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قبل أيام من إصدار المحكمة العسكرية أحكامها على عشرات المتهمين المحبوسين في 
القضية 123 عسكرية، والتي يتوقع مراقبون بأن تكون أحكام قاسية بالنظر لطبيعة وقائع 
العنف السياسي في القضية واالتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 278 شخص، 
يسعي هذا التقرير لتسليط الضوء في المقابل على االنتهاكات الحقوقية الجسيمة التي 
تعرض لها هؤالء المتهمين منذ لحظات القبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق، 
التي من  الضمانات  عادلة، وهي  محاكمة  علي  الحصول  األصيل في  بحقهم  تخل  والتى 
الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه األحكام ومحاسبة المتورطين 

في هذه االنتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة االتهامات في هذه القضية.

رقم  القضية  دمج  نتاج  العسكرية  القاهرة  شرق  جنايات   2018 لسنة   123 القضية  تعد 
420 لسنة 2017 والمعروفة إعالمًيا باسم قضية حسم 2، والقضية رقم 1074 لسنة 2017 
والمعروفة إعالمًيا بقضية لواء الثورة. حيث بدأ إلقاء القبض على المتهمين منذ النصف 
األول من 2017، ووفًقا ألمر اإلحالة في القضية، وجهت النيابة إلى المتهمين  اتهامات من 
بينها اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف،  واالشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة 
نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، 
كما أسندت للمتهمين بقضية »لواء الثورة« االنضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة 

األقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء. 

على  والتحريض  إرهابية،  لجماعة  االنضمام  في  تتمثل  أخري  التهامات  باإلضافة  هذا 
إرهابية،  جماعة  وتمويل  مفرقعات،  حيازة  وكذلك  القانون،  بمخالفة  اسلحة  وحيازة  العنف، 
فضاًل عن تهم القتل والشروع في القتل، واستخدام العنف، واالشتراك في اتفاق جنائي. 
التي  القضايا  أكبر  أحد  العسكرية  القاهرة  شرق  جنايات   2018 لسنة    123 القضية  وتعتبر 
تضم أشخاص متهمين باالنضمام لجماعات مسلحة )278 شخص(، كما تعد القضية الثانية 
المحبوس فيها أشخاص متهمين باإلنضمام لتنظيم حسم بعد القضية  رقم 64 لسنة 2017 

شمال العسكرية.

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 والتأكد 
األوراق  سجلتها  التي  االنتهاكات  ويسجل  عادلة،  محاكمة  على  المتهمين  كل  حصول  من 

الرسمية، والتي تخالف بدورها القانون والدستور والمواثيق الدولية.

أوال: وقائع 
القضية
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ثــــــــانًيا: انتهاكات صاحبت 
احتجاز المتهمين والتحقيق 

معهم
تعرض أغلب المتهمين في القضية ألشكال مختلفة من االنتهاكات القانونية التي وثقتها 
األوراق الرسمية لقضية، فقد واجه أغلب المتهمين المحبوسين البالغ عددهم 153 شخص، 
إلى أنماط مختلفة من االنتهاكات على رأسها اإلخفاء القسري لمدد متفاوتة وصلت إلى أكثر 
من عشرة أشهر لم يتم تمكينهم خاللها من التواصل مع العالم الخارجي، كما تم تعذيبهم 
بأشكال مختلفة من اإلكراه المادي والمعنوي، وحين ظهروا في النيابة تم التحقيق مع عدد 
المتهمين  القبض على  االنتهاكات على عمليات  تقتصر  غياب محام، ولم  كبير منهم في 
بشكل غير رسمي، وإنما تعرضوا النتهاكات مختلفة أثناء سير القضية بشكل رسمي، فقد 
تعنتت النيابة في إحالة بعضهم إلى الطب الشرعي إلثبات ما تعرضوا له من تعذيب، كما 
أوضاع  بتحسين  المتعلقة  طلباتهم  وكذلك  القسري،  اإلخفاء  حول  أقوالهم  أيًضا  تجاهلت 

أماكن االحتجاز السيئة. 

اإلخفاء القسري لغالبية المتهمين

الحرية الشخصية حق طبيعٌي، وهي مصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، 
إال  قيد  بأي  حريته  تقييد  أو  حبسه،  أو  تفتيشه،  أو  أحد،  على  القبض  يجوز  ال 
بأمٍر قضائٍي مسَبٍب يستلزمه التحقيق. ويجب أن ُيبلغ فوًرا كل من ُتقيد حريته 
ُن من االتصال بذويه وبمحاميه فوًرا،  بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمكَّ
م إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. وأن ُيقدَّ

المادة 54 من الدستور المصري 

المتهمين  أصل  من   %86( متهم   133 أفاد  فقد  للقضية  الرسمية  األوراق  بحسب 
المحبوسين( في تحقيقات النيابة معهم بتعرضهم لإلخفاء القسري منذ إلقاء القبض عليهم 
القسري من خالل رصد  اإلخفاء  انتهاك  التعرف على  ويتم  العشر شهور.  تجاوزت  لفترات 
التباين بين زمان ومكان القبض على المتهم الذي يثبته المتهم أمام النيابة، وتؤكده بالغات 
الرسمي  القبض  العام، وزمان  النائب  بينها  المعنية ومن  الجهات  إلى  المحامي  أو  األهل 

المدون في محاضر الضبط الرسمية.
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إال   153 القضية  في  المحبوسين  المتهمين  جميع  اعترف  الرسمية  األوراق  وبحسب 
عشرين متهًما أي 133 شخص بتعرضهم لإلخفاء القسري من قبل أجهزة الضبط، في الفترة 
ما بين إلقاء القبض عليهم، وعرضهم على النيابة للتحقيق معهم، وبذلك تصبح نسبة الذين 
تعرضوا لإلخفاء القسري في القضية بحسب شهاداتهم 86% من إجمالي عدد المحبوسين 
على ذمة القضية، ورغم النسبة الكبيرة للمتهمين الذين أثبتوا تعرضهم لإلخفاء القسري، 
لم ُتِعر النيابة اهتماًما بهذا االنتهاك الذي تعرض له المتهمون، أو تقم بفتح تحقيق في هذه 

االدعاءات لمحاسبة مرتكبي هذه االنتهاكات حال وجودهم.

