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منهجية

اعتمد التقرير عىل تحليل سياسة السلطات املرصية وأجهزتها املختلفة تجاه الحق يف حرية التعبري وعىل وجه الخصوص 
ملفات: حرية اإلعالم، حرية اإلبداع والتعبري الفني، الحرية األكادميية والحقوق الرقمية، باإلضافة إىل 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.

يساعد رصد وتحليل سياسات الحكومة املرصية تجاه الحق يف حرية التعبري وحرية تداول املعلومات 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، وفق منهجية الرصد والتوثيق الخاصة مبؤسسة حرية الفكر والتعبري. وتم توثيق 

االنتهاكات يف الفرتة من ١ يوليو ٢٠٢١ إىل ٣٠ سبتمرب ٢٠٢١.

مقدمة

الربع  الثالث من عام ٢٠٢١ استمرار االهتامم الحكومي مبلف حقوق اإلنسان يف مرص، واملتواصل منذ  الربع  شهد 
املايض خصوًصا بعد التوصيات١ شديدة اللهجة التي خرجت بتوقيع ٣١ دولة عىل هامش الدورة الـ٤٦ ملجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة، واملنعقد بجنيف يف مارس املايض، والتي انتقدت أوضاع حقوق اإلنسان وظروف عمل 

املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مرص. 

خالل هذا الربع والربع املايض أطلقت السلطات املرصية رساح ما ال يقل عن ١٥ صحفيًّا/ـة مدافًعا/ـة عن حقوق 
اإلنسان، عرب قرارات من النيابة العامة، وبعضهم كان عىل ذمة أكرث من قضية.

كذلك رشع قايض التحقيق يف القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حرص فحص مكتب قايض التحقيق، واملعروفة إعالميًّا باسم 
القضية، بعد أن قرر يف أغسطس وسبتمرب  التحقيقات يف  باتخاذ إجراءات من شأنها حفظ  التمويل األجنبي  قضية 
املاضيني أنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية بحق  مثانية جمعيات، لعدم كفاية األدلة. مع إلغاء كافة القرارات املرتتبة 

عليها سواء املتعلقة باملنع من السفر أو تجميد األموال.

وقد وصل إجاميل عدد املنظامت والجمعيات والكيانات التي صدر أمر بأالَّ وجه إلقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيام 
تضمنه تقرير لجنة تقيص الحقائق من وقائع - سواء كان األمر صادًرا النتفاء الجرمية أو لعدم كفاية األدلة - ٧١ كيانًا. 
وينتظر أن تستكمل اإلجراءات حتى يتم حفظ التحقيقات يف القضية بشكل نهايئ مع املؤسسات الحقوقية والقامئني 

عليها والعاملني بها. 

.https://bit.ly/3pcyxOI ،١. 31 دولة تدين انتهاك الحريات يف مرص أمام مجلس حقوق اإلنسان، دويتشه فيال، ١٢ مارس ٢٠٢١، اخر زياره ١٧ اكتوبر ٢٠٢١

https://bit.ly/3pcyxOI. 
https://bit.ly/3pcyxOI. 
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الالئحة  بإصدار   ٢٠٢١ لسنة   ١٠٤ رقم  الوزراء  مجلس  قرار   ٢٠٢١ يناير   ١١ يف  الرسمية  الجريدة  نرشت  ذلك  قبل 
التنفيذية لقانون تنظيم العمل األهيل رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، ما يعني أنه يتبقى للمؤسسات العاملة يف مجال حقوق 
اإلنسان ثالثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفًقا للقانون الذي منحت الئحته التنفيذية عاًما واحًدا فقط مهلة زمنية لتوفيق 

األوضاع من تاريخ إقرار الالئحة يف يناير املايض.

ومع نهاية الربع الثالث استكملت السلطات حالة الحراك يف ملف حقوق اإلنسان عندما أطلقت اللجنة الدامئة لحقوق 
اإلنسان أول إسرتاتيجية وطنية لحقوق اإلنسان يف تاريخ مرص يف مؤمتر برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السييس.

الواقع قد يحمل وجًها آخر متاًما، فيام يتعلق بواقع حقوق  قد تبدو الصورة للوهلة األوىل شديدة اإلرشاق، إال أن 
اإلنسان يف مرص وظروف عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان. ففي الوقت الذي يطلق فيه رساح عدد من املدافعني 
عن حقوق اإلنسان ومتهمي الرأي والنشطاء السياسيني، يجري إحالة أعداد أكرب بكثري ـ متكنت مؤسسة حرية الفكر 
والتعبري من رصد ٦ قضايا عىل األقل شملت ٦٧ شخًصا ـ إىل املحاكمة أمام محاكم استثنائية )محكمة أمن الدولة 
العليا طوارئ( والتي تصدر أحكاًما قاسية عليهم مع العلم أن أحكامها نهائية وباتة ال يجوز الطعن عليها أو استئنافها. 
تقرر  التي  القضايا  مع  تتطابق  ذمتها  املتهمون عىل  يواجهها  التي  والتهم  إحالتها  يجري  التي  القضايا  أن  والحقيقة 
السلطات إخالء سبيل آخرين عىل ذمتها. وهو ما يعني أن املعيار الحاكم هو موقف السلطة السياسية واألمنية ِمن 
شخوص َمن يتم إخالء سبيلهم أو إحالتهم إىل املحاكمة. باإلضافة إىل استمرار القبض عىل صحفيني عىل خلفية عملهم 

الصحفي، وناشطني سياسيني وأفراد عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم عىل مواقع التواصل االجتامعي.

خالل  من  التهديد  تحت  املدافعون  يستمر  األجنبي،  التمويل  قضية  ملف  إغالق  إىل  فيه  تسعى  الذي  الوقت  ويف 
مواجهة خطر التنكيل بسبب اتهامهم يف قضايا أخرى بنفس االتهامات بعضها ما زال أمام القضاء الطبيعي، وبعضها 

قيد تحقيقات النيابة العامة.  

ذلك، بينام جاء إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل األهيل بعد ضغوط كبرية تعرضت لها السلطات املرصية 
عقب استهداف جارس عبد الرازق املدير التنفيذي السابق للمبادرة املرصية للحقوق الشخصية واثنني آخرين من فريق 
عمل املنظمة، بدعوى مزاولة أنشطة العمل األهيل دون الحصول عىل ترخيص من الجهة اإلدارية املختصة )وزارة 

التضامن االجتامعي( رغم عدم صدور الالئحة التنفيذية حينها.

إن مؤسسة حرية الفكر والتعبري ال تحاول التقليل من الجهود الحكومية املبذولة بهدف تحسني أوضاع حقوق اإلنسان، 
وتحديًدا خالل األشهر الستة املاضية، لكنها ترى رضورة بالغة إلجالء الوجه اآلخر لواقع حقوق اإلنسان يف مرص بهدف 
الضغط من أجل تعميق اإلصالحات والخطوات يف هذا االتجاه بحيث تحقق يف مجملها تطوًرا ملموًسا يف أوضاع حقوق 

اإلنسان، وأالَّ تكون إجراءات شكلية وخطوات متقطعة بهدف تخفيف الضغوطات الدولية وآثارها.
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على  التعدي  استمرار  وسط  اإلنسان  لحقوق  وطنية  إستراتيجية  األول:  القسم 
حرية التعبير

أول إسرتاتيجية مرصية لحقوق اإلنسان	 

يف منتصف سبتمرب ٢٠٢١ أطلقت اللجنة العليا الدامئة لحقوق اإلنسان أول إسرتاتيجية وطنية لحقوق اإلنسان يف مرص 
وذلك خالل مؤمتر بحضور وتحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييس الذي أعلن خالل املؤمتر أن العام القادم 

٢٠٢٢ هو “عام املجتمع املدين”٢. 

