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                      لمحة عن القضية

في 2٥ يونيو 2019، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على سبعة أشخاص على رأسهم 
حزب  القيادي في  الشعب، وحسام مؤنس  السابق في مجلس  النائب  العليمي  زياد 
تيار الكرامة، واالقتصادي عمر الشنيطي، والناشط العمالي حسن البربري، على خلفية 
ما ُسمي بـ« تنظيم خطة األمل«1، والتى تشير مصادر بأن »األمل« هو اسم مؤقت 
لتحالف سياسي كان عدد من المقبوض عليهم وآخرين يرغبون في خوض االنتخابات 
البرلمانية تحته2، قبل أن يتم القبض عليهم ووضعهم على ذمة القضية 930 لسنة 2019 

حصر أمن دولة، والتى يبلغ عدد المتهمين بها اليوم ما ال يقل عن ٨2 متهم.3
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية تهًما تتركز على االنضمام 
لجماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين، واستخدام 
الدستور  أحكام  لتعطيل  والدعوة  الدولة،  على  للتحريض  االجتماعي  التواصل  وسائل 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن األوضاع 
وأمرت  للبالد.  القومي  االقتصاد  لضرب  والتخطيط  للبالد،  واالقتصادية  السياسية 

بحبسهم 1٥ يوًما على ذمة التحقيق.4
ليس هذا فحسب، ففي 4 يوليو 2019 أصدر النائب العام قرار رقم 3٥ لسنة 2019 أمر 
فيه بمنع سفر المتهمين إلي خارج البالد، والتحفظ على أموال ٨3 متهًما و19 شركة، وهو 
ما أكده قرار لجنة التحفظ واإلدارة والتصرف فى أموال الجماعات اإلرهابية واإلرهابيين، 
برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وضم تلك األموال إلي الخزانة العامة 

للدولة. ٥
وتعد هذه القضية أحد أبرز األمثلة على الكيفية التى تقمع السلطات المصرية الحق 
في التنظيم والتجمع السلمي، تحت شعار الحرب على اإلرهاب، عبر إلصاق تهمة اإلرهاب 
لألصوات الراغبة في المشاركة السياسية، على اختالف أيدلوجياتهم، بما يستتبعه من 
إجراءات احترازية مثل المنع من السفر، والتحفظ على األموال، ناهيك عن ما يتعرضون 

إليه من انتهاكات من قبل جهة الشرطة ونيابة أمن الدولة منذ لحظة القبض عليهم.
وثقت الجبهة المصرية االنتهاكات التي تعرض لها 9 متهمين في هذه القضية، من 
المتهمين  المتهمين. حيث تعرض غالبية هؤالء  خالل متابعة سير القضايا مع محامي 
للتعذيب  القسري، لمدد تجاوزت األسبوعين على ذمة القضية، تعرضوا فيها  لإلخفاء 
حبسهم  تجديد  عن  باعترافات، فضاًل  اإلدالء  على  إكراههم  بهدف  والمعنوي،  البدني 

داخل السجن تحت مبرر وجود تعذر أمني يمنع نقلهم إلي النيابة

http:// 2019 اليوم السابع، ضبط 19 شركة إخوانية لضرب االقتصاد الوطنى.. وزياد العليمى على رأس المتورطين، 25 يونيو  1
 www.youm7.com/4303180

2  مدى مصر، الداخلية: إحباط »خطة األمل«.. ومصادر لـ »مدى مصر«: بعض المقبوض عليهم كانوا يتناقشون حول 
http://tiny.cc/f6n89y 2019- خوض االنتخابات البرلمانية، 25 يونيو

مرفق 3  3
http://www.youm7. 2019 4  اليوم السابع، تعرف على 7 اتهامات موجهة لخلية “تنظيم األمل” بقيادة زياد العليمى، 25 يونيو

 com/4304164
5  اليوم السابع،  باألسماء.. مصادرة 137 شركة بـ 3 مليارات جنيه بينها شركات تنظيم األمل.. اللجنة تخطر البنك المركزى والبورصة 
المتهمون استئنفوا على حكم األمور المستعجلة بعد رفض 160 تظلما على المصادرة، 5 يوليو -2019  القرار..  لتنفيذ  العقارى  والشهر 

 http://www.youm7.com/4319078
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الحالة اإلجتماعية المحافظة المهنة السن االسم
 محاسب/ مدير منتدى القاهرة متزوج

