صحفيون بال حماية
حاالت القبض على الصحفيين
في الفترة من األول من يناير 2020حتى  30يونيو 2020

يونيو 2020

تقريرملتقى الحوارللتنمية وحقوق النسان
برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

حاالت القبض على الصحفيين في الفترة من  1ينايرحتى  31مايو 2020
في الحاالت التي تم رصدها خالل تلك الفترة تنوعت االتهامات ما بين ،االنضمام الى جماعة أسست على خالف احكام الدستور
والقانون ونشر اخبار كاذبة ،إهانة السلطة القضائية ،تصوير بدون تصريح ،تكدير االمن والسلم العام.
وفيما يلي جدول يبين عدد الحاالت التي تم رصدها:
م

تاريخ
القبض

رقم القضية

اسم الصحفي

الجريدة

1

 24يونيو

----

نورا يونس

رئيس تحرير

إدارة موقع بدون

موقع املنصة

ترخيص

2

 16يونيو

---

عونى نافع

صحفي وناقد
رياض ي

------

3

 15يونيو

 535لسنة

محمد منير

كاتب صحفي-

مشاركة جماعة

4

 20مايو

5

 17مايو

2020

نوع االتهام

واقعة القبض وسببها

ما تم فيها

تم القبض عليها من

لم يتم التحقيق معها

داخل مقر املوقع
بتاريخ األربعاء 24
يونيو 2020
تم القبض عليه بعد
عودته من السعودية

لم يتم التحقيق معه بعد

واثناء وجوده بالحجر
الصحي بإحدى املدن
الجامعية

رئيس تحرير
الديار ،ونائب

 2020حصر
امن دولة عليا

شيماء سامي

 535لسنة

تم القبض عليه من

تم التحقيق معه بتاريخ 15

إرهابية في تحقيق منزله بمنطقة الشيخ
أهدافها ،ونشر أخبار زايد.

يونيو  2020وتم حبسه 15
يوم على ذمة التحقيقات

رئيس تحرير

كاذبة ،وإساءة

اليوم السابع
السابق

استخدام مواقع
التواصل االجتماعي

صحفية حرة

 2020حصر
أمن دولة عليا

مشاركة جماعة

تم القبض عليها من

تم التحقيق معها بتاريخ

إرهابية ونشر وإذاعة
أخبار وبيانات كاذبة

منزلها باإلسكندرية
بتاريخ  20مايو

 30مايو وقررت النيابة
ً
حبسها  15يوما على ذمة
التحقيق

واستخدام حساب
على احدى وسائل
التواصل االجتماعي
 8009لسنة
 2020جنح

لينا عطا هللا

رئيس تحرير
مدى مصر

تصوير منشاة
عسكرية

تم القبض عليها

 17مايو  2020اخالء

بمحيط سجن طرة

سبيلها بكفالة  2000ج

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

م

تاريخ
القبض

6

 28أبريل

7

 27أبريل

8

 14أبريل

9

 7أبريل

رقم القضية

اسم الصحفي

الجريدة

نوع االتهام

املعادي

واقعة القبض وسببها

ما تم فيها

اثناء اجراء مقابلة مع

على ذمة القضية

ليلى سويف والدة عالء
عبد الفتاح
خالد غنيم

 558لسنة
 2020أمن
دولة

أحمد عالم

 558لسنة
 2020أمن
دولة

صحفي ومذيع

نشر اخبار كاذبة،

بقناة مصر
الحياة

إساءة استخدام
وسائل التواصل
االجتماعي

صحفي

االنضمام لجماعة

قبض عليه من منزله

بالكرامة ومعد
تليفزيوني

إرهابية  ،نشر اخبار
كاذبة  ،إساءة

بالعياط لعالقته
ببرنامج يتم اذاعته على
قناة الجزيرة

استخدام وسائل
التواصل االجتماعي
عاطف حسب هللا

 558لسنة

لنشره انتقادات تتعلق
بكورونا

 28ابريل  2020حبس 15
يوم

رئيس تحرير

االنضمام لجماعة

 2020أمن

جريدة القرار

إرهابية – نشر اخبار

دولة

الدولي

كاذبة

يوتيوبر

نشر اخبار كاذبة

نشر فيديوهات هزلية

وإساءة استخدام
وسائل التواصل

عن الشارع بقناة
اليوتيوب

منشور كتبه على
صفحته الشخصية
على فيسبوك ً
تعليقا

 27ابريل  2020حبس 15
يوم

 14ابريل  2020حبس 15
يوم على ذمة التحقيق

على أعداد املصابين في
كورونا ،وانتقاده
لألعداد الرسمية
الواردة من الدولة.
 558لسنة
 2020حصر
أمن دولة

