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منهجية

اعتمد التقرير عىل عرض وتحليل السياسات العامة للسلطات املرصية وأجهزتها املختلفة تجاه الحق يف 
حرية الفكر والتعبري بصوره املتعددة. وتحديًدا ملفات: حرية الصحافة واإلعالم، حرية اإلبداع والتعبري 
املعلومات،  إىل  الوصول  الحق يف  الطالبية،  والحقوق  األكادميية  الحريات  الرقمي،  التعبري  الفني، حرية 
وأخريًا، الحق يف التظاهر والتجمع السلمي. وهي امللفات التي تعمل مؤسسة حرية الفكر والتعبري عىل 
رصد وتوثيق االنتهاكات الخاصة بها، فضاًل عن تقديم الدعم القانوين إىل ضحايا تلك االنتهاكات عرب شبكة 

محامي الوحدة القانونية.

التعبري وحرية تداول املعلومات  يساعد رصد وتحليل سياسات الحكومة املرصية تجاه الحق يف حرية 
يف تحديد توجه مؤسسات الدولة وموقفها من دعم أو انتهاك تلك الحقوق. كذلك اعتمد التقرير عىل 
عرض وتحليل أمناط ووقائع االنتهاكات التي جرى رصدها وتوثيقها، وفًقا ملنهجية الرصد والتوثيق الخاصة 
مبؤسسة حرية الفكر والتعبري. وتم توثيق االنتهاكات يف الفرتة من ١ إبريل ٢٠٢١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١. 

مقدمة

مل يختلف الربع الثاين من العام ٢٠٢١ كثريًا عن الربع األول من نفس العام، فمن ناحيٍة، استمر معدل 
الربع  االنتهاكات خالل  التعبري املختلفة يف االنخفاض، حيث بلغ إجاميل  االنتهاكات عىل ملفات حرية 
الربع األول من نفس  الفكر والتعبري خالل  انتهاكًا وثقتها مؤسسة حرية  انتهاكًا مقارنة بـ٣٦  الثاين ٢٩ 
العام. ومن ناحية أخرى اتسم كال الربعني بوترية متسارعة عىل مستوى تطور األحداث داخل كل ملف 

من ملفات حرية التعبري. 
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لكن الصورة بهذا الشكل ال تعكس كل الحقيقة، فانتهاكات الربع الثاين، رغم انخفاضها، فإنها اختلفت 
نوعيًّا عن انتهاكات الربع األول، من حيث جسامتها وخطورتها عىل واقع حرية التعبري بشكل عام. شهد 
الربع الثاين صدور 11 حكاًم قضائيًّا يف خمس قضايا، بعضها نهايئ تجاه عدد من املواطنني واملواطنات 
بسبب مامرستهم حقهم يف التعبري باستخدام صور مختلفة. تعلقت أغلب القضايا بحرية التعبري الرقمي 
وتحديًدا عرب تطبيقات التواصل االجتامعي، بينام جاء أبرزها وهو الحكم النهايئ الذي أصدرته محكمة 
أحمد سمري  النمسا،  املركزية يف  األوروبية  بالجامعة  املاجستري  الباحث وطالب  العليا عىل  الدولة  أمن 

سنطاوي، بالسجن أربع سنوات. والحكم عىل مثانية من مستخدمات وموظفي تطبيق الييك وتيك توك.

أبرزت األحكام األخرية، والصادرة تحديًدا عن املحكمة االقتصادية ومحكمة جنايات القاهرة، عىل خمٍس 
من  وثالثة  االجتامعي،  التواصل  تطبيقات  من  عدد  عرب  املحتوى  صانعات  من  جميعهن  الفتيات،  من 
والسيدات  املواطنني،  سلوك  تجاه  العامة  النيابة  تتبناه  الذي  الوصايئ  التوجَه  ـ  الييك  تطبيق  موظفي 
بياناتها:  املختلفة. وتصدرها لحامية ما أطلقت عليه يف أحد  التواصل االجتامعي  تحديًدا، عرب منصات 
“حدود مرص السيربانية”، مبا يضمن الحفاظ عىل القيم واملبادئ األرسية للمجتمع املرصي، كام تصفها 

النيابة العامة. 
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بينام أبرز الحكم بسجن طالب املاجستري، أحمد سمري، االنتهاَك الجسيم الذي أحدثته التعديالت األخرية 
عىل قانون الطوارئ مبا يجعل األحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا، نهائية وباتة، وال يجوز 
االستئناف عليها أو نقضها. فقط هناك التامس ميكن للمحكوم عليه تقدميه إىل رئيس الجمهورية، بهدف 
الحصول عىل عفو عن باقي املدة أو عدم التصديق عىل الحكم. وتنتهك تلك التعديالت ضامنات املحاكمة 
العادلة للمتهمني، وخاصة يف القضايا السياسية، كام تؤكد عىل تصميم السلطات املرصية عىل استهداف 

السلطات املرصية للباحثني املرصيني يف الخارج واستخدام املحاكم االستثنائية للتنكيل بهم.

يف سياق مختلف عن األحكام القضائية، شهد الربع الثاين من العام ٢٠٢١، موافقة الربملان املرصي بشكل 
مبديئ عىل تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ بشأن الفصل بغري الطريق التأديبي للعاملني 
بالجهاز اإلداري للدولة، مبا يعطي رئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة فصل املوظف بالجهاز اإلداري 
ا  التأديبي يف حال قيامه بعدة أمور، جاءت الصياغة بشأنها فضفاضة جدًّ التقيد بالطريق  للدولة دون 
وغري محددة، مثل: مقتضيات األمن القومي، أو اإلخالل بالواجبات الوظيفية. باإلضافة إىل موافقة الربملان 
كذلك عىل تعديل قانون العقوبات فيام يتعلق بتصوير جلسات املحاكمة يف تعدٍّ واضح عىل مبدأ عالنية 

الجلسات.

شهد كذلك الربع الثاين من العام ٢٠٢١ استقالة وزير الدولة لشؤون اإلعالم، أسامة هيكل، بعد ١٦ شهرًا 
فقط من توليه مهام منصبه الجديد، الذي استحدثه التغيري الوزاري يف نهاية عام ٢٠١٩، بعد ست سنوات 
عىل إلغاء وزارة اإلعالم تطبيًقا لنصوص الدستور املرصي ٢٠١٤. وجاءت استقالة هيكل كفعل استباقي 
قبل أن يلجأ الربملان إىل إجراءات سحب الثقة منه، خصوًصا بعد رفض لجنة اإلعالم واآلثار والثقافة يف 
الربملان برئاسة د. درية رشف الدين، بياَن الوزير أمام الربملان، فضاًل عن توجيه تقرير اللجنة العديد من 
االتهامات إىل هيكل، كان أبرزها: شبهات الفساد املتعلقة بجمعه بني منصبني تنفيذيني يف نفس الوقت، 

فضاًل عن اتهامات تتعلق مبخالفات مالية وإدارية، وفًقا لتقرير اللجنة.

الالزمة ملامرسة  الرتاخيص  الحصول عىل  تجاهل طلبات  اإلعالم يف  لتنظيم  األعىل  املجلس  استمر  بينام 
العمل الصحفي لعدد كبري من املواقع الصحفية الخاصة، رغم تقدم أغلب تلك املواقع بطلبات توفيق 
إبريل  نهاية  احتفاليتني يف  األعىل لإلعالم  تنظيم  الرغم من  أكرث من ثالث سنوات. وعىل  منذ  أوضاعها 
الخاصة، شهادات  الصحفية  املواقع  القومية، وعدد محدود من  الصحفية  املواقع  املايض لتسليم أغلب 
اكتامل الرتخيص، فإن عملية توفيق أوضاع املواقع الصحفية، الخاصة عىل وجه التحديد، اتسمت بتسييس 
التحريري  الخط  مع  يتوافق  ال  محتًوى صحفيًّا  تقدم  بعينها  مواقع  حرمان  بهدف  شديدين،  وانتقائية 
السائد واملوجه أمنيًّا بشكل مركزي، من مظلة الحامية القانونية. ما يجعل تلك املواقع والقامئني عليها 

والعاملني بها عرضة بشكل دائم للمالحقات األمنية والقضائية.

أفراًدا وجامعات يف مامرسة حقهم يف  املواطنني  الثاين عىل حق  الربع  األمنية خالل  األجهزة  وانتهكت 
التظاهر والتجمع السلمي تنديًدا باالعتداءات اإلرسائيلية األخرية عىل القدس وقطاع غزة. ورغم تبني 
السلطات املرصية موقًفا متناغاًم بدرجة ما مع مطالبات الرأي العام، فإن ذلك مل يغري من السياسة األمنية 



7

شديدة القمع تجاه أي محاوالت لتنظيم أي فعل احتجاجي، أيًّا كان موضوعه.

