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ملخص تنفيذي

مع زيادة وترية العنف السيايس والعمليات اإلرهابية املوجهة ضد أفراد ومؤسسات 
مريس  محمد  السابق  بالرئيس  الجيش  إطاحة  عقب  منها  األمنية  وخاصة  املرصية  الدولة 
الذي  القمع  من  مسبوقة  غري  حملة  األمنية  األجهزة  شنت   2013 يوليو  من  الثالث  يف 
والحفاظ  اإلرهاب  عىل  الحرب  مسمى  تحت  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  يتضمن 
الدولية  واملعاهدات  املواثيق  وجميع  املرصي  املرشع  أن  ورغم  القومي.  األمن  عىل 
استثناء،  أو  ظرف  أي  تحت  تربيره  ميكن  ال  املثال  سبيل  عىل  التعذيب  أن  عىل  شددت  قد 
إرسال املتهمني  الدستور املرصي، وكذلك وجوب  بالتقادم بحسب  فهو جرمية ال تسقط 
القرسي،  لإلخفاء  تعرضهم  ودون  أقىص  بحد  ساعة  وعرشين  أربع  ظرف  يف  النيابة  إىل 
قضايا  وكذلك  السيايس  العنف  قضايا  أغلب  يف  أساسية  سمة  املامرسات  تلك  تزال  ال 
الرأي، وهي مامرسات تخل بأبسط ضامنات املحاكمة العادلة وال تضمن بالرضورة تحقيق 

العدالة. 

يتناول هذا التقرير بعد عرض أساس االتهام يف القضية 79 لسنة 2016 حرص أمن دولة 
2020 جنايات شامل عسكرية، والذي جاء يف محرض  536 لسنة  برقم  أيًضا  عليا واملقيدة 
تحريات األمن الوطني، يتناول االنتهاكات التي تعرض لها املتهمون خالل مرحلة التحقيق، 
يف  املتهمني  لحقوق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  انتهاك  هو  االنتهاكات  هذه  أول  وكانت 
االستعانة باملحامني يف جلسات التحقيق األويل، باإلضافة إىل تعرض املتهمني لالختفاء 
القرسي داخل مقار األمن الوطني لفرتات طويلة عىل يد ضباط وموظفي وزارة الداخلية، 

وكذلك تعرض املتهمني للتعذيب يف الفرتة السابقة لعرضهم عىل النيابة. 

حرص   2016 لسنة   79 للقضية  الرسمية  األوراق  دراسة  عىل  التقرير  هذا  منهجية  تعتمد 
متكنت  والتي  عسكرية  شامل  جنايات   2020 لسنة   536 برقم  واملقيدة  العليا  الدولة  أمن 
الجبهة املرصية من الحصول عىل نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك األوراق محارض الضبط، 
من  املتهمني  بحق  الواقعة  االنتهاكات  التقرير  هذا  ويرصد  النيابة.  تحقيقات  ومحارض 
خالل تحليل محتوى أقوالهم املثبتة يف محارض تحقيقات النيابة، والتي تعتربها الجبهة 
هذا  مبارش.  بشكل  االنتهاكات  ضحايا  بها  يديل  التي  للمعلومات  أويل  مصدر  املرصية 
وتستخدم الجبهة املرصية محارض الضبط ملقارنة تواريخ الضبط وفًقا لرواية أجهزة األمن، 
وتواريخ الضبط وفًقا ألقوال املتهمني يف محارض تحقيقات النيابة، وبالتايل تحديد إذا ما 
عن  الصادر  العادلة  املحاكمة  دليل  من  التقرير  ويتخذ  القرسي.  لالختفاء  املتهمني  تعرض 
التي  االنتهاكات  عىل  والوقوف  املحاكمة  ملراقبة  رئيسيًا  مرجًعا  الدولية  العفو  منظمة 
التحقيق  التقرير، وبالتحديد يف مرحلة  تخل بضامنات املحاكمة العادلة يف القضية محل 

أو مرحلة ما قبل املحاكمة.
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منهجية التقرير
حرص   2016 لسنة   79 للقضية  الرسمية  األوراق  دراسة  عىل  التقرير  هذا  منهجية  تعتمد 
2020 جنايات شامل عسكرية،1 والتي متكنت  536 لسنة  برقم  العليا واملقيدة  الدولة  أمن 
الجبهة املرصية من الحصول عىل نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك األوراق محارض الضبط، 
من  املتهمني  بحق  الواقعة  االنتهاكات  التقرير  هذا  ويرصد  النيابة.  تحقيقات  ومحارض 
خالل تحليل محتوى أقوالهم املثبتة يف محارض تحقيقات النيابة، والتي تعتربها الجبهة 
هذا  مبارش.  بشكل  االنتهاكات  ضحايا  بها  يديل  التي  للمعلومات  أويل  مصدر  املرصية 
وتستخدم الجبهة املرصية محارض الضبط ملقارنة تواريخ الضبط وفًقا لرواية أجهزة األمن، 
وتواريخ الضبط وفًقا ألقوال املتهمني يف محارض تحقيقات النيابة، وبالتايل تحديد إذا ما 
عن  الصادر  العادلة  املحاكمة  دليل  من  التقرير  ويتخذ  القرسي.  لالختفاء  املتهمني  تعرض 
التي  االنتهاكات  عىل  والوقوف  املحاكمة  ملراقبة  رئيسيًا  مرجًعا  الدولية  العفو  منظمة 
التحقيق  التقرير، وبالتحديد يف مرحلة  تخل بضامنات املحاكمة العادلة يف القضية محل 

أو مرحلة ما قبل املحاكمة.

