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   افتتاحیة العدد:

حفل هذا الشهر بعدد من التطورات ذات العالقة بحقوق اإلنسان جاءت يف أعقاب بإفطار األرسة املرصية  

ليه الرئاسة املرصية خالل األيام األخ�ة من شهر رمضان، حيث حرض هذا اللقاء عدد من  إالذي  دعت  

اود الصحفي املعروف ممثيل القوى املدنية ومن أبرزهم حمدين صباحي املرشح الرئايس األسبق وخالد د

حبس احتياطيا ضمن قضية تحالف األمل، ويف خطابه دعا   أن ورئيس حزب  الدستور السابق والذي سبق 

تنظيمه إلدارة مؤمتر الشباب فضال عن إعادة تفعيل    اؤكلالسييس إىل حوار وطني ب� القوى السياسية  

ناء الرأي املحبوس� احتياطيا ملدد جاوزت لجنة العفو الرئايس،  وقبلها صدرت قامئة باإلفراج عن بعض سج

 ه بالقضية.ءالعام�، ثم عفوا رئاسيا عن حسام مؤنس القيادي بحزب الكرامة ومع ذلك مل يشمل العفو زمال 

  اآلالف وتربز هذه التطورات عدد من األسئلة أهمها هل هناك إرادة سياسية لهذا الحوار، خاصة انه ما زال  

� احتياطيا بالسجون فضال عن استمرار ذات النظام القانو� املقيد للحريات  من سجناء الرأي واملحبوس 

 شهور.   7رغم صدور اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان منذ

وهل سيتم استبعاد أطراف   ،ن هم أطرافهعن جدول األع�ل الخاص بالحوار، ومَ   ئاً أيضا ال يعرف أحد شي

وكل لها تنظيمه قادرة عىل وضع تصور كامل  أ تبدو أن الجهة التي  معينة خاصة من املعارضة بالخارج، وال  

، فضال عن كيفية تنفيذ مخرجاته، وهل يقترص الحوار عىل قضايا الحريات وسجناء  إدارتهملحاور املؤمتر أو  

م �تد إىل مناقشة توجهات النظام السيايس ككل عىل املستوى السيايس واالقتصادي، وهل املقصود  أ الرأي؟  

ر صورة للرأي العام الداخيل والخارجي بأن هناك مثة تقدم فعيل باملناخ السيايس والعالقة مع القوى  تصدي

 السياسية يف الداخل والخارج.

وهل هذا �ثل خطوة    ،األمر األخر يعرض هذا العدد أيضا التطورات الخاصة بتفعيل لجنة العفو الرئايس

ثرا حقيقيا خاصة يف ظل الصالحيات  أ حدث  ومحدودة ولن تُ إيجابية بامللف الحقوقي أم مجرد خطوة جزئية  

 املحدودة للجنة.  

وجزء منها الدعوة للحوار    ،الرسمي بالداخل حول انفراجة سياسية   اإلعالمك� تناقش ما يتم الرتويج له من  

 يف ملف سجناء الرأي.    اإلفراجاتالوطني وبعض 

وفاة   ومالبسات  وقائع  امللف  هذا  يعرض  "شخصية  ك�  زاوية  أ�ن  هدهود ضمن  االقتصادي  الباحث 

 العدد" وشبهات مقتله تحت التعذيب مبقار االحتجاز.

قضائية    أحكامومنها    ،أيضا يعرض هذا التقرير عدد من التطورات السلبية يف ملف حرية الرأي والتعب�

عن حاالت    ت�عي. فضالاالج بحبس عدد من الصحفي� واإلعالمي�، وصانعي محتوى عىل وسائل التواصل  

 الرشطة.   وأقسام ثار التعذيب يف السجون آ وفاة تحت 
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 ملف العدد

 التمویه السیاسي و والضغوط الخارجیة، ،الداخليحقوق اإلنسان بین االحتقان 

ناقشت عدد من التقارير الصحفية ما يتم اإلشارة إليه من "انفراجة سياسية" حسب وصف اإلعالم الرسمي  

دت أغلب هذه التقارير املستقلة إن الهدف األسايس لرتويج هذا الحديث، تقليل الضغوط املرصي، حيث أك

الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا بأن هناك تغي�ا يف النهج املرصي في� يتعلق   إقناعالدولية والعمل عىل  

ر جوهر املوقف  ، من خالل خطوات محدودة باإلفراج عن بعض املحبوس�، يف ح� يستماإلنسانبحقوق 

 الرسمي املعادي لحقوق اإلنسان.  

"  أشارتوقد   الربملان وعضو املجلس  الجديد  العريبصحيفة  النائب يف  " من جانبها إىل تحركات يقودها 

القومي لحقوق اإلنسان يف مرص محمد أنور السادات، داخل املجلس، لعقد جلسات است�ع مع شخصيات  

ومعتقل� سابق�، من أجل إعداد قامئة جديدة بأس�ء معتقل� سياسي� مرشح� للحصول  سياسية ونشطاء  

 عىل عفو رئايس أو إخالء سبيل بأي طريقة أخرى. 

وأوضحت املصادر أن االقرتاح جاء بإيعاز من األجهزة األمنية السيادية من أجل إيصال رسالة إىل الدول  

ا وجود تطور مبلف حقوق اإلنسان يف البالد، وهو امللف الذي  الغربية، وخاصة الواليات املتحدة، مفاده

 طاملا وجهت اإلدارة األم�كية انتقادات لنظام عبد الفتاح السييس بشأنه. 

التقليل من حالة   أيضاً  السياسية تستهدف  باالنفراجة  الحديث عّ� يسمى  "إعادة  أن  وأضافت املصادر 

الظروف االقتصادية   الشعبي، بسبب  القصوى  االحتقان  باإلضافة إىل األولوية  بها مرص،  التي متر  السيئة 

 للنظام، وهي مغازلة واشنطن مبلف حقوق اإلنسان". 

من جهته، قلل ناشط حقوقي بارز، فضل عدم ذكر اسمه، من جدوى التحركات التي يقوم بها املجلس  

 القومي لحقوق اإلنسان يف ما يتعلق مبلف املعتقل� السياسي�. 

ذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى النظام يف إحداث انفراجة سياسية، ك� يتم الرتويج له، فإنه  وقال إنه "إ 

 ال يحتاج إىل كل هذه اللجان والجلسات واللقاءات". 

وأضاف "القضية شديدة الوضوح والبساطة، وترتكز عىل مبدأ واحد، وهو أن كل من تجاوز مدد الحبس  

ه فوراً من دون تأخر، وكل من يعا� ظروفاً إنسانية سيئة داخل السجن،  االحتياطي القانونية يتم اإلفراج عن

يتم النظر إليه ومعالجة ذلك، بحسب القانون". وأكد أن هذه الغاية "ال تحتاج إىل لجان، بقدر ما تحتاج  

 إىل مجرد تطبيق القانون". 
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قل� السياسي�، ومعالجة  وقال املصدر إن ما يؤكد "عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإلفراج عن املعت

ظروف السجن السيئة، هو ما يتعرض له املعتقلون داخل السجون، مثل أحمد دومة الذي دخل يف إرضاب  

 مفتوح عن الطعام قبل أيام، وحذرت أرسته من أن حياته معرضة للخطر يف السجن".

انتقادات تتصاعد والنظام يبحث عن مخرج" نرشت صحيفة "    وتحت عنوان "حقوق اإلنسان يف مرص: 

إنه "عىل الرغم من وعي الحكومة املرصية، باآلثار   "الجديد  العريب أن مصادر دبلوماسية مرصية قالت 

السلبية للتقارير الحقوقية التي تنتقد حالة حقوق اإلنسان،  وآخرها التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية،   

 لرد عىل ذلك التقرير".إال أن وزارة الخارجية، لن تبادر با

وأوضحت املصادر، أن "الخارجية املرصية، ال تعترب منظ�ت مثل العفو الدولية مؤسسات رسمية، ولذلك  

 ال ترد عىل تقاريرها، ك� تفعل مع مؤسسات أخرى، مثل الكونغرس األم�يك، والربملان األورويب". 

اعتبارها جيداً أن مثل هذه التقارير تؤثر    وأضافت "عىل الرغم من ذلك، فإن الحكومة املرصية تضع يف

عىل صورتها يف الخارج، وتعطي الفرصة للمرتبص� بها، للهجوم عليها، ولذلك، فإن ردها يكون بطريقة  

 عملية".

وحسب مصادر بوزارة الخارجية املرصية، صدرت توجيهات صدرت إىل السفراء بالخارج، برضورة الرتكيز  

 لحقوق اإلنسان"، التي أطلقتها الرئاسة العام املايض.   عىل "االسرتاتيجية الوطنية

ويف السياق، أشارت املصادر إىل اللقاء الذي عقد األحد املايض، ب� سف� مرص لدى االتحاد األورويب، بدر  

 عبد العاطي، ومجموعة من مسؤويل املفوضية األوروبية ونواب الربملان األورويب. 

مرص يف جميع    وقالت الوزارة إن اللقاءات تناولت أيضاً "عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها

حقوق   مجال  يف  أو  التنموي  أو  االجت�عي  أو  االقتصادي  أو  السيايس،  املستوى  عىل  سواء  القطاعات، 

 اإلنسان". 

من جهته، قال حقوقي مرصي بارز للصحيفة، إنه "حتى لو كانت الضغوط التي متارسها الدول الغربية عىل  

أج النظام من  ابتزاز  اإلنسان، هدفها  النهاية  مرص يف مجال حقوق  أنها يف  إال  الحصول عىل مكاسب،  ل 

 ستؤدي إىل تحّسن يف أوضاع حقوق اإلنسان يف البالد".

