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الملخص التنفيذي

أضحت  السياسيني  واملعارضني  للمعارضات  األمني  االستهداف  بأن  القول  ميكن 
سياسة ممنهجة منذ تويل عبد الفتاح السييس الحكم منذ عام 2014، والذي أسس 
لحكمه بأكرب وأبشع مجزرة عرفتها مرص يف تاريخها الحديث، الفض العنيف العتصامي 
والذي  السياسية،  املعارضة  أشكال  لجميع  قمع  من  تبعهام  وما  والنهضة،  رابعة 
وثقته املنظامت الحقوقية املحلية والدولية بشكل مكثف عىل مدار التسعة أعوام 
املاضية. أدى االستهداف األمني لدفع مجموعات كبرية من املعارضني السياسيني 
إىل املنفى وإىل بالد آمنة للهروب من االضطهاد واالستهداف األمني، محرومني 
القانون  إنسان مبوجب  لكل  الوطن، وهو حق أسايس  العودة إىل  من حقهم يف 
الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. يف هذا السياق وبشكل خاص، 
تعرضت وما تزال املعارضات السياسيات النتهاكات مضاعفة لكونهن نساء، يف حني 
يبقي وضع منفى الكثريات منهن ومثلهن من الذكور وانتهاك حقهن يف العودة غري 
مطروح بشكل جاد عىل طاولة النقاشات السياسية، خاصة فيام إطار الحوار الوطني. 
وضعية  لدراسة  نوعها  من  أوىل  محاولة  يف  التقرير  هذا  يصدر  اإلطار  هذا  ويف 
حقوق  عن  املدافعات  فئات  وبالتحديد  املنفيات،  املرصيات  السياسيات  املعارضات 
اإلنسان والناشطات السياسيات والصحفيات، وبحث التقاطعات بني اضطهادهن عىل 
إىل  العودة  حق  من  والذي يحرمهن  النوع،  وعىل أساس  السيايس  الرأي  أساس 

بالدهن.

والعنف  العودة،  وحق  للمنفى  والقانوين  الدويل  اإلطار  بتناول  التقرير  يبدأ 
والتمييز ضد النساء. يف الجزء التايل يتناول ما وثقته الجبهة املرصية من أبرز أمناط 
املدافعات  من  أعداد  ملنفى  أدت  االضطهاد  من  حالة  يف  تسببت  التي  االنتهاكات 
يف  لحقوقهن  مامرستهن  بسبب  والصحفيات  والناشطات  اإلنسان  حقوق  عن 
التعسفي  االحتجاز  ومنها  الصحافة،  وحرية  السلمي  والتجمع  والتعبري  الرأي  حرية 
التدابري  الجنيس،  العنف  التعذيب،  القرسي،  اإلخفاء  املطول،  االحتياطي  والحبس 
والتهديد  االستهداف  من  أخرى  أشكال  إيل  باإلضافة  األمنية،  املتابعة  االحرتازية، 
االنتقامية  األعامل  الوصول،  وترقب  السفر  من  املنع  قوائم  عىل  واإلدراج  األمني، 
الثبوتية.  واألوراق  السفر  جوازات  وتجديد  استخراج  يف  التعنت  وأخرًيا،  األهل،  ضد 
السادات  أنور  محمد  السيايس  أطلقها  مبادرة  أصداء  األخري  الجزء  يتناول  حني  يف 
للدعوة لعودة املرصيني يف املنفى وتقييم مدى جدية واتساق رشوط املبادرة 

مع مبادئ حقوق اإلنسان.

عن  للمدافعات  األمني  لالستهداف  ممنهجة  سياسات  هناك  أن  التقرير  توصل 
حقوق اإلنسان والناشطات والصحفيات بسبب مامرستهن لحقوقهن يف حرية الرأي 
والتعبري والتجمع السلمي وحرية الصحافة، حيث شكل املناخ القمعي باإلضافة إيل 
االضطهاد السيايس والجندري ضد املعارضات السياسات يف مرص، إيل خلق فئات 
كبرية من املنفيات املحرومات من حقهن يف العودة إىل بلدهن، بل وجعلهن يف 
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األمنية  السياسات  من  مجموعة  يف  السيايس  االضطهاد  يتمثل  الالجئات.  مصاف 
السياسية،  آرائهن  بسبب  السياسيات  املعارضات  حقوق  تنتهك  التي  القمعية 
ويتقاطع معه اضطهاد جندري متارسه السلطات األمنية والقضائية تشكل ما ميكن 
االضطهاد  أشكال  من  نوًعا  يشكل  السياسيات،  املعتقالت  ضد  جنسانيًا  عنًفا  اعتباره 

والتمييز عىل أساس النوع االجتامعي.

السياسيات  املعارضات  لها  تتعرض  التي  واالنتهاكات  القمعية  السياسات  تتمثل 
يف حبس بعضهن بشكل مطول عىل ذمة قضايا أمن دولة بتهم كيدية وفضفاضة، 
وتعريضهن لإلخفاء القرسي فور القبض عليهن والتحقيق معهن يف هذا األثناء من 
والنفيس  البدين  تعذيبهن  عن  فضاًل  قانوين،  غري  بشكل  الوطني  األمن  جهاز  قبل 
والجنيس بهدف انتزاع معلومات أو إجبارهن عىل االعرتاف أمام النيابة بجرائم مل 
يرتكبنها. توصل التقرير أيًضا أن عدد العنف الجنيس يتم استخدامه بشكل منهجي ضد 
املعارضات يف مختلف أماكن االحتجاز من مقار أمن دولة وأقسام رشطة وسجون، 
وأشكال  املالبس  من  والتجريد  الجنيس  والتحرش  لالغتصاب  بعضهم  تعرض  حيث 
مختلفة من االنتهاكات الجنسية أمام األهل وانتهاك أفراد من األهل جنسيًا أمامهن، 
صور  بفربكة  والتهديد  األهل،  باغتصاب  والتهديد  باالغتصاب،  التهديد  إيل  باإلضافة 
جنسية، وكذلك للتفتيش العاري والتفتيش الحاط بالكرامة. عالوة عىل ذلك، توصل 
للحرية ضد  آليات أخرى سالبة  القضائية واألمنية تستخدم  السلطات  أن  التقرير إيل 
غري  لتحقيق  فيها  يتعرضن  حيث  األمنية،  واملتابعة  االحرتازية  كالتدابري  املعارضات 

قانوين وتهديد وترهيب.

 توصل التقرير إيل نتائج، من بينها أن السلطات األمنية متارس جملة من سياسات 
فصل  هذا  بني  من  األمني،  واالستهداف  التهديد  إطار  تحت  أيًضا  تندرج  لكنها  أخري 
وتفتيش  ومداهمة  تعسفي،  بشكل  عملهن  وأماكن  جامعاتهن  من  املعارضات 
بيوتهن دون إذن تفتيش رسمي، وتلقي تهديدات مبارشة من سلطات األمن بالقبض 
أو إعادة القبض عليهن إذا استمروا يف معارضة النظام، كام وجد التقرير أن كثرًيا 
يف  زمالئهن  بعض  أو  أحد  عىل  القبض  تم  ما  بعد  للسفر  اضطررن  املعارضات  من 
املؤسسة التي تعمل بها أو بسبب عملهن الصحفي، أو بعد أن قام األمن الوطني أو 
النيابة بالتحقيق مع محتجزين آخرين والسؤال عنهن وعن طبيعة عملهن الحقوقي 
احتاملية  من  لهن  إنذار  أجراس  شكل  ما  وهو  السيايس،  نشاطهن  أو  الصحفي  أو 
القبض عليهن أيًضا عاجاًل أو آجاًل. ومن ناحية أخري، توسعت السلطات املرصية أيًضا 
وترقب  السفر  من  املنع  قوائم  عىل  تعسفي  بشكل  معارضات  أسامء  إدراج  يف 
الوصول، وعىل ما بات يعرف بـ"قوائم األمن الوطني يف املطار"، وكذلك التوقيف 
األمن  قبل  من  معهن  القانوين  غري  والتحقيق  املطار  يف  للمعارضات  التعسفي 
السلطات  متارس  تزال  وما  مارست  كام  بعضهن،  سفره  جوازات  ومصادرة  الوطني 
األمنية والقضائية أعاماًل انتقامية بحق أهايل املعارضات السياسات للضغط عليهن 
أو منعهم من  تعذيبهم  أو  إخفائهم قرسيًا  أو  القبض عىل األهل  وترهيبهن، عرب 
السفر أو مصادرة جوازات سفرهم أو استدعاء بعضهن للتحقيق يف األمن الوطني 
بشكل غري قانوين أو طلبهم للمتابعة األمنية، وحتى واثناء تواجد املعارضات خارج 
البالد يف منفاهن، يتم التضييق من خالل سياسات من بينها رفض تجديد جوازات سفر 
بعضهن أو بطاقتهن القومية، ومنع إصدار شهادات ميالد ألبنائهن، وأبرز السفارات 

التي متارس هذه اإلجراءات هي السفارة املرصية بدولة تركيا.
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بينهن  من  باملنفى،  معارضة   30 حاالت  توثيق  عىل  التقرير  منهجية  اعتمدت 
قمنا  وقد  صحفيات.  و8  سياسيات،  ناشطات  و7  اإلنسان،  حقوق  عن  15مدافعة 
محامي  مع  الشخيص  والتوثيق  منهن،   27 مع  االنرتنت  عرب  مكاملات  عرب  بالتوثيق 
ويغطي  وحقوقية.  إعالمية  مصادر  من  صحفيتني  حالة  توثيق  إيل  باإلضافة  ضحية، 
يوليو  يف  العسكري  االنقالب  بداية  من  الزمنية  الفرتة  يف  حدثت  وقائع  التقرير 
2013 وحتى نهاية عام 2020. كام تحدثنا مع مجموعة من مدراء وعاملني مبنظامت 
املجتمع املدين بخصوص آرائهم يف مبادرة السادات الداعية لعودة املرصيني يف 

املنفى، باإلضافة إىل تحليل عدد من املصادر الصحفية واإلعالمية والحقوقية.
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مقدمة

كأداة  املرأة  بتصدير قضايا  قام  الحكم،  السييس  ومنذ تويل  بأنه،  القول  ميكن 
لرتسيخ النظام السيايس واكتساب تأييد أوسع له يف حربه ضد اإلسالميني، حيث تم 
استخدم خطاب حقوق املرأة كغطاء للتشويش عىل سياسات الدولة القمعية ضد 
خصومها من اإلسالميني ونشطاء املجتمع املدين. ففى عام 2015، أطلق إبراهيم 
محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها االسرتاتيجية القومية ملكافحة العنف ضد املرأة 
وقالت  االسرتاتيجية.  بإعداد  املرأة  لحقوق  القومي  املجلس  وكلف   ،2020-2015
مرفت تالوي، رئيسة املجلس القومي للمرأة آنذاك عن هدف االسرتاتيجية: "تأيت 
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة كنواة لبداية تغيري حقيقي وتتويًجا 
مرص  التزامات  عىل  اعتامًدا  وأيًضا  والتنسيق  للحشد  املبذولة  الجهود  من  لسلسة 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  املحددة  الحقوق  خاصة  عليها،  صدقت  التي  الدولية 
العريقة،  وتقاليده  ثقافاته  ويحرتم  املرصي  املجتمع  مع  يتسق  وما  اإلنسان، 
ويف  العنف."1  أشكال  جميع  مع  صارم  بشكل  تتعارض  التي  الجوانب  يف  وبالتحديد 
عام 2017 أطلق أيًضا الرئيس "االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املرصية 2030"،2 
وقالت مايا مريس رئيسة املجلس القومي لحقوق املرأة أن أهداف االسرتاتيجية 
يف  توافق املرصيون حوله، حرص  الواقع دستور  أرض  "ترتجم عىل  أن  يف  تتمثل 
لبناء  كأسس  الفرص  يف  والتكافؤ  الحقوق  يف  املساواة  ترسيخ  عىل  مواده 
وكفالة  التمييز،  أشكال  كافة  عىل  بالقضاء  املرصية  الدولة  إلزام  وعىل  املجتمع، 
الحقوق األساسية والحامية والرعاية للمرأة يف كافة ربوع الوطن".3 لكن بالرغم من 
إصدار هذين االسرتاتيجيتني، ال يزال النظام يستهدف املعارضات السياسيات سواء 
مدافعات عن حقوق اإلنسان وناشطات وصحفيات وباحثات أكادمييات وحتى النساء 
اللوايت تتحدثن عن تعرضهن لعنف جنيس والشهود يف قضايا العنف الجنيس ضد 

النساء.

وفًقا لتقارير عديد من املنظامت الحقوقية والدولية عىل مدار السنوات السابقة، 
فهناك فجوة واسعة بني مزاعم الدولة محاولتها القضاء عىل العنف والتمييز ضد 
املرأة، وما متارسه بالفعل من سياسات قمعية وعنف ضد النساء املشتبكات يف 
املجال العام. يظهر هذا من تزايد أعداد املعارضات الاليت يضطررن إىل مغادرة البلد 
هربًا من االستهداف األمني، باإلضافة إيل أعداد املعارضات بالخارج/ املنفي اللذين 
يخشون العودة إىل مرص خوفًا من االعتقال يف املطار، خاصة العضوات الحاليات أو 

السابقات بجامعة اإلخوان املسلمني.

https://cutt.ly/mNm7nv7 ،2015 ،1    االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة 2015-2020، املركز القومي للمرأة

2    االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املرصية 2030، املركز القومي للمرأة، 2016،
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2018/02/2017-04-23-strategy-2030.pdf 

3    املصدر السابق.
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مع الفض العنيف العتصامي رابعة والنهضة يف أغسطس 2013، وما تبعه من إعالن 
لجامعة اإلخوان كجامعة إرهابية والقبض عىل قياداتها وأعداد هائلة من أعضائها 
ومحاكمتهم يف محاكامت سياسية افتقرت ملعايري املحاكمة العادلة، اضطر أعداد 
كبرية من األعضاء والعضوات بجامعة اإلخوان إىل الفرار خارج مرص، واتخذ عدد كبري 
منهم دولة تركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان كمالذ آمن من بطش النظام املرصي، 
الجامعة  وأعضاء  قيادات  عىل  القبض  بعمليات  الرتيك  الرئيس  تنديد  خلفية  عىل 
ووصفه التغري السيايس يف مرص عام 2013 باالنقالب العسكري، األمر الذي زاد من 
الوقت  بـ"متويل اإلرهاب".4 ويف  تركيا  أدت التهام مرص  البلدين،  العالقات بني  حدة 
الذي تحول عدد من املرصيني املنفيني يف تركيا إيل الجئني سياسيني يف محاولة 
منتصف  يف  الرتكية  الرئاسية  االنتخابات  تأيت  البالد،  داخل  الهش  وضعهم  لتقنني 
عام 2023 والتقارب السيايس بني مرص وتركيا لتزيد من هذه الهشاشة، وتضع عدد 
خاصة  حريتهم،  سلبهم  احتاملية  ثم  ومن  مرص،  إىل  الرتحيل  خطر  تحت  منهم  كبري 
يزال آالف  التي ما  القضايا  الدولة، وهي  بأمن  تتعلق  املوضوعني عىل ذمة قضايا 

املرصيني محبوسني/ محكومني عىل ذمتها حتي لحظة كتابة هذه السطور.

دفرت  منظمة  وثقت  أخري،  ناحية  من 
قبض  حالة   497 يقل  ال  ما  حدوث  أحوال 
يف املطار ومنع من السفر ومن دخول 
وحتى   2013 يوليو  من  الفرتة  يف  البلد 
باملجال  النشاط  خلفية  عىل   2016 فرباير 
القبض  حاالت  عىل  األمثلة  أبرز  العام.6 
ومدافعني  ناشطني  عىل  املطار  يف 
عن حقوق اإلنسان وصحفيني ومعارضني 
االسكندراين،  إسامعيل  هو  سياسيني، 
الدفاع  يف  املتخصص  والصحفي  الباحث 
مرص  يف  املهمشة  املجتمعات  عن 
يف  عليه،  القبض  ألقى  قد  كان  والذي 
ومتت   2015 ديسمرب  يف  الغردقة  مطار 
 10 ب  عليه  والحكم  عسكريًا  محاكمته 
سنوات يف 72018 قبل أن يتم إخالئه عام 
سنوات.  إيل7  الحكم  تخفيف  بعد   2022
علياء  واملؤرخة  الباحثة  هو  آخر  مثال 
القاهرة  مبطار  عليها  قبض  التي  مسلم 
بعد عودتها من العاصمة األملانية برلني 
يف يوليو 2021 واحتجزت ملدة 16 ساعة 

4    أحمد شوشة، "العالقات املرصية الرتكية: ملاذا تباطأت وترية تطبيع عالقات البلدين" يب يب 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57705976 ،2021 ،يس نيوز، 3 يوليو

5     "ال تتوقف"...عن استهداف الباحثني املرصيني يف الخارج، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 2021،
https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2021/12/23/27836-afteegypt.html  

6    إجراءات القبض ومنع السفر والدخول، يف مطارات مرص، عىل خلفية النشاط باملجال 
العام، خالل خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير – تقرير شامل، دفرت أحوال، 2016،

https://daftarahwal.wordpress.com/2016/02/25/ban-travel-arrest-airports-fullreport  

7    محكمة عسكرية تقيض بحكم باحث مرصي 10 سنوات،" عريب 21، 2018،

"الدارسني بالخارج هم أخطر 
رشيحة من املهاجرين، نتيجة عدة 

عوامل على رأسها األفكار املغلوطة 
اليت يتعرضون لها من أصحاب 

التوجهات املعادية ملرص".

أي شخص يديل بكالم سليب عن 
وطنه "سنفرمه فرم"

 تصريحات لنبيلة مكرم عبيد
وزيرة الهجرة المصرية السابقة5
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اإلنسان  حقوق  عن  واملدافع  للباحث  باإلضافة  سبيلها،8  أخىل  ثم  قضية  ذمة  عىل 
سمري  أحمد  والباحث  مرص  يف  للنساء  اإلنجابية  الحقوق  يف  والباحث  ذيك،  باتريك 
القبض عليهم بعد عودتهم  ألقي  اللذين  الدكتوراه وليد سامل،  سنطاوي، وطالب 
ملرص يف إجازات أو بسبب قيامهم بأبحاث يف فرتات بني عامي 2018 و9.2021 هذا 
فضاًل عن العرشات من حاالت التوقيف التعسفي يف املطار والتحقيق غري القانوين 
واملنع من السفر ومصادرة جوازات السفر ضد املعارضني السياسيني واألكادمييني 

والحقوقيني بسبب تعبريهم عن آراء ناقدة للنظام.  

منط آخر مثري للقلق، هو استهداف املعارضات واملعارضني السياسيني بالداخل 
والخارج، فمع تزايد أعداد املعارضني الذين يضطرون إيل الهرب من مرص لإلفالت من 
االستهداف األمني، وقيام بعضهم يف املنفى بالتعبري عن آرائهم مثل فقدانهم 

األمل يف العودة إىل وطنهم تحت هذا النظام.10

حقوق  أوضاع  تحسني  حول  التسويقية  األغراض  ذات  الحكومية  الحملة  ظل  يف 
املرأة والقضاء عىل التمييز ضد املرأة، تظهر األهمية يف التأكد من مدى مطابقة 
القضاء  يف  نجاحها  حول  بترصيحاتها  الواقع  يف  متارسه  وما  الحكومة  سياسات 
عىل التمييز ضد املرأة، مبا يتضمنه يف املجال العام والنشاط السيايس. ومن هنا 
مرص،  يف  السياسيات  املعارضات  منفى  موضوع  لبحث  محاولة  التقارير  هذا  يشكل 
واالضطهاد  السيايس  الرأي  أساس  عىل  االضطهاد  بني  واالرتباط  العالقة  ومدى 
عىل أساس النوع التي تتعرض له الناشطات السياسيات والصحفيات واملدافعات عن 

حقوق اإلنسان، وما بني حرمانهن من حق العودة إىل بلدهن.

8    "تفاصيل القبض عىل الباحثة عاليا مسلم مبطار القاهرة واإلفراج عنها بكفالة بعد ساعات من 
https://cutt.ly/6Nm6sTf ،2021 ،االحتجاز...وحقوقي يطرح عدة أسئلة عن الواقعة،" درب

9    مؤسسة حرية الفكر والتعبري، ""ال تتوقف"...عن استهداف الباحثني املرصيني يف الخارج"

https://cutt.ly/bNm6CkI ،2019 ،عريب trt "،10    "معارضون للنظام...حكايات مرصيني منفيني خارج الوطن
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منهجية التقرير

يبحث هذا التقرير الظروف والسياسات التي دفعت مجموعات كبرية من الناشطات 
عميل  بشكل  وحرمانهن  املنفى  إىل  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعات  والصحفيات 
من  وذلك  السييس،  الفتاح  عبد  برئاسة  الحايل  النظام  حكم  حت  العودة  حق  من 
خالل التوصل إىل طبيعة وأشكال االضطهاد والتمييز ضد هؤالء املعارضات، وطبيعة 
قمع  أوضاع  أثرت  كيف  لتحليل  محاولة  يف  لها،  تتعرضن  تعرضن/  الاليت  االنتهاكات 
الصحافة  وحرية  الجمعيات  وتأسيس  السلمي  التجمع  وحرية  والتعبري  الفكر  حرية 
الفتاح السييس، وكيف  عىل أمن وسالمة تلك املعارضات يف مرص تحت حكم عبد 
أثرت عىل قضية العنف والتمييز ضد النساء يف املجال العام. يجادل التقرير فرضية 
أن املعارضات السياسيات ُدفعوا إىل املنفى بسبب متييز مضاعف عىل أساس اآلراء 

السياسية وأيًضا عىل أساس النوع االجتامعي.

يستهدف التقرير فحص ما تعرض له فئات املعارضات السياسيات من املدافعات 
املسلمني،  اإلخوان  جامعة  من  سواًء  والصحفيات،  والناشطات  اإلنسان  حقوق  عن 
أو معارضات تنتمي للتيار االسالمي بشكل عام، أو من معارضات من التيار املدين. 
وتعتمد منهجية التقرير عىل توثيق حاالت 30 معارضة باملنفى، منهن 15 مدافعة 
تم  التقرير  عىل  العمل  إطار  يف  صحفيات.  و8  ناشطات،  و7  اإلنسان،  حقوق  عن 
التوثيق املبارش مع 27 منهن، وتوثيق حالة 2 ضحايا من مصادر إعالمية وحقوقية، 
الجبهة  قامت  وقد  مجدي.  سوالفة  وهي  صحفية،  محامي  أحد  مع  التوثيق  بجانب 
املرصية بالتوثيق مع املعارضات خالل الفرتة الزمنية من يونيو وحتى سبتمرب 2022. 
ويغطي التقرير الفرتة الزمنية من 2013 منذ االنقالب العسكري عىل الرئيس األسبق 
محمد مريس عقب احتجاجات شعبية، والذي تاله تويل عبد الفتاح السييس للحكم  

عام 2014، وحتى نهاية عام 2020.

أنواع  من  نوع  باعتباره  للمنفى،  الدويل  القانوين  لإلطار  بتحليل  التقرير  يبدأ 
االضطهاد عىل أساس اآلراء السياسية، تحرم فيه الناشطات من حق العودة وحرية 
ضد  العنف  يستخدم  عندما  النوع،  أساس  عىل  االضطهاد  من  كنوع  وكذلك  التنقل، 
والتجمع  التعبري  يف  األساسية  لحقوقهن  ملامرستهن  اضطهاد  كأداة  النساء 

السلمي وحرية الصحافة.

يوثق التقرير ويستعرض بالتحليل عرش أمناط انتهاكات رئيسية تعرضت وما يزال 
يف  املرصيات  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعات  والصحفيات  الناشطات  لها  يتعرض 
عىل  املطول  االحتياطي  والحبس  التعسفي  االحتجاز  األول  الجزء  يتناول  املنفي. 
أيدي السلطات األمنية والقضائية للناشطات كشكل من أشكال التنكيل والعقاب عىل 
للناشطات  القرسي  اإلخفاء  الثاين  الجزء  مامرستهن لحقوقهن املختلفة، ويتناول 
ويتعرضن  الخارجي،  العامل  عن  مبعزل  يحتجزن  حيث  الوطني  األمن  مقرات  يف 
الثالث،  الجزء  يناقشه  ما  وهو  والنفيس،  الجسدي  التعذيب  من  وحشية  ألشكال 
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وكذلك لالنتهاكات الجنسية من اغتصاب وتحرش وتعرية وتهديد باالغتصاب وتفتيش 
حاط بالكرامة، والذي سيناقشه الجزء الرابع. يف حني يتناول الجزء الخامس التدابري 
االحرتازية واملراقبة الرشطية، وهي أساليب تسلب الحرية بشكل عميل حتي لو مل 
تنطوي عىل الحبس الكامل، حيث يكون عىل الشخص فيها الرتدد عىل قسم رشطة 
لعدد مرات معينة يف األسبوع أو األسبوع بأكمله، وكذلك املتابعة األمنية مع أفراد 
احتجاز  إجراءات  فيناقش  السادس،  الجزء  موضوع  وهو  الوطني،  األمن  جهاز  يف 
وتحقيق غري قانونية، يحدد فيها ضباط األمن الوطني مواعيد ثابتة أسبوعيا أو شهريا 
أو مواعيد غري منتظمة يرتدد فيها الشخص لتنفيذ املتابعة يف إحدى مقرات األمن 
التابع لها محل سكنه، وقد يستدعى الشخص تليفونيًا لجلسة متابعة يف  الوطني 
أوقات غري محددة بشكل مسبق. يتناول الجزء السابع، أمناطًا من االستهداف والتهديد 
العمل،  وأماكن  الجامعات  من  التعسفي  الفصل  مثل  الناشطات  له  تتعرض  األمني 
والوضع عىل قوائم األمن الوطني باملطار، وتهديدات باالحتجاز أو إعادة االحتجاز إما 
بشكل مبارش أو عن طريق التحقيق مع محتجزين عن نشاطهن، أو القبض عىل زمالء 
أثناء  املستمرة  الحقوقيات  للمحاميات  والتهديدات  املنظمة،  بنفس  عاملني  لهن 
أداء عملهن، وكذلك مداهمة واقتحام بيوت ناشطات دون أمر تفتيش. وصواًل إىل 
قوائم  عىل  واإلدراج  تعسفي  بشكل  السفر  من  املنع  يتناول  والذي  الثامن،  الجزء 
ترقب الوصول، والتي تهدد أمان وسالمة الشخص يف حالة السفر أو العودة وتضع 
النظام  سياسة  نوثق  التاسع،  الجزء  ويف  التعسفي.  االحتجاز  خطر  يف  الناشطات 
وتعذيب  قرسي  وإخفاء  حبس  من  الناشطات،  أرس  ضد  انتقامية  بأعامل  القيام  يف 
وغريها،  الوطني  باألمن  الستدعاءات  والطلب  بيوتهن  واستهداف  السفر  من  ومنع 
وذلك بهدف ترهيب الناشطات والضغط عليهن لتسليم أنفسهن، وأخرًيا نناقش يف 
الجزء العارش واألخري ما تقوم به سفارات مرص يف الخارج من انتهاك لحق األشخاص 
يف استهراج وتجديد األوراق الثبوتية وجوازات السفر، والذي ينتهك بدوره حقهن 

يف العودة والتنقل وحق أوالدهن يف جنسية وأوراق ثبوتية.
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 الفصل األول:
اإلطار الدولي والقانوني

واملواثيق  املعاهدات  يف  العودة  وحق  املنفى  مفهوم  الجزء  هذا  يتناول 
ارتباطهام  عىل  الضوء  لتسليط  املرصي،  الدستور  يف  وكذلك  واإلقليمية  الدولية 
كام  والجنس،  السياسية  اآلراء  أساس  عىل  خاصة  التمييز  عدم  مببدأ  املفهومني 
يتناول هذا الجزء العنف الجنساين ضد النساء يف املعايري الدولية كنوع من التمييز 
جسياًم  انتهاكًا  ويعد  حقوقهن،  بكافة  التمتع  عىل  قدرتهن  عىل  يؤثر  النساء  ضد 

لحقوق اإلنسان.

1. المنفى وحق العودة

العاملي لحقوق اإلنسان يف  ينص اإلعالن 
أو  حجزه  أو  إنسان  أي  اعتقال  منع   9 املادة 
باملنفى  واملقصود  تعسفي11،  بشكل  نفيه 
بطرد  دولة  تقوم  أن  هو  القانوين  مبعناه 
النفي  البالد، ويصبح  أحد مواطنيها إىل خارج 
إنسان  أي  مامرسة  عىل  بناًء  تم  إذا  تعسفيًا 
ينص  مل  إذا  أو  األساسية  حقوقه  من  لحق 
وهو  العودة،  حق  وللمنفيني  قانون.  عليه 
الدويل  القانون  يف  العرفية  املبادئ  أحد 
يف  كذلك  عليه  ومنصوص  اإلنسان  لحقوق 
العودة  حق  يكفل  اإلنساين.  الدويل  القانون 
فهو  األشخاص،  وجميع  واملنفيني  لالجئني 
اتفاقيات.  عدة  مبوجب  أصيل  إنساين  حق 
جنيف  اتفاقية  أسست  الالجئني،  يخص  ففيام 
العودة  يف  الالجئني  لحق   1951 لعام  لالجئني 
الالجئ  االتفاقية  تعرف  حيث  أوطانهم12،  إىل 
من  يربره  ما  له  خوف  "بسبب  شخص  كل  بأنه 

/https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights  11    اإلعالن العاملي لحقوق االنسان، موقع األمم املتحدة

12    اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصني بوضع الالجئني، موقع املفوضية السامية 
 https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html لألمم املتحدة لحقوق الالجئني

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان



15

الســـجن أو  املنفـــى 

اجتامعية  فئة  إىل  انتامئه  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  عرقه  بسبب  لالضطهاد  التعرض 
ذلك  بسبب  يريد  ال  أو  يستطيع،  وال  جنسيته،  بلد  خارج  السياسية،  آرائه  أو  معينة 
الخوف أن يستظل بحامية ذلك البلد، أو كل شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد 
إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك 

الخوف، أن يعود إيل ذلك البلد".

