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 ُملخص
تنفيذي

لقي القبض عليهم، والصحفيين القابعين داخل مقرات الحتجاز
ُ
 ُيقدم هذا التقرير، رصًدا وتوثيًقا لعدد الصحفيين الذين  أ

 خالل عام 2021 وكذلك الصحفيين الذين حصلوا على إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة أو بتدابير احترازية، أو يؤدون
-طبًقا الصحفيين  لهؤلء  اإلجمالي  العدد  ويبلغ   .2021 عام  خالل  وذلك  جنائية،  أحكام  ضدهم  صادر  أو  تكميلية   عقوبة 

ملعايير املؤسسة- 30 صحفًيا/ة وإعالمًيا/ة، وذلك في عدد )19( قضية.

يقبعون داخل مقرات 2021، استمرار حبس عشرة صحفيين  نهاية عام  للصحافة واإلعالم مع  املرصد املصري   لقد وثق 
 الحتجاز، 9 منهم استمراًرا للحبس الحتياطي، بينما الصحفي إسماعيل اإلسكندراني ل يزال محبوًسا لتنفيذ الحكم الصادر

في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة واملقيدة 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

يزال العليا ول  الدولة  أمن  بنيابة  معهما  للتحقيق  منهم  اثنان  حيل 
ُ
أ سبعة صحفيين،  القبض على  إلقاء  املرصد  وثق   كما 

خلي سبيل اآلخر، وتم التحقيق مع ثالثة صحفيين بنيابة قصر النيل الجزئية
ُ
 صحفي منهم قيد الحبس الحتياطي، بينما  أ

خلي سبيلهم بضمان محل اإلقامة، وصدر أمر بأن ل وجه إلقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات
ُ
 واتهامهم بالتظاهر وا

 في حقهم لحًقا، وأخيًرا حققت نيابة مدينة نصر ثان مع صحفيين اثنين، وأحالتهما للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح
 مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، وتم إخالء سبيلهما بضمان مالي، ثم صدر ضدهما أحكاًما باإلدانة ولم ُيصدق على الحكم

حتى تاريخ تحرير التقرير.

 وخالل عام 2021، صدرت قرارات بإخالء سبيل خمسة صحفيين بتدابير احترازية، باإلضافة إلى إخالء سبيل ستة صحفيين
 آخرين بضمان محل اإلقامة منهم قرارين لصحفية واحدة في قضيتين مختلفتين، وأخيًرا صدر قرار برفع التدابير وإخالء
 سبيل بضمان محل اإلقامة في حق ستة صحفيين. كما رصد التقرير صدور حكم من محكمة النقض دائرة الجنايات بتأييد
 الحكم الصادر ضد الصحفي شوكان في القضية املعروفة إعالمًيا “بفض إعتصام رابعة” واستمرار قضائه العقوبة تكميلية
 “مراقبة شرطية” ملدة 12 ساعة داخل قسم شرطة الهرم1، املفروضة عليه بموجب الحكم الصادر في القضية 2985 لسنة
التدابير إيقاف  املشورة  في غرفة  نعقدة 

ُ
امل الجنايات  كما قررت محكمة  النقض،  بحكم  واملؤيد  القاهرة،  كلي شرق   2015 

 اإلحترازية املفروضة على الصحفي حمدي الزعيم في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل لحين تحديد موقفه
القانوني في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة واملحبوس إحتياطي على ذمتها2.

 ويوضح التقرير األرقام القضائية لكل قضية باإلضافة إلى التهامات املوجهة؛ والتي تنحصر في توجيه اتهامات بالنضمام 
العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع النترنت،  إلى جماعة إرهابية أو مشاركة جماعة إرهابية مع 
2021، ووجد في قضايا الصحفيين خالل عام  بالتحقيق  النيابات املختصة  التقرير   والتظاهر، والتمويل. هذا كما يقسم 
 التقرير أن ُهناك 13 قضية بنيابة أمن الدولة، وقضية منظورة أمام نيابة حوادث الجيزة، وقضية أمام نيابة قصر النيل

الجزئية، وقضية أمام نيابة مدينة نصر ثان، وقضية منظورة أمام نيابة وسط القاهرة.
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  1- خبر منشور على موقع جريدة الشروق اإللكترونية، منشور بتاريخ 14 يونيو 2021، آخر زيارة 1 فبراير 2022، ُمتاح عبر الرابط التالي
  2- خبر منشور على موقع املرصد املصري للصحافة واإلعالم اإللكتروني، منشور بتاريخ 24 مارس 2021، بعنوان “ وقف التدابير الحترازية لحمدي الزعيم” آخر زيارة 3 فبراير

2022، متاح على الرابط التالي

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=e7091140-ece4-4746-b970-cc58a1a206eb
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=e7091140-ece4-4746-b970-cc58a1a206eb
https://2u.pw/bqZ4Z


 كما يمكن تقسيم الصحفيين من حيث النوع إلى 29 ذكًرا وأنثى واحدة. وعن املراحل العمرية للصحفيين، وجد التقرير أن
 هناك ثالثة صحفيين من كبار السن “املرحلة العمرية من 51 حتى 60 عاًما، ويتوزع الباقون على باقي الفئات العمرية من
 )21: 50(. كما يوزع التقرير  قضايا الصحفيين حسب محل واقعة القبض. وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير استبعد الصحفي
 إسماعيل اإلسكندراني من تقسيمات الصحفيين حسب النيابة املختصة أو التهامات املوجهة إليهم، وذلك لصدور حكم

نهائي وبات في حقه قبل عام 2021، ويخضع الصحفي خالل عام 2021 لتنفيذ العقوبة املقررة عليه.

 وأخيًرا، يتناول هذا التقرير توضيًحا تفصيلًيا لقضايا الصحفيين -والبالغ إجمالهم 30 صحفًيا/ة- الذين ُزج بهم إلى مقرات
ا لحكم قضائــي، أو املخلي سبيلهم

ً
 الحتجاز خالل عام 2021، سواء كــانوا محبوسين احتياطًيا قبل 2021 أو بعدها، أو تنفيذ

 بتدابير احترازية أو بضمان محل اإلقامة أو بضمان مالي، أو الصحفيين الصادر ضدهم أحكام جنائية أو الصحفيين الصادر
واقعة تفاصيل  بيان  من  وذلك  قضاياهم،  بحفظ  النيابة  من  قرار  الصادر  الصحفيين  وأخيًرا  تكميلية،  عقوبات   ضدهم 
آخر وعرض  للصحفي،  املوجهة  التهامات  وبيان  املختصة،  التحقيق  جهة  على  الصحفي  عرض  وتاريخ  وتاريخها،   القبض 

التطورات في تلك القضايا مع نهاية عام 2021.
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مقدمة

 حرية التعبير حق أسا�سي من حقوق اإلنسان وفًقا ملا ورد باملادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان “لكِلّ شخص حقُّ
يها يته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار وتلِقّ ية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حِرّ ع بحِرّ  التمتُّ
ة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”3. وتمثل حرية التعبير في ذاتها قيمة عليا ل تنفصل عن الديمقراطية،  ونقلها إلى اآلخرين، بأيَّ
 وتنظيم هذه الحرية ل يقت�سي إل أقل القيود والتي تفرضها الضرورة، وعدم جواز إجهاض اآلراء على اختالفها ول مصادرة
 أدواتها أو فصلها عن غاياتها، وتدخل املشرع بال ضرورة لتقييد عرض آراء بذاتها يعتبر إصماًتا مفروًضا بقوة القانون انتقاه
األفكار عرض  على  يقوم  حوار  مفهوم  تناقضان  سوءتان  غيرها  وإقماع  اآلراء  بعض  اعتناق  على  والحمل  انحياًزا.   املشرع 

وتبادلها واإلقناع بها. فالحق في الحوار العام يفترض تساوي اآلراء في حال عرضها4.

 وقد أتى عام 2021 ليشهد استمراًرا لسياسة القمع وتكميم األفواه والتضييق على الحريات، وخنق املجالين العام والخاص،
 فلم تكف الُسلطات املصرية عن مالحقة الصحفيين وإلقاء القبض عليهم ليجدوا أنفسهم محط تحقيقات جنائية، وحبسهم
غياهب في  صحافيين  بقاء  استمرار  إلى  باإلضافة  هذا  عملهم،  تأدية  بسبب  سيا�سي  طابع  ذات  قضايا  ذمة  على   احتياطيا 
ا لحق األفراد في الحرية -وأن

ً
انتهاك  السجون رهن الحبس الحتياطي املفرط لفترات أطول مما ينص عليه القانون، وذلك 

 يقدم املتهم إلى املحاكمة سريًعا ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه- املنصوص عليه في املادة 9
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، كما ورد بالفقرة 3 من املادة 14 منه أن لكل متهم بجريمة أن يتمتع
 أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم املساواة التامة، بالضمانات الدنيا منها، وأن يحاكم دون تأخير ل مبرر له”5، وهو األمر
 الذي يقت�سي بأن ل يتم اللجوء  إلى الحرمان من الحرية “الحبس الحتياطي”، إل في الحالت الضرورية فقط. كما أن الحبس
 الحتياطي املطول فيه مخالفة للمبدأ الدستوري الذي يق�سي أن “املتهم برئ حتى تثُبت إدانته”. ومخالفته ملا ورد بالفقرة

الرابعة من نص املادة 143 من القانون رقم 150 لسنة 1950 قانون اإلجراءات الجنائية وفًقا آلخر تعديالته6.

