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منهجية
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــات الدول ــه مؤسس ــك توج ــر ذل ــر، ويظه ــة التعبي ــا حري ــل قضاي ــرض وتحلي ــى ع ــر عل ــد التقري اعتم
بالحــق فــي حريــة التعبيــر وحريــة تــداول املعلومــات. كمــا اعتمــد التقريــر علــى عــرض وتحليــل االنتهــاكات التــي 
تــم توثيقهــا، وفًقــا ملنهجيــة الرصــد والتوثيــق الخاصــة بمؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر. وتــم توثيــق االنتهــاكات 

فــي الفتــرة مــن 1 يوليــو 2020 إلــى 30 ســبتمبر 2020. 

مقدمة
يصــدر التقريــر ربــع الســنوي الثالــث لعــام 2020 فــي وقــت تشــهد مصــر مســتوى غيــر مســبوق مــن القمــع، ومــا تــزال 
ــة، وعلــى رأســها  ــن مــن مباشــرة حقوقهــم السياســية واملدني ــع املواطني ــة تعمــل علــى من الســلطات املصري
الحــق فــي حريــة التعبيــر، وحريــة التجمــع الســلمي، مســتهدفة كل املنافــذ التــي يمكــن مــن خاللهــا التعبيــر عــن 

الــرأي. 

ورصــدت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر مــدى توســع قــوات الشــرطة فــي اســتخدام القــوة، بهــدف منــع 
االحتجاجــات علــى سياســات حكوميــة مختلفــة، بالتزامــن مــع نشــوب تظاهــرات محــدودة مناهضــة لقانــون 
مخالفــات البنــاء، ودعــوة املقــاول املعــارض محمــد علــي إلــى التظاهــر فــي 20 ســبتمبر 2020.وكان علــي قــد دعــا 
ــردي األحــوال املعيشــية وممارســات  ــى التظاهــر فــي التوقيــت نفســه مــن العــام الســابق، لالحتجــاج علــى ت إل

ــاد”.  ــا “بالفس ــي وصفه ــة الت ــات الدول ــض مؤسس بع

وفــي احتجاجــات ســبتمبر 2020، اســتخدمت قــوات األمــن القــوة لفــض هــذه التظاهــرات، مــا أدى إلــى مقتــل اثنيــن 
مــن املتظاهريــن، وفًقــا ملنظمــة العفــو الدوليــة 1، وألقــت قــوات األمــن القبــض علــى 1800 متظاهــر علــى األقــل، 

وفقــا لرصــد مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر، علــى الرغــم مــن محدوديــة التظاهــرات.

ومــا تــزال الســلطات املصريــة تقيــد حريــة اإلنترنــت، حيــث تســعى إلــى الســيطرة علــى تدفــق املعلومــات 
ــدو أن املحتــوى السياســي ليــس  املتعلقــة باالنتهــاكات والسياســات العامــة املجحفــة لحقــوق املواطنين.ويب
مصــدر اإلزعــاج الوحيــد للســلطات املصريــة، حيــث شــنت خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2020 حملــة أمنيــة اســتهدفت 
عــدد مــن مســتخدمي ومســتخدمات تطبيقــات اإلنترنــت، ومنهــا تطبيــق “تيــك تــوك”، تحــت دعــاوى حمايــة األخــالق 

واملبــادئ والقيــم املجتمعيــة.

يتنــاول التقريــر فــي قســمه األول قــراءة فــي حالــة حريــة التعبيــر، بالنظــر إلــى الســياق السياســي، الــذي ارتبطــت 
بــه انتهــاك هــذا الحــق، ســواء مــن خــالل الهجمــة علــى املتظاهريــن الســلميين، أو مــن خــالل مالحقــة املدافعيــن 
ــة  ــات حري ــي ملف ــاكات ف ــر االنته ــرض التقري ــي، يع ــم الثان ــي القس ــم. وف ــل به ــان، والتنكي ــوق اإلنس ــن حق ع
الصحافــة، والحقــوق الرقميــة، وحريــة اإلبــداع، ويخلــص إلــى توصيــات عــدة، فــي قســمه الثالــث واألخيــر، تهــدف 

إلــى حمايــة حريــة التعبيــر وحريــة تــداول املعلومــات.

ــارة: 28  ي ــر ز ــخ آخ ي ــر 2020، تار ــة، 2 أكتوب ــو الدولي ــة العف ــة، منظم ــاالت جماعي ــة واعتق ــر قانوني ــوة غي ــت بق ــن جوبه ــت الراه ــي الوق ــدث ف ــا تح ــادرًا م ــات ن ــر: احتجاج 1  مص
https://bit.ly/2JedvfU،2020 أكتوبــر 

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://bit.ly/2JedvfU
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أوًل: قراءة في حالة حرية التعبير:

يؤثــر الســياق السياســي علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر، إذ كلمــا ســعت مؤسســات الدولــة إلــى إحــكام ســيطرتها 
علــى الســلطة وتحقيــق االســتقرار، كانــت هنــاك حاجــة إلــى تقييــد حقــوق اإلنســان وعلــى رأســها حريــة التعبيــر، 
حيــث تتبنــى هــذه املؤسســات النهــج الشــمولي فــي إدارة الحكــم. ومــن خالل تنــاول تظاهرات ســبتمبر، واســتمرار 

الهجمــة علــى املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، يمكــن فهــم كيفيــة تأثيــر السياســة علــى حريــة التعبيــر. 

احتجاجات سبتمبر: فض تظاهرات محدودة بالقوة والقبض على مئات املتظاهرين 	

فــي ســبتمبر 2020، شــهدت مصــر تظاهــرات محــدودة بعــدة محافظــات، أبرزهــا القاهــرة والجيــزة واإلســكندرية 
واملنيــا، لالحتجــاج علــى قانــون مخالفــات البنــاء دون ترخيــص، ومــا يحتويــه مــن فــرض غرامــات علــى املواطنيــن، 
ــل  ــث الدخ ــا لبح ــوق 32.5 %، وفًق ــا يف ــى م ــر إل ــدالت الفق ــد مع ــل تزاي ــي ظ ــة، ف ــم االقتصادي ــن أعبائه ــد م تزي
واإلنفــاق 2 ، الصــادر عــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء للعــام املالــي 2018/2017. كمــا جــدد املقــاول املعــارض 
ــرى  ــي ذك ــي ف ــاح السيس ــس عبدالفت ــات الرئي ــد سياس ــر ض ــه للتظاه ــي، دعوت ــد عل ــر- محم ــارج مص ــم خ -املقي

ــت فــي 20 ســبتمبر مــن العــام املاضــي.  ــى، التــي كان ــه األول دعوت

واســتخدمت قــوات الشــرطة العنــف لتفريــق هــذه االحتجاجــات، مــا أدى إلــى مقتــل اثنيــن مــن املتظاهريــن، كمــا 
ــة هــذه التظاهــرات،  ــى خلفي ــى األقــل، عل ــى 1800 شــخص عل ــر القبــض عل ــة الفكــر والتعبي رصــدت مؤسســة حري
أغلبهــم ألقــي القبــض عليهــم بعــد توقيفهــم بشــكل عشــوائي فــي شــوارع املــدن التــي شــهدت تظاهــرات. 
ويعــد ذلــك تكــرارًا لنمــط مواجهــة االحتجاجــات فــي العــام املاضــي، الــذي نتــج عنــه آالف مــن املحبوســين علــى 

ذمــة القضيــة رقــم 1338 لســنة 2019 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا.

