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ملخص تنفيذي

حاول هذا التقرير رصد التغريات التي طرأت عىل هيكل جهاز األمن الوطني منذ 
النظر يف القوانني املنظمة لعمله، ورصد تفريغ الجهاز من  نشأته وحتى اآلن مع 
والجرمية  والتجسس  اإلرهاب  ومحاربة  املعلومات  لجمع  احرتايف  كجهاز  عمله 
املنظمة وتحوله اىل أداة السلطة السياسية لقمع املعارضني والتجسس عليهم 
العدالة  بنظام  الشامل  وتحكمه  السجون،  داخل  حياتهم  يف  والتحكم  وحبسهم 
وذلك  املرصي،  التقايض  نظام  حلقات  من  حلقة  أهم  بات  حتى  املرصي  الجنائية 
الوطنية  بالدستور والقوانني  االلتزام  السلطات وعدم  بني  الفصل  بسبب غياب مبدأ 
وعدم االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان العاملية وتغييب دور منظامت حقوق االنسان 
من املشهد السيايس مام ادى اىل إفساد الحياة السياسية والقضائية املرصية، 
العدالة املرصية عىل  وهو ما يؤدي بدوره اىل هز ثقة املواطنني يف مؤسسة 

اعتبارها ليست صاحبة الكلمة العليا يف أحكامها. 

ويحتوي التقرير عىل مقدمة وأربعة أجزاء. يتناول الجزء األول من التقرير  بداية 
إنشاء أجهزة األمن السياسية يف مرص بداية من تأسيس جهاز املباحث العامة يف 
والتوغل  السياسية  الحياة  عىل  قبضته  إحكام  عىل  عمل  والذي  النارصية  الحقبة 
أنور  الرئيس  عهد  يف  الجهاز  أسم  تحول  ثم  واملنظامت  املؤسسات  كل  ومراقبة 
السادات من املباحث العامة إىل االدارة العامة ملباحث أمن الدولة ، ثم تحوله مرة 
أخرى  يف عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ليصبح تحت مسمى مباحث أمن 

الدولة، وأصبح يف عهد مبارك ذو نفوذ قوي.

ويتناول الجزء الثاين قيام ثورة الخامس والعرشين من يناير وتعرض جهاز أمن 
الدولة لتهديدات حقيقية وانحسار عمله ومحاوالت وزارة الداخلية إلصالحه وإن كانت 
صورية، وتحوله ملسمى آخر وهو األمن الوطني، ويف املحور الثالث يتناول التقرير 
رقم  القانون  وإصدار   الجديد  الوطني  األمن  جهاز  لعمل  املنظم  القانوين  اإلطار 
175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الرشطة. 
بقطاع  خاصة  "أحكام  بعنوان  الرابع  بالباب  ثالث  فصل  القانون  عىل  تعديالت  وإدخال 
قطاع  انتهاكات  والتحليل  بالرصد  التقرير  يتناول  األخري،  الجزء  ويف  الوطني"  األمن 
التقايض  حلقات  متضمنة  املرصي  الجنائية  العدالة  نظام  إطار  يف  الوطني  األمن 
والتي فيها ينتهك القطاع العديد من القوانني املحلية ونصوص الدستور عىل حد 

سواء.
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مقدمة

عقب الثالث من يوليو 2013 وخالل السنوات التالية إلطاحة الجيش بالرئيس الراحل 
الفرصة  الوطني  األمن  قطاع  الجديد  مبسامه  الدولة  أمن  جهاز  وجد  مريس  محمد 
ليعوض سنوات االنحسار التي عاشها بني عامي 2011 و2013، ويسرتد دوره من جديد 
كجهاز قمعي، ويطلق يده داخل ملف العدالة الجنائية ليعبث بجميع قوانينها ويرضب 

بها عرض الحائط مبا يهدد يف أحيان كثرية استقالل القضاء.

لجمع  استخبارايت  كجهاز  لدوره  الوطني  األمن  قطاع  تعدي  التقرير  هذا  يرصد 
عمليات  ليشمل  املنظمة  والجرمية  والتجسس  اإلرهاب  ومحاربة  املعلومات 
املراقبة واالستهداف املوجهة تجاه النشطاء واملعارضني السياسيني وتوغله يف 
بعملية  مرورا  ثم  والتحريات  التتبع  عملية  من  بداية  التقايض  عملية  مراحل  جميع 
الضبط نهاية باإلفراج الفعيل عن األشخاص املحتجزين، وتعديه الرصيح عىل السلطة 
أو تتم إعادة وضعه  القضائية يف كونه يحدد من يتم إطالق رساحه بشكل فعيل، 
عىل ذمة قضية جديدة. يف كلامت أخرى أصبح قطاع األمن الوطني املرصي جهة 

ترتكب العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان دون أي محاسبة أو مسائلة.

السيايس  األمن  أجهزة  تاريخية عىل نشأة  التقرير نظرة  األول من  الجزء  يتناول 
يف مرص بداية من العرص املليك ثم مجيء نظام يوليو، وعىل الرغم من تفكيكه 
لبنية النظام املليك إىل انه أبقى عىل جهاز األمن السيايس ولكن بشكل مختلف 
مالحقة  يف  دوره  ميارس  العامة  املباحث  جهاز  وظل  والهيكل،  التنظيم  حيث  من 
الحياة السياسية، حتى تحول  املعارضني والتوغل داخل جميع املؤسسات وإفساد 
إىل اإلدارة العامة لجهاز مباحث أمن الدولة يف عهد أنور السادات ثم مباحث أمن 

الدولة يف عهد مبارك.

بجهاز  لحقت  التي  التطورات  عىل  الضوء  منه  الثاين  الجزء  يف  التقرير  ويسلط 
أمن الدولة بعد قيام ثورة الخامس والعرشين من يناير والتهديدات التي تعرض لها 
الجهاز بعد محارصة املحتجني ملقراته وحبس رئيس الجهاز ثم محاوالت إصالح الجهاز 
وتغيري مسامه من أمن الدولة إىل األمن الوطني وانحسار عمله بشكل ملحوظ خالل 
األمن  قطاع  اختصاصات  التقرير  يعرض  الثالث  الجزء  ويف  للثورة.  التالية  السنوات 
الوطني الجديد عن طريق قراءة تعديالت قانون جهاز الرشطة األخري للوقوف عىل 

حدود عمل الجهاز القانونية، وأيضا الوقوف عىل إشكاليات القانون. 



7

نخدم السلطوية ونعتدى عىل القانون

أما الجزء األخري من التقرير يناقش، وبشكل إجاميل، انتهاكات قطاع األمن الوطني 
جميع  عىل  املسيطر  هو  الجهاز  ليصبح  املرصي  الجنائية  العدالة  نظام  إطار  يف 
حلقات التقايض واملتحكم األول فيها، منتهكا للقانون والدستور يف جميع خطواته 
التي يخطوها، بداية من تتبع املعارضني والنشطاء عىل مواقع التواصل االجتامعي 
مرورا  عليهم  القبض  أجل  من  وهواتفهم  الشخصية  حساباتهم  اخرتاق  ومحاوالت 
بعملية جمع الحريات وكتابتها وعمليات القبض واالختفاء القرسي والتعذيب وتدخالت 
الجهاز يف حياة السجناء عن طريق إدارته لجميع السجون وخصوصا املشدد منها، 
تم تحكمه يف قرارات إخالء سبيل املتهمني أو تدويرهم مرة أخرى عىل ذمة قضايا 
بشكل متكرر، واخريا حتى بعد خروج املساجني من محبسهم يتحكم يف حياتهم عن 

طريق املتابعة االمنية ورسم مستقبلهم ومنعهم من التنقل والسفر. 
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منهجية التقرير 

خمس  عىل  التقرير  هذا  كتابة  يف  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  اعتمدت 
مطلعني  محامني  و3  سابقني  محتجزين  اثنني  مع  االنرتنت  عرب  متت  صوتية  محادثات 
عىل امللف الحقوقي املرصي والقانون الجنايئ، أجريت كافة املحادثات يف أوقات 
متفرقة خالل عام 2022، ما عدا محادثة مع محتجز سابق أجريت يف عام 2021. اعتمد 
التي تطلقها الجبهة املرصية بشكل دوري  التقرير أيضا عىل تقارير تحليل القضايا 
وتعتمد منهجية هذه التقارير عىل اطالع باحثو الجبهة املرصية عىل النسخ الضوئية 
النيابة،  أمام  معهم  التحقيق  أثناء  املتهمني،  أقوال  وتوثيق  القضايا  هذه  ألوراق 

املتضمنة يف أوراق هذه القضايا.

