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 تحرك عاجل
 حياة ناشط عرضة للخطر

تتزايد بواعث القلق بشأن حياة الناشط عالء عبد الفتاح وسالمته، وذلك بعدما علمت أسرته ومحاميه 
 29وبحلول قاسية.  أوضاع، بسبب سجنه على نحو جائر كفي ظل التي تراوده نتحارةةال كفاار األ عن

 قد أمضيا عالء عبد الفتاح ومحامي حقوق اإلنسان محمد الباقر ، سيكون 2021سبتمبر/أيلول 
دون أي تهم أو محاامة، لمجرد ممارستهما السلمية  من ،عامهما الثاني قيد الحتجاز التعسفي

 لحقوق اإلنسان.

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

 ة الصاوي النائب العام حماد

 مكتب النائب العام

 القاهرة، جمهورية مصر العربية -مدينة الرحاب 

  4716 2577 202+ فاكس:

 EgyptJustice@تويتر: 

 السيد المستشار

 تحية طيبة وبعد ...

 عالء عبد الفتاحنكتب إلى سيادتكم لإلعراب عن بواعث قلقنا بشأن استمرار االحتجاز التعسفي للناشط 
على  ،يد الحبس االحتياطيق 2019سبتمبر/أيلول  29منذ ، اللذين ُيحتجزان الباقرمحمد والمحامي 

اإلنسانية.  احقوقهموذلك لمجرد ممارستهما السلمية ل ، ال تستند إلى أي أساس؛تهم متعلقة باإلرهابية خلف
عذيب الحظر المفروض على التأوضاع قاسية والإنسانية ومهينة، من شأنها انتهاك وُيحتجزان في ظل 
 شديد الحراسة في القاهرة.  2بسجن طرة  ،السيئة المعاملة وغيره من ضروب



لـ "خطر وشيك"،  هتعرُّض من ا  علنعبد الفتاح  محامي وأسرة عالء حّذر، 2021سبتمبر/أيلول  13وفي 
دالنتحار. و اله إلى حيال ميعربين عن قلقهم مُ  ، 2021 سبتمبر/أيلول 14ت أسرته، في بيان ُنِشر في ندَّ

، ومن التعرُّض لضوء الشمس، والحصول على المياه الصحفالسلطات له من قراءة الكتب أو  بمنع
ما  وقالت أسرته ر ا على صحته النفسية.النظيفة، ُمشيرة  إلى أن هذه األوضاع الُمروِّعة ُتؤثِّر تأثير ا ُمدمِ 

 [قطاع]من ]وزارة[ الداخلية و الدقيق تنفيذم والحك  صحته النفسية تتهاوى بعد سنتين من التخطيط المُ يلي: "
لة ب ؛ فإن [أعمال مواجهة اإلرهاب والتهديدات األمنيةاألمن الوطني ]إحدى قوات الشرطة الخاصة الُمخوَّ

وعلى  ،وفي تجاهل تام من كل المسؤولين ،القانون  إطارفي سجن يعمل تمام ا خارج  حياته في خطر،
وعلى الرغم من ذهاب  ؛"ية ووزير العدل، ورئيس الجمهورية بالطبعرأسهم النائب العام ووزير الداخل

 19نذ لساعات طويلة م أمامها إلى بوابة السجن، وانتظارها ةشبه يوميبصورة والدته، ليلى سويف، 
ا من  تمنعها، 2021سبتمبر/أيلول  سلطات السجن بصورة قاسية حتى من تلقي رسالة منه، ما يثير مزيد 

ا محمد الباقر في أوضاع قاسية على نحو مماثل؛ القلق بشأن سالمت ه. وتحتجز سلطات السجن أيض 
ز طوال اليوم داخل زنزانة صغيرة تفتقر إلى التهوية الكافية، وُيحر م من  وقراءة  ،النوم على سريرفُيحتج 

 الكتب والصحف.

