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منهجية

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

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

والتوثيق  الرصد  ملنهجية  وفًقا  توثيقها،  تم  التي  االنتهاكات  وتحليل  عرض  عىل  التقرير  اعتمد  كام  املعلومات. 

.2020 يونيو   30 25 مارس وحتى  الفرتة من  االنتهاكات يف  توثيق  تم  والتعبري.  الفكر  الخاصة مبؤسسة حرية 

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

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

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

اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  مثل  قرارات جهات  وتحليل  رصد  كذلك عىل  التقرير  اعتمد  كام  الفريوس. 

بشأن  بيانات  أو  قرارات  من  الجهات  تلك  أصدرته  وما  العامة،  والنيابة  لالستعالمات  العامة  والهيئة 

اختصاصه.  حسب  كُل  األزمة،  مع  التفاعل  اسرتاتيجيات 

مقدمة

التضيق  إىل  الرامية  الحكومية  املامرسات  تزداد  19( يف مرص  )كوفيد  املستجد  كورونا  وباء  تفيش  استمرار  مع 

إىل   باإلضافة  الوبايئ. ذلك  الوضع  فيام يخص تطورات  آرائهم، وتحديًدا  التعبري عن  املواطنني يف  عىل حق 

ذلك  الحكومة.  تعلنها  التي  الرسمية  الرواية  تسييد  لصالح  املختلفة  املنصات  عرب  املعلومات  تدفق  محارصة 

مجابهته.  وسياسات  الوبايئ يف مرص،  الوضع  للمعلومات حول  املرصية  الحكومة  مشاركة  نُدرة  من  الرغم  عىل 

محاوالت  أسمتها  ما  الرسمية ضد  الجهات  تطلقها  التي  املستمرة  التهديدات  من خالل  بوضوح  ذلك  برز 

2020 يف زيادة مضاعفة  الثاين من عام  الربع  الشائعات واألكاذيب”. وهو ما جرى ترجمته خالل  “نرش 

أثناء  الحكومة  أولويات  مؤرشات حول  يعطي  ما  الطبية.  الطواقم  أعضاء  طالت  التي  االنتهاكات  ألعداد 

األزمة. 

من  19( يف مترير عدد  )كوفيد  وباء  تفيش  فرضها  التي  االستثنائية  األوضاع  املرصية  السلطات  استغلت  كام 

والقضاء  النيابة  سلطات  وكذلك  الجمهورية  لرئيس  أكرب  سلطات  يتيح  مبا  الطوارئ،  قانون  عىل  التعديالت 

املدنيني.  عىل  العسكريني 

الوقت  يف  املعلومات  وتداول  التعبري  يف  املواطنني  التضييق عىل حق  إىل  الرامية  الحكومية  املامرسات  وتأيت 

املعلومات  مشاركة شعوبها  إىل رضورة  العامل  الحكومات حول  الدولية  املؤسسات  كافة  فيه  تدعو  الذي 

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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لتجنب  باإلضافة  يواجهونها،  التي  الصحية  والتحديات  املخاطر  حجم  تحديد  من  متكِّنهم  التي  الالزمة 

بتضافر  يسمح  مبا  بعملهم  القيام  من  الصحفيني  ومتكني  آرائهم،  عن  التعبري  يف  املواطنني  حق  عىل  التضييق 

املستجد. كورونا  وباء  انتشار  عىل  السيطرة  محاولة  الجهود يف  كل 

بيانًا  املتحدة وآخرين  التعبري وحرية اإلعالم يف األمم  السياق أصدر عدد من خرباء رصد حرية  ويف هذا 

كورونا  فريوس  تهديد  طبيعة  بشأن  الصحيحة  املعلومات  الحكومات  توفري  فيه رضورة  أكدوا  مشرتكًا،1 

أوقات  لإلنرتنت رضوري يف  الوصول  أن  الخرباء  بيان  وأضاف  عليها.  االطالع  للجميع  يسهل  بصيغ  املستجد 

الخرباء عىل  بيان  تبطيئها. وأكد  أو  اإلنرتنت  الحكومات عن حجب خدمة  أن متتنع  املهم جدا  لذا من  االزمة، 

الصحفيني. عمل  لحامية  استثنائية  جهوًدا  الحكومات  تبذل  ان  رضورة 

السلطات  الصحافة  لحرية  العاملي  اليوم  مبناسبة  بيانها  يف  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  دعت   اإلطار  هذا  يف 

معوقات  ودون  بحرية  عملهم  أداء  من  متكينهم  والعمل عىل  الصحفيني  استهداف  عن  الكف  إىل؛  املرصية 

عملهم  مهام  أداء  خلفية  املحبوسني عىل  الصحفيني  جميع  عن  اإلفراج  إىل رضورة  باإلضافة  تعسفية، 

فضاًل  كورونا.  انتشار  ألزمة  الصحفية  التغطيات  مع  األخرية  الشهور  يف  أعدادهم  ارتفعت  والذين  الصحفي، 

قرارات صادرة من جهة غري  أغلبها عرب  التي تم حجب  الصحفية  املواقع  الحجب عن  عن رضورة رفع 

اآلن. إىل  معلومة 

باألمم  السامية  اإلنسان  حقوق  مفوضية  أطلقتها  التي  الدعوة  وخصوًصا  الدولية  النداءات  مع  وتفاعاًل 

السجون،  داخل  التكدس  تقليل  بهدف  واملسجونني  املحبوسني  أعداد  تقليل  إىل  النظر  املتحدة حول رضورة 

وجه  السجناء. وعىل  بني  الوباء  انتشار  ملنع  وذلك  األساسية،  الصحية  املقومات  إىل  تفتقر  التي  تلك  خاصة 

والتعبري،  الفكر  حرية  مؤسسة  نت  دشَّ الرأي،  عن سجناء  فضاًل  املزمنة  األمراض  وأصحاب  السن  كبار  التحديد 

ذلك  وباعتبار  للعدالة  إقراًرا  التعبري يف مرص،  باإلفراج عن سجناء حرية  للمطالبة  يونيو، حملة  من  األول  يف 

املواطنني عىل  اآلالف من  تكتظ بعرشات  والتي  السجون  داخل  الوباء  فعااًل ملواجهة خطر تفيش  إجراًءا 

آرائهم. عن  تعبريهم  خلفية 

عىل  للسيطرة  املرصية  السلطات  محاوالت  استمرت  املستجد؛  كورونا  وباء  انتشار  عن  منفصل  سياق  يف 

املواطنون  إليها  لجأ  والتي  ميديا،  السوشيال  وتطبيقات  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  املنشور  املحتوى 

حيث  منازلهم.  يف  املكوث  عليهم  فرضت  التي  االجتامعي  التباعد  لسياسات  نتيجة  الربع  هذا  خالل  بكثافة 

عدد  وإحضار  بضبط  قرارات  إصدار  عرب  السيربانية(  )حامية حدود مرص  أسمته  ملا  العامة  النيابة  اضطلعت 

النيابة  عليه  أطلقت  ما  أبرزها  كان  محددة،  وغري  فضفاضة  دعاوى  تحت  التطبيقات  تلك  مستخدمي  من 

األرسية”.  والقيم  املبادئ  “حامية  العامة 

أشكالها،  مبختلف  التعبري  حرية  خنق  إىل  الرامية  الحكومية  اإلجراءات  عىل  الضوء  تسليط  التقرير  هذا  يحاول 

ومدى  املعلومات.  وتداول  املعرفة  املواطنني يف  واإلعالمي وحق  الصحفي  العمل  منها حرية  القلب  ويف 

1. مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة، كوفيد-19: عىل الحكومات أن تعّزز وتحمي الوصول إىل املعلومات وتدفقها الحّر خالل تفيّش الوباء، 19 مارس 

  shorturl.at/celmZ:2020، تاريخ آخر زيارة: 25 سبتمرب 2020، رابط

http:// shorturl.at/celmZ 
http:// shorturl.at/celmZ 
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الوضع  استغالل  عدم  برضورة  املطالبة  واملحلية  الدولية  الحقوقية  النداءات  إىل  السلطات يف مرصي  استجابة 

للتعبري. للمواطنني  املتاحة  النوافذ  إلغالق  الهادفة  االستثنائية  اإلجراءات  من  مزيد  فرض  أجل  من  الوبايئ 

الثاين  الربع  التعبري خالل  حالة حرية  قراءة يف  يتناول  األول  القسم  رئيسيني،  إىل قسمني  التقرير  ينقسم 

الخاصة  االنتهاكات  أمناط  الثاين عرض وتحليل  القسم  يتناول  يونيو(. فيام   30 2020 )25 مارس إىل  من عام 

وثَّقته  ما  وذلك من خالل  الرقمي.  التعبري  اإلبداع وحرية  اإلعالم، حرية  وباألخص؛ حرية  التعبري،  بحرية 

الفرتة.   نفس  انتهاكات  خالل  من  باملؤسسة  والتوقيق  الرصد  وحدة 

 

األول:  القسم 

الكورونا زمن  في  محاصر  أواًل: تعبير 
استيعابًا لألصوات  أنه  بدا  ملا  األزمة-  بداية  -مع  املجتمع املرصي  التفاؤل بني قطاعات من  سادت حالة من 

دفع  ما  املتخصصني، وهو  التكنوقراط  إىل عدد من  األزمة  إدارة  أسندت  الحكم، حيث  منظومة  داخل  العاقلة 

)كوفيد-19(.  وباء  انتشار  يشكله  الذي  الداهم  الخطر  لحجم  املرصية  السلطات  بإدراك  لإلشادة  املراقبني 

األمنية يف إسكات  الحلول  االنقشاع، تحديًدا بعد عودة رسيعة  لالعتامد عىل  الحالة سارعت يف  تلك  أن  إال 

أو مستوى كفاء  الوبايئ يف مرص  الوضع  الحكومة، سواء عىل مستوى تطورات  يتعارض مع رؤية  أي صوت 

الوباء.  تفيش  خطر  مع  التعامل  يف  املعنية  والجهات  الحكومة  قبل  من  املتبعة  السياسات 

السلطات املرصية عرب  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  أمناط و وقائع  زيادة مطردة يف  بالرضورة إىل  أدى ذلك 

الرقمي  التعبري  حرية  واإلعالمي،  الصحفي  العمل  حرية  وباألخص؛  التعبري  حرية  بحق  وأمنية  رسمية  جهات 

عام  األول من  الربع  التعبري يف  بحق حرية  االنتهاكات  تفاوتت معدالت  الفني. حيث  والتعبري  اإلبداع  وحرية 

والتعبري. الفكر  بحسب رصد مؤسسة حرية   %500 بنسبة وصلت  العام  نفس  الثاين من  والربع   2020

املستجد،  كورونا  فريوس  انتشار  بأزمة  مبارش،  بشكل  االنتهاكات،  أعداد  يف  الهائلة  الزيادة  ترتبط هذه 

الوفيات  عدد  وكذلك  بالفريوس،  املصابني  بأعداد  املتعلقة  روايتها  تسييد  املرصية  السلطات  تحاول  حيث 

وألجل  كورونا.  وباء  تفيش  مواجهة خطر  الحكومة يف  سياسات  بنجاح  الجمهور  إلقناع  محاولة  واملتعافني، يف 

الطواقم  من  وأعضاء  وصحفيني  نشطاء  استهدفت  عة  موسَّ أمنية  األمنية حمالت  األجهزة  شنَّت  الغاية؛  هذه 

األزمة.  مع  الحكومة  تعامل  بشأن  آرأيهم  عن  تعبريهم  بسبب  الطبية، 

للصحافة  الوطنية  الهيئة  اإلعالم،  لتنظيم  األعىل  املجلس  رأسها  وعىل  اإلعالمية  املجالس  اتخذت  كذلك 

)املحلية  واإلعالمية  الصحفية  واملؤسسات  الصحفيني  ضد  القرارات  من  سلسلة  لالستعالمات؛  العامة  والهيئة 

والجهات  الحكومة  وسياسات  وتطوراته  مرص  يف  الوبايئ  بالوضع  املتعلقة  التغطيات  طبيعة  بسبب  واالجنبية( 

البيانات  تدفق  السلطات يف فرض حصار محكم عىل  رغبة  يتسق مع  ما  ذلك، وهو  التعامل مع  املعنية يف 
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بشأن  آرائهم  عرّبوا عن  أطباء  بحق  والتأديبية  اإلدارية  الجزاءات  استخدام  تم  كام  واملعلومات.  واألخبار 

الوباء.   ملجابهة  الحكومة  سياسات 

إليها  توّجه  التي  االنتقادات  من  انزعاًجا حكوميًا  اعتباره  ميكن  ما  كبري  بشكل  متامشية  االجراءات  تلك  تأيت 

الفتاح  عبد  الرئيس  عنه  عرّب  الذي  االنزعاج  ، وهو  الوباء  انتشار  املبذولة ملحارصة  الجهود  عىل خلفية 

وإنجاز  به من جهد  الدولة  تقوم  فيام  التشكيك  املرتبصني  الوطن  أعداء  )محاولة  أسامه  فيام  السييس، 

موقع  الجمهورية عىل  لرئيس  الرسمية  الصفحة  نرشتها2  تدوينة  عرب  ذلك  وكان  كورونا(  وباء  مواجهة  يف 

.2020 مايو   28 “فيسبوك” يف  االجتامعي  التواصل 

المسلحة  القوات  سلطات  بسط  من  الطوارئ، مزيد  قانون  تعديالت 
المدنيين على 

التنفيذ، وذلك  1958 حيز  162 لسنة  الطوارئ رقم  قانون  الجديدة عىل  التعديالت  2020، دخلت  7 مايو  يف 

حالة  ملواجهة  جاءت  القانون  تعديالت  أن  املرصية  الحكومة  وقالت  عليها.  الجمهورية  رئيس  تصديق  بعد 

داخل مرص.   املستجد  كورونا  وباء  انتشار  يفرضها  التي  الصحية  الطوارئ 

والقضاء  العسكرية  )النيابة  املسلحة  القوات  أفراد  سيطرة  زيادة  إىل  الطوارئ  قانون  عىل  التعديالت  وهدفت 

الطبيعي.  قاضيهم  أمام  املحاكمة  يف  الدستوري  املواطنني  لحق  اهدًرا  ميثل  ما  املدنيني،  عىل  العسكري( 

تقع  التي  الجرائم  يف  بالتحقيق  االختصاص  إسناد  سلطة  الجمهورية  رئيس  الجديدة  التعديالت  منحت  حيث 

