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ملخص تنفيذي

لضامن  العادلة  املحاكمة  وضامنات  معايري  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  وضعت 
أو  لونهم  عن  النظر  بغض  وذلك  األشخاص  بحق  الصادرة  األحكام  عدالة  من  األدىن  الحد 
دينهم أو أفكارهم، مام يعني بالرضورة أن أي خلل أو انتهاك لهذه الضامنات يطعن يف 
لحقوق  املرصية  "الجبهة  تصدر  املبدأ  هذا  من  وإنطالقًا  بحقهم،  الصادرة  األحكام  عدالة 
أهميتها  تأيت  املرصية،  املحاكم  أمام  املنظورة  القضايا  لتحليل  دورية  تقارير  اإلنسان" 
فرتة  أثناء  العادلة  املحاكمة  وضامنات  عام،  بشكل  اإلنسان  حقوق  حالة  تراقب  كونها  من 
الرسمية،  األوراق  داخل  ومن  كثب،  عن  نظرة  إلقاء  طريق  عن  وذلك  خاص،  بشكل  التحقيق 

عىل االنتهاكات التي يتعرض لها املتهمون وتطعن يف عدالة إجراءات محاكمتهم. 

األمن  تحريات  محرض  يف  جاء  الذي  االتهام  أساس  عرض  بعد  التقرير  هذا  يتناول 
انتهاك  وهي  التحقيق،  مرحلة  خالل  املتهمون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  الوطني 
التحقيق  يف جلسات  باملحامني  االستعانة  يف  املتهمني  حقوق  العليا  الدولة  أمن  نيابة 
القرسي  لالختفاء  املتهمون  وتعرض  كافية،  تسهيالت  يف  الدفاع  حق  وانتهاك  األويل 
عىل  لعرضهم  السابقة  الفرتة  يف  للتعذيب  تعرضهم  وكذلك  الوطني  األمن  مقار  داخل 

النيابة، وينتهي التقرير بتناول انتهاك حق املتهمني يف أوضاع احتجاز وسحن إنسانية. 

 2018 لسنة   1552 للقضية  الرسمية  األوراق  دراسة  عىل  التقرير  هذا  منهجية  تعتمد 
تلك  وتشمل  منها،  ضوئية  نسخة  عىل  الحصول  من  املرصية  الجبهة  متكنت  والتي 
بحق  الواقعة  االنتهاكات  التقرير  ويرصد  النيابة.  تحقيقات  ومحارض  الضبط،  محارض  األوراق 
والتي  النيابة،  تحقيقات  محارض  يف  املثبتة  أقوالهم  محتوى  تحليل  خالل  من  املتهمني 
االنتهاكات  ضحايا  بها  يديل  التي  للمعلومات  أويل  مصدر  املرصية  الجبهة  تعتربها 
الضبط  تواريخ  ملقارنة  الضبط  محارض  املرصية  الجبهة  وتستخدم  هذا  مبارش.  بشكل 
تحقيقات  محارض  يف  املتهمني  ألقوال  وفًقا  الضبط  وتواريخ  األمن،  أجهزة  لرواية  وفًقا 
التقرير من دليل  إذا ما تعرض املتهمني لالختفاء القرسي. ويتخذ  النيابة، وبالتايل تحديد 
املحاكمة  ملراقبة  رئيسيًا  مرجًعا  الدولية  العفو  منظمة  عن  الصادر  العادلة  املحاكمة 
والوقوف عىل االنتهاكات التي تخل بضامنات املحاكمة العادلة يف القضية محل التقرير، 

وبالتحديد يف مرحلة التحقيق أو مرحلة ما قبل املحاكمة.
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منهجية التقرير

 20181 لسنة   1552 للقضية  الرسمية  األوراق  دراسة  عىل  التقرير  هذا  منهجية  تعتمد 
والتي متكنت الجبهة املرصية من الحصول عىل نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك األوراق 
بحق  الواقعة  االنتهاكات  التقرير  هذا  ويرصد  النيابة.  تحقيقات  ومحارض  الضبط،  محارض 
والتي  النيابة،  تحقيقات  محارض  يف  املثبتة  أقوالهم  محتوى  تحليل  خالل  من  املتهمني 
االنتهاكات  ضحايا  بها  يديل  التي  للمعلومات  أويل  مصدر  املرصية  الجبهة  تعتربها 
الضبط  تواريخ  ملقارنة  الضبط  محارض  املرصية  الجبهة  وتستخدم  هذا  مبارش.  بشكل 
تحقيقات  محارض  يف  املتهمني  ألقوال  وفًقا  الضبط  وتواريخ  األمن،  أجهزة  لرواية  وفًقا 
التقرير من دليل  إذا ما تعرض املتهمني لالختفاء القرسي. ويتخذ  النيابة، وبالتايل تحديد 
املحاكمة  ملراقبة  رئيسيًا  مرجًعا  الدولية  العفو  منظمة  عن  الصادر  العادلة  املحاكمة 
والوقوف عىل االنتهاكات التي تخل بضامنات املحاكمة العادلة يف القضية محل التقرير، 

