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نتيجة لعودة قطاع األمن الوطني - أمن الدولة سابقا - إىل استخدام سياسة املتابعة ضد 
قطاعات موسعة من املعارضني السياسيني، تحاول الجبهة املرصية من خالل هذا التقرير 
وحالة  تام  حصار  األفراد  عىل  تفرض  التي  املختلفة  وأشكالها  السياسة  هذه  ماهية  بحث 
من الخوف الدائم. يحاول التقرير من ناحية أن يصل إىل التوصيف القانوين لهذه السياسة 
ومدى صالحية قطاع األمن الوطني يف تنفيذها. ومن ناحية أخرى يحاول التقرير أن يقف 
عىل آثارها السلبية عىل األشخاص الخاضعني لها بحكم أنها تفرض العديد من القيود عىل 
هؤالء األشخاص، ال سيام أنها متارس من قبل جهاز أمني يسء السمعة مثل األمن الوطني. 

للمتابعة  خضعوا  أفراد  مع  اإلنرتنت،  عرب  متت  صوتية  محادثات  ست  عىل  التقرير  اعتمد 
التقرير  سعي  يف  وذلك  للمتابعة،  خضع  شخص  أقرباء  أحد  مع  أخرى  صوتية  ومحادثة 
املختلفة.  بأشكالها  تتم  وكيف  عنها  املسؤول  ومن  السياسة،  هذه  مالمح  عىل  للوقوف 
واعتمد التقرير عىل تلك الشهادات أيًضا للتعرف عىل املامرسات املصاحبة لهذه السياسة 
والتي تنطوي عىل انتهاكات خطرية لحقوق وحريات األفراد الخاضعني للمتابعة، وذلك بعد 
مقارنة هذه املامرسات بالقانون والدستور املرصيني واملعاهدات الدولية ذات الصلة. كام 
اعتمد التقرير عىل محادثة كتابية مع أحد املحامني لسؤاله عن تاريخ هذه املامرسة، إىل 
الوطني  للبحث يف اختصاصات قطاع األمن  الصحفية وقانون الرشطة  جانب بعض املقاالت 

وتطوراته التاريخية.

خلصت الجبهة املرصية يف نهاية التقرير إىل عدم وجود أساس قانوين واضح الستخدام 
سياسة املتابعة بشكلها الحايل، مع ذلك فإن قانون الرشطة املعدل يف عام 2020 أتاح من 
أجل مامرسة  الوطني من  خالل نص فضفاض يف املادة 125 سلطة مفتوحة لقطاع األمن 
اختصاصاته وتحقيق أهدافه، مبا يهدد مبدأ سيادة القانون والفصل بني السلطات. وتوصل 
جميع  ضد  متارس  أنها  وهو  الراهن  الوقت  يف  املتابعة  مييز  بارز  تطور  إىل  أيًضا  التقرير 
فئات املعتقلني السابقني، وليس ضد أصحاب األفكار الدينية املتطرفة كام كانت قبل ثورة 
انتهاكات  من  للعديد  للمتابعة  الخاضعني  األشخاص  تعرض  تؤكد  التقرير  نتائج  وجاءت  يناير. 
حقوق اإلنسان مثل فرض قيود عىل حرية التنقل، واستهداف السالمة النفسية، والتعذيب 

واملعاملة القاسية، وأخريًا االحتجاز غري القانوين والقبض التعسفي.

ملخص تنفيذي
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الوطني-1  األمن  الجديد قطاع  بقوة -مبسامه  الدولة  أمن  2013 عاد جهاز  يوليو   3 بعد 
تهدف  التي  االجتامعي  الضبط  وعمليات  السيايس  القمع  يف  التاريخي  دوره  ليامرس 
عىل  القبض  عمليات  تنفيذ  يف  الوطني  األمن  توسع  مرص.  يف  املدين  املجتمع  لخنق 
هؤالء  عىل  التضييق  يف  جديدة  مامرسات  واستحدث  السياسيني،  والنشطاء  املعارضني 
 ،2011 يناير   25 ثورة  قبل  يستخدمها  كان  مامرسات  استخدام  الجهاز  واصل  كام  األفراد. 
عن  يتم  ما  وهو   ،2019 عام  يف  استخدامها  يف  التوسع  تم  أنه  ويرجح  املتابعة،  ومنها 
األمن  مقرات  إىل  استدعائهم  يف  واالستمرار  السابقني  املعتقلني  استهداف  طريق 
الوطني يف أوقات محددة من أجل إجراء ما يسمى باملتابعة، والتي يقوم فيها ضباط 

األمن الوطني مبتابعة الحيوات الشخصية لهؤالء املعتقلني بكافة أبعادها.

من  خروجهم  بعد  األشخاص  حياة  تشكيل  يف  كبري  بشكل  تتحكم  سياسة  املتابعة  تعد 
هي  املتابعة  وألن  األشخاص.  هؤالء  عىل  التام  الحصار  من  حالة  فرض  طريق  عن  السجن 
احرتازية  تدابري  أو  احتجاز قانوين،  تعد  ال  السجن، وهي  بعد  سياسة تطبق يف مرحلة ما 
، أو مراقبة رشطية، حيث أن لكل منهم توصيفه القانوين الخاص، يحاول هذا التقرير يف 
اختصاصات  يف  البحث  خالل  من  القانوين  املتابعة  تكييف  عىل  الضوء  تسليط  األول  الجزء 
من  املختلفة  املتابعة  ألشكال  استعراض  الجزء  يقدم  أن  بعد  وذلك  الوطني.  األمن  قطاع 
ناحية املامرسة يف الوقت الحايل وفئاتها املستهدفة. كام يبحث أيًضا استخدامها يف 

فرتة ما قبل ثورة 25 يناير والتطورات التي طرأت عليها.

ناحية  من  للمتابعة،  املصاحبة  الخطرية  االنتهاكات  التقرير  من  الثاين  الجزء  ويناقش 
ما تفرضه من قيود عىل حريات األشخاص الخاضعني لها، سواء كانت قيود يف الحركة أو 
يف  يتمثل  للغاية  هام  بعد  إىل  الجزء  هذا  يتطرق  كذلك  البالد.  وخارج  داخل  التنقل  حرية 
السجن.  لصدمة  األشخاص  تجاوز  يف  وصعوبة  نفسية  آثار  من  للمتابعة  الخضوع  يخلفه  ما 
الخاضعني للمتابعة لعمليات احتجاز غري قانوين يسبقها يف بعض  ذلك إىل جانب تعرض 
القاسية  واملعاملة  التعذيب  أيًضا  لتشمل  االنتهاكات  تلك  ومتتد  تعسفي.  قبض  الحاالت 
تلك  كافة  التقرير  ويخترب  املتابعة.  أثناء  يف  األشخاص  يختربها  أن  املمكن  من  التي 
االنتهاكات يف ضوء الدستور والقانون املرصيني واملعاهدات الدولية ذات الصلة، ويف 

األخري تلخص خامتة التقرير أهم النتائج التي توصل إليها.

