
مرص: إجراءات انتقامية ضد الفنانني البارزين عمرو واكد وخالد أبوالنجا بعد إبدائهم ملواقف علنية ضد القمع

 أبريل ٢، ٢٠١٩ - واشنطن — تعرب املنظامت املوقعة عىل هذا البيان عن إدانتها الشديدة لإلجراءات االنتقامية التي اتخذتها السلطات املرصية ضد

 إثنني من الفنانني العاملني عمرو واكد وخالد أبو النجا بعد مشاركتهم يف سلسلة من األنشطة يف واشنطن للتعريف بوضع حقوق اإلنسان يف مرص. وتدعوا

 هذه املنظامت الحكومة املرصية إىل وقف جميع اإلجراءات االنتقامية واالضطهاد الذي يتعرض له املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان، واملنظامت

غري الحكومية املستقلة

 يف يومي ٢٤ و٢٥ مارس، انضم عمرو واكد وخالد أبوالنجا إىل أكرث من ١٠٠ مرصي ومرصية من أكرث من ٢٥ والية أمريكية، و ٦ دول لحضور قرابة الـ٢٠٠

برعاية الحرية  مبادرة  النشاط مؤسسة  ». نظم  التوعوي املرصي  »باليوم  الخارجية يف نشاط يعرف  األمرييك ووزارة  الكونغرس  أعضاء يف   اجتامع مع 

 مؤسسات حقوقية دولية ومرصية. استهدف هذا اليوم رفع وعي صناع القرار األمرييك بالتعديالت الدستورية املقرتحة، والتي يف حال إقرارها سيتعزز

 الحكم االستبدادي يف مرص من خالل منح القوات املسلحة سلطة التدخل يف الحكومة، وتقويض استقالل القضاء، وتوسيع صالحيات السلطة التنفيذية.

 من خالل املشاركة يف هذا النشاط، مارس السيد واكد والسيد أبوالنجا حقهام املرشوع يف التعبري بحرية عن استياءهم من السجل األسود للنظام املرصي

يف مجال حقوق اإلنسان، والدعوة للتضامن ضد القمع والظلم

 رداً عىل ذلك، أطلقت السلطات املرصية حمالت إعالمية للشيطنة والتشهري ببعض املشاركني يف النشاط، وبشكل خاص السيد واكد والسيد أبوالنجا.

 حمالت التشويه بدأت بصحف حكومية وخاصة بوصف واكد وأبوالنجا بأنهم »إرهابيني وخونة« وصوال إيل إطالق شائعات مستخدمني لغة كراهية ضد

 املثليني. وأثريت دعوات لتجريدهم من جنسيتهم املرصية ومحاكمتهم بتهمة الخيانة من أحد أعضاء الربملان. ويف الوقت ذاته أعلنت نقابة املهن التمثيلية

عن قراراها بطرد املمثلني من النقابة من خالل بيان علني مشريين إىل »االتجاه لقوى خارجية واالستقواء بها للتآمر عىل أمن واستقرار مرص

 تُظهر هذه اإلجراءات إرصار السلطات املرصية عىل اتخاذ كل إجراء ممكن إلسكات كل من يدافع عن حقوق اإلنسان، وكل صوت له تأثري. وقد رصح

 السيد واكد يف وقت سابق أن محكمتني عسكريتني حكام عليه بالسجن ملدة مثاين سنوات بتهمة »نرش معلومات كاذبة« و »إهانة مؤسسات الدولة«

.ورفضت السفارة املرصية تجديد جواز سفره

 إن هذه التدابري االنتقامية والتشهري ضد السيد واكد والسيد أبوالنجا جزء من مناخ قمعي غري مسبق يف مرص ضد الحقوق والحريات األساسية. هذه 

 اإلجراءات ما هي إال أدوات تخويف وتفزيع تهدف إىل رفع رضيبة االحتجاج السلمي ضد سياسات السلطة الحاكمة، وحتى عندما يكون هذا االحتجاج

خارج مرص

 إننا كمنظامت مختصة بالدفاع عن حقوق اإلنسان نعرب عن تضامنا الكامل مع عمرو واكد وخالد أبو النجا، وجميع املرصيني الذين يعربون عن آراءهم

 -رغم كل الصعاب واملخاطر- بشكل سلمي، ونحث الحكومة املرصية عىل احرتام التزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والدستور املرصي،

ووقف اضطهاد النقاد واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء من بينهم الفنانني عمرو واكد وخالد أبو النجا
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