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 رـــع مستمــــالقم

 "الترويج لإلرهاب"بـ ةاتهام صحافي

دينا إلعالمية عن انشغالها العميق للمالحقات التي تتعرض لها ا" مراسلون بال حدود"تعرب منظمة 
 .، التي صارت قضيتها مثاال للتدهور الحاصل في حرية اإلعالم في البلدعبد الفتاح

بعد أن  تحقيقالإلى ، التحريرقناة على " الشعب يريد"البرنامج السياسي الصحافية، التي تقدم  أخِضَعت
تحولت نشأت مؤخرا و االحتجاجية التي " بالك بلوك"جماعة بالتو البرنامج عضوين من  استضافت في

 01ستجواب، يوم استدعت النيابة العامة دينا عبد الفتاح لال. ص للسلطات المصريةغ  نَ م  إلى 
وقد أ فِرَج . مدير تحرير وأحد منتجي البرنامج خيري حسن، رفقة زميلها الصحافي 3102شباط /فبراير

لكل منهما، تولت نقابة الصحافيين ( يورو 071)جنيه  0111قدرها  عنهما في نفس اليوم، بكفالة مالية
 .دفعها

شكوى ضد الصحافية  322، مؤكدا أنه تلقى "لإلرهابالترويج "فتح النائب العام تحقيقا بتهمة 
أدانوا الحصة ورأوا وكان من بين الشاكين أيضا أعضاء في مجلس الشورى، . بخصوص هذه القضية

منظمات غير حكومية  حركتفي نفس الوقت ت. "على التخريب ض  تحر  "و" ألمن العاما دتهد"أنها 
 .للدفاع عن الصحافيةومحامون 

 .تطالب بالتخلي عن التحقيق ضد دينا عبد الفتاح" مراسلون بال حدود"
ها اإلدارة المصرية في حق مهنيي إدانتها للتدابير القامعة للحريات التي تلجأ إليوشددت المنظمة على 

على هؤالء أن يتحدثوا عن حركات االحتجاج التي تهز البلد، رضيت السلطة أم . وسائل اإلعالم
منذ انتخاب محمد مرسي، تضخم عدد الشكاوى . إن تكميم الصحافة يعزز عدم االستقرار. غضبت

باتجاه التضييق على حرية  تدفعحتى صارت التحقيقات والمحاكمات . ضد الصحافيين بشكل رهيب
 ".لوضع حد لسياسة قمع الصحافيين واإلعالميينالسلطات "ودعت المنظمة في األخير . "اإلعالم

، "الشعب يريد"برنامجها  شباط األخير، وبعد قرار إدارة القناة إلغاء/شهر فبرايرفي الرابع والعشرين من  
ولم يخف  .ضحيته وقعتأعلنت دينا عبد الفتاح استقالتها، احتجاجا على انتهاك حرية اإلعالم الذي 

، السيد الشاذلي، شكوكه في أن تكون السلطات هي التي أوعزت رئيس النقابة العامة لوسائل اإلعالم
 .بث البرنامج وقفب التحريرإلدارة قناة 

http://f24.my/Vs5Rtk


طموحات إلى تجسيد  رنوت، 3100يناير  32الوليدة غداة ثورة القناة المصرية،  تكانعند انطالقها، 
ض رموزها، في نفس الوقت بع فقدت، و طرأت على سياستها التحريرية رات  تغي   لكن   .الثورات العربية

دعاء ، حمدي قنديل، عمرو الليثي، بالل فضل، محمود سعد: الذين اختاروا االستقالة، على غرار
 .دينا عبد الفتاح، وأخيرا دينا عبد الرحمن، عيسى إبراهيم، سلطان

التصنيف ضمن  071من أصل  002رتبة مفة في الأن مصر مصن  " مراسلون بال حدود"وتذك ر منظمة 
 .هذا العامل، الذي نشرته المنظمة ة الصحافةالعالمي لحري
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