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التي تتصدى للخطر و كانت جماعة الصحفيين في القلب دائما من أي أحداث تمر بها األوطان، كأكثر الفئات المعرضة 
لسلب الحريات أو المعاناة التي تخلفها أي أحداث سياسية أو اجتماعية،  ي والتعبير، وبالتالي األكثر عرضهحرية الرألقضايا 

 ر تداعياته على الجماعة الصحفية.خالل العقد األخيوقد كان للمشهد السياسي في مصر 

ي تعرض لها الصحفيين على مدار العامين ويأتي تقرير "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان" الذى يرصد القضايا الت
ت كثيرة تحدق بالمشهد اإلعالمي في مصر، وتساؤالت أكثر حول األدوار ، في ظل تساؤال2019و 2018األخيرين، 

عودة وزير االعالم هل تقدم تلك نوطة بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإلعالم، والمجلس األعلى لإلعالم، و الم
حقيقيا للوضع الصحفي والمشهد اإلعالمي المصري، أم أنها ستكون على طريق المزيد من تقييد اإلعالم  ما  الجهات دع

 وحريات الصحافة. 

، باإلضافة إلى نقابة الصحفيين، فلم نرى مشروعا جادا منذ عمل هذه الهيئات التنظيمية نف ويبدو أن الغموض مازال يكت
تغيرات  ، أو يسعى إلى تطوير أداء المهنة في ظلمهنتهم الصحفيين واإلعالميين في أداء تشكيلها يواجه األمور التي يعانيها 

ب مع تطورات المهنة ، فعلى سبيل المثال ال يزال قانون او حتى يغير قانونها الذى ال يتناس  اجتماعية وسياسية محيطة
 . الماضيرن الذى تم الغائه الق االشتراكيالنقابة ينص على تبعية اعضائها لالتحاد 

وعلى العكس، كانت مساعي تلك الجهات التنظيمية لضبط مسار اإلعالم والحفاظ على قيم الشعب المصري غير ممنهجة، 
تحكم عمل اإلعالم بصفة عامة، فلم تعلن متواصلة لضوابط أخالقية لها كون يشي بأنها سي قيحقي وال تستند إلى مشروع

ينها من مثال تستند إليها في تلك القرارات المتعلقة بإيقاف برامج أو مقدمى برامج بعالجهات المشار إليها إلى مدونة سلوك 
 . قنينم الزالت قيد التالمخالفين، خاصة وأن قوانين وتشريعات اإلعال

كما أن هناك سؤاال ملحا تطرحه األحداث، وهو هل سيكون عمل هذه اللجان والهيئات الوطنية داعما لعمل الصحافة 
قيود جديدة تفرضها البيئة المحيطة على عمل الصحفي؟! وال نعرف إذا كان عامل  بمثابة الصحفية؟ أم أنه سيكون والجماعة 

ك الهيئات لدعم الجماعة الصحفية بالتدريب أو سبل الحماية، أم أن المسألة تتعلق الوقت سببا في تأخر خروج مبادرات من تل
 . 2014و 2011ادته مصر قبل بالعمل التقليدي لمثل هذه الهيئات والذى اعت

 ثالث نقاط رئيسية؛ التقريروتطرح معلومات 

تأثيره على حرية الجماعة الصحفية، وهو بالطبع يحتاج إلى تصويب حول اإلطار التشريعي المنظم لعمل الصحافة و  األول: 
لته في محاربة الفساد وتوجيه جاد لضمان أداء الرسالة الصحفية على نحو من الطمأنينة، ووفق معايير تحول له أداء رسا

 النقد بمعايير منضبطة لصالح المجتمع. 
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، على تشكيل ثالث هيئات مستقلة لتنظيم أوضاع اإلعالم واالرتقاء 2014الدستور المصري الصادر في  يناير نص قد و 
أسيسي لهذه الهيئات الثالث صدر القانون الت 2016به، ومنع االحتكار وتنظيم منح الرخص وإدارة إعالم الدولة، وفي يونيو 

لوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة، ليعقب ذلك صدور القرارات ممثلة في المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والهيئة ا
 وهو العام نفسه الذي شهد تشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة اإلعالميين. 2017الرئاسية بالتشكيل في أبريل 

لسنة  178صدرت بقوانين لها نصوص واضحة؛ فصدر القانون رقم  التيلعمل الهيئات الثالث  اإلعالميويخضع العمل 
بإنشاء الهيئة  2018لسنة  179والقانون  الرسميبإنشاء الهيئة الوطنية لإلعالم، وأولى لها إدارة شؤون اإلعالم  2018

بإنشاء المجلس  2018لسنة  180لقانون رقم الوطنية للصحافة، والذى أولى لها إدارة شؤون الصحافة الرسمية، بينما ا
اختصاصات، جزء من وزارة اإلعالم، وآخر من وزارة االتصاالت، وجزء من وزارة  3ه األعلى لتنظيم اإلعالم، الذي أولى ل

االستثمار، بما يخدم المؤسسات اإلعالمية والصحفية الخاصة والرسمية، سواء مطبوعة أو إلكترونية، وإنشاء التراخيص 
 تجديدها.و 

التنسيق الكامل بين عناصر المنظومة اإلعالمية بوزير االعالم الجديد ان يقوم أسامة هيكل على  اإلعالميويعول الوسط 
الحالية، سواء المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم أو نقابة اإلعالميين، ونقابة الصحفيين، والهيئة الوطنية لإلعالم والهيئة 

جهة قرارا  ن هناك تكامل كبير بينهم، يمنع تضارب القرارات كما يحدث، فمن الممكن أن تصدرالوطنية للصحافة، بحيث يكو 
 األساس هو اختصاص جهة أخرى. في

من جملة من االزمات على راسها ضعف التدريبات المقدمة الى االعالميين والصحفيين ، والتأثير  المصري ويعانى االعالم 
حيث إن  حقيقيمأزق  فيوضعت اإلعالم  التيالجديدة وجية الخدمات اإلخبارية التكنولو  االجتماعيمواقع التواصل السلبى ل

غضون  فيناقلها بين األفراد لحظات، باإلضافة إلى سرعة ت فيالمواطن على هاتفه  الى األخبار أصبحت تتطاير وتصل
 .قائمة وعرض الصناعة للخطر ، وهو ما اثر بشكل خطير على اقتصاديات الصحف ال ثوان

بخصوص قرارات الحبس التي تصدرها النيابة ضد الصحفيين، وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة، وذلك بسبب الجرائم  الثاني:
 توجب الحبس، السيما ذلك النوع من الجرائم ذات الصبغة السياسية. امام النيابة و التي يمثل فيها الصحفيين 

اإلخوان، جعل توجهات تلك القنوات ات صحفية كانت تحركها جماعة بعض الصحفيين في مؤسس انخراطوهنا نشير إلى أن 
والمنافذ اإلعالمية وصياغاتها اإلعالمية تطغى على التقارير المنشورة، وانغمس بعضهم في اللهجة التحريضية، وكانت سببا 

 نون والتحريض على اإلرهاب.نتماء لجماعة خارج إطار القامباشرا في إلقاء القبض على عدد منهم، وتوجيه اتهامات مثل اال
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لإلعالم والهيئة مشكالت الهيئات المعنية بعمل الصحافة واإلعالم، مثل المجلس األعلى للصحافة، والهيئة الوطنية  :الثالث
ت ومسار العمل القرارات التي خرجت عنها خالل العامين األخيرين، وما إذا كانت لضبط أخالقياالوطنية للصحافة، و 

 تنافق الراي العام والشارع الغاضب إزاء ممارسات بعض اإلعالميين. مي، أم أنها قرارات الصحفي واإلعال

، يدق ناقوس الخطر حول مشكالت تؤرق الجماعة 2019و 2018التقرير في تناوله لما جرى من وقائع خالل العامين 
ضائية ضد المباح لرفع دعاوى ق وقعت تحت دائرة النقدو عامة  شخصيات من بينها مثال القضايا التي تمس الصحفية،

الصحفيين واإلعالميين، ويشكل هذا النوع من القضايا السواد األعظم في الرصد، وغالبا ما تكون االتهامات بجريمتي "السب 
ي وحق النقد لصالح والقذف"، ما يؤكد على ضرورة إيجاد حمالت توعية مجتمعية على كل المستويات بأهمية العمل الصحف

 المجتمع. 

قضية رفعها المستشار مرتضى منصور ضد الصحفيين العاملين بصحيفة الوطن بسبب توجيه انتقادات له  25فهناك مثال 
بعد واقعة اعتدائه على الالعب الشهير أحمد حسن، وهي الدعاوى التي طالت مؤسس الصحفية المهندس محمد األمين، 

ويعي بأبعاد العمل الصحفي  تشار مرتضى منصور رجل قانون،م، هذا على الرغم من أن المسورئيس تحريرها محمود مسل
 وحق النقد. 

