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  بال حماية صحفيون 

 الصحفيين  حاالت القبض على

  2020 يونيو  30حتى  2020من يناير  األول الفترة من  في

 

 

  2020  يونيو 

 

 للتنمية وحقوق النسان تقرير ملتقى الحوار 
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   2020مايو  31يناير حتى  1ة من الفتر  في   حاالت القبض على الصحفيين

االنضمام الى جماعة أسست على خالف احكام الدستور   بين،مات ما اتنوعت االتهرة الفتخالل تلك رصدها  تم التيالحاالت  في

   ام. تكدير االمن والسلم الع تصريح،تصوير بدون  القضائية،إهانة السلطة  كاذبة،والقانون ونشر اخبار 

   رصدها:التي تم   الحاالتعدد  يبين جدول  يليوفيما 

تاريخ  م

 القبض 

 ما تم فيها    هاض وسببالقب واقعة م التهاانوع  الجريدة    حفيالصاسم  رقم القضية  

يونيو  24 1

2020  

رئيس تحرير   س نورا يون ----

  موقع املنصة 

موقع بدون  إدارة

 ترخيص 

تم القبض عليها من  

  مقر املوقع  داخل

 24 األربعاءبتاريخ 

  2020يونيو 

 لم يتم التحقيق معها 

صحفي وناقد  عونى نافع   --- يونيو  16 2

 رياض ي 

تم القبض عليه بعد   ------

عودته من السعودية 

واثناء وجوده بالحجر 

املدن  بإحدىالصحي 

 الجامعية 

 تم التحقيق معه بعد لم ي

لسنة  535 يونيو  15 3

 حصر 2020

 عليا  امن دولة

 -كاتب صحفي ير محمد من

رئيس تحرير  

ونائب  الديار،

رئيس تحرير  

اليوم السابع 

  ق الساب

مشاركة جماعة 

تحقيق  في إرهابية

ونشر أخبار  أهدافها،

 وإساءة كاذبة،

استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي 

تم القبض عليه من 

بمنطقة الشيخ ه منزل

  زايد.

 15قيق معه بتاريخ تم التح

 15وتم حبسه  2020يونيو 

 يوم على ذمة التحقيقات 

ة لسن 535 مايو  20 4

حصر  2020

 يا لة علأمن دو 

مشاركة جماعة    صحفية حرة  شيماء سامي 

 وإذاعةونشر  يةإرهاب

أخبار وبيانات كاذبة 

واستخدام حساب 

على احدى وسائل  

 التواصل االجتماعي 

من  تم القبض عليها 

 باإلسكندريةمنزلها 

 مايو  20بتاريخ 

تم التحقيق معها بتاريخ 

النيابة مايو وقررت  30

 على ذمة يوم 15حبسها 
ً
ا

  يق التحق

لسنة  8009 مايو  17 5

جنح  2020

رئيس تحرير   عطا هللا  نالي

 صر مدى م

تصوير منشاة 

 كرية عس

قبض عليها  تم ال

رة محيط سجن طب

اخالء  2020مايو  17

ج  2000سبيلها بكفالة 
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تاريخ  م

