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مقدمة
تــمارس الســلطات املــصريــة ســياســات انــتقامــية مــع مــعارضــيها خــصوصــا مــمن يــقيمون حــالــيا خــارج 

البالد، ويمارسون أنشطة مناهضة لسياسة الحكومة املصرية. 
وتــتمثل هــذه الــسياســة فــي مــالحــقة أقــارب املــعارضــني، وفــرض ظــروف قــاســية عــليهم تــشمل املــنع مــن 
الـسفر وحجـز الـجوازات واملـداهـمة واالعـتقال وتـلفيق الـتهم ومـحاكـمتهم فـي قـضايـا ال عـالقـة لـهم بـها، 

وذلك في محاولة إلسكات صوت املعارضني.
وفـــي تـــقريـــر "أقـــارب املـــعارضـــني .. رهـــائـــن الـــخوف واالبـــتزاز" وثـــق مجـــلس جـــنيف لـــلحقوق والحـــريـــات 
انـــــتهاكـــــات ومـــــالحـــــقات بـــــحق (28) حـــــالـــــة ألقـــــارب مـــــعارضـــــني مـــــنهم إعـــــالمـــــيون ونشـــــطاء ســـــياســـــيون 

وحقوقيون، على مدار السنوات الثالث املاضية.
ونـــتيجة هـــذه الـــسياســـة، اضـــطر بـــعض النشـــطاء والـــصحفيني املـــقيمني بـــالـــخارج إلـــى تـــجنب انـــتقاد 

الحكومة علناً أو املشاركة في أي نشاط معارض خوفاً على سالمة عائالتهم املقيمة داخل مصر.

وتـــبني مـــن خـــالل مـــتابـــعة الـــحاالت الـــتي تـــعرضـــت النـــتهاكـــات؛ أن قـــوات األمـــن تـــداهـــم مـــنازل أقـــارب 
مـــعارض وتـــنكل بـــهم وتنهـــب مـــمتلكات أو تـــتلفها، وقـــد نـــفذت تـــلك االعـــتداءات دون إبـــراز أي مـــذكـــرات 

اعتقال أو تفتيش.

ووثــق الــتقريــر مــا ال يــقل عــن 20 حــالــة مــنه ســفر ألقــارب مــعارضــني ومــصادرة جــوازات ســفرهــم، فــي 
حـني احتجـزت السـلطات املـصريـة 20 مـن أقـارب 11 مـعارضـاً وحـاكـمتهم، واتـهمت السـلطات األقـارب 
أنـفسهم وأدانـتهم، بـما فـي ذلـك حـالـة لـطفل اتـهم بـاالنـضمام إلـى الجـماعـات "اإلرهـابـية" ونشـر أخـبار 

كاذبة.

وتـنفي السـلطات املـصريـة بـاسـتمرار مـثل هـذه الـتقاريـر الـصادرة عـن مـنظمات حـقوق اإلنـسان، وتـقول 
إنــها تســتقي مــعلومــاتــها مــن “مــصادر غــير دقــيقة ال تســتند إلــى أي أدلــة حــقيقية، وتــقول انــها تتخــذ 

اجراءات ضرورية للتصدي لإلرهاب ومحاوالت النيل من استقرار البالد على حد زعمها.

وفـــي هـــذا الـــتقريـــر نســـتعرض فـــي املـــحور األول طـــبيعة الـــظروف الـــقاســـية الـــتي يـــتعرض لـــها أقـــارب 
املـــعارضـــني، وخـــوف املـــعارضـــني عـــلى أقـــاربـــهم مـــن جـــراء هـــذه املـــالحـــقة األمـــر الـــذي يـــدفـــعهم لـــوقـــف 
أنشـــطتهم، وفـــي املـــحور الـــثانـــي نـــتناول املـــمارســـات الـــتي تـــقوم بـــها أجهـــزة االمـــن املـــصريـــة بـــصفتها 
الــــجهات الــــتي تــــمارس الــــقمع، وفــــي املــــحور الــــثالــــث نســــتعرض عــــدد مــــن الــــشهادات الــــحية والــــذيــــن 
اخـتطف أقـاربـهم وذويـهم فـي ظـروف مـختلفة، ثـم نـتناول أنـماط وصـور االنـتهاكـات فـي املـحور الـرابـع 
والـــــتي كـــــان أبـــــرزهـــــا املـــــداهـــــمة واالخـــــتطاف والـــــحبس االحـــــتياطـــــي ومـــــنع الـــــسفر، ثـــــم نـــــنتقل لـــــلمحور 
الــخامــس لــلموقــف الــقانــونــي الــذي يــؤكــد تجــريــم فــعل الســلطات املــصريــة ملــخالــفته لــلقانــون والــدســتور 

املصري.
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o ويـــختم الـــتقريـــر بـــعدد مـــن الـــنتائـــج أبـــرزهـــا؛ اجـــبار الســـلطات املـــصريـــة ذوي وأقـــارب املـــعارضـــني
على نشر فيديوهات خاصة تندد بنشاط املعارضني وتحثهم فيها بالتوقف.

o ويـقدم الـتقريـر جـملة مـن الـتوصـيات نـذكـر أبـرزهـا؛ يـمكن لـلمعارضـني أن يـرفـعوا قـضايـا خـاصـة
لـدى الـبلدان الـتي يـتواجـدون فـيها بسـبب تـعذر تحـريـك الـدعـاوى لـدى الـقضاء الـوطـني املـصري 

وذلك ملمارسة ضغوط اضافية وتجريم فعل السلطات املصرية.

