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  MDE 12/2240/2020رقم الوثيقة:    2020مايو/أيار  3
 

 "غرف أخبار" الصحفيين الآن السجون أصبحتمصر: 
 

اإلعالمي، وكثَّفت من حملتها ، أحكمت قبضتها على المشهد 2016منذ عام قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية، 
ل هذه الحملة القمعية على وسائل اإلعالم وتمث   على الخروج عن الرواية الرسمية لألحداث. ن أوالقمعية على الصحفيين الذين يتجر

 حق عموم الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة.ل وانتهاكاً انتهاكاً لحق الصحفيين في حرية التعبير، 
 

السلطات، تراوحت ما  من جانب لممارسات السنوات األربع الماضية، تعرَّض عشرات الصحفيين وغيرهم من اإلعالميينوعلى مدى 
نتقدة. م ء، والمحاكمة بتهم ُملفَّقة تتعلق "باإلرهاب" والفصل من العمل، لمجرد تعبيرهم عن آرالقبض واالحتجاز بصورة تعسفيةا بين

أن وكان من شالقليلة في مصر، وحجبت مئات المواقع.  المنصات اإلعالمية اإللكترونية المستقلة ما تبقى من وداهمت قوات األمن
أن يمنح السلطات مزيداً من الصالحيات  2018الصحافة واإلعالم المسموع والمرئي واإللكتروني في عام إقرار قانون قمعي بشأن 

، باإلضافة إلى فرض عقوبات بالسجن على االنتقادات عبر التعبير حق الصحفيين في حرية وتقييدللتحكم في المحتوى اإلعالمي، 
 اإلنترنت.

 
وُيعتبر ضمان حرية التعبير والحصول على معلومات موثوقة أمراً أكثر أهمية خالل فترة الطوارئ الصحية العامة بسبب انتشار وباء 

 والتصدي للمعلومات الخاطئة. ،وذلك لبناء الثقة في أوساط الرأي العامكورونا، 
 

، أولئك الذين 2020مارس/آذار  28النيابة العامة، يوم  حذَّرتللتحكم في الروايات بشأن الوباء، ولكن بدالً من ذلك، وفي محاولة 
ألف  20وات أو غرامة تصل إلى سجن لمدة تصل إلى خمس سنيرو  جون "أخباراً كاذبة" عن وباء كورونا بأنهم قد يواجهون عقوبة ال

وسارعت السلطات إلى وضع تهديدات النيابة العامة موضع التنفيذ، حيث قبضت على ما  دوالر أمريكي(. 1200جنيه مصري )حوالي 
شخصاً، بينهم صحفي شكَّك في اإلحصائيات الرسمية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، وذلك على صفحته على موقع  12ال يقل عن 

والتهم المتعلقة "باإلرهاب"  ،وُيعد القبض على هذا الصحفي أحدث مثال الستخدام الحكومة ادعاءات "نشر أخبار كاذبة"يسبوك". "ف
 من أجل خنق األصوات اإلعالمية المنتقدة.

 
 إزاءمناخ عدم التسامح  ،وأخرى مملوكة للدولة ،مع منظمة العفو الدولية، وصف صحفيون في وسائل إعالمية خاصة مقابالتوخالل 

 37ووثَّقت المنظمة حاالت . 2016النص"، وهو المناخ الذي يعملون فيه منذ عام  ن"االرتجال على الهواء أثناء البث" أو "الخروج ع
وقت كتابة التقرير الحالي دونما سبب سوى أداء عملهم المشروع أو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية صحفياً كانوا محتجزين 

من هؤالء الصحفيين بشكل مباشر  20وُقبض على ما ال يقل عن  التعبير من خالل صفحاتهم على وسائل التواصل االجتماعي.
تصفها السلطات بأنها "معادية" لمصر، أو إجراء تحقيقات إعالمية  وسائلبسبب عملهم اإلعالمي، بما في ذلك انتماؤهم إلى 

 للحكومة. معارضة، أو تغطية مظاهرات صحفية، أو نشر مواد تنطوي على انتقادات
 

 12هم فمن بين الذين ُقبض عليإعالمية مستقلة تنتقد السلطات.  وسائلعتداءات على الصحفيين الذين يعملون في وال تقتصر اال
 المية مملوكة للدولة أو مؤسسات تصن  ف نفسها باعتبارها مؤي  دة للحكومة.عإ وسائلصحفياً ينتمون إلى 

 
اعتمدت بشكل متزايد صحفياً، أن السلطات  37الصحفيين الذين ُقبض عليهم، وعددهم  تقص  ي منظمة العفو الدولية لحاالتويبي  ن 
وسائل التواصل  منصات لخنق األصوات اإلعالمية المنتقدة، باإلضافة إلى استخدام تهم "إساءة استخدام قانون مكافحة اإلرهابعلى 

  االجتماعي" أو "نشر أخبار كاذبة".
 

ضمانات اإلجراءات الواجبة، كما ُيسه  ل ب اإلخالل ومن شأن إدراج تهم تتعلق "باإلرهاب" في التهم الموجهة لصحفيين أن ُيسه  ل
 ابةمن الني هيئة خاصة متفرعةانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان، حيث تقع هذه القضايا ضمن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، وهي 

ابة أمن أن نيإلى  بحوث سابقة أجرتها منظمة العفو الدوليةقد توصلت الحاالت التي تمثل تهديداً ألمن الدولة. و تتولى التحقيق في
الدولة العليا كانت ضالعًة في انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االختفاء القسري والتعذيب والحبس التعسفي المطوَّل 

 والمحاكمات الجائرة.
 

