
  الورقة��و�ى

  

، بتنظيم�الحق�-ي�+جتماعات�العامة�وا)واكب�والتظاهرات�السلمية�٢٠١٣لسنة��١٠٧تعليق�ع�ى�القانون�رقم�

  "قانون�التظاهر"وا)عروف�إع4ميا�باسم�

  

غ%$��،معها�التحكم�-ي�س%$ه�بالكليةكأي�فعل�جماه%$ي�يشمل�مشاركة�واسعة�فإن�التظاهر�به�قدر�من�العفوية�يصعب� 

أن�اNخالفات�ال�JKقد�تنتاب�مثل�ذلك�الفعل�Cبد�أن�ُينظر�إل?<ا�-ي�=طار�;وسع�وهو�أن�التظاهر�بشكل�عام�يكون�للصالح�

�للحق�-ي�التظاهر�وتنظيما�له
ً
ف�إمكاناX<ا�للتعامل�مع�هذه�التجاوزات�صيانة

ّ
، العام�للمجتمع�ككل�ووظيفة�الدولة�أن�توظ

فرغم�انقضاء�ما�يقرب�من�الثbثة�أعوام�ع`ى�اندCع�الثورة�-ي�، ت�لتقّيد�الحق�-ي�التظاهر�ككل�Cأن�تتذّرع�بتلك�اNخالفا

�الحاكم%ن� �لم�يشكل�gختbف�ب%ن�وجوه�وأسماء الخامس�والعشرين�وتعاقب�ثbثة�تحالفات�تعاقبت�ع`ى�حكم�البbد،

�التظاهر �-ي�عداo<م�للحق�-ي التظاهر�أكs$�الحقوق�ال�JKتحرص�الحكومات��فع`ى�مدار�تلك�;عوام�كان�الحق�-ي�،فارقا

أو�–فبد�Cمن�أن�تنظر�تلك�الحكومات� ،ى�التشريع�أو�ع`ى�مستوى�اNمارسةاNتعاقبة�ع`ى�انu<اكه�وتقييده�سواء�ع`ى�مستو 

�لتكون�أداة�لتق�–التحالفات�الحاكمة �للحكم�وبالتاzي�تعمل�ع`ى�تنظيمها ويم�إzى�التظاهر�ع`ى�أنه�الوسيلة�ال�JKأوصلu<ا

أداo<ا�نظرت�إzى�التظاهر�ع`ى�أنه�تلك�اNمارسة�ال�JKساهمت�-ي�إسقاط�الحكومات�السابقة�وبالتاzي�ف{�Jخطر�عل?<ا�Cبد�

لذلك�فلم�تّدخر�الحكومات�جهدا�Nحاربة�التظاهر�إما�بالتشريعات�ال�JKتقّيد�الحق�وتفّرغه�من�. أن�تس�ى�جاهدة�Nنعها

  . التظاهر�فع�bخط%$ا�قد�يودي�بحياة�من�يمارسه�مضمونه�أو�باNمارسات�ال�JKتجعل�من

عشرين�من�نوفم�$�اNا���Jع`ى�مشروع�ال-ي�ذلك�=طار�صّدق�رئيس�الجمهورية�اNؤقت�اNستشار�عدzي�منصور�-ي�الرابع�و �

 bمن�الخامس�والعشرين�من�نوفم�$قانون�التظاهر�الذي�أعدته�حكومة�الدكتور�البب� يحد�لم�. وي�ليتم�العمل�به�بدءا

وقد�تج`ى�ذلك�التقييد�-ي�اNنا�ي��،�Cمن�تنظيمهالقانون�الجديد�عن�نفس�الفلسفة�ال�JKتتب���تقييد�الحق�-ي�التظاهر�بد

  :التالية

   

والذي�كان�أول�مشاريعهم�التشريعية�بعد�وصولهم�لل�$Nان�وح���K–-ي�ح%ن�أن�القانون�الذي�فشل�=خوان�-ي�تمريره��:أو8

كان�يتناول�التظاهر�السلم�Jفقط�أتى�القانون�الحاzي�ليشمل�بالتقييد�الحق�-ي�التظاهر�وتنظيم��–قبل�وصولهم�للرئاسة�

فلقد�عّرف�، اNواكب�وgجتماعات�العامة�ليشمل�التقييد�الحق�-ي�التجمع�السلم�Jككل�با�ضافة�إzى�الحق�-ي�التظاهر

وهو�كل�تجمع�يقام�-ي�مكان�عام�يستطيع�;شخاص��القانون�-ي�مادته�الثانية�موضوع�تطبيق�القانون�باCجتماع�العام

�فّض� �لها �يتيح �كما �العامة �والندوات �gجتماعات �حضور �;من �لقوات �يتيح �وهو�بذلك �شخصية، �دعوة �دون دخوله

�bنتخابية�مثgس%$ات�Nؤتمرات�واNن�اsجتماعات�العامة�ولم�تستgجتماعات�إن�ارتأت�لذلك�ضرورة،�وشملت�بذلك�كل�g

را�-ي�قانون�تنظيم�التظاهر�رقم�وهو�
ّ
. الذي�تم�وضعه�أيام�gحتbل�=نجل%�ي�Nصر�١٩٢٣لسنة��١٤;مر�الذي�كان�متوف

  !فهل�تعود�بنا�حكومة�الدكتور�الببbوي�لعصور�ما�قبل�gحتbل�=نجل%�ي؟

   

�Cأن�تفصيل�القانون�فّرغ�=خطار�إ. رغم�أن�القانون�الجديد�نص�ع`ى�أن�=خطار�هو�فقط�ما�يلزم�منظم�Jالتظاهر�:ثانيا

من�مضمونه�وهو�ما�اعتاد�اNشّرع�اNصري�فعله�-ي�التعامل�مع�اNعاي%$�الدولية�من�استخدام�للمصطلحات�يفّرغها�بعد�

فتفصيل�القانون�أتى�ليحيل�=خطار�إzى�طلب�إذن�حيث�نص�القانون�ع`ى�أن�اNدة�ب%ن�=خطار�وب%ن�. ذلك�من�مضمو¡<ا



 C� �أن�تكون�التظاهرة �أيام�عمل(بد �فإن�مدة�). ثbثة �استجابة�¦حداث�متbحقة قام
ُ
�أن�أغلب�التظاهرات�ت وبالنظر�إzى

الثbثة�أيام�عمل�تلك�قد�تؤثر�بالسلب�ع`ى�الرسالة�ال�JKيريد�منظمو�التظاهرة�إرسالها�للمجتمع�مما�يؤدي�إzى�تفريغ�الحق�

ار�تمنع�تماما�التظاهرات�العفوية�ال�JKتخرج�استجابة�¦حداث�حالية�كما�أن�مدة�=خط. من�التظاهر�من�مضمونه�بالكلية

ليس�هذا�فحسب�بل�إن�القانون�نص�-ي�مادته�الـعاشرة�. ردا�ع`ى�احتbل�العراق�٢٠٠٣مثل�التظاهرات�ال�JKخرجت�-ي�

بالتظاهرة�ما�ع`ى�أن�وزارة�الداخلية�يجوز�لها�إصدار�قرار�مسبب�بمنع�التظاهرة�إن�حصلت�ع`ى�معلومات�جدية�بأن�

�بمنع�التظاهرة�دون�. ¬<دد�;من�والسلم ليس�هذا�فحسب�بل�إن�القانون�أعطى�الحق�لوزارة�الداخلية�أن�تصدر�قرارا

�القضاء �إzى �للتظلم�من�قرار�اNنع، الرجوع �التظاهرة Jعاتق�منظم� �ع`ى �القضاء �إzى �اللجوء ويلزم�، وترك�القانون�عبء

�=خطار� �الهدف�من �بأن �ستتأثر�التذك%$�هنا JKال� �اNرورية �للحركة �وتوف%$�بدائل �التظاهرة �تأم%ن �قوات�;من �تتوzى أن

بالتظاهرة�ح�C��Kيتعارض�الحق�-ي�التظاهر�مع�الحقوق�;خرى�للمواطن%ن�وليس�الهدف�من�=خطار�أن�تستعلم�وزارة�

�لتتأكد�من�نواياها �أو�تجري�التحريات�عن�منظم?<ا القيود�ع`ى�=خطار�تحيد�به�عن�كل�تلك�. الداخلية�عن�التظاهرة

غرضه�;سا°��Jوتحيله�إzى�طلب�تصريح�وهو�ما�يخالف�اNعاي%$�الدولية�ويخالف�فلسفة�القوان%ن�اNنظمة�لحقوق�=نسان�

  .وال�JKيكون�هدفها�;سا°��Jهو�تنظيم�الحق�وليس�تقييده

   

وهو�. ع�ممارسة�الحق�-ي�التجمع�السلم�Jأو�رفع�كلفتهتوّسع�القانون�-ي�;فعال�اNحظورة�أثناء�التظاهر�كمدخل�Nن�:ثالثا

;مر�الذي��Cُيفهم�إ�C-ي�سياق�الفلسفة�العامة�للقانون�وال�JKتنظر�إzى�التظاهرات�والتجمعات�ع`ى�أ¡<ا�جريمة�وشيكة�

�منعها �الحذر�أو�با¦حرى �درجات ���بأق± �معها �التعامل �من �فbبد �-ي، الوقوع �حظر�القانون �اNثال �سبيل مادته��فع`ى

�يريد� JKال� �الرسالة �ع`ى �يؤثر�بالطبع �وهو�;مر�الذي �التظاهرة �أثناء �الوجه �تخفي �أو�أغطية �أقنعة �ارتداء السادسة

كما�حظر�-ي�مادته�السابعة�ع`ى�. اNتظاهرون�إرسالها�للمجتمع�وال�JKقد�يساهم�ارتداء�;قنعة�-ي�توصيلها�بشكل�مكثف

�إ �س%$�اNتظاهرين�تعطيل�=نتاج�أو�الدعوة �الطريق�واNواصbت�أو�التأث%$�ع`ى �اNواطن%ن�أو�قطع �أو�تعطيل�مصالح ليه

العدالة�و³ي�;مور�ال�JKرغم�أ¡<ا�أمور�تضر�بمصالح�اNواطن%ن�وع`ى�اNتظاهرين�مراعاX<ا�إ�Cأ¡<ا�تعطي�ذريعة�¦جهزة�الدولة�

ليس�هذا�فحسب�بل�إن��،تظاهر�من�كل�مضامينهتى�ليفّرغ�الللتدخل�لتقييد�حق�التظاهر�وحرية�التعب%$�وكأن�القانون�أ

القانون�غلظ�العقوبات�ع`ى�ارتكاب�مثل�تلك�;فعال�و³ي�با�ضافة�إzى�أ¡<ا�غ%$�معقولة�إ�Cأ¡<ا�أيضا�فضفاضة�و�Cيمكن�

وهو�;مر�غ%$�اNعقول�حيث��Cُيتصور�أ��C،من�;فعال�اNحظورة�كما�جعل�القانون�تعطيل�حركة�اNرور ، تعريفها�بدقة

عطل�اNظاهرات�خاصة�الكب%$ة�مµ<ا�حركة�اNرور
ُ
كما�أن�الهدف�الرئي·��Jل¶خطار�اNنوط�بمنظم�Jالتظاهرات�تقديمه�، ت

ور��Cلذلك،�فإن�تعطيل�حركة�اNر . لوزارة�الداخلية�هو�تمكيµ<ا�من�توف%$�بدائل�مرورية�للجمهور�اNتأثر�بخط�س%$�التظاهرة

  !يكون�نتيجة�للتظاهر�بل�نتيجة�لتقص%$�وزارة�الداخلية�-ي�القيام�بدورها�-ي�رعاية�حقوق�اNواطن%ن

   

ت�;من�-ي�التعامل�مع�استكما�Cلنفس�النهج�الذي�اتبعه�القانون�-ي�تقييد�الحق�-ي�التظاهر�فقد�أطلقت�يد�قوا�:رابعا

