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المجتمع المدني ب الناشطلتھدیدات ضد دعوة السلطات المصریة إلى وضع حد لعملیات االنتقام والمضایقة وا -تحرك عاجل 
 مصطفى فؤاد

للسلطات المصریة لوضع حد فوري   الموجّھة تطلب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه الدعم في الدعوات المشتركة
 لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنیة مصطفى فؤاد.  منظمة ھیومینالمضایقاتھا للناشط المصري ونائب مدیر 

طات المصریة  ، استھدفت السل2019حملة "اكشفوھم" في ینایر ة ھیومینا وبشكل خاص بعد إطالق منظم 2019منذ نوفمبر 
إلى فضح المسؤولین المذكورة ھدفت الحملة .  2017منذ دیسمبر  خارج مصر المنفى اإلختیاريفي الذي یعییش ، عائلة فؤاد 

  70السلطات إلى إلغاء القانون رقم  في مصر، ودعت بشكل صریحعن انتھاكات حقوق اإلنسان واالعتداء على المجتمع المدني 
بعدھا،  وعمل المنظمات. المدنيالمجتمع الذي تضمن قیوداً شدیدة على  )الجمعیات والمؤسسات األھلیةقانون  ( 2017لسنة 

یتضمن أنماًطا مستمرة من التعدي على  الذي ، و 2019لعام  149لقانون رقم السابق  باتم استبدال القانون  ، 2019وفي تّموز 
 الحق في حریة تكوین الجمعیات في مصر.

انتقامیة وترھیب  أعمالأولئك الذین یعیشون في المنفى ، ، بمن فیھمفي المجتمع المدني المصري ات-واجھ الفاعلونكثیراً ما ی 
اإلنسان وعملھ المستمر في ھذا  عن حقوق  بسبب عملھم في مجال حقوق اإلنسان. ونتیجةً  دفاع السیّد فؤادواعتقال تعسفي 

قوات  داھمت، 2020أبریل  26 ففيالتي ال تزال في مصر مضایقات مستمرة على أیدي السلطات. المضمار، واجھت عائلتھ
الستجوابھا حول زیارتھا لھ  فؤاد في القاھرة وأبلغت والدتھ أنھ تم استدعاؤھا إلى مقر األمن القومي األمن الوطني منزل والديّ 

  29 حضر والدّي فؤاد إلى الموعد الذي كان محدداً في الیوم التالي للمداھمة، لكن تم تأجیل موعدھم إلى .حیث یقیم وحول عملھ
   تم تأجیلھم مجدداً إلى موعد ثالث.  وبعد أن التزموا الحضور في الوعد الثاني، . 2020بریل أ



داخل مكتب المحقق. وقد ترّكز التحقیق على أنشطة فؤاد في مجال حقوق فؤاد لالستجواب السید ّي ي الزیارة الثالثة ، اقتید والدف
خارج، ومطالبتھ الدولیة بوقف اإلنتھاكات والقمع في اء المصریین المقیمین في ال، ودوره في إنشاء شبكات للنشطاإلنسان
المعروفین عن حقوق اإلنسان في مصر كالسیّد بھّي الدین بالمدافعین  كذلك تم سؤال والدّي فؤاد عن عالقة األخیر مصر. 

تھدید الوالدین  موال إلى مصر وكیف. كذلك تما إذا كان فؤاد یرسل لعائلتھ األوعمّ ،  منظمة ھیومینامصدر تمویل عن ، وحسن
ما، ما لم یتوقف مصطفى یعیش في مصر مع زوجتھ وطفلیھالذي ، وشقیق مصطفى فؤاد، محمود فؤادخالل التحقیق باعتقال 

 . عن ممارسة نشاطاتھ الحقوقیة

، واجھت 2018مارس  17بدًءا من وتحدیداً ، المنفى بعد انتقالھ إلىفھذه لیست المرة األولى التي تھدد فیھا السلطات عائلة فؤاد. 
الترھیب من قبل رجال األمر الذین لم  مضایقات وتعّرضت العائلة للو زیارات ومداھمات عدیدة لمنزلھم في القاھرة،عائلتھ 

واقتحمت  بالقوة المنزلإلى ، دخلت السلطات 2019أبریل  3خالل إحدى ھذه المداھمات، في ومذكرات تفتیش. ي أبرزوا ی
 . الخاصة بھ الكتب واألوراق والمفكراتبعض وأخذت الكمبیوتر المحمول القدیم وغرفة مصطفى 

لمساعدة  لھ أمواالً ، تم اعتقال الشخص (وكیل تحویل األموال) الذي كان مصطفى فؤاد یرسل من خالیام قلیلةأبعد التحقیق ب
، تلقى محمود  2020مایو  20ي فو، ت بتمویل اإلرھاب. عالوة على ذلكاتھاماھذا الوكیل حالیاً ویواجھ . في مصر عائلتھ 

التعاون مع وابلغ محمود بشكل رسمي بضرورة  األمن القومي.  شخص عّرف نفسھ بأنذه من مكالمة منشقیق مصطفى، 
 . عبر الكشف عن معلومات حول عمل مصطفى، وإّال سیواجھ خطر اإلعتقالالسلطات 

 

عن حقوق إلنسان،  والمدافعین قمعھا للمعارضین المصریة ، حیث تواصل السلطاتتدھور بسرعة بالنسبة لعائلة فؤادالوضع ی
، عبر استھداف عائالتھم وأھالیھم داخل مصر. وھذا  من بینھم الذي خرجوا من البالد ویعیشون في المنافي، مثل مصطفى فؤاد

اإلستھداف ھو انتقام صریح تقوم بھ السلطات المصریة ھادفةً إلى إسكات النشطاء والمنظمات العاملة على ملف حقوق اإلنسان 
 في مصر، والمتواجدة خارج البالد. 

م التفكیر في نشر توصیات أو نطلب من مكاتبكوذه القضیة، لذا، وبناًء على ما سبق، نحن الموقعون أدناه، نلفت انتباھكم إلى ھ
 :  ، مع التركیز علىبیان، بشكل مشترك أو بصفتھ الفردیة

 .في مجال حقوق اإلنسانإدانة ترھیب ومضایقة مصطفى فؤاد وعائلتھ بسبب عملھ -1

بما في ذلك التھدید فؤاد وعائلتھ، الذي یتعرض لھما مصطفى تخویف المضایقة ولالدعوة إلى وضع حد فوري ال لبس فیھ ل - 2
 بالقبض على أخیھ محمود فؤاد؛ 

لیعكس أفضل الممارسات الدولیة بشأن حمایة الحق في حریة تكوین  2019لسنة  149الدعوة إلى تعدیل القانون رقم  -3
 مجال حقوق اإلنسان ؛ و المنظمات العاملة فيالجمعیات، وخاصة 

االمتناع عن استھداف الجھات الفاعلة في المجتمع المدني من خالل اتھامات كاذبة باإلرھاب بموجب . حث السلطات على 4
تسمح بعقوبة اإلعدام وعقوبات بالسجن مدى الحیاة  2020الذي یتضمن تعدیالت في عام  2015قانون مكافحة اإلرھاب لعام 

 .بتھم تتعلق باإلرھاب
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