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اعامين من الحبس التحتياطي اعقوبة مبا درة لاعا دة تأهيل أول د
الشوارع
منظمات تحقوقية تجد د مطلبها بالرفراج اعن متهمي مؤسسة بل دي،
واللتزام بالمعايير القانونية للحبس التحتياطي
بيان مشترك
تعرب المنظم ات الموقع ة أ دن اه اع ن ب الغ إ دانته ا لس تمرار الحب س التحتي اطي لك ل م ن أي ة
تحجازي وزوجها محمد تحسانين ،مؤسسي جمعية بل دي – جزيططرة النسططانية ،وكططذا المتطططواعين
رفيهططا شططريف طلعططت محمططد ،وأميططرة رفططرج ،لمططدة تجططاوزت اعططامين كططاملين ،رفططي القضططية رقططم
 – 4252/2014جنايططات اعابططدين ،اعلططى نحططو مخططالف لنططص المططا دة 143مططن قططانون
الجططراءات الجنائيططة ،الططذي يقضططي بططأل تزيططد مططدة الحبططس التحتيططاطي اعططن اعططامين .وتطططالب
المنظمات بالرفراج رفوررا اعن جمي ع المتهمي ن رف ي القض ية ،س واء مم ن تخط وا الم دة القانوني ة
للحبس التحتياطي أو باقي المتطواعين رفي المؤسس ة )إبراهي م اعب د رب ه ،كري م مج دي ،محم د
السيد محمد( المحبوسين اتحتياطريا –منذ أكثر من اعام ونصف العام– اعلى ذمة القضية نفسها.
إن المنظمات الموقعة تعتبر أن قمع هذه المبا درة الشطبابية لاعطا دة تأهيطل أول د الش وارع يمثطل
تحلقة إضارفية رفي مسلسل القمع المنهج للعمل التط واعى وترهي ب الش باب وغل ق منارف ذ العم ل
العام.

وتذكر المنظمات أنه رفطي  21مطايو الجطاري ،تحطل الجلسطة السطابعة لقضطية مؤسسطة بل دي –
جزيرة النسانية ،والتي بدأت أولى جلس اتها رف ي 14مطارس  ،2015ولطم يتمك ن ال درفاع م ن
المرارفعة رفيها تحتى الجلسة الرابعة ،بعدما قررت المحكمة أخيررا رفض التحراز وسططماع شططهو د
البثبات ،إل أن مش اكل تقني ة رف ي التح راز اللكتروني ة المثبت ة رف ي القض ية تس ببت رف ي التأجي ل
لجلستين إضارفيتين .ورفي الجلسة الخيرة رفي  20إبريل الماض ي ،ك ان يف ترض أن تق دم لجن ة
مختصة تقريرها اعن محتوى التحراز اللكترونية ،ولكن لحدوث خطأ إجرائي رفي انتداب اللجنة
المعنية ،والتي لم تحضر أيرضا كاملة النصاب كما هو مقرر قانورنا ،قررت المحكمة التأجيل تحتى
 21مايو لتسليم اللجنة المختصة التحراز اعلى أن تقدم تقريرها رفي وقت لتحق ،مططع اسططتمرار
الحبس التحتياطي للمتهمين لمدة وصلت لط  24شهر  ،دون مبرر قانوني واضح.
لقد تحول الحبس التحتياطي إلى اعقوبة رفي تحد ذاته ،ووسيلة للنتقام من النش طاء بمع زل اع ن
 دوارفعه وأسبابه القانونية ،بل أصبح تجاوز المدة القانونية للحبس التحتيططاطي سططمة مكططررة رفططي
كثير من القضايا ،رفضرلا اعن أن أسباب التأجيل رفي كثير من التحيان ل تتعلق باس تيفاء ال دل ة أو
سماع الشهو د أو التحقيقات ،وإنما رفي أغلبها بسبب إجراءات بيروقراطيططة وتعقيططدات إ داريططة ل
اعلقة لها بمضمون القضية ،تتحول لشهور يقضيها متهطم لطم تثبطت إ دانتطه بعطد رفطي سطجون غي ر
أ دمية  دون مبرر .رففيما يبدأ متهمي قضية مؤسسة بل دي اعامهم الثالث رفطي الحب س التحتي اطي،
ل يزال محمو د أبو زيد "شوكان" رهن الحبس التحتياطي لمدة تجاوزت سططنتين و  8أشططهر،
وهو ما يؤكد أن المحاكم لم تل تزم بالس قف الزمن ي للحب س التحتي اطي المنص وص اعلي ه رف ي
قانون الجراءات الجنائيطة –مطا دة  –143والطتي تح د دته بسطنتين كحطد أقصطى ،ممطا أ دى إلطى
تحبس اعد د ل بأس به لفترات تزيد اعلى هذا الحد .وهو ما يؤ دي بدوره لاعتبططار أوامططر الحبططس
التحتياطي أشبه بأوامر ااعتقال صا درة اع ن السطلطة القضطائية؛ تحيطث أن المطا دة المشطار إليهطا