 القبض 

 ما تم فيها    هاض وسببالقب واقعة م التهاانوع  الجريدة    حفيالصاسم  رقم القضية  

لة مع جراء مقاباثناء ا  املعادي

ى سويف والدة عالء ليل

 عبد الفتاح

 ة ضيلقعلى ذمة ا

سنة ل 558 أبريل  28 6

أمن  2020

 دولة 

صحفي ومذيع   خالد غنيم 

مصر بقناة 

  الحياة 

، نشر اخبار كاذبة

استخدام  إساءة

ل التواصل وسائ

  االجتماعي

ق  لنشره انتقادات تتعل

 بكورونا 

 15حبس  2020ابريل  28

 يوم 

لسنة  558 أبريل  27 7

أمن  2020

 دولة

 فيحص  أحمد عالم 

د معو  بالكرامة

   تليفزيوني

ة م لجماعاالنضما

ر اخبار ، نش إرهابية

 إساءةكاذبة ، 

ئل وسادام استخ

 التواصل االجتماعي 

قبض عليه من منزله 

العياط لعالقته ب

امج يتم اذاعته على ببرن

   قناة الجزيرة

 15حبس  2020ابريل  27

 يوم 

لسنة  558 أبريل  14 8

أمن  2020

 دولة

رئيس تحرير    عاطف حسب هللا

ر جريدة القرا

  الدولي

نضمام لجماعة ال ا

اخبار نشر  – إرهابية

 كاذبة 

على  كتبه منشور 

صفحته الشخصية 

على فيسبوك تعليًقا  

 أعداد املصابين في على

كورونا، وانتقاده 

لألعداد الرسمية 

 .من الدولة الواردة

 15حبس  2020ابريل  14

 يوم على ذمة التحقيق 

لسنة  558 أبريل   7 9

 رصح 2020

 لة أمن دو 

 رمضان  أشرف

  حجازي 

نشر اخبار كاذبة  يوتيوبر 

 استخدام وإساءة

التواصل وسائل 

  االجتماعي

نشر فيديوهات هزلية 

ن الشارع بقناة ع

 يوب اليوت

 15حبس  2020ابريل  11

 ى ذمة التحقيق يوم عل

لسنة  558 أبريل  7 10

صر ح 2020

 لةأمن دو 

عبد هللا جمعة عبد 

 ى الغن

كاذبة خبار نشر ا مصور 

م خدااست وإساءة

وسائل التواصل 

  االجتماعي

ة نشر فيديوهات هزلي

 عن الشارع بقناة

 اليوتيوب 

 15حبس  2020ابريل  11

 يق يوم على ذمة التحق

لسنة  586 مايو 11 11

 حصر 2020

صحفي هيثم حسن عبد 

يدة  ر جب

جماعة االنضمام ل

وتمويلها  إرهابية

 15حبس  2020يو ما 13العمل مع قناة الجزيرة  
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تاريخ  م

 القبض 

 ما تم فيها    هاض وسببالقب واقعة م التهاانوع  الجريدة    حفيالصاسم  رقم القضية  

 املصري اليوم يز  العز  دولة عليا  امن   2020

  

 يوم على ذمة التحقيقات  القطرية  خبار كاذبةونشر ا

نة لس 586 مايو  5 12

حصر  2020

 امن دولة عليا

معتز باهلل عبد 

 الوهاب 

االنضمام لجماعة  ج منت

وتمويلها  إرهابية

 اخبار كاذبةونشر 

رة  العمل مع قناة الجزي 

 القطرية 

 15حبس  2020مايو  11

 التحقيقات يوم على ذمة 

 لسنة 586 مايو  16 13

حصر  2020

 امن دولة عليا

اعة مشاركة جم ومخرج  صحفي حنين  سامح

قيق تح في إرهابية

  أهدافها

االعداد لفيلم وثائقي  

 أضواء ثالثيفرقة  نع

املسرح وبيعه لقناة 

 الجزيرة. 

