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منهجية

يعتمــد التقريــر علــى املعلومــات التــي توصلــت إليهــا املؤسســة عــن وقائــع القبــض علــى ذمــة أكبــر قضيتيــن 
ــم 960  ــة رق ــة، والقضي ــن الدول ــة أم ــم 880 نياب ــة رق ــا القضي ــام 2020، وهم ــا لع ــن فيهم ــدد املتهمي ــة ع ــن ناحي م
ــا. وتمثَّلــت مصــادر تلــك املعلومــات فــي محامــي املؤسســة ومحاميــن آخريــن، حضــروا  ــة العلي ــة أمــن الدول نياب
ــر 2020. وقــد تــم آخــر تحديــث  تحقيقــات النيابــة مــع املقبــوض عليهــم خــال الفتــرة مــن 7 ســبتمبر إلــى 7 أكتوب

ــخ 26 ديســمبر 2020. ــات بتاري لهــذه املعلوم

مقدمة

يأتــي هــذا التقريــر مــع نهايــة عقــد حافــل شــهدته مصــر واملنطقــة العربيــة، بــدأ بثــورات الربيــع العربــي، ويختتــم 
ــر. ويســلط الضــوء علــى ظاهــرة  ــرات كل منهمــا مســتمرة فــي واقــٍع شــديد التغي ــزال تأثي ــة، وال ت بجائحــة عاملي
القبــض علــى آالف املواطنيــن علــى ذمــة قضايــا التظاهــر، والتــي أصبــح لــكل عــام نصيــب مــن القضايــا يتــم فيــه 

اتهــام وحبــس مواطنيــن بالجملــة. 

ومــع نهايــة عــام 2020، احتلــت قضيتــا 880، و960 لنيابــة أمــن الدولــة العليــا املركــز األول فــي أعــداد املتهميــن، إذ 
ــى إجمالــي عــدد املتهميــن فــي القضيتيــن مًعــا  1920شــخًصا، بحســب رصــد مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر.  تخطَّ
ــع القبــض علــى  ــه والتــي شــهدتها وقائ ــر تحليــل بعــض أنمــاط القبــض واالنتهــاكات املصاحبــة ل ويحــاول التقري

املتهميــن.  

ومــن املهــم اإلشــارة إلــى الســياق العــام الــذي تأتــي فيــه وقائــع القبــض بالجملــة، كونهــا تســتمر فــي تشــكيل 
ــى الحــق فــي  ــود التعســفية عل ــد مــن القي ــل فــي فــرض مزي ــة، يتمث نمــط ممنهــج تمارســه الســلطات املصري
تنظيــم أي احتجاجــات. وبالرغــم مــن اختــاف وتغيــر األنظمــة التــي حكمــت مصــر فــي هــذا العقــد الــذي يوشــك 
ــذ منتصــف  ــر لألنظمــة أعلــى مــن أي عقــد ســابق من ــه مصــر معــدل تغي علــى األفــول )2011 - 2020(، إذ شــهدت في
القــرن العشــرين، فــإن تكميــم األفــواه ومصــادرة الحــق فــي التجمــع والتظاهــر الســلمي بقــي هــو النمــط الســائد 

وإن اختلفــت األدوات فــي تحقيقــه.

إذ كانــت الطــوارئ فــي عهــد الرئيــس املخلــوع حســني مبــارك )1981 - 2011( هــي األداة الرئيســية، بينمــا فــي عهــد 
املجلــس العســكري الــذي حكــم البــاد لفتــرة انتقاليــة )2011 - 2012( كان التعامــل األمنــي الغاشــم واملميــت هــو 
األداة الرئيســية لفــض االحتجاجــات، كمــا حــدث فــي أحــداث محمــد محمــود، ومجلــس الــوزراء. وقــد اختلــف األمــر 
قليــًا فــي عهــد الرئيــس املعــزول محمــد مرســي، إذ تمثلــت األداة الرئيســية فــي عهــده فــي حشــد مظاهــرات 
ــوم بعــد  ــي انتمــى إليهــا، وهــو مــا حــدث فــي مظاهــرات 100 ي ــل جماعــة اإلخــوان املســلمين الت ــدة مــن ِقَب مؤي

حكــم مرســي، وكذلــك مظاهــرات قصــر االتحاديــة املميتــة.  

ــا فــي عهــد نظــام يوليــو 2013 الحالــي، فقــد كان القانــون رقــم 107 لســنة 2013 واملعــروف بـ"قانــون التظاهــر"  أمَّ
ل  ــذي شــكَّ ــر 2013، وال ــذاك فــي نوفمب ــي منصــور آن ــس املؤقــت عدل ــي أصدرهــا الرئي ــل التشــريعات، الت مــن أوائ
ــن  ــلب املواطني ــر س ــون أق ــرى أن القان ــة ت ــة وحقوقي ــات حزبي ــط اعتراض ــوارئ، وس ــون الط ــرعنة لقان ــداًدا وش امت
ــون- القــوة فــي  ــا لهــذا القان ــة -وفًق حقهــم فــي التظاهــر والتجمــع الســلمي. واســتخدمت الســلطات املصري
فــض أي تظاهــرات أو تجمعــات للمواطنيــن منــذ ذلــك الحيــن وإلــى اآلن، كمــا ســمح لهــا القانــون بماحقــة الداعيــن 
ــا سياســية حاولــت التظاهــر  ــون املجحفــة فــإن أحزابً إلــى التظاهــرات واملشــاركين بهــا. وبالرغــم مــن مــواد القان
وفًقــا لبنــود القانــون وهــو مــا رفضتــه الســلطات األمنيــة، وهــو مــا يؤكــد تصميــم الســلطات علــى منــع التظاهــر 

ــا علــى السياســات الحكوميــة. احتجاًج

وال تــزال ذكــرى الفــض املميــت العتصــام رابعــة العدويــة حاضــرة فــي األذهــان، كأكبــر مذبحــة شــهدها تاريــخ مصــر 
ــت  ــا، وإن اختلف ــن حينه ــع. وم ــى أرض الواق ــرعيته عل ــي ش ــام الحال ــا النظ ــس به ــة أس ــة فارق ــث، وكعام الحدي
األدوات ومســتوى العنــف، فقــد أبقــى النظــام علــى سياســة وأد االحتجاجــات فــي مهدهــا، وهــو مــا حــدث مــع 
كل احتجاجــات أنصــار جماعــة اإلخــوان املســلمين منــذ 2013 وحتــى 2015. كمــا حــدث أيًضــا فــي االحتجاجــات التــي 
قادتهــا قــوى سياســية ديمقراطيــة ضــد اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية، والتــي قضــت 

بالتخلــي عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر لصالــح الســعودية فــي أبريــل 2016. 

