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 تحرك عاجل
 تينملفق يواجه تهمتين مسجون  يموسيق

 33الذي يبلغ من العمر  يالموسيق ،رامي صدقي 2018مايو/أيار  5اعتقلت السلطات المصرية في 
بعنوان "بلحة" انتشر القاهرة الدولي؛ حيث اعُتقل على خلفية مقطع فيديو غنائي ساخر  عاًما بمطار

 يهدف الفيديو مقطعأن بدى و ، 2018االنتخابات الرئاسية في مارس/آذار ُقبيل  ،طاق واسعنعلى 
 على الرئيس السيسي. ووفًقا لما ذكره محاميه، لم ُيشارك رامي في كتابة كلماتالسخرية من  إلى

المزعوم  السلطات بالفعل مؤلف كلمات األغنية تعتقل. كما وال عزف ألحانها ،وال إنتاجها، أغنية "بلحة"
وباإلضافة  .في إنتاج األغنية االشتراكب همواأربعة أفراد آخرين ات  ، إلى جانب 2018مارس/آذار  منذ

 أن األغنية جزء ال يتجزأ من ممارسة الحق في حرية التعبير.إلى ذلك، تعتبر منظمة العفو الدولية 

تهمتين ملفقتين  ،2018لعام  480ويواجه رامي صدقي، إلى جانب متهمين معه في القضية 
 و"إهانة رئيس الجمهورية". ،بـ"االنتماء لجماعة إرهابية"

 يوًما آخرين. 45 لرامي صدقي حبس االحتياطيالمد قاضي ، 2019فبراير/شباط  9وفي 
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 تحية طيبة وبعد ...

 بسبب 2018عاًما، ُمحتجًزا منذ مايو/أيار  33، عازف الغيتار الذي يبلغ من العمر رامي صدقيال يزال 
 9وفي  د حبسه منذ ذلك الحين.وكان ُيجد   وال عزف ألحانها، أغنية لم يكتب كلماتها وال أنتجها

 يوًما آخرين. 45مد قاضي حبسه االحتياطي ، 2019فبراير/شباط 

بمطار القاهرة الدولي، بينما كان عائًدا من حفل اعتقلت قوات األمن رامي ، 2018مايو/أيار  5ففي 
أخبرت و ساعة،  24غنائي في بيروت. واحتجزته السلطات بمعزٍل عن العالم الخارجي لما يزيد عن 

قيد الحبس  رامي في الوقت الراهن ر. ويجري احتجازأنه لم يغادر المطا هذه الفترة أسرته خالل
و"إهانة رئيس  ،، حيث يواجه تهمتين ملفقتين بـ"االنتماء إلى جماعة إرهابية"بسجن طرة تحقيق االحتياطي
، إذ انتشرت على مسيئة للرئيس السيسي ،"بلحة"األغنية الساخرة المعنية،  واعتبرت السلطات .الجمهورية"
ُلصت منظمة العفو الدولية إلى أن لكن و  ،2018النتخابات الرئاسية في مارس/آذار ُقبيل ا نطاق واسع خ 

ضافو األغنية ال تنطوي على أي دعوة إلى الكراهية أو تحريض على العنف أو التمييز.  فإن  لى ذلك،إ ةً ا 
فله المادة في حرية التعبير الذي تك الحقبضمًنا  ولةشمالمو  إحدى أنماط التعبير المقبولة هيالموسيقى 

لتهمتين والدستور المصري. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن ا ،من "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" 19
، ال تستندان إلى أي 2018لعام  480في القضية  كذلك والمتهمين معه الموجهتين بحق رامي صدقي

 بير.ممارسة سلمية لحقهم في حرية التعأنه  فترضما يُ م فقط تنبعانو  ،أساس

عن رامي صدقي والمتهمين معه  أو قيد ط  على الفور وبدون شر لذا، نحث سيادتكم على أن تُفرجوا 
ممارسة لحقهم في حرية التعبير. كما نحث سيادتكم أيًضا على أن  ما يُعتبربسبب قلوا إال لم يُعتالذين 

. وينبغي 2018لعام  480 صدقي والمتهمين معه في القضيةُتسقطوا كافة التهم الموجهة بحق رامي 
بالحماية من التعذيب على السلطات المصرية أن تعمل على أن يحظى رامي صدقي والمتهمون معه 