املحور األول: واقع املالحقة ألقارب املعارضني

ظــل املــصريــون فــي 2020 يــعيشون فــي الــقبضة االســتبداديــة الــقاســية لــحكومــة الــرئــيس عــبد الــفتاح 
الــــسيسي. وال يــــزال عشــــرات اآلالف مــــن مــــنتقدي الــــحكومــــة، مــــنهم صــــحفيون ومــــدافــــعون حــــقوقــــيون 
مـسجونـني بـتهم ذات دوافـع سـياسـية، حـيث يـقبع الـعديـد مـنهم فـي الـحبس االحـتياطـي املـطّول. كـثيرا 
مــــا اســــتخدمــــت الســــلطات تــــهم اإلرهــــاب ضــــد النشــــطاء الســــلميني وضــــايــــقت أقــــارب املــــعارضــــني فــــي 

الخارج واحتجزتهم.

وقــد صــرح عــدد مــن النشــطاء والــصحفيني لــباحــثي مجــلس جــنيف لــلحقوق والحــريــات أنــهم يــعيشون 
خــــارج مــــصر فــــي حــــالــــة قــــلق وخــــوف مســــتمر عــــلى عــــائــــالتــــهم، ويــــتجنبون انــــتقاد الــــحكومــــة عــــلنا أو 

االنخراط في أنشطة معارضة أخرى ألنهم يخشون على سالمة عائالتهم في مصر.

وأفــاد أحــد الــصحفيني املــقيمني خــارج مــصر فــي اتــصال مــع املجــلس والــذي فــّضل عــدم الــكشف عــن 
هـويـته إن السـلطات املـصريـة مـنعت زوجـته وطـفله مـن الـسفر خـارج مـصر وصـادرت جـوازَْي سـفرهـما 

لبضعة أسابيع في أوائل 2019.

 كــما أفــاد نــاشــط ســياســي ســابــق فــي أملــانــيا، والــذي أكّــــد تــوقــف نــشاطــه مــنذ ســنوات، إن الســلطات 
مـنعت زوجـته وأطـفالـه الـثالثـة مـن مـغادرة الـبالد مـنذ عـام 2017 وصـادرت جـوازات سـفرهـم، وأكّــد كـلّ 
مــن الــصحفي والــناشــط الــسابــق إن ضــباط األمــن الــوطــني فــي مــطار الــقاهــرة اســتجوبــوا زوجــتيهما 
بــشأن أنشــطتهما فــي الــخارج. وقــد أُطــلق ســراح الــزوجــتني الحــقا ولــكن مُـــنعتا مــن الــسفر حــتى هــذه 

اللحظة.
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�

املحورالثاني: ممارسات القوى األمنية املصرية

فـرضـت وزارة الـداخـلية املـصريـة ومـن خـالل أجهـزتـها املـختلفة عـقابـا جـماعـيا بـحق أهـالـي املـعارضـني 
فــي الــخارج، بــما فــي ذلــك االعــتقال واملــالحــقة الــقضائــية، فــفي يــونــيو/حــزيــران 2020 اعــتقلت قــوات 
األمـــن خـــمسة مـــن أقـــارب محـــمد ســـلطان، مـــدافـــع حـــقوقـــي يحـــمل الـــجنسيتني املـــصريـــة واألمـــريـــكية، 
ويــبدو أن تــلك املــداهــمات كــانــت انــتقامــا مــن ســلطان لــرفــعه دعــوى قــضائــية أمــام مــحكمة أمــريــكية فــي 
يـونـيو/حـزيـران ضـد رئـيس الـوزراء الـسابـق حـازم الـببالوي بـموجـب "قـانـون حـمايـة ضـحايـا الـتعذيـب"، 

بشأن تعرض سلطان لالعتقال والتعذيب في االحتجاز الذي استمر قرابة نحو عامني.

ونــــفذت الســــلطات املــــصريــــة حــــملة اعــــتقاالت، ومــــداهــــمات مــــنزلــــية، واســــتجوابــــات، وحــــظر ســــفر ضــــد 
العشــرات مــن أقــارب املــعارضــني املــقيمني فــي الــخارج، وذلــك انــتقامــا عــلى مــا يــبدو لــنشاطــهم، حــيث 
تــعمدت الســلطات اتــالف مــمتلكات خــاصــة لــذوي املــعارضــني، ونهــبت جــزء اخــر مــنها، فــيما لــم تُظهــر 
قـــوات األمـــن أي مـــذكـــرات اعـــتقال أو تـــفتيش فـــي أي مـــن الـــحاالت الـــتي خـــضعت لســـطوة الســـلطات، 

وقد منعت السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضني وصادرت جوازات سفرهم.