وحق العودة مكفول كذلك يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان كجزء من الحق 
تنص  السواء.  عىل  األفراد  جميع  به  يتمتع  منفصل  كحق  وكذلك  التنقل،  حرية  يف 

املادة 13 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن:

    1( لكل فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

    2( لكل فرد حق مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده.

العهد  يف  كذلك  مكفول  العودة  وحق 
والذي  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدويل 
املادة  وتنص   13،1982 عام  مرص  عليه  صدقت 
تعسًفا،  أحد،  حرمان  يجوز  "ال  أنه:  عىل  منه   )4(12
التوصية  من  ويظهر  بلده."  إىل  الدخول  حق  من 
 12 باملادة  الخاصة  اإلنسان  حقوق  للجنة  العامة 
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، 
استخدام لفظ "تعسفيًا" يعني أن تقييد هذا الحق 
يجب أن يتامىش مع املواد والحقوق األساسية 
املنصوص عليها يف العهد، حتى وإن تم تقييده 
مبوجب قانون محيل، ويف كل األحوال، يجب أن 
يكون تقييده مناسبًا للظروف الراهنة. كام ترشح 
ذات التوصية أن الحرمان التعسفي من حق الفرد 
مورس  إن  تعسفيًا  يظل  بلده  إىل  الدخول  يف 
كانت  سواًء  الدولة،  مؤسسات  من  أي  قبل  من 
أن  يعني  ما  قضائية.14   أو  تنفيذية  أو  ترشيعية 
من  حق  ألي  مامرستهم  عىل  بناًء  األفراد  نفي 
حقوقهم األساسية املكفولة يف العهد الدويل 
يعد نفيًا تعسفيًا، أو يف حالة نفيهم ألسباب متثل 
األصيلة  املبادئ  أحد  أن  باعتبار  ضدهم.  متييًزا 
مبدأ  هو  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  يف 
عدم التمييز، وهو منصوص عليه أيًضا يف اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء عىل 
الدويل  والعهد  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. والتى تنص 
يف املادة 2 عىل أنه "تتعهد كل دولة طرف يف 
فيه،  بها  املعرتف  الحقوق  باحرتام  العهد  هذا 

Status of ratification interactive dashboard, OHCHR, https://indicators.ohchr.org   13

 General comments adopted by the human rights committee under article 40, paragraph 4, of the    14
,International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations Human Rights Committee, 1999

 العهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية

اتفاقية جنيف لالجئني لعام 1951
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وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين 
أي  دون  واليتها،  يف  والداخلني  إقليمها  يف 
متييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، 
سيايس،  غري  أو  سياسيًا  الرأي  أو  الدين،  أو 
أو  الرثوة،  أو  االجتامعي،  أو  القومي  األصل  أو 
النسب، أو غري ذلك من األسباب. وعليه يعد حرمان 
أي شخص من حق العودة إىل بلده عىل أساس 
عىل  التمييز  ذلك  يف  مبا  تعسفيًا،  أمًرا  متييزي 
الجنس.  أساس  عىل  أو  السيايس  الرأي  أساس 
بسبب  العودة  حق  من  شخص  حرمان  أن  كام 
كالحق  األساسية  حقوقه  من  حق  ألي  مامرسته 
يف حرية التعبري أو الحق يف التجمع السلمي أو 
الحق يف تكوين الجمعيات يعد أيًضا أمًرا تعسفيًا.

أيًضا،  إقليمية  مواثيق  يف  العودة  يف  الحق  من  والحرمان  النفي  تجريم  جاء 
"ال يجوز نفي  أنه  اإلنسان يف املادة 27 منه عىل  العريب لحقوق  فينص امليثاق 
وهو نفى عام ال يجوز السامح به  أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه"15، 
يجوز  "ال  أنه  عىل  ذاتها  املادة  يف  امليثاق  ينص  كام  استثنائية،  ظروف  أية  يف 
بشكل تعسفي أو غري قانوين منع أي شخص من مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده 

أو فرض حظر عىل إقامته يف أية جهة أو إلزامه باإلقامة يف هذا البلد".

رصيح  وبشكل  فينص  املرصي،  الدستور  أما 
عىل حق العودة وحرية التنقل باعتبارها حقوق ال 
يجوز تقييدها إال بأمر قضايئ، ، حيث تنص املادة 
والهجرة  واإلقامة،  التنقل،  حرية  بأن"  فيه   62
إقليم  عن  مواطن  أي  إبعاد  يجوز  وال  مكفولة. 
يكون  وال  إليه.  العودة  من  منعه  وال  الدولة، 
منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض اإلقامة 
معينة  جهة  يف  اإلقامة  حظر  أو  عليه،  الجربية 
عليه، إال بأمر قضايئ مسبب وملدة محددة، ويف 

األحوال املبينة يف القانون".

الجبهة  تستخدم  إليه،  اإلشارة  سبق  ما  لكل 
األوسع،  مبفهومها  املنفى  مصطلح  املرصية 
تنطبق عىل كل من اضطر إىل مغادرة  باعتبارها 
بلده، سواًء كان الجئًا أم ال، بسبب اضطهاده عىل 

أساس رأيه السيايس أو نوعه أو دينه أو لونه أو عرقه أو أي أسس متييزية أخرى. 
وتعترب الجبهة بأن مفهوم املنفى أوسع من اللجوء، حيث يتضمن األشخاص اللذين 
طلب  عىل  يوافق  مل  اللذين  اللجوء  وطالبي  أخرى،  دول  يف  لجوء  عىل  حصلوا 
لجوئهم بعد، وأي شخص مقيم خارج حدود موطنه ويخىش عىل أمنه وسالمته حال 

رجوعه إىل بلده.

15    امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عرشة التي 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html 2004 استضافتها تونس يف مايو

 امليثاق العريب
لحقوق االنسان

دستور مرص 
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2. المنفى والعنف ضد النساء

يتناول التقرير أيًضا، معاناة املدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيات والناشطات 
السلمي  تعبريهن  بسبب  السيايس  االضطهاد  إيل   يضاف  آخر  عنف  إيل  مرص  يف 
عن آرائهم أو مامرستهن لحقهن يف التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات، وذلك 
بتعرضهم ألشكال من العنف الجنساين ضد النساء، كالتعذيب واالنتهاكات الجنسية 
وتقييد الحرية، مبا يشكل خرقًا لاللتزامات الدولية ملرص وفًقا التفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو )CEDAW التي صدقت عليها مرص عام 1981. 
هذا العنف املضاعف ضد املدافعات والناشطات والصحفيات، بتعرضهم لتمييز بناًء 
عىل آرائهن السياسية وكذلك بناًء عىل جنسهن، يضطرهم يف نهاية املطاف إىل 

املنفى.

أصبح حظر العنف الجنساين ضد النساء من مبادئ القانون الدويل العريف، حيث 
اعتربته لجنة سيداو باألمم املتحدة شكاًل من أشكال التمييز ضد املرأة. وقد عرفت 
لجنة سيداو يف التوصية العامة رقم 19 العنف ضد املرأة بأنه "العنف املوجه ضد 
املرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي ميس املرأة عىل نحو جائر". وتؤكد ذات 
التوصية عىل أن اتفاقية سيداو تنطبق عىل العنف الذي ترتكبه السلطات وموظفي 
لحقوق  الدويل  القانون  مبوجب  الدولة  اللتزامات  خرقًا  يعد  وهو  أيًضا،  الدولة 
العنف ضد املرأة  أن  اللجنة  للجنة سيداو، تقول  العامة 35  التوصية  اإلنسان. ويف 
يتضمن "األفعال وأوجه التقصري التي يقصد منها أو يحتمل أن تسبب الوفاة أو الرضر 
البدين أو الجنيس أو النفيس أو االقتصادي أو املعاناة للمرأة، أو أن تفيض إىل 
ذلك، والتهديد بتلك األفعال، والتحرش، واإلكراه، والحرمان التعسفي من الحرية".16

وقالت كل من لجنة سيداو يف ذات التوصية17 
القاسية  واملعاملة  بالتعذيب  الخاص  واملقرر 
واملهينة18 أن العنف الجنساين ضد املرأة يصل 
ملصاف التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية 
حاالت  ذلك  يف  مبا  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو 
املقرر  وشدد  الضارة.  واملامرسات  االغتصاب 
الخاص بالتعذيب عىل أن االغتصاب وأشكال أخرى 
يرتكبه  عندما  تعذيبًا  يشكل  الجنيس  العنف  من 
منهم  بتحريض  يرتكب  أو  عموميون،  موظفون 
أو مبوافقهم. وأكد املقرر الخاص بالتعذيب أن 
النساء والفتيات خاصة يتعرضن الحتامل التعذيب 
الحرية  من  حرمانهن  عند  املعاملة  وسوء 
واحتجازهن، كام يتعرضن أيًضا الحتامل تعرضهن 

16    التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساين ضد املرأة، الصادر تحديثًا للتوصية العامة رقم 
https://cutt.ly/gNoKMHu ،2017 ،19، اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة

17    املصدر السابق

18    تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مجلس حقوق اإلنسان، 2016،

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/95/PDF/G1600095.pdf?OpenElement 

شعار اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة
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لالعتداء الجنيس من جانب السجناء وموظفي السجون الذكور، مبا يف ذلك االغتصاب 
الخاص  التقحمي بال رضورة، كام يشري املقرر  البدين  واإلهانات واإلذالل والتفتيش 
إيل أن االعتداء الجنيس والعنف قد يستخدم ضد النساء املحتجزات كوسيلة لإلكراه 
والتفتيش  البدين  التفتيش  عمليات  أن  الخاص  املقرر  ويعترب  االعرتافات.  وانتزاع 
بالتجريد من املالبس والتفتيش البدين قد ترقى لكونها سوء معاملة، ويعترب فحص 
املهبل للنساء مبثابة تحرش جنيس. ووفًقا للجنة سيداو، فإنه عىل الدول املصدقة 
عىل اتفاقية سيداو التزام بأن تنتهج بكل الطرق وبدون إبطاء سياسة القضاء عىل 
التمييز ضد النساء، مبا يف ذلك العنف الجنساين ضد النساء ، وهو التزام فوري وال 

تربير التأخري بأي سبب. 
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 الفصل الثاني:
انتهاكات تتعرض لها المعارضات 

السياسيات في مصر

ترتكب السلطات املرصية انتهاكات حقوقية ال حرص لها بحق املعارضات السياسيات 
يف مرص، وميثل الجزء التايل من التقرير استعراًضا وتحلياًل ألبرز أمناط تلك االنتهاكات 
وسوء  والتعذيب  القرسي،  واإلخفاء  املطول،  االحتياطي  الحبس  يف  تتمثل  والتي 
باإلضافة  األمنية،  واملتابعة  االحرتازية،  والتدابري  الجنيس،  واالنتهاك  املعاملة، 
ألشكال أخرى من االستهداف والتهديد األمني، عالوة عىل ذلك، يستعرض التقرير 
هن  تتعرضن  وما  انتقامية،  أعامل  من  السياسيات  املعارضات  أهايل  له  يتعرض  ما 
إليه من إدراج تعسفي عىل قوائم املنع من السفر وترقب الوصول، وكذلك انتهاك 
الدول  يف  املرصية  السفارات  من  الثبوتية  أوراقهن  وتجديد  استخراج  يف  حقهن 

املستضيفة لهن.

1. االحتجاز التعسفي والحبس االحتياطي المطول

يف يوليو 2020، عربت املقررة الخاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان عن 
قلقها البالغ إزاء "التوسع املستمر يف القبض عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان 
أن  كيف  املقررة  ووصفت  مرص".  يف  املطول  االحتياطي  الحبس  رهن  ووضعهن 
الحكومة املرصية تقوم باعتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان بدون إذن ضبط رسمي 
واحتجازهم مبعزل عن العامل الخارجي يف أماكن غري معلومة وتعريضهم لالختفاء 
القرسي، حتى يتم عرضهم عىل نيابة أمن الدولة العليا وأمر حبسهم احتياطيًا قيد 
التحقيق وفًقا ملواد فضفاضة يف قانون مكافحة اإلرهاب وقانون مكافحة جرائم 
تلك  وخالل  لسنتني،  تصل  ملدد  االحتياطي  حبسهم  تجديد  ويتم  املعلومات،  تقنية 
الفرتة فإن املدافعني يظلون تحت خطر أن يتم توجيه لهم ذات االتهامات عىل قضايا 
أخرى، وهو ما يحدث يف أحيان عدة يف حالة أمرت محكمة أو نيابة باإلفراج عنهم. 
قمع  يف  املرصية  الحكومة  تنتهجه  "منط"  بكونها  السياسة  هذه  املقررة  وصفت 

املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

ترى الجبهة املرصية من خالل توثيقاتها مع 30 سيدة من املدافعات والناشطات 
األمني  االستهداف  يف  السييس  نظام  سياسة  أن  املنفى  يف  والصحفيات 
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 من بين 30 من الناشطات المدرجة أسمائهن على قضايا أمن دولة
تعرضت كل مجموعة من الناشطات إلى التالي

توقيف تعسفي

احتجاز تعسفي

أحكام بالسجن

 تعرض لسوء
المعاملة أثناء القبض

 اتهام في قضايا
أمن دولة

10

5

11

15

15

9

20 300

 أبرز االتهامات في قضايا أمن الدولة
للمعارضات المنفيات

 االنضمام لجماعة إرهابية 	 

 تمويل جماعة إرهابية	 

تعمد نشر أخبار كاذبة	 

 استخدام مواقع التواصل	 

االجتماعي بهدف نشر أخبار كاذبة

االشتراك في تجمهر	 

تنظيم خلية سرية 	 

التحريض على الثورة 	 

اإلخالل بالنظام العام	 

االعتداء على ممتلكات عامة	 
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الذي  السيايس  االضطهاد  عوامل  أكرب  أحد  هو  والنشطاء  للناشطات  والقضايئ 
يضطرهن إىل السفر ويعرض أمنهن وسالمتهن يف خطر. قالت 9 ناشطات باملنفى 
للجبهة املرصية بتعرض غالبيتهم لتوقيف تعسفي تبعه تحقيق غري قانوين، منهم 
وثقت   30 أصل  من  باملنفى  ناشطة   15 وقالت  القاهرة،  مطار  يف  توقيفهم  تم   7
أحيان  يف  وصلت  ملدد  التعسفي  لالحتجاز  تعرضن  أنهن  معهن  املرصية  الجبهة 
إىل 18 شهًرا يف قضايا سياسية ليس لسبب إال ملامرستهن حقوقهن يف التجمع 
السلمي والتعبري عن الرأي وحرية الصحافة، و3 ناشطات أخريات أدرج اسمهم يف 
العودة خوفًا  يتمكّنون من  ال  أصبحوا  أثناء سفرهن خارج مرص، حيث  قضايا سياسية 
عىل القبض عليهم فور وصولهم، باإلضافة إيل 4 ناشطات صدر لهن معلومات غري 

رسمية عن وجود أسامئهن عىل قضايا أمن دولة فاضطررن للرحيل وعدم العودة.  

دولة،  أمن  قضايا  عىل  ُمدرجات  أسامئهن  معهن  وثقنا  ناشطة   30 ضمن  من   15
أحكام،  القضية، ثم صدر عىل 5 منهن  احتجزن وأخىل سبيلهن عىل ذمة   12 منهن 
بينام متكنت 3 منهن من الهرب قبل القبض عليهن. باإلضافة إيل 5 ناشطات أخريات 
ممن وثقنا معهن جاءتهن معلومات من مصادر غري رسمية أنهن مطلوبات أمنيًا، ومن 
غري املؤكد إذا ما تم إدراج أسامئهن عىل قضايا بعد، لكنهن يظلون تحت خطر الحبس 
االحتياطي حال عودتهم إيل البالد. جدير بالذكر 11 ناشطة أكدت للجبهة املرصية أثناء 

التوثيق معهن أنهن تعرضن لالعتداء وسوء املعاملة أثناء القبض عليهن.

مبراجعة قضايا واتهامات أمن الدولة املتهم فيها املعارضات املوثق معهن، 
يتوصل التقرير كون أغلبها اتهامات مبنية عىل مواد فضفاضة يف قانون مكافحة 
للتضييق  النظام  يستخدمهم  والذي  اإللكرتونية،  الجرائم  مكافحة  وقانون  اإلرهاب 
عىل حرية التجمع والتعبري والصحافة لوضع أي صوت معارض خلف القضبان، تتنوع 

االتهامات املوجهة لهن ما بني: 

 - كاذبة  أخبار  نرش  تعمد   - إرهابية  جامعة  متويل   - إرهابية  لجامعة  االنضامم 
استخدام مواقع التواصل االجتامعي بهدف نرش أخبار كاذبة - االشرتاك يف تجمهر 
عىل  االعتداء   - العام  بالنظام  اإلخالل   - الثورة  عىل  التحريض   - رسية  خلية  تنظيم   -

ممتلكات عامة.

بالنظر ألماكن القبض عىل الناشطات الاليت وثقنا معهن، وجدنا أن 8 منهن قبض 
عليهن أثناء تظاهرات، منهن ع.ع التي قبض عليها ثالث مرات من تظاهرات، و2 قبض 
عليهن أثناء تأديتهن لعملهن كصحفيات، وكذلك محامية تم القبض عليها يف محكمة 

التجمع الخامس أثناء تأديتها لعملها. 

ووجدت الجبهة املرصية أيًضا أن الناشطات الاليت تعرضن للتوقيف واالحتجاز مرة 
ع.ع  الناشطة  أن  فنجد  واالحتجاز،  التوقيف  إلعادة  عرضة  يظللن  سبيلهن،  إخالء  ثم 
تعرضت لالحتجاز التعسفي 9 مرات، واملدافعة عن حقوق االنسان س.س تم القبض 
عليها واحتجازها تعسفيًا 3 مرات، وتوقيفها تعسفيًا مرة أخرى، وكذلك الصحفية 
سارة  والصحفيتني  امليداين،  عملها  أثناء  مرات  ثالث  عليها  قبض  مصطفى  بسمة 
مهنى ونانيس كامل الاليت قبض عليهن مرة أثناء تظاهرات مختلفة لتريان وصنافري 
ومرة أخرى أثناء اجتامع مجموعتهم الحقوقية التي عرفت ب"اتحاد الجرابيع" يف 

حديقة األزهر والقبض عليهم يف القضية التي عرفت إعالميًا مبعتقيل الفسحة. 
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1. المدافعات عن حقوق اإلنسان

املجتمع  منظامت  يف  والعاملني  العامالت  األمن  قوات  تزال  وما  استهدفت 
املدين وذلك منذ تويل السييس الحكم يف 2014، يف هذا اإلطار تجاوزت القضية 
173 واملعروفة بقضية التمويل األجنبي عقًدا من الزمن، مبا يفهم منه كونها قضية 
تهدف إيل االنتقام من املنظامت الحقوقية، حيث استخدمت لسحب تراخيص عمل 25 
منظمة حقوقية، واستدعاءات للتحقيق مع 16 من العاملني باملجتمع املدين منهم 
قرارات  وصدرت  ونائبتها،  النسوية،  للدراسات  نظرة  مؤسسة  مديرة  حسن،  مزن 
املرصية،  املرأة  قضايا  منظمة  مؤسسة  سليامن،  عزة  حق  يف  السفر  من  باملنع 

العربية  الشبكة  مدير  عيد،  وجامل 
ملعلومات حقوق اإلنسان، ومحمد زارع، 
حقوق  لدراسات  القاهرة  مكتب  مدير 
املنظامت  استهداف  واستمر  اإلنسان.19 
الحقوقية والعاملني بها تحت مظلة تلك 
احتجاز  أخرى  قضايا  واستحداث  القضية، 
الحبس  قيد  مطول  بشكل  حقوقيني 
االحتياطي، مثل تلفيق اتهامات والحكم 
حقوق  مجال  يف  الناشطة  بحبس 
املرأة أمل فتحي زوجة مدير املفوضية 

املرصية للحقوق والحريات لتحدثها عن التحرش الجنيس يف فيديو عىل فيسبوك، 
والتي صدر بحقها حكم بالحبس ملدة عام، و الباحث إبراهيم عز الدين العامل يف 
ومحمد  أشهر،،  و10  لسنتني  احتجز  الذي  والحريات،  للحقوق  املرصية  املفوضية 
حكم  صدر  الذي  والحريات  للحقوق  عدالة  مركز  ومدير  الحقوقي  املحامي  الباقر، 
حسن مدير  الدين  و بهي  اإلرهاب،  قوائم  عىل  ووضعة  سنوات   4 بحبسه  تعسفي 
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، الذي صدر بحقه أحكاًما غيابية بالسجن بسبب 

عمله الحقوقي.20

هذه البيئة الخطرة، أدت إيل أن قيام قوات األمن باستهداف أحد العاملني مبنظمة 
حقوقية يضع بالرضورة باقي العاملني يف خطر االعتقال، ما يضطر بعضهم للرحيل 
اإلنسان يف  التوثيق مع 14 مدافعة عن حقوق  التنكيل واالضطهاد. من خالل  خشية 
املنفى، وجدت الجبهة املرصية أنه حني تقوم قوات األمن بالقبض عىل مدافع عن 
العاملني  باقي  عن  معه  التحقيق  يتم  معينة،  حقوقية  منظمة  يف  اإلنسان  حقوق 
باملنظمة، كام أن استهداف مجموعات من العاملني يف وقت واحد أو أوقات متقاربة، 
يعد إنذار واضح لباقي العاملني باحتاملية القبض عليهم. األمر الذي يخلق بيئة من 

الرتهيب والتخويف للعاملني بحقوق اإلنسان تدفع الكثري منهم إىل املنفي.

املرصية  بالتنسيقية  العاملني  باستهداف  األمن  قوات  قامت  املثال،  سبيل  عىل 
عبد  هدى  هم  متقاربة  أوقات  يف  منهم  أربعة  اعتقل  الذين  الحريات،  للحقوق 
اإلنسان،  لحقوق  القومي  باملجلس  السابقة  والعضوة  بالنقض  املحامية  املنعم، 

19    هل السلطات املرصية جادة يف إغالق القضية 173 لسنة 2011 املعروفة بقضية التمويل األجنبي؟، 
https://egyptianfront.org/ar/2021/11/173-reopening ،2021 ،الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان

20    "عىل الحكومة املرصية إغالق قضية املنظامت الحقوقية 173 ووقف التنكيل بالحقوقيني"، مركز 
https://cutt.ly/2NogexQ ،2022 ،القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، تاريخ الولوج 25 أكتوبر

هذه البيئة الخطرة، أدت إيل أن 
قيام قوات األمن باستهداف أحد 

العاملني بمنظمة حقوقية يضع 
بالرضورة بايق العاملني يف خطر 

االعتقال، ما يضطر بعضهم للرحيل 
خشية التنكيل واالضطهاد.
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أبو  محمد  الحقوقي  واملحامي  غنيم  عزت  الحقوقي  املحامي  التنفيذي  واملدير 
هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بسبب توثيقهم النتهاكات حقوق اإلنسان، ووضعهم 
عىل ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حرص أمن دولة عليا بتهم منها استخدام صفحات 
تورط  عن  مزعومة  ألفكار  الرتويج  "بغرض  والحريات  للحقوق  املرصية  التنسيقية 
املؤسسات الرشطية يف احتجاز مواطنني بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعامل 
القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية ملسجونني وتواطؤ الجهات 
القضائية يف تحقيق البالغات املقدمة يف هذا الشأن ومحاسبة املسئولني عنها 
ضامنات  من  الجنائية  املحاكامت  وخلو  أدلة  بدون  باإلعدام  قضائية  أحكام  وصدور 
حقوقية  منظامت  عليها  ردت  التي  االتهامات  وهي  االتهام.  لقرار  وفًقا  العدالة"، 
صميم  "من  هي  للتنسيقية  املوجهة  التهم  أن  إيل  مشرية  تضامنا  وأكدت  مرصية 
العمل الحقوقي املرشوع بل الواجب عىل كل إنسان، وال تعدو كونها مامرسة سلمية 
للحق يف حرية التعبري والدفاع عن الحريات".21 وبعد القبض عليهم، أصبح جميع أعضاء 
التنسيقية عىل رادار األمن، وأبلغوا من مصادر غري رسمية أنهم مطلوبون للقبض 
الجبهة املرصية مع مدافعتني عن  البالد. تحدثت  عليهم، ما اضطرهم إىل مغادرة 
الهجمة  بعد  املنفى  إىل  دفعتا  واللتان  بالتنسيقية  العامالت  من  اإلنسان  حقوق 
األمنية عىل التنسيقية، منهم هبة حسن، عضو مجلس إدارة بالتنسيقية، تعيش اآلن 

يف إسطنبول، وتحيك:

 10 شهر  وبعدين  عزت  اعتقل   ،2018 وبداية   2017 من  التنسيقية  علي  ضغوط  "بدأت 
اعتقل وليد وبعدين شهر 11 اعتقلت استاذة هدي وعائشة وابو هريرة واملجموعة كلها 
وكذا حد  منه  عزلت  اللي  بييت  راحوا  عليا،  القبض  كان مطلوب  ان  عرفت  وساعتها 
ماعرفت  وقت  اخرج...  الزم  فكان  باالسم  بيتسأل عين  ان  بلغوين  اتاخدوا  اللي  من 
بتنقل من  البيت وكنت  التنسيقية سبت  ملا قبضوا علي ناس من  بيدوروا عليا  انهم 
مكان ملكان ودي كانت نييت اين مخرجش برا مرص وأفضل اتنقل داخليا وخالص، بس 
املوضوع بقى صعب جدا، بقيت مش عارفة أشوف الوالد مش عارفة أراعيهم يف نفس 
الوقت، املوضوع بقي أكرث خطورة كل شوية، حد بيتاخد، فاضطريت اطلع من مرص يف 

نفس اليوم اللي اتقبض فيه علي هدي وعائشة".

وتحدثت الجبهة املرصية مع املدافعة عن حقوق اإلنسان جهاد خالد، وابنة هدى 
عبد املنعم، أحد أعضاء التنسيقية املعتقلني منذ 4 سنوات، تعمل جهاد يف مجال 
املنارصة والتواصل مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان بخصوص قضايا عدة، وباألخص 
عىل قضية والدتها، تعيش جهاد يف املنفى يف بروكسل، ومنذ اعتقال والدتها، 
تعرضت جهاد لحمالت الكرتونية وإعالمية من قبل قنوات محسوبة عىل الدولة بعد 
أن التقت بأعضاء يف الكونجرس وتعاونت مع منظامت حقوقية أمريكية للضغط عىل 
مرص بإخالء سبيل والدتها، ووردها أخبار من مصادر غري رسمية أن اسمها عىل قوائم 
الرتقب يف املطار، تحيك جهاد عن اعتقال والدتها وكيف أنه أدى إىل منفاها هي 

أيًضا بسبب عملها يف املنارصة عىل قضية والدتها:

"النهاردة بالضبط من 4 سنني، 2018/8/29 كانت آخر مرة مشيت من مرص ومكنتش 
نوفمرب   1 يف  ماميت  اعتقال  بعد  انه  حصل  اللي  تاين،  ارجع  هقدر  مش  أنا  ان  عارفة 
2018 )هدى عبد املنعم( بدأت أتكلم عنها وأدفوكيت advocate لها يعين...يف نفس 

21    "10 منظامت حقوقية تعلن تضامنها مع نشطاء التنسيقية املرصية للحقوق والحريات،" مركز 
https://cutt.ly/PNohgg0 ،2022 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، تاريخ الولوج 25 أكتوبر
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األسبوع اللي حصل فيه اعتقال ماما كذا حد قايل بالش تزنيل املطار دلوقيت.. كدة كدة 
كالمي عن ماما حطين يف الوضع دة وأكيد شغلي برضه آه وأولريدي الناس اللي كانو 
عايشني مبيعملوش حاجة او مبيتكلموش اوي فيه منهم اللي اتاخد أول ما رجع... 
أنا مشوفتش ماما بقايل 4 سنني طب لو هزنل اشوفها حىت يف جلسة أو حاجة، يف 
إحساس بالعجز شوية والعجز دة بزييد ملا ابقى حسة يف وقت اين بميش يف كل السكك 

بس مفيش حاجة جايبة ضغط فعال يف وضع ماما".

حيث  أيًضا،  والحريات  للحقوق  املرصية  املفوضية  واجهتها  األمنية  الحملة  هذه 
ألقي القبض عىل الباحث يف ملف العمران باملنظمة إبراهيم عز الدين يف 12 يونيو 
2019، وتعرض النتهاكات مريعة، حيث أخفى قرسيًا 167 يوًما يف مكان غري معلوم 
تعرض فيه للتعذيب البدين والنفيس ومن ثم تم استجوابه بشكل غري قانوين عن 

عمله بحقوق اإلنسان وتعرض للتجويع والحرمان من النوم والتهديد بالقتل.22

باملفوضية  تعمالن  اإلنسان  حقوق  عن  ملدافعتني  املرصية  الجبهة  وتحدثت 
املرصية، قالتا أن األمن الوطني قام باستجواب إبراهيم عنهام، تحيك خ.خ.، والتي 
فضلت تجهيل اسمها، أنها سافرت هي وأحد أفراد أرستها، وظال عىل أمل العودة 
ملرص ألكرث من عام، لكن املحامني أكدوا أن وجودهام يف مرص سيعرضهام لالعتقال، 

تحيك خ.خ:

"احنا قعدنا سنة وشهر مش عايزين نقدم على لجوء على أمل اننا نرجع، كان وقت 
احنا  ان  الرجوع،  اختيار  ان فيه  ناحية مرص  أي عالمة من  كنا مستنيني  صعب جدا، 
ميتقبضش علينا من املطار، بس كل الجهات اللي كانت قابضة على الناس يف الوقت 
دة، احنا مش بنتكلم على أمن دولة احنا بنتكلم يف مساحات مخابرات حربية ومخابرات 
عامة، الكالم اللي كان بيجيلنا من مرص كان يف مساحة ان انتو بمجرد ما تزنلو املطار 

هيتقبض عليكو".

