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منهجية التقرير

)حرية  املؤسسة  عمل  مبلفات  املتعلقة  والتعبري،  الفكر  حرية  مبؤسسة  الخاصة  البيانات  قواعد  عىل  التقرير  اعتمد 
الصحافة واإلعالم، حرية اإلبداع والتعبري الفني، الحقوق الرقمية والحقوق الطالبية والحريات األكادميية( وكذلك عن 

القضايا التي تتوىل الوحدة القانونية باملؤسسة الدفاع فيها.

 كام وثق التقرير شهادات مع خمسة محامني يدافعون عن ٨ متهمني عىل ذمة تلك القضية، باإلضافة إىل شهادات من 
أهايل اثنني من املتهمني عىل ذمة القضية.

اعتمد التقرير أيًضا عىل تحليل املامرسات العامة للسلطات األمنية والقضائية تجاه حق املواطنني يف حرية التعبري 
السلمي عن آرائهم، ورصد وتحليل االنتهاكات الواقعة عىل املتهمني املقبوض عليهم واملحالني إىل قضايا أمن الدولة 

بشكل عام والقضية رقم 65 لسنة 2021 بشكل خاص.

مقدمة

اعتادت السلطات القضائية يف مرص خالل السنوات القليلة املاضية عىل استخدام الحبس االحتياطي كعقوبة للتنكيل 
ومواطنني  سياسيني  نشطاء  أكادمييني،  مبدعني،  بشكل خاص: صحفيني،  التنكيل  استهدف  السيايس.  النظام  مبعاريض 
عاديني، عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم أو القيام مبامرسة مهام عملهم، أيًّا كان الوسيط أو وسيلة التعبري، طاملا كان 

املحتوى به شبهة معارَضة للسياسات القامئة. 

انتهاك صار اعتياديًّا خالل السنوات الخمس األخرية، يف  ت يف مجملها عن منط  ميكن القول إن هذه املامرسات عبَّ
استخدامه  االحتياطي وضوابط  الحبس  قرار  الهدف من  ينص عىل  الذي  الجنائية،  اإلجراءات  لقانون  انتهاك رصيح 
وبدائله. حيث يعتبه القانون إجراًء احرتازيًّا لحامية التحقيق أو سري املحاكمة، وخاصة يف الحاالت التي يُخىش فيها 
من نفوذ أو سلطة املتهم التي قد متكِّنه من العبث باألدلة أو األحراز أو القيام مبا ِمن شأنه التأثري عىل سري العدالة 

بالتحقيق أو املحاكمة. 

املختصة  للسلطات  املادة 201  الجنائية وفق  اإلجراءات  قانون  أجاز  فقد  ذلك؛  منها  التي ال يخىش  الحاالت  أما يف 
أو  املتهم بعدم مبارحة مسكنه  الثالثة: »إلزام  التدابري االحرتازية  بأحد  أمرًا  بداًل منه  أن تصدر  بالحبس االحتياطي 
موطنه، أو أن يقدم نفسه ملقر الرشطة يف أوقات محددة، أو حظر ارتياد املتهم أماكن محددة«. كام أجاز القانون 

نفسه حبس املتهم ىف حال مخالفة االلتزامات التي يفرضها التدبري.

يف بيان1 له مبناسبة اليوم اإلفريقي للحبس االحتياطي، الذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام، دعا املجلس القومي 
لحقوق اإلنسان يف 201٧ إىل: »إيجاد حل لهذه املشكلة خصوًصا، وأنه قد يُحبس الشخص احتياطيًّا، وبعد طول فرتة 

1. كتب: وائل عيل، »قومي حقوق اإلنسان« يطالب بإعادة النظر يف »مدة الحبس االحتياطي«. موقع جريدة املرصي اليوم. نرش يف 26 إبريل 201٧. آخر زيارة 2٧ مارس 
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حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد ُعوقب عىل جرمية مل يرتكبها«. كذلك دعت مؤخرا ٣1 دولة يف بيان مشرتك2  عىل 
هامش الدورة ٤6 ملجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، الحكومة املرصية إىل: »الكف عن االستخدام املفرط للحبس 
االحتياطي«، حيث نوَّهت إىل التوسع ىف إجراءات االحتجاز السابق للمحاكمة، وضم املحتجزين إىل قضايا جديدة بتهم 

مامثلة بعد انتهاء املده القانونية لحبسهم احتياطيًّا. 

الثالثة األخرية من رصد تطور مهم عىل  متكنت وحدة الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر والتعبري خالل األعوام 
مستوى استخدام السلطات القضائية _بالتنسيق مع األجهزة األمنية_ سلطتها يف حبس املتهمني احتياطيًّا، هذا التطور 
ال ميكن وصفه بالجديد، ولكن بعد تكرار استخدامه بشكل موسع ومنهجي يكون من املمكن توصيفه باعتباره »منط 

انتهاك اعتيادي« للحق يف املحاكمة العادلة. 

يتعلق هذا التطور مبا عرف مؤخرا بـ«تدوير املتهمني«. حيث تقوم األجهزة األمنية، الضالع األكب يف مامرسة هذا النمط 
التعبري، وبعد احتجازهم دون مسوغ قانوين  من االنتهاكات، باالمتناع عن تنفيذ قرارات إخالء سبيل متهمي حرية 
لفرتات زمنية متفاوتة، تقوم بإعداد محارض تحريات جديدة. تعتمد عليها نيابة أمن الدولة العليا يف إدراج املتهمني 
املخيل سبيلهم، بعد انتهاء الحد األقىص للمدة القانونية املحددة لحبسهم احتياطيًّا، وأحيانًا قبل انتهاء تلك املدة، عىل 
ذمة قضايا جديدة. ويف أغلب األحوال يكون التدوير من الداخل دون أن يتمتع املتهم بقرار إخالء سبيله بشكل فعيل.

