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منهجية
اعتمــد التقريــر علــى عــدة تقاريــر حقوقيــة وإعالميــة منشــورة بشــأن االنتهــاكات ،التــي تعــرض لهــا املــدون القرآنــي
عامــا ،إضافــة إلــى مــا وثقتــه املؤسســة عــن طريــق مقابلــة أجرتهــا مــع أحــد
رضــا عبــد الرحمــن علــى مــدار مــدار ً ١٢
أصدقائــه .اســتند التقريــر كذلــك إلــى شــهادة مكتوبــة مــن أحــد أقربــاء رضــا عبــد الرحمــن ،وأوراق التحقيقــات التــي
جــرت مــع عبــد الرحمــن وحصــل عليهــا محامــي مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر بمحافظــة الشــرقية.

مقدمة
تثيــر قضيــة املــدون القرآنــي رضــا عبــد الرحمــن أســئلة كثيــرة حــول مــا يتعــرض لــه مواطنــون بســبب التعبيــر عــن
الديــن أو املعتقــد ،وال يعنــي االنتمــاء إلــى ديــن أغلبيــة مواطنــي الدولــة أال تكــون هنــاك انتهــاكات .ينطبــق ذلــك
علــى حالــة عائلــة األســتاذ الجامعــي أحمــد صبحــي منصــور ،مــدرس التاريــخ بجامعــة األزهــر ،بالنظــر إلــى مــا تســببت
فيــه املالحقــة األمنيــة مــن نفــي إجبــاري لــه ،واســتهداف لعائلتــه ،يعــد آخــر حلقاتــه مــا طــال قريبــه املعلــم
واملــدون رضــا عبــد الرحمــن.
تعــرض عبــد الرحمــن إلــى سلســلة مــن االنتهــاكات بــدأت بالتضييــق عليــه فــي مــكان عملــه ،مــرورًا باعتقالــه،
ـفيا ،ووصـ ً
ـول إلــى اتهامــه دون أدلــة ،وذلــك بســبب التعبيــر عــن معتقــده الدينــي ،وانتمائــه إلــى
واحتجــازه تعسـ ً
املذهــب القرآنــي ،الــذي ال يتماشــى مــع التصــور الرســمي للديــن اإلســامي ،الــذي تتبنــاه مؤسســات الدولــة.
فــي  22أغســطس  ،2020ألقــي القبــض علــى عشــرة أفــراد مــن عائلــة أحمــد صبحــي منصــور ،تــم اإلفــراج عنهــم مــا
عــدا رضــا عبــد الرحمــن علــي ،مــدرس بمعهــد أزهــري .تعــرض عبــد الرحمــن إلــى االعتقــال بموجــب قانــون الطــوارئ
1
عــام  ،2008ثــم تعــرض لالحتجــاز عــام  ،2016وانقطــع بعــد اإلفــراج عنــه عــن النشــر أو التدويــن.
بــدأ اســتهداف مؤسســات الدولــة لهــذه العائلــة عندمــا كان األســتاذ الجامعــي أحمــد صبحــي منصــور يــدرس التاريــخ
فــي جامعــة األزهــر .تــم اعتقــال أحمــد صبحــي منصــور ملــدة شــهرين ،فــي  ،1987وتــم وقفــه عــن العمــل علــى
إثــر اعتناقــه مبــادئ تختلــف عــن املبــادئ الســائدة فــي مؤسســة األزهــر 2.واســتمرت أجهــزة األمــن فــي مالحقــة
عامــا
األســتاذ األزهــري وعائلتــه ،وامتــد األمــر إلــى القبــض علــى ابنــه شــريف منصــور ،عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر ً 17
فقــط ،بهــدف التحقيــق معــه بشــكل غيــر رســمي بمقــر جهــاز أمــن الدولــة فــي الظوغلــي 3.كان مــن املفتــرض
أن تنتهــي املالحقــات بعــد قــرار صبحــي منصــور بالهجــرة إلــى الواليــات املتحــدة عــام  ،2000وحصولــه علــى اللجــوء
4
السياســي هنــاك ،لكــن ضبــاط أمــن الدولــة اســتمروا فــي مالحقــة أقاربــه فــي مصــر.