وقالت املديرة التنفيذية ملركز األندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، سمر 
الحسيني، للجبهة املرصية أن قوات األمن قامت باقتحام املركز والقبض عىل املدير 
العام يف 2014، وتلفيق قضية له، وتم التحفظ عىل أموال األندلس يف القضية 173، 
ووضع العديد من العاملني باملركز عىل قوائم املنع من السفر، منهم سمر التي 
منعت من السفر ملدة عام، حتى متكنت من مغادرة مرص، تحىك سمر عن التهديد 

الذي كانت تتعرض له يف مرص:

"وأنا شغالة يف أندلس األمن جه املكتب وخد األجهزة وحقق مع املوظفني وساعتها 
قبض على أحمد سميح اللي هو املدير العام، دة كان قلق دايما عندنا...املنظمة اللي 
انا فيها بدئت تقفل، املنظمات كلها بتقفل الدنيا يف مرص كلها بتقفل، وطول الوقت فيه 
الهاجس بتاع انه ماذا لو قررو يقبضو علي؟...خصوصا ان كان جه بالفعل استدعاءات 
لناس يف املؤسسة للتحقيق، فكان فيه الهاجس التاين بتاع أنا أكيد هيتحقق معايا يف 
مرحلة ما وأكيد هيتم استدعايئ قانونا ويتم توجيه تهم زي ما تم توجيه تهم ألغلب 

الناس اللي يف مؤسسات تانية".

22    "منظامت حقوقية مرصية: افتحوا التحقيق يف إخفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين 167 يوًما،" مركز 
https://cutt.ly/5Noh3gR ،2022 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، تاريخ الولوج 25 أكتوبر
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2. الصحفيات

قالت 9 صحفيات يف املنفى أنهن قبض عليهن بسبب عملهن الصحفي، ثالث ناشطات 
منهم أخربن الجبهة املرصية بإلقاء القبض عليهن بشكل تعسفي يف تظاهرات تريان 
بجمعة  عرف  ما  تظاهرات  بتغطية  قامت  صحفية  م.  س.  لها.  تغظيتهن  أثناء  وصنافري 
األرض 25 يناير 2016 واملشاركة فيها، ألقي القبض عليها بصحبة عرش متظاهرات أخريات، 
وكانت قد ذهب لتغطية التظاهرات كجزء من عملها كصحفية، وبإخبارها قوات األمن أنها 

صحفية تقوم بعملها، تحيك س. م. عن رد فعل قوات األمن:

"قالوا لنا لو لقينا اي حد فيكم علي تليفونه حاجة هنعمل فيكم كذا وكذا وتهديدات 
فانا كنت مصورة وببعت للجورنال علي طول وبغطي فالضابط اول ما شاف التليفون 
قعد يزعق ويتخانق معايا وقولتله اين صحفية وبعمل تغطية ومسح الصور ودخل علي 
صور تانية واتخانقت، كانوا مقفلني املنطقة اللي قدام القسم كلها والعدد كان كبري جدا 

وفوق القسم نفسه يف الروف كان يف شباب كتري جدا". 

ألقي القبض أيًضا عىل الصحفية بسمة مصطفى أثناء تغطيتها لتظاهرات تريان 
وصنافري يف 10 إبريل 2016 واحتجازها ملدة 12 ساعة يف معسكر الجبل األحمر هي 
وخمسة متظاهرين أخرين، بينهم صحفيني. واحتجزت بسمة مصطفى مرتني أخرتني 
أيًضا خالل تأديتها عملها كصحفية، االويل يف مارس 2020، حيث ألقي القبض عىل 
بسمة مرة أخرى أثناء عملها حول تحقيق ميداين عن حقوق العامل يف ظل وباء 
كورونا، وذلك بدون أمر ضبط، حيث تم اقتيادها إيل قسم عابدين، ثم تغمية عينيها 

واصطحابها ملكان غري معلوم، وتهديدها باحتجازها وبطفليتها، تحيك بسمة:

اتاخدت علي فني، بعد  "حد ربط حاجة علي عيين وخدوين وركبت عربية ومعرفش 
أنا كنت مرعوبة وكنت مقررة مشتغلش صحفية تاين، وقعد معايا حد قايل  املرة دي 
انيت ليه غاوية بهدلة انيت ليدي وجميلة وعندك طفلتني مش خايفة عليهم عايزاهم 
يرتبوا لوحدهم، انيت اصحابك يف السجن واحشينك علي فكرة، ممكن نكرر نموذج 
سوالفة تاين....وقايل ان ده اخر تحذير وعادة احنا مبنحذرش الناس بس احنا بنحذرك 
املوقف ده قررت مش هشتغل صحافة تاين وقررت ان عايزة أسيب  املرة دي... بعد 

مرص واميش".

وفور  صحفية،  لتغطية  األقرص  إىل  بسمة  الصحفية  ذهبت  األخرية،  املرة  ويف 
عليها،  القبض  ألقت  أمن  قوات  بانتظارها  كان  األقرص،  أوتوبيس  محطة  وصولها 
واعتدوا عليها بالرضب واإلهانة والتهديد، ثم تم التحقيق معها بشكل غري قانوين 

يف مقر األمن الوطني باألقرص عن طبيعة عملها كصحفية:

"كنت عايزة ألحق ابعت شري لوكيشن فخبطين برجله على ضهري فاتكفيت علي ويش، 
لبساها  اللي كنت  الطرحة  االتنني خلفي وقوموين فكويل  ايدي  املوبايل وربطوا  وشد 
االقرص  يف  الوطين  االمن  علي  روحنا  وبعدين  عربية،  يف  وخدوين  عيين  بيها  وغمويل 
أول ما وصلت سألوين علي باس وورد password )كلمة الرس( املوبايل والالب توب 
واتشديت من شعري وقايل يف ودين  بالقلم  فا حد رضبين  فاكرة،  لهم مش  فقولت 
قدامك خمس دقايق بالضبط تفكري يف الطريقة اللي عايزة اتعامل بيها.. اتحقق معايا 
4 مرات يف اليوم ده علي جلسات منفصلة، سألوين يف شغلي وامللفات ايل شغالة عليها 
وليه يف كل شغلي بتتبع رجال االمن وسبب وجودي يف االقرص وجاية اقابل مني وليه 

مهتمة بموضوع عويس الراوي وايه املعلومات اللي عندي عن موضوع عويس".
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الصياد  حسام  وزوجها  هي  عىل  القبض  فألقي  مجدي  سوالفة  الصحفية  أما 
من مقهى مبنطقة الدقي يف 26 نوفمرب 2019 بسبب عملها الصحفي، واستمرت 
محبوسة احتياطيًا عىل ذمة القضية 448 لسنة 2019 حرص أمن دولة بتهم االنضامم 
واملحامية  هي  احتجازها  أثناء  للتدوير  وتعرضت  كذبة،  أخبار  ونرش  إرهابية  لجامعة 
الحقوقية ماهينور املرصي يف قضية أخرى بنفس التهم رقمها 855 لسنة 2020، 
حيث استمر احتجازها التعسفي هي وزوجها ملدة 16 شهًرا، حرما خالله من التواصل 
يف  وابنها  زوجها  مع  اآلن  تعيش  وهي  أعوام،  الخمسة  ذو  الصغري  ولدها  مع 

املنفى بباريس. 

 441 القضية  أيًضا ملدة سنة و3 شهور عىل ذمة  أمجد  الصحفية رشوق  احتجزت 
لسنة 2018 حرص أمن دولة عليا، وهي قضية جمعت عدًدا كبرًيا من الصحفيني، واجهوا 
سبيلها  إخالء  تم  أن  وبعد  كاذبة،  أخبار  ونرش  إرهابية  لجامعة  االنضامم  تهم  فيها 
بتدابري احرتازية يف أغسطس 2019، والتي استمرت 7 أشهر حتى مارس 2020، حاولت 
رشوق السفر بعدها لكن تم توقيفها يف املطار وسحب جواز سفرها ومنعها من 
 20 ويف  الشهر،  يف  مرة  الوطني  األمن  مع  األمنية  للمتابعة  طلبها  وتم  السفر، 
سبتمرب2020 فوجئت الصحفية بقوة أمنية تحت بيتها وأخربها أحد أفراد القوة أنها 
مطلوبة لالستدعاء، وأخذها إىل مقر أمن دولة غري معلوم، وتم احتجازها بشكل غري 
وجهها  وجعل  عينيها،  وتغمية  "كلبشتها"  يدها  تقييد  مع  ساعات،   6 ملدة  قانوين 
إىل الحائط، وأجربها ضابط األمن الوطني عىل إعطائه كلمة رس هاتفها، ما جعلها 
مرة  عليها  القبض  سيتم  أنه  من  شديدة  ومخاوف  رعب  حالة  يف  الفرتة  تلك  خالل 

أخرى، "دي كانت اللحظة اليل قررت إين هخرج من البلد"، تقول رشوق. 

3. المتظاهرات

قالت 8 ناشطات باملنفى أنهن ألقي القبض عليهن أثناء مشاركتهن يف تظاهرات 
مرات،   9 لالعتقال  تعرضت  والتي  ع.ع،  الناشطة  مع  املرصية  الجبهة  تحدثت  سلمية. 
عليها  قبض  للنظام،  معارضة  تظاهرة  يف  عرش  السادسة  بنت  وهي  أوالهم  كانت 
مرتني آخرتني من تظاهرات أخرى، واستمرت قوات األمن يف مالحقتها حتى قبض 
واالنضامم  التظاهر  منها  اتهامات  إليها  ووجهت  متفاوتة،  لفرتات  مرات   6 عليها 
يف  سجن  بسنتني  عليها  وحكم  عامة،  ممتلكات  عىل  واالعتداء  محظورة  لجامعة 

قضيتني مختلفتني. 

بسبب  سنوات   10 بالسجن  حكاًم  اآلن  يواجهن  البنا  وسارة  البنا  شيامء  األختان 
مشاركتهن يف تظاهرة إلحياء الذكرى الثالثة للثورة يف 25 يناير 2014، كانت شيامء 
وقتها مل تكمل السابعة عرش، بينام كانت سارة بنت التاسعة عرش. ما أن بدأ الجموع 
يف الهتاف مبنطقة وسط البلد بدأت قوات األمن يف إطالق الرصاص الحي والقنابل 
املسيلة للدموع عىل املتظاهرين، وأدى االستخدام املفرط للعنف من قبل األمن 
شوارع  إحدى  يف  األختني  عىل  القبض  األمن  قوات  ألقت  أشخاص.23   7 مقتل  إىل 
وسط البلد أثناء محاولتهام الهروب من الرصاص، وتم اصطحابهام إىل قسم عابدين 
ثم التحقيق معهام يف معسكر األمن املركزي بطرة، حقق مع سارة بدون وجود 
بالغني، وكان معهن 3 فتيات  أيام يف قسم عابدين مع  محامي، واحتجزا لخمسة 

https://cutt.ly/4NojVpe ،2021 ،23    أسامء زيدان، "التفات قضايئ متأخر ملظاليم وسط البلد،" مرص 360، 5 إبريل
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عمرهن 15 عاًما، ويف 30 يناير تم إخالء سبيلهام بكفالة. ويف يناير 2015، تم إحالة 
227 متهاًم ألقي القبض عليهم يف هذا التظاهرة ملحكمة جنايات شامل القاهرة، 
البلد"،  وسط  ب"مظاليم  إعالميًا  عرفت  التي  القضية  يف  وسارة،  شيامء  بينهم 
يف  والرشوع  والقتل،  والتظاهر،  أسلحة،  وحيازة  بالتجمهر،  تهم  إليهم  ووجهت 
قتل، تحىك شيامء عن سري القضية وكيف اضطرت هي وأختها للهرب بعد أن تبني 

انحياز القضاء:

"اخر جلسة املحامي قرر نحرضها كانت لعرض االدلة وكنا مجمعني فيديوهات للحظة 
الداخلية ويف  تجاه  نار جاي من  اللي رضب  ان  واضح  وكان  وزه  الشهيد سيد  مقتل 
ضباط بالصور بيرضبوا نار، وقتها القايض غضب جدا مننا وقال انه ده مش حقيقي 
واننا عايزين نلبسها للداخلية وان الرشطة متموتش الشعب ورفض حضور الشهود...

كان رأي املحامي اننا نسافر ولو الحكم كويس نرجع لو اخدنا حكم يبقي نلحق نخرج 
من البلد".

وبعد أن سافرت األختان بعدة أشهر، حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 و15 
سنوات لـ 212 متهاًم بالقضية يف محاكمة هزلية جامعية تفتقر ألية أدلة، معظم من 

فيها اعتقلوا تعسفيًا.24

لتبقي  القانون  عىل  كثرية  أحيان  يف  النيابة  موظفو  يتحايل  أخري،  زاوية  من 
الناشطات واملدافعات والصحفيات قيد االحتجاز ألطول فرتة ممكنة، مثال عىل ذلك 
استحداث آلية التدوير، فبالرغم من أن مدة الحبس االحتياطي القصوي وفًقا للقانون 
املتهم  إىل  االتهامات  ذات  بتوجيه  النيابة  تقوم  ما  فأحيانًا  سنتني،  هي  املرصي 
أثناء فرتة حبسه، أو يف حالة أوشك عىل إمتام سنتني يف الحبس االحتياطي، أو 
يف حالة أن تقوم املحكمة بإخالء سبيل املتهم، حيث نجد أن سلطات األمن تتحايل 
وهو  سبيلهن،  إخالء  بعد  قانوين  غري  بشكل  املتهامت  وتحتجز  القانون  عىل  أيًضا 
واختفت   ،2018 أغسطس  يف  عليها  القبض  ألقي  صحفية  وهي  ى.ى،  مع  حدث  ما 
قرسيًا ملدة 4 أيام، حتى عرضت عىل النيابة واستمر حبسها ملدة شهرين. أصدرت 
النيابة قراراً بإخالء سبيلها يف أكتوبر من ذات العام لكن مل يتم اإلفراج عنها وتعللت 
سلطات األمن بأنها ال ميكن اإلفراج عنها حتى يتم التحقيق معها من قبل قطاع األمن 
الوطني أواًل، وهو تحقيق غري قانوين يف حد ذاته. مل يفرج عن الصحفية سوى بعد 
6 أسابيع من قرار إخالء السبيل، كانت خاللها يف عداد املختفني قرسيًا يف قسمي 
الجيزة ألسبوعني وقسم الهرم ألربعة أسابيع، حتى قام األمن الوطني بالتحقيق 
سؤالها  إيل  باإلضافة  السجن،  إىل  بإعادتها  تهديدات  التحقيق  تخلل  حيث  معها، 
عام إذا كانت قد شاركت يف اعتصام رابعة أو أي من التظاهرات املعارضة للنظام، 
وكذلك سؤالها عن أشخاص آخرين ومدى معرفتها بهم، كان ينتاب هذه الصحفية 
أثناء تلك الفرتة الخوف الشديد من احتاملية إعادتها إىل الحجز وتدويرها، أخرًيا تم 
إخالء سبيلها بعد 4 أيام من التحقيق، بعد أن تم إخفاؤها قرسيًا واحتجازها والتحقيق 

معها بشكل غري قانوين.

باإلضافة إيل الحبس االحتياطي املطول واعتباره كعقوبة ألي أصوات معارضة، 
باعتبار  العادلة،  املحاكمة  معايري  من  ألي  السيايس  الطابع  ذات  القضايا  تفتقر 
الغرض من الحبس هو التنكيل والتضييق عىل حريات األفراد، لذلك، مثال، ال يتم متكني 

24    مصدر سابق
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املحامي من الطعن عىل قانونية االحتجاز بشكل حقيقي، حيث إن موظفي النيابة 
والقضاء ال ينظرون يف طلبات الطعن عىل قانونية االحتجاز ويف كثري من األحيان ال 
يسمحون بتقديم الطعن من األساس، وكثرًيا ما ال ميكن املحامون من حضور جلسات 
تجديد الحبس، كام أن نتائج جلسات التجديد أصبحت متوقعة، فمن املعلوم اآلن أن أي 
معتقل عىل ذمة قضية سياسية ال يخىل سبيله خالل ال 150 يوم األوىل من االحتجاز، 
التي يتم تجديد حبسه فيها كل 15 يوم أمام النيابة. وقد قال وكيل نيابة أمن دولة 

للصحفية بسمة مصطفى بعد صدور قرار بإخالء سبيلها من النيابة يف أكتوبر 2020:

 "قايل بشكل واضح ورصيح انه انيت متخيلة ان هيخلي سبيلك من رسايا أمن الدولة 
انك هتطلعي من هنا عادي؟ فا قولتله معرفش انا اتبلغت بالقرار من وكيل النيابة اللي 
قاعد جنبك، فقايل انيت عارفة كويس اوي ان اللي بيجي عندنا مبيخرجش وهتميش 

زيك زي أي متهم بيجي عندنا هتلفي اللفة العادية وبعدين هيخلي سبيلك ".

لكل  موجوًدا  االعتقال  إعادة  تهديد  يظل  االحتياطي،  الحبس  تجربة  إيل  باإلضافة 
يف  كثرية  أحيان  يف  رصاحة  عنه  التعبري  يتم  تهديد  وهو  سابق،  ومعتقل  معتقلة 
التحقيق مع األمن الوطني قبل إخالء السبيل، حيث يكون مضمون التهديد بأن إخالء 
املستمر  التهديد  هذا  يجعل  حيث  النظام،  انتقاد  عن  األفراد  بتوقف  مرشوط  سبيل 
من املستحيل االستمرار يف الحياة وينتهك أبسط حقوق اإلنسان يف األمان عىل 

نفسه وشخصه، تصف رشوق أمجد التأثري النفيس لتجربة السجن:

"تجربة السجن أثرت يف إحسايس باألمان وكانت السبب يف إين أميش، أنا كنت وصلت 
ملرحلة يف مرص كنت وصلت ملرحلة إن الهوا اللي بتنفسه بيأذيين مكنتش عارفة اتعامل 
ال مع أهلي وال أصحايب وال مع حيايت كنت حاسة ان حيايت كلها راحت ادمرت وكنت 
عليا،  يقبضوا  يجوا  انهم  الخوف  من  بليل  انام  بعرف  مكنتش  وخايفة  قلقانة  دايما 
كنت بنام دايما الصبح ومع اقل صوت بصحي مخضوضة ملا كنت بميش يف الشارع 
وأاليق بوكس معدي وال أمني رشطة وال ظابط برتعب، يف مرة كنت سايقة العربية وانا 
رايحة ناحية البيت لقيت بوكس رايح ناحية البيت عندنا ساعتها ركنت وكلمت خاليت 
وقولتلها كلمي ماما شويف حد راح البيت عندنا وال ال، ومروحتش البيت غري ملا كلمتين 
دايما خايفة  دايما وكنت  روحي عادي فكان يف رعب  البيت  راح  قالت يل ال محدش 

ومش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اهرب دايما كان عندي وسواس يف مرص".

االسم: سمية عبد الرحمن
الوظيفة: صحفية

 تاريخ الخروج من مرص:
ديسمرب 2019

 أبرز االنتهاكات:
احتجاز تعسفي - توقيف 
تعسفي - سوء معاملة  

استهداف أفراد األرسة
 بلد اإلقامة:

أملانيا
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يخالف االحتجاز التعسفي واالحتجاز الغري القانوين والحبس االحتياطي املطول 
أبسط مبادئ حقوق اإلنسان من الحق يف الحرية وحق الشخص يف السالمة عىل 
اإلنسان  لحريات  انتهاك  أنه يعد  أن يحاكم محاكمة عادلة، كام  نفسه وحق املتهم 
وحرية  الرأي  عن  والتعبري  الجمعيات  وتكوين  التجمع  حرية  بينها  ومن  األساسية 

الصحافة، وهي حقوق منصوص عليها يف املعاهدات واملواثيق الدولية.
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2. االختفاء القسري

الوطني  األمن  قطاع  يستخدم 
القضايا  عن  املسئول  باعتباره 
بشكل  القرسي  اإلخفاء  السياسية 
منهجي عقب القبض عىل األشخاص 
كان  النيابة.  أمام  ظهورهم  وقبل 
املعني  العمل  فريق  وثق  قد 
بحامية جميع األشخاص من االختفاء 
عام  الصادر  تقريره  يف  القرسي 
استخدام  يف  مرص  استمرار   2018
املدافعني  ضد  القرسي  االختفاء 
والنشطاء  اإلنسان  حقوق  عن 
عدد  أن  الفريق  ووجد  واملدنيني، 
يف  القرسي  االختفاء  شكاوى 
منذ  اإلطالق  عىل  األعىل  هو  مرص 
بداية الفريق عمله يف 1980، فقد 
سجل التقرير وجود 189 حالة اختفاء 
ما  حالة   285 عىل  عالوة  قرسي، 

زالت قيد املراجعة.25  كام قالت منظمة كوميني فور جستس أن االختفاء القرسي 
مبختلف  املعارضني  لقمع  املرصي  النظام  يستخدمها  ممنهجة  سياسية  أصبح 
توجهاتهم السياسية، ووثقت املنظمة 1989 حالة اختفاء قرسي من أغسطس 2017 
اختفاء  2020، و807 حالة  اختفاء قرسي يف عام  حتى أغسطس 26،2018 و1917 حالة 

قرسي يف النصف األول من عام 2021. 27

من  املنفى  يف  معارضة   30 لحاالت  توثيقها  خالل  من  املرصية  الجبهة  رصدت 
لإلخفاء  تعرضهن  منهن   11 أن  وناشطات  وصحفيات  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعات 
األمن  مقرات  إحدى  إىل  نقلهن  تم  حيث  تعسفي،  بشكل  توقيفهن  فور  القرسي 
الوطني، وهي أماكن احتجاز غري رسمية وغري قانونية، أو أحد أقسام الرشطة، وتم 
إنكار وجودهن هناك، وكذلك تم منعهن من التواصل مع األهل واملحامني. تعرضت 9 
نساء خالل فرتة اإلخفاء القرسي لتحقيق غري قانوين استمر لفرتات مطولة، وتخلل 
التحقيقات انتهاكات جسيمة كالتعذيب واالعتداءات الجنسية إلكراههن عىل االعرتاف 
بجرائم مل يرتكبنها، أو بهدف استخراج معلومات منهن عن نشطاء آخرين )انظر الجزء 

الرابع والخامس(.

 Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, United Nations    25
Human Rights Council, 2018, https://www.cfjustice.org/wp-content/uploads/2018/09/G1823681.pdf

 Egypt: The United Nations Working Group on Enforced Disappearances Affirms the    26
 Systematic Commitment of such Crimes by Egyptian Authorities against Activists and Human

Rights Defenders,” Committee for Justice, 18 September, 2018, https://cutt.ly/UNoE9Zx

 Enforced Disappearances in Egypt turned from a Phenomenon to a Systematic“    27
 Policy, says CFJ,” Committee for Justice, 30 August, 2021. https://cutt.ly/yNoRT5k

11 من أصل 30 ناشطة 
تعرضن لالختفاء القسري

11
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ووصلت  أليام،  ساعات  عدة  من  رصدناها  التي  القرسي  اإلخفاء  فرتات  تراوحت 
يف أوقات ملا يزيد عن األسبوع، تصف ف.م فرتة اختفائها بأنها " كانت أقل من 24 
ساعة بس كانوا بعمر كامل".كان قد تم القبض عليها هي وزوجها وابنتها الرضيعة 
من محطة قطار الجيزة يف شهر مارس 2018، واقتيادهم إىل مقر األمن الوطني 
بالشيخ زايد، حيث تم إخفاؤها قرسيًا هي وابنتها الرضيعة ملدة يوم، وإخفاء زوجها 
ملدة 18 يوم. طوال ذلك اليوم، كان ضباط األمن الوطني بالشيخ زايد يقومون بتعذيب 
معها  التحقيق  الدولة  أمن  ضابط  وبارش  وطفلتها.  هي  منها  مسمع  عىل  زوجها 
بشكل غري قانوين، وسؤالها عن عملها يف الصحافة وعن نشاطها يف التظاهرات 
التالية للفض العنيف العتصامي رابعة والنهضة، كام قام بإجبارها عىل فتح هاتفها 
املحمول وجهاز الالبتوب الخاص بها وقام بتفتيشهم. استمر التحقيق مع ف. م. من 
الساعة 8 مساًء حتى عرص اليوم التايل، حقق معها 8 مرات، كل مرة تصل إىل ساعة، 
هذا وهي بصحبة ابنتها الرضيعة، التي كانت تصاحبها وقت التحقيقات، وتضطر إىل 

حملها 5 طوابق يف كل مرة تطلب للتحقيق. 

تعرضت كذلك الصحفية سوالفة مجدي لإلخفاء القرسي يف قسم رشطة الدقي 
ومقر أمن وطني غري معلوم، قال محاميها:

"اتعرضت سوالفة الختفاء القرسي تقريبا 22 ساعة يف مكان غري معلوم ومل يتم السماح 
لها بالتواصل مع العامل الخارجي أو مع أرستها ومحاميها".

لإلخفاء  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعة  الصحفية  أمجد،  رشوق  أيًضا  تعرضت 
القرسي فبعد أن ألقى القبض عليها من أمام نقابة الصحفيني يف 25 إبريل 2018، 
تم إخفاؤها قرسيًا ملدة 17 ساعة يف مقر أمن الدولة بالعباسية، حيث تعرضت فيها 
لتحقيق من قبل 5 ضباط أحيانًا يف آن واحد وأحيانًا بالتناوب، واستمر التحقيق معها 

لساعات وتناوب الضباط عىل تعذيبها يف هذا األثناء.

الرئيس  مساعدي  أحد  الصرييف،  الحميد  عبد  أمني  ابنة  الصرييف،  كرمية  أما 
بيتها  مبحارصة   2014 مارس   29 يف  األمن  قوات  قامت  فقد  مريس،  محمد  األسبق 
واقتيادها ملقر قطاع األمن الوطني يف مدينة نرص، حيث تم إخفاؤها قرسيًا ملدة 
يومني، ومتحور التحقيق معها عن والدها وحول مشاركة أرستها يف اعتصام رابعة.  
أما أ.أ، وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان فضلت عدم ذكر اسمها، فقد أخفيت قرسيًا 
يف مقر أمن الدولة بالظوغيل ملدة 5 أيام، تعرضت خاللها ألقىس صور التعذيب 

أثناء التحقيق معها. 

يستمر التقرير يف رصد استخدام السلطات لإلخفاء القرسي بشكل منهجي ضد 
املعارضات السياسيات، حيث يظهر التوثيق مع معارضات قبض عليهن أكرث من مرة 
تعرضن لإلخفاء القرسي يف كل مرة منهم. فمثاًل، حكت الناشطة ف.ف عن تعرضها 
لإلخفاء القرسي 5 مرات، كانت أوالهم وهي فتاة قارص عمرها 16 عاًما، ففي عام 
2016 تم اقتيادها لقسم رشطة املطرية ملشاركتها يف تظاهر ومامرستها لحقها 
يف التجمع السلمي، وتم إخفاؤها قرسيًا ملدة يوم، حيث تم التحقيق معها بشكل 
غري قانوين من قبل مكتب األمن الوطني يف قسم املطرية، وذلك لساعات مطولة، 
أمن  نيابة  عىل  عرضها  تم  حتى  أهيل"،  مع  تواصل  أي  فيه  "مكنش  ف.ف  وقالت 
الدولة يف التجمع الخامس يف اليوم التايل، والتي وجهت لها اتهامات االنضامم 
لجامعة إرهابية، وأمرت بحبسها 4 أيام عىل ذمة التحقيق ثم 15 يوًما، أخىل سبيل 
ف.ف من قسم املطرية بعد 20 يوًما من االحتجاز، وبعد ثالثة أيام قامت قوات أمن 
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إخفاؤها  وتم  نرص،  مدينة  يف  آخر  تظاهر  يف  مشاركتها  أثناء  تعسفيًا  بتوقيفها 
حيث  ف.ف،  ضد  األمن  انتهاكات  تتالت  نرص.  مدينة  أول  قسم  يف  يوم  ملدة  قرسيًا 
تعرضت لإلخفاء القرسي لثالث مرات أخريات بعد الواقعة األخرية، منها يوم آخر يف 
قسم ثان مدينة نرص، وأسبوع يف قسم الجيزة، و4 أيام يف قسم ثان مدينة نرص، 
لها  تعرضت  التي  القرسي  اإلخفاء  وقائع  من  واقعة  كل  يف  متفاوتة.  فرتات  عىل 
والعقاب  املعاملة  أنواع  ألقىس  وتعريضها  بتعذيبها  األمن  قوات  قامت  الناشطة، 

والتحقيق معها لساعات مطولة.