وبالتحديد يف مرحلة التحقيق أو مرحلة ما قبل املحاكمة.

للقضايا".  الرسمية  األوراق  من  الحقوقية  االنتهاكات  توثيق  دليل  باألوراق:  "مثبت   . اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة   1
/https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq .2018 سبتمرب

https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq/
https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq/
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خلفية

حول واقعة القضية

محمد  الوطني  األمن  بقطاع  الرائد  كتب   2018 أكتوبر  شهر  من  والثالثني  الحادي  يف 
بعد  إنه  فيه  قال  الرسية،  باملصادر  سامها  مصادر  عىل  مبني  تحريات  محرض  السالم  عبد 
والتي  األخرية  اآلونة  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة  كوادر  طالت  التي  األمنية  املالحقات 
التنظيم  قيادات  قيام  ذلك  دفع  للتنظيم،  والعدائية  التخريبية  األنشطة  تحجيم  إىل  أدت 
التنظيمي  الهيكل  عىل  للحفاظ  الالزم  الدعم  لتوفري  مخطط  وضع  إىل  بالخارج  الهاربني 
وتحسني  الساعة  عىل  تواجده  إثبات  عىل  والعمل  البالد  داخل  اإلرهابية  اإلخوان  لجامعة 

الرامية  الجامعة  أغراض  لتحقيق  وذلك  العامة  لدى  الذهنية  الصورة 
العامة  القانون والدستور والتعدي عىل املنشآت  إىل تعطيل أحكام 
مادية  وقائع  أي  إىل  االستناد  وبدون  الوطنية.  بالوحدة  واإلرضار 
اسرتسل املحرض يف اتهام األشخاص املذكورين بوضع ذلك املخطط 
عن طريق شبكة املعلومات الدولية لتوفري الدعم الالزم للحفاظ عىل 

التنظيم. 

العليا  الدولة  أمن  نيابة  إحالة  محرض  وأيضا  التحريات  محرض  اتهم 
عبد  وهدى  الشاطر،  اللطيف  عبد  سعد  خريت  محمد  عائشة  من  كل 
مشاركتهم  بجانب  هريرة،  أبو  محمد  واملحامي  العزيز،  عبد  املنعم 
مع  باملشاركة  االتهام،  موضوع  الجامعة  تلك  ومتويل  االنضامم  يف 
املرصية  "التنسيقية  تأسيس  يف  غنيم  عزت  الحقوقي  املحامي 
عن  وتقارير  بيانات  وإصدار  بإعداد  واضطالعهم  والحريات"،  للحقوق 
خارج  الحقوقية  املنظامت  بعض  مع  وتواصلهم  السياسية،  األحداث 
ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  بينها  من  املناهض  التوجه  ذات  البالد 
التهمة األخرية  بالتحديد صلة هذه  الواضح  أخبار كاذبة. ومن غري  لنرش 
واإلحالة،  التحريات  محرضي  يف  إليه  املشار  اإلخوان  جامعة  مبخطط 
االتهامات،  هذه  منطقية  يف  التشكك  إىل  بينهام  الخلط  ويؤدي 
للتنكيل  ذريعة  أنه  يبدو  السلطات  جهة  من  الخلط  هذا  وتعمد 
يف  نشاطهم  بسبب  ومالحقتهم  املرصية  التنسيقية  يف  بالعاملني 

الدفاع عن حقوق اإلنسان. 