ووثـق مجـلس جـنيف عـدد مـن الـحاالت لـصحفيني، وإعـالمـيني، ونشـطاء سـياسـيني، ونـاشـطني حـقوقـيني 
مـصريـني انـتقدوا الـحكومـة ويـعيشون حـالـيا فـي الـخارج، وفـي كـل حـالـة، قـامـت السـلطات بـمضايـقة أو 
تهـديـد فـرد أو أكـثر مـن أفـراد أسـرهـم فـي مـصر، وفـي بـعض الـحاالت، تـعرّض أفـراد األسـرة لـعقوبـات 
خــارج نــطاق الــقضاء، انــتقامــا عــلى مــا يــبدو مــن نــشاط أقــاربــهم، وقــعت الــحاالت الــتي وثــقها مجــلس 

جنيف بني 2017 و2020.
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ويــرى املجــلس أنــه وفــي ســبيل تــصميم الســلطات عــلى إســكات املــعارضــة وقــمعها، تــعاقــب الســلطات 
املــصريــة عشــرات بــل مــئات مــن عــائــالت املــعارضــني املــقيمني فــي الــخارج، وذلــك إلجــبارهــم عــلى وقــف 
أنشـطتهم ضـد السـلطات املـصريـة، ويـنبغي لـلحكومـة وقـف هـذه الهجـمات االنـتقامـية الـتي تـرقـى إلـى 

مستوى العقاب الجماعي بحق األبرياء.

�

املحور الثالث: شهادات حية لالنتهاكات بحق ذوي املعارضني
خـالل إعـداد هـذا الـتقريـر رصـد مجـلس جـنيف لـلحقوق والحـريـات عشـرات الـحاالت النـتهاكـات خـاصـة 

تعرض لها أقارب املعارضني وفيما يلي نماذج لتلك الحاالت.

اعتقال شقيق وائل غنيم

تـم الـقبض عـلى حـازم غـنيم، طـبيب أسـنان، واملـعروف عـن حـازم أنـه ليسـت لـه أي عـالقـة بـالـسياسـة ولـم 
يـــــتردد اســـــمه قـــــبل واقـــــعة الـــــقبض عـــــليه والـــــتي وقـــــعت بـــــعد فـــــترة مـــــن عـــــودة ظـــــهور شـــــقيقه وائـــــل غـــــنيم 
ومـعارضـته لـنظام الـسيسي يـوم 19 سـبتمبر/ أيـلول 2019، والـتي تحـدث بـشأنـها شـقيقه وائـل غـنيم 

كثيرا عقب واقعة القبض عليه.

مالحقة أشقاء الناشطة غادة نجيب
تــعرض أشــقاء غــادة نــجيب الــناشــطة الــسياســية واملــقيمة فــي تــركــيا لــلحبس االحــتياطــي، حــيث جــرى 
اعـــتقال إســـالم محـــمد نـــجيب والـــتحقيق مـــعه فـــي الـــقضية 441 لـــسنة 2018، كـــما اعـــتقلت الشـــرطـــة 
يــــوســــف محــــمد نــــجيب وحــــققت مــــعه فــــي الــــقضية 441 لــــسنة. ونســــبت الــــيهما اتــــهامــــات بــــاالنــــضمام 

لجماعة انشأت على خالف احكام القانون ونشر اخبار كاذبة
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اعتقال ابنة رجل أعمال

مـــــودة الـــــعقباوي الـــــطالـــــبة فـــــي الـــــجامـــــعة الـــــكنديـــــة وابـــــنة الـــــدكـــــتور أســـــامـــــة 
الــــعقباوي، رجــــل األعــــمال وعــــضو الــــلجنة الــــعليا فــــي حــــزب االســــتقالل، تــــم 
الـــــقبض عـــــليها لـــــكونـــــها ابـــــنته، حـــــيث داهـــــمت قـــــوة أمـــــنية مـــــنزلـــــهم بـــــالتجـــــمع 
الـخامـس فـي 24 يـونـيو/ حـزيـران 2019 لـلقبض عـلى أسـامـة الـعقباوي ولـم 
يــــكن مــــوجــــودا فــــتم الــــقبض عــــلى ابــــنته إلجــــباره عــــلى تســــليم نــــفسه، فــــقام 
والـــدهـــا بـــتقديـــم بـــالغ لـــلنائـــب الـــعام وتســـليم نـــفسه بـــعدهـــا مـــباشـــرة إلطـــالق 

سراح ابنته.

مالحقة أقارب محمد سلطان

أقـارب محـمد سـلطان وهـو مـدافـع عـن حـقوق اإلنـسان مـقيم 
فـــي الـــواليـــات املتحـــدة، وردا عـــلى قـــضية رفـــعها ضـــد رئـــيس 
الـوزراء األسـبق حـازم الـببالوي، بـتهمة املـسؤولـية واإلشـراف 
عـلى وقـائـع تـعذيـبه خـالل فـترة احـتجازه عـقب فـض اعـتصام 
رابــعة الــعدويــة، قــامــت قــوات األمــن املــصريــة بــاقــتحام مــنازل 
خـــمسة مـــن أقـــربـــاء وأبـــناء عـــمومـــة ســـلطان فـــي شهـــر يـــونـــيو/ 
حـــــزيـــــران 2020، واعـــــتقلت الخـــــمسة، واســـــتمر احـــــتجازهـــــم 
ملـــدة خـــمسة أشهـــر، حـــيث لـــم يـــفرج عـــنهم ســـوى فـــي بـــدايـــة 

