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                      لمحة عن القضية
كان القبض على رجل أعمال يدعى أحمد عزام وزوجته رشا ماهر من 
منزلهما الكائن بمنطقة التجمع يوم 10 أكتوبر 2017 ومن ثم عرضهما 
اليوم، هو بداية  على نيابة أمن الدولة والتحقيق معهما فى نفس 
ظهور القضية 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعالمًيا 
بـ “التخابر مع تركيا”. لتتوالى بعد ذلك عمليات القبض على المتهمين 
في تلك القضية من محافظات البحيرة والغربية والمنوفية والقاهرة، 
امرأتان هما  بينهم  إلى  29 متهًما،   بها  المتهمين  حتى وصل عدد 
رشا ماهر و سمية ماهر، وتعرض المتهمون لالحتجاز في مكان غير 

معلوم.
التخابر- دون  النيابة للمتهمين بين  التي وجهتها  تعددت االتهامات 
إلى  االنضمام  بجانب  معها-   التخابر  يتم  التي  الجهة  عن  اإلفصاح 
سلوك  وارتكاب  القانون،  أحكام  خالف  على  أسست  إرهابية  جماعة 
من شأنه اإلضرار باألمن القومى للبالد، وتمرير مكالمات إلى جهات 
االستخبارات التركية الستغاللها في تجنيد عناصر داخل البالد الرتكاب 

أعمال عدائية لإلضرار بالمصالح القومية للبالد. 
استمر احتجاز المتهمين قيد الحبس االحتياطي عبر تجديد حبسهم 15 
يوًما بشكل متواصل حتى تم عرض غالبيتهم على غرفة المشورة في 
7 مارس 2018 وصدر أمر بحبسهم 45 يوًما على ذمة التحقيقات، وال 
زال تجديد حبس المتهمين قائًما حتى اللحظة، في مكان غير معلوم، 

دون إحالتهم للمحاكمة.
هيًنا  ليس  عدًدا  المعنية  السلطات  ترتكب  القضية،  بداية  منذ 
للمعاهدات  واضحة  مخالفة  في  المتهمين،  بحق  االنتهاكات  من 
واالتفاقيات الدولية، وحتى القانون المصري. وهو ما رصدته الجبهة 
المصرية من خالل متابعة سير القضية مع محامين المتهمين، ومن 
أبرز هذه  االنتهاكات عدم تمكين المتهمين من حصولهم على حقهم 
في التمثيل القانوني وعزلهم عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز 
على  الطعن  في  حقهم  بممارسة  لهم  السماح  وعدم  قانونية،  غير 

شرعية تقييد حريتهم، فضاًل عن سوء أوضاع احتجازهم.
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الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
لكل شخص يقبض عليه أو يحتجـز، الحـق فـي االستعانة بمحامي 
بعـد  أو  أثنـاء،  أو  قبـل،  سـواء  الحتجـازه،  األولـى  اللحظـة  منـذ 
المحاكمـة، وهـو حــق مكفـول في كافة المبادئ الدولية والمحلية 

الخاصة بمعايير المحاكمة العادلة وتنظيم إجراءات التقاضي. 
المصري  الدستور  رقم 54 من  بالمادة  التحقيق  تلتزم عملية  لم 
لعام 2014، ويظهر ذلك في مباشرة التحقيق معهم دون محامي، 
حيث لم يسمح للمحامين بحضور جلسات التجديد إال بعد الجلسة 
أرقام  تحت  العام  النائب  إلى  ببالغات  المحامون  وتقدم  الرابعة. 
جلسات  الحضور  من  لتمكينهم    2017 لسنة   13491 و    13005
التحقيق والتجديد مع المتهمة سمية ماهر وابن خالتها عمر رشاد، 
إال أنه لم يتم البت في البالغات أو الرد عليها، و استمرت النيابة 
إنكار وجودهم،  التواصل مع المتهمين و  في منع المحامين من 
رغم رؤية المحامين لعدد من المتهمين في القضية في نيابة أمن 

الدولة العليا. 
أو  المتهمين  مع  التواصل  من  المحامين  تمكين  يتم  لم  كما   
االطالع على أوراق القضية منذ بداية احتجازهم وحتى اآلن، و بذلك 
لم يتمكن المحامون من التعرف على أسس االتهامات الموجهة 
للمتهمين و األدلة المقدمة عليها، مما يخل بحق المتهمين في 
الدفاع عن أنفسهم. كما يواجه المحامون تعنًتا في التعاطي مع 
طلباتهم أثناء التحقيق، حيث ال تسمح النيابة لهم بإثبات طلباتهم 
و دفوعهم أثناء جلسات تجديد الحبس، فضاًل عن عدم االستجابة 

ألي من طلبات الدفاع المقدمة أو البت فيها أو الرد عليها.