االنسان،  لحقوق  املرصية  الجبهة  للقضايا،  الرسمية  األوراق  من  الحقوقية  االنتهاكات  توثيق  دليل  باألوراق،«  »مثبت   1
https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/2018/09/Mothbat-bel-awrak-online-Final.pdf ،2018

https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/2018/09/Mothbat-bel-awrak-online-Final.pdf
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وقائع القضية

تفجريات  واقعة   11 عن  عبارة  اإلرهابية  األعامل  من  سلسلة  حول  القضية  وقائع  تدور 
أبراج  وتفجريات  للرشطة  أكمنة  عدة  عىل  النارية  األعرية  وإطالق  ناسفة  عبوات  وزراعة 

كهربائية وقطع عدة طرق، نُفذت يف السنوات 2014، 2015، 2016 بحسب محرض اإلحالة. 

رسية  مصادر  عىل  بناًء   2016-1-18 يف  املؤرخ  الوطني  األمن  تحريات  محرض  يف  وجاء 
اضطالع  فيه  جاء  يزعم،  كام  الدقيقة  الوطني  األمن  رائد  تحريات  أكدتها  والتي  موثوقة 
عىل  تنظيمية  لقاءات  عدة  بعقد  الخارج  يف  الهاربني  املسلمني  اإلخوان  جامعة  عنارص 
االجتامعات عىل تعديل املنهج  اتفقوا خالل هذه  التنظيم،  العديد من كوادر  خلفية ضبط 
الرتبوي والدعوي ألعضاء التنظيم مبا يتناسب مع طبيعة املرحلة التي مير بها التنظيم، 
وتقريرهم بأن الجهاد ضد مؤسسات الدولة فرض عني عىل جميع عنارص التنظيم، وتجميع 
عليه«  أطلقوا  واحد،  مركزي  كيان  راية  تحت  املسلمني  لإلخوان  املوالية  التنظيامت  جميع 

اللجنة املركزية للحراك الثوري املسلح«. 

ومسؤويل  الكيان  لهذا  التنظيمي  الهيكل  لعرض  تفصييل  بشكل  املحرض  تطرق  ثم 
تم  تخريبية  وقائع  عدة  املحرض  أثبت  ثم  والتمويل،  والدعم  اإلمداد  ومسؤويل  قطاع  كل 
املركزية  بـ«اللجنة  املسمى  التنظيم  لهذا  اسنادها  وتم  متفرقة  أوقات  يف  ارتكابها 
للحراك الثوري املسلح« والذي بحسب املحرض ذاته يضم تنظيم »داعش« كأحد املوالني 

لجامعة اإلخوان املسلمني. 

بها  يتجمع  شقة  مبداهمة  الرشطة  قوات  قامت  عندما  املتهمني  ضبط  بداية  وكانت 
عىل  قتل  انفجار  وقع  املداهمة  وأثناء   ،2016 يناير   21 يف  الهرم  مبنطقة  املتهمون 
من  كبري  لعدد  بعد  فيام  الضبط  عمليات  توالت  ثم  مدنيني،  و3  الرشطة  قوات  من   7 إثره 
القضية  أحالت  حتى  األمر  بادئ  يف  التحقيقات  العليا  الدولة  أمن  نيابة  وتولت  املتهمني، 

للنيابة العسكرية يف أواخر عام 2020.  

الربع  يف  العسكرية  للمحكمة  إحالتها  قررت  ثم  التحقيقات  العسكرية  النيابة  تولت 
2021، واتهمت املتهمني يف أمر اإلحالة باالنضامم إىل جامعة  العام الحايل  الثاين من 
وذخائر،  أسلحة  وحيازة  قتل،  يف  والرشوع  والقتل،  القانون،  خالف  عىل  أسست  إرهابية 

ومازالت القضية قيد املحاكمة حتى كتابة هذه السطور. 
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انتهاكات ضامنات املحاكمة 

العادلة أثناء مرحلة التحقيق 

يف القضية

أوال: انتهاك الحق يف االستعانة مبحام قبل املحاكمة
________________

بحقوقه  ويحاط  ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  من  كل  فوًرا  يُبلغ  أن  يجب 

