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مقدمة

بعد مرور أكرث من سبع سنوات عىل إطاحة الرئيس السابق محمد مريس يف الثالث من 
يوليو 2013 مل تخف وترية إلقاء القبض عىل املعارضني السياسيني واحتجازهم قيد الحبس 
االحتياطي املطول والذي بات يف السنوات القليلة املاضية مبثابة عقوبة بال أحكام. بحسب 
األرقام الرسمية فإن القضايا التي تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا سنويا، والتي تكون 
الغالبية العظمى منها قضايا سياسية، تصل إىل حوايل 1000 قضية عىل األقل. ففي عام 
2019 حققت نيابة أمن الدولة العليا يف 2000 قضية، ويف العام 2020 حققت يف 1120، وحتى 
كتابة هذه السطور تخطي عدد القضايا التي حققت فيها خالل عام 2021 حاجز األلف قضية، 
جميعها ال تخلوا من انتهاكات جسيمة لحقوق املتهمني وإخالل بضامنات املحاكمة العادلة 

أثناء مرحلة التحقيق. 

وتأيت القضية 65 لسنة 2021 ضمن مئات تلك القضايا هذا العام، وتضم عىل ذمتها 13 
باالنضامم إىل  العليا  الدولة  أمن  نيابة  تتهمهم  االحتياطي،  الحبس  متهام جميعهم قيد 
جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، وذلك بناًء 

عىل محرض تحريات معد من قبل األمن الوطني مل يستطع املحامون االطالع عليه. 

تدوير  سياقات  إىل  باإلضافة  املتهمني  عىل  القبض  وقائع  التقرير  هذا  يستعرض 
املتهمني من قضايا أخرى مشابهة وضمهم عىل ذمة القضية موضوع التقرير. بعد ذلك 
يتعرض التقرير لالنتهاكات التي تعرض لها املتهمون منذ بداية القبض عليهم وحتى تاريخ 
عىل  االطالع  يف  املحتجزين  األشخاص  حق  انتهاك  االنتهاكات  هذه  وتشمل  التقرير  كتابة 
وانتهاك  الدفاع،  إلعداد  الكافية  التسهيالت  يف  الحق  وانتهاك  بهم،  الخاصة  املعلومات 
الحق يف سالمة الجسد وعدم التعرض للمعاملة القاسية أو املهينة، وانتهاك الحق يف 

التواصل مع العامل الخارجي.

رصدت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان تطورات القضية 65 لسنة 2021 منذ لحظة إلقاء 
النيابة  أمام  مبثولهم  مروًرا  القضية،  ذمة  عىل  تدويرهم  أو  املتهمني،  عىل  القبض 
للتحقيق معهم فيام يواجهونه من اتهامات، ووصواًل إىل جلسات نظر أمر تجديد حبسهم. 
باحثو  يقوم  التي  املعلومات  عىل  القضية  تطورات  رصد  يف  املرصية  الجبهة  واعتمدت 
إدخالها يف قواعد  الرصد والتوثيق املعتمدة ومن ثم  بتجميعها وفًقا ملنهجية  الجبهة 
البيانات ذات الصلة. وتم الحصول عىل تلك املعلومات من شهادات املحامني بشكل رئييس، 
أن  بعد  وذلك  الحقوقية،  والتقارير  الصحفية  األخبار  يف  الواردة  املعلومات  إىل  باإلضافة 

قام باحثو الجبهة بالتحقق منها.
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وقــائع القبض على المتهمين

٠1/1٠

٠1/14

٠1/21

٠1/22

٠2/٠1

٠4/٠6

٠4/16

يناير  شهر  من  العارش  يف  املتهمني  عىل  القبض  وقائع  بدأت 
2021 عندما ألقت قوات األمن القبض عىل إبراهيم حسني عبدالعال 

محمد،37 عاما، حاصل عىل معهد فني تجاري، من منزله بالجيزة. 

ويف الرابع عرش من شهر يناير ألقي القبض عىل أحمد إبراهيم 
العامة  باألمانة  وعضو  زراعي  مهندس  عاما،   58 الحكيم،  توفيق 

تواجده  أثناء  وذلك  نجم،  ديرب  مبركز  الدميقراطي  املرصي  للحزب 
داخل مكان عمله. 