»يجب أن يبلغ 
فوًرا كل من تقيد 
حريته بأسباب ذلك 

ويحاط بحقوقه 
كتابة ويّمكن من 
االتصال بذويه 
و بمحاميه فوًرا، 
وأن يقـدم إلـى 
سـلطة التحقيـق 

خـالل24سـاعة مـن 
وقت تقييد حريته، 
وال يبدأ التحقيق 

معه إال في حضور 
محاميه فإن لم يكن 

له محام ندب له 
محام«.

 المادة 54 من 
الدستور المصري
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الحق في التواصل مع العالم الخارجي
االعتقال  أن  على  المتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  لجنة  شددت 
و  الخارجي  العالم  عن  العزل  و  المعروف،  غير  االحتجاز  و  السري 
الدولي.  للقانون  واضح  انتهاك  فيه  المطول،  االنفرادي  الحبس 
وفي جميع األحوال، يجب أن ال تتم عملية االحتجاز أو السجن إال 
في مكان احتجاز معترف به رسمًيا، و أن ال يتم احتجاز أي شخص 
إنكار تواجده في حيازة السلطات. وذلك تماشًيا مع نص  أو  سًرا 
المادة م)6()أ( من مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا على: »يكون 
احتجاز أي شخص تقيد حريته في مكان احتجاز معترف به رسمًيا«. 
بعد القبض على سمية ماهر ووالدتها و ابن خالتها عمر رشاد، 
العليا  اليوم أمام نيابة أمن الدولة  التحقيق معهم في نفس  تم 
التي أطلقت سراح األم. و عندما توجهت والدة سمية ماهر بصحبة 
محامين إلى النيابة للسؤال عن سمية وعمر، أنكرت النيابة وجود 

متهمين يتم التحقيق معهم بهذه األسماء. 
احتجازهم  إعالن رسمي عن مكان  المتهمين دون  احتجاز  استمر 
أو السماح لهم بالتواصل مع ذويهم حتى هذه اللحظة، أي حتى 
جلسات  في  ألقوالهم  طبًقا  و  احتجازهم.  على  كامل  عام  مرور 
النيابة، فالمتهمون محتجزون في إحدى مباني المخابرات العامة، 
الداخلية  وزير  من  قرار  يصدر  لم  قانوني،  غير  احتجاز  مكان  هو  و 
بتعيينه كسجن خاص. وتوضع قطعة قماش على أعين المتهمين 
عند خروجهم من مكان االحتجاز وال يتم نزعها إال بوصولهم النيابة، 

وفًقا ألقوال سمية ماهر.
مكان  عن   اإلعالن  ورفضت  المتهمين  وجود  السلطات  أنكرت 
احتجازهم، ومنعتهم من التواصل مع محاميهم لمدة 70 يوًما منذ  
بداية احتجازهم. ليظلوا محتجزين في مكان غير معلن، وبالكشف 

تنص المادة 
األولى من 

قانون تنظيم 
السجون رقم 

396 لسنة 1956 
فيما يخص مقار 
االحتجاز الرسمية 
» السجون أربعة 
أنواع 1- ليمانات 
2-سجون عمومية 
3-سجون مركزية 
4- سجون خاصة 
تنشأ بقرار من 

رئيس الجمهورية 
تعين فيها فئات 

المسجونين 
الذين يودعون بها 
وكيفية معاملتهم 
وشروط اإلفراج 
عنهم ويصدر 

وزير الداخلية قراًرا 
بتعيين الجهات 
التي تنشأ فيها 
السجون من كل 
نوع ودائرة كل 

منها. 

اللجنة الدولية للحقوقيين ، 2009،  دليل مراقبة المحاكمات في حاالت اإلجراءات الجنائية،دليل الممارسين رقم 5.

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2009/07/trial-observation-manual-Human-Rights-
Rule-of-Law-series-2009-ara.pdf
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داخل مصلحة السجون عن ما إذا كانت سمية و باقي المتهمين 
المتهمين  من  أحد  يوجد  ال  بأنه  المصلحة  أفادت  بها،  مودعون 
التابعة  الشرطة  أقسام  أو  السجون  من  أى  داخل  القضية  فى 
لوزارة الداخلية ومصلحة السجون. و في 24 ديسمبر 2017، تمكن 
المحامون ألول مرة من التواصل مع سمية و حضور جلسة النيابة.و 
ما زال حبس المتهمين حتى اآلن ومنذ عام كامل دون السماح لهم 

بتلقي، الزيارات و منع النساء من رؤية أطفالهن.
المتهمين  بين  الفصل  يتم  المشورة،  غرفة  جلسات  في 
ومحاميهم، حيث يتم وضعهم داخل قفص زجاجى مانع للصوت 
وعليه فوالذ يشوه الرؤية، مكبلي األيدي،  ويتم عمل حائط بشري 
من رجال المخابرات وعساكر األمن المركزي بطول القفص حتى ال 
يتمكن المحامون من رؤية المتهمين داخل القفص، طبًقا لشهادة 

المحامين. 
وتقول رشا ماهر، أنها في جلسة النيابة، لم تتمكن هي أو زوجها 
أو  الثالثة  أطفالهما  رؤية  من  نفسها  القضية  ذمة  على  المحتجز 
االطمئنان عليهم منذ احتجازهم، علًما بأنه ال يوجد عائل آخر بالخارج 

يتولى رعايتهم.

