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يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 خرجت قوة أمنية من محافظة الجيزة، متوجهًة إلى مكان أفادت التحريات 
أنه مخبأ لمجموعة تكفيرية مسلحة، وأثناء مرور القوة األمنية بطريق الواحات، اشتبك المسلحون مع القوة 
األمنية بالمفرقعات واألسلحة النارية الثقيلة والخفيفة، مما أسفر عن مقتل 16 فرًدا من قوات األمن، وأسر 
شخص واحد هو النقيب محمد الحايس وذلك بحسب الرواية الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية في بيان 

رسمي عقب الواقعة1. 

وفي 31 أكتوبر 2017 تمكنت السلطات المصرية من تحرير األسير محمد الحايس، من خالل عملية عسكرية 
نتج عنها مقتل جميع العناصر المسلحة من خالل سالح الطيران ما عدا شخص واحد تم أسره أثناء العملية 

العسكرية2. 

تمثل قضية الواحات نموذًجا آللية عمل مؤسسات الدولة التي تختص بالعدالة وإجراءات الضبط والمحاكمة 
العين  تخطئها  لنا بصورة ال  الواحات تكشف  اإلطار، ولكن قضية  أي قضية عن هذا  تخرج  العادلة، وربما ال 
ممارسات ال يمكن تبريرها أو التغاضي عنها طبًقا للدستور أو القانون الجنائي، وهذا طبًقا لألوراق الرسمية 

دون النظر إلى األقوال التي لم يتم تسجيلها رسمًيا.

حسب األوراق الرسمية للقضية التابعة لنيابة أمن الدولة العليا، ألقت قوات األمن القبض على 43 متهًما 
بالقبض على متهم/ عبد  من أصل 53 في فترات متباينة، حيث بدأت حاالت الضبط يوم 8 نوفمبر 2017 
العسكرية،  العملية  في  ُأسر  الذي  الشخص  نفس  وهو  الجنسية-  المسماري-ليبي  الله  عبد  محمد  الرحيم 
وتنتهي حاالت الضبط للمتهمين المحبوسين في الوقت الحالي بالمتهم/ أحمد رفعت زيدان عبد الله والذي 

تم ضبطه يوم 13 يوليو 2018.

وبعد القبض على المتهمين -المحبوسين في الوقت الحالي- تم إحالة القضية إلى النيابة العسكرية يوم 
29 أكتوبر عام 2018، التى بدورها أحالت القضية لمحكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية،  لتبدأ أولى جلسات 
المحاكمة العسكرية في 23 يناير 2019، وكانت االتهامات التي ُوجهت إلى المتهمين تشمل القتل، والشروع 
في القتل، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، واالشتراك في اتفاق جنائي، واالنضمام لجماعة ُأسست على 

خالف القانون.

وفي يوم 13 أكتوبر 2019 أحالت المحكمة المختصة في مجمع محاكم طرة إحالة أوراق المتهم/ عبد الرحيم 
المسماري إلى المفتي ألخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

المسماري  الرحيم  عبد  على  شنًقا  باإلعدام   ،2019 نوفمبر   17 يوم  العسكرية  المحكمة  حكم  صدر  وقد 
وبالسجن  واحد فقط،  عاًما على متهم   15 لمدة  المشدد  وبالسجن  المؤبد على خمسة متهمين  وبالسجن 
لمدة عشر سنوات على 9 متهمين آخرين، بينما قضت بمعاقبة متهم واحد لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 
خمسة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وآخر بالسجن لثالث سنوات، بينما قضت ببراءة بقية 

المتهمين على ذمة القضية وعددهم 30 متهًما.

CNN بالعربية . خبر . 20 أكتوبر 2017 . »الداخلية المصرية: سقوط قتلى ومصابين في اشتباكات بين الشرطة وإرهابيين بالواحات«   1
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/10/20/egypt-oasis-police-clashes

https://www.youtube.com/ 2017 ,Nov 13 .youtube. Video file»فيديو عملية الواحات وتحرير النقيب محمد الحايس«  2
watch?v=KBKxxXGZ21g

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/10/20/egypt-oasis-police-clashes
https://www.youtube.com/watch?v=KBKxxXGZ21g
https://www.youtube.com/watch?v=KBKxxXGZ21g
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»لكل إنسان الحق في السالمة البدنية والجسدية، ويعتبر التعذيب جريمة محرمة 
دولًيا، ويجرم إخضاع أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة.3«