ألكرث  القضية  يف  التحقيق  مبارشة  العليا  الدولة  أمن  نيابة  تولت 
 23 يف  طوارئ  الدولة  أمن  محكمة  إىل  تحيلها  أن  قبل  عامني  من 
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 15 بينهم  31 متهام من  إحالتها  أمر  العليا يف  الدولة  نيابة أمن  2021، واتهمت  أغسطس 
شبكة  عىل  حساب  واستخدام  كاذبة،  أخبار  ونرش  إرهابية،  جامعة  إىل  باالنضامم  هاربني 
واإلمداد  إرهابية،  أعامل  ارتكاب  إىل  داعية  ألفكار  الرتويج  بهدف  الدولية  املعلومات 
يف  عليها  املنصوص  والجنح  الجنايات  بعض  ارتكبوا  قد  بذلك  املتهمني  وأن  والتمويل، 
تاريخ  حتى  املحاكمة  قيد  القضية  ومازالت  اإلرهاب،  مكافحة  وقانون  العقوبات  قانون 

كتابة هذه السطور.

٣١ أكتوبر ٢٠١٨

بداية عمليات القبض

٢١ سبتمرب ٢٠٢١

أوىل جلسات املحاكمة

٢١ مايو ٢٠٢١

تدوير عزت غنيم

"املدير التنفيذي للتنسيقية "
عىل نفس القضية

٢١ نوفمرب ٢٠١٨

بعد اخفاء قرسي ثالث أسابيع، 
بداية الظهور أمام النيابة 

للتحقيق

خط زمني للقضية

٢٣ أغسطس ٢٠٢١ 

إحالة النيابة القضية إيل محكمة جنايات
أمن دولة طوارئ
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انتهاكات ضامنات املحاكمة العادلة 

أثناء مرحلة التحقيق يف القضية

أوال: انتهاك الحق يف االستعانة مبحام قبل املحاكمة

بذويه " االتصال  من  وميكن  كتابة،  حبقوقه  وحياط  ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  من  كل  فورًا  يُبلغ  أن  جيب 
وال  حريته.  تقييد  وقت  من  ساعة  وعشرين  أربع  خالل  التحقيق  سلطة  إىل  يقدم  وأن  فورًا،  ومبحاميه 

يبدأ التحقيق معه إال يف حضور حماميه، فإن مل يكن له حمام، ندب له حمام
املادة 54 من الدستور املصري املعدل عام 2019

قد  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أن  اتضح  للقضية  الرسمية  األوراق  وتحليل  دراسة  بعد 
التحقيق  جلسات  يف  مبحام  االستعانة  يف  متهام   16 أصل  من  متهمني   4 حق  انتهكت 
لبدء  كمربر  أسباب  عدة  التحقيقات  محارض  يف  وادعت  املرصي،  الدستور  نص  كام  األويل 
مغلقة  املحامني  نقابة  كون  يف  األسباب  هذه  وحرصت  محامي،  حضور  دون  التحقيقات 
تواجد  وعدم  القانونية،  الحجز  مدة  سقوط  خشية  وهي  الرضورة  حاالت  من  حالة  ووجود 

أي من املحامني بالنقابة ووجود حالة أخرى من حاالت الرضورة وهي خشية ضياع األدلة. 

ويف الوقت الذي بررت فيه نيابة أمن الدولة العليا بدء تحقيقها مع املتهمني بدون 
تحليل  يظهر  األدلة،  ضياع  وخشية  القانونية  الحجز  مدة  سقوط  من  الخوف  بسبب  محامي 
مقار  داخل  القرسي  لالختفاء  متهمني  األربعة  هؤالء  تعرض  للقضية  الرسمية  لألوراق 
األمن الوطني قبل العرض عىل النيابة ملدد تراوحت ما بني 18 يوما و21 يوما بحسب إفادة 
تلك  تثري  الفرتة.  هذه  أثناء  للتعذيب  جميعا  تعرضوا  أنهم  كام  النيابة،  أمام  املتهمني 
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املفارقة كثري من الشكوك حول أن نيابة أمن الدولة العليا يف حقيقة األمر كانت حريصة 
عىل  للتسرت  املحامني  حضور  غري  يف  املتهمني  هؤالء  مع  التحقيق  عىل  متعمد  بشكل 

جرائم قطاع األمن الوطني املتمثلة يف اإلخفاء القرسي والتعذيب. 

