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مقدمة
على خلفية حكم المحكمة العسكرية بالسجن عشر سنوات على إسماعيل اإلسكندراني، 
الصحفي والباحث في شؤون الجماعات اإلسالمية والمجتمعات المهمشة بشبه جزيرة 
والصحفيين  للباحثين  المصرية  الحكومة  مالحقة  حقوقية  منظمة  أربعة  استنكرت  سيناء 
وناشدت اإلفراج عن اإلسكندراني وغيره من الصحفيين، فيما اعتبروه انتهاًكا وتقييًدا لحرية 

الرأي والتعبير.

تعتبر قضية اإلسكندراني أحد أكثر قضايا الرأي إثارة للجدل، وذلك لمثوله أمام المحكمة 
تم  أن  بعد  وذلك  سيناء،  ملف  في  والبحثي  الصحفي  نشاطه  خلفية  على  العسكرية 
التحقيق معه في نيابة أمن الدولة، وحبسه إحتياطًيا لمدة تزيد عن العامين منذ اعتقاله 
في ٢9 نوفمبر ٢٠١5 وحتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 6 يناير٢٠١٨، وكذلك لطبيعة 
الحكم المجحف الذي حكم به عليه وهو السجن مدة ١٠ سنوات، ما يطرح التساؤل عن كيفية 
تحول الصحفي إلى مجرم أمام منظومة العدالة المصرية، ومراحل استدراج الصحفيين 
إلى المساءلة القانونية، وتحويل العمل الصحفي إلى مجموعة متنوعة من االتهامات، 

من خالل تتبع مراحل تطور عملية االحتجاز وبلورتها إلي تهم يعاقب عليها القانون.

 ينقسم هذا البحث إلى أربعة أجزاء مرتبة على حسب إطار القضية الزمني. يتناول الجزء 
األول مرحلة ما قبل القبض، حيث نحاول تحليل ما قامت به الجهات األمنية بجهاز األمن 

 أطلقوا سراح إسماعيل اإلسكندراني وجميع سجناء الرأي.. المجتمعات تبنى بالحرية، بيان  
مشترك،  ١ ديسمبر ٢٠١5، المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية

http://ecesr.org/?p=77٢354
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الجزء  الوطني من تحريات عن اإلسكندراني واستنادات جهاز األمن في اتهامه له. في 
الثاني ننتقل إلى مرحلة الضبط وما يصاحبها من أحراز، حيث نقوم بتحليل محضر الكشف 
فيستعرض  الثالث  الجزء  أما  اتهاماتها.  في  النيابة  أسس  لفهم  األحراز  على  واإلطالع 
تحقيقات النيابة مع الصحفي وفيه نتتّبع طبيعة األسئلة التي توجهها النيابة له. يساهم 
االتهامات  تحليل  يتناول  والذي  األخير،  الجزء  بناء  في  السابقة  الثالثة  األجزاء  من  كل 
الموجهة لإلسكندراني والتي بنيت على أساس التحريات واألحراز وتحقيقات النيابة، كما 
نحاول فهم تلك االتهامات بشكل قانوني من خالل مواد االتهام التي بني عليها الحكم 

الموجه له.
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اعتمد هذا التقرير على تحليل أوراق القضية رقم 569 لسنة ٢٠١5 حصر أمن دولة عليا /١٨ 
لسنة ٢٠١٨ نيابة شمال القاهرة العسكرية والمحكوم فيها على الباحث والصحفي المصري 
تحريات  من  القضية  أوراق  تحتويه  وما  سنوات،  عشرة  بالسجن  اإلسكندراني  إسماعيل 
األمن الوطني، األحراز، محضر الكشف واالطالع، تحقيقات النيابة، ومحضر االتهام ومواد 
االتهام. كما استند التقرير في رصد انتهاكات القضية على التوثيق مع محاميان من هيئة 

الدفاع عن االسكندراني.

السيد  عمر  إلسماعيل  الحالي  العمر  هو  عاًما   35
محمد توفيق، والمعروف بـ إسماعيل اإلسكندراني. 
وفي  السياسي  االجتماع  علم  في  كباحث  يعمل 
الجماعات اإلسالمية وصحفي استقصائي  شؤون 
في  مصر  في  المهمشة  المجتمعات  مجال  في 
اآلداب  كلية  من  تخرج  والنوبة.  سيناء  جزيرة  شبه 
عام ٢٠١١ ويدرس  جامعة اإلسكندرية  اجتماع  قسم 

ماجستير بكلية الشريعة جامعة بيروت في لبنان. 

من  عدد  مع  حر  كصحفي  اإلسكندراني  عمل 
جريدة  مثل  والعربية  المصرية  الصحفية  المنصات 
السفير العربي، وموقع جدلية، واألهرام ، والنسخة 
الجديد، وجريدة األخبار  العربي  اإلنجليزية من جريدة 
اللبنانية، وموقع البديل، وموقع مصر العربية. كما 
شبكات  عدة  مع  واجتماعي  سياسي  كمحلل  عمل 
سي«،  بي  »بي  شبكة  أشرها  دولية  إعالمية 
اإلنجليزية.  الجزيرة  وقناة   »٢4 »فرانس  وشبكة 
البحثية  األوراق  من  العديد  االسكندارني  أصدر 
في  المسلحة  الجماعات  عن  الصحفية  والمقاالت 
مبادرة  أهمها  بحثية وصحفية  منابر  عدة  سيناء في 
اإلصالح العربي، وموقع صدى التابع لمركز كارنيجي 
للسالم الدولي، والمركز العربي للدراسات وتحليل 
للدراسات،  العربي  البدائل  السياسات،ومنتدى 
 ،٢١ أورينت  وموقع  ديبلوماتيك،  لوموند  وجريدة 
اسماعيل  عمل  كما  إيست.  ميدل  كومينت  وموقع 

المنهجية

بروفايل
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كعضو في عدة لجان تقّصي حقائق ولجان مراقبة حقوقية في مذبحة استاد بورسعيد، 
للحقوق  المصرية  المبادرة  عن  ممثاًل  العدوية،  رابعة  واعتصام  سيناء،  في  االنتهاكات 
على  اإلسكندراني  واالجتماعية. حصل  االقتصادية  للحقوق  المصري  والمركز  الشخصية 
المركز األول عالميًا في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام ٢٠٠9، ثم 
في  األول  المركز  على  أيضًا  حصل   . التالية  دورتها  في  الجائزة  تحكيم  لجنة  عضو  صار 
»المسابقة الوطنية لنشر التفاهم واالحترام المتبادل« التي أقامها مركز القاهرة لدراسات 
حقوق اإلنسان عام ٢٠٠9، وذلك عن مجموعته القصصية »رباعية سكندرية. كما فاز بجائزة 
هاني درويش للمقال الصحفي االستثنائي ضمن فئات مسابقة العين المفتوحة في 

ألمانيا عام ٢٠١4 عن مقاله »كيف يحكي ميدان واحد قصة شعب؟«.