بشكل  أيًضا  املرصية  الجبهة  تطلقها  التي  املتابعة  بتقارير  التقرير  واسرتشد 
دوري والتي تعتمد يف كتابتها عىل جمع املعلومات من خالل التحدث إىل املحامني 
املمثلني لهيئات الدفاع ثم تجميع املعلومات الواردة يف التقارير واألخبار الصحفية. 
باإلضافة لذلك اعتمد التقرير عىل دراسة بعض القوانني املرصية، منها القانون رقم 
175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الرشطة، 
لسنة   20 رقم  االتصاالت  تنظيم  وقانون   ،2015 لسنة   94 رقم  رقم  اإلرهاب  وقانون 
2003، وقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وقانون اإلجراءات الجنائية رقم 
150 لسنة 1950، إىل جانب الدستور املرصي وبعض أحكام محكمة النقض واملعاهدات 
واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. هذا باإلضافة إىل بعض املصادر املستمدة من 
األخبار الصحفية والتقارير الحقوقية الصادرة عن منظامت حقوق إنسان دولية ومحلية. 
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أوال: نظرة تاريخية على نشأة أجهزة 
األمن السياسية في مصر

عىل  التغريات  من  بالكثري  األزمنة  عرب  مرص  يف  السيايس  األمن  أجهزة  مرت 
حامية  عىل  يقوم  ثابت  عملها  مضمون  ظل  لكن  والشكيل،  الهيكيل  املستويني 
النظام يف  األنظمة السياسية ورأسها من أي خطر من شأنه أن يهدد بقاء أفراد 
جميع  داخل  نفوذها  بسط  يف  السنني  مر  عىل  األجهزة  تلك  واستمرت  مناصبهم. 

مؤسسات الدولة، كام استمرت يف تعديها عىل الدستور والقوانني الوطنية.

يف أعقاب حركة الضباط األحرار يف 1952 واإلطاحة بالنظام املليك حرص نظام 
يوليو عىل تفكيك بنية النظام املليك وخاصة أجهزته االمنية، ويف أعقاب أحداث 
مصنع كفر الدوار للنسيج  يف 12 أغسطس 1952  التي قتل عىل أثرها عدد من العامل 
وأحيل كل من محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري للمحاكمة العسكرية 
وحكم عليهام باإلعدام يف ما بعد، قرر نظام يوليو تأسيس جهاز لألمن الداخيل يتبع 
وزارة الداخلية يف 22 أغسطس 1952 وكان تحت مسمى "جهاز املباحث العامة" وهو 

الجهاز الذي سيتحول إىل قطاع األمن الوطني يف األخري. 1

استخبارايت  جهاز  سيكون  أنه  عىل  العامة  املباحث  جهاز  بتشكيل  يقصد  يكن  مل 
الهدف األسايس منه هو  كان  بل  أية مخاطر،  الداخلية من  الجبهة  معلومايت لحفظ 
حفظ أمن النظام السيايس وتثبيت أركان حكمه وتهديد وسجن املعارضني السياسيني 
وقمع الحريات العامة وتوسيع نفوذ هذا النظام وإحكام قبضته عىل البالد، ويظهر 
ذلك جليا عند النظر يف األقسام التي تم إنشاؤها داخل جهاز املباحث العامة، والتي 
تتحرى  مكاتب  األجانب،  شؤون  وتويل  الصهيونية  مكافحة  مكاتب  بجانب  تتضمن  كانت 
عن الطالب والصحفيني واألحزاب املنحلة والعامل، وتراقب النشاط اليساري وامليول 

السياسية وأنصار العهد املليك.2

تحول   1971 يف  مرص  حكم  السادات  أنور  محمد  الراحل  الرئيس  تويل  أعقاب  ويف 
تحول  ثم  الدولة"،  أمن  ملباحث  العامة  "اإلدارة  إىل  العامة  املباحث  من  الجهاز  اسم 

1    أحمد موالنا، "نشأة أجهزة األمن السيايس يف العهد النارصي،" البوصلة، 23 ديسمرب 2019، 
https://albosla.net/7-نشأة-أجهزة-األمن-السيايس-يف-العهد-الن/

2    عبدالوهاب بكر، البوليس املرصي )1922-1952(، ط1 )مكتبة مدبويل، 1988(، ص 333.
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اىل"مباحث أمن الدولة" يف عهد الرئيس 
 .)2011-1981( مبارك  حسني  محمد  الراحل 
وأصبح يف عهد األخري ذو نفوذ قوي من 
املمكن أن يتخطى نفوذ أي قطاع رشطي 
وتوسع  املرصية،3  الدولة  داخل  أمنى  أو 
االخرية  السنوات  يف  خصوصا  نشاطه، 
ملبارك، بحيث امتد تقريبا اىل جميع أنشطة 
املجال العام مثل مراقبة األنشطة الطالبية 
والدينية  والحزبية  والنقابية  والعاملية 
واألدبية،  والعلمية  والفنية  والرياضية 
عن  القطاعات  هذه  عىل  يتجسس  وبات 
وتجنيد  الهاتفية  املحادثات  مراقبة  طريق 
اُتهم  عمالء بهدف جمع املعلومات،4 كام 
بالوحشية  مبارك  عهد  يف  الجهاز  هذا 

ومامرسة التعذيب،5 واإلخفاء القرسي.6 

3    عمر عاشور، إصالح القطاع األمني يف مرص: املعضالت والتحديات، مركز بروكنجز الدوحة، 2012،
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/201606//Omar-Ashour-Arabic-Stanford-Paper.pdf

4    محمد محفوظ، تحول قطاع األمن يف الدول العربية التى متر مبرحلة انتقالية: نحو التغيري، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، 2021، 
https://carnegieendowment.org/files/Security_Sector_in_Egypt.pdf

https:// ،2017 ،5    "هنا نفعل أشياء ال تُصدق..التعذيب واألمن الوطني يف مرص تحت حكم السييس،" هيومان رايتس ووتش
www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0917ar_web_1.pdf

6    ظاهرة االختفاء القرسي يف مرص، جمعية حقوق االنسان ملساعدة السجناء، 2009،
https://hrcap.org/artical.php?id=383&cat_id=114

شعار جهاز مباحث أمن الدولة
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ثانيا: ثورة الخامس والعشرين من يناير 
وتحول أمن الدولة إلى األمن الوطني

قويا  عامال  خصوصا  الدولة  أمن  وجهاز  عموما  الداخلية  وزارة  مامرسات  كانت 
يف قيام ثورة الخامس والعرشين من يناير، حيث كان الجهاز هو أداة القمع التي 
الثورة عدة  الحاكم طيلة ثالثني عاما من حكم مرص، وبرزت خالل  النظام  استخدمها 

مطالب شعبية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإلغاء جهاز أمن الدولة.

وخالل األيام األوىل للثورة تعرض جهاز أمن الدولة لتهديدات حقيقية حيث اقتحم 
عدد من املتظاهرين مقراته ومن بينهم املقر الرئييس ومقر السادس من أكتوبر، 
تسيطر  أن  قبل  املحافظات  لبعض  التابعة  املقرات  من  عدد  يف  النريان  وأرضمت 

القوات املسلحة الحاكمة آنذاك عىل هذه املقار.

صورة من اقتحام متظاهرين ملقرات أمن الدولة تحت تأمني قوات الجيش
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أنها محاولة جادة  البعض عىل  إليها  نَظر  القرارات  االحتجاجات عدد من  تبع هذه 
رئيس  عىل  القبض  ألقي  اثنني  بيومني  االحتجاجات  هذه  فعقب  الجهاز،  هذا  إلصالح 
ثم  تهم،7  بعدة  معه  والتحقيق  الرحمن  عبد  حسن  اللواء  وقتها  الدولة  أمن  جهاز 
قرار وزير الداخلية املرصي آنذاك اللواء منصور العيسوي بإلغاء جهاز أمن الدولة 
بكافة فروعه وإداراته ومكاتبه يف جميع محافظات مرص، وإنشاء قطاع جديد بوزارة 
الداخلية تحت مسمى "قطاع األمن الوطني"،8 وتحددت مهام الجهاز الجديد يف الحفاظ 
عىل األمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة املعنية لحامية وسالمة الجبهة الداخلية 
وجمع املعلومات ومكافحة اإلرهاب، وأن يكون عمل القطاع وفقا للدستور والقانون 
ومبادئ حقوق اإلنسان وذلك بناًءا عىل قرار تنظيم عمل القطاع من وزير الداخلية الذي 
حمل رقم 445 )رسي( لسنة 2011، كام تم تعيني رئيس جديد للقطاع وهو اللواء حامد عبد 

الله ليكون بذلك هو أول رئيس لقطاع األمن الوطني الجديد. 

