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                      لمحة عن القضية

بدأت القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعالمًيا 
بقضية »اللهم ثورة« في شهر يناير 2019، تزامًنا مع ذكرى إحياء ثورة 
الخامس والعشرين من يناير، وضمت ما يصل إلى 54 متهًما، بينهم 
13  سيدة وفتاة، من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية واإلسكندرية 
والقليوبية، وتم إخفائهم قسرًيا لمدد وصلت ألربعة شهور، ثم بدأوا 
في الظهور للتحقيق معهم في هذه القضية أمام نيابة أمن الدولة 

في يناير 2019.
إرهابية  لجماعة  اإلنضمام  تهم  للمتهمين  الدولة  أمن  نيابة  وجهت 
التواصل  ثورة«، وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع  اللهم  تدعي » 
اإلجتماعي بهدف الترويج ألفكار إرهابية. ووفًقا لوزارة الداخلية، فقد 
قام المتهمون بإنشاء كيان إلكترونى تحت مسمى »اللهم ثورة« ضم 
عدًدا من أعضاء تنظيم جماعة اإلخوان، ويتم تمويله من الخارج، ويعمل 
على تنفيذ مخطط إرهابي يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى في 
البالد. إال أن وزارة الداخلية لم تبين ماهية ذلك المخطط المزعوم وال 
هوية األشخاص أو الكيانات القائمة على تمويله من خارج البالد، وفًقا 

لما تدعيه الوزارة.
يهدف هذا التقرير إلى رصد وتوثيق ما تعرضت له اثنا عشر سيدة 
محبوسة على ذمة القضية من انتهاكات أخلت بحقوقهم، وذلك من 
ندا  السيدات هن:  القضية مع محاميهم. وهؤالء  خالل متابعة سير 
عادل محمد محمد مرسى، وإيمان حنفى أحمد، ونيفين رفاعى احمد 
رفاعى، وآية الله أشرف محمد السيد، وهبة مصطفى عبد الحميد، 
وهند محمد طلعت خليل، وعبير ناجى عبدالله مصطفى، وزينب محمد 

محمد حسين، وفاطمة جمال، ومى يحيى عزام، وشيماء حسين.
ومن خالل متابعة سير القضية مع محامي المتهمين، تبين أن النمط 
األبرز في هذه القضية هو تعرض هذا العدد من السيدات في قضية 
واحدة لإلخفاء القسري لشهور طويلة، واجهوا فيها أشكال مختلفة من 
التعذيب والمعاملة الغير إنسانية، كما تم منعهم من استخدام حقهم 
في التمثيل القانوني والتحقيق معهم بدون وجود محامي، وهو ما 
يكشف عن مستوي جديد من التنكيل الذي تتعرض له المعارضات في 
مصر، والتى تخل بحقوقهم وبمعايير المحاكمة العادلة، في مخالفة 

واضحة للمعاهدات الدولية والقانون المصري

1

انظر بيان وزارة الداخلية:
https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/ 

pcb.2111691462207839/2111691228874529/?type=3&theater
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الحالة االجتمعاية المحافظة السن المهنة االسم
عازبة الشرقية  طالبة بمعهد

بصريات بالقاهرة
20 عام  ندا عادل محمد محمد

مرسى
جدة الجيزة مدرسة لغة عربية 52 عام إيمان حنفى أحمد

ليدها طفلين الجيزة محفظة قرآن 45 عام  نيفين رفاعى احمد
رفاعى

عازبة القليوبية مصممة جرافيك 23 عام  آية الله أشرف محمد
السيد

 متزوجة ولديها
أطفال

القاهرة ربة منزل 38 عام  هبه مصطفى عبد
الحميد

عازبة اإلسكندرية محامية 43 عام هند محمد طلعت خليل
لديها أطفال اإلسكندرية ربة منزل 43 عام  عبير ناجى عبدالله

