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عقب عزل الجيش للرئيس اإلسالمي األسبق محمد مرسي في يوليو عام  2013عقب
احتجاجات شعبية ،شهدت البالد موجة كبيرة من العنف السياسي،كان ذروته في قيام قوات األمن في 14
أغسطس  2013بالفض العنيف العتصام مؤيدي الرئيس المعزول في ميداني رابعة والنهضة ،والذي راح
ضحيته مئات المعتصمين ،وما صاحبه من عمليات تخريب واسعة وأعمال عنف ضد قوات األمن ودور عبادة
المسيحيين في أرجاء مصر ،وهو ما واجهته الحكومة بمزيد من البطش واإلجراءات االستثنائية ،كما صاحبها
توسيع دائرة القمع ضد الرافضين للوضع السياسي الجديد ،ولو بشكل سلمي.
وعلى الجانب اآلخر ،تسارعت وتيرة العمليات اإلرهابية الدموية التي أعقبت صيف  2013مستهدفة في
أغلبها رجال الجيش والشرطة ،أبرز هذه العمليات هو محاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق محمد إبراهيم
في سبتمبر  ،2013وكذلك إغتيال المقدم في جهاز األمن الوطني محمد مبروك نوفمبر  ،2013وتفجير
مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر  ،2013ومحاولة تفجير مديرية أمن القاهرة في يناير  ،2014وهي الهجمات
اإلرهابية التي تبنتها جماعة أنصار بيت المقدس (وهي جماعة إرهابية نشأت في سيناء وتنتمي للسلفية
الجهادية) ،والتي سيتغير اسمها في نوفمبر  2014بعد مبايعتها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
(داعش) وتصبح منذ ذلك الوقت «والية سيناء».
على إثر تلك الهجمات ،بدأت قوات األمن بالقبض على العديد من األشخاص لالشتباه في تورطهم بأشكال
متهما إلى محكمة الجنايات ،ثم تضم
مختلفة مع تنظيم أنصار بيت المقدس ،وذلك قبل أن تحيل النيابة 200
ً
متهما ،منهم 101
إليهم فيما بعد عدد آخر من المتهمين ،ليصبح إجمالي المتهمين على ذمة القضية 208
ً
ووفقا لقرار اإلحالة الصادر من النيابة في مايو  ،2014فقد أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات
ً
هاربا.
متهما
ً
ً
تتعلق بارتكاب عدد  54عملية إرهابيةٌ ،قتل على إثرها أكثر من  60مواطنً أ معظمهم من رجال الشرطة ،وقد
وجهت النيابة إليهم إتهامات بالقتل والشروع في القتل ،واإلضرار بالمنشآت العامة ،والسرقة ،وحيازة أسلحة
ً
فضل عن االتهامات بقيادة وتمويل
ومفرقعات واستخدامها ،كما شملت االتهامات إفشاء أسرار عسكرية،
واالنضمام لجماعة إرهابية .وقد بدأ نظر القضية من ِق َبل الدائرة  28إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة
برئاسة المستشار حسن فريد في شهر فبراير  2015والتى تستمر وقائعها حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وإذ يحاول التقرير تسليط الضوء على االنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المتهمين منذ لحظة القبض
عليهم وحتى أثناء محاكمتهم ،ففى قضية شائكة مثل هذه القضية ،والتى تحتوي بالفعل على وقائع إرهابية
راح ضحيتها العديد من األرواح ،فمن المهم التأكيد على اإلدانة الكاملة ألي عمل إرهابي ،وضرورة محاسبة
كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه األعمال ،لكن في نفس الوقت يجب التأكد من حصول كافة المتهمين
في القضية على ضمانات المحاكمة العادلة ،والتى تزداد أهميتها عندما يكون اإلعدام هو عقوبة الجرائم
المتهمين بارتكابها ،وإال عدت هذه األحكام من قبيل االنتقام السياسي وليس بهدف تحقيق العدالة ،خاصة
وفقا لقرارى اإلحالة في القضية ،والمتهمين
ً
وأن عدد المتهمين الغير مشتركين في تنفيذ أى عمليات إرهابية
متهما).
باإلنضمام أو التمويل أو كالهما ،يبلغ عددهم  %46من إجمالي عدد المتهمين ( 96من أصل 208
ً
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«ال يجوز ألي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه .وال يسمح باتخاذ الظروف
االستثنائية ،مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم االستقرار السياسي الداخلي
أو أية حالة طوارئ عامة أخري ،ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة».
المادة الثانية من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب الصادر عن األمم المتحدة
ينطلق هذا التقرير من مبدأ أنه ال توجد أي ذريعة قانونية تتيح بأي شكل من األشكال استخدام القائمين
على الضبط واالحتجاز القوة أو العنف أو ما يؤدي إلى أذى جسدي أو نفسي ضد المتهم ،حتى وإن كانت
القضية تتناول وقائع ذات حساسية خاصة في الرأي العام ،حيث يظل هذا الفعل مخالفة قانونية وانتهاك
يخل بحقوق المتهم .ال يهدف هذا التقرير إلى الفصل في إدانة المتهمين أو برائتهم ،وال يقف مع طرف
دون اآلخر ،لكنه يقف في المساحة الحقوقية الفاصلة التي تراقب مسار العدالة الجنائية ،واستخالص رؤية
ً
فضل عن احترام المواثيق واالتفاقيات الدولية
السلطات المختلفة تجاه احترام الدستور ،والقوانين المختلفة،
المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وهي النصوص التي تم اإلخالل بها وبشكل جسيم قبل وأثناء محاكمة المتهمين
في هذه القضية.
تعرض أغلب المتهمين في هذه القضية ،كغيرها من القضايا التي تحتوي على وقائع عنف سياسي،
ألشكال مختلفة من االنتهاكات القانونية والتي وثقتها األوراق الرسمية للقضية ،خاصة من محاضر تحقيق
النيابة مع المتهمين ،حيث تعرض أغلب المتهمين إلى اإلخفاء القسري وذلك لمدد متفاوتة وصلت إلي
خمس شهور في بعض الحاالت ،وهي الفترة التي تعرضوا فيها للتعذيب الشديد،كما قامت النيابة بالتحقيق
مع بعضهم في غياب محامي عنهم بالمخالفة للقانون ،وقامت النيابة بالمماطلة في إحالة المتهمين الذين
ً
فضل عن ما تكشفه أوراق التحقيقات من شكاوى تتعلق
ادعوا تعرضهم للتعذيب إلي الطب الشرعي ،هذا
احتياطيا.
بالسجون المحبوسين فيها
ً
يسلط هذا الجزء من التقرير الضوء على االنتهاكات التي تعرض لها المتهمين المحبوسين على ذمة القضية
إعالميا باسم «أنصار بيت المقدس» وذلك بعد تحليل محاضر تحقيقات النيابة الرسمية مع 98
المعروفة
ً
1
متهما .
متهم محبوس على ذمة القضية ،مع العلم بأن عدد المحبوسين على ذمة القضية هم 107
ً

