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ــارب نشــطاء  ــي لهــا أق ــي مصــر الت ــوم إن العائــات ف ــت 22 منظمــات الي ــروت، 19 فبراير/شــباط 2021( – قال )بي

أو حقوقيــون فــي الخــارج تتعــرض الســتهداف متصاعــد مــن قبــل الســلطات المصريــة، التــي تبرهــن عــن نمــط 

ــن  ــة منتقدي ــات أربع ــلطات عائ ــتهدفت الس ــطس/آب 2020، اس ــذ أغس ــات. من ــف والمضايق ــن التخوي ــح م واض

ــا، والمملكــة المتحــدة. ــا، وألماني ــي كل مــن تركي ــي الواليــات المتحــدة، وواحــد ف يعيشــون ف

ــرة. تحــاول الســلطات ترهيــب المنتقديــن  ــي الســنوات األخي ــغ عنهــا ف هــذه الحــاالت هــي مــن بيــن عشــرات أبل

ــراد  ــق أف ــول بح ــاز المط ــري، واالحتج ــاء القس ــفية، واإلخف ــاالت التعس ــازل، واالعتق ــة للمن ــر قانوني ــات غي بمداهم

ــم. ــه ته ــر دون محاكمــة أو توجي األس

قــال جــو ســتورك، نائــب مدير الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي هيومن رايتــس ووتــش: “عائــات المعارضين 

ــس  ــة الرئي ــع حكوم ــبكة قم ــي ش ــر ف ــر فأكث ــة أكث ــها عالق ــد نفس ــارج تج ــي الخ ــون ف ــن يعيش ــن الذي المصريي

السيســي. علــى الرئيــس السيســي ردع قواتــه األمنيــة فــورا وإنهــاء هــذه االعتقــاالت األشــبه باحتجــاز الرهائــن”.

ــوق  ــن حق ــع ع ــو مداف ــلطان، وه ــد س ــارب لمحم ــتة أق ــازل س ــلطات من ــت الس ــباط 2021، داهم ــي 13 فبراير/ش ف

ــادرة  ــتقلة “مب ــة المس ــة الحقوقي ــر المنظم ــذي يدي ــلطان، ال ــال س ــدة. ق ــات المتح ــي الوالي ــم ف ــان مقي اإلنس

ــى علــم مباشــر باالعتقــاالت لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إن عناصــر األمــن اعتقلــوا  الحريــة”، ومصــدران آخــران عل

ــة.  ــة المنوفي ــي محافظ ــا ف ــن منزليهم ــلطان، م ــري س ــلطان وخي ــى س ــا مصطف ــه، هم ــاء عمومت ــن أبن ــن م اثني

ــار. ــري النج ــود يس ــو محم ــلطان ه ــا لس ــا ثالث ــت قريب ــة اعتقل ــلطات األمني ــا إن الس ــدران أيض ــال المص ق

أمــر عناصــر األمــن مــن ابــن عــم آخــر بتســليم نفســه بمجــرد إزالــة الجبيــرة عــن رجلــه المكســورة. لــم يكــن ثاثة 

مــن أبنــاء عمــوم ســلطان اآلخريــن الذيــن أراد األمــن اعتقالهــم فــي المنــزل أثنــاء المداهمــات، وقيــل لعائاتهــم 

ــي”. اســتُجوب المعتقلــون بشــكل رئيســي بشــأن  إن أبنــاء عمومتهــم مطلوبــون مــن قبــل “قطــاع األمــن الوطن

محمــد ســلطان وأنشــطته. قــال المصــدران إن الســلطات أفرجــت مســاء 17 فبراير/شــباط عــن مصطفــى وخيــري 

بعــد احتجازهمــا واســتجوابهما مــن قبــل األمــن الوطنــي.

