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                      لمحة عن القضية
بدأت القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دول عليا في مارس 2018 
تزامًنا مع االنتخابات الرئاسية لعام 2018 بالقبض على عدد من النشطاء 
والحقوقيين، واستمرت كالثقب األسود الذي ابتلع ما اليقل عن 29 
شخص وناشًطا تحت تهم فضفاضة ال أساس لها، تعكس استهداف 

الدولة المصرية للنشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان. 
تعددت االتهامات الموجهة للمتهمين بين االنضمام لجماعة إرهابية 
أسست على خالف أحكام القانون – دون تحديد هوية تلك الجماعة –و 
نشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكات التواصل االجتماعي 

بهدف الترويج ألعمال إرهابية. 
و من أبرز المتهمين بالقضية الطفل نجم الدين صادق عبد الرافع، 15 
سنة، طالب بالصف األول الثانوي، والذي اعتقل من أمام لجنة انتخابية 
عدًدا  القضية  تضم  كما   .2018 مارس   23 في  القناطر  شبين  بمركز 
التوزيع  مدير  عبدالمعطي،  أيمن  أبرزهم  والحقوقيين،  النشطاء  من 
بدار »مرايا« للنشر، ووليد أحمد شوقي السيد، طبيب أسنان وعضو 
المعروف بشريف  على،  على محمد  إبريل، وشريف   6 بحركة  سابق 
إلى  باإلضافة  البنا،  سيد  والمحامي  إبريل،   6 بحركة  عضو  الروبي، 
الناشطة أمل فتحي، زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق اإلنسان. 
لم تكتف السلطات بالضبط واالحتجاز التعسفي للمتهمين بالقضية، 
وإنما ارتكبت عدًدا من االنتهاكات بحقوق المتهمين، في مخالفة واضحة 
للمعاهدات الدولية والقانون المصري، وهو ما رصدته الجبهة المصرية 
من خالل متابعة سير القضايا مع محاميي ستة من المتهمين السابق 
المتهمين  القسري، عزل  أبرز هذه االنتهاكات: االختفاء  ذكرهم. ومن 
عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير قانونية، التعرض للتعذيب 
المتهمين من الحصول على  الغير إنسانية، وعدم تمكين  والمعاملة 

محامي.

 2018. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان.«الرسالة واضحة القمع مستمر: تقرير حول سبع 
قضايا أمن دولة متزامنة مع بدء الفترة الرئاسية الثانية والمحبوس على ذمتها صحفيين 

 https://bit.ly/2DV6awM  وحقوقيين ونشطاء«، 31 يونيو
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الحق في الحرية وعدم التعرض لالحتجاز التعسفي
الحرية حق لكل إنسان، وال يجوز تجريد األفراد من حريتهم 
للقانون  وفًقا  محددة،  إجراءات  بموجب  إال  قانونية  بصورة 
واإلجراءات المقررة فيه، وبما ال يتعارض مع المعايير الدولية. 
وتحظر المعايير الدولية القبض على أحد أو احتجازه تعسفًيا، 
على  تطبق  التي  العرفي،  الدولي  القانون  مبادئ  بموجب 
كل الدول، بال استثناء، حتى في حاالت الطوارئ والحروب.

ويعد مثااًل على االحتجاز التعسفي عمليات القبض التي 
عليها،  بناء  بالقبض  القانون  يسمح  جرائم ال  على  بناء  تتم 
في  ضبط  مذكرة  إصدار  بدون  تتم  التي  القبض  وعمليات 
ظروف يقتضي القانون الوطني فيها ذلك. وقد أوضحت 
مجموعة العمل المعنية باالعتقال التعسفي باألمم المتحدة، 
أن الحرمان من الحرية يكون تعسفيا في حالة حدث القبض أو 
االحتجاز دون أساس قانوني، على أن تتوافق قواعد الضبط 
واالحتجاز في القانون الوطني مع المعايير الدولية. ويكون 
االحتجاز تعسفًيا أيًضا في حالة كون القانون غامض الصياغة 
أو فضفاًضا للغاية، أو عدم تماشيه مع حقوق إنسانية أخرى 
مثل الحق في حرية التعبير أو التجمع أو المعتقد. وينسحب 
هذا أيًضا على انتهاك معايير المحاكمة العادلة للمتهم وعلى 

االحتجاز المطول دون محاكمة. 
ومن خالل المتابعة القانونية لسير التحقيقات في القضية 

الحرية  في  حق  شخص  »لكل 
شخصه.  على  األمان  وفي 
اعتقاله  أو  أحد  توقيف  يجوز  وال 
تعسفًيا. وال بجوز حرمان أحد من 
عليها  ينص  ألسباب  إال  حريته 
المقرر  لإلجراء  وطبًقا  القانون 