وتكــرر األمــر مــع االحتجاجــات التــي انطلقــت بنــاًء علــى دعــوٍة مــن املقــاول املصــري محمــد علــي، فــي 20 ســبتمبر 
2019، ضــد مــا أســماه: "فســاد الرئيــس وبعــض مؤسســات الدولــة"، ومــا نتــج عنهــا مــن حمــات أمنيــة اســتهدفت 
ــلطات  ــت الس ــي، إذ ألق ــام الحال ــال الع ــيناريو خ ــس الس ــرر نف ــات. وتك ــة االحتجاج ــى خلفي ــن عل آالف املواطني
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األمنيــة القبــض علــى مئــات املواطنيــن الذيــن خرجــوا لاحتجــاج علــى سياســات حكوميــة مختلفــة خــال الفتــرة 
التــي يســلط التقريــر الضــوء عليهــا.

ولعــل املاحظــة األبــرز هــي أن التظاهــرات املحــدودة التــي حدثــت كان مركزهــا -علــى غيــر العــادة- هــو الهامــش 
ــرى. وجــاء  ــة القاهــرة وميادينهــا الكب ــدا عــن مركزي ــة والقــرى، بعي ــة وكــذا املناطــق الريفي مــن املناطــق الحضري
القبــض علــى قرابــة األلفيــن مواطــن اســتمرارًا لنهــج إحــكام القبضــة علــى الهامــش، والتأكيــد علــى أنــه ال 
ــات  ــمح بتجمع ــذي تس ــت ال ــس الوق ــي نف ــلطة. ف ــد الس ــط بتأيي ــي ترتب ــك الت ــوى تل ــا س ــموح به ــات مس تجمع
ــلطات  ــمحت الس ــة س ــة للحكوم ــات املناوئ ــع االحتجاج ــى قم ــبوعين عل ــن أس ــل م ــد أق ــة، فبع ــة للحكوم داعم
للمئــات مــن أنصــار الرئيــس الحالــي بالتظاهــر بمنطقــة املنصــة بمدينــة نصــر وعــدد مــن املياديــن بعــدة محافظــات 
ــا للرئيــس ومؤسســات الدولــة بعــد دعــوة مــن عــدة أحــزاب  ــر، ودعًم مصريــة احتفــااًل بذكــرى انتصــارات حــرب أكتوب

ــة أبرزهــا: حــزب مســتقبل وطــن .1 موالي

ويحــاول هــذا التقريــر تســليط الضــوء علــى االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا األجهــزة األمنيــة فــي تعاملهــا مــع 
االحتجاجــات، ســواء علــى خلفيــة تجــدد دعــوة املقــاول املصــري محمــد علــي إلــى االحتجــاج فــي الشــوارع، أو علــى 
خلفيــة االحتجــاج علــى قانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء. كمــا ينشــر التقريــر جميــع املعلومــات التــي حصــل 
فريــق العمــل عليهــا واملتعلقــة بالحمــات األمنيــة، التــي صاحبــت قمــع األجهــزة األمنيــة هــذه االحتجاجــات، خــال 

تلــك الفتــرة.

القسم األول: سياق وظروف القبض واالتهام وإحصائيات املتهمين: 

يرســم التقريــر فــي قســمه األول صــورة عمــا جــرى مــن اســتهداف واســع لاحتجاجــات التــي انطلقــت في ســبتمبر 
2020، مــا بيــن تأثيــرات قانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء ودعــوة املقــاول محمــد علــي، ومــا ترتــب علــى ذلــك 
مــن قــرارات بحبــس املئــات وتوجيــه اتهامــات مشــابهة، إضافــة إلــى التوزيــع الجغرافــي للمقبــوض عليهــم، والــذي 

يظهــر ال مركزيــة االحتجاجــات، وذلــك كمــا يلــي:

تظاهرات سبتمبر 2020: الخلفية واألسباب:  	

أثــار بــدء تنفيــذ القانــون رقــم 17 لســنة 2019 بشــأن التصالــح فــي بعــض مخالفــات البنــاء ردود فعــل غاضبــة 2 علــى 
ــا ملحاميــن حضــروا  مواقــع التواصــل االجتماعــي وخــروج عــدد مــن التظاهــرات املحــدودة بعــدة محافظــات، وفًق
ــد غرامــات  ــون الجدي ــات. ويفــرض القان ــك االحتجاج ــة تل ــى خلفي ــوض عليهــم عل ــدد مــن املقب التحقيقــات مــع ع

ماليــة علــى عــدد كبيــر مــن املبانــي غيــر املرخصــة.

 وفــي تصريحــات لرئيــس مجلــس الــوزراء، مصطفــى مدبولــي3 ، قــدر حجــم البنــاء العشــوائي غيــر املخطــط بـــ%50 
ــة علــى  ــاء املالي ــًدا مــن األعب ــون ليضيــف مزي ــي القان ــة. ويأت ــكل املــدن والقــرى املصري ــة ل ــة العمراني مــن الكتل
املواطنيــن، خاصــة مــع تضاعــف تــردِّي األوضــاع االقتصاديــة بعــد حزمــة مــن اإلجــراءات االقتصاديــة القاســية، التــي 
ــا  ــن جائحــة كورون ــج ع ــك للركــود النات ــد مــن الســلع والخدمــات األساســية، وكذل ــن العدي شــملت رفــع الدعــم ع

عاملًيــا.

وبالتزامــن مــع احتجاجــات املواطنيــن علــى قانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء، أطلــق محمــد علــي، املقــاول 
املصــري املقيــم بالخــارج، دعــوة إلــى التظاهــر فــي ذكــرى دعوتــه الســابقة فــي 20 ســبتمبر مــن العــام املاضــي، 
ــاد.  ــة بالفس ــات الدول ــض مؤسس ــه وبع ــذي يتهم ــي، وال ــاح السيس ــد الفت ــي عب ــس الحال ــل الرئي ــة برحي للمطالب
وكانــت األجهــزة األمنيــة قــد قمعــت تظاهــرات 20 ســبتمبر 2019، وألقــت القبــض علــى مــا يزيــد علــى 4400 شــخص، 
ووفًقــا لرصــد املفوضيــة املصريــة للحقــوق والحريــات 4 "أخلــي ســبيل غالبيتهــم خــال العــام الحالــي، ولــم يتبــَق 

منهــم غيــر العشــرات متهميــن علــى ذمــة القضيــة رقــم 1338 لســنة 2019 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا". 

