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مصر
الخطايا العشر لنيابة أمن الدولة

ــت مــن تمــام  ــة والفــرد، بحيــث جعل ــن الدول ــة بي ــات السياســية الصل أقامــت جــُل النظري
ــاك  ــل كل انته ــذي يجع ــر ال ــا. األم ــة علي ــه كقيم ــع ب ــة تدف ــي دول ــوره ف ــوده حض وج
ضــده هدمــا لفكــرة الدولــة نفســها. وكمــا تتحقــق الصلــة اإليجابيــة بيــن الفــرد والدولــة 

ــون. ــون فــإن خالفهــا يتحقــق أيضــا بالقان بالقان

تعتبــر حريــة الفــرد األصــل فــي األشــياء، وكل حــد لهــا يفتــرض نصــا قانونيــا يبــرر وضــع 
الحــد. فــي مخالفــة مــا ســبق تقــع حالــة التعُســف فــي تطبيــق اإلجــراء القانونــي. لعــل 
الضحيــة األولــى لإلعتقــال التعســفي هــي شــخص واحــد وفقــًا لمبــدأ )شــخصية العقوبة( 
إال أنــه فــي الواقــع عقــاب جماعــي يمتــد أثــره إلــى أفــراد أســرة الموقــوف التــي تعيــش 
حالــة الخــوف والقلــق علــى مصيــر ابنهــا أوابنتهــا. توفــي والــد الشــاب شــادي أبــو زيــد 
وهــو فــي الحجــز فيمــا تصــارع والدتــه المــرض دون أن تقــدر علــى زيارتــه. تواصــل احتجــاز 
شــادي لمــدة 21 شــهرا علــى ذمــة القضيــة رقــم 621. وقــد تــم الحكــم بإخــالء ســبيله 
بتدابيــر احترازيــة إال أن النيابــة العامــة ســارعت إلــى ضمــه فــي قضيــة أخــرى تحــت رقــم 
1956 لســنة 2019، أي علــى ذمــة قضيــة تكونــت وهــو رهــن اإلحتجــاز أو »التدويــر« كمــا 

يطلــق عليــه فــي األوســاط القضائيــة فــي مصــر. 

تبــدأ بإيقــاف الشــخص مــن قبــل القــوة العامــة سلســلة اإلجــراءات القانونيــة التــي مــن 
المفتــرض أن تضمــن تــوازن حــق الفــرد فــي عالقتــه بحــق المجتمــع فــي الســلم واألمــن. 
ــع. إال  ــى الجمي ــه عل ــلطات ل ــق الس ــر تطبي ــا، عب ــون أساس ــو القان ــوازن ه ــذا الت وأداة ه
ــول،  ــن الق ــون. يمك ــها القان ــلطة نفس ــرم الس ــا ال تحت ــدأ عندم ــدي يب ــكال الج أن اإلش
ــية  ــن حساس ــر ع ــه، يعب ــل تطبيق ــي أدق مراح ــف ف ــر التعس ــون تقدي ــة القان أن محاول
ــذي يحكمــه. وهــو مــا ســيتم عرضــه  ــة الرتباطهــا بوجــود المجتمــع والعقــد ال المعادل
عبــر جملــة مــن قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي، كمــا فســر جــزء منهــا الفريــق العامــل 
علــى االعتقــال التعســفي فــي األمــم المتحــدة، وقبــل الدخــول فــي تفاصيــل القانــون 
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ــه ولحقــوق اإلنســان. المصــري، واالنتهــاكات المتكــررة ل

ــوز  ــي: »ال يج ــا يل ــه م ــادة 9 من ــي الم ــان، ف ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــي اإلع ــاء ف ج
ــفا« ــه تعس ــزه أو نفي ــان أو حج ــال أي إنس اعتق

ينبنــي تقديــر التعُســف علــى مــا ُيهــدر مــن حريــة الفــرد فــي التفكيــر والتعبيــر والحركــة 
ــة  ــة القانوني ــي اآلل ــر ف ــو النظ ــف ه ــر التعس ــل تقدي ــا أول مداخ ــه. أم ــل حقوق ومجم
ــة إال أن  ــة قانوني ــون اآلل ــة أن تك ــن المفارق ــا م ــر. لعله ــي مص ــفي ف ــال التعس لإلعتق
العبــارة المذكــورة آنفــا تســتقيم إذا كانــت أدوات القمــع تمــر عبــر النصــوص القانونيــة 
وتوظيفهــا. وهــو مــا جعــل الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي فــي 
األمــم المتحــدة يجعــل كل الضوابــط والقواعــد المرتبطــة بمنظومــة العدالــة ككل جــزء 
مــن تقييمــه لحالــة التعســف فــي اإلعتقــال. حســب هــذا الفريــق، يصبــح الحــد مــن الحرية 

تعســفيا فــي حــاالت ثــالث. وهــي كالتالــي:

 إذا كان واضحــا مــن المســتحيل التــذرع بــأي أســاس قانونــي لتبريــر الحرمــان مــن 
الحريــة، كأن يبقــى الشــخص قيــد اإلحتجــاز بعــد انتهــاء مــدة العقوبــة المحكــوم 
ــة  ــي الفئ ــه. وه ــق علي ــو ينطب ــون عف ــدور قان ــن ص ــم م ــى الرغ ــا أو عل ــه به علي

األولــى.

 إذا كان الحرمــان مــن الحريــة ناجمــا عــن ممارســة الحقــوق والحريــات التــي 
يضمنهــا اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان أو العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــفي. ــاز التعس ــاالت اإلحتج ــن ح ــة م ــة الثاني ــي الفئ ــية. وه ــة والسياس المدني

 إذا كان عــدم اإلحتــرام التــام أو الجزئــي للقواعــد المتصلــة بالحــق فــي محاكمــة 
ــق  ــان والمواثي ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــي اإلع ــه ف ــوص علي ــة، المنص عادل
ــة  ــن الحري ــان م ــى الحرم ــي عل ــث تضف ــورة بحي ــن الخط ــة، م ــة ذات الصل الدولي
طابعــا تعســفيا. وهنــا يضــع الفريــق معيــارا للفئــة الثالثــة مــن حــاالت التعســف 

فــي الحجــز.

عرفــت مصــر 638 حالــة اعتقــال تعســفي خــالل نصــف الســنة األول فقــط مــن 2019، مــن 
ــز  ــة مراك ــروع مراقب ــنوي لمش ــف الس ــر نص ــي التقري ــا ورد ف ــاكا، كم ــة 4820 انته جمل
اإلحتجــاز ل Committee for Justice. واألرقــام تصبــح أكبــر عندمــا نتتبــع تفاصيــل المبــادئ 

القانونيــة التــي بخرقهــا يصبــح كل توقيــف تعســفا وضربــا للحريــة.

ــو  ــة العف ــك منظم ــا أوردت ذل ــع«، كم ــريرة للقم ــة »أداة ش ــن الدول ــة أم ــت نياب أصبح
الدوليــة، حيــث ال توفــر فــي جميــع مراحــل التقاضــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي 
يفرضهــا القانــون الدولــي. وهــي تنظــر فــي قضايــا ناتجــة عــن ممارســة الحقــوق 
والحريــات المكفولــة قانونيــا. تمــت إحالــة عــدة ناشــطين علــى محاكمــات بســبب 
مواقفهــم السياســية ومعارضتهــم لسياســات الحكــم القائمــة. األمــر الــذي يجعــل كل 
مســار التقاضــي منــذ اإلعتقــال وصــال إلــى الحكــم واقعــا تحــت تقديــر التعُســف مــن حيــث 

ــل. األص

يفتــرض فــي قــرار الحبــس علــى ســبيل المثــال أن يكــون مســتندا إلــى أدلــة تبــرر الحد من 
حريــة الفــرد، أي إلــى كل مــا يقــوم كدليــل علــى قانونيــة اإلحتجــاز. تعمــد قــوات األمــن 
فــي مصــر إلــى احتجــاز الناشــطين والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان اســتنادا إلــى تهــم 
ملفقــة، وهــو مــا حصــل فــي حالــة الناشــطة إســراء عبــد الفتــاح، التــي خضعــت للتحقيــق 
ــي  ــراء ف ــزال إس ــم. وال ت ــى الته ــل عل ــة دلي ــه أي ــب دون أن تواج ــه للتعذي ــت خالل وتعرض
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الســجن منــذ 12 أكتوبــر 2019. وأورد تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز 
ــى  ــي وعيس ــد مرس ــد محم ــاالت محم ــنة 2014 ح ــدة لس ــم المتح ــي األم ــفي ف التعس
ــالي،  ــد مش ــد المجي ــزاز، وعب ــد الق ــداد، وخال ــام الح ــي، وعص ــد العاط ــد عب ــاط، وأحم العي
ــب  ــة. تغي ــة الثالث ــن الدرج ــفي م ــاز تعس ــاالت إحتج ــي، كح ــن عل ــيخة، وأيم ــعد الش وأس
فــي هــذه الحــاالت األخيــرة شــروط المحاكمــة العادلــة، كمــا يفترضهــا القانــون الدولــي، 
خاصــة مــع مــا تحملــه المحاكمــات ذات الطابــع السياســي مــن توظيــف داخــل المحاكــم 

وخارجهــا، ُتبــرر بــه الســلطة ســلوكها.

يترافــق اإلعتقــال التعســفي مــع انتهــاك لقرينــة البــراءة المضمونــة دوليــا، حيــث 
ــن.  ــد الموقوفي ــة ض ــف واإلهان ــواع العن ــكاب كل أن ــها بارت ــن لنفس ــوات األم ــمح ق تس
ــى أن  ــون إل ــم متهم ــة، فه ــذ البداي ــن من ــى المعتقلي ــا عل ــن حكمه ــوات األم ــدر ق تص
يأتــي خــالف ذلــك، خاصــة أن عــدة حــاالت توقيــف تتــم بــدون إذن النيابــة. الحقــا، يتعــرض 
الموقوفــون إلــى التعذيــب بصــورة ممنهجــة النتــزاع األقــوال منهــم، ثــم تتــم إحالتهــم 
للمحاكمــة. وتعمــد قــوات األمــن إلــى تزويــر تواريــخ اإلعتقــال قصــد محــو تاريــخ اإلعتقــال 
التعســفي ومــا يرافقــه مــن تعذيــب واختفــاء قســري المجَرمــان فــي القانــون الدولــي 

ــي اإلنســاني.  ــون الدول والقان

كمــا يتــم غالبــا اقتيــاد الموقوفيــن الــى جهــات غيــر معلومــة لمــدد مختلفــة. وتحــرص 
قــوات األمــن علــى فصلهــم عــن العالــم الخارجــي. وهــو مــا يحصــل مثــال طبقــا لقانــون 
اإلرهــاب الــذي يســمح بتوقيــف الشــخص لمــدة ثمانيــة أيــام وفصلــه عــن العالــم الخارجي 
ــا  ــة نوع ــف المقنن ــة التوقي ــح عملي ــة، تصب ــي الممارس ــك. ف ــق ذل ــى التحقي إذا اقتض
مــن اختفــاء قســري مقنــن بنــاء علــى تقديــر الســلطات. يمكــن تصــور الوضعيــات التــي 
ــزة  ــة جاه ــر تهم ــي مص ــوم ف ــاب الي ــة اإلره ــة أن تهم ــطون خاص ــا الناش ــع ضحيته يق
لألفــراد، وفــي طريــق التوســع لتشــمل القنــوات الفضائيــة والمحطــات اإلذاعيــة ومواقــع 
ــل المقتــرح علــى لجنــة الشــؤون التشــريعية  التواصــل االجتماعــى، حيــث يســمح التعدي
والدســتورية فــي مجلــس النــواب المصــري، خــالل شــهر فبراير/فيفــري، بتصنيــف هــذه 

المؤسســات ككيانــات إرهابيــة. 

بعــد انتهــاء مــدة التوقيــف علــى ذمــة قضيــة أولــى، يتــم ضــم الموقــوف الــى قضيــة 
أخــرى، أو يحــال علــى الدائــرة المختصــة فــي القضايــا اإلرهابيــة. واجــه الموقوفــون فــي 
القضيــة المعروفــة باســم مظاليــم وســط البلــد هــذه الوضعيــة، حيــث بعــد أن تــم إطــالق 
ســراح الموقوفيــن وانتهــاء مــدة اإليقــاف التحفظــي، تمــت إحالــة قضيتهــم أمــام 
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الدائــرة 21 إرهــاب. األمــر الــذي يطيــل مــدة ايقافهــم أكثــر. 
يؤكــد تقريــر الفريــق المذكــور آنفــا، أن كل إطالــة غيــر مبررة 
ــف  ــر التعُس ــت تقدي ــع تح ــال ويق ــف باط ــراء التوقي ــل إج تجع
مباشــرة. رغــم ان اإلجــراءات قانونيــة شــكال إال أن اســتغاللها 
تعســفيا فــي قضايــا ملفقــة أو اتهامــات باطلــة او تمديدهــا 
عمــدا يجعــل مــن حالــة التعســف قائمــة، تبعــا لتقييــم فريق 

األمــم المتحــدة.