ولم يكن المستشار مرتضى منصور وحده من بين الجماعة القانونية التي الحقت صحفيين، فهناك أيضا المستشار هشام 
 2016لسنة  5802جنح مدينة نصر، و 2016لسنة  4783القضيتين  الذي أقام ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسباتجنينة 

الصحفي أحمد موسى، مقدم البرامج بقناة صدى البلد، يتهمه فيها بالسب والقذف، وهي الدعوة التي  ، ضدجنح مدينة نصر
 إلى البراءة ورفض الدعوى المدنية. انتهت 

في الدعوى  فيها الصحفيين لشخصيات بدون صفةوإذا كان الشخصان المدعيان في هذه القضايا ذا صفة، فهناك قضايا وقع 
التي أقامها المحامي  ،جنح أكتوبر 2018لسنة  4542الدعوى دهم الحصول على حكم قضائي في أح المقامة، بل واستطاع

 651دعوى هناك كذلك الب والقذف والتحريض على الفسق، و ، يتهمه فيها بالسضد اإلعالمي محمد الغيطيسمير صبري 
طالب بغلق مي محمد حامد ضد مكتب البي بي سي بالقاهرة، يمها المحاالتي أقا مستعجل القاهرة  مستأنف 2018لسنة 

المكتب وسحب التراخيص، ما ينذر بأن الصحفي واإلعالمي بات رهينة للوقوع في قضايا من أي مخالف له في الرأي، 
 في تقاريره.  صحفي واإلعالمي عرض أراء متنوعهناهيك عن عدم فهم البعض لطبيعة العمل اإلعالمي الذي يستلزم من ال

ويحذر التقرير من وقائع وصل فيها األمر إلى اتهام صحفيين بجرائم أخرى ال عالقة لها بالجرائم الصحفية، مثل اتهام المنتج 
محمد السبكي لصحفيين من موقع صدى البلد بالضرب وإتالف محتويات، وذلك على خلفية خالف حول موضوع نشره 

لمنتج المشهور، والذي كان دائما مثار جدل داخل المجتمع المصري بسبب انتقدوا فيه ا الصحفيان أحمد سالم وإسالم مقلد،
 أفالمه خالل السنوات األخيرة. 
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التقرير يحذر أيضا مما يقع من الجماعة الصحفية بحق بعضها البعض، وهذا األمر تم رصده في تقارير سابقة بين 
ذا باتت تمارسه جهات تنظيم الصحافة مثل نقابة أكثر خطورة، إ صحفيين وزمالئهم، أما هذه المرة، فقد أصبح األمر

 الصحفيين أو مؤسسات صحفية بحق العاملين بالمهنة. 

هما سعيد  ونشير في هذا الصدد إلى اتهام وجهته نقابة الصحفيين الثنين من الصحفيين ـ غير النقابيين ـ من مراسلي الفيوم،
ن القائمين على النقابة نفسها ال يدركون حقيقة دورهم في الدفاع عن فة، ما ينذر بأتتهمهم بانتحال الص بريك وحمادة جعفر،

العاملين بالمهنة وتقنين أوضاع غير النقابيين، إذا لزم األمر، وليس احتكار المهنة على أعضاء النقابة، خاصة وأن هناك 
 الجاللة.  في بالط صاحبة للنقابة رغم بذل السنوات من العمل لالنضماماآلالف لم تحالفهم الظروف 

تعديل نقابة الصحفيين لتعديل ذلك العوار  فيينظر  الحاليفان المجلس ، وبحسب تصريحات خرجت من نقابة الصحفيين 
يخص القيد  وضع تصور يعالج ثغرات القانون الحالي الذي أصبح غير مالئم لمستجدات ومتغيرات الصحافة سواء فيمامع 

قة مع متطلبات السوق الصحفي، ففي السابق كان عدد كليات اإلعالم محدود متوافث تكون حيب أو االنتخابات وغيرها
وزياده خريجيها ، كما اصبح من الملح قيد الصحفيين العاملين فى المواقع االلكترونية خاصة مع والصحافة اإللكترونية 

 المستقبل .   فيتزايدها 

المؤسسات الصحفية، وعدم تقنين أوضاع العاملين بها،  يين بسبب تصفيةكما يشير التقرير إلى مشكالت تعرض لها الصحف
السيد محمد، ومحمد ما جعل المعترضين أو الساعين للمواجهة عرضة للفصل التعسفي مثل الصحفيين بجريدة "العالم اليوم"، 

الدعوى التي  ب واإلتالف مثل، الذين رفعوا دعوى قضائية للتعويض، أو حتى اتهام صحفيين بالضر عبد الباقي، وسالي محمد
 أقامتها زوجة مالك الجريدة ذاتها، عماد الدين أديب، ضد صحفي الجريدة أحمد عبده. 

تعيش وإجمااًل، فإنه على الرغم من استقرار مؤسسات المجتمع المصري واستقرار الشارع، إال أن الجماعة الصحفية مازالت 
للنقابة في مواجهة تصفية المؤسسات الصحفية وتسريح  يوجد دور حقيقيحالة من القلق الكامن وعدم االستقرار، وال 

الصحفيين، وكذلك لم تخرج عن مجلس النقابة أي محاولة لتقنين أوضاع الصحفيين وتدريبهم لمواجهة متغيرات الوضع 
 وعية القانونيةالسياسي واالجتماعي في الشارع، أو مواجهة الوضع االقتصادي للعديد من المؤسسات الصحفية، أو الت

 باألخطاء التي يقع فيها كثير من الصحفيين بسبب توجهات مؤسساتهم الغير مقبولة أحيانا في الداخل المصري. 
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  2018قضايا الصحفيين لعام  :أولا 

سواء كانت مستجدة او قديمة وحدثت فيها تطورات  ،2018عرض قضايا الصحفيين واإلعالميين التي تم رصدها خالل عام 
  2018الل عام خ

االنضمام الى جماعة أسست على خالف احكام الدستور والقانون ونشر اخبار كاذبة ،  وقذف،تنوعت االتهامات ما بين سب 
 وات ، إهانة السلطة القضائية ، تصوير بدون تصريح او إهانة موظف عام . اغالق مكاتب الصحفيين والقن

  رصدها:وفيما يلى جدول عدد القضايا التي تم 

مقدم البالغ /  نوع االتهام  الجريدة   الصحفياسم  رقم القضية  م
 المدعى 

 ما تم فيها 

لسنة  34474 1
جنح  2015

مركز طنطا ، 
المقيدة برقم 

لسنة  102
جنح  2018

 طنطا مستأنف

رئيس تحرير  محمد احمد عثمان " محمد طرابية
جريدة الحرية 

 اليوم

شاكر عمارة المذيع  قذف 
 لدلتا بقناة ا

 براءة 

لسنة  9836 2
جنح  2016

قصر النيل 
 7والمقيدة برقم 

 2016لسنة 
 مستأنفجنح 

 وسط القاهرة 

محمد الباز" رئيس التحرير السابق بالبوابة نيوز  

 "  " المحررين حمدي محمد  –نضال ممدوح  –
 براءة  النيابة العامة  تشر اخبار كاذبة البوابة نيوز

لسنة  559 3
حصر  2018

 من دولة ا

هند  –قاسم  حمدي –يد صالح محمد الس
محمد  – الشاذليعماد  –محمد فايد  –إبراهيم 
غادة عبد  – الجنديعبد الحكم  –محمود 
 مجدى أبو العينين  –الحفيظ 

اخالء سبيل   تشر اخبار كاذبة المصري اليوم 
بضمان وظيفتهم 

عدا رئيس التحرير 
السابق محمد السيد 

 10صالح كفالة 
 ف جنيه اال

لسنة  1696 4
جنح  2018

 –بالغ كاذب  جريدة الفجر   الجابري نيرة 
تسجيل  –قذف 

محمد الخولى عضو 
 النادي مجلس إدارة 

 براءة 
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 المصري  بدون تصريح  بورفؤاد 

لسنة  205 5
حصر  2015

 امن دولة 

رئيس التحرير  محمد احمد إبراهيم عز 
التنفيذي 

لجريدة 
المصري اليوم 

 بالغربية ،
 صحفي

 بجريدة النهار 

االنضمام الى 
جماعة أسست 

على خالف احكام 
الدستور والقانون ، 

 نشر اخبار كاذبة 

 اخالء سبيل  ة العامة النياب

لسنة  24215 6
جنح  2018

 العجوزة 

زوجة مالك الجريدة  ضرب  –اتالف  العالم اليوم  احمد عبده 
 عماد الدين اديب 

 اخالء سبيل 

لسنة  3943 7
ادارى  2016

 جوزة الع

محمود  –رحاب عبد الراضي  –سارة سعيد 
 بدوى 

 اخالء سبيل  سب وقذف جريدة الوطن 

لسنة  569 8
حصر  2015

امن دولة عليا 
وتم احالتها 
الى القضاء 

 العسكري 

نشر اخبار كاذبة  صحفي حر   اإلسكندرانيإسماعيل 
عن المؤسسة 

 العسكرية

 2018مايو  22 النيابة
شدد لمدة السجن الم

 عشر سنوات 

لسنة  4681 9
جنح  2018

  الدقي

رئيس تحرير  عادل صبري 
 مصر العربية

ادارة موقع و تولي 
دون الحصول 

على التراخيص 
الالزمة واالنضمام 
الى جماعة ارهابية 

ونشر أخبار 
 وبيانات كاذبة

 النيابة 

 

اخالء سبيل بكفالة 
االف  10قدرها 
 جنيها 

لسنة  441 10
حصر  2018

 امن دولة 

اسالم  –محمد أبو زيد كامل  – صبري عادل 
معتز ودنان  –زينب محمد أبو عونة  –جمعة 

 مصطفى االعصر  –

صحفيين 
بصحف 

ومواقع مختلفة 
" مصر 

العربية ، 
الشروق ، 

االنضمام الى 
جماعة أسست 

على خالف احكام 
الدستور والقانون 

 ونشر اخبار كاذبة

 النيابة 

 

 زالوا قيد الحبس ام



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

 صحفيفيتو ، 
 حر " 

لسنة  5210 11
2016 

قصر  مستأنف
 النيل 

المنتج محمد  سب وقذف اليوسف  روزا رحمة سامى 
  السبكي

 