بيان صحفي
مصر: تصاعد االنتقام واالعتقاالت بحق عائالت المنتقدين

أوقفوا االعتقاالت األشبه بأخذ الرهائن
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كان عناصــر األمــن قــد اعتقلــوا ســابقا خمســة من أبنــاء العمومة الســتة المســتهدفين فــي يونيو/حزيــران 2020 

واحتجزوهــم دون محاكمــة إلــى حيــن وقــت قصيــر قبــل فــوز جــو بايــدن فــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة فــي 

ــائل  ــة ووس ــة المصري ــل الحكوم ــن قب ــهير م ــات التش ــارزا لحم ــا ب ــلطان هدف ــي. كان س ــرين الثان نوفمبر/تش

ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــع حق ــيس “تجم ــه تأس ــبب دعم ــا بس ــي، وآخره ــه الحقوق ــبب عمل ــا بس ــة له ــام الموالي اإلع

مصــر” فــي مجلــس النــواب األمريكــي.

أخفــت الســلطات صــاح ســلطان، والــد ســلطان المســجون أصــا، فــي 15 يونيو/حزيــران 2020، عندمــا اصطحبــه 

ــه  ــرته ومحامي ــد أس ــلطات تزوي ــض الس ــذ، ترف ــة. منذئ ــة مجهول ــى جه ــرون إل ــجن وادي النط ــن س ــر م العناص

بمعلومــات عــن مكانــه. قــال ســلطان إن عمــاء المخابــرات المصريــة فــي واشــنطن ضايقــوه بـــ “االصطــدام بــه” 

فــي المركــز التجــاري المحلــي، خــال فعاليــة مناصــرة لمبــادرة الحريــة فــي مصــر رعتهــا هيومــن رايتــس ووتــش 

ــة،  ــات هاتفي ــال مكالم ــددوه خ ــا ه ــارس/آذار 2019، كم ــي م ــط” ف ــرق األوس ــي الش ــة ف ــروع الديمقراطي و”مش

قائليــن إن عليــه “توخــي الحــذر” لمصلحــة والــده. قــال ســلطان إنــه أبلــغ الســلطات األمريكيــة ومحاميــه بجميــع 

الحــوادث فــورا.

 تعــرض علــي حســين مهــدي، وهــو طالــب دراســات عليــا بـــ “جامعــة إلينــوي فــي شــيكاغو” ومــدون فيديــو لديــه 

أكثــر مــن 400 ألــف متابــع فــي “فيســبوك”، للســخرية مــن قبــل تلفزيــون مــوال للحكومــة فــي 17 يناير/كانــون 

الثانــي. قــال مهــدي لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إنــه بيــن 28 يناير/كانــون الثانــي و2 فبراير/شــباط، داهــم عناصــر 

ــبب  ــه بس ــن عم ــه، واب ــده، وعم ــوا وال ــكندرية واعتقل ــي اإلس ــرته ف ــراد أس ــن أف ــدد م ــازل ع ــي من ــن الوطن األم

ــه.  فيديوهات

قــال مهــدي فــي فيديــو علــى فيســبوك فــي 11 فبراير/شــباط: “اقتحمــوا المنــزل فجــرا. أخــذوا والــدي مــن زوجتــه 

وإخوتــي الصغــار، وأفزعوهــم. خربــوا المنــزل بأكملــه وســرقوا كل مــا وجــدوه”. قــال لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إن 

عائلتــه لــم تتمكــن مــن معرفــة مــكان أفــراد األســرة الثاثــة المعتقليــن.

فــي 27 يناير/كانــون الثانــي، داهــم األمــن الوطنــي فجــرا منــزل عائلــة باحــث وصحفــي مصــري مقيم فــي الواليات 

ــده بشــأن مكانــه  المتحــدة طلــب عــدم ذكــر اســمه. قــال لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إن العناصــر اســتجوبوا وال

وأنشــطته. شــارك الباحــث فــي اليــوم الســابق فــي فعاليــة مناصــرة عامــة عبــر اإلنترنــت مــن واشــنطن لاحتفــال 

بالذكــرى العاشــرة لانتفاضــة المصريــة عــام 2011.
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ــن  ــر األم ــن مق ــتامهما” م ــور واس ــه “الحض ــوا من ــه، وطلب ــده وهاتف ــة وال ــة هوي ــادروا بطاق ــر ص ــال إن العناص ق

الوطنــي فــي محافظتــه. داهمــت القــوات األمنيــة منــزل عائلــة الباحــث للمــرة الثانيــة فــي 16 فبراير/شــباط، لكــن 

لــم يكــن هنــاك أحــد فــي الشــقة.