أشرف رمضان
حجازي

 11ابريل  2020حبس 15
يوم على ذمة التحقيق

االجتماعي
10

 7أبريل

 558لسنة
 2020حصر
أمن دولة

عبد هللا جمعة عبد
الغنى

مصور

11

 11مايو

 586لسنة

هيثم حسن عبد

صحفي

االنضمام لجماعة

بجريدة

إرهابية وتمويلها

 2020حصر

نشر اخبار كاذبة
وإساءة استخدام

نشر فيديوهات هزلية
عن الشارع بقناة
اليوتيوب

العمل مع قناة الجزيرة

وسائل التواصل
االجتماعي

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 11ابريل  2020حبس 15
يوم على ذمة التحقيق

 13مايو  2020حبس 15

تاريخ
القبض

رقم القضية

اسم الصحفي

الجريدة

نوع االتهام

واقعة القبض وسببها

ما تم فيها

م

2020

امن دولة عليا

العزيز

املصري اليوم

ونشر اخبار كاذبة

القطرية

يوم على ذمة التحقيقات

12

 5مايو

 586لسنة

معتز باهلل عبد
الوهاب

منتج

االنضمام لجماعة

العمل مع قناة الجزيرة
القطرية

 11مايو  2020حبس 15
يوم على ذمة التحقيقات

13

 16مايو

االعداد لفيلم وثائقي

 16مايو  2020حبس 15
يوم على ذمة التحقيقات

 2020حصر
امن دولة عليا

سامح حنين

 586لسنة

إرهابية وتمويلها
ونشر اخبار كاذبة
صحفي ومخرج مشاركة جماعة

 2020حصر

إرهابية في تحقيق

عن فرقة ثالثي أضواء

امن دولة عليا

أهدافها

املسرح وبيعه لقناة
الجزيرة.

مشاركة جماعة
ارهابية في تحقيق

قبض عليه في  12أبريل  13ابريل حبس  15يوم
على ذمة التحقيقات
من منزله

14

 12أبريل

 1530لسنة
 2020حصر
امن دولة عليا

مصطفى صقر

رئيس تحرير
موقع البورصة

15

 14يناير

 277لسنة
2020

حسين القباني ،

صحفيون

انضمام لجماعة

حسين عباس  ،عبد
السالم محمد

بوكالة
االناضول

اإلخوان ونشر أخبار
كاذبة وإساءة

 14يناير من مقر
عملهم بوكالة
االناضول

16

------

 1898لسنة
2020

معتز ودنان

الترويج الرتكاب
اعمال إرهابية

تدوير

بتاريخ  9مايو  2020حبسه
 15يوم على ذمة التحقيق

17

-------

 1898لسنة
2020

مصطفى االعصر

صحفي حر

الترويج الرتكاب
اعمال إرهابية

تدوير

بتاريخ  9مايو  2020حبسه
 15يوم على ذمة التحقيق

18

23
ديسمبر

 1306لسنة
 2020إداري

يحي خلف هللا

رئيس شبكة
يقين اإلخبارية

االنضمام الى جماعة

تم القبض عليه بتاريخ
 23ديسمبر 2019

 7فبراير حبس  15يوما
على ذمة التحقيقات

أغراضها ،نشر أخبار
كاذبة وإساءة
استخدام وسائل
التواصل االجتماعي

استخدام مواقع
التواصل.

بوالق

صحفي
بهافنجتون
بوست عربي

أنشئت على خالف
احكام القانون ،ومنع

تم القبض عليهم بتاريخ تم اخالء سبيلهم بكفالة

مؤسسات الدولة

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 10آالف جنيها بتاريخ 19
يناير

اسم الصحفي

م

تاريخ
القبض

رقم القضية

19

 29فبراير

----

20

 1يناير

-------

محمد حيدر عماد
قنديل

الجريدة

نوع االتهام

واقعة القبض وسببها

ما تم فيها

وسلطاتها من
ممارسة
اعمالها ،ونشر أخبار
كاذبة عن األوضاع
السياسية
واالقتصادية بالبالد
بقصد تكدير السلم
العام
أحمد سبيع

صحفي املدير
السابق ملكتب
قناة األقص ى

نشر اخبار كاذبة
وانتماء لجماعة

تم القبض عليه امام
مسجد الحمد بالتجمع

االخوان املسلمين
اإلرهابية

الخامس اثناء أداء

 2مارس  2020حبس 15
يوما على ذمة التحقيق.