 عدم قبول الدعوى 

لسنة  4783 12
جنح  2016

 مدينة نصر 

مقدم برنامج  احمد موسي 
على 

 مسئوليتي
بقناة صدى 

 البلد 

المستشار هشام  سب وقذف
جنينة الرئيس 

لجهاز األسبق ل
 للمحاسبات المركزي 

براءة ورفض 
 الدعوى المدنية 

لسنة  5802 13
جنح  2016

 مدينة نصر 

مقدم برنامج  احمد موسي
على 

 مسئوليتي
بقناة صدى 

 البلد

 سب وقذف

 

المستشار هشام 
جنينة الرئيس 

األسبق للجهاز 
 للمحاسبات المركزي 

براءة ورفض 
 الدعوى المدنية 

الطعن رقم  14
لسنة  10437

ق نقض  9
 جنح 

عدد  مراسلي حمادة جعفر  –سعيد بريك 
من المواقع 

اإلخبارية 
 بالفيوم 

انتحال صفة 
وممارسة  صحفي

المهنة بدون 
 ترخيص

 براءة  نقابة الصحفيين 

لسنة  29446 15
المنتزه  2014

والمقيدة برقم 
لسنة  272

كلى  2015
شرق 

 اإلسكندرية 

مصور بموقع  احمد فؤاد 
كرموز 

 االخباري 

االنضمام الى 
جماعة أسست 

على خالف احكام 
 الدستور والقانون 

 براءة  النيابة 

لسنة  5768 16
جنح  2018

 العطارين 

جريدة البيان  احمد مصطفى  -الصباغ  مي
 اإلماراتية 

تصوير بدون 
ترخيص 

واالنضمام الى 
جماعة أسست 

على خالف احكام 
الدستور والقانون 

اخالء سبيل و  
ج لمى  2000

 1000الصباغ و 
 مصطفى  ألحمدج 
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حيازة أجهزة و 
سمعية وبصرية 

قصد نشر اخبار ب
 كاذبة

لسنة  18864 17
جنح  2016

 قصر النيل 

انقضاء الدعوى  دار االوبرا  سب وقذف البوابة نيوز   يحيرشا  –محمد الباز 
 الجنائية بالتصالح 

لسنة  6265 18
جنح  2017

 قصر النيل 

قذف نجيب و  سب الدستور  محمد الباز 
 محفوظ

عدم قبول الدعوى  ورثة نجيب محفوظ 
 المدنية والجنائية 

رقم  القضية 19
لسنة  478

جنح  2014
السيدة زينب 
 1والمقيدة رقم 

 2014لـسنة 

عبد الحليم قنديل " رئيس تحرير صوت االمة " 
بوكالة انباء  صحفي"  الشرقاوي احمد حسن  –

س قناة توفيق عكاشة " رئي –الشرق األوسط " 
مقدم برامج  القرضاوي عبد الرحمن  –الفراعين " 

 سابق 

 

صحف 
 مختلفة 

إهانة وسب 
 القضاء والقضاة

ايدت محكمة  النيابة العامة 
النقض حكم الحبس 

الصادر بحق 
المتهمين لمدة 
 ثالث سنوات 

جنح  1170 20
 وسط القاهرة 

اإلساءة للشرطة   إعالمي خيرى رمضان 
ونشر اخبار كاذبة 

ريض السلم وتع
 للخطر االجتماعي

 وزارة الداخلية 

 

 2018مارس  5
اخالء سبيل على 

ذمة التحقيقات 
االف  10بكفالة 
 جنيها 

لسنة  4542 21
جنح  2018
 أكتوبر 

بقناة  إعالمي  محمد الغيطى  اإلعالمي
ltc 

التحريض على 
سب  –الفسق 
 وقذف

سمير  المحامي
 صبري 

 

 الصحفيتغريم 
الف  100مبلغ 
 0جنيه ، ا وواحد

االف جنيه تعويض 
 لسب والقذف في ا

لسنة  651 22
2018 

 مستأنف
مستعجل 

 القاهرة 

 BBCمكتب  
 بالقاهرة 

غلق المكتب 
 وسحب التراخيص

محمد  المحامي
 حامد 

 

 عدم اختصاص 
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لسنة  15060 23
جنح  2016

قصر النيل 
المقيدة برقم 

لسنة  49
2016  

اخبار كاذبة ر نش صحفيان  محمد حسن  –الزعيم  حمدي 
االنضمام  –

لجماعة أسست 
على خالف 

القانون والدستور 
التحريض ع  –

 التظاهر

اخالء سبيل بتدابير  النيابة 
 احترازية 

لسنة  20914  24
جنح  2017

  الدقي

 الجباليعبد الفتاح  –محمد األمين مؤسس الوطن 
 محمود مسلم رئيس التحرير  –رئيس مجلس اإلدارة 

 براءة  مرتضى منصور  وقذف بس جريدة الوطن 

لسنة  6420 25
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة 

محمد األمين رجب، عبد الفتاح الجبالي،  
محمود مسلم، محمد يحيي، محمد يوسف، 

وهبه أمين، محمد طارق، أحمد ربيع، صالح  
 رمضان، إيهاب الخطيب

قضت محكمة  مرتضى منصور  قذف سب و  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7779 26
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح الجبالي، 
 يم منصورمحمود مسلم، محمد يحيي، إبراه

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7774 27
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمود ،  الجباليمحمد األمين ، عبد الفتاح 
 خرون وصحفيون ا مسلم

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7790  28
جنح  2016

محمد األمين رجب ، عبد الفتاح الجبالي، 
 محمود مسلم، طارق صبري، محمد يحيي

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 
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المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7081 29
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 

لدائرة الجيزة ا
بمحكمة  17

 جنوب القاهرة

الفتاح الجبالي، محمد األمين رجب، عبد 
مسلم، محمد يحيي عطية، رءوف  محمود
 جاسر.

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7077 30
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمود ،  الجباليمحمد األمين ، عبد الفتاح 
 مسلم وصحفيون اخرون 

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  5678 31
جنح  2018

المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 لقاهرةجنوب ا

محمد األمين رجب، عبد الفتاح الجبالي، 
 محمود مسلم، محمد يحيي

قضت محكمة  مرتضى منصور  قذف سب و  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7084 32
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 نوب القاهرةج

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، إبراهيم 

منصور، احمد البهنساوي، عبد الفتاح 
فرج، إسراء سليمان، دعاء عبد الوهاب، 
رنا علي، رحاب لؤي، ياسمين محفوظ، 
محمد حامد، لطفي سالمان، احمد عبد  

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 
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الباسط، عمر عبد هللا، محمد سيف، 
ي، طارق إمام أحمد، طارق صبر 

عباس، محمد يحيي عطية، إيهاب 
كمال الدين الخطيب، عمرو عبد الحي  

 أديب

لسنة  5677 33
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، محمد يحيي، 

 محمد المعتصم، أحمد حسام حسين

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  6210 34
جنح  2016

ظورة المن الدقي
امام جنايات 

رة الجيزة الدائ
بمحكمة  17

 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
 الجبالي، محمود مسلم، محمد يحيي

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7086 35
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 

جيزة الدائرة ال
بمحكمة  17

 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، رحاب لؤي، 

 طية.محمد يحيي ع

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  5674 36
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
مسلم، محمد يحيي، الجبالي، محمود 

إبراهيم منصور، أحمد عبد الباسط، 
 عزمي مجاهد.

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

 جنايات 17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 
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 جنوب القاهرة

لسنة  6954 37
جنح  2016

الدقى المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، الوليد  

يحيي إسماعيل، هبه أمين، محمد 
 عطية.

حكمة قضت م مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  6673 38
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، محمد يحيي 

 عطية

قضت محكمة  صور مرتضى من سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة   7781 39
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 وب القاهرةجن

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، محمد يحيي، 

 عزيز بدوي محمد شبانه عبد ال

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  6953 40
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
 سلم، محمد يحييالجبالي، محمود م

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  6239 41
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
 مود مسلم، محمد يحييالجبالي، مح

قضت محكمة  مرتضى منصور  قذف سب و  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
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الجيزة الدائرة 
بمحكمة  17

 جنوب القاهرة

بنظر الدعوى في 
   2018يناير 

لسنة   6209 42
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
 لي، محمود مسلم، محمد يحييالجبا

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  6681 43
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
هبه أمين، الجبالي، محمود مسلم، 

الوليد إسماعيل، هيثم البرعي، نانسي 
 علي، محمد يحيي عطية. 