ورأى املتحدث نفسه أن "هذا الضغط، �كن مع مرور الوقت، أن يجرب النظام املرصي عىل تحس� أوضاع  

 حقوق اإلنسان" 

 زيارة وفد الكونغرس األم�يك للقاهرة: امللف الحقوقي عائق

جه برئاسة  من  األم�يك  الكونغرس  من  وفداً  إبريل،   شهر  خالل  السييس،  الفتاح  عبد  استقبل  أخرى  ة 

 مصادر دبلوماسية غربية يف  بشكري. وبحسالسيناتور ريتشارد شيلبي، بحضور وزير الخارجية سامح  
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أن   الحوار، عىل  الكونجرس، شدد خالل  وفد  فإن  القاهرة، 

إىل حاجة  يف  يزال  "ال  الحقوقي  كب�ة"،   امللف  تحسينات 

املالحظات  مع  التعاطي  املرصي  النظام  "رفض  إىل  مش�اً 

الخاصة مبلف النشطاء السياسي� الذين يتعرضون للتنكيل  

أزمة   التي تواجه  الرأي والتعب�  السجون، بخالف حرية  يف 

 حقيقية يف مرص"، وفقاً لقول أحد املصادر. 

"،  فقد "أشار أعضاء الوفد إىل ترويج مرص أنها أحدثت طفرة يف حقوق  الجديد  العريبووفقاً لصحيفة "  

اإلنسان، متمثلة يف نقل سكان العشوائيات إىل مدن مخططة، وكذلك مرشوعات مثل حياة كر�ة متعلقة  

لفق�ة، مؤكدين أن مثل تلك املرشوعات تندرج تحت مسؤوليات النظام املرصي تجاه مواطنيه،  باملناطق ا

 وال �كن دمجها يف امللف الحقوقي". 

تساؤالت بشأن واقعة وفاة الباحث االقتصادي    السييسوبحسب أحد املصادر، فإن الوفد األم�يك طرح مع  

لتنمية، وما أحاطها من جدل، مشدداً عىل أن تكرار مثل  أ�ن  هدهود، عضو الهيئة العليا لحزب اإلصالح وا

 تلك الوقائع يجعل من الصعوبة مبكان دعم موقف النظام أمام املؤسسات الدولية املانحة. 

وجاء الرد املرصي وفقاً للمصادر، بأنه "ال توجد شبهات جنائية وأن هناك تحقيقات جارية، مؤكداً لهم أن  

تجاوز اإله�ل الطبي يف املستشفى التي نقل إليها بسبب أزمة نفسية كان �ر  األمر يف أسوأ تقديراته لن ي 

الحقوقية   للمنظ�ت  والذي ترتأسه شخصية معروفة جيداً  إليه،  ينتمي  الذي  الحزب  أكده  ما  بها، وهو 

 األم�كية واألوروبية". 

حظى باألهمية التي تحظى  بدوره، قال دبلومايس مرصي سابق، إن "زيارة وفد الكونغرس األم�يك ملرص ال ت

 بها الزيارات الرسمية، لكنها تساهم، ك� يعتقد النظام، يف تحس� صورته أمام اإلدارة األم�كية والكونغرس".

قالت مصادر سياسية وحقوقية مرصية،  من ناحية أخرى  

من  عدد  ملف  يف  انفراجة  إلحداث  للرتويج  خطة  إن 

، توقفت متاماً  املعتقل� املعارض� داخل السجون املرصية

وضع  يجري  جديد"،  "سيناريو  عن  البحث  أجل  من 

تصورات له، وذلك بسبب ملف� حقوقي� برزا عىل سطح 

بارتباك  الخطة  عن  املسؤولة  الدائرة  وأصابا  األحداث، 

 شديد. 

"، وأولها مالبسات وفاة الباحث االقتصادي، عضو الجديد  العريب"  وأوضحت املصادر يف أحاديث خاصة لـ

حزب اإلصالح والتنمية، أ�ن  هدهود، وتعرضه للتعذيب، فضال عن ملف آخر ومتثل يف قضية الباحث  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9


      تابع منصات المرصد

  

 

5 | P a g e  

 المرصد الحقوقي 
 April 2022 30 ||العدد الثالث

ريجين جوليو  الثا�  ي اإليطايل  يناير/كانون  يف  مجهول�  قبل  من  ُخطف  والذي  جثته 2016.  وُعرث عىل   ،

 مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام يف ضواحي العاصمة املرصية. 

املجلس من   القومي لحقوق اإلنسان بوجود" توجيهات وردت إىل  من جهتها، قالت مصادر يف املجلس 

أوضاع  أجهزة سيادية يف الدولة، برضورة العمل عىل تصدير صورة تبّ� أن هناك نشاطاً يف مجال إصالح  

الذي   حقوق اإلنسان، ال سي� في� يتعلق باملعتقل� واملرأة واألقليات، وكذلك ملف الجمعيات األهلية 

يهتم به الغرب كث�اً". بهدف تخفيف الضغط الدويل عىل النظام، ال سي� مع تصاعد االنتقادات املوجهة  

 إليه يف امللف الحقوقي ". 

خالل إحدى  جلسات املجلس،  إن "الحقوق املدنية والسياسية   وقالت رئيس املجلس مش�ة خطاب أخ�اً 

 ال بد أن تكون يف نفس مكانة الحقوق االقتصادية واالجت�عية التي تشهد تحركات كث�ة".

"العريب الجديد"، طالباً عدم كشف هويته، إّن "ما يروج له بشأن    يف غضون ذلك، قال مصدر حقوقي لـ

فت أنه محاولة المتصاص  إجراءات وتحركات من شأنها  يبدو واضحاً  انفراجة،  إحداث  أو  العام  املجال  ح 

 صدمة األزمة االقتصادية الحالية". 

وتابع: "رسعان ما ستعود األمور لطبيعتها، بل ورمبا ملزيد من التضييق، عرب مالحقة كل من يخرج عن 

 الحدود املرسومة من جانب األجهزة األمنية املرشفة عىل اإلعالم". 

 محبوس احتياطيا ودعوة للحوار الوطني  14سبيل  إخالء

باملوقف   ما  تغي�  بوجود  للزعم  وجزئية  محدودة  خطوة  ويف 

الرسمي، أخيل سبيل عدد من السياسي� املحبوس� احتياطيا بعد  

العفو   لجنة  وتفعيل  العامة،  النيابة  من  بقرارات  عنهم  اإلفراج 

منذ سنوات   قد همشت رسميا  كانت  التي  غ� الرئايس  ألسباب 

إطالق رساح جميع  املتابع� عىل رضورة  بعض  وشدد  معلومة، 

املصادر املختلفة إىل أن عددهم وصل إىل   أشارتسجناء الرأي واملحبوس� عىل ذمة قضايا سياسية. حيث 

 محبوسا.  41

" أس�ء املحبوس� االحتياطي� املحىل سبيلهم، والذين وصلوا بالفعل إىل منازلهم،  دربورصد تقرير ملوقع " 

عنهم بالفعل الباحث السيايس عبده فايد،  طبيب   اإلفراجعن اإلفراج عن آخرين. ومن الذين تم    وسط أنباء

الع�يل   النقايب  الدستور،  البنا عضو حزب  السيايس محمد صالح، هيثم  الناشط  األسنان وليد شوقي،  و 

الحقوقي أح الع�يل رشاد ك�ل، واملحامي  القيادي  بربري،  املدونة رضوى محمد،  الكفراو حسن  ، يمد 

وأحمد عبدالقادر، وغريب مقلد، وعبدالنارص أحمد محمد عبدالسالم، وجميعهم من محافظة السويس،  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-14-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%85-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8/
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القضية   إقامتهم عىل ذمة  الخطيب،  2020لسنة    1056بض�ن محال  بنور  الشه�ة  فؤاد  نجالء فتحي   ،.

  ٢٠ملتهم عيل ذمة أحداث  ، سيد أبو املجد بك� ا1056الحقوقي أحمد متام، املحبوس عىل ذمة القضية  

 و أحد قيادات حزب الدستور بالسويس.  ٢٠٢٠سبتمرب 

وكان النائب “محمد أنور السادات” قد أعلن يف بيان، أن املخىل سبيلهم  

من   وتعب�  رأى  وحرية  سياسية  قضايا  ذمة  عىل  احتياطيا  “محبوس� 

 خلفيات سياسية متنوعة”.  

مراجعات قانونية وإنسانية لإلفراج  وأعلن أّن الفرتة املقبلة ستشهد أيضاً 

عن املزيد من املحبوس� احتياطياً، أو املحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم  

 رشوط العفو الرشطي أو الرئايس. 

وكشفت مصادر مطلعة أن القامئة ال متثل غالبية األس�ء التي أعلن عن إخالء سبيل أصحابها سوى مجموعة  

املنتم�   الشباب  من  الفتاح  محدودة جداً  عبد  تأييد سياسات  تيارات سياسية شاركت يف  إىل  األصل  يف 

 السييس خالل السنوات األوىل من حكمه. 

“املُخىل أن  املصادر  السييس، ألن    وأوضحت  لنظام  أنهم معارضون حقيقيون  تصنيفهم  سبيلهم ال �كن 

  "الرابطجميع األس�ء البارزة يف تيار املعارضة مل يشملها هذا العفو." 

املختصة   األجهزة  مع  بالتعاون  عملها  قاعدة  وتوسيع  الرئايس  العفو  لجنة  تفعيل  إعادة  وجاءت خطوة 

بحفل   للسييس  كلمة  املد�. خالل  املجتمع  "ومنظ�ت  بـ  يسمى  املرصيةما  األرسة  الثالثاء  "إفطار   ،26  

ة وعدد من املسؤول� والوزراء والشخصيات العامة، وأعضاء مجليس النواب  إبريل،  بحضور قيادات الدول

والشيوخ، بعد إطالق رساح عدد من املحبوس� احتياطياً. ودعا السييس يف هذا اإلفطار إىل الحوار الوطني  

   "الرابطمع القوى السياسية األخرى مكلفا إدارة مؤمتر الشباب بوضع تصور لهذا الحوار."  

