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شــهد شــهر أكتوبــر من عــام 2021 وقــوع عدد مــن االنتهــاكات وثقها الفريــق القانوني باملؤسســة، 
يمكــن معهــا وصــف املحاكمــات بأنهــا تفتقــر ملعاييــر املحاكمــة العادلــة، كان مــن بينهــا ظهــور 
ملتهميــن أمــام القضــاء بعــد تعرضهــم لإلخفــاء القســري لفتــرات زمنيــة مختلفــة، وآخريــن جــرى 
إعــادة تدويرهــم يف قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 1935 لســنة 2021، واتهامهــم باالنضمــام لجماعــة 
إرهابيــة، بنــاء ىلع مــا ورد بتحريــات قطــاع األمــن الوطنــي، رغــم حصولهــم ىلع إخــاء ســبيل مــن 

قضايــا ســابقة تحمــل نفــس االتهامــات دون إطــاق ســراحهم.

ملخص
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ــن  ــرون كمتهمي ــريًا يظه ــون قس مختف
أمــام القضــاء

تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان تعــرض 

ســبعة مدنييــن مــن ســكان شــبه جزيــرة ســيناء، 

املحاكمــة  بمعاييــر  تمــس  تقاضــي  الجــراءات 

العادلــة، حيــث باشــرت نيابــة أمــن الدولــة العليــا 

 ،2021 أكتوبــر  شــهر  خــال  معهــم  التحقيــق 

ووجهــت لهــم تهمــة االنضمــام لجماعــة إرهابيــة، 

بنــاء ىلع مــا ورد بتحريــات قطــاع األمــن الوطنــي 

ــنة 2021. ــم 1935 لس ــة رق يف القضي

القانونــي  الفريــق  رصدهــا  األولــى  الواقعــة 

ــة  ــام نياب ــر أم ــث ظه ــر 2021، حي ــخ 16 أكتوب بتاري

أمــن الدولــة العليــا “عيــد احميــد أحمــد ســامة”، 

21 عامــا، بعــد تعرضــه لفترتــي إخفــاء قســري 

ــوال  ــة أق ــت النياب ــف، تجاهل ــن ونص ــت عامي دام

ولــم  القســري  االختفــاء  فترتــي  عــن  املتهــم 

ــه يف األوراق  ــي للقبــض علي ــخ الفعل ــر التاري تذك

ــن  ــة أم ــام نياب ــم أم ــل املته ــث مث ــمية، حي الرس

بتاريــخ  تحريــره  جــرى  ضبــط  بمحضــر  الدولــة 

التاريــخ الفعلــي  2021، يف حيــن أن  16 أكتوبــر 

للقبــض عليــه 10 أبريــل 2019، حيــث تــم اعتقالــه 

ــيخ  ــق الش ــي ىلع طري ــن أمن ــروره بكمي ــدى م ل

الوطنــي  األمــن  ملقــر  ونقــل  زويد/العريــش، 

ــى الســجن  ــه إل ــل نقل ــام قب بالعريــش ملــدة 4 أي

املركــزي بمدينــة العريــش ويظــل محتجــزا هنــاك 

ــام  ــر أم ــى ظه ــهر، حت ــة أش ــن وثاث ــدة عامي مل

ــو 2021 والتــي  ــخ 13 يولي ــة اإلســماعيلية بتاري نياب

قــررت إخــاء ســبيله،  لكــن وزارة الداخليــة امتنعــت 

تفاصيل االنتهاكات

أ- انتهاكات قوات إنفاذ القانون 
املصرية: 