الخارجية سامح شكري إلعداد  برئاسة وزير  املشكلة مطلع عام ٢٠٢٠  اإلنسان  الدامئة لحقوق  العليا  اللجنة  تولت 
اإلسرتاتيجية، وهي العملية التي استغرقت عاًما ونصف العام بحسب السفري أحمد إيهاب جامل الدين مندوب مرص 
الدائم يف جنيف واألمني العام املؤسس للجنة الدامئة لحقوق اإلنسان. وميتد اإلطار الزمني لإلسرتاتيجية خمس سنوات 

أي حتى عام ٢٠٢٦. 

https:// ،2021 ٢. الرئيس السييس يشهد إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان يف مرص، قناة دي إم يس عىل يوتيوب، ١١ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة، ١٧ أكتوبر
bit.ly/3BQEPY5.

https://bit.ly/3BQEPY5.
https://bit.ly/3BQEPY5.
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بحسب القامئني عليها تستهدف اإلسرتاتيجية تلبية االستحقاقات الدستورية وكذلك التزامات مرص اإلقليمية والدولية 
بشأن حقوق اإلنسان، باعتبارها اىل جانب إسرتاتيجية التنمية املستدامة تشكل مكونات رؤية مرص ٢٠٣٠ املعروفة 
بالجمهورية الجديدة. وتتبنى اإلسرتاتيجية أربعة محاور جاءت كالتايل: الحقوق املدنية والسياسية، الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية، حقوق املرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب وأخريًا التثقيف وبناء القدرات يف مجال 

حقوق اإلنسان. 

متوازن  بشكل  األربعة  املسارات  مستوى  عىل  ملموس  تقدم  إحراز  إىل  يسعون  أنهم  املبادرة  عىل  القامئون  ويقول 
ومتكامل عرب إجراء التعديالت الترشيعية واملؤسسية الالزمة لضامن دعم وحامية وتعزيز تلك الحقوق. 

وضع  عملية  مع  اشتباكه  بقدر  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اإلسرتاتيجية  مضمون  تحليل  العنوان  هذا  يستهدف  ال 
اإلسرتاتيجية وسباق إطالقها وأدوار الفاعلني. حيث أطلقت اإلسرتاتيجية يف نهاية الربع الثالث من هذا العام متهيًدا 
لعام جديد يبدو أنه سيحمل الكثري بشأن حارض ومستقبل حالة حقوق اإلنسان يف مرص، وتحديًدا بعد أن أطلق عليه 

الرئيس السييس عام املجتمع املدين. 

كان لتزايد الضغوط الدولية بشكل عام واألمريكية بوجه خاص منذ إعالن فوز بايدن يف نوفمرب ٢٠٢٠ دور ال ميكن 
إنكاره يف سياق اهتامم الحكومة املرصية مبلف حقوق اإلنسان، وما تم اتخاذه من خطوات، بداية باإلفراج عن عدد 
من املدافعني والنشطاء والصحفيني مروًرا بحفظ التحقيق مع عدد من املؤسسات عىل خلفية قضية التمويل األجنبي 

ووصواًل إىل لحظة إطالق اإلسرتاتيجية. 

إال أن تلك الخطوات مل تعكس رغبة وإرادة سياسية حقيقية لتغيري واقع حقوق اإلنسان يف مرص، ورمبا العملية التي 
خرجت من خاللها اإلسرتاتيجية الوطنية وتركيبة مؤمتر اإلطالق كانت مؤرشات دالة عىل مدى جدية السلطات املرصية 

يف فتح صفحة جديدة بشأن واقع حقوق اإلنسان يف مرص. 

بحسب وزير الخارجية أثناء كلمته االفتتاحية يف مؤمتر اإلطالق فإن عدًدا كبريًا من جلسات االستامع عقدتها اللجنة 
الدامئة لحقوق اإلنسان يف سبيل رفع االحتياجات الالزمة لدعم وتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، استمرت ملدة عام 
ونصف، وشملت كافة األطراف من املجلس القومي لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان بالربملان ومؤسسات العمل 

األهيل واملدين وغريها من النقابات العاملية واملهنية والهيئات واألجهزة الحكومية. 

إال أن واقع عملية إعداد اإلسرتاتيجية يشري بحسب رؤية مؤسسة حرية الفكر والتعبري إىل غياب أي حوار جاد يف 
الفضاء العام، سواء الصحفي أو اإلعالمي أو من خالل النوافذ املتعددة للحوار العام. ومل نجد ترصيًحا رسميًّا أو أية 

معلومات تشري إىل اجتامعات اللجنة ونتائجها ومحارضها، ومواقف األطراف املختلفة وتصوراتهم. 

استبعدت الجهات الرسمية دعوة أي من املنظامت الحقوقية املستقلة، ومن أبرزها املنظامت الخمس، التي أطلقت 
مطالب سبعة، يف مايو 2021، لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف مرص، وهذه املنظامت هي: املبادرة املرصية للحقوق 
للحقوق  املرصية  املفوضية  اإلنسان،  حقوق  ملعلومات  العربية  الشكبة  والتعبري،  الفكر  حرية  مؤسسة  الشخصية، 

والحريات، ومركز النديم. 

كام اقترص دور املجلس القومي لحقوق اإلنسان عىل املشاركة يف جلسات استامع حددتها اللجنة العليا الدامئة لحقوق 
اإلنسان، وكذلك الوضع بالنسبة إىل لجنة حقوق اإلنسان يف الربملان. 
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وتؤدي هذه الطريقة األحادية التي تنتهجها الدولة فيام يخص ملف حقوق اإلنسان إىل إنتاج وثيقة حكومية شكلية 
بهدف سد الذرائع أمام الضغوط الدولية، وليس إسرتاتيجية وطنية متكاملة، تشاركية وقابلة للتطبيق مبساهمة مبارشة 

من الفاعلني أنفسهم. 

تشبه عملية إقرار اإلسرتاتيجية ـ كثريًا ـ سوابقها يف إصدار قانون تنظيم العمل األهيل وكذلك الالئحة التنفيذية الخاصة 
به، حيث استغرقت عملية إصدارهام أكرث من عام دون مشاركة مجتمعية حقيقية من املعنيني باألساس.

مل توضح اإلسرتاتيجية دور اللجنة الدامئة والصالحيات والسلطات املمنوحة لها لتنفيذ أهداف اإلسرتاتيجية يف مساراتها 
اللجنة  الهيكل وضوابط عمل  الفنية واستكامل  أثناء كلمته أن عملية تشكيل األمانة  الخارجية  األربعة، وأكد وزير 
ما زال قيد العمل. ويبدو أنه حتى كتابة هذه السطور ال توجد رؤية واضحة أو آليات محددة لعمل اللجنة الدامئة 

وكيفية تحقيق مستهدفات اإلسرتاتيجية.

فعىل سبيل املثال تتضمن اإلسرتاتيجية مقرتحات والتزامات بعدٍد من التعديالت الترشيعية واملؤسسية لضامن حقوق 
املواطنني، من بينها: إصدار قانون من أجل تعزيز وحامية حق املواطنني يف الوصول إىل املعلومات وتداولها، إجراء 
تعديل ترشيعي بخصوص إنفاذ النص الدستوري الخاص بحرمة الحياة الخاصة، وتحديًدا للشهود واملتهمني واملبلغني، 
باإلضافة إىل إصدار الترشيعات الكفيلة بضامن صيانة الحق يف املعرفة. لكن القامئني عىل اللجنة الدامئة مل يوضحوا 
سبب تأخر صدور تلك الترشيعات طوال السنوات الست املاضية رغم كونها جميًعا استحقاقات دستورية الزمة، منذ 

إقرار الدستور املرصي يف ٢٠١٤!  

ومل تحدد اللجنة العليا الدامئة لحقوق اإلنسان الدور أو السلطات املمنوحة لها من أجل جعل تلك الترشيعات واقًعا 
حقيقيًّا! فمثاًل انتهى املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم من مسودة قانون لحامية الوصول إىل املعلومات وتداولها وهو 
متاح عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس األعىل منذ ٢٠١٧ ومل تفلح كل محاوالت املجلس بتشكيله الحايل أو السابق، 
وضغط نقابتي الصحفيني واإلعالميني يف وضع الترشيع كأولوية عىل أجندة الربملان الترشيعية لسنوات. ويدل هذا 

املثال عىل غياب اإلرادة السياسية للقيام بخطوات من شأنها تعزيز حقوق اإلنسان طيلة سنوات.

ما بني سندان الحبس االحتياطي ومطرقة املحاكامت االستثنائية.. إحالة متهمي حرية التعبري منط 	 
انتهاك متصاعد خالل الربعني األخريين

وبالتوازي مع إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، رشعت نيابة أمن الدولة يف إحالة عدد كبري من صحفيني 
ومدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء إىل محكمة أمن الدولة طوارئ، حيث متكنت مؤسسة حرية الفكر والتعبري من 
رصد إحالة ست قضايا عىل األقل إىل املحاكمة أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، شملت ٦٧ متهاًم، قىض أغلبهم 
فرتات حبس احتياطي مطولة عىل خلفية اتهامات مكررة مبنية عىل محارض تحريات جهاز األمن الوطني. بعض تلك 
القضايا صدرت فيها أحكام مترسعة وقاسية )قضيتان(، علاًم بأن أحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ نهائية وباتة 
ال يجوز الطعن عليها أو استئنافها, واملتاح فقط التامس إىل رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، حيث مينحه 

القانون سلطة عدم التصديق عىل الحكم وإعادة املحاكمة أو العفو عن العقوبة بشكل نهايئ.  

