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 تحرك عاجل
 بتهم إرهاب جديدة ةصحفياستجواب 

لصحفية سالفة مجدي، الُمعتقلة ا استجوبت نيابة أمن الدولة العليا، 2020أغسطس/آب  30في 
 855، بتهم ال أساس لها، وتضمنت "االنضمام إلى جماعة إرهابية"، في قضية جديدة برقم ا  يتعسف
ا معها بالفعل2020 لعام  على خلفية تهم ملفقة تتعلق بـ "اإلرهاب" . وُتجري نيابة أمن الدولة تحقيق 

 في قضية منفصلة.

 نموذج الرسالة أدناه. استخدام الخاص أو محرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركبالت وابادر 

 النائب العام حمادة الصاوي 

 مكتب النائب العام

 مدينة الرحاب 

 جمهورية مصر العربيةالقاهرة، 

  4716 2577 202+ فاكس:

 EgyptJustice@: تويتر

 

 السيد المستشار

 تحية طيبة وبعد ...

 ،سالفة مجديلصحفية بواعث قلقنا بشأن استمرار االحتجاز التعسفي ل لإلعراب عن حضرتكمنكتب إلى 
 ُتقَلت لمجرد ممارستها عملهاوكذلك تدهور حالتها الصحية. وتعتبرها منظمة العفو الدولية سجينة رأي، اع

 26منذ  ا  ي. وُتحتجز سالفة مجدي تعسفعن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الصحفي، ودفاعها



محمد والصحفي  ،حسام السيدإلى جانب زوجها الصحفي المستقل  ،2019نوفمبر/تشرين الثاني 
للحكومة في  ارضةمع، المتعلقة باحتجاجات 2019لعام  488رقم ب أخرى  قضية، في إطار صالح

 .2019مارس/آذار 

، أمام نيابة أمن الدولة العليا، إحدى فروع النيابة التي ت سالفة مجديَمُثل، 2020أغسطس/آب  30في ف
قضية  إطار التحقيقات بشأن في اتختص بمالحقة مرتكبي الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة"، الستجوابه

 ،عات كاذبة"ئشابث و"نشر و  ،"االنضمام إلى جماعة إرهابية"بـ  تم. واُته2020لعام  855جديدة برقم 
تلك التهم، مارست سالفة حقها في و"إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي". وعند سؤالها بشأن 

التزام الصمت، وعند سؤال وكيل النيابة عن سبب صمتها، أجابت بأنها ال ترى أي اختالف بين هذا 
. وأمرت نيابة أمن الدولة، بعد 2019لعام  488القضية  مماثلة في بتهم معهاتحقيق أول التحقيق و 

 1ة، في محكمة جنايات القاهر يوم ا على ذمة التحقيقات. وجددت  15استجوابها، بحبسها لمدة 
 .2019لعام  488يوم ا على ذمة القضية  45، حبسها لمدة 2020نوفمبر/تشرين الثاني 

النساء في  دقيقة بسجن 30لدة سالفة من رؤية ابنتها لمدة تمكنت وا، 2020أغسطس/آب  31في و 
ا بِكليتها وواجهت صعوبة في التنفس ، القناطر. وعلمت منظمة العفو الدولية أن سالفة كانت تعاني آالم 

ا باألكسجين في مستشفى السجن.و   تستلزم هذه الحالة عالج 

أو  دون قيدو  افور   ،سيد ومحمد صالحال وحسام مجدي أن ُتفرجوا عن سالفة نحثكم على ،م  ومن ث  
ا أن تعملوا كما نهيب بكم. شرط  أن ُتتاح لهم وسائل التواصل مع أسرهم ومحاميهم بانتظام على أيض 

وأخير ا، نحث السلطات المصرية على  .، ريثما ُيفرج عنهموُسبل الحصول على الرعاية الصحية الكافية
الصحفي أو  معمله مممارستهمجرد ل وامن اعُتقل عجميعن  ،أو شرط دقيدون و  افور   ،أن ُتفرج
 بصورة سلمية. معن آرائه مإلعرابه

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 

 

 



 معلومات إضافية

كما  ،سالفة مجدي وحسام السيد ومحمد صالح صحفيون مستقلون يعملون لدى وسائل إعالمية مختلفة
لغ من العمر سبعة أعواٍم. وترى منظمة العفو الدولية أن أن سالفة وحسام متزوجان ولديهما طفل يب

احتجاز الثالثة لم يأت سوى بسبب كتاباتهم وأنشطتهم عبر وسائل التواصل االجتماعي في الدفاع عن 
 ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.

ار كاذبة"، و"نشر أخب ،إرهابية""االنضمام لجماعة ـ تهمتين ملفقتين بـوتواجه سالفة مجدي ومحمد صالح 
 488بشأن القضية  منفصلة تحقيقات، على ذمة "العضوية في جماعة إرهابية"ـ بـ السيد م حسامهَ ما ُيتفي

. وعلَّقت وزارة العدل المصرية جميع الجلسات أمام المحاكم، كتدبير لمنع تفشي فيروس 2019لعام 
"دوائر جرائم اإلرهاب" الحبس ومدَّ قضاة . 2020مايو/أيار  4و 2020مارس/آذار  15بين ، 19-كوفيد

سالمة لضمانات ، في غياب أي 2020، منذ بداية مايو/أيار معتقلٍ  1600االحتياطي لما يربو على 
ُمنع المحامون من تقديم مرافعات الدفاع عن و ، إذ لم يحضر المتهمون إلى المحاكم، اإلجراءات القانونية