العسكرية. النيابة  إىل  الطوارئ  لقانون  باملخالفة 

القوات  مبعرفة  ضبطها  يتم  التي  الجرائم  يف  التحقيق  اختصاص  العسكرية  النيابة  الرابعة  املادة  منحت   كام 

القوات  أفراد  الرابعة من سلطات  املادة  عزَّزت  للقضاء. كام  اإلحالة  العامة عىل  النيابة  دور  املسلحة، وقرص 

القضائية3.  الضبطية  سلطة  مبنحهم  املدنيني  عىل  املسلحة 

عن  تعبيرهم  حال  األطباء  تطال  تعسفية  وإدارية  أمنية  إجراءات 
االجتماعي التواصل  مواقع  على  آرائهم 

خلفية  الطبية عىل  األطقم  أفراد  من  عدد  يواجهها  التي  التعسفية  واإلدارية  األمنية  اإلجراءات  تزايدت 

انتشار  خطر  ملواجهة  الحكومية  السياسات  بخصوص  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  آرائهم  عن  تعبريهم 

كوفيد-19. وباء 

 https://bit.ly/304QMr8،2020 2. صفحة الرئيس عبدالفتاح السييس عىل »فيسبوك«، 28 مايو 2020، تارخ آخر زيارة: 30 يونيو

3. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مرص: منظامت حقوقية: ندين استغالل جائحة كورونا يف مزيد من التعدي عىل استقالل القضاء تحت مظلة الطوارئ، 9 مايو 

 shorturl.at/glxA4 :2020، تاريخ آخر زيارة: 25 سبتمرب 2020، رابط

 https://bit.ly/304QMr8
http://shorturl.at/glxA4 
http://shorturl.at/glxA4 
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وزارة  أو  الحكومة  أداء  ينتقدون  ممن  األطباء  للقبض عىل  قد شّنت حملة مستمرة  األمنية  األجهزة  وكانت 

الواسعة  االعرتاضات  بعد  األطباء  بحق  االنتهاكات  ارتفعت حدة  األزمة.  إدارة  املعنية يف  والجهات  الصحة 

إىل  األطباء  ما عزاه  الطبية،  الطواقم  أفراد  اإلصابة بني  أعداد  الكبرية يف  الزيادة  التي رضبت  صفوفهم بسبب 

عزلهم  املصابة ورشوط  للحاالت  املخالطني  األطباء  مع  التعامل  يف  الصحة  لوزارة  الناجحة  غري  الربوتوكوالت 

املصابني. لألطباء  العزل  أماكن يف مستشفيات  توفري  عدم  فضاًل عن  الخ، 

لتعبريهم  عليهم  القبض  ألقي  أنهم  قالت  برشيني  أطباء   6 عن  لإلفراج  العام  النائب  األطباء  نقابة  وخاطبت 

بعدة محافظات،  أطباء برشيني  وقائع حبس   6 املؤسسة،  ووثقت  االجتامعي.  التواصل  مواقع  آرائهم عىل  عن 

أو  آرائهم  عن  تعبريهم  بسبب  وذلك  دمياط،  مبحافظة  وممرضة  األسكندرية  مبحافظة  إىل صيديل  باإلضافة 

أطباء  بحق  تعسفية  إدارية  إجراءات  املؤسسة  وثقت  19(, كام  )كوفيد  وباء  انتشار  معلومات حول  نرش 

اإلجراءات  واتباع  الالزمة  الحامية  أدوات  توفري  دون  العمل  برفضهم  تتعلق  أو ألسباب  السبب،  لنفس 

العاملية. الصحة  ومنظمة  املرصية  الصحة  لوزارة  اإلرشادية  االحرتازية 

يبذلون  الذين  الطبية  الطواقم  أعضاء  الحفاظ عىل  أن  السياق  والتعبري يف هذا  الفكر  تؤكد مؤسسة حرية   

وباء  تفيش  من  الخطر  مواجهة  يف  مفصيل  ألمر  للمرىض؛  الطبية  الرعاية  تقديم  يف  للمساعدة  مضنية  جهوًدا 

اآلمنة  العمل  بيئة  وتوفري  لهم  الطبية  الرعاية  تقديم  اإلهامل يف  استمرار  وأن  املستجد.  كورونا  فريوس 

لألطباء  باملستشفيات  العزل  أماكن  وتوفري  العالج  تقديم  يف  األولوية  توجيه  وعدم  عليهم،  للحفاظ  والالزمة 

املصابني.  مع  للتعامل  املجهزين  الطبية  الطواقم  أفراد  عدد  يف  للمحدودية  نظًرا  حقيقية،  بكارثة  يُنذر  قد 

لجنة  عمل  أجندة  عىل  القصوى  األولوية  الطبية  الطواقم  تجعل صحة  أن  املرصية  الحكومة  املؤسسة  وتدعو 

املختلف مع  الرأي  باألطباء أصحاب  التنكيل  العامل. وهو ما يجعل  أغلب دول  الحال يف  األزمة، كام هو  إدارة 

املرصية  السلطات  املؤسسة  وتطالب  األركان،  مكتملة  جرمية  األزمة،  مع  التعامل  يف  وسياستها  الحكومة  رؤية 

األطباء.    الحملة ضد  تأخري ووقف  فوري ودون  بشكل  عنهم  باالفراج 

انتشار  لمواجهة  ملحة  ضرورة  الرأي  سجناء  عن  الفوري  اإلفراج 
السجون داخل  كورونا 

أعلنت  املستجد، حيث  كورونا  بفريوس  السجناء يف عدة سجون مرصية  إصابة عدد من  األنباء حول  توالت 

صفحتها  عىل  تدوينة  عرب  مستقلة،  مرصية  إنسان  حقوق  مؤسسة  والحريات،  للحقوق  املرصية  املفوضية 

سبيل  بإخالء  اإلسكندرية  جنايات  محكمة  من  قرار  عن  “فيسبوك4  االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  الرسمية 

مل  فيام  العرب.  برج  داخل سجن  كورونا  بفريوس  إصابته  بعد  احرتازية  بتدابري  موكلها، حمدي جابر محمد، 

الواقعة.  العام حول  النائب  أو  الداخلية  بيان من وزارة  أي  يصدر 

مينا  إداري   2019 لسنة   3058 رقم  القضية  ذمة  املتهم عىل  نقل  بتعذر  أبلغ  إن محاميها  املفوضية  وقالت 

لإلغامء  تعرضه  بعد  املستشفى  إىل  نقله  بسبب   2019 أغسطس  منذ  العرب  برج  بسجن  واملحبوس  البصل 

 https://bit.ly/2AR2Tjf،2020 4. صفحة املفوضية املرصية للحقوق والحريات عىل موقع »فيسبوك«، 10 يونيو 202، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

 https://bit.ly/2AR2Tjf
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املتهم،  املحكمة عن سبب عدم حضور  أنه بسؤال هيئة  أفاد  املفوضية  أن محامي  إال  برد.  بسبب دور 

ذلك  إثبات  املحكم  من  انه طلب  مضيفا  كورونا”.  بفريوس  املستشفى إلصابته  “بسبب وجوده يف  أجابت؛ 

الجلسة. مبحرض 

كورونا  بفريوس  إصابته  نتيجة  بسجن طرة  العاملني  املوظفني  أحد  وفاة  من  يومني  وبعد  السياق؛  نفس  ويف 

إليه  املشار  املوظف  أن  فيه  قالت  الواقعة،  2020، حول  31 مايو  بيانًا، يف  الداخلية  املستجد، أصدرت وزارة 

انه وخالل فرتة األجازة  ، إال  17 مايو، للعالج من أحد األمراض املعدية  حصل عىل اجازة من عمله بتاريخ 

ثبتت  التي  النتيجة  تظهر  أن  قبل  تويف  ولكنه  بإمبابة،  الحميات  مبستشفى  كورونا  فريوس  مسحة  بإجراء  قام 

 . بيتها يجا إ

لتعقيم موقع عمله، كام  الالزمة  االحرتازية  اإلجراءات  الفور  اتخذت عىل  الوزارة  أن  الداخلية  بيان  وأكد 

له. وأشار  املخالطني  أو صفات  البيان أسامء  أن يحدد  للتأكد من سالمتهم، دون  له  املخالطني  جرى فحص 

للتأكد  املرضية  االجازة  عىل  لحصوله  السابقة  الفرتة  خالل  للموظف  الطبية  الفحوص  إجراء  سابقة  إىل  البيان 

الصحفي،  تقريًرا نرشه موقع “مدى مرص”  أن  إال  بالسجون.  العاملني  يتم مع جميع  مبا  أسوة  من سالمته، 

إىل  الذهاب  واستمراره يف  مايو،  منذ منتصف  واإلرهاق  باإلعياء  املوظف  نقل عن مصادر مل يسمها، شعور 

الشهر. نفس  18 من  عليه يف  األعراض  تفاقم  عمله حتى 

املحبوسني  اإلفراج عن  السجون، ويجعل من  داخل  املستجد  كورونا  وباء  انتشار  املخاوف حول  يزيد  ما  وهو 

الرأي،  اإلفراج عن سجناء  وباعتبار  العدالة،  إقرار  أجل   اجتياطيًا واملسجونني عىل ذمة قضايا رأي رضورة من 

الفريوس داخل  انتشار  الفعالة يف مواجهة  األدوات  أحد  املزمنة  األمراض  السن وأصحاب  كبار  فضاًل عن 

السجون.  داخل  الصحية  الرعاية  مقومات  انعدام  مع  خاصة  داخلها،  التكدس  تخفيف  طريق  عن  السجون، 

بطلب  تقدما  دومة  أحمد  السيايس  الناشط  عن  الدفاع  وهيئة  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  أن  بالذكر  جدير 

2020، وجاء  6 يونيو  بتاريخ  له، كان ذلك   PCR الصاوي، إلجراء مسحة العام، املستشار حامدة  النائب  إىل 

رقم  القضية  عاما يف   15 بالسجن  فيه دومة حكاًم  والذي يقيض  السجن،  بنفس  املوظف  وفاة  عىل خلفية 

بالتجمهر  فيها  واملتهم  الوزراء  مجلس  بأحداث  إعالميًا  واملعروفة  زينب،  السيدة  جنايات   2011 لسنة   8692

القوة. واستعراض  الشعب  مبنى مجلس  األول من  الدور  وحرق 

تام  غياب  السجون يف ظل  داخل  الوبايئ  الوضع  الشديدة جراء  مخاوفها  والتعبري  الفكر  وتبدي مؤسسة حرية 

النيابة  أو  السجون  الداخلية، مصلحة  وزارة  من  السجون، سواء  داخل  الوضع  بشأن  رسمية  معلومات  ألي 

10 مارس  بتاريخ   الرشطة  السجون وأقسام  الزيارة داخل  الداخلية منع  قرار وزارة  العامة، خصوًصا مع 

من  السجناء  متكني  لعدم  باإلضافة  التقرير،  يغطيها  التي  الفرتة  انتهاء  حتى  سارياً  استمر  والذي  املايض، 

طأمنتهم. أجل  من  ومحاميهم  ذويهم  مع  هاتفيًا  التواصل 

له  يتعرض  الذي  الطبي  واإلهامل  السجون  داخل  الصحية  الرعاية  منظومة  داللة عىل ضعف  أهم  ولعل 

2020، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد  األول من مايو  الشاب شادي حبش، يف  املخرج  النزالء؛ وفاة 

وشهدت  النيابة،  بيان  املطهر، حسب  الكحول  من  بعًضا  تناوله  إثر  عىل  لوعكة صحية،  تعرضه  من  يومني 
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أن  إىل  للتعامل مع حالته  إىل مستشفى مجهزة  نقله  يومني يف  إدارة سجن طره عىل مدار  تباطؤ  الواقعة 

للكحول.  الخطأ  طريق  عن  بتناوله  املناوب  السجن  طبيب  إبالغه  من  بالرغم  املنية،  وافته 

للمطرب  فيديو كليب  إخراج  2018 عىل خلفية مشاركته يف  لعام  األول من مارس  القبض عىل حبش يف  ألقي 

املطرب عىل عدد من سياسات  يعلق من خاللها  “بلحة”  عنوان  تحت  رامي عصام،  بالسويد،  املقيم  املرصي 

نيابة  عليه عىل  القبض  إلقاء  بعد  مرة  بشكل ساخر. عرض حبش ألول  السييس  الفتاح  عبد  الحايل  الرئيس 

2018 حرص أمن  480 لسنة  القضية رقم،  التحقيقات يف  2018  متهاًم عىل ذمة  5 مارس  الدولة يف  أمن 

أخبار  وإذاعة  نرش  أهدافها،  تحقيق  إرهابية  مشاركة جامعة  منها،  اتهامات  لحبش  وجهت  العليا.  الدولة 

كاذبة. وبيانات 

2020، وهو ما كان  5 مارس  القضية يف  الحبس االحتياطي عىل نفس  كان حبش قبل وفاته قد تجاوز حد 

اإلجراءات  قانون  )143( من  رقم  املادة  لنص  تطبيقا  بإخالء سبيله  فوًرا  األمر  العامة  النيابة  يجب معه عىل 

وسائر  االبتدايئ  التحقيق  مرحلة  االحتياطي يف  الحبس  مدة  تتجاوز  أن  يجوز  “ال  نصت عىل  والتي  الجنائية، 

الجنح  يف  أشهر  ستة  تتجاوز  ال  بحيث  للحرية،  السالبة  للعقوبة  األقىص  الحد  ثلث  الجنائية  الدعوى  مراحل 

اإلعدام”.  او  املؤبد  السجن  للجرمية هي  املقررة  العقوبة  كانت  إذا  الجنايات، وسنتني  ومثانية عرش شهرا يف 

كأداة  االحتياطي  الحبس  استخدام  استمرار  يف  العامة  النيابة  تلعبه  التي  الدور  التساؤالت حول  يثري  ما  وهو 

وليس  سلمية،  بطرق  الحكومة  لسياسات  املناهضة  آرائهم  عن  التعبري  قرروا  مبواطنني  والعقاب  للتنكيل 

التحقيقات.  سري  حامية  منه  الهدف  احرتازيًا  إجراءاً  باعتباره 

واملعارضني  بالنشطاء  للتنكيل  ذاته  حد  يف  كعقوبة  االحتياطي  الحبس  استخدام  عىل  الدالئل  أكرب  أيًضا  لعل 

السنوات  سائدة خالل  أصبحت  التي  االنتهاكات  أمناط  أحد  القضايا”. وهو  “تدوير  عليه  يطلق  ما  هو 

عىل  للمحبوسني  االحتياطي  الحبس  لفرتة  األقىص  الحد  انتهاء  قرب  العامة  النيابة  تنتظر  حيث  األخرية. 