ويواجه املتهمون يف معظم تلك الحاالت نفس الئحة االتهامات املتكررة املبنية عىل تحريات الجهات األمنية. مبا ميكِّن 
السلطات القضائية من حبسهم احتياطيًّا عامني آخرين عىل ذمة التحقيقات، ليكون بذلك املتهم قد قىض أربعة أعوام 
قيد الحبس االحتياطي دون اإلحالة إىل املحاكمة. كام أن بعض املتهمني يجري إعادة تدويرهم يف قضايا جديدة أكرث 

من مرة.

انتهاكات حرية  قانونيًّا لصالح 1٣٣ متهاًم من ضحايا  الفكر والتعبري دعاًم  القانونية مبؤسسة حرية  الوحدة  قدمت 
أو  سبيل  إخالء  قرارات  عىل  الحصول  من  املؤسسة  محامو  متكن  بينام   ،2020 عام  خالل  املختلفة،  بصوره  التعبري، 
استبدال الحبس االحتياطي بتدابري احرتازية لصالح مئة متهم خالل نفس العام، نصفهم )50 متهاًم( أعيد تدويره يف 

قضايا جديدة بعد إخالء سبيلهم عىل ذمة قضايا أخرى. 

https://bit.ly/3ssxedz .2021 بالعربيه. نرش يف 12 مارس 2021. آخر زيارة 2٧ مارس )DW( 2. ٣1 دولة تدين انتهاك الحريات يف مرص أمام مجلس حقوق اإلنسان. موقع

https://bit.ly/3ssxedz
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شملت تلك القامئة من املتهمني صحفيني، حقوقيني، مبدعني، ونشطاء سياسيني فضاًل عن املواطنني العاديني سواء من 
مستخدمي مواقع وتطبيقات التواصل االجتامعي أو ممن تعرضوا إلحدى حمالت القبض العشوايئ أو ألسباب أخرى 

متعددة.

ويف سبيل تسهيل مامرسة تلك األمناط االعتيادية من االنتهاكات تقوم السلطات القضائية بحبس املتهمني عىل ذمة 
القانوين، من حيث  تكييفها  تستحيل مع طبيعة  قضايا  الثالجات(. وهي  )قضايا  باسم  تعرف محليًّا  متعددة  قضايا 
الفكرية  توجهاتهم  تنوع  ذمتها فضاًل عن  للمحتجزين عىل  والجندرية  العمرية  الجغرافية،  املهنية،  الخلفيات  تنوع 
»زنازين  باعتبارها  آخرين  أشخاص  لضم  مفتوحة  تبقى  ولكن  املحاكمة.  إىل  إحالتها  يتم  أن  السياسية،  وانتامءاتهم 
مفتوحة« لعقاب املختلفني مع السياسات القامئة بالحبس االحتياطي ملدة عامني، ويف حال الرغبة يف استمرار التنكيل 

بشخص أو مجموعٍة ما، يجري إعادة تدويرهم كام أوضحنا سلًفا.

يحاول هذا التقرير تسليط الضوء عىل عدٍد من أمناط االنتهاكات التي متارسها السلطات املرصية، القضائية تحديًدا 
)نيابة أمن الدولة وغرفة املشورة( تجاه حق املواطنني يف التعبري، بصوره املختلفة. وكذلك حق املواطنني يف محاكامت 
عادلة، منذ لحظة القبض عليهم، مروًرا مبرحلة تحقيقات النيابة ووصواًل إىل مرحلة املحاكمة التي ال تأيت أبًدا يف سياق 

منط »قضايا الثالجات« اآلنف الذكر.

قبض وسري  وقائع  وتحليل  االنتهاكات عىل عرض  لتلك  املرصية  السلطات  االستدالل عىل مامرسة  التقرير يف  يرتكز 
تحقيقات القضية 65 لسنة 2021 حرص نيابة أمن دولة عليا. باعتبارها »قضية منوذج« ميكن عب تتبع حاالت املحتجزين 
عىل ذمتها _حتى اآلن_ التدليل عىل مامرسة تلك األمناط من االنتهاكات. مع العلم أن هناك عرشات القضايا األخرى 
التي يفوق عدد املحتجزين فيها عدد املحتجزين عىل ذمة القضية محل التقرير بشكل كبري، إال أن محدودية العدد 

يف تلك القضية كان عاماًل مساعًدا لرشح تسلسل االنتهاكات والتدليل عىل استخدامها بشكل مبسط وسهل التتبع.
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قضايا  تكييف  يجري  كيف  أوراق..  تستيف  األول:  القسم 
المتهمين على خلفية حرية التعبير

وثَّقت وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة، إحالة 16 متهاًم عىل ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حرص نيابة أمن دولة 
عليا، منهم 6 متهمني ألقي القبض عليهم خالل شهري يناير وفباير، فضاًل عن 10 متهمني تم تدويرهم عىل تلك القضية 
بعد إخالء سبيلهم عىل ذمة قضايا أخرى. حققت نيابة أمن الدولة مع املتهمني ووجهت إليهم جميًعا نفس االتهامات، 

كان أبرزها؛ االنضامم إىل جامعة إرهابية، نرش أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتامعي. 