أصدر النائب العام المصري آنذاك قراراً ، 2018ففي فبراير/شباط  المعارضة بدواعي "األمن القومي". اتوتبرر السلطات قمع األصو
 أمن"ب تلحق الضررُيعتبر أنها  ينشرون على وسائل التواصل االجتماعي أي مواد من   ضد قانونيةباتخاذ إجراءات  بتكليف رؤساء النيابة

https://www.youm7.com/story/2020/3/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%25
https://www.youm7.com/story/2020/3/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%25
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/07/egypt-draconian-counterterrorism-law/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/07/egypt-draconian-counterterrorism-law/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/1399/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/1399/2019/en/
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=28022018&id=19f5d81a-cd2c-4dba-85e5-1543c764c456
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"قوى الشر". وُيعد هذا النهج انتهاكاً اللتزامات مصر بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق  عليهم اسم مطلقاً الوطن"،  وسالمة
ففي سياق تفسير هذا االلتزام، أكدت "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان"  انضمت إليه مصر كدولٍة طرف.المدنية والسياسية"، الذي 

ُتفرض لدواعي األمن القومي ينبغي أال ُتعر  ض الحق في حرية التعبير نفسه للخطر، بما التابعة لألمم المتحدة على أن القيود التي 
 .المخالفاتفي ذلك الحق في انتقاد السلطات أو كشف 

 
التحقيقات التي يجريها "قطاع األمن الوطني"، وهو أحد قطاعات الشرطة، مع الصحفيين أن السلطات تتعامل مع أي طبيعة وتوضح 

ففي سبع قضايا فحصتها منظمة العفو الدولية، كان مسؤولو  شكل من المعارضة السلمية أو االنتقاد باعتباره نوعاً من "اإلرهاب".
ن الصحفييعن ومحتوى المادة التحريرية،  عنن الذين يواجهون تهماً تتعلق "باإلرهاب" "قطاع األمن الوطني" يستجوبون الصحفيي

المصادر السرية، وعن سير العمل في مؤسساتهم وعن تمويلها،  أسماءعن ، والصحفيين الذين يعملون بشكل حر، ومعهم العاملين
 وعن تعليقاتهم على وسائل التواصل االجتماعي. 

 
هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إنهاء جميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي تستهدف الصحفيين، 
وإلى احترام حقهم في حرية التعبير. ويجب على السلطات المصرية أن تفرج عن جميع الصحفيين الذين ُقبض عليهم دونما سبب 

روع وممارسة حقهم في حرية التعبير. كما يجب على السلطات إجراء تحقيقات مستقلة ووافية أداء عملهم اإلعالمي المشسوى 
ونزيهة بخصوص االدعاءات عن تعرُّض صحفيين لالختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تمهيداً لتقديم جميع 

وينبغي على السلطات ى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. المسؤولين عن هذه األفعال إلى ساحة العدالة في إجراءات تتماش
(، و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" )القانون رقم 2018لسنة  180أيضاً إلغاء "قانون تنظيم الصحافة واإلعالم" )القانون رقم 

دولي والمعايير الدولية. كما يجب على السلطات بما يكفل توافق أحكامهما بشكل كامل مع القانون ال ( أو تعديلهما2018لسنة  175
 الكف عن إساءة استخدام "قانون مكافحة اإلرهاب" ضد الصحفيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.

 
اصة ية خفي وسائل إعالم ، وما زال بعضهم اآلخر يعمل،، سبق لبعضهم العملوقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع تسعة صحفيين

وصحفيين  رب وأصدقاء وزمالء لصحفيين محبوسينمقابلة أخرى مع محامين وأقا 23. كما أجرت المنظمة مملوكة للدولة في مصرأو 
مة من محامين، وبيانات وتصريحات رسمية، وسجالت محاكم، . وباإلضافة إلى ذلك، حبسهمسبق  راجع باحثو المنظمة شكاوى مقدَّ

  ية وتقارير صادرة عن منظمات غير حكومية.وأدلة مسموعة ومرئية، وتقارير إخبار
 

 للأحداث الروايات الإخبارية فيالدولة  تحكُّم
 

منذ عزل ى أنها مؤيدة لجماعة "اإلخوان المسلمين"، بال هوادة اإلعالمية، التي ُير وسائلوالين تصاعدت االعتداءات على الصحفي
  .2013في يوليو/تموز  محمد مرسي الراحلالرئيس 

 
مإال إن السلطات اعتمدت، على ما يبدو، أساليب أكثر اتساعاً من أجل 

ُّ
 تدفق المعلومات والروايات اإلخبارية فيبشكل كامل  التحك

، وذلك في أعقاب التغطية اإلعالمية التي انطوت على انتقادات لقرار السلطات المثير للجدل بالتنازل عن في البالد ن األحداثع
 .2016لكة العربية السعودية في إبريل/نيسان مجزيرتي تيران وصنافير للم

 
أنه ال مجال ألية  السيسي في خطب مذاعة تلفزيونياً ورداً على الغضب اإلعالمي والعام على هذا القرار، أوضح الرئيس عبد الفتاح 

ر قائالً:   (،2016فبراير/شباط  24) ( غيري ]في اإلعالم["ال تستمعوا لكالم أحد)"ما تسمعوش كالم حد أصوات معارضة، وحذَّ
   (.2016إبريل/نيسان  13) ")ال تتكلموا عن هذا الموضوع مرة أخرى("الموضوع دا ]موضوع تيران وصنافير[ ما نتكلمش فيه تاني و
 

من أفراد "قطاع األمن الوطني"  40نحو ، أي بعد أسابيع قالئل من خطاب السيسي الثاني عن الموضوع، داهم 2016مايو/أيار  1وفي 
، وألقوا القبض على عدد من اإلعالميين 1941، للمرة األولى منذ تأسيسها في عام نقابة الصحفيينجين بالسالح مقر جَّ دالم

 بأنه ال تسامح مع أية تغطية إعالمية تنطوي على انتقادات.البارزين، فيما ُيعد رسالة صريحة 
 

 مخابرات العامة"في ظل استحواذ "شركة إيجل كابيتال"، المملوكة لجهاز ال االعتداء المتواصل على حرية التعبير في اإلعالم ويأتي
وذلك  ؛"المجموعة المصرية لإلعالم"اإلعالمية المصرية الخاصة التي كانت تعمل تحت مظلة  الوسائلعلى معظم  2017في عام 

لألنباء أن "الشركة المتحدة للخدمات  "رويترز"وأفاد تحقيق آخر أجرته وكالة  وفقاً لتحقيق أجراه موقع "مدى مصر" اإلعالمي المستقل.
ميديا لإلنتاج اإلعالمي"، وهو ما يعني أن قد استحوذت على "شركة دي اإلعالمية"، التي يمتلكها جهاز "المخابرات العامة" أيضاً، 

اإلعالمية التليفزيونية واإلذاعية  الوسائلمتلك حالياً األغلبية الساحقة من ت تالشركات التابعة لجهاز "المخابرات العامة" أصبح
 في مصر.والمطبوعة والرقمية 

 

 الرقابة الاستباقية
. 2016في مقابالت مع منظمة العفو الدولية، روى صحفيون أنهم شهدوا مزيداً من التدخل المباشر في عملهم اإلعالمي منذ عام 

ذكروا أنهم كانوا يتلقون تعليمات  مختلفة، خاصة أو حكومية، حيثإعالمية  وسائلوقد تحدثت المنظمة مع خمسة صحفيين من 
ا، وأسماء يق "واتساب" بخصوص الموضوعات التي يجب تغطيتها أو تجنب الحديث عنهاستباقية من خالل مجموعات على تطب

لعت منظمة العفو الدولية على عينتين من هذه . وقد اطَّ استخدامهايجب  تيال لعباراتوا، بل المقبولين الضيوف أو المتحاورين
 الرسائل.

