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بدأت القضية عقب أحداث 20 سبتمبر، عندما تصاعدت موجة من االحتجاجات المطالبة 
السيسي،  وهو ما تاله موجة واسعة من  الفتاح  الحالي عبد  المصري  الرئيس  برحيل 
االعتقاالت شملت نشطاء ومحامين وصحفيين إلى جانب مواطنين غير منخرطين في 
أي أنشطة سياسية. فبعد يوم 20 سبتمبر الذي شهد أكثر من تظاهرة ليلية في أماكن 
متفرقة ومحافظات مختلفة  أصدر حزب االستقالل بياًنا يدعو فيه المصريين لالحتشاد 
يوم الثالثاء وذلك للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي، ثم أعقب ذلك البيان تغييًرا في 
األطراف  لتوحيد  التحرير وذلك  الثالثاء في ميدان  بداًل من  الجمعة  يوم  ليكون  الموعد 
حزب  وقيادات  ألعضاء  كبيرة  اعتقال  موجة  جاءت  البيان  ذلك  خلفية  وعلى  المشاركة، 

االستقالل.
األساسية  القيادات  من  أغلبهم  الحزب  أعضاء  من  العديد  على  القبض  موجة  بدأت 
قرقر،  مجدي  للحزب/  العام  األمين  على  القبض  تم  حيث   ،2019 سبتمبر   23 يوم  فيه 
واألمين العام المفوض أحمد الخولي وأمين التنظيم بالحزب/ محمد األمير، وكذلك عضو 
اللجنة القانونية بالحزب المحامية سحر علي، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالحزب منهم 
إبراهيم خضر وأحمد دنيا وأحمد القزاز،. كما شملت حملة االعتقال نجالء القليوبي زوجة 
رئيس الحزب/ مجدي أحمد حسين المعتقل منذ عام 2013،  وكذلك أمين تنظيم الحزب 
في محافظة الغربية/ إيهاب جحا1. ليبدأ ظهورهم تباًعا أمام النيابة منذ يوم 26 سبتمبر، 
أخفت قوات األمن بعض المتهمين بشكل  قسري، وتحفظت عليهم بشكل غير قانوني 
يخالف قانون اإلجراءات الجنائية، ويواجه أعضاء الحزب عدد من االتهامات منها االنضمام 
النيابة بتجهيل  إلى جماعة أسست على خالف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وقد قامت 

اسم تلك الجماعة.
المتهمين على ذمة  القانونية وأوضاع االحتجاز لتسعة  من  الحالة  التقرير  يرصد هذا 
القضية، وذلك في محاولة إللقاء الضوء على القضية ومسار العدالة التي تتخذه، مع 

اإلشارة إلى االنتهاكات القانونية والحقوقية التي يتعرض لها هؤالء المتهمون.

https://bit. . 2019 عربي 21 . نص خبر . حملة اعتقاالت موسعة لقادة وشباب حزب االستقالل المصري . 24 سبتمبر  1
ly/2RHmKG4
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انتهاك الحق في األمان الشخصي 

حزب  أعضاء  على  تركزت  التي  االعتقال  موجة  خالل 
االستقالل على خلفية البيان الذي أصدره الحزب، ُألقي 
القبض على 25 شخًصا أغلبهم من القيادات الرئيسية 
في الحزب، وبعضهم لم تكن تهمته سوى حمل كارنيه 
الحزب بشكل رئيسي، ورغم أن السبب الرئيسي للقبض 
ورغم  إصداره،  تم  الذي  البيان  هو  الحزب  أعضاء  على 
وجهت  فقد  البيان  حذف  بعد  جاءت  القبض  عملية  أن 
االتهامات هي  لتكون  ذلك  تتضمن  ال  اتهامات  النيابة 
االنضمام لجماعة أسست على خالف القانون لم تذكر 

