تحت شعار جوعى للعدل

" معتقلي الرض" في إضراب تصاعدي عن الطعام احتجاجا
على الحكام المجحفة بحقهم
المنظمات الحقوقية تتضامن مع المضربين وتحمل الجهات المختصة المسئولية عن

سلمتهم
بيان مشترك
رفضضا للحكم المجحف والقاسي الصادر بحقهم ،أعلن 47شققاضبا مققن المحتجزيققن علققى خلفيققة القضققية رقققم )،11905
 (6768لسنة 2016م جنح العجوة والدقي على الترتيب ،إضرابهم الكلي المفتوح عن الطعام ،أمضلا في إعققادة النظققر فققي
الحكام الصادرة بحقهم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ ،وغرامة 100ألف جنيه ،علققى خلفيققة مشققاركتهم فققي تظققاهرات
سلمية في الخامس والعشرين من أبريل الماضي احتجا ضجا على اتفاقية ترسققيم الحققدود المائيققة بيققن مصققر والسققعودية .وهققي

العقوبة القصوى بالحبس والغرامة طبضقا للمواد ) (1،4،7،19،22من قانون التظاهر الجائر غير الدستوري.

وتتح مممل المنظمات الموقعققة أدنققاه الجهققات المختصققة المسققئولية كاملققة عققن سققلمة هققؤل ء الشققباب البدنيققة ،وتطققالب بإتبققاع

الجرا ءات القانونية حيال إضرابهم ،بدايضة من إثبات إضرابهم عن الطعام في محضر رسمي منذ تاريخ إعلنهم ،مققروضرا بتسققجيل
القياسات الطبية اللزمة لهم في مواعيدها .كما تطالب المنظمات المجلققس القققومي لحقققوق النسققان ونقابققة الطبققا ء بالزيققارة

العاجلة للمحتجزين والطمئنان على حالتهم الصحية وأوضاع وظروف أماكن احتجازهم ،وملئمتها لسير الضراب.
قرر المحتجزون -بحسب بيانهم -الضراب التصاعدي عن الطعام ،بداية من العاشرة مسا ء الربعا ء 18مققايو الجققاري ،بعشققرة
أفراد من إجمالي  47شخص،من المنتظر دخولهم الضراب لحقا على نحو تصاعدي ،في محاولة ليصققال رسققالة للسققلطة
السياسية مفادها أن غياب العدالة واحترام الدستور عن أي دولة ل يعني سوى مزيد من الفوضى والنفلت ،وأن فقدان الثقة
في منصات القضا ء وغرف النيابة العامة يدفع بمنظومة العدالة لنفق مظلم ،على نحو سيدفع ثمنه المجتمع بأكمله.
تيذكر أن هؤل ء الشباب ألقي القبض عليهم -عشوائ ضيا -من محيط منطقتي الدقي وأرض اللوا ء وتعرضوا لمحاكمة هي السققرع
مؤخرا ،حيث صدر الحكم ضدهم فققي الجلسققة الثانيققة للقضققية ،ومباشققرة عقققب انتهققا ء مرافعققات المحققامين الققتي اسققتمرت

لساعات طويلة ،وبنا ء على محاضر تحريات ملفقة في أغلبها ،ودون وجود أية أحراز ،وفي النهاية تمت إدانتهم بتهمة الشتراك
في مظاهرة ومعاقبتهم بأقصى عقوبة مقررة لها.
وفي هذا السياق يؤكد الموقعون أن استمرار الزج بالشباب في السجون على خلفيققة قققانون التظققاهر ،وبأحكققام قاسققية ،يعكققس
الرادة السياسية في توظيف القققانون للتنكيققل بمزيققد مققن المعارضققين ،بهققدف تكميققم الفققواه ،وتجريققم حقققوق أصققيلة بنققص
الدستور،على رأسها الحق في حريققة التعققبير عققن الققرأي ،والحققق فققي التجمققع السققلمي ،ويؤكققد النتهققاك المتعمققد المسققتمر
للدستور الذي خالفه قانون "تجريم"الحق في التظاهر بكل فجاجة.
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب بالفراح الفوري عن كافة المحتجزيققن مققؤخرا علققى خلفيققة التظققاهرات المناهضققة لقضققية

جزيرتي " تيران وصنافير"  ،سوا ء الصادر بحقهم أحكققام ،أو مققن هققم رهققن التحقيققق أو الحبققس الحتيققاطي ،لسققيما المقققرر
البت في جلسات الستئناف الخاصة بهم خلل هذا السبوع ،كما تجدد مطلبها بأن يشمل الفققراج كافققة المحتجزيققن علققى
خلفية قانون التظاهر منذ إقراره في نهاية  2013وحتى اليوم .وتشققدد علققى حققق هققؤل ء الشققباب فققي محاكمققات عادلققة،غيققر
مسيسة ،في إطار إعل ء نصوص الدستور واحترام التفاقققات والمواثيققق الدوليققة )الققتي وقعققت عليهققا مصققر وأصققبح لهققا قققوة
القانون( المتعلقة بالحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
ويشدد الموقعون على ضرورة نقل جلسة استئناف محكومي قضيتي الدقي والعجوزة إلى مقر محاكمة علني ،على نحققو يمممكققن
ذويهم ووسائل العلم المختلفة من الحضور ،لضققمان شققفافية المحاكمققة كضققمانة أساسققية للمحاكمققات العادلققة ،والتزاضمققا
بالقانون والدستور ،وخصو ضصا أن باقي القضايا المنظورة على خلفية الحداث نفسها يتم نقلها لمقار محاكم علنيققة ،ومققن ثققم
فل مبرر لستثنا ء هؤل ء الشباب ،إل كنوع من التنكيل والتعسف بحقهم .وهو ما يستدعي وقف انتقال هيئة المحكمققة لمباشققرة

جلساتها بمكان احتجاز الشباب بمعسكر الكيلو 10.5بطريق مصر السكندرية الصحراوي.
الضراب عن الطعام حق كفله الدستور والقانون مثلما كفل التظاهر السلمي ،لذا تحمذر المنظمات الموقعة من أيققة محققاولت

أمنية لتقويض الضراب أو كسره أو محاصرته بأي من الوسائل أضيا كانت .وتؤكد أن الحرية حق شخصي أصيل يستدعي مققن
كل شخص بذل كل ما يمتلك من أجل الحفاظ عليه وحمايته.

المنظمات الموقعة:
الجماعة الوطنية لحقوق النسان والقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق النسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز هشام مبارك للقانون
نظرة للدراسات النسوية
المركز المصري للحقوق القتصادية والجتماعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

