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 تحرك عاجل
 بسبب نشر "أخبار كاذبة" السجن ظلمًا لطالب

 23 بدايًة منأضرب الباحث المصري وطالب الماجستير، أحمد سمير سنطاوي، عن الطعام 
بالسجن لمدة أربعة أعوام،  محكمة جنح أمن دولة طوارئ عليه ، بعد أن حكمت 2021يونيو/حزيران 
 تنتقداوسائل التواصل االجتماعي،  على تعليقات محضكاذبة". واستند حكم إدانته إلى لنشر "أخبار 

 الطعن في. وال يمكن 19-كوفيد لوباء فيروسوسوء إدارة الدولة  ،انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر
رئيس الجمهورية. للتصديق من قبل فقط تخضع هي رئ، و وامحاكم الطالصادرة عن األحكام النهائية 

 .أو شرط دون قيدفورًا، و ويجب اإلفراج عنه  ،َعد أحمد سمير سنطاوي سجين رأيوي  

 بادروا بالتحرك: ي رجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.
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 الرئيس  السيد

 بعد ...تحية طيبة و 

، )األنثروبولوجيا( ماجستير في علم اإلنسانالباحث وطالب ال، أحمد سمير سنطاوي بشأن  يكمنكتب إل
 ؛ احتجاجًا على حكم جائر بإدانته، أصدرته2021يونيو/حزيران  23 بدايًة منالذي أضرب عن الطعام 

وال  ،جور من حيث المبدأ، وهي محكمة خاصة تتسم إجراءاتها القضائية بالمحكمة جنح أمن دولة طوارئ 
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ضرار اإلأخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة و "بإذاعة وُأدين سنطاوي  .للطعنتخضع أحكامها 
لقاء الرعب بين الناس"، وُحِكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام ب مصالحها القومية وتكدير األمن العام وا 

انتهاكات حقوق اإلنسان في السجون  انتقدتعي، وسائل التواصل االجتما على تعليقاتاستنادًا إلى 
كاتب  هوية أنكر كتابتها. وبغض النظر عن والتي، 19-كوفيد لوباء فيروسالمصرية وسوء إدارة الدولة 

، مع مثل "األخبار الكاذبة" ،، يتعارض تجريم نشر المعلومات على أساس مفاهيم مُبهمةالتعليقاتهذه 
 له الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.الذي يكف الحق في حرية التعبير

، 2021فبراير/شباط  1ليمان طرة، تعسفيًا منذ  ويُحتَجز أحمد سمير سنطاوي، المسجون حاليًا في سجن
ني. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في بادئ األمر باحتجازه األمن الوط قطاعحينما اعتقله مسؤولون من 

األمن الوطني  قطاعإلى تحقيقات  ، مستندةً لها ال أساس متعلقة باإلرهاب تهم ولحعلى ذمة التحقيقات 
الع على ملفاته . ات جاريةلك التحقيقوال تزال ت ا؛السرية التي لم يُسَمح لسنطاوي وال لمحاميه باالط ِ

ظمة في قضية منفصلة. وتعتبر منإلى المحاكمة  ،2021مايو/أيار  28، في وأحالته نيابة أمن الدولة
رأي استُهِدف بسبب أبحاثه في موضوعات النوع االجتماعي ن العفو الدولية أحمد سمير سنطاوي سجي

األمن الوطني ووكالء نيابة أمن الدولة العليا بشأنها على نحو  قطاعوالدين، والتي استجوبه ضباط 
 مستفيض.

 قيدن ت فرجوا عنه فورًا ودون ، وأأحمد سمير سنطاوي  ت لغ وا الحكم الصادر ضد أن كم، نهيب بمن َثمو 
المتعلقة باإلرهاب الم وجهة إليه دون أي أساس.  التهمتضمنوا وقف التحقيقات حول  ، وأنأو شرط

لوزارة الداخلية بأن تعمل على إتاحة الس بل أمامه  اً توجيه أن ت صدرواعلى  كموريثما ي فَرج عنه، نحث
اية الصحية الكافية له، بما في ذلك إيداعه بمستشفى لالتصال بأسرته ومحاميه بانتظام، وتوفير الرع

 خارج السجن، إذا لزم األمر.
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
 

 

 



 معلومات إضافية

( بجامعة أوروبا الوسطى في فيينا، األنثروبولوجيايدُرس علم اإلنسان ) أحمد سمير سنطاوي باحث وطالب
تاريخ الحقوق اإلنجابية مع التركيز على قوق المرأة على وجه العموم، ح تتناول أبحاثهو  عاصمة النمسا.

 في مصر.

