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منهجية التقرير

اعتمد التقرير عىل ما قامت به وحدة الرصد والتوثيق مبؤسسة حرية الفكر والتعبري من رصٍد وتوثيٍق 
ألبرز االنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان، وكذلك أبرز املحطات التي 
تعرض فيها املدافعون واملنظامت الحقوقية املستقلة لهجامت أمنية تستهدف التضييق عىل حقهم يف 

العمل بحرية يف بيئة خالية من الرتصد واالستهداف.

القانونية  املساعدة  وحدة  تقوم  والتي  االنتهاكات  بضحايا  الخاصة  البيانات  قواعد  التقرير عىل  اعتمد 
مبؤسسة حرية الفكر والتعبري بتقديم الدعم القانوين إليهم. 

القانونية  األخبار  إىل  باإلضافة  الضحايا،  ومحامي  ألهايل  شهادات  مثاين  توثيق  عىل  التقرير  اعتمد  كام 
املنشورة عىل منصات ومواقع املنظامت الحقوقية املرصية املستقلة.

ال يعرب التقرير عن كل االنتهاكات التي يتعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان وال عن أعداد املدافعني 
املستهدفني جراء الحمالت األمنية، بقدر ما يعرب عن أبرز االنتهاكات التي يتعرضون لها.

مقدمة

مل تتوقف املالحقات األمنية والقضائية بحق منظامت حقوق اإلنسان املستقلة يف مرص، والعاملني بها، 
اليوم.  يناير 2011 وحتى  اندالع ثورة  النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان، منذ  األفراد من  وكذلك 
تنوعت أشكال املالحقة وتدرجت وسائل تصفية الحركة الحقوقية بالشكل الذي نتج عنه إضعاف كبري 
لحركة حقوق اإلنسان يف مرص، يف ظل خنٍق تامٍّ للمجال العام وإغالق كافة منافذ التعبري السلمية داخله.

تصاعدت عملية تصفية الحركة الحقوقية عرب مجموعة من الهجامت، اشتملت كل منها عىل حزمة من 
اإلجراءات األمنية والترشيعية والقضائية بحق املدافعني عن حقوق اإلنسان. كان أبرزها: تحريك القضية 
173 لسنة 2011 واملعروفة إعالميًّا بقضية “التمويل األجنبي” وما ترتب عليها من إجراءات ومالحقات 
طوال عقد كامل، من بينها: القبض عىل املدافعني واحتجازهم، قرارات باإلغالق بحق منظامت حقوقية، 
اإلدراج عىل قوائم اإلرهاب مبا يشمله من قرارات املنع من السفر وتجميد األموال. إضافة إىل ذلك قام 
الرئيس عبد الفتاح السييس بتعديل املادة 7٨ من قانون العقوبات  يف2014 مبا يسمح بتغليظ العقوبات 
ضد متلقي التمويالت والتربعات من أية جهة وتحت أي شكل لتصل إىل السجن املؤبد، ويف بعض الحاالت 
إىل اإلعدام. وأخريًا يف 201٩ أقر الربملان املرصي قانونًا جديًدا لتنظيم العمل األهيل تاله بعامني إصدار 

مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون. 
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مل يحَظ القانون وال الالئحة التنفيذية بأي نقاش أو حوار مجتمعي جاد مع املنظامت املعنية والعاملني 
بها واملجتمع الحقوقي بشكل عام. ما جعلهام يخرجان بعيدين عن طموحات املعنيني بحقوق اإلنسان. 

ذلك، بينام تشهد الحركة الحقوقية انقساًما حول آليات التفاعل مع قضية توفيق األوضاع، هل يقبلون 
العمل تحت مظلة قانون مل يشاركوا يف وضعه، ولديهم عديد من التحفظات عليه؟! أم أن  توفيق األوضاع 

أصبح النافذة الوحيدة للبقاء والعمل؟

الهجامت  استمرار  ومع  األوضاع،  توفيق  مسألة  من  موقفها  حول  الحقوقية  املؤسسات  ارتباك  ظل  يف 
واملالحقات األمنية والقضائية، وتصاعد الضغوط الدولية الناقدة ألوضاع حقوق اإلنسان يف مرص، يبدو أن 

هناك خطوات جادة للتفاعل مع ملفِي املدافعني املحبوسني وقضية التمويل األجنبي 173 لسنة 2011.

خالل الشهرين املاضيني أخلَْت نيابة أمن الدولة العليا سبيل خمسة مدافعني عن حقوق اإلنسان: الناشطة 
الحقوقية إرساء عبد الفتاح، الباحثة شيامء سامي، واملحاميني ماهينور املرصي وسيد البنا ومحمد حلمى 
حمدون. حيث كانوا جميًعا قيد الحبس االحتياطي لفرتات زمنية متفاوتة عىل ذمة قضايا مختلفة، وواجه 
جميعهم نفس الئحة االتهامات املتكررة، وأبرزها: االنضامم إىل جامعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نرش 

أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل لتنفيذ جرميته.

كام أحيل عدد آخر من املدافعني إىل املحاكمة، أثناء كتابة التقرير، بعضهم كان قيد االحتجاز التعسفي 
بعد أن قىض عامني من الحبس االحتياطي، وهي الحد األقىص املسموح للحبس االحتياطي وفًقا لقانون 

اإلجراءات الجنائية.

بينام قرر املستشار عيل مختار، قايض التحقيق املنتَدب ىف قضية التمويل األجنبى، بأال وجه إلقامة الدعوى 
الجنائية بحق عدد من منظامت و كيانات وجمعيات املجتمع املدىن، وذلك “لعدم كفاية األدلة”. بعد 
قرابة عقد كامل عىل بدء التحقيقات يف القضية. وتضمن القرار رفع أسامء األشخاص املرتبطني باالتهام من 
قوائم املمنوعني من السفر وترقب الوصول وقوائم املنع من الترصف يف أموالهم سائلة كانت أو منقولة.

حيث تم رفع الحظر عن كلٍّ من الحقوقيني: إرساء عبد الفتاح، ونجاد الربعي، وعزة سليامن، وحسام الدين 
عيل، مجدي عبد الحميد، وهم ممثلون عن جمعيات: “املجموعة املتحدة محامون مستشارون قانونيون 
املجتمعية،  باملشاركة  للنهوض  املرصية  والجمعية  والسالم،  العدالة  أجل  من  ومحامون  واقتصاديون، 
واملعهد املرصي الدميقراطي. بينام ذكر قايض التحقيق املنتدب يف بيان له عن القضية أن: “عدد املنظامت 

والجمعيات والكيانات التي صدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية بشأنها يزيد عىل 1٨0 جمعية”.

إن مؤسسة حرية الفكر والتعبري ترى، ودون الخوض يف دوافع تلك الخطوات، أن اختبار جدية تعامل 
السلطات املرصية مع ملف حقوق اإلنسان ميكن قياسها عرب مراقبة التطور الحاصل تحديًدا يف القضايا 
القانون  وفق  القامئة  املؤسسات  أوضاع  توفيق  وأزمة  املحبوسني  املدافعني  قضية  يف:  املتمثلة  الشائكة 
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والالئحة األخريين، إضافة إىل استكامل إجراءات غلق قضية التمويل األجنبي رقم 173 لسنة 2011 وكافة 
اإلجراءات التي ترتبت عليها من تجميد األموال واملنع من السفر.