 القاعدة 26 من 
قواعد األمم 

المتحدة لمعاملة 
السجينات )قواعد 

بانكوك(  » 
تشجع السجينات 
علـى االتـصال 
بأفراد أسرهن، 

بمن فـيهم 
أطفالهن وأولياء 
أمور أطفالهن 

وممثليهن 
القانونيين ، وييسر 
هذا االتـصال بكـل 
الوسائل المعقولة 

. وتتخذ حيثمـا 
تـسنى تدابير 

تكفل التعويض 
عن المضار التي 

تعاني منها النساء 
المحتجزات في 

سجون بعيدة عن 
ديارهن

يقول المحامون المتابعون للقضية بأن المتهمين في القضية موزعين بين المخابرات العامة وسجن طرة شديد 
الحراسة وسجن القناطر، والمودع فيها مؤخًرا سمية ماهر.
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الحق في الطعن على مشروعية االحتجاز
يحق لكل شخص يجرد من حريته القيام بإجراءات للطعن في مشروعية احتجازه أمام 
محكمة للقانون. ويجب أن تقضي المحكمة في األمر دون تأخير، وأن تأمر باإلفراج عن 
المقبوض عليه إذا لم يكن االحتجاز مشروًعا.  حيث تنص المادة         17)2()و( من االتفاقية 
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري على واجب الدول في ضمان حق 
كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة االشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح 
الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له 
أو محاميهم، في  أو ممثليهم  المحروم من حريته  مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص 
جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من 

حريته وتأمر بإطالق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع«.
 بسبب عدم توقيع مصر على االتفاقية حتى اآلن، تظل هذه الضمانات غائبة عن كثير 
من المتهمين، وال يتم االلتفات إلى توجيه االتفاقية  بفرض عقوبات على أولئك الذين 
“التخابر مع  االحتجاز. وفي قضية  الطعن في مشروعية  إجراءات  يعرقلون  أو  يؤخرون 
تركيا” انتهكت النيابة حق المتهمين و أسرهم في الطعن على مشروعية احتجازهم. و لما 
كان المتهمون محتجزون في مكان غير معروف و كانت صحتهم و سالمتهم محل تهديد، 
بيان  الرغم من إصدارها  المتهمين على  لوجود  انكارها  النيابة مستمرة في  كانت  ولما 
حول تحقيقها في هذه القضية، كانت إجراءات الطعن على االحتجاز ضرورية ليس فقط 
لإلفراج عن المتهمين، و إنما للتمكن من التواصل معهم واالطمئنان على سالمتهم. 
و تقدم المحامون بالعديد من البالغات للطعن على استمرار الحبس االحتياطي، الذي 
الحبس  استبدال  أو  المحكمة  إلى  المتهمين  إحالة  يتم  أن  دون  اآلن،  حتى  عاًما  استمر 
اإلحتياطي ببدائل احترازية أخرى، إال أن النيابة تجاهلت البالغات المقدمة و لم تقم بالرد 

عليها.

 بيان النيابة العامة حول تحقيقها في القضية 955 

https://www.youtube.com/watch?v=QR_IaMDG1F0 
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انتهاكات مقر االحتجاز 
يجب أن يعامل جميع األشخاص المحرومين من حريتهم باحترام للكرامة المتأصلة في 
الشخص اإلنساني ، والحق في معاملة آدمية للمقيد حريتهم، هو حق مطلق ال يجوز 
تقييده و تخضع له جميع الدول و يتمتع به كل األفراد، بموجب القانون الدولي العرفي. 
مكان من  كل  تنطبق في  قاعدة  كرامتهم  واحترام  بإنسانية  المحتجزين  معاملة  وواجب 

العالم وعلى نحو شامل، وال تعتمد في تطبيقها على توافر الموارد المالية.
و نصت المواد من 9-22 و 37-40 في قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
السجناء على واجب الدول ضمان حصول المحتجزين على الخدمات التي تلبي حاجاتهم 
األساسية، بما في ذلك ما يكفيهم ويناسبهم من الطعام واالغتسال والمرافق الصحية 
الرياضية  والتمارين  والتسلية  الطبيعي  والضوء  الصحية  والرعاية  والملبس  والفراش 
والمرافق الالزمة لممارسة الشعائر الدينية واالتصال باآلخرين، بما في ذلك من هم في 
العالم الخارجي. وهي كلها ضمانات غائبة عن متهمي القضية 955 حصر أمن دولة حيث 
أن وضعهم الحالي واحتجازهم في أماكن غير قانونية، وتجريدهم من أبسط حقوقهم 
األساسية، أسفر عن معاناتهم على مستويات شتى مرتبطة بمعيشتهم اليومية، مما 

يعرض مستقبلهم وحياتهم للخطر. 