مصطفى
 متزوجة ولديها

أطفال
القاهرة ربة منزل 42 عام  زينب محمد محمد

حسين
عازبة القاهرة  طالبة بكلية تجارة

 إنجليزي جامعة عين
شمس

21 عام فاطمة جمال

لديها أطفال القاهرة طبيبة 48 عام مى يحيى عزام
 متزوجة ولديها
ثالثة أطفال

القاهرة ربة منزل 34 عام شيماء حسين

لديها أوالد الفيوم ربة منزل 56 عام سامية جابر
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 •  The right to communicate with outside world
A detainee has the right to inform, particularly, relatives or lawyers of their 

arrest as well as the place of detention. Also, law enforcement personnel 
have to inform prosecution of the arrest as well as bring the defendant before 
prosecution within 24 hrs. of the arrest. Violating the aforementioned principles 
is a breach of the detainee’s right to communicate with the outside world; a 
principle that protects defendants from enforced disappearances, torture, and 
other forms of violations. 

The case appeared before National Security prosecution by the end of 
January 2019 whereas families and defendants state that they were arrested in 
September and October 2019; almost three months before what MOI claims to 
be the date of arrest. During that period, detainees were kept in State Security 
headquarters, which are unofficial detention facilities, without referring them 
to prosecution, informing their families of their whereabouts, or allowing them 
to communicate with outside world. 

As response to their disappearance, families of detainees sent telegrams to 
the attorney general to report them missing. In October 30, 2018, father of 
student Fatma Gamal filed a report to attorney general against Amr Sherif, 
assistant investigator in Ain Shams police station, Mahmoud Farag, low-ranking 
police officer in Ain Shams station, and a third unknown person accusing them 
of arresting his daughter on December 30, 2018, and forcibly disappearing her. 
The father said that these officers “broke the iron gate of our building 
and knocked on our door, when I opened the door they asked me about 
Fatma, they took her after I guided them to her room. Since that day 
whenever we ask about her in the police station, they deny she’s with 
them. We don’t know anything about her until this moment” 2

Also, on November 22, 2018, brother of detainee Nevine Refaay Ahmed 
Refaay sent a telegram holding the number 259142458 to attorney general 

2 Attachement 1
6

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 
24 ساعة من احتجازه. ويعد انتهاك هذا الحق إخالاًل بحقوق 
ضمانة  وهي  الخارجي  بالعالم  االتصال  في  المحتجزين 
القسري  اإلخفاء  مثل  النتهاكات  تعرضهم  لعدم  أساسية 

والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الغير إنسانية.

تعرضت االثنا عشر سيدة وفتاة محتجزة على ذمة القضية 
277 لسنة 2019 لإلختفاء القسري، فبينما لم تظهر القضية 
في نيابة أمن الدولة سوى في نهايات شهر يناير 2019، فقد 
أبلغت جميع المتهمات وأسرهن بإلقاء القبض عليهن في 
شهرى سبتمبر وأكتوبر من عام 2018، أي قبل ما تزعمه وزارة 
الداخلية بما يزيد عن 3 أشهر. وطوال تلك الفترة، تم احتجاز 
غير  احتجاز  أماكن  الدولة، وهي  أمن  المتهمات في مقرات 
قانونية، دون عرضهن على النيابة أو إخطار ذويهن عن أماكن 

احتجازهن، أو السماح لهن بالتواصل مع العالم الخارجي.
النائب  إلى  تلغرافات  بإرسال  المعتقالت  أسر  قامت  و 
العام لإلبالغ عن اختفائهن، ففي 30 أكتوبر 2018، قام والد 
الطالبة فاطمة جمال بتحرير بالغ للنائب العام، ضد كل من 
عين شمس، ومحمود  مباحث قسم  عمرو شريف، معاون 
فرج، أمين شرطة بقسم عين شمس، وشخص ثالث مجهول 
 30 بتاريخ  ابنته  على  القبض  بإلقاء  إياهم  متهًما  الهوية، 
أن  بالغه  الوالد في  يقول  وإخفائها قسرًيا.   2018 سبتمبر 
المشكو في حقهم »قامو بكسر باب العمارة الحديد بعتلة 
التي أسكن بها وأسرتي ففتحت  وخبطو على باب الشقة 
أن  بعد  غرفتها  ودخلو  فاطمة  ابنتي  عن  وسألوني  لهم 
دللتهم عليها وأخذوها معهم...ومن يومها كلما سألنا عنها 