تم  فقد  مرات،  ثالث  القرسي  لإلخفاء  مصطفى  بسمة  الصحفية  أيًضا  تعرضت 
احتجازها 3 مرات أثناء مامرستها لعملها كصحفية، ففي إبريل 2016 وأثناء تغطيتها 
األحمر  الجبل  ملعسكر  واقتيادها  تعسفيًا  توقيفها  تم  وصنافري  تريان  لتظاهرات 
أو  أهلها  مع  بالتواصل  لها  يسمح  ومل  العينني،  مغامة  وهي  معها  والتحقيق 
محاميها ملدة 12 ساعة. ويف مارس 2020، تم القبض عليها مرة أخرى أثناء قيامها 
بتحقيق ميداين عن أوضاع العامل يف سياق انتشار فريوس كورونا، وتم إخفاؤها 
قرسيًا ملدة 17 ساعة، أواًل يف قسم عابدين ثم مقر األمن الوطني يف وسط البلد، 
ورفض القسم إخبار املحامني عن مكان احتجازها. وبعدها بـ 7 أشهر، تم القبض عليها 
للمرة الثالثة أثناء قيامها بعمل صحفي يف مدينة األقرص، وملدة يوم كامل، تقول 

بسمة:

مكاين  عارف  كان  ومحدش  متغمية  وكنت  األقرص،  يف  الوطين  األمن  مقر  يف  "كنت 
والقسم وكل الجهات املسؤولة نفت معرفتها بمكاين أو اين عندهم أصال". 

فقد تعرضت س.س وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان فضلت عدم ذكر اسمها، أنه 
تم إخفاؤها قرسيًا ثالث مرات. بدأ األمر بالقبض عليها أثناء مشاركتها يف تظاهرة، 
تقول س.س، والتي نقلت إىل إحدى مقرات األمن الوطني وُمنعت من التواصل مع 
العامل الخارجي حتى صباح اليوم التايل، حيث تعرضت خالل هذا اليوم للتعذيب أثناء 
التحقيق معها. بعد أن أخىل سبيلها، تعرضت لالحتجاز واإلخفاء القرسي مرة أخرى 
يف قسم الرشطة التابع محل سكنها، وتم استجوابها بشكل غري قانوين لساعات 

مع الرضب والتهديد. كانت املرة الثالثة أشدهم قسوة، حيث تم إخفاؤها قرسيًا.

االسم: بسمة مصطفى 
الوظيفة: صحفية

 تاريخ القبض:
أكتوبر 2020

 مدة الحبس:
3 أيام

 أبرز االنتهاكات:
- احتجاز تعسفي 3 مرات 

- سوء معاملة - إخفاء 
 بلد اإلقامة:قرسي - تحرش جنيس

أملانيا
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األشخاص  جميع  لحامية  الدولية  لالتفاقية  وفًقا  جرمية  هو  القرسي  االختفاء 
عىل  واألمان  الحرية  يف  اإلنسان  لحق  انتهاكًا  يعد  وكذلك  القرسي،  االختفاء  من 
اإلعالن  أصيلة منصوص عليها يف  شخصه والحق يف محاكمة عادلة وهي حقوق 
العاملي لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي صدقت 
عليه مرص يف عام 1982، وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان الذي وقعت عليه مرص 
يف عام 2004. ومبامرستها هذا االنتهاك تخالف مرص بذلك املادة 54 من الدستور 

املرصي والتي تنص عىل أنه:

"يجب أن ُيبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن 
من االتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين 
ساعة من وقت تقييد حريته".  كما أن "لكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته 
الحق يف أال يحجز إال يف أماكن مخصصة لذلك"، بموجب املادة 55 من الدستور املرصي، 
وحيث أن مقرات األمن الوطين هي أماكن احتجاز غري رسمية، فإن احتجاز األفراد بها 

يعد انتهاًكا آخر للدستور نفسه.
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3. التعذيب وسوء المعاملة 

بعض أشكال التعذيب الجسدي

الضرب	 

الصعق بالكهرباء 	 

التعليق	 

السير على الجسد	 

إطفاء السجائر بالجسد	 

إزالة األظافر بأدوات حادة	 

جذب الشعر	 

السحل	 

الوقوف لفترات طويلة	 

تقييد اليدين والقدمين	 

تعصيب العينين	 

الحرمان من الطعام واألدوية	 

المنع من دخول دورات المياه أو 	 
االستحمام حتى في فترات الحيض

بعض أشكال التعذيب النفسي

تعذيب الناشطات على مرأي 	 
ومسمع من أفراد أسرهن 

تعذيب أفراد األسر على مرأى 	 
ومسمع من الناشطات

لتهديد بتعذيب األهل	 

التهديد بالتحرش واالغتصاب 	 

واالنتهاكات الجنسية

التهديد بالحبس لفترات 	 
طويلة في األمن الوطني 

التهديد بالقتل	 

االعتداء اللفظي	 

17 من أصل 30 ناشطة 
17تعرضن للتعذيب
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أنهن  املرصية  الجبهة  معهم  تحدث   30 أصل  من  املنفى  يف  معارضة   17 قالت 
أيدي  عىل  بالكرامة  والحاطة  الالإنسانية  واملعاملة  الوحيش  للتعذيب  تعرضن 
جهاز األمن الوطني وأقسام الرشطة والسجون. وتوصلت الجبهة املرصية إىل أن 
قوات األمن يستخدمون يف مقار االحتجاز الرسمية والغري رسمية أنواًعا مريعة من 
التعذيب الجسدي ضد الناشطات كالرضب باأليدي واألقدام والعصيان وبأدوات حادة، 
والتعليق،  الجنسية،  أعضائهن  ويف  الجسم  أنحاء  جميع  يف  بالكهرباء  والصعق 
أضافرهن  وإزالة  بأجسادهن،  السجائر  وإطفاء  باألقدام،  أجسادهن  عىل  والسري 
بأدوات حادة، والجذب من الشعر، والسحل، والتعرية، وإجبارهن عىل الوقوف لفرتات 
اليدين  وتقييد  الحال،  ذلك  يف  وهن  معهن  والتحقيق  مهينة  أوضاع  يف  طويلة 
والقدمني وتعصيب العينني لفرتات طويلة، والحرمان من الطعام واألدوية و املنع 
من دخول دورات املياه أو االستحامم حتى يف فرتات حيضهن، وغريها من أساليب 
التعذيب النفيس التي ال تقل عن التعذيب الجسدي يف الوحشية، حيث يتم تعذيب 
الناشطات عىل مرأي و مسمع من أفراد أرسهن، وتعذيب أفراد أرسهن عىل مرأى 
ومسمع منهن، أو تهديدهن بتعذيب أباءهن أو أمهاتهن أو أطفالهن أو أزواجهن، 
يف  طويلة  لفرتات  بالحبس  والتهديد  الجنسية،  واالنتهاكات  باالغتصاب  وتهديدهن 
األمن الوطني يف حال مل يعرتفن أو يدلني مبعلومات عن ناشطات ونشطاء آخرين، 
بألفاظ  اللفظي  واالعتداء  بالقتل،  للتهديد  أحيانًا  يصل  الذي  والتهديد  والرتهيب 

مهينة وحاطة بالكرامة. 

األمن  قوات  أيدي  عىل  مريع  لتعذيب  تعرضهم  املرصية  للجبهة  معارضات  أكدت 
الوطني عند القبض عليهن وإخفائهن قرسيًا مبعزل عن العامل الخارجي. حيث تعرضوا 
انتزاع  بهدف  والجنيس  والنفيس  الجسدي  التعذيب  من  ألشكال  الفرتة  تلك  يف 
االعرتافات منهن وإجبارهن عىل االعرتاف أمام النيابة بجرائم مل يرتكبنها، والستخالص 
معلومات عن ناشطات ونشطاء آخرين، وأثناء التعذيب، تم استجواب هؤالء املعارضات 
عن طبيعة عملهن يف حقوق اإلنسان أو عملهن الصحفي أو مشاركتهن يف تظاهرات.

تعرضت سوالفة لالختفاء القرسي  يف مقر األمن الوطني بالعباسية يف إبريل 
2018، قبل أن يتم عرضها يف اليوم التايل عىل نيابة أمن الدولة وتوجيه اتهامات 

لها باالنضامم لجامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة عىل ذمة القضية 441 لسنة 2018:

"املكتب بيبقي فيه علي األقل 5 ظباط فكل واحد بقي بيقسم شوية، يعين اتهددت 
اين هتقتل واترمي يف الصحرا ويتقال عين اين ارهابية واهلي هيموتوا بحرستهم عليا، 
يف االخر خالص انا اتخريت ما بني 3 خيارات يا هتلبيس قضية تخابر يا هنودييك بقي 
املخابرات وهما غرينا خالص، احنا ماليكة بالنسبة لهم وهتلبيس قضية براءتك فيها 
مؤبد، يا تتقتلي وترتمي يف الصحرا، وده اسهل ما علينا وهنقول عادي ماتت يف تبادل 
اطالق نار، وهتطلع األخبار تقولك انك ارهابية وكان معايك سالح، يا تلبيس قضية نرش 
اتربييت بس متكدبيش علينا يف حاجة... اخبار وتقعدي فيها سنتني وتروحي وتبقي 
اتبهدلت، قبلها كنت  تاين قاله دي صايعة وكدابة وقعد يشتم فساعتها بقي  ظابط 
ارضبت علي خدي بعضمة كفه من تحت علي عضمة الفك وفضل يرضبين لدرجة 
بويق اتعوج النه بيرضب علي جنب واحد وتاين مرة ملا قايل امك زنت فييك فأنا شتمته 
ضهري  فوق  يجروا  وفضلوا  األرض  علي  السجادة  زي  عاملين  كانوا  نيمين،  فلقيته 
ويرضبوا فيا برجليهم ده...مرة تانية كنت قاعدة قدام الظابط بحكيله أثناء التحقيق 
باب األوضة اتفتح، سمعته حد دخل ومقفلش الباب وبعدين راح قاله صايعة وقارحة 
والواد اعرتف بكل حاجة...فقولتله هيعرتف بحاجة معملهاش؟ فقايل ال اعرتف يا كذا 
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وراح شاتمين ساعتها وقام شدين من الطرحة ورضبين بالقلم علي ويش وقعد يزعق 
ويقويل بتكديب علينا احنا يا كذا ويشتم جامد ويرضب فيا وبعدين قعدين علي كريس 
وكنت متكلبشة خلفي ولقيته بيحط حاجة سخنة علي الكلبش كانت بتنطر جسمي 
عليا  يغم  مرات   5 حوايل  ده  املوضوع  يكرر  قعد  كهربا  سلكني  كانوا  تقريبا  ودول  كله 
آخر  عليا  اغم  خالص  روحت  مرة،  آخر  لحد  ويكملوا  فأفوق  مياه  ويش  علي  ويرموا 
جملة سمعتها وأنا بقع حد قاله كفاية هتموت وصحيت علي ظابط ايده علي سوستة 
بنطلوين والفكرة كمان اين كان عندي الربيود الوقت ده فجايل نزيف وانا عندهم وكنت 
حاسة اين غرقانة جدا وعايزة أدخل الحمام وده كان قبل الكهربا فقايل عايزة تدخلي 
الحمام ليه وصوته كان بيضحك فحسيت انه شايف الدم فقولتله محتاجة الحمام 
انا عندي الربيود ومحتاجة ادخل اغري او أمسح الدم فا قايل اه مانا واخد بايل وراح 

ضاحك وقايل مفيش حمامات".

ناشطة وزوجها عىل مرأى ومسمع من  أن قوات األمن عذبت  األمر إىل  وصلت 
الناشطة ف. م. وزوجها، التي  أثناء اختفائهم قرسيًا مع والدتها  طفلتها الرضيعة 
تحيك عن التعذيب الذي تعرضت له هي وابنتها وزوجها يف األمن الوطني بالشيخ 

زايد: 

معايا.  كان  زوجي  وصلت  ما  فأول  خارجة.  وأنا  زايد  الشيخ  يف  احنا  أن  عرفت  "أنا 
سمعت صوته... بعد ما دخلنا جوة اتفرقت عنه وقتها ماسمعتش صوته غري وقت 
اللي كان وقع عليا كان تعذيب نفيس فقط...  التعذيب  لله كل  الحمد  أنا  التعذيب. 
طبعا أنا بطفلة رضيعة شايالها إنت عارفة الهولدر دا بتاع األطفال كنت شايالها عليه. 
متغمية طبعا. متاخدة من تحت طلعت حوايل 5 أدوار على رجليا باتجر. يف واحد بيجرين 
يطلعين كمية سالمل مهولة وباحود وأطلع وأنزل. كل دا متغمية. وبدأ موضوع التعذيب 
وباسمع التعذيب... من 8 املغرب لغاية عرص تاين يوم على نفس الحالة مانمتش وال 
لحظة. إتحقق معايا يف الكام ساعة دول حوايل 6 أو 7 مرات، تهديد بقى ويجيبوا ناس 
يعذبوهم جنيب منهم جوزي طبعا أنا عارفة صوته وسامعة األسئلة...ومكانش معايا 
أي حاجة أنيم عليها بنيت. وهي أصال بتتعب يف األيام دي. طلبت راح جاب يل بطانية 
إنت وبنتك. طب هات حاجة  نامي عليها  الجيش دول وقايل  بتوع  خفيفة جدا من 

نتغطى بها. الراجل ضحك وميش".

كام تحيك عن املعاملة القاسية التي تعرضت لها هي وابنتها الرضيعة يف سجن 
القناطر:

"أنا قعدت نايمة ببنيت 10 أيام يف االرض جمب الباب، لحد ما خرجت يف اليوم العارش 
كانت صفت مين، كل يوم ترجيع، وانا كنت نايمة يف االرض جمب الباب، فكل الهوا 
يف  سودة  فرتة  كانت  دي  مين،  جدا  تعبت  بناخده،  اللي  احنا  الباب  من  داخل  اللي 
كنت  انا  دول  ايام   10 ال  مختفيني،  وأخويا  وزوجي  حاجة،  مبنعملش  قاعدة  حيايت، 
بزنل استكماالت تحقيق كتري، انا نزلت يف ال 10 ايام دول 4 مرات، بسبب دة بنيت لحد 
دلوقيت عندها فوبيا من صوت الخبط، لو الباب خبط تالقيها وشها اتغري وانفجرت يف 
العياط..احنا يف ليلة العذاب مكنش يف املشوار بس، كانو بياخدوين من القناطر، يودوين 
ابو زعبل، ومن ابو زعبل للنيابة، مرة واحنا يف عربية الرتحيالت مرة عملت بييب، مانت 
الدنيا ضلمة جدا، غريتلها يف عربية الرتحيالت على االرض وانا مش شايفة حاجة، كنت 
بغريلها وانا بصوت، ونزلت من العربية لقيت نفيس متغرقة، موقف تاين، كنا يف عربية 
ترحيالت ورايحني ابو زعبل، الراجل ضيع قفل املفتاح من قوة، فضل نص ساعة قاعد 
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البنت كانت هتموت  يكرس يف قفل الحديد جوة عربية الرتحيالت، نص ساعة خبط، 
روحها  واقولها متخافيش، هي  وانا عمالة اضحكلها  لفوق  مين، عنيها مربقة وبصة 

اتسحبت ومبقتش بتتحرك من الخوف".

تقوم أقسام الرشطة كذلك بتعذيب الناشطات بذات الوحشية، تحيك ح. ع. وهي 
ناشطة قارص مل تبلغ حني القبض عليها الثامنة عرش، عن عام تعرضت له من تعذيب 

يف قسم أول مدينة نرص:

" قعدوا يسألوين بتكرهي الضابط الفالين ليه  قولتله عشان اغتصب بنت من جامعة 
االزهر وعشان قتل واحد صاحبنا يف مسرية قبل كده فا جه يف ودين قايل طب انيت 
مجربتيش او شوفيت وهو بيغتصب وطبعا كانوا قلعوين الطرحه وقتها اترعبت وسكت 
وطبعا كان يف تهديدات طول الوقت باالغتصاب وببابا واخويا فضلت ساكتة واقولهم 
يف  كهربا  فشخوين  كهربوين  اترعبت،  جنيب  االلكتريك  صوت  ماسمعت  واول  معرفش 
صدري وبطين وكوعي ورجلي يف )األعضاء الجنسية( قعدت كتري جدا بتكهرب ويوقفوا 
ويرجعوا يكربوين تاين وهكذا مدة طويلة جدا بعد الكهربا اتكلمت ففهموا اين كل ما 
اثار  من  بطين  لسه يف عالمات يف  دلوقيت  ولحد  ده  فتمادي يف  اكرت  اتكهرب هتكلم 
وانا  تانية  ناس  اماكن  يعرفوا مكان حد وسألوين علي  عايزين  كانوا  نقط  فيها  الكهربا 
فعشان  ووقعت  شايفة  االوضة مش  من  يكهربوين، خرجت  ففضلوا  اعرف  مكنتش 
يفوقين مسك قصافة وجاب املربد اللي فيها وجه عند صباع رجلي الصغري عمل كحت 

شال جلدي"

ويف مرة أخرى ألقي القبض عليها وأخذت عىل قسم الجيزة، حيث تم تعذيبها 
هي وأفراد أرستها، تحيك ح. ع.:

ألمن  فوق  فطلعت  الجزية  قسم  على  وروحنا  وبنتها  وجوزها  وخاليت  انا  خدوين   "
الدولة يف أوضة رئيس املباحث وفضل يسألين كام سؤال وانا طبعا معرفش وبعدين 
اتغميت ودخلوين اوضة تانية وفضل يسألين علي )اسم ناشطة محتجزة سابقة( قايل 
دي كهربناها واتحرشنا بيها واتعلقت من رجليها حبة حلوين وكلبشنا ايديها ورجليها 
قام  حاجة،  معرفش  وقولتلهم  اترعبت  طبعا  زيها  فييك  وهنعمل  مرمية  وسيبناها 
مطلعين من االوضة وموديين اوضة رئيس املباحث وانا اليوم ده كان عندي البرييود 
والريحة  دم  بقت  كلها  السودا  العباية  الخوف  كرت  فمن  سودا،  عباية  البسة  وكنت 
اعرف  ما  بالله  اقسم  اقوله  وانا  كتري  اسئلة  يسألين  واقفة وفضل  وانا  كانت صعبة، 
وربط  رجله يف نص ضهري،  وحط  الطرحة  ومقلعين  بطين  علي  منيمين  قام  حاجة، 
ايدي وشدها وبيدوس علي ضهري، فضلت اصوت واقولهم وهللا ما اعرف حاجة عن 
الصورة وبعدين قومين وقفت وايدي مربوطة ورا ورئيس املباحث والظباط طلعوا برا، 
كانوا بيتوضوا عشان يصلوا الفجر، وبعد ما خلص قايل شايفة يا بنت كذا احنا بنصلي 
اهه احنا مش كفار، وبعدين ظابط املباحث جاب الربفيوم بتاعه وفضل يلف حواليا 
ويرش ويقويل عشان يشيل الريحة املعفنة، دي انيت لييك الرشف اين رشتلك من ريحة 
الباشا طبعا قمة االهانة وانا عندي نزيف والدم علي االرض ...وبعدين دخلوين مكتب 
وخاليت كانت جوا، ملا دخلت التحقيق الظابط قالها اقعدي علي األرض، وهي بتقعد 
ماشية  وهي  خاليت  وبنت  هنحتاجها،  سيبيها  ال  فقالها  فبتقفلها  اتفتحت  هدومها 
ودخلوا العصاية يف جسمها من ورا وهي ماشية من فوق هدومها وجوزها كان مريض 
سكر ومكلبشينه يف الشباك من ايده يف اوضة وملا طلب يدخل الحمام رفضوا وعملها 

علي نفسه".
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وتحيك ف. م. عنام شهدته من تعذيب نفيس وتعذيب جسدي ملحتجزين أمام 
التدابري  فرتة  أدائها  أثناء  أكتوبر   6 ثان  بقسم  املباحث  رئيس  مكتب  يف  عينيها 

االحرتازية، وكان ذلك يف عام 2018:

دخلوه  كدا  وبعد  فيه  يرضبوا  قعدوا  حرفيا  واحد  ماسكني  مثال  أشوفهم  كنت   "
كلها سامعة  أصال  والطرقة  وبيترضب  بيصوت  كان  أصال  الولد  املباحث  رئيس  أوضة 
الرضب والصويت بتاعه لغاية ما سكت. الولد سكت حرفيا ماسمعنالوش صوت بعد 
وبتسمعي  الطرقة  يف  جدا  عاديني  وناس  مواطنني  ففي  واقفة...  كلها  والناس  كدا. 
حاجات زي دي عادي جدا. وأكرت من مرة مش مرة واحدة...ويف ناس أصال مرضوبني 
مقرفصني  يقعدوا  والزم  خلفي  متكلبشني  وارمة  ووشوهم  ومتعورين  ومتبهدلني 
اللي  الناس  كل  تقف.  تيجي  إنت  إن  ممنوع  محبوس.  جاي  كراجل  إنت  إن  ممنوع 
كنت باشوفهم الناس العاديني اللي هو مش سيايس وال حاجة كنت باشوفهم الزم 
متكلبشني خلفي وبيبقوا قاعدين مقرفصني يف األرض كدا ساعات. ممنوع إنهم يقفوا 
أو قاعدين وشهم للحيط. وممنوع أصال يتكلموا. ممنوع أصال الولد بيبقى بيجيب دم 
من وشه وال هايموت ويدخل حمام وال تعب من الوقفة وال تعب من القعدة لو اتكلم 
بس بيتبهدل. دا كان قدامنا عادي معندهمش أي مشكلة. بتوع املباحث بالنسبة لهم 
الناس هواء.... بيبقوا ناس مربوطني مثال يف ماسورة كدا بيبقوا متكلبشني خلفي يف 
املاسورة اللي يف األوضة أو متكلبش من إيد واحدة يف مكتب أو يف رجل كريس حاجة 
كدا، أصال أنا مثال يقويل استنيين وأنا جايلك. أفضل واقفة وقصادي واحد بيجيب دم 
من كل حتة يف وشه. مواقف بتبقى قاسية جدا بتبقي أصال مش مستوعبة إنك شايفة 

املنظر دا قصاد عينك"

وحكت لنا سارة مهنى ونانيس كامل، صحفيتان تم احتجازهام يف قضية "معتقيل 
الفسخة"، عام شهداه من تعذيب أثناء احتجازهام يف قسم الجاملية من يونيو إىل 

سبتمرب 2017، فتقول سارة مهنى:

"يوم القبض نفسه قبضوا علي ولد عنده اعاقة جسدية قدام الزنزانة بتاعتنا وعذبوه 
مش  اين  بسبب  انهيار  حصلي  جدا  جامد  كان  رصيخه  وصوت  جدا  بشعة  بطريقة 
قادرة أساعده او حيت هو يقدر يدافع عن نفسه والنظام ده استمر بشكل يومي كل 
يوم يجيبوا حد يعذبوه قدام الزنزانة بتاعتنا ومن كرت الرصيخ واالنهيار منقدرش ننام 
وملا نخرج برا الزنزانة بنشوف دم .. ست تانية خلي اتنني يكتفوها وقلعوها هدومها 
وفضلوا يرضبوا فيها فهي من كرت الرصيخ وتقولهم حرام عليكم  فرضبوها هي كمان. 
بنات مقبوض عليها  نومي علي حفلة معمولة على  أنا صحيت فيهم من  يف مرتني 
يف  ايه  بيعملوا  كانوا  يحكوا  يخليهم  الليل  طول  عليهم  بيتسلي  كان  فالضابط  آداب 
شغلهم يطلب يرفعوا رجليهم او يطلب من واحدة ترضب التانية كان بيخليهم ينهاروا 
ويصوتوا ويعيطوا من كرت ما هو موقفهم علي رجل واحدة طول الليل بجد الضباط 

دول ساديني ومريض الزم يتعالجوا".

التعذيب الشديد تجرب املعارضات يف أحيان  أثر هذا  بأنه، وتحت  التوثيقات  تظهر 
عىل  القامئني  الوطني  االمن  ضباط  أن  خاصة  لها،  صحة  ال  بجرائم  االعرتاف  عىل 
إذا  وتعذيبهن  الوطني  األمن  مقر  إىل  بإعادتهن  بتهديدههن  يقومون  التعذيب 
مل يدلني أمام النيابة باألقوال التي ميلوها عليهن، حدث هذا مع الصحفية رشوق 
أمجد، ففي أول تحقيق لها امام نيابة، والذي بارشته يف غياب محامي دفاع، أنكرت 
الصحفية جميع االتهامات التي انتزعت منها تحت التعذيب يف األمن الوطني، وترسد 
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رشوق رد وكيل النيابة: "جايل وكيل نيابة قايل مبا انك فاهمة الدنيا من االخر كده 
انا جايل اخبارية انك لو معرتفتيش هرجعك العباسية تاين فا انا خوفت فا سألته ايه 
املطلوب مني قايل نفس اليل قولتيه يف أمن الدولة تقوليه هنا". وطلبت رشوق 
للطب الرشعي  الوطني وإحالتها  االمن  له من تعذيب يف  تحرير محرض مبا تعرضت 
إلثبات أثار التعذيب، لكن وكيل النيابة رفض تحرير املحرض. واستمر التحقيق مع رشوق 
3 جلسات دون وجود محامي، ومل توافق النيابة عىل تحرير محرض بالتعذيب سوى 
اختفت  قد  كانت  التعذيب  آثار  أن  إال  أخرًيا،  محامي  حرض  عندما  الرابعة  الجلسة  يف 

مبرور ثالثة أشهر عىل تعذيبها. 

أما الصحفية سوالفة مجدي، والتي تعرضت للرضب والتعذيب يف مقر أمن وطني 
غري معلوم يف 19 أبريل 2019، واجهت ذات التعنت من النيابة، يقول محاميها للجبهة 

املرصية:

" أنا نفيس تقدمت ببالغ إىل نيابة أمن الدولة وايل النائب العام بطالب فيها بعرضها 
التحقيق  يوم  تاين  كان  وده  اصابتها  تفصيلي عن  تقرير  وتقديم  الرشعي  الطب  على 
معها يوم 28 نوفمرب 2019 ولحد دلوقيت معرفش حصل ايه، هو البالغ راح نيابة أمن 
يتم  مل  ولكن  برقم صادر  الدولة  أمن  نيابة  إىل  العام  للنائب  الفين  املكتب  الدولة من 
التحقيق فيه او سؤالها كمجين عليها، وهي اتحولت فعال للطب الرشعي بس لحد ما 
تم اخالء سبيلها مل يسمح لنا باالطالع علي التقرير الطيب او التعليق عليه ومنعرفش 
ايه اللي اتكتب فيه، وكنت بسأل يف كل جلسة نظر يف أمر تجديد حبسها هل التقرير 
ورد أم ال وكانت النيابة برتد بانه لسة لحد ماخرجت والنيابة مل تعلمنا بوروده ده لو كان 

وصل أصال"
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4. االنتهاك الجنسي

الجبهة  كانت  سابق،  تقرير  =يف 
حاالت  من  عدد  وثقت  قد  املرصية 
سجن  داخل  الجنيس  والتحرش  االنتهاك 
محتجزات  بحق  سجانات  قبل  من  القناطر 
خالل  من  خاصة  سياسية،  قضايا  عىل 
املهني  والتفتيش  العاري  التفتيش 
والحاط بالكرامة.28 كام وثقت املفوضية 
تقرير  يف  والحريات  للحقوق  املرصية 
واالنتهاك  التحرش  ظاهرة  انتشار  لها 
النساء  ضد  العاري  والتفتيش  الجنيس 

يف أقسام الرشطة.29

ويف إطار هذا التقرير، توصلت الجبهة 
املرصية بالتوثيق مع 15 معارضة احتجزن 
يف مقرات أمن وطني وأقسام رشطة 
وسجون مختلفة أن االنتهاكات والتحرش 
واسع  بشكل  استخدامها  يتم  الجنيس 

ضد املحتجزات، سواًء كشكل من أشكال التعذيب، أو إلهانة املحتجزات أثناء التفتيش 
والتحرش بهن. وقالت 9 معارضات باملنفى ممن وثقت معهن الجبهة املرصية أنهن 
تعرضن ألشكال مختلفة من االنتهاكات الجنسية من اغتصاب واعتداء وتحرش جنيس 

28    منسيات يف القناطر: نظرة عىل انتهاكات حقوق املحتجزات يف سجن القناطر، الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، 
https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/2020/11/Forgotten-in-Al-Qanater-AR.pdf ،2019 سبتمرب

29    محطات للمهانة: تقرير عن االنتهاكات الجنسانية ضد النساء وذوات الهويات الجنسية غري النمطية يف 
https://cutt.ly/WNoT8pG ،2021 منظومة العدالة الجنائية، املفوضية املرصية للحقوق والحريات، يونيو

بعض أشكال االنتهاكات الجنسية

االغتصاب	 

التحرش الجنسي	 

التعرية	 

االنتهاك الجنسي أمام األهل	 

انتهاك األهل جنسيًا أمامهن	 

التهديد باالغتصاب	 

 التهديد باغتصاب األهل	 

التهديد بفبركة صور جنسية	 

التفتيش الحاط بالكرامة	 

التفتيش العاري	 

9 ناشطات من أصل 30 
تعرضن النتهاكات جنسية

9
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وتعرية وتفتيش حاط بالكرامة وتهديدات باغتصابهن أو باغتصاب أحد أفراد أرسهن، 
الناشطات  بتعذيب  الوطني  األمن  فيها  يقوم  حاالت  عدة  املرصية  الجبهة  ووثقت 
بانتهاكهن جنسيًا أمام أحد أفراد أرسهن، وكذلك االعتداء الجنيس عىل أحد أفراد 

أرسهن أمامهن. 