تبع هذا القرار مبادرات صدرت من وزارة الداخلية إلصالح عمل الجهاز الجديد وتقديم 
فدعا  فقط،  اإلرهاب  ومحاربة  املعلومات  لجمع  استخبارايت  جهاز  أنه  عىل  نفسه 
سمي  ما  اىل  والسياسية  والصحفية  الحقوقية  الشخصيات  من  عدد  الجديد  الجهاز 
األمن  ملفهوم  االجتامع  وتعرض  املستقبل9  وآفاق  الوطني  األمن  منتدى  وقتها 
بشكل عام واألمن الوطني بشكل خاص، وأن املصلحة محل الحامية يف مفهوم األمن 
هي حامية املجتمع ككل، كام تم عرض مدونة السلوك واألخالق للعاملني بالقطاع 
تضمنت نقاطًا عديدة أهمها استحداث ادارة داخلية تراقب أداء ضباط القطاع، وانهاء 
الوطني والتنصت  للتحقيق معهم داخل مقار األمن  مامرسات استدعاء املواطنني 

7    اعتقال رئيس جهاز مباحث أمن الدولة املرصي والنيابة تحقق مع عرشات الضباط، العربية، 8 مارس 2011،
https://www.alarabiya.net/articles/20112%F032%F082%F140750

8    الغاء جهاز مباحث أمن الدولة املرصي، BBC NEWS عريب، 15 مارس 2011،
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011110315/03/_egypt_security
9    األمن الوطني وآفاق املستقبل، قطاع األمن الوطني، 2011،

https://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/nationalsecurity_presentation_15june2011.pdf

شعار قطاع األمن الوطني
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عىل املكاملات بدون اذن قضايئ وإخضاع كافة قرارات الجهاز لرقابة مجلس الدولة 
باعتبارها قرارات إدارية. أما إجراءات الضبط القضايئ فستخضع لرقابة النائب العام. 10

وخالل الفرتات التالية لثورة الخامس والعرشين من يناير انحرس عمل جهاز األمن 
الوطني ومل يظهر له أي دور فعال عىل الساحة إال من خالل قضية واحدة كانت يف 
أكتوبر 2012 وهي القضية التي اشتهرت بإسم "خلية مدينة نرص" والتي أعلن خاللها 
االقتحام  عن  ونتج  نرص،  مدينة  يف  شقة  اقتحام  بعد  جهاديا،   19 عىل  القبض  عن 
اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد املوجودين داخل الشقة وانفجرت الشقة اثناء 

االشتباكات ووجد بداخلها عقب ذلك أسلحة ومتفجرات.11

ويف أعقاب الثالث من يوليو 2013 وبعد تويل الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس 
الحكم عاد جهاز األمن الوطني لعهده السابق، وبرز اسم الجهاز عىل الساحة من 
الكاذبة  االخبار  ونرش  باإلرهاب  املواطنني  آلالف  ومتهام  القضايا  آالف  محركا  جديد، 
ومسؤواًل عن العديد من جرائم التعذيب واالختفاء القرسي، وطالت يده جميع درجات 
نظام التقايض وبات يتحكم يف حياة آالف السجناء السياسيني داخل جدران السجون 

وحتى بعد خروجهم. 

10    عن زياريت األويل لقطاع األمن الوطني )أمن الدولة مدينة نرص سابًقا؟(، املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، تاريخ 
الولوج 10 سبتمرب  https://eipr.org/blog ،2022/حسام-بهجت/06/2011/عن-زياريت-األوىل-لقطاع-األمن-الوطني-أمن-الدولة-مدينة-نرص-سابقا؟

11    أحمد موالنا، "أجهزة األمن السيايس بعد ثورة 2011،" البوصلة، 8 يونيو 2020،
https://albosla.net/11--2011أجهزة-األمن-السيايس-بعد-ثورة-يناير/
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ثالثا: اإلطار القانوني المنظم لجهاز 
األمن الوطني 

طوال سنوات عمل جهاز أمن الدولة تاريخيا منذ نشأته مل يوجد قانون واضح ينظم 
يكن  ومل  الداخلية  وزير  من  يصدر  بقرار  الجهاز  عمل  تنظيم  يتم  وكان  الجهاز.  عمل 
ينرش يف الجريدة الرسمية، وكان يُحال مجال عمل القطاع إىل الجرائم الواردة يف 
الباب الثاين من  قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح املرضة بالحكومة من جهة 

الداخل، باإلضافة إىل الجرائم الواردة ىف الباب الثاىن مكرر الخاصة باملفرقعات.12

ظل الوضع هكذا حتى صدر يف 3 سبتمرب 2020 القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الرشطة. وأدخلت هذه التعديالت 
الوطني"  األمن  بقطاع  خاصة  "أحكام  بعنوان  الرابع  بالباب  ثالث  فصل  القانون  عىل 
وعرفت املادة 122 من القانون قطاع األمن الوطني عىل أنه "أحد القطاعات األمنية 
والتي  له  التابعة  املنشآت  به  وتلحق  مبارشة  الداخلية  وزير  يتبع  الداخلية،  بوزارة 
تشتمل عىل مقر القطاع الرئييس ومقار إداراته الجغرافية واملكاتب التابعة له يف 

جميع أنحاء الجمهورية".

وجاءت املادة 125 لتحديد اختصاصات قطاع األمن الوطني، وتنص عىل:

وما  والخطرة  املنظمة  والجرمية  اإلرهاب  مبكافحة  القطاع  "يختص 
يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التى تستهدف الجبهة 
الداخلية ويشارك القطاع ىف وضع سياسات األمن ومتابعة تنفيذها كام 
يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية ىف نطاق اختصاصه املحدد 
له ىف هذا الفصل وللقطاع ىف سبيل ذلك أن يتخذ كافة اإلجراءات التى 

تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته وعىل األخص فيام ييل: 

12    محفوظ، " تحول قطاع األمن يف الدول العربية التي متر مبرحلة انتقالية: نحو التغيري."
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منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب 
بالحكومة من جهة  المضرة  والجنح  بالجنايات  المتعلقة  العقوبات  قانون  الثاني من 
الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من 

جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات المختصة واألجهزة االمنية.

1

منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة اإلرهاب 2
الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.

إبداء الرأي في منح األجانب إذنا بالدخول للبالد أو اإلقامة بها، واتخاذ ما يكفل من 3
إجراءات حيالهم وفقا للقانون.

جمع المعلومات المتعلقة بسالمة الدولة وعرضها على وزيــر الداخلية وتقديم أي 4
بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

حق طلب االطالع أو التحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة 5
منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو األوراق بأمر قضائي مسبب.

التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات األمن القومي في الدولة.6

حماية 7 يضمن  بما  الوطنية  والجهات  والهيئات  الــــوزارات  مع  والتنسيق  التعاون 
األمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات فى مواجهة 

التهديدات وذلك من خالل تقديم المشورة والتوصيات األمنية لها.

يتعلق 8 الدولي األمني والشرطي فيما  التعاون  الداخلية فى مجاالت  تمثيل وزارة 
االســتــدالالت  التحريات وجمع  وإجـــراء  المعلومات  وتــبــادل  الجرائم  ومواجهة  بمكافحة 
وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني والفني والتى تدخل فى اختصاص وزارة 

الداخلية وفقا للقواعد فى هذا الشأن.

العام في شأنها ورفع 9 الــرأي  اتجاه  الدولة وقياسات  تواجه  التي  المشكالت  رصد 
تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة التخاذ الالزم نحو حلها واحتواء آثارها".

اختصاصات قطاع األمن الوطني



16

نخدم السلطوية ونعتدى عىل القانون

له  تكفل  التي  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  يف  مطلقة  صالحية  للقطاع  القانون  أعطى 
تحقيق أهدافه واختصاصاته، دون تعريف أي حدود لهذه اإلجراءات أو وجوب توافقها 
صالحيات  يف  القانون  توسع  كام  اإلنسان،  حقوق  ومبادئ  والدستور  القوانني  مع 
لسنة   94 رقم  اإلرهاب  قانون  جرائم  مرتكبي  بضبط  الجهاز  اختصاص  لتشمل  الجهاز 
القامئني  أعامل  عىل  للرقابة  داخلية  آلية  أية  الجديد  القانون  ينظم  مل  بينام   ،2015
عىل الجهاز ومدى التزامهم مببادئ حقوق اإلنسان والدستور والقانون، ومل ينص 
القانون أو أي قانون آخر عىل خضوع قرارات جهاز األمن الوطني ألية رقابة من أي 

نوع كانت. 
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 رابعا: انتهاكات قطاع األمن الوطني
في إطار منظومة العدالة الجنائية 

1. انتهاك الحق في الخصوصية

تختلف األمناط التي يتبعها جهاز األمن الوطني يف انتهاك خصوصية املعارضني 
واملهتمني بالشأن العام، وبشكل أسايس تأيت مراقبة مواقع التواصل االجتامعي 
عىل  األشخاص  ينرشه  ما  متابعة  لسهولة  وذلك  انتشارا  األمناط  هذه  أكرث  كأحد 
املامرسة  مرشوع  عن   2014 عام  يف  الداخلية  وزارة  أعلنت  الخاصة.  صفحاتهم 
التواصل  لشبكات  األمنية  املخاطر  برصد  املسمى   2014 لسنة    22 رقم  املحدودة 
االجتامعي "منظومة قياس الرأي العام"،13 ومن املرجح بنسبة كبرية أن يكون قطاع 
األمن الوطني هو املرشف عىل هذا املرشوع، والذي يتم من خالله استخدام برامج 
لرصد املخاطر األمنية عىل مواقع التواصل االجتامعي بهدف التعرف عىل األشخاص 

الذين ميثلون خطًرا عىل املجتمع. 