أما عن املتهمني الستة املقبوض عليهم حديًثا؛ فقد ألقي القبض عىل ثالثة منهم يف ثالثة أحياء مختلفة داخل محافظة 
القاهرة، أما الثالثة اآلخرون فقد ألقي القبض عليهم يف ثالث محافظات مختلفة: املنوفية، الفيوم، والجيزة. جميعهم 
ألقي القبض عليه خالل شهري يناير ومارس، ورغم ذلك مل يقبض عىل أيٍّ منهم بصحبة اآلخر أو حتى يف نفس اليوم. 
وتنوعت خلفياتهم املهنية بني: صحفي، باحث ماجستري، موظف برشكة مقاوالت، طالب، ومواطنني آخرين مل نتمكن 

من معرفة مهنهم.

تنوعت كذلك أسباب القبض عليهم رغم تطابق االتهامات املوجهة إليهم، فبينام ألقي القبض عىل الصحفي مبوقع 
مرص ٣60 اإلخباري عىل خلفية مامرسته مهام عمل صحفي، ألقي القبض عىل باحث املاجستري بالجامعة األوروبية 
املركزية )CEU( خالل قضاء فرتة إجازته القصرية مبرص عىل هامش دراسته بالعاصمة النمساوية فيينا، يف الوقت الذي 
ألقي القبض فيه عىل املتهمني األربعة اآلخرين عىل ذمة القضية ألسباب تتعلق بتعبري كل منهم عن رأيه عىل حسابه 
الشخىص بأحد مواقع التواصل االجتامعي، يف قضايا وموضوعات متنوعة، ال يجمع بينها سوى أن األجهزة األمنية ارتأت 
فيها شبهة معارضة للسياسات القامئة أو نظام الحكم. كذلك ال تربط املتهمني الستة أية روابط شخصية أو تنظيمية 

أو عقائدية. 

وأما عن املتهمني العرشة الذين جرى تدويرهم من الداخل: فقد شملت القامئة أربع سيدات وستة رجال. بينهم تسعة 
متهمني جرى تدويرهم للمرة األوىل يف القضية 65 بسنة 2021 حرص نيابة أمن دولة عليا، ومتهم وحيد أعيد تدويره 
للمرة الثانية بعد إخالء سبيله عىل ذمة قضيتني أخريني. تنوعت القضايا التي أخيل سبيل املتهمني العرشة عىل ذمتها، 

قبل أن يتم تدويرهم يف القضية 65 لسنة 2021، وبلغ عددها أربع قضايا.

حيث رصد التقرير تدوير خمسة متهمني يف القضية محل التقرير بعد إخالء سبيلهم عىل ذمة نفس القضية رقم ٧51 
لسنة 2020، وثالثة آخرين أعيد تدويرهم بعد إخالء سبيلهم عىل ذمة القضية رقم 5٣5 لسنة 2020، ومتَهَمنِي آخرين؛ 
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أحدهام جرى تدويره بعد إخالء سبيله عىل ذمة القضية رقم ٨٨0 لسنة 2020، واآلخر أعيد تدويره للمرة الثانية بعد 
إخالء سبيله عىل ذمة القضية رقم ٧٣0 لسنة 2020 ومن قبلها إخالء سبيله عىل ذمة القضية رقم ٤٨0 لسنة 201٨. 

كام وثَّق التقرير أسباب القبض عليهم جميًعا للمرة األوىل قبل أن يُعاد تدويرهم يف القضية محل التقرير، حيث ألقي 
القبض عىل أربعة متهمني عىل خلفية تعبريهم عن آرائهم عب مواقع التواصل االجتامعي، وخمسة متهمني عىل خلفية 
إبداعي  القبض عليه عىل خلفية عمل  ألقي  )األلرتاس(، ومتهم واحد  الرياضية  األندية  انتامئهم إىل روابط تشجيع 

)إنتاج أغنية(. 

قىض املتهمون العرشة مدد حبس احتياطي مختلفة قبل تدويرهم يف القضية 65 لسنة 2020، تفاوتت من خمسة 
أشهر إىل ٣٣ شهرًا. وفيام عدا شباب األلرتاس الخمسة، رصد التقرير غياب أي رابط شخيص، تنظيمي أو عقائدي بني 
املتهمني الستة اآلخرين، مبا يف ذلك املدورين بعد إخالء سبيلهم عىل ذمة نفس القضايا. كام اختلفت وقائع وأماكن 

وأسباب القبض عليهم.

وثق التقرير كذلك تدوير املتهمني العرشة جميعهم من الداخل، حيث مل يتمتع أيٌّ منهم بقرار إخالء سبيله بشكل 
فعيل، حيث عرضوا جميًعا عىل نيابة أمن الدولة العليا أثناء فرتة تنفيذ إجراءات إخالء سبيلهم. حتى أن املتهمة نجالء 
فتحي تم تدويرها يف القضية 65 لسنة 2021 وهى مبالبس السجن. وهو ما يؤكد الرغبة الكبرية يف استمرار التنكيل 
بهم، حيث يستحيل عمليًّا ارتكابهم أي مخالفات قانونية تخص االتهامات املوجهة إليهم وهم قيد الحبس االحتياطي 

ويف قبضة الرشطة.

