حترك عاجل
إحالة مصور صحفي حملكمة اجلناايت
أحيل املصور الصحفي حممود أبو زيد املعروف ابسم شوكان إىل حمكمة اجلناايت بعد أن أمضى أكثر من عامني
حمتجزا رهن احملاكمة ،مما ميثل خرقا للقانون املصري .وجدير ابلذكر أن صحة شوكان آخذة يف التدهور بسبب
حرمانه من احلصول على الدواء.
أحيل شوكان إىل حمكمة من حماكم اجلناايت يف  11أغسطس/آب ،وكان قد ألقي القبض عليه يف  14أغسطس/آب
 2013بينما كان يلتقط صورا فوتوغرافية يف أثناء الفض العنيف العتصام رابعة العدوية ابلقاهرة ،يف ذلك اليوم الذي
قتل فيه ما يصل إىل  1000شخص يف شىت أحناء مصر .وقد أمضى شوكان يف احلجز رهن احملاكمة أكثر من عامني
وهي احلد األقصى املنصوص عليه يف القانون اجلنائي املصري .وقد قدم حماموه استئنافا حملكمة االستئناف دعوا فيه
لإلفراج الفوري عنه على أساس أنه ظل حمبوسا على ذمة احملاكمة ملدة جتاوزت احلد األقصى املسموح به يف ظل القانون
املصري.
وقال احملامون ملنظمة العفو الدولية إن املدعي العام أحال شوكان و 400آخرين يوم  11أغسطس/آب إىل احملكمة
اجلنائية ،إال أن احملكمة مل حتدد بعد ميعادا للجلسة األوىل .كما أخرب احملامون منظمة العفو الدولية أن النيابة أنكرت يف
البداية أن شوكان كان ضمن احملالني للمحاكمة يف  11أغسطس/آب ،مث اكتشفوا يف  17أغسطس/آب أن قضيته
أحيلت للمحكمة مع قضااي أخرى .وكان حماموه قد حيل بينهم وبني االطالع على املستندات األساسية للقضية مبا يف
ذلك قرار اإلحالة الصادر من النيابة والذي يتضمن عريضة االهتامات وعدد املتهمني ونصوص قانون العقوابت اليت
تنطبق على هذه القضية ،مما يقوض من قدرهتم على إعداد الدفاع عن شوكان.
وكان شوكان قبل إلقاء القبض عليه قد شخص على أنه مصاب بفريوس  Cالكبدي ،وقالت أسرته ملنظمة العفو
الدولية إنه حمروم من تلقي الدواء ولذلك فإن صحته آخذة يف التدهور .كما قدمت األسرة عدة طلبات للنيابة تطلب
اإلفراج عنه لدواع صحية ،لكنها ابءت مجيعا ابلفشل.

يرجى الكتابة فورا ابإلجنليزية أو العربية أو بلغتكم األصلية:
 لدعوة السلطات املصرية إىل اإلفراج عن حممود أبو زيد فورا وبدون شروط ،حيث أنه معتقل ال لشيء سوى
ممارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري ،كما بجب إسقاط مجيع التهم املنسوبة إليه.
 حلث السلطات على ضمان حصول حممود أبو زيد على أي رعاية طبية حيتاج إليها ،إىل أن يتم اإلفراج عنه.
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 لدعوة السلطات إىل إاتحة الفرصة حملاميه لالطالع على ملف القضية فورا ،مبا يف ذلك قرار اإلحالة الصادر
من النيابة ،حىت يتمكنوا من إعداد دفاعهم.

يرجى إرسال املناشدات قبل الثاين من أكتوبر/تشرين األول إىل كل من:
مساعد املدعي العام
علي عمران
مكتب املدعي العام
دار القضاء العايل
 1ش  26يوليو
القاهرة ،مجهورية مصر العربية
فاكس+202 2 577 47 16 :
(خالل ساعات العمل الرمسية فقط .فرق التوقيت عن توقيت جرينتش )+2
صيغة املخاطبة :سعادة املستشار
وزير الداخلية
جمدي عبد الغفار
وزارة الداخلية
 25ش الشيخ رحيان
ابب اللوق ،القاهرة ،مصر
فاكس+202 2 794 5529 :
صيغة املخاطبة :معايل الوزير
كما ترسل نسخ إىل:
انئب مساعد وزير اخلارجية لشئون حقوق اإلنسان
ماهي حسن عبد اللطيف
وزارة اخلارجية
كورنيش النيل ،القاهرة
مجهورية مصر العربية
فاكس+202 2 574 9713 :
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بريد إلكرتوينContact.Us@mfa.gov.eg :
كما نرجو إرسال نسخ إىل اهليئات الدبلوماسية املعتمدة يف بالدكم .نرجو إدخال عناوين هذه اهليئات أدانه:
االسم العنوان  1العنوان  2العنوان  3فاكس رقم الفاكس الربيد االلكرتوين عنوان الربيد االلكرتوين صيغة
املخاطبة املخاطبة
نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ممكناً.
