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                      لمحة عن القضية

حملة أمنية عنيفة شنتها األجهزة المصرية على خلفية االحتجاجات التي شهدها الشارع 
المصري يوم 20 سبتمبر 2019، وذلك عقب  مظاهرات متفرقة في أكثر من محافظة، 
تلتها موجة اعتقاالت ضخمة تعدت ألفي حالة قبض عشوائي وذلك وفًقا لحصر الجبهة 
المصرية للمتهمين المعروضين على النيابة حتى بداية أكتوبر 2019، كانت أغلب حاالت 
القبض عشوائية، حيث شهدت القاهرة حاالت قبض تتم بعد تفتيش عشوائي خاصة 
في منطقة وسط البلد، بينما طالت هذه الحملة صحفيين ونشطاء ومحامين وحقوقيين، 

تم إدراجهم متهمين في قضايا متفرقة1. 
بدأت القضية 1356 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2019، باحتجاز الناشط/ عالء عبد الفتاح 
الصادر  الشرطية  المراقبة  لحكم  تنفيذه  أثناء  الدقي يوم 29 سبتمبر وذلك  في قسم 
نيابة  إلى  ترحيله  ليتم  الشورى،  مجلس  أمام  التظاهر  قضية  ذمة  على  كعقوبة  ضده 
أمن الدولة بالتجمع الخامس، وأثناء توجه المحامي/ محمد الباقر إلى نيابة أمن الدولة 
للحضور مع موكله  عالء عبد الفتاح ُألقي القبض عليه أيًضا ليصبحا متهمين في القضية 
ذاتها. وجهت النيابة لهما اتهامات باالنضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة 
التواصل االجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تختص بتمويل  استخدام مواقع 
جماعة إرهابية. وقد قامت النيابة بتجهيل االتهامات، ومصادر التحريات. وبحسب محامّي 
2وتجدر  الكاذبة.  األخبار  طبيعة  أو  اإلرهابية  الجماعة  طبيعة  النيابة  توضح  لم  المتهمين 
اإلشارة إلى أن التحقيقات مع أي من المتهمين لم تستكمل رغم مرور 3 أشهر على بداية 

التحقيق األول.
أربعة  أصل  من  لثالثة  االحتجاز  وأوضاع  القانونية  الحالة  المختصر  التقرير  هذا  يرصد 
متهمين على ذمة القضية، وهم الناشط/ عالء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي/ محمد 
الضوء  إللقاء  محاولة  في  )أكسجين(  رضوان  محمد  إبراهيم  محمد  والصحفي/  الباقر، 
على طبيعة االنتهاكات التي يتعرضون لها منذ لحظة القبض عليهم حتى لحظة كتابة 

هذا التقرير.

أكتوبر 2019    5  . . تحقيقات مستمرة و تحديثات دورية  . حصر عددي    Facebook . المصرية لحقوق اإلنسان  الجبهة   1
https://www.facebook.com/egyptianfront.org/posts/646172469122721?__tn__=K-R

shorturl.at/ 2019  الحرة . نص خبر . اعتقال محام مصري أثناء حضوره التحقيق مع الناشط عالء عبد الفتاح . 29 سبتمبر  2
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انتهاك الحق في األمان الشخصي 

كان الناشط عالء عبد الفتاح قد تقدم بشكوى للمجلس 
القومي لحقوق اإلنسان يتحدث فيها عن طبيعة نظام 
اليوم  ليلية في  12 ساعة  بقضاء  ُتلزمه  التي  المراقبة 
في القسم التابع له، وهو ما يحرمه حق المعيشة مع 
ابنه، وحقه في الحصول على عمل مناسب خاصًة بعد 
بأن  وأفاد  السجن،  داخل  كاملة  سنوات  خمس  قضاء 
المراقبة الليلية ال تخلو من انتهاكات وتهديدات بإعادته 
أكثر على  الضوء  ألقت شكواه  أخرى. وقد  مرة  للسجن 
خاصًة  الشرطية  المراقبة  طائلة  تحت  الواقعين  وضع 
الجبهة  قامت  أن  وسبق  السياسية،  الخلفيات  أصحاب 
المصرية بنشر تقرير تحليلي عن المراقبة الشرطية تحت 
آلية  مخالفة  لبيان  وذلك  العقوبة،  فوق  عقوبة  عنوان 
اآللية.  تلك  ضبط  على  يعمل  الذي  للقانون  المراقبة 
المراقبة في  فترة  بقضاء  المراَقبين  إجبار  أهمها  ومن 
وُيستثنى من  ذلك  يفرض  القانون ال  أن  رغم  القسم 
ذلك من ليس لهم محل سكن معلوم. ولم تمر سوى 
فقد  حقيقة،  بالسجن  التهديد  أصبح  حتى  قليلة  أشهر 
ُأحيل عالء عبد الفتاح إلى النيابة على ذمة قضية جديدة 