صالة الجنازة على
الدكتور محمد عمارة
 29فبراير

مصور صحفي

---------

بجريدة
الدستور

تم القبض عليه من
منزله بمحافظة الغربية
في  1يناير 2020

لم يتم التحقيق معه بعد

21

 16فبراير

---

محمد السيد عطية
(محمد العتر)

الترا صوت

--------------

قبض عليه من منزله
بحدائق االهرام في 16
فبراير 2020

محبوس على ذمة قضايا
غير معروفة

22

 20أبريل

-----

وائل عباس

مصور ومدون

------------

تصويره الماكن
سياحية بمنطقة وادى
دجلة

 20ابريل  2020تم اخالء
سبيله

23

 9مارس

-----

بسمه مصطفى

صحفية بعدة
مواقع ،مدى
مصر

--------------------

احتجازها لتصويرها
املحتشدين لعمل

تم إخالء سبيلها بعد عدة
ساعات.

تحليل الخلو من
فيروس كورونا امام
املعامل املركزية لوزارة
الصحة

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

وفيما يلي بيانا مختصرا لكل حالة وفق ترتيبها بالجدول.
 .1نورا يونس  ،رئيس تحرير موقع املنصة  ،تم القبض عليها بتاريخ األربعاء  24يونيو  2020من داخل موقع املنصة  ،التهمة
إدارة موقع بدون ترخيص حسب محاميها  ،لم يتم التحقيق معها حتى الن.
 .2عوني نافع ،صحفي وناقد رياض ي ،تم القبض عليه بتاريخ  16يونيو  2020بعد عودته من السعودية واثناء وجوده بالحجر
الصحي بإحدى املدن الجامعية النتقاده طريقة معاملة وزارة الهجرة للعالقين العائدين من الخارج  ،ولم يتم التحقيق معه.
 .3محمد منير كاتب صحفي ،رئيس تحرير الديار ونائب رئيس تحرير اليوم السابع السابق ،تم القبض عليه من منزله بمنطقة
الشيخ زايد يوم  15يونيو  ، 2020متهم في القضية رقم  535لسنة  2020حصر امن دولة عليا  ،وجهت له النيابة تهم
مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها  ،ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ،تم التحقيق
ً
معه بتاريخ  15يونيو وقررت النيابة حبسه  15يوما على ذمة التحقيقات.
 .4شيماء سامي ،صحفية حرة ،تم القبض عليها بتاريخ  20مايو  2020من منزلها باإلسكندرية ،متهمة في القضية في القضية
رقم  535لسنة  2020حصر أمن دولة عليا  ، ،وتم التحقيق معها بتاريخ  30مايو بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم
 535لسنة  2020حصر أمن دولة عليا ووجهت لها النيابة اتهامات مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات
كاذبة واستخدام حساب على احدى وسائل التواصل االجتماعي بغرض نشر وإذاعة اخبار كاذبة ،وقررت النيابة حبسها 15
ً
يوما على ذمة التحقيق.
 .5لينا عطا هللا ،صحفية ،رئيس تحرير مدى مصر ،تم القبض عليها االحد املوافق  17مايو  2020من محيط سجن طرة اثناء
اجراء مقابلة مع ليلى سويف والدة عالء عبد الفتاح ،متهمة في القضية رقم  8009لسنة  2020جنح املعادي ، ،وتم
التحقيق معها بنيابة املعادي وتم توجيه تهمة تصوير منشأة عسكرية لها  ،وتم اخالء سبيلها بكفالة ألفي جنيه على ذمة
التحقيق.
 .6خالد غنيم ،صحفي واملذيع بقناة مصر الحياة ،تم القبض عليه من منزله باإلسكندرية في  13ابريل ،متهم في القضية رقم
 558لسنة  2020حصر أمن دولة عليا ،ووجهت له النيابة اتهامات باالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون ونشر
اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي وذلك على خلفية منشورات قام بكتابتها على موقع التواصل
االجتماعي فيس بوك تتعلق بفيروس كورونا ،وقد قررت نيابة امن الدولة بتاريخ  28أبريل  2020حبسه  15يوما على ذمة
التحقيقات.
 .7أحمد عالم ،صحفي بجريدة الكرامة ومعد تليفزيوني تم القبض عليه من منزله بالعياط بمحافظة الجيزة في  21ابريل
 2020لعالقته ببرنامج يتم اذاعته على قناة الجزيرة  ،متهم في القضية رقم  558لسنة  2020حصر أمن دولة عليا  ،ووجهت