هذا هو التحديث الثاين من التحرك العاجل  .243/14ملزيد من املعلومات:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0110/2015/en/
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إحالة مصور صحفي حملكمة اجلناايت
معلومات إضافية
اتسمت قضية شوكان أبهنا قضية شاهبا العوار منذ حلظة القبض عليه؛ حيث استجوبه أحد وكالء النيابة بدون حضور
أي حمام معه ،كما تعرض للتعذيب وغريه من صنوف إساءة املعاملة يف أثناء احتجازه يف زنزانة مكتظة أبحد أقسام
الشرطة يف القاهرة .مث نقل فيما بعد إىل سجن "أبو زعبل" حيث ظل حبيسا يف عربة من عرابت ترحيالت الشرطة ملدة
سبع ساعات أمام السجن يف شهر أغسطس/آب القائظ قبل أن يسمح له ابلدخول حيث تعرض للضرب من جديد.
واآلن ال يزال شوكان معتقال يف "سجن طرة" سيء السمعة يف ظروف ابلغة السوء .ويف خطاب أرسله إىل منظمة العفو
الدولية يصف فيه ظروف اعتقاله املزرية ،وهو اخلطاب الذي نشرته املنظمة يف أبريل/نيسان  ،2015قال شوكان إنه
يعامل "وكأنه حيوان يف السجون املصرية" ،وإن اعتقاله ألجل غري مسمى "غري حمتمل نفسيا".
وقد مت استجواب شوكان مع  400آخرين من املعتقلني بشأن جمموعة من التهم امللفقة املتطابقة دومنا اعتبار ملسئوليته
اجلنائية الفردية ،وتتضمن هذه التهم "االنتماء لتنظيم حمظور" (تنظيم "اإلخوان املسلمون" الذي أعلنت السلطات فيما
بعد أنه تنظيم "إرهايب") ،و"حيازة أسلحة انرية" ،والقتل العمد .وقد أنكر شوكان وجود صلة بينه وبني "اإلخوان
املسلمون" ومجيع التهم األخرى املنسوبة إليه خالل حتقيقات النيابة معه خالل عام .2013
وكان شوكان وقت اعتقاله مكلفا مبهمة من قبل وكالة "دميوتيكس" للتصوير الفوتوغرايف اليت أكدت للنيابة أن شوكان
كان يعمل معها .وجدير ابلذكر أن ما ال يقل عن  18صحفيا يقبعون اآلن خلق القضبان يف مصر ال لشيء سوى
قيامهم بعملهم وممارسة حقهم يف حرية التعبري.
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ويعترب اعتقال شوكان الذي جتاوز اآلن مدة العامني اعتقاال غري قانوين يف ظل القانون املصري ،حيث ينص قانون
اإلجراءات اجلنائية املصري يف مادته رقم  143على أن أقصى مدة يسمح هبا للحجز على ذمة احملاكمة هي عامان إذا
مل حيكم على املرء ابملؤبد أو اإلعدام ،وبعد مرور عامني بجب إخالء سبيل املعتقل .وبناء على هذه املادة فإن حبس
شوكان أكثر من عامني هلو حبس غري شرعي ،كما يعد أي أمر قضائي بتجديد حبسه ابطال.
جدير ابلذكر أن القانون الدويل يؤكد على أن إجراء احلجز على ذمة احملاكمة بجب أن يكون املالذ األخري ،وال ينبغي
تطبيقه إال يف حاالت معينة إذا ثبت وجود خماطرة ملموسة من قبيل احتمال اهلروب أو اإلضرار ابآلخرين أو التالعب
ابألدلة أو التحقيقات .وبجب أن تكون هناك مراجعة مستمرة لشرعية وضرورة استمرار االعتقال يف كل قضية على
حدة.
وأتيت إحالة قضية شوكان حملكمة اجلناايت يف نفس الوقت الذي وقع فيه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي قانوان
جديدا ملكافحة اإلرهاب ،حيمل تعريفا ملا ميثل "العمل اإلرهايب" على حنو فضفاض للغاية ويطلق يد السلطات يف
اعتقال منتقدي احلكومة السلميني ،ومن بينهم الصحفيون ،حتت ذرائع واهية .كما أن القانون يف واقع احلال حيظر
الصحافة اإلخبارية املستقلة عن طريق فرض غرامات ابهظة على الصحفيني الذين يكتبون معلومات أو إحصائيات عن
االعتداءات اإلرهابية ختالف تلك املعلن عنها من قبل الدولة.
االسم :حممود أبو زيد
اجلنس :ذكر
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