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إغالق المتبقي من المجال العام

مقدمة

اإلنسان في مصر  بالسلب على وضع حقوق  والمؤثرة   البارزة  األحداث  عدًدا من  عام 2019  شهد 
بشكل عام، ويظهر ذلك بشكل خاص في مسار التقاضي والحق في الحصول على محاكمة عادلة، يظهر 
ذلك فيما تم استحداثه من قضايا حصر أمن دولة جديدة، تساهم كل مراحلها بداية من القبض ووصواًل 
واالتفاقيات  المصري  التشريع  يكفلها  التي  والحقوق  الضمانات  بين  الفجوة  اتساع  في  للتحقيقات، 
الدولية الملزمة لمصر، وبين التطبيق الفعلي لهما على أرض الواقع، وذلك في ظل تجاهل السلطات 

المصرية للدستور والقانون. 

ما زالت السلطات المصرية مصرة على تقييد حريات األفراد، واستهداف العاملين والناشطين بالمجال 
الباحثين، والصحفيين والمحامين، ذلك  أعداًدا هائلة من  العام، وذلك باستحداث قضايا جديدة ضمت 
فضاًل عن عمليات القبض العشوائية الموسعة التي طالت أعداًدا ضخمة من المصريين غير المشتبكين 
بشكل مباشر مع الشأن العام، ليواجه أغلبهم اتهامات مرتبطة باالنضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار 
كاذبة، وذلك استناًدا على تحريات مجهلة، لتكون النتيجة هي الحبس االحتياطي المطول، وفي ظروف 

احتجاز متعسفة.

كانت البداية في عام 2019 مع ظهور عدد من المتهمين على ذمة القضية 277 
لسنة 2019 أمن دولة، في يناير بعد اختفاء أغلبهم لمدد وصلت لشهور، حيث 
تم اتهامهم بإنشاء كيان إلكترونى تحت مسمى »اللهم ثورة«، ويتم تمويله من 
الخارج، ويعمل على تنفيذ مخطط إرهابي يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى 

في البالد.

راح  والتي  فبراير   27 يوم  رمسيس  في  مصر  محطة  قطار  حادثة  هذا،  تبع 
الحكومة،  بإهمال  تنديًدا  عفوية  احتجاجات  أعقبتها  والتي  مواطًنا،   21 ضحيتها 
لتظهر بعد ذلك  القضية 488 لسنة 2019  باإلضافة إلى القضية 1739 لسنة 
2019 ، حيث ترافق ظهور القضيتين مع حملة اإلعالمي معتز مطر تحت عنوان 

»اطمن أنت مش لوحدك«، والتي كانت سبًبا في قيام أجهزة األمن بشن حمالت أمنية 
موسعة طالت أعداًدا كبيرة بشكل عشوائي، تم إخالء سبيل مجموعات منهم بعد شهور 

من الحبس االحتياطي.

وفي شهر مايو، وعلى ذمة القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة ألقت 
قوات األمن القبض على عدد من المتهمين والنشطاء على رأسهم الناشط 
العمالي هيثم محمدين والناشط مصطفى ماهر وشقيق مؤسس حركة 
إرهابية في تنفيذ  اتهامات بمشاركة جماعة  النيابة  أبريل، ووجهت لهم   6

أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

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

لسنة 2019 حصر أمن دولة.

بينما يعتبر 20 سبتمبر يوًما مفصلًيا  في عام 2019، حيث كان بداية للحملة األمنية األكبر، وذلك 
عبر مقاطع  المقاول محمد علي  االحتجاجات في عدة محافظات، على خلفية دعوة  بعد قيام عدد من 
فيديو  يتحدث فيها عن الفساد داخل عدة أجهزة سيادية، ويدعو من خاللها للتظاهر ضد رئيس عبد الفتاح 

تحالــــــــــــــــــف األمــــــــــــــــــل

مصطفى ماهر وهيثم محمدين
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السيسي رئيس الجمهورية،  وكان رد السلطات على هذه االحتجاجات هو ظهور القضية 1338 لسنة 
المحتجزين على ذمتها القضية األلفين شخًصا وفًقا لحصر مبدئي قامت به  . والتي تجاوز عدد   2019

الجبهة المصرية في بداية أكتوبر الماضي1. 

