مصر :إطالق سراح كاتبين بتدابير احترازية

 8نيسان /أبريل 2019
ترحب منظمة القلم الدولي بإطالق سراح المدون عالء عبد الفتاح والكاتب هشام جعفر من السجن بعد عدّة سنوات قضوها
خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم .في  28آذار/مارس  ، 2019ت ّم إطالق سراح عبد الفتاح بعد قضاء عقوبة
بالسجن لمدة خمس سنوات ،بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة ،في  27آذار/مارس  ،2019قرارها باإلفراج عن جعفر
الذي ظ ّل رهن االحتجاز االحتياطي منذ القبض عليه في  21تشرين األول/أكتوبر  .2015ولم يخرج جعفر من االحتجاز إال
في السادس من أبريل/نيسان ،بعد استكمال إجراءات إخالء السبيل .واستُهدف كال الكاتبين بسبب نشاطهما السلمي وكتاباتهما
التي تنتقد السلطات المصرية.
غير ّ
أن اإلفراج عن الكاتبين مشروط ويأتي مع بعض القيود ،فوفقًا لتقرير ،يتوجب على عبد الفتاح النوم كل ليلة في مركز
شرطة محلي ،بينما يتعين على جعفر تقديم نفسه يوميًا إلى مركز شرطة للتوقيع.
وقد قال كارليس تورنر ،المدير التنفيذي لمنظمة القلم الدولي ،بأننا "سعداء بإطالق سراح عبد الفتاح وجعفر .ومع ذلك ندعو
السلطات المصرية على الفور إلى رفع القيود المفروضة على إطالق سراحهم المشروط وضمان االحترام الكامل لحقوقهم.
عالوة على ذلك  ،يجب إطالق سراح جميع الكتّاب اآلخرين المسجونين تعسفا ً في مصر".
قامت منظمة القلم الدولي بحمالت إلطالق سراح كل من عبد الفتاح وجعفر خالل فترة احتجازهم .انقر هنا لقراءة المزيد عن
عملنا في قضية جعفر وهنا في قضية عبد الفتاح.
تدهورت حالة حرية التعبير والرأي في مصر بشكل حادّ منذ وصول الرئيس عبد الفتّاح السيسي إلى السلطة في العام .2014
أصدر القلم قرارا ً في مؤتمره السنوي
تم اعتقال العديد من الصحفيين والكتّاب واضطر البعض إلى الفرار خارج البلد .و
َ
وقد َ
أعرب فيه عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الكتاّب والصحفيين المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم
الرابع والثمانين عام ،2018
َ
لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ،بما في ذلك النشاطات المرتبطة بالصحافة وحقوق اإلنسان.
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