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في 21 يونيو 2020 حكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالسجن المؤبد 
علي،  وطارق  عباس،  ٔاحمد  ومحمد  صالح،  ومحمود  كمال  ومصطفى  كامل،  »محمود  هم  متهًما   13 على 
وميسرة ٔاحمد، وعطية محمد شبل، ومسعد البلقيني، وياسر ٕاسماعيل، ومحمد فوزي و يوسف ٔاحمد و محمد 
عبد العزيزو محمد ٔاحمد السيد«، وبالسجن المشدد خمسة عشر عاًما علي 3 متهمين هم«محمد علي، ومحمد 
السيد، وحسن محمد حسن« وتضمن الحكم أيًضا إدراج المتهمين على قوائم اإلرهاب، واعتبار تنظيم »جبهة 

النصرة« من الكيانات اإلرهابية، إلى جانب تغريم المتهمين 3 ماليين جنيه.

دون وقوع حوادث بعينها، جاء في تحقيقات النيابة أن المتهم األول محمد محمود كامل البرم وهو ضابط 
قوات مسلحة بالمعاش )هارب( قد أسس وتولى في الفترة من 2011 حتى 2014 جماعة إرهابية تابعة لتنظيم 
والسلطات  الدولة  مؤسسات  ومنع  والقوانين  بالدستور  العمل  تعطيل  إلى  الدعوة  منها  الغرض  القاعدة  
العامة من ممارسة أعمالها واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها 
الدستور، ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين االلتحاق بتلك الجماعة، واتهمت النيابة أيًضا في تحقيقاتها كل 
من المتهمين محمود صالح الدين الدمرداش البزة ومحمد أحمد عباس زكي بأنهما التحقا بتنظيم جبهة النصرة 

بسوريا التابع لتنظيم القاعدة وأنهما شاركا في أعمال عدائية خارج مصر. 

أوال: وقائع
القضية
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161110
 عدد المتهمين في

القضية
 عدد المتهمين الذينعدد المحبوسين

تعرضوا لالختفاء القسري

االختفاء القسري والحبس في
أماكن احتجاز غير رسمية

»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 
سلطة  إلى  يقدم  وأن  فوًرا،  بمحاميه  و  بذويه  االتصال  من  وُيمٌكن  كتابة،  بحقوقه 

التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .«

المادة 54 من دستور 2014

بحسب األوراق الرسمية للقضية، تجاهلت وزارة الداخلية نص المادة 54 من الدستور المصري، والمادة 36 
من قانون اإلجراءات الجنائية، واللتان تؤكدان على حقوق المقبوض عليهم وعدم جواز احتجازهم بشكل غير 
رسمي أو تأخير عرضهم علي النيابة، إال أن هذه القضية شهدت إخالاًل جسيًما بحق المتهمين في ما يخص 

عدم تعرضهم لالختفاء القسري.

تعرض 10 من أصل 11 متهًما حضورًيا لجريمة االختفاء القسري، لمدد طويلة، األمر الذي من المفترض أن 
يطعن في سالمة إجراءات القضية و مسارها القانوني، بيد أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء أو فتح تحقيق 

في حال سماعها تلك االدعاءات للوقوف على مدى صحتها.

وثقت الجبهة المصرية من خالل تحليل األوراق الرسمية للقضية محاضر ضبط المتهمين وقامت بالمقارنة 
بين تواريخ الضبط الرسمية وتواريخ الضبط التي أفاد بها المتهمون أمام النيابة للوقوف علي مدد االختفاء 

ثانًيا: االنتهاكات التي 
تعرض لها المتهمون 

في القضية 
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محضر الضبط الرسمي للمتهم محمد أحمد عباس زكي المؤرخ بتاريخ 
.2018-10-30

القسري التي تعرضوا لها واألماكن التي تم إخفاؤهم بها، وفيما يلي نستعرض بعض الحاالت:

جاء محضر ضبط محمد علي عبدالنبي أحمد  
أمام  محمد  شهادة  أن  غير   2018-11-10 بتاريخ 
بأنه ألقي القبض عليه بشكل غير  النيابة تفيد 
أنه  أي  قانوني من محل سكنه في 2018-9-2 
تعرض لالختفاء القسري لمدة 68 يوًما قضاها 
غير  احتجاز  مقر  النيابة في  أمام  إفادته  بحسب 

رسمي وهو مقر األمن الوطني بطنطا .

محضر الضبط الرسمي للمتهم محمد علي عبدالنبي أحمد المؤرخ 
بتاريخ 2018-11-10 

أقوال المتهم محمد علي عبدالنبي أحمد في إحدي جلسات التحقيق أمام النيابة والتي يروي فيها أنه 
تم ضبطه بتاريخ 2018-9-2.