اإلمعان  في  لالحتجاجات  سبتمبر   20 بدعوة  المصرية  السلطات  تذرعت 
في إغالق المجال العام، حيث عادت القضية 488 حصر أمن الدولة » قضية 
احتجاجات حادثة قطار رمسيس« للظهور مجدًدا،  وأعيد فتح قائمة المتهمين 
لتضم شخصيات عامة ونشطاء وحقوقيين على رأسهم المحامية الحقوقية 
ماهينور المصري التي اختطفتها قوات األمن من أمام مقر نيابة أمن الدولة، 
العلوم  وأساتذة  خليل،  كمال  العمالي  والقيادي  إمام،  عمرو  والمحامي 
السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة وحازم حسني، والصحفيين خالد داوود 
وإسراء عبد الفتاح وسالفة مجدي وزوجها حسام الصياد وغيرهم، إلى جانب 
الباحث إبراهيم عز الدين الذي أخفته قوات األمن قسرًيا لمدة 6 أشهر قبل 
شادي  الساخرة/  الفيديوهات  صانع  بخالف  ذلك  القضية،  ذمة  على  ظهوره 
سرور والذي لم يكن له عالقة بشكل أو آخر بالمجال العام حسب مشاهديه 

الذين يتجاوزون الماليين2. 

أعقب احتجاجات 20 سبتمبر تواجد أمني مكثف في شوارع القاهرة التي 
قانوني.  سند  دون  المحمولة  هواتفهم  وتفتيش  للمارة،  توقيًفا  شهدت 
واستمرت عمليات إدراج المتهمين على قضايا جديدة حيث ُألقي القبض على 
الناشط عالء عبد الفتاح أثناء قيامه بتنفيذ حكم بالمراقبة عليه بعد أن انتهت 
مدة حبسه لخمس سنوات مطلع هذا العام، ليتم إدراجه في قضية جديدة 
هي القضية 13٥6 لسنة 2019 ، لينضم إليه محاميه محمد الباقر الذي ُألقي 

القبض أثناء التحقيق حيث فوجئ  بإدراج اسمه في القضية ذاتها. 

كما ُألقي القبض على عدة أعضاء من حزب االستقالل وذلك على خلفية 
الرغم من أن  الماضي، وعلى  احتجاجات سبتمبر  بياًنا يدعم فيه  الحزب  نشر 
قامت  بحذفه،  ناشروه  قام  حيث  ساعات  لبضع  إال  منشوًرا  يظل  لم  البيان 
قوات األمن بإلقاء القبض على أغلب الشخصيات العامة في الحزب باإلضافة 
إلى أعضاء منتسبين له وذلك على ذمة القضية 13٥8 لسنة 2019 والمعروفة 

إعالمًيا باسم قضية حزب االستقالل3.

تايم الين للقضايا:

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

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان . خبر صحفي . وضع اليوتيوبر شادي سرور في القضية 488 لسنة 2019 . 23 ديسمبر 2019   2
/https://egyptianfront.org/ar/2019/12/shady-soror

https://bit.ly/38Yknpc . 2019 عربي 21 . نص خبر . حملة اعتقاالت موسعة لقادة وشباب حزب االستقالل المصري . 24 سبتمبر  3