ويف الحادي والعرشين من نفس الشهر ألقت قوات األمن القبض 
ويعمل  اإلسكندرية  من  عاما،   47 السييس،  محمد  أحمد  نارص  عىل 
سباك ىف رشكة كوين سريفس، وذلك عىل خلفية منشورات عىل 

موقع التواصل االجتامعي فيس بوك تتعلق بغالء املعيشة.

عبدالفتاح  محمد  معاذ  عىل  القبض  ألقي  التايل  اليوم  ويف 
منزله  من  املحالت،  أحد  يف  كاشري  ويعمل  طالب  عاما،   20 محمود، 

بالسويس.

ويف اليوم األول من شهر فرباير ألقت قوات األمن القبض عىل 
يف  ماجستري  وطالب  باحث  عاما،   30 عيل،  الحي  عبد  سمري  أحمد 

بعد استدعائه من قبل  بالنمسا، وذلك  األوروبية  الجامعة املركزية 
األمن الوطني. 

فتحي  هاين  عىل  القبض  ألقي  أبريل  من  السادس  ويف 
النمرس، عىل  أبو  بنزلة االشطر  محروس، 42 عاما، مزارع، من منزله 

خلفية منشورات له عىل موقع التواصل االجتامعي فيس بوك. 

بدران  القبض عىل  ألقي  الشهر،  السادس عرش من نفس  ويف 
محمود عطالله العياري، 50 عام، صاحب رشكة مقاوالت وأمني عام 

اتصال  استقباله  بعد  وذلك  الشيخ،  كفر  أمانة  وطن  مستقبل  حزب 
هاتفي يفيد برسعة التوجه إلحدى مقرات األمن الوطني.
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تدوير المتهمين

عىل  ووضعوا  األوىل  للمرة  عليهم  القبض  إلقاء  تم  الذين  السابقني  املتهمني  بخالف 
بالتدوير،  يعرف  بات  ما  أو  املتجدد  التعسفي  لالعتقال  متهمون   6 تعرض  القضية،  ذمة 
بالتعاون مع جهاز  العليا  الدولة  أمن  نيابة  وهي سياسة تستخدم بشكل متصاعد من قبل 
األمن الوطني وتهدف إىل التحايل عىل القانون بهدف إبقاء األشخاص لفرتات طويلة قيد 
الحبس االحتياطي دون إحالتهم للمحاكمة. وخضع املتهمون الذين تم تدويرهم عىل ذمة 
القضية 65 لسنة 2021 ألمناط التدوير املعروفة، وهي الحبس عىل ذمة القضية أثناء الحبس 
االحتياطي عىل ذمة قضايا أخرى بالفعل، والحبس مجددا عىل ذمة القضية جديدة بعد إخالء 
سبيلهم من قضيتهم األوىل، والحبس عىل ذمة القضية عقب تنفيذهم عقوبات بالسجن. 

وبحسب املعلومات التي جمعتها الجبهة املرصية فقد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا 
املتهمني الذين تم تدويرهم عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021 بذات االتهام املتكرر الذي 

اتهمتهم به يف قضاياهم األوىل، وهو االتهام باالنضامم إىل جامعة إرهابية.

الوظيفة محل اإلقامة العمر  النوع
االجتامعي

االسم

 موظف مبيعات برشكة الخربة
 واليقني للعقارات

31 عام القناطر رجل  محمد فتحي عبد املؤمن
عطا

ال تعمل 38 عام القاهرة امرأة  نريمني حسني فتحى
عبدالعزيز

 طالب بكلية الحقوق جامعة
حلوان

23 عام  املطرية/
القاهرة

رجل  محمد محمود محمد
احمد

 طالب بقسم إدارة األعامل
معهد الرشيف بكفر الشيخ

26 عام كفر الشيخ  رجل  هامم حجازي محمد
رشيف

عامل بناء 59 عام  البساتني /
القاهرة

رجل  ابو بكر ابراهيم بيومى
قاسم

51 صحفية املنصورة امرأة  دعاء زين العابدين عيل
خليفة

تم  الـــذين  للمتــهمني  األســـاسية  الـبيانات   1 جـــدول. 
تدويرهم عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021.
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السياقات املختلفة لتدوير املتهمني 
عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021

دعاء زين العابدين عيل خليفة، كانت قد ألقت قوات األمن القبض عليها من منزلها يف 

18 سبتمرب 2020 ضمن املقبوض عليهم يف القضية رقم 880 لسنة 2020 املعروفة إعالميا 
بقضية "أحداث 20 سبتمرب 2020"، وظلت قيد الحبس االحتياطي حتى أعيد التحقيق معها يف 

9 فرباير 2021 ليتم تدويرها عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021. 

