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ملخص
شــهد شــهر أكتوبــر من عــام  2021وقــوع 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  1935لســنة  ،2021واتهامهــم 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.
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تفاصيل االنتهاكات
أ -انتهاكات قوات إنفاذ القانون
املصرية:
مختفــون قســريًا يظهــرون كمتهميــن
أمــام القضــاء
تابعــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان تعــرض
ســبعة مدنييــن مــن ســكان شــبه جزيــرة ســيناء،

عــن تنفيــذ القــرار ،وتــم اخفــاء عيــد قســرا للمــرة
الثانيــة يف الســجن املركــزي بمدينــة العريــش
ملــدة  3شــهور ،حتــى عــرض أمــام نيابــة أمــن
الدولــة بتاريــخ  16أكتوبــر  ،2021ليعــاد تدويــره ىلع
ذمــة قضيــة جديــدة تحمــل رقــم  1935لســنة ،2021
حيــث وجهــت لــه تهمــة االنضمــام إلــى جماعــة
إرهابيــة مــع العلــم بغرضهــا.

الجــراءات تقاضــي تمــس بمعاييــر املحاكمــة

خــال التحقيقــات أنكــر عيــد أي عالقــة لــه

العادلــة ،حيــث باشــرت نيابــة أمــن الدولــة العليــا

بالجماعــات املســلحة وقــال يعمــل يف مجــال

التحقيــق معهــم خــال شــهر أكتوبــر ،2021

تجــارة الخضــروات أثنــاء دراســته حيــث أنــه العائــل

ووجهــت لهــم تهمــة االنضمــام لجماعــة إرهابيــة،

ألســرته بســبب مــرض والــده منــذ عــام .2014

بنــاء ىلع مــا ورد بتحريــات قطــاع األمــن الوطنــي
يف القضيــة رقــم  1935لســنة .2021

الواقعــة الثانيــة وثقهــا الفريــق القانونــي
باملؤسســة بتاريــخ  18أكتوبــر  ،2021حيــث ظهــرت

