
 ال يوجد صحفي في مصر وجهت له تهما
بسبب التعبير

سامح شكري
وزير الخارجية

مسؤولون حكوميون

 الحقائق:  
 وثقت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي في ديسمبر اللي فات، 

حبس 34 صحفيًا في مصر خالل عام 2020، في قضايا تتعلق بالنشر، 
وعملهم في الصحافة.

 ووثقت اللجنة أن مصر أبقت صحفيين غير مدانين بأية جريمة قيد االحتجاز 
لمدد طويلة جداً.

 من سنة 2019، وثقت اللجنة تمديد اعتقال ما ال يقل 8 صحفيين بعدما  صحفيين بعدما 
استخدمت السلطات المصرية أسلوب التجديد الالنهائي لفترة الحبس 

االحتياطي السابقة للمحاكمة لإلبقاء على حبس صحفيين غير مُدانين بأية 
جريمة.

 منظمة مراسلون بال حدود وثقت حبس السلطات المصرية 30 صحفيا ألسباب 
تتعلق بممارسة المهنة.

 منظمة العفو الدولية رصدت تعَّرض عشرات الصحفيين للقبض واالحتجاز  منظمة العفو الدولية رصدت تعَّرض عشرات الصحفيين للقبض واالحتجاز 
بصورة تعسفية واتهامهم بتهم تتعلق ""باإلرهاب"" والفصل من العمل، لمجرد 

تعبيرهم عن آرائهم في الفترة ما بين 2016 إلى 2020.
 قُبض على الصحفيين ُسالفة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صالح، ثم 

احتُجزوا رهن الحبس االحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق باإلرهاب، 
وذلك بعد إلقاء سالفة مجدي كلمة في األمم المتحدة عن أوضاع حقوق 

اإلنسان في مصر..
 جهاز األمن الوطني في 30 أغسطس اعتقل الصحفي سيد شحتة من منزله  أغسطس اعتقل الصحفي سيد شحتة من منزله 
بالجيزة، حيث كان يُخضع نفسه للحجر الذاتي بعد تشخيص إصابته بفيروس 

كورونا إال أنه فقد وعيه في مركز الشرطة فتم أخذه إلى مستشفى حيث تم 
تقييده إلى سريره داخل وحدة العناية المركزة.

 الصحفي محمد منير اعتُقل في 15 يونيو اللي فات بتهمة االنضمام إلى  يونيو اللي فات بتهمة االنضمام إلى 
جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 

بعد توجيهه نقداً لطريقة معالجة الحكومة لجائحة كورونا بما في ذلك 
انتقاده لها في مقابلة أجراها في 26 مايو ومقالة زاوية ُنشرت في الجزيرة 

في 14 يونيو.
 أصيب منير بكوفيد 19 أثناء احتجازه بسجن طُّره وأُفرج عنه في 2 يوليو  يوليو 
حتى وافته المنية في 13 من الشهر ذاته في المستشفى بالجيزة بسبب 

مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا - كوفيد 19.
 اعتقال 3 صحفيين على األقل بسبب عملهم على موضوع فيروس كورونا 

في ظل عدم تغطية اإلعالم الرسمي ألخبار األطباء والممرضين الذين يصابون 
بعدوى الفيروس.

  ألقت قوات األمن القبض على الصحفي شادي زلط مدير تحرير موقع مدى  ألقت قوات األمن القبض على الصحفي شادي زلط مدير تحرير موقع مدى 
مصر المستقل من منزله. كما داهمت قوات األمن مقر موقع مدى مصر، 

واحتجزت لفترة وجيزة 16 من العاملين في الموقع.
 في 2019 أضافت السلطات موقعي قناة "بي بي سي" وقناة "الحرة" على 
اإلنترنت إلى قائمة المواقع اإللكترونية المحجوبة في مصر، والبالغ عددها 
513 موقعاً، من بينها مواقع إخبارية، ومواقع لمنظمات معنية بحقوق 

اإلنسان.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/858711261584284

التصحيح 

س خططوا سواء من  في يناير 2011, فيه نا
 برة أو من جوة, إلسقاط مؤسسة الداخلية

س عايزة تسقط  العظيمة, كان فيه نا
 الدولة المصرية, شوفناهم واحد واحد

وعارفينهم
أحمد موسي
 مقدم برنامج علي
مسئوليتي

 الحقائق:
  نشرت الهيئة العامة لالستعالمات التابعة لرئاسة الجمهورية أسباب قيام 

ثورة 25 يناير 2011:  
 كانت األسباب المباشرة لثورة 25 يناير 2011، هو تمادي الشرطة المصرية 
في العنف باستخدام الصالحيات التي خولها لها قانون الطوارئ الذي ظل 