وبشكل عام فيام يخص جميع املتهمني الستة عرش عىل ذمة القضية؛

مل تواجه النيابة أيًّا من املتهمني بوقائع محددة، كام رفضت إطالع املتهمني أو موكليهم عىل محارض الضبط والتحريات، 
والتي تعتمدها النيابة العامة باعتبارها املسوغ الوحيد إلقامة الحجة عىل املتهم قبل أن تقرر إلقاءه يف غياهب الحبس 
االحتياطي. وبحسب ما حصلت عليه وحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة من شهادات املتهمني وذويهم أو موكليهم، فإن 
أحًدا من املتهمني مل يواجه باآلخر أو توجه إليه أية اتهامات أو أسئلة، خالل سري التحقيقات، بشأن عالقته بأيٍّ من 

املتهمني اآلخرين عىل ذمة نفس القضية.
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تعد الفقرة السابقة جزًءا من محرض تحريات األمن الوطني والذي يعد هو املصدر والدليل الوحيد للقبض عىل بعض 
املواطنني وإحالتهم إىل نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معهم. تعتب تحريات األمن هي اللبنة األوىل يف أي قضية من 
قضايا نيابة أمن الدولة، حيث تستهدف األجهزة األمنية يف مرص، املتمثلة يف وزارة الداخلية وأجهزتها املختلفة، مواطنني 

ونشطاء وصحفيني وحقوقيني بالقبض عليهم وإحالتهم عىل ذمة عدة قضايا تحمل أرقاًما مختلفة.

»التحريات ال تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليًل أساسيًّا عىل ثبوت التهمة«

محكمة النقض املرصية الطعن رقم ٧5٣٣ لسنة ٧9 قضائية
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القسم الثاني – أنماط االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون 
في القضية

١( التعدي على الخصوصية:

وثق التقرير القبض عىل أربعة مواطنني عشوائيًّا بعد تفتيش هواتفهم املحمولة، وهم؛ املختار إبراهيم، أحمد سعيد، 
وإسالم ضيف، ورابع رفض ذكر اسمه. يف خرق واضح للدستور املرصي )201٤( الذي ينص يف مادته )5٧(3 عىل حرمة 
الحياة الخاصة للمواطنني، وكذلك حرمة مراسالتهم البيدية والبقية واإللكرتونية مع كفالة رسية املحادثات الهاتفية 

وغريها من وسائل االتصال.

يعد التوقيف والقبض العشوايئ أحد أمناط االنتهاكات التي اعتادت األجهزة األمنية عىل مامرستها منذ 201٤. إال أن 
انتهاك خصوصية املواطنني بشكل فجٍّ عب تفتيش هواتفهم الشخصية برز بشكل موسع ومنهجي مع أحداث مظاهرات 
20 سبتمب 2019. حيث توسعت الرشطة املرصية يف القبض عىل املواطنني عشوائيًّا من الشوارع4، عن طريق تفتيش 
وأمن وطني  مباحث  بنصب عدة كامئن ألفراد  الداخلية  وزارة  قيام  قانوين. وذلك عن طريق  هواتفهم بشكل غري 
بالطرق وامليادين الرئيسية، خاصة منطقة وسط البلد، وتقوم بتوقيف املارة، وتفتيش هواتفهم املحمولة، والقبض عىل 

من يشتبه به، أو من يظهر أثناء فحص هاتفه محتًوى قد يُعتقد أنه معارض لنظام الدولة الحايل.

فعىل سبيل املثال؛ وثق التقرير واقعة القبض عىل إسالم ضيف بتاريخ 22 يناير 2021 وهو يف طريقه إىل موقف عبد 
املنعم رياض عقب االنتهاء من عمله. حيث فوجئ ضيف بتوقيفه بشكل عشوايئ من قبل بعض أفراد مباحث قسم 
رشطة قرص النيل، وتفتيش هاتفه املحمول »املوبايل« ثم القبض عليه وآخرين والتحفظ عليهم بقسم رشطة قرص النيل 

الذي أنكر بعد ذلك وجوده أو معرفة مكانه. 

وبتاريخ 1٣ فباير 2021 ظهر ضيف أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، متهاًم عىل ذمة القضية رقم 65 
لسنة 2021 حرص أمن دولة عليا، حيث وجهت إليه النيابة اتهامات، من بينها، االنضامم لجامعة إرهابية، نرش أخبار 

كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتامعي، وأمرت النيابة بحبسه خمسة عرش يوًما عىل ذمة التحقيق.

٢( مصيدة االستدعاءات:

وثق  التقرير القبض عىل شخصني بعد استدعائهام من قبل جهاز األمن الوطني، رغم مثولهام طوًعا ملا يسميه أفراد 
األمن الوطني »دردشة« داخل مقر الجهاز. أحدهام باحث ماجستري عائد إىل البالد يف إجازة قصرية عىل هامش دراسته 

بالخارج، واآلخر صحفي مبوقع مرص )٣60( اإلخباري، ويقيم مبحافظة الفيوم.

بعض  من  والتأكد  عن  لالستفسار  »دردشة«  إلجراء  ودي  طلب  هيئة  عىل  الضحيتان،  وصف  كام  االستدعاء،  يأيت 

٣. املادة 5٧ من الدستور املرصى: »للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة ال متس. واملراسالت البيدية، والبقية، واإللكرتونية، واملحادثات الهاتفية، وغريها من وسائل االتصال 

حرمة، ورسيتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها، أو االطالع عليها، أو رقابتها إال بأمر قضايئ مسبب، وملدة محددة، وىف األحوال التي يبينها القانون«.