نـوفـمبر/ تشـريـن الـثانـي 2020. وفـي 13 فـبرايـر/شـباط 2021، داهـمت السـلطات مـنازل سـتة أقـارب 
ملحــمد ســلطان، وقــال ســلطان، الــذي يــديــر املــنظمة الــحقوقــية املســتقلة "مــبادرة الحــريــة": إن عــناصــر 
األمـــن اعـــتقلوا اثـــنني مـــن أبـــناء عـــمومـــته، هـــما مـــصطفى ســـلطان وخـــيري ســـلطان، مـــن مـــنزلـــيهما فـــي 
مـــحافـــظة املـــنوفـــية، كـــما اعـــتقلت الســـلطات املـــصري قـــريـــبا ثـــالـــثا لـــه هـــو محـــمود يســـري الـــنجار. وأمـــر 
عـناصـر األمـن مـن ابـن عـم آخـر بتسـليم نـفسه بمجـرد إزالـة الـجبيرة عـن رجـله املـكسورة. لـم يـكن ثـالثـة 
مــــن أبــــناء عــــموم ســــلطان اآلخــــريــــن الــــذيــــن أراد األمــــن اعــــتقالــــهم فــــي املــــنزل أثــــناء املــــداهــــمات، وقــــيل 
لــعائــالتــهم إن أبــناء عــمومــتهم مــطلوبــون مــن قــبل "قــطاع األمــن الــوطــني". اســتُجوب املــعتقلون بــشكل 

رئيسي بشأن محمد سلطان وأنشطته. 

استهداف أقارب الفنان املعارض محمد علي
أفـاد املـعارض محـمد عـلي أحـد املـقاولـني املـنفيني الـذي أثـارت فـيديـوهـاتـه عـلى (فيسـبوك) حـول الـفساد 
الــحكومــي احــتجاجــات واســعة الــنطاق ضــد الــحكومــة، إنــه وبــعد أيــام مــن نشــر أول فــيديــو لــه داهــمت 
السـلطات مـكتب شـركـته فـي الـقاهـرة واعـتقلت سـبعة مـن مـوظـفيه عـلى األقـل، وبـعد ذلـك فُـقد اثـنان مـن 
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أبـناء خـالـه أحـمد عـزت وفهـد عـزت، املـقيمان فـي مـنطقة العجـمي فـي اإلسـكندريـة دون اعـالن أجهـزة 
األمن عن مصيرهم.

ضغوط على عائلة املدون عبد اهلل الشريف

قــــال املــــدّون عــــبد اهلل الشــــريــــف الــــذي حــــازت مــــقاطــــع الــــفيديــــو االنــــتقاديــــة 
الــالذعــة لــه عــلى "يــوتــيوب" مــاليــني املــشاهــدات فــي تــصريــحات إعــالمــية إن 
عـدد مـن املسـلحني داهـموا مـنزل والـديـه فـي محـرم بـك بـاإلسـكندريـة فـي 8 
أكــتوبــر/تشــريــن األول 2019 بــرفــقة ضــابــط مــن األمــن الــوطــني و"أجــبروا" 
والـــــده وآخـــــريـــــن مـــــن أفـــــراد أســـــرتـــــه عـــــلى تـــــسجيل مـــــقاطـــــع خـــــاصـــــة تـــــندد 

بنشاطه.

اعتقال شقيق معتز مطر
ألــقت األجهــزة األمــنية الــقبض عــلى مــنتصر مــطر شــقيق مــعتز بــدعــوى هــروبــه مــن "20 قــضية بــينها 
شـيكات بـدون رصـيد". ودعـا مـعتز مـطر أسـرتـه أثـناء بـرنـامـجه عـلى الـهواء إلـى "الـتبرؤ مـنه تـجنبا لهـذا 

التنكيل".

منع سفر نجل أيمن نور
مـــنع األمـــن الـــوطـــني فـــي املـــطار نجـــل املـــعارض بـــالـــخارج أيـــمن نـــور مـــن الـــلحاق بـــرحـــلته إلـــى عـــمان 
لـــلمشاركـــة فـــي االجـــتماعـــات الـــتنسيقية لحـــمايـــة الـــطبيعة اإلقـــليمية ومـــسارات الـــطيور املـــهاجـــرة، دون 

إبداء أسباب.

اعتقال شقيق الصحفي سامي كمال الدين

تــــــــلقى مجــــــــلس جــــــــنيف، شــــــــكوى مــــــــن الــــــــصحفي 
ســامــي كــمال الــديــن -وهــو إعــالمــي مــصري يــعمل 
فـــي قـــناة الجـــزيـــرة الـــفضائـــية، ويـــقيم فـــي تـــركـــيا-، 
بـــــأن األمـــــن املـــــصري اعـــــتقل شـــــقيقه ريـــــاض (33 
عــامــا) فــي 17 ســبتمبر املــاضــي، وأخــفاه قســريــا 
مـنذ ذلـك الـحني، دون أي سـبب سـوى أنـه شـقيقه. 
وقـــــد داهـــــمت قـــــوات األمـــــن املـــــصري مـــــنزل عـــــائـــــلة 
املـــــواطـــــن ريـــــاض كـــــمال فـــــي نـــــجع حـــــمادي جـــــنوب 

مــــصر، فجــــر الخــــميس 17 ســــبتمبر 2020، وفتشــــت املــــنزل دون إذن قــــضائــــي، وصــــادرت هــــواتــــف 
زوجـته ووالـديـه، ثـم اعـتقلت ريـاض بـالـقوة ونـقلته لـجهة مـجهولـة ومـنعت زيـارتـه. وريـاض كـمال مـزارع، 
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وأب لــــثالثــــة أطــــفال، ولــــم تــــوجــــه إلــــيه تــــهمه، وقــــد تــــم اعــــتقالــــه بهــــدف الــــضغط عــــلى شــــقيقه الــــصحفي 
املعارض لسياسات الدولة املصرية وبهدف إخراسه.