الحق في العمل
حسن بربري 40

متزوج القاهرة  داعية/ صيدلي في
شركة استرازنكا

- خالد أحمد أبو شادي

 متزوج ولديه ابنة
 على ذمة قضية

أخرى

القاهرة  خبير استشاري
 قياسات ووقاية

إشعاعية

65  أسامة عبد العال
العقباوي

القاهرة  طالبة بكلية التربية
جامعة اإلسكندرية

22  تقوى عبد الناصر عبد
الله

القاهرة  رئيس مجلس إدارة
شركة

62 عالء الدين فرحات

القاهرة  طالبة بكلية الدراسات
اإلنسانية

25 لؤيا صبري الشحات

القاهرة   معلمة لغة عربية لغير
الناطقين بها

23 مروة عبد الحكيم ريان

القاهرة   معلمة لغة عربية لغير
الناطقين بها

26  منار أحمد مصطفي
كمال

القاهرة   معلمة لغة عربية لغير
الناطقين بها

25  هند صالح الدين عبد
الظاهر

بيانات  المتهمين الذين تم توثيق حالتهم
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مرفق 1  6

انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي
من خالل إفادات المتهمين أثناء التحقيق معهم أمام النيابة أو من 
خالل التلغرافات التي قام ذويهم ومحاميهم بارسالها للنائب العام 
ووزارة الداخلية يتبين أن عدد من المتهمين الموثق معهم تعرضوا 
لإلخفاء القسري لمدد وصلت لسبعة عشر يوًما. كانت زوجة المتهم/ 
بأنه قد  يفيد  لمكان عمله  تلغراف  أرسلت  أبو شادي قد  أحمد  خالد 
تم القبض عليه بشكل فعلي يوم 10 يونيو 2019 من محيط منزله 
بالتجمع، وظل مختفًيا لمدة أسبوعين كاملين قبل أن يظهر أمام نيابة 

أمن الدولة يوم 2٥ يونيو 2019، كان خاللها محتجًزا بشكل غير قانوني في مقر األمن 
الوطني بمنطقة العباسية. 

أما المتهمة/ تقوى عبد الناصر عبد الله فقد قالت نقاًل عن محاميها 
بأنه قد ُألقَي القبض عليها يوم 9 يونيو 2019 من محطة مترو حلوان، 
واحتجزت في نقطة الشرطة هناك قبل أن يتم إخفائها قسرًيا في 
مقر أمن الدولة في العباسية لمدة 17 يوم، وظهرت في نيابة أمن 
الدولة ألول مرة أمام 26 يونيو 2019، حيث اكتشفت أثناء التحقيق 
منزلها،  الرسمي هو  الضبط  لمحضر  وفًقا  عليها  القبض  مكان  بأن 

وهو ما يخالف أقوال المتهمة. 
قوات  بأن  النيابة  أمام  التحقيق معها  أثناء  فقالت  الشحات  لؤيا صبري  المتهمة/  أما 
األمن قد ألقت القبض عليها يوم 24 يونيو 2019 وأخفتها لمدة ثالثة أيام، قبل أن تظهر 
أمام نيابة أمن الدولة في 27 يونيو. أما المتهم/ أسامة عبد العال العقباوي فرغم قيامه 
بتسليم نفسه إال أنه فوجىء أثناء التحقيق بأن مكان القبض عليه في محضر الضبط 

الرسمي هو منزله.
بها في منطقة  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتعليم  وفي 7 يوليو 2019، ومن مركز 
الدقي بمحافظة الجيزة، ألقت قوات األمن القبض على كل من :مروة عبد الحكيم ريان، 
الدقي  بإخفائهم في قسم شرطة  ثم قامت  الدين  أحمد مصطفي، هند صالح  منار 
لمدة 4 أيام قبل أن يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة في نفس القضية يوم 11 يوليو.

خالد أبو شادي

تقوى عبد الناصر
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مكان االختفاء  مدة
االختفاء

 تاريخ العرض
على النيابة

 تاريخ القبض
(وفقا للمتهمين)

 مكان
 القبض
 -محضر
الضبط

مكان القبض
(وفًقا للمتهمين) 

االسم

 أمن الدولة في
العباسية

15 يوم 25 يونيو 10 يونيو المنزل  محيط سكنه
 في التجمع أمام
مسجد الرحمة

 خالد أحمد أبو
شادي

 أمن الدولة في
العباسية

17يوم 26 يونيو 9 يونيو المنزل محطة مترو حلوان  تقوى عبد الناصر
عبد الله

 أمن الدولة في
الخانكة

3 ايام 27 يونيو 24 يونيو - المنزل  لؤيا صبري
الشحات

 مقر أمن الدولة
بالتجمع الخامس

25 يونيو 24 يونيو المنزل سلم نفسه  أسامة عبد العال
العقباوي

شرطة الدقي 4 أيام 11 يوليو 7 يوليو  مركز تعليم اللغة
العربية

 مروة عبد الحكيم
ريان

شرطة الدقي 4 أيام 11 يوليو 7 يوليو  مركز تعليم اللغة
العربية

 منار أحمد
مصطفي كمال

شرطة الدقي 4 أيام 11 يوليو 7 يوليو  مركز تعليم اللغة
العربية

 هند صالح الدين
عبد الظاهر

جدول يوضح مدد اإلخفاء القسري، وتباين زمان ومكان الضبط بين أقوال المتهمين 
والمحاضر الرسمية

