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جماعة اإلخوان المسلمين تطالب السلطات المصرية بحقوق نائب مرشدها
في محبسه- (فيديو)

نائب مرشد اإلخوان المسلمين محمود عزت

القاهرة: طالبت جماعة اإلخوان المسلمين، الجمعة، السلطات المصرية، بتقديم كافة الحقوق

لنائب مرشدها المسجون محمود عزت.

جاء ذلك � بيان للجماعة المحظورة � مصر، تعليقا ع� أول حديث لعزت، نشر ع� وسائل

التواصل االجتما�، اشت� خالله من ظروف احتجازه�

ولم تعلق الداخلية المصرية ح� الساعة 15:55 (ت�غ) ع� البيان، لكنها تقول مرارا إنها “ال تفرق

بين السجناء وتكفل لهم الرعاية الصحية وكافة الحقوق”�

وقالت الجماعة � بيانها: “الفيديو المنتشر ع� وسائل التواصل االجتما�، فيه يُعدد محمود

عزت للقا� حرمانه من كافة حقوقه القانونية والحياتية”�

وأضاف البيان أن عزت “أوضح بأنه محبوس � زنزانة انفرادية ال يستطيع استنشاق الهواء فيها،

ومنعه من التواصل مع محاميه”�

https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%a8%d8%af-%d9%84%d9%80%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/
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والخميس، انتشر مقطع مصور لعزت بمواقع التواصل االجتما� خالل حديثه أمام محكمة

الجنايات األحد، اشت� فيه من ظروف احتجازه�

اتفرج معايا كدة�� الراجل الغلبان ال� أد جدك ده اسمه #محمود_عزت

عنده اكتر من ٧٥ سنة� معتقل � سجون مصر بقالوا سنة� محبوس انفرادي�� ال بيشوف

هوا وال شمس

تقدر تقو� واحد زي ده خطر ع� #السي� � ايه؟

هل احنا مستنيين نشوف خير � مصر طول مافيها الظلم البشع ده واحنا شايفين و

pic.twitter.com/h2e3l5kiva ساكتين؟

Aly Hussin Mahdy (@AlyHussinMahdy) December 23, 2021 —

واألحد، أصدرت المحكمة ذاتها حكما قابال للطعن بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت، إلدانته

بـ”التخابر مع جهات أجنبية”�

وسبق أن ُحكم ع� عزت � صيف 2015، باإلعدام شنقا � القضية ذاتها، وعقب القبض عليه �

أغسطس/آب 2020، قرر القضاء إعادة محاكمته ليتم تخفيف العقوبة من إعدام إ� مؤبد �

جلسة األحد الما��

وتو� عزت (77 عاما) منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة � أغسطس/ آب 2013، عقب القبض

ع� المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميدا� “رابعة العدوية” و”النهضة” �

القاهرة الكبرى�

(األناضول)

مصرمحمود عزتاإلخوان المسلمين
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