فيه.«

المادة 9)1( من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية

Fact Sheet No. 26, The Working Group on Arbitrary Detention 
www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf 

انظر المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان: إثيوبيا.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/ETH/CO/1

انظر رأي رقم 25/2004 لفريق العمل المعني باالحتجاز التعسفي )الفالح وآخرون ضد المملكة العربية السعودية(.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2006/7/Add.1

 انظر تداول رقم 9 لفريق العمل المعني باالحتجاز التعسفي.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/22/44

انظر القرار رقم 2/11 للجنة األمريكية بشأن حالة المحتجزين في غوانتانامو
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Resolution%202-11%20Guantanamo.pdf
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621 لسنة 2018، نجد أن المتهمين فيها محتجزون بناًء على تهم فضفاضة مثل نشر أخبار 
كاذية، لم تبين النيابة حتى اللحظة ماهيتها، واالنضمام إلى جماعة مؤسسة بشكل غير 
قانوني، وهي ما لم تسّمها النيابة أيًضا. عالوة على ذلك، لم تسمح النيابة للمحامين 
باإلطالع على أوراق القضية أو محضر التحريات بما يحول دون التعرف على األسباب 

القانونية الحتجاز المتهمين. 
الحقوقي  الذكر محتجزون لنشاطهم  القضية محل  المتهمين في  بأن  ومن هنا، نجد 
والسياسي، وأن ما تتهمه النيابة لهم ب«سوء استخدام مواقع التواصل االجتماعي« 
مواقع  على  التعبير  حرية  في  حقهم  ممارستهم  على  قانونية  غير  معاقبة  إال  هو  ما 
التواصل االجتماعي، وهو ما يجعلهم، تبًعا، ضحية لجريمة االعتقال التعسفي. فمثاًل، 
نجد أن الناشطة أمل فتحي قد تم اعتقالها عقب نشرها فيديو على موقع فيسبوك 
تنتقد فيه األحوال االجتماعية في مصر وما تتعرض له من تحرش على يد أفراد الشرطة، 

على حد قولها. 

أمن  نيابة  تقوم  و 
حبس  بتجديد  العليا  الدولة 
مستمر  بشكل  المتهمين 
منذ القبض عليهم، ورفض 
على  المحامين  استئنافات 
قرارات التجديد، وكذا رفض 
استبدال الحبس االحتياطي 
بغيره من التدابير االحترازية 
فرار  عدم  تضمن  التي 
في  وتقيهم  المتهمين 
االحتجاز  غائلة  ذاته  الوقت 

المطول.
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الحق في التواصل مع العالم الخارجي
يحق لكل شخص محتجز أن يبلغ شخًصا ما خارج مكان اإلحتجاز، 
مثل أسرته أو محاميه، بأنه قد احتجز وبمكان احتجازه، وعلى سلطة 
الضبط القيام بإخطار النيابة عنه وعرضه عليها خالل 2٤ ساعة من 
في  المحتجزين  بحقوق  إخالاًل  الحق  هذا  انتهاك  ويعد  احتجازه. 
تعرضهم  لعدم  أساسية  وهي ضمانة  الخارجي  بالعالم  االتصال 
ضروب  من  وغيرها  والتعذيب  القسري  اإلخفاء  مثل  النتهاكات 

المعاملة الغير إنسانية. 
كان اإلخفاء القسري نمًطا استخدمته السلطات مع عدد غير قليل 
في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، فبعد القبض عليهم، 
تم إخفاءهم في أماكن غير معلومة لمدة تراوحت بين أيام وامتدت 
إلى شهر، دون إخطار ذويهم عن أماكن احتجازهم أو السماح لهم 
بالتواصل معهم. أنكرت السلطات تواجد المتهمين في حيازتها، 
رغم ظهورهم بعد فترة من اإلختفاء في نيابة أمن الدولة، وشهادة 

ذويهم بقيام قوات الضبط بالقبض عليهم. 
فمثاًل، نجد أن شريف الروبي قد قبض عليه يوم 7 إبريل 2018 
التواصل  أسرته  تستطع  ولم  باإلسكندرية،  سموحة  منطقة  من 
معه أو معرفة مكان إحتجازه حتى يوم 16 إبريل، أي بعد اعتقاله ب 
9 أيام، بعد ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا. حرر شقيق الروبي 
بالًغا للنائب العام في العاشر من إبريل يبلغ فيه عن إختفاء شقيقه 
منذ السابع من إبريل، حمل رقم الدائرة / 9٤5٤00138، ورقم الصادر 