1 » من »أمن الدولة« إىل »األمن الوطنى« تغريت األسامء والـمفاهيم.. والقانون هو الحكم«، املرصي اليوم، أبريل 2011 
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/128155

مقدمة
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منهجية التقرير

محادثات  ست  عىل  التقرير  هذا  كتابة  يف  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  اعتمدت 
عام  إىل   2019 عام  من  الفرتة  يف  للمتابعة  خضعوا  أفراد  مع  اإلنرتنت  عرب  متت  صوتية 
2021، ومحادثة صوتية أيًضا عرب اإلنرتنت مع أحد أقرباء شخص خضع للمتابعة يف عام 2020، 
فرتة  منذ  السياسيني  املعارضني  عن  الدفاع  يف  متخصص  محامي  مع  كتابية  ومحادثة 
 ،2021 مايو  وحتى  فرباير  من  الفرتة  ىف  املحادثات  كافة  أجريت  اآلن.  وحتى  التسعينيات 
تطبيقها،  وكيفية  ماهيتها،  عن  للمتابعة  خضعوا  الذين  املبحوثني  سؤال  إىل  وتطرقت 
املصاحبة  واالنتهاكات  عنها،  املسؤول  األمني  والجهاز  لتنفيذها،  املخصصة  واألماكن 
القانوين  اإلطار  عن  االستفسار  إىل  املحامي  مع  أجريت  التي  املحادثة  سعت  بينام  لها. 
بشكلها  املتابعة  بني  والفرق  استخدامها  نطاق  ىف  مؤخرا  والتوسع  املتابعة  لسياسة 

الحاىل وما كانت عليه ىف عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

يستند التقرير أيًضا عىل دراسة بعض نصوص الدستور املرصي والقوانني املحلية مثل 
قوانني الرشطة والعقوبات واإلجراءات الجنائية ىف البحث عن التكييف القانوين للمتابعة 
املواثيق  بعض  إىل  التعرض  بجانب  ذلك  واختصاصاته.  الوطنى  األمن  قطاع  وإنشاء 
إىل  وباإلضافة  التقرير،  يناقشها  التي  املسائل  ببعض  الصلة  ذات  الدولية  واملعاهدات 
بعض املقاالت اإللكرتونية حول تاريخ قطاع األمن الوطني - أمن الدولة سابًقا - والتغريات 

التي طرأت عليه يف مراحل زمنية مختلفة، وأخريًا بعض األدبيات يف علم النفس.

العديد  رغبة  عدم  وهو  التقرير  هذا  كتابة  يف  رئيسيًا  تحديًا  املرصية  الجبهة  واجهت 
التقرير  أعدوا  الذين  الباحثني  التحدث إىل  للمتابعة يف  زالوا يخضعون  أو ما  ممن خضعوا 
أصحاب  سالمة  عىل  وحرًصا  الشخصية.  بسالمتهم  ترتبط  أمنية  مخاوف  بسبب  وذلك 
الشخصية  البيانات  كافة  حجب  تم  قد  املرصية  الجبهة  إىل  تحدثوا  الذين  الشهادات 
يخضعون  التي  الوطنى  األمن  ومقرات  الرشطة  أقسام  أسامء  وكذلك  لهم،  تشري  التى 
عن  تعرب  ال  أولية  بحروف  األفراد  لهؤالء  باإلشارة  التقرير  يكتفي  وسوف  للمتابعة.  فيها 

الحقيقية. أسامئهم 
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ما هي 

املتابعة؟

األمن  قطاع  ميارسها  سياسة  هي   - الوطني  األمن  ضباط  يسميها  كام   - املتابعة 
أن  سبق  أو  احتياطيا،  حبسهم  سبق  الذين  السياسيني  املعارضني  عىل  وتطبق  الوطني 
ثابتة  بالرباءة. يحدد ضباط األمن الوطني مواعيد  نفذوا حكم قضايئ أو حصلوا عىل حكم 
أسبوعيا أو شهريا أو مواعيد غري منتظمة يرتدد فيها الشخص لتنفيذ املتابعة يف إحدى 
مقرات القطاع التابع لها محل إقامته املذكور يف بطاقة هويته، وقد يستدعى الشخص 

تليفونيا لتنفيذ املتابعة يف أوقات غري املحددة له بشكل مسبق. 2

مقر  إىل  الشخص  فيه  يذهب  األول  تطبيقها،  يف  أساسيني  شكلني  املتابعة  وتتخذ 
معه،  التحقيق  أو  استجوابه  يتم  أن  دون  فقط  الحضور  إثبات  بغرض  الوطني  األمن  قطاع 
ساعات،  إىل  تصل  قد  ملدة  الشخصية  متعلقاته  كافة  سحب  ويتم  حضوره  يثبت  أن  وبعد 
التحقيق  بغرض  القطاع  مقر  إىل  الشخص  فيه  يذهب  الثاين  الشكل  بالذهاب.  له  يسمح 
مع  التحقيق  هذا  ويجرى  األحيان،  بعض  يف  ضابط  من  أكرث  أو  الضباط  أحد  قبل  من  معه 
به، بجانب تفتيش  الشخص حول حياته الشخصية وعمله وبعض املسائل األخرى املتعلقة 
يتناولها  سوف  عدة  انتهاكات  الثاين  الشكل  هذا  ويتخلل  اتصاالته.  عن  وسؤاله  هاتفه 
يسمح  أن  قبل  أكرث  أو  ساعة   24 متر  قد  أحيانا  أنه  إىل  باإلضافة  الحقة،  أجزاء  يف  التقرير 

للشخص باملغادرة.

السابق  الرئيس  عهد  ىف  متارس  كانت  حيث  بجديدة،  ليست  سياسة  املتابعة  وتعد 
حسنى مبارك من قبل جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك بعد أحداث عنف التسعينيات، وكانت 
مل  أو  سبق  سواء  الجهادية،  والتنظيامت  اإلسالمية  الجامعة  أعضاء  وقتها  تستهدف 
ميول  له  شخص  أي  ىف  االشتباه  عىل  عامة  بصفة  قامئة  وكانت  إداريا.  اعتقالهم  يسبق 
العودة  أو  إرهابية،  تنظيامت  ألي  انضاممه  عدم  عىل  الحرص  أجل  من  متشددة  دينية 

مجددا الرتكاب أعامل عنف.3

أن  قبل  و2013،   2011 عامي  بني  ما  الفرتة  يف  املتابعة  سياسة  تطبيق  توقف  وقد 
تعود من جديد لتنفذ من قبل قطاع األمن الوطني - وهو املسمى األحدث لجهاز مباحث 
الدينية  األفكار  أصحاب  األشخاص  فئة  نفس  وعىل  واإلجراءات  الشكل  بنفس   - الدولة  أمن 
من  بداية  تطبيقها  انتشار  هو  املتابعة  سياسة  ملامرسة  الجديد  والتطور  املتطرفة.4 
الرأي واألفراد السابق  الخاضعني لها لتشمل معتقيل  عام 2019  تقريبا مع توسيع دائرة 

2 محادثات عرب شبكة اإلنرتنت، فرباير- مايو 2021.