قوات�;من�الحق�-ي�فض�التظاهرات�إن�خرجت�عن�الطابع��ةر فقد�أعطى�القانون�-ي�مادته�الحادية�عش�،التظاهرات

كما�أن�القانون�-ي�نفس�اNادة�جعل�من�! السلم�Jدون�تعريف�ما�³ي�حدود�الطابع�السلم�Jلتº$ك�تفس%$ها�لقوات�;من

أنه���C:وzى;  ،وقوع�جريمة�من�اNشارك%ن�-ي�التظاهرة�م�$را�لفضه�وهو�أمر�يؤدي�إzى�تقييد�الحق�-ي�التظاهر�من�جهت%ن

يقدح�-ي�سلمية�التظاهرة�أن�يخرج�بعض�اNشارك%ن�ف?<ا�عن�السلمية�وتستطيع�الشرطة�أن�تتعامل�مع�من�يخرج�عن�

ع`ى�إطbقها�م�$را�لفض�التظاهرة�يجعل�من�أي�" الجريمة"أن�تكون�: والثانية، سلمية�بشكل�فردي�دون�فض�التظاهرةال



م�$را�كافيا�لقوات�;من�أن�تفض�التظاهرة�بالقوة�وهو�;مر�الذي�يخل�، ة�جنيهمخالفة�عقوبu<ا�غرامة�قد��Cتزيد�عن�مائ

  .بمعيار�التناسب�والذي�Cبد�أن�يتوفر�-ي�تعامل�;من�مع�التظاهرات�أي�أن�يتناسب�رد�فعل�قوات�;من�مع�اNخالفة

فبالرغم�من�أن�القانون�، التظاهراتكما�أنه��Cتوجد�قيود�كافية�ع`ى�القوة�اNتاح�للشرطة�استخدامها�-ي�التعامل�مع�

نص�ع`ى�التدرج�-ي�استخدام�القوة�من�قبل�قوات�;من�-ي�التعامل�مع�التظاهرة�كما�حدد�سقف�العنف�اNستخدم�من�

يفقد�فعاليته�بإطbق�يد�الشرطة�-ي�استخدام�العنف�-ي�التعامل�مع��إ�Cهذا�التدرج، ة�بطلقات�الخرطوشقوات�الشرط

كما�أن�حالة�الدفاع�عن�النفس�اNكفول�-ي�، كرد�فعل�-ي�حالة�ما�لجأ�أحد�اNشارك%ن�Cستخدام�السbحاNظاهرة�بأكملها�

  .إطارها�استخدام�العنف�من�قبل�قوات�الشرطة�اتسعت�لتشمل�الدفاع�عن�اNمتلكات�أيضا

مخالف��–-ي�اNطلق– كل�تلك�;مور�تطلق�يد�قوات�الشرطة�-ي�استخدام�العنف�مع�اNظاهرات�وهو�أمر�فض�bعن�أنه

فما�بالنا�بحجم�الضرر�الذي�سيلحق�بالحق�-ي�التظاهر�ونحن�نتحدث�عن�إطbق�يد�، للمعاي%$�الدولية�لحقوق�=نسان

  !قوات�الشرطة�اNصرية�ذات�السجل�الحافل�بانu<اكات�الحق�-ي�التظاهر�و=فراط�-ي�استخدام�القوة؟

   

ظ�القانون�العقوبات�ليضيف�إzى� :خامسا
ّ
فقد�جعل�عقوبة�، الحق�-ي�التظاهر�قيودا�ع`ى�قيود�ويرفع�كلفة�ممارستهغل

ويستحق�اNخالف�، مخالفة�=جراءات�الحبس�والغرامة�ال�C�JKتقل�عن�خمس%ن�ألف�جنيه�و�Cتزيد�عن�مائة�ألف�جنيه

لفة�بعض�أو�أحد�كما�جعل�مخا، العقوبة�بصرف�النظر�عن�اقº$ان�مخالفة�=جراءات�بجرائم�أو�بأعمال�عنف�أو�عدمه

�مع� �التعامل �-ي �الجماÁي �العقاب �نهج �ع`ى �اNصرية �تس%$�الدولة �هذا �و-ي �لفّضها �كافية �سببا �التظاهرة �-ي اNشارك%ن

Jتظاهرين�وكأ¡<ا�تتبع�خطوات�إسرائيل�-ي�التعامل�مع�الشعب�الفلسطي�Nا!  

  

  

  تطبيقات�القانون 

  

لم�يقف�انu<اك�الحق�-ي�التظاهر�عند�إصدار�تشريعات�جائرة�تخالف�اNعاي%$�الدولية�لحقوق�=نسان�بل�تجاوز�ذلك��

فقد�قامت�قوات�الشرطة�يوم�الثbثاء�اNوافق�السادس�والعشرين�من�نوفم�$�بفض�مظاهرة�، ليتناول�تطبيقات�القانون 

للتنديد�بإجازة�محاكمة�اNدني%ن�أمام�القضاء�العسكري�" لمدني%ن�Cللمحاكمات�العسكرية�ل"سلمية�دعت�إل?<ا�مجموعة�

واحتجازهم�دون�سند�قانوني�يبيح�ذلك،�وتلفيق�Xg<امات�اNسيئة�لسمعu<م�، -ي�مسودة�الدستور،�وضرب�اNشارك%ن�ف?<ا

بض�ع`ى�مجموعة�من�والتنكيل�Ä<م،�عbوة�ع`ى�ذلك�قامت�الشرطة�بالق، "كالسرقة�با�كراه�والتخريب�و=تbف�وغ%$ها"

�با¦لفاظ�النابية� �اNظاهرة �اNشاركات�-ي �النساء �ع`ى �وgعتداء �اNظاهرة، �تغطية �-ي �لعملهم �ممارسu<م �أثناء الصحفي%ن

من�تعرضهن�للتحرش�الجن·��Jع`ى�يد��واشتكت�بعض�مµ<ن، -ي�مناطق�نائية�تبعد�عن�العمران�كث%$ا�وتركهن واختطافهن

وكان�رجال�الشرطة�القائم%ن�ع`ى�كل�ما�سبق�يرتدون�;زياء�اNدنية�بالرغم�من�نص�القانون�ع`ى�حتمية�، رجال�الشرطة

Jتعاملة�مع�التجمعات�للزي�الرسمNارتداء�قوات�;من�ا.  



�القانون�انu<كت�قوات�الشرطة�الحرم� الجام�ي�-ي�الثامن�والعشرين�من�نوفم�$��ليس�هذا�فحسب،�بل�إنه�-ي�ظل�هذا

�جامعة�القاهرة�وال�JKلقي� �عبد�الجواد"الطالب��–نتيجة�لها–اNا���J-ي�;حداث�ال�JKشهدX<ا طالب�كلية�" محمد�رضا

  .الهندسة�مصرعه�إثر�تلقيه�طلق�خرطوش�-ي�الرقبة

لخامس�والعشرين�من�يناير�وحÇ��Kن��Cنجد�أن�وبالنظر�إzى�تعامل�الدولة�اNصرية�مع�الحق�-ي�التظاهر�منذ�قيام�ثورة�ا�

�Jء،�فالوجوه�و;سماء�تتغ%$�إ�Cأن�انu<اك�الحق�-ي�التظاهر�يظل�هو�الثابتÈمر�اختلف�-ي�; .  

  

�بحق�اNواطن%ن�-ي�التجمع�السلمJ،�استمرت�ع`ى�مستوى�� خbصة�القول،�أن�الدولة�اNصرية�فض�bعن�عدم�اعº$افها

ارس�سلوكها�-ي�قمع�التظاهرات�بشكل�مÉ>µي،�بدا�ذلك�-ي�إصرار�الحكومات�اNتعاقبة�ع`ى�أن�يكون�التشريع�والتطبيق�تم

فكلها�تنتم�Jلفلسفة�تقييد�الحق�بد�Cمن�، قانون�التظاهر�هو�أول�مشاريعها�التشريعية�وال�C�JKتختلف�كث%$ا�-ي�مضاميµ<ا

  .جهزة�الدولة�اNختلفة�-ي�مواجهة�اNتظاهرينكما�بدا�ذلك�أيضا�-ي�استمرار�اNمارسات�القمعية�¦ ، تنظيمه

    



  الورقة�الثانية

  ذراع�الظلم��طول .. وزارة�الداخلية

  

فتاريخ�انu<اكات�وزارة�الداخلية�هو�تاريخ�البbد�ع`ى�، ة�لحقوق�اNواطن%نوزارة�الداخلي�Cمجال�Cختصار�سجل�انu<اكات��

�عقود �نفسها.. مدى �اNمارسة �لتلك�gنu<اكات�وليس�-ي �ممارسu<ا �شكل �آخر�-ي �اzى �عقد اعتقاCت�خارج�.. تختلف�من

Nجرد�تقاطع�طريقهم�مع��وأحيانا.. تعذيب�-ي�كل�مكان�يتواجد�فيه�بشر�يع�$ون�عن�رأي�مخالف�لرأي�الحكام.. القانون 

-ي�.. -ي�الشوارع.. -ي�أقسام�الشرطة�ومكاتب�;من�-ي�الجامعات�واºN$و�والسجون .. تعذيب�وقتل�-ي�السر�والعbنية.. الشرطة

تحرشات�جنسية�منظمة�بالنساء�-ي�الشوارع�والرجال�-ي�أماكن�.. مجلس�الوزراء�ومجلس�الشعب�وأمام�مجلس�الشورى

  .. gحتجاز

�الطريقدستورا �والثالث�-ي �الطريق.. ن �-ي �والرابع �وأخرى�محلولة.. ثbث�رؤساء �³ي�.. برNانات�منعقدة �الداخلية وتبقى

ورغم�ذلك�تضيف�الدولة�كل�فº$ة�قانونا�يتفوق�ع`ى�ما�قبله�من�حيث�، الحاكم�بأمره��Cتحتاج�لقانون�لتمارس�قمعها

كان�.. أو�الصbحيات�gستثنائية�لرئيس�الدولة�أو�مجلس�الوزراء�سواء�بواسطة�ال�$Nان.. التضييق�وانu<اك�كافة�الحقوق 

و�Cيزال�، آخرها�قانون�تنظيم�التظاهر�وgجتماعات�العامة�الذي�حكم�ع`ى�أثره�بالسجن�ع`ى�سبعة�من�نشطاء�الثورة

�ينتظرون�اNحاكمة�بواسطته �C.. تجاز�ينتظرمµ<م�من�أخ`ي�سبيله�مؤقتا�ومµ<م�من�بقي�رهن�gح، العشرات�من�شباÄ<ا

الذي�هاله�اعتداء�الشرطة�ع`ى�" أحمد�عبد�الرحمن"مµ<م�.. بل�مجرد�تحديد�موعد�Nحاكمu<م، ينتظرون�أن�يحكم�عل?<م

من��الذي�تم�القبض�عليه" عbء�عبد�الفتاح"<م�ومµ، فكان�جزاؤه�الحبس، فحاول�كف�;ذى�عµ<ن، فتيات�-ي�¡<ر�الطريق

لكن�،  الخميس�رغم�انه�أفاد�النيابة�العامة�بأنه�سوف�يسلم�نفسه�لها�يوم�السبتم�Ïله�وتعرض�وزوجته�للضرب�يوم�

صاحبة�الكلمة�;خ%$ة�-ي�كيف�.. ف{Ç�Jمر�النا³ي.. ج�$وت�الداخلية�ما�كان�ليسمح�Nواطن�أن�يحدد�كيفية�تسليم�نفسه

�Kللمحاكمات�العسكرية�للمدني%ن"ورغم�القبض�ع`ى�عدد�من�أعضاء�مجموعة�.. وم�C "ى�مظاهرة�مجلس�zوآخرين�دعوا�إ