٤. إعداد: وحدة الرصد والتوثيق، احتجاجات الهامش.. تقرير عن وقائع القبض عىل املواطنني يف تظاهرات 20 سبتمب 2020. موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبري. نرش يف 

https://bit.ly/39liHsy 2021 29 ديسمب 2020، آخر زيارة 2٧ مارس
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املعلومات. بعد مثول الضحية طوًعا لالستدعاء يجري احتجازه/ها داخل مقر الجهاز مرسل الدعوى، بدون أي سند 
قانوين، وملدد متفاوتة، قبل أن تظهر الضحية يف نيابة أمن الدولة العليا متهمة عىل ذمة إحدى القضايا. ويف حالتنا هذه 

فقد ظهر الضحيتان عىل ذمة التحقيق يف القضية 65 لسنة 2021 حرص نيابة أمن الدولة العليا.

يف 6 فرباير 2021؛ أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس باحث املاجستري، أحمد سمري، 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات يف 
القضية رقم 65 لسنة 2021 حرص نيابة أمن الدولة العليا. حيث وجهت إليه اتهامات منها؛ االنضامم لجامعة إرهابية 
مع العلم بأغراضها، نرش أخبار وبيانات كاذبة من شأنها اإلرضار باألمن والنظام العام واستخدام حساب عىل إحدى 

مواقع التواصل االجتامعي بغرض نرش أخبار كاذبة.

واجهت نيابة أمن الدولة عبد الحي ببعض الصور الضوئية لتدوينات عىل موقع التواصل االجتامعي »فيسبوك«، وقد 
أنكر صلته بهذه التدوينات أو الحساب املنسوب إليه. وخالل تحقيقات النيابة اشتىك عبد الحي من تعرضه لسوء 
معاملة وتعذيب خالل استجوابه من قبل ضباط من األمن الوطني، وطلب فريق الدفاع عنه إحالته إىل الطب الرشعي 

إلثبات ما تعرَّض له من اعتداءات.

أحمد سمري؛ هو باحث ماجستري مرصي يدرس العلوم االجتامعية يف الجامعة األوروبية املركزية »CEU«، والتي بدأ 
النمساوية  العاصمة  قادًما من  عاًما إىل مرص  التسع وعرشين  فيها يف منتصف سبتمب 2019. عاد صاحب  دراسته 
فيينا، يف إجازة قصرية لزيارة أهله وأصدقائه، يف منتصف ديسمب 2020، عب مطار رشم الشيخ الدويل. حيث أوقفته 
سلطات أمن املطار حينها، وقامت باستجوابه بشكل غري قانوين عن أسباب سفره ومجاالت دراسته، قبل أن يسمحوا 

له باملغادرة.

كانت قوة من األمن الوطني قد داهمت منزل عائلة عبد الحي مبنطقة التجمع، رشقي القاهرة، يف 2٣ يناير 2021، 
أثناء تواجده يف إجازة بإحدى املناطق السياحية مبحافظة جنوب سيناء. فتشت القوة األمنية منزل عبد الحي وقامت 
بتصوير هويات املتواجدين باملنزل، وطلبوا من أرسته إبالغه برضورة الحضور إىل قسم رشطة التجمع الخامس. كام 

قاموا بالتحفظ عىل جهاز التسجيل الخاص بنظام املراقبة التابع للعقار.

يف الـ٣0 من نفس الشهر ذهب عبد الحي إىل قسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة األمنية، إال أنهم طلبوا منه 
العودة إىل منزله والحضور االثنني 1 فباير. وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وغياب أي معلومات رسمية 
عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه عىل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، يف 6 فباير 2021. تنقل عبد الحي 
خالل تلك الفرتة بني عدة مقرات تابعة للرشطة، منها مكتب األمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد 
فيه حتى صباح ٣ فباير، بعدها تم نقله إىل قسم التجمع األول، قبل أن يتم نقله إىل مكان غري معلوم مساء الخميس 

٤ فباير.

ويف 1٩ يناير 2021؛ ظهر املحرر الصحفي مبوقع مرص ٣60، أحمد خليفة، مبقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، 
بعد 12 يوًما من احتجازه بدون وجه حق. وذلك عقب  استدعائه إىل مقر األمن الوطني مبحافظة الفيوم. 

التابعة ملركز الفيوم، يف غيابه، قبل أن يتلقى  كانت قوة من الرشطة قد توجهت إىل منزل الصحفي بقرية التالت، 
يناير. منذ تلك  له الصحفي يف 6  بالفيوم. وهو ما استجاب  الوطني  التواجد مبقر األمن  مكاملة هاتفية تطلب منه 
اللحظة انقطعت أخبار خليفة متاًما، وأنكر جهاز األمن الوطني بالفيوم معرفته مبكانه، إىل أن ظهر متَّهاًم عىل ذمة 
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التحقيقات يف القضية رقم 65 لسنة 2021 حرص نيابة أمن الدولة العليا. وجهت نيابة أمن الدولة إىل خليفة اتهامات 
تنفيذ  بهدف  االجتامعي  التواصل  مواقع  واستخدام حساب عىل  كاذبة  أخبار  إرهابية، نرش  لجامعة  االنضامم  منها؛ 

جرمية. أمرت نيابة أمن الدولة بحبس خليفة 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات. 