2019 488 لسنة  2019 حتى اآلن، في القضية  14 أكتوبر   ُيذكر أن الصحفي مصطفى الخطيب، املحبوس احتياطًيا ُمنذ 
مواقع استخدام  وإساءة  كاذبة،  أخبار  ونشر  إرهابية،  لجماعة  بالنضمام  اتهامات  فيها  يواجه  والتي  الدولة،  أمن   حصر 
 اإلنترنت.7 أما الصحفي هشام عبد العزيز املحبوس احتياطًيا في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والذي
لقي القبض عليه في 20 يونيو 2019، والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة والتي صدر له قرار

ُ
 أ

 إخالء سبيل بتاريخ 5 ديسمبر 2019، إل أنه لم ُينفذ وتم تدويره على ذمة القضية سالفة الذكر واملحبوس احتياطيا على
ذمتها حتى اآلن8.
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 3- راجع نص املادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، آخر زيارة 14 يناير 2022، متاح عبر الرابط التالي
 4- الحكم الصادر في القضية رقم 77 لسنة 19 ق دستورية، بجلسة 7 فبراير 1998

 5- راجع املواد 9، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، منشور عبر موقع األمم املتحدة اإللكتروني، آخر زيارة 8 يناير 2022، ُمتاح عبر الرابط التالي
 6- راجع نص املادة 143 من القانون رقم 150 لسنة 1950 قانون اإلجراءات الجنائية وقًقا آلخر تعديالته

 7- بروفايل الصحفي “مصطفى الخطيب” منشور على موقع حرية الفكر والتعبير اإللكتروني، آخر زيارة 14 يناير 2022، متاح عبر الرابط التالي
 8- سجناء الرأي، منشور على موقع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان اإللكتروني، آخر زيارة 14 يناير 2022، متاح عبر الرابط التالي

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
https://afteegypt.org/journalists-detained-ar/2021/07/11/23556-afteegypt.html
https://2u.pw/JLNAt  


 كما عانى بعض الصحفيين خالل عام 2021 من الحتجاز بدون وجه حق وحرمانهم من حريتهم وبمعزل عن العالم الخارجي
 واملخالف ملا ورد باملبدأ الرابع من “املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال الحتجاز
 أو السجن” والتي أقرت على أنه “ل يتم أي شكل من أشكال الحتجاز أو السجن ول يتخذ أي تدبير يمس حقوق اإلنسان
بأمر من سلطة قضائية أو إذا كان ذلك  أو السجن إل  بها أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال الحتجاز   التي يتمتع 
 سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية”.9 هذا باإلضافة إلى مخالفته ملا ورد بنص املادة 95 من الدستور املصري والتي
 نصت على مبدأ شرعية العقوبات “العقوبة شخصية، ول جريمة ول عقوبة إل بناء على قانون، ول توقع عقوبة إل بحكم
 قضائي”10. ويذكر أن الصحفي يسري مصطفى الصادر له قرار إخالء سبيل بتاريخ 13 ديسمبر 2020 من محكمة الجنايات
2018 حصر أمن دولة، إل أنه ظل محتجًزا وبدون وجه حق بقسم شرطة ثان أكتوبر بادعاء 441 لسنة   في القضية رقم 

. انتظار تأشيرة األمن الوطني حتى تم إطالق سراحه في 6 يناير 202111

لقي بظاللها على تجديدات حبس املتهمين بنيابة أمن الدولة، فمع اإلجراءات والتدابير
ُ
 واخيًرا ل تزال جائحة فيروس كورونا ت

 الحترازية التي اتخذتها الدولة ملواجهة فيروس “كورونا”، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من
 املواطنين، وصدور بيان وزير العدل بتأجيل الجلسات  باملحاكم ملدة أسبوعين وذلك بتاريخ 15 مارس 2020،12 والذي استمر
 حوالي شهر ونصف فقط،13 مع وضع العديد من اإلجراءات الحترازية مثل ارتداء الكمامات وتقليل عدد املتقاضين، إل نيابة
 أمن الدولة قررت إيقاف إحضار املتهمين للنظر في أمر تجديد حبسهم أمام النيابة منذ ذلك التاريخ وحتى أوائل شهر ديسمبر
 2021، فكانت نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق مع املتهمين، وتجدد حبسهم ورقًيا دون حضورهم من محبسهم أو من يمثلهم
ا لحق املتهمين في أن يمثلوا بأنفسهم أمام قاضيهم الطبيعي وفي حضور محام من اختيارهم، وفًقا

ً
 قانوًنا،14 وهو ما يعد انتهاك

ملا ورد بالفقرة “د” من نص املادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.15
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  9- املبدأ الرابع من “املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال الحتجاز أو السجن”، متاح على موقع األمم املتحدة اإللكتروني، آخر زيارة 16
يناير 2022، متاح عبر الرابط التالي

 10- راجع نص املادة 95 من الدستور املصري
  11- خبر بعنوان “تنفيذ قرار إخالء سبيل الصحفي يسري مصطفى” منشور على موقع املرصد املصري للصحافة واإلعالم، بتاريخ 6 يناير 2021، آخر زيارة 16 يناير 2022، متاح

عبر الرابط التالي
  12- خبر منشور على موقع اليوم السابع اإللكتروني بعنوان املحاكم تواجه “كورونا” بتأجيل جلساتها أسبوعين مع استمرار العمل إداريا”، تاريخ الزيارة 3 ديسمبر 2021، متاح عبر

الرابط التالي
  13- خبر منشور على موقع اليوم السابع اإللكتروني بعنوان “عودة العمل باملحاكم بعد توقف دام شهرا ونصف بسبب تف�سى وباء كورونا” تاريخ الزيارة 4 ديسمبر 2021، متاح على

الرابط التالي
  14- العدالة في اسبوع العدد الرابع والعشرون 2 ديسمبر – 8 ديسمبر 2021 م، منشور على موقع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان اإللكتروني، آخر زيارة 14 يناير 2022،

متاح عبر الرابط التالي
 15- راجع نص املادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، متاح على موقع األمم املتحدة اإللكتروني، آخر زيارة 14 يناير 2022، متاح عبر الرابط التالي

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://2u.pw/e4b3h 
https://2u.pw/VCdF0
https://2u.pw/a41i2
https://www.anhri.info/?
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx


 :
ً

أول
الـمـنـهـجـيــة

ثانًيا: 
معايير املؤسسة

الدولة أمن  نيابة  وتحقيقات  الشرطية  املحاضر  مثل  الرسمية  الوثائق  من  عدد  على  بالعتماد  التقرير،  هذا  إعداد   تم 
 والبالغات والتلغرافات الرسمية، ومن خالل التوثيق مع عدد من محاميي املؤسسة من خالل البالغات والشكاوى التي ترد
 إليهم من املوكلين وإجراء املقابالت الشخصية مع أهالي الصحفيين املقبوض عليهم. وقد رفض املحامون لدواع أمنية ذكر
من عدد  رفض  إلى  باإلضافة  هذا  التقرير،  لهذا  أساسية  كمصادر  املصرية  السلطات  قبل  من  مالحقتهم  خشية   أسمائهم 
قدم لهم دعًما قانونًيا من خالل املؤسسة- ذكر أسمائهم نظًرا للتضييق

ُ
 الصحفيين -املنظورة قضاياهم خالل عام 2021 وامل

 األمني الذي يتعرض له الصحفيون في مصر. كما يستعين هذا التقرير بعدد من املواقع اإللكترونية للمؤسسات الحقوقية
 كمصادر تكميلية ملتابعة تطورات القضايا وآخر ما تم بها. والتي تم من خاللها التوثيق بعد التأكد من مصداقيتها ومطابقة
 الصحفي ملعايير املؤسسة. وعرض التقرير لإلحصاءات الوصفية والعروض البصرية بين عدد من املتغيرات مثل “ املراحل

العمرية أو النوع الجتماعي أو الوضع القانوني”.

 ويشمل التقرير البيانات القانونية للقضايا “األرقام القضائية، والتهامات املوجهة، ومحل واقعة القبض، وآخر ما تم في تلك
القضايا”، وعرض لبيانات شخصية الصحفي “السن والنوع الجتماعي”، بما ل ينتهك خصوصيته.