إن حرية الفكر والتعبري إذ تؤكد أن العدد املذكور من القضايا واملتهمني ال ميثل بأي حال إحصاًء دقيًقا بالقضايا التي 
متت إحالتها خالل األشهر الستة املاضية، فإنها تحاول التحذير من سلوك متصاعد يهدف إىل التنكيل مبتهمي الرأي 
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القضايا  بني هذه  فارق  ال  سابًقا  ذكرنا  فكام  باألساس.  األمنية  السلطات  عنهم  ترىض  ال  الحقوقيني ممن  واملدافعني 
التي يتم إحالتها والتهم املوجهة إىل املتهمني عىل ذمتها وقضايا أخرى تقرر السلطات األمنية والقضائية إطالق رساح 

املحبوسني عليها، متت خالل نفس األشهر الستة املاضية. 

ارتبطت اإلحاالت التي رصدتها املؤسسة يف الربعني املنقضيني وبشكل خاص الربع الثالث من عام ٢٠٢١، بسياق مهم 
ال ميكن إغفاله، هو املتعلق بالضغوط الدولية الواسعة التي تعرضت لها السلطات املرصية بخصوص إساءة استخدام 
سلطة الحبس االحتياطي، وبشكل خاص ضد متهمي حرية التعبري واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني، 

ما جعلها أداة للتنكيل والعقاب وتصفية الحسابات وليس مجرد إجراء احرتازي الهدف منه حامية التحقيقات.

وتحذر مؤسسة حرية الفكر والتعبري من أن يكون نهج السلطات القضائية يف إحالة تلك القضايا هو أحد أشكال إنهاء 
حاالت الحبس االحتياطي املطولة التي تسبب القالقل الدولية. فإحالة هذه القضايا واملتهمني عىل ذمتها إىل املحاكمة 
التعديالت  بإجراء  املحلية والدولية  الحقوقية  املطالبات  لذراع  أنه يل  للتنكيل بهم وال ميكن فهمه سوى  ليس وقفا 
الترشيعية الالزمة لتخفيض الحد األقىص لفرتة الحبس االحتياطي، فضاًل عن إنهاء حاالت الحبس االحتياطي املطولة، 

إما باخالء سبيلها وإما بإحالتها. 

وعنداإلحالة إىل محاكم استثنائية، يفقد املتهم أمامها أبسط حقوقه األساسية يف محاكمة عادلة، وأهمها حقه يف الطعن 
واالستئناف عىل ما يصدر عليه من أحكام. 

إبراهيم  طالب  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اإلسرتاتيجية  إطالق  مؤمتر  هامش  عىل  املنعقدة  الندوة  خالل 

االحتياطي  الحبس  استخدام  من  للحامية  ترشيعي  تعديل  برضورة  السلطة  دوائر  من  املقرب  الصحفي  عيىس 

تدرج  املوقف ومل  تتنَب نفس  اإلسرتاتيجية مل  أن  إال  املطول.  االحتياطي  الحبس  والنظر يف حاالت  كعقوبة 

املقبلة.  الخمس  السنوات  يف  الترشيعية  للتعديالت  مقرتحاتهم  ضمن  االحتياطي  للحبس  األقىص  الحد  تعديل 

استمرار األجهزة األمنية يف االعتداء عىل حق املواطنني يف التجمع السلمي:	 

واستمراًرا يف االعتداء عىل حق املواطنني يف التظاهر والتجمع السلمي، أمر قايض املعارضات مبحكمة الجيزة االبتدائية 
يف ٢٦ سبتمرب املايض بإخالء سبيل الستة املحبوسني احتياطيًّا من أهايل نزلة السامن، بكفالة خمسة آالف جنيه لكلٍّ 
منهم عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم ١٤٢٥٩ لسنة ٢٠٢١ إداري الهرم وفًقا لترصيحات محاميهم محيي خطاب، 

ملوقع مدى مرص٣.

كانت قوة من الرشطة قد ألقت القبض عىل ستة من أهايل نزلة السامن بعد مشاركتهم يف وقفة احتجاجية للمطالبة 
مبعرفة مصري منازلهم عىل خلفية تنفيذ محافظة الجيزة مجموعة من اإلزاالت يف نطاق منطقة سن العجوز بنزلة 

السامن ضمن إطار خطة تطوير املنطقة القريبة من أهرامات الجيزة.

وأضاف خطاب أن املقبوض عليهم الستة قد أكدوا للنيابة أنهم فقط كانوا “يستفرسون عن  مصريهم يف منطقتهم 
بعد التطوير” نافيًا أن يكون تجمعهم بغرض االعرتاض عىل يشء، بعد ان اتهمتهم نيابة الهرم بالتظاهر بدون ترخيص، 

والتجمهر، والبلطجة.

.https://bit.ly/3APgn7W ،2021 ٣. إخالء سبيل أهايل نزلة السامن املحبوسني بعد وقفة “سن العجوز”، مدى مرص، ٢٦ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر

https://bit.ly/3APgn7W


١٠

وتقيد مرص حق املواطنني يف التظاهر والتجمع السلمي، عن طريق القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ واملعروف باسم 
“قانون التظاهر” والذي أقره الرئيس السابق عديل منصور يف نوفمرب من عام ٢٠١٣، وسط اعرتاضات حزبية وحقوقية 
التظاهر والتجمع السلمي بشكل فعيل، إذ استخدمت السلطات  القانون كبَّل بشكل تام حق املواطنني يف  ترى أن 
املرصية - وفًقا للقانون - القوة يف فض أي تظاهرات أو تجمعات للمواطنني منذ وقتها وإىل اآلن. كام سمح لها القانون 
مبالحقة الداعني إىل التظاهرات واملشاركني فيها وأقر سلب املواطنني حقهم يف التظاهر والتجمع السلمي. وزيادة يف 
التأكيد عىل أن القانون هو مجرد وعاء ترشيعي الهدف منه هو تقنني االعتداء عىل الحق وليس تنظيمه، فقد رفضت 
للقانون رغم  لتسيري تظاهرات وفًقا  للتظاهر من أحزاب سياسية تقدمت  أوقات سابقة طلبات  األمنية يف  األجهزة 

اعرتاضها عليه.
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القسم الثاني: حريةاإلعالم: استمرار االنتهاكات على الصحفيين والمواقع 
الصحفية المستقلة

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري خالل الربع الثالث من العام ٢٠٢١ استمرار انخفاض االنتهاكات التي تتعرض لها 
الجامعة الصحفية، حيث سجلت حرية الفكر والتعبري خالل تلك الفرتة ٥ وقائع انتهاكات اشتملت عىل ٧ انتهاكات 
جميعها تدل عىل استمرار السلطات املرصية وأجهزتها املختلفة يف استهداف الصحفيني. ويأيت ذلك بالرغم من قلة 
التغطيات الصحفية املناهضة لروايات تريد السلطات املرصية تسييدها، بفضل تراجع معدالت حرية الصحافة يف مرص 

خالل السنوات السبع السابقة.

ونجحت مجموعة من الحمالت األمنية واإلجراءات القمعية يف خنق املجال أمام الصحفيني واملواقع الصحفية املستقلة 
التي تعرضت للحجب وتعرض صحفيوها لتقييد الحرية لفرتات زمنية طويلة باستخدام الحبس االحتياطي كعقوبة 

للتنكيل بالصحفيني خارج دوائر السلطة.
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استمرار حبس الصحفيني	 

جاءت حاالت القبض عىل رأس االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خالل الربع الثالث، حيث تعرض ٥ صحفيني 
للقبض وهم:

1-     القبض عىل رئيس تحرير جريدة األهرام األسبق عبد النارص سالمة:

تحرير جريدة  رئيس  النارص سالمة٤  عبد  الصحفي  الكاتب  القبض عىل  الرشطة  من  قوة  ألقت  يوليو ٢٠٢١   ١٨ يف 
األهرام األسبق. عرض سالمة عىل نيابة أمن الدولة يف اليوم التايل للقبض عليه والتي أمرت بحبسه ١٥ يوًما عىل ذمة 
التحقيقات يف اتهامه بنرش أخبار كاذبة واالنضامم إىل جامعة أسست عىل خالف القانون، وارتكاب جرمية من جرائم 
متويل اإلرهاب. يأيت ذلك بعد أيام من نرش سالمة عرب حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك مقااًل ينتقد فيه 
الرئيس عبد الفتاح السييس وإدارته ملف أزمة سد النهضة، محماًل إياه مسؤولية الفشل يف هذا امللف ومطالبًا تنحيه 

عن رئاسة الجمهورية وتقديم نفسه إىل املحاكمة.