�الشرطإ�Cأ.. الشورى �عµ<من �=فراج �من �أكs$�ضررا �احتجازهم �أن �شعرت �من �أطلقت�سراح �واNحام%ن�الف.. ة تيات

  .واحتفظت�بالشباب�غ%$�اNعروف�إعbميا�لعل�وع·���أن�ينساهم�الناس.. والصحفي%ن

يبحث�عµ<م�ذووهم�ومحاموهم�¦يام�وأسابيع�قبل�أن�، السجون ذلك�غ%$�CÇف�اNغمورين�إعbميا�القابع%ن�-ي�غياهب��

باX<امات�شائعة�تكاد�تتطابق،�لم�تم%��ب%ن�رجال�ونساء،�.. ¬<تدوا�إzى�حيث�قررت�الداخلية�أن�تحتجزهم�دون�تحقيقات

  .إخوان�أو�غ%$�إخوان.. مر����أو�أصحاء.. أطفال�وشباب�وعجائز

تلوا�جهارا�¡<ارا�-ي��وزارة�الداخلية�دون�ذكر�مئات�الضحايا�و�Cيمكن�أن�يكتمل�عرض�جرائم�
ُ
�"الµ<ضة"و�"رابعة"الذين�ق

�الجمهوري"و �الº$حيbت�"اNنصة"و�"الحرس �ح���Kوالضحايا، وسيارات �ومواطن%ن �طbب �من �يوميا �يتساقطون الذين

يسقط�ف?<ا�صغار�الضباط�والجنود�وال�JK "رهابية= "ـتوصف�بال�JKعمليات�أما�عن�ال.. ا�أرقاما�لم�تعد�تلفت�;نظارأصبحو 

�، %نواNواطن ا�محاطة�بأكs$�من�دون�أن�نسمع�عن�تحقيقات�أو�تحريات�وكله�قبض�عشوائيي`ي�كل�مµ<ا�حمbت�فإن�ما

�عهد��،عbمة�استفهام �أمن�الدولة�و-ي �وع`ى�رأسها �تحقيقها �بأجهزة �الداخلية ر�أن�وزارة
ّ
�أن�نذك �الصدد �هذا ويكفي�-ي

أو�كنيسة�القديس%ن�، ٢٠٠٦أو�دهب�، ٢٠٠٥تفج%$�شرم�الشيخ�لم�تتوصل�حÇ��Kن�إzى�تحديد�اuN<م%ن�ب�"zيحبيب�العاد"

  .ولم�يتم�تقديم�أي�مu<م�-ي�هذه�القضايا�للمحاكمة�-ي�عصور�مبارك�وطنطاوي�ومر°��JوحÇ��Kن�،٢٠١١



�� �تفصيb إن �اNؤتمر�أصدرت�تقاريرها �التحض%$�لهذا �-ي �الحكم��كل�اNنظمات�اNشاركة �فº$ة �شهدX<ا JKاكات�ال>uنgعن�

لتنت{�J.. ،�ثم�gنu<اكات�ال�JKشهدها�العام�الذي�حكم�فيه�محمد�مر°�٢٠١٢Jيونيو��٣٠إzى��٢٠١١ف�$اير��١٢العسكري�من�

فº$ة�حكمه�بإزاحته�بواسطة�الجيش�وسط�دعم�وترحيب�من�قطاع�كب%$�من�اNواطن%ن�واNواطنات،�تحت�دعوى�أن�عهد�

��z٣٠ى�وأن�الظلم�قد�و  �كان�آخر��٢٥يونيو�جاءت�لتنصف�ثورة JKفكانت�الست�شهور�التالية�ال� يناير�وتصحح�مسارها

إجراءاX<ا�إعbن�جماعة�=خوان�اNسلم%ن�جماعة�إرهابية،�تلك�الجماعة�ال�JKكان�الفريق�عبد�الفتاح�السي·��Jوزير�دفاع�

  .لدستورية�خbل�فº$ة�حكمهاحكومu<ا�والرئيس�اNؤقت�الحاzي�عدzي�منصور�رئيس�اNحكمة�ا

ذكر�تفصي�bلذلك�فسوف�نعرض�تلخيصا�¦هم�gنu<اكات�ال�JKرصدX<ا�بعض�اNنظمات�اNشاركة�-ي�
ُ
;حداث�أكs$�من�أن�ت

  :فيما�ي`ي" ويكي�ثورة"التحض%$�لهذا�اNؤتمر�با�ضافة�إzى�موقع�

  +ستخدام�ا)فرط�للقوة �

�Jي�اليوم�العالم- J�دعت�فيه��١منظمة�مصرية�ودولية�معنية�بحقوق�=نسان�بيانا�١٣أصدرت��،لحقوق�=نسان�اNا�

الحكومة�اNصرية�لتحمل�اNسؤولية�عن�العديد�من�حاCت�قتل�اNدني%ن�العزل�-ي�اNظاهرات�منذ�يوليو�اNا���Jع`ى�أيدي�

ئولية�أو�ح��Kأي�اعº$اف�قوات�;من�وال�JKسقط�ف?<ا�اNئات�بدون�محاسبة�وبدون�ح��Kفتح�تحقيقات�جادة�لتحديد�اNس

لم�تعº$ف�الحكومة�باستخدام�الشرطة�اNفرط�وغ%$�ا�N$ر�للقوة�اNميتة�-ي�حاCت�مثل�الحرس�الجمهوري�. بوقوع�خطأ

وال�JKسقط�(يوليو��٢٧واNنصة�بتاريخ�، )ع`ى�;قل�من�ضمµ<م�فردين�من�قوات�;من�٦٠وال�JKسقط�Ä<ا�(يوليو��٨بتاريخ�

و�Cيوجد�(وفض�اعتصامي�رابعة�والµ<ضة�وال�JKسقط�Ä<ا�اNئات�، )ن�با�ضافة�لفرد�من�قوات�;منمن�اNتظاهري�Ä٩٥<ا�

�-ي�فض� �الذين�سقطوا �¡<ائي�بعدد Jعتصام%نحصر�رسمg ،بتاريخ�� نوفم�$�بأن�حصيلة��١٤وقد�صرح�الطب�الشرÁي

�١٦بتاريخ��"مسجد�الفتح"وواقعة�، )٧٢٦أغسطس�بلغت��N١٤ستشفيات�يوم�الجثام%ن�اNنقولة�إzى�اNشرحة�الرسمية�أو�ا

أكتوبر�والذي�نتج��٦وأخ%$�gستخدام�اNفرط�للقوة�اNميتة�-ي�مظاهرات�، )شخصا�ع`ى�;قل�١٢٠سقط�Ä<ا�(أغسطس�

ولم�يقم�النائب�العام�بالتحقيق�-ي�أي�من�هذه�الحاCت�بالرغم�من�الكم�اNهول�من�. قتي�bع`ى�;قل�٥٧عنه�سقوط�

وبخbف�اNسئولية�الجنائية�فلم�تقدم�الحكومة�ح��K. ي�يستوجب�أن�تتحمل�الحكومة�مسئولية�سقوطهمالضحايا�والذ

، اليوم�كشف�بتفاصيل�الوقائع�ي�$ر�هذا�gستخدام�اNفرط�للقوة�ويشرح�مbبسات�استخدام�القوة�القاتلة�Ä<ذه�الصورة

�تنت JKال� �بأن�التحقيق�-ي�حاCت�الوفيات�و=صابات�البالغة ج�عن�العمل�الشرطي�هو�من�أساسيات�الرقابة�ع`ى�علما

�كانت�هذه�الوفيات�أو�=صابات�البالغة�م�$رة�أو�غ%$�، أجهزة�الشرطة�-ي�الدول�ال�JKتحº$م�القانون  �إذا بغض�النظر�ما

  .ذلك

  القت�ى �

تلوا�وتمكن�موقع��
ُ
-ي�. فردا�١٠٧٥من�رصدهم�" ويكي�ثورة"-ي�فº$ة�الثمانية�عشر�يوما�;وzى�من�ثورة�يناير�بلغ�عدد�من�ق

� �الحكم�العسكري�كان�العدد �أي�فº$ة �تنÛي�مبارك، �التالية�ع`ى �بلغ��٤٣٨الثمانية�عشر�شهرا J�و-ي�عام�من�حكم�مر°

٤٧٠،�J��-ي�عهد�السي· �٢٦٦٥إzى��٢٠١٣عدد�من�قتلوا�خbل�أربع�شهور�أي�ح��Kأكتوبر��عدzي�منصور،�فقد�وصل/أما

  : قتيل�صنفهم�موقع�ويكي�ثورة�كالتاzي

                                                           
١
شھور ينبغي التحقيق في عمليات القتل الجماعي للمتظاھرين وم"حقة الجناة  ٤إقرار بما حدث و� عدالة بعد " ، ٢٠١٣ديسمبر  ١٠، بيان مشترك 
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حالة�وفاة�داخل��٦٢قت`ى�خbل�احتجاجات�اجتماعية�و�٣قتيل�أحداث�طائفية�و�٣٢قتيل�-ي�أحداث�سياسية�و�2273

ع`ي�(قتيل�خbل�حمbت�أمنية��١٨إرهابية�و�قتيل�¦عمال�٢٠٠قتيل�نتيجة�استخدام�مفرط�للقوة�و�١٦أماكن�gحتجاز�و

قتيل�مدني�من�بيµ<م��٢٤٢١هناك� من�ب%ن�إجماzي�القت`ى�.حالة�وفاة�نتيجة�حوادث�إهمال�جسيم�٦١و) خلفية�سياسية

من��١٧٤طالب،�إضافة�إzى��٢١١قاصر�دون�الثمانية�عشر�و�١١٨امرأة�و�٥١أطباء�أو�مسعف%ن�ميداني%ن�و�٨صحفي�و�١١

حالة�وفاة�Nصاب��٥٣قتيل�من�بيµ<م��٩٦٩واقعة�فض�اعتصام�رابعة�وحدها�بوفيما�يتعلق�. ن�الجيشم�٧٠و�  الشرطة

  .متأثرا�بإصابته�بعد�الواقعة

وحيث�توقف�رصد�اNوقع�عند�أوzى�أيام�شهر�نوفم�$�فقد�قمنا�برصد�ما�ورد�-ي�الصحافة�من�أخبار�اNوت�ال�JKصارت�

أطفال،�وأربعة�توفوا�-ي�السجن�أو�أقسام�الشرطة��٦طbب�و�٩تي�bمن�بيµ<م�ق�٧٨أخبارا�يومية�فرصدنا�-ي�شهر�نوفم�$�

وضابطي�شرطة�ومجند�وجد�مشنوقا�داخل�سجن�اNنيا�العسكري،�والباق%ن�ب%ن�مدني%ن�أو�مجهول%ن�أو�تكف%$ي%ن�لم�تنشر�

�-ي�شهر�ديسم�$�نظرا�لضيق�الوق. الصحافة�أسماءهم�أو�صورهم تلوا
ُ
ت�وان�كانت�مواجهات�ولم�يتس���لنا�رصد�من�ق

  . جامعة�;زهر�تركت�ثbث�قت`ى�من�الطbب

  ا)صابNن �

مصابا�خbل��١٥٩١٣اNتظاهرين�بلغ�عدد�اNصاب%ن�-ي�gشتباكات�ب%ن�قوات�;من�و " ويكي�ثورة"بناء�ع`ى�ما�نشره�موقع��

  ).فº$ة�العام�من�حكم�مر°��Jمصابا�خbل�٩٢٢٨عدد�اNصاب%ن�بلغ�( ٢٠١٣ديسم�$��٣يوليو�ح٣���Kة�شهور�بداية�من�خمس

-ي�الكث%$�من�الحاCت�لم�يقتصر�gنu<اك�ع`ى�=صابة�فحسب�بل�أن�عددا�غ%$�قليل�من�اNصاب%ن�ألقي�القبض�عل?<م��

�آداب�اNهنة�ع`ى�;طباء�عدم�السماح�بخروجهم�قبل�أن�يتلقوا� �تواجدهم�-ي�اNستشفيات�حيث�يفº$ض�أن�تم`ي أثناء

البbغات�كانت�تتضمن�شكاوى�من�إصابة�اNعتقل�وعدم�تلقيه�العbج�أثناء�احتجازه�أو�تواطؤ�العbج�لكن�العديد�من�

�JKستشفيات�أصبحت�ع`ى�القائمة�السوداء�للمنظمات�الحقوقية�الNأن�بعض�ا��Kستشفى�مع�الجهات�;منية�حNإدارة�ا

�للشرطة �اNصاب%ن �تسليم �عµ<ا �عرف �حيث �البbغات �م. تتلقى �ذكر�العديد �إzى�كذلك �يتوجهوا �لم �أ¡<م �اعتقلوا من

يناير�حÇ��Kن�وان�كان��٢٥اNستشفيات�من�;صل�كي��Cيتعرضوا�لbعتقال�وهو�;مر�الذي�شهدناه�منذ�بدايات�ثورة�

  . شهد�ارتفاعا�ملحوظا�-ي�الست�شهور�;خ%$ة�تزامنا�مع�زيادة�معدCت�gشتباكات

  التعذيب �

ففي�كل�تقرير��،ة�من�شهادات�للناج%ن�من�التعذيب�Cيتسع�اNجال�هنا�لعرض�كل�ما�تحصلت�عليه�اNنظمات�الحقوقي�

�يº$تب�عليه� �لم �أن�القتل�وgعتقال�العشوائي �يفيد �سوف�نجد�من�الشهادات�ما �تخصصها �-ي صادر�عن�كل�منظمة

سي%ن�وغ%$�السياسي%ن�-ي�أماكن�gحتجاز�وخارجها،�انخفاض�معدCت�ممارسة�التعذيب�بل�استمرت�ممارسته،�ضد�السيا

�ال �عملية �أثناء �-ي �السجون�حيث�يتعرض�اNحتجزين�Cستقبال��،قبضيبدأ �إzى �ثم �;قسام، �لفº$ات�gحتجاز�-ي ويمتد

زاج�القائم%ن�ع`ى�وحسب�م) ع`ى�حد�تعب%$�أحدهم(الذي�يستمر�ليوم�أو�يوم%ن�حسب�معدل�الوارد�الجديد�" الحفلة"

بل�أن�تصريحات�اNسئول%ن�أنفسهم�وهم�يعدون�الشعب�با¦من�و;مان�تتضمن�تعب%$ات�بطش��Cيمكن��،gحتجاز�مكان

 Cبلد�يحكمه�القانون أن�تصدر�و� �ذكره�عن��،�أن�تقبل�-ي �البbد�لدستور�جديد�جل�ما �ف?<ا وذلك�-ي�الوقت�الذي�تu<يأ

 bتسقط�بالتقادم�وكأن�محاسبة�الج�Cى�أجل�غ%$�مسم�التعذيب�أنه�جريمة�zدين�أمر�مؤجل�إ .  



صاحب��–عاما��٦١" (حمدي�محمد�محمود�الكbوي "لقى�اNواطن�، ٢٠١٣نوفم�$��٢وبتاريخ�، ع`ى�سبيل�اNثال��Cالحصر

�) ورشة�خراطة �يوم � �القبض�عليه�عشوائيا �أن�تم �بعد �فيه �والذي�كان�محتجزا �Kزف� �داخل�مركز�شرطة �٣١مصرعه

ى�مقر�احتجازه�بالواقعة�ح��Kقام�أحد�ضباط�مباحث�قسم�ميت�غمر�بطلب�حضور�أخيه�إzولم�يعرف�أهله�. ٢أكتوبر

�عليه�وجود�كدمات�وآثار�ضربات�وخدوش�بجسدهو . Cستbم�جثته Jج�Nيعلم، أكد�أهل�ا�Cبسات��وbن�مÇ��Kأحد�ح

اهرين�تم�القبض�والتحقيق�-ي�ح%ن�أن�بعض�قضايا�اNتظ، تم�فتح�تحقيق�-ي�الواقعة�بدون�أي�نتائج�حÇ��Kنو . موته

  . والحكم�ف?<ا�-ي�أقل�من�أسبوع%ن

�للرصاص �اللجوء �استسهال �وع`ى �السلطة �استخدام �إساءة �ع`ى �أكs$�فداحة �نموذج �رصدته�، و-ي �الذي وهو�النمط

�العمل�الشرطي�واNتصاعد�منذ�الثورة�٣اNنظمات�الحقوقية �يد�، -ي �قتي�bع`ى �السابعة�عشر�من�عمره سقط�شاب�-ي

�-ي�. شرطة�خارج�أوقات�العمل�ع`ى�إثر�مشادة�كbمية�-ي�أحد�الطرق�العامة�-ي�أول�أيام�شهر�ديسم�$�ضابط كان�هذا

�سيارات� �من�ضمن�عدة �أول�وب%ن�ركاب�سيارة �مbزم �ب%ن�ضابط�برتبة �كbمية �أن�تطورت�مشادة �بعد منطقة�;م%$ية

مم�وقام�بu<ديد�الواقف%ن�٩ط�مسدسه�اN%$ي�عيار�وع`ى�أثرها�أخرج�الضاب، اصطدمت�بسيارة�ضابط�الشرطة�من�الخلف

�الرصاص �X<دئته، بإطbق �يحاولون �كان�;هاzي �ح%ن �الشاب�، -ي �بإطbق�الرصاص�ع`ى �قام �أنه �;مر�إzى عبد�"وانت{�

�عامر �طارق �الحال، )عاما�١٧" (الرحمن �قتي�b-ي �ركاب�، فأرداه �الشاب�أو�من �من �X<ديد �أي �صدور �عدم �من بالرغم

 . ت�اNتجمهرينالسيارا

حفلة�"هناك�أيضا�التعذيب�الجماÁي�الذي��Cيقتصر�ع`ى��،إضافة�إzى�التعذيب�الفردي�الذي�يحدث�-ي�أماكن�gحتجاز

�تكبيل�اNحتجزين�وتعصيب�" gستقبال �اNياه، �أرض�تغط?<ا �أو�ع`ى �ال�$د �-ي �اNساج%ن�وتركهم �تعرية �يشمل�أيضا وإنما

�التعد ��Cتتجاوز�عيو¡<م�وهم�رهن�gحتجاز، �الحصول�عل?<ا ي�ع`ى�;هاzي�أثناء�محاوCت�الزيارة�ال�JKإن�نجح�;هل�-ي

  .العشر�دقائق�مثلما�هو�الحال�-ي�سجن�وادي�النطرون

عمليات�السحل�والتعرية�والضرب�بكل�أنواعه�لكل�أطياف�اNعتقل%ن�من�إخوان�مسلم%ن�ونشطاء�مدني%ن،�نساء�ورجال��

مع�ذلك�، تقارير�الفردية�للمنظمات�الحقوقية،�و³ي�أطول�مما�يسمح�Ä<ا�هذا�العرض�اNختصروأطفال�موثقة�تفصي�b-ي�ال

�عن�الشهادات�الفردية�لضحايا�التعذيب�و-ي�ضوء�عمليات�ال
ً
ال�JKطالت��قبضإذا�اكتفينا�بحفbت�gستقبال�هذه�دونا

  .CÇف�أصبح�لنا�أن�نتخيل�حجم�الظاهرة�ال�JKنتحدث�عµ<ا

  ع�ى�ا)واطنNن�التوسع�-ي�القبض �

�من�رصد�أعداد�كل�   �لن�نتمكن�هنا �الست�شهور�;خ%$ة�للقبضالذين�تعرضوا والحبس�، مستمر�ويوميالقبض�ف، -ي

  .عل?<م�بنسبة�تقارب�اNئة�باNئة�gحتياطي�هو�نصيب�اNقبوض

خلية�وأصبحت�وزارة�الدا�،يوميا�القبض�ع`ى�اNئات�حدثايناير�أصبح��٢٥اليوم،�ونحن�ع`ى�أعتاب�الذكرى�الثالثة�لثورة� 

�البbد �-ي بدون�أوراق�أو��من�اNنازل�والشوارع�والجامعات�الشباب�والشابات�قبض�ع`ىفي�كل�يوم�يُ ف ،³ي�Çمر�النا³ي

وزارة�مؤشر�بسيط�ع`ى�عقوبة�" عbء�عبد�الفتاح"زوجة�" منال�حسن"وما�حدث�لـ�،امر�نيابة�أو�طلبات�تفتيش�رسميةأو 

�القانون  �بتطبيق �يطالبون �Nن �يقتحموها�.. الداخلية �أن �بالقانون �اNنازل�مخولون Jمقتحم� �أن �تفيد �إظهار�ورقة مجرد

                                                           
٢

د�ئل تشير إلى تعرضه للتعذيب قبل  -فتح تحقيق في م"بسات مقتل محتجز داخل مركز شرطة زفتى : "٢٠١٣نوفمبر  ٢٥، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
  elease/2013/11/25/1886http://eipr.org/pressr". وفاته داخل المركز

٣
 http://www.eipr.org/report/2013/01/22/1603" القتل مستمر: "٢٠١٣يناير ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 



ويروعوا�ساكن?<ا�ويختطفوا�مµ<ا�من�يشاءون�ليخفوه�حيثما�يريدون�ويتحايلوا�ع`ى�;هل�واNحام%ن�وكأن�بيµ<م�وب%ن�الناس�

� �شخصيا �اNواطن وكأن�عملهم�ليسثأرا �عن�أي�غرض�سيا°�J%ن�و حماية �ا�ÏNهة �وتفعيل�العدالة �الحقيقة بل�، معرفة

رغبة�-ي�بث�الخوف�والرعب�-ي�قلوب�الجميع�باسu<داف�رموز�لكل�قطاع�ع`ى�أمل�أن�تصل�الرسالة�التنكيل�باNواطن%ن�

  . ويلزم�الجميع�بيوX<م�ويكتموا�أصواX<م

�سبق�هو�عرض�ملخص�¦هم�gنu<اكات�ال�JKشهد� �كان�ما �فإن�بعض�القطاعات�وإذا �الست�شهور�;خ%$ة �-ي �البbد X<ا

  :تستدÁي�ذكرا�خاصا

  الط4ب �

صادر�قبل�بداية�امتحانات�الº$م�;ول�وحيث�تؤكد�اNؤسسة�أن�هذا�" حرية�الفكر�والتعب%$"بناء�ع`ى�تقرير�من�مؤسسة��

اNلف�ليس�حصرا�شام�bبكل�الطbب�اNحتجزين�ولكنه�حصر�Nا�استطاع�فريق�عمل�اNؤسسة�توثيقه�من�خbل�شبكة�

يوليو��٣اNؤسسة�وكذلك�حملة�الحرية�للطbب،�شهدت�الفº$ة�من�مراس`ي�اNرصد�الطbبي�ومحام�Jãالوحدة�القانونية�ب

طالب�جام�ي�ما�ب%ن�طbب�جامعات�حكومية،�وجامعة�;زهر�وجامعات�خاصة،�حيث�تم��٥١٠احتجاز��٢٠١٣ح��Kنوفم�$�

إجماzي�من�% ٣٧بينما�بلغت�نسبة�الطbب�اNحتجزين�قيد�التحقيقات�. القبض�عل?<م�إما�داخل�الحرم�الجام�ي�أو�خارجه

�% ٤اNحتجزين�و �وصلت�إzى JKحاكم�وتظل�النسبة�;ك�$�الNا� �أمام �زالت�قضاياهم�متداولة من�إجماzي�% ٤٩مµ<م�ما