تعرض المتهمون خالل فترة احتجازهم قبل التحقيقات وأثنائها، لسلسلة من االنتهاكات الحقوقية الجسيمة، 
التى أخلت بالحد األدنى من حقوق المتهمين وما يفرضه الدستور والقوانين والمواثيق الدولية من التزامات 
االنتهاكات  هذه  اإلرهاب،  على  كالحرب  االستثنائية  الحاالت  في  حتى  اإلنسان،  حقوق  احترام  إلى  تهدف 
تقدح في عدالة المحاكمات وذلك ألنها تخل بقواعد الضبط الجنائي وكذلك قواعد االحتجاز التي ينص عليها 
للتعذيب  وتعرضهم  الضبط،  جهات  ِقَبل  من  القسري  لإلخفاء  تعرضهم  متهمين  عدة  ادعى  فقد  القانون، 
واإلكراه البدني والمعنوي، وحرمان بعضهم من حقهم في الحصول على دفاع أصيل، فضاًل عن معاناتهم 

في أماكن احتجاز رسمية سيئة.

يقف هذا التقرير في المساحة الحقوقية الفاصلة التي تراقب مسار العدالة الجنائية والحصول على محاكمة 
عادلة، سواء كانوا المتهمين مدانين أم ال، ويعرض االنتهاكات التي سجلتها األوراق الرسمية، والتي تخالف 

بدورها الدستور وقواعد الضبط الجنائي.  

 
المادة الخامسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  3
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أواًل:- اإلخفاء القسري ألغلبية المتهمين

بحسب الدستور المصري ل يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو تقييد حريته إل 
المتهم من  ُيمّكن  بأمر قضائي، ومن شروط الحتجاز أن يكون في مكان معلوم 

التواصل مع ذويه ومحاميه.
»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 دستور مصر

كما تنص المادة الثانية من التفاقية الدولية4 لحماية جميع األشخاص من الختفاء 
القسري على أن اإلخفاء 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.«

فباستثناء سبعة متهمين من الذين تم ضبطهم، فقد أقر بقية المتهمين ويبلغ عددهم 36 متهًما بتعرضهم 
إلى االختفاء القسري، بحسب األوراق الرسمية للقضية، وبذلك تصبح نسبة المحبوسين الذين تم إخفائهم 
قسرًيا بشكل غير قانوني 83% من إجمالي المحبوسين، وهو األمر الذي يطعن في المسار القانوني للقضية، 

ولكن لم تولي النيابة أدنى اهتمام بهذه االعترافات أثناء التحقيقات. 

الرسمي  للموقع  وفًقا  وذلك  التقرير،  هذا  لحظة صدور  حتى   2010 عام  منذ صدورها في  االتفاقية  على  المصرية  الدولة  توقع  لم   4
/https://indicators.ohchr.org  .لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

43 5336 
عدد المحبوسين  عدد المتهمين في

القضية
عدد المختفين قسريا

%83

https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
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يشير محضر ضبط نادر عبد الفتاح قطب إلى تاريخ ضبطه الرسمي في 4 يونيو 2018 غير أن شهادته أمام 
النيابة تشير إلى أن القبض عليه تم بشكل غير قانوني في 10 ديسمبر 2017 أي أنه ظل محبوًسا بشكل غير 

قانوني لسبعة أشهر تقريًبا وقد برأته المحكمة في 18 نوفمبر 2019.

وفي حالة المتهم/ ياسر حسن عبد الحميد يشير اعترافه الذي سجلته النيابة إلى أن القبض عليه كان في 24 
نوفمبر 2017  بينما يشير محضر الضبط الرسمي إلى أن القبض عليه تم في 1 أبريل 2018، أي أنه تعرض 