2-     الصحفي بقناة الجزيرة مبارش مرص، ربيع الشيخ:

بالرغم من التقارب املرصي القطري يف اآلونة األخرية وظهور مراسيل قنوات الجزيرة من القاهرة مبارشة فإن األجهزة 
األمنية يف مرص مستمرة يف استهداف صحفيي ومذيعي مجموعة قنوات الجزيرة والتي متلكها قطر. تأيت أحدث تلك 
االستهدافات بإلقاء أجهزة األمن مبطار القاهرة الدويل القبض عىل الصحفي بقناة الجزيرة، مبارش ربيع الشيخ، فور 
عودته من العاصمة القطرية الدوحة يف زيارة قصرية لزيارة عائلته وفًقا ملوقع القناة٥. عرض الشيخ عىل نيابة أمن 
الدولة يف اليوم التايل والتي أمرت بحبسه ١٥ يوًما عىل ذمة التحقيقات يف اتهامه بنرش أخبار كاذبة واالنضامم إىل 

جامعة إرهابية.

3-     القبض عىل ثالثة صحفيني من أمام نقابة األطباء:

ألقت قوة من رشطة قسم قرص النيل القبض عىل ٣ صحفيني٦ رفضوا ذكر أسامءهم أثناء تغطيتهم ملا كانوا يعتقدون 
أنه مؤمتر لعرض مرشوع داخل نقابة األطباء بشارع القرص العيني. إال أنه وأثناء تصويرهم مع الطبيب فوجئوا بتجمع 
عدد من األشخاص حوله حاملني الفتات دعم للطبيب وما هي إال دقائق حتى وصلت الرشطة وألقت القبض عىل 
الجميع وحررت محرًضا اتهمتهم فيه مع آخرين بالتظاهر. فبعد يومني من القبض عليهم أمرت النيابة بإخالء سبيلهم 

بعد تقديم أماكن عملهم مبا يفيد وجودهم أمام نقابة األطباء بغرض تغطية صحفية.

https://bit. ،2021 ٤. محمد فرج، حبس عبد النارص سالمة رئيس تحرير األهرام األسبق بتهمة نرش أخبار كاذبة، الرشوق، ١٩ يوليو 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 اكتوبر
ly/3aM3cu.

https://bit.ly/3vi2xKh. ،2021 ٥. اعتقال صحفي بالجزيرة مبارش مرص، الجزيرة مبارش مرص، ٣ أغسطس 2021، تاريخ آخر زيارة 17 أكتوبر

.https://bit.ly/3DPScIo ،2021 ٦. مفاجأة يف القبض عىل 3 صحفيني أمام نقابة األطباء، املرصد املرصي لحرية اإلعالم، ١٢ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر

https://bit.ly/3aM3cu.
https://bit.ly/3aM3cu.
https://bit.ly/3vi2xKh.
https://bit.ly/3DPScIo
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منع صحفي إيطايل من القدوم إىل مرص إلعداد تقرير صحفي عن الباحث املحبوس باتريك جورج	 

ويف سياق مختلف رصح الصحفي اإليطايل جاستون زاما ملوقع مدى مرص٧ عن رفض السلطات املرصية الترصيح له 
بالقدوم إىل مرص إلعداد تقرير مصور عن الباحث املرصي املحبوس باتريك جورج زيك.

وأضاف زاما وهو كاتب صحفي إيطايل وصانع ألفالم وثائقية أنه قام بالتواصل مع السفارة اإليطالية بالقاهرة يف يناير 
املايض بهدف القدوم إىل القاهرة الستكامل متابعة قضية زيك والذي أعد عنها تقريرًا يف إيطاليا يف وقت سابق، إال 
أن السفارة اإليطالية بالقاهرة أبلغته برضورة التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح من خاللها. ويضيف زاما، يف إبريل 
املايض، أرسلت الرشكة املنتجة للربنامج خطابًا رسميًّا باسم الربنامج وباسم زاما للترصيح له بالقدوم إىل مرص لتصوير 

التقرير يف أقرب فرصة، وهو الخطاب الذي أرسلته السفارة إىل املركز الصحفي يف نفس الشهر.

مل يتلَق زاما ردًّا حتى األسبوع األول من أغسطس حيث تواصلت معه السفارة وأخربته برفض الترصيح له من قبل 
املركز الصحفي وأنه ال ميكنه القدوم إىل مرص لتغطية هذا املوضوع ألن زيك مل يحاكم بعد، ورمبا بعد صدور الحكم 

ضده ميكن التقدم بطلب جديد.

حجب موقع 180 تحقيقات	 

يف ٣ يوليو املايض فوجئ املسؤولون عن موقع ١٨٠ تحقيقات بحجب السلطات املرصية رابط املوقع اإللكرتوين بشكل 
نهايئ داخل مرص دون أي إخطار من أية جهة رسمية، أو حتى معرفة أسباب الحجب. إال أن مسؤولني عن املوقع 
قاموا بالتواصل مع مسؤولني بنقابة الصحفيني لإلبالغ عن حجب املوقع ومحاولة معرفة األسباب وراء القرار٨. ووفًقا 
ملؤسس املوقع عيل أبو هميلة فإن مسؤولني بنقابة الصحفيني أبلغوهم أن حجب املوقع جاء بسبب شبهة متويله من 
قبل جامعة اإلخوان املسلمني والتي تعتربها السلطات املرصية جامعة إرهابية باإلضافة إىل اتهام أبوهميلة بأنه عضو 

يف التنظيم الدويل لجامعة اإلخوان ويدير املوقع من تركيا.

وأضاف أبوهميلة، بأن مسؤولني بالنقابة وصفوا حجب املوقع باألمر الطبيعي بسبب عمل املوقع ضد الوطن. الحًقا 
أطلق املوقع رابطًا بدياًل ملحاولة تفادي الحجب ومل يتم حجبه حتى كتابة سطور هذا التقرير.

كانت السلطات املرصية قد بدأت حملة يف مايو ٢٠١٧ استهدفت حجب كل املواقع الصحفية املستقلة املعنية بالشأن 
املرصي سواء كانت تبث من داخل مرص أو خارجها ما دامت تتبنى خطابات مناهضة للسياسات الحكومية املرصية. 

ووصل عدد املواقع الصحفية التي تعرضت للحجب خالل السنوات املاضية وإىل اآلن ١٢٦ موقًعا ورابطًا صحفيًّا.

٧. هدير املهداوي، صحفي إيطايل: السلطات املرصية رفضت منحي ترصيح إلعداد تقرير عن باتريك جورج لسبب “زائف”، مدى مرص، ١٢ أغسطس 2021، تاريخ آخر 

https://bit.ly/3FVrvnx. ،2021 زيارة: 17 أكتوبر

٨. شهادة من مؤسس املوقع.

https://bit.ly/3FVrvnx.
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القسم الثالث: الحرية األكاديمية

تستمر السلطات املرصية يف استهداف األكادمييني والباحثني املرصيني وخصوًصا الباحثني املرصيني الدارسني يف الخارج 
والذين يتم استهدافهم بعد عودتهم إىل مرص. فقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ٣ حاالت انتهاكات، متثلت يف 
إلقاء القبض عىل رئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، أمين منصور ندا، واألكادميية املرصية 
بالخارج، عاليا مسلم، باإلضافة إىل إحالة باحث املاجستري بجامعة بولونيا، باتريك جورج زيك إىل محكمة أمن الدولة 

طوارئ بعد حبسه احتياطيًّا ما يزيد عىل ١٩ شهرًا عىل ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة.

تأيت تلك االنتهاكات متامشية مع نشاط السلطات املرصية يف وضع قيود عىل الحرية األكادميية واستهداف الباحثني 
خاصة يف الخارج، فقد ألقي القبض عىل مسلم بعد أيام معدودة من ترصيحات وزيرة الهجرة املرصية نبيلة مكرم، 
التي وصفت الدارسني املرصيني بالخارج بأنهم “أخطر رشيحة من املهاجرين املرصيني”، وسببت هذا الوصف بكونهم 

يتعرضون كثريًا لألفكار املغلوطة والتي يروج لها أصحاب التوجهات املعادية ملرص حسب وصفها.
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استمرار استهداف الباحثني املرصيني بالخارج عقب عودتهم والتنكيل بهم	 

أثناء وصولها  القبض عىل األكادميية والباحثة عالية مسلم٩  القاهرة  يف ١١ يوليو ٢٠٢١ ألقت األجهزة األمنية مبطار 
الدكتوراه يف  بعد  ما  أبحاث  تنهي  برلني حيث  األملانية  العاصمة  قادمني من  القاهرة  بصحبة زوجها وأطفالها مطار 

مؤسسة ألكسندر فون هومبولت. 