نفس  إليهم  ه  توجَّ األحوال   أغلب  قضايا جديدة، يف  ذمة  معهم عىل  بالتحقيق  وتقوم  سياسية،  قضايا  ذمة 

)عامني(  احتياطيًا  حبسهم  لفرتة  األقىص  الحد  النقضاء  سبيلهم  إخالء  النيابة  اضطرت  لو  بحيث  االتهامات، 

دون  الجديدة،  القضية  ذذمة  احتياطيًا عىل  آخرين  عامني  استمرار حبسهم  يسهل  األوىل،  القضية  ذمة  عىل 

للمحاكمة.  اإلحالة 
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األخالق  دعاوى  تحت  اإلنترنت  تحاصر  العامة  النيابة  ثانًيا: 
األسرية:  والقيم 

تفيش  ملواجهة خطر  اإلجراءات  أهم  كأحد  الصحية  الهيئات  به  نصحت  الذي  االجتامعي  التباعد  واقع  خلق 

التطبيقات  من  عدد  وانتشار  االجتامعي،  التواصل  مواقع  املواطنني عىل  تفاعل  كبرية يف  زيادة  “كورونا”  وباء 

لرشكة  اململوكة  “يوتيوب”  منصة  بالطبع  التطبيقات  تلك  بني  من  الوقت،  وقضاء  للتسلية  اإلنرتنت،  عىل 

توك  )تيك  تطبيق  األخرية، هو  الشهور  واسًعا،  أثار جداًل  والذي  التطبيقات  تلك  أبرز  ولكن  العاملية،  جوجل 

 .)Tok Tik

أنفسهم  عن  للتعبري  القصرية(  )للفيديوهات  التطبيقات  تلك  مستخدمي  عدد  ملحوظ  بشكل  ارتفع  حيث 

البساطة،  بتلك  األمر  ولكن مل مير  املنزل،  والعمل من  املنازل  التزام  لفرتة  استغالاًل  وأكرث حرية،  أكرب  بشكل 

التي  االنتهاكات  أمناط  من  مؤخًرا، منط مستحدث  العامة  النيابة  ألداء  واملراقبني  املؤسسة  حيث رصدت 

واألرسية،  األخالقية  القيم  لحامية  وصيُا  نفسها  تنصيب  يف  يتمثل  التعبري،  حرية  بحق  العامة  النيابة  ترتكبها 

التي  العقوبات،  وقانون  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  بقانون  القانونية  املواد  من  عدد  استغالل  عرب 

األخالق  وحامية  املرصية،  األرسة  قيم  عىل  )الحفاظ  مثل  ومطاطية،  غامضة  وعبارات  مصطلحات  تستخدم 

متاًما،  بعضها  بعضها وحذف  تنقيح  اإلنسان  نشطاء حقوق  طالب  لطاملا  التي  املواد  وهي  العامة(.  واآلداب 

التعبري  فضاًل عن حرية  الرقمي  التعبري  وحرية  عام،  بشكل  التعبري  للحق يف حرية  انتهاك صارخ  من  متثله  ملا 

خاص.    بشكل  الفني 

السيطرة عىل  املرصية  السلطات  فيه  تحاول  الذي  العام  السياق  مع  االنتهاكات  من  النمط  يتامىش هذا  

،عىل  العامة  النيابة  استخدمت  الرأي. حيث  عن  التعبري  نوافذ  آخر  السيطرة عىل  واحكام  اإللكرتوين  الفضاء 

بقوانني؛  القانونية  املواد  ترسانة  عن  فضاًل  هذا  السيربانية(،  )حامية حدود مرص  عبارة  مؤخًرا،  املثال،  سبيل 

قيدت  التي  العقوبات  وقانون  اإلرهاب  قانون  واإلعالم،  الصحافة  تنظيم  قانون  املعلومات،  تقنية  جرائم 

أنفسهم. عن  للتعبري  اإللكرتوين  الفضاء  منصات  استخدام  يف  املواطنني  حرية  جًدا  كبري  بشكل 

القاهرة، حنني  بجامعة  الطالبة  القبض عىل  الرشطة  ألقت قوة من   ،2020 أبريل   21 املثال؛ يف  عىل سبيل 

مايل  مقابل  والحصول عىل  )الييك(  تطبيق  استخدام  اىل  تدعو من خالله  فيديو  حسام، عىل خلفية نرشها 

املتابعني.  اتساع  نظري 

املجتمع  األرسية يف  والقيم  املبادئ  االعتداء عىل  بينها؛  من  اتهامات،  “حنني”  إىل  العامة5  النيابة  هت  وجَّ

مكاسب  عىل  للحصول  املجتمع  وقيم  ملبادئ  منافية  أعامل  يف  فتيات  واستخدام  بالبرش  االتجار  املرصي، 

ذمة  يوًما عىل   15 النيابة حبسها  وقررت  للامل  الفتيات  االقتصادي وحاجة  الضعف  حالة  استغالل  أو  مادية، 

الساحل. جنح   2020 لسنة   4971 رقم  القضية  يف  التحقيقات 

سلوكيات  الرتكابها  الجامعة  داخل  التحقيق  إىل  “حنني”  تحويل  القاهرة عىل  جامعة  أكدت  لها،  بيان  ويف 

5. بيان من النيابة العامة يف القضية رقم 4971 لسنة 2020 جنح الساحل، صفحة النيابة العامة املرصية عىل »فيسبوك«، 23 إبريل 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو 

https://bit.ly/3gVwdVb. ،2020

https://bit.ly/3gVwdVb.
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األساتذة  له  يتعرض  مستحدث  انتهاك  منط  كذلك  وهو  الجامعية.  والتقاليد  والقيم  العامة  اآلداب  مع  تتناىف 

الطالب  وتفاعالت  التدريس  هيئات  أعضاء  الجامعات حسابات  إدارات  تراقب  مؤخًرا، حيث  والطالب 

والتقاليد  القيم  عىل  الحفاظ  بدعوى  فقط،  الجامعي  الحرم  داخل  وليس  االجتامعي  التواصل  منصات  عىل 

القاهرة  بجامعة  األستاذة  مع  التحقيق  واقعة  التحقيق،  إىل  حسام  حنني  إحالة  واقعة  وسبقت  الجامعية، 

االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  الشخصية  صفحتها  عىل  نرشتها  التي  الفيديوهات  أحد  بشأن  برنس”  “منى 

“فيسبوك”.     

األدهم  بحبس مودة  العامة  النيابة  أمرت  فقد  الدعاوى  تلك  األخرية تحت  الواقعة  تكن حنني هي  مل 

باالعتداء  اتهامها  بعد  املايض6،  مايو   15 التحقيق يف  ذمة  أيام عىل  أربعة  توك”  “التيك  بنجمة  والشهرية 

عرب  مواقع وحسابات خاصة  واستخدامها  وإدارتها  وإنشائها  املرصي،  املجتمع  أرسية يف  وقيم  مبادئ  عىل 

الجرمية.  تلك  ارتكاب  وتسهيل  ارتكاب  بهدف  الدولية  املعلومات  بشبكة  االجتامعي  التواصل  تطبيقات 

القبض عىل مودة داخل تجمع  ألقت  الداخلية قد  بوزارة  اآلداب  العامة ملباحث  اإلدارة  كانت قوة من 

بضبطها  العامة  النيابة  من  قرار  صدور  نتيجة  الجيزة،  محافظة  أكتوبر،  من  السادس  مبنطقة  سكني 

االتهامات.  تلك  خلفية  عىل  وإحضارها 

قرار  االقتصادية. وشمل  للمحكمة  األدهم  ومودة  العامة7 حنني حسام  النيابة  أحالت   ،2020 يونيو   11 ويف 

أحمد، وأحمد  الدين  الحميد زيك، محمد عالء  أشخاص هم محمد عبد   3 إحالة  الفتاتني  إىل جانني  اإلحالة 

الفيديو  مقطع  مع حنني حسام عىل نرش  واملساعدة  باالتفاق  الدين  وعالء  زيك  النيابة  اتهمت  عطية.  سامح 

إدارة  بينها،  من  اتهامات  لعطية  النيابة  وجهت  فيام  باآلداب.  مخلة  لقاءات  لعقد  الدعوة  تضمن  الذي 

العام،  للحياء  وخادشة  مخلة  فيديو  مقاطع  نرش  ومساعدتها يف  املعلومات  شبكة  األدهم عىل  مودة  حساب 

القانون،  أو  الواقع  أو مسوغ من  االتصاالت  تنظيم  برامج مصممة بدون ترصيح من جهاز  كام حاز عىل 

اإلحالة. قرار  للجرمية حسب  األدهم  ارتكب  تسهيل  يف  استخدامه  بغرض 

 24 املرصي” يف  بـ”سام  والشهرية  أحمد عطية8  سامية  الفنانة  القبض عىل  املرصية  السلطات  ألقت  كذلك 

عرب حساباتها  العام  الحياء  شأنها خدش  من  فيديو  ومقاطع  بنرش صور  اتهامات  خلفية  املايض عىل  إبريل 

بالدعارة  إغراء  تتضمن  دعوة  وإعالنها  ومخلة،  فاضحة  أفعال  عالنية  وإتيانها  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل 

الشهر  نفس  من   25 املرصي. يف  للمجتمع  األرسية  والقيم  املبادئ  باإلضافة العتدائها عىل  إليها  األنظار  ولفت 

املايض قضت  يونيو   27 القاهرة إخالء سبيل املرصي. ويف  نيابة شامل  أمرت  القبض عليها،  إلقاء  يوم من  بعد 

بالتحريض  التهامها  جنية  ألف   300 وغرامة  سنوات   3 “املرصي”  بحبس  االقتصادية  باملحكمة  األوىل  الدائرة 

والفجور9. الفسق  عىل 

https://bit.ly/2Wa2ujp. ،2020 6. صفحة النيابةا لعامة املرصية عىل »فيسبوك«، 15 مايو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

https://bit.،2020 7. حسام عبد الله، باملستندات .. ننرش أمر إحالة حنني حسام ومودة ادهم إىل املحكمة االقتصادية، مبتدأ، 15 يونيو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يوينو

ly/2ZlTE43.

https://bit.ly/32bAWOq.،2020 8. صحفة النيابة العامة املرصية عىل »فيسبوك« 27 إبريل 2020، تاريخ آخر زيارة 30 يونيو

https://bit. ،202 9. منال الجيويش، نقاب وكاممة حبس 3 سنوات.. تعرف عىل تفاصيل قضية سام املرصي، مرصاوي، 27 يونيو 2020، تاريخ آخر زيارة:30 يونيو

ly/2AQwjxQ.

https://bit.ly/2Wa2ujp.
https://bit.ly/2ZlTE43.
https://bit.ly/2ZlTE43.
https://bit.ly/32bAWOq.
https://bit.ly/2AQwjxQ.
https://bit.ly/2AQwjxQ.
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القبض  بالدقهلية  مباحث مركز رشبني  اآلداب ومبساعدة  لحامية  العامة  اإلدارة  ألقت  املايض  مايو   31 ويف 

وألقي  الدقهلية10.  محافظة  مركز رشبني  قرى  بإحدى  منزله  من  ماهر”  “سوبر  باسم  املعروف  البلوجر  عىل 

إباحي  محتوى  من خاللها  يقدم  إلكرتونية  مواقع وحسابات  انشاء  دعاوى  تحت  ماهر”  “سوبر  القبض عىل 

واخالق  قيم  والتعدي عىل  الشباب  أوساط  بني  املجتمع خاصة  داخل  افكار شاذة  وترويج  للحياء  وخادش 

املرصية. االرسة 

القبض عىل رشيفة رفعت  الداخلية،  بوزارة  اآلداب  العامة لحامية  اإلدارة  ألقت قوة من  السياق  ويف نفس 

السكنية  الشقق  إحدى  املايض من  يونيو   11 بـ”زمردة” يف  الشهرية  نورا  وابنتها  هانم”  بـ”شريي  والشهرية 

التواصل  مواقع  عىل  حسابات  باستخدام  اتهامها  خلفية  عىل  القاهرة،  محافظة  الجديدة،  مرص  مبنطقة 

أفكار  لنرشها  باإلضافة  للحياء،  خادشة  نابية  وألفاظ  باآلداب  مخل  محتوى  خاللها  من  تقدم  االجتامعي، 

املجتمع11. أمن  تهدد 

املحتوى  عىل  وصايتهم  الداخلية  ووزارة  العامة  النيابة  فرض  مبحاولة  تسميتها  ميكن  ما  الوقائع  تلك  وتربز 

املحاذير تحت دعاوى فضفاضة وغري  اإلنرتنت من خالل فرض مجموعة من  املواطنني عىل  يقدمه  الذي 

األرسية. واملبادئ  القيم  عىل  كالحفاظ  محددة 

الترشيعات  يف  التوسع  إىل  دعت12  بل  التطبيقات  تلك  مستخدمي  بعض  عىل  بالقبض  النيابة  تكتف  مل 

يف  فعال  بدور  يسهموا  أن  الشباب  من  التواصل  مواقع  ملستخدمي  ودعوتها  السيرباين،  بالفضاء  املتعلقة 

حدود  العامة  النيابة  بيان  وهي حسب  املستحدثة”  “الحدود  أسمته  ما  لحراسة  املرصية  السلطات  معاونة 

الحدود  تلك  حامية  بأن  بيانها  عرب  العامة  النيابة  وأكدت  اإللكرتونية.  املواقع  مجالها  سيربانية  جديدة 

وما  منها  الضار  أجل حرص  املجتمع من  كافة طوائف  متكامل من  وتفاعل  بوعي شامل  إال  تتم  لن  الجديدة 

مزيفة. وراء شخوص مستعارة وحقائق  وتسرت  للقيود،  ورفع  فيه من رشور 

مرتادي  عىل  التضييق  خاللها  من  تحاول  التي  الترشيعات  من  مجموعة  سنت  قد  املرصية  السلطات  كانت 

الحبس  عقوبة  يفرض  والذي  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  أبرزها،  لعل  املحتوى،  ومراقبة  اإلنرتنت 

جرمية  يسمى  ما  منها  من صحتها،  التأكد  أو  أركانها  معرفة  يصعب  أخالقية  لجرائم  املالية  والغرامات 

)وزارة  والتحري  الضبط  الذي مينح سلطات  القانون  نفس  املجتمع.  األرسية يف  والقيم  املبادئ  االعتداء عىل 

مواقع  عىل  الشخصية  والحسابات  االلكرتونية  املواقع  وحجب  مراقبة  صالحية  العامة(  النيابة  الداخلية، 

االجتامعي.  التواصل 

لإلعالم  األعىل  واملجلس  والرشطية  القضائية  للجهات  صالحيات  أعطى  كذلك  والصحافة  اإلعالم  تنظيم  قانون 

“األمن  العتبارات  متابع،    5000 متابعيها  عدد  يتخطى  التي  الشخصية  والحسابات  املواقع  بحجب  تسمح 

الدينية. كام تستخدم   العقائد  أو  الساموية  لألديان  امتهان  أو   ، كاذبة  أخبار  أو يف حاالت نرش  القومي” 

 https://bit.،2020 10. عالء عمران، بعد »سام ومودة وحنني« .. القبض عىل »سوبر ماهر« داخل منزله برشبني، مرصاوي، 31 مايو 202، تاريخ آخر زيارة« 30 يونيو

ly/3egStac.

 https://bit.ly/38P9S8N.،2020 11.مي فهمي، القبض عىل شريي هانم وابنتها زمردة، يف الفن، 11 يونيو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

12. راجع املصدر رقم 4

 https://bit.ly/3egStac.
 https://bit.ly/3egStac.
 https://bit.ly/38P9S8N.
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وسائل  ومستخدمي  وصحفيني  نشطاء  ضد  اإلرهاب  ومكافحة  الطوارئ،  العقوبات،  قوانني،  مثل  ترشيعات 

التواصل  وسائل  استخدام  وإساءة  كاذبة  أخبار  نرش  أبرزها  مختلفة  دعاوى  تحت  االجتامعي،  التواصل 

اإلجتامعي.