عــن تنفيــذ القــرار، وتــم اخفــاء عيــد قســرا للمــرة 

ــش  ــة العري ــزي بمدين ــجن املرك ــة يف الس الثاني

ــن  ــة أم ــام نياب ــرض أم ــى ع ــهور، حت ــدة 3 ش مل

الدولــة بتاريــخ 16 أكتوبــر 2021، ليعــاد تدويــره ىلع 

ذمــة قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 1935 لســنة 2021، 

ــى جماعــة  ــه تهمــة االنضمــام إل حيــث وجهــت ل

ــا. ــم بغرضه ــع العل ــة م إرهابي

لــه  أي عاقــة  عيــد  أنكــر  التحقيقــات  خــال 

بالجماعــات املســلحة وقــال يعمــل يف مجــال 

تجــارة الخضــروات أثنــاء دراســته حيــث أنــه العائــل 

ــام 2014. ــذ ع ــده من ــرض وال ــبب م ــرته بس ألس

القانونــي  الفريــق  وثقهــا  الثانيــة  الواقعــة 

باملؤسســة بتاريــخ 18 أكتوبــر 2021، حيــث ظهــرت 

نيابــة أمــن الدولــة العليا  “فــداء عبــد الحميد أنس 

شــوبير”، 32 عامــا، تحمــل الجنســية الفلســطينية 

ــى  ــع يدع ــم رضي ــال بينه ــة أطف ــي أم لخمس وه

“إبراهيــم”. قالــت فــداء أمــام جهــة التحقيــق أنهــا 

جــرى اعتقالهــا وهــي حامــل برفقــة 4 أطفــال 

أثنــاء وجودهــا يف ســيارة ميكروبــاص يف مدينــة 

العريــش بتاريــخ 4 مــارس 2021 وتــم احتجازهــا يف 

قســم ثالــث العريش، وقالــت أن إدارة القســم قامت 

ــت  ــزوج، وأضاف ــد ال ــة لوال ــال األربع ــليم األطف بتس

ــش دون  ــث العري ــت محتجــزة بقســم ثال أنهــا ظل

ــراد  ــد أف ــا أو أح ــة محاميه ــن مقابل ــن م أن تتمك

ــكرية  ــة العس ــام النياب ــرت أم ــى ظه ــرتها حت أس

عســكرية،  قضيــة  ذمــة  ىلع  باإلســماعيلية 

ــخ  ــت فيهــا ىلع إخــاء ســبيل بتاري ــي حصل والت

27 يونيــو 2021، إال أن وزارة الداخليــة امتنعــت عــن 

ــداء قســرا  ــاء ف ــة وقامــت بإخف ــرار النياب ــذ ق تنفي

للمــرة الثانيــة داخــل قســم ثالــث العريــش ملــدة 4 

شــهور، حيــث وضعــت طفلهــا إبراهيــم أثنــاء فتــرة 
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القســم لكنهــا رفضــت تســليم  احتجازهــا يف 