 15حبس  2020مايو  16

 ات لى ذمة التحقيقيوم ع

لسنة  1530 ل أبري 12 14

حصر  2020

 امن دولة عليا 

رئيس تحرير   مصطفى صقر 

 موقع البورصة 

مشاركة جماعة 

 في تحقيقارهابية 

، نشر أخبار أغراضها

 وإساءةكاذبة 

وسائل  استخدام

 ياالجتماع التواصل

أبريل  12 فيقبض عليه 

 من منزله 

يوم  15ابريل حبس  13

 تحقيقات على ذمة ال

نة لس 277 يناير  14 15

2020  

،  القبانيحسين 

، عبد حسين عباس 

 محمد السالم 

 صحفيون 

بوكالة 

 االناضول 

انضمام لجماعة 

شر أخبار اإلخوان ون

كاذبة وإساءة 

اقع تخدام مو اس

 . التواصل

بتاريخ   عليهم تم القبض

يناير من مقر  14

بوكالة  عملهم

 االناضول 

الة بكف مسبيله ء تم اخال

 19اريخ يها بتالف جنآ 10

 ناير ي

لسنة  1898 ------ 16

2020 

ي صحف معتز ودنان 

هافنجتون ب 

  بوست عربي

الترويج الرتكاب 

  إرهابيةاعمال 

حبسه  2020مايو  9بتاريخ  تدوير 

 يوم على ذمة التحقيق  15

لسنة  1898 ------- 17

2020 

الترويج الرتكاب  حر صحفي  ى االعصر مصطف

 إرهابية اعمال

حبسه  2020 مايو 9بتاريخ   ويردت

 يوم على ذمة التحقيق 15

18 23 

  ديسمبر

لسنة  1306

إداري  2020

 بوالق 

رئيس شبكة  يحي خلف هللا 

 ارية يقين اإلخب

االنضمام الى جماعة 

على خالف  أنشئت

، ومنع م القانون احكا

مؤسسات الدولة 

يخ عليه بتار تم القبض 

 2019ديسمبر  23

يوما  15فبراير حبس  7

 ة التحقيقات على ذم
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تاريخ  م

 القبض 

 ما تم فيها    هاض وسببالقب واقعة م التهاانوع  الجريدة    حفيالصاسم  رقم القضية  

وسلطاتها من 

ممارسة 

أخبار  ونشر اعمالها،

ضاع بة عن األو كاذ

ة السياسي

لبالد صادية باواالقت

ر السلم  بقصد تكدي

 العام 

ر صحفي املدي أحمد سبيع  ---- فبراير  29 19

كتب السابق مل

  قص ى األقناة 

نشر اخبار كاذبة 

لجماعة  وانتماء

مين االخوان املسل

   اإلرهابية

ام ام لقبض عليهتم ا

د بالتجمع  مسجد الحم

 أداءاثناء الخامس 

نازة على الج صالة

الدكتور محمد عمارة 

 فبراير  29

 15حبس  2020مارس  2

 ا على ذمة التحقيق. يوم

 

مد حيدر عماد حم ------- يناير  1 20

   قنديل

مصور صحفي 

بجريدة  

 الدستور 

ن تم القبض عليه م ---------

ة الغربية منزله بمحافظ

  2020 يناير 1 في

 

 لم يتم التحقيق معه بعد 

محمد السيد عطية  --- اير فبر  16 21

 )محمد العتر( 

قبض عليه من منزله  -------------- الترا صوت 

 16بحدائق االهرام في 

 2020ير فبرا

ايا محبوس على ذمة قض

 غير معروفة 

ماكن ره ال تصوي   ------------ مدون ور و صم وائل عباس  ----- أبريل  20 22

سياحية بمنطقة وادى 

  دجلة

تم اخالء  2020ابريل  20

 بيله س

بعدة صحفية  بسمه مصطفى  ----- مارس  9 23

مدى   مواقع،

 مصر 

 هاوير لتصاحتجازها  --------------------

املحتشدين لعمل  

تحليل الخلو من  

امام  فيروس كورونا

وزارة املعامل املركزية ل

 الصحة 

ة  بعد عدإخالء سبيلها  مت

 ت. ساعا
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  يلي وفيما 
 
 لكل بيانا

 
 تيبها بالجدول.  حالة وفق تر   مختصرا

التهمة   من داخل موقع املنصة ، 2020يونيو  24 األربعاءعليها بتاريخ تم القبض رئيس تحرير موقع املنصة ، ،  نورا يونس .1

 ن.  موقع بدون ترخيص حسب محاميها ، لم يتم التحقيق معها حتى ال   إدارة

بعد عودته من السعودية واثناء وجوده بالحجر    2020يو يون 16 بتاريخ تم القبض عليه ، رياض يصحفي وناقد  ،نافع  يعون .2

 ه.  ولم يتم التحقيق مع ، الخارجئدين من  للعالقين العا النتقاده طريقة معاملة وزارة الهجرةاملدن الجامعية   بإحدىالصحي 

له بمنطقة  من منز ض عليه تم القب  السابق، اليوم السابع  رر ونائب رئيس تحري رئيس تحرير الديا صحفي، كاتب  محمد منير .3

حصر امن دولة عليا ، وجهت له النيابة تهم   2020لسنة  535القضية رقم  في ، متهم 2020 يونيو 15 يوم  الشيخ زايد

تم التحقيق  ،  االجتماعيواصل دام مواقع التتخ اس وإساءةاذبة ، ونشر اخبار ك  أهدافهاتحقيق  في إرهابيةمشاركة جماعة 

