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الملخص التنفيذي

متثل رد فعل الحكومة املرصية األول مع اندالع ثورة 25 يناير 2011، منذ عرشة أعوام، يف الحجب. هناك تظاهرات 
واسعة، الناس يف الشارع، وسيناريو الثورة التونسية التي نجحت يف اإلطاحة ِبِب عيل، عىل وشك أن يتكرر يف مرص. 
فكان الحل األمثل من وجهة نظر السلطة آنذاك، هو عزل املواطنني عن العامل يف الخارج، وفصلهم بعضهم عن بعض 

يف الداخل، عن طريق حجب مواقع التواصل االجتامعي، وقطع اإلنرتنت، وقطع تغطية شبكات املحمول.

فرض نظام مبارك أشكااًل مختلفة من الحجب عىل مدار األيام الثامنية عرش التي سبقت اإلطاحة به، مل تفلح كلها يف 
تفادي مصريه بالسقوط. ورغم رحيل مبارك، بقي الحجب مستمرًّا عرب األنظمة املتالحقة، وإن اختلفت مستوياته، 

والحجج التي يتم التذرع بها.

شهد عام 2020 اندالع جائحة عاملية مع تفيش فريوس كوفيد-19 )كورونا املستجد( يف جميع دول العامل تقريبًا. مثلت 
تلك الجائحة العاملية اختباًرا جديًدا للدولة املرصية يف عدة مستويات، وكان من أهمها تزايد أهمية الشفافية وإتاحة 
املصابني وضحايا فريوس كوفيد-19، فإن  إتاحة معلومات عن أعداد  املبذولة يف  الخطوات  املعلومات، وبالرغم من 

حجب املعلومات املمنهج استمر وازدادت خطورته مع الجائحة. 

بعد مرور عرشة أعوام عىل الثورة، وعام عىل الجائحة العاملية، امتد الحجب ليصبح هو القاعدة، ما بني حجب إلكرتوين 
للمواقع، وعدم تداول للمعلومات، وهو ما يتضح بجالء مع إدارة الدولة ألزمة الجائحة، فقد واصلت السلطات املرصية 
ممثلة يف نيابة أمن الدولة العليا، واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة لالستعالمات 
حظر عمل الصحفيني، وكذلك حبس النشطاء السياسيني، ومستخدمي وسائل التواصل االجتامعي، واألطباء، والباحثني، 
وحجب املواقع اإللكرتونية بزعم نرشهم معلومات »كاذبة‹‹ عن الجائحة مبا يف ذلك معدالت اإلصابة يف مرص أو انتقاد 
سياسات الحكومة ووزارة الصحة فيام يتعلق مبواجهة الجائحة واحتوائها. كام استمرت السلطات يف االستئثار بالبيانات 
واإلحصاءات الرسمية _إن وجدت_ لنفسها، يف غياب واضح للشفافية. وبذلك النهج تتحول الجائحة إىل ذريعة أخرى 

النتهاك قامئة طويلة من الحقوق والحريات.  

إن مجابهة أزمة مثل تلك، تحتاج أكرث ما تحتاج إىل الشفافية والتواصل باعتبارهام صامم أمان أسايس للمجتمع والدولة 
يف ظل الجائحة. وال شفافية دون تداول حقيقي وحر للمعلومات من مصادرها الرسمية ودعم دور وسائل اإلعالم 
باعتبارها فاعاًل يف إسرتاتيجية مجابهة األزمة، وليست طرفًا يف األزمة يجب حصاره وقمعه، وهو ما يحتاج إىل ساحة 
إعالمية مفتوحة وتنافسية، وفضاء إليكرتوين حر غري مقيد أو محجوب، وذلك ضمن إجراءات حوكمة أفضل للمشهد 

اإلعالمي والصحفي. 

تستند مؤسسة حرية الفكر والتعبري يف موقفها إىل ما تنص عليه املادة 68 من الدستور املرصي من الحق يف توفري 
وإتاحة املعلومات للمواطنني، وهو أمر بالغ األهمية لألفراد واملجتمعات لحامية أنفسهم من الفريوس، ورغم موافقة 
املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم عىل مرشوع قانون تداول املعلومات منذ عام 2017، فإن الربملان املرصي استمر يف تأجيل 
مناقشة وإصدار هذا القانون، مام يؤثر بشكل واضح عىل الحق يف توفري وإتاحة املعلومات الذي يعترب من الركائز 

األساسية للحفاظ عىل الصحة العامة أثناء الجائحة.
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تعرِض مؤسسة حرية الفكر والتعبري يف تقريرها السنوي لعام 2020 ما وصلت إليه أوضاع الحقوق الرقمية، وحريات 
وكيف  املعلومات  مالمح حجب  إبراز  مع  الجائحة،  ضمن  الطالبية،  والحقوق  األكادميية  والحرية  واإلبداع،  اإلعالم، 

تتحول الجائحة إىل ذريعة أخرى النتهاك قامئة طويلة من الحقوق والحريات.  

التعبري يف مرص، من  التقرير قسمني رئيسيني، يركز القسم األول عىل تأثريات فريوس كوفيد-19 عىل حرية  يتضمن 
خالل الوقوف عىل أوضاع تداول املعلومات، والتعليم العايل، واإلبداع، إىل جانب أوضاع املحبوسني يف قضايا حرية 
التعبري، يف ظل انتشار الجائحة خالل عام 2020. أما القسم الثاين من التقرير، فيقدم استعراًضا وتحلياًل ألبرز أمناط 
االنتهاكات الواقعة عىل الحقوق الرقمية، وحريات اإلبداع واإلعالم، والحريات األكادميية والطالبية، إىل جانب الحق يف 

حرية التجمع السلمي. 

ويُختتم التقرير بتوجيه مجموعة توصيات إىل صانع القرار املرصي، من أجل التوجه نحو ضامن حرية التعبري وكذا 
حرية تداول املعلومات، وذلك امتداًدا لتأكيد مؤسسة حرية الفكر والتعبري إميانها بأن اإلفصاح عن املعلومات إضافة 
ا أصياًل للمواطنني، فإن أهميته تزداد يف الوقت الحايل كونه أداة أساسية ملجابهة جائحة كورونا، حيث  إىل كونه حقًّ
يسهم يف زيادة وعي املواطنني، وحشد قدرات القطاع الصحي واملجتمع املدين، إضافة إىل تنظيم عمل مؤسسات الدولة 

والقطاع الخاص يف ظل تدابري مناسبة.

منهجية التقرير

اعتمد التقرير عىل تحليل السياسات العامة للسلطات املرصية تجاه الحق يف حرية التعبري بصوره املختلفة، وعىل 
وجه التحديد حرية اإلعالم، والحق يف تداول املعلومات، وحرية اإلبداع والتعبري الفني، والحرية األكادميية والحقوق 
الطالبية والحق يف التجمع السلمي. وذلك عرب رصد وقراءة التطورات الترشيعية فضاًل عن القرارات اإلدارية الخاصة 
بكل ملف من ملفات حرية التعبري السابق ذكرها، وتحليل أثرها املبارش وغري املبارش عىل حالة حرية التعبري بشكل 

عام ويف كل ملف بشكل خاص.   

كذلك اعتمد التقرير عىل قواعد البيانات الخاصة مبؤسسة حرية الفكر والتعبري املتعلقة مبلفات عمل املؤسسة، فضاًل 
عن القضايا التي تولتها الوحدة القانونية باملؤسسة خالل عام  2020. إىل جانب االعتامد عىل شهادات محامني خارج 

املؤسسة، عملوا عىل قضايا أخرى. 

ويقدم التقرير تحلياًل ألمناط االنتهاكات الواقعة خالل العام عن طريق املتابعة املكثفة والتدقيق البحثي واستخالص 
األمناط املستحدثة لالنتهاكات يف كل ملف من ملفات حرية التعبري مقارنة بأمناط االنتهاكات التقليدية التي رصدتها 
املؤسسة خالل عملها يف السنوات األخرية. ومن املهم التعامل مع األرقام املذكورة والحاالت املشار إليها، كأمثلة دالة 

عىل ما وصل إليه الوضع، وتعترب الحد األدىن ملا وقع يف كل ملف، وليست كافة االنتهاكات التي وقعت فيه.
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القسم األول:
 حرية التعبير أثناء الجائحة في مصر

كان تفيش فريوس كورونا هو محور عام 2020، حيث أصبح تقييم األمور ال يتم إال من خالل أخذ الوضع الصحي 
املستجد يف االعتبار، سواء بشكل مبارش، أو غري مبارش. يعرض القسم األول من هذا التقرير أوضاع ثالثة أمور رئيسية: 
أواًل، الوضع القائم لتداول املعلومات يف مرص وتأكيد انتشار املرض عىل رضورة وجود بنية ترشيعية واضحة تدعم 
الشفافية. وثانيًا، أحوال الثقافة واإلبداع والحقوق الرقمية ضمن الجائحة، وأخريًا، يتتبع التقرير تأثريات الجائحة عىل 

أوضاع املحبوسني احتياطيًّا عىل ذمة قضايا مرتبطة بحرية الفكر والتعبري.

يحاول القسم األول من التقرير الوقوف عىل ما إذا تم التعامل بعدالة وشفافية من جهة الدولة مع ملفات مرتبطة 
بالوضع  تذرًعا  الحريات  من  لتقييد عدد  فرصة  أعطى  الصحي  الوضع  أن  أم  الجائحة،  والتعبري خالل  الفكر  بحرية 
األصعدة  عىل  الرسمي  األداء  عن  ملحة  تعطي  أن  ميكن  والتي  العام،  وقائع  أبرز  عرض  من خالل  وذلك  االستثنايئ، 

الترشيعية والقضائية والتنفيذية.

أوًل: تداول المعلومات أثناء الجائحة

أبرزت الجائحة وتداعياتها الحاجة املضاعفة إىل الحق يف الوصول إىل املعلومات وتداولها، وأهمية وجود صحافة مهنية 
العامة وعرضها لجمهور املواطنني، والرقابة الشعبية ألداء السلطة  متارس عملها بحرية يف تداول املواضيع والقضايا 
معرفة  املواطنني من  لتمكني  أساسية  باعتبارهام ضامنة  والتواصل  الشفافية  أهمية  فضاًل عن  التنفيذية ومساءلتها، 
التحديات الصحية التي يواجهونها وكذلك لتسهيل تعاون الدولة واملجتمع املدين من أجل تعزيز وحشد جهودهم 

املشرتكة لحامية الصحة العامة من جائحة عاملية هددت وال تزال حياة املاليني من البرش. 

وبالرغم من ذلك، فقد استمر التقييد واملنع والتعتيم كنمط سائد يف سياسة الدولة يف التعامل مع املعلومات، بداًل من 
إتاحتها وتداولها بشفافية، وتعزيز الحق يف املعرفة للمواطنني. وميكن التدليل عىل ذلك باملؤرشات األربعة الرئيسية 

x :اآلتية

املعلومات 	  إىل  الوصول  يف  املواطنني  حق  يحمي  قانون  إصدار  دون   2020 عام  انتهى  الترشيعية:  الناحية  من 
وتداولها ونرشها، رغم انتهاء املجلس األعىل لإلعالم من إعداد مسودته منذ أكتوبر 1،2017 وكونه أحد املوضوعات 
التي تم تسليط الضوء عليها منذ 2011، إذ كانت الدعوة إىل إصدار قانون يتفق مع املعايري الدولية ويتيح تداول 
معلومات حقيقي ال تقييًدا لها من ضمن التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة تقيص الحقائق التابعة للمجلس 
القومي لحقوق اإلنسان يف أحداث ثورة يناير يف عام 2.2011 وقد أعطى غياب أي ترشيع يحمي حق املواطنني 
الفرصة  بشكل عام والصحفيني بشكل خاص يف الوصول إىل املعلومات من مصادرها الرسمية وتداولها ونقلها، 

https://bit.ly/2z64Hnk رابط:  اإلعالم،  لتنظيم  األعىل  للمجلس  الرسمي  املوقع  املعلومات،  تداول  قانون حرية  1. مرشوع 

لحقوق  القومي  املجلس   .2011 يناير   25 ثورة  أحداث  ارتكبت خالل  التي  والتجاوزات  الجرائم  بشأن  الحقائق  لجنة تقيص  أعامل  نتائج  تقرير عن    .2

اإلنسان، 2011. ص 22.

https://bit.ly/2z64Hnk
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للسلطات يف القبض عىل الصحفيني ومعاقبتهم بدعاوى نرش األخبار الكاذبة وترويج الشائعات واإلرضار باملصلحة 
العامة، حال تناولهم أيًّا من القضايا أو املعلومات املرتبطة بالجائحة يف مرص. وهو ما أثَّر بشكل بالغ عىل حق 

املواطنني يف الوصول إىل املعلومات.

أداء 	  كافيًا ألن يكون  اإلعالم،  تعيني وزير دولة لشؤون  اإلعالم: مل يكن  الدولة لشؤون  عىل مستوى عمل وزير 
الدولة اإلعالمي خالل الجائحة عىل قدر الحدث. ال من حيث إتاحة املعلومات الالزمة والكافية واملالمئة لجمهور 
املواطنني حول سياسات مجابهة الجائحة، وبيانات تطور الوضع الوبايئ، وكذلك تسهيل عمل الصحافة واإلعالم 
يف تقيص تلك البيانات واملعلومات ونقلها للجمهور، وأخريًا من حيث نجاحها يف توعية جمهور املواطنني، بشكل 

كاٍف، باألزمة وإسرتاتيجية مجابهتها.3  

املعنية 	  الجهات  املعلومات من قبل  بالجائحة: شابت عمليات اإلفصاح عن  الخاصة  الرسمية  املعلومات  قصور 
)مجلس الوزراء، ووزارة الصحة( الكثري من العوار، ظهر ذلك يف نقص املعلومات أو عدم إتاحتها بشكل مالئم، ما 
قيَّد من قدرة الصحفيني واملتخصصني عىل تحليل تلك األرقام والبيانات. فضاًل عن تقييد دور الصحف ووسائل 

اإلعالم يف كشف الحقائق ومحاسبة املسؤولني ومواجهتهم. 

وبالرغم من إطالق وزارة الصحة موقًعا إلكرتونيًّا4 يحوي إحصائيات يومية عن أعداد اإلصابات، والوفيات، والحاالت 
التي تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، وطرق تجنب العدوى، وكيفية الترصف يف حال ظهور أعراض 
اإلصابة، فإن املعلومات املتاحة يغيب عنها العدد الفعيل للمسحات التي يتم إجراؤها، فضاًل عن عدم توضيح 
من  وغريها  والنوع،  اإلصابة جغرافيًّا،  انتشار  مناطق  وكذا  واملتوفاة،  املصابة  الحاالت  التفصييل ألعامر  التوزيع 

البيانات املهمة.