النيابة اسمها، ونشر أخبار كاذبة. 
بحسب شهادات المحامين الذين حضروا مع المتهمين 
فقد ٌألقي القبض على 4 منهم من المنزل بشكل غير 
ومحمد  وهم  النيابة،  من  إخطار  وجود  دون  قانوني 
مجدى، وعلى قرقر، ونجالء كامل القليوبي، وسحر علي 
إسماعيل، وعبد الهادى عبد الحميد تاج الدين، كما ُألقي
 القبض على محمد إبراهيم صالح البالغ من العمر 20 عاًما من الشارع من المنصورة 
وذلك في يوم 30 أكتوبر الماضي ، ولم يظهر أمام النيابة إال في 3 ديسمبر الماضي، 
وبذلك يكون قد أخفي بشكل قسري من ِقَبل القائمين على االحتجاز. وحسب تأكيدات 
المحامين فمحمد إبراهيم صالح ُألقي القبض عليه فقط لحمله كارنيه الحزب وهو األمر 
الذي ال يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتتشابه حكاية محمد إبراهيم مع عشرة متهمين 
آخرين على األقل اُألقي القبض عليهم بسبب إدراجهم ضمن قوائم عضوية الحزب، رغم 
تجميد دورهم ونشاطهم، وعدم علمهم أو مشاركتهم في إطالق البيان الذي تسبب في 

حملة االعتقاالت ضد أفراد الحزب.  

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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تعرضت أيًضا سحر علي إسماعيل لإلخفاء القسري حيث ُألقي 
القبض عليها في 23 سبتمبر ولم تظهر أمام النيابة إال في 28 
سبتمبر أي بعد خمسة أيام منذ لحظة القبض عليها، وكذلك 
تعرض عبد الحميد عبد الهادي تاج الدين لإلخفاء القسري لمدة 
أسبوع أيام حيث ُألقي القبض عليه في 23 سبتمبر ولم يتم 
النيابة إال في 30 سبتمبر. ويتضح أن 13 متهًما  عرضه أمام 

القسري  لإلخفاء  تعرض  قد  األقل  على  متهًما   25 أصل  من 
لمدة تفاوتت ما بين أســــــــبوع إلى شــــهر وذلك قـــبل عرضهم 

على النيابة للتحقيق معهم.

انتهاكات داخل أماكن االحتجاز
أما عن أماكن االحتجاز أثناء اإلخفاء القسري فقد أفاد الذين تعرضوا لإلخفاء أن أماكن 
احتجازهم كانت في مقرات أمن الدولة، في العباسية بالقاهرة، والشرقية، والمنصورة، 
وعقب ظهور المتهمين أمام النيابة والتحقيق معهم تم إحالة الرجال إلى سجون طرة، 

وإحالة النساء إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية. 
وتشتكي النساء في سجن القناطر من سوء األكل حيث ال يوفر السجن األكل المناسب 
لهم، حيث أفدن في آخر جلسة تجديد أن السجن يرفض تحسين نوعية األكل كما يرفض 
أن يقمن بطهي طعامهن الخاص، وذلك بعد اعتراضهن على إصابة أكثر من 20 نزيلة 
في السجن بالتسمم بسبب سوء الغذاء، وهو ما دفع بعضهن للدخول في إضراب عن 

الطعام ويكتفين بشرب المياه أو الحليب فقط.
هناك وجه آخر للتعذيب تتعرض له الدكتورة نجالء القليوبي حيث 

تم إيداعها في سجن النساء بالقناطر الخيرية رغم طعونها في 
عدة  من  ومعاناتها  عاًما،  السبعين  عمرها  يتجاوز  حيث  السن 
أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، وآالم المفاصل، 
وفي ظل عدم توفر العناية الطبية السليمة في مكان االحتجاز 
يعتبر الحبس االحتياطي في تلك الحالة عقوبة أكثر من كونه 

قرقر،  مجدي  محمد  يشتكي  آخر  صعيد  وعلى  احترازي.  إجراء 
ومحمد إبراهيم، ومحمد األمير من مشاكل مرضية حيث يعاني 

األخير من مشاكل في القلب. 