بها تلتزم  التي  املعايير  املؤسسة بوضع مجموعة من  وتقوم  فيها صحفيين/ وإعالميين،  املتهم  القضايا  “املرصد” على   يعمل 
لحتساب واقعة القبض، وتتمثل هذه املعايير في: 

أًيا تأدية عمله الصحفي/ اإلعالمي ويمتلك  بأنه كل شخص تعرض لنتهاك على خلفية  ا تعريف الصحفي/ اإلعالمي:    -1  
 من األشياء التالية: ما يثبت عمله بعضوية نقابة الصحفيين/اإلعالميين أو تصريح عمل أو تكليف من مؤسسة صحفية/

إعالمية أو أرشيف صحفي/ إعالمي أو شهادة للمؤسسة الصحفية/ اإلعالمية عبر منصاتها اإلعالمية أو املسئولين بها.

2-  أن يكون الصحفي/ اإلعالمي تم القبض عليه على خلفية عمله الصحفي/ اإلعالمي، على سبيل املثال ل الحصر.

3-  تم القبض عليه أثناء تأدية عمله.

4-  تم القبض عليه بسبب محتوى صحفي مكتوب مثل )األخبار - التقارير - أو أي محتوى صحفي أو إعالمي آخر(.

5-  إذا تم القبض عليه بسبب مسماه الوظيفي وطبيعة عمله كونه “صحفًيا” أو “إعالمًيا”.

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير يقدم عرًضا للوضع القانوني للصحفيين/ات واإلعالميين/ات املستمر حبسهم خالل عام
 2021، هذا باإلضافة إلى عرض الصحفيين/ات واإلعالميين/ات الذين حصلوا على إخالء سبيل أو عقوبة تكميلية خالل عام

2021. ويلتزم التقرير بالحدود الزمنية بدًءا من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021. 
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ا: 
ً
ثالث

 اإلحصاءات الوصفية
عام خالل  والنيابات  املحاكم  أروقة  داخل  نظرت  التي  الصحفيين  لقضايا  احصائًيا  عرًضا  تقديم  إلى  القسم  هذا   يهدف 
 2021، ويتم تصنيف هذه القضايا وفًقا ألرقام القضايا وعدد الصحفيين في كل قضية، ثم تصنيفها حسب الجهة املنظور
 تصنيف القضايا وفًقا لألحكام

ً
 أمامها القضية، لوضعهم القانوني مع نهاية عام 2021، ووفًقا لالتهامات املوجهة لهم، وأخيرا

والقرارات الصادرة من الجهات القضائية.

ا ألرقام القضايا وعدد الصحفيين في كل قضية.
ً

1- تقسيم قضايا الصحفيين وفق
 “ 30” صحفًيا خالل عام 2021 من خالل 19 قضية، مع األخذ بعين العتبار

ً
 تنظر قضايا الصحفيين والبالغ عددهم إجمال

أن الصحفية سولفة مجدي كانت قد حققت معها نيابة أمن الدولة في قضيتين خالل عام 2021.
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رقم القضية

558 لسنة 2020 حصر أمن دولة

1306 لسنة 2020 إداري بولق الدكرور

1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة

6559 لسنة 2021 جنح قصر النيل

2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة
فض اعتصام رابعة

488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا

1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

2 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ

1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة

441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، واملقيدة  
18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة

15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل

1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا

680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة

65 لسنة 2021 حصر أمن دولة

586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

 ا 15899 لسنة 2013 جنايات أول مدينة
 نصر واملقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي

شرق القاهرة

النيابة املختصة

نيابة أمن الدولة العليا

نيابة حوادث الجيزة

 نيابة أمن الدولة العليا

نيابة أمن الدولة العليا

نيابة قصر النيل الجزئية

نيابة شمال القاهرة

 نيابة أمن الدولة العليا

نيابة أمن الدولة العليا

نيابة مدينة نصر ثان الجزئية

نيابة أمن الدولة العليا

 نيابة أمن الدولة العليا

 النيابة العسكرية

 نيابة وسط القاهرة

 نيابة أمن الدولة العليا

 نيابة أمن الدولة العليا

نيابة أمن الدولة العليا

 نيابة أمن الدولة العليا

نيابة أمن الدولة العليا

 نيابة أمن الدولة العليا

عدد الصحفيين

2

1

1

1

3

1

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 جدول رقم )1( تقسم قضايا الصحفيين وفًقا ألرقام القضايا وعدد
الصحفيين في كل قضية



2- تقسيم قضايا الصحفيين حسب الجهة املنظور أمامها القضية.
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أمامها املنظور  الجهات  تقسيم   ُيمكن 
عام خالل  صحفيين  فيها  املتهم   القضايا 
 2021 إلى 6 جهات، وقد اختصت نيابة أمن
العام خالل  قضية   13 في  بالتحقيق   الدولة 
 املنصرم. ولم ُيذكر التقرير قضية إسماعيل
ولم الحبس  مدة  يق�سي  ألنه   السكندراني، 
نيابة أمن الدولة العلياتنظر قضيته أمام أي جهة خالل عام 2021.

13
نيابة حوادث الجيزة

1
 نيابة قصر النيل

الجزئية
1

 نيابة مدينة نصر ثان
أمن دولة طوارئ

1

 محكمة النقض
دائرة الجنايات

1

 نيابة وسط القاهرة
1

جدول رقم )2( تقسيم قضايا حسب الجهة املنظور أمامها القضية

ا لوضعهم القانوني خالل عام 2021.
ً

3- تقسيم قضايا الصحفيين وفق
2021، مع األخذ بعين العتبار أن هناك  يوضح الجدول التالي، تقسيم الصحفيين حسب وضعهم القانوني مع نهاية عام 
 عدًدا من الصحفيين كان قد صدر لهم قرار إخالء سبيل بتدابير احترازية ثم قررت النيابة لحًقا في العام نفسه إلغاء التدابير
 الحترازية، كما أن هناك عدًدا آخر قد قررت النيابة العامة إخالء سبيلهم ثم قررت لحًقا حفظ التحقيقات في القضية، كما
 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد الصحفي شوكان واستمراره تأدية العقوبة التكميلية،16 هذا باإلضافة إلى القرار
 الصادر من محكمة الجنايات بإيقاف التدابير اإلحترازية املفروضة على الصحفي حمدي الزعيم،  وهو ما يفسر أن عدد

القرارات أكثر من إجمالي عدد القضايا والصحفيين.

محبوس لتنفيذ حكم
1

صادر ضدهم أحكام
3

اقبة شرطية مر
1

محبوسين احتياطي
9

 حفظ التحقيقات
 وصدور أمر بأن ل

 وجه إلقامة الدعوى
الجنائية

3

إخالء سبيل بتدابير
5

 إخالء سبيل بضمان
محل اإلقامة

10

 إيقاف التدابير
الحترازية

1

 رفع التدابير وإخالء
 سبيل بضمان محل

اإلقامة
6

 إخالء سبيل بضمان
مالي

2

 16- مرجع سابق

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=e7091140-ece4-4746-b970-cc58a1a206eb
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 جدول رقم )4( تقسيم قضايا الصحفيين املقبوض عليهم خالل
 2021 وفًقا لوضعهم القانوني

 جدول رقم )5( تقسم قضايا الصحفيين حسب التهامات املوجهة
إليهم

ا لوضعهم القانوني خالل عام 2021.
ً

5- تقسيم قضايا الصحفيين وفق
 يوضح الجدول التالي التهامات املوجهة للصحفيين، ويواجه غالبية الصحفيين اتهامات مشابهة تتعلق بالنضمام إلى جماعة
بالتظاهر اتهامات  اآلخر  البعض  يواجه  بينما  الجتماعي.  التواصل  مواقع  استخدام  وإساءة  كاذبة،  أخبار  ونشر   إرهابية، 
 والتمويل. ويالحظ أن عدد التهامات أكبر من عدد الصحفيين وذلك ألن هناك عدًدا من الصحفيين قد واجهوا أكثر من

تهمة.

ا لوضعهم القانوني.
ً

4- تقسيم قضايا الصحفيين املقبوض عليهم خالل 2021 وفق
2021 وعددهم سبعة صحفيين حسب وضعهم لقى القبض عليهم خالل عام 

ُ
 يوضح الجدول التالي تقسيم الصحفيين امل

2021، مع األخذ بعين العتبار أن هناك ثالثة صحفيين قد قررت النيابة العامة إخالء سبيلهم ثم  القانوني مع نهاية عام 
قررت لحًقا حفظ التحقيقات في القضية.
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 جدول رقم )6( تقسيم قضايا الصحفيين حسب محل واقعة
القبض

اقعة القبض. 6- تقسيم قضايا الصحفيين حسب محل و
محل حسب  صحفًيا/ة،   30 عددهم  والبالغ   2021 عام  خالل  قضاياهم  املنظورة  الصحفيين  تقسيم  التالي  الجدول   يبين 

واقعة القبض طبًقا للمحافظة التابع لها محل واقعة القبض.

