاء يف نهاية البيان“ :أمام كل هذه املتغريات الصعبة كان القرار الصعب الذي
اتخذناه ،وهو تجميد العمل يف املوقع ،وإعطاء أنفسنا فرصة البحث عن بدائل قانونية ملواجهة ما يجري ،أو اإلعداد
16
ملحاولة جديدة”.
يُذكر أن “كاتب” هو موقع صادر عن مؤسسة “الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان” التي تع َّرض موقعها
للحجب بدوره يف  ٦أغسطس .٢٠١٧
جيم  29 -يوليو 2018يف  29يوليو  ،2018تعرض موقع “جيم” للحجب يف مرص بعد أقل من شهر من إطالقه ،حيث تم إطالق املوقع يف
الخامس من الشهر نفسه.
 .15املصدر نفسه.
 .16كاتب ،بيان من أرسة التحرير :تجميد العمل يف (كاتب) 5 ،نوفمرب https://bit.ly/2y9KHzE ،2018
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جيم هو “موقع إلكرتوين تابع ملعهد جوتيه بالقاهرة يهتم بشؤون الجندر والجنس والجنسانية ،ويتو َّجه إىل الشباب
والشواب الناطقني/ات باللغة العربية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وحول العامل ،الساعني/ات للحصول عىل
17
معلومات حول هذه املوضوعات وتقاطعاتها مع جوانب الحياة املختلفة”.

•راب ًعا :مواقع أعلنت توقفها عن العمل بسبب الحجب
القصةبدأ موقع “القصة” العمل يف مرص يف منتصف عام  ،٢٠١٦وهو كام يُع ِّرف نفسه“ :موقع إلكرتوين مرصي ،يقدم خدمات
إخبارية تحليلية بشكل مهني” .تع َّرض املوقع للحجب داخل مرص يف  ١٨يونيو  .٢٠١٧ونتيجة لصعوبة العمل جراء
اآلثار االقتصادية للحجب ،أعلنت القصة يف بيان بتاريخ  ٣يناير  2018عن تعليق عملها ،وجاء يف البيان:
“نظ ًرا للضغوطات ،والتضييق ،وال َع َنت ،ومامرسات الحجب ،التي تقوم بها السلطاتُ املرصية تجاه موقع
تعليق َبثّ محتواه التحلييل املكتوب واملريئ ،مؤق ًتا ،عرب منصاته“ :املوقع
فريق املوقع
َ
“القصة” ،ق َّرر ُ
اإللكرتوين  ”alkessa.comوحساباته عىل“ :فيسبوك” ،و”تويرت” ،و”تيليجرام” ،وقري ًبا ج ًّدا بعون الله
18
سنعود أقوى مام كنا”.
 ”“Egypt Daily Newsإيجيبت داييل نيوزإيجيبت داييل نيوز ،هو موقع مستقل ناطق باإلنجليزية ،أُطلِق يف عام  ،٢٠٠٠وتع َّرض للحجب يف مايو  ٢٠١٧مع بداية
املوجة الواسعة لحجب املواقع من ِقبل السلطات املرصية .وبعد ما يقرب من  ١٠شهور من الحجب املستمر ،أعلن
املوقع يف  ٤إبريل  ٢٠١٨التوقف عن العمل ،وجاء يف البيان:
“نحن لن نغلق املوقع ألنه تعرض للحجب ،ولكن ألننا نراها كإهانة وتشويه للسمعة أن يتم وضعنا مع
19
قامئة مواقع إرهابية ومواقع ضد مرص” .
هافنجتون بوست عريبأُطلق املوقع يف يوليو  ،٢٠١٥وتعرض للحجب يف  ٢٤مايو  ،٢٠١٧مع بداية حجب مواقع الوِب يف مرص ،وأعلن املوقع
أنه “اعتبا ًرا من  ٣٠مارس  ،٢٠١٨سيتوقف “هاف بوست عريب” عن نرش املحتوى” ،20وطالب املوقع قراءه بالتوجه إىل
موقع “عريب بوست” والذي تعرض بدوره للحجب يف  ٣٠أكتوبر .٢٠١٨
 .17جيم ،عن املوقع https://bit.ly/2WL8cJw
 .18القصة ،بيان من فريق عمل موقع القصة 3 ،يناير  ،2018بعد إعالن توقفه عن العمل أصبح النطاق الخاص باملوقع ال يعمل.
 .19إيجيبت داييل نيوز ،تم إغالق املوقع 4 ،إبريل https://bit.ly/2QMvo6q ،2018
 .20هافنجتون بوست عريب https://bit.ly/2QMwtuR
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كورابيا“كورابيا” هو موقع ريايض يصدر عن شبكة األخبار “محيط” اململوكة ملجموعة “ميديا بان آراب” لإلعالم ،تم إطالقه
يف عام  .٢٠٠٨تع َّرضت شبكة “املحيط” للحجب يف مرص يف  ٢٨مايو  ٢٠١٧ولحقها “كورابيا” يف  ٦يوليو من نفس العام.
لجأ املوقع إىل نطاق (عنوان  )IP Adressجديد ولكنه تعرض للحجب هو اآلخر ،فقرر القامئون عىل املوقع وقف
العمل ألجل غري مسمى “أو لحني الوصول لصاحب األمر _الحجب_ ومعالجة األمور بشكل جذري” .وجاء يف البيان:
“نحن اليوم نواجه قوة خفية  -ال نعلم من هي ،وال نعلم أي الطرق يجب سلوكها ليك نعالج مسألة حجب
21
املوقع من مرص مرتني يف أقل من سنة ،فنحن يا أصحاب القرار مؤسسة مرصية خالصة”.
مددا ُطلقت منصة “مدد” اإلعالمية يف مايو  ،٢٠١٧وهي منصة صادرة عن مؤسسة “الكرامة” للصحافة والنرش والتوزيع،
وبعد شهر واحد من إطالقها وتحدي ًدا يف  ١٦يونيو  2017تعرضت املنصة للحجب داخل مرص .حاولت املنصة ملدة
عام االستمرا َر بالرغم من الحجب ،ولكن يف  ١٦مايو  ٢٠١٨أصدرت “مدد” بيانًا ت ُعلن فيه عن إغالق املوقع جاء فيه:
ٍ
“بعد عام ،تضطرنا الظروف لنقول إنه قد حان موعد اإلغالق املؤقت أو الدائم للتجربة ،نعتذر عن عدم
إمكانية االستمرار يف تقديم املحتوى الذي حاولنا قدر اإلمكان أن يخرج بالشكل الذي طمحنا له وقد نكون
22
تعرثنا كث ًريا يف إدراك ذلك مبحطات وقضايا مختلفة لكننا مل نقدم أب ًدا ما مل نرىض عنه”.

خامسا :مواقع ُحجبت بشكل مؤقت
• ً
القاهرة 24يف  ٢٧يناير  ،٢٠١٨نرش موقع القاهرة  ٢٤خ ًربا ضم عد ًدا من الصور عن االعتداء عىل املستشار هشام جنينة ،الرئيس
السابق للجهاز املركزي للمحاسبات .كان االعتداء قد وقع يف اليوم نفسه عندما هاجم مجهولون باألسلحة البيضاء
جنينة وهو يف طريقه إىل حضور جلسة املحاكمة الخاصة به للطعن عىل إعفائه من منصبه .تع َّرض موقع القاهرة ٢٤
للحجب يف مرص يف اليوم التايل مبارشةً.
يف الفنتعرض موقع “يف الفن” للحجب يف مرص ملدة يومني ،بعد أن نرش املوقع خ ًربا يف  19مارس  2018عن اعتداء تريك آل
شيخ ،رئيس هيئة الرتفيه يف اململكة العربية السعودية ،عىل الفنانة املرصية آمال ماهر ،وذكر الخرب _تم حذفه بعد
ساعات_ أن ماهر قد قامت بتحرير محرض بواقعة االعتداء عليها أمام منزلها باملعادي وحمل املحرض رقم  4410لسنة
 2018جنح املعادي .يف اليوم التايل وبالرغم من حذف الخرب ،تعرض املوقع للحجب يف مرص ولكن تم رفع الحجب
الحقًا يف  22مارس .2018
 .21كورابيا ،رسالتنا األخرية ..بعد حجب كورابيا للمرة الثانية بدون أسباب 15 ،مارس https://bit.ly/2UFKYlz ،2018
 .22مدد“ ،مدد” لقرائها  ..سالم و”األمل” ختام 16 ،مايو https://bit.ly/2QKogYg ،2018
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الفصل الثاني :آثار الحجب على المواقع الصحفية المستقلة:
للحجب آثار عدة ،منها ما هو ظاهر ملستخدم اإلنرتنت مثل محاولته املجهضة للولوج إىل أحد املواقع التي طالها زر
الحجب .ومنها ما هو خفي مثل األثر الذي يخلفه ذلك الحجب عىل املوقع الصحفي ذاته من محاوالت تقنية وقانونية
ال تتوقف ملواجهة هذا “الزر” ،أو األثر االقتصادي عىل املوقع أو عىل العاملني فيه .يف هذا الفصل نسعى إىل تتبع تلك
اآلثار.
-األثر التقني للحجب