 مدة االختفاء
باأليام

 تاريخ الضبط
وفًقا لالعترافات

 تاريخ الضبط
الرسمي

االسم

150 يوم 2017/12/19 2018/05/20 مصطفى فهمي رجب محمد غنيم
150 يوم 2017/12/19 2018/05/20 عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود
152 يوم 2017/12/17 2018/05/20 محمد جمال محمد عبد المجيد علي
158 يوم 2017/12/20 2018/05/20 أحمد ياسر محمود أحمد حسن
163 يوم 2017/01/03 2017/06/18 حسام أحمد درويش متولي
167 يوم 2017/12/03 2018/05/21 انس صبحي سعد إسماعيل
181 يوم 2017/05/13 2017/11/14 محمد سعيد أحمد عبد المقصود
190 يوم 2017/11/10 2018/05/20 يوسف محمد محمد السيد زهيري
193 يوم 2017/05/02 2017/11/15 أحمد علي عبد ربه عيسوي
197 يوم 2017/12/17 2018/05/20 اسامه سعد فتح الله الجداد
200 يوم 2017/11/01 2018/05/20 محمد ابو رواش محمد الدعوشي
337 يوم 2016/08/23 2017/08/02 عيد طه علي حسين

• جدول يوضح أمثلة حول إخفاء بعض المتهمين قسرًيا في هذه القضية، ومدد إخفائهم باأليام

المتهمين  تعرض  فقد  القضية،  هذه  للمتهمين في  القسري  اإلخفاء  مدد  وبخصوص 
لإلخفاء ما بين أكثر من يوم واحد، وأكثر من عشرة أشهر، مثال لهذا ما أثبتته أقوال  المتهم 
عيد طه علي حسين من اختالف بين تاريخ القبض عليه وفًقا ألقواله، وبين  وتاريخ محضر 

الضبط وصل  إلى 337 يوًما، وبذلك يكون صاحب أطول مدة إخفاء قسري في القضية.

 أقل من
شهر

 أكثر من
 ستة
أشهر

 أكثر من شهر
 وأقل من
3 أشهر

أكثر من
 3 أشهر أقل
من 6 أشهر 416 6818

مدد اختفاء المتهمين قسرًيا

 عدد
 المتهمين
في القضية

 عدد
المحبوسين

 عدد الذين
 تم إخفائهم
قسرًيا 278153133%86

وبالنظر لمكان إخفائهم قسرًيا بمعزل عن التواصل عن العالم الخارجي، تثبت تحقيقات 
النيابة مع المتهمين بأن عدد قليل للغاية منهم )38 شخص( كانوا على علم بمكان احتجازهم، 
وبحسب أقوالهم فقد علموا بمكان احتجازهم بطرق غير مباشرة أثناء فترة إخفائهم، حيث 
كانت كلها أماكن احتجاز تابعة لجهاز األمن الوطني، في كل من محافظات القاهرة، والجيزة، 
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والبحر  والشرقية،  وسوهاج،  والفيوم،  والسويس،  والمنصورة،  والفيوم،  واإلسكندرية، 
األحمر، والشرقية والغربية، والمنوفية.

 مكان الضبط وفًقا
لالعترافات

مكان الضبط وفًقا للمحضر االسم

 شارع الجالء بمنطقة
فيكتوريا

كمين أسفل كوبري العوايد  عادل جمعه صالح محمد
النجار

كمين في الشارع محل إقامته  أحمد جمال علي عبد
المحسن

من أمام كليته بالمطرية محيط محل إقامته محمد فايز كمال عبد القوي
من قسم المنتزه كمين أسفل كوبري العوايد  عبد الرحمن علي فهمي

محمد النزهي
 كمين بمحيط جامعة

المنصورة
محيط محل إقامته  محمود هالل المتولي عبد

المجيد خاطر
من ملعب كره محل إقامته  أحمد عبد الله زكي عبد  الله

سالمة
من أرضه  كمين بمحطة سكة حديد

طهطا
 عبد المنعم أحمد عبد

المنعم فرج
محل إقامته  كمين بمنطقة المساكن

االقتصادية
 ابراهيم حموده ابراهيم

سليم عودة
محل عمله  كمين بمنطقة شارع

الجمهورية
 محمد فرج عبد الدايم

يوسف طعيمه
محطة قطار أسوان  محيط محل إقامته بمدينة

نصر
عبد الرحمن ياسر نجيب داود

سكن الطالب بمدينة نصر محل إقامته بمركز فاقوس  أحمد محمود محمد محمد
عرفات

• جدول يوضح االختالف في أماكن الضبط بين أقوال المتهمين ومحاضر الضبط الرسمية
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التعذيب واإلكراه المادي والمعنوي

تنص المادة 55 من الدستور المصري المعدل في 2014:

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.

وفًقا لألوراق الرسمية للقضية فقد أكد 89 متهًما من أصل 153 من المتهمين المحبوسين 
)58%( أثناء تحقيقات النيابة معهم على ذمة القضية بتعرضهم ألشكال متنوعة من التعذيب 
المادي أو المعنوي أو كليهما أثناء فترة احتجازهم، وذلك بهدف إجبارهم لالعتراف باالتهامات 
النيابة  أمام  مفصلة  تعذيب  من  له  تعرضوا  ما  حول  أقوالهم  وجاءت  إليهم،  المنسوبة 
فقد أفاد المتهم محمد جمال محمد عبد  المجيد بتعرضه للتعذيب قائاًل: »كنت قاعد في 
اوضة متغمي ومتكلبش أمامي لحد ما كنت بتضرب وبتكهرب وكان ممنوع اتكلم مع اللي 
جنبي«،  وقال المتهم محمد المتولي عوض »اعتدوا عليا بالكهرباء والضرب والتعليق من 
كدمات  في  اهلي...  بإيذاء  التهديدات  غير  خلفي  ومتعلق  وشي  في  وضربوني  رجليا 
في دراعي الشمال وعندي صباعين فى ايديا حاسس بتنميل فيهم وكدمات في الظهر 
باإلضافة إن كان فيه اثر اصابة في كتفي اليمين«،  وقال المتهم محمود هالل المتولي 
»انا كنت متهدد اني ارجع األمن الوطني وكانوا بيهددوني بأهلي انهم يقبضوا عليهم« 
كما يقول المتهم حسن علي السيد حسنين »تم تعريضي للتعذيب عدة مرات بصاعق من 
واغتصاب  بعمل قضية،  تهديدي  وتم  أجزاء جسمي  جميع  المبرح في  والضرب  الكهرباء 
زوجتي، وتهدديدي بالقتل حتي يتم العتراف بأني منضم لجماعة اإلخوان المسلمين وتم 
تغميض عيني بالقماشه وتم وضع القيد الحديدي لمدة 6 أشهر واإلهانة والسب بشكل 
دائم« بينما قال المتهم محمد أبو رواش عبد  التواب »رحت مكان وعرفت ان ده امن الدولة 
و كلبشوني وقعدت مع ضابط وقالي انت إخواني قولتله ل انا مش إخواني فضغط عليا 
بالتعذيب والكهرباء«، وقال المتهم أحمد محمد السمالوي »عاوز اقول ان انا بنكر الكالم 
أمن  اتعرضتله في  اللي  للتعذيب  نتيجة  وده  األولي  التحقيق  جلسة  قلته في  انا  اللي 
الدولة وكانو بيهددونى بوالدي القعيد« ويقول المتهم عاصم عبد  المطلب بشير عيسى 
التنين وسلك في  رجلي  وربطو سلكين في  ورجلي  ايدي  وربطوا  »قلعوني هدومي 

العضو ووصلوه بالكهرباء وده لمدة يومين«.