القاهرة

الجيزة

6111

1 1 19

الفيوم

 البحر األحمر

 القليوبية

 املنوفية اإلسكندرية

ا لوضعهم القانوني خالل عام 2021.
ً

7- تقسيم قضايا الصحفيين وفق

على قضايا  في  املتهمين  الصحفيين  تقسيم   يمكن 
30 عددهم  والبالغ   2021 عام  خالل  عملهم   خلفية 
الذكور من   29 إلى  الجتماعي  النوع   صحفًيا/حسب 

وصحفية واحدة من اإلناث.
29

ذكر

1
أنثى

جدول رقم )7( توزيع الصحفيين وفًقا للنوع الجتماعي
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جدول رقم )8( توزيع الصحفيين وفًقا للفئات العمرية املختلفة

ا للفئات العمرية املختلفة.
ً

8- توزيع الصحفيين وفق

من 21 إلى 30 سنة
من 31 إلى 40 سنة
من 41 إلى 50 سنة
من 51 إلى 60 سنة

غير معلوم

4
7

5
3

11

العمرية الفئات  التالي،  الجدول   يوضح 
خلفية على  قضايا  في  املتهمين   للصحفيين 
أن يبين  والذي   2021 عام  خالل   عملهم 
السن منهم أربعة صحفيين من كبار   ُهناك 

وهي الفئة العمرية من 51 حتى 60 عاًما.
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رابًعا: 
 عرض تطورات قضايا الصحفيين مع نهاية عام 2021

 يهدف هذا القسم إلى عرض قضايا الصحفيين خالل عام 2021 -وفًقا ملعايير املؤسسة- وتوضيح وقائع القبض والتحقيق
 وآخر التطورات في تلك القضايا مع نهاية عام 2021، ويقسم التقرير هؤلء الصحفيين إلى ثالثة أنماط: األول؛ صحفيون
2021، والثاني؛ صحفيون حصلوا على قرارات إخالء سبيل بتدابير احترازية أو بضمان محل  مستمر حبسهم خالل عام 
 اإلقامة أو الصادر لهم قرار إيقاف التدابير اإلحترازية خالل عام 2021. والثالث: صحفيون صدر ضدهم عقوبات تكميلية

أو صادر قرار من النيابة بحفظ قضاياهم أو صادر ضدهم أحكام.

قضايا الصحفيين املستمر حبسهم خالل عام 2021.
لقي القبض عليهم قبل عام 2021 أو أثناء عام 2021 واستمر حبسهم

ُ
 يهدف هذا الجزء إلى عرض قضايا الصحفيين الذين أ

 خالل عام 2021، ويبلغ عددهم تسعة صحفيين محبوسين احتياطًيا على ذمة التحقيقات في قضايا منظورة أمام نيابة أمن
 الدولة، وواجهوا اتهامات تتعلق بالنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع النترنت، باإلضافة

ا لحكم قضائي صادر من املحكمة العسكرية.
ً

إلى صحفي آخر محبوس تنفيذ
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• رقم القضية:  558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  21 أبريل 2020.

• تاريخ أول تحقيق:  27 أبريل 2020.
• التهامات:  النضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة  

استخدام مواقع التواصل الجتماعي.
• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا بسجن طره.

عليه من القبض  األمن  ألقت قوات   2020 أبريل   21 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  
 منزله بالعياط - محافظة الجيزة، وظل محتجًزا بجهة أمنية وبمعزل عن العالم الخارجي،

2020، والتحقيق معه على ذمة 27 أبريل   حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 
جماعة إلى  بالنضمام  اتهامات  النيابة  له  ووجهت  دولة،  أمن  حصر   2020 لسنة   558  القضية 

15 النيابة حبسه  الجتماعي. وقررت  التواصل  استخدام مواقع  وإساءة  كاذبة،  أخبار   إرهابية، ونشر 
يوًما على ذمة التحقيقات. ول يزال الصحفي رهن الحبس الحتياطي حتى كتابة هذا التقرير .
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• رقم القضية:  1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
• تاريخ القبض:  23 فبراير 2020.

• تاريخ تحقيق:  6 مايو 2020.
• التهامات:  النضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا بسجن طره.
اقعة:  بتاريخ 23 فبراير 2020  ألقت قوات األمن القبض عليه من • تفاصيل الو  

 مطار برج العرب الدولي، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 مايو 2020 والتحقيق
 معه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت له النيابة اتهامات

ذمة على  يوًما   15 حبسه  النيابة  وقررت  كاذبة  أخبار  ونشر  إرهابية  جماعة  إلى   بالنضمام 
يبلغ من بهاء”   “ أن  وُيذكر   . التقرير  كتابة هذا  الحتياطي حتى  الحبس  يزال رهن   التحقيقات.ول 

العمر )45 عاًما(، وعمل صحفي ومترجم بعده مؤسسات صحفية وإعالمية، وهو أب لطفلين.
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• رقم القضية:  680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  22 مايو 2022.

• تاريخ أول تحقيق:  27 يونيو 2020.
• التهامات:  النضمام الى جماعة ارهابية، نشر أخبار كاذبة، الترويج  

ألفكار تلك الجماعة على مواقع التواصل الجتماعي.
• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا بسجن طره تحقيق.

على القبض  األمن  قوات  ألقت   ،2020 مايو   28 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  
 الصحفي من منزل أسرته في محافظة املنوفية، وظل محتجًزا بمعزل عن العالم الخارجي

2020، والتحقيق معه على ذمة 27 يونيو   حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 
 القضية رقم  680 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ووجهت إليه اتهامات النضمام الى جماعة ارهابية

 ونشر أخبار كاذبة والترويج ألفكار تلك الجماعة على مواقع التواصل الجتماعي،  وقررت النيابة حبسه
احتياطيا 15 يوًما على ذمة القضية. ول يزال الصحفي رهن الحبس الحتياطي حتى كتابة هذا التقرير.
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• رقم القضية:  488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
• تاريخ القبض:  12 أكتوبر 2019.
• تاريخ تحقيق:  14 أكتوبر 2019.

• التهامات:  النضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام  
أحد املواقع على النترنت لرتكاب هذه الجريمة.

• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا سجن طرة املزرعة.
على القبض  األمن  قوات  ألقت   ،2019 أكتوبر   12 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  

 الصحفي من منزله بالقاهرة، وتم تحريز هاتفه الشخ�سي وجهاز كمبيوتر لب توب، وعرضه
 على نيابة أمن الدولة بتاريخ 14 أكتوبر 2019، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 488 لسنة

 2019 حصر أمن دولة، ووجهت له النيابة اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار
 وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الجتماعي. وُيذكر أن الصحفي البالغ من

العمر 42 سنة قيد الحبس الحتياطي املطول ملدة تخطت املدد املقررة وفًقا للقانون.
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• رقم القضية:  1306 لسنة 2020 إداري بولق الدكرور.
• تاريخ القبض:  23 ديسمبر 2019.
• تاريخ أول تحقيق:  7 فبراير 2020.

• التهامات:  مشاركة جماعة أسست على خالف أحكام القانون، ونشر  
أخبار كاذبة.

• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا بسجن القناطر رجال.
على القبض  األمن  قوات  ألقت   2019 سبتمبر   23 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  

أنواع كاميرات  املنقولت  من  عدًدا  وتحريز  األمن،  قوات  بواسطة  منزله  من   الصحفي 
 مختلفة، وعدسات كاميرا، وبطاريات كاميرات، ماكينة طباعة، فالشات ميموري، هارد ديسك.

 وبتاريخ 7 فبراير 2020 تم التحقيق مع الصحفي بنيابة حوادث الجيزة وقيدت برقم 1306 لسنة
أخبار ونشر  إرهابية  جماعة  إلى  بالنضمام  اتهامات  النيابة  له  ووجهت  الدكرور،  بولق  إداري   2020 

 كاذبة وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوًما على ذمة التحقيقات، والقضية ما زالت قيد التحقيقات ولم
 يتخذ بشأنها أي قرار ومازال الصحفي قيد الحبس الحتياطي حتى اآلن، وُيذكر أن الصحفي البالغ من العمر 58

عاًما قيد الحبس الحتياطي املطول ملدة تخطت املدد املقررة وفًقا للقانون.
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• رقم القضية:  1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
• تاريخ القبض:  19 ديسمبر 2020.
• تاريخ تحقيق:  20 ديسمبر 2020.

وإساءة كاذبة،  أخبار  ونشر  إرهابية،  لجماعة  انضمام  التهامات:    •  
استخدام وسائل التواصل الجتماعي.

• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا بسجن طره.
اقعة:  بتاريخ 19 ديسمبر 2020، ألقت قوات األمن القبض على عامر • تفاصيل الو  

 بعد اقتحام منزله بالهرم، و ُعرض على نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 ديسمبر 2020 للتحقيق
 معه في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات

 بالنضمام الى جماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الجتماعي،
 وقررت النيابة حبسه 15 يوًما على ذمة التحقيقات.ول يزال الصحفي رهن الحبس الحتياطي حتى كتابة

هذا التقرير.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم 19

• رقم القضية:  558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  2020/06/03.

• تاريخ أول تحقيق:  2020/06/13.
التواصل وسائل  استخدام  وإساءة  كاذبة،  أخبار  نشر  التهامات:    •  

الجتماعي.
• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا .

اقعة:  بتاريخ 3 يونيو 2020، ألقت قوات األمن القبض على الصحفي • تفاصيل الو  
 من منزله وتم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 13 يونيو 2020 والتحقيق معه على ذمة

 القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة ووجهت له النيابة اتهامات بالنضمام لجماعة
 أسست على خالف القانون، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع النترنت، وقررت النيابة

 حبسه احتياطيا 15 يوًما على ذمة التحقيقات. ول يزال الصحفي رهن الحبس الحتياطي حتى كتابة هذا
التقرير.
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• رقم القضية:  1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
• تاريخ القبض:  2019/06/2.

• تاريخ تحقيق:  غير معلوم.
• التهامات:  انضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا بسجن طره تحقيق .
اقعة:  بتاريخ 5 ديسمبر 2019 صدر قرار من محكمة الجنايات • تفاصيل الو  

 بإخالء سبيل هشام في القضية رقم  1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وتم نقله إلى
 قسم الشرطة التابع ملحل سكنه “ قسم شرطة حدائق القبة” لتمهيد تنفيذ قرار إخالء

أهليته إلى  نمى  الخارجي وبدون وجه حق حتى  العالم  بمعزل عن  تم احتجازه  أنه  إل   سبيله، 
 بتواجده بسجن طره تحقيق وتم تدويره على ذمة قضية جديدة بذات التهامات في القضية السابق

 إخالء سبيله وعرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر
 أمن دولة، ووجهت له النيابة اتهامات بالنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وحبسه احتياطًيا

على ذمة القضية، ول يزال الصحفي محبوس احتياطيا ملدة تخطت املدد املقررة وفًقا للقانون.
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• رقم القضية:  )1365 لسنة 2018( حصر أمن الدولة  
العليا.

• تاريخ القبض:  1 أغسطس 2021.
• تاريخ أول تحقيق:  2 أغسطس 2021.

• التهامات:  النضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة.
• املوقف القانوني:  محبوس احتياطًيا على ذمة التحقيقات بسجن “طرة”.

2021 ألقت قوات األمن القبض على 1 أغسطس  اقعة:  بتاريخ  تفاصيل الو  •  
قصيرة إجازة  لقضاء  الدولي  القاهرة  مطار  وصوله  فور  القاهرة،  مطار  من   الصحفي 

 مع عائلته، وُعرض على نيابة أمن الدولة بتاريخ 2 أغسطس 2021، على ذمة القضية رقم
 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، ووجهت له النيابة تهمة النضمام لجماعة إرهابية وتمويل

 ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبس الصحفي 15 يوًما على ذمة التحقيقات.وجرى تجديد حبسه
 أمام نيابة أمن الدولة دون حضـوره أو من يمثله قانوًنا. ول يزال الصحفي رهن الحبس الحتياطي حتى

كتابة هذا التقرير.
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الدولة أمن  حصر   2015 لسنة   569 القضية:   رقم   •  
واملقيدة 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

• تاريخ القبض:  29 نوفمبر 2015.
• تاريخ تحقيق:  1 ديسمبر 2015.

وإذاعة القانون،  خالف  على  أسست  لجماعة  النضمام  التهامات:    •  
أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري.

• املوقف القانوني:  محبوس لتنفيذ حكم.
• تاريخ الحكم:  22 مايو 2018 السجن عشر سنوات.

• تاريخ التصديق على الحكم من الحاكم العسكري:  27 ديسمبر 2018.
اقعة:  بتاريخ 29 نوفمبر 2015، ألقت قوات األمن القبض على إسماعيل من • تفاصيل الو  

من صادر  وإحضار  ضبط  أمر  على  بناء  برلين،  األملانية  العاصمة   ً من  عودته  أثناء  الغردقة   مطار 
في الوطني  األمن  جهاز  من  املعدة  التحريات  محاضر  أحد  في  املتهمين  كأحد  اسمه  لورود  مسبًقا   النيابة 

2015، ووجهت 1 ديسمبر  بتاريخ  الُعليا  الدولة  نيابة أمن  2015. وتم عرضه على  بتاريخ مارس  القضايا   أحد 
 له اتهامات النضمام إلى جماعة اإلخوان، وإذاعة سر من أسرار الدفاع، ونشر أخبار كاذبة خارج البالد. وصدر

 قراًرا بحبسه 15 يوًما واستمر إسماعيل قيد الحبس الحتياطي الذي تخطى املدد القانونية املقررة قانوًنا. حتى قررت
 نيابة أمن الدولة إحالته إلى النيابة العسكرية، واحيل للمحاكمة باتهامات النضمام لجماعة أسست على خالف القانون،
 وإذاعة أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري، في القضية 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، وتداولت القضية
2018 تم 28 ديسمبر  10 سنوات، وفي  2018 بسجنه  22 مايو  في  إلى أن صدر ضده حكم املحكمة العسكرية   بالجلسات 

التصديق على الحكم ليصبح حكما نهائيا وباتا.



 قضايا الصحفيين املقبوض عليهم قبل 2021 وأخلي
سبيلهم خالل عام 2021

 يهدف هذا الجزء  إلى إلقاء الضوء على قضايا الصحفيين املخلي سبيلهم خالل عام 2021 سواء بتدابير احترازية أو بضمان
خلي سبيلهم بضمان محل اإلقامة خالل عام

ُ
 محل اإلقامة. ويبلغ عدد هؤلء الصحفيين والبالغ عددهم عشرة صحفيين أ

خلي سبيلهم بضمان محل
ُ
 2021، وخمسة صحفيين أخلي سبيلهم بتدابير احترازية، وستة صحفيين ُرفعت عنهم التدابير وأ

اإلقامة، وأخيًرا صحفي تم إيقاف التدابير الحترازية املفروضة عليه.

املرصد املصري للصحافة واإلعالم 23
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• رقم القضية:  1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
• تاريخ القبض:  21 ديسمبر 2016.

• تاريخ تحقيق:  25 مايو 2019 .
• التهامات:  النضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

• املوقف القانوني:  مخلى سبيله بتدابير احترازية في 1 فبراير 2021.
األمن قوات  ألقت   2016 ديسمبر   21 بتاريخ  القبض:   اقعة  و تفاصيل   •  

 القبض على الصحفي محمود حسين جمعة، وتم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة
 في القضية 1152 لسنة 2016 حصر أمن الدولة والتي واجه بها التهامات بالنضمام إلى

 جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وظل قيد الحبس الحتياطي على ذمة هذه القضية حتى
 جاء قرار محكمة الجنايات منعقدة بغرفة املشورة في 21 مايو 2019 باستبدال حبسه الحتياطي

 بأحد التدابير الحترازية، وانتقل الصحفي من السجن املودع به لقسم الشرطة التابع ملحل سكنه
 لستكمال إجراءات إخالء سبيله، إل أنه فوجئ بعرض مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 25 مايو

 2019 والتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 1365 لسنة 2019 والتي يواجه بها ذات التهامات التي
 نسبت إليه بالقضية األولى، وظل الصحفي قيد الحبس الحتياطي حتى قررت محكمة الجنايات في 1 فبراير 2021

 إخالء سبيله بتدابير احترازية، ول يزال الصحفي يؤدى التدابير الحترازية املفروضة عليه بقرار املحكمة ويتم تجديد
التدابير حتى تاريخ التقرير.
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• رقم القضية:  1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة .
• تاريخ القبض:  3 يناير 2019 .

• تاريخ أول تحقيق:  13 يناير 2019.
• التهامات:  النضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إساءة  

استخدام شبكة املعلومات الدولية.
• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 15 فبراير 2021 .

على القبض  األمن  قوات  ألقت   2019 يناير   3 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  
مع صحفي  حوار  إجراء  خلفية  على  وذلك  له،  وزميل  جبريل  مصباح  محمد   الصحفي 

أمن نيابة  على  عرضه  تم   2019 يناير   13 وبتاريخ  السادات،  أنور  محمد  السابق   البرملاني 
2018. ووجهت نيابة أمن الدولة اتهامات 1365 لسنة   الدولة والتحقيق معه في القضية رقم   

 النضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام حساب على شبكة املعلومات الدولية. وظل
 قيد الحبس الحتياطي على ذمة هذه القضية حتى قررت نيابة أمن الدولة بعد مرور أكثر من سنتين على

حبسه احتياطيا بإخالء سبيله بضمان محل اإلقامة في 15 فبراير 2021.
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• رقم القضية:  1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  12 أبريل 2020 .