إن إتاحة مثل هذه املعلومات، يسمح بزيادة قابلية البيانات للتحليل اإلحصايئ وغريه من أشكال تحليل البيانات، 
تكون  بحيث  بعينها،  ومحافظات  أماكن  يف  الفريوس  النتشار  للتصدي  مالمئة  إجراءات  اتخاذ  تيسري  يف  وكذلك 
اإلجراءات مرنة، وفًقا لحالة الخطر بطريقة ال مركزية، بداًل من تعميم اإلجراءات عىل عموم الجمهورية، نظرًا 
إىل االرتفاع الكبري يف عدد الحاالت، فامذا لو كانت أغلبية تلك الحاالت يف مدينة أو محافظة واحدة؟ أليس من 
األجدى أن يعتمد تصميم السياسات عىل البيانات التفصيلية، وأن يتم إتاحة هذه البيانات بشفافية حتى يشارك 
الجمهور بحرية، ويتحمل مزيًدا من املسؤولية يف االلتزام بإجراءات التباعد االجتامعي، ألن التزامه حينها يكون 
التزاًما عن وعي إيجايب، وبناًء عىل مشاركة البيانات التفصيلية بشفافية. وبذلك يتم دعم املشاركة الحرة واملامرسة 
الدميقراطية ضمن إجراءات مكافحة تفيش الجائحة، بداًل من تعزيز مامرسات القمع، باسم الصحة العامة هذه 

املرة بداًل من األمن العام والحرب عىل اإلرهاب. 

مع 	  املعلومات  من  قدر  أقل  مشاركة  إىل  املرصية  السلطات  لجأت  بالجائحة:  املرتبطة  املعلومات  تداول  منع 
اإلعالم  لتنظيم  األعىل  واملجلس  العامة،  النيابة  مثل:  رسمية  جهات  عملت  بل  فحسب،  ذلك  ليس  املواطنني، 
باملالحقة  و  تأديبية  إجراءات  إىل  باللجوء  مبارش  بشكل  والصحافة  اإلعالم  وسائل  تهديد  الوزراء، عىل  ومجلس 

رابط:   ،2021 يناير   3 اإلعالم،  الهيمنة عىل  املعلومات ورصاع  اإلفصاح عن  لإلعالم.. بني  الدولة  والتعبري، وزارة  الفكر  3. مصطفى شوقي، مؤسسة حرية 

https://bit.ly/2M7SaGa

4.  موقع Egypt Care رابط:

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/index.aspx

https://bit.ly/2M7SaGa
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/index.aspx
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القانونية حال محاولة أي منها تقيص الحقائق أو نرش املعلومات غري تلك التي تصدر عن الجهات الرسمية رغم 
ندرتها وعدم مالءمة إتاحتها.

فمع بداية الجائحة، كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبويل، الجهات املعنية باتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية »حيال كل من أذاع أخباًرا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفريوس كورونا املستجد«.  كام أصدرت 
الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا أعلنت فيه سحب اعتامد مراسلة جريدة »الجارديان« يف مرص،5 وإنذار مراسل 
جريدة »نيويورك تاميز« عىل إثر نرش »الجارديان« تقريرًا يتناول انتشار الفريوس يف مرص،6 ونرش مراسل »نيويورك 
تاميز« يف مرص عدًدا من التدوينات عىل حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي »تويرت« تحتوي عىل بعض األرقام 
األزمة اضطرت  إثر هذه  بـ«تقديرات غري صحيحة«، وعىل  بيانها  الهيئة وفق  اعتربتها  الدراسة والتي  من نفس 

مراسلة الجارديان روث مايكلسون إىل مغادرة مرص بعد أن كانت مقيمة بها منذ 7.2014

وطالت مامرسات منع تداول املعلومات املتعلقة بالجائحة، إصدارات فنية وثقافية لطالب، فعىل سبيل املثال، يف 
15 سبتمرب 2020 داهمت قوة من املصنفات الفنية مركز الصورة املعارص بوسط البلد وتحفظت عىل اثنتني من 
العامالت باملركز، أطلق رساح إحداهن بعد عدة ساعات، بينام أحيلت مسؤولة معمل الصور إىل نيابة قرص النيل، 
بحسب محاميتها، للتحقيق معها يف اتهامات من بينها: توزيع مجلة »القاهرة الكوفيدية«،8 دون الحصول عىل 
ترصيح من املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم. وتتناول املجلة محل االتهام مجموعة من الصور القصصية واملوضوعات 
عن وضع فريوس كوفيد ـ 19 والعزل داخل املنازل املرصية. يف اليوم التايل أمرت نيابة أمن الدولة بإخالء سبيل 
املسؤولة باملركز عىل ذمة التحقيق. وجدير بالذكر أن املجلة هي مرشوع تخرج ملجموعة من طالب كلية الفنون 

التطبيقية بالجامعة األملانية.9

واستمر حجب املواقع اإللكرتونية، إذ تم حجب ثالثة مواقع صحفية بسبب تناول أمور متعلقة بالجائحة، ليبلغ 
إجاميل عدد املواقع املحجوبة يف مرص منذ مايو 2017 إىل 553 موقًعا، من ضمنها 124 موقًعا صحفيًّا، بزيادة 7 

مواقع خالل عام 2020، بحسب رصد مؤسسة حرية الفكر والتعبري. 

 ،2020/12/30 2020، آخر زيارة  17 مارس  تاميز«  إنذار ملراسل »نيويورك  اعتامد مراسلة »الجارديان« يف مرص وتوجيه  العامة لالستعالمات، سحب  الهيئة    .5

 .https://bit.ly/3p04zKW  :رابط

 Ruth Michaelson, The Guardian, Egypt: rate of coronavirus cases ‘likely to be higher than figures suggest’, 15 March 2020,   .6

Last visit, 12 February 2021, Link: https://cutt.ly/VkLUazK

 Michael Safi, The Guardian, Egypt forces Guardian journalist to leave after coronavirus story, 26 March 2020, last visit 12  .7

February 2021, Link: https://cutt.ly/TkLUO2r

https://drive.google.com/ 2021، رابط:  9 فرباير  2020، آخر زيارة  8. مجلة القاهرة الكوفيدية، إصدار غري دوري، العدد األول مايو – يونيو 

file/d/1ugzFsU5O-pYF6YGH2KBcNfvuQCSpFBu_/view

رابط:  ،2020 16 سبتمرب  املعارصة،  الصورة  الصور مبركز  إخالء سبيل جيالن حفني مسؤولة معمل  والتعبري،  الفكر  9.  مؤسسة حرية 

https://afteegypt.org/law_unit/law_unit_news/2020/09/16/19983-afteegypt.html

https://bit.ly/3p04zKW
https://drive.google.com/file/d/1ugzFsU5O-pYF6YGH2KBcNfvuQCSpFBu_/view
https://drive.google.com/file/d/1ugzFsU5O-pYF6YGH2KBcNfvuQCSpFBu_/view
https://afteegypt.org/law_unit/law_unit_news/2020/09/16/19983-afteegypt.html
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وقد مارس املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم دوًرا بارزًا يف محارصة األخبار والبيانات التي يجري تداولها بشأن الجائحة. 
حيث قرر املجلس »لفت نظر« 16 موقًعا إلكرتونيًّا وصفحة عىل مواقع التواصل االجتامعي نتيجة »نرشهم أخباًرا 
كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفريوس كورونا يف طنطا«. وتضمن بيان املجلس التوجيه بـ«منع بث أي أخبار 
إال من خالل البيانات الرسمية لوزارة الصحة«، بينام وجه املجلس تنبيًها إىل أحد املواقع وألزم آخر بنرش اعتذاًرا.

استهداف األطباء والصحافيني: رصدت املؤسسة قيام األجهزة األمنية بالقبض عىل 8 من أفراد الطواقم الطبية عىل 	 
األقل عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم يف السياسات الحكومية ملواجهة خطر انتشار وباء كورونا، واستنكارهم نقص 

املستلزمات الطبية والوقائية باملستشفيات. 

يف 10 إبريل 2020 ألقت قوة من الرشطة القبض عىل الطبيب هاين بكر عيل كحيل من منزله مبركز طوخ، محافظة 
القليوبية، عىل خلفية نرشه تدوينة عىل موقع التواصل االجتامعي«فيسبوك« ينتقد فيها إرسال الحكومة املرصية 
مساعدات طبية وقائية إىل إيطاليا، بالرغم من نقص املستلزمات الوقائية يف املستشفيات املرصية. اختفى كحيل 
قرسيًّا ملدة 18 يوًما إىل أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة متهاًم عىل ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حرص أمن 
كاذبة،  وبيانات  أخبار  ونرش  إرهابية،  جامعة  إىل  االنضامم  منها:  اتهامات،  النيابة  إليه  ووجهت  العليا.  الدولة 
الدولة بحبسه  نيابة أمن  التواصل االجتامعي بغرض تنفيذ جرمية. أمرت  واستخدام حساب عىل إحدى وسائل 

احتياطيًّا عىل ذمة القضية.

كام استمرت السلطات املرصية يف استهداف الصحفيني، بل نشطت بشكل أكرب يف استهدافهم عىل خلفية األعامل 
الصحفية واإلعالمية املرتبطة بوباء كوفيد - 19. فمن بني 62 انتهاكًا وثَّقتهم املؤسسة النتهاكات حرية الصحافة 
واإلعالم خالل عام 2020 كانت نسبة االنتهاكات ضد الصحفيني عىل خلفية مواضيع صحفية عىل عالقة بالجائحة 

بنسبة 30% تقريبًا. 

ويُظهر الرصد ارتفاًعا ملحوظًا لالنتهاكات ضد حرية الصحافة خالل شهري إبريل ومايو باملقارنة بباقي الشهور 
خالل السنة، وهي الفرتة التي بدأت أعداد اإلصابة تتزايد فيها بنسبة كبرية خالل املوجة األوىل. ألقت قوات األمن 
القبض عىل ثالثة صحفيني عىل خلفية تغطياتهم الخاصة بأزمة انتشار كوفيد-19، ويوضح الشكل البياين املجمع 

اآليت، أبرز اإلحصائيات التي توصل إليها رصد املؤسسة بخصوص انتهاكات حرية التعبري يف عام 2020 .
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ثانيًا: الثقافة واإلبداع بين الرقمنة وتأثيرات الجائحة: 

أبقت الجائحة أغلب املواطنني يف منازلهم، مام أدى إىل لجوء الكثريين إىل منصات التواصل االجتامعي عرب اإلنرتنت 
ومشاركة مقاطع الفيديو عىل حساباتهم الخاصة. خاصة مع بدء تطبيق إجراءات اإلغالق وحظر التجول عىل عموم 
البالد يف مارس 2020، وأدت هذه الظروف إىل توفري أكرب ألشكال مختلفة من التعبري الرقمي ملنتجات ثقافية وترفيهية، 

شخصية ومؤسسية، وكذا رسمية وغري رسمية. 

ويف الوقت الذي رصدت فيه املؤسسة جهوًدا إيجابية من وزارة الثقافة يف إتاحة إصدارات متنوعة لها، وكذا زيارات 
افرتاضية إىل متاحف مختلفة، من خالل حملة »خليك يف البيت.. الثقافة بني إيديك«، والذي أطلقته وزارة الثقافة يف 
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مارس 10،2020 إال أن تعامل األجهزة األمنية وكذا النيابة العامة مع املنتجات الرتفيهية وأشكال التعبري عن الرأي للعديد 
من املواطنني كان خطوة يف الطريق املعاكس، بتشديد القبضة األمنية، والقبض عىل خلفية التعبري عن الرأي، أو تقديم 

منتجات ترفيهية عىل اإلنرتنت، كفيديوهات الرقص عىل تطبيق التيك توك. 

الرقمية يف مرص  الثقافة واإلبداع والحقوق  الجائحة عىل  التي صاحبت  أبرز األمناط والتأثريات  وفيام ييل نستعرض 
خالل عام 2020:

مشاركة الفيديوهات الرتفيهية عىل اإلنرتنت كجرمية: شهد عام 2020 حملة أمنية قادتها النيابة العامة املرصية 	 
ضد مستخدمي منصة التواصل االجتامعي تيك توك، وخاصة الفتيات والنساء. وثّقت مؤسسة حرية الفكر والتعبري 

محاكمة ومعاقبة تسع نساء بالسجن _ما بني سنتني وست سنوات_ يف 2020 يف مثل هذه القضايا.

يرتكز هذا الهجوم عىل حرية التعبري والخصوصية عىل شبكة اإلنرتنت، عىل قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، 
رقم 175 لسنة 2018. تجرم املادتان 25 و26 من هذا القانون »االعتداء« عىل املصطلحات الغامضة وغري املحددة 
املمثلة يف »مبادئ أو قيم األرسة يف املجتمع املرصي« و«اآلداب العامة«. إن مامرسة السلطات املرصية يف الحاالت 
املذكورة أعاله مستندة إىل ذلك القانون، تكشف عن فهمها األبوي واملتسلط لألخالق وقمع الحريات من هذا 

املنطلق.

إن القانون رقم 175 لسنة 2018 ليس فقط مخالًفا للدستور، بالنظر إىل املادة 65 من الدستور املرصي التي تضمن 
حرية الفكر والتعبري، ولكن يغلب عليه تناقض واضح مع التزامات مرص مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 
أو االحتجاز  التعرض لالعتقال  الخصوصية والحق يف عدم  الفكر والتعبري، والحق يف  الحق يف حرية  مبا يف ذلك 
التعسفي. ويف مالحظة ذات صلة، فإن املادة 178 من قانون العقوبات املرصي التي تعاقب عىل »انتهاك اآلداب 

العامة« تشارك نفس الجوانب اإلشكالية للامدتني 25 و26 من القانون رقم 175.

تحول رقمي إلصدارات وزارة الثقافة املرصية: كمواكبة للحدث، برز اهتامم وزارة الثقافة املتزايد بالتواجد عىل 	 
الفريوس، عن  انتشار  اتخاذ خطوات جادة ملواجهة  الجائحة، حيث عملت مع بداية األزمة عىل  أثناء  اإلنرتنت 
طريق تدشني حملة »الثقافة أون الين«، أتاحت من خاللها أشكااًل من اإلنتاج الثقايف الرسمي مجانًا عرب منصاتها، 

وذلك انطالقًا من دورها يف نرش الثقافة بوجه عام، وثقافة مواجهة أزمة وباء عاملي بشكل خاص.

ومنحوتات  ولوحات  ومرسحيات  حفالت  من  الفنية  أعاملها  وإتاحة  برقمنة  األوىل  للمرة  الثقافة  وزارة  بادرت 
للجمهور عرب نوافذها اإللكرتونية ومواقعها املختلفة، وذلك يف إطار مرشوع »خليك يف البيت.. الثقافة بني إيديك«، 
للحد من رسعة  الحظر  بإجراءات  االلتزام  املواطنني عىل  الثقافة يف مارس 2020، لتشجيع  والذي أطلقته وزارة 
انتشار الجائحة، وقد نجحت الوزارة يف إعادة إحياء قناتها عىل اليوتيوب، والتي دشنتها يف عام  2013، ومل تحدث 
منذ سنوات، وقد وصلت إحصائيات القناة بسبب تحديث املحتوى منذ مارس إىل 2,357,250 مشاهدة، و110 

ألف مشرتك، بعد أن كانت ال تتعدى مشاهدتها العرشات فقط.