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=m1LFp5sbHq8
https://www.youtube.com/watch?v=1lndqkFMTdM
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/egypt-head-of-press-syndicate-detained-in-unprecedented-crackdown-on-media-freedom/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/egypt-head-of-press-syndicate-detained-in-unprecedented-crackdown-on-media-freedom/
http://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company/company/show/egyptian-media-group/
https://www.reuters.com/article/us-egypt-media-specialreport/special-report-egypts-strongman-extends-crackdown-to-a-new-foe-soap-operas-idUSKBN1YG1BB
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 في يناير/كانون الثانيالموجَّهة لرؤساء التحرير وفي إحدى هذه الرسائل، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، كانت التعليمات 

 على النحو التالي: 2020
 

خطة السالم" التي طرحها الرئيس ترامب، أو ما ُيعرف باسم "صفقة "بـ]ما ُيسمى عدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة "
 القضية الفلسطينية". أو االجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاءالقرن"[، 

 
صحفي  ة. ووصفباستثناء حفنة من المواقع اإللكترونية المستقلولم تظهر أية تغطية انتقادية للخطة تقريباً في اإلعالم المصري، 

يعمل في صحيفة حكومية، وتلقى تلك الرسالة، رئيس تحرير صحيفته بأنه "ضابط أمن"، وذلك بسبب اتصاالته المنتظمة وفرضه لما 
 وقال الصحفي:يصفه بأنه "سياسة الدولة". 

 
ما عن المواد التحريرية ألن هذه هي  . فعندما يوقف ]رئيس التحرير[ مناقشةً مبطنالتعليمات بشكل  ناتصل"عادًة ما 

يطلب منَّا عدم ذكر أسماء بعض الوزراء، أو اإلشادة بأوضاع السجون خالل زيارات رسمية، أو "سياسة الدولة"، أو عندما 
 ، نفهم على الفور من أين تأتي هذه التعليمات".المعارضينتشويه سمعة بعض 

 
 وأضاف الصحفي قائالً:

 
كومة الح َمن  يؤيدون، فقد تعرَّض حتى أن أي شخص يستطيع أن يرفض االلتزام بمثل هذه التعليمات "ال أستطيع أن أتخيل

ذوا التعليمات الواردة  ، للفصل من عملهم، أو للتحقيق معهم، أو بحذافيرهامن الصحفيين ورؤساء التحرير، الذين لم ينف  
 للسجن". 

 

 الرقابة والرقابة الذاتية
وصفوا بشكل متسق أن عدم االلتزام الكامل بترديد الروايات الرسمية لألحداث قد  الدولية مع سبعة صحفيينتحدثت منظمة العفو 

مطبوعات بأكملها من الصدور، وحجب مواقع إخبارية إلكترونية. وقال مدير تحرير صحيفة خاصة أدى إلى حذف موضوعات معينة، ومنع 
ق يطب    اوعلى أساسهفته ُتوصف بأنها "تعليمات أمنية"، يومية من رئيس تحرير صحيلمنظمة العفو الدولية إنه كان يتلقى توجيهات 

 الصحفيون على أنفسهم رقابة ذاتية. وأوضح الصحفي قائالً:
 

 حتفظ بمقاالتفي كثير من األحيان نلتزم بهذه التعليمات لتجنب التأخير في طبع الصحيفة إذا ما حذفوا أي موضوع. ون"
 في حالة حذف أي مادة بشكل غير متوقع". لوضعها احتياطية

 
مواد صحفية، سواء مواد إخبارية أو مقاالت رأي، خالل "الفترات وقال الصحفي لمنظمة العفو الدولية إن قوات األمن كثيراً ما تحظر 

 . 2011يناير  25وذكرى انتفاضة  التعديالت الدستوريةالحساسة سياسياً"، مثل فترات االنتخابات واالستفتاء على 
 

إن "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم"، وهو هيئة بياناً قال فيه  "حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي"، أصدر 2019ففي مايو/أيار 
قد منع طبع صحيفة "األهالي" لثالثة أسابيع متتالية، بعدما رفضت رئيسة تحرير  1تتولى الرقابة واإلشراف على اإلعالم،حكومية 

مل الدكتور مصطفى كا، ذكر األستاذ بجامعة القاهرة 2019وفي أغسطس/آب  الصحيفة حذف تحقيق صحفي ينتقد السلطات.
أن صحيفة "الشروق"، وهي صحيفة خاصة، قد حذفت مقاله عن الفقر في مصر، وعندما  السيد على صفحته على موقع "فيسبوك"

 الصحيفة.عن األسباب أخبرته أنها خارجة عن إرادة  منها استعلم
 

، وذلك وفقاً لرصد أجرته وقعاً إخبارياً م 126موقعاً على اإلنترنت، من بينها  548، حجبت السلطات ما ال يقل عن 2017ومنذ مايو/أيار 
بدون أمر "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة غير حكومية مصرية معنية بحقوق اإلنسان. وقد ُحجب أغلب هذه المواقع 
"القانون قضائي أو قرار من "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم"، الذي ُمنح صالحيات واسعة لحذف أي محتوى على اإلنترنت بموجب 

  2".2018لسنة  180رقم 
 

، أضافت الحكومة موقع "بي بي سي" )"هيئة اإلذاعة البريطانية"( وموقع قناة "الحرة" إلى قائمة المواقع 2019وفي سبتمبر/أيلول 
، اندلعت في واقعة نادرة. وفي للحكومة معارضةالتي أعقبت مظاهرات  لموجة االعتقاالتعلى تغطية الموقعين المحجوبة، وذلك رداً 
ه "غير الدقيقة" للمظاهرات. بي سي" قد ُحجب بسبب تغطيت أن موقع "بي لتنظيم اإلعالم""المجلس األعلى هذه الحالة، أعلن 

 ُرفع الحجب بعد وقت قصير. وقد
 

، وهو موقع إلكتروني إخباري يديره "حزب التحالف الشعبي االشتراكي" حجبت السلطات موقع "درب"، 2020إبريل/نيسان  9وفي 
دعوات من نشطاء وبعض األهالي من أجل اإلفراج عن  نشروكان الموقع منذ نشأته قد . إطالق الموقعالمعارض، وذلك بعد شهر من 

