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                      لمحة عن القضية

بدأت وقائع القضية 1739 لعام 2018 في شهر نوفمبر الماضي، 
حينما بدأت قوات األمن بإلقاء القبض على أشخاص غير فاعلين في 
المجال العام خالل شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام، من أماكن 
والمنصورة،  واإلسكندرية  القاهرة،  أبرزها  كان  مختلفة،  ومحافظات 
تبعها موجة اعتقاالت مرة أخري نهاية يناير 2019 طالت نشطاء أغلبهم 
في حزب تيار الكرامة، أبرزهم النشطاء خالد محمود، خالد بسيوني، 
ومصطفي فقير، حيث تم القبض عليه ووضعهم في نفس القضية1 
، وفي مارس 2019  ومع موجة االعتقاالت على خلفية االحتجاجات 
العفوية إثر حادثة قطار رمسيس، ودعوة االعالمي معتز مطر لالحتجاج 
الرمزى من خالل استعمال الصفارات والدق على األواني، والتى أدت 
لضم عدد جديد من المتهمين في هذه القضية، باإلضافة لضم آخرين 
في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.  ليصل عدد المتهمين 
في القضية لما ال يقل عن  64 متهًما وجهت لهم نيابة أمن الدولة 
من  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  أخبار  نشر  في  تتمثل  اتهامات 
جماعة  ومشاركة  الدولة،  العام ضد مؤسسات  الرأي  تحريض  شأنها 
إرهابية في تحقيق أغراضها، في حين خلت التهم من أى أدلة مادية 

على االعتداء على مؤسسات الدولة أو موظفيها.
ومن خالل متابعة سير القضية مع محامّي بعض المتهمين ويبلغ 
عددهم 14 متهًما من بينهم سبعة متهمات، ظهر بأن النمط األبرز الذي 
تسير إجراءات القضية من خالله هو تعدد انتهاكات حقوق المتهمين 
والحق  التعذيب  عدم  في  والحق  الخارجي  العالم  مع  التواصل  في 
في الدفاع، ناهيك عن الحق في سالمة الجسد، حيث تعرض ما ال 
يقل عن ستة متهمين ممن تم التوثيق معهم لإلختفاء القسري قبل 
إلى 11 يوًما، وتعرض عدد غير  لفترات وصلت  النيابة  عرضهم على 
قليل لتعذيب مادي ومعنوي أثناء فترة إخفائهم، كما تعرض عدد من 
بحقهم في سالمة جسدهم، هذا فضاًل  تخل  المتهمات النتهاكات 
عن بناء القضية على تحريات مجهولة المصدر، وهو ما يخل بحقوق 

المتهمين في وضوح التهمة ووضوح مصدرها.

فبراير    1  . دولة  أمن  حصر   2018 لسنة   1739 القضية  عن  بروفايل  اإلنسان.2019.  لحقوق  المصرية  الجبهة   1
http://bit.ly/2PMeK5i
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الحالة االجتمعاية المحافظة السن المهنة االسم
 طالب في كلية القاهرة أعزب

 هندسة
 إبراهيم محمد إبراهيم 25

 محمد
متزوج 34 ورشة مالبس القاهرة  رمضان رجب
37 ممثلة القاهرة عزباء  إيمان محمد الحلو
22 صاحبة محل أدوات منزلية المنصورة عزباء  هدير أحمد محمد
38 مهندس جودة القاهرة أعزب  مصطفى عبد الله

 محمد فقير
 إبراهيم العكازي 55 محاٍم بمحكمة النقض اإلسكندرية متزوج
 إبراهيم مدحت عبد سنة 31 كاتب روائي القاهرة  متزوج

 الرسول والي
 محمد سمير سنة 40 مهندس صوت القاهرة مطلق
متزوجة القاهرة ربة منزل 25 سحر احمد عبد النبى
عزباء القاهرة طالبة 22 شروق عصام علي
عزباء القاهرة صاحبة مكتبة 29  جميلة صابر حسين

متزوجة القاهرة ربة منزل 51 رضا فتح الباب محمود
عزباء طالبة القاهرة 19  الشيماء محمد عبد