صحفية باملنفى فضلت عدم ذكر اسمها أخربتنا أنها تعرضت لالغتصاب من ضابط 
السفر  أثناء محاولتها  تعسفيًا  توقيفها واحتجازها  تم  أن  بعد  القاهرة،  مطار  بحجز 
خارج مرص يف أغسطس 2018، حيث تم منعها وقتها من السفر بدون قرار رسمي. 
اثناء هذا التوقيف تعرضت الصحفية للتحقيق غري القانوين والتهديد والرتهيب من 
النيابة ووجهت لها اتهامات  األمن الوطني يف املطار لساعات، وتم عرضها عىل 
عبثية، ثم تم إعادتها لحجز املطار، حيث كانت تعاين نفسيًا من آثار الصدمة بعد أن 

أمرت النيابة بحجزها 15 يوًما عىل ذمة التحقيق، ويف هذا اليوم، تحيك الصحفية: 

"وأنا يف املطار كان الظابط بتاع الحجز مش بتاع أمن الدولة بتاع الحجز هو جابين من الحجز 
اللي كنا فيه وراح وقفل الباب وقعد يقويل متعيطيش متعيطيش وراح جاب الدكتور علشان 
انا كنت تقريبا بموت، وبقايل كتري وال أكلت واللي هو كان عياط على طول وبعدين كان السكر 
نازل عندي فجابلي أكل ورشب بس أنا مأكلتش وال أي حاجة من دي كنت يف الصدمة دي 
علشان كان على طول بعد ما أخدت ال15 يوم ورجعت املطار، فكنت حسة ان كل الدنيا 

سودة وان خالص الدنيا وقفت على كدة، اتحرش يب واتعرضت لهتك عرض".

يف  أخيها  أمام  جنيس  العتداء  تعرضها  عن  باملنفى  أخرى  ناشطة  لنا  وحكت 
قسم أول مدينة نرص أثناء تعذيبها صعقها بالكهرباء يف كل أنحاء جسمها مبا فيها 

أعضائها التناسلية:

"كهربوين فشخوين كهربا يف صدري وبطين وكوعي ورجلي ويف األعضاء الجنسية قعدت 
كتري جدا بتكهرب... فضلوا يسألوين كتري لحد ما جابوا اخويا يوسف وشالوا الغمامة 
من علي عينه وقلعوين العباية قدامه عشان يقوله انه عمل فيا حاجة قدامه بس هو 
معملش حاجة عملوا كده كتهديد ألخويا عشان يعرفوا اللي عايزينه وخرجوه ولقيته 
ايده علي صدري  بيحط  فلقيته  فاتت  اللي  املرة  زي  واعملي  ركبك  علي  انزيل  بيقويل 
وبيقويل متأكدة ان )شخص( معملش فييك حاجة قبل كده؟، وقتها مكنتش عارفة 
ارد اقول ايه مكنتش بعمل حاجة غري اين برتعش من الخوف ورضبات قليب عالية جدا 
وجسمي برد ملا قايل اعملي زي املرة اللي فاتت اطلعي وانزيل وانا طالعة لقيته سندين 
فضلت  بتاعه  مطلع  الوسخة  ابن  طلع  بويق  علي  حاجة  ولقيت  ثبتين،  األرض  علي 

اصوت وهو يرضب لحد ما انهرت لحد ما الظابط قاله خالص يا باشا سيبها".

وتعرضت صحفية أخري لسلسة من االنتهاكات الجنسية مروعة أثناء تعذيبها عىل 
أيدي ضابط مبقر األمني بالعباسية يف عام 2018، وهي مختفية قرسيًا، فقد تعرضت 
لتهديدات باالغتصاب وحاول الضابط اغتصابها بالفعل لوال رصاخها الشديد، والتهديد 
وتهديديها  ونرشها،  لها  جنسية  صور  وفربكة  عذريتها  عىل  وبالكشف  بالتعرية 

بالقبض عىل والديها وإخوتها البنات واغتصابهن أمامها، تحيك الصحفية:

"يف فرتة اختفايئ ال17 ساعة هما فضلوا يكهربوا فيا وأنا مستحملتش فا اغم عليا فلما 
صحيت لقيت ظابط أو معرفش مني هو غالبا كان ظابط حاطط إيده وبيحاول يفتح 
واعيط  اتنفضت وقعدت ارصخ  كده فطبعا  أنا فوقت علي  بتاعيت  البنطلون  سوستة 
وأقولهم خدوا كل املعلومات اللي عايزينها بس محدش يلمسين...بعد كده قعد معايا 
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واحد قايل هو ايه اللي حصل قولتله اللي حصل قايل طيب خالص محدش هيعملك 
حاجة تاين بس الكالم ده ميتحكيش... كان يف شتيمة طبعا وتهديدات بالكشف علي 
عذرييت وتهديد بإغتصايب و أنهم هيقلعوين ويمدوين وكالم كتري كده طول الوقت يعين 
اول ما دخلت عليهم املكتب يف االول خالص قايل بيص بقي يابت انيت، انيت لو مقولتيش 
كل اللي انا عاوزه ولو معرتفتيش بكل حاجة وهللا العظيم ألقلعك هدومك وأعلقك 
وأمدك ده كان أول كالمه اصال قبل أي حاجة وطبعا طول الوقت بريموا علي اين مش 
فرجن...وقايل انا هكشف علييك...ووسط الكالم دخلوين مكتب عند حد ظابط يعين 
وفجأة لقيته بيكلمين وبيقويل بيص يا بنيت احنا ماسكني علييك ترسيبات وصور جنسية 
وأنا مكنتش فاهمة جابوها منني أنا محدش ماسك عليا صور أنا متصورتش عشان 
تمسك عليا وهنبعتها ألهلك وألبويك...يف مرة من املرات بيقويل مش انتوا بتقولوا اننا 
بنغتصبكم جوا طب احنا هنغتصبكم بجد مش انتوا بتقولوا انكم بتخرجوا من عندنا 
الطريقة كان ممكن ظابط يقويل  حوامل طب احنا هنخرجكم حوامل بجد دي كانت 
ده انا هجيب أقل عسكري عندي وأخليه يعمل فييك ويرشح بألفاظ بشعة وبوصف 
بالساعة  البنات بيحصل فيهم كذا  انيت اخواتك  بيقويل ده  ...كان  مناطق يف جسمي 
فطبيعي أي حد دمه بيفور والرد متقولش كده عن أهلي انت متعرفش مني اهلي وتم 

تهديدي بان هيتقبض علي بابا وماما وهيجيبوا اخوايت البنات يغتصبوهم قدامي".

كام تعرضت صحفية لحادثة تحرش جنيس أثناء حضورها للتدابري االحرتازية بقسم 
العارش من رمضان، تحيك:

"هو مالزم أول...راح داخل األوضة وعامل نفسه بيتكلم يف التليفون أو بيتكلم فعال 
بيتكلم  لقيته  فا  كده  رجله  لحد نص  باين  وكان  االزاز  ورا  ولقيته قدامي  أنا معرفش 
شوفيت  ملا  طبعا  أنا  فا   masturbate وب  بنطلونه  علي  رايحة  وإيده  التليفون  يف 
املنظر ده معملتش أي حاجة غري اين موطية ويش يف األرض وقعدت اعيط وهو كمل 
masturbate لحد ما he cums وكل ما صوت عياطي بزييد كان هو صوت نفسه 
أنا خلصت  كده  وبعد  ودخل وميش  باملوضوع فخلص  بيستمتع  كنت حاسة  بيعلي 
التدابري وقولت ان أنا عايزة أقابل رئيس املباحث بتاع القسم دخلت وحكيت له وقولت 
له عايزة أخد إجراء وأعمل محرض... قايل خالص وهو كمان هيثبت وهنعملك محرض 
آداب... كان صعب جدا كنت منهارة إن أنا خايفة أوي من فكرة اين ممكن اتحبس تاين 

ويف نفس الوقت مش عارفة اخد حقي".

وتعرضت 7 ناشطات باملنفى ممن وثقن معهن للتفتيش العاري والحاط بالكرامة 
األمن  قبل  من  وكذلك  مختلفة  وطني  أمن  ومقرات  وسجون  رشطة  أقسام  يف 
أثناء  القناطر  سجن  يف  بها  التحرش  عن  ل.ل  مثال  تحيك  القاهرة.  مبطار  الوطني 

تعرضها للتفتيش العاري:

"الدخلة بقى بتاعة السجن والتفتيش والكالم دة كله كان حاجة وحشة جدا وتحرش 
حرفيا وانتهاك غري طبيعي يعين، ملا دخلنا استلمونا وبعدين خدو مننا كل حاجة وادونا شل 
اللي هو الجالبية البيضة دي، قبل ما نلبس بقى انت عريانة خالص وجات الست تفتش 

يف كل حتة حرفيا، التوكة قلعتها والحلق وفتشت تحت اللي هو بطريقة وحشة جدا".

كام تعرضت صحفية أخري تم التوثيق معها للتفتيش املهني والحط بالكرامة ثالث 
مرات، أولها عند توقيفها والقبض عليها من أحد التظاهرات، فتحيك:

"اليوم ده اتوقفت يف ميدان التحرير وطلبوا الكارنيه وملا عرفوا اين صحفية ركنوين علي 
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جنب وبعدين خدوين يف هارديز فتشوين ذايت جابوا واحدة فتشتين حطت ايدها جوا 
هدومي ودي حاجة مهينة جًدا".

البلد عند القبض عليها  كام تعرضت للتفتيش العاري أيًضا يف أحد أقسام وسط 
مرة أخري، وتحيك بأنه عند دخولها سجن القناطر بعد ذلك:

فتشتين  اوضة  خدتين  سجانة  علي  نده  والضابط  اكشف  وطلبت  القناطر  "دخلت 
قلعتين كل هدومي وفتشتين ذايت فعصت جسمي".

وكانت الصحفية سوالفة مجدي وهي اآلن باملنفى قد تعرضت للتحرش الجنيس 
وفًقا  وضابط،  سجانة  قبل  من  القناطر  سجن  يف  مهني  بشكل  تفتيشها  أثناء  كذلك 
ملحاميها، وأثبت تعرضها النتهاك يف جلسة النظر يف أمر تجديد حبسها أمام املحكمة 
يف محرض الجلسة ويف نفس اليوم تقدم محاميها ببالغ وطلب إىل رئيس الدائرة 
املستشار عبد الستار بطلب التحقيق يف واقعة االعتداء عليها وتقدم املحامي أيًضا 
ببالغ ايل النائب العام وإىل نيابة أمن الدولة ولكن مل يتم التحقيق فيه، واكتفت وزارة 
الداخلية وقتها بإصدار بيان عيل موقعها أنه ال صحة ملا أشيع عىل احد قنوات اإلخوان 

بانها تعرضت إىل انتهاك وجميع السجناء بخري ويتلقون الرعاية املناسبة.

شكل  هو  الدولة  موظفي  يد  عىل  الجنيس  والتحرش  واالعتداء  االغتصاب  يعد 
املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  للجنة  وفًقا  وذلك  التعذيب،  أشكال  من 
واملقرر الخاص بالتعذيب،30 وهو محظور يف كافة املعاهدات واملواثيق الدولية. 
جدير بالذكر بأنه يغيب عن قانون تنظيم السجون والالئحة الداخلية للسجون أي ذكر 
لعملية التفتيش الذايت وكيفية حامية السجينات من االنتهاكات الجنسية املحتملة، 
ناهيك عن عدم وجود آليات إبالغ عن االنتهاكات الجنسية وتقديم الدعم إىل الضحية 
قواعد  من   20 القاعدة  تنص  اآلخر،  الجانب  عىل  االنتهاك.  عىل  القامئني  ومحاسبة 
بانكوك رصاحة عىل رضورة استحداث طرق بديلة للتفتيش الذايت العاري وتفتيش 
املناطق الحميمية يف الجسد. حيث ميكن استبدال عمليات التفتيش التي تنزع فيها 
املالبس بأجهزة فحص كالفحص باألشعة فوق الصوتية، أو حتى بوضع السجينة تحت 
مراقبة دقيقة، يف حالة كانت تشكل خطًرا حقيقيًا. وتنطلق هذه القاعدة من مبدأ 
صيانة كرامة جسد اإلنسان وتصبو إىل تجنب تعريض السجينات إىل تجارب مؤملة أو 

صادمة، التي قد تنتج عن تعرضهن النتهاك الجنيس أثناء عملية التفتيش.

30    مصدر سابق

االسم: سوالفة مجدي 
الوظيفة: صحفية

 تاريخ القبض:
26 نوفمرب 2017

 مدة الحبس:
18 شهًرا

 أبرز االنتهاكات:
حبس احتياطي مطول 
- إخفاء قرسي - سوء 
معاملة - تحرش جنيس

 بلد اإلقامة:
فرنسا
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5. التدابير االحترازية

إحدى  هي  االحرتازية  التدابري 
بدائل الحبس االحتياطي للمتهمني 
قانون  من   201 للامدة  وفًقا 
حيث  املرصي،  الجنائية  اإلجراءات 
سبيله  املخىل  الشخص  يلتزم 
بتدابري احرتازية بالرتدد عىل قسم 
وعدد  الساعات  من  عدد  الرشطة 
إيل  باإلضافة  أسبوعيًا،  األيام  من 
أمام  التدابري  تجديد  جلسات  حضور 
هروبًا  تغيبه  يعد  وإال  املحكمة، 
مرة  لحبسه  يؤدي  الذي  األمر 
الجبهة  أصدرته  تقرير  يف  أخرى. 
"تحت  بعنوان  سابًقا  املرصية 
السلطات  أن  إيل  توصلت  البرص"، 
استخدام  يف  توسعت  القضائية 
املتهمني  ضد  االحرتازية  التدابري 
السيايس  نشاطهم  خلفية  عىل 

وتعبريهم السلمي عن آرائهم، ففي عام 2018 وحده تم رصد 174 حالة صدر عليها 
قرار التدابري االحرتازية يف قضايا أمن دولة، تم اتهام أغلبهم فيها بتهم فضفاضة 
من  عدد  وكان  كاذبة.31  أخبار  ونرش  القانون  خالف  عىل  أسست  لجامعة  كاالنضامم 
فيه  تطالب   2018 سبتمرب  يف  بيانًا  أصدروا  قد  املرصية  اإلنسان  حقوق  منظامت 
السياسيني،  املعارضني  ضد  االحرتازية  التدابري  استخدام  بوقف  املرصية  السلطات 
فيام اعتربوه "امتداًدا لسياسات السلطات املرصية املمنهجة لتطويق حرية الرأي 

والتعبري".32

تعرضت 4 معارضات باملنفى وثقت معهن الجبهة املرصية يف إطار هذا التقرير 
للتدابري االحرتازية لفرتات متفاوتة عىل خلفية مامرستهن لحقوقهن يف التعبري عن 
الرأي والتظاهر، حيث تعرضن خاللها للحرمان التعسفي من حريتهن وانتهاكات أخرى 
الجنسية،  لالنتهاكات  والتعرض  والتعذيب  املعاملة  سوء  مثل  لحقوقهن،  جسيمة 
التهديدات  عىل  عالوة  قانوين،  غري  بشكل  معهن  والتحقيق  القرسي  واالختفاء 

املستمرة من قبل ضباط قسم الرشطة بإعادة احتجازهن. 

حقوق  عن  ومدافعة  صحفية  وهي  أمجد  رشوق  مع  املرصية  الجبهة  وثقت 
اإلنسان تعيش اآلن باملنفى يف تركيا، كانت قد احتجزت تعسفيًا يف 25 ابريل 2018 
عىل خلفية القضية 441 حرص أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهامات باالنضامم 
لجامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة. احتجزت رشوق تعسفيًا بسبب عملها كصحفية ملا 

31    تحت البرص: تقرير رصدي حول املخىل سبيلهم بالتدابري االحرتازية يف قضايا سياسية عام 2018، الجبهة 
/https://egyptianfront.org/ar/2019/01/police-surveillance-2018 ،2018 املرصية لحقوق اإلنسان، يناير

32    "من أجل حرية غري مرشوطة: أوقفوا االستخدام السيايس للمراقبة الرشطية والتدابري االحرتازية،" 
https://cutt.ly/5NoUJfl ،2022 ،الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، تاريخ الولوج 25 أكتوبر

4 ناشطات من أصل 30 
تعرضن للتدابير االحترازية 

4



45

الســـجن أو  املنفـــى 

استبدال  القاهرة  جنايات  محكمة  قررت   2019 يوليو  نهاية  ويف  شهًرا،   15 عن  يزيد 
التابع ملحل  حبسها االحتياطي بتدابري احرتازية، عىل أن تلتزم بالرتدد عىل القسم 
سكنها 3 ساعات يوميًا وثالث مرات أسبوعيًا. اشتكت رشوق أمجد أنها أثناء حضورها 
الساعة 5 ل8 مساًء، كان رئيس املباحث  العارش من رمضان، من  للتدابري يف قسم 
املنصوص  املدة  وهي  3 ساعات  من  أكرث  القسم  يف  البقاء  عىل  ما يجربها  عادة 
عليها يف قرار التدابري الصادر عن محكمة جنايات القاهرة. كانت تتوقع بخروجها من 
عىل  يجربها  كان  ما  كثرًيا  املباحث  رئيس  أن  إال  مساًء،   8 الساعة  متام  يف  القسم 
البقاء يف القسم بعدها ملا يزيد عن الساعة، وهو ما يعد احتجاًزا غري قانوين. تسبب 
عن  مبعزل  محتجزة  تكون  الوقت  هذا  يف  أنها  حيث  شديد  خوف  يف  لرشوق  ذلك 
العامل الخارجي ودامئًا ما كان يراودها أنه سيتم القبض عليها مرة أخرى واحتجازها. 

تحيك رشوق:

"خالل الساعات الزيادة اللي كان رئيس املباحث بيقعدهايل كنت ببقي مرعوبة يحصل 
حاجة، لو جه سأل ويقلب يف الدفاتر هيشوف اين مشيت الساعة 8 وانا ممشتش...

كنت ببقي مرعوبة يحصلي حاجة ومفيش اثبات، يف االول كان بيبقي معايا موبايل أول 
شهر مثال لكن بعدها بقي مفيش معايا موبايل فحيت مفيش اين اكلم امي او ابعت 
لحد رسالة اقولها يا ماما انا لسه يف القسم متحركتش، أنا مقطوعة تماما عن العامل 
انت  عارفة  مش  فأنا  عندك  بقعدهم  اللي  الساعتني  او  ونص  الساعة  يف  الخارجي 
هتعمل ايه معايا ياترى هرتوحين وال ال فرتة التدابري مكنتش بتبقي مرعبة قد الساعة 

او الساعة ونص اللي أنا بقعدهم بعد ما أخلص تدابري".

ويف مرة بعد انتهاء 3 ساعات التدابري، تحيك رشوق:

"فجأة لقيت حوايل 20 ظابط ملثمني انترشوا يف الدور اللي فوق بتاع رئيس املباحث 
وراح داخل رئيس الجهاز ومعاه 2 تانيني من املكتب عنده وبعدين لقيت رئيس املباحث 
خارج وبيقول يف الدور بعلو صوته حرضيل العربية وهاتلي رشوق فأنا اللحظة دي كنت 

هقع من طويل"

غري  بشكل  معها  بالتحقيق  قام  الذي  املباحث  رئيس  ملكتب  اقتيادها  تم  ثم 
قانوين عام اذا كانت متارس أي نشاطًا سياسيًا. كام كان رئيس مباحث قسم العارش 

االسم: رشوق أمجد 
الوظيفة: مدافعة عن 

حقوق اإلنسان

 تاريخ القبض:
24 أبريل 2018

 مدة الحبس:
سنة وثالثة أشهر

 أبرز االنتهاكات:
حبس احتياطي مطول - إخفاء 
 قرسي - تعذيب - تحرش جنيس

- تدابري احرتازية - متابعة 
أمنية - منع من السفر

 بلد اإلقامة:
تركيا
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من رمضان دامئًا ما يهددها بحبسها مرة أخرى:

"رئيس املباحث دايما كان بيهددين كل كلمة اتكلمها يقويل هرجعك السجن تاين". 

وكذلك ف. م.، والتي كانت محتجزة ملدة 5 أشهر أيًضا بذات تهم االنضامم لجامعة 
إرهابية ونرش أخبار كاذبة، وأصدرت محكمة قراًرا بإخالء سبيلها مع تدابري احرتازية، 
كان  القسم  أن  أيًضا  اشتكت  ساعتني،  ملدة  األسبوع  يف  مرتني  التدابري  مدة  وكانت 
الساعتني املنصوص عليهام، وبعد عدة أشهر قامت  البقاء أطول من  عىل  يجربها 
القرار  بعد  أنها استمرت  إال  ليوم واحد يف األسبوع،  التدابري  أيام  بتقليل  املحكمة 
القسم  من  بتعنت  األسبوع،  يف  مرتني  القسم  يف  التدابري  حضور  يف  بأسبوعني 
نفسه ومبخالفة للقرار. وكانت ف. م. تضطر يف مرات كثرية الصطحاب ابنتها الصغرية 
معها للتدابري االحرتازية، وأكدت بأن التدابري قد شلت حياتها بالكامل وأصبح من شبه 

املستحيل استمرار حياتها بشكل طبيعي، تحيك ف. م. :

"كنت أيام التدابري واملحكمة حرفيا نفسييت طول الوقت زي الزفت. حيايت واقفة مش 
عارفة أروح مش عارفة أجي، فكرة إين رايحة القسم دي بتخلي الواحد أصال مش عايز 

يصجى من النوم. بتبقى نفسية صعبة جدا برصاحة".

تنتهك التدابري االحرتازية حق اإلنسان يف الحرية وعدم االحتجاز تعسفيًا، كام أنها 
تنتهك الحق يف التنقل حيث تقيد من قدرة املتهامت عىل الحركة أو السفر ويحد 
من نشاطهن يف املجتمع خالل النهار ويف خالل أغلب أيام األسبوع، وكذلك تعوق 
الجمة  االنتهاكات  عن  فضاًل  هذا  سبيلهن،  إخالء  بعد  املجتمع  يف  إدماجهن  إعادة 

التي تتعرضن لها أثناء قضاء فرتة التدابري يف قسم الرشطة.
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6. المتابعة األمنية

ضد  الوطني  األمن  جهاز  ميارسها  قانونية  غري  سياسة  هي  األمنية  املتابعة 
الذين سبق احتجازهم عىل ذمة قضايا سياسية أو سبق  املعارضني/ات السياسيني 
أن نفذوا حكم قضايئ أو حصلوا عىل حكم بالرباءة، أو ُمنعوا من السفر بقرار من األمن 
األمن  احتجازهم مسبًقا. يف هذه املتابعة يحدد ضباط  يتم  الوطني، حتى وإن مل 
أو حتي مواعيد غري منتظمة يرتدد فيها  أو شهريًا  ثابتة أسبوعيًا  الوطني مواعيد 
الشخص لتنفيذ املتابعة يف إحدى مقرات األمن الوطني التابع لها محل سكنه، وقد 
يستدعى الشخص تليفونيًا لجلسة متابعة يف أوقات غري محددة بشكل مسبق. كانت 
قد أصدرت الجبهة املرصية سابًقا تقريًرا توثق فيه أبرز االنتهاكات التي يتعرض لها 
األشخاص الخاضعني للمتابعة األمنية، ووجدت أن هناك توسع يف استخدام املتابعة 
ومعتقيل  والنشطاء  والصحفيني  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  ضد   2019 عام  منذ 

الرأي.33

األمنية.  للمتابعة  تعرضوا  املنفى  يف  معارضات   6 مع  املرصية  الجبهة  وثقت 
تقول س.ح هي مدافعة عن حقوق اإلنسان باملنفى، بأنه تم استدعائها للتحقيق 
يف منتصف عام 2019 إيل أحد مقرات األمن الوطني يف محافظة الجيزة، بدعوى 

"جمع بعض املعلومات"، وطلب منها إحضار زوجها ووالدها معها:

وبعدين  للتحقيق  التالتة  احنا  جايبنا  هو  انه  معتقدة  كنت  وانا  التالتة  احنا  "روحنا 
اكتشفت انه جايب بابا وجوزي للضغط عليا عشان أتعاون معاهم وأقول معلومات 

بيضغطوا عليا بيهم يعين".

من  الناشطة  مع  التحقيق  تم 
قبل ضابط عرف نفسه بأنه "مقدم 
عن  مسؤول  الوطني  األمن  يف 
وقام  اإلنسان"،  حقوق  ملف 
باستجوابها عن عملها كباحثة يف 
مجال حقوق اإلنسان وعن نشاطها 
معلومات  وعن  الطاليب،  بالعمل 
اإلنسان  حقوق  عن  مدافعني  عن 
وتخلل  بها،  العاملني  واملنظامت 

التحقيق تهديدات وتخويف:

علي  ويخبط  بزيعق  أوقات  كان   "
مقتضبة  إجابات  أجاوب  ملا  املكتب 
ويقوله دي مش  ورايا  اللي  ويكلم 
عايزة تسلك، مش عايزة تقول كل 
تترصف  بقي  انت  أسيبك  حاجة، 

معاها"

33    حياة قيد املتابعة: تقرير حول سياسة املتابعة التي يطبقها األمن الوطني عىل 
املحتجزين السابقني، الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، يونيو 2021،

 https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/2021/06/Security-follow-up-EFHR.pdf  

6 ناشطات من أصل 30 
تعرضن للمتابعة األمنية
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وبعد انتهاء التحقيق قال الضابط أنه سيستدعيها للتحقيق مرة أخرى وهدد قائال:

" لو معرفناش نوصلك تاين إحنا أكيد هنوصل لبابايك أو جوزك أو حد من قرايبك".

زايد  بالشيخ  الوطني  االمن  مبنى  يف  أخرى  مرة  للمتابعة  س.ح  طلبت  وبالفعل 
وتم سؤالها ذات األسئلة عن عملها الحقوقي، وتعرض س.ح هذه املرة ل تعذيب 
نفيس وتهديد بالقبض عليها وانتهاكها جنسيًا وبابنها وأفراد أرستها، ما اضطرها 

ألخذ قرار السفر حفاظًا عىل حياتها وأمنها هي وأطفالها:

بوالديت ووالدي وصلة  والكالم ده شتايم  كذا وكذا  يابنت  تتعديل  ما  "شتمين وقايل 
شتايم وتهديدات وقايل أنا عارف ان ابنك عنده 3 سنني وابنك مش بينام ومبيعملش 
حاجة من غري وجودك فتخيلي ملا األب بيتاخد البيت بيتهد، فتخيلي لو أم هي اللي 
تتاخد هيبقي الوضع عامل ازاي...محدش هيعربك هتمويت جوا هيبقي زيك زي أي 
كلب محدش هيعربه وتهديدات من هذا القبيل واستمر يف السؤال عن حاجات متعلقة 
بالشغل ويعيد ويزيد يف الكالم وبتعملي شغلك ازاي...قعد يهددين شوية انيت عارفة 
أنا مضمنش لو اتحبسيت جوا ان مفيش أمني رشطة  ايه  الناس جوا بيحصل فيهم 
لو مجلس  و حيت  ومحدش هيحاسبنا  حاجة  فييك  يعمل  أو  يلمسك  أو  يتعرضلك 
األمن اتكلم عنك مش هيفرق وساعتها سألين عن شغلي مع باقر و معرفيت به... بعد 
وصلة تهديدات كتري وشتيمة كتري قايل املرة دي أنا مش بهزر لو تليفونك اتقفل أو غرييت 
محل سكنك مش هيبقي اتصال بالتليفون هتالقيين عندك يف البيت...وقايل هنبقي 
نكلمك تاين ومشيت يف الوقت ده بعدها قررت انه ال هميش من البلد مش هقعد".

بتدابري  سبيلها  أخىل  ثم  ونصف  شهور  لسبعة  تعسفيًا  احتجزت  فقد  ع.  ز.  أما 
احرتازية، واستمرت يف حضور التدابري يف قسم رشطة الهرم ملدة 11 شهر، ويف 
ديسمرب 2019 قام قوات من األمن الوطني باختطافها أثناء حضورها للتدابري، وتبني 

أن ذلك كان بهدف املتابعة، وتعرضت لتعذيب نفيس، ف كام تحيك الصحفية:

الدولة أخدين من هناك غموين  تدابري فأمن  رايحة عادي عندي  11 شهر كنت  "وبعد 
وخدوين ويف الغالب أخدوين مكان يف الجزية أو يف أكتوبر حاجة كدة قريبة من الهرم 
بس بعد كدة سابوين يوم كامل كنت ميتة من الربد جدا وكنت البسة خفيف والجو برد 
شتاء يعين لدرجة صعبت ع العساكر كانو بيغطوين باملصليات فأنا متغمية متلكبشة 
ليه  أنا هنا  أنا معرفش  ليه قولتله علشان  بيتعيطي  انيت  بيقويل  خلفى والظابط جه 
وبقايل كتري، قبل ما اطلع كان فيه ولد كانو مقعدينه جميب كانو قاعدين يرضبوه وهو 
بيرصخ جامد وهم بزيعقو يقولولو انتب تضحك على مني يال انت مش عارف انت فني 
وكدة وانا مش فاهمة هو بيرضبه جميب ليه .. فأنا قعدت أعيط، هو بيرضب الراجل 
وانا اعيط، بعدين أخدين وقعد يتكلم تاين ها بقى احكيلي، قولتله هو ايه اللي احكيلي 

لقيته بيفتح معايا بقى التحقيق من األول".

الوطني  األمن  اختطفها  أيام  وبعد  باملغادرة،  لها  سمح  معها  التحقيق  وبعد 
للمتابعة مرة أخرة، وتعرضت يف هذه املرة للرضب والتهديد واإلجبار عىل اإلدالء 
مبعلومات واالعرتاف بأشياء مل ترتكبها، ثم أخربت أنها ستطلب للمتابعة مرة أخرة، 
وكانت هذه هي القشة التي قررت بعدها الصحفية أن تغادر مرص، بعد كل ما تعرضت 

له من احتجاز وتعذيب وتدابري ومتابعة. 

معايا  يحقق  برضه  قعد  فالظابط  أروح  تاين  معاد  مدييين  كانو  تاين  طلبوين  "بعدين 
بتعملي ايه ومبتعمليش ايه بس بعدين ملا سألين على ناس وانا معرفتش راح ضاربين 
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بالقلم على وىش وفضلت معاه 3 ساعات...وكان عاوزىن اقول اسامى ناس وعاوزىن 
عليا  يضغط  وفضل  أي حد  اعرف  أن  أو  اإلخوان  مع  أنا شغالة  إن  بأى شكل  أقول 
انا مش قاعدة يف مرص تاين،  انا كنت بموت من املرة دي، وقولت ال  جامد، فطلعت 

وجهزت للسفر عن طريق السودان".