وضعهم�القانوني�بسبب�صعوبة�الوصول�إzى�البيانات�من�خbل�;طر�الرسمية�اNتبعة�" غ%$�معروف"الطbب�اNحتجزين�

جدير�بالذكر�أن�ذوي�معظم�هؤCء�. عن�منح�اNعلومة�-ي�أغلب�;حوال�Nعرفة�ذلك�وذلك�بسبب�تعنت�الجهات�اNسئولة

�أن�الحاCت�القليلة�ال�JKاستطاعت� �تقديم�طلبات�للسماح�¦بناo<م�لحضور�gمتحانات،�كما الطbب�اNحتجزين�حاولوا

أو�الرد�عليه�بينما��تقديم�هذه�الطلبات�لقت�تعنتا�من�قبل�وزارة�الداخلية�متمثلة�-ي�مصلحة�السجون�-ي�قبول�الطلب

تظل�النسبة�;ك�$�من�هؤCء�الطbب�محرومة�ح��Kاليوم�من�حقها�القانوني�-ي�حضور�gمتحانات�-ي�ظل�تجاهل�إدارات�

J��تجاه�هؤCء�الطbب�ومستقبلهم�الدرا° �إzى�طbب�;زهر�. الجامعات�ووزارة�التعليم�العاzي�Nسئوليu<ا وتجدر�=شارة�هنا

حكم�ع`ى�كل�مµ<م�بسبعة�عشر�عاما�-ي�السجن�أو�;ربعة�عشر�طالبا�من�جامعة�القاهرة�الذين�أخ`ى�السبعة�عشر�الذين�

  . سبيلهم�بكفالة�خمس%ن�ألف�جن?<ا�لكل�مµ<م

�بدأت�مطالبة� JKال� �قتال�ب%ن�رجال�;من�واNظاهرات�الطbبية �ساحة �الجام�ي �الحرم �داخل�الجامعات�فقد�أصبح أما

�،الب�الهندسة�داخل�جامعة�القاهرةط" محمد�رضا"تقل%ن�ثم�ازدادت�اشتعا�Cبعد�مقتل�الطالب�با�فراج�عن�الطbب�اNع

ومنذ�ذلك�الوقت�أصبح�استخدام�الغاز�والخرطوش�وgعتقاCت�وح��Kتواجد�;من�داخل�لجان�gمتحانات�أحداثا�عادية�

  .يروح�ضحيu<ا�اNزيد�من�الطbب�-ي�العديد�من�الجامعات

�ق� �;سبوع �اشتباكات�دامية�) ديسم�$�٢٩ -٢٢(بل�;خ%$�و-ي �بعد �اثن%ن�من�طÄb<ا، �;زهر�وفاة �شهدت�جامعة وحده

بعد�» عبد�اللطيف�خليفة«و» خالد�الحداد«استمرت�ع`ى�مدار�ثbثة�أيام�دون�توقف،�ب%ن�الطbب�وقوات�الشرطة،�ليأتي�

�١٠٠-ي�هذا�;سبوع�وحده�أكs$�من��تم�القبضن�ح%�-ييوًما،��٤٠-ي�أقل�من�" طب�;زهر”ضحية�» عبد�الغ��Jحمودة«

أما�إجماzي�ما�تم�حصره�من�قت`ى�ب%ن�الطbب�بناء�ع`ى�. طالب�وطالبة،�أغلê<م�من�جامعة�;زهر،�غ%$�من�أحيلوا�للتحقيق

  .طالبا�٢١١فقد�بلغ��٢٠١٣يوليو�ح��Kآخر�نوفم�$��٣-ي�فº$ة�أربع�شهور�من�" ويكي�ثورة"موقع�

  



  والصحفيNنUع4ميNن� �

�ب%ن�� �ما �الفº$ة ��٢٦-ي �Kعلومات�حقوق�=نسان"رصدت��٢٠١٣أغسطس��٢٦يونيو�وحNالعديد�من�" الشبكة�العربية�

gنu<اكات�ضد�=عbمي%ن�والصحفي%ن�ووسائل�=عbم�تراوحت�ما�ب%ن�gعتداءات�بالعنف�أو�اNنع�من�التغطية�الصحفية�

�تضمنت�حسب�تقرير�الشبكة�اNعنون�أو�=عbمية�أو�gستيbء�ع`ى�;جهز  �واNعدات�الخاصة�Ä<م، " أيام�الح�$�والدم"ة

إغbق�) إعbمي%ن�٩(قتل�) حالة�١٣(مصادرة�ومنع�) حالة�٢٧(اعتقال�واحتجاز�) حالة�٥٢(انu<اكا�ب%ن�اعتداءات�بدنية��١١٢

أما�الجناة�فكانوا�) حالة�واحدة(تحقيق�واستدعاء�لل) ٢(حظر�نشر�) حاCت�٤(مداهمات�Nكاتب�إعbمية�) حاCت�٥(قنوات�

ومناهض%ن�ل¶خوان�) حالة�٣٧(ومؤيدين�ل¶خوان�اNسلم%ن�) حالة�١٧(حالة�ومجهول%ن��٥١-ي�;غلب�السلطات�اNصرية�-ي�

  ).حاCت�٧(اNسلم%ن�

-ي�" أسلم�فتÛي" اNدعو" إم�بي�°�J"ع`ى�سبيل�اNثال،�-ي�أوائل�شهر�نوفم�$�دوى�-ي�=عbم�صدى�واقعة�تعذيب�مراسل�

� �وسائل�=عbم �إzى �مصور �تسريب�مقطع �تم �أن �بعد � �اNنيا �(قسم�شرطة �بتاريخ �الخ�$ية �اNواقع �أحد نوفم�$��٣نشرته

لم�تكن�هذه�³ي�الواقعة�;وzى�منذ�الثورة�. يظهر�تعرض�شخص�لضرب�م�$ح�وتعذيب�داخل�أحد�;ماكن�اNغلقة) ٢٠١٣٤

ولكن�هذه�الواقعة�حازت�ع`ى�، ?<ا�تعذيب�جماÁي�Nواطن�داخل�أحد�أماكن�gحتجازأو�-ي�;شهر�;خ%$ة�ال�JKيحدث�ف

اهتمام�أك�$�من�=عbم�بسبب�انتشار�الفيديو��الذي�اتضح�فيما�بعد�أنه�لضحية�تعذيب�أخرى�حدثت�-ي�نفس�الوقت�

تحدث�إzى�" أسلم�فتÛي"مي�كما�ان�=عb ).٥-ي�قسم�شرطة�أبو�قرقاص" محمد�فاروق�عبد�اNطلب"واقعة�تعذيب�(تقريبا�

أكs$�من�وسيلة�إعbمية�عن�واقعة�تعذيبه�وال�JKبدأت�بمحاولته�¦داء�عمله�كصفÛي�وقيامه�بتغطية�حادثة�ا¡<يار�عقار�-ي�

إ�Cأن�الضابط�اNسئول�رفض�دخوله�إzى�داخل�الكردون�وعندما�اعº$ض�ع`ى�أسلوب�الضابط�-ي�التعامل�، مدينة�اNنيا

  .حله�إzى�بوكس�الشرطة�وبمساعدة�الجنود�الذين�توالوا�-ي�الضرب�عليهمعه�قام�الضابط�بس

صحفيا�للعنف�-ي�يوم�وحد��١١تعرض�" صحفي%ن�ضد�التعذيب"ديسم�$�رصدت�مجموعة��٢٧و-ي�يوم�الجمعة�اNوافق�

  .أثناء�تغطيu<م�لbشتباكات�ب%ن�أنصار�اNعزول�والشرطة�و;هاzي

  النساء �

بلغ�عدد�القت`ى�من�النساء�ممن�تمكنت�اNؤسسة�من�رصده�" ة�للدراسات�النسويةنظر "حسب�تقرير�أصدرته�مؤسسة��

�بلغت�حاCت�القبض. bث�مجهوCتامرأة�مµ<ن�ث�١٩ ��كما �١٤ال�JKطالت�النساء�منذ�فض�اعتصامي�رابعة�والµ<ضة�-ي

� J��اNا� ��١٨٤أغسطس �وفتاة ��٥٢(امرأة �والµ<ضة، �رابعة ��١١من �الفتح، �مسجد �تري�٤من �مظاهرة �بمصر�من ومف

�بأن��،)ديسم�$�٢٨طالبة��١٤ديسم�$�و�٢٤طالبات�من�جامعة�;زهر�يوم��٧الجديدة،�  من�اNقبوض�عل?<ن�-ي�٢٤علما

لم�يستدل�ع`ى�أماكµ<ن�كما�تعرضت�الكث%$ات�مµ<ن�لسوء�اNعاملة�والضرب�والسب�بألفاظ�خارجة��"الµ<ضة"و�"رابعة"

ح%ن�أعفيت�من��-يمµ<ن�-ي�سجن�القناطر�للكشف�اNهب`ي�بواسطة�السجانات��١٥مليات�القبض،�كما�تعرضت�أثناء�ع

ع`ى�نساء�=خوان�اNسلم%ن�وإنما�شملت�أيضا�عددا�من��تقتصر�عمليات�القبض�تلك�ولم. هذا�الكشف�غ%$�ا�ºNوجات

س�الشورى�اعº$اضا�وعدد�آخر�من�اNشاركات�-ي�مظاهرة�أمام�مجل" �Cللمحاكمات�العسكرية�للمدني%ن"ناشطات�مجموعة�

ع`ى�=بقاء�ع`ى�نص�اNحاكمات�العسكرية�للمدني%ن�-ي�الدستور�الجديد�ورغم�أن�احتجاز�النساء�-ي�هذه�اNظاهرة�لم�

                                                           
٤
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gPE8BaK4Yl0  
٥ Xwhttp://www.hoqook.com/node/99713#.UsBnt_QW3 



يدم�طوي�bإ�Cأ¡<ن�تعرضن�للضرب�والسحل�والتحرش�الجن·��Jأثناء�القبض�عل?<ن�ثم�أثناء�خروجهن�من�القسم�قبل�أن�

  . صحراء�شرق�حلوان�بعد�منتصف�الليلتلقي�Ä<ن�سيارة�الº$حيbت�-ي�ال

وإذا�كنا�سنضيف�إzى�هذه�gنu<اكات�ما�تتعرض�له�النساء�والفتيات�من�تحرش�جن·��JجماÁي�-ي�أثناء�اNظاهرات،�سواء�

� �حيث�رصدت�مؤسسة �كث%$ا، �سوف�يº$فع �فإن�العدد �أو�احتفالية �للدراسات�النسوية"كانت�مظاهرات�غاضبة " نظرة

�واغتصاب�خbل�الفº$ة�من��١٨٦-ي�مجال�مناهضة�التحرش�واNجموعات�العاملة� J��٧يونيو�اzى��٢٨حالة�اعتداء�جن·

يوليو�-ي��محيط�ميدان�التحرير�وهو�مستوى�غ%$�مسبوق�ليس�فقط�-ي�العدد�لكن�أيضا�-ي�وحشية�gعتداءات�ال�JKكانت�

  .ح��Kتاريخه�٢٠١٢داء�من�نوفم�$�حالة�ابت�٢٥٠،�كما�رصد�أكs$�من�٢٠١٣أكs$�قسوة�من�تلك�ال�JKوقعت�-ي�يناير�

  اعتداءات�طائفية�دون�تدخل�من��من �

� �فض�اعتصامي �يº$اوح�" الµ<ضة"و" رابعة"بعد �القاهرة �مصر�وبعض�أحياء �صعيد �-ي �طائفي �عنف �حوادث اندلعت

�ب%ن�إسbمي%ن�ومجهول%ن�فتم�حرق�عشرات�الكنائس�وقتل�وإصابة�العشرات�حيث� قدرت�مرتكبوها،�حسب�;نباء،�ما