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

القانون.«
المادة 2 من اإلتفاقية الدولية 
من  األشخاص  جميع  لحماية 

اإلختفاء القسري.
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مكان االختفاء  مدة
االختفاء

 تاريخ العرض
على النيابة

 تاريخ القبض
 )وفًقا

)للمتهمات

 مكان القبض )وفًقا
)للمتهمات

االسم

 مقر األمن
الوطنى بالزقازيق

109 
يوًما

2019/1/28 2018/10/11 منزلها بالزقازيق  ندا عادل محمد
محمد مرسى

 مقر أمن الدولة
بالشيخ زايد

116 
يوًما

2019/1/26 2018/10/2  منزلها بمحافظة
الجيزة

إيمان حنفى أحمد

 مقر أمن الدولة
بالشيخ زايد

120 
يوًما

2019/1/26 2018/9/28  منزلها بمحافظة
الجيزة

 نيفين رفاعى احمد
رفاعى

 مقر أمن الدولة
بالخانكة

116 
يوًما

2019/1/27 2018/10/3 منزلها بالخانكة  آية الله أشرف محمد
السيد

 مقر األمن
الوطنى بالعباسية

116 
يوًما

2019/1/27 2018/10/3 منزلها بحلمية الزيتون  هبه مصطفى عبد
الحميد

 مقر امن الدولة
باإلسكندرية

125 
يوًما

2019/1/27 2018/9/24 منزلها باإلسكندرية  هند محمد طلعت
خليل

 مقر امن الدولة
باإلسكندرية

124 
يوًما

2019/1/27 2018/9/25 منزلها باإلسكندرية  عبير ناجى عبدالله
مصطفى

 مقر امن الدولة
بالعباسية

118 
يوًما

2019/1/26 2018/9/30 منزلها بحدائق حلوان  زينب محمد محمد
حسين

 مقر امن الدولة
بالعباسية

119 
يوًما

2019/1/27 2018/9/30 منزلها بعين شمس فاطمة جمال

 مقر امن الدولة
بالعباسية

119 
يوًما

2019/1/27 2018/9/30 منزلها بالقاهرة مى يحيى عزام

 قسم شرطة
 المعصرة ومقر

 أمن الدولة
بالعباسية

120 
يوًما

2019/1/28 2018/9/30  منزلها بحدائق
المعادي

شيماء حسين

 مقر األمن
الوطني بالفيوم

120 
يوًما

2019/1/28 2018/9/30 منزلها بالفيوم سامية جابر

بالقسم أنكروا وجودها وال نعرف عنها شيًئا حتى تاريخ كتابة هذه الشكوى«.
و في 22 نوفمبر 2018، قام شقيق المعتقلة نيفين رفاعي أحمد رفاعي بإرسال برقية 
إلى النائب العام تحمل رقم 259142458، يبلغ فيها عن إلقاء القبض عليها هي زوجها 
بتاريخ 28 سبتمبر 2018، وعدم العثور عليهم في أي من أقسام الشرطة. ويقول: »حيث 
أنهم لديهم طفلين صغيرين، حمزة سيف الدين والحسن سيف الدين، وعمرهم 13 سنة 
لديهم من يعولهم وهم بال مأوى ومتغيبين عن مدارسهم منذ  و10 سنوات، وليس 
بالتحري  التكرم  نرجو من سيادتكم  الوقت، وحرّصا على مستقبل هؤالء األطفال  ذلك 
والبحث عنهم ومعرفة أماكنهم«. رغم ذلك، لم تتلق أسرة نيفين رًدا على البالغ المقدم، 
واستمرت أقسام الشرطة في إنكار القبض عليها، ولم تظهر سوى في 26 يناير 2019 
أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بعد أن اختفت قسرًيا لمدة 

120 يوًمًا.
لم تكن فاطمة جمال ونيفين رفاعي المتهمتين الوحيدتين التين تعرضتا لجريمة اإلختفاء 
القسري، فبالتحدث مع محامي المتهمات االثنا عشر، فقد تعرضن جميعهن لإلختفاء 

القسري، ويوضح الجدول التالي مدد وأماكن إختفاء المعتقالت.

