أسماء محفوظ

أسماء محفوظ هي ناشطة مصرية في مجال

حقوق اإلنسان واحدى مؤسسي حركة شباب

 6أبريل.

مع اندالع ش اررة الثورة التونسية ،اشتعل

الفتيل في مصر في أوائل عام ،2011
تحدت حملة نظام الرئيس حسني مبارك على

النشطاء ونشرت نداءات عبر وسائل االعالم

االجتماعية لالحتجاج السلمي في ميدان

التحرير من أجل المطالبة بالحرية والكرامة وحقوق اإلنسان ،شاهد الماليين الفيديو الذي بتثه وكان ملهما لموجة من

تسجيالت الفيديو المماثلة ،مما أدى إلى احتالل مئات اآلالف لميدان التحرير منذ  25يناير  /كانون الثاني 2011
يطالبون حسني مبارك بإنهاء حكمه المستمر منذ  30عاما في مصر ،إلى أن تخلى مبارك عن السلطة في  11فبراير/

شباط .2011

عند قبولها لجائزة ساخاروف ،اعتبرت أسماء محفوظ الجائزة "تحية إجالل وتقدير ألبطال الثورة .ينبغي أن تذهب هذه

الجائزة إلى جميع الشباب المصريين ،والناس الذين ضحوا بحياتهم" ،مضيفة أمام البرلمان "أننا لن نخونهم ،وسوف نستمر
في المضي على طول الطريق الذي كانوا قد ساروا فيه ونحن نريد أن نتأكد من أن حلمهم قد تم تحقيقه".

اعتقلت أسماء محفوظ في أكتوبر /تشرين األول  2011بتهمة تشويه سمعة الحكام العسكريين الذي تولوا السلطة بعد

سقوط نظام الرئيس مبارك .وحكم عليها غيابيا في مارس /أذار  ،2012ولكن محكمة االستئناف أسقطت هذا الحكم

القاضي بإدانتها في مايو /آيار  .2012ومع ذلك ،تعرضت محفوظ لمزيد من المضايقات والتهديدات والمراقبة ،بعد أن

انتخبت مصر قائد الجيش السابق ،عبد الفتاح السيسي ،لرئاسة البالد في عام  ،2014عقب اإلطاحة بالرئيس االسالمي

محمد مرسي في عام  2013وفترة من الحكم االنتقالي المدعوم من الجيش .تال ذلك حملة قمع شديدة من قبل السلطات،
استهدفت في البداية جماعة اإلخوان المسلمين .فيما تم توسيع هذه الحملة فيما بعد لمهاجمة األصوات الناقدة والرموز

األكثر شهرة في ثورة  25يناير ،وحركة شباب  6أبريل ،التي تنتمي اليها محفوظ ،والتي تم حظرها من قبل محكمة مصرية

في أبريل /نيسان  .2014كما تم الحكم على ثالثة من قادة الحركة ،أحمد ماهر ،محمد عادل و أحمد دومة ،بالسجن لمدة

 3سنوات بتهم من بينها االحتجاج بطريقة غير مشروعة.

في عام  2015انخرطت أسماء محفوظ في الحركة الجديدة "بداية" .وخضعت جنبا إلى جنب مع مؤسسي بداية إلى

التحقيق في مايو /أيار  2015بتهمة "التحريض على تقويض نظام الدولة" كما تم منعها من السفر.

