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مصر

عسكریة تواجه قوةبینالتوتر السائدظل جو منفيللثورةاألولىالسنویةبالذكرىمصراحتفلت
ومستخدموالمدّونونوقد تعّرض. منتصرینجدید، وٕاسالمیینتبحث عن نَفساحتجاجوحركةاالنتقادات،

سندنبیلوكان المدّون مایكل. األحیانبعضفيواعتقاالتوتهدیداتلضغوطالناقدون للجیشاإلنترنت
.مباركبعدمافي مرحلةرأيسجینأول

اإلنترنتأعداءحول2011لعاممصرالتقریر عنلمزید من المعلومات، الرجاء قراءة

فيمباركحسنيرحیل الرئیسمنذالبالدیحكمالذيالمسلحة،للقواتاألعلىلم یِف المجلس
وقد انتظر . بوعودهحدیثًا مقالید السلطة،المنتخبةالسیاسیةالقوىتسلیمفيویترّیث2011شباط/فبرایر

بهاالمعمولالطوارئحالةلیشهد على رفع2012كانون الثاني/ینایر25فياالحتفاالتالشعب عشیة
منّزهًا عن أي انتقادات لم یتوقف عن ممارسة أسالیبیزالالذي الوالجیش. جزئیاً ،1981العاممنذ

اإلعالم، بل حرص علىللسیطرةمباركحسنيأسالیببإدامةولم یكتِف المجلس. والترهیب نفسهاالرقابة
بعضأخذالتياالنتهاكاتفضحإلىیسعونوصحافیینعدة مدّونینفحوكم. تعزیزهاعلىأیضاً 

المحاكمأمامللدیمقراطیةالمؤیدةاالنتفاضةخاللالعسكریة یرتكبونهاالشرطةأوالجیشعناصر
أشهر، مع اإلشارة إلى أن المجلس أعلن أنه لن یتساهل مع أي إهانات بعضهم لعدةوقد سجنالعسكریة،
أن تؤدي إلى حتملوهذه هي الحال التي تسود عند كل انتخابات وتظاهرة وذكرى حیث من المتوجه إلیه.
.اضطرابات

السیاسیینوالمزید من السجناء... بالمالحقة القضائیةوتهدیداتاعتداءات

وقد حكمت المحكمة العسكریة. مباركبعدمرحلة مافيرأيسجینأولسندمایكل نبیلالمدّونكان
فيسنواتثالثلمدةبالسجن"الرافض الواعي" ( الشخص الرافض للخدمة العسكریة)هذاعلى

بحیادفیهاعلى مدّونته یشككتقریربنشرواتهم". العسكریةالمؤسسةإهانة"بتهمة،2011نیسان/أبریل
وبعد أن احتجز. 2011وشباط/فبرایركانون الثاني/ینایرشهريفيجرتالتيالمظاهراتخاللالجیش

مستشفىفيوضعهالقاضيوقرر. صحتههددالطعامعنباشر بإضراباالنفرادي،الحبسفي
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سجین،2000حوالىالماضي إلىكانون الثاني/ینایر21فيمنحعفووبموجب. النفسیةلألمراض

وما إن أخلي سبیله حتى راح . االعتقالمنأشهر10بعد،2012كانون الثاني/ینایر24فيعنهأفرج
.المصریةللثورةاألولىالذكرىعشیةسجلهاوینتقدالمسلحةالقواتشرعیةیعترض على

لك من خالل ذوكفي مقاالتهیرويأوستن ماكیل، الذياألستراليالصحافيعلىكما تم إلقاء القبض
The Moon under"مدّونته  water"إضراببتغطیةیقومكانوذلك بینمامصر،فيالثورة، أحداث

وأكد هذا. مباركحسنيالرئیسالسابقالرئیسرحیلفي ذكرى،2012شباط/فبرایر11في في المحلة
فتخشى المؤسسة. حركات اإلضراب التي انطلقت منذ عامإزاءالمصریةالسلطاتقلقاالعتقال

ظلفيالحركات،هذهعدوىآثارالقدیم،الریسسقوطمنذالمرحلة االنتقالیةتؤمنالتيالعسكریة،
.الشوارعفيالغضبتصاعد

المجلس إهانةبتهمةالقضائیةبالمالحقةوالتهدیدأیضًا لالستجوابمحفوظأسماءتعّرضت المدّونة
شّنت علىالضراوةشدیدةحملةفي نهایة المطاف بعدوقد تراجع الجیشاألعلى للقوات المسلحة. 