٣( االحتجاز دون وجه حق:

وثق التقرير تعرض كافة املتهمني عىل ذمة القضية لالحتجاز دون وجه حق، ملدد تفاوتت من ستة أيام إىل 22 يوًما يف 
حالة الستة الذين تم القبض عليهم حديثًا، بينام تفاوتت من يومني إىل ٧2 يوًما بالنسبة إىل املتهمني العرشة الذين تم 
تدويرهم يف القضية من الداخل، قبل عرضهم عىل جهات التحقيق. كام رصد التقرير حرمان جميع املتهمني خالل تلك 
الفرتات من االتصال بالعامل الخارجي بأي وسيلة، وحرمان أهله ومحاميه من الوصول إليه أو تقديم الدعم القانوين له.

وتعد تلك املامرسة أحد أمناط االنتهاكات التي اعتادت األجهزة األمنية يف مرص القيام بها خالل السنوات األخرية. حيث 
لرؤية جهاز األمن  للدستور والقانون، وملدد متفاوتة وفًقا  باملخالفة  القبض عىل األشخاص واحتجازهم  إلقاء  يجري 
الوطني. بينام تنكر خالل تلك الفرتة كل الجهات األمنية معرفتها مبكان الشخص أو مصريه، ويتم منعه من التواصل 

مع أهله أو محاميه أو كل ما يتعلق بالعامل خارج مقر احتجازه.

كام وثق التقرير قيام أغلب محامي وذوي املقبوض عليهم بإرسال تلغرافات إىل النائب العام ووزارة الداخلية تفيد 
أماكن  لهم، فضاًل عن عدم معرفة  القانوين  الدعم  توفري  أو  بهم  االتصال  القبض عىل ذويهم، وحرمانهم من  بإلقاء 
احتجازهم. ودامئًا ما ترفض جهات التحقيق أو وزارة الداخلية اإلفصاح عن أماكن احتجاز املقبوض عليهم مبرين ذلك 

بعدم االعرتاف بوجود حاالت احتجاز غري قانونية.

تنتهك األجهزة األمنية عب تلك املامرسة املادة )5٤( من الدستور التي نصت عىل رضورة أن يبلغ فوًرا كل من تقيد 
سلطات  إىل  يقدم  وأن  فوًرا،  ومبحاميه  بذويه  االتصال  من  وميكَّن  كتابًة،  بحقوقه  يحاط  وأن  ذلك،  بأسباب  حريته 

التحقيق خالل أربع وعرشين ساعة من وقت تقييد حريته. 

وعادة ما تتحايل األجهزة األمنية عىل النص الدستوري بتحرير محارض إحالة املقبوض عليهم إىل نيابة أمن الدولة 
بتواريخ تسبق ليلة عرضهم عىل النيابة بيوم واحد، بهذه الطريقة يحرم املقبوض عليهم من إثبات تعرضهم لالحتجاز 
الضحايا، وذويهم  النيابة. بحسب شهادات  أمام  النفيس،  البدين والرتهيب  االعتداء  األحيان،  القانوين، ويف بعض  غري 

وكذلك موكليهم لوحدة الرصد والتوثيق باملؤسسة.

املقبوض عليه حينها من حزمة من  االنتهاكات خطورة. حيث يحرم  أكرث أمناط  ويعد االحتجاز دون وجه حق من 
الحقوق األصيلة املنصوص عليها دستوريًّا يف أكرث من موقع، املتعلقة بضامن أمنه وسالمته. وخالل تلك الفرتة يحرم 
املقبوض عليه من كافة الضامنات القانونية التي من املفرتض أن تحميه من أن تنتزع منه اعرتافات بالقوة، أو يجري 

االعتداء عليه أو إساءة معاملته بأي صورة.
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٤( التحقيق دون حضور محامي الضحية:

»... ال يبدأ التحقيق مع املتهم إال يف حضور محاميه، فإن مل يكن له محاٍم، نُدب له محاٍم. ويف جميع 
األحوال ال يجوز محاكمة املتهم/ـة يف الجرائم التي يجوز الحبس فيها إال بحضور محاٍم موكل أو منتدب...«.

»مادة 5٤ من دستور 201٤«

رصد التقرير حالتي حرمان بحق متهَمنِي من حضور محاٍم موكل عنهام أثناء التحقيق معهام بنيابة أمن الدولة العليا 
عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021. وهام؛ املختار إبراهيم مختار وأحمد سعيد سيد عيل، اللذان ظهرا عىل ذمة التحقيق 
يف القضية رقم 65 لسنة 2021 بعد احتجاز بدون وجه حق ملدة ثالثة أسابيع. حيث مل يثبت ما يفيد حضور محامني 

معهام أثناء إجراءات التحقيق، كام مل يسمح لكليهام بالتواصل مع أي محامني بعد انتهاء التحقيق معهم. 

ويعد حرمان املتهمني من حضور محاٍم أثناء التحقيق معهام إخالاًل من النيابة بحقهام يف الحصول عىل دفاع كامل، 
وينتهك من ضامنات املحاكمة العادلة املكفولة بنص الدستور. وهو الحق الذي أوصت لجنة حقوق اإلنسان باألمم 

املتحدة برضورة أن يتمتع به كل شخص يقبض عليه أو يحتجز.