": “أنه قد تم تفعيل لجنة العفو الرئايس وتوسيع نطاق عملها  دربوذكرت اللجنة يف بيان نرشه موقع "

ل من : ك�ل أبو عيطة لتشمل الغارم� و الغارمات إىل جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتضم ك 

طارق العويض املحامي إىل جانب أعضائها السابق�  ،  و القيادي بحزب الكرامة ووزير القوى العاملة األسبق

محمد عبد العزيز، طارق الخويل، كريم السقا، وأكدت اللجنة أنها ستبدأ يف تلقي أس�ء الشباب املحبوس�  

القومي لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان مبجلس  من مختلف األحزاب والقوى السياسية واملجلس  

 النواب، عىل أن تقدم قامئة جديدة للعفو خالل فرتة قريبة.  

 

 

https://almarsad.co.uk/
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https://nwafez.com/%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-41-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a/
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/4/26/2215522/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7
https://daaarb.com/%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b9%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%b6%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/
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 اقرتاحات حقوقية لتفعيل دور لجنة العفو الرئايس  

يف شأن حاالت الحبس االحتياطي  وطرح خالد عيل املحامي والحقوقي املرصي مجموعة من االقرتاحات  
"، وعىل رأسها إخالء سبيل كل من بلغ  دربلكل القضايا التي تنظر تجديداتها حتى تاريخه نرشها موقع " 

 شهرا ومل يحال ملحاكمة موضوعية.   ١٨حبسه االحتياطي 

ج�يل مدة الحبس وتنفيذ التداب� بلغ سنت� أو أكرث، مع  واقرتح أيضا وقف التداب� للمخيل سبيلهم وكان إ 
إخالء سبيل كل من حصل عىل إخالء سبيل يف إحدى  القضايا ومل يتم إطالق رساحه ولكن تم إعادته للنيابة  
 مبحرض جديد، وهي الحالة التي يطلق عليها إعالميا مصطلح التدوير، طاملا بلغ إج�يل املدد سنت� أو أكرث.  

شأن القواعد املوضوعية التي أقرتحها ىف شأن العفو عىل املحكوم عليهم،  اقرتح العفو عن املتهم� يف  أما ب
قضايا الرأي والتعب� عنه، ومن ذلك قضايا نرش أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل  

 االجت�عي، والتظاهر والتجمهر، إىل آخره.  

ام حبس أو سجن وأطلق رساحهم ولكنهم مازالوا ينفذوا مدة مراقبة رشطية  وأضاف: “كل الذين نفذوا أحك
صباح اليوم التايل يتم العفو عنهم يف شأن تنفيذ املراقبة    ٦مساء حتى    ٦بتسليم أنفسهم لقسم الرشطة من  

حاكم  أو وقف تنفيذ مدة املراقبة واالكتفاء مبا تم تنفيذه”.  ودعا أيضا إىل إلغاء األحكام الصادرة من م
التهم التي كانت موجه لهم ال تتضمن حيازة وأحراز   أو وقف تنفيذها طاملا كانت  أمن الدولة طوارئ 

أع�ل عنف أو قتل أو جرح أو إتالف ممتلكات    أيواستع�ل أي أسلحة ومتفجرات، ومل ينسب إليهم  
 عامة أو خاصة.  

الناشط حسام مؤنس حيث   السياق صدر عفو رئايس عن  يف نفس 
بالعفو    2022لسنة    178جريدة الرسمية قرار رئاسيا برقم  نرشت ال

عن العقوبة املقيض بها عىل املحكوم عليه عىل الناشط حسام مؤنس  
رقم   القضية  د طوارئ مرص    2021لسنة    957محمد سعد يف  أ  ج 

  2019لسنة    930القد�ة. وكان مؤنس قد قبض عليه ضمن القضية  
، أحيل  2021ين، و يف يوليو واملعروفة باسم تحالف األمل ضمن آخر

،  2021لسنة    957مؤنس وأخرين للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، يف قضية أخرى برقم  
سنوات وللصحفي� مؤنس وهشام    5بحبس كل من العليمي    2021نوفمرب    17حيث  صدر حكم قضايئ  يف  

سنوات غيابيا عىل النقابية    3هنيس، وسنوات مع الشغل لـ حسام عبد النارص ومحمد ب 3سنوات و 4فؤاد 
جنيها لكل منهم بتهمة نرش أخبار يف الداخل والخارج، ومل يشمل العفو باقي   500فاطمة رمضان وغرامة 

 "الرابطاملحكوم عليهم بالسجن يف نفس القضية!!"

العفو يف   واملرشح    أعقاب وجاء هذا  الكرامة  لـ حمدين صباحي مؤسس حزب  الجمهورية  رئاسة  دعوة 
املرصية والتقى مع رئيس الجمهورية عىل هامش اإلفطار داعيا لإلفراج عن    األرسةإفطار    الرئايس األسبق يف

 السجناء السياسي�.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/10-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87/
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 حریة التعبیر

الترصيحات السياسية من السييس والدكتور مصطفى مدبويل رئيس الوزراء عن دولة القانون،    تتواىل في�  

واحرتام حرية الراي والتعب� ـ يشهد الواقع وضعا سياسيا وحقوقيا مختلفا من كل النواحي، من خالل  

جرد قيامهم بتبني  استمرار املوقف املعادية لحرية الراي والتعب�،  وابرزها حبس الصحفي� واإلعالمي� مل

مختلفة ومنهم الصحفية صفاء الكوربيجي واملذيعة هالة فهمي اللذين تم القبض عليه� وعرضه�  آراء

 يوما عىل ذمة التحقيق.    15عىل نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسه� 

 تصریحات شکلیة عن دولة القانون واستمرار قیود حریة التعبیر  

يس، إن مرص دولة قانون، ومن غلط  حيث قال عبد الفتاح السي 

سيحاسب، معقباً: «إحنا مواطن� ودي دولة قانون، واليل هيغلط  

يف   السييس،  وأضاف  هنتحاسب"،   كلنا  أنا،  أول  من  هيتحاسب 

إبريل  الجاري،  أن الدولة تس� يف    21مؤمتر صحفي، عقد يوم  

  مليون إنسان، متابعاً:   60برنامج «حياة كر�ة»، الذي يستهدف  

 "الرابط«أتخىل عنه ليه؟ املوارد موجودة للموضوع. “ 

يل، رئيس الوزراء، مع الكاتب الصحفي كرم جرب، رئيس  " لقاء الدكتور مصطفى مدبو دربوغطى موقع "

 املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم.  

 وأكد بيان ملجلس الوزراء تأكيد مدبويل احرتام الدولة الدائم لحرية الرأي والتعب� وتعدد اآلراء، 

ية اإلعالمية  بدوره أكد كرم جرب رضورة استك�ل باقي خطـوات ضبط املشهد اإلعالمي. وذكر أن االسرتاتيج 

املتعلقة بتجديد الخطاب الديني، وتدريب الصحفي� واإلعالمي�   للمجلس تركز عىل املضام� اإلعالمية 

بالدرجة األوىل يحقق طموحات الدولة املرصية،   املهنة وتقديم إعالم هادف  املرصي� ملواجهة تطورات 

  بناء وعي وطني أفضل. ويدفع املواطن للمشاركة يف أعباء التنمية، فضال عن العمل عىل

وهذا الحديث عىل املستوى النظري والذي يختلف مع الواقع املطبق بالكامل وهو ما تبينه التطورات   

 السلبية الخاصة بامللف. 

 بعد فیدیوهات عن األسعار: حبس “ظرفاء الغالبة"   

تعب� قامت جهات األمن يف نفس الوقت التي تتواىل فيه هذه الترصيحات الرسمية باحرتام حرية الرأي وال

مواطن� من محافظة أسيوط، وأحالتهم إىل نيابة أمن الدولة    3بالقبض عىل عدد من صناع املحتوى. وهم  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042022&id=550b4f9b-5636-44f1-bf03-8bf93b24d758&fbclid=IwAR3CEuwzU8GUeIxfpd-NnqmQL7OXAa8d982DCnpNPQXiLbQyBtTwAJqIX_k
https://daaarb.com/%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%ad%d8%aa%d8%b1/
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يوما بتهمة نرش أخبار   ١٥العليا، التي قررت حبسهم  

، وتم ترحيلهم  2022لسنة    440كاذبة عىل ذمة القضية  

فيديوهات   نرشهم  خلفية  عىل  زعبل  أبو  سجن  إىل 

 خرة عرب تطبيق “تيك توك” حول ارتفاع األسعار.  سا

فرقة   عليهم  املقبوض  الثالثة  املواطنون  شكل  وقد 

محتوى  تقدم  الغالبة”  “ظرفاء  باسم  تعرف  متثيلية 

 . ٢٠٢٠ساخر عىل تطبيق “تيك توك” منذ أواخر العام 

النيابة، إنهم أنشأوا تلك القناة بهدف الربح من خالل  " قال املتهمون أمام ووكيل  دربوحسب موقع "  

بالعمل   لهم  عالقة  ال  أنهم  وأكدوا  العقارات،  بحراسة  ويعملون  تعليمهم،  يكملوا  مل  “الثالثة  املتابعات 

السيايس، وهدفهم كان الحصول عىل أموال من خالل مشاهدات القناة الخاصة بهم، من خالل البحث عن  

  ”.مواضيع تجذب املتابع�

 حبس الصحفیة صفاء الکوربیجي واإلعالمیة هالة فهمي  

صفاء   الصحفية  املرصية،  األمن  قوات  اعتقلت  ك� 

عقب نرشها مقطع فيديو انتقدت فيه دخول    الكوربيجي، 

 اإلرسائيلي� إىل سيناء يف حفالت خاصة بهم. 

موقع   إعالم مرصية حسب  وسائل  ن  أ "  21  عريب"وقالت 

قوات األمن املرصية اعتقلت الكوربيجي من منزلها، حيث  

تم عرضها عىل نيابة أمن الدولة العليا رساً الخميس املوافق  

.باتهامات بنرش أخبار كاذبة، واالنض�م لج�عة محظورة وذلك  2022لسنة    441عىل ذمة القضية    21/4

 يف غياب املحام�.  