عالء عبدالفتاح ومحمد الباقر
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وصل عدد قضايا أمن الدولة في عام 2019 إلى 2000 قضية تقريًبا، ووسط انعدام الشفافية وحجب 
المعلومات الخاصة بالقضايا حتى عن دفاع المتهمين، استطاعت الجبهة المصرية إصدار  تقارير بمتابعة 
أوضاع بعض المحتجزين على ذمة ثمان قضايا ُأنشئت هذا العام، ويبلغ عددهم 131  شخًصا من أصل ما 
ال يقل 2٥٥4 شخًصا وفًقا لحصر الجبهة المصرية، وتجدر اإلشارة إلى أن العدد الذي رصده المركز المصري 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية في اعتقاالت سبتمبر وحدها وصل إلى 3763 حالة ما بين استيقاف 
وقبض4. ويقوم هذا التقرير بمراقبة أوضاع المتهمين على ذمة تلك القضايا بداية من لحظة القبض 
رصد  خالل  من  احتياطًيا،  حبسهم  بعد  احتجازهم  أوضاع  إلى  ووصواًل  معهم،  بالتحقيق  مروًرا  عليهم، 
االنتهاكات الواقعة بحقهم مثل  انتهاك الحق في األمان الشخصي، والحصول على تمثيل قانوني، 

وكذلك انتهاك الحق في سالمة الجسد فضاًل عن رصد األوضاع داخل مقرات االحتجاز الرسمية.

• أعداد المتهمين الموثق حاالتهم في 8 قضايا أمن دولة

 الحد األدنى
 للمتهمين في

القضية

عدد الموثق حاالتهم االسم االعالمي رقم القضية م

32 14 - 1739 لسنة 2018 1
37 12 اللهم ثورة 277 لسنة 2019 2
266 32  احتجاجات القطار/ اطمن

 انت مش لوحدك /
الصفافير

488 لسنة 2019 3

19 3 - 741 لسنة 2019 4
81 9 قضية األمل 930 لسنة 2019 ٥

2097 49 احتجاجات 20 سبتمبر 1338 لسنة 2019 6
٥ 3 - 13٥6 لسنة 2019 7
17 9 حزب االستقالل 13٥8 لسنة 2019 8

2٥٥4 131 - االجمالي -

https://docs. واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  المصري  المركز   -  2019 سبتمبر   20 أحداث  خالل  والقبض  االستيقاف  حاالت   4
google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR2UsX8c84vqAd_Cv0BX-

LAaBnzM6I_l0XFz05dElius7S1EX8mwOAlQECbk#gid=1088629803

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR2UsX8c84vqAd_Cv0BXLAaBnzM6I_l0XFz05dElius7S1EX8mwOAlQECbk#gid=1088629803
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR2UsX8c84vqAd_Cv0BXLAaBnzM6I_l0XFz05dElius7S1EX8mwOAlQECbk#gid=1088629803
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR2UsX8c84vqAd_Cv0BXLAaBnzM6I_l0XFz05dElius7S1EX8mwOAlQECbk#gid=1088629803
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انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي

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

حريته.

المادة 54 من الدستور المصري

يرصد هذا الجزء بشكل جوهري حاالت اإلخفاء القسري التي يتعرض لها المتهمون من ِقَبل القائمين 
الجنائية  لقانون اإلجراءات  التحقيق معهم، ووفًقا  المتهمون في محاضر  أثبتها  على ضبطهم، والتي 
يجب أن ُيعرض المتهم على النيابة خالل 24 ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه، وفي حال إفادة المتهم 
بتعرضه لإلخفاء القسري على النيابة أن تقوم بالتحقيق في ذلك األمر ألنه ُيعد مخالفة إجرائية وفًقا 
لقانون اإلجراءات الجنائي، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مصر لم توقع حتى اآلن على االتفاقية الدولية 

لحماية جميع األشخاص من اإلخفاء القسري. 