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

له النيابة االنضمام الى جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وقررت النيابة في
 27أبريل  2020حبسه  15يوما على ذمة التحقيق.
 .8عاطف حسب هللا ،رئيس تحرير جريدة القرار الدولي ،تم القبض عليه من أمام منزله بمحافظة أسوان في  18مارس
 ،2020متهم في القضية  558لسنة  2020حصر أمن دولة عليا ، ،ووجهت له النيابة اتهامات من بينها االنضمام لجماعة
إرهابية ونشر وإذاعة اخبار كاذبة على خلفية منشور قام بكتابته على صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي
ً
فيس بوك تعليقا على اعداد املصابين بفيروس كورونا ،وانتقاده لألعداد الرسمية الواردة من الدولة ،وقررت النيابة في 14
أبريل  2020حبسه  15يوما على ذمة التحقيق.
 .9أشرف رمضان حجازي ،يوتيوبر ،تم القبض عليه بتاريخ  7ابريل  2020من امام منزله بقرية دميرة بمحافظة الدقهلية على
خلفية نشره فيديوهات هزلية عن الشارع بقناته " أشرف رضا" على موقع اليوتيوب ،متهم في القضية رقم  558لسنة
 2020حصر أمن دولة عليا ،وقد وجهت له النيابة اتهاما بنشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي، ،
وفي  11ابريل  2020قررت النيابة حبسه  15يوم على ذمة التحقيق.
 .10عبد هللا جمعة عبد الغنى ،مصور ،تم القبض عليه بتاريخ  7ابريل  2020من امام منزله بالدقهلية ،متهم في القضية رقم
 558لسنة  2020حصر أمن دولة عليا ،وجهت له النيابة اتهامات من بينها نشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل
التواصل االجتماعي على خلفية مشاركته في تصوير فيديوهات هزليه في الشارع مع اليوتيوبر أشرف رمضان حجازي ،وفي
 11ابريل  2020قررت النيابة حبسه  15يوما على ذمة التحقيقات.
 .11هيثم حسن عبد العزيز ،صحفي بجريدة املصري اليوم ،تم القبض عليه بتاريخ  11مايو  ، 2020متهم في القضية رقم 586
لسنة  2020حصر امن دولة عليا ،وجهت له النيابة اتهامات باالنضمام الى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة اخبار كاذبة على
خلفية تعاونه مع قناة الجزيرة القطرية ،وقررت النيابة بتاريخ  13مايو  2020حبسه  15يوم على ذمة التحقيقات.
 .12معتز باهلل عبد الوهاب ،منتج  ،تم القبض عليه من مقر شركته باملعادي بتاريخ  5مايو  ، 2020متهم في القضية رقم 586
لسنة  2020حصر امن دولة عليا  ،وجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية وإذاعة ونشر اخبار كاذبة  ،على
خلفية اتهامه بالعمل مع قناة الجزيرة القطرية  ، ،وقررت النيابة بتاريخ  11مايو  2020بحبسه  15يوما على ذمة التحقيق.
 .13سامح حنين ،صحفي ومخرج ،وهو مخرج فيلم حياة البابا  ،تم القبض عليه بتاريخ  16مايو  ، 2020متهم في القضية رقم
 586لسنة  2020حصر امن دولة عليا ،وجهت له النيابة تهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها على اثر قيامه
باإلعداد لفيلم وثائقي عن فرقة ثالثي أضواء املسرح وبيعه لقناة الجزيرة ،وقررت النيابة حبسه  15يوما على ذمة
التحقيقات.