يتمســك صبحــي منصــور بحقــه فــي االعتقــاد وانتمائــه للمذهــب القرآنــي ،ور ًدا علــى ذلــك اســتمرت األجهــزة
األمنيــة فــي مالحقــة أقربائــه فــي مصــر ،وهــو مــا تكــرر مــع قريبــه رضــا عبــد الرحمــن علــي ،الــذي يعتنــق األفــكار
نفســها ،والــذي رغــم اإلفــراج عــن باقــي أقربائــه دون توجيــه اتهامــات لهــم ،تعــرض هــو لالختفــاء القســري ألكثــر
يومــا ،وتــم توجيــه لــه اتهامــات متصلــة باإلرهــاب.
مــن أربعيــن
ً

تمهيد :أقلية مسلمة في دولة أغلبية مواطنيها من املسلمين
قــرر الرئيــس األســبق أنــور الســادات إضفــاء طابــع دينــي علــى الدولــة املصريــة الحديثــة ،بعدمــا اعتمــد الشــريعة
(رئيســيا) للتشــريع فــي دســتور  .1971وفــي عــام  ،2012أضافــت الجمعيــة التأسيســية لوضــع
اإلســامية مصــدرًا
ً
الدســتور املصــري املــادة رقــم ( ،)219والتــي جــاء بهــا أن “الشــريعة اإلســامية تشــمل أدلتهــا الكليــة وقواعدهــا
األصوليــة والفقهيــة ومصادرهــا املعتبــرة فــي مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة” ،وهــذه اإلضافــة عكســت هيمنــة
تيــارات اإلســام السياســي ،وســرعان مــا خــا منهــا الدســتور املصــري مــع التعديــات التــي أدخلتهــا عليــه لجنــة
الخمســين فــي عــام  ،2014عقــب إزاحــة اإلســاميين مــن الســلطة فــي مصــر .ويكفــل الدســتور املصريــة فــي
مادتــه رقــم ( )64حريــة االعتقــاد باعتبارهــا “حريــة مطلقــة”.
 1شهادة موثقة مع شريف منصور ،ابن الدكتور أحمد صبح ي منصور ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،ديسمبر .2020
 2حوار أحمد صبح ى منصور مع جريدة العرب ،الحوار المتمدن-العدد 29 ،5830 :مارس  ،2018آخر زيارة  28ديسمبر  ،2021رابطhttps://bit.ly/3nYnuVV :
 3مرجع سابق
 4المب ــادرة المصري ــة تطال ــب باإلف ــراج ع ــن م ــدرس أزه ــري مُ ته ــم ٍ بنش ــر مذه ــب "القرآنيي ــن" ووق ــف المالحق ــات ألصح ــاب األف ــكار الديني ــة المختلف ــة 17 ،س ــبتمبر ،2020
آخ ــر زي ــارة  29ديس ــمبر  ،2020راب ــطhttps://cutt.ly/jh5u75d :
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وتتنــوع األقليــات الدينيــة فــي مصــر ،مــا بيــن املســيحيين بمختلــف طوائفهــم ،والطائفــة اليهوديــة ،والبهائييــن
الذيــن لــم يحصلــوا علــى اعتــراف رســمي بهــم حتــى اآلن .بينمــا يبقــى داخــل اإلســام أقليــات غيــر معتــرف بهــا،
منهــم الشــيعة والقرآنييــن ،الذيــن يتــم هــدر حقهــم فــي حريــة االعتقــاد وتالحقهــم األجهــزة األمنيــة .فــا يحــق
لهــؤالء املواطنــون املســلمون أن يتناولــوا الديــن اإلســامي بشــكل مخالــف لتصــورات الدولــة عنــه ،رغــم أن
الدولــة نفســها يختلــف رئيســها مــع شــيخ األزهــر ،رأس املؤسســة الدينيــة اإلســامية الرســمية ،بشــكل معلــن
5
فــي تأويــل أو تفســير عــدد مــن األمــور الدينيــة.
وتأتــي حالــة اســتهداف األســتاذ الجامعــي أحمــد صبحــي منصــور واملالحقــة األمنيــة املســتمرة ألفــراد مــن عائلتــه
منــذ منتصــف الثمانينــات حتــى اآلن ،كمثــال واضــح علــى حرمــان األقليــات املســلمة مــن الحــق فــي حريــة التعبيــر
عــن الديــن أو املعتقــد ،فــي دولــة تعتبــر دينهــا هــو اإلســام ،وفقً ــا للدســتور املصــري .ويركــز التقريــر فــي األجــزاء
التاليــة علــى توضيــح تفاصيــل االنتهــاكات والتضييقــات األمنيــة ،التــي تعرضــت لهــا العائلــة ،وفقــا لشــهادات
موثقــة مــع أفــراد مــن العائلــة.