لالختفاء القسري ألربعة أشهر تقريًبا.
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تضاربت حيثيات الضبط واإلحضار ما بين إفادة المتهم واألوراق الرسمية، فالمدد المسجلة في هذا التقرير 
الضبط  محضر  يشير  كما  الرسمي  والقبض  المتهم،  يفيد  كما  الفعلي  القبض  بين  الفاصلة  المدد  هي 
واإلحضار. وحسب قانون اإلجراءات الجنائية يجب أن ُيعرض المتهم أمام النيابة للتحقيق خالل 24 ساعة من 
لحظة القبض عليه، ويستثنى من ذلك المتهمون على ذمة قضايا إرهاب حيث ُيمكن التحفظ على المتهم 
على  التحفظ  التحقيق  لسلطة  تتيح  اإلرهاب  قانون  بنود  أن  من  الرغم  وعلى  األسبوعين.  تتجاوز  قد  لمدة 
المتهم لمدة 14 يوًما قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد إصدار أمر مسبب من المحامي العام. فالحاالت المسجلة 
باعتبارها تعرضت لإلخفاء القسري ال تندرج تحت هذا البند وذلك ألن األوراق الرسمية ال تحتوي على محضر 
تحفظ، باإلضافة إلى أن مدة اإلخفاء القسري تتحدد بالمدة الفاصلة ما بين لحظة القبض حتى لحظة العرض 
على النيابة سواء إلصدار أمر تحفظ أو للتحقيق. وهو ما ُيشير إلى أن القائمين على االحتجاز ينتهكون قانون 
اإلرهاب الذي يعطيهم شرعية االنتهاك. وقد تنوعت مدد هذا االختفاء، فمنها ما كان أقل من أسبوع ومنها 

ما تجاوز المائة يوًما.

الجنائي وحقوق اإلنسان، وهو جهل المتهم/بمكان  بالقانون  وتتضمن قضية االختفاء القسري إخالاًل آخر 
احتجازه، ففي شهادة المحبوسين الذين تعرضوا لالختفاء القسري في القضية، لم يتعرف على مكان االحتجاز 

سوى عدد قليل جًدا وبشكل غير مباشر، وغير رسمي.

تزيد أماكن اإلخفاء القسري التي تعرف عليها المتهمون عن عدد المتهمين نفسهم وذلك ألن هناك متهمان 
قد تم نقلهما إلى مكان آخر أثناء فترة اإلخفاء، وقد تعرفا على المكانين، هما: المتهم/ ياسر حسن عبد الحميد 
إلى األمن  انتقل  الوطني في أسيوط ثم  أنه كان محتجًزا في مقر األمن  التحقيقات معه  أثناء  أثبت  الذي 
الوطني في القاهرة، وكذلك المتهم/ عالء الدين إبراهيم محمد الذي قال أثناء التحقيقات معه أنه قد تم 

احتجازه في مقر األمن الوطني في المعادي ثم انتقل إلى مقر األمن الوطني بالعباسية.

2

221

2473
 أقل من
أسبوع

 أقسام
شرطة

 مقرات األمن
الوطني

 أكثر من أسبوع
وأقل من شهر

 أكثر من شهر
 وأقل من ثالثة

أشهر

 أكثر من ثالثة
أشهر

تبــــــــــــــــاين مــــــــــــــدد اإلخــــــــــــــفاء القــــــــــــــسري

أماكن الختفاء القسري

36 21
 عدد المخفيينعدد المختفين قسريا

 العارفين بمكان
احتجازهم

%58
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ثانًيا:- 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 ول يعول عليه.«
المادة 55 من الدستور المصري المعدل في 2014 

وقعت مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
بأنه: »أي  المادة 1  التعذيب في  المهينة والتى تعرف  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد 
الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو 
معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو 

إرغامه هو أو أى شخص ثالث«

 وفًقا لألوراق الرسمية للقضية فقد أقر 24 متهًما أمام النيابة بتعرضهم لإلكراه المادي والمعنوي أثناء فترة 
إخفائهم قسرًيا إلجبارهم على اإلدالء باعترافات حول الوقائع المنسوبة إليهم.

وقد جاءت أقوال المتهمين أثناء اعترافهم بتعرضهم للتعذيب مفصلة، وتنوعت أشكال التعذيب بين الكهرباء 
والتعليق والضرب، فضاًل عن السباب والتهديد باألهل. حيث يقول المتهم/ محمد صالح سيد عبد الجواد 
خالص  عريان  هدومي  وقلعوني  »اخدوني   .2017 ديسمبر   24 يوم  معه  ُأجريت  التي  التحقيق  جلسة  في 
ايه  على  بتتكلم  انت  انا معرفش  وقلتله  ها هتتكلم  بيقولي  ولقيته  وانا متغمي  الضابط  على  ودخلوني 