الواقعــة األولــى رصدهــا الفريــق القانونــي

نيابــة أمــن الدولــة العليا “فــداء عبــد الحميد أنس

بتاريــخ  16أكتوبــر  ،2021حيــث ظهــر أمــام نيابــة

شــوبير” 32 ،عامــا ،تحمــل الجنســية الفلســطينية

أمــن الدولــة العليــا “عيــد احميــد أحمــد ســامة”،

وهــي أم لخمســة أطفــال بينهــم رضيــع يدعــى

 21عامــا ،بعــد تعرضــه لفترتــي إخفــاء قســري

“إبراهيــم” .قالــت فــداء أمــام جهــة التحقيــق أنهــا

دامــت عاميــن ونصــف ،تجاهلــت النيابــة أقــوال

جــرى اعتقالهــا وهــي حامــل برفقــة  4أطفــال

املتهــم عــن فترتــي االختفــاء القســري ولــم

أثنــاء وجودهــا يف ســيارة ميكروبــاص يف مدينــة

تذكــر التاريــخ الفعلــي للقبــض عليــه يف األوراق

العريــش بتاريــخ  4مــارس  2021وتــم احتجازهــا يف

الرســمية ،حيــث مثــل املتهــم أمــام نيابــة أمــن

قســم ثالــث العريش ،وقالــت أن إدارة القســم قامت

الدولــة بمحضــر ضبــط جــرى تحريــره بتاريــخ

بتســليم األطفــال األربعــة لوالــد الــزوج ،وأضافــت

 16أكتوبــر  ،2021يف حيــن أن التاريــخ الفعلــي

أنهــا ظلــت محتجــزة بقســم ثالــث العريــش دون

للقبــض عليــه  10أبريــل  ،2019حيــث تــم اعتقالــه

أن تتمكــن مــن مقابلــة محاميهــا أو أحــد أفــراد

لــدى مــروره بكميــن أمنــي ىلع طريــق الشــيخ

أســرتها حتــى ظهــرت أمــام النيابــة العســكرية

زويد/العريــش ،ونقــل ملقــر األمــن الوطنــي

باإلســماعيلية ىلع ذمــة قضيــة عســكرية،

بالعريــش ملــدة  4أيــام قبــل نقلــه إلــى الســجن

والتــي حصلــت فيهــا ىلع إخــاء ســبيل بتاريــخ

املركــزي بمدينــة العريــش ويظــل محتجــزا هنــاك

 27يونيــو  ،2021إال أن وزارة الداخليــة امتنعــت عــن

ملــدة عاميــن وثالثــة أشــهر ،حتــى ظهــر أمــام

تنفيــذ قــرار النيابــة وقامــت بإخفــاء فــداء قســرا

نيابــة اإلســماعيلية بتاريــخ  13يوليــو  2021والتــي

للمــرة الثانيــة داخــل قســم ثالــث العريــش ملــدة 4

قــررت إخــاء ســبيله ،لكــن وزارة الداخليــة امتنعــت

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

الواقعــة الرابعــة وثقهــا الفريــق القانونــي

الطفــل لوالــد زوجهــا بســبب حاجتــه للرضاعــة،

باملؤسســة بتاريــخ  30أكتوبــر  ،2021حيــث ظهــر

وبقيــت محتجــزة بقســم ثالــث العريــش حتــى

نيابــة أمــن الدولــة العليــا “مصبــاح فرحــان صبــح

ظهــرت أمــام نيابــة أمــن الدولــة بالقاهــرة برفقــة

ســالم” 36 ،عامــا ،بعــد تعرضــه لفترتــي إخفــاء

رضيعهــا ذو الثالثــة أشــهر بتاريــخ  18أكتوبــر ،2021

قســري دامــت قرابــة  9أشــهر ،تجاهلــت النيابــة

ليتــم إعــادة تدويرهــا ىلع ذمــة قضيــة جديــدة

أقــوال املتهــم عــن فترتــي االختفــاء القســري

تحمــل رقــم  1935لســنة .2021

ولــم تذكــر التاريــخ الفعلــي للقبــض عليــه يف

الواقعــة الثالثــة رصدهــا الفريــق القانونــي
بتاريــخ  18أكتوبــر  ،2021حيــث ظهــر نيابــة
أمــن الدولــة العليــا “صبحــي خميــس صبحــي
مســلم” 39 ،عامــا ،بعــد تعرضــه لفترتــي إخفــاء
قســري دامــت قرابــة عاميــن ،تجاهلــت النيابــة
أقــوال املتهــم عــن فترتــي االختفــاء القســري
ولــم تذكــر التاريــخ الفعلــي للقبــض عليــه يف
األوراق الرســمية ،حيــث مثــل املتهــم أمــام نيابــة
أمــن الدولــة بمحضــر ضبــط جــرى تحريــره بتاريــخ
 18أكتوبــر  ،2021يف حيــن أن التاريــخ الفعلــي
للقبــض ىلع صبحــي  28ســبتمبر  ،2019حيــث
جــرى اعتقالــه مــن مدينــة العريــش ،وظــل محتجزا
لــدى جهــاز األمــن الوطنــي بمدينــة العريــش
ملــدة  14شــهر ،حتــى ظهــر أمــام النيابــة العامــة
بمحافظــة اإلســماعيلية يف نوفمبــر  2020وظــل

األوراق الرســمية ،حيــث قــال املتهــم أمــام جهــة
التحقيــق أن التاريــخ الفعلــي للقبــض عليــه 27
ينايــر  ،2020حيــث تــم اعتقالــه بالقــرب مــن منزله
يف مدينــة العريــش بواســطة قــوة أمنيــة مــن
قســم شــرطة ثــان العريــش ،وظــل محتجــزا يف
القســم ملــدة  5أشــهر ،حتــى ظهــر أمــام النيابــة
العامــة باإلســماعيلية يف  23يونيــو  2020لتقــرر
النيابــة إخــاء ســبيله بتاريــخ  27يونيــو ،2020
لكــن وزارة الداخليــة لــم تنفــذ القــرار ،وتــم اخفــاء
مصبــاح قســرا للمــرة الثانيــة لــدى جهــاز األمــن
الوطنــي ملــدة  4شــهور ،حتــى أعيــد تدويــره
وعــرض أمــام نيابــة أمــن الدولــة بتاريــخ  30أكتوبــر
 ،2021ىلع ذمــة قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 1935
لســنة  ،2021حيــث وجهــت لــه تهمــة االنضمــام
إلــى جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بغرضهــا.