ــج  ــق برنام ــور، منس ــريف منص ــة ش ــن عائل ــراد م ــعة أف ــن تس ــوات األم ــت ق ــطس/آب 2020، اعتقل ــي 22 أغس ف

ــة  ــي واشــنطن. أطلِــق ســراح ثماني ــم ف ــن” المقي ــة الصحفيي ــة حماي ــي “لجن ــا ف الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

منهــم بعــد فتــرة وجيــزة مــن اســتجوابهم بشــأنه هــو ووالــده، الدكتــور أحمــد صبحــي منصــور، أســتاذ التاريــخ 

ــلمة  ــة المس ــي، األقلي ــب القرآن ــي المذه ــارزة ف ــخصية ب ــد ش ــدة. الوال ــات المتح ــي الوالي ــم ف ــد المقي المتقاع

ــة.  ــث النبوي ــس األحادي ــن لي ــرآن ولك ــا بالق ــن أتباعه ــي يؤم ــر والت ــي مص ــدة ف المضطه

أخفــت الســلطات قســرا رضــا عبــد الرحمــن )45 عامــا(، ابــن عــم شــريف منصــور، ألكثــر مــن 44 يومــا قبــل عرضــه 

ــة  ــى منظم ــام إل ــة باالنضم ــه النياب ــث اتهمت ــرين األول 2020، حي ــي 6 أكتوبر/تش ــة ف ــن الدول ــة أم ــى نياب عل

إرهابيــة. جــددت منذئــذ حبســه االحتياطــي، وكانــت آخــر مــرة فــي 16 فبراير/شــباط 2021. قــال منصور لـــ هيومن 

رايتــس ووتــش إنــه لــم ُيســمح للمحاميــن إال بقــراءة مزاعــم النيابــة لكــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول على نســخة 

منهــا. زعمــت النيابــة أن منصــور ووالــده عضــوان فــي المنظمــة اإلرهابيــة نفســها التــي لــم تتــم تســميتها.

ُقبض على عبد الرحمن سابقا العام 2008 ومجددا في 2015 النتمائه إلى المذهب القرآني. 

ــزل  ــر، من ــي مص ــر جنوب ــي األقص ــي ف ــن الوطن ــر األم ــن عناص ــة م ــم ثماني ــباط 2021، داه ــر 10 فبراير/ش فج

عائلــة تقــدم الخطيــب، األكاديمــي والناشــط السياســي فــي برليــن. قــال الخطيــب لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إن 

العناصــر فتشــوا المنــزل بقــوة واســتجوبوا والديــه المســنين بشــأن أنشــطته، ثــم صــادروا هاتــف والــده وعــدة 

ــزل. ــق مــن المن وثائ

ــى الشــاذلي، وهــي ناشــطة سياســية تقيــم فــي مدينــة برمنغهــام البريطانيــة، فــي رســالة إلكترونيــة  قالــت من

ــي المصــري اعتقلــوا فــي 22 أغســطس/آب 2020 شــقيقيها.  لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إن عناصــر األمــن الوطن

ــيْ  كانــت قــد نشــرت ســابقا مقاطــع فيديــو علــى فيســبوك تنتقــد الحكومــة. داهــم عناصــر األمــن الوطنــي منزَل

ــام  ــة أي ــرا لثاث ــا قس ــكندرية، وأخفوهم ــة باإلس ــزل العائل ــي من ــا( ف ــن )34 عام ــا( وحس ــد )31 عام ــقيقين عي الش

ــد  ــزت عي ــلطات احتج ــاذلي إن الس ــت الش ــة. قال ــن الدول ــة أم ــام نياب ــطس/آب أم ــي 25 أغس ــرا ف ــل أن يظه قب

وحســن فــي مــكان غيــر معلــوم لمــدة شــهر آخــر ثــم نقلتهمــا إلــى ســجن طــرة. همــا محتجــزان بــدون محاكمــة 



4

البيان : 8     التاريخ : 2021.02.19

منــذ ذلــك الحيــن.