الفكر  حرية  يف  بالحق  جميعها  تتعلق  التي  املتسارعة  التطورات  تلك  كل  قراءة  التقرير  هذا  يحاول 
والتعبري، وتحليل أثر تلك السياسات عىل واقع حرية التعبري مبختلف صورها. ويف إطار ذلك يتناول التقرير 
التطورات السياسية والترشيعية فضاًل عن عرض وتحليل أمناط االنتهاكات املتعلقة مبختلف ملفات حرية 

التعبري، ورصد تطور أو تراجع تلك األمناط.
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القسم األول: القمع من المنبع

منع املواطنني من التظاهر والتجمع السلمي: قضية نادي الصيد ـ تظاهرات املواطنني ضد العدوان 	 
اإلرسائييل عىل غزة

تستمر السلطات املرصية يف فرض قيود صارمة عىل حق املواطنني يف التظاهر والتجمع السلمي بشأن 
بعينها. فعىل  الحكومة بخصوص قضايا  تتبنى نفس مواقف  لو كانت  القضايا وامللفات، حتى  مختلف 
الرغم من إشادة عدد من املراقبني باملوقف املرصي الرسمي تجاه االعتداءات اإلرسائيلية عىل الفلسطينيني 
سواء يف القدس أو  قطاع غزة، فإن السلطات املرصية عملت عىل منع أي تظاهرات من املمكن أن تنطلق 
لدعم نفس السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه تلك االعتداءات. ما يعرب عن عداء واضح لحق املرصيني 

يف التظاهر والتجمع السلمي. 

وبالرغم من تعريف قانون التظاهر للتجمعات عىل أنها: تجمع عدد يزيد عىل خمسة أفراد، فإن األجهزة 
الفلسطينيني. حيث رصدت  مع  تضامَنا  بأي شارع  واحد  فرد  ولو  تواجد حتى  منع  دأبت عىل  األمنية 
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أو احتجاز بشكل غري  القبض عىل  ألقت فيها قوات األمن  الفكر والتعبري خمس وقائع  مؤسسة حرية 
قانوين ملواطنني عىل خلفية تظاهرهم دعاًم للقضية الفلسطينية. وحررت قوات األمن محارض يف 3 وقائع: 

القبض عىل أحمد مناع عيل، بعد إحراق العلم اإلرسائييل عقب صالة العيد بشارع اللبيني، املتفرع من 
شارع الهرم، مبحافظة الجيزة. باإلضافة إىل إلقاء القبض عىل 5 آخرين يف نفس اليوم عىل خلفية نفس 
الواقعة، أطلق رساح ثالثة منهم وحرر محرض حمل رقم 26705 لسنة 2021 جنح الهرم لثالثة آخرين: 
أحمد مناع، محمد عبد العال وبهاء الدين زيك. وأمرت النيابة بحبسهم ملدة 4 أيام عىل ذمة التحقيقات 
قبل أن  يجدد لهم القايض الجزيئ قرار الحبس ملدة 15 يوًما ثم أخيل سبيل الثالثة بكفالة 500 جنيه عىل 

ذمة التحقيقات يف القضية خالل عرضهم الثالث1.

كذلك قررت نيابة قرص النيل يف 18 مايو 2021 إخالء سبيل عمر أحمد مريس، بضامن مايل 1000 جنيه، 
عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم 3496 لسنة 2021 جنح قرص النيل، يف اتهامات التحريض عىل تنظيم 
مظاهرات من شأنها اإلخالل بالنظام العام عىل خلفية وقوفه مبيدان التحرير يف 14 مايو حاماًل الشال 
الفلسطيني مع ترديده هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، جدير بالذكر أن مريس مل يعرض عىل نيابة 

قرص النيل إال بعد 3 أيام من القبض عليه يف 17 من نفس الشهر قبل أن يتم إعادته يف اليوم التايل2.

يف نفس السياق احتجزت قوات األمن مبيدان التحرير 3 نشطاء يف واقعتني مختلفتني: مصطفى أحمد 
والذي تعرض لالعتداء واالحتجاز غري القانوين بعد هتافه وحيًدا دعاًم للقضية الفلسطينية، قبل أن يطلق 
رساحه بعد عدة ساعات، وفًقا ألحمد. كام احتجزت قوات األمن الناشطة نور الهدى زيك، وصديقتها حياة، 
بعد وقوفهام مبيدان التحرير رافعني شعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة باالعتداءات اإلرسائيلية 

األخرية عىل األرايض الفلسطينية، قبل أن يطلق رساحهم بعد عدة ساعات أيًضا.

مبحافظة  األمن  قوات  ت  فضَّ السلمي،  التجمع  يف  املواطنني  حق  عىل  األمنية  االنتهاكات  سياق  ويف 
اإلسكندرية يف 4 يونيو املايض تظاهرة ألهايل منطقة نادي الصيد باإلسكندرية، اعرتاًضا عىل قيام مسؤولني 
من املحافظة بعمل لجان حرص للمنازل متهيًدا لتهجريهم خارج املنطقة وإزالتها دون سابق إنذار، بالرغم 
أنها  إال  التطوير  بدأت خطة  وبالفعل   ،2019 عام  املنطقة يف  لتطوير  جنيه  مليون   90 مبلغ  من رصد 

توقفت فجأة يف يناير املايض.

وألقت قوات األمن القبض عىل ما يقارب ثالثني شخًصا من أهايل املنطقة بعد فض املظاهرة، وأطلقت 
رساح عدد منهم بعد أن حررت محرًضا لثالثة عرش شخًصا آخرين حمل رقم 4675 لسنة 2021 إداري 
محرم بك. وجهت إليهم النيابة اتهامات من بينها: التحريض عىل التجمهر والتظاهر، رشق قوات األمن 
بالحجارة وإحداث إصابات بعدد منهم. ويف 17 يونيو املايض قررت نيابة محرم بك الجزئية باإلسكندرية 

إخالء سبيل الثالثة عرش املحبوسني عىل ذمة التحقيقات يف القضية3.

١. شهادة من محامي املقبوض عليهم.

٢. فريق وحدة املساعدة القانونية بحرية الفكر والتعبري.

٣. فريق املساعدة القانونية بحرية الفكر والتعبري.
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قانون فصل املوظفني املنتمني إىل جامعة اإلخوان املسلمني: استمرار استهداف املواطنني عىل خلفية 	 
تعبريهم عن آرائهم

يف 28 يونيو املايض وافق مجلس النواب خالل جلسته العامة عىل مرشوع قانون مقدم من النائب عيل 
بدر، وعرشة أعضاء مبجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغري 
الجمهورية  لرئيس  الحق  إقرارها،  الربملان  ينوي  والتي  الجديدة،  التعديالت  وتعطي  التأديبي.  الطريق 
أو من يفوضه بناًء عىل عرض الوزير املختص وبعد سامع أقوال العامل، فصل املوظف بالجهاز اإلداري 
للدولة بغري الطريق التأديبي إذا أخلَّ بواجباته الوظيفية مبا من شأنه اإلرضار الجسيم مبرفق عام بالدولة 
للبالد  القومي  األمن  ميس  ما  ارتكابه  عىل  جدية  قرائن  بشأنه  قامت  إذا  أو  االقتصادية،  مبصالحها  أو 

وسالمتها. وتعترب التعديالت إدراج العامل ضمن قوائم اإلرهاب من القرائن الجدية!

الحكومة  انتقادهم لسياسات  أو  التعديالت باستهداف األفراد عىل خلفية تعبريهم عن رأيهم  وتسمح 
املرصية أو أيٍّ من املسؤولني الرسميني، حيث حملت التعديالت نفس الكلامت العمومية التي تعطي 
األمن  ما ميس  ارتكاب  أو  االقتصادية  اإلرضار مبصالح مرص  مثل:  تأويلها،  يف  كبرية  سلطة  التنفيذ  جهة 
القومي، وجميعها مصطلحات فضفاضة مل تأِت التعديالت بتحديد ماهيتها. كام ميكن أن تستخدم تلك 

التعديالت من قبل املديرين للتنكيل مبرؤوسيهم.

تربز نوايا السلطات املرصية من خلف تلك التعديالت بشكل رصيح إذا ما تتبعنا السياق الذي أعيد فيه 
فتح املناقشة حول تعديالت تعطي للمسؤولني يف الجهاز اإلداري بالدولة سلطة فصل املوظفني املنتمني 
إىل جامعة اإلخوان املسلمني، وهو الحديث الذي برز تحديًدا بعد حادث قطار طوخ مبحافظة القليوبية، 
الذي راح  ضحيته 11 مواطًنا. وهو الخطأ الذي أرجعه وزير النقل الحايل، اللواء كامل الوزير، إىل تعمد 
العام عىل  الرأي  تثري  أزمات  للدولة إحداث  اإلداري  الجهاز  إرهابية داخل  تنظيامت  إىل  تنتمي  عنارص 
النظام4. كام دعا الوزير خالل كلمته يف الجلسة العامة ملجلس النواب مطلَع مايو املايض، مجلس النواب 
إىل سن قانون يقيض مبحاسبة املنتمني إىل جامعة اإلخوان املسلمني من املوظفني يف الدولة. وأضاف الوزير، 

أن وزارته بها نحو 162 موظًفا ينتمون إىل جامعة اإلخوان اإلرهابية يعملون يف قطاع السكة الحديد.

ويف نفس السياق فقد رصح عضو لجنة الشؤون الخارجية بالربملان املرصي، عالء عصام5، أن تلك الترشيعات 
تأيت يف إطار حرص الدولة املرصية عىل تعزيز آليات مواجهة اإلرهاب والتطرف وتتبع األشخاص املنتمني 
إىل تنظيم اإلخوان داخل البالد، وأضاف عصام، أن الشهور املاضية شهدت عمليات تخريبية تورط بها 
عنارص من تنظيم اإلخوان، كلهم يعملون داخل الجهاز اإلداري وشاركوا من خالل مواقعهم يف تنفيذها، 
مشريًا إىل أن الجزء األكرب منها يتعلق بحوادث القطارات واملحاوالت املستميتة من جانب عنارص التنظيم 
تورط  عن  العامة  النيابة  إعالن  عدم  من  بالرغم  النائب،  الحديدية، حسب  السكك  منظومة  لتخريب 

عنارص تنتمي إىل جامعة اإلخوان املسلمني يف حوادث القطار األخرية.

