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الحكم بحبس نقيب الصحفيين صفعة جديدة لحرية الرأي
والتعبيروحرية اإلعالم في مصر
بيان مشترك

تعرب املنظمات املوقعة أدناه عن بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر أمس األول السبت  19نوفمبر ،بحبس نقيب الصحفيين
واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة ملدة عامين ،وكفالة 10000جنية ،وتؤكد أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي
والتعبير وحرية اإلعالم في مصر ،ورسالة إرهاب لكل صاحب رأي مستقل ،وصدمة ال تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة
لنقابة الصحفيين في مطلع مايو املاض ي ،للمرة األولى في تاريخ النقابة املمتد ألكثر من  ٧٥عام.
لقد شابت التحقيقات مع يحيى قالش نقيب الصحفيين وزميليه جمال عبد الرحيم وكيل النقابة وخالد البلش ي أمين لجنة
الحريات الكثير من الخروقات واالنتهاكات ،كان من أبرزها رفض انتداب قاض ي للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب
العام في  3مايو ،متضمنا تهديدات واضحة ،مكيال االتهامات للنقيب وزميليه ،ومبررا اقتحام قوات وزارة الداخلية للنقابة ،في
استباق واضح لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت بعد ،األمر الذي يجدد التساؤل حول مدى حيادية النائب العام ،هذا
باإلضافة إلى انتهاء أول جلسة تحقيق بإخالء سبيل نقيب الصحفيين وزمالئه بكفالة  10000جنية مصري!
إن ما شهدته هذه القضية من تطورات غير مسبوقة ،ترس ى عدد من املستجدات التي أقتصر ممارستها على النظام الحالي،
على نحو يميزها عن جميع سابقيها .فبين واقعة اقتحام نقابة الصحفيين األولى في تاريخ النقابة منذ إنشائها نهاية األربعينيات،
 ،يأتي الحكم الصادر أمس األول مكلال تلك السوابق ،باعتباره أول حكم بحبس نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة
جراء ممارستهم لعملهم النقابي املتمثل في حماية أعضاء النقابة.
هذا التصعيد غير املسبوق البد أال ينظر له بمعزل عن الهجوم الشرس على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة
واإلعالم بشكل خاص ،على النحو الذي تعكسه املحاوالت الدءوبة إلفراغ املجال العام من أي صوت معارض أو نقدي ،سواء
بعرقلة تأدية الصحفيين ملهام عملهم ،أو بمنع ووقف ومصادرة بعض أعداد الصحف املصرية بأوامر أمنية ،أو بحبس عشرات
الصحفيين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي .هذا باإلضافة ملا شهدته الفترة املاضية من ارتفاع في وتيرة القضايا التي أحيل
على إثرها رؤساء تحرير وصحفيين وإعالميين مقيمين خارج مصر للقضاء ،بتهم عديدة ،من بينها نشر أخبار كاذبة واهانة
القضاء والتحريض ضد الدولة ،وكان أخرها حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور  3أشهر ،بتهمة إشاعة
أخبار كاذبة .هذا فضال عن التوسع الكبير في قرارات حظر النشر ،سواء الصادرة من قبل النائب العام أو من قبل الهيئات
القضائية ،في محاولة من األجهزة األمنية والتنفيذية الحتكار الرواية الرسمية حول ما يدور في مصر من أحداث ،وغلق الطريق
أمام الحقيقة ،ومصادرة أي اجتهادات صحفية أو أراء مستقلة.
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