يتجــدد اإلعتقــال التعســفي ســواء بالطريقــة المذكــورة 
آنفــا، أي بإخــالء ســبيل الموقوفيــن ألســابيع أو شــهور، ثــم 
ــات  ــس االتهام ــدة بنف ــا جدي ــي قضاي ــددا ف ــم مج اعتقاله
القديمــة، وقــد تعرضــت المحاميــة الحقوقيــة ماهينــور 
ــة. أو  ــذه الوضعي ــدون له ــد حم ــي محم ــري، والمحام المص
مــن خــالل صــدور قــرارات بإخــالء ســبيل المعتقليــن، ولكــن 
دون أن يعقبهــا تنفيــذ، فيختفــي المتهــم لفتــرة ثــم يظهــر 
مجــدًدا فــي قضيــة جديــدة. يمكــن اإلشــارة فــي هــذه 
الحالــة إلــى قضيــة معتقلــي مســيرة اإلتحاديــة حيث اســتمر 
ــا أن  ــي، كم ــاف التحفظ ــدة اإليق ــاء م ــم انته ــهم رغ حبس
منهــم مــن حكــم لصالحــه باإلفــراج مقابــل كفالــة لكــن لــم 
يفــرج عنهــم فعليــا. مــن الجديــر التذكيــر أن هــذا المعطــى 
يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة الســتقالل القضــاء. واألخيــر 
ذاتــه يعبــر عــن عنصريــن أساســيين فــي الديمقراطيــة 
ــلطات.  ــن الس ــل بي ــون والفص ــيادة القان ــا س ــة، وهم الحديث
تؤكــد المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الــذي  القضــاء،  اســتقاللية  علــى  والسياســية  المدنيــة 
ــه، عــدم تســييس القضــاء  ــب من ــا، وفــي جان يعنــي تطبيقي

ــا. ــرف م ــح ط ــتغالله لصال واس

خلقــت ممارســات الســلطة فــي مصــر »بابــا دوارا«، كمــا 
اشــارت الــى ذلــك منظمــة العفــو الدوليــة، فــي منظومــة 
ــاء  ــن القض ــي لك ــاء المدن ــي القض ــفي ف ــال التعس اإلعتق
العســكري قــد ســاهم فيهــا بــدوره. أشــار الفريــق العامــل 
المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي فــي األمــم المتحــدة 
ــل دوره  ــث يدخ ــكري، حي ــاء العس ــلبي للقض ــدور الس ــى ال إل
فــي الفئــة الثالثــة مــن اإليقــاف التعســفي. مــن حيــث 
المبــدأ، يــرى هــذا الفريــق وجــود تضــارب فــي القيــم ال 
ــو  ــكرية. وه ــم العس ــة المحاك ــي تركيب ــه ف ــن تصحيح يمك
ــل  ــة ب ــكار العدال ــى إن ــى إل ــة األول ــي بالدرج ــارب ال يفض تض
ــي  ــي القاض ــرض ف ــا ُيفت ــر. بينم ــم مباش ــى ظل ــي إل يفض
ضمــن  العســكري  القضــاء  المدنــي اســتقالليته، يعمــل 
مهنتــه مــع إعالءهــا كقيمــة  تفرضهــا  خاصــة  تراتبيــة 
مبدئيــة. ُعــرض أكثــر مــن 12000 مدنــي أمــام القضــاء 
ــي  ــدد ف ــزداد الع ــارك. وي ــني مب ــد حس ــي عه ــكري ف العس
ــام  ــون 136 لع ــدر القان ــذي أص ــي ال ــس السيس ــد الرئي عه

خلقت ممارسات 
السلطة في مصر 
»بابا دوارا«، كما 

اشارت الى ذلك 
منظمة العفو 

الدولية، في 
منظومة اإلعتقال 

التعسفي في 
القضاء المدني 

لكن القضاء 
العسكري قد 
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ــّدة  ــة لم ــة والحكومي ــآت العام ــة المنش ــلطة حماي ــش س ــى الجي ــّوض إل ــذي ف 2014 ال
ــدار  ــن إص ــن م ــالل عامي ــي خ ــن 7000 مدن ــر م ــرض أكث ــع، ُع ــذا التوس ــبب ه ــن. بس عاَمي
ــاب  ــى غي ــة بالنظــر إل ــة الثالث ــدأ فــي الفئ ــون. تدخــل هــذه األرقــام مــن حيــث المب القان
ــادي  ــاء الع ــام القض ــن أم ــة المدنيي ــرض محاكم ــي تفت ــة الت ــة العادل ــروط المحاكم ش
فقــط. ولإلشــارة فقــد مــدد البلمــان المصــري العمــل بالقانــون 136 لعــام 2014 خمــس 

ــام 2021. ــى الع ــة حت ــنوات إضافي س

ــل عــدة  يتعــارض مــا ســبق ذكــره مــع الديمقراطيــة الدســتورية وشــروطها التــي تتخل
نصــوص دوليــة. تحقــق هــذه الشــروط توجــه المجتمــع الدولــي منــذ الحربيــن العالميتيــن 
إلــى تكريــس المبــادئ اإلنســانية فــي المجتمعــات والــدول كأداة لتجنــب الحــروب. يلتقي 
ــق  ــا يتعل ــو م ــدة. وه ــى ح ــة عل ــكل دول ــي ل ــلم الداخل ــق الس ــس تحقي ــع هاج ــك م ذل

مباشــرة بنظــام الحكــم والعقــد االجتماعــي القائــم فيهــا.

تفتــرض نظريــة العقــد االجتماعــى »Social Contract« نشــأة الدولــة علــى أســاس عقــد 
ســواء كان هــذا التعاقــد بيــن الحــكام والمحكوميــن، كمــا هــو الحــال عنــد جــون لــوك، أو 
بيــن المحكوميــن وبعضهــم البعــض عنــد تومــاس هوبــز، فيمــا العقــد االجتماعــى عنــد 
جــان جــاك روســو هــو ميثــاق يتنــازل بموجبــه األفــراد كٌل عــن نفســه للجماعــة، والفــرد 
ــاء  ــى إنش ــل عل ــة، ويعم ــة الطبيع ــد حال ــى العق ــك ينه ــة، وبذل ــذه الجماع ــن ه ــزء م ج
ــرد  ــق ف ــن ح ــوع ككل ال م ــق المجم ــن ح ــلطان م ــيادة والس ــح الس ــث تصب ــع، حي المجتم

واحــد.1

يوافــق هوبــز، ولــوك، وروســو علــى أّنــه إذا فشــلت الدولــة فــي أداء دورهــا، يتــم فســخ 
العقــد. وبالتالــي يعــود الفــرد إلــى حالــة الطبيعــة التــي يضطــر فيهــا إلــى االعتمــاد علــى 
ل الســتخدام أي وســيلة يراهــا ضروريــة ومفيــدة لضمــان  ــمَّ فهــو ُمخــوَّ نفســه، ومــن ث

بقائــه علــى قيــد الحيــاة، وهــو الَحَكــم الوحيــد الــذي يقــرر مــا هــو ضــروري ومفيــد.2

ال يخفــى علــى المهتميــن بالشــأن المصــري أن ثــورة 25 ينايــر 2011 قــد فرضــت مراجعــة 
العقــد االجتماعــي فــي مصــر. كان مــن عناصــره ســابقا، منــذ اإلســتقالل، مطالــب 

 https://bit.ly/3bYOhf8 : . انظر الرابط التالي 1 - محمد عجالن، عن نظرية العقد االجتماعي
ن، الفلسفة اليوم. انظر الرابط  ز جم لكتاب ستيفن ف�ي «: ترصيــــح بالرسقة، محتوى م�ت 2 - محمد كمال، نظرية »العقد االجتماعي

 https://bit.ly/37MVwDQ : التالي
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ــة  ــة المتعاقب ــن األنظم ــة. لك ــى الحري ــاء عل ــدم بن ــة والتق ــة والتنمي ــيادة الوطني الس
قايضــت الشــعب المصــري باألمــن علــى حســاب حريتــه فــي وطنــه، فيمــا أصبحــت داللــة 
الحريــة فــي خطــاب الســلطة ُتعــَرف بالتناظــر مــع العــدو الخارجــي والعــدو اإلســرائيلي. 
يركــز الخطــاب السياســي فــي مصــر عامــة علــى عنصــر التحــرر والمواجهــة مــع العــدو 
اإلســرائيلي فيمــا يصبــح كل مطلــب حريــة داخلــي يتعــارض مع الســلطة القائمــة مواجها 
بالعــدو الخارجــي كحجــة وحــَد. أصبحــت داللــة الحرية فــي النظــام الديمقراطي مســتبعدة 
لصالــح المضمــون الــذي يفرضــه النظــام السياســي. كانــت اآللــة اإلعالميــة للنظــام تــدور 
حــول هــذه المعادلــة حتــى تلغــي األصــوات التــي ُتعَمــق مــن رؤيــة المجتمــع المصــري 
حــول عقــده االجتماعــي. جــاءت ثــورة 25 ينايــر لتفــكك معادلــة االســتقرار مقابــل الحريــة 
ــة  ــاد والثقاف ــة واإلقتص ــي السياس ــر ف ــة للتفكي ــة ناظم ــارا وقيم ــرة معي ــل األخي لتجع
ــدة  ــى أجن ــع عل ــاد والقم ــض الفس ــد رف ــة للعق ــة الثوري ــت المراجع ــر. وضع ــل مص داخ
ــورة  ــر فــي قامــوس الث ــون. اتخــذ األخي ــة القان ــى دول ــد عل ــر التأكي ــب اإلصــالح، عب مطال
المصريــة داللــة حديثــة وكاملــة عبــر رفض النظــام ككل حتــى إقامــة ديمقراطيــة مدنية.

يعتبــر النهــج الحالــي للســلطات المصريــة خطيــرا لجهــة ضربــه عــرض الحائــط بالقوانيــن 
والتــي قــد تصــل حتمــا إلــى أن يســقط كل إحتــرام للقوانيــن عنــد المواطنيــن ومــن ثــم 

يســقط العقــد اإلجتماعــي بمــا يــؤدي لفوضــى لــم تــرى البــالد مثلهــا مــن قبــل.

يتناقــش الخبــراء طــوال الوقــت هــل األخطــر علــى الدولــة المصريــة هــي األزمــة األمنية، 
أم اإلقتصاديــة، أم هــي أزمــة الحريــات، إال أن الجريمــة األكبــر التــي تحــدث فــي الســنوات 
األخيــرة هــي إنعــدام هيبــة القانــون والتــي بدأتهــا الســلطات بعــدم إحترامــه فــي أغلــب 
تصرفاتهــا، ســواء بإتخــاذ إجــراءات غيــر قانونيــة، أو لــَي عنــق القانــون والدســتور، أو فــي 
ــل أن تنظــر فيهــا  ــى إســتمرارها لســنوات قب ــة عل ــر دســتورية معول ــن غي إصــدار قواني
ــل  ــر والعم ــن للتظاه ــدار قواني ــي إص ــك ف ــا ذل ــد رأين ــا، وق ــتورية العلي ــة الدس المحكم
ــع  ــألة بي ــي مس ــن ف ــول القواني ــاف ح ــم اإللتف ــة. وت ــلطة القضائي ــم الس ــي وتنظي األهل
جزيرتــي تيــران وصنافيــر التــي شــهدت مهــازل قانونيــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. 
ــد  ــم يع ــالمة، ل ــة مس ــة، وقضائي ــريعية متواطئ ــة، وتش ــة متوحش ــلطة تنفيذي ــن س بي

يمكــن للمواطــن أن يلجــأ للقانــون فــي أي مــن أمــور حياتــه.