القليلة ا ملاضية حملة ضد سيطرة جهاز املخابرات عىل مبنى ماسب�و،  وقد شنت الكوربيجي يف األشهر 

احتجاجات   الجاري  العام  الحكومية، ويشهد منذ مطلع  اإلذاعة  التلفزيون ومحطات  قنوات  الذي يضم 

عليها   التي مل يحصل  املتأخرة  املالية  واملستحقات  األجور،  العمل، وتد� مستويات  متكررة عىل ظروف 

 العاملون منذ عدة سنوات. 

  6وكان رئيس مجلس إدارة مجلة اإلذاعة والتليفزيون باإلنابة ورئيس التحرير خالد حنفي، قد أصدر يوم  

، قرارا بإنهاء خدمة الكوربيجي سكرت�ة تحرير املجلة، بزعم انقطاعها عن العمل بدون 2022آذار/مارس  

 )  21/4ر/مارس من نفس العام. (آذا 6حتى  2022كانون الثا�/يناير  1إذن أو عذر مقبول اعتبارا من يوم 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
about:blank
https://m.arabi21.com/Story/1433065?fbclid=IwAR3v5Vy46fXBinEUjVGKjk9k5aLZd2JasPk0eG2zqcK5txFqS4lsJbj7f3Y
https://m.arabi21.com/Story/1433065?fbclid=IwAR3v5Vy46fXBinEUjVGKjk9k5aLZd2JasPk0eG2zqcK5txFqS4lsJbj7f3Y
https://m.arabi21.com/Story/1433065?fbclid=IwAR3v5Vy46fXBinEUjVGKjk9k5aLZd2JasPk0eG2zqcK5txFqS4lsJbj7f3Y
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  15أصدرت نيابة أمن الدولة يف مرص قرارا بحبس اإلعالمية هالة فهمي    "مبارش  الجزيرة"   موقعوحسب  

يوما عىل ذمة التحقيق بنفس التهمة التي تواجهها زميلتها صفاء. وقال املحامي خالد عيل إنه بين� كان  

سييس يراجع كلمته التي سيلقيها مساء أثناء إفطار األرسة املرصية، والتي قال فيها إن الوطن عبد الفتاح ال

ظهرت اإلعالمية باتحاد اإلذاعة والتلفزيون  -يتسع لنا جميعا، وإن الخالف يف الرأي ال يفسد للوطن قضية

 هالة فهمي أمام النيابة. 

فيسبوك عىل صفحتها قبل القبض عليها، وقالت فيه  وكان آخر ظهور لفهمي خالل مقاطع فيديو بثتها عرب  

 إن مجهول� يطاردونها هي وصديقة لها، وإنها لجأت إىل قسم رشطة النزهة، الذي مل يقدم لها أي عون.

ويأيت ظهور هالة فهمي يف النيابة بعد يوم� من ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بالنيابة والتحقيق معها  

عد أن وجهت النيابة لها اتهامات باالنض�م إىل ج�عة أسست عىل خالف أحكام  عىل ذمة القضية ذاتها ب

 يوما عىل ذمة التحقيق.  15القانون ونرش أخبار كاذبة، وقررت حبسها 

 أیام وتجدید حبس سید عبد الاله  4حبس الصحفي أحمد الباهي 

وم�رسة الحقيقة  الصحفي� يف كشف  للموقف ضد حق  واستمرارا  أخرى  قد   من جهة  كانت  عملهم، 

أيام يف    4أصدرت نيابة "السادات" يف املنوفية قراراً بحبس "أحمد الباهي " مراسل موقع مرصاوي،  ملدة  

العنف   2022لسنة    3014القضية   أع�ل  عىل  بـ"التحريض  اتهامه  بدعوى  السادات)،  قسم  (إداري 

باب يف جزيرة "أبونشابة" التابعة ملركز  والبلطجة"، ال ليشء إال ألداء عمله يف تغطية واقعة مقتل أحد الش

السادات يف املحافظة، وتصويره بعض مقاطع الفيديو مع أهايل الضحية. واستجاب "الباهي" لطلب أجهزة  

قررت محكمة   عليه وحبسه، والحقا  قبض  ذلك  الواقعة، ورغم  عن  فيديو  مقاطع  أي  بعدم نرش  األمن 

  "الرابطأيام من اعتقاله تعسفياً."    3آالف جنيه  بعد    5قدارها  مرصية إخالء سبيل "الباهي"، بكفالة مالية م

جلستها خالل هذا الشهر حبس الصحفي سيد عبد الاله،    القاهرة يفك� جددت محكمة جنايات إرهاب  

 حرص أمن دولة عليا.  2020لسنة  1106يوما عىل ذمة القضية رقم  45

سبتمرب    20مع القبض عليه بالتزامن مع أحداث    2019الحبس االحتياطي منذ سبتمرب    ويواجه عبد الاله

آنذاك، وتم حبسه عىل أكرث من قضية منذ ذلك الح� بنفس االتهامات املتمثلة يف بث ونرش وإذاعة أخبار  

 إرهابية.وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل االجت�عي “فيسبوك”، ومشاركة ج�عة  

وكانت السيدة أمنية فوزي، قد نقلت رسالة من زوجها الصحفي املحبوس سيد عبد الاله، خالل زيارتها  

األخ�ة له،  يف محبسه بسجن مزرعة طرة، قال فيها: “قررت عدم العمل يف الصحافة مجددا فور خروجي  

ون عام�  يزيد عن  ما  مدار  وأطفايل عىل  عانته أرسيت  ما  بعد  السجن،  عّيل ملجرد  من  القبض  صف من 

   "الرابط" م�رستي املهنة". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/27/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/27/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/27/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/27/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/4/27/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1
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 "جنایات القاهرة» تقضي بحبس د. أیمن  منصور ندا  

  األحكاميف هذا السياق أصدرت عدد من املحاكم املرصية عدد من  

وصحفي� مرصي�، حيث قضت محكمة    إعالمي�القضائية بحبس 

جنايات القاهرة، مبعاقبة الدكتور أ�ن  منصور ندا، أستاذ اإلعالم  

عاماً   بالحبس  إعالمي�،  اتهامه بسب وقذف  القاهرة، يف  بجامعة 

 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.    20مع إيقاف التنفيذ مع تغر�ه 

أصدرت حكم  املحكمة  إن  له،  بيان  يف  منصور  رقم  وقال  القضية  يف  التجمع    2021لعام    9840ها  جنح 

حرص تحقيق استئناف القاهرة، (املقامة) من كرم جرب، رئيس املجلس    2021لسنة    8الخامس واملقيدة برقم  

للصحافة، وطارق سعدة، نقيب   الوطنية  الهيئة  الشوربجي، رئيس  الصادق  اإلعالم، وعبد  لتنظيم  األعىل 

عضو  هاشم،  ورانيا  (وغ� اإلعالمي�،  اإلعالمية  الجهات  من  وغ�ها  اإلعالم،  لتنظيم  األعىل  املجلس  ة 

بشأن تقييم    2021اإلعالمية)، والذين أبدوا ترضرهم من املقاالت املنشورة خالل الفرتة ما ب� فرباير ومارس  

 الحالة اإلعالمية يف مرص.   

تهم وجهتها إليه النيابة العامة،    7ن  ونرش أ�ن  منصور ندا تفاصيل الحكم، قائال: برأت املحكمة املتهم م

  "الرابطوأدانته يف تهمت�، وأصدرت املحكمة حكمها بالسجن ملدة عام مع إيقاف التنفيذ." 

 حکم قضائي ثان بحبس الصحفیة غادة عبد الحافظ  

يوم   باملنصورة  االقتصادية  املحكمة  أصدرت  أخر  جانب  الحافظ  17من  عبد  غادة  عىل  حك�  /إبريل  

ألف جنيه وكفالة    100نقابة الصحفي� بالحبس سنت� وغرامة  الصحفية بجريدة (املرصي اليوم) وعضوة  

 .  2020لسنة  895آالف جنيه إليقاف تنفيذ الحكم يف القضية رقم  10

وذلك لنرشها بوست عىل (فيس بوك) يتضمن شكوى بعض املوظف� من قيام محافظ الدقهلية بتعي�  

وظيفي لها يف سابقة هي األوىل حيث أنها  موظفة يف منصب ال يتناسب مع مؤهلها الدرايس أو املسمى ال

خريجة كلية اآلداب، وتم ترقيتها لتتوىل منصب وكيل إدارة شبكات املرافق وهي الوظيفة التي ال يتوالها  

 سوى املهندس� املتخصص�.   

أزمة مالحقة محافظ   القادم  اجت�عه مطلع األسبوع  الصحفي� يف  نقابة  يناقش مجلس  أن  ومن املقرر 

 "الرابطية للصحفي�، وذلك بعد أن فشلت محاوالت الوساطة معه.  الدقهل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%af-%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88/
https://daaarb.com/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%ba%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%80%d8%a7%d9%84/
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 استمرار سیاسة حجب املواقع  

أصدر   املستقل  لإلعالم  الرافض  الرسمي  التوجه  استمرار  ويف 

قراراً بغلق    12املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم يف جلسته األخ�ة،  

املواقع اإللكرتونية والحسابات والصفحات عىل   وحجب بعض 

و  االجت�عي  التواصل  وتطبيق  مواقع  يوتيوب،  عىل  قنوات 

ومواثيق   اإلعالمية  واملعاي�  األكواد  مخالفتهم  بزعم  إلكرتو�، 

، بشأن تنظيم الصحافة  ٢٠١٨لسنة    ١٨٠الرشف اإلعالمي أو الصحفي، وعدم الرتخيص وفقاً للقانون رقم  

 واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم.  