3  محادثة كتابية، مايو 2021.

4 املصدر السابق.
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والنشطاء  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  والصحفيني  النرش  قضايا  ذمة  عىل  احتجازهم 
السلميني.  السياسيني 

ومن املهم عدم الخلط بني املتابعة والتدابري االحرتازية أو املراقبة الرشطية، حيث إن 
اإلجراءات  قانون  من   201 املادة  ىف  عليه  منصوص  قانوين  إجراء  هي  االحرتازية  التدابري 
منصوص  تكميلية  عقوبة  هي  الرشطية  واملراقبة  االحتياطي،  للحبس  كبديل  الجنائية 
عليها ىف املواد 28 و38 من قانون العقوبات. وينفذ الشخص التدابري أو املراقبة داخل 
دفاتر  عىل  ويوقع  الرتتيب،  عىل  املحكمة  من  حكم  أو  قرار  عىل  بناء  الرشطة  قسم 
وعدد  األيام  يف  محدد  يكون  كالهام  أن  كام  القسم،  هذا  داخل  بتواجده  تفيد  رسمية 
أنها  إذ  رصيح،  قانوين  نص  أو  سند  لها  ليس  التي  املتابعة  عكس  عىل  وذلك  الساعات. 
ليست إجراء احرتازي وال هي عقوبة، وميكث فيها الشخص عدد ساعات غري معلوم داخل 

مقر األمن الوطني الذي يعد مقر احتجاز غري قانوين.
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الضبابية املصاحبة 

لقانونية سياسة 

املتابعة

يف  البحث  يكون  رمبا  املتابعة  لسياسة  املصاحبة  القانونية  الضبابية  حالة  ظل  يف 
اختصاصات الجهة املنفذة لها وهي قطاع األمن الوطني مفيد يف الوقوف عىل املالمح 
بتعديل   2020 لسنة   175 رقم  القانون  صدر   2020 سبتمرب   3 يف  السياسة.  لهذه  القانونية 
التعديالت  هذه  وأدخلت  الرشطة.  هيئة  بشأن   1971 لسنة   109 رقم  القانون  أحكام  بعض 
عىل القانون فصل ثالث بالباب الرابع بعنوان »أحكام خاصة بقطاع األمن الوطني« وعرفت 
وزير  يتبع  الداخلية،  بوزارة  األمنية  القطاعات  »أحد  بأنه  الوطنى  األمن   122 رقم  املادة 
الرئييس  القطاع  التابعة له والتي تشتمل عىل مقر  الداخلية مبارشة وتلحق به املنشآت 

ومقار إداراته الجغرافية واملكاتب التابعة له يف جميع أنحاء الجمهورية.«.5

وقد حدد القانون يف املادة 125 اختصاصات قطاع األمن الوطنى كام ييل: 

ومايرتبط  والخطرة  املنظمة  والجرمية  اإلرهاب  مبكافحة  القطاع  »يختص 
الداخلية  الجبهة  تستهدف  التى  التهديدات  ومواجهة  أخرى  جرائم  من  بها 
بتنفيذ  يلتزم  كام  تنفيذها  ومتابعة  األمن  سياسات  وضع  ىف  القطاع  ويشارك 
ما يكلف به من وزير الداخلية ىف نطاق اختصاصه املحدد له ىف هذا الفصل 
وللقطاع ىف سبيل ذلك أن يتخذ كافة اإلجراءات التى تكفل له تحقيق أهدافه 

واختصاصاته وعىل األخص فيام ييل: 

الثاين  الباب  ىف  عليها  املنصوص  الجرائم  مرتكبي  وضبط  ومكافحة  منع   -١

املرضة  والجنح  بالجنايات  املتعلقة  العقوبات  قانون  من  الثاين  الكتاب  من 
العابرة  والخطرة  املنظمة  الجرمية  أشكال  وكافة  الداخل  جهة  من  بالحكومة 
املختصة  الجهات  مع  بالتعاون  أخرى  جرائم  من  بها  يرتبط  وما  للحدود 

واألجهزة االمنية.

٢- منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم املنصوص عليها ىف قانون مكافحة 

اإلرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم املرتبطة بها.

ما  واتخاذ  بها،  اإلقامة  أو  للبالد  بالدخول  إذنا  األجانب  منح  يف  الرأي  إبداء   -3

يكفل من إجراءات حيالهم وفقا للقانون.

الداخلية  وزير  عىل  وعرضها  الدولة  بسالمة  املتعلقة  املعلومات  جمع   -4

وتقديم أي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

5 قانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 يف شأن هيئة الرشطة، منشورات قانونية، 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://manshurat.org/sites/default/files/175_44.pdf ،2020
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أو الحصول  أو أوراق  بيانات  أو  التحفظ عىل أي ملفات  أو  5- حق طلب االطالع 

البيانات  أو  امللفات  هذه  فيها  املوجودة  الجهة  من  وذلك  منها  صورة  عىل 
أو األوراق بأمر قضايئ مسبب.

القومي  األمن  جهات  مع  والبيانات  واملعلومات  الخربات  وتبادل  التعاون   -٦

يف الدولة.

يضمن  مبا  الوطنية  والجهات  والهيئات  الوزارات  مع  والتنسيق  التعاون   -٧

الجهات  تلك  ومعاونة  العليا  ومصالحها  للدولة  القومي  األمن  حامية 
املشورة  تقديم  خالل  من  وذلك  التهديدات  مواجهة  ىف  واملؤسسات 

والتوصيات األمنية لها.

التعاون الدويل األمني والرشطي فيام  الداخلية ىف مجاالت  ٨- متثيل وزارة 

يتعلق مبكافحة ومواجهة الجرائم وتبادل املعلومات وإجراء التحريات وجمع 
تدخل  والتى  والفني  التقني  والتعاون  والتدريب  الخربات  وتبادل  االستدالالت 

ىف اختصاص وزارة الداخلية وفقا للقواعد ىف هذا الشأن.

9- رصد املشكالت التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام يف شأنها 

واحتواء  حلها  نحو  الالزم  التخاذ  بالدولة  املعنية  للجهات  بشأنها  تقارير  ورفع 
آثارها«.