مراقبة  عمليات  فإن  املرصية،  الجبهة  مع  تحدثوا  حقوقيني  محامني  لثالثة  وفًقا 
وسائل التواصل االجتامعي الذي يقوم بها قطاع األمن الوطني تهدف يف املقام 
من  وذلك  املرصي،  السيايس  النظام  لسياسات  املخالف  الرأي  حرية  لقمع  األول 
خالل كتابة محارض تحريات تعتمد بشكل أسايس عىل تفريغ حسابات املتهمني عىل 
مواقع التواصل االجتامعي، لتكون املنشورات هي األحراز التي عىل أساسها يوجه 
للمواطنني تهم مثل "نرش أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي".

ألسباب  تعسفيًا  املعتقلني  املواطنني  أعداد  تزايدت  املامرسات،  تلك  ضوء  يف 
إدارة  أو  مبحتوى،  إعجاب  إبداء  أحيانا  أو  تعليٍق  كتابة  أو  محتوى  مبشاركة  تتعلق 
الناشط  أحيل  املثال،  سبيل  عىل  االجتامعي.14  التواصل  وسائل  إحدى  عىل  صفحة 

13    مجدي الجالد، "انفراد: الداخلية تفرض قبضة الكرتونية عيل جرائم شبكات التواصل االجتامعي،"بوابة الوطن، 1 يونيو 
https://www.elwatannews.com/news/details/495659 ،2014

14    إنرتنت بال مراقبة..كيف ميكن للحكومة املرصية إنهاء سياسة املراقبة الجامعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 2021،
 https://afteegypt.org/research/policy-papers/202122759-/03/06/afteegypt.html
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الدولة طوارئ بتهمة تتعلق بإعادة النرش  الفتاح ملحكمة أمن  السيايس عالء عبد 
إلحدى منشورات فيس بوك، وصدر حكم ضده بالسجن ملدة 5 سنوات.15

فيام يتعلق بعمليات مراقبة الحسابات عىل وسائل التواصل االجتامعي، قال أحد 
املحامني الحقوقيني للجبهة املرصية: 

يقدر  انه  املجهود  التحريات،  يف  جدي  مجهود  فمفيش  النرش  قضايا  يخص  "فيما 
يخرتق السوشيال ميديا،، حد مثال مسجل برقم تليفون فهيعرف من رشكة االتصاالت 

التليفون ده بإسم مني، فيبدأ يتتبع صاحب الرقم"

يف 11 أبريل 2022 ألقت قوات األمن القبض عىل املحامي نبيل أبو شيخة من منزله 
لسنة   93 رقم  القضية  ذمة  عىل  ووضعته  القليوبية،  مبحافظة  القناطر  شبني  يف 
2022 حرص أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات باالنضامم لجامعة 
إرهابية ونرش أخبار كاذبة، وذلك عىل خلفية نرشه عىل حسابه عىل موقع التواصل 
مسلسل  يف  جالل  يارس  املمثل  دور  من  تسخر  منشورات  بوك  فيس  االجتامعي 

االختيار الذي يقوم فيه بدور الرئيس عبد الفتاح السييس. 16

يف  قانوين  سند  دون  سلطته  الوطني  األمن  قطاع  يستخدم  أخرى،  ناحية  من 

 Alaa Abd El Fattah األحد 9 يناير 2022 كانت جلسة تجديد حبس عالء عىل ذمة القضية 2019/1356 امن دولة عليا. عالء" ،mona seif    15
قدم أثناء الجلسة عدة بالغات للمستشار عصام أبو العال. مرفق النقاط التي تطرق لها وأجزاء من كالمه،" فيس بوك، 9 يناير 2022،  

https://www.facebook.com/507589453/posts/pfbid0ZXj754j22ZNBTZY9HLQgW2mpkMstV96fChfiHcGXhy9mjReV9Dhq7Pcp9YBXn6N7l
بتهمة  دولة  أمن   2022 لسنة   93 القضية  يف  شيخه  أبو  نبيل  املحامي  حبس  االختيار:  مسلسل  عىل  تهكمه  بسبب      16

االنضامم لجامعة ارهابية ونرش أخبار كاذبة،" الجبهة املرصية لحقوق االنسان، 15 أبريل 2022،
https://egyptianfront.org/ar/202204//nabil-93/

صورة من أدلة االتهام يف قضية الناشط يحيى حسني عبد الهادي، الصادر بحقه عفو رئايس يف يونيو 2022
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التصنت عىل املكاملات الهاتفية للمعارضني وتسجيلها، وهو األمر الذي يقننه قانون 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018 مبخالفة الدستور الذي يجيز 
مراقبة املكاملات الهاتفية فقط بأمر قضايئ مسبب. يف 25 سبتمرب 2019 تم القبض 
القضية  يف  معه  والتحقيق  السياسية،  العلوم  أستاذ  نافعة،  حسن  الدكتور  عىل 
رقم 488 لسنة 2019 بتهمة مشاركة جامعة إرهابية يف تحقيق أغراضها، وبث ونرش 
شائعات كاذبة تحض عىل تكدير األمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل 
االجتامعي ببث ونرش شائعات كاذبة. وذلك بعد يوم واحد من نرش قناة ON اإلعالمية 
يف برنامج "كل يوم" ترسيبا صوتيا مسجال لنافعة عن طريق الهاتف املحمول، من 

املرجح أن تكون حصلت الربنامج اإلعالمي عىل التسجيل من قبل األجهزة األمنية.17

الربيدية،  وللمراسالت  متس.  ال  مصونة  وهي  حرمة،  الخاصة  "للحياة 
وسائل  من  وغريها  الهاتفية،  واملحادثات  واإللكرتونية،  والربقية، 
االتصال حرمة، ورسيتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها، أو االطالع عليها، 
التي  األحوال  ويف  محددة،  وملدة  مسبب،  قضايئ  بأمر  إال  رقابتها  أو 
يبينها القانون. كام تلتزم الدولة بحامية حق املواطنني يف استخدام 
وسائل االتصال العامة بكافة أشكالها، وال يجوز تعطيلها أو وقفها أو 

حرمان املواطنني منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك."

املادة 57 من الدستور املرصي

يتوسع قطاع األمن الوطني يف انتهاك خصوصية املواطنني عن طريق توقيف 
املواطنني بشكل عشوايئ وتفتيش هواتفهم املحمولة بحثًا عن أي نشاط سيايس 
معارض. تتم عمليات التفتيش بدون إذن قضايئ وتشمل عمليات التحقق من حسابات 
وسائل التواصل االجتامعي والرسائل الشخصية والصور. عىل سبيل املثال، ازدادت 
عمليات فحص هواتف املواطنني عشوائيًا خاصًة بعد نرش دعوات للتظاهر ضد النظام 
يؤكد  بيانًا  اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  نرش  والتي   ،2019 سبتمرب  يف  الحايل 
عدم قانونية إجراءات التوقيف والتفتيش كام انتقد التوسع غري املربر يف اعتقال 

املواطنني عشوائيًا عقب فحص هواتفهم املحمولة.18

"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة ال مُتس، وفيام عدا حالة 
التلبس، ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته 

بأي قيد إال بأمر قضايئ مسبب يستلزمه التحقيق."

املادة 54 من الدستور املرصي

17    "ترسيب صويت للدكتور حسن نافعة أثناء مقايضة قناة الجزيرة للظهور بها،" Ondrama ،تاريخ الولوج 10 سبتمرب 2022، 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkxmQnCSET4

18    “Egypt’s NCHR highlights human rights violations by Egyptian authorities,” Ahram Online, 3 Oct 2019,
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/352124/Egypt/Politics-/Egypt%27s-NCHR-highlights-human-rights-violations-by.aspx 
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ترصيح وزارة الداخلية ردًا عىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان

ويف اليوم نفسه، نرشت وزارة الداخلية بيانًا عىل صفحتها الرسمية عىل موقع 
فيسبوك، جاء فيه أن ما جاء يف بيان املجلس القومي لحقوق اإلنسان استند إىل 
يف  والتوتر  البلبلة  من  نوع  إحداث  إىل  تسعى  موثوقة  غري  مصادر  من  معلومات 
الشارع املرصي وأن جميع حاالت تفتيش األشخاص وهواتفهم املحمولة التي متت 

جاءت وفق القانون. 19

وفًقا ملكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، يجب عىل األجهزة األمنية طلب 
عمليات  تكون  أن  ويجب  التفتيش  عمليات  إجراء  قبل  قضايئ   أمر  أو  للتفتيش  إذن 

التفتيش بدون إذن استثناًء.20

19    الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، "رصح مصدر أمنى بأن ما جاء ببيان املجلس القومى لحقوق اإلنسان إعتمد عىل 
معلومات مصادر غري موثوق بها تسعى إلحداث نوع من البلبلة والتوتر ىف الشارع املرصى،" فيسبوك، 3 أبريل 2019،

 https://www.facebook.com/MoiEgy/photos/a.1816762418760472524156997627948//?type=3&theater
20    “Human Rights Standards and Practice for the Police,”UNHCR,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training5Add3en.pdf
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2. اإلخفاء القسري 

يأيت تعريف االختفاء القرسي يف االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من 
االختفاء القرسي عىل أنه:

من  الحرمان  أشكال  من  شكل  أي  أو  االختطاف  أو  االحتجاز  أو  "االعتقال 
من  مجموعات  أو  أشخاص  أو  الدولة،  موظفي  أيدي  عىل  يتم  الحرية 
األفراد يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض 
االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو 

مكان وجوده، مام يحرمه من حامية القانون."