برقم / 92٤937، وهو ما لم تقم السلطات بالرد عليه. 
الذي  الرافع،  عبد  صادق  الدين  نجم  الطفل  مع  ذاته  األمر  تكرر 
قبض عليه من أمام لجنة انتخابية بمنطقة شبين القناطر يوم 23 
مارس 2018، واختفى لمدة 30 يوًما لم يعرض فيها على نيابة أو 
توجه له تهم، ولم تعترف السلطات حتى باحتجازها له أو تعلن عن 
مكان إحتجازه. لم تستطع عائلة نجم الدين التواصل معه حتى يوم 

23 إبريل، بعد ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا.

2

هو  القسري  اإلخفاء 
»اإلعتقال أو اإلحتجاز أو 
شكل  أي  أو  اإلختطاف 
من  الحرمان  أشكال  من 
أيدي  على  يتم  الحرية 
أو  الدولة،  موظفي 
مجموعات  أو  أشخاص 
يتصرفون  األفراد  من 
الدولة  من  دعم  أو  بإذن 
ويعقبه  بموافقتها،  أو 
بحرمان  اإلعتراف  رفض 
أو  حريته  من  الشخص 
الشخص  مصير  إخفاء 
مكان  أو  المختفي 
من  يحرمه  مما  وجوده، 

حماية القانون.«

المادة 2 من اإلتفاقية 
الدولية لحماية جميع 

األشخاص من اإلختفاء 
القسري.
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رصدت الجبهة المصرية تعرض 5 على األقل من أصل 6 من المتهمين الُمتابع قضيتهم 
في القضية 621 لسنة 2017 لجريمة اإلخفاء القسري، يوضحها باأليام اإلنفوجراف التالي
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الحق في المعاملة اإلنسانية وعدم التعرض 
للتعذيب

والجسدية،  البدنية  السالمة  في  الحق  إنسان  لكل 
أي  إخضاع  ويجرم  دولًيا،  محرمة  جريمة  التعذيب  ويعتبر 
شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة. والحق في الحرية من التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
الدولي  القانون  المهينة هو حق مطلق ومبدأ من مبادئ 
العرفي ينطبق على جميع الدول، حتى لو لم توقع على 
المعاهدات الدولية، وال يسمح بتعطيله حتى في أوقات 
ظروف  بأية  التذرع  يجوز  وال  الطوارئ.  وحاالت  الحرب 
أو  اإلرهاب  بمحاربة  المتعلقة  الظروف  حتى  استثنائية، 
جرائم العنف، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 

السيئة، أًيا كانت طبيعة الجرم المتهم به.
المتهمين الستة تعرضو  وفًقا لمحاميهم، فإن عدد من 
قسرًيا.  إخفائهم  فترة  خالل  والمعنوى  المادي  للتعذيب 
وأيمن  الروبي  شريف  للمتهمين  السري  االحتجاز  فأثناء 
مقرات  أحد  في  البنا  وسيد  ووليد شوقي  المعطي  عبد 
أعين  بربط  تقوم  الوطني  األمن  قوت  كانت  الدولة،  أمن 
المتهمين طوال اليوم حتى ال يتمكنو من الرؤية أو التعرف 
على مكان احتجازهم، ووضعهم في زنزانة مكلبشين فيها 
من الخلف، ممنوعين من الحركة. عالوة على ذلك، تعرض 
المتهم أيمن عبد المعطي لالستجواب غير القانوني من 
قبل ضابط أمن دولة لمدة 8 ساعات متواصلة، وكان ذلك 
أمن  نيابة  على  عرضه  بعد   ،2018 نوفمبر  من  األول  في 
الدولة، وقام ضابط أمن الدولة باستخدام التهديد كوسيلة 

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopt- 
,ed by Human Rights Treaty Bodies

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
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»كل من يقبض عليه، أو يحبس، 
أو تقيد حريته تجب معاملته بما 

يحفظ عليه كرامته، وال يجوز 
تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، 
وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وال 

يكون حجزه، أو حبسه إال فى 
أماكن مخصصة لذلك، الئقة 

إنسانًيا ً وصحيا... ومخالفة 
شىء من ذلك جريمة يعاقب 

مرتكبها وفقا للقانون«

المادة 55 من الدستور المصري 
المعدل سنة 2014

»ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال 
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو الحاّطة بالكرامة«

مادة 5 من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان
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إلجبار عبدالمعطي على اإلعتراف، مهدًدا إياه بأن يبقيه سجيًنا طوال حياته، وفًقا لمحاميه، 
وهو ما يعتبر خرًقا للقانون وضرًبا من ضروب التعذيب المعنوي، حيث ال يجوز قانوًنا 