بالنظر إىل االختصاصات القانونية السابقة فإنها ال تنص بشكل مبارش أو غري مبارش عىل 
مع  آخر مشابه ملضمونها.  إجراء  أي  أو حتى  باملتابعة  ما يسمى  بإجراء  القطاع  اختصاص 
ذلك، فإن املادة السابقة من القانون قد أعطت لقطاع األمن الوطني سلطة غري محددة 
يف الجملة الفضفاضة »يتخذ كافة اإلجراءات التى تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته«، 
وذلك دون أن تحدد املادة ماهية هذه اإلجراءات أو حتى حدودها القانونية. وبذلك يكون 
يحقق  بأنه  االدعاء  ميكن  أمني  نشاط  بأي  القيام  الوطني  األمن  لقطاع  أتاح  قد  القانون 
تهديد  سياسات  من  غريها  أو  املتابعة  تندرج  أن  املمكن  من  وبالطبع  القطاع،  أهداف 

وترهيب النشطاء تحت نطاق هذه األنشطة.
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أوال: قيود عىل حرية التنقل

املرصي  والقانون  الدستور  كفلها  التي  األساسية  الحقوق  من  حق  هي  التنقل  حرية 
لكل املواطنني ونصت عليها أيًضا املعاهدات الدولية. وقد منع الدستور املرصي املعدل 
إال مبوجب حكم قضايئ وذلك  التنقل كحق أسايس لألفراد  التعدى عىل حرية   2019 عام 
ىف املادة 62 والتي نصت عىل »حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة. وال يجوز إبعاد 
أى مواطن عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. وال يكون منعه من مغادرة إقليم 
بأمر  إال  عليه،  معينة  جهة  ىف  اإلقامة  حظر  أو  عليه،  الجربية  اإلقامة  فرض  أو  الدولة، 
قضاىئ مسبب وملدة محددة، وىف األحوال املبينة ىف القانون«. ونصت املادة املادة 
ويف  التنقل  حرية  يف  الحق  فرد  لكل   -1« عىل  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   13
اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك 

بلده، ويف العودة إىل بلده«. 6 

عىل  واسعة  قيود  للمتابعة  الخاضعني  األشخاص  عىل  الوطني  األمن  قطاع  يفرض 
حريتهم يف التنقل، متتد هذه القيود لتشمل حرية التنقل داخل البالد وخارجها أيًضا، حيث 
أن كافة تحركات الشخص تكون مرهونة مبوعد املتابعة ومكانها، والذي يكون مقيد مبحل 
إقامة الشخص يف بطاقة هويته، ناهيك عن أنه قد ال يكون محل اإلقامة الفعيل لعديد 
من األشخاص. وتؤثر هذه القيود بشكل كبري عىل الحياة االجتامعية والتعليمية واملهنية 
لألفراد كام أكد العديد ممن خضعوا للمتابعة يف املقابالت التي أجرتها الجبهة املرصية.

التنقل،  لحرية  بطبيعتها  املقيدة  والزمنية  املكانية  املتابعة  ظروف  جانب  وإىل 
يتحكم ضباط األمن الوطني ىف تحركات األفراد داخل البالد بشكل كامل وال يسمحون لهم 
بالذهاب أو االنتقال للعيش يف مكان آخر ألي سبب، سواء كان عمل أو دراسة بدون إذن 

من هؤالء الضباط وموافقة مسبقة. تروي أ.ع:

وممنوع  عنينا  عن  بعيد  مش  وانتى  حاجة  كل  عنك  عارفني  احنا  قالويل 
تتحريك من غري ما تقوليلنا وال تغريي عنوان بيتك وال تنقيل غري ملا تعرفينا.7

وتشمل هذه القيود أيًضا أداء الواجبات االجتامعية التي يؤديها األفراد كام تحيك ب.ج 

بره  اتحركت  انا  ان  بيعرفوا  كانوا  ملا  دول  حاجة  اعمل  بعرف  مكنتش  انا 

يف  كنت  مرة  ليه؟  ونزلتي  فني  روحتي  انتي  بيسألوين  كانوا  منطقتي 

اليوم  يف   ١ الساعة  الشهرية  متابعتي  معاد  كان  وانا  صاحبتي  والد  عزاء 

ونزلتي  ليه  متأخر  جيتي  انتي  يسألني  قعد  الضابط   5 الساعة  روحتلهم  ده 

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.  ،1948 املتحدة،  األمم  اإلنسان،  لحقوق  العاملى  اإلعالن   6
.pdf

7 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

االنتهاكات التي يتعرض لها 

األفراد يف أثناء املتابعة
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القاهرة ليه بدون ما تعرفينا. 8

وتصل هذه القيود إىل أبسط التحركات مثل قضاء العطالت كام أكد م .ح:

شــئ  وده  اقــولهم  ما  غري  من  يوم  اصــيف  حــتى  اروح  مــينفعش  انا 
ضاغط عليا جدا.9

لتنفيذ  معينة  جغرافية  مبنطقة  االلتزام  أن  املرصية  للجبهة  شخص  من  أكرث  أكد  وقد   
املتابعة  كانت  إذا  خصوصا  عليها،  الحصول  ميكن  التي  العمل  فرص  من  يحد  املتابعة 
مفروضة عليه بشكل أسبوعي أو أكرث من يوم ىف األسبوع، فضاًل عن أن الشخص يجب أن 
تليفونيا  القطاع يف أي وقت يستدعى فيه  للذهاب إىل مقر  دائم  يكون عىل استعداد 

للمتابعة بعيدا عن املواعيد الثابتة. وهو األمر الذي عاشه أيًضا م .ح:

أصال  اخرج  بعرف  مش  مخليني  وده  األسبوع  ىف  أيام   3 باملتابعة  بلتزم  انا 

ارجع  وافضل  تاين  مكان  ىف  اشتغل  اروح  عارف  مش  اين  غري  منطقتي  بره 
كل يومني عشان الحق املتابعة.10

إذا  الوطني  لألمن  آخر  مقر  يف  باملتابعة  للشخص  تسمح  ال  الدراسة  ظروف  وكذلك 
أحد  بها كام يفيد س.ع  التي يقطن  تعليمية خارج املحافظة  يلتحق مبؤسسة  كان سوف 

أقرباء ممن خضعوا للمتابعة

معاد  ىف  وتعاىل  روح  مايش  قاله  القاهرة  يف  جــامعته  ان  للضابط  قــال 
املتابعة.11

البالد  خارج  السفر  أن  املرصية  الجبهة  أجرتها  التي  املحادثات  جميع  أظهرت  وقد 
قرار  عىل  مبني  غري  حظر  وهو  للمتابعة،  الخاضعني  األفراد  عىل  نهايئ  بشكل  محظور 
باملنع من السفر من سلطات التحقيق املتمثلة يف النيابة العامة أو القضاء. وميك ن أن 
الخاص  السفر  جواز  وسحب  املطار،  يف  استيقافه  إىل  السفر  عىل  الشخص  إرصار  يؤدي 
به  الخاص  امللف  عن  املسؤول  املتابعة  ضابط  موافقة  بعد  إال  رساحه  إطالق  يتم  وال  به، 

داخل قطاع األمن الوطني، وهو ما تعرضت له ب .ج: 

انا اخدت تأشرية الخروج وقعدت منتظرة الطيارة وبعدها لقيت ٢ ضباط جايني 

وجاب  جاي  الضابط  لقيت  الطيارة  مستنية  الصالة  ىف  قاعدة  وانا  ياخدوين 

ليه  مسافرة  قايل  مسافرة  قولتله  فني  رايحة  انتي  وقايل  ختميل  اليل 

انتي مينفعش انك تسافري وقايل انتي عديتي غلط وانتي ازاي تسافري 

معرفش  انا  قولتله  تسافري  ما  قبل  الدولة  أمن  من  حد  ما استأذنتيش  وليه 

مش  انتي  فقايل  اسافر  عاوزة  أن  الدولة  ألمن  اقول  اروح  املفروض  ان 

هينفع تسافري واخد مني الباسبور بتاعي والتذكرة وقايل استلم الباسبور 

من مكتب األمن الوطني اليل بتابع فيه.12 

8 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، فرباير 2021.