 

بحرية  الخاصة  االنتهاكات  وتحليل  عرض  الثاني:   القسم 

التعبير:

التعبري، خاصة يف مجاالت؛  بحرية  املرتبطة  االنتهاكات  أعداد  ارتفاًعا حاًدا يف   2020 عام  الثاين من  الربع  شهد 

من  الفرتة  والتعبري خالل  الفكر  حرية  مؤسسة  وثَّقت  اإلبداع. حيث  وحرية  الرقمي  التعبري  الصحافة،  حرية 

63 واقعة انتهاك، بزيادة تجاوزت 500% عن الربع األول من  30 يونيو من نفس العام،  25 مارس 2020 إىل 

واإلبداع.   الرقمي  التعبري  اإلعالم،  مبلفات  مرتبطة  انتهاك  واقعة   11 املؤسسة  فيه  وثقت  والذي  العام،  نفس 

جائحة  انتشار  بأزمة  املرتبطة  األمور  ذكرها عىل  السابق  امللفات  يف  التعبري  حرية  بحق  االنتهاكات  تتوقف  مل 

التعبري،  حرية  بحق  املرصية  السلطات  متارسها  التي  االعتيادية  االنتهاكات  أمناط  استمرت  حيث  كوفيد_19، 

تقريبًا.   املعدالت  وبنفس 

الدائم: 	  الصحافة  سجن  الكاذبة..  األخبار  نشر 

متكني  تضمن  أن  الحكومات  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ناشد  العاملي  الصحافة  يوم  مبناسبة  رسالته13   يف 

به  تقوم  الذي  الدور  عىل  بعدها، مؤكدا  وما  كورونا  جائحة  تفيش  فرتة  طوال  عملهم  أداء  من  الصحفيني 

أكد  األرواح، كام  إنقاذ  من  متكنها  التي  الصحيحة  القرارات  اتخاذ  عىل  الحكومات  مساعدة  يف  الصحافة 

ألنباء  تقدميها  طريق  عن  الوباء  حول  الكاذبة  املعلومات  بجائحة  سامه  ما  مواجهة  يف  الصحافة  دور  عىل 

االستثنائية  اإلجراءات  استغالل  عدم  رضورة  عىل  غودريتش  وأكد  بالوقائع،  ومدعومة  علمية  وتحليالت 

بعملهم. القيام  عىل  الصحفيني  قدرة  إلضعاف 

الصحفية خالل  واملؤسسات  الصحفيني  بحق  انتهاك  واقعة   23 والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  عمل  فريق  وثّق 

التي وثقتها  الوقائع  440% عىل عدد  قاربت  بزيادة  انتهاكًا   35 اشتملت عىل   ،2020 الثاين من عام  الربع 

انتهاكات.  وقائع   5 ل حينها  ُسجِّ العام، حيث  نفس  األول من  الربع  املؤسسة خالل 

الوبايئ يف مرص  الوضع  بتطورات  املرتبطة  املعلومات  إىل محارصة  املرصية  السلطات  كورونا  وباء  انتشار  دفع 

https://bit.،2020 13. رسالة مبناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة لعام 2020، قناة األمم املتحدة عىل موقع »يوتيوب«، 1 مايو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

ly/2ZlpbTx.

https://bit.ly/2ZlpbTx.
https://bit.ly/2ZlpbTx.
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سببًا  كان  ما  الصحة(  وزارة  الوزراء،  )مجلس  املعنية  أجهزتها  عرب  تصدر  التي  الرسمية  الحكومة  رواية  لصالح 

يبلغ  والتي  الصحفية.  واملؤسسات  الصحفيني  بحق  ارتكبت  التي  االنتهاكات  وقائع  عدد  يف  الحادة  الزيادة  يف 

املرتبط  التغطيات   املؤسسة، وعىل وجه خاص  وثَّقتها  التي  االنتهاكات  إجاميل  من   %40 يقارب  ما  نسبتها 

املستجد.  كورونا  وباء  بانتشار 

التي  االنتهاكات  كأكرث  الثاين  الربع  قبض عىل صحفيني خالل  7 حاالت  املؤسسة  وثّقت  فقد  عام  وبشكل 

األربعة  الدولة بحبس  أمن  نيابة  3 صحفيني، وأمرت  2020، خرج منهم  الثاين من عام  الربع  ارتكبت خالل 

مواقع صحفية   5 منهم  مواقع   7 املرصية  السلطات  بالتساوي مع حجب  ذلك  اآلن.  إىل  احتياطيًا  اآلخرين 

املجلس  أصدره  بقرار  مؤقت  املواقع حجب  هذه  نصف  بالفعل،  محجوبني  ملوقعني  بديلني  ونطاقني  جديدة 

اآلن.  إىل  نهايئ من جهة غري معلومة  اآلخر حجب  والنصف  اإلعالم،  لتنظيم  األعىل 

البدين  االعتداء  4 حاالت وحالة واحدة لكل من  بواقع  الثالثة  املرتبة  البث يف  أو منع  املحتوى  وجاء حذف 

اعتذار،  بتقديم  اإللزام  الغرامة،  بني  ما  ‘آخر،  انتهاكًا   15 توثيق  فيام جرى  الصحفية.  املعدات  واالستيالء عىل 

بترصيح  إال  املستعارة  األسامء  استخدام  مبنع  قراًرا  فضاًل عن  إعالميًا  الظهور  ومنع  اإلنذار،  التحقيق،  إىل  إحالة 

اإلعالم. لتنظيم  األعىل  املجلس  من 
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انتهاكًا، وهو   16 بواقع  اإلعالم  التي تعدت عىل حرية  الجهات  املجلس االعىل لإلعالم عىل رأس قامئة  وجاء 

والتي  الرشطة  قوات  يعقبه  املختلفة،  اإلعالم  ومراقبة وسائل  املجلس يف محارصة  يلعبه  الذي  الدور  يربز  ما 

الواقفة خلف حملة حجب  املعلومة  للجهة غري   3 و  لإلعالم،  الوطنية  للهيئة  و4 حاالت  8 حاالت،  ارتكبت 

حالتان. بواقع  لالستعالمات  العامة  الهيئة  أعقبتها  و   ،2017 عام  منتصف  بدأت  والتي  الويب  مواقع 
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السلطات  كثفت  املستجد،  كورونا  وباء  بانتشار  واملرتبطة  الصحافة  حرية  ضد  االنتهاكات  مستوى  عىل 

محاوالتها  إطار  يف  رغبة  الصحفية،  واملواقع  الصحفيني  تجاه  والتعسفية  القمعية  إجراءاتها  من  املرصية 

عن  فضاًل  الرسمية،  روايتها  تسييد  من  تتمكن  وحتى  الوبايئ يف مرص،  الوضع  عن  املعلومات  تدفق  ملحارصة 

األمن  قوات  ألقت  األزمة. حيث  إدارة  الحكومة يف  واملختلفة مع خطط وسياسات  املنتقدة  األصوات  مالحقة 

الهيئة  عن  فضاًل  للصحافة  الوطنية  والهيئة  لإلعالم  األعىل  املجلس  اضطلع  بينام  صحفيني،  ثالثة  عىل  القبض 

سواء  واألجنبية،  املحلية  الصحافة  منصات  كافة  عىل  واملحاسبة  الرقابة  شباك  بفرض  لالستعالمات  العامة 

مرئية. أو  رقمية  أو  مطبوعة  كتنت 
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محجوب: وهيثم  وسامح حنني  عالم  أحمد  الصحفيني؛  القبض عىل   -1

بعد مداهمة منزل أرسته مبدينة  الصحفي أحمد عالم14  القبض عىل  الرشطة  ألقت قوات   ،2020 أبريل   25 يف 

نيابة  عليه حني ظهر يف  القبض  يومني من  بعد  إال  يستدل عىل مكان “عالم”  الجيزة. ومل  العياط، محافظة 

2020 حرص  لسنة   558 رقم  القضية  يف  التحقيقات  ذمة  مطلوبًا عىل  الخامس،  بالتجمع  العليا  الدولة  أمن 

اخبار  إرهابية، نرش  لجامعة  االنضامم  بينها،  اتهامات من  الدولة  أمن  نيابة  له  دولة. حيث وجهت  أمن 

الثاين. االتهام  لتنفيذ  االجتامعي  التواصل  وسائل  من  وسيلة  واستخدام  كاذبة، 

مبنطقة  منزله  من  هيثم حسن،  اليوم  املرصي  بجريدة  الصحفي  القبض عىل  الرشطة  قوات  ألقت  بينام  ذلك 

التايل، متهاًم عىل  اليوم  الدولة يف  أمن  بنيابة  2020. ظهر حسن  11 مايو  القاهرة يف  السالم مبحافظة  دار 

االنضامم  منها،  اتهامات  الدولة  أمن  نيابة  له  أمن دولة. حيث وجهت   2020 586 لسنة  القضية رقم  ذمة 

النيابة  وأمرت  اإلرهاب.  وارتكاب جرمية من جرائم  كاذبة،  وبيانات  أخبار  وإذاعة  إرهابية،  لجامعة 

مايو   15 الجمعة  وتحديًدا مساء  أيام،  أربعة  بعد حوايل  القضية.  التحقيقات يف  ذمة  يوًما عىل   15 بحبسه 

بنفس  القضية  نفس  إىل  لينضم  منزله،  “سامح حنني15” من  الصحفي  القبض عىل  األمن  قوات  ألقت   ،2020

االتهامات.

  

اإلعالمية: للهيئات  األبرز  املهمة  املحتوى:  عىل  والرقابة  املواقع  2- حجب 

تجاه  التعسفية  القرارات  من  عدد  للصحافة  الوطنية  والهيئة  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  من  كاًل  اتخذ 

أبرزها: كان   )19 )كوفيد  وباء  بانتشار  تتعلق  أخبار  خلفية نرش  اإلخبارية عىل  املواقع  بعض 

لجريدة  اإللكرتوين  املوقع  2020، حجب  إبريل   8 اإلعالم، يف  لتنظيم  األعىل  املجلس  قرر  املثال؛  فعىل سبيل 

القرار.  بها حسب  زايد، مل ترصح  الدكتورة، هالة  الصحة  لوزيرة  أشهر، لنرشه ترصيحات   6 الشورى ملدة 

وتشكيكه يف  القراء،  بني  القلق  أثار  ما  للصيادلة  تسئ  للوزيرة  املوقع نرش ترصيحات  بأن  القرار  وأضاف 

ال  وعبارات  ألفاظ  واستخدام  بشكل خاص  كورونا  أزمة  مواجهة  وسياسات  عام  بشكل  الصحية  املنظومة 

. تليق

التي  اآلراء  املشهد اإلعالمي وعدم بث  املجلس لضبط  تأيت يف ضوء توجه  العقوبات  تلك  أن  القرار  وأضاف 

لجنة  أجرته  تحقيق  بناءا عىل  القرار  وجاء  الطبي.  املوقف  تقييم  يف  واألكاذيب  الشائعات  عىل  تعتمد 

تصدر  مل  إليها  ترصيحات  بنسب  تتهمه  املوقع،  الصحة ضد  وزيرة  بها  تقدمت  بعد شكوى  باملجلس  الشكاوى 

العامة. املستشفيات  أداء  يف  للتشكيك  باإلضافة  عنها، 

14. عالم صحفى ومعد تلفزيوين عمل بعدد من الصحف والقنوات املرصية والعربية أبرزها قناة يس يب يس، وامليادين اللبنانية، وجريدة املرصي اليوم، والسفري. ويعمل 

االن صحفي بجريدة الكرامة. 