ــورط  ــي ت ــدت ف ــد تجس ــون ق ــة بالقان ــدان الثق ــي فق ــوء ف ــوة األس ــت الخط ــا كان وربم
الســلطة القضائيــة فــي المعركة السياســية بيــن النظــام والمواطنين، فبعد أن إســتمرت 
حالــة الطــوارئ 30 ســنة فــي حكــم الرئيــس األســبق حســني مبــارك، تحولــت األنظمــة 
ــوع  ــن كن ــا للمعارضي ــى تلفيــق القضاي المختلفــة مــن اســتخدام اإلعتقــال السياســي إل
مــن تقنيــن للقمــع. فــي فتــرة المجلــس العســكري حوكــم اآلالف مــن المدنييــن أمــام 
المحاكــم العســكرية، ثــم فــي عهــد الرئيــس األســبق محمــد مرســي عــاد المعتقلــون 
ــرة  ــرفة لنص ــف المش ــض المواق ــه بع ــت ل ــذي كان ــادي وال ــاء الع ــام القض ــول أم للمث
ــي  ــة، والت ــرات طويل ــًا لفت ــن إحتياطي ــس المتهمي ــة حب ــت بداي ــا كان ــن، إال إنه المعتقلي

إســتمر فيهــا نظــام 3 يوليــو بتوســع مهــول.

ــراءات  ــون اإلج ــل لقان ــور تعدي ــي منص ــابق عدل ــس الس ــدار الرئي ــع إص ــة م ــت البداي كان
الجنائيــة يطيــل مــن مــدد الحبــس اإلحتياطــي،3 وصــدور قانــون التظاهــر وتشــكيل دوائــر 
خاصــة للنظــر فــي القضايــا التــي أطلــق عليهــا دوائــر اإلرهــاب.4  وكانــت النيابــة العامــة 

 : 3  - قرار جمهوري بتعديل مدة الحبس االحتياىط �ز قانون اإلجراءات الجنائية، األهرام، 25/9/2013. انظر الرابط التالي
https://bit.ly/2Vh3GBA

4 - تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا »اإلرهاب« من أول يناير، المرصي اليوم، 26 / 12 / 2013. انظر الرابط 
 https://bit.ly/2VbQOgm : التالي
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قــد بــدأت فــي اســتمراء قــرارات الحبــس اإلحتياطــي وإصدارهــا دون تمييــز أو مراجعــة 
ممــا أدى إلســتمرار حبــس المتهميــن لشــهور وســنين دون حســاب.

هــذا التوريــط للســلطة القضائيــة فــي الصــراع السياســي ومــا يترتــب عنــه مــن فقــدان 
هيبــة المنظومــة القضائيــة ككل وتحولهــا ألداة فــي يــد الســلطة التنفيذيــة والقائميــن 
عليهــا كان أكبــر أدلتــه التحــول الــذي حــدث فــي نيابــة أمــن الدولــة مــن نيابــة متخصــص 
فــي القضايــا المتعلقــة باألمــن القومــي، تتعامــل مــع قضايــا اإلرهــاب والتجســس وقلــب 
نظــام الحكــم، إلــى جهــة تحاســب المواطنيــن علــى أرائهــم السياســية وُيعــرض عليهــا 
ــل  ــام مث ــل أن إته ــي، ب ــل اإلجتماع ــع التواص ــي مواق ــوراتهم عل ــبب منش ــطاء بس نش
»اإلنضمــام لتنظيــم إرهابــي« أصبــح مدعــاة للســخرية بعــد أن أصبــح يوجــه ألي شــخص 
دون دليــل حقيقــي أو ســبب واضــح، وتحــول لمجــرد »إكليشــية« تصبــغ بــه القضايــا 

ليتحــول إختصاصهــا لنيابــة أمــن الدولــة.

فــي األصــل تعــد نيابــة أمــن الدولــة العليــا واحــدة مــن النيابــات المتخصصــة وقــد ُأنشــئت 
وحــدد اختصاصهــا بمقتضــى قــرار وزيــر العــدل المنشــور بالعدد 22 مــن الوقائــع المصرية 
ــي  ــة الت ــي النياب ــائكة. وه ــا الش ــر القضاي ــص بنظ ــارس 1953 وتخت ــى 12 م ــادر ف والص
ــا السياســية،  ــي والخارجــي، والقضاي ــالد الداخل ــا المتعلقــة بأمــن الب تحقــق فــي القضاي

والتجســس، ويحــق لهــا أن تصــدر قــرارا بحظــر النشــر فــي أي قضيــة تراهــا.

ــح المضــرة بأمــن  ــات والجن ــا بالتصــرف فــي الجناي ــة العلي ــة أمــن الدول كمــا تختــص نياب
الحكومــة مــن الخــارج والداخــل وجرائــم المفرقعــات والرشــوة والجنــح المتعلقــة باألديــان 
والجنــح التــي تقــع بواســطة الصحــف، أو غيرهــا مــن طــرق النشــر إذا كان المجنــي عليــه 
موظفــا عامــا أو شــخصا ذو صفــة نيابــة عامــة أو مكلفــا بخدمــة عامــة، وجرائــم اإلضــراب 
عــن العمــل والتحريــض عليــه وتجنيــده واالعتــداء علــى حــق العمــل وحريتــه والتوقــف 
ــرات  ــة والمظاه ــات العام ــر، واالجتماع ــة، والتجمه ــة العام ــح ذات المنفع ــه بالمصال عن

فــي الطــرق العموميــة، وجرائــم حفــظ النظــام بمعاهــد التعليــم. 

كمــا شــملت اختصاصــات نيابــة أمــن الدولــة النظــر فــي جرائــم حمايــة الوحــدة الوطنيــة، 
ــم نظــام األحــزاب السياســية المعــدل  ــن، وجرائ ــة الوطــن والمواطني ــة حري ــم حماي وجرائ
بالقانــون رقــم 36 لســنة 1979، وجرائــم شــؤون التمويــن الخاصــة بالتســعير الجبــرى 

ــا. 5 ــذة لهم ــرارات المنف ــاح والق ــد األرب وتحدي

وتمتــاز نيابــة أمــن الدولــة عــن النيابــة العامــة العاديــة بمزايــا عديــدة أهمهــا ســلطتها 
ــي  ــس اإلحتياط ــي الحب ــة ف ــام للنياب ــاص الع ــث أن اإلختص ــي، حي ــس اإلحتياط ــي الحب ف
هــي حبســه 4 أيــام قبــل عرضــه علــى قاضــي المعارضــات للنظــر فــي تجديــد حبســه مــن 
ــة يســمح لهــا بحبــس  ــون اإلجــراءات الجنائي عدمــه، إال أن المــادة 206 مكــرر، 6  مــن قان
المتهــم إحتياطيــًا دون عرضــه علــى قاضــي التجديــد حتــى 150 يــوم ثــم يعــرض بعدهــا 

للنظــر فــي تجديــد حبســه مــن عدمــه أمــام دائــرة جنايــات.
ي قانون العقوبات »تقرير«، بوابة فيتو، 17 سبتم�ب 2016. انظر 

ة عبد العزيز، 14 مادة تحدد اختصاصات نيابة أمن الدولة �ز 5 - ن�ي
 https://bit.ly/2v6pvJv : الرابط التالي

: 6 - مادة )206 مكررا( )مضافة بالقانون 95 لسنة 2003، واسُتبدلت الفقرة األول بالقانون 145 لسنة 2006(. ونصها التالي

“يكون ألعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة عىل األقل – باإلضافة إل اإلختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قا�ز 
التحقيق �ز تحقيق الجنايات المنصوص عليها �ز األبواب األول والثا�ز والثا�ز مكررا والرابع من الكتاب الثا�ز من قانون العقوبات. 
ويكون لهم فضال عن ذلك سلطة محكمة  الجنح المستأنفة منعقدة �ز غرفة المشورة المبينة �ز المادة )143( من هذا القانون �ز 

ط أال تزيد مدة الحبس �ز كل مرة  عن خمسة  تحقيق الجرائم المنصوص عليها �ز القسم األول من الباب الثا�ز المشار إليه  برسش
عرسش يوما .

ويكون لهؤالء األعضاء من تلك الدرجة سلطات قا�ز التحقيق فيما عدا مدد الحبس اإلحتياىط المنصوص عليها �ز المادة )142( 
من هذا القانون ، وذلك �ز تحقيق الجنايات المنصوص عليها �ز الباب الثالث من الكتاب الثا�ز من قانون العقوبات .
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ســبق لمركــز »دعــم« أن أصــدر ورقتيــن بحثيتيــن عــن إنتهــاكات نيابــة أمــن الدولــة، إال أنــه 
ومــع اإلســتمرار فــي اإلنتهــاكات وزيادتهــا، وجدنــا مــن المهــم أن نقــوم برصــد الخطايــا 
القانونيــة التــي ترتكبهــا النيابــة بشــكل يومــي دون أدنــى إدراك أو إهتمــام لمــا تتســبب 

فيــه مــن تكريــس لدولــة الــال قانــون.

تخالــف نيابــة أمــن الدولــة باســتمرار أحــد أهــم المبــادئ القانونيــة التــي كرســتها 
محكمــة النقــض المصريــة بخصــوص ضــرورة صحــة إجــراءات التحقيقــات حيــن قــررت مــا 

يلــي:

»إن الشــرعية اإلجرائيــة ســواء مــا اتصــل منهــا بحيــدة المحقــق أو بكفالــة الحريــة 
الشــخصية والكرامــة البشــرية للمتهــم ومراعــاة حقــوق الدفــاع جميعهــا ثوابــت قانونية 
أعالهــا الدســتور والقانــون وحــرص علــى حمايتهــا القضــاء ليــس فقــط لمصلحــة خاصــة 
ــى  ــل ف ــة تتمث ــة عام ــتهدف مصلح ــام األول تس ــى المق ــبانها ف ــا بحس ــم وإنم بالمته

ــة القضــاء.« حمايــة قرينــة البــراءة وتوفيــر إطمئنــان النــاس إلــى عدال

(طعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1456(

ويمكن حصر تلك اإلنتهاكات في الخطايا العشر التالية:

1 – منع المحامين من دخول النيابة والحضور مع المتهم.

تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن:

عــدا  وفيمــا  ُتمــس،  ال  مصونــة  وهــي  طبيعــي،  حــق  الشــخصية  »الحريــة 
أو  حبســه،  أو  تفتيشــه،  أو  أحــد،  علــى  القبــض  يجــوز  ال  التلبــس،  حالــة 
التحقيــق.  يســتلزمه  مســبب  قضائــي  بأمــر  إال  قيــد  بــأي  حريتــه   تقييــد 
بحقوقــه  ويحــاط  ذلــك،  بأســباب  حريتــه  تقيــد  مــن  كل  فــورًا  ُيبلــغ  أن  ويجــب 
إلــى  يقــدم  وأن  فــورًا،  وبمحاميــه  بذويــه  االتصــال  مــن  ويمكــن  كتابــة، 
حريتــه.  تقييــد  وقــت  مــن  ســاعة  وعشــرين  أربــع  خــالل  التحقيــق   ســلطة 
ــه  ــدب ل ــام، ن ــه مح ــن ل ــم يك ــإن ل ــه، ف ــور محامي ــي حض ــه إال ف ــق مع ــدأ التحقي وال يب
ــي  ــررة ف ــراءات المق ــًا لإلج ــة، وفق ــذوي اإلعاق ــة ل ــاعدة الالزم ــر المس ــع توفي ــام، م مح

القانــون.....«.

وتنص المادة 124 من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه:

“ال يجــوز للمحقــق فــي الجنايــات وفي الجنــح المعاقب عليهــا بالحبس وجوبًا أن يســتجوب 
المتهــم أو يواجهــه بغيــره مــن المتهميــن أو الشــهود إال بعــد دعــوة محاميــه للحضــور 
عــدا حالــة التلبــس وحالــة الســرعة بســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة علــى النحــو الــذي 
يثبتــه المحقــق فــي المحضــر. وعلــى المتهــم أن يعلــن اســم محاميــه بتقريــر لــدى قلــم 
كتــاب المحكمــة أو إلــى مأمــور الســجن، أو يخطــر بــه المحقــق، كمــا يجــوز لمحاميــه أن 
يتولــى هــذا اإلعــالن أو اإلخطــار. وإذا لــم يكــن للمتهــم محــام، أو لــم يحضــر محاميــه بعــد 

دعوتــه، وجــب علــى المحقــق، مــن تلقــاء نفســه، أن ينــدب لــه محاميــًا....”.