املسلسالت 	  تصوير  استمرار  خلفية  عىل  أزمة  العامة: دارت  الصحة  عىل حساب  الفني  اإلنتاج  أعامل  استمرار 
واإلعالنات لعام 2020، ومطالبات رشكات اإلنتاج برضورة استمرار العمل، وهو ما عارضه عاملون بالوسط الفني، 

زيارة  2020، آخر  22 مارس  الثقافة،  اإلنرتنت، موقع وزارة  إيديك« عىل شبكة  الثقافة بني  البيت..  اإلليكرتونية: »خليك يف  املبادرة  الثقافة تطلق  10.  وزير 

 https://bit.ly/2Y6la46:10 فرباير 2021، رابط

https://bit.ly/2Y6la46
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مطالبني برضورة تدخل النقابات لوقف العمل يف القطاع الفني أسوة بباقي القطاعات، من أجل ضامن الصحة 
العامة، وسالمة العاملني.

ويحق للنقابات الفنية يف مرص، مبوجب القانون املنظِّم لعملها رقم 35 لسنة 1978، النظر يف التعاقدات التي 
يوقعها األعضاء، كام تهدف النقابات طبًقا للقانون ذاته يف مادته رقم 3 إىل رعاية مصالح أعضاء النقابة فيام بينهم 
وبالنسبة إىل الغري وتقديم الخدمات االقتصادية والثقافية واملساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة 
والعجز والوفاة والتأمني الصحي والتأمني ضد أخطار املهنة. وبالنظر إىل موقف النقابات، فقد انحازت الترصيحات 
إىل عملية اإلنتاج عىل حساب حقوق األعضاء والصحة العامة أثناء فرتة ذروة تفيش الجائحة األوىل يف مارس 2020. 
وقال11 نقيب املهن التمثيلية أرشف زيك بعد اجتامعه مع صناع الدراما يف مرص إنه »حينام تتوقف الحياة متاًما يف 

مجاالت كثرية، ميكن وقتها أن نقول لجميع الفنانني توقفوا عن العمل«.

ثالًثا: تأثيرات الجائحة على أوضاع المحبوسين في قضايا حرية التعبير 

نرشت منظمة الصحة العاملية عدًدا من االحتياطات التي عىل كل فرد اتخاذها لتجنب العدوى، من بني هذه االحتياطات 
الحفاظ عىل نظافة اليدين باستخدام املطهرات، إىل جانب الحفاظ عىل مسافة مرت عىل األقل بني الفرد واآلخرين.12 
هذه االحتياطات رغم سهولة تطبيقها، فإن تنفيذها يف السجون يصبح أصعب، وذلك وفًقا للجنة الدولية للصليب 
األحمر التي رصحت بأن السجون بيئة خصبة النتشار األمراض املعدية وتفاقمها، مع األخذ يف االعتبار أن املنظومة 

الصحية يف السجون تكون أكرث تردِّيًا عام هو يف خارجها.13

بداًل من اللجوء إىل إطالق رساح املساجني غري الخطرين واملحبوسني احتياطيًّا تفاديًا النتشار العدوى كام هو الحال يف 
بلدان مختلفة، وتلبية دعوة مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،14 أعلنت وزارة الداخلية تعليق الزيارات 

بالسجون اعتباًرا من 10 مارس »حرًصا عىل الصحة العامة وسالمة النزالء.«15 

قبل النظر إىل التغريات التي طرأت عىل نظام العدالة الجنائية املرصي مع انتشار الجائحة خالل عام 2020، وارتفاع 
أنكر يف عام 2019 أي وجود ملعتقلني  السييس  الفتاح  الرئيس عبد  أعداد اإلصابات والوفيات، تجدر اإلشارة إىل أن 
ر أعدادهم بستني ألًفا،16 ويف نفس الوقت ال تفصح  سياسيني يف مرص، وأكد عىل عدم صحة التقارير الحقوقية التي تُقدِّ
الدولة املرصية عن أعداد املحتجزين بالسجون، يف مخالفة لنص املادة 68 من الدستور املرصي التي تؤكد عىل أن 

اإلحصاءات الرسمية ملك للشعب.

 ،2021 10 فرباير   2020، آخر زيارة  31 مارس  11. أحمد حمدي، املال، دراما رمضان تتحدي »كورونا« والتصوير مستمر.. وأرشف زيك: الفن صناعة هامة،  

https://bit.ly/365aLtW:رابط

https://cutt.ly/yjC3Cvn 2021، رابط:   يناير   23 العاملية، مرض فريوس كورونا )كوفيد-19(: سؤال وجواب، آخر زيارة  12. منظمة الصحة 

ICRC, COVID-19: Protecting prison populations from infectious coronavirus disease,last visit March 11 2020, link: https:// .13

www.icrc.org/en/document/protecting-prison-populations-infectious-disease?utm_source=twitter

مارس   25 كورونا،  لفريوس  التصدي  القضبان خالل جهود  القابعني خلف  تنسوا  ال  العامل:  لرؤساء حكومات  اإلنسان  املتحدة، مفوضية حقوق  األمم  أخبار   .14

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052032 :2020، آخر زيارة 23 يناير 2021، رابط

يناير   23 زيارة  2020، آخر  9 مارس  النزالء،  العامة وسالمة  الصحة  أيام حرًصا عىل   10 بالسجون  الزيارات  تعليق  السابع،  اليوم  الرايض،  15. محمود عبد 

https://cutt.ly/AjC7Xos :2021، رابط

2021، رابط:  23 يناير  2019، آخر زيارة  25 يناير  16. عيل جامل الدين، يب يب يس، خالف بني العفو الدولية والسلطات املرصية حول »سجناء الرأي«، 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47003929

https://bit.ly/365aLtW
https://cutt.ly/yjC3Cvn
https://www.icrc.org/en/document/protecting-prison-populations-infectious-disease?utm_source=twitter
https://www.icrc.org/en/document/protecting-prison-populations-infectious-disease?utm_source=twitter
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052032
https://cutt.ly/AjC7Xos
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47003929
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ورغم الدعوات املختلفة، إلطالق رساح املحتجزين تجنبًا لتفيش الجائحة يف السجون، زادت أعداد املحبوسني احتياطيًّا 
من  عدد  املنرصم،  العام  خالل  املحتجزين  قامئة  إىل  انضم  حيث  الرأي،  عن  التعبري  يف  حقهم  مامرسة  خلفية  عىل 
الصحفيني، والباحثني، إىل جانب مواطنني آخرين ألقي القبض عليهم عىل خلفية اشرتاكهم يف وقفات أو تظاهرات، أو 

استخدامهم منصات التواصل االجتامعي.  

مل تَلَق املطالبات الحقوقية العديدة لوزارة الداخلية، استجابة طوال عام 2020. ومتثلت أبرز تلك املطالبات يف االلتزام 
بالشفافية، واإلفصاح عن أعداد وأماكن املحتجزين املصابني بفريوس كورونا املستجد، فضاًل عن متكني املحتجزين من 
التواصل مع العامل الخارجي، احرتاًما ملا تنص عليه القوانني املرصية، والدولية. ويظل الوضع حتى اآلن مبهاًم، ويستدعي 
القلق عىل حياة جميع املحتجزين يف مرص.17 خاصة بعدما استغلت الحكومة انتشار الفريوس، لتُجري تغيريات عىل 
تطبيق  بدعوى  الخارجي،  العامل  مع  التواصل  يف  القانوين  حقهم  حرمانهم  جانب  إىل  املتهمني،  حبس  تجديد  آليات 

إجراءات احرتازية ملواجهة الجائحة.

عىل 	  اإلبقاء  عىل  مرصة  الداخلية  وزارة  ومحاميهم: ظلت  وأهاليهم  املحبوسني  من  اآلالف  بني  التواصل  قطع 
أربع  قامت  الجائحة،  انتشار  وترية  تسارع  ومع  املرتدية،  املعيشية  األوضاع  ظل  يف  السجون  داخل  املحتجزين 
نساء، هن: د. ليىل سويف، وأهداف سويف، ومنى سيف، ود. رباب املهدي بالوقوف أمام مبنى مجلس النواب 
الداخلية عىل هذا  رد وزارة  كان  بالعدوى،  اإلصابة  السجناء من  للتعبري عن خوفهن عىل ذويهن وغريهم من 
التعبري السلمي عن الرأي، هو إلقاء القبض عليهن، واحتجازهن بدعوى اتهامهن »بالتحريض عىل التظاهر« ونرش 
معلومات كاذبة« و«حيازة مواد تنرش معلومات كاذبة«، تم إطالق رساحهن فيام بعد بكفالة، لكن ذلك كان بعد 
احتجازهن يف أحد أقسام الرشطة، التي مل تعلن وزارة الداخلية عن أخذ أي منها يف االعتبار بوصفها أماكن احتجاز 
مكتظة، وبؤر انتشار محتملة للمرض. تجدر اإلشارة إىل أن د. لييل سويف مل يتم إطالق رساحها مبارشة، لكنها 
نُقلت إىل مقر أمن الدولة بالقاهرة الجديدة للتحقيق معها عىل ذمة قضية أخرى، قبل إطالق رساحها بكفالة 

أخرى.18

مل تسمح مصلحة السجون بوجود بديل من الزيارات للحفاظ عىل حق املحتجزين وذويهم يف التواصل، رغم أن 
املادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص عىل حق الرتاسل واالتصال التليفوين مبقابل مادي لجميع املحتجزين 
الناشط واملدون عالء عبد  انقطاع أخبار  القانوين. وبعد ما يزيد عىل ثالثة أشهر عن  النظر عن موقفهم  بغض 
أو استالم  الطبية  بإدخال املستلزمات  لـ«سويف«  الحراسة 2، أن تسمح  إدارة سجن طرة شديد  الفتاح، أرصت 
جواب لالطمئنان عىل ابنها، ما أدى إىل اتخاذها قرار االعتصام أمام بوابة السجن وانضمت منى وسناء سيف إىل 
االعتصام للمطالبة باستالم جواب لالطمئنان عىل صحة عالء عبد الفتاح الذي كان ُمرضبًا عن الطعام اعرتاًضا عىل 

قرار وزارة الداخلية بعدم حضوره جلسات تجديد حبسه احتياطيًّا باملخالفة لقانون اإلجراءات الجنائية. 

انتهى االعتصام بعدما تعرضت النساء الثالث للرضب والسحل ورسقة متعلقاتهن الشخصية، عىل مرأى ومسمع 
له، تم  لتقديم شكوى مبا تعرضن  العام  النائب  السجن. وعندما توجهن إىل مكتب  وبتحريض من قوة حراسة 

 11 االحتجاز،  أماكن  يف  بكوفيد-19  املصابني  وأماكن  أعداد  باإلفصاح عن حقيقة  الداخلية  ووزير  العام  النائب  تطالب  منظامت حقوقية  بيان مشرتك،   .17

https://cutt.ly/qjC5bp4 :23 يناير 2021، رابط يونيو 2020، آخر زيارة 

 23 زيارة  2020، آخر  20 مارس  للخطر وسط تفيش فريوس كورونا،  املعرضني  الرأي والسجناء اآلخرين  أطلقوا رساح سجناء  الدولية، مرص:  العفو  18. منظمة 

https://cutt.ly/ZjC5tV4 :2021، رابط يناير 

https://cutt.ly/qjC5bp4
https://cutt.ly/ZjC5tV4
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اختطاف الناشطة سناء سيف، وعرضها فيام بعد عىل نيابة أمن الدولة للتحقيق معها عىل ذمة القضية 659 حرص 
أمن الدولة العليا لسنة 19.2020 

منذ إعالن وزارة الداخلية عن إجراءاتها االحرتازية ملواجهة تفيش الجائحة يف السجون، والتي تلخصت يف منع 
الزيارة بشكل تام، ملدة استمرت خمسة أشهر انقطع خاللها املحتجزون بشكل شبه كامل عن ذويهم ومحاميهم، 
ليتحول بعد ذلك نظام الزيارة إىل شكل يختلف عن ذلك الذي ينص عليه قانون تنظيم السجون. ويف ظل تعليق 
الزيارات التي يعتمد عليها أغلب املحبوسني احتياطيًّا للحصول عىل متعلقاتهم الشخصية، من مالبس وأدوات 
نظافة، زاد القلق عىل صحة املحتجزين، خاصة يف ظل انتشار أخبار عن إصابات بالفريوس بني العاملني بالسجون، 
ووجود حاالت وفيات بني املحتجزين اضطر بعض املحتجزين إىل اللجوء إىل القضاء لتمكينهم من الحصول عىل 

املطهرات واملنظفات.20

متديد الحبس االحتياطي، وزيادة عدد املحبوسني: من املفرتض أن الحبس االحتياطي إجراء احرتازي وليس عقوبة، 	 
ووفًقا للامدة 201 من قانون اإلجراءات الجنائية، توجد عدة بدائل له، مثل: إلزام املتهم بعدم مبارحة مسكنه أو 
موطنه، أو إلزام املتهم بأن يقدم نفسه إىل مقر الرشطة يف أوقات محددة، أو حظر ارتياد املتهم أماكن محددة. 
رغم ذلك تتمسك السلطة القضائية يف مرص باإلبقاء عىل املحبوسني احتياطيًّا رهن االحتجاز، ونادًرا ما لجأت إىل 

إجراءات احرتازية بخالفه.

الدعاوى  نظر جلسات  بتأجيل  لسنة 2020  رقم 131  قراًرا  االستئناف  رئيس محكمة  أصدر  إبريل 2020،   4 يف 
املتداولة، بينام استمرت جلسات تجديد حبس املتهمني، دون صدور أي قرارات بشأنها. عمليًّا، تم متديد حبس 
املتهمني بخالف القانون، واعتمدت النيابات عىل التعذرات األمنية لنقل املتهمني، التي قدمتها مصلحة السجون، 
ليظل املحبوسون احتياطيًّا يف السجون. وأسبغت السلطة القضائية طابًعا قانونيًّا عىل تجديد حبس املتهمني دون 
حضورهم يف مايو 2020، حيث  صدرت قرارات محاكم االستئناف بنظر أمر تجديد حبس املتهمني دون حضورهم 

أو سامع أقوالهم، يف مخالفة واضحة للامدة 142 من قانون اإلجراءات الجنائية.

املتهمني 	  تدوير  ظاهرة  وتزايدت  استمرت  جديدة:  قضايا  ذمة  عىل  وإدراجهم  املتهمني  تدوير  ظاهرة  استمرار 
وإدراجها عىل ذمة قضايا جديدة، والتي تقرتن غالبًا بتعرض أولئك املتهمني لفرتة من االختفاء القرسي، ليظهروا 
بعد ذلك وتحقق معهم النيابة بسبب نفس االتهامات الخاصة بالقضية األوىل والتي تم إخالء السبيل عىل ذمتها، 
وهو ما يُظهر إرصاًرا عىل احتجاز أفراد بعينهم، وتوقيع عقوبات استباقية بحقهم، باحتجازهم يف ظروف الجائحة 

التي تشكل خطرًا عىل الصحة العامة، دون إحالتهم إىل املحاكمة. 

يظهر ذلك عىل سبيل املثال يف القضية 855 حرص أمن الدولة لسنة 2020، والتي ضمت كالًّ من املحامني الحقوقيني: 
الباقر، وماهينور املرصي، وعمرو إمام، إىل جانب الصحفيني إرساء عبد الفتاح وسوالفة مجدي، ومحمد  محمد 
صالح حيث تم تدويرهم جميًعا عىل ذمة هذه القضية يف نفس الوقت الذي كانوا محبوسني احتياطيًّا عىل ذمة 

قضايا أخرى.

