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 تحرك عاجل 

 احتجاز محامية لحقوق الإنسان وصحفي وناشط

 

احتجزت محامية حقوق الإنسان ماهينور المصري وناشطان في انتظار صدور قرار عن محكمة 

مايو/أيار. وينكرون جميعًا  31استئناف مصرية بشأن الطعن الذي تقدموا به، والمقرر في 

 التهم الملفقة التي أدينوا بها. 

 

والناشط  يوسف شعبانوالصحفي  ماهينور المصريحامية حقوق الإنسان إذ حضرت م

مايو/أيار، وأمر  11الجلسة الأولى لاستئناف الحكم الصادر بحقهم في  لؤي القهوجيالسياسي 

 مايو/ أيار.  31القاضي عقب الجلسة بتوقيفهم إلى حين صدور قرار المحكمة، المقرر في 

 

بتهم شملت "التظاهر دون  2015حقهم في فبراير/شباط وكان حكم بالسجن سنتين قد صدر ب

تصريح" و"إلحاق أضرار بممتلكات للشرطة" و"مهاجمة قوات الأمن" و"تهديد الأمن العام"، 

. ونظمت 2013مارس/آذار  29عقب مشاركتهم في احتجاج خارج قسم شرطة الرمل، في 

، عقب اتهامهم رجال الشرطة التظاهرة تضامناً مع محامين كانوا يحتجون داخل قسم الشرطة

بالهجوم اللفظي والجسدي عليهم. وصدرت بحق ثمانية أشخاص آخرين أحكام غيابية بالسجن 

 لمدد مماثلة. 

 

وأبلغ صديق مقرب من المتهمين الثلاثة حضر جلسة الاستئناف منظمة العفو الدولية أن 

باستثناء المتهمين  الشرطة كانت قد أخرجت جميع من كانوا موجودين في قاعة المحكمة

والمحامين، وذلك بتهديدهم بمسدسات الصعق والهراوات. وأبلغ محامي الدفاع منظمة العفو 

أنه والمحامون الآخرون لم يبّلغوا بهذا القرار من قبل القاضي، وإنما من قبل الشرطة. ويجري 

جز يوسف احتجاز ماهينور المصري في سجن عبادية للنساء في مدينة دمنهور، بينما يحت

 شعبان ولؤي القهوجي في سجن برج العرب، بمدينة الإسكندرية.

 

 يرجى الكتابة فورًا بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

 

لدعوة السلطات المصرية إلى الإفراج عن ماهينور المصري فوراً ودون قيد أو شرط،  •

لسبب وحيد هو ممارستها السلمية حقها وضمان إلغاء إدانتها، نظراً لكونها سجينة رأي محتجزة 

 في حرية التعبير والتجمع؛

  

لحضها على الإفراج عن يوسف شعبان ولؤي القهوجي، نظراً لأنهما قد اعتقلا، كما يبدو،  •

بسبب ممارستهما السلمية حقهما في حرية التعبير والتجمع، أو توجيه تهم جنائية معترف بها 

 ولي إليهما، وفق إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ في القانون الد



 

 

 

 إلى:  2015يونيو/حزيران  29يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 

 

 النائب العام

 هشام محمد زكي بركات

 مكتب النائب العام

 دار القضاء العالي،

 يوليو" 26شارع " 1

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

)يجري إغلاق الفاكس بعد انتهاء ساعات  7165 575 2 202+؛ 4716 577 2 202+فاكس: 

 (2الدوام الرسمي، توقيت غرينيتش+

 طريقة المخاطبة: عزيزي السيد المستشار

 

 

 الرئيس

 عبد الفتاح السيسي

 مكتب الرئيس

 قصر الاتحادية

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 1441 391 2 202+فاكس: 

  Moh_moussa@op.gov.eg ؛p.spokesman@op.gov.egبريد إلكتروني: 

 طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس

 

 

 نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان

 ماهي حسن عبد اللطيف

 لدوليقسم الشؤون متعددة الأطراف والأمن ا

 وزارة الخارجية 

 كورنيش النيل، القاهرة

 جمهورية مصر العربية 

 9713 574 2 202+فاكس: 

  Contact.US@mfa.gov.egبريد إلكتروني: 

 

وابعثوا بنسخ أيضًا إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إرفاق 

 وين الدبلوماسية الواردة فيما يلي: العنا
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 رقم القاكس البريد الإلكتروني أسلوب المخاطبة  3العنوان  2العنوان  1الاسم العنوان 

 

ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور 

 أعلاه. 