وتضع  قانوين،  والغري  التعسفي  االحتجاز  أشكال  من  شكاًل  األمنية  املتابعة  تعد 
النفسية لألفراد وتعوق من  الحركة والتنقل وتؤثر عىل السالمة  قيوًدا عىل حرية 
فضاًل  النفس،  عىل  والسالمة  واألمن  الحرية  يف  بحقوقهم  التمتع  عىل  قدرتهم 
عن جملة االنتهاكات التي يتعرضون لها أثناء املتابعة من تعذيب وتهديد وترهيب. 
الدويل  العهد  ومنها  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  إيل  بالنظر 
للحقوق املدنية والسياسية والتي صدقت عليه مرص عام 1981 تعد سياسة املتابعة 
مخالفة فجة لهذه املواثيق والعهود. جدير بالذكر أن سياسة املتابعة هو أمر غري 
قانوين حتي بالنسبة للقانون املرصي، حيث ال تدخل بشكل مبارش أو غري مبارش ضمن 
 175 رقم  القانون  من   122 املادة  عليها  املنصوص  الوطني  األمن  قطاع  اختصاصات 
القانوين، ويجعل األمن  لسنة 2020، ما يجعل املتابعة رضبًا من رضوب االحتجاز غري 

الوطني مبامرسته هذه السياسة مخالًفا ملبادئ الدستور املرصي نفسه. 
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7. أشكال أخرى من االستهداف والتهديد األمني

حقوق  عن  ومدافعات  وصحفيات  ناشطات  من  املعارضات  الستهداف  باإلضافة 
قرسيًا  وإخفائهن  التعسفي،  واالحتجاز  االحتياطي  الحبس  خالل  من  اإلنسان 
أنواع  هناك  أن  وجدنا  األمنية،  واملتابعة  االحرتازية  للتدابري  وتعريضهن  وتعذيبهن، 
إىل  بالداخل  املعارضات  من  كثرًيا  تدفع  األمني  والتهديد  االستهداف  من  أخرى 
والصحفيات  الناشطات  تعرض  بينها  من  العودة.  من  أيًضا  الكثريات  ومتنع  املنفى 
التقرير تعرض  أمنية"، وثق  لـ"أسباب  الجامعية ومقار عملهن  للفصل من دراستهن 
3 صحفيات للفصل التعسفي عن عملهن بسبب أوامر من األمن الوطني وتهديدات 
ملقر عملهن، عىل حد قولهن، باإلضافة إيل 3 ناشطات تم فصلهن من جامعاتهن 

بشكل تعسفي ألسباب أمنية.  

يواجه الناشطات والنشطاء أيًضا تهديدات أمنية عندما يتم القبض عىل أحد زمالئهن 
أو أشخاص مقربني لهن والسؤال عنهن يف تحقيقات األمن الوطني أو النيابة، حيث 
أية  باالحتجاز يف  السلطات األمنية وأنهن مهددات  رادار  أن ذلك يشري ألنهن عىل 
لحظة. قالت 13 من الناشطات والصحفيات باملنفى التي تحدثنا إليهن أن هناك تهديد 
أمني بالقبض عليهن يف حالة العودة بسبب التحقيق مع محتجزين والسؤال عنهن 
يف هذه التحقيقات، أو أنه قد قبض عليهن بالفعل بعد القبض عىل بعض زمالئهن. 

فتحيك املدافعة عن حقوق اإلنسان س.ح.:

بعض أشكال استهداف الناشطات

3

10

13

7

ناشطات تعرضن 
للفصل من جامعاتهن 

ألسباب أمنية

ناشطات داهم األمن 
بيوتهن بدون إذن تفتيش

ناشطة تم ذكر اسمها 
في تحقيقات النيابة 

أو األمن الوطني

مدافعات عن حقوق 
إنسان في المنفى 

بسبب القبض على أحد 
زمالئهن في المنظمة

صحفيات تعرضن للفصل 
التعسفي من أماكن 
عملهن ألسباب أمنية

ناشطات تلقين تهديدات 
مباشرة من ضباط 

أمن بالقبض أو إعادة 
القبض عليهن

3

8
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بيتعرضلها  اللي  االنتهاكات  توثيق  ملف  علي  بنشتغل  وكنا  عليها  اتقبض  "صديقيت 
املحامي اميش  نزلت فيها بعتت يل مع  الدولة  فأول جلسة  األطفال يف مقرات أمن 

ياسارة برسعة الين اتسألت عنك واتشاف شغلي وشغلها".

أفراد  أحد  عىل  القبض  فإن  الحقوقية  املنظامت  األمنية  القوات  استهداف  عند 
املنظمة هو إشارة تهديد لباقي العاملني فيها تدفعهن للتفكري يف الرحيل. وثق 
التقرير اضطرار 7 مدافعات عن حقوق اإلنسان إىل مغادرة البلد وعدم إمكانية العودة 
بسبب احتجاز أحد أو بعض زمالئهن، األمر الذي يخلق بيئة تهديد مستمرة ملنظامت 
املجتمع املدين وحتي الحركات السياسية. وتحيك رشا بدوي، أحد مؤسيس حركة 

شباب 6 إبريل، عن حبس مؤسيس الحركة:

ماهر  أحمد  زي  الكل  علي  قبض  حمالت  بدأ  حصل  اللي  االنقالب  وبعد   2016 "بعد 
ودمحم عادل كل الناس يف السجن، ده طبعا خوفين جدا انهم يجوا يقبضوا عليا خاصة 
ان عندي طفلني ومطلقة فمعرفش الوالد ممكن يروحوا فني، وكنت أدمن صفحة 
الحركة...وقولت هيمسكونا واحد واحد طلعت بعدها احجز تذاكر الطريان من خويف 
علي الوالد والقبض عليا، واتسأل علينا كلنا وبعدها بشهر انا مشيت كان معايا فزيا 
كان مرعب  فالوضع  الحركة(،  )أحد نشطاء  اتقبض علي  كان  التوقيت ده  أمريكا، يف 

وكله بيتقبض عليه او بيهرب برا مرص".

 وكذلك تحيك س. خ. عن اعتقال العاملني بالتنسيقية املرصية لحقوق اإلنسان:

"طبعا ملا جروب بتاع عائشة الشاطر اتمسكوا دي نقطة اساسية يعين حيت لو انت عضو 
يف الجروب حىت لو مبقيتيش تكتيب بس تظلي باين يف الهيستوري )تاريخ املحادثات( 
قررت خالص مش  وقتها  انزل،  بفكر  كنت  قبلها  لو  بانت،  كل حاجة  اتمسكوا،  فلما 

هينفع انزل مرص تاين يعين لو رجعت فأنا مقتنعة اين مش هخرج من السجن". 

تقوم أيًضا قوات األمن مبداهمة واقتحام أو تفتيش بيوت الناشطات بدون إذن 
تفتيش رسمي، وهو ما حدث مع 10 ناشطات تم التوثيق معهم، وقد تقوم قوات 
األمن مبداهمة بيوت الناشطات لتخويفهن، أو لجمع معلومات عن أفراد أرسهن، أو 
للتأكد من محل سكنهن، وتهديد األهل بالقبض عليهن إذا مل تعد الناشطة إىل مرص 
الوطني  أفراًدا من األمن  أن  آخرين  وتسلم نفسها لقوات األمن، وقالت 5 ناشطات 
يف زي مدين ترددن عىل منطقة سكنهن وقامو بسؤال الجريان وأهايل املنطقة 
عنهن، وذلك يف غياب أي أمر ضبط رسمي أو توجيه أية اتهامات لهن، ما جعلهن 

يف حالة خوف مستمرة. 

تحيك املدافعة عن حقوق اإلنسان س.ح

"كان انه يف ناس بتيجي تسأل عليا يف محل سكين خصوصا بعد ما حد من أصدقايئ 
أو املقربني يتقبض عليهم بعد حاجات مثال زي املناسبات الهامة، ذكري ثورة يناير وفض 
رابعة أي احداث من اللي بيلموا فيها الناس فاكنت بضطر أسيب محل سكين وبنتقل 
ملحل سكن تاين تقريبا خالل اخر سنتني قبل ما أميش من مرص أنا غريت محل سكين 9 
مرات كانوا بيجوا يسألوا محالت قريبة من البيت عليا البواب عامل املسجد اللي قدام 
البيت الجريان وكانوا بيقولوا يل بعدها ان يف أمني رشطة جه سأل علييك وملا سألناه 

عن السبب قال بنعمل استكمال معلومات".



52

الســـجن أو  املنفـــى 

حالة  يف  خاصة  الناشطات،  عىل  بالقبض  املبارشة  التهديدات  أيًضا  وهناك 
إذا  عليهن  القبض  بإعادة  مستمرة  التهديدات  تظل  عليهن  القبض  فبعد  احتجازهن، 
ما عربن عن آراء معارضة أو شاركن يف أي عمل حقوقي. وقالت 8 ناشطات أنهن 
تلقني تهديدات مبارشة من قوات أمن أو وكالء نيابة بالقبض عليهن، وجدير بالذكر أن 
محاميتني حقوقتني قالتا للجبهة املرصية أنهن تلقني تهديدات متكررة بإلقاء القبض 

عليهن أثناء تأديتهن لعملهن يف نيابة أمن الدولة. 

ووجه   2019 يف  دولة  أمن  قضية  عىل  اسمها  أدرج  حقوقية  محامية  س.  ش. 
لها اتهامات االنضامم لجامعة محظورة ونرش أخبار كاذبة، قالت املحامية أن إدراج 
النساء املعتقالت عىل ذمة  الدفاع عن  نتيجة عملها يف  القضية جاء  اسمها عىل 
مواقع  عىل  الكتابة  وكذلك  لها،  تتعرضن  التي  االنتهاكات  وتوثيق  سياسية،  قضايا 
التواصل االجتامعي عن تلك االنتهاكات، وتحيك عن تعرضها لتهديدات مستمرة أثناء 
عملها بالقبض عليها، فمثاًل، قال لها مسؤول أمن الدولة بنيابة أمن الدولة ذات مرة  

يف إشارة لكتابتها عىل الفيسبوك:

"انت لو مسكتيش هحطك يف قضية 441 قضية كدة تليق علييك، تتحبسيلك 6 شهور 
أو سنة وتخرجي تبطلي اللي انت بتكتبيه ده".

وتحيك ش. س. عن التهديد الذي تتعرض له املحاميات واملحامون الحقوقيون 
بشكل مستمر:

"حصل أكرت من مرة مشادات مع وكالء نيابة واتهددت مرتني جوة النيابة اين هيتعملي 
قضية، لغاية ما هم عملوها فعال، طول الوقت كان فيه التهديدات دي، طول الوقت 
فيه الضغط دة جوة النيابة علي وعلى بايق املحامني اللي شغالني هناك، طول الوقت 

فيه ضغط وتهديدات ورصد لكل التحركات اللي بنعملها".

جدير بالذكر أن املحامية الحقوقية ماهينور املرصي كان قد ألقي القبض عليها 
من مقر نيابة أمن الدولة أثناء حضورها تحقيقات مع عدد من النشطاء اللذين اعتقلوا 
عىل  القبض  ألقي  كام  للنظام،34  املناهضة  سبتمرب   20 لتظاهرات  حضورهم  أثناء 
نيابة  الناشط عالء عبد الفتاح يف  أثناء دفاعه عن  الباقر  املحامي الحقوقي محمد 
أمن الدولة، وما زال الباقر مسجونًا حتي لحظة كتابة هذه السطور بعد أن صدر ضده 

حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن 4 سنوات بتهمة نرش أخبار كاذبة.35

لكل شخص الحق يف الحرية واألمان عىل شخصه، وهو حق أصيل منصوص عليه 
يف كافة العهود واملواثيق الدولية، وبذلك فإن السياسات األمنية التي تستهدف 

وتهدد الناشطات وأمانهن الشخيص هي انتهاك رصيح اللتزامات مرص الدولية.

34    "منظامت حقوقية: نرفض الحكم املشني بحق الناشط عالء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد 
رضوان ونطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم،" الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، تاريخ 

https://egyptianfront.org/ar/2021/12/alaa-baker-oxygen ،2022 ،الولوج 25 أكتوبر

35    املصدر السابق



53

الســـجن أو  املنفـــى 

8. المنع من السفر وترقب الوصول

من  املرصية  الجبهة  توصلت 
باملنفى  ناشطة   30 مع  توثيقها 
أن النيابة واألمن الوطني توسعت 
التعسفي  املنع  استخدام  يف 
ضد  الوصول  وترقب  السفر  من 
واملدافعني  والصحفيني  النشطاء 
عن حقوق اإلنسان بالداخل والخارج 
ما  وهو  األخرية،  السنوات  يف 
خطر  يف  باملنفى  النشطاء  يجعل 
ومخاوف دامئة من القبض عليهم 
يف املطار يف حالة العودة، فضاًل 
املهددين  النشطاء  يضع  كونه  عن 
داخل مرص يف خطر القبض عليهم 

يف املطار إذا ما حاولوا السفر.

املعارضات  غالبية  مع  بالتوثيق 
الجبهة  توصلت  املنفي  يف 
سياسات  أحد  أنه  إيل  املرصية 
استهدافهن كان من خالل منعهن 
من السفر بشكل تعسفى. قالت 21 
معهن  تحدثنا   30 أصل  من  ناشطة 
عىل  قدرتهن  عدم  أسباب  أحد  أن 

العودة إىل مرص هو خوفهن من وجود أسامئهن لدي أمن املطار يف مرص، وهو 
املنع  قوائم  عىل  الشخص  اسم  إدراج  تم  قد  أنه  أولها  أشياء،  عدة  يعني  قد  ما 
القوائم تعرف  الوصول، لكن يبقى هناك نوع من  أو عىل قوائم ترقب  السفر،  من 
كيفية  وال  لها،  رسمي  وجود  أي  الواضح  غري  من  والتي  الوطني"،  األمن  بـ"قوائم 
إدراج أسامء األشخاص عليها. وحيث أنها قامئة غري رسمية، فال يوجد طريقة رسمية 
متكن األشخاص من معرفة ما إذا كان اسمهم مدرج عليها أم ال، والطريقة الرسمية 
الوحيدة ملعرفة ذلك، وفًقا لهؤالء املعارضات، هو املخاطرة بالعودة إىل مرص إذا 
كن يف الخارج، أو السفر بشكل قانوين من خالل املطار إذا كن يف الداخل، ما يضع 
ناشطات ونشطاء املجتمع املدين بالكامل تحت خطر التوقيف واالحتجاز التعسفي 
يف حالة محاولة السفر أو العودة إىل مرص، وهو خطر تعيش معه أغلب الناشطات 

التي تحدثنا معهن. 

وثق التقرير تعرض 14 ناشطة باملنفى من أصل 30 إلدراج أسامئهن عىل قوائم 
إدراج  عن  باملنفى  أخريات  ناشطات   7 لنا  وقالت  الوصول،  وترقب  السفر  من  املنع 
يف  عليهن  القبض  سيتم  وأنه  باملطار"،  الوطني  األمن  "قوائم  عىل  أسامئهن 
أثناء  القاهرة  مبطار  السفر  من  للمنع  تعرضن  منهن   6 رجوعهن،  حالة  يف  املطار 
من  متفاوتة  لفرتات  منهن  كل  تعرضت  أن  بعد  وذلك  مرص،  خارج  السفر  محاولتهن 
الحبس االحتياطي املطول واالحتجاز التعسفي، وكذلك تم توقيف ومنع ناشطة من 

21 ناشطة من أصل 30 
أسماءهن على قوائم المطار

14 على قوائم المنع من 
السفر وترقب الوصول

7 على "قوائم األمن الوطني"

14
7
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الوطني  األمن  من  شفهيًا  إبالغهن  وتم  الخارج،  من  مرص  إىل  رجوعها  أثناء  السفر 
باملطار مبنعهن من السفر، دون إطالعهن عىل أي قرارات مكتوبة. 

هذا اإلجراء من قبل األمن الوطني مبنع الناشطات من السفر يعد إجراء تعسفي 
وغري قانوين، فوفًقا للامدة 125 من القانون رقم 175 لسنة 2020، والتي تنص عىل 
األفراد  مبنع  رسمية  سلطة  أي  للقطاع  فليس  الوطني،  األمن  قطاع  اختصاصات 
أمًرا تعسفيًا ومخالًفا ليس فقط  ال 7 ناشطات من السفر  من السفر، ما يجعل منع 

للمعايري الدولية بل حتى للقانون املرصي.

من  لسلسة  الناشطات  تتعرض  املطار،  يف  التوقيف  فعند  أخري،  زاوية  من 
االنتهاكات من األمن الوطني، فالتوقيف يف حد ذاته تعسفي وال يتم بأمر قضايئ 
مسبب، يليه أحيانًا تعرضهن للتحقيق غري القانوين من قبل األمن الوطني يف املطار 
لساعات مطولة، وسحب جواز سفرهن بدون سبب، وال يتم اسرتجاعه إال مبوافقة من 
مقر األمن الوطني التابع ملحل سكنها، والذي عليها أن تذهب للتحقيق فيه بشكل 
تعرضن  أنهن  املرصية  الجبهة  معهن  وثقت  ناشطات   9 وقالت  أيًضا.  قانوين  غري 
للتوقيف التعسفي يف مطار القاهرة، وكذلك للتحقيق غري القانوين، وقام األمن 

الوطني مبصادرة جوازات سفر 5 منهن. 

أفرج عنها  ثم  و3 أشهور  ملدة سنة  أمجد تعسفيًا  الصحفية رشوق  احتجاز  بعد 
بتدابري احرتازية، وملدة 8 أشهر كان يتم تجديد تدابريها، حتى قررت محكمة جنايات 
القاهرة رفع التدابري مارس 2020 فحاولت رشوق السفر يف ذات الشهر، وبينام هي 

يف مطار القاهرة:

من  ختمت  ما  بعد  وبعدين  ساعتها،  املالديف  علي  رايحة  كنت  املطار  علي  "طلعت 
مطار القاهرة وعديت مستنية الطيارة جايل ظابط أمن وطين خد مين الباسبور بتاعي 
واملوبايل وقايل أنيت ممنوعة من السفر مش هينفع تسافري، وخدين علي املكتب عنده 
وقعد يحقق معايا حوايل 8 ساعات، وكان بيتكلم يف الفرتة دي انه مش عارف أنا هروح 
وال ال وانه الزم يسأل املقر الرئييس يف العباسية األول هروح وال ال، بعد ال8 ساعات دول 
لسكنك هيتواصل  الجغرافية  للمنطقة  التابع  الوطين  األمن  قايل هتخرجي بس  هو 
زي  منهم  أخد  ال  وال  أسافر  هينفع  أشوف  ممكن  معاهم  املتابعة  علي  وبناء  معايك 
إذن وريق كده عشان أعرف أسافر فرجعت من املطار وكان باسبوري متاخد مرضيش 

يرجعه".

يدرج عىل قوائم املنع من السفر وترقب الوصول أيًضا األشخاص الصادر ضدهم 
أحكام قضائية، وقد وثقت الجبهة املرصية حاالت 5 معارضات باملنفى صدر ضدهن 
لكنهن  الرأي،  التعبري عن  أو  التظاهر  أحكام قضائية بسبب مامرستهن لحقهن يف 
من  املنع  قوائم  عىل  مدرجة  اآلن  وأسامئهن  الحكم،  صدور  قبل  الهرب  من  متكن 

السفر وترقب الوصول. 

املنع  قوائم  عىل  والنشطاء  الناشطات  أسامء  بإدراج  أيًضا  السلطات  تقوم 
يف  أسامئهن  وإدراج  ضدهن  بالضبط  أوامر  إصدار  عند  الوصول  وترقب  السفر  من 
كاذبة،  أخبار  نرش  أو  محظورة  لجامعة  كاالنضامم  باتهامات  فيها  متهمني  قضايا، 
وهي االتهامات التي تستخدمها نيابة أمن الدولة الستهداف النشطاء والصحفيني 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وهو ما يضعهن يف خطر شديد إذا ما كانوا داخل 
مرص. املدافعة عن حقوق اإلنسان بالتنسيقية املرصية هبة حسن أدرج اسمها عىل 
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أثناء   2018 يف  بضبطها  قرار  صدر  أن  بعد  الوصول  وترقب  السفر  من  املنع  قوائم 
إىل  فاضطرت  مبرص،  مقيمة  وقتها  وكانت  التنسيقية،  أفراد  عىل  األمنية  الحملة 
أما املحامية  املطار.  يف  القبض عليها  لتاليف  رشعي  غري  مرص بشكل  من  الخروج 
واملدافعة عن حقوق اإلنسان، ش. س.، تم إدراج اسمها عىل قوائم ترقب الوصول 
بعد أن صدر قرار بضبطها أثناء سفرها لحضور مؤمتر حقوقي يف 2019، وحتى اآلن ال 

ميكنها العودة إىل مرص بسبب وجود اسمها عىل قضية. 

من ناحية أخري، فبسبب الهرب من املالحقة األمنية وحالة لالضطهاد السيايس 
غري  بشكل  مرص  من  الخروج  إىل  النشطاء  من  عدد  يضطر  مبرص،  يعيشونها  التي 
ما  مهربني،  السودان مبساعدة  مع  الربية  الحدود  من  بالعبور  أحيانًا، وذلك  رشعي 
تحدثت   30 أصل  من  ناشطات   5 اضطرت  للخطر.  حياتهن  ويعرض  مخاطر  يف  يضعهن 
معهم الجبهة املرصية للخروج من مرص بشكل غري رشعي، وتحيك الصحفية ز. ع. عن 
منعها من السفر بعد أن احتجزت تعسفيًا 7 أشهر ونصف، وقضت 11 شهًرا يف التدابري 

االحرتازية، وشهرين متابعة مع األمن الوطني، وتهديدها الدائم بإعادة حبسها:

"أنا بعد ما خرجت من السجن حاولت أروح أطلع باسبور قالويل ان معمويل منع إصدار 
باسبور، الظابط قطعلي وريق وقايل روحي شويف مشكلتك معاهم )األمن الوطين(...

لقيت إن أنا محطوطة قوائم منع من السفر ويل منع إصدار باسبور والقضية والتهم 
وكل حاجة، ك فأنا آه قررت ان الزم اميش من مرص فمكنش فيه أي طريقة تانية ال 
معايا باسبور وال أي حاجة فمكنش فيه غري طريق السودان، ومكنش عندي استعداد 
أنا ميحصليش  يا اما ان حد يديين ضمانة ان  أنا استحمل حاجة تاين  بربع جنيه إن 

حاجة تاين". 

وتحيك صحفية عن املخاطر التي تعرضت لها يف رحلتها عن طريق السودان:

مرص  من  أيام  أربع  أخدت  جدا،  جدا  وحشة  كانت  الرحلة  هي  السودان  ع  "طلعت 
للسودان ومن القاهرة على أسوان يوم كامل وبعدين من أسوان بتقعدي تروحي على 
روحنا  بتهريب حاجة،،  انت  تهريب  بالتليفون، حرفيا  معايك  يتابع  بيقعد  والراجل  قرى 
اسوان ومشينا بالليل يف عربية ربع نقل، كان فيه 9 والد وبنت تانية، ووصلنا بعد 4 
أيام، اترضب علينا نار يف مرة من حرس الحدود...يف قلب الصحراء بقى حرفيا قلب 
الصحراء، فلما اترضب علينا نار الراجل فضل يجري هم أصال بيبقو عارفني الطريق، 
ويف مرة العربية غرزت ومرة نمنا يف الصحراء 12 ساعة اللي هم بتوع بالليل دول، يف 
الصحراء اللي هو مولعني نار وقاعدين، وأكلنا خلص وميتنا )املاء( خلصت وكل حاجة 

يعين فعذاب".

واضطرارها  أمنيًا  مالحقتها  عن  فتحيك  االنسان،  حقوق  عن  املدافعات  أحد  أما 
يف  العاملني  عىل  األمنية  الحملة  ظل  يف  السودان  طريق  عن  مرص  من  للخروج 

منظمة حقوقية يف نوفمرب 2020:

" أسوء فرتة ملا خرجت رحلة السودان وقعدت شهر الن برده كان مسيطر علي ذهين 
اين بعت الناس وبعت القضية وهربت وساعتها يف نفس اليوم اللي كنت فيه برا كان 
القبض علي )معتقلتني آخرين يف نفس املنظمة( فانا انهارت الن عالقيت بهن قوية جًدا 
بعد كده جيت اسطنبول كنت متخوفة الدنيا تاخدين وانيس الناس يف مرص بس بعد ما 
بدأت اشتغل واستقر واحس اين بعمل حاجة كان بيتقايل لو فضليت موجودة هيتقبض 
علييك ومش هتعريف تساعدي حد لكن لو سافريت هتعريف تساعديهم وده اللي حصل".
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السفر  بعد منعها من  السودان  الصحفية و.و عن هربها عن طريق  كذلك تحيك 
يف املطار يف أغسطس 2019:

"أنا كنت مسافرة بريوت واتوقفت يف املطار واتاخد باسبوري واتقايل اروح أخده من مقر 
األمن الوطين ... قعدت كتري حوايل 9/8 ساعات يف املطار وماما مستنية برا وبعدين 
العباسية تستلمي  اللي يف  الرئييس  املقر  تروحي  انيت محتاجة  الباسبور قايل  خد مين 
باسبورك، وبعدين كذا محامي قايل مرتوحيش...فاضطريت اخرج من مرص للسودان 
تهريب بري وبعدين قعدت يف السودان شهر علي ما أظبط اموري...بعد ما سافرت 
حسيت ان مستحيل أرجع مرص تاين الين بالنسبة لهم لسه موجودة يف البلد، وبعدين 
هرجع ازاي هرجع عن طريق املطار؟، ما هيتقبض عليا وبعدين هرجع اعمل ايه؟ اكيد 
أهلي وحشوين ساعات بيجي يل أوقات بيبقي يف حنني قاتل اللي هو أنا ليه مش عارفة 
انا مش هعرف  البلد بس  اللي شوفته كتري يف  ارجع بس أوقات بسيطة رصاحة الن 

ارجع تاين لو رجعت تاين مصريي مش معروف".

من  مرص  داخل  ناشطات  منع  سبيل  عىل  آخرين،  نشطاء  مع  تتكرر  السياسة  هذه 
السفر بسبب عملهن يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، كاملحامية الحقوقية ماهينور 
املرصي، التي ُمنعت من السفر يف مطار القاهرة يوم 14 أكتوبر 2022 أثناء سفرها 
لحضور حفل إعالن الفائز بجائزة دولية رشحت لها.36 وكذلك، صدر قرار مبنع املحامية 
حقوقي  ملؤمتر  حضورها  بعد   2013 يف  السفر  من  املنعم  عبد  هدى  الحقوقية 
بالخارج، ووفًقا البنتها جهاد، استمر منع املحامية هدي ملدة خمس سنوات حتى 
حكمت محكمة برفع املنع من السفر يف 2018، إال أنه تم القبض عليها بعدها بشهور 
وصدرت  السطور.  هذه  كتابة  لحظة  وحتي  وقتها  من  محتجزة  زالت  ما  حيث  قليلة 
قرارات باملنع من السفر ضد مدافعات عن حقوق اإلنسان يف القضية 173 املعروفة 
بقضية التمويل األجنبي كاملحامية عزة سليامن، والصحفية إرساء عبد الفتاح، ومزن 

حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات السنوية، وتم تربئتهن يف القضية يف 37.2021

التنقل  ينتهك املنع من السفر وترقب الوصول حق االنسان الطبيعي يف حرية 
وحق العودة، واملنصوص عليهم يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 
اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  وكذلك   ،1981 يف  مرص  عليه  وقعت  الذي 

وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان.

36    "منع املحامية الحقوقية ماهينور املرصي من السفر.. كانت يف طريقها لحضور حفل إعالن 
https://cutt.ly/0NoPhxk ،2022 ،الفائز بجائزة دولية رشحت لها،" مدى مرص، 15 أكتوبر

https://cutt.ly/bNoP05i ،2021 ،37    سوزان عبد الغني، "القضية 173.. براءة مع وقف التنفيذ،" مرص 360، 9 نوفمرب
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9. األعمال االنتقامية ضد أسر الناشطات

منذ  السييس  نظام  ميارس 
أرس  ضد  انتقامية  أعاماًل   2013
بهدف  واملعارضني،  النشطاء 
والضغط  وتهديدهم  تخويفهم 
أو  أنفسهم  لتسليم  عليهم 
نشاطهم  اليقاف  عليهم  للضغط 
معارضة   15 قالت  املعارض. 
باملنفى من أصل 30 وثقت معهم 
الجبهة املرصية أن أرسهن تعرضت 
أجهزة  قبل  من  انتقامية  ألعامل 
عملهن  أو  نشاطهن  بسبب  األمن 
حقوق  عن  دفاعهن  أو  بالصحافة 
اإلنسان. وتشمل األعامل االنتقامية 
التعسفي،  واالحتجاز  التوقيف 
أرس  من  أفراد  له  تعرض  ما  وهو 
معهن،  التوثيق  تم  ناشطات   10

حيث تم حبسهم ملدد تراوحت من يوم لثالث سنوات، وتعرض بعضهم فيها لإلخفاء 
القرسي والتعذيب واملعاملة الغري إنسانية، كذلك، قامت أجهزة األمن مبنع أهايل 
بعض الناشطات من السفر، والتحقيق معهم بشكل غري قانوين يف املطار، ومصادرة 
الناشطات، و3 أرس ناشطات أخريا تم  جوازات سفرهم، وهو ما حدث مع أرس 3 من 
استدعاء أحد أفراد أرسهن للتحقيق مع األمن الوطني وسؤالهم عنها وعن نشاطها، 
ويف حاالت تم االستدعاء أكرث من مرة، وكذلك املتابعة األمنية، ويف حاالت أخرى 
يقوم األمن باإليعاز لفصل إخوة ناشطات من الجامعات أو منع ترقيتهم وفصل أفراد 

أرسهن من عملهن. 

