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مقدمة
وبال  روتيني  بشكل  املاضية  السنوات  يف  تدور  التي  االحتياطي  الحبس  آللة  استمرارا 
توقف وتفرم بني تروسها آالف املواطنني واملعارضني السياسيني، يخضع اآلن 22 مواطنا 
ما بني أطفال وعامل وطلبة وسيدات للحبس االحتياطي عىل ذمة القضية 620 لسنة 2021. 
البعض  البعض منهم باالنضامم إىل جامعة داعش، وتتهم  العليا  الدولة  نيابة أمن  تتهم 
األمن  من  صادر  تحريات  محرض  عىل  بناءا  وذلك  تسمها،  مل  جامعة  إىل  باالنضامم  اآلخر 

الوطني مل يستطع املحامون االطالع عليه.

عىل  متهمني  كانوا  أن  بعد  ذمتها  عىل  »تدويرهم«  تم  القضية  يف  املتهمني  أغلب 
عىل  حبسه  إعادة  تم  فبعضهم  التدوير،  من  مختلفة  ألمناط  وتعرضوا  أخرى  قضايا  ذمة 
موضوع  للقضية  تقريبا  مشابهة  أخرى  قضايا  من  سبيله  إخالء  إجراءات  أثناء  القضية  ذمة 
التقرير من حيث االتهامات، والبعض اآلخر تم ضمه إىل القضية بعد تنفيذ أحكام بالسجن، 

وأخريا تم تدوير بعض املتهمني أثناء حبسهم بالفعل عىل ذمة قضايا أخرى.  

عىل  القبض  إلقاء  لحظة  منذ   2021 لسنة   620 القضية  تطورات  املرصية  الجبهة  رصدت 
للتحقيق معهم  النيابة  أمام  القضية، مروًرا مبثولهم  أو تدويرهم عىل ذمة  املتهمني، 
واعتمدت  حبسهم.  تجديد  نظر  جلسات  إىل  ووصواًل  اتهامات،  من  يواجهونه  ما  يف 
الجبهة  باحثو  يقوم  التي  املعلومات  عىل  القضية  تطورات  رصد  يف  املرصية  الجبهة 
بتجميعها وفًقا ملنهجية الرصد والتوثيق املعتمدة ومن ثم إدخالها يف قواعد البيانات 
رئييس،  بشكل  املحامني  شهادات  من  املعلومات  تلك  عىل  الحصول  وتم  الصلة.  ذات 
الواردة يف األخبار الصحفية والتقارير الحقوقية، وذلك بعد أن  باإلضافة إىل املعلومات 

قام باحثو الجبهة بالتحقق منها. 

يرصد هذا التقرير تعرض املتهمني النتهاكات جسيمة أخلت بضامنات املحاكمة العادلة 
أثناء مرحلة التحقيق وذلك حسب املعاهدات واملواثيق الدولية والقوانني الوطنية، فقد 
للتدوير  متهام   16 وتعرض  القرسي،  االختفاء  لجرمية  القضية  يف  املتهمني  جميع  تعرض 
وغريه  للتعذيب  متهمني   4 وتعرض  تعسفي،  احتجاز  كبرية  درجة  إىل  اعتباره  ميكن  الذي 
جميع  تعرض  كام  الوطني،  األمن  وموظفي  ضباط  يد  عىل  القاسية  املعاملة  رضوب  من 
متهمي القضية النتهاك حقهم يف االطالع عىل املعلومات الخاصة بهم، كل هذا بجانب 

انتهاك حقهم يف الحصول عىل التسهيالت الكافية إلعداد الدفاع. 
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وقائع القبض 

عىل املتهمني

عىل  القبض  ألقت  قد  األمن  قوات  كانت 
يف  عام،   18 سالمة،  سامل  عودة  سهيلة 
مرورها  أثناء   2021 أبريل  شهر  من  عرش  الثامن 
عىل  وذلك  باإلسامعيلية،  القنطرة  مبعدية 
تنظيم  إىل  وشقيقها  زوجها  انضامم  خلفية 

الدولة اإلسالمية يف أوقات سابقة. 

-٢-١

-٣

-٥

-٦

-٤

ألقت  أبريل  شهر  من  والعرشين  الواحد  يف 
محمد  محمد  الله  عبد  عىل  القبض  األمن  قوات 
21 عاما، مجند مبعسكر قوات أمن  الرحمن،  عبد 
كمني  عىل  مروره  أثناء  القاهرة،  يف  الفتح 
كارتة طريق االسامعيلية القاهرة، وذلك بحسب 
منشوراته  خلفية  عىل  الوطني  األمن  تحريات 
االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  داعش  عن 
تنتمي  سورية  فتاة  مع  وتواصله  بوك  فيس 

لداعش. 
القبض  ألقي   2021 مايو  من  العارش  يف 
عام،   25 سالمة،  عودة  إبراهيم  محمد  عىل 
املتهم  استدعاء  بعد  وذلك  زراعي،  عامل 
بقسم  الوطنى  األمن  ملقر  الهاتفي  باالتصال 
وترحيله  عليه  التحفظ  ليتم  الجديدة  الصالحية 

إىل مكان مجهول. 

ألقت  مايو  شهر  من  عرش  السادس  يف 
صابر  محمد  أحمد  عىل  القبض  األمن  قوات 
عىل  وذلك  منزله،  من  بالقرب  عام،   20 صربة، 
تحريات  بحسب  داعش  لتنظيم  انضاممه  خلفية 

األمن الوطني. 