م�Ïل�ومنشأة�مملوكة��٢٠٠أن�الفº$ة�التالية�ع`ى�فض�gعتصام%ن�شهدت�الهجوم�ع`ى�أكs$�من�" منظمة�العفو�الدولية"

وذلك�-ي�غياب�تام��-معظمها�-ي�محافظ�اNنيا-كنيسة�-ي�مختلف�أنحاء�البbد��N٤٣سيحي%ن�إضافة�إzى�تدم%$�ما�يقرب�من�

�من�مزيد�من� �الجرائم�أن�تحدث�لتمكن�نفسها �أرادت�لهذه �وكأ¡<ا �العاصمة �يحدث�-ي �انشغلت�بما JKلقوات�;من�ال

  . gخº$اقات�للقانون�-ي�مbحقة�من�تريد�ح%ن�تريد

  أخN[ا

�القانو  �بتطبيق �الحكومة �تدÁي �با¦ساس�كما �معنية �الدولة �كانت �تتساءل، ن إذا �أن �حقنا �اNوظف%ن�: فمن �يخضع هل

�الذين�توافرت�معلومات�تفيد� �من�رجال�الشرطة �أيا �هل�طالت�يد�العدالة �للقانون؟ العمومي%ن�ورجال�;من�تحديدا

  بتورطهم�-ي�جرائم�أو�-ي�ارتكاب�أخطاء�أدت�إzى�وفيات�أو��إصابات�جسيمة�وغ%$�م�$رة�أثناء�تأدية�عملهم؟

وال�JKتعد�عينة�بسيطة�من�العديد�من�حاCت�العنف�الشرطي�والتعذيب�، عليه�من�هذه�الحوادث�وما�يمكن�أن�يستدل

�أماكن�gحتجاز �اNظاهرات، -ي �تفريق �-ي �اNفرطة �القوة �باستخدام �القتل �بجهاز�، بخbف�وقائع �الهيك`ي �الخلل هو�أن

�واNؤسسات�الق �العامة �النيابة �-ي �والعنف�اNحصن�بغياب�=رادة �اNخطئ%ن�من�جهاز�الشرطة�الشرطة �Nحاسبة ضائية

و�Cيمكن�أن�تتحسن�عbقة�. ولن�يفرق�ب%ن�مؤيد�ومعارض�للنظام، سوف�يستمر�-ي�إنتاج�عنف�عشوائي�يطال�الجميع

�إ�Cبإصbح�حقيقي�ورقابة� �باNجتمع�تحسن�حقيقي�مستدام�غ%$�مرتبط�بلحظة�سياسية�أو�با¦زمات�الوقتية، الشرطة

  .فهذه�التجاوزات�;منية�اNستمرة�تكلفu<ا�باهظة�الثمن. يصاحبه�إصbح�-ي�مؤسسات�القضاء، لشرطةمستقلة�ع`ى�عمل�ا

ح%ن�رحب�قطاع�من�اNواطن%ن�بتدخل�الجيش�لتحقيق�حلم�التخلص�من�حكم�=خوان�اNسلم%ن،�وبعد�أن�تظاهر�هذا��

�الق �-ي �وكارها �كث%$�من�;حوال، �-ي �الطريق�مرحبا �ليفسح �¦يام �=خوان�القطاع �انu<اكات�ضد �ارتكب�من �Nا �مµ<ا، ليل

صمدت�بعض�منظمات�حقوق�=نسان�والنشطاء،�ومن�بيµ<م�بعض�ممن�يقبعون�-ي�السجون�Çن،�وحذرت�، اNسلم%ن

�يصيب�اNخالف%ن �قد�يؤدي�له�هذه�الº$حيب�باCنu<اكات�طاNا وكانت�هذه�اNنظمات�تدرك،�ليس�فقط�من�منطلق�. مما

اسu<زأ�Ä<ا�البعض،�وإنما��دراكها�أن�حقوق�=نسان��Cتتجزأ�وان�دولة�القانون�واNساواة�أمام�القانون�³ي�=نسانية�كما�

اليوم�تدور�الدوائر�ويمتد�القمع�ليشمل�كل�من��Cترغب�السلطة�-ي�تواجدهم�ع`ى��.ن�الوحيد�لسbم�وأمن�الجميعالضام



والبغض�والعنف�ال�JKأصبحت�³ي�الbعب�الوحيد�تقريبا�ع`ى��الساحة�وكل�صوت�يأبى�أن�ينضم�إzى�أوركسº$ا�الكراهية

  . %ن�-ي�السجون لرصاص�وأنات�اNظلومتعزف�نغمة�كر¬<ة�تس�ى�إzى�التغطية�ع`ى�صوت�ا.. الساحة

مستمرون�نحن�-ي�نضالنا�من�أجل�بbد�تحº$م�إنسانية�البشر،�بbد�تحكمها�العدالة�والقانون�دون�تمي%��ب%ن�اNواطن%ن،��

  "عيش،�حرية�كرامة�إنسانية،�عدالة�اجتماعية"دق�الثورة�وما�ناضلت�من�أجله�بbد�تص

أحرار�أنتم�داخل�.. الحرية�لع4ء�عبد�الفتاح�وأحمد�عبد�الرحمن�و8cف�غN[هم.. Nنا)جد�للشهداء�والحرية�للمظلوم

 .السجون�لو�تعلمون 

 

 �اNنشورة�ع`ى�اNواقع�التاليةاNعلومات�الواردة�-ي�هذه�الورقة�اعتمدت�ع`ى�اNعلومات� •
ً
  :مرتبة�أبجديا

  www.anhri.netالشبكة�العربية�Nعلومات�حقوق�=نسان� �

  www.eipr.orgاNبادرة�اNصرية�للحقوق�الشخصية� �

 www.elnadeem.orgمركز�النديم�لتأهيل�ضحايا�العنف�والتعذيب� �

 www.amnesty.orgمنظمة�العفو�الدولية� �

  http://afteegypt.orgمؤسسة�حرية�الفكر�والتعب%$� �

  http://nazra.orgنظرة�للدراسات�النسوية� �

  http://wikithawra.wordpress.comويكي�ثورة� �

      

  .٢٠١٣با�ضافة�إzى�الصحافة�الورقية�و=ليكº$ونية�من�يوليو�إzى��ديسم�$�������

   



  الورقة�الثالثة

  تحت�رحمة�أذرع�الظلمالعدالة�-ى�مهب�الريح�

  :مفتتح

 مسخرة تC آ اNحاكم كانت والحق، الحرية وجه -ى السbح ورفعت الحاكمة، السلطات طغت كلما أنه ع`ى شاهد التاريخ" 

 العدل -ى استعمالها يمكن القوة وتلك قضائية، قوة تملك اNحاكم فإن بعجيب؛ هذا وليس تشاء، كيف Ä<ا تفتك: بأيد¬<ا

 آلة أفظع الجائرة الحكومات وبيد والحق، العدل قامة� وسيلة أعظم العادلة الحكومات يد -ى ف{� السواء، ع`ى والظلم

  . صbح= و الحق ومقاومة والجور، لbنتقام،

 -ى ال�$يئة الدماء أريقت فكما. القتال ميادين بعد والظلم، للفظاعة مسارح كانت اNحاكم قاعات أن ع`ى يدلنا والتاريخ

نقت اNحاكم، إيوانات -ى الذكية النفوس حوكمت الحروب، ساحات
ُ
تلت وُصلبت فش

ُ
لقيت وق

ُ
  ."السجون  غياهب -ى وأ

  .نجل%�ى =  حتbلg  سلطات أمام�محكمة محاكمته عند ألقاه الذى سbمية�الهندية=  الµ<ضة زعماء أحد خطاب من

�ضابطت%ن" �قوت%ن �الحكومات�سوى �-ى �: �Cتوجد �وقوة �السbح، �فوق�قوة �قضاة �القوان%ن �قوة �يتول �لم �وإذا القوان%ن،

 
ً
  ."الخوف،�وفوق�كل�مbم،�فإن�قوة�السbح�ستسود�حتما

  .كب%$�قضاة�اNحكمة�العليا�;مريكية" ستورى"

وإن�اNحكمة�وقد�ساءها�أن�يصل�التجريح�إzى�محاضر�تحقيق�النيابة�العامة،�ويكون�محمو�Cع`ى�أسباب�لها�-ى�;وراق�"

� �وأن�يتيسر�للمu<م�-ى�دليل، �الرأى، �التحقيق�وحدهم�تحقيق�قضايا �قضاة �تعديل�التشريع�بحيث�يتوzى �تدعو�إzى فإ¡<ا

القضايا�ذات�الطابع�السيا°���طلب�ندب�قا����للتحقيق�بحيث�يبطل�أى�إجراء�-ى�التحقيق�إذا�تم�دون�إجابة�اuN<م�إzى�

  "قضاةطلبه�أو�إذا�وضعت�عراقيل�تحول�دون�توzى�التحقيق�أحد�ال

� �اNعروفة��1986/ 2830-ى�قضية�النيابة�العامة�رقم��1990ف�$اير��11من�حكم�محكمة�أمن�الدولة�طوارئ�الصادر�-ى ك`ى�وسط�القاهرة

  اعbميا�بالتنظيم�الناصرى�اNسلح

  :مقدمة

ب�عدم�التعرض�حيث�أن�;صل�براءة�=نسان�مما�ينسب�إليه�من�X<م�ح��Kتثبت�إدانته�-ى�محاكمة�عادلة�ونز¬<ة�لذا�يج

ويدق�;مر�عندما�نتذكر�أن�باقº$اف�جريمة�ما�تتصارع�مصلحتان�متناقضتان�. لحقوقه�;ساسية�أو�انu<اكها�ب�bأى�م�$ر

. يجب�التوفيق�بيµ<ما؛�مصلحة�;فراد�-ى�حماية�حقوقهم�;ساسية�ومصلحة�اNجتمع�-ى�كفالة�حقه�-ى�مجازاة�الجانى

اºN$اكمة�إzى�أن�مجازة�الجانى�تستلزم�بالضرورة�أن�يتم�هذا�التوفيق�بطريقة�تمكن��وتوصلت�البشرية�من�خbل�خ�$X<ا

  . ال�$ئ�من�إثبات�براءاته�باعتبار�هذا�أمرا�¬<م�اNجتمع�مثلما�¬<م�الشخص�نفسه

  

  :أوجه�عوار�أعمال�النيابة

�-ى�توجيه�-ى�إصدار�أوامر�الضبط�والقبض�والتفتيش�وXg<ام�وتقرير�الحبس� .١ التعويل�ع`ى�محاضر�الشرطة�سواء

�دليل�كامل�للحكم�، gحتياطى�و=حالة�للمحاكم �اNحاضر��Cتعد�منفردة �أن�هذه �الرغم�من�استقرار�القضاء�ع`ى ع`ى



  .با�دانة�ودورها�تعزيز�;دلة�اNوجودة

٢. gمغلبة�الطابع�>uNامى�ع`ى�دور�النيابة�-ى�التحقيق�وندرة�البحث�والتحقيق�-ى�أدلة�براءة�ا>X.  