ويقر الدستور املرصي املعدل يف 2019 يف املادة 54 عىل رضورة تقديم األشخاص 
املقبوض عليهم اىل سلطات التحقيق يف مدى زمني أقصاه 24 ساعة من لحظة القبض. 

األخري  الشامل  الدوري  االستعراض  يف  مرص  تلقت  التطبيق،  مستوى  وعىل 
جميعها  تركزت  دول   5 من  مقدمة  توصيات   4 املتحدة  األمم  من  الصادر   2019 عام 
االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحامية  الدولية  االتفاقية  عىل  التصديق  رضورة  عىل 
القرسي، وذكرت الواليات املتحدة األمريكية يف توصيتها املوجهة اىل مرص يف 
هذا الشأن رضورة" التصدي لإلفالت من العقاب بالتحري عىل نحو يتسم باملصداقية 

يف االدعاءات الخاصة باالختفاء القرسي". 
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االختفاء  بحاالت  املعني  العامل  الفريق  عن  صادر  تقرير  قال  متصل  سياق  ويف 
القرسي التابع لألمم املتحدة يف دورته الـ 109 عام 2016 أنه بالنظر إىل حاالت االختفاء 
القرسي منذ عام 2014 ميكن القول بأنها أصبحت مامرسة ممنهجة يف مرص فيام 
معلومات  التقرير  أورد   2017 عام   113 الدورة  ويف  األمد.21  قصرية  االختفاءات  يخص 
لألمن  التابعة  والظوغيل  زايد  الشيخ  مقرات  داخل  قرسيا  إخفائهم  تم  أشخاصا  عن 

الوطني كام تم تعذيب هؤالء األشخاص، وتم تزوير محارض ضبط بعضهم.22

الحظت الجبهة املرصية أنه يف خالل اإلخفاء القرسي يتم عادة اقتياد املتهمني 
إىل أحد مقار األمن الوطني مع إنكار تواجدهم، وخالل تلك الفرتة، يكون دور ضباط 
األمن الوطني هو محاولة انتزاع االعرتافات من املتهمني عن طريق عمليات التعذيب، 
ليصبح مصري هؤالء األشخاص تحت أوامر ضباط األمن الوطني إما ليظهروا بعد فرتة 
من الوقت أمام النيابة للتحقيق معهم عىل ذمة قضايا سياسية. يتعرض املتهمون 
املرصية  املحاكم  من  سبيلهم  إخالء  عقب  القرسي  لإلخفاء  كثرية  أحيان  يف  أيًضا 

ليعاد تدويرهم مرة أخرى عىل ذمة قضايا مختلفة.

النسخ الضوئية لقضايا أمن دولة وقامت  الكثري من  الجبهة املرصية عىل  حصلت 
وحدة الرصد والتوثيق بتحليل هذه القضايا وقراءة محارض الضبط والتحقيق والتحريات، 
وتوصلت تحليالت املؤسسة إىل منط اختالف تواريخ الضبط الرسمية عن تواريخ الضبط 
التي يذكرها املتهمون يف جلسات التحقيق، مام يعني أن محارض الضبط الرسمية 
داخل  واحتجازهم  األشخاص،  عىل  القبض  إلقاء  بعد  ومكتوبة  مزورة  تكون  ما  عادة 

األمن الوطني يكون بشكل غري رسمي ومبعزل عن العامل، مبا يعد إخفاء قرسي.

لقضايا  و"تحليل"  "متابعة"  تقرير   23 تحليل  طريق  عن  املرصية  الجبهة  توصلت 
ذات طابع سيايس موجودة بقواعد بيانات املؤسسة بني عامي 2016 و2021، توصلت 
إىل وجود 351 شخص يف الـ23 قضية كان قد تم إخفائهم قرسيا لفرتات متفاوتة 
تجميع  عىل  املتابعة  تقارير  منهجية  وتقوم  الوطني.  لألمن  تابعة  مقرات  داخل 
الدفاع،  محاميي  إىل  التحدث  خالل  من  املتهمني  تخص  التي  واالنتهاكات  البيانات 
التحليل عىل قراءة النسخة الضوئية من أوراق القضايا  بينام تقوم منهجية تقارير 
املتهمني  أقوال  تفريغ  طريق  عن  وذلك  بها  الواردة  واالنتهاكات  البيانات  وتحليل 
أمام النيابة وافادتهم أمامها بتعرضهم لالختفاء القرسي ومقارنة تواريخ محارض 
إليه  يشريون  والذي  الفعيل  املتهمني  ضبط  تاريخ  مع  ومقارنتها  الرسمية  الضبط 

أثناء التحقيق معهم أمام النيابة.

ووفقا لحملة "أوقفوا االختفاء القرسي"، والتي قامت الجبهة املرصية بالبحث 
يف تقاريرها الدورية وتجميع عدد من تم إخفائهم قرسيا يف املدى الزمني من 
2016 وحتى 2021، فقد رصدت الحملة 362 حالة تم اخفاؤها قرسيا داخل مقار تابعة 

لألمن الوطني من أصل 995 شخص تم إخفائهم قرسيا بصفة عامة.

21    “General allegation,” UN, 2016,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training5Add3en.pdf
22    “General allegation,” UN, 2017,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disappearances/Allegations/113_Egypt.pdf 
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 انتهاكات أخرى يمارسها األمن الوطني

خالل فترات االختفاء القسري

أ. التدوير على ذمة قضية جديدة

قرار  صدور  عقب  قضايا  يف  املتهمني  اختفاء  احتاملية  وأصبحت   ،2020 عام  منذ 
من النيابة املختصة بإخالء سبيلهم كبرية، حيث رصدت الجبهة املرصية خالل النصف 
ذمة  عىل  بوضعهم  املتهمني  تدوير  لنمط  متهام   83 تعرض   2021 عام  من  األول 
قضية جديدة بعد إخالء سبيلهم من القضية األوىل، منهم 15 متهم تعرض لإلخفاء 
القرسي يف مقرات تابعة لجهاز األمن الوطني ملدد متفاوتة تصل لـ 5 أشهر ليعاد 
النيابة والتحقيق معهم يف قضايا جديدة غالبا ما تحمل  ظهورهم مجددة أمام 

نفس االتهامات يف القضايا األوىل.

وثق فريق الجبهة املرصية حالة املحامي واملدافع عن حقوق االنسان ومؤسس 
رابطة املختفني قرسيًا، ابراهيم متويل والذي ألقي القبض عليه من مطار القاهرة 
يف سبتمرب 2017، وتم التحقيق معه وحبسه عىل ذمة القضية 900 لسنة 2017 حرص 
الحد األقىص  أكرث من عامني، وبعد إمتامه  احتياطيا  ليحبس عىل ذمتها  أمن دولة، 
من املدة القانونية للحبس االحتياطي، تم إخالء سبيله من نيابة امن الدولة يف 15 
أكتوبر 2019 عىل ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إىل قسم الرشطة التابع له يف كفر 
الشيخ لتنفيذ إجراءات إخالء سبيله ليتم اخفائه قرسيا داخل أحد مقرات االمن الوطني 
حوايل الثالث أسابيع ليظهر بعدها مجدًدا أمام نيابة أمن الدولة العليا يف 5 نوفمرب 

2019 متهام يف القضية 1470 لسنة 2019 أمن دولة. 

املحامي ابراهيم متويل، محبوس منذ سبتمرب 2017، وتم تدويره مرتني عىل ذمة قضايا جديدة
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حالتني  دولة  أمن   2019 لسنة   810 القضية  تقرير  يف  املرصية  الجبهة  وثقت  كام 
الوطني  لألمن  تابعة  مقار  داخل  اختفاء  فرتات  بعد  جديدة  قضايا  ذمة  عىل  للتدوير 

منهم حالة الطفل )و أ( والذي كان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما.23

ب. القتل خارج إطار القانون

شهدت السنوات األخرية انتهاكات جسيمة يرتكبها قطاع األمن الوطني للحق يف 
الحياة، فوفًقا لتقرير حقوقي نرُش يف عام 2019، عدد القتىل خارج نطاق القانون 
خالل الفرتة من 2015 وحتى 2019 هو 356 شخًصا عىل األقل، منهم 242 قتيالً مجهول 

الهوية من بينهم 64 ضحية كانوا مختفني قرسيًا، وقت عمليات القتل.24

منط  أصبح  حتى  القرسي  االخفاء  فرتة  خالل  القانون  إطار  خارج  القتل  منط  تكرر 
ممنهج يبدأ بالقبض عىل املتهمني وإخفائهم يف مكان مجهول وإنكار وجودهم 
يف أماكن االحتجاز سواء كانت رسمية أو غري رسمية، حتى تظهر صور جثثهم يف 

بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تحت ادعاء قتلهم أثناء تبادل إطالق النار. 

