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 مصـر: يتعني على احلكومة اإلفراج الفوري عن مسعد أبو فجر وكرمي عامر

 
تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس حسين مبارك إىل إصدار أمر ابإلفراج الفوري وغري املشروط عن مسعد أبو فجر وكرر  

كمرة علرى و فجر حمتجرزاً مرن نوهت ةمرة أو حما مسعد أب شهراً. وال يزال 18مر، ومها سجينا رأي احُتجزا ملدة تزيد على عا
الررغ  مرن أوامرر اة مررة املت رررة راره، سرراح ، بينمررا أعلنري  يقرة ايانيرة  اررو، اإلحسراهت   انمر  املت ردة أهت سررجن  

 كر  عامر "تعسفي"، ونعي إىل إاه، سراح .
 

سررعد سررليماهت حسررن حسرر ، روائرري وحشرر    سررال حاررو، اإلحسرراهت وم سررس مو فجررر، وا رر  ا ايارري  ررو بررومسررعد أ
إثررر مظررا را   2007" ] حريررد أهت حعرري ق ومار ررا سرريناُ. واررد اُرربم عليرر    نيسررم  كاحوهت انول ونح حعرري حركررة "

وغرررري   كررن كرراحوا يبررالبوهت بتةرراري  لبنررراُ  "حعرري  ونحل سرريناُ، شرررارك فيهررا أحةررار حركررة "احرردلعي   العررري  بشررما
الوا مرن نوهت ةمرة أو حماكمرة تالرزاعية اليت يعملوهت فيها، وإاه، سراح البدو الذين اعُ  يانراض امتهك منازل، وا ق  

   . وارررد بررررأ  حم متررراهت 2006و  2004عارررل التفجرررريا  الررريت واعررري   ارررااب وشرررررت الشررري  و  رررل   الفررر ة بررر  
، ول نررر  كررراهت 2008سررراحت  مرررن ةمرررة" الت رررريم علرررى االحتجاسرررا " ومااومرررة السرررلبا  "   ف اير شرررباط العرررري  

  املمنوحررة لرر   وسررل ارراحوهت عررن وزيررر الدا ليررة اسررتسدرت فيرر  سررلبات عندئررذ ايررد االعتاررال اإلناري بنرراُ علررى أمررر صررانر
 شارت مبارك الااحوين عدة أوامر من اةراك  راره، مركز   البوارىُ املعمول ب  منذ ف ة اويلة. واد استةدر اةاموهت 

اوبلرري بتجا ررل فعلرري مررن ابررل أفررران مباحررل أمررن الدولررة الررذين  هررا، ول ن2009سررراح ، كرراهت ا ر ررا   يوحيررو حزيراهت 
 استمروا   احتجازه، كا يش ل  رااً للااحوهت. و و اآلهت حمتجز  وسل أمر االعتاال اإلناري الثالل، الرذي فُررع علير 

صررردور  اررررار حم مرررة راررره، سرررراح    يوحيرررو حزيراهت. وث يتايرررد أفرررران مباحرررل أمرررن الدولرررة  مرررر اة مرررة، و لررروا  دبعررر
يوليو متروز، حُارل إىل  18مر إناري سديد من ابل وزير الدا ليرة. و  أحيتجزوح  بةورة غري ااحوحية لعدة أايرت حىت صدور 

 سجن برج العرب ابلارب من اإلس ندرية.
 

فهرو حمتجرز كرذل    سرجن بررج ، 2007أما كر  عامر، و و صاحل مدوحة ُح   علي  ابلسجن أربر  سرنوا    عرارت 
وأُنيرن  و و أيضاً سج  رأي. واد حوك  وُسرجن نحر  احتارد الررئيس حسرين مبرارك وسرلبا  انز رر   مدوحتر . العرب،

 نرائهررا  هت وصررره حبيهررا وصرر ابت    ررر  إ م  وحرررع ابل تابرررة علررى شررب ة اإلح حررري علررى حاررم اائفرررة املسررل"  حرر 
أ رراهت ابل تابررة علررى شررب ة اإلح حرري شررس   "و "؛  نمرراُ وكرراهت مررن شررلهت  ررذا الت ررريم ت رردير السررل  العررارت يسررفاك

 ".رئيس اجلمهورية



 
هت اعتارال كرر  ، أعلني سموعة العمل املعنية ابالعتاال التعسفي والتابعة لألم  املت ردة أ2008و  حوفم  تشرين الثاين 

  اإلعررههت العرراملي  اررو، اإلحسرراهت والعهررد الرردو   امل فولررة عررامر "تعسررفي" نحرر  ب نسررباب تشرر ل احتهاكرراً لل ررراي 
مرن الدولرة   السرجن أاه، سرراح . وعلرى إثرر  لر  ارارت أفرران مباحرل وإح  ينبغي إ اخلاص اب او، املدحية والسياسية،

وارررد مت نررروا مررررن زايرتررر  ا رررر مرررررة    .لشرررب ة معلومررررا  حارررو، اإلحسررراهت مرررن زايرترررر  ي كرررر  عررررامر الترررابع ي نررر  حمرررام
مشرراعر الالررق  إىل ازناين  لرر  وأنىار سموعررة العمررل املعنيررة ابالعتاررال التعسررفي. ر ، حيررل أبلغرروه بارر2009مررارآ ا ار 
ضر    ، ووُ 2007نول كراهت ارد تعررع العترداُ علرى أيردي حرراآ السرجن   أكتوبر تشررين ايُذكر أحر   و  .على سهمت 

 االحفراني بزع  االعتداُ على حزيل ا ر. ا بس
 
و فجرر وكرر  عرامر و ير  سرجناُ برإهت منظمة العفو الدولية تردعو الررئيس مبرارك إىل إصردار أمرر راره، سرراح مسرعد أ 

ن الدولررة الررذين الرررأي اآل رررين   مةررر فرروراً، وا ررد مررن سررلبا  مباحررل أمررن الدولررة، وضررماهت تاررد  أفررران مباحررل أمرر
 ينته وهت الااحوهت أو املسوؤل  عن إساُة معاملة السجناُ إىل العدالة.

 


