
محسن بهنسي وراء القضبان : 
مصر، سجٌن في زمن الكورونا!

فــي ظــل إحتــدام أزمــة جائحــة الكورونــا في مصر، وتوجيه الدولة لــكل إمكانياتها لمواجهة 
المحبوســين  عــن  باإلفــراج  المكثفــة  والسياســية  الحقوقيــة  والمطالبــات  األزمــة، 
سياســًيا، تعمــل مباحــث األمــن الوطنــي ونيابــة أمــن الدولــة فــي تيــار مختلــف ومخالــف 
وتزيــد مــن أعــداد المحبوســين دون إتهامــات حقيقيــة وتســتمر فــي صراعهــا السياســي 

الــذي كان يتوقــع الكثيــرون أن ينحــى جانبــًا لمواجهــة األزمــة العالميــة.

لقــد قامــت قــوات األمــن مســاء الجمعــة 27 مــارس 2020 بإلقــاء القبــض علــى المحامــي 
ذو التاريــخ الحقوقــي والنقابــي الممتــد »محســن البهنســي« مــن منزلــه بحدائــق حلــوان 
وإقتيــاده إلــى مــكان مجهــول حتــى عــرض علــى نيابــة أمــن الدولــة  فــي اليــوم التالــي علــى 
ذمــة القضيــة 558 لســنة 2020 حصــر أمــن دولــة، ووجهــت النيابة لــه االتهامات المعتادة 
باالنضمــام لجماعــة إرهابيــة ونشــر أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل 
االجتماعــي والتــي أمــرت بحبســه 15 يومــًا علــى ذمــة التحقيــق لينضــم إلــي المحبوســين 

الــذي كان يطالــب باإلفــراج عنهــم لحمايتهــم مــن الوبــاء.

ــة العامــة بكونهــا  ــه النياب ــا مــع بيــان أصدرت جــاء القبــض علــى األســتاذ محســن متزامًن
تلــك  مثــل  لنشــر  وســتتصدى  القوانيــن؛  نصــوص  وتطبيــق  دورهــا،  بــأداء  ســتقوم 
الشــائعات والبيانــات واألخبــار الكاذبــة، إعمــاًلا لنصــوص المــواد 80)د(، و102 مكرر، و188 
مــن قانــون العقوبــات والتــي تعاقــب ُمخالَِفيهــا بالحبــس وبغرامــة تصــل إلــى عشــرين 
ألــف جنيــه، ولــن تتوانــى النيابــة العامــة فــي تطبيــق القانــون؛ ردًعــا لــكل مخالــف، وحفاًظــا 
ــِة ذلــك اُلجــرم ومــا يتبعــه مــن آثــار ســلبية تطــال جموع الشــعب. علــى المجتمــع مــن َمَغبَّ

وجديــر بالذكــر أن المــواد التــي أشــارت إليهــا النيابــة فــي بيانهــا هــي نفســها تلــك التــي 
مــرت،  منــذ ســنوات  فــي مصــر  رأي  السياســيين وكل ذو  النشــطاء  بهــا كل  يحاكــم 
فلزمــن طويــل أصبــح شــبح »نشــر أخبــار كاذبــة« يرفــرف فــوق رؤوس الجميــع مــع 
رفيقــه »اإلنضمــام لتنظيــم إرهابــي« والــذي أصبــح إتهاًمــا كافًيــا توجيهــه حتــى يمضــي 

أي شــخص ســنوات محبوًســا إحتياطًيــا دون أي دليــل يذكــر.

بيان
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كان يجــدر بالنيابــة العامــة أن تصــدر أوامرهــا بمالحقــة مطلقــي اإلشــاعات الحقيقييــن 
يطالــب  محــام  مالحقــة  وليــس  بالمواطنيــن  الضــرر  إلحــاق  إلــى  يهدفــون  والذيــن 
بتحقيــق العدالــة واألمــن لمتهميــن تحــول حبســهم اإلحتياطــي لمخاطــرة بحياتهــم.