احتياطيًّا  املحبوسني  من  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  عدد  رصد  أواًل،  التقرير  هذا  يحاول  هنا،  ومن 
عىل ذمة التحقيقات يف قضايا عدة، وثانيًا التعرض ألبرز أمناط االنتهاكات سواء املرتكبة بحق املدافعني 
املحبوسني أثناء عمليات القبض واالحتجاز، أو التي يتعرض لها املدافعون بشكل عام )مؤسسات وأفراد(. 
آملني أن يساهم هذا الصوت يف مزيد من تسليط الضوء عىل قضايا املدافعني عن حقوق اإلنسان بهدف 

استكامل ما بدأ من خطوات.
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القسم األول: انتهاكات جسيمة بحق المدافعين المحبوسين

من بني 1٩ مدافًعا حقوقيًّا محبوًسا، عىل األقل، رصدتهم مؤسسة حرية الفكر والتعبري، يقبع مدافعان 
االحتياطي  الحبس  ملدة  األقىص  الحد  تجاوزا  أن  بعد  للقانون،  باملخالفة  التعسفي  االحتجاز  قيد  اثنان 
املقررة بعامني وفًقا للامدة 143 من قانون اإلجراءات الجنائية. بينام تحتجز السلطات 17 مدافًعا آخر 
قيد الحبس االحتياطي عىل ذمة قضايا متعددة، مل يحل أغلبيتها إىل املحاكمة حتى كتابة هذه السطور، 

بينهم سيدة واحدة ومثانية عرش رجاًل.

قامئة  ضمت  حيث  الحقوقيني،  املحامني  هي  املدافعني  صفوف  بني  للتنكيل  عرضة  األكرث  الفئة  كانت 
املدافعني املحبوسني 11 محاميًا. ومل يتوقف استهداف املحامني عىل العاملني باملؤسسات الحقوقية، ولكنه 
امتد ليشمل كل من يقدم خدمات الدعم القانوين إىل املتهمني عىل خلفية قضايا سياسية أو قضايا حرية 
التعبري، حيث تشري القامئة إىل استهداف ٦ من أصحاب مكاتب املحاماة الخاصة أو عاملني بها، فضاًل عن 

استهداف محاٍم حر. 

وصفه  ميكن  بعضها  االنتهاكات،  من  متعددة  ألمناط  التقرير  شملهم  الذين  املدافعني  جميع  تعرض 
بالجسيمة. توزعت بني مراحل: القبض مروًرا بالتحقيقات ووصواًل إىل مرحلة االحتجاز. ويستعرض هذا 
القسم من التقرير أبرز تلك األمناط، مع التدليل عليها من خالل وقائع حية تعرَّض لها املدافعون عن 

حقوق اإلنسان ممن شملهم التقرير. 

التدوير كأحد أشكال عقاب المدافعين •

من أصل 1٩ مدافًعا عن حقوق اإلنسان خلف القضبان، تعرض تسعة مدافعني للتدوير مرة واحدة عىل 
ذمة قضايا جديدة، بينام أعيد تدوير مدافعني اثنني مرتني متتاليتني، وذلك إمعانًا يف التنكيل بهام، حيث 
تعرض كالهام للحبس االحتياطي عىل ذمة ثالث قضايا مختلفة، وذلك حتى تتمكن السلطات القضائية 
من متديد حبسهم احتياطيًّا ملدد تتخطى، أربع سنوات، دون اإلحالة إىل املحاكمة أو تنفيذ قرارات إخالء 

السبيل. 

تدوير املتهمني، هو أحد األمناط االعتيادية لالنتهاكات التي يواجهها النشطاء واملعارضون واملدافعون عن 
حقوق اإلنسان خالل السنوات القليلة املاضية. وميثل تدوير املتهمني انتهاكًا صارًخا للحق يف املحاكمة 
العادلة، حيث يهدف باألساس إىل استخدام الحبس االحتياطي كعقوبة يف حد ذاته، بداًل من كونه إجراًء 

احرتازيًّا لضامن سري التحقيقات. 

القرار،  تنفيذ  عن  باالمتناع  لتقوم  املتهمني،  أحد  سبيل  إخالء  الداخلية  وزارة  تنتظر  الحاالت  أغلب  يف 
ويف بعض األحيان إخفاء املتهم ملدد متفاوتة، قبل أن تعيد عرضه عىل جهة التحقيق، بنفس االتهامات، 
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واعتامًدا فقط عىل محارض تحريات األمن الوطني، دون أي أدلة أو أحراز جديدة، لتقوم نيابة أمن الدولة 
العليا طوارئ بحبس املتهم احتياطيًّا مرة أخرى عىل ذمة قضية جديدة. 

وميثل تدوير املتهمني انتهاكًا صارًخا لرصيح نص املادة 143 من قانون اإلجراءات الجنائية، والتي تنص 
عىل عدم جواز حبس املتهم احتياطيًّا أكرث من عامني، إال يف اتهامات معينة حددها نص املادة. لكن جهات 
االحتجاز والتحقيق تقوم بيل ذراع القانون واستغالل أبوابه الخلفية، بهدف مزيد من التنكيل باملتهمني. 
حيث تنتظر وزارة الداخلية إخالء سبيل أحد املتهمني من قبل نيابة أمن الدولة العليا أو غرفة املشورة 
القرارات وإعادة عرض املتهمني عىل  تنفيذ  امتناع سلطات االحتجاز عن  يتبعها  الجنايات، ثم  مبحكمة 
الحاالت يتم عرض املتهمني مبالبس  النيابة عىل ذمة قضايا جديدة بنفس االتهامات تقريبًا، ويف بعض 

السجن، ما يتيح حينها للسلطات القضائية حبسه احتياطيًّا عامني آخرين عىل ذمة القضية الجديدة. 

جهة  وهام  باألساس،  رسميتان  جهتان  املتهمني”  بـ”تدوير  أخريًا  املعروف  االنتهاك  مامرسة  يف  يتشارك 
القبض واالحتجاز ممثلًة يف وزارة الداخلية بأجهزتها املختلفة )وخصوًصا جهاز األمن الوطني(، وجهات 

التحقيق ممثلًة يف نيابة أمن الدولة العليا. 

من أبرز النامذج عىل مامرسة هذا النمط من االنتهاكات: حالة املحامي الحقوقي، إبراهيم متويل، مؤسس 
رابطة أرس املختفني قرسيًّا. ويعد متويل أقدم املدافعني املحبوسني من بني 1٩ مدافًعا/ـة شملهم التقرير. 
قضايا  ثالث  ذمة  االحتياطي عىل  الحبس  قيد  السطور، 4٦ شهرًا  كتابة هذه  متويل، حتى  أمىض  حيث 
مختلفة دون إحالة أيٍّ منها إىل املحاكمة، خالل تلك السنوات تم إعادة تدوير متويل مرتني عىل ذمة 

قضايا مختلفة.

ألقت قوات أمن مطار القاهرة الدويل القبض عىل املحامي الحقوقي ومؤسس رابطة أرس املختفني قرسيًّا، 
إبراهيم عبد املنعم متويل حجازي، يف 10 سبتمرب 2017، أثناء تواجده مبطار القاهرة متوجًها إىل العاصمة 
السويرسية جنيف لحضور أحد االجتامعات بدعوى من فريق العمل عىل االختفاء القرسي التابع لألمم 
املتحدة. وبعد يومني، يف 12 سبتمرب 2017، تم عرض متويل عىل نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 
15 يوًما عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم ٩70 لسنة 2017 حرص أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه 
اتهامات أبرزها: إنشاء منظمة غري قانونية، التآمر مع كيانات أجنبية لإلرضار بأمن الدولة ونرش بيانات 

ومعلومات كاذبة.

يف 12 سبتمرب 201٩ أتم متويل عامني من الحبس االحتياطي عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم ٩70 
الجنائية، ما  الزمنية للحبس االحتياطي وفًقا لقانون اإلجراءات  لسنة 2017، وهي الحد األقىص للمدة 
يتوجب معه إخالء سبيل متويل. إال أنه ظل قيد االحتجاز غري القانوين ملدة شهر كامل قبل أن تقرر نيابة 
السبيل فوجئ  إخالء  إجراءات  إنهاء  وأثناء  أكتوبر 201٩،  األوىل يف 14  للمرة  الدولة إخالء سبيله  أمن 
محامي متويل وأرسته يوم 5 نوفمرب 201٩ بعرضه، للمرة الثانية، أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم 
تدويره للمرة األوىل عىل ذمة قضية ثانية برقم 1470 لسنة 201٩ حرص أمن دولة عليا، وقررت نيابة 
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أمن الدولة العليا حبسه 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه نفس االتهامات بالضبط التي 
واجهها يف القضية األوىل.