1

98

107

208

عدد المتهمين
)عينة البحث(

إجمالي المتهمين
المحبوسين

إجمالي المتهمين
)المحبوسين/الهاربين(

 .2018الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان« .مثبت باألوراق :دليل توثيق االنتهاكات الحقوقية من األوراق الرسمية للقضايا» 6 ،سبتمبر

/https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq
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أول -:اإلخفاء القسري ألغلبية المتهمين
ً
ُيعرف اإلخفاء القسري بأنه
«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 الثانية من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
يتم التعرف على جريمة اإلخفاء القسري من األوراق الرسمية للقضية من خالل رصد تباين زمان الضبط
الرسمي مع أقوال المتهمين التي تفيد بوقت إلقاء القبض عليهم ،وما يدعم أقوالهم من خالل تلغرافات
أهالي المتهمين أو محاميهم بما يفيد تواريخ وأماكن القبض عليهم بشكل غير رسمي .هذا التباين وإن كان
ال يدل بالضرورة على صدق إدعاء المتهمين ،لكن مجرد االشتباه وقوع جريمة اإلخفاء القسري يجب أن يتبعه
تولى النيابة للتحقيق في ادعاءات المتهمين وإفادتهم بوقوعها ،وتوليها أهمية خاصة ،وهو ما ال تتضمنه
متهما من أصل
أوراق هذه القضية بأي شكل من األشكال .ومن واقع تحليل األوراق الرسمية ،تعرض 70
ً
 100متهم إلي اإلخفاء القسري من ِق َبل األجهزة األمنية ،كانت أقل مدة إخفاء قسري فيها هي يومان،و
يوما
أكثر مدة هي ً 152

98

٧٠

عدد المحبوسين
المنظورة حالتهم في
التقرير

عدد الذين أفادوا
بتعرضهم لإلخفاء
القسري

ويشمل انتهاك اإلخفاء القسري في طياته عدة انتهاك منها على سبيل المثال :القبض على المتهم دون
سند قانوني أو محضر ضبط ،وانتهاك حق المتهم في العلم بمكان احتجازه ،وحرمانه من التواصل مع ذويه
ومحاميه ،والتحقيق معهم من ِق َبل رجال أمن الدولة بشكل غير قانوني ،وانتهاك الحق في األمان والسالمة
من التعذيب ،وهو ما يستمر طوال فترة اإلخفاء القسري وحتى عرض المتهم على النيابة.

٧٠

عدد الذين أفادوا
بتعرضهم لإلخفاء
القسري

تبــــــــــــــــاين مــــــــــــــدد اإلخــــــــــــــفاء القــــــــــــــسري

14

29

أقل من
أسبوع

أكثر من أسبوع
وأقل من شهر

20

3

أكثر من
أكثر من شهر
شهرين وأقل
وأقل من
من ثالثة أشهر
شهرين

4
أكثر من ثالثة
أشهر

10

إعدام رغم االنتهاك
االسم
محمد محمد نبيه حسن
هشام محمد المهدي عبد الفتاح عقل
إبراهيم محمد عبد الحليم عبد المحسن
عبد الرحمن إمام عبد الفتاح إمام
محمد عيد إبراهيم محمد
أحمد مصطفي عطيه مصطفي
محمد منصور زكي شالضم
أسامة محمد محمد يوسف
أنس إبراهيم صبحي فرحات
عبد الرحمن محمد سيد محمد

تاريخ الضبط
الرسمي
2014-4-11
2014-2-23
2014-3-2
2014-4-11
2014-10-22
2014-10-27
2014-4-20
2014-11-8
2014-4-11
2014-4-11

وفقا
ً
تاريخ الضبط
لالعترافات
2014-2-5
2013-12-29
2013-12-29
2014-2-7
2014-8-12
2014-8-11
2013-12-27
2014-6-24
2013-11-17
2013-11-17

مدة االختفاء
باأليام
 54يوم
 55يوم
 60يوم
 62يوم
 70يوم
 76يوم
 113يوم
 134يوم
 152يوم
 152يوم

جانب آخر يكشفه تحليل األوراق الرسمية وهو التباين في مكان إلقاء القبض على المتهم ،ما بين المكان
الذي يقر به في التحقيق وأحيانً ا تؤكده التلغرافات المقدمة من األهالي والمحامين ،وبين المكان المذكور في
محضر الضبط الرسمي ،وهو ما يوضحه هذا الجدول.
االسم

مكان الضبط وفقا للمحضر

أحمد محمد عبد الحليم السيد بدوي
محمد إبراهيم عبد العزيز غنيم
أحمد سعيد فرحات سالمة
عادل محمود البيلي سالم
يحيي المنجي سعد حسين
فؤاد إبراهيم فهمي إبراهيم الديب
سامح أحمد عصمت العزيز
شريف محمود محمد عاشور
معتز محمد عبد الخالق زغلول

كمين بدائرة قسم بلقاس
كمين بدائرة قسم بلقاس
كمين بمنطقة المطرية
كمين بدائرة قسم بلقاس
كمين بدائرة قسم بلقاس
كمين بدائرة قسم بلقاس
كمين بمنطقة شارع التسعين التجمع
كمين بمنطقة المطرية
كمين بمداخل مدينة اإلسكندرية

مكان الضبط وفقا
لالعترافات
محل إقامة جدته
محل إقامته
محل عمله
محل إقامته
محل إقامته
محل إقامته
محل إقامته
محيط قريته بالشرقية
كمين بكوبري دسوق