 23 زيارة  آخر   ،2020 يونيو   24 الفتاح مستمرة،  عبد  بأرسة عالء  التنكيل  »ابعتيل جواب«.. رحلة  زمني:  بيان حقائق وخط  والتعبري،  الفكر  19. مؤسسة حرية 

https://afteegypt.org/press_releases/2020/06/23/19510-afteegypt.html 2021، رابط:  يناير 

 15 جلسة  يف  للحكم  للسجن  »كوڤيد-19«  من  وقائية  طبية  مستلزمات  بإدخال  للسامح  شحاتة  محمود  دعوى  والتعبري، حجز  الفكر  حرية  مؤسسة   .20

https://afteegypt.org/law_unit/2020/07/05/19653-afteegypt.html:2021، رابط 23 يناير  2020، آخر زيارة  5 يوليو  أغسطس، 

https://afteegypt.org/press_releases/2020/06/23/19510-afteegypt.html
https://afteegypt.org/law_unit/2020/07/05/19653-afteegypt.html
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املوت داخل السجون نتيجة اإلهامل الطبي: يف صباح يوم 2 مايو 2020، تويف الشاب شادي حبش يف محبسه 	 
الزيارات  تعليق  قرار  نتيجة  أهله  التواصل عن  انقطع عن  قد  كان حبش  الطبي.  لإلهامل  نتيجة  بسجن طرة، 
بالسجون منذ مارس 2020، فضاًل عن أنه قد قىض 26 شهرًا من الحبس االحتياطي، مبخالفة القانون وذلك بسبب 
عدم قيام الدائرة املسؤولة عن النظر يف أمر حبسه بإطالق رساحه بعد انتهاء مدته القانونية. كان سبب حبس 
شادي احتياطيًّا عندما كان يبلغ من العمر 22 عاًما، هو اتهامه يف القضية 480 حرص أمن الدولة لسنة 2018، 
بسبب اشرتاكه يف إصدار أغنية مصورة بعنوان: »بلحة« تنتقد عبد الفتاح السييس رئيس الجمهورية.21 مل ترص 
السلطات املرصية عىل احتجاز املحبوسني احتياطيًّا يف ظل انتشار الجائحة فقط، بل أبقت عىل شادي حبش الذي 

مات يف السجن دون وجود أي مربر قانوين لتقييد حريته.

تكنولوجيا االحتجاز التعسفي: يف ذروة موجة الجائحة األوىل، ودون حضور املتهمني أو دفاعهم، ويف اختصار ُمخلٍّ 	 
لعمليات النظر يف أمر تجديد الحبس االحتياطي، قامت دوائر اإلرهاب التابعة ملحكمة جنايات القاهرة، بتمديد 
حبس 1600 متهم عىل األقل يف الفرتة من 4 إىل 6 مايو 2020. معظم أولئك املتهمني تم إلقاء القبض عليهم بسبب 

انخراطهم يف العمل العام، أو بسبب تعبريهم عن آرائهم بشكل سلمي، وجاء هذا التمديد بأثر رجعي.22

يف 18 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة العدل عن إطالق نظام لتجديد حبس املتهمني احتياطيًّا عن بعد، لعدة أسباب 
من بينها: »تقليل فرص انتشار كورونا بني املحبوسني واملواطنني«.23 البداية كانت بربط محكمة القاهرة الجديدة 
بكل من سجن طرة العمومي، و15 مايو والنهضة املركزيني، وعىل سبيل التجربة تم اتصال القايض باملتهمني داخل 
محبسهم، وبحضور دفاعهم من خالل شبكات تليفزيونية، عىل أن يتم تعميم املرشوع بني باقي املحاكم والسجون. 
للوهلة األوىل يبدو املرشوع خطوة يف اتجاه حامية املحتجزين واملحامني والقضاة من خطر العدوى، ويف نفس 
الجديد، يتضح أن  النظام  بالتمعن أكرث يف هذا  أنه  القانونية. إال  الوقت طريقة للحفاظ عىل سالمة اإلجراءات 
املحتجزين  رساح  إطالق  من  بداًل  املمتد  االحتياطي  الحبس  استخدام  يف  التوسع  عىل  ترص  املرصية  الحكومة 

لتخفيف التكدس بالسجون. 

بشكل عام، ترحب مؤسسة حرية الفكر والتعبري باالتجاه نحو رقمنة عمليات التقايض، والذي بدأ باإلعالن عن 
رفع الدعاوى ومبارشتها عن بعد، خاصة يف حال إذا ساعد هذا التوجه عىل تسهيل اإلجراءات القانونية، واختصار 
كَمٍّ من الوقت واملجهود يف سبيل الوصول إىل العدالة. لكن تظل بعض األسئلة قامئة عام إذا كان سيتم أخذ بعض 
األمور يف االعتبار، مثل سهولة الوصول إىل هذه الخدمة وتحقيق العدالة الجغرافية، وضامن األرشفة والتوثيق، 

فضاًل عن إتاحة البيانات، واألمان الرقمي. 

من ناحية أخرى، تظهر أسئلة حول دوافع االتجاه إىل استخدام التكنولوجيا يف إطار العدالة الجنائية، وخاصة يف 
أمٍر مثل تجديد الحبس االحتياطي، حيث يظهر عدد من العقبات يف تطبيق التجديد اإللكرتوين للحبس االحتياطي، 
أولها هو فصل املتهم عن محاميه، حيث يتحول التواصل بينهام ليصبح افرتاضيًّا، مام يرض بتمثيل الدفاع، وجدية 

https://afteegypt. رابط:   ،2020 13 سبتمرب  وفاة شادي حبش،  وقائع  تقرير عن  عنها..  وانتهاكات مسكوت  ُمعلنٌة  َوفاٌة  والتعبري،  الفكر  21. مؤسسة حرية 

org/publications_org/2020/09/13/19941-afteegypt.html

رابط:   ،2021 يناير   23 زيارة  2020، آخر  مايو   17 1600 متهم،  يزيد عن  ملا  االحتياطي تعسفيًّا  الحبس  املحكمة متدد  الدولية، مرص:  العفو  22. منظمة 

https://cutt.ly/yjC4rKe

https://  : 2021، رابط  يناير   23 2020، آخر زيارة  أكتوبر   18 اإللكرتوين عن بعد،  الحبس  العدل تطلق نظام تجديد  العامة لالستعالمات، وزارة  الهيئة   .23

cutt.ly/WjC4beR

https://afteegypt.org/publications_org/2020/09/13/19941-afteegypt.html
https://afteegypt.org/publications_org/2020/09/13/19941-afteegypt.html
https://cutt.ly/yjC4rKe
https://cutt.ly/WjC4beR
https://cutt.ly/WjC4beR
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التواصل. فضاًل عن أن اإلبقاء عىل املتهم داخل السجن دون تواصله مع أي شخص سوى موظفي وزارة الداخلية 
ا: ما الذي يضمن أن املتهم املاثل أمام  من ضباط يبقون معه بعد إدالئه بأقواله أمام الكامريا يطرح سؤااًل ملحًّ
الكامريا ال يتعرض لضغط أو إكراه يتحكامن فيام يقوله يف التحقيقات؟ رغم أن النظام اإللكرتوين الجديد ظاهره 
هو التطور، فإن خطوة مثل هذه ال بد أن ال تأيت إال بعد دراسة حقيقية، واستخدامها لتعزيز حقوق اإلنسان 

وضامنات املحاكمة العادلة، ال تكريس الظلم.
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القسم الثاني:
 عرض وتحليل أبرز أنماط انتهاكات حرية الفكر والتعبير

جاءت الذكرى العارشة لثورة 25 يناير عقب انتهاء عام 2020 الذي شهد ظروفًا استثنائية كان لها تأثري واضح، حيث 
ظهر تأثري الجائحة عىل معظم امللفات التي تتابعها مؤسسة حرية الفكر والتعبري. يهدف القسم الثاين من التقرير إىل 
تقديم عرض إحصايئ ملا أجرته املؤسسة من رصد يف ملفات الحقوق الرقمية، وحرية اإلعالم وحرية اإلبداع، والحرية 
األكادميية والحقوق الطالبية، إىل جانب حرية التجمع السلمي، أوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان، يف محاولة لتقديم 
مدخل ميكن االعتامد عليه لتتبع ما آلت إليه أوضاع حرية الفكر والتعبري يف مرص بعد عرش سنوات من الثورة، ومدى 

تأثري الجائحة وما صاحبه من استثناءات عىل األصعدة الترشيعية والتنفيذية والقضائية.

اعتمدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري خالل العمل عىل هذا الجزء من تقريرها السنوي، عىل ما اشتبكت معه من 
قضايا بشكل مبارش، فضاًل عن متابعة رصد األوضاع يف امللفات املختلفة اعتامًدا عىل متابعة البيانات الرسمية واألخبار 

املحلية والدولية. 

أوًل: الحقوق الرقمية

توسعت الحكومة املرصية يف تقييد حرية التعبري الرقمي، وذلك بإدراج املواطنني عىل ذمة قضايا بسبب تعبريهم عن 
آرائهم عىل مواقع التواصل االجتامعي، وإىل جانب الصحفيني والحقوقيني وغريهم ممن اعتادت الدولة استهدافهم، 
انضمت فئات جديدة إىل قامئة املتعرضني لذلك االنتهاك خالل 2020، مثل األطباء. واستمر حجب املواقع اإللكرتونية 
إما ألجل غري مسمى دون اإلعالن بشكل واضح عن الجهة التي تقوم بالحجب أو دوافعها، وإما الحجب لفرتات محددة 

وبشكل رسمي.

عىل صعيد آخر، كان استهداف مستخدمي التطبيقات تحت دعاوى حامية القيم واألخالق، هو النمط األحدث واألبرز 
العامة املرصية عىل عاتقها تحريك دعاوى قضائية ضد مواطنات ومواطنني  النيابة  خالل عام 2020، حيث أخذت 

بدعوى نرشهم محتًوى ترفيهيًّا يهدد »قيم األرسة املرصية«.

حرية التعبري الرقمي	 

وثَّقت مؤسسة حرية الفكر والتعبري 67 حالة انتهاك تعرض لها مستخدمو اإلنرتنت خالل عام 2020، منها 22 بسب 
نرش آراء أو معلومات حول انتشار الجائحة. 

تم القبض عىل 14 شخًصا بسبب تعبريهم عن آرائهم حول سياسات الحكومة يف التعامل مع ازمة كوفيد 19. بينام 
تعرض طبيبان إلجراءات تأديبية إدارية عىل خلفية نفس السبب. وهو ما دعا نقابة األطباء املرصيني إىل مخاطبة النائب 



19

العام24 للمطالبة باإلفراج عن ستة أطباء ألقي القبض عليهم يف محافظات مختلفة عىل خلفية منشورات شخصية عىل 
موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك« عربوا فيها عن آرائهم، كام طالبت بحضور ممثل عن النقابة التحقيقات، وذلك 

عماًل بنص املادة 54 من قانون نقابة األطباء رقم 45 لسنة 1969.

اخر   ،2020 يونيو   16 البوصلة،  موقع جريدة  آرائهم.  بسبب  عليهم  املقبوض  أعضائها  عن  لإلفراج  العام  النائب  تخاطب  األطباء  نقابة  البوصلة:  24. خاص 

https://bit.ly/3oZTUPB  :زياره 8 فرباير 2021.رابط

https://bit.ly/3oZTUPB
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وقعت أغلب االنتهاكات املرصودة يف القاهرة بواقع 30 حالة، ثم الجيزة بواقع 10 حاالت، بينام كانت شهور املوجة 
األوىل من الجائحة مارس وأبريل هام األكرث وقوعا النتهاكات. كام يتضح من األشكال البيانية اآلتية:
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حسب رصد مؤسسة حرية الفكر والتعبري يتم التحقيق مع أغلب املقبوض عليهم عىل خلفية التعبري اإللكرتوين عن 
الرأي، وانتقاد سياسات الحكومة يف التعامل مع الجائحة، واملطالبة باإلفراج عن املحتجزين خوفًا من تفيش العدوى 
بالسجون، عىل ذمة القضيتني: 558، و535 لسنة 2020 حرص أمن الدولة العليا. حيث يواجه جميع املدرجني عىل هاتني 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  باستخدام  الكاذبة  ونرشاألخبار  إرهابية،  إىل جامعة  االنضامم  مثل:  اتهامات،  القضيتني، 
واستمر أغلب املتهمني يف تلك القضايا محبوسني احتياطيًّا طوال عام 2020، حيث تم تجديد حبسهم بشكل صوري 

دون االستامع إليهم أو إىل دفاعهم بسبب تعذر حضورهم من محبسهم.

تجدر اإلشارة إىل أن النيابة عند توجيه االتهامات إىل األفراد عىل خلفية استخدامهم مواقع التواصل االجتامعي، أحيانًا 
ما تعتمد عىل مواد قانون جرائم تقنية املعلومات الذي صدر يف 2018 بهدف تنظيم الجرائم التي تقع من األفراد أو 
الجامعات عرب الفضاء السيرباين. إذ دعت النيابة العامة إىل التوسع يف الترشيعات املتعلقة بالفضاء السيرباين، ووجهت 
مستخدمي مواقع التواصل من الشباب إىل اإلسهام بدور فعال يف معاونة السلطات املرصية لحراسة ما أسمته »الحدود 

املستحدثة«، وهي، حسب النيابة، حدود جديدة سيربانية مجالها املواقع اإللكرتونية.25 

كام رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري القبض عىل 14 -معظمهم نساء- مستخدًما للتطبيقات، أبرزها تطبيق »تيك 
توك« يف 9 وقائع مختلفة، وصدرت بحق 8 منهم أحكام بالسجن ما بني سنتني إىل 6 سنوات. وذلك ضمن 43 حالة 

قبض، يف حني تم الحكم عىل 12 حالة، كام هو موضح بالشكل البياين اآليت:

  https://bit.ly/3rCBQgc 2020،رابط:  يونيو   30 2020، آخر زيارة  إبريل   27 العامة املرصية عىل »فيسبوك«  النيابة  25. صفحة 

https://bit.ly/3rCBQgc
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القاهرة، حنني  الطالبة بجامعة  القبض عىل  إبريل 2020 حيث ألقت قوة من الرشطة  الحملة األمنية يف 21  بدأت 
حسام، عىل خلفية نرشها فيديو تدعو من خالله إىل استخدام تطبيق الييك مبقابل مايل، اتهمت النيابة العامة26 حنني  
باالعتداء عىل املبادئ والقيم األرسية يف املجتمع املرصي، واالتجار بالبرش واستخدام فتيات يف أعامل منافية ملبادئ 
وقيم املجتمع للحصول عىل مكاسب مادية، أو استغالل حالة الضعف االقتصادي وحاجة الفتيات إىل املال وذلك عىل 
ذمة القضية رقم 4971 لسنة 2020 جنح الساحل. ويف بيان لها27، أكدت جامعة القاهرة عىل تحويل حنني إىل التحقيق 

داخل الجامعة الرتكابها سلوكيات تتناىف مع اآلداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

ويف 11 يونيو أحالت النيابة العامة28 حنني حسام ومودة األدهم إىل املحكمة االقتصادية. وشمل قرار اإلحالة إىل جانب 
الفتاتني 3 أشخاص آخرين: محمد عبد الحميد زيك، محمد عالء الدين أحمد، وأحمد سامح عطية. واتهمت النيابة زيك 
وعالء الدين باالتفاق مع مودة األدهم ومساعدتها عىل نرش مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة إىل عقد لقاءات مخلة 
باآلداب وساعداها يف ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو. بينام وجهت النيابة إىل عطية اتهامات، من بينها: إدارة 
حساب حنني حسام عىل شبكة املعلومات ومساعدتها يف نرش مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، وحيازة برامج 
مصممة بدون ترصيح من جهاز تنظيم االتصاالت، بغرض استخدامه يف تسهيل ارتكاب حنني الجرمية. ويف 27 يوليو 
املايض قضت محكمة جنح القاهرة االقتصادية بحبس حنني ومودة األدهم و3 آخرين سنتني وغرامة 300 ألف جنيه.29

حجب املواقع:	 

يف إطار حملتها للسيطرة عىل املعلومات تشن السلطات املرصية حملة لحجب املواقع اإلخبارية املستقلة، بدأتها يف 
مايو 2017 حيث رصدت املؤسسة حتى اآلن حجب ما ال يقل عن 124 موقًعا صحفيًّا من قبل جهة غري معلومة  وذلك 
من إجاميل 553 موقًعا، من بينها: منصات إعالمية، سياسية، وحقوقييعيق حجب املواقع اإلخبارية وصول املستخدمني 
إليها، وهو ما يجعل املعلومات املتاحة أمام املواطنني هي تلك التي تفصح عنها الحكومة بال أي إمكانية للتفاعل معها 
أو التساؤل فيها. وخالل عام 2020 وبالرغم من تزايد أهمية تداول املعلومات املتعلقة بالجائحة، فإن مامرسة الحجب 
استمرت، حيث رصدت املؤسسة 7 حاالت حجب، منها 4 حاالت حجب نهايئ من قبل جهة غري معلومة، و3 حاالت 
حجب ملدد مختلفة صادرة عن املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، وعادة ما تكون قرارات املجلس األعىل لإلعالم بالحجب 

قرارات مؤقتة وليست حجبًا نهائيًّا. بحسب السلطة التي خولها لها قانون تنظيم اإلعالم رقم 180 لسنة 2018.

