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80 صحافيا وإعالميا يقبعون في سجون
السيسي

منذ 18 ساعة

القاهرة ـ «القدس العربي»: وّثق «املرصد العربي لحر�ة اإلعالم» وهو منظمة مستقلة، 40

انتهاكا ضد الحر�ات اإلعالمية � مصر خالل شهر نوفم�/ تشر�ن الثا� املا�، منها 8 حاالت

حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وّثق � تقر�ره الشهري 7 حاالت النتهاكات السجون، و2 قرارات إدارية تعسفية، و3

انتهاكات � قيود النشر، و4 حاالت اعتداءات ومداهمات، منوها إ� أن عدد السجناء

الصحافي� مع نهاية الشهر، بلغ 80 صحافيا وإعالميا.

وقال إن «شهر نوفم�/ تشر�ن الثا� 2019، شهد العديد من املحاوالت لتجميل وجه النظام

املصري � مجال الحر�ات وحقوق اإلنسان بالتزامن مع موعد االستعراض الدوري الشامل

للملف الحقوقي املصري � األمم املتحدة، مثل عقد منتدى اإلعالم يومي 3 و4 نوفم�/ تشر�ن

الثا� املا�، وترتيب زيارة إعالمية ك�ى ملجمع سجون طرة بمشاركة صحافي� مصر��

وأجانب، واإلفراج أيضا عن عدد كب� من السجناء بينهم عدد من الصحافي� «.

وبعدها «شن نظام الرئيس املصري عبد الفتاح هجمة ضد حر�ة الصحافة تمثلت � مداهمة
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أحد أشهر املواقع الصحافية املستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت قبل أن

يتم إطالق سراحهم الحقا، وكذلك اعتقال 3 صحافي� من أحد مقاهي القاهرة وصحا� آخر

من منزله ليصبح إجما� من مروا بتجربة الحبس أو االحتجاز املؤقت خالل الشهر 8 حاالت، ما

أثار فزعا � الوسط اإلعالمي الذي أصبح يشعر باملز�د من التهدي».

وتابع: «شهد الشهر أيضا املز�د من االنتهاكات � مجاالت أخرى مثل تجديد الحبس االحتياطي

لـ16 صحافيا سجينا أنهى معظمهم املدة القانونية للحبس االحتياطي وهي عامان، كما تم

تجديد التداب� االح�ازية ملن سبق اإلفراج عنهم، باستثناء حسن القبا� الذي تم إنهاء التداب�

بالنسبة له لكنه أصبح يقبع � حبس احتياطي ع� ذمة قضية نشر جديدة إ� جوار زوجته

الصحافية آية عالء، إضافة إ� صدور قرارات وتعليمات جدية من املجلس األع� لإلعالم

لتشديد الشروط حول ظهور املتحدث� ع� وسائل اإلعالم وفقا ملا وصفها باعتبارات األمن

القومي».

وتناول التقر�ر «املعركة الخفية ب� املسؤول� عن إدارة امللف اإلعالمي � مصر»، وقال إن

«حالة الفشل اإلعالمي التي تجسدت � انصراف الجمهور املصري عن متابعة القنوات

والصحف املحلية واالنصراف إ� القنوات العاملية وقنوات املعارضة � الخارج دفعت السلطات

العليا إلعادة النظر � شخوص وطر�قة إدارة املنظومة اإلعالمية».

وحسب التقر�ر «تضمنت التسر�بات انتقال إدارة امللف

من يد بعض الجهات واألفراد إ� جهات وأفراد

آخر�ن، كما تضمنت االستعانة برجال األعمال من

املالك� القدامى للقنوات الذين أج�وا من قبل ع� بيع قنواتهم إ� شركات تابعة للمخابرات

املصر�ة، كما ظهر من آثار تلك التغي�ات واملعركة املكتومة اإلطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي

لعبت دورا كب�ا � استحواذ املخابرات ع� معظم القنوات خالل العام� املاضي�، وهو ضابط

املخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعالم املصر�� ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة

جنائية تتعلق بشيكات بدون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشه� به ع� نشر

صورته مقيد اليدين � إحدى سيارات الشرطة».

ولفت إ� «تواصل احتجاز صحافي� بقرارات تجديد الحبس االحتياطي».