عىل  القبض  ألقي  مايو  من  الثالثني  يف 
عام،   46 مسلم،  سامل  الله  عودة  إبراهيم 
مكتب  من  استدعائه  تم  أن  بعد  زراعي،  عامل 

األمن الوطنى يف فاقوس. 
األمن  قوات  ألقت  يونيو  من  الرابع  يف 
 40 غراب،  عىل  عادل  محمد  أحمد  عىل  القبض 
الجوية  بالخطوط  طائرات  صيانة  مهندس  عام، 
قوة  قبل  من  توقيفه  بعد  وذلك  القطرية، 
هاتفه  وفحص  بالشارع  متواجدة  كانت  أمنية 

املحمول.
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تدوير 

املتهمني

بقية  تدوير  تم  القضية،  يف  مرة  ألول  عليهم  القبض  تم  الذين  متهمني  الستة  بخالف 
إبراهيم  الرحمن  عبد  عام،   14 سويلم،  عيد  فراج  فاطمة  وهم:  ذمتها  عىل  املتهمني 
عام،   27 إبراهيم،  أمري  عادل  الله  عبد  فراخ،  مزرعة  يف  عامل  عام،   16 زريعي،  سليامن 
عبد  محمد  عزت  محمد  خاص،  مرشوع  صاحب  عام،   31 محمد،  إبراهيم  خلف  محمد  طالب، 
الغني، 46 عام، داعية إسالمي، ممدوح عبد الله صربي محمد، 32 عام، عامل يف مطعم، 
هشام أحمد محمد العفيفي، 60 عام، ال يعمل، والء صابر جمعة نوفل، 21 عام، ربة منزل، 
ليسانس حقوق، محمود مجاهد محمد  34 عام، حاصل عىل  السيد،  أحمد محمد املرصي 
السيد، 34 عام، محاسب ومرشف معامري، باسل محمود محمد محروس، 26 عام، حاصل 
عىل ليسانس حقوق، أرشف صفوت محمد عبدالعزيز، 42 عام، أخصايئ اجتامعي، مروان 
قناة  جامعة  ومعلومات  حاسبات  الثالثة  بالفرقة  طالب  عام،   24 إبراهيم،  سعيد  إبراهيم 
التعليم  ماجستري  برنامج  طالب  عام،   22 نافع،  درويش  محمد  إبراهيم  أحمد  السويس، 
الطبي بكلية الطب جامعة املنصورة ، شادي سامي سليامن زريعي، 18 عام، حمزة عبد 

الله حسن عراقي، 37 عام، مدرس لغة إنجليزية. 

تعرض املتهمون السابقون البالغ عددهم 16 متهام لسياسة التدوير يف القضية 620 
لسنة 2021، وهي سياسة تتبعها بشكل ممنهج نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع قطاع 
اإلبقاء  هو  منها  والهدف  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  الداخلية  بوزارة  الوطني  األمن 
عىل  التحايل  طريق  عن  ممكنة  فرتة  ألطول  االحتجاز  قيد  السياسيني  املعارضني  عىل 
القانون ووضعهم عىل ذمة قضايا أخرى إما عقب إخالء سبيلهم وأثناء اإلفراج عنهم من 
بعد  عنهم  اإلفراج  إجراءات  أثناء  أو  البداية  من  قضيتني  عىل  وضعهم  أو  األوىل  القضايا 

قضائهم أحكاما بالسجن أو الحبس.

ذمة  عىل  تدويرهم  تم  الذين  املتهمني  جميع  فإن  املرصية  الجبهة  رصد  وبحسب 
األويل  قضاياهم  يف  لهم  وجهت  مكررة  تهمة  لهم  وجهت   2021 لسنة   620 القضية 
نيابة أمن  التهمة األكرث استخداما من قبل  إرهابية، وهي  وهي تهمة االنضامم لجامعة 
الدولة العليا وجهاز األمن الوطني يف السنوات املاضية، ويرتكز االتهام بها عىل محارض 
تحريات مكتبية ال تستند عىل مربرات قانونية أو دليل مادي قوي وال ترقى إلقامة دعوى 
النوع وبذات  جنائية قوية. ولهذا يصبح تدوير املتهمني عىل ذمة قضايا أخرى من نفس 

التهمة هو الضامن لبقائهم مدد أطول داخل السجن. 
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القبض  ألقي  الغني،  محمد عزت محمد عبد 

 2020 أبريل   10 يف  منزله  مداهمة  بعد  عليه 
أمرت  حيث  سعد  كفر  نيابة  عىل  عرضه  وتم 
جامعة  إىل  باالنضامم  اتهامه  بعد  بحبسه 
 3 ذمة  عىل  وحبسه  تدويره  تم  ثم  إرهابية 
أمن  محكمة  إىل  أُحيلت  آخرها  مختلفة  قضايا 
الدولة العليا طوارئ وحصل عىل حكم بالرباءة 
املحكمة  حكم  تنفيذ  إجراءات  وأثناء  فيها 
القضية  ذمة  عىل  الرابعة  للمرة  تدويره  أُعيد 

موضوع التقرير. 

-٢-١

-٣

-٥
-٦

-٤

بتسليم  قامت  سويلم،  عيد  فراج  فاطمه 

املسلحة،  للقوات  تابع  كمني  إىل  نفسها 
أمام  التحقيقات  يف  قالت  ما  بحسب  وذلك 
زوجها  مع  التورط  من  خوفها  بسبب  النيابة 
وقد  داعش،  تنظيم  إىل  املنضمني  ووالدها 
العسكرية  النيابة  قبل  من  معها  التحقيق  تم 
ووضعها عىل ذمة قضية أوىل أخيل سبيلها 
تم  السبيل  إخالء  قرار  تنفيذ  من  وبدال  منها 
 620 للقضية  وضمها  مجددا  معها  التحقيق 

لسنة 2021.

