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يف كافة املؤسسات واملنظمات الخاصة أو الحكومية عىل مستوي العالم  نجد أن املعيار االسايس لنجاحها 
استثناء  بال  الجميع،  عىل  بالعاملني  الخاصة  اللوائح  وتطبيق  للقانون،  تطبيقها  بمدى  مرهون   وتميزها 
ودون تمييز , وهذا هو املعيار الذي يمكننا القياس عليه يف مدى احرتام أي دولة لحقوق مواطنيها, فتطبيق 
يميز  الذي  هو  االنسان  لحقوق  املوضوعة  باملعايري  واإللتزام  تمييز,  وبال  استثناء  بال  الكافة  القانون عىل 
الدول املتقدمة عن الدول املتخلفة, فركب الحضارة يف العالم يقاس بمدى التزام الدولة بحقوق مواطنيها، 

وليس بانتهاكها.
أما هنا، فقد تكون هناك كثري من الحقائق مجهولة، وكثري من الضحايا ال نعلم عنهم شيئاً، ولكن الحقيقة 
الواضحة والتي نود أن نسطرها هي أن هناك انتهاكات، وأن التعديات عيل حقوق االنسان بلغت من الجسامة 
بحيث أنه ال يمكن حرصها يف تقرير, فالتقرير إن كان يعرب عن أرقام، ولكنه اليستطيع أن يعرب عن وصف 
الحاالت واالنتهاكات كما حدثت أو تحدث, وال يستطيع أن ينبض بكم األلم البرشي الذي تعرض له إنسان 

ما جراء انتهاك آداميته وحقه .
فمن يتابع الحالة الحقوقية املرصية خالل العامني املاضيني يجد أنها تنتقل من تدهورإىل ما هو أشد منه 
والناظر لهذه الحالة من التدهور يجد أنها ليست نابعة من العقل الجماعي املرصي, بل انها نابعة بشكل 
القائمني عيل األمر أنهم مسئولون عن كافة  التدهور الذي أصاب السلطة يف حد ذاتها، وأنيس  خاص من 

املرصيني بال تمييز, فال تزال النفوس السوية ترفض امتهان البرش, أو انتهاك حقوقهم.
القانون  إطار  والقتل خارج  الجسدية  والتصفية  القرسي  اإلخفاء  مثل   - الحقوقية  املصطلحات  تكن  فلم 
واإلهمال الطبي يف السجون -  لم تكن متداولة يف اإلطار العام املرصي، بل كانت ألفاظا يعرفها الحقوقيون 
واملختصون فقط. أما اآلن فقد شاع املصطلح بناء عىل شيوع الجرم بني عوام الناس الذين ال عالقة لهم 
بالشأن السيايس, من جراء تكراره مئات املرات حتى أصبح الفعل نفسه مؤثما يف نفوس الناس، وتحاول 
األجهزة األمنية الهروب من املصطلح اىل مصطلحات أقل وطئة, فقد حاولت تحويل مصطلح اإلخفاء القرسي 

إىل التغييب, ومصطلح القتل خارج إطار القانون إىل تصفية لالرهاب. 
باإلضافة إىل هذا، ظهرت مصطلحات لم تكن أصال متداولة بني املتخصصني، مثل احتجاز الرهائن، وهو 
مصطلح جديد نبع من كم االشخاص الذين يتم احتجازهم من قبل األجهزة األمنية إلجبار ذويهم عىل تسليم 

أنفسهم. 
النيابة العامة السلبي يف أغلب األحيان برفض تنفيذ القانون و إثبات  واألشد وطئة من هذا كله هو دور 
وقائع التعذيب والقتل واإلخفاء القرسي، وأيضا رفض التحقيق يف املحارض والبالغات والتلغرافات املقدمة 

من األرس.
يف مثل هذه األجواء قمنا باإلعالن عن تدشني التنسيقية املرصية للحقوق والحريات، يف األول من أغسطس 
عام 2014؛ لنكون منظمة حقوقية محايدة, تحاول بكل طاقتها أن توقف هذا التدهور الرهيب يف الحالة 
الحقوقية املرصية, وتعرب عن آالالم الضحايا الذين اليسمع لهم صوتا, وترصخ يف أذن القائمني عىل الحكم 

أن افيقوا، فما يحدث للمرصيني من انتهاكات لكافة حقوقهم يجب أن يتوقف.
القرسي، ووثقنا  اإلخفاء  اليوم, فرصدنا حاالت  الحني وحتى  ذلك  منذ  أداء دورها  التنسيقية يف  استمرت 

حاالت القتل خارج إطار القانون, وأصدرنا تقارير تفصيلية بحاالت التعذيب وغريها من االنتهاكات.
وإننا مستمرون إن شاء الله حتى تلتزم السلطة الحاكمة بحقوق املواطنني, وتعيد النظر يف سياستها ضد 

حقوق االنسان.

تمهيد

التنسيقية المصرية للحقوق الحريات
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النشأة 
االتنسيقية املرصية للحقوق والحريات هي منظمة حقوقية مرصية مقرها القاهرة أسست يف أغسطس 2014 , وهي 
منظمة مستقلة, حيادية, غري ربحية, غري حكومية, وتهدف إىل توثيق االنتهاكات التي تحدث يف مرص, وإصدار التقارير 
التاريخ حتى ال  الضحايا, وتوثيق  والدراسات واألبحاث عنها بشكل منهجي موضوعي حريف, بهدف ضمان حقوق 
املرصية طبقا  األرايض  املقيمني عىل  املرصيني وكل  املواطنني  والتجاوزات يف حق  اإلنتهاكات  لوقف  والضغط  يزيف, 

للدستور والقانون.
تجدر اإلشارة إىل أن التقارير التي تصدر عن التنسيقية أصبحت مرجعا معرتفاً به لدي الكثري من املؤسسات الحقوقية 

الدولية واملحلية، الحكومية وغري الحكومية، باإلضافة إىل طيف واسع من وكاالت األنباء العاملية، واملحلية، والعربية .
نشأت »التنسيقية املرصية للحقوق والحريات« يف مرص كمؤسسة حقوقية مستقلة ومنظمة من منظمات املجتمع املدني 
؛ وذلك للتعبري عن كافة آالم وهموم املواطن املرصي، وذلك بعد أن رأى القائمون عىل املؤسسة املنهجية الواضحة يف 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف مرص، وحاجة املجتمع إيل أياٍد تساعد الضحايا بال أية مآرب مادية .
تم عقد املؤتمر التأسييس االول للتنسيقية يف االول من أغسطس عام 2014   والذي عقد يف نقابة الصحفيني املرصية 
بمشاركة واسعة من كثري من  حركات ومنظمات املجتمع املدني يف مرص والنشطاء الحقوقيون باالضافة اىل تغطية 

اعالمية واسعة.

 الرؤية: 

وطن يخلو من انتهاكات حقوق اإلنسان يتمتع فيه كل إنسان بحقه الطبيعى يف الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية 
مهما كانت عقيدته هذا اإلنسان أو لونه أو منهجه السيايس أو فكره أو مكانته االجتماعية.

  الرسالة:
دعم كافة املظلومني والدفاع عنهم أمام اإلنتهاكات التي يتعرضون لها.

 األهداف:

1   التعاون مع كافه الجهات واملؤسسات والنشطاء يف رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.

اإلنسان   انتهاكات حقوق  وتوثيق  التطوعي يف رصد  املجتمعي  ودروهم  الشباب  بني  الحقوقي  العمل  ثقافة  2  نرش 

والدفاع عن املظلومني .

3   دعم وحماية القطاعات األكثر ضعفا يف املجتمع من خالل تأكيد حقوقهم ومساواتهم مع غريهم يف املجتمع خاصة 

املرأة والطفل وذو االحتياجات الخاصة واألقليات العرقية والدينية 

4   بناء أرشيف يوثق كافه انتهاكات حقوق اإلنسان يف مرص.

نبذة عن التنسيقية..

أوال: التعريف بالمؤسسة

التنسيقية مع اإلنسان

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 
نضال من اجل حرية و كرامة المصريين

The struggle for the freedom and dignity of Egyptians
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يلتزم التقرير باالنتهاكات التي حدثت خالل الفرتة الزمنية من أول يناير عام 2015، وحتى 31 من ديسمرب عام 2015  
مع اإلشارة إىل بعض األرقام واإلحصائيات عن انتهاكات حدثت خالل العامني الفائتني فقط.

المنهجية..

أوال : الفترة الزمنية : 

 ثانيا : المصطلحات المستخدمة 

١ اإلخفاء القرسي : 

هو كل اختطاف او اعتقال أو أي حرمان ألي شخص  من الحرية أياً كان نوعه ألسباب سياسية يتبعه رفض اإلعرتاف 
بوجوده أو حرمانه من حريته أو إخفاء مصري هذا الشخص املختفي أو مكان تواجده وعدم عرضه عىل النيابة خالل 

48 ساعه من تاريخ اعتقاله أو تقييد حريته.
٢  التصفية الجسدية : 

هي كل حالة قتل قامت بها قوة أمنية ضد مواطن بحيث تم قتله إما بإطالق األعرية النارية أوالقائه من سطح منزله أو 
أي وسيلة اخرى من وسائل القتل أثناء القبض عليه أو بعده . 

٣  القتل خارج إطار القانون :

 هي كل حالة قتل تمت باملخالفة للقانون دون حكم قضائي عىل مواطن أو عدة مواطنني سواء كان هذا القتل بالتصفية 
الجسدية أو باإلهمال حتى املوت أو التعذيب أو القتل أثناء فض التظاهرات غريها من صور القتل باملخالفة للقانون.

٤  احتجاز الرهائن : 

هي كل حالة احتجاز لفرد أو مجموعة من االفراد إلجبار شخص ما عىل تسليم نفسه إىل أي جهة أمنية يف الدولة 

5  الفصل التعسفي : 

هي كل حالة فصل من الوظيفة العامة أو الخاصة ناتجة عن موقف سيايس للشخص وليس نتيجة خطأ مهني

٦  التعذيب : 

ما بقصد  يلحق عمدا بشخص  أو معنويا  ماديا   ، أم عقليا  , جسديا كان  أو عذاب شديد  ألم  ينتج عنه  هو كل فعل 

الحصول من هذا الشخص عىل معلومة ما أو اجباره عىل اعرتاف ما أو اجبار غريه عىل القيام بفعل او االمتناع عن فعل 

7 7  اإلعتقال التعسفي واإلحتجاز : 

هي كل عملية قبض أو احتجاز لفرد أو مجموعة أفراد سواء كان بإذن قضائي يف قضايا معينة بحيث ال يكون هناك 
أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانني أو حتى اإلحتجاز دون الحصول عىل إذن قضائي . 

1  تعتمد التنسيقية فيما تصدره من تقارير ودراسات عىل فريق متخصص من الحقوقيني , وذلك عرب الرصد 
الواقعي والزيارات امليدانية واللقاءات مع الضحايا أو أرسهم 

2   االعتماد عىل ما صدر من تقارير وبيانات عن الجهات الحكومية والرسمية مع تدقيق الرواية الحكومية مع 
ما تم توثيقه فعليا من أرس الضحايا أو شهود العيان باالضافة اىل املحارض الرسمية .

ثالثا : ألية جمع المعلومات 
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3  هذا التقرير ال يتضمن األوضاع يف سيناء الستحالة الرصد والتوثيق بشكل مبارش، ولكنه يتضمن االنتهاكات 
ضد  واالنتهاكات  اجانب  او  مرصيني  ضد  االنتهاك  كان  سواء  العربية  مرص  جمهورية  نطاق  داخل  املحددة 

املرصيني بالخارج .

4  هذا التقرير لم يتضمن أوضاع املرصيني الذين اضطرتهم الظروف السياسية يف البالد للهجرة خارج مرص 

او اللجوء اىل دول أخري  لصعوبة الحرص 3 كافة األلفاظ املستخدمة هي ماتم االتفاق عليه يف وحدة التقارير 

بالتنسيقية ، بناًء عيل التوصيف الحقوقي للمصطلح أو االستخدام الحكومي واألمني له.

5  اختالف االرقام من تقرير إيل آخر مرجعه إيل التدقيق املستمر من قبل نشطاء التنسيقية وتدارك مواضع 

النقص والخطأ.

6  ال تعترب اإلحصائيات واألرقام الواردة بالتقارير نهائية , فهي تخضع لعمليات تدقيق مستمر من قبل فرق 

الرصد والتوثيق باملؤسسة..

1    هذا التقرير ال يتضمن األوضاع يف سيناء إلستحالة الرصد والتوثيق بشكل مبارش، ولكنه يتضمن االنتهاكات 
اإلنتهاكات ضد  و  أجانب  أو  اإلنتهاك ضد مرصيني  كان  العربية سواء  نطاق جمهورية مرص  داخل  املحددة 

املرصيني بالخارج 

2   هذا التقرير يتضمن اشارة فقط  إىل  حاالت الوفاة يف صفوف القوات املسلحة أو الرشطة  وذلك لعدم قدرتنا 
الكاملة عىل التواصل مع  أرسهم أو  توثيق الحاالت بشكل دقيق لعدم توافر املعلومات .

3   هذا التقرير لم يتضمن أوضاع املرصيني الذين اضطرتهم الظروف السياسية يف البالد للهجرة خارج مرص 
أو اللجوء اىل دول أخري لصعوبة الحرص .

4   كافة األلفاظ املستخدمة هي ماتم االتفاق عليه يف وحدة التقارير بالتنسيقية ، بناًء عيل التوصيف الحقوقي 
للمصطلح أو اإلستخدام الحكومي واألمني له.

5  اختالف األرقام من تقرير إيل آخر مرجعه إيل التدقيق املستمر من قبل نشطاء التنسيقية وتدارك مواضع 
النقص والخطأ.

6  ال تعترب اإلحصائيات واألرقام الواردة بالتقارير نهائية , فهي تخضع لعمليات تدقيق مستمر من قبل فرق 
الرصد والتوثيق باملؤسسة.

 رابعا: مالحظات
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الحق يف سالمة  القانون ومنها  بموجب  املواطنني  لجميع  الشخصية  واإلمتيازات  بالحماية  تتمتع  التي  الحقوق  وهي 
الجسد والحرية واألمان الشخيص والعدالة و حقوق املتهم اإلجرائية و الحريات الفردية و الحقوق السياسية.

نالتها عدة  اىل  27  املادة 6  السياسية من  و  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  ادرجت يف  التي  الحقوق  أن  هذه  نجد   -
انتهاكات جسيمة خالل العام 2015 .

 تمثلت يف :

١- اإلنتهاكات النوعية من قتل وتعذيب وإخفاء و محاكمات عسكرية وغريها  
٢- الفئات األكثر ضعفا وخاصة املرأة والطفل وذوي اإلحتياجات الخاصة والالجئني 

٣- ملف خاص للمهنني وبالتحديد الصحفيني ونشطاء حقوق االنسان واملحامني وأعضاء 
هيئات التدريس بالجامعات

٤-ملف اإلنتهاكات ضد الطالب
5- ملف الترشيعات التي صدرت يف غياب الربملان

١ – اإلنتحار
٢- الفصل من الوظيفة

١- تقسيم هذا الباب نوعياً حسب اإلنتهاك.
٢- تحديد اإلطار القانوني الوطني و الدويل لكل انتهاك عىل حدة.

وأخرياً التوصيات: وتم توزيع التوصيات حسب اختصاص كل جهه يف الشأن الحقوقى املرصي 
وذلك طبقا ملا يىل :

الملخص التنفيذي

الباب األول : باب الحقوق المدنية والسياسية ويشمل هذا الباب خمسة أنواع من 
اإلنتهاكات وهي :

 الباب الثـانى : باب الحقوق اإلقتصـادية واإلجتماعية ويشمـل هذا الباب نوعين 
فقط من االنتهاكات ولم يتطرق التقرير لباقي االنتهاكات وهم :

الباب الثالث : اإلطار القانوني المنظم لحقوق اإلنسان:

فقد  املرصية  الحقوقية  للحالة  والحريــات   للحقوق  املرصية  التنسيقية  إطـار رصد  فـي 
قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام ٢٠١5  بعنوان  مرص إىل أين؟

وفي إطار سعى التنسيقية إلصدار تقرير حقوقي احترافي مميز فقد تم
 تقسيم هذا التقرير إلى ثالثة أبواب 

الباب األول : باب الحقوق المدنية و السياسية .
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تفرض  القضاء، وهي  أمام  املثول  يف  والحق  اإلحتجاز  أو  اإلعتقال  األمن من  اشكال  هي شكل من 
أن يتم إعالمه رسيعا  أن أي شخص يتم توقيفه يجب  ضوابط إجرائية حول اإلعتقال مما يتطلب 

بالتهم املوجهة اليه وعرضه عيل وجه الرسعة عيل قاضية الطبيعي .
تم رصد خالل هذة املرحلة عدة إنتهاكات لهذا الحق , تنوعت ما بني األعتقال التعسفي , و األخفاء 

القرسي و األحالة للمحاكمات العسكرية للمدنيني . 

ذلك طـبقــا لالتــي :

وهو حق اإلنسان يف الحياة )وقف القتل التعسفي , حظر عقوبة اإلعدام( و حظر التعذيب و املعاملة 
القاسية أو الال إنسانية أو املهينة فقد رصدت التنسيقية ثالث مخالفات جسيمة لهذا الحق.

ا- القتل التعسفي: 
ففي خالل عام 2015 فقط رصدت التنسيقية 335 حالة 
قتل خارج إطار القانون حيث تم تنفيذ حكم اإلعدام يف 7 
مواطنني , وتوثيق مقتل 27 مواطن جراء التعذيب , 87 
و  متظاهرين  قتل  حاله   50, الطبي  باإلهمال  قتل  حاله 

143 حاله تصفية جسدية سواء بالقتل املبارش باألعرية 
النارية أو اإللقاء من رشفات املنازل أو القتل يف حوادث 
قتل  حالة   21 بخالف  هذا  السبب،  معلومة  غري  تفجري 

طائفي.

ب- التعذيب: 
ففي هذا العام 2015 تم توثيق 387 حالة تعذيب بناءا 
الضحايا   وأرس  األهايل  من  مبارشة  وردتنا  شكاوي  عيل 

من إجمايل 876 حالة تعذيب تم رصدها خالل العام ولم 
نستطيع توثيقها بشكل مبارش مع الضحايا أو أرسهم.  

ج_ عقوبة اإلعدام :
من   1758 منهم  املفتي  ايل  إحاله  أمر   1763 رصد  تم 
الذكور و 5 سيدات  , منهم  4 متهمني توفوا داخل أماكن 

االحتجاز بعد اإلحالة للمفتي.
وصدر خالل فرتة التقرير 729 حكم باألعدام تم تنفيذ 
باإلعدام ولم  حكم   427 حاالت منهم  اإلعدام يف 7  حكم 

حكم باإلعدام تم قبول  ينظر طعن النقض بعد و 260 
حكم  حاالت   7 و  املحاكمة  إعادة  و  فيهم  النقض  طعن 
الحكم  ثم  املحاكمة  وإعادة  النقض  قبول  تم  باإلعدام 
إعادة  تم  باإلعدام  حكم   56 و  الثانية  للمرة  باإلعدام 

املحاكمة و الحكم بعقوبات مختلفة أو الرباءة.

ا_ اإلعتقال التعسفي:
اعتقال    2015 عام  خالل  املرصية  التنسيقية  رصدت 
رهن  أغلبهم  يزال  وال   , مرصي  مواطن   23000 حوايل 
الحبس اإلحتياطي أو تم إحالتهم ملحاكمات سواء عسكرية 

أو مدنية تفتقر أغلبها إيل ضمانات املحاكمات العادلة
_ وايضا ارتفع عدد السجون املرصية من 42 سجنا ايل 51 

سجنا بعدما تم بناء 9 سجون جديدة يف الفرتة األخرية..

ب_ اإلخفاء القرسي:
قمنا برصد تعرض 1840 مواطن إىل اإلخفاء القرسي  
رهن  حالة   366 منهم  يزال  ال  الرصد,  فرتة  خالل 
التقرير  هذا  سطور  كتابة  حتي  القرسي  اإلخفاء 

رهن  يزال  ال  بمن  تفصيلية  قائمة  بالتقرير  وسريفق 
أرس  مع  توثيقه  تم  ملا  طبقا  منهم  القرسي  اإلخفاء 

الضحايا .

ج_ إحالة املدنيني إىل املحاكمات العسكرية:
رصدنا خالل هذه الفرتة إحالة ما يقرب من 6048 مواطن 
من  وذلك يف 288 قضية  العسكرية  املحاكم  ايل  مرصي 
بينهم حوايل 578 طالب وطالبه و قارص و ايضا حوايل 
74 طبيب و 181 مدرس و 30 من املحامني وتم صدور 

باإلعدام  احكام  فيها  منهم صدر  163 قضية  يف  أحكام 
عيل 18 مواطن مدني و أكثر من الف حكم باملؤبد و عيل 
اآلف آخرين أحكام  بالسجن مدد تراوحت ما بني 15 عام 

ايل 7 سنوات.

)1( الحق في سالمة الجسد

 )2( الحق في الحرية و األمن الشخصي.
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)4(  الفئات األكثر ضعفا في المجتمع:
الفئات األحق بالرعاية و األكثر عرضة لألنتهاك يف املجتمع هم أربع فئات _ املرأة و الطفل و ذوي 

األحتياجات الخاصة و كبار السن و الالجئني.

ا-بالنسبه للمرأة:
حتي  اإلنتهاكات  من  للعديد  مرص  يف  املرأة  تعرضت 
 2000 حوايل  اعتقالهن  تم  الالتي  النساء  عدد  وصل 
وحتي   2013 يوليو   3 من  الفرته  خالل  وفتاة  سيدة 
فتاة و سيدة  يزال منهن حوايل 60  , ال  نهاية 2015 
القاهرة وحدها املقدمة  التعسفي تحتل  رهن اإلعتقال 

ب 22 معتقلة , ثم دمياط 10 معتقالت و الدقهلية 9 
معتقالت , ثم الجيزة 6 معتقالت ثم الغربية 4 معتقالت 
ثم األسكندرية 3 معتقالت , ثم بني سويف معتقلتان, 
واخريا اإلسماعيلية وسوهاج والفيوم و الرشقية معتقلة 

لكل محافظة.

ب - الطفل:
تعرض أطفال مرص يف املرحلة العمرية أقل من 18 عام 
انتهاك   1243 اىل  وصل  اإلنتهاكات  من  جدا  كبري  لكم 
بحسب رصد التنسيقية املرصية منهم 630 حالة اعتقال 
خالل عام 2015 , و 16 حالة قتل خارج إطار القانون 

, و 250 حالة تعذيب, و121 حالة اخفاء قرسي , و 89 
حاله إهمال طبي. 

األمن  معسكرات  فــي  األطفال  احتجاز  اىل  باإلضافة   -
املركزي ويف أماكن خاصة بالبالغني

ج_ ذوي اإلحتياجات الخاصة:
- لم نستطع ان نحرص كل حاالت اإلعاقة و االشخاص 
وأماكن  السجون  داخل  الخاصة  األحتياجات  ذوي 

 480 رصده  لنا  أمكن  ما  فإجمال  املرصية  األحتجاز 
حالة أحتجاز و حبس و أحكام قضائية بشأنهم 

)3( أما بالنسبة للحرية الفردية 
التجمع  و  الجمعيات  تكوين  التعبري و حرية  و  الفكر  التنقل و حرية  اشكال حرية  هي شكل من 

والحق يف الحصول عيل الجنسية و الحق يف الخصوصية و حرية التنظيم.
ا - حرية التنقل :

يف  ومدن  قري  عدة  حصار  املرحلة  هذه  خالل  رصد  تم 
محافظات مرص املختلفة و منع املواطنني من حرية التنقل 
من  كبري  عدد  اعتقال  مع  كبري  بشكل  عليهم  التضيق  مع 

املواطنني.
باإلضافة إىل ذلك تم رصد منع عدد كبري من املواطنني من 
السفر و بخاصة الحقوقيني و األعالميني و الرموز املجتمعية.

ب - حرية الفكر والتعبري :
يف اطار رصد التنسيقية لالنتهاكات ضد حرية الفكر والتعبري وخاصة لالعالميني والصحفيني خالل 

عام ٢٠١5  .
وقد تم رصد االتي :

-  مقتل 4 صحفيني يف حوادث عنف مختلفة .
- تعرض 14 صحفي لإلخفاء القرسي والتعذيب .

اإلعالمية   التغطية  أثناء  بدني  اعتداء  حالة   193  -
والصحفية .

-50 حالة إعتقال تعسفي 
الجنائية  املحاكمات  اىل  وإعالمي  صحفي   38 إحالة   -

سواء كانت مدنية أو عسكرية 
- تم وقف 12 برنامج من الظهور االعالمي .

- تم مداهمة 14 مقر لصحف وقنوات فضائية ومواقع 
إخبارية .

الصحفيني  مع  التعامل  يف  كبري  تعنت  إىل  باإلضافة   -
واالعالميني بشكل خاص داخل السجون . 

ج_ حرية التجمع و تكوين جمعيات :
- يف إطار رصد التنسيقية خالل فرتة الدراسة لإلنتهاكات 
الخاصة بحرية التجمع  , وجدنا إرتفاعا ملحوظا  يف وترية 
سواء  واالجتماعات  التجمع  بحرية  املتعلقة  اإلنتهاكات 
اقتحام  إىل  باإلضافة   , أو خاصة  عامة  اجتماعات  كانت 

كثري من املؤسسات اإلعالمية املستقلة والتضييق الشديد 
حقهم  خاصة  واإلعالميني  اإلنسان  حقوق  نشطاء  عىل 
اإلعالمية  املؤسسات  أو  الحقوقية  املنظمات  تكوين  يف 

املستقلة.
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ا- اإلنتحار:

ب- بالنسبة للفصل التعسفي:

د_ املهاجرين والالجئني:
عن  الصادرة  البيانـات  من  أحصائـه  تم  ملا  طبقا 
جهات رسمية رصدنا وجود 80 الف الجئ سوري 
يف مرص , و250 طبقا ملصادر أخري زادت وترية 
, حيث  بشكل خاص  الفئات  هذه  األنتهاكات ضد 
تم اعتقال العرشات منهم والبعض األخر تم أخفائة 
يف  التوسع  اىل  باالضافة   , مختلفة  فرتات  قرسيا 

مرص  داخل  االقامة  تصاريح  اصدار  يف  التضييق 
مما اضطر الكثري منهم للهرب خارج مرص بطرق 

مختلفة .
- باإلضافه ايل ذلك وصل عدد الفلسطينني املحبوسني 
يف السجون املرصية ايل حوايل 44 فلسطيني و 4 حاالت 

اخفاء قرسي طبقا ملا أمكن رصده.

- كمؤرش عىل غياب الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ركزنا يف هذا الباب عىل حاالت اإلنتحار والفصل 
التعسفي من الوظيفة كمؤرش واضح عىل غياب حقوق العمال واملوظفني يف حياة كريمة وحقهم يف 

مستوي معييش الئق.

-  رصدت التنسيقية خالل عام2015 حوايل215 حالة 
انتحار وقعت فعليا بلغت نسبة الرجال منهم %80.93 
حوايل 174 حاله أما بالنسبة لإلناث فكانت نسبتهم أقل 

فبلغت حوايل 19.15% حوايل 41 حالة.
- وبلغت نسبة حاالت اإلنتحار يف الفئة العمرية ما بني 
 42 تليه   ,  %52.13 بنسبة  حالة   112 )35:18عام( 

بنسبة  ما بني )60:36عام(  العمرية  الرشيحة  حالة يف 
بنسبة  العمر  مجهولة  حالة   40 تليها    ,  %19.53
رشيحه  يف  انتحار  حالة   18 بخالف  هذا   %18.14
 %8.37 بنسبه  عام   17 من  األقل  األحداث  و  األطفال 
وكذلك توجد 3 حاالت انتحار يف فئة املسنني األكثر من 

60 عام بنسبه %1.39 .

تعسفي بحق حوايل 5000 موظف  تم رصد فصل   -
وحتي   2013 نهاية  منذ  للدولة  اإلداري  بالجهاز 

نهاية2015.
- تم رصد عزل من القضاء ل 51 قايض بسبب آرائهم 

الشخصية  خالل عام 2015 
الصحفيني  من   671 ل  تعسفي  فصل  رصد  تم   -

عــــام  خــالل  واإلعالميــني  األقالم  وأصحاب 
.2015

مواقف  بسبب  جامعي  أستاذ   46 فصل  رصد  تم    -
سياسية خالل عام 2015

مــعــلــم   200 حـــوالـــي  فصل  رصد  تم   -
بسبب مواقف سياسية خالل عام 2015

الباب الثاني  الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية

التنسيقية المصرية للحقوق الحريات
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بالتعذيب  الجسد  وانتهك  الكرامة،  الحقوق،وانتهكت  كافة  أهدرت  املحتمل  اإلرهاب  ذريعة مواجهة  تحت 
واالغتصاب، وانتهكت الحرية باالعتقال التعسفى واإلخفاء القرسى، وانتهك حتى حق الحياة! فقتل األنسان  

وأسيلت الدماء أنهاراً.
ثم تخرج بيانات التربير..أي مربرات بال أدلة..وآفة حارتنا النسيان!

القانون حيث تم تنفيذ حكم  إطار  التنسيقية ٣٣5 حالة قتل خارج  ففي خالل عام ٢٠١5 فقط رصدت 
األعدام يف 7 مواطنني , وتوثيق مقتل ٢7 مواطن جراء التعذيب , 87 حاله قتل باإلهمال الطبي ,5٠ حاله قتل 
متظاهرين و ١٤٣ حاله تصفية جسدية سواء بالقتل املبارش باإلعرية النارية أو االلقاء من فوق املنازل أو 

القتل يف حوادث تفجري غري معلومة السبب، هذا بخالف ٢١ حالة قتل طائفي.

أقتـل أوال ...ثم بـررالمدنيـة

املحاسب  عيل  اإلعدام  تنفيذ حكم  تم   2015/3/7 »محمود حسن رمضان عبد النبي«  .. وذلك عيل الرغم 1- 
من العوار القانوني الواضح يف هذا الحكم وعدم وضوح 
الذي لحق  الشديد  التعذيب  ثبوتها فضال عن  أو  األدلة 
الذى  اإلعالمى  والتضليل   ، باعرتافه  ليديل  »رمضان« 
ساهم يف تنفيذ هذا اإلعدام بتشويه الصورة ونقل أجزاء 
دليال  تعترب  ال  والتى  »الفيديو«   لقطات  من  مبتورة 
والرشائط  الصوتية  فالتسجيالت   .. الجريمة  عىل  ماديا 
املرئية - أحراز القضية - اليؤخذ بها كدليل، وغايتها إن 
أبيحت أن تتخذ وسيلة لالهتداء إىل دليل ، فالتسجيالت 
والحذف  للعبث  عرضة  املصورة  والرشائط  الصوتية 
املونتاج؛ من  والتأخري وكل عمليات  والتقديم  واإلضافة 
أجل ذلك كان من املقرر أال تكون هذه التسجيالت من 

األدلة يف الدعوى الجنائية 
 واملتتبع لتلك القضية يلحظ كيف سارت فيها إجراءات 

التقايض برسعة عجيبة ليصدر حكما 

اوال  : القتل المقنن )اإلعدام(:

الفصل األول : االنتهاكات النوعية 

المبحث االول : القتل
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االستئنافات  جميع  وتُرفض  عليه  ويُصدق  باإلعدام 
وااللتماسات بحقه 

ب - 2015/5/18 تنفيذ حكم اإلعدام ىف 6 مرصيني 
رشكس  عرب  بقضية  إعالميا  املعروفة  القضية  ىف 
)وتُعد القضية رقم 43 جنايات عسكرية لسنة 2014 
عيل  دليال  رشكس(   )عرب  باسم  إعالميا  واملعروفة 
النظام؛  القانون من قبل  القتل املمنهج باسم  ممارسة 
والتي لم يلِق فيها النظام املرصي باالً بما صدق عليه 
محاكمة  بعدم  تقيض  دولية  ومـواثيـق  معاهدات  من 

املدنيني أمام القضاء العسكري. 
يف حني تم  بالفعل تنفيذ حكم اإلعدام يف تلك القضية 
العسكرية بحق 6 من األبرياء املدنيني وهم : »محمد عيل 
عفيفي«، و«محمد بكري هارون – 31 عاماً«، و«هاني 
مصطفى أمني عامر«، و«عبدالرحمن سيد رزق - 18 
»، و«إسالم  عاماً«، و«خالد فرج محمدعيل - 28 عاماً 

سيد أحمد – 27 عاماً«.
- ومن األدلة عىل تلفيق االتهامات: أن ثالثة من املتهمني  
بالقضية اعتقلوا قبل عملية عرب رشكس بثالثة أشهر، 
وأربعة منهم اعتقلوا قبل ثالثة أيام من وقوع الحادث.

نوفمرب   19 بتاريخ  عفيفي  عيل  محمد  اعتقل  حيث    

زوجته  مع  هارون  بكري  محمد  اعتقل  فيما   ،2013
نوفمرب 2013،   28 بتاريخ  الزقازيق  من  معه  وأوالده 
 16 بتاريخ  اعتقل  عامرفقد  أمني  مصطفى  أماهاني 
عبدالرحمن  الثانوية  طالب  واعتقل   ،2013 ديسمرب 
وإسالم   ، عيل  محمد  فرج  خالد  وكذلك  رزق  سيد 
مارس   16 بتاريخ  محمد  أبورسيع  وأحمد  أحمد  سيد 
املدعو  الثامن  املتهم  التايل  اليوم  لفي  2014،ليعتق 
حسام حسني عبداللطيف سعد. و بتاريخ 17 مارس 
2014 اعتقل املتهم الثامن يف القضية ، أي قبل يومني 
من حدوث عملية عرب رشكس التي وقعت بتاريخ 19 

مارس 2014.
- كما أن املتهمني جميعا تعرضوا لإلخفاء القرسي ملدة 
أومحامهم  ذووهم  يتمكن خاللها  أشهرلم   3 عن  تزيد 
من معرفة مكانهم ، وكذا تعرضهم للتعذيب الذي أدى 
لكسوروجروح عدة للمعتقلني الذين لم يحصلوا حتى 
عيل  إلجبارهم  اإلنسانية  املعاملة  يف  حقوقهم  أقل  عىل 
االعرتاف باالتهامات املنسوبة إليهم. وأخريا لم يحصل 
القضية عىل موافقة الستدعاء شهود  تلك  املعتقلون يف 
النفي ، فقد كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هوضابط 

بقطاع األمن الوطني!
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ال تنتهى رحلة عذاب املعارضني للنظام باختطافهم من بني ذويهم وإلقائهم ىف األقسام وغياهب 
السجون، بل تبدأ رحلة أشد إيالماً، وأكثر هواناً،لم يسلم املواطن من التنكيل به وانتهاك كرامته 
األذن  شق  أو  اللسان  قطع  من  مانع  وال  جنسياً،  جسدياً  واعتداءا  وصعقا  وصفعا  وركال  رضباً 

عربتعذيب ممنهج مما يؤدي ايل الوفاة .
التنسيقية املرصية ٢7 حالة تعذيب أفىض للموت داخل أقسام الرشطة والسجون خالل  رصدت 

عام ٢٠١5.

١- كريم حمدى :

اعتقلت قوات األمن املحامي الشاب كريم حمدى ) 28 
عام ( من داخل مسكنه بمنطقة املرج يف القاهرة يوم 
22 فرباير /2015 وتم اقتياده إىل قسم رشطة املطرية 

، ثم عرضه عىل النيابة العامة. 
وأفادت أرسته أن كريم أبلغ وكيل النيابة أثناء التحقيق 
رشطة  قسم  داخل  شديد  لتعذيب  تعرض  أنه  معه، 

املطرية ، والذي أمر بإعادته مرًة اخرى إىل الحجز، 
لوفاته  القسم  ليلة يقضيها داخل  آخر  حيث كانت 
عىل  تعذيب  آثار  وجود  وأكدت    , التعذيب  بسبب 
ونزع  بالكف  وكرس  رأسه  يف  قطعي  وجرح  رقبته 
بعض شعر رأسه وكدمات يف معظم جسده نتيجة 

التعذيب. 
 تقرير الطب الرشعى: 

كشف تقرير الطب الرشعى عن واقعة وفاة املحامى 
كريم حمدى بعد تعذيبه داخل قسم رشطة املطرية عىل 
يد ضابطى األمن الوطني عن وجود كدمات بالرقبة من 
األمام وكدمة بالصدر من الناحية اليرسى والقضيب 
وجرح قديم باإللية اليمنى خمس سنتيمرتات وإصابة 

باألنف والرقبة من الناحية اليرسى.
وبحسب التقرير الذي يحمل رقم 449 لسنة 2015 
الترشيحيه  الصفه  وإجراء  الظاهري  بالكشف  فإنه 
اإلصابات  فإن   ، محمدان  حمدي  كريم  املتويف  لجثة 
من  حدثت  وحديثه  حيويه  الجسد  بعموم  املشاهده 

املصادمه بجسم أو أجسام صلبه أيا كان تنوعها.
وأوضح التقرير إصابة املحامي بالعنق من املنتصف 
وإصابة بالصدر من أعىل وآثار احمرار بمعصم يده 
الجانب  من  اليرسى  يده  بمعصم  وإصابة  اليمنى 
وإصابة بالظهر من املنتصف ، من األسفل، وإصابة 

باإللية اليرسى من الداخل، وإصابة بساقه اليرسى يف 
منتصف الركبة وإحمرار بجوار منطقة العانة واشتباه 
تورم وزرة إبر يف القضيب وكيس الصفن ، وكذا وجد 
آثار عملية وغرز جراحية باإللية اليمنى وغرز جراحية 

قديمة بالبطن من الناحية اليمنى من األسفل.
يف  لذكر  الجثة  بأن  الظاهرى  الطبى  الكشف  وأفاد 
العينني  ظاهر  سليم  العمر  من  الثالث  العقد  نحو 
نحيف البنية يف دور التيبس الرمى املتداخل مع عوامل 
الحفظ بالثالجة والتعفن الرمى لم يتضح ظاهريًا بعد 
والرسوب الرمى بلون باهت بخلفية الجثة عدا مواضع 
االرتكاز، وكان بالجثة من اآلثار اإلصابية الحيوية 

الحديثة ما يىل:
كدمة متسحجة بلون محمر 2x1 سم  يقع عىل منتصف 
عظمة األنف، وكدمة بلون محمر 2x1 سم غري محدد 
الشكل يقع عىل أسفل يسار الشفة السفىل ، وكدمتان 
بلون محمر 3×7سم    يقعان عىل ظاهر أسفل الساعد 
غري  محمر  بلون  وكدمة  الشكل،  محددتني  غري  األيمن 
اليمنى  الركبة  مقدم  منتصف  عىل  تقع  الشكل  محدد 
2x8  سم، وكدمة بلون محمر غري محددة الشكل تقع 
عىل أعىل مقدم الفخذ اليمنى ممتدة حتى مقدم أسفل 
يمني البطن حتى الخط املنصف للبطن شاماًل منطقة 
العانة كلها أبعادها نحو 30X50 سم ، وكدمات بلون 
محمر غري محدد الشكل منترشة بمقدم منتصف ويمني 
 x 3 2  سم وأكربها X 1 ويسار الصدر، أصغرها نحو

5 سم ،.
عىل  تقع  الشكل  محددة  غري  محمر  بلون  وكدمة 
 4x1 منتصف مقدم العنق مقابل الغرضوف الدرقى
سم مع وجود كدمات أخرى بلون محمر عىل جانبى 
الخط املنصف للعنق أبعاد كل منها نحو 2x1 سم ، 

ثانيا : التعذيب حتى الموت !!!
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وتورم شديد مصاحب بكدمة بلون محمر تقع عىل 
رأس  حتى  ممتدة  القضيب  ظاهر  مقدم  منتصف 
القضيب بأبعاد نحو 2x7 سم، وكدمة بلون محمر 
مصاحب بتورم شديد شاماًل كل أنحاء كيس الصفن 
وكدمات  بالخصيتني،  ومحسوس  واضح  تورم  مع 
بلون محمر غري محددة الشكل تقع منترشة بالعضد 
والساعد األيرس أصغرها نحو 3x1 سم وأكربها نحو 
، وكدمة متسحجة مغطاة بقرشة محمرة  5x7 سم 
تقع عىل مقدم منتصف الركبة اليرسى 1/2 يف 1سم 
 3x1 وأخرى مماثلة تقع عىل الخط املنصف للظهر ،

سم .
وبالشق عىل األنسجة الرخوة وعضالت الوجه والعنق 
الرخوة  باألنسجة  غزيرة  انسكابات  وجود  تبينا 
وعضالت يمني ويسار العنق وكذا باألنسجة الرخوة 

بالوجه مع وجود كرس بالعظم األنفى وكرس بالجناح 
دموية  بانسكابات  محاط  الالمى  للعظم  األيمن 
والغضاريف  العنقية  والفقرات  الوجه  عظام  وباقى 
والقصبة  واملرىء  الكسور،  من  خالية  الحنجرية 
الهوائية جدارهما بحالة سليمة وتجويفهما خال من 

األجسام الغريبة.
وبالشق عىل األنسجة الرخوة وعضالت الصدر تبينا 
وجود انسكابات غزيرة بعضالت مقدم ويمني ويسار 
كسور  وجود  مع  املشاهدة  الكدمات  مقابل  الصدر 

باألضالع الصدرية اليمنى!!!!!!!!
جدير بالذكر أن املحكمة حكمت عىل ظابطى األمن 

الوطنى ب5سنوات حكم مشدد !!!!!!
له  أن  الحكم  حيث  التنويه عىل حيثيات  هنا  ويلزم 

داللته الخاصة عن كيف تدار األمور ىف مرص ؟؟؟
 حيثيات الحكم :

الدعوى  واقعة  أن  حكمها  حيثيات  ىف  املحكمة  أكدت 
تم  وما  ألوراقها،  مطالعتها  من  استخلصتها  حسبما 
فيها من تحقيقات ودار بشأنها ىف الجلسة تتحصل ىف 
أنه إذ تواجد املجنى عليه كريم حمدى محمد إبراهيم« 
بقسم   2015 لسنة   3763 رقم  الجناية  ىف  املتهم 
املطرية » فجر يوم 23فرباير املاىض، وتم عرضه عىل 
ذات  املذكورة ىف  الجناية  املطرية الستجوابه ىف  نيابة 
اليوم، والتى أمرت بحجز املتهم وبإعادة عرضه عىل 
النيابة صباح اليوم التاىل وفق تحريات األمن الوطنى، 
املتهمان  قام   ، املطرية  قسم  إىل  املتهم  عاد  أن  وما 
عمر محمود عمر حماد ومحمد األنور محمدين أحمد 

محمدين، من ضباط األمن الوطنى.
املباحث  غرف  إحدى  ىف  عليه  املجنى  وبمناقشة   
معصوب العينني ومقيدا اليدين بمفرده وانهاال عليه 
رضبا باأليدى واألرجل عىل أماكن متفرقة من جسمه ، 
قاصدين ايذائه لالعرتاف واإلرشاد عن باقى املتهمني، 
وقد أدى االعتداء عىل املجنى عليه كريم حمدى محمد 
الرضية والحيوية  إبراهيم إىل وفاته نتيجة اإلصابات 
من  إليه  أدت  وما  والعنق،  والبطن  بالصدر  املتعددة 
وتكدم  بالرئتني  وتهتك  الصدرية  باألضالع  كسور 
من  ذلك  صاحب  وما  الصفن  وكيس  والكبد  بالقلب 
نزيف بتجويفى الصدر والبطن وبالخصيتني وحول 
بتقرير  املبني  النحو  عىل  صدمة  إىل  أدى  الكليتني 

الصفة الترشيحية .
 وأشارت املحكمة إىل أن الواقعة عىل النحو املتقدم قد 
قام الدليل عىل ثبوتها وصحة إسنادها ىف حق املتهمني 
إبراهيم شعبان،  الغنى  به كل من عبد  ملا شهد  وفقا 
ومندوب  وهبة،  محمود  محمد  أحمد  أول  املالزم 
الرشطة سامى محمد إسماعيل، والنقيب كريم صالح 
الدين بحريى، النقيب محمد املعداوى، والعميد محمود 
والنقيب  متوىل،  وائل  واملقدم  ربيع،  الله  عبد  أحمد 
الرشطة محمد ظريف  وأمني  عثمان،  السعيد  حمدى 

النيابة  ومعاينة  محمود،  يحيى  أحمد  الرائد  حسن، 
الرشعى،  الطب  تقرير  املطرية،  رشطة  لقسم  العامة 
نيابة  أوردته تحقيقات  الكيماوى، وما  املعمل  تقرير 
املطرية ىف القضية رقم 3763/ 2015 ج املطرية ىف 
الدكتور  للمتهمني وشهادة  النيابة  مناظرة  خصوص 

حازم حسام الطبيب الرشعى.
شعبان  إبراهيم  الغنى  عبد  سؤال  تم  أنه  كما   
لسنة   3763 رقم  القضية  ىف  احتياطياً  »املحبوس 
العامة  النيابة  بتحقيقات  املطرية«  جنايات   2015
وقد شهد بأنه عقب ضبطه واملجنى عليه كريم حمدى 
لديوان  عودتهما  وبعد  العامة  النيابة  عىل  وعرضهما 
القسم تم مناقشته واملجنى عليه كال منهما عىل حدة 
حديدية  بأساور  اليدين  ومقيد  العينني  معصوبى 
تواجده  حال  وأنه  الوطني،  األمن  ضباط  بمعرفة 
خارج الغرفة، وأثناء مناقشة ضابطى األمن الوطنى 
صوت  سمعه  إىل  تنامى  حمدى  كريم  عليه،  للمجنى 
املجني عليه يتأوه مرددا )آه خالص يا باشا هعرتف(، 
وىف تلك األثناء كان الضابط أحمد يحيى نائما، ونفى 
وأن  جيدا،  صوته  يعلم  لكونه  بمناقشتهما  قيامه 
بأنه  وأضاف  مغاير،  صوت  لهم  بمناقشته  القائمني 
بواسطة  أيضا  عليه  التعدى  يتم  كان  مناقشته  حال 
انتهاء  وعقب  واألرجل،  باأليدى  بالرضب  الضابطني 
يحى  أحمد   / الرائد  بمعرفة  اصطحابه  تم  املناقشة 
املتهمني  باقى  عن  لإلرشاد  خريى  حسني  والرائد/ 
يوم 24  فجر  الرابعة  الساعة  القسم حوإىل  إىل  وعاد 
الجنائى  التسجيل  غرفة  إيداعه  وتم  املاىض،  فرباير 
بها،  عليه  املجنى  وجد  حيث  القسم  مباحث  بوحدة 
وكان بحالة إعياء نائما عىل األرض ويردد عبارة »أنا 
سقعان«، وىف الصباح وحال تجهيزهما للعرض عىل 
املجنى عليه وفوجئ  إعياء  العامة زادت حالة  النيابة 
بسقوطه أرضا وحاول املتواجدون من رجال الرشطة 

إسعافه وتم نقله للمستشفى حيث تويف.
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٢- عماد العطار  :

من  عامل،  سنة،   42 العطار،  محمد  أحمد  عماد 
 30 يوم  عليه  القبض  ألقى  الخيمة،  شربا  منطقة 
وتم  املطرية،  بمنطقة  مظاهرة  ىف   2015/ يناير 
, وتم  التى أمرت بحبسه  العامة  النيابة  عرضه عىل 

تجديد حبسه حتى توىف ىف 25 فرباير/2015داخل 
حجزالقسم، حيث اعتربالضحية الثانية لقسم رشطة 
املطرية، بعد وفاةاملحامى كريم حمدى، 27 سنة، ىف 

اليوم ذاته.

•تقرير الطب الرشعى :

تحت  الضحية  مقتل  أثبت  الرشعى  الطب  تقرير 
الكهربائى  بالتيار  صعق  نتيجة  الوحىش،  التعذيب 
الذكرى والقدم  الصفن والخصيتني والعضو  بكيس 
بالتيار  الصعق  هو  الوفاة  سبب  أن  أكد  اليرسى.و 
عليه  املجنى  بجسم  حساسة  مناطق  ىف  الكهربائى 
عماد العطار.و أكدت الطبيبة )الهام عوض( املسؤلة 
عن ترشيح جثمان املجني عليه أن املجنى عليه عماد 
للتعذيب  تعرض  سنة،   42 العطار،  محمد  أحمد 
أماكن  ىف  الكهربائى  الصعق  بواسطة  الوحىش، 

حساسة بالجسد.
ولكن تقرير الطب الرشعى لم يُدن ضباط األمن بقتل 
تعّرض  عليه  املجنى  أن  أوضح  ولكنه  عليه،  املجنى 
للتعذيب بالصعق الكهربائى عىل مدار عدة أسابيع، 
عليه ىف 30  القبض  إلقاء  منذ  توقيتات مختلفة  وىف 
يناير وحتى تاريخ وفاته ىف 25 فرباير، مما يؤكد أن 

القائم عيل تعذيب املجني عليه قوات األمن بالقسم.

٣- الدكتور طارق خليل  :

طارق خليل، قيــادي بجماعــة اإلخــوان املسلمني 
التعذيب يف الظوغيل،  السويس، قتل تحت  بمحافظة 
بناًء عىل شهادة إسالم خليل الذي كان متواجدا معه 
يف ذات املكان ، وعلمت األرسة بوجود جثته يف مرشحة 
زينهم من »شخص غري معلن عنه«. والدكتور طارق 
الذي -يعمل كرجل أعمال وله أنشطة خريية عديدة- 

»تعرض للقتل بعد تعذيبه من قبل قوات األمن بعد 
إخفائه قرسيًا قبل ثالثة أسابيع.

 19 منذ  القرسي  لالختفاء  طارق  الدكتور  وتعرض 
الدكتور  نقله  أثناء  اعتقاله  تم  عندما   ،2015 يونيو 
بالجماعة  اإلرشاد  مكتب  عضو  عليوة،  سعد  محمد 

ألحد املستشفيات بالقاهرة إلسعافه.

٤-مصطفى ابراهيم : 

وطبقاً لرئيس »مصلحة الطب الرشعي«، كان الشخص 
ذات  يف  املطرية  رشطة  قسم  يف  تويف  الذي  الثالث 
االسبوع الذى توىف فيه )كريم حمدى وعماد العطار( 
هو مصطفى محمود، البالغ من العمر 21 سنة، طالب 

فرباير/2015.   22 يف  وتويف  واملعلومات  النظم  بكلية 
حيث أبقي عليه محتجزاً يف وضع جسدي مؤلم لثماني 
ساعات » معلقا من كتفه« قبل أن ينقل إىل املستشفى، 

حيث فارق الحياة. 
5-عمرو سعيد أبوشنب: 

- اتهمت أرستــه ضباط قسم شبني القناطر، بتعذيب 
نجلهم حتــى املوت، مستندين يف اتهامهم عىل آثــار 
الداخلية  فتحت  الضحية,  جثة  عىل  الواضحة  التعذيب 
وكذا  األرسة  أفراد  أقوال  أخذ  وتم  الحادثة،  يف  تحقيًقا 
املتهمني والذين كان من بينهم معاون املباحث يف القسم, 

وال يوجد جديد.
من  أقل  ىف  املرصية  التنسيقية  رصدت  وقد  هذا   -
من  )4(تجاوزات   2015 نوفمرب  شهر  من  أسبوع 
الرشطة ضد مواطنني يف محافظات األقرص، والقليوبية، 
وإهانتهم،  تعذيبهم  يف  تمثلت  وأكتوبر،  واإلسماعيلية، 
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ونتج عنها وفاة 3 أشخاص.
- ففي محافظة القليوبية، اتهمت أرسة مواطن يُدعى 
عمرو أبوشنب ضباط مركز شبني القناطر، بالتسبب 
يف وفاة نجلها إثر التعدي عليه ورضبه. واتهم محامي 
املجني عليه الضابط بأنه »رضب موكله بالخراطيم 
لقضية  معلومات  عن  البحث  أثناء  البندقية  ودبشك 
له،  مخدرات  قضية  تلفيق  تم  بيوم  وبعدها  رسقة، 
وانهال الضابط عليه رضبًا مربًحا ما نتج عنه نزيف 
النجدة  أكثر من مرة، وطلب  الحجز  املجنى عليه يف 
إال أن أحًدا لم يعره اهتماًما حتى لفظ أنفاسه داخل 

الحجز بعد وصلة التعذيب.
أول  اقتحم ضابط بقسم رشطة  اإلسماعيلية،  ويف   -
واعتدى  صيدلية،  إبراهيم  محمد  يُدعى  اإلسماعيلية 

بيطري،  طبيب  حسني،  عفيفي  د/  عىل  بالرضب 
والذى كان يمارس عمله الرسمى كمساعد صيدىل 
مؤمن عليه دخل صيدلية زوجته الصيدالنية /ريم 
أحمد وقت حضور الضابط، واصطحبه إىل القسم 

واعتدى عليه مجدًدا ما أدى إىل وفاته.
طلعت  املواطن  توىف  األقرص،  رشطة  قسم  ويف   -
شبيب 47 عاما. وكانت قوة من قسم رشطة األقرص 
مقهي  يف  تواجده  أثناء  املدعو  عىل  القبض  ألقت 
ولم  الرشطة،  قسم  إىل  واقتياده  العوامية  بمنطقة 
عائلته  الزمن حتى فوجئت  تنقض ساعة من  تكد 
الدويل جثة  األقرص  إىل مستشفي  نقله  نبأ  بتلقيها 
هامدة، وعىل جسده آثار تعذيب وفق تقرير صادر 

من املستشفى.

أمراض  من  يعانون  املحبوسني  من  اآلالف  هناك 
تهديداً  يُشكل  متعمد  طبى  إهمال  وسط  وأوجاع، 
عىل حياتهم، جراء امتناع القطاع األمنى عن إدخال 
إىل  املحبوسني،إضافة  من  للمرىض  والعالج  األدوية 
لتوقيع  متخصص؛  طبيب  عىل  املرىض  عرض  عدم 
كما  حالتهم،  تشخيص  و  عليهم  االطبى  الكشف 

اوردنا سلفا ىف املحور السابق.
العامني  خالل  املتعمد  الطبي  اإلهمال  أدى  لقد 
املنرصمني إىل مقتل ما يزيد عن )8٦(، حالة بحسب 

ما تم رصده.
التي يتعرض لها  وهذا غيض من فيض االنتهاكات 
الجنائيون،  واملسجونون  السياسيون،  املعتقلون 

وخاصة  استثناء،  بال  املرصية  السجون  كافة  يف 
وبرج  طره  و  النطرون  ووادي  العقرب  سجون: 
املركزي  األمن  معسكرات  إىل  باإلضافة  العرب. 
وأيضا كافة  قرار.  أي  إىل سجون دون  التي تحولت 
األقسام التي تحولت إلىأماكن احتجاز عىل مستوي 

جمهورية مرص العربية.
تعمداً  رصدنا  فقد  الحاالت  لهذه  رصدنا  إطار  ويف 
واضحاً من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية 
يف منع األدوية والعالج وأي رعاية صحية للمعتقلني 
سجن  مأمور  ذكره  ما  هذا  ومن  الوفاة.  إىل  ليصلوا 
العقرب  سجن  إن  نصاً  قال  الذي  األسبق،  العقرب 

»معمول علشان اليل يدخله ميطلعش إال ميت«.

نـمــاذج 
١-خالد محمد سعيد محمد بلغ من العمر 48 عاما 
مقر  داخل  بتاريح 2015/3/22  املنية  وافته  قد  و 
احتجازه بسجن بني سويف العمومي بسبب االهمال 
الطبي حيث كان يعاني من تصخم يف الكبد وقرحة 
أو  له  العالج  إدخال  السجن  إدارة  ورفضت  باملعدة 

نقله إىل املستشفى مما ادى اىل وفاته.
٢-عبد املعطي عيل خليل يبلغ من العمر 54 عاما 
و قد وافته املنية بتاريخ 2015/4/21 داخل سجن 
أمراض  من  يعاني  كان  العربحيث  بربج  الغربينيات 
العالج  منع  تم  و  يس  وفريوس  الدم  وضغط  السكر 

عنه مما ادى اىل وفاته.
وعضو  صيدىل  الحليم  عبد  إسماعيل  ٣-فريد 
و  عاما   58 العمر  من  يبلغ  السابق  الشعب  مجلس 
داخل  تويف   2015/5/13 بتاريخ  املنية  وافته  قد 
وكان  العيني(  )القرص  الجامعي  املنيل  مستشفى 
محتجزا بسجن طرة شديد الحراسة )العقرب( نتيجة 

اإلهمال الطبي حيث منع من العالج ملدة عام ونصف 
وكان مريضا بالكبد والسكر، وقبل وفاته بأسبوعني 
وتعطل  باملخ  جلطة  نتيجة  تامة  بغيبوبة  أصيب 
مما  عالجه  يف  السجن  إدارة  وتعننت  الكبد  بوظائف 

ادى الة وفاته.
االسالمية  الجماعة  رئيس شورى  درباله  ٤-عصام 
ىف  املنيه  وافته  قد  و  عاما   58 العمر  من  بلغ 
اثناء نقله من محبسه بسجن العقرب   2015/8/9
و   - الداخلية  وزارة  بيان  بحسب   - املستشفي  اىل 
كان دربالة يعانى ارتفاع بدرجة الحرارة وانخفاض 
بضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم  وأثناء نقله 
األنف  من  نزيف  حدث  العالج  لتلقي  للمستشفى 

وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أديا إىل وفاته
5-أحمد محمد عبد الحميد أبو النجا ) املحكوم عليه 
ب 4 سنوات ( يف سجن وادي النطرون سبب وفاته 
»اإلهمال الطبي » يذكـر أنه ظل يعـانــي من مرض 

ثالثا : اإلهمال الطبى » القتل بدم بارد«
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 ، العالج  لتلقي  الكبد  ملعهد  نقله  تم  عناء  وبعد   ، الكبد 
وخرج اليوم من املعهد إىل السجن فتويف أثناء نقله » .

التابعة  الجزيرة«  »طنط  قرية  من  سمري،  ٦-عصام 
اإلهمال  نتيجة  تويف  القليوبية  محافظة  يف  طوخ  ملدينة 
التعذيب  إىل  باإلضافة  سجنه  داخل  القاه  الذي  الطبي 

الذي تعرض له من قوات األمن.
يذكر أنه تم اعتقال عصام سمري، عىل الرغم من إجرائه 
عملية استئصال الطحال، كما كان مصاباً بتليّف الكبد 
اتهامات  للشاب  بالقلب.ووجهت  مرضه  إىل  إضافة 
بحيازة مواد متفجرة، عىل الرغم من أن تلك املواد عبارة 
عن عبوتي » نرتات ويوريا » تستخدم كسماد لألرض ، 
كان قد استلمهما من الجمعية الزراعية بطوخ، بحسب 
شهود عيان ويف هذا السياق أفاد محامي عصام سمري، 
عىل  محموالً  محاكمته،  جلسات  يحرض  كان  الشاب  أن 
وفق   ، الصحية  حالته  لرتدي   ، املعتقلني  زمالئه  أيدي 
التقارير الطبية الدالة عىل ذلك، والتي لم تعتد بها هيئة 

املحكمة ، حتى ساءت حالته الصحية.
عاما,   58 العمر  من  البالغ   , الفالحجي  محمد   -7
بالرتبية  عمله  مقر  أغسطس 2013, من  اعتقل يف 26 
والتعليم بدمياط. تم نقله إىل مستشفى طنطا, وأظهرت 
اليرسى،  كليته  يف  حىص  من  يعاني  أنه  الفحوصات 
والتهاب يف املرارة, وتويف صباح 2015/5/25؛ نتيجة 
عدم تلقيه العالج الالزم, وتعنت إدارة السجن يف السماح 

بدخول الدواء.
كما لوحظ أن سجن العقرب عىل رأس أماكن االحتجاز 
التي وقعت فيها حاالت الوفاة، ثم سجن الوادي الجديد، 
للتقرير  وطبقاً  جمصة،  وسجن  العرب  برج  سجن  ثم 
فإن هناك 28 حالة وفاة وقعت يف العقرب، و23 بطره، 
ميت  بسجن  و11  العمومي،  املنصورة  بسجن  و12 
يف  و5  الجديد،  بالوادي  و10  العرب،  بربج  و6  سليل، 
اهمال   77( زعبل.  بأبو  و4  باملنيا،  و4  سجن جمصة، 

طبى + 20 تعذيب(

من  أكثر  مقتل  عن  املرصية  التنسيقية  رصدت 
قتل  حيث   .٢٠١5 فعاليات  خالل  متظاهراً   )5٠(
٢٠ شخصاً، بينهم رشطي، وأصيب عرشات، خالل 
القاهرة  يف  املرصي ملظاهرات  الجيش  قوات  تفريق 
عدة  يف  تظاهرات  ضمن  واإلسكندرية،  والبحرية 
محافظات مرصية إلحياء الذكرى الرابعة لثورة ٢5 
 ٦ قتل  الصباغ.كما  شيماء  الناشطة  بينهم  يناير، 

مرصيني عقب صالة عيد الفطر املبارك.
كما شهدت أحداث إحياء الذكرى الرابعة لثورة ٢5 

يناير يف منطقة املطرية بالقاهرة، اشتباكات عنيفة 
باالعتداء  بدأت  التي  األمن  وقوات  املتظاهرين  بني 
إثر االشتباكات ١٢  التظاهرات هناك. قتل عىل  عىل 
املصابني.  عرشات  عن  فضاًل  طفل،  بينهم  شخًصا، 
الطب الرشعي أن  التحقيقات وتقارير  وقد كشفت 
مناطق  يف  حي  ناري  بطلق  كانت  القتىل  إصابات 
الوجه والصدر والرأس والبطن، ما يعتربه حقوقيون 
وقانونيون قتاًل مع سبق اإلرصار. وغريهم الكثري ىف 

أحداث متفرقة 

ا. شيماء الصباغ& سندس أبو بكر ) ضحيتان والقاتل واحد( :

من  البالغة  الفتاة  بكر،  أبو  سندس  مع  البداية  العمر آنذاك 17 عاًما، والتي لقت حتفها بطلق ناري يف كانت 
منطقتي الرأس والرقبة، وذلك أثناء تفريق قوات األمن 
لتظاهرة يف اإلسكندرية ألنصار الرئيس املخلوع محمد 
يف  سببًا  كان  اإلعالمي  التكتم   .2015/1/23 مريس 
إغالق ملف قضية سندس، كما جرت العادة مع ضحايا 

التظاهرات املنارصة لـ”رشعية محمد مريس”
يف اليوم التايل 2015/1/24 وأثناء االحتفال بالذكرى 
الرابعة لثورة 25 يناير ، كانت شيماء الصباغ ، عضوة 
حزب التحالف الشعبي االشرتاكي ، عىل موعد مع نفس 
مسافة  من  خرطوش  طلقات  تلقت  أن  بعد  املصري، 

قريبة أودت بحياتها يف مشهد سجلته الكامريات.
 ، واسًعا  واستياًء  جداًل  النازفة  شيماء  صورة  أثارت 
القاتل  يكون  أن  البداية  يف  الداخلية  وزارة  نفت  فيما 
أحد رجاالتها ، بينما توجهت التهمة إىل زهدي الشامي 
الطب  تقرير  يثبت  أن  قبل   ، التحالف  حزب  نائب   ،
خاص  خرطوش  طلق  نتيجة  وقع  القتل  أن  الرشعي 
بقوات الرشطة، ليُحكم عىل ضابط األمن املركزي املتهم 

، ياسني محمد حاتم، بالسجن 15 عاًما .

رابعا : قتل المتظاهرين :
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ب.حسام العقباوى:

حسام العقباوي، طالب يف الفرقة األوىل بكلية 
العمر ١٩  يبلغ من  القاهرة،  الحقوق جامعة 
عاًما. ارتدى الطالب حسام العقباوي الجلباب 
ألداء  ناهيا،  بقرية  بيته  من  ونزل  األبيض، 
»عيىس  بمسجد  املبارك،  الفطر  عيد  صالة 
ملركز كرداسة،  التابعة  القرية  بذات  شحاتة« 
التقط صورة »سيلفي«  الصالة  أدى  أن  وبعد 
مع بعض أصدقائه باملنطقة، قبل أن يشارك 
يف املظاهرات. ُقتل العقباوي، إثر دخول طلقة 
خرطوش يف عنقه بعد اعتداء قوات األمن عىل  

التظاهرات .
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منذ مطلع عام ٢٠١5 انتهجت سلطات األمن املرصي منهجا خطريا يخالف كاف الدساتري ومواثيق 
حقوق األنسان، حيث لجأت إىل التصفية الجسدية امليدانية ملعارىض النظام، بطريقة جديدة، أشبه 
بطرق »العصابات اإلجرامية«. واألخطر أن األجهزة الرسمية للدولة لم تتورع عن استخدام تعبري 
»التصفية »، فقد تم رصد عدد )١٤٣( حالة تصفية جسدية , سواء بإطالق الرصاص الحي مبارشة 

أثناء القبض أو االلقاء من رشفات املنازل.  
 الذكرى الرابعة لثورة يناير أوىل حوادث التصفية

أوىل  كانت  يناير،   25 لثورة  الرابعة  الذكرى  يف   -1
شعالن،  عمر  بمقتل  القبض،  أثناء  التصفية  حوادث 
بدمياط،  الهندي  وحمدي  بالبحرية،  سعد،  ورائد 

اإلرهابية،  العمليات  إحدى  يف  تورطه  عن  واإلعالن 
بالل  بمقتل  يناير،   26 التايل  اليوم  يف  األمر  وتكرر 

أسامة العربي ببورسعيد.

٢- يف مارس، قتل كل من: 

باإلسكندرية،  جرب  وأحمد  بناهيا،  شعراوي  »سيد 
 ، بالرشقية  الروس  أبو  وجهاد  عبدالكريم  وصهيب 
وامتدت التصفية ملقتل حسام بدر مرزوق ، ومحسن 

عبدالسالم  عبدالعظيم ورضا  ، وحنفي  محمد عطية 
محمود ببني سويف يف 28 إبريل ، ويف مايو قتل 2 

بمنطقة حلوان، وإسالم عطيتو.
 ٣٠ يونيو…..محمد سامي ,, خالد محمود ,, محمد السباعي

عقب  الخاصة  أحدهم  سيارة  بتفجري  قتلهم  تم  حيث  اعتقالهم من مسرية بأكتوبر . 
 تصفية ٩ يف شقة بـ٦ أكتوبر بينهم نائب برملاني

 3- واقعة أخرى شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر يف يوليو 
من  اإلخوان  قيادات  من   9 الرشطة  فيها  قتلت   ،2015
أعضاء لجنة لدعم أهايل القتىل واملصابني طبقا لروايات 
يف  النار،  إلطالق  تعرضت  أنها  الداخلية  ارسهم.أعلنت 
كانوا  الضحايا  أن  املسلمني  اإلخوان  جماعة  أكدت  حني 
عزاًل، وأنهم قتلوا بدم بارد بعدما تم التحفظ عليهم وأخذ 

بصماتهم.
يوم  أكتوبر،   6 مدينة  شقق  بإحدى  التصفية  ووقعت 
جماعة  رواية  تقول  حيث  2015؛  يوليو   1 األربعاء 
أن عدًدا من قياداتها اجتمعوا بالشقة  اإلخوان املسلمني 
باعتبارهم  واملعتقلني،  القتىل  أهايل  دعم  كيفية  ملدارسة 

أعضاء اللجنة املركزية لدعم أرس الشهداء واملصابني.
أن  قتلهم  بعد  واكتُشف  عزاًل،  كانوا  اللجنة  أعضاء 
التحفظ  تم  أنه  يؤكد  مما  الحرب،  آثار  تحمل  أصابعهم 

عليهم من طرف األجهزة األمنية وأخذت بصماتهم قبل 
تصفيتهم.

يف  قتلوا    9 ال  األعضاء  فإن  نفسها،  الرواية  وبحسب 
الشقة بدم بارد دون توجيه تهم أو محاكمات، ثم بادرت 
السلطات إىل وضع أسلحة آلية إىل جانب جثثهم للرتويج 

بأنها قتلتهم بعد هجومهم عليها بأسلحة رشاشة.
اإلداري  املكتب  مسؤول  الـ9،  الضحايا  بني  من  وكان 
لإلخوان باملنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أرس 
إبراهيم، والربملاني  الشهداء واملصابني عبدالفتاح محمد 
السابق نارص الحايف، مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول 
مكتب اإلخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام 
ودح،  وهشام  الحسيني،  أحمد  وأسامة  خفاجي،  زكي 
ومحمد  محمود،  وخالد  العجيزي،  أحمد  ومعتصم 

السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبو العزم.

٤- 5 يوليو محمد عبدالعاطي الفقي … 

من  الفقي،  عبدالعاطي  محمد  قتل  تم  يوليو،   5 قرية مليج باملنوفية، من قبل قوات األمن أثناء اعتقاله.ويف 
5- ٦ أغسطس .. مجدي بسيوني ...العياط.

اقتحمت  حيث  العياط،  من  بسيوني،  مجدي  قتل  تم  قوات األمن منزله فجرا وتم قتله دون مقاومة.، 
٦-  تصفية 5 من املرصيني بمزرعة بسنورس بالفيوم

وقامت أجهزة األمن بالفيوم، بتصفية خمسة معارضني؛ 
الطفلة  بقتل  متهمون  أنهم  الداخلية  زعمت  حيث 
بإدارة  الضابط  سامي،  رشيف  الرائد  ابنة  »جايس«، 
مراد  ربيع  ُقتل  حيث  الفيوم.  ملباحث  التابعة  الرتحيالت 
و يعمل مدرس، وعبد النارص علواني و يعمل محاسب, 
وعبد العزيز هيبة و يعمل مدرس, وعبد السالم حتيتة و 
يعمل مدرس، وأيمن صالح و يعمل مدرس. هؤالء خمسة 

أصدقاء من الفيوم، كانوا يجلسون سويا يف أحد املنازل 
باليوم حيث اقتحمت قوات األمن املنزل و قتلتهم جميعا، 
الطفلة  قتلة  هم  هؤالء  بأن  الداخلية  وزارة  رصحت  ثم 
يجلسون  كانوا  الرشطة.الفيوم  ضباط  أحد  ابنة  جايس 
األمن  قوات  اقتحمت  حيث  باليوم  املنازل  أحد  يف  سويا 
بأن  الداخلية  وزارة  رصحت  ثم  جميعا  قتلتهم  و  املنزل 

هؤالء هم قتلة الطفلة جايس ابنة أحد ضباط الرشطة.

خامسا : التصفية الجسدية: 
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7- تصفية ٩ بمزرعة بأوسيم بالجيزة

األهايل  أشخاص   9 بتصفية  األمن  قوات  وقامت 
بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، دون أن تعلن عن 
أسمائهم، خالل حملة أمنية. وزعمت مديرية أمن 
الجيزة، يف بيان لها، أن من تمت تصفيتهم كانوا 

يخططون  وكانوا  زراعية،  بمناطق  متواجدين 
والرشطة  الجيش  قوات  تستهدف  بأعمال  للقيام 
بالجيزة، وأنه تم تبادل إطالق النريان بني الطرفني.

8- تصفية أربعة شباب بشقة بالعجمي

وزارة  وأصدرت  بالعجمي:  بشقة  شباب  أربعة  تصفية 
تصفية  فيه  ذكرت  سبتمرب  األربعاء30  بيانًا  الداخلية، 
يف  متورطني  املسلمني  اإلخوان  جماعة  أعضاء  من  أربعة 
مقتل أمني الرشطة »ربيع محمد عصفور« من قوة مركز 
أثناء  األمنية  للقوة  مقاومتهم  بعد  الدلنجات،  رشطة 
املتهمني  يتم حاليًا محاكمة  أنه  الرغم من  اعتقالهم، عىل 
عدة  من  عليهم  القبض  بعد  املذكور  الرشطة  أمني  بقتل 

أشهر.

الشقة أن  املتواجدين بمحيط  العيان  ومن روايات شهود 
هؤالء األربعة من مدينة الدلنجات بمحافظة البحرية، وأن 
املصيفية  السكنية  الشقق  بإحدى  تواجدهم  أثناء  األربعة 
حول  أمني  طوق  بعمل  األمن  قوات  قامت  بالعجمي، 
أكثر  بها وبعد  املتواجدين  الشقة  اقتحام  تم  ثم  العمارة، 
سماع  تم  عليهم،  القبض  من  الساعة  ونصف  ساعة  من 
صوت إطالق للرصاص الحي يف الشقة التي ألقى القبض 

عليهم بها ثم تم اصطحاب الجثث مع القوة األمنية.
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 تصفية السياح املكسيكني :

كفي سبتمرب 2015 أعلنت وزارة الخارجيه املكسيكيه 
مقتل اثنني من رعاياها و جرح سته اخرين كانوا برحله 

سياحيه يف مرص , فـي الوقت الذي قال فيه املصابون 
جورج   , بالقاهــرة  املكسيكـى  بالسفري  لقائهم  بعد 
, انهم توقفوا لتناول وجبة طعام يف  الفاريز فوينتس 
واحـة البحرية قبل تعرضهم الطالق نار بهجوم شمل 

طائرات و مروحيات .
 12 مقتل  أعلنت  املرصية  الداخلية  وزارة  أن  ويذكر 
ب  املكسيك  من  سياح  بينهم   10 واصابة  شخصا 
الرئيس  أدان  بينما  الغربيه  الصحراء  يف  »الخطأ«  
مواطنى  ضد  حدث  ما   ، تيتو  بينا  إنريكي  املكسيكي 

بالده مطالبا السلطات املرصيه بتحقيق شامل .
 « أنه  لها  بيان  يف  املرصية  الداخلية  وزارة  أن  وذكرت 
أثناء قيام قوات مشرتكه من الرشطه و القوات املسلحه 
الواحات  بمنطقة  االرهابيه  العنارص  بعض  بمالحقة 
التعامل بطريق الخطأ مع عدد  الغربيه تم  بالصحراء 
4 سيارات دفع رباعى تبني أنها خاصة بفوج سياحى 
مكسيكى الجنسيــه والذين تواجــدوا بذات املنطقة 

املحظور التواجد فيها »
وأضاف البيان » أسفرت الواقعــه عن وفاة 12 شخص 
تم  املرصيني  و  املكسيكني  من  أشخاص   10 وإصابة 
عمل  فريق  تشكيل  وتم   , للعالج  للمستشفيات  نقلهم 
تواجد  و مربرات  الحادث  و مالبسات  أسباب  لفحص 
الفوج السياحى باملنطقــه املشــار اليها و املحظور 

التواجد فيها .
وال  شفافة  بيانات  وال  جادة  تحقيقات  ال  كاملعتاد  ثم 

محاسبات رادعه .

ففرباير 2015 بث تنظيم داعش األرهابى فيديو لعملية 
ذبح مرصيني أقباط مختطفني وأظهرت الصور معاملة 
ساقوهم  حيث   ، لألرسى  التنظيم  عنارص  من  مشينه 
واحدا واحدا . وأظهرت إحدى الصور تلون مياه البحر 

بلون الدم, يف استعراض متوقع من التنظيم الدموى .
اعدام  لبحث  الوطنى  الدفاع  مجلس  أجتمع  يومها 
بيانا  ملتابعة األوضاع و أصدر  الرهائن وبقي مفتوحاً 
ً نعى فيه إعدام هؤالء الرهائن عيل يد داعش االرهابي 

 !! شئ  ال   .... ثم  عليهم  حزناً  أيام   7 الحداد  وأعلن   ,
وضاعت دماء املرصيني هدرا !!

يد  عىل  قتلوا  الذين  املرصيني  العمال  أسماء  يىل  وفيما 
عنارص داعش يف ليبيا كما ذكرها األنباء بولس حليم , 
والذى  األرثوذوكسيه  القبطيه  الكنيسه  بأسم  املتحدث 
ذكر أن جميع القتىل من سمالوط عدا واحد , وهو غالبا 
من  يكون  أن  املحتمل  من  الذى   , السمراء  البرشة  ذو 

أسوان او االسكندريه او مغاغه او قرية العور :

سادسا: القتل الطائفي )21( :
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اتخاذ االجراءات الكافيه العادة ذويهم بعد اختطافهم .وكان أهاىل الضحايا قد الموا الحكومه املرصيه عىل عدم 

العمال المصريين الذين قتلوا على يد عناصر داعش في ليبيا 

ماجد سليمان شحاته 

تاورضوس يوسف تاورضوس

يوسف شكرى يونان 

مينا فايز عزيز 

هانى عبد املسيح صليب 

ميالد مكني زكى 

بيشوى اسطفانوس كامل 

كريلس برشى فوزى 

صموئيل اسطفانوس كامل 

 ابانوب عياد عطيه

 مالك ابراهيم  سنيوت 

  جرجس  ميالد سنيوت 

  صموئيل الهم ولسن 

قرية السوبى سمالوط 

 مالك  فرح ابراهيم 

قرية الجباىل مطاى 

 لوقا نجاة أمري 

 عصام بدار 

قرية سمسموم مطاى :

جرجس سمري 

قرية منقريوس مطاى

سامح صالح شوكت 

قرية دفش سمالوط

عزت برشى نصيف

قرية منبال مطاي

مري جابر
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فقد رصدنا تعرض 1840 مواطن مرصي لإلخفاء 
ديسمربمن  نهاية  وحتي   2015 يناير  من  القرسي 
2015  , بشكل متصاعد , ونجد أن عدد الحاالت التي 
تم اخفائها قرسيا وظهرت وصلت اىل 1238 حالة 
تم اخفائهم قرسيا مدد متفاوته ما بني 48 ساعه اىل 
150 يوما و لكن هناك 366  حالة لم تظهر حتى 
االن ولم يعرضوا عىل اي نيابة نهائيا و هناك 236 
حالة لم نتوصل اىل ما اذا تم عرضهم عىل النيابات ام 

اليزالوا رهن االخفاء القرسي حتى االن .
 ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط  , ويف 
فرباير 91 حالة ثم يف مارس 160 حالة ثم يف  ابريل  

بزيادة  فوجئنا  قرسي  اخفاء  حالة   228 رصدنا 
معالت االخفاء القرسي يف شهر مايو بشكل مخيف 
يف  واقرتب  قرسي  اخفاء  حالة   393 ال  من  اقرتبت 
منتصف العام  يف شهر يونيو من 278 حالة اخفاء 

قرسي.
 ويف يوليو 2015 تم رصد 103 حالة إخفاء، ارتفعت 
وفقا ملا تم رصده وتوثيقه فقط يف أغسطس إيل 103 
تم  التي  اإلخفاء  حاالت  كانت  فقد  سبتمرب  يف  أما   ,
رصدها 80 حالة ، يليها يف أكتوبر 92 حالة، ثم يف 
نوفمرب 118حالة اخفاء قرسي / ويف ديسمرب 150 

حاله اخفاء قرسي.

أوال : أرقام وبيانات

تأكد لدي التنسيقية أن ظاهرة االخفاء القرسي يف مرص ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة 
لالجهزة االمنية يف سبيل الضغط عىل الخصوم السياسيني الكراههم عىل االدالء باعرتافات محددة   
يف  املوت  اىل  افضت  والتي  الهشيم  يف  النار  كانتشار  منترشة  باتت  التي  التعذيب  ظاهرة  الخفاء  او 

حاالت كثرية  .
ومن جانبها تعرب التنسيقية املرصية للحقوق والحريات عن قلقها الشديد  من هذا التدهور االليم يف 
الواقع الحقوقي املرصي والواقع املؤلم وتفاقم ظاهرة االخفاء القرسي يف مرص بصورة غري معقولة  
، فقد وصلنا اىل اخفاء مئات املواطنني شهريا  يف كافة محافظات الجمهورية بال استثناء ، من دون 

معرفة مصريهم، األمر الذي يصنف يف القانون الدويل جريمًة ضد اإلنسانية.

المبحث الثاني : االخفاء القسري
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جدول يوضح عدد المختفين قسريا خالل عام 2015 وفقا لمحافظاتهم 

حاالت االختفاء خالل  عام املحافظة 

430 الغربية
265 القاهرة
204 الجيزة
120 األسكندرية
104 الرشقية
98 البحرية 
84 الدقهلية
80 كفر الشيخ 
70 بنى سويف
57 القليوبية 
47 الفيوم
44 املنوفية
42 بورسعيد
39 دمياط
26 أسيوط
26 شمال سيناء )ما وصلنا شكاوي بشأنه فقط (
21 السويس
20 سوهاج
19 املنيا
17 قنا
11 أسوان
9 األقرص
6 اإلسماعيلية
1 جنوب سيناء )ما وصلنا شكوي بشأنه فقط (

ثانيا : االنتهاكات المرتبطة
بالرغم من أن االخفاء القرسي يف حد ذاته انتهاكا بل وجريمة ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادم ، اال 
انه وحسبما وثقت له التنسيقية من شهادات أهايل ومختفني ظهروا بعد مدد متفاوتة ، فقد تبني أن 

االختفاء عادة يرتبط بجريمتني اخريني وهما:

١-استخدام أماكن احتجاز غري رسمية الحتجاز املدنيني 

علني  بشكل  تأسيسها  يتم  لم  االماكن  هذه  ان  نجد 
ورسمي ، وال تخضع إلرشاف الهيئات القضائية كما 
هذه  بني  ومن  والدستور،  القانون  ذلك  عيل  ينص 
أمكان  األساس  يف  تعترب  عسكرية  سجون  األماكن 
والشهري  الجالء  مثل معسكر  املسلحة  للقوات  تابعة 

بسجن العازويل.
 وليس أدل عىل ذلك  من اإلفراج عن نحو 100 مواطنا 
,  كانوا قيد االخفاء  مدنيا يف شهر  ديسمرب 2015 
املاضيني،  العاميني والنصف عام  القرسي عيل مدار 

وأغلبهم من محافظات سيناء.
٢- التعذيب

باالخفاء  ترتبط  التي  بشاعة  األكثر  الجريمة   ... التعذيب 
القرسي، حيث تعمد قوات األمن إىل إكراه املختفى قرسيا عىل 

اإلعرتاف بما تمليه عليه جهة التحقيق من جرائم ، باملخالفة 
لكافة مواد القانون، بل ومواثيق وعهود حقوق اإلنسان.
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ثالثا: شهادات األهالي

من  أهايل بعض  اىل شهادات  التنسيقية  استمعت  وقد 
تجدر  و  العازويل  بسجن  القرسى  لالخفاء  تعرضوا 

ذويهم  أو  الضحايا  أسماء  ذكر  استحالة   اىل  االشارة 
نظرا للمالحقات األمنية.

 ذكرت قريبة ألحد املعتقلني هناك 

اآلدميني  حياة  عن  انفصل  العزوىل  دخوله  بمجرد  أنه   «
وتمت  املياه  عليه  والقيت  مالبسه  عنه  فخلعت  تماما 
كثرية  أليام  صعقه  ..و  جسده  أنحاء  جميع  ىف  كهربته 
مربح  بشكل  بالرضب  عليه  التعدى  تم  كما   , ومتتالية  

حتى اصيب بشلل نصفى من الرضب والكهرباء , وتواىل 
التعذيب بحقه حتى بعد إصابته بالشلل ورفضوا عالجه 
بالنسبة  حلم  واالستحمام  املالبس  تغيري  مجرد  ,ان 

للمسجونني هناك » 

  وذكرت زوجة معتقل آخر ... 

نعلم  لم نكن  بالعازوىل  »»وقت كان زوجى معتقال 
عنه أى شئ ولم نتمكن من رؤيته أو زيارته هناك 
وصعقه  مالبسه  من  تماما  تجريده  تم   , مرة  ولو 
أليام  تعليقه  تم   , وتركيعه  وإهانته  وسبه  ورضبه 
من أحد أذرعه أو أحد قدميه لكم أن تتخيلوا وضعه 
الصحى بعد هذا كله ,عذبوه أيضا بمنع النوم عنهم 

أليام طويلة كما أصيبوا بالجرب وأمراض كثرية بهذا 
السجن 

أيضا عندما كان زوجى هناك لم يكن يدخل له من 
يكفى حتى ألن يستطيع  ال  الذى  القليل  إال  الطعام 
يرون  ال   .. تهوية  ال   .. قدميه  عىل  الوقوف  شخص 

الشمس .. ال شئ آدمى هناك بالعازوىل ... »

   شهادات أهايل ملختفني قرسيا لم يظهروا بعد:

خرض  »محمد  قرسيا  املختفى  أم  مع  تواصلنا  وقد   
النهائية  الفرقة  ابنى محمد طالب   «  : بأن  فحدثتنا   «
.. أخفى قرسيا منذ  املنوفية  الهندسة - جامعة  بكلية 
يوم فض رابعة 14-8-2013 .. بحثنا عنه هناك وىف 
مسجد اإليمان ولم يجده أحد .. كان آخر تواصل بيننا 
الساعة 7صباحا حني أخرب  وبينه يوم 2013-8-14 
الحى  الرصاص  عليهم  تطلق  الجيش  قوات  أن  والده 
.. هاتفه ظل  ارواحهم  به  وأنهم ال يملكون مايحمون 
وكلما  الثامنة  الساعة  قرابة  يوميا  يفتح  وظل  مغلقا 
سالنا من يرد يحدثنا انه وجد الرشيحة بامليدان ويغلق 
.. لم نجده بني الجثث وال ىف املستشفيات وال ىف اى قسم 
أو سجن من السجون .. ذهبنا ملرشحنا زينهم وأجرينا 
تحليل DNA فكانت النتيجة سلبية بالنسبة لكل الجثث 
باإلخفاء  العام وحررنا محرضا  للنائب  بالغا  قدمنا   ..
وقالوا أنهم ال يعرفون أى معلومة عنه .. أخربنا بعض 
أصحابه أنهم راوه وقد أطلقت عليه رصاصة وبعدها 

كثفت قوات الداخلية من رضب الغاز ولم نجد جثمانه 
بعد ذلك .. حتى اآلن لم يصلنا أية معلومة عن مكان 
ابننا وال نعرف عنه أى شئ .. منذ عامني ونصف ونحن 

ال ندرى ابننا حى أم ميت.

  محمد البدى رمضان : 

38سنة .. متزوج ولديه 5أطفال – ليس له أى انتماء 
سيايس , وليد البدى .. 32 سنة متزوج ولديه طفلني  
, عىل حسب الله أحمد .. 28سنة  مختفيني منذ 15-

.2015-7
 تواصلنا مع أخيهم وأخربنا أن الثالثة السابق ذكرهم 

أتــى  أفـراد يرتــدون زيا مدنيا بميكروباص أبيض 
ويرافقهم ضابط مباحث وقاموا بالقبض عليهم ومن 
بالغات  أرسلوا  أى شئ  عنهم  نعرف  ال  ونحن  وقتها 
يتلقوا  ولم  الجمهورية  رئاسة  ومكتب  العام  للنائب 

أى رد.

  وتواصنا أيضا مع زوجة املختفى قرسيا »سمري محمد عباس الهيتى: 

 43 سنـــة - الغربيـــة « وقالت : مختفي منذ  9 
الرابعة  الطفلة   , أربعة أطفال  يناير -2015 » عندى 
بعد  الشارع  من  اعتقـــالـــه  تــم   .. أباها  تر  لم 

تشييـــعه جنازة ألحد أهاىل القــــريــــة .. 
أى  عنــــه  نعرف  ال  اآلن  حتــــى  حينهــا  ومن 

شئ .. » 
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شهادات أهايل مختفون قرسيا ظهروا :

   أنس مجدى عزام :

 خريج تربية رياضية – بنها , عزام مجدى عزام : مهندس 
مدنى – املعهد العاىل للتكنولوجيا كفر الشيخ , بالتواصل 

مع والدهم قال :
» كان صادرا بحق ولدى االثنني قرارا بالضبط واإلحضار 
بتهم ملفقة أبرزها صناعة املولوتوف وزرع القنابل فأتت 
قوة من شبني الكوم فتشت البيت ولم يجدوا أى شئ من 
وتم  موبايالت   5 و  الالبات  عىل  استولوا  فقط  القبيل  هذا 
حبس أوالدى 45 يوما ثم خرجوا بكفالة .. بعد خروجهم 
ب15يوم ذهبوا إىل املصيف وتم القبض عليهم من داخل 
قد  وكنت  13-9-2015م  بتاريخ  باإلسكندرية  الشقة 
اعتقلت هذا اليوم نفسه ىف الساعة الواحدة صباحا لتصبح 
األرسة بأكملها داخل املعتقل خرجت بعدها بيومني وبقي 
بتاريخ  شبني  نيابة  عىل  عرضهم  تم   .. بالداخل  ولداى 
قرسيا  إخفاءهم  من  يوما   54 بعد  أى  7-11-2015م 
دونما عرض عىل أي جهة للتحقيق معهم,أرسلنا مذكرات 
للنائب العام باإلسكندرية واملنوفية وتلغرافات للنائب العام ووزير 
الداخلية كان يتم التعامل معها بشكل صورى دون اتخاذ أى إجراء 

حيال اختطاف أبناءى ..
|فوجئنا بمذكرة القبض عليهم من الداخلية تتحدث انه تم القبض 

عليهم قبل اعتقالهم بيوم واحد أى يوم 6-11-2015م ..