وتنص المادة 139 من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه:

»يبلــغ فــورًا كل مــن يقبــض عليــه أو يحبــس احتياطيــًا بأســباب القبــض عليــه أو حبســه، 
ويكــون لــه حــق االتصــال بمــن يــرى إبالغــه بمــا وقــع واالســتعانة بمحــام. ويجــب إعالنــه 

علــى وجــه الســرعة بالتهــم الموجهــة إليــه«
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بــدأت المأســاة فــي نيابــة أمــن الدولــة عــام 2015 حيــن فوجــئ المحامــون أثنــاء دخولهم 
ــم،  ــة أعماله ــس لمزاول ــع الخام ــم التجم ــع محاك ــة بمجم ــن الدول ــة أم ــى نياب ــي مبن إل
ــس  ــدون المالب ــن يرت ــة الذي ــى النياب ــي مبن ــن ف ــض الموظفي ــع بع ــن م ــوات األم ــأن ق ب
المدنيــة يمنعونهــم مــن الدخــول إلــى مبنــى النيابــة، وألزموهــم بالوقــوف فــى الشــارع 
ــم العــودة بعــد  وتســليم طلباتهــم مــن خــارج الســور الحديــدي الــذي يحيــط بالمبنــى، ث

ــوا مــن الدخــول  ــرد مــن نفــس المــكان، دون أن يتمكن الســاعة الرابعــة عصــرًا لتســلم ال
لمقــر النيابــة أو اإللتقــاء بأعضــاء النيابــة أو رؤســائها أو الموظفيــن اإلدارييــن العامليــن 
فيهــا، بــل ويضطــر المحامــون إلــى الوقــوف فــي الشــارع واإلنتظــار لســاعات بجوار الســور 

الحديــدي للمبنــى حتــى يســتجيب أحــد إلــى طلباتهــم وأســئلتهم.

بــدأ المنــع بالتضييــق الشــديد علــى الدخــول إلــى النيابــة وعــدم تمكــن المحاميــن مــن 
ــد لشــخص مقبــوض  ــة معلومــة عــن أي تحقيــق جدي ــة وإنعــدام أي الدخــول إليهــا بحري
ــر  ــاد أن تحض ــن المعت ــح م ــة ليصب ــن بدق ــات المتهمي ــد جلس ــة مواعي ــه، أو معرف علي
النيابــة المتهميــن لتجديــد حبســهم فــي مواعيــد عشــوائية وال يتمكــن محاموهــم مــن 
الحضــور معهــم. طعــن مجموعــة مــن المحاميــن فــي هــذا المنــع مــن دخــول النيابــة 
ــول  ــن بدخ ــماح للمحامي ــا بالس ــة العلي ــة اإلداري ــت المحكم ــاء اإلداري وقض ــام القض أم

ــى األن.7 ــق حت ــم يطب ــم ل ــة إال إن الحك ــى المحكم مبن

وبعــد عبــور المحامــي العقبــة األولــى والدخــول إلــى النيابــة للســؤال عــن موكلــه 
المقبــوض عليــه والــذي غالبــًا مــا يكــون قــد تــم إحتجــازة ألكثــر مــن ال24 ســاعة التــي 
ــه  ــهر، يواج ــابيع أو ألش ــريًا ألس ــى قس ــد اختف ــون ق ــم يك ــون، وبعضه ــا القان ــص عليه ن
المحامــي إنــكارا طــوال الوقــت حــول الموقــوف. ثــم إذا أراد عضــو النيابــة التحقيــق مــع 
المتهــم – وهنــا يقصــد التحقيــق األول – تنتظــر النيابــة نهايــة اليــوم، أي بعــد انصــراف 
المحاميــن، أو مــا هــو أســوء مثــل أن يــرى المحــام موكلــه يدخــل غرفــة التحقيــق لكــن 
المحقــق يرفــض ببســاطة دخــول المحامــي وحضــوره التحقيــق لكــي يتمكــن مــن 

ــة. ــه القانوني ــن كل حقوق ــده م ــم وتجري ــراد بالمته اإلنف

ــنة 2006  ــون 145 لس ــا القان ــي أدخله ــالت الت ــة للتعدي ــة صريح ــبق مخالف ــا س ــر م يعتب
علــى األحــكام الخاصــة باالســتجواب، المنصــوص عليهــا فــى المــادة 124 إجــراءات والتــي 

أكدهــا دســتور 2014 فــي المــادة 54 والتــى تتمثــل فــى:

 1-اســتحداث وجــوب دعــوة محامــي المتهــم فــى الجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس 
ــهود،  ــن أو الش ــن المتهمي ــره م ــه بغي ــتجوابه أو مواجهت ــل اس ــك قب ــًا، وذل وجوب

وقــد كانــت هــذه الضمانــة مقصــورة قبــل التعديــل علــى الجنايــات.

ي نيابة أمن الدولة”، المركز المرصي للحقوق  ز من دخول مب�ز ز المحام�ي 7 - الحيثيات الكاملة لحكم اإلدارية العليا بتأييد حكم تمك�ي
 http://ecesr.org/?p=775324 : االقتصادية واالجتماعية، 10 / 9 / 2017. انظر الرابط التالي

بدأ المنع بالتضييق الشديد على الدخول إلى النيابة وعدم 
تمكن المحامين من الدخول إليها بحرية وإنعدام أية 

معلومة عن أي تحقيق جديد لشخص مقبوض عليه، أو 
معرفة مواعيد جلسات المتهمين بدقة ليصبح من المعتاد 

أن تحضر النيابة المتهمين لتجديد حبسهم في مواعيد 
عشوائية وال يتمكن محاموهم من الحضور معهم

http://www.daamdth.org
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ــزام المحقــق، مــن تلقــاء نفســه،  2-اســتحداث إل
بنــدب محــام للحضــور مــع المتهــم فــى أثنــاء 
االســتجواب أو المواجهــة، إذا لــم يكــن لــه محــام 
ــى  ــك ف ــه، وذل ــد دعوت ــه بع ــر محامي ــم يحض أو ل
مــواد الجنايــات والجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس 
وجوبــًا، وتتحمــل الخزانــة العامــة أتعــاب المحامى 
المنتــدب، وهــذه الضمانــة لــم تكــن متوافــرة إال 

ــات. ــة المحاكمــة فــى الجناي فــى مرحل

ــادة 124  ــن الم ــرة م ــرة األخي ــى الفق ــص ف 3-الن
المســتبدلة علــى حــق المحامــى الحاضــر مــع 
المتهــم فــى أن يثبــت فــى المحضــر مــا يعــن لــه 

ــات. ــات أو مالحظ ــوع أو طلب ــن دف م

 وللتمــادي فــي اإلنتهــاك فــإن عضــو النيابــة دائمــا مــا 
يثبــت بمحضــر التحقيــق الجملــة المعتــادة:

ــي  ــي يبغ ــهود نف ــه ش ــا إذا كان لدي ــؤاله عم »...وبس
إجــراءات  معــه  يحضــر  مدافــع  أو  بهــم  االســتدالل 
التحقيــق فأجــاب عــن الشــقين ســلبًا، فأرســلنا الحــرس 
إلــى غرفــة نقابــة المحاميــن إلنتــداب أحــد الســادة 
المحاميــن لحضــور التحقيــق لكنــه أخبرنــا بعــدم تواجــد 
أي محاميــن بهــا، هــذا وبمناســبة تواجــد المتهــم 
الماثــل أمامنــا شــرعنا فــي فــي اســتجوابه باآلتــي 

فأجــاب....«

المتهميــن  باســتجواب  النيابــة  تقــوم  وبذلــك 
ومواجهتــه فــي غيــاب محــاٍم يدافــع عنــه، وذلــك 
دون مســوغ قانونــي، علــى الرغــم مــن معرفتهــم 
ــدرون  ــل ويص ــم ب ــارج مكاتبه ــون خ ــن يقف أن المحامي
حتــى  التحقيــق  حضــور  مــن  بمنعهــم  أوامرهــم 
وإنتهــاك  بالمتهميــن  اإلنفــراد  للنيابــة  يتســنى 
حقوقهــم الدســتورية وإنتــزاع أي أقــوال أو اعترافــات. 
أمــا إذا تجــرأ أحــد المحاميــن وحــاول الشــكوى أو دخــول 
ــاع  ــق وإلتب ــيد المحق ــر الس ــة ألوام ــق بالمخالف التحقي
ــم إحتجــازه وقــد يجــد  ــاد أن يت ــي، فالمعت حقــه القانون
ــة  ــة التــي حضــر للنياب نفســه متهمــا فــي ذات القضي

ليتوالهــا.

تتكــرر هــذه اإلنتهــاكات علــى الرغــم مــن عــدم توافــر 
حالــة تلبــس وال حالــة ســرعة وال خــوف من ضيــاع األدلة، 
ــاء  ــن ال يكلفــون أنفســهم عن ولكــن الســادة المحققي
ــرعة  ــة س ــود حال ــى األوراق، وج ــو عل ــات، ول ــرد إثب مج
تســتلزم التحقيــق دون حضــور المحامــي كمــا اشــترط 
القانــون لقيــام حالــة اإلســتثناء مــن أحــكام المــادة 

تقوم النيابة 
باستجواب 
المتهمين 
ومواجهته في غياب 
محاٍم يدافع عنه، 
وذلك دون مسوغ 
قانوني، على الرغم 
من معرفتهم أن 
المحامين يقفون 
خارج مكاتبهم بل 
ويصدرون أوامرهم 
بمنعهم من حضور 
التحقيق حتى 
يتسنى للنيابة 
اإلنفراد بالمتهمين 
وإنتهاك حقوقهم 
الدستورية
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ــان. ســالفة البي

حــددت المــادة 124 المذكــورة آنفــا حــاالت اإلســتثناء القاضيــة بإمكانيــة عــدم تطبيــق 
تلــك المــادة. هــذه الحــاالت هــي حالــة التلبــس التــي تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط 
القضائــي مــن قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو ادراكهــا بإحــدى حواســه وال يغنيــه 
ــة الســرعة  ــة أو النقــل عــن الشــهود، وحال ــق الرواي ــك أن يتلقــى نبأهــا عــن طري عــن ذل
بســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة، وحيــث أن أغلــب القضايــا المعروضــة علــى نيابــة أمــن 
ــة العامــة  ــة ال وجــود فيهــا لمثــل هاتيــن الحالتيــن أو إحداهمــا فــإن تصــرف النياب الدول
علــى هــذا النحــو يســم التحقيــق مــع المتهــم بالبطــالن مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن آثــار.

وقــد قضــت محكمــة النقــض بأن »الدفــع ببطــالن اســتجواب المتهــم فــي جنايــة 
ــه عــن هــذه  ــه للحضــور رغــم عــدم تنازل ــه لعــدم دعــوة محامي واعترافــه المســتمد من
الدعــوي صراحــة هــو دفــع جوهــري لتعلقــه بحريــة الدفــاع وبالضمانــات األصليــة التــي 
كفلهــا القانــون صيانــة لحقــوق هــذا المتهــم ممــا يقتضــي مــن المحكمــة أن تعنــي 
بالــرد عليــه بمــا يفنــده فــإن هــي أغفلــت ذلــك فــإن حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور فــي 

التســبيب«. )1968/10/29 – أحــكام النقــض – ســـ19 – ق 176-صـــ891(

ــره  ــم وغي ــذا الحك ــول ه ــإن مدل ــة ف ــراءات الجنائي ــون اإلج ــل قان ــد تعدي ــه بع ــك أن وال ش
ــي  ــة الت ــات األصلي ــاع وبالضمان ــة الدف ــه بحري ــك لتعلق ــل وذل ــن ذي قب ــوى م ــح أق يصب
كفلهــا القانــون صيانــة لحقــوق المتهــم، فضــاًل عــن أنــه بصــدور دســتور 2014 والــذي 
أوجــب فــي مادتــه 54 حضــور محــام قبــل بــدء التحقيــق مــع المتهــم فقــد نســخ المــادة 
124 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة فيمــا يخــص هــذا اإلســتثناء تمامــا ليصبــح عــدم جــواز 

التحقيــق مــع المتهــم فــي غيــاب محاميــه قائمــا فــي جميــع األحــوال.

2-إتهامات جوفاء دون تحقيق جدي.

جــاء القانــون 145 لســنة 2006 بتعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ليعيــد التناســب بيــن 
حمايــة الحريــة الشــخصية وحمايــة المجتمــع، ولهــذا يذهــب الدكتــور فتحــى ســرور إلــى 
)أن هــذا التناســب لــم يعــد تحــت رحمــة التطبيــق القضائــى، بــل ســجلته إرادة الشــعب مــن 

خــالل تعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة(.8 

ــل، هــو عــدم جــواز الحبــس االحتياطــى  ــواردة فــى هــذا التعدي ــات ال وأحــد أهــم الضمان
دون اســتجواب: أفصحــت عــن هــذه الضمانــة المــادة 134 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
والمعمــول بهــا فــى تحقيــق النيابــة العامــة بمقتضــى اإلحالــة المنصــوص عليهــا فــى 
المــادة 199 مــن القانــون ذاتــه، بمــا قررتــه مــن أن حبــس المتهــم احتياطيــًا ال يجــوز إال 

بعــد اســتجوابه.