ألقت  زريعى،  سليامن  ابراهيم  الرحمن  عبد 

شادي   عمه  وابن  هو  عليه  القبض  األمن  قوات 
يف 23 فرباير 2018 وهو يف عمر الثالثة عرش، 
املنضمني  أحد  وبني  بينه  قرابة  عالقة  إثر  عىل 
سيناء،  شامل  محافظة  يف  داعش  تنظيم  إىل 
أخيل  حتى  أوىل  قضية  ذمة  عىل  حبسه  وتم 
أعيد  ثم   2019 نوفمرب   16 يف  منها  سبيله 
تدويره عىل ذمة قضية أخرى وحصل فيها أيضا 
وظل   ،2020 ديسمرب   22 يف  سبيل  إخالء  عىل 
مقرات  أحد  داخل  قانوين  غري  بشكل  محتجزا 
أمن  نيابة  عىل  عرضه  حتى  الوطني  األمن 
ذمة  عىل  مجددا  معه  والتحقيق  العليا  الدولة 

القضية 620 لسنة 2021. 
الله  عبد  عىل  القبض  األمن  قوات  ألقت 
وحبس   2018 مايو   10 يف  ابراهيم  أمري  عادل 

لسنة   735 القضية  ذمة  ذمة  عىل  احتياطيا 
إخالء  تم  أن  إىل  عليا،  دولة  أمن  حرص   2018
سبيله بعد مرور عامني، وأثناء إجراءات اإلفراج 
تم تدويره عىل ذمة قضية أخرى ىف أسيوط 
15 يوما ومتت  بعد  أخرى  ثم أخيل سبيله مرة 
قضية  ذمة  عىل  الثانية  للمرة  تدويره  إعادة 
سبيله  أُخيل  أن  إىل  أيضا،  أسيوط  ىف  أخرى 
وأثناء  حبسه،  من  ونصف  شهر  مرور  بعد  منها 
الثالثة  للمرة  سبيله  إخالء  إجراءات  تنفيذ 
أمن  نيابة  أمام  مجددا  معه  بالتحقيق  فوجئ 
 620 القضية  ذمة  عىل  وحبسه  العليا  الدولة 

لسنة 2021. 

القبض  ألقي  محمد  ابراهيم  خلف  محمد 

معه  التحقيق  وتم   2016 أغسطس   11 يف  عليه 
وظل  دولة  أمن   2016 لسنة   598 القضية  يف 
سبيله  إخالء  تم  أن  إىل  ذمتها  عىل  محبوسا 
األمن  لدى  محتجزا  وظل   ،2020 مايو   4 ىف 
نيابة  عىل  أخرى  مرة  عرض  أن  إىل  الوطني 
إداري   1832 القضية  يف  حبسه  وتم  أسيوط 
أشهر،  ستة  مرور  بعد  سبيله  أخيل  ثم  أسيوط 
إخالء  قرار  تنفيذ  دون  أخرى  مرة  محتجزا  وظل 
الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرض  أن  إىل  سبيله 
لسنة   620 القضية  يف  معه  للتحقيق  العليا 

2021 وحبسه عىل ذمتها مرة أخرى.  

قوات  ألقت  محمد،  صربي  عبدالله  ممدوح 

التحقيق معه  األمن القبض عليه يف 2019 وتم 
وحبسه ملدة شهرين ثم تم تدويره مرة أخرى 
إخالء  وبعد  والنصف،  العام  يقارب  ما  ليحبس 
سبيله األخري أُعيد تدويرة عىل ذمة القضية 620 

لسنة 2021. 

السياقات املختلفة لتدوير املتهمني عىل ذمة القضية 6٢٠ لسنة ٢٠٢١
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أرشف صفوت محمد عبدالعزيز، ألقي القبض 

10 فرباير 2018 بعد أن استوقفه أمني  عليه يف 
رشطة واصطحبه إىل مقر األمن الوطني ثم تم 
حبسه  ليتم  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضه 
لسنة   753 القضايا  ذمة  عىل  مرتني  وتدويره 
إخالء  وبعد  بك،  محرم   2020 لسنة  و3152   2018
الثالثة  للمرة  تدويره  أعيد  األخرية  من  سبيله 

عىل ذمة القضية 620 لسنة 2020.

قوات  ألقت  محروس،  محمد  محمود  باسل 

يونيو   11 يف  منزله  من  عليه  القبض  األمن 
يف  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  وعرض   2017
2017 وتم حبسه عىل ذمتها  79 لسنة  القضية 
وظل  إرهابية،  جامعة  إىل  االنضامم  بتهمة 
القضاء  إىل  القضية  أحيلت  أن  إىل  محبوسا 
 3 باسل  بحبس  حكمه  أصدر  والذي  العسكري، 
يفرج  مل  العقوبة  مدة  انتهاء  وعقب  سنوات، 
الدولة  أمن  نيابة  عىل  أخرى  مرة  وعرض  عنه 
 620 القضية  ذمة  عىل  ضمته  والتي  العليا 
حتى  ذمتها  عىل  محبوسا  زال  وما   2021 لسنة 

تاريخ كتابة هذا التقرير. 

