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                      لمحة عن القضية

     في فجر يوم ١٨ فبراير ٢٠١٨، داهمت قوات الشرطة منزل الشاب 
أحمد طارق زيادة مونتير فيلم سالب ١٠٩٥، الكائن بقرية ناهيا بالجيزة، 
وقامت بتفتيش منزله و متعلقاته الشخصية وجهاز الالبتوب والهاتف 
الخاص به واستجوبته لمدة أكثر من ساعة داخل منزله قبل أن تقوم 
أمام  غير معلوم. ظهر طارق  إلى مكان  واقتياده  عليه  القبض  بإلقاء 
نيابة أمن الدولة ألول مرة يوم ٢١ فبراير، بعد ثالثة أيام قضاها قيد 
االختفاء القسري، حيث تعرض فيها للتعذيب والمعاملة غير اإلنسانية. 
وفي غياب حضور محام في جلسة التحقيق األولي وجهت النيابة إلي 
خالف  على  أسست  جماعة  إلى  باإلنضمام  تتعلق  تهم  طارق  أحمد 
رقم 467 لسنة ٢٠١٨  القضية  كاذبة في  أخبار  القانون، ونشر  أحكام 

حصر نيابة أمن دولة عليا. 
استمر احتجاز طارق قيد الحبس االحتياطي عبر تجديد حبسه ١٥ يوًما   
بشكل متواصل منذ ظهوره منتصف شهر فبراير ٢٠١٨ حتى تم عرضه 
مؤخًرا على غرفة المشورة يوم ١7 يوليو، والتى أمرت بتجديد حبسه 
4٥ يوًما على ذمة التحقيقات. وهو األمر الذي ما يزال مستمًرا على 
ليكمل طارق بصدور هذا  اللحظة،  يزال محتجًزا حتى  النمط ذاته و ال 
التقرير ما يقارب من ٩ أشهر من الحبس االحتياطي بتهم فضفاضة 
ال دليل عليها، و دون أن يتم إحالته إلى المحكمة المعنية للفصل في 

القضية، مع رفض استئناف مقدم منه على تجديد حبسه.
تعكس اعتقال السلطات المصرية للمونتير أحمد طارق سياسة الدولة   
في قمع حرية الرأي والتعبير، فضاًل عن ما تنطوي عليه هذه القضية 
الحصول  في  وحقهم  المتهمين  لحقوق  عدة  انتهاكات  من  وغيرها 
و  الدولية  مصر  اللتزامات  واضحة  مخالفة  في  عادلة،  محاكمة  على 
مع  القضية  سير  متابعة  خالل  من  الجبهة  كانت  المصري.  القانون 
محامي المتهم وشقيقته قد رصدت عدًدا من تلك اإلنتهاكات و التي 
التعرض للتعذيب، االختفاء القسري، االحتجاز التعسفي،  أبرزها  كان 

وانتهاك الحق في الدفاع و التمثيل القانوني. 
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الحق في التواصل مع العالم الخارجي
 يحق لكل شخص محتجز أن ُيبلغ شخًصا ما خارج مكان االحتجاز، 
مثل أسرته أو محاميه، بأنه قد احتجز وبمكان احتجازه، وعلى سلطة 
الضبط القيام بإخطار النيابة عنه وعرضه عليها خالل ٢4 ساعة من 
في  المحتجزين  بحقوق  إخالاًل  الحق  هذا  انتهاك  يعد  و  احتجازه. 
تعرضهم  لعدم  أساسية  وهي ضمانة  الخارجي  بالعالم  االتصال 
النتهاكات مثل االخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب سوء 

المعاملة.
تعرض أحمد طارق لإلخفاء القسري من قبل جهة الضبط مدة   
4 أيام، فمنذ قامت قوات الشرطة باختطافه من منزله فجر يوم 
١٨ فبراير ٢٠١٨ وحتى ظهوره أمام النيابة في ٢١ فبراير تم احتجازه 
في مكان غير معلوم دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أي 
من ذويه.  وكان محاميه قد تقديم ببالغ للنائب العام مسجل برقم 
٢٢٥3 لعام ٢٠١٨ لإلبالغ عن اختطاف طارق، إال أنه لم يتم الرد على 
البالغ أو التحقيق فيه، وهو التجاهل الذي يمكن عده نمًطا مكرًرا 
في تعامل الدولة مع بالغات االختفاء القسري. وبالرغم من تواجد 
طارق في أحد مقرات األمن الوطني خالل فترة إخفاؤه مدة 4 أيام 
كانت أقسام الشرطة و سلطات األمن الوطني ترد على تساؤالت 
أسرته بإنكارها تواجد أحمد طارق في حيازتهم، وهو ما يعد انتهاك 
الخارجي، ويضرب بشرعية  العالم  التواصل مع  لحقه في  صريًحا 