وفــي ســبتمبر 2020، انتشــرت قــوات األمــن فــي أغلــب املياديــن والشــوارع الرئيســية فــي مختلــف املحافظــات، 
ــى مواقــع  ــة وحســاباتهم عل ــات هواتفهــم املحمول ــش محتوي ــزة، تســتوقف املــارة وتفت خاصــة القاهــرة والجي
التواصــل االجتماعــي، مــا أدى إلــى نشــر الخــوف بيــن املواطنيــن وتجنــب املــرور باملياديــن الكبــرى. وتــم عــرض 
املقبــوض عليهــم مــن محيــط التظاهــرات املحــدودة أو املياديــن الكبــرى علــى نيابــة أمــن الدولــة، التــي حققــت 
مــع املئــات منهــم، وأصــدرت قــرارات بحبســهم، علــى ذمــة القضيتيــن 880 لســنة 2020 و960 لســنة 2020 حصــر نيابــة 

أمــن الدولــة العليــا.

ووجهــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا إلــى املقبــوض عليهــم اتهامــات منهــا: االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، ونشــر 
وإذاعــة أخبــار وبيانــات كاذبــة، واســتخدام حســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بغــرض تنفيــذ جريمــة، 

ــن. ــن عموميي ــى موظفي ــداء عل ــى التجمهــر، واالعت ــض عل والتحري

وفــي 27 ســبتمبر، قــرر النائــب العــام حمــادة الصــاوي إخــالء ســبيل 68 طفــاًل ألقــي القبــض عليهــم خــالل فــض 
ــب العــام  ــان الصــادر عــن النائ ــة رقــم 880 لســنة 2020، وذكــر البي ــن فــي القضي التظاهــرات 3، مــن ضمــن املتهمي
أنــه تــم أخــذ تعهــدات علــى والة أمــور األطفــال املخلــى ســبيلهم، باملحافظــة عليهــم، وحســن رعايتهــم، وعــدم 
الســماح لهــم بارتــكاب مثــل تلــك األفعــال مســتقباًل، وعــدم تعريضهــم إلــى الخطــر مجــدًدا، وفًقــا لنــص البيــان. 
ــوض عليهــم  ــن املقب ــن اآلخري ــى اســتكمال التحقيقــات مــع املتهمي ــة العامــة تعكــف عل ــان أن النياب وأكــد البي

خــالل األحــداث. ولــم تصــدر بيانــات أو تعليقــات أخــرى مــن النيابــة بشــأن هــذه األحــداث.

وتصــادر الســلطات املصريــة حــق املواطنيــن فــي التجمــع الســلمي، منــذ إصــدار قانــون التظاهــر عــام 2013، حيــث 
ــابقة  ــرات س ــي فت ــة ف ــزاب املعارض ــض األح ــت بع ــرات، وحاول ــم التظاه ــل تنظي ــبق قب ــار املس ــترطت اإلخط اش

االلتــزام بشــروط هــذا القانــون، لكــن الجهــات األمنيــة رفضــت املوافقــة علــى طلباتهــا. 

ــر 2020،  ــارة: 28 اكتوب ي ــر ز ــخ آخ ي ــو 2019، تار ــراوي، 29 يولي ــي 2017، مص ــى %32.5 ف ــر إل ــي مص ــر ف ــدالت الفق ــادة مع ي ــن ز ــف ع ــاء يكش ــاز اإلحص ــليم، جه ــمين س 2 ياس
https://bit.ly/31NA4i0

ــبتمبر  ــبوك"، 27 س ــع "فيس ــى موق ــة عل ي ــة المصر ــة العام ــة النياب ــرة، صفح ــغب األخي ــداث الش ــاركة بأح ــن بالمش ــًا متهًمي ــبيل 68 طف ــاء س ــر بإخ ــام يأم ــب الع 3 النائ
https://bit.ly/2Tzjv4Q ،2020 يــارة: 28 اكتوبــر يــخ آخــر ز 2020، تار

https://bit.ly/31NA4i0
https://bit.ly/2Tzjv4Q
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املدافعون عن حقوق اإلنسان: مزيد من املالحقات والتنكيل 	
 

تواصــل الســلطات املصريــة مالحقــة املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان قانونًيــا والتنكيــل بهــم، رغبــة منهــا فــي 
منــع أي جهــات تعمــل علــى رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مصــر، فــي ظــل التــردي الــذي وصلــت إليــه 

أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي البــالد خــالل ســنوات حكــم الرئيــس الحالــي. 

وفــي 25 يوليــو 2020، أصــدرت الدائــرة الخامســة جنايــات إرهــاب، حكًمــا غيابًيــا علــى مديــر مركــز القاهــرة لدراســات 
حقــوق اإلنســان، بهــي الديــن حســن، بالســجن 15 عاًمــا تحــت دعــاوى إهانــة القضــاء، ونشــر أخبــار كاذبــة بهــدف 
ــى  ــة إل ــذه القضي ــة ه ــود خلفي ــون. وتع ــتور والقان ــكام الدس ــل أح ــالد وتعطي ــادي للب ــز االقتص ــرار باملرك اإلض
تغريــدات كتبهــا بهــي الديــن ومؤتمــرات دوليــة شــارك بهــا فــي األمــم املتحــدة تتنــاول أوضــاع حقــوق اإلنســان 

فــي مصــر.

يذكــر أن حســن حكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات فــي ســبتمبر مــن العــام املاضــي بتهمــة إهانــة القضــاء، اســتناًدا 
إلــى الوقائــع نفســها، واســتخدمت املحكمــة مــواد قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات رقــم 175 لســنة 

2018 فــي حيثيــات حكمهــا. 

ولــم تكــن تلــك األحــكام الوحيــدة التــي اســتهدفت حســن، إذ قــررت محكمــة الجنايــات التحفــظ علــى أموالــه 
وأمــوال مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، فــي 17 ســبتمبر 2016، ضمــن القضيــة رقــم 173 لســنة 2011.  كمــا 

يوجــد اســم بهــي الديــن حســن علــى قوائــم ترقــب الوصــول. 

ــاح،  ــى إســراء عبدالفت ــا  اتهامــات إل ــة العلي ــة أمــن الدول ــر مــن أغســطس 2020، وجهــت نياب وفــي األســبوع األخي
ومحمــد الباقــر، وعمــرو إمــام، وماهينــور املصــري، علــى ذمــة قضيــة جديــدة حملــت رقــم 855 لســنة 2020 حصــر 

ــا. نيابــة أمــن الدولــة العليــا. واألربعــة مــن املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان املحبوســين احتياطًي

ــة،  ــات كاذب ــار وبيان ــث أخب ــر وب ــة، ونش ــة إرهابي ــى جماع ــام إل ــي االنضم ــدة ه ــة الجدي ــي القضي ــات ف واالتهام
وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، اســتنادًا إلــى تحريــات مقدمــة مــن جهــاز األمــن الوطنــي بنشــر 
أفــراد خــارج الســجن شــائعات وتواصلهــم مــع املتهميــن، مــن خــالل التريــض فــي الســجن وأثنــاء جلســات تجديــد 
ــدة  ــارات مل ــض والزي ــع التري ــجون تمن ــت إدارات الس ــذي كان ــت ال ــي الوق ــة، ف ــة أو املحكم ــام النياب ــس أم الحب

تقتــرب مــن ســتة6 أشــهر. 