.https://bit.ly/36EG9yZ ،2021 ٤. مرص.. الربملان يوافق مبدئيًّا عىل قانون فصل “موظفي اإلخوان” سكاي نيوز عربية، 28 يونيو 2021، تاريخ آخر زيارة: 11 يوليو

5. راجع املصدر السابق.
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ويبدو أن السلطات املرصية ليست فقط عازمة عىل استمرار نَْسب كل األخطاء التي تحدث يف مرص 
إىل تورط عنارص إرهابية وتخريبية يف حدوثها، بل فتحت املجال عرب تلك التعديالت الستخدام الفصل 
بغري الطرق التأديبية للتنكيل باألفراد وليس فقط أعضاء جامعة اإلخوان عىل خلفية مناهضة للسلطات 
املرصية أو أيٍّ من سياساتها، خاصة عىل مواقع التواصل االجتامعي والذي يعد آخر منافذ التعبري املتاحة 
القمع  أشكال  من  شكاًل   وتراه  والتعبري،  الفكر  حرية  مؤسسة  ترفضه  الذي  األمر  وهو  املرصيني،  أمام 

االستباقي، وتدعو مجلس النواب إىل إلغاء تلك التعديالت.

مجلس النواب يوافق عىل تعديل قانون العقوبات بشأن تصوير جلسات املحاكم	 

“مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخرى، ُيعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد عىل ثالمثائة ألف 
جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نرش أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى 
جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون ترصيح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة 

العامة.

وُيحكم فضاًل عن ذلك مبصادرة األجهزة أو غريها مام يكون قد استخدم يف الجرمية، أو ما نتج عنها، أو 
محو محتواها، أو إعدامه، بحسب األحوال. وتُضاعف الغرامة يف حالة العود”.

يف ١٣ يونيو ٢٠٢١ نرشت الجريدة الرسمية، بعد مصادقة الربملان املرصي خالل جلسته العامة بتاريخ ١٠ 
مايو ٢٠٢١، القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تجريم نقل وقائع 

جلسات أي محاكمة جنائية دون الحصول عىل ترصيح مسبق من رئيس الجلسة. 

وفضاًل عن انتهاك التعديل املعني عدَة حقوق أساسية للمواطنني محمية بقوة الدستور فإنه ينذر بخطورة 
كبرية بشأن توجه السلطات املرصية نحو مزيد من انتهاك حقوق املتهمني، وتحديًدا يف القضايا السياسية 
املحاكم وعىل  قاعات  ما يجري داخل  الكامل عىل كل  التعتيم  الرغبة يف  التعبري. ومدى  وقضايا حرية 
مستوى سري الجلسات. باإلضافة إىل عدد آخر من املخاطر التي أشار إليها بيان مشرتك وقَّع عليه عدد 
من املؤسسات الحقوقية املحلية والدولية، املعنية بحرية التعبري، من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 

رفًضا للتعديالت وتحذيرًا من آثارها، ومطالبة بإلغائها.

ويستهدف التعديل تجريم كل من صور أو سجل كلامت أو مقاطع أو بث أو نرش أو عرض بأي طريق 
من طرق العالنية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صريورة الحكم باتًّا بغري 
ترصيح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من املتهم واملدعي 
بالحقوق املدنية واملسؤول عنها يف حالة حضورهم. كام استهدف التعديل تقرير عقوبة تكميلية مبصادرة 
األجهزة أو غريها مام يكون قد استخدم ىف الجرمية أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب 
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األحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم اإللكرتونية. بحسب تقرير اللجنة الترشيعية بالربملان.

“جلسات املحاكم علنية، إال إذا قررت املحكمة رسيتها مراعاة للنظام العام، أو اآلداب، وىف جميع األحوال 
يكون النطق بالحكم ىف جلسة علنية”

يأيت هذا القانون باملخالفة للنص الدستوري يف املادة )١٨٧( بشأن عالنية جلسات املحاكامت، مبختلف 
اآلداب، عىل  أو  العام،  للنظام  مراعاة  املحكمة رسيتها  قررت  إذا  إال  إدارية  أو  مدنية  جنائية،  أنواعها: 
أن تكون جلسة النطق بالحكم علنية. واستقرت أحكام املحاكم العليا يف هذا الشأن عىل أن األصل يف 
الجلسات أن تكون علنية وأن تجري املرافعات فيها علًنا وقد تضمنت كل قوانني السلطة القضائية تأكيًدا 
رصيًحا عىل هذا املبدأ: قانون السلطة القضائية )املادة ١٨(، وقانون املرافعات املدنية والتجارية )املادة 

١٠١(، وقانون اإلجراءات الجنائية )املادة ٢٦٨(.

وأكدت املنظامت يف بيانها أن صدور مثل هذا القانون: يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الرصيح 
بعالنية املحاكامت، التي أتاحها املرشع للكافة دون إذن من رئيس املحكمة أو النيابة العامة. وضمن إطار 
هذه العالنية ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع مبارشة وقت وقوعها من داخل املحاكم، 
فامتد أثر مبدأ العالنية إىل الكافة وليس فقط إىل املتواجدين داخل قاعة املحكمة، كام أن البث يكون 
مبارًشا دون تسجيل أو تدخل الحق.  كام تستنكر املنظامت صدور مثل هذا القانون  يف الوقت الذي 
تنظر فيه مئات القضايا ذات الطابع السيايس، ويتصدر األحكام املجحفة عىل املعارضني والتي تصل حد 

الحكم باإلعدام، يف محاكامت تفتقر  إىل الحد األدىن من معايري  وضامنات القضاء العادل الدولية.

وانتهاك  املعلومات،  إىل  والوصول  املعرفة  يف  املواطنني  الصارخ عىل حق جمهور  االنتهاك  إىل  باإلضافة 
الفكر والتعبري أن يتم استغالل هذه  املتهمني يف محاكمة عادلة وعلنية، تخىش مؤسسة حرية  حقوق 
التعديالت بهدف إغالق النوافذ يف وجه أي نقاش عام أو مجتمعي وخصوًصا يف قضايا الرأي العام. ما قد 
يخول للسلطات األمنية والقضائية مالحقة كل شخص يعرب عن رأيه تجاه أي دعوى متداولة قضائيًّا، أيًّا 

كانت وسيلة التعبري، ما ينذر بسلسلة جديدة من القضايا عىل متهمي حرية التعبري.
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اإلنترنت وتفرض وصايتها على سلوك  العامة تحاصر  النيابة  الثاني:  القسم 
المواطنين عبر تطبيقات التواصل االجتماعي

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبري خالل الربع الثاين من عام 2021 تسع وقائع انتهاكات، اشتملت عىل 
14 انتهاكًا تعرض لها مواطنون عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم أو نرش محتًوى عرب اإلنرتنت. وشملت 
املعروفة إعالميًّا  القضايا  بالسجن يف  األفراد ألحكام  االنتهاكات 6 حاالت قبض، و8 حاالت تعرض فيها 
بـ”فتايات التيك توك”. وجاءت النيابة العامة يف صدر قامئة جهات املعتدين عىل حق املواطنني يف حرية 

التعبري الرقمي.

وتتتبع النيابة العامة خالل الشهور األخرية سلوك املواطنني عرب تطبيقات التواصل االجتامعي املختلفة، 
تصدر  أن  قبل  االجتامعي،  التواصل  منصات  ينرش عرب  ما  كل  بشأن  املواطنني  تلقي شكاوى  فضاًل عن 
أوامرها بضبط وإحضار كل من ترى أنه مارس سلوكًا يخالف ما أسمته النيابة العامة: قيم األرسة املرصية، 

أو ينرش آراء ناقدة أو معارضة للسياسات القامئة.



14

السيطرة عىل املحتوى املنشور عىل اإلنرتنت تحت دعوى الحفاظ عىل القيم األرسية	 

 رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري مثاين حاالت أصدر بحقها أحكام بشأن قضايا نرش محتًوى رقمي 
عىل منصات تواصل اجتامعي مختلفة، من بينها: تيك توك، إنستجرام، يوتيوب والييك. وذلك يف ثالث 

قضايا مختلفة عرفت جميعها إعالميًّا باسم قضايا: “فتيات التيك توك”. 

كانت البداية مع الحكم عىل نارشة املحتوى، منة الله عامد، الشهرية بـ”ريناد عامد”، يف ٨ يونيو ٢٠٢١ من 
قبل محكمة جنح القاهرة االقتصادية، يف حضور محاميها، بالسجن ثالث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه. 
القيم واملبادئ األرسية يف املجتمع املرصي  اتهام عامد بارتكاب جرائم االعتداء عىل  وذلك عىل خلفية 
القضية رقم 8762  الدولية وبث فيديوهات خادشة للحياء يف  وإنشاء حسابات عىل شبكة املعلومات 
لسنة 2020 جنح اقتصادية. وتنشط عامد عىل تطبيقات تيك توك وإنستجرام عرب نرش فيديوهات راقصة 

)كاريويك( ووصل عدد متابعيها إىل ما يزيد عىل ثالثة ماليني متابع، عىل مختلف التطبيقات.