مرفق 1 2

2
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الحق في المعاملة اإلنسانية وعدم التعرض للتعذيب
كل إنسان الحق في السالمة البدنية والجسدية، ويعتبر التعذيب 
غيره  أو  للتعذيب  شخص  أي  إخضاع  ويجرم  دولًيا،  محرمة  جريمة 
والحق  المهينة.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  المعاملة  ضروب  من 
العقوبة  أو  المعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب  من  الحرية  في 
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة هو حق مطلق ومبدأ من مبادئ 
القانون الدولي العرفي ينطبق على جميع الدول، حتى لو لم توقع 
على المعاهدات ال دولية، وال يسمح بتعطيله حتى في أوقات 
استثنائية،  ظروف  بأية  التذرع  يجوز  وال  الطوارئ.  وحاالت  الحرب 
لتبرير  العنف،  جرائم  أو  اإلرهاب  بمحاربة  المتعلقة  الظروف  حتى 
كانت طبيعة  أًيا  السيئة،  المــــعاملة  غيره من ضروب  أو  التعذيب 

الجرم المتهم به.
النيابة  تحقيق  جلسة  القضية في  في  المتهمات  أغلب  أبلغت 
تعرضهن للتعذيب أثناء إخفائهن قسرًيا في مقرات أمن الدولة، 
والتى تنوعت ما بين الضرب والكهرباء والتحرش الجسدي والتهديد. 
الثاني من  عليها في  القبض  منذ  أنها  أحمد  حنفى  إيمان  قالت 
كانت   2019 يناير   26 يوم  النيابة  على  عرضها  وحتى   2018 أكتوبر 
ملقاة على األرض في غرفة، مغطاة العينين، وقام ضباط أمن 
بأبشع األلفاظ. في حين  الدولة بضربها باأليدي واألرجل وسبها 
تغميتها وظلوا  تم  بأنه  النيابة  لوكيل  زينب محمد  المتهمة  قالت 

يضربوها ويهددوها ، وقام أحدهم بضربها بالحذاء على وجهها.
وكان التحرش الجنسي وسيلة استخدمها ضباط أمن الدولة في 
تعذيب المتهمات إلجبارهن على اإلعتراف. قالت نيفين رفاعي، 
وهي السيدة التي تبلغ من العمر 45 سنة، بأنها أثناء شرائها بعض 
األشياء ألبنائها قام شخصين بالقبض عليها وألقوها في سيارة 
تويوتا وقاموا بتغميتها، وسبها، تم أخذوها إلى مقر أمن الدولة 
تهديدها  تم  كما  قانوني.  غير  استجواًبا  يعتبر  ما  معها،  للتحقيق 
عاوزينه  اللي هما  لها: »لو مقولتش  الضابط  بقول  باالغتصاب 

2

»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

 Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by 
Human Rights Treaty Bodies, http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm

2

2

http://http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
http://http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
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ايه«،  يعملوا معاكى  تعرفيش ممكن  يوم وما  اجازه من 30  نزلتش  ما  العساكر دى 
وتضيف نيفين بأنه تم تهديدها بتعريتها كما قام الظباط بتقطيع شعرها وكهربتها في 
صدرها وكتفها. وتقول نيفين لوكيل نيابة أمن الدولة: »أنا مريضه سكر وعندى كسور 
فى القلب وعندى الضغط وضمور فى الكبد وخشونة فى الركبة وما بعرفش اعمل 
حمام ألن الحمام بلدى ورجلى بتألمني جدا ولو سمعت صوت االلم اللي بيصدر من 

رجلى مش هتصدق«.
فتقول:  المعتقالت،  أحد  مع  الجنسي  والتحرش  التعذيب  من  النمط  نفس  تكررت 
»الظابط قلعني العباية وأنا متغمية وهددني لو معترفتش هيدخل علي صف عساكر 
وهيودو صور لبابا وأنا عريانة وطول التحقيق مشغل الكتريك وكل شوية يقربه مني 
كأنه هيكهربني بيه وفي آخر مدة اختفائي حصلي نزيف تحت الجلد وبقى يظهرلي 
بقع حمرا نتيجة الضغط النفسي اللي كنت فيه وودوني بعد كدة أمن الدولة في شبرا 
عبدالحميد  هبة مصطفى  قالت  كما  قذرة«.  بألفاظ  معايا وشتموني  وحققو  الخيمة 
حفلة  عليا  هيعملوا  انهم  وهددونى  »غمونى  الدولة:  أمن  مقر  إلى  اخذها  بعد  أنه 
ويصورونى عريانة ويبعتوا الصور الوالدى وفى واحد كان بيقرب شفايفه منى وقت 