احتجزت مسلم داخل مطار القاهرة إىل ما يقارب ١٧ ساعة تم خاللها مصادرة هاتفها ومنعها من التواصل مع زوجها 
والتحقيق معها من قبل ضباط من األمن الوطني، قبل أن يسمح لها بالتواصل مع زوجها إلخباره بانتقالها إىل نيابة 

أمن الدولة بالتجمع الخامس.

 أمرت نيابة أمن الدولة بإخالء سبيل مسلم بكفالة ١٠ آالف جنيه بعد ٢٤ ساعة عىل احتجازها من مطار القاهرة. 
الصويت يف  ألكسندر فون همبولت يف برلني، وباحثة زائرة تعمل باألرشيف  الدكتوراه مبؤسسة  مسلم زميلة ما بعد 
جامعة همبولت. وقد نرُشت أبحاثها يف مطبوعات رائدة يف مجاالت التاريخ واألنرثوبولوجيا والعلوم الثقافية، ودرَّست 
يف الجامعة األمريكية يف القاهرة، والجامعة الحرة يف برلني، ومعهد القاهرة للفنون والعلوم الليربالية، وهي حاصلة عىل 

درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.

ويف نفس السياق فقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا باحث املاجستري بجامعة بولونيا باتريك جورج زيك إىل محكمة 
أمن الدولة طوارئ بعد ١٩ شهرًا من حبسه احتياطيًّا عىل ذمة القضية رقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠٢٠ حرص تحقيقات أمن 
الدولة العليا١٠. وأوضحت نيابة أمن الدولة أن إحالة زيك إىل املحاكمة استندت إىل مقال نرشه زيك عىل موقع “درج 
الصحفي” يف يوليو ٢٠١٩ تحت عنوان: “تهجري وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع يف يوميات أقباط مرص”، والذي تناول 
فيه أسبوًعا يف حياته كمسيحي مرصي يتلقى أخباًرا تخص أوضاع املسيحيني املرصيني كشأن خاص وعام يف آن واحد.

العليا طوارئ نهائية، وال ميكن الطعن عليها، باعتبارها  وجدير بالذكر أن األحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة 
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.

كان زيك قد ألقي القبض عليه من ِقبَل أجهزة األمن مبطار القاهرة يف فرباير ٢٠٢٠ أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية 
قبل أن ينقل إىل أحد مقرات األمن الوطني بالقاهرة والذي تعرض فيه للتعذيب أثناء التحقيق معه بشكل غري قانوين 
ملدة ٢٤ ساعة من قبل ضباط بجهاز األمن الوطني، قبل أن ينقل بعد ذلك إىل مدينة املنصورة حيث عرض عىل نيابة 
املنصورة الكلية يف اليوم التايل ٨ فرباير، والتي قررت حبسه ١٥ يوًما عىل ذمة التحقيق يف املحرض رقم ٧٢٤٥ لسنة 

٢٠١٩ إداري ثان املنصورة. 

واطلع محامو جورج عىل محرض ضبط محرر بتاريخ ٨ فرباير ٢٠٢٠ يدعي إلقاء القبض عليه يف أحد الكامئن يف مدينة 
املنصورة بناًء عىل أمر ضبط وإحضار صادر عام ٢٠١٩. وأصدر النائب العام بيانًا قال فيه إن تحريات األمن الوطني قد 

https://bit. ،2021 ٩. القبض عىل الباحثة واملؤرخة عالية مسلم يف مطار القاهرة وإحالتها إىل نيابة أمن الدولة، مدى مرص، ١١ يوليو 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر

.ly/3ARYkhv

١٠. بعد عام ونصف من الحبس االحتياطي: إحالة باتريك چورچ زيك ملحكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة الغد، بيان حقوقي مشرتك، ١٣ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة: 

https://bit.ly/3lOFT9l. ،2021 17 أكتوبر

https://bit.ly/3ARYkhv
https://bit.ly/3ARYkhv
https://bit.ly/3lOFT9l.
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توصلت يف غضون شهر سبتمرب إىل استغالل زيك حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك لنرش أخبار وبيانات 
كاذبة بغرض الرتويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة. أ

صدرت النيابة العامة إذنها بضبط جورج وتفتيش مسكنه إال أنه مل يتم العثور عليه. وقدمت جهة التحري إىل النيابة 
العامة عرش ورقات مطبوعة من حساب جورج عىل موقع التواصل االجتامعي فيسبوك تضمن ما وصفته مبنشورات 
الدولة  أمن  نيابة  بدأت  عليه،  القبض  إلقاء  من  شهر  بعد  مارس،   ٧ ويف  ورموزها.  الدولة  مؤسسات  تحريضية ضد 
إليه  العليا، موجهة  الدولة  أمن  تحقيقات  لسنة ٢٠٢٠  رقم ١٧٦٦  أخذت  أن  بعد  القضية  باتريك يف  مع  بالتحقيق 

اتهامات، منها: إشاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض عىل التظاهر دون ترصيح، والرتويج الرتكاب جرمية إرهابية.

استمرار استهداف األكادميي أمين منصور ندا عىل خلفية تعبريه عن رأيه	 

يف 28 سبتمرب املايض أمر قايض املعارضات مبحكمة القاهرة الجديدة، حبس األستاذ بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة١١، 
دكتور أمين منصور ندا ١٥ يوًما عىل ذمة التحقيق معه يف اتهامات تتعلق بسب وقذف عدد من الشخصيات والرتويج 
ملنع إحدى مؤسسات الدولة من مامرسة أعاملها. كانت نيابة أول التجمع قد قررت يف وقت سابق حبس ندا ٤ أيام 

عىل ذمة التحقيق.

لرئيس جامعة  بالنقد  فيه  التواصل االجتامعي فيسبوك تعرض  قام بنرش مقال عىل حسابه عىل موقع  ندا قد  كان 
القاهرة الحايل، الدكتور محمد عثامن الخشت، والذي اتهمه باستخدام أسامء شخصيات ومسؤولني من بينهم رئيس 

الجمهورية لتمرير قرارات غري قانونية.

وتعود أوىل وقائع استهداف ندا إىل ٢٨ مارس املايض حيث نرش عىل صفحته عىل موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك“ 
صورة من استدعاء النيابة العامة له إىل جلسة تحقيق يف اليوم التايل عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ 
حرص تحقيق نيابة استئناف القاهرة، إال أنه مل يرُش إىل سبب االستدعاء، وكان عىل األرجح عىل خلفية بالغ قال املجلس 
األعىل لإلعالم يف بيان١٢ له إنه سيتقدم به إىل النائب العام ضد ندا عىل خلفية مقاالت نرشها عىل صفحته عىل موقع 
التواصل االجتامعي “فيسبوك“ انتقد فيه أداء بعض اإلعالميني ووضع اإلعالم يف مرص حاليًّا، اعتربه املجلس يف بيانه سبًّا 

وقذفًا، لإلعالم املرصي برمته والزمالء بأسامئهم.