الحميد
 الصف أعزب

 الجيزة
 إبراهيم حظ إبراهيم سنة 21

بيانات  المتهمين الذين تم توثيق حالتهم



6

انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي
قانونية،  انتهاكات  عدة  القسري  االختفاء  انتهاك  يتضمن 
االحتجاز،  بسبب  وجهله  احتجازه،  بمكان  المتهم  جهل   مثل 
واحتجازه في مكان غير رسمي، والتحقيق مع المتهم بدون 
عن  فضاًل  رسمي،  غير  بشكل  أو  خاص،  محامي  وجود 
انتهاكات اخرى قد يتعرض لها المتهم في مكان احتجازه غير 
القسري  لالختفاء  المتهمين  تعرض  إثبات  ويتم  الرسمي، 
من خالل اختالف مكان والضبط وزمانه المدون في األوراق 
الرسمية، عن مكان الضبط وزمانه الذي يدعي المتهم إلقاء 
القبض عليه فيه، وكذلك في تلغرافات األهالي التي ُترسل 

إلى المحامي العام أو النائب العام أو وزير الداخلية. 
المتهمين  محاميي  مع  القضية  مسار  متابعة  خالل  ومن 
أفادوا  األقل  على  متهمين  سة  أن  تبين  معهم،  الموثق 
بتفاصيل تعرضهم لالختفاء القسري، أي ما يساوي نصف 
المتهمين الموَثق معهم تقريًبا، ويتساوى في ذلك الرجال 
والنساء حيث تعرضت متهمتين منهم إلى االختفاء القسري، 
وتتباين مدد اختفاء المتهمين بين يومين و11 يوم، فقد قال 
المتهم إبراهيم محمد إبراهيم محمد لمحاميه أن هناك أمين 
شرطة قد أوقفه يوم 27 فبراير 2019 في ميدان عبد المنعم 
رياض وتم إلقاء القبض عليه من وقتها ولكنه لم ُيعرض على 
النيابة إال في يوم 3 مارس 2019، بعد يومين من القبض 
عليه. وأفاد المتهم رمضان أبو زيد عضو حزب الدستور أن 
أمام مقر   2019 فبراير   21 يوم  كان في  عليه  القبض  إلقاء 
حزب الدستور في الدقي بينما كان في سيارة أحد أصدقائه 
ُألقي القبض عليه من قوة أمنية  وهو أحمد الرسام، وقد 
مكونة من عشرة أفراد ترتدي الزي المدني،حيث ربطوا عينيه 
وأدخلوه في سيارة الشرطة و اقتادوه إلى مكان غير معلوم، 
النيابة في 3 مارس 2019، أى بعد 9 أيام  وتم عرضه على 
الحلو  من وقت القبض عليه. وقالت المتهمة إيمان محمد 

الدولي  العهد  ينص 
للحقوق السياسية والمدنية 
الذي أطلقته األمم المتحدة 
إلى عدم جواز تقييد حرية أي 
شخص إال في حاالت يقرها 
إجراءات  وهناك  القانون، 
حاالت  في  توافرها  يجب 
هذا  اعتبار  تم  وإال  القبض 
تعسفًيا،  واالحتجاز  القبض 
فحسب المادة 9 )2( »يتوجب 
إبالغ أي شخص يتم توقيفه 
لدى  التوقيف  هذا  بأسباب 
إبالغه  يتوجب  كما  وقوعه، 
سريعًا بأية تهمة توجه إليه«

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

من وقت تقييد حريته«
الدستور  من   54 المادة 

المصري
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مكان االختفاء  مدة
االختفاء

 تاريخ العرض
على النيابة

 تاريخ القبض
 )وفًقا

)للمتهمين

 مكان القبض )وفًقا
)للمتهمين

االسم

يومان مقر أمن الدولة 2019\3\3 2019\2\27  إبراهيم محمد ميدان التحرير
 إبراهيم محمد