محامي السجون، وكذلك االنتقادات التي ُوجهت لقرار إدراج  في 19 -فيروس كوفيد  سجناء الرأي في ظل المخاوف من انتشار وباء
 على قوائم "اإلرهاب" المصرية. الناشط السياسي رامي شعثو البرلماني السابق زياد العليميحقوق اإلنسان والنائب 

                                                      
 انظر القسم المعنون "تقنين قمع اإلعالم" في التقرير الحالي.  1
 انظر القسم المعنون "تقنين قمع اإلعالم" في التقرير الحالي. 2

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/egypt-parliaments-approval-of-constitutional-amendments-demonstrates-their-complete-disregard-for-human-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/egypt-parliaments-approval-of-constitutional-amendments-demonstrates-their-complete-disregard-for-human-rights/
http://alahalygate.com/?p=82592
http://alahalygate.com/?p=82592
https://www.facebook.com/mustapha.elsayed1/posts/2509892802424878
https://www.facebook.com/mustapha.elsayed1/posts/2509892802424878
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/
http://english.ahram.org.eg/News/351368.aspx
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a8/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a8/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0839/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0839/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0839/2019/en/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1209932019ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1209932019ENGLISH.pdf


 بيان عام –منظمة العفو الدولية  

www.amnesty.org 

4 

 
 

 إعلامية وسائلمداهمة وإغلاق مقار 
والقبض عليهم فضالً  ،قامت بترهيب العاملين فيها، وعلى األقل اعالمية وسائلداهمت قوات األمن مكاتب خمسة  ،2016منذ عام 

و"مصر  ،، داهمت قوات األمن مكتبي موقعين إعالميين مستقلين، وهما "مدى مصر"2019عن تعطيل خدماتها اإلعالمية. وفي عام 
 لنقديةا المقاالت تلك أنه ال يمكن االطالع على، فيما بدا أنه انتقام مباشر من الموقعين بسبب موضوعات منشورة. وُيذكر العربية"

 في مصر إال باستخدام أدوات معينة للتحايل على الرقابة، حيث إن الموقعين محجوبين بالفعل في مصر. 
 

ذكر فيه موقع  تحقيق صحفي، بعد أربعة أيام من نشر 2019نوفمبر/تشرين الثاني  24في وقد وقعت مداهمة مكتب "مدى مصر" 
بعد"مدى مصر" أن محمود السيسي، نجل الرئيس السيسي، قد 
ُ
 إدارة عدد من القضايا. لفشله في المخابراتمن موقع بارز في  أ

 
، الشرطة يرتدون مالبس مدنية مكتب "مدى مصر" في القاهرة أفراد، داهم تسعة من 2019نوفمبر/تشرين الثاني  24وفي يوم 
ساعات، حيث ألزمهم الضباط بالبقاء من العاملين في المكتب والصحفيين الذين يعملون بشكل حر لما يقرب من ثالث  16واحتجزوا 

ومنعوهم من االتصال بمحامي موقع "مدى  ،المحمولة الخاصة بهم الحاسوبوأجهزة  ،في غرفة األخبار، وصادروا هواتفهم النقَّالة
الة والملفات المتعلقة بالعمل، واستجوبوا عد فحصمصر". كما  داً من العاملين أفراد الشرطة أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف النقَّ

 بشكل فردي.
 

لما يقرب  يفي قسم شرطة الدقالتحرير لينا عطا هللا، وبعد ذلك، احتجزت السلطات لفترة وجيزة ثالثة صحفيين، من بينهم رئيسة 
من ساعتين. وفي اليوم السابق على المداهمة، ألقى أربعة من أفراد األمن يرتدون مالبس مدنية القبض تعسفياً على شادي زلط، 

 كما صادر أفراد األمن الحاسوب المحمول الخاص به وهاتفه النقَّال وملفات تتعلق بالعمل.في موقع "مدى مصر"، من منزله.  المحرر
فرج عن الصحفيين األربعة بعد ساعات من المداهمة. وقد وفي أعقاب اح

ُ
 ادعتتجاجات محلية ودولية وضغوط على مستوى عاٍل، أ

المية لجماعة "اإلخوان ألن موقع "مدى مصر" ُيعتبر منصة إع النيابة العامة في مصر أن المداهمة ُنف  ذت بناء على إذن بالتفتيش
المسلمين". إال إن العاملين الذين كانوا متواجدين في المكتب وقت المداهمة أفادوا بأن أفراد قوات األمن لم يبرزوا أي إذن بالتفتيش 

 ومنعوا العاملين من االتصال بمحاميهم.
 

ة صحيف من لموضوعوهو تحديداً ترجمة تتصل أيضاً بنشر موضوع بعينه،  وكانت مداهمة موقع "مصر العربية" اإللكتروني اإلخباري
داهم مكتب "مصر  ،فبعد خمسة أيام .2018مارس/آذار  29في االنتخابات في مصر، وُنشرت في  تزوير، عما ُزعم من "نيويورك تايمز"

من أفراد الشرطة في مالبس مدنية، واحتجزوا العاملين في المكتب لما يقرب من ثالث ساعات، وفحصوا أجهزة الحاسوب  15العربية" 
وختموه بالشمع األحمر، وقبضوا على عادل صبري، رئيس تحرير وبعد ذلك، أغلق أفراد الشرطة المكتب  المحمول الخاصة بهم.

جريت تحت ذريعة التفتيش على تراخيص برامج الحاسوب،  الموقع. وأفاد
ُ
أحمد عبد الجواد، المدير اإلداري للموقع، بأن المداهمة قد أ

 .دوالرات" 3"مصريون زحفوا لالنتخابات من أجل ن المداهمة تتصل بشكل مباشر بترجمة ونشر موضوع بعنوان ولكنه يعتقد أ
 
بأنه يعمل بدون تصريح من الجهات  "مصر العربية" مكتبعادل صبري، اتهمت فيه القبض على  بخصوص أصدرت وزارة الداخلية بياناً و

م العاملون في المكتب وثائق تؤكد الوضع القانوني للموقع، أمرت النيابة العامة بحبس عادل صبري ذمة  على المختصة. وعندما قدَّ
و"االنضمام لجماعة إرهابية". ووقت كتابة التقرير الحالي، كان عادل صبري ال يزال محتجزاً  ،ق في تهمتي "نشر أخبار كاذبة"التحقي

 رهن الحبس االحتياطي، وكان المكتب ال يزال مغلقاً.
 

