
1( كــم مــن أم ُحرمــت مــن "كل ســنة وانــت بخيــر يــا ماما" 
مثــل أمــي ألنهــا ســجينة علــى خلفية سياســية؟

يــوم 21 مــارس مــن كل ســنة نحتفــل بعيد األمهــات بينام تحــرم الكثريات 

منهــن مــن هــذه البهجــة ألنهــن ســجينات عــى خلفيــة سياســية. ففــي 

الفــرة املمتــدة بــن 2013 و2020، قبعــت عــى األقــل 124 أّمــا مرصيّــة 

ــن  ــال و13،7% منه ــن أم لعــدة أطف ــان النظــام، 72,6% منه ــف قضب خل

لديهــا إبــن/ة مل يتجــاوز ســّنه/ها 5 ســنوات عنــد إعتقالهــا. بينام ســجنت 

12،1% مــع عــدة أفــراد مــن عائلتهــا يف مايعــرف بحمــات القبــض عــى 

أرٍس كاملــة للضغــط عــى أحــد أفرادهــا. كــام ولــدت ســجينتان ولديهــام 

خلــف القضبــان.

2( هل تّم مراعاة سّن أّمي وحساسية وضعها؟

رصــدت بــادي أن األمهــات الــايّت تــم إحتجازهــن يف هــذه الفــرة تراوح 

أعامرهــن بــن 16 و64 ســنة عنــد اإليقــاف، أغلبهــن أمهــات كهــات )بن 

ــابات  ــات الش ــبة 35,5% لألمه ــا نس ــبة 41,1% تليه ــنة( بنس 36 و60 س

ــات مســنات  ــاز 3 أمه ــادي إحتج ــام رصــدت ب ــنة(. ك ــن 19 و35 س )ب

ــا قــارًصا فــا يكفــي يف هــذه  )أكــر مــن 60 ســنة( داخــل الســجون وأَم

الحالــة تزويــج القــارصات و تحمــل عــبء إنجــاب األطفــال بــل يغتصــب 

النظــام طفولتهــا بالــزج بهــا يف غياهــب ســجونه.

3( ما الجريمة التي اقترفتها أمي؟

ملجــرد القيــام بواجباتهــن ووظائفهــن يــزج النظــام بالنســاء خلــف 

القضبــان غــري عابــئ بحساســية وضــع األمهــات منهــن، حيث ينــال قانون 

ــبب نشــاطهن  ــن بس ــن 17% منه ــات م ــة املعلوم ــم تقني ــة جرائ مكافح

ــة أو ناشــطة  ــة، متطّوع ــة، مصــّورة، مذيع ــُج محامي ــن ومل تن أو وظائفه

ــة أو مراســلة، محــرّرة،  ــة، صحفّي ــّية، مدّون ــة أو سياس ــة أو حقوقّي نقابّي

مصّممــة منهــن، مــن براثــن هــذا القانــون. بينــام تتمثــل نســبة ربــات 

املنــزل يف الســجون 42% فبــدل املســاعدات املعنويــة واملاديــة مــن قبــل 

الدولــة مــن أجــل القــدرة عــى تربيــة أطفالهــن والعنايــة بهم/هــن يتــم 

ــة ل%15،9  ــا سياســية. إضاف ــة قضاي ــن يف الســجون عــى خلفي ــزج به ال

ــة والتعليــم و6،8% مــن الطالبــات مــن قطــاع الربي

4( إلــى أي مــدى يتمــادى النظــام فــي إنتهــاك 
حقــوق أمــي؟

ــق  ــن ح ــرصي أوال م ــام امل ــال النظ ــة: ين ــة عادل ــي محاكم ــق ف الح

ــات بســبب  ــة األمه ــث تســلب حري ــة حي ــة العادل ــات يف املحاكم األمه

ــي. %81,25  ــس اإلحتياط ــتمر للحب ــد املس ــجن أو التجدي ــكام بالس األح

ــدد أو  ــجن املش ــجن أو الس ــا بالس ــن إبتدائي ــم عليه ــات حك ــن األمه م

ــغ معــدل ســنوات الســجن املحكــوم عليهــن بهــا  ســجن و غرامــة و يبل

ــن أحــكام بســنة واحــدة و30 ســنة.  ــارب 6 ســنوات تراوحــت ب ــا يق م

كــام يســجل التجديــد املســتمر للحبــس اإلحتياطــي إلحتجازهــن حيــث 

ــات املســجونات. ــن األمه ــه 7,3% م ــرض ل تتع

الحــق فــي عــدم التعــرض لإلختفــاء القســري: تعرضت أيضــا %41,1 

لاختفــاء القــري حيــث حرمــت مــن ابنها/تهــا و بقــي مصريهــا مجهــوال 

بالنســبة لــه/ا، و يعتــر معــدل أيــام اإلختفــاء ما يقــارب 24 يــوم تراوحت 

بــن يومــن و 143 يــوم.

