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                         واقعة القضية

في 12 مايو 2019 قامت قوات األمن بإلقاء القبض على رانيا محمود الجويلي وهي 
ربة منزل من مسكنها في الرحاب، قبل أن ُيلقى القبض على الناشط مصطفى ماهر 
شقيق الناشط أحمد ماهر عضو حركة 6 أبريل في اليوم التالي، ثم قامت قوات األمن 
في اليوم التالي أي في يوم 14 مايو باحتجاز المحامي الناشط هيثم محمدين في مركز 
احتياطًيا على ذمة  التدابير االحترازية كبديل لحبسه  بتنفيذ  اللبن حيث كان يقوم  صفط 
القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية »اعتقاالت المترو« والذي 
م عليه التواجد في مركز الشرطة مرة كل أسبوع، قبل أن يظهر الثالثة يوم 16 مايو  ُيحتِّ
2019 أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليهم تهًما بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ 
أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي من خالل مشاركة جماعة اإلخوان 
ذمة  على  اإلفريقية، وذلك  األمم  كأس  تنظيم  أثناء  تنظيم مظاهرات  المسلمين في 

القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة. 
القانونية  أبرز االنتهاكات  المتهمين  التوثيق مع محاميي  التقرير من خالل  يرصد هذا 
التي تعرض لها ثالثة من المتهمين على ذمة هذه القضية وذلك منذ لحظة إلقاء القبض 
عليهم حتى مثولهم أمام النيابة وأثناء فترة تجديد حبسهم، حيث تعرض ثالثتهم إلى 
اإلخفاء القسري، فضاًل عن التحقيق معهم مع جهة غير رسمية، والتعذيب، وغياب إذن 

النيابة أثناء إلقاء القبض عليهم. 

بيانات المتهمين على ذمة القضية
الحالة اإلجتماعية المحافظة المهنة السن االسم

ُمصمم القاهرة متزوج 30  مصطفي ماهر إبراهيم الطنطاوي

46 محاسبة القاهرة متزوجة  رانيا محمود محمد مصطفي

 هيثم فوزي محمدين 35 محام الجيزة أعزب
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انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي 
عدا  وفيما  ُتمس،  ال  مصونة  وهي  طبيعٌي،  حق  الشخصية  »الحرية 
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 
ُن من  فوًرا كل من ُتقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمكَّ
م إلى سلطة التحقيق خالل أربع  االتصال بذويه وبمحاميه فوًرا، وأن ُيقدَّ

وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته«

المادة ٥4 من دستور مصر
أفادت المتهمة/ رانيا الجويلي أن إلقاء القبض عليها كان في 
من ِقَبل خمسة  الثانية ظهًرا،  يوم 12 مايو في تمام الساعة 
أشخاص يرتدون المالبس المدنية، قاموا بإلقاء القبض عليها، 
بتحريز  قاموا  كما  بها،  الخاصين  والتابلت  توب،  الالب  وتحريز 
مجموعة من الكتب الورقية، وقد كان ذلك في وجود ابنتها التي 
تقول أن القائمين على االحتجاز قاموا بتفتيش الشقة وتفحص 
سياسية  كتب  هي  ُحّرزت  التي  الكتب  وأن  الشخصي،  هاتفها 
منتقاة، ولم ُتعرض المتهمة على النيابة إال بعد أربعة أيام من 
القبض عليها، قضتهم في قسم شرطة التجمع األول، وهو ما 
يعتبر بالحق في الظهور أمام النيابة خالل 24 ساعة من القبض 

عليها.
أما  هيثم محمدين فقد أفاد قائاًل »القسم اللي أنا تابع له )مركز صفط اللبن بالجيزة( 
في  مشكلة  فيه  ان  قالي   201٩ مايو   12 يوم  كلمني  تدابيري  فيه  بقضي  اللي 
التدابير بتاعتي وإنها متخفضتش ليوم واحد بدل يومين والزم تيجي المركز بكرة عشان 
منعملكش محضر هروب من التدابير وروحت يوم 13 اللي بعده وتم إلقاء القبض عليا 
من أمام المركز«. جدير بالذكر بأن محمدين كان يقضي التدابير االحترازية وهي )ذهابه 
لقسم الشرطة عدة مرات أسبوعًيا( وذلك كبديل لحبسه احتياطًيا على ذمة القضية 718 
جماعة  بمشاركة  التهامه  شهور   5 حبسه  بعد  سبيله  إخالء  بعد  دولة  أمن   2018 لسنة 

ارهابية والتحريض على احتجاجات في مترو األنفاق.

