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 تحرك عاجل
 قاسية أوضاعحتَجزان في م  ناشط ومحام 

محاكمة، دون  ،شهراً  20ي حتَجز المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط عالء عبد الفتاح تعسفيًا منذ 
د. وي حتجزان داخل سجن بباإلرها تهم ال أساس لها تتعلق على خلفية في ظل أوضاع  الحراسة م َشدَّ

ضايو  ،الإنسانية  وعقابية. مجحفة لمعاملة تمييزية نتعرَّ

 بادروا بالتحرك: ي رجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

 

 النائب العام حمادة الصاوي 

 مكتب النائب العام

 القاهرة، جمهورية مصر العربية مدينة الرحاب،

 4716 2577 202+ فاكس:

 m.office@ppo.gov.egالبريد اإللكتروني: 

 EgyptJustice@تويتر: 

 

 السيد المستشار

 تحية طيبة وبعد ...

 محمد الباقرلمحامي ل االحتجاز التعسفياستمرار  بشأننكتب إلى سيادتكم لإلعراب عن بواعث قلقنا 
؛ قيد الحبس االحتياطي 2019 أكتوبر/تشرين األول 1منذ واللذين يُحتجزان  ،عالء عبد الفتاح والناشط

. يةاإلنسان هماحقوقلممارستهما السلمية  لمجرد ،ال تستند إلى أي أساس ،متعلقة باإلرهاب تهمعلى خلفية 



شديد الحراسة في القاهرة؛ فقد تشاركا، بين  2في ظل أوضاع الإنسانية بسجن طرة عالء ومحمد  ويُحتَجز
، مع سجينين آخرين زنزانة صغيرة تفتقر إلى التهوية 2021 مايو/أيار 9و 2019أكتوبر/تشرين األول  1

رةة حرمتهما سلطات السجن من األ أمتار. وا ضافة إلى ذلك، 5× متر 3.5الكافية وتبلغ مساحتها  سر
نة. وخالفًا للسجناء اآلخرين،ُفُرشالو  َفة َخشر يُمنَعَان من  فإنهما ، وكانا ينامان على أرضية الزنزانة على َألحر

جرائد مكتبة السجن أو الحصول على أي كتب أو  باستخدامض في ساحة السجن، وال يُسَمح لهما التري  
تمنعهم سلطات السجن من الحصول على المالبس الكافية أو و من خارج السجن على نفقتهما الشخصية. 

بحيازة أي مُتعلقات  اً أيض امال تسمح لهكما  ،أجهزة الراديو أو ساعات اليد، وال تُوفر لهما المياه الدافئة
، أخبر محمد الباقر زوجته، خالل 2021مايو/أيار  11شخصية، بما في ذلك الصور العائلية. وفي 

ل إلى زنزانة أخرى تتسم بأوضاع مماثلة. وأخبرها أيضًا بأنه يعاني من آالم في  زيارتها له، بأنه نُقر
 مفاصله وعضالته، نتيجة قلة الحركة وسوء أوضاع السجن.

داخل  ضاًل عن ذلك، تقدمت أسرتا محمد الباقر وعالء عبد الفتاح ببالغات رسمية بشأن معاملتهماوف
نقل  وسط القلق حيال ،19-، بما في ذلك استثنائهما من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيدالسجن

وفي  ،ن مُكتظةواحتجازهم داخل زنازي ،عدات وقاية شخصيةمُ المُحتَجزين من السجون إلى المحاكم دون 
. وتقدمت أيضًا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي جمعية مستقلة لحقوق غير صحية ظروف

لدى مجلس الدولة ضد وزارتي الصحة والداخلية،  ، بدعوى قضائية2021مايو/أيار  10اإلنسان، في 
 للتحصين ضد التي تُشررف على سجون مصر، بسبب عدم إدراجهما للسجناء ضمن الخطط الوطنية

اإلجراءات التي  بشأنإدارية تختص بالنظر في البالغات محكمة مجلس الدولة يَُعد . و 19-كوفيد فيروس
 السلطات إلى أن تسمح للسجناءالمُبادرة أو تلك التي تتقاعس عن اتخاذها. وتدعو  ،تتخذها هيئات الدولة

