
القضاء العسكري 
 شخصاً أمام محاكمة عسكرية، من بينهم صحافيان ومدوّنان 12خطر إحالة 

تدين مراسلون بال حدود بشدة إحالة قضايا صحافيني ومدوّنني أمام املحاكم العسكرية.

 في هذا اإلطار، أعلنت املنظمة: "يثبت املجلس األعلى للقوات املسلحة مرة أخرى استعداده لتكميم اإلعالميني
إلى املـحاكم العـسكرية ملحاكـمة جوء  ناً الـل ضحايا القـمع العـسكري املتـكرر. فـتدين املنظـمة عـل باتوا   الذين 

صحافيني ومدونني، واملطالبة بالعدول عن اإلجراءات القضائية املتخذة بحقهم".  

آذار/مارس 7في  رجال 2012  شباب والنـساء واـل من اـل إثر تـقدمي مجمـوعة  ضد 700،  شكوى  ضد12    
 ،1966 لسنة 25 من القانون العسكري رقم) 1 (الفقرة 9شخصية ـعامة، أحال اـلنائب العام، وفقاً للمادة 

 القضية إلى النائب العام العسكري. ومن بني هؤالء الشخصيات، يرد اسم صحافيني على من قناة أون تي
إلى الـكاتب عالء ضافة  نوارة جنـيم ووائل غنـيم باإل املدونني  فودة، ونـاشطني مـثل  رمي مـاجد ويـسري   في 

األسواني.

 يحاكمون بتهم "التحريض على إسقاط الدولة" و"تشويه صورة القوات املسلحة"، ما من شأنه أن يبرر إحالة
املادة  بأن  ماً  مة ـعسكرية، عـل أمام محـك الة أي9الدعاوى الـقضائية  التي ـتسمح بإـح قانون الـعسكري  من اـل   

هذا إلى  جوء  شكل الـل مة عـادلة. وـي في محاـك احلق  إلى  سيء  مة عـسكرية ـت إلى محـك باجليش  متس  فة   مخاـل
كل األحـكام وإسقاط  لذا، نـطالب بتعـزيز العـدالة املدنـية  الدولي.  مبوجب الـقانون  جراء إنـكاراً للعـدالة   اإل

القانونية التي تسمح بإحالة القضايا إلى محكمة عسكرية.

ها، إثر توجيه2011 أـيار/مايو 31في  نائب الـعسكري الذي استمع إلى أقواـل  ، استدعيت رمي ـماجد أمام اـل
واملدوّن ـحـسام الدين  شرف  ضد املـجـلس األـعـلى لـلـقوات اـملـسلّحة. ـفـقد اـتـهم اـلـصحافي نـبـيل   انـتـقادات 
هاك حـقوق شرطة العـسكرية بانـت في اـل تي  حواري عـلى قـناة أون  في برنـامج  ضيفني  ما كـانا   احلمالوي فـي

اإلنسان في خالل قمع املظاهرات. (راجع املقال املتعلق باملوضوع)

عدم بث ـبرنامجه ـعلى ـقناة أون تي في2011في ـتشرين األول/أـكتوبر   ، قرر اـلصحافي ـيسري فوده ـطوعاً 
املكرسة ملقابلة مع الكاتب عالء األسواني بغية التنديد بتصاعد الرقابة.



وفي  ـها.  في وترهيـب تي  ـابة ـعـلى ـقـناة أون  فرض الرـق حاولت اـلـسلطات  عدة،  ـاسبات    ـتـشرين4في مـن
 ، قامت الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة بتحذير القناة الفضائية من عدم امتثالها2011األول/أكتوبر 

وفي  ستثمار.  وحوافز اال ضمانات  قانون  ـقاً ـلـشروط  كانون األول/دـيـسمبر،19ملحـتـويات برامـجـها، وـف   
عن العنف في ميدان التحرير.  استهدف مقر القناة مبداهمة نفذتها القوات املسلّحة بينما كانت تبث تقريراً 

ومتت مصادرة عدة كاميرات. (رابط اخلبر)

في أثـناء ممـارستهم من الـصحافيني  ضربت العـديد  التي  حدود أيـضاً أعـمال العـنف   تدين مـراسلون بال 
 شباط/فبراير املاضي، فيما كانوا يغطون االحتجاجات خارج وزارة الداخلية.14مهنتهم، في 

أحد سددها  قة  ناً ـبسبب طـل ارية عـي يل اإلخـب ناة الـن في ـق امل  زالي الـع راسل مـحمود الـغ  ـخسر اـلصحافي واـمل
 عناصر شرطة مكافحة الشغب. وعمدت القوى األمنية إلى االعتداء على مصور موقع شبكة رصد اإلخبارية
اصر قام عـن حتى  صحافية،  طاقته اـل صحافي ـب أبرز اـل ما إن  صور املـظاهرات.  كان ـي ما  جودت، بيـن  محـمد 
 الشرطة مبصادرة كاميرته وهاتفه اجلوال. كذلك، ألقي القبض على مصطفى عالء الدين املصور في الشبكة
 نفسها في أثناء محاولته جمع املعلومات من موظفي الوزارة بشأن اعتقال زميله محمد جودت. ودمر هاتفه

اجلوال، وصودرت كاميرته. وأبرح عناصر الشرطة الصحافيني ضرباً بأعقاب بنادقهم.