https://bit.ly/3nODUjX ،2020 يارة: 20 ديسمبر يخ آخر ز يين بنصر أكتوبر، الوطن، 6 أكتوبر 2020، تار ي، بث مباشر.. احتفاالت المصر 1 نرمين عفيف

ــارة: 20  ي ــر ز ــخ آخ ي ــو 2020، تار ــي، 20 يولي ــي عرب ــي س ــي ب ــات، ب ــة المخالف ــل قيم ــن يتحم ــول م ــدل ح ــر وج ــي مص ــن ف ي ــب كثير ــاء يغض ــات البن ــي مخالف ــح ف ــون التصال 2 قان
https://bit.ly/3h1bCA0 ،2020 ــمبر ديس

ــال، 9  ــدة، الم ــح الجدي ــهيالت التصال ــاء، وتس ــات البن ــأن مخالف ــوزراء بش ــس ال ــة رئي ــل كلم ــن %55-10.. تفاصي ــددة م ــم المح ــض القي ــا تخفي ــدي، منه ــة حم 3 صفي
https://bit.ly/2WuxuKH  ،2020 20 ديســمبر  يــارة:  يــخ آخــر ز 2020، تار ســبتمبر 

يــة للحقــوق  ــي وانتهــاكات بالجملــة"، المفوضيــة المصر ــى أحــداث 20 سبتمبر..اســتنفار أمن يرهــا "عــام عل يــات تصــدر تقر يــة للحقــوق والحر 4 المفوضيــة المصر
https://bit.ly/3arMq4e  ،2020 ديســمبر   20 يــارة:  ز آخــر  يــخ  تار يــات،  والحر

https://bit.ly/3nODUjX
https://bit.ly/3h1bCA0
https://bit.ly/2WuxuKH
https://bit.ly/3arMq4e
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وعلــى إثــر تلــك الدعــوات انطلقــت احتجاجــات محــدودة، بعــدد مــن القــرى والبلــدات الريفيــة باإلضافــة إلــى عــدد 
ــا، واإلســكندرية. وتكــرر  ــزة، القاهــرة، األقصــر، املني ــاء الحضريــة الفقيــرة بعــدة محافظــاٍت أبرزهــا: الجي مــن األحي
نمــط االنتهــاكات التــي صاحبــت احتجاجــات املواطنيــن فــي 20 ســبتمبر 2019 خــال هــذا العــام أيًضــا، وهــو مــا 
يشــير إلــى تصميــم الســلطات املصريــة علــى خنــق منافــذ التعبيــر االحتجاجيــة أمــام املواطنيــن ووأد أي تجمــع 

احتجاجــي ســلمي منــذ البدايــة.

في نيابة أمن الدولة العليا: اتهامات واحدة ملئات املتهمين:  	

منــذ 10 ســبتمبر 2020 وملــدة ال تقــل عــن شــهر، عــرض علــى نيابــة أمــن الدولــة بالتجمــع الخامــس مــا ال يقــل عــن 
1920 شــخًصا متهميــن علــى ذمــة القضيتيــن أرقــام 880 لســنة 2020 و960 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا. 
ــر  ــن تظاه ــم م ــرة، فمنه ــك الفت ــي تل ــخاص ف ــن األش ــات م ــى مئ ــض عل ــباب وراء القب ــدد األس ــن تع ــم م بالرغ
ــا لرحيــل الرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح  ــا علــى قانــون مخالفــات البنــاء، ومنهــم مــن تظاهــر طلًب بالفعــل احتجاًج
ــر عــن رأيــه علــى حســابه علــى أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومــن تــم   السيســي. بينمــا كان هنــاك مــن عبَّ
وقفــه بأحــد الشــوارع وُطلــب منــه تســليم هاتفــه ألحــد أفــراد الشــرطة لفحــص تدويناتــه علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، ومــن ثــم اكتشــاف إحــدى التدوينــات الناقــدة. ووصــل األمــر إلــى حــد فحــص ما يــدل على املشــاركة 
فــي أي أحــداث سياســية، حتــى ولــو منــذ ســنوات. كل ذلــك قــاد مئــات مــن املواطنيــن وغيرهــم إلــى الحبــس. 
ومــع تعــدد أســباب القبــض علــى مئــات املواطنيــن خــال تلــك الفتــرة، فــإن جميــع املقبــوض عليهــم واجهــوا 
هــت نيابــة أمــن الدولــة إلــى  اتهامــات واحــدة دون أي دليــل أو أحــراز تثبــت صحــة تلــك االتهامــات. فقــد وجَّ
املقبــوض عليهــم اتهامــات االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بأغراضهــا، واملشــاركة فــي تظاهــرات 
والتحريــض عليهــا، واالشــتراك فــي جريمــة مــن جرائــم اإلرهــاب، وأخيــرًا اســتخدام حســابات علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي بغــرض نشــر أخبــار كاذبــة. وهــي نفــس االتهامــات تقريبــا التــي ُيواَجــه بهــا كل املقبــوض عليهــم 

علــى خلفيــة سياســية خــال العاميــن الســابقين علــى األقــل. 

ولــم توضــح نيابــة أمــن الدولــة اســم الجماعــة اإلرهابيــة والتــي اتُِّهــم املقبــوض عليهــم علــى ذمــة القضيتيــن 
باالنضمــام إليهــا، أو أي أخبــار كاذبــة اتهــم املقبــوض عليهــم بنشــرها. 5 ولــم تقــدم النيابــة أي دليــل علــى صحــة 
االتهامــات محــل التحقيــق، فقــد اعتمــدت فقــط علــى تحريــات األمــن الوطنــي والتــي تفيــد بقيــام املقبــوض 
عليهــم بالتظاهــر فــي 20 ســبتمبر 2020 وهــو مــا يشــير إلــى تواطــؤ نيابــة أمــن الدولــة مــع األجهــزة األمنيــة لغــرض 
ــع  ــس جمي ــة بحب ــة أمــن الدول ، فقــد أمــرت نياب ــمَّ ــا ت ــن آرائهــم، وهــو م ــوض عليهــم لتعبيرهــم ع ــس املقب حب

املعروضيــن عليهــا خــال تلــك الفتــرة فــي القضيتيــن محــل التقريــر.

وتراوحــت أعمــار املقبــوض عليهــم خــال التظاهــرات مــن 11 إلــى 65 عاًمــا، بينمــا كان جميــع املقبــوض عليهــم 
مــن الذكــور عــدا 10 ســيدات.