على خلفية أحداث 20 سبتمبر الماضي3. 
وأثناء حضور المحامي الحقوقي/ محمد الباقر إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا باعتباره 
محامًيا عن عالء عبد الفتاح ألقت قوات األمن القبض عليه لتضمه لنفس القضية، وذلك 
أيًضا على خلفية أحداث 20 سبتمبر التي شهدت موجة اعتقاالت لنشطاء وحقوقيين، 

يرى البعض أنها كانت ذريعة إللقاء القبض على مزيد من الحقوقيين. 
مصر العربية . خبر صحفي . عالء عبد الفتاح يشكو المراقبة الشرطية للقومي لحقوق اإلنسان . 17 أبريل 2019   3

shorturl.at/DKSWY

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

وقت تقييد حريته

المادة 54 من دستور مصر

“
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أما الصحفي والمدون/ محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بمحمد أكسجين فقد ُألقي 
القبض عليه من داخل قسم البساتين أثناء تنفيذه لُحكم التدابير االحترازية باعتباره متهًما 
على ذمة القضية 621 لسنة 2018 وذلك في 21 سبتمبر 2019 ليتم ترحيله إلى إحدى 
مقرات أمن الدولة، ولم يظهر أمام النيابة إال في 8 أكتوبر الماضي أي بعد انقضاء 18 
يوم من لحظة القبض عليه، وهو ما يخالف قانون اإلجراءات الجنائية التي تنص بالتحقيق 
مع المتهم أمام النيابة خالل 24 ساعة منذ لحظة القبض عليه، على أن يتم تدوين محضر 

الضبط في نفس يوم القبض الفعلي عليه.

انتهاك الحق في المعاملة اإلنسانية وعدم التعرض للتعذيب

أفاد عالء عبد الفتاح أثناء جلسة التحقيق معه أمام النيابة 
بتعرضه النتهاكات متعددة تحت إطار ما ُيعرف بتشريفة 
االستقبال وذلك حال وصوله إلى مكان احتجازه الحالي 
وهو سجن طرة شديد الحراسة 2 حيث تم تغمية عينيه، 
وإجباره على خلع مالبسه إال ما يستر به عورته، وجعله 
يسير منخفًضا وسط مجموعة من القائمين على احتجازه 
ليتلقى سياًل من الشتائم واإلهانات والصفعات، وُيحرم 
صالح  طعام  على  الحصول  أو  نظيفة،  مياه  شراء  من 
رغم توضيحه لطبيب السجن أنه يعاني من مشاكل في 

الُكلى وذلك وفًقا لشقيقته الناشطة منى سيف4.
لم يختلف األمر في حالة المحامي الحقوقي/  محمد 
الباقر، فقد أفادت أسرته أيًضا وفًقا لما تم نشره على 
صفحة تحت عنوان الحرية لباقر،  أن إدارة السجن حرمته 
من الحصول على مالبـــــــس نظيفة أو استخدام أدوات
https://www.facebook.com/Monasosh/  2019 أكتوبر   10 الفتاح.  عبد  عالء  وضع  بتحديث   .Facebook سيف.  منى   4

posts/10157498444304454?__tn__=H-R

اتفاقية  على  مصر  وقعت 
من  وغيره  التعذيب  مناهضة 
العقوبة  أو  المعاملة  ضروب 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
المهينة والتى تعرف التعذيب 
بأنه:  “أي عمل  المادة 1  في 
شديد  عذاب  أو  ألم  عنه  ينتج 
،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا 
بشخص ما بقصد الحصول من 
شخص  من  الشخص،أو  هذا 
على  أو  معلومات  ثالث،على 
اعتراف ،أو معاقبته على عمل 
ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه 
،هو أو شخص ثالث أو تخويفه 
شخص  أى  أو  هو  إرغامه  أو 