عملية االحتجاز بأكملها عرض الحائط و يجعلها غير قانونية.
تحكي شقيقة طارق للجبهة المصرية مالبسات القبض عليه   
حوالي  أحمد معاه  اتكلموا مع  البيت  جم   « تقول:  حيث  واخفاؤه 
ساعة ونص، و قلبوا في الالبتوب و الموبايل. بعد كده أخدوه من 
البيت و مشوا، و قالوا لبابا انهم هياخدوه على قسم كرداسة أو 

» االعتقال 
أو االحتجاز أو 

االختطاف أو أي 
شكل من أشكال 
الحرمان من الحرية 

يتم على أيدي 
موظفي الدولة، 
أو أشخاص أو 
مجموعات من 

األفراد يتصرفون 
بإذن أو دعم 
من الدولة أو 

بموافقتها، ويعقبه 
رفض االعتراف 
بحرمان الشخص 

من حريته أو إخفاء 
مصير الشخص 

المختفي أو مكان 
وجوده، مما يحرمه 
من حماية القانون« 

 المادة ٢ من 
االتفاقية الدولية 

لحماية جميع 
األشخاص من 
االختفاء القسري

 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx 
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القسم التابع له. رحنا سألنا عليه هناك قالوا مش موجود و قدمنا بالغ للنائب العام بس 
أنكروا أن أحمد موجود عندهم. و فضلنا أربع ايام مش عارفين عنه حاجة. بعد كدة ظهر 
في نيابة أمن الدولة اليوم الخامس بالليل و نزل جلسة من غير محامي. راح على سجن 
طرة تحقيق ونزل في القضية بتهمة نشر أخبار كاذبة و االنضمام لجماعة ارهابية. عرفنا 
بعد كده منه انه كان في مبنى أمن الدولة في 6 اكتوبر. و لما بابا كان راح سأل عليه 

هناك ضربوه و قالوله انه مش موجود«. 
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الحق في المعاملة اإلنسانية وعدم التعذيب: 
يعتبر  و  الجسدية،  و  البدنية  السالمة  في  الحق  إنسان  لكل    
للتعذيب  أي شخص  إخضاع  يجرم  و  دولًيا  جريمة محرمة  التعذيب 
المهينة.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  المعاملة  أو غيره من ضروب 
أو  المعاملة  غيره من ضروب  و  التعذيب  الحرية من  الحق في  و 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة هو حق مطلق و مبدأ 
من مبادئ القانون الدولي العرفي ينطبق على جميع الدول، حتى 
لو لم توقع معاهدات دولية، و ال يسمح بتعطيله حتى في أوقات 
استثنائية،  بأية ظروف  التذرع  يجوز  الطوارئ. وال  الحرب و حاالت 
لتبرير  العنف،  جرائم  أو  اإلرهاب  بمحاربة  المتعلقة  الظروف  حتى 
طبيعة  كانت  أًيا  السيئة،  المعاملة  ضروب  من  غيره  أو  التعذيب 

الجرم المتهم به.
تعرض المتهم أحمد طارق، أثناء فترة اخفاؤه واحتجازه بمكان   
مجهول، إلى أشكال مختلفة من المعاملة الالإنسانية. حيث ظل 
ومقيد  العينين  معصوب  االحتجاز  من  متواصلة  أيام  ثالثة  خالل 
اليدين من الخلف، كما تعرض للتعذيب المادي والمعنوي في تلك 
الفترة، وذلك من خالل قيام الضباط القائمين على احتجازه بضربه 
و سحله على األرض، وتهديده بالصعق من خالل وضع الصاعق 
الكهربائي قريًبا من جسده لمدة دقائق ثم سحبه بعيًدا، الخافته، و 

تكرار هذا األمر لساعات. 
وتصف شقيقة طارق مكان احتجازه أثناء األيام التي أخفى   
فيها، قائلة: » كان قاعد جوة مبنى أمن الدولة في 6 أكتوبر في 
بيتعذب  كان  هناك  الى قضاهم  أيام  الخمس  األرض.  تحت  ممر 
فيهم، مكنش في أكل خالص، الحمام مرة واحدة في اليوم، كانو 