بها  اعتقلوا  التى  الصيفية  باملالبس  أبناءى  عرض  تم 
يتمكنوا  لم  الشهرين  قرابة  ظلوا  أنهم  أى  سبتمرب  شهر 
من اإلستحمام وال تغيري مالبسهم حتى شهر نوفمرب »عز 

الشتاء« عىل حد تعبريه
تلك  خالل  له  تعرضوا  ما  عن  التفاصيل  معرفة  حاولنا 
الفرتة فعلمنا أنه تم اقتيادهم من االسكندرية ألمن الدولة 
بالظوغىل وظلوا مغمى أعينهم ملدة 52 يوما مع مجموعة 
من  لهم  يقدم  يكن  لم  هناك  الشباب  من  كبريى  أخرى 
الطعام إال وجبة واحدة ال تكفى طفل صغري فقط تكفى 
أرباع  ثالثة  أبناءى  فقد   .. الحياة فحسب  قيد  لبقاؤه عىل 

وزنهم بالظوغىل .
تعرضوا لشتى أنواع التعذيب من صعق  بالكهرباء ورضب 
واهانة وسب .. ثم تم ترحيلهم لشبني ووجهت لهم تهم : 
الجماعة – تمويل  اإلنضمام لجماعة اإلخوان – نرش فكر 
شبكة  عرب  لها  تابعة  إلكرتونية  مواقع  إدارة   – الجماعة 
النت ,وليس هناك أى أحراز عليهم .. النيابة أيضا ترفض 
املعتقل  ألهل  أو  للمحامى  التحقيقات  صورمن  إعطاءأى 
املوجهة  بالتهم  يعرتفوا  لم  إن  أنهم  ااوالدى  تهدد  أنه  كما 
 15 ملدة  لهم  التجديد  تم   .. لالظوغىل  إعادتهم  سيتم  اهم 

يوما وهم اآلن بسجن الرتحيالت ىف شبني الكوم ... »

محمد عبد العظيم-٢5سنة  :

يوم 9-6- وإخفاؤه  اعتقاله  »تم  بأنه  الوالدة  أخربتنا 
به  أتوا  ثم  يوما  ملدة 64  إيداعه الظوغىل  2015م وتم 
عىل  عرضه  تم  ثم  الكوم  بشبني  الوطنى  األمن  ملبنى 
القبض  ... كان تم  النيابة وتم تجديد حبسه 15 يوم 
مبنى  وايداعه  نرص  بمدينة  املهمات  عمارة  من  عليه 
أمن الدولة بالظوغىل غموا عينيه وكهربوه ملدة 3 ايام 
ليتم  إجباره باإلعرتاف بتهم لم يرتكبها .. محمد ليس 

الحكم  نظام  قلب  تهم  له  ووجهت  سيايس  انتماء  له 
للنائب  تلغراف  ارسال  ..تم  ارهابية  لجماعة  واالنتماء 
العام بشأن إخفاءه .. لم يوافقوا ىف قسم ثان بتحرير 

محرض اخفاءه 
عندما تم ترحيله لشبني الكوم بعد 64 يوما قالوا أنه تم 
القبض عليه قبل العرض عىل النيابة بيوم واحد فقط 

وهذا كذب ».
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املحافظة االسم املحافظة االسم

اسكندرية أحمد حسن عبد الحليم الهو منشية نارص  عاطف احمد محمد فراج 

اسكندرية أحمد محمد حسن طه سيناء عزيز ابو صقر الصقور 

املقطم/القاهرة أحمد يحى يوسف حربيل محمد عبد رب الرسول 

اسكندرية أحمدمحمد عبد الاله دهشور/الجيزة محمد قطب 

القاهرة / التجمع الخامس أنس أحمد السيد بدوي  وليد البدى 

بنها االسكندرية أنس مجدى عزام أحمد محمد محمد غنيم :

سيناء القليوبية _ شربا باسم النصايرة ابراهيم عاامر شحااته

الفيوم بالل عثمان عبدالباقي البحرية احمد رسور

القاهرة /السالم جمال جمال عبد التواب زهره الجيزة  احمد شوقى مصطفى عبد
 الرحمن

الرشقية حذيفة أحمد جاد الحق بني سويف احمد عبد املنعم مرشف

الجيزة / فيصل حسام مصيلحي الدسوقي منوفية احمد عبدالرحمن

الفيوم حسني خميس الحداد , احمد عبدالفتاح سيناء

الجيزة / فيصل حسني عىل هاشم احمد محمد حسن

اسكندرية حمدي بكار محمد عبد الله القاهرة احمد محمد مجمود

الرشقية حمزة إبراهيم عاشور السويس  احمد محمود محمد ابراهيم

الجيزة/اوسيم خالد احمد عيل الجمل الدقهلية / دكرنس احمد محمود محمد املتوىل

القاهرة "  خالد السخاوى" الرشقية احمد مصطفى صابر الغمرى

خالد عادل محمد القليوبيه احمدالسيدمحمدحسني

القليوبية / طوخ خالد عادل محمد حسانني اسيوط اسامه محمد سيد سعد

الجيزة/اوسيم خالد عبد العزيز محمود اسالم

خالد محمد حافظ الجيزة / املنايش اسالم عادل سيد محمد علوان

الدقهلية خليل محمد العدوى السويركى اسالم محمد ابو تريكه

اسكندرية القاهرة / حلوان رجب محمود الديب اسالم محمد محروس

الرشقية رضا محمد الصاوي بني سويف اسالم نادي

بني سويف سامح محمد نادى محمود االسكندرية اسماعيل محمد فتح الباب

كفر الشيخ سامى محمد احمد محمد املعادي  الحاج سليم وابنه احمد

القاهرة سعيد سيد رمضان عيل املنصورة عبد الرحمن عبد السالم ايوب

اسكندرية سعيد عبده سعيد عبد العزيز الدقهلية املعتصم بالله السعيد

الغربية سمري محمد عباس محروس انس حسام فايق عبدالعزيز محافظة شمال سيناء

بني سويف شهاب إبراهيم محمد السويركى

بني سويف /الواسطي  مصطفي سيد عبد الحميد "
 مصطفي القشالوي " طبيب

عالج طبيعي

الجيزة فتحي فتحي محمد يونس

معتز احمد محمد حسن سيناء ماجد ابو اكرم النصايرة

غربية ممدوح حجازى الغربية مجدى ابراهيم الفطاطرى

املنوفية / الشهداء وليد الشامي اسكندرية مجدي عزيز درويش

يحي عاطف احمد محمد فراج محمد ابو الحسن احمد

الجيزة-أكتوبر يحيى محمد احمد عبد الحفيظ بورسعيد محمد احمد محمد عطيه عييس

قائمة ببعض املختفني قرسياً الذين لم يظهروا حتى اآلن
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املحافظة االسم املحافظة االسم

الجيزة  محمد الشحات عبد الشاىف
احمد

سيناء صقر ابو هيثم الصقور

اسكندرية محمد إسالم محمد سالم الرشقية طارق محمد عىل عامر

اسكندرية االسكندرية محمد أحمد عيل محمود عادل درديري

املنوفية /الشهداء محمد بسيوني اسكندرية عادل محمد عبد الحميد عل

القاهرة / الزيتون محمد صديق توفيق عجالن عاصم صالح

القليوبية محمد عبد الجواد الفيوم عبد الرحمن عادل حماده

كفر الشيخ  محمد عبد الرحمن حامد
القاىض

عبد الرحمن عبد الصمد الفقي

الغربية محمد عبد الرحمن عياد الدقهلية عبد الرحمن عزت منصور

القاهرة / حلوان  محمد عبدالحميد صابر نرص
حماد

دهشور/الجيزة عبدالتواب عبدالتواب رمضان

القاهرة محمد عىل عيىس كفر الشيخ  عبدالحميد محمد محمد
عبدالسالم عيل

الرشقية / الزقازيق محمد فاروق طنطا عبدالرحمن طالل

الجيزة  محمد مجدي عبد الغفار عبد
املطلب عطيه حبيب

 عبدالعال العرشي ونجليه احمد 
ويوسف

الغربية  محمود ابراهيم مصطفي احمد
عطيه

الغربية  عبدالله عبد البصري بدير
الفشاوي

القاهرة محمود احمد محمد عىل بدوى عثمان تعلب عبدالله

الفيوم  محمود أحمد عبدالسميع أبو
شنب

 عىل حسب الله أحمد

اسكندرية محمود أحمد عيل محمود كفر الشيخ عيل صالح الشرباوي

القاهرة / حلوان محمود حسن محمد سلطان الجيزة عماد زكريا

القفاهرة جيزة محمود عبد الباسط عمار رشيف سعيد

الدقهلية / املنصورة محمود محمد عيل الزعبالوي اسكندرية عمر عبد الكريم محمود

القاهرة / حلوان مختار رمضان محمد طنطاوي القاهرة عمر محمد عىل حماد

بني سويف / مركز الواسطى  مصطفى عبد الحميد القشالوي
 / بكر القشالوي / خالد بن
الوليد وفيق سيد القشالوي

كفر الشيخ عمرو ابراهيم متويل

مصطفي خالد محمد سيد اسكندرية عمرو سعيد محمد

الجيزة / الوراق احمد عمار محمد االحمدى عبدالرحمن عيل

يحيى أحمد ريقي  محمد البدى رمضان

لم يظهر اسكندرية احمد عمار محمد السيد محمد عيل

لم يظهر يحيى أحمد ريقي الرشقية  محمد السيد يونس السيد
يونس
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رابعا: دعاوي وإجراءات لم تبت فيها الدولة
يف  واملحاميني  الحقوقية  الجهات  من  عدد  أكد   
السيد  أجراه  الذي  الحوار  عيل  ردا  مشرتك  بيان 
حقوق  بشئون  الداخلية  وزير  مساعد  اللواء 
بتاريخ  املرصية  الرشوق  جريدة  ونرشته  األنسان، 
الرشق  أنباء  وكالة  عن  نقال   2015/10/14
اإلختفاء  ظاهرة  فيه  ينفي  كان  والذي  األوسط 
قد  أنهم  البيان  عيل  املوقعون  أكد  حيث  القرسي، 
أرس  عن  رسمية  بوكالة  إما  واضح  بشكل  تقدموا 
الضحايا أو مع األرس بالغات بإختفاء ذويهم للسيد 
املستشار النائب العام -وهناك قوائم تفصيليه لهذه 

البالغات-.
العام  النائب  املستشار  السيد  لرفض  ونظرا   
الجهات  تلك  قامت  البالغات  هذه  يف  التحقيق 
سيادته  ضد  دعاوي  برفع  واملحاميني  الحقوقية 

مطالبني  بالقاهرة،  العايل  االستئناف  محكمة  أمام 
بالتحقيقات  قيامه  لعدم  وتنحيته  بمخاصمته 
بخصوص  األرس  من  املقدمه  الشكاوي  يف  الالزمه 
الدعاوي  هذه  بني  ومن  ألبنائهم،  القرسي  األخفاء 
دعوي املخاصمة املقيدة تحت رقم 16 و 17 و 18 
اخر  اىل طعن  باالضافة  لسنه 232 قضائيا  و 19 

اليزال منظور امام محكمة النقض .
محكمة  ايل  اللجوء  تم  فقد  ذلك  ايل  باالضافه   
القضاء االداري الثبات واقعه االخفاء القرسي والتي 
أصدرت هيئه املفوضني بها عدت تقارير أكدت فيها 
الكشف عن مصري هؤالء  الدولة عن  عيل مسؤولية 
وهذه الدعاوي التي صدر بها التقارير هي الدعاوي 
رقم 24468لسنه 69 قضائيا و 24465 لسنه 69 

قضائيا و 24469لسنه 69 قضائيا 

 اىل هنا وال يزال ملف االخفاء القرسي يف مرص جرح لم يندمل وملف لن يغلق حتى تفصح الدولة عن مصري 

ضحايا االخفاء القرسي الرسهم وللرأي العام 
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المبحث الثالث : التعذيب

وضع  إىل  وعمدت  التعذيب،  جريمة  مكافحة  عىل  اإلنسأن  بحقوق  املعنية  الدولية  املواثيق  حرصت 
اتفاقية دولية ملناهضة هذه الظاهرة، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة ١٩8٤. و عىل الرغم من 
توقيع مرص عىل هذه اإلتفاقية،إال أن السلطات املرصية يف عهودها املختلفةال تلتزم بمضمونها، و 
نجد أن هذه الظاهرة تنترش يوماً بعد يوم، حتى وصلنا إىل ذاك الحد الذى أصبح فيه اعتداء افراد األمن 

عىل املواطنني أمراً عادياً.
و قد رصدت التنسيقية املرصية تنامى هذه الظاهرة بصورة ملفتة خالل العام املايض، بحيث يمكن 
القول انه ما من معتقل عىل خلفية قضايا رأى أو تظاهر،أو حتى اشتباه ،إال و قد تعرض لتعذيب 
ممنهج بصورة أو بأخرى. ومن املؤسف أن هذه الجريمة ال ترتكب ضد الضحية فحسب، بل رصدنا 
عىل  أكرب  نفيس  ضغط  ممارسة  بغرض  املعتقلني،  ذوى  عىل  بالتعذيب  االعتداء  فيها  تعدى  حاالت 
املعتقلني،أو لحمل األهإىل عىل اإلدالء بمعلومات أو بيانات عن ذويهم دون أن يكون هناك مربر أو 

مسوغ قانونى.
يأتى هذا التقرير الذى رصدنا فيه حاالت التعذيب املمنهجة التى تمت من ِقبل أفراد الرشطة و الجيش 
بحق املواطنني داخل األقسام و السجون و املعسكرات و كافة املنشآت الرشطية، والتى وصلت طبقا 
ملا تم توثيقه فعليا،إىل أكثر من ٣87 حالة خالل عام )٢٠١5( من إجمايل 87٦ حالة تم رصدها خالل 

العام، و لم نستطع توثيقها بشكل مبارش مع الضحايا أو أرسهم.

موزعة محافظات عىل النحو التاىل :-
الدقهلية 54 حالة، أسوأن 45 حالة، الرشقية 41 حالة، القاهرة 35 حالة، الجيزة 45 حالة، االسكندرية 25 حالة، دمياط 

19 حالة،  بورسعيد 17 حالة، القليوبية 14 حالة،  الغربية 10 حاالت، الفيوم 10 حاالت، املنيا 10 حاالت، البحرية 7 

حاالت، قنا 4 حاالت،  أسيوط 3 حاالت،  بنى سويف 2 حالة،  السويس 2 حالة، 18 حالة بمحافظات أخرى.

و ثبت من خالل الرصد أن تلك الجريمة التى ترتكبها السلطات األمنية لم تقترص حدتها عىل فصيل معني أو فئة معينة، 

و إنما طالت كافة طوائف الشعب  بال استثناء، حتى وصلت إىل حداالعتداء عىل البنات و االطفال القرص داخل مقرات 

احتجازهم.
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حيث تم توثيق التعدى عىل شاغلو الوظائف اآلتية:-

مدير إدارى حالة واحدة، اساتذة جامعات 3 حاالت، محامون 3 حاالت، مهندسون 8 حاالت،  مهنيون 8 حاالت،  
صحفيون 5 حاالت، أطباء 5 حاالت،  مدرسون 6 حاالت، . صيأدلة 2 حاالت،  محاسبون5 حاالت، عمال 8 حاالت، 
البنات 23 حالة، األطفال الُقرص 17 حالة،  أعمال حرة 46 حالة، تجار 2 حالة، خريجى جامعات 8 حاالت،  

الطالب الجامعيون 88 حالة.

وقد لوحظ أن االعتداء الواقع على المعتقلين 
املرحلة األوىل:  

 مرحلة القاء القبض عىل املعتقل سواء اكان ذلك من منزله 
او من الشارع حيث يتم االعتداء عليه بالرضب اما بااليدى 
و اما بأظهر البنادق و يصاحب ذلك سب و شتم و سوء 
معاملة اىل ان يتم اقتياده اىل قسم الرشطة او الجهة االمنية 

املعنية وهذا تم مع كافة من تم القاء القبض عليهم خالل 
عام 2015 وهم حوايل 23750 معتقل .

وقد تم توثيق حالتني قامت قوات الرشطة بالقاء املتهم من 
رشفة منزله ليسقط ارضا وبه كسور يف كل اجزاء جسده .

املرحلة الثانية:   
صور  البشع  املعتقل  يتعرض  هنا  و  االمنية  الجهة  او  الرشطة  قسم  داخل  املعتقل  تواجد  مرحلة   

التعذيب و الذى يتمثل صوره ىف :-

بجسده:  متفرقة  اماكن  ىف  بالرضب  عليه  1-االعتداء 
حيث يقوم امناء و ضباط الرشطة باالعتداء عىل املعتقل 
الوسائل  باستخدام بعض  اما  و  بااليدى  اما  بالرضب 
التعدى  مثل  املعتقل  ايالم  هى  و  النتيجة  الحداث 
الحديد  من  او قطعاً  العىص  عليه بالرضب باستخدام 

وتعرض لهذا 100 من الحاالت املوثقة .
املعتقل  صعق  يتم  حيث  بالكهرباء:  2-الصعق 
ىف  باالخص  و  جسده  من  شتى  اماكن  ىف  بالكهرباء 
ان  عىل  إلجباره  املعتقل  جسد  من  التناسلية  االعضاء 
من   %  63 لهذا  وتعرض  يقرتفها  لم  بامور  يعرتف 

الحاالت املوثقة 
3-التعليق: حيث يتم تعليق املعتقل من كتفه او قدمه 
و تركه معلقاً ملدة ترتاوح ما بني 12 ساعة اىل عدة ايام 
مما يسبب ىف نهاية االمر خلعاً بكتف املعتقل يصحبه 
من   % لهذا 20  واالقدام وتعرض  باالكتاف  آالم حادة 

الحاالت املوثقة 
اقدام  و  ايدى  تكتيف  يتم  حيث  الخلفى:  4-التكتيف 
املعتقل من الخلف و تركه جالساً عىل كرىس مكتفاً ملدة 
طويلة و هذا االمر يؤثر عىل االربطة الداخلية باليدين و 
القدمني و يسبب املاً ال يحتمل للمعتقل وتعرض لهذا 

10 % من الحاالت املوثقة 
5- وضع اطراف املتهم و وجهه ىف املاء الساخن: و ال 
يحدث هذا االمر مع كافة املعتقلني و انما بعٌض منهم 
مما ييؤدى اىل حروق بهذه االماكن وتعرض لهذا 7 % 

من الحاالت املوثقة 
احتجاز  فرتة  طيلة  االمنية  االجهزة  غرض  يكون  و 
املعتقل و قبل عرضه عىل النيابة العامة هى احداث اكرب 
االفعال  ينتج عن هذه  املعتقل و  ايالم  قدر ممكن من 
التى توصم بالجرائم املرتكبة من ِقبل رجال االمن عىل 
اضافة  الجسد  ىف  املختلفة  االربطة  ىف  تهتك  املعتقلني 
اىل ضمور و كدمات ىف سائر انحاء الجسد عالوة عىل 
جروح اما قطعية او سطحية و يكون هناك خلع بكتف 

املعتقل جراء تعذيبه و غري ذلك من االمور.
تناظر  و  تشاهد  العامة  النيابة  ان  االمر  ىف  املحزن  و 
املعتقل و ال تثبت ما به من اصابات رغم كون اغلبها 
واضح للعيان و هو االمر الذى يجعل من النيابة العامة 
رشيكاً ىف ارتكاب هذه الجريمة و تعزز من انتشارها 
و ال تعمل عىل الحد منها ، ال سيما و ان النيابة العامة 
عدم  رغم  االمنية  االجهزة  بروايات  تأخذ  ما  دائما 
 - ضاربة  اتهامات  من  تسوقه  ما  عىل  ادلة  تقديمها 
القانونية و  النصوص  العامة - بذلك كافة  النيابة  اى 
الدستورية و عاصفة بضمانات املعتقل و حقوقه مما 
االول  املرشف  العامة هى  النيابة  بان  القول  معه  بات 
عىل حوداث التعذيب الواقعة ىف السجون املرصية أمرا 

منطقيا..
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املرحلة الثالثة :  

لقرار  إنفاذاً  السجون  بأحد  املعتقل  ايداع   و هى مرحلة 
النيابة العامة بحبس املعتقل حيث انه و بمجرد ان تطأ 
قدم املعتقل ارض السجن اال و يتم االعتداء عليه من ِقبل 
امناء رشطة السجن بالرضب بااليدى و بواسطة استخدام 

عىص و خراطيم املياة و احيانا كثرية بالكرابيج و يُطلق 
عىل هذا التعدى ) بالترشيفة ( هذا غري ماينتظره بالداخل 
من صور تعذيب وإهمال وحرمان وتعرض لهذا 100 % 

من الحاالت املوثقة .

١  مصطفى املحمدى سعد :  

يبلغ من العمر 48 عام و يعمل محامىمقيم مركز السنطة 
بمحافظة الغربية.

بالنيابة  تواجده  أثناء   2015/2/25 بتاريخ  اعتقاله  تم 
القاهرة،  بمحافظة  نرص  بمدينة  العارش  بالحى  العسكرية 
بالرضب  عليه  االعتداء  تم  و  الوطنى،  األمن  قوات  ِقبل  من 
و التعذيب، من خالل تعليقه من يديه بمقر األمن الوطنى، 
و تم االعتداء عليه من قبل قوات األمن يف سجن طره شديد 
عليه  االعتداء  و  مالبسه،  من  تجريده  تم  حيث  الحراسة 
بالرضب املربح ما أدى إىل حدوث اشتباه بجلطة ىف رأسه، 
نقل عىل أثرها إىل مستشفى املنيل الجامعي، وتم إعادته مرة 
أخرى إىل السجن قبل إتمام الجراحة واالسعافات الالزمة له.

اإلجراءات التى تم إتخاذها:-
العام  النائب  بمكتب  ببالغات  عليه  املجنى  أرسة  تقدمت 
الداخلية و لم يتم  النائب العام و وزير  و تليغرافات اىل 

اتخاذ اى قرار بشأنها.

 وبعد تنامى ظاهرة التعدى عىل املعتقلني بمقرات االحتجاز املختلفة عىل مستوى الجمهورية تلقينا شكاوى 
من أهاىل املعتقلني تفيد بالتعدى عىل أكثر من ٣5٩ معتقل منذ مطلع العام الجارى طبقا ملا تم رصده فقط  
ونود ان نشري اىل ان هذا العدد املشار اليه سلفاً ال يعنى حرصاً بكافة حاالت التعذيب التى تتم بحق املعتقلني 

و انما هذا هو عدد الشكاوى التى تلقتها التنسيقية املرصية للحقوق و الحريات.

للتعذيب  التى تعرضت  الحاالت  و نعرض هنا بعض 
نموذجية  كحاالت  االحتجاز  مقرات  داخل  املمنهج 

للتعديات التى تتم بحق املعتقلني ىف مقرات اإلحتجاز 
ىف مرص.

الحاالت النموذجية
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٢  هشام عبدالنبى أحمد ابراهيم :  

 ويبلغ من العمر 48 عام و يعمل محامى ميبلغ من العمر 
26 عام و يعمل حداد مسلح )عامل( و يقيم بالبدرشني-

الجيزة.
من  قوات  قامت  حيث   2015/2/17 بتاريخ  اعتقاله  تم 
يكن  لم  و  منزله  بإقتحام  رسمى  و  مدنى  بزى  الرشطة 

اعتقال والده كرهينة حتى  باملنزل... فتم  متوجدا ساعتها 
تم  ثم   , والده  رساح  اطالق  فتم  نفسه  بتسليم  هشام  قام 
نقل هشام عبدالنبى اىل مركز رشطة ابوالنمرس و هناك تم 
االعتداء عليه بالرضب و الصعق بالكهرباء ىف أماكن متفرقه 
من جسده و تواصلت التعديات عليه اىل الحد الذى تم معه 
قطع لسانه ثم تم تحويله اىل مستشفى القرص العينى ليتم 
اجراء خياطة للسانه اثر قطعه و بعد ذلك عرض عىل النيابة 
العامة بتاريخ 2015/2/27 و ذكر كافة االنتهاكات التى 
تعرض لها فكان جزاء ذلك انه تم ترحيله اىل مركز رشطة 
اخرى العرتافه  عليه مرة  التعذيب  ليتم ممارسة  البدرشني 
امام النيابة وقطع لسانه مرة ثانية حيث بتاريخ 26 مارس 
2015 فوجئ الوالد اثناء زيارته بالقسم انه اليستطيع ان 
باحضار  والده  فقام  به يشء  لسانه  ان  فعلم  يتحدث معه 
املأمور  من  وطلب  البدرشني  بقسم  لرؤيته  خاص  طبيب 
نقله للمستشفى اال ان املأمور رفض ما قاله الطبيب وقاله 
هانعالجه يف القسم , فاضطر الطبيب ان يعلق له محاليل 
ووالد  هو  املأمور  وناشد  بالقسم  االنفرادي  محبسه  داخل 
الضحية ان يتم نقل الضحية للمستشفى خارج القسم اال 
ان االمر باء بالفشل والزالت صحته ىف تدهور منذ اعتقاله 
التي  الطبية  والتقارير  املستندات  كافة  ولدينا   , االن  حتى 

تثبت ذلك .

 االجرءات التى تم إتخاذها:-

بـبــالغـــات  عليه  املجنى  أســـرة  تــقدمت 
الــــى  تـليــغرافـــات  و  العام  النائب  بمكتب 

النائب العام و وزير الداخلية و لم يتم اتخاذ اى قرار 
بشأنها.

٣-إسماعيل جمعة عبود خميس

مقيم  و  مدرس  يعمل  و  عام   42 العمر  من  -يبلغ   
بالبدرشني-الجيزة

ورد عىل لسان زوجته : تم اعتقاله بتاريخ 2015/4/7 
رسمى  و  مدنى  بزى  الرشطة  من  قوات  قامت  حيث 
بإختطاف زوجى و ظل مختفياً مدة 13 يوماً علمنا بعدها 
ابوالنمرس  رشطة  بقسم  احتجازه  بمقر  تعذيبه  تم  انه 
انحاء  سائر  ىف  املربح  بالرضب  عليه  التعدى  تم  حيث 

جسده عالوه عىل تعليقه من اليدين و صعقه بالكهرباء 
له بأى  لم يقرتفها و ال تمت  بامور  لحمله عىل االعرتاف 

صله.
النيابة  عىل  زوجى  عرض  تم   2015/4/20 بتاريخ  و 
املحقق  السيد  قام  هنا  و  التحقيقات  معه  لتبارش  العامة 
بجنوب  الطوارئ  بنيابة  بالرضب  زوجى  عىل  باالعتداء 

الجيزة الجباره باالعرتاف بأفعال لم يقرتفها.

االجرءات التى تم إتخاذها:-

تقدمت أســـرة املــجنـــــى عـــــلـــيــــه    
العام  النــائب  بـــمكـــتب  بـــبـــالغــــات 

وزيـــر  و  العام  النائب  الـــى  تليغرافـــــات  و 
الداخلية و لم يتم اتخاذ اى قرار بشأنها.

٤-رفعت ابراهيم ابوزيد السيد رشدى

يعمل رئيس قسم بمصنع  و  عام  العمر 45  يبلغ من   
سرياميكا بريما و مقيم بمدينة السادات-املنوفية

 2015/2/2 بتاريخ  اعتقاله  تم   : زوجته  لنا  روت 
رسمى  و  مدنى  بزى  الرشطة  من  قوات  قامت  حيث 
بإختطاف زوجى اثناء عودته من عمله و تم اقتياده اىل 

مركز رشطة السادات و هناك تم االعتداء عليه بالرضب 
قدمه  و  اليمنى  يده  تم حرق  و  انحاء جسده  ىف سائر 
املتكرر  االعتداء  نتيجة  و  بالكهرباء  صعقه  مع  اليمنى 
عليه فقد دخل املعتقل ىف غيبوبة ملدة 4 ايام لم تتمكن 

ارسته من رؤيته و االطمئنان عليه.
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االجرءات التى تم إتخاذها:-

تقدمت أســـرة املجنى علــيــه ببـــالغــــات 
بمكتــب النائب العام و تــليغـــرافــات الــى 

النائب العام و وزير الداخلية و لم يتم اتخاذ اى قرار 
بشــأنــهــا.

5- جالل الدين محمود جــــالل

الثالثة  بالفرقة  طالب  يعمل  و  عام   24 العمر  من  يبلغ   
كلية طب املنصورة و رئيس اتحاد الطالب و مقيم بقرية 

ديشمل-مركز دكرنس- املنصورة-الدقهلية.
من  قوات  قامت  حيث   2015/2/1 بتاريخ  اعتقاله  تم 
الرشطة بزى مدنى و رسمى بإختطاف الطالب من مكان 
لم تتمكن االرسة من معرفته و تم اقتياده اىل قسم رشطة 
كافة  ىف  بالرضب  عليه  االعتداء  تم  هناك  و  املنصورة  اول 
القدمني و صعق بالكهرباء ىف  انجاء جسده و تعليقه من 
و  جروح  حدوث  ذلك  عىل  ترتب  بجسده  حساسه  اماكن 
كدمات ىف جميع انحاء جسده و لم تتمكن والدته من رؤيته 

ملدة 15 يوما ظل طوال هذه يتعرض لتعذيب ممنهج.

٦  فهمى فريج سعود مرزوق

 سجن طنطا العمومى ,تواصلنا مع زوجته األستاذة 
 «  : وقالت  تعذيبه  حادثة  حول  الفتوح  أبو  إلهام 
وبينما  والضغط  والسكر  بالكبد  مريض  زوجى 
رضبه  تم  الرتحيالت  سيارة  شباك  من  يحدثنا  كان 
وسبه وإهانته من قبل الضباط والعساكر هناك وتم 
تكتيفه من الخلف أمام أهله وذويه فقط ألنه حدثنا 
,ولم يكتفوا بذلك بل أنه بسبب رضبه والتعدى عليه 

مع مرضة أصيب بغيبوبة كبد وتركوه ىف حالته تلك 
ولم يحاولوا إسعافه رغم مرورهم عىل مستشفيات 
عدة بالطريق ,ولم يتم عرضه إال عىل طبيب السجن 

ىف اليوم التاىل
األهل  أمام  حافياً  سحبه  تم  اعتقاله  يوم  أيضا 
ورضبوه  يديه  وكتفوا  مالبسه،  والجريان،ومزقوا 

وسبوه بأبشع األلفاظ. 

7  رامى محمد حسني حسني عبدالله 

متزوج ولديه 3 أطفال– العازوىل ,فرق األمن الوطنى 
باإلسماعيلية.

قالت أخته غصون محمد محمد حسني عبدالله:«أخى 
معيد بجامعة قناة السويس، وبينما كان يرتب أوراق 
رسالة املاجيستري الخاصة به، تم اعتقاله من كافترييا 
ثالثة  التعذيب،ملدة  أنواع  لشتى  وتعرض  الجامعة، 
)معتقلني  أشقائهاألربعة  بمكان  الضباط  ليخرب  أيام، 
حالياً(. تعرض أخى للصعق بالكهرباء ورضبه بشكل 
ظلت  أنه  حتى  العازوىل،  بسجن  كبرية  ودرجة  حاد 
التعذيب  التعذيب بجسده بعد أشهر من حوادث  آثار 
تلك. أصيب بشلل تام ىف نصف جسده األيرسمن شدة 
جراء  النطق،  وال  الحركة  يستطيع  واآلنال  التعذيب، 
الذى  الطبيب  أن  حتى  عالجه،  ىف  واإلهمال  التعذيب 
طلب مكوثه باملستشفى للعالج تم اعتقاله أيضاً! حتى 
تمكن املرض منه، وتوقفت كل أوتار وأعصاب نصف 
جسده. ومن الحوادث الغريبة أيضاً، التى تعرض لها 
بسبب  النيابة  وكيل  أمام  القيام  يستطع  لم  حني  أنه 

شلله جدد له ب45يوم تلقائيا!
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8- حسني محمد حسني عىل

محكوم عليه بمؤبد ومودع بسجن برج العرب.
رسد لنا أحد أقاربه : »ىف بداية دخوله السجن خلعوا 
وأخذوا  أغطيته،  كامل  له  وحرقوا  كاملة  مالبسه  له 

حالته  لتأخر  أدى  مما  الطبية؛  أدويته  كل  منه 
وقت  والسب  بالرضب  عليه  التعدى  وتم  الصحية، 

دخوله السجن«.

٩- أحمد حافظ عبد العاطي

مهندس برتول ,معيد بكلية الهندسة – 28سنة » سجن 
العازوىل ,سجن العقرب.

تعرض  زوجى  أحمد   « زوجته:  مصطفى  ميار  قالت 
ففي  والعقرب.  العازوىل  بسجنى  التعذيب  أنواع  لشتى 
وصعقه  تماماً،  مالبسه  من  تجريده  تم  العازوىل  سجن 
جسده,  أنحاء  كافة  ىف  مربح  بشكل  ورضبه  بالكهرباء 
وأصيب  أشهر،  ثالثة  طوال  باالستحمام  له  يسمح  ولم 
يتم  وكان  لذلك.  نتيجة  محبسه  داخل  عدة  بأمراض 
تعليقهم من أقدامهم أياما طويلة ويمنعونهم من النوم. 
قىض أحمد أياماً عصيبة بسجن العازوىل، حتى أنه عندما 

»احنا  قال:  العقرب  إىل سجن  العازوىل  من سجن  خرج 
خرجنا من املقابر«. ىف سجن العازوىل كانوا يُحرمون من 
الطعام. كان يوزع 3 برتقاالت عىل 21فرداً، حتى أنهم 
كانوا يأكلون قرش الربتقال! وقد ُحرمت رؤية زوجى ملدة 

100يوم!
وىف سجن العقرب، تم رضبه بشكل  مربح، وُمنع الطعام 
والرشب عنهم، إال أقل القليل,وظل زوجى بنفس مالبسه 
تم  الشديد.وقد  للتنكيل  معرضا  6أشهر  ملدة  الداخلية 
فصله من عمله وحرمونى من راتبه وتحفظوا عىل شقتنا 

وأثاث بيتى داخلها«
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المبحث الرابع : االعتقال التعسفي والحبس االحتياطي

أرتفعت وترية االعتقال التعسفى ىف مرص حتى وصل العدد خالل عام ٢٠١5 فقط اىل حواىل ٢٣٠٠٠ 
معتقل ىف أنتهاك صارخ لعدد ليس بالقليل من املرصيني وأعتداء واضح عىل حقهم األصيل ىف الحريه 
.. هذا الحق الذي ضمنته لهم كافة الدساتري والعهود واملواثيق الدوليه .. هذا العدد الكبري يتعرض 
للتعذيب او األخفاء القرسى او االهمال الطبى كما أن جميعهم يتعرضون ملحاكمات غري عادله تهدم 

كافة حقوقهم و آمالهم يف نيل حريتهم وكرامتهم .

 الحبس االحتياطى فى مصر و استخدامه كعقوبة ضد المعارضيين
 ان األصل يف اإلنسان الرباءة وهى ال تحتاج إىل إثبات 
بعكس اإلدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة 
قرينة  أن  أساس  عىل  وذلك  واليقني  الجزم  عىل  تبنى 
األصل  بخالف  يدعى  االتهام  أن  يف  سندها  تجد  الرباءة 
ادعائه  إثبات  إذا لم ينجح االدعاء يف  الرباءة وعلية  وهو 

إثباتا قاطعا تعني اإلبقاء عىل األصل وهو الرباءة .
 اما ىف مرص االن فالوضع اصبح منقلباً رأساً عىل عقب 
اذ اصبح االصل ىف االنسان هو االدانة حتى و ان كانت 
كل الدالئل تشري اىل براءة ذاك الشخص،فاننا نجد االن 
قناعات  او  معينة  توجهات  لديهم  العامة  النيابة  وكالء 
بل  امامها  املعروضني  املتهمني  من  تجاه جانب  مسبقة 
تستطيع القول انه توجد حاالت تغيب االدلة عن االوراق 
النيابة  ان  تجد  و  دليل  اى  فارغة من  القضية  تكون  و 
ملدد  بحبسهم  تأمر  و  املتهمني  تجاه  تتعنت  العامة 
املدد  تلك  تزيد عن  ربما  و  او سنتني  اىل سنة  قد تصل 

باملخالفة الرصيحة لنصوص القانون.

ملصلحة  رشع  قد  كان  ان  و  االحتياطى  الحبس  ان   
التحقيق و ىف حاالت معينة فانه ال يعد عقوبة تنفذ عىل 
اشخاص املتهمني و انما يتعني ان تستند النيابة العامة 
اىل ادلة قوية تشري اىل ان املتهم اقرتف جريمة من الجرائم 
املعاقب عليها بالحبس عىل ان تقوم باحالة القضية اىل 

املحكمة املختصة ىف أرسع وقت ممكن.
 ان الحبس االحتياطي يف مرص اصبح وسيلة لقرارات 
اعتقاالت ألبستها قانون اإلجراءات وقانون العقوبات ىف 
بحقوق  بالعصف  القضائية  السالطات  من  تعمد  ظل 
االفراد و حرياتهم و عدم اعمال نصوص القانون و جعل 

القناعات الشخصية تتدخل ىف اصدار هذه القرارات.
املحبوسني  املتهمني  من  الهائل  العدد  أن  نجد  ولذلك   
من  نمط  تكرار  يفرسه  مفتوح وممتد،  احتياطيا حبس 
امام  متهمني  يجعلهم  املحبوسني،  لهؤالء  االتهامات 
محكمة جنايات يف جرائم قد تصل عقوبتها لإلعدام أو 

املؤبد,
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- تدابير قانونية تغلها السلطات المصرية :
 إن املرشع املرصى قد ضمن ىف قانون االجراءات الجنائية عددا من التدابري االحرتازية التى يجب 
عىل سلطات التحقيق اعمالها حتى ال يتم التوسع ىف اصدار قرارات بحبس االفراد احتياطياً عىل 
خلفية ادعاءات ال تتوافر فيها االدلة او انه قد تتوافر فيها االدلة و لكن للمتهم وضع اجتماعى او 

اقتصادى معني يجعل من حبسه رضرا يتعذر تداركه بعد ذلك.

 و قد نص املرشع املرصى عىل هذه التدابري ىف املادة 201 
من قانون االجراءات الجنائية بموجب التعديل بالقانون رقم 

145 لسنة 2006 لينص عىل اآلتى:-
»يصدر األمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة عىل 
األقل وذلك ملدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض عىل املتهم أو 

تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل  . 
تصدر  أن  االحتياطي  بالحبس  املختصة  للسلطة  ويجوز   

بدالً منه أمراً بأحد التدابري اآلتية : 
1- إلزام املتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه . 

2- إلزام املتهم بأن يقدم نفسه ملقر الرشطة ىف أوقات محددة . 
3-  حظر املتهم أماكن محددة . 

جاز  التدبري  يفرضها  التي  االلتزامات  املتهم  خالف  فإذا 
حبسه احتياطيا  . 

لها  األقىص  والحد  مدها  أو  التدبري  مدة  شأن  يف  ويرسى 
الحبس  إىل  بالنسبة  املقررة  القواعد  ذات  استئنافها  و 

االحتياطي  .
الحبس  وأوامر  واإلحضار  الضبط  أوامر  تنفيذ  يجوز  وال   

الصادرة من النيابة العامة ملدة أخرى« 
االجراءات  قانون  التدابري ىف   حينما نص املرشع عىل هذه 

الجنائية فانه لم يرد ان يكون نصاً غري مفعل او ان يكون هذا 
النص موضع التطبيق عىل طائفة من املحبوسني دون غريهم 
و انما كان النص عىل هذه التدابري لتكون موضع العمل بها 
و  املواطنني  حبس  امر  ىف  االفراط  و  االستغراق  لتفادى  و 
تقييد حرياتهم بدون مربر مهما كان، اال اننا نجد ان النيابة 
العامة و الجهات القضائية تغل تلك التدابري و ال توردها 
موضع التطبيق مما يؤدى ىف نهاية األمر اىل افراغ النص 

من مضمونه.

 ومن هذه االتهامات الشائعة  واملكررة هي :

 االنضمام لجماعة ارهابية تسعى لتعطيل العمل باحكام 
الدستور و القانون و تسعى ملحاولة قلب نظام الحكم ىف 

الدولة.
و  الجيش  افراد  ضد  العنف  استخدام  عىل  التحريض   

الرشطة و تخريب املنشآت العامة و الخاصة.
سلطات  تستخدمها  التى  املطاطة  العبارات  تلك  ان   
اليهم  تمت  ال  وقائع  عىل  االشخاص  اتهام  عند  التحقيق 
العامة  النيابة  تعسف  ورائها  من  القصد  يكون  بأية صلة 
ملدد مفتوحة  احتياطياً  املتهم  ىف استخدام سلطتها بحبس 
دون االستناد اىل تطبيق نصوص القانون عىل تلك الوقائع 
مما يجعل النيابة العامة و هى جهة قضائية تابعة لقرارات 
السلطة التنفيذية ىف تقييد حرية من تشاء من االفراد تحت 
زعم انهم يهددون األمن العام دون ان تكون هناك ادلة عىل 
ذلك، فلالسف الشديد اصبحنا االن ىف حالة االفتقار اىل وجود 
الدالئل عىل اقرتاف اى فعل مؤثم تهدر كافة الضمانات التى 

قررها القانون لالفراد بجرة قلم من ممثلو النيابة العامة.
 وهناك حاالت عديدة لخرق القانون فيما يتعلق بالحبس 
مدد  بعد  تظهر  التي  القرسي  اإلخفاء  حاالت  االحتياطي 

تلغرافات  وجود  ورغم  النيابة  عيل  عرضهم  ويتم  طويله 
مدة  وأن  سابق  تاريخ  يف  تم  القبض  أن  تثبت  وبالغات 
حاالت  املتهم  حبس  يتم   ، سقطت  قد  القانونية  االحتجاز 
تستخدم  بأن  لها  املخولة  السلطه  النيابة  فيها  استعملت 
اختصاصات غرفة املشورة ، غري أنها جاوزت الحد األقيص 
مرة  يوم   45 بحبسه  فأمرت  املتهم  حبس  يف  لها  املمنوح 
واحده  , وحاالت سقط فيها الحبس االحتياطي بعد صدور 
املتهم  عرض  عدم  أو  ساعه   24 خالل  النيابة  من  قرار 
عرضه  عدم  أو  يوم   45 استكمال  قبل  املشورة  غرفة  عيل 
حاالت  أشهر  خمسة  استكمال  قبل  الجنايات  محكمة  عيل 
مخالفة النيابة العامة للتحقيق وفق نص املادة 206 مكرر 
حيث يقوم بالتحقيق وكيل نيابة وليس رئيس نيابة تقرير 
الحبس  أمر  تجديد  لدي  النيابة  ورؤساء  بل  النيابة  وكالء 
بأنه سوف يعرض وأنه ليس صاحب قرار ، أي أن صاحب 
القرار ال يسمع الدفاع حاالت استئناف النيابة عيل استئناف 

املتهم
النيابة  حياد  عدم  لحاالت  النظر  لفت  يجب  كذلك   

العامة وهي كثرية .
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-  التمييز بين المواطنين فى تطبيق نصوص القانون:

الـحــاالت نـمــوذجيــة

يونيو من عام  الثالثني من  بالتحديد منذ  و  األخرية  األونة  املرصية خالل  التنسيقية  ان ما رصدته 
٢٠١٣ ان النيابة العامة تميز بني املواطنني ىف قراراتها اىل ذاك الحد الذى يمكن معه ان يقال ان قرارات 
الحبس ال تصدر بناءاً عىل مدى توافر ادلة تفيد اقرتاف جرائم معاقب عليها بالقانون و انما تصدر 
تلك القرارات بناءاً عىل نوعية االتهام حتى و ان كانت االوراق خالية تماماً من ثمة اتهام يوجه اىل 

اولئك االشخاص املعارضيني لنظام الحكم.

 اذا ما نظرنا اىل القانون فإننا سنجد انه قد تطلب توافر 
عدد من الرشائط القانونية حتى يصــدر امـرا بحبس 
الرشوط  هذه  توافر  القانـون رضورة  أوجـب  و  املتهم 
بان  القول  نستطيع  لكن  و  فورا  املتهم  عن  أُفرج  اال  و 
للحريات  الوحيد  الحصن  انها  املفرتض  العامة   النيابة 
 تعصف بكل ما قرره القانون من مبادئ و أحكام و 
تشكل فيداً عىل حريات االفراد و حقوقهم،فقد اصبحت 
روايات الرشطة حتى و ان كانت غري منطقية الحدوث 
هى املسيطرة تماماً و املصدقة دائما عند النيابة العامة 
حتى ىف تلك الحاالت التى يستطيع فيها املتهم ان يفند 
روايات الرشطة بأسانيد و أدلة قوية و هو ما يجعلنا ان 
نقول و بصدق ان النيابة العامة اصبحت أداة للبطش و 

القمع تحركها السلطة التفيذية لتبطش بمن أردت.
التمييز بني املواطنني عند  العامة ىف  النيابة   ان مسلك 
من  يزيد  و  صعوبة  اكثر  االمر  يجعل  قراراتها  اصدار 
حالة االحتقان املوجودة بالشارع مما سيؤدى ىف نهاية 
يعبث  كونه  القضائى  الجهاز  ىف  الثقة  فقدان  اىل  األمر 

بحقوق االفراد و يهدر حرياتهم مما سيشكل ىف النهاية 
مجموعات من االفراد تقتص لحقوقها التى باتت ضائعة.
التمييــز  الجميـع مظاهر ذاك   ال يخـفــى علـى 
بني املواطنني فها هى النيابة العامة تأمر باخالء سبيل 
العرشين  و  الخامس  احداث  ىف  الثوار  قتل  من  جل 
من  الرغم  عىل  الرشطة  قوات  قبل  من  يناير  من 
الجرائم، و ها هى  تلك  اقرتاف  دامغة عىل  ادلة  توافر 
الدوائر الجنائية باملحاكم املختلفة تقىض بربائتهم من 
االتهامات املوجهة اليهم السباب عدة يرجع ابرزها اىل 

قصور تحقيقات النيابة العامة.
و اذا ما نظرنا اىل الوضع األن نجد ان االمر جد منعكس 
فالنيابة العامة االن هى املقننة المر االعتقاالت الفردية 
و الجماعية ىف محاولة اللباسها ثوب القانون عىل الرغم 
من تخلف الرشائط القانونية املتطلبة مما يجعلنا نشري 
بأصابع االتهام اىل الجهاز القضائى بالتعمد ىف مخالفة 
احكام القانون و اتخاذ الهوى و امليل الشخىص سنداً 

لتقييد حريات االفراد و مهدرة لحقوقهم.

لعدم  تارة  القانون ىف حبسهم  العامة  النيابة  املتهمني خالفت  لنماذج من  الشق سنعرض  قى هذا 
توافر االدلة عىل اقرتافهم لجرائم معاقب عليها بالقانون و تارة اخرى بتجاوز املتهمون للحد األقىص 
للحبس االحتياطى ىف هذه الجرائم حيث بلغ اجماىل من مىض عىل حبسهم أكثر من عامني ١٠7٣ 
شخص )و هذا ما أمكن رصده من ِقبل التنسيقية املرصية( و هذا العدد ليس بالهني إذا كنا نتحدث 

عن دولة القانون و سنذكر عدداً من النماذج عىل النحو التاىل:-

االعتصام  فض  ابان  العدوية  رابعة  احداث  قضية   -1
34150لسنة  برقم  املقيدة  2013/8/14و  بتاريخ 

2015 جنايات أول م مرص .
وبرقم 2985 لسنة 2015 كيل شمال القاهره .

الدائرة  القاهرة  جنايات  ملحكمة  مؤخراً  أحيلت  التى 
بجلسة  فريد  حسن  املستشار  برئاسة  جنايات   28
يقارب  ما  االن  ذمتها  عىل  محبوس  و   2015/12/12
400 شخص الزالوا قيد الحبس االحتياطى عىل الرغم من 
تجاوز املدة القصوى للحبس االحتياطى ىف حقهم و قد تم 
التقد بطلبات اىل النيابة العامة بشأن اخالء سبيل املتهمني 
اال ان كل الطلبات قد تم رفضها باملخالفة الرصيحة لنص 

املادة 143 من قانون االجراءات الجنائية.
و  النهضة  ميدان  باحداث  اعالمياً  املعروفة  القضية   -2

املقيدة برقم 12681لسنة2013 جنايات قسم الجيزة و 
الدائرة 14  الجيزة  امام محكمة جنايات  املنظورة حاليا 
القاء  تم  قد  انه  حيث  خفاجى  معتز  املستشار  برئاسة 
النهضة  اعتصام  فض  ابان  املتهمني  جميع  عىل  القبض 
بتاريخ 2013/8/14 و ال زال ما يقارب من 126 متهم 
لنص  الرصيحة  باملخالفة  ذمتها  عىل  احتياطياً  محبوس 
املادة 143 من قانون االجراءات الجنائية و التى وضعت 

حدوداً قصوى لحبس املتهمني.
الفتح  مسجد  باحداث  اعالمياً  املعروفة  القضية   -3
االزبكيةو  جنايات  8615لسنة2013  برقم  املقيدة  و 
املنظورة حاليا امام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 21 

برئاسة املستشار أبو بكر عوض الله سعيد.
ابان  املتهمني  جميع  عىل  القبض  القاء  تم  قد  انه  حيث 
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رمسيس  بميدان  انطلقت  التى  التظاهرات  عىل  االعتداء 
بتاريخ 2013/8/16 و ال زال ما يقارب من 400 متهم 
لنص  الرصيحة  باملخالفة  ذمتها  عىل  احتياطياً  محبوس 
املادة 143 من قانون االجراءات الجنائية و التى وضعت 

حدوداً قصوى لحبس املتهمني
4- القضية املعروفة اعالمياً باحداث بوالق ابوالعــــال  
و املقيدة برقم 1115لسنة2013 جنايات بوالق ابو العال 
الدائرة  القاهرة  جنايات  محكمة  امام  حاليا  املنظورة  و 

11 جنايات برئاسة املستشار محمد شريين فهمى
ابان  املتهمني  جميع  عىل  القبض  القاء  تم  قد  انه  حيث 
رمسيس  بميدان  انطلقت  التى  التظاهرات  عىل  االعتداء 
زال  ال  و   2013/8/16 بتاريخ  املجاورة   املناطق  و 
ما يقارب من 102 متهم محبوس احتياطياً عىل ذمتها 
باملخالفة الرصيحة لنص املادة 143 من قانون االجراءات 

الجنائية و التى وضعت حدوداً قصوى لحبس املتهمني.
الشهداء  ميدان  باحداث  اعالمياً  املعروفة  القضية   -5
القاهرة  امام محكمة جنايات  املنظورة حاليا  بحلوان و 
محمود  محمد  املستشار  برئاسة  جنايات   22 الدائرة 
املتهمني  القبض عىل  القاء  تم  قد  انه  محمد شاهينحيث 
بميدان  انطلقت  التى  التظاهرات  عىل  االعتداء  عقب 
و   2013/7/28 بتاريخ  متقاربة  زمنية  بمدة  الشهداء 
ال زال ما يقارب من 4 متهمني محبوسني احتياطياً عىل 
قانون  من   143 املادة  لنص  الرصيحة  باملخالفة  ذمتها 
االجراءات الجنائية و التى وضعت حدوداً قصوى لحبس 

املتهمني.
6- الطالب عمر محمود محمد محمد تم اعتقاله من امام 
االثبات  مادة  المتحان  ادائه  عقب  القاهرة  جامعة  بوابة 
 2014/1/12 بتاريخ  القاهرة  جامعة  الحقوق  بكلية 
عىل  نصف  و  سنة  طيلة  االحتياطى  الحبس  قيد  ظل  و 
زعم اشرتاكه بتظاهرات طالبية اندلعت بجامعة القاهرة 
الجهات  و  العامة  النيابة  امام  التقدم  الرغم  من  و عىل 

القضائية املختلفة باملستندات الدالة عىل ادائه االمتحان و 
نجاحه ىف تلك املادة ظل املتهم محبوساً 18 شهراً خلف 
غياهب السجون عن جرم لم يقرتفه مما ادى اىل التأثري 

عىل مستقبله الدراىس.
يعمل  الذى  و  عبدالرحيم  أمني  زكريا  ماجد  املعتقل   -7
بادارة العالقات العامة بوزارة االثار فقد تم اعتقاله من 
الوطنى و توجه ذويه لعمل  منزله من قبل جهاز االمن 
الداخلية  وزير  اىل  و  العام  النائب  بمكتب  تيلغرافات 
بديوان  املعتقل  تواجد  ذويه  علم  اىل  نما  ذلك  عقب  و 
باهله  حدا  مما  للتعذيب  يتعرض  العجوزة  رشطة  قسم 
برقم  قيدت  العجوزة  نيابة  لرئيس  بشكاية  التقدم  اىل 
عرائض و بعد ما يقارب 17 يوم من اخفائه قرسياً فقد 
تم تلفيق اتهام له بدون اى ادلة ليلقى بعدها ىف غياهب 
السجون دون جريرة اقرتفها و بدالً من كونه مجنياً عليه 

امام النيابة العامة اصبح ينظر اليه و كأنه مدان.
عمره  ثانوى،  طالب  حسني  احمد  محمد  محمود   -8
ىف  املرج  كمني  من  عليه  القبض  تم  عام،   19 يتجاوز  ال 
مرتديا   )2014 يناير   25( يناير  لثورة  الثالثة  الذكرى 
مكتوب  وشال  تعذيب”  بال  “وطن  عليه  مكتوب  تيرشت 
منذ  احتياطيا  محبوس  زال  وما  يناير”   25 “ثورة  عليه 
عام كامل واربع شهورعىل ذمة القضية رقم 715 لسنة 
2014 ادارى املرج، وجهت النيابة العامة له كإتهام مبدئى 
اإلنتماء لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات، لتصبح هى 

سبب الزج به بدوامة طول فرتة الحبس اإلحتياطى.
القضية  سري  يعرقل  ما  املحرض  بهذا  ايضا  ظهر  وقد 
ويمد من الحبس اإلحتياطى وهوعدم نقل املتهم بميعاد 
جلساته املقررة او حتى لإلقرار عىل عمل استئناف عىل 
أمر تجديد حبسه وهو الحق الذى كفله له القانون وذلك 
وهو  آمنية”  لدواعى  املتهمني  نقل  “تعذر  مسمى  تحت 
من  اآلخرى  هى  لتصبح  الرشطة  اخرتعته  الذى  السبب 

اآلجهزة اآلمرة بالحبس اإلحتياطى.



48

2015



49

2015

المبحث الخامس :انتهاكات السجون

تعد السجون املرصية اليوم جزءا كبريا من العقاب الذي يوجهه النظام الحايل ملعارضيه ؛ فلم يعد 
األمر قارصا عيل اعتقال املواطنني أو تقييد حرياتهم، أو حتي تلفيق اتهامات والتعريض ملحاكمات 
غري عادلة، ومن ثم إصدار أحكام ، وإنما صارت السجون وأمكان االحتجاز ذاتها ظاهرة خطرة بما 
طريق  عن  وذلك  اآلدميه  الحقوق  البسط  والكرامة؛وانتهاك  اإلنسانية  معانى  لكل  إهدار  من  تمثله 

آليات ممنهجة من التعذيب والقمع، واالنتهاكات التي تفوق كل حد.
يتعرض هذا التقرير إيل بعض نماذج مما يحدث داخل السجون املرصية، مع شهادات األهايل عليها.

تتوزع السجون الرسمية يف مرص عيل ثالثة قطاعات كبرية هــي:
-  سجون املنطقة املركزية ) ومقرها منطقة سجون طره(. 

-  سجون الوجه البحرى ) ومقرها سجن الحرضه باإلسكندرية (.
-  سجون الوجه القبىل ) ومقرها سجن الفيوم (.

السجون،  مصلحة  لقطاع  اإلليكرتوني  املوقع  يحدد   
وعرشين  بخمسة  يحددها  التي  السجون  مناطق  مواقع 
واملعلومة  سجنًا،  وأربعني  اثنني  بها  للسجون  منطقة 
ذاتها أكدها مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء 
بجميع  املوجودة  السجون  »عدد  بقوله  راتب،  محمد 
محافظــات جمهــورية مرص العربية اثنان وأربعون 

التي تديرها مصلحة  الـ42 سجنًا هي  سجنا«. ويعترب 
الرد  عند  املسئولون  إليها  يتطرق  التي  وهي  السجون، 
فقط  هي  املرصية.  السجون  يف  األوضاع  انتقادات  عىل 
ما يرسي فيه القانون ولوائح السجون، وهي ذاتها التي 
يطلب املجلس القومي لحقوق اإلنسان كلما تيرس له ذلك 

زيارة أحدها. 

حصر بسجون ومقار االحتجاز في مصر

)1( السجون الرسمية )25 منطقة سجون بها 42 سجنا(
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  املادة األويل من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 
ليمانات،  ييل:  كما  تسميها  أنواع  أربعة  عن  تتحدث 
خاصة.  وسجون  مركزية،  وسجون  عمومية،  وسجون 
رئيس  من  بقرار  تنشأ   – املادة  تؤكد  كما   – وجميعها 

الجمهورية. 

قاطنيها،  نوعية  يحدد  السجون  أنواع  بني  واالختالف   
نوعية  يحدد  كما  متفاوتة،  عقوبات  يقضون  ممن 

معاملتهم، ورشوط اإلفراج عنهم .
املديريات  من  كبري  عددا  السجون  هذا  بخالف  يوجد   

واألقسام واملراكز والتي يتم فيها أيضا حجز املعتقليني.

يما يلى عرض بمواقع مناطق السجون 

 الموقعالسجن
شارع كورنيش النيل املعادى – القاهرةمنطقة سجون طره ) أ (

طريق األوتوسرتاد – القاهرةمنطقة سجون طره ) ب 

الرياح املنوىف – القناطر الخرييةمنطقة سجون القناطر

أبو زعبل القليوبيةمنطقة سجون أبو زعبل

طريق الخطاطبة برقاش – مركز إمبابة – الجيزةمنطقة سجون القطا

الغربانيات الجديدة- اإلسكندريةمنطقة سجون برج العرب

طريق مرص إسكندرية الصحراوىمنطقة سجون وادي النطرون

سجن املرج القلج الخانكة – القليوبيةسجن املرج

باب الخلق – القاهرةسجن اإلستئناف

حى رشق املنصورة – الدقهليةسجن املنصورة

قسم ثان الزقازيق – رشقيةسجن الزقازيق

بجوار السوق التجارى الجديد – قسم رشق بورسعيدسجن بورسعيد

الحرضة – محرم بك – اإلسكندريةسجن اإلسكندرية

الحرضة – محرم بك – اإلسكندريةسجن دمنهور رجال

عزبة عويضة – األبعادية – دمنهورسجن الفيوم

قرية دمو – الفيومسجن أسيوط

ترعة اإلبراهيمية – بجوار نادى البلدية – أسيوطسجن قنا

الحميدات – قناسجن سوهاج

ميدان العارف – خلف مديرية أمن سوهاجسجن املنيا

طريق مرص أسوان – املنياسجن طنطا

شارع اإلسكندرية – قسم أول طنطاسجن شبني الكوم

شارع الرئيس حسنى مبارك – شبني الكومسجن بنها

شارع سيد بك القايض – بنها قليوبيةسجن جنوب التحرير

منطقة جنوب التحرير – البحريةسجن معسكر عمل املسجونني

مركز بدر البحريةسجن الوادى الجديد
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أصدر النظام الحايل نحو ٩ قرارات متعلقة بإنشاء سجون جديدة، منها قرار بإنشاء سجن بديل بقرار 
من الدكتور حازم الببالوي رئيس الوزراء األسبق، كما وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه بتاريخ ٩ 
ديسمرب ٢٠١5، برئاسة املهندس رشيف إسماعيل، عىل مرشوع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص 
قطعة أرض تبلغ مساحتها ١٠٣.٢٢ فدانًا من األرايض اململوكة للدولة عىل طريق »القاهرة أسيوط« 
الغربي، ويضم إىل باقي السجون التى قرارات الدولة إنشائها، حيث أن بعض السجون تم افتتاحها 

رسميًا، وأخرين ال يزالو تحت اإلنشاء، نرسد هنا أماكن وتواريخ إنشاء تلك السجون.

سجن الصالحية العمومي
الرشقية، عن  العزيز، محافظ  الدكتور سعيد عبد  أعلن   
للبدء يف  الصالحية  بمدينة  أفدنة  تخصيص مساحة 10 
عىل  بناء   ،2014 نوفمرب  جديد27  عمومي  سجن  إنشاء 

الزقازيق  سجن  عن  بدياًل  ليكون  األمنية  األجهزة  طلب 
العمومي، ويقع وسط الحيز العمراني، مما يفقده رشوط 

السالمة األمنية ويعرض املساجني للخطر.

سجن 15 مايو
جديد  مركزي  سجن  افتتاح  عن  الداخلية  وزارة  أعلنت 
طريق  عىل  مايو   15 بمدينة  القاهرة  أمن  لقطاع  تابع 
األتوسرتاد ىف 4 يونيو 2015، وكانت الحكومة املرصية 

قد بدأت يف إنشاء سجن 15 مايو يف أكتوبر املايض، عىل 
مساحة 105 ألف مرت مربع، ويتسع السجن لـ 4 آالف 

سجينًا، بمعدل 40 نزياًل داخل كل عنرب.

ليمان المنيا
قائمة  إىل  أبريل 2014 تم ضم سجنني جديدين  ىف 12 
السجون بقرار وزير الداخلية رقم 84 بتاريخ 16 مارس 
السجون يف محافظة  بإنشاء عدد من  والخاص   ،2014
املنيا،  ليمان  األول  سجنني  إنشاء  القرار  وتضمن  املنيا، 

الرجال  إيداع  يتم  املنيا، حيث  أمن  مديرية  دائرة  ويتبع 
املحكوم عليهم بعقوبتي املؤبد والسجن املشدد.

أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة باملنيا، وعبارة 
عن سجن عمومي يتبع أيضا دائرة مديرية أمن املنيا.

سجن  الجيزة المركزي
تـــم افـــتــتــاح سجــن جديد بمحافظـــة 
الجيــزة فـــى 30 ديسمــرب 2014، ويـقـــع 

عىل طريق مرص إسكندريــة الصحراوي بمدينــة 
6 أكتوبر.

ليمان جمصة شديد الحراسة
فــي أغسطس 2013، تم البـــدء يف بـــنـــاء 
ويقع  الدقهلية،  بمحافظة  جمصــة،  ليمان  سجن 
وأنشـئ  مدينة جمصــة  السجن بجــوار مدخـل 

إنشائه  تكلفة  بلغت  ألف مرتًا، وقد  عىل مساحة 42 
العربية  املنظمة  بحسب  جنيًها  مليون   750 نحو 

لحقــوق اإلنســان.

سجن النهضة
 يتـــم بنـــاءه حاليًا بمــنطقـــة الســــالم 
ويتكون من طابقني عىل مساحة  القاهــرة،  فــي 

الوزراء  مجلس  من  قرار  إصدار  بعد  مرتًا  ألف   12
نهاية العام املايض ببناءه.

سجن أسيوط
وأخريًا صـــدر قرار جمهوري صدق عليه مجلس 
الـــوزراء، خــالل اجــتمــاعـــه أمس، وقرر 
تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 103.22 

ـًا، من األرايض اململوكة للدولة ملكية خاصة  فدانــ
سجن  إلقامة  الغربي،  أسيوط  القاهرة  طريق  عىل 

مــركـــزي.

9 سجون جديدة في العاميين الماضيين )2015-2013(



52

2015

سجن بديل بقرار حازم الببالوي
أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم إلببالوي 
بعض  بتعديل  الجمهورية  رئيس  قرار  مرشوع 
 2007 لسنة   165 رقم  الجمهوري  القرار  أحكام 
بشأن إخالء بعض أراىض السجون وإنشاء سجون 
بديلة ىف 24 سبتمرب عام 2013، وينصُّ التعديل عىل 

الداخلية  أن يختص صندوق مرشوع أراىض وزارة 
باستغالل أراىض السجون التى يتم إخالؤها واملبينة 
سجون  تجهيز  ىف  القرار  ذلك  من  األوىل  املادة  ىف  
أجلها  من  أنشئ  التى  األغراض  ىف  أو  بديلة  أخرى 

الصندوق.

)2( مقرات االحتجاز غير الرسمية

تستخدم السلطات الحالية يف مرص عددا كبري من أمكان االحتجاز بشكل غري رسمي وغري قانوني، 
ومن ذلك:

 مـعسكــرات األن الـمـركــزي .
 غرف خاصة داخل األقسام واملديريات.

 سجون املناطق العسكرية مثل معسكر الجالء وبداخله سجن العازويل الشهري، وكذلك سجن املغول يف كل 
من طريق الفيوم وطريق السويس.

نماذج من انتهاكات السجون

)1( سجن العقرب
نبذة عن السجن وتاريخ التاسيس :

هو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون   
شديد  طرة  أو  العقرب،  يقع  القاهرة،  جنوب  طرة 
منطقة سجون طرة  بوابة  من  كم   2 بعد  عيل  الحراسة، 
وكآخر  الحراسة،  شديد  كسجن  وضعه  أن  إال  الرسمية، 
العنقود يف سلسلة طرة الشهرية، جعل موقعه، رغم أنه يف 
ارتفاعه  يبلغ  فهو محاط بسور  السجون، مميزا  مؤخرة 
سبعة أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج كما أن 
والقضبان  الحواجز  خلف  بالكامل  تقع  الضباط  مكاتب 
الحديدية، اقرتح فكرة سلسلة السجون شديدة الحراسة 
بعثة  من  عودتهم  عقب  الرشطة  ضباط  من  مجموعة 
وزارة  واعتربتها  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  تدريبية 
يف  عجزا  اعتربته  ما  لسد  وكافية  خالقة  فكرة  الداخلية 
عام  يف  خاص  بشكل  املسلحة  الجماعات  مع  سياستها 
1991 بدأ وزير الداخلية السابق حسن األلفي ومجموعة 
مساعد  العاديل  حبيب  اللواء  بينهم  من  ـ  مساعديه  من 
الوزير لشئون أمن الدولة آنذاك ـ يف تجهيز هذه األفكار 
الفوري...وكانت  التنفيذ  أولوية  عيل  ووضعها  األمريكية 
الحراسة  شديد  طرة  سجن  من  العام،  نفس  يف  البداية، 
العقرب(  بسجن  ـ  املعتقلني  بني  ـ  ذلك  بعد  )املعروف 
الذي استغرق بناؤه عامني، ليتم االنتهاء منه يف 30 مايو 
1993.، وقد كان يوم االفتتاح الرسمي للعقرب يوم 26 

يونيو 1993، الذي حرضه العاديل مساعد الوزير، الذي 
حيث  من  ناجحا  الجديد  السجن  يكون  أن  عيل  حرص 
قدرته عيل إخفاء املعتقلني، واستنطاقهم بمختلف الطرق.
عنابر   4 عيل  مقسمة  زنزانة   320 من  السجن  يتكون   
قوته  مصباح  زنزانة  بكل   ،H الحرف  شكل  تأخذ  أفقية 
100 وات تتحكم بها تقلبات السياسة العقابية يف إدارة 
السجن، بحيث تستطيع اإلدارة قطع املياة واإلضاءة وغلق 
الشبابيك حسب ما تراه مناسبا. من ناحية أخرى خصص 
شكل  عيل  مرتًا   15 يف  مرتًا   25 مساحة  الهنديس  الرسم 
 20 تستخدم  كما  »أحيانا«،  الرتيض  بغرض   L الحرف 
زنزانة كعنابر تأديب خاصة باملعتقلني السياسيني يمنع 

عنهم فيها اإلضاءة وتبادل الحديث.
الحراسة، ينفصل بشكل كامل عن   كل عنرب، يف شديد 
باقي السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية املصفحة فال 
كما  الزنازين،  عرب  التواصل  من  حتي  املعتقلون  يتمكن 
الكميات  نتيجة  العادية،  السجون  يف  املساجني  يفعل 
الهائلة من الخرسانة املسلحة التي تمنع وصول الصوت.

 مباني كل H مكونة من دور أريض به زنازين االحتجاز 
وقبو تحت األرض تمتد فيه مواسري املياه والرصف وهناك 
ممر عريض يربط بني H1 وH2 وممر عريض يربط بني 
H3 وH4.، كل H مكون من أربع وينجات »عنابر« بكل 
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وينج عدد 20 زنزانة احتجاز أبوابها حديد صب وعدد 3 
زنزانة أبوابها أسياخ حديد طويل تسمي »زنزانة مصبع« 
وعدد 1 زنزانة باب حديد صب تستخدم كمخزن لتخزين 
أدوات النظافة وغريه، وغرفة استحمام بها من أربعة إىل 
ستة أماكن استحمام. الزنزانة مساحتها ما يقارب الثالثة 
أفرنجي صغري  وبها حمام  أمتار ونصف  ثالثة  أمتار يف 
مغلف بصبة أسمنتية وحوض صغري بجوارها دون ساتر 
حديدي  باب  بها  والزنزانة  للنوم،  أسمنتية  ومصطبة 

الطعام  إدخال  يتم  »نّضارة«  تسمى  عرضية  فتحة  به 
مغطاة  علوية  تهوية  فتحة  وبها  خاللها  من  للمعتقل 
بقضبان وشبك معدنى وتطل عىل ممر خلفي يفصلها عن 

الفناء الخارجي.
يدخلة  من  ان  األسم  بهذا  العقرب  تسمية سجن   سبب 
نمطى  وغري  غريب  سجن  فهو  منه  الخروج  اليمكنه 
السجون ومبنى  الهنديس غري متعارف عليه ىف  تصميمة 

بطريقة امنه ضد الهروب والهجوم.

)أ ( غلق الزيـارات والتعنت مع األهايل :

السمة  هو  الزيارة  غلق  أن  املعتقليني،  أرس  أهايل  كد   -
الرئيسة يف سجن العقرب، حيث أن اإلستثناء هو فتحها، 

كما أن الزيارات.
 - إذا ما تم فتحها- ترتواح مدتها ما بني دقيقة إيل ثالث 

دقائق عيل األكثر يف أفضل األحوال.
أو  أطعمة  أية  دخول  من  منع  يتبعه  الزيارات  غلق   -
مالبس أو أغطية، فضال عن عدم السماح بإدخال مالبس 

شتوية أو أغطية مالئمة.
العقرب ال يتاح له الزيارات االعتيادية األسبوعية وال   -
بدابة  منذ  السجون  لكل  املقررة  االستثنائية  الزيارات 
نيابة  فرباير 2014 واالقتصار عىل زيارة بترصيح من 
أفضل  يف  يوم   15 كل  يصدر  فقط  العليا  الدولة  أمن 
األحيان ويمتد بالتعنت إىل ثالثة أسابيع تصل إىل ثالثة 

أشهر يف بعض األحيان.
النائب  بناء عىل قرار من  أنه و  أيضا  بالذكر  الجدير   -
تصاريح  استخراج  يتم  ال  بركات  هشام  السابق  العام 

ما  هو  و  العليا  الدولة  أمن  نيابة  خالل  من  إال  الزيارة 
حرم العديد من األهاىل من الزياره باألصل ملن ال قضايا 
لهم أمام نيابة أمن الدولة العليا .. حيث ترفض النيابات 
األخرى استخراج التصاريح و يرفض السجن إدخال أى 

زيارة إال بترصيح من نيابة أمن الدولة العليا.
وعرب  زجاجي  حائل  خلف  من  إال  تتم  ال  الزيارات   -
رهن  هم  من  حتي  املسجونيني  لجميع  وذلك  التليفون 
الحبس االحتياطي. وذلك باملخالفة للقوانني والدستور.

وأدوية  وألبسة  أطعمة  الزيارات من  - منع مستلزمات 
بما ال يخالف الئحة السجون

يف  السياسيني  للمعتقليني  الزيارات  كافة  منع  تم   -
ثم  ملايو،  واستمرت   ،2015 مارس  من  بداية  العقرب 
ُفتحت الزيارات لقرابة الثالثة أسابيع، لتغلق مرة أخرى 
مع يونيو 2015 )منذ منتصف شعبان تقريباً( واستمر 
الغلق حتى بدايات أغسطس )حتى ما بعد عيد الفطر(. 
- عيل مدي فرتات طويلة ال تقل عن ثالثة أشهر مثال يتم 

 • أهم االنتهاكات التي تحدث داخل العقرب
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اإلعالن عن أن هناك زيارة، وحينها ال تكون أكثر من 
دقيقة إيل ثالثة دقائق، وال تكون لكافة العنابر بل إن 

هناك عنابر يتم منع الزيارات عنها تماما.
األسماء  األهايل وتسجيل  التصاريح من  يتم سحب   -
بالزيارة ثم تركهم يف شدة الحر حتى العرص  إيهاماً 

ثم يطلبون منهم املغادرة أو التهديد بقوات الشغب.
- وذلك بما يعنيه، من دخول األهايل ملنطقة االسرتاحة، 
بطاقات  وجمع  الزيارة،  لتصاريح  السجن  استالم 

دفاتر  يف  وتسجيلها  الزائرين،  من  الشخصية  اثبات 
الزيارة للسجن، ثم رصف األهايل وتهديدهم بمجندي 
دخول  دون  وتهديدهم  رصفهم  ثم  املركزي  األمن 

الزيارة.
- يف 18 ديسمرب 2015 فوجيء بعض األهايل بالسماح 
التايل  اليوم  تزيد عن دقيقية، ففي  والتي ال  بالزيارة 
تراص األهايل أمام السجن يف شكل مؤلم للغاية، وقد 

كانت تلك شهادة األهايل عيل هذا اليوم:

» تزاحمت األرس عىل البوابة و الطفطف قعد ينقلهم لبوابة العقرب عىل دفعات محشورين لحد ما وقت الدخول 
للعقرب خلص و رجعت باقي الطفاطف من نص الطريق بحجة أنهم اتأخروا ..

نجحت حوايل 200 أرسة للوصول امام العقرب و بدأ مشوار علقة التسجيل معاهم 
حيث خرجوا وقالو هننده عىل االسامى الىل هيدخلو والىل يسمع اسمه يقف طابور طبعا نص ساعة بينادو علينا 

ووقفنا مستنني ندخل قالو الىل عايز يحط امانات وخدولكم نص ساعة امانات
خلصنا وقلنا هندخل راح قايل الطابور ده مش حلو ارجعو ورا شوية رجعنا قالو خلو كل اتش وحده يعنى أربع 

طوابري نساء وأربعة رجال ونخىل البداية من اليمني غرينا 
دخل وخرج قال ال اعكسوا خىل البداية من الشمال وهكذا مرة جنب مرة ورا و كأنه بيضيع ىف الوقت وخالص .

وعلشان يتحرك العدد ده كله اليل هو 200 زيارة حاجة مش سهلة !!
وكل شوية يهدد هاجيب القوات ويهدد انه هيقفل الزيارة وان لو الساعة جت 3 هيمىش وملوش دعوة.. الخ ..

تعرف أن اللقطة دي لوحدها كانت كفيلة بأن أم طفلها عىل إيديها انهارت و ما قدرتش تكمل و روحت من غري ما 
تزور .. فما بالكم باليل كملوا عالحال ده آلخر اليوم و روحوهم باإلجبار مقهورين من غري زيارة ؟!

- ويف 22 ديسمرب 2015 أكد األهايل أن خرب فتح الزيارة 
استطاع  من  بعض  أكد  كما  بهم،  تالعب  من  أكثر  ليس 
الصيفية،  املالبس  يرتدون  مايزالوا  املعتقلني  أن  الزيارة 
منذ  عليها  تركوهم  التي  املالبس  نفس  يرتدي  وبعضهم 
املعتقلني  أهايل  كشف  كما  أشهر.  ثالثة  أو  شهرين  نجو 
قوات  استخدمت  السجن  أن سلطات   ، العقرب  يف سجن 
الرحيل  عىل  وإجبارهم  األهايل،  إلخافة  الشغب؛  مكافحة 
من أمام السجن، دون السماح للكثريين بالدخول للزيارة 

املفاجئة للسجناء، التي جرى الرتويج لها.
وحول ذلك قالت أسماء قطب إن خرب فتح الزيارة املفاجئ 

ذهبت  التي  األرس  بعض  خالل  من  أرستها  إىل  وصل 
وقالت:  املعتقلني.  لذويها  »أمانات«  لوضع  العقرب  إىل 
خروج  وخالل  معرفة،  سابق  دون  فجأة  »أدخلوهم 
الضباط قالوا لهم: اكتبوا أننا فتحنا لكم الزيارة، ويف اليوم 
الساعة 12 مساء  التايل، انترش الخرب، وتوجه األهايل من 
وأردفت  االزدحام«.  قبل  الطابور  يف  مبكرا  يصلوا  لكي 
أسماء قائلة: »نحن وصلنا الساعة الخامسة فجرا، ووجدنا 
الساعة 10  طوابري وازدحاما شديدا، وبقينا كذلك حتى 
صباحا، وظللنا واقفني واألعداد يف تزايد حتى وصلت إىل 
ووقفنا  دخلنا  ثم  أطفالها،  ومعها  أرسة   300 يقارب  ما 
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»الطفطف«  لننتظر  أخرى  ساعة  نصف  االسرتاحة  يف 
يف  كان  الذي  االزدحام  نصف  لنجد  الداخل،  إىل  دخلنا  ثم 
الخارج واقفني يف طوابري لتسجيل الزيارة«. وأضافت قائلة: 
»الضابط خرج وقال: سندخل من معه ترصيح أوال ثم من 
ترصيح  معه  من  بإدخال  بدأ  وبالفعل  ترصيح.  معه  ليس 
الزيارات  آخر  قال:  كثر  وألنهم  ترصيح،  معه  ليس  من  ثم 
بالدعاء  وبدأوا  وهتفوا  اعرتضوا  واألهايل  الثالثة.  الساعة 
قوات فض  الضباط  أسماء: »حينها أحرض  عليهم«. وقالت 
وبعض  الرحيل،  عىل  وإجبارهم  إلخافتهم  لألهايل؛  الشغب 
الزيارة  انتظر ودخل  بالفعل، والبعض اآلخر  األهايل رحلوا 

بعد ذلك بعد أن خف العدد«.
ووصفت أسماء املعاملة التي يتلقاها األهايل من قبل مسؤويل 
العقرب بالقول: »املعاملة مهينة جدا، خاصة مع وجود نساء 
وأطفال وعجائز، والطوابري ال تنتهي، طابور خارجي ما بني 
200 إىل 300 أرسة، وانتظار من 12 مساء إىل 11 ظهرا، 
الطابور  وينتهي  جدا،  بعيدة  مدن  من  معظمهم  واألهايل 
الخارجي لالنتقال لطابور الطفطف، وبعدها آخر لتسجيل 
قبل  نفسها،  االنتظار  لساحة  الدخول  طابور  ثم  الزيارة، 
خروجهم )السجناء( لنا يف كابينة بحائل زجاجي وسماعة 

هاتف ملدة دقيقتني فقط«.
يكن  فلم  مفاجئة،  كانت  الزيارة  »ألن  موضحة:  وتابعت 
مع كل األهايل ترصيح، ومن معه دخل ومن ليس معه ظل 
واقفا متعشما بأنه سيدخل، ثم أجربوا )الحراس( الكثري 
عىل الرحيل وكرسوا قلوب أمهات وأطفال كثر«، بحسب 
املعتقل  قطب  مسعد  املهندس  ابنة  هي  وأسماء  قولها. 
بسجن العقرب يف قضية »514 حرص أمن دولة 2015« 
مريض  املعتقل  ووالدها  التحقيق.  قيد  تزال  ال  والتي 
بالسكر وبضعف يف عضلة القلب وبحاجة إىل دواء يومي، 
واملالبس.  األدوية  إدخال  عىل  شديدة  تضييقات  ظل  يف 
وأكدت أسماء أن والدها ال يزال يرتدي املالبس الصيفية 

حتى اآلن رغم الربد القارس.

أما يارس، شقيق الصحفي املعتقل خالد سحلوب، فقد 
وأنه  شهرين،  منذ  خالد  عن  ممنوعة  كانت  الزيارة  إن  قال 
حينما زاره كان ال يزال يرتدي املالبس الصيفية، وليس لديه 
بطانيات عدا واحدة خفيفة للغاية ينام عىل نصفها ويتغطى 
بنصفها اآلخر يف الوقت ذاته. وأوضح يارس أن »الزيارة كانت 
لم يغسل  أن »خالد  الزجاج«، وذكر  ثالث دقائق من خلف 
أسنانه من آذار/ مارس املايض، وأظافره طويلة جدا، وأنفه 
كان أزرق«. وأشار إىل أن »الوضع سيئ جدا، واملعتقلون يف 
»h4w4« يُعتربون يف )سجن( عقرب آخر تماما، والكانتني 
مغلق وممنوع البطانيات أو املراتب، وممنوع املالبس سواء 

إدخالها أو رشاؤها، وممنوع عنهم الرتيض أيضا«.
ما  فأكدت  اسمها،  نرش  رفضت  التي  »ت.ش«،  أما 
ذكرته أسماء من وصول نبأ الزيارة إىل أرستها عن طريق 
هم  الضباط  وأن  األمانات،  لوضع  توجهت  التي  األرس 
دون  فتحت  الزيارات  بأن  وبّلغوا  »اكتبوا  لهم  قالوا  من 
ترصيح«. وأضافت قائلة: »حني وصولنا كنا حوايل 300 
أرسة، 60 أرسة فقط كان معها ترصيح، هذا عدا عمن 
تالعب  »ت.ش«  ووصفت  البوابات«.  عىل  من  رحلوهم 
سلطات السجن باألهايل لساعات طوال قضوها يف تنظيم 
الطوابري، فيما رفض الحراس مساعدة األهايل يف التنظيم. 
املهينة من الضباط لألهايل،  املعاملة  وتحدثت أيضا عن 
مثل رفع الصوت وتهديدهم بقوات فض الشغب. وقالت: 
املركزي  باألمن  مليئة  ترحيالت  سيارتي  لنا  »أحرضوا 
الجنود  أن  مضيفة  الشغب«،  فض  قوات  فيه  وبوكس 
قاموا بتصوير األهايل حينما هتفوا ودعوا عليهم بسبب 
التأخري. وتابعت أنه بعد ساعات عدة، وبعد رصف عدد 
كبري من األهايل بالقوة، تم إدخاله البقية وُسمح بإدخال 
األدوية. لكن »ت.ش« أكدت أنها لم تستطع رؤية والدها 
سوى دقيقة واحدة فقط، ثم تم قطع الكهرباء. وذكرت 
من  الكثري  وفقد  والضغط،  بالقلب  مريض  والدها  أن 

وزنه، فيما يرتدي قميصا خفيفا حتى اآلن .
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)ب ( وضع الزنازين: 
األنفرادي،  الزنازين  ايل  نقلهم  تم  أشخاص  يوجد   
والزنازين الجماعيه  3 أشخاص املساحه 2.5× 3   والنوم 

ع األرض دون اي حائل بينهم وبني االرض نهائيا. 
عيل  األستيالء  وتم  تجريدة  عمل  تم  مارس  شهر  يف   -
جميع املتعلقات الشخصيه بما فيها البطاطني واألغراض 
البالستيك وأدوات الطعام والرشاب واملأكوالت التي قد تم 

رشائها من كافيرتيا السجن سابقا .
- ثم تم عمل تجريد ثاني يف أول رمضان أخذ منهم كل 
شئ  فتم األستيالء ع الساعات الخاصه بكل منهم والتي 
يستطيع بيها املعتقل معرفه الوقت والزنزانه أمامها سور 
يحجب الرؤيه فال يستطيع املعتقل معرفه مواعيد الطعام 

او الصالة 
- وتم قطع الكهرباء واملياه طول اليوم وتفتح املياه فقط 
أنتهائها  املياه وعند  الساعه العارشه مساءا ويتم تخزين 

يضطر املعتقل للتيمم.
الشخصية  املتعلقات  بقية  من  الزنازين  تجريد  تم   -

التى  السجن  بدلة  لهم  وتُرك  األساس-،  من  القليلة   -
البدلة املريي اإلضافية،  يرتدونها فقط ال غري )تم سحب 
الصالة،  وسجاجيد  واملصاحف،  الداخلية،  واملالبس 

وتركت الزنازين عىل البالط حرفياً(
لألهايل  يسمح  لم  الواقع مستمر،  هذا  فإن  اآلن  وحتى   -

بإدخال أي نوع من املالبس أو الغيارات الشخصية.
من  حياتية،  مستلزمات  أي  من  تماماً  خالية  الزنازين   -
أطباق او مالعق، او مستلزمات صحية او غريه،حتى أن 
تناول الطعام للمسجونني يكون بأيديهم، من ذلك الكيس 

امللقى عىل األرض يف واقع مزري ومهني للغاية.
النظافه  منذ أول مارس منعوا عنهم كل أنواع  أدوات   -
مما  املياة  منع  اىل  باالضافة  نهائيا  الحالقه  و  الشخصية 
الصابة  أدي  مما  نهائيا  عنهم  االستحمام  منع  اىل  ادي 

بعضهم بأمراض جلدية نتيجة لذلك .
- تمت مصادرة الساعات من املعتقلني ملنعهم من معرفة 
النظارات  من  أيضا  وتجريدهم  واالفطار  السحور  وقت 
واألحذية لترتك الزانازين فارغة من كل شئ إال املعتقلني. 

)ج( الطعام اليسء والقليل:

- تم منع نظام الطبليه ألدخال األكل مجمع للمعتقلني و 
تم منع تحويل األموال لألمنات وتم غلق الكافيرتيا , وبناء 
عىل ما ذكره بعض املسجونني اثناء تحقيقات النيابة ان 
وجبة  اال  املسجونني  اعطاء  ترفض  كانت  السجن  ادارة 
واحدة فقط  يوميا كما تم منع الوجبات تماما ملدة ثالثة 
العام مما أدى إىل تجهور صحة  النائب  أيام بعد اغتيال 
املعتقلني بشكل كبري وخاصة املرىض منهم , باالضافة اىل 

منع وضع اي ملح يف الطعام. 
لكل  يدخل  ال  حيث  للغاية،  مزٍر  األطعمة  قبول  واقع   -

قطعة  مع  األرز،  من  ثالثة مالعق  يوازي  ما  اال  مسجون 
صغرية للغاية من اللحم أو السمك أو ما وازاهما، توضع 
للمعتقل بوضعها  لتدخل  النايلون  مختلطة يف كيس من 

اليسء.
- أوضح املعتقلون لذويهم و محاموهم أكثر من مره عن 
عىل  أحيانا  يقترص  _حيث  املقدم  الطعام  مستوى  رداءة 
مرقة البطاطس أو الفول فقط_ و قلة كمياته للغاية مما 
ظهر واضحا و جلياً عىل هزال أجسادهم و نقصانهم الحاد 
للوزن، بل ان االنتهاك ىف هذا الصدد بلغ أشده ىف شهر 
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رمضان الكريم حيث كانت تُسلم ادارة السجن اإلفطار 
والسحور للمعتقل قبل االفطار بعده سـاعــات، 

و هو ما كان يسفر عن فساد السحور ىف معظم االيـام 
 ..

و بقاء املعتقل بال سحور حتى افطار اليوم التايل.
- الطعام املقدم للمعتقلني خىل من امللح ىف اغلب االحيان 

و افتقر ألدنى مقومات العنارص الغذائية.
املعتقلني  إهانة  يتعمد  السجن  من  املقدم  الطعام   -
بتقديمه بشكل ال يطابق أدنى الحقوق اإلنسانية، حيث 
يقدم الطعام يف أكياس، بال أي مالعق او أطباق، يتناول 
واقع  بأياديهم يف  ببعضه  املخلوط  املسجونني طعامهم 
يفتقر ألبسط الحقوق اإلنسانية يف الحفاظ عىل كرامتهم.

)د( االهمال الطبى

- تم منع دخول االدوية نهائيا لكافة املعتقلني بالسجن 
لبعضهم  ومطلوب  مزمنة  بامراض  مصاب  وأغلبهم 
إجراء عمليات  جراحية عاجلة إال أن مصلحة السجون  
تلك  إجراء  يف  تتعنت  و  مسجون  اي  اخراج  ترفض 

العمليات .
يف  ملسجونني  تمت  األقل  عيل  وفاة  حاالت   5 هناك   -
د.  بينهم: من  العالج، من  الحرمان من  نتيجة  العقرب 
زنزانته  ىف  كبديه  غيبوبة  ىف  ظل  الذى  اسماعيل  فريد 
الدكتور عصام  و  تويف،  ليله حتى  من  االنفرادية ألكثر 
درباله الذى كان ىف حالة مستقره تدهورت فجأه، وكذلك 
الشيخ مرجان سالم الذى لم تخطر إدارة السجن أهله 
بوفاته و لم يعلموا اال من خالل أهل معتقل آخر كانوا 

ىف زيارة معتقلهم.
بطلبات  تقدمت  التى  األخرى  الحاالت  عرشات  هناك   -
عده إلجراء عمليات جراحية عاجلة، وافقت عليها النيابة، 
املذكرين  املعتقلني  بنقل  للسجن  موافقتها  ووجهت 
لم تستجب  الجراحية، و  للمستشفى وإجراء عملياتهم 
إدارة السجن. منها عىل سبيل املثال الشيخ محمد السيد 
فتق  عن  ناتج  بالبطن  تورم  من  يعاني  الذى  حجازي 
النيابة بإجراء عملية بدون  إذن من  الحصول عىل  وتم 

استجابة من ادارة السجن.

- فقدان املعتقلني جميعهم أوزانهم بشكل الفت للغاية، 
الشاطر  املهندس خريت  املعتقل  املثال  منها عىل سبيل 
ىف  اصبح  و  وزنه  من  يزيد عن 30 كجم  ما  فقد  الذى 
حالة صحية مرتديه جدا لدرجة انه كان غري قادر عىل 
السري منفردا دون مساعده ىف الزياره االخريه التى تمت 

منتصف شهراغسطس الجاري.
- انتشار بعض األمراض الجلديه املعديه بني املعتقليني 
اى  او  الصابون  ادخال  منع  و  االستحمام  ملنع  نتيجه 
ملن  الصحيه  الرعاية  غياب  و  بل  صحيه  مستحرضات 
يظهر عليه اى اعراض. و ىف يوم 26 أغسطس الجاري 
العليا  الدولة  امن  نيابة  عىل  املعتقلني  احد  عرض  تم 
قرارها  النيابه  اصدرت  قد  و  بالجرب  مصابا  كان  و 
بعرضه عىل الطبيب و لم يتسن حتى االن معرفه ما اذا 
كان تلقى العالج الالزم ام ال نتيجة لتباعد مده الزيارة 

و استحالة التواصل مع املعتقلني.
- تكرر منع الدواء عن املعتقليني تماما و عدم استالمه 
املرات  ىف  بل  الصيدليه  ىف  توفريه  حتى  او  االهايل  من 
النادرة التى استلموا فيها الدواء من االهاىل خالل فرته 
ىف  كلها  الرشائط  من  االقراص  افراغ  يتم  كان  التشديد 
كيس بالستيك و ادخالها للمعتقل.. و ىف بعض االحيان 

ال تصل للمعتقل باألساس. 

)هـ( املنع من التعليم ومن املكتبة

-   غري مسموح للمعتقلني بأي أوراق او كتب او جرائد 
مصحفه  إال  معتقل  ألي  مسموح  وليس  نوع،  أي  من 
حتى  مصادرة  تمت  املعتقلني  وبعض  الشخيص، 
األوراق  مصادرة  تم  كما  منهم.  الشخصية  مصاحفهم 
الخاصة بالقضايا واملرافعات التي سمحت إدارة السجن 

بدخولها. كما أن طالب الجامعات والدراسات العليا لم 
الطلبة  وأدى  الدراسية،  واملذكرات  بالكتب  لهم  يسمح 
البعض  أن  حتى  باملرة،  مذكرات  أي  دون  امتحاناتهم 
منهم كتب ألستاذ املقرر يف ورقة اإلجابة رجاءاً بمراعاه 

وضعه بتأدية االمتحانات دون أي مصادر.

)و( التعذيب املبارش

الحبس  من  السجن  نزالء  تعذيب  طرق  تنوعت   -
وادوات  واملياه  والرشاب  الطعام  ومنع  االنفرادي 
النظافة ومكان للنوم او حتى ساعه ملعرفة الوقت 
املركزي  األمن  من  بتشكيالت  الزنازين  اقتحام  اىل 
والكالب  بالعيص  السجن  نزالء  عيل  واالعتداء   ،
البوليسية واطالق الغاز املسل للدموع ، مما أدى إىل 
وقوع عرشات اإلصابات، إضافة إىل حدوث حاالت 

إغماء جراء الغاز املسيل للدموع.
األبشـــع  األجنحـة  هـــي    )H3  ,  H4( -تعد 

بالرضب  والتعدي  الجسدية  االنتهاكات  حيث 
والتعذيب بالصواعق الكهربائيه ىف أكثر من واقعه. 
حيث  فيه  ملن  مقربة  اإلعدام  عنرب  يعد  كذلك   -
جدرانها  طليت  التى  املعتمه  االنفراديه  الزنازين 

باللون األسود.
العنابــر  بعض  من  املعتقلني  بعض  نقل  يتم   -
والتــعدي  وتعريتهم  فجأه  التأديب  زنازين  إىل 
الرشطة  أمنــاء  من  الشــديــد  بالرضب  عليهم 

والضابط املســــؤول و تنظيم حفاالت تعذيب
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 و اهانة لهم.

ما يزيــد عن 30 كجم من وزنه و اصبح ىف حالة 
عىل  قادر  غري  كان  انه  لدرجة  جدا  مرتديه  صحية 
التى  االخريه  الزياره  منفردا دون مساعده ىف  السري 

تمت منتصف شهراغسطس الجاري.
املعديــه  الجلــديــه  األمراض  بعض  انتشار   -
املعتقليني نتيجه ملنــع االستحمــام و منــع  بني 
ادخال الصابــون او اى مستحضــرات صحيه بل 
و غياب الرعاية الصحيه ملن يظهر عليه اى اعراض. و 
ىف يوم 26 أغسطس الجاري تم عرض احد املعتقلني 
عىل نيابة امن الدولة العليا و كان مصابا بالجـــرب

 و قد اصدرت النيابه قرارها بعرضه عىل الطبيب و 
العالج  تلقى  كان  اذا  ما  معرفه  االن  يتسن حتى  لم 
استحالة  و  الزيارة  مده  لتباعد  نتيجة  ال  ام  الالزم 

التواصل مع املعتقلني.
املعتقليني تماما و عدم  الدواء عن  تكــرر منع   -
الصيدليه  ىف  توفريه  حتى  او  االهايل  من  استالمه 
الدواء من  فيها  استلموا  التى  النادرة  املرات  بل ىف 
االهاىل خالل فرته التشديد كان يتم افراغ االقراص 
ادخالها  و  بالستيك  كيس  ىف  كلها  الرشائط  من 
للمعتقل.. و ىف بعض االحيـــان ال تصل للمعتقل 

باألساس. 

• شهادات األهايل :
- رسدت لنا زوجة أحد املعتثلني ما مرت به فقالت : 
» زنزانة زوجى ضيقة جدا ال تكفى أربعة أشخاص 
للزنازين  تجريد  إجراء  يتم   .. 11شخصا  بها  مودع 
القليل  )حتى  شئ  كل  عنهم  وينزع  آلخر  حني  من 
رضبا  رضبهم  ويتم  قبل(  من  بدخوله  سمحوا  الذى 
مربحا يؤدى لكسور وجروح قطعية بجسدهم الهزيل 

الداخلية  املالبس  بنفس  6أشهر  زوجى  ظل   .. هذا 
وبدون استحمام لكم أن تتصوروا .. يتم انتهاج أسوأ 
سياسات التجويع بحقهم داخل السجن .. يمنع عنهم 
اليتم  اللحم  عىل  واحدة  بدلة  ,فقط  الشتوية  املالبس 
تبديلها ال صيف وال شتاء .. ال شئ من الحياة داخل 

العقرب .. »
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  نبذة عن السجن وتاريخ تأسيسيه
- منطقة سجون وادي النطرون، هـي التسمية الرسمية لـعــدد من السجون املرصية، وتقع عىل 
أطراف منخفض وادي النطرون ومداخــل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية عىل طريق 
مرص اإلسكندرية الصحراوي. يــقـع أحدهما عند املدخل الصناعي ملدينة السادات عىل الكيلومرت 
٩٢ بالطريق الصحراوي، وقد تم اإلنتهاء من بنائه فـــي سبتمرب عام ١٩٩٤، ونقل إليه النزالء من 
زنزانة.   5٤ ما مجموعه  بها  عنابــر  ثالثة  وبــه  الصناعي.  زعبــل  وأبي  استقبال طــره  سجن 
السادات.  ملدينة  الغربي  الشمايل  الطرلف  عىل  الصحراوي  الطريق  من   ٩7 الكيلومرت  يف  الثاني  يقع 

ويتـكـون من سبــعــة عنابر .

 العالم الرسي ملقربة ليمان »٤٣٠سجن ,  وسجن ١ , وسجن ٤٤٠« بـ  وادي النطرون

 الزيارة : 

الزيارات من  بالتحرش بالزوجات خالل  الزيارة   تبدء 
ما  به  قاعة  يف  دقائق   5 ب  وتنهي  والعساكر  الضباط 
النزالء وقــافني مع ارسهم ملــدة  يتجاوز ال 20 من 
مــا  تقطــع  قد  الســـرة  دقــائق   10 اىل   7 من 

يتعرض  ابنها   لرتي  مرت  كيلو   200 ال  يتجــاوز 
املسجون اىل الرضب والسب أمام اهله  , اغلب ما يأتي 
يقومون  الذين  املخربين  من  رسقته  يتم  الزيــارة  يف 

بالتفتيش .

الزنازين : 

مساحة  سم   33 هو  الزنزانة  يف  للنوم  املعتقل  نصيب 
الزنزانة هو 20 مرت يقطنها حوايل  متوسط من 22 يف 
البطاطني  تمنع  الشتاء  ويف  فرد   60 اىل  الحاالت  افضل 
ويعطي كل مسجون بطانية واحدة لينام عليها ويتغطي 
بها , ال تهوية وال خروج من الزنازين أو ممارسة للرياضة 
 , الزنازين  ، ويف رمضان واألعياد واملواسم يحبسون يف 
مدة الرتيض ال تزيد عىل ساعه يف يوميا يف سجن 430 

ام يف سجن 440 فالتزيد عىل 10 دقائق فقط, وال يوجد 
مكان مناسب ملمارسة الرياضة ، حتى امللعب املوجود ال 

يتم استعماله.
وتمنع الكتب واملخبوزات وأي يشء يتم رشاؤه من خارج 
كانتني السجن وال يسمح إال باألكل املطبوخ ونوع واحد 
ومن   ، ممنوعة  واملحايش  األسمـاك  حتى   ، الفاكهة  من 

يعرتض ترد الزيارة كاملة الهله .

2  سجن وادي النطرون 

 • أهم االنتهاكات داخل سجن وادي النطرون
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• االهمال الطبى:  

السجن  أطباء  أحد  ان  لشهادة مسجون سابق  •  وطبقا 
قال له نصا  »إحنا هنا علشان اليل هيموت بس والباقي 

يولع « التوجد اي رعاية طبية نهائيا ويمنع دخول العالج 
الي مسجون .

• الجنائيني : 

الذين  فقط  للجنائيني  السجن  مستشفى  يف  االمتيازات   
ويسكنوا  الزنازين  يسكنوا  فال   ، ضخمة  أمواالً  يدفعون 
املجلس  تفتيش  وخالل  السياسيني  عكس   ، املستشفى 
القومي لحقوق اإلنسان ، يدخلونهم عنرب »1« وهو عنرب 
مدة  قضاء  أثناء  بالسجن  يعملون  الذين   » الصنايعية   «

الحكم ، وبعض الجنائيني  ، وهـم بطبيعة الحال مرفهون 
ولديهم مراوح وإضاءة كافية، وعدد نزالء العنرب ال يزيد 
عىل 12 فرًدا ، وبه فرش وحمام ، ويحق لهم الرتيض 
مدد طويلة ، وعىل هذا األساس يظهر أن كل املساجني 

يف راحة .

• التعذيب :
 ، يومي  املمنهج بشكل  للتعذيب  املسجونني   يتعرضون   
مكبلة،  وأياد  مسلسلة  وأرجل  وفلكة  بالكهرباء  صعق 
معدية،  وأمراض  أوبئة  هنا  معدومة،  صحية  ورعاية 
يف  تفيض  التي  التعذيب  طرق  ألبشع  مأسوية  وصورة 
أوقات عدة إىل املوت، أو إحداث عاهة مستديمة، ويف أحوال 
أخرى مرض نفيس عىل أقل تقدير, يعرض املعتقلون يف 
بدون  القارصة،  الشمس  تحت  للتعذيب  الشديد  الحر 
مالبس، مع رضبهم، وأحيانًا نقلهم إىل عنرب »العمبوكة«. 