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7782 44
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 

ة الدائرة الجيز 
بمحكمة  17

 نوب القاهرةج

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، عادل الدرجلي، 

محمد يحيي، عصام عبد العزيز 
 االسالمبولي

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  7746 45
جنح  2016

الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
الجبالي، محمود مسلم، طارق صبري، 

 حيي عطيةأحمد عبد الباسط، محمد ي

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

جنايات  17بالدائرة 
ها بعدم اختصاص

بنظر الدعوى في 
   2018يناير 

لسنة  7747 46
جنح  2016

محمد األمين رجب، عبد الفتاح 
محمود مسلم، الوليد  الجبالي، 

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 
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الدقي المنظورة 
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

جنايات  17بالدائرة  إسماعيل.
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018يناير 

لسنة  2985 47
جنح  2016

المنظورة  الدقي
امام جنايات 
الجيزة الدائرة 

بمحكمة  17
 جنوب القاهرة

الفتاح محمد األمين رجب، عبد 
 ، محمد يحي  الجبالي، محمود مسلم

قضت محكمة  مرتضى منصور  سب وقذف  الوطن 
جنايات الجيزة 

نايات ج 17بالدائرة 
بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى في 

   2018اير ين

 

  ترتيبها:عن كل قضية وفق  مختصراً  فيما يلى بياناً  و

طنطا ، اسم  مستأنفجنح  2018لسنة  102المقيدة برقم  طنطا،جنح مركز  2015لسنة  34474القضية رقم  .1
تم الحكم ية اليوم ، نوع االتهام : قذف ، : محمد احمد عثمان " محمد طرابية " ، رئيس تحرير جريدة الحر  الصحفي

 .  الصحفيببراءة 

قام السيد شاكر عمارة المذيع  ماسبيرو،االخوان النائمة في  بعنوان " خاليا 2015مقال في مارس  الصحفينشر 
 تم احالتهم للمحاكمة بتهمة قذف السيد شاكر عمارة  الصحفيبقناة الدلتا بتحرير محضر بالواقعة ضد 

ج كتعويض مدنى  ألفاالف ج لكل منهما والزامهم بأداء مبلغ  5" تغريم المتهمين  2017أكتوبر  31بجلسة الحكم 
 . "مؤقت 

قضت المحكمة بقبو االستئناف شكال وفى  2018يناير  31تم التقرير بالطعن عن طريق االستئناف وبجلسة 
 مما نسب اليهم ورفض الدعوى المدنية .  المتهمين وباقي الصحفيوبراءة  المستأنفالموضوع بإلغاء الحكم 

 كلى وسط القاهرة :  2016لسنة  7جنح قصر النيل والمقيدة برقم  2016لسنة  9836القضية رقم  .2

بعنوان " خطاب النيابة اكثر تطرفا من داعش " والمقال منسوب  2016نشر مقال بجريدة البوابة نيوز خالل مارس 
عصفور ، حرر رئيس مجلس القضاء األعلى مذكرة ضد الصحفيين أرسلت للنيابة وزير الثقافة السابق جابر  ألقوال
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تهمة إهانة السلطة القضائية ، احيلت الى محكمة الجنايات باعتبارها جنحة  العامة للتحقيق ووجهت لهم النيابة
 قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهم .  2018مارس  13صحفية وبتاريخ 

امن دولة عليا ، ضد صحفيوا المصري اليوم بشان تغطية االنتخابات  حصر 2018لسنة  559القضية رقم  .3
ورئيس التحرير السابق محمد السيد صالح ، قررت نيابة امن الدولة العليا خالل ابريل  8هم الرئاسية األخيرة ،  وعدد

 االف ج .  10سبيلهم كما تم اخالء سبيل رئيس التحرير السابق بعد ذلك كفالة  بإخالء 2018

الفجر ، حيث  جنح بورفؤاد ، المتهمة فيها الصحفية نيرة الجابري الصحفية بجريدة  2018لسنة  1696القضية رقم  .4
المصري جنحة مباشرة ضد  الناديحرر السيد / محمد الخولى عضو مجلس إدارة  2018انه بتاريخ يوليو 

ون الحصول على موافقته حيث ادعى الخولى بتضرره من الصحفية وتم اتهامها بالبالغ الكاذب والقذف والتسجيل بد
المصري بتهديدها وترويعها  الناديعضو مجلس إدارة  قيام الصحفية بتقديم بالغ الى نيابة شرق بورسعيد لقيام 

 18خالل مكالمة تليفونية وقامت النيابة بحفظ البالغ وعلى اثر ذلك حرر جنحة مباشرة وقضت المحكمة بجلسة 
 ببراءة الصحفية مما نسب اليها .  2018أكتوبر 

لجريدة  تنفيذيرئيس تحرير  محمد عز الصحفيحصر امن دولة ، المتهم فيها  2015لسنة  205القضية رقم  .5
من قبل قوات االمن ، ووجهت  2018بجريدة النهار ، تم القبض عليه خالل يوليو  وصحفيالمصري اليوم بالغربية 

على خالف احكام القانون والدستور وتم التحقيق معه في القضية  أنشئتجماعة  له النيابة اتهام باالنضمام الى
 .  2018" ، تم اخالء سبيله بضمان محل اقامته خالل نوفمبر 1ن المعروفة إعالميا باسم " مكملي

هم فيها جنح العجوزة ، المتهم فيها الصحفي احمد عبده بجريدة العالم اليوم ، والمت 2018لسنة  24215القضية رقم  .6
ذلك  بنفي الصحفيكمبيوتر بالجريدة ، واتهامه باالعتداء بالضرب على زوجة مالك الجريدة ، وقام  شاشتي بإتالف

 .  2018واثبات عكسه وتم اخالء سبيله في غضون أكتوبر 

،  الراضيادارى العجوزة والمتهم فيها كال من الصحفيين سارة سعيد ، رحاب عبد  2016لسنة  3943القضية رقم  .7
 محمود بدوى الصحفيين بجريدة الوطن ، وتم اخالء سبيلهم بدون ضمانات. 

 الصحفيمن الدولة العليا ، تم احالتها الى القضاء العسكري ، والمتهم فيها حصر ا 2015لسنة  569القضية رقم  .8
سجن بال 2018يو ما 22تاريخ بنشر اخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ، حكم عليه ب اإلسكندرانيالحر إسماعيل 

ليا إلى حصر أمن الدولة الع 2015لسنة  569سنوات من القضاء العسكري عقب احالة القضية رقم  10لمدة 
 . القضاء العسكري 
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المتهم فيها الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية ،  الدقيجنح  2018لسنة  4681القضية رقم  .9
وجهت له عدة اتهامات منها إدارة موقع بدون ترخيص ونشر اخبار كاذبة و  2018كان قد تم القبض عليه في ابريل 

ولكن تم احالته الى نيابة امن الدولة وحبسه احتياطيا على ذمة القضية  2018سبيله في يوليو  بإخالء، صدر قرار 
انون الى جماعة أسست على خالف احكام الدستور والق ماالنضماحصر امن دولة عليا بتهمة  2018لسنة  441

 ونشر اخبار كاذبة ومازال محبوسا . 

الصحفيين ، " عادل صبري رئيس تحرير حصر امن دولة والمتهم فيها عدد من  2018لسنة  441.القضية رقم 10
موقع مصر العربية ، محمد أبو زيد كامل من موقع التحرير ، اسالم جمعة مصور بجريدة فيتو ، زينب محمد أبو 

حر ، وتم توجيه االتهام باالنضمام الى جماعة  صحفيف بوست ، مصطفى االعصر عونة ، معتز ودنان من ها
، استكماال لقضية أخرى، 441وتعتبر القضية لقانون ونشر اخبار كاذبة ، أسست على خالف احكام الدستور وا

، 2017لسنة  977يواجه فيها عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس االتهامات وهي القضية رقم 
 " .  2مكملين "والمعروفة باسم قضية »المحور اإلعالمي« لجماعة اإلخوان أو قضية 

قصر النيل والمتهم فيها الصحفية رحمة سامى بالسب والقذف ، اذ  مستأنف 2016لسنة  5210القضية رقم . 11
قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل عدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المنتج  2018في غضون مايو 

مجلس إدارة الجريدة ورئيس سف “رحمة سامي”، ورئيس السينمائي “محمد السبكي” ضد الصحفية بجريدة روزاليو 
حفية بالسب الص، والتي اتهم فيها تحريرها، والتي اتهمهم فيها بالسب والقذف، وقررت إلزامه بمصاريف الدعوى 

والقذف لنشرها تصريحات صحفية على لسان إحدى الفنانات االستعراضيات ادعت فيها أن السبكي قال لها “اقلعي 
آالف جنيه لكل  5قد أصدرت حكما في أول درجة على المتهمين بغرامة  علشان تمثلي”، بينما كانت المحكمة

 . آالف جنيه لهم مجتمعين 10منهم، وغرامة 

احمد موسى المذيع بقناة صدى البلد  اإلعالميجنح مدينة نصر المتهم فيها  2016لسنة  4783رقم القضية  . 12
ومحمد أبو العينين مالك القناة " الزند سب جنينة مع  بالسب والقذف ومعه المستشار احمد الزند وزير العدل السابق

بالبراءة ورفض الدعوى  2018ير أعضاء مجلس نادى قضاة مصر ووصفهم بالعصابة ، وقضت المحكمة في فبرا
 المدنية. 

احمد موسى بالسب والقذف ومعه  اإلعالميجنح مدينة نصر المتهم فيها  2016لسنة  5802القضية رقم . 13
وطارق محمود ، ومحمد أبو العينين مالك القناة ، بسبب قيام المحامين بسب وقذف  صبري ير سم المحامي

 المركزي باالنضمام لجماعة االخوان ، واتهامه بتسريب تقارير الجهاز  المستشار جنينة واتهامه هو واسرته
 نية. بالبراءة ورفض الدعوى المد 2018للمحاسبات الى جهات اجنبية ، قضى فيها في فبراير 
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ق نقض جنح والمتهم فيها سعيد بريك وحمادة جعفر المراسلين بعدد من المواقع  9لسنة  10437الطعن رقم . 14
 2017لسنة  23223وممارسة المهنة بدون ترخيص وذلك في الدعوى رقم  صحفيبالفيوم بانتحال صفة اإلخبارية 

اء نقابة الصحفيين بالفيوم من قيام والتي كانت نقابة الصحفيين قد اقامتها ضدهما بعد شكوى عدد من أعض
حركت نقابة الصحفيين على تلك الشكوى  المراسلين بانتحال صفة صحفي وممارسة مهنة بدون ترخيص، وبناءً 

 .الحكم االستئنافدعوى قضائية ضدهما صدر فيها حكم أول درجة بحبسهما أربعة أشهر وأيدت محكمة 

 وصدر 2018سبتمبر من  17وعقدت جلسة النقض بتاريخ  2018لسنة  10437إال أنهما قاما بنقض الحكم بالدعوى رقم 
 .إليهم بانتحال صفة صحفية وممارسة مهنة بدون تراخيص فيها حكم بالبراءة لالثنين من االتهامات الموجهة

