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نناشدكم من أجل تحقیق مفتوح   ،نحن، الموقعون أدناه
المخرج الشاب   موتوشفاف حول قضیة اعتقال و 

مات في معتقلھ في بدایة شھر مایو  شادي حبش الذي 
  عمره.یتجاوز الرابعة والعشرین من  وھو لم  ۲۰۲۰

 
دباء  ندعوكم أیضا أن تطلقوا فوراً سراح جمیع األ 

والصحفیین والفنانین المعتقلین دون أي محاكمة والذین  
وفق نتیجة ممارسة حقھم في التعبیر الحر قلوا اعتُ 

 القوانین الدولیة.
 طرةشادي حبش في سجن  ، مات۲۰۲۰أیار  ۲في 

مني، وكان قد تم اعتقالھ في شھر  ده األالمعروف بتشدّ 
  دون محاكمة لمدة بقي في االعتقالو ۲۰۱۸مارس عام 

وھذا رغم ان القوانین المصریة تسمح   ،یوما ۷۹۳
بسنتي اعتقال فقط دون محاكمة.  ھذا النوع من 

االعتقال تمارسھ السلطات المصریة مع إجراءات  
ستمرار في إبقاء المجرمین الذین یشكلون  استثنائیة لإل

برأي الدولة خطرا على المجتمع. ما قام بھ شادي حبش 
قضیتھ الى   یتم إحالةھو إخراج فیدیو غنائي. لم 

 المحاكمة وبالتأكید ما قام بھ لیس بجریمة!



أصدر المدعي العام المصري بیاناً  ، ۲۰۲۰مایو  ٥في 
ھ لكحول  اّدعى فیھ ان شادي حبش مات نتیجة شرب

ستعمل للتنظیف معتقدا انھا ماء. ونتیجة التشریح الذي تُ 
جاء في   ۲۰۲۰مایو  ۱۱قامت بھ أجھزة الدولة  في 

مة.  ان سبب الموت كان شرب كحول مسمّ التقریر 
 ال تتّسم بالوضوح، فعلى سبیل المثال لمتقاریر كھذه 

یعلم انھ كان  كان حبش  فیما إذا شادي تشر تلك التقاریر 
(أو اذا)  متى ، وال یشیر التقریر أیضا  حوالً یشرب ك

ر األطباء نقلھ الى مستشفى خارج السجن. حتى ولو  قرّ 
أن مسؤولي سجن لنا ما جاء في التقاریر، یبدو قبِلنا 
لم یقوموا بأي بادرة طبیة إلنقاذه رغم ان زمالء   طرة

على ولساعات حبش في السجن نادوا وصرخوا مرارا 
الذي كان  وینقذوا حبش مسؤولي السجن كي یأتوا

 یحتضر، لكن دون جدوى!
تستحق عائلة شادي حبش أن تعرف حقیقة حادثة موت  

ابنھم في السجن، ومعرفة أسباب اعتقالھ بالدرجة األولى  
دون وجھ حق. معرفة الحقیقة تتم عبر تحقیق عمیق 

 ونزیھ.
كان شادي حبش من ضمن ثمانیة شباب تّم اعتقالھم في 

في نشر اغنیة  "بلحة"    دورھمبسبب   ۲۰۱۸مارس 
أُطلقت  للفنان رامي عصام الالجىء المقیم خارج مصر. 

وھي   ۲۰۱۸أغنیة  "بلحة" على الیوتیوب في مارس 
اغنیة ساخرة تنتقد الرئیس المصري والسلطة المصریة.  



حبش بمضمون االغنیة وھو لم  ال عالقة لشادي إّال ان 
إدارة  یكتب كلماتھا، واقتصر عملھ كمخرج على

 الموسیقى والتصویر. 
نحن نشعر بالقلق الكبیر حیال استمرار السلطات 

(دون محاكمة)   مصطفى جمال  المصریة في اعتقال 
صفحة رامي عصام الفیسبوكیة، كذلك  تحقق من الذي 

م كلمات االغنیة اعتقال الشاعر جالل البحیري الذي نظّ 
 یقضي عقوبة السجن لمدة ثالث سنوات. ذي وال

  
  ونحن إذ نبدي ایماننا أن ھذه االعتقاالت تشّكل انتھاكاً 

مع القانون الدولي  صارخاً لحریة التعبیر وھي تتعارض  
لیست الحاالت الوحیدة   إآل أنھاالقانون المصري. مع و

حریات التعبیر والحریة   قمععكس ت -كما نخشى- التي
شھدنا في السنوات األخیرة إننا  . كماالفنیّة في مصر 

كبیر عدد احتجاز   نحو القمع وفي مصر اتجاھاً مقلقاً 
بسبب التعبیر عن  الفنانین والصحفیین قبل المحاكمة من 

 في ذلك:ن بم آرائھم،
 

  38ن وناشط یبلغ من العمر  مدوّ  ،اح● عالء عبد الفتّ 
بعد عدد من  - 2019عاًما ، اعتقل في سبتمبر  

دون ال یزال قید االحتجاز وھو  –االعتقاالت السابقة 
ومنذ أكثر من شھر،  دون تھمة. وھو حالیا محاكمة و



مضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن ، مما  
 ة بشأن سالمتھ.مخاوف جدیّ  یثیر
  33اسلة مستقلة تبلغ من العمر الفة مجدي ، مر● سُ 

وما زالت رھن  2019عاًما ، اعتقلت في نوفمبر 
تھمة ، إلى جانب زوجھا   دون محاكمة ودوناالحتجاز 

 الصحفي حسام الصیاد. 
شخصیة و  ،ن فیدیوومدوّ  ناقد● شادي أبوزید ، وھو 

عاًما ، وھو   27یبلغ من العمر ، وتلفزیونیة سابقة 
 دون تھمة.ومحاكمة  دونمحتجز حالیًا 

 
خطو خطوات كبیرة لضمان ت ادارتكأن  رغم مالحظتنا 

، فإن  فیروس كوروناالصحة العامة في مواجھة أزمة 
تعلیق ضمانات المحاكمة على اإلطالق ر  الوباء ال یبرّ 

منظمة الصحة العالمیة  حسب تأكیدات ،العادلة
  ،في الواقعاالنسان. ومفوضیة األمم المتحدة لحقوق 

 لحمایة الصحة العامة والذي یدعو الى قّوي مبّرر ھناك 
ل خفض معدّ  بھدف دون محاكمةإطالق سراح المعتقلین 

 .ونفي السج الكوروناانتقال فیروس 
  

قضیة حبش رسالة مفجعة وواضحة للفنانین   لتْ أرسَ 
قد یؤدي التعبیر   مفادھا: في جمیع أنحاء مصر والكتّاب
 ،إلى احتجاز غیر قانوني لمدة طویلة والحر   المستقل
 ! سجنالموت في الالى وحتى 



 
كم بقوة على اإلفراج عن جمیع  نحثّ  ، معالي الوزیر

د  الفنانین والكتاب المحتجزین حالیاً رھن المحاكمة لمجرّ 
ال سیما في ضوء   ،یة التعبیرممارستھم حقھم في حرّ 

ً  تجتاحي تالجائحة الكورونا   لسجون في أنحاءا حالیّا
بإجراء تحقیق سلیم في وفاة   كمنطالب كما أنّناالعالم. 

إطالق  تمّ  لوشادي حبش واحتجازه غیر القانوني. 
 الیوم.  معناما یزال حیّا  لكان ،حبش سراح

 
 بإخالص،

 
 الموقعون: 

 