ولقيت المجندين بيضربوني في كل حته في جسمي وساعتها جالي حالة تشنج«

4324
 عدد الذين اعترفواعدد المحبوسين

بتعرضهم للتعذيب

%55
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ُأجريت  التي  التحقيق  ويقول المتهم/ أحمد محمود عيسى، الذي حكمت المحكمة ببراءته، أنه في جلسة 
معه يوم 16 نوفمبر 2017 »اخدوني على مقر األمن الوطني وعلقوني من دراعي وكتفي انا مش حاسس 
بيه وكهربوني في عضوي الذكري عشان أقولهم أي حاجة عن أخويا عبد الرحمن« وهو ما يجعل الحكم ببراءته 
غير كافي، فبحسب أقواله التي تجاهلت النيابة التحقيق فيه، تعرض، لتعذيب بدني وإرهاب معنوي من قبل 

السلطات المسؤولة، يجعل منه مجنًيا عليه.

وأيًضا يقول المتهم/ نادر عبد الرازق قطب في جلسة التحقيق التي ُأجريت معه يوم 13 يونيو 2018 »أنا 
اتكهربت في كل جسمي من اول القبض عليا حتي شهر ابريل 2018 واتعلقت من دراعي وحاسس ان كتفي 
الشمال مخلوع - انا كنت بتكهرب بصاعق وسلك كهربي وعصيان - كان عندي كدمات في جسمي كله بس 

خفت واالصابه اللي باقيه هي خلع في كتفي الشمال«

كما أفاد المتهم/ أحمد مجدي عبد الحميد النيابَة باعتراف بتاريخ 4 يناير 2018 حيث قال: »عايز اقول ان انا 
اتعرضت للتعذيب في األمن الوطني واتعلقت خلفي من دراعاتي وده ساب إصابات واضحه في دراعي 
اليمين  ايدي  الشمال وفقدت قدرتي علي تحريكه بطريقه طبيعيه وفيه إصابات في المعصمين بذراعين 

والشمال نتيجة تعليقي منهم لفترات طويلة«

وهو ما دفعه إلى طلب العرض على الطب الشرعي في يوم 16 يناير 2018 وقد استجابت النيابة لهذا 
الطلب فأحالته إلى الطب الشرعي بتاريخ 31 يناير 2018 لكن لم يصدر عن الطب الشرعي أي تقرير يفيد معاينة 

حالة المتهم/حسب األوراق الرسمية. 

وتتنوع األساليب التي ُدونت في األوراق الرسمية القضية، ففضاًل عن اعترافات المتهمين أمام النيابة، 
وكذلك تقارير الطب الشرعي، فقد تم إثبات بعض حاالت التعذيب من خالل مناظرة النيابة أجساد المتهمين 
قبل بدء التحقيق معهم، مثلما حدث في حالة المتهم/ أحمد رفعت زيدان، الذي برأته المحكمة، حيث أقر بأن 
حالة  أيًضا في  ما حدث  والتعليق، وهذا  للكلبشة  تعرضه  جراء  كانت  يده وقدمه  الموجودة في  العالمات 
المتهم/ عمار عيد إبراهيم إبراهيم بكري، الذي أقر لتعرضه للتعذيب بعد مناظرة النيابة له وسؤالها عن أسباب 

تلك اآلثار.

22473
الضرب

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق التعذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

التهديد باألهلالتعليقالكهرباء

24
 الذين تعرضوا

للتعذيب



15قضية الواحات

ثالًثا: مماطلة اإلحالة
إلى الطب الشرعي وتجاهلها 

»تضمن كل دولة طرف عدم الستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدلء بها نتيجة 
للتعذيب، كدليل في أية إجراءات.«

المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

يرتبط بانتهاك تعذيب المتهمين انتهاًكا آخر يتمثل في مماطلة الطب الشرعي، وكذلك النيابة في إثبات 
ذلك التعذيب، حيث نجد في األوراق الرسمية أن النيابة قد أحالت المتهمين الذين أفادوا بتعرضهم للتعذيب 
الطبية من الطب  إحالتهم فعلًيا أو صدور تقرير بحالتهم  تتابع ما يفيد  اعترافهم، ولم  في وقت متأخر عن 

الشرعي.