 يف نفس السياق، حكمت محكمة جنح مستأنف االقتصادية بالقاهرة، حضوريًّا، يف ١٣ يونيو ٢٠٢١ عىل 
صانعتي املحتوى، رشيفة رفعت وابنتها نورا هشام، املعروفتني بـ”شريي هانم وزمردة”، بالسجن خمس 
سنوات وغرامة قدرها مئة ألف جنيه. بعد اتهامهام بالتعدي عىل القيم واملبادئ األرسية والتحريض عىل 
الدعارة ومامرستها. وكانت محكمة الدرجة األوىل قد حكمت عىل شريي وزمردة يف  14 مارس ٢٠٢١ 
بالسجن ملدة ست سنوات وغرامة قدرها مئة ألف جنيه. وتنشط شريي هانم وزمردة عىل تطبيقات تيك 
ماه  توك ويوتيوب من خالل بث ونرش فيديوهات ساخرة. ووصل عدد مرات اإلعجاب باملحتوى الذي تُقدِّ

إىل 7 ماليني مرة عىل مختلف التطبيقات.

القضايا ضد  نقلة نوعية عىل مستوى فلسفة تكييف  األبرز، حيث شهدت  الثالثة فكانت  القضية  أما   
صانعات املحتوى، عىل مختلف منصات التواصل االجتامعي. حيث أحيل املتهمون يف البداية إىل املحكمة 
الحياء  القيم واملبادئ األرسية للمجتمع املرصي وخدش  بالتعدي عىل  اتهامات  االقتصادية عىل خلفية 
العام، فضاًل عن اتهامات الفسق والفجور ومامرسة الرذيلة. إال أن النيابة العامة وقبل أن تصدر محكمة 
القاهرة االقتصادية حكمها، قررت إحالة املتهمني عىل ذمة قضية جديدة، ولكن هذه املرة كانت اإلحالة 

إىل محكمة الجنايات، بتهمة االتجار بالبرش، عرب اإليقاع بالفتيات الُقرصَّ واستغالل حاجتهن املادية. 

ففي يونيو ٢٠٢١ أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكاًم غيابيًّا بالسجن ملدة عرش سنوات عىل صانعة 
املحتوى حنني حسام. بينام كان الحكم حضوريًّا بالسجن ملدة ست سنوات عىل صانعة املحتوى مودة 
األدهم، واملوظفني الثالثة التابعني لتطبيق الييك: محمد زيك، محمد عالء الدين وأحمد صالح دسوقي، 
مع تغريم كلٍّ منهم مئتي ألف جنيه. وذلك يف القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، واملقيدة 

برقم 1106 لسنة 2020 كيل شامل القاهرة.

هن  طبيعيني،  أشخاص  مع  والتعامل  البرش  يف  باالتجار  املحكومني  الخمسة  الجنايات  محكمة  اتهمت 
فتيات قرص الستخدامهن يف أعامل منافية ملبادئ وقيم املجتمع، بهدف الحصول من ورائهن عىل منافع 
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مادية، واستغالل حالة الضعف االقتصادي وحاجة املجني عليهن إىل املال والوعد بإعطائهن مبالغ مالية. 
وقد ارتكبت تلك الجرمية جامعة إجرامية منظمة ألغراض االتجار بالبرش.

العامة عىل صانعات محتوى منصتي  النيابة  التي شنتها  الحملة األمنية  القضية إىل   تعود وقائع هذه 
التواصل االجتامعي تيك توك والييك، فقبضت عىل حنني حسام ومودة األدهم وثالثة آخرين، يف القضية 
رقم 479 لسنة 2020 جنح املحكمة االقتصادية، بتهمة االعتداء عىل قيم األرسة املرصية )مبوجب القانون 

رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات(.

كانت محكمة جنح االقتصادية قد برَّأت يف يناير املايض، حنني حسام ومودة األدهم من تهمتي االعتداء 
عىل القيم األرسية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكرتونية خاصة. ولكن النيابة العامة أحالتهام إىل محكمة 
الجنايات يف قضية جديدة، بسبب مقطع مصور، اعتربته النيابة العامة اعتداًء عىل قيم األرسة املرصية، 
االجتامعي  التواصل  موقع  عرب  طفلتني  استغاللهام  مدعية  البرش  يف  باالتجار  الفتيات  النيابة  واتهمت 
)الييك( بزعم توفري فرص عمل لهام. واعتربت النيابة العامة أن مثة دعوات تحريضية عىل الفسق والدعارة 

عرب محادثات تتم من خالل هذا التطبيق. 

ويعترب هذا الحكم هو نتيجة مبارشة للحمالت األمنية واإلعالمية املمنهجة والتحريضية التي تستهدف 
التواصل  مواقع  مرتادو  وبخاصة  مرص،  يف  اإلنرتنت  مستخدمي  عىل  ومجتمعية  أخالقية  وصاية  فرض 
االجتامعي. بينام رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري حمالت تشهريية نالت من سمعة الفتيات عىل 
املواقع اإلخبارية والقنوات التليفزيونية، ورغم ذلك مل تحقق النيابة العامة يف تلك الحمالت من التشهري 

والوصم املجتمعي.

وتقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبري عرب قسم عىل موقعها6 معلومات أساسية، وتحليالت حول محاكامت 
والسياق  القضايا،  هذه  يف  واملتهامت  باملتهمني  الخاصة  الربوفايالت  عىل  القسم  ويحتوي  توك.  تيك 
استخدمتها  التي  للتطبيقات  املالكة  الرشكات  ودور  العامة،  النيابة  وتحليل خطاب  للقضايا،  الترشيعي 

املتهامت واملتهمون، وقراءة يف أوراق قضايا تيك توك.

استهداف اآلراء املعارضة أو الناقدة للحكومة املرصية عىل اإلنرتنت	 

 رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري خالل الربع الثاين من العام ٢٠٢١، ست حاالت قبض عىل مواطنني 
الحكومية يف مرص. وبحسب  للسياسات  أو معارضة  ناقدة  آراء  أو  أخباًرا  مرصيني عىل خلفية نرشهم 
توثيق املؤسسة فإن التحقيق مع أغلب املقبوض عليهم جاء عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم إلكرتونيًّا، 
النهضة  التعامل مع امللفات املختلفة، ومن بني أبرزها أزمة سد  وانتقاد سياسات الحكومة املرصية يف 

وأزمة تفيش جائحة كوفيد ـ ١٩.

.https://bit.ly/3ySB8iB ،٦. قضايا تيك توك، مؤسسة حرية الفكر والتعبري
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فعىل سبيل املثال، ألقت قوة من جهاز األمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية القبض عىل هدى عبد الحميد 
محمد أحمد، 55 سنة، ربة منزل، يف الساعة الواحدة من صباح يوم ٢٧ إبريل ٢٠٢١، من منزلها مبنطقة 

١5 مايو يف محافظة القاهرة، بصحبة زوجها وابنتها7.

اقتادت القوة األمنية جميع أفراد األرسة إىل مقر األمن الوطني ىف حي املعرصة مبنطقة حلوان، قبل أن يتم 
عرض هدى مبفردها عىل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس مساء يوم ٢٧ إبريل ٢٠٢١، واستكامل 
التحقيق معها يف اليوم التايل. حيث قامت النيابة بفض األحراز، وكانت مكونة من “صور وفيديوهات 
منشورة عىل حسابها الشخيص عىل موقع التواصل االجتامعى فيسبوك بشأن ما يتعرض له نجلها عبد 
الرحمن الشويخ من انتهاكات. وقررت النيابة حبس عبد الحميد ١5 يوًما عىل ذمة التحقيقات يف القضية 
اتهامات، منها: االنضامم إىل جامعة  إليها  رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠٢١ حرص أمن دولة عليا، بعد أن وجهت 

إرهابية ونرش وإذاعة أخبار كاذبة. 

ُمورِست عىل  انتهاكات  الحميد إىل نرشها فيديوهات تتحدث فيها عن  القبض عىل عبد  ويعود سبب 
أبرز  كان  الحراسة.  املنيا شديد  احتياطيًّا ىف سجن  املحبوس  الشويخ،  متوىل  الرحمن جامل  عبد  نجلها 
تلك االنتهاكات، بحسب عبد الحميد، تعرض عبد الرحمن للتعذيب واالعتداء الجنيس. وهي االنتهاكات 
التي قدمت هدى بخصوصها شكوى إىل نيابة املنيا الجزئية تختصم فيها إدارة سجن املنيا لتورطها يف 
تعذيب نجلها. جدير بالذكر أنه جرى استجواب عبد الحميد بشكل غري قانوين داخل مقر جهاز األمن 
للمطالبة  االجتامعى  التواصل  مواقع  عىل  بتدشينها  قامت  التي  اإللكرتونية  الحملة  بخصوص  الوطني 

بوقف االنتهاكات التي يتعرض لها نجلها داخل سجن املنيا.