من  عودته  أثناء   2015 نوفمبر   29 يوم  الغردقة  مطار  من  إسماعيل  على  القبض  تم 
العاصمة األلمانية برلين، بناًء على على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة مسبًقا لورود 
اسمه كأحد المتهمين في أحد محاضر التحريات المعدة من جهاز األمن الوطني في أحد 
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القضايا بتاريخ مارس 2015.  وهو المحضر الذي رفضت النيابة فيما بعد إطالع محاموه 
عليه. عرض االسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا وباشرت النيابة التحقيق معه في 
١ ديسمبر ٢٠١5، ثم وجهت له تهم باالنضمام إلى جماعة اإلخوان، إذاعة سر من أسرار 

الدفاع، ونشر أخبار كاذبة خارج البالد. 

 18 حتى  يوم،   150 لمدة  لالسكندراني  االحتياطي  الحبس  تجديد  في  النيابة  استمرت 
إبريل 2016، وهو الحد األقصي الذي يسمح به القانون المصري وفًقا للمادة 143 من 
قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 1950 وتعديالتها ، ليبدأ عرضه أمام ُغرفة المشورة بمحكمة 
جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتي بدأت في إصدار قرارات بالحبس 
لمدد 45 يوًما متصلة. إلي أن أصدرت المحكمة قراًرا بإخالء سبيله في 20 نوفمبر 2016  
ولكن النيابة سرعان ما استأنفت على قرار إخالء السبيل وُقبل استسئنافها أمام الدائرة 

28 جنايات برئاسة المستشار هشام فريد وتم تجديد حبسه.

 وبعد عامين من حبسه احتياطًيا، ُمنع فريق الدفاع دون حضور جلسة تجديده في ديسمبر 
يناير 2018   6 يوم  العسكري  العام  النائب  إلى  إسماعيل  إحالة  بقرار  ٢٠١5 حتى فوجئوا 
القاهرة العسكرية  مع ١9 متهًما آخرين على ذمة القضية ١٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال 
، إلى أن صدر ُحكم المحكمة العسكرية في 22 مايو 2018 بسجنه 10 سنوات، التهامه 

باالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، وإذاعة أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري.
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تنبع أهمية محضر التحريات في هذه القضية من أنها تكشف كيف قامت األجهزة األمنية 
الممثلة في جهاز األمن الوطني بتفسير نشاط اسماعيل االسكندرانى البحثي والصحفي 
والمتعلقة  وآخرين  له  الموجهة  االتهامات  وبين  بينها  والرابط  خاصة في شئون سيناء، 

بتهديد أمن واستقرار البالد. 

يحتوي محضر تحريات األمن الوطني، المؤرخ بتاريخ ١١ مارس ٢٠١5، على معلومات توصل 
إليها ضابط بجهاز األمن الوطني والتي كانت سبًبا في استيقاف اسماعيل اإلسكندراني 

وضبطه وإلقاء القبض عليه في القضية رقم 569 لسنة ٢٠١5 حصر أمن دولة عليا. 

طبًقا لمحضر تحقيق النيابة العسكرية في ١7 يناير ٢٠١5 قام جهاز األمن الوطني بجمع 
البالد  أمن  بتهديد  يقومون  االسكندارني  بينهم  من  األشخاص  من  عدد  عن  معلومات 
وتم إيداع هذه المعلومات في  محضر التحريات بتاريخ مارس ٢٠١5.  وهو المحضر الذي  
اعتمدت عليه المحكمة كأحد أدلة ثبوت االتهامات على المتهمين، على الرغم من »سرية« 
المصادر التي استند عليها الضابط ُمجري التحريات في جمع معلوماته وإصراره على رفض 
اإلفصاح عن هوية مصادره. فبسؤال النيابة للضابط عن تلك هوية المصادر التي اعتمد 
حياتهم«،  على  حفاًظا  عنها  اإلفصاح  يمكن  »ال  بأنه  يجيب  المعلومات،  جمع  عليها في 
وأضاف بأنها »مصادر من عموم الناس، موثوق بها ودائم التعامل معها، وال يوجد خالف 
بينهم والمتهمين«. لتكتفى النيابة بهذا القدر من الحديث من الضابط عن هوية المصادر، 
وهو األمر الذي يلقي بظالل من الشك في مدى جدية هذه التحريات وافتقارها إلى سند 

حقيقي يمكن أن تعتمد عليه المحكمة في بناء عقيدتها.

الوقائع  من  مجموعة  على  الوطني  األمن  ضابط  اعتماد  يظهر  التحريات  محضر  بتحليل 
تدين- من رأيه-  الصحفي والباحث إسماعيل اإلسكندراني. وتنقسم هذه الوقائع قسمين 
ومعارضة  سيناء،  في  الصحفية  التغطية  على  اإلسكندراني  عمل  وهي  أساسيين، 

مؤسسات الدولة.

التغطية اإلعالمية في سيناء

في  تحرياته  محضر  الوطني في  األمن  لضابط  الرئيسي  االستناد  كان 
بإدارة  اتهامهم  هو  القضية  في  المتهمين  وباقي  إسماعيل  اتهام 
ما  بتغطية  تقوم  فيسبوك  اإلجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحات 
يجري من أحداث في سيناء وانتقاد العمليات العسكرية التي يقوم بها 
الجيش والشرطة. يصف المحضر مديري تلك الصحفات بأنهم منتمون 
باإلضافة التهامهم  المسلمين،  اإلخوان  لجماعة  اإللكترونية  اللجان  إلى 
بإنشاء صفحة على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك تسمي “سيناء 

أوًل: تحريات سابقة لعملية القبض
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العز”،يتم من خاللها الترويج لمعلومات مغلوطة عن القوات المسلحة، 
تتمثل في قيام القوات المسلحة بعمليات عسكرية في سيناء بغرض 
استهداف األهالي عبر نشر صور بعض المنازل الخاصة بالعناصر الجهادية 
التي تم تدميرها واالدعاء بأنها منازل أهالي سيناء الرافضين لسياسات 
لصفحة  المتهمين  إنشاء  عن  التحريات  أظهرت  كما  المسلحة.  القوات 
أخرى تسمى “طريقة عمل المحشي” والتي تحتوي على أنباء الحمالت 
األمنية وأعمال المداهمات بسيناء وصور أفراد وضباط القوات المسلحة 
والشرطة وأماكن تمركزهم، ويري الضابط مجرى التحريات بأن مثل هذه 
المعلومات ونشرها في مواقع التواصل االجتماعي “من شأنها زعزعة 

الثقة في القوات المسلحة”.

منابر  السيطرة على  الحالي في  النظام  رغبة  تعاظم  االتهام  يظهر هذا 
الصحافة واإلعالم، عبر أن سعيها ألن تكون المصدر الوحيد للمعلومات، 
الفتن  “إلثارة  ومحاولة  جريمة  الدولة  لرواية  مخالفة  رواية  أي  واعتبار 
والتحريض على مؤسسات الدولة”، كما يصفها محضر التحريات، وهو 
المحضر الذي استندت إليه النيابة والمحكمة بعد ذلك في أدلتها، األمر 
الذي يضع عدد كبير من الصحفيين واإلعالميين خاصة المهتمين بملف 
العسكرية،  المحاكم  رأسها  وعلى  القضاء  أمام  للمثول  ُعرضة  سيناء، 
وعرض  يحدث في سيناء  ما  تغطية  في  المهني  حقهم  من  ويجردهم 

الحقائق من وجهة نظر مغايرة. 