معموالً به لمدة 30 سنة.
 استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وأبرزها  استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وأبرزها 
حادثة مقتل الشاب السكندري خالد سعيد بحجة حيازته مواد مخدرة، تبعه 
حادث مقتل الشاب السيد بالل أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في 

اإلسكندرية.
 ارتفاع معدالت الفساد، إذ كشفت منظمة الشفافية الدولية في إصدار لها  ارتفاع معدالت الفساد، إذ كشفت منظمة الشفافية الدولية في إصدار لها 

عام 2010 تناول كافة أنواع الفساد في مصر وعلى رأسها الفساد 
السياسي، حيث احتلت مصر في هذا الصدد المركز 98 من 176 دولة علي 

مستوي العالم.
 تزوير االنتخابات البرلمانية في 2010، والتي حصل فيها الحزب الوطني ، والتي حصل فيها الحزب الوطني 

الحاكم على 97 % من مقاعد المجلس النيابي محققاً نسبة مطلقة تُقصي 
المعارضة تماماً، األمر الذي أصاب الشعب باإلحباط، ودعم لديه االنطباع بتراجع 

األوضاع السياسية وعدم قدرة النظام الحاكم على تلبية مطالبه.
 حادث تفجير كنيسة القديسين باإلسكندرية الذي حدث بعد دقائق من مطلع  حادث تفجير كنيسة القديسين باإلسكندرية الذي حدث بعد دقائق من مطلع 
عام 2011، وسط االحتفاالت بعيد الميالد للكنائس الشرقية قتل فيها نحو 

24 شخصاً، وأصيب نحو 97 آخرين، لتشير بوضوح الي اختراق تنظيمات 
جهادية متطرفة دولية وإقليمية لألمن القومي بوضوح.

 "عيش، حرية، كرامة إنسانية.." عبارات أساسية، وشعار رئيس ردده  عبارات أساسية، وشعار رئيس ردده 
المتظاهرون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير وشوارع أخرى في كافة أنحاء 
بدأت يوم 25 يناير 2011 قاصدين من ذلك تحقيق مطالب مرتبطة بهذا 

الشعار.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/865796820875728

التصحيح 

 ال يوجد لدينا اختفاء قسري
 أو اعتقاالت ومنظمات

 حقوق اإلنسان تقدم كالم
 مرسل بدون وقائع وحاالت

محددة طارق رضوان
رئيس لجنة حقوق اإلنسان
في مجلس النواب

سياسيون

 الحقائق بأسماء الحاالت والوقائع:
 ذكرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن ما ال يقل عن 710 710 

أشخاص تعرضوا لالختفاء القسري خالل عام 2019. ومن بين هؤالء إبراهيم 
عز الدين، وهو باحث في حقوق السكن لدى المفوضية، وقُبض عليه يوم 11 

يونيو 2019 وظهر مرة أخرى خارج مقر نيابة أمن الدولة العليا يوم 26 نوفمبر. 
وادعى "قطاع األمن الوطني" أنه لم يُقبض عليه إال قبل يوم واحد من 

ظهوره. وقال إبراهيم عز الدين إنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات األمن. 
ولم تأمر نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق في ادعاءات تعرضه لالختفاء 

القسري والتعذيب.القسري والتعذيب.
  اعتقال الناشط مينا ثابت من منزله في القاهرة مايو 2016، من قبل رجال 
شرطة يرتدون مالبس مدنية نقلوه إلى جهة مجهول، قبل اإلفراج عن مينا 

بكفالة قدرها 10,000 جنيه.
 في 2019 اختطف أفراد شرطة يرتدون مالبس مدنية إسراء عبد الفتاح، 

وهي صحفية ومدافعة عن حقوق اإلنسان، ثم تعرضت للتعذيب في مكان لم 
يُفصح عنه.

 في نوفمبر 2019 قبضت قوة أمنية بمالبس مدنية على حسام الصياد  قبضت قوة أمنية بمالبس مدنية على حسام الصياد 
وزوجته سوالفة مجدي، ومعهما الناشط محمد صالح في أثناء توجههم إلى 
السيارة عقب خروجهم من مقهى بالدقي وظهروا ثالثتهم بعد اختفاء 18 
ساعة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر 
أمن دولة عليا، وأثبتت سوالفة في أثناء التحقيق تعّرضها للتعذيب والضرب 

والسباب واالستيالء على سيارتها وهاتفها المحمول.
 في ديسمبر 2019، حكمت محكمة جنايات القاهرة على تسعة من أفراد ، حكمت محكمة جنايات القاهرة على تسعة من أفراد 
الشرطة بالسجن ثالث سنوات بتهمة تعذيب وقتل حسين فرغلي في قسم 

شرطة الوايلي بالقاهرة في عام 2016.
 في أكتوبر 2019، أمرت النيابة بإحالة 10 من أفراد الشرطة للمحاكمة 
بتهمة تعذيب وقتل مجدي مكين، وهو بائع متجول، في قسم شرطة 