كذلك واقعة القبض عىل الدبلومايس السابق بالسفارة املرصية يف فنزويال، يحيى زكريا عثامن نجم، 5٢ 
الزيتون فجر يوم 29 مايو املايض بواسطة شخصني، أحدهام يرتدي زيًّا مدنيًّا  سنة، من منزله مبنطقة 
وآخر مريي، حيث قاموا باالستيالء عىل جهاز الكومبيوتر املحمول الخاص به، باإلضافة إىل هاتفه املحمول، 
ومبلغ مايل قدره مئتا دوالر أمرييك وسبع مئة جنيه مرصي. ثم تم اقتياده إىل أحد مقرات األمن الوطني 
مبنطقة السالم، حيث قام رجال األمن الوطني باستجوابه بشكل غري قانوين حول منشوراته عىل صفحته 
الشخصية عرب موقع التواصل اإلجتامعي “فيس بوك” وظل هناك ملدة أربعة أيام قبل أن يتم عرضه عىل 
نيابة أمن الدولة العليا ُمتَهاًم عىل ذمة القضية رقم ٩١٣ لسنة ٢٠٢١ حرص أمن دولة عليا. ووجهت إليه 
النيابة عدة اتهامات، من بينها: االنضامم إىل جامعة إرهابية، إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي. ويف نهاية جلسة التحقيق قررت النيابة حبسه ١5 يوًما عىل ذمة التحقيق8.

 كام شهد الربع الثاين انتهاك وزارة الداخلية حق جمهور املواطنني يف التنقل بحرية، وكذلك حقهم يف 
التمتع باملجال العام دون تضييقات تعسفية، وذلك عرب استغالل الصالحيات االستثنائية املمنوحة لهم 
بفعل فرض حالة الطوارئ  بشكل مستمر منذ ما يزيد عىل خمسة أعوام. وتقوم وزارة الداخلية وفق 

٧. شهادة من أحد أبناء الضحية.
٨. شهادة من محاميه.
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سياساتها األمنية املتبعة منذ سنوات طويلة يف تنفيذ الكامئن األمنية يف مختلف أنحاء العاصمة وبعض 
املحافظات الحيوية، والتعامل مع جمهور املواطنني باعتبارهم “مشتبًها بهم” إىل حني التحقق. واعتادت 
وزارة الداخلية أخريًا عىل تفتيش هواتف املواطنني بشكل عشوايئ، وتحديًدا يف امليادين الحيوية، بحثًا عن 
مواد تعارض السياسات الحكومية القامئة عىل حسابات املواطنني عىل مواقع التواصل االجتامعي بهدف 

التنكيل بصاحبها. 

فعىل سبيل املثال، ألقت قوة أمنية بزي مدين القبض عىل أحمد العريب عبد الجواد السيد العريب، ٤٢ 
سنة، ويعمل كعامل يومية، يف 12 مايو املايض من أحد شوارع مدينة بنها، بعد توقيفه من قبل مجموعة 
ترتدي زيًّا مدنيًّا ثم إجباره عىل ركوب سيارة “ميكروباص”. اقتيد العريب إىل مقر جهاز األمن الوطنى ىف 
بنها، حيث تعرض هناك للرضب وأنواع أخرى من والتعذيب، من بينها: الصعق بالكهرباء. وذلك أثناء 
سؤاله عن عالقته بجامعة اإلخوان املسلمني وعالقته مبظاهرات ما يطلق عليه “الجوكر”؟! ذكر العريب 
أثناء التحقيق معه بأنه تم إجباره عىل اإلقرار باملجموعة التي يرتأسها لتنظيم املظاهرات، وهو األمر الذي 
أنكره طوال مدة التحقيق معه يف مقر األمن الوطني، والتي استمرت إىل ما يقارب ١٩ يوًما، حتى تم 
عرضه عىل النيابة عىل ذمة القضية رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ حرص أمن دولة عليا. وجهت النيابة إىل العريب 
اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتامعى، 
عىل خلفية قيامه بنرش أخبار وموضوعات سياسية عىل صفحته الشخصية عىل موقع التواصل االجتامعي 

الفيس بوك وأمرت بحبسه ١5 يوًما عىل ذمة التحقيق.

ويف سياق مشابه، ألقت قوة أمنية القبض عىل الطالب مبعهد طيبة للعلوم اإلدارية، عبد الرحمن مصطفى 
حسن عبد الفتاح، ٢٦ سنة، من أمام منزله ىف قرية أبو الغيط مبنطقة القناطر الخريية يف 7 مايو املايض، 
تم  قليوب. حيث  الوطنى ىف  األمن  مقر  إىل  ثم  لها محل سكنه  التابع  الرشطة  نقطة  إىل  اقتياده  وتم 
استجوابه هناك بشكل غري قانوين حول مسؤوليته عن “جروب” عىل موقع التواصل االجتامعى فيس بوك 
بعنوان: )ثورة شعب سلمية(. كذلك قاموا مبواجهته ببعض املنشورات عىل الجروب متهمني إياه بأنه أحد 
املسؤولني عن هذا الجروب، وهو ما أنكره عبد الرحمن متاًما، وأكد أنه ال يعلم كيفية وجود حسابه يف 

هذا الجروب، وأنه ال يعلم طبيعة املنشورات ألنه غري نشط عىل موقع الفيس بوك. 

ظل عبد الرحمن محتجزًا داخل مقر األمن الوطنى ىف قليوب إىل ما يقرب ١٨ يوًما، حتى تم التحقيق 
معه أمام نيابة أمن الدولة العليا عىل ذمة القضية رقم ٩١٣ لسنة ٢٠٢١ حرص أمن دولة عليا. ووجهت 
النيابة إىل عبد الرحمن اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة كونه عضًوا ىف جروب 
“ثورة شعب سلمية” والذي قام من خالله بنرش أخبار كاذبة، تلبية لدعوة الفنان واملقاول محمد عيل،  
بالتظاهر يف ميدان العتبة واملوسيك. وهي االتهامات التي أنكرها املتهم، وأمرت النيابة بحبسه ١5 يوًما 

عىل ذمة التحقيق.
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القسم الثالث: مشهد إعالمي مرتبك وأنماط متكررة لالنتهاكات 

معدالت  انخفاض  استمرار   ،٢٠٢١ العام  من  الثاين  الربع  خالل  والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  رصدت 
االنتهاكات عىل املجتمع الصحفي واإلعالمي، حيث وثقت املؤسسة خمس وقائع انتهاكات اشتملت عىل 
يُغِفل مثاًل تجاهل املجلس األعىل لإلعالم  الحقيقة، حيث  الرصد ال يعكس كل  انتهاكات. إال أن  عرشة 
الصحفية املستقلة، وإدارة األعىل  املواقع  املهنة لصالح عدد من  الحصول عىل تراخيص مزاولة  طلبات 

لإلعالم املسيسة واالنتقائية لعملية توفيق أوضاع املواقع الصحفية. 

كذلك يُغِفل الرصد الرقمي سياق ودالالت استقالة وزير الدولة لشؤون اإلعالم، أسامة هيكل، بعد ستة 
عرش شهرًا فقط عىل توليه مهام منصبه املستحدث يف التشكيل الوزاري نهاية عام ٢٠١٩، وذلك بعد رصاع 
طويل مع مختلف أطراف املجتمع الصحفي واإلعالمي املرصي واملمتد منذ لحظة مجيئه وحتى استقالته. 

كام ال ينتبه الرصد الرقمي إىل دالالت استمرار املامرسات االحتكارية يف سوق اإلعالم املريئ الخاص، يف 
غياب أي رقابة أو مساءلة أو استفهام من قبل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، املعني وفًقا للقانون بحامية 
التنافسية والتنوع والتعددية ومنع املامرسات االحتكارية. حيث أعلن الصحفي النافذ مصطفى بكري، 
يف ٤ مارس املايض، عن صفقة بيع قناة املحور الفضائية اململوكة لرجل األعامل حسن راتب، لصالح ثالث 
رئيس حزب  ونائب  الشيوخ  مجلس  وعضو  األعامل  رجل  لصالح  األسهم  من    ٪5٠ إىل:  مقسمة  جهات 
والنسبة  )غري محددة(،  الرسمية  اإلعالمية  الجهات  إحدى  لصالح  و٣٨٪   منظور،  مستقبل وطن محمد 
تحرير  الصحفي ورئيس  تعيني  يتم  أن  والنايل سات. عىل  اإلعالمي  اإلنتاج  مدينة  لصالح  املتبقية ١٢٪  

صحيفة أخبار اليوم القومية، رئيًسا للقناة.

املوالية ورشائها، ما يعني  القنوات  األمنية نحو  التابعة لألجهزة  الرشكات  الصفقة إىل توجه  تشري هذه 
استحواًذا شبه كامل عىل سوق اإلعالم املريئ. حيث أسفرت عمليات االستحواذ املتتالية التي قامت بها 
الرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية، خالل السنوات الخمس املاضية، عن مشهد إعالمي أحادي التوجه 
يفتقر إىل التنوع والتعددية وفاقد للتأثري واالنتشار. بعد أن استولت الرشكة من قبل عىل شبكة قنوات 
الحياة اململوكة لرجل األعامل ورئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي، رغم متاهي السياسة اإلعالمية 
إعالم املرصيني_ عىل  االستحواذ _عرب رشكة  قبله  السيايس. ومن  النظام  للشبكة مع مواقف وسياسات 
شبكة قنوات ONTv اململوكة لرجل األعامل ورئيس حزب املرصيني األحرار السابق نجيب ساويرس، رغم 
رضوخ الشبكة كذلك للمناخ اإلعالمي السائد. ولكن تتبدى مع الوقت حقيقة أن االستحواذ عىل كافة 
الشاشات الصغرية كان هدفًا يف ذاته، من أجل احتواء تأثريها املتصاعد منذ ٢٠١٠ وصواًل إىل املساهمة 
مصالح  إىل خدمة  مركزيًّا،  توجيهها  وإعادة  املسلمني يف 2012/2013،  اإلخوان  إسقاط سلطة  األكرب يف 

النظام السيايس الحاكم.

https://www.facebook.com/743199805779919/posts/3302668123166395/
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يف نفس السياق، كتبت الصحفية مي عزام تدوينة9 عىل صفحتها الشخصية مبوقع التواصل االجتامعي 
فيسبوك، تؤكد فيه بيع جريدة املرصي اليوم اململوكة لرجل األعامل صالح دياب لجهة سيادية، ومل يتسَن 
للمؤسسة التأكد من إمتام الصفقة دون أي رقابة أو تدخل أو تحقيق من قبل املجلس األعىل لتنظيم 

اإلعالم.  