9 محادثة  عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

10 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

11 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

12 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، فرباير 2021.
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ثانيا: استهداف السالمة النفسية

القبض  لحظة  من  تبدأ  انتهاكات  من  يصاحبها  وما  مرص  يف  االعتقال  تجربة  أن  شك  ال 
ظروف  ىف  ووضعه  للتعذيب،  وتعرضه  قليلة،  غري  حاالت  يف  قرسيا  وإخفائه  الفرد،  عىل 
احتجاز سيئة وغري آدمية لفرتات طويلة تصل إىل سنوات، ال شك أن تلك التجربة تسبب خلل 
كبري ىف الحالة النفسية لألفراد، وغالبا ما تعرضهم ملا يسمى ىف علم النفس بالصدمة 
من  والذي  للشخص،  يحدث  الذى  املعتاد  غري  الصدمي  »الحدث  هي  والصدمة  النفسية. 
نفسه  املصدوم  فيها  يجد  التي  والسلبية  العجز  ووضعية  والفجائية،  الغيلة،  سامته 
أو  الدفاعي  نظامه  تعبئة  يستطيع  ال  فهو  معتاد،  غري  الحدث  كون  املؤملة،  التجربة  أثناء 

أساليب املواجهة لديه«.13

وتشري الدراسات إىل أن تجربة السجن وما ينتج عنها من انتهاكات متتد آثارها أيًضا بعد 
ثقته  واسرتداد  الحالة  هذه  من  التخلص  إىل  بعدها  يحتاج  حيث  السجن،  من  الشخص  خروج 
بنفسه وبقدرته وإمكانياته، والتعايف منها وتجاوزها.14 وبالفعل وجدت الدراسات أن أغلب 
تساعدهم  أن  أجل  من  مكثفة،  نفيس  عالج  جلسات  إىل  يخضعون  السابقني  املعتقلني 
ما  غالبا  إذ  الشخصية،  حياتهم  ىف  قدما  وامليض  االعتقال،  تجربة  آثار  من  التخلص  عىل 
بشكلها  املتابعة  خطورة  وتكمن  الصدمة.15  بعد  ما  باضطراب  منهم  البعض  تشخيص  يتم 
الحايل يف أنها تستهدف الصحة النفسية لهؤالء املعتقلني السابقني عن طريق استثارة 

الصدمة لديهم و إعادة إحياء التجربة الصادمة مرة أخرى.16

وضع  يتم  عندما  تحدث  النفسية  الصدمة  استثارة  أن  إىل  النفس  علم  أدبيات  تشري 
اختبار  هذا  ويعد  املؤملة،  التجربة  له  تعيد  التي  واألحوال  الظروف  نفس  يف  الشخص 
تبعاتها،  لتجاوز  كايف  وقت  إىل  فرد  كل  يحتاج  بالطبع  والتي  الصدمة،  لحادث  مبارش 
به.  بها والظروف املحيطة  التي مر  التجربة  الصدمة وأمل  لنوع  الوقت وفقا  يتفاوت هذا 
األمن  مقر  إىل  فيها  يذهبون  مرة  كل  يف  األفراد  تعرض  املتابعة  ظروف  فإن  وبالطبع 
الوطني إىل إعادة إحياء التجربة الصادمة - أو استثارة الصدمة النفسية - إذ أن وضعهم 
معهم  تحقيق  أول  يف  املتمثلة  الصادمة  بالتجربة  يذكرهم  جديد  من  املكان  هذا  داخل 
من قبل األمن الوطني بعد القبض عليهم، والذي غالبا ما يصاحبه إهانات لفظية وتعذيب 

وإخفاء قرسي، وإجبار عىل تصوير اعرتافات يف بعض الحاالت. 

وتكون النتيجة املنطقية للتعرض إىل استثارة الصدمة النفسية بشكل متكرر هي عدم 
القدرة عىل التعايف من هذه الصدمة رغم متابعة العالج النفيس، وهو ما تؤكده أ.ع:

وأجربوين  فيه  واختفيت  اتعذبت  اليل  املكان  نفس  يف  متابعة  بروح  انا 

ورابع  وتالت  تاين  تحقيق  معايا  ويتعاد  معملتهاش  لحاجات  اعرتافات  اصور 

ملا  هام  ابدا،  بتحسن  مش  نفسيني  دكاترة  مع  وتابعت  ادوية  اخدت  ومهام 

بيستدعوين بحس انهم عندهم حرص يرجعوين لنقطة الصفر من جديد وان 

وحدود،«  أبعاد   )DSM5( الخامس  واالحصايئ  التشخييص  الدليل  يف  النفسية  »الصدمة  زقور،  عواطف  زقار،  رضوان   13
.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96368 )2019 مجلة آفاق، العدد: 3 )السنة

14 لونه ياعكبسون، كنوذ نيلسون، الناجون من التعذيب الصدمات و إعادة التأهيل، ترجمة. سيف الدين دغفوس، شكرى 
لحقوق  العريب  واملعهد  كوبنهاجن  التعذيب،  ضحايا  تأهيل  إلعادة  الدويل  املركز  )تونس:  الشيباىن،  محمد  املبخوت، 

اإلنسان، 2000(، ص188، مكتبة جامعة بريوت العربية.

15 زقار، زقور، »الصدمة النفسية يف الدليل التشخييص واالحصايئ الخامس)DSM5( أبعاد وحدود.«

الصدمة،  بعد  ما  النفيس  الضغط  اضطراب  حول  معلومات  ويعطي  يفرس  منشور  النسيان؟  استحالة  هوفر،  توماس   16
.https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/2Ox ،ترجمة. سامي صليبا، الصليب األحمر السويرسي، ب.ت
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داميا الزم اكون خايفة وعايشة جوه تجربة السجن والقبض واالختفاء.17

يشري علم النفس أيًضا إىل أن آثار الصدمة تشمل شعور الشخص بالخوف الدائم الذي 
االيجابية  مشاعره  اختبار  عىل  القدرة  وعدم  مزمن،  قلق  اىل  الوقت  مع  يتحول  أن  ميكن 
بصورة مستمرة.18 وهو الشعور الذي أكد جميع من تحدثت معهم الجبهة املرصية عىل 
جديد،  من  التجربة  تلك  وإعادة  االعتقال  من  بالخوف  الدائم  شعورهم  يف  متمثاًل  اختباره 