التحقيق وبيتحرش بيا وكان طول التحقيق مشغل اليكتريك جنبى«.
تسببت أيًضا فترة االختفاء وما واجهته المتهمات خالل تلك الفترة في التأثير السلبي 
االنفرادي  للحبس  طلعت  محمد  هند  المعتلقة  تعرضت  حيث  النفسية،  صحتهم  على 
في مقر أمن الدولة باإلسكندرية لمدة شهرين، حتى أصيبت بحالة نفسية أخذت تصرخ 
وتقوم بتقطيع مالبسها، حتى تم نقلها إلى غرفة أخرى مع عبير ناجي المحتجزة على 
ذمة نفس القضية، وقضت فيها شهرين آخرين حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة. 
كان التعذيب من ضرب وتحرش جنسي وحبس انفرادي الوسيلة التى استخدمها ضباط 
أمن الدولة إلجبار المتهمات على االعتراف، ما تسبب في أزمات صحية ونفسية لهن، 
وهو ما يطرح تساؤاًل جاًدا حول ماهية الخطوط الحمراء التى تضعها السلطات المصرية 
أثناء قمعها للمعارضين بالمخالفة للمعاهدات الدولية والدستور المصري، والتي يبدو 
أن السلطات تسعي للمساواة في االنتهاكات الواقعة على كل من الرجال والسيدات 

في إطار حربها المستمرة ضد اإلرهاب.



10

الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
اإلستعانة  الحق في  يحتجز  أو  عليه  يقبض  لكل شخص 
بمحامي منذ اللحظة األولى إلحتجازه، سواًء قبل، أثناء، أو 
بعد المحاكمة، وهو حق مكفول في كافة المبادئ 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 
متكافئة  فرص  إتاحة  دون  أشخاص  إلى  باإلرهاب  تتصل 
لهم مع اإلّدعاء إلعداد دفاعهم، وأعرب عن قلقه بشأن عدم 
الدفاع بأن يطلعوا على ملفات القضايا  السماح لمحامي 
بحق  أخل  ما  للمحاكمة،  األولى  الجلسة  انعقاد  حين  إلى 

المتهم في شروط مالئمة إلعداد دفاعه.
رغم ذلك، وبعد أن تعرضت المحتجزات االثنا عشر على 
ذمة القضية 277 لسنة 2019 لإلختفاء القسري لمدة وصلت 
دون  الخارجي،  العالم  عن  معزل  في  شهور،  أربعة  إلي 
للتعذيب  وتعرضهن  محامي،  مع  بالتواصل  لهن  السماح 
المستمر إلجبارهن على اإلعتراف، تم عرضهن على نيابة 
جميعهن في  والتحقيق  يناير  نهاية شهر  الدولة في  أمن 
أول جلسة تحقيق في غياب محامي، في مخالفة واضحة 

لحق المتهمين في التمثيل القانوني.
أمن  نيابة  بأن  القضية،  هذه  في  المحامون  ويشتكي 
الدولة ال تسمح لهم باإلطالع على أوراق القضية أو غيرها 
والتحريات،  الضبط  محاضر  من  تحويه  وما  القضايا،  من 
شفاهة،  إال  اإلتهامات  على  اإلطالع  من  تمكينهم  وعدم 

 Protection of human rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223
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7

»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

http://http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223
http://http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223
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معرفة  من  التمكن  عليهم  الصعب  من  يصبح  وبذلك 
أسس اإلتهامات الموجهة لموكليهم واألدلة المقامة 
عليها، مما يمكنهم من تقديم الدفوع المناسبة أمام 
النيابة، األمر الذي يخل بحق المتهمين في الدفاع عن 
من  المتهمون  يشتكي  ذلك،  على  أنفسهم.عالوة 
التي تعرضت  إثبات اإلنتهاكات  المحققون في  تعنت 
المتهمات من تعذيب وإختفاء قسري واالستجابة  لها 