املخربون يسبون الدين ويرمون املصاحف ,

 5( اإليراد  أو  العمبوكة  من:  ومكون  للتأديب  زنازين   •
زنازين جماعية( ، والتأديب أو العزل )6زنازين انفرادي( 

، والدواعي ، املخصوص )اإلعدام(.

• عنرب »العمبوكة« بمجرد دخول السجن يجب ان يمر كل 
نزيل عليه  ويتم تجريد النزالء من مالبسهم تماًما ويطلبون 
منهم عمل حمام جماعي أو التربز الجماعي ومن  يعرتض 
يتم رضبه وسبه وتهديده بالكهرباء والقتل ، وطوال مدة 
املكوث يف العمبوكة ال يأكلون شيئًا وال يرشبون، ألنه حمام 

والعنرب  إجباريًا  لحاهم وشعرهم  يتم حلق  كما  جماعي. 
عبارة عن 5 زنازين ال يوجد بها أي سبل لإلعاشة ال أغطية 
ال فرش ال حمام ال سخان ال يشء ، به أكثر من 45 فرًدا 
األمراض  بها  وتنترش   ، فرًدا   20 تكفي  بالكاد  أنها  رغم 
الجلدية والصدرية ورسعة العدوى، حيث ال تهوية ، حتى 
فتحة باب الزنزانة يتم سدها. تصل فرتة االحتجاز لـ11 
يوًما دون استحمام ، وَمن يخرج لحضور جلسة أو أداء 
امتحان البد له عندما يعود أن يمر عىل »العمبوكة« حتى 

حينما يصري نزيل يف عنرب آخر، وحينها يحتجز 4 أيام.
• االخفاء القرسي :

بوادي   430 السجن  ان  السابقني  السجناء  بعض  يؤكد   
لم  الذين  قرسيــا  املختفني  من  كبري  عدد  به  النطرون 
يعرضوا عىل النيابات والتعرف ارسهم مكانهم حتى االن  

• التفتيش : 
يجري التفتيش عىل الزنازين يوميا فيما يسمى بالتجريدة 
والبطاطني  املالبس  من  كبرية  كمية  عىل  االستيالء  ويتم 
ليست  كونها  رغم  للمسجونني  الشخصية   واملتعلقات 

ممنوعات

• الحرمان من املالبس الشتوية:
• رصدت التنسيقية يف ديسمرب 2015 أن املعتقلني يف سجن 
وادي النطرون 430 منعوا عنهم البطاطني أو حتى املالبس 
الشتوية، وملا جالهم نزالت برد وطلبوا العالج من مستشفى 
معاهم  تعامل  املستشفى  # محمد_فوزي   طبيب  السجن، 

بمنتهى انعدام اإلنسانية ونىس تماما انه طبيب وكمل سلسلة 
التعذيب اليل ابتداها الضباط وقالهم نًصا :«اليل تقدروا عليه 
اعملوه...  # اشتكوني «. يُذكر أن الطبيب ده منع األدوية من 

الدخول سواء يف الزيارات أو حتى مستشفى السجن!
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)1( سجن برج العرب
 نبذة عن السجن وتاريخ التاسيس :

 سجن برج العرب معتقل سيايس وسجن جنائي مرصي 
بناؤه  يقع يف يف منطقة صحراوية غرب اإلسكندرية. تم 
عام 2004 .يعد من السجون الشديدة الحراسة، وتتكون 
منطقة سجون العرب من ثالثة أقسام يضم أولها كتيبة 
السجن،  وتأمني  بحماية  املكلفة  املركزي  األمن  قوات  من 
أما الثاني فهو سجن برج العرب االحتياطي، بينما القسم 
العرب  برج  سجن  ضم  العرب.  برج  ليمان  هو  الثالث 
25 عنربا موزعة عىل خمس مجموعات تضم كل واحدة 
منها خمسة عنابر، ويضم العنرب الواحد 18غرفة تتوزع 
عىل جناحني، يضم كل جناح منهما تسع غرف وفناءين 
خمسة  السجن  يضم  كما  خلفي.  واآلخر  أمامي  أحدهما 

عنابر مخصصة للسجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن 
يف قضايا مختلفة.

يحيط بسجن برج العرب سورين مرتفعني تعلوهما عدد 
سجون  بمنطقة  األول  السور  يحيط   ، املراقبة  ابراج  من 
الثانى  يحيط  بينما   ، الخارج  من  ويطوقها  العرب  برج 
بسجن برج العرب اإلحتياطى وليمان برج العرب ، األمر 
الذى يصبح معه مجرد التفكري ىف الهرب من السجن عن 
طريق تسلق األسوار مهمة مستحيلة جدا ، لصعوبة تسلق 
وأيضا  أمتار  سبعة  بحواىل  إرتفاعها  يقدر  التى  األسوار 
إلنتشار عنارص املراقبة املسلحني داخل األبراج واملكلفني 

بإطالق الرصاص عىل أى سجني يحاول الهرب .

• أهم االنتهاكات بسجن برج العرب
أبرزها:

- تعذيب للمعتـقلـني.
- صعقهم بالكهرباء.

- وتجــريــــدهم من مالبسهــم.

- تعمد تعريضهم لألمراض املختلفة.

- التضييق عيل األهايل ومنع الزيارات:

»يبدأ  بالسجن،  املعتقلني  أحد  ابنة  محمد«  »جهاد  تروي 
واملالبس  األغراض  تفتيش  ثم  أوالً،  بالطعام  التفتيش 
البعض  يصفه  دقيقاً  تفتيشاً  املعتقل  أهايل  وتفتيش 
داخل  والطعام  األغراض  بعدها  تسلم  بـ«التحرش«، 
الساعة  ىف  املعتقل«.  اسم  يحمل  )شوال(  كبري  كيس 
الزيارة األوىل، حسب رواية جهاد،  تبدأ  السابعة صباحاً 
موضحة، »يصطف األهايل عىل أبواب التسجيل ىف طابور 

ترتاوح مدة الوقوف فيه، ما بني الساعة والساعة ونصف، 
لتسجيل أسمائهم بالكشوفات، التي ترتاوح بني 30 و 35 
كشفاً يحمل كل منها أسماء أرس لـ 6 محتجزين، مقسمة 
السجناء  بأرس  األوىل  تبدأ  والثانية،  األوىل  الزيارتني  عىل 
الجنائيني ىف حدود الساعة الواحدة ظهراً، ثم تليها زيارة 
املشهد،  وصف  أيمن«  »إرساء  وتكمل  السياسيني«.  أرس 
وهي شقيقة أحد املحتجزين، »يف ساحة االنتظار يجلس 

منطقة سجون برج العرب
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األهايل إىل حني خروج ذويهم بعد ساعات طويلة، إما يف 
درجة حرارة عالية، أو يف جو ممطر ورياح شديدة، لتنفرد 
كل أرسة بابنها السجني ملدة ال تزيد عن 10 دقائق، ويف 

املناسبات واألعياد، تمتد الزيارة خمس دقائق إضافية«.
بعض  استالم  يف  »التعنت«  أو  التفتيشات  تكن  ولم   -
األطعمة، أو طوابري الزيارات الطويلة واالنتظار بالساعات، 
بسجن  األرس  لها  تتعرض  التي  الوحيدة  املضايقات  هي 
آخر،  سجني  شقيقة  محمد«  »أسماء  تقول  العرب،  برج 
»لم نزر أخي منذ ثالثة أسابيع لتعنت إدارة السجن، أخي 
محكوم عليه، وزيارته تتم كل أسبوعني، فذهبنا لزيارته 
وبعد انتظار بالساعات لم يرفضوا فقط دخولنا، بل منعوا 

أيضاً دخول الطعام«.
نعلم  األغطية، ونحن  أجسادنا  ونلقي عىل  ننام  »كيف   -
أن لدى كل منا ابن أو أخ أو أب ينام عىل أرضية السجن 
البطانيات،  السجن دخول  إدارة  بعد رفض  غطاء،  دون 
ابنة  عمر«  »إرساء  تساؤل  ذلك  كان  الشتوية«،  واملالبس 

أحد املحتجزين.
- ويصيب شعور »األلم واملهانة«، والدة شابني محتجزين 
بسجن برج العرب، بعد أن سحبها السجانون من يديها 
عىل  تدخل  التي  وهي  الزيارة،  من  إلخراجها  ومالبسها 
كريس متحرك، فلم تكن تلك املرة الوحيدة التي تتعرض 

لها األم ملثل تلك اإلهانات.

• زنازين غري آدمية:
- وفقا لروايات بعض ذوي املعتقلني، فإن أبناءهم يعيشون 
داخل حجرة مساحتها 2 × 2 تضم 20 سجيناً، وربما أكثر 
يف بعض األحيان، »ال يجدون فيها موطئ قدم )...(، حتى 
أنهم يقضون حاجتهم داخل إناء مركون يف أحد زوايا الغرفة 
الصغرية )...(، ويمنعون من الخروج إىل الساحات السجن 

إال مرة واحدة يف اليوم، ويف أحيان أخرى يمنعون منها«.

من   - األهايل  روايات  حسب   - السجني  حياة  تخل  ولم   -
من  السجناء  يجرد  تفتيش  بني  فما  »االنتهاكات«،  عرشات 
ومنع  »التأديب«،  حجرات  بني  وما  وأغراضهم،  مالبسهم 
وصول الدواء إليهم، أو تحويل املرىض منهم إىل املستشفى، 
»يعيشون داخل عنابرهم يف غرف مظلمة يتسلل إليها الربد 

القارس يف املساء، وبصيص نور يف الصباح«.

• الحرمان من الرعاية الصحية:
لها معتقلون، ما تحدثت  التي تعرض  االنتهاكات  ومن بني 
عنه أرسة السجني »منصور فاروق »، من منع لدخول الدواء 
»إدارة  قائلًة،  الرسطان  مرض  من  يعاني  الذي  ابنهم،  إىل 
الصحي  اإلفراج  يف  تتعنت  باإلسكندرية  العرب  برج  سجن 
عنه، عىل الرغم من وصول حالته إىل متأخرة من املرض، ما 

يهدد حياته بالخطر«.
ورم  الستئصال  عملية  أجرى  )ابنها(  أنه  األرسة  وأضافت 
الرسطان قبل احتجازه، عدا عن إصابته بعدة أمراض منها 

نزيف يف الدم، وانزالق غرضويف ومرض السكري.
أصيب  السجن،  داخل  األمور  زاد من حدة  آخر،  ويف مشهد 
وغري  امللوثة  املياه  تناولهم  نتيجة  تسمم،  بحاالت  العرشات 
الصالحة للرشب، بعد انقطاع ما يزيد عن ثالثة أسابيع، منذ 
موجة األمطار األوىل التي أغرقت أجزاء واسعة من اإلسكندرية 
)شمال( يف أكتوبر/ ترشين األول املايض، وتسببت يف تعطيل 
محطات ضخ املياه، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل املحتجزون 

إال عىل كميات قليلة من املياه امللوثة، وفق بيانات حقوقية.

• املياه امللوثة:
وهو  عاماً،   18 ابراهيم«،  »عبدالله  السجني  شقيقة  قالت 
املياه  أن  علمنا  تقريباً،  شهر  »منذ  هندسة:  بكلية  طالب 
مقطوعة عن املعتلقني داخل السجن، تأتي فقط ملدة ساعة 
يف اليوم، بكميات قليلة ملوثة وغري صالحة للرشب، فضالً 
إىل إصابة  أدى  املعدنية لرشائها، ما  املياه  عن عدم توافر 
العرشات بالتسمم، وعدم قدرة مستشفى السجن عىل عالج 

تلك الحاالت«.
بسجن  املحتجزين  تعرض  احتمال  من  األطباء  وقد حذر 
برج العرب، للفشل الكلوي، نتيجة تكرار حاالت التسمم، ما 
ينذر بخطر عىل حياتهم، فيما وجه عدد من أرس املحتجزين 
بالسجن استغاثة للمنظمات الحقوقية والجهات املختصة 

للتدخل، إنقاذاً لحياة ذويهم من انتهاكات إدارة السجن.

•  شهادات األهايل:
أخت  مع  تواصلنا  املأساوى  الوضع  لهذا  وتوثيقا 
املعتقل / حسام سعيد زكى عيىس وحكت لنا هذا 

الوضع ... 
الساعة  2014م   يناير   23 يوم  أخى  اعتقل   «
الباب وفتشوا غرفته وكان  الثانية مساءا فكرسوا 
وكان  واملوقع  الجريدة  والعدالة  بالحرية  صحفيا 
محتفظا ببعض القصاصات من الجريدة بعضها 
)يسقط  يحمل  وبعضها   ) العسكر  )يسقط حكم 
واألحراز  تهمه  ضمن  ووضعت   ) املرشد  حكم 
مالبسه  بعض  معه  كان  بالجيش  كان  ,وعندما 

مالبس  يحوز  أخى  بأن  الجيش  جاكيت  فوضعوا 
العسكرية،  للمحاكمة  قضيته  فحولت  عسكرية 
اعتقل بمديرية أمن اإلسكندرية ملدة 45 يوما ,كان 
بالزنزانة 80فردا اليستطيعوا الوقوف معا البعض 
واقف والبعض جالس ويتناوبون ,خالل هذه املدة 

لم نتمكن من زيارته مطلقا ..
حولت  حتى  كامل  عام  طوال  له  يجدد  أخى  ظل 
قضيته للجنايات شهر يناير 2015م ,والزالت كل 
سجينا  أخى  زال  وال  أشهر  ثالثة  ملدة  تؤجل  مرة 

بشكل احتياطى ملدة »عامني« !
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- ولم تخل السجون الجديدة أيضا من االنتهاكات،  ومن ذلك سجن جمصة، يف أغسطس ٢٠١٣، تم 
الدقهلية، ويقع السجن بجوار مدخل مدينة جمصة  البدء يف بناء سجن ليمان جمصة، بمحافظة 
وأنشئ عىل مساحة ٤٢ ألف مرتًا، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 75٠ مليون جنيًها بحسب املنظمة 
العربية لحقوق اإلنسان. تم إنشاؤه من الخرسانة املسلحة، بسمك يزيد عن 5٠ سم، باإلضافة إىل 

مبان إضافية من الطوب.

ال   .. العرب  برج  سجن  داخل  الوضع  عن  أما 
الغيارات  سوى  مالبس  أى  بدخول  يسمحون 
اليسمحون  واألكل  الشتوى  يدخل  ال  الداخلية 
قليلة جدا  النواشف بكمية  بدخول أى شئ سوى 
حتى ال تكفى فرد واحد ,حتى الرتيض بني الحني 
واآلخر يمنعوهم عنه فيجلسوا باألشهر ال يخرجون 
كثرية  أوقات   .. الشمس  يرون  وال  زنزانتهم  من 
زجاجة  لهم  ويدخلون  والكهرباء  ة  املياه  تقطع 

والوضوء  واالستحمام  والرشب  لالكل  واحدة 
والغسيل ,ويمنعون دخول املياه املعدنية  ..  أيضا 
البطاطني سحبوها منهم ومزقوها، والزيارة مدتها 
كحد أقىص 10 دقائق ,وتكون املعاملة سيئة ,فهم 
قفاهم(  عىل  )بيرضبوهم  ويسبونهم  يرضبونهم 
صغرية  زنزاتهم    !!  .. الزيارات  ف  الناس  أمام 
حالتهم   .. تهوية  دون  30شخصا  بها  وموضوع 

صعبة نسألكم الدعاء .. »

جمصة«  »ليمان  بسجن  املعتقلني  من  املئات  يقبع   -
بالدقهلية، لظروف سيئة ال تمت لآلدمية بصلة، خاصة 
بعدما أكدت مصادر قيام إدارة سجن طنطا العمومى 
من  يشهد  ملا  جوانتامو«،  »بسجن  إعالميًا  وامللقب 
عمليات تعذيب وانتهاك للمعتقلني، برتحيل 31 معتقالً 
باملالبس الداخلية لسجن جمصة ملعاقبتهم عىل دخولهم 
ىف إرضاب عن الطعام، احتجاًجا عىل حبسهم دون سند 
للممارسات  أشهر، ورفًضا  الـ8  ملدد تجاوزت  قانونى 

القمعية التى تقوم بها إدارة السجن من سوء األطعمة 
ليكملوا  وذويهم  واألهاىل  الزيارات  بحق  وانتهاكات 
مسلسل االنتهاكات والتعدى عليهم. ولم تكن تلك هى 
سجن  إىل  مسجونني  ترحيل  تشهد  التى  األوىل  املرة 
جمصة، بل استقبل السجن ما يقرب من 100 سجني 
بلقب  السجن  لقب  حتى  مختلفة،  سجون  عدة  من 
ملا يشهده من حراسة  السمعة«،  »سجن جمصة سيئ 

مشددة وانتهاكات للمعتقلني .

4  ليمان جمصة شديد الحراسة

نماذج من االنتـهـاكـات :
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• شهادات األهايل:
املعتقل  )محمد سمري  ابنة  لشهادة  استمعنا  هذا  •وعن 
الرتبية  بمديرية  ادارة  مدير   – 50سنة   – السيد  سعد 

عليه  ومحكوم  العرب  سجن  بقضية  متهم   – والتعليم 
ب10سنوات (

• ذكرت ابنته :
»كان أبى محتجزا بطره ,ولكن بعد صدور الحكم عليه 
تم ترحيل نصفهم إىل وادى النطرون ونصفهم إىل لومان 

جمصة..
زيارتنا صعبة نخرج من البيت يف الصباح الباكر وال نعود 
غرفة  ىف  تكون  الزيارة   .. شاقة  رحلة  ىف  الثامنة  بعد  إال 
يزور بها 70شخصا ,فالغرفة كلها مزدحمة وعبارة عن 
يوجد  وال  واملخربين  الضباط  من  سجاير  دخان  كومة 

تهوية .. 
أما عن زنزانته ففيها 35 فردا منهم 6 جنائيني تقوم 
سياسيا  املعتقلني  ذوينا  عىل  بتسليطهم  السجن  إدارة 
,الجنائيني متاح لهم التليفزيون وكال شئ بينما ذوينا 
الليل  طوال  الجنائيني   .. الحقوق  ابسط  من  ممنوعون 
يتحملوا  ال  كبار سن  وأهلنا  السجائر  والنهار يرشبون 

هذا طول الوقت ,,
ذلك  سوى  وما  املطبوخ  باألكل  يسمحوا  الزيارة  وقت 
يمنعوا  مرة  كل  بها  نعود  الشتوى  ,الهجوم  ممنوع 
إدارة  قامت  ترحيلهم  ,وأثناء  خفيفة  وثيابهم  دخولها 

القديمة  وغريها  الشتوى  مالبسهم  كل  بحرق  السجن 
فليس معهم سوى البدلة املريى الخفيفة ىف هذا الشتاء 

األكل  من  سوى  يأكلوا  ال  فهم   .. والرشب  األكل  أما 
السجن  طعام  من  يأكلوا  ,وال  نرسله  الذى  املطبوخ 

ومايشرتوه من السجن أسعاره مرتفعة جدااا
يعامل أبى ورفاقه بالسجن معاملة قاسية أثناء الزيارة 
أحد  ندهوا  ,لو  سبيل  بكل  أمامنا  إهانتهم  يتعمدون 
,آخر  للتأديب  يرسلونه  غريه  وقام  للزيارة  األسماء 
,نعانى  للتأديب  أيضا  يرسل  الزيارة  من  عاد  شخص 
من الذل وةاإلهانة ويعانون من املعاملة القذرة ,يهينونا 
إحدى  بتمزيق  قاموا  بالزيارة  إطعامهم  من  يمنعونا 
وقت  الوكيل  ونعم  الله  حسبي  قلنا  حني  البطاطني 
رفضوا إدخالها ,سبوه وأهانوه حني أخذ منا قطمة من 
الزيارة   .. ممنوعة  والكتب  األوراق   .. معنا  ساندويتش 
)5-10 دقائق( .. لو خالف أى شئ مما يطلبوه يحال 
للتأديب ويمنع عنه الطعام والرشاب والحمام .. لم كل 

هذا الظلم ؟! .. »
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5  سجن األبعادية )دمنهور العمومي(

نبذة عن السجن وتاريخ التاسيس :

- وسجن دمنهور العمومي هو أحد السجون املرصية 
، ويقع يف منطقة األبعادية بمحافظة البحرية ويبعد 
الزراعي  الطريق  عىل  كم   165 بحوايل  القاهرة  عن 
 « السجن ب  اشتهر   ، كم  اإلسكندرية ب 45  ، وعن 

جوانتانامو البحرية«.
أفدنة  عرشة  مساحة  عيل   1908 عام  السجن  أنشئ 
وزرائه  لرئيس   « حلمي  عباس   « الخديوي  أهداها 
آنذاك ، فصاحب القرار بطرس باشا غايل أحد أشهر 

محكمة  وقايض  اإلنجليزي،  االستعمار  فرتة  رموز 
دنشواي.

ويضم هذا السجن اثني عرش عنرباً » 5 منها للمساجني 
 ، للتأديب  عنرب   ، الجنائيني  للسجناء   3  ، السياسيني 
3 عنابر للنساء » ، يحيط بالسجن من الخارج سور 
حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويرتفع ل 6 أمتار 
أمتار سور داخيل  الداخل عيل مسافة 10  يليه من   ،

مكهرب ومزود باألسالك الشائكة بارتفاع 5 أمتار  .

نماذج من االنتهاكات بسجن األبعادية:
- يتعرض املعتقلون هناك للرضب، والسحل، والتعذيب، 
إيل  أدي  ما  الزنازين،  داخل  إنساني  الال  والتكدس 
حالة  التعذيب،  بسبب  املعتقلني  من  لكثري  إصابات 
نفسية سيئة، منع للعالج ، قطع للمياه بصفة مستمرة.

- يعاني األهايل أثناء زيارتهم لذويهم املعتقلني, حيث 
يتم تفتيش الطعام بصورة ال إنسانية ، ورفض كثري 
منفذ  داخل  الرشاء من  إجبار عىل  األطعمة،  أنواع  من 
يسمح  ال  الطالب  وكتب  املصاحف  حتى  السجن، 
زيارة  يف  السجن  إدارة  تعنت  عن  فضال  بدخولها. 
األهايل لذويهم بعد القرار الذي قلل عدد مرات الزيارة 

ملرة كل 30 يوم باملخالفة لصحيح القانون 
- تتم الزيارة تتم عن طريق السلك، فتكون معاناة غري 

عادية .
الزيارة  حتى  الجنائيني،  مع  السياسيني  حبس  يتم   -
من  معاملة  وطريقة  ألفاظ  وسط  الجنائيني  مع  تتم 

أسوأ ما تكون.
األبعادية  بمنطقة  العمومي  دمنهور  سجن  يشهد   -
من  املعتقلني  من  لعدٍد  حاد  صحي  تدهور  حاالت 
بالسجن وسط غياب رقابي  الدموي  االنقالب  رافيض 

من قبل نيابةدمنهور خالل األيام القليلة املاضية.
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املسئولني  قبل  من  التعنت  من  حالة  تسود  كما   -

بالسجن يف توفري أو تقديم الرعاية الصحية الكافية.
دمنهور  يف  »األبعادية«  بسجن  املعتقلون  يعاني   -
انتشار  و  العالج  سوء  من  متأخرة  حالة  يعانون 
السجن  إدارة  من  متعمد  إهمال  وسط  األمراض، 
بعض  لنقل  الدائم  والرفض  اإلهمال  وتعمد  بحقهم 
الحاالت للمستشفيات العامة الحكومية لتلقي العالج 
الالزم، رغم أن القانون يسمح بذلك، وحصول الكثري 

منهم عىل إذن من النيابة العامة بذلك.
العديد  املعتقلني، وأصيب  األمراض بني  - وتفاقمت 
منهم باالنزالق الغرضويف بني فقرات العمود الفقري 
نتيجة النوم غري الطبيعي لضيق مساحات الزنازين 
وجود  لعدم  باإلضافًة  املعتقلني،  عدد  ازدياد  مع 
فرتات كافية للرتيض، ما أدى إىل عدم قدرة املصابني 
األمر  والحركة، حتى وصل  امليش  املعتقلني عىل  من 
وانترشت  كامل.  بشكل  الحركة  لفقدانه  لبعضهم 
املعتقلني  بعض  وأصيب  والرمد،  العيون  أمراض 

بانفصال يف الشبكية بعينيه، وأرجع األطباء السبب 
يف ذلك لضعف محور الرؤية نتيجة استمرار الحبس 
ملدة طويلة داخل الزنازين، وعدم وجود محور واسع 
بغرضوف  العديد  أصيب  وكذلك  اإلبصار.  لدائرة 
الركبة والخشونة، نتيجة قلة الحركة وعدم ممارسة 
الرتيض لوقت كاف نتيجة تعنت إدارة السجن.  كما 
انترشت أمراض الكىل، والجهاز الهضمي، واملسالك 
صالحة  غري  املياه  تناول  نتيجة  والسكر؛  البولية، 
للرشب، وانعدام وجودها يف كثري من األحيان، بعدما 
قليلة  لساعات  املياه  توصيل  السجن  إدارة  تعمدت 
عىل مدار اليوم، إضافة إىل نوعية املياه غري الصالحة 
وتكدس  لالزدحام  ونتيجة  اآلدمي.  لالستخدام 
انترشت  التهوية،  وضعف  باملعتقلني  الزنازين 
األمراض  هذه  والقت  والحساسية،  الصدر  أمراض 
اشتداد  مع  اآلدميني  تناسب  ال  بيئة سيئة  يف  رواًجا 
الرطوبة بشكل غري  الحرارة وارتفاع نسبة  درجات 

مسبوق.

• شهادات األهايل:

وقد روت زوجة األستاذ عادل محمد رجب املحكوم عليه 
ب5سنوات ىف إحدى القضايا العسكرية عن 

مايحدث لهم داخل سجن األبعادية فذكرت :
 

» عند دخول زوجى مر بمرحلة تسمى الترشيفة وفيها 
بعضهم  أمام  بالكامل  مالبسهم  خلع  عىل  أجربوهم 
البعض .. بعد ذلك تم التعدى عليهم بالرضب وسب 
الدين وسبهم .. ثم مروا بغرفة تسمى »اإليراد« وهو 
مكان غري نظيف باملرة وال مكان فيه للحمام أو املياه 
امامهم وعليهم  بالتربز  الجنائيون  فيه  قام  أو غريه 
,أمور كثرية أستحى من رسدها لكنهم أيضا أمروهم 
بالسجود والركوع للضباط حتى يقوموا بنقلهم من 
إعادتهم  تم  وملا رفضوا  عادية  لزنزانة  اإليراد  غرفة 

لها والتعدى عليهم كذلك ثانية ..
غري  املياه   .. الزنازين  داخل  اآلن  أوضاعم  وعن 
نظيفة واملعيشة غري آدمية .. حني نشرتى لهم مياه 
معدنية يقوموا بمنع دخولها أحيانا أو إجبارنا عىل 
الثمن  ضعف  من  بأكثر  معدنية  مياه  ورشاء  تركها 
,الشاى والسكر وكل شئ غاىل نشرتيه  السجن  من 
بالضعف ... أيضا تدخل قوات األمن بالسجن عليهم 
مهينة  بطريقة  بتفتيشهم  وتقوم  آلخر  حني  من 
وقاسية  .. زنازينهم تحت األرض .. الجوابات أو أى 

أوراق ممنوعة 
..الزيارة كل 16يوم  الزيارة فمأساة أخرى  أما عن 
ممنوع  الدواء   .. رؤيته  والنستطيع  من خالل سلك 
قديمة,املالبس  أكياس  ىف  إال  دخوله  اليمكن  ,األكل 
الشتوية ىف هذا الربد الشديد ال تدخل .. وعند التعامل 
لآلداب  مناف  بشكل  التفتيش  يتم  أهله  نحن  معنا 
ثيابك  من  تجردك  ان  بالتفتيش  تقوم  ملن  ,يمكن 
الداخلية أو أى شئ آخر ... هم يفعلون ماشاءوا وال 

سقف لهم ..«.
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)6( سجن »أبو زعبل«
نبذة عن السجن وتاريخ التاسيس :

إليه عرب  الوصول  القاهرة بحوايل ٣٠ كم تقريبًا، ويمكن  القليوبية، ويبعد عن  - يقع يف محافظة 
طريق إسماعيلية الزراعي )طريق املعاهدة( أو طريق بلبيس الرشقية املطل عىل ترعة اإلسماعيلية 

عىل يسار الطريق يف حالة الذهاب إىل اإلسماعيلية.

فهي  غريه،  عن  زعبل  أبو  يف  املعاناة  تختلف  لم   -
تتنوع ما بني انتهاكات حرمان من العالج والرعاية 

فضال  الزيارة،  يف  األهايل  عيل  وتضييقات  الصحية، 
عن الحرمان من الظروف املعيشية اإلنسانية.

• شهادات األهايل

زينب عىل عبد الحميد أخت املحكوم عليه باإلعدام ىف 
قضية كرداسة :

حسن عىل عبد الحميد تاج الدين والذى اعتقل وكان 
طالبا بالثانوية لم يتم ال18عاما بعد ..

روت زينب لنا :
» اخى حسن اعتقل وكان عمره 18 عاما ,كان هو 
العائل الوحيد لعائلته بعد وفاة أبى ومن قبله أمى 
,كان يأخذ شهادته »منازل« ألنه يعمل ليطعم إخوته 
وحكم  األوىل  كرداسة  قضية  ىف  اعتقل   .. السبعة 
عليه باإلعدام هو وأبى )امليت أصال( .. رحل للكيلو 
10ونص ,وبعد ذلك نقل لسجن أبو زعبل ليستكمل 

رحلة معاناته
قبل تأكيد الحكم عليه كنا نزوره كل أسبوع ونجلس 
ننتظر  أن  بعد  بالطبع  ,هذا  الساعة  قرابة  معه 
بعد  رؤيته  من  نتمكن  حتى  الفجر  منذ  بالساعات 

وقد  الحمراء  البدلة  ارتداء  بعد  لكن   .. مثال  العرص 
الزيارة  إىل األسوأ واألسوأ فقد أصبحت  الحال  تغري 
فقط كل شهر مرة واحدة ملدة ؤبع ساعة ,ويخرج 
إلينا يديه االثنني ىف »الكالبش« .. أيضا أغلب العالج 
مريض  وحسن  بدخوله  يسمحوا  وال  إلينا  يعود 
ألم  من  يموت  يكاد  األمالح  ترتفع  فحني  باألمالح 
)كليتيه( وال يهدأ األلم إال بالدواء لكنهم لم يسمحوا 
بذلك أبدا ... األكل أيضا ال يسمحوا بدخول معظمه 
بينمال الجنائيني يدخل إليهم كل شئ لدرجة دخول 
التليفزيون وفالتر املياه لهم ,أما أخى فقط سمحوا 
شديدة  بصعوبة  3شهور  بعد  له  راديو  بدخول 
وبعدأن اشرتيت ثالثة وأعادونى بهم ونحن ليس لنا 

مصدر رزق أو عائل ..
أنوه أيضا حسن زنزانته انفرادية يجلس فيها وحده 
من دون حمام ,ومن دون نور .. اليخرج من الزنزانة 

نماذج من االنتهاكات :
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بالزيارة  ىل  قال  له  زيارتى  عند  إال  النور  يرى  وال 
)لو  الدخول  ىف  جدا  تأخرت  زيارتنا  وكانت  األخرية 

كنت مجيتيش كنت هاموت نفيس ىف الزنزانة ( 
وعندما  ملرة  أيام   3 ملدة  عنهم  وقطعت  ملوثة  واملياه 
أن  املأمور  أخربهم  عطىش  وكانوا  ضغطاملساجني 
..بيرشبوا  املاسورة(  وسدت  دخلت  حمارة  )راس 

أخويا من الرتعة .. !!!
األكل عند دخوله ال يسمحوا إال بوجبه بسيطة جدا بعد 
تفتيتها وبهدلتها فال تكون صالحة ألى شئ ,مايدخل 

يدخل بشكل ال آدمى 
ليس  ماتكون  أقذر  هى  الزيارة  أثناء  املعاملة  وعن 
بالزيارة  لنا  أو رحمة ,يخرجوه  ىف قلوبهم أى شفقة 
بشعة  بألفاظ  ويسبوه  أمامنا  يدفعوه  وهم  الشهرية 
أصم  أنى  حتى  أحد  بها  يتفوه  أن  يمكن  ال  وقذرة 
آذان أخته البنت حتى ال تسمح هذا الفحش ىف القول 
,ينادوه باأللفاظ القذرة وكل زيارة يقوموا بمعاكسة 
بالطبع  ,ناهيكم  16عاما  العمر  من  تبلغ  التى  أخته 

عن تفتيشنا الجسدى املهني أثناء الدخول والخروج .. 
تكاد من تفتشنا بنزع املالبس عنا بحجة أنها »أوامر«
عليهم  حكم  الذين  باقى  كل  حسن  أيضا  أخربكم 
الوحيد  هو  لكن  طره  سجن  ىف  قضيته  من  باإلعدام 
أطالب  أن  وخفت  زعبل  أبو  لسجن  ترحيله  تم  الذى 
القاىض  أن  أخربونى  ألنهم  غريه  مع  لطره  برتحيله 
سيتعنت ويرسله ملكان أبعد ,وأنا متزوجة ولدي طفلة 
وأغلب الوقت أترك زوجى وأجلس مع إخوتى وال طاقة 
وحسبنا  فيه  مانحن  ,يكفينا  أبعد  ألماكن  بالسفر  ىل 
الله ونعم الوكيل .. أيضا بعد قبول النقض جميعهم 
خلعوا املالبس الحمراء إال أخى ال زال يلبس املالبس 
بخلعها  بالسماح  يقوموا  ولم  زعبل  أبو  ىف  الحمراء 

حتى اآلن ..
ذلك  كل  له  يحدث  حتى  ماذنبه  20سنة  عنده  شاب 
,وطوال عمره لم يفعل أى شئ سوى أنه كان يعول 
الله  ,حسبنا  أبدا  أحدا  يؤذ  لم  الصغار  وإخوته  أهله 

ونعم الوكيل » .
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)7( سجن بورسعيد
•  نبذة عن السجن وتاريخه :

أحياء بورسعيد  أحد  بدائرة حى الرشق  الف مرت  العمومى عىل مساحة ٢١  -يقع سجن بورسعيد 
االربعة. ويحتوى السجن بداخله عىل عنربين كبريين كل منهما مكون من ٤ طوابق، باالضافة إىل 

مبنى ادارة السجن. وتصل الطاقة االستيعابية لهذا السجن ما بني ١٦٠٠ إىل ٢٠٠٠ سجني.

• يتعرض املعتقلون بسجن بورسعيد النتهاكات خطرية، 
أو  األسبوع  أيام  طيلة  الرتيض  من  منعهم  أبرزها  لعل 
املكتظة  الضيقة  الزنازين  الخروج من  أو  الشمس  رؤية 
بقضاء  فيها  ليقوموا  يومياً  دقيقة   45 إال  باملحتجزين 

حاجتهم وغسل مالبسهم وإن توافر وقت لالستحمام.
انتشار  إىل  أدت  السيئة  االحتجاز  ظروف  أدت   وقد   •
األمراض الجلدية بني املعتقلني، فضال عن االزدحام داخل 
وتضم  مرتين..  يف  مرتين  مساحتها  تبلغ  التي  الزنازين 
إدارة  املعاملة من قبل  أكثر من 6 معتقلني، فضال سوء 
املعتقلني  ضد  الجنائيني  املساجني  وتحريض  السجن 

السياسيني.
• أما عن أوضاع الزيارة، فهي ال تتم إال من خالل حائل؛ 
بينهما  يفصل  سلكني  وأهله  املعتقل  بني  يكون  حيث 
بصورة  املعتقلني  رؤية  عدم  ىف  يتسبب  ما  مرت،  مسافة 
واضحة، فضالً عن تداخل األصوات، وال تزيد مدتها عن 

15 دقيقة، فضال عن منع زيارة األطفال.
سجن  معتقلو  اشتكي   2015 ديسمرب  من   18 ويف    •
إدارة  قبل  من  بحقهم  االنتهاكات  تجدد  من  بورسعيد 
املعتقلني  استقبال  يف  جديداً  نهجاً  تنتهج  التي  السجن 

النيابة، حيث  العائدين من جلسات املحاكمات وعروض 
من  وتجريدهم  اإليراد،  عنابر  إىل  املعتقلني  إدخال  يتم 
مالبسهم بحجة تفتيشها. وقال املعتقلون أنهم يتعرضون 
بشكل مستمر للمعاملة السيئة واإلهانة، فيما قام حراس 
بالرضب  املعتقلني  من  مجموعة  عىل  باالعتداء  السجن 
واالحتجاز يف زنازين الحبس االنفرادي وتمزيق مالبسهم 
بعد اعرتاضهم عىل سوء املعاملة. فضال عن معاناتهم يف 
الزنازين سيئة التهوية، والتي ال توجد بها دورات مياه، 

ولكن تحتلها الحرشات.
النتهاكات  تعرضهم  املعتقلني  ذوو  أكد  جانبهم  من   •
ويف  األسالك  عرب  تتم  التي  ذويهم،  زياره  عند  واهانات 
الزحام  إىل  باإلضافة  اإلضاءة،  معدومة  شبه  أماكن 
التواصل  عىل  قادرين  يجعلهم  ال  الذي  األمر  الشديد، 
الزيارة قائمة عىل  مع ذويهم بشكل صحيح، و لتصبح 

الرصاخ والصوت املرتفع.
دقيقة   45 سوى  الزنازين  من  بالخروج  مسموح  غري   •
يوميا، يصارع املعتقلون فيها الزمن من أجل دخول دورات 
املياه الخارجية، واالستحمام، وغسل أواني الطعام، وملء 

املياه وحملها إىل الزنزانة والعودة مرة أخوى.

نماذج من االنتهاكات :
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 6 احتجاز  يتم  التي  الزنزانة،  مساحة  مرتان  مرتان-    •
معتقلني فيها إضافة إىل أمتعتهم، وال يسمح بدخول دورة 
التهوية  سوء  رغم  ساعة،   24 كل  واحدة  مرة  إال  املياه 

الشديد وارتفاع درجة حرارة الزنازين.
•  ورغم إصابة املعتقلني باألمراض الجلدية، نتيجة تزايد 
السجن،  إدارة  قبل  من  عليها  القضاء  وعدم  الحرشات، 
التي  الكثيفة  واألسالك  حرشية،  مبيدات  إدخال  ورفض 
تغطي شباك الزنزانة الصغري، إال أن إدارة السجن رفضت 

إداخل األدوية لعالج املصابني.
ذويهم  زيارة  أثناء  سعيد  بور  معتقيل  أهايل  ويعاني   •
الذين يرونهم خلف األسالك؛ سلك أمام الزائر وآخر أمام 

املعتقل مع مسافة تزيد عن املرت قليال، فال يسمع أحدهم 
املعتقلني  أصوات  الرتفاع  نظرا  بالغة  بصعوبة  إال  اآلخر 

والزائرين.
• وتستغرق الزيارة مدة 10 إىل 15 دقيقة، رغم أن قانون 
السجون يسمح بزيارة مدتها 60 دقيقة أي ساعة كاملة، 
إال أن إدارة السجن ترضب به عرض الحائط، مثل العديد 

من القوانني التي يتم انتهاكها بصفة دائمة.
لرؤية  األطفال  دخول  بورسعيد  سجن  إدارة  وتحرم   •
آبائهم املعتقلني، أو السالم عليهم واإلشارة لهم من بعيد، 
تم  وإذا  آباءهم،  يعرفون  ال  أبناء  هناك  بورسعيد  ففي 

السماح لهم برؤيتهم فلن يتعرفوا عليهم.

•   شهادات األهايل
أحمد  محمود   / املعتقل  زوجة  شهادة  إىل  استمعنا  وقد 
بسجن  زوجها  له  ماتعرض  عن  )25سنة(  محمدشلبى 

بورسعيد ,,
» زوجى عريس .. اعتقلوه من بيتنا يوم 15-2-2015م 
بعد أسبوع فقط من الزواج ,اقتحموا بيتنا وأخذوه منى 
شهر  ظل   .. بالسالح  ومددجني  ملثمون  أغلبهم  ,كان 
كامل يتم تعذيبه ونحن ال نعلم عنه أى شئ من قبل أمن 
الدولة )بمعسكر قوات األمن ببورسعيد( تعرض زوجى 
منه  يشف  لم  اآلن  وحتى  التعذيب  بسبب  اليد  يف  لكرس 
قنابل  وزراعة  صناعة  قضية  تلفيق  تم  اعتقاله  ,وأثناء 

ومتفجرات ..
عرفنا  حيث  طره  استقبال  سجن  إىل  ذلك  بعد  رحلوه 
مكانه كنا بالشتاء وأخذنا معنا الطعام والبطاطني ولبس 
الشتاء له ,ولم يسمحوا بدخول أى شئ سوى » األرشتة 
الداخلية فقط فقط« ال شئ آخر دخل لهم ونحن ىف عز 

الشتاء ,كانت املعاملة سيئة جداا
الزيارة  حيث  بورسعيد  لسجن  رحلوه  بشهر  ذلك  بعد 
)سلك( حتى النستطيع السالم عليه ,كان األمر شاق عليه 
جدا أول زيارة ..وال زلنا حتى اآلن النستطيع السالم عليهم 

,صدقا السلك الحائل هو أبشع انتهاك لحقوقهم .. !

أما عن األكل والرشب فيسمحوا بدخول البعض منه ,لكن 
زنازينهم ضيقة التتسع لجلوس اكثر من 5افراد لكنهم 
ومؤخرا  بالزنانة  حمام  ,اليوجد  أفراد   8 فيها  يكدسون 
الرائحة  لهم  تنبعث  الزنزانة  داخل  )مبولة(  لهم  وضعوا 
ىف  معا  لصالتهم  تتسع  ال  حتى  زنزانتهم  دوما..  منها 
جماعة ,فيصلون ىف مجموعات .. الزنازين قذرة جدا ملئي 
بالحرشات والرصاصري حتى هم ال يسمحوا بدخول مواد 
أصيب  املكان  وخنقة«  »كتمة  بسبب   .. للرصاصري  قاتلة 

أكثرهم بأمراض جلدية ..
بالسباب  واملخربين  والعساكــر  الضباط  معهم  يتعامل 
متكرر  بشكل  فـى وجـوههم ورضبهم  والرصاخ  الدائم 

والتعدى عليهم ..
محالة  قضيته  زوجى  جدا  هام  آخر  ألمر  التنويه  أود 
للقضاء العسكرى ,كل أسبوع يرسل للمحاكمة ويعيدوه 
غر  إدخاله ومجموعته  عودته يرصون عىل  ,عند  للسجن 
فيها  منهم  يطلب  غرفة  وهى  اإليراد«  »غرفة  تسمى  فة 
التغوط أمام املخربين والعساكر ,ومن يرفض ذلك يرتك 
لليلة كاملة دون ملبس ىف تلك الغرفة ,هذه حادثة متكررة 

كل أسبوع وأرسلنا للنائب العام بهذا الشأن وال مجيب
مدة الزيارة من 10دقائق لربع ساعة »بيننا سلك حائل« .
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نماذج من االنتهاكات
ايل  املزرعة  ملحق  سجن  ف  املعتقلون  يتعرض   •

انتهاكات مخالفة لجميع حقوق االنسان
ومخالفة لقانون والئحة السجون، وتضييقات ادت ايل 
التأثري عيل حالتهم الصحية وخاصة ان منهم كبار سن 

واصحاب امراض مزمنة.
وهم  العامني  عيل  مايزيد  منذ  االعتقال  بداية  من    •
لقانون  مخالف  وهذا  انفراديا  حبسا  محبوسون 
السجون الذي ينص حتي بعد التعديل بان مدة الحبس 

االنفرادي ال تزيد باي حال من االحوال عن 15 يوم.
•  التضييقات بداية كانت بمنع دخول االكل بكميات 
وجود  مع  لفردين  تكفي  بالكاد  بوجبة  واالكتفاء 
الكانتني، ثم بعد ذلك اصبح الكانتني وسيلة للتضييق 
والضغط ف يغلق بالتعليمات ويفتح بالتعليمات، ويف 
حجم  تقليص  تم  ذلك  بعد  ثم  مغلق،  االحيان  اغلب 
الزيارة ايل كمية ال  الوجبة املسموح لها بالدخول مع 
تكفي الطعام طفل صغري، وتدخل للمعتقل يف صورة 

مهينة ف كيس بالستيك.
• تم تجريد الزنازين من كل يشء حتي الرسايرواملراتب 
واملنظفات  الشخصية  واالدوات  واملنبهات  والساعات 
والصابون والكتب واالوراق واالقالم واملالبس واالغطية، 
يرتكوا  لم  الرديئة،  السجن  بدلة  لهم سوي  يبقي  ولم 

لهم اال املصحف فقط ال غري.
نهائيا  الزيارة  منع  تم  يونيو 2015   7 بتاريخ  ثم    •
ومنعهم  محاميهم،  زيارة  منع  ايضا  وتم  االهايل  عن 
من االلتقاء بهم وذلك ملدة شهرين كاملني وافقا شهر 
رمضان وعيد الفطر املبارك، حيث تم تجويع املعتقلني 
خالل الشهر الكريم تجويعا شديدا لدرجة انهم ظلوا 
ثالثة ايام بال سحور او افطار سوى املاء وطبعا مع 
وجبة  اعطائهم  وعند  التجويع،  لزيادة  الكانتني  غلق 
ومع  جوع  من  تغني  وال  تثمن  ال  هزيلة  سيئة  تكون 
كانوا  ف  ملعقة..  او  يوجد طبق  فال  يشء  كل  سحب 

يضعون االكل ف ايديهم.

سجن ملحق المزرعة
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المبحث السادس : الحصار واقتحام المدن 

منذ أحداث ٣ يوليو ٢٠١٣م....صعدت إىل سطح األحداث العديد من القرى يف مناطق عديدة من شمال 
املتبعة وخروجها املستمر ىف فعاليات مناهضة  مرص إىل جنوبها بسبب رفضها لألحداث والسياسات 
عن  تخرج  التي  واملدن  القرى  محارصة  عىل  تقوم  قمعية  سياسة  الدولة  ...فانتهجت  الجديد  للنظام 

السيطرة أو تبدي رأيًا مخالًفا لسلطة النظام الحاكم بشكل واسع بهدف إخضاعها  ..
إنذار،  سابق  دون  عشوائي  بشكل  األهايل  ملنازل  ومداهمات  للقرى  اقتحام  الحصار  يتبع  ما  وغالبًا 
وتحطيم كافة محتويات تلك املنازل  بهدف التنكيل باألهايل وكرس إرادتهم ال أكثر ... كما يحدث ىف هذا 

اإلطار اعتقاالت عشوائية للعرشات ربما دون حتى التعرف عىل هوياتهم ....
فضاًل عن التهديدات التي تتلقاها النساء يف املنازل املقتحمة، واحتجاز واعتقال بعضهن لتسليم أزواجهن 
وأوالدهن للرشطة ، ربما يتلو االقتحامات أو يسبقها إطالق غاز ورصاص كثيف عىل األهايل ، الذي يوقع 
ضحايا يف غالب األحيان ما بني إصابات وقتىل، وقد يتم تصعيد االنتهاكات يف بعض القرى بحصارها عدة 

أيام أو أسابيع، وتزداد وترية تلك االنتهاكات يف أماكن عن غريها حسب وضع  كل قرية وأهلها .
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- البصارطة قرية مرصية تقع جنوب مركز دمياط عىل 
الطريق الدوىل يبلغ عدد سكانها حواىل 30 ألف مواطن 
مرص  ىف  املوبيليا  قالع  من  تعد  صناعية  ..قرية  مرصي 
...وهى إحدى القرى التى لم ترتفع عنها القبضة األمنية 
من حصار القتحام العتقال لقتل وهكذا عرب سلسلة من 

االنتهاكات منذ 30 يونية 2013 وحتي اآلن...
- 100من أبناء القرية مازالوا رهن االعتقال إيل اآلن من 

بني 170 تم اعتقالهم منذ 30 يونية وإيل اآلن.
مركز  بشمال  الخياطة  قرية  من  أيضا  معتقل   100  -

دمياط.
- اقتحامات للبيوت واملحال بشكل مستمر 

- من بني 10 معتقلة من نساء دمياط، 3 منهن من قرية 
البصارطة .

البصارطة  قرية  األمن  قوات  اقتحمت  مايو 2015   9 ىف 

بمحافظة دمياط بعنف شديد أسفر عن مقتل 3مواطنني 
ثم  إصابة  حالة  يف  وهم  اعتقالهم  تم  مواطنني   3[
العرشات،  واعتقال  إصابة  عن  فضال   ، تصفيتهم[.. 
، مطالبة  القرية  يف  احتجاجات خرجت  قمع  عىل خلفية 
بإطالق رساح 13 فتاة ، وثالثة رجال ، اعتقلوا الثالثاء 5 

مايو 2015  لدى مشاركتهم يف مسرية.
السيناريو  ذكرى  األذهان  إىل  اقتحامها  وقائع  وأعادت   
سويف،  بني  يف  امليمون  قرى:  له  تعرضت  الذي  نفسه 
من  الجيزة، وغريها  يف  وكرداسة  وناهيا  املنيا،  يف  ودلجا 
القرى التي حارصتها قوات األمن، وارتكبت فيها مجازر 

مروعة .
وقتيل مجزرة ٩ مايو هم:

أبو  سادات  »عمر  اإلسالمية،  الدراسات  بكلية  الطالب 
اختطافه  عقب  الرشطة  قتلته  وقد   ، عاما   21 جاللة«، 
مصابا بثالث رصاصات بالبطن والوجه ، أمني أبوحشيش 

23عاما، و عوض سعد بدوي 23 عاما.
اقتحام  لدى  ُقتلوا  الذين  الشباب  أن  عيان  شهود  وذكر 
أجهزة األمن القرية قبض عليهم أحياء مصابيني؛ ثم قتلوا 
بدم بارد بالرصاص بعد االعتقال .. كما قال أحد الشهود 
إن  حيث  تاني«،  من  بتتعاد  مصغرة  رابعة  »مجزرة  أن 
13 بنتا اعتقلن يف 5 مايو .. و3 قتيل برصاص الرشطة 
وتكسري 30 شقة.. حرق 30 موتوسيكل ... حرق محالت 
وورش ... غلق مدارس .. واعتقاالت بالجملة ... ودبابات 

للجيش يف وسط البيوت«...
أخويا مات...

خالل  عمر،  أخيها  مقتل  جاللة  أبو  مروة  أعلنت  هكذا 
“فيسبوك”  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل  لها  منشور 
مؤكدة:” عمر كان عايش ملا اعتقل” يف إشارة إىل أنه تم 

قوات  قامت  اعتقاله  وبعد  القدم  يف  ناري  بطلق  إصابته 
أديهم   «  : أخيها  مروة  ونعت   ، جسديا  بتصفيته  األمن 

ماتوا وريحوكوا من املظاهرات الىل كانوا بيعملوها  »

اعتقال ١٣ سيدة وفتاة 

 - وسيدة  فتاة   13 املعتقالت  الفتيات  قائمة  وتضم   -
بينهم 3 من   - اآلن  إيل  االعتقال  بقي منهن 10 رهن  
البصارطة هن  »مريم ترك وفاطمة ترك، وفاطمة عياد«، 
وقد اتهمتهن وزارة الداخلية بأنهن كن يحملن سالحا 
، وسجلت لهن محارض ملفقة بإحراز بنادق خرطوش 
يف  بورسعيد  بسجن  االعتقال  رهن  اآلن  وهن   . معهن 

أوضاع بالغة السوء عيل ذمة القضية 4337  جنح قسم 
أول دمياط 2015، وكشف محامو الدفاع عن املعتقلني 
تسجيل  عىل  الفتيات  أجربت  األمن  قوات  أن  بدمياط 
اعرتافات بجرائم ال عالقة لهن بها ,  وذكرت مصادر أن 
باالغتصاب  وتهديدات  جسدى  إليذاء  تعرضن  الفتيات 

حتى يقمن بتسجيل ما يمىل عليهن من اتهامات.

- وتتعرض الفتيات والسيدات هناك إيل العديد من صـــور االنتهــاك ؛ ومن ذلك:

التعذيب النفيس و التهديد بهتك العرض أثناء التحقيقات 
و  الجنائيات  عىل  وتوزيعهن  النيابة،  وكيل  تواجد  يف  و 
من  املعتقالت  أطفال  منع  عليهن،   الجنائيات  تحريض 
رؤيتهن يف رساي النيابة و التعدي بالرضب عىل بعضهن، 
»فاطمة  املعتقلة  تعرضت  حيث  املتعمد  الطبي  اإلهمال 
تجد من يسعفها وسط  ولم  قلبية حادة  أزمة  إىل  عياد« 
ولم  العالج  أو  املساعدة  تقديم  عن  السجن  إدارة  تعنت 

تعرض عىل الطبيب إال بعد ثالثة أيام. فضال عن تعرض 
»مريم ترك« إيل جلطة من إثر تواجدها باملعتقل يف ظروف 
أن  عن  فضال  شقيقتها،  مع  معتقلة  وهي  السوء،  بالغة 
خطيب  و  مطارد  زوجها  و  معتقلني  شقيقها  و  والدها 
بالبصارطة  بأكملها  عائالت  توجد  حيث  معتقل،  أختها 

بني معتقل و مطارد.
- ويف ٩ مايو ٢٠١5 تتعرض القرية لحصار مستمر،  

نموذج )1(  قري دمياط.. البصارطة..والخياطة و«طبل«
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ومؤخرا وبالتحديد منذ ٢٩ أغسطس ٢٠١5 ويف أقل 
من أسبوع، ويف ثالثة أيام فقط من االقتحام كانت 

املحصلة:
] اقتحام 25 شقة و محل، وتحطيم محتويات بعضها ورسقة 
بعض األموال من أحدها وترويع األطفال بالسالح، فضال عن 
5 معتقلني هم: صالح رفعت قابيل الحجرى، محمد سحلول، 
السيد ابو جالله، أرشف حماد، والخامس جاري التحقق من 

اسمه[.
لها  تتعرض  التى  االوىل  املرة  ليست  هذه  ان  بالذكر  جدير 
العام  من  سبتمرب  أواخر  ففى  االمن  قوات  لحصار  القريه 
2013 حورصت القرية يومني، شهدت خاللهما انقطاًعا تاًما 
عدد  عن  أيًضا  وأسفرت  األهايل،  ملنازل  ومداهمات  للكهرباء، 
من االعتقاالت، منهم أحمد الديب ) مهندس زراعى( ومحمد 
البصارطة 8  معتقىل  عدد  لريتفع   ) موبيليا  نجار   ( املرصى 
معتقلني حينها فقط  وسبق هذا االقتحام وتاله عدة مداهمات 

أخرى وحمالت أمنية العتقال مواطني القرية..
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هكذا قري »الخياطة« و«طبل «

قوات  القتحام  الدمياطية  الخياطة  قرية  تعرضت  كما 
األمن يف 26 من فرباير2015حيث قامت بمداهمة  نحو 
30 منزل ، بينهم منازل لربملانيني سابقني ، وُحطمت جل 
النريان  بإرضام  القوات  وقامت   ، املنازل  تلك  محتويات 
التدخل  من  مواطن  أي  كذلك  ومنعت  منازل،  عدة  يف 

إلخمادها.
املجاورة  إىل قرية »طبل«  بالتوسع  ذاتها  الحملة  وقامت 
منازل  وتحطيم  حينها  العرشات  اعتقال  وتم   ، للخياطة 
ومقار عمل عدد ليس بالقليل من أهايل القريتني حينها 
خفري  قاتل  عن  األمن  رجال  بحث  ذريعة  تحت  وذلك   ،
يد  عىل  قتل  أنه  العيان  شهود  تأكيدات  رغم  نظامي، 

مسجل خطر.
 ، سابقة  مرات  عدة  الخياطة  قرية  اقتُحمت  قد  وكانت 

كان أبرزها االقتحام الذي تم يف يوليو من العام 2014 
حيث  والجيش،  الرشطة  من  مكثفة  أمنية  قوة  بواسطة 
ومخارج  مداخل  عىل  سيطرتها  األمنية  القوة  فرضت 
الذي  إبان االقتحام  التي تحولت لثكنة عسكرية،  القرية 
تظاهرات  خروج  بسبب  العرشات  اعتقال  عن  أسفر 

معارضة للنظام.
اعتداء  بعد  نفسه  العام  من  أبريل  يف  كذلك  واقتُحمت 
 ، األمن  برصاص  القرية  يف  جنازة  تشييع  عىل  الرشطة 
وحورصت من اتجاه دمياط وعزبة الربج ، منع وقتها 
حيث  منها،  الخروج  أو  القرية  دخول  من  مواطن  أي 
يحدها من الجانبن اآلخرين غري املحارصين نهر النيل 
وبحرية املنزلة، كما انقطع التيار الكهربي عنها لساعات 

إحكاًما للحصار.

الطريق  عىل  تقع  مرصية  قرية  أكرب  امليمون  قرية 
الزراعى مرص – بنى سويف يزيد سكانها عن100ألف 
املرصية  القرى  من  كغريها  تعاني  نسمة...ربما 
البسيطة من إهمال املسئولني وغياب الخدمات ولكنها 
؛  املرصية  األمن  قوات  اهتمام  محور  أصبحت  فجأة 
أنها قرية لم تهدأ منذ فض  اعتصامي رابعة  حيث 
...فالقرية تخرج ىف تظاهرات شبه يومية  والنهضة 
يعربون فيها عن رفضهم للنظام الحاىل وممارساته 
ضد الشعب...فيي حني واجهتهم قوات األمن بالقتل 
واالعتقال واختطاف الشباب وحصار القرية وتهديد 

أرزاق آالف البسطاء وترويع اآلمنني ىف بيوتهم.
تحت   2015 فرباير   20 ىف  امليمون  قرية  تعرضت 
الحصار وذلك بعد أن تم اقتحامها بعدد 50 مدرعة 
يف  خرجت  تظاهرة  لفض  والرشطة   للجيش  تابعة 
بطلقات  التظاهرة  بفض  الحصار  بدأ  ؛  اليوم  هذا 
الخرطوش، وقنابل الغاز املسيل للدموع، والرصاص 
الحي، وإصابة أكثر من 15 من األهايل ، تالها إقامة 
وقوات  الرشطة  رجال  إلقامة  أنوار  وتعليق  رسادق 
الجيش األمر الذي مهد الستمرار الحصار هذه الفرتة.

الـ 180 األويل عن اعتقال ما  أيام الحصار  أسفرت 
يزيد عن 150 من أهايل القرية ومداهمة قرابة 100 
حركة  وتوقفت   ، محتوياتهم  كامل  ُحطمت  منزل 
التجارية  البيع والرشاء بالقرية بسبب إغالق املحال 
الرشطة  رجال  يرسقها  التي  واملخابز  واملطاعم 
من  األفدنة  عرشات  إحراق  إىل  باإلضافة  والجيش، 
املحاصيل الزراعية، ورسقة آالف الجنيهات، وعرشات 
الجرامات من ذهب نساء القرية، وتفتيش كامل لكل 

من يخرج ويدخل من وإىل القرية.
سماء  يف  الحربية  الطائرات  تحليق  إىل  باإلضافة 
جهة  من  لها  البحرية  الزوارق  ومحارصة  القرية، 

فرتة  بني  األمنية  القيادات  من  عدد  وزيارة  النيل، 
للقوة  األمنية  التعزيزات  وصول  وكذلك  وآخرى، 

املحارصة.
للميمون  املجاورتان  حدير«  و«بني  »أشمنت«  قرى 
مراًرا،  تكررت  التي  االقتحامات  تسلما كذلك من  لم 
عىل  املفروض  الحايل  الحصار  استمرار  مع  خاصًة 
جارتهما امليمون، التي اُقتحمت مراٍت عديدة يف 16 
طوًقا  خاللها  فرض   2014 العام  من  ديسمرب  من 
مطلع  آخر  حصار  سبقها   ، للحايل  مماثاًل  أمنيًا 
نوفمرب، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من 
املدنيني  ، وكذلك اقتحمت بعرشات الجنود واملدرعات 
يف  يوليو وأبريل من نفس العام أسفر االقتحام عن 

اعتقال وإصابة العرشات.
هذا مع األخذ يف االعتبار أن أكثر حاالت االعتقال كانت 
يف البداية إخفاء قرسيا ألصحابها قبل أن يظهروا بعد 

مدة كمعتقلني.
رأسهم  عىل  كثرية  فئات  الفرتة  تلك  يف  عانت  وقد 
الطالب واملعلمني الذين أجربهم الحصار عىل مالزمة 
األجواء  بسبب  تماما  القرية  مغادرة  ..أو  منازلهم 

األمنية
كما مارست قوات األمن العديد من أشكال االنتهاكات 
...إتالف  املداهمات  ذلك  من   .. املواطنني  بحق 
إغالق  عشوائية...  للمواطنني...اعتقاالت  ممتلكات 
السيارات  لحركة  إجبارية  مسارات  ...فرض  محال 
.. إحراق عرشات األفدنة ..فضال عن التهديدات التى 
أوالدهن  إلجبار  بعضهن  واحتجاز  النساء  تتلقاها 

وأزواجهن عىل تسليم أنفسهم للرشطة ..
غاز  إطالق  يسبقها  أو  االقتحامات  يتلو  وربما 
قتيل  بني  ضحايا  يوقع  مما  األهاىل  عىل  وخرطوش 

ومصاب ىف غالب األحيان ...

نموذج )2( قري بني سويف..«الميمون«، »أشمنت« و«بني حدير«
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مظاهر الحصار :

عن  يزيد  ما  القرية  األمن  قوات  حصار  استمر   -
بمداخل ومخارج  أمنى  من خالل طوق  أشهر  ستة 
القرية وعدد من تشكيالت  األمن املركزى واملدرعات 
مصحوبة بحمالت من إدارة التموين واملرافق واملرور 
والبحث الجنائى ..ونرش دوريات ثابتة ومتحركة ملنع 

خروج املظاهرات ..
 – القاهرة   « الزراعى  الطريق  األمن  قوات  حولت   -
بنى سويف »التجاه واحد بعد إغالق الجانب املوازى 
ملدخل القرية الرشقى ...مما أدى إىل وقوع العديد من 

الحوادث ووفاة طفل ىف املرحلة اإلعدادية....
- كثفت قوات األمن من تواجدها عند مدخل القرية 

وتفتيش املارة ...
سماء  ىف  الحربية  الطائرات  تحليق  إىل  باإلضافة   -
القرية ومحارصة الزوارق البحرية لها من جهة النيل.
-  كما لم تسلم قرى »أشمنت وبنى حدير » املجاورتان 
للميمون من املداهمات واالعتقاالت مما أدى إىل توقف 
حركة البيع والرشاء ولقد  أبدى املواطنون استياءهم 

من التضييق عليهم و تردى األحوال املعيشية ...
بعض شهادات املواطنني :

قال »فتحى سعيد« أحد أبناء القرية أن قوات األمن 
وحطمت  العرشات  واعتقلت  البيوت  مئات  داهمت 
محتوياتها  ورسق  بالكامل  البيوت  عرشات  أثاث 
فإن  الشاهد  .وبحسب  الكرتونية  وأجهزة  ذهب  من 
النريان ىف  املحال وإشعال  االعتداءات طالت عرشات 

أراىض زراعية كثيفة الخرضة .
من  جامعى-  مجدى«-طالب  »محمود  اشتكى  و 
األهاىل خوفا من  بالقرية وغياب معظم  الحياة  تغري 
املالحقات واالعتقاالت العشوائية وأضاف : »املحالت 
بتقفل من املغرب والناس بتخاف يتقبض عليها من 

الشارع«.
كما عرب »أحمد سيد« عن أسفه لتحطيم منزل أبناء 

عمومته خالل مداهمات قوات األمن متابعا :  » البيت 
اليل يدخلوا األمن يبقى عليه العوض حتى األحواض 

واملطابخ بتتكرس ».
أسماه  ما  إنهاء  أحمد«-مزارع-  »إبراهيم  وطالب 
»وقف الحال« وإعادة تسيري الطريق الزراعى مضيفا 
: » ياريت يمشوا ويمشوا الطريق عشان الناس تعرف 

تقىض مصالحها«..
وقال تاجر من قرية بنى حدير بجوار قرية امليمون 
: »زوجتى تعمل معلمة بقرية امليمون وتعانى من 
تعرضها للتفتيش بطريقة مهينة عند مدخل القرية 
من  وعودتها  ذهابها  أثناء  الزراعى  الطريق  عىل 

املدرسة«.  
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لم يختلف الحال كثريا يف قريتي »ناهيا« و«كرداسة«   -
من  األكرب  النصيب  لهما  كان  الذين  الجيزة  بمحافظة 
للمحافظة  املرصية  األمن  قوات  ومداهمات  اقتحامات 
»املنصورية«،  »كرداسة«،  »ناهيا«،  قرى  طالت  والتي 
قرية  اقتحام  تم  حيث  اللبن«،  و«صفط  مجدول«  »بني 
البحث  بحجة  العام 2013،  من  »كرداسة« 19 سبتمرب 
وفرض   ، بالقرية  املسلمني  اإلخوان  جماعة  قيادات  عن 
واملدخل  الصحراوي  الظهري  من  القرية  عىل  حصار 
الزراعي للقرية بنحو 15 مدرعة ومصفحة تابعة لقوات 
الرشطة  عربات  انتشار  عن  فضاًل   ، والجيش  الرشطة 
بالشوارع لتفتيش املارة ، ودوهمت وقتها عرشات املنازل، 

وتم اعتقال أكثر من 40 شخًصا.
- كما فرض الحصار أكثر من 3 أشهر عىل قرية كرداسة 
الفرتة عرشات  ، دوهمت بتلك  ، وطال كذلك قرية ناهيا 
العرشات  أوراق  أحيلت  املواطنني،  مئات  واُعتقل  املنازل 
منهم إىل املفتي إلعدامهم التهامهم بقتل اللواء نبيل فراج ، 
الذي لقى حتفه يف االقتحام األول لقرية كرداسة، وآخرين 
بتهم باقتحام أقسام الرشطة والرشوع يف أعمال شغب ، 
وتواصلت الحمالت األمنية واملداهمات عىل القرية والقرى 
املجاورة لها كناهيا منذ ذلك الحني، لتتم كل فرتة اعتقال 

لألهايل، ومحاولة إيقاف املظاهرات املعارضة للسلطة.
مجدول  بني  كرداسة،  ناهيا،  قرى  أيًضا...اُقتحمت   -
 2015 الجاري  العام  من  يناير  أواخر  يف  اللبن  وصفط 
رجال  من  وعرشات  رشطة،  ومدرعة  سيارة   14 بعدد 
الكهرباء  بقطع  االقتحام  بدأ  املركزي،  واألمن  الرشطة 
بشكل كامل عن القرى، وإطالق الخرطوش وقنابل الغاز 
واقتحام نحو 20  بالشوارع،  املارة  بشكل عشوائي عىل 

منزاًل، واعتقال ما يزيد عن 25 شخًصا.
ناهيا  قريتيي  أمنية  قوة  اقتحمت  مارس،   9 ويف   -
من  وعدد  رشطة  مدرعة   35 عن  يزيد  بما  وكرداسة 
للدموع  املسيل  الغاز  القوة  وأطلقت  البوليسية،  الكالب 

عىل األهايل،
وجه  يف  السالح  مشهرة  املنازل  عرشات  واقتحمت   -
ساكنيها، واعتقلت نحو 10 مواطنني، كما قامت بتصفية 
بعد  ناهيا  بقرية  منزله  داخل  شعراوي  سيد  املواطن 
وقامت  نومه،  فراش  يف  عليه  حية  رصاصة   13 إطالق 

برسقة جثمانه إلجبار أرسته عىل التوقيع بانتحاره.
- كما اقتحمت قوات األمن قرية ناهيا واعتدت عىل مسرية 
انطلقت باملنطقة عقب صالة عيد الفطر , ما أسفر عن 

عدد من الشهداء واملصابني ..

لعمليات حصار ومداهمة بشكل  القرية  تتعرض هذه   -
2014م،  أغسطس   22 يوم  ففي  دوريًا.  يكون  يكاد 
أمن  تشكيالت   3 بواسطة  القرية  األمن  قوات  حارصت 
أعقاب  يف  وذلك  أشخاص،   5 باعتقال  وقامت  مركزي، 

مظاهرات رافضة للنظام.
األمن  قوات  قامت  2015م،  يناير   2 الجمعة  يوم  يف   -
 50 بعدد  ثانية  مرة  الحجر  أويش  قرية  بمحارصة 
جيش  ومدرعتي  رشطة  مدرعات  و3  رشطة  “بوكس” 

باإلضافة  مركزي  أمن  عربات  و5  موتوسيكالت  و10 
 , القرية  , جاء ذلك يف أعقاب مظاهرات عمت  ملروحيات 
قامت قوات األمن باعتقال 8 سيدات و5 أطفال ليستمر 
التجوال مع  الثاني وسط حالة من حظر  لليوم  الحصار 

اعتقال 4 شباب آخرين.
- كما قتلت قوات األمن 3 أشخاص من القرية يف مناسبات 
قتل  والذي  الجواد  عبد  أحمد  اإلعالمي  أشهرهم  مختلفة 

خالل فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

نموذج )3( قرى الجيزة.. »ناهيا«،»كرداسة«،»المنصورية«، » بني مجدول..النصيب األكبر

نموذج )4( أويش الحجر... دقهلية 
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المبحث السابع : المحاكمات العسكرية 

منذ صدور القرار الرئاىس بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤  والذي يوسع من اختصاص القضاء العسكري، 
ليشمل جرائم التعدي عىل طيف واسع من املنشآت واملرافق العامة ، بما فيها »محطات وشبكات وأبراج 
الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البرتول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغريها من 
املنشآت واملرافق واملمتلكات العامة وما يدخل يف حكمها » وهو القانون الذي تسمح أحكامه بمحاكمة أي 
مدني متهم بتخريب املمتلكات عامة املشار إليها ، أو قطع طرق عامة ،ليحاكم  أمام محكمة عسكرية، 
وهي االتهامات الفضفاضة وغري املحددة و التي كثريًا ما توجه بشكل عام إيل معاريض النظام الحايل ؛  ومنذ 
هذا الوقت و اآلالف من املدنيني يحالون إيل املحاكم العسكرية االستثنائية و املخصصة ملحاكمة العسكريني 

فقط  ...ال فرق ىف ذلك بني رجل أو امرأة .....بني شيخ  أو شاب  أو حتى طفل.
...مزارعا... ...طالبا  ...معلما...مهندسا  ...أستاذا جامعيا  أيا كان موقعة طبيبا  لم يسلم مواطن مرصي 
تاجرا ... حتى املحامون واساتذة الجامعات من التعرض للقضاء العسكري؛ فيجد املواطن نفسه وهو املدنى 
األصيل يقف أمام محكمة عسكرية ال تضمن له وال لدفاعه حقا ...وال يتوافر بها مواصفات املحاكمات 
املنصفة العادلة ...ال يسمح بمتابعة الصحفيني و االعالميني لجلساتها بل يتم عقدها داخل ثكنات عسكرية 

ال يسمح للمدنيني بدخولها..
والجدير بالذكر أن هذا االنتهاك طال كل رشائح املجتمع املرصي من اساتذة بالجامعات ايل طالب الجامعات 
ومحامني  اطباء  من  املهنيني  رشائح  كافة  أيضا  طال  كما  واالبتدائي  واالعدادي  الثانوي  طالب  حتي  بل 

ومهندسيني ومحاسبني ومعلمني وكافة الرشائح املهنية، وكذلك النساء واالطفال والشباب والشيوخ.
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١- إمام وخطيب باألوقاف يتعرض للتعذيب واإلهانة ثم يُحال عسكريا

زوجة  مع   « بالتنسيقية  التقارير  وحدة   « تواصلت   -
محمد  )عادل  عسكرية  قضية  ذمة  عىل  املعتقل 
رجب( »إمام وخطيب بوزارة األوقاف« وقالت : »زوجى 
يكن  ولم  مطاردا  يكن  لم  و  سيايس  انتماء  أى  له  ليس 
 ... عىل ذمة قضايا أو صدر بحقه قرار ضبط وإحضار 
ممتلئة  بوكسات  أربع  طريق  عن  الييت  من  اعتقاله  تم 
أمامنا  مهني  بشكل  وأخذوه  الداخلية  ورجال  بالعساكر 
وأخفوه ملدة ثالثة أيام ولم يظهر للعرض عىل النيابة إال ىف 
اليوم الرابع ولفقت له قضية تهمته فيها اإلنتماء لجماعة 
 ، احتياطيا  الحبس  له  تجدد  النيابة  ظلت   .. محظورة 
لنفاجئ بعد سبعة أشهر بتلفيق قضية عسكرية له وأنه 
القضاء  أمام  ويحاكم  العسكرية  النياية  عىل  عرضه  يتم 
نوفمرب  شهر  يف  أغلقت  كانت  أخرى  بتهمة  العسكرى 
2014 .. أال وهى »تخريب ماكينات رصافة بالبنك األهىل 
املرصى بدمنهور« ونؤكد أن هذه التهمة ملفقة وتعجبنا 
أيضا ألن البنك ليس منشئة عسكرية وال يخضع للحراسة 
بحقه  الحكم  ثم صدر  ؟  يحاكم عسكريا  فلم  العسكرية 
 ، 5سنوات  املشدد  بالسجن   2015/10/13 بتاريخ 

ورفض التظلم بعد ذلك وارتدى الزى األزرق.
لفرق  نقلوه  ثم  هو  يعلمه  ال  بمكان  أوال  زوجى  اعتقل   
أنواع  لشتى  فيها  تعرض  ل24يوما  بدمنهور  األمن 
التعذيب فبعد األربعة أيام األوىل أتتنى ثيابه التى اعتقل 
بها مليئة بالدماء ومطفي بها سجائر ونظارته مكسورة 

هذا إضافة ملا علمته عن صعقه بشكل متواصل ورضبه 
تم  بدمنهور  األمن  بفرق  احتجازه  وأثناء   ، مربحا  رضبا 
صعقه بالكهرباء عىل الكلبشات ورضبه وتعليقه من كتفه 
األيرس فقط .. طلبوا من زوجى خلع مالبسه كاملة أمام 
باقي املسجونني ورضبوه بشدة أثناء ما يسمي بالترشيفة 
، وأمروهم بالسجود للضباط ورضبوهم حتى يفعلوا ذلك 
 .. نظيفة  مياه  وال  وال حمام  التهوية  زنزانتهم حقرية   ..
األدوية ممنوعة واألكل اليدخل ومايدخل يتم إفساده قبل 
الزيارة  أثناء  أنه  كما   .. الطعام  تفتيش  بطريقة  دخوله 
بكلية  ماجيستري  طالب  وزوجى  مهينة  بطريقة  يفتشوه 

الدعوة اإلسالمية ..يحاولون كرسهم أمامنا بكل طريقة.
9شهور«  ،وسدرة  5سنوات  »سارة  طفلتني  لديه  زوجى 

محرومتني من أبيهما ظلما ...... »

رصد  2015تم  ديسمرب  نهاية  وحتي   2014 نوفمرب  منذ 
تحويل 6048 مواطنا مدنيا إيل القضاء العسكري، وذلك يف 
288 قضية، وقد شملت هذه القضايا مواطنني من فئات ومهن 
متعددة، ومن أعمار سنية مختلفة، حيث تم رصد تحويل 20 
امرأة وفتاة إيل القضاء العسكري، وكذلك تحويل ما يقرب من 
578 طالب وحدث يف الفئة العمرية من 15 وحتي 25 عاما 
إيل القضاء العسكري، وتم رصد تحويل 74 طبيب وصيديل 
وإمام  وخطيب  وإمام  داعية   30 وأيضا  بيطري،  وطبيب 

مسجد ومؤذن وواعظ باألوقاف، كما تم تحويل 100 مهندس 
والتعليم  بالرتبية  وموجه  مدرس  و181  زراعي،  ومهنس 

ومدير مدرسة، و30 محام إيل القضاء العسكري.
تم الحكم يف 163 قضية حتي االن منها أحكام باإلعدام 
لــ18  مواطن مدني و اكثر من الف مواطن مدني حكم 
عليهم باملؤبد و االف آخرين حكم عليهم بالسجن ما بني ) 
خمس عرش سنة و عرش سنوات  و 7 سنوات ( باتهامات 

بالتظاهر و التجمهر. 

من أهم االنتهاكات التي يتعرض لها املحالون للقضاء العسكــري يف فرتة التحقيق وتم رصدها هي :

- تعذيب املتهمني داخل مكاتب التحقيقات 
- عدم حضور محامي املتهم االصيل معه أثناء التحقيق 

وعدم اخطاره بموعد التحقيق
التحريات  محارض  عىل  االطالع  من  املحامني  منع   -

والتحقيقات وملف القضية نهائيا 
مواعيد  غري  يف  معهم  للتحقيق  املتهمني  إحضار   -

االصيل  محاميه  اخطار  وعدم  عنها  املعلن  التحقيقات 
بذلك.

التقديم  قبل  متفرقة  مددا  واالعتقال  القرسي  اإلخفاء   -
للمحاكمات العسكرية

االعرتاف  عيل  األزواج  إلجبار  كرهائن  زوجات  أخذ   -
باتهامات باطلة .

أرقــام وبيـانـات

انتهاكات أثناء المحاكمات العسكرية

شهادات الضحايا
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الحاسبات  كلية   – الثالثة  الفرقة  أرشف-  عمر 
وبالتواصل   - 20سنة  املنصورة  جامعة   – واملعلومات 

مع والد عمر أرشف أخربنا ..
اعتقاله  قبل  األمن  قوات  قبل  من  مطاردا  ولدى  كان   «
رغم أنه لم يكن قد ارتكب جريمة يعاقب عليها وفوجئنا 
بقوات األمن يوم 26\12\2014 تحارص بوابة البيت 
وتكرسها ... كرسوا كل شئ ودمروا املنزل بالكامل وقد 
التى  طلخا«  ب«خلية  يسمي  ما  قضية  له  لفقت  كانت 
أحيلت للقضاء العسكرى يوم 23مارس 2015م  وهو 
الطالب الصغري الذى لم يبلغ ال20 عاما بعد .. لم تجد 
قوات األمن »عمر« ىف هذا اليوم وتم الحكم عليه غيابيا 
وهو  اعتقاله  تم  حتى  5سنوات  ملدة  املشدد  بالسجن 

خارج من لجنة االمتحان وظل ملدة يومني ال ندرى عنه 
أى شئ وكان محتجزا بقسم أول املنصورة , وبعدها تم 
تلفيق قضية أخرى اتهم فيها بثالث تفجريات واالنتماء 

لجماعة إرهابية 
4\2\2015م  وتفجري   , 13\3\2015م  يوم  تفجري 
بالسجن  فيها  عليه  وحكم  25\1\2015م  ,وتفجري 
املشدد ملدة 3سنوات أخرى, كان محتجزا وقتها بسجن 
له  تسمح  السجن  قوات  تكن  ولم  العمومى  املنصورة 
جميع  يحرض  فكان  العسكرية  املحاكمات  بحضور 
اتهم  التى  القضايا  من  أى  ىف  ليس   .. هو  إال  املتهمني 
فيها أحراز أو أى دليل عىل إدانته ولم يحقق معه  وكل 

القضايا بحقه ملفقة »

 ياسني سعد ياسني- العمر : 28سنة » بكالوريوس 
تجارة »متزوج ولديه طفـلــه عمرها عامــا ذكرت 

زوجته ...
» ياسني لم يكن له أى انتماء سيايس ولم يكن مطاردا 
,كنا بالبيت كأى أرسة أم وأب وطفلة وىف تمام الساعة 
قوات  وجدنا  21\12\2015م   يوم  فجرا  الثالثة 
خرج  وحينما  اتجاه  كل  من  املنزل  تحارص  الداخلية 
تصويب  تم  البيت  حول  القادم  من  ليشاهد  للبلكونة 
,دخلوا  لله  والحمد  وتفاداها  حوله  الرصاص  طلقات 
البيت كرسوا الباب وكل شئ طالته أيديهم وقف زوجى 
باب  فتح  عىل  أرصوا  لكنهم  اعتقاله  يقاوم  ولم  معهم 
استسمحتهم   .. عباءتى  أرتدى  أكن  ولم  عيل  غرفتى 
وتوسلت لهم طويال حتى يسمحوا ىل بارتدائها لكنهم 

وظلوا  شعرى  من  وأخذونى  الباب  كرسوا  يفعلوا  لم 
حتى الصباح يهددون زوجى بى حتى يعرتف أنه كان 
معه متفجرات وقالوا : »امىض واعرتف وإال هنغتصب 
مراتك .. هددوه بى أمامى وأمام طفلتنا حتى وافق عىل 
اإلعرتاف مقابل أال يمسنى أحد بأذى .. اعرتف بأنه كان 
يمتلك السالح واملتفجرات ..ثم أخذوه ثانية ملركز طلخا 
وتعذيبه  بالكهرباء  صعقه  تم  وهناك  نربوه  وملركز 
ورضبه رضبا مربحا وكذبوا عليه وهددوه بأنهم قبضوا 
عيل أنا زوجته حتى يمىض ويعرتف ثانية بما لم يفعل 
نحرضها  لم  عديدة  عسكرية  محاكمات  بحقه  تمت   ..
ولم نطلع عىل تفاصيلها وفوجئنا بالنهاية بالحكم عليه 
بالسجن 10 سنني مشدد ... زوجى لم يرتكب ولم يفعل 

أى شئ ولم يؤذ أحدا وحوكم وحبس ظلما ».

١- طالب متفوق يتعرض للمطاردة ثم االعتقال والتعذيب :

٣- تهديد زوجة حتي يعرتف زوجها عيل نفسه بتهم ملفقة
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المبحث الثامن : االعدامات

١٦ قضية تم فيها الحكم باإلعدام أو اإلحالة للمفتي يف ٢٠١5 فقط من بني ٣٢ قضية إعدام منذ يوليو 
٢٠١٣

يحل عيل العالم عاما جديدا ىف الوقت الذى نفذ فيه النظام املرصى حكم اإلعدام يف عام ٢٠١5 بحق 7 
مرصيني ...ضمن مجموعة أحكام إعدام بالجملة صدرت تباعا منذ الثالث من يوليو ٢٠١٣ ىف عملية 
قتل ممنهجة للمعارضني باسم القانون .. بموجب أحكام صادرة عن محكمة غري مختصة )املحكمة 

العسكرية( وبعد إجراءات لم تتوافر فيها ادني املعايري القانونية.

تتوزع السجون الرسمية يف مرص عيل ثالثة قطاعات كبرية هــي:

-١7٦٣  إجماىل أوامر اإلحالة اىل مفتى الجمهورية 
)١758 من الذكور و5 سيدات(

- 7 إحالة للمفتي ثم الحكم باإلعدام ثم رفض النقض 
ثم تنفيذ اإلعدام 

- 4  إحالة للمفتي ثم وفاة داخل مكان احتجاز
 17 إحالة للمفتي ولم يصدر حكم بعد

23  إحالة للمفتي ثم اإلدانة بغري اإلعدام ولم يُنظر   -
الطعن بالنقض بعد

- 494 إحالة للمفتي ثم الرباءة ثم قبول النقض وإعادة 
املحاكمة

-  496  إحالة للمفتي ثم اإلدانة بغري اإلعدام ثم قبول 
النقض وإعادة املحاكمة

 7٢٩ حكم باالعدام 

يُنظر  ولم  باإلعدام  الحكم  ثم  للمفتي  إحالة    427-  
الطعن بالنقض بعد

قبول  ثم  باإلعدام  الحكم  ثم  للمفتي  إحالة    260  -
النقض وإعادة املحاكمة

- 35  إحالة للمفتى ثم قبول النقض واعادة املحاكمة 
ثم احالتهم للمفتى ىف املرة الثانية

- 7  إحالة للمفتي ثم الحكم باإلعدام ثم قبول النقض 
وإعادة املحاكمة ثم احالة للمفتى ثم الحكم باإلعدام ىف 

املرة الثانية
- 25 إحالة للمفتي ثم الحكم باإلعدام ثم قبول النقض 
وإعادة املحاكمة ثم احالة للمفتى ثم اإلدانة بغري اإلعدام 

ىف املرة الثانية
- 3 إحالة للمفتي ثم الحكم باإلعدام ثم قبول النقض 

االحصائيات واألرقام
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 هذا وقد تضمنت أحكام اإلعدام كافة رشائح الشعب املرصى :

-   رجاال ونساءا وقرص
-   أعضاء مجالس شعب وشورى ومحافظني

-   أئمة وخطباء مساجد
-    معلمني وأعضاء هيئات تدريس

-    طالب ثانوى وطالب جامعات
-   مهندسني و أطباء وصيادلة

-    صحفيني وإعالميني
-   محامني ومحاسبني

-   حرفيني وعمال وفالحيني
-    أصحاب رشكات ورجال أعمال

-   موظفني حكومة ومديرين عموم ونقابيني
-    ربات منزل

-  تصدرت املنيا القائمة بعدد 1219 محاال لإلعدام ..تلتها 
الجيزة ) 235 ( ثم القاهرة ) 188 ( ثم شمال سيناء 35 ( 

ثم الدقهلية ) 24  (   ثم بورسعيد ) 21( والرشقية ) 20( 
ثم القليوبية 17 وأخريا االسكندرية )  4 (.

-  مما يؤسف له أن يتم يستخدم القانون مطية إلعمال آلة القتل يف خصوم النظام السياسيني عن طريق 
أحكام إعدام جائرة ؛ فيتم تلفيق االتهامات بجرائم غري واضحة وباستخدام عبارات وجمل مطاطة ، وذلك 
كما يف قضيتي »الهروب والتخابر« والتي تم فيها الحكم باإلعدام عيل ١١5 متهما يف حني أن من بينهم 8 
متوفيني وأسري فلسطيني منذ عام ١٩٩٦ ما يدل عيل البطالن التام ألوراق القضية ، وذلك يف قضايا تخلو 
من أية أدلة مادية وليس بها سوي مذكرات تحريات فقط . واألقيس من ذلك أن يتم حرمان املتهمني من 
الدفاع عن أنفسهم أو من تمثيل حقيقي لهم بمحاميني يعربوا عن وجهة نظرهم ؛ وإذا حدث فيتم العصف 
بما قاله املحاميني وعدم االلتفاف إيل أدلة الرباءة الظاهرة ، كما أنه ليس  من دواعي إقرار العدل أن تكون 
أحكام خطرية باإلعدام  تصدر جماعية ألعداد كبرية يف قضية واحدة، مثل الحكم باإلعدام عيل ١8٣ شخصا 

يف القضية املعروفة بقضية »كرداسة«.

ويمكن إجمال أوجه العوار القانونى بمعظم القضايا إلى اآلتى :
1- البطالن لإلخالل بحق الدفاع ومخالفة الثابت باألوراق.

2-    مخالفة القانون والقصور ىف التسبيب .
3-  القصور ومخالفة القانون يف الرد عىل الدفع ببطالن 

التحريات لعدم إفصاح مجريها عن مصادره الرسية التي 
استقى منها معلومات.

4-  الخطأ يف اإلسناد والفساد يف االستدالل.

املرة  ىف  الرباءة  ثم  للمفتى  احالة  ثم  املحاكمة  وإعادة 
الثانية.  

الىل  القضايا  وهى  اعدام  قضية   32 تم رصد   حيث   -
سبق وصدر فيها احالة للمفتى اوحكم باالعدام ، وذلك 
منذ سبتمرب 2013 بينهم ما  يقرب من 16 قضية صدر 
فيها الحكم باإلعدام أو باإلحالة للمفتي يف 2015 فقط.

-  تضمنت القضايا جميعها   1763 قرار احالة للمفتى 
بمتوسط 55 قرار احالة لكل قضية انتهت ب 729 حكم 
باالعدام منهم 289 حضورياً ، و 244 غيابياً ، و 168 
غري معلوم ....... منهم 7 تم تنفيذ اعدامهم بالفعل بعد 
رفض الطعن املقدم من طرفهم ،، بينما تم قبول الطعن 
بشأن 295 حكم باالعدام فيما لم يتم النظر بعد يف 427 

حكم آخرين تم تقديم الطعون بشأنهم.
قضية  ىف  متهم   35 بشأن  املحاكمة  اعادة  تمت  كما   -
رفح الثانية  الشهرية بـ«عادل حبارة« وتم فيها الحكم 
باالعدام للمرة الثانية ىف حق 7 متهمني بينما تم تخفيف 

الحكم اىل املؤبد بشأن 25 وبراءة 3 آخرين.
-  بعض القضايــا كــان فــيهــا قــرار واحــد 

السطح   : للمــفتــى )3 قضايــا(  فقط  باالحــالة 
  683 إحالة  تم  بينما    , مغاوري  وقتل  زايد  والشيخ 

شخص للمفتى ىف قضية واحدة وهى قضية العــدوة
 و 528 قرار احالة للمفتى ىف قضية  مطاى.

- مات ىف املعتقل 4 أشخاص بعد قرار االحالة .. منهم 
2 يف قضية العدوة ..واحد ىف مطاى ...واحد يف كرداسة.
يعني  ال  مرص  يف  يحدث  ما  أن  أن  يؤكد  سبق  وما    -
من  آخر  معني  إيل  هذا  تجاوز  إنه  بل  لعقوبة  تطبيقا 
التصفية واالنتقام السيايس ، وهو ما يعني أن متغريات 
العقوبة  معني  يف  نوعيا  تغريا  تشكل  حاليا  األوضاع 
ومدي موافقتها للدستور والقانون ، وهو ما جعل مرص 
يف قرن كامل وهو القرن العرشين أصدرت فقط 1429 
حكماً باإلعدام , يف حني أنه ومنذ أحداث 3 يوليو 2013 
عاميني  عن  قليال  يزيد  ما  منذ  أي   - فقط  اآلن  وحتي 
باإلحالة  قرارا   1763 املرصية  املحاكم  أصدرت  فقد   -
للمفتى - وهي الخطوة التي تسبق النطق باإلعدام وذلك 

بحسب التصنيف السابق.

التصنيف وفقا للمحافظات

العوار القانوني في فى أحكام اإلعدام
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أ .  أوجه العوار فى القضايا التى تم فيها التنفيذ :
•   قضية عرب رشكس : )تم التنفيذ يف ١7 مايو ٢٠١5(

 2014 لسنة  عسكرية  جنايات   43 رقم  القضية  تُعد 
عيل  دليال    ) رشكس  عرب   ( باسم  إعالميا  واملعروفة 
النظام؛  قبل  من  القانون  باسم  املمنهج  القتل  ممارسة 
والتي لم يلقي فيها النظام املرصي باال بما صدق عليه من 
املدنيني  محاكمة  بعدم  تقيض  دولية  ومواثيق  معاهدات 
أمام القضاء العسكري , يف حني تم  بالفعل تنفيذ حكم 
اإلعدام يف تلك القضية العسكرية بحق 6 من املدنيني وهم 
 31  – هارون  بكري  و«محمد  عفيفي«،  عيل  »محمد   :
الرحمن  و«عبد  عامر«،  أمني  مصطفى  و«هاني  عاماً«، 
 28  - عيل  محمد  فرج  و«خالد  عاماً«،   18  - رزق  سيد 
عاماً، و«إسالم سيد أحمد – 27 عاماً«  ومن أدلة تلفيق 

االتهامات هنا :
١- ثالثة من املتهميــن  بالقضية اعتقلــوا قبل حدوث 
وأربعة  أشهر،  بثالثة  االتهام  محل  رشكس  عرب  واقعة 
منهم اعتقلوا قبل ثالثة أيام من وقوع الحادث .  اعتقل 
محمد عيل عفيفي بتاريخ 19 نوفمرب 2013، فيما اعتقل 
محمد بكري هارون مع زوجته وأوالده معه من الزقازيق 
بتاريخ 28 نوفمرب 2013، أما هاني مصطفى أمني عامر 
طالب  واعتقل   ،2014 ديسمرب   16 بتاريخ  اعتقل  فقد 
الثانوية عبد الرحمن سيد رزق وكذلك خالد فرج محمد 
عيل، وإسالم سيد أحمد وأحمد أبو رسيع محمد بتاريخ 
الثامن  املتهم  التايل  اليوم  يف  ليعتقل   ،2014 مارس   16
 17 بتاريخ  و  سعد  اللطيف  عبد  حسني  حسام  املدعو 

قبل  أي  القضية،  يف  الثامن  املتهم  اعتقل   2014 مارس 
يومني من حدوث عملية عرب رشكس التي وقعت بتاريخ 

19 مارس من عام 2014.
باعتقال  األمن  أجهزة  قيام  قطعية  أدلة  وضحت   -٢
بتاريخ  هارون«  بكري  »محمد  القضية  تلك  يف  املتهم 
التي  الوقائع  من  أي  ارتكاب  قبل  أي   2013/11/28
نظرتها املحكمة بأشهر، حيث اعتُقل يف مدينة الزقازيق 
بالرشقية مع وزوجته وأبنائه واحتجزت زوجته 10 أيام 
واستمر  رساحها  أطلق  ثم  بالزقازيق  الوطني  األمن  يف 
اخفاؤه قرسيا حتى تاريخ اإلعالن عن ضبطه يف مؤتمر 

وزير الداخلية 30 مارس.
لإلخفاء  تعرضهم  أكدوا  قد  جميعا  املتهمني  أن   -٣
القرسي ملدة تزيد عن 3 أشهرلم يتمكن خاللها ذووهم أو 
للتعذيب  ، وكذا تعرضهم  محاموهم من معرفة مكانهم 
الذي أدى لكسور وجــروح عــدة للمعتقلني الذين لم 
اإلنسانية  املعاملة  يف  أقل حقوقهم  عىل  يحصــلوا حتى 

إلجبارهم عيل االعرتاف باالتهامات املنسوبة إليهم.
املوافقة  عىل  القضية  تلك  يف  املعتقلون  يحصل  ٤-لم 
بتلك  الوحيد  الشاهد  كان  فقد   ، النفي  شهود  الستدعاء 

القضية هو ضابط بقطاع األمن الوطني.
5- القضية لم تنظر أمام محكمــة مختصة مستقلــة 
وحيادية، بل كانت محكمة عسكرية تنظر محاكمة تسعة 

شباب مدنيني بسبب انتماءات سياسية.