ثانيا -:التعذيب واإلكراه المادي والمعنوي
ً
«كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ له كرامته،
ويتم إيداعه في األماكن الرسمية المخصصة لذلك .وكل قول أو اعتراف يصدر من
المتهم تحت وطأة التعذيب أو اإلجبار ُيهدر وال يعول عليه».
المادة  55من الدستور المصري المعدل في 2014
متهما من أصل  98متهم تم تحليل األوراق الرسمية لهم ،بتعرضهم للتعذيب بشكل مباشر أمام
أفاد 62
ً
النيابة ،وذلك على يد القائمين على احتجازهم ،ووصف معظم هؤالء المتهمين الطرق البشعة التي تعرضوا
ً
قائل« :أنا عايز اضيف ان ضابط
من خاللها للتعذيب حيث يفيد المتهم /محمد السعيد المصيلحي سعد
اسمه خالد دخل عندي البيت وفيه ضابط بتاع العمليات الخاصة كسر رجل الكرسي اللي كنت قاعد عليه
وضربني بحديدة علي راسي وابني لما صحيت عليه علول يقرب مني والضابط ضربوه بإيده وزوجتي كانت
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في األوضه اللي جوه خارجه تشوف في ايه العسكري
وجه في وشها السالح وقالها ارجعي لورا وغموني
وخدوني في العربيه ماعرفش عملو ايه في البيت
ومراتي قالتلي انهم كسرو الشقه وأخدوا زوجتي
ووالدي ومعرفش قعدوا هناك قد ايه النها بتقولي
قعدت يومين وفيه واحد اسمه خالد غير خالد األوالني
كان معلقني في الشباك لمدة اربع ايام مع الضرب من
اي حد معدي وخصوصا خالد ده غير السباب والشتيمة
بأقبح األلفاظ وكانوا بيربطوني من إيدي اليمين خلفي
ويعلقوني على الباب وكهربوني في خصيتي وده
طول فترة احتجازي بأمن الدولة وبعد كده خلوني أغسل
وشي من الدم اللي فيا».

من المحضر الرسمي للمتهم محمد السعيد المصيلحي

ً
قائل:
كما أفاد المتهم /أنس إبراهيم صبحي فرحات
«قعدت اول خمس ايام متعلق خلفي وايديا متكتفه
ومتعلق عريان وساعات كانوا بيعلقوني في حاجه
اسمها شوايه بيربطوا ايديا ورجليا مع بعض في
عصايا واتعلق في حاجه عاليه وبيوصلوا سلك بالخصية
وساعات كانو بيكهربوني في صدري» ويقول المتهم/
شريف السيد نور الدين« :عندي اصابه في كتفي
اليمين نتيجة تعليقي في السجن الحربي قبل ما اجي
النيابة وعندي حرق في بطني واعضائي التناسليه
نتيجة الكهرباء وفيه أثار في ايدي اإلتنين عند الكتف
نتيجة التعليق وفيه كدمات في رجلي الشمال نتيجة
التعليق».

من المحضر الرسمي للمتهم ممدوح عبد الموجود عبادة

كما قال المتهم /عادل محمود البيلي سالم« :اللي
من المحضر الرسمي للمتهم عادل محمود البيلي سالم
حصل اني بعد ما اتقبض عليا اتكلبشت خلفي لفتره
تماما واتعلقت عالباب من فوق وجسمي نازل عالباب وكان فيه كهرباء في جسمي وحسيت
كبيره وأنا عريان
ً
بما اشبه الحرق في ايدي والموضوع ده فضل حوالي عشر دقائق وأنا متعلق من ايدي عالباب من فوق
واما نزلوني حسيت ان كتفي اتخلع وقام الجنود مسكون وخبطوني في الحيطه عشان كتافي ترجع مكانها
وفضلو يكهربوني بعدها في أماكن حساسة في جسمي وضرب باألقالم وإهانة» كما يقول المتهم
ممدوح عبد الموجود عبادة «أنا اتعذبت وفيه ضابط مسكني من رقبتي وحاول يخنقني وحط الطبنجه علي
راسي وفضل يهددني بالقتل وفيه وفيه ضابط تاني نيمني علي بطني وكلبشني خلفي وغمي عنيا
وطبعا
وفضل يضربني برجله عشان أبوس جزمته  --كانوا بيعذبوني في السجن وفي النيابة العسكرية
ً
2
الشتيمة وأنا فيه إصابات وعايز أتعرض على الطب الشرعي»
2

في المرفقات باقي افادات المتهمين تعرضهم للتعذيب
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أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال التعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب

عدد المتهمين الذين
أفادوا بشكل مباشر
بتعرضهم للتعذيب

٤١

٤٠

٢١

٢٠

الضرب

الكهرباء

تهديد بالتعذيب
أو بتعذيب
األهل

التعليق

ً
ثالثا :غياب المحامين عن
جلسات التحقيق األولى
محام ،نُ دب له
ٍ
ال يبدأ التحقيق مع المتهم إال في حضور محاميه ،فإن لم يكن له
محام .وفي جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم/في الجرائم التي يجوز الحبس
ٍ
فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.
مادة  54من دستور 2014
يمكن القول بأن اإلخفاء القسري هو الجريمة الكبرى في حق المحتجزين من ِق َبل النظام المصري ،فرغم
وضوح البند المشار إليه من الدستور بأهمية وجود محامي يدافع عن المتهم ،واعتبار ذلك حق أصيل يكفل
تمتع المواطن بالعدالة الكافية ،لكن تشير األوراق الرسمية التي تم اإلطالع عليها إلي حرمان النيابة لـ 32
متهما من أصل  100متهم من حقهم في وجود محامي يدافع عنهم في جلسة التحقيق األولى معهم أمام
ً
النيابة على األقل.
وتلتزم النيابة بإحضار محامي منتدب من نقابة المحامين ،حال عدم وجود محام خاص مع المتهم ،إال أنه
ً
أسبابا
وبدل من ذلك قامت النيابة بالتحقيق مع عدد من المتهمين في غياب حضور المحامين ،وأوردت لذلك
ً
مثبتة في المحاضر الرسمية للقضية ،دون إيضاح كبير لتعريفها لهذه األسباب ،وجاءت هذه األسباب كما هو
موضح في الجدول اآلتي:
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األسباب التي ساقتها النيابة لتبرير غياب المحامين في جلسة التحقيق األولى