محتجـزًا ىلع ذمــة القضيــة حتــى أصــدرت النيابة

الواقعــة الخامســة وثقهــا الفريــق القانونــي

قــرارا بإخــاء ســبيله يف ينايــر  ،2020لكــن وزارة

باملؤسســة بتاريــخ  31أكتوبــر  ،2021حيــث ظهــر

الداخليــة امتنعــت عــن تنفيــذ القــرار ،وتــم اخفــاء

نيابــة أمــن الدولــة العليــا “ســامي حامــد عطيــه

صبحــي قســرا للمــرة الثانيــة ملــدة  3شــهور يف

حامــد” ،بعــد تعرضــه لفتــرة إخفــاء قســري ملــدة

قســم ثــان العريــش ثــم ملــدة  6شــهور يف فــرق

عــام ،تجاهلــت النيابــة أقــوال املتهــم عــن فتــرة

األمــن باإلســماعيلية ،حتــى أعيــد تدويــره وعــرض

االختفــاء القســري ولــم تذكــر التاريــخ الفعلــي

أمــام نيابــة أمــن الدولــة بالقاهــرة بتاريــخ  18أكتوبر

للقبــض عليــه يف األوراق الرســمية ،وتــم تحريــر

 ،2021ىلع ذمــة قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 1935

محضــر ضبــط بتاريــخ حديــث ،قــال املتهــم أمــام

لســنة  ،2021ووجهــت لــه تهمــة االنضمــام إلــى

جهــة التحقيــق أنــه ألقــي القبــض عليــه يف

جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بغرضهــا.

مدينــة رأس ســدر وتــم اخفــاؤه قســريا بمقــر جهــاز
األمــن الوطنــي.
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الواقعــة السادســة رصدهــا الفريــق القانونــي

ىلع النيابــة العامــة أن تســتجوبه يف ظــرف

بتاريــخ  30أكتوبــر  ،2021حيــث ظهــر أمــام نيابــة

أربــع وعشــرين ســاعة ثــم تأمــر بالقبــض عليــه أو

أمــن الدولــة العليــا بالقاهــرة “محمــد عيــد ســليم”

إطــاق ســراحه ”.

و “مطيــر عــواد ســعيد” ،رصــدت املؤسســة
عــدم حضــور أي مــن الســادة املحاميــن مــع كال
املتهميــن كمــا لــم تســعى جهــة التحقيــق
ســعيا جــادا النتــداب أحــد املحاميــن لحضــور
التحقيــق مــع املتهميــن.
ووفقــا ملــا أقــره املتهمــون أمــام جهــة التحقيــق،
فإنــه بــا شــك يحمــل العديــد مــن االنتهــاكات
والتجــاوزات التــي تخالــف نصــوص الدســتور
ً
فضــا عــن مخالفتهــا ألبســط القواعــد
املصــري
والضمانــات اإلجرائيــة التــي أوجــب القانــون
املصــري مراعاتهــا خاصــة يف مرحلــة التحقيــق
اإلبتدائــي .
أوالً :احتجــاز األشــخاص املقبــوض عليهــم دون
إذن مــن الســلطات القضائيــة املختصــة ،ولفتــرات

ثانيــا :احتجــاز األشــخاص املقبــوض يف أماكــن
احتجــاز غيــر رســمية وغيــر خاضعــة للرقابــة
القضائيــة.
نصــت املــادة  41مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
املصــري ىلع أنــه “ ال يجــوز حبــس أي إنســان إال
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
األمــر ”.
ونصــت املــادة  42مــن ذات القانــون ىلع أنــه “
لــكل مــن أعضــاء النيابــة ورؤســاء ووكالء املحاكــم
االبتدائيــة زيــارة الســجون العامــة واملركزيــة
املوجــودة فــى دوائــر اختصاصهــم والتأكــد مــن

زمنيــة تتجــاوز املــدة االحتجــاز القانونيــة.

عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة ولهــم

نصــت املــادة  54مــن الدســتور املصــري ىلع أنــه

أن يطلعــوا ىلع دفاتــر الســجن وىلع أوامر القبض

“ الحريــة حــق طبيعــي وهــى مصونــة ال تمــس،
وفيمــا عــدا حالــة التلبــس ال يجــوز القبــض ىلع
أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي
قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق
ويجــب أن يبلــغ فــورا كل مــن تقيــد حريتــه
بأســباب ذلــك ويحــاط بحقوقــه كتابــة و ُيمكــن
مــن االتصــال بذويــه و بمحاميــه فــوًرا ،وأن يقــدم
إلــى ســلطات التحقيــق خــال أربــع وعشــرين
ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه ”...
ونصــت املــادة  36مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
املصــري ىلع أنــه “يجــب ىلع مأمــور الضبــط
القضائــي أن يســمع فــوًرا أقــوال املتهــم املضبوط
وإذا لــم يــأت بمــا يبرئــه يرســله فــى مــدى اربــع
وعشــرين ســاعة إلــى النيابــة املختصــة ،ويجــب

والحبــس وأن يأخــذوا صــورا منهــا وأن يتصلــوا بــأي
محبــوس ويســمعوا منــه أي شــكوى يريــد أن
يبديهــا لهــم وىلع مديــر وموظفــي الســجون
أن يقدمــوا لهــم كل مســاعدة لحصولهــم ىلع
املعلومــات التــي يطلبونهــا”.
ثالثــا :إســتمرار إحتجــاز األشــخاص بعــد صــدور
قــرارات بإخــاء ســبيلهم وإعــادة اتهامهــم فــى
قضايــا جديــدة.
حيــث أقــر املتهمــون أثنــاء تحقيقــات النيابــة
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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دون إطــاق ســراحهم ،مــع األخــذ يف اإلعتبــار أن

املواطنيــن ،ولــم تقــم باســتدعاء القــوة األمنيــة

االتهامــات املوجهــة إليهــم يف القضايــا الجديــدة

املرافقــة للمتهميــن للتأكــد مــن صحــة روايتهــم

هــي نفــس االتهامــات الــواردة يف القضايــا التــي

عــن قدومهــم مــن مقــرات احتجــاز غيــر رســمية

حصلــوا علــي اخــاء ســبيل منهــا ،ممــا يفقــد

تعرضــوا فيهــا لإليــذاء املعنــوي واملــادي.

الحبــس اإلحتياطــي ســبب وجــوده والغايــة مــن
تطبيقــه ،ونكــون بصــدد حبســه خــارج القانــون
ولكنــه أُلبــس لبــاس القانــون مــن خــال محاضــر
جديــدة _ جــرى فبركتهــا ىلع األرجــح _ ألن
املتهميــن لــم يبرحــوا مقــر احتجازهــم ولــم تنفــذ
قــرارات القضــاء تنفيـ ً
ـذا حقيق ًيــا بإخــاء ســبيلهم .
ومــن الجلــى أن الســلطات األمنيــة تمــارس التحايل
ىلع املــادة  143/3مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
والتــى تنــص ىلع أنــه “ويف جميــع األحــوال ال
يجــوز أن تجــاوز مــدة الحبــس االحتياطــي يف
مرحلــة التحقيــق االبتدائــي وســائر مراحــل الدعوى
الجنائيــة ثلــث الحــد األقصــى للعقوبــة الســالبة
للحريــة ،بحيــث ال يتجــاوز ســتة أشــهر يف الجنــح
وثمانيــة عشــر شــهرًا يف الجنايــات ،وســنتين إذا
كانــت العقوبــة املقــررة للجريمــة هــي الســجن
املؤبــد أو اإلعــدام” .وذلــك مــن خــال اســتمرار
احتجــاز األشــخاص املقبــوض عليهــم بعــد إصــدار
قــرارات إخــاء ســبيل بحقهــم لتجاوزهــم املــدة
القانونيــة للحبــس االحتياطــي املشــار إليهــا،
ثــم تتخــذ األجهــزة األمنيــة ســبيلها فــى عــرض
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
يعتبــر أوامــر حبــس مطلــق خارجــة عــن اإلطــار