•   قضية السطح )تم التنفيذ يف 7 مارس ٢٠١5(
»محمود  املحاسب  علـي  اإلعدام  حكم  تنفيذ  تم  حيث 
العوار  من  الرغم  عيل  وذلك  النبي«  عبد  رمضان  حسن 
أو  األدلة  وعدم وضوح  الحكم  هذا  يف  الواضح  القانوني 
ثبوتها فضال عن التعذيب الشديد الذي لحق »رمضان« 
تنفيذ  الذى ساهم يف  باعرتافه، والتضليل اإلعالمى  ليديل 
هذا اإلعدام الكيدي بتشويه الصورة ونقل أجزاء مبتورة 
عىل  ماديا  دليال  تعترب  ال  والتى  »الفيديو«   لقطات  من 
 - املرئية  والرشائط  الصوتية  فالتسجيالت   .. الجريمة 

أبيحت  إن  وغايتها  كدليل،  بها  اليؤخذ   - القضية  أحراز 
أن تتخذ وسيلة لالهتداء إىل دليل، فالتسجيالت الصوتية 
واإلضافة  والحذف  للعبث  عرضة  املصورة  والرشائط 
ذلك  أجل  من  املونتاج؛  عمليات  وكل  والتأخري  والتقديم 
يف  األدلة  من  التسجيالت  هذه  تكون  أال  املقرر  من  كان 
الدعوى الجنائية، ولم يذكرها قانون اإلجراءات الجنائية 

يف تعداده ألدلة اإلثبات.
 واملتتبع لتلك القضية يلحظ كيف سارت فيها إجراءات 
ويُصدق  باإلعدام  ليصدر حكما  التقايض برسعة عجيبة 
وااللتماسات  االستئنافات  جميــع  وتُرفض  عليــه 
بحقه، وإذا تم الربط بني هـــذا وبني السيــاق العام 
السيايس املحيط البد وأن نتأكد من أن هناك إرادة سياسية 
هناك  أن  خاصة  التنفيذ؛  هذا  يف  دورها  لعبت  التي  هي 
أحكاما كثرية بحق جنائيني صدرت باإلعدام منذ 2006 
ولم يتم تنفيذها إيل اآلن، ما يعني أن هذا التنفيذ اليوم ما 
هو إال رسالة سياسية ال أكثر، تؤكد وجود تغوال حقيقيا 
بما  والقانون،  القضاء  مؤسسات  عيل  القائم  النظام  من 
تسقط معه هيبة ونزاهة تلك املؤسسات الجليلة، ويضع 
املواطن البسيط أمام خيارات االنصياع التام إيل السلطة 
أو التعرض للتصفية السياسية بأذرع قانونية وقضائية.
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 ب .  نماذج للعوار القانونى فى بعض القضايا المحالة للمفتي او رهن النقض:

•   قضية التخابر :
حيث حكمت املحكمة باإلعدام عىل 115 مواطنا يف القضايا 
لسري  واملتتبع  والهروب«؛  بـ«التخابر  إعالميا  املعروف 
بل  األخطاء  من  الكبري  الكم  هذا  يلحظ  وأن  البد  القضايا 
تسييس  عىل   تدل  التى   العوار  أوجه  ومن   , واملغالطات 

القضايا وعدم خضوعها للقانون أو الدستور:
1- فيما يخص قضية الهروب، من الناحية الشكلية هناك 
بطالن يف أمر اإلحالة لبنائه عىل تحقيقات باطلة ، ببطالن 
لعدم وجود  النطرون  وادي  داخل قسم  املتهمني  احتجاز 
إذن  ، وهناك بطالن  لهم  اعتقال  أو حتى قرار  بذلك  إذن 
هناك  كذلك  املتهمني,  بحق  الصادر  والتفتيش  الضبط 
 24 خالل  املعتقلني  عرض  لعدم  القانون  نص  مخالفة 
أي  عىل  القبض  يجوز  ال  وأنه  عليهم،  القبض  من  ساعة 
حبسه  يجوز  وال  املختصة،  السلطة  من  بأمر  إال  شخص 

دون ذلك.
قانون  من   138 املادة  جريمة  أركان  توافر  عدم   -2
العقوبات الواردة بأمر اإلحالة لعدم تحقق الركن األسايس 
من  األوراق  وخلو  املتهم  قبل  اإلسناد  دليل  بانتفاء  فيها، 
الدليل املادي الذي يثبت اشرتاكه يف الجرائم الواردة بأمر 

اإلحالة بالنسبة املتهمني.
3- القضية بكاملها مبنية عىل تحريات الجهات األمنية و 

ليس هناك ثمة دليل آخر ىف القضية غري تلك التحريات .
4- الئحة االتهام تشمل 73 فلسطينيًا , وبحسب بيانات 
 ، االحكام  صدور  بعد  املعلنة  الفلسطيني  املدني  السجل 
الحياة”.  فارقوا  ألشخاص  أسماء   8 ضمت  القائمة  فإن 
5 أشخاص قتلوا عىل يد الجيش اإلرسائييل، فيما فارق 3 

غريهم الحياة ألسباب أخرى.  

ا. الشهداء الخمسة الذين اغتالهم جيش االحتالل هم:

بتاريخ  القسام( وُقتل  )قيادي يف كتائب  العطار  رائد   
21 أغسطس 2014 ,  حسام الصانع، ُقتل بتاريخ 27 
ديسمرب 2008 , تيسري أبو سنيمة، قتل يوم 8 أبريل 

يوليو   30 يف  ُقتل  الدحدوح،  ربه  عبد  عاهد   ,2011
2014 , بــالل إسماعيل أبو دقة، ُقتل يف 19 يوليو  

.2014

ب.  األشخاص الثالثة الذين توفوا ألسباب طبيعية ، فهم: 

 ،)2005 عام  )املتوىف  لبــــدة  أبو  سمري  محمد 
 ،)2007 عام  )املتوىف  شاويش  أبو  خليل  ومحمد 
يناير   6 بتاريخ  )املتوىف  النور،  أبو  وصفي  وخميس 
2013(. ويتضح من قائمة األشخاص الثمانية التي 

أحداث  قبل  الحيــاة  فارقوا  منهم  ثالثة  أن  أوردها 
بعد  غريهم  خمسة  توىف  فيما   ،2011 يناير  ثورة 

اندالعها.

ج.  كما أن من بني األسماء الواردة األسري حسن سالمة املعتقل :

السجون  يف  باملؤبد  واملحكوم   ،1996 عام  اإلرسائيلية.منذ 

د. ما يقارب من نصف عدد األسماء املذكورة

الداخلية الفلسطينية. )33 اسًما( لم يُسجل لهم أي حركة سفر طبقا ملا اعلنته 
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د.  5 أسماء وردت يف الالئحة ال وجود لها يف السجل املدني الفلسطيني، 

وهم: محمد أحمد موىس، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد 
محمد أبو خضرية، ورامي أحمد خري الله، ومحمد جامع 

معيوف طبقا ملا اعلنته الداخلية الفلسطينية 
د.  ورد من بني املتهمني 9 أسماء غري صحيحة، والتشابه 
أو االسم  بينها وبني أسماء من غزة يف االسم واسم األب، 
ومحاولة  واضحا،  تفليقا  يعد  ما  وهو  فقط،  الجد  واسم 
إيجاد أسماء مشابهة لألسماء من القطاع طبقا ملا اعلنته 

الداخلية الفلسطينية
5-  التحريات يف قضية التخابر مع حركة حماس كانت 
مجرد تحريات من أحد ضباط األمن الوطني ، فضاًل عن 
أن األدلة املستمدة من االسطوانات املدمجة املرفقة بأوراق 
ُجهل مصدرها ولم تمتلك املحكمة مرشوعية يف الحصول 
عليها لعدم وجود إذن من القايض املختص بتسجيلها، كما 
رفضت املحكمة انتداب خرباء فنيني لبحث مرشوعيتها كما 
طلب الدفاع عن املتهمني، كما أن الدفاع أشار إىل أن تلك 
األدلة ضعيفة ال تكفي لتحريك القضية أمام النيابة العامة 
تناقضات  وجود  مع   ، األساس  من  الجنايات  محكمة  أو 

صارخة يف محرض القضية.
إجراءات  بدء  وقت  للمتهمني  محامني  وجود  انعدم    -٦
التواصل  من  املتهمني  عن  الدفاع  محامي  ومنع  القضية، 
أوراق  عىل  الحصول  يف  معهم  والتعنت  معهم  الكايف 
القضية، وكذلك نقل أوراق القضية من قايض التحقيق إىل 

آخر دون مربر قانوني واضح للقرار.
7- ومما يدل عىل عدم منطقية القضية شمول أدلة اإلدانة 
تلقاها  التي  التهنئة  التخابر عىل بعض برقيات  يف قضية 
املتهمون يف القضية إبان فوزهم بعدد من مقاعد مجلس 
الفريق  شهادة  أن  كما   ،2005 العام  يف  املرصي  الشعب 
القوات املسلحة املرصية  سامي عنان رئيس أركان حرب 
الثاني  الجيش  قائد  حجازي  محمود  اللواء  و  األسبق، 
أعضاء  من  عدد  دخول  تهم  تنفيان  القضايا  يف  امليداني 
مرص  إىل  اللبناني  الله  وحزب  الفلسطينية  حماس  حركة 
القتحام السجون إبان فرتة الثورة املرصية يف العام  2011 
وادي  سجن  من  الهروب  قضية  يف  املتهمني  بمساعدة 
النطرون، والتي يبدو أنها لم تكن محل نظر من املحكمة.

8- ومن األدلة املنطقية » القرائن » و » املالبسات » تلك املفارقات :

األوىل: اول إعدام لرئيس برملان  د “سعد الكتاتني” 
الثانية :اإلعدام أب ونجله؛ حيث تمت إحالة خريت الشاطر، 
نائب مرشد اإلخوان، ونجله الحسن )غيابي( إىل املفتي يف 

قضية “التخابر”.
“التخابر  قضية  يف  الوحيدة  للفتاة  اإلعدام  الثالثة:   
 ، غيابي(  عاًما،   26( عاصم  سندس  وهي  الكربي”، 
لحزب  الخارجية  اللجنة  عضوية  شغلت  التي  وهي 

الحرية والعدالة 
2 إعدام لوزير يف قضيتني بيوم واحد , فقد تم  الرابعة: 
الحكم باإلعدام لصالح عبد املقصود ، وزير اإلعالم السابق 
قضية  يف  والثانية  “التخابر”،  قضية  يف  األوىل  مرتني؛   ،

وأيًضا،  النطرون”.  وادي  سجن  من  والهروب  “اقتحام 
باإلعدام  عزت”  “محمود  اإلخواني  القيادي  عىل  الحكم 

مرتني.
الخامسة: اإلعدام لـ د.يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد 
العاملي لعلماء املسلمني، للمرة األوىل يف تاريخه، يف قضية 
“اقتحام السجون”؛ رغم أنه لم يكن معتقاًل بسجن وادي 

النطرون، لكن اتهمته النيابة بالتحريض.
شاهني،  الدين  عماد  الدكتور  عىل  الحكم  السادسة: 
ونوتردام  هارفارد  بجامعة  السيايس  اإلسالم  يف  الباحث 
بالقاهرة،  األمريكية  بالجامعة  العامة  السياسات  وأستاذ 

باإلعدام، بتهمة التجسس؛ بسبب أبحاثه املعارضة 

•قضية قطع طريق قليوب :

حكمت محكمة جنايات شربا يف قضية »قطع طريق قليوب 
الزراعي« الصادر يف 5 يوليو املايض، بإعدام 10 متهمني 
من  كل  الدفاع،  هيئة  عن  باإلنابة  الطعن  مذكرة  وقدم 
املحامني محمد طوسون، واملحامون  نقابة  عضو مجلس 
وأودعت  فاروق،  ومدحت  بدوي،  وخالد  الحلو،  أسامة 
القاهرة.  وسط  يف  العايل  القضاء  بدار  النقض  بمحكمة 

ألف   50 يعادل  بما  ورقة   161 الطعن  مذكرة  وضمت 
كلمة ، واستندت إىل 21 سببًا خالفت املحكمة فيها العديد 
االستدالل  يف  الفساد  أهمها  العقوبات،  قانون  مواد  من 
واإلخالل بحق الدفاع، وتجنب الرد عىل الدفوع الجوهرية، 
اعتربه  الذي  الوطني،  األمن  تحريات  بمحرض  واالستدالل 

الطاعنون خصًما وليس محايًدا.

وتضمنت أوجه العوار وفقا ملذكرة النقض ما يىل :

١- أن الحكم يشوبه البطالن والقصور يف التسبيب والفساد 
املعروضة  للواقعة  مطابقته  عدم  خالل  من  االستدالل،  يف 
أمام املحكمة، والتي بني عىل أساسها الحكم، الذي وصفته 

املذكرة باملنحاز، واملعادي التجاه املتهمني السيايس.
الخيمة،  شربا  جنايات  محكمة  هيئة  املذكرة  اتهمت   -٢
التي  األحداث  وكذلك  املتهمني،  قبل  سياسية،  آراء  بتبني 
ودللت  فيها،  الدائرة  السياسية  والرصاعات  بالدولة  تمر 

عىل ذلك بحكمها اليقيني والقطعي بإدانة املتهمني بوقائع 
لم تكن معروضة عىل املحكمة ونسبة أقوال وأفعال إليهم 
لم تحتِوها أوراق الدعوى، ولم يأِت عىل ذكرها أى شاهد 
من شهودها وال هي واردة يف أمر اإلحالة. فضال عن عدم 
إثارتها لها يف جلسات املحاكمة، وهو ما خالف به الحكم 
من   73 املادة  نص  ملخالفته  البطالن  به  وألحق  القانون 
قانون السلطة القضائية والتي تنص عىل أنه »يحظر عىل 
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كذلك  القضاة  عىل  ويحظر  السياسية  اآلراء  إبداء  املحاكم 
االشتغال بالعمل السيايس«.

٣- بطالن قرار اإلحالة الصادر من النيابة العامة يف القضية، 
ملخالفته املادة 214 من قانون اإلجراءات الجنائية لعمومته 
عليه  املستقر  من  إنه  حيث  الجرائم،  تحديد  يف  وتناقضه 
قضاًء، اعتبار اإلحالة من مراحل التحقيق وأن املحكمة هي 
من  رأيًا  تتبنى  النيابة  إن  وحيث  النهائي،  التحقيق  جهة 
املتهمني، أظهرته يف تفصيالت أمر اإلحالة، وبالغت يف توجيه 
تهم غري جديرة بالذكر وليست يف محلها، ووصفت املتهمني 
خال  كما  تجاههم.  عقيدة  كونت  أنها  عىل  تؤكد  بأوصاف 
يف  املتهمني  تورط  تثبت  التي  والشواهد  القرائن  من  الحكم 
ارتكاب الجرائم املنسوبة إليهم، وتشكيل عصابة باالتفاق مع 
غريهم بغرض التجمهر وقطع الطريق والتعدي عىل املنشآت 
وتهديد  الفوىض  إلشاعة  لهم،  املخالفني  وقتل  الحيوية، 

االستقرار.
القضية  يف  املتورط  بإن  اإلثبات  شهود  أقوال  أفادت   -٤
اإلخوان، فانصبت رؤيتهم لكيان أو كتلة مادية ، دون رؤية 
للكيان  أو  العصابي،  التشكيل  املتهمني منضًما لهذا  أي من 
املادي للتجمهر، أو رؤية أحد من املتهمني مقرتًفا أحد األفعال 
الجرائم  نطاق  يف  وتدخل  األحداث،  دائرة  يف  الواقعة  املادية 

املسندة للمتهمني، والتي أخذهم الحكم بها وعاقبهم عليها.
5-   أوضح الطاعنون أن شهادة الشهود عامة وفضفاضة، 
وال تدين أيًا من شخص املتهمني، وحيث إن القانون الجنائي 
ال يعرف التعميم، وال يعرف منطق معاملة املتهمني ككتلة، 
»الكتل«  منطق  عىل  بناًء  فيه  املطعون  الحكم  صدر  فقد 
و«التعميم« وذلك بما أورده يف أسبابه نقال عن شهود اإلثبات 
مؤداها،  غري  عىل  وأخذها  معناها،  عن  بها  خرج  أقوال  من 
اعتساف  خالل  من  وذلك  مضمونها،  خالف  عىل  ومسخها 
لعباراتها وألفاظها، وتطويع صارخ ملعنى ال يجوز  واضح 
القفز إليه، يف تعميم مخل ال محل له البتة يف اإلسناد الجنائي.

٦- التسجيالت الصوتية والرشائط املرئية - أحراز القضية 
وسيلة  تتخذ  أن  أبيحت  إن  وغايتها  كدليل،  بها  يؤخذ  ال   -
لالهتداء إىل دليل ، فالتسجيالت الصوتية والرشائط املصورة 

وكل  والتأخري  والتقديم  واإلضافة  والحذف  للعبث  عرضة 
عمليات املونتاج؛ من أجل ذلك كان من املقرر أال تكون هذه 
التسجيالت من األدلة يف الدعوى الجنائية، ولم يذكرها قانون 

اإلجراءات الجنائية يف تعداده ألدلة اإلثبات.
7- أثبت الطاعنون ما وصفوه بالتناقض البنّي لهيئة املحكمة، 
اتخاذ  يف  والشورى  املؤسسية  اإلخوان  لجماعة  أثبتت  حيث 
لجريمة  منه  وإثباتًا  تدليال  العشوائية  ال  واملنهجية  القرار 
الواردة بأمر  إليه وباقي الجرائم  تدبري التجمهر واالنضمام 
اإلحالة، ثم نفت عنها هذه الصفات يف ذات الوقت بما قرره 
أن السمع والطاعة إنما ينحرصان يف مرشدها والذي له عىل 

أعضائها السمع والطاعة.
8-   الحكم قد شابه الخطأ يف اإلسناد والفساد يف االستدالل؛ 
العتماده عىل وقائع ليس لها مصدر يف األوراق والستناده إىل 

أسباب غري مقبولة يف العقل واملنطق، ما يتعني نقضه.
٩-   استناد حكم محكمة جنايات شربا الخيمة، إىل تحريات 
بـ“خصوم  وصفتهم  الذين  الوطني،  األمن  ضباط  أجراها 
النطاق  خارج  التحريات  هذه  توثيق  إىل  إضافة  املتهمني«، 
أن  الطعن  أعمالهم. ونفى  لهم فيه بمزاولة  املكاني املرصح 
يكون من اختصاص عنارص األمن الوطني طبًقا للمادة 23 
إجراءات، سلطة الضبط القضائي قانونًا؛ ألن صفة الضبطية 
القضائية من حق ضباط مباحث أمن الدولة، وألغيت بقرار 
ثم  طنطاوي،  حسني  املشري  برئاسة  العسكري  املجلس  من 
صدر قرار بإنشاء جهاز األمن الوطني دون أن يصدر ترشيع 

باعتباره من مأموري الضبط القضائي.
مذكرة  إليها  استندت  التي  الحكم  فساد  دالئل  من   -١٠
الطعن، شهادة الرائد أحمد عبد الدايم، بقطاع األمن الوطني، 
هذه  الحكم  اتخذ  وحيث  الواقعة،  عن  بتحرياته  املتعلقة 
التحريات وأقوال مجريها ركيزة أساسية وجوهرية يف إثبات 

االتهامات عىل مقدمي الطعن.
من  والتي  منهم،  املقدمة  الجوهرية  الدفوع  إغفال    -١١
شأنها التأثري وتغيري وجه القضية، إذا ما أخذت يف االعتبار، 
لعدم  نظًرا  بالقضية  الطاعنني  بانتفاء صلة  الدفع  ومنها 

تواجدهم يف مرسح األحداث وال بالقرب منه.
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 شهادات بعض أسر المحكومين باإلعدام :

•  إحدى قريبات الحاجة سامية شنن قالت :
 « تم اعتقال الحاجة سامية يف يوم 2013/9/19 للضغط 
عىل ابنيها ليسلما نفسيهما واللذان لعال ذلك فيما بعد لكن 
لم يفرج عن الحاجة سامية ورحلت لسجن القناطر لكنها 
تعرضت قبل هذا للتعذيب يف معسكر االمن املركزى بالكيلو 
10 ونصف فقد تعرضت للصعق بالكهرباء والتعليق عىل 
الحائط واالهانة النفسية واإلذالل لتعرتف بتهم لم ترتكبها 
.. كم تم تعذيبها امام ابنيها وتعذيب ابنيها أمامها لتضطر 

ىف النهاية لالعرتاف بتلك التهم تحت الضغط واإلكراه
كرداسة  قسم  مركز رشطة  »اقتحام  تهم  لها  وقد وجهوا 
حيازة   .. املركز  مأمور  سحل   .. القتل  ىف  الرشوع   ..
رقم  القضية  يف  ملفقة  تهم  وكلها  اسلحةومولوتوف« 

للجنايات  ثم حولت  إدارى كرداسة  لسنة2013   12749
دائرة إرهاب ..

تم عرض فيديو لها تعرتف بتلك التهم وكان واضح جدا 
فيه تعرضها للتعذيب الشديد ..

آخرين  معتقال  مع 187  عليها  بالحكم  بعد  فيما  فوجئنا 
حكم  امرأة  اول  لتكون  املفتى  لفضيلة  أوراقهم  بإحالة 
تجاهل  الحكم ىف  بنفس  كذلك  ابنيها  بل حكم عيل  عليها 
تام لطلبات املحامني وتأكيدهم أن هذا االعرتاف جاء تحت 
الضغط واالكراه والتعذيب وقد أصيب زوجها بالشلل حزنا 
عليها وننوه أنها مريضة وقد أجرى لها عملية استئصال 

رحم »

• شهادة والدة الدكتور أحمد الوليد :
» ابنى أحمد تخرج ىف كلية الطب وكان من اوائل دفعته 
األمريكية  املعادلة  يجرى  وكان  بالجامعة  تعيينم  منتظرا 
وبدال من ان تستفيد مرص من علمه وكفاءته فقد تم اعتقاله 

إخفاؤه قرسيا يوم 2014/3/6 من الشارع بسيارته وقد 
انكرت السلطات انه تم القبض عليه وظل مختفيل لعرشة 
احد  بقتل  يعرتف  املرصى  التليفزيون  ىف  بعدها  ظهر  أيام 
إذ   .. الشديد  التعذيب  آثار  عليه  باديا  وكان  الرشطة  أفرا 
قوات  قبل  من  اختطافه  تم  قد  انه  األوىل  زيارته  ىف  أخربنا 
النيابة وتم تعذيبه بشكل  إذن من  رشطة بزى مدنى دون 
تم  فقد  والقاهرة  باملنصورة  الدولة  امن  بمبنى  متواصل 
تعليقه بالسقف من يديه ورجليه وقد تم صعقه بالكهرباء 
ىف كل أماكن جسده حتى األماكن الحساسة واطفاء السجائر 
بجسده ومنع املاء عنه طوال السبعة ايام فرتة تعذيبه حتى 
التهم  بتلك  لالعرتاف  فاضطر  امه  باغتصاب  تهديده  تم 

امللفقة ...
إلثبات  الرشعى  الطب  عىل  عرضه  النيابة  من  ولدى  طلب 

واقعة تعذيبه وإكراهه فرفضت النيابة ...
أودع بعد هذا سجن العقرب .. أحد أسوأ السجون املرصية 
إذ وضع بزنزانة ال تصلح سوى لفرد واحد مع اثنني اخرين 
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دوما  سيئة  رائحة  منه  تنبعث  حمام  الزنزانة  بداخل 
وصنبور به ماء ملوث ال يقدم لهم سوى وجبة مكونة من 
وجبة   .. بيضة  مع  بالعفن  امللئ  الخبز  من  واحد  رغيف 

واحدة طوال اليوم ..
ثم فوجئنا ىف 9يوليو2015 بصدور حكم قضائى بإحالة 
أوراقه لفضيلة املفتى ىف قضية ملفقة دون ادلة او شهود 

للواقعة أو تسجيل أو أحراز ..

أسوأ  يعد  والذى  العقرب  بسجن  اإلعدام  عنرب  إيداعه  تم 
اى  بها  يوجد  ال  مرت   × مرت  زنزانة   .. بالعالم  الزنازين 
فتحات للتهوية مربوطة يديه للخلف ورجله مسلسلة وال 

نعرف عن حالته اآلن أى شئ .. »
قتل يف فض  اخر  اخ  له  الوليد  احمد  الدكتور   : ملحوظة 

اعتصام رابعة .. د.خالد الوليد

• شهـادة أخت إبـراهيــم العـزب الصيدىل املحكـــوم بإعدامــان :
أخى الشاب الذي ال تغادر البسمة ُمحياه، املعروف وسط 
زمالئه بـ مشاركته و ُحبه لألعمال الخريية و التطوعية، 
»إبراهيم  وجريانه.  أهله  زمالئه  للجميع؛  الخدوم  الشاب 
يحيى عزب » الذي اعتقل 5 مارس من شقة أحد اصحابه 
وتم اخفاؤه قرسياً آليام تعرض فيها لـ التعذيب الشديد 
وتمزق  صدره،  ضلوع  وأحد  أسنانه،  كرس  اىل  أدى  الذي 
وكرس يف الساقني .ثم ظهر بعدها يف فيديو نرشته وزارة 
اعرتف  وقد  اإلعالم  وسائل  وعرب  صفحتها  عىل  الداخلية 
تحت التعذيب والتهديد بالقيام بأعمال لم يقم بها. تخرج 
سنته  أكمل  النه  التخرج  و«روب«  قبعة  بدون  إبراهيم 
لكنه  بتفّوق  نجح  أنه  ومع  محبسه،  يف  األخرية  الدراسية 
نقله  تم  زمالءه.  كسائر  الحكومّي  التكليف  من  منعه  تم 
اىل زنزانة انفراية ضيقة حيث ال تهوية وال إضاءة يف عنرب 

اإلعدام يف سجن العقرب املعروف باالنتهاكات الجسيمة.

• شهادة والدة محمود وهبة » طالب الهندسة واألول عىل دفعته واملحكوم باإلعدام :
محمود وهبة ، طالب يف كلية الهندسة جامعة املنصورة 
، وأحد املتفوقني دراسياً يف الكلية ، وحصل عيل منحة 
دراسية إيل املانيا .تم إختطافه يف 6 مارس 2014 من 
قبل قوات االمن باملنصورة ليتعرض لجريمة االختفاء 
فيديوهات  يف  بعدها  ليظهر   ، أيام   4 ملدة  القرسي 
بثتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية يعرتف فيها 
تمت   !! التعذيب  وطأة  تحت   ، يرتكبها  لم  بجرائم 
إحالة أوراقه للمفتي 9 يوليو 2015 ، يف قضية قتل 
الحارس ، وهو االن محتجز يف سجن العقرب شديد 

الحراسة .
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المبحث االول : المرأة

استمرت معاناة املرأة املرصية يف العام ٢٠١5، حيث شملت معاناتها كافة أنواع االنتهاكات بدءا من 
القتل، ومرورا باإلخفاء القرسي ، واالعتقال التعسفي، وهي انتهاكات قد طالت القارصات ، كما 
طالت األمهات والزوجات ، وشكلت االنتهاكات أيضا استصدار أحكام تعسفية وصلت إيل حد اإلعدام 

عيل أرسة بأكملها.

أوال: مقدمة:

•  تعرضت ما يزيد عن 2000 سيدة  وفتاة إيل تجربة 
نهاية  وحتي   2013 3يوليو  منذ  الفرتة  يف  االعتقال 

.2015
فتاة وسيدة  مايزال 60   التقرير وهناك  هذا  •  يصدر 
والبعض  األمن،  قوات  قبل  من  التعسفي  االعتقال  رهن 
منهن تم تلفيق اتهامات له عيل خليفة األوضاع السياسية 

العامة يف البالد.
•  تحتل القاهرة النسبة األكرب يف عدد املعتقالت  بواقع 
22 معتقلة، ويأتي ترتيب املحافظات بعد ذلك تبعا لعدد 
املعتقالت كاآلتي، تحتل دمياط العدد األكرب بعد القاهرة 
وييل   ،10 اآلن  هناك حتي  املعتقالت  عدد  حيث وصلت 
ذلك محافظة الدقهلية بعدد 8 معتقالت ، يليها الجيزة 
بها 6 معتقالت ثم محافظة الغربية بها 4 معتقالت ثم 
األسكندرية 3 معتقالت ، ثم بني سويف بها 2 معتقالت 
الرشقية  الفيوم،  سوهاج،  اإلسماعيلية،  من  كل  ثم   ،
هذا  كتابة  منهم حتى  معتقلة يف كل محافظة   1 بواقع 

التقرير بخالف سيناء التي لم نستطع حرص عدد النساء 
املعتقالت فيها .

لتجربة  فتاة    52 تعرض   فقط   2015 عام  ففي   •
االعتقال كاالتي 

يناير 2
فرباير 2 
مارس 2
ابريل 8

مايو 14
يونيو 2
يوليو 3

اغسطس
سبتمرب 

اكتوبر 5
نوفمرب 12
ديسمرب  2

ثانيا: االعتقال واالحتجاز التعسفي:
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أ .االعتقال من المنزل وتلفيق اتهامات الحقة 
 ، النجار  حيث تم اعتقال كل من : سمر حسن محمود 
والتي كان اعتقالها بتاريخ 11 فرباير 2015، ومعها يف 
نفس التاريخ فريدة عيل أحمد - تم إخالء سبيلهما الحقا 
القضايا-  بتاريخ 7 يوليو 2015 ولكن عيل ذمة نفس 
وكذلك » حنان كامل« 50 عاما والتي اعتقلت بتاريخ 20 
مارس 2015 أثناء اعتقال زوجها »محمود املريس« من 
املنزل بمنطقة املرج بالقاهرة، أيضا فقد تساوت املرأة 
حيث  القري،  واقتحام  املداهمات  حمالت  يف  الرجل  مع 
اعتقلت » ريهام حسني مصطفى أحمد« من منزلها أثناء 
حملة مداهمات واقتحام ملركز طما - سوهاج 10 مارس 

..)2015
سعيد«20  محمد  خالد  »إرساء  اعتقال  حالة  ذلك  ومن 

عاما،  والتي اعتقلت من منزلها بتاريخ 20 يناير 2015، 
االعتقال  رهن  اآلن  وهي  سويف،  بني  محافظة  من 
عددا من  توجيه  تم  أنه  العمومي، يف حني  املنيا  بسجن 
كهرباء  محوالت  ضـرب  وهي:«  لها  امللفقة  االتهامات 
قضاة  نادي  حرق   ، مخزن  حرق   ، الواسطي  بمركز 
إدارة صفحات  ، و  بالقتل  ، تهديد ضباط  بني سويف 
تحرض ضد النظام الحايل وقوات األمن«. األمر الذي لم 
عدم  براهني عيل صحته، فضال عن  أو  أدلة  أية  تتوافر 
إمكانية قبوله عقليا، ألنه غري متناسب مع إمكانيات فتاة 
يف مثل هذا العمر. أما إدارة الصفحات، فهو من بني أمور 
حرية الفكر والتعبري والتي نص القانون والدستور عيل 

رضورة احرتامهما ودعمهما.

ب .اعتقال محررات صحفيات:
أو  إدارة  هي  تهمتهن  ناشطات  اعتقال  فبخالف   -
تحديث صفحات عيل مواقع التواصل االجتماعي، فقد 
تم اعتقال محررات صحفيات، مهنتهما هي التحرير 
والكتابة الصحفية، وهي:«فريدة عيل أحمد«42 عاما، 
اتهامات  توجيه  وتم  النجار«  محمود  حسن  سمر  و« 
لها هي من قبيل القوالب املطاطية املحفوظة يف توجيه 
االتهامات عندما ال تكون هناك تهما حقيقية أو وقائع 
مسندة، حيث كانت االتهامات هي:« التخابر واالنضمام 
القانون  أحكام  خالف  عىل  أسست  إرهابية  لجماعة 
والدستور الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ونرش 
يف  الحقا  سبيلهما  إخالء  تم  أنه  ورغم  كاذبة«.  أخبار 
يوليو 2015 إال أن خروجهما كان عيل ذمة نفس تلك 

القضايا امللفقة.
والحالة الرابعة فهي للمصورة الصحفيــة »إرساء   -
قرسيا،  واخفائها  اختطافها  تم  والتي  الطويل« 
وحرمانها من العالج، كل ذلك بدعوي عملها مصورة 
يف  الحقا  توضيحها  سيتم  التي  الحالة  وهي  حرة، 
الحديث عن اإلخفاء القرسي. وقد تم اإلفراج الصحي 
تحت  وضعها  مع   2015 ديسمرب  من   19 يف  عنها 

اإلقامة الجربية.
-علياء نرص الدين عوَّاد، صحفية، اعتقلت يوم 9-3-

2014 من منزلها واحتجزت فـي » سجن القناطــر » 
وقضيتهــا معروفــة بــقضيــة تصويــر كتائب 

حلــوان وأحيلت للجنايات يوم 2015-2-22 .

•  االعتقال من املنزل وتلفيق اتهامات الحقة 
•  اعتقال محررات صحفيات 

•  اعتقال قارصات 
•  اعتقال وتهديد للضغط عيل الزوج 

•  اعتقال لسيدات أرسة بأكلمها 
•  اعتقال ناشطات حقوقيات 

• أول إعدام ألرسة كاملة )الحاجة سامية شنن  وابنيها( 
•  اإلهمال الصحي والظروف غري اإلنسانية

ثالثا: أبرز االنتهاكات المتعقلة باالعتقال في فترة الدراسة
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ج . اعتقال قاصرات 
النبى فرج 17 سنة، رحيق  ومن بينهن :) رشوق عبد 
سعيد عىل حسن 17 سنة – من منظقة املطرية يف 10 
 21 املنيا  عاما   17 فهمي«  أحمد  مها   «  ،2015 يوليو 

يناير 2015ـ ، مريم يارس عبدالحميد أحمد 15 عاما، 
العجمي األسكندرية، هدى مصطفى جاد الحق، املطرية 

10 إبريل 2015.

د. اعتقال وتهديد للضغط علي الزوج
العمرويس«- »نجالء  اعتقال:  الحاالت  هذه  ومن   -

الجيزة- من منزلها كبديلة عن زوجها حيث لم تجده 
التهم  تلفيق  وتم  عنه،  بدالً  فاعتقلوها  األمن  قوات 
العام  الطريق  : حيازة مولوتوف وقطع  لها  التالية 

وخالفه .وهي محتجزة حاليًا يف سجن القناطر.
شحاتـــة«- العزيز  عبد  »أسمــــاء  وكذلك   -

إلجبار  اإلثنني  أوالدها  مع  اعتقالها  الجيزة-تـــم 
اتهامها  تــم  ثم  نفســــه  تسليم  عىل  زوجهــا 
بعد تهم منـــها اإلنتماء لخلية إرهابية. تُعاني من 
الصحي  بالعفو  قرار  مــزمن وصـــدر  انفصام 
يف  حالياً  محتجزة  وهي  اآلن.  حتى  ينفذ  ولم  عنها 

سجن القناطر.

ل. اعتقال لسيدات أسرة بأكلمها:
»حسناء متـويل«، » رواء منــــدور«، »روضة 
عائلة  إلناث  إعتقال  حالة  أول  وهي  مندور«، 
الطالبتني  وابنتيها  األم  إعتقال  تم  كاملة، 
من   2015 يونيو   28 يوم  األزهر،  بجامعة 

منزلهن بميت الخويل التابع ملركز منية النرص، 
ووجهت لن تهم حيازة متفجرات، ويتم تجديد 
حبسهن باستمرار ،وهن محتجزات اآلن بسجن 

منية النرص.

وـ اعتقال ناشطات حقوقيات:
-  حيث تعـد »ماهينـــور املرصي« أبرز هذه 
تم  حقوقية  وناشطة  محامية  فهي  النماذج؛ 
اعتقالها يوم 11 مايو 2014 باعتبارها خالفت 
قانون التظاهر حيث تظاهرت داخل قسم رشطة 
الرمل باإلسكندرية وقد تم الحكم عليها بالحبس 
عامني و غرامة 50,000 جنيه وتأييد هذا الحكم 
يوم 31-5-2015 املايض وهي اآلن تقيض فرتة 

عقوبتها يف سجن دمنهور باألبعادية .

ه ـ اإلهمال الصحي والظروف غير اإلنسانية:
ومن ذلك تمثل حالة نساء دمياط نموذجا صارخا عيل ذلك، فبعد اخفائهن وحرمانهن من 
كافة الحقوق التي وصلت إيل الحرمان من الطعام،  يقبعن يف االعتقال مع جنائيات يف سجن 
بورسعيد يسء السمعة، وقد تعرضن هناك ألزمات صحية ويعانني من أمراض حرجة، يف ظل 
تدهور األوضاع اإلنسانية واملعيشية التي أدت إيل ظهور القوارض داخل السجن، ومنع اإلنتقال 

إيل املستشفيات املالئمة لتلقي العالج. ومنذ ذلك:

»فاطة عياد«..
وتعاني من رضبات قلب رسيعة، والبد لها من عالج قلب 

لطفل  أم  وهي  وآدمية.  صحية  رعاية  وظروف  منتظم، 
رضيع.

»مريم ترك«..
بجلطة  أصيب  حيث  املعتقل؛  داخل  املرض  أصابها  وقد 
عالج  وتحتاج  الدم،  ضغط  يف  مفاجيء  ارتفاع  نتيجة 
قد  كانت  وقد  والقلب.  الضغط  لحالة  مستمرة  ومتابعة 
وفخذها  وفمها  محبسها،  داخل  األيام  أحد  يف  استيقظت 
معوج، وفاقدة للنطق، وكان ذلك نتيجة جلطة مفاجئة، 

بعد ارتفاع شديد يف ضغط الدم. وهي اآلن تحتاج إيل عالج 
االعتقال كانت تتعرض لإلغماء  أنها وعقب  مستمر. كما 

الكثري، وضيق يف التنفس.
»فاطمة ترك« ..أصيبت أيضا بمشكالت يف الظهر نتيجة 

النوم أرضا.
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»حبيبة شتا« ..

مريضة بماء عيل الركبة..
نتيجة  األخري  األمــراض  من  العديد  بخالف  هـــذا 

عــدم نظافــة املكان، واألوبئـــة، وانتشار الحرشات 
والقــوارض.

ي ـ. أول إعدام ألسرة كاملة )الحاجة سامية شنن وابنيها(..
- أكدت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 2 فرباير 2015، 
حكم اإلعدام بحق 188 معتقال كانت قد أحالت أوراقهم 
الرأي الرشعي يف  الثالثاء 2 ديسمرب للمفتى؛ ألخذ  يوم 
إعدامهم، بزعم اتهامهم يف قضية اقتحام مركز رشطة 
اعتصامي  فض  عقب  ضابط،  وقتل  بالجيزة،  كرداسة 
ضمن  ومن   .2013 أغسطس  يف  والنهضة،  رابعة 
املحكومني باإلعدام، الحاجة »سامية حبيب محمد شنن« 
الشهري  االقتحام  إبان  كرداسة  يف  منزلها  من  املعتقلة 
امرأة  أول  املاىض، وهي  العام  من  أغسطس  للبلدة، ىف 
يُحكم عليها باإلعدام حضوريا. واعتقلت الحاجة سامية 
شنن 54 عاما من منزلها يوم 19/9/2013؛ للضغط 
عىل ابنيها لتسليم نفسيهما، بعد أن حرضت قوة اعتقال 
نفسيهما  الشابان  سّلم  وبالفعل  تجدهما،  ولم  لهما 
والدتهما  اسم  بإدراج  فوجئا  لكنهما  الرشطة،  لقسم 
إىل  وترحيلها   ،»12749« رقم  القضية  محرض  ضمن 
لم  باإلعدام  الحكم  أن  بالذكر،  جدير  القناطر.  سجن 
يشمل الحاجة سامية فقط، وإنما شمل كذلك كال من 
ولديها املعتقلني معها يف نفس القضية، وهو بذلك أيضا 

أول حكم بإعدام أرسة كاملة )األم وأوالدها(..
-والحاجة سامية، من أكثر نساء مرص الالتي تعرضن 
اللحظة،  حتى  مستمرة  تزال  وال  مستمرة  النتهاكات 

فيتم تقييد يديها من الخلف يف كل مرة تنزل فيها إيل 
بالرضب  عليها  االعتداء  عن  فضال  املحاكمة،  جلسات 
عىل  عرض  كل  بعد  الرشطة،  أقسام  يف  وجودها  أثناء 

املحكمة.
وواجهت الحاجة سامية، حربا نفسية ممنهجة تحكي 
عنها املعتقلة السابقة آيات حمادة بقولها: »ماما سامية 
كانت بمثابة أم لنا، كانت عندما تضحك ترشق وجوهنا 
لهم  أوالدها وحدثت  اثنني من  اعتقال  باالبتسامة، وتم 
ال  كبرية  سيدة  سامية  ماما  الوصف،  تفوق  انتهاكات 
تقوى عىل حبسها طول هذه الفرتة.. غري اإلهانات التي 
)هنصيل  أمثال  السجون،  داخل  الوقت  طيلة  لها  تقال 
بتقتلوا  انتو   .. ليــه  بتصيل  )انتي   .. امتى؟(  عليكي 
وتصلوا بعدها؟!( .. وكنت أرى دموعها تنزل كل يوم 
أيقنت  الله، ووقتها  إىل  بالدعاء  تمتمة  الفجر، ويف  قبل 
مدى الظلم الذي وقع علينا وشعرت به؛ ألننى كنت يف 
مثل هذا املوقف .. كانت ىف كل جلسة تذهب إليها ترجع 

إلينا وآثار الرضب تغطي جسدها«.
يف  تجلس  الحمراء،  املالبس  »شنن«  ترتدى  واليوم   -
أمنياتها يف  ، كل  تتحدث ألحد  غرفة صغرية وحيدة ال 
الحكم  يشاركها  الذي  األكرب  ابنها  رؤية  اآلن  الحياة 

باإلعدام واملالبس الحمراء.
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- بخالف من تم اخفائهن قرسيا ثم ظهورهن عيل فرتات 
متباعدة، فمازالت هناك إيل اآلن 4 حاالت إخفاء قرسي 

مني  رشوان،  عمر  عيل  رانيا  هم:«  وسيدات  لفتيات 
مدحت، هند راشد، عال عبد الحكيم«.

تم رصد ٣ حاالت قتل يف ٢٠١5 وحدها، هذا مع مالحظة أن هذا الرصد ال يشمل حاالت القتل 
من محافظة سيناء نظرا لصعوبة الوصول إيل معلومات دقيقة من هناك.

- »جمالت المعداوي«
 70 عاما، عرب غنيم-حلوان، حيث استشهدت بتاريخ 
26 يناير 2015، بطلق ناري يف الرأس إثر اعتداء قوات 

الشــرطــة والجيش عىل مســـرية.

- » سندس أبو بكر«
 17عاما، حيث استشهدت بتاريخ 23 يناير 2015 أثناء 
العصافرة  مسرية  عىل  الجش  وقوات  الداخلية  اعتداء 
بطلقات  إصابتها  إثر  ارتقت  حيث  باإلسكندرية، 

خرطوش.

- » شيماء الصباغ«
بطلق  إصابتها  نتيجة  استشهدت  حيث  عاما،   32  
خرطوش يف الرأس بالقاهرة، بتاريخ 24 يناير 2015 
التحالف  لجزب  مسرية  عىل  الرشطة  قوات  اعتداء  إثر 
ألقى  حرب،  طلعت  ميدان  بمحيط  االشرتاكي  الشعبي 
زهدي  اتهام  ..وتم  وفاتها  فور  زوجها  عىل  القبض 
عنه.  االفراج  وتم  بقتلها  الحزب  رئيس  نائب  الشامي 
وأكدت شاهدة عيان أن من أطلق الخرطوش ملثم من 

قوات الرشطة.

- )1( »إسراء الطويل«..نموذج معاناة 
نموذجا  الطويل«  »إرساء  الطالبة  حالة  وتمثل   -
الفرتة،  تلك  يف  السجون  يف  املرصية  املرأة  تعانيه  ملا 
بالقرب  الشباب  من  عدد  اختطافها ومعها  تم  حيث 
 .2015 يونية  من  األول  منذ  املعادي،  كورنيش  من 
إفراج صحي مع  بقرار  اإلفراج عنها سوي  يتم  ولم 

وضعها تحت اإلقامة الجربية.
عرش.  السادس  اليوم  ىف  أسبوعني،  من  أكثر  بعد   -
خالصتها  املذكورة  الصفحة  عىل  معلومة  ظهرت 
شاهدت  الخريية  القناطر  سجن  ىف  كانت  زائرة  أن 
ىف  ظهرت  التى  السوداء  املالبس  ذات  مرتدية  إرساء 
زميليها.  مع  العشاء  لتناول  خروجها  عند  الصور 
وكانت تلك أول إشارة إىل أنها عىل قيد الحياة وأنها 

نقلت إىل سجن النساء ىف مدينة القناطر. وكانت تلك 
بداية إزاحة الغموض ــ بعضه عىل األقل ــ املتعلق 
بقصتها. وبعد يوم أو اثنني من ترسب الخرب قرأنا أن 
الفتاة عرضت عىل نيابة أمن الدولة. ما يعني أن إرساء 
كانت من املمكن أن تظل مختفية ملدة أكثر من هذا، 
القانون؛  دولة  أصاب  الذي  الرتاجع  إيل  مؤرش  وهذا 
حيث يتم اختطاف الفتيات دون أي مسّوغ قضائي 
أو قانوني، ومن ثم يتم تلفيق االتهامات الحقا لتربير 

املوقف.
تم  أن  إرساء مصابة ومهددة بشلل نصفي، ومنذ   -
اختطافها فقد ُحرمت من العالج، مما يهددها برتاجع 

تقدمها الصحي الذي كانت قد أحرزته. 

رابعا: اإلخفاء القسري )4 حاالت( لم يظهرن بعد

خامسا: القتل خــارج نطــاق القانون)3 حــاالت( 

سادسا:  نماذج وشهادات
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 )2( قضية بنات دمياط..  
١٠ سيدات وفتيات

تفاصيل الواقعة )١٠ سيدات وفتيات(
املاىض  مايو  من  الخامس  ىف  األمن   قوات  اعتقلت   •
أثناء  دمياط  من  وسيدات  فتيات  عرش  ثالثة   2015
ثم  بدمياط،،  للنظام  الرافضة  السلمية  املسريات  إحدى 
يوما  وخمسني  اثنني  بعد  منهن  ثالثة  رساح  إطالق  تم 
رهن االعتقال، يف حني مازالت عرشة منهن رهن االعتقال 

إيل اآلن بسجن بورسعيد ىف ظروف حجز سيئة.
مسرية  نظموا  قد  دمياط   بمحافظة  األهايل  كان  وقد 
حاشدة بتاريخ 5 مايو 2015 مرت بأهم ميادين دمياط 

لتنتهي يف ) ميدان الساعة (.
قوات  و  البلطجية  بواسطة  املسرية  عىل  التعدي  تم   •
الرشطة وقام بلطجية متعاونني مع قوات األمن بمعاونة 
باختطاف  باملكان  التجارية  املحالت  أصحاب  بعض 
التي  النساء والفتيات و تسليمهن لقوات األمن  13 من 
أودعتهن بقسم رشطة ثان دمياط، وقد كان من بينهن 

أم معها طفل رضيع »إياد« هي »فاطمة عياد«.
• منعت قوات األمن  املحامني و األهايل من التواصل مع 
املختطفات او حتى معرفة أعدادهن أو أي بيانات عنهن 
املختطفات  نقل  تم  األهايل  ثورة  من  خوفا  و  فجأة  ثم 
يف سيارة ترحيالت إىل معسكر قوات األمن املركزي عىل 
إخفاء  حالة  يف  كن  أنهن  )أي  الجديدة.  دمياط  طريق 

قرسي حتي تلك اللحظة(.
السيدات  مع  التحقيق  تم  مايو   6 التايل   اليوم  ويف    •
جميل«  »محمد  النيابة  وكيل  بواسطة  والفتيات  
واملعروف عنه مواقفه املسبقة ضد كل معاريض النظام، 
ضباط  حضور  يف  طويلة  فرتة  التحقيقات  استمرت  و 

األمن الوطني و غياب املحامني و منعهم عن الحضور.
أية أطعمة أو مالبس  كما رفضت قوات األمن إدخال   •

لسيدات أو الفتيات.
• ويف اليوم التايل بتاريخ 7 مايو، وبعد ضغط إعالمي و 
مسريات و ضغط من قبل معارض النظام، تم السماح 

ملحامي بإدخال أطعمة و بعض املالبس للمعتقالت.
•  ويف اليوم التايل علمت وسائل اإلعالم خرب حبس سيدات 
وفتيات دمياط 15 يوما األويل عيل ذمة التحقيقات، بعد 
تحقيق حرضه أكثر من 5 من وكالء النيابة يف معسكر 

قوات األمن.
لقرية  األمن  قوات  مايو 2015 ورغم حصار   9 •  ويف 
عيل  احتجاجا  األهايل  فيها  انتفض  والتي  البصارطة 

يف  بمجزرة  األمن  قوات  وقيام  املحافظة،  نساء  اعتقال 
األمن  قوات  قامت  دمياط،  ملحافظة  التابعة  القرية  تلك 
الفتيات والسيدات إىل سجن بورسعيد  برتحيل 10 من 
و  الـ 3 األخريات لقسم رشطة كفر البطيخ و ذلك دون 

التواصل مع املحامني أو األهايل. 
• ويف اليوم التايل علمت وسائل اإلعالم خرب حبس سيدات 
وفتيات دمياط 15 يوما األويل عيل ذمة التحقيقات، بعد 
تحقيق حرضه أكثر من 5 من وكالء النيابة يف معسكر 

قوات األمن.
لقرية  األمن  قوات  حصار  ورغم   2015 مايو   9 ويف   •
عيل  احتجاجا  األهايل  فيها  انتفض  والتي  البصارطة 
يف  بمجزرة  األمن  قوات  وقيام  املحافظة،  نساء  اعتقال 
األمن  قوات  قامت  دمياط،  ملحافظة  التابعة  القرية  تلك 
الفتيات والسيدات إىل سجن بورسعيد  برتحيل 10 من 
و  الـ 3 األخريات لقسم رشطة كفر البطيخ و ذلك دون 

التواصل مع املحامني أو األهايل. 

• والفتيات المخلي سبيلهن بتاريخ 26 يونية 2015 هم: 

•  »هبة أبو عيىس« -18 عاًما- طالبة بالصف الثاني 
الثانوي ومقيمة باألعرص.

وتقيم  باألزهر  طالبة  عاًما-   17- الحسيني«  »أمل   •

بأرض زعرت بقسم أول دمياط.

بمدرسة  طالبة  عاًما-   17- فرحات«  عىل  »صفا   •
بالثانوية العامة و تقيم بدمياط الجديدة .
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• والمعتقالت الحاليات هم :
زوجات   2  + جامعة  طالبات   6  + ثانوي  2طالبات  وأمهات() 

٢ طالبات ثانوي:
اللوزي   بمدرسة  طالبة  عاًما«   18« خاطر   روضة   -1

مقيمة بقرية البصارطة 
أم  بمدرسة  طالبة  عاًما«   18« فرحات  عبده  رساء   -2

املؤمنني ومقيمة بقرية العنانية
٦ طالبات جامعة:

3- آية عمر »19 سنة » )كلية التجارة الفرقة التانية) 
تقيم بدمياط .

دراسات  بكلية  طالبة  عاًما«   24« عياد  فاطمة   -4
إسالمية وتقيم بقرية العنانية. 

5- فاطمة ترك »20 عاًما« طالبة بكلية تربية ومقيمة 
بقرية البصارطة. 

فنون  »)طالبة  عام   24  « الفالحجي  السيد  خلود   -6
تطبيقية( تقيم بدمياط الجديدة .

7- سارة رمضان »21 عاًما« طالبة بكلية تربية نوعية 
ومقيمة بأرض العفيفي.

8- سارة  حمدي »19 عاًما« طالبة بكلية فنون تطبيقية 
وتقيم بقرية البصارطة.

٤ زوجات وأمهات
9- حبيبة شتا »29 عاًما« حاصلة عىل بكالوريوس ومقيمة بقرية العنانية وزوجة وأم لطفلني. 
10 - مريم تــرك »29 عاًما« ) حافظة للقرآن الكريم ( متزوجــه ومقيمة بقرية البصارطة.

•  انتهاكات حادة :
أ - مظاهر االنتهاك

حيث  املوجهة؛  االتهامات  هي  االنتهاكات  أول  وتعد   -
االتهامات،  من  عددا  والسيدات  للفتيات  النيابة  وجهت 
والتي تؤكد كافة الشواهد والوقائع أنها ليست أكثر من 
)»االنضمام  اتهامات:  تلفيق  تم  حيث  ملفقة،  اتهامات 
دون  و«التظاهر  الطريق«  و«قطع  إرهابية«  لجماعة 
بينهم   22 قتل  يف  و«الرشوع  و«التجمهر«  ترصيح« 
عىل  و«التعدي  نارية«  أسلحة  و«حيازة  مجندين« 
قوات األمن« و«التحريض عىل قوات الجيش والرشطة« 
و«وحيازة منشورات محرضة ضد مؤسسات الدولة«. (. 
الحبس 15 يوما يف  والنيابة تجدد  االعتقال  ومنذ وقت 

كل مرة حتي كتابة هذه السطور.
االستجواب  السباب و  و  بالرضب  التعدي عليهن  تم   -

العنيف و الضغط النفيس.   
-  من بني املعتقالت طالبات ثانوي و جامعيات توافق 
موعد اعتقالهن مع بدء االمتحانات لنهاية العام الدرايس 
و  رضيعها  بصحبتها  أم  املعتقالت  بني  من  توجد  كما 
ألمراض  أدوية  تتعاطي  و  مرضية  ظروف  لها  أخرى 

مزمنة. 
- من بني املعتقــالت 3 طالبــات ثانوي عام تقدمن 
باالعتذار عن حضور امتحانات الــدور األول للثانوية 

العامة.
-  الرضب املربح لحظة االختطاف .

- التشهري بهن عىل صفحات مواقع التواصل االجتماعي
-  اإلخفاء القرسي لهن عىل مدار 3 أيام متواصلة و منع 

املحامني من الحضور يف التحقيقات .
- التعذيب النفســي و التهديــد بــهتــك العــرض 

أثناء التحقيقات و يف تواجد وكيل النيابة .

-  الوقوف فرتات طويلة و التحقيق لفرتات تصل ألربع 
ساعات متواصلة .

-  الرتحيل املفاجئ دون علم املحامني و أهاليهن .
-  توزيعهن عىل الجنائيات و تحريض الجنائيات عليهن 
السجينات  املهينة من  املعاملة  و  -  تعرضهن للرضب 

الجنائيات و منع الطالبات من املذاكرة .
- منع الكتب الدراسية .

-  تعرضهن للخطر عدة مرات بدخول ثعابني و فرئان 
للزنازين املوجدات بهن 

الطبيب  عىل  منهن  املريضات  عرض  النيابة  رفض   -
املختص .

رغم  منهن  لعرشة  املستمر  التجديد  و  النيابة  تعنت   -
أكثر  منذ  القضية  نفس  ذمة  منهن عىل   3 إخالء سبيل 

من شهر و نصف .
- منع أطفال املعتقالت من رؤيتهن يف رساي النيابة و 

التعدي بالرضب عىل بعضهن .
تحت  وذلك  سيئة  معاملة  معهن  الجنائيات  تعامل   -

مرأى ومسمع من إدارة السجن.
- اإلهمال الطبي املتعمد حيث تعرضت املعتقلة »فاطمة 
عياد« إىل أزمة قلبية حادة ولم تجد من يسعفها وسط 
العالج ولم  أو  املساعدة  السجن عن تقديم  إدارة  تعنت 

تعرض عىل الطبيب إال بعد ثالثة أيام.
املكان،  يف  النظافة  سوء  من  جلدية  عدوي  حدوث   -

وتعرض املعتقالت ألمراض جلدية ووبائية
- سوء األوضاع الصحية أدي إيل تساقط شعر املعتقالت، 
خاصة من اضطراهن لرشب املاء الغري نظيف أو املضافة 

إليه »الشابة« بنسبة كبرية.
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- دورات املياه سـيئــة للغايــة، ما أدي إيل صعـوبة استخدامها، 

ما أدي  باملعتقالت إيل عدم تناول الطعام بشكل كبري.
- رشب املاء مغيل من شــدة الحــر..

- انتشار الحرشات والثعابني والفرئان .

ب- نموذج واقعي لالضطهاد .
فتيات وسيدات  أثناء عرض  و  بتاريخ 2015-8-8،   -
من  العرشة  البنات  وصول  بعد  و  النيابة،  عىل  دمياط 
الضابط  قام  الحرارة  الشديد  الجو  هذا  ىف  بورسعيد 
برفض دخول املياة »الباردة« كى ترطب عىل البنات من 
شدة الحرارة، وعندما وجد أطفال  املعتقلة »مريم ترك« 
يهنئوا  كى  األطفال  برباءة  بناحيتها  ركضوا  والدتهم 
الذى يفتقدونه منذ ثالثة أشهر، فقام  بحضن والدتهم 
وقام  والدتهم،  إىل  األطفال  وصول  بمنع  الضابط  هذا 
بطرحها كى تقع أرضا فاقدة الوعى، وعندما كانت عضو 

هيئة الدفاع تقوم بمحاولة إفاقتها وتهدئتها، فقام بسب 
املحامية أيضا وأصاب » مريم ترك« اإلغماء مرتني، وكل 
أمر بتجديد  الذى  النيابة  أمام وكيل  لهم  لم يشفع  هذا 
حبسهن، وكان هناك تعنت واضح من وصول أى أكل 

أو مرشوبات ملعتقالت.
- ويف اليوم نفسه قامت النيابة بالتحفظ عىل عضو هيئة 
الدفاع ) أ / يارس عز الدين(، وإيداعه ىف الحجز وترحيله 

إىل قسم الرشطة، بعد تلفيق قضية له..

نماذج من رسائل المعتقالت:

١- رسالة من طالبات دمياط املعتقالت .. و رواية احداهن عن سجن بورسعيد الذى تم ترحيلهن اليه:

..الحبس مع جنائيات
..وقسوة املعاملة من السجانات

..وابتزاز األموال...
...واالضطرار للتعرض لدخان السجائر الضار

 3 كل  قسمونا  انهم  عملوها  حاجه  وأول  السجن  ]دخلنا 
، ودى كانت اصعب  الجنائيات  زنزانه مع  لواحدهم ف  بنات 
 . سوا  بنت   13 كنا  البدايه  من  احنا   ، ليله  واصعب  لحظه 
واصبح  دما  وبكينا  الدموع  زرفنا   ، كتيير  علينا  هون  ودا 
اال رض  علينا  وضاقت  لحظتها  الموت  تمنينا  مدميا  القلب 
بما رحبت .. ثم نظرت للقمر من شباك الزنزانه لعله يهون 
يهون  ان  عسى  اال حبه  وافتقاد  الدرب  وحشة  قليال   علينا 
المتجبر  أسلوبهم  الجنائيات،  وبذائة  السجانات  علينا تسلط 
وخشونة المعامله انهم يعانون حرفيا من التكبر وقسوة 
القلب وجفاء المشاعر !اعلم بأن الزمن اجبرهم ان يقتلوا 
مشاعرهم ويميتوا قلوبهم وان السجائر التى هي بمثابة 
الماء والهواء عندهم من ضروريات الحياه !!!لماذا يجبرونا 
الذى يخنق الصدر كما تخنق  علي ان نتنفس من دخانهم 

العزله والوحده ارواحنا الحره! 
وليتهم اكتفوا بذلك بل امرونا وتأمروا علينا بأن نعطيهم 

مانملك من اموال لسد حاجتهم من السجائر !!
والحياة عندهم  الفاظهم سيئه واسلوبهم قذر  الجنائيات 

منفتحه بال  حدود ال  يوجد ال  حياء وال  يمتلكون اخال قا !
منهم  بأوامر  الحمامات  بنمسح  ومتجبرين  متسلطين 

وبنغسل هدومهم احنا شغالين خدامين ليهم !
وأسوء  األلفاظ  أفظع  تقابلنا  نتمانع  او  نعارض  ما  ويوم 
ساعات  من  بضعا  اجتماعنا  قليال   علينا  يهون  ما   ، السباب 
للمعاناه  بترجع  فينا  بنت  وكل  بيصبرنا،  اهلل  بفضل  النهار 
 ، وتكرارا  مرارا  الجنائياات  وش  ف  وشها   ، بالليل  تانى 
احنا عرفنا يعنى ايه ننام مخمودين !احنا م اال ساس بننام 
عشان نهرب من الواقع المؤلم والحياة السيئه دى ، ومع 
اننا بنهرب للنوم دايما اال  ان النوم بيهرب مننا !دى حياتنا 
أرجوكم  اعظم  كان  خفى  وما   .. اوى  باختصار  السجن  ف 
اجتهدوا ف الدعاء بان يرزقنا اهلل الثبات والسكينه ادعولنا 

نحس باال مان ولو بنسبه قليله، ع االقل عشان نعرف ننام[

٢( رسالة من احدي الزوجات املعتقالت:

..شــرب املاء مــغلــي من شــدة الحــر
..انتشار الحرشات والثعابني والفرئان

..عربة ترحيالت مشرتكة بني النساء والرجال
].. احنا فعال بنمر بظروف وحشه خالص قوى بنخرج الزياره 

نضحك ونهزر بس قلبنا بيتوجع من كتر األلم اللى فيه، 
 على فكره احنا هنا الجو حر موت بنشرب الميه مغلية من 

كتر الحر اللى احنا فيه الحمد هلل كله في سبيل اهلل، 
عشان  للجســم  مطهر  عايــزه  انا  سمحت  لــو  محمد   
الصراصير اللى بتمشـى علينا واحنا نايمين وبتقرصنا حجات 

تقرف
 فى يوم بعد ما نمنا خالص لقينا السجن كله بيخبط على 
الحيطه و بينده : يا عنبر 6 يا عنبر 6 طبعا العنبر كله قام 
مخضوض لقينا تعبان داخل من تحت الباب و احنا بنام على 
و  المباحث  رئيس  الظابط  علينا  دخل  جامد  صرخنا  االرض 
نص  العنبر  و كدر  فيا  و  العنبر  فى  يشتم  و فضل  المخبر 
يوم كل ده علشان صرخنا من الثعبان،  عادى يا محمد انت 

هنا تالقي الفار و الثعبان[
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دماغك  علی  و  نايم  انت  و  فوقك  ماشيه  الرصاصري  و 
بس  خالص  قيمه  ليها  مش  هنا  اإلنسان  حياة  عادی 
اللی  العرض  يوم  لله.   الحمد  الوضع  علی  خد  الواحد 
فات كانت حاجه غريبه قوی احنا و الرجال و العساكر 
كنا فی عربيه واحده ) 14واحد+ العساكر ( فی عربيه 
صغريه خالص و الدنيا بتكون نار. 3 شهور بس عاملني 

كأنهم 3 سنني [..

الرصاصري ماشيه فوقك و انت نايم و علی دماغك عادی 
حياة اإلنسان هنا مش ليها قيمه خالص بس الواحد خد 
كانت  فات  اللی  العرض  يوم  لله.   الحمد  الوضع  علی 
فی  كنا  العساكر  و  الرجال  و  احنا  قوی  غريبه  حاجه 
عربيه واحده ) 14واحد+ العساكر ( فی عربيه صغريه 
خالص و الدنيا بتكون نار. 3 شهور بس عاملني كأنهم 

3 سنني [..

اعتقــاالت الحــقــة إمــعــانــا في االضطهــاد
- اعتقال املحامي » يارس عز الدين«، وإيداعه ىف الحجز 

وترحيله إىل قسم الرشطة، بعد تلفيق قضية له.
املعتقلة »فاطمة ترك« بعد ثالثة  اعتـقــال خطيب   -

أسابيع من اعتقالها، وهـو »أحمد سمري سالمة«.

شهادات األهالي علي االنتهاكات بحق بناتهن
أ. مريم ترك ..

ب25سنة غيابى يف قضية ملفقة ولديها طفلني ولد ,وبنت 23سنة – تدرس بمعهد القراءات – زوجها محكوم عليها 

 فاطمة ترك .. 
• 20سنة – طالبة بكلية الرتبية وتم فصلها من الكلية

• خطيبها معتقل بسجن بورسعيد رجال
تم التواصل مع أم فاطمة ومريم ترك وقالت :

مطالبني  5-5-2015م  يوم  نزلوا  وفاطمة  »مريم   •
اعتقالهم  فتم  ظلما  املعتقلني  وأخيهم  ألبيهم  بالحرية 
ساعة  بنصف  الفعالية  انتهاء  بعد  التجارى  الشارع  من 
ترتدى  بنت  أى  كانت   .. لبسهم  هيئة  يف  اشتبهوا  بعدما 
»خمار« يتم اعتقالهم تم رضبهم وتكسري عظامهم وعملوا 
وأخذوا  بالعصيان  ورضبوهم  الشارع  ىف  عليهم  »حفلة« 
حقائبهم وكل متعلقاتهم .. بعد ذلك تم الذهاب بالبنات 
أثناء ذلك دراعها  ابنتى مريم  لقسم ثانى دمياط وكانت 
مكسور بسبب الرضب املربح وظلوا ليلة كاملة واقفني عىل 

اقدامهم ىف القسم ووجوههم إىل الحائط 
قوات  نقلهم ملعسكر  تم  اعتقالهم  ليوم  التاىل  اليوم  يف   •
ملدة  الرجال  مع  واحدة  بقاعة  فأجلسوهم  بدمياط  األمن 
شئ  أى  وال  مالبس  تغيري  وال  رشب  وال  أكل  ال  3أيام 
حقق  الثالثة  األيام  هذه  بعد   .. حقوق  بال  برش  وكأنهم 
معهم رئيس  النيابة ملدة 3ساعات  لم يسمحوا بدخول 
أثناء   .. كذلك  عليه  وتعدوا  رضبوه  بل  معهم  املحامى 
التحقيقات تم تهديدهم بانتهاك أعراضهم ونزع رشفهم 
»وإننا هندخل عليكم رجالة وما إىل ذلك« ,وبعد ذلك تم 
نقلهم إىل سجن بورسعيد والذى رفضهم فتم تحويلهم 
إىل مستشفى بورسعيد ,واتصلت بي فاطمة من السجن 
من املستشفى وكانت منهارة وتبكى بشدة وأخربتنا أنهم 
,وتم  صحيحة  غري  أقوال  عىل  االمضاء  عىل  إجبارهم  تم 
حكم  تطبيق  وسيتم  زوجها  اعتقلوا  أنهم  مريم  تهديد 

ال25سنة ..
• بعد قبول سجن بورسعيد لهم ,تم إجراء تحليالت حمل 
لهن عند دخول السجن وعند دخولهم سجن بورسعيد تم 
فيهن  ورصاخ  وسب  إهانة  و  سئ  بشكل  البنات  تفتيش 

ىف  بنت  كل  وضعوا  البنات  أخذوا  ثم   , وتعدى  ورضب 
عنرب جنائيات منفصلة عن باقي مجموعة القضية  ,فتم 
معاملتهن بقسوة من الجنائيات بل ان احدى بناتى كانت 
ابنتى  وأجربوا  داخله  ممددة  ورجلها  الحمام  امام  تنام 
مكسور  وذراعها  والتنضيف  الحمامات  مسح  عىل  مريم 
اليوم  طوال  السجائر  لدخان  معرضتان  ابنتاى  أن  ,كما 
العاىل الذى ال ينقطع بني الجنائيات  ,والرصاخ والصوت 
عمل  تم  العام  النائب  اغتيال  وعند   .. البعض  بعضهن 
من  يؤيدون  بأنهم  واتهامهم  السجن  داخل  عليهم  حفلة 

اغتاله ... 
أما عن معاناتنا أثناء الزيارة فهى كبرية نخرج من بيتنا 
أول اليوم وال نعود إال آخر اليوم والزيارة ال تزيد عن الربع 

أو الثلث ساعة كحدأقىص ..
تم  حيث  ابنتاى  لها  تعرض  حادثة  أذكر  أن  أريد  كما   •
أنه  الحرارة حتى أنى كنت أظن  ترحيلهما ىف يوم شديد 
ستتكرر معهن حادثة عربيةالتحريالت من شدة  الحرارة 
عند وقوفها ف  الرتحيالت  لها عربة  كانت معرضة  التى 
والعصري  املياه  إيصال  من  ومنعونا   ,, لساعات  الشمس 
كان معى  ملريم  التحقيقات  أيام  إحدى  وأيضا ىف   .. لهن 
بكلتا  الضابط  دفعه  لها  الوصول  الطفل  أراد  وملا  ابنها 
الفور  عىل  مريم  فسقطت  عنه  وأبعدها  ورضبه  يديه 
مغشيا عليها عندما رأت هذا املشهد ومنعونى من إفاقتها 
.. مريم ابنتى حدث لها مضاعفات حتى انه أغمى عليها 
حواىل عرش مرات ىف ليلة واحدة ولم يوافقوا عىل عرضها 
عىل طبيب لتشخيص حالتها ومتابعتها .. أيضا تم اعتقال 

املحامى الذى كان يدافع عنهن ..
حددت لهن جلسة يوم 26\12\2015م وننتظرفرج   •

ربنا ..
معتقلني  كلهم  بنتى  وخطيب  وبناتى  وابنى  زوجى   •

يرىض مني ده طيب ؟ »
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٢- الطالبة/ رفيدة إبراهيم محمد عىل 
•  بكالوريوس تجارة األزهر

•  تم اعتقالها منذ 24\12\2013م – منذ حواىل عامني 
من حرم جامعة األزهر ..

تواصلنا مع والدها وقال :
تم  لكنه  بالجامعة  تدرس  طالبة  أى  مثل  ابنتى   «  •
اعتقالها من قبل قوات األمن داخل حرم الجامعة بعد 
انتهاءها من امتحانها اقتادتها قوات األمن لقسم ثانى 
ومعاملة  والسب  للرضب  تعرضوا  وفيه  نرص  مدينة 
لسجن  نقلوا  ثم  ومن  انسان  بأى  تليق  ال  آدمية  غري 
حدثت  حتى  كاملة  أشهر  لستة  فيه  وظلت  القناطر 
مجزر القناطر الشهرية 11-6-2014م إذ تم التعدى 
بالرضب عىل ابنتى وسبها وإهانتها وتمزيق مالبسها 
القدمني  حايف  ممزق  وثيابها  الجميع  أمام  وخروجها 
كنا   .. دمنهور  لسجن  نقلها  تم  ثم  الحجاب  منزوع 
نزورها كل أسبوع إىل أن صدر عليها الحكم بالسجن 

ل5سنوات فأصبحت زيارتها كل 15 يوما .. من يراها 
40عاما  عندها  أنها  يظن  السجن  من  عامني  بعد  اآلن 
وليس 23عاما .. ابنتى مريضة تعانى من أن فقراتها 

»راكبة ع بعضها« .. 
بمياه  وجهها  غسل  ويجب  حساسية  لديها  أيضا    •
أوقات  للرشب وىف  مالح غري صالحة  ومياههم  نظيف 
لألكل  مياه  6زجاجات  بدخول  إال  يسمح  لــم  كثرية 

والرشب وغسل الوجه ملدة 15يوم .. كيف ؟!
أحيانا  ومدتها  للزيارة  او حاكم  قانون  هناك  ليس    •
مع  محبوسة  ابنتى   .. دقيقة   15 10أو  أو  5دقائق 
جنائيات ويتم التعامل معها بشكل صعب جدا تخيلوا 
بنتني مع 36 جنائية ... أيضا لم يتم السماح بدخول 
ملكة  تمتلك  ابنتى  أيضا   .. األغطية  وبعض  البطانية 
القراءة  من  تمكنها  أدوات  أى  من  وممنوعة  أدبية 

والكتابة .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. »

٣- أسماء سيد صالح : 
•  معهد السلكى بحلمية الزيتون - 17سنة 

بالتواصل مع أبيها ذكر لنا ....
» أثناء عودة ابنتى من املعهد الالسلكى بينما كانت   •  
بها ألن  فاشتبهوا  يوم محاكمة د.مرىس  هناك مسريات 
زيها محتشم ومن ثم اعتقلوها بشهر 12 لعام 2013م 

 ..
•  تعانى ابنتى األمرين بسجن القناطر ..كانت الزنازين 
ملئي بالثعابني والحرشات .. تتعرض لدخان السجائر.. 
للسب والرضب صباح مساء وهى ال زالت  طفلة .. ثم 
حكموا عليها ظلما بالسجن املشدد ملدة 5سنوات ,ثم تم 
تخفيفه ل3سنوات وننتظر نتيجة االستشكال والنقض 
الطفلة  عمر  فصار  بالسجن  عامني  اآلن  أتمت  وقد 

17سنة ..

كانت  أن  بدل  15يوم  كل  صارت  البنتى  زيارتى  اآلن 
يسمحون  الزيارة  ىف   .. عليها  الحكم  بعد  أسبوع  كل 
يسمحوا  ال  نحن  لكن  لهم  شئ  أى  بدخول  للجنائيني 
من  الكثري  أيضا   .. لبناتنا  الشتوية  املالبس  بدخول 
البنات  يشرتيها  حتى  ممنوعة  املعدنية  واملياه  املعلبات 

من الكانتني بسعر أعىل بكثري ,,
• أيضا حكت ابنتى أنهم بعنرب وحدهم يجاورهم عنرب 
بعض  ويحاول  بهم   مختلطة  حماماتهم  لكن  جنائي 
للمباحث  اشتكوا   .. بهن  الجنىس  التحرش  الجنائيات 
واملأمور ولم يجد جديد .. عانت ابنتى كثريا فلها أخت 
ولدت وكانت مريضة تم ماتت وأسماء لم ترها .. البنات 
يدخلون ويخرجون وابنتنا ال زالت بالداخل .. نفسيتها 

ىف األرض !! »
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أخر تحديث بأسماء المعتقالت في مصر

23 ديسمبر 2015 -58 معتقلة

اعتقلت 53عاماالجيزةساميه شنن1
-9-19
2013

قضية  في  باإلعدام  عليها  يحكم  سيدة  أول 
سياسية حضوري.

محتجزة اآلن في »سجن القناطر« ، تم تعذيبها 
ابنها  لتعذيب  باإلضافة  باالغتصاب  وتهديدها 

الصغير أمامها.
ماجدة 2

العاطفي
الجيزة

اسماء عبد 3
العزيز 
شحاته

3-11-الجيزة
 2014

تم اعتقالها مع أوالدها اإلثنين إلجبار زوجها 
اتهامها بعد تهم منها  تم  ثم  على تسليم نفسه 
انفصام  من  تُعاني  إرهابية.  لخلية  اإلنتماء 
مزمن وصدر قرار بالعفو الصحي عنها ولم 
ينفذ حتى اآلن. وهي محتجزة حالياً في سجن 

القناطر
نجـــــــالء 4

العمروسي
25-11-الجيزة

2014
اعتقلت  من منزلها كبديلة عن زوجها حيث 
عنه،  بدالً  فاعتقلوها  األمن  قوات  تجده  لم 
وتم تلفيق التهم التالية لها : حيازة مولوتوف 
وقطع الطريق العام وخالفه .وهي محتجزة 

حاليًا في سجن القناطر
القاهرةسحر عامر5
6
7

رنا عبد هللا
ساره 
عبدهللا

19 الجيزة
سبتمبر 
2015

تم اختطاف األختين من أحد األكمنة وعرضا 
يوم 19 سبتمبر 2015 في نيابة أمن الدولة 
اتهامها  وتم  محاميهما،  بدون حضور  العليا 
بما يعرف بقضية تفجير سفارة النيجر، وهما 

اآلن محتجزتان في سجن القناطر
جميلة 8

سري الدين
القاهرة

رحمة 9
عزت

القاهرة

10

11

هالة عبد 
المغيث

هالة صالح

القاهرة
المعادي

3 يوليو 
2015

فض  بعد   2015 يوليو   3 يوم  يوم  اعتقلتا 
مسيرة في المعادي وبعد أن صدر قراربإخالء 
سبيلهما يوم 18 أغسطس 2015 لفقت لهما 
ومنشورات،  سالح  حيازة  منها  جديدة  تهم 
جلسة،  كل  في  باستمرار  لهما  التجديد  ويتم 

وهما محتجزتان اآلن في قسم دار السالم.
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القاهرةنجالء طه12
المطرية

17 يوليــو 
2015

صالة  عقب   2015 يوليو   17 يوم  اعتقلت 
المحمدي  النور  مسجد  أمام  من  الفطر  عيد 
أن  بعد  لها  جديدة  تهم  تلفيق  وتم  بالمطرية، 
 23 يوم  سبيلها  بإخالء  قرار  صدر  كان 
في  اآلن  محتجزة  وهي  الماضي،  أغسطس 

سجن القناطر
13
14

 

دعاء نبوي
هاجر محمود

القاهرة
المطرية

3 يوليو 
2015

فض  بعد   2015 يوليو   3 يوم  يوم  اعتقلتا 
مسيرة في المعادي وبعد أن صدر قراربإخالء 
سبيلهما يوم 18 أغسطس 2015 لفقت لهما 
ومنشورات،  سالح  حيازة  منها  جديدة  تهم 
جلسة،  كل  في  باستمرار  لهما  التجديد  ويتم 

وهما محتجزتان اآلن في قسم دار السالم
سارة حسن 15

رزق
القاهرة
المطرية

ام 
لطفلين

هي أم لطفلين ،اعتقلت يوم 19 يونيو 2015 
وتم  بالمطرية،  الرحمن  مسجد  من  بالقرب 
لجماعة  االنتماء  منها:  تهم  بعدة  اتهامها 
وتهديد  ترخيص  بدون  والتظاهر  محظورة 
وقضت  المواطنين،  وترويع  العام  السلم 
نيابة التجمع الخامس يوم 4 سبتمبر الماضي 
بتثبيت الحكم الصادر ضدها بالحبس عامين، 

وهي محتجزة اآلن في سجن القناطر
معتقلة قضية 16

كتائب حلوان 
علياء عواد

-9-3
2014

في  واحتجزت  منزلها  من  اعتقلت  صحفية، 
» سجن القناطر » وقضيتها معروفة بقضية 
تصوير كتائب حلوان وأحيلت للجنايات يوم 

. 2015-2-22
الشرقيةهانم أحمد17
يســـــرا 18

الخطيب
23الدقهلية

عاما
12نوفمبر 

2013-
قضيتين  في  سنوات  بستة  عليها  الحكم  تم 
سجن   « في  محتجزة  وهي  مختلفتين 

المنصورة العمومي
سـوزان 19

مصطفى
30 أغسطس الدقهلية

2015
اعتقلت يوم 30 أغسطس 2015 أثناء زيارة 
ابنها المعتقل الطالب أحمد جاد في قسم شرطة 
االنتماء  منها  تهم  عدة  لها  وُوجهت  طلخا، 
ومعلومات  رسائل  نقل  و  إرهابية  لجماعة 
تخص تنظيًما إرهابيًا، وتم ترحيلها من قسم 
حيت  النصر  منية  مركز  سجن  إلى  طلخا 

تتواجد اآلن.
الدقهليةأسماء صبحي20
الدقهليةنجاة بيومي21
30-10-21عاماالدقهليةهبة قشطة22

2014
والذي  العسكرية  للمحاكمة  قضيتها  إحالة  تم 
التصديق  يقضي بحبسها لمدة عامين وقد تم 
على هذا الحكم يوم 18-10-2015 الماضي 
دمنهور  سجن   « بـ  متواجدة  اآلن  وهي 

العمومي – األبعادية
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23

24
25

أم وابنتاها
 حسناء متولي
 رواء مندور

روضة مندور

28 يونيو الدقهلية
2015

أول حالة إعتقال إلناث عائلة كاملة، تم إعتقال 
األم وابنتيها الطالبتين بجامعة األزهر، يوم 28 
التابع  الخولي  بميت  منزلهن  من   2015 يونيو 
حيازة  تهم  لن  ووجهت  النصر،  منية  لمركز 
متفجرات، ويتم تجديد حبسهن باستمرار ،وهن 

محتجزات اآلن بسجن منية النصر
26

 

نورهـــان 
محمد علي

19 اإلسكندرية
عاما

 27
أغسطس 

2015

، اعتقلت يوم 27 أغسطس 2015 هي ووالدها 
التواصل اإلجتماعي  إدارة صفحة بموقع  بتهمة 
ضد  تحريضية  عبارات  تتضمن  »فيسبوك« 
الجيش والشرطة، وهي محتجزة اآلن في سجن 

دمنهور العمومي- األبعادية.
محامية وناشطة حقوقية تم اعتقالها يوم 11 
مايو 2015 باعتبارها خالفت قانون التظاهر 
الرمل  شرطة  قسم  داخل  تظاهرت  حيث 
بالحبس  عليها  الحكم  تم  وقد  باإلسكندرية 
هذا  وتأييد  جنيه  غرامة 50,000  و  عامين 
وهي  الماضي   2014-5-20 يوم  الحكم 
اآلن تقضي فترة عقوبتها في سجن دمنهور 

باألبعادية .
ماهينــور 27

المصري
11 مايو اإلسكندرية

2015
محامية وناشطة حقوقية تم اعتقالها يوم 11 
مايو 2015 باعتبارها خالفت قانون التظاهر 
الرمل  شرطة  قسم  داخل  تظاهرت  حيث 
بالحبس  عليها  الحكم  تم  وقد  باإلسكندرية 
هذا  وتأييد  جنيه  غرامة 50,000  و  عامين 
وهي  الماضي   2014-5-20 يوم  الحكم 
اآلن تقضي فترة عقوبتها في سجن دمنهور 

باألبعادية 
19 أبريل اإلسكندريةآية مسعد28

2015
طالبة جامعية اعتقلت يوم 19 أبريل 2015 
األكاديميات  إحدى  في  قنبلة  زرع  بتهمة 
بسجن  اآلن  محتجزة  وهي  اإلسكندرية،  في 

دمنهور العمومي- األبعادية
أم الفيومغادة خلف29

ألربعة 
أوالد 
متوفي 
زوجها 

من 
سنوات

 12
أغسطس 

2015

من منزلها فجًرا , وصدر ضدها حكم بالحبس 
من   2015 أغسطس   12 يوم  اعتقلت   10
منزلها فجًرا , وصدر ضدها حكم بالحبس 10 
اإلستئناف,  في  لسنة  وُخفض  غيابيًا،  سنوات 
المنيا  سجن  في  اآلن  حبسها  مدة  وتقضي 
في  لسنة  وُخفض  غيابيًا،  سنوات  العمومي 
اإلستئناف, وتقضي مدة حبسها اآلن في سجن 

المنيا العمومي
30

31
32

بشرى أبو 
ضياء

نجوى سعد
أسماء محمد 

رضوان

15 يونيو 
2015

تم اعتقالهن يوم 15 يونيو 2015 من الطريق 
الدائري كفر الشيخ طنطا، ووجهت لهن تهم 
التظاهر بدون ترخيص، وبعد أن صدر قرار 
الماضي  سبتمبر   20 يوم  سبيهلن  بإخالء 
وأُمر  القرار  على  النيابة  استئناف  قبول  تم 
باستمرار حبسهن، وهن محتجزات اآلن في 

سجن طنطا العمومي
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بنـــــيغادة متولي33
سويف

28 يونيو 
2015

اعتقلت يوم 8 يونيو 2015 أثناء حضورها 
جلسة الحكم الخاصة بها، حيث صدر ضدها 
لجماعة  اإلنضمام  بتهمة  عام  بالحبس  حكم 
محظورة، وتقضي مدة حبسها اآلن في سجن 

المنيا العمومي
مجموعة بنات 34

األزهر(
 أسماء حمدي
 أحمد محمود 

24-12-القاهرة
2013

دفع  مع  سنوات   5 بالسجن  عليهن  الحكم  تم 
غرامة 100,000 جنيه وهنَّ اآلن محتجزات 

في » سجن القناطر،

آالء السيد 35
 هنادي

24-12-القاهرة
2013

والتحرش  ضربها  يتم  الذي  الفيديو  صاحبة 
بها من قبل البلطجية في ساحة جامعة األزهر

عفاف 36
أحمد عمر

24-12-القاهرة
2013

24-12-القاهرةرفيدة إبراهيم37
2013

تم اعتقال والدها من إحدى جلسات الطعن في 
الحكم الصادر بحقه

هنادي أحمد 38
محمود

24-12-القاهرة
2013

كانت قد قامت بإجراء عملية الزائدة الدودية 
في مستشفى السجن بدون وجود أي أحد معها 

و بـ«الكالبشات

39

مجموعة 
السبع 

عماير( 
 صفاء حسين 

هيبة

حيث 8-1-2014القاهرة  « القناطر  سجن   « في  احتجازهنَّ  تم 
وغرامة  سنوات   3 بالحبس  عليهم  الحكم  تم 

100,000 جنيه

أسماء سيد 40 
صالح

17 القاهرة
عاما

2014-1-8

سـلــوى 41
حسانين

56 القاهرة
عاما

حدث لها انفجار في الزائدة الدودية ولم تُنقل 2014-1-8
باإلضافة  حالتها  سوء  رغم  السجن  لمشفى 
لحالتها الصحية السيئة قبل اعتقالها حيث أنها 

تُعاني من ُرعاش وكهرباء زائدة في المخ

قضية مؤسسة 42
بالدي(

 آيــــــة 
حجازي

القاهرة
2014-5-1

في  الشوارع  أطفال  بتوظيف  اتهامهما  تم 
اإلفراج  يتم  لم  اآلن  إلى  و   ، سياسية  أعمال 
سجن   « في  المحتجزات  من  وهما  عنهما 

القناطر

1-5-2014القاهرةأميرة فرج44

هيام علي 45
علوي

5-11-سوهاج
2014

المعتقلة  الـــــوحيـــدة  السياســـية  وتعتــــبر 
وقد  أول سوهاج«  قسم  في«  جنائيات  وسط 
بسوهاج  الوطنى  االمن  بمقر  هيام  تعرضت 
يتم  ولم  وجسدية  ومعنوية  لفظية  العتداءات 

الفصل في قضيتها بعد.
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معتقالت قضية 45
مجلس الوزراء(

 شيماء أحمد 
سعد

22-2-القاهرة
2015

تم اعتقالها أثناء توجهها لمقابلة أحد الضباط 
مجلس  قضية  بشأن  معها  للتحقيق  القسم  في 
الوزراء على خلفية حكم غيابي عليها بالسجن 

25 سنة و هي اآلن محتجزة بسجن القناطر
عبير سعيد 46

محمد
المحاكمة 3\3\2015القاهرة أولــــى جلسات إعادة  اعتقلت من 

ليوم  الموافقة  الــــوزراء  مجلس  قضية  في 
3\3\2015 وهــــي اآلن محتجـــــزة بسجن 

القناطر.
إيمان 47

مصطفى
55 اإلسماعيلية

عاًم
-8-24 
2014

يتم تأجيل جلساتها بشكل دائم ولم يتم الفصل 
في قضيتها إلى اآلن والتي أُدرجت ضمن » 
جنايات عسكرية » في قضية حرق المحاكم 
باإلسماعيلية وهي اآلن محتجزة في » قسم 

ثالث اإلسماعيلية » .
المستمر ومن اإلستيالء  التضييق  عانت من 
على متعلقاتها الشخصية مما دفعها لإلضراب 
عن الطعام لمدة طويلة،، وتنقلت بين أكثر من 
سجن  في  اآلن  احتجازها  مكان  حتى  سجن 
والدها  أن  بالذكر  وجدير  العمومي.  المنيا 
المعتقل خالد سعيد كان مريًضا وتوفي نتيجة 

لإلهمال الطبي داخل المعتقل.
بني إسراء خالد48

سويف
 20 يناير 

2015
المستمر ومن اإلستيالء  التضييق  عانت من 
على متعلقاتها الشخصية مما دفعها لإلضراب 
عن الطعام لمدة طويلة،، وتنقلت بين أكثر من 
سجن  في  اآلن  احتجازها  مكان  حتى  سجن 
والدها  أن  بالذكر  وجدير  العمومي.  المنيا 
المعتقل خالد سعيد كان مريًضا وتوفي نتيجة 

لإلهمال الطبي داخل المعتقل
 49
 50

 51
52
 53

 54
 55

56
57
58

حبيبة شتا
ساره محمد 

رمضان
آية عصام

روضة خاطر 
ساره حمدي 

السيد
إسراء فرحات
فاطمة أبو 

ترك
مريم أبو ترك
خلود الفالحجي
فاطمة عياد 

5-5-2015دمياط
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رانيا علي 1
عمر رشوان

قرابة العام

قرابة العاممني مدحت2

2014/12/7هند راشد3

عال عبد 4
الحكــيـــم

2014/7/3

جدول بالمختفيات قسريا حتي اآلن

4 مختفيات قسريا
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عندما تسجــن الطـفــولــة وراء قـضبــان 
كلمة  وتتجرد  الرباءة،  خطوات  حديدية،تتقيد 
الطفولة من معانيها لتستبدل بكلمــة كهولة، 
ثقيلة،  ومعان  تجــارب  من  إليه  ترمز  ما  بكل 
يصبح الطفل معها كهال عاجزا حتى عن تحقيق 

الرغبة يف الحلم. 
ويف مرص وخلــف القضبــان أطفال، أعمارهم 
والقانــون  الدستــور  يف  حقوقهم  كالزهور، 
واملواثيق الدولية التبحث عنها، يمكنك أن تراها 
أو كربــاج،  أجسادهم مخطوطة بعصــا  عىل 
محفوظة يف ذاكرتهم ككتاب مدريس طاملا قرأوا 

فيه عن معاني الحرية واملستقبل.
بيضاء  صفحات  صغار،  مالئكة  أبرياء،  أطفال 
تعرف  ولم   بعد،  أي هموم  القدرعليها  يخط  لم 

معنى القيد أو الزنزانة.
األهل، وزج  املنزل وحنان  السجن دفء  حرمهم 
من  تقي  ال  وجدران  الحديدية  قضبانه  بني  بهم 
لم  أجواٍء  يف  الصيف  حرارة  وال  الشتاء  برودة 
يستطيع التأقلم معهـا أي طفل يف العالم, وهم 

الوطن،  ظلم  الضيقة  الجدران  لتلك  يشتكون 
الحمراء، والقوانني  الخطوط  وتجاوز سجانيهم 
الدولية التي تنص عىل خصوصية الطفل وتجّرم 
وال  تُطبّق،  اآلنسان  حقوق  قوانني  فال  اعتقاله, 
بحق  جرائمها  عن  مرص  يف  األمن  قوات  تُسأل 
األطفال، حتى أنهم يُرغمون عىل الرضوخ للتهم 
مدة  زيادة  خشية  بطالنها  رغم  لهم  املوجهة 

سجنهم , أو خشية عصا الجالد.
ملاذا  ويتساءلون..  املظلم  املكان  هذا  يتأملون 
نحن هنا؟ ما الذي اقرتفنـاه؟ فال أحد يجيبهم، 

فاللغة هنا فقط لألمر الواقعأو للكرباج !
ففى الوقت الذى نجد فيه كل دول العالم تحاول 
أن توفر ألطفالها العيش الهانئ واملستقر، حتى 
نجد  دولهم،  مقدرات  يحمى  فتياً  يصبحوا جيالً 
أن النظام املرصى لم يستثِن من قمعه األطفال، 
بل راح يعمل فيهم آلة القتل والتعذيب واإلخفاء 
واالعتقال، عىل الرغم من صغر عمرهم،إال أنه قد 
نالهم من البطش والجور والعسف ظلماً بال أى 

جريرة ..

المقدمة

المبحث الثاني : الطفل 
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استمراًرا ملا تمارسه السلطات املرصية من انتهاكات وجرائم بحق املعارضني السياسيني للسلطة، 
العام املاىض عدد  ١٢٤٣انتهاك بحقوق  الحريات خالل  التنسيقية املرصية للحقوق و  فقد رصدت 

االطفال دون سن ١8 عام – بحسب رصد التنسيقية -

 حيث وزعت هذه االنتهاك اىل:-

و حيث ان اآلنتهاكات بحق األطفال تتزايد وتريتها ىف 
الفرتات األخرية، بحيث تشكل ناقوس خطر داهم عىل 
املجتمع بكافة فئاته وأطيافة.إذ أن النظام املرصى عمد 
العهود  أقرتها  التى  الضمانات  كافة  عن  الخروج  إىل 
املرصية  والقوانني  الدستور  وكذا  الدولية،  واملواثيق 
بشأن معاملة األطفاإلىل الحد الذى وصلنا إليه اآلن من 
وحل  احتواء  ىف  الدولة  رغبة  وعدم  متزايدة  انتهاكات 

تلك األزمة.
تعرض  فقد  اليها،  املشار  االنتهاكات  إىل  وإضافة 
يف  بالجملة،  قانونية  انتهاكات  إيل  املعتقلون  األطفال 
واالتفاقية  املرصي،  الطفل  بقانون  واضح  عصف 
الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مرص، وتمثلت 
هذه اآلنتهاكات يف التحقيق أمام الجهات غري املختصة 
والحبس االحتياطي لألطفال تحت سن الخامسة عرش. 

أماكن غري مختصة، ومع  األطفال يف  احتجاز  تم  كما 
الكبار والبالغني، يف ظل أماكن احتجاز دون مستوي 
اآلدمية التي ال يستطيع أن يتعايش معها كبار السن 

فما بالك باألطفال .
و قبل أن نشري إلىنماذج حاالت لبعض األطفال الذين 
تم انتهاك حقوقهم وإهدار كرامتهم، ينبغى أن نشري 
الرشطة  تكن  لم  األطفال  بحق  اآلنتهاكات  أن  إىل 
املرصية هى الجهة الوحيدة ورائها، وإنما لعبت النيابة 
العامة والقضاء املرصي دوراً بارزاً ىف زيادة وترية هذه 
اآلنتهاكات تارة عن طريق عدم محاسبة القائمني عىل 
اآلنتهاكاتمن رجال الرشطة وغض الطرف عنها وتارة 
وعدم  والقانون  الدستور  نصوص  تغييب  ىف  أخرى 
بالقيام  وتارة  باألطفال،  الخاصة  الضمانات  تطبيق 

بالتعدي عىل األطفال بشكل أو بأخر.

االنتهاكات التى يتعرض لها االطفال المعتقلون:-
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رصدت التنسيقية املرصية للحقوق و الحريات ١٦ حالة قتل خارج اطار القانون الطفال لم تتجاوز 
اعمارهم الـ ١8 عاماً و ذلك عىل النحو التاىل :-

من  البالغ  و  باسل  الطفل  قتل   2015/4/1 بتاريخ   •
العمر 15 عام برصاص قوات الرشطة اثر استخدام قوات 
تظاهرة  لتفريق  الخرطوش  و  الحية  للطلقات  الرشطة 

مناهضة لنظام الحكم بمنطقة املعادى.
• بتاريخ 2015/8/4 ُقتل 4 اطفال مرصيني ىف سقوط 
االطفال  كان  منزل  عىل  الجيش  قوات  اطلقتها  قذيفة 
يتواجدون فيه  بمدينة الشيخ زويد مما ادى اىل مرصعهم 

ىف الحال.
لتعرضهم  نتيجة  اطفال  بتاريخ 2015/8/9 وفاة 6   •
من  للعالج  فاسدة  طبية  محاليل  اعطائهم  اثر  للجفاف 
الجفاف و بدالً من العالج لقى االطفال مرصعهم نتيجة 
الفساد االدارى القابع ىف مؤسسات الدولة و التى ال تعبئ 

بحياة االفراد و ال صحتهم و ال امنهم.

بتاريخ 2015/10/21  أفادت مصادر قبلية بسيناء   •
بمقتل ثالثة أطفال من أســرة واحدة بقريــة »التومة« 
صاروخية  قذيفة  سقوط  إثر  زويد  الشيخ  مدينة  جنوب 
تابعة للجيش عىل منزلهم ,  وقالت املصادر إن األطفال 

قتلوا متأثرين بجراحهم. 
منطقة  يف  ووالدته  طفل  قتل   2015/11/20 بتاريخ   •
الربث جنوب مدينة رفح، بمحافظة شمال سيناء، يف قصف 
جوي عىل منازل مدنيني بقرى الربث، فجر اليوم الجمعة، 
حيث سقط صاروخ عىل منزل املواطن »سلمان الحسييس .
• بتاريخ 2015/12/16 لقى طفل مرصعه عن طريق 
 ، أمني رشطة  فقام  مشاجرة  بموقع  مروره  أثناء  الخطأ 
 100 عىل  الخالف  بسبب  عشوائى  بشكل  النار  باطالق 

جنيه ، أسفرت عن مقتل الطفل.