3\3\2019 9 أيام مقر أمن الدولة 2019\2\21  من أمام مقر حزب
 الدستور في الدقي

رمضان أبو زيد

4\3\2019 4 أيام قسم عابدين 2019\2\27  إيمان محمد الحلو قهوة في وسط البلد
4\3\2019 4 أيام قسم عابدين 2019\2\27  هدير أحمد محمد قهوة في وسط البلد

يومين 2019\1\30 2019\1\28  مصطفى عبد الله البيت
 محمد فقير

الشيخ زايد  11 
يوم

2019/3/16 2019/3/5  إبراهيم حظ إبراهيم  البيت 

أثناء التحقيق معها أن أفراًدا يرتدون الزي المدني وعددهم 
خمسة أفراد تقريًبا قد ألقوا القبض عليها أثناء تواجدها هي 
واثنين من زمالئها في قهوة بوسط البلد، واقتادوهم إلى 
عابدين وذلك  أنه قسم  بعد ذلك  غير معلوم، علمت  مكان 
يوم 27 فبراير 2019، ولكنها لم ُتعرض على النيابة إال في 
القبض  أيام على األقل من  يوم 4 مارس 2019.أى بعد 4 

عليها.

الدولية  االتفاقية  تحدد 
من  األشخاص  لحماية 
االختفاء القسري في المادة 
االختفاء  أن  منها  الثانية 
أو  »االعتقال  هو  القسري 
أي  أو  االختطاف  أو  االحتجاز 
الحرمان  أشكال  من  شكل 
أيدي  على  يتم  الحرية  من 
موظفي الدولة، أو أشخاص 
األفراد  من  مجموعات  أو 
من  دعم  أو  بإذن  يتصرفون 
الدولة أو بموافقتها، ويعقبه 
بحرمان  االعتراف  رفض 
الشخص من حريته أو إخفاء 
مصير الشخص المختفي أو 
مكان وجوده، مما يحرمه من 

حماية القانون.«  رمضان أبو زيد عضو حزب الدستور
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انتهاك الحق في المعاملة اإلنسانية
وعدم التعرض للتعذيب

حق األشخاص في عدم التعذيب والمعاملة االنسانية هو حق 
تجاه األشخاص عموًما والمتهمين  به  الدولة االلتزام  أصيل على 
خصوًصا، إال أن هذه اأُلطر التي حددتها المواثيق الدولية والدستور 
من  النوع  هذا  في  خاصة  في  فقط،  النظري  النسق  تتعدى  ال 
 14 أصل  من  األقل  على  متهمين  تسعة  تعرض  حيث  القضايا، 
فترة  أثناء  والمعنوي  المادي  للتعذيب  معهم  التوثيق  تم  متهًما 
إخفائهم قسرًيا، باإلضافة إلى األحوال السيئة أثناء فترة االحتجاز، 
وتغمية  الخلفية  الكلبشة  من  للتعذيب  التعرض  أشكال  وتنوعت 
والسب  الكهربائي،  والصعق  والضرب،  طويلة،  لفترة  العينين 

والتهديد باألهل وبقضاء مدة طويلة في السجن. 
 فقد قال المتهم إبراهيم محمد إبراهيم أنه قد تعرض للتعذيب 
بقوة  كلبشته  تمت  فقد  محتجًزا،  كان  حيث  الدولة  أمن  مقر  في 
وضربه على مناطق متفرقة من جسده، غير أن الضرب لم يترك آثاًرا 
من الممكن معاينتها أثناء جلسة التحقيق. وأكد المتهم مصطفى 
المعادي، حيث  للتعذيب في قسم  تعرضه  الله محمد فقير  عبد 
تعرض للضرب على وجهه وجسده وسبه وذلك أثناء ترحيله إلى 
النيابة في جلسة التجديد األولى له، كما ُحبَس مع المتهمين أثناء 
فترة احتجازه وتعرض للطعن بآلة حادة تركت آثاًرا في جنبه، وهو ما 
كان سيعرض حياته للخطر، وقد تمت كلبشته بقوة أيًضا مما ترك 
آثاًرا على يديه أثناء جلسة التحقيق. ويقول المتهم إبراهيم العكازي 
أن المشرفين على احتجازه قد هددوه بأوالده، وأنه سوف يقضي 
المتهم  تعرض  وكذلك  يعترف.  لم  إن  السجن  في  كاملة  حياته 
إبراهيم مدحت عبد الله إلى الضرب في أماكن متفرقة من جسده 
تعرضه  على  سمير  محمد  المتهم  ويؤكد  الدولة،  أمن  مقر  في 
للضرب والكلبشة الخلفية والسب في قسم عابدين أثناء احتجازه 
على  المشرفين  أن  إبراهيم  حظ  إبراهيم  المتهم  ويقول  هناك، 
مناطق حساسة  بالكهرباء في  بضربه وصعقه  قاموا  قد  احتجازه 
وذلك في مقر أمن الدولة في الشيخ زايد. وال ُيستثنى في حالة 