رابعــا :تعمــد جهــة التحقيــق عــدم تمكيــن دفــاع
املتهميــن مــن االطــاع ىلع محاضــر التحقيــق و
التحقيــق مــع متهميــن يف عــدم وجــود محامــي.
حيــث نصــت املــادة  125مــن مــن قانــون اإلجــراءات
الجنائيــة ىلع أنــه “يجــب الســماح للمحامــي
باإلطــاع ىلع التحقيــق يف اليــوم الســابق ىلع
االســتجواب أو املواجهــة مالــم يقــرر القاضــي غيــر
ذلــك  .ويف جميــع األحــوال ال يجــوز الفصــل بيــن
املتهــم ومحاميــه الحاضــر معــه أثنــاء التحقيــق ”.
رصــدت املؤسســة خــال شــهر أكتوبــر عــرض
متهميــن اثنيــن أمــام النيابــة يف عــدم وجــود
محامــي ،ولــم تســعى جهــة التحقيــق ســع ًيا
جــادا لالتصــال بــذوي املتهــم ودفاعــه بــل اكتفــت
بالديباجــة املكــرره والتــي تقــرر فيهــا أنهــا أرســلت
أحــد مندوبيهــا ملقــر نقابــة املحاميــن فوجــدت
النقابــة مغلقــة ،يف حيــن أن التحقيقــات مــع
املتهميــن تتــم مــن الســاعة الواحــدة حتــى
الســاعة الثالثــة ظهــرا وهــو وقــت يتواجــد فيــه
عــدد كبيــر مــن املحاميــن داخــل النقابــة ،ممــا
ً
التفافــا مــن جهــة التحقيــق ىلع حــق
يعــد
املتهــم يف حضــور محــام معــه أثنــاء جلســات
التحقيــق ىلع النحــو الــذي أوجبــه الدســتور
والقانــون .
نصــت املــادة  124مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة

القانونــي.

ىلع أنــه “ال يجــوز للمحقــق يف الجنايــات

وجديــر بالذكــر أن جهــات التحقيــق تعمــدت غــض

ويف الجنــح املعاقــب عليهــا بالحبــس وجو ًبــا،

الطــرف عــن كل هــذه االنتهــاكات واملخالفــات
القانونيــة الواضحــة ولــم تقــم بدورهــا يف تحريــك
الدعــوى الجنائيــة ضــد مــن قامــوا باحتجــاز هــؤالء

أن يســتجوب املتهــم أو يواجهــه بغيــره مــن
املتهميــن أو الشــهود إال بعــد دعــوة محاميــه
للحضــور عــدا حالــة التلبــس وحالــة الســرعة
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بســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة ىلع الــذي يثبته
املحقــق فــى املحضــر .وىلع املتهــم أن يعلــن
اســم محاميــه بتقريــر لــدى قلــم كتــاب املحكمــة
أو إلــى مأمــور الســجن أو يخطــر بــه املحقــق كمــا
يجــوز ملحاميــه أن يتولــى هــذا اإلعــان أو هــذا
اإلخطــار  .وإذا لــم يكــن للمتهــم محــام أو لــم يحضــر
محاميــه بعــد دعوتــه وجــب ىلع املحقــق مــن
تلقــاء نفســه أن ينــدب لــه محاميــا و للمحامــي
ـن لــه مــن دفــوع أو
أن يثبــت يف املحضــر مــا يعـ ِ
طلبــات أو مالحظــات ”.
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خريطة شبه جزيرة سيناء
ﺑﺤﯿﺮة اﻟﺒﺮدوﯾﻞ

ﺷﻤﺎل ﺳﯿﻨﺎء

مدن رئيسية
شمال سيناء
مركز املدينة
وسط و جنوب سيناء
الحدود االدارية
حدوث انتهاك
اسم و موقع املدينة

التي حدث فيها انتهاك
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