انتقد خاللها  التواصل االجتامعي “فيسبوك“  بدأت األزمة بعد نرش ندا عدًدا من املقاالت عىل صفحته عىل موقع 
ه انتقادات  الوضع الذي وصفه بغري املهني الذي وصل إليه اإلعالم املرصي، ومستوى اإلعالميني املتصدرين لإلعالم ووجَّ
إىل العديد منهم وعىل رأسهم اإلعالمي بقناة صدى البلد أحمد موىس، الذي انتقد أداءه عىل الشاشة واصًفا إياه بعدم 
امتالكه أي مواصفات من الواجب توافرها يف املذيع كام تقول الكتب، ورغاًم من ذلك تفرد له مساحات واسعة عىل 

الهواء.

https://bit.ly/3AMyWJX. ،2021 ١١. حبس أستاذ اإلعالم أمين منصور ندا احتياطيًّا التهامه بالسب والقذف، الرشوق، ٢٨ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة، ١٧ أكتوبر

https://bit.ly/32dZ41o. ،2021 ١٢. بيان عاجل من املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، حساب املجلس الرسمي عىل “فيسبوك”، 25 مارس 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل

https://bit.ly/3AMyWJX.
https://bit.ly/32dZ41o.
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ويف سياق آخر قالت كلية اإلعالم جامعة القاهرة إنه منفصل، قررت الكلية  وقف ندا١٣ عن العمل يف واقعة سامها 
القرار والصادر يف ٢٩  البيان  منشور الجامعة عىل حسابها عىل “فيسبوك“ تعديه عىل وكيل الكلية األسبق. وسبَّب 
مارس ٢٠٢١ بالحفاظ عىل عدم التأثري عىل سري واستكامل التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق. وتضمنت 
الشكوى حسب البيان ارتكاب ندا العديد من التجاوزات واملخالفات التي تتناىف مع قيم وتقاليد العمل الجامعي خالل 
اجتامع لجنة الدراسات العليا بالكلية. ونفت كلية اإلعالم أية عالقة بني القرار واالستهداف اإلعالمي والقانوين الرسمي 

لألكادميي.

١٣. قرار من املحقق بتوقيف رئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون عن العمل يف واقعة تعديه عىل وكيل الكلية األسبق وخروجه عن التقاليد واألعراف الجامعية، حساب كلية 

https://bit.ly/2Q2vw4x. ،2021 اإلعالم جامعة القاهرة الرسمي عىل “فيسبوك”، 29 مارس 2021، تاريخ آخر زيارة: 14 إبريل

https://bit.ly/2Q2vw4x.
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القسم الرابع: حرية اإلبداع

الربع  انتهاكًا تعرض لها مبدعون خالل  انتهاكات اشتملت عىل ١٤  رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ١٠ وقائع 
الثالث من العام الحايل. كانت أغلبية االنتهاكات صادرة عن النقابات الفنية وعىل رأسها نقابة املهن املوسيقية والتي 
أصدرت عدة قرارات ضد ١١ مطربًا شعبيًّا من مؤدي املهرجانات ال تعرب إال عن رغبة املهن املوسيقية يف فرض وصايتها 
وسيطرتها عىل الفنانني خاصة مطريب املهرجانات، بينام أعيد تدوير الشاعر جالل البحريي أثناء إجراءات إطالق رساحه 

بعد قضائه مدة الحكم التي قضت به املحكمة العسكرية عىل خلفية ديوان ينتقد فيه الجيش املرصي.

نقابة املهن املوسيقية تفرض وصايتها عىل اإلبداع تحت دعاوى فضفاضة:	 

تصدرت نقابة املهن املوسيقية قامئة الجهات التي اعتدت عىل حرية اإلبداع، حيث رصدت حرية الفكر والتعبري عدة 
قرارات ضد ١١ مطربًا أغلبهم من مطريب املهرجانات وألي أسباب حتى ولو ليس لها عالقة باملحتوى الفني وجرت 
أغلبية أحداثها عىل مواقع التواصل االجتامعي ولعل أبرز تلك الوقائع خالل الربع الحايل هو قرار املهن املوسيقية 
إيقاف املطربني: حسن شاكوش ورضا البحراوي، عن الغناء وإحالتهام إىل التحقيق بعد تصاعد الخالف بينهام عىل 
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خلفية خالف عىل أسبقية الغناء يف إحدى الحفالت مبنطقة الساحل الشاميل، وهو األمر الذي تطور عرب مواقع التواصل 
االجتامعي بني املطربني، إال أن الغريب هو تدخل نقابة املهن املوسيقية دون استدعاء من أحد أطراف املشكلة، حيث 

أصدرت النقابة بيانًا قررت فيه إحالة املطربني إىل التحقيق مع وقف تصاريح الغناء لكليهام حتى انتهاء التحقيق.

وسبَّب بيان النقابة القرار بتبادلهام للكلامت أمام الجمهور والتنمر، وهو ما اعتربته النقابة بالحدث الذي يحط من 
قيمة الفن املرصي الذي ظل طوال عقود طويلة هاديًا للقيم واألخالق ومل يكن أبًدا داعاًم إلهدار األخالق والفضيلة.

ودعا البيان الفنانني واملطربني إىل التمسك مبسؤولية الكلمة واألخالق، مشدًدا عىل أن نقابة املهن املوسيقية لن تتواىن 
عن دورها يف حفظ قيم املجتمع الراسخة والرصينة عىل حد وصف البيان.

ويف األول من سبتمرب أعلنت النقابة قرار التحقيق مع املطربني بإلغاء ترصيح الغناء لشاكوش ألجل غري مسمى حسب 
ترصيحات املستشار القانوين للنقابة، بينام تقرر وقف البحراوي عن الغناء شهرين من تاريخ إيقافه عن الغناء بعد 

األزمة عىل أن يتحمل جميع رواتب فرقته املوسيقية خالل فرتة اإليقاف١٤.

ويف نفس اإلطار وتأكيًدا عىل رغبة نقابة املهن املوسيقية يف فرض وصايتها عىل الفنانني خاصة مطريب املهرجانات فقد 
قررت النقابة منع استعانة الفنانني بفالشة١٥ يف أي حفل غنايئ ابتداًء من ١٦ سبتمرب ٢٠٢١، عىل أن يصاحب الفنان 
فرقة موسيقية تضم مثانية عازفني عىل األقل ، ويرسي القرار عىل جميع الديسكوهات والحفالت العامة يف النوادي 

وقاعات األفراح وفًقا لبيان النقابة.

وأشار البيان إىل أنه يف حالة مخالفة تلك القرارات سيتم منع التعامل مع املنشأة وسحب الرتخيض الخاص بالفنان 
الذي خالف القرارات.

وبالفعل ويف ١٦ سبتمرب املايض أصدرت املهن املوسيقية بيانًا١٦ أعلنت فيه تغريم املطرب أحمد سعد ٢٠ ألف جنيه 
بعد إحيائه حفاًل بالساحل الشاميل بطريقة البالي باك وصاحبه فقط أربعة عازفني إيقاع. وأضاف البيان أنه تم تصوير 
الحفل وإرساله إىل الفنان هاين شاكر نقيب املهن املوسيقية والذي تواصل مع مجلس إدارة النقابة وأكد أنه ال تهاون 
وال استثناء مع مخالفة أي من قرارات النقابة. وأكد البيان أنه يف حالة تكرار املطرب للمخالفة سيتم إحالته إىل مجلس 

تأديب.

كام أكد الفنان هاين شاكر نقيب املهن املوسيقية أن هذا القرار عام، ويطبق عىل جميع من يخالف قرارات النقابة بال 
متييز وأن النقابة عازمة بكل حزم عىل امليض يف طريقها نحو إصالح منظومة املوسيقى والغناء كام هي معنية بتشغيل 

األعضاء وتطوير منظومتها الخدمية ألعضائها.

ويف نفس السياق فقد أصدرت النقابة قراًرا مبنع التعامل مع مطريب املهرجانات١٧ )ريشا وكوستا ومحمود معتمد(، 

https://bit. ،2021 ١٤. عبد الله نبيل، رسميًّا: سحب ترخيص شاكوش ومنعه من الغناء.. ووقف رضا البحراوي شهرين، فيتو، ٥ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر

.ly/3n3rghK

١٥. هاين صابر، أحدهام يخص كل املطربني.. 3 قرارات لـ”املوسيقيني” بعد التحقيق مع شاكوش والبحراوي، مرصاوي، ٥ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة 17 اكتوبر 2021، 
https://bit.ly/3vo4sx0.

١٦. ريهام جودة، بسبب الغناء بـ”فالشة” أول قرار من املهن املوسيقية ضد املطرب أحمد سعد، املرصي اليوم، ١٨ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر 2021، 
https://bit.ly/2XoBmB.

https://bit.،2021 تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر السابع، ٢٢ سبتمرب 2021،  اليوم  الغناء،  ١٧. عيل الكشوطي، نقابة املوسيقيني متنع عفروتو ومروان موىس وآخرين من 
ly/3BPqafF.

https://bit.ly/3n3rghK
https://bit.ly/3n3rghK
https://bit.ly/3vo4sx0.
https://bit.ly/2XoBmB.
https://bit.ly/3BPqafF.
https://bit.ly/3BPqafF.
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حيث أنهم ليسوا أعضاء يف النقابة ومل يحصلوا عىل تصاريح بالغناء، باإلضافة إىل مخالفتهم قرار النقابة بالغناء بدون 
فالشة. كام أصدرت النقابة قراًرا مبنع مطريب املهرجانات: “عفروتو ومروان موىس” حيث أنهام ليسا أعضاء بالنقابة أو 

حاصلني عىل ترصيح بالغناء.