ــى  ــر 2019، عل ــي أكتوب ــا ف ــض عليه ــي القب ــن الوطن ــن األم ــوة م ــاء ق ــذ إلق ــاح من ــراء عبدالفت ــس إس ــدد حب وتج
ــواردة فــي  ــة، املتهمــة فيهــا باالتهامــات نفســها ال ــة أمــن الدول ذمــة القضيــة رقــم 488 لســنة 2019 حصــر نياب
القضيــة املذكــورة أعــاله. وُمنعــت عبدالفتــاح مــن الســفر منــذ ينايــر 2015، علــى خلفيــة إدراج اســمها فــي قوائــم 
املمنوعيــن مــن الســفر بعــد قــرار مــن النائــب العــام. وألقــي القبــض علــى محمــد الباقــر فــي أثنــاء وجــوده بمقــر 
نيابــة أمــن الدولــة لحضــور جلســات تحقيــق ملوكلــه الناشــط السياســي عــالء عبــد الفتــاح، فــي 29 ســبتمبر 2019، 

وتــم حبســه علــى ذمــة القضيــة رقــم 1356 لســنة 2019 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، باتهامــات مماثلــة. 

وتجــدد حبــس املحامــي عمــرو إمــام منــذ القبــض عليــه فــي نوفمبــر 2019، علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة 
ــور  ــة ماهين ــس املحامي ــدد حب ــا تج ــة. كم ــات مماثل ــي اتهام ــة، ف ــن الدول ــة أم ــر نياب ــنة 2019 حص ــم 488 لس رق
ــن  ــة أم ــر نياب ــنة 2019 حص ــم 488 لس ــة رق ــة القضي ــى ذم ــبتمبر 2019، عل ــي س ــا ف ــض عليه ــذ القب ــري، من املص

ــها. ــات نفس ــة، باالتهام الدول

ــا،  ــة بحبــس املحامــي واملدافــع عــن حقــوق اإلنســان، ســيد البن ــة أمــن الدول وفــي 17 ســبتمبر 2020، أمــرت نياب
ــا مــن صــدور قــرار إخــالء  ــا، بعــد 25 يوًم ــة العلي ــة أمــن الدول ــة رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نياب علــى ذمــة القضي
ســبيله بتدابيــر احترازيــة، مــن محكمــة الجنايــات. وكان البنــا محبوســا فــي علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة 
رقــم 621 لســنة 2018، حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، إال أن قــرار إخــالء ســبيله لــم ينفــذ، حيــث اختفــى فــي أثنــاء 

إنهائــه اإلجــراءات، ولــم يظهــر إال معروًضــا علــى النيابــة.
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ــة أمــن  ــن حقــوق اإلنســان محمــد صــالح النمــط نفســه، ففــي 23 أغســطس 2020، قــررت نياب ــه املدافــع ع وواج
الدولــة حبســه 15 يوًمــا علــى ذمــة قضيــة جديــدة، حملــت رقــم 855 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، بعــد 
إخــالء ســبيله علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة رقــم 488 لســنة 2019 حصــر نيابــة أمــن الدولــة فــي 19 يوليــو 2020. 
وواجــه فــي القضيــة الجديــدة االتهامــات الســابقة، ومنهــا االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، ونشــر أخبــار وبيانــات 

كاذبــة.

ــن  ــن ع ــات واملدافعي ــع االحتجاج ــي قم ــة ف ــلطات املصري ــع الس ــى توس ــة إل ــات القمعي ــذه املمارس ــير ه وتش
ــك أدوات مختلفــة،  ــع أي انتقــاد لسياســاتها العامــة، حيــث تســتخدم فــي ســبيل ذل حقــوق اإلنســان، بهــدف من
منهــا: القــوة غيــر املتناســبة فــي فــض التظاهــرات، والقــرارات التــي تصــدر مــن نيابــة أمــن الدولــة العليــا، فــي ظــل 

ســريان حالــة الطــوارئ، وكذلــك األحــكام الصــادرة عــن دوائــر اإلرهــاب. 
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ثانًيا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير:
يتنــاول التقريــر فــي هــذا القســم ثالثــة ملفــات وهــي: حريــة اإلعــالم، والحقــوق الرقميــة، وحريــة اإلبــداع، مــن خالل 

عــرض االنتهــاكات التــي وثقتهــا املؤسســة، وتحليــل أنمــاط هــذه االنتهاكات. 

حرية اإلعالم: استمرار القبض على الصحفيين رغم تراجع النتهاكات  	

شــهد الربــع الثالــث مــن هــذا العــام تراجًعــا فــي أعــداد االنتهــاكات تجــاه الصحفييــن، حيــث ســجلت املؤسســة أربعــة 
حــاالت انتهــاك، وهــي: حالتيــن تــم القبــض فيهمــا علــى صحفييــن اثنيــن، إلــى جانــب حالــة تــم فيهــا منــع نشــر 

مقــال، وحالــة أخــرى شــملت اتهــام صحيفــة محبوســة احتياطًيــا علــى ذمــة قضيــة جديــدة.

وال يعنــي تراجــع االنتهــاكات ضــد الصحفييــن حــدوث تغيــر فــي السياســات املنظمــة لإلعــالم وتــداول املعلومات، 
لكــن ذلــك نتــاج ترســخ القيــود املفروضــة علــى الصحفييــن وازديــاد الرقابــة الذاتيــة، إذ يبتعــد الصحفــي عــن تنــاول 
ــة  ــر مقبــول، خوفــا مــن الحبــس. كمــا باتــت شــركات مملوكــة ملؤسســات الدول ــراه الســلطات أمــرا غي مــا قــد ت
تمتلــك عــدًدا كبيــرًا مــن وســائل اإلعــالم مــن شــبكات تلفزيونيــة وصحــف ومواقــع ومحطــات إذاعيــة، وتفــرض هــذه 
الوســائل اإلعالميــة التــي تخضــع مللكيــة مؤسســات الدولــة علــى العامليــن بهــا قيــودا، فيمــا يتعلــق باملحتــوى، 

وضــرورة تماشــيه مــع تعليمــات األجهــزة األمنيــة. 

وشــهد الربــع الثالــث مــن العــام 2020، القبــض علــى الصحفــي بموقــع درب إســالم محمــد عــزت الشــهير بإســالم 
ــرض  ــب. وُع ــن داخــل نقطــة شــرطة املني ــات وفــاة أحــد املواطني ــه تداعي ــاء تغطيت الكلحــي، فــي 9 ســبتمبر، أثن
الكلحــي علــى نيابــة أمــن الدولــة فــي اليــوم التالــي للقبــض عليــه، متهًمــا علــى ذمــة القضيــة رقــم 855 لســنة 
2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا. ووجهــت نيابــة أمــن الدولــة لــه اتهامــات منهــا، االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، 
ــذ  ــرض تنفي ــي بغ ــل االجتماع ــع التواص ــد مواق ــى أح ــاب عل ــتخدام حس ــة، واس ــات كاذب ــار وبيان ــة أخب ــر وإذاع ونش

جريمــة.