بدأت موجة حجب مواقع الوِب يف مرص يف مايو  ،2017واستهدفت يف البداية السيطرة عىل تبادل األخبار واملعلومات
عرب اإلنرتنت ،لذا كانت املواقع الصحفية هي أول ما تع َّرض للحجب .يف البداية حجبت السلطات املرصية واح ًدا
وعرشين موق ًعا 23جميعهم يقدمون محت ًوى صحف ًّيا وإعالم ًّيا باستثناء موقعني فقط .استمرت السلطات يف حجب
املزيد من املواقع الصحفية حتى وصل عددها وقت نرش هذا التقرير إىل  127موق ًعا عىل األقل ،تتنوع بني املواقع
اإلخبارية واملواقع التابعة لقنوات فضائية واملواقع الصحفية املستقلة.
يف املقابل ،حاولت بعض إدارات هذه املواقع تبني تقنيات جديدة _مل تكن ذائعة االنتشار يف مرص وقتها_ لتجاوز
رسعة ( )AMPمن جوجل ،أو خدمة املقاالت الفورية من فيسبوك
الحجب مثل خدمة صفحات الهواتف املحمولة امل ُ َّ
( )Facebook Instant Articlesوهي خدمة شبيهة بخدمة  .AMPتلك الخدمتان متكنان القارئ غري الخبري يف
تقنيات تخطي الحجب من الولوج إىل املواقع بسهولة.
بينام استخدمت بعض املواقع األخرى روابط بديلة ملحتواها من خالل الخواديم الوكيلة ( )Proxy Serverبحيث
توفر لجمهورها روابط غري محجوبة ،مثل االعتامد عىل محرك البحث الوصفي  searxلتوفري روابط من صفحات
الوِب املحجوبة عرب خواديم وكيلة .كام لجأ عدد من املواقع إىل تغيري نطاقه ( )Domain Nameاملحجوب آلخر غري
محجوب ،إال أنه يف أغلب الحاالت ُحجبت النطاقات البديلة.24
يقول خالد البليش ،رئيس تحرير جريدة البداية املحجوبة:
“كانت مامرسة الحجب جديدة نسب ًّيا يف مرص ،لذا مل يكن تجاوزه من األمور اليسرية يف البداية ،فالجمهور
مل يكن معتا ًدا عىل استخدام مواقع “بروكيس ”Proxy-أو “يف يب إن ”VPN-لذا انخفض عدد زيارات املوقع
بشدة ،حتى استخدمنا الروابط البديلة وتقنية “ ،”AMPفاستعدنا قراءنا نسب ًّيا.25
كانت ثالثة مواقع تحت رئاسة تحرير خالد البليش قد تعرضت للحجب يف السنوات الثالث املاضية ،أولها موقع
“البداية” يف يونيو  ،2017ثم موقع “كاتب” يف يونيو  ،2018وأخ ًريا موقع “درب” يف إبريل . 2020 26
واتخذ موقع “املنصة” عدة خطوات تقنية يف مواجهة الحجب ،تطلق رئيسة تحرير املوقع ،نورا يونس ،عليها
 .23أحمد أبو العينني ،رويرتز ،مرص تحجب  21موق ًعا إلكرتونيًّا بدعوى “اإلرهاب” و”نرش األكاذيب” 24 ،مايو https://bit.ly/2zoHOLZ ،2017
 .24محمد الطاهر وآخرون ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،غلق النوافذ ..الرقابة عىل اإلنرتنت يف مرص 19 ،فرباير https://bit.ly/3aq65hj ،2018
 .25شهادة البليش ،مصدر سابق.
 .26مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،حجب موقع “درب” لخالد البليش بعد شهر واحد من إطالقه 9 ،إبريل https://bit.ly/2YeauzV ،2020
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“ميكانيزمات التعايش مع الحجب” ،تقول:
“حاولنا الحفاظ عىل املوقع نفسه ومحتواه ،فـ”السريفرات” الخاصة بنا معامة بشكل ما ،كام يتم عمل
نسخ احتياطية للموقع بشكل دوري”.27
ويضيف مدير مجتمع الوِب باملوقع ،أحمد بالل أنهم أصبحوا يعتمدون عىل أكرث من “ -Domainنطاق” كلام حجب
أحدهم انتقلوا إىل اآلخر.28
بديل عن املحجوب يستخدمونه
وقال حسن عباس ،مدير القسم السيايس مبوقع “رصيف  ،”22أنهم استحدثوا رابطًا ً
للنرش موج ًها فقط إىل الجمهور املرصي.
بديل (مرآة) ،تعرضوا
واستخدم موقع “مدى مرص” ،الذي تعرض للحجب أول مرة يف مايو  ،2017أكرث من  22رابطًا ً
جمي ًعا للحجب.29
إضافة إىل الحجب ،تعرض املوقع والعاملون به لعدة انتهاكات أخرى متثلت يف القبض عىل أحد محرري املوقع ثم
اقتحامه ،يف  24نوفمرب  ،2019من قبل قوات أمنية واحتجاز الصحفيني بداخله والتحفظ عىل ثالثة منهم من بينهم
رئيسة التحرير ،لينا عطا الله .30وألقت الرشطة القبض عىل األخرية من أمام سجن طرة ،يف  17مايو  ،2020أثناء إجرائها
حوا ًرا مع الدكتورة ليىل سويف والدة الناشط واملسجون السيايس عالء عبد الفتاح ،واتهمتها النيابة الحقًا بتصوير
منشآت عسكرية دون الحصول عىل ترصيح ،إال أنها أخلت سبيلها الحقًا يف اليوم نفسه بكفالة مالية.31
عىل عكس موقعي املنصة والبداية ،مل يرغب أحمد عبد الجواد ،املدير العام ملوقع مرص العربية والذي حجب يف
منتصف مايو  ،2017يف استخدام بدائل تقنية متكن الجمهور من الولوج إىل موقعه ،يقول:
“يف البداية مل نرغب يف استخدام أي بدائل تقنية للوصول إىل الجمهور ،ذلك ألننا اعتربناه نوع من التصعيد،
وملَّا مواقع أخرى عملت لينكات بديلة اتحجبت هي األخرى .لكننا ركزنا بشكل رئييس عىل وسائل التواصل
االجتامعي األخرى فيسبوك وتويرت ويوتيوب لنرش إنتاجنا من الفيديو حيث إننا مركزين عىل موضوع إنتاج
ونرش الفيديوهات إليل بتحمل محتوى صحفي”.32
إىل جانب الحجب ،تعرض موقع مرص العربية لعديد من االنتهاكات سابقة والحقة للحجب إذ اقتحمت قوات رشطية
محبوسا إىل اآلن.
املوقع أكرث من مرة وألقت القبض عىل املدير العام للموقع ورئيس التحرير والذي ال زال
ً
مل تكن إدارات املواقع وحدها هي املهمومة بتقنيات تخطي الحجب ،إذ رشع اآلالف من مستخدمي اإلنرتنت يف مرص
إىل محاولة استكشاف تلك التقنيات واستخدامها .وفقًا للبيانات التي يوفرها جوجل عرب منصته “،”Google trends
فإنه مثة زيادة ملحوظة يف عدد املرصيني الذين بحثوا عن طرق تجاوز حجب املوقع يف الفرتة التي بدأ فيها الحجب.33
 .27مقابلة أجراها الباحث مع ثالثة من الفريق اإلداري ملوقع املنصة :نورا يونس ،رئيس التحرير ،وسيد تريك ،رئيس التحرير التنفيذي ،وأحمد بالل ،مدير مجتمع الوِب
باملنصة ،يوليو .2019
 .28مقابلة أحمد بالل.
 .29محمد طيطة ،مدى مرص ،مدى عىل تور ..العب يف الحجب 25 ،ديسمرب https://bit.ly/2XLpIxv ،2019
 .30محمد ناجي ،إىل أي مدى تحرتم الدولة حرية الصحافة يف مرص؟ مؤسسة حرية الفكر والتعبري 4 ،ديسمرب https://bit.ly/37c9Dnq ،2019
 .31مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،إطالق رساح الصحفية لينا عطا الله ،رئيسة تحرير موقع “مدى مرص” من قسم رشطة املعادي 17 ،مايو https://bit.ly/3dL0yEL ،2020
 .32مقابلة أحمد عبد الجواد.
 .33محمد الطاهر ،مرجع سابق.
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فطنت السلطات رسي ًعا إىل تلك الخطوات التي اتخذتها إدارات املواقع لتخطي الحجب املفروض عليها ،وكذا إىل اتجاه
املواطنني إىل استخدام تلك التقنيات ،لذا اتخذت الحكومة اتجا ًها آخر يف الرقابة عىل اإلنرتنت .عمدت السلطات إىل
حجب مواقع مقدمي خدمات الشبكة الخاصة االفرتاضية ( )VPNوالخوادم الوكيلة ( .)Proxy serversكام حجبت
موقع “ ”TORوخدمة “.”AMP
رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،يف أغسطس  ،2017حجب  261موق ًعا من مقدمي خدمات الشبكة الخاصة
االفرتاضية ( )VPNوالخواديم الوكيلة ( )Proxy Serverوقبلها كان قد ُحجب موقع تور وجميع املواقع التابعة له.34
من امل ُالحظات التي ميكن أن ت ُؤكد نية الحكومة توسعها يف حجب مواقع الوِب أن جميع املواقع املحجوبة مل يتم
حجبها هي فقط ،بل ُحجب معها النطاقات الفرعية للنطاق األصيل للموقع املستهدف حجبه .فرنى أن حجب
موقع مرشوع تور (ُ )torproject.orgحجب معه  ٦مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من النطاق األسايس ،مثل:
 metrics.torproject.orgعىل رغم من أن املوقع ال يقدم سوى بيانات حول عدد مستخدمي شبكة تور ،بالطريقة
نفسها ومع حجب موقع قناة الجزيرة ُحجبت  9نطاقات فرعية ملواقع بعضها ال يقدم محت ًوى سياس ًّيا ،مثل موقع
الجزيرة الرياضية وموقع لتعلم اللغة العربية ،يف حني أنه تم حجب نطاقات فرعية لبعض املدونات التي تستخدم
خدمة التدوين الشهرية بلوجر ( )bloggerإال أنه مل يتم حجب النطاق الرئييس )blogspot.com).35
-األثر االقتصادي للحجب