استقالة أسامة هيكل.. من يدير املشهد اإلعالمي	 

رصح املستشار نادر سعد املتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل وزير الدولة 
لإلعالم تقدم باستقالته من منصبه، إىل الدكتور مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، نظرًا إىل ظروف 
النواب،  الثقافة واإلعالم مبجلس  خاصة10. وهي االستقالة التي قبلها مدبويل، خصوًصا وأن تقرير لجنة 
برئاسة الدكتورة درية رشف الدين، رفض بيان وزير اإلعالم حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذي استعرضه 
خالل الجلسة العامة للمجلس. وأن الوزير وجهازه املعاون مل يحققا األهداف املرجوة، وأن هناك أخطاء 
مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بني منصبي وزير الدولة لإلعالم ورئيس مجلس إدارة الرشكة 

املرصية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي والعضو املنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور.

وشدد وكيل لجنة الثقافة واإلعالم عىل أن اللجنة ستطالب باملساءلة “السياسية”، أما املخالفات اإلدارية 
واملالية، ومن بينها الجمع بني منصبي وزير الدولة لإلعالم ورئيس مجلس إدارة الرشكة املرصية ملدينة 

اإلنتاج اإلعالمي والعضو املنتدب، تدخل يف اختصاص األجهزة الرقابية، والتي تحقق يف األمر.

تأيت استقالة هيكل كفعل استباقي قبل أن يبدأ الربملان إجراءات سحب الثقة من الوزير. يذكر أن الئحة 
مجلس النواب حددت قواعد وطريقة سحب الثقة من الحكومة أو من أحد وزرائها، ونصت املادة ٢٢٦ 
عىل أن يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابًة 

إىل رئيس املجلس موقًعا عليه من ُعرْش عدد أعضاء املجلس عىل األقل.

اإلعالمي  اإلنتاج  ملدينة  املرصية  الرشكة  أرباح  أدان ضآلة  قد  النواب  اإلعالم مبجلس  لجنة  تقرير  وكان 
مقارنة برأساملها البالغ ملياري جنيه وهبوط أسهمها الدفرتية، مع قيام وزير الدولة لإلعالم برفع بدل 
حضور اجتامعات أعضاء مجلس إدارة الرشكة إىل ٦٠٠٠ جنيه، ورفع مكافأة رئيس مجلس اإلدارة إىل ٢٠ 

ألف جنيه وراتبه إىل ست مئة ألف جنيه.

استقالة هيكل جاءت بعد رصاع طويل بني الوزير ومختلف أطراف املشهد اإلعالمي11، منذ لحظة توليه 
منصبه املستحدث يف نهاية ٢٠١٩ والذي مل يكمل فيه مدة ١٦ شهرًا، قبل أن يُدفَع إىل تقديم استقالته. 

.https://bit.ly/3kdX6IE ،2021 ٩. تدوينة عىل صفحتها عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك، 11 مارس 2021، تاريخ آخر زيارة، 11 يوليو

.https://bit.ly/2UMAELW ،2021 ١٠. استقالة أسامة هيكل وزير الدولة لإلعالم من منصبه، املرصي اليوم، 25 إبريل 2021، تاريخ آخر زيارة: 11 يوليو

١١. مصطفى شوقي، وزارة الدولة لإلعالم.. بني اإلفصاح عن املعلومات ورصاع الهيمنة عىل اإلعالم، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 3 يناير 2021، تاريخ آخر زيارة: 11 يوليو 

.https://bit.ly/3xC61Yd ،2021
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متثلت أبرز مالمح الرصاع يف االنتقادات التي أطلقها الوزير عىل وسائل اإلعالم والصحافة املحلية باعتبارها 
تفتقد االنتشار والتأثري وال تحظى مبتابعة جمهور املواطنني، وخاصة الشباب منهم، يف ظل هجرة الجمهور 
الوزير  دعوات  كذلك  واألحداث.  األخبار  ملتابعة  األجنبية  والصحافة  اإلعالم  وسائل  نحو  متزايد  بشكل 
الذي  بالشكل  السوق  يفتح  أن  واإلعالم يف مرص ورضورة  الصحافة  لسوق  املنغلقة  للسياسات  الناقدة 

يحمي املنافسة والتعددية.

انتقائية وتسييس.. املعايري الحاكمة لعملية توفيق أوضاع املواقع الصحفية	 

الصحفية  املواقع  أغلب  لتسليم  احتفاليتني،  اإلعالم،  لتنظيم  األعىل  املجلس  أقام  املايض  إبريل  نهاية  يف 
أوضاع  توفيق  إطار عملية  الرتخيص. يف  اكتامل  الخاصة، شهادات  الصحفية  املواقع  القومية وعدد من 
املواقع الصحفية اإللكرتونية التي تصدر يف مرص، تطبيًقا لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل 
العام  املجلس  التي أصدرها  الرتاخيص  التنفيذية والئحة  اإلعالم رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ والئحته  لتنظيم 

املايض بقرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠.

اإلعالم، سواء يف  لتنظيم  األعىل  املجلس  ِقبَل  الصحفية من  املواقع  أوضاع  توفيق  إدارة عملية  اتسمت 
تجاوب  يخص  فيام  وتسييس  انتقائية  عن  فضاًل  كبريين،  وتخبط  بعشوائية  السابق،  أو  الحايل  تشكيله 
املجلس األعىل مع طلبات الرتخيص املقدمة إليه من املواقع املختلفة، رغم استيفاء جميع تلك املواقع 
كافة رشوط الرتخيص الصادرة عن األعىل لإلعالم. وميكن القول إن كافة املواقع التي تقدم محتًوى يشتبه 
الحكومة  لرواية  التقيص عن رواية بديلة  أو  البحث  أو محاولة  القامئة  السياسات  انتقاده  أو  مبعارضته 
موقفها  وترك  بها،  الخاصة  الرتخيص  طلبات  تجاهل  األعىل  املجلس  قرر  قد  أي حدث،  بشأن  الرسمية 
القانوين معلًقا، بحيث تبقى مهددة طوال الوقت باملالحقات األمنية بدعاوى عدم الحصول عىل رخصة 
مبارشة العمل، رغم مرور أكرث من عامني ونصف عىل تقدم تلك املواقع للمرة األوىل إىل املجلس األعىل 

للحصول عىل الرخصة الالزمة لتوفيق أوضاعها.

ماهية  وكذلك  املقدم،  املحتوى  لطبيعة  وفًقا  باألساس  يكون  اإللكرتونية  الصحفية  املواقع  بني  التمييز 
القامئني عليه. ففي الوقت الذي أصدر فيه األعىل لإلعالم قرابة ٤٠ شهادة اكتامل ترخيص لصالح مواقع 
صحفية خاصة، كان من بينها موقع القاهرة ٢٤، تجاهل املجلس طلبات ١١٠ مواقع أخرى، يرغبون يف 

توفيق أوضاعهم، وشملت تلك القامئة مواقع: مرص العربية، مدى مرص، املنصة، ودرب، وغريهم كثري12.

١٢. وحدة الرصد والتوثيق، غري مرخص لهم: عن أزمات ملف توفيق أوضاع املواقع الصحفية، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 10 يونيو 2021، تاريخ آخر زيارة: 11 يوليو 

.https://bit.ly/3B09BOb ،2021
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أمناط اعتيادية ومتكررة لالنتهاكات عىل الصحفيني وحرية الصحفي 	 

كانت لوزارة الصحة ومسؤوليها العدد األكرب من االنتهاكات خالل الربع الحايل، حيث ارتكب مسؤولوها 
أربعة انتهاكات من أصل عرشة، بخالف الحكم بالسجن عىل صحفيني اثنني عىل خلفية بالغ من إدارة 

مستشفى صدر العباسية. 

كانت أوىل وقائع االنتهاكات عن طريق املتحدث اإلعالمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، والذي 
قام مبنع الصحفيني من تغطية زيارة وزيرة الصحة لبعض مستشفيات العزل مبحافظة قنا13، يف ١١ إبريل 
املايض، ومنعهم من التصوير أثناء الزيارة، وهو األمر الذي أثار صحفيي املحافظة الذين تقدموا مبذكرة 
تنقل ما حدث إىل نقابة الصحفيني، والتي أعلنت عرب مجلسها استنكار هذا األداء، مطالبني وزيرة الصحة 

برضورة فتح تحقيق يف تلك الواقعة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل عمل الصحفيني.