ب الحجب واملنع من نرش أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو  وقال املجلس يف بيان له، إنه تعددت أسبا

يحرض عىل مخالفة القانون أو إىل العنف أو الكراهية، أو ينطوي عىل متييز ب� املواطن�، أو يدعو إىل  

العنرصية أو يتضمن طعناً يف أعراض األفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً لألديان الس�وية أو للعقائد  

لدينية، كذلك إذا تم تأسيس مواقع إلكرتونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع ملواقع إلكرتونية تعمل  ا

لسنة    180من خارج الجمهورية، دون الحصول عىل ترخيص بذلك من املجلس وذلك وفقاً للقانون رقم  

  "الرابطموقعا. "  500عدد املواقع املحجوبة فاق عددها  أن )،  يذكر 19/4. (2018

  للصحافة کي تعیش محمد أبو الغار: اترکوا الحریة 

الكاتب  الغار  أبو  محمد  الدكتور  أكد  ذلك  مقابل  يف 

دفاعا عن   " درب"  والطبيب والسيايس املعروف عرب موقع  

حرية الصحافة قائال “الرقابة ال قيمة لها اآلن وكل من 

يك  للصحافة  الحرية  اتركوا  يعرفه،  يشء  معرفة  يريد 

من الدستور املرصي   ٧٠تعيش”. وتابع أبو الغار: “مادة  

واملريئ  الورقي  والنرش  والطباعة  الصحافة  الحايل: حرية 

 مكفولة للجميع”.   واإللكرتو� واملسموع

وأضاف: غياب حرية الصحافة وانهيار األمم، يف زمن ما قبل الفضائيات ووسائل االتصال االجت�عي كان  

�كن إخفاء أخبار أو إبراز صوت واحد، اآلن أصبحت الرقابة ال قيمة لها فكل من يريد أن يعرف شيئا 

الصحافة املرصية ذات التاريخ  يعرفه وكل من يريد القراءة لكاتب سوف يقرأه، وقال أبو الغار: “النتيجة أن  

العظيم أصبح الكث� من كتابها وموظفيها أكرث من قرائها، اتركوا الحرية للصحافة حتى �كن أن تعيش،  

الصحافة متوت يف هدوء ولنرتحم عليها   اتركوا  أو  الواضحة،  األكاذيب  أو  الخارجة  األلفاظ  وامنعوا فقط 

 وعىل أيام مجدها جميعا”.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%82-12-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d9%88%d8%b5%d9%81/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86/
https://daaarb.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%86/
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 قومي لحقوق اإلنسان” مطالبات بإلغاء الحجب وقائمة بسجناء الرأي يف لقاء  مع “ال

 " اللقاء حيث  دربوقد نرش موقع  تفاصيل هذا   "

باملجلس،   والسياسية  املدنية  الحقوق  لجنة  عقدت 

جلسة است�ع لعدد من املواقع الصحفية والحزبية  

تحت عنوان (حرية الصحافة، حرية الرأي والتعب�  

وتداول املعلومات)، ضمن خطة عمل اللجنة، التي  

أن   لها  الحقوقية  سبق  املنظ�ت  مع  لقاء  عقدت 

 واألحزاب السياسية.  

وتحدث رئيس حزب التحالف الشعبي الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، عن أزمة حجب موقع “درب” 

التابع للحزب، عىل الرغم من التقدم بأوراق الحصول عىل ترخيصه للمجلس األعىل لإلعالم ولجنة شؤون  

 املواقع الصحفية واستهداف عدد من املسئول� والعامل� باملوقع.   األحزاب، مطالبا برضورة إلغاء حجب

وشدد "الزاهد" عىل رضورة تحرير اإلعالم وفتح املجال العام، ووقف تقييدات حرية الرأي والتعب�، فضال  

 عن اإلفراج عن سجناء الرأي املحبوس� داخل السجون.  

االست�ع تطرقت إىل قضايا الحريات الصحفية    وقال عضو مجلس نقابة الصحفي� هشام يونس، إن جلسة 

تسمح   ال  والتي  للمهنة،  املنظمة  القوان�  بتعديل  طالبوا  ك�  عام،  بشكل  التعب�  إصدار  وحرية  بحرية 

   الصحف واملواقع، وتضع عوائق مالية كب�ة يف طريقها. 

انف لتحقيق  بالتدخل  خطاب  السف�ة  املجلس  رئيس  وعدت  املقابل  “يف  امللفات،  وتابع:  هذه  يف  راجة 

لحرية اإلعالم، وتلقينا وعودا إيجابية نأمل أن تتم ترجمتها عىل أرض وتحدثت عن رؤيتها بشأن االنحياز  

 الواقع”.  

الصحفية إرساء عبد الفتاح الحديث أنها سلمت والزمالء مبجلس نقابة الصحفي� قامئة بأس�ء   أكدتبين�  

 من الصحفي� املحبوس� احتياطيا واملحكوم� نقابي� وغ� نقابي�”.  330

وضمت قامئة الحضور محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، أعضاء مجلس نقابة الصحفي�، لينا عطا  

ير موقع “مدى مرص”، نورا يونس رئيسة تحرير موقع “املنصة”، فضال عن املحامي الحقوقي  الله رئيسة تحر

 ج�ل عيد، مدير الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، ومحمد بصل مدير تحرير جريدة الرشوق.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85/
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 واملحتجزین حقوق السجناء 

 ز ولید محمد فتحي  وحمزة السروجي داخل مقار االحتجا قتل تحت التعذیب 

 – مدير رشكة شحن  –عاما    27-قُتل الشاب وليد محمد فتحي  

  9من محافظة الوادي الجديد ويقيم يف القاهرة، يوم الخميس  

رشطة   قسم  داخل  يوم�  ملدة  التعذيب  شدة  نتيجة  إبريل  

 املوسيك بعد احتجازه ملدة يوم� بدون تهمة. 

م وتويف "وليد" نتيجة نزيف باملخ والتهاب رئوي وكسور بالجس

 وفق تقرير وفاته، وقد اتهم والده رسميا ضباط القسم بالضلوع يف تعذيب ابنه حتى املوت. 

وقال شهود عيان إن املواطن كان يف طريقه إىل إحدى  الصيدليات قبل أن يسأله ضباط مباحث قسم  

قوا القبض  املوسيك عن محل سكن أحد املطلوب� يف املنطقة ليخربهم بالعنوان املطلوب، لكنهم عادوا وأل

 عليه بعد صعودهم للعقار وتب� أنه أخطأ يف رقم الشقة، واقتادوه إىل قسم الرشطة.

وأضاف الشهود أن والد وليد تلقى اتصال من قسم الرشطة إلبالغه بالحضور الستالم جثة ابنه بعد إصابته  

 من الرضب.  األضلعبنزيف يف املخ وكسور يف 

لكال من الضباط محمد يحيي ويوسف سيف وأحمد قدري ألنهم قاموا  في� وجه والد املجني عليه االتهام  

إداري املوسيك وتم    2020لسنة    456مشرتك� بقتل املجني عليه دون سبب وحررت ضدهم املحرض رقم  

 التحفظ عيل جثة وليد مبصلحة الطب الرشعي بزينهم لبيان أسباب الوفاة.  

رة للوفاة داخل أقسام الرشطة يف مرص، بل تتعدد حاالت  وأكد مركز الشهاب، أن حالة وليد ليست حالة ناد

ك� وأشار الشهاب إىل    الوفاة داخل األقسام بأسباب متعددة أهمها: “التعذيب واإله�ل الطبي املتعمد”.

  8وفاة معتقل آخر قبل يوم� من وفاة “وليد”، وهو املواطن “محمد كبكب”، الذي توىف األربعاء املايض  

رشطة الدخيلة باإلسكندرية، نتيجة لإله�ل الطبي املتعمد، م� ينذر بالخطر عىل بقية إبريل،  يف قسم  

 "الرابطاملحتجزين، ويزيد من ذلك اإلفالت املتكرر للمتورط� من املحاسبة. " 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://nwafez.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA/
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ك� كشفت مواقع حقوقية عن تصفية حمزة أحمد سيد  

الرسوجي اإلسالمية    ،محمد  الدراسات  بكلية  الطالب 

عاما، وذلك داخل مقر إخفائه    24جامعة األزهر، وعمره  

. 2019أشهر من اعتقاله، أي يف أغسطس    6القرسي، بعد  

 . 2022إبريل   6ومل يتم إعالن أرسته بوفاته إال يوم 

يف   حمزة  الجمعة 2019فرباير    22واعتقل  صالة  أثناء   ،

هزة األمنية الكشف عن مكان  مبدينة الرشوق، ورفضت األج

احتجازه، رغم املناشدات العديدة.  وحمزة الرسوجي هو 

، حيث يظل املئات رهن 2013منذ انقالب    1118الضحية  

 اإلخفاء القرسي حتى اللحظة.

معتقل� مبقار احتجازهم عىل    7وفاة    2022وبخالف تصفية الطالب حمزة الرسوجي شهد العام الجاري  

 النحو التايل : 

عاماً، توىف داخل مقر احتجازه يف قسم رشطة أول العريش،   51ـ املعتقل الفلسطيني أنور موىس الجزارـ 1

 يناير.  18يف 

ـ  2 الرحيم (مهندس)  النطرون بسبب اإله�ل   65ـ أرشف عبد  عاما وتوىف داخل محبسه بسجن وادي 

 . 2022يناير  29الطبي يف 

عاماً، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إىل مستشفى املنيا،    40ـ “محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ ـ  3

 . 2022فرباير  3وتوىف يف 

 ـ رجل األع�ل البارز أحمد شاه�، العضو املنتدب لرشكة “أزميل العقارية”. 4

عاماً، وتوىف يف سجن املنيا، ومل تعلم أرسته بوفاته إال بعد أسبوع من    50ـ تامر فكري ج�ل الدين ـ  5

 محاولتهم زيارته يف السجن.    أثناءوذلك وقوعها، 

 إبريل  الجاري.   1ـ عبد املحسن فؤاد من محافظة اإلسكندرية وتويف داخل محبسه بسجن أبو زعبل، يوم  6

 إبريل.  6الجيزة، توىف يوم   –عاماً، طبيب أسنان، من كرداسة  59ـ أحمد أبو السعود عمرو، 7

.  وبحسب منظ�ت حقوقية، تنوعت 2021الحتجاز خالل عام  معتقالً داخل السجون ومراكز ا  52و تُويف  

نتيجة حريق،    6سجناء بف�وس كورونا، و  7سجيناً بسبب اإله�ل الطبي، ووفاة    27حاالت الوفاة ب� وفاة  

