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 تحرك عاجل
 تشكو من إساءة معاملتها بالسجن ةصحفي

، قاضياً بتعرُّضها للعنف البدني 2021يناير/كانون الثاني  19في  أبلغت الصحفية المُعتَقلة تعسفياً، سالفة مجدي،
يناير/كانون الثاني  27مرة في  وضروب أخرى من سوء المعاملة داخل السجن عدة مرات. وحينما رأتها أسرتها آخر

، كانت تبدو هزيلة ولم تقَو على السير دون مساعدة، ما أثار المزيد من بواعث القلق بشأن حالتها الصحية 2021
 .سالمتهاو 
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 تحية طيبة وبعد ...

سالفة يًا، تعرُّض الصحفية المُعتَقلة تعسف عنالبالغات المُقلقة  حيال القلق البالغنكتب إلى سيادتكم لإلعراب عن بواعث 
 ، لسوء المعاملة والتعذيب المحتَمل داخل سجن النساء في القناطر.مجدي

لعت عليها منظمة العفو الدولية، أخبرت موكلتهم القاضي، خالل جلسة بالمحكمة  ووفقًا لشكوى قدمها محامو سالفة، واطَّ
 29مساء يوم  ةالساعة الحادية عشر ، أن ثالثة من حراس السجن عصبوا عينيها في 2021يناير/كانون الثاني  19في 

نفسه. وحاول  عن عنبرها إلى غرفة منفصلة كي يستجوبها رجل لم يُعر ِّف وأخرجوها من، 2020نوفمبر/تشرين الثاني 
مُجددًا، وبإيذاء زوجها المُعتَقل، الصحفي إرغامها على العمل مخبرة، مُهددها بعدم رؤية ابنها البالغ من العمر سبعة أعوام 

تفاصيل أخرى.  ةأي. وتقدمت سالفة أيضًا بشكوى مفادها أن الرجل الذي استجوبها تحرَّش بها، دون تقديم السيد حسام
 ، قبل الجلسة،أنها خضعترَوت سالفة للقاضي  كماتصل إلى حد التعذيب. قد  مة العفو الدولية أن هذه األفعالوترى منظ

رجل شرطة ها حبَ إحدى حارسات السجن، وسَ بصورة عنيفة على أيدي تضمن التجريد من المالبس، للتفتيش الذاتي، الذي 
عنوةً من السجن إلى سيارة نقل السجناء إلى المحاكم. وأفادت سالفة أيضًا أمام هيئة المحكمة أنها ُأرغمت على أقل رتبة 



أجرت  في نزيف حاد، ال سيما أنها لها ، ما تسبب2020أغسطس/آب  30الخضوع لفحص على منطقة الحوض في 
م  .فيما مضى عملية إلزالة ورم بالَرحِّ

يناير/كانون الثاني  27في  لها بالسجن الصحية وسالمتها، بعد زيارة والدتها سالفة وازدادت بواعث القلق بشأن حالة
 هزيلة ولم تقَو على السير دون مساعدة، وكانت تشكو من النزيف.بدت  إذ، 2021

محمد إلى جانب زوجها حسام السيد والصحفي  2019وفمبر/تشرين الثاني ن 26وتُحتجز سالفة مجدي تعسفياً منذ 
عملهم الصحفي، ودفاعهم عن ضحايا انتهاكات  مزاولة. وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي اعتُقلوا لمجرد صالح

 حقوق اإلنسان.

ا تحقيقًا ، وأن تبدأو قيد  أو  أي شرط   دون و  اً فور  ،السيد ومحمد صالح وحسام مجدي أن تُفرجوا عن سالفة ثكم علىحُ نَ و 
عاجالً ومستقالً يتسم بالحيادية والفعالية حول شكاوى سالفة مجدي بشأن سوء معاملتها التي ربما بلغت حد التعذيب. 

ا إلى وريثما يُفَرج عنها، يجب أن تُتاح لها ُسبل الحصول على الرعاية الصحية الكافية بانتظام، بما في ذلك نقله
 داخل السجن. غير متوفرطبية خارجية لتلقي أي منشآت 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 .                                                                                                    معلومات إضافية

. ويخضع الثالثة وسائل إعالمية مختلفة سالفة مجدي وحسام السيد ومحمد صالح صحفيون مستقلون يعملون لدى
إحدى فروع النيابة التي تختص بمالحقة مرتكبي الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة"، في  لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا،

تواجه سالفة مجدي ومحمد . و 2019ضة للحكومة في مارس/آذار ، المتعلقة باحتجاجات مناهِّ 2019لعام  488القضية 
تهمتين ملفقتين بــ "االنضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، في حين أن حسام السيد متهم بــ "العضوية في صالح 

 جماعة إرهابية".