ى المرافق الطبية المُخصصة للتحصين بالتسجيل للحصول على اللقاح، وكذلك إلى أن تنقل السجناء إل
محامي  رفععلى غرار المبادرة، أو تخصيص مرافق مالئمة لذلك داخل السجن. و  19-كوفيد فيروس ضد

آالف سجين  5عن تطعيم أعلنت السلطات ، 2021مايو/أيار  18عالء عبد الفتاح دعوى أخرى. وفي 
 عاملين الطبيين وعاملين آخرين بالسجون من ال 1400، والُمصابين بأمراض مزمنة وأمن المُسنين 

 ، ولكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.باللقاحات المضادة
 ،قيد أو شرطور ودون على الف ومحمد الباقر أن ت فرجوا عن عالء عبد الفتاحعلى حضرتكم  نحثو 

 هماحقوقلممارستهما السلمية إذ لم ي عَتَقاَل إال بسبب الم وجهة لهما،  التهمجميع سقطوا وأن ت  
بما في ذلك اللقاحات  الرعاية الصحية الكافية لهما، إتاحةضمان  إلىأيضًا وندعوكم . يةاإلنسان

التي تشتمل على بالمعايير الدولية احتجازهما  أوضاع ضمان أن تفي؛ و 19-المضادة لفيروس كوفيد
وحمايتهما من التعرُّض للتعذيب  ريُّض خارج محبسهم؛التبتوفير األِسرَّة الكافية للسجناء والسماح لهم 

 .؛ وذلك ريثما ي فرج عنهماالسيئة لمعاملةا ضروب أو غيره من
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير



 معلومات إضافية

تهم بعلى ذمة التحقيقات  ،2019/أيلول سبتمبر 29ز محمد الباقر وعالء عبد الفتاح منذ ُيحتجَ 
نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على األمن و" ،"تمويل جماعة إرهابيةو" ،ماعة إرهابية""االنضمام لج
رتكاب جريمة نشر مواقع التواصل االجتماعي بغرض احساب على "إساءة استخدام و ،"القومي للبالد

 ة العليا.الُمقَدمة من نيابة أمن الدول 2019لعام  1356 ؛ وذلك في إطار القضية رقماألخبار الكاذبة"

، ُأفرج عن عالء عبد الفتاح، بعد أن أمضى خمسة أعوام في السجن بموجب 2019مارس/آذار  29وفي 
عَ حكم جائر، لمشاركته في احتجاج سلمي، و   12تحت المراقبة لمدة خمسة أعوام. وكان عليه قضاء  ُوضر

قسم ، لم يغادر عالء 2019سبتمبر/أيلول  29ساعة كل ليلة بقسم الشرطة خالل الخمسة أعوام. وفي 
جهاز وأخبرت الشرطة والدته بأن ضباط . المراقبة ساعات يمضي شرطة الدقي بالقاهرة، حيثما كان

 ذلك الحق من وتوجه محمد الباقر، في وقتاألمن الوطني اقتادوه إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا. 
ء ومحمد وأصدقاههما، ظلةت أماكن وجودهما . ووفقًا لما ذكرته أسرتا عالاليوم، إلى مقر النيابة لتمثيله

 شديد الحراسة. 2، حينما ظهرا بسجن طرة 2019أكتوبر/تشرين األول  1غير معروفة حتى 

قضية  ، أمام نيابة أمن الدولة العليا، الستجوابه في2020أغسطس/آب  30وَمُثل محمد الباقر، في 
آخرين، كانوا قيد الحبس االحتياطي على ذمة وتشمل القضية سجناء رأي  .2020لعام  855برقم  أخرى 

مدافعتا حقوق  ومن بين ههالءتهم مشابهة تتعلق باإلرهاب وال تستند إلى أي أساس،  منفصلة في تحقيقات
سراء عبد الفتاح. ،اإلنسان ماهينور المصري  ووفقًا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية،  وا 

ء النيابة لهم، بصورة أساسية، إلى ملفات تحقيقات جهاز األمن الوطني، التي وجهها وكال التهماستندت 
العاال ،وال لمحاميهم ،التي لم يتسن للمتهمين عليها. ودأبت نيابة أمن الدولة بشكل متزايد، في األشهر  ط ر

