
حبـــــــس
احتياطي

32
أحكــــام
قضائية

14

قائمـــــــــــــــة
موثقــــــــــــــة
بالصحفـيين
المحبوسين
حتى 10نوفمبر/تشرين الثاني2022



أوال
صحفــــــــــــــــــــــــــيون تحــــــــــــــــت
الحبـــــــــــــس االحتيــــــــــــــاطي

أحمد سبيع 1
2020-2-28تاريخ الحبس
جهة العمل

 صحفي بجريدة أفـــاق عربية وعضو نقـــــابة
الصحفـــــــــيين ومدير مكتب قناة األقصـى

الفضائيــــــــــــــة في القاهرة
مكان الحبس

سجــــــــــن بدر - سجن شديد الحراســـــــــة 2

رقم القضية
 م1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة - نشـــر

أخبار كاذبة

أحمد سبیع

أحمد عالم 2
2020-4-28تاريخ الحبس
جهة العمل

صحفي بجريدة الكرامـــــــــة ومعد تلفزيوني
مكان الحبس

سجن تحقيق طرة
رقم القضية

 م558 لسنة 2020 حصر أمن دولة - نشـــر
أخبار كاذبة

أحمد عالم



بدر محمد بدر 3
2017-03-30تاريخ الحبس
جهة العمل

 رئيس تحرير صحيفتي األســـــــرة العربيـــــــة
 وآفاق عربية سابقــــــــــــــــا وعضو نقــــــــــابة

الصحفيين
مكان الحبس

سجـــــــن بدر -  سجن طرة شديد الحراســــة

رقم القضية
 م316 لسنــــة 2017 حصر أمن دولــــــــة وتم
 تدويره على قضيــــة جديدة  في 2 ديسمبر
 2019 برقم 1360 لسنــة 2019 حصر أمن
 دولة، وتم احالتـــــــه لمحاكمة الجنايات في

 1 أكتوبر

بدر محمد بدر

بهاء الدين إبراهيم نعمة الله 4
فبراير 2020 تاريخ الحبس
جهة العمل

 صحفي ومنتج تلفزيوني بشبكــــــة الجزيرة
مباشر

مكان الحبس
سجن القناطر

 اختفاء لمدة 75 يومـــــــا حتى ظهر بتاريخ 6
 مايو 2020 داخل نيــــــابة أمن الدولة العليا
 والتحقيق معه في القضيـــــــــة رقم 1365

لسنة 2018 أمن دولة عليا
بهاء الدین نعمۀ اهللا



توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم 5
2021-05-21تاريخ الحبس
جهة العمل

 مدير مكتب وكالة األناضول سابقا وعضو
نقابة الصحفيين

مكان الحبس
سجن أبو زعبل

رقم القضية
م238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا

توفیق غانم

حسين علي أحمد كريم 6
2020 - 11 - 18تاريخ الحبس
جهة العمل

جريدة الحرية والعدالة
مكان الحبس

رقم القضية
سجن ابو زعبل

م26 لسنـــــــــــــة 2021 حصــــــــــر أمن دولــــة

 اتهام االنضمام الى جماعـــــة إرهابية ونشر
حسین علی کریمأخبار كاذبة



حمدي مختار علي الزعيم 7
2021-01-05تاريخ الحبس
جهة العمل

مصور صحفي حر
مكان الحبس
سجن أبو زعبل

رقم القضية
 م955 لسنة 2020 حصر أمن دولـــــــــة بتهم

،نشر أخبار وبيانات كاذبة

حمدي الزعیم

ربيع محمد عبد الواحد الشيخ 8
2021-08-02تاريخ الحبس
جهة العمل

قناة الجزيرة مباشر- جريدة اليوم السابع
مكان الحبس

رقم القضية
سجن القناطر

 م1365 لسنــــــة 2018، تهم االنضمــــــــــــام
ربیع الشیخلجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة



 9
2022-04-21تاريخ الحبس
جهة العمل

مجلة اإلذاعة والتلفزيون
مكان الحبس
سجن القناطر

 تعرضـــــــــت للفصل من مجلــــــــــــة اإلذاعة
 والتليفــــزيون قبل 3 أشهــــــــــر من القبض

عليها

رقم القضية
م441 لسنة 2022

صفاء الکوربیجی

عبد الله شوشة

صفاء الكوربيجي

10
2013-09-22تاريخ الحبس
جهة العمل

مراسل سابق لقناة أمجاد الفضائية
مكان الحبس

سجن مزرعة طرة

 قضت محكمة جنايات اإلسماعيلية ببراءته
 في 2 ابريل 2019

 تم تدويره على القضيـــة 800 لسنة 2019
 بتاريخ 20 يوليو 2019 بتهمة نشــــــــر أخبار