بعد عرشة أشهر من حبس متويل احتياطيًّا عىل ذمة القضية الثانية قررت الدائرة األوىل مبحكمة الجنايات 
يف 25 أغسطس 2020 إخالء سبيله، إال أن وزارة الداخلية، امتنعت للمرة الثانية عن تنفيذ قرار إخالء 
السبيل، ويف ٦ سبتمرب 2020 قررت إعادة تدويرها للمرة الثانية عىل ذمة قضية ثالثة حملت رقم 7٨٦ 

لسنة 2020 حرص أمن دولة عليا. 

كذلك حالة املحامي واملدافع عن حقوق اإلنسان، محمد رمضان عبد الباسط، والذي يقبع قيد الحبس 
االحتياطي منذ 11 ديسمرب 201٨ عىل ذمة ثالث قضايا مختلفة1، مل تَُحل أيٌّ منها إىل املحاكمة. وذلك بعد 
أن اشرتكت جهة القبض واالحتجاز مع جهة التحقيق يف إعادة تدوير رمضان مرتني متتاليتني عىل ذمة 

ثالث قضايا، مل يُخَل سبيله سوى يف قضية واحدة فقط منها.

 ألقي القبض عىل رمضان يوم 10 ديسمرب 201٨ وعرض يف اليوم التايل عىل النيابة التي قدمت حبسه عىل 
ذمة التحقيقات يف القضية رقم 1٦57٦ لسنة 201٨ إدارى أول املنتزه. بعد أن وجهت إليه اتهامات من 

بينها: االنضامم إىل جامعة إرهابية والرتويج ألغراضها باستخدام مطبوعات ونرش أخبار كاذبة.

بعد عامني من حبس رمضان احتياطيًّا دون اإلحالة إىل املحاكمة قررت محكمة جنايات اإلسكندرية إخالء 
سبيله يف 2 ديسمرب 2020، إال أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار واحتجزت رمضان بشكل غري 
قانوين حتى ظهر يف ٨ ديسمرب2020 للمرة الثانية أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث أعيد تدويره عىل 
ذمة قضية ثانية برقم 4٦7 لسنة 2020 حرص أمن دولة عليا بعد اتهامه باالنضامم إىل جامعة إرهابية 
ونرش أخبار كاذبة. عىل خلفية محرض تحريات لألمن الوطني يزعم نرشه رسائل من محبسه تهدف إىل 
زعزعة االستقرار. وظل رمضان قيد الحبس االحتياطي من خالل قرارات تجديد حبس ورقية دون حضوره 

من محبسه، يف انتهاٍك للحق يف املحاكمة العادلة.

ويف 13 يونيو 2021 قررت محكمة جنايات القاهرة استبدال بحبس رمضان تدابري احرتازية، إال أن وزارة 
الداخلية مل تنفذ القرار وفوجئ محامو رمضان بتدويره للمرة الثانية، حيث عرض عىل نيابة أمن الدولة يف 
15 من نفس الشهر متهاًم عىل ذمة قضية جديدة حملت رقم ٩10 لسنة 2021 حرص نيابة أمن الدولة 

ومتهاًم بنفس االتهامات يف القضيتني السابقتني.

1. شهادة من محاميه.
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االحتجاز بالمخالفة للقانون •

رصد التقرير احتجاز اثنني من املدافعني عن حقوق اإلنسان دون وجه حق، باملخالفة للقانون، وذلك 
بعد انتهاء الحد األقىص لفرتة حبسهام احتياطيًّا واملقررة بعامني وفًقا لقانون اإلجراءات الجنائية. ويعد 
االحتجاز التعسفي، باعتباره أحد أشكال االعتقال، من أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان جسامة، حيث ينص 
الدستور املرصي وكذلك املعاهدات واملواثيق الدولية التي وقعت عليها والتزمت بها مرص وعىل رأسها 
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، عىل ضامن متتع كافة األشخاص بحريتهم، وأال يتم تقييدها بأي 

شكل دون مسوغ من القانون. 

وتعد الحالة األبرز يف هذا الشأن، احتجاز املدافعة عن حقوق اإلنسان، هدى عبد املنعم، العضوة السابقة 
باملجلس القومي لحقوق اإلنسان، تعسفيًّا باملخالفة للقانون، منذ انقضاء الحد األقىص لحبسها احتياطيًّا، 
واملقررة بعامني، وذلك منذ تاريخ 21 نوفمرب 2020. قبل أن تحال إىل املحاكمة يف أغسطس 2021 عىل 
ذمة القضية 1552 لسنة 201٨. ألقي القبض عىل عبد املنعم يف األول من نوفمرب عام 201٨ وحققت 
معها نيابة أمن الدولة العليا ألول مرة يف 21 نوفمرب 201٨ عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم 1552 
مرص نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن وجهت إليها اتهامات أبرزها: االنضامم إىل جامعة إرهابية أسست 

عىل خالف القانون، تلقي متويل لغرض إرهايب والتحريض عىل رضب االقتصاد القومي.

تنطبق الحالة السابقة كذلك عىل املحامي الحقوقي محمد أبو هريرة2، املتحدث الرسمي باسم التنسيقية 
املدافعة عن حقوق  القبض عىل  ليلة  نفس  عليه يف  القبض  ألقي  والذي  والحريات،  للحقوق  املرصية 
اليوم  بنفس  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  نوفمرب 201٨ وظهر ألول مرة  املنعم، 1  اإلنسان هدى عبد 
إليه  وجهت  أن  بعد   201٨ لسنة   1552 القضية  نفس  ذمة  عىل  حبسه  قررت  حيث   20٨ نوفمرب   21
نفس االتهامات املوجهة إىل عبد املنعم. ومنذ 21 نوفمرب 2020 يقبع أبو هريرة قيد االحتجاز التعسفي 

باملخالفة للقانون، حتى متت إحالته إىل املحاكمة يف أغسطس 2021.

االحتجاز على ذمة أكثر من قضية •

من  املتهمني  بحق  وتحديًدا  األخرية،  السنوات  خالل  االنتهاكات  من  النمط  ذلك  استخدام  تكرار  رغم 
املنتمني إىل جامعة اإلخوان املسلمني ومؤيدي التيار اإلسالمي بشكل عام، وبحق املنتمني إىل التيار املدين 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان بدرجة أقل، إال أنه مل يحَظ بالرتكيز عليه بشكل كاٍف باعتباره أحد أبرز 
أشكال التنكيل مبتهمي الرأي واملدافعني عن حقوق اإلنسان، حيث يساعد هذا اإلجراء الجديد أجهزة 
األمن عىل ضامن استمرار حبس املتهمني احتياطيًّا حتى لو قررت الجهات القضائية إخالء سبيله عىل ذمة 

أي قضية منها.

2. شهادة من أخيه.
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للحقوق  عدالة  ملركز  التنفيذي  املدير  الباقر3،  الحقوقي، محمد  املحامي  األمثلة، حبس  تلك  أبرز  ومن 
حتى  املحاكمة  إىل  منها  أيٌّ  تُحل  مل  الوقت،  نفس  يف  مختلفتني  قضيتني  ذمة  عىل  احتياطيًّا  والحريات 
اللحظة. حيث ألقي القبض عىل الباقر يوم 2٩ سبتمرب 201٩ أثناء حضوره التحقيقات مع موكله الناشط 
السيايس عالء عبد الفتاح، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع الباقر عىل ذمة نفس القضية 
املتهم فيها موكله، والتي حملت رقم 135٦ لسنة 201٩ حرص نيابة أمن الدولة العليا. وقررت حبسه عىل 
ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه اتهامات من بينها: االنضامم إىل جامعة إرهابية، ونرش أخبار كاذبة 

وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي. 