وعمــل الكحلــي محــررًا بعــدد مــن املواقــع املصريــة منهــا البديــل، والبدايــة، واليــوم الســابع، ومصــراوي، ودوت 
مصــر. وعمــل أخيــرًا ملوقــع درب، التابــع لحــزب التحالــف الشــعبي االشــتراكي ويــرأس تحريــره الصحفــي خالــد 

ــد شــهر مــن إطالقــه. ــي بع ــل املاض ــي أبري ــة ف ــه الســلطات املصري ــي، وحجبت البلش

ولــم يكــن الكلحــي الصحفــي الوحيــد الــذي ألقــي القبــض عليــه خــالل الربــع الثالــث، حيــث ألقــت قــوات الشــرطة 
القبــض علــى محمــد عيســوي، مراســل موقــع القاهــرة 24 بالبحيــرة 4، إال أن نيابــة كــوم حمــادة أخلــت ســبيله فــي 
16 أغســطس، بعــد يــوم واحــد مــن قرارهــا بحبســه 15 يومــا، علــى إثــر اتهامــات منهــا، نشــر أخبــار كاذبــة ومشــاركة 
جماعــة إرهابيــة تحقيــق أهدافهــا عبــر بــث محتــوى فــي أحــد الفضائيــات العربيــة، وتعــود هــذه القضيــة إلــى تغطيــة 

عيســوي حادثــة غــرق إحــدى املعديــات بمحافظــة البحيــرة.

ــوالفة  ــا س ــة احتياطًي ــة املحبوس ــن الصحفي ــاع ع ــق الدف ــئ فري ــين، فوج ــن املحبوس ــق بالصحفيي ــا يتعل وفيم
مجــدي بعرضهــا علــى نيابــة أمــن الدولــة، فــي 30 أغســطس، متهمــة علــى ذمــة قضيــة جديــدة حملــت رقــم 855 

ــة العليــا.  لســنة 2020 حصــر أمــن الدول

ــث  ــر وب ــة، ونش ــة إرهابي ــى جماع ــام إل ــا، االنضم ــات منه ــوالفة اتهام ــى س ــا إل ــة العلي ــن الدول ــة أم ــت نياب ووجه
ــي  ــي الت ــات األمــن الوطن ــى تحري ــة وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل. واعتمــدت االتهامــات عل إشــاعات كاذب
ــاء التريــض  ــم التواصــل فــي أثن ــة وتواصلهــا مــع عناصــر بالداخــل، ويت زعمــت نشــر عناصــر بالخــارج شــائعات كاذب
فــى الســجن وخــالل الخــروج إلــى جلســات النيابــة واملحكمــة، مــع العلــم بمنــع الزيــارات والتريــض ملــا يقــارب ســتة 
ــت  ــد-19 داخــل الســجون. وكان ــاء كوفي ــى الحــد مــن انتشــار وب ــة الهادفــة إل ــراءات وزارة الداخلي 6 أشــهر ضمــن إج
ســوالفة مجــدي محبوســة احتياطًيــا علــى ذمــة القضيــة رقــم 488 لســنة 2019 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، منــذ 

ــر 2019.  نوفمب

وفــي ســياق آخــر، رصــدت املؤسســة منــع مقــال لوزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة الســابق جــودة عبــد الخالــق5   
ــاء كوفيــد-19. ينتقــد فيــه توجــه الحكومــة لالقتــراض الخارجــي بشــراهة ملواجهــة تداعيــات انتشــار وب

ــطس  ــرة 24، 15 أغس ــع القاه ــرى، موق ــن أخ ــل ألماك ــه: ال يعم ــراج عن ــب باإلف ــع يطال ــرة.. والموق ــي البحي ــرة 24" ف ــل "القاه ــوي مراس ــد عيس ــس محم ــال، حب ــعبان ب 4 ش
https://bit.ly/3mwGKc5 ،2020 ــر ــارة 28 أكتوب ي ــر ز ــخ ىخ ي 2020، تار

ــو 2020،  ــار، 8 يولي ــة، الدي ــاملة وفعال ــة ش ــا مواجه ــه كورون ــف نواج ــوم.. "كي ــري الي ــرام والمص ــي األه ــر ف ــن النش ــوع م ــق الممن ــد الخال ــودة عب ــال د. ج ــر مق ــار تنش 5 الدي
https://bit.ly/3mqHUG6 ،2020 ــر ــارة، 29 اكتوب ي ــر ز ــخ آخ ي تار

https://bit.ly/3mwGKc5
https://bit.ly/3mqHUG6
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وشــهد الربــع الثالــث مــن عــام 2020 إخــالء ســبيل عــدد مــن الصحفييــن املحبوســين، وفــي 27 يوليــو املاضــي، قــررت 
نيابــة أمــن الدولــة اإلفــراج عــن رئيــس تحريــر موقــع مصــر العربيــة عــادل صبــري، بعــد انتهــاء مــدة حبســه احتياطيــا 

علــى ذمــة القضيــة رقــم 441 لســنة 2018 حصــر نيابــة أمــن الدولــة، وفــق مــا ذكــر موقــع مصــر العربيــة.6

وفــي 19 أغســطس، أخلــت نيابــة أمــن الدولــة ســبيل املصــور الصحفــي إســالم جمعــة 7 ، بضمــان محــل إقامتــه 
علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة رقــم 441 لســنة 2018 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، بعــد تجــاوزه عاميــن قيــد 
الحبــس االحتياطــي.وكان جمعــة ألقــي القبــض عليــه مــن منزلــه فــي 29 يونيــو 2018، إال أنــه اختفــى مــا ال يقــل 
ــة فــي 16 أغســطس مــن العــام نفســه. وواجــه جمعــة اتهامــات  ــة أمــن الدول عــن 40 يومــا حتــى ظهــر فــي نياب

منهــا، واالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، ونشــر أخبــار كاذبــة، وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي.

وفــي 13 يوليــو، أمــرت نيابــة أمــن الدولــة بإخــالء ســبيل الصحفــي بموقــع “بطــوالت” حســام الديــن مصطفــى، 
بضمــان محــل اإلقامــة علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة رقــم 441 لســنة 2018 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا.8

وعانــى مصطفــى مــن االختفــاء القســري ملــا يقــارب األســبوعين، حيــث ألقــت قــوات الشــرطة القبــض عليــه فــي 
ــة  ــام لجماع ــا باالنضم ــه متهًم ــام نفس ــن الع ــو م ــي 16 يولي ــة إال ف ــام النياب ــر أم ــم يظه ــه ل ــو 2018 إال أن 28 يوني

أسســت علــى خــالف القانــون، ونشــر أخبــار كاذبــة، وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي.