بعض أشكال األعمال االنتقامية

التوقيف واالحتجاز التعسفي 	 

اإلخفاء القسري	 

التعذيب	 

المنع من السفر	 

مصادرة جوازات السفر	 

التحقيق غير القانوني	 

االستدعاء للتحقيق في األمن الوطني	 

المتابعة األمنية	 

15 من أصل 30 ناشطة تعرضت 
أسرهن ألعمال إنتقامية 

15
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وتعرض والد صحفية للتعذيب الوحيش بعد أن داهمت قوات األمن منزله مرتني 
وهددته بالقبض عليه إذا ملا تسلم ابنته نفسها:

"والدي تواصل معانا عشان يقول ألخويا يخليين أروح، عشان هو مش عايز مشاكل 
معاهم ..خدوه من البيت وقعد عنهم يوم، وقال مش عايز يرجع للحاجات دي تاين 
مع  بتشتغل  بنتك  وان  مكانها  هناخدك  مجتش  هي  لو  قالوله  لهم،  تروح  وخليها 
يوم واحد هو  احتجزوه  تاين مرة خدوه  البيت  له  راحوا  ملا  الكالم ده  قنوات معادية، 
كمان ملا خرج من املعتقل، اتعذب خرجلنا جسمه فيه جرح كبري خالص يف ضهره.. فأنا 
بلتمس له العذر شوية هو اتعذب جامد ومرعوب منهم ومش عايز ده يحصله تاين".

أما شقيق الصحفية ز. ع.، والذي كان يعيش معها برتكيا، فتم توقيفه يف مطار 
القاهرة أثناء نزوله ألجازة يف أكتوبر 2021 وتم مصادرة جواز سفره وما زال يتعرض 

للمتابعة األمنية مع األمن الوطني حتى لحظة كتابة هذه السطور، أي لعام كامل:

"شهر 10 اللي فات أخويا كان هنا )يف تركيا( كان جاي يدرس، بس جه يف مرة نزل القاهرة، 
بعدين جه راجع وقفوه يف املطار وأخدو باسبوره وحبسوه، قعد يف املطار بيحققو معاه 
وبعد كدة سابوه، ولسة لحد النهاردة بريوحلهم زيارات كل أسبوع أسبوعني كدة يعين 
ومدولوش الباسبور ومش راضيني يخلوه يسافر، بريوح متابعة وكل مرة األسئلة عين 

اللي هو فني بتعمل ايه بتشتغل ايه عايشة ازاي مني بيكلمها".

كون  بسبب  والبنات  الزوجات  ضد  ميارس  ما  هو  االنتقامية  األعامل  من  آخر  نوع 
حاالت   4 املرصية  الجبهة  سجلت  وقد  سياسيني،  معارضني  والديها  أحد  أو  زوجها 
أن زوجات أشخاص  الجبهة  أفراد أرسهن، ووجدت  أحد  استهدفت فيها نساء بسبب 
بسبب  االنتقامية  األعامل  من  يعانون  بالتحديد  املسلمني  اإلخوان  لجامعة  منتمني 
إىل  املسلمني  االخوان  جامعة  أعضاء  من  كبرية  أعداد  فر  قد  كان  أرسهم.  أفراد 
املنفى برتكيا منذ 2013 لصدور أحكام قضائية ضدهم أو لوضع اسامئهم عىل قضايا 
أو لحبسهم سابًقا، وتبع هذا يف أحيان كثرية زوجاتهم وبناتهم، والذين لحق بهم 
خطر أن يقبض عليهم إذا عادوا إىل مرص كنوع من األعامل االنتقامية إلجبار الزوج أو 
األب عىل العودة. مثال عىل ذلك هو حبس كرمية الصرييف ابنة أمني الصرييف. وهو 
يف قضية  اآلن حكاًم  يقيض  الرئيس األسبق محمد مريس والذي  أحد مستشاري 
 7 وحبسها   2014 مارس   29 يف  منزلها  من  كرمية  عىل  القبض  تم  قطر.  مع  التخابر 
أشهر ونصف عىل ذمة التحقيقات يف نفس قضية والدها، فيام يبدو عىل األرجح أن 
ال سبب لحبسها سوى كونها ابنه مستشار سابق ملريس، فالتهمة املوجهة إليها 
هو أنها نقلت تقاريًرا تخص األمن القومي زعم استيالء والدها عليها ونقلتها هي 
للمخابرات القطرية وقناه الجزيرة، تحيك كرمية، املقيمة باملنفي يف بإسطنبول، 

يف لقاء تليفزيوين لها يف سبتمرب 2017 مع قناة مكملني:

الصرييف سكرتري دمحم مرىس  إن والدي أمني  "وسائل اإلعالم املرصية نسبت يل اعرتاف 
استوىل على تقارير األمن القومي واين سلمتها للمخابرات القطرية ومسؤولني يف قناة 
الجزيرة، ردي علي االتهام ده انه اتهام هزيل يعين ده اتهام باملسمى الوظيفي بتاعه وأنا 
كنت صدفة يف طريقهم، أنا والدي بطبيعة عمله سكرتري رئيس الجمهورية انه متواجد 
القرص  عليهم من حرس  التحفظ  تم  االنقالب  اعالم  بيان  قبل  الرئايس،  بالقرص  معاه 
جالنا  الجمهوري  الحرس  مجزرة  و  رابعة  أحداث  أثناء  كده  وبعد  واختفوا،  الجمهوري 
اتصال أن بابا يف املكان الفالين واننا هزنوره، زرناه يف الحرس الجمهوري وأجهزة بتسجل 
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دخولنا وخروجنا وبنتصور صوت وصورة بيقولولنا أننا بنتصور ومراقبة فوق دماغنا 24 
راح سجن  بعدها  التقارير،  تم تسليم  بابا واميت  ليا من  األوامر  إلقاء  تم  ساعة فإميت 
العقرب وانا مل اره من أحداث رابعة بقايل اربع سنني مشفتوش وال حىت سمعت صوته".

ظهرت والء الغزايل أيًضا، زوجة محمد عبد الحفيظ يف لقاء تلفزيوين مع قناة 
الجزيرة يف مارس 2019 وحكت عام تعرض له زوجها من انتهاكات جسيمة عقب وصوله 
ملرص، وقالت أنه منذ ترحيل زوجها إىل مرص من مطار إسطنبول وهي وجميع أفراد 

أرستها مهددون يف حالة عادوا إىل مرص:

"والدي ووالديت جم تركيا من حوايل 6 شهور إلننا قبل الزواج كنا متفقني انهم يروحوا 
تركيا يعملوا إقامات عشان يقدروا يروحوا ويجوا تركيا يف حالة اننا عرفنا نوصل طبعا، 
بعد ما جم وزوجي اترحل اخوايت جم تركيا وخالص مش عارفني نرجع فحاليا انا مع 

أرسيت يف تركيا".

ترحيله  تم  قد  الدولة،  أمن  قضايا  يف  املتهمني  أحد  الحفيظ،  عبد  محمد  وكان   
بواسطة السلطات الرتكية من مطار إسطنبول إىل مرص يف يناير 2019، رغم تقدميه 
عىل لجوء سيايس يف املطار وبالرغم من إبالغه املطار صدور حكم ضده باإلعدام 
لإلخفاء  وتعرض  محمد  عىل  القبض  ألقى  ملرص  تسليمه  وبعد  القضايا،  أحد  يف 
القرسي ملدة 45 يوًما، تعرض خاللها ألقىس أنواع التعذيب طوال فرتة اختفائه، خرج 

منها فاقًدا لبرصه وقواه العقلية غري متزنة، عىل حسب قول زوجته والء.38

كذلك، تحىك أ. م. وهي ناشطة منفية بإسطنبول عن كيف أصبحت مرص غري آمنه 
بسبب مالحقة زوجها أمنيًا وتعذيب محتجزين لإلدالء مبعلومات عنه:

" كان زوجي مهدد أمنيا  يف 2015 ملا رجعنا، صديقه اتقبض عليه وتم تعذيبه تعذيب 
شديد وكان مختفي قرسيا وملا ظهر بعت رسالة مضمونها ان زوجي الزم يختفي الين 
اتعذبت عشان اقول اقوال محصلتش، وهو كان من ضمن القصة دي وعذبوا ناس 
لتعذيب  اتعرضوا  انهم  عرفنا  بعدها  قولته،  اللي  نفس  يقولوا  وخلوهم  معايا  تانية 
قاس جدا ومنهم واحد سابوه النه كان هيموت من كرت التعذيب وواحد مات بالفعل 
تاين  مكان  وروحنا  ايه  الوضع  نشوف  ما  لحد  الشقة  فوقتها سيبنا  التعذيب  كرت  من 
لقينا ناس بدأوا يروحوا بيت حمايا يسألوا عنه هو فني وساكن فني، وبعدين جم ناس 
مجهولة الهوية عملوا نفسهم اصدقائه وسألوا حمايا عن زوجي هو فني واخباره ايه 
اصله واحشنا وقاعد فني دلوقيت وهو ميعرفش هم مني، وبدء يجي لنا تحذيرات من 
جريان يف البلد ان فالن كلمنا من امن الدولة و بيسأل علي )اسم زوجها( ووقت ما 
تشوفوه ليل او نهار بلغونا واحنا هنبعت اللي موجود مننا قريب منه وقتها وناخده 

ساعتها عرفنا ان الوضع مش أمان والزم نميش وده سبب الخروج أول مرة"

38    "زوجة املرصي املرحل من إسطنبول تكشف تفاصيل جديدة عنه،" الجزيرة 
https://cutt.ly/RNoJ5kb ،2022 ،مبارش، تاريخ الولوج 25 أكتوبر
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10. انتهاك الحق في استخراج أو تجديد األوراق الثبوتية 

تنتهك سفارات مرص يف بلدان عديدة حق املواطنني يف تجديد جوازات سفرهن 
واستخراج أوراق رسمية، وكذلك استخراج شهادات ميالد لألطفال املولودين بالخارج، 
السفارة هناك عن تجديد جوازات  تركيا، حيث توقفت  عىل رأسها سفارة مرص يف 
سغر املرصيني املقيمني برتكيا بشكل كامل منذ عام 2018، وفًقا لعضوة اتحاد الجالية 
املرصية يف تركيا. اشتكت 3 سيدات يف املنفى برتكيا بعد ذهابهن إىل السفارة 
لتجديد جوازات سفرهن حيث أوشكت عىل االنتهاء ورفضت السفارة تجديده، وقالت 
سيدتان كانتا تعيشان يف إسطنبول سابًقا أنهن اضطررن للذهاب لبلدان أخرى لتجديد 
جوازات سفرهن ، بينام أعربت 6 سيدات ما زالت جوازات سفرهن سارية عن تخوفهن 
من تعنت السفارة يف تجديدها، من بينهم 4 يف تركيا، وأخرتني يف بلجيكا وتونس. 

تجديد  ملحاولتها  بإسطنبول  مقيمة  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعة  م  إ.  أشارت 
يف  السفارة  تعنتت  مرات،   3 بإسطنبول  املرصية  السفارة  يف  سفرهن  جوازات 

املرة األوىل، ثم تقدمت إ. م. بطلب آخر لتجديد جواز السفر، وتحيك أنه:

"قدمت تاين مرة قالوا يل لسه بنستعلم أمين حوال 7/6 شهور، وبعد املدة دي قالوا يل 
االستعالم األمين اترفض بس ممكن تحاويل تاين".

وبالفعل حاولت مرة ثالثة:

"دفعت الفلوس وحاولت مرة كمان قالويل بعد اسبوعني ملا سألت الظابط قايل نصا 
روحي طلعيه من مرص مش هنطلعه هنا".

ذهبت  عندما  أيًضا  إسطنبول  يف  مقيمة  لصحفية  السفارة  قالته  ما  ذات  وهو 
يتم  ومل   ،2020 يف  السفارة  ذات  يف  ابنتيها  سفر  وجوازي  سفرها  جواز  لتجديد 
تجديد الباسبور حتى اآلن، وكذلك واملدافعة عن حقوق اإلنسان أ. م.، اللتي أوشك 

جواز سفرها وبطاقتها عىل االنتهاء. 

املقيمني  والنشطاء  الناشطات  من  مجموعة  مع  املرصية  الجبهة  لتوثيق  وفًقا 
يف  املرصية  السفارات  أن  ووجدنا  سفرهم،  جوازات  تجديد  حاولوا  والذين  بالخارج 
بلدان عدة تتطلب موافقة أمنية عىل طلب تجديد جواز السفر، مثل السفارات املرصية 
عىل  املواطنني  حصول  يجعل  ما  وبريطانيا،  والنمسا  وبلجيكا  وأملانيا  تركيا  يف 
أبسط حقوقهم يف وثيقة سفر مرشوطًا مبوافقة جهاز األمن الوطني املعروف 
باستهدافه للمعارضني والنشطاء والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان. عالوة 
الخارج  النساء تواجهن صعوبة أكرب يف تجديد جوازات سفرهن من  عىل ذلك، فإن 
ويف  االجتامعية،  حالتهن  إثبات  النساء  من  تطلب  التي  التمييزية  السياسة  بسبب 
حالة كن متزوجات، يتم تدوين اسم الزوج وجنسيته يف جواز سفر الزوجة،39 األمر 
الذي يزيد من صعوبة تجديد النساء يف املنفى لجوازات سفرهن، حيث أنه يف حالة 
كانت السيدة متزوجة يجب عليها تسجيل زواجها يف السفارة، وهو ما يتطلب أيًضا 
اإلنسان  بالد. مثال عىل ذلك ما تحكيه مدافعة عن حقوق  أمنية يف عدة  موافقة 

مقيمة حاليًا يف دولة الربازيل:

39    "الخدمات التي تقدمها القنصليات املرصية،" الهيئة العامة لالستعالمات، تاريخ الولوج 
https://www.sis.gov.eg/Newvr/son/html/serv11.htm ،2022 ،25 أكتوبر



61

الســـجن أو  املنفـــى 

كست  تجديده  رافضني  تجديده، بس هما  بحاول  هنا  3 شهور  فيه  بايق  "باسبوري 
مزتوجة بدون ما اكتب اسم زوجي، فمش عارفني املوضوع ده هيكون تبعاته ايه، احنا 
اصال مكنش عندنا قسيمة زواج حديثة، ووقتها كانوا بيغريوا السيستم فقالولنا ملا يتغري 
ابقوا جددوها، بعدها ملا تم اعتقال اخوه بطلنا نطلب منهم اي اوراق رسمية، فلسه 

هنشوف ماشني يف االجراءات طلعت ولسه تجديد الباسبور".

استخراج  يف  البلدان  من  عدد  يف  املرصية  السفارات  تتعنت  ذلك،  عىل  عالوة 
شهادات ميالد ألبناء معارضني مولودين بالخارج، ما يحرمهم من حقهم يف جنسية 
ويف أوراق ثبوتية، كام يؤثر عىل قدرتهم عىل العالج والتعليم وتلقي أي خدمات 
أخرى.  لبلدان  والسفر  التنقل  يف  حقهم  عىل  تأثريه  عن  فضاًل  املضيف،  البلد  يف 
قبل  واألم  األب  عىل  أمني  كشف  إجراء  يتم  الشهادات،  هذه  استخراج  إطار  ففي 
الطفل  بتسجيل  سيقوم  ما  إذا  يقرر  أن  الوطني  ولألمن  امليالد،  شهادات  استخراج 
الصعب  من  أصبح  والتي  تركيا،  البالد  تلك  رأس  عىل  ال.  أم  ميالد  شهادة  ويعطى 
استخراج شهادات امليالد لألطفال من خالل السفارة املرصية، خاصة منذ عام 2018، 
الحني بدون شهادات  وأصبح عدد من األطفال املرصيني املولودين برتكيا منذ ذلك 

ميالد وأوراق ثبوتية. وفًقا لعضوة اتحاد الجالية املرصية برتكيا:

"األغلب هنا يف السفارة املرصية برتكيا انهم مبيعملوش جوازات سفر وال شهادات ميالد 
لحدييث الوالدة والناس بتحاول تعمل موضوع شهادات امليالد ده يف مرص عن طريق 

أهلهم"

أ.م. هي مدافعة عن حقوق اإلنسان مقيمة برتكيا مع زوجها وأبنائها ومهددة 
عام  منذ  تركيا  يف  ابنها  ولد  مرص.  إيل  رجوعهم  حال  يف  بالسجن  وزوجها  هي 

ونصف، وال زال حتى اآلن بدون شهادة ميالد. تحيك أ. م.:

"ابين اتولد يف تركيا وبدون شهادة ميالد، حاولنا من سنة ونص لحد دلوقيت ولسه 
ملواليد  الورق  بنبعت  كده  وبعد  السفارة  من  بيتختم  الورق  الورق،  موافقة  مجتش 
الخارج يف العباسية بيستلموا الورق ويطلعوا شهادة ميالد فلما االهل راحوا يستخرجوا 
الشهادة قالوا لهم صوروا الورق 3 نسخ عشان كل جهة أمنية بريوح لها نسخة وبننتظر 
نقدم  وحاولنا  حاليا  ونص  عمره سنة  )طفلها(  نستخرجها، هو  نقدر  املوافقة عشان 
يف االقامة االستثنائية بقالنا سنة ولسه مطلعتش وبالتايل عشان يروح يتعالج يف اي 
مستشفي الزم يكون معاه إقامة، لو حصله اي حاجة تطعيماته اخدها لحد عمر سنة، 
إقامة، طبعا مش  او  باسبور  تانية الزم  نديله تطعيمات  وبعد كده قالوا مش هنقدر 
هنقدر نسافر ألي بلد الوضع بقي صعب مش هنقدر نتحرك به هو من غري جنسية".

تضطر هذه الصعوبات يف استخراج األوراق الثبوتية عدد من النساء للسفر لبلدان 
أخرى أو العودة أحيانًا إىل مرص ملحاولة تسجيل أبنائهن، وهو ما يضعهن يف خطر 
أكرب ويعرض سالمتهن للخطر. مثال عىل ذلك ما حدث ألرسة والء الغزايل، التي أنجبت 
وشهرين  سنة  ملدة  الحفيظ  عبد  محمد  وزوجها  هي  وحاولت  الصومال  يف  ابنها 
تركيا ملحاولة تسجيله هناك، ويف  السفر إىل  الزوجان  بدون جدوى، قرر  تسجيله 
املطار قبض عىل عبد الحفيظ وتم ترحيله إىل مرص. تحىك والء الغزايل يف لقاء 

تليفزيوين مع قناة الجزيرة يف مارس 2019:

وغري  وشهرين  سنة  عمره  وصل  ابننا  أن  الصومال  من  للخروج  نسعى  اننا  "سبب 
مسجل، ملوش شهادة ميالد او باسبور او وثيقة أو ورقة تثبت انه موجود، وحاولنا 
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ألف مرة نسجله يف مرص وكان يف استحالة يف ده...قررنا نلم كل فلوسنا اللي حوشناها 
ملدة سنتني  وان دمحم يطلع على تركيا يقدم على لجوء يف األمم املتحدة وبعدها يحاول 
يطلع أوراق رسمية للرباء )طفلها( وبعدها أنا أحاول أسافر أنا والرباء لرتكيا، الولد لحد 
النهاردة معهوش شهادة ميالد معهوش باسبور معهوش أي ورق رسمي، الولد ملوش 
أي هوية أصال، احنا ليه نحكم على الولد من أول ما يتولد يتولد مطارد بنفس ظرف 

باباه".

كام تحيك هبة حسن عن نساء أخريات يف تركيا اضطررن للعودة إىل مرص لتسجيل 
أوالدهن واستخراج شهادة ميالد، وتم القبض عليهن حال الرجوع:

"يف ستات اضطرت تاخد البييب وتعمل شهادة ميالد واتحبست يف مرص وقعدت شهور 
طويلة مش راضيني يستخرجوا له شهادة ميالد بيقولوا لهم بترتاجع يف األمن الوطين 
ما دام مولود يف تركيا، يف ناس معرفتش تطلع خالص ويف ناس اتحبست بالبييب حوايل 
5 أو 6 شهور علي ما طلعت واللي مش عارفني يزنلوا مرص يعملوا شهادات ميالد مش 
عارفني يستخرجوا شهادات ميالد خالص، بيبعتوا للجد أو العم يف مرص وبتقف تماما 

فأغلب املواليد يف تركيا اآلن ملهمش شهادات ميالد".

يعترب منع السفارات املرصية بالخارج تجديد جوازات سفر الناشطات انتهاكًا جسياًم 
للحق يف التنقل، واملنصوص عليه يف املادة 12 من العهد الدويل للحقوق املدنية 
والسياسية. لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة قالت يف تعليق عام عىل املادة 
12 أن الحق يف التنقل يتضمن الحق يف استخراج وثائق السفر املطلوبة وأن البالد 
التي متتنع عن استخراج أو تجديد جوازات سفر ملواطنيها بالخارج تنتهك هذا الحق.40

بالخارج  أوالد املعارضات واملعارضني  لبعض  ومبنعها استخراج شهادات امليالد 
تنتهك السلطات املرصية ألبسط حقوق الطفل يف أن يسجل فور والدته وأن يكتسب 
الدولية بتسجيل  التزاماتها  السلطات بهذه املامرسة عدًدا من  تنتهك  جنسية، كام 
العهد  من   24 املادة  يف  عليه  املنصوص  الحق  وهو  جنسية،  وإعطائهم  األطفال 
الدويل، واملادة 7 من اتفاقية حامية الطفل، وكذلك املادة 29 من امليثاق العريب 

لحقوق اإلنسان. 

 General comments adopted by the human rights committee under article 40,    40
 paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations

Human Rights Committee, 1999, https://digitallibrary.un.org/record/366604?ln=en

االسم: هبة حسن
الوظيفة: مدافعة عن 

حقوق اإلنسان بالتنسيقية 
املرصية للحقوق والحريات

 أبرز االنتهاكات:
توقيف تعسفي - مطاردة 

وتهديد أمين - أعمال 
 انتقامية

 بلد اإلقامة:استهدفت األهل
تركيا
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يخلص هذا الفصل إيل منهجية واتساع رقعة االنتهاكات التي تعرض/يتعرض لها 
بسبب  وصحفيات  سياسيات  وناشطات  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعات  من  املعارضات 
آرائهن  بسبب  املضاعف  التمييز  من  وضًعا  يخلق  الذي  األمر  وعملهن،  نشاطهن 
يف  يعيشون  حيث  آمنة  بالد  إىل  مرص  ترك  إىل  ويضطرهن  وجنسهن،  السياسية 
منفى اختياري. تشمل تلك االنتهاكات تعرضهن للحبس االحتياطي املطول والتعذيب 
واإلخفاء القرسي واالنتهاك الجنيس والتدابري االحرتازية واملتابعة األمنية وأشكال 
االنتقامية ضد أهلهن  أخرى من االستهداف والتهديد األمني، عالوة عىل األعامل 
أوراقهن  تجديد  أو  استخراج  يف  املرصية  السفارات  وتعنت  السفر  من  ومنعهن 

الثبوتية.

املرصيني  لعودة  دعت  التي  املبادرات  أحد  التقرير  يستعرض  التايل،  الجزء  يف 
حق  مع  توافقها  مدى  لتقييم  محاولة  يف  السياسية،  آرائهم  بسبب  املنفيني 

األشخاص يف العودة إىل أوطانهم.
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 الفصل الثالث:
تقييم مبادرة "عودة آمنة لشباب 

المصريين بالخارج"

حزب  ورئيس  السابق  الربملاين  والنائب  السيايس  أطلق   ،2022 سبتمرب   17 يف 
اإلصالح والتنمية محمد أنور السادات، "مبادرة عودة آمنة لشباب املرصيني بالخارج"، 
دعا فيها لعودة املرصيني بالخارج ممن "سافر وترك الوطن ويخىش العودة. وقال 
السادات يف مبادرته أن "بعض املرصيني توجهوا إىل دول مختلفة عىل خلفية بعض 
التخوفات واإلشاعات بإلقاء القبض عليهم أو االحتجاز عىل خلفية نشاط سيايس أو 
من  أو  والصحافة  اإلعالم  وسائل  يف  العمل  أو  سياسية/مدنية  لتنظيامت  االنتامء 
مرص  وخارج  داخل  حقوقية  منظامت  يف  والعاملني  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 
مام تسبب يف خلق حالة من االحتقان لديهم ترتب عليها القيام بدون قصد باإلساءة 

لصورة الدولة املرصية من الخارج والتخوف من العودة".41

للمرصيني  رشوط  ثالثة  املبادرة  ووضعت 
بالخارج اللذين يودون العودة إىل مرص، وهي:

ثبت  أو  قضائية  أحكام  ضده  صادًرا  يكون  أال   •
تورطه يف قضايا عنف وتحريض.

• مل يثبت انتامئه لجامعات أو تنظيامت إرهابية 
محظورة وفق القوانني ذات الصلة.

مخالفته  بعدم  مرشوطة  عودته  يكون  أن   •
القوانني والترشيعات الوطنية ودستور البالد يف 
أي  أو  السيايس  العمل  ملامرسته  الرجوع  حال 

نشاط اجتامعي أو مدين. 

ترى الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان أن هذه 
املبادرة املرشوطة تعد امتداًدا لسياسة الدولة 
كأداة  والقضائية  األمنية  األجهزة  استخدام  يف 
سياسية للتنكيل الذي مل يتوقف ضد املعارضني 
السياسيني والذين يحملون أراء سياسية منتقدة 

41    حزب اإلصالح والتنمية، "مبادرة عودة آمنة لشباب املرصيني يف الخارج،" فيسبوك، 17 سبتمرب، 2022، 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453160040179328&set=pb.100064560075040.-2207520000.&type=3  

 محمد أنور السادات
رئيس حزب اإلصالح والتنمية
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للنظام السيايس وسياساته. فمنذ االنقالب العسكري يف يوليو 2013، أخذت قوات 
األمن بالقبض عىل آالف من املعارضني السياسيني والنشطاء واملدافعني عن حقوق 
اإلنسان والصحفيني والباحثني واألكادمييني والفنانني وأي شخص يحمل آراء معارضة 
االحتياطي  حبسهم  بتجديد  القضائية  السلطات  قامت  حني  يف  وسياساته،  للنظام 
معايري  ألبسط  تفتقر  هزلية  محاكامت  يف  جامعية  أحكام  وإصدار  ممتد،  بشكل 
املحاكمة العادلة، للتحول مع الوقت تحولت هذه اإلجراءات واملحاكامت ألداة للتنكيل 
األمني برعاية قضائية. ويف السنوات األخرية، ازدادت حاالت القبض عىل مدافعني 
عن حقوق اإلنسان وباحثني وأكادمييني لدى عودتهم ملرص من الخارج، مثل باتريك 
جورج زيك وأحمد سمري سنطاوي ووليد سامل، ما أثار خوف الكثريين من املرصيني 

املقيمني بالخارج من العودة إىل مرص خشية أن ينالوا ذات املصري. 

أن  بتضمينها  سياسيًا،  حاًل  آمنة"  "عودة  مبادرة  فيه  تطرح  الذي  الوقت  ففي 
اإلنسان  حق  مع  بالتجاهل  السلطة،  وموافقة  باتفاق  بالخارج  املرصيني  بعض  يعود 
األسايس يف العودة إىل وطنه، واشرتاط هذا الحق عىل رشوط النظام السيايس 
يف  اإلنسان  لحقوق  انتهاكًا  تعد  مجحفة  رشوط  وهي  املعارضني،  تجاه  ورؤيته 
بحق  الصادرة  القضائية  األحكام  أن  إيل  املبادرة  إشارة  عدم  مع  خاصة  ذاتها،  حد 
معارضني وسجناء رأي املناشدين بالدعوة هي أحكام يف األساس مسيسة، تعتمد 
رأسها  عىل  العقوبات  وقانون  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  يف  فضفاضة  مواد  عىل 
منذ  تستخدم  والتي  محظورة،  أو  إرهابية  لجامعة  االنتامء  بتجريم  الخاصة  املادة 
أعوام للقبض عىل أصحاب اآلراء املعارضة ووضعهم قيد الحبس االحتياطي املطول 
جمة  بانتهاكات  مليئة  ملحاكامت  أساسها  عىل  إحالتهم  عىل  عالوة  بهم،  للتنكيل 
تعرض لها املتهمني من انتزاع العرتافات بالتعذيب واإلخفاء القرسي وانتهاك الحق 
يف الدفاع واالستناد عىل أدلة مستمدة من تحريات األجهزة األمنية، فاملحاكامت 
يف جملتها تفتقر ملعايري االستقاللية واإلنصاف، والقوانني والوطنية وعىل رأسها 
قانون مكافحة اإلرهاب، الذي ينتهك حقوق اإلنسان يف الحرية والتعبري والتجمع 
السلمي وتأسيس الجمعيات. وعليه تري الجبهة املرصية، فإن أي مبادرة تسعى 
بإلغاء  تطالب  أن  يجب  لوطنهم  العودة  يف  مرصيني  مواطنني  حق  لتأمني  بجدية 
املتهمني  محاكمة  وإعادة  سياسية  قضايا  يف  الصادرة  القضائية  األحكام  جميع 
اإلفراج  وكذلك  الحكم،  صدور  حتى  عنهم  واإلفراج  ومنصفة،  عادلة  محاكامت  يف 
عن جميع املعتقلني املحبوسني احتياطيًا وإغالق القضايا املوجهة ضدهم، وكذلك 
تعديل قانون اإلرهاب وضامن حق اإلنسان يف مامرسة العمل السيايس واملدين 

بدون قيد أو رشط. 