   "الرابطنتيجة التعذيب. فضال عن حالة وفاة نتيجة غرق يف مياه السيول داخل الزنزانة. " 4و

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://nwafez.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a-%d9%85%d9%86/
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 اعتداءات مستمرة وإضرابات السجناء عن الطعام  

السياسي�  م  السجناء  انتهاكات حقوق  ن جهة أخرى تصاعدت 

إىل   أدى  ما  عىل   إرضابوهو  احتجاجا  الطعام  عن  منهم  عدد 

تعلي�ت  بوجود  تكهنات  برزت  املقابل  يف  اإلنسانية،  أوضاعهم 

رسمية بالتعامل الصارم مع هؤالء املعتقل� حيث قالت مصادر  

لنظام نقلت رسائل  مرصية برملانية وأمنية إن دوائر مقّربة من ا

مع   الصارم  بالتعامل  السجون  مصلحة  يف  لقيادات  مبارشة 

املعتقل� السياسي� الذين يعلنون عن الدخول يف إرضابات عن الطعام داخل السجون واملعتقالت ومقار  

االحتجاز، وعدم االستجابة ألي مطالب تتعلق بتحس� أوضاع هؤالء املرضب�. أشارت املصادر، يف أحاديث  

"، إىل أن الدائرة املقربة من عبد الفتاح السييس ما زالت ترص عىل اسرتاتيجيتها  الجديد  العريباصة لـ “خ

لتي تقوم باألساس، عىل أن "أي تنازل يف هذا اإلطار ستتبعه تنازالت أخرى متثل تهديداً مبارشاً لبقاء النظام  ا

 كلّه"، بحسب تعب� أحد املصادر. 

وقال هذا املصدر إنه "عىل الرغم من هذا العناد من قبل النظام، فإن دوائر متعددة قريبة منه، تشعر  

اإلرضاب عن الطعام من قبل السجناء واملعتقل� السياسي�، خصوصاً من    بتخوفات كب�ة من امتداد موجة 

 األس�ء البارزة".

وخالل األسابيع القليلة املاضية، توالت شكاوى عدد من أبرز السجناء السياسي� يف مرص من اعتداءات  

االعتداء الذي  وانتهاكات متكررة دفعت عدداً منهم لإلرضاب عن الطعام لوقف هذه االعتداءات، وآخرها  

عاماً (يف    71تعرض له السيايس البارز، رئيس حزب "مرص القوية" عبد املنعم أبو الفتوح، البالغ من العمر  

 مارس/ آذار املايض)، ما تسبب له بأزمة قلبية. 

وأحمد   دومة  وأحمد  العليمي  زياد  منهم  والباحث�،  والصحافي�  السياسي�  النشطاء  من  عدد  بدأ  ك� 

ء عبد الفتاح وغ�هم، إرضابات عن الطعام، يف أوقات متفاوتة يف شهر إبريل،  للمطالبة  سنطاوي وعال 

بالحرية وتحس� أوضاع حبسهم ووقف االنتهاكات املتواصلة بحقهم، بعد شكاوى من تكرار اعتداءات  

 الضابط أحمد الوكيل عىل املساج�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 نهاء زیاد العلیمي وأحمد دومة وسنطاوي إضرابهم إ

زياد   املحامي  والدة  يوسف،  إكرام  الصحفية  الكاتبة  قالت 

الناشط   زمالء  أحد  أرسة  زيارة  بعد  علمت  إنها  العليمي، 

السيايس أحمد دومة، إن زياد وأحمد دومة والباحث أحمد  

سم� سنطاوي، قرروا فك إرضابهم عن الطعام الذي بدأ منذ  

 م. أيا

وأضافت إكرام يوسف، نقال عن أرسة الشاب زميل دومة يف محبسه، إن العليمي عاد إىل زنزانته ودومة  

 أيضا عاد إىل سجن املزرعة بعد قرار فك اإلرضاب. 

 "الرابط"وقالت إكرام: “أوالدنا مش طالب� أكرث من تطبيق حقوقهم املنصوص عليها يف لوائح السجون”..

 عالء عبد الفتاح وموکا یکمل شهرین   إضراب

كشفت   للمحبوس�  السيئ  بالوضع  الخاص  السياق  نفس  يف 

الباحثة منى سيف عرب حسابها عىل موقع “فيسبوك”: “بعد زيارة  

تزال   وال  صحيا  مقلق  والوضع  لعالء  السجن   إدارةووالدتها 

 متجاهلة متاما انه مرضب عن الطعام”.

وكل   وراديو  كتب  الزيارة  هذه  يف  طلب  كان  “عالء  وأضافت: 

ليل من حقه وممنوع منها باملخالفة للقانون وبتجاهل من النائب العام لبالغاتنا الخاصة بيها  الحاجات ا

 وفعال جابت الحاجات وتم منعها  ".  

وحصل عالء عىل الجنسية الربيطانية، استنادا لحصول والدته عىل الجنسية الربيطانية بعد والدتها هناك  

 .1965عام 

. للضغط  2022إبريل     2إرضاب كيل عن الطعام منذ السبت    عن بدئه  عبد الفتاح   أرسةوسبق أن أعلنت  

  "الرابطمن أجل تحس� ظروف حبسه. 

ك� أكمل الناشط السيايس عبد الرحمن طارق موكا، شهرين يف اإلرضاب عن الطعام داخل محبسه، اعرتاضا  

 .2019عىل استمرار حبسه االحتياطي ألكرث من عام� ونصف منذ القبض عليه يف سبتمرب 

بعد االنتهاء من فرتة املراقبة الرشطية املفروضة عليه    2019األمن القبض عىل موكا يف سبتمرب    وألقت قوات

 .”"الرابط”أحداث مجلس الشورى". " يف قضيته السابقة املعروفة بـ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%86/
https://daaarb.com/%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d9%86%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81/
https://daaarb.com/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d9%8a%d9%83%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b9/
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 الفتوح بمحبسه وبالغ يف واقعة االعتداء علیه  أبوزیارة 

أبو   املنعم  عبد  الدكتور  نجل  الفتوح،  أبو  حذيفة  كشف 

األرسة له يف محبسه قبل يوم�، والتي    الفتوح، تفاصيل زيارة

أبو الفتوح يف محبسه ومنعه   تأيت بعد واقعة االعتداء عىل 

 لزيارات، بحسب األرسة. الس�ح بامن تحرير محرض برفض 

" قال حذيفة، إن إدارة السجن “وافقت  دربوحسب موقع "

أرسة  من  للزيارة  حرضوا  من  جميع  بدخول  الس�ح  عىل 

 لشخص واحد فقط”.  الدكتور أبو الفتوح بدال من الس�ح 

بالغات للنائب العام للتحقيق يف االعتداء عىل الدكتور عبد   3ك� أعلن خالد عيل، املحامي،  عن تقدمه بـ  

املنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مرص القوية، واالعتداء عىل الناشط أحمد دومة، املرضب عن الطعام، وكذلك 

  "الرابط عن إرضاب املدون عالء عبد الفتاح عن الطعام. "

 باإلفراج عن مروة عرفة ومحمد محیي و الباقر   مطالب 

النشطاء   عن  اإلفراج  مطالب  تزايدت  أخر  جانب  من 

حيث   االحتياطي،  الحبس  مدة  تجاوزهم  بعد  السياسي� 

عىل   واملدونة،  املرتجمة  عرفة،  ملروة  الحرية  صفحة  طالبت 

الحبس   مدة  أقىص  تجاوز  بعد  عنها  باإلفراج  بوك)  (فيس 

إبريل  الجاري، عام� منذ القبض    20يف    االحتياطي حيث تتم

 "الرابطعليها. “

الدكتور محمد محيي   ك� السابق  والضابط  األكاد�ي  زوجها  باإلفراج عن  ندى مقبل،  الدكتورة  طالبت 

الدين. ويف وقت سابق قالت الدكتورة ندى مقبل، إنها زارت زوجها يف السجن وعزته يف وفاة أمه، مطالبة  

 باإلفراج عنه.  

ر محمد محيي الدين، تقدم مؤخراً بالت�س للمستشار املحامي العام األول ملحكمة  والد الدكتو   أنيذكر  

سنوات عىل    3أمن الدولة، طالب فيه باإلفراج عن نجله. الذي يعد رهن الحبس االحتياطي منذ أكرث من  

   ."الرابطحرص أمن دولة عليا منذ ذلك الح�. “ 2019لسنة  277ذمة القضية رقم 

الحقوقي محمد الباقر اإلفراج عن زوجها وتذكر كل املحبوس� يف    طالبت نعمة هشام، زوجة املحامي ك�  

الباقر حك�  ويواجه  املحبوس�،  معاناة  من  تزيد  والتي  الحالية،  الحرارة  درجة  ارتفاع  فرتة  السجون يف 

  "الرابط سنوات يف اتهامه بنرش أخبار كاذبة "   4بالسجن 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%803-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://daaarb.com/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%a9/
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%8f%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac/
https://daaarb.com/%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%83%d9%84-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7/
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 الداخلیة تتجمل: زیارتان استثنائیتان للسجون  

هت�م بحقوق السجناء رغم ويف محاولة شكلية إلبراز اال 

منح  الداخلية  وزارة  قررت  ضدهم،  االنتهاكات  تزايد 

والتأهيل،   اإلصالح  مبراكز  للنزالء  استثنائيت�،  زيارت� 

سيناء   تحرير  (عيد  احتفاالت  القيامة    –مبناسبة  عيد 

 املجيد). 

الزيارة اعتباراً من يوم السبت   وحتى    23/4/2022وتبدأ 

، وال تحتسب ضمن الزيارات املقررة لهم. مع تطبيق اإلجراءات الوقائية  2022/ 27/4يوم األربعاء املوافق  

  "الرابطوالصحية املتبعة بكافة قطاعات الوزارة. " 

 لغاء منعه من السفر إخالد علي ینتقد عدم 

أكد املحامي الحقوقي خالد عىل أنه الوحيد الذي مل ينفذ  

عن  متسائال  اآلن،  حتى  السفر  من  منعه  قرار  إلغاء 

 السبب.   