املتهمني  لألشخاص  املحاكمة  قبل  ما  مرحلة  يف  باملحامني  االستعانة  أهمية  وتأيت 
مرشوعية  يف  الطعن  من  متكنهم  كونها  يف  بهم  املشتبه  أو  جنايئ  جرم  بارتكاب 
حامية  لهم  توفر  كام  املناسب،  الدفاع  إعداد  يف  والبدء  حقوقهم  وحامية  احتجازهم 
من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو املهينة، ومن إكراههم عىل تقديم 
انتهاكات  من  وغريه  القرسي  لالختفاء  التعرض  ومن  تدينهم،  أن  شأنها  من  اعرتافات  أي 

حقوق اإلنسان.2 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/ ،2014 ،2 "دليل املحاكمة العادلة،" منظمة العفو الدولية
pol300022014ar.pdf

 عدد المتهمين
المحبوسين في القضية

 عدد المتهمين الذين
 ُحرموا من التمثيل

 القانوني في جلسة
التحقيق األولى

١٦
٤

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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أوال: انتهاك الحق يف االستعانة مبحام قبل املحاكمة

والوثائق " وامللفات  املعلومات  على  االطالع  إمكانية  للمحامني  تضمن  أن  املختصة  السلطات  واجب  من 
قانونية  مساعدة  تقديم  من  لتمكينهم  تكفي  لفرتة  وذلك  تصرفها،  حتت  أو  حوزهتا  يف  هي  اليت  املناسبة 

فعالة ملوكليهم، وينبغي تأمني هذا االطالع يف غضون أقصر مهلة مالئمة.
املادة 21 من املبادئ االساسية بشأن دور احملامني

ضامنات  من  أساسية  ضامنة  الدفاع  إلعداد  الكافية  التسهيالت  يف  الحق  يشكل 
بارتكاب  املتهمني  األشخاص  لكل  يتاح  أن  يجب  حيث  توافرها،  الواجب  العادلة  املحاكمة 
الالزمة  والتسهيالت  واألوراق  املعلومات  الدفاع  يف  عنهم  ينوب  من  أو  جنائية  جرائم 
ليك يتمكنوا من إعداد الدفاع املناسب. ويشكل هذا الحق جانبا مهام من جوانب التكافؤ 
طرف  كل  ليتمكن  بينهم،  للمساواة  أساسيا  وضامنا  والدفاع،  االدعاء  بني  توافرها  الالزم 

عىل قدم املساواة من االعدادات الالزمة قبل طرح القضية عىل هيئة املحكمة.3 

وبحسب األوراق الرسمية للقضية والتي قامت الجبهة املرصية بتحليلها تحليال مفصال، 
الرسمية  األوراق  عىل  االطالع  يف  املحامني  حق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  انتهكت  فقد 
من  والذي  الالزم  دفاعهم  إلعداد  وذلك  منها  ضوئية  صورة  عىل  الحصول  أو  للقضية 
والوقائع  االتهام  وأساس  والضبط  التحريات  محارض  قراءة  عىل  مبنيا  يكون  أن  املفرتض 
املادية املزعومة من قبل جهة االتهام. طلب 7 محامون من هيئات الدفاع املختلفة يف 
الدولة  أمن  نيابة  وتلقت  الالزم،  الدفاع  إلعداد  وذلك  القضية  أوراق  عىل  االطالع  القضية 
العليا هذه الطلبات ودونتها يف محارض التحقيقات، ولكنها تجاهلتها بشكل تام، واستمر 
هذا الطلب يف التكرار من جهة املحامني عىل مدار جلسات التحقيقات واستمر معه يف 

املقابل تجاهل النيابة.

3 املرجع السابق.

محارض  إحدى  من  نسخة  صورة.1 
الدفاع  طلبات  توضح  النيابة،  تحقيقات 
محرضي  عىل  االطالع  من  بتمكينهم 

الضبط والتحريات
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ثالثا: اإلخفاء القرسي وانتهاك الحق يف التواصل مع العامل الخارجي

على " القبض  جيوز  ال  التلبس،  حالة  عدا  وفيما  ُتمس،  ال  مصونة  وهي  طبيعي،  حق  الشخصية  احلرية 
التحقيق.  يستلزمه  مسبب  قضائي  بأمر  إال  قيد  بأي  حريته  تقييد  أو  حبسه،  أو  تفتيشه،  أو  أحد، 
بذويه  االتصال  من  وميكن  كتابة،  حبقوقه  وحياط  ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  من  كل  فورًا  يُبلغ  أن  وجيب 

ومبحاميه فورًا، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
املادة 54 من الدستور املصري املعدل عام 2019