رصدت التنسيقية املرصية للحقوق و الحريات 8٩ حالة اهمال طبى تعرض لها االطفال داخل مقرات 
احتجازهم مما أدى اىل اصابة بعضهم بمضاعفات مرضية يصعب معها العالج االن و البعض االخر 
قد وصل اىل مرحلة ميئوس منها و ينتظر املوت عىل فراشه كل يوم نتيجة التعنت ىف تلقيهم العالج 

بشكل منتظم، و نذكر من هذه الحاالت:-

• بتاريخ 21 يناير 2015تم اعتـقــال الطفل مهنـد 
العرب  برج  سجن  يف  احتجازه  وتم  سنة   17 ايهاب 
وهناك اصيب بمرض رسطان الدم » لوكيميــا » ولم 
يفرجوا عنه اال من اسابيع قليلة وبسبب تعنت ادراة 
سجن برج العرب فــي عــالج مهند تدهورت الحالة 
بشكل كبري مما أضطرت معه ارسة الطفل للسفر به 
األطباء  افاد  قد  و  للعالج هناك  ليخضع  نيويورك  اىل 
ان حالته متاخرة وان جلسات العالج بالكيمياوي لن 
تجدى معه نفعاً و انهم سيضطرون اىل إجراء عملية 

جراحية.
غرضويف  بانزالق  أصيب  الجمل   عىل  حسن  الرباء   •
فرتة  أثناء  له  تعرض  الذي  التعذيب  نتيجة  الرقبة  يف 
تواجده داخل املؤسسة العقابيــة باملــرج بالقاهرة 
و رفضت ادارة املؤسسة العقابية عالجه مما أدى اىل 

تفاقم حالتة و تدهورها.
أسامة مصطفى  اعتقال  تم  بتاريخ 2015/4/26   •
قد  و   18 العمر   من  البالغ  و  يوسف  العاطي  عبد 
تعرض ىف املعتقل  لصدمات كهربائية يف قلبه أدت إىل 
إصابته بإغماءات متكررة وهو األمر الذي أدى لنقله 

إىل مستشفى طرة ، حيث كان يف غيبوبة استمرت عدة 
أيام وتم وضعه عىل أجهزة التنفس الصناعي من شدة 

التعذيب الذي أثر عىل قلبه.
• بتاريخ 2015/10/8 حصل محامي الطفل أحمد 
بسجن  املحبوس   ، سنة   17 العمر  من  البالغ  مرعي 
كفر سعد بدمياط عىل املوافقة يف إجراء عملية جراحية 
السجن مازالت  إدارة  أن  إال  له الستئصال »ناصور«، 
ترفض املوافقة عىل الطلب، و تتعنت ىف تنفيذ تأشرية 

رئيس النيابة بخضوع الطفل الجراء عملية جراحية.
و قد إلقي القبض عىل أحمد منذ شهر يناير 2015و 
ملحاميه  وفقا  بالكهرباء  والصعق  للتعذيب  تعرض 
صديد  وتجمعات  حاد  بنزيف  أصابته  اىل  أدى  مما   ،

تحتاج لعملية جراجية.
القبض  األمن  قوات  ألقت   2015/4/10 بتاريخ   •
من  مصطفى  هدى  الطالبة  عىل  عشوائى  بطريق 
احتجازها  مقر  داخل  أصيبت  وقد  املطرية  شوارع 
بالقسم بالتهاب حاد ىف املعدة مما اضطرت معه إدارة 
القسم إىل عرضها عىل املستشفى وإرجاعها إىل الحجز 

دون إكمال عالجها.

الحاالت النموذجية:-

أواًل: حاالت القتل خارج إطـار القانـون:-

ثانيـا: اإلهمــال الطبـى :
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•  بتاريخ 2015/4/10 ألقت قوات األمن القبض بطريق 
عشوائى عىل الطالبة هدى مصطفى من شوارع املطرية 
وقد أصيبت داخل مقر احتجازها بالقسم بالتهاب حاد 
ىف املعدة مما اضطرت معه إدارة القسم إىل عرضها عىل 
عالجها.  إكمال  دون  الحجز  إىل  وإرجاعها  املستشفى 
الطفل  الرشطة  قوات  اعتقلت   2015/4/18 بتاريخ 
الثالث  بالصف  الطالب  عزالرجال  حامد  خالد  أحمد 
العمر 14 عام و ذلك من منطقة  البالغ من  اإلعدادى و 
اعتقاله  اثناء  تعرض  قد  و  بورسعيد  بمحافظة  الزهور 
للتعذيب الشديد مما أدى إىل اصابته بنزيف حاد و تورم 

بالوجه و سط اهمال من افراد القسم له.
الثالث  الطالب بالصف  أُصيب »حمــزة عىل موىس«    •
مدينة   شوارع  أحد  من  عشوائياً  واملعتقل  الثانوي، 
  املنصورة  يف 25 من يناير 2015 بالرصع وتورم الغدة 
بمحافظة  سلسيل  ميت  بسلخانة  تعذيبه  بعد  النكافية 

الدقهلية، وفقاً ألهله.
لقسم  ترحيله  قررت  السجن  إدارة  أن  أهله  وأضاف   •
تدهور  بعد   2015/4/15 بتاريخ  املنصورة  أول 
صحته إلخالء مسئوليتها، وظل أكثر من ثالث ساعات 
نوبات  تنتابه  وكانت  عليه،  مغشياً  الرتحيالت  عربة  يف 
رصع من حني آلخر دون أن يهتم أحد من قوات األمن 
املصاحبة له، وبعد وصوله لقسم أول وجده أهله »جثه 
هامدة« مع نوبات الرصع ظل ملقياً عىل األرض ألكثر 

من ساعة، وبعد استجداء أهله وافقت إدارة قسم أول 
دون  ولكن  عليه  للكشف  طبيب  معتقل  إخراج  عىل 
جدوى، حتى جاءت اإلسعاف متأخرة ونقلته ملستشفى 
حالته،  خطورة  رغم  حجزه  رفضت  التي  »الطوارئ« 
وأحالته إيل القسم مرة أخري بعد أن أعطته »مضادات 
للمستشفى حتى  نقله  أول يف  »، ويتعنت قسم  حيوية 
اآلن قبل الحصول عىل إذن نيابة، الذي قد يتطلب عدة 

أيام.
• جاء هذا بعد أن تعرض للتعذيب عدة مرات بسلخانة 
ونفسية  صحية  ظروف  يف  واحتجازه   ، سلسيل  ميت 
من  بتجريدهم  عنها  وذويهم  املعتقلون  يحكي  سيئة 
مالبسهم ورضبهم ملدد طويلة مع تعليقهم يف السقف أو 
من الخلف وصعقهم بالكهرباء وإجبارهم عىل الزحف 

يف ساحة السجن عرايا.
سلسيل  ميت  سجن  إدارة  قيام  املعتقلني  أهايل  وأكد   •
مؤخراً بإجبار »حمزة« و14 ُمعتقل آخر من عدة أيام 
عىل الوقوف عرايا تحت املطر ملدة ساعتني، وأغرقت كل 
مالبسهم أمامهم فلم يتحمل »حمزة« ما حدث وسقط 
عيل األرض لينهال عليه قوات األمن رضباً بأرجلهم، وتم 
حبسه انفرادياً بعد ذلك حتى ال يراه أحد ، وحاول أهله 
تورم  مالحظتهم  بعد  زياره  آخر  يف  له  األدوية  إدخال 
الغدة النكافية، لكن السجن رفض مما تسبب يف تفاقم 

تدهور حالته الصحية.
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باملعتقل و يستوى ىف ذلك ان يكون ذاك  التعذيب هو األتيان بأى فعل من األفعال التى تحدث رضراً 
الرضر ذا طبيعة مادية ملموسة او من طبيعة معنوية كالتهديد و غري ذلك من االنماط.

و ترتكب القوات الرشطية جريمة التعذيب بشكل نمطى و ممنهج تجاه املعتقلني السياسيني بشكل 
املادية  االعتداءات  اعرتافات تحت  للحصول عىل  تعمد  انها  االطفال منهم بشكل خاص حيث  و  عام 
او  االنماط  من  ذلك  غري  و  بالكهرباء  الصعق  و  االرجل  و  االكتاف  من  التعليق  و  الرضب  ىف  املتمثلة 

االشكال التى تستخدمها الداخلية.
و قد رصدت التنسيقية املرصية ٢5٠ حالة تعذيب تعرض لها االطفال داخل مقرات االحتجاز املختلفة 
و قد يكون هذا الرقم ضئيالً نظراً لصعوبات كثرية إعرتضت فريق الرصد بالتنسيقية فلم نرصد بشكل 

فعىل سوى تلك االعداد التى أرشنا اليها،

 و نذكر بعضاً من هذه الحاالت التى تعرضت للتعذيب املمنهج :-

بمدينة  الرشطة  قوات  اعتقلت   2015/11/7 بتاريخ   •
ميت غمر الطفل خالد عبد الحميد بخيت الطالب بالصف 
أمام  العمر 16 عام من  البـالــغ من  و  الثانوى  الثالث 
قد  و  به  الخاصة  االوراق  تجهيز  اثناء  ذلك  و  مدرستـه 
ميت  مركز  داخل  ممنهج  تعذيب  لحملة  املعتقل  تعرض 
غمر و الذى يعرف بسلخانة ميت غمر لكون اصبح مقراً 

من مقرات التعذيب.

• بتاريخ 2015/4/22 قامت قوات الرشطة  ببورسعيد 
ارشف  محمد  عزو  أحمد  و  الحسيني  إبراهيم  باعتقال 
البشع  األطفال  تعرض  قد  و  منازلهم  فوزي  عمار  و 
لكافة  باملخالفة  الطعام  من  منعهم  تم  و  التعذيب  أنواع 

الضمانات القانونية الدولية و املحلية.
بإعتقال  الرشطة  قوات  قامت   2015/2/8 بتاريخ   •
الطفل عىل شعبان أبو الغيط و البالغ من العمر 15 عاماً 
و تم تلفيق اتهام له بقضية احداث استاد الدفاع الجوى 
قد  و  األمن  قوات  بفعل  شاباً   22 ضحيتها  راح  التى  و 
استمر  ممنهج  تعذيب  و  النتهاكات جمة  الطفل  تعرض 
اىل محكمة  القضية  أحيلت  قد  و  كاملة  ملدة 10 ساعات 

جنايات القاهرة.
باعتقال  الرشطة  قوات  قامت   2015/2/14 بتاريخ   •
الطفل حسن محمد عىل البهنساوى من محافظة سوهاج 
و قد تعرض املعتقل لحملة من التعذيب املمنهج بالرضب 
و الصعق و التعليق من االكتاف و االرجل ملدة ثالثة ايام 

و قد اخىل سبيله بكفالة 2000 جنية.
الطفل  الرشطة  قوات  اعتقلت   2015/1/26 بتاريخ   •
تم  قد  و  عاما   16 العمر  من  البالغ  عامر  محمود  انس 
تعرض خالل  املطرية  قسم  بديوان  اسبوع  ملدة  اخفاءه 
هذه املدة لالعتداء عليه بالرضب و التعليق و املنع من 

الطعام.

ثالثاً : التعذيب: 

أداة من أدوات النظم السياسية املتعاقبة عىل  ان ظاهرة االخفاء الرسى ليست ظاهرة حديثة و انما كانت   •
حكم مرص ىف وجه الخصوم السياسيني و تعمد الدولة اىل إستخدام هذا السالح و الذى يهدر كافة حقوق األفراد 
و حرياتهم و يعمل عىل النيل من أدميتهم اذ ان االخفاء القرسى قرين التعذيب املمنهج الذى تستخدمه الدولة.

• و اذا كانت املواثيـق و العهــود الدولية و كذا الدساتري 
املرصية املتعاقبة قد جرمت االخفاء القرسى و نصت عىل 
و  الجريمة  تلك  تفــادى  محاولة  قانونيــة  نصوص 
الجريمة  تلك  ان  االن  نـرى  اننا  اال  عنهـا  الناتجة  االثار 
النكــراء ترتكبها القوات األمنية بشكل يومى ضد االالف 
املواطنني و يهمنا ىف هذا الصدد ارتكــاب تلك الجريمة 

ضد االطفال مما يجعل من هذه الجريمة اكثر بشاعة و 
و  للحقوق  املرصية  التنسيقية  رصدت  قد  و  أثراً  أعمق 
الحريات ارتكاب هذه الجريمة بحق 121 طفل و نشري 
و  التنسيقية   ىف  رصده  أمكنا  ما  هو  الرقم  هذا  ان  اىل 
ليس هذا الرقم بالرقم النهائى لكثري من الصعوبات التى 

اعرتضت فريق البحث امليدانى ، 

رابعًا : اإلخفاء القســرى: 
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رصدت التنسيقية املرصية للحقوق و الحريات اعتقال ٦٣٠ طفل منذ مطلع عام ٢٠١5 و حتى نهايته و 
هذا الرقم ليس هيناً اذا كنا نتحدث عن أطفال بعمر الزهور ترسق منهم احالمهم و تهدر كرامتهم و تضيع 

طفولتهم ليصبحوا كهوالً من هول ما يرونه من جور و تعذيب
 و نشري هنا اىل بعض الحاالت التى تعرضت لالعتقال التعسفى دون ان تكون هنا ادلة عىل اتهامهم 

و منهم: 

 3 باعتقال  االمن  قوات  قامت   2015/2/20 بتاريخ   •
ثالثة طالب من أحد شوارع مدينة طلخا بطريق عشوائى 
عىل  عرضوا  ثم  طلخا  رشطة  مركز  اىل  اقتيادهم  تم  و 
يوم  قرارها بحبسهم 15  التى اصدرت  و  العامة  النيابة 
و هؤالء الطالب هم اسامة رضا نعمان و أحمد حجازى 

و أحمد سمك و جميعهم طالب بالصف الثانى الثانوى.
باالقرص  الرشطة  قوات  قامت   2015/2/9 بتاريخ   •
 16 العمر  من  البالغ  ابراهيم  عبداملنعم  الطالب  باعتقال 
عام و هو طالب بمدرسة االقرص الثانوية العسكرية و تم 
الذى تم حبسه  التظاهر و  اتهام له بخرق قانون  تلفيق 

عىل ذمته.
بسوهاج  االمن  قوات  قامت   2015/2/14 بتاريخ   •
باعتقال الطالب حسن محمد حسن البهنساوى و البالغ 
من العمر 16 عام و تم تلفيق اتهام له تكري االمن العام 
و االنضمام لحركة احرار و قد صدر قرار بحبسه و تم 

ترحيله لسجن الفرق بسوهاج.
• بتاريخ 25 يناير 2015 قامت قوات الرشطة باملنصورة 
تم  و  الشارع  من  عشوائية  بطريقة  اطفال   4 باعتقال 
تلفيق اتهام لهم بالتظاهر و االنضمام لجماعة االخوان و 

هؤالء الطالب هم:-
1   محمود أيمن شحوم – 16 سنة – طالب بالصف األول 

الثانوي
األول  بالصف  طالب   – سنة   16  – أرز  محمد  خالد    2

الثانوي
3   محمد رمضان سالمة – طالب ملعهد فني صحي
4   حمزة عيل مويس – طالب بالصف الثالث الثانوي

الرشطة  قوات  قامت   2015/3/21 بتاريخ   •
عبدالحميد  يارس  مريم  الطفلة  باعتقال  باالسكندرية 
أحمد و البالغة من العمر 14 عاما و لفق لها اتهامات 

بالتظاهر و قد اصدرت النيابة العامة قراراً بحبسها.
ال  االطفال  بحق  االنتهاكات  ان  اىل  االشارة  تجدر  و 
و  الصحى   االهمال  و  التعذيب  و  القتل  عىل  تقترص 
انه  بل  فحسب  التعسفى  االعتقال  و  القرسى  االخفاء 
من  التعسفى  كالفصل  اخرى  انتهاكات  ليشمل  يمتد 
الباطل املبني عىل اراء  املدارس و الجامعات و الحبس 
رشطية مجردة ىف صورة تحريات و حبس االطفال مع 
االحكام  كذلك  و  القانون  لنصوص  باملخالفة  بالغني 
القضائية التى تصــدر بحقهم مــع االخالل بحقوق 
القانونية عالوة  الضمانات  من  و حرمانهــم  دفاعهم 
عىل البيئة التى ينشئون فيها و حرمانهم من التعليم و 
كذلك من التأمني الصحى و غري ذلك من أشكال الجور 

و العسف.
• و جديـر بالذكر ان االنتهاكات التـى ترتكب ىف حق 
االطفال ال تقع جميعها من رجال الرشطة و ان كانوا 
هم أول من يتسبب ىف هذه االنتهاك حيث انه ال يجدر ان 
ننىس دور النيابة العامة و القضاء ىف كافة االنتهاكات 
التى يتعرض لها االطفال بوصفهم رشيك اساىس ىف كل 
الجرائم التى ترتكب بأفعالهم بصفهم تارة يتقاعسون 
مقرات  عىل  التفتيش  ىف  الوظيفية  مهامهم  أداء  عن 
تارة  و  عملهم  نطاق  ىف  تقع  التى  املختلفة  االحتجاز 
اخرى بتصديقم لرواية الرشطة املجردة و املرسوده ىف 

شكل تحريات مكتبية ال يوجد دليل عىل تصديقها.

و نشري هنا اىل ابرز الحاالت التى تعرضت لالخفاء القرسى:-

املرصية  االمن  قوات  قامت   2015/4/14 بتاريخ   •
الذى  و  عبداملحسن  محمود  عبدالله  الطالب  باختطاف 
الكثر  و قامت باخفائه قرسياً  العمر 15 عاماً  يبلغ من 
من شهر و قد توصل والده اىل مقر احتجازه باملؤسسة 
العقابية بكوم الدكة حيث كان الطالب يتعرض لتعذيب 
الوقات  انفراديا  محبوساً  ظل  و  تجويع  مع  مستمر 

طويلة.
•  بتاريخ 2015/1/8 قامت مجموعة كبرية من ضباط 
انس حسام  الطفل  الرشطة بمحارصة منزل  و  الجيش 
العريش  بمدينة  العمر 14 عاماً  البالغ من  الدين بدوى 
املرصية ثم قامت باقتياد الطفل اىل مكان غري معلوم و 
ظل اهله يبحثون عنه ىف معسكرات الجيش و الرشطة 

دون ان يكون له اثر حتى نما اىل علمهم بتواجد الطفل 
بمعسكر الجالء باالسماعلية و الشهري بسجن العازوىل.

•  بتاريخ 2015/3/6 قامت قوات االمن التابعة ملحافظة 
عىل  مصطفى  محمد  عبدالله  الطفل  بإختطاف  الفيوم 
البالغ من العمر 17 عاماً وقامت باخفائه قرسياً و هو 
طالب بالثانوية العامة و قد تقدم أهله ببالغات بمكتب 
النائب العامة و شكاوى بمكتب املحامى العام دون اى 
لتكون  ساكناً  املسئولة  الجهات  تحرك  لم  حيث  جدوى 

بذلك رشيكة ىف هذه الجريمة.
•  الطفل » أحمد سعد توفيق » 14 عاما و مقيم بمدينة 
سمسطا جنوب بنى سويف تم اختطافة مطلع هذا العام 

و ظل قيد االخفاء القرسى قرابة الثمانى أشهر.

خامسًا: االعتقال التعسفى:-
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المبحث الثالث : ذوي االحتياجات الخاصة 

 اعتقـال الضعف والعجـز

ظروف السجن الغير مالئمة للمعاقيين
تعترب سجون مرص كلها أماكن احتجاز غري مالئمة الوضاع املعتقلني املعاقيني ..  و يعانى املعاقون انتهاكات 

جمة ىف السجون املرصية تؤدى اىل تدهور حالتهم الصحية بشكل كبري و انتكاس اى تحسن قبل االعتقال.
ومما يؤسف له أن حاالت االعاقة التي تم رصدها ليست فقط من تم اعتقاله وهو مريض ، بل إن 
ظروف االعتقال والسجن والتعذيب نفسها قد أدت بالكثريين إيل اإلصابة بإعاقات مختلفة ومتعددة.
معاقني  من حاالت  برصده  قمنا  ما  ان  اال  السجون  داخل  الحاالت  تلك  عن  دقيق  إحصاء  يوجد  ال  أنه  ورغم 
وتنوعت  الحاالت  كل  وليس  فقط  استطعنا رصده  ما  وهو  حالة   480 واالقسام حوايل  السجون  يف  معتقلني 
االعاقات ما بني كفيف او شلل اطفال يف القدم او اليد مع وجود بعض الحاالت اعاقات عقلية ، إال أن هناك 

مؤرشات هامة ، ونماذج واضحة للعيان.
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١- أماني حسن
يوم  عام   33 صالح«  عبده  حسن  »أماني  اعتقلت   •
الجمعة 16 من شهر أغسطس وهي أم لطفلتني من 
أسلحة،  حيازة  قضية  تلفيق  وتم  رمسيس،  ميدان 
الضابط  انهال  تهم  من  لها  وجه  ما  رفضت  وعندما 
وتم   ، تماما  الوعي  فقدت  حتى  وركال  رضبا  عليها 
إجبارها عىل التصوير وبحوزتها سالح إلثبات التهمة 

ضدها .
•  بعد أن فقدت الوعي يف إحدى مرات التعذيب ، أفاقت 
عىل آالم إطفاء سجائر الضابط يف ذراعها ونتيجة ملا 
أصيبت به من شلل نصفي أصبحت أماني ال تستطيع 
من  له  تعرضت  ما  نتيجة  اإلخراج،  عملية  يف  التحكم 
تعذيب ، غري أن ذلك جّر عليها تعذيبا نفسيا جديدا، 
»يا  لها:  قائلني  عليها  بالتهكم  سجانوها  قام  حيث 

سايبة«.
بضعف  مصابـة  بأنها  حالتها  األطبــاء  وشخص   •
وضمـور وشلل فــي الساقني وضعف يف الذراعني، 
وضعف يف اإلشارات العصبية يف الساقني والذراعني، 
أن  أضافوا  كما  والرقبة،  الظهر  أسفل  شديد  وألم 
إذا  للتحسن  قابل  وغري  كامل  بتدهور  توحي  الحالة 
بأن  األطباء  أحد  أضاف  كما  ذلك،  عن  العالج  تأخر 
وتخضع  فيها  تعالج  لم  إذا  يوما   30 أمامها  الحالة 
لجلسات العالج الطبيعي، فلن تستطيع الوقوف عىل 

قدميها مرة أخرى.

لتلقي  السجن،  مستشفى  يف  بإيداعها  أوصوا  كما   •
الرعاية الصحية ، ورغم كل أمراضها لم توفر إدارة 
السجن أي عالج لها ، وبعد إبالغ النيابة بحالتها تم 
نقلها إىل مستشفى السجن بعد معاناة بلغت 4 أشهر.

صحية  مشاكل  من  أماني  منه  تعاني  ما  ورغم   •
السجن  إدارة  فإن   ، لحالتها  مرافق  تستوجب وجود 
لم تكن تسمح ألحد بزيارتها إال يوما واحدا فقط يف 
تساعدها  الصحية  الرعاية  لسوء  ونظـرا   ، األسبوع 
أصبحت  التي  احتياجاتها  تلبية  يف  السجن  رفيقاتها 
 ، ترحيلهم  تم  حتى   ، بنفسها  تنفيذها  عن  عاجزة 

وبقيت وحيدة طريحة.
• كرست رجلها وهي يف السجن وتطور األمر لتورم 
الثلج عبئا  للثلج حتى يخف قليال، وأصبح  يحتاج 
حتى  توفريه،  تستطيع  ال  السجن  إدارة  عىل  ثقيال 

أصبحت األم هي من تأتي به كل يوم البنتها.
أيضا،  املستشفى  يف  األذى  من  تسلم  لم  لكن 
فعندما تعاني من آالم مربحة ويرتفع صوتها تجد 
ملا  »سيبوها  لزمالئها:  وتقول  تتدخل  »الشاويشة« 

تدود وتعفن وساعتها هتعرف تقوم«.
بعد إلحــاح من والدتــها عىل إدارة مستشفى   •
»مرتبة«  البنــتــهـــا  أدخــلــت  السجـــن، 
أماني  أصيبت  ذلك  ورغم  عليها،  لتنام  طبــيــة 
بقرح الـفـراش، نــتيجــة صعوبــة حركتهــا 

١- حال الزنازين: الزنازين سيئة االعداد .. 
فغالبا ما تكون من املحارة .. و التى تبدأ ىف التساقط 
شقوقها  ىف  تحتــوى  و  ترميمها  لعـدم  الزمن  مع 

ىف  كـمــا  الثعابني  و  بل  الفأران  و  الحشــرات 
سجن القناطر.

٢-الكثافة العددية: 
واحده  زنزانة  ىف  املعتقلني  من  كبري  عدد  يتكدس  حيث 
آن  ىف  الجميع  جلوس  دون  يحول  مما  عنرب  او  كبريه 
هو  ما  و  فقط  جنبهم  عىل  النوم  اىل  يضطرون   .. واحد 
عضوية  اعاقة  للمعاق  بالنسبة  مستحيل  شبه  يكون  ما 
, كما يصبح الوضع اكثر بشاعة عندما تحتوى الزنزانة 

عىل معتقلني سياسيني و جنائني ىف ذات الوقت مما ينتج 
الجنائني و  املشاكل سواء بسبب تدخني  العديد من  عنه 
دخول شتى انواع املخدرات لهم .. او بسبب املشاجرات 
التى تنشب بني الحني و االخر و يتعدى فيها الجنائيون 

عىل السياسيني.
٣-قلة تهوية و التعرض الشعة الشمس:

نقص  و  الجلدية  باالمراض  املسجونني  يصيب  مما   
و  السجون  من  العديد  ىف  الرتيض  منع  و  )د(  فيتامني 
بالذات اقسام الرشطة التى ال تريض فيها نهائيا و تعترب 
اماكن  انها  برغم  املعتقلني  من  للعديد  احتجاز  اماكن 

احتجاز غري رسمية ، كما ان السجون املرصية لم تصمم 
لرتاعي حاجات  املعاقني من كرايس متحركة او منحدرات 
ان  و  البد  التى  التجهيزات  من  العديد  و  السلم  عن  بدال 

توضع ىف االعتبار عند تصميم كل مؤسسات الدولة.
٤-ىف بعض السجون السيئة السمعة كسجن العقرب و العازوىل و برج العرب تكون االنتهاكات اشد :

سبيل  فعىل  االنسان  حقوق  ملواثيق  مخالفة  اكثر  و 
الحراسة  شديد  العقرب  سجن  فإن  الحرص   ال  املثال 
املعتقلني  عىل  فيه  تحدث  التى  الشديده  االنتهاكات  تقع 
املعاقني كغريهم من املعتقلني، من رضب و تعذيب و منع 

من الرتيض و الزيارة و تجريد الزنازين و عدم ادخال 
مستلزمات الحياة و املنع من الرعاية الصحية. 

5-انعدام الرعاية الصحية للمعاقني مما يؤدى اىل تدهور 
الحالة ىف داخل السجن.

نماذج لحاالت اعتقال تعسفي لمعاقين

)1( اعتقال أدي إلي اإلعاقة
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رفقاء  من  بحالها  يــرأف  من  يساعدهــا  وتقلبها، 
مستشفيات  يف  الرعاية  لسوء  وباإلضافة  املستشفى، 

السجون؛ فإنها تفتقر كذلك لألجهزة الطبية الالزمة.
الفقري،  عمودها  يف  صحية  مشاكل  أماني  وتعاني 
خاصة يف الفقرة السادسة والسابعة، بعد أن تعرضت 
كان  تتألم  كانت  وعندما  القسم،  داخل  للتعذيب 
سنخرجك  بالقول:  استغاثاتها  عىل  يردون  سجانوها 

من هنا جثة هامدة.
•  نتيجة التعذيب، تعرضت أماني للشلل، حيث فقدت 
تستطيع  وال  جسدها،  من  السفيل  بالجزء  اإلحساس 
تحريك أي مفصل فيه و تعاني من ضمور ىف عضالت 

الجزء العلوي من الجسد.
•  وبعد تدهور ملحوظ يف صحة املعتقلة أماني حسن 

و  باليدين  ترنخ  و  ساقيها  يف  تام  ضمور  حدوث  و 
تأمر  االنقالب  نيابة  التعذيب  آثر  من  بالرؤية  ازدواج 
بإخالء سبيل أماني . ويبدو أن النيابة أرادت أن تخيل 
مسؤوليتها ملا حدث ألماني و لذلك أمرت بإخالء سبيلها 
ليس شفقه و لكن حتى ال تتحمل مسؤولية ما حدث 
ألماني التي دخلت املعتقل عىل قدميها و خرجت جثه 
هامدة ال تحسب يف تعداد األحياء .وكان أحد الضباط 
الذين يعذبونها قد قال لها قبل شللها »مش هخرجك 
من هنا إال بعكاز«، ولكن أماني لم تحصل عىل العكاز 
أصبحت  فهي  باليد،  ترنخ  يف  لها  تسببوا  فهم  حتى، 
لم  املصحف  حتى  لها،  ماء  كوب  حمل  عىل  تقوى  ال 
تستطع حمله بل والقلم الذي كان ال بد أن تمىض به 

عىل إقرار حالتها الصحية لم تستطع التحكم فيه .

٢-مجدي الناظر
القاهرة  رشق  بقطاع  االستقالل  حزب  تنظيم  أمني   •
يبلغ من العمر 50 عام من شربا مرص تم القبض عىل 
يناير   25« يناير  لثورة  الثالثة  الذكرى  ىف  »الناظر« 
2014« ولفق له تهم »حيازة قنابل يدوية - ومولوتوف 

– والعاب نارية واستعراض القوة. 

أصيب  الحراسه  شديد  طرة  بسجن  مجدي  استاذ   •
اإلهمال  بسبب  اليســـري  قدمه  يف  باعـــاقـــه 
بشلل  متحرك وأصيب  بكريس  يتنقل  اآلن  الطبي وهو 
أكثر  نصفــي بسبب دخولــه يف غيبـــوبات سكر 

من مرة.

ومن هـــــــؤالء:

1-ارساء الطويل :
من  وحرمانها  قرسيا،  واخفائها  اختطافها  تم  والتي   
وهي  حرة،  مصورة  عملها  بدعوي  ذلك  كل  العالج، 
الحالة التي سيتم توضيحها الحقا يف الحديث عن اإلخفاء 
القرسي. وقد تم اإلفراج الصحي عنها يف 19 من ديسمرب 
كانت  الجربية. وإرساء  اإلقامة  2015 مع وضعها تحت 
مصابة وتسري بعكاز ومهددة بشلل نصفي، ومنذ أن تم 
برتاجع  يهددها  مما  العالج،  من  ُحرمت  فقد  اختطافها 

تقدمها الصحي الذي كانت قد أحرزته. 

٢- ربيع أبو عيد: 
اعتقل »ربيع أبو عيد«  بتاريخ من قرية الخياطة بدمياط 
بالتحريض عىل  اتهامه  تم  االسنان و  اثناء ذهابه لطبيب 
مقاطعة الدستور و حكم عليه ب 6 شهور سجن انتهت ىف 
يونيو 2014، ويف اليوم الذي انتهت فيه مدة حبسه علمت 
أرسته أنه لديه حكم غيابي بـ15 عام حبس والتهمة تكسري 
وترهيب وحمل سالح أبيض وقطع طريق واستعراض قوة 
وقنص ضابط رشطة برغم كونه كفيف منذ ولد. حددت 
له 4 جلسات لم يحرض سوى آخر واحدة منهم التي كانت 
تم  القضية  ولكن  حالته،  القايض  ورأى  املايض،  األحد 
تأجيلها مرة أخرى لـ26 أغسطس 2015، وٌرفض إخالء 
سبيله، ثم حددت جلسه اعادة اجراءات القضية يوم 27 
اكتوبر 2015، الشيخ ربيع متهم يف القضية رقم 17248 
لسنة 2013 جنايات مركز دمياط املقيدة برقم كيل 328 

الحربي«،  الشارعه  قضية   « بـ  املعروفة   2014 لسنة 
واملتهم فيها 23 شخصاً آخر. وقد تم إخالء سبيله بعد عام 

و8 أشهر من االعتقال وتلفيق االتهامات.
 7 املادة  فإن  للمكفوفني  العاملى  اإلتحاد  التفاقية  ووفقا 
واملتعلقة بالحق ىف الحماية واملساواة العادلة تضمنت »حق 
الحماية من كل أشكال العنف والتعذيب والقسوة والتحقري 
للمكفوفني  ملا   ، الدولة  يد أي من مؤسسات  والعقاب عىل 

وضعاف البرص من حساسية خاصة ضد اإلساءة«.

)2( معتقل بعد االعاقة
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٣-محمد عبد الرحيم متويل سيد أحمد: 
شـلل  بسبب  بالساقني  معوق  عاما   36 عمره  شاب 
مّدرس  يعمل  أطفال،   3 ويعــول  متزوج  أطفال، 
بمعهد فرسيس الديـنــي بقريــة فرسيس مركز 
زفتي غربية، العائل الوحيد ألرسته ، أصيب داخل 
السجن بالقولون والجرب وحصوات بالكيل ورشخ 
املتكرر  سقوطه  نتيجة  بالظهر  وآالم  بالحوض 
بدورة املياه، حتي جهاز امليش الذي كان معه تعطل 
واألرسة  إصالحه  ترفض  السجن  وإدارة  بالسجن 
زيارة  حال  يف  جديد،  جهاز  رشاء  بمقدورها  ليس 
الزيارة  إيل  بحمله  زمالئه  يقوم  بالسجن  له  أهله 

والعودة به. 

•  الحالة الصحية وفقاً لشهادة التأهيل : شلل أطفال 
أدي إيل ضمور شديد بعضالت الطرفيني السفليني 
مع تشوه كامل يف بمفاصل الركبتني والقدمني وعدم 
القدرة عيل امليش إال عن طريق عكازين وجهاز لكل 

بالقفص  السفلية مع تشوه  األطــراف  طرف من 
الصدري، رقم القضية 3100 لسنة 2015 إداري 

زفتي، معتقل منذ خمسة أشهر

اتهم فـي قطع طريق سكك حديد وتفجري رغم   •
عجزه عيل الحركــة، وبعد قضاء عد شهور بداخل 
املايض   11/15 بتاريخ  سبيلة  اخالء  تم  السجن 
للقرار  النيابة  استئناف  تم  الجنايات،  محكمة  من 
الدائره  هذه  مغايره  دائرة  امام   11/16 بتاريخ 

رفضة استئناف النيابة وقررت تأيد اخالئة.

هل انتهي االمر عيل ذالك بـل قي تحدي صارخ   •
للمره  باالستئناف  النيابة  قامت  والعدالة  للقانون 
الثانية امام محكمة اخري مغايرة بتاريخ 11/17 
عرض  بالقانـون  والرضب  االخالء  الغاء  تم  وهنا 
لم  التي  النيابة  النتهاكات  بسيطة  رواية  الحائط. 

ترعي حتي ااصابتة بشلل بل تحدد القانون. 

٤-إبراهيم رضا أحمد إبراهيم،
• 17 سنة، طالب بالصف الثاني ثانوي معهد الشوامي 
األزهرى، من قرية الشوامي - بمركز بلقاس - محافظة 

الدقهلية

•  اعتقل  يوم الثالثاء املوافق  12 /11 /2013، مكان 
االعتقال : بسجن دكرنس ثم تم نقله إيل سجن العقابية 
السابعة  عمره  يتجاوز  لم  الذي  رضا  إبراهيم  باملرج. 
مازال  اإلنسان  الدويل لحقوق  االتفاق  عرش فهو حسب 
طفال وله كل الحق بالتمتع بحقوق الطفولة التي أقرتها 
وأقرتها  ميالديا   1989 عام  للطفل  الدولية  االتفاقية 
مرص يف قانون الطفل ، و بمتابعة حالة الطفل املعتقل 
تعرض  حيث   ، مريض  تاريخ  له  أن  اكتشفت  إبراهيم 
لحادث وهو صغري نتج عنة ضمور يف املخ وشلل نصفى 
وفقد يف النطق ملدة سنة كاملة ، وتمت معالجته بالعالج 
تم  ذلك   رغم   ، له  أعاقة  ترك  الحادث  لكن   ، الطبيعي 
زيارة  يف  كان  حينما  تعسفيا  اعتقاال  إبراهيم   اعتقال 

والدته  تروي  م.   2013  – نوفمرب   –  12 يوم  لخاله 
واقع اعتقال ابنها واالنتهاكات التي يتعرض لها طفلها  
قائلة :  إبراهيم أنه أثناء أول زيارة له أشتكى من أنه 
وسوء  مرضه  بسبب  السجن  يف  شديدة  معاناة  يعاني 
الحرارة  وال  الضوضاء  يتحمل  ال  فهو  الصحية  حالته 
اغماض عينه وأن  الشديد وعدم قدرته عىل  الهواء  وال 
أذنه اليرسى ال يسمع بها ، وعينه اليرسى بها »حول« 
وال يرى بها إال بصعوبة شديدة. باإلضافة إىل ذلك فيده 
ورجله اليرسى أداؤهما ضعيف نتيجة الحادث. بسبب 
اعاقته ، والجدير بالذكر أثناء اعتقاله يف سجن دكرنس 
اشتكى أيضا من كثرة رضبه وتعذيبه حيث يتم يوما 
بالكهرباء دون  بعد يوم رضبهم وتعذيبهم وصعقهم 
من  متواصل  تهديد  ومع   . معه  ومن  هو  يذكر  سبب 
إدارة السجن برتحيله إىل سجن العقابية باملرج، ورغم 

تقديم املحامي لطلب بإجراء أشعة عىل موكله  
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باملنصورة  العام  السجن  إدارة  ووافقت  حالتـه  تثبت 
وأجــرى له أشعة مقطعيه عىل املخ باملستشفى الدويل 
مكبل  وهو  لها  أرسل  التي  باملنصورة  لألعصــاب  
تلف وضمور  األشعة وجود  تقرير  فــي  اليدين وتبني 
بأنسجة املخيخ ، مما أثر عىل بعض أعصاب املخ جهة 
من  األيرس  الجانب  يف  إعاقة  وجود  يثبت  مما  اليمني 
الجسم. والجدير بالذكر أن وجهت إلبراهيم رغم اعاقته 
تهم كثرية منها » حرق بوابة جامعة املنصورة والتعدي 
، تم عرضه   « العام  السلم  بالجامعة وتكدير  عىل األمن 
عىل النيابة وتم التجديد له 15 يوم عىل ذمة التحقيقات 
عليه  وحكم   ، للمحاكمة  عرضه  تم  حتى  مرة  من  أكثر 
القايض »منصور صقر« يوم 2014/5/21م  بالسجن 
عامان رغم أنه لم يُثبت عليه يف حيثيات الحكم أي يشء 
يف قضية رقم ) 6 لسنة 2014 كيل جنوب(   املعروفة 

الطفل  انتهاك واضح بحق  . يف  الكرامة  بثالثاء  أعالميا 
املعاق الذي تم إثبات إعاقته. 

ومن االنتهاكات التي طالت أهل املعتقل أن يوم محاكمته 
املسيلة  بالغازات  األمن  قوات  قبل  من  لهجوم  تعرضوا 
بصعوبة  والدته  اشتكت  كما   ، والخرطوش  للدموع 
الوصول ملقر اعتقال إبنها سواء كان يف سجن دكرنس 
أو بعد ترحيله إىل سجن العقابية باملرج حيث رحل يف 
منتصف شهر أغسطس 2014م. ومازالت أرسته تحاول 
وتذكر   ، عنه  باإلفراج  له  املكفول  وحقه  اعاقته  اثبات 
والدته أنها علمت مؤخرا بتقديم املحامي ما يثبت إعاقته 
لسجن العقابية التي طالبت بعمل تقريرا صحيا لحالة 
املنصورة  لسجن  إرساله  وتم  عليه  الكشف  بعد  طفلها 
ولكنها إيل اآلن ال تعلم ما اإلجراء القادم الذي سيتخذ يف 

حق طفلها املعاق .

5-مصطفى زياد محمود عىل منصور
 - سجن مشدد2 )العقرب ( أرزقي لديه ابنتني وولدين 
صغره  منذ  زوجى   «  .. ذكرت  زوجته  مع  بالتواصل   ,
مريض بشلل األطفال ، وكان أمامه عملتني ليمثل للتعاىف 
اإلعالمى  اإلنتاج  اعتقل وكان يف مسرية متجهة ملدينة   ..
 .. رابعة  اعتصام  وقت  اإلعالم  سياسات  عىل  ،اعرتاضا 
واعتقل بالقرب من مدينة اإلنتاج اإلعالمى قبل وصولهم 
ضابط  وخنق  بالقتل  )الرشوع  تهم  لها  ووجهت   .. لها 
... صدر  .... ( وهو عىل ذمة 13 قضية  ،إشعال خريق 
بالسجن 10 سنوات زوجى  عليه  اآلن حكم  بحقه حتى 
يستطيع  ال  هو   .. كبرية  معاناة  محبسه  داخل  يعانى 
وينزف  بالبواسري  ومريض  قدميه  إحدى  عىل  الوقوف 
ال   .. بالداخل  يعانيه  الذى  الشديد  األلم  من  باستمرار 
يوجد لبس يحميهم من الربد ، ينامون عىل مصاطب ليس 
معهم أى بطاطني .. يرتعدون من شدة الربودة » متلجني 
طول الوقت » ...هم أيض ممنوعون من الرتيض . املياه 

،يسكبون  اليوم  أكثر  وتغلق  الخزانات  من  لهم  تقدم 
املخبوزات  يمنعوا   .. ويفتتونه  تفتيشه  أثناء  الطعام 
والعيش والكثري من األطعمة .. أكل السجن ال يتمكنون 
من أكله ... نزور زوجي كل 16يوم ومدة الزيارة نصف 
ساعة فقط ، منذ مدة تم منعهم من الزيارة ملدة 37يوما 
لم يروا الشمس ولم نرهم ، أثناء الزيارة نعامل معاملة 
قذرة بالسب واإلهانة ، التفتيش يتم أثتاء دخولنا الزيارة 
بشكل مهني قد تنزع عنا مالبسنا الداخلية أثناء التفتيش 
وهو  األرض  عىل  دفعوه  الزيارات  إحدى  ىف   ... وتسبنا 
أمام  وجهه  عىل  سقط  حتى  الوقوف  يستطيع  ال  أصال 
،وصفعه عىل قفاه أمامى مرة أمرى وزوجى رجل مريض 
.. يسبونه أمامنا ويدفعونهم ويعاملونهم بشكل قذر حقا 
.. زوجي مريض بحاجة إلجراء عملية ودخول العالج .. 
 .. شئ  أى  يفعل  وال  شيئا  له  واليقدم  اليعالجه  السجن 

أنقذوه .. أنقذوا زوجي .. »
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ال يخفى بحال من االحوال ما آلت اليه االوضاع ىف مرص من تدهور عىل كافة االصعدة اىل الحد الذى 
التى نشهدها من ضيلع للحقوق و  الحالة  األدمية أصبحت منقوصة بسبب  ان  القول  يمكن معه 
غاشم  احتالل  أو  مستبدة  انظمة  بفعل  بالدهم  من  الفارون  الالجئون  يسلم  لم  و  للحريات،  سلب 
من تلك االنتهاكات بل أصابهم ما أصاب املرصيون من حاالت قتل و اعتقال و تعدى عىل الكرامة 
االنسانية و تعذيب ممنهج بل و اخفاء قرسى و انتهاكات اخرى عديدة تمت ىف حقهم، فلم يفرق 
النظام املرصى ىف البطش و الجور بني مواطن مرصى و أخر جاء اىل البالد طالباً األمن و األمان بعدما 

أبعدته يد العدوان.
بينما  الف الجئ سورى ىف مرص  املتحدة 8٠  السامية باألمم  املفوضية  و بحسب تقرير صادر عن 
وفقاً ملصادر رسمية مرصية فان عدد الالجئني السوريني ىف مرص اكثر من ٢5٠ الف الجئ و من 
املثري للسخرية ان االنتهاكات ىف حق السوريني قد تزايدت وتريتها و بلغت ذروتها بعد احداث الثالثني 
من يونيو من عام ٢٠١٣ حيث ان نظرة قوات االمن املرصية تشري دائما اليهم باتهامات مواالتهم 
للرئيس السابق محمد مرىس و لإلخوان املسلمني و عىل إثر ذلك فقد تم اتهام العديد من السوريني 
باملشاركة يف الُصدامات، واملشاركة يف الهجمات عىل املتظاهرين املناهضني ملريس يف العديد من املدن 
السوريني تعسفا، وبينهم  الشبان  املئات من  باعتقال  الجيش واألمن املرصي  أفراد  املرصية. وقام 
قارصين وأفراد مسّجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وذلك وسط مشاعر 
متنامية معادية للسوريني. وقد أظهرت املفوضية قلقا شديدا حيال هذه التطورات وطلبت الوصول 
إىل العديد من املعتقلني ، وطلبت ضمانات من السلطات بعدم القيام برتحيلهم إىل سوريا، مع التشديد 

عىل رضورة احرتام حقهم يف الوصول إىل العدالة واإلجراءات القانونية الواجبة يف مرص.

المبحث الرابع  : المهاجرين والالجئين
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• بتاريخ 2015/5/8 قامت السلطات املرصية باعتقال 
انتهاء  السوريني بمنطقة مدينتى عىل زعم  العرشات من 
ذكر  قد  و  املزورة  االقامات  و  صالحية جوازات سفرهم 
بعنارص  مليئة  حافلة  أن  السورية  املطاعم  أصحاب  أحد 
وسط  تجارية  منطقة  يف  توقفت  املرصية  الرشطة  من 
املدينة املذكورة، حيث أقدموا عىل اقتحام عدد من املطاعم 
باعتقال  وقاموا  السوريني،  بعض  قبل  من  املستأجرة 
أن  بحجة  داخلها  املتواجدين  السوريني  من  العرشات 

إقاماتهم مزورة.
أن  إىل  املنطقة  سكان  أحد  السوري  أحمد  أبو  ذكر  و   •
فهي  عشوائي  بشكل  السوريني  تعتقل  املرصية  الرشطة 
ال تفرق بني من يملكون إقامات مزورة أو نظامية، مبينا 
أن الرشوط الصعبة التي فرضتها السلطات املرصية عىل 
بعضهم  دفعت  إقامة  عىل  الحصول  أجل  من  السوريني 
املوظفني  مع  عالقات  لديهم  مرصيني  محامني  إىل  للجوء 

املختصني يف هذا املجال إلخراج إقامات بعد دفع رشاوي 
لهم بحسب قوله.

املرصية  الرشطة  من  قوات  قامت   2015/5/7 بتاريخ 
بشن حمالت استهدفت أماكن تجمع السوريني ىف مدينة 

الرحاب و قامت باعتقال العرشات منهم.
• مطلع العام املنرصم قامت قوات االمن املرصية باعتقال 
الخصوص  بمنطقة  منزله  من  الصفوك  معاذ  االعالمى 
بالقليوبية و تم اقتيادة اىل مقر امن الدولة بشربا ثم بعدها 
تم  منها  و  بنها  سجن  اىل  ترحيله  تم  االسبوعني  بقرابة 
ترحيله اىل سجن العزوىل حيث تم التعدى عليه بالتعذيب 
ملدة تجاوزت الـ45 يوم قبل ان يتم عرضه عىل نيابة امن 

الدولة و تلفيق اتهام له بحيازته اسلحة نارية.
• بتاريخ 2015/9/2 قامت قوات االمن املرصية باعتقال 
ثالث سيدات و ثمانية اطفال و ذلك بسبب مخالفة االقامة 

عىل االراىض املرصية.

برغم تواجد حوايل 85 ألف سوري يف مرص، فإنّه ال توجد 
أي مخيمات لالجئني هناك، ويسكن هؤالء السوريون يف 
بيوت يقومون باستئجارها، ويقومون بأنفسهم بتأمني 
املوارد الكافية لحياتهم، سواء من خالل العمل، أو من 
أقاربهم  من  عليها  يحصلون  التي  التحويالت  خالل 
خارج مرص. كما أن بعض الجميعات الخريية تساهم يف 
دعم الالجئني الذين ال تتوّفر لهم مثل هذه املوارد. حيث 
الخريية مساكن لالجئني، فيما  الجمعيات  وّفرت بعض 
واملساعدات  واأللبسة  الطعام  أخرى  جمعيات  قّدمت 

املالية.
عىل  الحصول  يف  مشكلة  مرص  يف  السوريون  ويواجه 

اإليجارات،  الرتفاع  نتيجة  لالستئجار،  املناسبة  البيوت 
وهي مشكلة تواجه املرصيني بشكل عام، إالّ أن الالجئني 
التي تستغل  العقارية  املكاتب  يتعرضون البتزاز بعض 

معاناة الالجئني، وعدم توّفر خيارات لهم.
وكانت الحكومة املرصية السابقة قد أصدرت قراراً يقيض 
املرصيني،  الطلبة  كمعاملة  السوريني  الطالب  بمعاملة 

وهو القرار الذي لم يصدر أي تعديل له إىل اآلن 
املدريس  التعليم  مشكلة  حل  يف  القرار  هذا  ساعد  وقد 
رغم  مرص،  يف  املتواجدين  السوريني  للطلبة  والجامعي 
وجود عوائق بريوقراطية وإدارية تواجه بعض الالجئني، 

نتيجة لعدم امتالكهم لألوراق الثبوتية الكاملة.

اعتقال السوريين فى مصر 

الظروف الحياتية لالجئين السوريين في مصر
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•  ذكر أ.م »عندما علم سواق التاكيس بجنسيتي السورية 
توقف عند وزارة الداخلية و قال لضابط رشطة “ده 
و  معي”  للتحقيق  النزول  منى  طلب  الذي  سوري” 
أن  الحقيقي-  اسمه  ذكر  رفض  -الذي  هاني  أضاف 
مهينه  بطريقة  عاملة  و  بالرتخيل  هدده  الرشطي 
حيث ألقى جواز سفرة عىل األرض و طلب منه تفريغ 

محتويات حقيبتة عىل األرض قبل أن يطلق رساحه«.
•  افاد م.ن “بعد ركوبي التاكيس هرع أحد املواطنني 
بالهمس اىل السائق قبل أن ينطلق و طلب منه تسليمي 
بسبب  املجتمع  عىل  خطر  كوني  أمنية  نقطة  ألقرب 
ما  تجاهل  السائق  أن  أضاف  و  السورية”  جنسيتي 

قالة هذا الشخص وقرر توصيله اىل مكان سكنة.
•  محمود طفل يبلغ من العمر 9 أعوام يسكن يف مدينة 
6 أكتوبر ذكر يف شهادة له عىل اليوتيوب أن أصدقائه 
يرفضون اللعب معه  ودأبوا عىل إهانته من بعد أحداث 

30 يونيو
• “تم إعتقال إبني البالغ من العمر 11 عام من داخل 
منزل إبن عمة. و عندما ذهبت أنا و زوجتي اىل مركز 
اللجوء  بطاقة  و  الساري  إبني  جواز  معي  الرشطة 
و  زوجتي  أنا   إحتجازي  تم  املتحدة  لألمم  التابعة 
التحقيق معنا قبل أن يطلقوا رساحي أنا و زوجتي و 

رفضوا إطالق رساح إبني اال بعدها بساعات”
رسيع.  نحو  عىل  تزداد  العدائية  األجواء  “أصبحت   •
تمت إهانتي و أنا أسري ىف الشارع مع زوجتي و أكرب 
اىل هنا؟  ملاذا جئت   ” : الناس يقولون يل  أبنائي كان 
ارجع  وقاتل يف بلدك ! “بلهجة عدائية ، لقد قررت أن 
أبيع كل يشء وأرحل أنا و أرستي قبل أن يحدث شيئا 
سيئا حقيقياً لنا” و أضاف هيثم -الذي فضل عدم ذكر 
اسمه الحقيقي-  “لقد قدمت عدة طلبات للحصول عىل 
السويد  إىل  أجنبية، وخاصة  عدة سفارات  إىل  تأشرية 
وكندا، ولقد بحثت يف إمكانية الرحيل اىل تركيا ايضاً. 
آمل أن نكون قادرين عىل العثور عىل مكان نتمتع فية 
التي كنا نطمح أن نالقيها و هذا سبب  بحياة سلمية 

مجيئنا ايل هنا يف املقام األول.”
- “رفضت السلطات املرصية سفري اىل تركيا اال بعد 
تذكرة  اىل مرص, كيف يل برشاء  لتذكرة عودة  رشائي 
عودة و أنا هارب من اإلعتقاالت و اإلعتدائات بينما يف 
غالب األمر سرتفض السفارة املرصية منحي التأشرية 

للعودة !!”
- يستعد الكثري من السوريني للرحيل من مرص خوفا 
أعطوا  انهم  البعض  ذكر  و  املستمرة,  اإلعتقاالت  من 
جوازات سفرهم اىل السفارة السورية يف مرص للتجديد 
وجود  تثبت  وثائق  أي  تعطهم  لم  السفالرة  لكن  و 
تمديد  أو  تجديد  عملية  بالسفارة,  سفرهم  جوازات 

من  السوريون  يخاف  و  طويل  وقت  تأخذ  الجواز 
التجول دون الجوازات كى ال يتعرضوا

لالعتقال.
- و لم تكــن االنتــهاكــات بــحــق الالجئــني 
السـوريني الفاريني من اعمال القتل الدائرة ىف سوريا 
السوداننني  كذلك  لتشمل  االنتهاكات  امتدت  انما  و 
حيث انه تم التعدى بالتعذيب عىل الحاج يحيى زكريا 
عابدين  رشطة  قسم  ديوان  داخل  الجنسية  سودانى 
لرحلة عالج بمرص من  لنجله  اثناء اصطحابه  و ذلك 

مرض البواسري.
و قد تم اعتقاله عقب إقدامه عىل استبدال مبلغ خمسمائة 
دوالر لسداد قيمة العملية الجراحية لالبن املريض، من 
إحدى رصافات )وسط البلد( يف القاهرة وقد خرج من 
الرصافة ليواجه االعتقال والتصفيد بالحديد، والرضب 
باألحذية الغليظة يف الرأس، والحرق بأعقاب السجائر، 
والحرمان من الصالة، واملنع من استخدام دورة املياه 

قبل اإلبعاد.
السوادنية ىف مرص بمذكرة  القنصلية  و قد تقدمت   -
احتجاج اىل الحكومة املرصية بعدما قامت قوات االمن 
بسبب  مرص  ىف  السودانني  من  العديد  عىل  بالقبض 
تحويلهم عملة الدوالر اىل الجنية املرصى مشرياً اىل ان 
النيابة العامة قد بررت هذا االجراء الفظ بكونه يحدث 
مع جميع االجانب و ال يقصد به السوادنيني عىل وجه 

الخصوص.
- لم تقف االنتهاكـات عند هذا الحد بل ان االنتهاكات 
قناة  تقرير نرشته  فبحسب  الفلسطينني  لتطول  تمتد 
السجون  ىف  الفلسطنني  عدد  بان  االخبارية  الجزيرة 
املرصية تجــاوز ال 44 فلسطينى فـى الوقت الذى 
تواصل فيه الحكومة املرصية اجراءاتها املتشددة تجاة 
الحدودى  اغالق معرب رفح  الفلسطينني و عىل رأسها 
الفاصل بني مرص و فلسطني ملدد طويلة دون ان تكون 

هناك مربرات تستدعى ذلك.

شهادات السوريين على ما تم من انتهاكات فى حقهم
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عانت مرص يف عام ٢٠١5 من استمرار التضييق واملالحقات عيل العمل اإلعالمي والصحفي؛ حيث 
شهد اإلعالميون املالحقات واملطاردات عيل أساس من عملهم املهني سواء كان الكتابة أو التصوير 

أو اإلعداد التليفزيوني أو التحرير الصحفي، وغري ذلك من املهام الصحفية.
أجواء  أن  حيث  للخطر؛  تتعرض  ذاتها  يف  املهنة  أن  املرصي  اإلعالمي  العمل  لبيئة  املتابع  ويالحظ 
الحرية ال تسمح بممارسة حقيقية للمهنة إال يف اإلطار املؤيد للنظام الحاكم، بما يعنيه أن ممارسة 
املهنة يتعرض للعديد من القيود سواء كانت املتعلقة باإلعالمي أو الصحفي نفسه، أو فيما يتعلق 
باملؤسسات املهنية نفسها، ويظهر من الرصد أن هذه املالحقة لم تتوقف عند حدود فئة أو تيارات 

بعنيها بل كانت سمتا عاما للمهة والقائمني عليها بشكل عام.

اعتمد هذا التقرير عيل اآلتي:

- تقارير »املرصد العربي لحرية اإلعالم والتعبري« خاصة 
الصحافة  لحرية  العاملي  اليوم  ذكري  الشامل يف  تقريره 

املوافق 3 مايو 2015. ويف ختام عام 2015
ما  خاصة  التعذيب«  ضد  »صحفيون  مرصد  تقارير   -
من  كاملنع  املهنة،  ممارسة  أثناء  باالنتهاكات  منها  تعلق 

التغطية أو مصادرة ومسح الكامريات.
التابعة  الرصد  وحدة  داخل  اليومية  املعلومات  جمع   -
للتنسيقية املرصية للحقوق والحريات، وهي وحدة متصلة 
بفريق من الناشطني واملحاميني عيل مستوي الجمهورية 
اإلعالميني والصحفيني،  اعتقال  الجديد يف قضايا  لرصد 

وانتهاكات حرية الرأي والتعبري.

المبحث االول : الصحفيين واالعالميبن



128

2015

أوال: حاالت القتل لصحفيين )4 حالة قتل(

اإلصابات الخطيرة القاتلة )4 إصابات(

- شهد العام ٢٠١5 مقتل ٤ صحفيني مرصيني، ٣ منهم داخل مرص وواحد خارجها، )٢ منهما كانا ضحيتان 

لحرب اإلرهاب يف سيناء وليبيا، و٢ يف حوادث غري سياسية(.

- 4 حالة قتل جديدة يف فرتة الدراسة.
- تلفيق اتهامات ألبرياء يف قضية ميادة أرشف ومحاولة 

إبعاد االتهام عن الرشطة رغم شهادة الشهود
-  نقابة الصحفيني والسلطات القضائية لم تبد أي 

اهتمام بقضايا استشهاد الصحفيني
- 1٤ شهيدا هم مجموع شهداء الصحافة منذ 

أحداث ٣٠ يونية ٢٠١٣وحتي نهاية ٢٠١5 
وذلك كما ييل:

سنة،  الفقي21  رفعت  رشيف  لقي   2015 فرباير   9  -
استاد  أحداث  يف  مرصعه  مرص  شعب  بجريدة  صحفي 
الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها 67 من رابطة مشجعي 

نادي الزمالك »وايت نايتس يف تدافع مع قوات الرشطة.
- 27 إبريل 2015 أعلنت مصادر أمنية عن العثور عىل 
جثة املصور املرصى محمد جالل، الذى كان يعمل بقناة 

برقة الليبية، مقتوالً داخل األراىض الليبية، وذلك بعد مرور 

ما يقرب من عام عىل اختفائه. وكان رمضان قد غادر من 

محافظة أسوان، متجًها إىل األراىض الليبية، للعمل بقناة 
مذبوًحا  ابريل،   27 مساء  جثته  عىل  العثور  وتم  برقة، 
ومقطوع الرأس بمدينة البيضاء الليبية. ولم تعرف عىل 

وجه الدقة الجهة التي قتلته حتى اآلن
املصور  جثة  عىل  العثور  تم   2015 أغسطس   10 يف   -
سليم  احمد  عالء  املرصية  الفضائيات  الحدى  الصحفي 
الشيخ  رشق  الطويلة  بقرية  عاما   20 العمر  من  البالغ 
بمنطقة  واخري  بالرأس  نارية  طلقة  اثار  وعليه  زويد 
الكتف واثار تعذيب باستخدام أعقاب السجائر، وبجوارة 
يعرف  وال  الشخصية  وبطاقته  به  الخاصة  الكامريا 
مختطفا  كان  أنه  رواية  وهناك  قاتليه،  هوية  بالضبط 
من قبل قوات عسكرية بينما هناك رواية أخرى أنه كان 

مختطفا من مسحلني مجهولني..
- 1 نوفمرب العثور عىل الصحفي تامر بدير، مقتوالً وغارقاً 
يف بركة من الدماء داخل شقته يف حّي العمرانية بالقاهرة، 
مع شكوك حول رسقة محتويات شقته، وال يعرف سبب 

قتل هذا الصحفي حتى االن.

- مثلت إصابات املصورين املحور األهم يف رصد اإلصابات النارية، وهو ما يعني عدم توافر أي معايري لألمان 
رضورة  يعني  ما  الكامريا،  وهي  عمله  آلداء  حمله  الواضح  من  يكون  ما  عادة  أنه  رغم  الحدث،  ينقل  ملن 

حمايته، أو االبتعاد عن موقعه وتوفري الحماية له..

املتعاونني  بالبلطجية  أو من يسمون  الداخلية  وتعد   -
معها هي املتهم الرئيس يف عمليات التصويب بالطلقات 
كافة  لروايات  وفقا  وذلك  املصورين،  عيل  النارية 

املصابني.
• تعد حادئة طعن املصور الصحفي أحمد جمال زيادة 
هي األكثر بروزا؛حيث تم طعنه طعنات غائرة يف صدره 
يوم 25 ديسمرب والذي تلقى عالجا بسببها ملدة 3أيام 
يف املستشفى قبل أن يعود إىل بيته، وحسبما يتضح من 
شهادته فإن مجهولني قاما باالعتداء عليه قرب إحدى 

محطات املرتو والذا بالفرار مع بدء تجمع املواطنني.
• »عالء أحمد« مصور موقع مرصاوي يروي تفاصيل 
للتظاهرات  تغطيته  أثناء  خرطوش  بطلقات  إصابته 
للتظاهرات  تغطيتنا  أثناء   ” قائالً:  املطرية  بمنطقة 
املوافق  األحد  أمس  يوم  املطرية  منطقة  شهدتها  التي 
فوجئت  مساءاً  العارشة  الساعة  حدود  يف  يناير،   25
تطلق  رشطة  مدرعات  بثالث  زمالئى  من  واثنني  أنا 
الخرطوش من كل ناحية، حاولنا الهروب من طلقات 
ولكني  السيارات  إحدي  خلف  واختبئنا  الخرطوش 
بسبب  ذلك  نتج  بظهري  شديد  بألم  شعرت  فجأة 

حاولنا  ثم  ظهري،  أسفل  خرطوش  بطلقة  إصابتي 
العمارات باملنطقة ولكن فور معرفة  اإلحتماء بإحدي 
الفور  وعيل  بطردنا،  قام  صحفيني  أننا  صاحبها 
الشوارع  املنطقة من خالل  حاول زمييل إخراجي من 
الجانبية واتجهنا ملستشفي القرص العيني، وهناك كان 
وأجريت  مرصاوي،  بموقع  قسمي  رئيس  انتظاري  يف 
إشاعة وتبني فيها أن طلقة خرطوش اخرتقت جسدي 
الصعب  ومن  اليرسي  الكيل  من  بالقرب  واستقرت 
استخراجها، ومن ثم غادرت املستشفي وعندما وصلت 
طلقات  من  هائل  كم  وجدت  مالبيس  ونزعت  ملنزيل 
الخرطوش بجسدي ويدي تاركة آثار واضحة ولم أكن 

أشعر بأملها إال عندما ذهبت للمنزل«.
• أُصيب املصور نادر نبيل، مصور مرصاوي، بطلقات 
خرطوش بالرأس واليد أثناء تغطيته ألحداث االشتباكات 
املنعم رياض و منطقة اإلسعاف وشارع  بميدان عبد 

رمسيس بوسط املدينة .
• أصيب املصور عمرو عبد الرحمن من جريدة الفجر 
يف  الثورة  ذكرى  ملظاهرات  تغطيته  أثناء  بالخرطوش 

منطقة رمسيس  .
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االعتقال التعسفي
)١( احتجاز لفرتات قصرية )5٠( :

- منذ األول من يناير وحتي نهاية  ديسمرب 2015 تم 
احتجاز 50 صحفي ومراسل ومصور بشكل مؤقت بينهم 
9 محررات إناث، ومن بني تلك الحاالت احتجاز »حمدي 
بكري« مراسل موقع فيتو وتم احتجازه من قبل الرشطة 
ملظاهرات  تغطيته  خالل    2015 يناير   25 يوم  مؤقتا 
وتعرض  حرب،  طلعت  ميدان  يف  يناير  ثورة  ذكرى  يف 
اللفظية من رجال الرشطة بعد أن كشف عن  لإلهانات 
العينني،  معصوب  معه  التحقيق  وتم  الصحفية،  هويته 
املركزي  األمن  بمعسكر  الوقت  لبعض  احتجازه  وتم 
التابع لسجن طره قبل ان يطلق رساحه بعد يومني من 
»محمود«و«أحمد«  األخوين  اعتقال  وكذلك  االحتجاز. 
فجر  وذلك  النقابة  وأعضاء  الصحفيني  القاعود  حلمي 
الرحمانية  مركز  املجد  مبقرية  منزله  من  يناير   25
املنزل  وأرستهمالتفتيش  وتعرضا  البحرية،  محافظة 
وبعثرة محتوياته واالستيالء عىل أجهزة حاسب وهواتف 
يومني  بعد  إطالق رساحهما  يتم  أن  قبل  محمولة وذلك 

من االحتجاز.
مع  حدث  ما  املحررات،  احتجاز  حاالت  بني  ومن   -
»نورهان عمران«املحررة بوابة الوفد؛ حيث تم احتجازها 

يف  صحفي  تحقيق  بإجراء  قيامها  أثناء  إبريل   8 يوم 
محكمة األرسة بحلوان، وتم اقتيادها لقسم رشطة حلوان 
وتحرير محرض ضدها بتهمة »التصوير بدون ترصيح«، 
وأخلت النيابة سبيلها بعد عدة بساعات، وكذلك »هاجر 
هشام« من موقع مرص العربية حيث تم احتجازها يوم 
28 مارس 2015  يف نقطة مرور الدقي لبضع ساعات 
رغم  لصحيفتها  ميداني  تحقيق  إجراء  بسبب  بسبب 

الكشف عن هويتها الصحفية.
- إيمان أحمد مراسلة البوابة نيوز تم احتجازها وعدد من 
زمالئها يوم 25 يناير 2015 أثناء تغطيتها الصحفية يف 

منطقة كفر طهرمس بالجيزة.
- ومن بني أبرز االنتهاكات ما حدث يف 17 نوفمرب حيثتم 
املخابرات  مقر  إىل  بهجت  حسام  الصحفي  استدعاء 
الحربية للتحقيق معه بتهم “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة 
عن قصد من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الرضر 
باملصلحة الوطنية و نرش إشاعات كاذبة بسوء قصد من 
وتم  الوطنية”   واملصلحة  العام  بالسلم  اإلرضار  شأنها 
احتجازه  ل4 ايام قبل أن تقرر النيابة إخالء سبيله بعد 

حملة  تنديد عاملية ومن مقرر االمم املتحدة شخصيا. 

)١( اعتقال ثم اخالء سبيل عيل ذمة قضايا )١٩ حالة(:

وهي الحاالت التي تم اعتقالها ثم تم اخالء سبيلها ولكن عيل ذمة قضايا، وجميعها قضايا ملفقة وبعبارات 
اتهام فضفاضة. ومن أمثلة ذلك:

• اعتقال » أحمد سميح«  مدير راديو حريتنا حيث تم 
للنيابة  واحالته   ، إبريل   4 يوم  عمله  مقر  من  اعتقاله 
بتهمة العمل بدون ترخيص رغم أن الراديو يتبع إداريا 
املركز الحقوقي الذي يديره وقد سبقت مداهمته مرات 
من قبل بسبب انتقاداته املتكررة للسلطة، وقد تم إخالء 
سبيله الحقا بكفالة مالية قدرها 5 آالف جنيه عىل ذمة 

القضية. 
يف  الصحفي  اعتقال   2015 يناير   31 ففي  كذلك   •
ناشط  وهو  زيد«  أبو  »أحمد  والعدالة  الحرية  جريدة 
أجل  من  صحفيون  بحركة  عضوا  وكان   ، نقابي 
اإلصالح حيث تم اقتياده من الشارع عقب خروجه من 
نقابة الصحفيني، بعد أن تتبعه رجال أمن واصطحبوه 
قبل  واخفائه  اعتقاله  تم  ثم  ومن  لتفتيشه،  منزله  إىل 
أن يظهر الحقا. وظل رهن الحبس اإلحتياطي بسجن 
ذمة  عيل  الحقا  سبيله  إخالء  تم  ثم  املركزي،  الجيزة 

قضية.
• ويف اليوم نفسه تم اعتقال املراسل الصحفي وعضو 
تم  حيث  محروس«  »طارق  اإللكرتوني  اإلعالم  نقابة 
والرضب  للتعذيب  وتعريضه  يوم  مدة  قرسيا  اخفائه 

والصعق، وإخالء سبيله الحقا عيل ذمة قضية.

أو  إدارة  هي  تهمتهن  ناشطات  اعتقال  وبخالف   •
تحديث صفحات عيل مواقع التواصل االجتماعي، فقد 
التحرير  مهنتهما هي  اعتقال محررات صحفيات،  تم 
الصحفية، وهي:«فريدة عيل أحمد«42 عاما،  والكتابة 
اتهامات  توجيه  وتم  النجار«  محمود  حسن  سمر  و« 
لها هي من قبيل القوالب املطاطية املحفوظة يف توجيه 
االتهامات عندما ال تكون هناك تهما حقيقية أو وقائع 
مسندة، حيث كانت االتهامات هي:«التخابر واالنضمام 
القانون  أحكام  خالف  عىل  أسست  إرهابية  لجماعة 
والدستور الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ونرش 
يف  الحقا  سبيلهما  إخالء  تم  أنه  ورغم  كاذبة«.  أخبار 
يوليو 2015 إال أن خروجهما كان عيل ذمة نفس تلك 

القضايا امللفقة.
الرحمن  »عبد  الصحفي  اعتقال  حالة  يف  والغريب   •
أبو الغيط«يف 6 يوليو 2015 وإخالء سبيله الحقا، أن 
اعتقاله ملجرد أنه أفصح عن مهنته كصحفي يف احدي 
سبيله  إخالء  تم  فيما  أكتوبر،  بمدينة  املرورية  اللجان 

الحقا عيل ذمة قضية ملفقة.
رساح  املرصية  السلطات  أطلقت  ديسمرب   17 ويف   •
املحكمة  لقرار  تنفيذا  حسن،،  عيل  محمد  الصحفي 
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كفالة  دفع  بعد  سبيله  بإخالء  ديسمرب   13 يوم  الصادر 
القبض  ألقى  قد  الوطني  األمن  كان  وقد  جنيه.،  اآلف   5
عىل الصحفي بموقع “مرص اآلن” محمد عيل حسن يف 12 
ديسمرب من العام املايض، ووجهت له النيابة العامة تهما 
باالنضمام إىل جماعة أسست عىل خالف القانون، والرتويج 

ألغراضها، والتحريض عىل التظاهر دون إخطار لإلخالل 
باألمن العام وتعطيل اإلنتاج، باإلضافة إىل تلقى أموال من 
الخارج لتحقيق جرائم التحريض عىل مقاومة السلطات، 
وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير األمن العام، وإساءة 

استخدام وسائل االتصال الدولية )االنرتنت(.

إيل  ثم  القرسي، ومن  اإلخفاء  لتجربة  وإعالمي ومصور ومراسل  ١٤ صحفي  يقرب من  ما  تعرض 
التعذيب الشديد والذي عادة ما يرتبط بفكرة اإلخفاء...

ومن بني هؤالء..
واخفاؤه  اعتقاله  تم  القباني«  رجب  محمود  »حسن   •
امن  مقر  ىف  يناير   22 ىف  اعتقاله  منذ  الفرتة  يف  قرسيا 
العليا  الدولة  الدولة بأكتوبر و حتى ظهر ىف نيابة امن 
و  تم رضبه عىل وجهه  يناير   24 الخامس ىف  بالتجمع 
عنقه و تعريته تماما من املالبس و صعقه بالكهرباء ىف 
انه  أماكن حساسة  كما  انحاء متفرقة من جسده و ىف 
وقع عىل ركبتيه ما أحدث بهما جروحا سطحية، وقد تم 
احتجاز زوجته من أمام نيابة امن الدولة العليا ىف الساعة 
العارشة مساءا يوم عرض زوجها و بقيت محتجزة حتى 
الليل،  منتصف  بعد  النصف  و  عرشه  الثانية  الساعة 
هو اآلن محتجز يف ظروف بالغة السوء بسجن العقرب 

شديد الحراسة.
• »طارق محمد محــروس ابـراهيـم« وعضو نقابة 
احدي  من  تعسفيا  اعتقاله  تم  وقد  اإللكرتوني،  اإلعالم 
اخفاؤه  ثم  ومن  يناير 2015،   31 بتاريخ  الكافترييات 
قرسيا، عدة أيام فيها تم تعذيبه، بدءا من خلع والصعق 
الحساسة  األماكن  حتي  حسده  أنحاء  كل  يف  بالكهرباء 
األلفاظ  بأبشع  وسبه  جسده  أنحاء  جميع  يف  ورضبه 
بقدمه  كرس  من  يعاني  أنه  علما  بالخطف،  وتهديده 
الشمال ويحتاج لعملية جراحية)تم إخالء سبيله الحقا 

عيل ذمة قضية(

بجريدة  الصحفي  الطنوبي«  محمد  زيد  أبو  »أحمد   •
 2015 يناير   31 منذ  إحتجازه  تم  والعدالة  الحرية 
جسديا  عليه  االعتداء  وتم   ، ليومني  قسـريا  وإخفاؤه 
وتم  والكهربية  الخشبية  والعىص  باأليدي  باللكمات 
يعرتف  لم  إذا  بيته  أهل  وعىل  عليه  باالعتداء  تهديده 
الثالجة  تسمى  زنزانة  يف  وضعه  وتم  له  امللفقة  بالتهم 
بعد  صحته  تدهورت  وقد  أغطية،  دون  الربد  لشدة 
الحبس نتيجة وضعه مع الجنائيني حيث يجد صعوبة 
بصحبته  املضبوطة  األحراز  من  كان  وقد  التنفس.  يف 
»التقرير السنوي للمرصد العربي العربي لحرية اإلعالم 
املرصد  مؤتمر  لعقد  قاعة  تأجري  وإيصال  والتعبري« 
اعتربتها  حيث  بالقاهرة،  األمريكية  بالجامعة  السنوي 
جهات التحقيق أدلة إدانة ضد الصحفي الذي كان يعمل 
اإلعالم  حرية  عن  للدفاع  املرصد  باحثي  كأحد  حينه  يف 

والصحافة.)تم إخالء سبيله الحقا عيل ذمة قضية(
• بعد احتجاز قوات األمن بدمياط ملراسيل احدي القنوات 
أثناء  صالح  وأحمد  نوارج  محمد  وهمــا  الفضائية  
إجرائهما لحديث مع أهايل أحد املعتقلني، اقتادتهما إيل 
مكان غري معلوم حيث مارست ضدهما تعذيبا بدنيا من 
أجل إجبارهما عىل االعرتاف بجرائم لم يرتكبوها، وهو 

ما أعلنه الصحفيان عقب ظهورهما يف سجن العقرب.

 - تعذيب و إخفـاء قســري )14(
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وهنا تم رصد ١8 من الصحفيني واإلعالميني الذين تم اعتقالهم يف فرتة الدراسة، يف حني أنهم مازالوا 
رهن االعتقال إيل اآلن بحيث يصبح عدد معتقيل الصحافة واإلعالم حتي اآلن ومنذ أحداث ٣ يوليو ٢٠١٣ 
إيل ١٠٠ صحفي وإعالمي ومراسل ومصور، والغريب أن الكثري من حاالت االعتقال قد بدأت باخفاء 

قرسي، يستمر ملدد مختلفة...

- ومن الحاالت الهامة هنا؛ المصور »إسالم جمعة«؛ فبعد 
إخفائة لمدة 35 يومًا .. تم عرض المصور »  إسالم  جمعة 
» على النيابة العسكرية بالقاهرة بعد اختطافه من وسط 
زوجته واوالده فى 23 ابريل الماضى من سكنه فى حى 
تعرض  يوم   35 لمدة  قسريًا  إخفائه  و  بالجيزه  فيصل 
فيها المصور الصحفى  اسالم جمعه لجميع أنواع التعذيب 
 28 الخميس  يوم   « اسالم   « عُرض  والنفسى  الجسدى 
مايو 2015 على المحكمه العسكريه بالقاهرة دون علم 
عائلتة  أكدت  فيما   .. اهله  علم  وال  به  الخاص  المحامى 
القاهره و  تواجدة االن فى سجن االستئناف بمدريه امن 
لم يتمكن احد من المحامين او اهلة من رؤيته، في حين 
الداخلية،  وزارة  أذاعته  مؤخرا  فديو  في  »إسالم«  ظهر 
يعترف فيها بارتكاب جرائم، ويظهر عليه آثار التعذيب، 

واللحية الكثة من طول فترة اإلختفاء.
األمن  قوات  قامت   2015 يونيو   17 يوم  فجر  وفي   -
الصحفي  البطاوي،  صابر  محمد  الصحفي  منزل   ، بمداهمة 
الشخصي  الحاسب  والتحفظ على    ، اليوم  أخبار  بمؤسسة 
الدولة   امن  نيابة  جددت  به,  الخاص  المحمول  والهاتف 
لجماعة  االنضمام  بتهمة  محاميه  حضور  دون  اعتقاله 
 ، الدستور  تعطيل  غرضها  القانون  خالف  على  أسست 
جرائم  ارتكاب  منه  الغرض  جنائي  اتفاق  في  واالشتراك 
التخريب العمد وحيازة مواد مفرقعة واستعمال مفرقعات 
العمدي  والتخريب  للخطر  المواطنين  حياة  وتعريض 
للمباني والمنشآت العامة وتم ايداعه سجن استقبال طره 

حتى االن .
-في 20 يوليو ألقت قوات األمن، القبض على الصحفي أبو 
بكر إبراهيم خالف، رئيس نقابة اإلعالم اإللكتروني وذلك 
من مقر اتحاد عمال مصر بسبب تحريض صحيفة »اليوم 
تتهم  خبرًا  صفحتها  صدر  على  نشرت  التى  السابع« 
اإلخوان  لجماعة  بالتبعية  اإللكتروني  اإلعالم  نقابة  فيه 
له  االحتياطى  الحبس  تجدد  النيابة  زالت  وال  المسلمين، 

حتى اآلن.
رئيس  جعفر  هشام  االمن  قوات  عتقلت  21اكتوبرا   -
مؤسسة مدى مصر، وعضو نقابة الصحافيين وكبير خبراء 
جعفر  اختفاء  وبعد  والحوار،  للوساطة  اإلقليمي  المركز 
لعدة أيام قسريا، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، 
حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التهامه باالنضمام 
تخريب  منها  الغرض  القانون،  خالف  على  أسست  لجماعة 

مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية
حسام  الصحافي  منزل  المصرية،  األمن  قوات  اقتحمت   -
السيد،مدير المحتوى بمؤسسة مدى مصر والصحفي بموقع 
حالة  في  أيضا  وظل  عليه،  القبض  وألقت  العربية  مصر 
أمن  نيابة  أمام  معه  التحقيق  تم  أن  إلى  قسري  اختفاء 
الجاري،  األول  أكتوبر/تشرين   26 يوم  المصرية،  الدولة 
القانون، من  لجماعة أسست على خالف  االنضمام  باتهام 

دون حضور محام عنه.

واملقصود بها الحاالت التي هي رهن االعتقال بالفعل ثم تم نقلها إيل أماكن غري معلومة ومنع أهلها 
ومحاموها من التواصل معها، ومن ذلك:.

- اختفاء اإلعالمي وائل الحديني من داخل محبسه، ثم 
ظهر الحقا، و وائل الحدينى صحفى من املحلة الكربي 
44 عاما متزوج و لديه طفلتان وطفل وزوجته حامل 
يف شهرها األخري تم اقتحام و تكسري منزله ىف شهر 11 
املاىض و ترويع اطفاله و اختطافه اىل مكان غري معلوم.و 
تم تعذيبه بأمن الدولة ملدة اسبوع قبل ان يعرض رسا 
عىل نيابة املحلة الكربي و بدون محامى ليتم تلفيق عدة 
تهم له يحبس عىل اثرها بسجن قطور و طنطا 6 أشهر 
و  األول  القاضيان  تنحى  املحكمة  عىل  عرضه  عند  .و 
الثانى وذلك بعد اكتشافهما ان ال تهم يستحق الحبس 
الثالث حكم  فيها  اعطاه  ثالثة  تحديد جلسة  وتم  عليها 
إثرها  عىل  اقتياده  .تم  تهم  من  إليه  نسب  فيما  بالرباءة 

اىل مركز املحلة الكربي الستكمال اجراءات خروجه وذلك 
ىف شهر مايو املاىض ومنذ حينها فقد ظل مختفيا حتي 
ظهر بتاريخ 5 يوليو بقضية جديدة بنيابة املحلة الكربى 

مكان اقامته و تم ترحيله اىل قسم رشطة مركز املحلة.
 6 صباح  الوطني،  األمن  جهاز  من  عنارص  اقتادت   -
الله  وعبد  مصطفى  سامحي  من  كال   ،2015 يونية 
من  »رصد«  شبكة  إدارة  مجلس  عضوي  الفخراني 
والفخراني«  »سامحي  نقل  استقبال طرة. حيث  سجن 
إىل مكان غري معلوم بدعوى التحقيق معهما. ويذكر أن 
سامحي والفخراني محكوم عليهما بالسجن 25 عاًما يف 
القضية املعروفة إعالميًا بـ«غرفة عمليات رابعة«. ثم تم 

ظهورهما الحقا.

4- اعتقال تعسفي مازال مستمرا إلي اآلن )18(

5- تغييب من داخل السجون:
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يستمر اعتقال واحتجاز ما يزيد عن ١٠٠ صحفي وإعالمي، وذلك يف قضايا ملفقة، وأكثرهم عيل ذمة 
قضايا، أو يتم تجديد الحبس االحتياطي فقط بناء عيل مذكرات التحريات التي ترسلها املباحث، أو 

األمن الوطني..

- نماذج جديرة باالهتمام...اعرفوهم..

•  باملستندات أدلة بــراءة الصحفي »إبراهيم الدراوي« 
واألمن يحـيلـه إيل عنبــر املسجلني خطر بسبب كلمة 

»صحفي«
عليه  ُحكم  والتي  التخابر،  قضية  يف  املتهمني  بني  من 
الصحفي  براءة  املستندات  كافة  باملؤبد،وتؤكد  فيها 
»إبراهيم الدراوي« وأن اتصاله بحركة حماس لم يكن 
بل وبترصيح مبارش  الصحفي،  بدافع من عمله  سوي 
من السلطات األمنية، والدليل عيل ذلك تأشرية الخروج 
املرفقة عيل أوراق سفره، والتي تؤكد أنه لم يغادر البالد 

إال بعد معرفة السلطات بمهمته ودوره الصحفي.
ومن الجدير بالذكر أن الصحفي إبراهيم الدرواي عضو 
وقد   ،7070 عضوية  برقم  املرصية،  الصحفيني  نقابة 
تواجده  أثناء  وذلك  بتاريخ 2013/8/16  اعتقاله  تم 
يف مدينة اإلنتاج اإلعالمي كضيف للتحليل الخربي عيل 
احدي الفضائيات وبالتحديد برنامج ساعة مرصية عىل 
حني  يف   ، أمني  تامر  اإلعالمي  مع  مرصية  روتانا  قناة 
حركة  مع  التخابر  حول  تدور  له  اتهامات  توجيه  تم 
املقاومة اإلسالمية حماس والدخول إىل غزة عرب األنفاق 
ومقابلة بعض الشخصيات الفلسطينية، يف القضية رقم 

القضية 371، رغم أن األوراق املرفقة تؤكد أن دخوله 
السلطات  من  معتمدة  دخول  بتأشرية  كان  هناك  إيل 
فهو  الفلسطينية  الشخصيات  مع  املقابلة  أما  املرصية، 
الصحفي، ومرفق موضوعات  أمر طبيعي بحكم عمله 
الصحفي  حررها  القومية  األخبار  صحفية  يف  صحفية 

إبراهيم الدراوي من غزة.
ومن الجدير بالذكر أن الدراوي والذي يوجد اآلن بسجن 
تم  بينها  من  االنتهاكات  من  لعدد  تعرض  قد  امللحق، 
العقرب  سجن  يف  تواجده  إبان  بالرضب  عليه  االعتداء 
ومنعه من العالج وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، 
فضال عن أنه مؤخرا قد تحويله إيل عنرب املسجلني خطر 
تأديبا له من قبل قوات األمن عيل كتابته كلمة صحفي 
عيل مالبسه يف جلسة املحاكمة بتاريخ )2يونية 2015(. 
كذلك فعقب صدور الحكم عليه تم منع الزيارة إيل اآلن.

 2011 5يوليو  بتاريخ  األخبار  لجريدة  الحوار  نص 
42609/http://www.masress.com/elakhbar

املؤيدة  الخاصة  اليوم  املرصي  لجريدة  آخر  حوار 
http://www.almasry-  2010 عام  الحايل  للنظام 

alyoum.com/printerfriendly.aspx

• رسالة مرسبة.. صحفي مرصي معتقل: “هذا أقىص ما وصل إليه خيايل”

حسام عيىس.. صحافـــي مرصي يبلغ من العمر 26 
عاًما، تم اعتقاله من منزله فجر يوم 23 يناير 2014، 
له  تجدد  كاماًل  عاًما  االحتياطي  الحبس  رهن  وظل 
حيث  املايض  يناير  حتى  يوًما   45 كل  الحبس  النيابة 

تمت إحالته ملحكمة الجنايات.
يف شهر يونيو عام 2014 تم االعتداء عىل حسام عييس داخل 
بعض  قبل  من  له  املرافقة  املجموعة  مع  الرتحيالت  عربية 
البلطجية بالرضب بـ”الشوم والجنازير”، األمر الذي أدى 

إلصابة عييس بجرح قطعي يف الرأس وفقدانه للوعي، وبرر 
األمن االعتداء عليهم بمحاولة هروبهم من محبسهم.

ويف شهر أبريل املايض تم تحديد جلسة ملحاكمته التى 
تم تأجيلها لجلسة 30 يونيو دون حضور حسام لقاعة 

املحاكمة، ثم تم تأجيلها أيضا.
ومن داخل محبسه بسجن برج العرب، كتب حسام عييس 
رسالة مرسبة وصف فيها رؤيته عن السجون قبل وبعد 

سجنه.

نص الرسالة:

الرغم  فعىل  أبًدا،  السجن  واقع  ىف  أنني  أتخيل  ال  كنت 
من زيارتى املتكررة لسجون مختلفة إال إنه لم يخطر 
تمر عىل  كيف  السجن  أتصور ساعات  أن  لحظة  ببايل 
نزالئه، أقىص ماتوصلت إليه ىف خياالتي اللحظية كانت 
لذلك الشخص الذى ال ترى مالمحه يجلس القرفصاء، 
كتابات  البائسة، ومن خلفه  الجدران  أحد  مستنًدا عىل 
من قبيل )علمت أن املوت يطوى الناس تكراًرا فكتبت 

اسمى قبل املوت تذكاًرا، فتذكرني وال تنساني(
متقطع  باهت  وضوء  الزنزانة  لسماء  ببرصه  شاخًصا 
يخرتق ذرات تراب بداخل الزنزانة أمامه، تخيل سطحي 
أول  أتذكر  التفاصيل،  متشعب  املساحة  ضئيل  لواقع 
ما آملني بعد أن حجزت يل النيابة تذكرة الدخول لقبو 
املديرية، هو ذلك الباب األسود ضخم الجثة كئيب املنظر، 
فاتًحا فاه بأسنان صدئة، وبني فواصل الزمن أجربتنى 

6- نماذج من اعتقاالت قديمة منذ 30 يونية 2013 ومستمرة إلي اآلن
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رئتاي عىل أن أغلق عينى واتجه نحوه ألضع فمي بني 
ساكنًا  رأيته  ورائه.  من  الحياة  هواء  ألستنشق  أسنانه 
القلوب  ينتزعون  وكاألموات  كأالموات،  متصلبًا  بارًدا 
وتشخص إليهم األبصار إذا تحركوا حيث ارتبطت جلبة 
القوة  منهارة  ضحية  تتلوها  ضحيه  بدخول  مفصالته 

مشوهة املنظر.
فلم  الزنزانة-  -باب  بجملتي  هاجمته  فأل سيئ..  أنت 
وبينك  بيني  يكن  لم  فاه،  فاغًرا  متجاهاًل  وتجلد  يعبأ 
عداء قبل اليوم، كنت أعامل أوالد جنسك بلطف وسارت 

بيننا الحياة هادئة قبل أن تنكشف أمامي أيها اللعني.
ملاذا رصت خصمي وتناصبني العداء بوجهك العبوس 

كالشيطان؟؟
أنسيت  إليك؟  مني  واالهتمام  التقدير  من  عمًرا  أنسيت 
من  تنئ  التي  مفاصلك  لعالج  الزيت  يحرض  كان  من 
الخشونة؟ لم أبخل أن أزين أقرانك ىف كل مناسبة فهذه 

آية وهذا حديث وهذه حكمة.
ألبستك وأمثالك أفضل الحلل، حتى أننى عددت وجاهتك 
أناقتى ولم أكتفي بل زاد فضيل عليك حتى  من حسن 
أنني جملت بالتغريد أكرب أهلك يف بيتي، فصارت حركته 
كالعصافري يف أبهى حاالتها، وصنعت له عينًا وإن كانت 
واحدة إال انها ساحرة أعانقها بعيني فتجود بما بخلت 

به اآلن.
اآلن ملاذا أهدرت كرامتك وسلمت جسمك أليدي اللئام؟؟ 

أحدهم يمسك بوسطك يجره إليه متى شاء وآخر يركلك 
وارتضيت  قسوتهم  أمام  انبطحت  شاء،  متى  بقدمه 
إال  أراك  فما  معاملتي  حسن  بعد  عىل  وتمردت  الهوان 
متنكًرا لعرشتي، فضاًل عىل أن آمرك فتستطيب ألمرى 

كسابق عهدك.
عىل  النوم  وآثرت  الحديدي  الباب  إىل  خواطري  أنهيُت 
أن يستمر كتابي لهذا النذل مطبًقا حكمه أحد الجدران 

)الصاحب الناقص بناقص(.
طال نومي، فتسلل إىل أحالمي رأيته.. “الباب” وقد كرس 
الجدار من  قلبه فرتاجع عن حبيس وارتكز بخزي عىل 
خلفه، ورأيت من وراء حدوده الفرج، أعرف هذا الطيف 
الباسم الذى ال يأتي إال بالخري، هممت بصحبته مغادًرا 
بشموخ بعد طول صرب وكثري يقني انتبهت للخائن ينئ 
كأنما يناديني يستعطفني، فتوقفت استمع إليه بعد أن 

كانت نفيس قد اطمئنت لنفاذ موعود الله
أتوسل  الخلق..  ياكريم  الفضل  ياصاحب  إليك  أتوسل 
إليك بحق قديم العرشة بيننا أن تسامحني أال تعاقبني..!

الحقيقة تارة، وأرهبني  سحروني وضللوني فعميت عن 
السوط تارة أخرى، واتبعت هوى نفيس وغرتني األماني، 

فأردتني بمخزي عندما جاء أمر الله.
األكرب وزبانيته  ال طاقة لك بعقابي سأدخره لشيطانكم 
فقط  أمثالك  أما  واملؤيدين  واملحرضني  املعاونني  من 

أحسنوا الغلق عىل الناجيني.

مذكرة توقيف مرصية، فيما تم إخالء سبيله الحقا.- توقيف اإلعالميأحمد منصور يف مطار برلني بناء عيل 

7- توقيف خارجي
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تعرض الصحفيــون واإلعالميــون لعدد من اإلنتهاكات   -
عاني  حيث  لها،  التابيعن  البلطجية  أو  األمن،  قوات  قبل  من 
خاصة  التغطيات  من  لهم  األمن  قوات  منع  من  الصحفيون 

الشخصيات  أثناء زيارات  أو  الدولة،  الوزارات ومؤسسات  يف 
الرسمية للمؤسسات املختلف.  وكذلك شمل املنع العديد من 

املحاكمات التي لها صدي وشهرة لدي الرأي العام...

العسكرية  املحاكمات  من  العديد   2015 عام  شهد   -
املحاكم  أصدرت  وقد  واإلعالميني،  للصحفيني  واملدنية 
احكاما ضد عدد من الصحفيني يف قضايا تتعلق بعملهم 
الحكم باإلعدام عىل أحدهم وهو وليد  املهني، وصلت إىل 
شلبي يف قضية املركز اإلعالمي بغرفة رابعة والذي تضمن 
قبول  تم  التي  القضية  وهي  آخر  إعالمي  ل15  املؤبد 

النقض فيها بعد ذلك إلعادة املحاكمة..
- ولوحظ أن العام شهد صدور 4 ألحكام عسكرية مشددة، 
اإلعالميني  بأحكام مشددة ضد عدد من  العام  كما حفل 
أحمد  ومنهم  للنظام  بمعارضتهم  واملعروفني  البارزين 
منصور ومحمد نارص ومعتز مطر، وصالح عبد املقصود، 
ومحمد القدويس، كما شهد العام صدور أحكام بالحبس 
املعروفني  اإلعالميني  من  عدد  ضد  نهائية  غري  معظمها 
بمساندتهم للنظام مثل أحمد مــوسـى، ومجدي الجالد 

ومنى  العراقي، وإسالم البحريي، ومحمد سعد خطاب.
ومن أمثلة القضايا واملحاكمات ما ييل:

بني سويف  يف  العسكرية  املحكمة  مارس حكمت   19  -
الشئون  يف  املتخصص  الكاتب  عىل  سنوات   10 بالحبس 
واالعالميني  للصحفيني  العام  االتحاد  وعضو  األرسيه 
االمن  قوات  وكانت   ، القلعاوي  فتحي  محمود  االفارقه 
قد منعت القلعاوي من السفر يوم 26 اكتوبر من العام 
املايض، ثم قامت برتحيله إيل موطنه يف بني سويف حيث 

ظل محتجزا حتي االن.
- 11 إبريل الحكم يف القضية املعروفة إعالميا بـ«غرفة 
الكاتب  عيل  باإلعدام  الحكم  تم  حيث  رابعة«  عمليات 

الصحفي »وليد شلبي«، واملؤبد عيل 15 إعالمي وصحفي 
مسعد   ، سبيع  أحمد  الدين،  صالح  هاني  وهم  آخرين، 
حسن   ، اللطيف  عبد  مجدي  الطاهر،  إبراهيم  الرببري، 
حسني ، جمال فتحي نصار، عبده دسوقي، خالد حمزة 
، يوسف طلعت، أحمد عبد الحافظ، عمرو فراج ، محمد 
مصطفى العاديل، سامحي مصطفى ، عبد الله اسماعيل 
يف  فيها  النقض  قبول  تم  التي  القضية  وهي  الفخراني، 
أخري.  مرة  فيها  املحاكمة  وإعادة   ،2015 ديسبمر   3
القضية  يف  املتهمني  للصحفيني  الرئيسية  التهمة  وكانت 
هي نرش وبث اخبار وصور وفيديوهات تثري الرأي العام 
للشعب  الوطنية  والوحدة  للبالد  القومي  باألمن  وترض 
الصحفيني  لكل  العادة  يف  توجه  تقليدية  اتهامات  وهي 
املعارضني، ورغم أن الدستور املرصي املعمول به حاليا 
املحكمة  أن  إال  واإلعالم  النرش  قضايا  يف  الحبس  يمنع 

حكمت عليهم بالسجن املؤبد.
- 19 ابريل الحكم يف االستئناف عيل املراسلة رشا جعفر 
بالحبس سنة بتهمة تصوير املظاهرات يف بورسعيد، نزوال 
من سنتني حكمت بهما محكمة أول درجة وقد تم ترحيلها 
من قاعة املحكمة إىل السجن مبارشة لقضاء العقوبة. قبل 

أن يتم إخالء سبيلها الحقا يف أغسطس 2015.
املستشار  برئاسة  حلوان  مايو قضت محكمة جنح   7  -
مطر،  معتز  الرشق  بقناة  املذيع  بمعاقبة  عطية،  طارق 
بالتعويض  وإلزامه  الشغل  مع  سنة-غيابيا-  بالحبس 
لسنة 2015 جنح  رقم 9090  القضية  ىف  املؤقت  املدنى 
املبارشة  الجنحة  ىف  اتهامه  خلفية  عىل  ذلك  و  حلوان.  