  .=سراع�-ى�استئناف�أحكام�ال�$اءة�وندرة�الطعن�Nصلحة�اuN<م .٣

  .سجون�وأقسام�بوليس�ومعسكرات�أمن�مركزى : قبول�إجراء�التحقيق�-ى�غ%$�أماكن�النيابة�العامة .٤

  .بما�يخل�بم%�ان�العدالة�تقطيع�أوصال�القضية�انحيازا�للشرطة .٥

  .إهمال�مراجعة�التشريعات�ع`ى�الدستور�النافذ�وإهمال�طلبات�الطعن�بعدم�الدستورية .٦

  .عدم�ممارسة�=شراف�ع`ى�أماكن�gحتجاز .٧

  

  :أوجه�عوار�أعمال�القضاء

  .gسu<انة�بالدستور  .١

  .قبول�انعقاد�الجلسات�-ى�أماكن�شرطية�بما�يخل�بالعلنية�والحق�-ى�الدفاع .٢

  .هولة�إصدار�قرارات�الحبس�gحتياطىس .٣

 .عدم�ممارسة�=شراف�ع`ى�أماكن�gحتجاز .٤

  

  :وسنعرض�لبعض�هذه�النقاط�-ى�عجالة�تارك%ن�النظرة�الشاملة�لدراسة�قادمة

  

  :+فراط�-ى�الحبس�+حتياطى�*

يستطيعون�سرد�قوائم��-وبشكل�خاص�اNحام%ن�اNهتم%ن�بالدعاوى�ذات�الصلة�بالهم�العام�-لعل�اNشتغل%ن�بالقانون��

��Kسلكت�ف?<ا�جهة�التحقيق�سواء�النيابة�العامة�أو�نيابة�أمن�الدولة�او�قضاة�التحقيق�أو�ح��Kال� طويلة�من�القضايا

�-ى�اتخاذ�قرار�بحبس�هذا�اuN<م�أو�ذاك�حبسا�احتياطيا�أو�اNحاكم�سلوكا��Cيتفق�مع�ما�يفرضه�القانون�نص �أو�روحا ا

ويزداد�استفحال�هذا�السلوك�بشكل�خاص�-ى�. مده،�فقد��Cتتوافر�م�$رات�الحبس�gحتياطى؛�ومع�هذا�يصدر��قرارا�به

لسيا°���اNحتمل�سواء�قضايا�الرأى،�و³ى�القضايا�ال��K¬<م�السلطة�السياسية�التعامل�معها�بطريقة�تقلص�من�تأث%$ها�ا

�الشاغل�البحث�عن� �من�اNفº$ض�أن�يكون�شغله �جهاز�ف�� �بحيث�يتحول�مرفق�العدالة�من�كو¡<ا �أو�خارجيا، داخليا

� �بوصفه �ا)جتمعالحقيقة �عن �مع�وكي4 ���السيا° �صراعها �Ä<ا �تمارس �السياسية �السلطة �أدوات �من �أداة �ليضÛي ،

�السياسي%ن �اNجت. خصومها �اخ�ºال �كل�حركة،�وبذلك�يتم �ومحور ،��È� �كل �³ى �تصبح �Kال� �السياسية، �السلطة �-ى مع

و³ى�نتيجة�بالغة�الشذوذ؛�حيث�يفº$ض�-ى�السلطة�السياسية�ذاX<ا�أ¡<ا�قد�وجدت�لخدمة�. والغاية�من�كل�تنظيم�قانونى

وليست�كرباجا��اNجتمع،�ولم�يوجد�اNجتمع��رضاء�نوازع�السلطة،�وجهات�التحقيق�واNحاكم�وجدت�وكي�bعن�اNجتمع،

  .-ى�يد�السلطة

فالخ�$ة�العملية�-ى�مصر�تش%$�إzى�أن�التوسع�فيه�هو�السياسة�الثابتة�، ممكنا�gحتياطيالحبس��إحصاءاتنشر�ولم�يعد�

  التلقائية�ال��Kتستخدمها�جهات�التحقيق�وتجديد�الحبس



  :أمثلة

  :رغم�انعدام�الجريمة�حبس�احتياطي: الحالة��و�ى

�الدكتور تم�إلقاء�القبض�� �توجه�لتصوير�بعض�;وراق�٢٤/٤/١٩٩٧أحمد�حس%ن�إبراهيم�;هواني�يوم�/ ع`ى �عندما ،

�عدد�من�مجلة�غ%$�دورية�باسم� تصدر�عن�التيار�gشº$اكى�مخصصة�Nناقشة�تأث%$�" التضامن"الخاصة�به�ومن�ضمµ<ا

�تب%ن�لصاحب�محل�التصوير�إن�من�ضمن�;وراق�اNطلوب�٩٦/٩٢القانون� �تتعلق�بالسياسة��وعندما �ورقة تصويرها

  .سارع�بإبbغ�مباحث�أمن�الدولة�وال��Kقامت�بالقبض�ع`ى�الدكتور�الجام�ى�أثناء�تسلمه�;وراق�اNصورة

وعرض�ع`ى�نيابة�أمن�الدولة،�ال��KاX<مته�بحيازة�وإحراز�محررات�أو�مطبوعات�تتضمن�أخبار�أو�بيانات�أو�إشاعات�كاذبة�

�الضرر� �الناس�أو�إلحاق �الرعب�ب%ن �أو�إلقاء �العام �ذلك�تكدير�;من �شأن �من �وكان �أو�بث�دعايات�مث%$ة أو�مغرضة

مكرر�من�قانون��١٠٢و³ى�جنحة�معاقب�عل?<ا�بنص�اNادة�. bع�الغ%$�عل?<اباNصلحة�العامة،�إذا�كانت�معدة�للتوزيع�أو��ط

�2العقوبات�وعند�إطbع�النيابة�ع`ى�الحرز�اNتضمن�صور�أعداد�اNجلة�اNذكورة�أثبتت�النيابة�أن�الحرز�عبارة�عن�عدد�

يس%ن�وجد�أنه�عبارة�عن�كيس�بbستيك�مربوط�بالخيط�بدون�اتخاذ�إجراءات�تشميع�الحرز،�وعند�إفراغ�محتويات�الك

  .عدة�حزم�منفصلة�مربوطة�بخيوط،�وأ¡<ا�أوراق�منفصلة،�علما�بأن�اNجلة�عبارة�عن�عدد�مكون�من�تسع�صفحات

�كان�ما�تضمنته�اNجلة�اNذكورة،�ف�bينطبق�عل?<ا�النص�القانونى�
ً
حيث�أن�هذه�اNطبوعات�لم�تكن�معدة��Cللتوزيع�، فأيا

�م �الغ%$�عل?<ا �متفرقة�و��Cطbع �أوراق �ومازالت �مجمعة، �ليست �فا¦عداد �تحقيقاX<ا، �-ى �الدولة �أمن �نيابة �أثبتت ثلما

وأكs$�ما�يمكن�أن�توصف�به�قانونا�أ¡<ا�ما�زالت�-ى�طور�;عمال�التحض%$ية،�، ومربوطة�كل�مجموعة�-ى�حزمة�منفصلة

�قانونا �غ%$�معاقب�عل?<ا �ثانية، و;عمال�التحض%$ية �ومن�جهة �من�جهة �اuN<م�، هذا �اNنسوب�إzى فإن�محتويات�العدد

ف�bتتضمن�أخبارا�أو�بيانات�أو�إشاعات�كاذبة�أو�مغرضة�أو�. تصويره��Cيتضمن�أيا�من�اNحظورات�اNنصوص�عل?<ا�قانونا

�العامة �باNصلحة �الناس�أو�إلحاق�الضرر �الرعب�ب%ن �أو�إلقاء �العام �تكدير�;من �إzى �تؤدى . تتضمن�بث�دعايات�مث%$ة

ومن�جهة�ثالثة��Cينطبق�ع`ى�اuN<م�حالة�التلبس�حيث��Cتتوافر�شروط�التلبس�، يتضح�ذلك�من�مطالعة�اNجلة�اNذكورةو 

تكون�الجريمة�متلبس�Ä<ا�حال�ارتكاÄ<ا�أو�عقب�ارتكاÄ<ا�ب�$هة�"من�قانون�=جراءات�الجنائية�بقولها��٣٠كما�عرفu<ا�اNادة�

ومن�جهة�رابعة��Cيدخل�، ن�اNطبوعات�لم�تكن�معده�للتوزيع�أو�ل¶طbع�الغ%$�عل?<افالجريمة�لم�ترتكب�أصb،�¦ ". يس%$ة

�Cيعت�$�"من�قانون�العقوبات��٤٥اNسند�إzى�اuN<م�-ى�عداد�الشروع�-ى�ارتكاب�الجريمة�أو�الجنحة،�حيث�قررت�اNادة�

وهذه�الجنحة��Cشروع�ف?<ا�حيث�لم�". %$ية�لذلكشروعا�-ى�الجناية�أو�الجنحة�مجرد�العزم�ع`ى�ارتكاÄ<ا�و�C;عمال�التحض

يقرر�القانون�ذلك،�والشروع��Cيفº$ض�-ى�حالة�الجنح�وإنما�يجب�أن�ينص�عليه�صراحة�-ى�القانون،�بعكس�الحال�-ى�

  .أخ%$ا��Cيوجد�إذن�من�النيابة�بالقبض�ع`ى�الدكتور،�مما�يرتب�بطbن�القبض�عليه، الجنايات

  :النتيجة�الtuائية

لم�تتحقق�أركا¡<ا�القانونية،�ومن�ثم��Cتوجد�جريمة�أص�bوبالتاzى�" ;هواني"من�ذلك�إzى�أن�الجريمة�اNسندة�إzى��ونخلص

�التحقيق� �أصدرت�جهة �كل�هذا �ورغم �شروط�الحبس�gحتياطى، �كلية �أمن�الدولة(تنعدم �Nدة�) نيابة �بحبسه قرارها



�وأفرجت�عنه �أخرى، �Nدة �وجددت�حبسه ��خمسة�عشر�يوما، �-ى �٢١/٥/١٩٩٧النيابة �استمر�محبوسا �وبذا يوما،��٢٧،

�أو�تقرر�بأ�Cوجه�" ;هواني"وظلت�قضية� �لم�تقرر�حفظ�التحقيق، �النيابة�للقضاء�كما ح��Kاليوم�معلقة�فلم�تقدمها

  .�قامة�الدعوى 

  

  :حبس�احتياطى�ع�ى�الرغم�من�انعدام��دلة�أو�عدم�كفايtvا: الحالة�الثانية

� �فتم�ت�٤/١١/٢٠١٣-ى �الرئيس�اNعزول �محاكمة �ع`ى �احتجاجا �الدستورية �اNحكمة �عند �اNواطن%ن �من ظاهر�مجموعة

شخص�من�ضمµ<م�فتاة�والتحقيق�معهم�وتقرر�حبسهم�وأحيلوا�Nحكمة�جنح�البسات%ن�-ي�القضية�رقم��١٦القبض�ع`ى�

ابة�عبارة�عن�تى�ش%$ت�مرسوم�ولم�يضبط�معهم�سوى�حرزين�;ول�لم�تعول�عليه�الني، جنح�البسات%ن�٢٣٦٩٤/٢٠١٣

� �سbح�أبيض�، وحيازته��Cتشكل�جريمة" رابعة"عليه�عbمة �قطعة�حديد�اعت�$X<ا ونسبت�الشرطة�¦حد�اuN<م%ن�حيازة

مصاب%ن�من�رجال��٢فهناك�: وسايرX<م�النيابة�-ى�هذا�وخلت�gوراق�من�أى�دليل�يثبت�الجرائم�اNعتاد�نسبu<ا�Nن�يتظاهر

فا�ع`ى�أحد�بوصفه�محدث�=صابة�ومحررى�اNحاضر�والقائم%ن�ع`ى�الضبط�لم�يشهدوا�تفصيليا�بدور�الشرطة�لم�يتعر 

  .كل�مu<م�¦ن�القبض�كان�عشوائيا

فسارعت�النيابة�و-ى�ذات�اليوم�باستئناف�الحكم�Nصلحة�الشرطة��٢٦/١١/٢٠١٣وأصدرت�اNحكمة�حكمها�بال�$اءة�-ى�

�٥٤٩٨/٢٠٠٨دون�أن�تº$يث�قلي�bلدراسة�أدلة�الدعوى�مثلما�فعلت�نيابة�شرق�طنطا�الكليـة�-ى�مذكرX<ا�-ى�القضية�رقم�

�٦��،٧عل?<م�يومى�وحيث�أنـه�بداءاة�عن�اuN<م%ن�الذين�تم�إلقاء�القبض�”: جنايات�قسم�ثان�اNحلة�وال��Kتضمنت�نصا