 .وأن تتماشى أوضاع احتجازهم مع المعايير الدولية ضروب المعاملة السيئةوغيره 

   وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 



 معلومات إضافية

 22في  ،، داهم ضباط جهاز األمن الوطنيي وردت إلى منظمة العفو الدوليةوفًقا للمعلومات الت
عنه. وأبلغوا أسرته باشتراكه في إنتاج أغنية اعتبرتها  بحًثارامي صدقي  أسرة منزل ،2018إبريل/نيسان 

محاميه إلى ، توجه رامي صدقي برفقة 2018ريل/نيسان إب 24السلطات مسيئة للرئيس السيسي. وفي 
 اذلك، وأخبرتهم؛ إال أن السلطات نفت لمنزل أسرته الضباط لالستفسار عن مداهمة من الوطنيمقر األ

أي يس هناك ما يثير أنه لداهموا المنزل. وزعمت السلطات  هم من لصوصبعض العلى األرجح  هبأن
ت بيد أن السلطاأن بمقدوره السفر بحرية.  وأكدت لهما ،الموسيقية أنشطة رامي صدقيبشأن  مشاكل

حفاًل يقدم  بيروت، حيث كانبينما كان عائًدا من  ،بمطار القاهرة الدولي 2018مايو/أيار  5اعتقلته في 
ساعة،  24. واحتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لما يزيد عن "جيمي والقّديس" غنائًيا مع فرقته

 أحد أقسامته قوات األمن إلى ، اقتاد2018مايو/أيار  6وفي وأبلغت أسرته بأنه لم يغادر المطار. 
سمحت له السلطات أخيًرا باالتصال الستجوابه. وفي وقت متأخر من تلك الليلة،  شرطة بالقاهرة الجديدةلا

خبارهم عن مكان وجوده. وفي بأسرته  د وُجد   ،، ُنقل إلى سجن طرة تحقيق بالقاهرة2018مايو/أيار  27وا 
 يوًما آخرين. 45حبسه االحتياطي  2019ير/شباط فبرا 9حبسه منذ ذلك الحين. ومد قاضي في 

إلى جانب أربعة تهمتي "االنتماء إلى جماعة إرهابية" و"إهانة رئيس الجمهورية"، ويواجه رامي صدقي 
؛ إال أن أغنية "بلحة" الساخرةرامي في القضية ذاتها بسبب اعُتقل جميع المتهمين مع أفراد آخرين؛ حيث 

ت أخذ، . ووفًقا لما أفاد به محامي رامي2018هم الخامس في سبتمبر/أيلول المت عن رجتأفالسلطات قد 
قريًبا، له باإلفراج عنه  بعدم اشتراكه في إنتاج األغنية، متعهدةً  ؤكد له وألسرته بأنها على علمٍ السلطات ت

 ، استمر تجديد حبسه االحتياطي.ولكن بعد مرور تسعة أشهرٍ 

، وبعد ذلك قطع صلته بالفرقة غني أغنية "بلحة"مبفرقة تضم  كان رامي عازًفا، 2013و 2011وبين 
التعبير  عنانصرف وقد رقة ُأخرى تدعى "جيمي والقّديس". ، شارك في تأسيس ف2015. وفي والمغني
ة التي حملة القمعية المكثفالمتحاشًيا ، على معالجة القضايا االجتماعيةوركز  ،في أغانيه السياسي

وُقبيل االنتخابات الرئاسية في . األعوام القليلة الماضيةالتعبير في مصر خالل استهدفت الحق في حرية 
مما أثار ُنشرت أغنية "بلحة" على يوتيوب وانتشرت على نطاق واسع على الفور، ، 2018مارس/آذار 

 مؤلف كلمات األغنية وُيحتجز حفيظة السلطات المصرية التي اعتبرت األغنية مسيئة للرئيس السيسي.
 ويواجه قضيتين منفصلتين. ،زعوم في الوقت الراهنالم



تشملها منظمة العفو الدولية أن األغنية تخلو من أي تحريض على العنف أو الكراهية ومن ثم،  ووجدت
جاء تعسفًيا، وكذلك تعتبر  تعتبر منظمة العفو احتجاز رامي صدقيكما حماية الحق في حرية التعبير. 

 ما هو والمتهمون معه ال تستندان ألي أساس، وأن القضية برمتها ملفقة.يواجهه ناللَّتيأن التهمتين 

 اللغة العربية أو اإلنكليزيةلغة المخاطبة المفضلة: 
 يمكن استخدام لغة بلدك

 2019إبريل/نيسان  16 وُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل:
 لة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حا

 (المذكر)صيغ  رامي صدقي: االسم وصيغ اإلشارة الُمفضلة