وهذا الجدول يوضح ما يعانيه الذين تعرضوا لإلكراه المادي من قبل جهات الضبط  من صعوبة إثبات آثار 
التعذيب على أجسادهم، وهو أمر يشّرع بالسؤال عن حيادية الهيئات القضائية والرقابية مثل الطب الشرعي 
والنيابة في منظومة العدالة، فعلى الرغم من إحالة النيابة 19 متهًما إلى الطب الشرعي فقد جاءت اإلحاالت 
متأخرة في بعض الحاالت مثل حالة المتهم/ أحمد يحيى محمد عبد المجيد سرحان، الذي طلب عرضه على 
الطب الشرعي في نوفمبر 2017 وتمت اإلحالة في شهر فبراير 2018 أي بعد أكثر من ثالثة أشهر، ليخرج تقرير 

الطب الشرعي نافًيا وجود آثار تعذيب على جسد المتهم.

 إفادة تقرير الطب
 الشرعي

 تاريخ العرض على
الطب الشرعي

 تاريخ اإلحالة إلى
الطب الشرعي

 تاريخ أقواله
بالتعرض للتعذيب

 االسم

 لم نتبين بعموم جسد
 المتهم\ أحمد محمود
 عيسي شعالن حال
 كشفنا عليه ثمة آثار

إصابية ظاهرية

2017/11/16 2017/11/16 2017/11/16  أحمد محمود
 عيسى محمود

شعالن

 لم نتبين بعموم جسد
 المهتم\ أحمد يحيي
 محمد عبدالمجيد حال

 كشفنا الطبي الشرعي
عليه ثمة آثار إصابية

2018/2/17 2018/2/12 2018/2/12  أحمد يحيي محمد
عبدالمجيد سرحان

24 43
 عدد ادعاءات

التعذيب
 عدد الذين طلبواعدد المحبوسين

 العرض على
 الطب الشرعي

 عدد المحالين
 إلى الطب
الشرعي

 تم عرضهم على
الطب الشرعي

16192
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رابًعا: غياب المحامين عن
جلسات التحقيق األولى

ل يبدأ التحقيق مع المتهم إل في حضور محاميه، فإن لم يكن له محاٍم، ُندب له 
محاٍم. وفي جميع األحوال ل يجوز محاكمة المتهم/في الجرائم التي يجوز الحبس 

فيها إل بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.
مادة 54 من دستور 2014

الحصول على محامي منذ وقت إلقاء القبض على المتهم/شرط أساسي للحصول على محاكمة عادلة، وهو 
حٌق أصيٌل يكفله الدستور المصري وكذلك القانون الجنائي، ورغم وضوح النصوص النظرية وحزمها في هذا 
البند، نجد في األوراق الرسمية ما يثبت اإلخالل بهذا الشرط. حيث سجلت تحقيقات النيابة تعرض 33 متهًما 

للتحقيق في غياب محامي لهم في جلسات التحقيق األولي.

الحصول على محامي  التحقيق األولى   الذي حضر معهم محامي في جلسة  يتثنى ألي متهم من  ولم 
خاص، فجميع المحامين تم انتدابهم من النقابة.

ووفًقا لألوراق الرسمية تنوعت األسباب التي ساقتها النيابة لبدء التحقيق دون وجود محامي مع المتهمين 
وقت  أثناء  مغلقة  المحامين  نقابة  وكون  الوقت،  لتأخر  ونظًرا  الضرورة،  وحالة  األدلة،  ضياع  خشية  بين  ما 

التحقيق.

