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 رئیس الجمهوریة

 تحیة تقدیر و احترام و بعد،،،

 

 أوال و قبل كل شيء تفضلوا، سعادتكم، بقبول اصدق التهاني المقرونة بأطیب األمنیات بموفور الصحة لسیادتكم و للمقربین

 من سیادتكم  بمناسبة حلول عید الفطر المبارك.

 

 نحن ، مكتب محاماة أڤانت جارد  “Avant-Garde Lawyers” ، نخاطب سیادتكم في أجواء هذا العید المفعمة بالفرحة  و

 األلفة  لنسترعي انتباهكم نحو مصیر الشابین المصریین، مصطفي جمال و جالل البحیري، المحتجزین حالیا في سجن طرة

  بالقاهرة. السید جمال و السید البحیري شابان طیبان ذوو سجل غیر مشوب و منعدم من أي سوابق جنائیة .

 

 • السید مصطفى جمال  (موالید ٧ أغسطس ١٩٩٤) متخصص مواقع التواصل االجتماعي. تم القبض علیه في شهر مارس

 ٢٠١٨ وهو محتجز منذ ذلك الحین على الرغم من انتهاء مهلة السنتین التي نص علیها التشریع المصري. ویوم ١٣ مایو، تم

 تمدید احتجازه مرة أخري لفترة ٤٥ یوًما.

 

 • السید جالل البحیري  (موالید ٢٧ یونیو ١٩٩٠) شاعر وكاتب غنائي. تم القبض علیه في شهر مارس ٢٠١٨ ویقضي

 حالیا عقوبة بالسجن لمدة ثالث سنوات. تهمته هي مجرد كتابه كتاب شعر لم ینشر قط.

 

 نحن نعرب عن أسفنا علي أنه لم یتم اإلفراج عن السید جمال وال عن السید البحیري كجزء من االفراج السنوي األخیر الذي

 قد تم في شهر أبریل الماضي في سبیل االحتفال الذكري بعید تحریر سیناء. ولكن نحن جمیعا ندرك تماما بأن القیادة

 المصریة قد اعتادت، علي مدار السنوات الماضیة، علي القیام بإطالق صراح المحتجزین او اإلفراج عنهم بالعفو بمناسبة

 عید الفطر المبارك كبادرة علي حسن النیة و كداللة علي شهامة فخامة القیادة العلیا.

 

 

 



الذي یجتاح السجون في جمیع أنحاء العالم، نرغب ان نذكر سیادتكم بالنداء الدولي   ”COVID-19“وفي ظل ظروف وباء 

، مفوضة األمم المتحدة ”Michelle Bachelet“ الذي تم إصدارة في شهر مارس ٢٠٢٠ من جهة السیدة میشیل باتشیلیت 

 السامیة لحقوق اإلنسان. فیدعوا ندائها إلى اإلفراج عن كل شخص محتجز بدون أساس قانوني كاٍف و اآلخرین المحجوزین

 لمجرد التعبیر عن آرائهم االنتقادیة أو المعارضة. نعتقد أن السید جمال والسید البحیري من بین االفراد المعنیین مباشرة

 بنداء السیدة باتشیلیت.

 

 نلتمس من سیادتكم أن تستجیبوا بشكل إیجابي لدعوة السیدة باتشیلیت وأن تفرجوا عن السید جمال والسید البحیري على وجه

 السرعة من االحتجاز حتى یتمكنوا من الشعور بفرحة العید وسط أحضان عائالتهم و وسط جمیع المصریین.

 

 كل عام و سیادتكم بخیر،،،

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام و التقدیر،،،

 

  مقدمة لسیادتكم: مكتب محاماة أڤانت جارد

 نسخة منة إلي: میشیل باتشیلیت، مفوضة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان

 

  مع التقدیر

Avant-Garde Lawyers 

Freemuse 

PEN International 

PEN America 

English PEN 

(International Music Council (IMC 

(European Music Council (EMC 

(Artists At Risk (AR 

SafeMuse 

 

  

CC: Michelle Bachelet 

United Nations High Commissioner for Human Rights 

 