احتجاز  األمنية سلطة  لألجهزة  أصبح   201٥ اإلرهاب في  مكافحة  قانون  بعد صدور  آخر  على صعيد 
المتهم دون عرضه على النيابة لمدة 14 يوًما قابلة للتجديد، ولكن بشرط إخطار النيابة. ، وكانت الجبهة 
المصرية قد أصدرت سابًقا بياًنا بشأن المادة 40 في قانون اإلرهاب والتي تشرعن اإلخفاء القسري٥. 
وعلى الرغم من ذلك فقد وجد فريق الجبهة المصرية أن أغلب القضايا التي تم متابعة  حاالت بعض  
المتهمين بها ال تستند على آلية قانون اإلرهاب. حيث يتم تغيير تاريخ الضبط بتاريخ اليوم السابق على 
العرض على النيابة. وتتجاهل النيابة أقوال المتهمين أو محاميهم التي تفيد بإلقاء القبض عليهم بتاريخ 
المتهمين قسرًيا. وعليه  بإخفاء  السلطات  جريمة  يتم طمس  بالتحقيقات، وبذلك  المثبت  سابق على 
قام فريق الجبهة المصرية باإلشارة إلى مدة االختفاء القسري  في هذا التقرير بحساب اختالف التاريخ 

الرسمي  لضبط المتهم عن تاريخ الضبط الفعلي الذي يفيد به.

أفاد 78 متهًما من أصل  131 بتعرضهم لإلخفاء القسري من ِقَبل قوات األمن التي ألقت القبض 
عليهم، وقد تراوحت مدد اإلخفاء القسري ما بين يومين إلى شهر.

https:// 2018 الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان . بيان صحفي . لسلطات المصرية على طريق تقنين اإلخفاء القسري . 11 ديسمبر  5
/egyptianfront.org/ar/2018/12/terror-law-40
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إغالق المتبقي من المجال العام

في 30 أكتوبر 2018، قام والد الطالبة فاطمة جمال المتهمة في القضية 277 لسنة 2019 أمن دولة 
والمختفية قسرًيا لمدة 119 يوم بتحرير بالغ للنائب العام، ضد كل من عمرو شريف، معاون مباحث قسم 
عين شمس، ومحمود فرج، أمين شرطة بقسم عين شمس، وشخص ثالث مجهول الهوية، متهًما إياهم 
بإلقاء القبض على ابنته بتاريخ 30 سبتمبر 2018 وإخفائها قسرًيا. يقول الوالد في بالغه أن المشكو 
في حقهم »قامو بكسر باب العمارة الحديد بـ »عتلة« وخبطو على باب الشقة التي أسكن بها وأسرتي 
وأخذوها معهم...ومن  عليها  دللتهم  أن  بعد  غرفتها  ودخلو  فاطمة  ابنتي  عن  لهم وسألوني  ففتحت 

يومها كلما سألنا عنها بالقسم أنكروا وجودها وال نعرف عنها شيًئا حتى تاريخ كتابة هذه الشكوى6«

أما زوجة المتهم في القضية 930 لسنة 2019 أمن دولة خالد أحمد أبو شادي قد 
أرسلت تلغراف لمكان عمله يفيد بأنه قد 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 العباسية7.

ووفًقا للمحامى الحاضر مع المتهم عبده السيد زيتون المتهم في القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة 
أثناء جلسة التحقيق األولى معه بتاريخ 13 مارس 2019 فقد قال عن اختفاءه لمدة 7 أيام من 6 -13 مارس 
: »أنا اتمسكت يوم 6 مارس 2019 من البيت بعد ما كسروا باب الشقة علينا، وروحت على مكتب أمن 
الدولة في قسم بور فؤاد«، وهو ما أكدته التلغرافات المقدمة من أسرته لكل من النائب العام ووزير 

الداخلية والمحامي العام لنيابات بورسعيد8.
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انتهاك الحق في سالمة الجسد

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 
ً وصحًيا...  يكون حجزه، أو حبسه إال فى أماكن مخصصة لذلك، الئقة إنسانًيا 

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفًقا للقانون.