ويؤكــد القاضــى ســرى محمــود صيــام نائــب رئيــس محكمــة النقــض األســبق أن 
االســتجواب يعنــى: مناقشــة المتهــم تفصيليــًا ومواجهتــه بالتهمــة. 9 كمــا شــدد علــى 
ــات ممارســة ســلطة الحبــس االحتياطــى،  أن هــذه الضمانــة ضمانــة مهمــة مــن ضمان
ــفر  ــا أس ــراءات، وم ــن إج ــه م ــب علي ــا ترت ــس، وم ــذا الحب ــالن ه ــا بط ــى إغفاله ــب عل يترت

ــة.  ــة. األمــر الــذي ُيضاعــف مــن أهميــة هــذه الضمان عنــه مــن أدل

إذا كان االســتجواب المســبق شــرطًا لصحــة إصــدار األمــر بالحبــس االحتياطــى، فإنــه يجــب 

يــــع المرصي �ز ظل  ي رسى محمود صيام عن الحبس االحتياىط �ز الترسش
8 - الدكتور أحمد فتحي رسور، تقديم كتاب القا�ز

الضمانات المستحدثة بالقانون 145 لسنة 2006، ص 9.
يــــع المرصي �ز ظل الضمانات المستحدثة بالقانون 145 لسنة 2006،  ي رسى محمود صيام-الحبس االحتياىط �ز الترسش

9 - القا�ز
وق، صفحة 55. دار الرسش
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ــكام  ــااًل ألح ــك امتث ــم وذل ــوال المته ــماع أق ــى س ــس االحتياط ــد الحب ــر بم ــة األم لصح
ــى  ــب عل ــراء يترت ــو إج ــة، وه ــراءات الجنائي ــون االج ــن قان ــواد 142، 143، 202، 203 م الم

ــه بطــالن األمــر الصــادر بمــد الحبــس االحتياطــى. إغفال

ــه  ــل حبس ــم قب ــتجواب المته ــرورة اس ــى ض ــدى عل ــرؤوف مه ــد ال ــور عب ــد الدكت ويؤك
ــح  ــذي يتي ــو ال ــتجواب ه ــذا االس ــق ألن ه ــات التحقي ــم ضمان ــن أه ــاره م ــا باعتب احتياطي

ــا. ــرد عليه ــده وال ــة ض ــة القائم ــد األدل ــم بتفني ــة للمته الفرص

ــر  ــو جوه ــه ه ــة إلي ــة الموجه ــالت التهم ــة وتفصي ــم بحقيق ــة المته ــرورة معرف وض
عمليــة التحقيــق االبتدائــى الــذي تجريــه النيابــة، وهــذا التحقيــق هــو إجــراء بالــغ 
الحساســية فــى تمهيــد الطريــق نحــو الوصــول إلــى الحقيقــة وعــدم التضحيــة بحريــة 
المتهــم وحقــوق الدفــاع، حيــث أن هــذه المرحلــة هــى التــى تقــع فيهــا مشــكلة 
ــع.  ــح المجتم ــن مصال ــاع ع ــن الدف ــه وبي ــم وحريات ــوق المته ــة حق ــن حماي ــق بي التوفي
يعمــد المحقــق فــى كثيــر مــن األحــوال إلــى تطبيــق بعــض النصــوص التــى تســمح لــه 
بالمســاس بحريــة المتهــم وحقوقــه ســواء بالحبــس االحتياطــى أو تفتيــش مســكنه أو 
االطــالع علــى مراســالته، ويجــب أال يتحقــق هــذا المســاس بحريــة المتهــم وحقوقــه إال 
بعــد اســتجوابه حــول حقيقــة التهــم الموجهــة إليــه علــى نحــو تفصيلــى دون انتقــاص 
أو تجهيــل ليتمكــن المتهــم مــن تقديــم دفاعــه، وإذا عمــد المحقــق إلــى عــدم احاطــة 
المتهــم علمــًا بتفصيــالت اتهامــه يفقــد بذلــك شــرط الحيــاد المفتــرض فيــه، حيــث يجــب 
ــو  ــام، وه ــاد الت ــرط الحي ــق ش ــلطة التحقي ــرته لس ــاء مباش ــق أثن ــى المحق ــر ف أن يتواف
الشــرط الــذى ال يتوافــر فيــه أثنــاء مباشــرته ســلطة االتهــام ألنه يصبــح فى تلــك المرحلة 
خصمــًا فــى الدعــوى الجنائيــة. ومــن ثمــة فإنــه طــوال مرحلــة التحقيــق االبتدائــى علــى 
المحقــق أال يتخلــى عــن هــذا الحيــاد شــكاًل وجوهــرًا، ممــا يعنــى أن عليــه عــبء إبعــاد 
ــيم  ــأ الجس ــم أو الخط ــر التحك ــا لخط ــد تعرضه ــى ق ــف الت ــن المواق ــق ع ــلطة التحقي س
أو االنحــراف عــن المصلحــة العامــة، أو التعســف فــى اســتخدام الســلطة مــع المتهــم 

ــه.  ودفاع

ويذهــب الدكتــور أحمــد فتحــي ســرور إلــى التالــي ذكــره: »يجــب أن يســلك المحقــق فــى 
ــر، وال  ــم دون آخ ــى خص ــاز إل ــال ينح ــام، ف ــاد الت ــبيل الحي ــراءات س ــن إج ــره م ــا يباش كل م
يمــارس تحقيقــه بنــاء علــى فكــرة ســابقة كّونهــا ضــد المتهــم أو لصالحــه، وهــو ضمــان 
ــى  ــق...، ويقتض ــام والتحقي ــلطتى االته ــن س ــع بي ــد الجم ــاص عن ــه خ ــره بوج ــب توفي يج
هــذا الحيــاد البعــد عــن كل الوســائل غيــر المشــروعة عنــد جمعــه لألدلــة خــالل التحقيــق، 
ألن الحقيقــة التــى ينشــدها يجــب أن تتحقــق وفقــا للضمانــات التــى شــرعها القانــون،....، 
ويبــدو حيــاد المحقــق فــى كل مســلكه ســواء فــى طبيعــة االجــراءات التــى يتخذهــا أو 

فــى ترتيبهــا أو فــى توقيــت أو ســرعة اتخاذهــا..« 10

كمــا يؤكــد الدكتــور فتحــى ســرور إلــى أنــه »يجــب أن ُيحــاط اســتجواب المتهــم بضمانــات 
تؤكــد طبيعتــه كوســيلة مــن وســائل الدفــاع، ونبيــن هــذه الضمانــات فيمــا يأتــي:

اإلحاطــة بالتهمــة: يجــب إخطــار الشــخص بالتهمــة المســندة إليــه حتــى يمكنــه الدفــاع 
عــن نفســه، وإثبــات براءتــه، وفــى هــذا الصــدد فــإن طبيعــة المعلومــات التــى ُيخطــر بهــا 
عــن الجريمــة المنســوبة إليــه وتوقيــت هــذا اإلخطــار، يعــدان عنصريــن مهميــن إلعــداد 

دفاعــه...«11

10 - الدكتور أحمد فتحي رسور، الوسيط �ز قانون االجراءات الجنائية، الكتاب األول، دار النهضة العربية، صفحة 876، 877.
11 - مرجع سابق، الدكتور أحمد فتحي رسور، ص 1031.
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ــه  ــؤاله، ألن ــر س ــم غي ــتجواب المته ــه »اس ــتجواب بأن ــد االس ــور رؤوف عبي ــرف الدكت ويع
ــه،  ــة قبل ــة القائم ــة المختلف ــه باألدل ــه مجابهت ــة إلي ــه التهم ــن توجي ــال ع ــب فض يتطل
ومناقشــته فيهــا مناقشــة تفصيليــة، كــى يفندهــا إن كان منكــرًا للتهمــة، أو يعتــرف 

ــراف«.12  ــاء االعت ــا إذا ش به

ــن  ــة أم ــة بنياب ــات الحالي ــى اإلتهام ــة عل ــة والفقهي ــد القانوني ــك القواع ــق تل وبتطبي
ــة  ــى جماع ــام إل ــو )اإلنضم ــة وه ــل النياب ــن يدخ ــكل م ــز ل ــام جاه ــاك إته ــة فهن الدول
ــة  ــة عــن ماهي إرهابيــة مــع العلــم بأغراضهــا اإلرهابيــة(. وعندمــا يســأل المتهــم النياب
هــذه الجماعــة يأتــي رد النيابــة دون تحديــد الســم هــذه الجماعــة، وال ماهيــة أغراضهــا 
اإلرهابيــة، وال كيفيــة مشــاركة لمتهــم فيهــا، وال ماهيــة األقــوال أو األفعــال التــى قــام 
بهــا وُتشــكل مشــاركة منــه فــي أغــراض هــذه الجماعــة، وال كيفيــة علــم المتهــم بهــا، 
وال كيفيــة اتجــاه إرادتــه لمشــاركتها فــى هــذه األغــراض، ممــا يدفــع المتهــم للتمســك 

بالحــق فــى الصمــت.

وغالبــا مــا تكــون التهمــة الثانيــة التــى توجهتهــا النيابــة للمتهــم هــى )أذاع عمــدَا وبــث 
ونشــر أخبــار واشــاعات وبيانــات كاذبــة تــؤدى إلــى تكديــر األمــن العــام وتلقــى الرعــب بيــن 
ــى  ــارات الت ــاظ والعب ــة األلف ــن ماهي ــة ع ــة العام ــم النياب ــأل المته ــا يس ــاس(. وعندم الن
نشــرها أو أذاعهــا أو بثهــا وشــكلت أخبــارًا أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة، وطلــب مواجهتــه 
بهــا ال تجيبــه النيابــة علــى ســؤاله أو طلبــه، وعندمــا يســأل المتهــم النيابــة عــن األلفــاظ 
ــاس، ال  ــن الن ــب بي ــاء الرع ــام أو إلق ــن الع ــر األم ــه وأدت لتكدي ــوبة إلي ــارات المنس والعب

يتلقــى أيــة رد.

ــدى  ــتخدام إح ــاءة اس ــي )إس ــم ه ــة للمته ــا النياب ــى توجهه ــة الت ــة الثالث ــا التهم أم
وســائل التواصــل االجتماعــى بإذاعــة وبــث ونشــر أخبــار وإشــاعات وبيانــات كاذبــة(، وعندمــا 
يســأل المتهــم النيابــة عــن كيفيــة إســاءته ووســائلها، ومــا هيــة العبــارات واأللفــاظ التى 
ــة  ــه النياب ــل، ال تجيب ــائل التواص ــن وس ــيلة م ــى أي وس ــا، وعل ــا أو أذاعه ــرها أو بثه نش

علــى طلبــه.

ــة  ــا بالتهم ــه علم ــى إحاطت ــه ف ــام، وبحق ــل االته ــم بتجهي ــك المته ــال تمس ــي ح وف
المنســوبة إليــه تفصيــاًل ليتمكــن مــن الــرد علــى التهــم وتفنيدهــا، تمتنــع النيابــة عــن 

ذلــك.

يؤكــد مــا ســبق أن اســتجواب المتهــم مخالــف للقانــون علــى النحــو الســالف بيانــه، حيــث 
يكــون علــى نحــو ُمجهــل فــى بعــض عناصــره، وقاصــرًا عــن كفايــة علــم المتهــم بحقيقة 
ــوال أو االفعــال التــى ارتكبهــا وتحققــت بهــا  ــم المنســوبة إليــه، وماهيــة األق الته

12 - الدكتور رءوف عبيد، مبادئ االجراءات الجنائية �ز القانون المرصي، صفحة 461.

ــبيل  ــراءات س ــن إج ــره م ــا يباش ــى كل م ــق ف ــلك المحق ــب أن يس »يج
الحيــاد التــام، فــا ينحــاز إلــى خصــم دون آخــر، وال يمــارس تحقيقــه بنــاء 
علــى فكــرة ســابقة كّونهــا ضــد المتهــم أو لصالحــه، وهو ضمــان يجب 
توفيــره بوجــه خــاص عنــد الجمــع بيــن ســلطتى االتهــام والتحقيــق...«

الدكتور أحمد فتحي سرور
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األركان الماديــة والمعنويــة للجرائــم المنســوبة إليــه.