 عل 15وقررت النيابة حبسه يونيو  15معه بتاريخ 
ً
 ى ذمة التحقيقات.  يوما

في القضية في القضية   متهمة  ، باإلسكندريةمن منزلها  2020مايو  20بتاريخ ها لقبض عليتم ا رة، ، صحفية ح يشيماء سام .4

القضية رقم   فيدولة العليا بنيابة أمن ال  مايو 30ريخ ق معها بتاوتم التحقي ،دولة عليا ،  حصر أمن 2020لسنة  535رقم 

أخبار وبيانات   وإذاعةونشر  إرهابيةمشاركة جماعة ووجهت لها النيابة اتهامات لة عليا حصر أمن دو  2020لسنة  535

  15ها وقررت النيابة حبس  كاذبة،اخبار  وإذاعة كاذبة واستخدام حساب على احدى وسائل التواصل االجتماعي بغرض نشر 

 على 
ً
 .  ذمة التحقيقيوما

من محيط سجن طرة اثناء   2020مايو  17عليها االحد املوافق  م القبض ت مصر، رئيس تحرير مدى  ،صحفية، هللا عطا لينا .5

  وتم ، ، املعاديجنح  2020لسنة  8009رقم  في القضية  متهمة ، الفتاحاجراء مقابلة مع ليلى سويف والدة عالء عبد 

الء سبيلها بكفالة ألفي جنيه على ذمة  ، وتم اخرية لها أة عسكوير منش وتم توجيه تهمة تص  املعاديالتحقيق معها بنيابة 

 التحقيق.  

القضية رقم   في متهم ابريل،  13 في ةريكندباإلس منزلهتم القبض عليه من  ، الحياةة مصر ملذيع بقنا وا  فيصح  ،غنيم لدخا .6

الف القانون ونشر  على خ أسست باالنضمام لجماعة  اتهامات ووجهت له النيابة   عليا، حصر أمن دولة 2020لسنة  558

نشورات قام بكتابتها على موقع التواصل  استخدام وسائل التواصل االجتماعي وذلك على خلفية م  ساءةوإاخبار كاذبة 

لى ذمة  يوما ع  15حبسه  2020بريل أ  28تاريخ االجتماعي فيس بوك تتعلق بفيروس كورونا، وقد قررت نيابة امن الدولة ب

 لتحقيقات.  ا

ابريل   21 فيتم القبض عليه من منزله بالعياط بمحافظة الجيزة  تليفزيونيومعد  مةبجريدة الكرا ، صحفيأحمد عالم .7

  ووجهت  ،  عليا حصر أمن دولة  2020لسنة  558القضية رقم  في متهم ،  زيرةلعالقته ببرنامج يتم اذاعته على قناة الج 2020
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وقررت النيابة في   االجتماعي،ل التواصل استخدام وسائ اءةوإس ونشر اخبار كاذبة  إرهابيةى جماعة له النيابة االنضمام ال

 ى ذمة التحقيق.  ا عليوم 15حبسه  2020أبريل  27

س  مار  18 فيسوان أبمحافظة نزله مام مأتم القبض عليه من  الدولي، ، رئيس تحرير جريدة القرارعاطف حسب هللا .8

عة  اتهامات من بينها االنضمام لجما وجهت له النيابةو  ،، دولة عليامن أحصر  2020لسنة  558القضية  في ، متهم2020

لى خلفية منشور قام بكتابته على صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي  بة عاخبار كاذ  وإذاعةونشر  إرهابية

 على اعداد املصا
ً
  14 فينيابة وقررت ال الدولة،الرسمية الواردة من  دلألعداوانتقاده  ورونا،كبين بفيروس فيس بوك تعليقا

 يوما على ذمة التحقيق.   15حبسه  2020يل أبر 

على  قرية دميرة بمحافظة الدقهلية زله بمن امام من  2020ابريل    7تم القبض عليه بتاريخ  ر،يوتيوب ،حجازي أشرف رمضان  .9

لسنة   558القضية رقم  في متهم ،  اليوتيوبموقع  " علىرضا أشرف"   بقناته لشارععن اخلفية نشره فيديوهات هزلية 