منع من التغطيات واالعتداء البدني193 حالة )من قبل قوات األمن(

محاكمات مدنية وعسكرية ) أكثر من 19قضية( علي 38 صحفي
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املستشار خالد محجوب قاىض وادى  اقامتها أرسة  التى 

النطرون 
بالحبس  نهائي-حضوريا-  استئنايف  حكم  مايو   31   -
»جريدة  شعبان  يوسف  الصحفي  عيل  شهور   3 و  سنة 
قسم  أحداث  تغطية  يف  بعمله  يقوم  كان  والذي  البداية« 

الرمل يوم 29 مارس 2013.
9 يونية قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة املستشار   -
إبراهيم-غيابيا-،  الدين  عالء  وسكرتارية  حشاد،  حازم 
سنوات   10 القدويس  محمد  الصحفي  الكاتب  بسجن 

وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نرش أخبار كاذبة.
اإلعالم  وزير  عيل  باإلعدام  الحكم   2015 يونية   16  -
الحكم  بخالف  املقصود-غيابيا-  عبد  صالح  الصحفي 
والصحفي  رايض  محسن  الصحفي  من  كل  عيل  باملؤبد 
يف  املرصية.  الصحفيني  نقابة  عضوا  الدراوي  إبراهيم 

القضيتني املعروفتني إعالميا بالهروب والتخابر.
2 يوليو قضت محكمة جنح أول مدينة نرص برئاسة   -
املستشار محمد البغدادى رئيس املحكمة غيابيا بمعاقبة 
كل من مجدى الجالد رئيس تحرير جريدة الوطن ومقدم 
القناة  ورئيس   cbc“ فضائية  عىل  نفهم”  “الزم  برنامج 
محمد األمني ومعد الربنامج وائل سعد بالسجن 6 أشهر 
وغرامة 10 آالف جنيه التهامهم بنرش أخبار كاذبة.وكان 
رئيس قطاع املخالفات املالية بالجهاز املركزى للمحاسبات 
فتحي إبراهيم العزازي، قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها 
بنرش  الربنامج  “ومعد  القناة  ومالك  الصحفي  الكاتب 
أرسار  وإفشاء  عامة  أموال  إهدار  تتضمن  كاذبة  أخبار 
الجهاز عىل خالف الحقيقة.وحملت الدعوى رقم 25537 
لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نرص وتضمنت أنهم 
برنامج الزم  كاذبة من خالل حلقات  أخبار  بنرش  قاموا 
نفهم واملذاع عىل قناة يس بي يس تتضمن إهدار األموال 

العامة وإفشاء أرسار الجهاز عىل خالف الحقيقة.
الدقي غيابيا بمعاقبة  -  )8 يوليو  قضت محكمة جنح 
اإلعالمي معتز مطر بالسجن عرش سنوات إلدانته بمحاولة 
قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، حيث 
غرامة  ودفع  سنوات  خمس  بالسجن  عليه  الحكم  تم  
)قلب  األوىل  التهمة  عىل  عقابا  دوالر(،   67( جنيه   500
نظام الحكم(، وخمس سنوات أخرى وغرامة 200 جنيه 
ضد  )التحريض  الثانية  التهمة  عىل  عقوبة  دوالر(   26(
مؤسسات الدولة«. وقد صدر هذا الحكم يف أوىل جلسات 

نظر القضية.
- 11 أغسطس أصدرت املحكمة العسكرية باألسكندرية 
مصطفى  معتز  املراسل  ضد  املشدد  بالسجن  حكما 
يف  عامة،  منشآت  حرق  بتهم  الين(   أون  شاهني)إخوان 

القضية 233 جناايات عسكرية لسنة 2014
حكما  العسكرية  املحكمة  اصدرت  أغسطس   11  -
سويدان  صالح  محمد  املراسل  ضد  سنوات   7 بالحبس 
مراسل موقع إخوان أون الين يف البحرية يف قضية حرق 

مقر املحافظة.
املرصية  الجنايات  محكمة  قضت  أغسطس   29 يف    -

بمعاقبة ستة اعالميني، من بينهم ثالثة من صحفيي قناة 
سنوات  ثالث  ملدة  املشدد  بالسجن  االنجليزية،  الجزيرة 
بث  أجهزة  واستخدام  كاذبة  أخبار  ببث  إدانتهم  بعد 
دون ترخيص.، وقضت املحكمة التي عقدت بمعهد أمناء 
الرشطة بطره جنوبي العاصمة بسجن صحفيي الجزيرة 
محمد فهمي، وباهر محمد واألسرتايل بيرت غريتسه ثالث 
»خلية  بـ  إعالميا  املعروفة  القضية  يف  وذلك  سنوات، 
كاذبة  أخبار  ببث  تهما  خاللها  واجهوا  التي  املاريوت« 
واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.وجاء الحكم بالسجن 
ثالث سنوات بحضور املتهمني فهمي وباهر، يف حني ُحكم 
بموجب  بالده  إىل  ترحيله  بعد  غيابيا  غريسته  بيرت  عىل 
املحكمة  املايض.وقضت  شباط  فرباير/  يف  رئايس  قرار 
أيضا بالسجن ملدة ثالث سنوات عىل أربعة متهمني آخرين 
هما  اثنني  متهمني  برباءة  قضت  فيما  ذاتها،  القضية  يف 
نورا حسن البنا و خالد عبد الرحمن. لكن السييس أصدر 
محمد  وباهر  »فهمي«  عن  بالعفو  سبتمرب   23 يف  قراًرا 

ومائة آخرين
- 12سبتمرب قضت محكمة جنح الدقي برئاسة املستشار 
أحمد الدسوقي، بحبس اإلعالمي محمد نارص، 8 سنوات 
التهامه  جنيه،  آالف   8 وكفالة  جنيه،   800 وتغريمه 
كاذبة  شائعات  وبث  الحكم  نظام  قلب  عىل  بالتحريض 
جلسات  أوىل  يف  الرشطة،  ضباط  قتل  عىل  والتحريض 
محاكمته »غيابيا«. وقد تّمت إحالة »نارص« إىل املحاكمة 
»غيابيا« لوجوده خارج البالد، ولم يحرض أي من دفاعه 
إخطاره  يتم  لم  كما  النيابة،  أمام  التحقيق  لجلسات 
إىل  باالستماع  النيابة  واكتفت  األساس،  من  بالتحقيقات 
املحاكمة،  إىل  اإلعالمي  لتحيل  فقط،  البالغ  مقدم  أقوال 
التي لم تستمع أيضا لدفاعه وأصدرت حكمها املذكور يف 

أوىل جلسات القضية.
- 26 نوفمرب 2015: عاقبت محكمة جنح مرص القديمة 
عىل  »املستخبى«  برنامج  مقدمة  عراقي  منى  اإلعالمية 
وكفالة  أشهر   6 بالحبس  والناس«،  »القاهرة  فضائية 
ألف جنيه )أول درجة(، يف دعوى السب والقذف وإذاعة 
أخبار كاذبة ىف واقعة »حمام باب البحر«. ووجهت النيابة 
أخبار  وإذاعة  والقذف،  السب  تهمة  عراقي  ملنى  العامة 
كاذبة، والطعن يف األعراض بالقضية التي اتهم فيها 26 
شخًصا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا عىل الرباءة يف 
12 يناير املايض، من محكمة جنح األزبكية، وهو ما أيدته 

محكمة االستئناف.
بتغريم  النيل  قرص  جنح  محكمة  حكمت  ديسمرب   1  -
آالف جنيه   10 اليوسف«  »روز  تحرير  ورئيس  صحفى 
أبو  محمد  األعمال  رجل  عن  كاذبة  أخبار  نرش  بتهمة 

العينني وإلزامهما بتعويض مدنى 5001
-  2 ديسمرب أيدت محكمة النقض املرصية ،حكما غيابيا 
الجزيرة  قناة  يف  املذيع  بحق  عاما   15 املشدد  بالسجن 
الفضائية، أحمد منصور بتهمة تعذيب مواطن يف ميدان 
سيايس  حكم  وهو  يناير،   25 ثورة  أحداث  التحريرإبان 
ضد  النقدية  مواقفه  بسبب  منه  انتقاما  محاميه  بحسب 
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-8 ديسمرب قضت محكمة جنايات غيابيا بحبس محمد 
مع  عامني  األمة،  صوت  بجريدة  محرر  خطاب،  سعد 
الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير، بغرامة 
قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى املدنية إىل املحكمة 
أعضاء  بحالتها، التهامهما بسب وقذف  املختصة  املدنية 
مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك يف القضية رقم 12601 

لسنة 2014 جنح الدقي. 
-22 ديسمرب قضت املحكمة العسكرية بالسجن املؤبد عيل 
الصحفي عبد الرحمن شاهني يف القضية رقم 201لسنة 
محبوس  متهم   199 جانبه  إىل  تضم  قضية  يف   2014
بمحافظة  القضية  تلك  احداث  ودارت  متهم،   110 فيها 
السويس يومي ) 14 و 16 ( اغسطس 2013 ، وقد صدر 
الحكم عىل شاهني غيابيا، يذكر أن شاهني قد تم الحكم 
بممارسة  تتعلق  قضية  يف  سنوات  ثالث  بالسجن  عليه 
»عتاقة«  سجن  من  مفاجئ  بشكل  نقله  تم  وقد  مهنته، 
بالسويس إيل قسم »فيصل« يوم 10 فرباير 2015 ومنه 

إيل سجن الزقازيق.
املداهمة والتخريب ومصادرة) 14واقعة(

-27 يناير 2015 قامت وزارة الداخلية بإزالة اإلعالنات 
شوارع  من  لندن  من  تبث  التي  العربي  بقناة  الخاصة 
القاهرة  بدعوى أنها قناة تعمل ضد األمن القومي املرصي.
»الوطن«  جريدة  عدد   مصادرة    2015 مارس   10-
بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، 
عن سداد رضائب الدخل الخاصة بالعاملني فيها، والتي 

تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه،
 11( الصادر  الوطن  لجريدة  السنوي  العدد  مصادرة   -
مايو 2015( بعد طباعة حوايل 48 ألف نسخة منه من 
تلك  القلق، حيث تعترب  ببالغ  األمنية  الجهات  قبل إحدى 
الواقعة هي الثانية من نوعها مع الجريدة نفسها يف أقل 
من ثالثة أشهر.وقال مصدر داخل جريدة الوطن للمرصد، 
وذلك  أمس،  طبعة  أوقفت  السيادية  الجهات  إحدى  “أن 
والذي  للجريدة  السنوي  العدد  عىل عنوان ملف  اعرتاضاً 
والذي  تأسيسها  عىل  ثالث سنوات  مرور  بمناسبة  صدر 
حمل عنوان “7 أقوى من السييس”، والذي يتناول الدولة 
واإلعالم  الداخلية  تطهري  سبيل  يف  تقف  التي  العميقة 
وأضاف  األعمال”.  ورجال  السيادسية  الجهات  بجانب 
الجريدة  إدارة  السيادية  الجهات  تلك  طالبت   ” املصدر 
بتعديل عنوان امللف إىل “7 أقوى من اإلصالح” باإلضافة 
الجريدة،  تحرير  مدير  الغطريفي،  عالء  مقال  إىل حذف 
القرص  يف  الضباط  أحد  عن  فيه  يتحدث  كان  والذي 
السابع  اليوم  جريدة  يف  يومي  مقال  يكتب  الجمهوري 
مقاله  يف  الغطريفي  وهاجم   ،“ الدولة  “ابن  اسم  تحت 
مدير تحرير صحيفة اليوم السابع، دون ذكر اسمها، كما 
هاجم الضابط صاحب املقال وجاء مقال الغطريفى تحت 
إسم “الضابط ابن القرص يكتب” وكانت تلك هي رشوط 

الجهات السيادية للسماح للجريدة باإلصدار”.
ملركز  التابع  حريتنا  راديو  مداهمة   2015 إبريل   4  -

األندلس لدراسات التسامح وتفتيش املكان بدعوى معرفة 
معرفة  ومحاولة  األخبار،  بها  تحرير  يتم  التي  الطريقة 
التيار الذي ينتمي له الراديو  وألقت قوات األمن القبض 
عىل مدير املركز  أحمد سميح ، واحالته للنيابة التي أخلت 

سبيله الحقا.
- 7 إبريل 2015 مداهمة واغالق قناة سوريا الغد إحدى 
قنوات املعارضة السورية التي تبث من داخل مرص منذ 
العام 2011، ومصادرة جميع أجهزتها وطرد موظفيها 

بالدقى  فنى  إنتاج  رشكة  مداهمة   2015 إبريل   18  -
تقدم خدمات إخبارية لقنوات فضائية بينها قناة العربي 
الجديد التي تبث من لندن وقناة »املسرية الفضائية، قناة 
الرشيد العراقية الفضائية، قناة املسار العراقية الفضائية 

وقناة العالم اإليرانية.
وبمداهمة مقر الرشكة تم اعتقال مدير الرشكة محمد.ح. 
آىل، وبحوزته جهاز  دبلوم حاسب  27 عاما حاصل عىل 
حاسب  بربامج  محملة  مركزية  معالجة  ووحدة  مونتاج، 
تغطيتها  تم  جارية  وأحداث  لقاءات  عليها  محمل  آىل 
اللقاءات  خالل  تستخدم  استاند  إضاءة  ووحدة  بالبالد، 
املصورة، كما تبني وجود موقع تصوير )لوكيشن( مجهز 

داخل مقر الرشكة. 
من  تبث  التي  الفضائية  رابعة  قناة  إغالق  إبريل   20-
تركيا بضغوط من الحكومة املرصية عىل القمر الصناعي 
الفرنيس  يوتل سات الذي يحمل القناة ، بدعوى أن القناة 

تبث تحريضا عىل العنف، 
العدد  املرصية  األمنية  األجهزة  صادرت  مايو   11  -
تحقيقا  لتضمنها  وذلك   ، “الوطن”  جريدة  من  السنوي 
املصادرة  وتمت   ، السييس  من  أقوى   7 بعنوان  صحفيا 
مدير  مقال  حذف  تم  كما  نسخة،  ألف   48 طباعة  رغم 
التحرير الصحفي “عالء الغطريفي” والذي حمل عنوان 
األمنية  األجهزة  وفرضت  يحكم”،  القرص  إبن  “الضابط 
تغيري العنوان ليصبح “7 أقوى من اإلصالح” عىل اعتبار 
أن العنوان السابق يوحي بضعف تأثريه وسيطرة رئيس 
الجمهورية ولم تطلب األجهزة األمنية تغيري أي تفاصيل 
األمنية  األجهزة  رفضت  كما  السيادية،  الجهات  تخص 
أيضاً نرش مقال تضمنه امللف يتحدث عن وجود خالفات 

داخل قرص الرئاسة.
-20 يوليو مارست السلطات املرصية ضغوطا كبرية ضد 
شبكة يقني اإلخبارية وإجبارها عىل إيقاف نشاطها ألجل 
غري مسمى بعد مداهمتها والقبض عىل عدد من مسئوليها 
أخيل  الذي  الله  خلف  يحيي  العام  مديرها  رأسهم  وعىل 
توجيه  بعد  التوقف  عىل  الشبكة  واجربت  مؤخرا،  سبيله 
إرهابهم، وحملهم عىل  إتهامات زائفة لصحفييها بهدف 
ما  وهو  سواها،  دون  لألحداث  الرسمية  الرواية  تبني 
من  اإلعالم  وسائل  جميع  عىل  لفرضه  السلطات  تسعى 
خالل مرشوع قانون اإلرهاب.. وتعرض صحفيو الشبكة 
يف الفرتة األخرية ملصادرة معداتهم وتحطيم اآلت التصوير 
واإلعتقاالت املتكررة كان أطولها ما تعرض له إثنني من 
صحفييها حيث قضيا قرابة الـ 500 يوما يف السجن قبل 
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أن يحكم القضاء املرصي برباءتهم جميعا من جميع التهم 
من  القتحامني  الشبكة  مقر  تعرض  كما  إليهم،  املنسوبة 
قبل قوات األمن تم خاللهما القبض عىل جميع املتواجدين 
باملقر ومصادرة جميع املعدات واألجهزة » فرباير 2014 

– يوليو 2015 » .
- 11 اغسطس داهمت قوة رشطة منزل الكاتب الصحفي 
قطب العربي األمني العام املساعد السابق للمجلس األعىل 

للصحافة واستولت عىل بعض املتعلقات الشخصية 
وصف  حد  عىل   – رقابية  جهات  قامت  اغسطس   13  -
دكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت األمة بفرم 
الرئيس«  بعنوان«أحزان  تحقيق  بسبب  الصحيفة  عدد 
قبيل  الجالء  بمستشفى  لوالدته  السييس  زيارة  حول 
بعنوان  آخر  إىل  العدد  مانشيت  الجريدة  وغريت  وفاتها 
مصري البلدوزر، عن فرص بقاء املهندس إبراهيم محلب 
النسخ  وفرم  مصادرة  بعد  وذلك  الحكومة،  رئاسة  يف 

املطبوعة للعدد
»الصباح« بمطابع  إيقاف طبع جريدة  22 اغسطس    -
 9 يف  للرئيس  طفالً  تكون  »كيف  مقال  بسبب  األهرام، 
خطوات« وقال أحمد النجار رئيس مجلس إدارة االهرام 
بأن األهرام ليست طرفاً يف أي قضية تتعلق بوقف الطباعة 
حال حدوثها، وأن املسئولية تقع عىل الجهة التي أصدرت 

قرار وقف الطباعة وال عالقة لإلهرام بها.
لتعليمات  تنفيذا  األهرام  مؤسسة  قامت  أغسطس   22  -
الخاص  األسبوعى  العدد  طبع  »بوقف  مجهولة  »جهات 
رئيس  سلطان  جمال  مقال  بسبب  بجريدة«املرصيون« 
التحرير بعنوان )ملاذا ال يتوقف السييس عن دور املفكر 
عىل  السييس  عبدالفتاح  تركيز  ينتقد  الذي  اإلسالمي(، 
بواجبات  انشغاله  من  أكثر  الديني  الخطاب  مسألة 
وظيفته األساسية ، وهى املرة الثانية التى يُعطل فيه طبع 
الجريدة، بعد أن سبق وعطلت جهات أمنية الطبع عددها 
الصادر يف 14 ديسمرب من العام املايض، بسبب تحفظات 

عىل محتوى العدد.
الفنية،  املصنفات  مباحث  من  قوة  قامت،  أكتوبر   7  -
بمداهمة موقع “مرص العربية” اإلخباري الكائن بمنطقة 
بتفتيش  بداخله.وقامت  املوجودين  جميع  وإخالء  الدقي 

أجهزة الحاسب يف املوقع لكنها لم تقبض عىل أحد.
مدى  مؤسسة  مقر  األمن  قوات  داهمت  اكتوبر   21  -
للتنمية والتدريب اإلعالمي، واعتقلت رئيس مجلس أمناء 
والحوار،  للوساطة  اإلقليمي  املركز   املؤسسة، كبري خرباء 
جميع  الصحفيني.واحتجزت  نقابة  عضو  جعفر  هشام 
موظفي املؤسسة وسحبت بطاقة الرقم القومي لالستعالم 

األمني عنهم قبل ان تطلق رساحهم، 
- 21 أكتوبر قامت قوات أمنية بمداهمة منزل الصحفي 
وأحدثت  نجله،  عىل  بالرضب  وإعتدت  جعفر،  هشام 

إتالفات يف محتويات املنزل  أثناء املداهمة والتفتيش.
فيلال  بالسالح  مدججة  أمنية  قوة  داهمت  نوفمرب   7  -
واقتاده  اليوم،  املرصي  جريدة  مؤسس  دياب  صالح 
عىل  وحرصت   ، وآخرين  نجله  ومعه  األغالل  يف  مقيدا 

نرش الصورة يف وسائل افغالم إمعانا يف إذالله، ورغم أن 
وزارة  فساد  وقضية  دياب  بني  الربط  حاولت  السلطات 
تنرش  التي  اليوم  املرصي  لجريدة  ملكيته  أن  إال  الزراعة 
مواد صحفية نقدية كانت حارضة يف املشهد بهدف دفعه 
قرارا  اصدر  قد  العام  النائب  وكان  النقد،  وترية  لتهدئة 
بالتحفظ عىل أموال رجل األعمال صالح دياب، وزوجته 
وعدد من رشكائه املؤسسني للصحيفة، عىل خلفية اتهامهم 
باالستيالء عىل أرايض الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
جريدة  موقع  املرصية  السلطات  حجبت  ديسمرب   30-
العربي الجديد أمام املتصفحني يف مرص دون ابداء أسباب
- 31 ديسمرب سحبت السلطات نسخ جريدة اليوم السابع، 
ووفقا لإلعالمي فتحي أبو حطب مدير عام املرصي اليوم 
يف تدوينة له يرجع السبب يف هذا القرار  إىل تضمن العدد 
عباسكاملمديرمكتبعبدالفتاحالسييس.،  ملفاعناللواء 
)رجلفيمرمىالنريان(،قصةدموع  أبرزعناوينامللف  وكانت 
»عباس« فينيويورك.. وكيفيتعاملمعاإلعالميني؟.. مليدخل

علىالرئيسبطلبشخيص،وأرستهدفعتثمنمنصبه.
- 31 ديسمرب قال موقع التواصل االجتماعي«فيس بوك«، 
إن السلطات املرصية قامت بإغالق برنامج يوفر خدمات 
اإلنرتنت املجانية ألكثر من ثالثة ماليني مرصي؛ حيث قال 
مسؤولون يف »فيس بوك« -يف ترصيح لألسوشيتدبرس، 
إنهم »يشعرون بخيبة أمل« جراء إغالق الربنامج، معربني 
عن أملهم يف حل املوقف قريبًا حتى يتسنى إعادة الربنامج.

املعروفة  املجاني  اإلنرتنت  خدمة  برنامج  إغالق  وياتي 
اتصاالت  رشكة  أطلقتها  التي   ”Free Basics“ باسم 
مرص منذ بضعة أشهربالتعاون مع موقع فيسبوك قبيل 
البعض  فرسه  ما  وهو  يناير   25 ذكرى  من  قليلة  أيام 
بأنه محاولة لتقليص دور وسائل التواصل االجتماعي يف 

الدعوة لالحتشاد يف تلك الذكرى.
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- ٦7١ محررا و٦ مذيعيني ضحايا الفصل التعسفي يف عام  :

- تزايدت حاالت الفصل التعسفى باملؤسسات اإلعالمية 
ىف الفرتة األخرية-منذ مطلع العام 2015- تحت مسمى 
هذه  أن  البعض  تأكيدات  رغم  و  النفقات  تخفيض 
الفصل  حاالت  أن  إال  كبرية  أرباح  تحقق  املؤسسات 
الرجوع  أو  العمل  لقانون  اعتبار  وضع  دون  تزايدت 
لنقابة الصحفيني لتستمر معاناة الصحفيني مع السلطة 

مرة و مع مؤسساتهم الصحفية مرة أخرى
املؤسسات  رأس  عىل  “األهرام”،  مؤسسة  وجاءت   -
بعد  وذلك  الصحفية”،  “املذابح  يف  املتورطة  الصحفية 
موقفها  مربرة  صحفيًا،   160 بفصل  قراراً  إصدارها 
الصحفيني  دفع  الذي  األمر  النفقات”،  بـ”تقليل 
االحتجاجية،  الوقفات  من  سلسلة  لتنظيم  املفصولني 
األعىل  للمجلس  والشكاوى  املذكرات  من  بعدد  والتقدم 
للصحافة، ونقابة الصحفيني للمطالبة بالعودة للعمل، 

ولكن دون جدوى.
“اليوم  جريدة  به  قامت  الذي  األمر  نفس  وهو   -
دون  صحفياً   134 بفصل  قامت  السابع”،حيث 
بأنهم  موقفها،  وتربر  أخرى  مرة  لتعود  أسباب،  إبداء 
“متدربون”، واستغنت عنهم املؤسسة عقب اجتيازهم 
فرتة التدريب، و كذلك موقع “دوت مرص ” الذي فصل 
املوقع  إدارة  ولجأت  إنذار،  سابق  دون  صحفيًا   76
عن  إلثنائهم  املادية  حقوقهم  عىل  املفصولني  ملساومة 

املطالبة بحقوقهم املرشوعة.
صحفيًا   30 فصلت  حيث  الدستور  جريدة  هناك  و   -
املشار  العدد  نفس  فصلت  “الصباح”  جريدة  كذلك  و 
الرشوق حيث  القائمة جريدة  إىل  إليه، و ينضم حديثًا 
فصلت 18 صحفيًا دون سبب هذا غري األوضاع السيئه 
عبد  وائل  قال  و  املرتبات.  قلة  و  هناك  للصحفيني 
العزيز، مؤسس رابطة ضحايا اليوم السابع، أن ظاهرة 

األخرية  الفرتة  ىف  تزايدت  تعسفيًا  الصحفيني  فصل 
تم  السابع  اليوم  ففى   ، اإللكرتونية  املواقع  ىف  خاصة 
فصل 134 صحفى من الجريدة دون اإللتفات لقانون 
بشهرين  قبلها  املفصولني  إخطار  رضورة  و  العمل 
حتي يتمكنوا من توفيق أوضاعهم و هو ما لم يحدث 
.وشدد عبد العزيز، أنه أسس رابطة لضحايا املفصولني 
من الجريدة لرفع قضية طالبوا فيها بالتعويض وذلك 
أغلب  القضية ألن  الصحفيني ىف  نقابة  بعد عدم تدخل 
املفصولني ليسوا أعضاء بالنقابة ، مشدًدا أن الجريدة 
أدعت أن املفصولني من املتدربني وهو غري صحيح حيث 

أن بعضهم عمل لفرتات طويله باملوقع الإللكرتوني .
- و ىف وكالة” أونا لألنباء”كان لسلطة املالك رأى أخر 
بحرية  الحائط  بعرض  الرضب  و  القانون  تحدي  ىف 
الصحافة، حيث تسبب خرب منشور بالوكالة عن رجل 
أونا نجيب  األعمال سميح سويرس شقيق مالك وكالة 
الصحفيني، دون تحقيق  اثنني من  ، ىف طرد  سويرس 
و  املفصول  الخرب  محرر  يقول  و  مسبق،  إنذار  ال  و 
الذي رفض ذكر إسمه ” أنا بشكل يومي أقوم بتحرير 
األخبار من مراسلني الوكالة لتنرش عىل املوقع و ىف هذا 
اليوم نرشنا خرب عن سميح سويرس ،قام رئيس الشفت 
أونا  محرر  يتابع  “و  وضعته  الذي  العنوان  بتعديل 
املفصول ” بعد نرش الخرب بدقائق جاءت التعليمات من 
إدارة املوقع بحذف الخرب و وقف محرر الخرب و رئيس 
الشفت عن العمل وتحويلنا للتحقيق و هو ما لم يحدث 
عدم  برضورة  إخبارنا  و  العمل  عن  فصلنا  تم  حيث 
التواجد بالوكالة حتي يتم اإلتصال بنا و هو ما لم يحدث 
أيًضا و لم نحصل حتى عىل بقية مستحقتنا و هي مرتب 
 ” أونا  أنباء”  بوكالة  الصحفيون  حاول  و  شهرين”. 
تنظيم إرضاب عن العمل للمطالة برواتبهم املتأخر منذ 

فصل الصحفيين وأصحاب القلم والمذيعين 
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بداية عام 2015 ملدة ثالثة أشهر فما كان من اإلدارة إال 
أن قامت بفصل جميع الصحفيني و قررت تسيري العمل 
لحني  وذلك  رواتب،  بدون  املتدربني  ببعض  الوكالة  يف 
استقرار األوضاع املالية.وحاول ا لصحفيون حل األزمة 
بالتقدم بشكاوى عىل مدار الستة أشهر املاضية، تتعلق 
بطريقة إدارة الوكالة وتأخر املستحقات وعدم تعيينهم 
رغم مرور ثالث سنوات عىل عملهم بالوكالة، كما أرسلوا 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  شفيق  أللربت  اإليميل  عرب  بيانًا 
برضورة  يطالبوهم  التحرير،  رئيس  الشناوي  وجمال 
ردت  بينما  املالية،  مستحقاتهم  لرصف  موعد  تحديد 
اإلدارة عرب مدير التحرير، بقرار فصل جميع الصحفيني 

لتقليص النفقات.
- و تعترب أزمة جريدة الرشوق هى الحالة الوحيدة التي 
محاولة  ىف  بقوة  الصحفيني  نقابة  مجلس  فيها  تدخل 
نقيب  جمع  اجتماًعا  النقابة  مجلس  عقد  حيث  لحلها 
الجريدة،  تحرير  ورئيس  قالش،  يحيى  الصحفيني 
عماد الدين حسني، ونجل رئيس مجلس اإلدارة، رشيف 
عن  ستدافع  أنها  النقابة  تأكيدات  وجاءت  املعلم”، 
أحمر”  “خط  وصفها  حد  عىل  ألنه  النقابى  الصحفى 
معني،  غري  ألنه  عنه  االستغناء  فيمكن  النقابى  غري  أما 
ذلك  أن  الجريدة  يف  املسؤولني  فيه  أكد  الذي  الوقت  ىف 
اإلجراء نتيجة أزمة مالية شديدة تتعرض لها املؤسسة، 
املوضوع بشكل ودي،  النهاية عىل حل  يف  اإلتفاق  وتم 
والرتاجع عن قرار فصل الصحفيني ، إال أن هذا لم يحدث 
أيًضا فوفق مصادر داخل جريدة الرشوق تم االستقرار 
عىل بقاء أربعة من أصل 18 صحفى تم اإلستغاء عنهم 

يتم حل أزمتهم وال تزال قائمة”.
من   170 فصل  يس  بي  يس  قنوات  مجموعة  قررت   -

العاملني فيها ألسباب اقتصادية دون إخطار مسبق.
ديسمرب  منتصف  ويف  اليوم«  »املرصي  جريدة  ويف   -
»املرصى  بجريدة  الصحفيني  من  عدد  تقدم   ،2015
لنقابة  بمذكرة  العمل،  عن  إيقافهم  تم  اليوم«ممن 

لهم،  التعسفى  الفصل  واقعة  ىف  للتحقيق  الصحفيني، 
والتحقيق  للجريدة،  التحرير  رئيس  بأعمال  القائم  مع 
مع فتحى أبو حطب املدير اإلدارى للجريدة، باعتباره 
أن  الصحفيون، ىف مذكرتهم،  بالنقابة. وأضاف  عضوا 
النقابيني  من  أرسلت خطابات لعرشات  الجريدة  إدارة 
تخطرهم بإنهاء العمل معهم، ىف تحد سافر التفاقاتها 
للقانون  رصيحة  ومخالفة  النقابة،  مع  أبرمتها  التى 
إخطار  دون  الصحفى  فصل  تجرم  التى  والدستور 
النقابة بأسباب الفصل وتحقق النقابة من صدق هذه 
إيل  األزمة  وتعود   . فيها  اإلدارة  تعنت  ومدى  األسباب، 
»املرصي  جريدة  إدارة  أصدرت  حيث   2015 أكتوبر 
اليوم« قراراً بإيقاف 39 صحافياً باملؤسسة، وتحويلهم 
إىل التحقيق، بدعوى مخالفتهم رشوط التعاقد، وعملهم 

لصالح مؤسسات إعالمية أخرى
- ويف إبريل 2015قرر اتحاد اإلذاعة والتلفزيون فصل 
وصفهم  الذين  والتلفزيون  الراديو  مذيعي  من  عدد 
بأنهم يعملون بقنوات تابعة لجماعة اإلخوان وتبث من 
يف  األمري  عصام  االتحاد  رئيس  قول  بحسب   ، الخارج 
حوار أجرته معه جريدة الوطن اليوم . وقال األمري أنه 
تم فصل حواىل 6 أبرزهم معتز مطر، الذي كان يعمل 
وأيمن  اإلذاعية،  الرياضة«  »الشباب  موجة  ىف  مذيعاً 
جاب الله، الذى يعمل ىف »الجزيرة« والذي بادر بتقديم 
استقالة، وأيمن عزام كان مذيعاً ىف القناة السادسة وتم 
فصله ىف عام 2009 وأضاف األمري : »مرة واحد كتب 
عبارة سياسية ىف دفرت تقييد املونتاج، وأحلته للشئون 
العنارص  »نسبة  أن  متابعاً  فصله«،  وتم  القانونية 
مع  ونتعاون  تتجاوز %1،  ال  ماسبريو  داخل  اإلخوانية 
الجمهورى  والحرس  الوطنى  واألمن  القومى  األمن 
جرم  أى  ىف  ضلوعه  يثبت  ومن  املبنى،  هذا  لحماية 

فاإلجراء يكون عنيفاً ألننا ىف لحظة فارقة«.
- وهي الترصيحات التي تثبت التغول السيايس وتحكيم 

اآلراء الخاصة عيل قوانني ومصالح العمل واملهن.
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- ٦7١ محررا و٦ مذيعيني ضحايا الفصل التعسفي يف عام  :

- رصعوبة الرصد يف هذا املجال إال أنه يمكن القول بأن 
هناك 12 واقعة رصدها املرصد العربي لحرية اإلعالم 
والتعبري، وذلك من منع الربامج أو الضيوف أو املقاالت 
الحريات  هامش  تراجع  نتيجة  سياسية،  خلفيات  عىل 

اإلعالمية يف مرص ومن ذلك:
برنامج  وقف   2 الحياة  قناة  قررت    2015 يناير   4-
مرص الجديدة ملعتز الدمرداش، وذلك بعد ثالث سنوات 
ترصيحات  ىف  بالربنامج  مصادر  وقالت  تقديمه.  من 
إدارة  بني  خالف  هو  السبب  إن  لـ«الرشوق«،  خاصة 
مدة  اكتمال  عدم  من  الرغم  عىل  الربنامج،  وبني  القناة 

العقد املربم بني الطرفني.
اإلخبارية  العربية  قناة  أوقفت   2015 فرباير   6  -
تغطية  يف  املتخصص  املرصي”  “الحدث  برنامج 
الورواري،  محمود  اإلعالمي  ويقدمه  املرصية  األحداث 
دون الكشف عن التفاصيل، وقد ارجع البعض ذلك إىل 
رغبة القناة اململوكة ملستثرين سعوديني يف تربيد األجواء 
السياسية واإلعالمية امللتهبة يف مرص وتخفيف الجرعة 

املرصية يف القناة.
»إم بي يس مرص«  قناة  إدارة  ابريل 2015 قررت   2-
إبراهيم  الصحفي  للكاتب    »BOSS»الـ برنامج  وقف 
عىل  عرضه  بدء  من  فقط  أسابيع  ثالثة  بعد  عييس 
الحملة  من  الرنامج  مقدم  موقف  خلفية  عىل  الشاشة، 
العسكرية السعودية عىل اليمن)عاصفة الحزم( رغم أن 
أنه دون  الربنامج  القناة ذكرت يف قرارها بوقف  إدارة 
املستوى من الناحية اإلنتاجية، وال يليق محتواه بشاشة 

العرض وال بمشاهديها«.
بجريدة  الصحفى  عىل  ماجد  اتهم  اغسطس    19-
“األخبار املسائى” رئيس تحرير الجريدة جمال حسني، 
وتكريم  الرويبضة  “زمن  بعنوان  جاء  له  مقال  بمنع 
ىف  انترش  الذى  الفساد  مكافحة  كيفية  عن  الفاسد”، 
أن  وأضاف  تعبريه  حد  عىل  املختلفة،  الدولة  قطاعات 
منعه من الكتابة جاء بعد كتابته لسلسلة مقاالت أحدها 
جاء النتقاد حركة التغيريات األخرية التى حدثت بوزارة 

الداخلية، 
-10سبتمرب خصمت اإلدارة املركزية للشئون القانونية 
مخرج  أجر  من  أيام   5 بخصم  عقوبة  بالتليفزيون، 
شاشة  عىل  يُعرض  الذي  الخرب”،  “اقرا  برنامج  ومعد 
القناة األوىل بالتليفزيون املرصي، بسبب تقرير إخباري 
من قناة “روسيا اليوم”، به إشارة إىل “شهداء ضباط 

مرصيني” ووصفهم بالقتىل.
عزة  املرصي  بالتليفزيون  املذيعة  ايقاف  نوفمرب   1  -
والتحقيق  القاهرة”  “أخبار  برنامجها  عن  الحناوى، 

انتقادات للسلطة يف طريقة تعاملها  إبدائها  معها بعد 
مع أزمة األمطار باألسكندرية وتم ايقاف قرار املنع يف 

30 نوفمرب واالكتفاء بتوجيه انذار لها فقط
- 9 نوفمرب اوقفت صحيفة املرصى اليوم نرش مقاالت 

الكاتب الصحفي جمال الجمل، 
- 10 نوفمرب رئيس القناة الثقافية يمنع ظهور الدكتور 
حجاجى إبراهيم أستاذ آثار قبطية من حضور برنامج 
القدس  عن  للحديث  فضاىل  سوزان  اإلعالمية  تقدمه 
بدعوى  خاصة  بصفة  القدس  وكنائس  عامة  بصفة 
 .. بدقائق  الربنامج  اذاعة  قبيل  وذلك  لإلخوان  اإلنتماء 
مجلس  عضو  وشغل  القبطية  للغة  أستاذ  حجاجى 
إدارة املتحف القبطى لسنوات طويلة وهو الذى راجع 
اإلسالمية  لآلثار  تدريسه  وبجانب   ، املتحف  موسوعة 

يدرس اآلثار القبطية ىف العديد من الكليات  
الجمهورية،  بجريدة  صحفيون   3 تقدم  ديسمرب   7  -
ضد  الصحفيني،  نقيب  قالش”  لـ”يحيى  بشكوى 
“فهمى عنبه” رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وذلك 
املقاالت. وكتابة  الصحفي  العمل  من  منعهم  بسبب 

ومحمد  البسيوني،  هشام  رشدي،  أيمن  هم  الصحفني 
فخري

مقاالت  نرش  الرشوق  جريدة  منعت  ديسمرب   12  -
الدكتور عمرو حمزاوي بدعوى إحتوائها عىل مخالفات 
وبني  بينه  مساجلة  يف  حمزاوي  نفاه  ما  وهو  قانونية 

رئيس تحرير الجريدة عماد الدين حسني.
والروائي،يف  الكاتب  األسواني،  عالء  قال  13ديسمرب   -
إحدى  إلغاء  تم  برس«،انه  »أسوشيتد  وكالة  مع  لقاء 
بسبب  باإلسكندرية،  ستعقد  كانت  والتي  ندواته، 
عن  كان  الندوة  حديث  أن  موضًحا  األمنية،  الضغوط 
تالعب الحكومة بالرأي العام يف ترويج نظريات مفادها 
أن العالم يتآمر ضد مرص، وأضاف االسوانى أن إلغاء 
ندوته أعقب إجراءات أخرى خالل العام املنرصم، منعته 
من الظهور عىل قنوات تليفزيونية، أو كتابة مقاالت يف 
الصحف  مسئويل  بعض  أن  مؤكًدا  املرصية،  الصحف 
أخربوه مبارشة أنهم تحت ضغوط تجعلهم غري قادرين 

عىل إبرام تعاقد معه«.
- 20 ديسمرب رئيسة اإلذاعة تحيل حلقتني من برنامج 
عالمة تعجب  الذى يقدمه الفنان حسن حسنى للتحقيق 
الحكومة  ىف  املسئولني  انتقاد  احداها  يف  جري  بعدما 
ارتفاًعا  التى تشهد  السيطرة عىل األسواق  ألنهم فقدوا 
شديًدا ىف األسعار، أما الحلقة الثانية فقد انتقدت وزارة 
الشارع  ىف  أمنى  انفالت  وجود  إىل  وتطرقت  الداخلية 

املرِْصى.

وقف البرامج والقنوات والمقاالت )12 برنامـج (
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- واصلت السلطة الحاكمة فرض املزيد من القيود عىل حرية اإلعالم يف مرص وتحويله إىل 
مجرد بوق ناطق بإسمها ومعرب عن توجهاتها وسياساتها، ورغباتها.، وتنوعت هذه القيود 
بني السعي إلصدار قانون جديد للجرائم اإللكرتونية، وصدور توجيهات شفهيية وتعليمات 
حكومية لفرض مزيد من التضييق عىل حرية اإلعالم، وكذا التوسع يف حاالت حظر النرش يف 

قضايا الرأي العام.

•  بثت قناة “مكملني الفضائية” يوم 19 يناير 2015 
عباس  اللواء  وهو  الجنراالت  ألحد  صوتية  تسجيالت 
حني  السييس  الفتاح  عبد  املشري  مكتب  مدير  كامل 
كان وزيرا للدفاع يطلب فيها من املتحدث العسكري 
السابق العقيد أحمد عيل حشد الصحفيني لتبني حملة 
حمالت  عىل  ردا  وذلك  السييس،  عن  للدفاع  إعالمية 
أساءت للمشري وهزت صورته يف تلك الفرتة التي كان 
ونقلت  الرئاسية،  لالنتخابات  للرتشح  فيها  يستعد 
التي طلب كامل  العبارات والجمل  الترسيبات بعض 
والذين  للجيش  املوالون  االعالميون  عليها  يعمل  أن 
ذكر بعضهم باإلسم لتلميع صورة السييس،و«تهييج« 
بالفعل  ظهرت  التي  الجمل  وهي  لصالحه   الشعب 
مقدمي  من  كبري  عدد  وحوارات  برامج  يف  الحقا 
الصوتي  التسجيل  ذلك  ويأتي  التليفزيونية.  الربامج 
مع  السييس  الفتاح  عبد  للمشري  عديدة  لقاءات  بعد 
لهم  يحدد  تحرير صحف مرصية  ورؤساء  إعالميني 
خاللها الخطوط الحمراء والخرضاء للنرش، ويحثهم 
النقد  عىل الرتفق يف نقدهم للمسئولني ومحاولة نقل 
او  النرش  عرب  وليس  الهاتف  عرب  مبارشة  للمسئول 

األحاديث التليفزيونية.
• يف 17 أغسطس صدر قانون مكافحة اإلرهاب بعد 
جدل طويل واعرتاضات من نقابة الصحفيني عىل ما 
تضمنه من نصوص مقيدة لحرية الصحافة،وخاصة 
اإلرهابية   الجرائم  عن  بيانات  أي  نقل  تجريم  يف 

وفرضه  املسلحة،  القوات  عن  يصدر  ما  بخالف 
عقوبات مغلظة تصل إىل نصف مليون جنيه عىل نرش 

أخبار ترض باألمن القومي
• صدرت تعليمات من عدد من الوزراء لكبار املسئولني 
يف وزاراتهم بعدم اإلدالء بأحاديث صحفية اوبيانات 
للصحفيني، ومن ذلك تعليمات وزارة الداخلية ملديري 
ملندوبي  مبارشة  التحدث  بعدم  إبريل  يف20  األمن 
ديوان  من  مسبق  إذن  عىل  الحصول  بدون  اإلعالم 
الوزارة، وهو ما تكرر يف وزارات أخرى منها التموين 
والزراعة، وهو ما يخالف مبدأ حرية تداول املعلومات 
التي نص عليها الدستور املرصي يف مادته 68 التي 
تضمنت أيضا عقوبة ملن يمتنع عن اإلدالء باملعلومات.

• صدور تعليمات عليا من إدارة جامعة القاهرة يف 25 
املوضوعات  اختيار  من  الطالب  بمنع   2015 فرباير 
التخرج  مشاريع  تنفيذ  خالل  والدينية،  السياسية 
شق  عدم  بزعم  وثائقية،  أفالًما  أغلبها  يكون  التي 
الصف وقد قدم وزير الخارجية املرص السابق نبيل 
والتي  اإلعالم  حرية  عىل  القيود  لهذه  تربيرا   فهمي 
اإلعالمية  وذلك يف محارضته يف  بالضوابط  وصفها 
حيث   2015 فرباير   25 بتاريخ  األمريكية  الجامعة 
إدعى أنه »ال يوجد يشء يسمى حرية مطلقة،. حيث 
الرأي  عن  التعبري  بشأن  قيوًدا  تفرض  دولة  كل  أن 
املصلحة  عىل  خطورته  مدى  حسب  معينة  بنسب 

العامة«.

قيود تشريعة وإدارية
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العام  النائب  تويل  ومع   ٢٠١٣ يوليو  من  الثالث  منذ  ملحوظ  بشكل  النرش  حظر  ظاهرة  تصاعدت 
الراحل املستشار هشام بركات، ومن بعده املستشار نبيل صادق ، ورغم أن حظر النرش يخالف مبدأ 
حرية تداول وتدفق املعلومات الذي أقره الدستور املرصي إال تمكنا من رصد ١٤ حالة حظر نرش لعام 

.٢٠١5

خطف  قضية  يف  النرش  حظر   2015 يناير  يف15   -1
شمال  بمحافظة  العمل  من  عودته  أثناء  رشطة  ضابط 

سيناء؛ لينرش أنصار بيت املقدس فيديو لذبحه.
2- يف 12 فرباير 2015 أصدر النائب العام قرارا بحظر 
اليسارية شيماء الصباغ  الناشطة  النرش يف قضية مقتل 

بعد 19 يوم من استشهادها يف ميدان التحرير
أو  معلومات  أي  نرش  حظر   ،2015 فرباير   21  -3
بقضية  تتعلق  أخرى  أمور  أي  أو  وثائق  أو  مستندات 

أنصار بيت املقدس.
4- يف 26 فرباير 2015حظر النرش يف القضية املعروفة 
إعالميا »بمقتل املحامي كريم حمدي داخل قسم رشطة 

املطرية بالقاهرة.
5- يف مايو 2015 حظر النرش  يف قضية االتجار باآلثار 
املتهم فيها عضوين بالسلطة القضائية وعدد من ضباط 

وزارة الداخلية
اغتيال  النرش يف تحقيقات  6- يف 2 يونيو 2015 حظر 

املستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.
7- فـي 27 يوليو 2015 حظر النشـر يف القضية رقم 
بـواقعـة  ـًا  إعالمـي املعــروفـة   2015 لسنة   540
الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة  »الرشوة 
التحقيقــات  العامة  النيابة  تستكمــل  حتى  نصـر« 

التي تجريها.
8-يف 28 يوليو 2015 حظر النرش يف قضية اتهام نشطاء 
اجنبيه  جهات  من  تمويالت  بتلقي  سياسيني  ومسئولني 

هى القضية املعروفة بالقضية 250 .
املعروفة  القضية  يف  النرش  حظر   2015 سبتمرب  9-يف 

إعالميًا بـ«رشوة بعض املسئولني بوزارة الزراعة«.
حادث  قضية  يف  النرش  حظر   2015 سبتمرب   16  -10
السائحني  من  عدد  مقتل  عن  أسفر  الذى  الواحات 

املكسيكيني ومرصين وإصابة آخرين.
تزوير  قضية  يف  حظرالنرش   2015 اكتوبر  11-يف 
محمد  فيها  فاز  التي   2012 لعام  الرئاسية  االنتخابات 

مريس عىل حساب منافسه الفريق أحمد شفيق.
12-26 اكتوبر حظر نرش أي أخبار بخصوص منسوب 
املياة يف بحرية نارص  وقال وزير الري حسام مغازي أن 

مناسيب النيل هي أمن قومي.
13-25 نوفمرب 2015 محكمة جنايات القاهرة، املنعقدة 
ضباط  أقوال  نرش  تحظر  بطرة،  الرشطة  أمناء  بمعهد 

األمن الوطنى ىف قضية خلية الزيتون
14- يف 22 ديسمرب 2015 قرار بحظر النرش فيما يتعلق 
إىل  الرجوع  بعد  إال  بالضبعة  النووية  املحطة  بمرشوع 

الجهات األمنية 
- االنتهاكات التى تعرض لها الصحفيون اثناء االنتخابات الربملانية:-

لها  يتعرضون  التى  االعتداءات  الصحفيون من  يسلم  لم 
خالل متابعتهم لتغطية االنتخابات الربملانية التى تمت ىف 
مرص بمرحلتيها االوىل و الثانية حيث تعددت االنتهاكات 
و تنوعت ما بني منع من التغطية االعالمية لتلك االنتخابات 
اىل  اضافة  الصحفيني  عىل  لفظية  و  بدنية  اعتداءات  و 

احتجاز لعرشات الصحفيني عالوة عىل عمليات القبض و 
العرض عىل النيابة العامة اضافة اىل التحفظ عىل املعدات 
الصحفية اال ان هذه االنتهاكات لم ترتكبها قوات الرشطة 
منفردة فقد شارك ىف ارتكابها عدد البلطجية املستأجرون 

من قبل بعض املرشحني.

التوسع في حظر النشر)14 واقعة(

و تمثلت االنتهاكات بحق الصحفيين خالل اجراء االنتخابات البرلمانية فى :

املرحلة الثانية املرحلة األوىل نوع االنتهاك م

الجولة الثانية الجولة االوىل  الجولة الثانية الجولة االوىل   

٤١                               ١٠ ٢٩                           ٢٠ ٢٠ ١
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منذ أحداث ثورة الخامس و العرشين من يناير من 
عام ألفني و إحدى عرش)١/٢5 /٢٠١١( و الحريات 
ىف مرص أصبحت منقوصة، و تتضاءل شيئاً فشيئا. 
حتى أحداث الثالثني من يونيو من عام ألفني و ثالثة 
عرش )٢٠١٣/٦/٣٠( التى أدت إىل العصف بالحقوق 
والحريات فلم يعد هناك مجال ىف مرص للحديث عن 

حقوق اإلنسان.
و لم تقترص االنتهاكات املتتالية للحقوق و الحريات 
و  بحقوقهم  يطالبون  الذين  املجتمع  أفراد  عىل 
املحامون،  لتشمل  امتدت  بل  يذودون عن حرياتهم، 
تأديتهم  أثناء  القانون  حماها  التى  الطائفة  تلك 
للعمل، و شملهم بضمانات تكفل لهم أداء مهامهم 
من  النيل  أو  لهم،  التعرض  يتم  أن  دون  الوظيفية 
تهديدهم  أو  حقوقهم،  من  اإلنتقاص  أو  قدرهم، 
غري  تجاههم،إىل  التعسف  أو  بهم،  تحدق  بمخاطر 
ذلك مما نظمه القانون عىل النحو الذى سريد بيانه 

بالتفصيل ىف ثنايا هذا التقرير.
الحريات  و  للحقوق  املرصية  التنسيقية  ترصد  و 
»القضاء  ضد  املمنهجة  االنتهاكات  التقرير  هذا  ىف 
الواقف«، كافة االنتهاكات التى تعرض لها املحامون 
عقب أحداث الثالثني من يونيو من عام ألفني و ثالثة 
مرص  ىف  الوضع  أن  نؤكد  و   .)٢٠١٣/٦/٣٠( عرش 
لم  حيث  متتالية  أحداث  ىف  أسوء  إىل  يسء  من  ازداد 
يراِع النظام املرصى أية حرمة أو حصانة للمحامني، 
الدستورية  النصوص  كافة  إهدار  عىل  عملوا  بل 
حماية  نظمت  التى  املهنية  واألعراف  والقانونية 

املحامني و حصانتهم أثناء أداء أعمالهم.
قيام  ىف  عظمتها  وتتجىل  راقية،  مهنة  املحاماة  و 

أعضائها بالذود عن موكليهم، والدفاع عن حقوقهم، 
عوناً  تُعد  واملحاماة  محرابها.  ىف  العدالة  وإظهار 
للقضاء؛ إذ أنهم يساعدون القضاء ىف إظهار الحقائق 
ىف وقت أقرص، و بجهد أقل؛ حيث أنهم-أى املحامون- 
أقدرعىل بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديني ىف 

ظل تشعب املعامالت و تعدد األنظمة و تعقدها.
عليها  ترتكز  التى  الواجهة  هو  القاىض  كان  إذا  و 
املحامى  فإن  القضاء،  موضوع  معالجة  ىف  األضواء 
بوجه  القضائى  العمل  عىل  مؤثراً  رئيساً  دوراً  يلعب 
عام، وعىل أداء القاىض بشكل خاص، من خالل جالئه 
ملا  وإيضاحه  غموض،  من  األمور  بعض  يكتنف  ملا 
يشوب الصورة من نقصان، فبأدائه تكتمل املشاهد، 
وتضاء املشاعل، وتصبح الصورة واضحة جلية أمام 

القاىض للفصل فيها عىل النحو الصحيح.
بعض  قال  قد  و  العدالة،  ميزان  املحامى  ويمثل 
العدالة،  جناحا  هما  والنيابة  املحاماة  »أن  الفقهاء 

فإذا اختل أحدهما أختلت العدالة«.
وجود  إىل  أدى  مرص  ىف  والحريات  الحقوق  تردى  إن 
يف  حقوقيني  محامني  طالت  قد  صارخة  انتهاكات 
يعملون  التي  للمؤسسات  أمني  استهداف  معرض 
بها، ولكن لم يقف األمر عند هذا الحد، و إنما امتد 
أثناء آداء مهنة املحاماة يف املحاكم  ليطول املحامني 
وأقسام الرشطة، حتى أثناء تمثيلهم ملتهمني جنائيني 
يف قضايا ال تشوبها السياسة. وقد تكفلت عدد من 
الوقائع يف الشهور األخرية بتسليط الضوء عىل البيئة 
السياسيني  السجناء  محامو  يضطر  التي  املعادية 
للعمل فيها، باملخالفة للضمانات القانونية املفصلة 

أعاله. 

المقدمة

المبحث الثاني : المحامين ونشطاء حقوق االنسان
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وفيما ييل قائمة بأمثلة عىل أشكال إساءة املعاملة التي تعرض لها محامون لسجناء سياسيني:

ان اعتداء رجال الرشطة عىل املحامني بات أمراً عادياً، ىف ظل دولة نحت الدستور والقانون جانباً، وعال فيها 
استغالل أفراد األمن لسلطتهم وسطوتهم فأصبحوا يقرتفون ما يشاءون من انتهاكات تجاه املحامني، وذلك 
بعد التقن التام من إفالتهم من العقاب، ولعل عام ٢٠١5 قد حمل العديد من االنتهاكات بحق املحامني داخل 
أقسام و مراكز الرشطة عىل مستوى الجمهورية، ليسجل بذلك سجالً جديداً من االنتهاكات املستمرة تجاه 

املحامني، ولتكون عقبة ىف طريق تحقيق العدالة التى ينشدها الجميع. و فيما يىل أمثلة لتلك التجاوزات:

إمام  عمرو  املحامي  تعرض   ،2015/1/25 بتاريخ   •
للتهديد بالسالح من جانب ضابط رشطة يف قسم رشطة 
املعادي،عند استعالمه عن محتجزين تم اعتقالهم يف سياق 
أصابة  إىل  أدى  ينايرمما   25 بذكرى  االحتفال  مظاهرات 
عمرو إمام يف صدره بكعب بندقية، و تم إبالغه بأنه يتوجب 

عليه مغادرة القسم، وإال أطلق عليه الرصاص.
استغاثة  بعد  محامني   6 عىل  االعتداء   2015 يناير  ىف   •
محامي زميل لهم يدعى محمد عبد العليم،بعد مشادة معه 
ومع الضباط بقسم رشطة مدينة نرص أول، وتحول األمر 
قد  و  الرشطة،  وأفراد  املحامني  بني  ومشادات  معركة  إىل 
الواقعة،  لتلك  حارضاً  كان  أنه  غباىش  أمني  األستاذ  أشار 
أثناء حادث االعتداء عىل املحامني  وأفاد بأنه كان متواجداً 
داخل قسم مدينة نرص أول، حيث كشف أنه تم االعتداء عىل 
نرص  مدينة  رشطة  قسم  وأفراد  ضباط  قبل  من  املحامني 
أول، وقد شمل هذا االعتداء السافر عىل كافةاملحامني الذين 
تواجدوا بالقسم للوصول إىل حل حول الخالف الذي قام 

بني ضباط وأمناء القسم وبني أحد املحامني .
أشار »غبايش« إىل أن هذا االعتداء تم يف غرفة املأمور، وىف 
تحت  رشق  ومفتش  العاصمة،  أمن  مدير  مساعد  حضور 
أنواع  بكافة  تهديدنا  »تم  قائالً:  وأضاف  السالح،  تهديد 
األسلحة املوجودة داخل ديوان رشطة مدينة نرص أول، من 
مسدسات ورشاشات وعيص وأسلحه بيضاء وجنازير كانت 
تهديدي شخصيا  تم  وقد  القسم.  وأفراد  الضباط  بحيازة 
من أحد الضباط حال كونه قام بشد أجزاء السالح، وقام 
من  التعدي  ذلك  وكان  النارية،  األعرية  بإطالق  بتهديدي 
علينا،  بالتعدي  للضباط  القسم  مأمور  نائب  دعوة  خالل 
وهو الذي أثارهم لكي يعتدوا علينا بالوحشية التي تمت، 
وتم احتجاز أكثر من عرشين محاٍم، وقد أصيبوا إصابات 

أيضا  علينا  نارية  أعرية  إطالق  تم  أنه  عن  فضاًل  بالغة، 
خارج ديوان القسم، وكان اإلطالق بشكل مكثف، مما أثار 
األهايل واملارة للوقوف تضامنا معنا. وأصيب أحد املارة من 

جراء تعدى أفراد القسم عليه من أعىل أسطح القسم.
قد  التجاوزات  وتلك  التعدي  ذلك  أن  »غبايش«  وأضاف 
تمت يف حضور قيادات للداخلية، فضال عن أن الضباط لم 
يمتثلوا لألوامر، وانصاعت ألوامر نائب املأمور، وهنا تجلت 
بلطجة رجال الرشطة، وإرصارهم عىل التجاوزات واخرتاق 
بأخطائهم،  يعرتفوا  أال  عىل  وتعنتهم  اإلنسانية،  القيم  كل 
لهم  الضباط  أن  بدعوى  الحقيقة،  وتغيري  األدلة  وتضييع 

حق الحماية.
بعد  حمدي  كريم  املحامي  مرصع   :2015 أبريل   •
تقرير  كشف  حيث  املطرية.  رشطة  قسم  داخل  تعذيبه 
بالصدر  بالرقبة وكدمة  الرشعي عن وجود كدمات  الطب 

وإصابات يف أنحاء متفرقة بجسده.
االعتداء عىل املحامي أحمد رشاد رئيس محكمة حدائق   •
أول  رشطة  قسم  داخل  والرضب،  بالسب  األسبق،  القبة 
مدينة نرص؛ بسبب غضب الضابط من جلوسه عىل كريس 

أمامه.
مايو 2015: رئيس مباحث مركز رشطة طما يعتدي    •
يف  بكرس  إلصابته  أدى  ما  أبوالنرص،  حسن  املحامي  عىل 
الذي تسبب يف دخول محاميي محكمة طما  الذراع، األمر 

االبتدائية يف إرضاب وامتناعهم عن حضور الجلسات.
•  يونيو 2015: االعتداء عىل املحامي عماد فهمي من قبل 
بالحذاء مع  نائب مأمور مركز رشطة فارسكور، ورضبه 
ضابط املباحث أثناء استدعائه، وإحداث إصابات بالوجه، 
عىل  احتجاًجا  االرضاب؛  حينها  املحامني  نقابة  وأعلنت 

اعتداءات الرشطة عىل املحامني. 

2-االعتداء على المحامين داخل المحاكم و النيابات:-
لقد كفل الدستور والقانون ضمانات للمحامى أثناء قيامه بأداء عمله، وصوالً إىل الغاية التى يتوخاها الجميع، 

و هى إقامة العدل، وجعل ملخالفة تلك الضوابط والضمانات عقوبات رادعة.
وإزاء حديثنا عن االنتهاكات التى تتم مع املحامني داخل املحاكم و النيابات، فإننا ال نستطيع أن نكتفى بتلك 
االنتهاكات التى تقع من افراد الرشطة ضد املحامني فحسب، بل إن االنتهاكات تمتد لتشمل كذلك القضاة، 
ووكالء النيابة العامة، وتلك هى الطامة الكربى، وسنرسد ىف هذا الصدد عدداً من الحاالت التى تمت االنتهاكات 

ىف حقها:-

أ-انتهاكات القضاة ووكالء النيابة العامة بحق املحامني:

بحق  العامة  النيابة  ترتكبها  التى  االنتهاكات  أبرز  من   •
الرشطية  املحارض  عىل  االطالع  من  منعهم  املحامني، 
من   124 املادة  بنص  بذلك  ضاربني  باملعتقلني،  الخاصة 

يكون  أن  دون  الحائط،  الجنائية عرض  االجراءات  قانون 
هناك أمر يقتىض ذلك.

املحامني  استقبال  النيابة  وكالء  من  كثري  رفض   •
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بمكاتبهم،وتعيني أحد املجندين ألخذ الطلبات من املحامني 
وعرضها عىل وكالء النيابة، و ربما استغرق كتابة املعلومات 
لتعنت  نظراً  كله؛  اليوم  باملحامني  الخاصة  الطلبات  عىل 

وكيل النيابة ىف كتابة املعلومات و إخراجها بشكل رسيع.
املحامي  بإحالة  شحاتة،  ناجي  محمد  القايض  قيام   •
كالمية  مشادة  أعقاب  يف  النيابة،  إىل  عيل  خالد  األستاذ 
مجلس  »أحداث  قضية  جلسات  إحدى  أثناء  يف  بينهما 
الوزراء 2011 ورفعت الجلسة عندما أرص خالد عيل، عىل 
تدوين أقوال القايض املنحازة إىل قوات األمن ـ وهي: »إنت 

ـ  ويسكتوا؟«  قفاهم  عىل  ياخدوا  والرشطة  الجيش  عاوز 
يف محرض الجلسة إلثبات افتقار املحكمة إىل الحياد, وبداًل 
القايض برفع  قام  الطلب املرشوع،  إىل هذا  االستجابة  من 
بينما  املحكمة،  قاعة  من  خارًجا  واندفع  فجأة  الجلسة 
كان خالد عيل يكمل مرافعته, ولم يتم استدعاء خالد عيل 

لالستجواب رسميًّا حتى اآلن.
•  قيام القاىض محمد ناجى شحاتة باحالة األستاذ مسعد 
الحماقى للتأديب، وذلك إرص اعرتاض املحامي عىل تلقني 

القاىض الشاهد ملضمون شهادته.

ب-اعتداء أفراد األمن عىل املحامني داخل مقار املحاكم و النيابات :-

• بتاريخ 2015/7/13 شهدت محكمة محرم بك، واقعة 
أحد  عيل  الرتحيالت  رشطة  أفراد  من  عدد  بها  قام  اعتداء 
أحد  إثرها  عىل  قام  بينهم،  كالمية  مشادة  عقب  املحامني 
حديدي  بـ«كالبش«  املحامي  عىل  باالعتداء  الرشطة  أمناء 
أنحاء  بمختلف  وكدمات  بالوجه  غائر  جرح  عن  أسفر 

الجسم.
وتجمهر عىل إثر ذلك العرشات من املحامني بساحة املحكمة 
احتجاجاً عىل واقعة االعتداء التي تمت عىل زميلهم، مطالبني 
بمحاسبة املسئول عنها من الرشطة، ومهددين بالتصعيد 

واالعتصام.
وقال أحمد محمود، املحامي الذي تعرض لواقعة االعتداء، 
»القصة بدأت عندما رأيت أفراد رشطة الرتحيالت يتحدثون 
ولكني  بالتدخل،  فقمت  الئقة  غري  بطريقة  يل  زميل  مع 
فوجئت باالعتداء عيل من جانب أحد أمناء الرشطة بكالبش 

حديدي كان يف يده وأحدث يفّ جروحا غائرة«.
إثر ذلك إىل محامي عام اإلسكندرية  وأضافأنه توجه عىل 
حقه  سيأخذ  أنه  مؤكداًعىل  بالواقعة  محرض  لتحرير 

بالقانون«.

من جانبها أعلنت النقابة الفرعية للمحامني باإلسكندرية، 
أن وفداً برئاسة عبد الحليم عالم، نقيب املحامني باملحافظة، 
مالبسات  أسباب  عيل  للوقوف  املحكمة  مقر  إيل  سيتوجه 

الواقعة والتحقق يف األمر. 
النار  بإطالق  أمني رشطة  قام   2015/7/12 بتاريخ    •
عىل األستاذ محمد الجمل داخل مقر محكمة مدينة نرص، 
بنيابة  تحقيق  سكرتري  بني  مشاجرة  نشوب  بعد  وذلك 
أول مدينة نرص واملحامى، ليقوم عىل إثرها أمني الرشطة 
باستخدام سالحه املريى و يطلق النار تجاه املحامي، مما 

أدى إىل إصابته بعيار نارى ىف صدره.
املجندين  من  مجموعة  قام   2015/11/14 بتاريخ   •
قاعة  أمام  زمالئهم  من   4 عىل  بالعصا  بالرضب  باالعتداء 
الجلسات رقم 6؛ بسبب تدخل املحامي عمرو نعمانى، ملنع 
املواطنني داخل املحكمة، فأصيب  الحرس من رضب أحد 
قطعية  جروح  بني  ما  متفرقة  بإصابات  املحامني  من   4
مصطفى  »عمرو  من  كل  وهم  والرقبة  بالوجه  وكدمات 
نعمانى« و«وائل صالح الدين عبد الفتاح« و«محمد هانى 

عطية« و«وليد سمري درويش«.
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3-اعتقال المحامين:-
من  يونيو  من  الثالثني  أحداث  منذ  تفشت  ظاهرة  ىف 
ألفني و ثالثة عرش، فقد تم العصف بالحقوق و  عام 
الحريات ىف مرص، و قد طالت االتهامات الجائرة أولئك 
املعتقلني، واملنادين بحرياتهم ىف  املدافعني عن حقوق 

النيابات و القضاء. و كان نتيجة ذلك أن تم  ساحات 
رصدته  ما  بحسب  محامى   237 عن  يزيد  ما  اعتقال 
التنسيقية املرصية للحقوق و الحريات بـ 14 محافظة 

فقط، 

و قد تعذر رصد باقى االنتهاكات التى تمت ىف حق املحامون ىف باقى املحافظات.
و إذا نظرنا اىل الرقم الذى تم رصده للمحامني املعتقلني، سنجد أنه رقم يعطى داللة و مؤرشاً قوياً جداً عن 

حالة الحقوق والحريات التى تحياها البالد اآلن.

و ذلك على النحو التالى: 

عدد املحامني املعتقلني املحافظة م

٦ اسوان 1

55 االسكندرية 2

٣٠ الجيزة 3

٩ االسماعلية 4

١5 البحرية 5

٤١ الرشقية 6

5 الغربية 7

٢ املنوفية 8

5٤ املنيا 9

٣ بنى سويف 10

٢ بورسعيد 11

5 الدقهلية 12

٦ 13 سوهاج
٤ 14 كفر الشيخ
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المقدمة

أوال: االنتهاكات التشريعية

المبحث الثاني : اعضاء هيئة التدريس 

الدراسية مأساوية منذ  األعوام  أكثر  البحثية املرصية بواحد من  الجامعات واملعاهد واملراكز  مرت 
نشأتها قبل أكثر من مائة عام، وربما لم تشهد جامعات دولة من دول العالم خالل العقود األخرية 
مثل هذه املمارسات واالنتهاكات الحقوقية واألكاديمية بحق أعضاء هيئات التدريس والطلبة التي 
السلطة  إساءة  أنواع  كل  بممارسة  واملعاهد  الجامعات  إدارة  قيام  العام  هذا  شهدتها مرص. شهد 
الحايل  النظام  معاريض  من  والطالب  األساتذة  وفصل  وقتل  واعتقال  الجامعي  الحرم  وانتهاك 

واملحايدين عىل حد سواء.

ىتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٤٩ لسنة ١٩7٢ بشأن تنظيم الجامعات بقرارات جمهورية وقد أدت هذه 
التعديالت إيل :

1- الرتاجع عن حق انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات
2-إعطـاء حق إقـالـة رؤساء الجماعت من قبــل رئيس 

الجمهورية قبل نهاية مدة تعينه
رئيس  قبل  من  الجامعات  أساتذة  عزل  حق  إعطاء   -3

الجامعة بناء عيل اتهامات تقديرية وليست واضحة

يف  مؤثر  دور  ممارسة  من  الجامعات  أساتذة  منع   -4
من  بالعديد  بتمسيته  الحق  هذا  وتقييد  العامة  الحياة 
اتهامات  والغري محددة وجعلها  الغري واضحة  املسميات 

فضفاضة مطاطة
5- التوسع يف حق فصل الطالب من قبل العمداء

وذلك كالتايل:

-  إضافة املادة 25 والتي تعد تراجعاً عن  حق إنتخاب 
الكليات و رؤساء األقسام، و  رؤساء الجامعات و عمداء 
رئيس  من  بقرار  الجامعة  رئيس  :«يُعني  أنه  عىل  تنص 
وذلك  العايل،  التعليم  وزير  عرض  عىل  بناء  الجمهورية 
من بني ثالثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يف ضوء 

مرشوع لتطوير الجامعة يف كافة املجاالت يتقدم به طالب 
وبتنظيم  إليها  املشار  اللجنة  بتشكيل  ويصدر  الرتشح 
ومعايري  الرتشح  ورشوط  وإجراءات  وضوابط  عملها 
املفاضلة قرار من وزير التعليم العايل بعد موافقة املجلس 
األعىل للجامعات ويكون تعيني رئيس الجامعة ملدة أربع 
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تعيينه شاغال  مدة  للتجديد، ويعترب خالل  قابلة  سنوات 
أو  مدته  تجدد  لم  فإذا  التذكار  أستاذ عىل سبيل  وظيفة 
ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية املدة، عاد إىل شغل وظيفة 
أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم 

تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إىل أن تخلو.
-  يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة 
تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء عىل طلب املجلس 
أو  الجامعية  بواجباته  أخل  إذا  وذلك  للجامعات،  األعىل 

بمقتضيات مسئولياته الرئاسية«.
الكلية أو  -  اضافة املادة 43 و تنص عىل :«يعني عميد 
املعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء عىل عرض وزير 
التعليم العايل، وذلك من بني ثالثة أساتذة ترشحهم لجنة 
املعهد  أو  الكلية  لتطوير  مرشوع  ضوء  يف  متخصصة، 
ويصدر  الرتشح.  طالب  به  يتقدم  التي  املجاالت  كافة  يف 
وضوابط  عملها  وبتنظيم  إليها  املشار  اللجنة  بتشكيل 
من  قرار  املفاضلة،  ومعايري  الرتشح  ورشوط  وإجراءات 
وزير التعليم العايل بعد موافقة املجلس األعىل للجامعات«. 
الجامعة  :«لرئيس  اضافة مادة 184 مكرر و تنص عىل 
أعماال  الذي يمارس  الطالب  الفصل عىل  أن يوقع عقوبة 
التعليمية أو تعرضها للخطر أو  تخريبية ترض بالعملية 
تستهدف منشآت الجامعة أو االمتحانات أو العمل داخل 
العامة  املمتلكات  أو  األشخاص  عىل  االعتداء  أو  الجامعة 
والخاصة أو تحريض الطالب عىل العنف واستخدام القوه 
تجريه  تحقيق  بعد  وذلك  تقدم  مما  أي  يف  املساهمة  أو 
الواقعة  تاريخ  من  األكثر  عىل  أسبوع  خالل  الجامعة 

ويضطر الطالب بذلك بخطاب موىص عليه ويجوز الطعن 
عىل الجزاء أمام مجلس التأديب املختص بالجامعة عىل أن 
يكون من بني أعضاء مجلس التأديب احد أعضاء مجلس 
ويكون  الحقوق  بكليات  القانون  أساتذة  واحد  الدولة 

الطعن عىل أحكام مجلس أمام اإلدارية العليا«.
-  إضافة مادة جديدة برقم)104( وتنص عىل :«لرئيس 
ىف  عليه  املنصوص  العزل  جزاء  يوقع  أن  الجامعة 
البندين)4( أو)5( عىل كل عضو من أعضاء هيئة تدريس 
يرتكب أياً من املخالفات املنصوص عليها ىف املواد )103 
ىف  التعامل  هي  و  القانون  نفس  من  مكرر(   104،104
الدروس الخصوصية و كل فعل يخل برشف عضو هيئة 
تدريس  هيئة  كعضو  صفته  مع  يتالءم  أوال  التدريس 

بالجامعة أو يمس نزاهته«.
ينص التعديل ىف املادة )104( عىل أنه ال يجوز ألى عضو 
من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من املخالفات اآلتية:
-  االشرتاك ىف مظاهرات تؤدى إىل عرقلة العملية التعليمية 
أو تعطيل الدراسة أو منع أداء االمتحانات أو التأثري عليها 

أو التحريض أو املساعدة عىل ذلك.
-إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من 

شأنها أن تستعمل ىف إثارة الشغب والتخريب.
-  اإلرضار العمدى باملنشآت الجامعية أو املبانى التابعة 

لها أو ممتلكات الجامعة .
ىف  الشغب  أعمال  وممارسة  العنف  عىل  التحريض   -

الجامعة.

ثانيا: قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التى 
يشملها, وينص التعديل عىل أن يستبدل بنص الفقرة االخرية من املادة 7٢ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ 
املنصوص  الوظيفة  من  بالعزل  اآلتى:«ويعاقب  النص  يشملها،  التى  والهيئات  االزهر  تنظيم  اعادة  بشأن 

عليه ىف البندين ٤ أو ٤ من هذه املادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من املخالفات اآلتية:

العملية  عرقلة  اىل  تؤدى  مظاهرات  ىف  اإلشرتاك   -1
التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء االمتحانات أو 

التأثري عليها أو التحريض أو املساعدة عىل ذلك.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من 

شأنها أن تستعمل ىف إثارة الشغب والتخريب.
3- اإلرضار العمدى باملنشآت الجامعية أو املبانى التابعة 

لها، أو ممتلكات الجامعة.
بغري  أو  بمقابل،  الخصوصية  الدروس  ىف  التعامل   -4

مقابل.
5-كل فعل يخل برشف عضو هيئة التدريس، أو ال يتالئم 
اإلسالم  مع حقائق  يتعارض  أو  مسلم  كعالم  مع صفته 
يمس  أو  بالرضورة،  الدين  من  معلوم  ما هو  أو  الثابتة، 

نزاهته.
أعضاء  غري  من  العاملني  عىل  املادة  هذه  أحكام  وترسى 
هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم املخالفات 

الواردة بالبنود  1 و2 و3 ».
كما نص التعديل أيضا عىل أن يضاف اىل القانون مادة جديدة برقم 7٤  مكررا، نصها كاآلتى:

»لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة عىل كل طالب يرتكب،أو يسهم ىف ارتكاب، أى من 
املخالفات اآلتية:

أو  التعليمية  بالعملية  تخريبية ترض  أعمال  1- ممارسة 
باملنشآت الجامعية أو تعرض أيا منها للخطر.

من  أدوات  أو  مفرقعات  أو  ذخائر  أو  أسلحة  إدخال   -2
شأنها أن تستعمل ىف إثارة الشغب أو التخريب.

أداء  منع  أو  الدراسة  تعطيل  اىل  يؤدى  ما  إتيان   -3
االمتحانات أو التأثري عىل أى منهما.

4- تحريض الطالب عىل العنف، أو استخدام القوة.

الجامعة، خالل 7  بعد تحقيق تجريه  إال  ذلك  وال يكون 
أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، 
ويكون  الوصول،  بعلم  مصحوب  عليه،  موىص  بكتاب 
املختص  التأديب  مجلس  أمام  العقوبة  هذه  عىل  الطعن 
القانون،  املادة 71 من هذا  بالجامعة املنصوص عليه ىف 
املحكمة  أمام  التأديب  الطعن عىل أحكام مجلس  ويكون 

اإلدارية العليا )دائرة املوضوع(.«
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أحكام اإلعدام 

الهندسة  بكلية  ،األستاذ  مرىس  محمد  محمد  أ.د.   -1
جامعة الزقازيق. 

2- أ.د. محمد البلتاجى، أستاذ مساعد طب االزهر
3 - أ.د. محمد بديع، أستاذ طب بيطرى بنى سويف

4- أ.د. سعد الكتاتنى، أستاذ علوم املنيا 
5- أ.د. محمود غزالن، كلية الزراعة – الزقازيق.

6-د حسام أبو بكر الصديق، مدرس بكلية الهندسة
7- د صالح سلطان، كلية دار العلوم- القاهرة.

8.- د رشاد بيومى، كلية العلوم – القاهرة.
الدين، كلية الطب –أسيوط. )حكم غيابى  9-د. عىل عز 

باإلعدام(

أحكام املؤبد 

1-أ.د. احمد قاسم أستاذ هندسة املطرية
2- أ.د. إبراهيم العراقى أستاذ طب املنصورة

3- د. باسم عودة ) حكم ب3مؤبدات(

الهندسة  قسم  رئيس  أمني،  محمد  املنعم  عبد  أ.د.   -4
املدنية كلية الهندسة جامعة حلوان باملطرية

5- أ.د. عبد الرحمن الرب، جامعة األزهر.

1-  األستاذ الدكتور محمد مرىس، أستاذ بكلية الهندسة 
جامعة الزقازيق

بكلية  السياسة  استاذ  عبدالفتاح  الدين  سيف  د   . أ   -2
والعلوم السياسية 

3- أ.د. حسن الشافعى دار علوم القاهرة أغسطس 2015
4-أ.د. محمد حماسة دار علوم القاهرةأغسطس 2015

جامعة  الهندسة  بكلية  األستاذ  دراج،  عمرو  أ.د.   -5
القاهرة )وزير سابق(

العلوم جامعة  دار  بكلية  األستلذ  أ.د. صالح سلطان   -6
القاهرة.

7- أ.د. مصطفى صالح قطب، كلية دار العلوم.
8- د. أحمد حسني، املدرس بكلية اآلداب جامعة القاهرة

9- د.باسم عوده، املدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة 
)وزير سابق(

جامعة  العلوم  دار  بكلية  العليم  عبد  مصطفى  د.   -11
القاهرة بسبب الجمع بني عملني دون علم الجامعة، وأخذ 

إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض راتبني.
12- د.جيهان محمد عىل بكلية التمريض جامعة القاهرة 
بسبب الجمع بني عملني دون علم الجامعة، وأخذ إجازة 

ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض راتبني
جامعة  العمرانى  التخطيط  سمريبكلية  د.حسام   -13
القاهرة بسبب الجمع بني عملني دون علم الجامعة، وأخذ 

إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض راتبني
14- د.محمود عبد الله بكلية التخطيط العمرانى جامعة 
القاهرة بسبب الجمع بني عملني دون علم الجامعة، وأخذ 

إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض راتبني
جامعة  العمرانى  التخطيط  بكلية  متوىل  د.فتحى   -14
القاهرة بسبب الجمع بني عملني دون علم الجامعة، وأخذ 

ثانيا: األحكام الصادرة ضد أعضاء هيئة التدريس باإلعدام والمؤبد : 9 إعدام- 5 مؤبد

ثالثا: الفصل النهائي من العمل : 41 أستاذ جامعي
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إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض راتبني

جامعة  الهندسة  بكلية  معيد  شحاتة  د.رشيف   -15
القاهرة بسبب الجمع بني عملني دون علم الجامعة، وأخذ 

إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض راتبني
16- أ. أحمد عبد الباسط، كلية العلوم، جامعة القاهرة.

17- أ.د. محمد محسوب، األستاذ بكلية الحقوق جامعة 
املنوفية )وزير سابق(

18- أ.د محيي الدين عزام، أستاذ بكلية الهندسة جامعة 
املنيا ديسمرب 2014

والحنجرة  األنف واألذن  أستاذ  الكاشف،  أ.د يحيى   -19
بكلية الطب جامعة املنيا ديسمرب 2014

الرشيعة  مساعد  أستاذ  الطواب،  الرحمن  عبد  أ.د.   -20
اإلسالمية بدار العلوم جامعة املنيا ديسمرب 2014

21- د. محمد إسماعيل، مدرس مساعد بكلية دار العلوم 
فصله  وتم  سبيله(  وأخيل  مرتني  )اعتقل  املنيا  جامعة 

نهائيا ىف نوفمرب 2014
أستاذ  سامي،  محمد  املجيد  عبد  بديع  محمد  أ.د.   -22
بني  جامعة  البيطرى  الطب  بكلية  املتفرغ  الباثولوجيا 

سويف ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابًقا 
الطفيلية  األمراض  أستاذ  حشمت،  جمال  أ.د.   -23
البحوث  معهد  يف  الكبد  وأمراض  الحميات  واستشاري 

الطبية بجامعة اإلسكندرية
جامعة  الطب  بكلية  األستاذ  الجوادي،  محمد  د.  أ.   -34

الزقازيق
جامعة  الطب  بكلية  األستاذ  عزت،  محمود  د.  أ.   -25

الزقازيق
كلية  قلب  بقسم  األستاذ  هاشم،  أبو  الله  عبد  أ.د.   -26

الطب جامعة الزقازيق
الزراعة  كلية  متفرغ  أستاذ  غزالن،  محمود  أ.د.   -27

جامعة الزقازيق
٢8- قام مجلس جامعة الزقازيق بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٤, بفصل 5 من أعضاء هيئة التدريس عىل خلفية 

موقفهم املعارضة للنظام، وهم:

أ - أ. د. أحمد جابر الحاج، أستاذ األنف واألذن والحنجرة  
بكلية الطب جامعة الزقازيق 

بكلية  العيون  مساعد  أستاذ  الحاج،  جابر  يارس  د.  ب- 
الطب جامعة الزقازيق 

ت - د. إيهاب محمود، كلية الرتبية النوعية جامعة الزقازيق
ث - د. اعتدال محمد، كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق

ج- د. أحمد الرتزي، كلية الهندسة جامعة الزقازيق
29- ثمانية من أعضاء هيئة تدريس بجامعة األزهر منهم د. 
محمد البلتاجي، األستاذ املساعد بكلية الطب جامعة األزهر 
30- أ.د. محمد محمد محمد كمال، رئيس قسم جراحة 
أسيوط،  جامعة  الطب  كلية  والحنجـرة  واألذن  األنف 

مطارد ومفصول نهائيا.

1-  إيقاف أ.د. عصام عبد املحسن عفيفي محمد، أستاذ 
الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بنني جامعة األزهر 
عن العمل، وهو أول عميد منتخب لكلية الطب وإحالته إىل 
التحقيق، ثمَّ إحالته إىل مجلس تأديب ومنعه من التدريس 
منصب  من  إقالته  ثمَّ  ومن  ؛   2014 مارس   24 بتاريخ 

عمادة كلية الطب.
2- إقالة أ.د. يحيى عبد الجليل خرض، أستاذ مادة املنشآت 
الخرسانية بقسم مدني كلية الهندسة، من رئاسة جامعة 

بور سعيد )23 مارس 2014(
3- أ.د.محمد رشيف، رئيس جامعة املنيا، استصدار حكم 
بحبسه   )2014 مايو   15 )يوم  املنيا  جنح  محكمة  من 
وعزله  التنفيذ  إيقاف  مع  جنيه  ألف  وكفالة  أشهر  ستة 

بالحكم  للمدعى  من منصبه وإلزامه بتسديد2001جنيه 
املدني، عىل سبيل التعويض املؤقت، وخمسني جنيًهاأتعاب 
املحاماة؛ بزعم امتناعه عن تنفيذ حكًما قضائيًا أصدرته 
املدير  عطية  الحسينى  لصالح  اإلداريةالعليا،  املحكمة 
قراراً   2014 أغسطس  يف  صدر   كما  بالجامعة.  العام 
أو حتى بلوغه  العمل ملدة 3 أشهر،  بوقفه عن  جمهورياً 
من  بداية  أقرب،  أيهما  الخدمة  النتهاء  السنالقانونية 

األربعاء 20 أغسطس 2014.
قسم  ورئيس  أستاذ  الصرييف،  كامل  أحمد  يارس  أ.د   -4

القانون املدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة
كلية  عميد  العزيز  عبد  عيل  الدكتور  األستاذ  وقف   -5

الزراعة جامعة املنيا عىل خلفية معارضته للنظام.

١-  إإيقاف عن العمل بحق ثمانية من أعضاء هيئة تدريس بجامعة القاهرة وإحالتهم إىل التحقيق، وهم:

أ - أ.د. سيف عبدالفتاح، األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم 
السياسية جامعة القاهرة وتم اصدار قرار بفصله واليزال 

مجلس التأديب لم يصدر قراره حتى االن 
االقتصاد  بكلية  األستاذ  الرشقاوي،  باكينام  أ.د.  ب - 

والعلوم السياسية جامعة القاهرة
ت - أ.د. أميمة كامل، األستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة

بكلية  مساعد  أستاذ  خطاب،  شحاته  عبدالله  د.  ث- 
االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

ج- د. نرمني حسن، املدرس بكلية الطب جامعة القاهرة
ح-  د. أحمد عبد الباسط، املعيد بكلية العلوم جامعة 

جامعة  الهندسة  بكلية  املعيد  شحاته،  رشيف  د.  خ- 
القاهرة, وتم فصله نهائيا ىف نوفمرب 2014

رابعا: اإلقالة من المناصب اإلدارية

خامسا: اإليقاف عن العمل واإلحالة للتحقيق
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والعلوم  االقتصاد  بكلية  املعيدة  لطفي،  سارة  د.  السياسية جامعة القاهرةد- 

٢- أعلن رئيس جامعة القاهرة يف مؤتمر صحفي يوم ١٩ يونيو ٢٠١٤ أن إدارة الجامعة قررت إحالة أساتذة 
النيابة  إىل   َّ ثم  ومن  تأديب؛  مجلس  إىل  مريس  محمد  للدكتور  الرئايس  الفريق  ضمن  كانوا  ممن  الجامعة 

العامة،بزعم الجمع بني وظيفتني وهم: 

أ - أ.د. سيف عبد الفتاح، األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم 
السياسية جامعة القاهرة

قسم  ورئيس  أستاذ  الصرييف،  كامل  أحمد  يارس  أ.د  ب- 
القانون املدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة

ت- أ.د. أميمة كامل، األستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة
بكلية  مساعد  أستاذ  خطاب،  شحاته  الله  عبد  د.  ث- 

االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
ج - د. نرمني حسن، املدرس بكلية الطب جامعة القاهرة

ح- د. سامح فؤاد محمد العيسوي، مدرس مساعد بمعهد 
األورام جامعة القاهرة

والعلوم  االقتصاد  بكلية  املعيدة  لطفي،  سارة  د.  خ- 
السياسية جامعة القاهرة

3- أعلن رئيس جامعة القاهرة يف مؤتمر صحفي يوم 19 
يونيو 2014 أن إدارة الجامعة قررت إحالة أ.د. باكينام 
السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية  األستاذ  الرشقاوي، 
جامعة القاهرة، إىل مجلس تأديب بتهمة قيادة املظاهرات 
من  استبعادها  وتم   , العنف  عىل  والتحريض  بالجامعة 

التدريس الحقا بقرار من رئيس الجامعه 
4- إيقاف عن العمللألستاذ الدكتور بهجت األناضولىبكلية 

العلومقسم الكيمياء بجامعة القاهرة نوفمرب 2014
5- إيقاف عن العمل لألستاذ الدكتور أحمد محمودبكلية 

العلومقسم الكيمياء بجامعة القاهرة نوفمرب 2014
الرحمن  عبد  الدكتور  لألستاذ  العمل  عن  إيقاف   -6
الشرباوي، األستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة نوفمرب 

2014
البالغة  قسم  مدرس  السايح  مديحة  الدكتورة  احالة   -7

بكلية دار العلوم جامعة القاهرة للتحقيق
عبد  احمد  الدكتور  للزميل  التأديب  ملجلس  االحاله   -8
الباسط املعيد بكليه العلوم بجامعة القاهرة فجأة وبدون 

سابق إنذار ىف نوفمرب 2014
املعيد  للزميل  للتحقيق  والتحويل  العمل  عن  إيقاف   -9
بتهمة  القاهرة  جامعه  العلوم  دار  بكلية  الشيوى  احمد 
املشاركه ىف مظاهرات الطالب يوم األحد 9 نوفمرب 2014.

10- إيقاف عن العمل بحق ستة عرش عضو هيئة تدريس 
من جامعة املنوفية وإحالتهم إىل التحقيق

هيئة  أعضاء  من  ثمانية  بحق  العمل  عن  إيقاف   -11
تدريس بجامعة األزهر وإحالتهم إىل التحقيق

١٢- إيقاف عن العمل بحق ثمانية من أعضاء هيئة تدريس بجامعة أسيوط وإحالتهم إىل التحقيق، وهم:

بقسم  املتفرغ  األستاذ  العال،  عبد  شاكر  محمد  أ.د.  أ - 
جراحة األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب 

بقسم  األستاذ  عىل،  محمد  الدين  عصام  محمد  أ.د.  ب - 
األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب 

بقسم جراحة  األستاذ  الرازق،  عبد  عزام  أ.د. محمد  ت - 
األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب 

ث- د.محمد سيد عبد الله، األستاذ املساعد بقسم أمراض 
النساء والتوليد بكلية الطب 

ج- أ.د. محمد حسام عبد الحفيظ، أستاذ مساعد بقسم 
الفيزياء بكلية العلوم 

ح- د. محمد رمضان عبد الحميد، املدرس بقسم األمراض 
الباطنية بكلية الطب 

خ- د.أحمد إمام عبد الغني، املدرس بقسم أشعة األورام 
التشخيصية بمعهد جنوب مرص لألورام بكلية الطب 

د - د. محمد صابر محمد سيد، املدرس بقسم الجيولوجيا 
بكلية العلوم 

واألذن  األنف  أستاذ  رميح،  حسام  أ.د.  إحالة   -13
والحنجرة بكلية الطب جامعة طنطا ورئيس نادي أعضاء 
)بتاريخ 8 مارس  التحقيق  إىل  بالجامعة  التدريس  هيئة 

2014( بدعوى تغيبه عن العمل
14- إحالة د. محاسن محمود محمد بدره، مدرس أدب 
اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة كفر  ودراما بقسم 
الشيخ إىل مجلس تأديب )خالل األسبوع األخري من مارس 

2014( السباب سياسية
١5- إحالة ٢٠ عضو هيئة تدريس بجامعة املنصورة إىل التحقيق )خالل شهري سبتمرب وأكتوبر ٢٠١٣(، 

من بينهم:

أ- أ.د. أرشف فتحي رسحان،أستاذ بكلية الطب 
ب- أ.د. رسي عطا البيىل أستاذ بكلية الصيدلة 

ت - أ.د. محمد محمد محمد النجار، أستاذ بكلية العلوم
ث - د. محمد إسماعيل عبد الحميد سعد، أستاذ مساعد 

بكلية العلوم
ج - د. إيهاب السعيد صادق، أستاذ مساعد بكلية الطب 

بكلية  مساعد  أستاذ  رساج  عبدالغني  هناءمحمد  د.  ح- 
العلوم

16- إحالة 37 عضو هيئة تدريس من جامعة األزهر إىل 
التحقيق )بتاريخ 18 ديسمرب 2013(

17- إيقاف 10 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر 
عن العمل )بتاريخ 3 أبريل 2014(

١8- إحالة ٢ من أعضاء هيئة تدريس بجامعة األزهر إىل مجلس التأديب ومنعهم من التدريس )بتاريخ ٢٤ 
مارس ٢٠١٤(، وهم:

ب - أ.د. الدسوقي السعيد محمد عزبأ - أ.د. خالد عبد الحليم حفني 
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١٩- إحالة ١١ من أعضاء هيئة تدريس من كليات الطب والزراعة والتجارة والدعوة بجامعة األزهر )بتاريخ 
٢٤ مارس ٢٠١٤( إىل مجلس تأديب ووقفهم عن العمل ملدة ثالثة أشهر، وهم:

ا- حسن يونس عبيدو 
ب - د. هانى محمد مجدى 

ت- د. محمد أمر الله السيد 
ث - د. رمضان أحمد عيل 
ج- د. حسني خالد أحمد 

ح- د. محمد الهادى عليوة 
خ- د. أحمد عبد الحميد ذكر الله 

د- د. عبد الباسط طاهر أحمد 
ذ- د. مدحت محمد رمضان 

ر- د. هانى صربى 
ز- د. محمد عبد الرؤوف

20- تحويل د.عبد الله نبيل سابق، املعيد بكلية الدراسات 
اإلسالمية والعربية جامعة األزهر فرع دمياط إىل مجلس 

تأديب بسبب دعوى تعسفية مقامة ضده من عميد الكلية 
السابق.

محمد  الدكتور  للزميلني  العمل  عن  اإليقاف    -21
بنى سويف  البيطرىبجامعة  الطب  بكلية  االستاذ  سيف 

واألستاذة الدكتورة سعدية الشناوى بذات الكلية
الفلسفة  بقسم  أستاذ  بدر،  عادل  الدكتور  وقف   -22
وإحالته  العمل  عن  املنصورة،  جامعة  اآلداب  بكلية 
للتحقيق لوصفه النظام بـ«العسكري املستبد« يف فرباير 

     2015
24- إحالة األستاذ الدكتور/ حسن الشافعي، للتحقيق 

بتهمة الجمع بني وظيفتني.
إحالة د/بدر مصطفى بكلية االداب للتحقيق ووقفه عن 

العمل للتعبري عن رأيه.