15. سامح حنني، صحفي ومنتج أفالم وثائقية. عمل سابقا مسؤوال عن امللف القبطي بجريدة البديل قبل إغالقها. أسس موقع »قل« يف عام 2013 والذي تخصص يف نرش 

مقاالت الرأي، قبل أن يتم إغالقه بعد عدة سنوات.
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وإلزام  النبأ  لجريدة  اإللكرتوين  املوقع  اإلعالم16 حجب  لتنظيم  األعىل  املجلس  قرر  الدعاوى  نفس  تحت 

تحقيًقا حول  أجرت  قد  باملجلس  الشكاوى  لجنة  كانت  جنيًها.  ألف   50 قدرها  غرامة  بدفع  الورقية  الجريدة 

تحرير  رئيس  مايو بحضور   19 القرار يف  بوباء كورونا حسب  تتعلق  كاذبة  أخبار  النبأ من  ما نرشته جريدة 

القرار. محل  االخبار  ملضمون  القرار  يتطرق  ومل  لها.  القانوين  واملستشار  الجريدة 

3 أشهر، التهامه  نيوز” ملدة  لتنظيم اإلعالم17 حجب موقع “أوبري  املايض قرر املجلس األعىل  5 مايو  ويف 

والعاملني  املرىض  بني  الذعر  كورونا يف مستشفيات جامعة عني شمس وسبب  كاذبة حول  أخبار  بنرش 

الشهر رصح  نفس  17 من  بتاريخ  ولكن  املجلس.   تحقيقات  أثناء  ثبت عدم صحتها  ما  الطبية، وهو  واألطقم 

قراًرا  قرار حجبه، وأصدر  املوقع ضد  تظلم  قبول  وافق عىل  املجلس  بأن  العمري،  املجلس، محمد  وكيل 

الخاطئ.  األخبار  عىل  لجامعة عني شمس  اعتذار  بتقديم  املوقع  وإلزام  الحجب  بإلغاء 

القاهرة.  حيث  لجامعة  اعتذار  بنرش   24 القاهرة  موقع  اإلعالم18  لتنظيم  األعىل  املجلس  ألزم  بينام  ذلك 

لجنة  إىل  قدمت شكوى  قد  الدين،  هالة صالح  القاهرة،  إدارة مستشفيات جامعة  رئيس مجلس  كانت 

الرئييس عن  املسؤول  “إصابة  إبريل تحت عنوان   28 املوقع خربًا يف  باملجلس، عىل خلفية نرش  الشكاوى 

األخبار  مالبسات نرش هذه  توضيح عن  بنرش  املوقع  القرار  ألزم  كام  بكورونا”.  العيني  بالقرص  الطعام  توزيع 

التي  الرسمية  البيانات  إال من خالل  وباء كورونا  أخبار عن  املجلس بحظر نرش  قرار  تتعارض مع  والتي 

الصحة. وزارة  تصدرها 

ويقدمه  النهار  قناة  املذاع عىل  الربنامج  معاقبة  اإلعالم19  لتنظيم  األعىل  املجلس  أعلن  املايض  إبريل   8 ويف 

تناوله  ما  بسبب  العقوبة جاءت  أن  املجلس،  واضاف  النظر”  بـ”لفت  الخلق،  باب  اإلعالمي محمود سعد، 

رئيس  استضاف  قد  الربنامج  كان  كورونا.  بفريوس  لإلصابة   عالًجا  واعتباره  “الشلولو”  وجبة  بخصوص  الربنامج 

وجبة مرصية  عن  تحدث  والذي  نزيه،  مجدي  الدكتور  للتغذية،  القومي  باملعهد  الغذايئ  التثقيف  وحدة 

الربنامج،  مقدم  املناعة.وقال  تقوية جهاز  لدورها يف  كورونا،  فريوس  مواجهة  قادرة عىل  “الشلولو”  تدعى 

فريوس  يعالج  “الشلولو”  أنه  نذكر  مل   “ املوقع،  بفيسبوك، حسب  اإلعالمي محمود سعد، عىل صفحته 

لتقويتها”. املناعة  تعزز  التي  األغذية  عن  تتحدث  كانت  الحلقة  كورونا. 

عبد  هاين  روزاليوسف،  مجلة  تحرير  رئيس  إحالة  للصحافة20،  الوطنية  الهيئة  قررت  املايض  يونيو   13 يف  بينام 

تضمنه  ما  خلفية  عىل  التحقيقات،  انتهاء  حني  إىل  القبطي  امللف  عن  املسئول  املحرر  ووقف  للتحقيق،  الله 

16. محمد محمود، األعىل لإلعالم يوقف »نبض الحياة« ويحجب موقع »النبأ«، موقع املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، 21 مايو 2020، تاريخ أخر زيارة: 21 مايو 2020، 

https://bit.ly/38MkQvS.

https://bit.،2020 17. مصطفى عيل، األعىل لإلعالم يقرر حجب موقع الكرتوين 3 شهور لنرش أخبار كاذبة، مرصاوي، 5 مايو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

ly/2ZlFsrF.

https://bit. ،2020 18. مصطفى عيل، »االعىل لالعالم« يلزم موقع القاهرة 24 بنرش اعتذار واضح لجامعة القاهرة، 12 مايو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

ly/2C60H7X.

19. مرص.. »األعىل لإلعالم« يعاقب برنامج محمود سعد بسبب »الشلولو«.. ويحجب حسابات نجمة التيك توك، يس إن إن عربية، 9 أبريل 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 

 https://cnn.it/2OlygoY.،2020 يونيو

20. أحمد جمعة، »الوطنية للصحافة«« إحالة رئيس تحرير »روزاليوسف« للتحقيق بسبب إساءة املجلة للكنيسة، مرصاوي، 13 يونيو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو 

https://bit.ly/2DzY8LY. ،2020

https://bit.ly/38MkQvS.
https://bit.ly/2ZlFsrF.
https://bit.ly/2ZlFsrF.
https://bit.ly/2C60H7X.
https://bit.ly/2C60H7X.
 https://cnn.it/2OlygoY.
https://bit.ly/2DzY8LY.
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الكنيسة  بإسم  الرسميني  املتحدثني  أحد  اعتربه  والذي  يونيو.   13 للنرش يف  تجهز  كانت  التي  املجلة  عدد  غالف 

األساقفة.  أحد  املرصية يف شخص  الكنيسة  تطاوال عىل  بيان21  يف 

إىل جانب مرشد جامعة  الكنيسة  أساقفة  أحد  رافائيل وهو  لألنبا  قد نرشت عىل غالفها صورة  املجلة  وكانت 

يتحالفون  “أساقفة  فرعي  بعنوان  األنبا  ألحق صورة  كام  املقدس”  “الجهل  رئييس  عنوان  مع  املسلمني  اإلخوان 

إلغاء طقس  املرصية عن  الكنيسة  داخل  الخالفات  الرب” عىل خلفية  باسم  القتل  البابا..  19 ضد  كوفيد  مع 

أسمته  ما  بجوار  أساقفتها  أحد  وضع صورة  بيانها  يف  الكنيسة  واستنكرت  العدوى.  انتقال  من  خوفًا  “التناول 

الوطن”.  “خائني  أحد 

بالغة وتجاوًزا يجب أال مير دون  بأن ما حدث ال يعترب حرية تعبري، بل هو إساءة  الكنيسة  بيان  وأضاف 

السالم  املسؤولة سوف تجرح  األفعال غري  أن هذه  املجلة، كام  املسؤولة عن هذه  الجهة  حساب من 

أبدى  بيانها.  وقد  الراهنة حسب  الظروف  والتكاتف يف ظل  التعاون  فيه كل  نحتاج  املجتمعي يف وقت 

واالتهام  العدد  املثارة ضد صورة غالف  الحملة  من  استغرابه  عبدالله،  هاين  روزاليوسف  مجلة  تحرير  رئيس 

أن  للدستور  ترصيحاته  يف  عبدالله  وأضاف  الدستور.  موقع  عنه  نقلتها  ترصيحات22  يف  للكنيسة”  ب:اإلساءة 

وأن صورة  الوطنية،  قراراتها  كل  االرثوزكسية يف  املرصية  للكنيسة  الداعمني  أكرب  من  اليوسف  روز  مؤسسة 

الكنيسة وموقفها يف  قرارات  لدعم  تهدف  بل  الكنيسة،  رموز  إسقاط عىل  أي  أو  تقلياًل  تحمل  الغالف ال 

كورونا.  أزمة  بسبب  الصلوات  منع  قضية 

الغالف  أن تم نرش صورة  الدهشة؛ فبمجرد  أمر يدعو  الشكل  بهذا  األحداث  أن “تصاعد  الله  وذكر عبد 

يخرج  ومل  املطبعة  مازال يف  العدد  أن  من  بالرغم  القضية؛  يف  التحقيقات  لفتح  تدعو  بيانا  الكنيسة  أصدرت 

الغالف دون أن يكلفوا  أبدوا اعرتاضهم عىل  املعارضني  بأن غالبية  الله  إىل األسواق حتى اآلن”. وأشار عبد 

باملوضوع.  املكتوب  املنت  قراءة  أنفسهم 

اعتربته  ما  عن  التايل  العدد  يف  املرصية  الكنيسة  إىل  اعتذار  تقديم  قررت  قد  للصحافة  الوطنية  الهيئة  كانت 

أسمته  ملا  للصحافة  الوطنية  الهيئة  فيه  تشكر  ثانيا  بيانا  الكنيسة  أصدرت  الهيئة،  قرارات  وعقب  إساءة. 

البيان  وأضاف  املجلة.  غالف  عىل  املنشورة  املعالجة  مع  للتعامل  اتخذتها  التي  والرسيعة  الحازمة  بالخطوات 

األخبار  مع  التعامل  يف  الحكيمة  واملعالجة  املهني  واالنضباط  االنتباه  من  مزيًدا  املستقبل  يف  الكنيسة  “تأمل 

التآخي  جميعا  منا  تحتاج  التي  املرصية  للدولة  العليا  واملصالح  االجتامعي  التامسك  عىل  حفاظًا  الكنسية، 

عنها” املخلص  والدفاع  والتضامن 

 https://bit.،2020 21. الكنيسة تصدر بيانًا للرد عىل غالف »روزاليوسف«: أفعال غري مسؤولة تجرح السالم املجتمعي، 13 يونيو2020، تاريخ اخر زيارة: 30 يونيو

ly/38TcvGD.

 https://bit.،2020 22. حمدين حجاج، أول تعليق من رئيس تحرير »روزاليوسف« عن اتهام بـ« االساءة للكنيسة«، 13 يونيو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

ly/38Pmtc4.

 https://bit.ly/38TcvGD.
 https://bit.ly/38TcvGD.
 https://bit.ly/38Pmtc4.
 https://bit.ly/38Pmtc4.
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كورونا  فريوس  انتشار  بأزمة  املرتبطة  غري  الصحافة  حرية  االنتهاكات ضد  مستوى  أما عىل 

الصحفيني  استهداف  يف  املختلفة  اإلعالمية  واملجالس  االمنية  السلطات  استمرت  املستجد، 

االنتهاكات:  تلك  أبرز  كانت   .2020 عام  الثاين من  الربع  الصحفية خالل  واملؤسسات 

اليوم عىل خلفية نرش سلسلة مقاالت عن سيناء:  األعىل لإلعالم ضد املرصي  املجلس  قرارات   -1

التي  التحقيقات  2020 بشأن  16 لسنة  23القرار رقم  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  2020، أصدر  إبريل   21 يف 

اليومي  العمود  مقااًل  يف  الجريدة  اليوم عىل خلفية نرش  املرصي  لجريدة  القانوين  املمثل  مع  املجلس  أجراها 

سيناء.  حول  مشبوهة”  “صفقات  عنوان  تحت  “نيوتن”  مستعار  اسم  تحت 

للجمهور  ورصيًحا  واضًحا  اعتذاًرا  وبث  بنرش  اإللكرتوين  وموقعها  الصحيفة  ألزم  املجلس  فإن  للقرار  طبقا 

من  املخالف  املحتوى  بإزالة  الجريدة  القرار  وألزم  أيام.  ثالثة  وذلك خالل  ارتكبتها  التي  املخالفات  عن 

ملدة  اإللكرتوين  واملوقع  بالصحيفة  املخالفة  املواد  به  وبثت  الذي نرشت  الباب  اإللكرتوين، وحجب  املوقع 

مع  الصحفيني  بنقابة  التأديبية  املساءلة  إىل  الصحيفة  تحرير  رئيس  قراره  وفق  املجلس  وأحال  أشهر.  ثالثة 

رجل  ظهور  مبنع  اإللكرتونية  واملواقع  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  ووسائل  الصحف  بإلزام  وقائيًا”  “تدبريًا  اتخاذ 

اليوم صالح دياب، ملدة شهر. وتنرش مقاالت دياب تحت االسم  األعامل املرصي ومؤسس جريدة املرصي 

السيد  إىل  الواقعة  املجلس  وأحال  جنية.  ألف  وخمسني  مائتني  مبلغ  الصحيفة  املجلس  وغرم  نيوتن.  املستعار 

الجنايئ.  الشق  يف  للترصف  العام  النائب  املستشار 

والقانون  الدستور  احكام  تنتهك  مخالفات جسيمة  الصحيفة  الرتكاب  جاءت  اإلجراءات  تلك  أن  القرار  ذكر 

والقانون  الدستور  أحكام  تنتهك  ممنهجة  بحملة  بقيامها  املكتوبة  واملعايري  واألعراف  املهني  الرشف  وتخالف 

دياب.  ملكيتها، صالح  يف  ومشارك  الجريدة  مؤسس  كتبها  مقاالت  سلسلة  طريق  عن  الضغينة  وتبث  وتنرش 

للقارئ” قالت فية “ حسب قرار  اليوم تعتذر  إبريل مقاال تحت عنوان “املرصي   23 اليوم يف  ونرشت املرصي 

اليوم« موقعها  إلزام صحيفة »املرصي  فيه  والذي جاء   ،2020 لسنة   )16( اإلعالم رقم  لتنظيم  األعىل  املجلس 

القرار  من  الشق  لهذا  وتنفيذا  إليها،  املشار  املخالفات  عن  للجمهور  واضح  اعتذار  وبث  بنرش  اإللكرتوين 

تناولت  والتي  سيناء،  نرُشت حول  التي  املقاالت  مجموعة  عن  الكريم  لقارئها  اليوم«  »املرصي  تعتذر جريدة 

املرصي  وأكدت  مخالفات جسيمة.”  عىل  تنطوي  لإلعالم  األعىل  املجلس  اعتربها  بطريقة  سيناء  عن  الحديث 

منه  القلب  وبناء وطننا جميًعا، وىف  تنمية  الدولة يف  لجهود  اليوم« ودعمها  »املرصي  “ وقوف  اليوم عىل 

والبناء.”. التنمية  أجل  مًعا من  نعمل  وأن  امللف،  لهذا  إغالق  فيه  االعتذار  يكون هذا  أن  سيناء. ونرجو 

https://bit. ،2020 23. مصطفى شوقي، محاكمة »نيوتن« ورقة موقف حول عقوبات »األعىل لإلعالم« تجاه »املرصي اليوم«، 12 مايو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

ly/3iTVLUk.

https://bit.ly/3iTVLUk.
https://bit.ly/3iTVLUk.
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االجنبية: الصحف  ملراسيل  حصارها  تواصل  لالستعالمات  العامة  الهيئة   -2