ــة،  ــه للرضاع ــبب حاجت ــا بس ــد زوجه ــل لوال الطف

ــى  ــش حت ــث العري ــم ثال ــزة بقس ــت محتج وبقي

ظهــرت أمــام نيابــة أمــن الدولــة بالقاهــرة برفقــة 

رضيعهــا ذو الثاثــة أشــهر بتاريــخ 18 أكتوبــر 2021، 

ــدة  ــة جدي ــة قضي ــا ىلع ذم ــادة تدويره ــم إع ليت

ــنة 2021. ــم 1935 لس ــل رق تحم

القانونــي  الفريــق  رصدهــا  الثالثــة  الواقعــة 

نيابــة  ظهــر  حيــث   ،2021 أكتوبــر   18 بتاريــخ 

أمــن الدولــة العليــا “صبحــي خميــس صبحــي 

ــاء  ــي إخف ــه لفترت ــد تعرض ــا، بع ــلم”، 39 عام مس

قســري دامــت قرابــة عاميــن، تجاهلــت النيابــة 

أقــوال املتهــم عــن فترتــي االختفــاء القســري 

ــه يف  ــض علي ــي للقب ــخ الفعل ــر التاري ــم تذك ول

األوراق الرســمية، حيــث مثــل املتهــم أمــام نيابــة 

ــره بتاريــخ  ــة بمحضــر ضبــط جــرى تحري أمــن الدول

التاريــخ الفعلــي  2021، يف حيــن أن  18 أكتوبــر 

للقبــض ىلع صبحــي 28 ســبتمبر 2019، حيــث 

جــرى اعتقالــه مــن مدينــة العريــش، وظــل محتجزا 

لــدى جهــاز األمــن الوطنــي بمدينــة العريــش 

ملــدة 14 شــهر، حتــى ظهــر أمــام النيابــة العامــة 

بمحافظــة اإلســماعيلية يف نوفمبــر 2020 وظــل 

محتجــزًا ىلع ذمــة القضيــة حتــى أصــدرت النيابة 

ــن وزارة  ــر 2020،  لك ــبيله يف يناي ــاء س ــرارا بإخ ق

الداخليــة امتنعــت عــن تنفيــذ القــرار، وتــم اخفــاء 

ــة ملــدة 3 شــهور يف  صبحــي قســرا للمــرة الثاني

قســم ثــان العريــش ثــم ملــدة 6 شــهور يف فــرق 

األمــن باإلســماعيلية، حتــى أعيــد تدويــره وعــرض 

أمــام نيابــة أمــن الدولــة بالقاهــرة بتاريــخ 18 أكتوبر 

2021، ىلع ذمــة قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 1935 

ــى  ــام إل ــة االنضم ــه تهم ــت ل ــنة 2021، ووجه لس

ــا.  ــم بغرضه ــع العل ــة م ــة إرهابي جماع

القانونــي  الفريــق  وثقهــا  الرابعــة  الواقعــة 

ــر  ــث ظه ــر 2021، حي ــخ 30 أكتوب ــة بتاري باملؤسس

نيابــة أمــن الدولــة العليــا  “مصبــاح فرحــان صبــح 

ســالم”، 36 عامــا، بعــد تعرضــه لفترتــي إخفــاء 

ــة  ــت النياب ــهر، تجاهل ــة 9 أش ــت قراب ــري دام قس

أقــوال املتهــم عــن فترتــي االختفــاء القســري 

ــه يف  ــض علي ــي للقب ــخ الفعل ــر التاري ــم تذك ول

األوراق الرســمية، حيــث قــال املتهــم أمــام جهــة 

ــه 27  ــض علي ــي للقب ــخ الفعل ــق أن التاري التحقي

ينايــر 2020، حيــث تــم اعتقالــه بالقــرب مــن منزله 

ــن  ــة م ــوة أمني ــطة ق ــش بواس ــة العري يف مدين

ــزا يف  ــل محتج ــش، وظ ــان العري ــرطة ث ــم ش قس

القســم ملــدة 5 أشــهر، حتــى ظهــر أمــام النيابــة 

ــرر  ــو 2020 لتق ــماعيلية يف 23 يوني ــة باإلس العام

النيابــة إخــاء ســبيله بتاريــخ 27 يونيــو 2020،  

ــم اخفــاء  ــم تنفــذ القــرار، وت ــة ل لكــن وزارة الداخلي

ــن  ــاز األم ــدى جه ــة ل ــرة الثاني ــرا للم ــاح قس مصب

الوطنــي ملــدة 4 شــهور، حتــى أعيــد تدويــره 

وعــرض أمــام نيابــة أمــن الدولــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 

2021، ىلع ذمــة قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 1935 

ــام  ــة االنضم ــه تهم ــت ل ــث وجه ــنة 2021، حي لس

ــا. ــم بغرضه ــع العل ــة م ــة إرهابي ــى جماع إل

الواقعــة الخامســة وثقهــا الفريــق القانونــي 

ــر  ــث ظه ــر 2021، حي ــخ 31 أكتوب ــة بتاري باملؤسس

نيابــة أمــن الدولــة العليــا  “ســامي حامــد عطيــه 

ــرة إخفــاء قســري ملــدة  حامــد”، بعــد تعرضــه لفت

عــام، تجاهلــت النيابــة أقــوال املتهــم عــن فتــرة 

االختفــاء القســري ولــم تذكــر التاريــخ الفعلــي 

ــر  ــم تحري ــمية، وت ــه يف األوراق الرس ــض علي للقب

محضــر ضبــط بتاريــخ حديــث،  قــال املتهــم أمــام 

ــه يف  ــض علي ــي القب ــه ألق ــق أن ــة التحقي جه

مدينــة رأس ســدر وتــم اخفــاؤه قســريا بمقــر جهــاز 

ــي. ــن الوطن األم
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ــي  ــق القانون ــا الفري ــة رصده ــة السادس الواقع