3-اإلعتماد على أدلة واهية

ــى  ــأن تصــل الجريمــة المســندة إل ــم يكتــف المشــرع فــي إجــازة الحبــس اإلحتياطــي ب ل
المتهــم إلــى درجــة معينــة مــن الجســامة، بــل اشــترط أن تكــون ثمــة دالئــل كافيــة علــى 
إرتكابــه لهــا. صرحــت بذلــك المــادة 134 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، وتكــون الدالئــل 
ــده ســلطة مــد  ــذي فــي ي ــروك للمحقــق ال ــة، وتقديرهــا مت فــي درجــة أقــل مــن األدل
الحبــس اإلحتياطــي، ويتجــه الفقــه إلــى أنــه إذا تبينــت محكمــة الموضــوع عــدم توافــر 
ــر األمــر بحبــس المتهــم إحتياطيــا، كان هــذا األمــر  الدالئــل الكافيــة علــى اإلتهــام لتبري
باطــال ويتعيــن بطــالن مــا ترتــب عليــه مــن إجــراءات واســتبعاد الدليــل المســتمد منهــا.13

لمــا كانــت النيابــة ال توجــه إتهامــات حقيقيــة للمتهميــن بــل مجــرد أقــوال مرســلة دون 
تحديــد واضــح، فمــن الطبيعــي أن تلــك اإلتهامــات تكــون مبنيــة علــى مجــرد تحريــات ال 
ــة أغلــب المقبــوض عليهــم فــي  قيمــة قانونيــة لهــا. يكــون الدليــل الوحيــد علــى إدان
قضايــا أمــن الدولــة هــو أن أحــد ضبــاط األمــن الوطنــي قــد قــام بكتابــة محضــر تحريــات 
مكــرر ومنقــول مــن عشــرات القضايــا الســابقة يصفــة باإلشــتراك فــي تنظيــم غيــر محــدد 
لنشــر إشــاعات غيــر محــددة عبــر وســائل تواصــل غيــر معلومــة، ثــم يــدرج مجموعــة مــن 
ــنوات دون  ــهور وس ــًا لش ــه إحتياطي ــوم بحبس ــة لتق ــا للنياب ــك كافي ــون ذل ــماء ويك األس
إجــراء أيــة تحقيقــات حقيقيــة فــي المنســوب إليــه. وإذا كان الضابــط القائــم بالضبــط قــد 
قــرر أن يبــذل بعــض الجهــد فسيشــير إلــى حــرز مــع المتهــم، الــذي هــو عبــارة عــن هاتفه 
المحمــول وجهــاز الحاســب اآللــي الخــاص بــه، ويتــم إرســالهم للفحــص الفنــي الــذي غالبــا 

ال يــرد التقريــر.
إن نهــج أمــن الدولــة فــي اإلطمئنــان التــام للتحريــات هــو عكــس مــا ذهبــت إليــه محكمة 
النقــض المصريــة إلــى أن »التحريــات ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصاحبهــا يخضــع 
الحتمــاالت الصحــة والبطــالن والصــدق والكــذب إلــى أن يعــرف مصــدره ويتحــدد كنهــه 
ويتحقــق القاضــي منــه بنفســه حتــى يســتطيع أن يبســط رقابتــه علــى الدليــل ويقــدر 
قيمتــه مــن حيــث صحتــه أو فســاده وإنتاجــه فــي الدعــوى أو عــدم إنتاجــه، فاألصــل أن 
للمحكمــة أن تعــول فــي تكويــن عقيدتهــا علــى التحريــات باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته 
مــن أدلــة طالمــا أنهــا كانــت مطروحــة علــى بســاط البحــث، إال أنهــا ال تصلــح وحدهــا ألن 
تكــون دليــال أساســيا علــى ثبــوت التهمــة«. )الطعــن رقــم 17759 – لســنة 64 ق-جلســة 

20/3/2000 مكتــب فنــي 51 رقــم الصفحــة 320(.

وقضت محكمة النقض بأن:
ــزز  ــا كمع ــل عليه ــوز التعوي ــا يج ــة.... وإنم ــاَل... أو قرين ــا دلي ــح بذاته ــات.... ال تصل » التحري

ــض 30/ 1/1977 س 18 ص138( ــة«. )نق ــن األدل ــا م لغيره
كما قضت محكمة أمن الدولة العليا نفسها بأنه:

 »وتالحــظ المحكمــة علــى تلــك المحاضــر ابتــداء أنهــا قــد أعــدت وقدمــت للنيابــة العامــة 
التــى قدمتهــا بدورهــا إلــى المحكمــة علــى أســاس أن ضبــاط مباحــث أمــن الدولــة قــد 
اســتقوها مــن مصادرهــم التــى لــم يفصحــوا عنهــا فهــى إذن معلومــات وتحريــات ذات 
مصــدر مجهــول وهــذا التجهيــل الــذي أحــاط بالمصــدر تثــور معــه الظنــون حــول ســالمة 
ــات  ــك المعلوم ــون تل ــد تك ــث فق ــال المباح ــى رج ــا إل ــى قدمه ــات الت ــة المعلوم وجدي
ــؤالء  ــم إن ه ــف. ث ــتغالل المواق ــيد أو اس ــل أو التجس ــة أو التهوي ــمت بالمبالغ ــد اتس ق
الضبــاط عندمــا تلقــوا هــذه المعلومــات التــى أحاطــت الســرية بمصادرهــا قــد أضافــوا 

ي قانون اإلجراءات الجنائية ص599.
13 - الدكتور أحمد فتحي رسور، الوسيط �ز
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إليهــا معلومــات ســابقة ليقدمــوا جمــاع ذلــك إلــى النيابــة العامــة فــى صــورة محاضــر 
بالمعلومــات والتحريــات. ومــن هــذا الخليــط مــن المعلومــات التــى اعتمــدت علــى مصادر 
مجهولــة ومعــارف وآراء تقــوم علــى االســتنتاج واالســتنباط كان هــذا الحصــاد مــن 
المحاضــر والتحريــات وهــو مــا ال يمكــن التعويــل عليــه فــى مجــال تعزيــز الدليــل المثبــت 

للفعــل المؤثــم.« )فــى القضيــة 1844 لســنة 1977  برقــم كلــى وســط قســم عابديــن(

ــت  ــب أن تثب ــي: » ويج ــا يل ــى م ــة عل ــراءات الجنائي ــون اإلج ــن قان ــادة 24/2 م ــت الم ونص
جميــع اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي فــي محاضــر موقــع عليهــا 
منهــم يبيــن بهــا وقــت اتخــاذ اإلجــراءات ومــكان حصولــه ويجــب أن تشــتمل تلــك المحاضر 
زيــادة علــى مــا تقــدم توقيــع الشــهود والخبــراء الذيــن ســمعوا، وترســل المحاضــر إلــى 

النيابــة العامــة مــع األوراق واألشــياء المضبوطــة.«

4-رفض فحص أدلة البراءة وعدم تطور التحقيقات

حســب المــادة 134 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، مبــررات الحبــس اإلحتياطــي هــي » 
الخشــية مــن هــروب المتهــم، خشــية اإلضــرار بمصلحــة التحقيــق ســواء بالتأثيــر علــى 
المجنــي عليــه أو الشــهود، أو بالعبــث فــي األدلــة أو القرائــن الماديــة، أو بإجــراء اتفاقــات 

مــع باقــي الجنــاة لتغييــر الحقيقــة أو طمــس معالمهــا.«

ــي  ــس اإلحتياط ــات أن: » الحب ــة للنياب ــات العام ــن التعليم ــادة 381 م ــت الم ــا أوضح كم
إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق غايتــه ضمــان ســالمة التخقيــق مــن خــالل وضــع المتهــم 
تحــت تصــرف المحقــق وتيســير اســتجوابه أو مواجهتــه كلمــا اســتدعي التحقيــق ذلــك، 
والحيلولــة دون تمكينــه مــن الهــرب والعبــث بأدلــة الدعــوى أو التأثيــر علــى الشــهود أو 
ــة  ــه وتهدئ ــة المتهــم مــن احتمــاالت االنتقــام من ــك وقاي ــه، وكذل ــد المجنــي علي تهدي

الشــعور العــام الثائــر بســبب جســامة الجريمــة.«

ومــن ثــم فــإن المبــرر الرئيســي للحبــس اإلحتياطــي ألي متهــم هــو منــح النيابــة العامــة 
الفرصــة الكاملــة إلســتكمال التحقيقــات فــي اإلتهامــات المنســوبة إليــه دون أن يهــرب 
ــن  ــة أم ــي نياب ــدث ف ــا ال يح ــن م ــو عي ــة. وه ــى األدل ــر عل ــة للتأثي ــه فرص ــن أمام أو تك
الدولــة، إذ ال توجــد إتهامــات حقيقيــة موجهــة للمتهميــن، وال توجــد أدلــة محــددة مــن 
ــون  ــع فقهــاء القان ــه جمي ــذي يحــذر من ــر ال الممكــن العبــث بهــا، فيحــدث الجــرم األكب
ــه  ــد ذات ــي ح ــة ف ــول لعقوب ــث يتح ــي حي ــس اإلحتياط ــألة الحب ــع مس ــم م ــي تعاطيه ف

ــا لحمايــة ســير القضيــة. وليــس تدبيــرا احترازي

ــم  ــؤال األول للمته ــد الس ــة، وبع ــن دول ــة أم ــام نياب ــورة أم ــا المنظ ــب القضاي ــي أغل ف
فــي محضــر التحقيقــات علــى اإلتهامــات المنســوبة إليــه كمــا ســبق أن أوضحنــا، ُيرمــى 
ــد  ــات تجدي ــي جلس ــا إال ف ــة بعده ــتدعى للنياب ــجون وال ُيس ــب الس ــي غياه ــم ف المته
حبســه. فعليــا ال وجــود لتحقيــق حقيقــي، وال فحــص لألدلــة وال أي إجــراء يســتدعي 
إحتجــاز الموقــوف، فيســقط المبــرر الرئيســي مــن وجــودة بالســجن علــى ذمــة التحقيــق. 
ــوف وراء  ــر الموق ــة عم ــى إضاع ــؤدي إل ــرد أوراق ت ــو إال مج ــا ه ــا م ــق: هن إن »التحقي

ــان. القضب

علــى جانــب آخــر، كثيــرا مــا يتقــدم المتهمــون ومحاموهــم بأدلــة بــراءة مــن اإلتهامــات 
المنســوبة إليهــم، كدليــل علــى القبــض علــى المتهــم بأيــام وأشــهر قبــل كتابــة محضــر 
التحريــات، أو إنعــدام الصلــة تمامــا بينــه وبيــن الجماعــات المتهــم باإلنضمــام إليهــا 
»كأتهــام شــيوعيين باإلنضمــام لجماعــة اإلخــوان المســلمين«، إال أن النيابــة تغــض بصرها 
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عــن تلــك األدلــة بــل ترفــض اإلســتماع لشــهود النفــي الذيــن يطلــب المتهمــون ســماع 
أقوالهــم، فــي حالــة مــن اإلنتهــاك الكامــل لحقــوق وضمانــات حســن ســير التحقيقــات.

ــر  ــى تبري ــت إل ــل تحول ــة، ب ــن الدول ــة أم ــي نياب ــم ف ــات تت ــر، ال تحقيق ــة األم ــي حقيق ف
إلنتهــاك القانــون واإلســتمرار فــي طمــس المنطــق القانونــي وتشــويه الســلطة 

القضائيــة.

5-عدم توفير حماية للمتهم

ــة  ــن أي ــم م ــة المته ــي حماي ــات ه ــي التحقيق ــة ف ــة العام ــم أركان دور النياب ــن أه م
إنتهــاكات قــد يتعــرض لهــا، خاصــة مــن جهــة الشــرطة وذلــك بإعتبارهــا »الخصــم العادل« 
ــا  ــون ويهمه ــع والقان ــن المجتم ــع ع ــل مداف ــي األص ــي ف ــة. وه ــور الجنائي ــي األم ف

ــع. ــة الجمي حماي

ــرًا مــا تكــون هــي صاحبــة  ــة التــي كثي ــة أمــن الدول ال يحــدث مــا ســبق ذكــره فــي نياب
ــن أمــام  ــن. أكــدت شــهادات متفرقــة مــن متهمي ــر فــي حــق المتهمي اإلنتهــاك األكب
نيابــة أمــن الدولــة قيــام المحققيــن بالتعــدي عليهــم بدنيــا وجســديًا. ومــن اإلنتهــاكات 
المتعــددة للقوانيــن، يتكــرر إجــراء عــدم اإلســتجابة الســتغاثة المتهميــن الذيــن عــادة مــا 
يكونــون فــي حالــة ســيئة أمــام النيابــة بعــد تعذيبهــم باألمــن الوطنــي الــذي يهددهــم 
ــار التعذيــب عليهــم بمحضــر التحقيــق. أمــا إذا أثبــت المتهــم تلــك  قصــد عــدم إثبــات أث
التعديــات فــال يهتــم بهــا المحقــق، وكثيــرا مــا يتعــرض المتهــم للمزيــد مــن اإلنتهــاكات 
ــيطة،  ــة بس ــراءات بديل ــأي إج ــة ب ــوم النياب ــازه دون أن تق ــر احتج ــى مق ــه إل ــد رجوع بع

كنقلــه مــن مقــر اإلحتجــاز أو الســجن الــذي تعــرض فيــه لإلعتــداء إلــى ســجن آخــر. 