30
عدد المتهمين
المحرومين من
حضور محامي
جلسة التحقيق
األولى معهم

9

6

4

2

حالة الضرورة

خشية
ضياع
األدلة

زيارة المحامين
للسجن

اعتراف
المتهم

2

7

بدون سبب
واضح

بدون تحديد
سبب

رابعا :مماطلة اإلحالة
ً
إلى الطب الشرعي وتجاهلها
«تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة
للتعذيب ،كدليل في أية إجراءات».
المادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
يتم توثيق تعرض المتهم إلى التعذيب على يد جهة الضبط بشكل رسمي من خالل تقرير صادر عن الطب
حياديا للغاية ،حيث تقوم بعد إحالة النيابة المتهم إليها،
الشرعي ،وهي الجهة المفترض أن يكون دورها
ً
بتسجيل وتدوين مظاهر االعتداء على جسد المتهم الذي يدعي تعرضه للتعذيب ،وترفق ذلك بتقرير تحيله
إلى النيابة التي بدورها تقوم بإثباتها في األوراق الرسمية ،ومن واقع تحليل أوراق القضية ومقارنة تواريخ
اإلحالة للطب الشرعي وتواريخ اإلدعاء بالتعذيب ،يظهر بأن هناك نمط بارز في القضية يتمثل في مماطلة
وتجاهل النيابة إحالة المتهمين إلى الطب الشرعي إلثبات تعرضهم للتعذيب ،وفي أغلب األحوال يخرج تقرير
غالبا
الطب الشرعي للمتهمين الذين تم عرضهم عليها
سلبيا لمرور مدة طويلة علي حدوث اإلصابة ،والذي ً
ً
نظرا لمرور فترة زمنية منذ وقت اإلصابة».
ما يكون نصه بأن «اآلثار اإلصابية قد التئمت
ً
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62

32

22

6

عدد المتهمين
الذين أفادوا
بتعرضهم
للتعذيب

عدد المتهمين
الذين طلبوا
العرض على
الطب الشرعي

عدد المتهمين
المحالين
إلى الطب
الشرعي

عدد المتهمين
المستخرج تقرير
الطب الشرعي
بحقهم

من عدد
المحبوسين
الموثقة
حالتهم في
هذا التقرير

من عدد
المتهمين
الذين أفادوا
بتعرضهم
للتعذيب

من عدد
المتهمين
الذين طلبوا
العرض
على الطب
الشرعي

من عدد المتهمين
الذين طلبوا
العرض على
الطب الشرعي

%62

%51

%68

%18

فيما يلي نموذج إلفادة التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي حول المتهمين المحالين إليها
االسم
عبد الرحمن علي أحمد
عبد الرحمن
شريف محمود محمد
عاشور
ايمن بيومي عبد
الحميد بيومي
ممدوح عبد الموجود
عباده محمد هالل
معتز محمد عبد الخالق
زغلول
محمد أحمد محمود عيد
قيشاوي
أحمد عبد المنعم
إسماعيل رزق

إفادة التقرير

تاريخ طلب العرض على
الطب الشرعى
2013-12-17

تاريخ العرض على الطب
الشرعي
2014-01-29

2013-12-3

2013-12-14

2013-12-18

2014-1-1

تغيرت المعالم األصلية-
إلصابة المذكور

2014-2-2

2014-2-11

2014-1-5

2014-3-11

تغيرت المعالم األصلية-
إلصابة المذكور

2014-2-4

2014-3-5

ثمة مظاهر إصابية
.ظاهرة

2014-6-12

2014-6-22

تغيرت المعالم األصلية-
إلصابة المذكور
تغيرت المعالم األصلية-
إلصابة المذكور

تغيرت المعالم اإلصابية-
األصلية إلصابة المذكور

تغيرت المعالم األصلية-
إلصابة المذكور
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خامسا :األوضاع
ً
السيئة للسجون
«السجن دار إصالح وتأهيل .تخضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائي،
ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة اإلنسان ،أو يعرض صحته للخطر».
المادة  56من الدستور المصري المعدل 2014
من واقع تحليل األوراق الرسمية ،وخاصة محاضر تجديدات الحبس االحتياطي ،فان عدد كبير من المتهمين
في هذه القضية ادعوا أمام النيابة تعرضهم ألوضاع سيئة عدة داخل السجن ،وتباينت الشكاوي ما بين
الوضع الصحي والمعاملة السيئة وأحيانً ا التكدس والمنع من التريض ،والمنع من الزيارات ،وعدم جودة األكل
أو منع دخول أكل من الخارج.
ً
حيث اشتكى المتهم /محمد السعيد المصيلحي من الوضع الصحي
قائل «عايز اتعرض علي دكتور الني
اعاني من التهابات بالكبد (فيروس سي) ودوالي المريء» وكذلك اشتكى المتهم /شريف محمود محمد
ً
أيضا من الوضع
مطالبا بتوفير العالج المناسب لحالته ،واشتكى ً
قائل« :أنا مريض روماتيزم وقلب»
عاشور
ً
الصحي المتهم /سيد محمود حاب الله «أنا بطلب اخالء سبيلي بسبب حالتي الصحية الني اعاني من
قرحة بالمعدة وألم في القولون تسبب في نزيف مستمر وتحتاج رعايه طبيه وعندي مشاكل صحية تشمل
اصابتي بتقلصات وقرح في المعدة والقولون ونزيف بالشرج واني بقائي في السجن بيزيد من حالتي
سوءا»
الصحية
ً
ً
قائل« :عايز أثبت سوء األوضاع في
بينما اشتكى المتهم /عبد الرحمن محمد سيد من المعاملة السيئة
سجن العقرب» ويقول المتهم /عبد الرحمن علي احمد« :عايز أطلب نقلي من سجن شديد الحراسة ألي
جدا» كما يشتكي المتهم أحمد سعيد فرحات من سوء المعاملة داخل
سجن تاني ألن المعاملة فيه سيئة ً
ً
قائل« :عايز اقول ان المعاملة في السجن مش كويسة» ويشتكي المتهم /محمد أحمد محمد
مكان االحتجاز
ً
قائل« :بقالى يومين ماكلتش» ،وكذلك اشتكى المتهم /محمد عاشور
العسيلي من تدني الوضع الغذائي
من سوء التغذية داخل أماكن االحتجاز.
جدول يوضح أبرز أنواع الشكاوي التي ادعي المتهمون تعرضهم لها خالل فترة حبسهم

