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مقدمة
تعد القضية رقم 45 لسنة 2016 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية األهرامات الثالثة نموذًجا صارًخا على 
اإلخالل الصارخ بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، بما تحويه من وقائع ليس فيها قتل، وانتهاكات جسيمة 
ال تفرق في السن، وأحكام قاسية تؤدي في النهاية لإلعدام، بالمخالفة للحقوق المكفولة للمتهمين بالقوانين 

والمواثيق الدولية.

وال يمكن التغاضي عن غرابة القضية حيث يتضح من الوقائع أنها قضية تخريب ممتلكات خاصة، واستخدام 
عنف، وتظاهر، وبالتالي وجب أال تكون العقوبات التي تفرضها هذه الجرائم فادحة. غير أن المحكمة كان لها رأي 
آخر، حيث أصدرت المحكمة في 12 أكتوبر 2019 أحكاًما بإعدام 6 متهمين، فضاًل عن أحكام أخري بالسجن المؤبد 
والعشر سنوات، وذلك رغم غياب تهم القتل أو الشروع في القتل عن القضية. وبذلك ُيمكن النظر إلى مسار 

التقاضي في هذه القضية كنموذج لمسار العدالة بشكل عام. 

يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على هذه القضية، من حيث تيبان الواقعة األصلية وسير القضية، وبيان 
التقاضي، والتى  أثناء فترة  التي تعرض لها المتهمين )بما فيهم المتهمين أقل من 18 سنة(   االنتهاكات 
شملت الحق في التمثيل القانوني، والحق في التواصل مع العالم الخارجي، والحق في عدم التعرض للتعذيب،  
وهي الحقوق األساسية التي يجب أن يحظى بها كل متهم أثناء فترة التقاضي، وذلك للوصول إلى نمط من 
العدالة، ويتضح من طبيعة االنتهاكات في القضية أنها انتهاكات ممنهجة، ومع غرابة االتهامات التي سارت 
من خاللها القضية بالنسبة لطبيعة الواقعة، يزداد الشك في تسييس القضية على حساب الحصول على 

محاكمة عادلة. 
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تعود وقائع القضية إلى صباح يوم الخميس الموافق 7 يناير 2016 حينما قامت مجموعة من األفراد يرتدون 
ثياًبا سوداء، يبلغ عددها 35 فرًدا، من بينهم بعض العناصر الملثمة  بالتجمهر أمام فندق األهرامات الثالثة 
الفندق، مما تسبب في حدوث  بوابة  باتجاه  نارية  وألعاب  أعيرة خرطوش  الهرم، وأطلقوا  الواقع في شارع 
تلفيات في الواجهة الزجاجية، وقد تصادف وجود أحد األتوبيسات السياحية التي كانت تنتظر في الخارج لحين 
خروج وفد سياحي من الفندق، ولكن لم يشهد الحادث استهداف أي شخص من السياح الذين كان بعضهم 
يحمل الجنسية اإلسرائيلية )عرب مناطق 48(1. وعلى الرغم من عدم وضوح الهدف الرئيسي للتجمهر،  فالرواية 

الرسمية تقول بأن العناصر المكلفة بتأمين الفندق كانت هي المستهدفة من ِقَبل المجموعة الُمهاجمة2.

األشخاص  غالبية  على  القبض  األمن  أجهزة  ألقت 
يناير،  شهر  خالل  الحادثة  هذه  في  تورطهم  المشتبه 
البالغ عددهم 26  للمتهمين  الدولة  نيابة أمن  ووجهت 
شخًصا من بينهم ثالثة هاربين، تهًما تتعلق باالنضمام 
إلى جماعة أسست على خالف القانون، وقيادة جماعة 
والمفرقعات،  النارية  األسلحة  واستخدام  مسلحة، 
وتشكيل  وخاصة،  عامة  لممتلكات  المتعمد  والتخريب 
نارية  أسلحة  خاللها  من  حازوا  مسلحة  مجموعة 
استخدموها في الهجوم على فندق األهرامات الثالثة 
بشارع الهرم بالجيزة. وفي 14 أبريل 2016 أحالت نيابة 
أمن الدولة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتبدأ 
 2016 مايو   26 في  المتهمين  محاكمة  جلسات  أولى 

برئاسة المستشار/ محمد ناجي شحاتة. لتستمر المحاكمة لما يقرب من 3 سنوات قبل أن تصدر حكمها األولي 
في 6 أبريل 2019 بإحالة أوراق سبعة متهمين إلى مفتي الجمهورية الستطالع الرأي الشرعي في إعدامهم، 
من بينهم الطفل كريم حميدة البالغ عمره 17 عاًما وقت القبض عليه، واستمرت المحكمة في تأجيل النطق 
بالحكم لمدة 6 أشهر قبل أن تقوم بالنطق بالحكم في جلسة 12 أكتوبر 2019، لتقضي المحكمة في النهاية 
بإعدام ستة متهمين، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهًما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.  