ت ُعاين الصحافة املطبوعة يف العامل بشكل عام ومرص بشكل خاص من أزمات بالغة تهدد استمرارها .وتدهورت مبيعات
الصحف املرصية املطبوعة القومية واملستقلة حتى باتت تلحق بجميعها خسائر كبرية ،إذا أضفنا إىل ذلك األزمات
االقتصادية التي أدت إىل تحرير سعر الرصف يف  2017ما أدى بدوره إىل ارتفاع هائل يف أسعار الورق ومستلزمات
الطباعة وتكلفة التوزيع ،هذا باإلضافة إىل تكلفة اللوجستيات واملوارد البرشية .أدى هذا كله إىل هجرة االستثامرات
إىل اإلنرتنت .حيث يوفِّر الفضاء اإللكرتوين مساحة أرحب لكل الراغبني يف االستثامر املتوسط يف مجال الصحافة واإلعالم
يف مرص اليوم.
تواصل لحظ ًّيا مع الجمهور عىل مستوى القطر ،وتغطية األخبار مبختلف أشكالها لحظة وقوعها .كذلك
ً
يوفِّر اإلنرتنت
أصبح اإلنرتنت وسيطًا أكرث مرونة وفاعلية لدى قطاع معترب من جمهور متابعي األخبار .وبالتايل أثرت مامرسة الحجب
عىل صناعة الصحافة يف مرص.
إن مامرسة الحجب هي سياسة طاردة لالستثامر .كيف يأمن أي مستثمر بعد كل تلك القيود التي ُيكن أن يتسبب
أبسطها يف قرار بحجب املوقع الذي يستثمر فيه أمواله!؟ أي مستثمر سيضحي من أجل دعم تجربة صحافية مستقلة
يراها (من الناحية املادية) مرشو ًعا ناج ًحا يحتاج فقط إىل مزيد من الدعم عرب االستثامر فيه ،وهو يف الوقت نفسه
مهدد أن يُحجب فيخرس أمواله يف أي لحظة؟
 .34نفسه.
 .35نفسه.
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تقول نورا يونس ،مؤسس ورئيس تحرير موقع املنصة املحجوب:
“لو تكلمنا عن األثر املادي للحجب ،فالعام املايض ( )2018كان من املفرتض أن يكون عام يشهد انطالقة
مختلفة للموقع ،أعددنا منوذج عمل ملوقع يجذب مستثمرين ويوفر دخل للموقع ،كنا قد أعددنا حملة
إعالنية عن املوقع ستبدأ يف  .2018لكن نتيجة للحجب توقف كل هذا ،كيف ستعلن عن موقع يدخله
36
الناس من أبواب خلفية؟ كيف ستخرب الناس بعنوان لست متواج ًدا فيه؟”
يضيف أحمد بالل ،مدير مجتمع “الوِب” باملوقع:
“عدد الزيارات تأثر ج ًّدا بسبب الحجب .الزيارات قلت بنسبة من  50إىل  %60يف أول مرة ،أثر ذلك عىل
معدل النمو بشكل كبري ج ًّدا”.37
يف السياق نفسه ،يشري خالد البليش ،رئيس تحرير موقع البداية املحجوب ومالكه ،إىل تأثري الحجب عىل إمكانات
تطوير املواقع:
“عندما أعدنا إصدار البداية مرة أخرى يف مارس  2014كان اإلنفاق عىل املوقع ذات ًّيا ،بالتايل بدأنا البحث
عن مستثمرين وبالفعل وجدناهم ،وجرى اتفاق مبديئ معهم وبدءوا بالفعل يف تزويد املوقع ببعض
للتوسع إذ تم االتفاق عىل تطوير املوقع باإلضافة إىل إطالق تليفزيون البداية.
األجهزة ،وكنا يف طريقنا ُّ
كنا سننطلق انطالقة مختلفة ونتحول إىل موقع احرتايف كبري ذو مرشوع مختلف .إال أن كل هذا تم
اجهاضه مبجرد حجب املوقع فقد انسحب املستثمرون ولهم الحق!”.38
مل يتوقف األمر عىل قتل فرص تطوير املوقع ،وإمنا قىض عىل أي فرصة لالستمرار إذ انخفض عدد الزوار بشكل حاد.
“وصلنا يف أحد الشهور لـ 2مليون و 400ألف زيارة للموقع ،بعد الحجب أصبح عدد زوار املوقع باملئات ثم بالعرشات..
اتضح لنا أنه مل تعد هناك جدوى لالستمرار” ،يقول البليش يف شهادته.
شخصا_ أن ما لديه من أموال يكفي
بعد حجب املوقع ،أخرب البليش العاملني معه _وكانوا يرتاوحون من  15إىل ً 20
يتبق سوى  4أفراد مع
الستمرار املوقع ثالثة شهور عىل أقىص تقدير فبدأ الصحفيون البحث عن أماكن عمل أخرى ومل َ
حلول شهر ديسمرب ( 2017بعد ستة أشهر تقري ًبا من الحجب) .يقول البليش:
“رغم العدد الضئيل املتبقي من الصحفيني ،كان لدينا االستعداد والرغبة يف استمرار تشغيل املوقع لو
توفرت لدينا اإلمكانيات املادية لذلك .كنا سنعمل عىل طرق تقنية مبتكرة لتخطي الحجب ،لكن هذا مل
يكن متا ًحا”.39
من جهته ،يقول أحمد عبد الجواد ،املدير العام ملوقع مرص العربية املحجوب:
“قبل الحجب كنا عىل رأس قامئة املواقع اإلخبارية من حيث االنتشار والزيارات ،سبقنا مواقع مثل املرصي
اليوم والرشوق وجئنا خلف اليوم السابع ،وصلنا إىل  40مليون زيارة يف الشهر الواحد .كل هذا انتهى مع
حجب املوقع ،أصبحنا نصل اآلن _شهر مايو  _2019إىل  2مليون زيارة عىل أقىص تقدير”.40
 .36مقابلة نورا يونس.
 .37مقابلة أحمد بالل.
 .38مقابلة خالد البليش.
 .39نفسه.