ثالث«

https://www.facebook.com/Monasosh/posts/10157498444304454?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/Monasosh/posts/10157498444304454?__tn__=H-R
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أو االستحمام، وكذلك حرمته من  الحصول على طعام أو شراب نظيف، كما   نظافة 
أنه تعرض لنفس آلية »التشريفة« حيث أرغمته إدارة السجن على خلع مالبسه والسير 

منحنًيا والتعرض للسباب والشتائم5.  
وقد أفاد محامي الصحفي/ محمد أكسجين أن موكله تعرض لتغمية عينيه والكلبشة 
الخلفية طوال فترة احتجازه بشكل غير رسمي داخل إحدى مقرات أمن الدولة وهي المدة 
التي تجاوزت األسبوعين، باإلضافة إلى تعرضه إلى التهديد والسباب من ِقَبل القائمين 

على احتجازه. 

انتهاك الحق في التمثيل القانوني

» ال يبدأ التحقيق مع المتهم/إال في حضور محاميه، فإن لم يكن له 
محاٍم، ُندب له محاٍم. وفي جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم/في 

الجرائم التي يجوز الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.«
مادة 54 من دستور 2014
حضور  في  حقه  من  أكسجين  محمد  الصحفي/  ُحرم 
ولم  النيابة،  أمام  معه  األولى  التحقيق  جلسة  محامي 
حيث  اإلجراءات،  في  القانوني  الخرق  هذا  النيابة  ُتعلل 
التحقيق  أثناء  ينص الدستور على وجوب حضور محامي 
مع المتهم، وفي حالة عدم وجوده ُترسل النيابة إلى نقابة 

المحامين النتداب محامي منه يحضر مع المتهم. 

https://www.facebook.  2019 أكتوبر   10  .2 العقرب  سجن  من  بنقله  ُيطالب  الباقر   .Facebook لباقر.  الحرية  صفحة   5
com/120128822725414/photos/a.120232866048343/122033195868310/?type=3&theater

محمد أكسجين

https://www.facebook.com/120128822725414/photos/a.120232866048343/122033195868310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/120128822725414/photos/a.120232866048343/122033195868310/?type=3&theater
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انتهاكات داخل أماكن االحتجاز

يقضي الناشط/ عالء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي/ محمد 
ُيطلق  الذي   2 الحراسة  االحتجاز في سجن شديد  فترة  الباقر 
عليه سجن العقرب 2، بينما يقضي الصحفي/ محمد أكسجين 
فترة حبسه االحتياطي في سجن طرة تحقيق. ويشتكي محمد 
وحبسهم  التريض،  من  منعهم  من  الفتاح  عبد  وعالء  الباقر 
الخروج أو الشمس، ومعزولين  انفرادي محرومين من  بشكل 
تماًما عن العالم الخارجي وذلك بحرمانهم من دخول الكتبـ إلى 
أنواع  نوع من  أي  أو  المراسالت  أو  الكتابة  جانب منعهم من 
الجرائد أو الطعام الخارجي أو أدوات النظافة أو الراديو، فضاًل 
عن حرمانهم من شراء أي من احتياجاتهم من كانتين السجن، 
ناهيك عن امتناع إدارة السجن عن عرضهم على المستشفى 
صحتهم  تعريض  في  يساهم  مما  بذلك،  النيابة  سماح  رغم 

للخطر في ظل أوضاع االحتجاز المتعسفة.
التي  الزيارة  آلية  الفتاح بشكل خاص من  عبد  يشتكي عالء 
تتم عبر زجاج عازل مستخدًما فيها الهاتف للحديث مع اآلخرين. 
التوقيت  معرفة  في  الحق  من  حرمانه  من  أيًضا  ويشتكي 
مع  ذلك  في  ويشترك  بالعزلة،  إحساسه  في  إمعاًنا  وذلك 
بقية المحتجزين في سجن طرة شديد الحراسة، ورغم موافقة 

النيابة على دخول ساعة يد إلى عالء عبد الفتاح حسب طلبه فقد تعنتت إدارة السجن 
ورفضت تنفيذ ذلك الطلب. 