واســتخدمت الســلطات األمنيــة القــوة املفرطــة فــي تفريــق التظاهــرات املحــدودة التــي انطلقــت بعــدة 
محافظــات، منهــا: اإلســكندرية والقاهــرة والجيــزة واألقصــر واملنيــا. وقتــل  شــخصان، علــى األقــل، أثنــاء فــض 

ــة. 6 ــو الدولي ــة العف ــا ملنظم ــرات، وفًق ــن املظاه ــوات األم ق

ــى  ــات عل ــة احتجاج ــى خلفي ــوض عليهــم عل ــرًا مــن املقب ــدًدا كبي ــإن ع ــن حضــروا التحقيقــات ف ــا ملحامي ووفًق
قانــون مخالفــات البنــاء والغرامــات املفروضــة عليهــم، ظهــروا أمــام نيابــة أمــن الدولــة متهميــن باملشــاركة فــي 
ــت قبــل هــذا املوعــد، وأضــاف  احتجاجــات 20 ســبتمبر بالرغــم مــن القبــض علــى بعضهــم خــال تظاهــرات، حدث

املحامــون أن عــدد كبيــرًا قــد أُلقــي القبــض عليهــم مــن منازلهــم واتهمــوا بنفــس االتهامــات.

ــعت قــوات  وزادت وتيــرة القبــض العشــوائي علــى املواطنيــن مــن الشــوارع املحيطــة بأماكــن التظاهــرات، إذ وسَّ
ــة  ــر ومنطق ــدان التحري ــها مي ــى رأس ــة وعل ــن املصري ــوارع وامليادي ــم الش ــرت بأه ــتباه وانتش ــر االش ــن دوائ األم
ــديد  ــرًا ش ــر أم ــهر أكتوب ــع ش ــى مطل ــبتمبر إل ــن 10 س ــرة م ــال الفت ــا خ ــرور بهم ــح امل ــي أصب ــد والت ــط البل وس
الخطــورة، فمــن الــوارد أثنــاء ســيرك فــي أحــد تلــك الشــوارع أن يقــوم فــرد أمــن بتوقيــف املواطنيــن بشــكل غيــر 
قانونــي ومطالبتــم بفتــح حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وفحــص التدوينــات املنشــورة خالهــا، 

يــق مواقــع التواصــل  ــى جماعــات إرهابيــة ال يتــم توضيــح اســمها أو ماهيتهــا، وإشــاعة أخبــار كاذبــة عــن طر 5 تتكــرر هــذه االتهامــات الجزافيــة مــن االنضمــام إل
ــر  ــة الفك ي ــة حر ــرأي، مؤسس ــن ال ــر ع ــبب التعبي ــي بس ــس االحتياط ــد الحب ية قي ــكندر ــطاء اإلس ــر! نش ــرى البح ــن ت ــر: ل ي ــال تقر ــبيل المث ــى س ــع عل ــي، راج االجتماع

https://afteegypt.org/publications_org/2020/12/20/20523-afteegypt.html ،2020 يارة: 24 ديسمبر يخ آخر ز والتعبير، 20 ديسمبر 2020، تار

يــارة: 20  يــخ آخــر ز ــي الوقــت الراهــن جوبهــت بقــوة غيــر قانونيــة واعتقــاالت جماعيــة، منظمــة العفــو الدوليــة، 2 أكتوبــر 2020، تار 6 مصــر: احتجاجــات نــادرًا مــا تحــدث ف
https://bit.ly/2KnoN27  ،2020 ديسمبر 

https://afteegypt.org/publications_org/2020/12/20/20523-afteegypt.html
https://bit.ly/2KnoN27
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ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، للتأكــد مــن عــدم نشــر  ــى مراســاتهم الخاصــة عل ــى االطــاع عل باإلضافــة إل
أيَّ محتــًوى سياســي. وفــي حالــة العثــور علــى أي محتــًوى سياســي فقــد يعــرض ذلــك هــؤالء املواطنيــن إلــى 

االحتجــاز. 

وأشــار محامــون إلــى تعــرض العشــرات للقبــض عليهــم بعــد توقيفهــم فــي الشــوارع وتفتيــش هواتفهــم والعثــور 
ــر، حيــث رصــدت املؤسســة القبــض علــى  علــى محتــًوى سياســي عليهــا. ولــم يقتصــر األمــر علــى ميــدان التحري
مواطنيــن بعــد فحــص هواتفهــم املحمولــة بمناطــق: الزاويــة، وســط البلــد، أطفيــح، البســاتين، والزمالــك. وهــو 
مــا يشــير إلــى حجــم التوســع فــي انتهــاك خصوصيــة املواطنيــن مــن ِقَبــل قــوات األمــن، ووفًقــا للمحاميــن فــإن 

أغلبيــة املقبــوض عليهــم خــال تلــك األحــداث لــم يكــن لهــم أي نشــاط سياســي مســبق.

ولــم ُتصــِدر أي جهــة رســمية بيانًــا أو تعليًقــا علــى االحتجاجــات أو نتائــج الحملــة األمنيــة، والتــي اســتهدفت قمــع 
التظاهــرات، غيــر أن النيابــة العامــة أصــدرت بيانـًـا مقتضًبــا 7 فــي 27 ســبتمبر أعلنــت فيــه قــرار النائــب العــام حمــادة 
الصــاوي، إخــاء ســبيل 68 طفــًا ألقــي القبــض عليهــم خــال فــض التظاهــرات ضمــن املتهميــن فــي القضيــة 
رقــم 880 لســنة 2020. وذكــر البيــان الصــادر عــن النائــب العــام أنــه تــم أخــذ تعهــدات كتابيــة علــى والة أمــور األطفــال 
ــكاب مثــل  ــزام باملحافظــة عليهــم وحســن رعايتهــم، وعــدم الســماح لهــم بارت املخلــي ســبيلهم، تتضمــن االلت
تلــك األفعــال مســتقبًا، وعــدم تعريضهــم للخطــر مجــدًدا وفًقــا لنــص البيــان. وأشــار البيــان إلــى أن النيابــة العامــة 
تعكــف علــى اســتكمال التحقيقــات مــع املتهميــن اآلخريــن املقبــوض عليهــم خــال األحــداث، دون اإلشــارة إلــى 

أعدادهــم أو معلومــات أخــرى.