كهرباءالكلبشةضرب إغماء العين

 تهديد
 بالتعذيب أو
بتعذيب األهل

 عدد المتهمين
 الـــــــذين أفــــادوا
تعرضهم للتعذيب

تعليق

472982 15
2689 22

أشكال التعذيب التي تعرض لها عدد 89 من المتهمين في القضية
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 خشية
 سقوط حجز
المتهم

 بال سبب
واضح

 خشية ضياع
األدلة

 النقابة
مغلقة

 خطورة
التحقيق

 حالة
الضرورة 17

13
52

2
77

أسباب النيابة لبدء التحقيق مع المتهمين في غياب حضور المحامين

 عدد المتهمين المحرومين
 من حضور محامي جلسة
117التحقيق األولى معهم

غياب المحامين عن جلسات التحقيق األولي
ال يبدأ التحقيق مع المتهم إال في حضور محاميه، فإن لم يكن له محاٍم، ُندب 
يجوز  التي  الجرائم  المتهم/في  يجوز محاكمة  األحوال ال  له محاٍم. وفي جميع 

الحبس فيها إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.

مادة 54 من دستور 2014 

أن هناك 117 متهًما من  للقضية  الرسمية  األوراق  تشير 
 )%75( القضية  هذه  ذمة  على  محبوسين  متهًما   153 أصل 
النيابة دون وجود أي محامي معهم، سواء  ٌحِقَق معهم من 
النقابة،  من  منتدب  محامي  أو  بهم،  الخاص  المحامي  كان 
الرسمية  األوراق  في  النيابة  ساقتها  التي  األسباب  وجاءت 
الدفاع  بتقديم خدمة  يقوم  الجلسة دون وجود محامي  لبدء 
عن المتهم، بكون النيابة تخشى ضياع األدلة، أو توافر حالة 
الضرورة، أو خشية سقوط حجز المتهم، أو غلق النقابة، أو 
خطورة التحقيق، أو حتي بدون إبداء أسباب، وهي األسباب 
التي ال يمكن عدها مبررات كافية لمخالفة القانون، الواضح 
في  خاصًة  المتهم،  عن  محامي  حضور  ضرورة  على  تأكيده 
التحقيق  التحقيق أن جلسة  النمط األبرز بين جلسات  ظل أن 
المتهمين  اعترافات  من  األكبر  النصيب  على  تحتوي  األولى 
وهي  بعد،  فيما  تدينهم  قد  تفاصيل  على  تحتوي  التي 
الجلسة التي تلي فترة اإلخفاء القسري الطويلة أحياًنا، والتى 
عن  فضاًل  التهديد،  أو  للتعذيب  غالًبا  المتهم  فيها  يتعرض 
كون حتي غالبية المحامين الحاضرين مع بقية المتهمين في 

جلسات التحقيق األولي  هم منتدبين.

153
117
29
7

إجمالي عدد
 المتهمين
المحبوسين

 عدد المتهمين
 الغائب عنهم
 محام أثناء
 جلسة التحقيق
األولى

 عدد المتهمين
 الحاضر معهم
 محام في
 جلسة التحقيق
األولى

غير معلوم

في  حقهم  على  الحصول  في  والدستورية  القانونية  حقوقهم  من  المتهمين  بحرمان 
الدفاع القانوني عنهم، عبر حضور معهم، خاصة بعد تعرضهم لإلخفاء القسري والتعذيب، 
يقوم بتقوية مراكزهم القانونية في مواجهة سلطة االتهام، ما يجعل النيابة هنا شريًكا مع 

جهات القبض في االنتهاكات التي يتعرض لها المتهمين منذ لحظة القبض عليهم.



9

انتهاكات بالجملة

مماطلة اإلحالة للطب الشرعي وتجاهلها
تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة 

للتعذيب، كدليل في أية إجراءات.

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

بحسب األوراق الرسمية للقضية فهناك 37 متهًما طلبوا من النيابة عرضهم على الطب 
الشرعي، إلثبات تعرضهم للتعذيب بشكل رسمي وتبيان سبب آثار التعذيب على أجسادهم، 
النيابة  تجاهلت  حيث  عدا سبعة طلبات فقط،  الطلبات فيما  كل  إيجابًيا مع  النيابة  رد  وكان 
طلبات هؤالء المتهمين وكذلك محاميهم، وعلى الرغم من إحالة النيابة 37 متهًما لعرضهم 
على الطب الشرعي، فقد واجه المتهمون المحالون صعوبة في التنفيذ من جهتين، األمر 
األول هو تأخر وقت اإلحالة الرسمي لمصلحة الطب الشرعي عن وقت الطلب من النيابة 
لمدد وصلت إلي 96 يوًما، وكذلك تأخر العرض على الطب الشرعي بشكل فعلي رغم قرار 
اإلحالة من النيابة، وهو ما يؤثر على اختفاء اآلثار اإلصابات الموجودة على جسد المتهم، 

ويكون من الصعوبة إثبات آثار التعذيب.

بحق  الشرعي  الطب  يصدرها  التي  التقارير  خالل  من  التعذيب،  انتهاكات  ُتقيد  رسمًيا 
المتهمين الذين ُيعرضوا عليه وذلك بعد أمر إحالة صادر من ِقَبل النيابة، وكما أشرنا فيما 
سبق فإن أقوال المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب تظل إدعاءات، يتم التأكد منها بعد 
تقرير طب شرعي الذي يفيد بتعرضهم للتعذيب من عدمه، ويتم التأكد من هذه اإلدعاءات 
من خالل تقرير طب شرعي يفيد بتعرضهم للتعذيب من عدمه، ولذلك يعد تجاهل النيابة 
طلبات اإلحالة للطب الشرعي من ِقَبل المتهمين أو محاميهم إخالاًل بحقوقهم في الحصول 

على محاكمة عادلة، فضاًل عن ضمان إفالت مرتكبي االنتهاكات من العقاب.

يوضح الجدول اآلتي المدد الزمنية بين طلب المتهم عرضه على الطب الشرعي وبين 
تنفيذ النيابة هذا الطلب:

إفادة التقرير  تاريخ العرض
 على الطب
الشرعى

 المدة بين
 الطلب
 وأمر

 اإلحالة
باأليام

تاريخ اإلحالة  تاريخ طلبهم
 العرض على

الطب الشرعى

السم

 خلو عموم جسد
 المذكور من أية

 آثار إصابية حديثه
 وقت الكشف

الطبي الشرعي

2017/05/29 صفر 2017/05/21 2017/05/21  محمد عبد
 العاطي

 الحمادي علي
شمس

 خلو عموم جسده
 من ثمة آثار

إصابية ظاهرًيا

2018/02/12 صفر 2018/01/27 2018/01/27   محمد فرج عبد
 الدايم يوسف

طعيمه
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 إصابته األصلية
 تغيرت معالمها
 بفعل ما طرأ
 عليها تطورات

