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تدين منظمة القلم الدولي بشدة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في القاهرة بالسجن لمدة ثالث سنوات وغرامة  10آالف
جنيه ( 560دوالر أمريكي) بحق الشاعر جالل البحيري ،بانتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير .في  31تموز/يوليو ،2018
صدر الحكم بحق البحيري إلدانته "بإهانة المؤسسة العسكرية" و"نشر أخبار كاذبة" ،بمقتضى اتهامات ذات صلة بديوانه
الشعري األخير "خير نسوان األرض".
يواجه البحيري أيضا ً تهما ً أخرى في قضية منفصلة تحقق بها نيابة أمن الدولة العليا لكتابته كلمات أغنية "بلحة" للفنان رامي
تعرض للضرب والتعذيب.
عصام .في  3آذار/مارس  ،2018ت ّم اعتقال البحيري بعد إطالق األغنية ،وقد
ّ
تدعو منظمة القلم الدولي إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن البحيري ،إلغاء الحكم الصادر بحقه وإسقاط التهم المنسوبة
إليه.

لمزيد من المعلومات أنقر هنا

التحرك :المشاركة على تطبيقات فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي
دعوة إلى
ّ
توجيه رسائل مناشَدة إلى السلطات المصرية:





التنديد بسجن الشاعر جالل البحيري والدعوة إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عنه؛
ّ
حث السلطات على إلغاء الحكم الصادر بحقه وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدّ البحيري بما أنّها مرتبطة بممارسته
السلمية للحق في حرية التعبير والرأي؛
ضمان احترام حقوقه كسجين بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق االنسان ؛
المطالبة بضمان احترام الحق في حرية التعبير في مصر احتراما ً كامالً ،بما في ذلك إطالق سراح المعتقلين بانتهاك
للمادة  19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر.
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مناشدة جانب:
الرئيس
عبد الفتّاح السيسي،
مكتب الرئيس،
قصر االتّحادية،
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
فاكس+202 2 391 1441 :
بريد الكترونيp.spokesman@op.gov.eg :
Moh_moussa@op.gov.eg
التحيّة :فخامة الرئيس
حساب تويتر@AlsisiOfficial :
وزير العدل
محمد حسام عبد الرحيم
وزارة العدل،
ميدان الظوغلي ،جمهورية مصر العربية
فاكس+202 2 795 8103 :
بريد الكترونيmjustice@moj.gov.eg :
التحيّة :معالي الوزير

يُرجى إرسال رسائلكم أيضا ً عبر السفارة المصرية في بلدكم ،ويمكنكم إيجاد العناوين على هذا الموقع.

للتضامن:
وقع على عريضة لمساندة جالل البحيرى هنا
مشاركة األخبار على على مواقع التواصل االجتماعي hastags #freegalal #prisonersofbalaha
إقرأ بيان من جالل البحيري هنا :تصريح جالل البحيري
إقرأ شعر جالل البحيري الذي كتبه من السجن  :متوفر بالعربية واألنكليزية
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