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى
الوضع الصحي

التريض

الزيارات

األكل

سوء المعاملة

١٥

٨

٩

٤

١٩

متهما

متهمين

متهمين

متهمين

متهما
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ً
ثالثا-:
انتهاكات أثناء
المحاكمة
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لم تقتصر االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية على الفترة التي سبقت مرحلة المحاكمة،
بما تحمله من انتهاكات عديدة أخلت بحقوق المتهمين المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية ،بل تعدت
االنتهاكات ذلك ،لتصل إلى قاعة محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد .حيث يفيد أحد
محاميا فقط أي ما
محامي القضية البالغ عددهم  80محامي أن المحكمة استمعت إلى مرافعات عشرين
ً
يعادل ربع عدد المحامين في القضية ،وقد اقتصرت مرافعة كل محامي على دقائق قليلة ال تتجاوز الخمس
عشرة دقيقة باستثناء محامي واحد فقط ترافع عن  25متهم فى خمسة أيام.
ووفقا ألحد محامي القضية للجبهة المصرية ،بدأت أولى االنتهاكات في مرحلة المحاكمة بتعطيل وصول
ً
المحامين إلى األوراق الرسمية بشكل كامل ،حيث يفيد بأن األوراق الرسمية للقضية تبلغ  23ألف ورقة،
بينما النسخة التي أتيحت لهم من المحكمة مكونة من  19ألف ورقة فقط ،مع غياب أي وسيلة لمعرفة ماهية
ً
ً
تعطيل
فضل عن التساؤالت التي ُيثيرها إختفاء تلك األوراق .وهو ما يعد
األوراق التي لم يتم تصويرها،
وإعاقة لممارسة محامي الدفاع عملهم .إضافة لهذا ،لم تقم المحكمة بفض جميع األحراز الموجودة في
القضية رغم مطالبة الدفاع بعرضها ألكثر من مرة.
وفيما يتعلق باالستماع لشهادة الشهود ،والبالغ عددهم في القضية في القضية  820شاهد ،تجاهلت
المحكمة االستماع لبعضهم بدعوى أنهم شهود غير جوهريين ،واهتمت بمناقشة شهود االثبات «الضباط»،
أما بقية الشهود فكانت تعمل علي استعجال األسئلة وعدم الخوض في تفاصيل أكثر الستيضاح صحة
استمرارا لمسار كانت المحكمة قد بدأته من بداية الجلسات من تجاهل تام
الشهادة ومدى دقتها ،وذلك
ً
الستجواب المتهمين ،بينما اكتفت في الجلسات بفض األحراز ثم سماع شهود اإلثبات ،ثم تخصيص جلستين
فقط لشهود النفي.
كثيرا ما كانت تعبر عن أرائها
لم يقتصر األمر على ذلك وحسب ،حيث أكد المحامي من أن هيئة المحكمة
ً
السياسية داخل الجلسات ،خاصة أثناء مناقشة شهود ضباط الشرطة الذين تعرضوا العتداءات كانت محل
االتهام في القضية ،حيث وصل بها األمر في حالة من الحاالت إلى سؤال الشاهد عن سبب عدم قتله لمن
حاول االعتداء عليه! ويشير نفس المحامي إلى أن المحتوى السياسي كانت الغالب على مرافعة النيابة
والتي عملت على استفزاز المتهمين ،حيث لم تتورع النيابة عن استخدام آيات قرآنية في مرافعتها ،خاصة
تعير المتهمين ببساطة مهنهم
من تلك اآليات التي ال تستخدم إال في حاالت التكفير،
وكثيرا ما كانت ّ
ً
وحالتهم االجتماعية.
وفي  18أغسطس  2019قامت هيئة المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم إلي جلسة  2سبتمبر دون
محاميا ،من
محاميا ،حيث اكتفت باالستماع لمرافعات 20
االستماع لمرافعة غالبية المحامين وعددهم 60
ً
ً
محامي المتهمين أصحاب االتهامات األقل ،أما محامو المتهمين أصحاب التهم الجسيمة فقد حرمت المحكمة
محاميهم من إبداء مرافعاتهم .وعند ذهاب المحامون لجلسة النطق الحكم فوجئوا بأن المحكمة قد فتحت باب
المرافعة مرة أخري ولمدة أربع أيام فقط ،لكل هذا العدد من المحامين ،وهو االستعجال الذي يؤكد وجود توجه
مسبق وأحكام مسبقة من قبل هيئة المحكمة ترغب في إصدارها ،والتي من المرجح اختالطها بالمواقف
بعيدا عن االلتزام بتطبيق القانون.
السياسية واالنتقامية،
ً
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خاتمة
سعي هذا التقرير إلي رصد االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون على ذمة
واضحا
نموذجا
إعالميا باسم «أنصار بيت المقدس» باعتبارها
القضية المشهورة
ً
ً
ً
على قضية تختلط فيها شباك السياسة بالقانون ومسار العدالة ،وكيف أنها تكشف
طريقة تطبيق منظومة العدالة على المتهمين في القضايا التي تحتوي على وقائع
عنف سياسي .ورصد التقرير أنماط مختلفة من االنتهاكات منها ما كان على أيدي
السلطة التنفيذية من إخفاء أو تعذيب ،أو من خالل النيابة والتى تقوم بالتحقيق
مع متهمين كثر دون وجود محامي وتماطل في إحالتهم للطب الشرعي ،وهو ما
يخالف القانون الذي من المفترض أن ترعاه النيابة ،كما رصد التقرير االنتهاكات التي
واجهها المتهمين من قبل هيئة المحكمة التي تقوم بالفصل في قضيتهم.
يشير التقرير إلى االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون بشكل كمي وكيفي،
والتى تكشف عن اإلخالل الممنهج بالمسار القانوني بشكل عام طوال مراحل
وانطالقا من هذا تؤكد الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان على ضرورة
ً
التقاضي،
فتح تحقيق خاص لالنتهاكات التي تعرض المتهمون لها ،بغض النظر عن كونهم
مدانين أم ال ،وكذلك ضرورة اإللتزام بالمعايير القانونية في مسار القضايا بشكل
غالبا ما يصدر بصددها أحكام عدة
عام وخاصة في هذا النوع من القضايا ،والتى
ً
باإلعدام ،فالقانون ال يبرر االنتهاكات وال يبدي أي استثناءات لذلك ،وهو ما نطالب
السلطات المصرية بتطبيقه لتكون األحكام محققة للعدالة وعنوانً ا للحقيقة ً
بدل من
كونها وسيلة لالنتقام وتصفية الحسابات السياسية.
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•ثانيا :شهادات المتهمين بتعرضهم للتعذيب عقب القبض عليهم•