 

بيانات المتهمين في القضية

األحكام المحافظة الوظيفة السن الحالة االسم
إعدام الجيزه طبيب 53 محبوس  عبد العال عبد الفتاح علي

علي عشري
1

إعدام الجيزه مدرس 30 محبوس  أحمد محمد حسن مرسي
سالمه

2

إعدام الجيزه طالب 20 محبوس حسن ابراهيم حلمي علي 3
إعدام الجيزه طالب 20 محبوس  يوسف عبد العال عبد

الفتاح علي علي عشري
4

http://www.bbc.com/ara�بى بى سى، 2016. »مصر: هجوم باألسلحة على حافلة سياحية أمام فندق بمنطقة األهرامات«، 7 يناير  1
gunmen_open_fire_on_tourist_coach_at_cairo_hotel_7ذbic/middleeast/2016/01/16010

سى إن إن بالعربية، 2016. »الداخلية المصرية: الهجوم على فندق »األهرامات الثالثة« استهدف قوات األمن.. ومصدر: تزامن مع خروج   2
 https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/07/egypt�hotel�gun�fire سائحين من عرب إسرائيل«. 7 يناير

المتهم كريم حميدة

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/01
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/01
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/07/egypt-hotel-gun-fire
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إعدام الجيزه عامل 22 محبوس  موسي دسوقي ديب
حسين

5

إعدام الجيزه طالب 18 محبوس  عبد الرحمن عاطف علي
الساعي

6

مؤيد الجيزه طالب 24 محبوس  محمود عبد القادر علي
سعد

7

مؤبد الجيزه طالب 19 محبوس كريم منتصر منجد سيد 8
مؤبد الجيزه عامل 25 محبوس أحمد خالد أحمد أبو بكر 9
مؤبد الجيزه عامل 26 محبوس  مصطفي محمود أحمد

يونس
10

مؤبد الجيزه طالب 20 محبوس محمد خلف جمعه أحمد 11
مؤبد الجيزه طالب 23 محبوس  أحمد بدوي جمعه عبد

الكريم
12

مؤبد الجيزه تاجر 37 محبوس  محمود مصطفي طلب أبو
هشيمة

13

مؤبد الجيزه تاجر 29 محبوس  أحمد صالح عبد الفتاح
ابراهيم

14

10 سنوات الجيزه طالب 16 محبوس  عبد العزيز ممدوح عبد
العزيز أمين

15

10 سنوات الجيزه طالب 17 محبوس  أسامة سيف سليمان
سيف

16

10 سنوات الجيزه طالب 17 محبوس  مصطفى خالد محمد سيد
ابراهيم

17

10 سنوات الجيزه طالب 17 محبوس أحمد محمد قاسم محمد 18
10 سنوات الجيزه طالب 17 محبوس  محمد مصطفي محمد

سيد سالمة
19

10 سنوات الجيزه طالب 17 محبوس كريم حميدة علي حميدة 20
10 سنوات الجيزه طالب 15 محبوس  أسر محمد زهر الدين عبد

الوارث
21

10 سنوات الجيزه طالب 17 محبوس  يوسف محمد صبحي
المرسي

22

10 سنوات الجيزه طالب 16 محبوس علي عاطف علي الساعي 23
10 سنوات الجيزه طالب 16 هارب بسام أسامة محمد بطل 24
10 سنوات الجيزه طالب 18 هارب  يوسف محمد عبده عبد

النبي
25

10 سنوات الجيزه طالب 17 هارب  عبد الرحمن سمير رشدي
أحمد

26

جدول يوضح بيانات المتهمين في القضية، وفًقا ألمر اإلحالة الصادر من نيابة أمن الدولة إلي المحكمة.



9بال خسائر.. والحكم إعدام



10بال خسائر.. والحكم إعدام

ثانًيا:- انتـهاك حق 
المتهـــــــمين في 
المحاكمة العادلة
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»الحرية الشخصية حق طبيعٌي، وهي مصونة ل ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، 
بأمٍر  إل  بأي قيد  حريته  تقييد  أو  أو حبسه،  تفتيشه،  أو  أحد،  القبض على  يجوز  ل 
قضائٍي مسَبٍب يستلزمه التحقيق. ويجب أن ُيبلغ فوًرا كل من ُتقيد حريته بأسباب 
م  ُيقدَّ ُن من التصال بذويه وبمحاميه فوًرا، وأن  ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمكَّ

إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته«

المادة 54 من الدستور المصري

يتتبع هذا التقرير االنتهاكات التي سجلتها األوراق الرسمية للقضية على لسان المتهمين المحبوسين أثناء 
التحقيق معهم من ِقَبل النيابة3، والتى تظهر بشكل مبدأي  تعرض المتهمين المحبوسين على ذمة القضية 
طوال فترة احتجازهم لسلسلة من االنتهاكات التي أخلت بحقوقهم كمتهمين المكفولة بالدستور والقوانين 
والمواثيق الدولية، فالقاعدة األساسية التي تنطلق منها مبادئ العدالة وهي اعتبار المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته، انُتهكت بأكثر منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، فقد تعرض المتهمون لإلخفاء القسري لفترات مختلفة 
وصلت إلى 63 يوًم مثل المتهم أحمد حسن مرسي، كما ادعي غالبية المتهمين بتعرضهم للتعذيب المادي 

والمعنوي أثناء فترة إخفائهم قسرًيا، وغاب الدفاع عن جلسات التحقيق األولي مع المتهمين.