لعام  855قضية جديدة برقم  في، أمام نيابة أمن الدولة، الستجوابها 2020أغسطس/آب  30وَمُثلت سالفة مجدي، في 
جماعة إرهابية" و"نشر وبث شائعات كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل  . واُتهمت بـ "االنضمام إلى2020

تلك التهم، مارست سالفة حقها في التزام الصمت، وعند سؤال وكيل النيابة عن سبب حول االجتماعي". وعند سؤالها 
لعام  488مماثلة في القضية معها باتهامات  ُأجري  صمتها، أجابت بأنها ال ترى أي اختالف بين هذا التحقيق وأول تحقيق

أيضًا سجناء رأي آخرين كانوا قيد الحبس االحتياطي بالفعل على ذمة  2020لعام  855وتشمل القضية رقم  .2019
المدافعة عن حقوق اإلنسان ماهينور  مثلتحقيقات منفصلة حول تهم مشابهة تتعلق بـ "اإلرهاب" وال تستند ألي أساس، 

، الدولية د الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر. ووفقًا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفوالمصري والصحفية إسراء عب
استند وكالء النيابة في االتهامات التي وجهوها لسالفة مجدي وسجناء الرأي اآلخرين، بصورة أساسية، إلى ملفات تحقيقات 



متزايد، في  بت نيابة أمن الدولة العليا بشكلالع عليها. ودأالط ِّ للمتهمين وال لمحاميهم ا جهاز األمن الوطني، التي لم يتسنَ 
األشهر األخيرة، على تجاهل القرارات الصادرة عن المحاكم أو النيابة العامة باإلفراج عن الُمحتجزين قيد الحبس 

ل، بإصدار أوامر جديدة بحبسهم على خلفية ُتهم مماثلة.  االحتياطي الُمطوَّ

ي فيما مضى لمعاملة تمييزية في سجن النساء بالقناطر، فقد منعت سلطات السجن والدتها من وتعرََّضت سالفة مجد
، حينما علَّقت 2020أبريل/نيسان  29وحتى  2020أبريل/نيسان  12إرسال المال والطعام والُمطهرات إليها، من 

للسجينات األخريات . وُسمِّح 19-السلطات زيارات السجون، بسبب القيود المفروضة على خلفية تفشي فيروس كوفيد
ضافة إلى ذلك، لم تتمكن سالفة مجدي من تبادل الرسائل المكتوبة مع ذويها أغراض من ذويهن استالمب  ،في تلك الفترة. وا 

في أثناء تعليق زيارات السجن، على عكس غالبية السجينات األخريات، ما جعلها ُمحتَجزة فعليًا بمعزٍل عن العالم 
 الخارجي.

 ض سالفة مجدي لسوء المعاملة وتدهورتعرُّ  بشأن، نشرت وزارة الداخلية بيانًا ُتنفي فيه المزاعم 2021فبراير/شباط  1 وفي
طلب محاميها  أيضاً  . وُرفِّضالكاذبةباللوم على جماعة اإلخوان المسلمين في نشر المعلومات حالتها الصحية، ُملقية 

 باتها.بإحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص إصا

مئات  اً العمل الصحفي المستقل وحجبت تعسفيومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ُسدة الحكم، قمعت السلطات 
وجاء المواقع اإللكترونية، وداهمت وأغلقت تسع منصات إعالمية على األقل، واعتقلت العشرات من الصحفيين تعسفيًا. 

ت ، ُشنَّ 2014ضة منذ أكبر حملة قمعية ضد األصوات المعارِّ  إطارفي  حصال ومحمد السيد وحساممجدي اعتقال سالفة 
نفذتها قوات األمن  النطاق منظمة العفو الدولية اعتقاالت واسعة قتوثَّ . و 2019بعد اندالع احتجاجات سبتمبر/أيلول 

المصرية بحق محتجين سلميين وصحفيين ومحامين حقوقيين ونشطاء وشخصيات سياسية، في محاولة إلسكات أصوات 
 المنتقدين وردع أي محاوالت لتنظيم المزيد من االحتجاجات.

ي ُتمث ل فيه والذ، ياسية""العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في رحظَ ويُ 
ضافة إلى ذلك، فإن و  دولة طرف. مصر تسبب أو تآالمًا ُمبر ِّحة باألفراد  رتكبها موظفو الدولة عمدًا وُتوقِّعاألعمال التي يا 

ئم عترافات"، أو ألي سبب قااالأو انتزاع " التخويفأو  اإلكراهأو  ةمعاقبغراض مثل الأل في معاناتهم، سواء بدنيًا أو نفسيًا،
 ُتشك ِّل ضربًا من ضروب التعذيب. ،على التمييز

 

  اإلنكليزيةأو  العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

  ماستخدام لغة بلدك كميمكن

 2021أبريل/نيسان  5 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/


 ل المناشدات بعد الموعد المحدد.إرسا أردتم ، في حالةموُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

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

 رابط التحرك العاجل السابق:

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/3299/2020/ar/ 