األوضاع الصحية  يعاني العديد من المتهمين من سوء حالتهم الصحية 
و عدم السماح بدخول األدوية أو العرض على طبيب بشكل يهدد حياتهم. فعلى 
سبيل المثال، يعاني المتهم رضا الدسوقي من حالة صحية متردية نتج عنها فقدانه 
أن  إال  للمرارة،  استئصال  لجراحة  بخالف ضرورة خضوعه  وزنه،  من  جراًما  كيلو   60
المسئولين عن احتجازه في مقر المخابرات العامة رفضوا عرضه على طبيب، رغم 
طلبات المحامين المستمرة. ويعد اإلخالل بحق المحتجزين في الرعاية الصحية انتهاًكا 
لحقوقهم في أماكن احتجاز آدمية. و قد أكدت المادة 39 من الميثاق العربي لحقوق 
بأعلى  بالتمتع  المجتمع  في  فرد  كل  بحق  األطراف  الدول  تقر  أنه:  على  اإلنسان 
مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجانًا على 
خدمات الرعاية الصحية األساسية وعلى مرافق عالج األمراض من دون أي نوع من 

أنواع التمييز.«
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 الحبس االنفرادي يقبع جميع المتهمين في الحبس االنفرادي منذ احتجازهم 
لمدة عام، ، غير مسموح لهم بالخروج من زنزانة االنفرادي للتريض أو تلقي الزيارات. 
وتروي سمية ماهر فى إحدى جلسات التجديد المتتالية أنها محبوسة فى المخابرات 
كاميرا  بها حمام وبها  التهوية ليس  انفرادًيا داخل غرفة ضيقة سيئة  العامة حبًسا 
مراقبة حتى أنها ال تستطيع خلع حجابها طوال الوقت و تتلقى كميات قليلة جًدا 
الدكتور حسن عبدالعظيم من سوء مكان االحتجاز وأنه  بينما اشتكى  الطعام.  من 
محبوس انفرادًيا داخل مقر المخابرات العامة وعلى الرغم من أنه مريض بالسكري  
الباب  الحمام فيطرق  إلى  بالذهاب  له  أنه يواجه  صعوبة شديدة في السماح  إال 
بالساعات حتى يفتح له أحد ويصطحبه إلى الحمام، كما أنه يواجه تعنًتا في إدخال 
األدوية الالزمة له. وتؤكد المتهمة سمية ماهر أنه ال يسمح لها بدخول األدوية حتى 

تدهورت حالتها الصحية بشكل سيء. 

امتحاناتهم،  أداء  القضية من  ذمة  على  المعتقلين  الطلبة  يمنع  الدراسة 
ورغم تقدم محامى المتهم عمر عصام رشاد بطلب إلى نيابة أمن الدولة لتمكينه من 
أداء امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التجارة إال أن الطلب قوبل بالرفض ولم يتمكن 
من أداء امتحانات الفصل الدراسي األول أو الثانى. وتكرر األمر مع المتهم صالح 
محمد صالح، حيث رفضت السلطات السماح له بأداء امتحاناته العام الماضي، مما 

أدى إلى رسوبه.

بدأت القضية باختفاء المتهمين بها قسرًيا، ومازالت مستمرة باحتجازهم بشكل يخالف 
جميع القواعد واألعراف القانونية، ويعاني المتهمون من انتهاكات شتى امتدت لتؤثر 
على أهلهم بشكل مباشر، والتحقيق الذي مازال ممتًدا لعام كامل في أوضاع غير متكافئة، 
لما  االلتفات  حتى  أو  القضية  أوراق  على  على  باالطالع  للمحامين  السماح  حتى  دون 
يقدمونه من طلبات، ال يبشر بتحقق محاكمة عادلة. وما يمكن التوصل له باستعراض 
الوضع الحالي أن السلطات المعنية لم تترك أمام المتهمين خيار سوى االنتظار، وهو 
على  استباقي  بشكل  تعسفية  عقوبات  الدولة  توقيع  سيؤكد  استمر،  إذا  الذي  األمر 

متهمين لم تثبت إدانتهم.
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سمية ماهر
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الملحقات

البالغات المقدمة من هيئة دفاع المتهمة سمية ماهر حزيمة للنائب العام، 
حول عدم تمكينهم من االتصال بموكلتهم.
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