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 تحرك عاجل
 بارزُيداهم حياة ناشط  الوشيك الخطر

، 2022ريل/نيسان أب 2ب عن الطعام منذ يواجه عالء عبد الفتاح، الناشط المصري البريطاني الُمضر  
باالمتناع ، 2022نوفمبر/تشرين الثاني  1إضرابه عن الطعام في  صّعد؛ إذ خطًرا وشيًكا على حياته

ضافة إلى ذلك، أعلن كان التي  ةحراري ةعر س   100عن الحصول على  عن يستهلكها يومًيا قبل ذلك. وا 
بدء مؤتمر األمم  تزامًنا مع ،2022نوفمبر/تشرين الثاني  6في  المياهعن شرب  متناعقراره باال
في وذلك  ،بمدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ "(27تغي ر المناخ العالمي )"كوب بشأن المتحدة 

وكانت المرة األخيرة التي ُاعُتق ل فيها عالء  ما يعتبره هو وأسرته المحاولة األخيرة إلطالق سراحه.إطار 
محروًما بصورة غير  مضى معظم األعوام التسعة الماضيةأقد و ؛ 2019في سبتمبر/أيلول  عبد الفتاح

اإلنسان محمد ، ُأدين هو ومحامي حقوق 2021ديسمبر/كانون األول  20قانونية من حريته. وفي 
 ، بعد محاكمة فادحةعلى التوالي، أعواموأربعة الباقر بتهم زائفة وُحك م عليهما بالسجن لمدة خمسة 

، ينبغي اإلفراج من َثم  ؛ و السلمية سبٍب سوى أنشطتهماي َتهَدَفا ألرأي، لم ُيسا سجين هماالجور. و 
 .أو قيدٍ  عنهما على الفور ودون أي شرطٍ 

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

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
 قصر االتحاديةمكتب رئيس الجمهورية ب

 هورية مصر العربيةالقاهرة، جم
  p.spokesman@op.gov.egالبريد اإللكتروني: 

 @AlsisiOfficialتويتر: 
 

 فخامة الرئيس 

 بة وبعد ...تحية طي
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المُحتََجز عالء عبد الفتاح لنهيب بكم أن تُفِرجوا عن الناشط المصري البريطاني  فخامتكمنكتب إلى 
يومي ا؛  ةحراري ةعر س   100يوٍم، يستهلك عالء عبد الفتاح  200قبل فوات األوان؛ فألكثر من  ،اي  تعسف

 31. وأعلن في رسالة إلى أسرته في سجنه جور ا وحرمانه من تلقي أي زيارات قنصليةلالحتجاج على 
ويعتزم ، تصعيد إضرابه عن الطعام، باالمتناع عن تلقي أي ُسعرات حرارية. 2022أكتوبر/تشرين األول 
الدورة  فعاليات ق اليوم األول منوافِ ، الذي يُ 2022نوفمبر/تشرين الثاني  6في المياه االمتناع عن تناول 

ألطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ )"كوب السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي 
أخدت قرار بالتصعيد في التوقيت المناسب بالنسبة لنضالي عشان حريتي : "سالةقال في الر إذ ؛ "(27

وحرية أسرى صراع هم مش طرف فيه أو بيحاولوا يتخارجوا منه، وكل ضحايا نظام مش عارف يدير 
"أخدت قرار بالتصعيد في )بالفصحى:  نه يحبس".إع، وال يعيد إنتاج نفسه غير بنه يقمإأزماته غير ب

ليسوا طرف ا فيه أو يحاولون أن  حريتي وحرية أسرى صراعمن أجل  التوقيت المناسب بالنسبة لنضالي
 ".إالا بالحبس، وال يعيد إنتاج نفسه إالا بالقمعيدير أزماته  ال يعرف أنوكل ضحايا نظام  يخرجوا منه؛

ه على ا صرار بسبب تدهور حالته الصحية و  ،عالء عبد الفتاححياة بشأن وتوجد حالي ا بواعث قلق بالغ 
ا إلى أن السلطات تمنع ، إلى حين إفراج السلطات المصرية عنالمياهعن شرب  توقافال ه. وبالنظر أيض 

أي  يصلهاإزاء أن أسرته قد ال  يُساورنا القلقوأسرته بصفة دورية من تبادل الرسائل المكتوبة،  عبد الفتاح
أسرته  تكون زيارة من المقرر أنف ؛المياه شربجة عقب امتناعه عن َحرِ معلومات عنه خالل األيام ال