 الاحتجاز التعسفي لعناصر "قوى الشر"
التعبير"، مكرم محمد أحمد، "رئيس المجلس األعلى لتنظيم حرية تخص في مصر في قضايا  صحفيون بالسجونال يوجد "

 اإلعالم".
 

 الصحفيين المحبوسين ُيحاكمون في قضايا جنائية، فقد توصلت منظمة العفو الدولية تدَّعي أن التي الرسمية التصريحاتبالرغم من 
قاضاتهم هو عملهم المشروع أو ممارستهم السلمية لحقهم في صحفياً وم 37إلى أن السبب الوحيد للقبض على ما ال يقل عن 

صحفياً  17صحفياً ُقبض عليهم واحُتجزوا دونما سبب سوى أداء عملهم، بينما احُتجز  20، ومن بينهم ما ال يقل عن حرية التعبير
 آخرين بسبب انتقاد السلطات عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 
الوطني" أن احتجاز الصحفيين يتصل اتصاالً مباشراً بعملهم المشروع. ففي سبع من الحاالت التي وتبي  ن تحقيقات "قطاع األمن 

زمالئهم  عن خالل التحقيقات يستجوبون الصحفيين المحتجزين بإلحاح وثَّقتها منظمة العفو الدولية، كان ضباط "قطاع األمن الوطني"
مويل، والتالمصادر السرية، وسير العمل في المؤسسات الصحفية،  أسماءوم، الصحفيين، بما في ذلك َمن  ينشرون بدون ذكر أسمائه

وسائل التواصل االجتماعي. وأفاد محامون معنيون بحقوق اإلنسان بأن ثالثة على األقل من  روا عنها علىعبَّ  وكذلك عن آراء
تعرضوا لتهديدات بالتعذيب إذا لم يفصحوا عن المعلومات المطلوبة. وذكر محامون لمنظمة العفو الدولية أن  المحتجزينالصحفيين 

. وفي الحالتين األخريين، آخرين لصرخات محتجزينأفراد األمن هددوا موك  لهم بالتعذيب بالصدمات الكهربية، وأجبروه على االستماع 
  ذيب أقارب لهما.أفراد األمن الصحفيين باعتقال وتعهدد 

 

https://madamasr.com/en/2019/11/20/feature/politics/presidents-eldest-son-mahmoud-al-sisi-sidelined-from-powerful-intelligence-position-to-diplomatic-mission-in-russia/
https://madamasr.com/en/2019/11/20/feature/politics/presidents-eldest-son-mahmoud-al-sisi-sidelined-from-powerful-intelligence-position-to-diplomatic-mission-in-russia/
http://gate.ahram.org.eg/News/2329986.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2329986.aspx
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1473320-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D8%AD%D9%81%D9%88%25
https://masralarabia.net/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1473320-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D8%AD%D9%81%D9%88%25
https://www.nytimes.com/2018/03/27/world/middleeast/egypt-election-sisi.html
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/4/5/1319055/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%25
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/4/5/1319055/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%25
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884583/1/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%25D
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حالة، أن الصحفيين يتعرضون للزج بهم في السجون في مصر  37، وهي وتبين مراجعة الحاالت التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية
 لسبب من األسباب التالية:

 

 الكتابة عن انتهاكات حقوق الإنسان وكشف مخالفات حكومية
هاكات حقوق الدولية حاالتهم قد سبق لهم الكتابة عن موضوعات من قبيل انتكان عدد من الصحفيين الذين راجعت منظمة العفو 

 في االنتخابات الرئاسية.  السلطاتتدخل اإلنسان، والفساد، و
 

ي يعمل في موقع "هاف بوست عربي"، وذلك بتهمة ذ، قبضت قوات األمن على الصحفي معتز ودنان، ال2018فبراير/شباط  16ففي 
من شأنها اإلضرار باألمن القومي". وكان معتز ودنان، قبل أربعة أيام من القبض عليه، ابية" و"نشر أخبار كاذبة "االنضمام لجماعة إره

أبرز مسؤول مصري سابق في مجال مكافحة الفساد. وخالل المقابلة،  قد أجرى مقابلة صحفية مع المستشار هشام جنينة، وهو
الرئاسية، كما انتقد انتهاكات حقوق اإلنسان. وأبلغت أسرة معتز ودنان منظمة  في االنتخابات انتقد هشام جنينة تدخل السلطات

العفو الدولية أنه تعرَّض، خالل اختفائه قسرياً لمدة أسبوع عقب القبض عليه، للضرب على أيدي أفراد األمن في مقر "قطاع األمن 
وقت كتابة التقرير  الحبس االنفراديرهن زال محتجزاً الوطني"، وكذلك في سجن العقرب شديد الحراسة في منطقة طرة، حيث ال ي

الحالي. وقد أضرب معتز ودنان عن الطعام ثالث مرات منذ القبض عليه، احتجاجاً على ظروف السجن وعلى حرمانه بين الحين واآلخر 
من زيارات عائلته ومحاميه، باإلضافة إلى عدم توفر ُسبل الحصول على الرعاية الطبية. وروى أفراد أسرة معتز ودنان لمنظمة العفو 
الدولية كيف أجبرت قوات األمن معتز ودنان على إنهاء إضرابه األول عن الطعام، وذلك بإطعامه وتعريضه لصدمات كهربية بمسدس 

 صاعق.
 

واستهدفت السلطات الصحفي إسماعيل اإلسكندراني بسبب تحقيق صحفي كان قد أجراه عن الوضع في شمال سيناء بالرغم 
 في عدة مقاالت إسماعيل اإلسكندراني انتقادات شديدة للسلطات وقد سبق أن وجَّهمن التعتيم اإلعالمي القمعي في المنطقة. 

المنازل  عمليات هدم، وذلك بخصوص عملياتها في سيناء، بما في ذلك اللبنانيتين "السفير العربي"و "األخبار"ُنشرت في صحيفتي 
مكافحة اإلرهاب، باإلضافة  بدعوى ارتكاب أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وواإلخالء القسري على نطاق واسع

ندراني ، ألقى أفراد من "قطاع األمن الوطني" القبض على إسماعيل اإلسك2015نوفمبر/تشرين الثاني  29وفي  إلى قضايا أخرى.
ين، ثم استجوبته النيابة عن سفره إلى عدة بلدان، وتم تفحص جهاز الحاسوب المحمول الخاص في مطار الغردقة لدى وصوله من برل

 به.
 