يها والمتهم ف اإلسكندرية،كلى شرق  2015لسنة  272المنتزه والمقيدة برقم  2014لسنة  29446القضية رقم . 15
، باالنضمام الى جماعة أسست على خالف احكام الدستور والقانون  اإلخباري المصور احمد فؤاد ، بموقع كرموز 

حكمت محكمة  2018ديسمبر  2، وفى  2014يناير  25ثورة  ألحداثقبض عليه في احداث الذكرى الثالثة تم ال
 25لموجهة إليهم في قضية أحداث ذكري ثورة ا االتهاماتوتسعة آخرون من  ببراءة المصورجنايات اإلسكندرية 

 .2014يناير سنة 

سنوات، والمراقبة لمدة  3المحاكمة، ونقض الحكم السابق بالسجن وذلك في إعادة المحاكمة بعدما قبلت محكمة النقض إعادة 
 . ألف جنية 100مماثلة، وغرامة 

حفية مى الصباغ والمصور احمد مصطفى جنح العطارين والمتهم فيها الص 2018لسنة  5768القضية رقم . 16
الى جماعة أسست على خالف وجهت لهم النيابة تهم تصوير بدون ترخيص واالنضمام  االمارتية،بجريدة البيان 

الصحفية احكام الدستور والقانون وحيازة أجهزة سمعية وبصرية بقصد نشر اخبار كاذبة ، تم القاء القبض على 
، وفى غضون  سنة 150ريًرا صحفًيا عن ترام اإلسكندرية باعتباره تراًثا عمره أكثر من والمصور أثناء تصويرهما تق

الصباغ بكفالة الفين جنيها ، والمصور احمد مصطفى بكفالة الف  ميفية تم اخالء سبيل الصح 2018مارس 
 جنيهًا. 

جنح قصر النيل ، المتهمون محمد الباز رئيس تحرير البوابة نيوز في ذلك  2016لسنة  18864القضية رقم . 17
االوبرا بالفساد الوقت ، والصحفية رشا يحي ، حيث نشرت الصحفية رشا يحي مقاال اذ اتهمت القائمين على دار 

بات الوظيفة في االشراف على الجريدة ضد محمد مما اعتبرته المحكمة سبا وقذف ، وتم توجيه تهمة االخالل بواج
أصدرت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى  2018أكتوبر  18الباز ، اقام الدعوى قيادات بدار االوبرا ، وفى 

 الجنائية بالتصالح . 
ارة المتهم فيها الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي إد النيل،جنح قصر  2017لسنة  6265القضية رقم . 18

نشر بعنوان "داعش في ورئيس تحرير جريدة الدستور ، وذلك بسب وقذف نجيب محفوظ وذلك عن موضوع مقال 



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

نية بعدم قبول الدعويين المد 2018يناير  فيقصر النيل  مستأنفوقضت محكمة جنح  ."بيت نجيب محفوظ
 .االف ج  10عليه مبلغ قبل بتغريم المدعى  ذيوالجنائية ، حيث ان محكمة اول درجة كانت قد قضت من 

عبد  والمتهم فيها جنوب القاهرة 2014لـسنة  1والمقيدة رقم جنح السيدة زينب  2014لسنة  478رقم  القضية. 19
، توفيق بوكالة انباء الشرق األوسط  صحفي ، أحمد حسن الشرقاوي رئيس تحرير جريدة صوت االمة  الحليم قنديل

العامة ، مقدم برامج سابق ، وقد وجهت لهم النيابة  ، عبد الرحمن يوسف القرضاوي ، رئيس قناة الفراعين  عكاشة
 تهمة إهانة وسب القضاء والقضاة

 2012الفترة ما بين عامي  فيتم إحالة المذكورين إلى المحاكمة عن طريق اتهامات تتعلق “بإهانة وسب القضاء والقضاة” 
، من االجتماعيلنشر واإلدالء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات اإلذاعية ومواقع التواصل وذلك عن طريق ا 2013و

ُحكم  ، أيدت محكمة النقض2018من أكتوبر  15في " ، و اإلساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية" خالل عبارات تحمل 
 " . المعروفة إعالمًيا بـ”تهمة إهانة القضاءصادر بحق المتهمين لمدة ثالث سنوات، في القضية الحبس ال

رسالة من سيدة، خالل إحدى  حيث انه قد اذاعخيري رمضان ،  اإلعالميجنح وسط القاهرة المتهم فيها  1170القضية رقم . 20
ضباط ت الحياة«، األمر الذي أثار موجة من الغضب لدى حلقات برنامجه، قالت إنها »زوجة ضابط شرطة، وتعاني من صعوبا

قضت المحكمة  2018مارس  5، وبتاريخ الشرطة وذويهم، ودفع وزارة الداخلية لتقديم البالغ الذي تباشر النيابة التحقيق فيه
 االف ج .  10سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة  بإخالء

، حيث انه  LTCبقناة  اإلعالميمحمد الغيطى  الصحفيالمتهم  جنح أكتوبر ، 2018لسنة  4542. القضية رقم 21
سمير صبري ببالغ ضده يتهمه  المحامياستضاف احد المثليين على شاشة القناة في برنامجه " صح النوم " وتقدم 

بر نوفم 18نية ببالغ يتهمه بالسب والقذف ، وفى يوم فتقدم ضده مرة ثا ثاني اإلعالميبالتحريض على الفسق عرضه 
 االف ج تعويض في جنحة السب والقذف.  10الف وواحد جنيها ، و  100مبلغ  اإلعالميقضت المحكمة بتغريم  2018

 BBCمكتب  بإغالقمحمد حامد  المحاميمستعجل القاهرة ، والتي أقيمت من  مستأنف 2018لسنة  651. القضية رقم 22
بركة تحمل أكاذيب وادعاءات من شانها تهديد االمن والسلم العام وسحب التراخيص حيث أوضح انها تنشر تقارير مفبالقاهرة 

مستعجل القاهرة  مستأنف، وقد كانت محكمة اول درجة قد قضت فيها في شهر يونيو بعدم االختصاص ، وقد ايدت محكمة 
 حكم محكمة اول درجة بعدم االختصاص . 

الزعيم ومحمد حسن بنشر اخبار  حمدييها الصحفيان جنح قصر النيل ، والمتهم ف 2016لسنة  15060. القضية رقم 23
كاذبة واالنضمام الى جماعة أسست على خالف القانون والدستور ، والتحريض على التظاهر ، وذلك بسبب تصوير تقرير 

 سبيلهم بتدابير احترازية.  بإخالء 2018يونيو  13في ميداني بمحيط النقابة . أصدرت محكمة جنايات القاهرة 
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 الجباليوالمتهم فيها محمد األمين مؤسس جريدة الوطن ، د. عبد الفتاح  الدقيجنح  2017لسنة  20914قضية رقم . ال24
ضى رئيس مجلس اإلدارة ، محمود مسلم رئيس التحرير ، الصحفي محمد يحي رئيس قطاع الرياضة ، اتهم المستشار مرت

ئيس نادى الزمالك على احمد حسن نجم منتخب مصر ، منصور جريدة الوطن بسبه وقذفه وذلك في خبر مفاده تعدى ر 
 بالبراءة .  2018وقضت المحكمة في سبتمبر 

، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة جنايات 17قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة  47حتى  25في القضايا من رقم . 25
والتي يتهم فيها كاًل  ،مرتضى منصور الزمالك من رئيس نادي ةالقضائية المقامالدعاوى  بشأن ،2018ل يناير خال بزينهم

جبالي، رئيس مجلس وجريدة الوطن ومحمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، وعبد الفتاح ال ”cbc“ من محمد األمين، مالك قناة 
، كانت  .والتشهير به، وجاء القرار بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعاوى إدارة الجريدة، وصحفيين بها، بسبه وقذفه 

 . بعدم اختصاص المحكمة بنظرها 2016 تلك الدعاوى مقامة أيًضا أمام محكمة جنح الدقي وتم الحكم فيها عام 

  2019قضايا الصحفيين لعام  ثانياا:

، سواء كانت مستجدة او قديمة وحدثت فيها  2019 عرض قضايا الصحفيين واإلعالميين التي تم رصدها خالل عام 
  2019تطورات خالل عام 

 تنوعت االتهامات ما بين سب وقذف ، ، االنضمام الى جماعة أسست على خالف احكام الدستور والقانون ونشر اخبار
، وكذلك نة موظف عام بدون تصريح او إها كاذبة ، اغالق مكاتب الصحفيين والقنوات ، إهانة السلطة القضائية ، تصوير

 التعويض عن فصل تعسفي 

 : وفيما يلى جدول عدد القضايا التي تم رصدها

مقدم البالغ /  نوع االتهام  الجريدة    الصحفياسم  رقم القضية   م
 المدعى  

 ما تم فيها 

لسنة    11962 1
ح  نج 2018
 أكتوبر 

مذيع بقناة  محمد الغيطى 
LTC 

ازدراء األديان  
 واتهامه بالفسق

 والفجور  

احد السادة  
 المحامين 

  2019يناير  19
غيابيا 

بالحبس 
سنة مع 

الشغل  
وغرامه  

  3ثالثة 

https://www.elwatannews.com/news/details/1932423
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االف ج 
والمراقبة  