43
 اجمالي عدد
 المتهمين

المحبوسين

 عدد المتهمين
 الغائب عنهم

 محام أثناء
 جلسة التحقيق

األولى

 عدد المتهمين
 الحاضر معهم

 محام في
 جلسة التحقيق

األولى

 غير
معلوم

3373

33
 عدد المتهمين

 الذين ُحِقق
 معهم دون

محامي

 األسباب التي ساقتها النيابة لتبرير غياب المحامين في جلسة التحقيق األولى

39
 نقابة

 المحامين
مغلقة

 خشية ضياع
األدلة

غير محددتأخر الوقتحالة الضرورة

1812
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خامًسا: التصوير
على الرغم من أن تصوير المتهمين على ذمة قضية غير مجرم قانونًيا بنص صريح، فإنه يطعن في مبدأ 
إدانته في محاكمة  تثبت  بريء حتى  بأن »المتهم  المصري، حيث ينص  الدستور  أقره  الذي  البراءة  افتراض 
قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه«. وذلك يشمل كل أنواع التصوير بما في ذلك التي 
تكون على هيئة تقارير إعالمية يظهر فيها المتهمون ويدلون باعترافات صريحة ُتدينهم. ففي يوم 16 نوفمبر 
الرحيم  عبد  المتهم/  المصرية مع  الحياة  قناة  ُأذيع على  بحوار حصري  أديب  عماد  اإلعالمي/  قام  عام 2017 
المسماري، وهو المواطن الليبي الذي تم أسره في عملية تحرير النقيب محمد الحايس، والمتهم الرئيسي 
في القضية نظًرا ألنه الوحيد الذي ُألقي القبض عليه أثناء العملية العسكرية، وفي أثناء المقابلة نشرت 
القناة فيديو للحظة إلقاء القبض على المسماري بعد مقاومته لقوات األمن، والجدير بالذكر أن عملية تحرير 
النقيب محمد الحايس كانت في 31 أكتوبر 2017 وربما استمرت بضعة أيام فقد أفاد المسماري أن القبض 
عليه كان في يوم 2 نوفمبر. ولكن األوراق الرسمية ُتظهر شيًئا من التضارب حيث ُتشير إلى أن القبض على 
المسماري كان في يوم 8 نوفمبر وهو األمر المخالف لبيان عملية تحرير الحايس، والفيديوهات اإلعالمية5. 

األكثر غرابة في األمر أن جلسة التحقيق األولى مع المتهم أمام النيابة كانت بتاريخ 16 نوفمبر 2017 ولم 
يحضر محامي مع المتهم أثناء التحقيقات، وهو ما يخالف قانون اإلجراءات الجنائية وهو نفس اليوم أذيع فيه 

اللقاء مع عماد أديب وتابعه اآلالف من الناس. 

وقد اعترف أيًضا المتهمان/ عبد الرحمن محمد زيدان، ورامز عبد الفتاح إبراهيم، بأنهم قد ُأجبروا على اإلدالء 
الفتاح  عبد  رامز  المتهم/  يقول  حيث  معهم.  التحقيقات  فترة  أثناء  وذلك  الكاميرات،  أمام  معينة  باعترافات 

إبراهيم »وغموني فترة طويلة وشالو القناع وصوروني وضربوني«

ما ينطلق منه هذا التقرير في إشكالية تصوير المتهمين التي ليس في القانون الجنائي نص قاطع يجرمها، 
هو أن اإلطار القانوني الذي يشكل عالقة المتهم مع القاضي، ويشكل كذلك آليات الضبط والحصول على 
محاكمة عادلة قد تم انتهاكه أكثر من مرة، وبأشكال متعددة، وال يمكن اعتبار التجاوزات في هذه القضية شيًئا 
الدستور من جهة قوات  الجنائي وكذلك  القانون  يتجاوز  الذي  التعامل  استثنائًيا، وإنما هي نموذج لطبيعة 
الضبط، والنيابة، وكذلك اإلعالم.  وما دام التصوير قد حدث قبل تقديم المتهمين إلى المحاكمة وقبل إصدار 

أحكام نهائية بشأنهم فإن هذا من شأنه أن يؤثر على عقيدة المحكمة عند إصدارها ألحكامها.

https://www. 2017 ,Nov 16 .youtube. Video file»5  “إنفراد – عماد أديب في حوار خاص ألول مرة مع إرهابي الواحات األجنبي
youtube.com/watch?v=KxcXBW19qEI

https://www.youtube.com/watch?v=KxcXBW19qEI
https://www.youtube.com/watch?v=KxcXBW19qEI
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3 43
 الوضع
الصحي

الشـــــــــــــــــــــــــــــكاوى مـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــكان الحـــــــــــــــــــــــــــتجاز

الوضع الدرسياألكل والشربالزياراتعدد المحبوسين

1811

سادًسا: األوضاع السيئة
ألماكن االحتجاز

السجن دار إصالح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الحتجاز لإلشراف القضائي، 
ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر.

المادة 56 من الدستور المصري المعدل 2014

وفًقا لألوراق الرسمية،اشتكى 13 متهًما في القضية أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام النيابة من انتهاكات 
يتعرضون لها في أماكن حبسهم مثل منع زيارة ذويهم لهم ، واشتكى المتهم/ عبد الرحمن محمد زيدان من 
الذي يعانون منه. حيث  الوضع الصحي  بينما اشتكى ثالثة متهمين من  عدم قدرته على دخول االمتحان، 
يقول المتهم/ مصطفى سيد محمود سيد »عاوز أتعرض علي الطب الشرعي عشان عاوز أعمل عملية رباط 
بإخالء  المتهم: محمود يوسف صديق يوسف  بالرفض كل طلبات   صليبي في رجلي«. وبعد أن قوبلت 

سبيله نظًرا لحالته الصحية التي تدهورت على مدار شهور احتجازه، صدر حكم المحكمة بتبرئته. 