 قاضاةبمختص المع النيابة فر ، أمام نيابة أمن الدولة العليا 2021مايو/أيار  22في  ةوفي أثناء جلس
رب "األمن الوطني"، أبلغ أحمد سمير سنطاوي وكيل النيابة بأنه تعرَّض للضمرتكبي الجرائم التي تمس 

في اليوم السابق على أيدي نائب مأمور سجن ليمان طرة. وطلب محاموه إحالته إلى مصلحة الطب 
 يحقوقالمحامي الالنائب البرلماني السابق و  - زياد العليميأسرة أيضًا  تالشرعي لفحص إصاباته. وتقدم

لدى النائب  ببالغ - آرائهالُمحتَجز تعسفيًا في ليمان طرة لمجرد أنشطته السياسية السلمية والتعبير عن 
مايو/أيار  21ي ف بالضرب ،وعلى أحمد سمير سنطاوي  ،العام بشأن اعتداء مسؤولي السجن عليه

، هذه المزاعم ونسبتها إلى القنوات اإلعالمية 2021مايو/أيار  25بيد أن وزارة الداخلية نفت في  ؛2021
كذلك و  أي تحقيقات بشأن تلك االدعاءات،المؤيدة لجماعة اإلخوان المسلمين المحظورة. ولم ُتجَر 

 المعاملة ضروببالغات سنطاوي السابقة لدى النيابة حول تعرُّضه لالختفاء القسري والتعذيب وغيره من 
فبراير/شباط  1األمن الوطني، أحد فروع قوات الشرطة الخاصة، في  قطاع ، بعد أن اعتقلهالسيئة
2021. 

المتهمين من حق  يحرممحاكم الطوارئ الصادرة عن  ام النهائيةاألحك الطعن فيدرة على إن عدم الق
المحاكمة العادلة األساسي في أن ُيعاد النظر في أحكام اإلدانة والعقوبة الصادرة ضدهم أمام هيئة 

ومكتوب؛  ُمعلَّلوقد انُتهك أيضًا حق أحمد سمير سنطاوي في الحصول على حكم  درجة. أعلىقضائية 
 األمر الذينسخة منه،  تلقيليوم لمحاميه باالطِ الع على منطوق الحكم النهائي أو إذ لم ُيسَمح حتى ا

ويبعث حكم إدانة أحمد  الحكم.التصديق على طلب إلى رئيس الجمهورية بعدم تقدمهم بإمكانية حال دون 
 ،وسائل التواصل االجتماعي تعليقات علىعلى خلفية  غير عاديةالصادر عن محكمة  ،سمير سنطاوي 

سيادة القانون في مصر، واستخدام مثل تلك المحاكم كأداة للقمع. وبعد تالشي بشأن  مروعةرسالة ب
في  م لهرًا أسرته خالل زيارتهمفتوحًا عن الطعام، ُمخبِ  صدور الحكم النهائي ضده، بدأ سنطاوي إضراباً 

 .هموته و سجنبأنه ال فرق بين  السجن، كما ورد،



بهمة وغامضة مثل "أخبار إلى مفاهيم مُ  باالستنادنشر المعلومات، الحظر الشامل على  فرض وُيَعد
لقانون والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛ إذ أنه ال يفي ُمخالفًا ل"نشر معلومات خاطئة"،  وأ ،كاذبة"

بأن فرض حظر عام على  لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةبمبدأي الضرورة والتناسب. وأفادت 
من "العهد الدولي الخاص  19عن آراء خاطئة أو تفسيرات غير صحيحة لألحداث يخرق المادة  التعبير

بالحقوق المدنية والسياسية" الذي ُتمثِ ل فيه مصر دولة طرف. وبموجب القانون الدولي، ُيعتَبر االحتجاز 
ن كان ُيجيزه القانون المحلي، تعسفيًا، أو إذا استند إلى  ،نإذا جاء نتيجة ممارسة حقوق اإلنسا حتى وا 

 إجراءات قضائية جائرة.

، مع تمديد رئيس الجمهورية لها كل ثالثة أشهر 2017وتخضع مصر لحالة الطوارئ منذ أبريل/نيسان 
 على الحد األقصى البالغ ستة أشهر الذي حدده الدستور المصري. شكل يلتفبعد الموافقة البرلمانية، ب

 

  اإلنكليزيةأو  بيةالعر  اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

  ملغة بلدكاستخدام  كميمكن

 2021أغسطس/آب  30 في أسرع وقت ممكن قبل:وي رجى المبادرة بالتحرك 

 .سال المناشدات بعد الموعد المحدد، في حالة إر موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 ()صيغ المذكرأحمد سمير سنطاوي اإلشارة الم فضلة:  االسم وصيغ
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