.وتفید بأنه أخلي سبیل المدّونة بفضل هاشتاغ على تویتراإلنترنت

المؤسسةبعید انتقادهاالعسكریة،المحكمةأمامالمدّونة بثینة كاملاستدعاءتم،2011أیار/مایو15في 
.النیلبرنامج على قناةفي

عالءوالناشط، أدانت المحكمة العلیا ألمن الدولة المدّون2011في أواخر شهر تشرین الثاني/نوفمبر 
بالتهم الموجهة إلیه وال لرفضه اإلقرار ،2011األول/أكتوبرتشریننهایةفياعتقلالذيالفتاحعبد
علىاالعتداء"و،"جنديإلىیعودسالحسرقة"و،"المسلحةالقواتضدالعنفعلىالتحریض"سیما

الشغبأعمالخالل، "إرهابيعملارتكابنیة"و،"العمدالقتل"و،"عسكریةممتلكاتتدمیر"و،"عسكریین
حدود بالوطالبت مراسلون. 2011األول/دیسمبركانون أواخرفيعنهأفرجثمومن. ماسبیروفي

هذهخاللارتكاب أعمال عنفعلىقادراً أنه ما زالالجیشأثبتوقد. إلیهبإسقاط التهم الموجهة
فإذا بها تتهّجم على : ماسبیرو في القاهرةحيفيالشرطةوقواتاألقباطالمتظاهرینبیناالشتباكات
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فياإلنترنتبشبكةواالتصالالهاتفوخطوطلقطع التیار الكهربائيلوتتدخوالصحافییناإلعالموسائل
.الشروق لفترة مؤقتةمكاتب

معسنواتثالثبالسجن لمدةمنصوریوسفأیمنعلىحكم،2011األول/أكتوبرتشرین22في
وقد ألقي. على الفیسبوك" الدین اإلسالميإهانة ومهاجمة والسخریة من"أقدم على ألنهالشاقةاألشغال
.الماضيآب/أغسطسفيهذا المواطن اإللكترونيعلىالقبض

الطهطاوي،منى: المعنیینالمدّونینومن بین. والمحترفین اإلعالمیینالمدّونینضداالعتداءاتازدادت
تشرین أواخرفيالتحریرمیدان" تطهیر"عملیة خاللعینیهإحدىفقدالذيمصطفىومالكوماجد باتر،

.2011الثاني/نوفمبر

الترددي؟النطاقعرضبالتالعب بسرعةالمجلس األعلى للقوات المسلحة هل سیستمر

فصًال جدیدًا من فصول الثورة قبیل تعانيالبالدكانتوفیما،2011الثاني/نوفمبرتشرینشهرنهایةفي
باإلنترنت غیر ببطء سرعة االتصالحدودبالمراسلونمستقلةأفادت عدة مصادرالبرلمانیة،االنتخابات

المحمولةالهواتفمناإلنترنتبشبكةوقد تم تقیید االتصال. مرة وال سیما في أثناء قیام التظاهرات
.الرقمیةاألجهزةمنفودافون وغیرها

الرئیس السابق حسني مبارك اتهمالثورة؟أوجفياإلنترنتلتعلیقاألخضرالضوءالجیشهل أعطى
.نفیًا قاطعاً المجلس األعلى للقوات المسلحةما نفاه القرار،متوّرط في هذابأنهطنطاويالمشیر

خالد سعید؟العدالة في قضیة

للمدّونالمزعومینالقاتلینسلیمان،إسماعیلأمین وعوضصالحالشرطة محمودضابطيإن محاكمة
أسفرت االسكندریة،فيإلكترونيمقهىأمام2010حزیران/یونیو6اغتیل فيالذيسعیدخالدالمصري

قبلالموتضرب المواطن اإللكتروني حتىالطبي،وفقًا للتقریر. سنواتسبععن إدانتهما بالسجن لمدة
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طوعًا مخدراتتناولتوفي من جراءالشابأنادعیااللذینالمتهمینروایةمعیتناقضأن یتم خنقه، بما

.اعتقالهخالل

أثارتقدسعیدخالدوكانت وفاة. للغایةمخففكبیر من المواطنین اإللكترونیین أن الحكمعدداعتبر
الثورة بفضل صفحة على الفیسبوك من رموزالمصري حیث أصبحالتدوینعالمفيقویةفعلردود

.بعنوان "كلنا خالد سعید"

على أهبة االستعداد دائماً التدوینعالم

النضالمواصلةفيیرغبونومنانتهت،قدالثورةأنمن یظنونبینمنقسماً المصريما زال المجتمع
ال ینوي صعبة،انتقالیةیشهد مرحلةبلدفي. وأغلبیة ساحقة واقعة في حیرة كبیرةالدیمقراطیة،أجلمن

تقصي"فياالستمرارمفاتیح أجهزتهم، معربین عن عزمهم علىلوحةعنالتخليالمدّونینمعظم
نهایةقبلالمرتقبةالرئاسیةاالنتخاباتضوءوخاصًة علىمصر،تنتظرالتيالتحدیاتلمواجهة" الحقائق

.2012حزیران/یونیوشهر