»لكل شخص يقبض عليه أو يحتجز )سواء بتهمة جنائية أم غري جنائية(، ولكل شخص يواجه تهمة 
جنائية )سواء أكان محتجًزا أم غري محتجز( الحق يف االستعانة مبحاٍم«.

 »التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة«

وتأيت أهمية حضور محاٍم مع املتهم أثناء التحقيق بهدف حامية كافة الضامنات القانونية املكفولة ملوكله، وضامن 
حصوله عىل حقوقه كمتهم دون انتقاص، فضاًل عن إثبات أية اعتداءات قد يكون تعرض لها موكله أثناء فرتة االحتجاز 
السابقة للمحاكمة. باإلضافة إىل مراقبة سري التحقيق والتدخل عند الحاجة للحفاظ عىل حقوق املتهم ومنع أي خلل 

قد يرض مبوقفه القانوين. وأيًضا التواصل مبارشة مع املتهم ليكون حلقة الوصل بينه وبني العامل الخارجي.

٥( الحبس االحتياطي وتدوير المتهمين:

لفرتات  االحتياطي  للحبس  اآلن،   حتى  شخًصا   16 وعددهم  القضية،  ذمة  عىل  املتهمني  كافة  تعرض  التقرير  رصد 
زمنية متفاوتة، تراوحت بني ٣2 يوًما و٣٣ شهرًا، حتى وقت كتابة هذا التقرير، رغم انتفاء الرشوط القانونية للحبس 
االحتياطي يف أغلب الحاالت. يف استخدام واضح للحبس االحتياطي باعتباره عقوبة للتنكيل بكل من يعارض السياسات 
إخالء  قرارات  تنفيذ  أثناء   65 القضية  تدويرهم عىل  تم  متهمني  بينهم عرشة  بالتفصيل.  سلًفا  أوضحنا  كام  القامئة، 
سبيلهم عىل ذمة قضايا أخرى، حتى تتمكن السلطات القضائية من إيجاد مسوغ قانوين الستمرار حبسهم احتياطيًّا، 

إمعانًا يف التنكيل بهم.
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يعتب مصطفى جامل أبرز حاالت املتهمني عىل ذمة تلك القضية، فقد تعرض للتنكيل عن طريق االحتجاز املطول 
السابق للمحاكمة. حيث قىض جامل أكرث من ثالثة أعوام قيد الحبس االحتياطي، عب تدويره يف أكرث من قضية، بنفس 

االتهامات. 

قبض عىل جامل للمرة األوىل يف مطلع شهر مارس من عام 201٨ عىل خلفية أغنية »بلحة« للمطرب رامي عصام. وبقي 
قيد الحبس االحتياطي قرابة 2٧ شهرًا قبل أن يُخىَل سبيله يف نهاية مايو 2020. مل ينفذ قرار إخالء سبيل جامل وظل 
قيد االحتجاز غري القانوين حتى ظهوره من جديد يف نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 1٤ يوليو، متهاًم عىل ذمة التحقيق 

يف القضية رقم ٧٣0 لسنة 2020 بنفس الئحة االتهامات، حيث جرى تدويره للمرة األوىل. 

ويف جلسة ٤ يناير 2021 قررت غرفة املشورة مبحكمة جنايات القاهرة إخالء سبيل جامل مرة أخرى ولكن هذه املرة 
مع إلزامه بتدابري احرتازية. إال أن األجهزة األمنية تحايلت من جديد عىل قرار إخالء سبيله، وقامت بإعادة تدويره 
مرة ثانية عىل ذمة التحقيق يف القضية 65 لسنة 2021، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا نفس االتهامات 
للمرة الثالثة، والتي كان أبرزها؛ االنضامم إيل جامعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب عىل موقع التواصل 
االجتامعي )فيس بوك( بغرض نرش أخبار كاذبة وكان ذلك لغرض إرهايب ونرش وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها 

اإلرضار باألمن والنظام العام.

كذلك حالة نجالء فتحي، التي أعيد تدويرها وهي مبالبس السجن. حيث قررت غرفة املشورة مبحكمة الجنايات إخالء 
سبيلها بتدابري احرتازية يف جلستها املنعقدة بتاريخ 1٧ يناير 2021، بعد أن قضت مثانية أشهر قيد الحبس االحتياطي 
عىل ذمة التحقيق يف القضية رقم 5٣5 لسنة 2020. إال أن األجهزة األمنية امتنعت عن تنفيذ القرار، واحتجزت فتحي 
يناير 2021، مرتدية مالبس  العليا، يف ٣1  الدولة  أمن  نيابة  أن تظهر يف  قانوين، قبل  يوًما بدون مسوغ  ثالثة عرش 
السجن، ومتهمة عىل ذمة التحقيق يف القضية رقم 65 لسنة 2021 حرص نيابة أمن دولة عليا. واجهت فتحي نفس 

االتهامات يف القضيتني، والتي كان أبرزها؛ االنضامم لجامعة إرهابية مع علمها بأغراضها. 
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خاتمة وتوصيات

تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبري عىل أن كافة االنتهاكات التي رصدها التقرير بحق متهمي القضية 65 لسنة 2021 
ال ميكن النظر إليها باعتبارها مامرسات خاصة بالقضية محل التقرير، وإمنا ميكن توصيفها كأمناط اعتيادية لالنتهاكات. 
ميكن االستدالل عليها حال رصد وتحليل وقائع وسري تحقيقات أغلب القضايا التي يحبس عىل ذمتها ضحايا انتهاكات 
حرية التعبري. مع العلم بأن تلك االنتهاكات ال متثل كافة االنتهاكات التي لحقت مبتهمي القضية 65 لسنة 2020 وإمنا 

هي بعض من أبرز تلك االنتهاكات، مع الرتكيز عىل ما مثل منها أمناطًا اعتيادية النتهاك الحق يف املحاكمة العادلة.

