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لمحة عن القضية
بدون أحداث أو وقائع، واستناًدا على محضر تحريات - أعده ضابط في جهاز األمن الوطني -  يخضع 
اآلن 10 متهمين هم موضوع التقرير للحبس االحتياطي على ذمة القضية 810 لسنة 2019، حيث 
اتهمتهم نيابة أمن الدولة العليا باالنضمام إلى جماعة إرهابية )داعش( وتمويل تلك الجماعة. بعض 
المتهمين تم تدويره على ذمة القضية، أي أنهم كانوا  محبوسين احتياًطا بالفعل على ذمة قضايا 
حيث  المتهمين،  بحق  التي وقعت  االنتهاكات  التقرير  يرصد هذه  التحريات.  كتابة محضر  أثناء  أخرى 
تعرضوا جميًعا لالختفاء القسري، وتعرض ثالثة منهم للتعذيب داخل أماكن احتجاز غير رسمية مثل 
مقر األمن الوطني وسجن العازولي، وتعرض سبعة منهم للتدوير، والذي أصبح في اآلونة االخيرة 
نمًطا متكرًرا، ورصدت الجبهة أحوالهم منذ إلقاء القبض عليهم أو تدويرهم على ذمة هذه القضية 
إلى جلسات  اتهامات، ووصواًل  يواجهونه من  ما  للتحقيق معهم في  النيابة  أمام  بمثولهم  مروًرا 

تجديد حبسهم. 
في التاسع من شهر سبتمبر 2019 ألقت قوات األمن القبض علي المهندسة  هناء محمد حسن 
رزق ، 34 عاًما، من أمام منزلها، وذلك - حسب محضر التحريات- بسبب محاولتها السفر إلى سوريا. 
وفي األول من مارس 2020 ألقت قوات األمن علي فاطمة سلمان سليمان، 18 عاًما، ربة منزل وأم 
لطفلين، من منزلها بقرية زارع العريش. وفي اليوم التالي ألقي القبض على فاطمة عوده سليمان 

عوده، 27 عاًما، من مركز ههيا بمحافظة الشرقية وهي من أهالي الشيخ زويد بشمال سيناء.
ينفذ  كان  للحبس االحتياطي والبعض اآلخر  كان يخضع  السبعة اآلخرين فبعضهم  المتهمين  أما 

تم  اإلفراج عنهم  أو  إخالء سبيلهم  إجراءات  تنفيذ  وأثناء  أخرى،  بالسجن في قضايا  ضمهم أحكاًما 
لهذه القضية والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في أوقات متفرقة من 

شهري مارس وأبريل، وهم:   محمد السيد شحاته الخولى - 30 عاًما-  يعمل تاجر 
علف، و طالب الهندسة ايهاب صالح الدين عطيتو، وأحمد مجدى فهمى، طالب 
و  العمل،  عن  عاطل  عاًما،   51 محمد،  السيد  وصالح  عاًما،   21 العمر  من  يبلغ 
عبدالرحمن رضا محمد، طالب كلية الشريعة والقانون، ومحمد ربيع  محمد عوض، 
23 عاًما، طالب فى كلية اآلداب جامعة الفيوم، وأخيًرا، الطفل  )و أ( طالب في 

الثانوية العامة1.

المحافظة المهنة السن االسم
خريج معهد فني زراعة، ويعمل  اإلسماعيلية

تاجر علف
30 محمد السيد شحاته 

الخولى
القاهرة  طالب _ ايهاب صالح الدين 

عطيتو
الجيزة  مهندسة  34 هناء محمد حسن رزق

_ ربة منزل  18 فاطمة سلمان سليمان
القاهرة  طالب 21  احمد مجدى فهمى
القاهرة  عاطل  51 صالح السيد محمد
الفيوم  طالب  23 محمد ربيع  محمد 

عوض
شمال سيناء  ربة منزل  27  فاطمة عودة سليمان 

عوده
الجيزة طالب 17 الطفل )و أ(

تشير الجبهة المصرية إلى الطفل المدرج على ذمة هذه القضية بالحروف األولى من اسمه، وذلك حفاًظا على سرية بياناته وخصوصيته وذلك   1
إعمااًل لنص المادة 116 ب من قانون الطفل المصري والمادة 40 من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ايهاب صالح الدين عطيتو

https://egyptianfront.org/ar/2020/03/ihab-3ateto-810/
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التدوير 