ويف 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه يف قضية جديدة حملت رقم ٨55 
لسنة 2020 حرص نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسه 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات بعد أن وجهت 
إليه اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية واالشرتاك يف اتفاق جنايئ بغرض ارتكاب جرمية من جرائم 
اإلرهاب متمثلة ىف نرش وإذاعة أخبار كاذبة، لبَثِّ مخطط عام يف الدولة بغرض إشاعة الفوىض ىف البالد.  
واشتملت تحريات جهاز األمن الوطنى، باعتبارها الدليل الوحيد لتوجيه االتهام إىل الباقر، عىل توصيف 
الجامعة  أفراد  من  إثارية  عنارص  مع  بالتواصل  قام  والرتيض  الزيارات  “أثناء  أنه  االتهام،  األفعال محل 
اإلرهابية من أجل العمل عىل ضم العديد من العنارص، وتحقيق أغراض هذه الجامعة متمثلة ىف نرش 

أخبار كاذبة بهدف زعزعة األمن واالستقرار ىف البالد”. 

ملعلومات  العربية  الشبكة  عمل  فريق  عضو  إمام4،  عمرو  الحقوقي،  املحامي  تعرض  مشابه،  سياق  يف 
حقوق اإلنسان لالحتجاز عىل ذمة قضيتني مختلفتني يف نفس الوقت. حيث ألقي القبض عىل إمام من 
منزله يف 1٦ أكتوبر 201٩، وعرض يف اليوم التايل عىل نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه خمسة 
عرش يوًما عىل ذمة التحقيقات يف القضية رقم 4٨٨ لسنة 201٨ حرص نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن 
وجهت إليه اتهامات من بينها: مشاركة جامعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، نرش وإذاعة 
التواصل  وسائل  استخدام  وإساءة  البالد  يف  واالستقرار  األمن  زعزعة  منها  الهدف  كاذبة  وبيانات  أخبار 

االجتامعي.

ويف 2٦ أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة العليا إمام للتحقيق معه يف قضية جديدة حملت رقم 
٨55 لسنة 2020 حرص نيابة أمن الدولة العليا وذلك عىل خلفية اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية 
ونرش أخبار كاذبة، بناًء عىل تحريات جهاز األمن الوطني، والتي أشارت إىل قيامه بعقد اجتامعات خالل 
فرتة الرتيض الستقطاب عنارص جديدة ونقل املعلومات إىل الخارج عن طريق الزيارات وجلسات نظر 
تجديد الحبس، بالرغم من توقف وزارة الداخلية عن منح املسجونني فرتات الرتيض باإلضافة إىل وقف 
انتشار وباء كورونا املستجد  إليها بسبب  الفرتة املشار  الحبس خالل  نقل املتهمني إىل جلسات تجديد 

3. شهادة من زوجته.

4. شهادة من محاميه.
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)كوفيد-1٩(. وبذلك يقبع أمام قيد الحبس االحتياطي عىل ذمة التحقيقات يف قضيتني مختلفتني يف نفس 
الوقت، دون أن تحال أيٌّ منهام إىل املحاكمة.

يعد املحامي الحقوقي البارز، عزت غنيم، املدير التنفيذي للتنسيقية املرصية للحقوق والحريات، منوذًجا 
داالًّ _بشكل فج_ عىل مامرسة األمناط الثالثة السابقة من االنتهاكات بحق املدافعني عن حقوق اإلنسان. 
حيث تعرض غنيم للتدوير واالحتجاز باملخالفة للقانون واإلدراج عىل ذمة أكرث من قضية يف نفس الوقت.

 ألقي القبض عىل غنيم يف األول من مارس 201٨ وقىض ستة أشهر قيد الحبس االحتياطي قبل أن تقرر 
الداخلية  وزارة  أن  سبتمرب 201٨. إال  يف  احرتازية  بتدابري  سبيله  إخالء  الجنايات  مبحكمة  املشورة  غرفة 
مل تنفذ القرار، واحتجزت غنيم أربعة أشهر دون وجه حق وأخفت عن أرسته ومحاميه مكان احتجازه 
وانقطعت أي أخبار رسمية عنه حتى ظهر أمام محكمة الجنايات التي طالبت بصبطه وإحضاره لعدم 
التزامه بتنفيذ التدابري االحرتازية! وقررت حبسه من جديد عىل ذمة نفس القضية 441 لسنة 201٨ حرص 

أمن دولة عليا. 

العليا  الدولة  أمن  نيابة  استدعته  األوىل،  القضية  ذمة  عىل  غنيم  سبيل  إخالء  يوليو 201٩ وقبل  يف 2٨ 
العليا، حيث  الدولة  أمن  رقم 111٨ لسنة 201٩ حرص  حملت  جديدة  قضية  ذمة  عىل  معه  للتحقيق 
واجه نفس االتهامات يف القضية األوىل، وأبرزها: االنضامم إىل جامعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نرش 
أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام أحد وسائل التواصل الرتكاب جرميته. ويف 2٨ مايو 2021، وبعد 
إخالء سبيل غنيم يف القضية األوىل 441 لسنة 201٨، استدعت نيابة أمن الدولة العليا غنيم للتحقيق 
معه للمرة الثالثة عىل ذمة القضية رقم 1552 لسنة 201٨ حرص نيابة أمن الدولة العليا، والتي واجه 
خاللها غنيم نفس االتهامات يف القضيتني السابقتني. وبذلك يكون املحامي الحقوقي متهاًم عىل ذمة ثالث 
قضايا مختلفة، مخليًّا سبيله عىل ذمة التحقيقات يف إحداهن، بينام يقبع قيد الحبس االحتياطي عىل 
ذمة التحقيقات يف القضيتني األخريني، مع العلم أن أيًّا من تلك القضايا مل يُحل إىل املحاكمة حتى كتابة 

هذه السطور.

اإلخفاء القسري •

يعد اإلخفاء القرسي أحد أبرز أمناط االنتهاكات وأكرثها شيوًعا خالل السنوات السبع األخرية، وخاصة 
بعد قرارات الثالث من يوليو 2013. وال يكاد يتعرض أحد األفراد للقبض عليه عىل خلفية معارضته أليٍّ 
من سياسات النظام الحايل، إال ويتعرض لإلخفاء القرسي لفرتات زمنية متفاوتة. حيث تلقي أجهزة األمن 
القبض عىل املعارضني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان، ثم تنكر واقعة القبض، أو معرفتها مبكان املقبوض 
عليهم من األساس، وتنقطع من تلك اللحظة كافة املعلومات الرسمية حول املقبوض عليه، وال تنتهي تلك 
الحالة إال بظهور أحدهم أمام السلطات القضائية، بعد تغيري تاريخ القبض مبحارض الضبط املقدمة إىل 

السلطات القضائية املختلفة. 
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عادة ما تتجاهل السلطات القضائية بشكل كامل كل دفوع محامي املتهمني ومزاعم املتهمني أنفسهم 
حول تعرضهم لإلخفاء ويف بعض األحيان للتعذيب داخل مقرات احتجاز أمنية، قبل عرضهم عىل سلطات 
التحقيق، عىل الرغم من اتخاذ ذوي ومحامي املختفي كل اإلجراءات القانونية التي تثبت اختفاء الشخص 
بعد القبض عليه. من بني تلك اإلجراءات: إرسال تلغرافات إىل كل من وزارة الداخلية والنائب العام، ويف 
بعض األحيان تحرير محارض باالختفاء، وإقامة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لبيان مكان الشخص 
ينزع  كونه  االنتهاك  هذا  وتتمثل خطورة مامرسة  األمنية.  األجهزة  قبل  من  عليه  للقبض  تعرض  الذي 
الحامية القانونية عن املقبوض عليهم طوال فرتة اإلخفاء، وهو ما قد يعرضهم النتهاكات أكرث جسامة، 

عىل رأسها القتل خارج إطار القانون والتعذيب.

وعىل سبيل املثال فقد تعرض الباحث الحقوقي باملفوضية املرصية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، 
لإلخفاء القرسي لفرتة زمنية بلغت 1٦7 يوًما، خالل تلك الفرتة تعرض عز الدين للتعذيب واالعتداء البدين 
والنفيس. بينام تعرض املحامي الحقوقي عزت غنيم لإلخفاء القرسي أربعة أشهر كاملة بعد إخالء سبيله 
عىل ذمة إحدى القضايا املتهم فيها. ما أدى إىل طلب محكمة الجنايات ضبطه وإحضاره لتغيبه عن تنفيذ 

التدابري االحرتازية، لتأمر بإلغاء قرار إخالء سبيله وحبسه عىل ذمة نفس القضية من جديد.