الحقوق الرقمية: أحكام بالحبس في قضايا “تيك توك”: 	

رصــدت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر، خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2020، 12 واقعــة انتهــاك، شــملت 18 حالــة منهــا: 
القبــض علــى مســتخدمي التطبيقــات ومالحقتهــم قضائيــا وفًقا لقانــون مكافحة جرائــم تقنيــة املعلومات، تحت 
دعــاوى املحافظــة علــى األخــالق والقيــم األســرية، وكذلــك اســتمرار مالحقــة ناشــطين سياســيين ومســتخدمين 
لإلنترنــت ممــن يعبــرون عــن آراء مناهضــة للسياســات الحكوميــة. ورصــدت املؤسســة صــدور أحــكام بالســجن علــى 

8 مــن مســتخدمي تطبيقــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي تتــراوح بيــن ســنتين إلــى 6 ســنوات، كمــا يلــي: 

الحكم على حنين حسام ومودة األدهم وثالثة آخرين بالحبس سنتين: . 1
ــر  ــم، ومدي ــودة األده ــام، م ــن حس ــس حني ــة 9 بحب ــرة االقتصادي ــح القاه ــة جن ــت محكم ــو 2020، قض ــي 27 يولي ف
تطبيــق “اليكــي” بالشــرق األوســط، محمــد عبدالحميــد زكــي، ومســئول قاعــدة البيانــات والبــث املباشــر لتطبيــق 
اليكــي، محمــد عــالء الديــن أحمــد، ومديــر صفحــة مــودة األدهــم، أحمــد ســامح عطيــة، ســنتين وغرامــة 300 ألــف 

جنيــه. 

وتعــود أحــداث القضيــة إلــى 21 أبريــل 2020، حيــث ألقــت قــوة مــن الشــرطة القبــض علــى الطالبــة بجامعــة القاهــرة، 
ــي.  ــل مال ــق “اليكــي” بمقاب ــى اســتخدام تطبي ــه إل ــو مــن خالل ــو تدع ــة نشــرها فيدي ــى خلفي ــن حســام، عل حني
ــم األســرية فــي املجتمــع املصــري،  ــادئ والقي ــى املب ــداء عل ــة العامــة لهــا اتهامــات، منهــا االعت ووجهــت النياب
واإلتجــار بالبشــر واســتخدام فتيــات فــي أعمــال منافيــة ملبــادئ وقيــم املجتمــع للحصــول علــى مكاســب ماديــة، 

واســتغالل حالــة الضعــف االقتصــادي وحاجــة الفتيــات للمــال. 

وفــي 11 يونيــو املاضــي، أحالــت النيابــة العامــة املتهميــن الخمســة إلــى املحاكمــة فــي القضيــة رقــم 1047 لســنة 
2020 جنــح ماليــة املحكمــة االقتصاديــة بالقاهرة.واتهمــت النيابــة زكــي وعــالء الديــن باالتفــاق واملســاعدة مــع حنين 
حســام علــى نشــر مقطــع الفيديــو الــذي تضمــن الدعــوة لعقــد لقــاءات مخلــة بــاآلداب وســاعدها فــي ذلــك بــأن 
ــة لعطيــة اتهامــات مــن بينهــا، إدارة حســاب مــودة األدهــم  قامــا بتلقينهــا محتــوى الفيديــو. فيمــا وجهــت النياب
ــاء العــام، كمــا حــاز علــى  علــى شــبكة املعلومــات ومســاعدتها فــي نشــر مقاطــع فيديــو مخلــة وخادشــة للحي
برامــج مصممــة بــدون تصريــح مــن جهــاز تنظيــم االتصــاالت أو مســوغ مــن الواقــع أو القانــون، بغــرض اســتخدامه 

فــي تســهيل ارتــكاب األدهــم للجريمــة حســب قــرار اإلحالــة.

https://bit.ly/3jzMhwD ،2020 يارة 28 اكتوبر يخ آخر ز ير مصر العربية، مصر العربية، 27 يوليو 2020، تار يد، اإلفراج عن عادل صبري رئيس تحر يم أبو ز 6 كر
7 شهادة من محاميه.
8 شهادة من محاميه.

https:// ،2020 يــارة: 28 أكتوبــر يــخ آخــر ز ـــ "تيــك تــوك"، المصــري اليــوم، 27 يوليــو 2020، تار ــي لقضيــة حنيــن حســام فتــاة ال ــى الحبــس.. تسلســل زمن 9 مــن الجامعــة إل
bit.ly/2TyvsaM

https://bit.ly/3jzMhwD
https://bit.ly/2TyvsaM
https://bit.ly/2TyvsaM
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القبض على منار سامي والحكم بحبسها 3 سنوات: . 2
ــار ســامي 10 ، مــن  فــي 1 يوليــو 2020، ألقــت قــوة مــن اإلدارة العامــة ملباحــث اآلداب بالقليوبيــة، القبــض علــى من
داخــل أحــد املقاهــي مــن منطقــة كفــر ســعد، علــى خلفيــة بــالغ قدمــه محــام يدعــى أشــرف فرحــات، حمــل رقــم 
26712 لســنة 2020 عرائــض النائــب العــام، ضــد منــار واملعروفــة إعالميــا بفتــاة الـــ “تيــك تــوك”، واتهمهــا البــالغ ببــث 
فيديوهــات قصيــرة وصــور علــى “إنســتاجرام” و”تيــك تــوك”، والقيــام بإيحــاءات جنســية إلثــارة الغرائــز بقصــد جــذب 

املشــاهدين، وجمــع املــال ضاربــة بالعــادات والتقاليــد للمجتمــع عــرض الحائــط. 

وألقــت قــوة الشــرطة القبــض علــى منــار وبصحبتهــا شــاب يدعــى زيــكا، واتهمتهمــا نيابــة كفــر شــكر بالتحريــض 
ــق. وفــي 29  ــى ذمــة التحقي ــام عل ــل أن تأمــر بحبســهما 4 أي ــازة أقــراص مخــدرة، قب ــى الفســق والفجــور وحي عل
يوليــو 2020، قضــت املحكمــة االقتصاديــة بطنطــا، بالحكــم علــى منــار بالحبــس 3 ســنوات مــع الشــغل و20 ألــف 
جنيــه إليقــاف التنفيــذ وغرامــة 300 ألــف جنيــه فــي القضيــة رقــم 595 لســنة 2020 جنــح اقتصاديــة. وفــي 19 ســبتمبر 

قــررت محكمــة اســتئناف جنــح طنطــا االقتصاديــة تأييــد 11 حكــم محكمــة الدرجــة األولــى.

الحكم على “شريفة هانم” و “زمردة” بالسجن 6 سنوات: . 3
فــي 30 ســبتمبر 2020، حكمــت املحكمــة االقتصاديــة 12 علــى شــريفة رفعــت الشــهيرة بـ”شــيري هانــم” وابنتهــا نــورا 
هشــام وشــهرتها “زمــردة” بالســجن 6 ســنوات وغرامــة 100 ألــف جنيــه لــكل منهمــا، علــى خلفيــة اتهامهمــا بالتعــدي 
علــى القيــم واملبــادئ املجتمعيــة وانتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة، ونشــر صــور ومقاطــع مصــورة خادشــة للحيــاء 

العــام بقصــد التوزيــع والعــرض. 