ً
أول :املدون القرآني رضا عبد الرحمن ..استهداف ال ينتهي
لــم تتلــق زوجــة رضــا عبــد الرحمــن ر ًدا علــى الرســائل ،التــي وجهتهــا إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلس
الــوزراء ،واملطالبــة بالكشــف عــن مصيــر زوجهــا وأخيــه اللذيــن أنكــرت أجهــزة األمــن وجودهمــا ،بعــد إلقــاء القبــض
عليهمــا ،فــي  22أغســطس  ،2020فــي منتصــف الليــل .شــددت الزوجــة فــي رســالتها علــى قلقهــا مــن تلفيــق
اتهامــات لزوجهــا أو إدراجــه علــى ذمــة قضايــا ال شــأن لــه بهــا .وفــي أكتوبــر  ،2020ظهــر عبــد الرحمــن أمــام نيابــة
أمــن الدولــة للتحقيــق معــه فــي القضيــة رقــم  3418لســنة  2020جنــح أمــن دولــة طــوارئ كفــر صقــر.
رضــا عبــد الرحمــن ،مــن مواليــد عــام  ،1976يعيــش فــي قريــة أبــو حريــز التابعــة ملركــز كفــر صقــر بمحافظــة
مدرســا .للوهلــة األولــى ،يبــدو أن عبــد الرحمــن يتمتــع
الشــرقية ،تخــرج فــي كليــة التربيــة بجامعــة األزهــر ،ويعمــل
ً
بــكل االمتيــازات التــي مــن شــأنها أن تجنبــه أي نــوع مــن االضطهــاد أو املالحقــة ،فهــو رجــل مســلم متــزوج تخلــو
عامــا إلــى االضطهــاد
صحيفتــه الجنائيــة مــن أي جرائــم .ولكــن فــي الواقــع تعــرض عبــد الرحمــن علــى مــدار ً 12
واملالحقــة ،علــى يــد ضبــاط بجهــاز األمــن الوطنــي.
مواظبــا علــى تأديــة عملــه بمعهــد أزهــري بمحافظــة
عامــا ،وكان
فــي عــام  ،2008كان رضــا يبلــغ مــن العمــر ً 32
ً
الشــرقية ،ولــه مدونــة علــى اإلنترنــت بعنــوان “العــدل الحريــة املســاواة” ،وبســببها احتــك جهــاز أمــن الدولــة بــه
بشــكل مباشــر ألول مــرة .تــم اعتقــال عبــد الرحمــن ،فــي  27أكتوبــر  ،2008بعــد اقتحــام منزلــه وتفتيشــه ،واســتمر
معتقـ ً
يومــا ،بموجــب قانــون الطــوارئ ،الــذي كان يســمح باالعتقــال اإلداري آنــذاك .لــم توجــه إلــى عبــد
ـا ملــدة 88
ً
الرحمــن اتهامــات واضحــة.
ـتدعاء ،حكــى عنــه رضــا عبد الرحمــن علــى مدونته ،حيث أجــرت معــه إدارة الشــئون القانونية
ســبق ذلــك االعتقــال اسـ
ً
بمشــيخة األزهــر تحقيقً ــا حــول مــا ينشــره مــن مقــاالت علــى شــبكة اإلنترنــت .انتهــى هــذا التحقيــق بتهديــد واضــح،
كتابيــا “بعــدم نشــر أيــة مقــاالت علــى اإلنترنــت أو أيــة كتابــات دينيــة” 6.وتجــدر
وأرغمتــه املشــيخة علــى اإلقــرار
ً
اإلشــارة إلــى أن تعييــن رضــا املســتحق فــي األزهــر تعثــر ملــا يقــرب مــن عــام بخــاف أقرانــه ،بســبب صلــة قرابتــه
بالدكتــور أحمــد صبحــي منصــور ،حيــث تــم ســؤاله عنــه أكثــر مــن مــرة فــي عــدد مــن التحقيقــات غيــر الرســمية.