عبد الحميد السيد محمد هو متهم آخر حصل على البراءة في القضية وذلك بعد أن تجاهلت النيابة شكواه 
الطحال  في  وتضخم  الكبد  في  تليف  عندي  عشان  المستشفى  على  عرضي  بطلب  »أنا  فيها  قال  التي 

ودوالي«.
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خاتمة
أخذت قضية الواحات مساحة واسعة من التغطية اإلعالمية، نظًرا لكونها عملية 
نوعية ذات طابع ثأري وعسكري، خاصة بعد عملية تحرير النقيب محمد الحايس. وعلى 
الرغم من الضجة اإلعالمية التي ُأثيرت حول القضية لم يختلف المسار القضائي 
فيها عن بقية القضايا التي تظهر النتهاكات التي يتعرض لها المتهمون كما لو كانت 
نمًطا رئيسًيا، حيث تعرض المتهمون على ذمة القضية إلى انتهاكات جسيمة منها 
اإلخفاء القسري وانتهاك الحق في معرفة مكان الحتجاز، والتحقيق مع المتهمين 
بشكل غير قانوني وذلك قبل عرضهم على النيابة التي تجاهلت إفادات الكثير منهم 
بتعرضهم لنتهاكات قانونية منذ لحظة القبض عليهم، بل وحاولت المماطلة في 
إحالة الذين طلبوا العرض على الطب الشرعي إلثبات تعرضهم للتعذيب، فضاًل عن 
حرمان الكثير من المتهمين من حضور محامي أثناء التحقيق معهم ألول مرة. وذلك 

باإلضافة إلى األوضاع السيئة ألماكن الحتجاز الرسمية. 
من  النوع  هذا  مع  النظام  لتعامل  النموذجية  القضايا  من  الواحات  قضية  تعد 
أن جميع  المثير لالهتمام  اإلرهاب بشكل مباشر، ولكن  تتعامل مع  التي  القضايا 
المتهمين باستثناء المسماري ُألقي القبض عليهم في حالة عدم تلبس، ولكنهم 
ذاقوا ويالت النتهاكات القانونية الجسيمة أثناء مراحل القبض عليهم ثم عرضهم 

على النيابة، قبل إيداعهم في أماكن الحتجاز الرسمية. 
تلك النتهاكات التي أضحت كما لو كانت نمًطا رئيسًيا في مسار التقاضي في 
مصر ل تشكل خطورة على المتهمين فقط وإنما أَيًضا على سالمة المجتمع وكذلك 
على  يعملون  القانون  على  القائمون  كان  فإن  والقانون،  للدستور  األفراد  احترام 
خرقه أو غض الطرف عن انتهاكه، فهذا ل يشجع المحكومين على احترام القانون، 
وهو ما يمعن في اتساع الفجوة ما بين األفراد والقانون.   لذلك تطالب الجبهة 
المصرية بسرعة تحقيق الجهات المعنية في النتهاكات المثبتة باألوراق الرسمية، 

وبضرورة اتخاذ السبل السليمة لمراقبة مسار العدالة.
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ملحقات

•جدول يوضح أسماء المتهمين الذين تعرضوا لالختفاء القسري ومدد اختفائهم 
قبل التحقيق معهم بشكل رسمي، وقد اعترفوا بذلك أمام النيابة•

أماكن االختفاء  مدة
 االختفاء
باأليام

 مكان
 الضبط وفقا
لالعترافات

 مكان
 الضبط وفقا

للمحضر

 تاريخ الضبط
 وفًقا

لالعترافات

 تاريخ الضبط
الرسمى

االسم

غير معلوم 6  كمين في
الشارع

 احد الكهوف
 الجبلية

2017/11/02 2017/11/08  عبد الرحيم محمد عبد
الله المسمساري

قسم الحدائق 9 سلم نفسه  كمين في
الشارع

2017/12/24 2018/01/03  أحمد مجدي عبد
الحميد فؤاد احمد

غير معلوم 15  محيط محل
اقامته

 كمين في
الشارع

2017/11/01 2018/11/16  عمر محمود محمد
أمين السلماوي

غير معلوم 15 - محل اقامته 2017/11/01 2017/11/16  مصطفي سيد
محمود السيد منسي

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

17 محل اقامته محل اقامته 2017/10/31 2017/11/16  أحمد إيهاب محمد
سالم حسن

قسم الخانكه 18 سلم نفسه محل اقامته 2017/10/28 2017/11/16  محمد عبد الحميد
السيد بعره