أواًل:- اإلخفاء القسري ألغلبية المتهمين
الثانية  المادة  القسري في  الدولية لحماية األشخاص من االختفاء  تحدد االتفاقية 
منها أن الختفاء القسري هو »العتقال أو الحتجاز أو الختطاف 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 العتراف 
بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما 

يحرمه من حماية القانون.« 

اإلخفاء  لنمط  القضية  في  محبوًسا   23 أصل  من  متهًما   21 تعرض  للقضية  الرسمية  األوراق  من  يتضح 
القسري، من قبل األجهزة األمنية، لفترات متفاوتة وصلت إلي لشهرين، وهو ما يتم التعرف عليه من خالل 
محضر  المدون في  والتاريخ  األهالي،  تلغرافات  أو  للمتهم  وفًقا  الفعلي  القبض  تاريخ  بين  الفترة  حساب 

الضبط الرسمي

تتباين المدد التي قضاها المتهمون بشكل غير رسمي، ولكنها تنحصر ما بين يومين في حالة المتهمان/ 
أحمد محمد قاسم محمد و كريم منتصر منجد سيد، إلى أكثر من شهرين في حالة المتهم/ أحمد محمد حسن 

مرسي.

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان. 2018. »ُمثبت باألوراق: دليل توثيق االنتهاكات الحقوقية من األوراق الرسمية للقضايا«، 6 سبتمبر   3
/https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat�bel�awraq

2321
 عدد المحبوسين على

 ذمة القضية
 عدد المحبوسين الذين

 ُأخفوا قسرًيا

https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq/
https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq/
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مــــــــــــــــــــــــدد اإلخفــــــــــــــــــــــــاء القســــــــــــــــــــــــري

بيانات المتهمين المحبوسين الذين تعرضوا لإلخفاء القسري

 

أماكن االخفاء  مدة
 االختفاء
باأليام

 مكان
 الضبط وفقا
لالعترافات

 مكان الضبط
وفقا للمحضر

 تاريخ الضبط
 وفًقا

لالعترافات

 تاريخ
 الضبط

الرسمي

االسم

 مقر األمن
 الوطني
بأكتوبر

26 محل إقامته محل إقامته 2016�1�9 2016�2�5  عبد العال عبد الفتاح
علي علي عشري

قسم الهرم 63 من مدرسته  محيط محل
إقامته

 من حوالي
 ثالث

وستين يوم

2016�1�30  أحمد محمد حسن
مرسي سالمه

غير معلوم 25  منزل محمد
أسامه

 محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�6  اسامه سيف سليمان
سيف

غير معلوم 6  من امام
 مدرسة ابو

النمرس

 محيط محل
إقامته

2016�1�10 2016�1�16  مصطفى خالد محمد
سيد ابراهيم

غير معلوم 2 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�7 2016�1�9  أحمد محمد قاسم
محمد

غير معلوم 20 محل إقامته محل إقامته 2016�1�10 2016�1�30  حسن ابراهيم حلمي
علي

غير معلوم 2 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�7 2016�1�9 كريم منتصر منجد سيد

غير معلوم 26 محل إقامته محل إقامته 2016�1�9 2016�2�5  يوسف عبدالعال
 عبدالفتاح علي علي

عشري
غير معلوم 5  كمين

بكرداسة
 محيط محل

إقامته
2016�1�11 2016�1�16 أحمد خالد أحمد ابو بكر

غير معلوم 6  محل عمله
باألقصر

 محيط محل
إقامته

�1�12/10
2016

2016�1�16  مصطفي محمود أحمد
يونس

غير معلوم 26 منزل خالته محل إقامته 2016�1�10 2016�2�6  موسي دسوقي ديب
حسين

غير معلوم 9 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�10 2016�1�19  عبدالعال عاطف علي
الساعي

7113
 ما بين أسبوعين إلىأقل من أسبوعين

شهر
ما بين شهر إلى شهرين
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غير معلوم 10  محيط محل
إقامته

2016�1�9 2016�1�19  محمد مصطفي محمد
سيد سالمة

غير معلوم 27 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�9  كريم حميدة علي
حميدة

غير معلوم 31 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�12  أسر محمد زهر الدين
عبدالوارث

غير معلوم 31 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�12 2016�2�13  يوسف محمد صبحي
المرسي

غير معلوم 28 محل عمله  محيط محل
إقامته

2016�1�10 2016�2�8 محمد خلف جمعه أحمد

غير معلوم 27 محل إقامته محل إقامته 2016�1�13 2016�2�10  أحمد بدوي جمعه
عبدالكريم

غير معلوم 28 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�14 2016�2�12  محمود مصطفي طلب
أبو هشيمة