 لمدة سنة 

لسنة  441 2
حصر   2018

 أمن دولة 

جريدة  زينب أبو عونةالمصورة الصحفية 
 الوطن 

االنضمام إلى  
جماعة أُسست  

على خالف  
أحكام الدستور  

والقانون، ونشر  
 ذبةأخبار كا

إخالء سبيلها بتدابير  النيابة العامة  
 احترازية

لسنة  2210 3
2014 
جنايات 
العجوزة 

والمقيدة برقم 
لسنة  59

كلي  21014
 شمال الجيزة

الصحفي بشبكة رصد سامحي  
مصطفى ، ومذيع قناة امجاد 

 الفضائية محمد العادلي

بشبكة  
 رصد

قناة امجاد 
 الفضائية

النضمام الى 
جماعة ُأسست  

خالف  على 
أحكام الدستور  

والقانون، ،  
إذاعة أخبار  و 

وبيانات 
 وإشاعات كاذبة 

رفض االشكال   النيابة العامة
المقدم من  
 الصحفيين  

على المراقبة 
الشرطية  

  5لمدة 
 سنوات 

 بعد قضاء العقوبة 

لسنة   2332 4
كلى   2014

جنايات 
 االسماعيلية

مراسل قناة  عبد هللا شوشة 
امجاد 

 الفضائية

ات عدة اتهام
التظاهر  منها؛

 وإثارة الشغب

بعد خمس  براءة النيابة العامة
سنوات من الحبس  
االحتياطي وبإدانة 

 .باقي المتهمين

 

لسنة   8609 5
جنح   2019

 الدقي 

موقع  رتحريرئيس صبري احمد 
صدى البلد ، والصحفيان بالموقع 

 احمد سالم واسالم مقلد 

موقع صدى  
 البلد 

ضرب واتالف  
 للصحفيين  

المنتج احمد 
 السبكي 

اخالء سبيل المنتج 
احمد السبكي بكفالة  
قدرها الف جنيه  
مصري واخالء سبيل 
الصحفيان بضمان  
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 محل اقامتهم. 

 

لسنة   1974 6
عمال   2018

 كلي الجيزة

جريدة العالم   السيد محمد
 اليوم

بالتعويض عن 
 الفصل التعسفي 

 ، 2019مايو  الجريدة 

حكمت المحكمة 
باعتبار الدعوى كأن  

 لم تكن

لسنة   1984 7
عمال   2018

 كلى الجيزة

بجريدة  محمد الصحفية  سالي
 العالم اليوم

بالتعويض عن 
 الفصل التعسفي 

،  2019مايو  الجريدة
حكمت المحكمة 

باعتبار الدعوى كأن  
 لم تكن

لسنة    225 8
عمال   2019

 كلى الجيزة

جريدة العالم   الباقي محمود عبد 
 اليوم

بالتعويض عن 
 الفصل التعسفي 

عدم انعقاد   جريدةال
الخصومة لعدم  

وجود شركة األخبار  
 السعيدة

لسنة    24575 9
  ق 73

القضاء  
 االداري 

بصفتها رئيس مجلس  الدغيديسميرة 
 والعضو المنتدب LTCادارة قناة 

 LTCمنع قناة  LTCقناة 
البث   من مزاولة

لحين تقنين 
 اوضاعها 

رئيس المجلس 
االعلى لتنظيم 

 االعالم

 

 

 

 

 

 

 

الغاء القرار  
لمطعون فيه وعلى  ا

ما يترتب على ذلك  
من اثار من اعادة  

البث الفضائي للقناة  
، وقبول تدخل  

مرتضى منصور 
وسمير صبري 

خصمين منضمين 
للمجلس االعلى  

 لتنظيم االعالم
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لسنة    238 10
جنح   2019

 االزبكية

المساء  رئيس تحرير جريدة المساء االسبوعية
 االسبوعية

تشهير وسب 
 وقذف

ق طار  المحامي
 العوضي 

   2019يونيو  في
بتغريم خالد إسماعيل  

محمد سكران 
وشهرته “خالد  

  15مبلغ ب السكران”،
ألف جنيه عن  

  15التهمة األولي، و
ألف جنيه عن  
  10التهمة الثانية، 

االف جنيه عن  
  .التهمة الثالثة

بتعويض مؤقت و 
 10001قدره 

لسنة   1152 11
حصر   2011

 عليا امن دولة 

 محمود حسين جمعة

  

اعالمي 
بشبكة 
قنوات 
 الجزيرة

نشر أخبار 
كاذبة  وبيانات 

حول األوضاع  
الداخلية  
لمصر،  

واصطناع 
مشاهد وتقارير 
إعالمية وأخبار  

 كاذبة

  23اخالء سبيل في  النيابة العامة  
ومحبوس  201مايو 

علي ذمة القضية  
  2018لسنة   1365

 حصر امن دولة  

لسنة   2888 12
اداري  2019

قسم ثالث 
 وبراكت

مذيع  الصحفي واالعالمي مدحت عيسى
بالتلفزيون 
 المصري 

نشر اخبار 
 كاذبة

 اخالء سبيل  النيابة العامة  

لسنة    34150 13
2015  

وكالة   "شوكانمحمود عبد الشكور ابو زيد "
 ديموتكس 

االنضمام الى  
جماعة اسست  

  4افرج عنه في  النيابة العامة  
حيث  2019مارس 
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جنايات مدينة 
نصر والمقيدة  

  2985برقم 
كلي شرق 

 القاهرة  

على خالف  
دستور  ال

والقانون ، قتل  
عمد، تجمهر ، 

حيازة اسلحة  
 وذخائر

جاء منطوق الحكم 
الذي أصدرته  

محكمة جنايات 
القاهرة الصادر  

سبتمبر  8بتاريخ 
، بالحبس  2018

خمس سنوات مع رد 
قيمة ما تم إتالفه 

أثناء فض اعتصام  
رابعة العدوية ومراقبة 

طية لمدة خمس شر 
سنوات، وقد خضع  
شوكان وعدد آخر  
من المتهمين لذلك 

 الحكم

لسنة   7782 14
جنح   2016

   الدقي 

المهندس محمد األمين مؤسس الوطن 
رئيس  الجباليد. عبد الفتاح  –

محمود مسلم  –مجلس اإلدارة السابق 
رئيس التحرير وصحفيين بجريدة 

 الوطن  

جريدة 
 الوطن  

سب وقذف  
لم  وتكدير الس

العام وإشاعة  
الفوضى في  

 المجتمع 

  2019في نوفمبر  مرتضى منصور 
قضت محكمة جنح 

  الدقي  مستأنف
 بالبراءة

لسنة   7081 15
جنح   2016

   الدقي 

المهندس محمد األمين مؤسس الوطن 
رئيس  الجباليد. عبد الفتاح  –

محمود مسلم  –مجلس اإلدارة السابق 
رئيس التحرير وصحفيين بجريدة 

 الوطن 

جريدة 
 الوطن  

سب وقذف  
وتكدير السلم  
العام وإشاعة  
الفوضى في  

 المجتمع 

  2019في نوفمبر  مرتضى منصور 
قضت محكمة جنح 

  الدقي  مستأنف
 ةبالبراء

لسنة   7745 16
جنح   2016

   الدقي 

المهندس محمد األمين مؤسس الوطن 
رئيس  الجباليد. عبد الفتاح  –

محمود مسلم  –مجلس اإلدارة السابق 

جريدة 
 الوطن  

سب وقذف  
وتكدير السلم  
العام وإشاعة  

  2019في نوفمبر  مرتضى منصور 
قضت محكمة جنح 

  الدقي  مستأنف
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ئيس التحرير وصحفيين بجريدة ر 
 الوطن 

الفوضى في  
 المجتمع 

 بالبراءة

لسنة   7086 17
جنح   2016

   الدقي 

المهندس محمد األمين مؤسس الوطن 
رئيس  الجباليد. عبد الفتاح  –

محمود مسلم  –لس اإلدارة السابق مج
التحرير وصحفيين بجريدة رئيس 
 الوطن 

جريدة 
 الوطن  

سب وقذف  
وتكدير السلم  
العام وإشاعة  
الفوضى في  

 المجتمع 

  2019في نوفمبر  مرتضى منصور 
قضت محكمة جنح 

  الدقي  مستأنف
 بالبراءة

لسنة   6239 18
جنح   2016

   الدقي 

 المهندس محمد األمين مؤسس الوطن
رئيس  الجباليد. عبد الفتاح  –

محمود مسلم  –مجلس اإلدارة السابق 
رئيس التحرير وصحفيين بجريدة 

 الوطن 

جريدة 
 الوطن  

سب وقذف  
وتكدير السلم  
العام وإشاعة  
الفوضى في  

 المجتمع 

  2019في نوفمبر  مرتضى منصور 
قضت محكمة جنح 

  الدقي  مستأنف
 بالبراءة

لسنة   6210 19
2016   

محمد األمين مؤسس الوطن المهندس 
رئيس  الجباليعبد الفتاح د.  –

محمود مسلم  –مجلس اإلدارة السابق 
رئيس التحرير وصحفيين بجريدة 

 الوطن 

جريدة 
 الوطن  

سب وقذف  
وتكدير السلم  
العام وإشاعة  
الفوضى في  

 المجتمع 

  2019في نوفمبر  مرتضى منصور 
قضت محكمة جنح 

  الدقي  مستأنف
 بالبراءة

لسنة   6674 20
2016   

محمد األمين مؤسس الوطن المهندس 
رئيس  الجباليد. عبد الفتاح  –

محمود مسلم  –مجلس اإلدارة السابق 
رئيس التحرير وصحفيين بجريدة 

 الوطن 

جريدة 
 الوطن  

سب وقذف  
وتكدير السلم  
العام وإشاعة  
الفوضى في  

 المجتمع 

  2019في نوفمبر  مرتضى منصور 
قضت محكمة جنح 

  الدقي  مستأنف
 بالبراءة
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  ترتيبها:كما تجدون فيما يلى بيانا مختصرا عن كل قضية وفق 

قضت محكمة جنح المتهم فيها االعالمي محمد الغيطي االعالمي فقد   ح أكتوبر نج 2018لسنة  11962. القضية رقم 1
جنيه،  تغريمه ثالثة آالفغيابًيا بحبس اإلعالمي “محمد الغيطي” سنة مع الشغل، و  2019يناير  19 في أكتوبر  6

، جنح أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء األديان، والترويج 2018لسنة  11962والمراقبة لمدة سنة، في الجنحة رقم 
 .للفسق والفجور

 تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المحامين بتحرير جنحة مباشرة ضد اإلعالمي “محمد الغيطي”، على خلفية استضافته
 الفضائية المصرية الخاصة– LTC ، على قناة 2018المثليين في إحدى حلقات برنامجه “صح النوم” في أغسطس ألحد 

تم  .جريدة الوطنمن  .زينب أبو عونةالمتهمة فيها المصورة الصحفية   .حصر أمن دولة 2018لسنة 441القضية رقم . 2
تم القبض عليها ف اغسطس  .ستور والقانون، ونشر أخبار كاذبةالداالنضمام إلى جماعة أُسست على خالف أحكام اتهاما 
حصر أمن دولة، والمعروفة إعالمًيا “بالمحور  2018لسنة  441رقم حيث كانت متوجه الي لبنان وذلك في القضية  2018

 . ابير احترازيةبتدجنايات تأييد قرار إخالء سبيلها  23، قررت الدائرة 2019شهر ينايروفي  اإلعالمي لجماعة اإلخوان”.