ووفق التقر�ر: «� 27 نوفم�/ تشر�ن الثا� تم تجديد حبس الصحافي� حسام مؤنس وهشام

فؤاد 15 يوما لكل منها، � القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة املعروفة بتحالف

األمل، و� 20 نوفم�/ تشر�ن الثا�، تم تجديد أمر حبس الصحافية إسراء عبد الفتاح 15

يوًما ع� ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، واملتهمة فيها «بإذاعة ونشر أخبار كاذبة،

واالنضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، و� 5 نوفم�/

تشر�ن الثا� ملا�، قررت الدائرة 2 جنايات املنعقدة � معهد أمناء الشرطة، تجديد حبس

مصطفى األعصر وحسن البنا الصحا� بجر�دة الشروق 45 يوما ع� ذمة القضية رقم 441

تقر�ر يرصد االنتهاكات ضد

الحر�ات اإلعالمية � شهر
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لعام 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، و� 19 نوفم�/ تشر�ن الثا� قررت نيابة أمن الدولة

العليا تجديد حبس املدون الصحا� محمد اكسج� 15 يوم ع� ذمة التحقيقات � القضية

رقم 1356 حصر أمن دولة عليا لسنه 2019».

و� 19 من الشهر نفسه «قررت نيابة أمن الدولة تجدد حبس املعد التلفز�و� أحمد عز، ملدة

15 يوما ع� ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة».

و� 25 نوفم�/ تشر�ن الثا� املا�، «تم تجديد أمر حبس الصحا� � موقع هاف بوست

عربي، معتز ودنان، 45 يوًما ع� ذمة التحقيقات � القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن

دولة عليا، ويق�ب معتز من الحبس ملدة عام� بسبب حوار أجراه مع هشام جنينه رئيس

الجهاز املركزي للمحاسبات األسبق».

وطبقا للتقر�ر «� يوم 26 نوفم�/ تشر�ن الثا�، وبعد اختفاء دام 67 يوماً، منذ احتجزته

قوات أمن � محكمة جنايات القاهرة يوم 18 سبتم�/ أيلول أثناء حضوره جلسة تجديد

التداب� االح�ازية، ظهر الصحا� حسن القبا� � نيابة أمن الدولة وقررت النيابة حبسه 15

يوًما ع� ذمة القضية رقم 1480 بزعم اتهامه ب�ويج شائعات ونشر أخبار كاذبة».

و� اليوم نفسه «ظهر الصحا� محمد الشاعر بعد اختفاء قسري دام ألك� من 70 يوًما بعد

اعتقاله من منزله، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه ع� ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1480».

كما شهد اليوم نفسه «قرار نيابة أمن الدولة تجديد حبس مراسل قناة النهار عبد الرحمن

محمد ياس� 15 يوًما ع� ذمة التحقيقات � القضية رقم 1250 لسنة 2019 واملُتهم فيها

بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة».

وذكر التقر�ر بقرار محكمة جنايات القاهرة، «تجديد حبس عادل ص�ي، رئيس تحر�ر موقع

مصر العربية 45 يوًما ع� ذمة قضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليتم بذلك 600

يوم � السجن». وكذلك «تجديد حبس الصحا� محمود حس� مراسل قناة الجز�رة ملدة 45

يوما ليتم نحو 1075 يوما من االعتقال دون محاكمة».

وشهدت بداية الشهر «تنظيم زيارة هزلية ملجمع سجون طرة نظمها نقيب الصحافي� ورئيس

هيئة االستعالمات، ضياء رشوان، حيث دعا وفدا من الصحافي� املصر�� واألجانب لهذه

الز�ارة، ونشرت الهيئة الحًقا صورا تظهر السجون كفنادق سياحية مجهزة تماًما لخدمة

املسجون� ورعايتهم طبًيا، كما تم منع الوفد املشارك من مقابلة املعتقل� نهائًيا».

وع� املرصد عن أسفه لـ«عدم قيام نقيب الصحافي� املصر�� بمقابلة زمالئه الصحافي�

السجناء خالل وجوده � مجمع سجون طرة، وبينهم عدد من أعضاء نقابة الصحافي� الذين

يلزمه القانون بالدفاع عنهم، والسعي إلطالق سراحهم».