محمد فتحي عبد املؤمن عطا، كان قد ألقي القبض عليه من منزله يوم 21 / 6 / 2020 

له  القضية 751 لسنة 2020 ووجهت  الدولة والتحقيق معه ىف  نيابة أمن  وتم عرضه عىل 
أن  إىل  محبوسا  وظل  كاذبة  أخبار  ونرش  إرهابية  لجامعة  باالنضامم  اتهامات  آنذاك  النيابة 
قررت محكمة الجنايات إخالء سبيله ىف 1 /2 / 2021، وأثناء إجراءات إخالء السبيل تم التحقيق 

معه مجددا ووضعه عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021. 

نريمني حسني فتحى عبدالعزيز، كانت قد ألقت قوات األمن القبض عليها من منزلها يف 

عام 2020 وتم التحقيق معها واتهامها بنرش أخبار كاذبة ومشاركة جامعة إرهابية، وذلك 
سبيلها  إخالء  قرار  صدر  حتى  االحتياطي  الحبس  قيد  وظلت   ،2020 لسنة   535 القضية  يف 
يف 17 يناير 2021، وأثناء التجهيز لتنفيذ القرار فوجئ املحامون بوجود اسمها ضمن محرض 

تحريات القضية موضوع التقرير، وتم التحقيق معها وحبسها عىل ذمتها. 

محمد محمود محمد أحمد، تم إلقاء القبض عليه ىف 1 مايو 2017 وعرضه عىل نيابة أمن 

الدولة ىف القضية 79 لسنة 2017 وبعد قرابة العامني صدر ضده حكم بالحبس ثالث سنوات، 
وعقب انتهاء مدة العقوبة تم ترحيله من السجن إىل قسم املطرية لبدء إجراءات اإلفراج 
عنه ىف 1 فرباير 2021، وقرب انتهاء إجراءات اإلفراج تم إخفائه قرسيا ملدة 7 أيام ليظهر 
حبسه  ويتم   2021 لسنة   65 القضية  يف  معه  وتحقق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  مجددا 

عىل ذمتها. 

هامم حجازي محمد رشيف، كان قد ألقي القبض عليه يف 4 يوليو 2019 من مطار القاهرة 

التحقيق  وتم  الحويني،  إسحاق  أبو  اإلسالمي  الداعية  وبني  بينه  تجمع  قرابة  خلفية  عىل 
معه وحبسه عىل ذمة القضية 650 لسنة 2019، ويف 3 نوفمرب 2020 حصل عىل إخالء سبيل 
من محكمة الجنايات، وتم ترحيله إىل معسكر قوات األمن بكفر الشيخ، وظل محتجزا به لفرتة 

حتى عرض مجددا عىل نيابة أمن الدولة العليا عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021. 

ابو بكر ابراهيم بيومي قاسم، ألقي القبض عليه من منزله يف 22 سبتمرب 2020 وتم 

بإخالء  قرار  وصدر  سبتمرب،  تظاهرات  خلفية  عىل   2020 لسنة   960 القضية  ذمة  عىل  حبسه 
إخالء  قرار  لتنفيذ  البساتني  قسم  إىل  السجن  من  ترحيله  وتم   2021 مارس   27 يف  سبيله 
السبيل، ولكنه فوجئ بالتحقيق معه مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا وحبسه عىل ذمة 

القضية موضوع التقرير. 
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انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة

أثناء مرحلة التحقيق في القضية

أوال: انتهاك حق األشخاص املحتجزين يف 
االطالع عىل املعلومات الخاصة بهم

ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  من  كل  فورا  يُبلغ  أن  "..يجب 
بذويه  االتصال  من  وميكن  كتابة،  بحقوقه  ويحاط 