إخفاء قسري، حجز تعسفي ومصادرة ممتلكات

فـــي 22 أغســـطس/آب 2020 اعـــتقلت قـــوات 
األمـــــن املـــــصريـــــة وأخـــــفت قســـــريًـــــا املـــــواطـــــنني 
الـشقيقني حـسن صـابـر عـيد حـسن الـشاذلـي 
والـسيد عـيد صـابـر عـيد حـسن الـشاذلـي بـعد 
مـــــــداهـــــــمة مـــــــنزلـــــــهما فـــــــي شـــــــارع محـــــــرم بـــــــك 
بـــــــــــاإلســـــــــــكندريـــــــــــة، وصـــــــــــادرت جـــــــــــميع عـــــــــــقود 
مــــمتلكاتــــهما، ومــــختلف األجهــــزة اإللــــكترونــــية 
بـــــــمنزلـــــــهما، إضـــــــافـــــــة إلـــــــى جـــــــوازات الـــــــسفر 
ووثــــــائــــــق تــــــحقيق الــــــشخصية.وذلــــــك إلســــــكات 
وابــــتزاز شــــقيقتهما مــــنى صــــابــــر عــــيد حــــسن 
الـعيد الـشاذلـي، وهـي مـواطـنة مـصريـة تحـمل 

الــــجنسية الــــبريــــطانــــية وتــــقيم فــــي لــــندن، وذلــــك بــــعدنــــا انــــتقدت أداء الــــحكومــــة املــــصريــــة عــــلى وســــائــــل 
الــتواصــل االجــتماعــي. ونــقل الــشقيقان إلــى جــهة مــجهولــة، واســتمر إخــفاؤهــما القســري 3 أيــام، قــبل 
أن يـنقال إلـى أحـد مـقرات األمـن الـوطـني فـي اإلسـكندريـة، ايـن احتجـزا بـشكل تـعسفي ملـدة 33 يـومًـا. 
كــــما تــــعرضــــا لــــلضرب املــــبرح، والشــــبح، وتــــقييد األيــــدي، واالحــــتجاز فــــي ظــــروف غــــير مــــالئــــمة وحــــاطــــة 
بـــالـــكرامـــة، والحـــرمـــان مـــن األغـــطية وإدخـــال الـــطعام، والحـــرمـــان مـــن الـــزيـــارة، حـــيث لـــم يـــسمح لـــهما 

بالزياره سوى مرتني فقط ملدة 10 دقائق. 

اعتقال والد علي حسني
وتـعرض عـلي حسـني مهـدي، وهـو طـالـب دراسـات عـليا بـ "جـامـعة إلـينوي فـي شـيكاغـو" ومـدون فـيديـو 
لــديــه أكــثر مــن 400 ألــف مــتابــع فــي "فيســبوك"، للسخــريــة مــن قــبل تــلفزيــون مــوال لــلحكومــة فــي 17 
يـنايـر/كـانـون الـثانـي. قـال مهـدي -وفـق تـقريـر لـ هـيومـن رايـتس ووتـش- إنـه بـني 28 يـنايـر/كـانـون الـثانـي 
و2 فــــبرايــــر/شــــباط، داهــــم عــــناصــــر األمــــن الــــوطــــني مــــنازل عــــدد مــــن أفــــراد أســــرتــــه فــــي اإلســــكندريــــة 

واعتقلوا والده، وزوج عمته، وابن عمه بسبب فيديوهاته.
قـال مهـدي فـي فـيديـو عـلى فيسـبوك فـي 11 فـبرايـر/شـباط: "اقتحـموا املـنزل فجـرا. أخـذوا والـدي مـن 
زوجـته وإخـوتـي الـصغار، وأفـزعـوهـم. خـربـوا املـنزل بـأكـمله وسـرقـوا كـل مـا وجـدوه". وقـال إن عـائـلته لـم 

تتمكن من معرفة مكان أفراد األسرة الثالثة املعتقلني.
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اختطاف سناء سيف شقيقة عالء سيف وحبسها

تـــــعرضـــــت الـــــناشـــــطة املـــــصريـــــة 
ســـــــــــــــــناء ســـــــــــــــــيف وعـــــــــــــــــائـــــــــــــــــلتها 
ملـــــــــضايـــــــــقات انـــــــــتقامـــــــــية عـــــــــلى 
خـــلفية قـــضية شـــقيقها املـــدافـــع 
عــــــن حــــــقوق اإلنــــــسان واملــــــدون 
عــالء عــبد الــفتاح ســيف، الــذي 
اعــــــــــــــــــتـقـل مـجــــــــــــــــــدداً يــــــــــــــــــوم 29 
ســــــــــــــــــبــــتــــمــــبــــر/أيــــــــــــــــــلــــول 2019، 
مــباشــرة بــعد ســتة أشهــر فــقط 
مـــن إطـــالق ســـراحـــه وذلـــك بـــعد 
إتـــمامـــه حـــكما بخـــمس ســـنوات 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــسجن بــــــــــــــــتهمة تــــــــــــــــنظيم 
مــــــــظاهــــــــرة فــــــــي الــــــــقضية رقــــــــم 
لــــــــــــــــــســـــــــنـــــــــة 2013.   1343
ويــــتواجــــد حــــالــــيا رهــــن الــــحبس 
فـي الـقضية رقـم 1356 بـتهمة 
االنـــــضمام لجـــــماعـــــة إرهـــــابـــــية، 