سنوات بتهمة  10أصدرت محكمة عسكرية في القاهرة حكماً بسجن إسماعيل اإلسكندراني لمدة ، 2018مايو/أيار  22وفي 
شهراً  30. وجاء الحكم عليه بعد حوالي ، و"نشر أخبار كاذبة"، و"االنضمام لجماعة محظورة"ونشرها""الحصول على أسرار عسكرية 

النيابة العسكرية استجوبت ن العسكري، الذي حضر الجلسات معه، أوذكر محامي إسماعيل أمضاها رهن الحبس االحتياطي. 
وعن آرائه بخصوص الوضع السياسي في مصر، وخاصة التطورات في شمال سيناء، وعن المنهجية التي يتبعها  ،موك  له عن مقاالته

وآرائه السياسية كأدلة ضده، ولكنها لم تقد  م أية في إجراء التحقيقات الصحفية. وأدرجت النيابة مقاالت إسماعيل اإلسكندراني 
ئم الجنائية المتعارف عليها، وذلك تماشياً مع القانون الدولي والمعايير الدولية. معلومات تثبت صلته بأي عمل قد يشكل إحدى الجرا

 في المحاكم العسكرية وتجدر اإلشارة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر هي محاكمات جائرة في جوهرها، ألن القضاة
    في القوات المسلحة ويتبعون التسلسل القيادي. لونعامهم ضباط 

 

 المشاركة في أنشطة سياسية وأنشطة حقوق الإنسان
 اسُتهدف بعض الصحفيين أيضاً بسبب أنشطتهم السياسية الخاصة وأنشطتهم في مجال حقوق اإلنسان.

 
ُسالفة مجدي، وحسام الصيَّاد، ألقى أفراد شرطة في مالبس مدنية القبض على الصحفيين  ،2019نوفمبر/تشرين الثاني  26في ف

الةمن مقهى في القاهرة.  ومحمد صالح وأجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم، وكذلك  ،وصادر أفراد الشرطة الهواتف النقَّ
 ،صالح تهمتي "االنضمام لجماعة إرهابية"جَّهت نيابة أمن الدولة العليا لكل من ُسالفة مجدي ومحمد سيارتهم. وفي اليوم التالي، و

وذكر محامي الصحفيين أن ُسالفة مجدي رفضت لحسام الصياد تهمة "االنضمام لجماعة إرهابية". و"نشر أخبار كاذبة"، بينما ُوج  هت 
لها شتائم. وخالل  وخصرها، ووجهوابهاتفها النقَّال، فضربها أفراد الشرطة على ذراعها األيمن  السري الخاص الرمزاإلفصاح عن 

بخصوص عملها اإلعالمي السابق ومصادر دخلها، وكذلك التحقيق أمام "قطاع األمن الوطني"، خضعت ُسالفة مجدي لالستجواب 
وهي صحفية وناشطة ومديرة في إحدى المنظمات غير الحكومية، وتخضع هي  ،إسراء عبد الفتاحأنشطتها في الدفاع عن صديقتها 

    األخرى لالحتجاز.
    

؛ وحسام الحقوق العمالية مجالفي شام فؤاد، وهو صحفي وناشط على ه تعسفي أيضاً ُقبض بشكل  ،2019يونيو/حزيران  25وفي 
مشروعة، القبض عليهما بسبب أنشطة وجاء مؤنس، وهو صحفي ومتحدث باسم "التيار الشعبي"، وهو تجمع سياسي معارض. 

ووقت كتابة التقرير الحالي، كان االثنان  الشؤون العامة، والتعبير السلمي، والدفاع عن حقوق اإلنسان. بما في ذلك المشاركة في
وتهم تتعلق "باإلرهاب"،  ،أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "نشر أخبار كذابة" ال يزاالن رهن الحبس االحتياطي على ذمة التحقيق

أنشطتهم السياسية  شخصاً اسُتهدفوا بسبب 15وذلك في القضية المعروفة باسم "قضية خطة األمل"، والتي تضم ما ال يقل عن 
    السلمية.

 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/8257/2018/en/
https://www.al-akhbar.com/Author/1338
https://www.al-akhbar.com/Author/1338
http://assafirarabi.com/ar/author/author-343/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-343/
https://www.al-akhbar.com/Arab/56922/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%25
https://www.al-akhbar.com/Arab/56922/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%25
https://www.al-akhbar.com/Arab/56977/%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A
https://www.al-akhbar.com/Arab/56977/%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1602/2019/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1602/2019/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1602/2019/ar/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-steps-up-brutality-with-abduction-and-torture-of-human-rights-defender/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-steps-up-brutality-with-abduction-and-torture-of-human-rights-defender/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0839/2019/en/
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 العمل لدى مؤسسات ُتعتبر "معادية"
مؤقت لدى مؤسسات إعالمية وصفها مكرم أو  بشكل دائمتعرَّض صحفيون أيضاً للقبض عليهم تعسفياً دونما سبب سوى عملهم 

 ."معادية لمصر"محمد أحمد، رئيس "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم" بأنها 
 
، قبضت قوات األمن على أحمد عالم، وهو صحفي ومعد تليفزيوني، من منزله. وبعد يومين، أمرت نيابة 2020إبريل/نيسان  25في ف

أخبار كاذبة"، و"االنضمام لجماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام في تهم "نشر يوماً على ذمة التحقيق  15أمن الدولة العليا بحبسه 
يعمل بشكل حر مع قناة "الجزيرة" إلعداد فيلم وثائقي عن كان وذكر محامي أحمد عالم أن موك  له  وسائل التواصل االجتماعي".