ومبحاميه فورا.."
  مادة 54 من الدستور املرصي املعدل عام 2019

هذا  بأسباب  توقيفه  يتم  شخص  أي  إبالغ  "يتوجب 
بأية  رسيعا  إبالغه  يتوجب  كام  وقوعه  لدى  التوقيف 

تهمة توجه إليه."
 املادة 9)2( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

"تضمن الحكومات قيام السلطة املختصة، فورا، بإبالغ 
متثيلهم  يتوىل  أن  يف  بحقهم  األشخاص  جميع 
القبض  إلقاء  لدى  يختارونه  محام  ومساعدتهم 
اتهامهم  لدى  أو  سجنهم،  أو  احتجازهم  أو  عليهم 

بارتكاب مخالفة جنائية."
  املبدأ 5 من املبادئ األساسية بشأن دور املحامني

من  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية  واملبادئ  املعاهدات  مع  املرصي  املرشع  يتفق 
بأسباب  إبالغهم  برضورة  حريتهم  املقيدة  أو  املوقوفني  األشخاص  حق  عىل  النص  حيث 
تقييد حريتهم وحقوقهم كأشخاص متهمني وابالغهم بالتهم املوجهة إليهم، باإلضافة 
نطاق  يف  الحقوق  هذه  وتأيت  وذويهم.  مبحاميهم  االتصال  من  متكينهم  رضورة  إىل 

حقوق املتهمني يف إعداد دفاعهم املناسب وحقهم يف حامية أنفسهم من اإلدانة. 



1٠

انتهاكات حقوق املتهمني أثناء مرحلة التحقيق يف القضية 65 لسنة 2021 أمن دولة

وبحسب املعلومات التي جمعتها الجبهة املرصية يف نطاق حق املتهمني يف االطالع 
مل   2021 لسنة   65 القضية  ذمة  عىل  املتهمني  من   6 فإن  بهم،  الخاصة  املعلومات  عىل 
يحصلوا عىل أي من الحقوق السابقة الواردة يف الدستور املرصي والعهد الدويل الخاص 
حقوقهم  من  بأي  الستة  املتهمني  من  أي  يبلغ  مل  حيث  والسياسية.  املدنية  بالحقوق 
القبض  وقت  النيابة  من  الصادرة  الضبط  مذكرات  عىل  منهم  أيا  يطلع  ومل  بل  كمتهمني، 
عليهم، كام مل يسمح لهم بالتواصل مع محاميهم فضال عن عدم السامح لهم بالتواصل 
مع أي شخص ثالث سواء من األهل أو األصدقاء. وحرض مع هؤالء املتهمني الستة محامون 
ليسوا عىل عالقة وثيقة الصلة باملتهمني بل كان تواجدهم داخل مقر النيابة أثناء التحقيق 

مع املتهمني من قبيل الصدفة.

ثانيا: انتهاك الحق يف التسهيالت 
الكافية إلعداد الدفاع

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

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

املوجهة إليه وأسبابها،
ومن  الوقت  من  يعطى  أن  )ب( 
دفاعه  إلعداد  يكفيه  ما  التسهيالت 

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

هيئات  بعض  مع  تواصلها  بعد  املرصية  الجبهة  عليها  حصلت  التي  املعلومات  بحسب 
الدفاع عن املتهمني أفاد بعض املحامني بانتهاك سلطات التحقيق لجميع الحقوق املتعلقة 
بالدفاع والتسهيالت الالزمة لهم إلعداد دفاعهم الالزم. فقد أفاد 6 محامون بانتهاك جملة 
املوكلني  هؤالء  مع  التحدث  من  متكنهم  عدم  يف  تتمثل  األصيلة  موكليهم  حقوق  من 
املتهمني عىل انفراد ويف رسية تامة، وعدم الحصول عىل املعلومات الكافية عن تفاصيل 

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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وطبيعة التهم املوجهة. ومل يتمكن أي من املحامني الستة باالطالع عىل األوراق الخاصة 
بالقضية أو الحصول عىل نسخة ضوئية منها.

ثالثا: انتهاك الحق يف سالمة 
الجسد وعدم التعرض للمعاملة 

القاسية أو املهينة

"لكل شخص الحق يف السالمة البدنية والنفسية؛ وال 
رضوب  من  لغريه  أو  للتعذيب  شخص  يخضع  أن  يجوز 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 

املهينة"
  املادة الخامسة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

تسقط  ال  جرمية  وأشكاله،  صوره  بجميع  "التعذيب 
بالتقادم."