القبض  ألقي  السيد،  محمد  مجاهد  محمود 

عليه يف 24 ديسمرب 2013 وحكم عليه بالسجن 
الدولة  أمن   2013 لسنة   423 القضية  يف 
املقدس«  بيت  بـ«أنصار  إعالميا  واملعروفة 
)داعش(  إرهابية  جامعة  اىل  االنضامم  بتهمة 
معه  التحقيق  أعيد  العقوبة  مدة  قضائه  وبعد 

وحبسه عىل ذمة القضية موضوع التقرير. 

القبض  ألقي  السيد،  املرصي  محمد  أحمد 

عىل  وضعه  وتم   ،2017 أكتوبر   7 يف  عليه 
الدولة  أمن  نيابة   2017 لسنة   1000 القضية  ذمة 
العسكرية برقم  العليا واملحالة إىل املحكمة 
إىل  باالنضامم  اتهامه  وتم  عسكرية،   137
جامعة إرهابية وحكمت املحكمة عليه بالسجن 
أخفته  سجنه،  مدة  نهاية  وعقب  املشدد، 
نيابة  عىل  عرض  أن  إىل  قرسيا  األمن  قوات 
وحبس   2021 مارس   3 يف  العليا  الدولة  أمن 
 2021 لسنة   620 القضية  ذمة  عىل  أخرى  مرة 

بذات تهمة االنضامم إىل جامعة إرهابية. 

-٨

-١٠

-١٢

بتسليم  قامت  نوفل،  جمعة  صابر  والء 

داخل   2021 يناير   2 يف  للسلطات  نفسها 
وقت  اقرتاب  عند  زويد  الشيخ  مستشفى 
عن  ملعرفتها  والء،  بحسب  وذلك،  والدتها، 
إىل  املنضمني  من  زوجها  بأن  الصدفة  طريق 
السلطات  فقامت  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم 
العسكرية  النيابة  عىل  وعرضها  باحتجازها 
شهرين  ملدة  بحبسها  قامت  بدورها  والتي 
تنفيذ  وأثناء  سبيلها،  تُخيل  أن  قبل  تقريبا 
أمام  معها  التحقيق  تم  السبي  إخالء  إجراءات 
ذمة  عىل  وحبسها  العليا  الدولة  أمن  نيابة 

القضية 620 لسنة 2021.

-٧

-٩

-١١

-١٣

قد  كان  العفيفي،  محمد  أحمد  هشام 

ضمن  من   2018 عام  يف  عليه  القبض  ألقي 
عسكرية،   137 القضية  يف  عليهم  املقبوض 
 »4 سيناء  والية  بـ«تنظيم  إعالميا  عرفت  والتي 
إجراءات  تنفذ  مل  بالسجن  حكم  تنفيذه  وعقب 
أمن  نيابة  عىل  مجددا  وعرض  عنه  اإلفراج 

الدولة العليا ووضعته عىل ذمة القضية 620. 

وتم  ابراهيم،  سعيد  ابراهيم  مروان  عىل  القبض  األمن  قوات  ألقت   2017 سبتمرب   18 يف 
اتهامه وحبسه بتهمة االنضامم إىل جامعة إرهابية، إىل أن تم إخالء سبيله يف يونيو 2018، ثم 
أعيد تدويره 3 مرات أخرى إىل أن أخيل سبيله يف 13 مارس 2021 وأعيد حبسه للمرة الخامسة 

عىل ذمة القضية موضوع التقرير، وما زال محبوسا حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. 
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ألقي  نافع،  درويش  محمد  ابراهيم  أحمد 

خلفية  عىل   2021 يناير   27 يف  عليه  القبض 
وتم  داعش،  تنظيم  مؤيدي  بأحد  صداقته 
وحبسه  غمر  ميت  نيابة  قبل  من  معه  التحقيق 
حصل  ثم  داعش،  تنظيم  إىل  االنضامم  بتهمة 
 ،2021 مارس   14 يف  سبيل  إخالء  عىل  املتهم 
التحقيق  تم  السبيل  إخالء  قرار  تنفيذ  من  وبدال 
العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  مجددا  معه 

ووضعه عىل ذمة القضية 620 لسنة 2021. 

-١٥ -١٤

-١٦

شادى سامى سليامن زريعي، ألقت قوات 

عىل   2018 فرباير   23 يف  عليه  القبض  األمن 
داعش  قيادات  أحد  وبني  بينه  قرابة  صلة  خلفية 
التحقيق  تم  ذلك  إثر  وعىل  سيناء،  شامل  يف 
إداري   2018 لسنة   165 رقم  القضية  يف  معه 
رأس سدر، وتم حبسه احتياطيا ملدة عامني ثم 
وضعه عىل ذمة قضية أخرى ظل محبوسا عىل 
سبيل  إخالء  عىل  يحصل  أن  قبل  أشهر   5 ذمتها 
مل ينفذ هو اآلخر ليتم وضعه عىل ذمة القضية 

موضوع التقرير.

ألقي  عراقي،  حسن  الله  عبد  حمزة  وأخريا 
توقيفه  أثناء   2018 أكتوبر   27 يف  القبض عليه 
السادس  مدينة  طريق  عىل  أمني  كمني  يف 
األمن  مقر  إىل  اقتياده  وتم  أكتوبر  من 
القضية  ذمة  عىل  معه  التحقيق  ثم  الوطني 
جامعة  إىل  االنضامم  بتهمة   2019 لسنة   92
إرهابية، وظل محبوسا حتى أخيل سبيله بقرار 
القرار  وهو   2021 مايو   5 يف  املحكمة  من 
الذي مل ينفذ حيث عرض مرة أخرى عىل نيابة 
يف  معه  التحقيق  وتم  العليا  الدولة  أمن 

القضية 620 لسنة 2021. 
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كتابة،  بحقوقه  ويحاط  ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  من  كل  فورا  يُبلغ  أن  »..يجب 
وميكن من االتصال بذويه ومبحاميه فورا..«

مادة 54 من الدستور املرصي املعدل عام 2019 .