نحو ينتهك قانون تحقيقات حول تهم ُملفقة، على اطي على ذمة وال يزال االثنان قيد الحبس االحتي
حدد أقصى مدة للحبس االحتياطي بعامين، في حالة الجرائم التي يُ المصري، الذي  زائيةاإلجراءات الج

ه إليهما أي تهم، وال ُعِرضت عليهما أدلة تربطهما  ُيعاق ب عليها بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبَّد. ولم ُتوجَّ
 قانونية احتجازهما. في لطعنبارتكاب أي جريمة، وال ُأتيحت لهما الفرصة ل

، أو شرط دون قيدمن و  كفوًرا عالء عبد الفتاح ومحمد الباقرعن  على اإلكفراجم سيادتاحّث َم، نمن ثو 
سقاط لى  .يةاإلنسان هماحقوقلالسلمية  اممارستهم لمجرد هما ُيحتجزان؛ إذ أناجميع التهم ضدهم وا  وا 

حتجازهما كفي أوضاع تتماشى مع المعايير الدولية، حين اإلكفراج عنهما، نحثام على أن تحِرصوا على ا
النقل إلى منشآت متخصصة خارج المناسبة، بما كفي ذلك  الرعاية الصحيةُسبل التي تتضمن إتاحة و 

 السجن، إذا استلزم األمر؛ وأن تعملوا كذلك على حمايتهما من التعرُّض للتعذيب وغيره من المعاملة
 لمنتظم مع أسرتيهما.، والسماح لهما بالتواصل االسيئة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  



 معلومات إضاكفية

ز محمد الباقر وعالء عبد الفتاح منذ  تهم ب، على ذمة التحقيقات 2019سبتمبر/أيلول  29ُيحتج 
نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على األمن و" ،"تمويل جماعة إرهابيةو" ،االنضمام لجماعة إرهابية""

رتكاب جريمة نشر مواقع التواصل االجتماعي بغرض احساب على و"إساءة استخدام  ،"القومي للبالد
مة من نيابة أمن الدولة العليا، 2019لعام  1356 األخبار الكاذبة"؛ وذلك في إطار القضية رقم  الُمقد 

 29لوطني. وفي باألمن االمتعلقة التهديدات التحقيق في فروع النيابة العامة التي تختص بإحدى 
ساعة كل  12 ضييق كان ، حيثالكبرى  ، لم يغادر عالء قسم شرطة الدقي بالقاهرة2019سبتمبر/أيلول 

، بعد أن أمضى خمسة أعوام في 2019مارس/آذار  29الشرطة منذ اإلفراج عنه في  مراقبةليلة تحت 
جهاز لدته بأن ضباط لمشاركته السلمية في احتجاج. وأخبرت الشرطة وا السجن بموجب حكم جائر،

 ذلك الحق من وتوجه محمد الباقر، في وقتاألمن الوطني اقتادوه إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا. 
لما ذكرته أسرتا عالء ومحمد وأصدقاؤهما، ظلَّت أماكن  . ووفق اأمام النيابة اليوم، إلى مقر النيابة لتمثيله
 شديد الحراسة. 2سجن طرة ، حينما ظهرا في 2019ل ر/تشرين األو أكتوب 1وجودهما غير معروفة حتى 

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

ضافة إلى ذلك، حرمتهما سلطات السجن من األِسرَّة  5× متر 3.5وتبلغ مساحتها  ،الكافية أمتار. وا 
ِشنة. وخالف ا بطانياتانة على والُفُرش، وكانا ينامان على أرضية الزنز  ان  خ  للسجناء اآلخرين، فإنهما ُيمن ع 

مكتبة السجن أو الحصول على أي كتب أو استخدام من التريُّض في ساحة السجن، وال ُيسم ح لهما ب
من خارج السجن على نفقتهما الشخصية. وتمنعهم سلطات السجن من الحصول على المالبس  حفص

ال تسمح لهما بحيازة أي ، كما الكافية أو أجهزة الراديو أو ساعات اليد، وال ُتوفر لهما المياه الدافئة
باقر زوجته، ، أخبر محمد ال2021مايو/أيار  11ُمتعلقات شخصية، بما في ذلك الصور العائلية. وفي 

اخالل زيارتها له، بأنه ُنِقل إلى زنزانة أخرى ت بأنه يعاني من آالم في  تسم بأوضاع مماثلة. وأخبرها أيض 
وفضال  عن ذلك، تقدمت أسرتا محمد الباقر  .مفاصله وعضالته، نتيجة قلة الحركة وسوء أوضاع السجن