  ، االجتماعي،استخدام مواقع التواصل    وإساءةاتهاما بنشر اخبار كاذبة وقد وجهت له النيابة   عليا، حصر أمن دولة  2020

   يوم على ذمة التحقيق. 15قررت النيابة حبسه  2020ابريل  11وفي 

القضية رقم    في متهم ، له بالدقهليةمن امام منز  2020ابريل  7تم القبض عليه بتاريخ  مصور، ،الغنى عبد هللا جمعة عبد  .10

استخدام وسائل   وإساءةالنيابة اتهامات من بينها نشر اخبار كاذبة  ت له جهو  عليا،حصر أمن دولة  2020لسنة  558

وفي   حجازي،رمضان  أشرفليوتيوبر  الشارع مع ا فيفيديوهات هزليه  صويرت على خلفية مشاركته في االجتماعيالتواصل  

 يوما على ذمة التحقيقات.  15نيابة حبسه قررت ال 2020ابريل  11

  586في القضية رقم  ، متهم  2020مايو  11عليه بتاريخ تم القبض  اليوم،ريدة املصري  ي بجصحف   ،العزيزهيثم حسن عبد   .11

على   كاذبةاخبار   ةوإذاعونشر   إرهابية نضمام الى جماعة اتهامات باال جهت له النيابة  و  عليا،حصر امن دولة  2020لسنة 

 .  قيقاتيوم على ذمة التح  15حبسه  2020مايو  13وقررت النيابة بتاريخ  طرية،القتعاونه مع قناة الجزيرة  خلفية 

  586القضية رقم  فيتهم ، م 2020مايو  5بتاريخ عادي مقر شركته باملتم القبض عليه من منتج ،  ،الوهابمعتز باهلل عبد  .12

ونشر اخبار كاذبة ، على   إذاعةو  إرهابيةة اتهامات بمشاركة جماعة النياب جهت لهحصر امن دولة عليا ، و  2020لسنة 

 .  يوما على ذمة التحقيق 15بحبسه  2020مايو  11بتاريخ  النيابة ، وقررت  قناة الجزيرة القطرية ،  خلفية اتهامه بالعمل مع 

قضية رقم  ال في متهم،  2020مايو  16تم القبض عليه بتاريخ ،  وهو مخرج فيلم حياة البابامخرج، و ي صحف ،حنينسامح  .13

قيامه  اثر في تحقيق اغراضها على  إرهابيةاعة كة جمجهت له النيابة تهمة مشار و  ا،عليحصر امن دولة  2020لسنة  586

ما على ذمة  يو  15وقررت النيابة حبسه  الجزيرة، اة املسرح وبيعه لقن أضواءلفيلم وثائقي عن فرقة ثالثي  باإلعداد

 التحقيقات.  



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   دأوتوستراامتداد االمل  ،  ١٠١  برج

 في ، متهم  202 ابريل  12تم القبض عليه بتاريخ  نيوز، ومالك شركة بيزنس  لبورصة رئيس تحرير موقع ا ، صقرمصطفى  .14

ت النيابة  ر وقر  مجهولة،وجهت له النيابة تهمة االنضمام لجماعة  ،  عليا،ر امن دولة حص  2020لسنة  1530القضية رقم 

   يوما على ذمة التحقيقات.  15حبسه  2020ابريل  14 في

 2020يناير  14تم القبض عليهم بتاريخ  االناضول،الصحفيون بوكالة   ،محمدعبد السالم   ، حسين عباس،القبانيحسين  .15

ة االخوان  لجماع اماالنضم وجهت لهم النيابة اتهامات ،2020لسنة  277رقم املتهمون في القضية من مقر عملهم بالوكالة 

تم اخالء سبيلهم بكفالة   2020يناير  19 بتاريخ االجتماعي،م مواقع التواصل  استخدا وإساءةاذبة ونشر اخبار ك  اإلرهابية، 

.  االف جنيه 10
ً
 ا

مايو   9وجهت له النيابة بتاريخ  ،2020لسنة  1898القضية رقم  في متهم   عربي،بوست  هافنجتون  صحفي ،،  ان معتز ودن .16

يومين من اخالء وذلك بعد  يوما على ذمة التحقيقات 15النيابة حبسه    رتوقر  إرهابية، لترويج الرتكاب اعمال تهمة ا 2020