المادة 55 من الدستور المعدل في عام ٢0١4

يؤكد الدستور المصري على احترام حقوق اإلنسان في حالة تعرض أحد المواطنين إلى االتهام، حيث 
كرامتهم  المواطنين بما يحفظ  التعامل مع  يثبت دليل اإلدانة، وفي كل األحوال يجب  بريًئا حتى  يعد 
اإلنسانية، ورغم وضوح المادة الدستورية فهي ال تتعدى األبعاد الشكلية فقط، حيث يتضح أن االنتهاك 
ضد المحتجزين ال يحدث بشكل مستمر فقط من ِقَبل القائمين على االحتجاز، بل إن االنتهاك والتعدي 
الكثير  أن  خاصة  المتهمين.  مع  االحتجاز  على  القائمين  تعامل  أنماط  أبرز  أحد  يعد  والمعنوي  الجسدي 
من القضايا أصبحت تتركز على السياسيين وتعاملهم كمجرمين جنائيين، فالتنكيل وتعريض المتهمين 

للتعذيب في تلك الحالة يصبح أداة سياسية للقمع فضاًل عن كونه انتهاًكا دستورًيا وحقوقًيا. 

بتعرض موكليهم   ٥0 متهًما  أفاد محامو  ثمان قضايا مختلفة فقد  حالة 131 متهًما  في  وبمتابعة 
للتعذيب على أيدي القائمين على احتجازهم وذلك في سياق القبض عليهم أو في الفترة الواقعة ما 

بين لحظة القبض عليهم وحتى عرضهم على النيابة. 

والمقصود بالتعذيب في تلك الحالة التعدي على المتهم بالضرب أو استخدام الكهرباء، أو اإلهانة 
الشديدة، أو إرغام المتهم على السير عارًيا، أو التهديد بتعذيبه أو تعذيب أحد أفراد أسرته. أو حرمانه من 

الطعام أو الشراب أو األدوات األساسية لحياته اليومية. 

دولة  أمن   2019 لسنة   13٥8 القضية  في  المتهم  صالح  إبراهيم  محمد  البدني  للتعذيب  تعرض 
والمعروفة بقضية »حزب االستقالل« أثناء فترة إخفائه قسرًيا إلى الضرب والصعق بالكهرباء وتغطية 
عينيه لفترة طويلة فضاًل عن »الكلبشة الخلفية«، وقد أفاد في الجلسة الثانية للتحقيق معه أمام النيابة 
بأن القائمين على احتجازه قد قاموا بإمالء األقوال التي قالها أمام النيابة والتي تدينه قانوًنا، وهددوه 

بالتعذيب إن لم يفعل ذلك.

 اشتكى المتهم/ أسامة عبد العال العقباوي المتهم في القضية 930 لسنة 2019 
بتعذيب  والتهديد  للضرب  تعرضه  من  األمل«  »تنظيم  بقضية  والمعروفة  دولة  أمن 
ابنته مودة، أثناء فترة احتجازه في مقر األمن الوطني في التجمع الخامس قبل عرضه 

««



إغالق المتبقي من المجال العام

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 عليه9.

كما أكدت المتهمة إيمان الحلو  والمتهمة في القضية 1739 لسنة 2018 أمن دولة بأنه قد تم كلبشتها 
في كنبة خشبية أثناء فترة االحتجاز التعسفي قسم قسم عابدين، وُرفض فك الكلبش عنها، كما ُربطت 
نفس  المتهمة في  وقالت  السجن.  في  حياتها  باقي  بإكمال  للتهديد  وتعرضت  طويلة،  لمدة  عينيها 

القضية هدير أحمد محمد أيًضا أنه قد تم كلبشتها في كرسي في قسم عابدين وكذلك ربط عينيها.

مرفق 2  9
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انتهاك الحق في التمثيل القانوني

كتابًة،  بحقوقه  ويحاط  ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  كل من  فوًرا  ُيبّلغ  أن  بجب 
ويمكن من االتصال 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 ٢0١4

أفاد 19 متهم من أصل 131 متهم ُوثقت حالتهم القانونية خالل هذا التقرير من حرمانهم من وجود 
محامي يدافع عنهم أثناء جلسة التحقيق األولى معهم أمام النيابة، ورغم وجوب حضور محامي يدافع 
عن المتهم في جلسة التحقيق معه، وفي حالة غيابه يجب انتداب محامي من النقابة فقد بدأت النيابة 
في استجواب 19 متهم دون وجود أي محامي سواء كان المحامي الموكل من قبل المتهم أو محامي 

منتدب من ِقبل النقابة. 