إحصائيات املتهمين: األعداد والتوزيع الجغرافي 	

رصــد فريــق عمــل املؤسســة القبــض علــى مــا ال يقــل عــن 1920 شــخًصا مــن 18 محافظــة. 8 ومــن بيــن مــا يقــارب 
ــي  ــر املحافظــات الت ــزة أكث ــى أماكــن القبــض عليهــم، جــاءت محافظــة الجي ــت املؤسســة إل 358 شــخًصا توصل
ــا  ــرة واملني ــا القاه ــة، تليه ــن 135 واقع ــل ع ــا ال يق ــا م ــة فيه ــجلت املؤسس ــث س ــض حي ــع قب ــا وقائ ــت به حدث

ــب. ــى الترتي ــة عل ــع 70 ، 46 و31 واقع ــكندرية بواق واإلس

ــل  ــع التواص ــى موق ــة عل ي ــة المصر ــة العام ــاب النياب ــرة، حس ــغب األخي ــداث الش ــي أح ــاركة ف ــا بالمش ــاًل متهًم ــتين طف ــة وس ــبيل ثماني ــالء س ــر بإخ ــام" يأم ــب الع 7 "النائ
https://bit.ly/38BieRZ ،2020 يــارة: 20 ديســمبر يــخ آخــر ز ــي "فيســبوك"، 27 ســبتمبر 2020، تار االجتماع

ــة  ــا، مؤسس ــة العلي ــن الدول ــة أم ــر نياب ــنة 2020 حص ــام 880، و960 لس ــن أرق ــي القضيتي ــض ف ــع القب ــة بوقائ ــة الخاص ــات التفصيلي ــدة البيان ــى قاع ــالع عل ــن اإلط 8 يمك
ــي: ــط اآلت ــى الراب ــر، عل ــر والتعبي ــة الفك ي حر

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ-3kgjse-L9u0J8fuMWihP0_my4qCJRo4KAt1knbI8/edit#gid=1632133062 

https://bit.ly/38BieRZ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ-3kgjse-L9u0J8fuMWihP0_my4qCJRo4KAt1knbI8/edit#gid=1632133062 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ-3kgjse-L9u0J8fuMWihP0_my4qCJRo4KAt1knbI8/edit#gid=1632133062 
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ومــن بيــن 223 شــخًصا توصلنــا إلــى أعمارهــم، كانــت أغلبيــة املقبــوض عليهــم خــال تلــك الفتــرة مــن املواطنيــن 
فــي املرحلــة العمريــة مــن 18 إلــى 40 عاًمــا، حيــث ســجلت املؤسســة القبــض علــى 122 شــخًصا فــي هــذه الفئــة، 

بينمــا وثقــت املؤسســة القبــض علــى 68 طفــًا أقــل مــن 18 عاًمــا.

وجاء ُجلُّ املقبوض عليهم من الذكور باستثناء 10 إناث.
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وخــال شــهري نوفمبــر وديســمبر 2020 أخلــت نيابــة أمــن الدولــة ســبيل 418 شــخًصا مــن املقبــوض عليهــم علــى 
ــة احتجاجــات 20 ســبتمبر، واملحبوســين علــى ذمــة التحقيقــات فــي القضيتيــن أرقــام 880، و960 لســنة 2020  خلفي
حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا. باإلضافــة إلــى قــرار النائــب العــام بإخــاء ســبيل 68 مــن األطفــال املقبــوض عليهم 
خــال األحــداث، ليرتفــع عــدد املخلــي ســبيلهم علــى ذمــة التحقيــق فــي القضيتيــن إلــى 486 شــًخًصا. إال أنــه لــم 

يتســَن لنــا التحقــق مــن تنفيــذ كل قــرارات إخــاء الســبيل. وجــاءت قــرارات إخــاء الســبيل كاآلتــي : 

ــة  	 ــى ذم ــين عل ــن املحبوس ــخًصا م ــبيل 15 ش ــاء س ــة بإخ ــن الدول ــة أم ــرت نياب ــر 2020، أم ــي 7 نوفمب ف
القضيــة رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة، و4 أشــخاص مــن املحبوســين علــى ذمــة القضيــة رقــم 

960 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة.

ــا علــى ذمــة  	 فــي 24 نوفمبــر 2020، أمــرت نيابــة أمــن الدولــة بإخــاء ســبيل 69 مــن املحبوســين احتياطيًّ
التحقيقــات فــي القضيــة رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة.

فــي 24 نوفمبــر 2020، أمــرت نيابــة أمــن الدولــة بإخــاء ســبيل 15 مــن املقبــوض عليهــم على ذمــة القضية  	
رقــم 960 لســنة 202 حصــر نيابــة أمــن الدولة.

فــي 26 نوفمبــر 2020، أمــرت نيابــة أمــن الدولــة بإخــاء ســبيل 41 مــن املقبــوض عليهــم على ذمــة القضية  	
رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة، و33 مــن املقبــوض عليهم علــى ذمة التحقيقات فــي القضية 

960 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولة.

فــي 5 ديســمبر 2020، أخلــت نيابــة أمــن الدولــة ســبيل 44 مــن املقبــوض عليهــم علــى ذمــة التحقيقــات  	
فــي القضيــة رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة.

ــة  	 ــة أمــن الدولــة ســيبيل 23 مــن املقبــوض عليهــم علــى ذمــة القضي فــي 10 ديســمبر 2020، أخلــت نياب
رقــم 960 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة و67 مــن املقبــوض عليهــم علــى ذمــة القضيــة رقــم 880 لســنة 

2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة.

فــي 18 ديســمبر أخلــت نيابــة أمــن الدولــة ســبيل 39 مــن املقبــوض عليهــم علــى ذمــة التحقيقــات فــي  	
القضيــة رقــم 960 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة.

فــي 14 ديســمبر أخلــت نيابــة أمــن الدولــة ســبيل 30 مــن املقبــوض عليهــم فــي القضية رقم 880 لســنة  	
2020 حصــر نيابــة أمــن الدولة

ــة 960  	 ــى ذمــة القضي ــة إخــاء ســبيل 38 مــن املحبوســين عل ــة أمــن الدول ــررت نياب ــمبر ق ــي 20 ديس ف
ــا.  9 ــة العلي ــة أمــن الدول لســنة 2020 حصــر نياب

ــة  ي ــة حر ــا، مؤسس ــة العلي ــن الدول ــة أم ــر نياب ــنة 2020 حص ــام 880، و960 لس ــن أرق ــي القضيتي ــبيل ف ــالء الس ــرارات إخ ــة بق ــات الخاص ــدة البيان ــى قاع ــالع عل ــن اإلط 9 يمك
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ-3kgjse-L9u0J8fuMWihP0_my4qCJRo4KAt1knbI8/edit#gid=1622642269 والتعبيــر:  الفكــر 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ-3kgjse-L9u0J8fuMWihP0_my4qCJRo4KAt1knbI8/edit#gid=1622642269
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القسم الثاني: أنماط االنتهاكات املصاحبة لوقائع القبض على املواطنين:

بعــد أن اســتعرض التقريــر املمارســات األمنيــة تجــاه املتظاهريــن، وأعــداد املقبــوض عليهــم وتوزيعهــا الجغرافــي، 
ــال  ــن خ ــى املواطني ــض عل ــاء القب ــات إلق ــت عملي ــاكات صاحب ــاط انته ــي أنم ــم الثان ــي القس ــر ف ــاول التقري يتن
ــي  ــق ف ــاك الح ــق، وانته ــات التحقي ــى جه ــرض عل ــل الع ــري، قب ــاء القس ــرض لاختف ــث التع ــن حي ــبتمبر 2020، م س
الخصوصيــة، والتفتيــش فــي اآلراء والتوجهــات السياســية تبًعــا لذلــك، ويمكــن التعــرف علــى هــذه األنمــاط، كمــا 

يلــي: 

االختفاء القسري: 	

ــح القبــض علــى مواطنيــن وإخفــاء مــكان احتجازهــم عــن ذويهــم ومحاميهــم وعــدم عرضهــم علــى جهــات  أصب
التحقيــق القانونيــة، أحــد أنمــاط االنتهــاكات املعتــادة والتــي يتعــرض لهــا أغلبيــة املقبــوض عليهــم علــى خلفيــة 
نشــاط سياســي أو تعبيرهــم عــن آرائهــم فــي أغلــب األحــوال. وتكمــن خطــورة هــذا النمــط مــن االنتهــاكات فــي 
نــزع الحمايــة القانونيــة عــن املقبــوض عليهــم، وهــو مــا قــد يعرضهــم النتهــاكات مروعــة خــال تلــك الفتــرة، وعلــى 

رأســها القتــل خــارج إطــار القانــون، والتعذيــب. 

ورصــد فريــق عمــل املؤسســة تعــرض غالبيــة املقبــوض عليهــم علــى ذمــة القضيتيــن رقــم 880 لســنة 2020 ورقــم 
960 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة لاختفــاء القســري، أليــام متفاوتــة مــن يوميــن إلــى 17 يوًمــا لــم يتمكــن 
فيهــا ذووهــم مــن الوصــول إلــى مــكان احتجازهــم أو االتهامــات ســبب واقعــة القبــض. وعــادة مــا تقوم الســلطات 
ــل  ــد بالقبــض علــى الشــخص قب ــر محضــر يفي ــق تحري ــن عــن طري ــة بفبركــة موعــد القبــض علــى املواطني األمني

عرضــه علــى نيابــة أمــن الدولــة بيــوم واحــد. 

وبالرغــم مــن قيــام أغلبيــة ذوي املقبــوض عليهــم بعمــل محضــر اختفــاء وإرســالهم تلغرافــات إلــى النائــب العــام 
ووزارة الداخليــة تفيــد باختفــاء ذويهــم بعــد القبــض عليهم،فــإن الســلطات الرســمية وعلــى رأســها النيابــة العامــة 
ــرطة  ــوات الش ــل ق ــن قب ــم م ــوض عليه ــا املقب ــرض فيه ــاالت يتع ــود ح ــراف بوج ــان االعت ــة ترفض ووزارة الداخلي
لاختفــاء القســري، ولعــل أحــدث التصريحــات فــي هــذا الخصــوص، تصريحــات النائــب العــام الحالــي حمــادة                           
الصــاوي 10، خــال لقائــه شــباب األكاديميــة الوطنيــة لتأهيــل التنفيذييــن بالبرنامــج الرئاســي، والــذي قــال فيــه إنــه 
"ال يوجــد فــي مصــر مــا يســمى بـ"اختفــاء قســري ومحاكمــات اســتثنائية" بالرغــم مــن وصــول آالف التلغرافــات من 
ذوي ضحايــا االختفــاء القســري إلــى مكتبــه، والذيــن يظهــرون فيمــا بعــد بمقــر نيابــة أمــن الدولــة متهميــن علــى 

ذمــة قضايــا سياســية. 

كان مــن تلــك التلغرافــات، والتــي وثقتهــا املؤسســة، مــا أرســله ذوو أحــد املقبــوض عليهــم علــى ذمــة القضيــة 
ــب العــام،  ــى النائ ــه( إل ــاًء علــى طلــب ذوي ــة )نتحفــظ علــى ذكــر اســمه بن ــة أمــن الدول 880 لســنة 2020 حصــر نياب
يخطــره فيــه باختفــاء أخيــه، بعــد القبــض عليــه مــن داخــل محلــه بمنطقــة حلــوان. علــم أخــو الضحيــة بالقبــض علــى 
أخيــه مــن صديــق كان بصحبــة أخيــه داخــل املحــل أثنــاء دخــول أحــد أمنــاء الشــرطة إلــى املحــل وطلــب بطاقتــه، 

قبــل أن يصحبــه هــو وأحــد ضبــاط الشــرطة بســيارة خاصــة. 

أثنــاء التحقيقــات ذكــر املقبــوض عليــه، أنــه بعــد القبــض عليــه توجهــوا بــه إلــى قســم شــرطة حلــوان وبعدهــا إلــى 
مقــر األمــن الوطنــي بمنطقــة املعصــرة، ثــم إلــى معســكر قــوات األمــن بطــرة، وأخيــرًا إلــى معســكر قــوات األمــن 
بمحافظــة الجيــزة. كل تلــك الفتــرة وينكــر قســم شــرطة حلــوان إلقــاء القبــض عليــه أو معرفــة مكانــه، خــال تلــك 
الفتــرة التــي اســتمرت مــن 22 ســبتمبر إلــى 5 أكتوبــر، موعــد عرضــه األول علــى نيابــة أمــن الدولــة تعــرَّض خالهــا 

للضرب.

ــم تتوقــف  ــوم واحــد، ول ــة بي ــة أمــن الدول ــل عرضــه علــى نياب ــه قب ــه ذكــر املحضــر القبــض علــى أخي ــا ألخي وفًق
االنتهــاكات عنــد هــذا الحــد، فلــم يســمح لــه بــأي زيــارة داخــل ســجن أبــو زعبــل وهــو الســجن الــذي وصــل إليــه بعــد 
عرضــه علــى نيابــة أمــن الدولــة فــي املــرة األولــى والتــي أمــرت بحبســه علــى ذمــة القضيــة 880 لســنة 2020 حصــر 
نيابــة أمــن الدولــة. ولــم يســمح لــه إال باســتام أمــوال عبــر البريــد. لــم يشــارك الضحيــة فــي أي احتجاجــات خــال 
الفتــرة األخيــرة والتــي ســبقت القبــض عليــه، إال أنــه بحســب أخيــه، قــام بمشــاركة فيديوهــات عــن تنفيــذ قــرارات 
ــًذا لقانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء معترًضــا عليهــا قبــل القبــض عليــه بأيــام قليلــة، وهــو مــا  ــة تنفي اإلزال

يرجــح القبــض عليــه نتيجــة مشــاركته تلــك الفيديوهــات.

