
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أفرجوا عن المحتجزين من االطباء والفرق الطبية ، وكرموا شهدائهم

 

 تقديم 
األطباء هم الحصن األول ألي دولة في حاالت األوبئة، وخاصة في ما نعيشه في زمننا الحالي من انتشار 

 .لفيروس لم يتوصل العالم حتى للقاح يساعد على التصدي له ويوقف انتشاره

أن يتم دعم األطباء لما يبذلونه من جهد ويواجهونه من مخاطر ، والتي تصل لحد من هنا كان من الضروري 

 .تهديد حياتهم

ويعد االستماع لمالحظات وانتقادات االطباء ، جزء ال يتجزأ من هذا الدعم ، إال ان هذا لم يحدث،  بل أن الدولة 

يس إلرتكابهم جرما ولكن لمجرد انتقادهم واجهت منذ بداية هذا الوباء هؤالء األطباء بحبسهم الكثير منهم ، ول

سياسة الدولة في التعامل مع الجائحة أو لمجرد نشرهم لوجهات نظرهم التي تعد انتقادات ضرورية وجزء من 

 .اجراءات احترازية ضرورية في ظل انتشار هذه الجائحة

 

امات باالنضمام لجماعة ارهابية وكالعادة ، فقد وجه األمن الوطني لهؤالء األطباء الذين تم القبض عليهم اته

واساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ونشر أخبار كاذبة، دون دليل يؤخذ بعين القانون في االعتبار ولكن 

جميعها بموجب محضر تحريات الذي استقرت محكمة النقض على أن التحريات ال تعدو أن تكون مجرد أقوال 

 بهاإال لم يكن هناك دليل يؤيد ما ورد 

ولالسف فقد واجهت نيابة أمن الدولة العليا هؤالء األطباء بهذه االتهامات وقررت حبسهم دون مراعاة حاجة 

الدولة والمجتمع لجهد هؤالء األطباء في ظل ظروف اتجهت فيها وزارة الصحة لتعيين دفعات جديدة من خريجي 

 .كلية الطب لتتمكن من مواجهة الجائحة 

 

 طار الحاكم والذي كان يجب على سلطات الدولة ال سيما النيابة العامة اتباعه وتعرض هذه الورقة اإل

 :طباءألفي التعاطي التعامل مع ا

 

تعليمات النائب العام التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع  المواد القانونية و :اوال 

 األطباء

 

 تعليمات النائب العام للنيابات -1

 م،1998لسنة ( 20)من تعليمات النائب العام رقم ( 211)المادة  -

إذا اتهم أحد األطباء البشريين أو أطباء األسنان أو األطباء البيطريين من أعضاء نقابات األطباء بارتكاب 
جريمة، فيجب على النيابة اخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق موظف أو غير موظف، سواء كانت 

نته أو ال صلة لها، وذلك حتى يتمكن نقيب األطباء من حضور التحقيق أو إيفاد أحد أعضاء الجريمة متعلقة بمه
النقابة لحضوره، وإذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة، فعلى عضو النيابة المحقق 

جميع األحوال إخطار رئيس أن يخطر نقابة األطباء في الوقت الذي يبدأ باتخاذ هذه اإلجراءات، ويراعى في 
 .نيابة استئناف المحافظة فورا بالواقعة



 

 التعليمات القضائية للنيابات -2

 من التعليمات( 596)مادة 

يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات "

 "المختصة بما أسند إليه

 من التعليمات ( 597)مادة 

يجب أن يتضمن اإلخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد "

 "القانون المطبقة

 من التعليمات( 598)مادة 

يراعي أن يصل اإلخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبول البدء في التحقيق حتى "

 "ندبه حضور التحقيق وفقا القانونيتسنى له أو لمن ي

 من التعليمات( 599)مادة 

تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق كما يتعين إخطارها بكافة األحكام التي تصدر ضد أعضائها "
 "من محاكم الجنايات والجنح أوال بأول

 

 :من قانون نقابة األطباء( 54)مادة  -3
 
النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة وذلك على النيابة أن تخطر "

قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء النقابة أو أعضاء مجلس 
موجهة إلى عضو النقابة ال النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة ال

تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية 
وفي حاالت التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث في أي دعوة أمام 

 "لطبالقضاء تتعلق بما يهم مهنة ا
 

  إال أن نيابة أمن الدولة العليا لم تتبع هذه التعليمات والمواد الحاكمة للتحقيق مع األطباء بل تعاملت مع
أقوال ضابط األمن الوطني الواردة بمحضر التحريات والتي ال يوجد دليل أو قرينة قانونية على صحتها 

 :، فقررت حبس العديد من االطباء والفرق المساعدة وهم 
 

 المحتجزون من االطباء والفرق الطبية المساعدة: ثا ثال
 

 (محمد معتز مندور الفوال)الدكتور ( 1)

 مدرس األشعة بطب الزقازيق وأمين صندوق نقابة أطباء الشرقية 

وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم السبت الموافق 2020يونيو 25تم القبض عليه من منزله مساء يوم 

، والتي يواجه فيها اتهامات باالنضمام 2020لسنة 558والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 2020يونيو 27

وذلك على لجماعة أسست على خالف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 



وسائل التواصل خلفية رده وتعليقه على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بعد أن شارك في حملة تدوين على 

 (تم إخالء سبيله بتدابير احترازية)1االجتماعي ترفض اتهام رئيس الوزراء ألطباء مصر بالتقاعس

 

 ( أحمد صفوت)الدكتور ( 2)

 عضو مجلس نقابة األطباء، وعضو لجنة الشباب

اتهم  وذلك بسبب رده على تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء التي2020يونيو 28تم القبض عليه بتاريخ 

لدولة العليا يوم ، وتم التحقيق معه بنيابة أمن افيها أطباء مصر بالتقاعس وانتقاده لتعامل الحكومة مع األطباء

هامات حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي يواجه فيها ات2020لسنة 535في القضية 2020يونيو 30

الجتماعي، اذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل اباالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، ونشر أخبار ك

 وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات

 

 (هاني بكر علي كحيل)الدكتور ( 3)

 القليوبية -اخصائي رمد مستشفى طوخ  

ي فوالسبب من داخل عيادته الخاصة، 2020أبريل 10عاما، تم القبض عليه يوم 36والذي يبلغ من العمر 

 عندما2020أبريل 4يوم ( فيس بوك)عليه هو ما نشره على صفحته على موقع التواصل االجتماعي  القبض

مامات كانتقد مصر إلرسالها كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا في الوقت الذي لم يستطيع في الحصول على 

تحقيق نيابة  حصر2020لسنة 558، وتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم لممارسة عمله

ام مواقع التواصل أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات باالنضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة واساءة استخد

 االجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات

 

 ( آالء شعبان حميدة عبد اللطيف)الدكتورة ( 4)

 الشاطبي باإلسكندرية طبيبة مقيمة نساء بمستشفى

بالغ عن على خلفية قيام أحد الممرضات باستخدام هاتفها لإلمن مقر عملها 2020مارس 28تم القبض عليها 

وجود إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، وقيام مدير المستشفى باإلبالغ عنها لما وصفه بتعديها 

ق معها في بنيابة أمن الدولة العليا والتحقي ، وتم احتجازها دون وجه حق لمدة يومان ثم ظهرتاختصاصاتها

لى عحصر أمن الدولة العليا والتي وجهت لها اتهامات باالنضمام لجماعة أسست 2020لسنة 558القضية 

ها احتياطيا خالف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وقررت النيابة حبس

 (الء سبيلها بتدابير احترازيةتم إخ)على ذمة التحقيقات 

 

 ( محمد كامل غانم مصطفى السايس)الصيدلي ( 5)
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أيام، حيث سئل من قبل األمن الوطني 5، وتم احتجازه دون وجه حق لمدة 2020أبريل 4تم القبض عليه في 

به عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزمالئه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كت

على موقع فيسبوك من انتقاد ألداء وزيرة الصحة، ثم ظهر بنيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه في القضية 

حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه فيها اتهامات باالنضمام لجماعة أسست على خالف 2020لسنة 558

االجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل 

 2. ذمة التحقيقات

 