احدى أبرز حاالت القتل خارج إطار القانون هو قتل الباحث اإليطايل جوليو ريجيني 
والذي وصل إىل مرص يف سبتمرب2015 لجمع معلومات تتعلق بـبحثه لنيل شهادة 
الدكتوراه من جامعة كامربدج الربيطانية عن "دور النقابات العاملية املستقلة يف 
مرص عقب ثورة 25 يناير الثاين 2011"، حيث اختفى يف القاهرة بتاريخ 25 يناير 2016، 
قبل العثور عىل جثته وعليها آثار تعذيب يف منطقة صحراوية مبدينة 6 أكتوبر يف 
محافظة الجيزة بتاريخ 3 فرباير من نفس العام. يف هذا الصدد، اتهمت السلطات 
االيطالية فيام بعد اربعة ضباط يف جهاز األمن الوطني باختطاف ريجيني وإخفاؤه 

قرسيا وتعذيبه حتى املوت. 25

23    التدوير كنمط مستمر،" الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، 2020،
https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/20202-810/06/.pdf

24    "تقرير حقوقي: وضعية حقوق اإلنسان أسوأ كثرًيا من 2014 والحكومة املرصية مل تف بـ300 تعهد لألمم املتحدة،" 
مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، 14 أكتوبر 2019،

 https://cihrs.org/#4/تقرير-حقوقي-وضعية-حقوق-اإلنسان-أسوأ-كث
25    Angelo Amante, “Italian parliamentary panel accuses Egyptian security of Regeni murder,”Reuters, 2 December 2021, 

/01-12-https://www.reuters.com/world/italian-parliamentary-panel-accuses-egyptian-security-regeni-murder-2021
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3. التعذيب النفسي والجسدي 

2- ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف 
حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سيايس داخيل أو اية حالة 

من حاالت الطوارئ العامة االخرى كمربر للتعذيب.

3- ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة 
عامة كمربر للتعذيب.

املادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب )2و3(

عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة التعذيب 
عىل أنه"أى عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص 
ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،عىل معلومات أو عىل اعرتاف 
،أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو 
إرغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم 
عىل التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي 
أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن 

عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها" 

كام جرم الدستور املرصي التعذيب بشكل قاطع واعتربه جرمية ال تسقط بالتقادم 
يف املادة 52 من الدستور املرصي "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جرمية ال تسقط 
بالتقادم." وبخالف الدستور جاءت املادة 126 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 
عىل نحو غري شامل فنصت عىل "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم 
أو فعل ذلك بنفسه لحمله عىل االعرتاف يعاقب بالسجن املشدد أو السجن من ثالث 
سنوات إىل عرش.وإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل عمداً." اقترصت 
املادة عىل تجريم استخدام التعذيب يف حاالت استخالص االعرتافات فقط دون غريها 

من الحاالت، ويف العموم ال يوجد تعريفا شامال للتعذيب يف القوانني املرصية. 

التعذيب  أن   ،2017 عام  يف  الصادر  تقريرها  يف  التعذيب  مناهضة  لجنة  وأفادت 
ميارس بصورة منهجية يف مرص وأن تلك املامرسات مل تحدث باملصادفة يف مكان 
معني أو يف زمن معني، وإمنا تعترب اعتيادية وواسعة االنتشار ومتعمدة يف جزء 
كبري من أرايض البلد وأن من ضمن الجهات التي ترتكب جرائم التعذيب هو جهاز األمن 
26 توصية   )UPR( الوطني.26 كام تلقت مرص يف  االستعراض الدوري الشامل األخري
من دول مختلفة جميعها تطالب مرص بالتصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية 

مناهضة التعذيب. 27

26    تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2017،
 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f722%f44&amp;Lang=en

27    Draft Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Human Rights Council, 2019,
https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/201911-/egypt_-_full_draft_report_for_circulation_-_ad_referendum.pdf
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الوطني  األمن  مقار  داخل  التعذيب  مامرسات  ازدادت   ،2013 يوليو  أحداث  ومنذ 
بشكل ملحوظ بهدف نزع اعرتافات بل واحيانًا يتم اجبار الضحايا عىل تصوير مقاطع 
فيديو تشمل اإلدالء باعرتافات بجرائم تحت التعذيب والتهديد ونرش هذه املقاطع 
عىل الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ثم اتهام هؤالء الضحايا يف قضايا من قبل 
النيابة واستخدام تلك االعرتافات كدليل عىل ارتكابهم للتهم املنسوبة لهم يف 

انتهاك جسيم للقانون املرصي والدويل.

االطالع  أو  معهم/ن  املرصية  الجبهة  فريق  وثق  التي  الحاالت  من  للعديد  بالنظر 
أسايس  بشكل  التعذيب  يعتمد  النيابة،  تحقيقات  يف  أقوالهم/ن  من  نسخة  عىل 
عىل استخدام الصاعق الكهربايئ يف مختلف أنحاء الجسد – خاصًة الرقبة واألعضاء 
التناسلية – والتعليق سواء من االيدي يف الحائط أو يف وضع الذبيحة أي التعليق من 
األيدي واألرجل، ويتخلل ذلك املنع من النوم والتغمية لفرتات طويلة. ويكون للنساء 
وأعضاء مجتمع م.ع انتهاكات عىل أساس الجنس/الهوية الجندرية/امليول الجنسية 

حيث غالبًا ما يتعرضون للتحرش بهم/ن والتهديد باالغتصاب ونرش صور عارية لهم/ن.

صورة من ادعاءات بالتعرض للتعذيب أثناء تحقيقات النيابة مع
متهم يف قضية محاولة اغتيال النائب العام املساعد 28

28    "االنتهاك كوضع افرتايض: انتهاكات تعرض لها املتهمون يف القضية 64 لسنة 2017 جنايات شامل القاهرة العسكرية 
للحقوق  بالدي  ومركز  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  املُساعد""،  العام  النائب  اغتيال   ” باسم  إعالميًا  واملعروفة 

والحريات. يوليو 2017
https://egyptianfront.org/ar/201807//alentehak64case/ 



27

نخدم السلطوية ونعتدى عىل القانون

قام باحثو الجبهة بتجميع تقارير التحليل واملتابعة التي تطلقها الجبهة املرصية 
بشكل دوري، وحرص عدد األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب يف هذه القضايا داخل مقار 
تابعة لألمن الوطني، وتوصل باحثو الجبهة إىل أن هناك 318 متهام تم تعذيبهم 
عىل يد ضباط وموظفي قطاع األمن الوطني داخل مقاره وذلك يف 23 قضية منذ 
2016 وحتى 2021، وجاءت غالبية طرق التعذيب داخل مقرات األمن الوطني تتمثل يف 

التعذيب بالكهرباء والتعليق من اليدين والرضب والتهديد.

ومن أمثلة التعذيب داخل مقار األمن الوطني تعذيب املحامية عائشة محمد خريت 
الشاطر للتعذيب البدين والتهديد من قبل أفراد األمن الوطني أثناء فرتة اختفاؤها 
القرسي داخل أحد مقار األمن الوطني قبل اتهامها عىل ذمة القضية 1552 لسنة 

2018 حرص أمن دولة عليا، وأفادت يف أقوالها أمام نيابة أمن الدولة العليا

بالبوكسات يف ويش وقعدوا يشتموين شتايم قذرة جدا،  كتفي ورضبوين   "كهربوين يف 
وقالويل لو انيت فاكرة اننا هنعملك حساب عشان انيت بنت خريت الشاطر فالكالم ده 
زمان ايام حسين مبارك".29 ووقع التعذيب بشكل شديد الفجاجة مع متهمي القضية 
1300 لسنة 2016 واملعروفة إعالميا بقضية النائب العام، عندما تعرض عدد كبري من املتهمني 
للتعذيب الشديد داخل مقار األمن الوطين من أجل انزتاع االعرتافات وإجبارهم على 

تصويرها قبل أن يتم إعدام 9 متهمني يف القضية يف فرباير 30.2019

"رضبوين بصاعق، ورضبوين بأيديهم ورجليهم، قلعوين ملط وكهربوين ىف أنحاء جسمي، 
والرضب  باالقالم  الرضب  زي  إلهانة  تعرضت  والخصيتني..  الذكري  العضو  يف  خاصة 
بالشباشب على الوجه - أنا قلعت ملط خالص وربطوا كل إيد وكل رجل ىف كريس خشب 
تقيل ونيموين على األرض على ظهري وقعدوا يكهربوا ىف كل منطقة ىف جسمي وخاصة 

الخصيتني والعضو الذكرى ملدة ساعتني" 

إفادة أحمد حمدي مصطفى محمود الفقى أحد املتهمني
يف قضية النائب العام أمام النيابة العامة31