الصحفية  واملواقع  للصحف  حصارها  رشوان  ضياء  الصحفيني  نقيب  برئاسة  لالستعالمات  العامة  الهيئة  تواصل 

 23 بيانَا24 يف  الهيئة  أصدرت  البالد. حيث  داخل  األجنبية  للوكاالت  التابعني  املراسلني  أو  واملكاتب  االجنبية 

سوداسان  بالقاهرة،  بوست”  “واشنطن  صحيفة  مكتب  مدير  الهيئة،  رئيس  استقبال  فيه  أعلنت  املايض  مايو 

االمريكية  املجلة  نرشتها  التي  التقارير  بها  اتصفت  مهنية   تجاوزات  أنه  البيان  قال  ما  يف  ملناقشته  راجافان، 

غري  ومعلومات  مغالطات  تضمنت  الصحيفة  تقارير  بعض  ان  البيان”  وأضاف  البيان.  حول مرص، حسب 

وجهات  أفراد  ومصادر  مجهولة  مصادر  عىل  باالعتامد  الصحفية  املهنية  قواعد  كل  فيها  وأهدر  صحيحة، 

الواقع يف مرص  له، وهو مطالعة  املمنوح  االعتامد  الصحفي وفق  العمل  يقتضيه  ما  خارج مرص عىل عكس 

ما هو سلبي،  لكل  االنحياز  وليس  املعنية  الجهات  آراء  واحرتام  والتوازن  الرسمية  املصادر  إىل  واللجوء 

البيان.  بحسب 

التي  املهنية  املخالفات  يتضمن رسًدا  الصحيفة  تحرير  رئيس  إىل  راجافان خطابا  سلم  رشوان  أن  البيان  وأكد 

املرصي.  القانون  بها  يسمح  والتي  إزاءه  املناسبة  اإلجراءات  باتخاذ  “إنذار”  لـ  باإلضافة  املراسل،  ارتكبها 

الواقع. الدولة املرصية دون سند يف  التجاوزات ونرش تقارير تسئ إىل  وذلك يف حالة االستمرار يف هذة 

أن  البيان  أعلن  تاميز” يف مرص  حيث  “نيويورك  استقبل رشوان، مدير مكتب صحيفة  السياق؛   ويف نفس 

االمريكية  الصحيفة  نرشتها  التي  التقارير  بعض  يف  املهنية  التجاوزات  من  عديد  وجود  إىل  بتنبيهه  قام  رشوان 

املناقشات. التقارير محل  أو  التجاوزات  تلك  تفاصيل عن  أي  البيان  يذكر  حول مرص مؤخرا. ومل 

الصحفي: العمل  حرية  يف  للحق  صارخ  انتهاك  وحبسهم  الصحفيني  استهداف  استمرار   -3

بكفالة  عطالله،  لينا  مدى مرص،  موقع  تحرير  ورئيسة  الصحفية  سبيل  املعادي  نيابة  أخلت  املايض  مايو   17 يف 

الحصول  بدون  منشأة عسكرية “سجن طرة”  تصوير  بينها؛  من  اتهامات،  لها  أن وجهت  بعد  جنيًها.   2000

الرشطة  املعادي. وكانت قوات  2020 جنح  8009 لسنة  القضية رقم  املختصة، يف  الجهات  عىل ترصيح من 

مع  مقابلة  إجرائها  أثناء  نفسه،  اليوم  يف  “عطالله”  القبض عىل  ألقت  قد  طرة  مجمع سجون  بتأمني  املكلفة 

أمام سجن طرة. تواجدها  أثناء  ليىل سويف،  عبدالفتاح،  عالء  السيايس  الناشط  والدة 

الصحفي  “املنصة”  موقع  مقر  الفنية  املصنفات  ملباحث  تابعة  أنها  قالت  أمنية  قوة  داهمت  بينام  ذلك 

باملوقع.  املوجودة  الكمبيوتر  أجهزة  تفتيش  بعد  يونس،  نورا  املوقع  تحرير  رئيسة  عىل  القبض  وألقت 

كان يف  )البتوب(  لفحص جهاز  املصنفات  مباحث  إدارة  مقر  إىل  اصطحابها  “يونس”  زمالء  القوة  أبلغت 

املنصة،  بحسب  القوة،  أن  إال  املصدر.  مفتوحة  “لينكس”  أنظمة  أحد  “أوبنتو”  تشغيل  بنظام  ويعمل  املقر، 

للتحقيق  التايل  اليوم  يف  املختصة  النيابة  عىل  عرضها  يونس حتى  واحتجزت  املعادي.  قسم رشطة  إىل  توجهت 

املعادي.  2020 جنح  9455 لسنة  القضية رقم  اتهامها يف  يف 

https://bit.ly/3gUSUc7. ،2020 24. موقع الهيئة العامة لالستعالمات، 23 مايو 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 يونيو

https://bit.ly/3gUSUc7.
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جرمية  ارتكاب  إىل  يهدف  معلوماتية  شبكة  عىل  إنشاء حساب  منها؛  اتهامات  ليونس  النيابة  وجهت 

االتصاالت،  لتنظيم  القومي  الجهاز  من  ترصيح  بدون  ومطورة  مصممة  برنامج  وحيازة  قانونًا.  عليها  معاقب 

النظام  الحق من املصنف،  واالنتفاع دون وجه حق عن طريق شبكة  واالعتداء عىل حق أديب ومايل لصاحب 

واملرئية.  املسموعة  الخدمات  من  وخدمة  االتصاالت  وخدمة  املعلومات  تقنية  وسائل  إحدى  أو  املعلومايت 

املعادي. من قسم رشطة  جنيًها  آالف   10 بكفالة  يونس  سبيل  النيابة  أخلت 

من   ،2020 يونيو   15 فجر  منري25،  الصحفي، محمد  القبض عىل  االمنية  السلطات  ألقت  السياق؛  نفس  ويف 

عن طريق  املصورة  الفيديوهات  من  عدد  من نرشه  ساعات  بعد  الجيزة،  محافظة  زايد،  الشيخ  مبنطقة  منزله 

غيابه.  الرشطة يف  قبل قوة من  واقتحام شقته من  أنه مداهمة  قال  ملا  املراقبة  كامريات 

نيابة  عاًما( عىل   65( الصحفي  بعد عرض  “فيسبوك”   االجتامعي  التواصل  موقع  الشخيص عىل  عرب حسابه 

الدولة. حيث  أمن  2020 حرص  لسنة   535 القضية رقم  اليوم متمهاًم عىل ذمة  نفس  العليا مساء  الدولة  أمن 

استخدام  وإساءة  كاذبة،  أخبار  ونرش  إرهابية  لجامعة  االنضامم  منها،  اتهامات  الدولة  أمن  نيابة  له  وجهت 

االجتامعي.  التواصل  وسائل 

معلًقا عىل  الجزيرة  قناة  عليه عىل خلفية ظهوره عىل شاشة  القبض  املرجح  فمن  “منري”  بيان ألرسة  وحسب 

االخرية.  أغلفة  أحد  بسبب  اليوسف  روز  ومجلة  األرثوزكسية  املرصية  الكنيسة  بني  نشبت  التي  االخرية  األزمة 

بدون ضامنات. الصحفي  سبيل  إخالء  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قررت  الحًقا 

بيزنس  االقتصادي ومؤسس رشكة،  الصحفي  القبض عىل  الوطني  األمن  ألقت قوة من   ،2020 إبريل   12 ويف 

الخامس،  بالتجمع  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضه  يتم  أن  قبل  منزله.  اقتحام  بعد  مصطفى صقر،  نيوز، 

أن وجهت  بعد  العليا.  الدولة  أمن  1530 حرص  القضية رقم  التحقيقات يف  متهاًم عىل ذمة  نفسه،  اليوم  يف 

واستخدام  كاذبة،  وبيانات  أخبار  ونرش  إرهابية،  لجامعة  االنضامم  منها،  اتهامات  لصقر  الدولة  أمن  نيابة 

تنفيذ جرمية.  بغرض  االجتامعي  التواصل  مواقع  إحدى  حساب عىل 

حبسهم  جرى  حيث  التدوير”.  “إعادة  عليه  يطلق  ملا  ودنان  ومعتز  األعرص  مصطفى  الصحفيان  تعرَّض  بينام 

خلفيتها  عىل  عليهم  املقبوض  القضايا  ذمة  عىل  سبيلهم  إخالء  بعد  جديدة،  قضايا  ذمة  عىل  احتياطيًا 

الصحفيني  حبس  استمرار  من  تتمكن  حتى  االنتهاكات  من  النمط  هذا  العامة  النيابة  وتستخدم  باألساس. 

قانون  من   143 املادة  لنص  وفًقا  )عامني(  االحتياطي  الحبس  لفرتة  األقىص  الحد  تخطيهم  رغم  احتياطيًا، 

الجنائية.  اإلجراءات 

الحد  تجاوزه  بسبب  إقامته  “األعرص” بضامن محل  العليا سبيل  الدولة  أمن  نيابة  أخلت  املايض،  مايو   7 ففي 

باإلنضامم  فيها  واملتهم   2018 لسنة   441 رقم  القضية  التحقيق يف  ذمة  االحتياطي عىل  الحبس  ملدة  األقىص 

إجراءات  إنهائه  أثناء  املايض، فوجئ محامي األعرص  14 فرباير  كاذبة. ولكن يف  أخبار  إرهابية ونرش  لجامعة 

الدولة  أمن  نيابة  أمام  األعرص  التايل ظهر  اليوم  الفيوم وجوده، ويف صبيحة  مركز  بإنكار قسم  السبيل  إخالء 

25. محمد منري، عضو نقابة الصحفيني املرصية، أحد مؤسيس »جبهة الدفاع عن الصحفيني والحريات«، رئيس تحرير جريدة الديار. ونائب رئيس تحرير اليوم السابع قبل 

إنهاء عمله بها عام 2016 عىل خلفية مناهضته اتفاقية ترسيم الحدود املرصية السعودية والتي ضمت مبوجبها اململكة جزيريت تريان وصنافري إليها.
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2019 حرص  لسنة   1898 رقم  القضية  ذمة  إرهابية عىل  الرتكاب جرائم  بالرتويج  متهاًم  الخامس  بالتجمع 

العليا.  الدولة  أمن 

 ،2018 441 لسنة  القضية،  الحبس االحتياطي عىل ذمة نفس  2020 تجاوز ودنان عامني من  21 فرباير  ويف 

2020. مل يتحرك ودنان من محبسه بسجن  7 مايو  الدولة مل تأمر بإخالء سبيله إال يف  نيابة أمن  إال أن 

مايو متهاًم عىل ذمة   9 أن ظهر يف  إىل  بإخالء سبيله، وظل مصريه مجهواًل  النيابة  قرار  بالرغم من  العقرب 

الرتويج  منها  اتهامات  الدولة مجدًدا  امن  نيابة  لها  2019. وجهت  لسنة   1898 رقم  قضية جديدة حملت 

التحقيقات.  ذمة  يوًما عىل   15 بحبسه  وأمرت  إرهابية،  أعامل  الرتكاب 

األخرية: السنوات  يف  الصحافة  مذبحة حرية  الحجب   -4

باالضافة  موقعني جديدين،  2020، حجب  عام  من  الثاين  الربع  والتعبري خالل  الفكر  وثَّقت مؤسسة حرية 

الشعبي  التحالف  لحزب  التابع  “درب”  موقع  تعرَّض  حيث  بالفعل.  محجوبني  ملوقعني  بديلني  نطاقني  إىل 

إبريل   9 البليش، يف  خالد  السابق،  الصحفيني  نقابة  مجلس  الصحفي وعضو  تحريره  يرأس  والذي  االشرتايك، 

 ،2020 13 مايو  360” اإلخباري، للحجب يف  املايض، أي بعد شهر واحد من إطالقه. كام تعرَّض موقع “مرص 

إىل  باإلضافة  تنفيذه.  هذا  القامئة عىل  الجهة  أو  الحجب  املوقع سبب  القامئون عىل  يعلم  الحالتني مل  ويف 

 .2017 منتصف  منذ  املحجوبني يف مرص  الصحفيني،  واملنصة  مدى مرص  ملوقعي  نطاقني جديدين  حجب 

التعبير 	  منافذ  آخر  لغلق  مستمرة  محاوالت  الرقمي:  التعبير  حرية 
المصريين: عند 

مرتادي  لها  تعرض  انتهاك  واقعة   39  ،2020 عام  الثاين من  الربع  والتعبري، خالل  الفكر  وثّقت مؤسسة حرية 

فيه  وثقت  والتي  العام،  نفس  األول من  بالربع  مقارنة   %900 بلغت  بزيادة  اإللكرتونية  واملواقع  اإلنرتنت 

فقط. انتهاكات  وقائع   4 املؤسسة 

تركزت مجهودات  املستجد، حيث  كورونا  وباء  أزمة تفيش  إىل  الربع  االنتهاكات يف هذا  كثافة  ترجع 

لصالح  املستجد  كورونا  وباء  بانتشار  املرتبط  املعلومات  عىل حصار  الربع،  هذا  املرصية، خالل  السلطات 

عن  فضاًل  واملتعافني،  والوفيات  املصابني  أعداد  عن  املعلنة  األرقام  بشأن  الرسمية  الحكومة  رواية  تسييد 

الوباء. انتشار  ألزمة  التصدي  يف  الحكومية  السياسات  كفاءة  إىل  الرتويج 

املستجد، حيث  كورونا  وباء  انتشار  بأزمة  فقط  ترتبط  مل  الرقمي  التعبري  بحق حرية  االنتهاكات  أن  إال 

التعبري  حرية  ضد  املعنية  أجهزتها  عرب  املرصية  السلطات  متارسها  التي  االعتيادية  االنتهاكات  أيضاً  استمرت 

ميكن  التي  اإللكرتوين،  الفضاء  منصات  عرب  واملعلومات  والبيانات  األخبار  تدفق  عىل  السيطرة  بهدف  الرقمي، 

املرصيني.  عند  املعلومات  وتداول  الحر  التعبري  منافذ  آخر  اعتبارها 
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العامة ضد مستخدمي  النيابة  به  قامت  انتهاك مستحدث  الربع منط  هذا  املؤسسة خالل  كام رصدت 

واملبادئ  األرسية  القيم  عىل  بالحفاظ  تتعلق  فضفاضة  دعاوى  تحت  االجتامعي،  التواصل  تطبيقات 

نشاط  مراقبة  عىل  تعمل  والتحليل”  الرصد  “وحدة  مسمى  تحت  وحدة  استحداث  تم  كام  املجتمعية، 