لطلبات المحامين من عرض على الطب الشرعي.
هى نفس الطريقة المعتادة إذن في سير القضايا 
علي  عازمة  المصرية  السلطات  أنه  يبدو  والذي  هذه 
حيث  ونساًءا؛  رجااًل  المعارضين،  ضد  فيه  المضي 
أحد  في  لشهور  قسريًا  المتهمين/ات  بإخفاء  تقوم 
أقسام الشرطة أو مقرات األمن الوطني، وتعريضهم/
الضرب  مثل  والمعنوي  المادي  واإلكراه  للتعذيب  هن 
اإلدالء  على  إلجبارهم  الجنسي  والتحرش  والكهرباء 
باعترافات، ثم عرضهم على النيابة دون حضور محامين 

تجاهل  أو  القضية  أوراق  على  اإلطالع  من  حضورهم  حال  لمحاميهم  السماح  وعدم 
طلباتهم، فضاًل عما يالقوه من تعسف وإهمال طبي عند تدهور حالتهم الصحية وعلى 
رأسها حالتهم النفسية، وهو ما يؤدي إجمااًل إلى إخالل جسيم بحقوق هؤالء المتهمين 

المكفولة بمواد القانون والدستور والمواثيق الدولية.

في أول جلسة تحقيق لم يحضر مع ندا أي محامي
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المرفقات

1-صورة من البالغ المقدم للنائب العام من والد المعتقلة فاطمة جمال:
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2-صورة من البالغ المقدم من شقيق المعتقلة نفين رفاعي أحمد رفاعي:



14

3-أسماء معظم المتهمين المحبوسين على ذمة القضية 277 لسنة 2018 
أمن دولة

تاريخ التحقيق أمام النيابة االسم
27 يناير 2019 آية أشرف محمد السيد 1
27 يناير 2019 عبير ناجي عبد الله 2
27 يناير 2019 هند محمد طلعت 3
26 يناير 2019 زينب محمد حسانين 4
27 يناير 2019  هبة مصطفي عبد

الحميد محمد
5

27 يناير 2019 فاطمة جمال حامد 6
27 يناير 2019 مي يحي محمد عزام 7
26 يناير 2019 هالة إسماعيل محمد 8
27 يناير 2019  إيمان محفوظ حسني

أحمد
9

26 يناير 2019  ندا عادل محمد محمد
مرسي

10

28 يناير 2019 11 شيماء حسين جمعة
28 يناير 2019  نيفين رفاعي أحمد

رفاعي
12

26 يناير 2019 سامية جابر عويس 13
28 يناير 2018 أحمد أبو الخير محمد 14
3 فبراير 2019  مصطفي اسماعيل

ابراهيم
15

3 فبراير 2019 عادل عبد العزيز شحاته 16
3 فبراير 2019 محمود شعبان غانم 17
3 فبراير 2019 عماد السيد محمود 18
3 فبراير 2019 تامر محمد عوض الله 19
3 فبراير 2019 أحمد هاشم إبراهيم 20

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد عبد الفتاح محمد
حميد

21

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد أحمد عبد
المقصود

22

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد أحمد محمود
إبراهيم

23

 األسبوع األول من فبراير
2019

حسن مصطفي ابراهيم 24

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد المتولي عبد
المنعم

25

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد عبد العال على
سالم

26

 األسبوع األول من فبراير
2019

محمود علي عبد الستار 27

 األسبوع األول من فبراير
2019

يحيى حسين عبد الهادي 28

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد مصطفي محمد
فهيم

29

 األسبوع األول من فبراير
2019

 أحمد مبارك عثمان
السيد

30

 األسبوع األول من فبراير
2019

أحمد محمد أحمد حسن 31

 األسبوع األول من فبراير
2019

 حسام عربي محمد
قاسم

32

 األسبوع األول من فبراير
2019

 عمرو محمود فتحي
السيد

33

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد أشرف عبد
الرحمن

34

 األسبوع األول من فبراير
2019

 محمد بدر مهدي نصر
الله

35

 األسبوع الثاني من
فبراير 2019

محمد أحمد علي منصور 36

 األسبوع الثاني من
فبراير 2019

تامر جميل محمد 37