ــة  ــام نياب ــث ظهــر أم ــر 2021، حي ــخ 30 أكتوب بتاري

أمــن الدولــة العليــا بالقاهــرة “محمــد عيــد ســليم” 

املؤسســة  رصــدت  ســعيد”،  عــواد  “مطيــر  و 

ــع كا  ــن م ــادة املحامي ــن الس ــور أي م ــدم حض ع

املتهميــن كمــا لــم تســعى جهــة التحقيــق 

ســعيا جــادا النتــداب أحــد املحاميــن لحضــور 

التحقيــق مــع املتهميــن. 

ووفقــا ملــا أقــره املتهمــون أمــام جهــة التحقيــق، 

ــاكات  ــن االنته ــد م ــل العدي ــك يحم ــا ش ــه ب فإن

الدســتور  نصــوص  تخالــف  التــي  والتجــاوزات 

ــد  ــط القواع ــا ألبس ــن مخالفته ــًا ع ــري فض املص

القانــون  أوجــب  التــي  اإلجرائيــة  والضمانــات 

ــق  ــة التحقي ــة يف مرحل ــا خاص ــري مراعاته املص

اإلبتدائــي .

أوالً: احتجــاز األشــخاص املقبــوض عليهــم دون 

إذن مــن الســلطات القضائيــة املختصــة، ولفتــرات 

ــة. ــة تتجــاوز املــدة االحتجــاز القانوني زمني

نصــت املــادة 54 مــن الدســتور املصــري ىلع أنــه 

ــة ال تمــس،  ــة حــق طبيعــي وهــى مصون “ الحري

ــة التلبــس ال يجــوز القبــض ىلع  وفيمــا عــدا حال

أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي 

قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق 

تقيــد حريتــه  مــن  فــورا كل  يبلــغ  أن  ويجــب 

ــن  ــة وُيمك ــه كتاب ــاط بحقوق ــك ويح ــباب ذل بأس

مــن االتصــال بذويــه و بمحاميــه فــورًا، وأن يقــدم 

إلــى ســلطات التحقيــق خــال أربــع وعشــرين 

ــه ...” ــد حريت ــت تقيي ــن وق ــاعة م س

ونصــت املــادة 36 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 

املصــري ىلع أنــه “يجــب ىلع مأمــور الضبــط 

القضائــي أن يســمع فــورًا أقــوال املتهــم املضبوط 

ــع  ــدى ارب ــى م ــله ف ــه يرس ــا يبرئ ــأت بم ــم ي وإذا ل

ــب  ــة، ويج ــة املختص ــى النياب ــاعة إل ــرين س وعش

ىلع النيابــة العامــة أن تســتجوبه يف ظــرف 

أربــع وعشــرين ســاعة ثــم تأمــر بالقبــض عليــه أو 

ــراحه .” ــاق س إط

ــن  ــوض يف أماك ــخاص املقب ــاز األش ــا: احتج ثاني

للرقابــة  خاضعــة  وغيــر  رســمية  غيــر  احتجــاز 

القضائيــة.