ويف نفس السياق، منع وكيل وزارة الصحة مبحافظة شامل سيناء، ومدير مستشفى العريش، الصحفي 
بجريدة فيتو، محمد عرفات، والصحفي الحر أحمد أبو دراع، من تغطية وصول مثاين سيارات إسعاف 
للعالج  العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة  نقل مصايب  باملصابني من قطاع غزة ضمن عمليات  محملة 
باملستشفيات املرصية. وأرجع املسؤولون منع الصحفيني من تغطية الحدث بناء عىل تعليامت من وزيرة 

الصحة الدكتورة هالة زايد14. 

بينام اعتدى عدد من أفراد أمن املستشفى عىل الصحفي محمد فرحات أثناء محاولته دخول سيارات 
اإلسعاف إىل املستشفى قبل أن تقوم قوات الرشطة املتواجدة باملكان بإبعاد الصحفيني. وأكدت قوات 
الرشطة للصحفيني أنهم ليسوا طرفًا يف عملية املنع، وأن األمر يخص املسؤولني بوزارة الصحة وفًقا لشهادة 

الصحفي أحمد أبو دراع ملُِعد التقرير.

ممدوح15،  رؤى  الوطن،  بجريدة  الصحفية  حلوان  رشطة  قسم  مباحث  احتجزت  منفصل،  سياق  ويف 
بعد تغطيتها حادث حرق جثامن موظفة إدارية مبستشفى حلوان. تقول رؤى: “توجهت صباح الثالثاء 
السادس من إبريل املايض إىل منطقة مقابر عزبة الباجور بحي حلوان، لتغطية حادث حرق جثة موظفة 
إدارية مبستشفى حلوان العام، عقب إصابتها بفريوس كورونا. بناًء عىل تكليف من رئيس قسم الحوادث 
وتكليف من مدير التحرير واملرشف عىل القسم. بعد إنهايئ للتغطية وتوجهي إىل بوابة املقابر للمغادرة، 
استوقفني فرد من ضباط املباحث، وبعد دقائق قليلة أصبح هناك عرشة ضباط، قاموا بإلقاء القبض عيلَّ 

بتهمة التصوير بدون ترصيح. وقاموا مبصادرة هاتفي املحمول وساعة اليد الخاصة يب”. 

تكمل ممدوح: “كام ألقوا القبض عىل غفري املقابر الذي ظهر معي خالل البث املبارش الذي قمت ببثه 
الحديث  االجتامعي فيسبوك. عقابًا عىل موافقته عىل  التواصل  الوطن عىل موقع  عىل صفحة جريدة 

https:// ،2021 ١٣. محمد فتحي، الصحفيني تستنكر منع املتحدث الرسمي لوزارة الصحة الزمالء من مامرسة حقهم، الرشوق، 13 إبريل 2021، تاريخ آخر زيارة: 11 إبريل

.bit.ly/3kkW5hU

١٤. شهادة من الصحفي أحمد أبو دراع.

١5. شهادة من الصحفية رؤى ممدوح.
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معي. تم سحل ورضب الغفري أمامي قبل أن يتم اقتياده إىل غرفة داخل إحدى املنازل يف املقابر، وتم 
احتجازي يف الغرفة املجاورة له والتي كانت مظلمة. كنت أسمع بوضوح أصوات رضب وتعذيب الغفري 
واستغاثته، وهو ما تسبب يف انهياري عصبيًّا. طلبت نقيل إىل مقر احتجاز رسمي، لكن تم رفض طلبي. تم 
منعي من الرد عىل أي اتصاالت وعندما ألححت يف الطلب تم تهديدي بالرضب وعمل محرض تعدٍّ عىل 
السلطات أثناء تأدية عملهم. وقام رئيس القوة األمنية بتهديدي باالعتداء عيلَّ جنسيًّا إذا مل يتم حذف 
البث املبارش املنشور عىل حساب الجريدة عىل فيسبوك. ظل هذا الوضع إىل ما يقارب ثالث ساعات إىل 

أن تدخلت الجريدة وقامت باتصاالت مبديرية أمن القاهرة والتي أسفرت عن إطالق رساحي”.

يف انتهاٍك أكرث جسامة عن سابقيه، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، حكاًم بالحبس ملدة 
التنفيذ، بحق الصحفيني مبوقع القاهرة ٢٤: إسالم سعيد أحمد  عام وكفالة خمسة آالف جنيه إليقاف 
ومؤمن محمد سمري. حسبام ذكر موقع القاهرة ٢٤. جاء الحكم عىل خلفية اتهامهام بنرش أخبار كاذبة 

يف القضية رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة عليا مدينة نرص ثان16. 

تعود الواقعة إىل قيام الصحفيني بزيارة مستشفى صدر العباسية لالطمئنان عىل والدة الصحفي إسالم 
سعيد، ليفاجأ إسالم سعيد بتدهور حالة والدته نتيجة لإلهامل داخل املستشفى، وهو ما دفعه إىل تصوير 
ما شاهداه. قبل أن يقوم أمن املستشفى باحتجازهام واالستيالء عىل هواتفهام الشخصية قبل اقتيادهام 
إىل قسم الرشطة وتحرير املحرض. وأضاف املوقع أن املحامي طارق العويض تقدم بتظلم عىل الحكم وكياًل 

عن الصحفيني.

يف سياق آخر، حذفت إدارة تحرير جريدة املرصي اليوم مقااًل للباحث والربملاين السابق عمرو الشوبيك، 
حمل عنوان: “قناة إخبارية”، انتقد خالله التوجهات اإلعالمية وتكرار التجارب اإلعالمية غري الناجحة، 
وهو ما دفع أحد املسؤولني عن امللف اإلعالمي بالتواصل مع إدارة تحرير الصحيفة وإخبارهم بأن الوقت 

غري مناسب ملثل تلك املقاالت وأن هذا هو وقت الرتكيز عىل اإليجابيات17.

 

.https://bit.ly/3xF0ikm ،2021 ١٦. مصطفى درغام، “القاهرة 24” يتظلم عىل حبس زميلني يف قضية نرش، القاهرة 24، 12 يونيو 2021، تاريخ آخر زيارة: 11 يوليو

https:// ،2021 ١٧. عايدة سامل، “سبع سنوات سامن”.. تفاصيل االحتفاء االستثنايئ بذكرى تويل السييس الحكم، مدى مرص، 30 يونيو 2021، تاريخ آخر زيارة: 11 يوليو

.bit.ly/36xib91
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القسم الرابع: استمرار استهداف طالب الماجستير والباحثين المصريين في 
الخارج فور عودتهم إلى البالد هو أخطر انتهاكات الحرية األكاديمية

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبري خالل الربع الثاين من العام الحايل أربعة انتهاكات تعرض لها باحثون 
وأكادمييون، كان أبرزها الحكم القايس الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد الباحث وطالب 
بالنمسا، أحمد سمري سنطاوي، بالسجن ملدة ٤ سنوات وغرامة  بالجامعة األوروبية املركزية  املاجستري 
خمس مئة ألف جنيه يف القضية رقم ٧٧٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن الدولة العليا طوارئ، واملقيدة برقم 
٨٧٧ لسنة ٢٠٢١ حرص نيابة أمن الدولة العليا. جاء الحكم عىل خلفية اتهام سنطاوي بنرش أخبار كاذبة 
من خارج البالد حول األوضاع الداخلية وذلك عرب حساب منسوب إليه عىل موقع التواصل االجتامعي 

“فيسبوك”. 

العليا  الدولة  أمن  محكمة  الصادرة عن  األحكام  فإن  الطوارئ  قانون  األخرية عىل  التعديالت  وبحسب 
طوارئ نهائية، وال ميكن الطعن عليها، باعتبارها إحدى مؤسسات القضاء االستثنائية التي يحال املتهمون 
إليها يف ظل رسيان حالة الطوارئ، والتي يجري تجديدها بشكل دوري بقرار من رئيس الجمهورية يف 
التفاف واضح عىل مواد الدستور. وال يتبقى أمام املحكوم حينها إال عدم تصديق رئيس الجمهورية عىل 

الحكم.

بدأت األجهزة األمنية يف استهداف سنطاوي فور عودته إىل مرص قادًما من فيينا، حيث يدرس املاجستري 
أثناء  يناير ٢٠٢١  وبتاريخ ٢٣  اإلنجابية يف مرص.  السياسات  بالنمسا حول  املركزية  األوروبية  بالجامعة 
تواجد سمري يف إجازة بإحدى املناطق السياحية مبحافظة جنوب سيناء، داهمت قوة من األمن الوطني 
به  املتواجدين  املنزل وتصوير هوية  تفتيش  القاهرة. وبعد  الخامس مبحافظة  التجمع  مسكنه مبنطقة 
والتحفظ عىل جهاز التسجيل الخاص بنظام املراقبة التابع للعقار، طلبوا من والده إبالغ سنطاوي برضورة 

الحضور إىل قسم رشطة التجمع الخامس. 