األجهزة األمنية مستمرة يف مالحقة املبدعني	 

ويف سياق آخر تستمر األجهزة األمنية يف التنكيل باملبدعني عىل خلفية أعامل إبداعية تنتقد السياسات الحكومية، ففي 
٣١ يوليو ٢٠٢١، أنهى الشاعر املرصي جالل البحريي حبسه يف الحكم الصادر ضده يف القضية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ جنح 
املدعي العام العسكري، والذي كان متهاًم فيها بعدة اتهامات، منها: إذاعة أخبار وشائعات كاذبة بتأليف كتاب يحتوي 
عىل أخبار وبيانات كاذبة، عن القوات املسلحة املرصية، إهانة الجيش املرصي بإصدار كتاب يتضمن عبارات تيسء إىل 

الجيش املرصي، عىل خلفية نرشه لديوان تحت عنوان: “خري نسوان األرض”.

مل تسمح وزارة الداخلية بإطالق رساحه حيث ظل محتجزًا منذ وصوله إىل قسم رشطة كفر شكر والتابع له محل إقامته 
من يوم ٥ أغسطس ٢٠٢١ إىل ١٦ من نفس الشهر، قبل أن يتم نقله إىل مقر األمن الوطني ببنها حتى ظهر معروًضا 

عىل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يف ٥ سبتمرب ٢٠٢١ متهاًم عىل ذمة القضية رقم ٢٠٠٠ لسنة ٢٠٢١. 

اتهامات منها: االنضامم لجامعة إرهابية عىل علم  الجديدة  القضية  البحريي يف  العليا إىل  الدولة  نيابة أمن  وجهت 
بأغراضها، ونرش وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها اإلرضار باألمن العام قبل أن تأمر بحبسه ١٥ يوًما عىل ذمة 

التحقيقات١٨.

 تعود وقائع االستهداف إىل  مارس ٢٠١٨، حيث ألقت سلطات أمن مطار القاهرة القبض عىل البحريي أثناء سفره 
إىل الخارج. عرض جالل عىل نيابة أمن الدولة متهاًم عىل ذمة القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا واملعروفة 
إعالميًّا بـ”قضية أغنية بلحة“. وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات، منها: “االنضامم لجامعة إرهابية، ونرش أخبار 
كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية“، وأمرت النيابة بحبسه ١٥ يوًما عىل ذمة القضية، أخيل سبيله بتدابري احرتازية يف تلك 

القضية يف ١٧ إبريل ٢٠١٩، ورفعت نيابة أمن الدولة عنه التدابري االحرتازية يف ٢٤ فرباير ٢٠٢٠.

ويف اليوم التايل للقبض عليه بارشت النيابة العسكرية التحقيقات مع البحريي بشأن ديوان “خري نسوان األرض“ والذي 
كتب البحريي ضمن قصائده “أغنية بلحة“ قبل أن تقرر النيابة العسكرية حبس البحريي عىل ذمة القضية رقم ٤ لسنة 

٢٠١٨ جنح إداري املدعي العام العسكري.

ويف ٣١ يوليو أمرت محكمة عسكرية بحبس البحريي ملدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ١٠ آالف جنيه عىل ذمة 
القضية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ جنح إداري املدعي العام العسكري. الحًقا، ألغى النقض الغرامة املالية وأيد حكم الحبس 

ملدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.

١٨. شهادة من محاميه.
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القسم الخامس: الحقوق الرقمية

تستمر السلطات املرصية يف محاوالتها للسيطرة عىل املحتوى املنشور عىل اإلنرتنت ضمن مساعيها املستمرة ملنع نرش 
أي انتقادات ضد السياسات الحكومية، عن طريق إلقاء القبض عىل األفراد عىل خلفية نرشهم معلومات عىل اإلنرتنت 
تخالف الروايات الرسمية للحكومة أو أية انتقادات توجه إليها. كام تستمر األجهزة األمنية بتواطؤ وتحريض من قبل 
التواصل االجتامعي وأبرزهم “تيك توك” عىل خلفية ما  العامة يف تعقب واستهداف مستخدمات تطبيقات  النيابة 

أسمته النيابة العامة يف بيانات سابقة بالتعدي عىل القيم واملبادئ املجتمعية للشعب املرصي.

انتهاكًا  اشتملت عىل ١٣  اإلنرتنت  انتهاكات بحق مستخدمي  والتعبري ٧ وقائع  الفكر  حيث رصدت مؤسسة حرية 
تنوعت  ما بني القبض عىل مواطنني ألسباب سياسة أو “أخالقية” وحجب موقع ١٨٠ تحقيقات الصحفي، وإحالة ٣ 
ناشطني إىل املحاكمة عىل خلفية تدوينات سابقة عىل اإلنرتنت بعد استدعائهم الستكامل التحقيقات بعد سنتني تقريبًا 

من حبسهم احتياطيًّا.

تهدف تلك املامرسات القمعية إىل بناء رقابة ذاتية عند جمهور مستخدمي اإلنرتنت املرصيني تقلل من حجم املحتوى 
املنشور عىل اإلنرتنت  سواء الناقد للسياسات الحكومية أو فرض وصاية أخالقية عىل املحتوى.

استمرار استهداف صانعات  محتوى ترفيهي عىل تطبيقات اإلنرتنت تحت دعاوى حامية “األخالق”	 

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري ٣ وقائع انتهاكات اشتملت عىل ٥ انتهاكات جسيمة عىل اثنني من تطبيقات 
التواصل االجتامعي ومساعد إحداهام.

يف ٢٦ يوليو ٢٠٢١ ألقت اإلدارة العامة ملباحث اآلداب باإلسكندرية القبض عىل ياسمني عبد الرازق الفويل والشهرية 
بـ”كائن الهوهوز” عىل موقع تيك توك١٩ ومصور فيديوهاتها ويدعى أسامة. عىل خلفية عدة بالغات تتهمها بنرش 
فيديوهات منافية لآلداب العامة وقيم املجتمع، كان أبرزها بالغ من املحامي أرشف فرحات، مؤسس حملة “تطهري 

املجتمع”، والذي حمل رقم ٨٥١٠١ عرائض مكتب فني.

الفويل ومساعدها أسامة، ملدة ثالث سنوات مع  ويف ١٨ سبتمرب قضت املحكمة االقتصادية يف اإلسكندرية، بحبس 
النفاذ وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه عىل كل منهام، بتهمة نرش الفسق والفجور عرب بث مقاطع فيديو عىل تطبيق تيك توك.

ويف نفس السياق ألقت مأمورية اإلدارة العامة ملباحث اآلداب القبض عىل “موكا حجازي”٢٠ من ميدان الحرصي مبدينة 
٦ أكتوبر، بسبب نرش فيديوهات “فاضحة” بحسب محرض رشطة  رقم ٥٦٧٩ جنح أول أكتوبر لسنة ٢٠٢١.

وجهت النيابة إىل حجازي اتهامات من بينها التحريض عىل الفسق والفجور واإلساءة لقيم ومبادئ املجتمع املرصي عن 

 https://bit.،2021 ١٩. محمد عامر، من الرتيند إىل السجن..تسلسل زمني لقضية “كائن الهوهوز يف اإلسكندرية، مرصاوي، ١٨ سبتمرب 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر
ly/3DRZ5c7.

https://bit. ،2021 ٢٠. محمد شعبان، »معاذ كلمة الرس”.. كيف اقتحمت موكا حجازي عامل فيديوهات اإلثارة؟ مرصاوي، ٩ يوليو 2021، تاريخ آخر زيارة: 17 أكتوبر

 ly/3n3tvSc.

 https://bit.ly/3DRZ5c7.
 https://bit.ly/3DRZ5c7.
https://bit.ly/3n3tvSc.
https://bit.ly/3n3tvSc.
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طريق نرش فيديوهات مخلة باآلداب عىل مواقع التواصل االجتامعي، كام أمرت النيابة بضبط شخص يدعى معاذ كان 
يساعد حجازي عىل تصوير ورفع الفيديوهات عىل اإلنرتنت. كان املحامي أرشف فرحات، قد تقدم ببالغ إىل النائب 

العام املستشار حامدة الصاوي، تحت رقم ٨٢٦٧١ ضد حجازي يتهمها فيه بـ”نرش الفسق والفجور”.