 التئامية وعوامل
 شفاء

2017/06/14 غير محدد  - 2017/05/29  حسن حسن
خالد الزيات

ال يوجد  لم ُيعرض
 المتهم

 على الطب
الشرعي

14 يوًما 2018/03/04 2018/02/18  محمود فتحي
 محمود عبد

الصمد

ال يوجد  لم ُيعرض
 المتهم

 على الطب
الشرعي

14 يوًما 2017/11/12 2017/10/28  حذيفة
 الشحات محمد

مصطفى

ال يوجد  لم ُيعرض
 المتهم

 على الطب
الشرعي

36 يوًما 2018/03/20 2018/02/12  محمود هالل
 المتولي عبد
المجيد خاطر

ال يوجد  لم ُيعرض
 المتهم

 على الطب
الشرعي

76 يوًما 2018/04/29 2018/02/12  نادي عبده
 حسن فرج

عطيه

ال يوجد  لم ُيعرض
 المتهم

 على الطب
الشرعي

96 يوًما 2018/02/20 2017/11/14  اسالم محمد
 يسر إبراهيم
 السيد أبو

الليف

تعرضهم  من  وقت  بعد  الشرعي  الطب  إلى  المتهمين  بعض  إحالة  من  الرغم  على 
للتعذيب، أو بعد وقت من طلبهم ذلك، فهناك أمر أكثر خطورة وأشد انتهاًكا وهو أن أمر 
اإلحالة للطب الشرعي وفًقا لألوراق المتاحة لم ينفذ إال على عدد محدود من المتهمين )5 
نظًرا  اإلصابية،  المالمح  بتغير  الشرعي سلبية،  الطب  تقرير  نتيجة  متهمين فقط(، وجاءت 

لطول الوقت بين إصابة المتهم وعرضه الفعلي على الطب الشرعي. 
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تصوير اعترافات المتهمين
أفاد أربعة متهمين أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة بأنهم ُأجبروا أثناء فترة احتجازهم 
على الظهور أمام الكاميرات واالعتراف بارتكابهم تهًما ال تزال قيد التحقيق معهم، فضاًل 
عن إثبات إرتكابهم لها، حيث قال المتهم محمد المتولي عوض المتولى: »اتصورت فيديو 
حوالي 18 مرة عشان يطلع بالصورة اللي هو عاوزها« كما قال المتهم عمر أبو بكر محمد 
عبد  الواحد: »قبل عرضي هنا علي النيابه حفظوني تفاصيل انا ما قلتهاش وصوروني 
وانا بقول فيديو وقال قول الكالم ده في النيابة الصبح« وأفاد المتهم أحمد جمال علي 
عبد  المحسن بما يلي »عاوز اقول ان األمن الوطني أجبروني اني اصور فيديو أقول فيه 
الحفيظ  إبراهيم عبد   الله  المتهم أحمد عبد   التهديد« ويقول  كالم ماحصلش وكان تحت 
»وهما ضغطوا عليا عشان احفظ ورقة بالعترافات، وصوروني فيديو ومعرفش هيعملو 

ايه بيه« 

وعلى الرغم من عدم وجود نص قاطع يمنع تصوير المتهمين أثناء التحقيق معهم، فان 
تصوير االعترافات يعد انتهاًكا لحق المتهم من خالل كونها تتم عبر اإلجبار على اإلدالء بأقوال 
يحددها القائمون على الضبط، كما يرى التقرير أن التصوير يعمل على اإلخالل بأحد القواعد 
القانونية المستقرة وهي أن »المتهم بريء حتى تثبت إدانته«، وما دام التصوير قد حدث 
على  يؤثر  فقد  بشأنهم،  نهائية  أحكام  إصدار  وقبل  المحاكمة  إلى  المتهمين  تقديم  قبل 
اتجاه الرأي العام وعقيدة المحكمة في مرحلة التقاضي، والتى قد تنتهي بحصول هؤالء 
المتهمين على أحكام بالبراءة في نهاية المطاف، لكن بعد أن يكون قد تم تشويهه وتلطيخ 

سمعته.
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األوضاع السيئة ألماكن الحتجاز

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

المادة 56 من الدستور المصري المعدل 2014 

من  متهم(   135( المحبوسين  المتهمين  غالبية  اشتكى  فقد  الرسمية  لألوراق  وفًقا 
األوضاع السيئة التي يعانون منها خالل فترة حبسهم االحتياطي في سجن شديد الحراسة 
2 )العقرب 2(، وجاءت تلك الشكاوى مفصلة في أقوالهم أثناء التحقيق معهم في جلسات 
تجديد حبسهم في  النيابة، والتى وصلت ألن  يشتكى السجين الواحد من أكثر من شيء 
واحد، وتركزت أغلب الشكاوى حول الوضع الصحي السيء ومنع األهالي من الزيارة، وهي 
حقوق أصيلة للمتهم السجين، وعلى الرغم من ذلك فقد تجاهلت النيابة أغلب تلك األقوال، 

ولم يكن لها أي دور فعال في إيقاف تلك االنتهاكات.

األكل  الوضـــــع
الدراســـي

 سوء
المعاملة 61017

 الوضع
الصحي

 الحبس
اإلنفرادي

الزيارات التريض 43 3656

الشكاوى  المتعلقة بأوضاع أماكن االحتجاز السيئة

 عدد المتهمين
المحبوسين

 عدد الشكاوى من
أماكن االحتجاز 153135

بتحسينها،  وطلباتهم  السيئة  الصحية  المتهمين  ألوضاع  الشكاوي  من  كبير  عدد  تطرق 
أمثلة لهذا ما اشتكى منه المتهم عمرو دياب عبد الباقي نصر حسان من الوضع الصحي 
داخل السجن حيث قال أثناء التحقيق معه في النيابة: »أطلب تمكيني من استالم العالج 
وعمل  حصوة،  عندي  لن  بولية،  مسالك  أخصائي  على  عرضي  وبطلب  بي….  الخاص 
تحاليل« ، كما اشتكى المتهم  أيمن محمد عبد المنعم محمد السبيعي من وضعه الصحي 
في  ورم  من  أعالج  ألني  الشيخ،  بكفر  طبيب  على  عرضي  »اطلب  قائاًل:  السجن  داخل 
العرض  »انا بطلب  قائاًل:  الحميد متولي  عبد  أحمد  المتهم محمود  كما اشتكى  الخصية« 
المتهم  تعباني وعندي حساسية« وكذلك اشتكى  السجن لن معدتي  على مستشفى 
محمد محمد أحمد إسماعيل ابو شقام من الوضع الصحي قائاًل: »انا بطلب توقيع الكشف 
عليا ألني تعبان جًدا، وبعاني من ضيق في التنفس« واشتكى المتهم محمد عبد  الحفيظ 
علي عبد  الحفيظ من وضعه الصحي قائاًل: »انا صدري تعبان وعايز دكتور امراض صدرية«، 
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واشتكى المتهم محمود محمد علي عبد السالم من وضعه الصحي أيًضا قائاًل: »انا عايز 
اتعرض علي المستشفي عشان عندي بواسير« كما اشتكى المتهم بالل محمد عبد الله 
السباعي من الوضع الصحي قائاًل: »أنا عايز اتعرض علي دكتور جراحه عشان عندي ناصور«.