كمــا كان علــى مجلــس النقابــة العامــة للمحاميــن أن يتخــذ موقفــا أكثــر قــوة فــي أول 
إختباراتــه بعــد إنتخابــه حديًثــا، حيــث أصــدر الســيد النقيــب المنتخــب بياًنــا غايــة فــي 
الضعــف وال يتضمــن أي دفــاع عــن عضــو النقابــة وال يديــن اإلجــراءات غيــر القانونيــة 
التــي واجههــا، ســواء بعــدم إبــراز إذن القبــض عليــه وإحتجــازه فــي مــكان غيــر معلــوم 
فــي المخالفــة للقانــون والدســتور، فضــال عــن عــدم وجــود إتهــام أو أدلــة حقيقيــة ضــده 
وأمــر بحبســه إحتياطيــًا دون وجــود مبــررات لــذاك الحبــس اإلحتياطــي، بــل اكتفــى 
ــراءة األســتاذ محســن،  ــن لب ــداء لمــن يملــك معلومــات أو براهي ــأن يوجــه ن النقيــب ب
متجاهــًلا المبــدأ العــام بــأن األصــل فــي اإلنســان البــراءة ويجــدر بالنيابــة أن تأتــي هــي 

بأدلــة إتهــام حقيقيــة. 

ــة  ــة، وإســتكماًلا لمجهوداتهــا المقــدرة لحماي ويدعــو مركــز دعــم الســلطات المصري
المواطنيــن مــن جائحــة الكورونــا أن توضــع الخالفــات السياســية جانبــًا مــع إلعطــاء 
أولويــة للحــق فــي الحيــاة باإلفــراج عــن المحبوســين فــي غيــر قضايــا العنــف واإلرهــاب 
وخاصــة المحبوســين سياســيًا فــي قضايــا ال تمثــل أي خطــورة علــى المواطنيــن أو 

الدولــة.

ويشــير مركــز دعــم أن هــذا المســار يمثــل المزيــد مــن القمــع لحريــات المواطنيــن 
ويحمــل رســالة قويــة بإســتمرار تصفيــة الحســابات لخالفــات سياســية قديمــة وعــدم 
الســماح ألحــد بالتعبيــر عــن أي رأي معــارض لرؤيــة النظــام الحاكــم وهــو األمــر الــذي 
يفتــح البــاب للجماعــات المتطرفــة لجــذب المزيــد مــن العناصــر التــي لــم تجــد متنفســا 

لهــا بالطــرق الديمقراطيــة.

 كمــا يطالــب مركــز دعــم الســيد النائــب العــام والســلطة القضائيــة المصرية بــأن ينؤوا 
عــن المشــاركة فــي الصراعــات السياســية والســماح للســلطة التنفيذيــة واألمنيــة 

باســتخدامهم لضــرب المعارضيــن. 

ويشــدد علــى ضــرورة مراجعــة النظــام السياســي المصــري الحالــي لطريقــة تعاملــه 
مــع النشــطاء خاصــة فــي ظــل اإلســتقرار الحالــي للســلطة السياســية إذ عليهــا أن 
تقبــل أن إدارة الــدول تفتــرض وجهــات نظــر سياســية مختلفــة والتــي يحميها الدســتور 

والقانــون وال يمكــن اإلســتمرار فــي التعامــل معهــا بمنطــق أمنــي بحــت.

الرؤيــة  أمــام نظــام  الوقــوف  فــي محاولــة  المســتمرين  األفــراد  ويثمــن كل جهــود 
الواحــدة والــرأي الواحــد عالميــن أن ال طريــق للديمقراطيــة دون طــرح العديــد مــن 
الــرؤى ووجهــات النظــر وال ســبيل للتغييــر دون خــوض المعــارك المختلفــة حتــى وإن 
حمــل ذلــك أخطــار التعــرض للمحاكمــة واإلحتجــاز والتشــهير المتبــع مــن قبــل النظــام 

ــي. الحال
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