غير معلوم 29  محيط محل
إقامته

 محيط محل
إقامته

2016�1�14 2016�2�13  أحمد صالح عبد الفتاح
ابراهيم

غير معلوم 28 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�9  علي عاطف علي
الساعي

القبض  حاالت  أن  السابق  الجدول  من  يظهر 
الفعلية على المتهمين كلها تمت في شهر يناير 
التحقيق  أثناء  اعترافاتهم  بحسب  وذلك   ،2016
المتهم/  ذلك  من  ُيستثنى  النيابة،  أمام  معهم 
تم  الذي  سالمة،  مرسي  حسن  محمد  أحمد 
نوفمبر  نهاية  في  شهادته  بحسب  عليه  القبض 
2015، أى قبل تاريخ واقعة القضية الرئيسية التي 
حدثت في بداية يناير 2016، بينما يظهر أن تواريخ 
فبراير  في  أغلبها  تتركز  الرسمية  الضبط  محاضر 

2016، وبعضها كان بالفعل في يناير 2016. 

لإلخفاء  المتهم  تعرض  على  التعرف  ويتم 
الضبط  حيثيات  مطابقة  خاللة  من  القسري 
المذكورة في األوراق الرسمية، وبين شهادته عن 
ظروف ضبطه أثناء التحقيق معه من ِقَبل النيابة، 
أهل  يرسلها  التي  التلغرافات  خالل  من  وكذلك 
والتي  العام  المحامي  إلى  محاموه  أو  المتهم، 
بإلقاء القبض عليه في زمان ومكان محدد،  تفيد 
وإذا كان هناك تباين ما بين البيانات التي توضحها 
األوراق الرسمية وبين اعترافات المتهم يتم اعتبار 
ذلك دلياًل على تعرض المتهم لإلخفاء القسري. 

ومن واقع تحليل أوراق القضية واعترافات المتهمين أمام النيابة فقد اعترف المتهم/ موسى دسوقي ديب 
حسين بأن القبض عليه كان يوم 10 يناير 2016 من منزل خالته، وليس يوم 6 فبراير 2016 من منزله كما يوضح 

محضر الضبط الرسمي. 

بينما يقول المتهم/عبد العال عبد الفتاح علي علي عشري أن تاريخ القبض الفعلي عليه كان يوم 9 يناير 
2016، وذلك بحسب اعترافه أمام النيابة أثناء التحقيق معه، بينما يشير محضر الضبط الرسمي إلى أن القبض 
المتهم إلى  المتهم كان في يوم 5 فبراير 2016 من محل إقامته، وبذلك يكون هناك شبهة تعرض  على 

صورة من محضر التحقيق مع موسى دسوقي

صورة من محضر الضبط الخاص بموسى دسوقي
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اإلخفاء القسري لمدة 26 يوًما، غير أن النيابة لم تعر هذا األمر اهتماًما كافًيا.

سالمة  مرسي  حسن  محمد  أحمد  المتهم/  أما 
فقد أفاد بأن القبض عليه كان في نوفمبر 2015، 
حدوث  أثناء  األمن  قوات  قبضة  في  كان  أنه  أي 
محضر  ويشير  القضية،  في  األساسية  الواقعة 
الضبط الرسمي أن القبض على المتهم تم يوم 
عن  المتهم  اعتراف  يختلف  بينما   ،2016 يناير   30
ذلك حيث يقول أن قوات األمن قد ألقت القبض 

عليه منذ أكثر من ستين يوًما.

ينص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 
الذي أطلقته األمم المتحدة إلى عدم جواز تقييد 
القانون،  يقرها  حالت  في  إل  شخص  أي  حرية 
وهناك إجراءات يجب توافرها في حالت القبض 
تعسفًيا،  والحتجاز  القبض  هذا  اعتبار  تم  وإل 
فحسب المادة 9 )2( »يتوجب إبالغ أي شخص يتم 
كما  لدى وقوعه،  التوقيف  بأسباب هذا  توقيفه 

يتوجب إبالغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه«

االنتهاكات  من  عدًدا  القسري  اإلختفاء  يتضمن 
قبل  من  عليه  ُتضاف  أو  ُتِقيُمه،  التي  األخرى 
يتعرض  الذي  فالمتهم  االحتجاز،  على  القائمين 
معرفة  في  حقه  انتهاك  يتم  القسري،  لإلخفاء 
مكان االحتجاز وسببه، حيث يتم التحقيق معه من 

قبل األجهزة األمنية دون وجود محامي للدفاع عنه، فضاًل عن إمكانية تعرضه للتعذيب المادي والمعنوي، 
وهو ما ينتهك حقوقه كمواطن تحت االتهام. 

صورة من محضر التحقيق مع عبد العال عبد الفتاح

صورة من محضر الضبط الخاص بعبد العال عبد الفتاح

محضر الضبط الرسمي ألحمد محمد حسن

صورة من محضر التحقيق مع أحمد محمد حسن
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ثانًيا:- التعذيب واإلكراه المادي والمعنوي  
في  للصعق  الكهرباء  استخدام  بين  ما  لها،  تعرضوا  التي  التعذيب  طرق  عن  المتهمين  شهادات  تنوعت 
أنحاء الجسد، أو استخدامهما في األعضاء التناسلية، أو الضرب، أو التعليق، أو الكلبشة الخلفية، أو التهديد 
باألهل أو التعرض لمزيد من التعذيب، فضاًل عن اإلهانات المستمرة والضغط النفسي لإلجبار على اإلدالء 

باعترافات. 