كتابة، وميكن من االتصال بذويه ومبحاميه فوًرا، وأن يقدم إىل سلطة 

يبدأ  وال  حريته.  تقييد  وقت  من  ساعة  وعرشين  أربع  خالل  التحقيق 

له  ندب  محام،  له  يكن  مل  فإن  محاميه،  حضور  يف  إال  معه  التحقيق 

محام

املادة 54 من الدستور املرصي املعدل عام 2019

ما  مرحلة  ويف  للتحقيق  األوىل  الجلسات  يف  مبحام  االستعانة  يف  الحق  يعد 
هذا  يعترب  حيث  العادلة،  املحاكمة  ضامنات  من  أساسية  ضامنة  عموما  املحاكمة  قبل 
النيابة  يف  املتمثلة  االدعاء  سلطة  بني  ما  والتوازن  الفرص  تكافؤ  أنواع  من  نوعا  الحق 
األوىل  الجلسات  يف  محامي  وجود  ميكن  كام  املحامي.  يف  املتمثلة  الدفاع  وسلطة 
عىل  والطعن  مناسب  دفاع  إعداد  يف  حقهم  مامرسة  من  املتهمون  التحقيقات  من 
مرشوعية االحتجاز، وأيضا يحفظ حامية املتهمني من إكراههم عىل اإلدالء بأي اعرتافات 
من شأنها أن تجرمهم، ومن التعذيب أو غريه من طرق اإلكراه وأيضا حاميتهم من االختفاء 

القرسي.2

https://www.amnesty.org/ar/documents/  ،2014 الدولية،  العفو  منظمة  العادلة«،  املحاكمة  دليل   2
/pol30/002/2014/ar

https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/002/2014/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/002/2014/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/002/2014/ar/
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النيابة  أن  يتضح  للقضية  الرسمية  األوراق  بتحليل 
يف  القضية  هذه  يف  متهام   27 حق  انتهكت  قد 
األوىل،  التحقيق  جلسة  يف  مبحام  االستعانة 
األول  للتحقيق  املتهمني  هؤالء  خضع  وبالتايل 
يخالف  ما  وهو  قانوين  متثيل  أي  وبدون  مبفردهم 
الجنائية،  اإلجراءات  وقانون  املرصي  الدستور  نصوص 
حاالت  من  حالة  بوجود  االنتهاك  لهذا  النيابة  وبررت 
الرضورة إما لخشية ضياع األدلة أو لسقوط مدة الحجز 

القانونية. 

لألوراق  الكامل  بالتحليل  تبني  الوقت  ذات  ويف 
انتُهك  الذين  املتهمني  غالبية  أن  للقضية  الرسمية 
حقهم يف االستعانة مبحام يف جلسات تحقيقاتهم 
عىل  لعرضهم  سابق  وقت  يف  تعرضوا  قد  األوىل 

خالل  وتعرضوا  الوطني،  لألمن  تابعة  مقار  داخل  متفاوتة  ملدد  القرسي  لالختفاء  النيابة 
ما  حول  عديدة  تساؤالت  يطرح  مام  واملعنوي،  املادي  واإلكراه  للتعذيب  الفرتة  هذه 
يدفع  قد  محامي  وجود  بدون  املتهمني  هؤالء  مع  التحقيق  تعمدت  قد  النيابة  كانت  إذا 
عىل  يشري  وقد  التعذيب،  جراء  املتهمني  إصابات  بإثبات  ويطالب  الضبط  محارض  ببطالن 
األمن  مقار  داخل  تواجدهم  أثناء  عليهم  أمليت  قد  اعرتافات  بأي  اإلدالء  بعدم  املتهمني 

الوطني. 
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ثانيا: انتهاك الحق يف التواصل مع العامل الخارجي
________________

1. ال يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرسي.

2. ال يجوز التذرع بأي ظرف استثنايئ كان، سواء تعلق األمر بحالة حرب 

أو  الداخيل،  السيايس  االستقرار  بانعدام  أو  حرب،  باندالع  التهديد  أو 

بأية حالة استثناء أخرى، لتربير االختفاء القرسي.

املادة األوىل من االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء 

القرسي

حالة  عدا  وفيام  ُتس،  ال  مصونة  وهى  طبيعى،  حق  الشخصية  الحرية 

التلبس، ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته 

بأي قيد إال بأمر قضايئ مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوًرا 

من  وميكن  كتابة،  بحقوقه  ويحاط  ذلك،  بأسباب  حريته  تقيد  من  كل 

خالل  التحقيق  سلطة  إىل  يقدم  وأن  فوًرا،  ومبحاميه  بذويه  االتصال 

أربع وعرشين ساعة من وقت تقييد حريته.

املادة 54 من الدستور املرصي املعدل عام 2019

 59 ادعى  للقضية  الرسمية  األوراق  تحليل  بحسب 
بني  ما  الفرتة  يف  القرسي  لالختفاء  تعرضهم  متهام 
للتحقيق  النيابة  أمام  ومثولهم  عليهم  القبض  إلقاء 
مقارنة  طريق  عن  منه  التحقق  ميكن  ما  وهو  األول، 
األمن  مبعرفة  املكتوبة  الرسمية  الضبط  تواريخ 
املتهمون  بها  يفيد  التي  الضبط  تواريخ  مع  الوطني 

أمام النيابة أثناء التحقيقات. 