 30 زيارة:  2020، آخر  إبريل   23 العامة املرصية عىل »فيسبوك«،  النيابة  الساحل، صفحة  2020 جنح  4971 لسنة  القضية رقم  العامة يف  النيابة  بيان   .26

.https://bit.ly/3gVwdVb :2020، رابط يونيو 

                                         ،2020 إبريل   21 النيابة،  تحقيقات  انتهاء  بعد  حنني  الطالبة  مع  التحقيق  سنواصل  القاهرة:  جامعة  السابع،  اليوم  محمد صبحي،   .27

https://bit.ly/2Ofuiyb،2020  :آخر زيارة: 30 يونيو، رابط

 ،2020 10 فرباير  2020، آخر زيارة:  يونيو   15 االقتصادية  أمر إحالة حنني حسام ومودة أدهم إىل املحكمة  باملستندات.. ننرش  الله، مبتدأ،   28. حسام عبد 

https://bit.ly/2ZlTE43  :رابط

وألغت  املرصية،  األرسة  قيم  بتهديد  اتهامهم  آخرين من  واثنني  برباءة حنني حسام   2021 يناير   12 االقتصادية يف  باملحكمة  االستئنافية  الدائرة  29.  قضت 

الرشوق،  انظر/ي:  للتفاصيل،  ذاتها،   بالقضية  فاضحة  فيديوهات  تهمة نرش  ألف جنيه عن   300 منهام  كل  تغريم  تأييد  مع  وأحمد سامح،  األدهم  مودة  حبس 

https://cutt.ly/ 2021، رابط  14 فرباير  2021، آخر زيارة  يناير   21 التعدي عىل قيم املجتمع،  تفاصيل حكم براءة حنني حسام ومودة األدهم يف قضية 

BkVVYRu
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يف 8 إبريل 2020 قرر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم حجب30 املوقع اإللكرتوين لجريدة الشورى ملدة 6 أشهر،  بعد نرشه 
ترصيحات منسوبة إىل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. وأضاف القرار أن املوقع نرش ترصيحات للوزيرة تيسء إىل 
الصيادلة، ما أثار القلق بني القراء، وشكك يف املنظومة الصحية وسياستها يف مواجهة أزمة كورونا. وأضاف القرار أن تلك 

العقوبات تأيت يف ضوء توجه املجلس إىل ضبط املشهد اإلعالمي ومنع بث الشائعات واألكاذيب عن الوضع الصحي.

وجاء حجب جهة غري معلومة موقع »درب« بعد شهر واحد من إطالقه31 كواحد من أبرز وقائع الحجب خالل 2020. 
وكان حزب التحالف الشعبي االشرتايك، قد أطلق املوقع برئاسة تحرير خالد البليش عضو مجلس نقابة الصحفيني يف 
8 مارس 2020. ويعد موقع درب هو املوقع الثالث الذي يرأس تحريره البليش ويتعرض للحجب بعد موقعي البداية 

وكاتب.

ثانيًا: حرية اإلعالم	 

استمرت السلطات املرصية يف استهداف الصحفيني، ونشطت بشكل أكرب يف استهدافهم عىل خلفية أعاملهم  املرتبطة 
بوباء كوفيد 19. فمن بني 62 انتهاكًا وثقتهم املؤسسة النتهاكات حرية الصحافة واإلعالم خالل عام 2020 ارتكبت 
السلطات املرصية 20 انتهاكًا ضد الصحفيني بسبب مواضيع صحفية عن أزمة انتشار وباء كوفيد 19. ويظهر الرصد 
ارتفاًعا ملحوظًا النتهاك حرية الصحافة خالل شهري إبريل ومايو باملقارنة بباقي الشهور خالل السنة، وهي الفرتة التي 

شهدت ارتفاًعا ملحوظًا يف عدد اإلصابات خالل املوجة األوىل. 

يوضحه الشكل البياين اآليت:

https://bit. 2020، رابط:  30 ديسمرب  2020، آخر زيارة:  8 إبريل  البوابة نيوز،  6 أشهر،  30. عفاف حمدي، األعىل لإلعالم يقرر حجب موقع »الشورى« 

.ly/3c5s9CH

https:// 2021، رابط:  8 فرباير  2020، آخر زيارة  إبريل   9 البليش بعد شهر واحد من إطالقه،  الفكر والتعبري، حجب موقع »درب« لخالد  31. مؤسسة حرية 
 afteegypt.org/digital_freedoms/2020/04/09/18596-afteegypt.html
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الصحافة، كام هو موضح  االنتهاكات ضد حرية  قامئة  الصحفيني خالل 2020 عىل رأس  القبض عىل  وجاءت وقائع 
بالشكل البياين اآليت، حيث رصدت املؤسسة 16 واقعة قبض ضد صحفيني عىل خلفية عملهم الصحفي كام احتُجز 3 

صحفيني بشكل غري قانوين قبل إطالق رساحهم دون تحرير أي محارض أو توجيه أية اتهامات.
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وتصدرت الجهات األمنية قامئة مرتكبي االنتهاكات بحق الصحفيني بواقع 26 انتهاكًا، تليها الهيئات واملجالس الصحفية 
واإلعالمية، املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة لالستعالمات.
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وقد استحوذت القاهرة عىل أغلب حاالت االنتهاك بواقع 52 حالة، كام هو موضح يف الشكل البياين اآليت:
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أبرز أمناط االنتهاكات ضد الصحفيني واإلعالميني:

تختلف أنواع االنتهاك املوجهة إىل قطاع الصحافة واإلعالم، حسب الشخص أو الجهة التي تتعرض له، وحسب  املُعتدي 
الصحف ووكاالت  أمنية ضد عدد من  الحكومة املرصية حمالت  األجنبية، شنت  الصحافة  وصالحياته. فعىل صعيد 
األنباء، متثلت يف مداهمة املقرات وسحب تراخيص العمل فضاًل عن الرتحيل من البالد. بينام يتطور الوضع فيام يخص 
الصحافة املحلية، حيث يتصدر الحبس التعسفي قامئة االنتهاكات التي تطال الصحفيني املرصيني، فيبدأ األمر بالتحقيق 
معهم عىل ذمة قضايا متصلة باإلرهاب، بدعوى اتهامهم بعدد من االتهامات، أبرزها نرش أخبار كاذبة، وهو األمر 
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الذي إن صح، فإنه يخالف رصاحة املبدأ الذي تنص عليه املادة 71 من الدستور املرصي، والتي تؤكد عىل عدم توقيع 
عقوبات سالبة للحرية يف »الجرائم التي ترتكب بطريق النرش والعالنية«.

تجدر اإلشارة هنا إىل أن مؤسسة حرية الفكر والتعبري سبق وأن خاطبت نقابة الصحفيني عام  2018 للبت يف أمر 
ذمتها  عىل  احتياطيًّا  يحبسون  أغلبها  قضايا  يف  بهم  بالزج  مبارش،  الستهداف  يتعرضون  الذين  املحبوسني  الصحفيني 
لسنوات دون إدانة.32جددت املؤسسة خطابها للنقابة يف 2020 بقامئة جديدة من الصحفيني الذين أصبحوا يتعرضون 
إعادة  مع  مفتوح،  بشكل  االحتياطي  الحبس  استمرار  وارًدا  يصبح  حيث  التدوير،  وهو  التنكيل،  من  أعىل  ملستًوى 

التحقيق مع الصحفيني املحتجزين عىل ذمة قضايا جديدة بنفس االتهامات التي ال يوجد لها دليل ملموس.33 

مداهمة املقرات اإلعالمية والطرد من البالد: وثقت املؤسسة 11 انتهاكًا ضمن مداهمة املقرات وسحب الرتاخيص، 	 
بحق إعالميني ضمن مكاتب الصحافة األجنبية يف مرص. كانت البداية عندما اقتحمت قوة من الرشطة مقر وكالة 
األنباء الرتكية »األناضول« يف 15 يناير 2020 واحتجزت القوة األمنية املدير املايل والذي يحمل الجنسية الرتكية، 
حلمي مؤمن بلجي، وحسني محمد محمود رجب القباين، وعبد السالم محمد حسن، وحسني عبد الفتاح محمد 

عباس، بينام سمحت للصحفية فيوال فهمي باالنرصاف بعد ساعتني من مداهمة مقر الوكالة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا34 يف اليوم التايل أعلن فيه قيام قطاع األمن الوطني برصد اضطالع إحدى اللجان 
اإللكرتونية اإلعالمية الرتكية باتخاذ إحدى الشقق مبنطقة وسط القاهرة مركزًا لنشاطها املناوئ ملرص. وبحسب 
بيان وزارة الداخلية فقد عملت تلك اللجان عىل إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفربكة حول 
األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية والحقوقية وإرسالها إىل مقر الوكالة يف تركيا بهدف تشويه سمعة مرص. 
وأضاف البيان أن تلك اللجان تعمل تحت غطاء رشكة »سيتا« للدراسات والتي أسستها جامعة اإلخوان املسلمني. 

انتقدت الخارجية الرتكية مداهمة مقر وكالتها الرسمية بالقاهرة واصًفة إياه »بالتضييق والرتهيب ضد الصحافة 
الرتكية« مؤكدة عىل أنها تنتظر من السلطات املرصية إخالء سبيل موظفي املكتب عىل الفور. وذكرت وكالة أنباء 
الرسمي  احتجاجها  وأبلغته  يناير  لديها يف 17  باألعامل املرصي  القائم  استدعت  الرتكية  الخارجية  بأن  األناضول 
وترحيل  االقتحام35،  عملية  خالل  عليهم  املقبوض  سبيل  بإخالء  العام  النائب  أمر  بـ«توضيحات«.  إياه  مطالبة 

الحاملني للجنسية الرتكية إىل بالدهم.

بعد تلك الواقعة نشطت الهيئة العامة لالستعالمات تحت قيادة نقيب الصحفيني الحايل، ضياء رشوان، يف استهداف 
مراسيل الصحف األجنبية يف مرص، ووثقت املؤسسة 4 انتهاكات قامت بها الهيئة العامة لالستعالمات ضد صحف 

أجنبية، تنوعت ما بني سحب ترخيص مزاولة املهنة واإلنذار.

https://afteegypt.org/ رابط:   ،2020 15 ديسمرب  2018، آخر تحديث  يناير   15 الصحفيني،  نقابة  والتعبري، خطاب مجلس  الفكر  32.  مؤسسة حرية 

journalists/2018/01/14/14297-afteegypt.html

https://afteegypt.org/break- رابط:   ،2020 ديسمرب   15 املحبوسني،  الصحفيني  اإلفراج عن  للعمل عىل  الصحفيني  نقابة  تخاطب  والتعبري،  الفكر  33.  حرية 

ing_news/2020/12/07/20356-afteegypt.html

https://cnn. 2020، رابط:  30 ديسمرب  2020، آخر زيارة،  15 يناير  4 من موظفي األناضول،  34. يس إن إن عريب، الداخلية تكشف أسباب اعتقال 

.it/2LYEKMN

األناضول. مع موظفي  التحقيقات  محاٍم حرض  من  35. شهادة 

https://afteegypt.org/journalists/2018/01/14/14297-afteegypt.html
https://afteegypt.org/journalists/2018/01/14/14297-afteegypt.html
https://afteegypt.org/breaking_news/2020/12/07/20356-afteegypt.html
https://afteegypt.org/breaking_news/2020/12/07/20356-afteegypt.html


31

أصدرت الهيئة العامة لالستعالمات بيانًا يف مارس 202036 أعلنت فيه سحب اعتامد مراسلة جريدة »الجارديان« 
يف مرص، وإنذار مراسل جريدة »نيويورك تاميز« عىل إثر نرش »الجارديان« تقريرًا يتناول انتشار فريوس كورونا 
املستجد يف مرص.37  تضمن التقرير إشارة إىل دراسة إحصائية لباحث كندي تتوقع وصول عدد اإلصابات يف مرص 

إىل نحو 19310 حالة.

االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  حسابه  عىل  التدوينات  من  عدد  بنرش  مرص  يف  تاميز«  »نيويورك  مراسل  وقام 
»تويرت« تحتوي عىل بعض األرقام من نفس الدراسة والتي اعتربتها الهيئة وفق بيانها بـ«تقديرات غري صحيحة«، 
وطالبت الهيئة صحيفة »الجارديان« بنرش اعتذار عن هذا التقرير. وتجدر اإلشارة إىل أن الهيئة نرشت مفاد بيانها 
يف مجموعة تدوينات قصرية عىل حسابها مبوقع »تويرت« يف 17 مارس 2020، لكن تم حذف التدوينات بعد وقت 

قصري.

وعىل إثر هذه األزمة اضطرت روث مايكلسون إىل مغادرة مرص يف 20 مارس 2020، بعد أن كانت مقيمة بها 
منذ 2014، لرتحل بذلك آخر املراسلني الصحفيني الربيطانيني املقيمني مبرص. بعد تلقيها، بحسب الجارديان،38 عرب 
دبلوماسيني بريطانيني ما يفيد رغبة الجهات األمنية يف مرص يف مغادرتها البالد بعد سحب رخصة مزاولة املهنة. 
وأضافت الجريدة بأن مايكلسون طلب منها الحضور إىل هيئة الجوازات والهجرة بالعباسية إال أن دبلوماسيني من 

السفارة األملانية بالقاهرة طلبوا منها عدم حضور االجتامع تحت أي ظرف. 