رانيا الجويلي
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بينما قال مصطفى ماهر أن إلقاء القبض عليه كان من مكان إقامته في منطقة 
القطامية التجمع الثالث يوم 14 مايو من قبل قوات ترتدي مالبس مدنية ) ويحملون 
أسلحة( وقاموا بأخذ الموبايل والالبتوب، وقال له القائمون على ضبطه إن التحقيق معه 
لن يستغرق نصف ساعة وبعدها بإمكانه العودة إلى المنزل، وهو ما لم يحدث، حيث 
ظل محتجًزا في قسم شرطة التجمع الثالث ثم قسم شرطة التجمع الخامس، قبل أن 
ُيعرض على النيابة بعد يومين. جدير بالذكر بأن رئيس نيابة القاهرة الجديدة يوم 15 مايو 
رفض استالم بالغ مقدم من أسرة مصطفى تفيد إخفائه، وهو ما جعل أسرته تقدمت 

بالبالغ لمكتب النائب العام.

مكان اإلخفاء  مدة
اإلخفاء

 تاريخ العرض
على النيابة

 تاريخ القبض
 - وفًقا

للمتهمين

 مكان القبض - وفًقا
للمتهمين

االسم

 قسم التجمع
 الثالث ثم
 الخامس

16\5\2019 يومين 2019\5\14  مصطفى بيته في التجمع الثالث
 ماهر

1

 قسم التجمع
 األول

16\5\2019 4 ايام 2019\5\12 2 رانيا محمود البيت في الرحاب

16\5\2019 3 ايام مركز صفط اللبن 2019\5\13  امام مركز صفط اللبن
 بالجيزة

 هيثم
 محمدين
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انتهاك الحق في عدم التعرض للتعذيب  
»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 ٥٥ من الدستور المعدل في عام 2014
خارجة  بألفاظ  وللسباب  للتهديد  بتعرضه  محمدين  هيثم  أفاد 
أثناء التحقيق معه من ِقَبل عناصر أمن الدولة أثناء فترة إخفائه 
قسرًيا، بينما لم َيمَثل مصطفى ماهر أمام أي جهة تحقيق أثناء 
الثالث  التجمع  قسم  فى  يومين  استمرت  التي  إخفائه  فترة 
والخامس، حيث اكتفى بالجلوس في الزنزانة حتى موعد ترحيله 
بحسب  ماهر  مصطفى  يفيد  ذلك  على  وتعليًقا  النيابة،  إلى 
محاميه أن السبب الرئيسي إللقاء القبض عليه هو أنه شقيق 
أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل سابًقا. أما رانيا الجويلي 
فيفيد محاميها بأنها تعرضت للسباب وأنماط أخرى من المعاملة 

هيثم محمدينالقاسية والتي رفضت اإلفصاح عنها أمام النيابة.
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 انتهاك الحق في الدفاع والتمثيل القانوني  
له  يكن  لم  إال في حضور محاميه، فإن  المتهم  التحقيق مع  يبدأ  »ال 
محاٍم، ُندب له محاٍم. وفي جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم/في 

الجرائم التي يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.«
مادة ٥4 من دستور 2014

بعد ظهور المتهمين الثالثة أمام نيابة أمن الدولة في 16 مايو 2019 عقب فترة من 
اإلخفاء، لم يعلم أي من المحامين بمثول المتهمين ذلك اليوم، فمن حضر مع كل من 
رانيا الجويلي ومصطفى ماهر  محام ليس هو المحامي الخاص بقضيتهما، حيث سمحت 
النيابة بحضور محامي استأذن من وكيل النيابة في حضور جلسة التحقيق األولى لتمكين 
المتهمين من حقهم في الحصول على محام، وهو ما لم يحدث في حالة هيثم محمدين 
حيث اكتشف المحامون وجوده في مبنى النيابة بعد انقضاء جلسة التحقيق الخاصة به، 

ولم تقم النيابة بانتداب أي محام للحضور معه جلسة التحقيق األولى. 
رفضت النيابة  الطلبات التي قدمها المحامون بإخالء سبيل المتهمين على ذمة القضية، 
وقررت تجديد حبسهم الذي يستمر حتى لحظة كتابة هذه السطور. وامتداًدا لإلخالل بحق 
المتهمين في تمكينهم من التواصل مع محاميهم، فأثناء فترة وجود مصطفى ماهر 
في قسم التجمع الثالث لمدة خمسة أيام قبل ترحيله إلى سجن طرة رفض القائمون 

على احتجازه اجتماعه بمحاميه الخاص.
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انتهاكات السجون  
»السجن دار إصالح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف 
يعرض صحته  أو  اإلنسان،  كرامة  ينافي  ما  كل  فيها  ويحظر  القضائي، 

للخطر.«
المادة ٥6 من الدستور المصري المعدل 2014

الحبس  فترة  ماهر  مصطفى  يقضي  الحالي  الوقت  في 
على ذمة القضية في سجن طرة تحقيق، كان في الشهرين 
األوليين التاليين لحبسه يشتكي من منعه التام من التريض، 
وحبسه في زنزانة انفرادية شديدة الضيق قبل أن تقوم إدارة 
السجن بنقل أربعة مساجين آخرين إلى زنزانة االنفرادي الذي 
يمكث فيها. أما هيثم محمدين فيقضي فترة الحبس على ذمة 
القضية في سجن الجيزة، بينما تقضي رانيا محمود الجويلي 

مصطفى ماهرفترة الحبس على ذمة القضية في سجن القناطر نساء.