ــدت  ــة: رص ــوء المعامل ــب وس ــرض للتعذي ــدم التع ــي ع ــق ف الح

ــب عــن  ــات املســجونات للتعذي ــن األمه ــادي أيضــا تعــرض 20,2% م ب

ــق  ــرش أو الصع ــحل أو التح ــر أو الس ــع أو الك ــرب والصف ــق ال طري

بالكهربــاء أو التقييــد. أمــا التعذيــب النفــي فقــد متثــل يف تعــرض %9,7 

مــن األمهــات الســجينات إىل التهديــد باإلغتصــاب أو الســب و اإلهانــة أو 

جعلهــا تســمع تعذيــب شــخص آخــر أو التفتيــش الــذايت عاريــة أو البقــاء 

ــا.  ــان عائلته ــامة وأم ــن س ــاس م ــد باملس ــن أو التهدي ــة العين معصوب

تعرضــت%13,7 منهــن أيضــا إىل املنــع مــن الزيــارة.

الحــق فــي الصحــة والحــق فــي الحيــاة: أمــا اإلهــامل الطبــي 

فيســجل حضــوره بنســبة 14,5% عــن طريــق املنــع مــن إدخــال األدويــة 

ــل  ــن دون تدخ ــا م ــور صحته ــط أو تده ــكري والضغ ــة الس ــل أدوي مث

عاجــي أو العــرض عــى طبيــب مــام ميــس يف أغلــب األحيــان مــن حقهــا 

ــاة. األســايس يف الحي

أّمي سجينة سياسّية

 بســمة رفعــت مــن محافظــة الجيــزة تــم إعتقالهــا يــوم 6 مــارس 2016 

أثنــاء توجههــا لتقديــم بــاغ بإخفــاء زوجهــا قــرا، وتــم الــزج بأســمها 

ــا  ــم عليه ــم الحك ــركات، وت ــام ب ــام هش ــب الع ــال النائ ــة إغتي يف قضي

بالحبــس املشــدد 15 عامــا. بســمة أم لطفلــن صغرييــــــــــن. ” ســلمى 

ويوســف” محرومــان إضافــة ألمهمــــــا، مـــــن أبيهــا املحكــوم عليــه 

باملؤبــد. وتركــت بســمة طفليهــا ألمهــا الســبعينية التــي تعــاين أمــراض 

الشــيخوخة وهشاشــة العظــام.

 هل تستطيع المساعدة؟
نعم، بإمكانك مساعدة األمهات بإعادة الّنرش لتوعية املجتمع املرصي 

 والّدويل كوسيلة ضغط من أجل إنهاء هذه املامرسات.

بالدي : جزيرة اإلنسانّية -- منظمة حقوقية تدعم المرأة المصرية منذ 2017
تعمــل بــادي عــى تفكيــك البنيــة املؤسســية للعنــف والظلــم مــن خــال توثيــق انتهــاكات النظــام املــرصي ضــد 

املــرأة وتوعيــة املجتمــع الوطنــي والــدويل وأصحــاب القــرار بهــا. كــام تقــوم بالضغــط واملنــارصة مــن أجــل تعديــل 

الترشيعــات التــي تقنــن االنتهــاكات مــع مناشــدة الســلطات لتفعيــل القوانــن املهجــورة، والتــي بتطبيقهــا ميكــن 

حاميــة الحقــوق والحريــات. توفــر بــادي ســبل الحاميــة والدعــم القانــوين والنفــي للمــرأة املرصيــة املعتقلــة 

و/أو السجينة عى خلفية قضايا سياسية.

ــة يف مــر،  ــغ مــن العمــر 65 عامــا أقــدم معتقل ســاميه شــنن تبل

مــن محافظــة الجيــزة وتــم إعتقالهــا يــوم 19 ســبتمرب 2013 حيــث 

داهمــت الرشطــة منزلهــا لتلقــي القبــض عــى ابنهــا. وعندمــا مل تجــد 

املعنــي باألمـــــر، قــررت القبــض عــى أمــه وأخيـــــه. ُحكــم عليهـــا 

باإلعــدام يف قضيــة أحــداث كرداســة وتــــــم نقض الحكــم يف 3 فرباير 

2016، وتــم إعــادة محاكمتهــا والحكــم عليهــا باملؤبــد، أعتقــل إثنــن 

مــن أبنائهــا معهــا وتعرضــوا للتعذيــب الوحــي.

 عائشــة خــريت الشــاطر تبلــغ مــن العمــر 42 عامــا، أم لثاثــة أطفــال 
ــرا  ــا ق ــا وإخفائه ــن منزله ــرب 2018 م ــا يف 1 نوفم ــم إعتقاله ــار ت صغ

ملــدة 22 يــوم حتــى ظهــرت يف نيابــة أمــن الدولــة العليــا بتهمــة 

ــم  ــة رق ــة القضي ــى ذم ــة محظــورة ع ــام لجاع ــل واإلنضمـــــ التموي

1552 لســنة 2018 حــر أمــن دولــة عليــا، مــع 9 متهمــن آخريــن مــع 

عــدة أشــخاص مــن بينهــم زوجهــا محمــد أبــو هريــرة. تعرضــت عائشــة 

للــرب املــربح والصدمــات الكهربائيــة وتــم إيداعهــا بالحبــس اإلنفــرادي يف ســجن القناطر للنســاء 

ومنعهــا مــن الزيــارة حتــى اآلن.