د الحبس ، على تجاهل القرارات الصادرة عن المحاكم أو النيابة العامة باإلفراج عن الُمحتجزين قياألخيرة
ل، بإصدار أوامر جديدة بحبسهم على خلفية ُتهم مماثلة.  االحتياطي الُمطوة

يات القاهرة بإدراج محمد ، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنا2020نوفمبر/تشرين الثاني  23وفي 
اجبة، في إطار من اإلجراءات القانونية الو  دون اتخاذ أي   ،الباقر في "قائمة اإلرهابيين" لمدة خمسة أعوام

ولم يكن الباقر أو محاموه على علم بأنه  .2019لعام  1781نيابة أمن الدولة العليا برقم  رفعتهاقضية 
 ،هذه القضية بشأننشر قرار المحكمة، ولم تستجوبه نيابة أمن الدولة  قبليخضع للتحقيقات في القضية، 



. وتتضمن اآلثار المترتبة على القرار التحديدعلى وجه  هيلإولم تصله أي معلومات بشأن التهم الُموجهة 
وتزامنت أنباء إضافة  من ُمباَشرة العمل السياسي أو المدني لمدة خمسة أعوام.حظره و  ،منعه من السفر

دراجه في "قائمة اإلرهابيين" مع إعالن مجلس نقابات المحامين  محمد الباقر إلى القضية الثالثة وا 
وست محامين مسجونين  له 2020جائزة حقوق اإلنسان لعام  عن منح ةاألوروبيوالجمعيات القانونية 
 آخرين في مصر.

في السجون المصرية؛ فقد تقاعست  19-فيروس كوفيد وباء التعامل مع تفشيوأساءت سلطات السجون 
على السجناء بصورة ممنهجة وعن تتبع منتجات النظافة الصحية إدارات السجون، عمومًا، عن توزيع 

جراء االختبارات للُمشتبه في إصابتهم وعزلهم، في حين أنها أخفت  القادمين الجدد وفحصهم، وا 
المعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس عن السجناء وأسرهم الذين يستبد بهم القلق. وجعلت المشكالت 

لتباعد البدني سوء التهوية واالكتظاظ، اتخاذ إجراءات االقائمة منذ وقت طويل، كعدم توُفر المياه النظيفة و 
لمنظمة العفو الدولية أيضًا أن سلطات السجون تحتجز  تبيةنوالتدابير الوقائية الصحية أمرًا مستحياًل. و 

أوضاع الإنسانية على وجه الخصوص،  ظل في سياسيةالحيثية الذوي  غيرهم منرأي و السجناء بعض 
 .يبدو، كما على معارضتهم وتحرمهم من الحقوق التي تمنحها للسجناء اآلخرين، بهدف معاقبتهم

وأحد منتقدي الحكومة، لالعتقال مرارًا وتكرارًا  ،لناشط السياسي المعروفوتعرةض عالء عبد الفتاح، ا
. أما محمد الباقر، فهو 2011دوره في انتفاضة خالل األعوام األخيرة، واشتملت أسباب اعتقاله على 

. وُيركرز المركز عمله على 2014محام حقوقي ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات" الذي أسسه في 
تعسفيًا في  المحتجزينلعدالة الجنائية والحق في التعليم وحقوق الطالب. وكانا من بين آالف قضايا ا

، تضمنت ، أو بعد مثولهم في محاكمات فادحة الجوريةاإلنسان همقوقلحمصر، إما لُمجرد ممارستهم 
التجمع ل السلطات تضييق الخناق على الحقوق في حرية التعبير و محاكمات جماعية وعسكرية. وُتواصر 

االنضمام إليها. وال يزال اآلالف من األشخاص قيد الحبس االحتياطي  وأالسلمي وتكوين الجمعيات 
ل،  وسائل  ومهثرون على ،ن و ن ومحامو ن وسياسيو ن عن حقوق اإلنسان وصحفيو مدافع ومن بينهمالُمطوة

 التواصل االجتماعي.

 

  اإلنكليزيةأو  العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/3538/2021/ar/


 ملغة بلدكاستخدام  كميمكن

 2021تموز /يوليو 16 في أسرع وقت ممكن قبل:وي رجى المبادرة بالتحرك 

 وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

  عالء عبد الفتاح ومحمد الباقراإلشارة الم فضلة:  االسم وصيغ

 ل السابق:رابط التحرك العاج
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/3237/2020/ar 
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