أمام  تجديد حبسهالحضور جلسات  ،بوسين احتياطي امحمن ال سالفة مجدي، كغيرهانقل ولم تُ  موكليهم.
 .2020حتى منتصف يوليو/تموز  المحكمة

نيابة أمن الدولة، سجناء رأي آخرين، إلى  حركتها، التي 2020لعام  855وتشمل القضية الجديدة برقم 
ابهة جانب سالفة مجدي، كانوا قيد الحبس االحتياطي بالفعل على ذمة تحقيقات منفصلة حول تهم مش

وال تستند ألي أساس. وتضمن هؤالء مدافعة حقوق اإلنسان ماهينور المصري  ،تتعلق بـ "اإلرهاب"
منظمة العفو الدولية بأن  سالفةوأخبر محامي  والصحفية سالفة مجدي والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

 تخبار الكاذبة، وزعمها بالتواصل مع أشخاص خارج السجن لنشر اإلشاعات واألتأمن الدولة اتهم نيابة
 اوقال محاموه .في أثناء حضورها إلى مكتب النيابةبساحة السجن، و  اخالل ترُيضهأنها تمكنت من ذلك 

ألن السلطات علَّقت  لمدة أشهر، نظر ا عن العالم الخارجي زلتعُ ال تستند ألي أساس، إذ  التهمإن 
التي  ووفق ا للمعلومات. 19-وس كوفيدوسط القلق بشأن تفشي فير وجلسات المحاكم، زيارات السجون 

، التي وجهها وكالء النيابة لسالفة وسجناء الرأي اآلخرين التهم، استندت الدولية جمعتها منظمة العفو
بصورة أساسية، إلى ملفات تحقيقات جهاز األمن الوطني، التي لم يتسن للمتهمين وال لمحاميهم االطالع 

في األشهر األخيرة، على تجاهل القرارات الصادرة  ،عليا بصورة متزايدةودأبت نيابة أمن الدولة ال .عليها



ل، بإصدار أوامر  عن المحاكم أو النيابة العامة باإلفراج عن الُمحتجزين قيد الحبس االحتياطي الُمطوَّ
 جديدة بحبسهم على خلفية ُتهم مماثلة.

 ،سلطات العمل الصحفي المستقلومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ُسدة الحكم، قمعت ال
ا مئات المواقع  إعالمية على األقل، واعتقلت اإللكترونية، وداهمت وأغلقت تسع منصات وحجبت تعسف 

ا.  صحفي ا ُمحَتجز ا في وقت  36وتعلم منظمة العفو بأن هناك ما ال يقل عن العشرات من الصحفيين تعسف 
شروع أو لتعبيرهم عن آرائهم عبر منصاتهم الشخصية على كتابة هذه الوثيقة، لمجرد ممارستهم عملهم الم

 مواقع التواصل االجتماعي.

، 2014وجاء اعتقال سالفة وحسام ومحمد في سياق أكبر حملة قمعية ضد األصوات المعارضة منذ 
 فو الدولية اعتقاالت واسعة نفذتهامنظمة الع وثقت. و 2019ُشنت بعد اندالع احتجاجات سبتمبر/أيلول 

ن حقوقيين ونشطاء وشخصيات سياسية، محتجين سلميين وصحفيين ومحاميقوات األمن المصرية بحق 
. ووفق ا لما ذكره تمحاوالت لتنظيم المزيد من االحتجاجاأي وردع  ،إلسكات أصوات المنتقدين في محاولة

ا على األقل،  3715لـ محامون حقوقيون ونشطاء مصريون، أمرت السلطات بالحبس االحتياطي  شخص 
إلى حين استكمال التحقيقات بشأن تهم تتعلق بـ "اإلرهاب"، في إطار ما اعُتبر أكبر تحقيق جنائي يأتي 

 على خلفية احتجاجات في تاريخ مصر.

احتجاجات محدودة ومتفرقة بعدد من القرى والبلدات والمناطق  قعتو ، 2020وفي سبتمبر/أيلول 
الحضرية الفقيرة بمصر، حيثما تظاهر المحتجون في الشوارع ضد سياسة الحكومة في هدم المنازل غير 

بعض المحتجين هتافات مناِهضة للرئيس  أيضا  وقانون التصالح في المنازل الُمخالفة. وردد  ،الُمرَخصة
ت قوات األمن ردَّ جوا على مقتل رجل خالل عملية ُمداهمة للشرطة بمحافظة األقصر. و السيسي، واحت

الغاز المسيل للدموع والهراوات وطلقات الخرطوش، فيما استخدمت في إحدى المرات باستخدام المصرية 
المئات لذخيرة الحية لفض االحتجاجات، واعتقلت المئات من المحتجين والمتفرجين. وال يزال على األقل ا

  ُمحَتجزين على ذمة التحقيقات حول تهم غير ُمبررة قانون ا متعلقة بـ "اإلرهاب" واالحتجاجات.

  اإلنكليزيةأو  العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

  ملغة بلدكاستخدام  كميمكن

 2020 كانون األول/ديسمبر 29 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/


 إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد. أردتم ، في حالةمجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكوُيرجى مرا

محمد )صيغ المذكر(، و حسام السيد، و(ؤنثالم)صيغ سالفة مجدي اإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ
 )صيغ المذكر( صالح

 رابط التحرك العاجل السابق:

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/2262/2020/ar/ 