  2018لسنة  441سبيله بضمان محل اقامته على ذمة القضية 

تهمة   2020مايو  9وقد وجهت له النيابة بتاريخ  ،2020لسنة  1898القضية رقم  فياملتهم  صحفي،  ، االعصرمصطفى  .17

خالء سبيله بضمان محل  وذلك بعد يومين من ا  التحقيق،ذمة يوما على  15ت حبسه وقرر  إرهابية،ترويج الرتكاب اعمال ال

 . 2018لسنة  441ه على ذمة القضية اقامت

  وتم التحقيق معه،  2019ديسمبر  23تم القبض عليه بتاريخ  السابق، اإلخباريةومدير شبكة يقين صحفي   ،هللاخلف يحي  .18

ؤسسات الدولة من  على خالف احكام القانون ومنع م أسستنضمام الى جماعة اتهامات اال الدكرور وتم توجيه  والق بنيابة ب

فبراير   7، وفى واالقتصادية بالبالد بقصد تكدير السلم العام  ياسيةالس األوضاع عن  ونشر اخبار كاذبة اعمالها،ممارسة  

 على ذمة التحقيق 15تم حبسه  2020
ً
 .  يوما

ن امام مسجد  م 2020خالل شهر فبراير   فيقبض عليه تم ال  األقص ى،ناة ب قاملدير السابق ملكت  صحفي،،   بيع أحمد س .19

  2020مارس  2محمد عمارة ، وتم التحقيق معه بتاريخ  دكتور صالة الجنازة على ال أداءالحمد بالتجمع الخامس اثناء 

ين  عة االخوان املسلم ة واالنتماء لجمامن نشر اخبار كاذبفض رابعة  في قضة  ةووجهت له النيابة نفس االتهامات السابق

 يوما على ذمة التحقيق.   15، وقررت النيابة حبسه  اإلرهابية

من   2020األول من يناير ه بتاريخ منزل تم القبض عليه من مصور صحفي بجريدة الدستور ،  ، محمد حيدر عماد قنديل .20

 يق معه بعد.  ق ، ولم يتم التحمنزله بمحافظة الغربية

بحدائق االهرام بتاريخ  تم القبض عليه من منزله  وت،صالترا وقع الصحفي بم ، العتربمحمد الشهير  محمد السيد عطية .21

   .أخرى  مارس وهو محبوس على ذمة قضايا 17 فيتم التحقيق معه  ،2020فبراير  16

  سياحية أماكنابريل لقيامه بتصوير   20خ جازه بتاريتم احت املصري،مدون ومصور وصاحب مدونة الوعي  ،عباسوائل   .22

 .  خالء سبيله بذات التاريخ بعد عدة ساعاتوتم ا عادي،باملدجلة  وادىبمنطقة 



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   دأوتوستراامتداد االمل  ،  ١٠١  برج

ين لعمل تحليل الخلو من  لتصويرها املحتشد 2020مارس   9حتجازها بتاريخ ، صحفية بعدة مواقع ، تم ا بسمة مصطفى .23

 صحة وتم اخالء سبيلها بعد عدة ساعات.  فيروس كورونا أمام املعامل املركزية لوزارة ال

 سب النوع ) ذكور ، إناث( ض عليهم ح جدول يوضح اعداد املقبو 

 اجمالي   إناث   ذكور 

21 4 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعدد املخلى سبيلهم  بين جدول ي
 
 أعداد الصحفيين املحبوسين احتياطيا

 عدد الصح
ً
 اجمالي     هم عدد الصحفيين املخلى سبيل   فيون املحبوسين احتياطيا

16 9 25 

 

 

 

 

 



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   دأوتوستراامتداد االمل  ،  ١٠١  برج

 

 لنوع االتهام ن بوسي أعداد الصحفيين املحبين جدول ي
 
   طبقا

قضايا  في ون عدد الصحفي

   جنائية 

قضايا  في عدد الصحفيين 

 حرية رأى وتعبير  

تحقيق  ال غير معروف " لم يتم 

 " ، قضايا غير معروفة  معهم بعد

 مالي  اج

19 2 3 25  

 

 