ً
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد السعيد المصيلحي سعد بتاريخ  2014/4/29قال أنا عايز
اضيف ان ضابط اسمه خالد دخل عندي البيت وفيه ضابط بتاع العمليات الخاصة كسر رجل الكرسي اللي
كنت قاعد عليه وضربني بحديدة علي رأسي وابني لما صحيت عليه علطول يقرب مني والضابط ضربه
بايده وزوجتي كانت في األوضة اللي جوه خارجه تشوف فيه ايه العسكري وجه في وشها السالح وقالها
ارجعي لورا وغموني وخدوني في العربيه ماعرفش عملوا ايه في البيت ومراتي قالتلي إنهم كسرو
الشقة وأخدوا زوجتي ووالدي ومعرفش قعدوا هناك قد ايه إلنها بتقولي قعدت يومين وفيه واحد اسمه
وخصوصا
خالد غير خالد األوالني كان معلقني في الشباك لمدة أربعة أيام مع الضرب من أي حد معدي
ً
خالد ده غير السباب والشتيمة بأقبح األلفاظ وكانوا بيربطوني من ايدي اليمين خلفي ويعلقوني على
الباب وكهربوني في خصيتي وده طول فترة احتجازي بأمن الدولة وبعد كده خلوني أغسل وشي من الدم
اللي فيا
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أنس إبراهيم صبحي فرحات بتاريخ  2014/4/12قال «قعدت أول
خمسة أيام متعلق خلفي وايديا متكتفة ومتعلق عريان وساعات كانوا بيعلقوني في حاجه اسمها شوايه
بيربطوا ايديا ورجليا مع بعض في عصايا واتعلق في حاجه عاليه وبيوصلوا سلك بالخصية وساعات كانوا
بيكهربوني في صدري»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /إسالم سيد أحمد إبراهيم بتاريخ  2014/4/20قال «أخدونا علي أمن
الدولة واتحقق معانا واضربنا هناك وكهربوني»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /عبد الرحمن إمام عبد الفتاح إمام بتاريخ  2014/4/12قال «هناك
اضربت واتعذبت»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /عبد الرحمن محمد سيد محمد بتاريخ  2014/4/23قال «أنا اتعذبت
في العازولي وكان عليا اكراه نفسي شديد»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /شريف السيد نور الدين الخطيب بتاريخ  2014/3/18قال «عندي
إصابة في كتفي اليمين نتيجة تعليقي في السجن الحربي قبل ما آجي النيابة وعندي حرق في بطني
واعضائي التناسليه نتيجة الكهرباء وفيه أثار في إيدي االتنين عند الكتف نتيجة التعليق وفيه كدمات في
رجلي الشمال نتيجة التعليق»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن عثمان بتاريخ  2013/12/22قال «أنفي
اقوالي اللي جاءت في تحقيقات النيابة النيابة ألنها جاءت تحت تهديد الضغط والتعذيب قبل ما آجي
النيابة من األمن الوطني وبعد ما كان بيتحقق معايا في النيابة كنت برجع على أمن الدولة ويهددوني»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد أحمد يحيى زيان بتاريخ  2014/1/2قال «هما قلعوني
هدومي وعلقوني وكهربوني بصاعق كهربائي في عضوي الذكري وضربوني بإديهم في جسمي كله
والكهرباء كانت في جسمي كله»
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• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /نور الدين محمد محمد همام بتاريخ  2013/12/9قال «هو كان
مكلبشني بالخلف وضربني بإيده على قفايا وضربني برجليه علي دماغي وقلع الجزمة وضربني بيها على
دماغي وهو أكتر حد ضربني وأغلب اإلصابات اللي فيا منه»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /عبد الرحمن علي أحمد عبد الرحمن بتاريخ  2013/12/9قال «عذبوني
والتعذيب ده لسه سايب فيا أثار في منه حجات علي وشي وايدي وفي رجلي وفيه حجات في صدري
وظهر تحت هدومي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /شريف محمود محمد عاشور بتاريخ  2013/11/30قال «انضربت
كانوا بيكلبشوني خلفي ويعلقوني على الباب واإلصابة اللي في كتفي كان ضابط بس أنا ماعرفش
اسمه شغل في كتفي والعه سخان  -واإلصابة التانية اللي في ضهري وأنا بركب البوكس عربيه المباحث
زقوني في العربية فوقعت علي سن المقعد الجانبي اللي جوه البكس وعملتلي اإلصابه دي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد سعيد فرحات سالمة بتاريخ  2013/12/29قال «هناك كهربوني
بعصايا فيها كهرباء وجالي تشنجات من كتر الكهرباء وبعدين بطلوا كهرباء وبدؤوا يضربوا فيا بإديهم
ورجليهم»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /حسن أنور حسن إبراهيم بتاريخ  2013/11/13قال «عايز اقول ان كل
األقوال اللي قولتها قبل كده كانت أمن الدولة محفظهالي تحت التعذيب لي ولزوجتي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /هاني أحمد محمد موسي بتاريخ  2014/2/3قال «كل األقوال اللي
قولتها قبل كده أنا قولتها تحت تأثير التعذيب اللي حصل لي قبل ما آجي النيابة وكنت خايف أرجع تاني
سجن العازولي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد منصور زكي شالضم بتاريخ  2014/4/21قال «أخدوني علي
سجن العازولي وهناك ضربوني وعذبوني عشان اعترف»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /تامر حسني بدوي إبراهيم بتاريخ  2014/4/28قال «هما كانو
بيكهربوني ويضربوني ويعلقوني من ايديا»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد محمد نبيه حسن بتاريخ  2014/4/22قال «عايز أتعرض على
الطب الشرعي بسبب إصابتي بالعضو الذكري من ِق َبل القائمين على ضبطي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /يحيي المنجي سعد حسين بتاريخ  2014/1/1قال «تم تعذيبي
بالصعق بالكهرباء في مواضع وأجزاء مختلفة من جسمي بعدين عروني وربطو ايدي من ورا وعلقوني