وبخصوص منع زيارات األهالي، اشتكى المتهم إسالم محمد يسر إبراهيم السيد أبو 
اشتكى  كما  والدتيتهما،  رؤية  في  رغبتهم  وأثبتوا  محمود  إبراهيم  محمود  وعلي  الليف 
المتهم عبد الرحمن ياسر نجيب داود من المنع من الزيارات قائاًل: »مفيش زيارة« كما طالب 
المتهم أحمد محمد عبد التواب ناصر  النيابة قائاًل: »بطلب تمكيني من التصال بأهلي«، 
كما اشتكى المتهم/ شريف رشاد عبد ربه عيسوي االخرس من المنع من الزيارات وطالب 

النيابة قائاًل: »بطلب فتح الزيارة«.
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ثالًثا: خاتمة
يسلط هذا التقرير الضوء على االنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها عدد كبير من المتهمين 
على ذمة هذه القضية، وهي االنتهاكات التى بدأت منذ لحظة القبض عليهم، وحتى لحظة 
إحالتهم إلى المحكمة، كما أنه يسلط الضوء على االنتهاك القانوني المتمثل في تغاضي 
القائمين  ِقبل  المتهمون من  لها  التي يتعرض  القانونية  المخالفات  النظر عن حجم  النيابة 
على الضبط، أو القائمين على إخفائهم قسرًيا وتعذيبهم وتصوير اعترافاتهم، وعدم العمل 
على فتح تحقيقات مباشرة لضمان محاسبة المتورطين في هذه االنتهاكات وضمان عدم 

إفالتهم من العقاب.

وال يعد حجم االنتهاكات في هذه القضية فريًدا من نوعه، فهو يعد النمط األبرز لتعامل 
من  النوع  هذا  ذمة  على  المتهمين  مع  المختلفة  والقضائية  التنفيذية  الدولة  مؤسسات 
القضايا والتي تحتوي على وقائع عنف سياسي أو يتم اتهام األشخاص فيها باالنضمام 
لجماعات مسلحة، حيث يتعرض فيها المتهم النتهاكات بالجملة، والتى تخل بحقوقهم وعلى 
كريم  بشكل  معاملته  عن  فضاًل  ومنصفة،  عادلة  محاكمة  على  الحصول  في  حقه  رأسها 

وأدمي أثناء فترات احتجازه المختلفة وضمان تحسين أوضاعه لعدم تحولها إلى عقوبة.

تؤكد الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان على ضرورة فتح النائب العام تحقيق خاص حول 
االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون في هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة بغض 
النظر عن الجزم حول كونهم مدانين أم ال، والتأكد من اإللتزام بالمعايير القانونية في مسار 
مبدأ  لتعزيز  السعي  يكون  وأن  خاص،  بشكل  باإلرهاب  تختص  والتي  عام  بشكل  القضايا 
سيادة القانون، ال استخدام مسارات القضاء لتصفية الحسابات السياسية أو االنتقام من 

الخصوم.



15

انتهاكات بالجملة

رابًعا: ملحقات
جدول بأسماء المتهمين على ذمة القضية

السن النوع الحالة السم رقم
55 ذكر هارب محمد أحمد عبد  الرؤوف سحلوب 1
- ذكر هارب شعبان خليل محمود راضي 2

46 ذكر هارب أحمد البيالي عبد الباري علي 3
33 ذكر هارب أحمد عاطف عثمان عمار 4
58 ذكر هارب أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي 5
45 ذكر هارب اشرف فتحي رشاد ابو دبش 6
62 ذكر هارب اشرف محمد عبد الحليم أحمد 7
54 ذكر هارب أمير محمد بسام محمد يوسف النجار 8
49 ذكر هارب ايمن محمد مصطفى إبراهيم 9
56 ذكر هارب حسام محمد إبراهيم محمد العدل 10
55 ذكر محبوس زكريا فهمي علي الشويخي 11
54 ذكر هارب شكري نصر محمد عبد  البر 12
55 ذكر هارب عاطف خالد حسن خالد الزيات 13
41 ذكر هارب عباس قباري محمد الرشيدي 14
38 ذكر هارب عز الدين محمد محمد عبد الحليم دويدار 15
44 ذكر هارب عصام حلمي محمد عبد السالم تليمه 16
42 ذكر هارب عالء علي علي محمد السماحي 17
63 ذكر هارب علي السيد أحمد محمد بطيخ 18
27 ذكر هارب علي محمود محمد عبد الونيس 19
53 ذكر هارب مجدي مصلح إسماعيل شلش 20
63 ذكر هارب محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد 21
27 ذكر هارب محمد عبد الحفيظ أحمد حسين 22
32 ذكر هارب محمد مجدي عبد الكريم جاد 23
43 ذكر هارب محمود غريب محمود قاسم 24
42 ذكر هارب محمود محمد فتحي بدر 25
27 ذكر هارب معاذ جابر رضوان مرسي 26
34 ذكر هارب يحيي السيد إبراهيم موسي 27
26 ذكر هارب إبراهيم رضا إبراهيم المتولي خضر 28
27 ذكر محبوس أحمد مصطفى السيد مصطفى خليل 29
30 ذكر محبوس أحمد محمد محمد إبراهيم السمالوي 30
38 ذكر محبوس عادل جمعه صالح محمد النجار 31
30 ذكر محبوس محمد عبد العاطي الحمادي علي شمس 32
43 ذكر محبوس محمد مجدي إسماعيل حسن 33
25 ذكر محبوس 34 اسالم محمد يسري إبراهيم السيد
19 ذكر محبوس عبد الله محمد إسماعيل عياد 35
34 ذكر هارب محمود محمد محمد السرياقوسي 36
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23 ذكر هارب أبو حفص البسطويسي الخضري البسطويسي 37
22 ذكر محبوس محمد رضا إبراهيم المتولي خضر 38
21 ذكر هارب عبد الرحمن محمد السيد النيلي 39
29 ذكر هارب معاذ زكريا فهمي علي الشويخي 40
24 ذكر هارب أحمد رزق محمد أحمد عطيه 41
23 ذكر محبوس محمد المتولي عوض المتولي شريف 42
18 ذكر محبوس علي محمود إبراهيم محمود 43
24 ذكر هارب محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي 44
- ذكر محبوس محمود عطا علي المتولي خطاب 45