كاذبة

عبد اهللا شوشۀ



08-12-2018

محمد الیمانی

 11
تاريخ الحبس
جهة العمل

جريدة الحرية والعدالة

 سبق أن قضــــــــى عـــــــــامين وشهرين قيد
 الحبس االحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير
 2014 على خلفيـــــة عمله الســـــــــــابق في
 صحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقـــــاله
 منتصف يناير 2017 حيث تم إخفــــــــــــــاؤه
 قسريا مدة شهرين في مقر لألمن الوطني

رقم القضية
م1530 لسنة 2019

محمد اليماني

محمد سعید فهمی

محمد سعيد فهمي 12
2018-05-31تاريخ الحبس
جريدة الحرية والعدالةجهة العمل

سجن القناطرمكان الحبس
رقم القضية

م441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 في 15 يوليو 2020 تم تدويره على القضـــــــية
 رقم 2727 لسنـــــــــة 2020 جنح العجــــوزة وتم
 إخالء سبيــــــــله بضمان مالى 5 آالف جنيه في

 1 ديسمبر
 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليـــا
 في 16 يناير 2021 والتحقيق معه فى القضيــــــة رقم

955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا



محمد فوزي مسعد

مدحت رمضان

مدحت رمضان علي برغوث 14
2020-05-28تاريخ الحبس
موقع شبابيكجهة العمل

سجن مزرعة طرةمكان الحبس
رقم القضية

التهمة
م680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

 االنضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار
وبيانات كاذبة

15-05-2022

 13
تاريخ الحبس
جريدة الديارجهة العمل

 نشر أخبار كاذبة واالنضمام إلى جماعة إرهابية 
وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

رقم القضية

التهمة
م440 لسنة 2022 في 29 مايو 2022

محمد فوزي مسعد

 وسبق القبض عليه في ديسمــــــــبر 2018 في
 القضية رقم 1739 لسنــــــــــة 2018 حصر أمن

دولة عليا
 قضت محكمة الجنــــــــــــايات في فبراير 2020،

بإخالء سبيله بتدابير وأعيد اعتقاله



مصطفى الخطیب

هشام عبد العزیز

13-10-2019

 15
تاريخ الحبس
وكالة االسوشيتدبريس بالقاهرةجهة العمل

مكان الحبس

التهمة

سجن أبو زعبل

 مشاركة جمـــــــاعة إرهابيـــــــــــة في تحــقيق
 أغراضها، نشر وإذاعة أخبـــــار وبيانات كاذبة
 واساءة استخـــــــــــدام وسيلة من وســــــائل

التواصل االجتماعي

رقم القضية
م488 لسنة 2019

مصطفى الخطيب

هشام عبد العزيز 16
2019-06-20تاريخ الحبس
قناة الجزيرة مباشرجهة العمل

سجن ابو زعبلمكان الحبس
رقم القضية

م1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 اخــالء سبيل 5 ديسمبر 2019 بضمان مالي
 لكنه تعرض لالحتجاز غير القــــــــــانوني لمدة

شهر داخل القسم
 تم عرضه مرة أخرى على نيـــــــابة أمن الدولة
 العلــيا فى القضية 1956 لسنة 2019 حصر
أمن دولة عليا وال يزال محبوســا على ذمتها



هالۀ فهمی

یحیى خلفا هللا

24-04-2022

 17
تاريخ الحبس
جهة العمل

كبير مقدمي برامج   بالتلفزيون المصري

التهمة
 االنضمام لجمــــــــــــاعة إرهابية، ونشر أخبار

كاذبة في الداخل والخارج

رقم القضية
 م441 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة

العليا

هالة فهمي

يحيى خلف الله 18
2019-12-23تاريخ الحبس
جهة العمل

مؤسس ورئيس شبكة يقين اإلخبارية

 سبق اتهامه في القضيــــــــــــة 1155 لسنة
 2014 جنح قصــــــــــــر النيل، والقضية رقم
 8611 لسنـــــة 2015 جنح قصـــــــــــر النيل،
وًأخلي سبيله في القضيتين مع حفظهما

سجن القناطرمكان الحبس
رقم القضية

 م1306 لسنـــــــــــــــــــــة 2020 إداري بـــــوالق
الدكرور بتاريخ 2020/2/6



أسامة عنتر نورالدين 19
يناير 2020تاريخ الحبس
جهة العمل

 كاتب صحفـــــــي متخصص في الشــــــــــأن
 الخارجي حاصل على الدكتـــوارة في العلوم
 السياسية وعمل مراســـــــــال بجريدة الوطن