ما  للمتهمني  القرسي  االختفاء  مدد  وتراوحت 
مقار  داخل  غالبيتها  وقعت  يوما   135 إىل  يومني  بني 
باالختفاء  االدعاءات  تلك  وتطعن  الوطني،  لألمن  تابعة 
وصحة  سالمة  يف  قصرية  غري  لفرتات  القرسي 
األحكام  عدالة  يف  أيضا  وتطعن  القانونية  اإلجراءات 
الدستور  نصوص  ملخالفة  وذلك  تصدر،  سوف  التي 

الجنائية  اإلجراءات  36 من قانون  القوانني املحلية مثل املادة  املرصي، ومخالفة نصوص 
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فورا  يسمع  أن  القضايئ  الضبط  مأمور  عىل  »يجب  عىل  تنص  والتي   1950 لسنة   150 رقم 
أقوال املتهم املضبوط، وإذا مل يأت مبا يربئه، يرسله ىف مدى أربع وعرشين ساعة إىل 
وعرشين  أربع  ظرف  يف  تستجوبه  أن  العامة  النيابة  عىل  ويجب  املختصة.  العامة  النيابة 

ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق رساحه.«

الضبط  محرض  من  صورة  صورة.1 
املعز  عبد  للمتهم  الرسمي 
منصور عبد املعز، تفيد ضبطه يف 

15 مارس 2016. 
محارض  أحد  من  صورة  صورة.2 
املعز  عبد  املتهم  مع  التحقيقات 
أنه  بها  يفيد  املعز،  عبد  منصور 
يناير   19 يف  عليه  القبض  إلقاء  تم 
2016، أي قبل تاريخ الضبط الرسمي 

مبا يقارب الشهرين.

 عدد املحبوسني عىل

ذمة القضية

 من يومني اىل

٣0 يوم

 من ٣0 يوم اىل

٦0 يوم

 من ٦0 يوم اىل

90 يوم

أكرث من 90 يوم

٨٨

١١٦ ١٦ ٢٦
 عدد املتهمني الذين تعرضوا

لالختفاء القرسي

٥٩
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ثالثا: انتهاك الحق يف سالمة الجسد وعدم التعرض للتعذيب 

وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو املهينة
________________

هذه  كانت  سواء  كانت،  أيا  استثنائية  ظروف  بأية  التذرع  يجوز  ال   -2

داخيل  سيايس  استقرار  عدم  أو  بالحرب  تهديدا  أو  حرب  حالة  الظروف 

أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب.

عن  أو  مرتبة  أعىل  موظفني  عن  الصادرة  باألوامر  التذرع  يجوز  ال   -٣

سلطة عامة كمربر للتعذيب.

رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  من  الثانية)2(و)٣(  املادة 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهني

ذلك  فعل  أو  متهم  بتعذيب  أمر  عمومي  مستخدم  أو  موظف  كل 

من  السجن  أو  املشدد  بالسجن  يعاقب  االعرتاف  عىل  لحمله  بنفسه 

ثالث سنوات إىل عرش.

املادة 12٦ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 19٣7

يقع التعذيب عندما يتسبب شخص ما بصفته الرسمية يف إحداث أمل بدين أو نفيس أو 
يتسبب يف معاناة شخص أخر ألي غرض، أو بهدف الحصول عىل املعلومات واالعرتافات، 
أو ال لشئ سوى بث الخوف والرعب يف املجتمع. وميكن للتعذيب أن يكون عىل أشكال 
يكون  أن  وميكن  والكهرباء،  كالرضب  جسدية  طبيعة  ذا  يكون  أن  املمكن  فمن  متعددة، 
مثل  نفسية  طبيعة  ذا  يكون  أن  وميكن  الجنسية،  اإلهانة  أو  كاالغتصاب  جنسية  طبيعة  ذا 

الحرمان من النوم أو الحبس االنفرادي املطول.3

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/tor- ،2021،3 »التعذيب،« منظمة العفو الدولية، تاريخ الولوج 14 نوفمرب
/ture

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/torture/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/torture/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/torture/
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أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  يف  التعذيب  تعريف  وجاء 
عذاب  أو  أمل  عنه  ينتج  عمل  »أي  أنه  عىل  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
أو  الشخص،  هذا  من  الحصول  بقصد  ما  بشخص  عمدا  يلحق  عقليا،  أم  كان  جسديا  شديد، 
يشتبه  أو  ارتكبه  عمل  عىل  معاقبته  أو  اعرتاف،  عىل  أو  معلومات  عىل  ثالث،  شخص  من 
يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما 
يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه 
وال  الرسمية  بصفته  يترصف  شخص  أي  أو  رسمي  موظف  عنه  يسكت  أو  عليه  يوافق  أو 
يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات 

أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.« 

عقود  منذ  للتعذيب  املرصية  السلطات  استخدام  إىل  العملية  واألدلة  األدبيات  تشري 
الحصول  بهدف  التعذيب  هو  رواجا  األسباب  هذه  أكرث  أحد  ولكن  كثرية،  وألسباب  طويلة، 
من  الثالث  عقب  وتحديدا  املاضية  القليلة  السنوات  ويف  واملعلومات،  االعرتافات  عىل 
تضم  التي  القضايا  يف  وتحديدا  كبري  بشكل  التعذيب  شهادات  وترية  زادت   2013 يوليو 
عىل ذمتها منتمني لتيارات اإلسالم السيايس، وتحتوي عىل وقائع عنف تجاه مؤسسات 
عىل  الحصول  بهدف  يكون  القضايا  هذه  يف  التعذيب  استخدام  أن  يرجح  ما  وهو  الدولة، 

اعرتافات ومعلومات مستقبلية عن تلك الجامعات وإحباط مخططاتهم القادمة. 

الداخلية  وزارة  وموظفو  ضباط  يضفي  وبهذا 
أن  رغم  التعذيب.  من  النوع  هذا  عىل  املرشوعية 
األفكار  من  الطريقة  بهذه  املعلومات  عىل  الحصول 
هذه  ألن  األمنية  األوساط  يف  الشائعة  املغلوطة 
متاما  مستعدون  أشخاص  من  اتخذت  املعلومات 
لقول أي يشء ملجرد وقف األمل،4 فضال عن أن جمع 
أفراد  تحطيم  طرقها  ضمن  من  ليس  املعلومات 
نظام  يف  الثقة  وفقدانهم  وجسديا  نفسيا  املجتمع 
املرشع  فإن  حال  أي  وعىل  القانون،  ودولة  العدالة 
التعذيب،  ملامرسة  استثناءات  أي  يضع  مل  املرصي 
 52 املادة  نص  بحسب  بالتقادم  تسقط  ال  جرمية  فهو 
2019، وكل األقوال  الدستور املرصي املعدل عام  من 
التي تصدر من األشخاص تحت وطأة التعذيب تهدر وال 

يعول عليها بحسب نص املادة 55 من ذات الدستور.

هذه  يف  متهام   36 تعرض  فقد  التقرير  محل  للقضية  الرسمية  األوراق  تحليل  بحسب 
أجل  من  وذلك  الوطني،  األمن  قطاع  وموظفي  ضباط  يد  عىل  الشديد  للتعذيب  القضية 
وقائع  تلك  وقعت  وقد  محددة،  وشهادات  باعرتافات  اإلدالء  عىل  املتهمني  هؤالء  إجبار 
املتهمني  أقوال  غالبية  وتشري  النيابة،  عىل  عرضهم  عىل  السابقة  الفرتة  يف  التعذيب 

إىل حدوث وقائع التعذيب داخل مقرات تابعة لقطاع األمن الوطني.

4 املصدر السابق.
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أمثلة لشهادات بعض املتهمني أمام النيابة

للتعذيب بتعرضهم  تفيد 

صطفى جـمال م ـحاتم 
كان فيه ناس بتقلعني هدومي عريان خالص وبيقعدوا يکهربوين بصاعق كهربايئ 

وقعدوا يحفظوين عيل مدار 17 يوم الحاجات اليل حكيتها هنا يف النيابة

المـبدئ عـبد  السـيد  أحـمد 
ملا روحت حجز أمن الدولة قلعت هدومي وارضبت عىل رايس وضهري وودين 

واتكهربت كامن يف العضو الذكري ويف فتحة الرشج يف املؤخرة - انا كنت بترضب باأليدي 

وكنت بتـ�ـهرب بالصاعق الكهربايئ واإلصابات اليل كانت فيا بسبب الرضب راحت 

وماعنديش غري تنميل يف ايدي االتنني

*

بأنهم  التعذيب  جرمية  مرتكبي  شعور  نتيجة  رئييس  بشكل  مرص  يف  التعذيب  ويحدث 
يف  أنه  حيث  والقضاء،  النيابة  مؤسستي  أداءات  الشعور  هذا  ويغذي  القانون،  فوق 
أو  النيابة  قبل  من  واحد  تحقيق  يفتح  مل  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  متابعة  حدود 
القضاء يف ادعاءات املتهمني بهذه القضية بتعرضهم للتعذيب، رغم أنه من املؤكد أن 
أن  يجب  التي  األوىل  الخطوات  من  يعد  مرتكبيها،  ومالحقة  التعذيب  مزاعم  يف  التحقيق 

تُتخذ لوقف عمليات التعذيب، نفاذا لسيادة القانون وردعا لكل الجناة املحتملني.5 

5 منتدى املنارصة يف النيبال، التنسيقية الوطنية لحقوق اإلنسان يف البريو، الوحدة الطبية القانونية املستقلة يف 
https://redress.org/ ،كينيا، محامون من أجل العدالة يف ليبيا، منظمة ريدرس، »إعداد التقارير حول التعذيب«، بدون تاريخ

wp-content/uploads/2016/06/Reporting_on_Torture_Arabic.pdf

أحد  ألقوال  صورة  صورة.3 
فيها  يفيد  النيابة  أمام  املتهمني 

للتعذيب.  بتعرضه 

https://redress.org/wp-content/uploads/2016/06/Reporting_on_Torture_Arabic.pdf
https://redress.org/wp-content/uploads/2016/06/Reporting_on_Torture_Arabic.pdf
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خامتة