ابتدعت نيابة أمن الدولة أداة جديدة تسمح بالتحايل على المدة القانونية للحبس االحتياطي، وذلك 
التدوير، فبداًل من تنفيذ قرارات إخالء سبيل المتهمين أو اإلفراج عنهم بعد انتهاء مدة  باستخدام 
ليفاجئ  إجراءات خروجهم،  إتمام  أثناء  الزمن  أولئك األشخاص لالختفاء فترة من  يتعرض  سجنهم، 
الجميع بـ مثولهم أمام النيابة مرة أخرى وإدراجهم على ذمة قضية جديدة. رصدت الجبهة المصرية 
أو عقب  القضية بعد إخالء سبيلهم  للتدويرعلى ذمة هذه  تعرض سبعة من أصل عشرة متهمين 

انتهاء مدة سجنهم في قضايا أخرى .
محمد السيد شحاتة الخولي ألقي القبض عليه عام  2014 وأخلي سبيله بعد 4 
شهور، ثم فى 2016 تم القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحقه بالسجن ثالث 
سنوات، وعقب انتهاء مدة العقوبة  في أبريل  2019  تم إخفاؤه قسرًيا في 
سجن العازولى ليظهر مجدًدا على ذمة قضية جديدة فى مدينة اإلسماعيلية، 
إلى أن تم إخالء سبيله فى 19 ديسمبر 2019 ليختفي بعدها مجدًدا فى سجن 

العازولي إلى أن تم عرضه في 1 فبراير 2020 على ذمة القضية 810 لسنة 2019 .
إيهاب صالح الدين عطيتو كان قد أنهى حكًما بالسجن ثالث سنوات على ذمة القضية 

العسكرية 148 لسنة 2017، وبتاريخ 22 ديسمبر 2019 تم نقله إلى تخشيبة الخليفة ومنها إلى قسم 
السالم  منطقة  فى  األمن  قوات  معسكر  إلى  بنقله  ليفاجىء  عنه،  اإلفراج  إجراءات  إلنهاء  المرج 
بالقاهرة يوم 6 يناير 2020،  إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 1 مارس 2020 على 

ذمة القضية 810 لسنة 2019 .
أحمد مجدى فهمى كان قد قضى عقوبة بالسجن لمدة ثالث سنوات على ذمة القضية 148 عسكرية، 
حين تم إخفاؤه أثناء إتمام إجراءات اإلفراج عنه في 21 يوليو 2019 ليظهر مجدًدا في 8 أبريل 2020 

أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية  810 لسنة 2019.
صالح السيد محمد تمت تبرئته بتاريخ 17 نوفمبر 2019 في القضية المعروفة إعالمًيا بقضية الواحات، 
وأثناء تنفيذ إجراءات اإلفراج اختفي صالح قسرًيا ليظهر مجدًدا في 18 أبريل 2020 على ذمة نفس 

القضية موضوع هذا التقرير.
بالسجن لمدة ثالث سنوات في القضية 799 لسنة  عبدالرحمن رضا محمد كان قد قضى عقوبة 
2016 المعروفة بكمين الخصوص، وأثناء ترحيله لتنفيذ إجراءات اإلفراج في 2 نوفمبر 2019 تم  إخفاؤه 
في مقر األمن الوطنى بالخانكة ليظهر يوم 18 أبريل 2020  أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه علي 

ذمة القضية 810 لسنة 2019 

محمد الخولي

https://egyptianfront.org/ar/2019/12/admin-detention/?fbclid=IwAR00d7kEzfOXeRrCbLGpwCaKzeMA6f_IXLXd50n4fWsLKn4ANS_7WUL40yo
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/11/الواحات1.pdf
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محمد ربيع  محمد عوض كان قد أخلي سبيله على ذمة  القضية 385 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا 
في 9 نوفمبر 2019، ليظل بعد ذلك مختفًيا قسرًيا إلى أن ُعرض على نيابة أمن الدولة العليا في 21 

أبريل 2020 على ذمة القضية 810 لسنة 2019.
الطفل )و أ( كان قد أخلي سبيله  على ذمة إحدى القضايا في 16 أبريل 2020، ثم تم إخفاؤه في  
مقر األمن الوطنى بالشيخ زايد إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 13 مايو وتم التحقيق 

معه على ذمة القضية 810 لسنة 2019. 