كام  وقوعه  لدى  التوقيف  هذا  بأسباب  توقيفه  يتم  شخص  أي  إبالغ  »يتوجب 
يتوجب إبالغه رسيعا بأية تهمة توجه إليه.«

املادة 9 )2( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

»تضمن الحكومات قيام السلطة املختصة، فورا، بإبالغ جميع األشخاص بحقهم 
يف أن يتوىل متثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم 

أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.«

املبدأ 5 من املبادئ األساسية بشأن دور املحامني.

إبالغ  رضورة  عىل  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  وكذلك  املرصي  الدستور  ينص 
ليك  وذلك  متهمني  كأشخاص  بحقوقهم  الرسعة  وجه  وعىل  حريتهم  املقيدة  األشخاص 
إعداد  يف  والبدء  اإلدانة  من  أنفسهم  حامية  يف  الحقوق  هذه  استخدام  يف  يرشعوا 
أبرز هذه الحقوق هي حق الشخص يف معرفة سبب تقييد  دفاعهم عن أنفسهم. ومن 
فور  ومبحاميه  بذويه  االتصال  من  متكينه  وكذلك  متهم،  كشخص  األصيلة  وحقوقه  حريته 
عىل  القامئون  معها  يتعامل  ودوليا  محليا  الحقوق  تلك  أهمية  من  وبرغم  عليه.  القبض 
من  املتهمون  ميكن  ما  ونادرا  شديد  باستخفاف  مرص  يف  التحقيق  وجهات  القانون  إنفاذ 

الحصول عليها.

انتهاك حق األشخاص 

املحتجزين يف االطالع عىل 

املعلومات الخاصة بهم 
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بحسب املعلومات التي جمعتها الجبهة املرصية يف نطاق حق املتهمني يف االطالع 
الخاصة بهم، فإن جميع املتهمني عىل ذمة القضية 620 لسنة 2021 مل  عىل املعلومات 
 ،2019 عام  املعدل  املرصي  الدستور  يف  الواردة  السابقة  الحقوق  من  أي  عىل  يحصلوا 
حيث مل يبلغ أي من املتهمني االثنني وعرشين بأي من حقوقهم كمتهمني، كام مل يسمح 
ثالث  شخص  أي  مع  بالتواصل  لهم  السامح  عدم  عن  فضال  محاميهم  مع  بالتواصل  لهم 
سواء من األهل أو األصدقاء، وحرض مع جميع املتهمني محامون ليسوا عىل عالقة وثيقة 
الصلة باملتهمني بل كان تواجدهم داخل مقر النيابة أثناء التحقيق مع املتهمني من قبيل 
وقت  النيابة  من  الصادرة  الضبط  مذكرات  عىل  املتهمني  من  أي  أيًضا  يطلع  ومل  الصدفة. 

القبض عليهم. 
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انتهاك الحق يف 

التسهيالت الكافية 

إلعداد الدفاع

املساواة  قدم  وعىل  قضيته،  يف  النظر  أثناء  يتمتع  أن  بجرمية  متهم  »لكل 
التامة، بالضامنات الدنيا التالية:

)أ( أن يتم إعالمه رسيعا وبالتفصيل، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة 
املوجهة إليه وأسبابها،

دفاعه  إلعداد  يكفيه  ما  التسهيالت  ومن  الوقت  من  يعطى  أن  )ب( 
ولالتصال مبحام يختاره بنفسه.«

املادة 14)3( )أ( و)ب( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.

يشكل الحق يف التسهيالت الكافية إلعداد الدفاع ضامنة أساسية من ضامنات املحاكمة 
جنائية  جرائم  بارتكاب  املتهمني  األشخاص  لكل  يتاح  أن  يجب  حيث  توافرها،  الواجب  العادلة 
الدفاع املعلومات واألوراق والتسهيالت الالزمة ليك يتمكنوا من  أو من ينوب عنهم يف 
بني  توافرها  الالزم  التكافؤ  جوانب  من  مهام  جانبا  الحق  هذا  ويشكل  الالزم.  الدفاع  إعداد 
االدعاء والدفاع، وضامنا أساسيا للمساواة بينهم، ليتمكن كل طرف عىل قدم املساواة من 
االعدادات الالزمة قبل طرح القضية عىل هيئة املحكمة. ويقتيض هذا الحق ليك يكتسب 
فاعليته عدة إجراءات من بينها أن يسمح للمتهم باالتصال عىل انفراد مع محاميه، واالطالع 
عىل طبيعة التهم املوجهة وأسباب اتهامه بها، كام يجب أن يتاح للمتهم ومحاميه فرصة 

االطالع عىل أوراق القضية، والحصول عىل صورة ضوئية منها.1

هيئة  محامني  مع  تواصلها  وبعد  املرصية  الجبهة  جمعتها  التي  املعلومات  وبحسب 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/ ،2014 ،1 »دليل املحاكمة العادلة،« منظمة العفو الدولية
.pol300022014ar.pdf