بارتكابها. يقومون  التي  املخالفات  وضبط  اإلنرتنت  عرب  املواطنني 

واقعة   20 منها  انتهاك،   41 اشتملت عىل  انتهاك   واقعة   39 والتعبري  الفكر  وثقت مؤسسة حرية  وعموًما؛ 

لسياسة  انتقادات  بسبب  أو  املستجد،  كورونا  وباء  انتشار  عن  معلومات  بتداول  مبارشة  خلفية  عىل 

أبرز  من  رأي  قضايا  ذمة  احتياطيًا عىل  مواطنني وحبسهم  القبض عىل  إلقاء  وكان  الوباء.  مواجهة  الحكومة يف 

املؤسسة عدًدا  انتهاك. كام وثقت  واقعة   31 بواقع  العام  الثاين من هذا  الربع  ارتكبت خالل  التي  االنتهاكات 

نهائيا  موقعني صحفيني  املؤسسة حجب  وثقت  كام  الطبية.  الطواقم  أفراد  بعض  التعسفية ضد  اإلجراءات  من 

سابًقا. ملوقعني حجبا  نطاقني جديدين  عن حجب  فضاًل  مؤقت  بشكل  مواقع  و3 
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19(؛  )كوفيد  وباء  انتشار  بأزمة  واملرتبطة  الرقمي  التعبري  حرية  ضد  االنتهاكات  مستوى  عىل 

الطواقم  أفراد  أن  حتى  ومواطنني،  ونشطاء  صحفيني  من  اإلنرتنت  مستخدمي  األمنية  السلطات  استهدفت 

االنتقادات  ومنع  املعلومات  حصار  رئييس  بشكل  استهدفت  والتي  الحمالت،  تلك  من  يسلموا  مل  الطبية 

املجهودات  كامل  لتوفري  الشديدة  االهمية  من  بالرغم  الوباء.  انتشار  ألزمة  املرصية  الحكومة  بإدارة  املتعلقة 

 9 عىل  القبض  إلقاء  املؤسسة  رصدت  الوباء، حيث  انتشار  عن  الناتجة  املخاطر  من  التخفيف  ملحاولة  الطبية 

وممرضة. أطباء برشيني وصيديل   7 منهم  الطبية،  الطواقم  أفراد  من 

و535   588 أرقام  حملتا  قضيتني  التحقيقات يف  ذمة  بحبسهم جميعا عىل  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمرت 

أخبار  نرش  إرهابية،  لجامعة  االنضامم  وهي؛  تقريبا،  االتهامات  نفس  النيابة  إليهم  وجهت  2020، حيث  لسنة 

تجديد  ويتم  جرمية.  تنفيذ  بغرض  االجتامعي  التواصل  وسائل  إحدى  عىل  استخدام حساب  كاذبة،  وبيانات 

اآلن.  إىل  احتياطيًا  قرار حبسهم 

كالتايل:    اختلفت، حيث جاءت  عليهم  القبض  ووقائع  أسباب  أن  إال 

القبض عىل آالء شعبان حميدة  الوطني  ألقت قوة من األمن   2020 28 مارس  اللطيف: يف  آالء عبد 
مكتب  داخل  من  االسكندرية،  جامعة  الطب  لكلية  التابعة  الشاطبي  مبستشفى  الطبيبة  اللطيف،  عبد 

إصابة  حالة  عن  لإلبالغ  هاتفها  املمرضات  إحدى  استخدام  بسبب  عنها  باإلبالغ  قام  حيث  الكلية.  عميد 

عىل  بالتعدي  التهامها  ودفعه  املستشفى،  مدير  حفيظة  أثار  ما  وهو  املستشفى،  داخل   19 كوفيد  بفريوس 

اسمه. وظهرت  ذكر  الطبية( رفض  املهن  باتحاد  )مسؤول  املؤسسة  إىل  بها  أدىل  اختصاصاته، حسب شهادة 

القضية  ذمة  متهًمة عىل  الشهر،  نفس  من   30 يوم  الخامس  بالتجمع  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  شعبان 

العليا. 2020 حرص أمن دولة  558 لسنة  رقم 

الطبيب هاين بكر عيل  القبض عىل  2020 ألقت قوة من الرشطة  أبريل   10 يف  هاين بكر وأحمد صربة: 
التواصل  موقع  عىل  تدوينة  الطبيب  نرش  خلفية  عىل  القليوبية،  محافظة  طوخ،  مبركز  منزله  من  كحيل، 

نقص  من  بالرغم  إليطاليا  وقائية  طبية  مساعدات  املرصية  الحكومة  إرسال  فيها  ينتقد  االجتامعي”فيسبوك” 

ملدة  القرسي  االختفاء  قيد  رمد  كاخصايئ  يعمل  الذي  بكر  وظل  املرصية.  املستشفيات  يف  الوقائية  املستلزمات 

2020 حرص أمن  558 لسنة  القضية رقم  العليا متهاًم عىل ذمة  الدولة  نيابة أمن  أمام  18 يوًما إىل أن ظهر 

عليا.  دولة 

بنها،  الطب جامعة  بكلية  املساعد  األستاذ  القبض عىل  ألقي   ،2020 إبريل   16 واحد وتحديًدا يف  أسبوع  بعد 

أن  إىل  االختفاء  رهن  وظل  القليوبية.  محافظة  بنها،  مبدينة  الخاصة  عيادته  من  إبراهيم،  أحمد صربة  الدكتور 

يف  التحقيقات  ذمة  متهاًم عىل  الشهر،  نفس  من   28 يوم  الخامس  بالتجمع  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  ظهر 

السبب. ولنفس  االتهامات  وبنفس  القضية  نفس 

أطباء  نقابة  القبض عىل عضو مجلس  الرشطة  قوة من  ألقت  يونيو   25 يف  الفوال وأحمد صفوت:  محمد 
والذي  الفوال  عرض  بالزقازيق.  القومية  مبنطقة  منزله  من  الفوال  منصور  معتز  محمد  الدكتور  الرشقية، 
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نفس  28 من  الدولة يف  أمن  نيابة  بالزقازيق عىل  والحوادث  الطوارئ  األشعة مبستشفى  رئيس قسم  يعمل 

أحد  العليا. وحسب  الدولة  أمن  2020 حرص  لسنة   588 رقم  القضية  التحقيقات يف  ذمة  متهامً عىل  الشهر 

رئيس  تطالب  التي  التدوين  حملة  خلفية  عىل  الفوال  عىل  القبض  جاء  فقد  الطبية  املهن  باتحاد  املسئولني 

لتقاعسهم. الوفيات  أعداد  زيادة  مسئولية  األطباء  فيها  يحمل  والتي  ترصيحاته،  عن  باالعتذار  الوزراء 

الطبيب  حبس  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قررت  االتهامات،  بنفس  القضية  نفس  ذمة  وعىل  السبب،  لنفس 

30 من  يوم  النيابة  املايض وتم عرضه عىل  يونيو   28 القاهرة، يف  أطباء  نقابة  أحمد صفوت، عضو مجلس 

الشهر.   نفس 

مقيم  طبيب  محمود،  حامد  محمد  القبض عىل  الرشطة  من  قوة  ألقت  البديوي:  وابراهيم  حامد  محمد 
الدولة  أمن  نيابة  حامد عىل  ُعرِض  أخيه.  منزل  من  اإلسكندرية،  النارص مبحافظة  عبد  عظام مبستشفى جامل 

أمن دولة.  2020 حرص  لسنة   535 القضية  العليا متهاًم عىل ذمة 

األطفال  بديوي، طبيب جراحة  الحميد  إبراهيم عبد  القبض عىل  الرشطة  ألقت قوة من  املايض؛  مايو   27 ويف 

متهاًم  الشهر  نفس  من   31 الدولة يف  أمن  نيابة  بديوي عىل  وتم عرض  التعليمي.  املطرية  املقيم مبستشفى 

االتهامات. نفس  له  أن وجهت  بعد  القضية  نفس  التحقيقات يف   عىل ذمة 

 ،2020 أبريل   4 السايس يف  كامل  الصيديل محمد  الطبيب  القبض عىل  األمن  قوات  ألقت  السايس:  محمد 
القضية  التحقيقات يف  ذمة  النيابة حبسه عىل  أبريل، وقررت   9 العليا يف  الدولة  أمن  نيابة  تم عرضه عىل 

لوزيرة  انتقادات وجهها  السايس عىل خلفية  القبض عىل  أمن دولة. وجاء  2020 حرص  588 لسنة  رقم 

.2018 دفعة صيادلة  تكليف  ألزمة  باإلضافة  الوباء  مع  التعامل  يف  الوزارة  بسياسة  تتعلق  املرصية  الصحة 

القبض عىل  إلقاء  الداخلية عرب صفحتها عىل “فيسبوك”  أعلنت وزارة  املايض،  22 مارس  يف  هدير سامل: 
ترويًجا  الوزارة،  بحسب  يتضمن،  “فيسبوك”  عىل  فيديو  نرشها  خلفية  عىل  دمياط  مبحافظة  السيدات  إحدى 

لجامعة عىل خالف  باالنضامم  الدولة سامل  أمن  نيابة  واتهمت  الحقيقة.  غري  كورونا عىل  النتشار فريوس 

لسنة   535 رقم  القضية  ذمة  االجتامعي عىل  التواصل  استخدام وسائل  وإساءة  كاذبة  أخبار  القانون، ونرش 

نقل  أثناء  االجتامعي  التواصل  فيديو عرب وسائل  قد شاركت  كانت سامل  العليا.  الدولة  أمن  2020 حرص 

.19 كوفيد  بفريوس  إصابته  جراء  العزل  مستشفى  إىل  العام  دمياط  املمرضات مبستشفى  إحدى 

للتحقيق: وإحالته  تعسفيًا  طبيب  نقل 

بإخالء طرف طبيب  واإلداري  املايل  التفتيش  الدكتور هشام شوقي،  بالرشقية،  الصحة  وزارة  وكيل  كلف 

للتحقيق  إحالته  مع  االحتياج،  أخرى حسب  ملستشفى  توزيعه  وإعادة  املركزي26،  نجم  ديرب  مبستشفى 

مواقع  عىل  فيديو  بنرش  الطبيب  قيام  خلفية  عىل  القرار  جاء  بالرشقية.  الصحة  مبديرية  القانونية  بالشئون 

الفيديو  هذا  أن  شوقي  وقال  باملستشفى.  وقائية  طبية  مستلزمات  توافر  عدم  فيه  يدعي  االجتامعي  التواصل 

26. وليد صالح، نقل طبيب وإحالته للتحقيق بعد نرشه فيديو عن عدم توافر مستلزمات طبية مبستشفة بالرشقية، املرصي اليوم، 8 إبريل 2020، تاريخ آخر زيارة: 30 

https://bit.ly/2C38DXF. ،2020 يونيو

https://bit.ly/2C38DXF.
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الوصول  لنا  يتسنى  ومل  باملحافظة.  املواطنني  ولدى  الطبي  الوسط  داخل  والقلق  البلبلة  وآثار  للواقع  مخالف 

للتحقيق. إحالته  قرار  متابعة  أو  الطبيب  لهوية 

العظيم: عبد  طارق  محمود  للطبيب  تأديبي  جزاء 

بالقاهرة  الصحة  مبديرية  القانونية  الشئون  قبل  من  للتحقيق  العام  املنرية  مستشفى  الطبيب27  إحالة  متت 

نقص  فيه  ينتقد  املايض،  مارس   23 بتاريخ  “فيسبوك”  العظيم عىل صفحته عىل  عبد  بوست نرشه  خلفية  عىل 

 15 بـ  العظيم  عبد  وعوقب  األخرى.  الحامية  وأدوات  املاسكات  توافر  وعدم  باملستشفى  الطبية  املستلزمات 

جزاء. يوًما 

املايض  الله يف مارس  بأسوان عاطف حسب  القرار  القبض عىل رئيس تحرير جريدة  املؤسسة  كام رصدت 

وراء  االنسياق  وعدم  االجتامعي  التباعد  بالتزام  املواطنني  فيها  يطالب  “فيسبوك”  عىل  تدوينة  خلفية  عىل 

ألقت  كام  الشهر.  تجاوزت  ملدة  القرسي  لالختفاء  الصحفي  وتعرض  الصحة.  وزارة  تعلنها  التي  القليلة  األرقام 

بوست عىل صفحته  خلفية  إبريل عىل  شهر  منتصف  غنيم  حلمي  خالد  املذيع  عىل  القبض  األمن  سلطات 

لسنة   الصحي  بالحجر  أطباء   5 إصابة  خرب  عىل  باألسكندرية  الصحة  مديرية  تعتيم  فيه  ينتقد  “فيسبوك”  عىل 

إبريل. شهر  نهاية  يف  إال  غنيم  مكان  يعرف  ومل  املستشفى.  ملديرة  مجاملة  العجمي،  مبستشفى 

أمن  2020 حرص  لسنة   558 القضية رقم  الدولة متهمني عىل ذمة  أمن  نيابة  االثنني عىل  الصحفيني  ُعرض 

ونرش  القانون،  لجامعة عىل خالف  االنضامم  منها،  والتي  االتهامات  نفس  النيابة  لهام  ووجهت  العليا.  الدولة 

تنفيذ جرمية. بغرض  التواصل  وسائل  إحدى  واستخدام حساب عىل  كاذبة،  أخبار 

بالقرب  مارس   27 بهنيس، يف  والنقايب محسن  املحامي  القبض عىل  الرشطة  قوات  ألقت  السياق  نفس  ويف 

ليبلغه  مقابلته رسيعا  وطلب  قضية  لديه  أن  يدعي  من شخص  تليفوين  اتصال  “تلقى  حيث  منزله،  من 

فوجئ  منزله،  من  بالقرب  اللقاء  عىل  واتفقا  العنوان  بهنيس  اعطاه  وحني  االتعاب،  مقدم  ويعطيه  بالتفاصيل 

حقوق  ملعلومات  العربية  الشبكة  بحسب  ميكروباص”  سيارة  داخل  وتزجه  بالرضب  عليه  تعتدي  أمنية  بقوة 

املحمول  وهاتفه  مالية  مبالغ  عىل  واالستيالء  تفتيشه  تم  حيث  منزله  إىل  الحًقا  القوة  توجهت  اإلنسان، 

موقع  املنشور عىل  للخرب  وفًقا  املعرصة”  “مقر  الوطني مبنطقة حلوان  األمن  مقر  إىل  اقتياده  يتم  أن  قبل 

لجامعة محظورة  “االنضامم  اتهامات  له  الدولة، حيث وجهت  أمن  نيابة  إىل  بهنيس  اقتياد  تم  الحًقا  الشبكة. 