معارضة مؤسسات الدولة

المتهمون من خالل الصفحات  التحريات ُيظهر قيام  جزء آخر في محضر 
بالبالد، حيث  الحالي  النظام  إعالمية ضد  بتنظيم حمالت  ذكرها  السابق 
القضية، وهو وليد محمد محارب”  المتهمين بنفس  أحد  المحضر  يتهم 
يونيو  أحداث  “توصيف”  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  باستخدام 
2013 باالنقالب العسكري، وقيامه بتصوير فعاليات ومظاهرات رفض 
بنشر  الصفحة  عن  المسؤولون  ويتهم  الحالي.  للنظام  المواطنين 
“مخطط إفشال بزيارة رئيس الجمهورية إلى الواليات المتحدة األميريكية 
التي  المتحدة”، وهى االتهامات  المناخ باألمم  زيارته لمؤتمر قمة  أثناء 
يراها مجري التحريات باألساس تهدف إلى اسقاط النظام القائم وإشاعة 
الفوضى في البالد بهدف الوصول إلى السيطرة على مقاليد الحكم، 

على حد وصف المحضر.

والمؤسسات  للنظام  الرسمية  الرواية  مع  المحضر  من  الجزء  هذا  يتفق 
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األمنية في مصر على تصوير كل من يعارض النظام بالعدو، وترى في 
أي انتقاد للنظام محاولة لهز االستقرار. لتتحول مع الوقت أي رأي منتقد أو 
معارض إلى تهمة يجب الدفاع عنها. ويتحول الصحفي الذي يحاول تبني 
المهنية في عمله إلى مجرم يهدد أمن البالد. وبالنظر للزيادة المضطردة 
في قضايا الرأي و تزايد استهداف الصحفيين واألصوات المعارضة في 
البالد عبر القبض عليهم وحبسهم وشن الحمالت اإلعالمية عليهم، نجد 
بأن النظرة العدائية إلى الصحافة المعارضة والمستقلة أصبحت متأصلة 
في عقل مؤسسات الدولة، بشكل يهدد حاضر ومستقبل الصحافة الحرة 

في مصر.

عند استيقاف إسماعيل اإلسكندراني في مطار الغردقة يوم ٢9 نوفمبر ٢٠١5 تم تحريز 
جهاز الالبتوب وهاتفه المحمول وبعض األوراق الشخصية الخاصة به. وفي 6 ديسمبر 
٢٠١5 تم فتح محضر فحص  واطالع على مضبوطات المتهم. في هذا الجزء نحاول فهم 
كيف ساهمت األشياء التي تم ضبطها أثناء القبض على االسكندراني في  تحويله إلى 
متهم، وتحليل ما استعرضه محضر الفحص واالطالع و ما اعتبرته النيابة أحراًزا، وكيفية 

استخدام النيابة تلك األحراز في إثبات التهم المنسوبة لالسكندراني.

انقسمت األحراز التي حواها هذا المحضر إلى ثالثة تصنيفات رئيسية يستدل على كل 
منها على تهمة موجهة إلى االسكندراني، وهى: أحراز تتعلق بعمله الصحفي مع جهات 
ليست مؤيدة للنظام، أحراز متعلقة بمعارضة مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته النيابة 
أحد دوافع اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة. وأخيًرا أحراز متعلقة بالعمل على ملف سيناء، والتي 

شكلت أحد أسس اتهامه باذاعة سر عسكري.

أحراز تتعلق بعمله الصحفي مع جهات معارضة للنظام 

شمل محضر فحص المضبوطات استعراض النيابة مجموعة أحراز تتعلق بعمل 
اإلسكندراني الصحفي والبحثي مع جهات يتم يصنفها النظام بأنها معارضة 
للدولة المصرية. وتنقسم هذه األحراز إلى: مضبوطات تتعلق بعمله مع قناة 

الجزيرة، تأشيرات سفره إلى دول تركيا وقطر.

ثانًيا: متعلقات تتحول إلى أحراز
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العمل مع قناة الجزيرة:

فيما اعتبرت النيابة العمل الصحفي مع قناة الجزيرة فى حد ذاته أساًسا التهام صاحبها، 
ذكرت  حيث  القناة،  مع  اإلسكندراني  عمل  على  دالئل  من  عليه  ما حصلت  النيابة  حرزت 

النيابة احتواء  هاتفه وجهاز الالبتوب الخاص به على: 

رسالة إلى قناة الجزيرة في نيويورك يفهم من نصها أنه سيحل ضيًفا على البرنامج.

تلقيه دعوة من قناة الجزيرة بواشنطن لطلب إجراء مقابلة تليفزيونية معه، وظهوره 
ببرنامج »حصاد اليوم« وبرنامج«حديث الثورة«. 

بقناتي  تليفزيونية  مقابلة  إلجراء  بواشنطن  الجزيرة  قناة  وبين  بينه  للتنسيق  دعوة 
الجزيرة مباشر والجزيرة اإلنجليزية.

بطاقة عمل مع قناة الجزيرة بدولة تركيا كمترجم.

السفر إلى دول معارضة للنظام:

اعتبرت النيابة تأشيرات دخول االسكندراني لدولتى تركيا وقطر والتى كانت أغلبها بهدف 
النظام  مع  وفاق  على  ليست  بجهات  عمله  ارتباط  على  دليل  الجزيرة  قناة  مع  العمل 
السياسي في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد شددت من إجراءات السفر إلي دولة 
تركيا بعد الثالث من يوليو، فقامت في 7 ديسمبر ٢٠١4 بوضع شروط جديدة للسفر إلى 
تركيا تتضمن الحصول على تصريح أمني من الجهات األمنية المصرية، وتحت ذريعة الحرب 

 العربية نت.٢٠١4. داخلية مصر: الموافقة األمنية شرط السفر إلى تركيا، 7ديسمبر
https://goo.gl/ArHPhQ 

٢

٢
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على اإلرهاب. قطعت الحكومة المصرية عالقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر واالقتصادية 
واتهمتها بأنها تقوم بدعم الجماعات اإلرهابية وعلى رأسها جماعة اإلخوان، على حد وصف 

بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يونيو ٢٠١7. 

وفي ذلك يذكر المحضر:

احتواء ايميل اإلسكندراني على رسائل تأكيد حجز رحالت جوية من وإلى اسطنبول.

احتواء الالب توب الخاص به على صورة تأشيرة دخول لدولة قطر.

ملفات تفيد تقديمه على تأشيرة دخول لدولة تركيا.

وجود صورتين لتأشيرتي دخول لدولة تركيا لفترات زمنية مختلفة.