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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سلطات  بانتهاك  جميعا  أفادوا  فقد   ،2021 لسنة   620 القضية  يف  املتهمني  عن  الدفاع 
االدعاء  بني  الفرص  وتكافؤ  العادلة  املحاكمة  بضامنات  يخل  مام  الحقوق  لهذه  التحقيق 
والدفاع. فمن بني 22 متهام يف القضية مل يسمح سوى ملتهم واحد فقط باالتصال مع 
وحق  حقهم  النتهاك  القضية  يف  متهمني   3 وتعرض  تامة.  وبرسية  انفراد  عىل  محاميه 
املوجهة،  التهم  وطبيعة  تفاصيل  عن  الكافية  املعلومات  عىل  الحصول  يف  محاميهم 
االتهام مبوجبه.  الذي تم  القانون  كام مل يطلع املتهمني جميعا عىل أي معلومات عن 
كل ذلك باإلضافة إىل إفادة جميع أعضاء هيئة الدفاع بعدم اطالعهم عىل األوراق الخاصة 

بالقضية أو الحصول عىل نسخة ضوئية منها.



15

انتهاكات حقوق املتهمني يف القضية 620 لسنة 2021 أمن دولة

انتهاك الحق يف سالمة 

الـجسد وعــدم الــتعرض 

للمعاملة القاسية أو 

املهينة

»ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
الحاطة بالكرامة.«

املادة 7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي 

وقعت مرص عليه يف 4 أغسطس 1967 .

بنفسه  ذلك  فعل  أو  متهم  بتعذيب  أمر  عمومي  مستخدم  أو  موظف  »كل 
إىل  سنوات  ثالث  من  السجن  أو  املشدد  بالسجن  يعاقب  االعرتاف  عىل  لحمله 

عرش.«

املادة 126 من قانون العقوبات املرصي رقم 58 لسنة 1937.

أو  القاسية  املعاملة  رضوب  من  ذلك  غري  أو  للتعذيب  التعرض  عدم  يف  الحق  يعد 
عن  النظر  بغض  البرش  جميع  عىل  ينطبق  الذي  املطلقة  اإلنسان  حقوق  من  حق  املهينة 
الكوارث  أو  الحرب  حاالت  كانت  ولو  حتى  ظروف  بأي  التذرع  يجوز  ال  كام  أخرى،  اعتبارات  أي 
ملوظفي  بالنسبة  األوامر  تنفيذ  اعتبار  ميكن  وال  تربيره،  أو  تعطيله  أو  لتقييده  الطبيعية 
الدولة تربيرا للتعذيب. ويعرف التعذيب يف املادة األويل من االتفاقية الدولية ملناهضة 
وهي  عقليا...«  أم  كان  جسديا  شديد،  عذاب  أو  أمل  عنه  ينتج  عمل  »أي  أنه  عىل  التعذيب 

االتفاقية التي ترفض مرص التوقيع عليها حتى اليوم. 

 2021 لسنة   620 القضية  بشأن  املرصية  الجبهة  جمعتها  التي  املعلومات  أظهرت  وقد 
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النيابة  أمام  معهم  التحقيق  أثناء  متهمني   4 ادعى  القضية  يف  متهام   22 أصل  من  أنه 
تعرضهم للتعذيب عىل يد ضباط وموظفي وزارة الداخلية، كام تشري أقوال املتهمني إىل 

أن معظم وقائع التعذيب حدثت داخل مقار تابعة لألمن الوطني.

أقوال المتهمين أمام النيابة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب
قالت فاطمة فراج عيد سويلم أنها تعرضت للشتم والضرب داخل مقر األمن الوطنى بسيناء 

بالكامل  مالبسه  من  وتجريده  والضرب  بالسب  عليه  االعتداء  تم  صبرة:  صابر  محمد  أحمد 
وكهربته في العضو الذكري وفي جميع أنحاء جسده أكثر من مرة، وذلك في مكان غير معلوم 

للمتهم. 
محمد ابراهيم عودة سالمة: تم تجريده من مالبسه وتعليقه والتعدى عليه بالصعق الكهربائي 

داخل مقر األمن الوطنى في الصالحية الجديدة أو الحسينية ال يعلم المتهم المكان تحديدا.
األمن  مكتب  داخل  بالكهرباء  مالبسه وصعقه  من  تجريده  تم  غراب:  على  عادل  محمد  أحمد 

الوطني بقسم شرطة المقطم. 

 عدد املتهمني الذين

 أفادوا أمام النيابة

بتعرضهم للتعذيب 4
 عدد

 املتهمني

املحبوسني 22
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انتهاك الحق يف 

التواصل مع العامل 

الخارجي

املضبوط،  املتهم  أقوال  فوًرا  يسمع  أن  القضايئ  الضبط  مأمور  عىل  »يجب 
وإذا مل يأت مبا يربئه، يرسله يف مدى أربع وعرشين ساعة إىل النيابة العامة 
املختصة. ويجب عىل النيابة العامة أن تستجوبه يف ظرف أربع وعرشين ساعة، 

ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق رساحه.«

املادة 36 من قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

»1. ال يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرسي.

أو  حرب  بحالة  األمر  تعلق  سواء  كان،  استثنايئ  ظرف  بأي  التذرع  يجوز  ال   .2
حالة  بأية  أو  الداخيل،  السيايس  االستقرار  بانعدام  أو  حرب،  باندالع  التهديد 

استثناء أخرى، لتربير االختفاء القرسي..«

املادة 1 من اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.