منها حوالي ثالثه دقائق وتاني يوم فيه ضابط لما عرف ان أنا اللي منفذ عملية قتل التالته اللي كانو في
كمين المنصورة بدأ يكوي أجزاء من جسمي بالصاعق اللي معه»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /ممدوح عبد الموجود عباده محمد هالل بتاريخ  2014/2/2قال «أنا
اتعذبت وفيه ضابط مسكني من رقبتي وحاول يخنقني وحط الطبنجه علي راسي وفضل يهددني بالقتل،
وفيه ضابط تاني نيمني على بطني وكلبشني خلفي وغمي عنيا وفضل يضربني برجله عشان أبوس
جزمته  --كانو بيعذبوني في السجن وفي النيابة العسكرية وطبعا الشتيمه وأنا فيه إصابات وعايز اتعرض
علي الطب الشرعي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد محمد عبد الحليم السيد بدوي بتاريخ  2014/1/1قال «أنا تم
ضربي في المنصوره في مكان معرفهوش باأليدي واألرجل في جسمي كله وكنت مرمي عاألرض
وبعد كده لما رحت اإلسماعيلية اضربت باليد والرجل واضربت بسلك وكرباج علي ايدي ورجلي وكهربوني
اليكتريك أو الصاعق في اماكن كتير في جسمي وأنا كنت متغمي وقت الضرب ده كله»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد عادل شوقي علي عجوز بتاريخ  2014/1/18قال «عذبوني
وضربوني وكهربوني»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /فؤاد إبراهيم فهمي إبراهيم الديب بتاريخ  2014/4/27قال «كان
بيتم االعتداء عليا بشكل يومي ضرب وتعذيب وكان بيتحقق معانا من غير هدوم وكان بيكهربوني وبيكوا
جسمي بمادة كاوية»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد إبراهيم عبد العزيز غنيم بتاريخ  2014/4/11قال «أنا بأكد على
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نفي أقوالي اللي قلتها في التحقيقات إلنها كانت تحت ضغط وتعذيب في سجن العازولي قبل ما آجي
النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد مصباح عبد المقصود عبد العزيز البيلي بتاريخ 2014/2/11
قال «أنا عايز أكد على نفي أقوالي إلنها كانت تحت ضغط تعذيب»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد السيد حامد السيد الدخميسي بتاريخ  2014/2/3قال «كل
األقوال اللي قلتها قبل كده كانت تحت تأثير التعذيب اللي اتعرضتله قبل ما آجي النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /عبد المنعم بهاء الدين عبد السالم بتاريخ  2014/3/16قال «عايز
أقول إن قبل ما آجي النيابة عذبوني في سجن العازولي وفي أثار إصابات في ايدي االتنين نتيجة ربطي
وسحبي من إيدي وتعليقي خلفي وفي إصابة في ركبتي الشمال نتيجة ان فيه ضابط نيمني على
بطني وداس على رجلي أثناء ترحيلي وعندي شبهة انزالق غضروف»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /معتز محمد عبد الخالق زغلول بتاريخ  2014/1/5قال «أنا عايز أقول إن
أنا كنت محطوط تحت ضغط واكراه من األمن الوطني»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /مطيع أحمد كنعان ندا بتاريخ  2014/3/1قال «بانفي كل األقوال
اللي قلتها في التحقيقات جملة وتفصيال قالني قولتها تحت تأثير التعذيب قبل ما آجي النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /رضا السيد فتوح عامر بتاريخ  2014/4/27قال «أنا اعتقلت من
منزلي الساعة 2ص بدون إذن نيابة وذهبت ألمن الدولة بكفر الشيخ ُ
صباحا في سيارة مكبل خلفي
وأخذت
ً
ومعصوب العينين إلي منطقة الجالء العسكرية ظللت هناك لمدة  52يوم تم تعذيبي فيهم وصعقي
بالكهرباء وجلدي وأشياء أخرى ومنهم علي الدرديري وأحمد رجب دول عساكر في العازولي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /إبراهيم عبد الرحمن السيد عوض بتاريخ  2013/12/28قال
«ضربوني وعلقوني على باب خشب بعد ما كلبشوني في ايديا واول يوم علقوني ثالث ساعات»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد عاشور مصطفى طه بتاريخ  2014/2/5قال «بنفي كل
األقوال اللي قلتها في التحقيق الن التعذيب قبل ما اجي النيابة وان وكيل النيابة هددني و شتمني
وضربني»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد فريد عبد الوهاب عبد الرازق بتاريخ  2014/2/5قال «ما حصلش
وأنا مألف كل األقوال السابقة إلن أنا كنت تحت ضغط تعذيب»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد جمال أحمد علي بتاريخ  2014/2/5قال «بنفي كل األقوال
اللي قلتها ألني قولتها تحت تأثير التعذيب قبل ما آجي النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /مديح رمضان حسن عالء بتاريخ  2014/5/5قال «أنا مصاب في ايدي
اإلتنين من آثار التعليق وعندي كدمات في جسمي كله  -أنا اتعلقت من ايدي االتنين وقعدو يكهربوني
في جسمي كله وضربوني بعصيان»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /سعد عبد العزيز عبد المجيد طلب بتاريخ  2014/2/5قال «بنفي كل
األقوال اللي قلتها في التحقيقات جملة وتفصيال إلنها كانت تحت تأثير التعذيب من أمن الدولة قبل ما
آجي النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /صالح الدين عبد الهادي مصطفي عبد الرحمن بتاريخ 2014/4/28
قال «عشان أقول الكالم ده ضربوني وهددوني إنهم هيودوني المقر الرئيسي ألمن الدولة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /معين فهمي منصور محمد بتاريخ  2014/2/15قال «محصلش
وبنفي كل األقوال اللي قلتها في التحقيقات إلنها قولتها ضغط وتهديد من الضباط اللي كانوا في
العازولي قبل ما آجي النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /هشام محمد المهدي عبد الفتاح عقل بتاريخ  2014/3/8قال «بنفي