القبض والحبس االحتياطي:  رصدت املؤسسة 16 واقعة قبض عىل صحفيني خالل 2020، ومن بينهم مصطفى 	 
صقر الصحفي االقتصادي، ورئيس تحرير صحيفة البورصة السابق، بعد مداهمة منزله يف 12 إبريل، واقتياده إىل 
أحد مقرات األمن الوطني قبل أن يتم ترحيله يف نفس اليوم إىل نيابة أمن الدولة متهاًم عىل ذمة القضية رقم 
1530 لسنة 2020 حرص نيابة أمن الدولة العليا، بحسب محاميه، وجهت النيابة اتهامات إىل صقر، منها: االنضامم 

إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة.

يف 25 إبريل 2020، ألقت قوات الرشطة القبض عىل الصحفي واملعد التلفزيوين أحمد عالم من منزل أرسته، وظل 
مختفيًا قرسيًّا ملدة يومني  قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة التي حققت معه عىل ذمة القضية رقم 558 لسنة 
2020 حرص أمن دولة واتهمته بعدد من االتهامات من بينها باالنضامم إىل جامعة إرهابية، ونرش أخبار كاذبة، 
بينام يرجح أن القبض عىل عالم كان نتيجة الشرتاكه يف إعداد فيلم تقريري عن وضع فريوس كورونا يف مرص لصالح 

إحدى القنوات.

الصحفي مبوقع درب، إسالم محمد عزت، والشهري  التحقيق مع  القضية ذاتها تم  باتهامات مشابهة وعىل ذمة 
املواطن »إسالم  أثناء تغطيته وفاة   للقبض عليه يف 9 سبتمرب 2020   التايل  اليوم  الكلحي«، وذلك يف  بـ«إسالم 

األسرتايل« جراء التعذيب داخل قسم رشطة املنيب.

وكان الصحفي عامر عبد املنعم أحمد آخر الصحفيني املقبوض عليهم، حسب رصد املؤسسة، يف 2020، حيث 
داهمت قوات األمن منزله يوم 18 ديسمرب، ليختفي قرسيًّا بعد ذلك ملدة يومني قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة 

36. مرجع سابق.

37. مرجع سابق. 

38.  مرجع سابق. 
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العليا التي حققت معه عىل ذمة القضية 1017 لسنة 2020 حرص نيابة أمن الدولة العليا، وذلك التهامه باالنضامم 
إىل جامعة إرهابية، ونرش أخبار كاذبة، واستخدام حساب عىل إحدى مواقع التواصل االجتامعي الرتكاب جرمية 
مل تحدد النيابة ماهيتها. وتجدر اإلشارة إىل أن الصحفي سبق وشغل منصب مدير تحرير جريدة الشعب التي 

كانت تصدر عن حزب العمل.39

التدوير: يتعرض للتدوير من يتم حبسه عىل ذمة قضية جديدة بعد إخالء سبيله  لضامن استمرار االحتجاز بغطاء 
قانوين ظاهريًّا. وتلجأ السلطات األمنية إىل التدوير بالتواطؤ مع نيابة أمن الدولة  لتحويل الحبس االحتياطي إىل 

أداة تنكيل باملواطنني عىل خلفية  معارضتهم سياسات الحكومة يف مجاالت شتى. 

خالل 2020 تعرض 4 صحفيني لهذا االنتهاك، حيث أعيد حبس الصحفي واملدون محمد إبراهيم الشهري بـ«محمد 
أكسجني« عىل ذمة قضية جديدة بعد إخالء سبيله يف 3 نوفمرب 2020 عىل ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2018 
حرص نيابة أمن الدولة واملحبوس عىل ذمتها منذ 21 نوفمرب 2019. وفوجئ محامو أكسجني أثناء إنهاء إجراءات 
إخالء سبيله بعرض الصحفي عىل نيابة أمن الدولة مجدًدا يف 11 نوفمرب 2020 متهاًم عىل ذمة القضية رقم 855 
لسنة 2020 حرص نيابة أمن الدولة. ووجهت إليه نيابة أمن الدولة، بحسب محاميه، نفس االتهامات يف القضية 

املخيل سبيله عىل ذمتها.

محاميها،  بحسب   ،2020 أغسطس   30 يف  نفسها  القضية  ذمة  عىل  للحبس  مجدي  سالفة  الصحفية  وتعرضت 
والتي  نوفمرب 2020   26 منذ  ذمتها  املحبوسة عىل  القضية  االتهامات يف  نفس  الدولة  أمن  نيابة  إليها  ووجهت 
حملت رقم 488 لسنة 2019 حرص نيابة أمن الدولة، واملتهمة فيها باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار 
كاذبة. واعتمدت نيابة أمن الدولة يف إضافة وحبس سوالفة عىل ذمة القضية الجديدة إىل تحريات األمن الوطني 
فقط، والتي زعمت أن هناك عنارص بالخارج تنرش إشاعات كاذبة وتتواصل مع عنارص بالداخل، وهذه »العنارص« 
تتواصل مع املتهمني باعتبار أن لديهم القدرة عىل التأثري يف العنارص اإلثارية، وأن هذا التواصل يتم عرب زيارات 
النيابة واملحكمة وخالل أوقات الرتيض داخل السجن. وال  األهايل وخالل الخروج من السجن لحضور جلسات 
تقدم التحريات وال نيابة أمن الدولة أية أدلة أو أحراز تثبت صحة تلك الدعوى، وتجدر اإلشارة إىل أن الفرتة 
محل التحريات املزعومة قد منعت فيها الزيارات وأوقات الرتيض باإلضافة إىل خروج املتهمني لجلسات النيابة أو 
املحكمة ضمن اإلجراءات االحرتازية املعلنة التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 داخل 

السجون.

ثالًثا: الحرية األكاديمية والحقوق الطالبية	 

أوقف الرئيس عبد الفتاح السييس الدراسة يف املدارس والجامعات يف عموم جمهورية مرص العربية ملدة تقرتب من 
ستة أشهر من عام 2020، وذلك ضمن إجراءات مجابهة تفيش فريوس كوفيد-40.19 ويأيت هذا االنقطاع عن الدراسة 

https://afteegypt.org/ رابط:   ،2021 يناير   4 تحديث  آخر  املحبوسني،  الصحفيني  بيانات  قاعدة  والتعبري،  الفكر  39. مؤسسة حرية 

profiles#1587588268638-62252524-e00e

10 فرباير  2020، آخر زيارة  14 مارس  الجامعات واملدراس ألسبوعني بسبب فريوس كورنا،  الدراسة يف  40. يس إن إن عربية، مرص.. السييس يوجه بتعليق 

 https://cnn.it/39dzOg1 :2021 رابط

https://cnn.it/39dzOg1
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ضمن انقطاع عاملي هو األكرب يف نظم التعليم يف التاريخ، وفًقا لألمم املتحدة.41 

كان هذا قراًرا منطقيًّا، لكنه مل يكن كافيًا. فبعد انتظام الدراسة يف ظل عدم اتباع سياسات تتسم بالشفافية وتداول 
املعلومات للمساعدة يف توفري بيانات ومعلومات صحيحة ملواجهة خطر الجائحة خصوًصا يف قطاع التعليم العايل الذي 
يضم أكرث من ثالثة ماليني طالب قد يواجهون خطر اإلصابة بكورونا نتيجة الخوف من انتقاد اإلجراءات االحرتازية 

والوقائية داخل املنشآت الجامعية.

وبالرغم من إيقاف الدراسة أغلب الوقت املخصص لها يف عام 2020، فإن وترية انتهاكات الحرية األكادميية مل ترتاجع، 
السفر  الحبس االحتياطي املطول ألساتذة جامعات عىل خليفة تعبريهم عن آرائهم، ومنع باحثني من  مع استمرار 
وحبس آخرين عائدين، باإلضافة إىل االنتهاكات اإلدارية التي قامت بها إدارات الجامعات فقد هدفت إىل التضييق 
عىل حرية الفكر والتعبري للطالب وأساتذة الجامعات ملواجهة أي انتقادات توجه إىل اإلجراءات االحرتازية التي تطبقها 

الجامعات للتصدي النتشار الجائحة وسياسة التعتيم عىل املعلومات واإلصابات داخل املنشآت التعليمية.

محاكمة األساتذة الجامعيني عىل األفكار ونقاشات التدريس: يف نوفمرب 2020، تم إيقاف األستاذ باملعهد العايل 	 
للخدمة االجتامعية باإلسكندرية محمد مهديل42 عن العمل، بعد إحالته إىل التحقيق عىل خلفية انتشار مقطع 
وزارة  قالت  بينام  اإلسالم.  إىل  باإلساءة  بسببه  اتهم  املحارضات،  إحدى  بينه وبني طالبه يف  نقاًشا  يُظهر  مصور، 
التعليم العايل أنها تلقت شكوى من طالب باملعهد، قررت بعدها إيقاف األستاذ محمد مهديل إىل حني االنتهاء 

من التحقيق يف الواقعة.

وبحسب ترصيحات ملهديل، فإن املقطع املنترش تم اجتزاؤه من سياقه وأنه مل يقصد أي إساءة. وكان قد انترش 
مقطع مصور من إحدى محارضات مهديل يتحدث فيه عن مهر الزواج يف اإلسالم، واعرتض أحد الطالب عىل طرح 

األستاذ، مستشهًدا بآية قرانية، لينفعل مهديل ويطرد الطالب املعرتضني خارج القاعة.

العايل  التعليم  املنترش، قررت وزارة  الفيديو  املوجودة يف مقطع  الوقائع  بإقرار مهديل بصحة  التحقيق  وبانتهاء 
إحالة الواقعة إىل النائب العام للتحقيق يف ارتكاب الدكتور مهديل جرائم ازدراء األديان، وإهانة ثوابت الرشيعة 
تأديب  إىل مجلس  العايل مهديل  التعليم  وزير  أحال  التحقيق_ كام  الطالب _كام ورد يف نص  اإلسالمية، وسب 
املعاهد العليا الخاصة مع استمرار وقفه عن العمل. ومن جهة تحقيقات النيابة فقد تقرر حبس الدكتور محمد 
مهديل 4 أيام عىل ذمة التحقيقات يف اتهامه بازدراء األديان وتحليل زواج املحارم. تويف مهديل، يف 24 ديسمرب 

2020، إثر تدهور حالته الصحية.

بكلية 	  السياسية  العلوم  مساعد  أستاذ  التهامي43  أحمد  الدكتور  عىل  القبض  الجامعيني: ألقي  األساتذة  حبس 
الدراسات االقتصادية والسياسية بجامعة اإلسكندرية، يف 3 يونيو 2020، وظل قيد االختفاء القرسي يف مقر األمن 
الوطني بالقاهرة ملدة 17 يوًما، إىل أن تم عرضه عىل النيابة يف 20 يونيو، وقررت حبسه عىل ذمة القضية رقم 
649 لسنة 2020 أمن دولة عليا. وجهت إليه النيابة اتهامات: االنضامم إىل جامعة إرهابية، نرش أخبار وبيانات 
كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي. وركز تحقيق النيابة مع التهامي عىل اتهامه بالتعاون مع 

 https://bit.ly/3a09FRl رابط:   ،2021 10 فرباير  زيارة  2020، آخر  الجائحة كوفيد-19 وما بعدها، أغسطس  أثناء  التعليم  املتحدة، موجز سياسايت  األمم   .41

 https://bit.ly/3sMiZAV :رابط  ،2020 31 ديسمرب  األكادميية،  الحرية  لقمع  األديان.. ذريعة  ازدراء  والتعبري،  الفكر  42. مؤسسة حرية 

 ،2020 نوفمرب   2 األكادميي،  العمل  يف  التدخالت  ووقف  التهامي  أحمد  السياسية  العلوم  مساعد  أستاذ  سبيل  بإخالء  تطالب  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة   .43

 https://bit.ly/3c3yEph : رابط
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الناشط املرصي املقيم يف الواليات املتحدة محمد سلطان يف الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء األسبق حازم 
الببالوي، بينام نفى مقربون منه حدوث ذلك. وعاىن التهامي من ظروف احتجاز سيئة منذ القبض عليه، حيث 

يقيم يف غرفة احتجاز بها 30 شخًصا، فضاًل عن حرمانه الرتيض، ومنع أرسته من زيارته حتى شهر أكتوبر 2020.

املتحدث  منصب  شغل  والذي  القاهرة،  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  حازم حسني،  الدكتور  حبس  ويستمر 
الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان للرتشح لرئاسة الجمهورية، للعام الثاين بعد القبض عليه يف 25 سبتمرب 
2019 حيث قىض سنة وأربعة أشهر حتى اآلن قيد الحبس االحتياطي بعدما وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا 
تهم مشاركة جامعة إرهابية يف تحقيق أغراضها، وبث ونرش إشاعات كاذبة تحض عىل تكدير األمن العام، وإساءة 
دولة  أمن  488 حرص  رقم  القضية  يف  كاذبة.  إشاعات  ونرش  ببث  االجتامعي،  التواصل  وسائل  إحدى  استخدام 
لسنة 2019. ومل تراِع النيابة طوال مدة حبس حسني الظروف الصحية الحرجة التي مير بها، حيث تقدم املحامي 
خالد عيل ببالغ إىل النائب العام44 حمل رقم 23537 عرائض نائب عام بتاريخ 2 يونيو 2020، أوضح فيه التاريخ 
املريض ملوكله، وأشار إىل سقوطه مغشيًّا عليه ىف محبسه بسبب تطور هذه الحالة الصحية، وطلب إيداعه أيًّا من 
املستشفيات الخاصة لتلقي العالج عىل نفقته الخاصة، ورغم ذلك مل تُخِل النيابة سبيل الدكتور حازم حسني رغم 
عدم استكامل التحقيقات أو إحالته إىل املحاكمة إىل أكرث من عام دون وجود ما يثبت إدانته بالتهم املوجهة إليه.

ويقيض نفس مدة الحبس االحتياطي الدكتور مجدي قرقر، أستاذ ورئيس قسم التخطيط البيئي والبنية األساسية 
بكلية التخطيط العمراين بجامعة القاهرة، واألمني العام لحزب االستقالل، حيث ألقي القبض عليه من منزله فجر 
يوم الثالثاء 23 سبتمرب 2019. وبعد أن ظل مختفيًا ملدة 12 يوًما، ظهر يوم 5 أكتوبر أمام نيابة أمن الدولة العليا 

للتحقيق معه عىل ذمة القضية 1350 لسنة 2019 حرص أمن دولة بتهمة االنضامم إىل جامعة إرهابية. 