أحراز تنم عن انتقاده لمؤسسات الدولة

اعتبرت النيابة عدد من الملفات االلكترونية الخاصة بعمل اسماعيل االسكندراني 
التى تنتقد مؤسسات الدولة دليل اتهام يجب التحقيق بأمرها. ويظهر محضر 
عمله  بحكم  اإلسكندراني  انتقاد  بينها  يجمع  المضبوطات  من  عدد  الفحص 
الصحفي أو البحثي لمؤسسات الدولة المختلفة من مؤسسة عسكرية وسلطة 
لدي  المعارض  التوجه  النيابة  منها  استدلت  والتى  قضائية.  وسلطة  تنفيذية 

االسكندراني، ومنها:

أحراز عن انتقاده المؤسسة العسكرية

للمؤسسة  االسكندراني  انتقاد  عن  تنم  أحراًزا  واالطالع  الفحص  محضر  استعرض 
العسكرية،أبرزها:

عقد االسكندراني ندوة في المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بوالية فيرجينيا، يطرح 
والصوفية  المصري  الجيش  لدى  الدينية  التعبئة  بين  المقارنة  في  بحثه  نتيجة  فيها 
النيابة  تعليق  المحضر  ويظهر  السلفية  الجهادية  األيديولوجيات  وبين  المجاهدة 
على وصفة لخطاب أوصاف البحث على خطاب الجيش، كما تعلق أيضا على دعوته 

لمواطنين مصريين مقيمين بالواليات المتحدة لحضور الندوة. 

سيناء  في  مسلحة  جماعة  من  إعالمى  بيان  على  به  الخاص  الالبتوب  جهاز  احتواء 
قبل  من  الزراعة  وتجريف  والمنازل  المساجد  وتدمير  التهجير  عمليات  عن  عن  يتحدث 

القوات المسلحة، على حد وصف البيان. 

والسكان  اإلرهابية  والجماعات  المسلحة  القوات  بين  العالقة  فيه  يتناول  مقال 

 ،سكاى نيوز عربية. ٢٠١7.  البيان المصري.. لماذا قطعت القاهرة عالقاتها بالدوحة أخيرا؟
 https://goo.gl/LrnSyX 5 يونيو

3

3
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أحمد قنصوة من إجراءات في سبيل قيد اسمه في كشوف الناخبين وقيام القضاء 
اإلداري برفض طلبه. باإلضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بحكم القضاء اإلداري والطعن 

المقدم ضده. 

دستورية  عدم  يتناول  القضائية«  اللجان  قانون  دستورية  »عدم  بعنوان  بحث  اجراؤه 
المادة الخاصة بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.  

أحراز عن معارضة السلطة التنفيذية

يظهر المحضر ما التمسته النيابة من أدلة حول معارضة، أو باألحرى عدم رضاء، االسكندراني 
سياسات السلطة التنفيذية، وفي ذلك يستعرض المحضر: 

في  الوفيات  عدد  زيادة  عن  فيه  يتحدث  فيسبوك  موقع  على  السماعيل  منشور 
المستشفيات الحكومية وعدم اكتراث السلطات. 

التنسيق مع مراكز حقوقية وصحف عالمية إلصدار تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان 
في مصر.

المقال  يتناول  بسيناء.حيث  المحليين 
واستيالء  سيناء  أهالي  ضد  االنتهاكات 
جماعة والية سيناء التابعة لتنظيم داعش 
والشيخ  رفح  في  المناطق  بعض  على 
المحلية  القبائل  عن  يتحدث  كما  زويد، 
وتهجير  لبعضها  الجيش  وتسليح  لسيناء 

البعض اآلخر.

احتواء الالبتوب على ملف يتناول فيه ما 
تم من إجراءات مع العقيد أحمد قنصوة 
بالمؤسسة  العمل  من  استقالته  بشأن 
العسكرية وترشحه لالنتخابات وما انتهي 

إليه من رفض استقالته. 

أحراز عن معارضة السلطة القضائية

أجراها  أبحاث  على  أيًضا  المحضر  احتوى 
الجوانب  بعض  فيها  ينتقد  االسكندراني 
مصر  في  القضائية  بالسلطة  المتعلقة 
نظره.  وجهة  من  استقالليتها،  عدم  بسبب 

وفي ذلك يذكر المحضر:

على  به  الخاص  الالبتوب  جهاز  احتواء 
مجلس  مسار  »ملخص  معنون  ملف 
العقيد  به  قام  ما  يتناول  والذي  الدولة« 
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لإلعتصام  تمت  زيارة  عن  تقريًرا  وتتضمن  العدوية،  رابعة  العتصام  صحفية  تغطية 
ورصد لحالته.

صورة فوتوغرافية لمؤتمر حول فض رابعة،  وعبارة تفيد بأن عدد القتلى تجاوز ألف 
ومائة وأربعة أشخاص في خالل أربع ساعات. 

يظهر هذا الجزء ما قامت به النيابة، من اعتبار ما النشاط الذي يقوم به االسكندراني وما 
ينشره من عمل صحفي أو بحثي أدلة اتهام حول انتقاده لمؤسسات الدولة المختلفة، 
وهو ما ستترجمه النيابة فيما بعد في اتهامها له باعتباره قد قام بنشر معلومات مغلوطة 

وأخبار كاذبة وإذاعة أسرار بهدف المساس باستقرار البالد.

أحراز متعلقة بالعمل الصحفي والبحثي في سيناء

االسكندراني  بعمل  متعلقة  وبيانات  ملفات  األحراز  من  الثالث  القسم  يحوي 
الصحفي والبحثي على تغطية ما يحدث في سيناء، وهو األمر الذي يكشف 
تجريم أى نشاط يعمل على جمع أي معلومات تخص الحرب في سيناء بعيًدا عن 
الرسمية ويعده عماًل غير مشروًعا. وفي ذلك، نستعرض  المعلومات  مصادر 

عدًدا من ما اعتبرته النيابة أحراًزا، ومنها: 

دعوة لحضور ندوة في مركز الحوار العربي تدور حول »جماعات العنف في مصر« 

أمريكية يستشيره في بعض  جريدة  واردة السماعيل من صحفي فى  رسالة 
األمور حول الوضع في سيناء.

احتواء جهاز الالبتوب الخاص به على محتوى لندوات تعريفية حول سيناء.

بيانات عن محافظة  وجود خريطة تفصيلية لشبه جزيرة سيناء، واحتوائها على 
شمال سيناء ومدن العريش ورفح والشيخ زويد. 

دعوة مرسلة إلسماعيل الصطحاب صحفية فرنسية الجنسية في زيارة لدائرة 
قسم ثالث العريش الجراء تحقيق صحفي عن قضية الالجئين.

العام في  الرأي  اعتبرت أي محاولة الشراك  النيابة  أن  يظهر مما سبق وغيره، 
وجمع  الصحفي  العمل  أن  كما  مشروًعا،  غير  عماًل  سيناء  في  القائم  الصراع 
كانت  ولو  عسكرية.  جريمة  اعتباره  يتم  محلية  مصادر  خالل  من  المعلومات 
معلومات غير متعلقة بعمل القوات المسلحة، أبرز مثال على هذا تأكيد النيابة 
عدة مرات داخل القضية على امتالك اإلسكندراني خرائط تفصيلية لشبه جزيرة 
يثير  ما  وهو  للعامة،  إتاحتها  المفترض  من  جغرافية  مستندات  وهي  سيناء، 
هذا  كون  عن  فضاًل  شخص  ضد  اتهام  كدليل  وضعها  سبب  حول  التساؤل 
يجعل  الذي  األمر  وهو  المعلومة.  عن  البحث  إطار  تحت  يندرج  عمله  الشخص 
النشاط الصحفي أو البحثي بغرض عرض الرواية المقابلة الرسمية إلى تهمة 

تؤدي بصاحبها إلي المحاكمة العسكرية.