  املادة 52 من الدستور املرصي املعدل عام 2019 

"أي  أنه  عىل  التعذيب  األوىل  مادتها  يف  التعذيب  ملناهضة  الدولية  االتفاقية  تعرف 
عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول 
من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل 
ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص 
ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، 
بصفته  يترصف  شخص  أي  أو  رسمي  موظف  عنه  يسكت  أو  عليه  يوافق  أو  عليه  يحرض  أو 
الرسمية وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه 

العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها." 

وعىل الرغم من تأكيد الدستور املرصي عىل بشاعة التعذيب وإهداره لعدالة املحاكامت 
السلطات  تزال  ال  أنه  إال  التعذيب،  مامريس  معاقبة  عىل  املرصي  العقوبات  قانون  ونص 
األمنية يف مرص متارس التعذيب بشكل متكرر يف جميع القضايا ذات الطابع السيايس، مام 
جعل مرص تتلقى 26 توصية تخص التعذيب يف االستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة 

عام 2019. 

فقد   ،2021 لسنة   65 القضية  بشأن  املرصية  الجبهة  وثقتها  التي  املعلومات  وبحسب 
وتشري  الداخلية،  وزارة  من  موظفني  أو  ضباط  يد  عىل  للتعذيب  املتهمني  من  اثنان  تعرض 

أقوال املتهمني إىل أن وقائع التعذيب حدثت داخل مقار تابعة لألمن الوطني.
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***

�ب �ي ع�ذ هم لل�ت عر�ذ ن �ت
أ
� �ش �ت �ب ��ب �ي ��ت ال�ذ �ت �ي ح�ت

م�م �ت
أ
هم�ين ا وال الم�ت

�ت أ
ا

***
قال الطالب معاذ حممد عبدالفتاح حممود أنه تعرض للصعق بالكهرباء فى يوم األول من القبض عليه وتعرض أيضا للضرب فى 

مجيع أحناء اجلسد، وذلك داخل مقر األمن الوطين بالسويس. 
***

كما أفاد الباحث أمحد مسري عبد احلي علي للتعذيب عن طريق الضرب على الوجه وكلبشته وتعصيب عينيه وذلك داخل 
مقر لألمن الوطين قبل عرضه على النيابة، وبعد إحالة النيابة املتهم للطب الشرعي لتقرير ما به من إصابات، مل تتعرف هيئة 

الدفاع عن املتهم على نتيجة التقرير حتى كتابة هذه السطور.

رابعا: انتهاك الحق يف التواصل 
مع العامل الخارجي

"الحرية الشخصية حق طبيعٌي، وهي مصونة ال مُتس، 
أو  أحد،  عىل  القبض  يجوز  ال  التلبس،  حالة  عدا  وفيام 
بأمٍر  إال  قيد  بأي  حريته  تقييد  أو  حبسه،  أو  تفتيشه، 
قضايٍئ مسبٍَب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوًرا 
كل من تُقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، 
م  ومُيكَُّن من االتصال بذويه ومبحاميه فوًرا، وأن يُقدَّ
من  ساعة  وعرشين  أربع  خالل  التحقيق  سلطة  إىل 

وقت تقييد حريته."
  املادة 54 من دستور مرص 

1. ال يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرسي.
2. ال يجوز التذرع بأي ظرف استثنايئ كان، سواء تعلق 
بانعدام  أو  حرب،  باندالع  التهديد  أو  حرب  بحالة  األمر 
استثناء  حالة  بأية  أو  الداخيل،  السيايس  االستقرار 

أخرى، لتربير االختفاء القرسي."
  املادة 1 من  اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي

توصيات   5 املتحدة  لألمم  األخري  الشامل  الدوري  االستعراض  يف   2019 عام  مرص  تلقت 
من 5 دول تركزت عىل رضورة توقيع مرص عىل اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء 
ومحاكمة  شفاف  بشكل  النتائج  وإعالن  القرسي  االختفاء  مزاعم  يف  والتحقيق  القرسي، 
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املسؤولني عن تلك الجرمية.2