التوقيف واملنع من السفر: تم منع باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سامل من السفر وسحب جواز سفره من 	 
قبل سلطات مطار القاهرة يف 8 مايو 45.2020 جاء ذلك بعدما  أوقفه جهاز األمن الوطني باملطار وفتش حقائبه 
وسحب جواز سفره ومنعه من السفر دون إبداء أسباب واضحة أو أمر قضايئ باملنع. وأبلغ األمن سامل أنه سيتم 
التواصل معه الحًقا ليستعيد جواز سفره، غري أن هذا مل يحدث إىل اآلن رغم محاوالته املتكررة طبًقا لشهادته 

ملؤسسة حرية الفكر والتعبري.

أُلقي القبض عىل سامل يف 23 مايو 2018، عقب لقائه أستاًذا جامعيًّا، يف إطار العمل عىل بحث الدكتوراه الخاص 
به. ثم ظهر يف نيابة أمن الدولة، كمتهم يف القضية رقم 441 لسنة 2018 حرص أمن دولة عليا، حيث اتهم بنرش 
أخبار  كاذبة، واالنتامء إىل جامعة إرهابية، وعليه تم حبسه احتياطيًّا يف سجن طرة تحقيق ملدة ستة أشهر ونصف 
حتى صدر قرار إخالء سبيله عىل ذمة التحقيقات يف 3 ديسمرب 2018 بتدابري احرتازية، وتم إخالء سبيله فعليًّا يف 
11 ديسمرب 2018. ويف 22 فرباير 2020، ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابري االحرتازية املفروضة عليه وأخلت 

سبيله بضامن محل إقامته.

https://bit.  : رابط   ،2020 يونيو   4 للدكتور حازم حسني،  الصحية  الحالة  املقدم بشأن  البالغ  44. خالد عيل، حساب خاص عىل موقع فيسبوك، بخصوص 

 ly/3ca4qRM

https://  : رابط   ،2020 يوليو   28 بعد سحب جواز سفره،  السفر  وليد سامل من  الباحث  بتمكني  املرصية  الحكومة  تطالب  والتعبري  الفكر  45. مؤسسة حرية 
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قىض سامل قرابة عامني بني الحبس االحتياطي والتدابري االحرتازية، مل يتمكن خاللهام من العودة إىل دراسته يف 
جامعة واشنطن، أو رؤية ابنته التي تقيم مع والدتها يف أوروبا، وهو ما يجعل املنع من مغادرة مرص مبثابة عقوبة 
القبض عليه، كان  القاهرة، والتي ألقي خاللها  أنه قبل زيارته إىل  بالذكر  املُدان. جدير  الباحث غري  أخرى عىل 

الباحث ُمقياًم خارج مرص بصورة مستمرة لفرتة تزيد عىل 12 عاًما.

ويف سياق مامثل، قىض باتريك جورج زيك46 الباحث باملبادرة املرصية للحقوق والحريات الشخصية،  قرابة عام 
بالحبس االحتياطي، بعد توقيفه يف مطار القاهرة يف أثناء عودته من إيطاليا حيث يدرس املاجستري بجامعة بولونيا 

بإيطاليا، وإلقاء القبض عليه صباح الجمعة 7 فرباير 2020. 

واحتجز جورج إىل ما يزيد عىل 24 ساعة يف أحد مقرات األمن الوطني بالقاهرة، حيث حقق معه ضباط بالجهاز 
باملخالفة للقانون، ومنع من التواصل مع أرسته ومحاميه، قبل أن يتم نقله إىل نيابة املنصورة الكلية، يف 8 فرباير، 
ووجهت النيابة إىل باتريك جورج عدة اتهامات، منها: إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض عىل التظاهر دون 
ترصيح، والرتويج الرتكاب جرمية إرهابية، ووفًقا ألقوال جورج يف التحقيق فقد تعرض للرضب والصعق بالكهرباء 
خالل التحقيق معه يف مقر األمن الوطني. وكان القبض عىل باحث املبادرة املرصية استناًدا إىل  أمر ضبط وإحضار 
صدر يف ديسمرب 2019، ما يعني أن قرار الضبط واإلحضار تم بعد قرابه ثالثة أشهر من انتظام جورج يف الدراسة 

بجامعة بولونيا التي التحق بها يف سبتمرب 2019.

رابعًا: حرية اإلبداع	 

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ارتفاًعا ملحوظًا يف انتهاكات ملف حرية اإلبداع خالل عام 2020، وذلك باملقارنة 
مع العام املايض 2019، حيث ارتفع الرصد من 11 انتهاكًا إىل 36 عاَم 2020، مارست نقابة املهن املوسيقية أغلب هذه 

االنتهاكات بإصدارها قراًرا مبنع 23 مطربًا من الغناء، وذلك عىل إثر أزمة النقابة مع املهرجانات ومؤديها.

برزت سلطة النقابات الفنية خالل العام 2020، حيث رصدت املؤسسة ارتفاًعا ملحوظًا يف انتهاكات النقابات الفنية 
ضد املبدعني وتحديًدا املوسيقيني، وذلك بواقع 24 انتهاكًا، يف مقابل انتهاك واحد للتمثيليني، يف 3 وقائع مختلفة، وذلك 
من بني 36 انتهاكًا رصدتها املؤسسة خالل العام. بينام امتنعت النقابة ذاتها عن استخدام سلطتها تلك يف حامية جامعة 

املبدعني يف ظل أزمة تفيش الجائحة. 

يأيت هذا يف سياق عام تستخدم فيه النقابات ذاتها سلطات واسعة، ذات طابع أخالقي محافظ، للسيطرة عىل عملية 
اإلبداع الفني، ركزت خاللها سلطتها يف منع أشكال مغايرة من الفنون واإلبداع، واستخدام عقوبات الوقف عن العمل 
والشطب واإلحالة إىل التحقيق لفرض أكواد أخالقية ليس عىل الفن وحسب بل امتد أيًضا إىل التدخل يف حياة األعضاء 
الخاصة، وآرائهم فيام يتقاطع مع حياتهم الشخصية. حيث خاضت نقابة املهن املوسيقية معركة رشسة ضد مطريب 
املهرجانات، أجرت خاللها تنسيقات واسعة مع جهات أمنية، ملنع ومطاردة 23 من مطريب املهرجانات، حسب رصد 

املؤسسة، تحت دعوى حامية الذوق العام واألخالق.

 : رابط   ،2020 فرباير   9 والتعذيب،   لإلخفاء  تعرضه  والتحقيق يف  باتريك جورج  الباحث  باإلفراج عن  العامة  النيابة  تطالب  والتعبري  الفكر  46. مؤسسة حرية 
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كام أصدرت النقابة 3 بيانات تحذيرية خالل العام، حذرت املوسيقيني خالل األول47 منتقديها عىل وسائل التواصل 
االجتامعي من األعضاء وغري األعضاء مبالحقات قضائية، ضد ما وصفته بـ«النيل من سمعة النقابة« وذلك خالل تعاملها 
مع الجائحة واالنتقادات املوجهة إليها، بينام حذرت يف بيانها الثاين48 املنشآت السياحية واملالهي الليلية مبنع التعامل 
واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم يف حال تعاملهم مع مطريب املهرجانات، والثالث49 جاء عىل خلفية تعبري عاملني عن 
بيانها، ورصحت  النقابة يف  أبو زهرة، وهو ما رفضته  الرحمن  الفنان عبد  بأداء  تتعلق  انتقادات  آرائهم، وتوجيههم 

مبحاسبة املنتقدين. 

خامسًا: الحق في حرية التجمع السلمي	 

خالل عام 2020 أثار القانون 17 لسنة 2019 يف شأن التصالح يف بعض مخالفات البناء، ودخوله حيز التنفيذ ردود فعل 
غاضبة عىل مواقع التواصل االجتامعي50 ونشوب عدد من التظاهرات املحدودة بعدة محافظات وفًقا ملحامني حرضوا 
التحقيقات مع عدد من املقبوض عليهم عىل خلفية تلك االحتجاجات. ويفرض القانون الجديد غرامات مالية عىل 
عدد كبري من املباين غري املرخصة. ويف ترصيحات لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبويل51، قدر حجم البناء العشوايئ 

والغري مخطط بـ50% من الكتلة العمرانية لكل املدن والقرى املرصية.

وبالتزامن مع احتجاجات املواطنني عىل قانون التصالح يف مخالفات البناء جدد املقاول املرصي املقيم بالخارج، محمد 
عيل دعوته إىل التظاهر للعام الثاين عىل التوايل يف 20 سبتمرب للمطالبة برحيل الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس والذي 

يتهمه وبعض مؤسسات الدولة بـ«الفساد«. 

وعىل إثر تلك الدعوات انطلقت احتجاجات محدودة، يف عدد من القرى واألحياء الفقرية بعدة محافظات أبرزها: 
 20 املواطنني يف  احتجاجات  التي صاحبت  االنتهاكات  وتكرر منط  واإلسكندرية.  واملنيا،  واألقرص،  والقاهرة،  الجيزة، 
أمام  التعبري  منافذ  املرصية عىل منع كل  السلطات  إىل تصميم  ما يشري  أيًضا، وهو  العام  سبتمرب 2019 خالل هذا 

املرصيني.

الخامس،  بالتجمع  الدولة  أمن  نيابة  يقل عن 1920 شخًصا عىل  ما ال  والتعبري عرض  الفكر  رصدت مؤسسة حرية 
للتحقيق عىل ذمة القضيتني 960 لسنة 2020 و880 لسنة 2020 حرص نيابة أمن الدولة العليا، منذ 10 سبتمرب 2020 
وملدة ال تقل عن الشهر.52 وتعددت  أسباب القبض ما بني التظاهر احتجاًجا عىل قانون مخالفات البناء، والتظاهر طلبًا 

2021 10 فرباير  زيارة  2020، آخر  21 مارس  أعضائها،  املوسيقية تجاه  املهن  نقابة  السابع، قرارات مهمة من  اليوم  الكشوطي،  47. عيل 

2LXau5a/http://bit.ly

 2021 فرباير   10 زيارة  آخر   ،2020 فرباير   16 املهرجانات،  استضافة مطريب  الليلية من  واملالهي  السياحية  املنشآت  تحذر  املوسيقية«  »املهن  املال،   .48

https://bit.ly/3iGYtNb

2021 10 فرباير  زيارة  2020، آخر  يوليو   19 التمثيلية املرصية،  املهن  نقابة  بيان تحذيري من  اليوم،  49. روسيا 

http://bit.ly/39YMvuv

 20 2020، آخر زيارة،  20 يوليو  البناء يغضب كثريين يف مرص وجدل حول من يتحمل قيمة املخالفات  التصالح يف مخالفات  50. يب يب يس عريب، قانون 

.https://bit.ly/3h1bCA0 2020، رابط ديسمرب 

 9 الجديدة،  التصالح  وتسهيالت  البناء،  مخالفات  بشأن  الوزراء  رئيس  كلمة  تفاصيل   ..%55-10 من  املحددة  القيم  تخفيض  منها  املال،  51. صفية حمدي، 

https://bit.ly/2WuxuKH :20 ديسمرب 2020، رابط سبتمرب 2020، آخر زيارة: 

رابط   ،2020 ديسمرب   29 20 سبتمرب،  تظاهرات  املواطنني يف  القبض عىل  وقائع  تقرير عن  الهامش..  احتجاجات  والتعبري،  الفكر  52. مؤسسة حرية 
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يف رحيل الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس، ذلك بخالف القبض بسبب التعبري عن الرأي عىل الحسابات الشخصية 
عىل مواقع التواصل االجتامعي.

وجهت نيابة أمن الدولة إىل املقبوض عليهم اتهامات: االنضامم إىل جامعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واملشاركة يف 
تظاهرات والتحريض عليها ونرش أخبار كاذبة، واالشرتاك يف جرمية من جرائم اإلرهاب، وأخريًا استخدام حسابات عىل 
مواقع التواصل االجتامعي بغرض نرش أخبار كاذبة. ومل توضح نيابة أمن الدولة اسم الجامعة اإلرهابية املذكورة يف 
االتهامات، ومل تحدد األخبار الكاذبة التي تم نرشها. ومل تقدم النيابة أي دليل عىل صحة االتهامات محل التحقيق، 
لكنها اعتمدت فقط عىل تحريات األمن الوطني والتي تفيد بقيام املقبوض عليهم بالتظاهر يف 20 سبتمرب 2020 وهو 

ما يشري إىل تواطؤ نيابة أمن الدولة مع األجهزة األمنية لغرض حبس املقبوض عليهم لتعبريهم عن آرائهم.

تراوحت أعامر املقبوض عليهم خالل التظاهرات من 11 إىل 65 عاًما، بينام كان كل املقبوض عليهم من الذكور عدا 10 
سيدات. واستخدمت السلطات األمنية القوة املميتة يف تفريق التظاهرات املحدودة التي انطلقت بعدة محافظات.

ووفًقا للمحامني فإن أغلبية املقبوض عليهم خالل تلك األحداث مل يكن لهم أي نشاط سيايس مسبق، وتجدر اإلشارة يف 
هذا السياق إىل املادة 57 من الدستور املرصي، والتي تنص عىل أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة ال متس، وأكدت 
املادة عىل أن  للمراسالت اإللكرتونية، واملحادثات الهاتفية، وغريها من وسائل االتصال حرمة، ورسيتها مكفولة، وال 
تجوز مصادرتها، أو االطالع عليها، أو رقابتها إال بأمر قضايئ. ومع مقارنة املادة الدستورية بنمط التموقيف وتفتيش 
املواطنني يف الشارع من قبل موظفي وزارة الداخلية دون وقوع ما ميكن اعتباره حالة تلبس. يتأكد أن مامرسات وزارة 

الداخلية يف هذا السياق غري مرشوعة ويشوبها غياب الدستورية.53

ورصد فريق عمل املؤسسة تعرض أغلبية املقبوض عليهم عىل ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 و960 لسنة 2020 
حرص نيابة أمن الدولة لالختفاء القرسي أليام متفاوتة من يومني إىل 17 يوًما مل يتمكن خاللها ذووهم من التواصل 

معهم أو معرفة االتهامات التي يواجهونها.

ومل تصدر أي جهة رسمية بيانًا أو تعليًقا عىل االحتجاجات أو نتائج الحملة األمنية والتي استهدفت قمع التظاهرات 
غري أن النيابة العامة أصدرت بيانًا54 مقتضبًا يف 27 سبتمرب أعلنت فيه قرار النائب العام حامدة الصاوي، إخالء سبيل 
68 طفاًل من بينهم من هم أقل من 15 عاًما ال يتحملون املسؤولية الجنائية الكاملة، وتم التحقيق معهم أمام نيابة 

أمن الدولة العليا مبخالفة قانون رقم 12 لسنة 1996.

خلفية  عليهم عىل  املقبوض  من  372 شخًصا  سبيل  الدولة  أمن  نيابة  أخلت  وديسمرب  نوفمرب  الحًقا وخالل شهري 
احتجاجات 20 سبتمرب واملحبوسني عىل ذمة التحقيقات يف القضيتني رقمي: 880، و960 لسنة 2020 حرص نيابة أمن 

الدولة العليا، لريتفع عدد املخيل سبيلهم عىل ذمة التحقيق يف القضيتني إىل 440 شخًصا. 