إسماعيل اإلسكندراني: من الصحافة إلى المحاكمة العسكرية

16

يهدف هذا الجزء إلى تحليل تحقيقات النيابة العامة مع إسماعيل اإلسكندراني وما حوته 
استنباط  النيابة  استطاعت  كيف  فهم  ومحاولة  النيابة،  قبل  من  عليه  طرحت  أسئلة  من 
في  وإجاباته  عليه  المطروحة  األسئلة  خالل  من  له  الموجهة  االتهامات  على  أدلتها 
التهم  صحة  مدى  حول  استداللية  أغلبها  أن  نجد  النيابة  أسئلة  إلي  وبالنظر  التحقيقات. 
الموجهة لإلسكندراني وهي: االنتماء إلى جماعة اإلخوان المسلمين، إذاعة سر من أسرار 

الدفاع، ونشر أخبار كاذبة.

واحد،  بيوم  عليه  القبض  بعد   ،٢٠١5 نوفمبر   3٠ يوم  االسكندراني  تحقيق مع  أول  ُفتح 
 ١ إلى  التأجيل  تم  عليه  وبناًء  محاميه،  حتى حضور  أقوال  بأية  اإلدالء  فيه  رفض  والذي 

ديسمبر ٢٠١5 وهي الجلسة التي بدأت النيابة فيه استجوابه. 

أسئلة عن انتمائه السياسي 

بعد أن أنهت النيابة أسئلتها إلسماعيل حول نشأته األسرية بدأت في سؤاله 
الضوء  ُيلق اإلسكندراني  و هنا  المسلمين.  اإلخوان  عن معلوماته عن جماعة 
على تاريخ الجماعة منذ تأسيسها عام ١9٢٨، فيتحدث عن نشأتها كجماعة دعوية 
يرى  لكن  الحياة،  نواحي  كل  يشمل  كدين  اإلسالم  عن  مفهومها  نشر  تحاول 
مؤسسها  بترشح  السياسة  في  تدخلت  ما  سرعان  الجماعة  أن  اإلسكندراني 
األحرار. ورغم تدهور عالقة  الضباط  األربعينيات وتعاونهم مع  لالنتخابات في 

ثالًثا: تحقيق النيابة حول طبيعة النشاط
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اإلخوان بالضباط األحرار، استمرت الجماعة في عملها الذي كان محظوًرا قانونًيا 
حتى ثورة يناير ٢٠١١، وسنحت لهم الفرصة لتأسيس حزب الحرية والعدالة الذي 
فاز مرشحه باالنتخابات عام ٢٠١٢ وتم خلعه في 3 يوليو ٢٠١3. يرى اإلسكندراني 
أن جزًءا من جماعة اإلخوان تورط في بعض أحداث العنف بعد الثالث من يوليو، 
قانون  على  اطالعه  لعدم  إرهابية  أعمااًل  األفعال  تلك  باعتبار  يجزم  لم  ولكنه 
مصر  داخل  من  السياسة  ممارسة  في  استمر  فقد  اآلخر  الجزء  أما  اإلرهاب، 
جملًة  السياسية  اإلخوان  لممارسات  رفضه  عن  اإلسكندراني  ويعبر  وخارجها. 

وتفصياًل، ويستفيض بعد ذلك في شرح أسباب اختالفه الفكري مع الجماعة.

أسئلة عن طبيعة عمله الصحفي

الصحفي  عمله  حول  األسئلة  من  العديد  لإلسكندراني  النيابة  وجهت 
والبحثي، وعن ان كان يتقاضي مقاباًل لعمله، في لهجة تستنكر النشاط 
مع المنصات الصحفية والبحثية المحلية أو األجنبية، وتضع شكوًكا حول 
العمل الصحفي و البحثي بمقابل. وتطرح أسئلة النيابة المتكررة بخصوص 
نشاط إسماعيل جداًل حول اعتبار النيابة العمل الصحفي والبحثي تهمة 
كان  اذا  خاصة  بسببها،  الصحفيين  مع  فيها  التحقيق  يتم  ذاتها  حد  في 

يهدف لتسليط الضوء على الروايات المغايرة للرواية الرسمية.

تبدأ النيابة بسؤال االسكندراني عن طبيعة عمله، فيجيب أنه كاتب صحفي 
وباحث في علم اإلجتماع، يعمل بشكل حر مع العديد من المنابر الصحفية 
كتابتك  طبيعة  هي  ما  النيابة:  منه  فتستوضح  البحثية.  والمؤسسات 
المهمشة،  الفئات  بالكتابة عن  اهتمامه  اإلسكندراني  الصحفية؟ يوضح 
سواًء جغرافًيا كالنوبة وسيوة وسيناء، أو فئوًيا كذوي اإلعاقة وأصحاب 
بعض الحرف. ويذكر أن جميع كتاباته عن الفئات المهمشة السابق ذكرها 
اتسمت بالكتابة التحليلية القائمة على وصف الوضع ومحاولة تفسيره من 
خالل أطراف الموضوع دون إبداء رأيه الشخصي. ودلل على هذا بكونه 
كتب عدة موضوعات عن النوبة منها مقال بعنوان “في أعماق الفتنة بين 
النوبة والهاللية” والذي طرح فيه وجهة نظر طرفي المشكلة بعد مقابلته 
لكل منهم وأبدي تحليله للنزاع ككل. كما أجرى تقريًرا استقصائًيا عن تلوث 
مياه النيل بأسوان بسبب الصرف الزراعي والصناعي بمياه النيل مباشرة 
النزول إلى أسوان ومقابلة األشخاص المتضررين من  وذلك عن طريق 
باألوضاع  تتعلق  بأنه كتب عدة موضوعات  التلوث. كما يسرد إسماعيل 
وذلك  المهمشة  القطاعات  من  باعتبارها  بسيناء  واإلنسانية  اإلجتماعية 
النيل  وادي  إلى سكان  جزيرة سيناء  أهالى شبه  تعريف وتقديم  بهدف 
في صورة مختلفة عن الصورة المعتاد تداولها والتي تختزل سيناء في 
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المدن السياحية. ولكن مع تطور األحداث بعد تولي المجلس العسكري 
لشئون البالد، كان من الضروري التطرق إلى الجانب األمني أيًضا دون 
تبني وجهة نظر أي من أطراف الصراع سواء القوات النظامية المتمثلة 
في الجيش والشرطة أو الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، على حد 

قول اإلسكندراني.