 .40شهادة أحمد عبد الجواد.
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يضيف عبد الجواد مش ًريا إىل األثر السلبي الذي أحدثه هذا الرتاجع الكبري يف أعداد الزيارات نتيجة للحجب:
“يعتمد موقعنا بنسبة ترتاوح بني  60و %70عىل عوائد اإلعالنات والتي تراجعت بشكل كبري مع تراجع
الزيارات ،أما النسبة الباقية فكانت تتمثل يف إنتاج محتوى للغري وهو األمر الذي تأثر هو اآلخر نتيجة
لالستغناء عن جزء كبري من فريق العمل إذ تم تقليصه بنسبة  ..%70كام تم تقليص رواتب الصحفيني
الذين تبقوا”.41
وعن فرص استمرار املوقع يف مثل هذه الظروف ،يقول عبد الجواد:
“لو نتكلم مبنطق اقتصادي بحت ،ما يحدث جنون واستنزاف عىل كل املستويات .أما من الناحية األمنية،
يل أكرث من مرة ،تحدثنا مع فريق العمل أن هناك خطورة عليهم وأنه من املمكن أن
عندما ألقي القبض ع َّ
يقبض عليهم أثناء مامرستهم لعملهم ،إال أن أغلب الصحفيني أرصوا عىل االستمرار يف العمل .بعد حبس
رئيس التحرير قلت أنا عىل استعداد لغلق املوقع يف مقابل خروجه من السجن إذا كانت هناك مساحة
تفاوض بهذا الشكل ،لكني فكرت أن إغالقه بدون إخالء سبيل صربي سيكون مبثابة دفع مثن بدون مقابل
ولن أفعله .والرجل يف النهاية يعمل يف مهنة يعرف مخاطرها جي ًدا”.42
مثة مواقع أخرى تعتمد يف متويلها عىل مصادر أخرى ،لذا مل تتأثر كث ًريا من الناحية االقتصادية نتيجة للحجب .يقول
حسن عباس رئيس التحرير املشارك مبوقع “رصيف :”22
“يعتمد رصيف 22عىل مصدرين للتمويل :متويل نارش املوقع ،ومجموعة متويالت من منظامت غري
حكومية تتقاطع أهدافها مع قيم رصيف .22مل يتأثر املوقع مال ًّيا بسبب الحجب ،ولكن ترضرت بشدة
خططه للتح َّول بعد فرتة إىل موقع يغطي تكاليفه بنفسه من خالل اإلعالنات”.43
يشري عباس إىل أن املوقع خرس ما يقارب الـ %20من الزيارات نتيجة للحجب.
أثر آخر للحجب يشري إليه خالد البليش ،عضو مجلس نقابة الصحفيني السابق ،وهو األثر الواقع عىل شباب الصحفيني.
يقدر البليش عدد الصحفيني الشباب الذين تأثروا بحجب املواقع الصحفية سواء برتك العمل أو تخفيض الرواتب بـ300
صحفي يف الفرتة التي توسعت فيها السلطات املرصية يف الحجب ما بني شهر مايو ويونيو .2017
مل تستطع املؤسسة حرص عدد الصحفيني الذين جرى ترسيحهم نتيجة وقف العمل بعدد من املواقع الصحفية أو
تخفيض الرواتب بالباقي ،يف محاولة من تلك املؤسسات لتاليف آثار الحجب .وحاول الباحثون التواصل مع أحد أعضاء
مجلس النقابة إال أنه تعذر الوصول إليهم.
ويواجه هؤالء الشباب صعوبات وتحديات كبرية ،حيث ال يتمتع أغلبهم بعضوية نقابة الصحفيني ،نتيجة لرشوط القيد
التعسفية يف قانون النقابة ،مام يدفع بهم خارج مظلة الدعم والحامية التي من املفرتض أن توفِّرها النقابة ألعضائها.
وهو ما يجعلهم ُعرضة لخسارة حقوقهم املادية واملعنوية أثناء التعاقد أو الترسيح من العمل.
 .41نفسه.
 .42نفسه.
 .43مقابلة حسن عباس.
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-أثر الحجب على المحتوى