 - جامعةالقاهرة :
1- أ.د.محمد رشاد البيومى، أستاذ  بكليه العلوم جامعة 

القاهرة
2- أ.د. صالح سلطان، أستاذ الرشيعة اإلسالمية كلية دار 

العلوم جامعة القاهرة
جامعة  الهندسة  بكلية  أستاذ  حشيش،  عصام  أ.د.   -3

القاهرة
4- أ.د. محمود أبو زيد، أستاذ بقسم الجراحة كلية الطب 

جامعة القاهرة
5- أ.د. مجدي عرفة، وكيل كلية العالج الطبيعي جامعة 

القاهرة )أعتقل وأخيل سبيله عىل ذمة قضيتني(

العمراني  التخطيط  بكلية  أستاذ  قرقر،  مجدي  أ.د.   -6
الرشعية  لدعم  الوطنى  التحالف  القاهرة، عضو  بجامعة 

)اعتقل من 2 يوليو 2014(
7- أ.د. محمد املحمدي، أستاذ ورئيس قسم إدارة األعمال 
بكلية التجارة جامعة القاهرة )إخالء سبيل يوم 9 يوليو 

2014 لظروفه الصحية عىل ذمة قضية ملفقة(
قسم  ورئيس  أستاذ  الصرييف،  كامل  أحمد  يارس  أ.د   -8
اخالء  تم  القاهرة  جامعة  الحقوق  بكلية  املدني  القانون 

سبيله يف اغسطس 2015
القاهره  األناضويل االستاذ بعلوم  اد/ بهجت  اعتقال   -9
العنف ىف  بتهمة تمويل االخوان والتحريض للطالب عىل 
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28 اكتوبر 2014 تم اخالء سبيله يف ديسمرب 2015
بكلية  االستاذ  الشرباوى  /عبدالرحمن  اد  اعتقال   -10
الصيدلة جامعة القاهرة بتهمه تمويل االخوان والتحريض 

للطالب عىل العنف ىف نوفمرب 2014
القاهرة  جامعة  الزراعة  كلية   – ربيع   احمد  اد/   -11

ابريل 2015
بكلية  املساعد  االستاذ  محمود  احمد  د/  اعتقال   -12
العلوم جامعة القاهرة بتهمه تمويل االخوان والتحريض 

للطالب عىل العنف ىف نوفمرب 2014
13- د. محمد صالح الدين حنفي، أستاذ مساعد بقسم 

االجتماع كلية اآلداب جامعة القاهرة)اخالء سبيل(
الزراعة  بكلية  املساعد  االستاذ  كامل،  محمد  جمال   -14
جامعة القاهرة )اعتقل 2 مايو 2014( وأخىل سبيله بعد 

45 يوم من الحبس االحتياطى.
15- د. حسني محمد، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى 
جامعة القاهرة )اعتقل 45 يوميًا وأخيل سبيله بدون أى 
تهمة- اعتقل مرة أخرى يوم األحد 27 يوليو 2014 ثم 

أخىل سبيله(
االقتصاد  كلية  خطاب,  شحاتة  الله  عبد  الدكتور   -16

والعلوم السياسية, نوفمرب 2014
باملعهد  األورام  جراحة  مدرس  الرصوي،  د.أحمد   -17
نقابة  مجلس  وعضو  القاهرة،  جامعة  لألورام  القومي 

أطباء القاهرة)اخالء سبيل(
الهندسة  بقسم  مدرس  عودة،  كمال  د.باسم   -18
الطبية جامعة القاهرة )صدرت يف حقه أحكاًما عديدة 
يف قضايا ملفقة، منها ما أصدرته محكمة جنايات شربا 
الخيمة يوم 5 يوليو 2014 بالحكم بالسجن املؤبد فيما 
اخرين  وحكمني  قليوب(  طريق  قطع  بقضية  يعرف 

باملؤبد وهما قضيتى البحر األعظم واالستقامة.
الزراعة  بكلية  مدرس  الرحمن،  عبد  عوض  د.   -19
جامعة القاهرة )صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات 

يف قضية ملفقة(
الحاسبات  بكلية  مدرس  حافظ،  أحمد  د.   -20

واملعلومات جامعة القاهرة )إخالء سبيل(
21- مصطفى زيدان، مدرس مساعد بمعهد علوم الليزر 
 3 الخميس  الجامعة  أمام  من  )اعتقل  القاهرة  جامعة 

أبريل- إخالء سبيل يوم 9 سبتمرب2014(
22- د. أحمد خليفة، معيد بكلية الزراعة جامعة القاهرة

الكليات  بإحدى  معيد  بياناته(،  ذكر  )رفض  د.   -23
القاهرة )اعتقل يوم 25 يناير وأطلق  النظرية جامعة 

رساحه بعد 45 يوًما بكفالة(
جامعة الزقازيق

1- األستاذ الدكتور محمد مرىس رئيس جمهورية مرص 
العربية، أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق

2- أ.د. محمد ابراهيم حسن ورد، أستاذ باملعهد العايل 
أعضاء  نادي  إدارة  مجلس  عضو  اإلنتاجية،  للكفاية 

هيئة التدريس جامعة الزقازيق
3-أ.د. حامد عطية، أستاذ بقسم الباطنة بكلية الطب 
وخدمة  البيئة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  البيطرى، 
املجتمع، عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس 

جامعة الزقازيق، ونقيب األطباء البيطريني بالرشقية.
كلية  األرايض  بقسم  أستاذ  النور،  عبد  سيد  أ.د.   -4
هيئة  أعضاء  نادى  إدارة  مجلس  ورئيس  الزراعة، 
تدريس جامعة الزقازيق )معتقل من يوم 25 سبتمرب 

)2013
5-  أ.د. محمود الشافعى، أستاذ الباطنة كلية الطب 
6- أ.د. مجدي عبد املقصود، أستاذ الكفاية االنتاجية

7- أ.د. سيد عدالن، أستاذ بكلية الزراعة 
8- أ.د. التهامي أبو زيد، أستاذ بكلية الهندسة )إخالء 

سبيل(
9- أ.د. حسن عبد الشكور، أستاذ الجراحة بكلية الطب 

) إخالء سبيل(
البولية  املسالك  أستاذ  املجيد،  عبد  الله  عبد  أ.د.   -10

بكلية الطب جامعة الزقازيق) إخالء سبيل(
كلية  األطفال  بقسم طب  أستاذ  أمني،  أ.د. حنان   -11

الطب جامعة الزقازيق )إخالء سبيل(
جامعة  العلوم  كلية  الله  جاد  ماهر  محمد  ا.د/   -12

الزقازيق، اعتقل يوم 16 نوفمرب 2014
13- أ.د. ارشف الشحات كلية الهندسة، فرباير 2015.

14- د. عبد املنعم موىس، كلية العلوم
15- د. السادات إبراهيم عيل، كلية زراعة

16- د. محمد عثمان، كلية طب ) إخالء سبيل(
17- د. عمرو عبد املنعم، مدرس أمراض القلب واألوعية 
الدموية بكلية الطب )صدر الحكم ضده بالسجن سبع 

سنوات يوم 16 يوليو 2014(
18- د.خالد بنورة، كلية العلوم

جامعة األزهر 

التابعي عز الدين، أستاذ جراحة العظام،  1-أ.د. أرشف 
الجديد  بدمياط  األزهر  جامعة  فرع  الطب  كلية  عميد 

)ُمعتقل وأُقيل من منصبه(
2-أ.د. محمد البلتاجي، كلية الطب )ُمعتقل ومفصول من 
أصدرته  ما  منها  أحكام،  عدة  يف حقه  الجامعة. صدرت 
محكمة جنايات شربا الخيمة يوم 5 يوليو 2014 الحكم 
بالسجن 25 سنة فيما يعرف بقضية قطع طريق قليوب(

3-أ.د. عبد الله حسن بركات، عميد كلية الدعوة جامعة 
األزهر, اعتقل يوم 14 يونيو 2014 هو وأبناؤه وصدر يف 

حقه حكم غيابي باإلعدام 7 يونيه 2014. أحالت محكمة 
غيابيًا  أوراقه  يوليو 2014   5 يوم  الخيمة  جنايات شربا 
ثم  قليوب(  طريق  قطع  بقضية  يعرف  فيما  املفتي  إىل 

تغري الحكم اىل مؤبد بعد ذلك.
4-أ. د. أحمد زهران، رئيس قسم الرياضيات كلية العلوم 

جامعة االزهر بأسيوط )إخالء سبيل عىل ذمة قضية(
كلية  املساعد  الفقه  أصول  أستاذ  د. مجدي شلش،  5-أ. 

الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بدسوق
جامعة  الصيدلة  بكلية  أستاذ  مرزوق،  عادل  د.  6-أ. 
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األزهر بأسيوط 

7-أ.د. عصام عبد املحسن عفيفي محمد، أستاذ الكيمياء 
أول  األزهر،  جامعة  بنني  الطب  بكلية  الطبية  الحيوية 
الطب )إخالء سبيل بكفالة عىل ذمة  لكلية  عميد منتخب 

قضية، وأُقيل من منصبه(
8-أ. د. ريان أحمد محرم، أستاذ التفسري وعلوم القرآن 
يف  )اعتقل  بأسيوط  االزهر  جامعة  الدين  أصول  بكلية 
يناير 2014 ، ثم حصل عىل إخالء سبيل عىل ذمة قضية(

العضوية  الكيمياء  أستاذ  محمد،  أحمد  جميل  9-أ.د. 
بكلية العلوم جامعة األزهر

10-الدكتور محمود رشاد خليفة، يونيو 2015.
11-أ.د. محمد عمار, استاذ بجامعه االزهر.

12-أ.د. عبد الرحمن الرب، عميد كلية أصول الدين جامعة 
األزهر

13-د.خالد عبد الفتاح سليمان، أستاذ مساعد املسالك 
البولية كلية الطب بنني جامعة األزهر 

جامعة  الزراعة  بكلية  مدرس  فوزي،  محمد  14-د. 
األزهر )إخالء سبيل(

15-د. عمرو السبحي، مدرس بقسم الفقه املقارن كل 
ية الرشيعة والقانون جامعة األزهر

16-د. محمد عبد الباقي، املدرس بكلية الطب جامعة 
االزهر بأسيوط )إخالء سبيل عىل ذمة قضية(

االزهر  جامعة  البنات  كلية  حسن،  عيل  محمد  17-د. 
بأسيوط

18-د. محمد أحمد السيد سعيد، كلية الزراعة جامعة 
األزهر

التخطيط  هندسة  قسم  تمام،  موىس  19-د.ذاكر 

العمراني كلية الهندسة جامعة االزهر, تم الحكم عليه 
بخمس سنوات ىف قضية ملفقة.

20-د. حسني عبد الفتاح فرج، معيد بهندسة التعدين 
جامعة االزهر بالقاهرة

الزراعة  بكلية  معيد  الهادي،  عبد  مصطفى  21-د. 
جامعة األزهر بالقاهرة

22-د. أمني ظاظا، معيد بكلية الهندسة جامعة األزهر
جامعة  الطب  بكلية  معيد  حميد،  أبو  وائل  23-د. 

األزهر
الرشيعة  بكلية  معيد  عيىس،  محمد  أحمد  24-د. 

والقانون جامعة األزهر بالقاهرة )إخالء سبيل(
العربية  اللغة  بكلية  معيد  عيىس،  محمد  عيد  25-د. 

جامعة األزهر بالقاهرة )إخالء سبيل(
26-د. عبد الرحمن سعد مصطفى كامل، معيد بكلية 

الرشيعة والقانون جامعة األزهر
العسقالني،  البصري  عبد  القاسم  أبو  يحيى  27-د. 
معيد بجامعة األزهر )اعتقل من منزله بقرية العجمني 

التابعة ملركز ابشواى بالفيوم يوم 25 مايو(
قسم  الطب  بكلية  معيد  همام،  مصطفي  28-د. 
ثم  )اعتقل،  بأسيوط  االزهر  جامعة  امليكروبيولوجي 

إخالء سبيل عىل ذمة قضية(
29-د. محمد فاروق، املعيد بقسم أصول الفقه بكلية 

الرشيعه والقانون بجامعة االزهر
30-الدكتور عبد الرحمن سمري حالوة املعيد ىف هندسة 

األزهر بالقاهرة 
اللغة  الرازق أحمد املعيد بقسم  31-يارس شوقى عبد 

االنجليزية كلية اللغات والرتجمة 
جامعة طنطا 

الهندسة جامعة طنطا  كلية  أ.د. محمد عمار، عميد   -1
)أطلق رساحه يف شهر مايو وأعيد اعتقاله للمرة الثانية 

يف شهر يونيو 2014(
العلوم  كلية  النبات  قسم  رئيس  شلتوت،  كمال  أ.د.   -2
الشيخ  وكفر  الغربية  يف  العلميني  نقيب  طنطا،  جامعة 

)إخالء سبيل(
العيون  جراحات  أستاذ  بيومي،  يوسف  أحمد  أ.د.   -3

بكلية الطب جامعة طنطا.

كلية  العظام  قسم  مساعد  أستاذ  عيىس،  خالد  د.   -4
الطب جامعة طنطا .

5-د. يارس عبده، أستاذ مساعد قسم العظام كلية الطب 
جامعة طنطا 

الطب  كلية  التخاطب  مدرس  درويش،  محمد  د.   -6
جامعة طنطا

كلية  الفيزياء  بقسم  مساعد  مدرس  سالم،  مؤمن  د.   -7
العلوم جامعة طنطا )اعتقل من يوم 23 اغسطس 2013(.

جامعة املنصورة 

1-ا.د املدثر الحديدي أستاذ الجراحة التجميليه بجامعة 
املنصورة

الطب  كلية  املسالك  أستاذ  العراقي،  إبراهيم  2-أ.د. 
بجامعة منصورة واملرشح السابق لرئاسة الجامعة

جامعة  العلوم  بكلية  أستاذ  رشيف،  الدايم  عبد  3-أ.د. 
إيداعه  وتم   2014 يونيو   11 يوم  )اختطف  املنصورة، 
عليه  املنصورة  جنايات  محكمة  وحكمت  جمصة،  سجن 

بالسجن املؤبد يف 23 يونيو 2014(
4-أ.د. هناء رساج، أستاذة بكلية العلوم جامعة املنصورة، 
رشيف  الدايم  عبد  الدكتور  زوجها  زيارة  أثناء  اعتقلت 

)يوم22 يونيو 2014، حصلت عىل إخالء سبيل وغرامة 
ألف جنيه يوم 23 يونيو 2014(

جامعة  الهندسة  بكلية  األستاذ  بكر،  أبو  حسام  5-أ.د. 
املنصورة, محافظ القليوبية السابق.

6-أ.د. محمد السيد الدسوق، أستاذ ورئيس قسم الصدر 
كلية الطب جامعة املنصورة

الطب  كلية  العامة  الجراحة  أستاذ  معتمد،  أحمد  7-أ.د. 
جامعة املنصورة )حكمت محكمة جنايات املنصورة عليه 

بالسجن املؤبد يف 23 يونيو 2014(
8-أ.د. محمد الخرضى كلية طب األسنان ابريل 2015
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9-د. محمد سعد عبد الخالق رسيه استاذ مساعد كيمياء 
حيويه طب املنصورة

كلية  الجيولوجيا  بقسم  مدرس  سالم،  هشام  10-د. 
الفقارية  املنصورة، ومدير مركز األحافري  العلوم جامعة 

بالجامعة وهو املركز األول من نوعه ىف الرشق االوسط
11-د. سيد املليجي، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة 
أغسطس   30 منذ  طنطا  بسجن  )معتقل  املنصورة 

.)2013
جامعة املنيا 

1-أ.د. مصطفى كامل عيىس، أستاذ متفرغ نساء وتوليد 
بكلية الطب جامعة املنيا )إخالء سبيل(

2-أ.د. سعد الكتاتني، األستاذ بقسم النبات كلية العلوم 
جامعة املنيا, رئيس مجلس الشعب السابق.

والحنجرة  واألذن  األنف  أستاذ  الكاشف،  يحيى  3-أ.د 
بكلية الطب جامعة املنيا )إخالء سبيل( ثم تم فصله من 

العمل ىف ديسمرب 2014
وحدة  ورئيس  أستاذ  اللبان،  طه  سعد  عبده  4-أ.د. 
بكلية  الجامعية  املستشفيات  مدير  والتأهيل،  الروماتيزم 

الطب جامعة املنيا )إخالء سبيل(
وجراحة  طب  أستاذ  محمد،  الله  عبد  العليم  عبد  5-أ.د. 

العني بكلية الطب جامعة املنيا 
6-أ.د. عىل عبد العزيز جبارة، عميد كلية الزراعة ورئيس 
املنيا  جامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  نادي  إدارة  مجلس 

)إخالء سبيل(
7-أ.د. نبيل جميل، كلية الهندسة , نوفمرب 2014.

8-أ.د. إبراهيم زنون، كلية الزراعة، 28 يوليو 2015
وجراحة  طب  مساعد  أستاذ  الحّداد،  حلمي  يارس  9-د. 

)إخالء  املنيا  جامعة  الطب  كلية  الرمد،  بقسم  العيون 
سبيل(

الرشيعة  مساعد  أستاذ  الطواب،  الرحمن  عبد  10-د. 
املنيا )إخالء سبيل( ثم تم  العلوم جامعة  اإلسالمية بدار 

فصله من العمل ىف ديسمرب 2014
بكلية  املساعد  األستاذ  التواب  عبد  حسن  مجدي  11-د. 

العلوم، فرباير 2015.
أمراض  بقسم  مدرس  خليفة،  محمود  عيىس  12-د. 

النساء والتوليد كلية الطب جامعة املنيا
القوى  هندسة  بقسم  مدرس  الفتاح،  عبد  13-د.محمود 
ىف  سبيله  اخىل  ثم  املنيا  جامعة  الهندسة  بكلية  والطاقة 

نوفمرب 2014
اللغة  بقسم  اللغويات  مدرس  إبراهيم،  موىس  14-د. 
العربية كلية اآلداب جامعة املنيا )اعتقل 10 مايو 2014( 

ثم تم اخالء سبيله ىف نوفمرب 2014
15-د. محمد إسماعيل، مدرس مساعد بكلية دار العلوم 
فصله  وتم  سبيله(  وأخيل  مرتني  )اعتقل  املنيا  جامعة 

نهائيا ىف نوفمرب 2014
 جامعة بني سويف 

أستاذ  سامي،  محمد  املجيد  عبد  بديع  محمد  1-أ.د. 
بني  جامعة  البيطرى  الطب  بكلية  املتفرغ  الباثولوجيا 

سويف ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابًقا 
وكيل  الترشيح  علم  أستاذ  جاد،  رجب  محمد  2-أ.د 

جامعة  والتعليم  الطالب  لشئون  البيطرى  الطب  كلية 
هيئة  أعضاء  نادى  إدارة  مجلس  وعضو  سويف،  بني 

التدريس)اخالء سبيل يوليو 2015(
3-أ.د. حمدي زهران، كلية العلوم جامعة بنى سويف
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بكلية  القانون  أستاذ  نعمان،  سالمة  سامى  4-أ.د. 
الحقوق جامعة بنى سويف

وقائم  مساعد  أستاذ  كامل،  حلمي  حمدي  5-د. 

كلية  اإلكلينيكية  الباثولوجيا  قسم  رئيس  بأعمال 
الطب البيطرى جامعــة بنى سويف ) إخــالء سبيل 

) بكــفــالـــة 

جامعة أسيوط 

بقسم  املتفرغ  األستاذ  العال،  عبد  شاكر  محمد  1-أ.د. 
جراحة األنف واألذن والحنجرة كلية الطب جامعة أسيوط

2-أ.د. عيل عز الدين ثابت، أستاذ بقسم رمد كلية الطب 
وحكم   ،2014 فرباير   25 من  )معتقل  أسيوط  جامعة 
سنوات   5 إىل  باإلضافة   ، قضية  يف  سنوات   10 بـ  عليه 
يف قضية أخرى، واإلحالة إىل القضاء العسكري يف قضية 
وقد  الحدود«؛  »عابري  بقضية  تعرف  وهي  ملفقة  ثالثة 
تعرض  وقد  هذا  الشغل،  مع  بعام  مايو   6 عليه يف  حكم 
للتعذيب يف معسكر »الشالل« لألمن املركزي بأسوان مما 
أفقده القدرة عىل التحكم يف يديه وقد نُقل إىل سجن قنا 

العمومي لتنفيذ حكم عليه بـ5سنوات(
التطبيقية  الجيوفيزياء  أستاذ   السنويس،  3-أ.د. محمود 
أعضاء  نادى  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  العلوم،  بكلية 

هيئة التدريس بجامعة أسيوط(اخالء سبيل( 
جراحة  بقسم  األستاذ  الرازق،  عبد  عزام  محمد  4-أ.د. 

األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب(اخالء سبيل(
بقسم  مساعد  أستاذ  الحفيظ،  عبد  حسام  محمد  5-أ.د. 

الفيزياء بكلية العلوم جامعة أسيوط(اخالء سبيل(
6-أ.د. حسني راغب، أستاذ متفرغ بقسم األرايض واملياه 
أسيوط  محافظ  مستشار  أسيوط،  جامعة  الزراعة  كلية 

لشئون استصالح األرايض
7-د.محمد سيد عبد الله، األستاذ املساعد بقسم أمراض 

النساء والتوليد بكلية الطب (اخالء سبيل(
8-د. محمد خليفة أحمد، مدرس بقسم األذن و األنف و 

الحنجرة، كلية الطب، جامعة أسيوط(اخالء سبيل(
األورام  املدرس بقسم أشعة  الغني،  إمام عبد  9-د.أحمد 
الطب  بكلية  لألورام  مرص  جنوب  بمعهد  التشخيصية 

جامعة أسيوط(اخالء سبيل(
بقسم  مدرس  الحميد،  عبد  رمضان  محمد  10-د. 

األمراض الباطنية بكلية الطب جامعة أسيوط
بقسم  املدرس  سيد،  محمد  صابر  محمد  11-د. 

الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط(اخالء سبيل(
و   2013 نوفمرب  من  معتقل  عبدالصادق  12-د.جالل 

حكم عليه بـ 5 سنوات
مساعد  مدرس  فرغىل،  سيد  محمد  الدين  عالء  13-د. 
الرياضية  الرتبية  كلية  والرتويح  الرياضية  اإلدارة  بقسم 
جامعة أسيوط )معتقل منذ فض رابعة، وكان سيتزوج 

يوم 2013/9/1(
14-د. عالء فتحي، معيد بقسم إدارة األعمال كلية التجارة 
جامعة أسيوط )معتقل بسجن أسيوط العمومي، ومحال 
 2014 أغسطس   24 يوم  حصل  الجنايات،  محكمة  إىل 

عىل درجة املاجستري يف إدارة األعمال بتقدير ممتاز(
تجارة  كلية  املحاسبة  بقسم  معيد  عطية،  15-د.محمد 

جامعة أسيوط.

جامعة قناة السويس 

ورئيس  واألورام  الجراحة  أستاذ  اللبان،  أحمد  أ.د.   -1
السابق كلية الطب جامعة قناة السويس  الجراحة  قسم 

)إخالء سبيل( 
بكلية  وتناسلية  جلدية  أستاذ  املجد،  أبو  ربيع  أ.د.   -2

الطب جامعة قناة السويس 
جامعة  البيطري  الطب  كلية  الحمامي،  محمود  أ.د.   -3

قناة السويس
4- أ.د. جودة اللبان، كلية الطب جامعة قناة السويس

ومدير  العظام  جراحة  أستاذ  الغندور،  سمري  أ.د.   -5
السويس  قناة  جامعة  الطب  كلية  الجامعي  املستشفي 

)تم الحكم عليه بـالسجن مدة 5 سنوات(
6- أ.د. حسن الشطوري، أستاذ جراحة املخ واألعصاب 

كلية الطب جامعة قناة السويس
الزراعه  بكلية  االستاذ  وهدان  طه  محمد  أد   -7

باالسماعيليه 
8- د حسن امبابي كلية الزراعه 

9- د. سيد بدوي، مدرس الجراحة  كلية الطب جامعة 
قناة السويس

10-د. محمد الشواديف، مدرس مساعد قلب كلية الطب 
جامعة قناة السويس

جامعة السويس 

البرتول  هندسة  بكلية  مدرس  الوهاب،  عبد  محمد  والتعدين جامعة السويس.1-د. 

جامعة دمياط 

1-أ.د محمد وايل أستاذ يف كلية العلوم مايو 2015
2-أ.د. جمال زيدان، كلية العلوم جامعة دمياط

بقسم  مساعد  أستاذ  األدغم،  حافظ  أحمد  رضا  3-د. 
مناهج وطرق تدريس كلية الرتبية جامعة دمياط

4-د. الرفاعي فؤاد أحمد الدنجاوي، أستاذ مساعد، قائم 

بأعمال رئيس قسم الفواكة بكلية الزراعة جامعة دمياط 
آداب  بكلية  الجغرافيا  بقسم  باسم خالف، مدرس  5-د. 

دمياط) اخالء سبيل(
كلية  مساعد  مدرس  الغني،  عبد  حمدي  الله  6-د.عبد 

الرتبية جامعة دمياط.
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جامعة كفر الشيخ 

الفارماكولوجي  مساعد  أستاذ  الرشبيني،  1-د.جمال 
كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ )املعتقل من يوم 23 
ديسمرب 2014، وقد حكمت محكمة جنايات املنصورة 

عليه بالسجن املؤبد يف 23 يونيو 2014(
كفر  جامعة  الزراعة  كلية  املكارم،  أبو  يرسي  2-د. 

الشيخ
3-د. شعبان محمد، كلية العلوم جامعة كفر الشيخ

جامعة سوهاج 
الجلدية  األمراض  أستاذ  الكريم،  عبد  محمد  1-أ.د. 

كلية الطب
بقسم  أستاذ  منصور،  محمد  حامد  جمال  2-أ.د. 

املناهج كلية الرتبية
3-د. عبدالله محمد يوسف، مدرس بقسم الدراسات 
يوم  )اعتقل  سوهاج  جامعة  اآلداب  بكلية  اإلسالمية 

12 يوليو 2014(
4-د. هيثم محمد عيل، مدرس التخدير كلية الطب 

التخاطب  بقسم  مساعد  مدرس  حموده،  عىل  5-د. 
كلية الطب

جامعة الفيوم 

الهندسة  قسم  مدرس  صالح،  محمد  صابر  د.   -1
الكهربية بكلية هندسة جامعة الفيوم

الصناعية  الهندسة  قسم  عيل،  فهمي  محمد  د.   -2
بكلية الهندسة جامعة الفيوم

جامعة  الزراعة  بكلية  املدرس  رسحان  3-عاطف 
الفيوم، مارس 2015

الهندسة  كلية  مساعد  مدرس  حموده،  محمد  د.   -4

جامعة الفيوم
دار  مساعد  مدرس  عرابي،  محمد  سيد  محمد  5-د. 

علوم الفيوم.
6- د. محمد عويس، مدرس مساعد بكلية الزراعة 
جامعة الفيوم )إخالء سبيل بعد 8 أشهر يف املعتقل(

طب  التخدير  قســم  معيد  سالم،  يارس  د.   -7
الفيوم.

جامعة جنوب الوادي 

بقسم  أستاذ  أحمد،  محمد  رشقاوي  سعد  1-أ.د. 
الرياضيات بكلية العلوم، جامعة جنوب الوادي، ورئيس 

نادى أعضاء هيئة التدريس

2-أ.د. حمدي بخيت عمران، أستاذ العلوم اللغوية بقسم 
اللغة العربية، ووكيل كلية اآلداب لشئون الدراسات العليا 

والبحوث.
جامعة بنها 

1-أ.د. توحيد مواىف، عميد كلية الطب جامعة بنها 
2-أ.د. خالد بكري، أستاذ بقسم البساتني بكلية الزراعة 
أبريل   30 رساحه  )إطالق  بنها  جامعة  مشتهر  بمدينة 

عىل ذمة قضية ُملفقة(
3-أ.د متويل عبد الباسط، كلية الطب جامعة بنها

4-أ.د. مصطفي هيكل، كلية الطب، أستاذ الرمد، املدير 
نقابة  صندوق  وأمني  بنها،  جامعة  ملستشفيات  السابق 
أحداث  يف  امليداني  املستشفى  ومدير  بالقليوبية  األطباء 
محمد محمود )إخالء سبيل بكفالة 10 آالف جنيًها من 
من  مزروع  بكبد  يعيش  كان   ،2013 أكتوبر   21 يوم 
حالته  تدهور  بعد   2014 مايو   30 يف  تويف  وقد  سنة، 

الصحية(
5-أ.د. عبد الفتاح داود، أستاذ بكلية العلوم جامعة بنها 

)اعتقل يوم 9 يوليو 2014(
6-أ.د. إبراهيم جعبوب، أستاذ بقسم وقاية النبات بكلية 

زراعة بمدينة مشتهر جامعة بنها
قسم  ورئيس  الوراثة  أستاذ  زويل،  محمد  7-أ.د. 

البيولوجي بكلية العلوم جامعة بنها
الحرشات  علم  أستاذ  املقصود،  عبد  الوهاب  عبد  8-أ.د. 

بكلية العلوم جامعة بنها 
9-أ.د. محمد فتحي عتمان، أستاذ النساء والتوليد كلية 

الطب جامعة بنها
10-أ.د.أحمد عبد الخالق - كلية العلوم - جامعة بنها- 

أغسطس 2015
جراحة  بقسم  مساعد  أستاذ  الشيتاني،  وليد  11-د. 

العظام بمستشفى بنها التعليمي جامعة بنها
12- د. محمود موىس أستاذ مساعد بكلية الحاسبات و 

املعلومات فرباير 2015
بكلية  النبات  علم  مساعد  أستاذ   .. غانم  13-د.سعيد 

العلوم جامعة بنها فرباير 2015
جامعة حلوان 

الوقاية  أستاذ  الدين،  شهاب  حسن  السيد  1-أ.د. 
الكهربائية، عميد كلية الهندسة جامعة حلوان

حلوان  جامعة  الهندسة  كلية  املجد،  أبو  رشيف  2-أ.د. 
باملطرية

الهندسة  قسم  رئيس  أمني،  محمد  املنعم  عبد  3-أ.د. 
املدنية كلية الهندسة جامعة حلوان باملطرية

اللغة  قسم  ورئيس  اآلداب  -كلية  األكرش  صالح  4-أ.د. 
األملانية 

كلية  مدنى  بقسم  مساعد  أستاذ  قاسم،  أحمد  5-د. 
الهندسة جامعة حلوان باملطرية

الفنون  بكلية  مساعد  مدرس  خليفة،  مجدي  6-د. 
املصممني  نقابة  أمني صندوق  التطبيقية جامعة حلوان، 
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التطبيقيني, اعتقل يوم 21 اكتوبر 2013 وتم تجديد 
النيابة  له  وتجدد  ملفقة  بتهم  له  االحتياطى  الحبس 
إرضابا  بدأ  وقد  تليفونيا.  منه  األقوال  وتؤخذ  غيابيا 
مغشيا  وسقط   2014/8/1 بتاريخ  الطعام  عن 
حواىل  وفقد  شديد  هزال  بحالة  وأصيب  مرتني  عليه 
نقله  وتم  مرتني  الوعى  وفقد  وزنه  من  30كجم 

ملستشفى السجن, وتعليق محاليل له. ورغم كل ذلك 
إال  ويأبى  عزيمته  تلني  ال  إرضابه,  ىف  مستمر  فإنه 
عزيزا   حريته  ينال  أو  عادلة,  محاكمة  إىل  يحال  أن 

كريما.
القوى  قسم  مساعد  مدرس  حسن،  مصطفى  7-د. 

واآلالت الكهربية كلية الهندسة جامعة حلوان.

جامعة اإلسكندرية 

باإلسكندرية،  املهندسني  نقيب  بركات،  عيل  أ.د.   -1
الهندسة  بكلية  املدنية  الهندسة  بقسم  متفرغ  وأستاذ 

جامعة اإلسكندرية
كلية  التشخيصية  األشعة  أستاذ  الربنس،  حسن  أ.د.   -2
االسكندرية  محافظ  نائب  اإلسكندرية,  جامعة  الطب 

السابق.
السابق،  الهندسة  كلية  عميد  الباب،  فتح  فهمى  أ.د.   -3
رئيس شعبة الهندسة اإلنشائية بنقابة املهندسني العامة

4- أ.د. محمود اإلبيارى، أستاذ بقسم املناهج والتدريس 
كلية الرتبية، وكيل كلية الرتبية للدراسات العليا والبحوث

نقيب  الزراعة،  كلية  أستاذ  إبراهيم،   حسني  أ.د.   -5
الزراعيني باإلسكندرية وعضو مجلس الشوري السابق

كلية  اإلحصاء  بقسم  أستاذ  العزيز،  عبد  أسامة  6-أ.د. 
التجارة 

بجامعة  أستاذ  خليفة،  الدين  صالح  عيل  أ.د.   -7
اإلسكندرية

بقسم  مساعد  أستاذ  خرابة،  الحميد  عبد  محمد  8-د. 
الطبيعة والكيمياء بكلية الرتبية

9-  د. محمد محمد البنا، مدرس بكلية الرتبية
10- د. أسامة رايض، مدرس بكلية الزراعة

11- د. محمود عبد الواحد، مدرس مساعد  بقسم عمارة 
بكلية الفنون الجميلة

12- د. فتحى محمد ملزيام، مدمم مساعد بقسم علوم 
يوم  )اعتقل  مإلسكندمية  جامعة  ملعلوم  كلية  بحام 
24 مايو 2014 وتم احتجازه بمعسكر مألمن مملركزي 

بدمنهور(
13- د. رشيف فرج، معيد بكلية الفنون الجميلة )ناقش 

املاجستري يف محبسه السبت 8 مارس(
الهندسة  بكلية  منتدب  معيد  الحديني،  حسام  د.   -14
جامعة اإلسكندرية )معتقل منذ يوم 14 أغسطس 2013 

من ميدان النهضة(
جامعة  العلوم  بكلية  معيد  طارق،  محمد  د.   -15
بعد  أغسطس   30 يوم  منزله  من  )اعتقل  اإلسكندرية 
تحطيم كل املحتويات، وذلك بعد أن ورد اسمه يف تقرير 

هيومان رايتس ووتش كشاهد عىل مذبحة رابعة(

جامعة املنوفية 

1- أ.د. رشيف إبراهيم شحاته زلط، قسم التخدير كلية 
ال  لكنه  أبريل،   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  )حكمت  الطب 
شهر  منتصف  يف  صدر  حكم  لتنفيذ  االعتقال  قيد  يزال 

أبريل بسجنه مدة 4 أعوام ونصف(
كلية  والعصبية  النفسية  قسم  الرشيف،  أحمد  أ.د.   -2

الطب 
3- أ.د. خالد عبد املؤمن عيل خليفة، رئيس قسم التحاليل 
أبريل،   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  )حكمت  الطب  بكلية 
هي  جديدة  قضية  تلفيق  بعد  االعتقال  قيد  يزال  ال  وهو 
قيام 300 شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش. 

حصل عىل إخالء سبيل يوم السبت 26 يوليو 2014(
بقسم  أستاذ  البشتاوي،  محمد  كمال  إبراهيم  د.  أ.   -4
)حكمت  الهندسة  كلية  امليكانيكي  والتصميم  اإلنتاج 
املحكمة بالرباءة يوم 26 أبريل، لكنه ال يزال قيد االعتقال 
لتنفيذ حكم صدر يف منتصف شهر أبريل بسجنه مدة 4 

أعوام ونصف(
املجتمع  طب  أستاذ  البهنيس،  الدسوقي  ربيع  أ.د.   -5
ووكيل كلية الطب لشئون البيئة واملجتمع جامعة املنوفية

كلية  التشخيصية  األشعة   أستاذ  عبيد،  أ.د.أسامة   -6
الطب جامعة املنوفية )اعتقل الخميس 10 أبريل 2014( 

ثم إعادة اعتقال يف يوليو 2015
7- أ.د. منري جمعه كلية األداب بجامعة املنوفية

الطب  بكلية  األطفال  طب  مدرس  سمري،  محمد  د.   -8
جامعة املنوفية

اللغات  بقسم  مدرس  سالم،  أحمد  حامد  رشيف  9-د. 
يوم  بالرباءة  املحكمة  )حكمت  اآلداب  بكلية  الرشقية 
قضية  تلفيق  بعد  االعتقال  قيد  يزال  ال  وهو  أبريل،   26
جديدة هي قيام 300 شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة 
خرطوش. حصل عىل إخالء سبيل يوم السبت 26 يوليو 

)2014
علم  بقسم  مدرس  جربيل،  الله  عبد  محمد  د.عماد   -10
أمام  من  )اعتقل  املنوفية  جامعة  اآلداب  كلية  النفس 
بالرباءة  أبريل 2014( )حكمت املحكمة  الجامعة يوم 7 

يوم 26 أبريل، وتم إخالء سبيله 28 أبريل 2014(
11- يحي صفى الدين عامر, استاذ متفرغ, كلية العلوم. 
حكمت املحكمة بالرباءة يوم 26 أبريل, لكنه ال يزال قيد 
االعتقال بعد تلفيق قضية جديدة هي قيام 300 شخص 

بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش
الهندسة,  بكلية  متفرغ  استاذ  غلبان,  رحيم  12-عىل 
حكمت املحكمة بالرباءة يوم 26 أبريل, لكنه ال يزال قيد 
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االعتقال بعد تلفيق قضية جديدة هي قيام 300 شخص 
بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش.

13-غريب عبد الرازق احمد غنيم, استاذ بكلية الهندسة, 
يزال  ال  لكنه  أبريل,   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  حكمت 
قيام 300  تلفيق قضية جديدة هي  االعتقال بعد  قيد 

شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش
مساعد  استاذ  النرص,  ابو  محمود  عىل  14-بدراوى 
 26 يوم  بالرباءة  املحكمة  حكمت  الهندسة,  بكلية 
قضية  تلفيق  بعد  االعتقال  قيد  يزال  ال  لكنه  أبريل, 
 1 وحيازة  بالتظاهر  شخص   300 قيام  هي  جديدة 

قطعة خرطوش.
الهندسة,  بكلية  مدرس  رمضان,  عىل  15-عىل شامى 
يزال  ال  لكنه  أبريل,   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  حكمت 
قيام 300  تلفيق قضية جديدة هي  االعتقال بعد  قيد 

شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش
الطب,  16-عمرو عيد محمود درويش, مدرس بكلية 

يزال  ال  لكنه  أبريل,   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  حكمت 
قيام 300  تلفيق قضية جديدة هي  االعتقال بعد  قيد 

شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش.
االداب,  بكلية  مدرس  مصيلحى,  سليم  17-طارق 
يزال  ال  لكنه  أبريل,   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  حكمت 
قيام 300  تلفيق قضية جديدة هي  االعتقال بعد  قيد 

شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش.
بكلية  مساعد  مدرس  طايل,  املوجود  عبد  18-محمد 
لكنه  أبريل,   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  االداب, حكمت 
ال يزال قيد االعتقال بعد تلفيق قضية جديدة هي قيام 

300 شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش.
بكلية  مدرس  محمد،  العزيز  عبد  سعد  19-ابراهيم 
لكنه  أبريل،   26 يوم  بالرباءة  املحكمة  اآلداب، حكمت 
ال يزال قيد االعتقال بعد تلفيق قضية جديدة هي قيام 

300 شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة خرطوش.

جامعة مدينة السادات 

1-سعيد ابراهيم فتح الله سخاوى، مدرس بكلية الطب 
قضية  تلفيق  بعد  االعتقال  قيد  يزال  ال  وهو  البيطرى، 

جديدة هي قيام 300 شخص بالتظاهر وحيازة 1 قطعة 
خرطوش.

جامعة بور سعيد  

1- د. أحمد زبيدان، أستاذ مساعد بقسم الهندسة املدنية 
بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

بكلية  مساعد  مدرس  مهدي،  يونس  مصطفى  د.   -2
الهندسة جامعة بور سعيد

الهندسة  بكلية  معيد  فرج،  محمد  الرحمن  عبد  3-0د. 
جامعة بورسعيد

يوليو   2 يوم  اختفاء  مساعد،  مدرس  املندوه،  4-محمد 
. 2015

جامعة عني شمس 

جامعة عني شمس .1- أ.د. أحمد دياب، أستاذ اللغة الصينية  كلية األلسن 
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2-أ.د. عمرو عادل، أستاذ بقسم القلب واألوعية الدموية 
كلية الطب جامعة عني شمس 

3-أ.د. طارق الغندور، أستاذ األمراض الجلدية كلية الطب 
و  ديسمرب2013   18 يوم  )االعتقال  شمس  عني  جامعة 
الحكم بالسجن خمس سنوات وكان بحاجة لعملية زرع 

كبد اىل ان توىف ىف نوفمرب 2014بسبب االهمال الطبى(
4-أ.د. إبراهيم عبد الرشيد، أستاذ بكلية الهندسة جامعة 

عني شمس
5-أ.د. أحمد عالء، أستاذ الجراحة كلية الطب جامعة عني 

شمس )إخالء سبيل بكفالة وىف انتظار جلسة االستئناف 
عىل حكم بالحبس سنتني و غرامة 50 ألف جنية(
6-د. محمد سعودي بكلية العلوم  1 يونيو 2015

7-د. حسن أمني، مدرس مساعد بقسم التخدير والرعاية 
املركزة وعالج االلم كلية الطب جامعة عني شمس

الحاسبات  بكلية  معيد  الروبي،  فتحي  أحمد  8-د. 
واملعلومات جامعة عني شمس

مراكز البحوث 

1-أ.د. عيل عمران، أستاذ بمركز البحوث الزراعية
2-د. محمد جنانه، أكاديميه البحث العلمى فرع طنطا

بحوث  معهد  مساعد  مدرس  إسماعيل،  محمود  3-د. 
أغسطس   19 يف  سبيل  )إخالء  بالقاهرة  العيون  أمراض 

)2014
الزراعية  البحوث  بمركز   باحث  فرعون  4-د/عبدالله 

ابريل 2015
5-د. محمد بسيوني، معيد بمعمل أبحاث الفضاء باملعهد 

القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
جامعة العلوم الحديثة )جامعة خاصة( 

1-د. خالد أبو زيد إبراهيم، مدرس كلية الصيدلة جامعة 
العلوم الحديثة بالسادس من أكتوبر

2-د. محمد حنفي، جامعة العلوم الحديثة بالسادس من 
أكتوبر

الصيدلة  بكلية  معيد  السعود،  أبو  محمد  يرسي  3-د. 
جامعة العلوم الحديثة بالسادس من أكتوبر

الجـــامعة الحديثــــــة للتكنولوجـــــــيا واملعلومات، القاهرة

مايو 1.2015- املهندس محمود مختار املعيد بكلية الهندسة – 

 املعاهد 

البحار  علوم  معهد  مساعد  أستاذ  صابر،  نارص  د.   -1
واملصايد بالسويس

البحار  علوم  معهد  مساعد  أستاذ  عامر،  عادل  د.   -2
واملصايد بالسويس

علوم  معهد  مساعد  أستاذ  السيد،  يوسف  عىل  د.   -3
البحار واملصايد بالسويس

علوم  معهد  مساعد  استاذ  العزيز،  عبد  يرسى  د.   -4
البحار واملصايد بالسويس

البحار  علوم  معهد  مدرس  رمضان،  أحمد  د.   -5
واملصايد بالسويس

6- د. عادل صالح، مدرس معهد علوم البحار واملصايد 
بالسويس

واملصايد  البحار  علوم  معهد  زكى،  محمد  د.   -7
بالسويس

للتمريض  الفنى  باملعهد  معيد  مصطفى،  محمد  8-د. 
بال قاهرة.
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المقدمة

 انتهاكات ضد الطالب

يعد الطالب فئه من الفئات األكثر تعرضا لألنتهاكات .. حيث تعرض عدد كبري من طالب الجامعات 
ونجد  أخرى  اىل  جامعه  من  تتفاوت  بنسب  و  كبري  بشكل  منها  شتى  أنواع   اىل  املرصيه  واملعاهد 
التعسفى واملحاكمات  االعتقال  و  القرسى  والتعذيب واألخفاء  القتل  ما بني  تنوعت  األنتهاكات  أن 
العسكريه بحق رشيجه الزالت ىف مقتبل العمر تقع األنتهاكات عليهم بحق زمالءهم امام اعينهم 
حتى وصل األمر اىل أعتقال البعض بل و قتلهم من داخل مدرجاتهم والحرم الجامعى فيخرج زمالءهم 

للمطالبه بحقهم فيتعرضون ألنتهاكات أعنف والسلسله ال تتوقف .. 
هذا وقد رصدت التنسيقية املرصية خالل عام ٢٠١5  ١8٦١ فقط  حالة انتهاكات  ضد الطالب :

 تضمنت :

) ٢5 ( حالة قتل خارج إطار القانون....
) ١٠١٠ ( حالة اعتقال تعسفى ....

) ٤٠٠ ( حالة إخفاء قرسى ....
) ٢8٦ ( حالة فصل تعسفى.......

) ١٤٠ ( إحالة ملحاكمات عسكرية .
وهذا فقط ما أمكن رصده وتوثيقه ويبدو أن العدد يفوق هذا بكثري.
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أوال: القتل خارج إطار القانون
خلفية  عىل   ، الذكور  من  كلهم  الطالب  صفوف  يف  القانون  إطار  خارج  قتل  حالة   ٢5 التنسيقية  رصدت 

انتماءاتهم السياسية أو آراءهم املخالفة للنظام الحاىل ، تم التعرف عىل الهوية الجامعية ل ) ٢١( 
منهم  8 خالل املظاهرات السلمية، )5 أحداث الدفاع الجوي( ، ) ٢ داخل الحرم الجامعي(، )٣ اقتحام 

منازل () ٣ أثناء االحتجاز(: وهم : 

١-  عمر الرشيف، جامعة االسكندرية. ٢ محمد رمضان 
محمد   .٣ شمس.  عني  جامعة  الحقوق  كلية   ، يحيى 
حسن  حمدي   .٤ األزهر.  جامعة  الطب،  كلية  حامد، 
أحمد   .5 األزهر.  جامعة  إسالمية،  دراسات  الهندي، 
الرحمن حسني، جامعة  عبد   .٦ بنها.  السعيد، جامعة 
العايل  األزهر. 7. عبد الرحمن هشام، معهد االهرامات 
للهندسة. 8. هشام محمد عبد الحميد، جامعة األزهر. 
٩. رشيف الفقي، جامعة األزهر. ١٠. أحمد مدحت ، معه 
HTI د ١١ ----   عصام محمد ، جامعة القاهرة. ١٢. 
محمد صالح سليم، جامعة القاهرة. ١٣. إسالم عماد، 
جامعة مرص. ١٤. محمد نارص، كلية الحقوق جامعة 
الزقازيق.  حقوق   ، الكريم  عبد  صهيب   .١5 القاهرة. 
١٦. هشام صالح، جامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا. 
املهدي،  أنس   .١8 دمياط.  أزهر  جالله،  أبو  عمر   .١7
كلية العالج الطبيعي. ١٩. إسالم صالح الدين، هندسة، 
أنس   .٢١ سويف.  بني  أسد،  محمود   .٢٠ شمس.  عني 
رمضان الرشقاوي، جامعة كينج مريوت. أنس املهدى 
جامعة  الطبيعى  العالج  بكلية  طالب  املهدى  أنس   :
القاهرة خرج يف مسرية مع املئات من زمالئه داخل الجامعة 
املعتقلني  الطالب  عن  باإلفراج  للمطالبة  ؛   2015 ابريل   19
وعودة املفصولني منهم، وأثناء تحرك املسرية هاجم أفراد من 
املتظاهرين، مستخدمني  اإلداري وبلطجية بزي مدني  األمن 
يد  عىل  للرضب  أنس  والحجارة.تعرض  الحديدية  العيص 
إىل  أدى  ما  القاهرة،  لجامعة  التابع  اإلداري  األمن  أفراد  أحد 

منقطة  يف  وكرس  داخيل  ونزيف  املخ  يف  بارتجاج  إصابته 
الحوض واليدين والرجلني، وظل بعد نقله إىل املستشفى يف 
مساء  من  متأخرة  ساعة  يف  وىف  يوماً   27 مدة  غيبوبة  حالة 
الطالب  ونرش   . املهدى  أنس  توىف   2015/5/15 الجمعة 
صوراً ألفراد األمن اإلداري الذين قاموا باالعتداء عىل الطالب، 
وفاة  يف  بالتسبب  علواني«  »إسالم  واسمه  أحدهم،  متهمني 
زميلهم أنس، وقال الطالب إن اعتداءات املدعو إسالم علواني 
الطالب صور  بالصور، ونرش  موثقة   ، الطالب  وزمالئه عىل 
ملقى  وهو  املهدي  أنس  بالطالب  يمسكون  األمن  من  أفراد 
عىل األرض وينهالون عليه بالرضب بأدوات حادة.وكاملعتاد 

وبرغم وجود أدلة لم يحاسب أحد !!!!!! 
بقسم  الرابعة  بالفرقة  الدين عطيتو: طالب  إسالم صالح 
اىل  إسالم  الطالب  توجه  شمس  عني  بهندسة  قوى  كهربا 
امتحان مادة إنسانيات يوم الثالثاء  بتاريخ 2015/5/19 
فوجئ  الوقت  نهاية  قرب  امتحانه  وأثناء  أ   260 اللجنة   ىف 
بتوجه أحد موظفني شئون الطالب بالكلية بصحبة شخص 
مجهول له يطالبونه بصورة لبطاقته الشخصية إلكمال ملفه 
عليه  متعارف  غري  أمر  وهو   , الكارنيه  واستخراج  بالكلية 
ألحد  للجنة  الشئون  موظف  يصعد  أن  الطالب  بني  تماماً 
الطالب بلجنته إلستكمال بيناته كما أنه من غري املعقول أن 
تكون بيانات إسالم ناقصة وهو بالسنة األخرية بالكلية وعىل 
التخرج. بعد اإلمتحان وأثناء خروج إسالم من لجنته  وشك 
هناك شخص  أن  بالكلية  املراقبة  كامريات  من خالل  لوحظ 
يتتبعه وأثناء خروجه من بوابة 3 بالكلية فوجئ بشخصني 
الهرب منهم  بلبس مدنى يالحقونه فحاول إسالم  مجهولني 
وكان هذا آخر ما صورته كامريات الكلية, ولكن تمت رؤيته 
من أحد الطالب بجاور احدى املكتبات خارج الكلية وهو يتم 
مالحقته والقبض عليه واقتياده اىل سيارة ليست من سيارات 
الرشطة والهرب به. بسبب تغيب إسالم وعدم رجوعه لبيته 
ىف  عنه  وبحثوا  القبض  تم  ربما  ان  وأصدقائه  أهله  رجح 
وزارة  علينا  حتى خرجت  أثراً  له  يجدوا  لم  ولكن  مكان  كل 
الداخلية ببيان لها اليوم التاىل األربعاء بتاريخ 2015/20/5 
يفيد انه تم قتل إسالم جراء تبادل إلطالق النار معه بوكر ىف 
صحراء التجمع الخامس وذلك بعد توجههم لضبطه والقبض 
عليه بهذا الوكر بتهمة قتل العقيد وائل طاحون, وهى رواية 
عارية تماماً من الصحة وغري منطقية بحال من األحوال بعد 
ذكر الحقائق السابقة بأمتحان إسالم والقبض عليه. والجدير 
بالذكر انه أثناء استالم جثة الشهيد وتغسيله وتجهيزه للدفن 
فوجئت أرسته بآثار تعذيب واضحة عىل جسده وقتله بأربع 
رصاصات واحدة ىف الكتف اليرسى والثانية ىف صدره ناحية 

اليمني والثالثة أسفل ظهره واألخرية ىف رأسه ناحية اليمني
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ثانيا : االعتقال التعسفى

 ثالثا : اإلخفاء القسرى : 

  رابعا : المحاكمات العسكرية 

 خامسا : الفصل التعسفى

– تم رصد )١٠١٠( حالة اعتقال تعسفي بحق طالب وطالبات الجامعات واملعاهد املرصية، بمتوسط عدد 
)٣( وقائع اعتقال يوميًا، 

كما رصدنا تعرض قرابة )٣٩.٦%( من الطالب الذين تم اعتقالهم لجريمة اإلخفاء القرسي قبل ظهورهم ىف 
أماكن احتجاز بعد فرتات زمنية متفاوتة . 

– تصدر طالب جامعة األزهر قائمة االعتقاالت التعسفية 
إجمايل  من   %27.4“ بنسبة   – طالب   )277( باعتقال 
عام  خالل  التعسفي  لالعتقال  تعرضوا  الذين  الطالب 
 )98( اعتقال  تم  حيث  القاهرة  جامعة  تلتها   .2015
جامعة  طالب  عدد  وبلغ   ،”%9.7“ بنسبة   – طالب 
عني  جامعة  طالب  عدد  بلغ  كما  طالب،   )29( حلوان 
شمس )42( طالب – بنسبة “4.15%”، أما عن جامعة 
اإلسكندرية فقد بلغ عدد الطالب )81( طالب – بنسبة 
“8%”، وجاء عدد طالب جامعة الزقازيق )19( طالب، 
املنصورة )77( طالب –  بلغ عدد طالب جامعة  بينما 
بنسبة “7.6%”. وعن املعاهد والجامعات الخاصة، بلغ 
عدد الطالب الذين تعرضوا لالعتقال التعسفي )155( 
طالب – بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد طالب جامعات 
طالب،   )11( السويس”   – بورسعيد   – “اإلسماعيلية 

طالب،   )4( أسوان  جامعة  من  الطالب  عدد  بلغ  بينما 
يف  طالب،   )23( أسيوط  جامعة  طالب  عدد  بلغ  كما 
طالب   )43( الفيوم  جامعة  من  الطالب  عدد  بلغ  حني 
– بنسبة “4.25%”، فيما بلغ عدد طالب جامعة املنيا 
بني  جامعة  من  الطالب  عدد  بلغ  كما  طالب،   )12(
عدد طالب جامعة سوهاج  وبلغ  طالب،   )11( سويف 
)7( طالب، كما تعّرض طالبني من جامعة قنا لالعتقال 
التعسفي، وبلغ عدد طالب جامعة املنوفية )46( طالب 
– بنسبة “4.5%، يف حني بلغ عدد الطالب من جامعة 
فقد  دمنهور  جامعة  طالب  عن  أما  طالب.   )14( بنها 
بلغ عددهم )14( طالب، وبلغ عدد الطالب من جامعة 
جامعة  طالب  عدد  بلغ  حني  يف  طالب،   )11( دمياط 
كفر  جامعة  من  الطالب  عدد  كما  طالب،   )18( طنطا 

الشيخ )16( طالب.

بكافة  الوارد  القطعي  التجريم  من  الرغم  تعىل   –  
االتفاقيات الدولية ووفقا للدستور املرصى بشأن تعريض 
تم  فقد  ظرف،  أى  تحت  القرسي  لالختفاء  شخص  أى 
طالب  بحق  القرسي  اإلخفاء  جرائم  من  كبري  عدد  رصد 

الجامعات واملعاهد املرصية، حيث بلغ ما قمنا  وطالبات 
حالة   )390( إخفاء قرسي  )400( جريمة  عدد  برصده 
الطالبات – “بمتوسط  الطالب، )10( حاالت بحق  بحق 

جريمة إخفاء قرسي يوميا عىل مدار العام

 – تبلغ عدد الطالب الذين تم تحويلهم ملحاكمات عسكرية 
)140( طالب وطالبة )134( طالب، وعدد )6( طالبات، 
الدويل  العهد  من   )14( رقم  للمادة  صارخ  انتهاٍك  يف 
بالتوقيع  مرص  قامت  والتي  والسياسية  املدنية  للحقوق 
قد  انه  بالذكر  وجدير  ببنوده.  بااللتزام  متعهدة  عليه 
صدرت أحكام عسكرية بحق عدد كبريمن الطالب ، خالل 

بأنحاء  العسكرية  املحاكم  أصدرت  حيث  عامني،  نحو 
الجمهورية أحكاًما عسكرية بحق 148 طالبا وطالبة من 
إجمايل الطالب، الذين تمت إحالتهم إىل القضاء العسكري، 
حضوريًا  صدرت  أحكام  إىل  األحكام  تلك  انقسمت  وقد 
صدرت  عسكرية  وأحكام  وطالبات  طالب   107 بحق 

غيابيًا بحق 41 طالبا وطالبة.

 –  تم رصد )286( قرار فصل إداري من قبل اإلدارات 
وطالبات  طالب  بحق  الجمهورية  أنحاء  يف  الجامعية 
، بشكل تعسفي عىل خلفية  الجامعات واملعاهد املرصية 
آرائهم وانتماءاتهم السياسية واأليدلوجية، يف تعٍد صارخ 
وحرية  األفكار  اعتناق  يف  وحقهم  التعلم،  يف  حقهم  عىل 
املواثيق  يف  مكفولة  والتي هى حقوق  الرأى،  عن  التعبري 

الدولية وحتى يف الدستور املرصي
تم رفع )89)   قضية أمام القضاء االدارى ىف عام 2015 
) 35 ( طالبة و ) 54( طالبا منها أكثر من ) 79 ( قضية 

مرفوعة من طالب جامعة األزهر فقط . 
أمام  ( دعوى   ١٣٦ ( يزيد عن  تم رفع ما  تم  بينما 

املحكمة اإلدارية العليا
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سادسا : التعذيب
 –  تتم رصد العديد من االنتهاكات والتعذيب املمنهجني 
طالب  بحق  املختلفة  االحتجاز  ومقار  السجون  داخل 
الجامعات واملعاهد املرصية...حيث تمارس داخل مقرات 
جهاز أمن الدولة ومقار مديريات األمن ومعسكرات األمن 
أشكال  كل  الجمهورية  محافظات  مختلف  يف  املركزي 
املعامالت  رضوب  من  وغريها  والبدني  النفيس  التعذيب 
الحاطة بالكرامة بحق كل من يدفعه القدر إىل االحتجاز 
املقرات  ذلك  تال  االشتباه،  سبيل  عىل  ولو  املقرات،  بتلك 
أنحاء  يف  االحتجاز  مقار  وباقي  الرشطة  وأقسام  مراكز 
الجمهورية، والتي لم يكن الوضع فيها أفضل حاالً، حيث 
االحتجاز يف أماكن ال تنطبق عليها أي من رشوط االحتجاز 
التي أقرها القانون، واإلهمال الطبي املتعمد والتعنت مع 
الطالب املرىض يف إدخال العالج كتطبيق للحد األدنى من 
الطالب  بحق  األكرب  االنتهاك  السجناء، فضال عن  حقوق 

حيث   ... البدني  التعذيب  وهو  االحتجاز  مقار  داخل 
تعرض طالب بمختلف الجامعات املرصية عقب اعتقالهم 
لعمليات تعذيب ممنهجة، بدًءا من الرضب املربح بأدوات 
حادة، واإلبقاء عىل أوضاع مؤملة لفرتات طويلة، وتوجيه 
واألجزاء  التناسلية  األعضاء  إىل  الكهربائية  الصدمات 
الحساسة يف الجسد، حتى وصل األمر يف بعض الحاالت 
هتك  وعمليات  واالغتصاب  الجنسية  االعتداءات  حد  إىل 
االحتجاز  بمقار  األمن  وأفراد  ضباط  قبل  من  العرض 
وجسدية  نفسية  إصابات  حدوث  إىل  أدى  ما  املختلفة، 
جسيمة سببت يف بعض األحيان الوفاة.وهي وسائلُ نتهج 
اعرتافات عىل جرائم – غالبا – ال  بشكل مستمر النتزاع 
أدلة دامغة عىل قيام املشتبه  تتوافر لدى األجهزة األمنية 
بهم بارتكابها، أو حتى ملجرد املعاقبة واإلهانة للمعارضني 

السياسيني للنظام
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المقدمة

تشريعات في غياب البرلمان

ىف ظل غياب سلطة ترشيعية تعرب عن إرادة الشعب املرصى، ومكوناته قام النظام املرصي بإصدار 
الكثري من القوانني والقرارات التى تهدر حقوق اإلنسان، وتكرس لفكر التمييز بني املواطنني والعمل 

عىل تفكيك الروابط بني املجتمع املرصى.

ومن هذه القوانني :  

 أوال :-
 القرار بقانون رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠١٤ والذى أصدره رئيس الجمهورية ونرش بالجريدة الرسمية ىف ٣١ – ١٢ 

– ٢٠١٤ والذى يتعلق بزيادة معاش القوات املسلحة ونصه : 

 2007 عام  للمعاشــات  املقـــررة  النسبـــة  تزاد   (
بنسبة ) 5 % ( لتصبــح ) 15 % ( اعتبارا من 1 / 7 / 
التاريخ،  املستحقة قــبــل هــذا  للمعاشــات   2007

واملعاشات  والتأمني  التقاعد  قانون  ألحكام  وفــقـــا 
للقوات املسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

ويتم االلتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط اآلتية : 

يقصد باملعاش الذى تحسب عىل أساسه الزيادة املعاش 
املستحق لصاحب املعاش أو املستحقني من معاش الراتب 

األصيل، وزيادات هذه املعاشات .
تكون الزيادة بدون حد أقىص .« 

وبالنظر لهذا القرار نجد أنه يميز بني أبناء الشعب املرصى من عدة جوانب : 

 %  15 بنسبة  املسلحة  القوات  معاشات  زيادة  يقرر   –
ما يخالف  الشعب وهو  أبناء  باقى  من عام 2007 دون 
بني  التمييز  عدم  تنص عىل  وقانونية  نصوص دستورية 

املواطنني . 

– هذا باإلضافة إىل أنه نص عىل أن تكون الزيادة بدون 
حد أقىص . 

نصوص خالفها هذا القرار :  
1- املادة التاسعة من دستور 2013 والتى تنص عىل 
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) تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني، 

دون تمييز ( 
2- املادة 53 من نفس الدستور والتى تنص عىل :

)املواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون يف الحقوق 
والحريات والواجبات العامة, ال تمييز بينهم بسبب الدين, 
أو العقيدة, أو الجنس, أو األصل, أو اللون, أو اللغة, أو 
أو  السيايس  االنتماء  أو  االجتماعي,  املستوي  أو  اإلعاقة, 

الجغرايف , أو ألي سبب آخر .
عليها  يعاقب  جريمة,  الكراهية  عيل  والحض  التمييز 
للقضاء  الالزمة  التدابري  باتخاذ  الدولة  وتلتزم  القانون 
عيل كافة أشكال التمييز, وينظم القانون إنشاء مفوضية 

مستقلة لهذا الغرض . ( 
3- املادة 93 من نفس الدستور والتى تنص عىل 

الدولية  واملواثيق  والعهود  باالتفاقيات  الدولة  )تلتزم 
لها  وتصبح   , مرص  عليها  تصدق  التي  اإلنسان  لحقوق 

قوة القانون بعد نرشها وفقا لألوضاع املقررة ( .
4- املادة الثانية من العهد الدوىل الخاص للحقوق املدنية 
والسياسية والتى تنص عىل ) 1- تتعهد كل دولة طرف يف 
هذا العهد باحرتام الحقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه 
الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف 
واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، 
أو  أو غري سيايس،  الرأي سياسيا  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو 
األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري 

ذلك من األسباب
كانت  إذا  العهد،  هذا  يف  طرف  دولة  كل  تتعهد   -2
تكفل  ال  القائمة  الترشيعية  غري  أو  الترشيعية  تدابريها 
فعال إعمال الحقوق املعرتف بها يف هذا العهد، بأن تتخذ، 
طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون 
رضوريا لهذا اإلعمال من تدابري ترشيعية أو غري ترشيعية (

5- املادة 55 من ميثاق األمم املتحدة والتى تنص عىل 
األمم  بني  ودية  سليمة  عالقات  لقيام  الرضوريني  والرفاهية  االستقرار  دواعي  تهيئة  يف  )رغبة 
املتحدة مؤسسة عىل احرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف الحقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل 

منها تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة عىل : 

أسباب  وتوفري  للمعيشة  أعىل  مستوى  تحقيق  )أ( 
التطور  بعوامل  والنهوض  فرد  لكل  املتصل  االستخدام 

والتقدم االقتصادي واالجتماعي . 
)ج(  أن يشيع يف العالم احرتام حقوق اإلنسان والحريات 
اللغة  أو  الجنس  بسبب  تمييز  بال  للجميع  األساسية 
تلك  ومراعاة  والنساء،  الرجال  بني  تفريق  وال  الدين،  أو 

الحقوق والحريات فعالً. (

6- املادة 7 من اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان والتى 
تنص عىل 

يف  الحق  ولهم  القانون  أمام  سواسية  الناس  كل   (
أن  كما  تفرقة،  أية  دون  عنه  متكافئة  بحماية  التمتع 
لهم جميعا الحق يف حماية متساوية ضد أي تميــز 
تمييــز  أي تحريض عىل  اإلعالن وضد  بـهـذا  يخل 

كهذا.(

ثانيا :- 
القرار بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١5 الصادر من رئيس الجمهورية ونرش بالجريدة الرسمية بتاريخ١5 

/ ١ / ٢٠١5 واملتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة 

١٩7٢ ونصه :
 ) يستبدل بنص الفقرة الثانية من املادة ١١٠ من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة 

١٩7٢ النص اآلتى : 
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أى من األفعال اآلتية : 

1- االشرتاك أو التحريض أو املساعدة عىل العنف أو 
أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشئاتها . 

2- ممارسة األعمال الحزبية داخل الجامعة . 
3- إدخال سالح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات 
4- كل فعل يزرى برشف عضو هيئة التدريس أو من 
شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه 

مخالفة لنص املادة 103 من هذا القانون .
إليها بالبنود  ويحال مقرتف أى من األفعال املشار   –
) 1، 2، 3 ( للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذى 
له أن يأمر بإحالته ملجلس التأديب إن رأى محال لذلك 
من  إليه وبصورة  املوجهة  التهم  ببيان  يعلمه  أن  عىل 
الوصول قبل  بعلم  املحقق بكتاب موىص عليه  تقرير 

جلسة املحاكمة بسبعة أيام عىل األكثر. 
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون 
اتهامه  حال  للتحقيق  إحالته  قرار  صدور  بمجرد 
باقرتاف أى من األفعال املشار إليها ىف البنود ) 1، 2، 
3 ( من هذه املادة ملدة ال تجاوز ستة أشهر أو لحني 
محاكمته  شأن  ىف  التأديب  مجلس  من  قرار  صدور 
تأديبيا أى التاريخني أقرب، كما يمنع من دخول أماكن 
التحقيق  جلسات  لنظر  املحددة  األيام  عدا  الجامعة  

واملحاكمة التأديبية. 
هيئة  أعضاء  معاونى  عىل  الفقرة  هذه  حكم  ويرسى   –
التدريس من املعيدين واملدرسني املساعدين، وعىل العاملني 
العاملني  نظام  قانون  ألحكام  الخاضعني  الجامعة  ىف 
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املدنيني ىف الدولة املشار إليه فيما يتعلق باقرتافهم األفعال 
املنصوص عليها ىف البنود ) 1، 2، 3 ( من هذه الفقرة(

اتفقنا  وإن  أنه  نجد  النص  هذا  ىف  النظر  وبإمعان 
األفعال  هذه  مثل  مرتكب  عىل  العقوبة  تطبيق  عىل 
ولكن  التدريس  هيئة  بعضو  األصل  ىف  تليق  ال  التى 
ارتكاب  ثبت  فإن  تحقيق جاد وشفاف ومحايد،  بعد 
فهو  النص  هذا  أما  معاقبته  يتم  للمخالفة  العضو 
أعضاء  مع  يشاء  ما  ليفعل  الجامعة  رئيس  يد  يطلق 
هيئة التدريس حيث أنه لن  ينتظر نتيجة التحقيقات 
الفقرة  عليه ىف  املنصوص  الطبيعى  اإلطار  وكونها ىف 

املستبدلة من القانون وهى كانت تنص عىل ) إجراءات 
التأديبية  واملحاكم  التأديب  مجلس  أمام  املحاكمة 
بمجلس الدولة ( لكن هذا النص أتاح لرئيس الجامعة 
عزل العضو بمجرد إحالته للتحقيق وهذا يعرض مبدأ 
ىف  التعليمى  املسار  ويهدد  للخطر  التعليم  استقاللية 
البالد حيث يجعل األمر خاضع لهوى رئيس الجامعة 
فهو يستطيع بهذا النص عزل أى عضو هيئة تدريس 
واملواثيق  للدستور  مخالف  وهذا  الرأى  ىف  خالفه  إن 

الدولية .

 نصوص خالفها هذا القرار :

١- املادة 21 من دستور 2013 والتى تنص عىل  
العلمية  الدولة استقالل الجامعات واملجامع  )  تكفل 
واللغوية , وتوفري التعليم الجامعي وفقا ملعايري الجودة 
العاملية , وتعمل عيل تطوير التعليم الجامعي وتكفل 
مجانيته يف جامعات الدولة ومعاهدها , وفقا للقانون ( 

2- املادة 22 من نفس الدستور والتى تنص عىل 
 , ومعاونوهم  التدريس  هيئة  وأعضاء   , )املعلمون 
الركيزة األساسية للتعليم ,  تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم 
العلمية , ومهاراتهم املهنية , ورعاية حقوقهم املادية 
واألدبية ,  بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه ( 

ثالثا : -
تنظيم  بشأن   2015 لسنة   8 رقم  بقانون  القرار   
واملنشور  واإلرهابيني  اإلرهابية  الكيانات  قوائم 

بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 – 2 – 2015 
الكيانات  القانون قد توسع ىف تعريف  أن هذا  نجد 
عىل  قيود  تحديد  دون  اإلرهابيني  وكذلك  اإلرهابية 
القرار  صاحب  يريد  من  عىل  الصفة  هذه  إسباغ 
إسباغها عليه فكل من يرغب صاحب السلطة ىف البالد 

السهولة  غاية  ىف  فاألمر  عليه  اإلرهاب  صفة  لصق 
باتهامه  األمنية  األجهزة  تقوم  أن  فقط  يكفى  حيث 
ولو  األقل مساندة  أو عىل  إرهابى  لعمل  بالتخطيط 
ملبدأ  مخالف  وهذا  باإلرهابيني  تصفهم  من  معنويا 
األمر  صاحب  يد  تقييد  وهو  وقانونى،  دستورى 
أو  الطبيعية  األشخاص  عىل  هكذا  التهم  إطالق  ىف 

املعنوية .

نصوص خالفها هذا القانون : 

1- املادة 54 من دستور 2013 والتى تنص عىل 
)الحرية الشخصية حق طبيعي , وهي مصونة ال تمس 
, وفيما عدا حالة التلبس , ال يجوز القبض عيل أحد , أو 
تفتيشه , أو حبسه , أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر 

قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ( 
2- املادة 65 من نفس الدستور والتى تنص عىل 

حق  إنسان  ولكل  مكفولة  والرأي    , الفكر  حرية   (  .
التعبري عن رأيه بالقول , أو الكتابة , أو التصوير , أو 

غري ذلك من وسائل التعبري والنرش ( 
3- املادة 19 من اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان والتى 

تنص عىل 
) لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري،  ويشمل 
هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء 
كانت  وسيلة  بأية  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار  األنباء 

دون تقيد بالحدود الجغرافية.( 

رابعا :- 
القرار بقانون رقم ١8 لسنة ٢٠١5 الصادر من رئيس الجمهورية واملنشور ىف الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ 

– ٣ – ٢٠١5 واملتضمن إصدار قانون الخدمة املدنية 
هذا القانون به الكثري من املساوئ املتمثلة ىف التمييز بني أبناء الشعب املرصى. من هذه املواد ما نصت عليه 

املادة ١5 من هذا القانون والتى وضعت رشوطا لشغل أى وظيفة منها:

بشهادة  الوظيفة  لشغل  الصحية  لياقته  تثبت  أن   -5
تصدر من املجلس الطبى املختص. 

أمام املحسوبية واللعب بمصالح  الباب  وهو ما يفتح 
املواطنني.

 : القانون  هذا  من   18 املادة  عليه  نصت  ما  كذلك 

الخربات  ذوى  مع  التعاقد  الرضورة  حاالت  ىف  يجوز 
مجلس  رئيس  بموافقة  النادرة  التخصصات  من 
عرض  عىل  بناء  سنوات  ثالث  تجاوز  ال  ملدة  الوزراء 
الوزير املختص ووفقا للضوابط التى تحددها الالئحة 
التنفيذية، وذلك دون اإلخالل بالحد األقىص للدخول. 
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وهذه املادة تفتح الباب عىل مرصاعيه أمام التمييز بني 
الوساطات  أصحاب  من  أى  تعيني  فيمكن  املواطنني 

واملحسوبيات بحجة أنه من ذوى الخربة ىف التخصصات 
النادرة، وهذا ما يخالف أحكام الدستور والقانون. 

نصوص خالفها هذا القانون :  

املواد 9، 53، 93، من دستور 2013 .
املدنية  للحقوق  الخاص  الدوىل  العهد  من   2 املادة 

والسياسية.

املادة 55 من ميثاق األمم املتحدة.
املادة 7 من اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان.

وهذه املواد سبق اإلشارة إليها.

خامسا :
 القرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١5 الصادر من رئيس مجلس الوزراء واملنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 

١٦ / ٢ / ٢٠١5 والذى نصه : 
) يعامل كل من قتل ىف الحادث االرهابى الذى ارتكبه تنظيم داعش االرهابى ىف ليبيا يوم ١5 / ٢ / ٢٠١5 
واملبني عددهم وأسماؤهم بالكشف املرفق معاملة الشهداء املقررة ىف القوانني واللوائح والقرارات املعمول 

بها ىف هذا البيان  ( .  

الشعب  أبناء  بني  التمييز  فكرة  ويرسخ  يؤكد  القرار  هذا 
لقوا  الذين  املواطنني  من  الكثري  هناك  ان  حيث  املرصى 

حتفهم إثر حوادث إرهابية سواء ىف سيناء أو غريها ولم يتم 
معاملتهم بنفس املعاملة، وهذا باملخالفة للدستور والقانون.

نصوص خالفها هذا القرار :

املواد 9، 53، 93، من دستور 2013 .
املدنية  للحقوق  الخاص  الدوىل  العهد  من   2 املادة 

والسياسية.
املادة 55 من ميثاق األمم املتحدة. 

املادة 7 من اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان.
وهذه املواد سبق اإلشارة إليها.

املادة 99 من دستور 2013 والتى تنص عىل:
الحياة  حرمة  أو  الشخصية  الحرية  عيل  اعتداء  كل   (
والحريات  الحقوق  من  وغريها  للمواطنني,  الخاصة 

ال  جريمة  والقانون,  الدستور  يكفلها  التي  العامة 
عنها  الناشئة  املدنية  وال  الجنائية  الدعوي  تسقط 
بالتقادم, وللمرضور إقامة الدعوي الجنائية بالطريق 

املبارش.
االعتداء,  عليه  وقع  ملن  عادال  تعويضا  الدولة  وتكفل 
وللمجلس القومي لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة عن أي 
انتهاك لهذه الحقوق, وله أن يتدخل يف الدعوي املدنية 
التبعية منضما إيل املرضور بناء عيل طلبه, وذلك كله 

عيل الوجه املبني بالقانون. ( 

سادسا : -
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من  الصادر   2015 لسنة   188 رقم  بقانون  القرار   
رئيس الجمهورية واملنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 

7 / 5 / 2015 والذي نصه:
) تعترب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من 
الجهات ذات الطبيعة الخاصة وال ترسى عىل وظائف 
اإلدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام املادتني ) 19، 20 ( 

من قانون الخدمة املدنية املشار إليه ( . 
هذا القانون يؤكد عىل فكرة التمييز بني أبناء الشعب 
الواحد فبعد إصدار قانون الخدمة املدنية والذي يميز 
باستثناء  قانونا  اصدار  يتم  الواحد  الشعب  أبناء  بني 

القانون  هذا  تطبيق  من  بالدولة  املوظفني  من  فئة 
عليهم ليزيد الفجوة بني أبناء هذا الوطن.

إليها  املشار  النصوص  من  للعديد  باملخالفة  وذلك 
سابقا ومنها :

املواد 9، 53، 93، من دستور 2013.
املدنية  للحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   2 املادة 

والسياسية.
املادة 55 من ميثاق األمم املتحدة.

املادة 7 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
وهذه املواد سبق اإلشارة إليها. 

سابعا : - 
القرار بقانون رقم 8٩ لسنة ٢٠١5 الصادر من رئيس الجمهورية واملنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩ / 

7 / ٢٠١5 والذي نصه: 

) يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية من مناصبهم 

ىف الحاالت اآلتية : 

أمن  يمس  ما  عىل  جدية  دالئل  بشأنه  قامت  اذا   -1
الدولة وسالمتها. 

2- إذا فقد الثقة واالعتبار. 
اإلرضار  شانه  من  بما  وظيفته  بواجبات  أخل  إذا   -3
االعتبارية  األشخاص  أحد  أو  للبالد  العليا  باملصالح 

العامة. 

4- إذا فقد أحد رشوط الصالحية للمنصب الذى يشغله 
لغري األسباب الصحية.( 

السلطة  قبل  من  التغول  لفكرة  يرسخ  القانون  هذا 
الرقابية  وأجهزتها  الدولة  مؤسسات  عىل  التنفيذية 
باملخالفة ملبدأ الفصل بني السلطات واستقاللية أجهزة 

الرقابة بالدولة. 

نصوص خالفها هذا القانون : 

1- املادة 215 من دستور 2013 والتي تنص عىل: 
الرقابية.  واألجهزة  املستقلة  الهيئات  القانون  )يحدد 
وتتمتع تلك الهيئات واألجهزة بالشخصية االعتبارية, 
يف  رأيها  ويؤخذ  واإلداري,  واملايل  الفني  واالستقالل 
عملها,  بمجال  املتعلقة  واللوائح  القوانني,  مرشوعات 
وتعد من تلك الهيئات واألجهزة البنك املركزي والهيئة 
للمحاسبات  املركزي  والجهاز  املالية  للرقابة  العامة 

وهيئة الرقابة اإلدارية( 
2- املادة 216 من دستور 2013 والتي تنص عىل: 

رقابي  جهاز  أو  مستقلة  هيئة  كل  بتشكيل  يصدر   (
قانون, يحدد اختصاصاتها, ونظام عملها,  وضمانات 
وسائر  ألعضائها,   الالزمة  والحماية  استقاللها, 
أوضاعهم الوظيفية, بما يكفل لهم الحياد  واالستقالل, 
يعني رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات واألجهزة 
أربع  النواب بأغلبية أعضائه ملدة  بعد موافقة مجلس 
سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة, وال يعفي أي منهم 
من منصبه إال يف الحاالت املحددة بالقانون,  ويحظر 

عليهم ما يحظر عىل الوزراء ( 

ثامنا : -
 القرار بقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١5 الصادر من رئيس الجمهورية واملنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١5 

/ 8 / ٢٠١5 واملتضمن إصدار قانون مكافحة اإلرهاب.
هذا القانون يعد من أسوأ القوانني؛ ألنه توسع ىف تعريفه لإلرهاب، وكذلك الجماعات اإلرهابية، مما يعطى 
الحق للسلطات يف البطش بمن تريد بحجة مكافحة اإلرهاب. وكذلك أهدر حقوق املواطنني التي كفلها لهم 
التحفظ عىل  ىف  القضائي  الضبط  ملأمور  الحق  إعطاء  ىف  توسع  بأن  الدولية،  واملواثيق  والقوانني  الدستور 
األشخاص دون إذن مسبب من النيابة العامة، كما أعطى للنيابة العامة سلطات غرفة املشورة، كما يعطى 

الحق ىف مراقبة، بل التدخل ىف، الشئون الشخصية لحياة املواطنني. 

نصوص خالفها هذا القانون : 

1- املادة 54 من دستور 2013 والتي تنص عىل:
,  وهي مصونة ال  الشخصية حق طبيعي  الحرية    (

تمس ,  وفيما عدا حالة التلبس ,  ال يجوز القبض عيل 
أحد ,  أو تفتيشه ,  أو حبسه ,  أو تقييد حريته بأي 
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قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ( 
2- املادة 55 من دستور 2013 والتي تنص عىل: 

) كل من يقبض عليه ,  أو يحبس ,  أو تقيد حريته تجب 
معاملته بما يحفظ عليه كرامته ,  وال يجوز تعذيبه ,  
وال ترهيبه ,  وال إكراهه ,  وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
,  وال يكون حجزه ,  أو حبسه إال يف أماكن مخصصة 
بتوفري  الدولة  وتلتزم   , وصحيا  إنسانيا  الئقة  لذلك 
وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومخالفة يشء 
وللمتهم  للقانون  وفقا  مرتكبها  يعاقب  جريمة  ذلك  من 
حق الصمت .  وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت 
وطأة يشء مما تقدم , أو التهديد بيشء منه ,  يهدر وال 

يعول عليه ( 
3- املادة 57 من دستور 2013 والتي تنص عىل :

) للحياة الخاصة حرمة ,  وهي مصونة ال تمس .
  , واإللكرتونية    , والربقية    , الربيدية  وللمراسالت   
واملحادثات الهاتفية  ,   وغريها من وسائل االتصال حرمة 
,  ورسيتها مكفولة ,  وال تجوز مصادرتها ,  أو االطالع 
عليها ,   أو رقابتها إال بأمر قضائي مسبب , وملدة محددة 

,  ويف األحوال التي يبينها القانون.  
كما تلتزم الدولة بحماية حق املواطنني يف استخدام وسائل 
أو  تعطيلها  يجوز  وال   , أشكالها  بكافة  العامة  االتصال 
وقفها أو حرمان املواطنني منها , بشكل تعسفي , وينظم 

القانون ذلك ( 
4- املادة 58 من دستور 2013 والتي تنص عىل:

) للمنازل حرمة , وفيما عدا حاالت الخطـر , أو االستغاثة 
ال يجوز دخولها , وال تفتيشها , وال مراقبتها أو التنصت 
عليها إال بأمر قضائي مسبب , يحدد املكان , والتوقيت ,  
والغرض منه ,  وذلك كله يف األحوال املبينة يف القانون ,  
وبالكيفية التي ينص عليها , ويجب تنبيه من يف املنازل 
عند دخولها أو تفتيشها , وإطالعهم عيل األمر الصادر يف 

هذا الشأن ( 
5- املادة 59 من دستور 2013 والتي تنص عىل: 

بتوفري  الدولة  وتلتزم   , إنسان  لكل  حق  اآلمنة  الحياة   (
األمن , والطمأنينة ملواطنيها , ولكل مقيم عيل أراضيها ( 

6- املادة 65 من دستور 2013 والتي تنص عىل: 

) حرية الفكر ,  والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول , أو الكتابة , أو 

التصوير , أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش ( 
7- الفقرة الثانية من املادة 73 من دستور 2013 والتي 

تنص عىل:
) وحق االجتماع الخاص سلميا مكفول , دون الحاجة إيل 
إخطار سابق , وال يجوز لرجال األمن حضوره أو مراقبته 

, أو التنصت عليه ( 
والتي  اإلنسان  لحقوق  العربي  امليثاق  من   5 املادة   -8

تنص عىل:
)لكل فرد الحق يف الحياة وىف الحرية وىف سالمة شخصه 

ويحمى القانون هذه الحقوق .(
والتي  اإلنسان   لحقوق  العربي  اإلعالن  من   8 املادة   -9

تنص عىل: 
فال  الشخصية  والسالمة  الحرية  يف  الحق  إنسان  لكل   (
من  سند  بغري  إيقافه  أو  حجزه  أو  عليه  القبض  يجوز 

القانون ويجب أن يقدم إىل القضاء دون إبطاء.(
10- املادة 17 من اإلعالن العربي لحقوق اإلنسان والتي 

تنص عىل: 
بها جريمة وتشمل  املساس  الخاصة حرمتها،  للحياة   (  
الحياة الخاصة خصوصيات األرسة وحرمة املسكن  هذه 
ورسية املراسالت وغريها من وسائل االتصاالت الخاصة.(
والتي  اإلنسان  لحقوق  العاملة  اإلعالن  من   3 املادة   -11

تنص عىل: 
) لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة شخصه( 

12-  الفقرة األوىل من املادة11 من اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان والتي تنص عىل )كل شخص متهم بجريمة يعترب 
إىل أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له  بريئاً 

فيها الضمانات الرضورية للدفاع عنه.( 
13- املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والتي 

تنص عىل: 
) لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا 
الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء  
تقيد  دون  كانت  وسيلة  بأية  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار 

بالحدود الجغرافية.( 
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المقدمة

الفصل األول :االنتحار

فلقد برزت إىل السطح ظاهرة األنتحار ىف مرص ىف األشهر األخرية من العام ٢٠١٤ إال أن العام ٢٠١5 
شهد ارتفاع تلك الحوادث حسب رصد التنسيقيه مما حولها من حوادث فرديه ونادرة إىل ظاهرة 

تستحق التوقف عندها ورصد أسباب متغرياتها .

األرقام تعلن زيادة حاالت االنتحار وتحولها إلي ظاهرة الفتة لالنتباه
•  بعد أن اختُتم شهر سبتمرب املايض 2014 بوقوع 12 
حالة وقعت بالفعل ولم يتم إنقاذها؛ استمرت نفس تلك 
الوترية من اإلقبال عيل االنتحار يف ربوع مرص كلها؛ حيث 
رصدت »التنسيقية املرصية للحقوق والحريات« 31 حالة 
انتحار يف الفرتة منذ بداية أكتوبر وحتي منتصف نوفمرب 

 .2014
• استمرت الوترية يف التصاعد، فشملت يف الفرتة منذ يناير 

تم رصده  ما  2015 وحتي 30 ديسمرب 2015 بحسب 
الحاالت  بخالف  هذا  بالفعل،  وقعت  انتحار  حالة   215
التي كانت عبارة عن محاوالت انتحار فقط، وتم إنقاذها.
• كان الرجل هو صاحب العدد األكرب يف حاالت االنتحار؛ 
بنسبة  فقط  حالة   41 اإلناث  حاالت  عدد  بلغ  حيث 
174بنسبة  الرجال   حاالت  عدد  بلغ  بينما   ،%19.15

.%80.93

التصنيف بحسب السن:
رشيحة  يف  االنتحار  لحاالت  األكرب  النسبة  بلغت   •
 :18( بني  ما  العمرية  الفئة  يف  واملنحرصة  الشباب 
تليها   ،%52.13 بنسبة  حالة   112 بلغت  حيث   )35
ما  العمر  يف  النضوج  رشيحة  يف  انتحار  حالة   42
حالة   40 تليها  بنـسبــة%19.53،   )60-36( بني 

مجهولة العمر بنسبة 18.14%، هذا بخالف 18 حالة 
انتحار يف رشيحة األطفال واألحـــداث )ما بني عام: 
وحتي 17 عاما( بنسبة 8.37%، وكذلك توجد 3 حالة 
انتحار فــي فئــة املسنني األكثر من 60 عاما بنسبة 

.%1.39
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التصنيف بحسب األسباب المؤدية لالنتحار:
• تنوعت األسباب املؤدية لالنتحار بحيث شملت أسباب نفسية واجتماعية، وأسباب وضوائق مادية:

بلغت  حيث  النفسية  األسباب  األويل  املرتبة  يف  جاء  وقد   
66 حالة 30.7%، وهي عادة تعني اكتئاب وضيق نفيس 

وغضب عارم.
بنسبة  حالة   54 بعدد  االجتماعية  األسباب  ذلك  تيل   •
أرسية،  ونزاعات  خالفات  بني  ما  وتنوعت   %25.12
وكذلك  الدراسة،  من  وفصل  وخوف  تعليم  ومشكالت 
تلك  من  الكثري  وترتبط  زوجية،  ونزاعات  شجارات 
النزاعات االجتماعية بسبب آخر وهو الضوائق واألزمات 

املالية ولكن بشكل غري مبارش.
االقتصادية  واملشكالت  املادية  الضوائق  جاءت  ثم   •

املبارشة يف املرتبة الثالثة من األسباب ملا يعادل 48 حالة 
بنسبة %22.32 

بنسبة  حالة   37 بعدد  املعلومة«  »غري  األسباب  ذلك  تيل 
.%17.23

تتعلق  ألسباب   %4.65 بنسبة  أشخاص   10 انتحر  وأخريا   •
لرفض  شخص  انتحر  حيث  البالد؛  يف  الحكومي  باآلداء 
املحافظ مقابلته، وآخر لشكوته من ظلم مسئوليه وعدم قدرته 
الحصول عيل حق، وكذلك انتحر5 مسجونني جنائيني، وكذلك 

انتحر مجند يف حبسه اإلنفرادي.
انتحار فــي فئــة املسنني األكثر من 60 عاما بنسبة %1.39.

التصنيف بحسب المهنة:
• فبعد استبعاد عدد 47 حالة والتي جاءت يف املرتبة األويل 
ألنها غري معروفة املهنة بنسبة 21.86%،  بلغت عدد حاالت 

االنتحار يف  العمال 49 حالة بنسبة %22.79 .
• و يأت يف املرتبة التالية فئة عمل »أخري« وقد شملت ربة 
املنزل، والرجل باملعاش، وكذلك 2 أمني رشطة و1 رقيب 
رشطة و4 مساجني و2 من الخفراء، و1 مجند وبلغ عدد 
الحاالت هنا 44 حالة بنسبة 20.46%. ومما تجدر اإلشارة 
املتعلقة باملجنديني  االنتحار  إليه أن هناك تزايد يف حاالت 
وأمناء الرشطة وهو األمر الذي البد من دراسته جيدا خاصة 

ملا يلمح إليه من سوء التعامل داخل األجهزة األمنية.
•وبلغت حاالت االنتحار يف الطالب 40 حالة موزعني عيل 
األعمار السنية املختلفة وبنسبة 18.61%. وهو ما يعني 

أن فقدان األمل وعدم الرغبة يف مواجهة الصعوبات وكثرة 
مع  العلم  طالب  فيها  تشابه  ومشكالتها  الحياة  أزمات 
العامل البسيط الذي ربما ال يكون صاحب أي شهادة من 

األساس.
نظرا  طبيعي  أمر  وهو  »العاطل«  فئة  ذلك  بعد  تلتها   •
املشكالت  ثم  ومن  املالية  الضوائق  وكثرة  دخله  لضعف 
بنسبة  حالة   18 هنا  العدد  وبلغ  عليها  املرتتبة  األرسية 

.%8.37
• ثم جاء بعد ذلك فئة »املوظف« وذلك بعدد 11 حاالت 

بنسبة%5.12.
واملحامي  واملهندس  الطبيب  مثل  »املهني«  فئة  تلتها   •

واملدرس حيث بلغ 6 حاالت بنسبة %2.79.

شهادة هامة
االنتحار  محاوالت  أن  العيني  بالقرص  الطبيب  فأكد   •
يف  ما يشهده هو  األسبوع بحسب  إيل 3 حاالت يف  تصل 
القرص العيني فقط، وهو ما يعني أن محاوالت االنتحار 
الفاشلة أكرب بكثري مما يتم تدوينه. وكذلك أكد أن حالة 
أن  إيل  أيضا  وأشار  االنتحار،  يف  تنجح  5 حاالت  كل  من 
الرجال هم األكثر انتحارا بسبب الضوائق املادية واألزمات 

االقتصادية.
استقبال  د. فوزى محمد عصام- طبيب  فبالتواصل مع 
بالقرص العينى- ذكر لنا : » شهدنا ىف االستقبال ارتفاعا 
املاضيني  األسبوعني  خالل   .. اإلنتحار  محاوالت  يف  كبريا 
حاالت   3 استقبلنا   -2015 ديسمرب  شهر  فقط-وسط 
منهم امرأة .. تأتى حاالت كثرية مصابة بأعراص محاوالت 
هذا   .. خوفا   .. انتحر  أنه  يخربون  ال  األهل  لكن  انتحار 
االنتحار  حاالت  أن  القول  يمكنني  كذلك   .. يخصنا  فيما 
من  اكرب  أيضا وهى  كبرية  والعقاقري  السموم  عن طريق 
املعدل السابق وغالبا من يلجأ لتلك الطريقة من اإلنتحار 
هم النساء .. متوسط حاالت محاوالت اإلنتحار التى تصلنا 
كانت قطع  األشهر  أسبوعيا وطرق محاوالتهم  3 حاالت 

الرشايني وتعاطي العقاقري بكميات كبرية بالنسبة للنساء 
،والقفز من أدوار مرتفعة بالنسبة للرجال .. بعض الرجال 
النساء  من  أقل  بنسبة  قطعا  لكن  الرشايني  لقطع  يلجئ 
.. » بسؤاله عن أهم األسباب املؤدية لالنتحار قال : » ىف 
الغالب تحاول بعض النساء االنتحار بسبب معاناتهن من 
العنف األرسى ومشاكل عائلية وأزمات عاطفية ... بينما 
يلجأ الرجال لالنتحار بسبب ظروف مادية خانقة » وعن 
نسبة نجاح محاوالت االنتحار تلك ذكر : » تنجح حالة من 
بني كل 5 حاالت انتحار تقريبا .. لكن كوننا استقبال فال 
أعلم مصري كل حالة أنا أقدم اإلسعاف الالزم ويتم تحويل 
بمصري  عرفت  قد  أكون  فال  ذلك  بعد  للمختصني  الحالة 

الحالة بعد ذلك ... »
الخطر  ناقوس  التقرير  هذا  يدق  سبق  ما  عيل  وبناء   •
الشباب تعاني من مشكالت خطرية بحيث بات  بأن فئة 
يجب  ما  وهو  وبقوة،  الرشيحة  تلك  يف  حارضا  االنتحار 
التصدي له وبقوة، خاصة أنها ظاهرة باتت تزحف عيل 
األجيال  عيل  املتصاعدة  الخطورة  يعني  ما  األطفال  فئة 

الجديدة جميعا.
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المقدمة

الفصل الثاني :الفصل من الوظيفة

عانت الكثري من قطاعات الدولة العامة والخاصة من مالحقة موظفيها ومطاردتهم وفصل بعضهم 
الرأي  باعثها جميعها  وباتهامات مطاطة وغري محددة،  أساس غري واضح  ذلك عيل  كل  تعسفيا، 
املخالف أوالتوجهات وامليول السياسية، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا إذ بات من حق أي مسئول أو 
حتي مرؤوس أن يكيل العداء لزميل له ومن ثم يجلب له الفصل نظرا ألن الرؤي السياسية أمرا ال 
معيار واضح له ، هذا فضال عن أن االتجاه والرأي الحر ال يصح أن يكون أبدا مدعاة إيل الفصل من 

العمل طاملا أنه ال يوجد سلوكا جنائيا محددا.