وما  االستقصائية؟  بالصحافة  المقصود  ما  لسؤاله:  النيابة  تعود  ثم 
المقصود بعملك كباحث في علم االجتماع؟

تعتمد  صحافة  هي  االستقصائية  الصحافة  ان  اإلسكندراني  فيجيب 
على إبراز الحقائق وإشراك القارئ في اإلطالع على الدليل بقدر اإلمكان 
ومن  المصدر  من  التأكد  بعد  الدليل  قوة  على  أساسي  بشكل  وتعتمد 
شخصيته ووصفه. ويشرح اإلسكندراني أن علم االجتماع هو علم يتناول 
جوانب  وله  علمي،  ومنهج  بحثية  بصورة  اإلجتماعية  والظواهر  القضايا 
علم  ويعمل  والحضر.  والثقافة  والدين  والسياسة  االقتصاد  تشمل 
اإلجتماع السياسي على توضيح العالقة التفاعلية بين المجتمع والسلطة 

السياسية.  أما علم االجتماع 
على  فيعمل  الحضري 
االجتماعية  الظواهر  دراسة 
علم  يدرس  بينما  بالمدن. 
ظروف  الديني  االجتماع 
نشأة بعض التيارات الدينية 
االجتماعية  الناحية  من 
وتأثيرها على المجتمع بعد 

نشأتها.

النيابة  سؤال  في  و 
والمواقع  الصحف  عن 
واإلخبارية  االلكترونية 
التي عمل لصالحها، يسرد 
المواقع   االسكندراني 
باللغة  الناطقة  المصرية 
العربية التي نشرت له عدد 
الكتابات وهي: “مصر  من 

العربية”، “البديل”، “مدى مصر”، “18+”. أما بالنسبة للمواقع والجرائد 
اللبنانية”  العربي  “السفير  مع  اإلسكندراني  مع  عمل  فقد  األجنبية 
وموقع “األخبار اللبنانية” وجريدة “لومند ديبلوماتيك” الفرنسية، وكذلك 
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أسئلة عن التغطية اإلعالمية في سيناء

الصحفي  تناوله  عن  تفصيلًيا  اإلسكندراني  إسماعيل  النيابة  استجوبت 
من  تناوله  ما  طبيعة  عن  بسؤاله  بسيناء،  األمني  للوضع  والبحثي 
معلومات عن العمليات العسكرية في سيناء، وآثار الوضع األمني في 
سيناء من وجهة نظره، وعن كيفية جمعه للمعلومات التي حصل عليها. 

ابتدأت النيابة بسؤاله عن محتوي الالبتوب الخاص به، وأجاب اإلسكندراني 
أنه يحتوي على بعض المواد الترفيهية والعلمية وبعض الملفات المتعلقة 
بعمله كصحفي وباحث، باإلضافة إلى بعض المواد التعليمية المتعلقة 
بالماجستير الذي يقوم بتحضيره وبعض الصور الشخصية. وأيًضا بيانات 
صادرة عن الجماعات اإلرهابية، والتي كان قد احتفظ بها بغرض اإلقتباس 
الصحفي والبحثي، ويشير اإلسكندراني إلى أن جميع كتاباته المتعلقة 
بشبه جزيرة سيناء تندرج تحت عمله الصحفي وأن المعلومات التفصيلية 

عن ما يحدث في سيناء  التي عرضها في مقاالته تحمل طابًعا إخبارًيا. 

ثم تستفهم منه النيابة عن تناوله للجانب األمني في مقاالته عن سيناء، 
ذات  األحداث  األمني هو  الجانب  أن مقصده من  اإلسكندراني  فيشرح 
بالكامل  سيناء  جزيرة  وشبه  سيناء  شمال  في  القائمة  األمنية  الطبيعة 
وشرطة  جيش  من  سيناء  في  النظامية  القوات  بين  واالشتباكات 
والجماعات اإلرهابية الخارجة عن القانون. ويوضح أنه تناول فقط خطوًطا 

عريضة لهذه العمليات مع التركيز على تأثيرها على المجتمع السيناوي.

الحمالت  تناوله من معلومات ووقائع عن  طبيعة ما  النيابة عن  تسألت 
الحمالت  إخبارًيا ووصًفا آلثار  تناوله كان نقاًل  األمنية، فيجيب ان كل ما 
بعد  إال  العمليات  تلك  من  أًيا  يتناول  لم  وأنه  سيناء،  في  العسكرية 
وقوعها، في إشاره منه إلى إتاحة الوصول لهذه المعلومات، وأنها ليست 
يجيب  وهنا  األثار؟  تلك  طبيعة  ما  النيابة:  تستفسر  وهنا  عسكرًيا.  سًرا 
اإلسكندراني أن آثار الصراع تنقسم إلى شقين: شق ناتج عن العمليات 
الحمالت األمنية  ناتج عن  القانون وشق  الخارجة عن  للجماعات  اإلرهابية 
للقوات النظامية. ويرى أن العمليات اإلرهابية قد أدت إلى قتل بعض 

موقع “أورينت 21” الفرنسي، باإلضافة إلى نشر عدة مقاالت بجريدة 
“األهرام” بنسختها الفرنسية. 

حر،  صحفي  ككاتب  المواقع  تلك  مع  عمله  على  اإلسكندراني  يعلق  و 
أن  اإلسكندراني  فيشرح  الحرة.  الصحافة  معنى  عن  النيابة  وتستفسر 
الصحافة الحرة هي العمل مع جهات النشر بصورة غير منتظمة ويعتمد 

العمل على اتفاق نشر كل مقال على حدة.
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المواطنين من أهالي سيناء واالستيالء على ممتلكاتهم بسبب اتهامهم 
بالتعامل مع الجهات األمنية. وكذا خطف بعض الضباط من أهالي سيناء 

إطالق  مقابل  فدية  وطلب 
بعض  واستهداف  سراحهم، 
األحيان.  بعض  في  الضباط 
فيرى  األمنية  الحمالت  أما 
تسببت  أنها  اإلسكندراني 
لبعض  مقصود  غير  قتل  في 
بعض  وهدم  سيناء،  أهالي 
بالمدنيين  الخاصة  المنازل 
العمليات  في  التوسع  بسبب 
العسكرية والذي يتم بدون أية 
إجراءات قانونية، طبًقا لشكاوي 
األهالي، وكذلك ما يشكو منه 
األهالي من تعرض الكثير منهم 
لالعتقاالت العشوائية وتوقف 
المدارس  وتعطيل  األسواق 
وتدمير بعض الوحدات الصحية. 