تــم التحقيــق مــع رضــا عبــد الرحمــن مرتيــن علــى األقــل ،بمبنــى أمــن الدولــة بكفــر صقــر بالشــرقية ،فــي تلــك
الفتــرة مــن عــام  ،2008ودارت معظــم األســئلة املوجهــة إليــه حــول معتقداتــه الدينيــة ،بوصفــه “قرآنــي” يؤمــن بــأن
القــرآن هــو املصــدر الوحيــد ألحــكام اإلســام .ســأل الضبــاط عبــد الرحمــن عــن إيمانــه مــن عدمــه بالســنة النبويــة،
إلــى جانــب ســؤاله عمــا إذا كان يصلــي أم ال وكيــف يصلــيُ 7 .أجبــر عبــد الرحمــن علــى اإلفصــاح عــن كلمــة
الســر الخاصــة ببريــده اإللكترونــي ،وحرمــوه مــن الطعــام ملــدة يوميــن كامليــن ،وبعدهــا ،تــم احتجــازه فــي زنزانــة
8
انفراديــة فــي ســجن اســتقبال طــرة ،دون الســماح لــه بالتواصــل مــع أهلــه أو تلقــي أي زيــارة منهــم.
 5ناثان براون ،وكاسيا باردوس ،كارنيغ ي ،سياسة قوة أم مسألة مبدأ؟  13ديسمبر  ،2018آخر زيارة  28ديسمبر ،2020
رابطhttps://carnegie-mec.org/diwan/77956 :
 6المب ــادرة المصري ــة تطال ــب باإلف ــراج ع ــن م ــدرس أزه ــري مُ ته ــم ٍ بنش ــر مذه ــب "القرآنيي ــن" ووق ــف المالحق ــات ألصح ــاب األف ــكار الديني ــة المختلف ــة 30 ،أكتوب ــر ،2008
آخ ــر زي ــارة  28ديس ــمبر ،2020راب ــطhttps://cutt.ly/sh5ilPp :
The New York Times, Egypt persecutes Muslim moderates, 3 February 2009, last visit, 28 Decmber 2020. https://nyti.ms/3hrdWR1 7
 8المب ــادرة المصري ــة ،بع ــد يومي ــن م ــن أم ــر المحكم ــة بإنه ــاء اعتقال ــه :نياب ــة أم ــن الدول ــة تأم ــر بإخ ــاء س ــبيل الم ــدون القرآن ــي رض ــا عب ــد الرحم ــن 8 ،يناي ــر  ،2009آخ ــر زي ــارة
 28ديس ــمبر  ،2020رابطhttps://cutt.ly/Gh5i5ZX :
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فــي  14ديســمبر  ،2008صــدر حكــم بإنهــاء اعتقــال رضــا عبــد الرحمــن ،لكــن وزارة الداخليــة طعنــت علــى الحكــم،
فــي محاولــة لإلبقــاء علــى املــدون القرآنــي رهــن االعتقــال املفتــوح دون محاكمــة .وفــي  6ينايــر  ،2009رفضــت
نهائيــا بإطــاق ســراحه 9.بعــد ذلــك بيوميــن أعــادت
حكمــا
محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ هــذا الطعــن وأصــدرت
ً
ً
نيابــة أمــن الدولــة التحقيــق مــع رضــا حــول اتهامــه “بــازدراء األديــان” وأعــادت ســؤاله عــن رأيــه ومعتقداتــه فــي
عــدة مســائل دينيــة ،ثــم أمــرت بإخــاء ســبيله .ولــم تنفــذ وزارة الداخليــة آنــذاك حكــم املحكمــة النهائــي ،واألمــر
يومــا ،قبــل إطــاق ســراحه.
الصــادر مــن نيابــة أمــن الدولــة بإخــاء ســبيل عبــد الرحمــن ،حيــث احتجزتــه ملــدة 14
ً
ومــرة أخــرى ،ألقــي القبــض علــى رضــا عبــد الرحمــن ،فــي عــام  .2016ولــم يكتفــي ضبــاط األمــن الوطنــي فــي
هــذه املــرة بســؤاله عــن معتقداتــه وآرائــه فقــط ،بــل أمــروه بوقــف أي كتابــات أو أنشــطة مرتبطــة بالتعبيــر عــن
10
معتقــده الدينــي ،فضـ ً
ـا عــن قطــع عالقتــه بعمــه الدكتــور أحمــد صبحــي منصــور بشــكل نهائــي.