 

فرباير   8 قانونية،  منشورات  مقارنة،  دراسة   - للقبض  كأثر  املحمول  الهاتف  تفتيش  دستورية  قانونية، مدى  منشورات  الدين،  توفيق شمس   د. أرشف   .53

https://manshurat.org/node/71097  2021، آخر زيارة 10 فرباير 2021، رابط

  

التواصل  موقع  املرصية عىل  العامة  النيابة  األخرية، حساب  الشغب  أحداث  باملشاركة يف  متهاًم  مثانية وستني طفاًل  سبيل  بإخالء  يأمر  العام«  »النائب   .54

.https://bit.ly/38BieRZ 2020، رابط:   20 ديسمرب  تاريخ آخر زيارة:   ،2020 27 سبتمرب  االجتامعي فيسبوك، 



38

سادسًا: استهداف المدافعين عن حقوق اإلنسان	 

استمرت الحكومة املرصية خالل 2020 يف التضييق واالستهداف املبارش للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ويف هجمة 
أمنية هي األعنف عىل املنظامت الحقوقية خالل العام، ألقت قوات األمن، يف نوفمرب، القبض عىل ثالثة من العاملني 
باملبادرة املرصية للحقوق الشخصية: محمد بشري املسؤول اإلداري، وكريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية، وجارس 

عبد الرازق املدير التنفيذي للمبادرة، للتحقيق معهم عىل ذمة قضايا متصلة باإلرهاب.

متحورت أسئلة األجهزة األمنية يف استجواباتها الرسمية، ومن بعدها نيابة أمن الدولة يف التحقيق عن نشاط املبادرة، 
وما تصدره من تقارير وحمالت منارصة لقضايا حقوق اإلنسان، فضاًل عن سؤال قادة املبادرة عن اللقاء املعلن الذي 
تم مبقر املبادرة املرصية يف بداية نوفمرب 2020 والذي ضم عدًدا من الدبلوماسيني األوروبيني املعتمدين لدى مرص إىل 

جانب دبلومايس كندي وممثل االتحاد األورويب.

أخرب جارس عبد الرازق، محاميه عن تعرضه ملعاملة مهينة وغري إنسانية، حيث عرَّض مسؤولو السجن حياته للخطر، 
بسبب منعه من الخروج من زنزانته مطلًقا بسجن ليامن طرة، فضاًل عن إجباره عىل النوم عىل رسير معدين وحرمانه 
من الفرش واألغطية، باستثناء غطاء خفيف. كام تم تجريده من كل ما بحوزته من أموال، وبخالف ما تنص عليه الئحة 

السجون، حرم من رشاء الطعام أو املواد األساسية من »كانتني« السجن..55

انتهت جلسة التحقيق الرسمية األوىل مع موظفي املبادرة، يف نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم 15 يوًما عىل 
ذمة القضية 855 لسنة 2020 حرص أمن الدولة العليا، وهي القضية نفسها التي تضم عدًدا من الصحفيني والحقوقيني، 
مثل: ماهينور املرصي، ومحمد باقر، وسالفة مجدي، وعمرو إمام، والذين تم تدويرهم عىل ذمة هذه القضية. يواجه 
معظم املدرجني عىل ذمة القضية اتهامات، مثل: االنضامم إىل جامعة إرهابية، واستخدام حساب خاص عىل اإلنرتنت 
لنرش أخبار كاذبة، وارتكاب جرمية من جرائم متويل اإلرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي.

عاًما،  منذ 18  القامئة يف مرص  املؤسسة  األمنية ضد  بعد هجمتها  استنكاًرا محليًّا ودوليًّا  املرصية  الحكومة  واجهت 
حيث نددت عدة دول أوروبية، إىل جانب األمم املتحدة بالهجمة األمنية »االنتقامية« التي شنتها الحكومة املرصية 
عىل فريق املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، مطالبة باإلفراج الفوري عنهم،56 بينام رأت وزارة الخارجية املرصية أن 
دعوات حكومات أوروبية، مثل فرنسا بوقف الحملة القامئة ضد املنظمة العاملة يف مرص بشكل قانوين منذ ما يقرب 
من 18 عاًما، »تدخل غري مقبول«.57 ويف سياق التحقيقات عقدت الدائرة الثالثة إرهاب مبأمورية استئناف طرة، جلسة 

يف 1 ديسمرب لنظر أمر صادر عن النائب العام منذ 28 نوفمرب بتجميد حسابات املبادرة.58

املرصيني عن حقوق  املدافعني  الشخصية وحامية  للحقوق  املرصية  املبادرة  قادة  الفوري إلطالق رساح  بالتحرك  تطالب  منظمة حقوقية   55 بيان مشرتك    .55

9 فرباير 2021، رابط:   2 ديسمرب 2020، آخر زيارة  اإلنسان، 

/https://cihrs.org/ngos-call-on-authorities-to-release-leaders-of-the-egyptian-initiative-for-personal-rights
2021، رابط  11 فرباير  2020، آخر زيارة:  20 نوفمرب  اعتقال ثالثة نشطاء يف مرص،  املتحدة، مفوضية حقوق اإلنسان تعرب عن قلقها بشأن  56. األمم 

 https://cutt.ly/vkSgCUN 

 18 القبض عىل مسؤول حقوقي،  بشأن  الفرنسية  الخارجية  بيان  ترفض  مقبول«.. مرص  »تدخل غري  اليوم،  املرصي  العومي،  ويوسف  الله،  57. جمعة حمد 

11 فرباير 2021، رابط:  نوفمرب 2020، آخر زيارة 

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2090975

رابط:   ،2021 فرباير   12 زيارة  آخر   ،2020 1 ديسمرب  التجميد،  أمر  نظر  بالجملة يف جلسة  قانونية  املرصية ومخالفات  املبادرة  تجميد حسابات   .58

https://cutt.ly/7kLHgZz

https://cihrs.org/ngos-call-on-authorities-to-release-leaders-of-the-egyptian-initiative-for-personal-rights/
https://cihrs.org/ngos-call-on-authorities-to-release-leaders-of-the-egyptian-initiative-for-personal-rights/
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يف 3 ديسمرب 2020 تم إخالء سبيل كل من جارس عبد الرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشري بكفالة مالية، وهو األمر 
الذي رحب به املجتمع الدويل.59 عىل صعيد آخر ما زال باتريك زيك جورج، الباحث باملبادرة املرصية والطالب بجامعة 

بولونيا، رهن الحبس االحتياطي بعد القبض عليه يف فرباير 2020، باتهامات مشابهة.60

 عىل صعيد آخر حكمت محكمة جنايات القاهرة غيابيًّا،  يف 25 أغسطس 2020 عىل بهي الدين حسن مؤسس ومدير 
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالسجن 15 عاًما بتهمة »بث ونرش أخبار كاذبة والتحريض عىل العنف وإهانة 
السلطة القضائية«.61 سبق هذا الحكم حفظ البالغات املقدمة من حسن بعد تحريض أحد اإلعالميني عىل قتله يف 
برنامجه التليفزيوين، بينام تم السامح بتحريك دعوى قضائية ضد حسن، حسب بالغ من مجهول بسبب استخدام 
حسن موقع التواصل االجتامعي »تويرت« يف انتقاد النائب العام وانحيازه إىل األجهزة األمنية عىل حساب املواطنني يف 
2018، وذلك تضامًنا مع األديب عالء األسواين ملا تعرض له من تعدٍّ مبطار القاهرة آنذاك. وهو ما كان سببًا يف الحكم 

عليه غيابيًّا بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.

11 فرباير  2020، آخر زيارة،  7 ديسمرب  59. األمم املتحدة، خرباء أمميون: اإلفراج بكفالة عن مدافعني عن حقوق اإلنسان يف مرص خطوة أوىل مشجعة، 

https://cutt.ly/jkSx1Lo :2021، رابط

االجتامعي وحقوق  النوع  الباحث يف  باتريك جورج زيك  القبض عىل  اإلنسان:  مدافع مرصي عن حقوق  وتعذيب  إخفاء  الشخصية،  للحقوق  املرصية  املبادرة   

النيابة وحبسه  قبل عرضه عىل  24 ساعة  وتعذيبه ألكرث من  واحتجازه  بإيطاليا،  دراسته  إجازة من  أثناء عودته يف  القاهرة  املرصية يف مطار  باملبادرة  اإلنسان 

https://rb.gy/8tgq8p 15 يوًما، 8 فرباير 2020، آخر زيارة 11 فرباير 2021، رابط

آخر   ،2020 أغسطس   28 االنتقادية،  تغريداته  له عىل  عقابًا  الحكم  يأيت  عاًما..   15 بالسجن  الدين حسن  بهي  املخرضم  الحقوقي  الحكم عىل  بيان مشرتك،   .60

9 فرباير 2021، رابط:       زيارة 

  /https://egyptianfront.org/ar/2020/08/behey-js

األديب  مع  لتضامنه  بالحبس  الدين حسن  بهي  الحقوقي  الحكم عىل  قتله..  املحرضني عىل  بالغه ضد  بعد حفظ  اإلنسان،  لدراسات حقوق  القاهرة  مركز   .61

9 فرباير 2021، رابط:  14 مارس 2020، آخر زيارة  عالء األسواين وانتقاده أداء النيابة، 

https://rb.gy/qo1nr3

https://rb.gy/8tgq8p
https://rb.gy/qo1nr3
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خاتمة وتوصيات

التواصل االجتامعي عرب  بالتزامن مع تحول وسائل  يناير، منذ عرشة أعوام، مبسريات وتظاهرات،  انطلقت ثورة 25 
اإلنرتنت إىل أدوات فعالة للتعبري عن الرأي، وكام استخدمها املواطنون، بدأت الحكومة واألجهزة الرسمية يف اللجوء إىل 

هذه املنصات باعتبارها منابر رسمية لنرش خطابها باملقابل. 

حاولت مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل تقريرها السنوي لعام 2020 الوقوف عىل وضع حرية الفكر والتعبري 
بوضوح  والبيانات  املعلومات  وتداول  الرأي،  عن  والتعبري  التظاهر  كان  حيث  بدايته،  يف  مبرًشا  بدا  عقد  نهاية  مع 

وشفافية ضمن ما طمحت الثورة املرصية إىل ترسيخه. 

تزامن انتشار فريوس كورونا يف مرص مع مطلع عام 2020، ما أعطى منظوًرا مختلًفا عند تقييم أوضاع ملفات، مثل: 
والتجمع  التظاهر  وحق  الرقمية  الحقوق  جانب  إىل  الطالبية،  والحقوق  األكادميية  والحرية  واإلبداع  التعبري  حرية 
السلمي. ويف وقت يتسم باالستثنائية، ميكن القول إن الوضع يتشابه مع لحظة اندالع الثورة ويختلف يف آن واحد. 
حيث غابت مطالبات الثورة ومل يعد ممكًنا الدعوة إىل التظاهر أو استخدام اإلنرتنت كمنصة خطاب حر دون التفكري 
يف العقبات والتوابع  الناتجة عن مثل تلك األفعال، بينام تضيف الجائحة عبئًا وتحديًا جديًدا عند التفكري يف أمور 

مرتبطة بالشفافية وحرية تداول املعلومات.

أوضح القسم األول من التقرير التغريات التي طرأت عىل أوضاع الحقوق الرقمية، وحريات اإلعالم واإلبداع، والتي 
غلب الحل األمني يف التعامل معها كام ظهر يف التوجه إىل حجب املواقع اإللكرتونية، واستهداف أطياف مختلفة من 
مستخدمي اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي وتحريك دعاوى قضائية ضدهم. ذلك إىل جانب أوضاع املحتجزين 
عىل خلفية قضايا متصلة بالرأي والتعبري، والذين تعترب املؤسسة حياتهم يف خطر يف ظل أوضاع االحتجاز املرتدية التي 

تؤدي إىل الوفاة نتيجة اإلهامل. 

الفنية  الثقافة ألعاملها  إتاحة وزارة  الرقمنة، والذي ظهر يف  االتجاه نحو  الدولة يف  املؤسسة محاوالت  بينام تشجع 
والثقافية عرب منصاتها عىل اإلنرتنت، فضاًل عن إعالن وزارة العدل رشوعها يف التوجه إىل التقايض اإللكرتوين، األمر الذي 
، ومراعاة الحفاظ عىل حقوق وحريات املتقاضني، خاصة أولئك الذين يتعاملون يف إطار التقايض  يجب دراسته بتأنٍّ

الجنايئ، حتى ال تتحول هذه الرقمنة إىل أداة جديدة لالنتهاك.

والصحفيني،  اإلنرتنت،  الواقعة عىل مستخدمي  االنتهاكات  من  مناذج  التقرير  من  الثاين  القسم  الرصد يف  أظهر  كام 
واألكادمييني من أساتذة وطلبة، إضافة إىل ما طرأ عىل ملف التظاهر والتجمع السلمي، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، 
حيث يسمح الرصد املعروض باملقارنة مع األوضاع منذ 10 سنوات، وهو األمر الذي سيساعد عىل تحديد ما إذا كان 

الوضع يف تقدم أم يف تراجع.

الفكر والتعبري يف تقييمها لعام 2020، أن وضع الحقوق والحريات املرتبطة بالفكر والتعبري يف  ترى مؤسسة حرية 
تراجع وتهديد مقلق، وتؤكد املؤسسة عىل أن الوضع يستلزم التفاتًا جادًّا من مؤسسات الدولة للتأكيد عىل التزامها، 
خصوًصا يف ظل جائحة عاملية أدت إىل إصابة املاليني من البرش حول العامل، وعليه تتوجه املؤسسة بطرح التوصيات 

التالية:
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أواًل: عىل السلطة القضائية ممثلة يف النيابة العامة ومحاكم الجنايات ودوائر اإلرهاب، العمل عىل اإلفراج الفوري 	 
عن جميع املحبوسني احتياطيًّا من الصحفيني والنشطاء السياسيني ومستخدمي وسائل التواصل االجتامعي واألطباء 
والطلبة واألكادمييني يف القضايا املتعلقة بنرش معلومات كاذبة عن جائحة كورونا، واملتهمني باالعتداء عىل »مبادئ 
أو قيم األرسة يف املجتمع املرصي« أو »اآلداب العامة«. فضاًل عن حفظ القضايا الجارية، والتي ال تتضمن أحرازًا 

أو أدلة حقيقية، من شأنها إدانة املتهمني.

ثانيًا: عىل مجلس النواب املرصي إصدار قانون حرية تداول املعلومات، ورسعة النظر فيه متهيًدا إلصداره وتفعيله 	 
يف أقرب وقت ممكن.

ثالثًا: عىل مجلس الوزراء املرصي، ممثاًل يف وزارة الصحة، اإلفصاح عن جميع البيانات املرتبطة بالوضع الصحي 	 
يف مرص يف ظل انتشار فريوس كورونا، مبا يف ذلك البيانات املرتبطة بأعداد اإلصابات والوفيات واملسحات التي تم 

إجراؤها، واإلعالن بشكل واضح عن تفاصيل اللقاح وخطوات الحصول عليه.

رابًعا: عىل السلطة التنفيذية ممثلة يف كل من الهيئات التنظيمية لوسائل اإلعالم، أو جهات غري معلنة بالوكالة من 	 
أجهزة حكومية، أن تتوقف عن مامرسات حجب املواقع اإللكرتونية.

خامًسا: عىل وزارة الداخلية، اإلفصاح عن سياسات مجابهة الجائحة يف أماكن االحتجاز، ومتكني السجناء واألشخاص 	 
املقيدة حريتهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
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