وشــملت االتهامــات إعــالن دعــوة تتضمــن إغــراء بالدعــارة، واعتيــاد إحداهمــا ممارســة الدعــارة، وتحريــض األخــرى لهــا 
ومســاعدتها علــى ذلــك، وإنشــائهما حســابات خاصــة علــى اإلنترنــت بهــدف ارتــكاب تلــك الجرائــم.

كانــت قــوة مــن اإلدارة العامــة لحمايــة اآلداب بــوزارة الداخليــة، قــد ألقــت القبــض علــى شــريفة رفعــت الشــهيرة 
ــر  ــة مص ــكنية بمنطق ــقق الس ــدى الش ــن إح ــو، م ــي 11 يوني ــردة”، ف ــهيرة بـ”زم ــورا الش ــا ن ــم” وابنته ــيري هان بـ”ش

ــدة فــي محافظــة القاهــرة. الجدي

تأييد حبس “سما املصري”:. 4
ــة 13 بتخفيــف الحكــم علــى “ســما املصــري” إلــى ســنتين وغرامــة 300  قضــت محكمــة جنــح مســتأنف االقتصادي
ألــف جنيــه، فــي 7 ســبتمبر 2020. وكانــت املحكمــة االقتصاديــة قضــت بحبســها 3 ســنوات وغرامــة 300 ألــف جنيــه، 
علــى خلفيــة اتهامهــا بنشــر صــور ومقاطــع فيديــو مــن شــأنها خــدش الحيــاء العــام عبــر حســاباتها علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وارتــكاب أفعــال فاضحــة ومخلــة عالنيــة، واالعتــداء علــى القيــم األســرية للمجتمــع املصــري، 

فــي 27 يونيــو 2020.

حبس منة اهلل عماد على ذمة التحقيق:. 5
أمــرت نيابــة الدقــى  14 بحبــس منــة اهلل عمــاد الشــهيرة بـ”رينــاد عمــاد” 4 أيــام علــى ذمــة التحقيــق، علــى خلفيــة 
ــاء، تتضمــن  ــوى فيديوهــات خادشــة للحي ــم محت ــوك”، وتقدي ــك ت ــق “تي ــر تطبي اتهامهــا باإلعــالن عــن نفســها عب
ــت قــوة مــن اإلدارة العامــة ملباحــث اآلداب ألقــت  ــو 2020. وكان ــة بهــدف ممارســة الدعــارة، فــي 1 يولي مــواد إباحي

القبــض عليهــا مــن أحــد املقاهــي بمنطقــة الدقــي. 

القبض على بسنت محمد: . 6
فــي 10 يوليــو 2020، ألقــت قــوة مــن اإلدارة العامــة ملباحــث اآلداب القبــض 15 علــى بســنت محمــد مــن أحــد املقاهــي 
املجــاورة ملنزلهــا بمنطقــة الرمــل فــي محافظــة اإلســكندرية. وجــاء القبــض علــى صاحبــة الـــ20 عاًمــا علــى خلفيــة 
اتهامهــا بنشــر فيديوهــات خادشــة للحيــاء ومنافيــة لــآداب علــى “تيــك تــوك”. وفــي اليــوم التالــي أمــرت نيابــة 

الشــؤون املاليــة واإلداريــة باإلســكندرية بإخــالء ســبيلها بضمــان محــل اإلقامــة علــى ذمــة التحريــات.

ــر  ــارة 28 اكتوب ي ــر ز ــخ آخ ي ــو 2020، تار ــراوي، 2 يولي ــوك"، مص ــك ت ـــ "تي ــاة ال ي فت ــام ــار س ــة لمن ــة الكامل ــران.. القص ــة طي ــت مضيف ــة وعمل ــا طفل ــن، لديه ــاء الدي ــماء ع 10 أس
https://bit.ly/3jChGyH  ،2020

https://bit.ly/3kC5TkV ،2020 يارة: 28 أكتوبر يخ آخر ز ي فتاة "تيك توك"، الشروق، 19 سبتمبر 2020، تار 11 عاء شبل، تأييد حكم منار سام
يــارة: 28 أكتوبــر  يــخ آخــر ز ــى قيــم المجتمــع، بوابــة األهــرام، 30 ســبتمبر 2020، تار ـــ "شــيري هانــم وزمــردة" بتهمــة التعــدي عل ــي أحمــد، الســجن 6 ســنوات ل 12 محمــد عل

https://bit.ly/35GYJWv  ،2020
يــارة: 28 أكتوبــر  يــخ آخــر ز ــي "خــدش الحيــاء" المصــري اليــوم، 7 ســبتمبر 2020، تار ــى عاميــن ف 13 فاطمــة أبــو شــنب، "االســتئناف" تخفــف عقوبــة حبــس ســما المصــري إل

https://bit.ly/31PidHn ،2020
ــارة:  ي ــر ز ــخ آخ ي ــو 2020، تار ــابع، 1 يولي ــوم الس ــة، الي ــات خادش ــا فيديوه ــي لترويجه ــوك بالدق ــك ت ــاة التي ــاد فت ــاد عم ين ــى ر ــض عل ــري، القب ــد الجعف ــم، أحم ــم قاس 14 إبراهي

https://bit.ly/3jCgVWe ،2020 ــر 28 أكتوب
ــر 2020،  ــارة: 28 أكتوب ي ــر ز ــخ آخ ي ــو 2020، تار ــوك، 11 يولي ــك ت ــاة التي ــد فت ــنت محم ــبيل بس ــي س ية تخل ــكندر ــة األس ــات، نياب ــص الفيديوه ــن فح ــد، لحي ــام ولي 15 هش

https://bit.ly/2TyA6Wg

https://bit.ly/3jChGyH
https://bit.ly/3kC5TkV
https://bit.ly/35GYJWv
https://bit.ly/31PidHn
https://bit.ly/3jCgVWe
https://bit.ly/2TyA6Wg
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القبض على محمد الجاللي:.  
فــي 27 أغســطس 2020، ألقــت قــوة مــن الشــرطة القبــض 16 علــى محمــد الجاللــي أدمــن صفحــة “سكســولوجي”، 
ــة رقــم 21022 لســنة 2020 جنــح  ــا علــى ذمــة القضي ــه، متهًم ــح ثانــي طنطــا فــي اليــوم ذات ــة جن وعــرض علــى نياب
ثــان طنطــا. ووجهــت لــه النيابــة اتهامــات منهــا: التحريــض والتســهيل علــى ارتــكاب الفجــور،  باســتخدام حســاب 
خــاص علــى اإلنترنــت بغــرض ارتــكاب وتســهيل الجريمــة األولــى، التــي مــن شــأنها التعــدي علــى املبــادئ والقيــم 

األســرية. وفــي 13 ســبتمبر، أخلــت محكمــة جنــح طنطــا ســبيله بكفالــة 2000 جنيــه.