20 ذكر محبوس حسن حسن خالد الزيات 46
25 ذكر محبوس رفعت رفعت محمد العزبي ابو غزاله 47
25 ذكر محبوس بالل عاطف خالد الزيات 48
26 ذكر هارب عبد الرحمن العربي سادات أبو جاللة 49
29 ذكر هارب عبد الله السيد سليمان الصواف 50
24 ذكر محبوس محمد مصطفى محمد محمد سالم 51
29 ذكر هارب محمد عمر علي يحيى 52
39 ذكر هارب محمود محمد رزق محمود 53
36 ذكر هارب أحمد رمضان السيد محمد 54
29 ذكر هارب عالء الدين عبد  التواب حسين عبد الغني 55
22 ذكر محبوس عمر أبو يكر محمد عبد الواحد 56
32 ذكر محبوس ثروت شعبان ربيع ابو رحيمه 57
22 ذكر محبوس أحمد جمال علي عبد المحسن 58
24 ذكر هارب محمود عبيد محمد عبيد 59
30 ذكر هارب محمود أحمد محمد عبد المنعم 60
22 ذكر محبوس إبراهيم طارق عماد نصر الدين 61
36 ذكر هارب أحمد إبراهيم إبراهيم السعيد 62
24 ذكر هارب أحمد السيد البسطويسي إبراهيم 63
25 ذكر هارب أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي 64
27 ذكر هارب أحمد عبد العظيم الدمليجي 65
24 ذكر محبوس أحمد عبد العظيم عبد العظيم جاد 66
26 ذكر محبوس أحمد محمد امام جاد نجم 67
26 ذكر محبوس أحمد ياسر محمود أحمد حسن 68
23 ذكر محبوس إسالم سعيد فاروق أحمد رضوان 69
26 ذكر محبوس بالل محمد عبد الله السباعي 70
27 ذكر محبوس بالل محمدين محمد أحمد السيد 71
35 ذكر هارب حسن رمضان أحمد عبد الرحيم 72
41 ذكر محبوس حسن علي السيد حسنين 73
21 ذكر محبوس 74 حسين محمد يسر إبراهيم السيد
30 ذكر محبوس شريف رشاد عبد ربه عيسوي االخرس 75
32 ذكر محبوس صالح خيرت مصلح إسماعيل شلش 76
55 ذكر محبوس صبري علي علي البوهي 77
51 ذكر محبوس طه معوض طه عوض دويدار 78
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52 ذكر محبوس عاشور حلمي محمد الصياد 79
46 ذكر محبوس عبد الواحد لسيمان عبد الواحد سليمان 80
24 ذكر هارب عبد الله إبراهيم محمد صادق السيد 81
25 ذكر هارب عمار محمد إبراهيم محمد علي بيومي 82
25 ذكر هارب عمرو أحمد محمد فؤاد 83
24 ذكر هارب عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم 84
23 ذكر هارب محمد جمال عبد العاطى مسعود 85
25 ذكر محبوس محمد جمال محمد عبد المجيد علي 86
33 ذكر محبوس محمد حسين يوسف علي عبد العاطي 87
23 ذكر محبوس محمد عادل عبد  الحفيظ محمد وهدان 88
41 ذكر محبوس محمد عبد الرحمن إبراهيم رزق قرطم 89
20 ذكر محبوس محمد عبد الواحد سليمان عبد الواحد 90
24 ذكر محبوس محمد فابز كمال عبد القوي 91
31 ذكر هارب محمد محمد عبد الهادي أحمد بدر 92
23 ذكر محبوس محمود حامد عبد العزيز ابراهيم توبه 93
21 ذكر محبوس محمود هالل المتولي عبد المجيد خاطر 94
25 ذكر محبوس مصطفى فهمي رجب محمد غنيم 95
19 ذكر محبوس يوسف محمود عطيه البدري 96
27 ذكر محبوس محمد مجدي كامل النجار 97
64 ذكر محبوس علي عباس البسيوني الموجي 98
30 ذكر محبوس إبراهيم محمد مختار عبد الباسط 99
19 ذكر محبوس أحمد زكريا فهمي علي الشيوخي 100
21 ذكر محبوس أحمد عبد الله إبراهيم عبد الحفيظ 101
36 ذكر محبوس أحمد علي عبد ربه عيسوي 102
40 ذكر محبوس أحمد محمد عبد التواب ناصر 103
36 ذكر محبوس محمد عبد التواب محمد ابو بكر 104
22 ذكر محبوس حسين أحمد عبد الله إبراهيم 105
34 ذكر محبوس حسين فهمي ربيع محمد إبراهيم يونس 106
48 ذكر محبوس سامح محمد جمعه حسين 107
30 ذكر محبوس سمير السيد محمد رشاد الشامي 108
23 ذكر محبوس عبد الرحمن صابر عوض بالل 109
20 ذكر محبوس عبد الرحمن علي فهمي محمد النزهي 110
28 ذكر محبوس عبد الرحمن كمال عوض عبد الله 111
24 ذكر محبوس محمد علي مسعود علي عمار 112
43 ذكر محبوس محمد محمود السيد أبو زيد 113
32 ذكر محبوس محمود بدوي محمود خليل 114
30 ذكر محبوس محمود فتحي محمود عبد الصمد 115
38 ذكر محبوس محمود محمد علي عبد السالم 116
25 ذكر محبوس محمود محمد هاني سعد قبالن 117
54 ذكر محبوس مصطفى جمعه حسين بيومي 118
28 ذكر محبوس 119 مصطفى محسن محمد السيد
42 ذكر محبوس مصطفى عبد الباقي محمد 120
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57 ذكر محبوس مصطفى محمد عبد النعيم درويش 121
26 ذكر محبوس نصر ماهر عمر شنن 122
22 ذكر محبوس حسام عبد العظيم إبراهيم شريف 123
21 ذكر محبوس عبد الغني محمد عطية صقر 124
26 ذكر محبوس ايمن محمد عبد المنعم محمد السبيعي 125
35 ذكر محبوس عبد التواب ربيع عوض عمار 126
29 ذكر محبوس محمد رجب محمد محمود 127
30 ذكر محبوس محمد حماد عبد الغني سليم 128
38 ذكر محبوس إبراهيم أحمد محمود عبد ربه 129
27 ذكر محبوس ابراهيم حموده ابراهيم سليم عوده 130
37 ذكر محبوس محمد علي رشدي حامد 131
28 ذكر محبوس محمود أحمد عبد الحميد متولي 132
36 ذكر هارب مصطفى عبد التواب أمين عبد الباقي 133
35 ذكر هارب هشام محمد عبد الرازق إبراهيم 134
27 ذكر محبوس محمد سعيد أحمد عبد المقصود 135
20 ذكر هارب إبراهيم وجيه محمد جمال الدين 136
28 ذكر هارب انس ممدوح شوقي محمد 137
33 ذكر هارب 138 عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسي
42 ذكر محبوس تامر السيد شفيق علي 139
39 ذكر محبوس عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك 140
24 ذكر محبوس أسامة سعد فتح الله الجداد 141
44 ذكر هارب أحمد عطية عبد الواحد علي 142
28 ذكر محبوس اسامه صالح محمد محمد سالم خطاب 143
22 ذكر هارب اسامه قرني محمد أحمد حسن محمد 144
32 ذكر هارب اسالم حفني لطفي علي قطب 145
27 ذكر محبوس انس صبحى سعد إسماعيل 146
22 ذكر هارب انس محمد صابر ابو زيد عزب 147
32 ذكر هارب أحمد جابر حسن جابر 148
22 ذكر هارب أحمد رمضان عبد الحميد علي إبراهيم 149
28 ذكر محبوس بسام شحات محمد محمد العباسي 150
24 ذكر هارب بالل محمد بكري محمد موسي 151
22 ذكر هارب أحمد جمال عبد اللطيف محمد قابيل 152
24 ذكر محبوس حسين إبراهيم محمد سيد أحمد 153
24 ذكر هارب خالد طارق رضوان مصطفى القاضي 154
56 ذكر هارب خالد محمد محمد إبراهيم حموده 155
25 ذكر محبوس صهيب عالء الدين عبد المنعم صالح 156
24 ذكر هارب طارق رفعت عكاشة محمد 157
21 ذكر هارب 158 صالح الدين محمد محمد عبد الحميد
58 ذكر هارب عبد الباسط عبد الفتاح محمد أحمد سالم 159
22 ذكر محبوس عبد الرحمن محمد رشيدي عبد العزيز 160
22 ذكر هارب عبد الرحمن محمد صادق 161
31 ذكر هارب عبد العزيز جمعه السيد عطيه المسيدي 162
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22 ذكر هارب عبد الله عوض عبد القوي معوض 163
41 ذكر محبوس عبد المنعم أحمد عبد المنعم فرج محمد 164
40 ذكر هارب عبد المنعم السيد عبد المنعم سليمان قارة 165
32 ذكر هارب عثمان أحمد نصر نصر 166
24 ذكر محبوس عالء محمود محمد إسماعيل أحمد 167
37 ذكر هارب علي انور علي فرج خضر 168
22 ذكر هارب عمار خالد رشاد زهران المغازي 169
39 ذكر هارب علي عبد القادر علي عبد القادر 170
20 ذكر هارب عمار محمد رضا عبد المنعم سالمه يوسف زغلة 171
20 ذكر محبوس عمار ياسر عبد التواب عبد الباري 172
24 ذكر هارب عمر خالد طه أحمد 173
22 ذكر محبوس عمر زكريا عبد الحميد السيد أحمد 174
20 ذكر هارب عمرو نادي عبده حسين 175
26 ذكر محبوس كريم عوض سعد عوض الحداد 176
33 ذكر هارب محمد إبراهيم سيد ياسين 177
28 ذكر محبوس 178 محمد ابو رواش محمد
36 ذكر هارب محمد السيد بكر فايد 179
37 ذكر محبوس محمد حفني لطفي علي قطب 180
27 ذكر محبوس محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه خليفة 181
42 ذكر هارب محمد فايق حنفي عبده امام 182
42 ذكر محبوس محمد فرج عبد الدايم يوسف طعيمه 183
19 ذكر هارب محمد محمد عبد الواحد محمد 184
29 ذكر محبوس محمد مصطفى قرني صديق 185
35 ذكر هارب محمد يحيى السيد هندي 186
42 ذكر هارب محمود رجب خميس الحجار 187
28 ذكر هارب مصطفى عبد الرؤوف فتحي مقلد 188
30 ذكر هارب مصطفى نبيه عباس محمد السمراوي 189
25 ذكر محبوس مصعب كمال نجيب خالد 190
22 ذكر محبوس معاذ حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف 191
28 ذكر محبوس الهيثم سمير فؤاد عبد المجيد 192
28 ذكر محبوس ياسر حموده إبراهيم سليم عوده 193
30 ذكر هارب وليد فصيح محمد رشاد مهدي 194
27 ذكر هارب أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق 195
32 ذكر هارب محمد أحمد حسن ترك 196
56 ذكر محبوس نادي عبده حسن فرج عطيه 197
28 ذكر هارب أحمد سمير محمد علي 198
- ذكر هارب عبد التواب خليفة محمد خضر 199