األميرية بالقاهرة.
 في سبتمبر 2019، حيث تم القبض على 20 صحفيًا بشكل تعسفي دون  صحفيًا بشكل تعسفي دون 

سبب سوى تعبيرهم السلمي عن أراءهم.
 اعتقلت قوات األمن تعسفياً ما ال يقل عن 41 من العمال والنقابيين، وحُوكم 

بعضهم، بسبب ممارستهم لحقهم في اإلضراب والتظاهر بشكل سلمي.
 في يناير 2021، اعتقلت األمن 9 من عمال مصنع سماد طلخا بعد 

احتجاجهم على قرار وزارة قطاع األعمال بنقل مقر المصنع إلى محافظة 
السويس، وتسليم أرض المصنع للجيش، وتشريد 2500 عامل وأسرهم. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/868103180645092

التصحيح 

س كورونا ال ينتشر عن طريق  فيرو
الهواء ولكن ينتشر عن طريق الرذاذ

حسام حسني
رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

موظفون

 الحقائق:  
  في شهر يوليو 2020 اعترفت منظمة الصحة العالمية بانتقال فيروس 

"كورونا - كوفيد 19" عبر الهواء، وأعلنت المنظمة أن هناك "دالئل تظهر" حول 
انتقال الفيروس جوا.

  االعتراف جاء بعد أن جمع 239 عالما في 32 دولة أدلة عن انتشار الفيروس  دولة أدلة عن انتشار الفيروس 
عبر الهواء ونشروها في مجلة "كلينيكال إينفكشوس ديزيزس" التابعة لجامعة 

أكسفورد، وطالبوا منظمة الصحة العالمية بضرورة تحديث إرشاداتها عن 
كيفية انتشار مرض كوفيد19- عبر الهواء.

  أشار العلماء إلى أن المنظمة تتجاهل القطرات الصغيرة من الفيروس التي 
تخرج من أفواهنا، لتصبح رذاذاً ثم تطفو بعيداً في الهواء، كوسيلة محتملة 

النتقال العدوى.
  أظهرت دراسات أخرى أن الفيروس يمكن أن يبقى على قيد الحياة في   أظهرت دراسات أخرى أن الفيروس يمكن أن يبقى على قيد الحياة في 

الهواء لمدة ثالث ساعات على األقل.
  في أكتوبر اللى فات أصدرت المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية 
إن الفيروس ممكن أن يصيب أشخاص متواجدين على مسافة مترين من 

الشخص المصاب أو بعد مغادرته.
 وظلت منظمة الصحة العالمية تعتبر حتى وقت قريب أن مالمسة األسطح  وظلت منظمة الصحة العالمية تعتبر حتى وقت قريب أن مالمسة األسطح 
الملوثة بفيروس كورونا هي الطريقة الوحيدة، والمدعومة باألدلة العلمية، 
النتقال العدوى، وذلك بعد أن ينتقل الفيروس إلى هذه األسطح عبر رذاذ 
مصدره السعال أو العطس. ولكنهم في النهاية اآلن يقرون بأن "انتقال 

العدوى عبر الهواء" ال يمكن استبعاده في ظروف معينة.

#صحيح_مصر  
إيه الفرق بين انتقال العدوى عبر الرذاذ وعبر الهواء؟ 

  عبر الرذاذ:  عبر الرذاذ:
 تنتقل العدوى عندما يصل رذاذ اللعاب أو المخاط الناجم عن السعال أو 

العطس إلى أنف أو فم أو عين شخص آخر.
 عبر الهواء:  

 تنتقل العدوى عندنا تبقى الجسيمات الدقيقة عالقة في الهواء لفترة  تنتقل العدوى عندنا تبقى الجسيمات الدقيقة عالقة في الهواء لفترة 
أطول، وتنتقل لمسافة أبعد، حتى يمكن أن يتنفسها شخص آخر حتى بعد 
مغادرة المصاب المكان نفسه، أو تصيب شخص آخر في مكان آخر تنتقل له 

عبر الهواء وال يتواجد المصاب في محيط نفس المكان.
 قد أيه وقت ممكن يعيشه فيروس كورونا في الهواء؟ 

 أظهرت الدراسات أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى على قيد الحياة في 
الهواء لمدة ثالث ساعات على األقل. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a.396686941120054/868660027256074

التصحيح 
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الفيديوهات:
س  إبحث مع أسامة ربيع.. متى استعادة الدولة تكلفة إنشاء قناة السوي

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/862006164584552

س" الباب أمام تسلل الصور والفيديوهات المفبركة؟  كيف فتح "اقتحام الكونجر
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/728788174444614

س الجديدة في تعويم الجنيه؟  هل تسبب حفر قناة السوي
https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/256122226082025

 تقرير شهر
يناير ٢٠٢١