ثانيا :حرية التعبير عن الدين أو املعتقد..هل يمكن وصفها باإلرهاب ؟
ً
أصبــح رضــا عبــد الرحمــن رهــن االحتجــاز للمــرة الثالثــة فــي أغســطس  ،2020تعامــل ضبــاط األمــن الوطنــي معــه
ـرا مختلفً ــا ،حيــث
كمــا مــرات ســابقة بنقــاش معتقــده وعالقاتــه الشــخصية ،ولكــن فــي هــذه املــرة كان هنــاك أمـ ً
قدمــوا تحريــات إلــى نيابــة أمــن الدولــة العليــا ،تتهــم عبــد الرحمــن بارتــكاب جرائــم ذات صلــة باإلرهــاب .ورغــم أن
القبــض علــى رضــا عبــد الرحمــن تــم فــي  22أغســطس  ،2020وحاولــت زوجتــه إثبــات تعرضــه لالختفــاء القســري ،إال
أن النيابــة العامــة لــم تبــت فــي البالغــات ،التــي قدمتهــا الزوجــة.
بــدءا مــن محضــر التحريــات الحقــة علــى تاريــخ القبــض علــى عبــد
وجــاءت جميــع التواريــخ املرتبطــة بالقضيــة
ً
يومــا ،وهــو األمــر الــذي يطعــن فــي صحــة جميــع األوراق ،والتحــركات الرســمية،
الرحمــن ،بفــارق يزيــد عــن أربعيــن
ً
التــي قامــت بهــا وزارة الداخليــة ونيابــة أمــن الدولــة العليــا .وهــي كمــا يلــي:
•محضــر التحريــات :فــي  4أكتوبــر  ،2020حــرر رائــد بقطــاع األمــن الوطنــي محضــر تحريــات بنــاء علــى مصــادر
ســرية ،وذكــر أنــه وفقً ــا لتحرياتــه ،فــإن رضــا عبــد الرحمــن ينتمــي إلــى خليــة عنقودية تســعى للقيــام بعمليات
إرهابيــة ضــد أفــراد القــوات املســلحة والشــرطة ،بســبب اعتنــاق أفــكار تكفيريــة .لــم يحــدد محضــر التحريــات
املجهلــة طبيعــة األفــكار التــي ينســبها إلــى عبــد الرحمــن .وانتهــت التحريــات ُ
املجهلــة بالتأكيــد علــى أن
أعضــاء الخليــة يحــوزون أســلحة وذخائــر ومفرقعــات فــي محــل إقامتهــم ،وفيمــا بعــد لــن يتــم إثبــات وجــود أي
نــوع مــن األســلحة ضمــن األحــراز املثبتــة فيمــا يخــص رضــا عبــد الرحمــن.
•إذن النيابــة بالقب ــض والتفتيــش :فــي  5أكتوبــر  ،2020أصــدر رئيــس نيابــة أمــن الدولــة العليــا إذنًــا بالقبــض
علــى املتهميــن الــواردة أســمائهم بمحضــر التحريــات وتفتيــش مســكنهم .ســبب رئيــس النيابــة إصــداره لهــذا
األمــر ،بــأن محضــر التحريــات الــذي لــم يفصــح مجريــه عــن أي مــن مصــادره ،يتضمــن “ارتــكاب جرائــم تتعلــق
باالضــرار بمصالــح الحكومــة مــن الداخــل والخــارج وفقً ــا لقانــون العقوبــات وجرائــم تخضــع لقانــون اإلرهــاب”،
وأذن رئيــس النيابــة بإحــراز مــا يحــوزه املتهمــون مــن أســلحة وذخائــر ،وكتــب تنظيميــة وتكفيريــة ،رغــم أن
محضــر التحريــات حــدد قــراءات املتهميــن علــى اإلنترنــت فقــط.