2020 حرص أمن دولة. يذكر  558 لسنة  القضية رقم  التواصل االجتامعي” وذلك يف  واساءة استخدام وسائل 

بأيام،  عليه  القبض  قبل  العباسية  الوطني يف  األمن  ملقر  استدعائه  تم  أنه  التحقيق  ذكر يف  قد  بهنيس  أن 

كورونا، “ورغم  وباء فريوس  انتشار  تخوفًا من  السجناء  اإلفراج عن  يكتبه عن رضورة  فيام  مناقشته  وتم 

الوطني يف حلوان” بحسب  األمن  تم عرب مكتب  عليه  القبض  فإن  ما كتب،  استجاب ومسح من حسابه  انه 

الخرب.

الهرم مبحافظة  منزله مبنطقة  فايد، من  الباحث عبده  القبض عىل  الرشطة  قوات  ألقت   2020 مايو   25 ويف 

31 من  الخامس يف  بالتجمع  الدولة  أمن  نيابة  أمام  أي جهة رسمية حتى ظهر  أمام  فايد  الجيزة. مل يظهر 

27. شهادة مسئول باتحاد املهن الطبية رفض ذكر اسمه
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له  الدولة. وجهت  أمن  2020 حرص  لسنة   535 القضية رقم  التحقيقات يف  متهاًم عىل ذمة  الشهر،  نفس 

كاذبة،  وبيانات  أخبار  نرش  بأغراضها،  العلم  مع  إرهابية  مشاركة جامعة  منها،  اتهامات  الدولة  امن  نيابة 

عليه  القبض  إلقاء  قبيل  الثانية.  الجرمية  لتنفيذ  االجتامعي  التواصل  مواقع  إحدى  عىل  حساب  باستخدام 

 19 كوفيد  وباء  انتشار  ملواجهة خطر  الصحة  ووزارة  الحكومة  لسياسات  مناهضة  تدوينات  عدة  فايد  نرش 

“كورونا”.

اتهامات  العليا  الدولة  أمن  نيابة  إليها  2020، ووجهت  يونيو   23 سناء سيف يف  الناشطة  التحقيق  تم  وأخريًا، 

االجتامعي،  التواصل  وسائل  استخدام  وإساءة  إرهابية  جرائم  ارتكاب  عىل  والتحريض  كاذبة،  أخبار  بنرش 

العليا.  الدولة  أمن  2020 حرص  659 لسنة  القضية رقم  التحقيق يف  يوًما عىل ذمة   15 وقررت حبسها ملدة 

احتياطيًّا  املحبوس  الناشط  شقيقها  مع  تواصلهم  انقطاع  عن  نرشته  ما  سيف  سناء  مع  التحقيق  وشمل 

القبض  وألقي  األرسة عىل حياته بسبب تفيش جائحة كوفيد-19.  الفتاح، يف ظل خوف  عبد  بسجن طرة، عالء 

تعرضها  خلفية  بالغ عىل  لتقديم  توجهه  أثناء  البلد،  وسط  مبنطقة  العام  النائب  مكتب  أمام  من  عىل سيف 

الرشطة. أمام سجن طرة عىل مرأى ومسمع من قوات  بدنية  وأرستها العتداءات 
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خلود  االسكندرية،  مبكتبة  اللغوي  الضبط  قسم  رئيسة  القبض عىل  األمن  قوات  ألقت  فقد  كورونا  عن  وبعيًد 

بعد  أي جهة رسمية حتى ظهرت  أمام  تظهر سعيد  املايض. مل  إبريل   21 باألسكندرية يف  منزلها  سعيد، من 

أمن  نيابة  لها  الشهر. وجهت  نفس  28 من  الخامس يف  بالتجمع  الدولة  أمن  نيابة  أمام  األسبوع  يقارب  ما 

إرهابية،  االنضامم لجامعة  منها،  أمن دولة،  2020 حرص  لسنة   558 القضية رقم  اتهامات عىل ذمة  الدولة 

امن  نيابة  أمرت  إرتكاب جرمية.  بهدف  اإلنرتنت  موقع عىل شبكة  واستخدام  كاذبة،  وبيانات  أخبار  نرش 

القضية. يف  التحقيقات  ذمة  عىل  يوًما   15 بحبسها  الدولة 

30 مارس  اإلسكندرية يف  عائلتها مبحافظة  نهى كامل من منزل  القبض عىل  الرشطة  ألقت قوة من  كام 

 2020 558 لسنة  القضية رقم  2020 متهمة عىل ذمة  أبريل   1 الدولة يف  نيابة أمن  املايض. عرضت كامل عىل 

إرهابية ونرش  لجامعة  االنضامم  منها،  اتهامات  الدين  لكامل  الدولة  أمن  نيابة  الدولة. وجهت  أمن  حرص 

الدين عىل  القبض عىل كامل  ويرجح  االجتامعي.  التواصل  وسائل  استخدام  وإساءة  كاذبة،  وبيانات  اخبار 

الرأي. قضايا  ذمة  عىل  املحبوسني  عن  باإلفراج  تطالب  تدوينات  خلفية 

فقد  املحبوسني،  عن  باإلفراج  تطالب  تدوينات  خلفية  عليها عىل  القبض  ألقي  التي  الوحيد  كامل  تكن  ومل 

املايض. ظلت  مايو   20 اإلسكندرية يف  منزلها مبحافظة  القبض عىل شيامء سامي من  الرشطة  قوات  ألقت 

الخامس محافظة  بالتجمع  الدولة  أمن  نيابة  أمام  أن ظهرت  إىل  أيام   10 يقارب  ملا  االختفاء  سامي رهن 

لسنة   535 القضية رقم  اتهامات عىل ذمة  لسامي  الدولة  أمن  نيابة  الشهر. وجهت  نفس  30 من  القاهرة يف 

كاذبة، واستخدام حساب  وبيانات  أخبار  إرهابية ونرش  االنضامم إىل جامعة  منها،  الدولة،  أمن  2020 حرص 

الثانية.  الجرمية  لتنفيذ  االجتامعي  التواصل  مواقع  أحد  عىل 

املؤسسة حجب  الصحفية حيث رصدت  املواقع  وخاصة  الوب  مواقع  املرصية يف حجب  السلطات  واستمرت 

السلطات  اطالقه، كام حجبت  من  واحد  بعد شهر  االشرتايك  الشعبي  التحالف  لحزب  التابع  درب  موقع 

الرتاخيص  بالرغم من حصوله عىل  واإلعالم  والدعم  التنمية  والذي يصدر عن مركز  اإلخباري  360 مرص  موقع 

يساعده عىل  كان  والذي  واملنصة  مدى مرص  ملوقع  نطاقني جديدين  باملوقع. وحجب  لصحفية  وفًقا  الالزمة 

املوقعني.  حجب  تخطي 

االنتهاكات:	  أعداد  في  ملحوظ  تراجع  اإلبداع..  حرية 

اإلبداع  حرية  والتعبري مبلف  الفكر  حرية  مؤسسة  وثقتها  واحدة  انتهاك  واقعة  العام  من  الثاين  الربع  شهد 

املايض من  مايو   5 الوهاب يف  السيناميئ معتز عبد  املنتج  القبض عىل  الوطني  األمن  ألقت قوة من  حيث 

الدولة  أمن  نيابة  أمام  مرة  الوهاب ألول  عبد  القاهرة. ظهر  وادي دجلة مبحافظة  مقر رشكته مبنطقة 

2020 حرص  لسنة   586 القضية رقم  التحقيقات يف  متهاًم عىل ذمة  الشهر  نفس  11 من  الخامس يف  بالتجمع 

أخبار  وإذاعة  إرهابية، ونرش  لجامعة  االنضامم  منها،  اتهامات  الدولة  أمن  نيابة  له  العليا. وجهت  الدولة  أمن 

كاذبة. وبيانات 



31

العديد  إنتاج  2010، وشارك يف  الفني يف  لإلنتاج  وان”  “تيم  منتًجا سينامئيا، وأسس رشكة  الوهاب  يعمل عبد 

مهرجان  فيلم يف  أحسن  جائزة  والذي حصل عىل  بنتولد”  “ملا  فيلم  أبرزها  والتسجيلية  الروائية  األفالم  من 

فيلم “بصامت سيد حجاب” يف  أبرزها:  أفالًما  أنتج  46. كام  السادسة واألربعني  األفالم يف دورته  جمعية 

الوهاب  2020. وعمل عبد  القاهرة” يف  2012، و “قلب مدينة  2010، و “الطيب سرية ذاتية للوطن” عام 

التلفزيونية. أوربت  وشبكة  لإلعالن،  األهرام  بوكالة  إنتاج  كمدير  سابًقا 

الجرافيك  مصمم  سبيل  سبيل  باخالء  قراًرا  الدولة  أمن  نيابة  أصدرت  فقد  املحبوسني  املبدعني  وعىل صعيد 

للحبس  األقىص  الحد  تجاوزه  أشهر من حبسه بسبب  ثالثة  بعد عامني و  املايض  مايو   31 مصطفى جامل يف 

أن جامل  إال  بلحة”  أغنية  بـ”قضية  إعالميًا  واملعروفة   2018 لسنة   480 رقم  القضية  ذمة  االحتياطي عىل 

 5 تواجده يف  الرشطة  أنكر قسم  أكتوبر،  السادس من  ثاين مدينة  بقسم  إخالء سبيله  إجراءات  إنهاء  وأثناء 

التقرير. يغطيها  التي  الفرتة  انتهاء  حتى  مكانه  يعرف  مل  وال  املايض.  يونيو 

أكتوبر يف األول من  السادس من  القبض عىل جامل من منزله مبدينة  ألقت  وكانت قوة من الرشطة قد 

أيام من  استهدفت مقربني من املطرب املرصي رامي عصام بعد  أمنية  2018، ضمن حملة  مارس عام  

ساخر.  بشكل  السييس  الفتاح  عبد  الحايل  الرئيس  فيه  يهاجم  “بلحة”،  عنوان  تحت  كليب  الفيديو  طرحه 

4 من  الخامس يف  بالتجمع  العليا  الدولة  أمن  نيابة  إال عند عرضه عىل  أمام أي جهة رسمية  ومل يظهر جامل 

انذاك  النيابة  له  العليا. وجهت  الدولة  أمن  2018 حرص  لسنة   480 القضية رقم  متهاًم عىل ذمة  الشهر  نفس 

احتياطيًا  محبوًسا  العامني  تجاوز  قد  وكان جامل  كاذبة.  أخبار  ونرش  إرهابية  لجامعة  االنضامم  منها،  اتهامات 

31 مايو. النيابة بإخالء سبيله مل يصدر إال يف  القضية إال أن قرار  عىل ذمة نفس 

املتهمني عىل ذمة نفس  5 من  بعد إخالء سبيل  إليها  املشار  القضية  املحبوسني عىل ذمة  وكان جامل هو آخر 

مايو  الشاب شادي حبش يف محبسه يف مطلع شهر  املخرج  وفاة  إىل  باإلضافة  تواريخ مختلفة.  القضية يف 

قبل  القضية  نفس  ذمة  االحتياطي عىل  الحبس  مدة  لتجاوزه  إخالء سبيله  قرار  انتظار  وكان حبش يف  املايض. 

الصحية. حالته  عالج  يف  التباطؤ  نتيجة  يتوىف  أن 

إخالء سبيله، وهي  قرار  للتحايل عىل  إدراج مصطفى جامل ضمن قضية جديدة  املخاوف من  وتزداد 

والتي  الدولة  أمن  نيابة  ذلك  وتساعدها يف  املاضية  الفرتة  االمنية خالل  األجهزة  عليها  اعتادت  التي  املامرسة 

التدوير.  بـ”إعادة  عرفت 
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وتوصيات خاتمة 

الجهات  تحفيز  إىل  الثاين  السنوي  ربع  تقريرها  إصدار  من خالل  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  تسعى 

تداول  وحرية  التعبري  حرية  عن  بالدفاع  املرتبطة  الجهود  مواصلة  اإلنسان يف مرص عىل  بحالة حقوق  املهتمة 

بسبب  املعلومات،  تداول  وحرية  التعبري  قيود جديدة عىل حرية  الفرتة شهدت  تلك  أن  وخاصة  املعلومات، 

من  بذلك  يرتبط  وما  كورونا،  جائحة  مبجابهة  املرتبطة  سياساتها  انتقاد  منع  يف  املرصية  السلطات  رغبة 

معلومات.

يف وترية  ملحوظاً  ارتفاعاً  والتي شهدت  الفرتة  توثيق هذه  إىل  التقرير  املؤسسة من خالل هذا  تهدف  كام 

ذلك يف حث  من  االستفادة  ميكن  وحتى  املعلومات،  تداول  وحرية  التعبري  بحرية  املتعلقة  االنتهاكات 

اإلنسان.  حقوق  تجاه  القمعي  نهجها  تغيري  عىل  املرصية  السلطات 

املعنية:  الجهات  إىل  التالية  التوصيات  املؤسسة  وتوجه 

2020 حرص 	  لسنة  588 و535  القضيتني  املحبوسني عىل ذمة  األطباء  أن تخيل سبيل  العامة  النيابة  عىل 

كورونا. مجابهة  يف  العامة  للسياسات  ناقدة  آراء  بنرش  حبسهم  الرتباط  العليا،  الدولة  أمن  نيابة 

املفرج 	  تجاه  تصدر  التي  القرارات  ووقف  احتياطياً،  املحبوسني  الصحفيني  عن  اإلفراج  العامة  النيابة  عىل 

التدوير.   بإعادة  يعرف  فيام  جديدة  قضايا  يف  بالحبس  عنهم 

يضمن 	  وأن  الصحفية،  املواقع  يتوقف عن حجب  أن  اإلعالم  لتنظيم  لإلعالم  األعىل  املجلس  يجب عىل 

األخبار.  ونرش  العمل  حرية  اإلعالم  وسائل  لجميع 

ونرش 	  املستجد  كورونا  فريوس  انتشار  مجابهة  يف  تتبعها  التي  السياسات  تعلن  أن  السجون  مصلحة  عىل 

السجون.   داخل  إجراؤها  يتم  التي   ،PCR واختبارات  اإلصابة  حاالت  بعدد  املتعلقة  البيانات 
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