استجاب سنطاوي للطلب وذهب إىل قسم الرشطة يوم ٣٠ من نفس الشهر، قبل أن يطلبوا منه العودة 
يف ٢ فرباير، وهو ما فعله سنطاوي، إال أن أهله ومحاميه ُمِنعوا من الوصول إىل أي معلومات رسمية 
بشأنه، منذ تلك اللحظة وحتى عرضه عىل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يف السادس من فرباير 
٢٠٢١. وجهت نيابة أمن الدولة العليا إىل سنطاوي اتهامات، من بينها: االنضامم إىل جامعة إرهابية، نرش 
أخبار وبيانات كاذبة من شأنها اإلرضار باألمن والنظام العام وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي. 
وقررت حبسه احتياطيًّا عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم ٦5 لسنة ٢٠٢١ حرص نيابة أمن الدولة العليا. 
قبل أن تستدعي نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي بهدف استكامل التحقيقات معه مرة أخرى يف ٢٣ فرباير 

٢٠٢١ وأضافت إليه اتهاًما جديًدا بتمويل جامعة إرهابية.
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ويف ٢٢ مايو ٢٠٢١ استدعت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي للتحقيق معه يف قضية جديدة حملت 
رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠٢١ حرص نيابة أمن الدولة العليا. حيث وجهت النيابة إىل سنطاوي نفس االتهامات 
يف القضية املحبوس عىل ذمتها، وهي االنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار وبيانات كاذبة من شأنها 

اإلرضار باألمن والنظام العام، قبل أن تأمر بحبسه ١5 يوًما تبدأ بعد انتهاء حبسه يف القضية األوىل.

أمن  أمام محكمة  العاجلة،  املحاكمة  إىل  العليا سنطاوي  الدولة  أمن  نيابة  أحالت  مايو 2021  ويف ٢٩ 
كاذبة  أخبار  بنرش  فيها  واملتهم   .٢٠٢١ لسنة   ٨٧٧ القضية  يف  اتهامه  خلفية  العليا طوارئ عىل  الدولة 
عن األوضاع الداخلية مبرص خارج مرص. وقيدت القضية برقم ٧٧٤ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن الدولة العليا 
طوارئ، وعقدت أوىل جلساتها يف األول من يونيو ٢٠٢١. واختتمت يف جلسة 22 يونيو املايض بالحكم 

عىل سنطاوي بالسجن أربع سنوات والغرامة بخمس مئة ألف جنيه.

التحقيقات  ويشري الحكم الرسيع والقايس عىل سنطاوي والذي أُصدر بعد شهر واحد فقط من بداية 
يف القضية محل الحكم، إذ بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع سنطاوي يف تلك القضية يف ٢٢ 
مايو املايض ـ إىل نية مبيته للتنكيل بالباحث. فيام يبدو أنها رسالة إىل كل الطالب املهاجرين والباحثني 
املرصيني املوجودين بالخارج بالتزام الصمت وعدم التعبري عن آراء ناقدة للسياسات الحكومية، وخاصة 

عرب مواقع التواصل االجتامعي. فضاًل عن البعد عن دراسة موضوعات ال تروق للسلطات املرصية.  

عىل  التضييق  يف  املستمر  نهجها  مواصلة  عىل  املرصية  السلطات  إرصار  إىل  الحكم  يشري  عام  وبشكل 
املجتمع األكادميي املرصي واستمرار استهداف الباحثني املرصيني يف الخارج. ففي نفس السياق منعت 
سلطات األمن مبطار القاهرة الدويل باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن، وليد سامل، من السفر للمرة الثانية، 
أثناء توجهه يف ٢٤ مايو املايض إىل دولة فرنسا. وأبلغت سلطات مطار القاهرة سامل بأن سبب املنع هو 
وضع اسمه ضمن قوائم املمنوعني من السفر بقرار من النائب العام صدر بتاريخ ٢٣ مايو املايض، دون 

إبداء أسباب قانونية واضحة.

ومل تكن هذه هي املرة األوىل التي مينع فيها الباحث من السفر، حيث تعرض للمنع من السفر يف ٨ مايو 
٢٠٢٠ من قبل األجهزة األمنية مبطار القاهرة أثناء سفره إىل الواليات املتحدة األمريكية، كام تم تفتيش 
حقائبه وسحب جواز سفره. وكان قد أُلقي القبض عىل سامل من قبل يف ٢٣ مايو ٢٠٨ عقب لقائه أستاًذا 
جامعيًّا، عمل معه عىل بحث الدكتوراه الخاص به، والذي يتناول تاريخ القضاء املرصي. وظهر يف نيابة 
أمن الدولة العليا كمتهم عىل ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حرص أمن دولة عليا، باتهامات نرش أخبار 

كاذبة، واالنتامء إىل جامعة إرهابية. 

وأودع سامل سجن طرة تحقيق، ملدة أكرث من ستة أشهر قبل أن يصدر قرار إخالء سبيله يف ٣ ديسمرب 
٢٠١٨ بتدابري احرتازية، ويف ٢٢ فرباير ٢٠٢٠ ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابري االحرتازية املفروضة 

عليه وأخلت سبيله بضامن محل إقامته.
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عثامن،  محمد  عثامن  رمضان  من  بالعارش  للتكنولوجيا  العايل  املعهد  عميد  أحال  منفصل،  سياق  ويف 
وتسلمت  التحقيق.  إىل  أكتوبر،  من  السادس  فرع  باملعهد  املساعد  األستاذ  الطنطاوي،  منار  الدكتورة 
من  السادس  _فرع  باملعهد  القانونية  الشؤون  مدير  من  موقعني  خطابني  رسمي  غري  بشكل  طنطاوي 
امتنعت  الثالثاء ٢٩ يونيو املايض، وهو ما  القانوين باملعهد،  أمام املحقق  أكتوبر_ يطلب منها الحضور 
أية  أو  التحقيق  التي طلبت تحويلها إىل  الجهة  الخطابني إىل  طنطاوي عن حضوره بسبب عدم إشارة 

اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.

الهندسة  قسم  رئاسة  من  بتمكينها  القانوين  حقها  عىل  الحصول  طلبها  إىل  طنطاوي  استهداف  ويرجع 
امليكانيكية بفرع السادس من أكتوبر، وهو املنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه بشكل مؤقت لظروف 

صحية، إال أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد املعهد متحجًجا بأن زوجها كان سجني رأي.

كام تواجه طنطاوى تعسًفا آخر يتمثل يف عدم اعتامد وزارة التعليم العايل اىٕل االٓن حصولها عىل درجة 
االٔستاذية عىل الرغم من فحص اللجنة العلمية الدامئة إنتاجها العلمي يف ديسمرب ٢٠١٩، وصدور قرار 
عن املجلس االٔعىل للجامعات يف فرباير ٢٠٢٠ بحصولها عىل الدرجة العلمية، ومل يتبَق سوى اعتامد وزارة 
التعليم العايل، الذي تقف عنده االٔوراق دون إبداء أية أسباب، وهو ما يحول دون تعيني طنطاوي يف 

درجة أستاذ بشكل رسمي.
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توصيات

تستمر السلطات املرصية يف استهداف حق املواطنني يف املعرفة والتعبري بطرق مختلفة، عرب استحداث 
قوانني ومواد تساعد عىل فرض مزيد من القيود عىل حرية التعبري، كام تستمر األجهزة األمنية والتنفيذية 
امللفات،  الحكومية عىل مختلف  للسياسات  الناقدة  آرائهم  تعبريهم عن  األفراد عىل خلفية  تعقُّب  يف 
خاصة املنشورة عىل مواقع التواصل االجتامعي، والتي تحاول السلطات املرصية فرض مزيد من القيود 

عىل التدوين عليها باعتبارها آخر املنافذ املتاحة أمام املرصيني للتعبري عن آرائهم.

تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبري الربملان املرصي إىل وقف إقرار التعديالت املقرتحة عىل قانون 	 
العقوبات، الخاصة بفصل املوظفني بالجهاز اإلداري للدولة بغري الطريق التأديبي. ملا ميثله من انتهاك 

صارخ عىل املوظفني العموميني يف التعبري عن الرأي.

تطالب  حرية الفكر والتعبري الربملان املرصي بإلغاء القانون رقم ٧١ لسنة٢٠٢١، الخاص بتعديل بعض 	 
مواد قانون العقوبات بشأن تجريم نرش أو بث أية مقاطع أو وقائع تخص سري دعوى جنائية، قبل 
الحصول عىل ترصيح مسبق من رئيس الجلسة، ملا ميثله من انتهاك ملبدأ عالنية الجلسات، وما يعد 

انتهاكًا لحقوق املتهمني يف املحاكمة العادلة وحق جمهور املواطنني يف املعرفة.

طالب 	  عىل  القايس  الحكم  عىل  التصديق  عدم  إىل  الجمهورية  رئيس  والتعبري  الفكر  حرية  تدعو 
املاجستري أحمد سمري طنطاوي، كام تؤكد املؤسسة عىل رضورة تعديل قانون الطوارئ لوقف العمل 
بالتعديالت الخاصة باعتبار األحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، نهائية وغري قابلة 

للطعن عليها.

تطالب حرية الفكر والتعبري املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم برسعة البت فيام يخص طلبات توفيق 	 
أوضاع املواقع الصحفية الخاصة، والتوقف عن التعنت مع املواقع التي استكملت رشوط التقديم 
املنصوص عليها يف قانون تنظيم الصحافة واإلعالم والئحته التنفيذية والئحة الرتاخيص الصادرة تنفيًذا 

له.

تدعو حرية اإلعالم إىل إلغاء األحكام الصادرة عىل فتيات التيك التوك وموظفي الييك، ووقف النيابة 	 
العامة استهداف السيدات ومراقبة اإلنرتنت عىل خلفية ما تسميه: حامية األخالق واملبادئ األرسية 

يف املجتمع املرصي.