•القب ــض والتفتيــش :فــي  6أكتوبــر  ،2020وفقً ــا ملحضــر الضبــط والتفتيــش ،تــم إلقــاء القبــض علــى رضــا
عبــد الرحمــن مــن مســكنه بقريــة أبــو حريــز بكفــر صقــر بالشــرقية ،وتفتيــش مســكنه .وذلــك رغــم اقتحــام
قــوات األمــن ملســكنه بالفعــل فــي أغســطس  ،2020ورفضهــا اإلفصــاح عــن مكانــه طــوال املدة التي ســبقت
عرضــه علــى النيابــة .وأكــد املحضــر أنــه بعــد تفتيــش مســكن عبــد الرحمــن ،وعلــى خــاف تحريــات األمــن
الوطنــي ،لــم يتــم العثــور علــى أي أســلحة مــن أي نــوع .وكل مــا تــم العثــور عليــه كان عــد ًدا مــن األوراق،
وهــي :رســالة بعنــوان حــزب البعــث والطاغــوت مكونــة مــن  6ورقــات ،ورســالة بعنــوان رســالة مــن خلــف
القضبــان حكــم الصــاة خلــف املرتــد مكونــة مــن أربــع ورقــات.
قســريا ،واتهمتــه
•تحقيــق النيابــة :لــم تتطــرق النيابــة إلــى التحقيــق فــي اختفــاء رضــا عبــد الرحمــن
ً
باالنضمــام إلــى جماعــة داعــش اإلرهابيــة ،وتبنــي أفــكارًا إرهابيــة ،والترويــج لألفــكار التكفيريــة بطريقــة غيــر
مباشــرة عــن طريــق األوراق التنظيميــة التــي ضبطــت بمســكنه ،والتــي تضمنــت أفــكارًا بتكفيــر كافــة جهات
الدولــة والشــرطة والجيــش وحتميــة القيــام بعمليــات إرهابيــة ضدهــم.
 9المب ــادرة المصري ــة ،حك ــم نهائ ــي بإنه ــاء اعتق ــال الم ــدون القرآن ــي رض ــا عب ــد الرحم ــن ومخ ــاوف بش ــأن س ــامته ف ــي ظ ــل رف ــض الس ــماح بزيارت ــه 6 ،يناي ــر  ،2009آخ ــر
زي ــارة  28ديس ــمبر  ،2020راب ــطhttps://cutt.ly/Eh5iHZ7 :
 10إســام بــركات ،القرآنيــون المصريــون ..قــراءة ف ــي أفكارهــم وعالقتهــم بالدولــة واألزهــر ،مصــر  24 ،360ســبتمبر  ،2020آخــر زيــارة  28ديســمبر  ،2020رابــط:
https://cutt.ly/5h5odzr
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أنكــر رضــا عبــد الرحمــن جميــع التهــم املوجهــة إليــه ،وأكــد أنــه تــم القبــض عليــه فــي  22أغســطس  ،2020مــن منزلــه،
وأشــار إلــى أن قــوة الشــرطة التــي ألقــت القبــض عليــه ،والتــي يعــرف أميــن شــرطة مــن بينهــا ،لــم تقــم بتفتيــش
مســكنه ،بــل قامــت بالتحفــظ علــى هاتفــه املحمــول فقــط .وأثبــت عبــد الرحمــن بمحضــر التحقيــق أنــه كان محتجزًا
احتياطيــا علــى ذمــة التحقيــق ،رغــم
طــوال فتــرة اختفائــه بقســم شــرطة كفــر صقــر ،ولكــن النيابــة قــررت حبســه
ً
غمــوض التحريــات وعــدم دقتهــا عنــد مقارنتهــا بمحضــر الضبــط.

خاتمة وتوصيات
رصــدت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر مــن خــال هــذا التقريــر االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا املــدون القرآنــي رضــا
احتياطيــا علــى ذمــة التحقيقــات ،باتهامــات غيــر جــادة وال تســتند علــى أدلــة ،حيــث
عبــد الرحمــن ،وانتهــت بحبســه
ً
تســتخدم جهــات الضبــط والتحــري والنيابــة العامــة الحبــس االحتياطــي كعقوبــة ضــد عبــد الرحمــن ،بهــدف منعــه
مــن التعبيــر عــن املعتقــد .ولــذا تطالــب مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر النائــب العــام حمــادة الصــاوي ،بمــا يلــي:
•إخــاء ســبيل املــدون القرآنــي رضــا عبــد الرحمــن ،وحفــظ القضيــة املحبــوس علــى ذمتهــا ،لعــدم وجــود
أدلة.
•التحقيــق فــي واقعــة اختفــاء رضــا عبــد الرحمــن قســريًا بقســم شــرطة كف ــر صق ــر ،بمــا يشــمل مراجعــة
حالــة املحتجزيــن فــي القســم للتأكــد مــن عــدم تك ــرار هــذا االنتهــاك مــع أف ــراد آخريــن.
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