يواجه هذا النوع من القضايا مثل القضية 79 لسنة 2016 والتي تحتوي عىل وقائع أعامل 
إرهابية تحديا حقيقيا ومعيار ملدى التزام سلطات الدولة مبعايري حقوق اإلنسان والقانون 
األمنية  الذريع من قبل األجهزة  الفشل  التقرير هو  إليه  الوطني، ولكن ما خلص  والدستور 
عىل  املحليني  والقانون  الدستور  احرتام  أو  اإلنسان  حقوق  مبعايري  االلتزام  يف  املرصية 
األقل. وتشكك تلك االنتهاكات بشكل كبري يف مدى عدالة األحكام القضائية والتي مع كل 
أن  عىل  األمنية  األجهزة  ترص  العادلة.  املحاكمة  ضامنات  من  العديد  تفتقر  االنتهاكات  تلك 
إخفاء املتهمني قرسيا وتعذيبهم بطرق وحشية هي الطريقة األمثل الستخراج االعرتافات 
الجامعات،  لتلك  املستقبلية  والخطط  اإلرهابية  العمليات  وقائع  حول  واملعلومات 
ويساعدهم يف هذا األمر تسرت مؤسستي النيابة والقضاء عىل مثل هذه األفعال وغض 
مبوجب  مجرم  بعضها  التي  مرتكبيها،  مع  التحقيق  وعدم  املامرسات  هذه  عن  الطرف 

القانون املرصي. 

لنصوص  والتحقيق  الضبط  سلطات  انتهاك  عىل  واضحا  منوذجا  القضية  هذه  وتشكل 
الحائط،  عرض  اإلنسان  لحقوق  الدولية  واملعاهدات  باملواثيق  ورضبها  والقانون  الدستور 
للمتهمني  العادلة  املحاكمة  ضامنات  انتهاكات  من  عدد  وقوع  إىل  التقرير  انتهى  فقد 
يف  املتهمني  حق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  انتهكت  حيث  املحاكمة،  قبل  ما  مرحلة  يف 
الوطني  األمن  قطاع  انتهك  كام  األويل  التحقيق  جلسات  يف  معهم  املحامني  حضور 
حقوق املتهمني يف عدم التعرض للتعذيب واإلكراه عىل االعرتاف وعدم التعرض لالختفاء 

القرسي وحقهم يف التواصل مع العامل الخارجي. 
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رضبوين وماعرفش مني بالظيبط ألين كنت متغمي وماكانوش بيدخلوين الحامم محمود سعيد إبراهيم الدوح
عاوز اعدل عن أقوايل السابقة عان قولتها تحت ضغط التعذيب عبداملعز منصور عبداملعز

 اتعذبت ثالث ايام وقلعوين هدومي وكهربوين يف اماكن كتري يف جسمي وخاصة
يف أماكن عوريت عشان يخلوين اعرتف بحاجات انا ماعرفهاش

عيل محمد عيل بركة

 عذبوين بإنهم كهربوين بصواعق يف أماكن كتري يف جسمي وعلقوين من إيدي
خلفي عيل الباب

محمد حسن عبدالحميد عيل

 انا اتعلقت من رجيل ورضبوين عيل رايس وشوم كرسويل زراعي وسنتي تم كرسها
- رضبوين بصاعق كهربايئ بأنحاء متفرقة من جسدي

 خميس عبدالسالم عبدالغفار
خالد

 وانا هناك حصلت معايا ضغوط شديدة جدا وتعذيب بالكهرباء ورضب باأليدي وبعد كدة
قعدوين يف زنزانة لوحدي

وحيد محمد كامل عبدالتواب

 كان فيه ناس بتقلعني هدومي عريان خالص وبيقعدوا يكهربوين بصاعق كهربايئ
وقعدوا يحفظوين عيل مدار 17 يوم الحاجات اليل حكيتها هنا يف النيابة

حاتم جامل محمد مصطفي

 هام كهربوين بكافة أنحاء جسمي ويف منطقة الخصية - هي الكهرباء كان سايبة أثار
 حمراء عيل الجلد لكن راحت من جسمي بس يف عندي امل داخيل يف منطقة الركبة

ومنطقة الصدر

حاتم صالح محسن محمد

 ملا روحت حجز أمن الدولة اقلعت هدومي وارضبت عيل رايس وضهري وودين
 واتكهربت كامن يف العضو الذكري ويف فتحة الرشح يف املؤخرة - انا كنت بترضب

 باأليدي وكنت بتكهرب بالصاعق الكهربايئ واإلصابات اليل كانت فيا بسبب الرضب راحت
وماعنديش غري تنميل يف ايدي اإلتنني