الجبهة  متابعة  خالل  من  القول  ميكن  الدستورية،  والضامنات  الدولية  االنتقادات  رغم 
املرصية لحقوق اإلنسان للقضايا ذات الطابع السيايس بأنه مل تخل قضية واحدة تقريبا من 
لوزارة  التابع  الوطني  التي ميارسها قطاع األمن  الجرمية  القرسي، وهي  االختفاء  جرمية 
املاضية  القليلة  السنوات  يف  ملحوظ  بشكل  وزادت  عقود،  منذ  روتيني  بشكل  الداخلية 
بالتناسب مع زيادة عدد السجناء السياسيني يف مرص. ومل تتخذ سلطات التحقيق يف مرص 
أي خطوة للتحقيق يف مزاعم االختفاء القرسي أو محاكمة املسؤولني عن هذه االنتهاكات، 

وترفض الحكومة املرصية حتى اآلن التوقيع عىل االتفاقية. 

عىل  القبض  عقب  الوطني  لألمن  تابعة  مقرات  داخل  غالبا  القرسي  االختفاء  ويحدث 
من  لجملة  الفرتة  هذه  يف  املتهمون  ويتعرض  النيابة،  عىل  عرضهم  وقبل  املتهمني 
االنتهاكات الجسيمة التي تخل بضامنات املحاكمة العادلة وتخل أيضا بحقوقهم الدستورية، 
حيث يتعرض هؤالء املتهمني للتحقيق معهم لساعات طويلة يف غري األماكن املخصصة 
للتحقيق، وأمام جهة من املفرتض أنها غري مختصة بالتحقيق مع املتهمني، كام  يتعرضون 

للتهديد وشتى أنواع التعذيب بهدف االعرتاف مام ينتهك حقهم يف عدم اإلدانة.  

وبحسب رصد الجبهة املرصية تعرض 7 متهمني من أصل 13 متهام يف القضية 65 لسنة 
العليا،  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضهم  وقبل  عليهم  القبض  عقب  القرسي  لالختفاء   2021

وذلك ملدد تراوحت ما بني 5 أيام إىل 10 أيام.

 مدة مكان االختفاء

 االختفاء

 باأليام

 تاريخ

 الضبط

 وفقا

للمتهم

 تاريخ الضبط وفقا

ملحرض الضبط

مكان الضبط  االسم

 مقر األمن الوطني بكفر
الشيخ

5 2021\4\16 2021/04/21  استدعاء
 من األمن
 الوطني

 بدران محمود عطالله
العياري

 مكتب األمن الوطنى
مبركز رشطة أبو النمرس

9 2021 / 1 / 10 2021 / 1 / 19 من منزله  إبراهيم حسني
عبدالعال محمد

 مركز رشطة ديرب نجم
 ثم مقر األمن الوطنى

بالزقازيق

11 2021 / 1 / 14 2021 / 1 / 25  من املحل
الخاص به

 أحمد إبراهيم توفيق
الحكيم

 قسم التجمع الخامس،
 وقسم التجمع األول
 ،ومقر األمن الوطني

 بالعباسية

5 2021\2\1   مل يتم إطالع املحامني
 بتاريخ محرض الضبط
 بشكل رسمي ولكن
 ُعرض املتهم عىل
 النيابة يف تاريخ 6

فرباير 2021

 استدعاء
 من األمن
الوطني

 أحمد سمري عبد الحي
عيل

 مقر األمن الوطني
بالسويس

9 / 1 / 22 
2021

2021 / 1 / 31 منزله  معاذ محمد عبدالفتاح
محمود

 مقر األمن الوطنى ىف
أبيس يف اإلسكندرية

9 2021 /1 / 21 2021 / 1 / 30  مقهى
بجوار منزله

 نارص أحمد محمد
السييس

 مقر األمن الوطنى مبركز
أبو النمرس

7 2021\4\6 2021\4\13 من منزله هاىن فتحي محروس

2  "تحليل الجبهة املرصية موضوعات حقوق اإلنسان الواردة يف توصيات الدول املقدمة ملرص يف االستعراض الدوري 
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uplo ،2019 ،الشامل يف 13 نوفمرب 2019،"الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان
ads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%

.84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%843.pdf

جدول. 2 مكان ضبط 
املتهمني ، تاريخ 

ضبط املتهمني 
وفًقا ملحرض الضبط 

الرسمي، تاريخ ضبط 
املتهمني وفًقا 

العرتافات املتهمني 
أمام النيابة، مدة 

االختفاء باأليام، أماكن 
االختفاء.