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 .14مصطفى صقر ،رئيس تحرير موقع البورصة ومالك شركة بيزنس نيوز ،تم القبض عليه بتاريخ  12ابريل  ، 202متهم في
القضية رقم  1530لسنة  2020حصر امن دولة عليا ، ،وجهت له النيابة تهمة االنضمام لجماعة مجهولة ،وقررت النيابة
في  14ابريل  2020حبسه  15يوما على ذمة التحقيقات.
 .15حسين القباني ،حسين عباس ،عبد السالم محمد ،الصحفيون بوكالة االناضول ،تم القبض عليهم بتاريخ  14يناير 2020
من مقر عملهم بالوكالة املتهمون في القضية رقم  277لسنة  ،2020وجهت لهم النيابة اتهامات االنضمام لجماعة االخوان
اإلرهابية ،ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،بتاريخ  19يناير  2020تم اخالء سبيلهم بكفالة
ً
 10االف جنيها.
 .16معتزودنان  ،صحفي  ،هافنجتون بوست عربي ،متهم في القضية رقم  1898لسنة  ،2020وجهت له النيابة بتاريخ  9مايو
 2020تهمة الترويج الرتكاب اعمال إرهابية ،وقررت النيابة حبسه  15يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد يومين من اخالء
سبيله بضمان محل اقامته على ذمة القضية  441لسنة 2018
 .17مصطفى االعصر ،صحفي ،املتهم في القضية رقم  1898لسنة  ،2020وقد وجهت له النيابة بتاريخ  9مايو  2020تهمة
الترويج الرتكاب اعمال إرهابية ،وقررت حبسه  15يوما على ذمة التحقيق ،وذلك بعد يومين من اخالء سبيله بضمان محل
اقامته على ذمة القضية  441لسنة .2018
 .18يحي خلف هللا ،صحفي ومدير شبكة يقين اإلخبارية السابق ،تم القبض عليه بتاريخ  23ديسمبر  ، 2019وتم التحقيق معه
بنيابة بوالق الدكرور وتم توجيه اتهامات االنضمام الى جماعة أسست على خالف احكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من
ممارسة اعمالها ،ونشر اخبار كاذبة عن األوضاع السياسية واالقتصادية بالبالد بقصد تكدير السلم العام ،وفى  7فبراير
ً
 2020تم حبسه  15يوما على ذمة التحقيق.
 .19أحمد سبيع  ،صحفي ،املدير السابق ملكتب قناة األقص ى ،تم القبض عليه في خالل شهر فبراير  2020من امام مسجد
الحمد بالتجمع الخامس اثناء أداء صالة الجنازة على الدكتور محمد عمارة  ،وتم التحقيق معه بتاريخ  2مارس 2020
ووجهت له النيابة نفس االتهامات السابقة في قضة فض رابعة من نشر اخبار كاذبة واالنتماء لجماعة االخوان املسلمين
اإلرهابية ،وقررت النيابة حبسه  15يوما على ذمة التحقيق.
 .20محمد حيدر عماد قنديل ،مصور صحفي بجريدة الدستور  ،تم القبض عليه من منزله بتاريخ األول من يناير  2020من
منزله بمحافظة الغربية ،ولم يتم التحقيق معه بعد.
 .21محمد السيد عطية الشهير بمحمد العتر ،الصحفي بموقع الترا صوت ،تم القبض عليه من منزله بحدائق االهرام بتاريخ
 16فبراير  ،2020تم التحقيق معه في  17مارس وهو محبوس على ذمة قضايا أخرى.
 .22وائل عباس ،مدون ومصور وصاحب مدونة الوعي املصري ،تم احتجازه بتاريخ  20ابريل لقيامه بتصوير أماكن سياحية
بمنطقة وادى دجلة باملعادي ،وتم اخالء سبيله بذات التاريخ بعد عدة ساعات.
برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

 .23بسمة مصطفى  ،صحفية بعدة مواقع  ،تم احتجازها بتاريخ  9مارس  2020لتصويرها املحتشدين لعمل تحليل الخلو من
فيروس كورونا أمام املعامل املركزية لوزارة الصحة وتم اخالء سبيلها بعد عدة ساعات.
جدول يوضح اعداد املقبوض عليهم حسب النوع ( ذكور ،إناث)
ذكور

إناث

اجمالي

21

4

25

جدول يبين أعداد الصحفيين املحبوسين احتياطيا وعدد املخلى سبيلهم
ً
عدد الصحفيون املحبوسين احتياطيا

عدد الصحفيين املخلى سبيلهم

اجمالي

16

9

25

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

جدول يبين أعداد الصحفيين املحبوسين طبقا لنوع االتهام
عدد الصحفيون في قضايا

عدد الصحفيين في قضايا

غيرمعروف " لم يتم التحقيق

جنائية

حرية رأى وتعبير

معهم بعد ،قضايا غيرمعروفة "

19

2

3

برج  ، ١٠١امتداد االمل أوتوستراد المعادي  ،الدور الثاني شقة  ،٢٤الق اهرة.

اجمالي
25