المتهم محمد أحمد عباس زكي تعرض أيًضا 
ضبطه  محضر  يشير  حيث  القسري،  لالختفاء 
إلى أنه تم القبض عليه في 30-10-2018 بينما 
تشير أقواله التي سجلتها النيابة إلى أنه ألقي 
رسمي   غير  بشكل  متابعته  أثناء  عليه  القبض 
بمقر األمن الوطني بطنطا في 25-8-2018 أي 

أنه تم اخفاؤه لمدة 65 يوًما.

أقوال المتهم محمد أحمد عباس زكي في إحدي جلسات 
التحقيق أمام النيابة والتي يروي فيها أنه تم ضبطه بتاريخ 25 

2018-8-



8انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في القضية رقم 1500 سنة 2018 حصر أمن دولة عليا

أقوال المتهم محمد السيد عبداللطيف شكيل في إحدي جلسات 
التحقيق أمام النيابة والتي يروي فيها أنه تم ضبطه بتاريخ 2018-9-5

محضر الضبط الرسمي للمتهم عطية محمد عطية شبل 
شحاتة المؤرخ بتاريخ 2018-11-5 

وفي حالة عطيه محمد عطيه شبل شحاتة يشير محضر الضبط إلى أنه تم إلقاء القبض عليه في 11-5-
2018 بينما قال هو أمام النيابة أثناء التحقيق معه أنه تم القبض عليه في 1-9-2018 أي قبل 64 يوًما من تاريخ 

الضبط الرسمي .

أقوال المتهم عطيه محمد عطيه شبل شحاتة في إحدي جلسات 
التحقيق أمام النيابة والتي يروي فيها أنه تم ضبطه بتاريخ 9-1-

 2018

أمام  عبداللطيف شكيل  السيد  محمد  أفاد 
عمله  محل  من  عليه  القبض  ُألقي  أنه  النيابة 
الرسمي  الضبط  محضر  بينما   2018-9-5 في 
يفيد بأنه ألقي القبض عليه في 2018-10-31 
من محل سكنه، أي أنه تعرض لالختفاء القسري 

لمدة 56 يوًما، قضاهم بمقر قوات 

محضر الضبط الرسمي للمتهم محمد السيد عبداللطيف 
شكيل المؤرخ بتاريخ 2018-10-31 .

المتهمين  معظم  أن  نجد  النحو،  هذا  وعلى 
القسري  االختفاء  لجريمة  بتعرضهم  النيابة  أبلغوا 
لم  بينما  يوًما،   68 إلى  شهر  من  تراوحت  لمدد 
تحرك النيابة ساكًنا تجاه هذه الجريمة البشعة، كما 
لم تأمر بفتح أي تحقيقات للوقوف على صحة هذه 

االدعاءات.

11 41 544
أقسام الشرطةأقل من ٣0 يوًما  من ٣0 إلى

60 يوًما
 معسكرات

قوات األمن
 مقار األمنأكثر من 60 يوًما

الوطني
 مكان الختفاء

غير معلوم

 أمــــــــــاكــــــــــــن الخــــــتــــــفــــــاء الــــــقــــــســــــريمــــــــــــــدد اإلخــــــتــــــفاء القــــــــــــــسري
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 مدة الختفاء مكان الختفاء
 باأليام