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%843.pdf
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%843.pdf
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%843.pdf
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باإلضافة إىل هؤالء املتهمني، تعرض املتهمون الذين تم تدويرهم عىل ذمة القضية 
لالختفاء القرسي أو عىل أقل تقدير احتجازهم بشكل غري قانوين مع حرمانهم من التواصل 
أو  سبيلهم  إخالء  وبعد  القضية  هذه  ذمة  عىل  تدويرهم  قبل  وذلك  الخارجي،  العامل  مع 

تأديتهم حكام قضائيا يف قضايا أخرى، وهم:

محمد فتحي عبد املؤمن عطا، كان قد أخيل سبيله من القضية 751 لسنة 2020 بتاريخ 

1 فرباير 2021، وظل قيد الحبس التعسفي يف حوزة قسم رشطة اىل أن عرض عىل 
نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه يف القضية 65 لسنة 2021 يوم 23 فرباير 2021، 

أي بعد مرور 22 يوما. 

محمد محمود محمد أحمد، أنهى مدة عقوبته بالسجن لثالثة سنوات يف القضية 79 

لسنة 2017 يف 1 فرباير 2021، وبدال من اإلفراج عنه ظل محتجزا بشكل تعسفي داخل 
قسم الرشطة ملدة 7 أيام إىل أن عرض عىل النيابة للتحقيق معه مجددا يف القضية 

65 لسنة 2021. 

أقسام  داخل  احتجزا  قاسم  بيومي  إبراهيم  بكر  وأبو  رشيف،  محمد  حجازي  هامم 

عىل  وعرضهام  سبيلهام  إخالء  بني  ما  الفرتة  يف  الوطني  لألمن  مقرات  أو  الرشطة 
النيابة يف القضية الحالية، لكن مل تستطع الجبهة املرصية الوصول إىل عدد األيام 
األمن  مقار  أو  الرشطة  أقسام  داخل  اإلخفاء  أو  التعسفي  للحبس  فيها  تعرضا  التي 

الوطني يف هذه الفرتة.
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خاتمة

القضية  التي تعرض لها املتهمون يف  االنتهاكات  الضوء عىل بعض  التقرير  سلط هذا 
65 لسنة 2021، وهم جميعا قيد الحبس االحتياطي مثل آالف املعارضني السياسيني اآلخرين. 
11 متهام  تعرض  كام  الوطني،  لألمن  تابعة   للتعذيب داخل مقار  اثنان من املتهمني  تعرض 
لالختفاء القرسي واالحتجاز التعسفي، وتعرض 6 متهمني للتدوير عىل ذمة القضية بعد أن 
كانوا متهمني عىل ذمة قضايا أخرى وتعرضوا لعدد من أمناط التدوير املختلفة، فبعضهم 
تم حبسه عىل ذمة القضية أثناء إجراءات إخالء السبيل من قضايا أخرى مشابهة تقريبا للقضية 
أحكام  تنفيذ  بعد  القضية  إىل  ضمه  تم  اآلخر  والبعض  االتهامات،  حيث  من  التقرير  موضوع 
املعلومات  عىل  االطالع  يف  حقهم  النتهاك  املتهمني  من  عدد  أيضا  تعرض  كام  بالسجن. 
الخاصة بهم، وشملت االنتهاكات أيًضا تقليص حقهم يف التسهيالت الكافية إلعداد الدفاع. 

أيضا  وتطعن  للمحاكامت،  القانونية  اإلجراءات  وسالمة  صحة  يف  االنتهاكات  هذه  تطعن 
يف سالمة األحكام القضائية، كام تنتهك الحد األدىن من ضامنات املحاكمة العادلة الواجب 
توافرها يف عملية التقايض والتي ينص عليها الدستور املرصي والقوانني الوطنية وأيضا 
تزال مرص  التوقيع عىل بعض منها. وال  الدولية، والتي ترفض مرص  املواثيق واملعاهدات 
ترفض أخذ أي خطوات جدية تهدف إىل تحسني حالة حقوق اإلنسان يف مرص عىل األقل مبا 

يتناسب مع التزاماتها الدولية.