فــي منتصــف ديســمبر/كانون األول 2020، اعتقلــت القــوات األمنيــة خمســة مــن أبنــاء شــقيق المذيــع التلفزيوني 

المعــارض هشــام عبــد اهلل، المقيــم فــي تركيــا، مــن محافظتَــي مرســى مطــروح وكفــر الشــيخ. ُفقــد أثرهمــا لمــدة 

يوميــن. فــي 23 ديســمبر/كانون األول، أمــرت نيابــة أمــن الدولــة باحتجــاز الخمســة جميعــا علــى ذمــة التحقيــق 

بتهــم االنضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة وتمويلهــا.

ــاوي  ــا القرض ــارج ع ــي الخ ــم ف ــد أقاربه ــة ض ــال انتقامي ــي أعم ــنوات ف ــذ س ــن من ــارب المحتجزي ــن األق ــن بي م

ــارز  ــة الب ــاوي، الداعي ــف القرض ــة يوس ــي ابن ــة، ه ــة أمريكي ــل إقام ــي تحم ــاوي، الت ــف. القرض ــام خل ــا حس وزوجه

ــلطات  ــجن الس ــر. تس ــي مص ــلمين” ف ــوان المس ــة “اإلخ ــة بجماع ــات تاريخي ــه عاق ــذي ل ــر وال ــي قط ــم ف المقي

ــاوي. ــف القرض ــا ليوس ــوى قرابتهم ــح س ــبب واض ــران 2017 دون س ــذ يونيو/حزي ــة من ــن دون محاكم الزوجي

ــو  ــم أب ــقيق هيث ــل، ش ــو خلي ــرو أب ــي عم ــب النفس ــلطات الطبي ــت الس ــرين األول 2019، اعتقل ــي أكتوبر/تش ف

ــد  ــس عب ــة للرئي ــه العلني ــد انتقادات ــد تصعي ــا، بع ــا تركي ــة ومقره ــرق” المعارض ــاة “الش ــي قن ــع ف ــل، المذي خلي

ــي الســجن بعــد 11 شــهرا مــن  ــل ف ــي عمــرو أبــو خلي ــي ســبتمبر/أيلول 2020، توف ــي وعائلتــه. ف ــاح السيس الفت

ــة. ــال دون محاكم االعتق

قــال ســتورك: “تســتخدم الحكومــة العائــات كورقــة ضغــط فــي حملتهــا التعســفية إلجبــار المعارضيــن 

ــل مــا تفعلــه  ــى الصمــت. الســلطات المصريــة ال تكســب صمــت المعارضيــن، بــل ُج ــي الخــارج عل المصرييــن ف

ــن”.   ــرهم رهائ ــراد ُأس ــذ أف ــل بأخ ــط المتمث ــذا النم ــا به ــى انتهاكاته ــاه إل ــت االنتب ــو لف ه

الموقعون: 

األورو-متوسطية للحقوق

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان 

الحركة العالمية من أجل الديمقراطية

حقوق اإلنسان أوال
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الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 

فرونت الين ديفندرز

فريدم هاوس 

كوميتي فور جستس

لجنة الحقوقيين الدولية

 مبادرة الحرية

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط )بوميد(

 المفوضية المصرية للحقوق والحريات  

منّا لحقوق اإلنسان

المنبر المصري لحقوق اإلنسان 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 

مؤسسات المجتمع المفتوح

مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان 

هيومن رايتس ووتش