 اليجوز إخضاُع أحد
 للتعذيب وال
 للمعاملة أو

 العقوبة القاسية أو
 الالإنسانية أو
ة بالكرامة الحاطَّ
 اإلعالن العالمي

 لحقوق اإلنسان في
المادة رقم 5

 كل من يقبض
 عليه، أو يحبس، أو

 تقيد حريته تجب
 معاملته بما يحفظ
 عليه كرامته، وال
 يجوز تعذيبه، وال

 ترهيبه، وال إكراهه،
 وال إيذاؤه بدنًيا أو
 معنوًيا، وال يكون
 حجزه، أو حبسه إال

 فى أماكن
 مخصصة لذلك
 الئقة إنسانًيا

 وصحيًا... ومخالفة
 شىء من ذلك
 جريمة يعاقب
 مرتكبها وفقا

للقانون
 المادة 55 من

الدستور المصري

1

 Compilation of General Comments and General Recommendations
 Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at

.)30 (1994

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
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بيهينوهم طول الوقت، كلهم متسمين بأرقام، محدش مسموحله يتكلم مع حد و محدش 
يعرف اسم حد، واللي بيتكلم بيتكهرب. مغميينهم بحاجة خشنة شبه قماشة الشوال، 

كانت خشنة لدرجة ان عينيه كانت بتجيب دم، فيه اتنين جمبه ماتو من كتر التعذيب«. 
تم  حيث  طرة،  سجن  إلى  انتقاله  بعد  طارق  مع  إنسانية  الغير  المعاملة  استمرت  و 
وضعه في زنزانة يغلب عليها المنتمين إلى الدولة اإلسالمية و أصحاب الفكر الجهادي، 
و الذين كانوا يقومون بتكفيره و تهديده بإلقاء مياه ساخنة على جسده إذا لم يقم بأداء 
الصالة معهم، وهو التهديد الذي نفذوه مع آخرين بإلقاء مياه ساخنة على أحد المحتجزين 
معهم، وذلك على مرأى من إدارة السجن، والتى لم تتخذ أية إجراءات لمعاقبة الجناة. 
حتى تم نقل طارق إلى زنزانة أخرى بعد العديد من الطلبات المقدمة إلى رئيس السجن، 

طبًقا لرواية شقيقته ومحاميه.
يتعدى ما حدث مع طارق حدود التعذيب العشوائي، إلي اتخاذ التعذيب و المعاملة 
الضباط  تلذذ  عنه  يكشف  والذي  السياسين،  السجناء  مع  للتعامل  كسياسة  المهينة 

القائمين بالتعذيب باستضعاف السجناء و إهانتهم و إيالمهم.

٢
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 الحق في الدفاع و التمثيل القانوني
لكل شخص يقبض عليه أو يحتجز الحق في االستعانة بمحامي 
منذ اللحظة األولى الحتجازه، سواء قبل، أثناء، أو بعد المحاكمة، 
الخاصة  المحلية  و  الدولية  المبادئ  كافة  في  مكفول  حق  هو  و 
بمعايير المحاكمة العادلة و تنظيم إجراءات التقاضي. و في ذلك، 
ينص مبدأ ١ من المبادئ األساسية الخاصة بدور المحامين: »لكل 
شخص يقبض عليه أو يحتجز، في تهمة جنائية أو غير جنائية، الحق 

في االستعانة بمحامي، في كل مراحل اإلجراءات الجنائية.«
وقد عبر المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب 
عن قلقه بشأن عدد من القضايا وجهت فيها تهم تتصل باإلرهاب 
إلعداد  االدعاء  مع  لهم  متكافئة  فرص  إتاحة  دون  أشخاص  إلى 
دفاعهم، وأعرب عن قلقه بشأن عدم السماح لمحامي الدفاع بأن 
األولى  الجلسة  انعقاد  حين  إلى  القضايا  ملفات  على  يطلعوا 

للمحاكمة، ما أخل بحق المتهم في شروط مالئمة إلعداد الدفاع.
التحقيق مع أحمد طارق بحقه في االستعانة  أثناء  النيابة  أخلت 
نيابة  في  له  ظهور  أول  فبعد  القانوني  التمثيل  وفي  بمحامي 
أمن الدولة يوم ٢١ فبراير ٢٠١٨ لم ُيمّكن من االتصال بمحاميه و 
باشرت النيابة التحقيقات معه بدون محامي. وحدث أول تواصل 
بين طارق و محاميه في جلسة استكمال التحقيقات يوم ٢6 فبراير، 