التعذيب واالعتداء البدني •

تعرض مدافعان اثنان عىل األقل للتعذيب الشديد داخل مقرات احتجاز تابعة لوزارة الداخلية، من بني 
1٩ مدافًعا/ـة محبوسني شملهم التقرير. ويعد التعذيب أبرز وأقدم األمناط االعتيادية النتهاك حقوق 
اإلنسان يف مرص، ويعتربه الكثريون من املراقبني أحد األسباب الجوهرية النفجار ثورة يناير 2011 والتي 

كان خالد سعيد، الشاب اإلسكندراين شهيد التعذيب، أهم أيقوناتها عىل اإلطالق. 

خالل فرتة احتجازه غري القانوين بقسم رشطة دار السالم، تعرض الناشط الحقوقي صاحب الـ34 عاًما، 
العنيف من قبل عدد من أفراد وضباط  البدين  العزيز5، للتعذيب الشديد واالعتداء  محمد صالح عبد 
مباحث قسم رشطة دار السالم، برفقة عدد آخر من املحتجزين السياسيني بنفس حجرة االحتجاز، عقابًا 
عىل  واالطمئنان  زيارة  من  لتمكينهم  الوزراء  ومجلس  الداخلية  وزارة  إىل  شكاوى  أرسهم  تقديم  عىل 
ذويهم. أدت االعتداءات عىل صالح إىل إصابات بالغة بالركبة والظهر. ورغم نقله عقب واقعة التعذيب 
إىل سجن تحقيق طرة، فلم يسمح لصالح بإثبات واقعة التعذيب وطلب العرض عىل الطبيب الرشعي 
لتوثيق ما لحق به من إصابات. حيث يتعذر نقل صالح لحضور جلسات تجديد الحبس ألسباب أمنية 
طوال فرتة احتجازه، عدا مرة وحيدة تم نقله لحضور الجلسة إال أنه ظل محتجزا بـ”حبسخانة النيابة” 

بينام يتم التجديد له عىل الورق بشكل دوري دون متكينه من رؤية املحقق. 

5. شهادة من أخيه.
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كذلك تعرض إبراهيم عز الدين، الباحث الحقوقي باملفوضية املرصية للحقوق والحريات، لإلخفاء القرسي 
ملدة 1٦7 يوًما، خالل تلك الفرتة تعرض عز الدين للتعذيب واالعتداء البدين والنفيس، بعدما تم حبسه يف 
زنزانة انفرادية، خضع خاللها الستجواب غري قانوين وهو معصوب العينني، يف غيبة محاميه، حول عمله 
والتهديد  التجويع  توالت مامرسات  ثم  والحريات.  للحقوق  املرصية  باملفوضية  السكن  الحق يف  مبلف 
والرتهيب فضاًل عن الحرمان من النوم بإجباره عىل رفع يديه بشكل مستمر، وأخريًا تهديده بالقتل لنزع 

اعرتافات محددة منه.

البدين   البالغة واالعتداء  الشخصية  الباقر لإلهانة  الحقوقي محمد  املحامي  أقل وطأة، تعرض  يف سياق 
لحظة وصوله سجن شديد الحراسة2 مبنطقة سجون طرة، إضافة إىل سوء املعاملة.
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القسم الثاني: المنع من السفر أو اإلدراج على قوائم اإلرهاب، 
أدوات تضيق الخناق على عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان

المنع من السفر •

يعد املنع من السفر واحًدا من أمناط االنتهاكات التي تستخدمها السلطات املرصية للتضييق عىل حركة 
وحرية العديد من األفراد ذوي اآلراء واملواقف املناهضة لبعض أو كل السياسات الحكومية بعد الثالث 
من يوليو 2013، باملخالفة لنص املادة ٦2 من الدستور املرصي والذي ينص عىل حرية املواطنني يف التنقل، 
وعدم التعدي عليها إال بأمر قضايئ مسبب وملدة محددة. كام تتعارض أغلبية قرارات املنع من السفر مع 
نص املادة 54 من الدستور والتي تلزم السلطات املرصية يف حالة أي قرارات تحد من حرية األفراد أن 
يكون القرار بأمر قضايئ مسبب يستلزمه التحقيق، كام يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بتلك األسباب.

وباحثني  معارضة  أحزاب  وقيادات  سياسيني  بنشطاء  للتنكيل  السفر  من  املنع  استخدام  إىل  وباإلضافة 
مرصيني بالخارج، تستخدمه السلطات املرصية لتقييد حركة وحرية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إطار 
توجه الحكومة إىل التضييق املستمر عىل عمل منظامت حقوق اإلنسان املستقلة. حيث رصدت مؤسسة 
حرية الفكر والتعبري منع ما ال يقل عن 25 مدافًعا عن حقوق اإلنسان عىل األقل خالل السنوات الست 
املاضية. واستخدمت السلطات املرصية لذلك عدة طرق، منها: املنع من السفر عىل خلفية قرار من قايض 
يعد  والذي  األجنبية  التمويالت  بقضية  إعالميًّا  لسنة 2011 واملعروفة  القضية رقم 173  التحقيقات يف 
أحد أكرث الطرق استخداًما ملنع املدافعني من السفر وقيادات املنظامت الحقوقية املستقلة من السفر 
حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري، منع ما ال يقل عن 17 مدافًعا عىل األقل بناًء عىل قرار من 
قايض التحقيقات يف القضية. ولكن وبالرغم من صدور القرار بأمر قضايئ فإنه شابه كثري من العوار حيث 
صدرت تلك القرارات دون استدعاء أغلبية الذين تعرضوا للمنع من السفر للتحقيق كام مل تكن محددة 
املدة وال يزال أغلبيتهم قيد املنع من السفر ملا يقارب ٦ سنوات، فأي قرارات قضائية تستمر لكل تلك 
املدة الزمنية دون إنجاز أي نتيجة من التحقيقات، وكيف إلجراء احرتازي وهو املنع من السفر أن يستمر 
كل تلك السنوات إال إذا كان الهدف منه هو التنكيل بضحاياه والتضييق عليهم. ولعل أبرز األسامء التي 
تعرضت ملثل تلك القرارات، املدير التنفيذي للمبادرة املرصية للحقوق الشخصية حسام بهجت، مدير 
الشبكة العربية لحقوق اإلنسان، جامل عيد، مدير مكتب القاهرة مبركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
محمد زارع، ومديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عايدة سيف الدولة وعدد آخر من 

قيادات وباحثي املنظامت الحقوقية املستقلة.

كام رصدت حرية الفكر والتعبري قيام السلطات املرصية مبنع مسؤولني باملنظامت الحقوقية املستقلة من 
السفر دون إبداء أي أسباب أو تسليم املمنوعني من السفر أي قرارات رسمية تفيد مبنعهم من السفر، 
وهو ما تعرض له املدير التنفيذي للمفوضية املرصية للحقوق والحريات، محمد لطفي والذي فوجئ  
مبنعه من السفر من قبل أجهزة أمن مطار القاهرة الدويل أثناء سفره إىل العاصمة األملانية برلني يف يونيو 
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من عام 2015 إللقاء خطاب أمام الربملان األملاين حول وضع حقوق اإلنسان يف مرص بدعوة من حزب 
الخرض األملاين، قبل أن يتم توقيفه من قبل أجهزة أمن مطار القاهرة بدعوى وجود اسمه عىل قوائم 

املمنوعني من السفر دون إعالمه بأسباب ذلك القرار أو الجهة التي تقف خلفه.

