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 تحرك عاجل
 ووضعه تحت المراقبة اريموسيقاإلفراج عن 

، مع عاًما 33بلغ من العمر الذي ي رامي صدقي، اريالموسيقُأفرج عن ، 2019مايو/أيار  13في 
ار مايو/أي 5يوًما قيد الحبس االحتياطي. واعُتقل رامي في  374وضعه تحت المراقبة، بعدما أمضى 

عبد الفتاح السيسي. ووفًقا لما ذكره محاميه، لم  الرئيس المصري خلفية أغنية تنتقد ؛ على 2018
 .هذه األغنية الساخرة ولم ُينتجها ولم يعزف ألحانهايكتب رامي كلمات 

 .ال حاجة إلى المزيد من المناشدات. وجزيل الشكر لمن أرسل المناشدات

، مع وضعه 0192مايو/أيار  13عاًما، في  33لغ من العمر ابال رامي صدقي، اريالموسيق ُأفرج عن
؛ 2018ايو/أيار م 5. وكان رامي قد اعُتقل، في يوًما 374 تحت المراقبة، بعد حبسه احتياطًيا لمدة

لم يكتب كلمات هذه  محاميه، فإنه ذكره. ووفًقا لما عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري  بسبب أغنية تنتقد
 .ولم ُينتجها ولم يعزف ألحانها ،األغنية الساخرة

احتجزته ، و ، بمطار القاهرة الدوليرامي صدقي المصرية عتقلت قوات األمنا  ،2018مايو/أيار  5في 
أسرته أنه لم ُيغادر المطار.  السلطات خاللها ساعة، أبلغت 24الخارجي ألكثر من  بمعزل عن العالم

 .رة تحقيققيد الحبس االحتياطي بسجن ط ُيحتَجز رامي كانو 

ل قب انتشر على نطاق واسع ،مقطع فيديو غنائي ساخر بـعنوان "بلحة"وجاء اعتقال رامي على خلفية 
ر على الرئيس السيسي ، وبدا2018االنتخابات الرئاسية في مارس/آذار  إال ، أن المقصود به هو الَتَندُّ

كما أن السلطات اعتقلت بالفعل . اوال إنتاجها وال عزف ألحانه األغنية كلمات لم يشارك في كتابة أنه
 ى جانب أربعة أشخاٍص آخرين اتهمتهم، إل2018مؤلف كلمات األغنية المزعوم في مارس/آذار 

 في إنتاج األغنية. الشتراكبا



ووجدت منظمة العفو الدولية أن األغنية تخلو من أي تحريض على العنف أو الكراهية، ومن ثَّم، تشملها 
 لتعبير.حماية الحق في حرية ا

تعسفًيا، واعتبرت أن التهمتين الموجهتين ضده  كان اعتقال رامي صدقي أن كما اعتبرت منظمة العفو
إلى أي أساس، وأن القضية برمتها  لم تستندا 2018لعام  480المتهمين معه في القضية رقم ضد و 

 ملفقة.

عن رامي صدقي، والتقوا  منظمة العفو الدولية ومناصروها مناشدات طالبت باإلفراج فروعووقَّعت 
  محاميه. عن طريق مؤاِزرة لرامي برسائللسفارات المصرية، فيما بعثوا بمسؤولي ا

 (المذكر)صيغ رامي صدقي : االسم وصيغ اإلشارة الُمفضلة
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