سحر علي 

نجالء القليوبي
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الحق في المعاملة االنسانية وعدم التعرض للتعذيب

بما  معاملته  تجب  حريته  تقيد  أو  يحبس  أو  عليه  يقبض  من  »كل 
يحفظ له كرامته، ويتم إيداعه في األماكن الرسمية المخصصة لذلك. 
وكل قول أو اعتراف يصدر من المتهم تحت وطأة التعذيب أو اإلجبار 

ُيهدر وال يعول عليه.«
مادة 55 من دستور 2014

القبض  لحظة  منذ  اللفظية  واإلساءة  التهديد  إلى  التسعة،  المتهمين  أغلب  تعرض 
عليهم وحتى عرضهم على النيابة، ولكن لم يتطرق األمر إلى التعذيب الجسماني الشديد 
إال في حالة المتهم/ محمد إبراهيم صالح فقد فقد تعرض أثناء فترة إخفائه قسرًيا إلى 
الضرب والصعق بالكهرباء وتغمية عينيه لفترة طويلة فضاًل عن »الكلبشة الخلفية«، وقد 
أفاد في الجلسة الثانية للتحقيق معه أمام النيابة بأن القائمين على احتجازه قد قاموا 
لم  إن  بالتعذيب  تدينه قانوًنا، وهددوه  النيابة والتي  أمام  التي قالها  بإمالئه األقوال 
يفعل ذلك، وهو األمر الذي يعاقب عليه القانون فضاًل عن إهدار األقوال التي تكون 

تحت التهديد أو التعذيب. 
تعرض جميع المتهمين الموثق معهم إلى انتهاكات أثناء فترة إخفائهم بشكل قسري، 
عن  فضاًل  قانوني،  بشكل  إليه  الموجهة  األساسية  تهمته  منهم  أي  يعرف  لم  حيث 
اختطافهم من قبل أفراد تابعين للدولة، وكذلك جهل المتهمين بمكان االحتجاز، وحرمانهم 
من التواصل مع العالم الخارجي المتمثل زيارة األهل أو المحامي للدفاع، ذلك بخالف 

الظروف غير اآلدمية لمكان االحتجاز نفسه. 
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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

ُحرم ثالثة من المتهمين الذين ُوثقت حالتهم في هذا التقرير من 
حضور محامي دفاع عنهم في جلسة التحقيق األولى معهم أمام 
قرقر،  وعلي  مجدي،  ومحمد  إسماعيل،  علي  سحر  وهم  النيابة، 
ومحمد إبراهيم صالح، حيث بدأ حضور المحامين من الجلسة الثانية 
أن  تؤكد  التي  الدستور  مادة  وضوح  من  الرغم  على  للتحقيقات. 

حضور محامي يدافع عن المتهم أمر جوهري في التحقيق، وفي حالة 
مجدي قرقرعدم توفر محامي خاص تنتدب النيابة محامي من نقابة المحامين.
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خاتمة

القائمين  إطالق  لمجرد  قائم،  حزب سياسي  أعضاء  القضية، الستهداف  بدأت هذه 
دعوة عليه للتظاهر،باعتبارها تهديًدا مباشًرا لألمن القومي، ومثل  معظم قضايا أمن 
اتهامات مكررة وفضفاضة  الدولة المشابهة، تم استهداف جميع المتهمين، ليواجهوا 
دون أدلة حقيقية وملموسة، ذلك إلى جانب االنتهاكات القانونية الواضحة والمتكررة، 
كنمط أساسي في مسار التقاضي بشكل عام، والتقاضي في القضايا السياسية والتي 
تتعلق باإلرهاب. حاول هذا التقرير تسليط الضوء على الوضع الحقوقي للمتهمين على 
أكثر من قضية على نفس المستوى، بداية من لحظة  ذمة القضية والذي يتشابه مع 
إلى  المطول، ووصواًل  المنصفة، والحبس االحتياطي  غير  بالتحقيقات  القبض، مروًرا 

مرحلة المحاكمة التي قدر يستغرق األمر أعواًما قبل الوصول إليها.