جن، بما في ذلك استثنائهما من تلقي وعالء عبد الفتاح ببالغات رسمية بشأن معاملتهما داخل الس
زين من السجون إلى المحاكم دون 19-اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد ، وسط القلق حيال نقل الُمحتج 



صحية؛ إال أنه لم تتوفر أي ين ُمكتظة وفي أوضاع غير واحتجازهم داخل زناز  ،ُمعدات وقاية شخصية
 معلومات حول وضع هذه البالغات.

قضية  ، أمام نيابة أمن الدولة العليا، الستجوابه في2020أغسطس/آب  30الباقر، في وم ُثل محمد 
ووفق ا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، استندت التهم التي . 2020لعام  855أخرى برقم 

 م يتسن  األمن الوطني، التي ل قطاع، بصورة أساسية، إلى ملفات تحقيقات لمتهمينإلى ا لنيابةاتها وجه
العللمتهمين، وال لمحاميهم، اال ، متزايد، في األشهر األخيرةعلى نحو عليها. ودأبت نيابة أمن الدولة  طِّ

على تجاهل القرارات الصادرة عن المحاكم أو النيابة العامة باإلفراج عن الُمحتجزين قيد الحبس 
ل، بإصدار ُيشار ، وذلك في إطار ممارسة مماثلة همأوامر جديدة بحبسهم على خلفية ت االحتياطي الُمطوَّ

، ُنِقل عالء عبد الفتاح من السجن إلى المحكمة، 2021سبتمبر/أيلول  14وفي  ".ر"التدويعادة  بـ  اإليه
ا إضافي ا في غيابه. 45لكنه لم يمُثل أمام القاضي، الذي جدد حبسه االحتياطي   يوم 

لرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج محمد ، نشرت الجريدة ا2020نوفمبر/تشرين الثاني  23وفي 
دون اتخاذ أٍي من اإلجراءات  من ،الباقر وعالء عبد الفتاح في "قائمة اإلرهابيين" لمدة خمسة أعوام

. ولم يكن الباقر 2019لعام  1781نيابة أمن الدولة العليا برقم رفعتها القانونية الواجبة، في إطار قضية 
أنه يخضع للتحقيقات في القضية، قبل نشر قرار المحكمة، ولم تستجوبه نيابة أمن أو محاموه على علم ب

ولم تصله أي معلومات بشأن التهم الُموجهة إليه على وجه التحديد. وتتضمن  ،الدولة بشأن بهذه القضية
رة العمل السياسي أو المدني لمدة ،اآلثار المترتبة على القرار منعه من السفر خمسة  وحظره من ُمباش 

 أمام محكمة النقض. 2021ن الثاني نوفمبر/تشري 23هذا القرار في  فيومن المقرر الطعن  أعوام.

خالل منتقدي الحكومة، لالعتقال مرار ا  وتعرَّض عالء عبد الفتاح، الناشط السياسي المعروف، وأحد
 ر، فهو محامٍ د الباق. أما محم2011دوره في انتفاضة األعوام األخيرة، واشتملت أسباب اعتقاله على 

حتجزين . وكانا من بين آالف المُ 2014عدالة للحقوق والحريات" الذي أسسه في حقوقي ومدير "مركز 
، أو بعد مثولهم في محاكمات فادحة الجور، يةاإلنسان همحقوقجرد ممارستهم في مصر، إما لم تعسفي ا

 تضمنت محاكمات جماعية وعسكرية.

 

  اإلنكليزيةأو  العربية غةالللغة المخاطبة المفضلة: 



  ملغة بلدكاستخدام  كميمكن

 كفي أسرع وقت ممكن قبل:وُةرجى المبادرة بالتحرك 

 .سال المناشدات بعد الموعد المحدد، في حالة إر موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

  محمد الباقر، و عالء عبد الفتاحاإلشارة الُمفضلة:  السم وصيغ

 تحرك العاجل السابق:رابط ال
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4167/2021/ar/ 

 