2

يقبض  من  »كل 
يحبس،  أو  عليه، 
تجب  حريته  تقيد  أو 
يحفظ  بما  معاملته 
وال  كرامته،  عليه 
وال  تعذيبه،  يجوز 
إكراهه،  وال  ترهيبه، 
أو  بدنيا  إيذاؤه  وال 
يكون  وال  معنويا، 
إال  حبسه  أو  حجزه، 
فى أماكن مخصصة 
إنسانًيا  الئقة  لذلك، 
ومخالفة  وصحيا...   ً
شىء من ذلك جريمة 
يعاقب مرتكبها وفقا 

للقانون«
الدستور  من   55 المادة 
سنة  المعدل  المصري 

2014

الحق  شخص  “لكل 
في السالمة البدنية 
يجوز  وال  والنفسية؛ 
شخص  يخضع  أن 
لغيره  أو  للتعذيب 
المعاملة  من ضروب 
القاسية  العقوبة  أو 
أو  الالإنسانية  أو 

المهينة. ”
اإلعالن  من   5 مادة 
العالمي لحقوق اإلنسان
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التعذيب النساء عن الرجال فقد أكدت المتهمة إيمان الحلو أنه قد تم كلبشتها في كنبة 
خشبية أثناء فترة االحتجاز التعسفي، وُرفض فك الكلبش عنها، كما ُربطت عينيها لمدة 
طويلة، وتعرضت للتهديد بإكمال باقي حياتها في السجن. وقالت المتهمة هدير أحمد 

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

انتهاك الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
بدور  الخاصة  األساسية  المبادئ  من  األول  المبدأ  يؤكد 
المحامين على أن »لكل شخص يقبض عليه أو يحتجز، في 
تهمة جنائية أو غير جنائية، الحق في اإلستعانة بمحامي، 
الحق  بهذا  واإلخالل  الجنائية«  اإلجراءات  مراحل  كل  في 
يقلل من درجة حيادية جهة التحقيق أو المحاكمة، ويشكك 
في االعترافات التي يدلي بها المتهم في عدم محامي. 
أصول  من  أصيل  حق  يعد  المتهم  مع  محامي  فوجود 

التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.
المتهم  أن  نجد  المتهمين  مع  القضية  مسار  وبمتابعة   
محامي  حضور  في  حقه  على  يحصل  لم  زيد  أبو  رمضان 
أثبت  فيما  النيابة.  أمام  التحقيق  األولى من  الجلسة  في 
المتهمون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  جميع  المحامين 
الحلو  محمد  إيمان  المتهمة  اشتكت  حيث  معهم  الموثق 
القصر  لها في  عذرية  وإجراء كشف  متعلقاتها  من سرقة 
العيني، كما تم تقديم بالغ عن المتهم مصطفى عبد الله 
الترحيل  المعادي ومسؤول  مأمور قسم  محمد فقير ضد 
وكذلك أمين الشرطة لضربه، وتمكن المحامين من تقديم 
إجراء  بأى  تقم  لم  النيابة  أن  إال  لديهم  التي  الدفوع  جميع 
فإنه  بالذكر  جدير  بإثباتها.  فقط  واكتفت  الدفوع  هذه  تجاه 
على الرغم من سماح تواصل المتهمين مع المحامين لكن 
هذا التواصل حدث فقط بعد التحقيق، ووقوًفا، دون اختالء 

المحامي بالمتهم.