• تاريخ أول تحقيق:  12 أبريل 2020 .
• التهامات:  النضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إساءة  

استخدام شبكة املعلومات الدولية.
• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 23 يونيو2021.

القبض األمن  قوات  ألقت   2020 أبريل   12 بتاريخ  القبض:   اقعة  و تفاصيل   •  
 على الصحفي مصطفى صقر من منزله، وبذات التاريخ تم عرضه على نيابة أمن الدولة

اتهامات الدولة  أمن  نيابة  ووجهت   .2020 لسنة   1530 رقم  القضية  في  معه   والتحقيق 
 النضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، استخدام حساب على شبكة املعلومات الدولية.

 وظل قيد الحبس الحتياطي على ذمة هذه القضية حتى قررت محكمة الجنايات منعقدة في غرفة
 املشورة إخالء سبيل الصحفي بتدابير احترازية بجلسة 6 مارس 2021، ثم قررت نيابة أمن الدولة في 23

يونيو 2021 إلغاء التدابير الحترازية املفروضة على الصحفي وإخالء سبيله بضمان محل اإلقامة.
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• رقم القضية:  855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة .
• تاريخ القبض:  9 سبتمبر 2020.

• تاريخ أول تحقيق:  10 سبتمبر 2020 .
• التهامات:  النضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إساءة  

استخدام شبكة املعلومات الدولية.
• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 7 أبريل 2021 .

على القبض  األمن  قوات  ألقت   ،2020 سبتمبر   9 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  
 الصحفي، أثناء قيامه بتغطية لحادث وفاة شاب يدعى إسالم األسترالي، وذلك بمحيط

 قسم شرطة املنيب. وبتاريخ 10 سبتمبر 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة في القضية
 رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات النضمام لجماعة

الحبس قيد  وظل  الدولية.  املعلومات  شبكة  على  حساب  استخدام  كاذبة،  أخبار  نشر   إرهابية، 
سبيل إخالء  املشورة  غرفة  في  منعقدة  الجنايات  محكمة  قررت  حتى  القضية  هذه  ذمة  على   الحتياطي 

 الصحفي بتدابير احترازية بجلسة 7 مارس 2021، ثم قررت نيابة أمن الدولة في 7 أبريل 2021 إلغاء التدابير
الحترازية املفروضة على الصحفي وإخالء سبيله بضمان محل اإلقامة.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم 28

• رقم القضية:  1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  18 سبتمبر 2019 .

• تاريخ أول تحقيق:  10 سبتمبر 2020 .
ونشر بأغراضها،  العلم  مع  إرهابية  جماعة  مشاركة  التهامات:    •  

أخبار كاذبة، إساءة استخدام شبكة املعلومات الدولية.
• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 25 أبريل 2021 .

اقعة القبض:  بتاريخ 18 سبتمبر 2019 ألقت قوات األمن القبض على • تفاصيل و  
 القباني، من داخل قسم شرطة أكتوبر، وذلك أثناء تأديته التدابير الحترازية املفروضة

 عليه في القضية رقم 718 لسنة 2015 حصر أمن دولة، إلى أن ظهر بنيابة أمن الدولة 10
2020، ووجهت له النيابة اتهامات مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر  سبتمبر 

القضية تدويره هو وآخرين من  تم  الدولية. حيث  املعلومات  إساءة استخدام شبكة  كاذبة،   أخبار 
 السابقة على ذمة تلك القضية، وظل القباني قيد الحبس الحتياطي حتى قررت محكمة الجنايات منعقدة

 في غرفة املشورة إخالء سبيل الصحفي بتدابير احترازية بجلسة 7 مارس 2021، ثم قررت نيابة أمن الدولة في
25 أبريل 2021 إلغاء التدابير الحترازية املفروضة على الصحفي وإخالء سبيله بضمان محل اإلقامة.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم

الدولة أمن  حصر   2019 لسنة   488 القضية:   رقم   •  
والقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

• تاريخ القبض:  26 نوفمبر 2019 .
• تاريخ أول تحقيق:  27 نوفمبر 2019 القضية رقم 488 لسنة 2019  

2020 لسنة   855 الثانية  القضية   2020 أمن دولة. و30 أغسطس   حصر 
حصر أمن دولة.

جماعة مشاركة  دولة:  أمن  حصر   2019 لسنة   488 رقم  القضية  التهامات:    •  
املعلومات شبكة  استخدام  إساءة  كاذبة،  أخبار  ونشر  بأغراضها،  العلم  مع   إرهابية 

ونشر إرهابية،  لجماعة  انضمام  دولة:  أمن  حصر   2020 لسنة   855 رقم  القضية   الدولية. 
أخبار كاذبة، إساءة استخدام شبكة املعلومات الدولية.

• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 13 أبريل 2021.
اقعة:  بتاريخ 26 نوفمبر 2019 ألقت قوات األمن القبض على سولفه برفقة زوجها الصحفي • تفاصيل الو  

 حسام الصياد، من أحد شوارع منطقة الدقي، وعرضها على نيابة أمن الدولة في 27 نوفمبر 2019، والتحقيق
 معها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت لها نيابة أمن الدولة اتهامات بمشاركة جماعة

 إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام شبكة املعلومات الدولية. وظلت سولفة قيد الحبس
 الحتياطي، حتى تم استدعائها من محبسها وعرضها على نيابة أمن الدولة والتحقيق معها في قضية أخرى قيدت برقم 855
2020 حصر أمن دولة وبتلك القضية وجهت لها نيابة أمن الدولة اتهامات بانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار  لسنة 
 كاذبة، إساءة استخدام شبكة املعلومات الدولية. وذلك بادعاء التواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض
 على الدولة، وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد. وقررت النيابة حبسها 15 يوًما على ذمة التحقيقات على أن تبدأ
 من تاريخ إخالء السبيل في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وظلت سولفة قيد الحبس الحتياطي حتى قررت

نيابة أمن الدولة في 13 أبريل 2021 إخالء سبيلها بضمان محل اإلقامة في القضيتين.
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• رقم القضية:  1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  16 فبراير 2018.

• تاريخ أول تحقيق:  9 مايو 2020.
• التهامات:  مشاركة جماعة إرهابية، والترويج ألفكار تلك الجماعة  

لرتكاب أعمال إرهابية.
• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 18 يوليو 2021.

اقعة القبض:  بتاريخ 16 فبراير 2018، ألقت قوات األمن  القبض • تفاصيل و  
 على “ودنان” من سيارته بأحد األكمنة على الطريق الدائري، وذلك  على خلفية إجراء

2018 20 فبراير   حوار صحفي مع املستشار هشام جنينة، وظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 
 للتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت إليه اتهامات النضمام

 إلى جماعة ارهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وظل ودنان رهن الحبس الحتياطي ملدة تخطت املدد
 املقررة وفًقا للقانون حتى قررت نيابة أمن الدولة إخالء سبيله بضمان محل اإلقامة في 7 مايو 2020، وتم

 نقله إلى مقر قسم الشرطة التابع ملحل سكنه لتنفيذ قرار إخالء السبيل، إل أنه فوجئ في 9 مايو 2021، بعدم
 تنفيذ قرار إخالء السبيل وعرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر

 أمن دولة ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج ألفكار تلك الجماعة بغرض
 ارتكاب أعمال إرهابية. وظل “ودنان” قيد الحبس الحتياطي حتى قررت نيابة أمن الدولة إخالء سبيله بضمان محل اإلقامة

في 18 يوليو 2021.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم

• رقم القضية:  65 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  6 يناير 2021 .

• تاريخ أول تحقيق:  19 يناير 2021 .
• التهامات:  انضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إساءة  

استخدام مواقع التواصل الجتماعي.
سبتمبر  8 بتاريخ  اإلقامة  محل  بضمان  سبيل  إخالء  القانوني:   املوقف   •  

.2021
لقى القبض على “خليفة” بعد استدعائه

ُ
اقعة:  بتاريخ 6 يناير 2021 أ • تفاصيل الو  

 من قبل األمن الوطني لستجوابه، إل أنه تم إلقاء القبض عليه، وعرضه على نيابة أمن الدولة
 بتاريخ 19 يناير 2021، والتحقيق معه في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، ووجهت

 له النيابة اتهامات بالنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل
 الجتماعي. وظل رهن الحبس الحتياطي إلى أن قررت محكمة الجنايات منعقدة في غرفة املشورة بجلستها

 املنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2021 إخالء سبيل الصحفي بتدابير احترازية، وظل “خليفة” يؤدي التدابير الحترازية
 املفروضة عليه بقرار املحكمة إلى أن قررت نيابة أمن الدولة إلغاء التدابير الحترازية وإخالء سبيله بضمان محل

اإلقامة وذلك بتاريخ 8 سبتمبر 2021.
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• رقم القضية:  488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  28 نوفمبر 2019 .