ونشــــــر أخــــــبار كــــــاذبــــــة، وإســــــاءة اســــــتخدام وســــــائــــــل الــــــتواصــــــل االجــــــتماعــــــي. وفــــــي احــــــدى الــــــوقــــــفات 
االحـتجاجـية الـتي نـظمتها عـائـلة عـالء امـام سـجن طـرة،لـالحـتجاج عـلى مـنعها مـن الـزيـارة أو الـتواصـل 
مــع االبــن والــشقيق عــالء،  تــعرضــت ســناء وعــائــلتها العــتداء وضــايــقات مــن مــجهولــني، واثــناء مــحاولــتها 
الـتقدم بـبالغ تـعرضـت سـناء لـالخـتطاف مـن قـبل ضـباط بـزي مـدنـي مـن أمـام مـكتب الـنائـب الـعام فـي 
الــقاهــرة، وتــم اقــتيادهــا فــي ســيارة نــقل ركــاب بــدون لــوحــات، ونــقلت إلــى مــقر نــيابــة أمــن الــدولــة الــعليا، 
الــــتي حــــققت مــــعها بــــشأن تــــهم مــــتعددة بــــموجــــب مــــذكــــرة تحــــريــــات مــــعدة مــــن جــــهاز األمــــن الــــوطــــني، 
وأصــدرت أمــرًا بــحبسها احــتياطــيًا، وبــعد مــرور شهــريــن مــن احــتجازهــا، أحــيلت الــقضية إلــى مــحكمة 

الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر/أيلول وقائع املحاكمة.
وفـي يـوم األربـعاء املـوافـق 18/3/2021، قـضت مـحكمة جـنائـية فـي الـقاهـرة بـحبس سـناء سـيف، عـام 
ونـــصف بـــتهمة إذاعـــة ونشـــر أخـــبار كـــاذبـــة قـــد تتســـبب فـــي إشـــاعـــة الـــذعـــر وإطـــالق مـــزاعـــم مـــزيـــفة عـــن 

انتشار فيروس كورونا في السجون وإساءة استغالل مواقع التواصل االجتماعي.
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اعتقاالت بالجملة

فــي 22 أغســطس/آب 2020، اعــتقلت قــوات األمــن تــسعة أفــراد مــن عــائــلة شــريــف مــنصور، مــنسق 
بــرنــامــج الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا فــي "لــجنة حــمايــة الــصحفيني" املــقيم فــي واشــنطن. أطــلِق 
ســـراح ثـــمانـــية مـــنهم بـــعد فـــترة وجـــيزة مـــن اســـتجوابـــهم بـــشأنـــه هـــو ووالـــده، الـــدكـــتور أحـــمد صـــبحي 

منصور، أستاذ التاريخ املتقاعد املقيم في الواليات املتحدة. 
أخــفت الســلطات قســرا رضــا عــبد الــرحــمن (45 عــامــا)، ابــن عــم شــريــف مــنصور، ألكــثر مــن 44 يــومــا 
قـــــبل عـــــرضـــــه عـــــلى نـــــيابـــــة أمـــــن الـــــدولـــــة فـــــي 6 أكـــــتوبـــــر/تشـــــريـــــن األول 2020، حـــــيث اتـــــهمته الـــــنيابـــــة 
بــاالنــضمام إلــى مــنظمة إرهــابــية. جــددت مــنذئــذ حــبسه االحــتياطــي، وكــانــت آخــر مــرة فــي 16 فــبرايــر/
شــباط 2021. زعــمت الــنيابــة أن مــنصور ووالــده عــضوان فــي املــنظمة اإلرهــابــية نــفسها الــتي لــم تــتم 
تـــسميتها. قُـــبض عـــلى عـــبد الـــرحـــمن ســـابـــقا الـــعام 2008 ومجـــددا فـــي 2015 النـــتمائـــه إلـــى املـــذهـــب 

القرآني. 

املحور الرابع: أنماط االنتهاكات

تــنوعــت أنــماط وأســالــيب هــذه االنــتهاكــات الــتي تــعرض لــها أقــارب املــعارضــني فــي مــصر ملــحاولــة ردع 
كل النشطاء واملعارضني خارج الدولة املصرية ووقف نشاطهم املعارض بحق السلطات.

ونـــجحت الســـلطات فـــي زرع الـــخوف فـــي قـــلوب املـــعارضـــني ودفـــعت بـــعضهم لـــتقديـــم االعـــتذار حـــرصـــا 
على سالمة أسرهم وبعضهم أوقف نشاطه مضطرا بسبب الضغوط املتواصلة.

 وكانت أبرز صور هذه األنماط:

_مداهمة املنازل وتخريب واتالف املحتويات ونهب بعضها1.