 تاريخ الضبط وفقا
ألقوال المتهمين

 تاريخ الضبط
 الرسمي

 السم

قسم شرطة الهرم 34 2018-9-26 2018-10-30  مصطفى كمال مصطفى
حشيش

56 غير معلوم 2018-9-3 2018-10-29  محمود صالح الدين
الدمرداش البزه

 مقر األمن الوطني
بطنطا

65 2018-8-25 2018-10-30 محمد احمد عباس زكي

 مقر األمن الوطني
بالمحلة

64 2018-9-3 2018-11-7 طارق علي عبدالنبي احمد

 مقر األمن الوطني
بطنطا

68 2018-9-2 2018-11-10 محمد علي عبدالنبي احمد

قوات أمن طنطا 56 2018-9-5 2018-10-31  محمد السيد عبداللطيف
شكيل

غير معلوم 63 2018-9-7 2018-11-10  ميسره احمد فؤاد
عبدالعليم سيد احمد

 مقر األمن الوطني
بطنطا

64 2018-9-1 2018-11-5  عطيه محمد عطيه شبل
شحاتة

51 غير معلوم 2018-9-14 2018-11-5  مسعد احمد مسعد
البلقيني

من حوالي شهر شهر غير معلوم 2018-11-6  ياسر اسماعيل احمد
اسماعيل

أخرى، كحق الشخص في   القسري ليس جريمة مجردة، ولكنه ينطوي على عدة جرائم وانتهاكات  االختفاء 
أن يكون له شخصية قانونية، فضاًل عن احتمالية تعرض المختفين لجريمة التعذيب أو اإلكراه أو غير ذلك من 
ضروب المعاملة القاسية والال إنسانية، وتجدر اإلشارة إلى أن مصر مازالت غير موقعة على االتفاقية الدولية 
في  توصيات  أربعة  تلقت  المصرية  الحكومة  أن  رغم  وذلك  القسري،  االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحماية 
االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان )2019( من أجل التصديق على هذه االتفاقية، إلى جانب تعهدت 

مصر بأن توقع على االتفاقية من تلقاء نفسها، إال أن ذلك لم يحدث حتى اآلن.

الجدول التالي يوضح مدد الختفاء القسري التي تعرض لها غالبية المتهمين وأماكن إخفائهم
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المتهمين  من  االعترافات  لنزع  كأداة  التعذيب  استخدام  على  الوطني  األمن  جهاز  وضباط  موظفو  يصر 
معترفين  وغير  الصريحة،  والقوانين  الدستور  بنصوص  اإلطالق  على  عابئين  غير  وتخويفهم،  واخضاعهم 
بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وتأتي ثقة الضباط الممارسين للتعذيب من عدم المحاسبة أو فتح التحقيقات 
الشرطة،  لممارسات  العثرة  حجر  تكون  أن  المفترض  من  والتي  العامة،  النيابة  أمام  المتهمين  ادعاءات  في 
بالنظر  التحقيق، لكن  القانونية طوال فترة  انتهاكات و الضامن لسالمة اإلجراءات  أية  وحماية المتهمين من 
النيابة  بتعرضهم لجريمة  والتحليل لألوراق الرسمية للقضية، نجد أن 3 متهمين من أصل 11 متهًما أبلغوا 

التعذيب، دون أي إجراء أو تحرك من قبل النيابة.

حشيش  مصطفى  كمال  مصطفى  قال 
 2015-10-30 بتاريخ  تحقيق  جلسة  في  للنيابة 
»فضلو  البدني  واإلكراه  للتعذيب  تعرضه  عن 
جسمي  أنحاء  كل  في  ويكهربوني  فيا  يعذبو 
سلك  وعدو  الحديد  الكلبش  في  وكلبشوني 
يضربو  وقعدو  جسمي  علي  مباشرة  الكهرباء 

في كل حته«

أما المتهم محمد أحمد عباس زكي في جلسة 
فقال:  فقد    2015-10-30 بتاريخ  معه  التحقيق 
عضوي  في  ويكهربوني  يعذبوني  »فضلوا 
وشي  علي  بأيديهم  ضربوني  وكمان  الذكري 

وفي أنحاء متفرقة من جسمي«  

أحمد  ياسر إسماعيل  المتهم  في حين حكى 
-11-6 جلسة  في  معه  التحقيق  أثناء  إسماعيل 
يكهربني في عضوي  و  يعذبني  »فضل   2018

الذكري«

التعذيب واإلكراه المادي والمعنوي 

أقوال المتهم مصطفى كمال مصطفى حشيش في 
إحدي جلسات التحقيق أمام النيابة

أقوال المتهم محمد أحمد عباس زكي في إحدي جلسات 
التحقيق أمام النيابة

113
 عدد المتهمين
المحبوسين

 عدد المتهمين الذين
 تعرضوا للتعذيب

بالضرب أو الكهرباء

تجاهلت النيابة أيًضا نص المادة 55 من الدستور المصري والتي تهدر أي قول يثبت أنه صدر عن المتهم 
تحت التعذيب أو التهديد أو اإلكراه المعنوي أو أثناء االختفاء القسري، وقد تعرض غالبية المتهمين لالختفاء 
القسري والذي ينطوي على اإلكراه المعنوي وحرمانهم من االتصال بمحاميهم، ومن حقهم بإلتزام الصمت، 
وتعرض ثالثة من المتهمين للتعذيب البدني، وبالرغم من ذلك فقد اعتمدت النيابة أقوال المتهمين المأخوذة 
تحت التعذيب أثناء االختفاء القسري، والمهدرة بنص الدستور واستندت إليها في قرار االتهام واعتبرتها من 

أدلة الثبوت واإلدانة، وبالطبع لم تفتح أي تحقيق من أجل الوقوف على مدى صحة هذه االدعاءات.
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11
 عدد المتهمين
المحبوسين