ــات مــا حــدث مــع الناشــطة السياســية إســراء عبــد الفتــاح التــي  ومــن آخــر تلــك التعدي
ُعرضــت علــى نيابــة أمــن الدولــة كمتهمــة فــي القضيــة رقــم 488، وقــد وصلــت إلــى 
النيابــة بإصابــات متعــددة فــي جســدها تتضمــن كدمــات فــي وجههــا ويديهــا وكتفهــا 

وأماكــن متفرقــة فــي جســدها.

أثبتــت إســراء فــي محضــر التحقيقــات أمــام النيابــة أنهــا تعرضــت لتعذيــب مبــرح لمــدة 
ــزاع كلمــة ســر هاتفهــا المحمــول  ــة إنت ــك لمحاول 24 ســاعة فــي مقــر إحتجازهــا. وذل
ــراء  ــى إس ــداءات عل ــت اإلعت ــب. تضمن ــف التعذي ــى توق ــه حت ــت ب ــا أن صرح ــذي م وال
تغميــة عينيهــا وتوجيــه ضربــات متعــددة لهــا فــي يديهــا ووجههــا وجســدها، وخنقهــا 
بمالبســها، وتعليقهــا مــن يديهــا وقدميهــا علــي إرتفــاع مــن األرض، وقــد أثبتــت فــي 

محضــر التحقيقــات أيضــا اضرابهــا عــن الطعــام.

والغريــب أن النيابــة، علــى الرغــم مــن إثباتهــا ألقــوال إســراء وإثبــات أثــار التعذيــب 
ــي  ــؤالها كمجن ــة أو س ــي الواقع ــق ف ــح تحقي ــم بفت ــم تق ــدها، ل ــى جس ــة عل الواضح
ــد  عليهــا أو عرضهــا علــى الطــب الشــرعي. وقامــت بإصــدار أمــر بحبســها 15 يومــا قي
ــا  ــل عرضه ــا قب ــت بتعذيبه ــي قام ــلطة الت ــدة الس ــا لعه ــي وإرجاعه ــس اإلحتياط الحب
النيابــة. وقــد كانــت قــد ُهــددت قبــل الوصــول إلــى النيابــة بإنهــا إذا تحدثــت عــن 
ــة غضــت بصرهــا  ــة أمــن الدول ــد عودتهــا، لكــن نياب ــه عن ــد من ــب ســتلقي المزي التعذي
ــااًل بالخطــر الــذي يواجههــا  ــم تلــق ب عــن كل اإلنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا إســراء ول
حــال عودتهــا مــرة أخــرى إلــى مقــر اإلحتجــاز. بــادرت إســراء لذلــك باإلضــراب عــن الطعــام 
إحتجاجــًا علــى عــدم التحقيــق فــي واقعــة تعذيبهــا وعــدم ســؤالها كمجنــي عليهــا، إال 
ــم  ــة رغ ــي الواقع ــق ف ــح تحقي ــض فت ــر 2019، ترف ــذ 14 أكتوب ــى اآلن، من ــة حت إن النياب
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ســوء حالتهــا فــي كل جلســة تجديــد حبــس تأتــي فيهــا إلــى مقــر النيابــة، فــي واقعــة 
ــر مبــررة. فظــة وغي

حــدث مــا ســبق ذكــره بعــد أيــام قليلة مــن إقــرار كل من الناشــط عــالء الفتــاح والمحامي 
ــا  ــة أيض ــن الدول ــة أم ــام نياب ــهم أم ــد حبس ــة تجدي ــي جلس ــر ف ــد الباق ــي محم الحقوق
ــة  بتعرضهــم للتعذيــب حــال وصولهــم لســجن طــرة شــديد الحراســة ٢ بعــد قــرار النياب
بحبســهم 15 يومــا إحتياطيــًا. كالعــادة، ورغــم تلــك اإلقــرارات، لــم تفتــح النيابــة تحقيقــا 

فــي شــأنها ولــم تتخــذ أي إجــراء حقيقــي.

تتجاهــل النيابــة وقائــع تعذيــب المتهميــن بمــا يخالــف المادة 52 مــن الدســتور المصري 
التــي أقــرت أن » التعذيــب بجميــع صــوره وأشــكاله، جريمــة ال تســقط بالتقــادم.« كمــا 
ــراف  ــى االعت ــه عل ــم لحمل ــب المته ــات تعذي ــون العقوب ــن قان ــادة 126 م ــت الم جرم
فنصــت علــى ان »كل موظــف أو مســتخدم عمومــي أمــر بتعذيــب متهــم أو فعــل ذلــك 
بنفســه لحملــه علــى االعتــراف يعاقــب باإلشــغال الشــاقة أو الســجن مــن ثــالث ســنوات 
إلــى عشــر ســنوات وإذا مــات المجنــي عليــه يحاكــم بالعقوبــة المقــررة للقتــل العمــد.«

ــوق  ــي لحق ــالن العالم ــان كاإلع ــوق اإلنس ــة لحق ــات الدولي ــوص االتفاقي ــت نص  تضمن
ــة  ــة مناهض ــة واتفاقي ــية والمدني ــوق السياس ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــان والعه اإلنس
التعذيــب العديــد مــن النصــوص التــي اهتمــت بجريمــة التعذيــب والحــد منهــا وتجريمهــا 
ومــن هــذه النصــوص جــاءت المــادة 3 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لتؤكــد أن 
»لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه«، وكذلــك المــادة 
الخامســة التــي تنــص علــى أنــه: »ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبة 
القاســية أو الالانســانية و الحاطــه بالكرامــة ». أمــا المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فتؤكــد بأنــه: »ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال 
ــع  ــل جمي ــة«. و »يعام ــه بالكرام ــة الحاط ــانية أو المعامل ــية أو الالنس ــة القاس للعقوب

غرافيك نشــره مركز دعم في 11 أكتوبر 2019 يفصل ما تعرض له محمد الباقر وعالء عبد الفتاح خالل اعتقالهما في ســجن العقرب
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المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة فــي الشــخص اإلنســاني« 
حســب المــادة العاشــرة منــه. كمــا نصــت المــاده األولــى مــن اتفاقيــه مناهضــة 
التعذيــب بتعريــف التعذيــب بأنــه »أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا كان 
أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص 
ــتبه  ــه أو يش ــل ارتكب ــى عم ــه عل ــراف ، أو معاقبت ــى اعت ــات أو عل ــى معلوم ــث، عل ثال
فــي انــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو ارغامــه هــو أو أى شــخص ثالــث - أو 
عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألى ســبب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه، 
أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف 
بصفتــه الرســمية وال يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة 

أو المــالزم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«.

6-رفض اإلطالع واإلستئناف

ــى كامــل  ــة حــق الدفــاع أن يتمكــن المحامــي مــن اإلطــالع عل ــادئ حماي ــى مب مــن أول
أوراق الدعــوى التــي يباشــرها، وكافــة األدلــة والقرائــن الموجهــة إلــى المتهــم الــذي 
يدافــع عنــه، وهــو مــا أكــدت عليــه المــادة 125 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة علــى أنــه: 
»يجــب الســماح للمحامــي باإلطــالع علــى التحقيــق فــي اليــوم الســابق علــى االســتجواب 
أو المواجهــة مــا لــم يقــرر القاضــي غيــر ذلــك، وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز الفصــل بيــن 

المتهــم ومحاميــه الحاضــر معــه أثنــاء التحقيــق«.

ــى  ــالع عل ــق االط ــي ح ــه: »للمحام ــاة بأن ــون المحام ــن قان ــادة 52 م ــي الم ــاء ف ــا ج كم
التــى  بالدعــاوى  المتعلقــة  البيانــات  علــى  والحصــول  القضائيــة  واألوراق  الدعــاوى 
ــات الشــهر  ــر الشــرطة ومأموري ــات ودوائ يباشــرها، ويجــب علــى جميــع المحاكــم والنياب
العقــارى وغيرهــا مــن الجهــات التــى يمــارس المحامــى مهمتــه أمامهــا أن تقــدم لــه 
التســهيالت التــى يقتضيهــا القيــام بواجبــه وتمكينه من االطــالع علــى األوراق والحصول 
علــى البيانــات وحضــور التحقيــق مــع موكلــه والحصــول علــى البيانــات وحضــور التحقيــق 
مــع موكلــه وفقــًا ألحــكام القانــون، وال يجــوز رفــض طلباتــه دون مســوغ قانونــى، ويجــب 

اثبــات جميــع مــا يــدور فــى الجلســة فــى محضرهــا«.

ــي  ــن المحام ــواء تمك ــة، فس ــن الدول ــة أم ــي نياب ــًا ف ــدث إطالق ــذي ال يح ــر ال ــو األم وه
مــن حضــور التحقيقــات مــع المتهــم أو تــم منعــه وتوجــه بطلــب لتصويــر أو اإلطــالع علــى 
أوراق القضيــة فطلبــه يقابــل بالرفــض التــام مــن جهــة النيابــة، فــي مخالفــة صريحة لكل 
القوانيــن واألعــراف القضائيــة. بــل يخالــف منطــق فكــرة دفــاع المحامــي عــن موكلــه، 
ــد  ــي ض ــة الت ــات واألدل ــه اإلتهام ــم كن ــع دون أن يعل ــي دوره كمداف ــه أن يتول ــف ل فكي
موكلــه. ومــن الممكــن أن تســتمر هــذه الوضعيــة لســنوات أثنــاء ســير التحقيقــات حيــث 
يذهــب المحامــي إلــى جلســات التحقيــق ليترافــع فــي القضيــة بنــاء علــى خبرتــه فقــط 

دون التفرقــة بيــن قضيــة وأخــرى.

تعتبــر إمكانيــة اســتئناف أمــر الحبــس اإلحتياطــي الصــادر ضــده ضمانــة أخــرى ممنوحــة 
للمتهــم وفقــًا لنــص المــواد رقــم 164، 166، 167، 168 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
ــك  ــى مــن تل ــة األعل ــد حبســه أمــام الجهــة القضائي ــح للمتهــم أن ُينظــر تجدي ــذي يتي ال
التــي أصــدرت األمــر بحبســه إحتياطيــًا. واألصــل القانونــي أن يفصــل فــي اإلســتئناف خــالل 
48 ســاعة مــن رفعــه وإال أصبــح اإلفــراج عــن المتهميــن وجوبيــًا، إال أن نيابــة أمــن الدولــة 
كعادتهــا فــي أي إجــراء قانونــي آخــر ترفــض تلقــي طلبــات اإلســتئناف مــن األصــل لتصبح 
ــة التــي ال ســبيل للطعــن  ــة البات ــة األحــكام النهائي أوامــر الحبــس الصــادرة منهــا بمثاب
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فيهــا.

7-تخطي مدد الحبس اإلحتياطي

ــا  ــل حدده ــي، ب ــس اإلحتياط ــدد الحب ــة لم ــر النياب ــة تقدي ــراءات الجنائي ــون اإلج ــد قان يح
ــوز أن  ــوال ال يج ــع األح ــي جمي ــه: »وف ــررت أن ــي ق ــادة 143 والت ــي الم ــة ف ــدد واضح بم
تجــاوز مــدة الحبــس االحتياطــي فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي وســائر مراحــل الدعــوى 
ــهر  ــتة أش ــاوز س ــث ال يتج ــة، بحي ــالبة للحري ــة الس ــى للعقوب ــد األقص ــث الح ــة ثل الجنائي
ــة المقــررة  ــات، وســنتين إذا كانــت العقوب فــي الجنــح وثمانيــة عشــر شــهرًا فــي الجناي

ــدام. ــد أو اإلع ــجن المؤب ــي الس ــة ه للجريم

ــدام أو  ــادرا باإلع ــم ص ــة إذا كان الحك ــة اإلحال ــض ولمحكم ــة النق ــك فلمحكم ــع ذل وم
بالســجن المؤبــد أن تأمــر بحبــس المتهــم احتياطيــا لمــدة خمســة وأربعيــن يومــا قابلــة 

ــابقة.« ــرة الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــدد المنص ــد بالم ــد دون التقي للتجدي

ــى  ــي إل ــم إرهاب ــام لتنظي ــام اإلنضم ــف اته ــا تضي ــا م ــة دائم ــن الدول ــة أم ــا إن نياب وبم
قائمــة اإلتهامــات لتصبــح العقوبــة المتوقعــة للمتهــم تصــل إلــى األعــدام، فــإن أقصــى 
ــرها  ــم كس ــدة يت ــك القاع ــنتين، إال أن تل ــون س ــون تك ــا للقان ــي وفق ــس إحتياط ــدة حب م
ــبيل  ــى س ــدث عل ــا ح ــو م ــون. وه ــدده القان ــذي ح ــى ال ــد األقص ــد بالح ــرًا دون التقي كثي
المثــال للصحفــي هشــام جعفــر الــذي تخطــي حاجــز الثــالث ســنوات حبــس إحتياطــي قبــل 

ــبيله.14 ــي س أن يخل

8 – تجميع متهمين بشكل عشوائي 

مــن المبــادئ المترســخة قضائيــا أن يعاقــب المتهمــون فــي قضيــة علــى فعــل واحــد أو 
أفعــال متصلــة ببعضهــا البعــض، إال أنــه فــي قضايــا الــرأي التــي ُينظــر فيهــا مؤخــرا أمام 
نيابــة أمــن الدولــة، أصبحــت القضيــة مجــرد رقــم يضــاف إليــه أيــة مجموعــة متنافــرة مــن 
المتهميــن دون وجــود أدنــى عالقــة بينهــم، حتــى أن تلــك التجميعــات العشــوائية كثيــرًا 

مــا تضــم أفــرادا مــن تيــارات سياســية متنافــرة وتجمعهــم عــداوات تاريخيــة.