العمانية

 تدوير على القضية 1096 لسنة 2022 في
سبتمبر

رقم القضية
أسامۀ عنتر نور الدینم1360 لسنة 2019

عمرو عیاد علی شنن

عمرو عياد علي شنن 20
2022-10-09تاريخ الحبس
جهة العمل

جريدة أفاق عربيــــــة- عضو نقابة صحفيين

 كـــــــــــــان يعمل في صحافة الخليج لمــــدة
16 عاما وعاد إلى مصر 2020

يبلـــــــــغ من العمر 48 عاما ولديه 5 أطفال



كريم إبراهيم سيد 21
2020-04-14تاريخ الحبس
جهة العمل

 موقع البوابـــــــــــة نيوز وعضــــــو بنقــــــــــابة
الصحفيين

مكان الحبس
سجن بدر

رقم القضية
م569 لسنة 2020 حصــــــر أمن دولة عليــــــا

کریم إبراهیم سید

رؤوف عباس عبید

رؤوف عباس عبيد 22
2022-07-07تاريخ الحبس
جهة العمل

 جريدة روز اليوســـــف األسبوعية – عضــــــو
نقابة الصحفيين

مكان الحبس
سجن القناطر

 يعاني من العديد من األمــــــراض المزمنة،
ومنها السكري



دنيا سمير فتحي 23
2022-05-29تاريخ الحبس
جهة العمل
صحفية حرة

مكان الحبس
سجن القناطر نساء

رقم القضية
 م440 لسنة 2022 امن دولــــــة، وذلك على
 خلفية قيـــــــــــــامها بنشر فيديو على موقع
 التواصل االجتمـــــــــــــاعي حول تعرضهـــــــــا
 لمضايقــــــــــات من جانب محـــــافظ جنوب

سيناء

دنیا سمیر فتحی

أحمد سعد عمارة

أحمد سعد محمد عمارة 24
2020-07-27تاريخ الحبس
جهة العمل

صحفي حر -تدرب بجريدة الشروق
مكان الحبس

رقم القضية
سجن القناطر

 م970 لسنة 2020، واختفي قســــــــريا لمدة
شهرين ونصف، ثم أودع سجــن الكيلو 10

ونص قبل ترحيله للقناطر



أسامة سعد محمد عمارة 25
2020-07-27تاريخ الحبس
جهة العمل

 صحفـــــــــي حر ، مؤسس موقع الحصــــــاد
االلكتروني

مكان الحبس
سجن القناطر
رقم القضية

 م970 لسنة 2020، واختفي قســريا شهرين
 ونصف، ثم أودع سجـــــــن الكيلو 10ونص

أسامۀ سعد عمارةقبل ترحيله للقناطر

أحمد سامی

أحمد سامي 26
2019-09-23تاريخ الحبس
جهة العمل
جريدة الوطن

 يقيم في مدينة العــــــاشر من رمضـــــــــان-
الشرقية

 اختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن
الدولة يوم 17 ديسمبر 2019

رقم القضية
 م1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبــــار كاذبة
 وســـــــوء استخــــــــــــدام مواقع التواصـــــــل

االجتماعي



محمود دیاب

منال عجرمۀ

منال محمد عجرمة 28
2022-11-01تاريخ الحبس
جهة العمل

 مجلة اإلذاعـــــــــــة والتلفزيون - نائب رئيس
التحرير

رقم القضية
 م1893 لسنة 2022 حصــــــــر أمن دولة عليا
 بتهمة نشر أخبـــــــــار كاذبة على صفحــــــات

التواصل

 تعاني أثار عمليــــــــة جراحيـــــــــة في العمود
الفقري

محمود سعد دياب 27
2022-09-06تاريخ الحبس
جهة العمل

جريدة األهــــــرام وعضو نقابة الصحفـــــيين
مكان الحبس

غير معلوم حتى اآلن

 اعُتقل من مطار القاهـــــــرة الدولي أثنـــــــاء
 سفـــــــــره إلى بكين للعمــــل في التلفزيون

الصيني



مصطفى یوسف

عبدالرحمن فراج

عبد الرحمن عبد المنعم فراج 30
2018-11-25تاريخ الحبس

وبقى قيد االختفاء القسري أكثر من شهرين
قبل عرضه على النيابة

جهة العمل
مراسل لوكالـــــــة األناضول في القـــــــاهرة

رقم القضية
م1365 لسنـــــــــــة 2019 حصر أمن دولــــــــة

مكان الحبس
سجن طرة شديد الحراسة2

مريض سكر من الدرجة األولى

مصطفى محمد سعد يوسف 29
2019-11-08تاريخ الحبس

أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة
جهة العمل

رقم القضية

مصور بقناة الجزيرة
 عمل سابقا في قنــــــــوات دريم، إيه أر تي،
 مودرن سبورت، شبكــــــــــــة قنوات أوربت،