ُحرم الصحفي محمد رضوان »أكسجين« المتهم في القضية 13٥6 لسنة 2019 أمن 
دولة من حقه في حضور محامي جلسة التحقيق األولى معه أمام النيابة، ولم ُتعلل 
حضور  وجوب  على  الدستور  ينص  حيث  اإلجراءات،  في  القانوني  الخرق  هذا  النيابة 
نقابة  إلى  النيابة  ُترسل  وجوده  عدم  حالة  وفي  المتهم،  مع  التحقيق  أثناء  محامي 

المحامين النتداب محامي منه يحضر مع المتهم. 

أما في القضية 741 لسنة 2019، لم يتم تمكين المتهمين من التواصل مع محاميهم، 
فمن حضر مع كل من رانيا الجويلي ومصطفى ماهر  محام ليس هو المحامي الخاص 
بهما، حيث سمحت النيابة بحضور محامي استأذن من وكيل النيابة في حضور جلسة 
لم  ما  وهو  محام،  على  الحصول  في  حقهم  من  المتهمين  لتمكين  األولى  التحقيق 
يحدث في حالة هيثم محمدين حيث اكتشف المحامون وجوده صدفة في مبنى النيابة 

بعد انقضاء جلسة التحقيق الخاصة به، ولم تقم النيابة بانتداب أي محام للحضور معه جلسة التحقيق 
األولى.

وفى القضية 1739 لسنة 2018 أمن دولة أكد المتهم رمضان أبو زيد أمام نيابة أمن الدولة بأنه لم 
يحصل على حقه في حضور محامي في الجلسة األولى من التحقيق أمام النيابة.

««
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أوضاع أماكن االحتجاز

انتهاكات حقوق  تقريًرا حول  لحقوق اإلنسان  المصرية  الجبهة  الماضي أصدرت  نهاية ديسمبر  في 
نزيالت سجن القناطر الخيرية المخصص للنساء، في الوقت الذي تخوض 10 نزيالت داخل سجن القناطر 
إضراًبا مفتوًحا عن الطعام احتجاًجا على المعاملة غير اإلنسانية معهن، باإلضافة إلى تجاهل مطالبهن 

التي يقمن برفعها بشكل رسمي داخل مقر االحتجاز10.

وقد سبق للجبهة المصرية أن أصدرت تقريًرا لمتابعة أوضاع النساء المتهمات على ذمة القضيتين 
488 لسنة 2019 وكذلك 1739 لسنة 2019 سلط التقرير الضوء على االنتهاكات التي تتعرض لها النساء 
مثل انعدام الرعاية الصحية، والتعرض للضرب واللطم والتحرش الجنسي، والتهديد باالغتصاب. وهو ما 
تعرض له غالبية المتهمات المحبوسات على ذمة القضية 488 لسنة 2019 و 1739 لسنة 2018 أمن دولة.

ويفيد محامو المتهمين المحبوسين على ذمة القضية  1338 لسنة 2019 التي تضم أكثر من ألفي متهم 
أن جميع موكليهم اشتكوا من التكدس الشديد وانعدام الرعاية الصحية، وكذلك انعدام الرعاية األساسية 
للمتهمين مثل الطعام والشراب، والحق في التواصل مع األهل، والحق في إحضار محامي خاص. وقد 
أفاد محامو المتهمين على ذمة القضايا التي يعتمد عليها هذا التقرير أن االنتهاكات بحق المتهمين داخل 
أماكن االحتجاز ليست حدًثا استثنائًيا، وإنما ُيمكن اعتبارها نمًطا أساسًيا يمّيز تلك المؤسسات، وفي 
الوقت الذي يفيد فيه المتهمون أمام النيابة بتعرضهم للضرب أو التهديد أو الكلبشة الخلفية لوقت 

طويل، أو التهديد بالتعذيب. في حين تتجاهل النيابة تلك االدعاءات وال تقوم بالتحري أو التحقيق. 