كلي شمال الجيزة والمتهم فيها  21014لسنة  59جنايات العجوزة والمقيدة برقم  2014لسنة  2210القضية رقم . 3
الصحفي بشبكة رصد سامحي مصطفى ، ومذيع قناة امجاد الفضائية محمد العادلي ، القي القبض عليهم في اغسطس 

إذاعة أخبار و جماعة ُأسست على خالف أحكام الدستور والقانون، ،  م الىضماووجهت اليهم اتهامات من بينها االن 2013
بالبث عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات  وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول األوضاع الداخلية للبالد، وقاموا

الحصول على التصريح ،تم الحكم عليهم  دون حيازة أجهزة اتصاالت السلكية و الفضائية مقاطع فيديو وصوًرا وأخباًرا كاذبة، 
 3، حيث قضت المحكمة بهيئة مغايرة بالسجن المؤبد، وقرر الصحفيان بالطعن بالنقض، وفي 2015أبريل  11بجلسة 

قضت محكمة النقض )بقبول الطعن شكاًل وفي الموضوع بنقضه( وتم إحالة القضية إلى هيئة مغايرة   2015ديسمبر 
قضت المحكمة حضورًيا )بالسجن المشدد خمس سنوات عما  2017/  5/ 8سات، إلى أنه بتاريخ لجلوتداولت القضية با

أسند اليهم عن تهمتي االشتراك واالتفاق الجنائي محل التهمة، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة 
، وتقدم الصحفيان بطعن بالنقض، (دة إليهممسنالمضبوطات، والبند األخير قضت المحكمة ببراءتهم عن باقي االتهامات ال

قضت محكمة النقض بقبول النقض شكاًل وفي الموضوع برفضه، وبعد قضاء العقوبة اكتشفا أن  2018أبريل  14وبتاريخ 
 14قضت الدائرة  ، 2019في الثامن من يوليو .هناك قراًرا من النيابة بتطبيق المراقبة الشرطية عليهم لمدة خمس سنوات

م ْين، لحضور مستشكل واحد دون  هابإر  جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برفض اإلشكال المقدم من المته 
 .األخر
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كلى جنايات االسماعيلية والمتهم فيها الصحفي عبد هللا شوشة مراسل قناة امجاد  2014لسنة  2332. القضية رقم 4
أبريل  وفيالتظاهر وإثارة الشغب  ت له النيابة عدة اتهامات منها؛وجهو  2013سبتمبر  فيالفضائية ، تم القبض عليه 

متهًما  13، قضت محكمة جنايات اإلسماعيلية، ببراءة الصحفي عبد هللا شوشة، مراسل قناة أمجاد الفضائية، و 2019
 .آخرين بعد خمس سنوات من الحبس االحتياطي وبإدانة باقي المتهمين

صحفيان بالموقع احمد جنح الدقي ،  احمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد ، وال 2019لسنة  8609. القضية رقم 5
اقتحم المنتج الفني أحمد السبكي، وعدد من البودي جاردات المصاحبين له مقر موقع صدى البلد  ، حيث سالم واسالم مقلد 

كسير واجهة المقر وبعض األجهزة خالف بين المنتج والقناة على عرض مسلسل سوبر ماريو. وقاموا بت أثر اإلخباري 
قام  للضرب كماالصحفيين المتواجدين في المكان. وتعرض الصحفيان أحمد سالم وإسالم مقلد واالعتداء بالضرب على أحد 

البودي جاردات باقتحام مكتب رئيس التحرير أحمد صبري، وتحطيم محتوياته. وعلى إثر هذه الواقعة حرر الصحفيون 
هم الموجهة هي ضرب واتالف وفى غضون مايو ، وكانت الت وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيقمحضًرا بالواقعة، 

قررت نيابة الدقي اخالء سبيل المنتج احمد السبكي بكفالة قدرها الف جنيه مصري واخالء سبيل الصحفيان بضمان  2019
 محل اقامتهم. 

عمل بها ي التياقامها الصحفي السيد محمد صحفي ضد الجريدة  التيزة عمال كلي الجي 2018لسنة  1974. القضية رقم 6
، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم 2019مايو ، وفي  " جريدة العالم اليوم وذلك بالتعويض عن الفصل التعسفي 

 1تكن.

محمد الصحفية  ساليللصحفية  تعسفيعمال كلى الجيزة ، وهى تعويض عن فصل  2018لسنة  1984. القضية رقم 7
 مت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.، حك2019مايو ، وفي  بجريدة العالم اليوم 

 
، بفصل تعسفي من قِبل إدارة الجريدة. حيث ترجع 2018أكتوبر 8صحفيًا، بتاريخ 45بدأت الواقعة عندما فُوجئ صحفيو جريدة “العالم اليوم”، البالغ عددهم 1

لهم برغبتهم في إغالق من الصحفيين بالجريدة إلى التأمينات االجتماعية إثر إبالغ مالكي الصحيفة توجه عدد 2018وقائع األزمة إلى أنه في غضون عام 
، وهو ما يعد إجراء غير قانوني، إذ البد من إبالغ نقابة الصحفيين 2014أغسطس 31الشركة المالكة للصحيفة، لكنهم فُوجئوا بإيقاف الشركة بأثر رجعي منذ 

 ؤسسة لتوفيق أوضاع الصحفيين العاملين بها.والعاملين بقرار إغالق الم

شي التأمينات االجتماعية إلى الجريدة إلثبات واقعة استمرار العمل بها وذلك على خالف الثابت بمكتب التأمينات التابع لمقر وترتب على ذلك ذهاب عدد من مفت
يين وطردهم من مقر الجريدة، وكذلك التعدي على أحد الصحفيين بالضرب الشركة، وبعد انصراف المفتشين قامت إدارة الصحيفة بتدوين أسماء بعض الصحف

إداري العجوزة، إلثبات واقعة الفصل التعسفي، والتعدي بالضرب والسب، إال أنهم فوجئوا بتحرير 2018لسنة 8723رير محضر بالواقعة قيد برقم وتم تح
الصحفيون المفصولون شكاوى بمكتب العمل إلثبات واقعة الفصل التعسفي، وعقب محضر بتعدي الصحفيين على أحد أعضاء مجلس إدارة الصحيفة، وحرر 

 ذلك قام مكتب العمل بإحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة 
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عمال كلى الجيزة وهى تعويض عن فصل تعسفي ايضا للصحفي محمود عبد الباقي  2019لسنة  225. القضية رقم 8
 د الخصومة لعدم وجود شركة األخبار السعيدة.، حكمت المحكمة بعدم انعقا2019 مايو29 وفىاليوم الصحفي بجريدة العالم 

والعضو المنتدب ضد  LTCبصفتها رئيس مجلس ادارة قناة  الدغيديق ،  اقامتها سميرة  73لسنة  24575. القضية رقم 9
القرار الصادر من المجلس االعلى لتنظيم االعالم في ديسمبر  علىرئيس المجلس االعلى لتنظيم االعالم ، وذلك بناء 

قرار المجلس والزامه بتجديد تراخيصها ،  بإلغاءاوضاعها ، طالبت فيها  من مزاولة البث لحين تقنين LTCبمنع قناة  2018
القرار المطعون فيه وعلى ما يترتب على ذلك من اثار من اعادة البث الفضائي  بإلغاءقضت المحكمة  2019يونيو  في

 .  خصمين منضمين للمجلس االعلى لتنظيم االعالم.للقناة ، وقبول تدخل مرتضى منصور وسمير صبري 

طارق العوضي ضد رئيس تحرير جريدة المساء  المحامياقامها  التيجنح االزبكية ،  2019لسنة  238. القضية رقم 10
بتغريم خالد إسماعيل محمد سكران وشهرته “خالد   2019يونيو  فيالمحكمة  قضت، و  ذبةاالسبوعية لسبه ونشر اخبار كا

 .االف جنيه عن التهمة الثالثة 10ألف جنيه عن التهمة الثانية،  15ألف جنيه عن التهمة األولي، و 15مبلغ ب لسكران”،ا
، كما كانت محكمة جنح   جنيه وذلك لقيامه بنشر خبر يتضمن عبارات تشهير وسب وقذف 10001بتعويض مؤقت قدره و 

رير الجمهورية عبد الراق توفيق ومحمد فتحي المحرر بالجريدة وذلك يوليو للحكم لمحاكمة رئيس تح 7حددت جلسة  ةاألزبكي
 2019يوليو بتهمة سب وقذف المحامي طارق العوضي ، ولكن يذكر انه تم عقد جلسة صلح بين المحامي والجريدتين  في 

 قام بالصلح بينهما نقيب الصحفيين. 