5000 موظف بالجهاز اإلداري للدولة ما بين الفصل والمالحقة العتبارات سياسية
•  يف استمرار لتغول الرؤي السياسية عيل ملف الحقوق 
باعدت  للدولة  اإلدارة  الجهاز  قيام  رصد  تم  والحريات، 
، وذلك  املختلفة  الوزارات  يف  قوائم تضم 5000 موظف 
لتنظيمات  باإلنتماء  تتعلق  باتهامات  لفصلهم  تمهيدا 
مادي  ركن  أي  ثبوت  دون  وذلك  معينة  ودينية  سياسية 

ألية جريمة.
• وقد كانت صحيفة الوطن املرصية يف 19 إبريل 2015 
قد نرشت عن مصادر مطلعة ، قولها إن وزارة الداخلية 
أعدت تقارير وافية وقوائم تفصيلية عن أعداد املوظفني 
وأكدت  املختلفة.  الوزارات  يف  اإلخوان  لجماعة  املنتمني 
أرسل يف  إبراهيم  اللواء محمد  السابق  الداخلية  أن وزير 

وزارات  ست  يف  اإلخوان  بموظفي  قوائم   2014 أكتوبر 
العايل  والتعليم  والنقل  والتعليم  والكهرباء  البرتول  هي: 

واملالية، ضمت نحو 5000 موظف إخواني.

أوىل  2015من  أغسطس  يف  املنيا  محافظة  كانت  وقد   •
املحافظات التى بدأت يف التنفيذ للفصل التعسفي ، سواء 
املنوطني  أخرى غري  نقلهم ألعمال  أو  العمل  بوقفهم عن 
الصحة،  .  وكانت مديريات  الوظيفة  أو فصلهم من  بها 
اإلجتماعى،  والتضامن  والتعليم،  والرتبية  واألوقاف، 
حظيت  التى  املديريات  أكثر  هى  والرياضة،  والشباب 
وإبعادهم  العنارص،  تلك  من  التخلص  ىف  األسد  بنصيب 
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عن العمل الحكومى .  وقد تم رصد أكثر من 75 حالة 
بني موقوفني عن العمل بقرار شفوى من محافظ املنيا 
إىل  مدرس  وظيفة  من  نقلهم  أو  زيادة،  صالح  اللواء 
موظف إدارى  أو نلقهم إىل أماكن أخرى أو فصلهم من 

الوظيفة نهائيًا 
• ويف هذا السياق قال رئيس الرشكة القابضة لكهرباء 
الذين  العمال  عدد  إن  دسوقي،  جابر  املهندس  مرص، 
تفيد  األمنية  الجهات  من  تقارير  بشأنهم  صدرت 
موظف  ألف  من  أكثر  بلغ  اإلخوان  لجماعة  بانتمائهم 
داخل رشكات الكهرباء، وإن الرشكة القابضة والوزارة 
من  الستبعادهم  املقبلة  األشهر  خالل  ستعمدان 
إنتاج  محطات  عن  بعيدا  إدارية  مواقع  إىل  مناصبهم 

الكهرباء. 
 650 هناك  أن  عن  النقل  بوزارة  مسؤول  قال  كما    •
لجماعة  واملنتمني  واملتعاطفني  املحبني  املوظفني  من 
قطاعات  يف  الوظيفية  الدرجات  مختلف  عىل  اإلخوان، 
الوزارة املختلفة ، وأن هؤالء تحركاتهم مرصودة، ويتم 
إرسال تقارير دورية عنهم إىل الجهات األمنية للحد من 

نشاطهم يف تعطيل املرافق الحيوية التابعة للوزارة.
اإلطاحة  تم  والرياضة،  والشباب  اإلعالم  قطاعي  • ويف 

اإلذاعة  بمبنى  موظًفا  ب13   2015 املايض  مايو  يف 
يف  لإلخوان،  انتمائهم  بدعوى  ماسبريو  والتليفزيون 
املئات من  حني قامت وزارة الشباب والرياضة بفصل 

العاملني بمراكز الشباب بنفس الذريعة.
إنه  العزيز،  عبد  خالد  والرياضة  الشباب  وزير  وقال 
مراكز  داخل  اإلخوان  موظفي  عىل  القضاء  من  اقرتب 
القضاء  أنه تم خالل اآلونة األخرية  إىل  الشباب، مشريًا 
عىل كم كبري من موظفي اإلخوان داخل مراكز الشباب 

يف جميع محافظات مرص.
اللذان  األوقاف،  ووزارة  األزهر  يف  األمر  يختلف  ولم   •
انتمائهم  بدعوي  وظائفهم  من  اآلالف  فصل  شهدا 
مختلف  عيل  استمارات  توزيع  إىل  باإلضافة  لإلخوان، 
انتمائهم  بعدم  عليها  املوظفني  لتوقيع  املحافظات 

لإلخوان أو االتحاد العاملي لعلماء املسلمني
فقد  وظيفية  »مجازر«  اعتباره  يمكن  ما  بني  ومن    •
قررت السلطات املرصية طرد مئات املوظفني العاملني 
يف الربملان بتهمة انتمائهم لجماعات سياسية محظورة 
واالشرتاكيني  ابريل  و6  املسلمني  االخوان  جماعة  مثل 
الثوريني- بحسب قولهم فقد تم االستغناء يف  املرحلة 
األوىل عن 234 موظفاً باملجلس وذلك يف نوفمرب 2015.

50 الفصل من القضاء واإلحالة للتقاعد علي أساس سياسي
إحالة 51 قاضيا إلي التقاعد بسبب مواقفهم وآرائهم

املستشار  برئاسة  والصالحية،  التأديب  مجلس  قرر    •
نبيل زكي يف مارس  2015 ، عزل 41 قاضيا ، وإحالتهم 
للتقاعد ، ممن أطلقوا عىل أنفسهم »قضاة من أجل مرص, 
 ، مناصبهم  من  بعزلهم  قىض  الذين  القضاة  أبرز  ومن 
مساعد  الدين  محيى  محمد  محمود  للتقاعد،  وإحالتهم 
فضىل  محسن   ، سابقا  القضائى  للتفتيش  العدل  وزير 
منصور وكيل طلعت عبد الله ىف القضية املتعلقة بالنزاع 
نائب  دربالة  ناجى  ومحمد   ، العام  النائب  منصب  حول 
رئيس محكمة النقض.. ومن القضاة الذين قىض بعزلهم 
»حركة  يسمى  مما  للتقاعد،  وإحالتهم   ، مناصبهم  من 
أحمد  مسعود،  األحمدى  محمد  مرص«،  أجل  من  قضاة 
منري خطيب، حسن النجار محافظ الرشقية السابق ، أيمن 
حمدى  هشام  القادر،  عبد  يوسف  الدين  نور  الوردانى، 

اللبان، وبهاء طه حلمى الجندى.
•  وقد كانت رئاسة الجمهورية قد أصدر من قبلها - يف 
بموجبها  تم  جمهورية  قرارات  ثالثة   -2014 ديسمرب 
عبدالله  طلعت  املستشار   ، األسبق  العام  النائب  إحالة 
كما  آخرين.  قضاة  ثمانية  مع  قضائي  بحكم  عزل  الذي 
القاهرة،  استئناف  محكمة  يف  السابق  الرئيس  أحيل 
بتهمة  إدانته  بعد  املعاش  عىل  يحيى،  أحمد  املستشار 
اإلدالء بترصيحات سياسية، واملشاركة يف اعتصام أنصار 

أيضاً  فّضه,  قبل  العدوية«  »رابعة  ميدان  يف  »اإلخوان« 

أحيل سبعة قضاة من حركة »قضاة من أجل مرص« عىل 
املعاش لألسباب نفسها.

األعىل  التأديب  مجلس  أصدر  نفسه  السياق  ويف   •
يف  عبداللطيف،  جمال  أحمد  القايض  برئاسة  للقضاة، 
نيابة  وكيل  بعزل  نهائيا،  حكما  املايض،  أغسطس   24
القضائية،  السلطة  من  شعبان،  محمد  الجزئية  البداري 
وكان   , للدولة  اإلداري  بالجهاز  مدنية  لوظيفة  وإحالته 
يف  باملشاركة  أدين  قد   ، خليل  عبدالرحيم  شعبان  محمد 
استطالع رأي أجرته اإلذاعة الربيطانية “بي بي يس” عىل 
عزل  من  مرص  يف  حدث  ما  بوصف  اإللكرتوني  موقعها 
إىل   ، العسكري  باالنقالب  مريس  محمد  السابق  للرئيس 
الجنازة عىل  اإلخوان”، وصالة  لـ”جماعة  انتمائه  جانب 
بعزل  النهائي  الحكم  رابعة.  اعتصام  فض  ضحايا  أحد 
بالحصانة  تمتع  الذي  عاما،  الـ27  صاحب  “شعبان” 
لحكم مجلس  مخالفا  جاء   ، فقط  أعوام  ثالثة  القضائية 
بالتنبيه  بالتوصية  اكتفى  الذي  درجة  أول  صالحية 
عدم  دعوى  رفض  ثم  ومن  عليه،  للمدعى  والتحذير 
الصالحية وعزله من القضاء, والالفت من مطالعة أوراق 
النيابة  عضو  بعزل  البات  النهائي  القرار  أن  القضية، 
الحكم  أسباب  ذات  إىل  استند  القضاء  محمد شعبان من 

األول “الذي رفض العزل”، واكتفى بالتنبيه.
أساتذة الجامعات رهن الفصل التعسفي

أكثر من 46 أستاذ جامعي رهن الفصل التعسفي واإلقالة 



183

2015
من املناصب اإلدارية

•  منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي نهاية 2015، هناك 
تم  العمل  من  فصله  تم  جامعيا  أستاذا   41 من  أكثر 
اإلدارية،  املناصب  اإلقالة من  ، بخالف 5 حاالت  رصدها 
الدكتور محمد  األستاذ  النهائي:  الفصل  ومن بني حاالت 
مرىس ، أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، أ . د سيف 
الدين عبدالفتاح استاذ السياسة بكلية االقتصاد والعلوم 
السياسية، أ.د. حسن الشافعى دار علوم القاهرة أغسطس 
أغسطس  القاهرة  علوم  دار  حماسة  محمد  أ.د.   ،2015
الهندسة جامعة  بكلية  األستاذ  أ.د. عمرو دراج،   ،2015
القاهرة )وزير سابق(، أ.د. صالح سلطان األستاذ بكلية 
أ.د. مصطفى صالح قطب،  القاهرة،  العلوم جامعة  دار 
اآلداب  بكلية  املدرس  أحمد حسني،  د.  العلوم.،  دار  كلية 
الهندسة  بكلية  املدرس  عوده،  د.باسم  القاهرة،  جامعة 
العليم  عبد  مصطفى  د.  سابق(،  )وزير  القاهرة  جامعة 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بسبب الجمع بني عملني 
دون علم الجامعة، وأخذ إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، 
التمريض  بكلية  عىل  محمد  د.جيهان  راتبني.،  وتقايض 
علم  دون  عملني  بني  الجمع  بسبب  القاهرة  جامعة 
الجامعة، وأخذ إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض 
راتبني، د.حسام سمري بكلية التخطيط العمرانى جامعة 
الجامعة،  علم  دون  عملني  بني  الجمع  بسبب  القاهرة 
راتبني،  وتقايض  أخرى،  عمل  مهمات  ألداء  إجازة  وأخذ 
جامعة  العمرانى  التخطيط  بكلية  الله  عبد  د.محمود 
القاهرة بسبب الجمع بني عملني دون علم الجامعة، وأخذ 

إجازة ألداء مهمات عمل أخرى، وتقايض راتبني، د.فتحى 
بسبب  القاهرة  جامعة  العمرانى  التخطيط  بكلية  متوىل 
ألداء  إجازة  وأخذ  الجامعة،  علم  دون  عملني  بني  الجمع 
شحاتة  د.رشيف  راتبني،  وتقايض  أخرى،  عمل  مهمات 
بني  الجمع  بسبب  القاهرة  جامعة  الهندسة  بكلية  معيد 
مهمات  ألداء  إجازة  وأخذ  الجامعة،  علم  دون  عملني 
الباسط، كلية  أ. أحمد عبد  عمل أخرى، وتقايض راتبني، 
األستاذ  محسوب،  محمد  أ.د.  القاهرة.،  جامعة  العلوم، 
أ.د محيي  بكلية الحقوق جامعة املنوفية )وزير سابق(، 
ديسمرب  املنيا  جامعة  الهندسة  بكلية  أستاذ  عزام،  الدين 
2014، أ.د يحيى الكاشف، أستاذ األنف واألذن والحنجرة 
بكلية الطب جامعة املنيا ديسمرب 2014، أ.د. عبد الرحمن 
العلوم  بدار  اإلسالمية  الرشيعة  مساعد  أستاذ  الطواب، 
جامعة املنيا ديسمرب 2014، د. محمد إسماعيل، مدرس 
مساعد بكلية دار العلوم جامعة املنيا )اعتقل مرتني وأخيل 
محمد  أ.د.   ،2014 نوفمرب  ىف  نهائيا  فصله  وتم  سبيله( 
بديع عبد املجيد محمد سامي، أستاذ الباثولوجيا املتفرغ 
الكلية  بني سويف ووكيل  البيطرى جامعة  الطب  بكلية 
لشئون الدراسات العليا سابًقا ، أ.د. جمال حشمت، أستاذ 
الكبد  وأمراض  الحميات  واستشاري  الطفيلية  األمراض 
يف معهد البحوث الطبية بجامعة اإلسكندرية، أ. د. محمد 
د.  أ.  الزقازيق،  جامعة  الطب  بكلية  األستاذ  الجوادي، 
محمود عزت، األستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، أ.د. 
عبد الله أبو هاشم، األستاذ بقسم قلب كلية الطب جامعة 
الزقازيق، أ.د. محمود غزالن، أستاذ متفرغ كلية الزراعة 

جامعة الزقازيق، 
قام مجلس جامعة الزقازيق بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٤, بفصل 5 من أعضاء هيئة التدريس عىل خلفية 

موقفهم املعارضة للنظام ، وهم:

والحنجرة   واألذن  األنف  أستاذ  الحاج،  أحمد جابر  د.  أ - 
بكلية الطب جامعة الزقازيق 

بكلية  العيون  أستاذ مساعد  الحاج،  يارس جابر  د.  ب -  
الطب جامعة الزقازيق 

ج- د. إيهاب محمود، كلية الرتبية النوعية جامعة الزقازيق
د- د. اعتدال محمد، كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق

ه-   د. أحمد الرتزي، كلية الهندسة جامعة الزقازيق
األزهر  بجامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  من  ثمانية  فصل 
الطب  بكلية  املساعد  األستاذ  البلتاجي،  محمد  د.  منهم 
رئيس  كمال،  محمد  محمد  محمد  أ.د.   ، األزهر  جامعة 
قسم جراحة األنف واألذن والحنجـرة كلية الطب جامعة 

أسيوط، مطارد ومفصول نهائيا. 
أما املقاليني من املناصب اإلدارية فهم: 

1- إيقاف أ.د. عصام عبد املحسن عفيفي محمد، أستاذ 
الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بنني جامعة األزهر 
عن العمل، وهو أول عميد منتخب لكلية الطب وإحالته إىل 
التحقيق، ثمَّ إحالته إىل مجلس تأديب ومنعه من التدريس 
منصب  من  إقالته  ثمَّ  ومن  ؛   2014 مارس   24 بتاريخ 

عمادة كلية الطب.
2- إقالة أ.د. يحيى عبد الجليل خرض، أستاذ مادة املنشآت 
الخرسانية بقسم مدني كلية الهندسة، من رئاسة جامعة 

بور سعيد )23 مارس 2014(
3- أ.د. محمد رشيف، رئيس جامعة املنيا، استصدار حكم 
بحبسه   )2014 مايو   15 )يوم  املنيا  جنح  محكمة  من 
وعزله  التنفيذ  إيقاف  مع  جنيه  ألف  وكفالة  أشهر  ستة 

من منصبه وإلزامه بتسديد 2001 جنيه للمدعى بالحكم 
جنيًها  وخمسني  املؤقت،  التعويض  سبيل  عىل  املدني، 
قضائيًا  حكًما  تنفيذ  عن  امتناعه  بزعم  املحاماة؛  أتعاب 
أصدرته املحكمة اإلدارية العليا، لصالح الحسينى عطية 
 2014 أغسطس  يف  صدر   كما  بالجامعة.  العام  املدير 
أو حتى  أشهر،   3 ملدة  العمل  عن  بوقفه  جمهورياً  قراراً 
بداية  أقرب،  أيهما  الخدمة  النتهاء  القانونية  السن  بلوغه 

من األربعاء 20 أغسطس 2014. 
قسم  ورئيس  أستاذ  الصرييف،  كامل  أحمد  يارس  أ.د   -4

القانون املدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة
كلية  عميد  العزيز  عبد  عيل  الدكتور  األستاذ  وقف   -5

الزراعة جامعة املنيا عىل خلفية معارضته للنظام.
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المعلمون رهن المالحقة والفصل
200 معلم عيل األقل تم فصلهم والبقية رهن املالحقات 

والتحقيق
املالحقاتت  من  واملدرسون  املعلمون   يسلم  لم 

واملطاردات عيل أساس سيايس.
رئيس  النييل   سمري  الدكتور  رصح  فقد  ذلك  ومن    •
باسم  واملتحدث  التعليمية  اإلسكندرية  غرب  إدارة 
املديرية  أن  قائال  باملدينة:  والتعليم  الرتبية  مديرية 
بخاليا  وصفه  من  ضد  حاسمة  إجراءات  اتخذت  قد 
الدرايس  العام  أن  النييل  وأكد  املدارس,  داخل  اإلخوان 
املقبل سيكون عاما بدون »إخوان«-بحسب وصفه- أو 
املدارس  داخل  العمل  من  استبعادهم  بعد  متطرفني، 
وأضاف  بالطلبة.  يحتكون  ال  حتى  إدارية،  أعمال  إىل 
»النييل«، يف ترصيحات خاصة لـ »بوابة األهرام«، لقد 
قمنا برصد العديد من املدرسني واملدرسات الذين ثبت 
قيادات  من  عدد  وكذلك  »اإلخوان«،  لجماعة  انتماؤهم 
تحويلهم  وتم  املختلفة،  التعليمية  باملديريات  التعليم 
جميعاً للتحقيق تمهيداً التخاذ اإلجراء املناسب ضدهم.

قررت  فقد   2015 أغسطس  ويف  نفسه  السياق  ويف   •
مديرية الرتبية والتعليم بالفيوم فصل 8 مدرسني ممن 
ومن  املسلمني-،  اإلخوان  لجماعة  -منتمني  أنهم  قالت 
بينهم عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة اإلخوان 

بمركز سنورس األحمد قاسم يف حني يذكر أن مديرية 
الرتبية والتعليم بالفيوم تنهى حاليا إجراءات فصل 20 
مدرس تابعني لجماعة اإلخوان املسلمني وقد انتهت من 

إجراءات فصل 8 وتستكمل حاليا باقى اإلجراءات.
• ويف أغسطس 2015 أيضا قالت الوزارة إن هناك أكثر 
من 200 مدرس تم فصلهم من مناصب مهمة وقيادية 
انتماؤهم  ثبت  بعدما  إدارية،  أعمال  إىل  وإحالتهم 
لجماعة اإلخوان املسلمني، مشرية إىل أن هذا العدد هو 

حصيلة العام الدرايس املايض فقط
• وقد بدأ العام 2015 بفصل األزهر لنحو 500 معلم 
قضائيا  حكما  يأخذوا  أن  قبل  الحصة،  بنظام  يعمل 
بتثبيتهم. حيث أصدرت مشيخة األزهر منشوًرا رسميًا 
يف األول من فرباير 2015 بمتابعة العمل لكافة معلمي 
تعسفيا  فصلهم  تم  والذين  األزهرية  باملعاهد  الحصة 
بنماذج إخالء طرف. وكان عرشات املعلمني باألزهر قد 
تظاهروا بتاريخ 29 يناير املايض، احتجاًجا عىل قرار 
فصل ما يقرب من 500 معلم بقرارات إخالء طرف، 
الدكتور  األزهر  أن شيخ  آنذاك  األزهر  وأكدت مشيخة 
.وأعلنت  القرارات  تلك  عىل  يوقع  لم  الطيب  أحمد 
املشيخة يف بيان لها اليوم األحد، صدور حكم قضائي 

بتثبيت كافة املوظفني بالعقود املؤقتة بالدولة.
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فصل الصحفيين وأصحاب القلم والمذيعين
671 محررا و6 مذيعيين ضحايا الفصل التعسفي في عام

تزايدت حاالت الفصل التعسفى باملؤسسات اإلعالمية    •
العام 2015- تحت مسمى  الفرتة األخرية-منذ مطلع  ىف 
هذه  أن  البعض  تأكيدات  رغم  و  النفقات  تخفيض 
املؤسسات تحقق أرباح كبرية إال أن حاالت الفصل تزايدت 
لنقابة  الرجوع  أو  العمل  لقانون  اعتبار  وضع  دون 
الصحفيني لتستمر معاناة الصحفيني مع السلطة مرة و 

مع مؤسساتهم الصحفية مرة أخرى
املؤسسات  رأس  عىل  “األهرام”،  مؤسسة  وجاءت   •
بعد  وذلك  الصحفية”،  “املذابح  يف  املتورطة  الصحفية 
موقفها  مربرة  صحفيًا،   160 بفصل  قراراً  إصدارها 
بـ”تقليل النفقات”، األمر الذي دفع الصحفيني املفصولني 
بعدد  والتقدم  االحتجاجية،  الوقفات  من  سلسلة  لتنظيم 
من املذكرات والشكاوى للمجلس األعىل للصحافة، ونقابة 

الصحفيني للمطالبة بالعودة للعمل، ولكن دون جدوى.
“اليوم  جريدة  به  قامت  الذي  األمر  نفس  وهو   •
إبداء  دون  صحفياً   134 بفصل  قامت  السابع”،حيث 
أسباب، لتعود مرة أخرى وتربر موقفها، بأنهم “متدربون”، 
واستغنت عنهم املؤسسة عقب اجتيازهم فرتة التدريب، و 
كذلك موقع “دوت مرص ” الذي فصل 76 صحفيًا دون 
سابق إنذار، ولجأت إدارة املوقع ملساومة املفصولني عىل 
حقوقهم املادية إلثنائهم عن املطالبة بحقوقهم املرشوعة.

و  صحفيًا   30 فصلت  حيث  الدستور  جريدة  هناك  و   •
كذلك جريدة “الصباح” فصلت نفس العدد املشار إليه، و 
ينضم حديثًا إىل القائمة جريدة الرشوق حيث فصلت 18 
للصحفيني  السيئه  األوضاع  هذا غري  دون سبب  صحفيًا 
مؤسس  العزيز،  عبد  وائل  قال  و  املرتبات.  قلة  و  هناك 
رابطة ضحايا اليوم السابع، أن ظاهرة فصل الصحفيني 
املواقع  ىف  خاصة  األخرية  الفرتة  ىف  تزايدت  تعسفيًا 
134 صحفى  تم فصل  السابع  اليوم  ففى   ، اإللكرتونية 
رضورة  و  العمل  لقانون  اإللتفات  دون  الجريدة  من 
إخطار املفصولني قبلها بشهرين حتي يتمكنوا من توفيق 
أوضاعهم و هو ما لم يحدث .وشدد عبد العزيز، أنه أسس 
رابطة لضحايا املفصولني من الجريدة لرفع قضية طالبوا 
ىف  الصحفيني  نقابة  تدخل  بعدم  وذلك  بالتعويض  فيها 
 ، بالنقابة  أعضاء  ليسوا  املفصولني  أغلب  ألن  القضية 
مشدًدا أن الجريدة أدعت أن املفصولني من املتدربني وهو 
غري صحيح حيث أن بعضهم عمل لفرتات طويله باملوقع 

الإللكرتوني .
• و ىف وكالة”  أونا لألنباء”  كان لسلطة املالك رأى أخر ىف 
تحدي القانون و الرضب بعرض الحائط بحرية الصحافة، 
حيث تسبب خرب منشور بالوكالة عن رجل األعمال سميح 
سويرس شقيق مالك وكالة أونا نجيب سويرس ، ىف طرد 
و  مسبق،  إنذار  ال  و  تحقيق  دون  الصحفيني،  من  اثنني 

إسمه  ذكر  رفض  الذي  و  املفصول  الخرب  محرر  يقول 
مراسلني  من  األخبار  بتحرير  أقوم  يومي  بشكل  أنا   ”
اليوم نرشنا خرب عن  املوقع و ىف هذا  لتنرش عىل  الوكالة 
سميح سويرس ،قام رئيس الشفت بتعديل العنوان الذي 
وضعته “و يتابع محرر أونا املفصول ” بعد نرش الخرب 
بدقائق جاءت التعليمات من إدارة املوقع بحذف الخرب و 
العمل وتحويلنا  الشفت عن  الخرب و رئيس  وقف محرر 
للتحقيق و هو ما لم يحدث حيث تم فصلنا عن العمل و 
إخبارنا برضورة عدم التواجد بالوكالة حتي يتم اإلتصال 
بنا و هو ما لم يحدث أيًضا و لم نحصل حتى عىل بقية 
مستحقاتنا و هي مرتب شهرين”. و حاول الصحفيون 
للمطالبة  العمل  تنظيم إرضاب عن   ” أونا  أنباء”  بوكالة 
أشهر  ملدة ثالثة  بداية عام 2015  املتأخر منذ  برواتبهم 
فما كان من اإلدارة إال أن قامت بفصل جميع الصحفيني 
املتدربني بدون  الوكالة ببعض  العمل يف  و قررت تسيري 
املالية.وحاول  األوضاع  استقرار  لحني  وذلك  رواتب، 
الصحفيون حل األزمة بالتقدم بشكاوى عىل مدار الستة 
وتأخر  الوكالة  إدارة  بطريقة  تتعلق  املاضية،  أشهر 
عىل  سنوات  ثالث  مرور  رغم  تعيينهم  وعدم  املستحقات 
عملهم بالوكالة، كما أرسلوا بيانًا عرب اإليميل أللربت شفيق 
التحرير،  رئيس  الشناوي  اإلدارة، وجمال  رئيس مجلس 
مستحقاتهم  لرصف  موعد  تحديد  برضورة  يطالبوهم 
املالية، بينما ردت اإلدارة عرب مدير التحرير، بقرار فصل 

جميع الصحفيني لتقليص النفقات.
• و تعترب أزمة جريدة الرشوق هى الحالة الوحيدة التي 
تدخل فيها مجلس نقابة الصحفيني بقوة ىف محاولة لحلها 
,حيث عقد مجلس النقابة اجتماًعا جمع نقيب الصحفيني 
يحيى قالش، ورئيس تحرير الجريدة. عماد الدين حسني، 
وجاءت  املعلم”،  رشيف  اإلدارة،،  مجلس  رئيس  ونجل 
ألنه  النقابى  الصحفى  أنها ستدافع عن  النقابة  تأكيدات 
فيمكن  النقابى  غري  أما   ” أحمر  “خط  وصفها  حد  عىل 
فيه  أكد  الذي  الوقت  ىف  معني،  غري  ألنه  عنه  االستغناء 
املسؤولون يف الجريدة أن ذلك اإلجراء نتيجة أزمة مالية 
النهاية  يف  اإلتفاق  وتم  املؤسسة،  لها  تتعرض  شديدة 
عىل حل املوضوع بشكل ودي، والرتاجع عن قرار فصل 
فوفق مصادر   , أيًضا  يحدث  لم  هذا  أن  إال   ، الصحفيني 
من  أربعة  بقاء  عىل  االستقرار  تم  الرشوق  جريدة  داخل 
أزمتهم  يتم حل  لم  تم اإلستغاء عنهم  أصل 18 صحفى 

وال تزال قائمة”.
من   170 فصل  يس  بي  يس  قنوات  مجموعة  قررت   •

العاملني فيها ألسباب اقتصادية دون إخطار مسبق.
• ويف جريدة »املرصي اليوم« ويف منتصف ديسمرب 2015، 
تقدم عدد من الصحفيني بجريدة »املرصى اليوم«ممن تم 
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للتحقيق  الصحفيني،  لنقابة  العمل، بمذكرة  إيقافهم عن 
ىف واقعة الفصل التعسفى لهم، ضد القائم بأعمال رئيس 
املدير  أبو حطب  التحرير للجريدة، والتحقيق مع فتحى 
وأضاف  بالنقابة.  عضوا  باعتباره  للجريدة،  اإلدارى 
أرسلت  الجريدة  إدارة  أن  مذكرتهم،  ىف  الصحفيون، 
العمل  بإنهاء  تخطرهم  النقابيني  من  لعرشات  خطابات 
معهم، ىف تحد سافر التفاقاتها التى أبرمتها مع النقابة، 
ومخالفة رصيحة لنصوص القانون والدستور التى تجرم 
الفصل  بأسباب  النقابة  إخطار  دون  الصحفى  فصل 
تعنت  ومدى  األسباب،  هذه  صدق  من  النقابة  وتحقق 
اإلدارة فيها. وتعود األزمة إيل أكتوبر 2015 حيث أصدرت 
إدارة جريدة »املرصي اليوم« قراراً بإيقاف 39 صحافياً 
مخالفتهم  بدعوى  التحقيق،  إىل  وتحويلهم  باملؤسسة، 
رشوط التعاقد، وعملهم لصالح مؤسسات إعالمية أخرى .
– ويف إبريل  2015 قرر اتحاد اإلذاعة والتلفزيون فصل 
عدد من مذيعي الراديو والتلفزيون الذين وصفهم بأنهم 

يعملون بقنوات تابعة لجماعة اإلخوان وتبث من الخارج 
، بحسب قول رئيس االتحاد عصام األمري يف حوار أجرته 
معه جريدة الوطن اليوم . وقال األمري أنه تم فصل حواىل 
موجة  ىف  مذيعاً  يعمل  كان  الذي  مطر،  معتز  أبرزهم   6
»الشباب الرياضة« اإلذاعية، وأيمن جاب الله، الذى يعمل 
عزام  وأيمن  استقالة،  بتقديم  بادر  والذي  »الجزيرة«  ىف 
السادسة وتم فصله ىف عام 2009  القناة  ىف  كان مذيعاً 
وأضاف األمري : »مرة واحد كتب عبارة سياسية ىف دفرت 
فصله«،  وتم  القانونية  للشئون  وأحلته  املونتاج،  تقييد 
ال  ماسبريو  داخل  اإلخوانية  العنارص  »نسبة  أن  متابعاً 
الوطنى  واألمن  القومى  األمن  مع  ونتعاون   ،%1 تتجاوز 
والحرس الجمهورى لحماية هذا املبنى، ومن يثبت ضلوعه 

ىف أى جرم فاإلجراء يكون عنيفاً ألننا ىف لحظة فارقة«.
وتحكيم  السيايس  التغول  تثبت  التي  الترصيحات  وهي 

اآلراء الخاصة عيل قوانني ومصالح العمل واملهن.
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أوال: القتل خـارج إطـار القانـون:
١- يف القانون الدويل : 

تنص املادة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن: »لكل فرد حق يف الحياة والحرية ويف األمان عىل شخصه 
, كما تنص املادة السادسة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن » الحق يف الحياة حق مالزم 

لكل إنسان، وعىل القانون أن يحمي هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي«.
وأهم املبادئ التى تدور حولها الوثيقتان تتمثل ىف اآلتى :

– عدم استعمال القوة إال يف حالة الرضورة القصوى وىف 
الحدود الالزمة ألداء الواجب .

– احرتام مبدأ التناسبية بحيث يتم استعمال القوة بشكل 
يتناسب مع الهدف املرشوع املطلوب تحقيقه .

–  اعتبار مرحلة استعمال األسلحة النارية تدبريا أقىص 
؛ ال يتم اللجوء إليه إال إذا كانت األساليب األقل شدة غري 

كافية لكبح العنف
التي   1955 لسنة  هافانا  باتفاقية  املعروفة  االتفاقية 
صدقت عليها مرص، وهى تقىض بعدم رضب املتظاهرين 
املتظاهرون  قام  فإذا   , سلمية  املظاهرات  هذه  مادامت 
بمهاجمة رجال األمن فمن حقهم صد هذا الهجوم بإطالق 
املنطقة  اللزوم ولكن يف  النارية عند  أو  األعرية املطاطية، 
السفىل من الجسد »القدمني والساقني« ملنعهم فقط وليس 

لقتلهم. 
إىل  يؤدى  والذي  للمتظاهرين  العشوائي  الرضب  أما 
اإلصابة يف مقتل فيعد جرائم ضد اإلنسانية خاصة إذا تم 
بشكل جماعي وهو أمر تجرمه املواثيق الدولية املعروفة 

التي انضمت إليها مرص
يف حكم صادر حديثاً عن املحكمة الجنائية الدولية، أسس 
اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  الجنائية  املسؤولية  قضاتها 
أصلياً  فاعالً  باعتباره  املدنيني،  السلطة  رجال  أحد  قبل 

للجريمة، عىل سند من اقرتافه األفعال اآلتية: 
إنه أرشف عىل وسائل تنفيذ الخطة اإلجرامية املوضوعة , 

إنه ساهم يف حشد جموع املهاجمني عىل املجني عليهم ,
الخطة  هذه  لتنفيذ  الالزمة  التمويل  مصادر  أدار  إنه 

اإلجرامية
٢-عىل صعيد القانون الداخىل:-

فقد أكد الدستور املرصى ىف عدد من مواده عىل الحرية و الكرامة االنسانية و انه ال يجب ان تصادر تلك الحرية او 
يعتدى عليها بسبب الجنس او اللون او العرق و ذلك عىل النحو التاىل:-

املادة )٤١(الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة 
ال تمس، وفيما عدا حالة التلبس ال يجوزالقبض عىل أحد 
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من 
أمن  وصيانة  التحقيق  رضورة  تستلزمه  بأمر  إال  التنقل 

املجتمع، ويصدر هذا األمر منالقايض املختص أو النيابة 
القانونمدة  ويحدد  القانون.  ألحكام  وفقا  وذلك  العامة، 

الحبس االحتياطي. 
تقيد  أو  أو يحبس  عليه  املادة )٤٢(كل مواطن يقبض 

اإلطار القانوني لحقوق االنسان:
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كرامة  عليه  يحفظ  بما  معاملته  تجب  قيد  بأي  حريته 
أو معنوياً، كما ال يجوز  اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنياً 
للقوانني  الخاضعة  األماكن  غري  يف  حبسه  حجزهأو 
من  صدر  أنه  قوليثبت  وكل  السجون.  بتنظيم  الصادرة 
منه  التهديد بشئ  أو  تقدم  مواطن تحت وطأة شئ مما 

يهدر واليعول عليه.

فيما قد جاءت نصوص قانون العقوبات من ثمة عقوبات 
بقتل  الجيش  او  الرشطة  رجال  من  يقوم  ملن  رادعة 
املتظاهرين و االعتداء عليهم حتى اننا قد وصلنا اىل تلك 
و  الجيش  الفراد  يخول  القانون  فيه  اصبح  التى  الحالة 
ادنى  هناك  تكون  ان  دون  االفراد  حياة  سلب  الرشطة 

مسألة.

ثانيا: االخفاء القسرى
١- يف القانون الدويل : تمثل جريمة األخفاء القرسي إنتهاكا بحق االنسان يف التنقل و سالمه جسده منافيا 
الجريمة وذلك عيل  ذلك  الوطنية  القوانني  وايضا  الدولية  العهود  و  املواثيق  األنسانية وقد جرمت  للكرامه 

النحو التايل:   
اإلعالن املتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي الصادر من الجمعية العامة لألمم املتحدة 

رقم ١٣٣/٤7 املعتمد يف ١8 ديسمرب ١٩٩٢ 

املادة االويل :  يعترب كل عمل من أعمال االختفاء القرسي 
إنكارا  بوصفه  ويدان  اإلنسانية  الكرامة  ضد  جريمة 
وصارخا  خطريا  وانتهاكا  املتحدة  األمم  ميثاق  ملقاصد 
يف  وردت  التي  األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وأعادت تأكيدها وطورتها 

الصكوك الدولية الصادرة يف هذا الشأن.
له،  يتعرض  الذي  الشخص  يحرم  القرسي  االختفاء  إن 
شديدا,  عذابا  وبأرسته  به  وينزل  القانون،  حماية  من 
وهو ينتهك قواعد القانون الدويل التي تكفل، ضمن جملة 
نظر  يف  كشخص  به  االعرتاف  يف  الشخص  حق  أمور، 
القانون، وحقه يف الحرية واألمن، وحقه يف عدم التعرض 
للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة. كما ينتهك الحق يف الحياة أو يشكل 

تهديدا خطريا له.
تعليمات  أو  أمر  بأي  التذرع  ال يجوز    : السادسة  املادة 
عسكرية  أو  كانت  مدنية  عامة،  سلطة  أي  عن  صادرة 
القرسي.  االختفاء  أعمال  من  عمل  لتربير  غريها،  أو 
أو  األوامر  هذه  مثل  يتلقى  شخص  كل  حق  من  ويكون 
تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها,عيل كل دولة أن 
تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إيل ارتكاب أي عمل 

يسبب االختفاء القرسي أو تأذن به أو تشجع عليه.
كانت،  مهما  أي ظروف  اتخاذ  يجوز  ال   : السابعة  املادة 
حالة  قيام  أو  حرب  باندالع  بالتهديد  األمر  تعلق  سواء 
حالة  أي  أو  الداخيل  السيايس  االستقرار  عدم  أو  حرب 

استثنائية أخري، ذريعة لتربير أعمال االختفاء القرسي.
االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية 

القرسي
املادة 1 ال يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرسي- 
تعلق  سواء  كان،  استثنائي  ظرف  بأي  التذرع  يجوز  ال 
بانعدام  أو  حرب،  باندالع  التهديد  أو  حرب  بحالة  األمر 
االستقرار السيايس الداخيل، أو بأية حالة استثناء أخرى، 

لتربير االختفاء القرسي. 
”االختفاء  ب   يقصد  االتفاقية،  هذه  ألغراض   2 املادة 
القرسي“ االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل 

موظفي  أيدي  عىل  يتم  الحرية  من  الحرمان  أشكال  من 
يترصفون  األفراد  من  أو مجموعات  أشخاص  أو  الدولة، 
رفض  ويعقبه  بموافقتها،  أو  الدولة  من  دعم  أو  بإذن 
مصري  إخفاء  أو  حريته  من  الشخص  بحرمان  االعرتاف 
الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية 

القانون.
أو  العامة  القرسي  االختفاء  ممارسة  تشكل   5 املادة 
املنهجية جريمة ضد اإلنسانية كما تم تعريفها يف القانون 
الدويل املطبق وتستتبع العواقب املنصوص عليها يف ذلك 

القانون.
لتحميل  الالزمة  التدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ   6 املادة 

املسؤولية الجنائية عىل أقل تقدير: 
أو  يأمر  أو  القرسي،  االختفاء  جريمة  يرتكب  من  لكل 
يويص بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو 

يشرتك يف ارتكابها ؛
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ثالثا: التعذيب:

املادة الخامسة
العامة  القرسي  االختفاء  ممارسة  تشكل 
تم  كما  اإلنسانية  ضد  جريمة  املنهجية  أو 
وتستتبع  املطبق  الدويل  القانون  يف  تعريفها 
القانون. ذلك  يف  عليها  املنصوص  العواقب 

املادة السادسة
لتحميل  الالزمة  التدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ 
تقدير:  أقل  عىل  الجنائيـــة  املســـؤوليـــة 
القرسي،  االختفاء  جريمـــة  يرتكب  من  لكل 
ارتكابها، يحاول  أو  بارتكابها  يويص  أو  يأمر  أو 
ارتكابها؛  يف  يشرتك  أو  متواطئا  يكون  أو 

مرؤوسيه  أحد  بأن  علم  عىل  كان  الذي:  الرئيس 
الفعليتني  ورقابته  إمرته  تحت  يعملون  ممن 
جريمة  ارتكاب  وشك  عىل  كان  أو  ارتكب  قد 
االختفاء القرسي، أو تعمد إغفال معلومات كانت 
مسؤوليته  يمارس  كان  بوضوح؛  ذلك  عىل  تدل 
ترتبط  التي  األنشطة  عىل  الفعليتني  ورقابته 
كافة  يتخذ  لم  القرسي؛  االختفاء  جريمة  بها 
بوسعه  كان  التي  واملعقولة  الالزمة  التدابري 
االختفاء  جريمة  ارتكاب  دون  للحيلولة  اتخاذها 
عىل  األمر  عرض  أو  ارتكابها  قمع  أو  القرسي 
واملالحقة. التحقيق  ألغراض  املختصة  السلطات 

١- يف القانون الدويل:
 عني املجتمع الدوىل برفض التعذيب بكافة صوره 
و اشكاله اضافة اىل سوء املعاملة بكافة رضوبها 
و  الدولية  املعاهدات  من  عدد  ىف  ذلك  وتجسد 
الصارخ  التعدى  هذا  فيها  حظرت  التى  اإلقليمية 

سالمة  ىف  املرء  حق  وأهمها  االنسان  حقوق  عىل 
جسده.

ومن أمثلة االتفاقيات الدولية التي تناولت جريمة 
التعذيب وحظرتها بكافة أشكالها:

اتفاقية مناهضة التعذيب وأوجه املعاملة القاسية واملهينة: 

واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت 
 46/39 املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب 
تاريخ   ،1984 األول/ديسمرب  كانون   10 يف  املؤرخ 
انضمت  وقد   .1987 حزيران/يونيه   26 النفاذ:  بدء 
الجمهوري  بالقرار  التعذيب  مناهضة  التفاقية  مرص 
الرسمية،  بالجريدة  ونرشت   1986 لسنة   154 رقم 
وعمل بها كقانون من قوانني البالد يف 1986/7/25 
االتفاقية. أحكام  من  أي  عىل  مرص  تتحفظ  ولم 
رضوب  من  غريه  و  التعذيب  االتفاقية  عرفت  وقد 
املعاملة القاسية و املهينة يف املادة االوىل منها بأنه »أي 
عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم 

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من 
هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات 
ارتكبه  عمل  عىل  معاقبته  أو  اعرتاف،  عىل  أو 
أو  ثالث  شخص  أو  هو  ارتكبه،  أنه  يف  يشتبه  أو 
أو   - ثالث  شخص  أي  أو  هو  إرغامه  أو  تخويفه 
سبب ألي  العذاب  أو  األلم  هذا  مثل  يلحق  عندما 
أو نوعه،  كان  أيا  التمييز  عىل  يقوم  األسباب  من 
يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف 
رسمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية. 
الناشئ  العذاب  أو  األلم  ذلك  يتضمن  وال 
لهذه  املالزم  أو  قانونية  عقوبات  عن  فقط 
لها«. عرضية  نتيجة  يكون  الذي  أو  العقوبات 

٢- يف القانون املرصي: 

لجريمة  تعريفا  املرصي  الجنائى  املرشع  يورد  لم 
اتفاقية  عىل  مرص  توقيع  من  الرغم  عىل  التعذيب 
صورها  بكافة  املعاملة  وسوء  التعذيب  مناهضة 
امام  واسعاً  الباب  يفتح  الذى  االمر  وهو  واشكالها 
االفراد  عىل  التعدي  ىف  القضائى  الضبط  مأمورى 
وحرياتهم وقد ضمنوا انه ال توجد اية وسيلة يمكن ان 
او حمايتها. للحصول عىل حقوقهم  االفراد  اليها  يلجأ 
يف  الواردة  النصوص  اىل  الصدد  هذا  ىف  ونشري 
ومنها: التعذيب  بمسألة  املتعلقة  املرصي  الترشيع 

املادة 126 من قانون العقوبات رقم 158 لسنة 

1937، التي تنص عىل: »كل موظف أو مستخدم 

بنفسه  ذلك  فعل  أو  متهم  بتعذيب  أمر  عمومي 
الشاقة  باألشغال  يعاقب  االعرتاف،  عىل  لحمله 
مات  وإذا  عرش.  إىل  سنوات  ثالث  من  السجن  أو 
املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمداً«

ويؤخذ عىل هذه املادة اشرتاطها صفة خاصة ىف املجنى 
عليه وهو ان يكون متهماً، بما يعنى أن ضباط الرشطة 
إن قاموا بالتعدى عىل احاد االفراد فال يتم معاقبة بموجب 
اإلشارة  سالفة  باملادة  عليها  املنصوص  الجناية  هذه 
العقوبات   املادة ١٢٩ من قانون  عليه  وانما تطبق  
عقوبة  لها  واملقرر  القسوة  استعمال  بجنحة  املتعلقة 
جنيه. مائتى  عن  تقل  ال  غرامة  او  سنة  ملدة  الحبس 
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رابعا: االعتقال التعسفي:

١- الحبس االحتيـاطى يف ضــوء املواثيق 
والعهود الدولية: 

املنظمة  املبادئ  من  عدد  اىل  الصدد  هذا  يف  سنشري 
لحبس االفراد احتياطياً وفقاً لقواعد القانون الدويل:

•  ال يجوز اتخاذ اجراء الحبس عىل ذمة التحقيق واملحاكمة 
العدل وبأمر  إقامة  القانون وألغراض  إال بموجب أحكام 
لرقابتها. تابعه  أخرى  سلطة  أو  قضائية  سلطة  من 
أمام  جنائية  بتهمة  املتهم  املحتجز  الشخص  يحرض   •
القانون  عليها  ينص  أخرى  سلطة  أوأي  قضائية  سلطة 
هذه  وتبت  عليه  القبض  عقب  الرسعة  وجه  عىل  وذلك 
االحتجاز  ورضورة  قانونية  ىف  تأخري  دون  السلطة 
او  التحقيق  ابقاء أي شخص محتجزاً عىل ذمة  واليجوز 
املحاكمة إال بناء عىل أمر مكتوب من هذه السلطة ويكون 
السلطة ىف  أمام هذه  الحق عند مثوله  للشخص املحتجز 
احتجازه. أثناء  لقيها  التى  املعامله  بشأن  بأقوال  االدالء 
• ال يجوز حبس الشخص املتهم دون أن تتاح له فرصة 
حقيقية لالدالء بأقواله ىف اقرب وقت أمام سلطة قضائية 
ويكون للشخص املحتجز الحق يف أن يدافع عن نفسه أو أن 
يحصل عىل مساعدة محام بالطريقة التى يحددها القانون.
•  تعطى عىل وجه الرسعة للشخص املقبوض عليه ومحاميه 
ان كان له محام معلومات كاملة عن أمر القبض وأسبابه.
• اذا لم يكن للشخص املقبوض عليه أو املحبوس محام 
السلطة  تعينه  محام  ىف  الحق  له  يكون  بنفسه  اختاره 
القضائية ىف جميع الحاالت التى تقتيض فيها مصلحة العدالة 
ذلك ودون أن يدفع شيئاً اذا كان اليملك موارد كافية للدفع.

• يحق للشخص املحبوس أن يتصل بمحاميه وان يتشاور 
معه ويتاح له الوقت الكايف والتسهيالت الكافيه لهذا التشاور.
أي  ىف  أومحاميه  واملحبوس  املحتجز  للشخص  يحق   •
سلطة  أمام  دعوى  املحيل  للقانون  وفقاً  يقيم  أن  وقت 
عىل  الحصول  بغية  حبسه  قانونية  ىف  للطعن  قضائية 
قانوني. غري  احتجازه  كان  اذا  رساحه  بإطالق  أمر 
جريمة  بارتكابه  املتهم  املحبوس  الشخص  يعترب   •
أن  إىل  األساس  هذا  عىل  ويعامل  بريئاً  جنائية 
تتوافر  علنية  محاكمة  ىف  للقانون  وفقاً  ادانته  تثبت 

عنه. للدفع  الرضوريـــة  الضمانات  جميع  فيها 
انسانية  معاملة  املحبوس  أو  املحتجز  يعامل    •
فاليجوز  األصلية  األنسانيــة  لكرامتــه  وبإحتــرام 
املعاملة  رضوب  من  غيــره  أو  للتعذيب  اخضــاعه 
االحتجاج  واليجوز  املهنية  أو  الالنسانيه  أو  القاسية 
املعاملة. تلك  أو  التعذيب  لذلك  كمربر  كان  ظرف  بأي 
• يحظر استغالل حالة الشخص املحبوس استغالالً غري 
تجريم  عىل  ارغامه  أو  منه  اعرتاف  انتزاع  بغرض  الئق 
نفسه بأيه طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
نفسه بأيه طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
•  يكون للشخص املحبوس عىل ذمة تهمة جنائية الحق ىف أن 
يحاكم خالل مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته.

٢- الحبس االحتياطي يف ضوء القانون املرصي: 
التحقيق  اجراءات  من  إجراء  االحتياطى  الحبس  بوصف 
االجراءات  قانون  تكفل  فقد  الجنائية  الدعوى  ىف 
 2006 لسنة   145 رقم  بالقانون  املعدل  الجنائية 
أورد  وقد  احتياطياً  االفراد  حبس  قواعد  بتفصيل 
أمر  اصدار  قبل  اعمالها  يجب  عدة  قيود  ذلك  عىل 

اىل  نشري  ان  قبل  ولكن  احتياطياً  املتهمني  بحبس 
ىف  ونحللها  القانون  اوردها  التى  الضمانات  تلك 
فيجدر  مرص  ىف  االن  العمل  عليه  يجرى  ما  ضوء 
للحبس  املنظمة  النصوص  تلك  اىل  نشري  ان  بنا 
االحتياطى ىف القانون املرصى عىل النحو اآلتى بيانه:
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- الدستور المصري الصادر عام 2014:
املادة )٤١(

الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ال تمس، وفيما 
عدا حالة التلبس ال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو 
حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر 
تستلزمه رضورة التحقيق وصيانة أمن املجتمع، ويصدر 
هذا األمر من القايض املختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا 
ألحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي.

املادة )٤٢(
بأي  حريته  تقيد  أو  يحبس  أو  عليه  يقبض  مواطن  كل 
وال  اإلنسان،  كرامة  عليه  يحفظ  بما  معاملته  تجب  قيد 
أو  حجزه  يجوز  ال  كما  معنوياً،  أو  بدنياً  إيذاؤه  يجوز 
حبسه يف غري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم 
السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة 
شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر واليعول عليه.

- قانون االجراءات الجنائية املعدل بالقانون ١٤5 لسنة ٢٠٠٦:

مادة )١٣٤(
أو  املتهم  استجواب  بعد  التحقيق،  لقاىض  يجوز 
جنحة  أو  جناية  الواقعة  كانت  إذا  هربه،  حالة  يف 
معاقبا عليها بالحبس ملدة ال تقل عن سنة، والدالئل 
عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس املتهم احتياطيا، 
االتية: الدواعي  أو  الحاالت  إحدى  توافرت  إذا  وذلك 
١- إذا كانت الجريمة يف حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم 

فيها فور صدوره.
2- الخــشــيــة من هـــروب الــمـتـهـم.

بالتأثري عىل  التحقيق سواء  3- خشية اإلرضار بمصلحة 
القرائن  أو  األدلة  يف  بالعبث  أو  الشهود،  أو  عليه  املجني 
املادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغري الحقيقة 

أو طمث معاملها.
الذي  العام  والنظام  باألمن  الجسيم  اإلخالل  توقى   -4

يرتتب عىل جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس املتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل 

أو  الجريمة جناية  ثابت معروف يف مرص, وكانت  أقامة 
جنحة معاقبا عليها بالحبس.

مادة )١٣5(
ال يجوز الحبس االحتياطي يف الجرائم التي تقع بواسطة 
املنصوص  الجرائم  من  الجريمة  كانت  إذا  إال  الصحف 
عليها يف املواد 173، 179، 180 الفقرة الثانية من قانون 
العقوبات أو تتضمن طعنا يف األعراض أو تحريضا عىل 

إفساد األخالق.
مادة )١٣٩(

أو يحبس احتياطيا  يبلغ فورا كل من يقبض عليه 
حق  له  ويكون  حبسه،  أو  عليه  القبض  بأسباب 
االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع واالستعانة بمحام، 
ويجب إعالنه عىل وجه الرسعة بالتهم املوجهة إليه.
الحبس  أوامر الضبط واإلحضار وأوامر  وال يجوز تنفيذ 
بعد مىض ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها 

قاىض التحقيق ملدة أخرى .

- التعليمات القضائية للنيابة العامة:
املادة )٣8١(

غايته  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  االحتياطي  الحبس 
املتهم  من خالل وضع  االبتدائي  التحقيق  ضمان سالمة 
تحت ترصف املحقق وتيسري استجوابه أو مواجهته كلما 
استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب 
أو تهديد  الشهود  التأثري عىل  أو  الدعوى  بأدلة  العبث  أو 
املجني عليه وكذلك وقاية املتهم من احتماالت االنتقام منه 

وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
املادة )٣8٢(

ال يجوز األمر بالحبس االحتياطي إال يف األحوال اآلتية :إذا 
أو جنحة معاقب  املتهم جناية  إىل  املسندة  الواقعة  كانت 
كانت  إذا   , اشهر  ثالثة  عىل  تزيد  ملدة  بالحبس  عليها 
الواقعة املسندة إىل املتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا 

لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف يف مرص.

املادة )٣85(
يتجاوز سنه خمس  ال  الذي  الحدث  يجوز حبس  ال 
النيابة  لعضو  ويجوز  احتياطيا  حبسا  سنة  عرشة 
تزيد عىل  ال  مدة  املالحظة  دور  إحدى  بإيداعه  األمر 
محكمة  عىل  األمر  عرض  مدها  رئي  فإذا  أسبوع 
باملعاملة  الخاص  بالباب  ملا هو مبني  األحداث طبقا 

الجنائية لألطفال بهذه التعليمات.
املادة )٣87(

عىل أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض 
عليهم من القضايا وإمعان النظر يف تقدير مدى لزوم 
حبس املتهمني احتياطيا وعليهم عىل وجه الخصوص 
مراعاة ظروف املتهم االجتماعية واالرتباطات العائلية 
مرتوك  ذلك  يف  واألمر  الجريمة  وخطورة  واملالية 

لفطنتهم وحسن تقديرهم.
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املادة )٤١٠(
يجب اإلفراج عن املتهم يف الحاالت اآلتية: 

للعقوبة  األقىص  الحد  جنحة  يف  متهما  كان  إذا 
محل  له  وكان  واحدة  سنة  يتجاوز  ال  لها  املقررة 
يسبق  ولم  عائدا  يكن  ولم  مرص  يف  معروف  إقامة 
إذا مضت  اكثر من سنة وذلك  الحكم عليه بالحبس 
ثمانية أيام من تاريخ استجوابه. إذا أصدرت سلطة 
التحقيق يف الواقعة املسندة إليه واملحبوس احتياطيا 
الجنائية.  الدعوى  إلقامة  وجه  باال  قرارا  ذمتها  عىل 

إذا بلغت مدة الحبس االحتياطي ستة شهور دون أن 
انتهاء  قبل  املختصة  للمحاكمة  بإحالته  املتهم  يعلن 
هذه املدة أو لم يصدر أمر من املحكمة املختصة إذا 
كانت التهمة جناية بمد الحبس االحتياطي. إذا صدر 
حكم برباءته من التهمة املسندة إليه أو بعقوبة أخرى 
بوقف  الحكم  يف  أمر  أو  الحبس  تنفيذها  يقتيض  ال 
تنفيذ العقوبة أو إذا كان املتهم قد قيض يف الحبس 
االحتياطي مدة العقوبة املحكوم بها، أو كان الحكم 

قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعال.

- قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩5٦:
مادة )٢٠( مكرر

)مضافة بقرار بقانون رقم 57لسنة ١٩٦8(
قضائي  بحكم  بغري  حريته  تسلب  من  كل  يعامل 
املعاملة املقررة للمحبوسني احتياطيا يف هذا القانون 

ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام.
مادة )٣8(

يكون لكل محكوم عليه الحق يف الرتاسل ولذويه أن يزور 
وهو ذلك طبقا ملا تبينه الالئحة الداخلية، وللمحبوسني 
قانون  به  يقىض  بما  إخالل  دون  الحق  هذا  احتياطيا 

اإلجراءات الجنائية بشأنهم يف هذا الصدد.
مادة )٤٠(

السجون  عام  وملدير  العام  املحامي  أو  العام  للنائب 
أومن ينيبه أن يأذنوا لذوي املسجون بزيارته يف غري 
»رضورة«  لذلك  دعت  إذا  العادية،  الزيارة  مواعيد 
يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة 
أو  صحية  ألسباب  وذلك  معينة  أوقاتاً  الظروف  إىل 

متعلقة باألمن.
–  الالئحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزيــر 

الـداخـلـيــة رقــم 79 لسنـة 1961:
مادة )٦٠(

واملحبوسني  البسيط  بالحبس  عليهم  للمحكوم 
أن  ولذويهم  وقت  أي  يف  الرتاسل  يف  الحق  احتياطيا 
يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع يف أي يوم من أيام 
مالم  الرسمية  والعطالت  الجمع  أيام  عدا  األسبوع 
التحقيق ذلك بالنسبة  العامة أو قايض  النيابة  تمنع 
إىل املحبوسني احتياطيا طبقا للمادة 141من قانون 

اإلجراءات الجنائية.

مادة )٦٦(
للمسجون عند نقله إىل سجن يف بلد آخر الحق يف الرتاسل 

ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد
العادية  الزيارة  أو  املراسلة  ميعاد  يحدد  لم  ولو  نقله 
من  املراسلة  أو  الزيارة  هذه  تحسب  وال  له،  املستحقة 
من  ويستثنى  للمسجون  املقررة  أواملراسالت  الزيارات 
ذلك املسجون املنقول إىل سجن آخر لصالح الضبط أو 
الليمان أن يزوروهم مرة  املسجون املجازي بالنقل إىل 
واحدة كل أسبوع يف أي يوم من أيام األسبوع عدا أيام 
الجمع والعطالت الرسمية مالم تمنع النيابة العامة أو 
احتياطيا  املحبوسني  إىل  بالنسبة  ذلك  التحقيق  قايض 

طبقا للمادة 141 من قانون اإلجراءات الجنائية.
مادة )7٦(

مستشفي  املودعني  املريض  املسجونني  زيارة  تتم 
الليمان أو السجن يف محل الزيارة العادية متيكانت 
قررطبيب  فإذا  إليها  باالنتقال  تسمحلهم  حالتهم 
الزيارة  تتم  بذلك  التسمح  حالتهم  أن  السجن 
اتخاذ  وبعد  املمرضني  رئيس  بحضور  باملستشفي 

اإلجراءات الصحية قبل الزائرين.
 ١٩7١ لسنة   ١٦5٤ رقم  الداخلية  وزير  قرار   –

بالالئحة الداخلية للسجون املركزية:
مادة )٣7(

»يكون لذوي املحكوم عليه بالحبس مع الشغل الحق 
املحكوم  لذوي  »يكون  أسبوع«،  كل  مرة  زيارته  يف 
الحق  احتياطيا  واملحبوس  البسيط  بالحبس  عليه 
النيابة  تمنع  مالم  أسبوع  كل  واحدة  مرة  زيارته  يف 

العامة ذلك بالنسبة إىل املحبوس احتياطيا«.

– النصوص الخاصة باالتفاقيات الدولية:
)اعتمدها  السجناء  الدنيا ملعاملة  النموذجية  القواعد 
مؤتمر األمم املتحدة املعقود يف جنيف 1955 وأقرها 
املجلس االقتصادي واالجتماعي بقراريه يف 31 يوليو 

1957 و 13 مايو 1977(
مادة )٣7(

يسمح للسجني يف ظل الرقابة الرضورية باالتصال 

بأرسته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه عىل فرتات 
منتظمة باملراسلة وبتلقي الزيارات عىل السواء.

مادة )١٠( 
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

يعامل جميع األشخاص املحرومني من حرياتهم معاملة 
إنسانية مع احرتام الكرامة املتأصلة يف اإلنسان

خامسًا: انتهاكات السجون:
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سادسا: الحصار واقتحام المدن:

 دمار برفح املرصية إثر عمليات اقتحام الجيش املرصي

 تفجري الجيش املرصي ملنازل مدنيني بمدينة رفح شمال سيناء

١- نصوص دولية:
مادة )١٣( 

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
واخـتـيـار  التـنـقـل  حـريـة  فــرد   لـكـل 

محل إقــامـتـه داخــل حـدود كـل دولــة.
مادة )١٢( 

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من 
والسياسية

كل شخص لديه صفة قانونية داخل إقليم دولة ما، 
يف أرض هذه الدولة، لديه الحق يف الحرية التنقل فيها 

وحرية اختيار مكان إقامته.

2- نصوص الدستور املرصي:
مادة )٦٢( 

الـتـنـقـل، واإلقـامــة، والـهـجــرة  حــريــة 
عن  مـواطــن  أي  إبـعــاد  يـجـوز  وال  مكفولة. 

إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه.
فرض  أو  الدولة,  إقليم  مغادرة  من  منعه  يكون  وال 
اإلقامة الجربية عليه, أو حظر اإلقامة يف جهة معينة 
ويف  محددة,  ملدة  و  مسبب  قضائي  بأمر  إال  عليه, 

األحوال املبينة يف القانون.



195

2015

سابعًا: المحاكمات العسكرية للمدنيين:

٢- يف القانون الدويل:
 ملا كان اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر يف 1948 قد نص يف املادة 14 من العهد الدويل للحقوق 

املدنية والسياسية الصادر يف عام 1966 يف الفقرة األوىل منها عىل أن:

– »الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد، 
لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه 
و التزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل 
مستقلة  مختصة  محكمة  من  وعلني  منصف  نظر 

حيادية، منشاة بحكم القانون«
العسكرية  املحاكم  أمام  املدنيني  أن إحالة  مما يعنى   –
يشكل خرقا و انتهاكا لنص املادة السابعة من اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان، وكذا املادة 14 من العهد الدويل 
الخاٍص بالحقوق املدنية والسياسية مما يشكل انتهاكا 

ملبدأ املساواة بني املخاطبني بأحكام هذا القانون.
– كما نصت املادة العارشة من اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان عىل أنه: »لكل إنسان، عىل قدم املساواة التامة 
مع اآلخرين، الحق يف أن تنظر قضيته محكمة مستقلة 
و  حقوقه  يف  للفصل  وعلنيا،  منصفا  نظرا  ومحايدة 

التزاماته وىف أية تهمة جزائية توجه إليه«
ما  جميعها  االتفاقيات  تلك  عىل  مرص  صدقت  وقد   –
للقانون  مخالفة  هي  املعاهدات  تلك  مخالفة   يجعل 

الدويل.

١- الدستور املرصي:

 ينص الدستور املرصي الذى تم إقراره عام ٢٠١٤ 
عىل حق كل مواطن يف املثول  أمام قاضيه الطبيعي 

مادة )٩٦( 
املتهم برئ حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية عادلة، 
وينظم  نفسه.  عن  الدفاع  ضمانات  فيها  له  تكفل 
الجنايات.  ىف  الصادرة  األحكام  استئناف  القانون 
والشهود  عليهم  للمجنى  الحماية  الدولة  وتوفر 
للقانون. وفقاً  االقتضاء،  عند  واملبلغني  واملتهمني 

مادة )٩7( 
للكافــة. وتلتزم  التقاىض حق مصــون ومكفول 

الدولة بتقريب جهات التقاىض، و تعمل عىل رسعة 
الفصل يف القضايا، ويحظر تحصني أى عمل أو قرار 
إدارى من رقابة القضاء، وال يحاكم شخص إال أمام 
محظورة. االستثنائية  واملحاكم  الطبيعى،  قاضيه 

وينص أيضا عىل قرص املحاكم العسكرية يف:
املادة )٢٠٤( 

»القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص 
دون غريه بالفصل يف كافة الجرائم املتعلقة بالقوات 
وال  حكمهم  يف  ومن  وأفرادها  وضباطها  املسلحة 
».... العسكري  القضاء  أمام  مدني  محاكمة  يجوز 

١- القانون الدويل: 
نصت اتفاقية »السيداو« لعام ١٩7٩ يف مادتها الثالثة عىل أن:

»تتخذ الدول األطراف يف جميع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، 
كل التدابري املناسبة، بما يف ذلك الترشيعي منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني. وذلك لتضمن لها 

ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها عىل أساس املساواة مع الرجل«.
الواضح أن االتفاقية كانت تركز هنا عيل توفري  فمن 
واإلنسانية  األساسية  الحريات  ضمانات  كافات 
الحقوق،  من  غريها  إيل  االنطالق  ثم  ومن  للمرأة، 
أصلية إنسانية  عن حقوق  والرتاجع  النكوص  وليس 

أما اإلعالن »بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة« 

والصادر يف ديسمرب ١٩٩٣، ففي املادة الثانية - 
بند »ج«  يعرف العنف ضد املرأة بأنه كل:

والنفســـي  والجنســـي  املدنـــي  »العنف 
الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه، أينما وقع«.

٢- الدستــور املصـري:
يف   ،٢٠١٤ دسـتـور  يف  الـدولـة  تــعــهــدت   

مــادة )١١(:
»تكفل الدولة تحقيق املساواة بني املرأه والرجل ىف 
جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
الدستور.  واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام 
الكفيلة  التدابري  اتخاذ  عىل  الدولة  وتعمل 
املرأة تمثيالً مناسبا ىف املجالس  بضمان تمثيل 
كما  القانون،  يحدده  الذي  النحو  النيابية،عىل 

العامة  الوظائف  توىل  ىف  حقها  للمرأة  تكفل 
ىف  والتعيني  الدولة  ىف  العليا  اإلدارة  ووظائف 
الجهات الهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. 
أشكال  كل  ضد  املرأة  بحماية  الدولة  وتلتزم 
بني  التوفيق  من  املرأة  تمكني  وتكفل  العنف، 
تلتزم  كما  العمل.  ومتطلبات  األرسة  واجبات 
والطفولة  لألمومة  والحماية  الرعاية  بتوفري 
واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتياجا«.
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٣- قــانــون الــطــفل املصـري يف املعامـلـة الجنـائيـة للطـفـل:  
مادة )١٠١( 

عشـرة  خمـس  سنه  تجاوز  لم  الذي  الطفل  عىل  »يحكم 
بأحـد  جريمـة،  ارتكـب  إذا  كاملـة،  ميالديـة  سـنة 

التدابري اآلتية:
التوبيخ - التسليم - اإللحاق بالتدريب والتاهيل - اإللزام 
للمنفعة  العمل   - القضائي  االختبار   - معينة  بواجبات 
العامة بما ال يرض بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد الالئحة 
وضوابطها:  العمل  هـذا  أنـواع  القـانون  لهذا  التنفيذية 
اإليداع يف أحد املستشفيات املتخصصة - اإليداع يف احدي 
مؤسسات الرعاية االجتماعية - وعـدا املصـادرة وإغـالق 
هـذا  علـى  يحكـم  ال  أصـله  إلـى  الشـئ  ورد  املحـال 
الطفـل بـأي عقوبـة أو تـدبري منصوص عليه يف قانون 

آخر«.
مادة )١٠8( 

 ، املتخصصة  املستشفيات  أحد  بإيداعه  املحكوم  »يلحق 
إليهـا حالته  التي تدعو  العناية  التي يلقي فيها  بالجهات 
, وتتوىل املحكمة الرقابة عىل بقائه تحت العالج يف فرتات 
أن تزيد أي فرتة منها عيل سـنة يعرض  دورية ال يجوز 

عليها خاللها تقارير األطبـاء ، وتقـرر إخـالء سـبيله إذا 
الطفل  بلـغ  وإذا   ، بـذلك  أن حالتـه تسـمح  لهـا  تبـني 
تسـتدعي  حالتـه  وكانـت  والعشـرين  الحاديـة  سن 
اسـتمرار عالجـه نقـل إىل أحـد املستشـفيات املخصصة 

لعالج الكبار«.
مادة )١١١( 

بالسـجن  وال  املؤبـد  بالسجن  وال  باإلعدام  يحكم  »ال 
الثامنـة  لـم يجـاوز سـنه  الـذي  املـتهم  املشـدد علـي 

عرشة ميالدية كاملة وقت ارتكاب الجريمة«.
مادة )١٠8( 

مـع  سجنهم  أو  حبسهم  أو  األطفال  احتجاز  يجوز  »ال 
غيـرهم مـن البـالغني فـي مكـان واحـد ، ويراعـي فـي 
والجنس  السن  بحسب  األطفال  تصنيف  االحتجاز  تنفيذ 
ثالثة  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  ويعاقب  الجريمة،  ونوع 
أشهر وال تزيد عن سنتني وبغرامة ال تقل عـن ألـف جنيـه 
وال تجـاوز خمسة أالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني 
أو  احتجـز  عامـة  بخدمـة  مكلـف  أو  عـام  موظف  كل 

حـبس أو سجن طفالً مع بالغ أو أكثر يف مكان واحد«.

٣- االنتهاكات ضد األطفال يف القانون الدويل: 
اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدت وعرضت للتوقيع 
العامة  الجمعية  قرار  بموجب  واالنضمام  والتصديق 

لألمم املتحدة 25/44
املؤرخ يف 20 نوفمرب/ترشين الثاني 1989 

املادة 37 منه عىل »أال يُحرم أي طفل  والذي ينص يف 
ويجب   , تعسفية  أو  قانونية  غري  بصورة  حريته  من 
وفقاً  سجنه  أو  احتجازه  أو  الطفل  اعتقال  يجرى  أن 
وألقرص  أخري  كملجأ   إال  ممارسته  يجوز  وال  للقانون 

فرتة زمنية مناسبة«
أوضاع احتجاز األطفال يف مرص مهينة ومخالفة لكافة 
املعايري والرشائع الدولية طبقا لألمم املتحدة، فقد أصدر 
املتحدة،  األمم  يف  التعسفي  باالعتقال  املعني  الفريق 

اعترب فيه أن االعتقال التعسفي لألطفال يف مرص  قراراً 
»منهجي وواسع االنتشار، وذلك بعد النظر يف الشكوى 
التي قدمتها مؤسسة الكرامة، بخصوص قضية اعتقال 
الطفل أحمد طه البالغ من العمر 16 عاماً. ) 8 يناير/

كانون الثاني 2015.(.
القرار  بخصوص  املتحدة  األمم  عن  صادر  آخر  تقرير 
التي  باالعتقاالت  والخاص  رقم 2015/17  الذي حمل 
تقوم بها السلطات األمنية املرصية بحق األطفال، اعترب 
»ممارسة  يعد  مرص  يف  لألطفال  التعسفي  االعتقال  أن 
نظامية واسعة االنتشار، »ويعّد القرار هو األول من نوعه 
الذي يصدر بخصوص منهجية اعتقال األطفال يف مرص 

منذ أحداث 30يونيو/حزيران 2013 وحتى اآلن«.
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الالجئني  حماية  فإن  الدويل،  للقانون  وفقاً 
والنازحني داخلياً يكفلها القانون اإلنساني الدويل، 
جنيف  اتفاقية  عىل  أسايس  بشكل  ذلك  ويعتمد 
لعام ١٩٤٩ والربوتوكولني اإلضافيني لعام 1977، 
عام  وبروتوكول   ١٩5١ لعام  الالجئني  واتفاقية 
األوسع  اإلطار  ذلك  إىل  إضافة  ننىس  وال   .1967

الذي  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  يف  املتمثل 
العاملي لحقوق  اإلعالن  أغلب أحكامه من  استمد 
والثقافية،  واالجتماعية   ،١٩٤8 لعام  اإلنسان 
وإقليمية  موضوعية  صكوك  إىل  أيضاً  أدى  كما 
واالتفاقات  املحددة  االتفاقيات  من  والعديد  الحقة 
النازحني. ومساعدة  بحماية  الصلة  ذات  الدولية 

– اعتنت املواثيق والعهود الدولية بحرية اإلعالم والتعبري 
بشكل كبري، وعىل سبيل املثال فقد أكدت 

املادة )19( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر 
تشمل  التي  التعبري  حرية  يف  الحق  عىل   )1948( عام 
البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عرب أي 

وسيط وبغض النظر عن الحدود. فجاء فيها: 
 1- لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة، 

2-  لكل إنسان حق يف حرية التعبري ويشمل هذا الحق 
واألفكار  املعلومات  رضوب  مختلف  التماس  يف  حريته 
وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دون ما اعتبار للحدود سواء 
بأية  أو  فني  قالب  يف  أو  أو مطبوع  مكتوب  عىل شكل 

وسيلة أخرى يختارها«.

عيل  النص  يف  اإلقليمية  املواثيق  شددت  فقد  كذلك   –
ضمان وحماية حرية التعبري، فاملادة )10( من االتفاقية 
عىل  التعبري  حرية  تحمي  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 
مستوى الدول األعضاء، واملادة )9( من امليثاق اإلفريقي 

وكذلك  نفسه.  الحق  تضمن  والشعوب  اإلنسان  لحقوق 
حقوق  لحماية  األمريكية  االتفاقية  من   )13( املادة 

اإلنسان تنص عىل أن:
»لكل إنسان الحق يف حرية الفكر والتعبري ويشمل هذا 
املعلومات  أنواع  مختلف  عن  البحث  يف  حريته  الحق 
اعتبار  ما  دون  اآلخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار 
للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فني 

و بأي وسيلة يختارها«

ويف دستور 2014 أشار يف املادة 70 إىل أن: »حرية   –
واملسموع  واملرئى  الورقى  والنرش  والطباعة  الصحافة 
واإللكرتونى مكفولة، وللمرصيني من أشخاص طبيعية 
أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف 
ووسائط   ، واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  وإنشاء 
عىل  اإلخطار  بمجرد  الصحف  وتصدر  الرقمى.  اإلعالم 
إجراءات  القانون  وينظم  القانون.  ينظمه  الذى  النحو 
والصحف  واملرئى  اإلذاعى  البث  محطات  وتملك  إنشاء 

اإللكرتونية«

تاسعا: الالجئون:

عاشرا: الصحفيون:
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أحد عشر: المحامون والمدافعون عن حقوق اإلنسان:

العدالة و استقرار املجتمع لذا نجد أن املرشع قد أورد نصوصاً  بارزاً ىف تحقيق  يلعب املحامى دوراً 
التي  املرصية  الدساتري  أول  ولعل  وظيفته  بواجبات  قيامه  أثناء  للمحامي  حماية  تسبغ  ترشيعية 

أشارت إىل وجوب تمتع املحامي بحصانة أثناء عمله هو الدستور الصادر عام ٢٠١٣

١- املواثيق الدولية:
 فقد تضمنت املادة )14( من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والتجارية رضورة االستعانة بمحامي وكفالة حق 

الدفاع كعنرص من العنارص األساسية لحق اإلنسان ىف التقايض.
الدول يجب أن  الدولية للحقوقيني بأثينا 95 »أن املحامني ىف كافة  اللجنة  الذي صدر عن  كما تضمن اإلعالن 
محاكمة  وبضمان  القانون  دولة  إطار  ىف  اإلنسان  بحقوق  يطالبوا  وأن  املحاماة  مهنة  استقالل  عىل  يحافظوا 
انتهى إىل قانون دويل آلداب املحاماة، وقد أكد مؤتمر  الدويل للمحامني بموناكو 54 قد  عادلة«. وكان املؤتمر 
مبدأ  يتم صيانة  الخارجي حتى  التدخل  من  املحاماة  مهنة  تتحرر  أن  الرضوري  من  »أنه  للمحامني:  الجوس 

سيادة القانون«.
وتضمن مرشوع مبادئ استقالل مهنة املحاماة الصادر عن الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية الدولية للقانون 

الجنائي واللجنة الدولية للحقوقيني يف مدينة نوتو بصقلية 1982:

)1( إن إقامة نظام سليم وعادل إلقرار العدالة ولحماية 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية حماية فعلية تقتيض 
استقالل  به  يتم  الذى  القدر  بذات  املحامني  استقالل 

القضاء
)3( لكي تمكن مهنة املحاماة من أداء دورها ىف الدفاع 
املشورة  تقديم  املحامني  عىل  يجب  الحقوق  تلك  عن 
يتمىش ومعايري مهنتهم وحكمهم  بما  وتمثيل موكليهم 
عىل األمور بدون أية قيود أو نفوذ أو ضغوط أو تهديدات 

أو تدخل ال مربر من أية جهة. 
وقـد تـضـمـنـت مـبــادئ األمــم الــمــتــحــدة 
مجموعة  الـمـحامني،  دور  بـشـأن  األسـاسـيــة 
املحــامــني  ألداء  كضمــانــات  املبادئ  مــن 

ملهامهـم: 
1( تــكــفـل الحـكـومــات مـا يـلـي للمحـامني:

– القدرة عىل أداء جميع وظائفهم املهنية بدون تخويف 
أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غري الئق.

– القدرة عىل االنتقال إىل موكليهم والتشاور معهم داخل 
البلد وخارجه عىل سواء.

للمالحقة  بتعريضهم،   التهديد  أو  تعريضهم،  عدم   –
وغريها  واالقتصادية  اإلدارية  العقوبات  أو  القانونية 
وآداب  ومعايري  واجبات  مع  يتفق  بعمل  قيامهم  نتيجة 

املهنة املعرتف بها.
2(     توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامني، 

إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
الـمــحــامــني  ألداء  نـتـيجـة  يــجــوز   ال   )3
بجـريـرة  أخــذهـم  وظائفـهــم،  لـمــهـام 

موكليهم أو بقضــايــا هــؤالء الـمـوكلني.
4( ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية تعرتف بالحق 
بحق  االعرتاف  ترفض  أن  املشاورة  عىل  الحصول  ىف 
لم يكن  نيابة عن موكله، ما  أمامها  املثول  أي محام ىف 
واملمارسات  للقوانني  أهليته طبقاً  فقد  قد  املحامي  هذا 

الوطنية وطبقاً لهذه املبادئ.
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5( يتمتع املحامون بالحصانة املدنية والجنائية بالنسبة 
للترصيحات التى يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك 
ىف مرافعاتهم املكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام 

املحاكم أو غريها من السلطات التنفيذية أو اإلدارية.
تضمن  أن  املختصة  السلطات  واجب  من   )6
وامللفات  املعلومات  اإلطالع عىل  إمكانية  للمحامني 
والوثائق املناسبة التى هى ىف حوزتها أو تحت ترصفها، 

وذلك لفرتة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية 
غضون  ىف  اإلطالع  هذا  تأمني  ملوكليهم،وينبغي  فعالة 

أقرص مهلة مالئمة.
تـكـفـل الحــكــومــات وتــحـتـرم سـريـة   )7
التي  والـمـشــاورات  االتــصـاالت  جــمـيــع 

تـجـري بني املحامني وموكليهم يف عالقاتهم املهنية.

٢- الدستور املرصي: 
املادة )٩8(

تنص عىل »حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، 
واستقالل املحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة 
حق الدفاع ويضمن القانون لغري القادرين مالياً 
وسائل اإللتجاء إىل القضاء والدفاع عن حقوقهم«

املادة )١٩8(
السلطة  تشارك  حرة،  مهنة  »املحاماة  أن  عىل  تنص 
القضائية يف تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة 

حق الدفاع، ويمارسها املحامي مستقالً، وكذلك محامو 
الهيئات ورشكات القطاع العام وقطاع األعمال العام. 
الدفاع  حق  تأديتهم  أثناء  جميعا  املحامون  ويتمتع 
لهم  تقررت  التي  والحماية  بالضمانات  املحاكم  أمام 
التحقيق  جهات  أمام  عليهم  رسيانها  مع  القانون  يف 
واإلستدالل. ويحظر يف غري حاالت التلبس القبض عىل 
املحامي أو احتجازه أثناء مبارشته حق الدفاع، وذلك 

كله عىل النحو الذي يحدده القانون«.

٣- قانون املحاماة: 
املحاماة  قانون  من  و5٤  و5٠   ٤٩ املواد  شملت 
مجموعة من الضوابط والضمانات املقررة للمحامني 

عىل النحو اآلتى ذكره.
املادة )٤٩(

»للمحامي الحق يف أن يعامل من املحاكم وسائر الجهات 
التي يحرض أمامها باإلحرتام الواجب للمهنة وإستثناء من 
األحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها 
املنصوص عليها يف قانون املرافعات واإلجراءات الجنائية 
إذا وقع من املحامي أثناء وجوده بالجلسة ألداء واجبه أو 

بسببه إخالل بنظام الجلسة أو أي أمر
يأمر رئيس الجلسة  أو جنائياً  يستدعي محاسبته نقابياً 
بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر 

النقابة الفرعية املختصة بذلك«
املادة )50(

عىل  القبض  يجوز  ال  السابقة  باملادة  املبينة  الحاالت  »يف 
املحامي أو حبسه احتياطياً إال بأمر من النائب العام أو من 
ينوب عنه من املحامني العامني األول وال يجوز أن يشرتك 

يف نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية املرفوعة عىل 
املحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها االعتداء«

املادة )51(
»ال يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة اال بمعرفة 
ان  العامة  النيابة  العامة. ويجب عىل  النيابة  اعضاء  احد 
قبل  الفرعية  النقابة  مجلس  او  النقابة  مجلس  تخطر 
مناسب  بوقت  أية شكوى ضد محام  الرشوع ىف تحقيق 
متهما بجناية  اذا كان محامياً  الفرعية  النقابة  أو رئيس 
أو جنحة بعملة ان يحرض هو أو من ينيبه من املحامني 
الفرعية  النقابة  وملجلس  النقابة  وملجلس  التحقيق. 

املختص طلب صور التحقيق بغري رسوم«.
املادة )54(

أو  باإلشارة  إهانه  أو  محام  عىل  تعدى  من  كل  »يعاقب 
بسببها  أو  مهنته  بأعمال  قيامه  أثناء  التهديد  أو  القول 
بذات العقوبة املقررة ملن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد 

أعضاء هيئة املحكمة«.

4- املادة 96 من قانون االجراءات الجنائية: 
عن  املدافع  لدى  يضبط  أن  التحقيق  لقايض  يجوز  »ال 
التى  واملستندات  األوراق  االستشاري   الخبري  أو  املتهم 
وال  بها،  إليهما  عهد  التى  املهمة  ألداء  لهما  املتهم  سلمها 

املراسالت املتبادلة بينهما ىف القضية«.
– من مطلعة تلك النصوص القانونية نجد ان املرشع قد 

له  معينة  تكون  الضمانات  بمجموعة من  املحامى  أحاط 
عىل اداء عمله عىل النحو الذى رسمه القانون وصوالً اىل 
الغاية املنشودة ىف اظهار الحقائق بما يعنى ان االنتهاكات 
التى يتعرض لها املحامون تكون عقبة ىف طريق العدالة 

يجب معاقبة مقرتفها.
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التـوصيـات:

أوال: السلطتين التشريعية والتنفيذية )الحكومة المصرية ومجلس النواب(:

إزاء ما تقدم عرضه .. من انتهاكات تمت يف حق  املواطن املرصي سواء يف حقوقه املدنية أو 
السياسية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية، فإن »التنسيقية املرصية للحقوق والحريات« 

تتوجه إىل السلطتني )القضائية والتنفيذية( بعدٍد من املطالب، عىل النحو التايل:

١- تشكيل لجنة تحقيق –محايدة– للبحث يف كافة الشكاوى والبالغات التي ُقدمت للجهات املعنية 
الخاصة بانتهاكات حقوق املواطن املرصي السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية.

٢- قيام الحكومة املرصية ومجلس النواب املنتخب بإصالحات ترشيعية تتفق مع املعايري الدولية 
لحقوق اإلنسان بشكل عام. 

٣- رضورة وضع اإلصالحات الترشيعية التي ترتبط بتمكني املجتمع املدني من التأسيس وعدم 
التدخل يف شئونه، والحد من التدخل األمني.

٤- رضورة إعداد مرشوع قانون، يُقنن إجراءات الحبس االحتياطي، بما يحفظ كرامة املحبوسني، 
ويوجب تسبيب القرارات الصادرة بالحبس مع حفظ كافة حقوق املحبوس وتفعيل ضماناته.

5- تعديل املادة ١٢٦ من قانون العقوبات املرصي بما تتناسب مع  اتفاقية مناهضة التعذيب. 

٦- تعديل القانون املرصي، ليسمح بأحقية ضحايا التعذيب بمقاضاة مرتكبيه مبارشًة.

7- تصديق مرص عىل اإلتفاقية الدولية املعنية بمناهضة كافة أنواع التعذيب.

8- تصديق مرص عىل اتفاقية األمم املتحدة لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القرسي، وما 
يشملها من تعديالت بالقوانني الداخلية.

املتهمني  جميع  سبيل  وإخالء  التظاهر  قانون  وإلغاء  التظاهر   وحرية  التعبري  حرية  كفالة   -٩
املحبوسني بجرائم مرتبطة به.

١٠- اإللغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيني وإخالء سبيل جميع املدنيني املحبوسني عىل 
ذمة قضايا عسكرية.

١١- إعادة النظر يف جميع أحكام اإلعدام الصادرة خالل آخر ثالثة أعوام وإعادة محاكمة جميع 
املتهمني أمام القضاء املدني محاكمة عادلة.
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1- التوقف عن الهجوم غري امُلربر عىل منظمات ومؤسسات 
املجتمع املدني وحقوق اإلنسان واإلعالم والصحافة.

وأماكن  مقار  يف  التعذيب  استخدام  عن  التوقف   -2
اإلحتجاز  والسجون كوسيلة إلكراه املتهمني عىل االعرتاف 

، وتطبيق الئحة السجون بشكٍل واضح.

املرشوع  غري  املفرط  العنف  استخدام  عن  التوقف   -3
التي  الجسدية  والتصفية  القانون،  إطار  خارج  والقتل 
من  جدي  تحقيق  فتح   مع   ، األخرية  اآلونة  يف  تتبعه 

الجهات املعنية يف كل هذه الوقائع.

عىل  املفاجئ  التفتيش  يف  العامة  النيابة  دور  تفعيل   -1
بشكٍل  والوقوف  اإلحتجاز،  وأماكن  ومقار  السجون 
داخلها  باإلنتهاكات  امُلتعلقة  الشكاوى  كافة  عىل  واضح 

واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد املخالفني.

من  إفالتهم  وعدم  اإلنتهاكات،  مرتكبي  محاسبة   -2
ضد  تقع  التي  االنتهاكات  كافة  يف  والتحقيق  العقاب، 

املواطنني وخاصة يف حاالت التعذيب واإلخفاء القرسي.

امُلدد  تجاوزوا  الذين  املتهمني  كافة  سبيل  إخالء   -3
اإلجراءات  قانون  من   143 باملادة  امُلحددة  القانونية 

الجنائية.

1- رضورة القيام بالدور الحقيقي املنوط به، من  رصد 
للحكومة  املشورة  وتقديم  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
اإلنسان. حقوق  أوضاع  لتحسني  عليها  والضغط 

أعضاء  الختيار  واضحة  ومعايري  ضوابط  وضع   -2
املشهود والقانونيني  الحقوقيني  من  املجلس 

محاباة. وال  مجاملة  بال  والنزاهة  بالكفاءة  لهم 

3- التـوقــف عـن التـبـريـر  الـدائــم ملا تـقــوم 
بـه الــسـلـطـة التنفيـذيـة يف حــق املـواطنـني.

1- اإللتزام  بـمـعايـيـر الـمــحــاكــمــات الـعادلة 
أمامـهـم. املعروضة  الــقــضــايا  نــظــر  يف 

2- إجراءات محاكمـات عـادلـة  ومنصفـة لكـافة املتهمني 
أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء كافة املحاكم اإلستثنائية.

4- رضورة تطبيق أحكام القانون من توافر دالئل كافية 
تشري إىل اقرتاف املتهمني ألفعال مؤثمة حتى تصدر أوامر 

بحبس املتهمني احتياطياً.

الصادرة  الحبس  قرارات  يف  اإلفراط  عدم  رضورة   -5
بحق األفراد، مع رضورة تطبيق التدابري اإلحرتازية عىل 

املتهمني.

4- التوقف الفوري عن سياسة اإلخــفـاء الـقـسـري 
للمواطنني أو اعتقالهم بدون مسوغ قانوني ، مع رضورة 

معاملة األفراد بما يحفظ عليهم حقوقهم وحرياتهم.

الفوري عن أماكن ومصري املختفني قرسيًا،  5- الكشف 
واإلجراءات التي اتبعت معهم أثناء فرتات اختفائهم، مع 

تعويضهم وأرسهم وانصافهم.

6- محاسبة كافة أفراد الرشطة املتسببني يف أي جريمة 
أو انتهاك ضد أي مواطن إعالًء لدولة القانون. 

ثانيا: وزارة الداخلية »بشكل خاص«:

ثالثا: النيابة العامة:

رابعا: السلطة القضائية:

خامسا: المجلس القومي لحقوق اإلنسان:
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سادسا: وسائل اإلعالم:

سابعا: منظمات المجتمع المدني:

- القيــام بـدورهـا السـامـي يف نـقـل الـواقـع والـحـقـيـقـي، والـعـمـل عـلـى رأب الـصـدع 
املصـري. املجتمـع  أطيـاف  بني  مـا  الـوطنيـة  الُلحـمـة  إلعـادة  والسـعـي  الـمـجـتـمـعـي، 

باإللتزام   مـصـر  مـطـالـبـة  يف  الـحـقـيـقـي  بـدورهــا  الـمـتـحـدة  األمـم  قـيـام   -1
تحدث. التي  اإلنتهاكات   عن  الصمت  وعدم  اإلنـسـان،  بـحـقـوق  املعنية  الـدولية  بـالـمـواثـيـق 

2- ُمطالبة لجنة التنسيق الدولية املنبثقة من لجنة املؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية )مباديء باريس( 
بإلزام  املجلس القومي املرصي لحقوق اإلنسان بالقيام بدوره الحقيقي يف مساندة ضحايا اإلنتهاكات.

3- دعــم ومـســاندة مـؤسـســات الــمـجـتـمــع الـمـدنـي وخـاصــة الـحـقـوقـيـة ألداء 
دورهــا وتـحـمـل مـسـئـولـيـتـهـا الـوطـنـيـة واإلنـسـانـيـة تـجـاه الـضحـايـا واملواطنني.

بالتصدي لالنتهاكات،  1- رضورة تفعيل دورها 
عىل  املعنية  الجهات  وحّث  العام،  الرأي  وتوعية 
عنها. والدفاع  اإلنسان  حقوق  بمباديء  اإللتزام 

يف  العاملة  املنظمات  بني  التشبيك  زيادة   -2
ألي  والتصدي  الجمعية  قوتها  لزيادة  مرص 
انتهاك يقع ضد أي من منظمات املجتمع املدني.

ثامنا: األمم المتحدة والمجتمع الدولي:

التنسيقية المصرية للحقوق الحريات
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يف كافة املؤسسات واملنظمات الخاصة أو الحكومية عىل مستوي العالم  نجد أن املعيار االسايس لنجاحها 
استثناء  بال  الجميع،  عىل  بالعاملني  الخاصة  اللوائح  وتطبيق  للقانون،  تطبيقها  بمدى  مرهون   وتميزها 
ودون تمييز , وهذا هو املعيار الذي يمكننا القياس عليه يف مدى احرتام أي دولة لحقوق مواطنيها, فتطبيق 
القانون عىل الكافة بال استثناء وبال تمييز, واإللتزام باملعايري املوضوعة لحقوق االنسان هو الذي يميز الدول 
املتقدمة عن الدول املتخلفة, فركب الحضارة يف العالم يقاس بمدى التزام الدولة بحقوق مواطنيها، وليس 

بانتهاكها.
أما هنا، فقد تكون هناك كثري من الحقائق مجهولة، وكثري من الضحايا ال نعلم عنهم شيئاً، ولكن الحقيقة 
الواضحة والتي نود أن نسطرها هي أن هناك انتهاكات، وأن التعديات عيل حقوق االنسان بلغت من الجسامة 
بحيث أنه ال يمكن حرصها يف تقرير, فالتقرير إن كان يعرب عن أرقام، ولكنه اليستطيع أن يعرب عن وصف 
الحاالت واالنتهاكات كما حدثت أو تحدث, وال يستطيع أن ينبض بكم األلم البرشي الذي تعرض له إنسان 

ما جراء انتهاك آداميته وحقه .
فمن يتابع الحالة الحقوقية املرصية خالل العامني املاضيني يجد أنها تنتقل من تدهورإىل ما هو أشد منه 
والناظر لهذه الحالة من التدهور يجد أنها ليست نابعة من العقل الجماعي املرصي, بل انها نابعة بشكل 
أنهم مسئولون عن كافة  القائمني عيل األمر  السلطة يف حد ذاتها، وأنيس  الذي أصاب  التدهور  خاص من 

املرصيني بال تمييز, فال تزال النفوس السوية ترفض امتهان البرش, أو انتهاك حقوقهم.
القانون  إطار  خارج  والقتل  الجسدية  والتصفية  القرسي  اإلخفاء  مثل   - الحقوقية  املصطلحات  تكن  فلم 
واإلهمال الطبي يف السجون -  لم تكن متداولة يف اإلطار العام املرصي، بل كانت ألفاظا يعرفها الحقوقيون 
واملختصون فقط. أما اآلن فقد شاع املصطلح بناء عىل شيوع الجرم بني عوام الناس الذين ال عالقة لهم 
بالشأن السيايس, من جراء تكراره مئات املرات حتى أصبح الفعل نفسه مؤثما يف نفوس الناس، وتحاول 
األجهزة األمنية الهروب من املصطلح اىل مصطلحات أقل وطئة, فقد حاولت تحويل مصطلح اإلخفاء القرسي 

إىل التغييب, ومصطلح القتل خارج إطار القانون إىل تصفية لالرهاب. 
باإلضافة إىل هذا، ظهرت مصطلحات لم تكن أصال متداولة بني املتخصصني، مثل احتجاز الرهائن، وهو 
مصطلح جديد نبع من كم االشخاص الذين يتم احتجازهم من قبل األجهزة األمنية إلجبار ذويهم عىل تسليم 

أنفسهم. 
إثبات  القانون و  السلبي يف أغلب األحيان برفض تنفيذ  العامة  النيابة  واألشد وطئة من هذا كله هو دور 
وقائع التعذيب والقتل واإلخفاء القرسي، وأيضا رفض التحقيق يف املحارض والبالغات والتلغرافات املقدمة 

من األرس.
يف مثل هذه األجواء قمنا باإلعالن عن تدشني التنسيقية املرصية للحقوق والحريات، يف األول من أغسطس 
عام 2014؛ لنكون منظمة حقوقية محايدة, تحاول بكل طاقتها أن توقف هذا التدهور الرهيب يف الحالة 
الحقوقية املرصية, وتعرب عن آالالم الضحايا الذين اليسمع لهم صوتا, وترصخ يف أذن القائمني عىل الحكم أن 

افيقوا، فما يحدث للمرصيني من انتهاكات لكافة حقوقهم يجب أن يتوقف.
ووثقنا  القرسي،  اإلخفاء  فرصدنا حاالت  اليوم,  الحني وحتى  ذلك  منذ  دورها  أداء  يف  التنسيقية  استمرت 

حاالت القتل خارج إطار القانون, وأصدرنا تقارير تفصيلية بحاالت التعذيب وغريها من االنتهاكات.
وإننا مستمرون إن شاء الله حتى تلتزم السلطة الحاكمة بحقوق املواطنني, وتعيد النظر يف سياستها ضد 

حقوق االنسان.