»بجب أن يبلغ فوًرا كل 
من تقيد حريته بأسباب 

ذلك، ويحاط بحقوقه كتابًة، 
ويمكن من اإلتصال 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 2014

مصطفى فقير
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انتهاك حرمة أجساد اإلناث
أجساد  وفحص  العذرية  كشوف  اعتبار  من  الرغم  على 
النساء، حقوقًيا، أحد أشكال العنف الجنسي وانتهاًكا صارًخا  
هذه  في  المتهمين   من  عدًدا  فإن   ، المرأة  جسد  لحرمة 
القضية  إيمان الحلو) بنت(، وهدير أحمد محمد )عابرة جنسًيا(  
ًأكرهوا من قبل وزارة الداخلية، ودون الحصول على إذن من 
النيابة، على إجراء كشوف طبية على أجسادهم وأعضائهم 
التناسلية على غير إرادة منهم على يد أطباء ذكور، وهو ما 

قاموا ومحاميهم بإثباته في جلسات التحقيق معهم.
ووفًقا لمحامي إيمان الحلو، فقد تم إجراء الكشف الطبي 
عليها في مستشفي القصر العيني، وذلك  بعد ترحيلها 
كانت  حيث  عابدين  قسم  من  القناطر  في  النساء  لسجن 
محتجزة هي وزميلتها في القضية هدير أحمد، ليفاجئا وعند 
استقبالهم  يرفض  السجن  مأمور  بأن  للسجن  وصولهم 
قبل تعرف طبيبة السجن على نوعهم االجتماعي، وما ان 
كانوا ذكوًرا أو إناًثا. ثم قامت  طبيبة السجن بتأكيد رفض 
والفحوصات  الكشوفات  من  عدد   إجراء  قبل  استقبالهم 
تحاليل هرمونية-   ( الطلبات:  عليهم، وتشمل هذه  الطبية 

اشعة لكشف حول وجود أعضاء تناسلية داخلية(.
في  لها  تعرضت  التي  الكشوفات  ايمان  وتصف 
المستشفى، بأنه فى الكشف األول،  طلب منها الطبيب 
خلع مالبسها العليا، ثم قام بتفحص صدرها. ثم ذهبت بعد 
ذلك لغرفة أخرى بها ثالث أطباء ذكور، عرفت من الوصف 
على مكاتبهم بأنهم أطباء أمراض ذكورة، وطلبوا منها خلع 
سرير،  على  االستلقاء  منها  طلبوا  ثم  بالكامل،  مالبسها 
أشبه بسرير الوالدة، وطلبوا منها االبعاد بين ساقيها، ثم 
قاموا بالكشف على أعضائها التناسلية، وبعد ذلك قاموا 

بفحص صدرها مرة أخري.

»إجراء الكشف عن عذرية 
الفتيات المشاركات في 

المظاهرات المقبوض 
عليهن وأودعن السجون 

العسكرية السند له ويخالف 
أحكام اإلعالن الدستورى 
ويعد انتهاًكا لحرمة جسد 

اإلناث وعدوانا على 
كرامتهن.«

من حكم محكمة القضاء اإلداري 
في 27 ديسمبر 2011

إيمان الحلو
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كان المحامون قد دفعوا في جلسة التحقيق مع ايمان بتاريخ 13 مارس، بأنه قد تم 
انتهاك حرمة جسد المتهمة، وأنه ال يجوز إجراء أى كشوفات تتعلق بالعذرية أو الذكورة إال 
بطلب من المتهمة، وطالب المحامون النيابة بالتحقيق مع المسئولين عن هذا الكشف، 
وقاموا بسؤال النيابة حول قيامها بإصدار إذن بهذا الكشف وهو ما نفاه وكيل النيابة. 
جدير بالذكر أن رد النيابة وتفاعلها مع هذه األقوال والدفوع كان سلبًيا للغاية، حيث اكتفت 

النيابة بمجرد سماعها وإثباتها فقط.
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