كام يتعرض عدد من املدافعني للمنع من السفر كنتيجة إلدراجهم عىل قوائم اإلرهاب بقرار من محكمة 
الجنايات بناًء عىل تحريات يقوم بها جهاز األمن الوطني، ويعد مدير مركز عدالة محمد الباقر واحًدا 

من مسؤويل املنظامت الحقوقية الذي صدر قرار مبنعه من السفر كنتيجة إلدراجه عىل قوائم اإلرهاب.

إدراج المدافعين عن حقوق اإلنسان ضمن قوائم الممنوعين من السفر •

يعد اإلدراج عىل قوائم اإلرهاب أحد أمناط االنتهاكات التي يتعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف 
استخدام واضح للقانون رقم ٨ لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واألفراد، ضد املدافعني 
عن حقوق اإلنسان. والذي أصدره الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس يف غيبة الربملان وبعد موافقة مجلس 
الدولة وفًقا للامدة 1٩0 من الدستور. حمل القانون كعادة الترشيعات التي صدرت خالل السنوات السبع 
املاضية عدًدا من املصطلحات الفضفاضة املتعلقة بتعريف الكيانات أو األفراد املتهمني باإلرهاب بالشكل 
يهدر  ما  تنفيذه وهو  القامئة عىل  الجهات  وفًقا ألهواء  للتكييف  قابلة  مادة  الذي يجعل من نصوصه 
الضامنات الدستورية املعنية بحامية الحقوق والحريات وهو ما تم بالفعل حيث جرى استهداف عدد 
كبري من النشطاء والسياسني بهذا القانون عن طريق إدراحهم عىل قوائم اإلرهاب ملدد زمنية دون أي 
أدلة أو براهني حول تورطهم يف دعم اإلرهاب بأي شكل، بعيًدا عن معارضتهم للسياسات الحكومية. كام 
رصدت املؤسسة تعرض 4 مدافعني عىل األقل لإلدراج عىل قوائم اإلرهاب وهم مدير مركز عدالة للحقوق 
والحريات، محمد الباقر والتي قررت محكمة الجنايات يف نوفمرب 2020 إدراجه عىل قوائم اإلرهاب ملدة 
5 سنوات كام أدرج 3 مسؤولني وموظفني باملنتدى املرصي لعالقات العمل، حسن بربري، أحمد متام، 
وعالء عصام ضمن 13 شخًصا آخر متهمني فيام أطلق عليها إعالميًّا قضية األمل ملدة 5 سنوات بحسب 
قراٍر من الدائرة الخامسة - إرهاب مبحكمة جنايات القاهرة املنعقدة يف غرفة املشورة مبجمع محاكم 

طرة، عىل خلفية اتهامهم يف القضية رقم 571 لسنة 2020 حرص أمن دولة عليا.

ويرتتب عىل قرار اإلدراج عىل قوائم اإلرهاب عدة قرارات احرتازية من بينها املنع من السفر والتحفظ 
عىل األموال.
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القسم الثالث: هجمات متتالية على مدار عقد كامل تستهدف 
تصفية المنظمات الحقوقية المستقلة

نظام سيايس وعديد من  أكرث من  تعاقب  يناير 2011، ورغم  الخامس والعرشين من  ثورة  اندالع  منذ 
الحكومات عىل إدارة شؤون البالد، فإن املجتمع املدين بشكل عام ومنظامت حقوق اإلنسان املستقلة 
عىل وجه التحديد مل تحَظ مطلًقا بحرية يف العمل تسمح لها بلعب دور فاعل يف وقف انتهاكات حقوق 
اإلنسان ومحاسبة املسؤولني عنها. وكذلك املساهمة يف رسم السياسات والترشيعات بالشكل الذي يضمن 
العكس، تعرض املجتمع  املدنية والسياسية أو االقتصادية واالجتامعية. بل عىل  حقوق املواطنني سواء 
املدين خالل العقد األخري لرضبات متتالية وهجامت متالحقة، أسفرت عن غلق عدد من تلك املنظامت 
بشكل نهايئ، وتصفية عدد آخر أعامله داخل مرص والتوجه إىل العمل من الخارج، باإلضافة إىل تعرض 

البقية إىل االستهداف املستمر عرب املالحقات األمنية والقضائية ضد القامئني عليها  والعاملني بها.

ومنذ اللحظة األوىل لإلعالن عن تحركات يناير 2011، ظهرت دعاوى مضادة تستهدف تشويه الداعني 
إىل تلك التحركات واملشاركني فيها، وكانت االتهامات بالعاملة والعمل لصالح منظامت حقوقية وأجهزة 
استخباراتية أجنبية، معادية، تسعى إىل إسقاط الدولة املرصية. ومل تنجح قوى الثورة أو املجتمع املدين 
بعد 2011 يف دحض تلك الدعاوى أو كسب ثقة جمهور املواطنني حول الدور الذي يلعبونه وأهميته. 

ا يف 2011 فيام عرف إعالميًّا حينها بقضية التمويل األجنبي.  خاصة وأن الرضبة األوىل جاءت مبكرًا جدًّ

املتعاقبة منذ  التقرير أن يرصد _من خالل ملحة عامة_ أبرز هجامت األنظمة  يحاول هذا القسم من 
املستقلة. وذاك من  اإلنسان  وباألخص منظامت حقوق  املدين،  املجتمع  اليوم، ضد  يناير 2011 وحتى 
خالل تقسيمها إىل ثالث هجامت محورية، األوىل تتعلق بقضية التمويل األجنبي، بينام تتعلق الثانية مبا 
عرف حينها بـ”إعالن األهرام” الذي حمل تهديد وزارة التضامن االجتامعي للمنظامت العاملة يف مجال 
حقوق اإلنسان برسعة توفيق أوضاعها وفًقا لقانون تنظيم العمل األهيل رقم ٨4 لسنة 2002، وما لحقها 
من تعديل املادة 7٨ من قانون العقوبات يف عام 2014 مبا يغلظ عقوبة تلقي متويالت أو تربعات من 
أشخاص أو جهات سواء يف صورة سائلة أو منقولة، لتصل إىل السجن املؤبد ويف بعض الحاالت إىل اإلعدام. 
الجديد والئحته  العمل األهيل  تنظيم  قانون  بإصدار  فارتبطت  اآلن،  الثالثة، واملستمرة إىل  الهجمة  أما 

التنفيذية، وما ترتب عىل إقرارهام من آثار وتطورات.

التمويل األجنبي رقم 173 لسنة 2011 مل تتوقف عند محاكامت 2013/2012  بالذكر أن قضية  جدير 
الشهرية ضد عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان من املنتمني إىل منظامت حقوقية محلية ودولية تعمل 
يف مجال حقوق اإلنسان يف مرص منذ سنوات، بل استمرت مالحقات قضاة التحقيق املنتدبني يف القضية 
للتحقيق،  االستدعاء  إجراءات  عىل  اشتملت  كامل.  عقد  طوال  بها  والعاملني  الحقوقية  املنظامت  ضد 
تفتيش مقرات العمل وإصدار أوامر املنع من السفر وتجميد األموال. وبالتايل فالهجمة الثانية استمرت 
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توابعها يف التوايل، إىل أن بدأت تظهر أخريًا مالمح توجه إىل إغالق ملف القضية، تحت وطأة الضغوط 
الدولية بشكل أسايس، وتحديًدا مع قرارات إخالء سبيل خمسة من املدافعني املحبوسني، ورفع أسامء 
خمسة آخرين من قوائم املنع من السفر أو التحفظ عىل األموال، بعد قرار قايض التحقيق أنه ال وجه 

إلقامة الدعوى ضد املنظامت التي يقومون عىل إدارتها. 

بالطبع ال يغطي القسم كافة الهجامت التي تعرضت لها مؤسسات حقوق اإلنسان والعاملون بها، والتي 
مل تتوقف طوال العقد األخري. وإمنا يحاول استعراض ثالث هجامت كانت لها أثر كبري عىل أوضاع وعمل 

منظامت حقوق اإلنسان املستقلة يف مرص خالل العقد األخري.