ــارة: 20  ي ــر ز ــخ آخ ي ــر 2020، تار ــوم، 22 نوفمب ــري الي ــتثنائية"، المص ــات اس ــري وال محاكم ــاء قس ــر اختف ــي مص ــد ف ــام: "ال يوج ــب الع ــزي، النائ ــود رم ــلبي، محم ــد ش 10 أحم
https://bit.ly/37CnN3g ،2020 ديســمبر

https://bit.ly/37CnN3g
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ــد  ــك االحتجاجــات لاختفــاء القســري، منهــم املــزارع عب ــة تل ــى خلفي ــوض عليهــم عل ــات مــن املقب وتعــرض املئ
ــي  ــن الوطن ــر األم ــى مق ــتدعاؤه إل ــم اس ــد أن ت ــام بع ــت 9 أي ــدة قارب ــريًّا مل ــى قس ــذي اختف ــان، ال ــن رمض الرحم
بمحافظــة أســيوط فــي 13 ســبتمبر 2020 علــى خلفيــة نشــره فيديــو عــن قــرارات اإلزالــة لبعــض املبانــي املخالفــة 
علــى حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك. ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم يعــرف ذوو رضــا مــكان تواجــده 
أو الدوافــع القانونيــة لحبســه، حتــى ظهــر معروًضــا علــى نيابــة أمــن الدولــة بالتجمــع الخامــس، فــي 22 ســبتمبر، 

متهًمــا علــى ذمــة القضيــة رقــم 880 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة.

كمــا ألقــت قــوة مــن الشــرطة فــي منطقــة القناطــر الخيريــة محافظــة القليوبيــة، القبــض علــى األخويــن أحمــد 
ــري غمــري فــي 9 ســبتمبر  ــري غمــري ومحمــود صب ــادل صب ــن ع حســني محمــد ومحمــد حســني محمــد، واألخوي
2020 ولــم يظهــر أيٌّ مــن األربعــة أمــام النيابــة إال بعــد 17 يوًمــا مــن القبــض عليهــم متهميــن علــى ذمــة القضيــة 
رقــم 880 لســنة 2020. ومتهميــن بنفــس االتهامــات املوجهــة إلــى املتهميــن فــي القضيــة. وغيرهــم مئــات مــن 
املقبــوض عليهــم تعرضــوا جميعهــم لاختفــاء القســري لعــدة أيــام، فقــد أصبــح هــذا االنتهــاك بمثابــة نمــط مكــرر 

عنــد القبــض علــى أشــخاص علــى خلفيــة سياســية.

انتهاك الحق في الخصوصية: 	

بمجــرد انطــاق دعــوة املقــاول املصــري محمــد علــي، إلــى التظاهــر للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي 20 ســبتمبر 
ــن بشــكل  ــن والشــوارع الرئيســية وقامــت بتوقيــف املواطني ــرز امليادي ــى انتشــرت قــوات األمــن فــي أب 2020، حت
ــن  ــى م ــض عل ــي، والقب ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــاباتهم عل ــة وحس ــم املحمول ــص هواتفه ــوائي وفح عش
يعثــرون بحســاباتهم علــى تدوينــات مناهضــة للسياســات الحكوميــة العامــة، وهــو االنتهــاك الــذي نشــطت فــي 

ارتكابــه الســلطات األمنيــة خــال الفتــرة األخيــرة والتــي بــدأت بكثافــة فــي 20 ســبتمبر 2019. 

ووفًقــا ملحاميــن حضــروا التحقيقــات مــع عــدد مــن املتهميــن علــى ذمــة القضيتيــن 880 و960 لســنة 2020 فــإن عــدًدا 
ــور  ــن والعث ــض عليهــم بعــد توقيفهــم بأحــد الشــوارع أو امليادي ــم القب ــوض عليهــم ت ــل مــن املقب ــس بالقلي لي
ــم  ــض عليه ــي القب ــببت ف ــي تس ــات والت ــرز التدوين ــت أب ــة، وكان ــات الحكومي ــة للسياس ــات مناهض ــى تدوين عل

ترتبــط بمناهضــة سياســات الحكومــة، فيمــا يتعلــق بقانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء.

وعلــى ســبيل املثــال، فقــد ألقــت الشــرطة القبــض علــى صيدلــي بيطــري بمدينــة العيــاط، فــي 20 ســبتمبر 2020، 
ــي والتفتيــش فــي حســاباته،  ــذي قــام بفحــص تليفــون الصيدل ــل فــرد شــرطة، وال ــم توقيفــه مــن قب بعــد أن ت
وإلقــاء القبــض عليــه بمجــرد العثــور علــى تدوينــة يشــارك فيهــا الصيدلــي فيديــو عــن تنفيــذ الحكومــة عــدًدا مــن 
ا لقانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء، ولــم يظهــر الصيدلــي أمــام أي جهــة تحقيــق إال بعــد مــرور  اإلزاالت تنفيــذً

3 أيــام علــى القبــض عليــه مــن أحــد شــوارع مدينــة العيــاط.

وألقــي القبــض علــى الطالــب بكليــة اآلداب محمــد الســيد علــي، بعــد توقيفــه مــن قبــل كميــن شــرطة بمنطقــة 
ــة ينتقــد فيهــا ممارســات الشــرطة. عــرض الســيد  ــور فــي هاتفــه علــى تدوين ــك، محافظــة القاهــرة، والعث الزمال
علــى نيابــة أمــن الدولــة بعــد 8 أيــام مــن اختفائــه فــي 17 ســبتمبر 2020، والتــي أمــرت بحبســه علــى ذمــة القضيــة 

رقــم 880 لســنة 2020، متهمــًة إيــاه بنفــس االتهامــات محــل القضيــة.