النيابة عن مصادر  وعند سؤاله 
أجاب  المعلومات،  تلك 
إلى  توصل  أنه  اإلسكندراني 
تلك المعلومات بنفسه أو عن 

طريق مصادره الصحفية. ويوضح أنه بعد ثورة 25 يناير وتصاعد اهتمامه 
العديد من  بتكوين  وقام  إلى سيناء  زياراته  تكررت  بالوضع في سيناء، 
في  الميداني  بالتواجد  وبدأ  والمهنية  الشخصية  والمعارف  الصداقات 
المناطق محل الشكوى وتوثيق شكاوى المواطنين ونشر روايتهم ووصف 
آثارها. ويوضح أن تلك المقابالت تم ترتيبها من خالل مصادره الصحفية 

التي تنسق مقابالته مع األهالي المتضررين من األحداث. 
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بعد تحريات األمن الوطني والقبض على اإلسكندراني واإلطالع على األحراز والتحقيق 
معه، أحالت النيابة العامة إسماعيل اإلسكندراني إلى النيابة العسكرية على ذمة القضية 
رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ شمال القاهرة العسكرية والتى أصدرت قرار باالتهام ضده وعدد آخر 

من المتهمين في ٢١ فبراير ٢٠١٨، ووجهت له االتهامات التالية: 

المسلمين(  اإلخوان  )جماعة  القانون  أحكام  خالف  على  أسست  جماعة  إلى  االنضمام 
الدولة من  الدستور والقانون ومنع مؤسسات  الدعوة إلى تعطيل أحكام  الغرض منها  
ممارسة أعمالها واالعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور 
المسلحة ومنشآتها  والقوات  الشرطة  أفراد  على  على  واإلعتداء  للمواطنين،  والقانون 

بهدف اإلخالل باألمن وتعريض سالمة المجتمع للخطر

الحصول بوسيلة غير شرعية على سر من أسرار الدفاع عن البالد، وذلك من خالل مراقبة 
بمنطقة  ومنشآتها  المدنية  والشرطة  المسلحة  القوات  وتحركات  التمركز  مناطق  ورصد 
سيناء بقصد إبالغها للعناصر اإلرهابية وإذاعة هذا السر على موقع التواصل اإلجتماعي 

فيسبوك.

اإلذاعة عمًدا في الخارج إشاعات كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد تشير إلى قيام القوات 
بالمصالح  يضر  بما  وعواقلها  أهاليها  الستهداف  بسيناء  عسكرية  بعمليات  المسلحة 

القومية للبالد.

رابًعا: طبيعة التهامات الموجهة إلسماعيل
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االنضمام إلى جماعة إرهابية

طبّقا لقرار االتهام، كانت أولى االتهامات الموجهة إلى إسماعيل االسكندراني 
وذلك  القانون  أحكام  خالف  على  أسست  إرهابية  جماعة  إلى  االنضمام  هي 
التهمة  هذه  فهم  ولمحاولة  العقوبات.  قانون  من  مكرر   ٨6  ،٨6 للمواد  وفًقا 
من الناحية القانونية، علينا تعريف ما هو اإلرهاب بمفهومه الواسع وما هى 

الجماعات المخالفة ألحكام القانون.

أو  للقوة  استخدام  كل  بأنه   اإلرهاب  العقوبات  قانون  من   ٨6 المادة  تعرف   
العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي, بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر، 
إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو 
حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو باالتصاالت أو المواصالت 
أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء 
عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم 

ألعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. 

أحكام  تعطيل  إلى  تهدف  جماعة  كل  فهي  القانون  عن  الخارجة  الجماعات  أما 
الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة 
من ممارسة أعمالها, أو االعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من 
بالوحدة  اإلضرار  أو  والقانون,  الدستور  كفلها  التي  العامة  والحقوق  الحريات 
الوطنية أو السالم االجتماعي، كما تنص المادة ٨6 مكرر من قانون العقوبات. 
كل  ويعاقب  القانون،  عن  خروّجا  الصفات  تلك  تحمل  جماعة  أي  وجود  ويعتبر 
من تثبت له صله بتلك الجماعة بعقوبات تختلف مدتها وفّقا ألربع تهم يقرها 
األسلحة،  أو  بالمال  الجماعة  تمويل  الجماعة،  زعامة  وتولى  تأسيس  القانون: 
االنضمام إلى الجماعة، الترويج ألهداف الجماعة بالقول أو الكتابة. حيث يواجه 
السجن المشدد كل من تثبت عليه تهمه تأسيس أو تمويل أو تولى زعامة جماعة 
مؤسسة على خالف أحكام القانون. ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات 

كل من انضم إليها، أو روج لها بالقول أو الكتابة. 

اإلرهابية،  والجماعات  القانون  على  الخارجة  الجماعات  بين  القانون  يفرق  و 
فالجماعات اإلرهابية هي جماعات خارجة عن القانون، كما تعرفها المادة ٨6 مكرر، 
باإلضافة إلى استخدامها اإلرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها. في هذا السياق، 
الجماعات  من  غيرها  من  شدة  أكثر  أحكاًما  كإرهابية  المصنفة  الجماعات  تواجه 
الخارجة عن القانون بحيث يواجه عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد كل من ثبت 
أو  آالت  أو  مهمات  أو  بأسلحة  إمدادها  أو  إرهابية  جماعة  تأسيس  تهمة  عليه 
أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وباستخدامها اإلرهاب في تحقيق 
ويعاقب  إرهابية.  جمعية  إلى  انضم  من  كل  المشدد  بالسجن  ويعاقب  ذلك. 
أو  بالقول  إرهابية  لجماعة  روج  تزيد عن عشر سنوات كل من  بالسجن لمدة ال 

الكتابة.
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إذاعة سر من أسرار الدفاع

واجه اإلسكندراني أيضًا تهمة الحصول بطريقة غير مشروعة على سر من أسرار 
التواصل اإلجتماعي دون تحديد ماهية أو طبيعة  الدفاع وإذاعتها على مواقع 
هذا السر. وذلك وفًقا للمواد ٨٠)أ(، ٨5)أ( من قانون العقوبات والقانون المعدل 

3١4 لعام ١956.

العقوبات فالحصول على سر عسكري تهمة  )أ( من قانون  للمادة ٨٠  و وفًقا 
جريمة في  على معلومة سرية  الحصول  مجرد  يعتبر  حيث  إذاعته،  عن  تختلف 
ويشترط  إلى خمس سنوات.  تصل  قد  مدة  بالسجن  عليها  يعاقب  ذاتها،  حد 
القانون لذلك الحصول على تلك المعلومة »بأي وسيلة غير مشروعة«، إال أنه 
أي  تحويل  المشروعة من غيرها، ما يهدد  الوسائل  ال يستفيض في تفصيل 
تغطية، سواء صحفية أو إعالمية أو بحثية، ألي شيء يتعلق بالقوات المسلحة، 
إلى جريمة يعاقب عليها القانون. كما ينص القانون المعدل رقم 3١3 لعام ١956 
وتحركاتها  وتشكيالتها  المسلحة  القوات  عن  أخبار  أى  إذاعة  أو  نشر  حظر  على 
وعتادها وأفرادها وكل ما يتعلق بالنواحى العسكرية واالستراتيجية بأى طريق 
من طرق النشر أو اإلذاعة إال بعد الحصول مقدًما على موافقة كتابية من القيادة 

العامة للقوات المسلحة.

و تحدد المادة ٨5 )أ( من قانون العقوبات أربعة أنواع من المعلومات العسكرية 
التي تعتبر سرية:

التى  والصناعية  واالقتصادية  والدبلوماسية  والسياسية  الحربية  المعلومات 
بحكم طبيعتها ال يعلمها إال األشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة 

مصلحة الدفاع عن البالد أن تبقي سرًا على ما عدا هؤالء األشخاص.

والتصميمات  والخرائط  والرسوم  والوثائق  والمحررات  والمكاتبات  األشياء 
والصور وغيرها من األشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البالد أال يعلم بها إال 
من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقي سرًا على من عداهم 

خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات تضر بمصلحة البالد

وتحركاتها  وتشكيالتها  المسلحة  بالقوات  المتعلقة  والمعلومات  األخبار 
وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية 
واالستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة 

بنشره أو إذاعته.