الهجمة األولى.. قضية التمويل األجنبي •

للنظر يف  الحقائق  لتقيص  لجنة  بتشكيل  العدل  وزير  الوزراء حينها  رئيس مجلس  أمر  يوليو 2011  يف 
التمويل األجنبي الذي تحصل عليه منظامت املجتمع املدين وتحديد ما إذا كانت تلك املنظامت مسجلة 
مبوجب القانون ٨4 لسنة 2002. تم استكامل التقرير يف سبتمرب 2011، وإدراجه كجزء من األدلة املقدمة 

من النيابة بحق املنظامت يف مالحقة 2013/2012. 

وبحسب تقرير صادر عن املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، فإن الوثيقة تضم تقريرًا من قطاع األمن 
الوطني، وآخر من جهاز املخابرات العامة، وكالهام يذكر بالتقريب كل منظمة حقوقية مرصية مستقلة 

تعمل يف مرص، عالوة عىل املنظامت الدولية التي لوحقت عقب ذلك وصدرت عليها أحكام.

بهدف  املرصية  الحقوقية  الجامعة  إجراءاتها  تالحق  كامل  لعقد  امتدت  قضية  بداية  هي  تلك  كانت 
تصفيتها وتجفيف منابعها. جاءت القضية 173 لسنة 2011 يف سياق عام تتعرض فيه الحركة الحقوقية 
التهامات بالعاملة، والعمل عىل تنفيذ أجندات خارجية لصالح استخبارات دول معادية تهدف إىل إسقاط 
الدولة املرصية، وهو ما صاحبه عداء لكل ما هو أجنبي وبالتبعية كل ما هو حقوقي. ورمبا ال زالت 
الحملة اإلعالمية التي روج لها التليفزيون املرصي لتحذير املواطنني من التعامل أو التواصل مع األجانب 
بعدها  ومن  بعد 2011  العسكري  املجلس  فإن سلطة  وبالتايل  الكثريين.  أذهان  عالقة يف  عام،  بشكل 
سلطة اإلخوان املسلمني )2012-2013(، قد ساهمتا بشكل كبري _وعرب أجهزة الدولة الرسمية_ يف تشويه 
منظامت حقوق اإلنسان والقامئني عليها والعاملني بها، إضافة إىل تشويه الدور الحقيقي الذي يقومون به، 

يف سياسة راسخة ترى يف الحركة الحقوقية عدوًّا ساهم يف التحريض عىل اندالع الثورة.

“يف يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة عىل 43 من العاملني املرصيني واألجانب يف 
بعض املنظامت األجنبية بالسجن ملدد ترتاوح بني سنة و5 سنوات. حكم عىل املديرين وكبار العاملني 
بالسجن ملدة 5 سنوات، وكانت معظم األحكام غيابية، أما العاملون املرصيون الذين ظلوا داخل البالد 
فقد حصلوا عىل أحكام بالسجن ملدة عام واحد مع وقف التنفيذ. كام أمرت املحكمة بإغالق املنظامت 
الدويل  واملركز  هاوس،  وفريدم  الدميقراطي،  القومي  واملعهد  الدويل،  الجمهوري  املعهد  وهي  املعنية، 
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للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور”.

اعتمدت االتهامات املوجهة إىل املقبوض عليهم من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف القضية 173 لسنة 
2011 عىل املواد 7٨، ٩٨)ج()1(، ٩٨)د( من قانون العقوبات، واملادة 7٦ )2()أ( من قانون تنظيم العمل 

األهيل _الساري حينها_ رقم ٨4 لسنة 2002.

تعاقب هذه املواد املخالفني لنصوصها بعقوبات ترتاوح بني الحبس ثالثة أشهر أو الغرامة ثالث مئة جنيه، 
وتتدرج إىل السجن املشدد خمس سنوات وغرامة ال تجاوز ألف جنيه وتصل إىل املؤبد أو اإلعدام وفق 
التعديل األخري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيىس الحًقا يف سبتمرب 2014، حيث غلظ العقوبة إىل 
السجن املؤبد يف تهم غامضة الصياغة تشمل تلقي األموال من الخارج “بقصد ارتكاب عمل ضار مبصلحة 
قومية أو املساس باستقالل البالد أو وحدتها”. ووفًقا للامدة 7٦ من قانون الجمعيات األهلية رقم ٨4 

لسنة 2002 فإن اإلخفاق يف التسجيل جنحة تستوجب الحبس حتى ستة أشهر.

متت تسمية 37 منظمة يف تقرير لجنة تقيص الحقائق، تعرض أغلبها للمالحقة والتضييق طوال األعوام 
السفر  من  املنع  إىل  إضافة  العمل  ملقرات  ومداهامت  باإلغالق  وقرارات  واحتجاز  قبض  من  الالحقة 

والتحفظ عىل أموال قيادات بعض املنظامت وأرسهم.

فعىل سبيل املثال، يف ٩ أكتوبر 2015 قامت صحيفة اليوم السابع بترسيب نسخة مصورة من طلب قضاة 
التحقيق عىل خلفية القضية رقم 173، املقدم إىل مصلحة الرضائب لالستعالم عن التوافق الرضيبي لـ23 

منظمة مرصية.

وخالل شهري فرباير ومارس عام 201٦ تعرضت، بحسب املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، ست منظامت 
حقوقية مستقلة ملالحقات أمنية وقضائية متعددة، مثَّلت يف أغلبها اعتداءات وانتهاكات جسيمة لحق 

تلك املؤسسات غري الحكومية يف التنظيم والعمل بحرية. 

شملت اإلجراءات استدعاء سبعة مدافعني، ستة من قبل قايض التحقيق واألخري مبعرفة النيابة، للسؤال 
بشأن القضية. ثالثة من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، وثالثة من مركز نظرة للدراسات النسوية، 
باإلضافة إىل املحامي الحقوقي نجاد الربعي الذي تم استجوابه مبعرفة النيابة يف 3 مارس 201٦، بتهمة 
“إنشاء كيان بدون ترخيص يدعى املجموعة املتحدة ـ للمحاماة واالستشارات القانونية، بغية التحريض 
عىل مقاومة السلطات، ومامرسة أنشطة حقوق اإلنسان بدون ترخيص، وتلقي األموال من املركز الوطني 

ملحاكم الدولة، وتعمد نرش معلومات كاذبة بغرض اإلرضار بالنظام العام واملصلحة العامة”. 

وحسام  اإلنسان،  حقوق  ملعلومات  العربية  للشبكة  التنفيذي  املدير  عيد  من: جامل  كل  تعرض  بينام 
بهجت املدير التنفيذي للمبادرة املرصية للحقوق الشخصية، لقرارات بتجميد األموال واملنع من السفر. 
التعذيب أمرًا باإلغالق يف 17 فرباير، صادًرا عن وزارة الصحة  لتأهيل ضحايا  النديم  وأخريًا تلقى مركز 

بدعوى “مخالفة رشوط الرتخيص”.
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األخرى • األشياء  وقانون  المدني  المجتمع  الثانية..  الهجمة 

يف 21 سبتمرب 2014 أصدر رئيس الجمهورية قراًرا بالقانون رقم 12٨ لسنة 2014، بشأن تعديل املادة 7٨ 
من قانون العقوبات.

صدر هذا القانون بعد أيام من التهديد أو املهلة التي حددتها وزارة التضامن االجتامعي _10 نوفمرب 
2014_  للرشكات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان لتوفيق أوضاعها وفًقا لقانون الجمعيات األهلية.

توسع تعديل نص املادة 7٨ من قانون العقوبات يف تحديد مصادر التمويل، حيث تضمن النص: “كل من 
طلب لنفسه أو لغريه... من دولة أجنبية أو ممن يعملون ملصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو 
من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى ال تتبع دولة أجنبية وال تعمل لصالحها”. إضافة إىل التوسع 
املبالغ فيه يف تحديد األشكال املختلفة للدعم سواء كان “أموااًل سائلة أو منقولة أو … أشياء أخرى”. وهو 
ما يعد تجرميًا عىل فعل غري محدد. ما دفع كثريًا من املراقبني إىل أن يطلقوا عليه قانون “األشياء األخرى”.