 .2022نوفمبر/تشرين الثاني  18سجن في الالقادمة له في 

ض للتعذيب وغيره ، وتعر  2019وكانت المرة األخيرة التي اُعتُِقل فيها عالء عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول 
 ، بتهم زائفة2021، وأدانته إحدى محاكم الطوارئ في ديسمبر/كانون األول بعد اعتقاله من سوء المعاملة
 حبسه ينبغي ما كانسجين رأي، و  عبد الفتاح وعالءاإلنسانية.  هالسلمية لحقوق تهممارسنابعة حصرا  من 

 .نهاية المطاف ه فيالمسؤولية عن حيات سلطات االحتجاز تتحملو  .أبد ا

 ،أو قيدٍ  شرطٍ  أي ودون  فورًا عالء عبد الفتاح ومحمد الباقرعن  على اإلفراج فخامتكم حث، نم  من ثَ و 
لغاء  اممارستهم على خلفيةحصرًا يأتي احتجازهما إذ  ؛اجميع التهم ضدهم وا سقاط ،أحكام إدانتهما وا 

اختصاصيين لى إعالء عبد الفتاح  امل الوصول أمبُ إتاحة سُ ويجب  .يةاإلنسان هماحقوقلالسلمية 
صحيين مؤهلين، يوّفرون الرعاية الصحية له بما يتماشى مع آداب مهنة الطب التي تتضمن مبادئ 

بما يتماشى مع ، زيارة قنصليةبتلقي  فورًاالسرية واالستقاللية والموافقة المستبصرة، ويجب السماح له 
 فيينا للعالقات القنصلية. اتفاقية

 ،بقبول فائق االحترام والتقديروتفضلوا 
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 معلومات إضافية

تعر ض عالء عبد الفتاح، الناشط السياسي المعروف، وأحد منتقدي الحكومة، لالعتقال مرار ا وتكرار ا خالل 
. أما محمد الباقر، فهو محام حقوقي ومدير 2011 انتفاضة دوره فياألعوام األخيرة، ألسباب تضمنت 

ا في مصر، ي  من بين آالف الُمحتجزين تعسفهما . و 2014حريات الذي أسسه في مركز عدالة للحقوق وال
محاكمات فادحة الجور، تضمنت محاكمات  إثرإما لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم اإلنسانية، أو 

 جماعية وعسكرية.

تهم ب، على ذمة التحقيقات 2019سبتمبر/أيلول  29َجز محمد الباقر وعالء عبد الفتاح منذ ُيحتَ و 
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
 ن نيابة أمن الدولة العليا،الُمقَدمة م 2019 لسنة 1356 األخبار الكاذبة"؛ وذلك في إطار القضية رقم

 وفتحت نيابة أمن الدولة تهديدات األمن الوطني.التحقيق في فروع النيابة العامة التي تختص بإحدى 
، في إطار 2021 لسنة 1228تحقيقات ضدهما حول تهم مماثلة، في قضية جديدة برقم  العليا

قصى ـ "إعادة التدوير"، للتحايل على الحد األاستراتيجية تنتهجها السلطات على نحو متزايد، وُيشار إليها ب
ى وتمديد فترة احتجاز النشطاء إل بلغ عاَمْين،تو  ،ي القانون المصر  اهيجيز ي لمدة الحبس االحتياطي الت

 2021 لسنة 1228في القضية رقم وبدأت محاكمة عالء عبد الفتاح ومحمد الباقر  أجل غير ُمسمى.
ن والناشط محمد إبراهيموهو لى جانب متهم آخر، ، إ2021أكتوبر/تشرين األول  28في  رضوان  الُمدوا

ا الذي ُأدين ،"أكسجين" التواصل  منصاتبـ "نشر أخبار كاذبة" على خلفية منشوراته عبر  أيض 
وُتَعد إجراءات المحاكمة أمام محاكم الطوارئ جائرة  االجتماعي، وُحِكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام.

 على درجة. األكم امحالأحكامها النهائية غير قابلة لالستئناف أمام إذ أن  بطبيعتها؛

ا من حقهم في الحصول على دفاع كاٍف؛ إذ ُمِنع محاموهم من التواصل معهم الوُحِرم  متهمون أيض 
و ولوائح االتهام ومنطوق األحكام. وتقدم محام وى املفات الدعمن نسخ ومن الحصول على بخصوصية 

محكمة أمن ر ببالغات لدى المكتب المسؤول عن التصديق على األحكام الصادرة عن عبد الفتاح والباق
من قانون  14ضد موكليهم، بموجب المادة  نيْ دة رئيس الجمهورية بإلغاء الحكمناشَ ، لمُ الدولة طوارئ 