وعددهم�مائت%ن�وثمانية�خمس%ن�مu<ما�فقد�انu<ت�التحقيقات�إzى�عدم�الجزم�بمشاركu<م�-ى�الوقائع�اNرتكبــة،��٢٠٠٨أبريل�

وذلك�أخذا�مما�جاء�بأقوال�الضباط�القائم%ن�ضبطهــــم�إذ�قرروا�بالتحقيقات�أ¡<م��Cيستطيعون�تحديد�دور�أى�مµ<م�-ى�

�وقت�القاء�القبض�عل?<م،�و�Cح��Kأى�من�اuN<م%ن�قام�الجرائم�اNسندة�إل
ً
?<م،�وماهيـــة�;فعال�ال��Kكانوا�يقº$فو¡<ا�تحديدا

كل�مµ<ــم�بإلقاء�القبض،�gمر�الذى�يكشف�عن�عشوائيـــــة�الضبط�آنذاك�لكل�من�هؤCء�اuN<م%ن،�سيمــا�وأنـه�لم�يضبط�

gستيbء�عليــه�و�Cأدوات�أو�أسلحة�تشيــر�إzى�إسهامهم�-ى�التجمهــر�أو�ارتكاب�تلك��بحوزة�أى�مµ<م�ثمـــة�مضبوطات�ممـــا�تــــم

الوقائع،�;مر�الذى�تخلص�منه�النيابــة�العامــة�و³ى�-ى�مجــال�التصرف�-ى�;وراق�إzى�استبعاد�هؤCء�اuN<م%ن�من�Xg<ــام،�

  "ونكتفى�بذكــر�ذلك�با¦سباب�دون�اNنطـوق 

�-ى�أماكن�خاضعة�تماما�قبول�الني�* �ا)حكمة�وغالبا yzابة�وا)حاكم�عقد�جلسات�التحقيق�وا)حاكمة�-ى�خارج�مب

  ):أقسام�وسجون�ومعسكرات(لسيطرة�الشرطة�

�اNحام%ن�� �يحضر�من �من �-ى �الشرطة �أ�Cتتحكم �يستلزم �اNحاكمة �وعلنية �التحقيق �وسرية �الدفاع �-ى �الحق �كفالة إن

كما�يقت����السماح�للجمهور�بالحضور�إعما�Cلركن�علنية�الجلسات�فمث�b-ي�، و�اNحاكمةجلسات�التحقيق�أو�التجديد�أ

معسكر�السbم�لمن�اNركزي�تمت�تحقيقات�النيابة�مع�طbب�من�جامعة�;زهر�وتخللu<ا�انu<اكات�و-ى��٢٠١٣/ ١٢/ ٣٠يوم�



وكbء�نيابة�وخلف�كل��١٠مº$�ف?<ا��٢٠الة�فقد�بدأ�التحقيق�-ى�ص، بالجملة�وغضت�النيابة�بصرها�عن�هذه�gنu<اكات

  واستمرت�التحقيقات�-ي�ظل�رفض�النيابة�إثبات، مu<م�يقف�أحد�جنود�الشرطة

ح��Kبعد�زيادة�تواجد�ضباط�وجنود�الشرطة�وتماد¬<م�-ي�، بطbن�التحقيقات�لعدم�مbئمة�اNكان�للتحقيق�وعدم�سريته�

ح��Kأن�، واستمر�رفض�النيابة��ثبات�تلك�الوقائع�-ي�محاضر�التحقيقات�،اNعاملة�السيئة�مع�كافة�اNتواجدين�باNكان

، أحد�اNحام%ن�شاهد�ضابطا�يقوم�أمام�أع%ن�النيابة�بتصوير�منتقبة�بعد�أن�أمرها�بخلع�نقاÄ<ا�ولم�تحرك�النيابة�ساكنا

 ، فقام�اNحامي�بطلب�إثبات�هذا�;مر�بمحضر�التحقيق
ً
  .إ�Cأن�النيابة�امتنعت�أيضا

  السbم_معسكر_انu<اكات#": تويº$"راجع�شهادة�عن�هذا�¦حد�اNحام%ن�الحاضرين�للتحقيقات�بموقع� •

  

  :عدم�مراجعة�القضاء�والنيابة�التشريعات�وفقا�للدستور�النافذ�إ�8فيما�ندر�*

�واحد� �مثال �مثل�قضية�، يكفى �ولكن�قضايا �وقاطع �وواضح �بنص�صريح �اNعطل�حظر�اNحاكم�gستثنائية فالدستور

�" تفج%$ات�طابا" �الزيتون "أو�قضية �طوارئ " خلية �أمام�محاكم�أمن�الدولة �الدستور �إبان�سريان�هذا ، استمر�نظرهما

� �تج%��هذا�١٩إعما�Cلنص�اNادة �Kالطوارئ�ال� �قانون �الطوارئ وذ، من �حالة �إ¡<اء �لهذا�، لك�رغم �صريحة �مخالفة -ي

  .الدستور�من�قبل�القضاة�أنفسهم

  

  :عدم�قيام�النيابة�والقضاء�بإجراء�تفتيش�ع�ى�أماكن�+حتجاز�تطبيقا�للقانون �*

، -ى�شأن�تنظيم�السجون �١٩٥٦لسنة��٣٩٦قرار�رئيس�الجمهورية�بالقانون�رقم�الصادر�ب�اNصري  السجون  يمنح�قانون �

�اNادت%ن� �-ى �والقضاء �أماكن�gحتجاز�للنيابة �بشكل�منتظم�، ٨٦و�٨٥سلطة�=شراف�القضائى�ع`ى �يتم�هذا �ما ونادرا

منه��٨٥ن�ينص�-ي�اNادة�ولم�نسمع�عن�قيام�قضاة�تحقيق�بالتفتيش�ع`ى�أماكن�gحتجاز�بالرغم�من�أن�القانو ، وفجائى

  :ع`ى�أن

 :للنائب�العام�ووكbئه�-ى�دوائر�اختصاصهم�حق�الدخول�-ى�جميع�أماكن�السجن�-ى�أى�وقت�للتحقق�من"

أن�أوامر�النيابة�وقا����التحقيق�-ى�القضايا�ال��Kيندب�لتحقيقها�وقرارات�اNحاكم�يجرى�تنفيذها�ع`ى�الوجه�اNب%ن��-١

 .ف?<ا

 .مسجون�بغ%$�وجه�قانونى�أنه��Cيوجد�شخص�-٢

 .عدم�تشغيل�مسجون�لم�يقض�الحكم�الصادر�ضده�بتشغيله�فيما�عدا�;حوال�اNبينة�-ى�القانون �-٣

 .عزل�كل�فئة�من�اNسجون%ن�عن�الفئة�;خرى�ومعاملu<م�اNعاملة�اNقررة�لفئu<م�-٤

�للقانون�مستعملة�بطريقة�منتظمة�-٥
ً
  .أن�السجbت�اNفروضة�طبقا



�بشأن�ما�يقع�من�مخالفاتوع`ى�ا
ً
ولهم�قبول�شكاوى�. لعموم�مراعاة�ما�تق����به�القوان%ن�واللوائح�واتخاذ�ما�يرونه�Cزما

وع`ى�مدير�السجن�أو�مأموره�أن�. اNسجون%ن�وفحص�السجbت�و;وراق�القضائية�للتحقق�من�مطابقu<ا�للنماذج�اNقررة

  ".اNهمة�اNوكل�إل?<م�القيام�Ä<ايواف?<م�بجميع�ما�يطلبونه�من�البيانات�الخاصة�ب

  :من�ذات�القانون�ع`ى�أنه�٨٦وتنص�اNادة�

لرؤساء�ووكbء�محاكم�gستئناف�واNحاكم�gبتدائية�وقضاة�التحقيق�حق�الدخول�-ى�كل�وقت�-ى�السجون�الكائنة�-ى�"

  .دوائر�اختصاص�اNحاكم�ال��Kيعملون�Ä<ا

  .يع�السجون ولرئيس�ووكيل�محكمة�النقض�حق�الدخول�-ى�جم

  ".وع`ى�إدارة�السجن�أن�تبلغ�اbNحظات�ال��Kيدونو¡<ا�إzى�اNدير�العام

  

  :�8قيمة�للزمن�لدى�النيابة�والقضاء�*

�الدستورية�استغرقت�أكs$�من�ليس�بعيًد � �أن�اNحكمة �العميقة�حقيقة �الدولة �عن�أذهان�مخططى �لتصدر��٢٠ا عاما

�للبند� من�قانون�الطوارئ��٣من�اNادة��١حكما�بعدم�دستورية�gعتقال�والتفتيش�بقرار�إدارى�من�وزير�الداخلية�وفقا

ونشر�الحكم��٢٠١٣يونيو� ٢وحكمت�اNحكمة�-ى�يوم�;حد��١٩٩٣أبريل��٢٠ق�دستورية�-ي��١٧/١٥فرفعت�القضية�رقم�

�١٩٨٩أبريل��٨ق�دستورية�محالة�-ي��٢٤/١١والقضية�رقم�، ٢٠١٣يونيو��٣ر�-ى�مكرر�الصاد�٢٢-ى�الجريدة�الرسمية�عدد�

،  ٢٠١٣يوليو��١٧مكرر�ب�الصادر�-ى��٢٨ونشر�-ي�الجريدة�الرسمية�العدد��٢٠١٣يوليو��٧وصدر�الحكم�ف?<ا�يوم�;حد�

دين�وأعِدم�استنادا�¦دلة�باطلة�ولم�تقم�النيابة�العامة�بواجê<ا�-ي�
ُ
مراجعة�كافة�قضايا�محاكم�أمن�فكم�مواطن�مصرى�أ

�Nتحصbت�من�تفتيش�غ%$�دستورى �ف?<ا �استندت�=دانة �طاNا JKحاكمات�الNا� �طوارئ�لتعيد �و�C، الدولة ف�bالقضاء

�اNواطن%ن �الزمن�ع`ى �اN: النيابة�يحفbن�بقسوة �قد�تستث%$�السلطة��٢٠اكم�Nدة�حقضية�تظل�-ى �Nاذا؟�هل�¦¡<ا سنة

  لمواطن�قيمة�-ي�هذه�اNعادلة؟السياسية؟�أليس�ل

  

  :خاتمة

�تكتنف�عمل�الجهازين� �Kالعوار�ال� �لتقديم�سجل�كامل�¦وجه �الورقة �العامة�والقضاء(�Cتطمح�هذه �³ى�) النيابة وانما

�للمزيد�من�الرصد�والبحث�والتمحيص �حاجة �-ى �، مقدمة JKسكندرية"فقضيت%ن�مثل�قضيgزهر"و" فتيات�gب�bط "

-ى�حاجة�لدراسة�حالة�تفصيلية�، من�محكم�JKأول�درجة�-ع`ى�الº$تيب–سنة��١٧سنة�و�١١اللذين�ق���Jف?<ما�بالسجن�

�إ �مستقلون��CفاNجتمع�اNصرى�يتشوق�لعدم �وقضاة �ومنصفة �عادلة ��Cتتوافر�بدون�محكمة �Kال� �العدالة هدار�قيمة

  .يخشون�-ى�قولة�الحق�لومه�Cئم

يضا�محاكم�تواجه�الطغاة�نصرة�صحيح�أن�تاريخ�=نسانية�قد�عرف�محاكم�مسخرة�لخدمة�الطغاة،�إ�Cأنه�قد�عرف�أ�

  ،للحق�والعدل

  ، فقد�عرف�قضاة�-ى�مواجهة�الطغاة، ومثلما�عرف�التاريخ�قضاة�-ى�خدمة�الطغاة

  ومصرنا�ليست�بعيدة�عن�تاريخ�Uنسانية�هذا