انتهاء  “بعد  "درب":  موقع  نرشه  ترصيح،  يف  وقال 

ببضعة أشهر قليلة فوجئت   ٢٠١٨االنتخابات الرئاسية يف  

بالصحف تنرش خرب بإصدار املستشار هشام عبد املجيد،  

قرار  -قايض التحقيق يف قضية املنظ�ت الحقوقية آنذاك

ومل يتم    ٢٠١٢قات بدأت من  ، رغم أن هذه التحقي2011لسنة    173مبنعي من السفر عىل ذمة القضية  

 خالل تلك املدة منعي من السفر أو استدعايئ ألي جلسة تحقيق لس�ع أقوايل قبل صدور القرار”.  

 قتيض التحقيق الجديد حفظ التحقيقات معي يف القضية”. ا 2021وتابع عيل: “يف 

، وقام بإرسال هذا القرار  ٢٠١٨أصدر قراره بإلغاء قرار منع السفر الصادر يف  2022فرباير  24وأضاف: “يف 

، ك� قام بإرسال نسخة أخرى من هذا القرار  2022فرباير    ٢٧بتاريخ    13ملكتب النائب العام برقم صادر  

برقم صادر   الجوازات  للجوازات  2022فرباير    11ملصلحة  املنع من  ، وعندما ذهبنا  تنفيذ  لالستعالم عن 

كانت اإلجابة أن املنع مازال قامئاً، وكنت أظن أن القرار مل يصل للجوازات    ٢٠٢٢إبريل     ١٢السفر يوم  

 لكن تيقنت اليوم من وصوله لكن املنع من السفر مل يلغى”.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%a7/
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تار، إللغاء املنع من  واختتم خالد عيل: “من الجدير بالذكر أن كل القرارات التي أصدرها املستشار عيل مخ

السفر للعديد من الحقوقي� والحقوقيات تم تنفيذها بالفعل، والقرار الوحيد الذي مل ينفذ حتى اآلن هو  

 "الرابطقراره بإلغاء منعي  من السفر لعل املانع خ�"." "

 متهمین   3الجنایات تخلي سبیل 

�  متهم  3قال املحامي الحقوقي محمد أحمد، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قررت، إخالء سبيل  

 عىل ذمة قضيت� سياسيت� بعد فرتات حبس متباينة.  

حرص أمن دولة،    2019لسنة    1898وشملت قامئة اإلخالءات كال من، محمد بهاء الدين من� يف القضية رقم  

أمن دولة.  ويواجه    2021لسنة    1935وعبد الرحمن رضا محمد نرص وهند خليل عبد الغني يف القضية  

اتهامات ببث ون التواصل  املتهمون  كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل  رش وإذاعة أخبار وبيانات 

 الرابط “بأغراضها. االجت�عي “فيسبوك”، ومشاركة ج�عة إرهابية مع العلم 

 حکم بالسجن املؤبد یلع القیادي بجماعة اإلخوان محمود عزت 

القضائية املتوالية ضد قيادات ج�عة   األحكام يف سياق  

لم�، والتي تغيب عنها ض�نات املحاكمة اإلخوان املس 

املنعقدة مبأمورية  الدائرة األوىل إرهاب  العادلة قضت 

األحد،   اليوم  املستشار معتز خفاجي،  برئاسة   17طرة، 

إبريل  بالسجن املؤبد يف إعادة محاكمة القائم بأع�ل  

القضية  مرشد ج�عة اإلخوان محمود عزت، عىل ذمة 

جنايات رشق القاهرة،    2013لسنة    2926ايات مدينة نرص أول، واملقيدة برقم  جن   2013لسنة    56460رقم  

 .  2011واملعروفة إعالميا باقتحام السجون والحدود الرشقية”، إبان ثورة يناير

وأسندت للمتهم� يف القضية اتهامات باقتحام السجون املرصية واالعتداء عىل املنشآت األمنية والرشطية  

، ما أسفر عن مقتل مجندين من قوة تأم� سجن أبو زعبل، فضال 2011ان ثورة يناير  وقتل ضباط رشطة إب

مسجوناً مجهويل الهوية مل يتم التوصل لألوراق والسجالت املثبت فيها بياناتهم، ك� أسفرت   30عن مقتل  

املرج.     مسجوناً بسجن وادي النطرون، وأحد املسجون� املحكوم عليهم بسجن  14األحداث أيضاً عن مقتل  

  "الرابط"

، نال حك�ً  2021ويعد الحكم األخ� ضد عزت باملؤبد هو الثالث من نوعه، ففي ديسمرب (كانون األول)  

بالسجن املؤبد أيضاً إلدانته بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظ�ت وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%a8%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%85/
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ومي». ك� سبق أن نال حك�ً م�ثالً  اإليرا�، وحركة (ح�س) و(حزب الله) اللبنا�، وإفشاء أرسار األمن الق

 يف إبريل  (نيسان) العام املايض بعد إدانته بـ«اإلرهاب».

 خر  آالسلطات املصریة تعتقل محام وتجدد حبس محامي 

لهم    القبض عىل زميل  إلقاء  “كشف محامون مرصيون عن 

بسبب كتاباته الساخرة من أداء املمثل يارس جالل يف مسلسل  

 االختيار. 

يوبية ”: كانت قوات أمن القلالعريب  القدسب صحيفة "وبحس

ألقت القبض عىل أبو شيخة من منزله يف مدينة شب� القناطر،   

من جهة أخرى نفى مصدر أمني احتجاز املحامي بسبب سخريته من الفنان يارس جالل، موضحاً أن أبو  

أي قبل الجزء الثالث    2022وليس    2021شيخة محبوس عىل ذمة قضية حرص أمن دولة عليا تعود إىل عام  

كامل، و أن إلقاء القبض عليه تزامن مع نرشه عددا من التدوينات عىل موقع فيسبوك   من املسلسل بعام

انتقد خاللها أداء يارس جالل يف املسلسل. وبغض النظر عن النفي، فانه أكد اعتقال أبو شيخة، حتى ومل  

كان السبب    إذا   إالتم حبسه عىل ذمة قضية برقم يف العام املايض. فل�ذا تم القبض عليه يف هذا الوقت  

 ليه؟! إهو تدويناته عن املسلسل املشار 

  12ة املرصية لحقوق اإلنسان أن نيابة أمن الدولة، قررت بتاريخ  " ذكرت الجبهالشادوفوحسب موقع "

  93يوما عىل ذمة القضية رقم    15إبريل /نيسان الجاري، حبس املحامي نبيل أبو شيخة احتياطياً ملدة  

 حرص أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له اتهامات باالنض�م لج�عة إرهابية ونرش أخبار كاذبة.  2022لسنة  

جبهة مجلس نقابة املحام� الحايل بالتدخل الفوري لدى السلطات إلطالق رساح زميلهم نبيل  وطالبت ال

أبو شيخة، ك� ناشدت جموع املحام� باملطالبة بإخالء سبيل زميلهم ووقف اعتقاله التعسفي عىل خلفية  

 تعب�ه الحر عن رأيه. "  

بة أمن الدولة العليا جددت حبس ابن  كريم عبد الرايض املحامي الحقوقي أن نيا  أشارمن جهة أخرى  

حرص   ٢٠٢٢لسنة    ٣٣٠يوماً عىل ذمة التحقيقات يف القضية    ١٥شقيقته املحامي الحقوقي يوسف منصور،  

 أمن دولة عليا، دون جلسة وال دفاع، بتهم نرش أخبار كاذبة، واالنض�م لج�عة محظورة. 

بيته، واحتجز يف مكان غ� يذكر أن أرسة يوسف أكدت يف وقت سابق أن قوة أمنية قب ضت عليه من 

 معلوم حتى ظهوره يف نيابة أمن الدولة العليا.  

“استمرار   أنه  (منصور)  عىل  القبض  اعتربت  لها،  بيان  يف  والحريات  للحقوق  املرصية  املفوضية  كانت 

 "الرابطالستهداف العامل� مبجال حقوق اإلنسان". "  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7/
https://shadooff.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://daaarb.com/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%a1/
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 مطالب بوقف دعوات العنف ضد النساء  

أحزاب سياسية وشخصيات عامة رفضهم  أعربت منظ�ت حقوقية و 

”التنمر والتحريض” ضد    ملا وصفوه بـ “دعوات العنف” والتمييز” و

النساء الصادرة من رئيس نادى الزمالك، وطالبوا يف بيان لهم بدء  

التحريض   واقعة  بخصوص  الداخلية  وزارة  قبل  فوري من  تحقيق 

 ضد إحدى  عضوات نادي الزمالك بسبب لون شعرها. 