تاريخ السينما، وشمل عمله اختيار شخصيات إلجراء حوارات معها واالتصال بهذه الشخصيات. وخالل التحقيق مع أحمد عالم في 
العمل بشكل حر، وأماكن  بحضور محاميه، استجوبته النيابة بخصوص هوية األشخاص الذين عرضوا عليهنيابة أمن الدولة العليا، 
جريت حوارات معهم، والمقابل المالي لعمله االستشاري.لقاءاته معهم، وأسماء 

ُ
   األشخاص الذين أ

 
ديسمبر/كانون  23وهناك حالة أخرى بارزة، وهي حالة محمود حسين، المذيع والمراسل في قناة "الجزيرة"، والمحتجز تعسفياً منذ 

هت له نيابة أمن الدولة العليا تهم "االنضمام إلى جماعة إرهابية"، و"تلقي أموال وقد وجَّ اإلعالمي.  فيما يتصل بعمله 2016األول 
باإلفراج ، أمر أحد القضاة أخيراً 2019مايو/أيار  21وفي  من الخارج"، و"نشر أخبار كاذبة"، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

ه له للمرة الثانية تهم تأيَّد قرار اإلفراج بعد يومين. إ، وه تحت مراقبة الشرطةعنه، مع بقائ ال إن نيابة أمن الدولة العليا قررت أن توج  
ظورة"، و"تلقي أموال من الخارج"، و"العمل لدى منظمات دولية"، وأمرت بحبسه مجدداً. وُيذكر أن مدة "االنضمام إلى جماعة مح

 لمدة الحبس االحتياطي التي يجيزها القانون المصري.هو الحد األقصى احتجاز محمود حسين قد تجاوزت بالفعل عامين، و
 

، واختفى مصطفى األعصر، وهو صحفي حر، عند نقطة تفتيش في القاهرة على ، قبضت قوات األمن2018فبراير/شباط  4وفي 
ذاعت قد أ الموالية للحكومة التليفزيونيةوكانت قناة "النهار" قسرياً لما يزيد عن أسبوعين ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

 ،الذي احُتجز تعسفياً أيضاً يدعو أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، ُيسمع فيه مصطفى األعصر وهو  تسجيالً صوتياً 
هو السبب وراء القبض  له مع قناة "الجزيرة"يلم وثائقي لقناة "الجزيرة". ويرى محامي مصطفى األعصر أن عمل موك   للمشاركة في ف

منذ مثوله للمرة األولى أمامها، ولم تقدم أي أدلة على ارتكابه إحدى الجرائم المتعارف عليها دولياً. عليه، حيث لم تحقق معه النيابة 
في تهمتي "نشر أخبار كاذبة" و"االنضمام  ولدى كتابة التقرير الحالي، كان مصطفى األعصر ال يزال محبوساً على ذمة التحقيق

   لجماعة إرهابية.
 

 وسائل التواصل الاجتماعيالتعبير عن آراء خاصة عبر 
ُقبض عليهم  في مؤسسات إعالمية مملوكة للدولة أو مؤيدة للحكومة، من العاملينصحفياً،  12وثَّقت منظمة العفو الدولية حاالت 

قبضت قوات األمن على ، على سبيل المثال، 2020مارس/آذار  18بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل االجتماعي. ففي 
من منزله في محافظة أسوان، وتعرَّض لالختفاء القسري لما يقرب من شهرين،  ف حسب هللا، رئيس تحرير موقع "القرار برس"عاط

وذلك بعدما نشر على صفحته على "فيسبوك" تعليقاً تضمن تشكيكاً في األرقام الرسمية بخصوص انتشار مرض كورونا في مصر. 
في عدة تهم، من بينها "االنضمام  يوماً على ذمة التحقيق 15أمن الدولة العليا بحبسه ، أمرت نيابة 2010إبريل/نيسان  14وفي 

إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". وذكر محامي عاطف حسب هللا، الذي حضر التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، أن 
حكومة ال"، والتي تضمنت انتقادات لتعامل على "فيسبوكوكيل النيابة استجوب موكله عن عمله اإلعالمي السابق وعن تعليقاته 

     مع أزمة وباء كورونا. 
 

من أفراد الشرطة في مالبس مدنية القبض على الصحفي  10ألقى حوالي ، 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28وفي منتصف ليلة 
نشر على أحمد شاكر من منزله في محافظة القليوبية. وكان أحمد شاكر، الذي يعمل في صحيفة "روز اليوسف" الحكومية، قد 

صر، ال عن حرية الصحافة في مجه نقيب الصحفيين ضياء رشوان بسؤعلى موقع "فيسبوك" لقطات فيديو يظهر فيها وهو يواصفحته 
ذكر أنه يظن أيضاً لعت عليها منظمة العفو الدولية، وفي رسالة بعث بها أحمد شاكر من السجن، واطَّ وذلك خالل منتدى إعالمي. 

ه على صفحته الشخصية على "فيسبوك". وذكر محامي أحمد شاكر أن المقال المقصود أن القبض عليه له صلة بمقال أعاد نشر
، حيث استجوب ضباط "قطاع األمن الوطني" نوفمبر/تشرين الثاني 24صادر عن موقع "مدى مصر" بخصوص مداهمة مكتبه يوم 

موقع "مدى مصر". وبعد اختفاء أحمد أحمد شاكر بخصوص هذا المقال على وجه التحديد، وسألوه إن كان قد سبق له العمل مع 
   شاكر لمدة يومين، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا ليواجه تهمة "االنضمام إلى جماعة إرهابية".

 

 الفصل من العمل وغيره من المضايقات
، بدأ تدريجياً 2017ل عام ما ذكرته األنباء عن استحواذ رجال أعمال موالين للحكومة على معظم الشركات اإلعالمية بحلو في أعقاب

وفي بعض الحاالت ُفصلوا من وظائفهم، أو ُرحلوا خارج البالد في إبعاد الصحفيين المستقلين والمنتقدين عن الساحة اإلعالمية، 
  حالة اإلعالميين األجانب. 

 
عدم قدرتهم على الحفاظ على نزاهتهم اإلعالمية المصرية تخوفاً من  وسائلالوقال صحفيون آخرون لمنظمة العفو الدولية إنهم تركوا 

 المهنية.
 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1446518
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1446518
https://www.youtube.com/watch?v=nmWE5MfaJQg
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/
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مقدمة و لبنانية الجنسية ، ألقى ثمانية من ضباط الشرطة في مالبس مدنية القبض على ليليان داوود، وهي2019وفي يونيو/حزيران 
 نتقام منها بسبب تغطيتهابرامج سابقة على قناة "أون تي في"، من منزلها في القاهرة، وقاموا بترحيلها إلى بيروت فيما بدا أنه ا

  للحوارات السياسية يستمر في استضافة شخصيات منتقدة. . وكان برنامجها "الصورة الكاملة" هو آخر برنامج النقديةاإلعالمية 
 

فون أنفسهم بأنهم مؤيدون للسلطات منذ فترة طويلة. ن في مؤسسات مملوكة للدولة أو يصاالنتقام صحفيون يعملوولم يسلم من 
هيئة ، اتهمته فيه "باإلساءة إلى ( ضد المذيع التليفزيوني خيري رمضان2018لسنة  1170تقدمت وزارة الداخلية ببالغ )رقم فقد 