ا محمود حسين جمعة وهو اعالمي بشبكة قنوات الجزيرة حصر امن دولة عليا ، المتهم فيه 2011لسنة  1152ة . القضي11
وتم احالته الى نيابة أمن الدولة والتي  داخل مطار القاهرة اثناء عودته من الدوحة  2016ديسمبر  20يوم  يهلقي القبض علا

هد وتقارير كاذبة حول األوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشا اتهامه بنشر أخبار وبيانات تم قررت حبسه احتياطيا 
جنايات القاهرة إخالء سبيل الصحفي بتدبير احترازي  قررت محكمة 2019مايو  21بتاريخ ،  إعالمية وأخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض االستئناف  2019مايو  23واستأنفت نيابة أمن الدولة القرار، وبجلسة 
لقرار تم ترحيل الصحفي محمود حسين من سجن طرة تحقيق، تنفيذا  2019مايو  26وتاييد قرار اخالء السبيل، وبتاريخ 

إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في غيبة محاميه في القضية رقم  2019مايو  27إخالء سبيله، اال انه تم اقتياده بتاريخ 
  .أخرى يوم وترحيله إلى سجن طرة تحقيق مرة  15حصر أمن دولة وحبسه  2018لسنة  1365

تهم فيها الصحفي واالعالمي مدحت عيسى بنشر اخبار اداري قسم ثالث اكتوبر والم 2019لسنة  2888. المحضر رقم 12
 ايام   4وحبسه  2019، قبض عليه في اغسطس  2019سبتمبر  2النيابة واخالء سبيله في  استئنافكاذبة ، تم رفض 
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كلي شرق القاهرة  والمتهم فيها محمود عبد  2985نصر والمقيدة برقم  جنايات مدينة 2015لسنة  34150. القضية رقم 13
" المصور الصحفي بوكالة ديموتكس ، متهم بعدة تهم منها االنضمام الى جماعة اسست على خالف شوكانالشكور ابو زيد "

جاء منطوق الحكم حيث  2019مارس  4افرج عنه في  ،  وذخائرالدستور والقانون ، قتل عمد، تجمهر ، حيازة اسلحة 
، بالحبس خمس سنوات مع رد قيمة ما تم إتالفه أثناء 2018سبتمبر  8بتاريخ الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة الصادر 

 .فض اعتصام رابعة العدوية ومراقبة شرطية لمدة خمس سنوات، وقد خضع شوكان وعدد آخر من المتهمين لذلك الحكم

المتهم  2016لسنة  6674،  6210،  6239،  7086،  7745،  7081،  7782 ارقام  20حتى  14. القضايا من 14
محمود مسلم رئيس  –رئيس مجلس اإلدارة السابق  الجباليد. عبد الفتاح  –المهندس محمد األمين مؤسس الوطن فيها 

، المقامة من  عسب وقذف وتكدير السلم العام وإشاعة الفوضى في المجتم ، وذلك ب التحرير وصحفيين بجريدة الوطن
 . بالبراءة الدقي  مستأنفقضت محكمة جنح  2019 في نوفمبرمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، 

 :احتياطياا  حفيون محبوسون : صثالثا

وتم التحقيق معه في  2019جريدة العربي ووكالة األنباء الروسية.. تم القبض عليه في يونيو  فؤاد نقابيهشام  .1
 الحبس االحتياطي. رهنوما زال بعده تهم  2019لسنة  930القضية 

لسنة  930وتم التحقيق معه في القضية  2019حسام مؤنس نقابي جريدة الكرامة.. تم القبض عليه في يونيو  .2
 الحبس االحتياطي. رهنوما زال بعده تهم  2019

ا زال رهن م ه تهم  وبعد .. واتهامه 2019أحمد شاكر نقابي مجلة روزاليوسف .. تم القبض عليه في ديسمبر  .3
 . االحتياطيالحبس 

 488في القضية  2019مصطفى الخطيب نقابي مراسل اسوشيتدبرس في مصر.. تم القبض عليه في أكتوبر  .4
 الحبس االحتياطي . رهنوما زال ده تهم بعواتهامه 

الحبس  رهنوما زال  ...بعده تهم  واتهامه 2019حسن القباني نقابي جريدة الكرامة.. تم القبض عليه في سبتمبر  .5
 . االحتياطي
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.. ه بعده تهم واتهام 488لقضية في ا 2019نقابي جريدة األهرام .. تم القبض عليه في سبتمبر  2019خالد داود  .6
 . الحبس االحتياطي رهن زالوما 

 2019لسنة  1338في القضية  2019إسالم مصدق غير نقابي مصور حر .. تم القبض عليه في سبتمبر  .7
 .االحتياطيواليزال رهن الحبس  بعده تهمواتهامه 

لسنة  1338القضية فى  2019سيد عبد الاله غير نقابي صحفي حر.. تم القبض عليه من السويس في سبتمبر  .8
2019  

واليزال رهن الحبس  واتهامه بعده تهم  2019قبض عليه في نوفمبر حسام الصياد غير نقابي مصور حر تم ال .9
  .االحتياطي

واتهامها  2019لسنة  488في القضية  2019ير نقابية مصورة حرة.. تم القبض عليها في نوفمبر سوالفة مجدي غ .10
 . االحتياطيبعده تهم وال تزال رهن الحبس 

 488في القضية  2019عبد الفتاح غير نقابية صحفية في جريدة التحرير.. تم القبض عليها في اكتوبر إسراء  .11
 . االحتياطيال رهن الحبس واتهامها بعده تهم وال تز  2019لسنة 

واتهامه  2019لسنة 1356ضية في الق 2019محمد اكسجين غير نقابي مصور حر.. تم القبض عليه في سبتمبر  .12
 . االحتياطيزال رهن الحبس عده تهم واليب

لسنة  4861في القضية  2018عادل صبري نقابي رئيس تحرير موقع مصر العربية.. تم القبض عليه في إبريل  .13
 بسجن القناطر الخيرية. االحتياطيعده تهم واليزال رهن الحبس واتهامه ب  2018

عده تهم واتهامه ب 441في القضية  2018سبتمبر  معتز ودنان غير نقابي صحفي حر.. تم القبض عليه في .14
 بسجن القناطر الخيرية. االحتياطيواليزال رهن الحبس 

 .. 2018 لسنة 488في القضية  2018عليه في نوفمبر  أحمد كامل نقابي صحفي بجريدة العقارية.. تم القبض .15
 القناطر الخيرية.محتجز في سجن و  االحتياطيعده تهم واليزال رهن الحبس واتهامه ب



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

لسنة  441في القضية  2018حمد أبو زيد غير نقابي مصور بجريدة التحرير.. تم القبض عليه في نوفمبر م .16
 . االحتياطيبس عده تهم واليزال رهن الحواتهامه ب 2018

 2017لسنة  977في القضية  2017أحمد أبو زيد الطنوبي غير نقابي مصور حر.. تم القبض عليه في ديسمبر  .17
 . االحتياطيعده تهم واليزال رهن الحبس واتهامه ب

 واتهامه  2017لسنة  977في القضية  2017أحمد بيومي غير نقابي صحفي حر..  تم القبض عليه في ديسمبر  .18
 . االحتياطيهم واليزال رهن الحبس عده تب

عده تهم واليزال امه بواته 2017لسنة  316في القضية  2017بدر محمد بدر نقابي.. تم القبض عليه في مارس  .19
 .االحتياطيرهن الحبس 

 1152في القضية  2016محمود حسين غير نقابي مراسل قناة الجزيرة في مصر.. تم القبض عليه في ديسمبر  .20
 االحتياطي.تهم واليزال رهن الحبس  عدهواتهامه ب

 : صحفيون صادر ضدهم احكام قضائية رابعا

سنوات  5صادر ضده حكم قضائي بالسجن  يدة الشعب المتوقفةرئيس تحرير جر  حسين نقابيمجدي أحمد  -1
 في سجن طرة. ومحتجز على العنف بتهمة االنتماء لجماعة إرهابية والتحريض

.. صادر 2013قبض عليه في سبتمبر دة الحرية والعدالة المتوقفة.. تم المحسن راضي نقابي صحفي بجري -2
المعروفة إعالميا " بالعنف في بنها" وصادر ضده حكم آخر عاما في القضية  20ده حكم بالسجن لمدة ض

 المؤبد في قضية قطع طريق قليوب. بالسجن

 التوصيات: 

صحافة ونقل خبرات التعامل القانوني مع قضايا النشر إلى داخل ضرورة البدء بتنفيذ برامج توعية للعاملين بمجال ال •
 المؤسسات الصحفية. 
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 تنفيذ برامج لتوفير الحماية القانونية للصحفيين بالتشبيك مع الهيئات الوطنية المعنية باإلعالم والصحافة. •

ال يقعوا فريسة للتوجهات  الصحفيين باألبعاد القانونية للكتابة الصحفية، حتىتوفير برامج متخصصة لتوعية  •
 السياسية داخل مؤسساتهم. 

تنفيذ حمالت دعوة وكسب تأييد مجتمعية للتوعية بأهمية العمل الصحفي ودور الصحفيين في مواجهة قضايا الفساد  •
 وحق النقد المباح.

 ريعات تحمي الصحفيين من الحبس وفقا للقانون.تنفيذ حمالت دعوة وكسب تأييد لتفعيل تش •