خصوًصا وأن تجربة اعتقالهم قد بدأت أيًضا من مقر األمن الوطني. يصف أ.ج هذا الشعور:

ومتوتر  تاين  مرجعش  ان  جدا  خايف  ببقى  كنت  فيها  بروح  كنت  مرة  كل  »انا 
رأيه  هيغري  وال  اميش  هيسبني  الضابط  ترى  يا  قبلها  افكر  وبفضل 

إىل  يساقون  كأنهم  بتقول  اليل  القرآنية  اآلية  والله  بستحرض  ويحبسني، 
املوت وهم ينظرون.19

وتصف ب.ج املشاعر السلبية املصاحبة للمتابعة:
عىل  ألين  تاين  السجن  ارجع  ان  امتنى  بتخليني  كانت  حرفيا  دى  املتابعة 

كنت  انا  أل،  وال  تاين  هرجع  انا  عارفة  مش  بروح  ملا  طول  عىل  مهددة  طول 

من  بيكلموين  الرشطة  أمناء  كان  أوقات  ألن  بيا  بيتصل  غريب  رقم  ملا  برتعب 
أرقام غريبة كنت قلبي بيتنفض وبحس بنغزة فيه.20

17 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

https://www.aihr-iadh.org/ar/ .١٨ ياعكبسون، نيلسون، الناجون من التعذيب الصدمات و إعادة التأهيل، مصدر سابق

docum

19 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، فرباير 2021.

20 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، فرباير 2021.
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وتخلق املتابعة من ناحية أخرى حالة من التوتر والضغط الدامئني لدى الخاضعني لها، 
والهلع  الرعب  من  بحالة  يصاب  فإنه  قصد،  ودون  صدفة  أحدهم  هاتف  وأغلق  حدث  فإذا 

خشية أن يكون قد تلقى اتصال من األمن الوطني يف ذلك الوقت كام تروي ب.ج:

انتي  معايا  يتخانقوا  طول   عىل  اردش  ما  وانا  بيا  بيتصلو  ملا  كامن  »كانوا 
الشاحن  عىل  التليفون  قولتله  مرة  يف  التليفون،  عىل  برتديش  ما  ازاي 

صوت  تشغيل  صامت  التليفون  اسمها  حاجة  مفيش  قايل  صامت  ومعمول 

نتصل  اننا  اسمها  حاجة  مفيش  تسمعي،  بييك  نتصل  ملا  عشان  التليفون 
بييك ما ترديش.21

كام  الهاتف  غلق  حالة  يف  أخرى  مرة  باالعتقال  املبارش  للتهديد  التعرض  عن  فضال 
يحيك م.خ:

هنجيبك  عارف  وانت  هتزعل  مقفول  تليفونك  ولقيت  اتصلت  لو  قايل  الضابط 

ازاى.22 

ثالثا: التعذيب واملعاملة القاسية

رضوب  من  وغريه  التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمم  اتفاقية  من  األوىل  املادة  عرفت 
أو عذاب شديد،  أمل  ينتج عنه  أنه »أي عمل  التعذيب عىل  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص 
أنه  يف  يشتبه  أو  ارتكبه  عمل  عىل  معاقبته  أو  اعرتاف،  عىل  أو  معلومات  عىل  ثالث، 
ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل 
هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق 
الرسمية وال يتضمن ذلك  أو أي شخص يترصف بصفته  أو يسكت عنه موظف رسمي  عليه 
الذي  أو  العقوبات  لهذه  املالزم  أو  قانونية  عقوبات  عن  فقط  الناشئ  العذاب  أو  األمل 

يكون نتيجة عرضية لها«.23

املادة  يف  الجسد  سالمة  ىف  الحق   2019 عام  املعدل  املرصي  الدستور  كفل  وقد 
كرامته،  عليه  يحفظ  مبا  معاملته  تجب  حريته  تقيد  أو  يحبس،  أو  عليه،  يقبض  من  »كل   55
قانون  يعاقب  كام  معنويًا«.  أو  بدنيًا  إيذاؤه  وال  إكراهه،  وال  ترهيبه،  وال  تعذيبه،  يجوز  وال 
العقوبات يف املادة 126 مرتكبي التعذيب بنص رصيح »كل موظف أو مستخدم عمومي 
بالسجن املشدد من  أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله عىل االعرتاف يعاقب 

ثالث سنوات إىل عرش«.

خضعوا  ممن  معهم  بالتوثيق  املرصية  الجبهة  قامت  من  جميع  شهادات  أفادت 
بقطاع  والضباط  الرشطة  أمناء  قبل  من  أخرى   مرة  بالسجن  للتهديد  تعرضهم  للمتابعة 
األمن الوطني. وكانت أسباب التهديد إما تأخر الشخص عن املوعد املحدد أو غلق الهاتف 

أو عدم الرد عليه، وهو ما حدث مع م.خ:

قبل  وغامين  بس  ساعة  ربع  اتأخرت  ان  بسبب  تحقيق  للضابط  طلعنى  األمني 

بيهم  ويهددىن  بأهيل  يشتمني  فضل  الضابط  التحقيق  ويف  اطلع  ما 

21 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، فرباير 2021.

22 محادثة عرب شبكة  اإلنرتنت، أبريل 2021.

https:// ،2021 ،23 »اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية،« األمم املتحدة، تاريخ الولوج 10 مايو
.www.ohchr.rg/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx



17

حياة قيد املتابعة

ويقويل لو البدلة البيضة وحشتك ارجعك السجن تاىن تلبسها.24

وأحيانا يأيت التهديد بدون سبب أثناء عملية التحقيق كنوع من بث الرعب والخوف ىف 
نفوس األشخاص لحثهم عىل اإلدالء بأقوال معينة كام تفيد س.م:

أنا تم تهديدي يف التحقيق ان ارجع اتحبس تاين  لو ما قلتش للضابط اليل 

هو عايزه.25 

تعرضهم  املرصية  الجبهة  معهم  وتحدثت  للمتابعة  خضعوا  ممن  أشخاص   6 وذكر 
لتعصيب العينني لفرتات طويلة أثناء التحقيق، تروي ب.ج:

عشان  فيه  كنت  اليل  املكتب  من  اخدين  الضابط  التحقيق  من  ساعات  بعد 

قعد  مكتب  ودخلني  بيغمينى  واحد  يف  لقيت  خارجة  وانا  تاين  ضابط  اقابل 

يحقق معايا.