البيان عىل أن “هذه الترصفات والسلوكيات العنيفة من جانب رئيس نادى الزمالك تكررت أكرث من  وشدد  

 ”.  الناديمرة ضد عضوات  

البيان يف    واإلرساع ببدء تحقيق فوري من قبل وزارة الداخلية بخصوص الواقعة،    وطالب املوقعون عىل 

ة الترشيعية املرصية وتعديل النصوص التمييزية  إنشاء املفوضية املستقلة ملناهضة التمييز، و مراجعة البني

  "الرابط ب� الرجال والنساء." 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%81/
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 قضیة العدد:

 من قتل أیمن  هدهود ؟   

 

برزت واقعة وفاة الباحث االقتصادي أ�ن  هدهود بشكل كب� خالل فرتة التقرير وتكاد تكون بتفاعالتها  

تم الجدل حوله خالل هذه     املختلفة ابرز حدث حقوقي خالل هذه الفرتة عىل  املستوى الداخيل والدويل، 

فرباير،  واحتجز بفرع األمن الوطني بقسم رشطة   5انه تم القبض عليه يف  أرسته  إعالن الفرتة، خاصة بعد 

نه �ا إىل  أ "  دربمبص�ه خالل فرتة قاربت الشهرين،  وحسب ما نرش مبوقع "  األرسةاألم�ية،  ومل تعرف  

العقلية والنفسية    األمراضيف مستشفى    إيداعهعلم األرسة من مصادر غ� رسمية بوفاة " هدهود " بعد  

عن شبهات جنائية لوفاته، وهدهود هو عضو الهيئة العليا بحزب اإلصالح    األرسةبالقاهرة، حيث أعلنت  

 ة الذي يراسه النائب السابق أنور السادات.  والتنمي

وفتح مقتل هدهود الباب لعرشات األسئلة التي ترددت صداها عىل وسائل التواصل االجت�عي من عائلته  

وأصدقاءه ومنظ�ت حقوق اإلنسان، وتكرر هذه الواقعة سيناريوهات سابقة كان القاسم املشرتك فيها  

الشاب خا الباحث اإليطايل  إ لد سعيد الذي قتل عىل  قوات األمن املرصية منها  ثر التعذيب، واألخر هو 

 .2016الذي وجد مقتوال تحت تأث� التعذيب بأحد أطراف القاهرة يف يناير  ي جوليو ريجين

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://daaarb.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3/?fbclid=IwAR3LsGa_a6Tf7LsDd7Ui190CtD3KbqX3Zy7W1CSQv-Dd4zaiWk_UH1CiiZI
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بنبأ احتجازه يف إحدى     أرسته" نبأ القبض عىل "أ�ن" يف أوائل فرباير املايض وعرفت  مدىونرش موقع " 

عروفا  مقار األمن الوطني بالقاهرة، حيث أخربوا انه سيخرج خالل يوم�، ورغم ذلك ظل مص�ه غ� م

النيابة يف البداية التهامه    إنكارمستشفى األمراض النفسية والعصبية، رغم    إيداعهطيلة شهرين، تم فيها  

 يف أي قضية. 

الواقعة إعالميا، أصدرت وزارة الداخلية بيانا بأن القبض عليه بسبب بالغ من حارس إحدى     إثارةوبعد   

باسم إحدى السيدات، حيث عرض عىل النيابة التي قالت  املنازل ومناداته  أحدالعقارات مبحاولته اقتحام 

لته إىل املستشفى، وأصدرت النيابة العامة  أنها وجدت حالته النفسية غ� متزنة وصعوبة استجوابه، فحوّ 

إبريل  يؤكد سيناريو اهتزاز الحالة النفسية لـ "هدهود" واحت�لية وفاته بسبب اصابته بف�وس    12بيانا يف  

ثار عنف  آ الذي مل يثبت بأي تقرير طبي، ثم صدر بيان ثا� بعدها بأيام ينفي فيه وجود    مراأل الكورونا!  

جنايئ بعد ترشيح القتيل وانتفاء الشبهة الجنائية، مش�ة إىل احت�لية وفاته بسبب مرض مزمن بالقلب!! 

  إصدار " ومن الواضح حجم التضارب الظاهر يف أسباب الوفاة، فضال عن تدوين تاريخ دربحسب موقع "

 يوما.     35إبريل،  بعد واقعة الوفاة بـ  11فاته يف شهادة و 

ومل تجب البيانات الرسمية عىل هذه التساؤالت، بل زادتها غموضا، ك� أضافت أسئلة جديدة تؤيد وجود  

مع   األمنية  األجهزة  بأداء  لتعلقه  خاصة  عليه،  والتغطية  طمسه  إىل  األجهزة  كل  سعت  أخر  سيناريو 

وثقته تقارير حقوقية مرصية ودولية أشارت إىل م�رسة التعذيب يف مقار    أناملحتجزين، وهو ما سبق  

 االحتجاز تتم بشكل منهجي ومن هذه األسئلة املهمة:   

  إخباراملنازل،  بين� سبق    أحد ـ التضارب الواضح يف مضمون االتهام املوجه لهدهود،  ب� محاولة اقتحام  

  إال  ؟ما عالقة األمن الوطني بهذه الوقائع  ،ى. والسؤال التايل األرسة بوجود اتهام برسقة سيارة مبحافظة أخر

ه الخاصة عىل الفيس بوك أو عضويته ؤ راآ ذا كان احتجازه غ� القانو� له خلفيات سياسية أخرى منها  إ 

 بالهيئة العليا لحزب اإلصالح والتنمية. 

اهتزاز نفسية وعصبية مرت� يف أماكن  ه لسابقة تعرضه لحاالت  ئـ تش� بيانات النيابة العامة إىل تأكيد أشقا

أي شهود   الوقائع  هذه  تتضمن  ومل  من  آ عامة،  الكث�  أن  ك�  رسمية  محارض  أو  طبية  أوراق  أو  خرين 

أصدقائه املقرب� نفوا ذلك، والسؤال هنا ما الذي يضمن لنا عدم تعرض األرسة ألي ضغوط أو تهديدات  

 كهم يف تعرض شقيقهم للتعذيب.   لإلدالء بهذه الشهادة؟ خاصة انهم أكدوا شكو 

ـ هناك مثة غموض يف الواقعة التي قبض عىل "أ�ن" بشأنها، يف عدة نواحي، فمن هي السيدة التي كان  

"هدهود"؟، وملاذا مل    ينادي باسمها محاوال دخول منزلها، وملاذا مل تظهر يف الصورة كشايك، وما عالقتها بـ

تظهر صورة محرضي التحريات وتحقيق النيابة، وملاذا مل تتضمن بيانات النيابة العامة أي إشارة لرقم هذا  

 املحرض؟  
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العامة، ليك يقوموا   النيابة  التحقيق معه من قبل  تعريف أرسة "هدهود" مبكانه، وموعد  ـ ملاذا مل يتم 

له، وهو   لواجب قانونا يف مثل هذه التحقيقات. وملاذا حاولت املستشفى  ا  األمربزيارته وتدب� محامي 

الصدقة والتي يدفن فيها املجهول� رغم وجود محرض يتضمن  أ استصدار   “القتيل " يف مقابر  مر بدفن 

 بياناته الرسمية؟  ما الذي تخفيه األجهزة األمنية وال تريد الحد أن يراه؟ !

وجود كرس يف الجمجمة، وعالمات عىل الساعد بعد مشاهدة الجثة،  ه أشار إىل  ئشقاأ خر أن أحد  ـ األمر اآل 

بالتقاط صور للجث�ن،    األرسةومع ذلك مل يرش تقرير الطب الرشعي إىل أي من هذه اإلصابات وقامت  

  إجبارهمومورست ضغوط عليهم من العامل� باملستشفى ملسحها! ف� الذي تخفيه تلك الصور حتى يتم 

" يتناول الواقعة إىل وجود صور  الدولية  العفو  منظمةمر ارتيابا إشارة بيان الحق لـ " عىل مسحها؟ ويزيد األ 

"هدهود".    قل� حيث أشاروا إىل احت�لية عنف مورس ضد تم ترسيبها فعال وعرضها عىل أطباء رشعي� مست

 "  الرابط" 

لة أخرى تخص أداء مستشفيات الصحة النفسية، وكيفية الس�ح ألجهزة الرشطة بإيداع  ـ تظهر الواقعة أسئ

بهذه املشايف دون الكشف عليهم نفسيا وبدنيا للتأكد من عدم وجود إصابات بهم ودون مرورهم    أشخاص

إجراءات طبية   الرعاية    أكدتباي  كامال ألشكال  غيابا  " هدهود"  الصحة ك� شهدت حالة  عليها وزارة 

 "املنصةأو قبل وفاته باملشفى، وهو ما نرشه موقع "  إيداعهالصحية سواء قبل 

"،  الجديد  العريبية حيث نرشت صحيفة "ومثة معلومات تش� إىل ضغوط مورست عىل حزب اإلصالح والتنم

"ضغوطاً أمنية واسعة، فُرضت عىل رئيسه، إلصدار بيان باسم الحزب ينهي الجدل بشأن وفاة هدهود،  إن 

أو قتله تحت التعذيب،   الباحث  الوطني يف اختطاف  ويبعد أي شبهة بشأن إمكانية تورط جهاز األمن 

التو  مواقع  عىل  نشاطه  بسبب  وذلك  وأرسته،  هدهود  من  مقربون  يرددها  التي  الروايات  اصل  وهي 

 االجت�عي. 

وأصدر الحزب بالفعل بياناً أشار فيه إىل "معاناة الباحث الراحل من أزمة نفسية"، موجهاً مجمل االتهامات  

 إىل إدارة مستشفى األمراض النفسية والعصبية يف العباسية. 

كن،  وأضافت املصادر: "كان هناك إرصار من جانب املسؤول� عىل رضورة إغالق القضية يف أرسع وقت مم

 ملنع تحولها إىل قضية رأي عام، و يجرى استغاللها من أطراف داخلية إلثارة أزمة ضد القيادة السياسية". 

باب التكهنات حول وفاة "هدهود" سوف يظل مفتوحا و لن تغلقه بيانات النيابة العامة    أناألمر املؤكد  

 مبحاولة تربئة األجهزة األمنية من أي اتهامات.  
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ر متصور يعرفه كل املهتم� بأوضاع مقار االحتجاز والسجون املرصية بتعذيب " هدهود  خآ ومثة سيناريو  

" بدنيا ونفسيا حتى االنهيار وحدوث إصابات أدت لوفاته بأحد املقار األمنية التي أودع فيها، وبالتايل مل  

 بإحدى املشايف للتخلص من مسئولية وفاته   إيداعهتجد هذه األجهزة حال سوى 

ومحاميه بالقبض عليه، لتوف� املساعدة    أرسته  إبالغبسبب غياب باحرتام حق املتهم يف    إثباته يتم  وهو ما مل

الصحة،   وزارة  الرشعي ومستشفيات  الطب  مثل  األخرى  املؤسسات  استقاللية  الالزمة، وغياب  القانونية 

النيابة من ادعاءات "ق النيابة العامة وهو ما يؤكده تحذير بيان  وى الرش" و"أصحاب  وضعف استقالل 

النوايا الخفية" وهو خطاب سيايس أكرث منه قانونيا يظهر فيه تبني النيابة العامة لخطاب السلطة التنفيذية  

 يف اتهام خصومها السياسي�.  
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