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مع مراجعة األمم المتحدة لملف حقوق اإلنسان في مصر في جنيف اليوم، يكون محمد فهمي وصحفيان 
محتجزين في السجون يوًما  213اإلنجليزية قد أمضوا  القناةآخران كانا يعمالن لدى شبكة تلفزيون الجزيرة 

 عادلة أساًسا ويعتبر الحكم عليه بالسجن تشويًها للعدالة.مي غير   المصرية. وقد كانت محاكمة السيد فه
 

تتمحور التهم التي وجهت إلى السيد فهمي على االدعاء بأنه كان عضًوا في جماعة اإلخوان المسلمين التي 
يونيو التي  23باتت محظورة اآلن، مع أن السيد فهمي كان أحد األشخاص الذين شاركوا في مسيرة ثورة 

وقد وجه السيد فهمي انتقادات إلى نظام احة بمحمد مرسي ومهدت النتخاب الرئيس السيسي. أدت إلى اإلط
مرسي طيلة مدة استجوابه أمام رجال النيابة عند سؤاله عن آرائه السياسية. ولم تقدم خالل محاكمته أي أدلة 

اآلن عقوبة بالسجن  يبأي شكل كان. وهو يقض تثبت أن السيد فهمي كان مرتبًطا بجماعة اإلخوان المسلمين
 لمدة سبع سنوات لمجرد نقله لألخبار.

 
لقد أصبح سخف هذه القضية معروًفا اآلن سواء داخل مصر وخارجها، وأدان األمين العام لألمم المتحدة 

التي كانت المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان إبان  –هذه األحكام. وخلصت نافي بيالي 
بالقانون الدولي لحقوق  الطات اإلجرائية... وتشكل إخالالً المحاكمة كانت "مشوبة بالمغإلى أن  –المحاكمة 

اإلنسان"، كما "حثت السلطات المصرية على اإلطالق الفوري لسراح جميع الصحفيين... المسجونين بسبب 
السيد وقد نادت شخصيات مصرية بارزة منها  1قيامهم بأعمال نقل أخبار مشروعة، ومنهم محمد فهمي".

نجيب ساويرس والسيد عمر موسى ببراءة السيد فهمي. وأعرب الرئيس السيسي نفسه عن أسفه "للتداعيات 
 السلبية" للقضية على مصر.
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لقد حصلت اآلن المحكمة األعلى في مصر على فرصة إعادة األمور إلى نصابها الصحيح. وسوف تستمع 
ا محامي ، ونحن بصفتن3312يناير  1بتاريخ  السيد فهميهيئة قضاة بمحكمة التمييز لالستئناف الذي قدمه 

كنا قد تقدمنا  –بالمشاركة مع المحامي المصري األستاذ نجاد البرعي  –الدفاع عن السيد فهمي في القضية 
 توكان 3اف.ولي لحقوق اإلنسان لتأييد االستئنمؤخًرا بمطالعة إلى محكمة التمييز المصرية حول القانون الد

يز الموقرة قد نقضت في السابق قرارات المحاكم األدنى في قضايا تاريخية لحماية الحقوق محكمة التمي
األساسية ألفراد في جمهورية مصر العربية، ويمكنها أن تكرر ذلك النقض عند النظر في االستئناف السنة 

 القادمة.
 

من التهاب الكبد الوبائي  على صحته، فهو يعانيفي هذه األثناء، أصبح سجن السيد فهمي مصدر خطر 
)ج(، وهو مرض يصيب الكبد ويمكن أن يكون قاتالً ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة ال يستطيع السيد فهمي 

من عجز دائم في كتفه األيمن بسبب إصابة تعرض لها أثناء  ا أنه يعاني أيًضاالحصول عليها في سجنه. كم
ظام الجراحية التصحيحية المعقدة التي تقتضي أيًضا احتجازه. وسوف يحتاج إلى سلسلة من عمليات الع

                                                 
1
 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14757&LangID=E. 

2
 http://www.nytimes.com/2014/07/08/world/middleeast/abdel-fattah-el-sisi-says-he-regrets-conviction-of-al-

jazeera-journalists-and-preferred-egypt-had-deported-theme.html?_r=2.  
3
 Negad al Borai, Amal Clooney and Mark Wassouf represent Mr Fahmy in his personal capacity and do not 

represent the Al Jazeera network.   

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14757&LangID=E
http://www.nytimes.com/2014/07/08/world/middleeast/abdel-fattah-el-sisi-says-he-regrets-conviction-of-al-jazeera-journalists-and-preferred-egypt-had-deported-theme.html?_r=2
http://www.nytimes.com/2014/07/08/world/middleeast/abdel-fattah-el-sisi-says-he-regrets-conviction-of-al-jazeera-journalists-and-preferred-egypt-had-deported-theme.html?_r=2


. وقد أرسلت نقابة الصحفيين المصريين نبعد الجراحة غير متوفرة في السج واستشفاء حصوله على رعاية
إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات تلتمس فيها إطالق السراح المؤقت  رسائلالشهر الماضي 

سس، وأرفقت برسائلها نسًخا من التقارير الطبية لتأييد هذا االلتماس. وبموجب للسيد فهمي على هذه األ
قانون اإلجراءات الجنائية المصري، يحق للنائب العام منح إطالق سراح المحكوم على سبيل الرأفة ألسباب 

 صحية. وال يزال السيد فهمي ينتظر صدور قرار النائب العام.
 

التي كانت رب عمل السيد فهمي  –وينبغي على قناة الجزيرة اإلنجليزية السيد فهمي لم يرتكب أي جريمة. 
اتخاذ خطوات إيجابية لمساعدته في سعيه للحصول على الحرية واالمتناع عن اتخاذ أي  –وقت توقيفه 

إجراء من شأنه اإلضرار بقضيته. وكما ينبغي على المحكمة العليا المصرية نقض الحكم الصادر ضده 
عند نظرها في االستئناف المقدم منه. وفي غضون ذلك، ينبغي على السلطات منحه إطالق  وإطالق سراحه

 سراح مؤقت لكي يتمكن من تلقي العالج الطبي الذي يحتاجه بصفة عاجلة.
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