24 ذكر محبوس حذيفة الشحات محمد مصطفى 200
40 ذكر هارب عبد المالك قاسم محمد ادم 201
37 ذكر محبوس حسام أحمد درويش متولي 202
28 ذكر هارب حسام السيد السيد عبد المنعم خليفه 203
22 ذكر محبوس أحمد رفعت أحمد صدقي محمد 204
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30 ذكر محبوس عالء إبراهيم محمد الصياد 205
23 ذكر محبوس اسامه سمير علي إبراهيم 206
45 ذكر محبوس عالم عالم عباس السبع 207
27 ذكر محبوس علي إبراهيم محمد الصياد 208
50 ذكر محبوس خالد جالل أحمد عمر النقيش 209
20 ذكر محبوس حامد محمد حامد محمود حسان 210
20 ذكر هارب اسالم موسي عبد الوهاب سيف 211
30 ذكر محبوس عماد حمدي مندي محمد 212
18 ذكر محبوس اسالم محمد طلبه بدوي 213
22 ذكر محبوس 214 عمار عبد الرحمن محمد عبد الباري
23 ذكر محبوس عمار علي إبراهيم رسالن 215
22 ذكر هارب خالد فتحي فتحي عوض 216
22 ذكر هارب خبيب الشحات محمد مصطفى 217
24 ذكر محبوس عمر ثروت محمد البكري سليمان 218
23 ذكر هارب عبد العليم محمود عبد العليم مرزوق 219
26 ذكر هارب 220 رمضان فتحي عبد المقصود السيد
22 ذكر محبوس عمر محمد مصطفى السيد عبد الحميد 221
24 ذكر محبوس عمرو دياب عبد الباقي نصر حسان 222
45 ذكر محبوس شريف عبد الخالق رفاعي أحمد 223
38 ذكر محبوس عيد طه علي حسين 224
23 ذكر محبوس فايز أحمد إبراهيم أحمد مقلد 225
57 ذكر محبوس شريف سعد مسعد أبو محمود 226
27 ذكر محبوس صديق علي صديق مفتاح 227
48 ذكر هارب أحمد إبراهيم عبد الغني عبد اللطيف 228
25 ذكر هارب محمد أحمد عبد الرحمن محمد حسانين 229
25 ذكر محبوس محمد اسامه احمد السويفي 230
19 ذكر هارب محمد الخضر محمد أحمد العاصي 231
48 ذكر هارب إسماعيل أحمد عبد العزيز خطاب 232
20 ذكر محبوس محمد الهادي عوض غريب 233
21 ذكر محبوس محمد ايمن رشدي عبد الغني 234
23 ذكر محبوس عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود 235
24 ذكر هارب محمد حسان السيد الفار 236
23 ذكر محبوس محمد حسين سيد فرج حجاب 237
35 ذكر هارب إسماعيل مصطفى علي بهنسي 238
26 ذكر هارب أحمد سامي عبد الحميد عبد العال 239
30 ذكر محبوس أحمد عبد الله زكي عبد الله سالمة 240
31 ذكر محبوس أحمد عبد الوهاب أحمد حسين 241
31 ذكر هارب محمد سند الصادق محمد العايش 242
27 ذكر محبوس اسامه عيسي انور عيسي 243
32 ذكر هارب محمد عبد الحفيظ علي عبد الحفيظ 244
21 ذكر هارب محمد عبد الرادي رمزي محمد النمر 245
21 ذكر هارب أحمد عبد الله إبراهيم سلومه 246
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21 ذكر محبوس محمد عبد السميع علي ابو العيله 247
58 ذكر هارب طارق عبد الوهاب أحمد فراج 248
25 ذكر محبوس محمد علي رشاد ابو حسين 249
26 ذكر محبوس عاصم أحمد ابو عيطه 250
21 ذكر هارب محمد فتحي محمد عبد العزيز هدهد 251
21 ذكر محبوس عاصم عبد المطلب بشير عيسى عثمان 252
25 ذكر محبوس محمد مجدي عبد الصادق زكي 253
17 ذكر محبوس أحمد عاشور حلمي الصياد 254
24 ذكر محبوس محمد محمد أحمد إسماعيل 255
37 ذكر هارب اشرف محمد علي البياع 256
24 ذكر هارب أحمد حمدي أحمد حسين 257
25 ذكر هارب عبد الرحمن أحمد عبادي احمد 258
23 ذكر محبوس عبد الرحمن خالد محمد محمود 259
24 ذكر محبوس محمود فاروق أحمد عبد المجيد 260
19 ذكر محبوس مروان عالء سعد إبراهيم حسونة 261
31 ذكر محبوس أحمد جمال أحمد محمود 262
23 ذكر هارب عبد الرحمن محمد أحمد السيد أحمد 263
20 ذكر هارب انس الشحات محمد مصطفى 264
29 ذكر هارب جبر السيد محمد السيد حجي 265
22 ذكر محبوس 266 نجم الدين عاطف محمود عبد الفتاح
31 ذكر محبوس وائل ابوالنصر محمد ضوي 267
42 ذكر محبوس 268 عبد العزيز عيسي عبدالعزيز عيسي
22 ذكر هارب أحمد محمد السيد محمود أحمد 269
22 ذكر محبوس أحمد محمود محمد محمد عرفات 270
25 ذكر محبوس أحمد محمود يوسف الزفتاوي 271
36 ذكر هارب ياسر إبراهيم إبراهيم القفاص 272
25 ذكر محبوس عبد الرحمن ياسر نجيب داود 273
32 ذكر محبوس يحي زكريا فهمي عطا 274
25 ذكر هارب عبد الرحمن سيد أحمد منصور 275
27 ذكر محبوس يوسف محمد محمد السيد زهيري 276
37 ذكر هارب محمد عبد الرحمن حسان ابوعامر 277
40 ذكر هارب رجب عبده عبده مغربي 278
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شهادات حول تعذيب متهمين من األوراق الرسمية
في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم محمد جمال محمد عبد المجيد علي بتاريخ 2017/05/21 
بضرب  كنت  الغمامة  رفعت  ولو  أمامي،  ومكلبش  متغمي  اوضة  في  قاعد  كنت  قال: 