ــة  ــراءات الجنائي ــون اإلج ــن قان ــادة 41 م ــت امل نص

ــان إال  ــس أي إنس ــوز حب ــه “ ال يج ــري ىلع أن املص

فــى الســجون املخصصــة لذلــك . وال يجــوز ملأمــور 

أي ســجن قبــول أي إنســان إال بمقتضــى أمــر موقــع 

عليــه مــن الســلطات املختصــة وهــي النيابــة 

العامــة وال يبقيــه بعــد املــدة املحــددة بهــذا 

ــر .” األم

ــه “  ــون ىلع أن ــن ذات القان ــادة 42 م ــت امل ونص

لــكل مــن أعضــاء النيابــة ورؤســاء ووكاء املحاكــم 

واملركزيــة  العامــة  الســجون  زيــارة  االبتدائيــة 

ــن  ــد م ــم والتأك ــر اختصاصه ــى دوائ ــودة ف املوج

عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة ولهــم 

أن يطلعــوا ىلع دفاتــر الســجن وىلع أوامر القبض 

والحبــس وأن يأخــذوا صــورا منهــا وأن يتصلــوا بــأي 

أن  يريــد  شــكوى  أي  منــه  ويســمعوا  محبــوس 

يبديهــا لهــم وىلع مديــر وموظفــي الســجون 

أن يقدمــوا لهــم كل مســاعدة لحصولهــم ىلع 

ــا.”  ــي يطلبونه ــات الت املعلوم

ــدور  ــد ص ــخاص بع ــاز األش ــتمرار إحتج ــا:  إس ثالث

ــى  ــم ف ــادة اتهامه ــبيلهم وإع ــاء س ــرارات بإخ ق

ــدة.  ــا جدي قضاي

ــة  ــات النياب ــاء تحقيق ــون أثن ــر املتهم ــث أق حي

أنهــم قــد جــرى التحقيق معهــم ىلع ذمــة قضايا 

ســابقة و صــدر لهــم قــرارات بإخــاء ســبيلهم ولكن 

لــم يتــم تنفيــذ هــذه القــرارات مــن قبــل وزارة 

الداخليــة وتــم إعــادة تدويرهــم يف قضايــا جديــدة 
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ــار أن  ــع األخــذ يف اإلعتب دون إطــاق ســراحهم، م