يقع االختفاء القرسي عندما يتم القبض عىل األشخاص ثم يتم إخفاؤهم بشكل متعمد 
من قبل القامئني عىل ضبطهم وعدم إبالغ أي طرف ثالث مبكان احتجازهم ملدة تزيد عن 
أن االختفاء  التأكيد عىل  النيابة املختصة. والبد من  العرض عىل  أربع وعرشين ساعة دون 
االعرتاف  عدم  ويف  الحرية  يف  للحق  انتهاك  عىل  ذاته  هو  يحتوي  ما  بقدر  القرسي 
التي  الجسيمة  االنتهاكات  من  جملة  عىل  أيضا  ينطوي  أنه  إال  القانون  أمام  بالشخصية 
كالتعذيب  انتهاكات  توافرها،  الواجب  العادلة  املحاكامت  وضامنات  اإلنسان  حقوق  تنتهك 

وغريه من رضوب املعاملة القاسية واإلكراه عىل االعرتاف. 

الجبهة  متكنت  للقضية  الرسمية  األوراق  من  ضوئية  نسخة  عىل  الحصول  طريق  وعن 
مع  التحقيقات  ومحارض  الرسمية  الضبط  محارض  عىل  االطالع  من  اإلنسان  لحقوق  املرصية 
األمن  مبعرفة  املكتوبة  الضبط  تواريخ  مبقارنة  املرصية  الجبهة  باحثو  وقام  املتهمني 
حساب  خالل  ومن  النيابة.  تحقيقات  أمام  املتهمون  بها  أفاد  التي  التواريخ  مع  الوطني 

الفارق بني التاريخني ميكن الوقوف عىل مدد االختفاء القرسي للمتهمني.

ويف حاالت أخرى أظهر تحليل األوراق الرسمية للقضية استناد سلطات الضبط بالتعاون 
لإلبقاء   2015 لسنة   94 رقم  اإلرهاب  مكافحة  قانون  من   40 املادة  عىل  العامة  النيابة  مع 
عىل  املادة  وتنص  الوطني،  األمن  مقار  داخل  القرسي  االختفاء  قيد  املتهمني  عىل 
التحقيق املختصة، لذات الرضورة املنصوص عليها يف الفقرة  العامة أو سلطة  "..للنيابة 
باستمرار  تأمر  أن  فيها،  عليها  املنصوص  املدة  انقضاء  وقبل  املادة  هذه  من  األوىل 
محام  من  مسببا  األمر  ويصدر  واحدة،  مرة  إال  تجدد  وال  يوما،  عرش  أربعة  ملدة  التحفظ، 
عام عىل األقل أو ما يعادلها..". وبشكل دستوري يشوب هذا النص السابق شبهة عدم 
الدستورية ملخالفته نص املادة 54 من الدستور املرصي، وعىل مستوى املامرسة يف 
رشطة  أقسام  أو  سجون  داخل  عليهم  املتحفظ  األشخاص  إيداع  عدم  فإن  النص  تطبيق 
بصفتها مقار االحتجاز الرسمية حسب القانون املرصي والتحفظ عليهم داخل مقرات لألمن 
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الوطني4 حيث ال يتم السامح لهم بإبالغ شخص ثالث مبكانهم أو السامح لهم بالزيارة أو 
للتعذيب  املدة  هذه  خالل  يتعرضون  بل  دفاعهم  إعداد  يف  للبدء  محاميهم  مع  بالتحدث 
األشخاص  حاالت  ضمن  الحاالت  تلك  اعتبار  إىل  يدفع  ذلك  كل  االعرتاف،  عىل  واإلكراه 
تاريخ  مقارنة  طريق  عن  اختفائهم  مدة  حساب  وميكن  التعريف،  حسب  قرسيا  املختفني 

الضبط الرسمي مع تاريخ عرضهم األول عىل النيابة.

قام  اللذين  والتحليل  الرصد  وبحسب 
تحليل  بعد  املرصية  الجبهة  باحثو  بهام 
 15 تعرض  يتضح  للقضية  الرسمية  األوراق 
عىل  محبوسا  متهام   16 أصل  من  متهام 
عىل  القرسي  لالختفاء  القضية  هذه  ذمة 
ضباط  من  ضبطهم  عىل  القامئني  يد 
منذ  وذلك  الداخلية،  وزارة  وموظفي 
عرضهم  حتى  عليهم  القبض  إلقاء  لحظة 

أمام نيابة أمن الدولة العليا.