كم وكيفًا .فمن ناحية أوىل ،خشيت املنصات املحجوبة
امتد أثر الحجب ليطال املحتوى الصحفي الذي تنتجه املواقع ًّ
أن تتعرض ملا هو أبعد من الحجب .ومن ناحية ثانية ،فإن املواقع غري املحجوبة خشيت الوقوع يف فخ الحجب
إذا تجاوزت “الخطوط الحمراء” .تسبب الحجب يف تنامي معدالت الرقابة داخل املؤسسات الصحفية بشكل كبري،
باالضافة إىل تزايد رقابة الصحفيني الذاتية عىل أعاملهم.
ذكر املدير العام ملوقع مرص العربية أحمد عبد الجواد أن موقعه صار ينتج ما ال يزيد عىل  50قطعة يوميًّا بعد أن كان
عدد هذه القطع يصل إىل “ ،700نتيجة لضعف املوارد وتقلص عدد فريق عمل املوقع” ،يقول عبد الجواد.44
انتقل موقع مرص العربية مثل عدد كبري من املواقع املحجوبة إىل النرش عىل منصات التواصل االجتامعي ،لكن “واجهتنا
العديد من املشاكل يف هذا األمر حيث نعمل عىل قوالب صحفية ال تتفق وطبيعة هذه املواقع” ،وفقًا لعبد الجواد.45
املنصة هي األخرى انتقلت مع بداية الحجب إىل النرش عىل مواقع التواصل االجتامعي“ .بعد الحجب ولعدة أيام،
بدأنا يف نرش املواد الصحفية عىل فيسبوك ،لكن األمر كان بال عائد” ،46يقول أحمد بالل .وتضيف نورا يونس“ :أدركنا
حل ،إذ أن مقروئية املحتوى الصحفي كـ”فيسبوك نوت” غري مناسبة ،الفيسبوك وسيط يصلح ألمور أخرى
أن هذا ليس ًّ
47
ليس من بينها نرش محتوى صحفي” .
عن الرقابة الذاتية واألثر عىل السياسة التحريرية للموقع يقول سيد تريك ،رئيس التحرير التنفيذي ملوقع املنصة:
“السؤال عن الرقابة الذاتية بيخلينا نفكر ملاذا أطلقنا “املنصة” ،نحن ندعي أن املنصة لديها سقف أعىل من
مواقع أخرى موجودة عىل الساحة ،مبعنى أن قصص صحفية معينة تجد مكانًا تنرش فيه .فإذا توقفنا عن
كوننا منثل هذا النموذج سنفقد امليزة النسبية لوجودنا .ما نفكر فيه دامئًا أن نكون تحت سقف القانون
فلو هناك مادة حساسة بعض اليشء أو لدينا شكوك ناحيتها نرسلها للمستشار القانوين ملراجعتها .االختالف
الذي حدث بعد حجب املوقع وكذلك بعد صدور قانون الجرمية اإللكرتونية أن نسبة املواد املرسلة إىل
املستشار القانوين ارتفعت”.48
مستوى آخر يشري إليه أحمد بالل يتعلق بخوف بعض الكتاب من النرش عىل املنصة بعد حجبها ،خاصة وأن معظمهم
يعمل يف أماكن أخرى ال توفر عادة السقف العايل الذي يوفره موقع “املنصة”“ .أصبح لدى البعض منهم شعو ًرا
بالخوف من ربط أسامئهم مبكان مغضوب عليه” ،يقول بالل.49
يقول حسن عباس:
“مل يؤثر الحجب عىل سياسة رصيف 22التحريرية .قبل حجبنا ،كنا نحاول دامئاً خلق توازن يف مواضيعنا
من خالل إعطاء الكالم لنائب مؤيد للسلطة أو عىل األقل ملحلل مؤيد للسلطة وال زلنا نحرص عىل ذلك.
تغي هو أن بعض األشخاص املق ّربني من السلطة صاروا يرفضون الحديث لرصيف ،22وهذا اختربناه يف
ما ّ
 .44مقابلة عبد الجواد.
 .45نفسه.
 .46مقابلة أحمد بالل.
 .47مقابلة نورا يونس.
 .48مقابلة سيد تريك.
 .49مقابلة أحمد بالل.
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مناسبات عدة ،ونتفهم خوفهم من عدم رضا السلطة عنهم إذا تحدثوا لنا”.50
واستطرد عباس “ولكن رصنا أكرث خوفًا عىل زمالئنا يف مرص ،وحتى رصنا أكرث خوفًا عىل املواطنني الذين
يق ّدمون شهادات لنا ،فرصنا نخفي أسامء بعضهم ،حتى ولو كانوا يقبلون بنسبة ما يقولونه إليهم”.51
أشار خالد البليش إىل محاوالت استهدفت موقعه إلزالة أرشيفه .يقول:
“يف  ،2018حصلت هجمة شديدة عىل املوقع ،اخرتاق لتدمريه من الداخل .وبالفعل نجحت الهجمة يف
تدمري املوقع .لكن األمر الجيد أنني كنت قد اتفقت مع الرشكة التقنية التي بنت املوقع أن تحتفظ بثالث
نسخ احتياطية منه دامئًا ..وبالتايل استطعنا الحفاظ عىل املحتوى القديم”.52
يف السياق ذاته ،أث َّر الحجب بشكل ملحوظ عىل املحتوى العريب عىل اإلنرتنت والذي يُعاين من ندرته مقارن ًة باملحتوى
املتاح بلغات أخرى .حيث أدى حجب عدد من املواقع بعينها إىل حجب أرشيف يحتوي عىل ماليني الصفحات من
املحتوى العريب (الصحفي والحقوقي).
موقع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عىل سبيل املثال كان يعمل عىل أرشفة إصدارات وتقارير وبيانات
مئات املنظامت الحقوقية يف املنطقة العربية منذ عام  2003وحتى عام  .2014وترجع األهمية الكربى لهذه األرشفة
خاصا بها .وعليه فإن حجب موقع مثل الشبكة يعني اختفاء ماليني
أن كث ًريا من هذه املنظامت مل تكن متتلك موق ًعا ًّ
الصفحات ما يؤثر سل ًبا عىل املحتوى العريب عىل اإلنرتنت ككل.
أما موقع هيومان رايتس ووتش فقد تم حجبه بعد أن نرشت املنظمة تقري ًرا عن عمليات التعذيب يف السجون
املرصية .ال تنبع أهمية املوقع فقط من تبعيته لواحدة من أكرب املنظامت الدولية التي تعمل عىل دعم وتعزيز حقوق
اإلنسان ،إال أنه بالنسبة إىل املحتوى العريب عىل اإلنرتنت أيضً ا ،فإن حجب املوقع ُيثل خسارة للمستخدم خاصة من
الباحثني والصحفيني واألكادمييني املهتمني بأوضاع حقوق اإلنسان ،كام يعترب هو أول موقع حقوقي دويل يوفّر نسخة
هائل من التقارير والبيانات التي تتناول أوضاع حقوق اإلنسان ليس يف مرص
كم ً
باللغة العربية من محتواه ،ويحوي ًّ
53
فقط بل يف العامل ،حتى أن عدد صفحات الوِب املؤرشفة يف محرك بحث جوجل يتعدى  180ألف صفحة ِوب.

 .50مقابلة حسن عباس.

 .51نفسه.
 .52مقابلة خالد البليش.
 .53غلق النوافذ ..الرقابة عىل اإلنرتنت يف مرص ،تقرير عن مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،إعداد محمد الطاهر ،نُرش عىل موقع املؤسسة بتاريخ  19فرباير  ،2018آخر
وصول  14فرباير .22020
https://afteegypt.org/digital_freedoms/2018/02/19/14648-afteegypt.html
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الفصل الثالث :أدوار الجهات الفاعلة في المجال اإلعالمي في
التفاعل مع حجب المواقع الصحفية:
بعد اكتامل البناء املؤسسايت للمشهد الصحفي واإلعالمي املرصي ،أصبح لدينا خمس جهات مختلفة متثل الفاعلني
الرئيسيني وأصحاب املصالح من أبناء الجامعة الصحفية واإلعالمية تتمثل يف:

 -المجلس األعلى لإلعالم

54

رغم صدور النسخة األوىل من قانون التنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم الذي حمل رقم  92لسنة  ،2016وإنشاء
املجلس األعىل لإلعالم وفقًا له مطلع  ،2017ورغم ما تضمنه من مواد تعطي السلطة للمجلس األعىل يف حجب املواقع
اإللكرتونية واملدونات الشخصية والحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها  5000متابع يف حال ارتكابها طيفًا
واس ًعا من املخالفات .إال أن املجلس مل يقرر حجب سوى عدد محدود من مجمل املواقع الصحفية واإلعالمية ،وأغلبها
بشكل مؤقت.
باالضافة إىل ذلك مل يتدخل املجلس لحل أزمة املواقع اإللكرتونية التي جرى حجبها بدون قرار أو علم منه ،رغم أن
تلك املواقع تقع تحت مظلة حاميته وفقًا للقانون .بل نستطيع القول إن موقف املجلس ورئيسه كان مؤي ًدا لقرارات
الحجب ،حيث رصح رئيس املجلس األعىل ،مكرم محمد أحمد ،يف مؤمتر صحفي ُعقد صباح األربعاء  15نوفمرب :2017
“أن هناك حملة يف الغرب ضد مرص تزعم بأن هناك انتهاكًا للحريات مؤك ًدا أنه ال يوجد أي معتقل من
الصحفيني بسبب أفكاره أو توجهه  ،وأن املواقع التي تم حجبها تنتمي إىل جامعة اإلخوان املسلمني
اإلرهابية”.55
إال أن رئيس املجلس تجاهل عم ًدا الحديث عن املواقع اإللكرتونية املحلية املستقلة ،واملواقع التابعة ملؤسسات
حقوقية.
ورغم تأكيد رئيس املجلس أن سياسة املجلس هي السامح وليس املنع ،فإنه مل يتخذ أي موقف تجاه الشكاوى التي
وردت له من املواقع املحجوبة والتي وعد بالنظر فيها بعد أن أكد أن املجلس ليس طرفًا فيها وليس لديه شخص ًّيا أو
مجلسه أي تعليقات بشأن تلك املواقع وال يدري سبب حجبها أو الجهة القامئة عىل ذلك.