_اختطاف األقارب من الشوارع أو أماكن العمل.2.

_اعتقال األبناء أو االخوة أو الوالدين.3.

_االستدعاء للتحقيق والتعرض لإلهانات املتكررة4.

_الحبس االحتياطي والتهم بممارسة أنشطة ارهابية5.

_املنع من السفر وحجز الجوازات.6.

_مصادرة املمتلكات وحجز بعضها.7.

_املحاكمات بحق األقارب بأحكام مختلفة.8.

_االجبار على بث تسجيالت تندد بنشاط املعارضني.9.
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املحور الخامس: املوقف القانوني
الــــنظام املــــصري يــــرتــــكب جــــرائــــم بــــحق املــــدنــــيني مــــن أقــــارب املــــعارضــــني، وتــــشكل مــــمارســــاتــــه •

انــتهاكــاً لــحق املــصريــني األســاســي فــي الــكالم والــتعبير عــن الــرأي وتــبني املــوقــف الــسياســي 
الذي يريدونه.

تـــشكل مـــمارســـات الســـلطات املـــصريـــة اعـــتداء عـــلى أشـــخاص ال ذنـــب لـــهم وانـــتهاكـــا لـــحقوق •
املــــصريــــني الــــلصيقة الــــتي كــــفلها الــــقانــــون، وقــــبل هــــذا وذاك يُــــشكل ذلــــك انــــتهاكــــاً لــــلدســــتور 
املــصري الــذي يــنص عــلى شــخصية الــعقوبــة وشــخصية الجــريــمة وأن يتحــمل مــرتــكبها وحــده 

عاقبة ما فعل.
تـنص املـادة 95 مـن الـدسـتور املـصري عـلى أن “الـعقوبـة شـخصية، وال جـريـمة وال عـقوبـة إال •

بـــناء عـــلى قـــانـــون، وال تـــوقـــع عـــقوبـــة إال بـــحكم قـــضائـــي، "وال عـــقاب إال عـــلى األفـــعال الـــالحـــقة 
لتاريخ نفاذ القانون".

عـــلى الـــرغـــم مـــن سجـــل مـــصر الـــحقوقـــي الـــكارثـــي، إال أن شـــركـــاءهـــا اإلقـــليميني والـــدولـــيني لـــم •
يــتجاوزوا الــتعبير الــعرضــي والــضعيف عــن الــقلق، وتــقاعــسوا إلــى حــد كــبير وواضــح عــن ربــط 

املساعدة األمنية باملساءلة أو تحسني الوضع الحقوقي.
يــتولــى الــقانــون الــدولــي لــحقوق اإلنــسان وضــع الــتزامــات يــتحتم عــلى الــدول بــما فــيها (الــدولــة •

املـــصريـــة) أن تـــحافـــظ عـــليها، وعـــندمـــا تـــصبح الـــدول أطـــرافـــاً فـــي مـــعاهـــدات دولـــية، يـــجب أن 
تـــضطلع بـــالـــتزامـــات وواجـــبات فـــي إطـــار الـــقانـــون الـــدولـــي تـــتصل بـــاحـــترام وحـــمايـــة وتـــطبيق 
حــقوق اإلنــسان، وهــذا االلــتزام بــاالحــترام يــعني أنــه يــتعني عــلى الــدول أن تــمتنع عــن الــتدخــل 

في حقوق اإلنسان أو تقليص التمتع بها.
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أمـا االلـتزام بـالحـمايـة فـإنـه يشـترط عـلى •
الـــدول أن تـــقي األفـــراد والجـــماعـــات مـــن 
انــــــتهاكــــــات حــــــقوق اإلنــــــسان. وااللــــــتزام 
بـالـتطبيق يـتضمن مـطالـبة الـدول بـاتـخاذ 
إجـــــــــــراءات إيـــــــــــجابـــــــــــية لـــــــــــتيسير الـــــــــــتمتع 
بـــــــــــحقوق اإلنـــــــــــسان األســـــــــــاســـــــــــية إال أن 
الســــــلطات املــــــصريــــــة وعــــــلى الــــــرغــــــم مــــــن 
عــضويــتها وانــضمامــها لــلهيئات الــدولــية 
إال أن تتهـــرب مـــن الـــتزامـــاتـــها وتـــتجاهـــل 
كـــــــل الـــــــدعـــــــوات فـــــــي إطـــــــار التهـــــــرب مـــــــن 

املسؤولية.
وتـــرى مـــنظمتنا أن الـــنظام فـــي مـــصر يـــحاكـــم ويـــعاقـــب أشـــخاصـــا لـــكونـــهم أقـــربـــاء ومـــن أســـر •

مـعارضـني أو مـنتقديـن لـه، وسـواء كـانـوا مـتهمني أو مـغتربـني، حـيث تـوجـه لـهم نـفس االتـهامـات 
الـتي تـم تـوجـيهها لـذويـهم فـعل أو لـم يـفعل فـيما يـعرف (بـتلفيق الـقضايـا)، ويـتم اسـتخدام هـذا 
الــــــنهج أحــــــيانــــــا لــــــلضغط عــــــلى املــــــتهم أو املــــــغترب املــــــعارض واملــــــنتقد، أو كــــــانــــــتقام مــــــنه عــــــبر 
اسـتهداف أقـربـائـه، دونـما اعـتبار لهـذا الـدسـتور أو الـقانـون ودون أي احـترام لـقيم واتـفاقـيات 

حقوق اإلنسان.