 أحمد السيد عبداملبدىء
عبداملجيد

 خدوين أمن الدولة اليل يف الظوغيل وبعدها غموا عنيا وفضلت محجوز الفرت دي
 كلها هناك أول يومني تم اإلعتداء فيهم عليا بالكهرباء يف كافة أنحاء جسدي عشان

 كانوا بيسألوين عيل واحد اسنه مدحت وانا ماعرفوش وملا قولتلهم ماعرفوش
 قعدوا يكهربوا فيا لحد ما اضطريت اقول اين اعرف مدحت والكهرباء اليل حصلت سابت

 فيا أثر عبارة عن جلد بني غامق عن لون الجسم يف منطقة الرجل وكان فيه أثار تانية
بس مع مرور الوقت راحت

 ضياء الدين محمد حسني
محمد

 وطول تلك الفرتة تم تعذيبي ملدة اسبوعني متتالني فكان يتم تجريدي من مالبيس
 وتكبيل يدي بقيود حديدية ثم تعليقي لفرتات طويلة حيث انني كنت اصل ملرحلة انه

 اغم عليا حينها يقوموا بإنزايل وصعقي بالكهرباء يف عدة مواضع من جسدي - كان
 فيه اصابات بكافة أنحاء جسدي نظرا لتعريض للصعق الكهربايئ لكن جميع اإلصابات قد

زالت ملرور فرتة من الوقت عليها عدا اإلصابة بأسفل الساق اليمني

AnnAgeldiy AzmurAdov

 ودوين عيل مقر أمن الدولة انا ماعرفوش وهناك كانوا بيعذبوين ويكهربوين
 بالصاعق الكهربايئ يف كل جسمي وكانو بيوقفوين بالورت يف عز الربد وكانوا

بيفضلوا موقفني طول اليوم يف الحجز

 عبدالغفار سعيد عبدالستار
عبدالحليم البهوايش

 خدوين وروحنا عيل مكان ماعرفوش وفضلت موجود يف املكان ده لغاية ما اتعرضت
 عيل النيابة وطول الفرتة ديه اتبهدلت تعذيب واتكهربت عشان كانوا بيسألوين عن

 حاجات وانا اعرفهاش - انا اتكهربت بصواعق يف أماكن كتري يف جسمي وكنت برضب
باأليادي والعصيان

 محمد عطا الله عبدالتواب
مويس

 ودوين عيل مقر األمن الوطني يف أبو النمرس وقعدت هناك عرشة أيام تعرضت
 فيها للتعذيب بالكهرباء والرضب باإدين والرجلني واتعلقت عيل الباب خلفي من إيديا
 وده سببيل إصابات يف دراعي الشامل عبارة عن كدمات وجروح يف العضو الذكري
 وكل ده عشان اعرتف بحاجات ماعملتهاش بس انا خفيت وهام جابويل عالج للحاجات

دي

 عبدالتواب عبدالتواب عيل
محمد فخري

وفضلت قاعد هناك فرتة كانوا بيعذبوين لغاية ما جيت النهارد عيل هنا  عزت إبراهيم محمود محمد
عبدالعال

 وهام بيحققوا معايا عذبوين وكهربوين عشان اعرتف بحاجات ماعرفهاش وعايزين
أقول عيل مكان اخويا وكامن اتكربت واتعلق عيل الباب ملدة 16 يوم

أحمد محمود غريب مبارك

: أقوال جميع املتهمني الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب  ملحق.1 

أمام تحقيقات النيابة 



17

انتهاكات ضامنات املحاكمة العادلة يف القضية املعروفة باسم خلية شقة الهرم

 وخدوين عيل مكان فضلت قاعد ماغمي فيه وعذبوين وسألوين عن عالقتي باإلخوان
 وانا قولتلهم ماعرفش عنهم أي حاجة وفضلت قاعد فرتة حوايل 45 يوم - وعاوز

 اقول ان وانا يف املكان اليل كنت محتجز فيه صوروين فيديو وخلوين اقول عيل ان
انا حرقت عربيات بتاعة الناس

 محمد كامل محمد مصطفي
طراد

خدوين عيل أمن الدولة بأبو النمرس قعدت تلت أيام هناك عذبوين بالكهرباء وتعليق  مصطفي كامل خرض شيمي
النقيب

كان بيخيل مخربين واقفني ورايا يرضبوين باألقالم عيل ويش ويشتموين  محمد معوض السيد عيد أبو
رويبة

 وفضلت هناك ملدة 82 يوم والتحقيق معايا ملدة خمس أيام ويف التحقيق كنت برضب
 واتكهربت يف حتت كتري يف جسمي منها العضو الذكري ورجيل وكان يف إصابات من

جراء الكهرباء والتعليق

 محمد السيد السيد السيد
حجازي

 خدوين عيل أمن الدولة اليل يف الشيخ زايد وده اليل عرفته بعد كدة ملا كنت هناك
 وهناك تم استجوايب وعذبوين عشان اقول عيل حاجات ماعملتهاش وحكيتلهم اليل