 .54املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية .أنشئ طبقًا للقانون رقم  92لسنة  2016يف شأن التنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم (جرى
إلغاؤه الحقًا وإصدار قانون التنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم رقم  180لسنة  )2018ليتوىل تنظيم شؤون اإلعالم املسموع واملريئ والرقمي بالصحافة املطبوعة والرقمية
وغريها ,ويتمتع باالستقالل الفني واملايل واإلداري وال يجوز التدخل يف شؤونه.
 .55األهرام ،مكرم محمد أحمد :سياسة “األعىل لإلعالم” السامح وليس املنع ..وهناك حملة ضد مرص يف الغرب 15 ،نوفمرب https://bit.ly/3hg68kt ،2017
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-نقابة الصحفيين

ال ميكن اعتبار مجلس نقابة الصحفيني كتلة واحدة ذات موقف موحد ،حيث يشري الواقع إىل أن مجموعة من أعضاء
مجلس النقابة كانت لها مواقف جيدة تعب ًريا عن رفض الحجب وتداعياته وأثره عىل املهنة .بينام رئيس املجلس
الكاتب الصحفي ضياء رشوان ،رئيس الهيئة العامة لالستعالمات ،وباقي األعضاء كانت مواقفهم ال تختلف كث ًريا عن
مكرم محمد أحمد رئيس األعىل لإلعالم التي ذكرناها عاليه.
ولكن إذا تحدثنا عن مواقف املجلس الرسمية واملعلنة نجدها شديدة االرتباك ،بني مطرقة دوره األصيل يف حفظ
وحامية حقوق جموع الصحفيني الذين ُيثلهم وسندان الخوف من مخالفة توجهات السلطة السياسية يف مامرسة
الحجب.
قال ضياء رشوان ،نقيب الصحفيني ،إن حجب املواقع الصحفية يف مرص “يأيت من جهات تانية ،”56بحسب تعبريه .ونفى
رشوان خالل جلسة عالقة اإلعالم بالسلطة ضمن فعاليات اليوم الثاين ملنتدى إعالم مرص ،االثنني  4نوفمرب  ،2019أن
يكون لنقابة الصحفيني أي دور يتعلق بحجب املواقع الصحفية.
عىل الجانب اآلخر ،أبدى مجلس نقابة الصحفيني تضامنه ودعمه ملوقع جريدة “التحرير” اإللكرتوين الذي أعلنت
إدارته ،األحد  23يونيو  ،2019رغبتها يف إغالقه ،عىل خلفية تعرضه للحجب منذ نحو شهرين.
وأعلن املجلس يف بيان أصدره االثنني املوافق  24يونيو “ 2019مخاطبة رئيس املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم
بوصف املجلس هو املسؤول عن املواقع اإللكرتونية يف البالد بحكم القانون ،لتوضيح وتفسري الحجب الذي
يتعرض له املوقع طوال الفرتة املشار إليها ،إلعالم الزمالء العاملني به وإدارته والرأي العام املرصي عل ًنا
بحقيقة األمر”.57
داعم لبقاء واستمرار صحيفة وموقع التحرير والحقوق القانونية للزمالء العاملني
وأكد املجلس أنه “سيظل ً
بهام ،وسيتخذ كل الخطوات واإلجراءات التي تضمن استمرارهام بالتعاون مع إدارتيهام وكل الجهات
املعنية ،وتحول دون اللجوء إلغالقه وترشيد الزمالء العاملني فيه” .مضيفًا أن “اإلغالق وترشيد الصحفيني
خط أحمر لن تسمح به النقابة ،مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجايب يساعد يف حل أزمات الصحف
58
واملواقع لتامرس عملها دون عوائق أو قيود”.
وأشار إىل “رفضه ألي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة عىل الصحف ووسائل اإلعالم
املرصية أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها ،باستثناء جواز فرض رقابة محددة يف زمن الحرب أو التعبئة
العامة” .وقال املجلس إنه “سيتخذ كل اإلجراءات القانونية والنقابية دفا ًعا عن حرية الصحافة والحقوق
الدستورية والقانونية ملامرستها سواء من قبل اإلصدارات املطبوعة واإللكرتونية أو من قبل الزمالء العاملني
بها”.59
 .56مصطفى محمد ،مرص العربية ،نقيب الصحفيني يتحدث عن حجب املواقع اإللكرتونية ..ماذا قال؟  4نوفمرب https://bit.ly/2Aq0ZG1 ،2019
 .57مصطفى عيل ،مرصاوي ،نقابة الصحفيني تصدر بيانًا بشأن حجب موقع “التحرير” 24 ،يونيو https://bit.ly/2MPZWBL ،2019
 .58نفسه.
 .59نفسه.
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رغم جودة هذا البيان واتساقه مع مبادئ حرية الصحافة ،وحرصه عىل حامية حقوق الصحفيني ،فإن موقف النقابة
العميل يتضمن الكثري من املالحظات التي تعكس تناقض املامرسة الحقيقية مبجلس النقابة ونقيب الصحفيني مع أزمة
الحجب.
أول ،جاء تضامن مجلس النقابة انتقائ ًّيا ،حيث مل تح َظ أغلبية املواقع املحجوبة بذلك الدعم من قبل النقابة .رغم
ً
أن عد ًدا معت ًربا من املواقع املحجوبة تق َّدم بشكاوى رسمية مبجلس نقابة الصحفيني من أجل التدخل ومعرفة سبب
والتوسط من أجل رفعه.
والجهة القامئة عليه
ُّ
يقول رئيس تحرير موقع “البداية” املحجوب من قبل السلطات املرصية ،خالد البليش:
“دعينا كل املواقع إليل تم حجبها للمشاركة يف حملة ملواجهة الحجب ،ودعوت أعضاء مجلس النقابة
وحرض منهم بالفعل جامل عبد الرحيم ومحمود كامل ،وحرض من املواقع مدى مرص ،مرص العربية،
املرصيون ومحيط .وقررنا القيام ببعض اإلجراءات منها :اعتصام يف النقابة ملواجهة الحجب وتقديم بالغات
وخالفه .لكن جانب من أعضاء مجلس النقابة القريبني منا أجهضوا هذا التحرك عىل عكس املتوقع”.60
يضيف البليش:
“مارست النقابة دو ًرا شديد السلبية يف قضية حجب املواقع الصحفية .أجهضت القضية األوىل ،كان أمامنا
فرصة لوقفة قوية ضد الحجب ألنه كان هناك مئات الصحفيني الخائفني عىل مصدر رزقهم ومستعدين
للتحرك واالعرتاض ،لكن النقابة أجهضت مثل هذا التحرك .بالعكس الترصيحات األوىل للنقيب كانت تؤيد
الحجب ،كذلك املجلس األعىل لإلعالم .يتساوى يف املسؤولية عن هذا كل أعضاء مجلس النقابة .ميكن كان
يف أدوار إيجابية ملحمود كامل وجامل عبد الرحيم عىل وجه التخصيص”.61
يشري أحمد عبد الجواد ،املدير العام ملوقع مرص العربية ،إىل تواصل إدارة املوقع مع النقابة:
عم حدث .نعم نحن لسنا تابعني للنقابة كموقع ولكن لدينا الكثري من
“أبلغنا النقابة بشكل رسمي َّ
العاملني أعضاء فيها وبالتايل خاطبناها أكرث من مرة بشكاوى تفصيلية سواء يف فرتة عبد املحسن سالمة
أو ضياء رشوان .وذهب زمالءنا بأنفسهم وقابلوا مجلس النقابة وقالوا لهم نريد ًّ
حل ،لكن مل تكن هناك
استجابة”.62
وفضلت بعض املواقع عدم التفاعل مع نقابة الصحفيني نظ ًرا إىل انعدام الجدوى من ذلك ،يقول سيد تريك ،رئيس
التحرير التنفيذي ملوقع املنصة:
“نحن فكرنا يف جدوى األمر ،هل لو مجلس النقابة بكامله اتخذ موقفًا ضد الحجب ،ما هي األدوات
التي ميكن أن يضغط بها عىل الدولة ..تكاد تكون معدومة .مجلس النقابة مل يستطع فعل يشء يف ملف
الصحفيني املحبوسني”.63
 .60مقابلة البليش.
 .61نفسه.
 .62مقابلة أحمد عبد الجواد.
 .63مقابلة سيد تريك.
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اتفق معه يف الرأي حسن عباس رئيس التحرير املشارك مبوقع (رصيف  ،)22مؤك ًدا“ :مل نبلغ نقابة الصحفيني بسبب
تقديرنا أنها غري قادرة عىل تغيري مسار األمور”.64
يبث موقع رصيف  22من خارج مرص إال أن عد ًدا من صحفييه مرصيون ويعملون من داخل مرص.
أضاف عباس:
“فكرنا يف مبادرة للتنسيق بني املواقع املحجوبة املستقلة لتحقيق هدفني :األول هو التنسيق بحال تع ّرض
أي صحايف للقمع يك ال مي ّر األمر مرور الكرام من ناحية ويك ال يترضر الصحايف املستهدف من ناحية ثانية
بسبب طريقة تناول قضيته ،والثاين نوع من تبادل املحتوى والخربات للتغلّب عىل مشاكل تأثري الحجب
عىل كمية املواضيع املنشورة يف كل موقع أو مشاكل الوصول إىل بعض املعلومات .ولكن هذا يبقى فكرة
ومل تج ِر خطوات عملية مهمة للسري قد ًما يف تطبيقها”.65
أث َّر حجب قرابة الـ  127موق ًعا صحف ًّيا وإعالم ًّيا _حتى اآلن_ بشكل بالغ عىل عرشات من الصحفيني الذين جرى
ترسيحهم بسبب توقُّف عدد من تلك املواقع عن العمل بشكل كامل ،ولجوء البعض اآلخر إىل تقليص العاملة
والنفقات قدر اإلمكان حتى يتمكن من االستمرار رغم الحجب وتأثرياته االقتصادية.
هؤالء الصحفيون يف أغلبهم غري أعضاء بنقابة الصحفيني (بسبب رشوط القيد املجحفة والتعسفية التي يفرضها قانون
إنشاء نقابة الصحفيني) وهو ما جعلهم كذلك ُعرضة النتهاكات تخص تسويات ترسيحهم املالية دون ظهري أو سند .كل
أولئك الصحفيني مل تنتبه إليهم النقابة ،املعني األول بحامية حقوقهم أمام الدولة وأماكن عملهم .إذا أضفنا إىل ذلك
األزمات الكبرية التي متر بها صناعة الصحافة التقليدية يف مرص وكذلك انغالق املجال العام وصعوبة العمل الصحفي
يف ذلك املناخ السيايس القمعي ميكن تخ ُّيل أوضاع أولئك الصحفيني الذين عصفت بهم سياسات الدولة عرب مامرسة
الحجب ثم عصفت بهم مؤسساتهم ملحاولة تفادي آثار الححب ومل تتدخل النقابة املعنية بالدفاع عن حقوقهم.
 -الهيئة الوطنية للصحافة