على قناة  امجه "مصر النهاردة"، الذي ُيبثرنفي حلقة من ب ضباط الشرطة"، وذلك بعدما استضاف زوجة ضابط شرطة برتبة عقيدو
لبالغ ا صمملوكة للدولة، حيث اشتكت من تدني رواتب ضباط الشرطة. وقد احُتجز خيري رمضان لفترة وجيزة، وخضع للتحقيق بخصو

طلق سراحه.
ُ
 ثم أ
   

العام بقطاع القنوات المتخصصة في ماسبيرو، من  قضت محكمة إدارية بفصل على أبو هميلة، المدير، 2018وفي يونيو/حزيران 
   يران وصنافير.، بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" انتقد فيها تنازل مصر عن جزيرتي توظيفته

 تقنين قمع الإعلام
أصدرت السلطات المصرية عدداً من القوانين التي ُتسه  ل إحكام سيطرتها الكاملة على وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة 

 والمرئية واإللكترونية.
 

اإلعالمية ومنصات وسائل التواصل  الوسائلمراقبة وحجب للسلطات  20183الصادر عام  "قانون تنظيم الصحافة واإلعالم"فقد أجاز 
ستناداً إلى اعتبارات ُمبهمة وذات صياغات فضفاضة، من قبيل مخالفة محتوى إعالمي، ا، وكذلك تجريم أي االجتماعي والمدوَّنات

 ."اآلداب العامة" و"النظام العام" و"األمن القومي"
 

نشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  2018لسنة  180ونص القانون رقم 
ُ
على منح "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم"، الذي أ

على اإلعالم بدون إشراف قضائي. ومن بين صالحيات "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم" التحكم  واسعةً  سلطاتٍ  ،2017لسنة  158
أي محتوى إعالمي، ومنح التراخيص للمؤسسات اإلعالمية وإلغائها، وحظر أنشطة أية وسيلة إعالمية وحجب في نشر ومنع نشر 
ن القومي"، وهي عبارة ُمبهمة وفضفاضة. وللسلطة التنفيذية صالحية تعيين معظم استناداً إلى "اعتبارات األم أية مواقع إلكترونية

 أعضاء "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم"، مما يثير شكوكاً حول مدى استقالل المجلس.
 

على مؤسسات صحفية وجد أنها خالفت أحكام  قائمة عقوباتأصدر "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم" ، 2019وفي مارس/آذار 
مليون دوالر أمريكي(، وحجب مواقع  1,6مليون جنيه مصري )حوالي  25، ومن بينها غرامات تصل إلى 2018لسنة  180القانون رقم 

الضوابط والمعايير الالزمة لضمان  وفي العام نفسه، أصدر "المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم" "الئحة نية بشكل دائم أو مؤقت.ورإلكت
الضابطة لألداء الصحفي  والمعايير القواعدو التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات اإلعالمية بأصول المهنة وأخالقياتها...

، وذلك في محاولة على ما يبدو لتقديم مزيد من التفسيرات )"الئحة الضوابط والمعايير"( "المكتوبةالني واألعراف واإلعالمي واإلع
 تعبيرات الُمبهمة مثل "اآلداب العامة" و"النظام العام" و"األمن القومي".لل
 

مواد "تحر  ض على الفسق والفجور أو تحر  ض على  الضوابط والمعايير" على مطالبة الصحفيين بعدم نشر أو بث أيوتنص "الئحة 
هذه التعليمات انتهاكاً للحق في حرية  وُتعد. ، و"التغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة... لتجنب التضليل والمبالغة"الشذوذ"

جتماعي االالنوع  القائم علىالعنف "مجتمع الميم"، وتنتهك حق ضحايا كما تمثل تمييزاً ضد  التعبير وحرية الحصول على المعلومات،
على مطالبة الصحفيين بالتقي  د فقط بالبيانات والمعلومات الرسمية في تغطيتهم أيضاً  وتنص "الئحة الضوابط والمعايير" في اإلنصاف.

 ."قانون مكافحة اإلرهاب"للهجمات اإلرهابية والعمليات العسكرية، وهو نص يتماشى مع 
 

خطيراً للحق  تمثل تهديداً  وما يرتبط بها من عقوبات وقواعد وضوابط 2018وترى منظمة العفو الدولية أن تلك القوانين التي صدرت عام 
من "الميثاق اإلفريقي  9من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمادة  19في حرية التعبير، الذي كفلته المادة 

 لحقوق اإلنسان والشعوب"، اللذين انضمت إليهما مصر كدولة طرف.
 

التعبير وحرية الحصول على المعلومات بدعوى "األمن وكثيراً ما تبرر السلطات المصرية حملتها القمعية على الحق في حرية 
بحقوق اإلنسان" باألمم المتحدة، والذي يفسر التزامات الدول  الصادر عن "اللجنة المعنية "34التعليق العام رقم "القومي"، إال إن 
أن أي قيود ُتفرض على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك القيود التي ُتفرض لدواعي  يؤكد، من "العهد الدولي" 19بموجب المادة 

تكون ذات مصلحة عامة مشروعة وال تضر باألمن  "األمن القومي"، ال يجوز أن تكون مبرراً "للقمع، أو لحجب معلومات عن الجمهور
القومي، أو لمقاضاة الصحفيين أو الباحثين أو الناشطين في مجال البيئة، أو المدافعين عن حقوق اإلنسان، أو بآخرين ألسباب تتعلق 

 بنشرهم تلك المعلومات".

                                                      
م إنشاء منصات إعالمية خاصة وسلوك وسائل اإلعالم الخاصة والعامة. ويركز 2018لسنة  180"قانون تنظيم الصحافة واإلعالم" )القانون رقم  3 ( هو القانون الذي ينظ  

( على تنظيم الصحف والمواقع اإلخبارية اإللكترونية التي تديرها الدولة، بينما يركز "قانون الهيئة الوطنية 2018لسنة  179"قانون الهيئة الوطنية للصحافة" )القانون رقم 
ون )القان ( على تنظيم القنوات التليفزيونية والمحطات اإلذاعية المملوكة للدولة. أما "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"2018لسنة  178لإلعالم" )القانون رقم 

األمن  أو (، وُيعرف أيضاً باسم "قانون مكافحة جرائم اإلنترنت"، فيركز على المواقع اإللكترونية التي تنشر مواد تُعتبر ضارة باالقتصاد الوطني2018لسنة  175رقم 

 القومي.  
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