4 "تطبيق املادة 40 من قانون اإلرهاب: السلطات املرصية عىل طريق تقنني اإلخفاء القرسي،" الجبهة املرصية لحقوق 
./https://egyptianfront.org/ar/2018/12/terror-law-40 .2018 ،اإلنسان، 11 ديسمرب

صورة.2 صورة من محرض الضبط 
الرسمي ألحد املتهمني تفيد ضبطه 

بتاريخ 23 نوفمرب 2018

صورة.3 صورة من محارض تحقيقات 
النيابة تظهر إدعاء نفس املتهم أن 

ضبطه تم يوم 31 أكتوبر 2018

 عدد المتهمين
المحبوسين في القضية

 عدد المتهمين الذين
تعرضوا لالختفاء القسري

١٦
١5

https://egyptianfront.org/ar/2018/12/terror-law-40/
https://egyptianfront.org/ar/2018/12/terror-law-40/
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أماكن االختفاء  مدة

 االختفاء

باأليام

 تاريخ أول

 تحقيق أمام

النيابة

 تاريخ الضبط

 وفًقا ألقوال

املتهم

 تاريخ الضبط

الرسمي

االسم

مجهول 21 2018-11-22 2018-10-30 2018-11-21  ابراهيم السيد محمد
عبده عطا

 مقر أمن وطني مجهول
للمتهمة

20 2018-11-21 2018-10-31 2018-10-31  عائشة محمد خريت سعد
الشاطر

مقر األمن الوطني بالعباسية 20 2018-11-21 فجر 2018-11-1 2018-10-31  هدى عبد املنعم عبد
العزيز حسن

مجهول للمتهم 20 2018-11-21 - 2018-10-31  محمد أبو هريرة محمد
عبد الرحمن

 مقر األمن الوطني بالشيخ
زايد

19 2018-11-21 2018-11-1 2018-11-2  محمد إسامعيل حسن
الهضيبي

 مقر األمن الوطني بالشيخ
زايد

20 2018-11-21 2018-10-31 2018-11-2  أحمد إسامعيل حسن
الهضيبي

 قسم الهرم ومقر األمن
الوطني بالشيخ زايد

12 2018-11-24 2018-11-11 2018-11-23  أحمد محمد أحمد معتوق
سالمة

مجهول للمتهم 20 2018-11-24 2018-11-3 2018-11-23  أسامة إبراهيم أحمد
مرعي

 مقر األمن الوطني
باملنصورة

23 2018-11-24 2018-10-31 2018-11-23  أسامة مربوك موىس
محمد موىس

مجهول للمتهم 22 2018-11-24 2018-11-1 2018-11-22  طارق محمد أمني عبد
الفتاح السلكاوي

غري معلوم 21 2018-11-22 2018-10-31 2018-11-21  سمية محمد ناصف رشدي
أبو السعود

مجهول للمتهمة 21 2018-11-22 2018-10-31 2018-11-21 مروة أحمد مدبويل أحمد
غري معلوم 1 2021-3-31 2021-3-29 2021-3-29  محمد محمود محمد نرص

الله
 مقر األمن الوطني بالشيخ

زايد
19 2021-4-14 2021-3-25 2021-4-13 هاشم محمد محمد فراج

 مقر األمن الوطني بالشيخ
زايد

20 2018-11-21 فجر 2018-11-1 2018-10-31 بهاء كامل محمد عودة

جدول.1 تاريخ ضبط املتهمني وفقا ملحرض الضبط الرسمي، تاريخ ضبط املتهمني وفقا ألقوالهم 
أمام النيابة، تاريخ أول عرض للمتهمني أمام النيابة، مدة االختفاء باأليام، أماكن األختفاء
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رابعا: انتهاك الحق يف سالمة الجسد وعدم التعرض

للمعاملة القاسية أو املهينة

غريه " أو  التعذيب  أعمال  من  عمل  بأي  يقوم  أن  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  من  موظف  ألي  جيوز  ال 
يتغاضى عنه،  أن  أو  أو أن حيرض عليه  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  من ضروب 
كحالة  استثنائية  بظروف  أو  عليا  بأوامر  يتذرع  أن  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  من  ألي  جيوز  ال  كما 
الداخلي،  السياسي  االستقرار  تقلقل  أو  القومي،  باألمن  اخلطر  إحاقة  أو  باحلرب،  التهديد  أو  احلرب، 
العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  غريه  أو  التعذيب  لتربير  العامة،  الطوارئ  حاالت  من  أخري  حالة  أية  أو 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
املادة 5 من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

يعاقب " االعرتاف  على  حلمله  بنفسه  ذلك  فعل  أو  متهم  بتعذيب  أمر  عمومي  مستخدم  أو  موظف  كل 
بالسجن املشدد أو السجن من ثالث سنوات إىل عشر.