تقييد  تم  التي  التقرير  هذا  يف  املبحوثني  بني  من  الوحيدة  هي  أيًضا  ب.ج  كانت  كام 
يديها يف إحدى مرات املتابعة:

دخلت الطرقة اليل بدخل فيها كل مرة لقيت واحد واقف يف آخرها شاوريل 

بتاعي  املوبايل  وخد  للحيطة،  وشك  بيقويل  لقيته  فمشيت  اروحله  ان 

دي  املرة  خالص  انا  قولت  وقتها  وغامين  خلفي  مكلبشني  وراح  والشنطة 
مش هخرج تاىن.26

والبدين،  اللفظي  للتعدي  تعرضهم  املرصية  الجبهة  معهم  تحدثت  أشخاص   3 وأكد 
التعاون معه أو اإلدالء باعرتافات  التحقيق إلجبارهم عىل  أثناء  حيث قام الضابط برضبهم 
وأسامء أشخاص ال يعلمون عنهم شيئا، تحيك س.م عن تعرضها لصفعة قوية يف إحدى 

مرات املتابعة:
عندنا  بييجى  ومحدش  بريئة  نفسك  تعمليش  وما  كدابة  انتي  قايل  الضابط 

هنا وهو مش غلطان وراح رضبني بالقلم عىل ويش وفضلت معاه 3 ساعات 
تحقيق.27

24 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

25 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

26 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، فرباير 2021.

27 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.
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بينام يروي م.خ عن تعرضه للسب:

الضابط  كده  وبعد  ونص  ساعة  فوق  قعدت  تاين  وغامين  اخدين  جه  األمني 

من  شهادة  ودي  اتلغت  التدابري  ان  قولتله  مالك  ايه  يف  وقايل  ندهيل 

قولتله  خارج  لفظ  وقايل  فني  تحطها  عارف  انت  دي  الشهادة  قايل  النيابة 

هنا  احنا  كامن  هتسأل  انت  وقايل  وبهدلني  شتمني  بس،  اسأل  محتاج  انا 

اليل بنسأل«.28 

رابعا: االحتجاز غري القانوين والقبض التعسفي

وال  متس  ال  مصونة  وجعلها  األفراد  حريات   2019 عام  املعدل  املرصي  الدستور  كفل 
وهى  طبيعي،  حق  الشخصية  »الحرية   54 املادة  نص  يف  جاء  كام  عليها  التعدي  يجوز 
حبسه،  أو  تفتيشه،  أو  أحد،  عىل  القبض  يجوز  ال  التلبس،  حالة  عدا  وفيام  مُتس،  ال  مصونة 
 40 املادة  نصت  كام  التحقيق«.  يستلزمه  مسبب  قضايئ  بأمر  إال  قيد  بأي  حريته  تقييد  أو 
من قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 عىل »ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو 
حبسه إال بأمر من السلطات املختصة بذلك قانونا، كام تجب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة 

اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا«. 

للمتابعة  الخاضعني  تعرض  املرصية  الجبهة  عليها  حصلت  التي  الشهادات  أفادت 
لالحتجاز غري القانوين عن طريق اإلبقاء عليهم فرتات طويلة داخل مقرات األمن الوطني 
الوطني، ما عدا  يف ظروف مشابهة لظروف املتهمني املقبوض عليهم من قبل األمن 
يشمل  املتابعة  أشكال  من  شكل  أن  حيث  طواعية.  للمتابعة  يذهبون  األشخاص  هؤالء  أن 
تحقيق أو استجواب يستمر لساعات طويلة ويظل فيه الشخص مبعزل عن العامل الخارجي 
باملغادرة.  له  بالسامح  الضابط  يقوم  أن  إىل  الشخيص،  هاتفه  استخدام  من  وممنوع 

وأحيانا يسبق هذا التحقيق فرتة انتظار طويلة تبدو كنوع من التكدير كام تحيك أ.ع:

مروحة  وفيها  كرايس  مليانة  األول  ده  اسرتاحة  يف  بقعد  اروح  مرة  كل  انا 

فضل  التحقيق  مرة  فوق،  التحقيق  اطلع  وبعدين  بالساعات  احيانا  استنى 

ساعات   ٤ معايا  قعد  الثانية  واملرة  بليل   ١0 الساعة  لغاية  الصبح  من  معايا 
بنعيد كل مرة نفس الكالم.29

ويف أحيان أخرى يتعرض أيًضا هؤالء األشخاص إىل اإلبقاء عليهم لفرتات طويلة داخل 
مقرات األمن الوطني حتى بعد انتهاء التحقيق وبدون أي مربر كام يحيك ب.ج:

للضابط  بعد ما دخلت يف أمني رشطة جه قايل خلييك هنا شوية وهدخلك 

كنت  انا  وخالص،  قاعدة  فضلت  وبعدها  بس  ساعة  دخلتله  متام  قولتله 
رايحالهم الساعة 5 العرص خرجت من عندهم الساعه 7 الصبح.30

أيًضا من استخدام  التحقيق يكون الشخص ممنوع  انتهاء  االحتجاز بعد  ويف خالل فرتة 
إىل  اإلشارة  هنا  املهم  ومن  الخارجي.  العامل  عن  تام  بشكل  ومعزول  الشخيص  هاتفه 
املباين  هذه  تتضمن  ال  إذ  للمواطنني  معروف  غري  الوطني  األمن  مباين  من  كبري  عدد  أن 
أي إشارة تدل عىل طبيعتها، كام أنها مقرات من الصعب للغاية عىل املواطنني دخولها، 

28 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

29 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

30 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.
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وهو ما يزيد من عزلة األشخاص الخاضعني للمتابعة. 

الجبهة  إىل  تحدثت  التي  الحاالت  بعض  فإن  املتابعة  لسياسة  الفتة  مامرسة  ويف 
إجراء  أجل  من  الوطني  األمن  قبل  من  منازلها  من  بالفعل  للقبض  تعرضها  أكدت  املرصية 
القبض  لتجربة  تعرضها  م  ب.  تروي  األشخاص،  هؤالء  رساح  إطالق  تبعها  والتي  املتابعة 

تلك 

ايه  البيت دخلوين مكتب وال أوضة مش عارفة  الصبح اخذوين من   ١0 الساعة 

وخده  التليفون  باسورد  أكتب  مني  طلب  والضابط  اصال  دخلته  اليل  املكان 

وخرج، وفضلت قاعدة عىل الوضع ده لغاية الساعة ٤ العرص، ولقيته بيقويل 

وبيقويل  بطاقتي  وبيديني  الكالبش  وبيفك  الغاممة  وبيشيل  ياال  خالص 
خالص روحي وتعايل يف معادك العادي الشهر الجاي. 31

تعرضت أيًضا س.م لتجربة القبض عليها من املنزل من أجل إجراء املتابعة:

اخدوين من البيت وبعدها جه الضابط اخدين ودخلني اوضة كده وقايل انتي 

بتعيطي ليه قولتله انتوا جبتوين هنا  ليه واخدتوا مني التليفون وأهىل ما 

يعرفوش حاجة عني وانا مش فاهمة حاجة وبعد كده راح مطلعني تاين بره 

ساعات كترية جدا برضه معرفش انا فني وبعدها بفرتة تقريبا عىل الصبح كده 

جه الضابط اخدين وبعدها فتح املوضوع من تاين اليل بنفتحه يف املتابعة 

عندهم  من  وخرجت  يسألني  وفضل  ليه  وجيتي  وقضيتك  ايه  اسمك  مرة  كل 
تاين يوم.32

ويف هذه الحالة يتعرض هؤالء األشخاص إىل القبض التعسفي، إذ تتم عملية القبض 
دون إذن من سلطات التحقيق، وذلك بجانب تعرضهم لالحتجاز غري القانوين أيًضا.