التحقيق معه من قبل ضباط ال يحملون صفة وكالء نيابة.
و تعرض المتهمون للمعاملة الغير إنسانية داخل مقار احتجازهم، فتقول محامية الطفل 
نجم الدين صادق عبد الرافع قد قبع في الحبس اإلنفرادي طوال مدة حبسه في مركز 
شرطة القناطر الخيرية، غير مسموح له بالتريض، وال يخرج من الزنزانة سوى في ميعاد 
جلسة العرض على النيابة، مرة كل 15 يوًما. ولم يسمح لنجم الدين بالزيارة سوى مرتين 
في األسبوع لمدة دقائق، يكون بها داخل زنزانة اإلنفرادي وال يستطيع رؤية ذويه إال 
من خالل شباك الزنزانة. لم يشفع لنجم الدين معاناته من ارتجاع في الصمام الميترالي 
بالقلب، وهو الطفل ذو الخمسة عشر عاًما، لتوافق إدارة مركز الشرطة على نقله إلى 

مكان أكثر آدمية وتوفر له الرعاية الصحية المناسبة. 
لم يكن نجم الدين الحالة الوحيدة التي عانت من اهمال طبي في القضية 621 لسنة 
2018، فقد عانت أمل فتحي، وهي أم لطفل يبلغ 3 سنوات، من اكتئاب عيادي حاد ما 
جعلها تمر بالعديد من نوبات الفزع التي احتاجت أدوية كيميائية لعالجها. تقول محاميتها: 
»أمل كانت بتعاني من حالة اكتئاب حاد، كنت بشوفها في جلسات النيابة أكتر من مرة 
كان بيجيلها حالة تشنج وتفضل تعيط وتصرخ جامد وتخبي رأسها بين دراعها وهي خايفة، 
أكتر من  السجن  دخلت مستشفي  وتعيط. هي  تصرخ  تفضل  منها  يقرب  حد  ما  وكل 
ايداع في مستشفى  مرة وجه تقرير من مستشفى السجن بيقول ان حالتها محتاجة 
العباسية لألمراض النفسية تحت المالحظة لمدة 3 شهور، وأن الدوا اللي هيا بتاخدوا 
أصبح ال يجدي معاها وغير فعال، ومبتعرفش تنام رغم انها بتاخد مهدئ شديد جًدا«. 
رغم ذلك، لم تسمح ادارة السجن بإدخال األدوية الالزمة ألمل وال بنقلها إلى مستشفي 
خارجى لتلقي العالج، في ما يبدو كوسيلة للتعذيب النفسى واإلهمال الطبي المؤكد، 

وفًقا للمحامية.
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الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
لكل شخص يقبض عليه أو يحتجز الحق في اإلستعانة 
بمحامي منذ اللحظة األولى إلحتجازه، سواًء قبل، أثناء، 
المبادئ  كافة  في  مكفول  حق  وهو  المحاكمة،  بعد  أو 
الدولية والمحلية الخاصة بمعايير المحاكمة العادلة وتنظيم 

إجراءات التقاضي.
وقد عبر المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان ومكافحة 
اإلرهاب عن قلقه بشأن عدد من القضايا وجهت فيها تهم 
إتاحة فرص متكافئة  تتصل باإلرهاب إلى أشخاص دون 
بشأن  قلقه  عن  وأعرب  دفاعهم،  اإلّدعاءإلعداد  مع  لهم 
ملفات  على  يطلعوا  بأن  الدفاع  لمحامي  السماح  عدم 
ما  للمحاكمة،  األولى  الجلسة  انعقاد  حين  إلى  القضايا 

يخل بحق المتهم في شروط مالئمة إلعداد دفاعه.
تم عرض أغلب المتهمين السابق ذكرهم في القضية 
621 لسنة 2018 على نيابة أمن الدولة ألول مرة والتحقيق 
من  كل  مع  حدث  ما  وهو  محامي،  وجود  بدون  معهم 
تسمح  لم  فيما  رافع.  الدين  ونجم  المعطي  عبد  أيمن 
جلسات  بحضور  األحيان  بعض  في  للمحامين  النيابة 
تجديد شريف الروبي ووليد شوقي وسيد البنا. وتتعمد 
المتهمين في حضور محامييهم  السلطات اإلخالل بحق 
معهم في جلسات التحقيق األولى باألخص، وهو النمط 
المالحظ في هذه القضية وغيرها، والذي تنتهجه النيابة 
بغرض الضغط على المتهمين لإلعتراف بالتهم الموجهة 
لهم بعد تعذيبهم وتهديدهم أثناء فترة إخفائهم، ومن ثم 
عرضهم على النيابة دون التواصل مع محامي أو أي من 

ذويهم. 
و يشتكي المحامون أن نيابة أمن الدولة ال تسمح لهم 
باإلطالع على أوراق القضية ومحاضر الضبط والتحريات، 

»لكل شخص يقبض عليه أو 
يحتجز، في تهمة جنائية أو غير 

جنائية، الحق في اإلستعانة 
بمحامي، في كل مراحل 

اإلجراءات الجنائية«

مبدأ 1 من المبادئ األساسية 
الخاصة بدور المحامين.