 »الحرية الشخصية حق طبيعٌي، وهي مصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، ال 
يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمٍر قضائٍي 
مسَبٍب يستلزمه التحقيق. ويجب أن ُيبلغ فوًرا كل من ُتقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط 
م إلى سلطة التحقيق  ُن من االتصال بذويه وبمحاميه فوًرا، وأن ُيقدَّ بحقوقه كتابة، وُيمكَّ

خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته«.
المادة 54 من الدستور المصري

على الرغم من وضوح المادة الدستورية التي تشير إلى أن الحرية حٌق طبيعٌي ال يجب 
أن ُيهدد بأي شكل من األشكال إال في اإلطار القانوني، الذي يحدده القانون، إال أن 
السلطات التنفيذية قامت باالنتهاك الصريح لهذا الحق وأخفت قسرًيا ماال يقل عن ستة 
متهمين من الموثق معهم، تم فيها حرمانهم من الحصول على دفاع محام، وتعرضوا 
للتعذيب المادي والمعنوي، والتحقيق معهم بشكل غير قانوني من قبل األمن الوطني.
تحدد االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري في المادة الثانية منها 
أي شكل من أشكال  أو  االختطاف  أو  االحتجاز  أو  القسري هو »االعتقال  االختفاء  أن 
الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد 
بحرمان  االعتراف  رفض  ويعقبه  بموافقتها،  أو  الدولة  من  دعم  أو  بإذن  يتصرفون 
الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من 

حماية القانون.« 
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مرفق 2  7
الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان، بروفايل مودة أسامة العقباوى، 1 يوليو 2019  8

 https://www.facebook.com/egyptianfront.org/photos/a.291148347958470/590262588047043/?type=3&theater

انتهاك الحق في عدم التعرض للتعذيب
أفاد سبعة متهمون ممن تم التوثيق معهم بتعرضهم عقب القبض عليهم للتعذيب 
باعترافات، كما أنهم تعرضوا للتحقيق  المادي والمعنوى، بهدف إجبارهم على اإلدالء 

من قبل جهاز األمن الوطني قبل العرض على النيابة.
األمن  مقر  في  للتعذيب  تعرض  قد  بأنه  شادي  أبو  أحمد  خالد  المتهم/  افاد  بينما 
الوطني بالعباسية، وذلك من خالل تعرضه للضرب والصعق الكهربائي، بينما كانت يداه 
مقيدتان خلفًيا، وعيناه معصوبتان طوال فترة التحقيق غير القانوني معه من قبل األمن 
الوطني، وظل هذا الوضع لمدة طويلة أثناء التحقيق، والذي كان القائمون على التحقيق 
يرغبون في معرفة أمالكه وعالقته بجماعة اإلخوان المسلمين. وأفادت المتهمة/ تقوى 

عبد الناصر عبد الله بأن تحقيق األمن الوطني معها استغرق وقًتا طوياًل 
التهديدات،  العديد من  على  واشتمل  الست ساعات،  تجاوز  للغاية، 
وأفاد محاميها بأنها قد فقدت الوعي في فترة إخفائها قسرًيا، مما 

استدعى اسعافها وإعطائها العالج المناسب. 
وفي حين أكد الثالثة متهمات مروة، منار، هند تعرضهم للتحقيق 
أثناء فترة إخفائهم قسرًيا في شرطة  من قبل جهاز األمن الوطني 
تعرضه  من  العقباوي  العال  عبد  أسامة  المتهم/  اشتكى  الدقي، 
مقر  في  احتجازه  فترة  أثناء  مودة،  ابنته  بتعذيب  والتهديد  للضرب 
األمن الوطني في التجمع الخامس قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، 
وذلك بعد أن أرغم على تسليم نفسه ليتم اإلفراج عن ابنته، والتى 
ألقي القبض عليها عندما لم يجدوه في المنزل وقت اقتحامه بهدف 
إلقاء القبض عليه. جدير بالذكر بأن مودة، وبداًل من إطالق سراحها 
بعد القبض على أبيها، أحيلت إلي النيابة، وتم التحقيق معها على 
ذمة القضية ٥31٥ لسنة 2019 إداري القاهرة الجديدة بتهمة اإلنضمام 

لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

2

أسامة العقباوي

مودة العقباوي

https://www.facebook.com/egyptianfront.org/photos/a.291148347958470/590262588047043/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/egyptianfront.org/photos/a.291148347958470/590262588047043/?type=3&theater  
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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 إنسانًياً  وصحيا... ومخالفة شىء من ذلك 

جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون«
المادة 55 من الدستور المعدل في عام 2014