ورغم محدودية عدد املتهمني عىل ذمة التحقيقات يف القضية )16 شخًصا( مقارنة مبثيالتها مام أطلقنا عليه »قضايا 
الثالجات« فإن التنوع الكبري عىل مستوى خلفيات املقبوض عليهم أو من جرى تدويرهم يف القضية، سواء املهنية 
وقائع  البارزة يف  واالختالفات  الفكرية،  وتوجهاتهم  السياسية  مشاربهم  تعدد  فضاًل عن  الجندرية،  أو  الجغرافية  أو 
وأسباب القبض عليهم، يؤدي كل ذلك إىل فهم طبيعة القضايا التي يحال عىل ذمتها متهمو حرية التعبري. باعتبارها 
قضايا مفتوحة من الصعب مع تكييفها القانوين إحالتها إىل املحكمة ولكن تظل »زنازين مفتوحة« للتنكيل مبعاريض 

السياسات القامئة.

التقرير، وقصص  القضية محل  التي رافقت  القبض  النظر يف وقائع  بإمعان  أنه  الفكر والتعبري  وترى مؤسسة حرية 
املتهمني وأسباب التنكيل بهم من خالل حبسهم، تستطيع تتبع السياسات العامة للسلطات املرصية، وتحديًدا األجهزة 
والتعبري  اإلبداع  الصحافة، حرية  املختلفة؛ حرية  بصوره  التعبري،  الحق يف حرية  تجاه  القضائية،  والسلطات  األمنية 

الفني، الحرية األكادميية وحرية التعبري الرقمي.

حيث رصد التقرير ضم مثانية أشخاص عىل خلفية مامرستهم حقهم يف التعبري الرقمي عب مواقع التواصل االجتامعي، 
إىل القضية 65 لسنة 2022 حرص أمن دولة عليا. كذلك تدوير خمسة أشخاص بسبب انتامئهم إىل روابط مشجعي 
أندية كرة القدم )األلرتاس( عىل نفس القضية، فضاًل عن ثالثة أشخاص؛ صحفي، باحث ماجستري ومطور مواقع شارك 

يف إنتاج أغنية.

التوصيات:

يقدم التقرير إىل السلطات املرصية عدة توصيات تهدف إىل تعزيز العدالة الجنائية والحرص عىل الحفاظ عىل حق 
املواطنني يف التعبري عن آرائهم بحرية بأي وسيلة مناسبة.

يجب عىل نيابة أمن الدولة اإلفراج عن املتهمني عىل ذمة القضية 65 لسنة 2021 مع حفظ التحقيقات يف القضية.	 

يجب عىل النائب التحقيق يف االنتهاكات التي مارستها الرشطة ونيابة أمن الدولة من سلب املواطنني حقوقهم 	 
القانونية.

املعلومات، 	  تداول  وإتاحة  آرائهم  عن  التعبري  بسبب  املواطنني  مالحقة  عن  تتوقف  أن  املرصية  الحكومة  عىل 
والتوقف عن استهداف الصحفيني.
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جدول مبسط لعرض أسامء املتهمني عىل ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حرص أمن دولة عليا

تاريخ العرض على تاريخ القبضاالسم
نيابة أمن الدولة

نوع حالة القبض )تدوير 
-قبض(

قبض١9 يناير ٦٢٠٢١ يناير ٢٠٢١أحمد خليفة
قبض١٣ فبراير ٢٠٢١يناير ٢٠٢١أحمد سعيد سيد علي
قبض٦ فبراير ١٢٠٢١فبراير ٢٠٢١أحمد سمير عبد الحي
تدوير٢٣ فبراير ٢٠٢١خالل عام ٢٠٢٠أحمد هشام محمد

قبض١٣ فبراير ٢٢٢٠٢١ يناير ٢٠٢١إسالم ضيف
قبض١٣ فبراير ٢٠٢١يناير ٢٠٢١المختار إبراهيم المختار

تدوير٢٣ فبراير ٢٠٢١خالل عام ٢٠٢٠حسين علي حسين
ندوير9 فبراير ١8٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٠دعاء زين العابدين

تدوير٣٠ يناير ٢٠٢٠٢١ مايو ٢٠٢٠شيماء سامي
تدوير٢٣ فبراير ٢٠٢١خالل عام ٢٠٢٠عبد الرحمن محسن جوهر

قبض١٦ فبراير ٣٠٢٠٢١ يناير ٢٠٢١رفض ذكر اسمه
تدوير٢٣ فبراير ٢٠٢١خالل عام ٢٠٢٠محمد صفاني مرزوق

تدوير٢٣ فبراير ٢٠٢١خالل عام ٢٠٢٠محمد فتحي عبد المؤمن
تدوير١9 يناير ١٢٠٢١ مارس  ٢٠١8مصطفى جمال كمال

تدوير٣١ يناير ٢٠٢١يونيو ٢٠٢٠نجالء فتحي فؤاد
تدوير٢٦ يناير ٢٠٢١مارس ٢٠٢٠نيرمين حسين فتحي عبدالعزيز
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