 ( محمد حامد محمود)الدكتور ( 6)

 طبيب مقيم عظام مستشفى جمال عبد الناصر

عليا، والتي حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ال2020لسنة 535تم القبض عليه من منزل أخيه، والمتهم في القضية 

دام وسائل باالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخيواجه فيها اتهامات 

 .التواصل االجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات

 

 (إبراهيم عبد الحميد بديوي)الدكتور ( 7)

 طبيب مقيم جراحة األطفال مستشفى المطرية التعليمي

مات باالنضمام حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتها2020نة لس535والمتهم في القضية 

وقررت  لجماعة أسست على خالف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي،

 .النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات 

 

 (أحمد صبره أحمد إبراهيم)الدكتور ( 8)

 أستاذ النساء بجامعة بنها 

ات باالنضمام حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهام2020لسنة 558المتهم في القضية 

وقررت  لجماعة أسست على خالف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي،

 . ت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقا

 
 (محمد محمود طيب)الدكتور ( 9)
 طبيب مقيم عظام مستشفى جمال عبد الناصر 

فيها اتهامات  حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي يواجه2020لسنة 535تم التحقيق معه في القضية رقم 
جتماعي، تواصل االباالنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل ال

 .وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات 
 

، أو اخلي سبيل بعضهم ، فقد كانوا محتجزين ورغم أن هؤالء األطباء تم احتجازهم رهن الحبس االحتياطي 

ء دون دليل قانوني يؤيد أي من االتهامات الموجهة إليهم إال أن وزارة الصحة والمعنية بحماية حقوق هؤال
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األطباء لم تحرك ساكنا في الدفاع عنهم  والتي كانت أولى بالدفاع عن أبنائها وتبني أفكارهم باعتبارهم حائط 

 .الصد األول للخروج من هذه األزمة 

 

الذين توفوا بسبب عملهم و نتيجة اإلصابة بفيروس  االطباء والمهن الطبية،شهداء  : رابعا
 كورونا 

 
شهيد ،توفوا نتيجة وبسبب تصديهم لوباء  200نشرت نقابة األطباء و النقابات الفرعية ، أن هناك ما يزيد عن 

ومن ( PCR)  كورونا ، علما بأن الرقم يزداد بسبب عدم تمكن الكثير من الضحايا والشهداء من عمل تحليل 
بب عملهم ، في حين ان هناك اخرين قد ثم فالرقم الرسمي يمثل فقط من تم التيقن من اصابتهم ووفاتهم بس

 .استشهدوا لنفس السبب ولم يتم رصدهم بسبب عدم اجراء التحليل الالزم لهم
 :من االطباء والفرق الطبية المساعدة وهم( شهيد 196)  وقد تمكنت الشبكة العربية من رصد أسماء 

 
 أستاذ التحاليل الطبية بجامعة األزهر( أحمد اللواح)الدكتور  -1
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 الخاتمة

قدمت هؤالء الشهداء أن يكون القائمين عليها خطرا   ومن ما سبق نجد سؤاال  يطرح نفسه كيف يمكن لمهنة
على األمن القومي؟  دون أن نأخد بعين االعتبار الحقيقة التي تؤكد أن هؤالء األطباء هم الدرع األهم لمواجهة 

 .الجائحة

كيف نطلب ممن يخشوا ان يبدوا مالحظاتهم المتعلقة بصحة المصريين وصحتهم ، ان يبادروا ويبذلون الجهد 
 ، وزمالئهم ، وهم ايضا معروضين لالعتقال بسبب ارائهم؟

 

 التوصيات 

على النائب العام سرعة إخالء سبيل جميع األطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم في كيفية  -1
 . إدارة الدولة لتلك األزمة والتي هم جزءا منها 

حترام التعليمات الصادرة من النائب العام بشأن تشديد التعليمات على أعضاء النيابة العامة بضرورة ا -2
 . التعامل مع األطباء ومن في حكمهم 
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و األطباء المصريين حول كيفية التعامل مع  على وزارة الصحة المصرية فتح حوار جاد مع نقابة االطباء -4
 .تلك األزمة خاصة بعد إعادة انتشار تلك الجائحة مرة أخرى