كمــا ألقــي القبــض علــى منــدوب مبيعــات يدعــى كريــم محمــد عمــر بعــد توقيفــه داخــل قهــوة بمنطقــة الزاويــة 
الحمــراء، محافظــة القاهــرة، وفحــص حســابه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك. تــم العثــور علــى تدوينة 
يهاجــم فيهــا نفــس القانــون وقــرارات اإلزالــة بحــق بعــض املبانــي املخالفــة. عــرض عمــر علــى نيابــة أمــن الدولــة 

فــي 17 ســبتمبر 2020 ُمتَهًمــا علــى ذمــة القضيــة رقــم 880 لســنة 2020.

وألقــي القبــض علــى محمــد أبــو هاشــم عبــد اللطيــف بميــدان التحريــر أثنــاء ذهابــه لحجــز تذكــرة طيــران مــن إحــدى 
شــركات الســياحة املنتشــرة بكثافــة بميــدان التحريــر ومنطقــة وســط البلــد بعــد توقيفــه مــن قبــل فــرد أمــن بــزي 
مدنــي، والــذي عثــر علــى حســابه بموقــع التواصــل االجتماعــي علــى تدوينــة ينتقــد فيهــا -صاحــب الخمســين عاًما- 
قانــون التصالــح فــي مخالفــات البنــاء أيًضــا. ألقــي القبــض علــى عبــد اللطيــف فــي 19 ســبتمبر، وعــرض علــى نيابــة 

أمــن الدولــة فــي 22 مــن نفــس الشــهر.

ويعــد ميــدان التحريــر ومنطقــة وســط البلــد مــن أكثــر املناطــق التــي تنتشــر فيهــا قــوات الشــرطة بشــكل كثيــف 
ــص  ــن وفح ــف املواطني ــات توقي ــه عملي ــر في ــة، وتكث ــلطات املصري ــد الس ــرات ض ــى التظاه ــوات إل ــد أي دع بع

هواتفهــم وحســاباتهم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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ــة  ــة مداهم ــلطات األمني ــادت الس ــد اعت ــوارع، فق ــن بالش ــى املارِّي ــن عل ــة املواطني ــاك خصوصي ــف انته وال تتوق
املنــازل بمنطقــة وســط البلــد قبيــل أي ذكــرى تخــص ثــورة ينايــر أو الدعــوى إلــى التظاهــر ضــد النظــام الحالــي. 
ــل قــد تشــير إلــى انتقــادات  ــرون بشــقته علــى أي دالئ وعــادة مــا تقــوم قــوات الشــرطة بالقبــض علــى مــن يعث

ــي. الســاكن للنظــام الحال

ــاك 12 واقعــة علــى األقــل ألقــت  ــن الســابقين، الحظــت املؤسســة مــن خــال رصدهــا أن هن ــب النمطي ــى جان إل
فيهــا قــوات الشــرطة القبــض علــى أكثــر مــن شــخص مــن نفــس األســرة أثنــاء الحمــات األمنيــة، التــي صاحبــت 
دعــوات االحتجــاج علــى قانــون مخالفــات البنــاء، ودعــوة املقــاول محمــد علــي إلــى التظاهــر. فعلــى ســبيل املثــال 
ــم الســيد الســعد، فــي 21 ســبتمبر 2020  ــن محمــد الســيد ســعد وكري ألقــت قــوات الشــرطة القبــض علــى األخوي
مــن منزلهمــا بمنطقــة البســاتين محافظــة القاهــرة، عــرض األخــوان علــى نيابــة أمــن الدولــة فــي 5 نوفمبــر 2020 
ــي  ــات ف ــس االتهام ــوان بنف ــم األخ ــة، واته ــن الدول ــة أم ــر نياب ــنة 2020 حص ــة 960 لس ــة القضي ــى ذم ــن عل متهمي

القضيــة.

وفــي واقعــة ثانيــة ألقــي القبــض علــى رزق طــه عبــد الظاهــر وولديــه أحمــد رزق طــه ومحمــد رزق طــه، إال أننــا لــم 
نتمكــن مــن معرفــة مابســات القبــض عليهــم، وأدرج األب وولــداه ضمــن املتهميــن فــي القضيــة 880 لســنة 2020. 
وفــي واقعــة أخــرى ألقــي القبــض علــى أخويــن وابــن أخيهــم وهــم: حمــادة محمــود فضــل، أبــو الســعود محمــود 
ــم يعرضــوا علــى  ــا، فــي 21 ســبتمبر 2020، ول فضــل، يوســف شــعبان محمــود فضــل مــن منازلهــم بمحافظــة قن
ــة أمــن  ــم 880 لســنة 2020 حصــر نياب ــة رق ــة القضي ــى ذم ــن عل ــي 27 ســبتمبر 2020 متهمي ــة إال ف ــة أمــن الدول نياب

الدولــة.
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خاتمة وتوصيات

ــا كانــت أســبابها، بالقــوة املفرطــة مــن قبــل قــوات الشــرطة،  ُتقابَــل أي محاولــة للتجمــع الســلمي فــي مصــر، أيًّ
مســتندة فــي ذلــك إلــى نصــوص قانــون التظاهــر املقيِّــدة. وفــي الوقائــع محــل التقريــر، ألقــت الشــرطة القبــض

 على 1920 مواطًنا في فترة وجيزة. لذا، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات املصرية إلى اآلتي:

علــى النائــب العــام إصــدار قــرارات إخــاء الســبيل بحــق بقيــة املتهميــن، فــي القضيتيــن رقــم  880 ورقــم  	
960 لســنة 2020 حصــر نيابــة أمــن الدولــة العليــا، وذلــك بعــد صــدور قــرارات بإخــاء 440 متهًمــا مــن أصــل 1920 متهًمــا. 

علــى النائــب العــام فتــح تحقيقــات جــادة وشــفافة فــي مقتل مواطنيــِن اثنيــِن خال تظاهــرات ســبتمبر 2020،  	
وكذلــك شــكاوى االختفــاء القســري التــي تزامنــت مــع هــذه األحداث. 

يجــب علــى وزارة الداخليــة التنفيــذ الفــوري لقــرارات إخــاء الســبيل الصــادرة عــن النيابــة العامــة، والتوقــف عن  	
توجيــه اتهامــات جديــدة للمخلــي ســبيلهم فيمــا يعــرف بتدويــر املتهمين. 

علــى وزارة الداخليــة أن توقــف ممارســات انتهــاك الخصوصيــة التــي تتم عبر أفرادها وتشــمل فحــص الهواتف  	
املحمولــة واألجهــزة واألجهــزة اإللكترونيــة خــال كمائن في الشــوارع وامليادين. 

يجب أن يبدأ مجلس النواب املنتخب في اإلصاح التشريعي، بما يضمن إلغاء قانون التظاهر القمعي.  	
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