وبالنظر إىل رد السلطات املرصية عىل انتهاكات التعذيب املرتكبة من قبل ضباط 
جهاز األمن الوطني، نجد أن مفاد الرد نرُش يف التقرير املقدم للجنة مناهضة التعذيب، 
مفاده أنه التقارير الرصدية والتوثيقية للتعذيب يف مرص ليس لها أساس من الصحة، 
وأن التعذيب يف مرص يرتكب بشكل فردي وليس ممنهج وأن القوانني املرصية لديها 

العديد من املواد التي تجرم التعذيب وتعاقب مرتكبي تلك املامرسات. 32

29    "ماذا بعد اتهام حقوقيني باإلرهاب؟ تقرير حول القضية 1552 لسنة 2018 حرص أمن دولة واملعروفة بقضية التنسيقية 
الجبهة  أثناء مرحلة ما قبل املحاكمة،"  التي تعرض لها املتهمون  العادلة  انتهاكات ضامنات املحاكمة  املرصية، وتحليل 

/2018-fr-1552/10/https://egyptianfront.org/ar/2021  ،2021 ،املرصية لحقوق االنسان
30    "تنفيذ حكم اإلعدام بتسعة مدانني بقتل النائب العام هشام بركات رغم مناشدات العفو الدولية،" BBC News عريب، 20 

https://www.bbc.com/arabic/47303672 ،2019 فرباير
31    إعدام الضحايا: تقرير تحلييل حول القضية رقم 1300 لسنه 2016 كيل رشق القاهرة املعروفة إعالميا “قضية اغتيال 

النائب العام”، الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان وكوميتي فورجيستس، فرباير 2019، 
https://egyptianfront.org/ar/201902//execution-1300y2016/

2004*،"لجنة  عام  يف  تقدميه  والواجب  العهد،  من   19 املادة  مبوجب  مرص  من  املقدم  الخامس  الدوري  "التقرير      32
مناهضة التعذيب األمم املتحدة، 2021،

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fEGY%2f5&Lang=en
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4. االعتقال التعسفي

إجراء  أثناء  للمواطنني  أساسية  حقوقا  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  وضعت 
املقبوض  األشخاص  إبالغ  هي  الحقوق  هذه  أهم  من  عليهم،  القبض  عمليات 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  نص  كام  إليهم  املنسوبة  والتهم  القبض  بأسباب 
إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب  "يتوجب  املدنية والسياسية يف املادة 9)2( 
هذا التوقيف لدى وقوعه كام يتوجب إبالغه رسيعا بأية تهمة توجه إليه."، وينص 
أثناء إلقاء القبض  الدستور املرصي أيضا عىل جملة من الحقوق الواجبة لألشخاص 
القبض  أسباب  عن  الفوري  واإلبالغ  قضايئ  بأمر  إال  الضبط  جواز  عدم  منها  عليهم، 
ومتكن الشخص من االتصال بذويه و مبحاميه فورا، وجاء ذلك يف املادة 54 والتي 

تنص عىل

"الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة ال مُتس، وفيام عدا حالة 
التلبس، ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته 
بأي قيد إال بأمر قضايئ مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً 
كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وميكن من االتصال 
بذويه ومبحاميه فوراً، وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع وعرشين 

ساعة من وقت تقييد حريته…" 

وازدادت عمليات االعتقال التعسفي للمواطنني من ثم عدد املحبوسني عىل ذمة 
عشوايئ  اعتقال  اما  االعتقاالت  تلك  وتكون   ،2013 يوليو  أحداث  منذ  سياسية  قضايا 
الحايل،  النظام  ضد  احتجاجات  ألي  الدعوة  عند  املرصية  الشوارع  يف  للمواطنني 
تلك  ويف  اإلنسان،  حقوق  عن  واملدافعني  السياسيني  للنشطاء  منهجي  بشكل  أو 
الحالتني، يكون االعتقال تعسفي وفًقا للفئة األوىل من لفئات األمم املتحدة الخمس 

لالعتقال التعسفي.33

ومن حيث أعداد املقبوض عليهم تعسفيا من قبل األمن الوطني فإنه ال يصدر عن 
أي جهة يف الدولة أرقاما دورية تخص املقبوض عليهم وجهة الضبط، بينام ميكن 
إجراء حرص تقريبي لعدد القضايا التي تختص بالنظر فيها نيابة أمن الدولة العليا والتي 
عدد  املرصية  الجبهة  ورصدت  الوطني.  األمن  جهاز  من  القضايا  إليها  يحال  ما  غالبا 
القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا يف اإلطار الزمني من عام 2016 وحتى 
عام 2021 ووجدت أن نيابة أمن الدولة العليا حققت عىل مدار هذه السنوات يف ما 
اليقل عن 10130 قضية،34 وتقع هذه القضايا ضمن اختصاصاتها والتي تشمل االتهامات 
واملفرقعات  النرش  وجرائم  والخارج  الداخل  من  الدولة  ألمن  تهديدا  متثل  التي 

33    "نبذة عن االحتجاز التعسفي..الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي،" األمم املتحدة مكتب املفوض السامي، 
https://www.ohchr.org/ar/about-arbitrary-detention ،2022 تاريخ الولوج 11 سبتمرب

34    م تجميع هذا الرقم من مصدرين مختلفني، االول هو تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان حالة االستثناء الدامئة،
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde122019/1399//ar/

ويوجد به حرص بأعدد القضايا التي عرضت عىل نيابة أمن الدولة العليا من 2016 وحتى 2017. وهم: 1153، و1190 قضية برتتيب 
السنوات وتم تجميع باقي عدد السنوات من قبل الجبهة املرصية بالرجوع اىل عدد القضايا التي حققت فيها نيابة أمن 

الدولة العليا يف األعوام، 2018، 2019 و 2020 و 2021. وهم: 1739، 1956، 1116، و2976 قضية برتتيب السنوات.



29

نخدم السلطوية ونعتدى عىل القانون

والجرائم املرتبطة باعتصامات العامل والطلبة وجرائم والتظاهر والتجمهر وجرائم 
التعدي عىل املوظفني العموميني والتحريض عىل توقف العمل، وهي االختصاصات 

التي تتقاطع مع اختصاصات قطاع األمن الوطني من حيث التحري والضبط.

تكمن تعسفية عمليات االعتقال يف املقام األول يف عدم وجود مربر قانوين 
للحرمان من الحرية، كعدم وجود حالة من التلبس وعدم وجود إذن قضايئ، ووفقا 
الثنني من املحامني املطلعني عىل امللف الحقوقي املرصي أكدا للجبهة املرصية 
أنهام مل يشهدا حالة واحدة من حاالت القبض عىل املتهمني يف القضايا السياسية 
والتي قام بها جهاز األمن الوطني تم فيها إظهار مذكرة الضبط أو أحاطوا املتهمني 
علام باالتهامات املوجهة لهم، وقال معتقل سابق للجبهة أنه مل يطلع عىل أي 
جهاز  من  عنارص  كانوا  أنهم  الحقا  عرف  والذي  عليه  القبض  عملية  ملجرى  هويات 

االمن الوطني كام مل يطلع عىل أي مذكرة ضبط نهائيا.

كام تدفع زيادة عمليات االختفاء القرسي يف السنوات السابقة، للتشكيك يف 
األمن  جهاز  وأن  وتاريخها  الرسمية  الضبط  محارض  صحة  ومدى  االعتقال  قانونية 

رســـــــــــــــــــــم بـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــي لـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــور أعـــــــــــــــــــــداد

قـــــــــــــــــضـــــــــــــــــايـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــة

2021 إلــــــــــــى   2016 مـــــــــن  الـــــــفـــــــتـــــــرة  فـــــــــي 
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يتم  حتى  واحد  بيوم  النيابة  عىل  العرض  قبل  املحارض  هذه  بتزوير  يقوم  الوطني 
الخروج من اشكالية تخطي مدة الحجز القانونية املقررة يف الدستور بأربع وعرشون 

ساعة فقط.

ووثقت الجبهة املرصية حالة 351 شخص يف 23 قضية من قضايا تقارير املتابعة 
والتحليل، جميعهم اعتمد االختفاء القرسي يف حاالتهم عىل تزوير محارض الضبط 
عىل  العرض  تاريخ  قبل  الضبط  تاريخ  ليصبح  الوطني  األمن  جهاز  قبل  من  الرسمية 

نيابة أمن الدولة العليا بأربع وعرشين ساعة.

تحريات دون أدلة 

تعرف التحريات عىل أنها عملية تجميع القرائن واألدلة التي تفيد كشف حقيقة 
الجرمية والواقعة االجرامية ونسبتها إىل شخص معني ويتم ذلك عن طريق مأمور 
الضبط القضايئ،35 ولكنها يف النهاية ال تعد أكرث من كونها رواية من جهة االتهام 
التي ال يصلح أن تكون وحدها دليال عىل االتهام وهو ما جاء يف طعن محكمة النقض 
املرصية رقم 7533 لسنة 79 قضائية "التحريات ال تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دلياًل 
أساسيًّا عىل ثبوت التهمة" ومن حق الدفاع ان يقوم بتحليل هذه التحريات والدفع 

ببطالنها وعدم صحتها وتقديم رواية بديلة لرواية مأمور الضبط القضايئ. 