• تاريخ أول تحقيق:  30 نوفمبر 2019 .
• التهامات:  مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

نوفمبر  19 في  اإلقامة  محل  بضمان  سبيل  إخالء  القانوني:   املوقف   •  
.2021

اقعة القبض:  بتاريخ 28 نوفمبر 2019، ألقت قوات األمن القبض • تفاصيل و  
 على “شاكر” من منزله بمدينة طوخ بالقليوبية، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة في 30

2019 حصر أمن دولة ووجهت 488 لسنة  القضية رقم  في  2019، والتحقيق معه   نوفمبر 
الحبس قيد  “شاكر”  وظل  كاذبة.  أخبار  ونشر  إرهابية،  جماعة  بمشاركة  اتهامات  النيابة   له 
الحتياطي حتى قررت نيابة أمن الدولة إخالء سبيله بضمان محل اإلقامة في 19 نوفمبر 2021.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم

• رقم القضية:  488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  26 نوفمبر 2019 .

• تاريخ أول تحقيق:  27 نوفمبر 2019 .
• التهامات:  مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 13 أبريل 2021.
اقعة:  بتاريخ 26 نوفمبر 2019 ألقت قوات األمن القبض على • تفاصيل الو  

 الصحفي حسام الصياد برفقة زوجته سولفة، من أحد شوارع منطقة الدقي، وتم
 عرضه على نيابة أمن الدولة في 27 نوفمبر 2019، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم

 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالنضمام إلى جماعة
الدولية. وظل “حسام الصياد” املعلومات   إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام شبكة 

13 بتاريخ  الدولة إخالء سبيله بضمان محل اإلقامة  أمن  نيابة  الحبس الحتياطي، حتى قررت   قيد 
أبريل 2021.
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• رقم القضية:  1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  4 فبراير 2018.

• تاريخ أول تحقيق:  9 مايو 2020.
• التهامات:  مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة بتاريخ 18 يوليو  
.2021

اقعة القبض:  بتاريخ 4 فبراير 2018 ألقت قوات األمن القبض على • تفاصيل و  
 العصر من داخل إحدى سيارات األجرة في حي فيصل بمحافظة الجيزة، وعرضه على

 نيابة أمن الدولة بتاريخ 15 فبراير 2018، والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018
  حصر أمن دولة، ووجهت له النيابة اتهامات بالنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة،

نيابة أمن الدولة إلى أن قررت  للقانون   وظل رهن الحبس الحتياطي ملدة تخطت املدد املقررة وفًقا 
التابع ملحل سكنه 2020، وتم ترحيله لقسم الشرطة  7 مايو  بتاريخ  إقامته   إخالء سبيله بضمان محل 

 إلنهاء إجراءات إخالء السبيل إل أنه قد فوجئ بتدويره على ذمة قضية أخرى، حيث تم عرضه على نيابة أمن
 الدولة بتاريخ 9 مايو 2020 في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت له نيابة أمن الدولة ذات

لى سبيله بها. وظل “العصر” قيد الحبس الحتياطي، حتى قررت نيابة أمن
ُ

 التهامات السابق توجيهها له في القضية املخ
الدولة إخالء سبيله بضمان محل اإلقامة بتاريخ 18 يوليو 2021.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم

• رقم القضية:  441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
• تاريخ القبض:  16 أبريل 2019.

• تاريخ أول تحقيق:  3 يوليو 2019.
إساءة كاذبة،  أخبار  ونشر  إرهابية،  لجماعة  انضمام  التهامات:    •  

استخداما شبكة املعلومات الدولية.
• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 12 أبريل 2021.

على القبض  األمن  قوات  ألقت   2019 أبريل   16 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  
2019 يوليو   3 في  الدولة  أمن  نيابة  على  عرضه  وتم  القاهرة  مطار  داخل  من   “يسري” 

 والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ووجهت له نيابة
 أمن الدولة اتهامات بالنضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام شبكة

 املعلومات الدولية. وظل يسري قيد الحبس الحتياطي حتى قررت محكمة الجنايات املنعقدة بغرفة
 املشورة بجلسة 13 ديسمبر 2020 إخالء سبيل الصحفي بتدابير احترازية، وظل الصحفي يؤدي التدابير

 الحترازية املفروضة عليه بموجب قرار املحكمة، حتى قررت نيابة أمن الدولة إلغاء التدابير الحترازية املفروضة
على الصحفي وإخالء سبيله بضمان محل اإلقامة وذلك بتاريخ 12 أبريل 2021.
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• رقم القضية:  586 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
• تاريخ القبض:  11 مايو 2020 .

• تاريخ أول تحقيق:  13 مايو 2020 .
إساءة كاذبة،  أخبار  ونشر  إرهابية،  لجماعة  انضمام  التهامات:    •  

استخدام شبكة املعلومات الدولية.
• املوقف القانوني:  إخالء سبيل بضمان محل اإلقامة في 12 يناير 2021.

بإلقاء األمن  قوات  قامت   ،2020 مايو   11 بتاريخ  القبض:   اقعة  و تفاصيل   •  
في  2020 مايو   13 في  الدولة  أمن  نيابة  على  وعرضه  منزله،  من  “هيثم”  على   القبض 

بالنضمام اتهامات  النيابة  له  ووجهت  دولة  أمن  حصر   2020 لسنة   586 رقم   القضية 
الدولية. وظل “هيثم” املعلومات  إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام شبكة   لجماعة 

 قيد الحبس الحتياطي حتى قررت محكمة الجنايات منعقدة في غرفة املشورة إخالء سبيله بتدابير
 احترازية بجلسة 2 نوفمبر 2020، وظل “هيثم يؤدي التدابير الحترازية املفروضة عليه بقرار املحكمة إلى
أن قررت نيابة أمن الدولة في 1 يناير 2021 إلغاء التدابير الحترازية وإخالء سبيله بضمان محل اإلقامة.



قصر جنح   2016 لسنة   16050 القضية:   رقم   •  
النيل .

• تاريخ القبض:  26 سبتمبر 2016 .
• تاريخ أول تحقيق:  27 سبتمبر 2016 .

• التهامات:  انضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، الدعوة  
إلى التظاهر.

• املوقف القانوني:  إيقاف التدابير الحترازية في 24 مارس 2021.
على القبض  األمن  قوات  ألقت   2016 سبتمبر   26 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  

تقريًرا تصويرهم  أثناء  الصحفيين،  نقابة  محيط  من  آخرين  صحفيين  مع   الصحفي 
 صحفًيا، قبل أن ُيقادوا إلى قسم شرطة قصر النيل، وتم عرضهم بتاريخ 27 سبتمبر 2016

 على النيابة في القضية رقم 16050 لسنة 2016 جنح قصر النيل،ووجهت  النيابة للصحفيين
 الثالثة اتهامات بـ النضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والدعوة للتظاهر دون ترخيص، وقررت

الزعيم” قيد الحبس اإلحتياطي حتى التحقيقات، وظل “حمدي  يوًما على ذمة   15  النيابة حبسهم ملدة 
 قررت محكمة الجنايات املنعقدة في غرفة املشورة إخالء سبيله بتدابير احترازية، وقررت النيابة بالستئناف

 على قرار إخالء السبيل، وفي اليوم التالي قررت محكمة الجنايات رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخالء السبيل
بتدابيبر إحترازية.

حتجز بمستشفى
ُ
وا  2021 يناير   4 في   القبض عليه مرة أخري  ألقي  أن  إلى  املفروضة عليه  التدابير الحترازية   وظل يؤدي 

 العزل بالعباسية لالشتباه في إصابته بفيروس كورونا “كوفيد19-”، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 16 يناير 2021
 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة ووجهت له النيابة اتهامات بالنضمام إلى جماعة إرهابية
 ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي، وبتاريخ 24 مارس 2021 وبجلسة نظر أمر تجديد التدابير
 واملنظورة أمام محكمة الجنايات، قدم محامو “الزعيم” ما يفيد أنه قيد الحبس اإلحتياطي في القضية سالفة الذكر، وقررت
 املحكمة إيقاف التدابير الحترازية املفروضة عليه لحين تحديد موقفه القانوني في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن

دولة.
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 قضايا الصحفيين الصادر ضدهم ُحكم جنائي، أو يؤدون عقوبة
تكميلية أو تم حفظ قضاياهم خالل عام 2021

أو صحفيين  ،2021 الصادر ضدهم أحكام جنائية خالل عام  إلقاء الضوء على قضايا الصحفيين  إلى  الجزء   يهدف هذا 
 يؤدون عقوبة تكميلية “مراقبة شرطية” أو صحفيين تم حفظ قضاياهم بصدور أمر بأن ل وجه إلقامة الدعوى الجنائية.
 مع العلم بأن هناك ثالثة صحفيين سوف يتم عرض تفاصيل قضيتهم تحت عنوان “القبض على ثالثة صحفيين” مع تجهيل

أسماؤهم بسبب رفضهم ذكر أسماءهم.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم

• رقم القضية:  2 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم  
ثان مدينة نصر.