وفًقا لتحقيقات النيابة مع المتهم/ حسن إبراهيم حلمي بتاريخ 31 يناير 2016 فقد قال »قعدوا يكهربوني 
بصاعق كهربائي في أنحاء متفرقة من جسمي وأنا عريان متغمي ومتكلبش« 

أما المتهم/ يوسف عبد العال عبد الفتاح 
فبراير   6 جلسة  في  النيابة  أمام  أقر  فقد 
»ابتدي  قائاًل  للتعذيب  بتعرضه    2016
وأماكن  رجلي وجسمي  يكهرب فيا وفي 
تانيه لغاية ما كنت بقوله علي أي حاجه كان 
تعذيب وكهربا  يبطل  عليا عشان  بيسألني 
فيا وقعدت كده لمدة عشر أيام وكمان خالل 
ويقولولي  بيوقفوني  كانوا  أيام  العشر 
أنا   - بيتعذب  وهو  ابوك  أصوات  اسمع 
كمان  كهربني  بيكهربني  كان  لما  الضابط 
في الخصيتين وتحت الخصية وحصل تورم 

جامد فيهم ولسه عندي تورم« 

»كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد 
حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، 
ول يجوز تعذيبه، ول ترهيبه، ول إكراهه، ول 
إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ول يكون حجزه، أو 
حبسه إل فى أماكن مخصصة لذلك، لئقة 
إنسانًياً  وصحيا... ومخالفة شىء من ذلك 

جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون«

المعدل  المصري  الدستور  من   55 المادة 
سنة 2014

أكد الدستور المصري على سالمة المواطنين وكرامتهم حتى أثناء التعرض لالتهام، واالحتجاز، ومن تحليل 
أثناء احتجازهم يكون من  األوراق الرسمية للقضية ومع اقرار 13 متهًما تعرضهم للتعذيب بأشكال مختلفة 
المرجح بأن القائمون على االحتجاز لم يحترموا النصوص الملزمة لهم باحترام حق المواطن الكامل في حريته، 

وعدم تعرضه للتعذيب حتى في حالة تعرضه لالتهام. 

9 13
الضرب

 عدد المعترفين
بتعرضهم للتعذيب

أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب

التهديدالكهرباء

94

صورة من محضر التحقيق مع حسن ابراهيم

صورة من محضر التحقيق مع يوسف عبد العال
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ثالًثا: مماطلة اإلحالة
إلى الطب الشرعي وتجاهلها 

تظهر تحقيقات النيابة المماطلة التي مارستها النيابة في مواجهة ادعاءات المتهمين تعرضهم للتعذيب. 
فقط  متهمين  سبعة  طلب  فقد  مختلفة،  بأشكال  للتعذيب  بتعرضهم  متهًما   13 شهادة  من  الرغم  فعلى 
لها بشكل رسمي، فيما لم  التي تعرضوا  الجسيمة  العرض على الطب الشرعي وذلك إلثبات االنتهاكات 
تستجب النيابة سوى ألربع حاالت فقط، قررت إحالتهم إلى الطب الشرعي، غير أن األوراق الرسمية للقضية 

ال تحتوي على أي تقرير من الطب الشرعي.

 تاريخ العرض
 على الطب
الشرعى

تاريخ اإلحالة  رد فعل النيابة
 تجاه طلب

 اإلحالة للطب
 الشرعى: إحالة/

تجاهل

 تاريخ طلبهم
 العرض على

الطب الشرعى

 هل طلب
 المتهم أو
 المحامى

 العرض على
المستشفى /
الطب الشرعى

االسم

تجاهل 2016�2�27 نعم  حسن ابراهيم
حلمي علي

ال يوجد 2016�2�6 إحالة 2016�2�6 نعم  يوسف
 عبدالعال

 عبدالفتاح علي
علي عشري

ال يوجد 2016�1�17 إحالة نعم  احمد خالد احمد
ابو بكر

ال يوجد 2016�2�1 إحالة 2016�2�1 نعم  محمد مصطفي
 محمد سيد

سالمة
تجاهل غير موجود نعم  أسر محمد زهر

الدين عبدالوارث
ال يوجد 2016�2�9 إحالة نعم  محمد خلف

جمعه احمد
تجاهل 2016�2�22 نعم  احمد بدوي

جمعه عبدالكريم

تضمن كل دولة طرف ألى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع 
لوليتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وتنظر هذه 
السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة 

لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو 
التخويف نتيجة لشكواه أو ألية أدلة تقدم.

المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب
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رابًعا: غياب المحامين
عن جلسات التحقيق األولى 

ساقت النيابة في األوراق الرسمية عدد من األسباب كمبرر لعدم وجود محامي يحضر مع المتهمين جلسة 
التحقيق األولى، كانت األسباب ال تخرج عن: حالة الضرورة، وخشية ضياع األدلة، ونظًرا النغالق نقابة المحامين 
مما يعوق انتداب محامي منها. ومن الممكن تفهم هذه األسباب إذا كانت في حاالت استثنائية، ولكن يتضح 
ان هذا هو النمط األبرز في القضية، وهو ما يضع مجااًل للشك حول رغبة النيابة في التحقيق مع المتهمين 

في غياب المحامين.

»بجب أن يبلغ فوًرا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابًة، ويمكن 
من اإلتصال بذويه وبمحاميه فوًرا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربعة 
وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ول يبدأ التحقيق معه إل في حضور 

محاميه«

المادة 54 من الدستور المصري المعدل عام 2014

يتضح من األوراق الرسمية للقضية أن هناك 19 متهًما من بين 23 محبوًسا، لم يحضر أي محامي معهم 
جلسة التحقيق األولى أمام النيابة، األمر الذي يعد مخالًفا للحق في الحصول على محامي أثناء التحقيق مع 
المتهم، والذى يعد من أهم الحقوق القانونية أثناء فترة التقاضي، فهو يحفظ حق المتهم من جهة، ومن 
جهة اخرى يحفظ حق المجتمع في عدالة األحكام القضائية، فهو حق أصيل ال يمكن التغاضي عنه حتى في 
جرائم الحرب.ووفًقا للقوانين المصرية،  ففي حالة عدم وجود محامي خاص، يجب ان تنتدب النيابة محامي 

من نقابة المحامين.

23419
 عدد المتهمين
 المحبوسين

 عدد الذين حضر معهم محامي
جلسة التحقيق األولى

 عدد الذين لم يحضر معهم
 محامي جلسة التحقيق األولى

صورة من محضر التحقيق مع يوسف عبد العال
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خامًسا: انتهاك حقوق الطفولة 
وقانون الطفل في القضية 

فضاًل عن االنتهاكات المتعددة التي تعرض لها المتهمون في القضية، والتي أخلت بقواعد حصولهم على 
محاكمة عادلة بما يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، كان الوضع أكثر سوًءا بالنسبة للمتهمين الذين 
لم يبلغ عمرهم 18 عاًما وقت القبض عليهم، فإذا كان االنتهاك في حالة المتهمين شديًدا، فهو في حالة 
هؤالء األطفال  أشد، وذلك لما يكفله القانون لألطفال من حماية أثناء اتهامهم جنائًيا، حيث تختلف المعاملة 

الجنائية لألطفال عن البالغين، وفًقا للقانون المصري واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 

بمتابعة األوراق الرسمية للقضية يظهر أن هناك 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية لم يتجاوزوا 18 عاًما 
أثناء حدوث واقعة القضية األساسية، وذلك من أصل 23 متهم محبوس. 

أسماء المتهمين أقل من 18 عاًما المحبوسين على ذمة القضية.

السن في أمر اإلحالة االسم
15 آسر محمد زهر الدين عبد الوارث 1
16 عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز امين 2
16 علي عاطف علي الساعي 3
17 اسمه سيف سليمان سيف 4
17 مصطفي خالد محمد سيد ابراهيم 5
17 احمد محممد قاسم محمد 6
17 محمد مصطفي محمد سيد سالمه 7
17 كريم حميدة علي حميدة 8
17 يوسف محمد صبحي المرسي 9

المتهمين  أن  أيًضا  الرسمية  األوراق  وتظهر 
القصر المحبوسين على ذمة القضية قد تعرضوا 
من  العديد  إلى  البالغين  المتهمين  غرار  على 
الحصول  الحق في  من  حرمانهم  مثل  االنتهاكات 
األولى من  الجلسات  باألخص في  على محامي 
عرضهم  قبل  قسرًيا  إخفائهم  وكذلك  التحقيق، 
على النيابة، وكذلك تعرض بعضهم إلى التعذيب 

سواء كان مادًيا أو معنوًيا. 

فمن بين تسعة متهمين ُحرم ثمانية منهم من حقهم في التمثيل القانوني، بواسطة محامي يحضر جلسة 
التحقيق األولى، والمتهم المتبقي هو المتهم/ آسر محمد زهر الدين وهو أصغر متهم في القضية حيث كان 
يبلغ من العمر 15 عاًما أثناء حدوث واقعة القضية األساسية. وكانت مبررات النيابة للبدء دون وجود محامي 

تتمثل في خشية ضياع األدلة وحالة الضرورة.

يظهر من األوراق الرسمية أن جميع المتهمين األقل من 18 عاًما المحبوسين في القضية قد تعرضوا إلى 
اإلخفاء القسري قبل عرضهم على النيابة لمدد مختلفة تتراوح ما بين يومين إلى 25 يوًما في أقصى حالة، 

ويوضح الجدول اآلتي المدد التي قضاها التسعة متهمين في الحبس غير القانوني.