اشتكى محمد الباقر من مياه السجن الملوثة وهو ما تسبب في تفاقم حالته الصحية 
ألنه يعانى من تاريخ مرضى مع حصوات الكلى واألمالح، ذلك إلى جانب شكواه من 
الطعام غير نظيف على قلة كميته ذلك بخالف وجود  أزمة واضحة،  فى ما يتعلق بالفرش 
والغطاء خاصة مع دخول فصل الشتاء حيث  لم يصرف له ومن معه سوى بطانية واحدة،  
وال يوجد أسرة أو مرتبة أو وسائد ويضطر لفرش كراتين على األرض ليتمكن من النوم.

عالء عبدالفتاح

محمد الباقر



٩

لم يحصل الباقر ومن معه على أى مالبس، سوى مالبس السجن البيضاء المعهودة 
التى ال تحمي من حر وال تدفئه من برد،ذلك في ظل منعهم من الحصول على أي منها 

من الخارج، كما أن الحجرة المحتجز فيها ال ترى ضوء النهار إال طيفا ضئياًل ينعدم مساًء.
 وبخصوص النظافة وفيما يخص نظافة مكان االحتجاز، يتضح أن الغرفة التي تضم 
عالء عبد الفتاح ومحمد الباقر هي نفس المكان الذي يقضون به حاجتهم، وبسبب عدم 
توفير أدوات النظافة وعدم السماح لهم من الحصول عليها من الكانتين أو من أهلهم 

في زياة تصبح الغرفة مكان غير آدمي ال يصلح للمعيشة.
جدير بالذكر أن المتهم الرابع في القضية هو حامد صديق سيد مكى، دكتور سابق فى 
المعهد القومى للبحوث وحاصل على  ليسانس حقوق، ومحتجز في نفس المكان مع 

عالء عبد الفتاح ومحمد الباقر وبالتبعية يعاني من نفس أوضاع االحتجاز المتعسفة.
فيه  ضمنت   2 الحراسة  شديد  سجن  بشأن  بياًنا  أطلقت  المصرية  الجبهة  كانت  وقد 
االنتهاكات القانونية التي يتعرض له محمد الباقر وعالء عبد الفتاح، ومنها حرمانهم من 
التريض، والتضييق على زياراتهم التي ال الخمس عشرة دقيقة على الرغم من أن حق 
التي  أن االنتهاكات  المصرية  الجبهة  القانوني يصل إلى ساعة زمنية. واعتبرت  الزيارة 

يتعرض لها الحقوقيان ليست استثنائية.

خاتمة

يراقب هذا التقرير االنتهاكات التي يتعرض لها ثالثة متهمين على ذمة القضية التي 
ُتعد واحدة من عدة قضايا تم فتحها على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر، لُتسجل انتهاكات 
في األمان الشخصي وذلك من خالل القبض على أشخاص دون تهمة واضحة، وكذلك 
انتهاك الحق في حضور محامي لجلسة التحقيق األولى، فضاًل عن انتهاك الحق في 
إلى  باإلضافة  ونفسي،  جسدي  لتعذيب  المتهمين  بتعريض  وذلك  الجسد  سالمة 
ولذلك  الجنائية.  اإلجراءات  قانون  بمخالفة  االحتجاز  مكان  داخل  تحدث  التي  االنتهاكات 
التحقيقات، واإلفراج  التحريات، واستكمال  اإلفصاح عن مصادر  الجبهة بضرورة  تطالب 
الفوري عن جميع المتهمين في هذه القضية لعدم وجود حاجة حقيقية لتقييد حريتهم،   
ذلك فضاًل عن أهمية السماح بالمراقبة على أماكن االحتجاز من خالل منظمات مستقلة، 
وليست مراقبة تمثيلية يتم اإلعداد لها لُتظهر منظومة السجن في صورة مثالية تخالف 

الدعاوى الكثيرة التي تشهد بعكس ذلك.

https://egyptianfront.org/ar/2019/10/new-case-against-hrd/