٧

انتهاك الحق في سالمة الجسد

مناهضة  يخص  ما  في  الحاسمة  الدستور  نصوص  من  بالرغم 
تعذيب  وقائع  من  تقريًبا  واحدة  قضية  تخلو  ال  أنه  إال  التعذيب، 
حالة  بث  سوى  لشيء  ال  أو  اعترافات،  انتزاع  بهدف  إما  لمتهمين 
من الخوف والهلع في نفوس المتهمين، حيث أصيب محمد السيد 
شحاته الخولى - 30 عاًما - بالشلل الرعاش وفقد قدرته علي الحركة 
اختفاءها أثناء  تعرضت  رزق فقد  أما هناء محمد حسن  احتجازه.  بعد 
قسرًيا داخل مقر األمن الوطنى بالشيخ زايد لكافة أنواع التعذيب حيث قاموا بتعصيب عينيها وصعقها 
بالكهرباء فى جميع مناطق جسدها، وقام أحد ضباط األمن الوطنى بضربها على وجهها بحذائه و 
بيديه لمدة طويلة متهًما إياها باالنتماء للجماعات الجهادية. ولم يسلم  الطفل و)و أ( من التعذيب، 
أثناء فترة اختفائه قسرًيا داخل مقر األمن الوطني بالشيخ زايد حيث تعرض للضرب والصعق بالكهرباء 

إلجباره على االعتراف بما هو منسوب إليه من اتهامات حتى أقر بها تحت وطأة التعذيب .

التعذيب بجميع صوره 
وأشكاله، جريمة ال تسقط 

بالتقادم 
المادة ٥٢ من دستور 
جمهورية مصر العربية
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انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي

ينتهك ضباط وموظفي وزارة الداخلية، وعلى رأسهم ضباط قطاع 
تقديم  بوجوب  الخاصة  والقانون  الدستور  نصوص  الوطني  األمن 
الضبط  لحظة  من  ساعة  وعشرين  أربع  خالل  في  للنيابة  المتهمين 
كما نصت المادة 36 من قانون اإلجراءات الجنائية التي تؤكد على أنه 
“يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم 
أربع وعشرين  يرسله في مدى  يبرئه،  بما  يأت  المضبوط، وإذا لم 
أن  العامة  النيابة  على  ويجب  المختصة.  العامة  النيابة  إلى  ساعة 
تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو 
بإطالق سراحه”. تعرض جميع المتهمين الذين رصد الجبهة المصرية 
 28 بين  تراوحت  لمدد  القسري  لالختفاء  القضية  هذه  في  أحوالهم 

يوًما إلى ثمانية شهور ونصف. 

منزلها  أمام  من  عليها  القبض  إلقاء  تم  رزق  حسن  محمد  هناء 
بمنطقة األهرام  في 9 سبتمبر 2019، ولم تظهر أمام النيابة إال في 
31 مارس 2020 أي بعد مرور 7 أشهر قضتها في مقر األمن الوطني 

بمنطقة الشيخ زايد. 

ههيا  مركز  من  عليها  القبض  ألقي  عوده  سليمان  عوده  فاطمة 
بالشرقية في 2 مارس 2020 وتم اقتيادها إلى مقر األمن الوطني 
بالزقازيق لتمكث هناك حتى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 

22 أبريل 2020، أي بعد مرور 50 يوًما.

 فاطمة سلمان سليمان تعرضت لالختفاء القسري بعد  إلقاء القبض عليها في 1 مارس 2020 من 
منزلها بقرية زارع في العريش واصطحابها إلى مركز شرطة غرب القنطرة لتختفي هناك 35 يوًما إلى 

أن  تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 5 أبريل 2020. 