ــد  ــدأت بع ــي ب ــة الت ــن دول ــر أم ــة 488 حص ــبق، القضي ــا س ــى م ــة عل ــر األمثل ــن أكب وم
حادثــة حريــق محطــة مصــر،15 حيــن خرجــت بعدهــا دعــوات للتظاهــر مــن أفــراد جماعــة 
اإلخــوان المســلمين المقيميــن بالخــارج عــن طريــق اإلعالمــي معتــز مطــر، فتــم القبــض 
علــى عــدد مــن المواطنيــن علــى خلفيــة تلــك الدعــوة. إال أن القضيــة ســرعان مــا ضمــت 
مجموعــة مــن نشــطاء مختلفــي األيدولجيــات السياســية مثــل الناشــط اليســاري الكبيــر 
ــوم  ــاد والعل ــة االقتص ــية بكلي ــوم السياس ــم العل ــابق لقس ــس الس ــل، والرئي ــال خلي كم
ــازم  ــور ح ــة، والدكت ــن نافع ــام حس ــى النظ ــوب عل ــرة والمحس ــة القاه ــية بجامع السياس
 : ي المرصي هشام جعفر، موقع الجزيرة، 27 مارس 2019. انظر الرابط التالي

وط عن الصح�ز 14 - بعد 3 سنوات حبسا.. إفراج مرسش
 https://bit.ly/37SgNfy

اير 2020. انظر الرابط  15 - حريق محطة مرص: استقالة وزير النقل بعد مقتل 20 وإصابة BBC Arabic، 27 ،40 فيفري/ف�ب
 https://bbc.in/38Ps7dt : التالي

من أولى مبادئ حماية حق الدفاع أن يتمكن المحامي من 
اإلطاع على كامل أوراق الدعوى التي يباشرها، وكافة األدلة 

والقرائن الموجهة إلى المتهم الذي يدافع عنه، وهو ما 
أكدت عليه المادة 125 من قانون اإلجراءات الجنائية
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حســني القيــادي الســابق بحملــة أحمــد شــفيق، ورئيــس حــزب الدســتور المعــارض خالــد 
داود، حتــى وصــل األمــر إلــى ضــم محاميــن عملوا لشــهور علــى القضيــة مثل عمــرو إمام 
وماهينــور المصــري. يؤكــد التجميــع العشــوائي لتلــك التيــارات السياســية فــي جماعــة 
واحــدة وبينهــم مــا بينهــم مــن عــداوات، عــدم صحــة تحريــات األمــن الوطنــي فكيــف إذا 
ــة ومعروفيــن مــن  ــة أمــن الدول ــون بشــكل يومــي فــي نياب ــم إضافــة محاميــن يعمل ت
األمــن وأعضــاء النيابــة جيــدا ثــم بعــد شــهور يجــدون أنفســهم مشــتركين مــع المتهمين 

فــي نفــس الجرائــم.

9 -التحايل على إخالء السبيل بتلفيق قضية جديدة  ) التدوير(

بعــد الخمســة أشــهر األولــى للمتهــم فــي الحبــس اإلحتياطــي، والتــي يكــون نظــر تجديد 
الحبــس اإلحتياطــي فيهــم أمــام نيابــة أمــن الدولــة كل 15 يــوم، يصبــح نظــر تجديــد أمــر 
ــن أو  ــبيل المتهمي ــي س ــان تخل ــض األحي ــي بع ــي ف ــات الت ــرة الجناي ــام دائ ــس أم الحب
تســتبدل الحبــس بتدابيــر إحترازيــة كالمراقبــة. فــي الحــاالت القليلــة التــي يصــدر فيهــا 
إخــالء ســبيل مــن النيابــة، تقــوم النيابــة بإســتدعاء أســاليب اإلعتقــاالت فــي ظــل قانــون 
الطــوارئ قبــل الثــورة وتقــوم بــإدراج المتهــم فــي قضيــة ثانيــة بــذات اإلتهامــات ال فــرق 
بينهمــا إال رقــم القضيــة، ليبــدأ إحتســاب مواعيــد الحبــس اإلحتياطــي مــن البدايــة ويدخــل 

دوامــة التجديــدات مــن أولهــا.

 يمكــن اإلشــارة هنــا إلــى حالــة المــدون الســاخر إســالم رفاعــي والشــهير بـ)خــرم( والبعيد 
كل البعــد عــن العمــل السياســي. كان قــد ُقبــض علــى إســالم الرفاعــي فــي 16 نوفمبــر 
2017 وُحقــق معــه بعــد 3 أيــام مــن اختفائــه 12 يومــا، وبعــد 9 أشــهر أخلــي ســبيله مــن 
تلــك القضيــة بكفالــة 2000 جنيــه أمــام قاضــي الجنايــات فــي 15 أغســطس/أوت، ورغــم 
اســتئناف نيابــة أمــن الدولــة ورفــض االســتئناف، لــم يخــل ســبيله وإنمــا اســتمر حبســه 
ــات  ــه إتهام ــت ل ــث وجه ــم 441، حي ــدة رق ــة جدي ــي قضي ــن ف ــن المتهمي ــه ضم بإدراج
شــبه مطابقــة للتــي وجهــت لــه فــي القضيــة الســابقة وال يــزال قيــد الحبــس اإلحتياطــي 

حتــى األن.

ــح  ــوح  المرش ــو الفت ــم أب ــد المنع ــور عب ــو دكت ــم ه ــم تدويره ــن ت ــهر م ــن أش ــد م ويع
الرئاســي الســابق فــي إنتخابــات 2012 ورئيــس حــزب مصــر القويــة والــذي قبــض عليــه 
فــي فبرايــر 2018 وحبــس إحتياطًيــا علــي ذمــة القضيــة 440 وقبــل إنتهــاء أقصــي ُمــدة 
ــذي  ــنة 2019 وال ــم 1781 لس ــة رق ــي القضي ــه ف ــق مع ــم التحقي ــي ت ــس االحتياط للحب
إتهــم فيهــا بــإدارة تنظيــم مــن داخــل محبســه مــع محبوســين أخريــن مــع العلــم بإنــه 
كان محبــوس إنفراديــا كل تلــك المــدة وال يوجــد أي إختــالط بينــه وبيــن باقــي المحتجزيــن، 
ــن  ــن م ــه لعامي ــد قضائ ــة، بع ــر القوي ــزب مص ــس ح ــب رئي ــاص نائ ــد القص ــك محم وكذل
الحبــس االحتياطــي وقــررت النيابــة إخــالء ســبيله تــم تدويــره علــي ذمــة القضيــة 1781 

لســنة 2019 وحبســه مــرة أخــري علــي ذمــة التحقيقــات.

ــي  ــر الصفت ــجين وعبي ــد أكس ــدون محم ــل الم ــرى مث ــاالت األخ ــن الح ــد م ــاك العدي وهن
ــذي أخلــى ســبيلهم لكــن  ــن وزوجتــه عــال القرضــاوي  وال وإبراهيــم متولــي حســام الدي
ــا جديــدة بــذات اإلتهامــات  إخــالء الســبيل لــم يتطبــق وتــم التحقيــق معهــم فــي قضاي

ــد،  وحبســه مــن جدي

وهنــاك نــوع أخــر مــن التدويــر كالــذي حــدث مــع الناشــط عــالء عبــد الفتــاح وعبــد الرحمــن 
طــارق، واللــذات قــد كان قــد قضــوا عقوبــة الحبــس  5 ســنوات علــي ذمــة قضيــة 
مجلــس الشــوري الشــهيرة وتــم إحتجازهــم فــي القســم أثنــاء فتــرة المراقبــة الشــرطية 
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ــادل  ــد ع ــل محم ــة 6 إبري ــط بحرك ــدث للناش ــم ح ــة، ومثله ــن دول ــة أم ــم لقضي وتدويره
والــذي كان قــد حكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات ومثلهــم مراقبــة، وبعــد أن أنهــي فتــرة 
الحبــس قبــض عليــه أثنــاء المراقبــة الشــرطية ليصبــح متهــم أمــام نيابــة أمــن الدولــة 

ويحبــس مــن جديــد.

10 – قضايا ال تنتهي

ــي  ــس اإلحتياط ــت الحب ــي تناول ــة الت ــن واألراء الفقهي ــه أن كل القواني ــك في ــا ال ش مم
قــد نظــرت لــه بصفتــه إجــراء إســتثنائيا مؤقتــا إلــى حيــن اإلنتهــاء مــن التحقيقــات فــي 
اإلتهامــات، وحــذر الفقهــاء مــرارا مــن أن يتحــول الحبــس اإلحتياطــي لعقوبــة فــي حــد 

ــن. ــل بالمتهمي ــتخدم كأداه للتنكي ــه تس ذات

إال أن هــذا عيــن مــا يحــدث فــي نيابــة أمــن الدولــة والتــي أصبــح ال هــدف لهــا مــن الحبــس 
اإلحتياطــي إال الحبــس ذاتــه، فبعــد كل اإلنتهــاكات الســابق ذكرهــا ال تتــم إحالــة األغلبيــة 
العظمــى مــن القضايــا ذات الطابــع السياســي إلــى محاكمــة فــي نهايــة األمــر، فالقضايــا 
إمــا تظــل ملفــا مفتوحــا إلــى مــا ال نهايــة وإتهامــات معلقــة علــى رقــاب المدرجيــن بهــا، 

أو تحفــظ بعــد ســنوات مــن وضعهــا بــاألدراج دون اتخــاذ إجــراءات حقيقــة.

خــالل الســنوات األخيــرة، لــم يتــم إحالــة كل قضايــا الــرأي تقريبــا التــي بــدأت فيهــا النيابــة 
التحقيقــات إلــى المحاكمــة الفعليــة أمــام المحكمــة المختصــة أو إتخــاذ إجــراءات حقيقة 
فيهــا، ليصبــح ذلــك تأكيــدا علــى الصــورة العبثيــة التــي وضعــت النيابــة نفســها فيهــا. 
وينســحب ذلــك علــى الســلطة القضائيــة ككل التــي أصبحــت مجــرد أداة فــي يــد الســلطة 

التنفيذيــة للتنكيــل بالمعارضيــن.

الخاتمة

ــب  ــث يغي ــة، حي ــة الدول ــر، هيكل ــي مص ــوم ف ــائدة الي ــون الس ــال قان ــة ال ــدد وضعي ته
ــلطة  ــن الس ــادل. تهيم ــي المتب ــا الرقاب ــالث ودوره ــلطات الث ــن الس ــي ع ــور المبدئ التص
التنفيذيــة علــى بقيــة الســلط، خاصــة منهــا القضائيــة التــي تعتبــر الملجــأ األخيــر لألفــراد 
أمــام كل أنــواع اإلنتهــاكات. والحــال هــذه، يمكــن تصــور تفســخ العقــد االجتماعــي الــذي 
يشــد بنــوده إلــى بعضهــا البعــض، فكــرة علويــة القانــون واحترامــه مــن الجميــع. ال غرابة 
أن يــؤدي ذلــك إلــى المــس مــن نســيج المجتمــع المصــري عندمــا يســود منطــق القــوة 

والمصلحــة الخاصــة علــى حســاب منطــق القانــون التوحيــدي حــول المصلحــة العامــة.

http://www.daamdth.org

	_GoBack