املامرسات  هي  السابق  بشكله  القانوين  غري  االحتجاز  أو  التعسفي  القبض  يعد  وال 
سيادة  مبدأ  تتحدى  املحددة  غري  الوطني  األمن  سلطة  أن  كيف  تظهر  التي  الوحيدة 
القانون، حيث وصلت هذه السلطة أيًضا إىل التعدي عىل قرارات سلطة التحقيق املتمثلة 
بحسب  القضائية  السلطات  غري  يوقعها  ال  احرتازية  إجراءات  وفرض  العامة،  النيابة  يف 
عىل  أجربه  الوطني  األمن  أن  للمتابعة  الخاضعني  األشخاص  أحد  أفاد  املرصي.  القانون 
مواصلة تنفيذ التدابري االحرتازية رغم أن نيابة أمن الدولة كانت قد أصدرت قرار بإنهاء تلك 

التدابري.

يروي م.ح:

انا التدابري بتاعتي اتلغت من النيابة من شهرين واخدت شهادة وروحت بيها 

وقايل  معايا،  وحقق  وغامين  طلعني  الضابط  الدولة  أمن  حولوين  القسم 

ىف  يومني  تدابري  احرض  ان  واجربين  النيابة  مش  التدابري  بنلغي  اليل  احنا 

االسبوع ملدة 3 ساعات بشكل غري قانوين وانا معنديش تدابري اصال، وقايل 

ملتزم  وقتها  من  وانا  كامن،  واملتابعة  ماهي  زي  بتدابريك  هتلتزم  انت 
بالتدابري يومني يف االسبوع كل يوم 3 ساعات ويوم متابعة.33

مدار  عىل  ساعات   3 ملدة  الرشطة  قسم  يف  الشخص  هذا  احتجاز  اعتبار  هنا  وميكن 
ذهابه  عملية  تعد  مل  إذ  القانوين،  غري  االحتجاز  أشكال  من  آخر  شكاًل  األسبوع  يف  يومني 

31 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

32 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.

33 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أبريل 2021.
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غري  ألمر  تنفيذ  وإمنا  القضائية،  السلطة  من  بأمر  صادر  احرتازي  إجراء  مجرد  القسم  إىل 
قانوين من األمن الوطني.
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خامتة
ألشكالها  وتوصيف  املتابعة  لسياسة  عام  تعريف  وضع  إىل  التقرير  هذا  توصل 
السياسة  لهذه  البارز  التطور  أن  أيًضا  وأوضح  لها،  العملية  املامرسة  خالل  من  املختلفة 
السابقني  السياسيني  املعتقلني  من  املختلفة  الفئات  لتشمل  اآلن  امتدت  أنها  القدمية 
ومع  يناير.  ثورة  قبل  الحال  كان  كام  فقط  املتطرفة  الدينية  األيديولوجيات  أصحاب  وليس 
بغرض  األفراد  استدعاء  الوطني  األمن  قطاع  لضباط  يتيح  رصيح  قانوين  سند  وجود  عدم 
املتابعة، ال يزال من الصعب الجزم بأن تلك السياسة هي إجراء غري قانوين يف ظل وجود 
الثالث بالباب الرابع من قانون الرشطة، النص  نص فضفاض جاء يف املادة 125 من الفصل 
الذي من شأنه أن يضفي الرشعية عىل أفعال ضباط األمن الوطني وإن كان غري منصوص 

عليها قانونا، وذلك بدعوى تنفيذ اختصاصات القطاع وتحقيق أهدافه. 

واستنتج التقرير من املامرسات الضمنية وكذلك املبارشة املصاحبة لسياسة املتابعة 
هو  األول  االنتهاك  السياسة.  هذه  عن  الناتجة  الخطرية  االنتهاكات  من  كبري  عدد  هناك  أن 
نطاق  خارج  التنقل  من  للمتابعة  الخاضعني  ومنع  والتنقل  الحركة  حرية  عىل  قيود  وضع 
التأثري  عن  التقرير  وكشف  الوطني.  األمن  ضابط  من  بإذن  إال  البالد  خارج  أو  إقامتهم  محل 
وهو  واملهنية،  والتعليمية  االجتامعية  األشخاص  هؤالء  حياة  عىل  التقييد  لذلك  السلبي 

ما اضطر بعضهم ترك وظائفهم أو تعليق عدد من املرشوعات الشخصية. 

وجه  بغري  لالحتجاز  للمتابعة  الخاضعني  تعرض  هي  التقرير  وجدها  أخرى  نتيجة  كانت 
حق ملدد طويلة قد تصل إىل أيام داخل مقرات األمن الوطني، ويف بعض الحاالت سبق 
بدين  تعدي  االحتجاز  هذا  يصاحب  أن  املعتاد  ومن  تعسفي،  قبض  عمليات  االحتجاز  هذا 
آخر  استنتاج  إىل  يقود  ما  وهو  أخرى.  مرة  بالسجن  وتهديدات  قاسية  ومعاملة  ولفظي 
النفسية للخاضعني لها وتعرقل رسعة  وهو أن املتابعة تستهدف بشكل متعمد السالمة 
تجاوزهم للصدمة النفسية املتولدة عن تجربة السجن وتعوق تعافيهم الطبي من اآلثار 
السلبية لهذه التجربة، حيث أن املتابعة تستثري تلك الصدمة وتخلق لدى هؤالء األشخاص 

شعور دائم بالخوف من إعادة التجربة الصادمة مرة أخرى.

يتمتع  الوطني  األمن  أن  تظهر  عديدة  مامرسات  ضمن  من  كمامرسة  املتابعة  تأيت 
االختالل  عن  ناتجة  أنها  كام  الفضفاض،  القانون  عن  ناتجة  وهي  محددة،  غري  بسلطة 
تلك  تتيح  املرصية.  الدولة  يف  السلطات  بني  والفصل  القانون  سيادة  ملبادئ  الوظيفي 
القيام مبامرسات مشكوك بشدة يف قانونيتها، املتابعة  الوطني  السلطة لقطاع األمن 
السياسيني عىل ذمة  تدوير املعارضني  أيًضا  الوحيدة، فهناك  ليست  واحدة منها ولكنها 
قضايا جديدة بغرض التحايل عىل املدة القصوى للحبس االحتياطي يف القانون املرصي، 
األسايس  الرشط  هو  صدورها  يعد  والتي  الوطني«  األمن  »تأشرية  يسمى  ما  وهناك 
إلطالق رساح األشخاص من السجن ال قرارات السلطة القضائية بإخالء السبيل أو اإلفراج أو 

حتى انقضاء األحكام القضائية لهؤالء األشخاص.
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