66

تختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة وتنظيم شؤون املؤسسات الصحفية اململوكة للدولة ،ورغم أن أيًّا من املواقع
اإللكرتونية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية مل يُحجب ،فإن موقف الهيئة بشأن مامرسة الحجب يظل جوهريًّا
نتيجة لألثر الكبري الذي يُحدثه حجب املواقع عىل صناعة الصحافة يف مرص بشكل عام.
ظل موقف الهيئة بشأن مامرسة الحجب مرتبكًا منذ بداية موجة الحجب يف مايو  2017وحتى اليوم ،حيث تختلف
مواقف رئيس الهيئة :الكاتب الصحفي كرم جرب ،عن موقف وكيل الهيئة وعدد من أعضائها ،يف ظل عدم وجود موقف
رسمي من قبل الهيئة ميكن الرجوع إليه.

 .64مقابلة حسن عباس.
 .65نفسه.
 .66هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية ومقرها الرئييس محافظة القاهرة وتتمتع باالستقالل يف مامرسة مهامها واختصاصاتها وال يجوز التدخل يف شؤونها .أنشئت
الهيئة طبقًا للقانون رقم  92لسنة  2016يف شأن التنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم لتتوىل إدارة املؤسسات الصحفية اململوكة للدولة.
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حيث رصح الكاتب الصحفي كرم جرب ،رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،خالل حواره مع اإلعالمية بسمة وهبه ،بربنامج
“كل يوم” املذاع عرب فضائية “أون” مطلع يناير املايض “أن عالج أخطاء الدميقراطية يكون بحلول دميقراطية وليس
عب عنه جرب يف أكرث من مناسبة.
بالغلق والحجب وإمنا بنقل الحقائق من أرض الواقع .”67وهو املوقف الذي َّ
ذلك بينام رصح عبد الله حسن ،وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة ،الخميس  25يوليو  ،2017مع بداية موجة
الحجب“ :إن قرار حجب املواقع التي تنتمي لجامعة اإلخوان اإلرهابية ،وقطر ،صائب مئة باملئة ،بسبب إساءة تلك
املواقع ملرص دول ًة وشع ًبا” ،موض ًحا أن مثل تلك املواقع تتخذ سياسات معادية ملرص.68
وأشار حسن ،إىل أنه بعد ترصيحات أمري قطر التي هاجم فيها مرص والعديد من الدول العربية كان ال بد
من اتخاذ موقف من تلك املواقع والقنوات القطرية ،منو ًها إىل أن القرار ال يتعارض مع حرية النرش بل ال
بد أن تكون حرية اإلعالم مسؤولة تجاه املجتمع التي تبث رسالته من خالل نافذته”.69
 -الهيئة الوطنية لإلعالم

70

رغم أن مامرسة الحجب طالت مثانية مواقع إعالمية (تابعة لقنوات تلفزيونية) فإن الهيئة الوطنية لإلعالم املختصة
بإدارة وتنظيم شئون اإلعالم اململوك للدولة (اتحاد اإلذاعة والتليفزيون) ،اكتفت بالتعليق عىل حجب مواقع القرصنة
(املواقع اإللكرتونية املختصة بعرض األعامل الدرامية والسينامئية للتحميل املجاين واملشاهدة دون إذن منتجيها،
وأبرزها “إيجي بيست ،وعرب ليونز ،وعرب سيد ،ومزيكا توداي”).
حيث أشاد اإلعالمى جامل عنايت ،عضو الهيئة الوطنية لإلعالم ،بقرار حجب عدد من املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف
عرض األفالم واملسلسالت بشكل مجاين ،وذلك لعدم مراعاتها حقوق النرش الخاصة بالجهات املنتجة.
وأكد “عنايت” يف ترصيحات ملوقع صدى البلد ،الخميس  16مايو  ،2019أن عرض الفيلم أو املسلسل ىف التليفزيون
أموال كثرية من اإلعالنات
يحقق أربا ًحا من اإلعالنات ،كام أن املنصات الرقمية تكون باشرتاك ،وهذه املواقع تأخذ ً
دون وجه حق.71
وقال عضو الهيئة الوطنية لإلعالم ،إن هؤالء األشخاص يبيعون ما ال ميلكون ،وهذا القرار يف صالح تنظيم سوق اإلنتاج
ويحافظ عىل حقوق امللكية ،منوها بأن الناس اعتادت عىل املشاهدة املجانية ،ولذلك كان يجب التدرج لتقبل األمر
واللجوء إىل اإلنذارات والتوعية قبل خطوة الحجب.72