وتتسع دائرة االنتهاك بحق المحبوسين على ذمة القضية 13٥6 لسنة 2019 حيث يقبع الناشط عالء 
عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي/ محمد الباقر في سجن طرة شديد الحراسة 2،  محرومين من التريض، 
ودخول الكتب، ودخول األدوات الشخصية، أو المراتب الصالحة للنوم، فضاًل عن تلقي عالء عبد الفتاح 

لزيارة أهله من خلف زجاج عازل.

https://egyptian-  2019 الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان . تقرير رصدي ألماكن االحتجاز . منسيات في القناطر  . 23 ديسمبر  10
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خاتمة

ثمان قضايا فقط من أصل 2000 قضية في عام واحد هو عدد قليل جًدا إال أن هذا التقرير حاول 
أن يقدم نبذة عن شكل تعامل الدولة المصرية مع الحراك العام، ونوعية من تستهدفهم من متهمين، 
وأسلوب التعامل معهم. وحاول هذا التقرير تسليط الضوء على وضع بعض المتهمين على ذمة ثمان 
قضايا ُأنشئت في العام المنصرم، وإن كان التقرير ال يشمل جميع المتهمين على ذمة هذه القضايا، 
أكثر من  تكرار االنتهاكات في  تجاهل  ُيمكن  باعتبارها استثناًء، وال  الحاالت  تلك  التعامل مع  ُيمكن  فال 
قضية بشكل متقارب للغاية دون أن يتم اعتبار ذلك نمًطا تسعى أجهزة الضبط إلى استحضاره ألغراض 

سياسية. 

دون  المتهمين،  من  ضخمة  أعداًدا  تضم  التي  القضايا  بحفظ  أواًل  المصرية  الجبهة  تطالب  وعليه   
اتهامات حقيقية وعلى رأسها القضية 488 والقضية 1338 حصر أمن دولة لسنة 2019، فضاًل عن ضرورة  
للحبس  اللجوء  القائمين على االحتجاز، وعدم اإلصرار على  جعل حقوق اإلنسان األولوية األولى لدى 
العدالة  أن  المصرية على  الجبهة  له، وتؤكد  البدائل  العديد من  االحتياطي بشكل تعسفي رغم وجود 
االنتقالية، والمشاركة االجتماعية، واحترام حقوق اإلنسان هم السبل األكثر قيمة وفاعلية في خلق مناخ 

عام أفضل.
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عدد اإلناث عدد الذكور  إجمالي عدد
األشخاص

رقم القضية م

10 27 37 277 لسنة 2019 1
27 239 266 488  لسنة 2019 2
٥ 27 32 1739لسنة 2019 3
2 17 19 471 لسنة 2019 4
10 71 81 930 لسنة 2019 ٥
0 ٥ ٥ 13٥6 لسنة 2019 6
1 16 17 13٥8 لسنة 2019 7
٥٥ 402 4٥7 اإلجمالي
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عدد األشخاص اسم السجن م
2٥3 المحكوم 1
٥1 سجن القناطر 2
3٥ مزرعة طره 3
18 طرة 4
8 الجيزة ٥
7 6 الفيوم
7 بوالق 7
٥ ميت غمر 8
4 9 الشرقية
4 شديد الحراسة 10
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2017 أوروبية مستقلة تأسست عام  المصرية لحقوق االنسان هى منظمة   الجبهة 
 فى جمهورية التشيك على يد عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق االنسان. تعمل
 الجبهة على تحسين أوضاع حقوق االنسان فى مصر من خالل أعمال البحث والمناصرة

والدعم القانونى فى عدة مجاالت أهمها العدالة الجنائية