ال يزال االختفاء القرسي ميارس كإجراء روتيني بالنسبة للقامئني عىل عملية الضبط يف 
وزارة الداخلية، حيث ال تخلو قضية واحدة تقريبا من القضايا السياسية من اإلخفاء القرسي 
للمتهمني داخل أقسام الرشطة ومعسكرات األمن ومقرات األمن الوطني. وتنطوي جرمية 
االختفاء القرسي عىل أكرث من انتهاء يف الوقت ذاته، حيث أن أغلب وقائع التعذيب تحدث 
أثناء فرتة االختفاء القرسي، باإلضافة إىل انتهاك حق األشخاص يف عدم إدانة أنفسهم، 
وهو ما ال يحدث يف كثري من القضايا حيث يلجأ كثري من املتهمني إىل االعرتاف أمام النيابة 
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للتعذيب  وتعريضهم  مقاره  إىل  مجددا  بنقلهم  الوطني  األمن  تهديدات  تنفيذ  من  خوفا 
مرة أخرى. 

وترفض مرص حتى تاريخ كتابة هذا التقرير التوقيع عىل اتفاقية حامية جميع األشخاص 
من االختفاء القرسي، كام ترفض اتخاذ إجراءات جدية للحد من ارتكاب هذه الجرمية، استجابة 

لتوصيات 5 دول يف االستعراض الدوري الشامل األخري. 

وقد تعرض ستة متهمون، وهم الستة املقبوض عليهم للمرة األوىل يف هذه القضية 
لالختفاء القرسي عىل يد األمن الوطني، ملدد تراوحت ما بني 19 يوما إىل 45 يوما.

 مدة مكان االختفاء

 االختفاء

 بااليام

 تاريخ الضبط

وفقا للمتهم

 تاريخ الضبط

 وفقا ملحرض

الضبط

مكان الضبط  االسم

مقر مجهول للمتهم 14 16 مايو 2021 31 مايو 2021 من الشارع بجوار منزله  احمد محمد صابر
صربة

42 مقر مجهول للمتهمة 1 يونيو 2021 18 أبريل 2021 من معدية القنطرة  سهيلة عودة
سامل سالمة

مقر مجهول للمتهم 23  بعد استدعائه من األمن 3 يونيو 2021 10 مايو 2021
الوطني

 محمد ابراهيم
عوده سالمه

 مكتب األمن الوطني
 ىف مديرية أمن

اإلسامعيلية

45  كمني كارتة طريق  6 يونيو 2021 21 أبريل 2021
 اإلسامعيلية القاهرة

 عبد الله محمد
محمد عبد الرحمن

 مكتب األمن الوطنى
 ىف فاقوس ثم مقر

األمن الوطنى بالرشقية

 بعد استدعائه من األمن 19 يونيو 2021 30 مايو 2021 19
الوطني

 ابراهيم عوده الله
سامل مسلم

 مكتب األمن الوطنى
بقسم رشطة املقطم

20 4 يونيو 2021  أحمد محمد عادل كمني أمني 25 يونيو 2021
عىل غراب

املتهمني  ضبط  تاريخ   ، املتهمني  ضبط  مكان   :1 جدول 
املتهمني  ضبط  تاريخ  الرسمي،  الضبط  ملحرض  وفًقا 
االختفاء  مدة  النيابة،  أمام  املتهمني  العرتافات  وفًقا 

باأليام، أماكن االختفاء.

الذين تم إخفاؤهم قرسيا أو يف حاالت أخرى احتجازهم  ذلك باإلضافة إىل املتهمني 
بشكل غري قانوين قبل تدويرهم عىل ذمة هذه القضية وبعد إخالء سبيلهم أو تأديتهم 

حكام قضائيا يف قضايا أخرى، وهم:

-٢ -١
إخفاؤه  تم  ابراهيم،  أمري  عادل  عبدالله 

يوما   65 ملدة  الوطني  األمن  قبل  من  قرسيا 
يف املدة الزمنية الفاصلة بني إخالء سبيله من 
والتحقيق  أسيوط  يف  ذمتها  عىل  كان  قضية 
 8 يوم   2021 لسنة   620 القضية  ذمة  عىل  معه 

مارس 2021.

محمد خلف ابراهيم محمد، بعد إخالء سبيله 

 26 يف  أسيوط  إداري   1832 رقم  القضية  من 
للقانون  باملخالفة  محتجزا  ظل   ،2020 ديسمرب 
يف  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  ُعرض  أن  إىل 
القضية الحالية يوم 11 مارس 2021 أي بعد مرور 

74 يوما من إخالء سبيله يف القضية األوىل. 
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أرشف صفوت محمد عبدالعزيز، أخلت النيابة 

ديسمرب   16 بتاريخ  السابقة  القضية  يف  سبيله 
أن  إىل  للقانون  باملخالفة  محتجزا  وظل   ،2020
عرض عىل نيابة أمن الدولة العليا يف القضية 

موضوع التقرير وذلك بتاريخ 9 مارس 2021. 

محبوسا  ظل  عراقي،  حسن  الله  عبد  حمزة 

أخيل  حتى   2019 لسنة   92 القضية  ذمة  عىل 
االحتجاز  قيد  وظل   ،2021 مايو   5 يف  سبيله 
الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرض  حتى  التعسفي 

يف القضية 620 لسنة 2021 يف 18 مايو 2021.

قوات  ألقت  محروس،  محمد  محمود  باسل 

ذمة  عىل  ووضع   2017 يف  عليه  القبض  األمن 
بالسجن  عليه  وحكم   ،2017 لسنة   79 القضية 
ملدة  تنفيذه  وعقب  سنوات،  ثالث  ملدة 
إىل  ترحيله  تم   2020 نوفمرب   29 يف  العقوبة 
إىل  هناك  محتجزا  وظل  الزيتون،  رشطة  قسم 
للتحقيق  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضه  تم  أن 
بتاريخ  معه يف القضية 620 لسنة 2021، وذلك 
باملخالفة  محتجزا  ظل  أنه  أي   ،2021 مارس   3

للقانون ملدة أكرث من 3 شهور. 