 .67إميان هاين ،املرصيون“ ،كرم جرب”“ :معالجة األخطاء ليست بالغلق و الحجب” 3 ،يناير https://bit.ly/2MOVTFV ،2020
 .68عفاف حمدي ،البوابة ،وكيل “الوطنية للصحافة” :حجب املواقع املوالية لإلخوان “قرار صحيح” 25 ،مايو https://bit.ly/2YoYRGD ،2017
 .69نفسه.
 .70الهيئة الوطنية لإلعالم هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية وميثلها رئيسها مقرها الرئييس محافظة القاهرة .تتمتع الهيئة الوطنية لإلعالم باالستقالل ىف مامرسة
مهامها واختصاصاتها وال يجوز التدخل يف شؤونها .وتهدف إىل إدارة املؤسسات اإلعالمية اململوكة للدولة لتقديم خدمات البث واإلنتاج التلفزيوين واإلذاعي والرقمي
والصحفي والخدمات الهندسية املتعلقة.
 .71أمل مجدي ،صدى البلد ،حجب املواقع املامرسة للقرصنة عىل اإلنتاج الفني يف مرص ..الوطنية لإلعالم :كانت تبيع ما ال متلك ..وخرباء :نتمنى إغالق قنوات ترسق
األعامل 16 ،مايو https://bit.ly/3fcDu1V ،2019
 .72نفسه.
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 -نقابة اإلعالميين

رغم تأسيسها حديثًا لتكون مظلة دعم وحامية لحقوق اإلعالميني واملشتغلني باإلعالم يف مرص ،فإن نقابة اإلعالميني كان
موقفها بشأن حجب املواقع اإللكرتونية اإلعالمية شبيه مبواقف أغلب الجهات الفاعلة التي أرشنا إليها سابقًا.
رصح اإلعالمي حمدي الكنييس ،نقيب اإلعالميني ،أن النقابة تؤيد اإلجراءات التي اتخذتها الدولة املرصية بحجب
حيث َّ
عدد من املواقع التي تهدد األمن القومي املرصي ،وأن هذا اإلجراء ليس بدعة أو تقيي ًدا للحرية ،وكل دول العامل عندما
تتحسس أي مخاطر من أية وسيلة إعالمية تهدد أمنها القومي تتخذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لحاميته.
وأضاف الكنييس ،يف بيان له ،الثالثاء  13يونيو  ،2017أن هناك العديد من الدول قامت مبثل هذه اإلجراءات ،ومنها
فرنسا والصني وبريطانيا وأملانيا وأمريكا وكوبا ،لحامية أمنها القومي.73
وأكد نقيب اإلعالميني ،أن اإلعالم حرية والحرية مسؤولية ،ودعا جميع وسائل اإلعالم املريئ واملسموع واإللكرتوين،
إىل االلتزام باملصداقية واملعايري املهنية فيام تقدمه من مواد إعالمية ،حتى ال تقع تحت طائلة القانون ،وأن الدولة
املرصية عادت بقوة عرب مؤسساتها ،وعازمة عىل ضبط األداء اإلعالمي من بعض التجاوزات لبعض اإلعالميني والوسائل
اإلعالمية ،التي ال تراعي مصلحة الوطن وأمنه القومي يف ظل معركتها ضد اإلرهاب ومعركتها للتنمية.
من خالل استعراض مواقف الجهات الفاعلة يف املجال اإلعالمي ،يتضح أنه مل يكن هناك مثة سعي من قبل هذه
الجهات للضغط عىل أجهزة الدولة املعنية لوقف املامرسات الواسعة فيام يتعلق بالحجب كام تجاهلت هذه الجهات
كافة الشكاوى التي تقدمت بها املواقع املترضرة من الحجب.

 .73مريم الخطري ،الوطن ،نقابة اإلعالميني تؤيد قرار حجب املواقع وتدعو وسائل اإلعالم بااللتزام 13 ،يونيو https://bit.ly/3hlCCd0 ،2017
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خاتمة
بعد أربعة أعوام تقري ًبا من إزاحة الرئيس األسبق محمد مريس ،كانت الحكومة الجديدة قد ثبتت أركان حكمها،
وأحكمت قبضتها عىل وسائل التعبري املختلفة عن الرأي .فمن ناحية ،قوضت فرص أي حركة شعبية يف الشوارع
وامليادين العامة .ومن ناحية أخرى ،أجهضت إي إمكانية ألي تحرك داخل الجامعات بعد أن كان طالب الجامعات
يف مقدمة الصفوف املعرتضة عىل الحكم الجديد ،مستخدمة سيف القانون تارة والعنف الرشطي تارات أخرى .كام
عملت خالل هذه السنوات األربع عىل تأميم شبه كامل لإلعالم الخاص عن طريق عمليات واسعة من نقل امللكية
واالستحواذ ،كام أطلقت عد ًدا من الهيئات الصحفية واإلعالمية الجديدة تتحكم بشكل كامل يف اإلعالم اململوك للدولة
والخاص عىل حد سواء.
خالفًا لهذا كله ،كان اإلنرتنت هو املساحة األخرية للمواطنني للتعبري عن آرائهم وأفكارهم ،وكانت املواقع الصحفية
املستقلة هي املتنفس الوحيد لعرض رواية غري تلك التي تروجها الدولة .لذا توسعت األخرية ،منذ منتصف مايو ،2017
يف مامرسة حجب مواقع “الوِب” ،وصلت إىل  547موق ًعا عىل األقل ،من بينها  127موق ًعا صحف ًّيا عىل األقل ،حسب
آخر إحصاء ملؤسسة حرية الفكر والتعبري.
ونظ ًرا إىل أن عمليات حصار اإلنرتنت وقمع مستخدميه أصبحت أوسع مام تحويه القوانني القامئة ،فقد سنت الدولة
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات .يهدف هذا القانون الذي يأيت يف  45مادة مقسمة عىل أربعة أبواب ،إىل
السيطرة التامة عىل اإلنرتنت وقمع مستخدميه وتقنني مامرسات الدولة يف الرقابة عىل هذا الفضاء وحجب مواقع
الوِب واملراقبة الجامعية عىل االتصاالت.
يف الوقت نفسه ،صدر قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،والذي تُعطي مواده املجلس
األعىل لتنظيم اإلعالم سلطة توقيع العقوبات عىل كل موقع إلكرتوين شخيص أو مدونة إلكرتونية شخصية أو حساب
إلكرتوين شخيص ،متى بلغ عدد متابعيه  5آالف شخص أو أكرث ،وهو ما يُظهر السعي إىل وضع نظام للمراقبة الشاملة
عىل الحسابات واملدونات واملواقع الشخصية ،ومن ثم مالحقة املواطنني الذين يعربون عن آرائهم عرب اإلنرتنت.
ورغم إصدارها لهذه القوانني إال أن الدولة استمرت يف حجب املواقع بغري الطريق القانونية ،إذ مل تسجل املؤسسة
سوى  44موق ًعا حجبوا وفقًا لقرارات إدارية ( 33موق ًعا عن طريق لجنة حرص وإدارة أموال جامعة اإلخوان املسلمني،
 11موق ًعا عن طريق املجلس األعىل لإلعالم).
ويف خضم هذه املامرسة الواسعة ،التي أثرت بالسلب عىل عرشات املواقع الصحفية واملئات من العاملني بها ،مل تكن
تحركات نقابة الصحفيني أو املجلس األعىل لإلعالم كافية للضغط عىل أجهزة الدولة املتورطة يف مامرسات الرقابة عىل
اإلنرتنت.
وتأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل إصدار هذه الدراسة إىل تجديد النقاش العام حول مامرسات الرقابة
عىل اإلنرتنت وتأثرياتها شديدة السلبية عىل وضع الصحافة الرقمية املستقلة يف مرص ،وتحث املؤسسة جميع الجهات
املعنية عىل التحرك من أجل وقف مامرسات الرقابة عىل اإلنرتنت ومتكني مستخدمي اإلنرتنت يف مرص من الوصول إىل
مواقع الوِب ،دون قيود.