وتعود وقائع تلك الحملة األمنية عىل صانعات املحتوى عىل اإلنرتنت إىل بدايات انتشار وباء كورونا يف مرص وفرض 
واقع التباعد االجتامعي األمر الذي زاد من انتشار بعض التطبيقات عىل اإلنرتنت وأبرزها تطبيق “تيك توك” نتيجة 
لجلوس املواطنني يف منازلهم. وقد استغلت السلطات املرصية عرب النيابة العامة، واإلدارة العامة ملباحث اآلداب، وباء 
كورونا لبسط مزيد من الخطوط الحمراء عىل محتوى املواطنني عىل اإلنرتنت عرب استهداف عدد من مستخدمي/ات 

تلك التطبيقات تحت دعاوى نرش الفسق والفجور، واالعتداء عىل األخالق والقيم املجتمعية.

وترِبز تلك الوقائع ما ميكن تسميته مبحاولة فرض النيابة العامة ووزارة الداخلية وصايتهام عىل املحتوى الذي يقدمه 
املواطنون عىل اإلنرتنت من خالل فرض مجموعة من املحاذير تحت دعاوى فضفاضة وغري محددة كالحفاظ عىل 

القيم واملبادئ األرسية.

املتعلقة  الترشيعات  يف  التوسع  إىل  دعت  بل  التطبيقات  تلك  مستخدمي/ات  بعض  عىل  بالقبض  النيابة  تكتِف  مل 
بالفضاء السيرباين، ودعوتها إىل مستخدمي مواقع التواصل من الشباب أن يسهموا بدور فعال يف معاونة السلطات 
املرصية لحراسة ما أسمته “الحدود املستحدثة” وهي حسب بيان النيابة العامة حدود جديدة سيربانية مجالها املواقع 
اإللكرتونية. وأكدت النيابة العامة بأن حامية تلك الحدود الجديدة لن تتم إال بوعي شامل وتفاعل متكامل من كافة 
طوائف املجتمع من أجل حرص الضار منها وما فيه من رشور ورفع القيود، وتسرتُّ وراء شخوص مستعارة وحقائق 

مزيفة.

سنَّتها  التي  الترشيعات  من  مجموعة  التطبيقات عىل  تلك  مستخدمي/ات  حملتها عىل  يف  العامة  النيابة  وارتكزت 
السلطات املرصية والتي كان الهدف منها التضييق عىل مرتادي اإلنرتنت ومراقبة املحتوى ولعل أبرزها، قانون مكافحة 
أخالقية  جرائم  املالية عىل  والغرامات  الحبس  عقوبة  يفرض  والذي   ٢٠١٨ لسنة   ١٧٥ رقم  املعلومات  تقنية  جرائم 
يصعب معرفة أركانها أو التأكد من صحتها، منها ما سمي بجرمية االعتداء عىل املبادئ والقيم األرسية يف املجتمع. كام 
أعطى القانون وقانون تنظيم الصحافة واإلعالم رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ صالحيات للجهات القضائية والرشطية واملجلس 
األعىل لإلعالم تسمح بحجب املواقع والحسابات العتبارات “األمن القومي” أو يف حاالت نرش أخبار كاذبة، أو إهانة 

لألديان الساموية أو العقائد الدينية.

ورصدت حرية الفكر والتعبري منذ بدء الحملة وإىل اآلن استهداف ما ال يقل عن ١٩ مستخدًما لتلك التطبيقات عىل 
خلفية اتهامات بالتعدي عىل القيم واملبادئ املجتمعية.

استهداف األفراد عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم عىل مواقع التواصل االجتامعي	 

تستمر األجهزة األمنية يف تعقب املنشورات التي يقوم األفراد بنرشها عىل اإلنرتنت خاصة تلك التي تحمل انتقادات 
للسياسات الحكومية حيث رصدت املؤسسة خالل الربع الحايل القبض عىل ٤ مواطنني عىل خلفية نرش آراء عىل مواقع 
التواصل االجتامعي. ففي ٩ سبتمرب تم القبض عىل اثنني من أفراد عائلة واحدة، وهام ناجي فوزي عيل معوض وابن 
أخيه طه حمدي فوزي عوض، حيث تم القبض عىل طه أواًل قبل أن يسلم عمه نفسه إىل مقر األمن الوطني باملنيا بعد 
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القبض عىل ابن أخيه. ظهر االثنان يف نيابة أمن الدولة يف ٢١ سبتمرب املايض والتي أمرت بحبسهام ١٥ يوًما عىل ذمة 
التحقيقات يف القضية رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ حرص نيابة أمن الدولة العليا.

واجهتهام نيابة أمن الدولة باتهامات من بينها االنضامم لجامعة إرهابية، ونرش أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب 
عىل موقع التواصل االجتامعي.

ويعود استهداف االثنني إىل اشرتاكهام يف نرش فيديو يتناول بشكل ساخر األوضاع املعيشية السيئة يف مرص وارتفاع 
األسعار معللني نرشهام الفيديو بالظروف التي ميران بها وضيق الحال ورغبتهام يف كرس ما يعانيانه من هموم، منكرين 
أن يكون لهام أية عالقة بأية جامعة إرهابية أو أحزاب سياسية، كام أكدا أنهام ال ميتلكان حتى هاتًفا محمواًل أو حسابًا 

عىل أيٍّ من مواقع التواصل االجتامعي.

ويف نفس السياق ألقت قوات الرشطة يف ٣١ يوليو املايض القبض عىل فوزي بالل من داخل محل عمله يف محطة الرمل 
باإلسكندرية عىل إثر نرشه فيديو عىل موقع التواصل االجتامعي فيس بوك يناشد فيه املسؤولني بعودة نجله إىل العمل 
يف إدارة املرور التابعة لوزارة الداخلية. تم اصطحاب بالل بعد القبض عليه إىل مكتب األمن الوطني للتحقيق معه ثم 
إىل قسم رشطة ثان الرمل حيث استمر احتجازه. وبتاريخ ٣ أغسطس ٢٠٢١ ظهر بالل يف نيابة أمن الدولة العليا والتي 
أمرت بحبسه ملدة خمسة عرش يوًما احتياطيًّا عىل ذمة القضية رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ بتهمة االنضامم لجامعة إرهابية. 

يذكر أن املتهم رجل ُمسن يعاين من فتق شديد بالبطن وأمراض مزمنة أخرى تستدعي رعاية طبية.
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خاتمة وتوصيات

بالرغم من الخطوات الحكومية يف ملف حقوق اإلنسان وإطالق أول إسرتاتيجية مرصية لحقوق اإلنسان تحت رعاية 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييس، فإن تلك الخطوات  مل تعِط انعكاًسا حقيقيًّا عىل مامرسات األجهزة املختلفة، 
حيث استمر تعدي تلك األجهزة عىل حق املواطنني يف التعبري عن آرائهم بطرق مختلفة ما يفرغ تحركات الحكومة 
من مضمونها ويجعلها مجرد تحركات تهدف إىل امتصاص الغضب الدويل املتصاعد من استمرار االنتهاكات الجسيمة  

لحقوق اإلنسان يف مرص. 

وعليه، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبري السلطات القضائية يف مرص إىل اتخاذ خطوات جادة ومعلنة إلنهاء حاالت 
الحبس االحتياطي املطول وخاصة التي عىل النشطاء والحقوقيني والصحفيني وأصحاب الرأي. عىل أن يكون هناك إطار 

زمني واضح وشفاف بشأن الخطوات يف هذا امللف.

كام تطالب املؤسسة رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري ووفًقا للقانون بعدم التصديق عىل األحكام التي 
صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

وتحذر املؤسسة من استمرار مالحقة النقابات الفنية للمشتغلني باملهن املوسيقية والسينامئية والتمثيلية تحت دعاوى 
أخالقية، ودعاوى مرتبطة مبا أسموه إصالح وتنظيم منظومة املوسيقى والغناء.

كام تدعو املؤسسة قايض التحقيق يف قضية التمويل األجنبي )١٧٣ لسنة ٢٠١١( إىل رضورة استكامل الخطوات التي 
من شأنها حفظ التحقيقات يف القضية بالكامل وإغالق هذا امللف بشكل نهايئ. كذلك نكرر الدعوة إىل رضورة إنهاء 

كافة القضايا األخرى املتداولة عىل نفس املؤسسات والعاملني فيها.

التواصل  تطبيقات  عىل  املحتوى  صانعات  مالحقة  وقف  إىل  األمنية  واألجهزة  العامة  النيابة  املؤسسة  تدعو  وأخريًا 
االجتامعي تحت دعاوى حامية األخالق والقيم املجتمعية.