 عدد المتهمين الغائب عنهم محام
أثناء جلسة التحقيق األولى

 عدد المتهمين الحاضر
 معهم محام أثناء جلسة

التحقيق األولى

65

انتهاك الحق في االستعانة
بمحام قبل المحاكمة 

»لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، 
وللدفاع عنه في جميع مراحل اإلجراءات الجنائية.«

»يكون لألشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة 
وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، 
يدفعوا  أن  ودون  ذلك،  العدالة  فيها صالح  يقتضي  التي  الحاالت  جميع  وذلك في 
مقابال لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.«                          

مادة 1 و 6 من المبادئ األساسية بشأن دور المحامين

يعد حق المتهم في االستعانة بمحام أثناء التحقيق معه حق من حقوقه األصيلة التي ال يمكن إسقاطها، 
فقد شددت جميع المواثيق والمعاهدات الدولية على هذا الحق، كما يشدد الدستور المصري أيضا في مادة 
54 والتي تنص على أنه »يجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمٌكن 
من التصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد 
أهمية  وتأتي  محام«  له  ُندب  محام،  له  يكن  لم  فإن  محاميه،  إل فى حضور  معه  التحقيق  يبدأ  ول  حريته. 
االستعانة بمحام من كون المتهم في الجانب األضعف أمام سلطة االتهام والتحقيق، وهو ما يستوجب ضبط 

موازين القوة عن طريق الدفاع، والذي بدوره ينوب عن المتهم في جمع األدلة والقرائن للدفاع.

ورغم وضوح النصوص الحاكمة، اال ان القائمين علي تنفيذ القانون والدستور يصرون على انتهاكه وتعطيله، 
التمثيل  انتهاك حقهم في  إلى  المتهمين  القضية نجد تعرض عدد من  الرسمية لهذه  إلى األوراق  فبالنظر 
القانوني، حيث ُحرم 6 متهمين من حقهم في االستعانة بمحام أثناء التحقيق. كما لم يتمكن أي من المتهمين 

اآلخرين من إحضار محاٍم خاص، فجميع محامين الدفاع منتدبين من قبل النقابة.

كحالة  التحقيق  بدأ  تستوجب  التي  للحاالت  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   124 المادة  تحديد   من  وبالرغم 
التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة، إال أنها في المقابل أوجبت على المحقق انتداب محاٍم 
للمتهم، وبالنظر إلى  األوراق نجد أن النيابة استخدمت المادة في بدء تحقيقها مع 6 متهمين بدون محاٍم خاص 

أو منتدب متحججة »بحالة الضرورة« .
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خاتمة
في سياقات أكثر رحابة وسعة من السياق الحالي، قد تكون لكتابتنا طابًعا أسهل 
المأزوم  المصري  السياق  لكن  والتفسير،  التوضيح  إلى  نضطر  ل  وقد  ذلك،  من 
غير  الحقوقي  عملنا  إن  التوضيح،  الوقت  طوال  علينا  يحتم  الراهن  الوقت  في 
معني بماهية األشخاص ول أفكارهم ول نسعي لإلدانة أو التبرئة بل يكمن عملنا 
في الدفاع عن األشخاص وحقوقهم لكونهم متساوون أمام القانون لهم نفس 
الحقوق، فحينما جرم المشرع التعذيب تجريًما قاطًعا ل لبس فيه، لم يستثن من 
ذلك أحًدا بغض النظر عن تهمته، فالتعذيب جريمة ل تسقط بالتقادم تحت أي ظرف 
أو استثناء. وعليه، فإدانتنا لإلرهاب  سواء كان صادًرا من أفراد أو جماعات مسلحة، 
والذي ل يستطيع عاقل أن ينكر زيادة وتيرته عقب إطاحة الجيش بالرئيس األسبق 
ممارسات  مع  التسامح  معناه  ليس   ،201٣ يوليو  من  الثالث  في  مرسي  محمد 
الدولة القمعية، ألن محاربة اإلرهاب ل تعني أن تقوم السلطات المصرية بإهدار 
استثنائي لنصوص الدستور والقانون وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية،  وهو 
ما تقوم به السلطات المصرية ويظهر في أشكال  مختلفة من النتهاكات، أبرزها 
ذات  القضايا  جميع  في  مكرًرا  نمًطا  أصبحا  واللذان  القسري،  والختفاء  التعذيب 
الطابع السياسي في مصر، فبالنظر إلى القضية موضوع التقرير، نجد أن السلطات 
المصرية متعاونة مع بعضها البعض، لنتهاك نصوص الدستور والقانون الخاصة 
حتى  أو  أفكارهم  عن  النظر  بغض  ومنصفة  عادلة  محاكمة  في  المتهمين  بحق 

أفعالهم. 