 محمد السيد شحاته الخولى،  اختفى قسرًيا لمدة 44 يوًما، أثناء تنفيذ إجراءات إخالء سبيله على 
ذمة  قضية أخرى في 19 ديسمبر 2019 وتم اقتياده إلى سجن العزولي باإلسماعيلية إلى أن عرض 

على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 810 لسنة 2019 في 1 فبراير 2020.

تنفيذه  أثناء  في  أنه  حيث  يوًما،   57 لمدة  القسري  لالختفاء  تعرض  عطيتو  الدين  صالح  إيهاب 
إلى معسكر قوات  اقتياده  القضية 148 عسكرية، وتم  يناير 2020 في  إجراءات اإلفراج عنه في 6 

الحرية الشخصية حق 
طبيعى، وهى مصونة 

ال ُتمس، وفيما عدا حالة 
التلبس، ال يجوز القبض 

على أحد، أو تفتيشه، 
أو حبسه، أو تقييد حريته 
بأى قيد إال بأمر قضائى 

مسبب يستلزمه التحقيق. 
ويجب أن ُيبلغ فورًا كل 
من تقيد حريته بأسباب 

ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، 
وُيمٌكن من االتصال بذويه 
و بمحاميه فوًرا، وأن يقدم 
إلى سلطة التحقيق خالل 

أربع وعشرين ساعة من 
وقت تقييد حريته . 

المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤
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األمن بالسالم إلى أن عرض على نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس ليتم التحقيق معه في القضية 
810 لسنة 2019 أمن دولة.

أحمد مجدى فهمى تعرض لالختفاء القسري لمدة 8 أشهر ونصف، فبعد قضائه عقوبة السجن  
في القضية 148 عسكرية، وأثناء تنفيذ إجراءات اإلفراج عنه وتحديًدا في يوم 21 يوليو 2019  تم 
إخفاءه في  معسكر قوات األمن فى طرة ولم يظهر مجدًدا إال في 8 أبريل 2020 للتحقيق معه على 

ذمة القضية 810 أمام نيابة أمن الدولة العليا .

صالح السيد محمد  رغم صدور حكم قضائي ببراءته في القضية 160 عسكرية، وبداًل من اإلفراج 
فى  الوطنى  األمن  بمقر  القانون  بمخالفة  ليحتجز   2019 نوفمبر  شهر  منتصف  في  اختفى  عنه، 
الخانكة، إلى أن ظهر مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة العليا في 18 أبريل 2020 أي بعد مرور 5 شهور، 

ليتم إدراجه بعد ذلك بوصفه متهًما على ذمة القضية 810 لسنة 2019.

عبدالرحمن رضا محمد، لم يسلم أيًضا من االختفاء عقب تنفيذه حكًما بالسجن لمدة ثالث سنوات 
في القضية 799 لسنة 2016 المعروفة بكمين الخصوص، فتم إخفاؤه أثناء تنفيذ إجراءات اإلفراج في 
2 نوفمبر  2019 بمقر األمن الوطنى فى الخانكة، إلى أن ظهر مجدًدا أمام نيابة أمن الدولة في 18 

أبريل 2020 أي بعد مرور 5 شهور .

محمد ربيع محمد عوض بداًل من تنفيذ قرار إخالء سبيله على ذمة القضية 385 لسنة 2017، تم 
إخفاؤه قسرًيا،  حيث اصطحبته قوات األمن في 9 نوفمبر 2019 إلى  مقر قوات األمن بالفيوم 
ليظل قابًعا هناك إلي أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 21 أبريل 2020 أي بعد مرور 5 

شهور و 12 يوًما.

ليتم إخفاؤه  أبريل 2020،   القسري بعد إخالء سبيله يوم 16  أيًضا لالختفاء  أ( تعرض  )و  الطفل 
بعدها في مقر األمن الوطنى بالشيخ زايد إلى أن ظهر مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 13 

مايو، أي بعد مرور 28 يوًما. 