السالمة الجسدية والنفسية وعدم تعرض المتهم للتعذيب أحد المقومات األساسية 
الجرائم  القانون  يحدد  فكما  قوته،  منها  ويكتسب  القانون،  خاللها  من  ينطلق  التي 
التي  االنتهاكات  أيًضا  القانون  يحدد  السجن،  إلى  بفاعلها  تؤدي  قد  التي  والتجاوزات 
قد يتعرض لها المتهم، ومنها التعذيب ويعتبرها جريمة ال تقل عن الجرائم التي تجعل 
شخص على ذمة القضية متهًما. وتعتبر المادة السابقة موجهة باألساس إلى السلطات 
الممارسات  أن  إال  القانون  بنود  الرغم من وضوح  القانون، وعلى  تنفيذ  القائمة على 
السابقة تؤكد أن هذه النصوص ال تشكل مانًعا أمام القائمين على الضبط واالحتجاز من 

إرتكاب جريمة التعذيب.



1٠

المرفقات

مرفق 1: تلغراف مقدم من زوجة خالد أبو شادي إلدارة الشركة التي يعمل 
بها، تفيد تعرضه للقبض عليه يوم 1٠ يونيو 2٠19
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مرفق 2: تلغراف مقدم من محامي أسامة العقباوى للنائب العام يفيد 
القبض عليه وابنته موده يوم 24 يونيو 2٠19
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مرفق 3: أسماء ٨2 متهم على ذمة القضية 93٠ لسنة 2٠19 أمن دولة

أسماء المتهمين
1- أحمد القاضي

2- طه محمد أحمد حسين
3- محمد جابر على

4- أحمد محمود عبد الفتاح محمد
٥- يوسف محمد محمد

6-  لؤيا صبرة
7- شريف محمد صابر حسين

٨- أحمد موافي خلف الله
9- بالل سعيد محمد خطاب

10- عبد النبي سيد أحمد مكاوى
11- طه حسن أحمد محمد عويس

12- وجيه محمد كامل
13- مصطفى محمد عبد التواب

14- السادات إبراهيم على
1٥- عبد الرحمن أسامة محمد
16- محمد سيف الدين محمد
17- أسامة هشام عبد الناصر

1٨- خالد محمد محمد مصطفى
19- عادل حسنى عبد الله

20- أحمد عبد الجليل حسين
21- قاسم محروس عبد الكافي
22- أحمد عبد القادر تمام عالم

23- أسامة عبد العال محمد
24- خالد أحمد أحمد أبو شادي

2٥- مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد
 26فاطمة رمضان

27- حسام مؤنس محمد سيد
2٨- حسن محمد حسن بربري

29- زياد عبد الحميد زكى العليمى
30- تاج الدين عبد الله عبد القادر

31- أحمد محمد محمد السيد
32- عادل محمد سليمان

33- سيد محمد فهمى عبد العزيز
34- محمد عيد رزق مصطفى

3٥- محمد حسين أحمد متولي
36- عبد الله محمد فوزى

37- إبراهيم عبد الستار شعراوى
3٨- تقوي عبد الناصر

39- أسامة على سالمة
40- محمد هشام سيف الدين يوسف

41- هانى محمد أبو سريع
42- محمد على محمد فهمى

43- محمود محمد أبو طالب
44- خالد محمد رجب

4٥- أحمد محمد رمضان
46- محمود محمد سعيد فتح الله

 47- إيهاب محمد حسن سالم
4٨- كمال محمود أحمد الخولي

49- طارق محمد السيد
٥0- عصام زكي صالح

٥1- أحمد إبراهيم السيد
٥2- عبد المنعم محمد عبد الباري

٥3-رامي الشهاوي
٥4- يحي سرحان علي

٥٥- هيثم محمد العزبي
٥6- محمد إمام حسان

٥7- أحمد كامل علي
٥٨- عبد المطلب محمد مصطفي

٥9- محمد مصطفى عبد العزيز
60- محمد محمد يوسف حسان

61- مجدي عبد الرازق محمد
62- عبده عبد الواحد حسين

63- السيد عبد المطلب محمد
64- إبراهيم يحي معوض

6٥- هشام محمد محمد موسي
66- مصطفى رمضان حماد
67- منصور عبد المعز صالح

6٨- أحمد محمد ذكي
69- محمود محمد عبد الله

70- حسام علي محمد عبد الرحمن
71- عبد المنعم محسن سعيد

72- على محمد عثمان صالح
73- إبراهيم أحمد عباس



13

74- مصطفى محمود محمد حسين
7٥- محمد جمال الدين ذكي

76- محي محمد سعد
77- عبد الرحمن جابر سيد

7٨- أحمد محمود عبد الرازق
79- عبد الحميد جمعة

٨0- عالء محمد عبد النبي
٨1- محمد محمد عبد المنعم خلف

٨2- أحمد أمين سعيد