 

 

 تحرك عاجل 

 ناشطاحتجاز محامية لحقوق الإنسان وصحفي و

 

 معلومات إضافية

حامين ، اعتقل أعضاء في "جماعة الإخوان المسلمين" ثلاثة م2013مارس/آذار  29في 

اقتادوهم إلى قسم شرطة الرمل واتهموهم بأنهم خصوم سياسيون لهم يمكن أن يحاولوا 

إضرام النار في مكاتبهم، وفقاً لإفادة أدلت بها ماهينور المصري ومحام زميل لها هو ناصر 

خطاب، الذي ذهب إلى قسم الشرطة ليكون حاضراً أثناء استجواب المحامين الثلاثة. وكان هذا 

حكم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي كان من كبار أعضاء "الإخوان المسلمين" قبل أن أثناء 

 يتولى المنصب. 

 

وقال ناصر خطاب في شهادته إن رجال الشرطة منعوا محامين آخرين من حضور الاستجواب 

. وقرر المحامون الذين تعرضوا للهجوم المشاركة في اعتصام وجسديا  واعتدوا عليهم لفظياً ً

حتجاجي في قسم الشرطة حتى يتلقوا اعتذاراً رسمياً من وزارة الداخلية موّجه إلى نقابة ا

المحامين، التي ينتمون إلى عضويتها، أو حتى تفتح النيابة العامة تحقيقاً رسمياً في الحادثة. 

ولم يتحقق أي من الأمرين، ولذلك استمر الاحتجاج حتى وقت متأخر من الليل، بينما ظل 

 ون المتضامنون معتصمين خارج قسم الشرطة. المحتج

 

فجراً رجال شرطة من مختلف أنحاء  1.30ووصل إلى قسم شرطة الرمل حوالي الساعة 

من العسكريين وعربتا شرطة، وفقاً لشهادة مسجلة على شريط  500الإسكندرية، وكذلك نحو 

لفزيونية إن رجال فيديو ليوسف شعبان. وقالت زوجته رنوة محمد يوسف علي، في مقابلة ت

الشرطة قد اعتدوا عليها جنسياً وهم يحاولون القبض على زوجها. وقبض رجال الأمن على عدد 

من الأشخاص الذين كانوا في الموقع، بمن فيهم ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي 

 القهوجي، ولكن أفرج عنهم في وقت لاحق من اليوم نفسه. 

 

 11، حيث أعيد فتحها ووجهت إلى 2014مارس/آذار  20ووضعت القضية على الرف حتى 

شخصاً، منهم ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي، تهمة "التجمع"، و"الإضرار 

بممتلكات للشرطة"، و"مهاجمة رجال الأمن"، و"تهديد الأمن العام"، و"محاولة الإطاحة 

، بالسجن سنتين وبغرامة 2015فبراير/شباط  9بالنظام". وحكم على جميع المتهمين، في 

دولاراً أمريكياً(. واستأنف كل من ماهينور المصري ويوسف  653جنيه مصري ) 5,000بقيمة 



 

 

شعبان ولؤي القهوجي الحكم. بينما حوكم الآخرون غيابياً وكانوا مختبئين، طبقاً لمحامي الدفاع 

 الذي يتولى القضية. 

 

في قضية أخرى منفصلة بتهمة "التظاهر وأدينت ماهينور المصري، ومعها يوسف شعبان، 

، بينما كانت 2013ديسمبر/كانون الأول  2دون ترخيص" خارج محكمة جنايات الإسكندرية، في 

سنة، والذي  18المحكمة تعيد محاكمة رجلي شرطة متهمين بقتل خالد سعيد، البالغ من العمر 

شرطة أمام الملأ. وحكم عقب تعرضه للضرب على أيدي رجال  2010توفي في يونيو/حزيران 

. وطعنت في 2014على ماهينور المصري غيابياً بالسجن سنتين، في يناير/كانون الثاني 

. 2014الحكم، وكانت حاضرة عندما أيدت المحكمة الحكم عليها بالسجن سنتين، في مايو/أيار 

اف وسجنت في سجن عبادية للنساء في دمنهور لمدة أربعة أشهر. وخفضت محكمة الاستئن

جنيه  50,000، ودفع غرامة بقيمة 2014الحكم إلى السجن ستة أشهر، في يونيو/حزيران 

عقب طعن محامييها في  2014دولاراً أمريكياً(. وأفرج عنها في سبتمبر/أيلول  6,534مصري )

الحكم أمام أعلى محكمة قضائية في مصر، محكمة النقض. ولم تنظر المحكمة القضية بعد. 

 وجي فترة حكمه في سجن برج العرب. ويقضي لؤي القه

وماهينور المصري محامية بارزة لحقوق الإنسان في الإسكندرية، حيث تقوم بدور قيادي في 

، منحت "جائزة لودفيك تراريو 2014الدفاع عن حقوق العمال واللاجئين. وأثناء اعتقالها في 

 لحقوق الإنسان" الرفيعة.  

 

 يوسف شعبان )ذكر(، لؤي القهوجي )ذكر( الاسماء: ماهينور المصري )أنثى(،
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