على األحكام ضد ، 2022يناير/كانون الثاني  3الطوارئ. وصد ق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 
فترات العقوبة بدأ من تاريخ تنفيذ  عت عليها منظمة العفو الدولية أنهمين الثالثة. وأظهرت وثيقة ِاط لالمت

رفع محامو محمد الباقر دعوى لدى في هذا الصدد، التصديق على األحكام، ال تاريخ اعتقالهم. و 
في مدة عقوبة شهر ا  31حبسه االحتياطي لمدة المحكمة اإلدارية بمجلس الدولة، لكي ُتحَتَسب فترة 

 سجنه.
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بسجن  الإنسانية في ظل أوضاع 2022ُمحَتَجزْين حتى مايو/أيار  عالء عبد الفتاح ومحمد الباقروظلا 
، تفتقر إلى التهوية زنازين صغيرة في هما سلطات السجنتحتجز اشديد الحراسة في القاهرة. و  2طرة 

ُيسَمح م التري ض في ساحة السجن، ول ُمنعا منخرين، للسجناء اآل وحرمتهما من األِسر ة والُفُرش. وخالف ا
من خارج السجن على نفقتهما  صحفمكتبة السجن أو الحصول على أي كتب أو استخدام لهما ب

ا سلطات السجن  منعتهماالشخصية. و  ساعات و أجهزة الراديو و من الحصول على المالبس الكافية أيض 
تسمح لهما بحيازة أي ُمتعلقات شخصية، بما في ذلك الصور  ملكما ، ساخنةُتوفر لهما المياه ال ماليد، ول
شديد  2طرة والدته بأن نائب مأمور سجن  عالء عبد الفتاح ، أخبر2022مايو/أيار  12وفي  العائلية.
، ُنِقل إلى سجن وادي 2022مايو/أيار  18. وفي تيناعتدى عليه بالضرب، بينما كانت يداه ُمَكب ل الحراسة
ُنِقل محمد الباقر ، 2022أكتوبر/تشرين األول  2كبيرة من عامة الجمهور. وفي ، بعد ضغوط النطرون 

وتسنى له ، دون حاجز بينهمان للمرة األولى منذ عاميْ  رؤيته، بينما ُسِمح لزوجته ب1إلى سجن بدر 
 التعر ض ألشعة الشمس للمرة األولى منذ ثالثة أعوام.

 عن ، أفرجت السلطات المصرية2022العفو الرئاسي في أبريل/نيسان ومنذ أن أعاد الرئيس تفعيل لجنة 
 اي  الف ُمحَتَجزين تعسفاآلألسباب سياسية. ومع هذا، ال يزال ومئات السجناء اآلخرين أبرز سجناء الرأي 

لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم اإلنسانية، أو في أعقاب محاكمات فادحة الجور، أو دون االستناد إلى 
اُعُتِقل عشرات األشخاص، واستجوبهم وكالء  ،2022أكتوبر/تشرين األول  25سس قانونية. ومنذ أي أ

تعلق بدعواتهم إلى إقامة تظاهرات سلمية في أثناء تالنيابة وأمروا بحبسهم االحتياطي على ذمة تحقيقات 
 .2022نوفمبر/تشرين الثاني  18و 6في شرم الشيخ بين  الذي ينعقد"، 27كوب " مؤتمر

، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج محمد 2020نوفمبر/تشرين الثاني  23وفي 
دون اتخاذ أٍي من اإلجراءات القانونية بالباقر وعالء عبد الفتاح في "قائمة اإلرهابيين" لمدة خمسة أعوام، 

. ورفضت محكمة النقض، في 2019 لسنة 1781الواجبة، في إطار قضية نيابة أمن الدولة العليا رقم 
ماه الطعن النهائي ،2022يناير/كانون الثاني  18 وتتضمن اآلثار المترتبة على ضد هذا القرار.  الذي قد 

حظر من المشاركة في أي عمل سياسي أو مدني لمدة الو  ،صولاألوتجميد  ،من السفر منعالهذا القرار 
 خمسة أعوام.

  اإلنكليزيةأو  العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

  تكم األم.لغاستخدام  كميمكن

 2023يناير/كانون الثاني  4 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 
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سال المناشدات بعد الموعد إر رغبتم في  ، في حالموُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك
 .المحدد

 صيغ المذكر() محمد الباقر، و صيغ المذكر() عبد الفتاحعالء اإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ

  رابط التحرك العاجل السابق:
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/5621/2022/ar/  
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