-٤

-٦

-٨

-١٠

-١٢

-٣

-٥

-٧

-٩

-١١

الغنى، عقب حصوله  محمد عزت محمد عبد 

عىل حكم بالرباءة من محكمة أمن الدولة العليا 
بشكل  محتجزا  ظل   ،2021 فرباير   3 يف  طوارئ 
تعسفي دون تنفيذ قرار املحكمة إىل أن عرض 
يف 13 مارس 2021 عىل نيابة أمن الدولة العليا 
عىل ذمة القضية 620 لسنة 2021، أي بعد مرور 

37 يوما من االحتجاز خارج إطار القانون. 

إخفاؤه  تم  محمد،  صربي  الله  عبد  ممدوح 

قرسيا ملدة 105 يوم وذلك يف الفرتة ما بني 
إخالء سبيله يف القضية السابقة عىل القضية 
الحالية يف 27 ديسمرب 2020 وعرضه عىل نيابة 
 12 يف  الحالية  القضية  يف  العليا  الدولة  أمن 

أبريل 2021. 

قد  كان  العفيفي،  محمد  أحمد  هشام 

عليه  وحكم   2018 يف  عليه  القبض  ألقي 
وانتهت  عسكرية،   137 القضية  يف  بالسجن 
محتجزا  وظل   ،2021 أبريل  يف  العقوبة  مدة 
عرض  حتى  تعسفي  بشكل  السلطات  قبل  من 
القضية  يف  الدولة  أمن  نيابة  عىل  أخرى  مرة 

الحالية بتاريخ 2 يونيو 2021.  

والء صابر جمعة نوفل، تم إخفاؤها قرسيا 

بني  ما  الفرتة  يف  الوطني  األمن  قبل  من 
النيابة  إخالء سبيلها يف شهر مارس 2021 من 
السابقة وعرضها عىل  القضية  العسكرية يف 
نيابة أمن الدولة يف القضية الحالية بتاريخ 24 

مايو 2021، أي ما يقارب الشهرين. 

حكم  قد  كان  السيد،  املرصى  محمد  أحمد 

عليه بالسجن يف القضية 137 عسكرية، وعقب 
يوم   81 ملدة  إخفاؤه  تم  سجنه  مدة  انتهاء 

داخل مقر األمن الوطني بالعباسية. 

قد  كان  ابراهيم،  سعيد  ابراهيم  مروان 

أخيل سبيله من القضية السابقة يف 13 مارس 
العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  يظهر  ومل   ،2021
للتحقيق معه عىل ذمة القضية 620 إال يف 18 
مايو 2021 أي بعد مرور 35 يوما قضاها داخل 

مقر األمن الوطني بالسويس.  

إخالء  بعد  زريعى،  سليامن  سامى  شادى 

ىف  محتجزا  ظل  سابقة  قضية  ذمة  من  سبيله 
أشهر   5 ملدة  سدر  برأس  الوطني  األمن  مقر 
حتى تم عرضه عىل النيابة مجددا يف 10 يونيو 

 .2021
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خامتة

املحبوسني  املتهمني  بحق  وقعت  التي  االنتهاكات  عىل  الضوء  التقرير  هذا  سلط 
انتهاكات  إىل  املتهمني  جميع  تعرض  حيث   ،2021 لسنة   620 القضية  ذمة  عىل  احتياطيا 
أصبح  الذي  األمر  وهو  معهم،  التحقيق  فرتة  أثناء  املتهمني  حقوق  يخص  فيام  جسيمة 
يتعرض  حيث  مرص.  يف  السيايس  الطابع  ذات  القضايا  جميع  يف  ومتكررا  ثابتا  منطا  مؤخرا 
وانتهاء  عليهم  القبض  لحظة  من  بداية  لحقوقهم  انتهاكات  إىل  املتهمني  غالبية 
أيضا  ويطعن  للمحاكامت،  القانونية  اإلجراءات  وسالمة  صحة  يف  يطعن  مام  مبحاكمتهم، 

يف سالمة األحكام القضائية.

وقد انتهى هذا التقرير إىل وقوع مجموعة من االنتهاكات بحق املتهمني والتي تخل 
طريق  عن  للتدوير  متهام   16 تعرض  فقد  التحقيق،  مرحلة  أثناء  العادلة  املحاكمة  بضامنات 
إعادة حبسهم عىل ذمة هذه القضية مام ميكن اعتباره احتجازا تعسفيا إذ ينتج عن عملية 
واضحة من التحايل عىل القوانني املنظمة لعملية الحبس االحتياطي يف مرص. كام انتهكت 
بهم  الخاصة  املعلومات  معرفة  يف  املتهمني  حقوق  جميع  والتحقيق  الضبط  سلطات 
عن  الدفاع  يف  حقهم  أيضا  وانتهكت  ذمتها،  عىل  معهم  التحقيق  يتم  التي  وبالقضية 
الدفاع املطلوب، كام تعرض  الواجب توافرها إلعداد  طريق منع محامييهم من التسهيالت 
موظفي  يد  عىل  القرسي  لالختفاء  القضية  ذمة  عىل  املوجودين  املتهمني  أغلب  أيضا 

وزارة الداخلية، وخالل فرتة االختفاء ادعى بعضهم التعرض للتعذيب. 