سل رفا وضعت هذا الس قف الزمن ي للحب س التحتي اطي رف ي مرتحل ة التحقي ق والمحاكم ة وقب ل
صدور قرار رفي الداعوى الجنائية ،بينما أاعطت السلطة المطلق ة لمحكم ة النق ض والتحال ة رف ي
اعدم التقيد بهذا السقف الزمني .ولما كان أغلب المحاكمين الن يقبعون رفي السططجون لفططترات
تزيد اعن الحد القصى و دون صدور تحكم رفي الداعوى ،رفهططذا بل شططك يعططد مخالفططة للدسططتور
والقانون.
ييذكر أن قوات من الشرطة كانت قد اقتحمطت مقطر مؤسسطة "بل دي" مس اء  1مطايو ،2014
بنارء اعل ى بلغ كي دي –ت م تحري ره بع د القتح ام– وألق ت القب ض اعل ى ك ل م ن أي ة تحج ازي
وزوجها وابثنين آخرين من المتطواعين ،ومعهم  17طفرلا تواجدوا بالمقر لحظططة القتحططام .ورفططي
وقت لتحق ضمت تحريات النيابة للقضية متطواعين آخرين بالمبا درة ،وابثنين من أصدقاء محمد
تحسانين ،لم يكن لهما أية ص لة بالمؤسس ة ،وصطدر بحقه م جميرع ا –المتهمي ن الثماني ة– أمطر
التحالة من نيابة وسط القاهرة الكلية لمحكمة اعابدين رفي  8سططبتمبر  ،2014متضططمرنا بثمانيططة
اتهامات واهية وملفقة .رفرغم أن خطوات إجرائية مثبتة ك انت ق د ب دأت من ذ  ديس مبر 2013
لتسططجيل مؤسسططة بل دي ،كمؤسسططة أهليططة تتبططع وزارة التضططامن الجتمططااعي ،إل أن التعقيططدات
البيروقراطية والمنية اعلى مدى  5أشهر ،تحالت  دون تحصول المؤسسة اعلى رقم الشهار قبل
الواقعة رفي مايو  ،2014ومكنت النيابة من أن توجه للمؤسسين تهمة تأسطيس وإ دارة جمااع ة
إجرامي ة بغ رض التج ار بالبش ر ،واتحتج از الطف ال رف ي مك ان “قص ي اع ن الاعي ن” وتع ذيب
بعضططهم بططدنريا ،والتعططدي اعليهططم بالضططرب لجبططارهم اعلططى ممارسططة الفجططور والجنططس .وهططي
التهامات التي  دتحضتها أيرضا تقارير الطب الشطراعي ،والثططابت بهططا اعطدم وجطو د أبثطار تعطذيب أو
انتهاك جنسي أو هتك اعرض لي م ن الطف ال رف ي الف ترة مح ل الواقع ة ،رفض رلا اع ن ش ها دات
شهو د النفي –والموبثقة بالشهر العقاري– ممن أقروا بأن الطفال كانوا يعططامملون معاملططة إنسطانية

كريمططة ،وإن مقططرر المؤسسططة معلططوم بشططارع محمططد محمططو د بوسططط البلططد ،وأنشطططتها معرورفططة
واعلنية ،ومنها ما تحظي بتغطية إاعلمية بااعتباره نموذج لمبا درات شبابية رائدة يحتذى بها.
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مؤسسة تحرية الفكر والتعبير
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
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