االتهامــات املوجهــة إليهــم يف القضايــا الجديــدة 

ــا التــي  ــواردة يف القضاي هــي نفــس االتهامــات ال

ــد  ــا يفق ــا، مم ــبيل منه ــاء س ــي اخ ــوا عل حصل

ــن  ــة م ــوده والغاي ــبب وج ــي س ــس اإلحتياط الحب

ــون  ــارج القان ــه خ ــدد حبس ــون بص ــه، ونك تطبيق

ــون مــن خــال محاضــر  ــاس القان ــه ُألبــس لب ولكن

ألن   _ األرجــح  ىلع  فبركتهــا  جــرى   _ جديــدة 

املتهميــن لــم يبرحــوا مقــر احتجازهــم ولــم تنفــذ 

ا حقيقًيــا بإخــاء ســبيلهم . قــرارات القضــاء تنفيــذًً

ومــن الجلــى أن الســلطات األمنيــة تمــارس التحايل 

ىلع املــادة 143/3 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 

ــوال ال  ــع األح ــه “ويف جمي ــص ىلع أن ــى تن والت

يجــوز أن تجــاوز مــدة الحبــس االحتياطــي يف 

مرحلــة التحقيــق االبتدائــي وســائر مراحــل الدعوى 

ــالبة  ــة الس ــى للعقوب ــد األقص ــث الح ــة ثل الجنائي

للحريــة، بحيــث ال يتجــاوز ســتة أشــهر يف الجنــح 

ــنتين إذا  ــات، وس ــهرًا يف الجناي ــر ش ــة عش وثماني

ــجن  ــي الس ــة ه ــررة للجريم ــة املق ــت العقوب كان

املؤبــد أو اإلعــدام”. وذلــك مــن خــال اســتمرار 

احتجــاز األشــخاص املقبــوض عليهــم بعــد إصــدار 

ــدة  ــم امل ــم لتجاوزه ــبيل بحقه ــاء س ــرارات إخ ق

إليهــا،  االحتياطــي املشــار  للحبــس  القانونيــة 

ــرض  ــى ع ــبيلها ف ــة س ــزة األمني ــذ األجه ــم تتخ ث

األشــخاص املحتجزيــن لديهــا مــرة أخــرى ىلع 

نيابــة أمــن الدولــة العليــا بتحريــات مختلفــة يف 

قضايــا مختلفــة حتــى تبــدأ مــدة الســنتين الحــد 

األقصــى للحبــس مــرة أخــري مــن جديــد، وهــو مــا 

ــار  ــن اإلط ــة ع ــق خارج ــس مطل ــر حب ــر أوام يعتب

ــي. القانون

وجديــر بالذكــر أن جهــات التحقيــق تعمــدت غــض 

الطــرف عــن كل هــذه االنتهــاكات واملخالفــات 

القانونيــة الواضحــة ولــم تقــم بدورهــا يف تحريــك 

الدعــوى الجنائيــة ضــد مــن قامــوا باحتجــاز هــؤالء 

ــة  ــوة األمني ــتدعاء الق ــم باس ــم تق ــن، ول املواطني

املرافقــة للمتهميــن للتأكــد مــن صحــة روايتهــم 

ــمية  ــر رس ــاز غي ــرات احتج ــن مق ــم م ــن قدومه ع

ــوي واملــادي. ــذاء املعن تعرضــوا فيهــا لإلي

رابعــا: تعمــد جهــة التحقيــق عــدم تمكيــن دفــاع 

املتهميــن مــن االطــاع ىلع محاضــر التحقيــق و 

التحقيــق مــع متهميــن يف عــدم وجــود محامــي.

 حيــث نصــت املــادة 125 مــن مــن قانــون اإلجــراءات 

الجنائيــة ىلع أنــه “يجــب الســماح للمحامــي 

باإلطــاع ىلع التحقيــق يف اليــوم الســابق ىلع 

االســتجواب أو املواجهــة مالــم يقــرر القاضــي غيــر 

ــك . ويف جميــع األحــوال ال يجــوز الفصــل بيــن  ذل

املتهــم ومحاميــه الحاضــر معــه أثنــاء التحقيــق .”

رصــدت املؤسســة خــال شــهر أكتوبــر عــرض 

ــود  ــدم وج ــة يف ع ــام النياب ــن أم ــن اثني متهمي

محامــي، ولــم تســعى جهــة التحقيــق ســعًيا 

جــادا لاتصــال بــذوي املتهــم ودفاعــه بــل اكتفــت 

بالديباجــة املكــرره والتــي تقــرر فيهــا أنهــا أرســلت 

ــة املحاميــن فوجــدت  أحــد مندوبيهــا ملقــر نقاب

النقابــة مغلقــة، يف حيــن أن التحقيقــات مــع 

الواحــدة حتــى  الســاعة  مــن  تتــم  املتهميــن 

ــه  ــد في ــت يتواج ــو وق ــرا وه ــة ظه ــاعة الثالث الس

ــا  ــة، مم ــل النقاب ــن داخ ــن املحامي ــر م ــدد كبي ع

يعــد التفاًفــا مــن جهــة التحقيــق ىلع حــق 

ــات  ــاء جلس ــه أثن ــام مع ــور مح ــم يف حض املته

الدســتور  أوجبــه  الــذي  النحــو  ىلع  التحقيــق 

والقانــون .

ــة  ــون اإلجــراءات الجنائي نصــت املــادة 124 مــن قان

الجنايــات  يف  للمحقــق  يجــوز  “ال  أنــه  ىلع 

ــا،  ــس وجوًب ــا بالحب ــب عليه ــح املعاق ويف الجن

يواجهــه بغيــره مــن  أو  أن يســتجوب املتهــم 

املتهميــن أو الشــهود إال بعــد دعــوة محاميــه 

الســرعة  وحالــة  التلبــس  حالــة  عــدا  للحضــور 
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بســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة ىلع الــذي يثبته 

ــن  ــم أن يعل ــر. وىلع املته ــى املحض ــق ف املحق

اســم محاميــه بتقريــر لــدى قلــم كتــاب املحكمــة 

أو إلــى مأمــور الســجن أو يخطــر بــه املحقــق كمــا 

ــذا  ــان أو ه ــذا اإلع ــى ه ــه أن يتول ــوز ملحامي يج

اإلخطــار . وإذا لــم يكــن للمتهــم محــام أو لــم يحضــر 

ــن  ــق م ــب ىلع املحق ــه وج ــد دعوت ــه بع محامي

ــي  ــا و للمحام ــه محامي ــدب ل ــه أن ين ــاء نفس تلق

ــه مــن دفــوع أو  ــا يعــِن ل أن يثبــت يف املحضــر م

طلبــات أو ماحظــات .”
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