صورة من محضر التحقيق مع المتهم آسر زهر الدين
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 أماكن
الختفاء

 مدة
 الختفاء
باأليام

 مكان الضبط
 وفقا

لالعترافات

 مكان الضبط
 وفقا

للمحضر

 تاريخ
 الضبط
 وفًقا

لالعترافات

 تاريخ
 الضبط

الرسمى

السن السم

غير معلوم 31 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�12 15  أسر محمد زهر
الدين عبدالوارث

غير معلوم 1 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�8 2016�1�9 16  عبدالعزيز ممدوح
عبدالعزيز امين

غير معلوم 28 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�9 16  علي عاطف علي
الساعي

غير معلوم 25  منزل محمد
أسامه

 محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�6 17  اسامه سيف
سليمان سيف

غير معلوم 6  من امام
 مدرسة ابو

النمرس

 محيط محل
إقامته

2016�1�10 2016�1�16 17  مصطفي خالد
 محمد سيد

ابراهيم
غير معلوم 2 محل إقامته  محيط محل

إقامته
2016�1�7 2016�1�9 17  احمد محمد

قاسم محمد
غير معلوم 10 �  محيط محل

إقامته
2016�1�9 2016�1�19 17  محمد مصطفي

 محمد سيد
سالمه

غير معلوم 27 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�11 2016�2�9 17  كريم حميده علي
حميده

غير معلوم 31 محل إقامته  محيط محل
إقامته

2016�1�12 2016�2�13 17  يوسف محمد
صبحي المرسي

والذي  الدين،  زهر  محمد  آسر  المتهم  حالة  وفي 
الضبط  محضر  يشير  كامل،  شهر  لمدة  إخفائه  تم 
الرسمي إلى أن القبض عليه تم في يوم 12 فبراير 
2016 ، بينما حسب اعترافه أمام النيابة فقد ُألقي 

القبض عليه في يوم 11 يناير 2016 

لم يسلم هؤالء المتهمين على الرغم من عمرهم من 
التعذيب المادي والمعنوي، فمن أصل تسعة متهمين 
بتعرضه  النيابة  أمام  منهم  خمسة  أفاد  محبوسين، 
للتعذيب، وقد تنوعت أشكال التعذيب ما بين الضرب 
واستخدام الكهرباء والتهديد بالتعذيب وباألهل، فقد 
أفاد المتهم/ عبد العزيز ممدوح عبد العزيز الذي يبلغ 

من العمر 16 عاًما بـ »ودوني مقر أمن الدولة بالشيخ زايد وهناك اتعذبت واتكهربت وحفظوني الكالم اللي 
جيت قلته هنا في النيابة وهددوني لو مقولتش الكالم ده محدش هيعرف مكاني خالص«  

المتهم آسر زهر الدين

صورة من محضر التحقيق مع المتهم آسر زهر الدين

صورة من محضر التحقيق مع المتهم عبد العزيز ممدوح

صورة من محضر الضبط الرسمي آلسر زهر الدين
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كما أفاد المتهم محمد مصطفى محمد سيد سالمة الذي كان يبلغ من العمر 17 عاًما أثناء حدوث واقعة 
اماكن  وفي  األيمن  رجلي  صباع  في  جسمي  في  موجوده  لسه  واثارها  بالكهرباء  »عذبوني  بـ  القضية 
المتهمين محمد  للتعذيب طلب محامي  بتعرضهم  أفادوا  الذين  الخمسة متهمين  بين  في كتفي«  ومن 
مصطفى سالمة عرض موكله على الطب الشرعي إلثبات تعرضه للتعذيب، وذلك في جلسة تحقيق النيابة 
بتاريخ 1 فبراير 2016 وهو ما أجابت عنه النيابة بشكل إيجابي وقررت إحالة المتهم إلى الطب الشرعي، ولكن 

لم تتضمن األوراق الرسمية أي تقرير طب شرعي.

»تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص باألطفال المجنى عليهم، والشهود. ول 
ر  يجوز مساءلة الطفل جنائًيا أو احتجازه إل وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفَّ
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز 
البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة اإلجراءات 

التى تتخذ حياله.«

المادة 54 من الدستور المصري المعدل عام 2014

وفًقا لنفس المادة من الدستور المصري، يحدد القانون المصري األطفال بأنهم األشخاص الذين لم يبلغوا 
الثامنة  إكماله  القبض عليه قبل  ُألقي  الجريمة، وبذلك يكون أي متهم  ارتكاب  أثناء  العمر  الثامنة عشر من 
التدابير القانونية المخففة  عشرة من  العمر مستحًقا للمعاملة الخاصة التي يكفلها الدستور المصري. أما 
التي يحصل عليها األطفال أثناء فترة التقاضي، فالبند 8 من المادة 101 من قانون الطفل المصري يوضحها 

كاآلتي: 