النتائج:

1_تـــمارس الســـلطات املـــصريـــة ســـياســـات قـــمعية بـــحق أقـــارب وذوي املـــعارضـــني خـــارج مـــصر حـــيث 
يتعرضون لالختطاف واالعتقال واالهانة والتعذيب والحبس االحتياطي.

2_تــم مــداهــمة عشــرات املــنازل وأمــاكــن الــعمل الــخاصــة العــتقال أقــارب املــعارضــني حــيث تــم اقــتياد 
الكثير منهم إلى جهات مجهولة وتم اخفاءهم قسريا.

3_تـعمدت السـلطات وأجهـزة األمـن املـصريـة مـمارسـة سـياسـة التخـريـب واالتـالف لـكثير مـن املـمتلكات 
الخاصة باملعارضني وذويهم فيما نهبت الكثير من املقتنيات الخاصة.

4_مــــنعت الســــلطات املــــصريــــة أقــــارب املــــعارضــــني ســــواء الــــزوجــــة أو االبــــناء أو الــــوالــــديــــن مــــن الــــسفر 
واحتجزت جوازات سفرهم.

5_ أجــبرت الســلطات املــصريــة ذوي وأقــارب املــعارضــني عــلى نشــر فــيديــوهــات خــاصــة تــندد بــنشاط 
املعارضني وتحثهم فيها بالتوقف.

6_يـــعيش كـــثير مـــن أقـــارب املـــعارضـــني ظـــروفـــا قـــاســـية نـــتيجة كـــثرة االســـتدعـــاءات واملـــالحـــقات وتـــلفيق 
التهم وجزء كبير زجوا في السجون وقضوا أحكاما كبيرة ألغراض انتقامية.
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7_ عــــلى الــــرغــــم مــــن سجــــل مــــصر الــــحقوقــــي الــــكارثــــي، إال أن شــــركــــاءهــــا اإلقــــليميني والــــدولــــيني لــــم 
يـتجاوزوا الـتعبير الـعرضـي والـضعيف عـن الـقلق، وتـقاعـسوا إلـى حـد كـبير وواضـح عـن ربـط املـساعـدة 

األمنية باملساءلة أو تحسني الوضع الحقوقي.
8_يــــتولــــى الــــقانــــون الــــدولــــي لــــحقوق اإلنــــسان وضــــع الــــتزامــــات يــــتحتم عــــلى الــــدول بــــما فــــيها (الــــدولــــة 
املـــصريـــة) أن تـــحافـــظ عـــليها، وعـــندمـــا تـــصبح الـــدول أطـــرافـــاً فـــي مـــعاهـــدات دولـــية، يـــجب أن تـــضطلع 

بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق اإلنسان.
9_ الســـلطات املـــصريـــة وعـــلى الـــرغـــم مـــن عـــضويـــتها وانـــضمامـــها لـــلهيئات الـــدولـــية إال أن تتهـــرب مـــن 

التزاماتها وتتجاهل كل الدعوات في إطار التهرب من املسؤولية.

التوصيات:
1_ يــــجب أن تــــتوقــــف املــــمارســــات الــــتي تــــنفذهــــا الســــلطات املــــصريــــة بــــحق ذوي وأقــــارب املــــعارضــــني 
الفـــتقارهـــا ألي ســـند قـــانـــونـــي ولـــكونـــها تـــشكل انـــتهاكـــا خـــطيرا لـــحقوق االنـــسان وتـــعتبر بـــمثابـــة عـــقاب 

جماعي.
2_مـــن الـــضروري ربـــط املـــساعـــدات الـــدولـــية املـــقدمـــة لـــلدولـــة املـــصريـــة بشـــرط تحســـني أوضـــاع حـــقوق 

االنسان والتي تتضمن وقف االنتهاكات املتصاعدة بحق املعارضني وأقاربهم.
3_عــــلى كــــل املــــنظمات الــــدولــــية الــــتي تــــعنى بــــحقوق االنــــسان أن تــــكثف مــــن جــــهودهــــا وتــــمارس دورا 

مضاعفا للمساهمة في وقف االنتهاكات الحاصلة في مصر.
4_ عــلى املــؤســسات االعــالمــية املــختلفة ســواء عــربــية أو دولــية أن تــتبنى الــدفــاع عــن هــذا املــلف وأن 

تطلع على ما تقدمه املراكز الحقوقية من حقائق لتساهم في فضح هذه املمارسات.
5_ مــــن الــــضروري أن يــــمارس املــــجتمع الــــدولــــي ضــــغوطــــا اضــــافــــية عــــلى الســــلطات املــــصريــــة لــــوقــــف 

االنتهاكات الحاصلة بحق أقارب املعارضني.
6_يــــمكن لــــلمعارضــــني أن يــــرفــــعوا قــــضايــــا خــــاصــــة لــــدى الــــبلدان الــــتي يــــتواجــــدون فــــيها بســــبب تــــعذر 
تحـريـك الـدعـاوى لـدى الـقضاء الـوطـني املـصري وذلـك ملـمارسـة ضـغوط اضـافـية وتجـريـم فـعل السـلطات 

املصرية.
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