مــن جانــب آخــر، مــا تــزال األجهــزة األمنيــة تالحــق مســتخدمي اإلنترنت بســبب آرائهــم املعارضــة والناقدة لسياســات 
الدولــة، حيــث رصــدت املؤسســة 7 وقائــع انتهــاك منهــا وقائــع قبــض، وإعــادة تدويــر علــى ذمــة قضايــا، وأحــكام 
بالحبــس، أبرزهــا الحكــم بالحبــس علــى مديــر مركــز القاهــرة بهــي الديــن حســن علــى خلفيــة تغريــدات علــى مواقــع 

ــل االجتماعي. التواص

ــب  ــه النائ ــالغ قدم ــة ب ــى خلفي ــى عل ــد مصطف ــي محم ــى الصحف ــض 17 عل ــرطة القب ــن الش ــوة م ــت ق ــا ألق كم
البرملانــي ورئيــس نــادي الزمالــك مرتضــى منصــور، يتهمــه فيــه بنشــر أخبــار كاذبــة. علــى خلفيــة انتقــادات وجههــا 
الصحفــي علــى صفحتــه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك” ضــد مجلــس النــواب ولجنتــه التشــريعية 
ــة عــن النائــب مرتضــى منصــور علــى خلفيــة تحقيقــات تجريهــا  والتــي رفضــت طلــب النائــب العــام رفــع الحصان
النيابــة العامــة فــي بالغــات تقــدم بهــا رئيــس النــادي األهلــي محمــود الخطيــب ضــد منصــور. فــي 27 أغســطس، 

أمــرت النيابــة بإخــالء ســبيل مصطفــى بكفالــة 20 ألــف جنيــه.

وظهــرت رضــوى محمــد فــي نيابــة أمــن الدولــة فــي 25 أغســطس، علــى ذمــة قضيــة جديــدة رقــم 855 لســنة 2020 
حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، ووجهــت لهــا اتهامــات منهــا: االنضمــام لجماعــة إرهابيــة وتمويلهــا، وكانــت رضــوى 
محبوســة احتياطًيــا علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة رقــم 488 لســنة 2019 أمــن الدولــة منــذ نوفمبــر 2019، بعــد 
نشــرها فيديــو وجهــت فيهــا انتقــادات للرئيــس عبدالفتــاح السيســي. وادعــت تحريــات األمــن الوطنــي مشــاركتها 
فــي اجتماعــات مــع عناصــر داخــل الســجن الســتقطاب عناصــر جديــدة، واســتخدام الزيــارات وجلســات النظــر فــي 
ــارات وجلســات التجديــد خــالل تلــك  ــد الحبــس لنقــل املعلومــات للخــارج، علــى الرغــم مــن توقــف الزي أوامــر تجدي

الفتــرة.

واســتمرارًا فــي التأكيــد علــى اســتمرار الحبــس االحتياطــي، والتنكيــل باملعارضيــن السياســيين، أعيــد تدويــر جميلــة 
صابــر حســن علــى ذمــة قضيــة جديــدة حملــت رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة. وجهــت النيابــة إليهــا 
ــة  ــام لجماع ــي االنضم ــة وه ــن الدول ــنة 2019 أم ــم 1739 لس ــابقة رق ــة الس ــملتها القضي ــي ش ــك الت ــات لتل اتهام
ــت محكمــة  ــة، واســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي. وكان ــات كاذب ــار وبيان ــة، ونشــر وإذاعــة أخب إرهابي
جنايــات القاهــرة أخلــت ســبيلها فــي 22 أغســطس، إال أنهــا أثنــاء إنهــاء إجــراءات إخــالء ســبيلها اختفــت مــن قســم 

املقطــم، ولــم تظهــر إال فــي 15 ســبتمبر متهمــة علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيــة الجديــدة.

ــاء وجودهــا  ــر مــن العــام املاضــي فــي أثن ــة فبراي ــى توقيفهــا فــي نهاي ــة إل ــى جميل ــع القبــض عل وترجــع وقائ
ــة تحــت  ــز مطــر حمل ــف عــن إطــالق اإلعالمــي املعــارض معت ــر الهات بمنطقــة الســيدة عائشــة خــالل حديثهــا عب
ــت مــش لوحــدك”، وهــو مــا أدى توقيفهــا وفحــص هاتفهــا مــن أفــراد مــن الشــرطة، تحفظــوا  ــوان “اطمــن أن عن

ــة. ــر” لهــا عالقــة بالحمل ــى “تويت ــر حســابها عل ــات عب عليهــا بعــد اكتشــاف تدوين

وهكــذا، اســتمرت الســلطات املصريــة فــي انتهــاك الحقــوق الرقميــة عبــر أنمــاط مختلفــة، ســواء كانــت دوافعهــا 
فــي ذلــك سياســية تتعلــق برفــض ومنــع اآلراء الناقــدة، أو اجتماعيــة ترتبــط بحماية األخــالق وقيم األســرة املصرية. 
وتزيــد هــذه املمارســات مــن املخــاوف املرتبطــة بحريــة اســتخدام اإلنترنــت فــي مصــر، إذ لــم تكتــف الســلطات 

املصريــة بتوســعها فــي فــرض الرقابــة علــى اإلنترنــت، حيــث أن هنــاك 550 موقعــا محجوبــا علــى األقــل.

ي نبيه الجنادي. 16 شهادة من المحام
ــر  ــخ آخ ي ــطس 2020، تار ــرة 24، 14 أغس ــع القاه ــة، موق ــار كاذب ــر أخب ــه بنش ــي التهام ــادي األهل ــاة الن ــة بقن ــك وكتاب ــج مل ــئول برنام ــى مس ــض عل ــنين، القب ــاد حس 17 عم

https://bit.ly/2HFI8tO ،2020 يــارة: 28 أكتوبــر ز

https://bit.ly/2HFI8tO
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حرية اإلبداع: القيم املجتمعية قيد على املبدعين: 	

ــع أي  ــط قم ــس فق ــة لي ــلطات املصري ــاول الس ــداع، إذ تح ــة اإلب ــف حري ــص مل ــا يخ ــرا فيم ــع كثي ــف الوض ال يختل
أعمــال إبداعيــة حســب محتواهــا الناقــد، ولكــن تســعى كذلــك إلــى الســيطرة علــى ملكيــة قطــاع مــن الوســائط 
التــي يعــرض عليهــا املحتــوى، ومالحقــة املبدعيــن. أحــدث الخطــوات فــي هــذا اإلطــار كان إعــالن مديــرة املركــز 
القومــي للترجمــة 18 وضــع آليــات جديــدة لقبــول املــواد املقترحــة للترجمــة، علــى رأســها رفــض أي أعمــال تتعــارض 
ــة علــى املبدعيــن والقــراء  ــا مــن املركــز للوصاي ــة واألخــالق واألعــراف، وهــو مــا يعــد إعالنً مــع القيــم املجتمعي

مًعــا، باإلضافــة إلــى رفــض ترجمــة أعمــال تحــت دعــاوى فضفاضــة وغيــر محــددة، كالقيــم واألعــراف. 

ــا  ــدر بًيان ــث أص ــي، حي ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــل غاضب ــة ردود فع ــي للترجم ــز القوم ــرار املرك ــار ق وأث
توضيحًيــا 19 رد مــن خاللــه علــى املخــاوف مــن تلــك البنــود، حيــث ذكــر أن “وضــع شــرط عــدم التعــارض مــع األديــان 
واألعــراف واملثــل جــاء بعــد أن وردت إلــى املركــز مقترحــات بكتــب، تتضمــن تطــاوال علــى رمــوز ومؤسســات دينيــة، 
دون أن يكــون هنــاك فكــر حقيقــي مطــروح، وعــدد منهــا يــروج للمثليــة واإللحــاد، وهــو مــا ال نقبــل وضــع اســم 

املركــز عليــه”.