»ل يحكم باإلعدام ول بالسجن المؤبـد ول بالسـجن المشـدد علـي المـتهم الـذي لـم 
يتجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميالدية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم اإلخالل 
تجـاوزت سـنه  الـذي  الطفـل  ارتكـب  إذا   ، العقوبات  ) من قانون   1٧ ( المادة  بحكم 
خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها اإلعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد 
ل  مدة  بالحبس  يحكم  السجن  عقوبتها  الجريمة  كانت  وإذا   ، بالسـجن  عليـه  يحكـم 
تقل عن ثالثة اشهر. ويجوز للمحكمة بدًل من الحكم بعقوبة الحبس إن تحكم عليه 
بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ) ٨ ) مـن المادة 101 من هذا القانون. أما إذا 
ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز 
للمحكمـة ، بدًل من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص 

عليها«

ويتضح من البنود القانونية السابقة أن القانون يلزم القضاء باللجوء إلى معاقبة األطفال كحل أخير، وبأال 
عليها  يحصل  التي  األحكام  عن  مخففة  األحكام  تكون  المعاقبة  حالة  وفي  االحتياطي،  الحبس  فترة  تطول 
البالغون في نفس القضية، فال يحصل أي متهم قاصر على حكًما باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن 

المشدد. 
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ملحقات
• في جلسة التحقيق مع المتهم/ مصطفي خالد محمد سيد إبراهيم بتاريخ 2016/03/01 قال: 

»األقوال اللي قلتها كانت تحت التهديد«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ أحمد محمد قاسم محمد بتاريخ 2016/01/21 قال: »اللي 
قولته قبل كده كان تحت تهديد من أمن الدولة«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ حسن إبراهيم حلمي علي بتاريخ 2016/01/31 قال: »قعدوا 
يكهربوني بصاعق كهربائي في أنحاء متفرقة من جسمي وأنا عريان متغمي ومتكلبش«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ كريم منتصر منجد سيد بتاريخ 2016/01/10 قال: »ضربوني 
باألقالم والشالليت وكانوا مغمين عيني وكانوا بيهددوني إني لو ما قلتش علي كل حاجه 

هتكهرب«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ عبد العزيز ممدوح عبد العزيز أمين بتاريخ 2016/04/06 قال: 
»ودوني مقر أمن الدولة بالشيخ زايد وهناك اتعذبت واتكهربت وحفظوني الكالم اللي جيت 

قلته هنا في النيابة وهددوني لو مقولتش الكالم ده محدش هيعرف مكاني خالص«

بتاريخ  عشري  علي  علي  الفتاح  عبد  العال  عبد  يوسف  المتهم/  مع  التحقيق  جلسة  في   •
2016/02/06 قال: »ابتدى يكهرب فيا وفي رجلي وجسمي وأماكن تانيه لغاية ما كنت بقوله 
علي اي حاجه كان بيسألني عليا عشان يبطل تعذيب وكهربا فيا وقعدت كده لمدة عشرة أيام 
أنا   - بيتعذب  أبوك وهو  بيوقفوني ويقولولي اسمع أصوات  كانوا  ايام  العشر  وكمان خالل 
الضابط لما كان بيكهربني كهربني كمان في الخصيتين وتحت الخصيه وحصل تورم جامد فيهم 

ولسه عندي تورم«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ أحمد خالد أحمد أبو بكر بتاريخ 2016/01/1٧ قال: »وهناك 
والكوع  األيمن  الذراع  من  اليمين  كوعي  جروح في  فيه  إن  أقول  ونسيت  واتكهربت  اتضربت 
األيسر نتيجة الكهرباء وهما كانوا قاعدين يضربوني ويكهربوني عشان يعرفوا اللي حصل في 

واقعة فندق الثالث أهرامات«

بتاريخ 2016/02/0٧ قال:  المتهم/ موسى دسوقي ديب حسين  التحقيق مع  • في جلسة 
»وفضلوا يعذبوني ويكهربوني في كل جسمي بسلك كهرباء«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ عبد العال عاطف علي الساعي بتاريخ 2016/01/20 قال: 
»كهربوني وضربوني وشتموني«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ محمد مصطفى محمد سيد سالمة بتاريخ 2016/02/01 
قال: »عذبوني بالكهرباء وآثارها لسه موجودة في جسمي في صباع رجلي اليمن وفي أماكن 

في كتفي«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ يوسف محمد صبحي المرسي بتاريخ 2016/02/14 قال: 
»وقعدت هناك في المكان ده حوالي 35 يوم بعد ما كهربوني بالصاعق في منطقة البطن 

ورجلي وفي العضو الذكري«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ محمد خلف جمعه أحمد بتاريخ 2016/02/09 قال: »وكنت 
بتكهرب في جسمي وكان عندي إصابات وراحت عشان بقالي أكتر من شهر هناك وكان فيه حد 

بيضربني بعصاية خشب اليمين وكان فيه حد بيدوس عليها برجليه وأنا ايدي اتكسرت«

• في جلسة التحقيق مع المتهم/ محمود مصطفي طلب أبو هشيمة بتاريخ 2016/02/13 
قال: »أنا كنت متغمي واتضربت بحاجات على راسي وبعد كده قلعني هدومي وكهربني في 

اماكن كتير في جسمي«