املادة 126 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

كل  محاسبة  ورضورة  التعذيب  بشاعة  عىل  يشدد  املرصي  املرشع  أن  من  الرغم  عىل 
من تورط يف هذا الفعل إال أن القامئني عىل إنفاذ القانون وتحديدا قطاع األمن الوطني، 
منذ  االعرتاف  عىل  إكراههم  و  املتهمني  عىل  للضغط  كوسيلة  التعذيب  يستخدمون 
بوجود  االعرتاف  املرصية  السلطات  ترفض  ما  وعادة  ممنهج.  شبه  بشكل  طويلة  عقود 
جميع  العامة  النيابة  تتجاهل  كام  والسجون،  الوطني  األمن  مقار  داخل  تعذيب  حاالت  أي 
مدى  عىل  للوقوف  منفصلة  تحقيقات  فتح  وترفض  للتعذيب  بالتعرض  املتهمني  ادعاءات 

صحة هذه االدعاءات. 

متهام   16 أصل  من  متهام   12 أفاد  فقد  تحليلها  بعد  للقضية  الرسمية  األوراق  وبحسب 
الفرتة  يف  بضبطهم  القامئني  يد  عىل  للتعذيب  بتعرضهم  القضية  ذمة  عىل  محبوسا 
التي سبقت عرضهم عىل نيابة أمن الدولة العليا، وتشري أقوال املتهمني إىل أن غالبية 

وقائع التعذيب حدثت داخل مقرات تابعة لألمن الوطني.
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أمثلة لشهادات بعض المتهمين أمام النيابة تفيد بتعرضهم للتعذيب
كتفي  يف  "كهربوين  الشاطر:  سعد  خريت  محمد  عائشة 

ورضبوين بالبوكسات يف ويش وقعدوا يشتموين شتايم قذرة 
جدا، وقالويل لو انتي فاكرة اننا هنعملك حساب عشان انتي بنت 
دلوقتي  لكن  مبارك  حسني  ايام  زمان  ده  فالكالم  الشاطر  خريت 

احنا ممكن نقلعك هدومك و نغتصبك كامن."

عليا  بالتعدي  قام  ذلك  "وأثناء  عودة:  محمد  كامل  بهاء 

أو  اربع  حوايل  بطني  يف  وبالرجل  وىش  عىل  باالقالم  بالرضب 
يف  اليكرتك"  كهربايئ"  صاعق  باستخدام  وقام  مرات  خمس 

ذراعي األيرس حوايل أربع مرات."

ويف  الشامل  صدري  يف  بالبونيه  "رضبوين  الهضيبي:  حسن  إسامعيل  محمد 

وكهربوين  ضهري  ورا  وايديا  كريس  يف  رجليا  وربطو  هدومي  وقلعوين  ويش 
ما  عشان  ايديا  من  وعلقوين  اهلك.  عىل  هنتعدي  وهددوين  كله  جسمي  يف 

امنش."

وعىل الرغم من هذه الشهادات املروعة، مل تأمر نيابة أمن الدولة العليا بفتح 
الذي  األمر  عدمها،  من  االدعاءات  هذه  صحة  عىل  الوقوف  بشأن  تحقيقات  أي 
يشري مجددا إىل تسرت نيابة أمن الدولة العليا عىل جرائم األمن الوطني، باإلضافة 
إىل كونها تنحاز انحيازا كامال لوزارة الداخلية مبا يهدد استقاللها ونزاهتها إىل حد 

كبري، وهو األمر الذي يطعن يف صحة وسالمة إجراءات التحقيقات.
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خامسا: انتهاك الحق يف أوضاع احتجاز وسجن إنسانية

القضائي، وحيظر فيها كل ما " السجن دار إصالح وتأهيل. ختضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف 
ينايف كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر..