صدى البلد، أون تي في

م1365 لسنة 2018 حصــــــــــر أمن دولةعليا

 يعاني من قصـــــــــور في الشــــــريان التاجي
 األيمن واأليسر، ومن صمــــــــــم في األذن
اليمنى ومن بواسير من الدرجــــــــــــة الثالثة



محمد مصطفى موسى

أحمد فایز

أحمد فايز 32
2022-11-10تاريخ الحبس
جهة العمل

مدير تحرير جريدة أخبار البرلمان
رقم القضية

 م2070 لسنة 2022 حصر أمن دولــــة العليا
 بتهمة االنضمـــــــــام إلى جماعة إرهابيــــــة،
 واستخدام حســـــــــــاب خاص على مواقـــــع
 التواصل االجتمـــــــاعي للتــــــرويج إلرتكــاب
 جريمة إرهابية،، ونشر وإذاعة اخبار وبيانات

كاذبة

محمد مصطفى موسى 31
2022-11-07تاريخ الحبس
جهة العمل

مكان الحبس

 جريدة اليوم السابع سابقــا - عضو نقابـــــة
الصحفيين

محتجز في مكان مجهول

جراحة  5 دعامات في القلب



ثانيا
صحفيـــــــون محبوســون
بأحكــــــام قضائية



عالء عبدالفتاح

أحمد الطنوبی

أحمد أبوزيد الطنوبي 2
2020-03-24تاريخ الحبس
جهة العمل

جريدة الديار وباحث حقوقي

 تم القـــــاء القبض عليه عقب مرور شهرين
 على قرار اخالء سبيله في القضيـــــــــة رقم
 977 لسنة 2017 حصر امن دولة لتجـــاوزه

العامين
 بتــــــاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمـــــة
 العسكرية حضـــــــــــــــوريا بمعاقبته بالسجن

المشدد 10 سنوات

عالء عبدالفتاح 1
2019تاريخ الحبس
جهة العمل

مكان الحبس
صحفي حر ومدون وكاتب

سجن وادي النطرون
الحكم

 السجـــــن 5 سنوات بتــــــــــاريخ 20 ديسمبر
2021، بتهمة نشر أخبار كاذبة

 أوقف في 2013 وحكـــــــم عليه بالسجن 5
 سنوات بتهمة المشـــاركة في مظاهرة غير

مشروعة قبل أن يخرج في 2019



إبراهیم سلیمان

علیاء عواد

علياء نصر الدين عواد 4
2017-10-23تاريخ الحبس
جهة العمل

مصورة صحفية بموقع رصد
مكان الحبس
سجن القناطر
رقم القضية

م4459 لسنة 2015 جنايات حلوان

الحكم
 حكم في 30 يونيو 2022 بالسجـــــــن لمدة

15 عاما

 يعاني نجله األكــــــبر ونجلته الصغــــــرى من
شلل دماغي كما تعاني زوجته السرطان

إبراهيم سليمان محمد سليمان 3
2013-11-26تاريخ الحبس
جهة العمل

القناة الخامســــــة بالتلفزيون - اإلسكندرية
 عمل في موقــــــــــــع قناة العربية - سكرتير

 تحرير في موقع
جمصة العموميمكان الحبس

بالسجن 15 عاماالحكم
رقم القضية

 م20091 / 2013 كلي - 6300 / 2013
جنايات باب شرق

mbc



محسن راضی

خالد سحلوب

خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب 6
يناير 2014تاريخ الحبس
جهة العمل

مصور -شكة رصد
 أدرج ضمن قضية عرفت إعالميا "بخلية

 الماريوت" مع عدد من صحفيي قناة
الجزيرة القطرية

الحكم
 ُحكم على سحلوب بالسجـــــــــن 3 سنوات،
 قضاها داخل سجن العقرب شديد الحراسة
 قبل أيام من إخالء سبيله عام 2017، أدرج
 ضمن قضية أخرى عرفت إعالميا "بكتائب
 حلوان"، وأحيل للمحاكمة، الذي أصـــــدرت

حكما بالسجن 15 سنة

محسن يوسف السيد راضي 5
2013-9-6تاريخ الحبس
جهة العمل

 صحفي ومنتـــــــج تلفزيوني حر ومدير تحرير
 سابق بمجلتي التجــــــاريين والدعوة وعضو