الجرائم  لكشف  تتخذ  التي  واإلجراءات  بالتدابير  المتعلقة  والمعلومات  األخبار 
المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها
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إشاعة أخبار كاذبة 

كانت التهمة الثالثة التي واجهها اإلسكندراني هي إشاعة أخبار كاذبة في الخارج 
قانون  من  )د(   ٨٠ المادة  عليها  تعاقب  والتي  للبالد،  الداخلية  األحوال  حول 
أقسام  ثالثة  على  المادة  وتحتوي  إلى خمس سنوات.  تصل  بمدة  العقوبات 
للجريمة أينما توافرت ثبتت التهمة على صاحبها. أواًل أن تكون األخبار »كاذبة«، 
أي خالية من الصحة، وهو ما يثير الجدل عن الجهة المسؤولة عن تحديد مدى 
مصداقية المعلومات المنشورة من عدمها ويطرح سؤااًل عن مدي موضوعية 
الرواية  إظهار  التي من شأنها  األخبار  إلي  النظر  العسكرية في  المحكمة  حكم 
العسكري  القاضي  فيه  يكون  موقف  في  المسلحة،  القوات  لرواية  المقابلة 
إلى  المعلومات  هذه  تهدف  أن  هو  الثاني  الشق  القضية.  أطراف  من  طرًفا 
للبالد،  القومية  بالمصالح  اإلضرار  أو  هيبتها  أو  بالدولة  المالية  الثقة  إضعاف 
ويعتبر هذا الشق فضفاًضا وواسًعا، حيث يمكن تفسير أى أعمال صحفية أو 
بحثية معارضة للنظام بتهديدها للمصالح القومية للبالد، بما يحول الحفاظ على 
األمن القومي إلى ذريعة أكثر منه غاية.  القسم الثالث من الجريمة واألكثر جداًل 
هو أن يتم نشر تلك المعلومات »عمًدا« بقصد اإلضرار بمصالح البالد ومع علم 
مسبق بخلو ما نشر من المصداقية. وهو األمر الذي من الصعب إثباته وإقامة 

الحجة عليه.
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ترسم مالبسات قضية إسماعيل اإلسكندراني صورة حول النظرة شديدة التشكك التي 
ينظر بهذا النظام الحالي لعمل الصحفيين والباحثين في مصر وما يقومون به من نشاط 
الحساسية  شديدة  ملفات  في  وخاصة  الرسمية،  األطر  خارج  المعلومات  وتحليل  لجمع 
كملف الصراع في سيناء، وهى النظرة التى قد تفسر توسع البرلمان في اآلونة األخيرة 
في إصدار قوانين عدة بهدف تنظيم الصحافة واإلعالم، وما تتضمنه هذه القوانين من 

عقوبات قاسية على المخالفين.

األمنية  المالحقة  خطر  األخيرة  السنوات  في  المصريون  والباحثون  الصحفيون  يواجه 
من  سياساته  وانتقاد  للنظام  معارضتهم  خلفية  على  العسكرية  المحاكم  أمام  والمثول 
ذلك.  على  الصارخة  األمثلة  أحد  االسكندراني  إسماعيل  ومّثل  الصحفي،  عملهم  خالل 
عام  الدولة بشكل  انتقاده لمؤسسات  األمنية اإلسكندراني بسبب  األجهزة  استهدفت  
النظام حساسة وغير قابلة  العسكرية بشكل خاص وتناوله لقضايا يعتبرها  والمؤسسة 
للنقد، وعلى رأس ذلك تأتي تغطية األحداث بشبه جزيرة سيناء وما يصحبها من حمالت 
عسكرية للجيش والشرطة. وتتبع سلطات التحقيق ذات المنوال في التعامل مع العمل 
الصحفي حيث أبقت اإلسكندراني رهن الحبس االحتياطي لمدة تتجاوز العامين بناء على 
والعسكرية،  والقضائية  الرئاسية  الدولة  لمؤسسات  المعارض  والبحثي  الصحفي  عمله 
وعمله مع جهات معارضة للدولة، وتغطيته الصحفية لملف شبه جزيرة سيناء. ويؤدي ذلك 
إلى تهديد الصحفيين بمواجهة اتهامات قد تقودهم إلى المحاكمة العسكرية، فيما مثل 
اإلسكندراني أما النائب العام العسكري بتهم االنضمام إلى جماعة اإلخوان، ونشر أخبار 

كاذبة وإذاعة سر من أسرار الدفاع عن البالد.

ويثير الحكم على إسماعيل االسكندراني بالسجن عشرة سنوات بمحاكمة عسكرية العديد 
المحبوسين  المعارضين  واإلعالميين  الصحفيين  عشرات  مصير  حول  التخوفات  من 
الحد  حول  جادة  تساؤالت  القضية  هذه  تطرح  كما  مماثلة،  قضايا  ذمة  على  والمتهمين 
المستقل والتى بعدها يصبح الشخص  العمل الصحفي والبحثي  الفاصل بين مساحة 
أيًضا تساؤالت حول  العسكرية، كما تطرح  المحاكمة  االتهام والتجريم وحتى  دائرة  داخل 

الهامش المتبقي للصحفيين والباحثين للمناورة في ضوء المساحة القانونية المتبقية.

بناًء على ذلك، تتوجه الجبهة المصرية للسلطات بالتوصيات التالية: 

1- نطالب السلطة القضائية  بعدم التصديق على الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات 
على إسماعيل اإلسكندراني واإلفراج الفوري عنه بدون قيد أو شرط.

2- التوقف عن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وااللتزام بمحاكمتهم أمام قاضيهم 
الطبيعي.

3- نناشد األجهزة األمنية بالتوقف عن مالحقة الصحفيين والباحثين تحت تهم فضفاضة 
تتعلق باإلخالل باألمن القومي وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

خاتمة وتوصيات
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بحظر  الخاص  لسنة 1956  القانون 313  النظر في  بإعادة  المصري  البرلمان  نناشد   -4
العسكرية  المحاكم  المدنيين أمام  الخاصة بمثول  القوات المسلحة والمواد  النشر عن 

في قانون العقوبات المصري. 

حبسهم  وتجديد  الصحفيين  حبس  عن  بالتوقف  التحقيق  وجهات  النيابة  نوصي   -5
االحتياطي، وكذا تحريز أعمالهم الصحفية ومنشوراتهم كدالئل اتهام. 

اعتقال  من  يحدث  ما  وإدانة  التدخل  المتحدة  باألمم  االنسان  حقوق  بلجنة  نهيب   -6
ومحاكمة للصحفيين أمام المحاكم العسكرية في مصر. 

التشريعات المقيدة لنشاط الصحفيين  بالتوقف عن سن  البرلمان المصري  7- نطالب 
بالدستور  المكفولة  والتعبير  الرأي  حرية  قمع  إلي  يؤدي  الذي  األمر  واإلعالميين، 

والمواثيق الدولية.
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مرفقات
قرار االتهام في القضية 1٨ لسنة 201٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية
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