وثقت الجبهة المصرية تعرض 
جميع المتهمين الذين رصدت 
القضية   هذه  في  أوضاعهم 
لالختفاء القسري قبل العرض 

على النيابة. 
من شهر إلى 

ثالثة أشهر
من ثالثة أشهر 
إلى ستة أشهر

أكثر من ستة 
أشهر

٣
متهمين

٥
متهمينمتهمين
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خاتمة

يشكل التعاون بين جهاز الشرطة ونيابة أمن الدولة، نمًطا جديًدا من أنماط  مخالفة دولة القانون 
أو مصادر  أدلة ملموس  أي  تحريات ال تستند على  السلطات، فباالعتماد على  بين  الفصل  ومبدأ 
معلومة، يتم القبض على مئات األشخاص - ومن بينهم أطفال- واتهامهم بتهم غير محددة دون 
للتعذيب،   التعرض  وعدم  الشخصي  األمان  حقوقهم  في  جميع  انتهاك  عن  حقيقية، فضاًل  أدلة 
النيابة والتي بدورها ال تنحاز إال  البراءة إلى أن يثبت العكس،  ليعرضوا بعد ذلك  علي  وافتراض 
لمحاضر تحريات جهاز الشرطة و تتواطأ مع ممارساته بعدم فتح أي تحقيقات في ادعاءات المتهمين 
ذمة  على  بتدويرهم  البشر  بأعمار  االستهانة  عن  ناهيك  القسري،  االختفاء  أو  للتعذيب  بتعرضهم 
قضية بعد األخرى ليظلوا قيد الحبس االحتياطي بشكل مفتوح، وعليه تطالب الجبهة المصرية لحقوق 
اإلنسان باإلفراج الفوري عن جميع المتهمين خاصة الذين تعرضوا منهم  لنمط التدوير، وذلك في 

ظل أن االتهامات الموجهة إليهم ال ترتبط بأي وقائع عنف. 
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مرفقات

مدد اختفاء المتهمين، وأماكن احتجازهم بمخالفة القانون

مكان اإلخفاء  مدة 
اإلخفاء  
باأليام

تاريخ العرض 
علي النيابة 

تاريخ الضبط 
وفقا للمتهم 

مكان الضبط وفقا 
للمتهم 

االسم 

سجن 
العازولي 

44 يوًما 1 فبراير 
 2020

 19 ديسمبر 
2019

 أثناء تنفيذ 
إجراءات إخالء 

سبيله

محمد السيد شحاته 
الخولى

معسكر قوات 
األمن بالسالم

57 يوم  1 مارس 
2020

6 يناير 2020 أثناء تنفيذ إجراءات 
اإلفراج عنه 

ايهاب صالح الدين 
عطيتو

 مقر األمن 
الوطنى  

بالشيخ زايد 

7 أشهر   31 مارس 
 2020

 9 سبتمبر 
،2019

أمام منزلها 
بمنطقة األهرام

هناء محمد حسن رزق

مقر األمن 
الوطني 
بالزقازيق

50 يوًما 22 أبريل 
 2020

2 مارس 
 2020

 مركز ههيا 
الشرقية

فاطمة عوده سليمان 
عوده

مركز شرطة 
غرب القنطرة

35 يوًما   5 أبريل 
 2020

1 مارس 
2020

منزلها بقرية زارع 
في العريش

فاطمة سلمان 
سليمان

معسكر قوات 
األمن فى طرة

8 أشهر 
ونصف

 8 أبريل 
2020

 21 يوليو 
2019

أثناء تنفيذ إجراءات 
اإلفراج عنه 

 احمد مجدى فهمى

مقر األمن 
الوطنى فى 

الخانكة

 5 
شهور

 18 أبريل 
2020

 منتصف 
شهر نوفمبر 

 2019

أثناء تنفيذ إجراءات 
اإلفراج عنه 

صالح السيد محمد 

مقر األمن 
الوطنى فى 

الخانكة

 5 
شهور

18 أبريل 
2020

2 نوفمبر  
 2019

أثناء تنفيذ إجراءات 
اإلفراج عنه 

عبدالرحمن رضا محمد

مقر قوات 
األمن بالفيوم

 5 
شهور و 
12 يوًما 

21 أبريل 
2020

 9 نوفمبر 
2019

 أثناء تنفيذ 
إجراءات إخالء 

سبيله

 محمد ربيع  محمد 
عوض

مقر األمن 
الوطنى 

بالشيخ زايد 

28 يوًما 13 مايو 
 2020

16 أبريل 
 2020

 أثناء تنفيذ 
إجراءات إخالء 

سبيله

الطفل )و أ(