»بجب أن يبلغ فوًرا كل من 
تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط 

بحقوقه كتابًة، ويمكن من 
اإلتصال بذويه وبمحاميه فوًرا، 
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق 
خالل أربعة وعشرين ساعة من 

وقت تقييد حريته. وال يبدأ 
التحقيق معه إال في حضور 

محاميه«

المادة 54 من الدستور المصري 
المعدل عام 2014
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وعدم تمكينهم من اإلطالع على اإلتهامات إال شفاهة، وبذلك يصبح من الصعب عدم 
التمكن من معرفة أسس اإلتهامات الموجهة لموكليهم واألدلة المقامة عليها، مما يخل 

بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم ويتيح فرًصا غير متكافئة للدفاع واإلدعاء.
هى نفس الطريقة المعتادة إذن في سير القضايا؛  يتم إخفاء المتهمين قسرًيا في 
أحد أقسام الشرطة أو مقرات األمن الوطني، وتعريضهم لضغوط عدة إلكراهم على 
اإلدالء باعترافات،  ثم عرض بعضهم على النيابة دون حضور المتهمين وعدم السماح 
فضاًل  طلباتهم،  تجاهل  أو  القضية  أوراق  على  اإلطالع  من  حضورهم  حال  لمحاميهم 
عما يالقوه من تعسف وإهمال طبي عند تدهور حالتهم الصحية، وهو ما يؤدي إجمااًل 
إلخالل جسيم بحقوق هؤالء المتهمين والمكفولة بمواد القانون والدستور والمواثيق 

الدولية.
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المرفقات

1- بيانات عدد من المتهمين في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة

 تاريخ أول
تحقيق

 تاريخ إلقاء
القبض

الوصف اإلسم م

2018/4/11 عمر عبد المقصود عطية 1
2018/4/11 محمد حسين صبحى محمد 2
2019/4/16 2018/04/06 صحفي محمد إبراهيم محمد رضوان 3
2018/4/16 2018/04/08 ناشط سياسي شريف على محمد على الروبي 4
2018/4/16 2018/03/27 تصوير لجنة انتخابية منى محمود عبد الجواد 5
2018/4/18 حاتم شحاته محمد محمد 6
2018/4/18 كتابة على الفيسبوك أحمد محمد محمد رؤوف 7
2018/4/18 تصوير لجنة انتخابية محمد خالد محمد 8
2018/4/11 األمير عبد الله إبراهيم حسنين 9

محسن صالح الدين السيد 10
محمود السيد محمد السيد 11

2018/5/11 ناشطة سياسية أمل فتحي أحمد عبد التواب 12
 2018/5/15 ناشط سياسي شادي طارق محمد الغزالي 13

2018/04/24 وائل صالح محمد أحمد 14
2018/04/24 عاصم أحمد محمود أحمد 15
2018/04/24 2018/3/23 طالب قام بتصوير لجنة انتخابية نجم الدين صادق عبد الرافع 16

محمد فارس رياض 17
 محمد عبد الباقى حسن عبد

 الباقى
18

2018/5/7 مدون شادي حسين أبو زيد 19
حسام محمد متولي 20

أحمد السيد أحمد الجوهري 21
أمين عاطف أمين عبد الحميد 22
23 يحيى مصطفى عبد الحميد

2018/10/20 2018/10/14 ناشط سابق بحركة 6ابريل وليد شوقي 24
2018/10/20 2018/10/18 مدير توزيع في دار مرايا للنشر أيمن عبد المعطي عبد الرسول 25
2018/10/18 2018/10/14 محامي سيد علي عبد العال أحمد 26
2018/10/17 2018/10/14 محامي أحمد صبرى أبو علم 27

محمد عبد العاطي حسن 28
حسانين شحاته محمد 29
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2- صورة من البالغ المقدم للنائب العام من شقيقة وليد أحمد شوقي 
السيد تفيد القبض عليه يوم 14 أكتوبر 2018


