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يوًما في السجن في مصر، ويستمر سجن السيد فهمي نتيجة محاكمة كانت  330لقد قضى الصحفي المصري الكندي محمد فهمي حتى اليوم  

 ويطالب محامو السيد فهمي السلطات المصرية باإلفراج عنه. غير عادلة أساًسا

تتمحور التهم الموجهة إلى السيد فهمي حول االدعاء بكونه عضًوا في جماعة اإلخوان المسلمين التي باتت محظورة اليوم. وهذه التهم غير  

يونيو ضد حكم اإلخوان المسلمين، وهو ليس ولم يكن في أي يوم من األيام مؤيًدا  31صحيحة. فالسيد فهمي شارك كمواطن عادي في ثورة 

لم تقدم خالل محاكمته أي أدلة تشير إلى العكس. غير أن القاضي رغم ذلك أصدر حكمه بسجن السيد فهمي سبع سنوات مشيًرا لإلخوان. و

في حيثيات حكمه على أساس أن "الشيطان قد جمعهم ]فهمي وزمالءه[" في استغالل العمل اإلعالمي ضد مصر. وخالل األسبوع الماضي 

إلى القاضي نفسه بسبب "تجاوز الخطوط الحمراء األخالقية والسلوكية" بعد أن قام به من استخفاف  نيبًاوجهت نقابة المحامين المصرية تأ

 وتوبيخ لمحامي الدفاع في قضية نظر فيها مؤخًرا.

كات يستطيع لم يفت األوان بعد لكي تقوم السلطات المصرية بإعادة األمور إلى نصابها الصحيح. فالنائب العام المصري المستشار هشام بر 

منح السيد فهمي إطالق سراح مؤقت ريثما يجري النظر في االستئناف المقدم منه لدواٍع صحية. كما أرسلت نقابة الصحفيين المصريين 

 (Cإلى النائب العام تطلب فيها إطالق سراح السيد فهمي، وأرفقت برسائلها ما يثبت إصابة السيد فهمي بالتهاب الكبد الوبائي ) رسائل

 طبية أخرى تقتضي عالجه بصفة عاجلة. وال يزال هذا الطلب بانتظار البت فيه.  مشاكل و

نوفمبر يسمح للسلطات المصرية بنقل المواطنين األجانب إلى دولهم لمواجهة المحاكمة  04في هذه األثناء، نرحب بصدور قانون جديد في  

 فهمي من هذا القانون وأن تتم إعادته إلى كندا في أقرب وقت ممكن عمليًا. وقضاء فترات عقوباتهم فيها. وينبغي أن يستفيد السيد

والذي أكد فيه أنه ينظر في منح السيد فهمي عفًوا رئاسيًا. ويأتي هذا العفو  بالبيان الذي صرح به مؤخًرا الرئيس السيسيإننا نرحب أيًضا 

مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر، وأيدته جمهورية مصر العربية . الرئاسي بروح "اتفاق الرياض" األخير الذي توصلت إليه دول 

مطلوب منها المشاركة في هذا النداء من أجل السالم. وينبغي  وتلتزم قطر بموجب هذا االتفاق بتعزيز العالقات الخارجية الجيدة مع مصر و

اف منع عناصر التحريض على الكراهية بين المجموعات على قناة الجزيرة أيًضا احترام روح اتفاق الرياض، والتي تملي على األطر

 والعمل بشكل منفتح وبتعاون مع بعضها البعض تأسيًسا لروح المصالحة.

مواطن كندي  01.111إننا نأمل أن تؤدي هذه التطورات إلى تأييد الحكومة الكندية الكامل لطلبات اإلفراج عن السيد فهمي. وقد قام حوالي 

تطالب الحكومة الكندية "باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة للعمل على اإلفراج عن السيد فهمي". ولكن من  لى اإلنترنتعريضة عبتوقيع 

أن كبار المسؤولين ال يزالون صامتين أمام هذا التشويه للعدالة الذي أدى إلى االحتجاز غير القانوني لمواطنهم. وقد تحدثنا مع  مخجلال

ومن المؤمل أن يتخذوا اآلن خطوات فعالة لتأييد اإلفراج عن السيد  –ي لوالشنيك، السفير الكندي في مصر منهم ترو –مسؤولين كنديين 

 فهمي ونقله إلى كندا.
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