املرصية  الجبهة  تحدثت  املبادرة  لهذه  الحقوقية  املنظامت  تقييم  إطار  ويف 
لعدد من مدراء منظامت مجتمع مدين مرصية وسؤالهم عن مدى اتساق مبادرة 
املرصية  املفوضية  مدير  لطفي،  محمد  فقال  اإلنسان،  حقوق  مع  آمنة"  "عودة 

للحقوق الشخصية:

"املشكلة ان الضمانة الوحيدة الحقيقية اللي الواحد ممكن يفكر فيها يف ان املعارضني 
السياسيني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان اللي عايشني برا يقدروا يرجعوا يف أمان 
وسالم ويقدروا يعيشوا يف مرص بلدهم، الضمانة الوحيدة هي دولة قانون، بمعين إن 
ميبقاش فيه سيطرة أو توجيه من األجهزة األمنية للقضاء، أو استغالل سيايس لألجهزة 
"جنتلمان"  اتفاق  فدة  يرجع  إن شخص  على  اتفاق  فيه  لو  النهاية حىت  يف  األمنية. 
اتفاق شفهي عريف، انما ملوش قوة القانون اللي نقدر نروح إليه لو حصل خرق ليه، 



66

الســـجن أو  املنفـــى 

يعين دولة قانون هو الضمانة الوحيدة على ان الناس اللي ممكن تكون مالحقة أمنًيا 
وبالتبعية مالحقة قضائًيا او عليها أحكام وهكذا وعايشني برا هيقدرو يرجعو. انما كون 
للسلطة...  أداة  بتبقى  األمنية فهي  لألجهزة  توجه سيايس  او  توجيه سيايس  فيه  ما 
ملالحقة  أو  حسابات  لتصفية  سيايس  استخدام  بتستخدم  األمنية  األجهزة  ما  طول 
التوجهات  بيتبع  القضاء  ما  وطول  السياسيني،  املعارضني  أو  النشطاء  أو  املدافعني 
األمنية والسياسية دي، مش هنقدر نقول ان فيه حكم قانون أو دولة قانون يف مرص، 
وبالتبعية مش هيكون فيه أمان، سيادة القانون هو الشئي الوحيد اللي ممكن الناس 
تطمن انها ترجع لبلدها وميتمش مالحقتها يف أي وقت فيما بعد على أساس سيايس 

أو الضطهاد سيايس."

أمنه  عىل  للحفاظ  اسمه  ذكر  عدم  فضل  مرص،  داخل  يعمل  حقوقي  أيًضا  قال 
وسالمته:

" مبادرة السادات ليست بعيدة عن توجهات السلطة الحالية يف مرص، السلطة تعتمد 
على املعالجة األمنية كضامن لالستقرار السيايس، وبناًء على ذلك تم فض االعتصامات 
والتظاهرات وحبس آالف من النشطاء والتوسع يف استخدام عقوبة اإلعدام وغريها، 
املعارضني  تأديب  بغرض  اإلجراءات  الحالية هذه  السلطة  تستخدم  ذلك  وكجزء من 
وتغيري ظروف النشاط السيايس، لذلك يتم إخالء سبيل سجناء سياسيني واملساومة 
على حريتهم ووضع خطوط حمراء لهم، وباملثل يحاول السادات إجراء هذه املقايضة 
مع نشطاء خارج مرص، بهدف تغيري خطابهم ووضع حد النتقاداتهم مقابل السماح لهم 
بزيارة البالد وااللتقاء بذويهم، لذلك يجب إعادة االعتبار ملسألة حقوق اإلنسان، هناك 
حقوق تتعلق بحرية التعبري والتجمع السلمي والتنقل واستخدام اإلنرتنت اإلخ يجب 
توفريها للجميع يف إطار الدستور والقانون، إنما أن يتم التفاوض على هذه الحقوق 
يتناسب  وال  العرفية  بالجلسات  أشبه  فهذا  املواطنني،  من  مجموعات  مع  األساسية 
مع أدوار ووظائف مؤسسات الدولة، وهذه املؤسسات هي من تدفع السادات وغريه 
املبادرات  لتحركات مثل هذه...إذا نظرنا إىل الصورة بشكل كامل سنجد أن كل هذه 
وأداة  مسكنات  فقط  هي  اإلنسان،  حقوق  الحرتام  تستند  وال  ناجعة  حلول  ليست 

للضغط على املعارضة الديمقراطية واملجتمع املدين". 

يف  أعلن  قد  املرصي  الرئيس  كان  املبادرة،  هذه  إعالن  قبل  بأنه  بالذكر  جدير 
حفل "إفطار األرسة املرصية" يف 26 أبريل 2022 عن دعوته للحوار الوطني "مع كل 
القوى بدون استثناء وال متييز"، كام أعلن عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئايس عىل 
بالتعاون مع األجهزة املختصة ومنظامت املجتمع املدين، وهو ما دفع  أن تعمل 
لتساؤالت واسعة عام إذا كانت مرص عىل وشك أن تشهد "إنفراجة سياسية" حقيقية 
صدر  العفو،  لجنة  تفعيل  منذ  وأنه  خاصة  الحكم.42  السييس  تويل  منذ  مرة  ألول 
قرارات بالعفو الرئايس وإخالء السبيل لعرشات النشطاء املحبوسني احتياطيًا عىل 
ذمة قضايا سياسية. ترى الجبهة املرصية أن "الحوار الوطني" ولجنة العفو، ال تثبت 
والقضاء  األمنية  السلطات لألجهزة  استمرار استخدام  تأكيدها  قدر  انفراجة،  حدوث 
السبيل  وإخالءات  الرئايس  العفو  قرارات  أن  حيث  السياسية،  القيادة  يد  يف  كأداة 
أصدرتها  وان  حتي  األمنية،  األجهزة  مبوافقة  عليها  املوافقة  يتم  األساس  يف 

42    "دعوة السييس لحوار وطني...هل تشهد مرص انفراجة سياسية؟" قناة الجزيرة، تاريخ الولوج 30 أكتوبر 2022، 
https://www.youtube.com/watch?v=jX6CrqENTz8&ab_channel=AlJazeeraChannel%D9%82%D9%86%D 
8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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يتم  أساسها  عىل  التي  املعايري  ماهية  عن  بالتحديد  اإلعالن  دون  العامة،  النيابة 
اإلفراج عن البعض ورفض اإلفراج عن البعض اآلخر، كام تظهر الدعوة ألن يشمل الحوار 
الوطني كل القوى السياسية باستثناء جامعة اإلخوان املسلمني املحكوم عيل عدد 
كبري منهم يف محاكامت هزلية او املحبوسني احتياطيًا بدون أي سند قانوين، فضاًل 
عن طول مدة التجهيز للحوار والتي بلغت مثانية شهور بأنه محاولة من قبل النظام 
الحتواء األصوات املعارضة وتلميع صورته أمام املجتمع الدويل الذي يحتاج دعمه 
املناخ  ملؤمتر  مرص  تنظيم  إطار  يف  وكذلك  بها،  مير  التي  االقتصادية  األزمة  خالل 
الذي تم عقده يف رشم الشيخ يف 6 نوفمرب 2022، وهو السياق الذي تأيت هذه 

املبادرة يف إطاره.

املعتقلني  ملف  مع  للتعامل  جدية  محاولة  أية  أن  عىل  املرصية  الجبهة  تؤكد 
ومبدأ  اإلنسان  لحقوق  الدولة  املعايري  مع  يتسق  بشكل  يتم  أن  يجب  السياسيني 
النظام يسعى إىل أي تحسينه بشكل  أن  يبدو  الذي ال  األمر  القانون، وهو  سيادة 
القبض  يتم  املعتقلني،  بعض  عىل  اإلفراج  فيه  يتم  الذي  الوقت  ذات  ففي  جدي، 
عىل آخرين بذات التهم الفضفاضة، بل أن قوات األمن يف أحيان أعادت إلقاء القبض 
عىل محتجزين سابقني كان قد تم إخالء سبيلهم بعد دعوة الحوار الوطني. فعىل 
رشيف  أبريل   6 بحركة  والقيادي  السيايس  الناشط  عىل  القبض  ألقى  املثال  سبيل 
الرويب للمرة الرابعة يف 20 سبتمرب 2022 بعد ثالث أشهر فقط من إخالء سبيله، بعد 
الرويب  احتجاز  إعادة  أن  عاًما ونصف، وقالت منظامت حقوقية  احتياطي دام  حبس 
مع املجهودات  ويتناىف  مرص،  يف  انفراجة حقوقية  البعض بشأن  ادعاءات  "يكذب 
املعلنة للجنة العفو الرئايس وسعيها لإلفراج عن املحبوسني السياسيني".43 وكان 
عبد الرحمن طارق، الشهري مبوكا، قد تم إخالء سبيله يف 30 مايو 2022 بعد حبسه 
ملدة عامني ونصف، وبعد نرشه لصورة تعرب عن تضامنه مع صديقه رشيف الرويب، تم 
إعادة القبض عليه هو اآلخر يف 30 أكتوبر 2022، بعد اإلفراج عنه بخمسة أشهر، قبل 
أن يتم إخالء رسيًعا بعدها بساعات. وهو ما يبعث رسالة واضحة من قبل السلطات، 
تعبريهم  وعدم  الصمت  بالتزامهم  مرشوط  السياسيني  املعتقلني  عن  اإلفراج  بأن 
عن آراء معارضة أخري للنظام، وهو ما يشرتطه السادات كذلك يف مبادرته لعودة 
املرصية  التنسيقية  إدارة  مجلس  عضو  حسن،  هبة  تقول  فكام  بالخارج،  املرصيني 

للحقوق والحريات، عن املبادرة: 

العودة  لهذه  األساس...تضع رشوط  إطالقها من  مبادرة هزلية حقيقي يف نص  "هي 
يعلم الجميع أنها تلغي الطرح من أصله عندما يتحدث عمن مل يتهموا يف قضايا تحريض 
اليمني ألقىص  انتماء لجماعات، والجميع متهم يف قضايا بهذا الشكل من أقىص  أو 
اليسار، بل إن األغلبية موضوع على قوائم إرهاب دون مسوغ حقيقي، كما يختم برشط 
أو  للممارسة نشاط سيايس  إذا عاد  والترشيعات عند عودته  القوانني  "عدم مخالفة 
مدين"، فهل كل ما تم هالل السنوات كان مخالف ألي قوانني وترشيعات فتم بناًء عليه 
االعتقاالت واملطاردات واألحكام بل والقتل؟ هي جملة ببساطة تشري ألن يعود من عاد 
صامًتا ال يتكلم إال بما تريده الحكومة فقط سواًء كان ناشًطا أو معارًضا سياسًيا أو حىت 

كجرد مواطن معرتض على قرار أو مستاء من أوضاع اقتصادية وسياسية".

 43    "حبس رشيف الرويب للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخالء سبيله يدحض ادعاءات الحوار الوطني
ويجدداملخاوف بشأن جميع املفرج عنهم،" مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 2022،

https://afteegypt.org/advocacy/2022/09/20/32287-afteegypt.html 
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يف  للحق  انتهاكًا  ويعد  وطنه،  إىل  العودة  يف  اإلنسان  حق  يخالف  الذي  األمر 
اإلنسان  عودة  اشرتاط  باعتبار  الجمعيات،  وتأسيس  السلمي  والتجمع  التعبري  حرية 

لوطنه بعدم تعبريه عن رأيه كونه رضبًا من رضوب التمييز واالضطهاد السيايس. 
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خاتمة

أصبح االستهداف األمني للمعارضات واملعارضني السياسيني سياسة ومامرسة 
منهجية تستمر سلطات الدولة واألجهزة األمنية يف مامرستها تحت إرشاف الرئيس 
السييس الذي بدأ حكمه عقب أكرب وأبشع مجزرة عرفتها مرص يف تاريخها الحديث، 
اإلخوان  بجامعة  بدًءا  السياسية،  املعارضة  أشكال  لجميع  قمع  من  تبعهام  وما 
ما  وهو  أخري،  ومنتقدة  معارضة  أصوات  وأية  املدين  للتيار  وامتداًدا  املسلمني 
التسعة  مدار  عىل  مكثف  بشكل  والدولية  املحلية  الحقوقية  املنظامت  وثقته 
عام  وضع  خلق  تم  واملمنهجة،  الواسعة  السياسات  تلك  ظل  يف  املاضية.  أعوام 
جندري  اضطهاد  عىل  عالوة  السياسيني،  املعارضني  ضد  السيايس  االضطهاد  من 
تجاه مجموعة ضخمة  السياسيات، أدي إيل متييز مضاعف  مضاعف ضد املعارضات 

من املنفيات املحرومات من حقهن يف العودة إىل بلدهن. 

منذ عام 2013، يستخدم االحتجاز التعسفي والحبس االحتياطي املطول كأداة لقمع 
االضطهاد  أشكال  وأوسع  أكرب  وهو  بهن،  والتنكيل  السياسات  املعارضات  وإسكات 
السيايس الذي تواجه املعارضات، حيث يستهدف النظام منظامت املجتمع املدين 
ويعتقل املدافعات عن حقوق اإلنسان ملامرستهن لحقوقهن األساسية وقيامهم 
الناشطات  اعتقال  عن  فضاًل  املعارضني،  ضد  النظام  يرتكبها  التي  االنتهاكات  بكشف 
الحق  مامرسة  أصبحت  حتى  سلمية،  تظاهرات  يف  مشاركتهن  أثناء  السياسيات 
األسايس يف التظاهر والتجمع السلمي جرمية تضع أي متظاهرة أو متظاهر عرضة 
للحبس االحتياطي املطول، باإلضافة إيل استهداف الصحفيات أثناء أدائهن لعملهن 
و  كاذبة"  أخبار  و"نرش  إرهابية"  لجامعة  "االنضامم  كـ  اتهامات  وأصبحت  الصحفي، 
املعارضات  ملالحقة  األمنية  السلطات  تستخدمها  أداة  تجمهر"  يف  "املشاركة 
قانونيًا وحبسهن تعسفيًا. جدير بالذكر أن اإلفراج عن املعتقالت السياسيات ال ميثل 
أية ضامنة لوقف التنكيل بهن، نظًرا إلعادة اعتقال الكثريات ومالحقتهن أمنيًا بطرق 

أخرى بعد اإلفراج عنهن.

يستخدم النظام املرصي أيًضا اإلخفاء القرسي ضد املعارضات السياسات كسياسة 
ممنهجة للتنكيل بهن، فعند القبض عليهن، يتم إخفاؤهن مبعزل عن العامل الخارجي 
عادة يف مقرات لألمن الوطني، وهي أماكن احتجاز غري رسمية، ويتعرضون فيها 
واملعاملة  التعذيب  من  وحشية  وألشكال  مطولة،  لساعات  قانوين  الغري  للتحقيق 
الغري إنسانية إلجبارهن عىل االعرتاف بجرائم مل يرتكبنها والنتزاع معلومات منهن، 
حيث يتعرضن لتعذيب جسدي من خالل الرضب باأليدي واألقدام والعصيان وبأدوات 
حادة، والصعق بالكهرباء يف جميع أنحاء الجسم ويف أعضائهن الجنسية، والتعليق، 
أظافرهن  وإزالة  بأجسادهن،  السجائر  وإطفاء  باألقدام،  أجسادهن  عىل  والسري 
بأدوات حادة، والجذب من الشعر، والسحل، والتعرية، وإجبارهن عىل الوقوف لفرتات 
اليدين  وتقييد  الحال،  ذلك  يف  وهن  معهن  والتحقيق  مهينة  أوضاع  يف  طويلة 
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والقدمني وتعصيب العينني لفرتات طويلة، والحرمان من الطعام واألدوية و املنع 
يتعرضن  وكذلك  حيضهن،  فرتات  يف  حتى  االستحامم  أو  املياه  دورات  دخول  من 
للتعذيب النفيس بأشكال مريعة كتعذيبهن عىل مرأي و مسمع من أفراد أرسهن، 
وكذلك تعذيب أفراد أرسهن عىل مرأى ومسمع منهن، أو تهديدهن بتعذيب آبائهن 
أو أمهاتهن أن أطفالهن أو أزوجاهن، وتهديدهن باالغتصاب واالنتهاكات الجنسية، 
والتهديد بالحبس لفرتات طويلة يف األمن الوطني يف حالة مل يعرتفن أو يدلني 
بالقتل،  للتهديد  يصل  وتهديد  وترهيب  آخرين،  ونشطاء  ناشطات  عن  مبعلومات 
واالعتداء اللفظي بألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة، كام تتعرض املعارضات السياسات 
والتعرية  الجنيس  والتحرش  كاالغتصاب  جنسية  النتهاكات  األمن  قوات  يد  عىل 
وأشكال مختلفة من االنتهاكات الجنسية أمام األهل، وانتهاك أفراد من األهل جنسيًا 
صور  بفربكة  والتهديد  األهل،  باغتصاب  والتهديد  باالغتصاب،  والتهديد  أمامهن، 
جنسية، وكذلك للتفتيش العاري والتفتيش الحاط بالكرامة، جدير بالذكر أن التعذيب 
األمن  مقرات  من  كل  يف  ممنهجة  سياسات  هي  والجنيس  والنفيس  الجسدي 

الوطني وأقسام الرشطة والسجون.

القضائية واألمنية تدابري  الحبس االحتياطي املطول، تستخدم السلطات  وبخالف 
أخرى سالبة للحرية كالتدابري االحرتازية ضد املعارضات السياسيات بسبب مامرستهن 
أمنهن  ويهدد  التنقل  يف  والحق  الحرية  يف  حقهن  ينتهك  ما  وهو  لحقوقهن، 
وسالمتهن ويجعل من املستحيل لهن مامرسة حياتهن بشكل طبيعي، كام يضعهن 
توسع  التي  األمنية  املتابعة  أيًضا  وهناك  أخرى،  مرة  التعسفي  االحتجاز  خطر  تحت 
فيها  تتعرض  والتي  األخرية،  السنوات  يف  استخدامها  يف  الوطني  األمني  جهاز 
عن  أو  عنهن  معلومات  جمع  بهدف  قانوين  الغري  والتحقيق  لالحتجاز  املعارضات 
الحركة والتنقل  للحق يف  انتهاكات  أخريات، خالفًا عىل جملة  معارضني ومعارضات 
وسوء املعاملة والتهديد والرتهيب. وعالوة عىل اإلجراءات السالبة للحرية كالحبس 
جملة  األمنية  السلطات  تستخدم  األمنية،  واملتابعة  االحرتازية  والتدابري  االحتياطي 
جامعاتهن  من  املعارضات  كفصل  األمني  واالستهداف  التهديد  سياسات  من  أخرى 
تفتيش  إذن  بدون  بيوتهن  وتفتيش  ومداهمة  تعسفي،  بشكل  عملهن  وأماكن 
رسمي، وتلقي تهديدات مبارشة من سلطات األمن بالقبض أو إعادة القبض عليهن 
إذا استمروا يف معارضة النظام، كام وجدنا أن كثرًيا من املعارضات اضطررن للسفر 
بعدما تم القبض عىل أحد أو بعض زمالئهن يف املنظمة أو العمل الصحفي، أو بعد 
النيابة بالتحقيق مع محتجزين عنهن وعن طبيعة عملهن  أن قام األمن الوطني أو 
الحقوقي أو الصحفي أو نشاطهن السيايس، وهو ما يشري بدوره الحتاملية القبض 

عليهن أيًضا. 

توسعت السلطات املرصية كذلك يف استخدام املنع من السفر وترقب الوصول 
يف استهداف املعارضات السياسات والتضييق عىل حركتهن يف السفر إىل الخارج 
أو يف العودة إىل الوطن، فتم إدراج أسامئهن عىل قوائم املنع من السفر وترقب 
الوصول بشكل تعسفي بسبب نشاطهن ومعارضتهن للنظام، وكثرًيا ما تم املنع من 
السفر بشكل غري قانوين من األساس من خالل إدراج أسامئهن عىل "قوائم األمن 
الوطني"، والذي ليس له أي سلطة قانونية للمنع من السفر، ونتيجة لهذا التوسع 
شخص  أية  وحرية  وسالمة  أمان  تهدد  رقعة  املطار  أصبح  السفر،  من  املنع  يف 
معارض، خاصة أن معرفة حقيقة املنع يف أغلب األحيان ال تتم يف أحيان عدة سواء 
باملخاطرة بالذهاب إىل املطار ومحاولة السفر، ويف أحيان كثرية، يتم توقيفهن 
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والتحقيق معهن من األمن الوطني بشكل غري قانوين، وإخبارهن مبنعهن من السفر 
شفهيًا، وكذلك يقوم األمن الوطني مبصادرة جوازات سفر املعارضات واستدعائهن 

للتحقيق يف األمن السرتداده. 

أعاماًل  متارس  وإمنا  املعارضات  باستهداف  أيًضا  املرصية  السلطات  تكتفي  ال 
انتقامية من أهاليهن للضغط عليهن وترهيبهن، وذلك بالقبض عىل األهل أو إخفائهم 
قرسيًا أو تعذيبهم أو منعهم من السفر أو مصادرة جوازات سفرهم أو االستدعاء 
للتحقيق يف األمن الوطني بشكل غري قانوين أو طلبهم للمتابعة األمنية. وكذلك 
ال تنتهي االنتهاكات بدفع املعارضات إىل املنفى فقط، فحتى يف منفاهن، يتم 
التضييق عىل املعارضات يف تجديد جوازات سفرهن أو بطاقتهن القومية، وأصبح 
تجديدها يف حاالت كثرية مرشوطًا عىل الحصول عىل موافقة أمنية، وهو انتهاك 
للحق األسايس ألي إنسان يف الحصول عىل أوراق ثبوتية، واألكرث خطورة هو أن 
ما  وهو  سنوات،  عدة  منذ  ميالد  شهادات  إصدار  عن  توقفت  تركيا  يف  مرص  سفارة 
يحرمهم من حقهم يف جنسية ويف أوراق ثبوتية، كام يؤثر عىل قدرتهم عىل 
العالج والتعليم وتلقي أي خدمات يف البلد املضيف، وحتى عىل حقهم يف التنقل 

والسفر لبلدان أخرى.

االضطهاد  من  وضع  إىل  السابقة  واالنتهاكات  القمعية  السياسات  جميع  تشري 
بسبب  والصحفيات  والناشطات  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  ضد  السيايس 
وتكوين  السلمي  والتجمع  والتعبري  الرأي  يف  األساسية  لحقوقهن  مامرستهن 
الجمعيات وحرية الصحافة، ما أدى لسفرهن/هروبهن من مرص للفرار من االضطهاد 
إىل بالد آمنة.  كذلك تشري االنتهاكات السابقة إىل وضع من االضطهاد عىل أساس 
النوع، حيث تواجه املعارضات أشكااًل جائرة من العنف الجنساين ضد النساء، كالحرمان 
التعسفي من الحرية والتعذيب البدين والجنيس والنفيس والتهديد بتلك األفعال، 
مثل االغتصاب والتحرش واإلكراه، وكلها مامرسات اعتربتها لجنة القضاء عىل جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة نوًعا من أنواع التمييز ضد املرأة، كذلك، كام أكد املقرر الخاص 
بالتعذيب، أن االغتصاب واإلهانات واإلذالل والتفتيش البدين والتفتيش بالتجريد من 
املالبس تعد شكاًل من أشكال التعذيب وسوء املعاملة إذا ما ارتكبت عىل يد موظفي 
الدولة، وهي كذلك أنواع من العنف الجنساين ضد النساء. وقد أكدت لجنة سيداو أن 
العنف الجنساين ضد النساء هو شكل من أشكال التمييز ضد املرأة املجرمة مبوجب 
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. ومن هنا فإن تعرض املدافعات 
عن حقوق اإلنسان والناشطات والصحفيات الضطهاد سيايس وجندري يف مرص من 
قبل سلطات النظام السيايس الحايل وأجهزة األمن، يجعلهن يف وضع أكرث خطورة 

ويجعل املنفى "خياًرا" ال مفر منه.

السيايس  الرأي  أساس  عىل  املعارضات  السيايس  النظام  سياسة  باضطهاد 
والنوع االجتامعي يتم انتهاك جملة من حقوق اإلنسان األساسية ومخالفة اللتزامات 
مرص الدولية، ومن بينها الحق يف حرية التعبري والتظاهر والتجمع السلمي وحرية 
الصحافة، وكذلك الحق يف الحرية وأمان الشخص عىل نفسه وعدم التعرض لالحتجاز 
التعسفي، والحق يف عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة واملعاملة الالإنسانية 
والقاسية واإلخفاء القرسي، والحق يف محاكمة عادلة ومنصفة، والحق يف حرية 
الذي  الخطر  هذا  ظل  ويف  التمييز.  من  الحرية  يف  الحق  وأخرًيا  والتنقل،  الحركة 
ملرص،  عودتهن  حال  وجندري  سيايس  اضطهاد  من  السياسات  املعارضات  يواجه 
ترى الجبهة املرصية أن املدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات والصحفيات يف 
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وهو  وطنهن،  إىل  العودة  يف  حقهن  ينتهك  إجباري"،  "منفى  يف  يعشن  الخارج 
أحد الحقوق األساسية واملبادئ العرفية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون 
تأمني  "انفراجة سياسية" قبل  أية  للحديث عن  أنه ال مجال  اإلنساين. ونرى  الدويل 
والسامح  رشط،  أو  قيد  بدون  وطنهن،  إىل  املنفيات  السياسات  املعارضات  عودة 
لهن مبامرسة حقوقهن وعملهن يف الدفاع عن حقوق اإلنسان والصحافة يف بيئة 

آمنة من االعتقال واالستهداف األمني. 
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توصيات 

بناًء عىل ما تقدم تتوجه الجبهة املرصية يف نهاية هذا التقرير، مبجموعة من 
التوصيات لسلطات الدولة املختلفة:

توصيات عامة للحكومة المصرية

• عىل السلطات املرصية اإلعالن الرصيح عن حق كل مواطنة ومواطن يف العودة 
إىل بلدهم دون الخشية من أية أعامل انتقامية. 

يجوز  وال  والتنقل،  الحركة  يف  األشخاص  بحق  االلتزام  املرصية  السلطات  عىل   •
تعطيل هذا الحق إال بأمر قضايئ مسبب. 

املحبوسني  السياسيني  املعتقلني  جميع  عن  اإلفراج  املرصية  السلطات  عىل   •
احتياطيًا والعفو عمن صدر ضدهم أحكام دون أدلة، واإليقاف الفوري لالستهداف 
التي يتعرض لها األشخاص عىل خلفية مامرستهم  األمني والقضايئ واالنتهاكات 

حقهم يف التنظيم والتجمع السلمي والتعبري الحر عن رأيهم.

توصيات لوزارة الداخلية

املعارضات  واحتجاز  توقيف  عن  التوقف  باملطارات  األمن  سلطات  عيل   •
واملعارضني السياسيني لدى عودتهم ملرص أو لدى محاولتهم للسفر. 

الناشطات  بينهم  ومنهم  املواطنني  إخفاء  عن  التوقف  الوطني  األمن  عىل   •
والنشطاء قرسيًا أو احتجازهم مبعزل عن العامل الخارجي، ويجب عىل النيابة العامة 
يف  املثبتة  أو  لها  املقدمة  القرسي  اإلخفاء  بالغات  جميع  يف  الفوري  التحقيق 

جلسات النيابة، ومحاسبة املسؤولني. 

• يجب التوقف الفوري عن استخدام التعذيب واملعاملة املهينة أو الالإنسانية 
أو القاسية يف مقرات االحتجاز. 

• يجب عىل جميع مقرات االحتجاز التوقف الفوري عن استخدام العنف الجنيس 
الجنيس  العنف  دعاوى  جميع  يف  فوري  تحقيق  يفتح  أن  ويجب  املحتجزات،  ضد 

ومحاسبة املسؤولني.

استدعاء  أو  األمنية"  "املتابعة  يسمى  عام  التوقف  الوطني  األمن  عىل   •
املعارضات واملعارضني للتحقيق بشكل غري قانوين. 



74

الســـجن أو  املنفـــى 

توصيات للسلطات القضائية

• عىل السلطات القضائية التوقف عن استخدام التدابري االحرتازية كأداة إضافية 
للتنكيل باملعارضات واملعارضني السياسيني حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.

من  السياسيني  واملعارضني  املعارضات  منع  عن  التوقف  العامة  النيابة  عىل   •
السفر بشكل تعسفي، وضامن توقف سلطات املطار واألمن الوطني عن املامرسات، 
باإلضافة إيل وقف وضع أسامئهم عىل قوائم ترقب الوصول، وإلغاء جميع قرارات 
لحقوقه  أحد  مامرسة  بسبب  أو  قانوين،  سند  دون  صدرت  التي  السفر  من  املنع 

األساسية. 

أرس  ضد  االنتقامية  األعامل  عن  الفوري  التوقف  القضائية  السلطات  عىل   •
استهدافات  أو  انتهاكات  أية  يف  والتحقيق  السياسيني  واملعارضني  املعارضات 
أو  نشاطهم  خلفية  عىل  خاصة  األمنية،  األجهزة  قبل  من  لها  يتعرضون   / تعرضوا 

تعبريهم السلمي عن آرائهم.

• عىل السلطات القضائية اعتبار أي اعرتافات انتزعت تحت التعذيب ال يعول عليها، 
ويجب التحقيق الفوري يف جميع بالغات التعذيب املقدمة من املحتجزين ومحاسبة 

املسؤولني. 

توصيات لوزارة الخارجية

• عىل سفارات مرص احرتام التزاماتها تجاه حقوق املواطنني يف تجديد جوازات 
األحوال،  من  حال  بأي  الحق،  هذا  يكون  ال  وأن  رسمية،  أوراق  استخراج  أو  سفرهم 

مرشوطًا عىل موافقة أي جهة أمنية.

لجميع  ميالد  شهادات  الستخراج  العاجل  التحرك  برتكيا  املرصية  السفارة  عىل   •
األطفال املولودين برتكيا.
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