أى بعد مرور ٨ أيام على احتجازه.
ولم يتبين المحامون من التهم الموجهة له إال شفاًهة، حيث لم 
تسمح لهم النيابة حتى اآلن باإلطالع على أوراق القضية ومحاضر 
الضبط والتحريات، و بذلك لم يتمكن المحامون من معرفة أسس 
االتهامات الموجهة إليه و األدلة المقامة عليها، مما يخل بحق طارق 
في الدفاع عن نفسه. كما اشتكى المحامون من وجود تباطؤ من 

جانب النيابة في التعاطي مع طلباتهم.

Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism 

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223 
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 اليجوز إخضاُع
 أحد«يجب أن يبلغ
 فورا كل من تقيد

 حريته بأسباب ذلك،
 ويحاط بحقوقه

 كتابة، ويمكن من
 االتصال بذويه
 وبمحاميه فورا،
 وأن يقدم إلى
 سلطة التحقيق

 خالل أربع وعشرين
 ساعة من وقت
 تقييد حريته. وال
 يبدأ التحقيق معه

 إال في حضور
محاميه

 المادة 54 من
 الدستور المصري

 لعام 2014
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الحق في الحرية وعدم االحتجاز التعسفي
الحرية حق لكل إنسان، و ال يجوز تجريد األفراد من حريتهم 
بصورة قانونية إال بموجب إجراءات محددة، وفَقا للقانون 
المعايير  مع  يتعارض  ال  بما  و  فيه،  المقررة  اإلجراءات  و 
أو  أحد  على  القبض  الدولية  المعايير  تحظر  و  الدولية. 
احتجازه تعسفًيا، بموجب مبادئ القانون الدولي العرفي، 
التي تطبق على كل الدول، بال استثناء، حتى في حاالت 

الطوارئ و الحروب. 
ال  جرائم  على  بناًء  تتم  التي  القبض  عمليات  تعتبر  و 
يسمح القانون بالقبض بناًء عليها، و عمليات القبض التي 
تتم بدون إصدار مذكرة ضبط في ظروف يقتضي القانون 
الوطني فيها ذلك، و احتجاز األفراد لفترات أطول من تلك 
التي يجيزها القانون الوطني، يعتبر كل ما سبق أمثلة على 

عمليات االحتجاز التعسفي.
و قد أوضحت مجموعة العمل المعنية باالعتقال التعسفي 
باألمم المتحدة، أن الحرمان من الحرية يكون تعسفًيا في 
حالة حدث القبض أو االحتجاز دون أساس قانوني، على أن 
تتوافق قواعد الضبط و االحتجاز في القانون الوطني مع 

المعايير الدولية.
رغم ذلك، نجد أن أحمد طارق محتجز منذ ١٨ فبراير ٢٠١٨ 
أي أساس قانوني.  لمدة ٨ أشهر، دون  أي  و حتى اآلن، 
لم تبين النيابة و التحريات أي أساس للتهم الموجهة له و 
لم تسمح للمحامين باإلطالع على أوراق القضية بما يحول 

دون التعرف على األسباب القانونية الحتجازه. 
و تزعم النيابة قيام طارق بنشر فيديو به أخبار كاذبة، عبر 

 لكل شخص حق
 في الحرية و في

 األمان على
 شخصه. وال يجوز
 توقيف أحمد أو
 اعتقاله تعسفًيا.

 وال يجوز حرمان أحد
 من حريته إال

 ألسباب ينص
 عليها القانون و

 طبًقا لإلجراء المقرر
فيه

 المادة 9)1( من 
 العهد الدولي الخاص
 بالحقوق المدنية و

 السياسية

 Fact Sheet No. 26, The Working Group on Arbitrary Detention 

 www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf
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عمله في مونتاج فيلم يتضمن إساءة للدولة وتحريًضا على مؤسساتها، و في ذلك 
تقول شقيقته: » مفيش قضية أصاًل، هو متهم بنشر فيديو فيه أخبار كاذبة، هو أصال 
معملش الفيديو، الفيديو مش موجود و مفيش أي دليل انه اتعمل. هو مفيش أصال 
نشر علشان يبقى فيه تهمة نشر. أحمد الوحيد في القضية علشان تهمة بنشر فيديو 

هو معملوش اصال. مفيش أي أساس ألي اتهام.« 
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أحمد طارق