املادة 56 من الدستور املصري املعدل عام 2019

اإلنسان " حبقوق  السجناء  كل  حيتفظ  تقتضيها،  السجن  عملية  أن  الواضح  من  اليت  القيود  باستثناء 
واحلريات األساسية املبينة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان…

املادة 5 من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

تعرضوا  املتهمني  بعض  أن  يظهر  التقرير  محل  القضية  ألوراق  الكامل  والتحليل  بالنظر 
لبعض االنتهاكات لحقهم يف أوضاع احتجاز وسجن إنسانية، وهو ما يعد يف ذاته انتهاكا 
يف  لحقهم  انتهاكا  وأيضا  املناسب  بالشكل  دفاعهم  إعداد  يف  األشخاص  هؤالء  لحق 
عدم تجريم أنفسهم. اشتىك 3 متهمون أمام تحقيقات النيابة من املنع من الزيارة، كام 
السامح  النيابة  من  املتهم  طلب  حيث  التعليم  يف  حقه  من  السجن  يحرمه  آخر  متهم  أن 
الرتيض،  من  منعه  من  آخر  متهم  اشتىك  بينام  امتحاناته،  ألداء  الدراسية  الكتب  بدخول 
أماكن  تعد  والتي  الوطني،  األمن  مقرات  داخل  حبسهم  من  آخرون  متهمون   5 واشتيك 
موقف  ويف  السجون.  أحد  داخل  إيداعهم  ومحاموهم  هم  وطلبوا  رسمية،  غري  احتجاز 
محل  يف  واستقاللها  نزاهتها  ويضع  الداخلية  وزارة  إىل  العامة  النيابة  تحيز  يُظهر  آخر 

تساؤل، تجاهلت النيابة طلبات جميع هؤالء املتهمني. 

املحبوسني  إيداع  أسلوب  متهمني  الخمسة  هؤالء  مع  الوطني  األمن  قطاع  يستخدم 
بقائهم  وضامن  املتهمني  لرتويع  كطريقة  النيابة  عىل  العرض  بعد  حتى  مقراته  داخل 
املتهمني  أقوال  وبحسب  النيابة.  أمام  املتتالية  التحقيق  جلسات  يف  اعرتافاتهم  عىل 
عليهم  كبريا  نفسيا  وضغطا  جسديا  أملا  يشكل  الوطني  األمن  مقرات  داخل  الحبس  فإن 
الحائط،  يف  كلبشتهم  بسبب  الجلوس  وضع  يف  والنوم  للتعذيب  هناك  يتعرضوا  حيث 
مجددا  يشكل  مام  أفادوا،  ما  بحسب  الوقت  طوال  رصاخ  ألصوات  سامعهم  إىل  باإلضافة 
هذا  من  الخروج  مقابل  اعرتافات  بأي  االدالء  عىل  يوافقون  يجعلهم  كبري  نفيس  ضغط 

املكان.
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صور.4 أقوال أحد املتهمني أمام النيابة حول احتجازه داخل مقر لألمن الوطني 
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خامتة

سدة  السييس  الفتاح  عبد  الحايل  الرئيس  تويل  عىل  سنوات   7 من  أكرث  مرور  بعد 
الحكم، التزال مرص تعاين حالة من التدهور غري املسبوق فيام يخص ملف حقوق اإلنسان، 
انتهاك  عىل  والقضاء  النيابة  مؤسستي  مع  جنب  إىل  جنبا  األمنية  املؤسسات  تعمل  إذ 
حقوق اإلنسان وتطويع العدالة بشكل عام بغرض القمع السيايس يف مشهد تبدو فيه 
مسمى  تحت  ذلك  كل  للغاية،  منخفضة  املرصي  العدالة  مرفق  ونزاهة  استقاللية  درجة 

الحرب عىل اإلرهاب والحفاظ عىل األمن القومي. 

سواء  املتهمني  لحقوق  املرتدية  الحالة  عىل  كمثال  التقرير  محل  القضية  وتأيت 
وقوع  إىل  التقرير  انتهى  حيث  والحبس،  الضبط  سلطات  يد  عىل  أو  التحقيق  جهات  أمام 
األحكام  صحة  يف  وتطعن  العادلة  املحاكمة  بضامنات  تخل  التي  االنتهاكات  من  جملة 
حقوق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  انتهكت  القضية.  هذه  يف  املتهمني  بحق  ستصدر  التي 
إعطاء  ورفضت  األويل  التحقيق  جلسات  يف  باملحامني  االستعانة  يف  املتهمني  بعض 
الوطني  األمن  قطاع  انتهك  كام  دفاعهم،  إلعداد  يكفي  ما  التسهيالت  من  املحامني 
التعرض  وعدم  االعرتاف  عىل  واإلكراه  للتعذيب  التعرض  عدم  يف  املتهمني  حقوق 

لالختفاء القرسي.