باإلضافة إىل ما سبق متادى النص يف استخدام املصطلحات املطاطة التي تسمح للسلطة التنفيذية بتفسريها 
عىل ضوء أهوائها. مثال: “املساس باستقالل البالد أو وحدتها” و”اإلخالل باألمن والسلم العام”. 

ففي ظل تربير االنتهاكات التي تُرتكب من قبل األجهزة األمنية واإلفالت من العقاب وخنق املجال العام 
ده  ا مؤجاًل تحت ذريعة محاربة اإلرهاب، يف انتهاك ملا حدَّ واعتبار الحكومة ملف حقوق اإلنسان ملفًّ
دستور 2014 من ضوابط ملكافحة ما يطلق عليه “الحرب عىل اإلرهاب”، كان السامح للسلطة التنفيذية 

بالتوسع يف تحديد املقصود باإلخالل باألمن والسلم العام.

وأخريًا يفرض نص املادة 7٨ املعدل بالقانون رقم 2٨ لسنة 2014 عقوبة تصل إىل اإلعدام عىل جرمية غري 
محددة متمثلة وفًقا للنص يف عدة أفعال اختتمها املرشع بـ”... وأية أشياء أخرى..”

الهجمة الثالثة.. تقنين القمع	 

املدين  املجتمع  بحق  األمني  والتضييق  القمع  من  جديدة  موجة   )2020( املايض  العام  نهاية  شهدت 
والعاملني فيه، حيث تعرض ثالثة من العاملني باملبادرة املرصية للحقوق الشخصية، بينهم املدير التنفيذي 
للمنظمة، جارس عبد الرازق، للقبض واالحتجاز لعدة أيام، عىل خلفية استضافة املبادرة يف وقت سابق من 
نفس العام، عدًدا من السفراء والدبلوماسيني، بهدف مناقشة تطورات أوضاع حقوق اإلنسان يف مرص، كان 

ذلك مبقر املنظمة بحي جاردن سيتي، مبحافظة القاهرة.

تعالت االنتقادات الدولية املوجهة إىل الحكومة املرصية حينها بشكل الفت للنظر، ما استدعى معه ردًّا 
من قبل وزارة الخارجية املرصية، حيث أكدت يف بيان رسمي أن املبادرة املرصية تعمل بدون ترخيص 
باملخالفة لقانون العمل األهيل رقم 14٩ لسنة 201٩. وبعد رد القامئني عىل املبادرة بأنهم بانتظار إقرار 
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الالئحة التنفيذية للقانون حتى يتمكنوا من التقدم بطلب إىل الجهة اإلدارية املختصة من أجل توفيق 
وضعهم القانوين، اضطرت الحكومة املرصية إىل اإلرساع يف استصدار الالئحة التنفيذية للقانون. وبالفعل 
يف 1٦ يناير 2021 نرشت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء رقم 104 

لسنة 2021 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل األهيل.

بحسب القانون الصادر يف عام 201٩ تلتزم جميع املؤسسات والرشكات التي متارس أنشطة العمل األهيل 
بتوفيق أوضاعها وفًقا ألحكام القانون 14٩ لسنة 201٩ والئحته التنفيذية، خالل عام واحد من تاريخ 
العمل بالالئحة. وبناء عليه أصبح املجتمع املدين املرصي، وتحديًدا املنظامت املستقلة العاملة يف مجال 
من حركة حقوق  الثالثة  املوجة  تأسيس  منذ  واألهم  األبرز  يعد  منعطف جديد  أمام  اإلنسان،  حقوق 

اإلنسان يف مرص مع انتصاف العقد األول من األلفية الثالثة.

تستهدف تلك املنظامت بحث سبل استمرارها يف العمل عىل نقد السياسات الحكومية املنتِهكة لحقوق 
اإلنسان، وتقديم الدعم القانوين الالزم إىل ضحايا تلك االنتهاكات، ولكن هذه املرة وفق قواعد جديدة 
تستلزم العمل من داخل اإلطار القانوين الناظم للعمل األهيل يف مرص، والذي يشكل عرب القانون الجديد 
العمل األهيل والئحته  تنظيم  قانون  املنظامت. ويفرض  تلك  تهديًدا الستقالل عمل  التنفيذية  والئحته 
وتعتمد  املنظامت.  تلك  وأنشطة  التضامن، عىل متويل  لوزارة  التابعة  اإلدارية،  الجهة  التنفيذية وصاية 
املسؤولية  ذات  الرشكات  أبرزها:  متعددة،  قانونية  أشكال  عىل  عقود  منذ  الحقوقية  املنظامت  أغلبية 
املحدودة التابعة إلرشاف هيئة االستثامر، أو رشكات املحاماة والتي تتبع إرشاف النقابة العامة للمحامني.

ورغم وعود الحكومة املرصية بتاليف عدد من مشكالت القانون أثناء إعداد الالئحة التنفيذية، فإن عملية 
إعداد الالئحة برمتها جرت من خالل لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء من ممثيل عدة وزارات معنية، 
العام للجمعيات األهلية، بينام اقترص ما وصفته  التضامن االجتامعي ورئيس االتحاد  عىل رأسها وزارة 
العام  االتحاد  رئيس  أجراها  مناقشات  عدة  عىل  التنفيذية  الالئحة  حول  املجتمعي  بالحوار  الحكومة 
للجمعيات األهلية مع ممثيل بعض الجمعيات، دون توضيح ماهية التوصيات التي صدرت عنها. وجرت 
االجتامعي  التضامن  وزارة  تعلن  مل  كام  الفاعلة.  الحقوقية  املنظامت  استبعاد  ظل  يف  املناقشات  هذه 
املسودات األولية التي جرى النقاش عليها يف اللجنة املعنية بوضع الالئحة التنفيذية وكيف أثر الحوار 

املجتمعي عىل نص املسودة النهائية.

وتخالف نصوص الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل األهيل نص املادة 75 من الدستور املرصي وكذا 
التزامات مرص، وفًقا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بشأن حامية ودعم وتعزيز حقوق اإلنسان.
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خاتمة وتوصيات

إن مؤسسة حرية الفكر والتعبري إذ تضع بني أيدي جميع املعنيني بأوضاع حقوق اإلنسان يف مرص، هذا 
التقرير، بهدف تسليط الضوء عىل أبرز االنتهاكات التي متارسها السلطات املرصية، عرب أجهزتها املختلفة، 
بحق منظامت حقوق اإلنسان املستقلة واملدافعني عن حقوق اإلنسان، فإنها تؤكد عىل رضورة أن تتخذ 
السلطات إجراءات أكرث رسعة وحزًما عىل طريق تحسني رشوط العمل الحقوقي يف مرص خالل الفرتة 

املقبلة، وعىل رأس تلك اإلجراءات: 

املنع من . 1 قرارات  إلغاء  ذلك من  يتضمنه  مبا  لسنة ٢٠11.  القضية 1٧٣  التحقيقات يف  حفظ 
السفر وتجميد األموال، وأية مالحقات قضائية أخرى تابعة للقضية. 

وقف االنتهاكات ضد املدافعني املحبوسني ومحاسبة املسؤولني عنها واملتورطني فيها، وتحديًدا . ٢
تدوير املدافعني يف قضايا جديدة بنفس االتهامات لتمديد فرتات حبسهم احتياطيًّا دون اإلحالة 
تجاوز حبسهم  للقانون ممن  باملخالفة  تعسفيًّا  املحتجزين  إخالء سبيل  املحاكمة. وكذلك  إىل 
احتياطيًّا مدة العامني، إضافة إىل التوقف عن إدراج املدافعني عىل ذمة أكرث من قضية يف نفس 

الوقت وبنفس االتهامات.

استكامل خطوات إخالء سبيل املدافعني املحبوسني سواء الذين شملهم التقرير أو مل يشملهم.. ٣

خلق حوار مجتمعي واسع حول توفيق أوضاع املنظامت الحقوقية القامئة، بالشكل الذي ميكنها . 4
من االحتامء مبظلة القانون ومامرسة عملها بحرية يف نفس الوقت. 
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