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سيادة املستشار
حتية طيبة وبعد ...
أكتب إليكم للتعبري عن قلقي البالغ بشأن حماكمة املصور الصحفي املصري حممود عبد الشكور أبو زيد ،الشهري باسم
شوكان و ذلك باجللسة املقرر عقدها يوم  12ديسمرب/كانون األول يف حمكمة جنايات القاهرة .فهو عرضة خلطر احلكم
عليه بالسجن املؤبد بتهم ملفقة بسبب عمله الصحفي .وسيحاكم يف حماكمة جائرة مع  738متهما آخر.
ووقع ما يقرب من  90000شخص من شىت أحناء العامل على عريضة منظمة العفو الدولية اليت تدعو إىل اإلفراج عن
حممود أبو زيد .وهو سجني من سجناء الرأي قبض عليه واحتجز ملمارسته حقه يف حرية التعبري سلميا .وينبغي اإلفراج عنه
على الفور ودون قيد أو شرط ،وإسقاط مجيع التهم املوجهة إليه.
وقد ألقي القبض على حممود أبو زيد يوم  14أغسطس/اب  ،2013أثناء قيامه بتصوير الفض العنيف العتصام رابعة
العدوية يف القاهرة .وتعرض للضرب املربح على أيدي قوات األمن عند القبض عليه ،وخالل احتجازه الحقا يف أحد أقسام
الشرطة ،وعقب وصوله إىل سجن أبو زعبل يف  18أغسطس/آب  .2013وقبل دخوله السجن ذلك اليوم ،أجربته قوات
األمن كذلك على االنتظار ما يزيد على سبع ساعات يف شاحنة للشرطة بالغة االكتظاظ يف جو قائظ جتاوزت فيه درجة
احلرارة  40درجة مئوية ،دون طعام ،أو ماء ،أو هواء نقي.

وحممود أبو زيد منذئذ رهن احلبس االحتياطي ،وقد جتاوزت مدة حبسه العامني يف خمالفة للقانون املصري الذي يضع حدا
أقصى سنتني ملدة احلبس االحتياطي ،وكذلك للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
وتدعو املادة  143من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري إىل اإلفراج على الفور عن أي حمتجز أودع رهن احلبس االحتياطي
مدة تزيد على سنتني دون أن يكم عليه .وهذا احلد األقصى الذي يبلغ سنتني ينطبق على األشخاص الذين ت وجه إليهم
أخطر التهم اليت ي عاقب عليها بالسجن املؤبد أو باإلعدام .ويشدد القانون الدويل على أن احلبس السابق للمحاكمة ال
جي وز أن يكون قاعدة عامة فيما خيص األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة وينبغي أن يكون املالذ األخري .وال بد من إجراء
فحص مستمر للتأكد من استمرار قانونية االحتجاز وضرورته يف كل حالة فردية على حدة.
وقد عربت منظمة العفو الدولية بشكل متكرر عن قلقها خبصوص استخدام السلطات املصرية للحبس االحتياطي بطريقة
معتادة كوسيلة للعقاب ال كإجراء احرتازي .وشوكان واحد ضمن مئات من األفراد احتجزوا هبذه الطريقة يف قضايا تتعلق
حبرية التعبري والتجمع السلميني.
وتعرض حممود أبو زيد أيضا للتعذيب واملعاملة السيئة يف احلجز .وهذا خيالف املادتني  52و 55من الدستور املصري
الصادر عام  ،2014وكذلك "االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة أو العقوبة القاسية ،أو
الالإنسانية ،أو املهينة" اليت انضمت إليها مصر عام .1986
ومل يسمح حملاميه باالطالع على وثائق أساسية من ملف القضية ،وقد وجهت إليه عدة هتم ملفقة وذات دوافع سياسية،
هتدف على ما يبدو إىل معاقبته على قيامه بتوثيق فض اعتصام رابعة العدوية باستخدام العنف الذي أدى إىل مقتل ما يربو
على  600شخص يف يوم واحد ،حسب النتائج اليت توصلت إليها جلنة تقصي حقائق  30يونيو/حزيران.
وهو حمتجز اآلن يف زنزانة مكتظة مع  12سجينا ،ليس لدى كل منهم ما ينام عليه سوى حشية رفيعة على األرض الباردة
املبلطة .وقد كتب يف رسالة إىل منظمة العفو الدولية "لقد تركنا كرامتنا على باب السجن" .وقد ال يرى السجناء ضوء النهار
أو يتنفسوا هواء نقيا ألشهر يف املرة الواحدة ،ومصدرهم الوحيد للدفء يف أشهر الشتاء موقد واحد بدائي الصنع.
وتتعارض مثل هذه الظروف املرتدية مع املعايري الدولية.
ينبغي هلذا الرجل الذي يبلغ عمره  28عاما أن يكون حرا ،ال أن يقبع وراء القضبان بينما تتدهور صحته .وهو مصاب
بفريوس التهاب الكبد الوبائي  Cوحرم من احلصول على األدوية األساسية .والتمس حماموه من مكتبكم  17مرة على
األقل اإلفراج عنه ألسباب صحية دون جدوى.

وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل متكرر على أن مصر بلد يرتم حرية التعبري وحق العاملني باإلعالم يف حرية
التعبري .وقال يف اخلطاب الذي أعلن فيه عزل الرئيس السابق حممد مرسي يف يوليو/متوز  2013إن "مصر اليوم ستحرتم
حري التعبري واإلعالم" .ويف أغسطس/آب  2015قال إن مصر حترتم وتقدر دور اإلعالم وتسمح للصحفيني بالعمل دون
قيود ،ويف سبتمرب/أيلول  2015صرح لتلفزيون سي إن إن بأن "يف مصر حرية تعبري مل يسبق هلا مثيل" .ومع ذلك يقبع ما
ال يقل عن  32صحفيا اآلن وراء القضبان من ضمنهم  18حمتجزين فقظ لقيامهم بعملهم سلميا كصحفيني ،وفقا لنقابة
الصحفيني املصرية.
ولذلك فنحن حنثكم على اإلفراج عن املصور الصحفي حممود أبو زيد على الفور ودون شروط ،وإسقاط مجيع التهم املنسوبة
إليه .فقيامه بعمله الصحفي ليس جرمية.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
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