• تاريخ القبض:  2 يناير 2021 .
• تاريخ أول تحقيق:  10 يونيو 2021 .

• التهامات:  صادر ضده حكم حبس سنة مع كفالة 5000 إليقاف التنفيذ.
• املوقف القانوني:  نشر أخبار كاذبة.

اقعة:  بتاريخ 2 يناير 2021، ألقت قوات األمن القبض على الصحفي • تفاصيل الو  
 وزميله من داخل مستشفى صدر العباسية أثناء احتجاز والدة صديقه باملستشفى لتلقي

 العالج، وذلك بعد قيامهم بالتصوير داخل اروقة املستشفى لبعض أوضاع اإلهمال داخلها،
 فقام الطاقم اإلداري باحتجازهم واستدعاء قوات األمن بقسم شرطة مدينة نصر ثان، وتم عرضهم

 على نيابة مدينة نصر ثان والتحقيق معهم في القضية رقم 2 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم
مالية، بكفالة  النيابة إخالء سبيلهم  كاذبة، وقررت  أخبار  اتهام نشر  النيابة  له   ثان مدينة نصر، ووجهت 

 وقامت النيابة بإحالتهم للمحاكمة بتهمه نشر وإشاعة أخبار كاذبة طبًقا لنص املادة 102 مكرر عقوبات1 أمام
 محكمة جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، وبجلسة 10 يوليو 2021 قضت املحكمة حضوري توكيل بالحبس

سنة وكفالة 5000 جنيه إليقاف التنفيذ واملصروفات.
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• رقم القضية:  2 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم  
ثان مدينة نصر .

• تاريخ القبض:  2 يناير 2021 .
• تاريخ أول تحقيق:  10 يونيو 2021 .

• التهامات:  صادر ضده حكم حبس سنة مع كفالة 5000 إليقاف التنفيذ.
• املوقف القانوني:  نشر أخبار كاذبة.

اقعة:  بتاريخ 2 يناير 2021، تم إلقاء القبض على الصحفي وزميله • تفاصيل الو  
 من داخل مستشفى صدر العباسية أثناء احتجاز والدته باملستشفى لتلقي العالج، وذلك

 بعد قيامهم بالتصوير داخل اروقة املستشفى لبعض أوضاع اإلهمال داخلها، فقام الطاقم
 اإلداري باحتجازهم واستدعاء قوات األمن بقسم شرطة مدينة نصر ثان، وتم عرضهم على نيابة

 مدينة نصر ثان والتحقيق معهم في القضية رقم 2 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان مدينة
 نصر، ووجهت له النيابة إتهام بنشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة إخالء سبيلهم بكفالة مالية، وقامت النيابة

 بإحالتهم للمحاكمة  بتهمه نشر وإشاعة أخبار كاذبة طبًقا لنص املادة 102 مكرر عقوبات1 أمام محكمة جنح
 أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، وبجلسة 10 يوليو 2021 قضت املحكمة حضوري توكيل بالحبس سنة وكفالة

5000 جنيه إليقاف التنفيذ واملصروفات.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم

مدينة أول  جنايات   2013 لسنة   15899 القضية:   رقم   •  
القاهرة، شرق  كلي   2015 لسنة   2985 برقم  واملقيدة   نصر 

واملقيدة برقم 17324 لسنة 89 قضائية .
• تاريخ القبض:  14 أغسطس 2013.

• التهامات:  انضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، والقتل العمد والشروع  
 في القتل، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والعتداء

القوة، واستعراض  الوطنية  بالوحدة  واإلضرار  للمواطنين  الشخصية  الحريات   على 
 وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة مفرقعات، وتخريب املال العام والطرق،

 وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية، وحيازة أسلحة بيضاء
لالعتداء على املواطنين، واإلرهاب وتكدير األمن العام، وتخريب املباني واألمالك العامة.

• تاريخ الحكم:  8 سبتمبر 2018 بالسجن ملدة خمس سنوات مشدد مع رد مبالغ ما تم اتالفه واملراقبة.
وبتاريخ 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد شوكان.

• املوقف القانوني:  تنفيذ عقوبة تكميلية باملراقبة الشرطية ملدة 12 ساعة بقسم شرطة الهرم.
اقعة:  بتاريخ 14 أغسطس 2013، ألقت قوات األمن القبض على “شوكان” أثناء التقاطه صوًرا بشارع • تفاصيل الو  

 الطيران، بمنطقة مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، خالل عمليات فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مر�سي
 بميدان رابعة العدوية من قبل قوات األمن، وذلك بتفويض من الوكالة الصحفية التي يعمل بها، بعد دعوة وجهتها قوات
ً
 األمن لوسائل اإلعالم املختلفة املحلية واألجنبية لتغطية عمليات الفض، وتم إحالته للمحاكمة في القضية املعروفة إعالميا
 بـ فض اعتصام رابعة العدوية، وواجه “شوكان” اتهامات بالنضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، والقتل العمد والشروع
للمواطنين الشخصية  الحريات  على  والعتداء  أعمالها،  ممارسة  من  العامة  وسلطاتها  الدولة  مؤسسات  ومنع  القتل،    في 
 واإلضرار بالوحدة الوطنية واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة مفرقعات، وتخريب املال
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 العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية، وحيازة أسلحة بيضاء لالعتداء على
 املواطنين، واإلرهاب وتكدير األمن العام، وتخريب املباني واألمالك العامة. وذلك أمام الدائرة 28 جنايات املنعقدة بمعهد
 أمناء الشرطة بطرة، وبجلسة 8 سبتمبر 2018 قضت املحكمة على “شوكان”، “بالسجن خمس سنوات مشدد مع رد مبالغ ما
 تم اتالفه واملراقبة ملدة مماثلة للحكم”، وبعد قضاء “شوكان” مدة العقوبة املقررة عليه بموجب الحكم، وستة أشهر )عقوبة
 اإلكراه البدني لعدم سداده املصاريف الجنائية والتعويضات(. وتم اإلفراج عنه في 4 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ يؤدي
 “شوكان” العقوبة التكميلية املقررة عليه بموجب الحكم الصادر ضده “ باملراقبة الشرطية ملدة أثنى عشر ساعة يومًيا داخل
 قسم شرطة الهرم “التابع ملحل سكنه. وقرر محاميه بالطعن على الحكم عن طريق النقض، وبتاريخ وبتاريخ 14 يونيو 2021،

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد شوكان.



املرصد املصري للصحافة واإلعالم

النيل قصر  جنح   2021 لسنة   6559 القضية:   رقم   •  
واملقيدة برقم4511 لسنة 2021 إداري قصر النيل.

• تاريخ القبض:  7 سبتمبر 2021 .
• تاريخ أول تحقيق:  8 سبتمبر 2021 .

• التهامات:  تظاهر .
• املوقف القانوني:  قررت النيابة صدور أمر بأن ل وجه إلقامة الدعوى وحفظ  

التحقيقات في 20 أكتوبر 2021.
ثالثة على  القبض  األمن  قوات  ألقت   ،2021 سبتمبر   7 بتاريخ  اقعة:   الو تفاصيل   •  

 صحفيين من أمام نقابة األطباء بشارع القصر العيني أثناء قيامهم بتأدية عملهم، بالتغطية
املؤتمر انعقاد  بعدم  فوجئوا  الصحفيين  أن  إل  األطباء،  بنقابة  األطباء  ألحد  ملؤتمر   الصحفية 

القبض عليهم من قبل إلقاء  فتم  للدكتور،  تأييد ودعم  الشباب حاملين لفتات   وتجمع عشرات من 
 قوات األمن، وبتاريخ 8 سبتمبر 2021 عرض الصحفيين على نيابة قصر النيل الجزئية في القضية رقم 6559

 لسنة 2021 جنح قصر النيل ووجهت لهم النيابة اتهام املشاركة في التظاهر دون الحصول على تصريح بذلك،
 وبتاريخ 9 سبتمبر 2021 قررت النيابة إخالء سبيل الصحفيين بضمان محل اإلقامة، وبتاريخ 20 أكتوبر 2021 صدر

أمر النيابة بأن ل وجه إلقامة الدعوى وحفظ التحقيقات، وقيد املحضر برقم 4511  لسنة 2021 إداري قصر النيل
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