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O julgamento de Naguib Sawiris
Naguib Sawiris foi acusado de desrespeito religioso por postar na internet uma imagem do
Mickey com uma espessa barba e a Minnie com um véu, escreve Jacob Amis.

Em junho de 2011, Naguib Sawiris escreveu um tweet com uma imagem do Mickey com uma
espessa barba e a Minnie com um véu, com a legenda: “Mickey e Minnie depois…”. O magnata
egípcio, fundador e tesoureiro do secular Partido da Liberdade dos Egípcios logo se viu no centro
de protestos públicos. Em poucos dias, uma página do Facebook pedia por um boicote aos jornais
e empresas de telecomunicações de Sawiris, atraindo dezenas de milhares de simpatizantes.
Sawiris se desculpou, por Twitter, dizendo: “Peço desculpas a todos que não viram a imagem
como uma piada. Eu apenas pensei que fosse uma imagem engraçada, não tive a intenção de
desrespeitar ninguém! Desculpe-me.”
Sawiris foi acusado de desrespeito religioso sob o artigo 98(f) do código penal egípcio, que pune
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“aqueles que exploram a religião com o intuito de promover ideologias extremistas oralmente ou
de qualquer outra forma, com o objetivo de incitar rebelião, injúria ou desprezo de qualquer religião
ou seus adeptos, ou prejudicar a unidade nacional.” A pena máxima chega a cinco anos de
prisão.
A ação legal foi levada ao Ministério Público por dois grupos de advogados, um deles liderado por
Mamdouh Ismail, que é parlamentar pelo partido Hizb an-Nour, de Salafi. Os advogados de
Sawiris descreveram as acusações como um ataque aos cristãos coptas, o maior minoria religiosa
do Egito, a qual Sawiris pertence.
Em março de 2012, as acusações em dois tribunais foram retiradas – mas a legislação que foi
usada como base continua sem ser revista. Mamdouh Ismail disse que tem intenção de apelar da
decisão.
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