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

19 محل اقامته محل اقامته 2017/10/27 2017/11/16  إسالم وليد محمود
عليوه تعيلب

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

19 محل اقامته محل اقامته 2017/10/29 2017/11/18  مصطفي محمود
محمد محمود الخولي

 مقر األمن
الوطني

20 محل اقامته محل اقامته 2017/10/26 2017/11/16  أحمد محمود عيسي
محمود شعالن

غير معلوم 20 سلم نفسه محل اقامته  من حوالي
عشرين يوم

2017/11/16  أحمد يحيي محمد
عبد المجيد سرحان

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

20 محل اقامته محل اقامته 2017/10/28 2017/11/18  حسام محمد حسين
علي صوان

غير معلوم 21  محل اقامة
نجله

- 2017/10/23 2017/11/18  عبد الحميد السيد
محمد بعرة

غير معلوم 21 محل اقامته محل اقامته 2017/10/25 2017/11/16  عمار أحمد إبراهيم
علي الشاعر

 مقر األمن
الوطني بشبرا

22 محل اقامته محل اقامته 2017/10/24 2017/11/16  عمار عيد إبراهيم
إبراهيم بكرى

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

22  كمين في
الشارع

محل اقامته 2017/10/24 2017/11/16  كامل أحمد محمد
سعيد صالح



21قضية الواحات

 مقر األمن
الوطني بشبرا

23 محل اقامته محل اقامته 2017/10/25 2017/11/18  عيد إبراهيم إبراهيم
بكري غانم

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

24 محل اقامته محل اقامته 2017/10/24 2017/11/18  عبد الرحمن عبد
 الحميد السيد محمد

بعره
 مقر األمن

 الوطني بشبرا
الخيمه

27 محل اقامته محل اقامته 2017/10/19 2017/11/16  أحمد كمال محمد
حسن الثور

غير معلوم 27 محل اقامته محل اقامته 2017/10/19 2017/11/16  صالح السيد محمد
السيد حسن

 مقر األمن
الوطني

30 محل اقامته  محيط محل
اقامته

2017/11/23 2017/12/23  عبد الرحمن محمد
زيدان محمد سالمه

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

30 محل اقامته محل اقامته 2017/10/18 2017/11/18  أحمد صالح أحمد
طلحه

 مقر األمن
الوطني

32 محل عمله  كمين في
الشارع

2017/11/21 2017/12/23  محمد صالح سيد عبد
الجواد

غير معلوم 35 محل عمله  محيط محل
اقامته

2017/11/18 2017/12/23  أيمن السيد أحمد
السيد العطيش

 مفر األمن
 الوطني
 بالمعادي
والعباسيه

36  كمين في
الشارع

 محيط محل
اقامته

2017/11/17 2017/12/23  عالء الدين إبراهيم
محمد إبراهيم

غير معلوم 36  محيط محل
اقامته

 محيط محل
اقامته

2017/11/17 2017/12/23  رامز عبد الفتاح
إبراهيم محمد

غير معلوم 37  محيط محل
اقامته

 محيط محل
اقامته

2017/11/17 2017/12/24  أحمد عبد المنعم
إبراهيم الخضراوي

 مقر األمن
 الوطني
بأسيوط

41 محل اقامته  محيط محل
اقامته

2018/06/02 2018/07/13  أحمد رفعت زيدان
عبد الله

 مقر األمن
 الوطني بشبرا

الخيمه

45 - محل اقامته  من حوالي
 شهر

ونصف

2017/11/18  محمود ياسر محمد
محمد عبد الرحمن

غير معلوم 116 - - 2017/07/17 2017/11/13  عمار عبد الرحمن
 محمد عبد الباري

ملش
 مقر األمن
 الوطني

 بأسيوط/مقر
 األمن الوطني

بالقاهره

127  كمين في
الشارع

 محيط محل
اقامته

2017/11/24 2018/04/01  ياسر حسن عبد
الحميد سليمان

 مقر األمن
 الوطني في
 ابيس في
االسكندريه

204  كمين في
الشارع

 محيط محل
اقامته

2017/12/10 2018/06/04  نادر عبد الرازق قطب
عبد الرازق