 انا عملته و قولته النهاردة وهام عذبوين عن طريق انهم رضبوين يف أماكن كتري
يف جسمي وكامن كهربوين يف أماكن كتري يف جسمي بعد ما قلعوين هدومي

 محمود سامي السيد
مويس الفيومي

 دخل ناس أعتقد انهم مخربين قلعوين هدومي وكلبشوين خلفي وعلقوين يف باب
بإيديا املتكلبشة وقعدوا يكهربوين بصاعق كهربايئ يف كل حته يف جسمي

 إبراهيم سعد محروس
عثامن النحال

 فضلت قاعد متغمي لحد ما دخلوين عيل واحد يف اوضة وانا متغمي وقايل ان
 هو ظابط أمن وطني وقعد يسألني عن اإلخوان وقايل اين كنت بطبعلهم الحاجات

 اليل كانوا بيستخدموها يف املظاهرات فا انا قولتله ال وقايل انت كداب ويشتم
 فيا وبعدين خيل ناس تانية تطلعني برة وانا عريان وكهربوين بصاعق كهربايئ يف

 جسمي وانا عريان وهام رابطني إيديا بحبل وملا كنت برص عيل أقوايل اين ماليش
 عالقة بحاجة كانوا بيغريوا طريقة التعذيب فامرة يربطوين من إيديا ويعلقوين

 يف باب ويكهربوين ومرة يقعدوين عيل كريس وانا عريان ويربطوا إيديا ورجليا
ويكهربوين وانا عريان يف جسمي

 بهاء مصطفي يوسف
عبدالسالم

قعد يكهربني يف أماكن كترية يف جسمي وانا عريان  محمد ربيع زيك السيد
الطايش

 اترحلنا عيل أمن الدولة باإلسكندرية وهناك بدأوا يحققوا معانا وطبعا كان فيه كهرباء
وتعذيب

سمري محمد بديوي محمد

 خدوين عيل مكان انا ماعرفش فني وال إيه طبيعته وبعد كدة عرف ان انا كنت يف أمن
 الدولة يف طنطا وهناك اتعملنا استقبال بسيط وقلعوين هدومي وكانوا بيكبوا ماية

 ساقعة عيل جسمي ده غري الرضب من اليل رايح واليل جاي - ويعدها ودوين عيل
أمن الدولة اليل يف دمنهور وهناك اتحقق معايا وكانوا بيكهربوين

 محمد مصطفي شعبان
عبدالعاطي مريس

 قلعوين هدومي وكهربوين يف جسمي وملا كنت اقوله ماعرفش حاجة يفضل يرضب
ويكهرب فيا وملا سألني انت إخواين قولتله ال شتمني باألم

عبدالرحمن أحمد محمد بتت

خدوين عيل مكان ماعرفوش وهناك حققوا معايا وقعدوا يكهربوين خالد محمد محمد جبالية
 خدوين عيل مكان عرفت بعد كدة انه مقر أمن الدولة وطول الفرترة هناك عنيا

 متغمية ومتكلبش واألكل قليل ومش بعرف أنام من الربد وأول تلت أيام هناك طبعا
 متغمي ومش شايف اليل قدامي بس كان فيه حد بيحقق معايا وبيسألني إيه

 عالقتي باإلخوان قولتلوا ماليش عالقة بيهم وكان بيقعد يكهربني وانا متكلبش وكان
بيكهربني يف رجليا التنني ويف عضوي الذكري بعد تجريدي من مالبيس

محمد محمد محمود العطار

 خدوين عيل مكان ماعرفش هو فني وكانوا مغمييني وهناك قعدوا يعذبوين
ويكهربوين

 السيد محمد السيد سعيد
السوداين

 رضبوين و أخدوا مني 12550 اليل كانوا معايا وكلبشوين خلفي وقعدوين ملدة يوم
بدون أكل ورشب - عذبوين بالصواعق الكهربائية وانا عريان

 عمرو محمد محمد محمد
اإلمام

 خدوين عيل أمن الدولة وهناك رضبوين وعذبوين وقلعوين هدومي وكهربوين
يف عضوي الذكري

 عبدالحكيم أحمد محمود
أحمد

 خجوين عيل أمن الجولة اليل يف أسوان ومتغمي طول الفرتة دي ومتكلبش أمامي
وكامن عذبوين ورضبوين

أحمد عييس عيل عييس

خدوين عاملدرية وهناكانا اترضبت واتكهربت جالل سيد صديق عرايب
كانوا بيرضبوين بالقلم ويكهربوين بصاعق كهربايئ يف جسمي كله جمعة أحمد حامد سليامن

 واحد منهم قال قلعوه وهاتوهويل فراحوا مقلعني عريان وقعدوا يرضبوا فيا
 بإديهم ورجليهم - زودوا رضب وجابوا صاعق كهربايئ كهربوين يف كل حتة يف

جسمي

عالء خلف عبدالعال محمد