بتكهرب وكان ممنوع اتكلم مع اللي جنبي

بتاريخ  شريف  المتولى  عوض  المتولي  محمد  المتهم  مع  النيابة  تحقيق  جلسة  في 
2018/02/27 قال: اعتدوا عليا بالكهرباء والضرب والتعليق من رجليا وضربوني في وشي 
وعندي  الشمال  دراعي  في  كدمات  في  اهلي...  بإيذاء  التهديدات  غير  خلفي  ومتعلق 
صباعين فى ايديا حاسس بتنميل فيهم وكدمات في الظهر باإلضافة إن كان فيه اثر اصابة 

بكتفي اليمين
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انتهاكات بالجملة

بتاريخ  يونس  إبراهيم  محمد  ربيع  فهمي  حسين  المتهم/  مع  النيابة  تحقيق  جلسة  في 
بيكهربنى  وكان  إيدي  وفي  صدري  وفي  دماغي  في  اتكهربت  انا  قال:   2017/12/05

بسلكين وقعد يكهربني لمدة خمس ايام

في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم/ عالء إبراهيم محمد الصياد بتاريخ 2017/04/27 قال: 
أنا عايز أقول ان كل الكالم اللي قلته كان تحت التعذيب والكهرباء وفي آثار من الكهرباء 
بعد ما خلصت  بانت  األثار دي  الشمال  رجلي  السجن موجود في سمانة  وانا في  بانت 
التحقيقات وانا قاعد في السجن لقيت الجلد بتاع رجلي احمر وده المكان اللي اتكهربت في 

قبل لما اتعرض على النيابة
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انتهاكات بالجملة

في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم/ عمر ثروت محمد البكري سليمان بتاريخ 2017/05/30 
للكهرباء  بتعرض  ايدي وببقي متكلبش في حديده جنبي وكنت  بتربط من  كنت  انا  قال: 

بإليكتريك في فخذ رجلي اليمين وفي العضو الذكري

بتاريخ  خاطر  المجيد  عبد  المتولي  هالل  محمود  المتهم/  مع  النيابة  تحقيق  جلسة  في 
2018/02/12 قال: انا كنت متهدد اني ارجع األمن الوطني وكانوا بيهددوني بأهلي انهم 

يقبضوا عليهم

في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم أسامة سعد فتح الله الجداد بتاريخ 2018/05/21 قال: 
تم تعليقي خلفي من دراعي وتم كهربتي في عضوي الذكري وفي حلمات صدري وبعد 
كده الضابط قالي اطلع و هتنزل تاني وبعدها نزلت تاني قبل الظهر وتم ربطي بالكراسي 
على األرض وتم كهربتي في جميع أنحاء جسمي وفي العضو وحتى  في اإلبط واستمر 

التعذيب حوالي ستة ايام...
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انتهاكات بالجملة

في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم/ يوسف محمد محمد السيد زهيري بتاريخ 2018/05/21 
قال: حطو سلكين كهرباء واحد في رجلي اليسري وواحد في رجلي اليمين وفضل يضربوا 
فيا وبعد كده قالو نزلوه تحت قعدوه لوحد ويكون متكلبش خلفي وبعد كده الفجر طلعت 
التحقيق … ضرب وكهرباء ودوس على راسي بالجزمة لمدة أربع أيام جمعة وسبت وأحد 
واثنين ويوم الثالثاء جه أحد الضباط وقالي انت طالع على القاهرة واول ما وصلت القاهره 
انا  نيابة  انا معنديش  راسي وقالي  بماسورة وقبض على  الضباط مباشرة  أحد  قابلني 
عندي لما تموت لما تعيش وهتطلع يحطولك العلف ساعة وهنزل تاني وبعد المغرب يوم 
التحقيق نيموني على  التعذيب وبعد كده وصلت  14-11-2017 قال لواحد خده وسمعه 
يكهربوا فيا وبعد كدا  أيدي وفضلوا  بين رجلي وكرسي ثبت فيه  األرض وربطوا كرسي 
واحد الضابط قاله شوايه وربط ايديا ورجليا وقال علقوه على وضع الشوايه وفضل يكهرب 

فيا وقعت على ظهري وما قدرتش اتحرك

في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم/ سمير السيد محمد رشاد الشامي بتاريخ 2017/11/28 
وبيهددوني  اظافري  علي  بيدوسو...  وكانوا  ومتكلبش  متغمي  وانا  معايا  حققوا  قال: 

هيخلعوهالي ده غير الضرب باألقالم والشالليت وبرضو كهربوني في رجليا التنين
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انتهاكات بالجملة

في جلسة تحقيق النيابة مع المتهم/ محمد عبد التواب محمد ابو بكر بتاريخ 2017/12/30 
قال: دخلوني علي واحد وانا متغمي ومكلبش خلفي وقعد يسألني علي حركة حسم 
وعالقتي بيهم وانا قلتله ماليش عالقه بيهم فقعد يهددني وقالي انه ممكن يصفيني... 
على وشى وفضلت  بالقالم  أنا شخصًيا وضربني  وهددني  ويغتصبها  مراتي  ويجيب 
يكهربني  وقعدو  هدومي  قلعوني  وخالهم  مخبرين  تقريبا  فجاب  حاجه  معرفش  اقوله 
وانا  عايزينه  انتو  اللي  اكتبو  وقولتله  اصرخ  وقعدت  رجلي  صوابع  في  كهرباء  بأسالك 

موافق عليه