كل األقوال اللي قلتها في التحقيقات جملة وتفصيال إلنها كانت تحت تأثير الضغط والتعذيب في سجن
العازولي قبل ما آجي النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد الشوادفي محمد بالسي بتاريخ  2014/1/29قال «وهناك
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تعرضت للتعذيب البدني والصعق بالكهرباء والكلبشة لمدة طويلة والتعليق والضرب واإليذاء النفسي
والسب واإلهانة والتهديد بإحضار زوجتي واوالدي وتعصيب العينين لمدة يومين متواصلين وكل ذلك عن
طريق ضباط امن الدولة اللي قبضوا عليا»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد فتحي عبد الفتاح محمود بتاريخ  2014/1/27قال «ودوني
وبيت فيه اول ليلة وتاني يوم بدأت اتعرض لتعذيب بدني
سجن العازولي بتاع الجيش اللى معسكر الجالء ّ
عن طريق ضرب وكهرباء»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /حسن جمال أحمد شحاته بتاريخ  2014/3/8قال «أنا أرغب في نفي
كافة أقوالي السابقة في التحقيقات جملة وتفصيال الني قلتها تحت تأثير اإلكراه والتعذيب اللي أنا
اتعرضتله في سجن العازولي قبل ما آجي النيابة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد شحاته محمد مصطفي بتاريخ  2014/2/2قال «ضربوني
وعذبوني وعلقوني عالباب»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد سليمان محمد سليمان بتاريخ  2014/1/29قال «خدوني
علي معسكر الجالء وهناك ضربوني وعذبوني  -كانوا مغمين عنيا وبيكهربوني في مواقع مختلفة من
جسمي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /كريم محمد امين رستم بتاريخ  2014/2/10قال «هما بيربطوا ايدي
خلفي ويعلقوني على الباب ويشدوا رجليا لتحت»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد سمري محمد أحمد خطابي بتاريخ  2014/3/29قال «عايز
أعرض علي الطب الشرعي إلن فيه إصابات نتيجة لما كنت في العازولي في إصابات في جنبي الشمال
وفي أعضائي التناسلية وايدي نتيجة الصعق بالكهرباء»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد أحمد محمود عيد قيشاوي بتاريخ  2014/2/3قال «محصلش
وبنفي كافة األقوال اللي سبق وقلتها بالتحقيقات النهي قولتها ضغط تحت تأثير التعذيب اللي
اتعرضتله قبل ما اجي النيابة وكنت خايف أرجع تاني سجن العازولي ويعذبوني تاني»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمود عبد العزيز عبد القادر فراج بتاريخ  2014/3/18قال «عايز
أتعرض علي الطب الشرعي عشان في إصابات نتيجة التعذيب في السجن الحربي قبل ما آجي النيابة في
ايدي وظهري نتيجة الصعق بالكهرباء والضرب بالعصي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /عمر أحمد توفيق الحجاوي بتاريخ  2014/2/22قال «عايز أنفي كل
الكالم اللي قلته في تحقيقات النيابة إلني قولته تحت تأثير التهديد واإلكراه اللي اتعرضتله في سجن
العازولي قبل ما آجي النيابة وكانوا هناك يحفظوني الكالم اللي هاقوله»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد صبري عبد العظيم قاسم بتاريخ  2014/3/9قال «عايز أتعرض
على الطب الشرعي إلن في اصابات في ايدي الشمال ورجلي اليمين ورجلي الشمال من أثار التعذيب
وفي إصابة في دبري»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد السيد العربي كمال محمد علي بتاريخ  2014/3/8قال «كانوا
بيهددوني لو مقلتش الكالم ده هيرجعوني تاني وهددوني باخواتي والستات اللي في أسرتي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد جاب الله محمد جاب الله بتاريخ  2014/3/12قال «عايز أنفي كل
الكالم اللي قلته في التحقيقات قبل كده وأنفي أي عالقة بأي شخص قلته في التحقيق النيابة وإن أنا
كنت متعذب في أمن الدولة»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد بحري درويش مكي بتاريخ  2014/2/15قال «عايز أقول إن كل
الكالم اللي قلته في تحقيقات النيابة كان نتيجة ضغط وقع عليا في سجن العازولي قبل ما اجي النيابة
وكنت خايف أرجع سجن العازولي تاني»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد مصطفى أحمد جاد بتاريخ  2014/1/2قال أنا «اتبهدلت
واضربت واتكهربت»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أسامه محمد محمد يوسف بتاريخ  2014/11/9قال «طول فترة
احتجازي كنت بتعرض لضرب وتعذيب وتعدي باإلهانات والسب باألهالي وتجريدي من مالبسي وتهديدي
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بالتحرش الجنسي بي وبزوجتي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /محمد عيد إبراهيم محمد بتاريخ  2014/11/4قال «كانوا بيعذبوني
عن طريق تعليق ايدي عالباب وجردوني من مالبسي وكان فيه ضرب باألقالم والشالليت وكانوا اوقات
بيضربوني بحاجة صلبة معرفش هي ايه»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد مصطفى عطيه مصطفي بتاريخ  2014/11/10قال «عايز اروح
الطب إلن فيه آثار في العظم إلن علقوني خلفي من ايديا»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /سامح أحمد عصمت العزيز بتاريخ  2014/6/1قال «علقوني بإنهم
ربطوا إيدي خلفي وبعدين علقوني من ايدي وهي مربوطة خلف الباب وقعدوا يشدوا وأنا محمل علي
ايدي وحد منهم قلعني هدومي كلها وقعدو يكهربوني بعصيان الكهرباء في مناطق عورتي»
• في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم /أحمد عبد المنعم إسماعيل رزق بتاريخ  2014/6/12قال «أنا لما رحت
النيابة كنت مضروب ومعتدى عليا ومتكهرب»