مجلس نقابة الصحفيين سابقا
 وكيل لجنة الثقـــــــافة واإلعالم في مجلس

الشعب في العام2012

 حكمين بالسجن احدهمــــــا 20 سنة واآلخر
 بالسجن المؤبد فى القضيـــــــــــة المعروفة

اعالميا قطع طريق قليوب

سجن بدرمكان الحبس
الحكم



محمد مدنی

أحمد عفیفی

أحمد علي عبده عفيفي 8
عام 2014تاريخ الحبس
جهة العمل

 منتج أفالم وثائقية بالتعـــــــاون مع قنــــــاة
الجزيرة

رقم القضية
م315 لسنة 2014

الحكم
 اإلعدام حضوريا بتهمة نشر وثائق رسمية

تخابر مع قطر
مكان الحبس

طرة شديد الحراسة – بدر

محمد صالح الدين مدني 7
2014-3-17تاريخ الحبس
جهة العمل

قناة مصر 25

 قضت المحكمة العسكرية باإلسكندرية
عام 2015 بسجنه 7 سنوات

مكان الحبس
سجن برج العرب

الحكم



خالد حمدي

عمرو الخفیف

عمرو عبدالغفار درويش الخفيف 10
2013-08-27تاريخ الحبس
جهة العمل

 رئيس قطاع الهندسة اإلذاعية السابق
بماسبيرو

الحكم
السجن 10 سنوات

مكان الحبس
سجن مزرعة طرة

خالد حمدي عبد الوهاب 9
عام 2014تاريخ الحبس
جهة العمل

 منتج تلفزيوني وكان يعمـــــل سابقا كمدير
انتاج بقناة مصر 25

 المؤبدبعد تأييد محكمـــــــــة النقض للحكم
 األول ورفض الطعــــــن رقم 32611 لسنة

86 قضائية

طرة شديد الحراسة – بدرمكان الحبس
رقم القضية

 م315 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا،
التخابر مع قطر

الحكم



ولید محارب

إسالم جمعۀ

اسالم جمعة 12
أبريل 2015تاريخ الحبس
جهة العمل

مصور صحفي بقناة مصر 25
الحكم

  المؤبد من المحكمة العسكرية في مارس
2017

مكان الحبس
سجن وادي النطرون

11
عام 2015تاريخ الحبس
جهة العمل

اعالمي بقناة مصر 25

 صدر حكم القضـــاء العسكري في 22 مايو
 2018 بالسجن المشـــدد لمدة 10 سنوات
 وفي27 ديسمــــــــبر 2018 صدق الحــــــاكم

العسكري على الحكم الصادر

رقم القضية
م569 لسنـــــــــــــــة 2015 حصــــــــر أمن دولة

الحكم

وليد محارب



محمد عبید

محمد رضوان

13
يوليو 2014تاريخ الحبس
جهة العمل

صحفي حر

السجن المشدد لمدة عشر سنوات

رقم القضية
م664 لسنه 2014 كلي دمياط

الحكم

جمصه شديد الحراسه
مكان الحبس

محمد محمد ابراهيم عبيد

أوكسجينمحمد إبراهيم محمد رضوان 14
2019-09-21تاريخ الحبس
مصور صحفي حرجهة العمل

الحكم
 تم الحكم عليه في قضية بالسجن 5

 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بتهمة
نشر أخبار كاذبة

 بتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضيــة جديدة برقم
 1356 لسنة 2019 وبتــــــــاريخ 3 نوفمبر 2020 قــــــــــررت

محكمة جنايات الجيزة اخالء سبيله بتدبير احترازي
 وبتـــــــــاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضـــــــه على نيابة أمن
 الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنــــــة 2020 بتهمة

االنضمام الى جماعة ارهابية

رقم القضية
م621 لسنة 2018 حصر أمن دولة



محبوسون من أعضاء
نقابة الصحفيين

جريدة أفاق عربيةأحمد سبيع 1

بدر محمد بدر مجلة الدعوة/افاق عربية2

حسين علي كريم جريدة الحرية والعدالة3

ربيع الشيخ اليوم السابع4

صفاء الكوربيجي مجلة اإلذاعة والتلفزيون5

مصطفى الخطيب الحرية والعدالة6

عمرو عياد شنن أفاق عربية7

كريم إبراهيم سيد البوابة نيوز8

رؤوف عباس عبيد روز اليوسف9

محمود سعد دياب األهرام10

منال محمد عجرمة اإلذاعة والتلفزيون11

محسن راضي مجلة الدعوة12