ــة إلــى محاصــرة الفكــر والقضــاء علــى منافــذ  ــة الرامي ــل تلــك القــرارات تتماشــى مــع السياســات الحكومي إن مث
ان يجــب مجابهتهمــا باعتبارهمــا خطــرًا علــى  التعبيــر املختلفــة. حيــث تجعــل الســلطات مــن االختــالف والتعــدد عــدوَّ

الدولــة التــي يســعى القائمــون علــى الحكــم إلــى بنائهــا. 

ــن  ــرار م ــد ق ــره بع ــد تدوي ــم أعي ــن، أحده ــق مبدعي ــاك بح ــي انته ــر واقعت ــر والتعبي ــة الفك ــة حري ــدت مؤسس ورص
نيابــة أمــن الدولــة بإخــالء ســبيله، ويتحفــظ التقريــر عــن ذكــر اســمه أو أي تفاصيــل قــد تكشــف هويتــه، حســب 
طلــب محاميــه. كمــا داهمــت قــوة مــن املصنفــات الفنيــة مركــز الصــورة املعاصــر بوســط البلــد، فــي 15 ســبتمبر، 

وتحفظــت علــى عاملتيــن باملركــز. 

الحقــا، أطلقــت قــوات األمــن ســراح إحــدى العاملتيــن بعــد ســاعات عــدة، وأحالــت جيــالن حنفــي، مســئولة معمــل 
الصــور، إلــى نيابــة قصــر النيــل للتحقيــق معهــا فــي اتهامــات مــن بينهــا، توزيــع مجلــة “القاهــرة الكوفيديــة” دون 
الحصــول علــى تصريــح مــن املجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــالم. وبعــد انتهــاء التحقيــق أمــرت النيابــة بإخــالء ســبيلها 

علــى ذمــة التحقيــق.

ــات عــن وضــع  ــة واملوضوع ــة مــن الصــور القصصي ــة” محــل االتهــام مجموع ــة “القاهــرة الكوفيدي ــاول مجل وتتن
ــة الفنــون  ــة، وهــي مشــروع تخــرج ملجموعــة مــن طــالب كلي ــازل املصري فيــروس كوفيــد-19، والعــزل داخــل املن

ــرة.  ــة بالقاه ــة األملاني ــة بالجامع التطبيقي

تنــاول التقريــر فــي هــذا القســم املعلومــات املتعلقــة باالنتهــاكات فــي ملفــات متنوعــة، وبذلــك ينتقــل فــي 
القســم التالــي إلــى التوصيــات املوجهــة إلــى الجهــات املعنيــة، بهــدف وقــف هــذه االنتهــاكات وضمــان حمايــة 

حريــة التعبيــر. 

ــر  ــارة 29 أكتوب ي ــر ز ــخ آخ ي ــطس 2020، تار ــراوي، 15 أغس ــه، مص ــار أعمال ــدة الختي ــط جدي ــن ضواب ــة يعل ــي للترجم ــاق".. القوم ــة واألخ ــم المجتمعي ــع القي ــارض م 18 “ال تتع
https://bit.ly/3mzq83C  ،2020

ــخ  ي ــطس 2020، تار ــرام، 16 أغس ــة األه ــة، بواب ــدة للترجم ــة الجدي ــى اآللي ــال عل ــوص ردود  األفع ــا بخص ــا توضيحًي ــدر بياًن ــة يص ــي للترجم ــز القوم ــر، المرك ــى طاه 19 مصطف
https://bit.ly/31TuRFs ،2020 ــر ــارة 29 أكتوب ي ــر ز ىخ

https://bit.ly/3mzq83C
https://bit.ly/31TuRFs
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ثالًثا: توصيات بشأن حماية حرية التعبير: 
ــات، بهــدف تشــجيع الجهــات  ــدًدا مــن التوصي ــر ع ــة هــذا التقري ــر فــي نهاي ــة الفكــر والتعبي تقــدم مؤسســة حري
ــا علــى مواصلــة الحــوار مــع الســلطات املصريــة، لكــي تلتــزم بحمايــة حريــة التعبيــر وحريــة  ــا ودوليًّ املعنيــة محليًّ

ــداول املعلومــات، كمــا يلــي:  ت

ــة إخــالء ســبيل املواطنيــن املقبــوض عليهــم فــي تظاهــرات ســبتمبر، علــى ذمــة القضيتيــن . 1 علــى النياب
ــا. ــة أمــن الدولــة العلي ــا، ورقــم 960 لســنة 2020 حصــر نياب ــة أمــن الدولــة العلي رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نياب

علــى نقابــة الصحفييــن مخاطبــة الجهــات املعنيــة، ومنهــا النيابــة العامــة، إلخــالء ســبيل الصحفية ســولفة . 2
مجــدي التــي تــم ضمهــا إلــى قضيــة جديــدة، والصحفــي إســالم الكحلــي، الــذي تــم حبســه، خــالل الربــع 

الثالــث مــن عــام 2020. 

ــة املعلومــات، . 3 علــى مجلــس النــواب املنتخــب هــذا العــام وقــف اســتخدام قانــون مكافحــة جرائــم تقني

ــا تطبيــق “تيــك تــوك”. بمــا يســاعد علــى إنهــاء أحــكام الحبــس تجــاه صانعــات املحتــوى فــي قضاي

علــى املركــز القومــي للترجمــة واملؤسســات الثقافيــة التابعــة للدولــة ضمــان حريــة املترجميــن واملبدعيــن . 4
فــي اختيــار األعمــال الفنيــة وعرضهــا للجمهــور، دون فــرض رقابــة علــى ذلــك. 

 خاتمة

تنــاول هــذا التقريــر أبــرز القضايــا املؤثــرة علــى حريــة التعبيــر، فــي الربــع الثالــث لعــام 2020. وتهــدف مؤسســة حريــة 
الفكــر والتعبيــر مــن خاللــه إلــى تشــجيع جهــود مناصــرة حريــة التعبيــر، ودعــم الصحفييــن واملبدعيــن والنشــطاء، 

ممــن يواجهــون قيــودًا مســتمرة علــى عملهــم وأنشــطتهم. 

ــر، فــي  ــواردة فــي التقري ــى اســتخدام املعلومــات ال ــارج مصــر عل ــة داخــل وخ وتحــث املؤسســة الجهــات املعني
ــر.  ــة التعبي ــة حري ــز وحماي ــة، مــن أجــل تعزي تواصلهــا مــع الســلطات املصري


	منهجية
	مقدمة
	أولًا: قراءة في حالة حرية التعبير:
	احتجاجات سبتمبر: فض تظاهرات محدودة بالقوة والقبض على مئات المتظاهرين
	المدافعون عن حقوق الإنسان: مزيد من الملاحقات والتنكيل

	ثانيًا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير:
	حرية الإعلام: استمرار القبض على الصحفيين رغم تراجع الانتهاكات 
	الحقوق الرقمية: أحكام بالحبس في قضايا “تيك توك”:
	حرية الإبداع: القيم المجتمعية قيد على المبدعين:

	ثالثًا: توصيات بشأن حماية حرية التعبير: 
	خاتمة 