مل يُعرف القانون املرصي ماهية التحريات وال طريقة كتابتها ومل يُلزم مسؤول 
الضبط القضايئ باالمتثال اىل قواعد معينة لجمع التحريات وكتابتها، واكتفت املادة 
بالبحث  القضايئ  الضبط  مأمور  "يقوم  مقتضب  بنص  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   21
عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع االستدالالت التي تلزم للتحقيق والدعوي"، ولكن وفًقا 
ملحكمة النقض املرصية يف الطعن رقم 5471 لسنة 84 قضائية، فإن جدية التحريات ركنا 
أساسيا من أركان محرض التحريات القانوين حيث أن عدم جديتها يبطل إجراءات الضبط. 

وفيام يخص القضايا السياسية، فإن مأمور الضبط القضايئ هو جهاز األمن الوطني 
الذي يختص يف السنوات األخرية بالتحري. وعىل الرغم أن الجدية تعد ركنا أساسيا 
من أركان محرض التحريات القانوين حيث أن عدم جديتها يبطل إجراءات الضبط كام جاء 
يف طعن محكمة النقض املرصية يف الطعن رقم 5471 لسنة 84 قضائية، فبالنظر 
القضايا  تحريات  محارض  معظم  أن  نجد  الوطني،  األمن  لجهاز  العملية  للمامرسة 
السياسية تفتقر ركن الجدية، ففي أحد املقابالت التي أجرتها الجبهة املرصية مع 

أحد املحامني قال:

"يف قضايا هو بيكون عامل تحريات كويسة ودي اللي بيكون فيها وقائع حقيقية، أما 
الغالب سواء قضايا نرش أو انضمام أو تمويل، طاملا مفيهاش وقائع معروفة فبتكون 
بتكون  كلها  …..الخ،«،  الرسية  مصادرنا  حسب  »على  ومعروفة  واحدة  الديباجة 

اسطمبة واحدة"

35    يارس القواس، "تحريات املباحث العامة عن الواقعة اإلجرامية،" نقابة املحامني املرصية، 6 يوليو 2020،
 https://egyls.com/تحريات-املباحث-العامة-عن-الواقعة-اإلج/ 
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مبطالعة الجبهة املرصية لـ 5 قضايا من خالل تقارير تحليل القضايا التي تطلقها 
الجبهة املرصية والتي  قام جهاز األمن الوطني فيها بالتحريات، وجدنا أن التحريات 
تقوم بشكل أسايس عىل رأي كاتبيها دون وجود دالئل مادية ملموسة، وجميعها 
تقوم عىل كالم مرسل حول جامعة اإلخوان املسلمني وتنظيمهم الدويل ومحاولة 
إلصاق جزء من من االتهامات بالتنظيم الدويل لجامعة اإلخوان املسلمني دون وجود 

أي دالئل مادية تشري اىل صحة هذا االفرتاض.

عىل  استنادها  وعدم  جديتها  وعدم  التحريات  مكتبية  عىل  االمثلة  أبرز  ومن 
الوطني  تحريات األمن  الجبهة املرصية  أسس منطقية وأدلة مادية والتي وثقتها 
الدكتور  القوية،  مرص  حزب  رئيس  فيها  املتهم   2019 لسنة   1781 رقم  القضية  يف 
القضية رقم  اتهامه فيها عقب إخالء سبيله من  الفتوح، والتي تم  أبو  عبداملنعم 
440 لسنة 2018. ويتضح أن تلك التحريات تفتقر للجدية حيث أن مفادها أن املتهم قام 
"بترسيب معلومات من داخل السجن عن طريق الزيارات وجلسات التجديد، واستقطاب 
زنزانة  يف  محبوس  املتهم  أن  رغم  املحرض  هذا  وجاء  السجن"  داخل  من  عنارص 
انفرادية ، وغري مسموح له مبقابلة أي اشخاص داخل السجن، أو مسموح له مبغادرة 
زنزانته، وتُسمح له بزيارة واحدة يف الشهر مدتها 20 دقيقة وغري مسموح له برؤية 
أكرث من فرد واحد من أفراد أرسته يف هذه الزيارة، وتتم هذه الزيارة من وراء حاجز 

زجاجي عن طريق الهاتف.36

Hozaifa AboulFotouh    36، "للمرة الخامسة منذ 23 أغسطس، والثانية عىل التوايل، تم حرماننا اليوم من حقنا يف الجواب .. 
وبدون ابداء أية أسباب. كدة يكون اخر جواب استلمناه من ادارة السجن يوم 13 سبتمرب .. من 20 يوم،" فيسبوك، 3 أكتوبر 2021،

https://www.facebook.com/hozaifaaboulfotouh/posts/6265035170204789

صورة من محرض التحريات يف قضية التنسيقية املرصية
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رقم  القضية  ذمة  عىل  محمد"  "رضوى  تدوير  تم   ،2020 أغسطس  يف  وباملثل، 
855 لسنة 2020، ،جاء هذا االتهام بناًء عىل محرض تحريات معد من قبل ضباط األمن 
إرهابية،  عنارص  مع  السجن  داخل  من  لقاءات  عقدت  قد  رضوى  أن  مفاده  الوطني 
يف  املحرض  هذا  وجاء  التجديد،  وجلسات  الزيارة  طريق  عن  أخبار  بترسيب  وقامت 
جائحة  بسبب  السجناء  زيارات  جميع  وقف  الداخلية  وزارة  فيها  قررت  التي  الفرتة 
فريوس كورونا يف الفرتة ما بني شهر مارس 2020 وحتى أغسطس من نفس العام 
وهو ذات الشهر الذي تم التحقيق فيه مع رضوى بتهمة ترسيب معلومات من داخل 

السجن عن طريق الزيارة.

تجهيل المصادر

التحريات  عىل  عقيدتها  تكوين  ىف  تعول  أن  للمحكمة  يجوز  كان  "وإن 
أن  مبجردها  تصلح  ال  أنها  إال  أدلة،  من  ساقته  ما  تعزز  قرينة  بحسبانها 
تكون دليال كافيا بذاته أو قرينة مستقلة عىل ثبوت االتهام، وهى من 
بعد ال تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع الحتامالت الصحة والبطالن 
والصدق والكذب، اىل أن يُعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القايض 
ويقدر  الدليل  عىل  رقابته  يبسط  أن  ويستطيع  املصدر  هذا  من  بنفسه 

قيمته القانونية يف اإلثبات"

الطعن رقم 24530 لسنة 59 القضائية

 صورة من تحقيقات النيابة مع ضابط بقطاع األمن الوطني
واعتامده عىل مصادر رسية ورفضه البوح بها. 
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استنادا اىل أحكام وطعون محكمة النقض املرصية فإن من حق مجري التحريات 
عىل  خوفا  املصادر  بهذه  البوح  وعدم  رسية  مصادر  عىل  تحرياته  يف  يستند  أن 
يشكك  السياسية  القضايا  جميع  يف  ثابتا  منطا  اىل  املباح  هذا  وتحويل  سالمتها، 
يف جدية هذه التحريات ويف وجود مصادر رسية من االساس، وبالرجوع اىل أوراق 
الوطني يف  التي حرر محرض تحرياتها قطاع األمن  السياسية  القضايا  12 قضية من 
اإلطار الزمني من 2016 وحتى 2021 نجدت أن جميع محارض التحريات مجهلة املصدر، 
وبالتوثيق من أحد املحامني الحقوقيني أفاد أنه يف كثري من األحوال يعتمد جهاز 
األمن الوطني عىل التعذيب واالختفاء القرسي يف الحصول عىل معلوماته وليست 
هذا  من  الخروج  فيتم  قانوين  غري  فعال  يشكل  ذلك  أن  مبا  ولكن  الرسية  املصادر 

االشكال عن طريق صياغة املصدر الرسي.

بتكون جاية  املعلومات  كتري  أحيان  بيكون يف مصادر أصال، الن  أحيان كثرية مش  "يف 
بشكل غري قانوين، عن طريق إخفاء الشخص قرًسا شهر وال اتنني وال تالتة وتطلع منه 
التحريات  االقوال دي يف  يصيغ  ييجي  ملا  فطبيعي  قانوين  وده طبعا مش  بمعلومات 

مش هينفع يقول ده، فبيقول مصادر رسية"

أحد املحامني للجبهة املرصية

5. نفوذ قطاع األمن الوطني داخل السجون 

داخل  احتياطياً  باملحبوس  باالتصال  السلطة  رجال  من  ألحد  يسمح  "ال 
السجن إال بإذن كتايب من النيابة العامة، وعىل مأمور السجن أن يدّون 
ووقت  بذلك،  له  سمح  الذي  الشخص  اسم  السجن  يومية  دفرت  يف 

املقابلة وتاريخ اإلذن ومضمونه."

املادة 79 من قانون تنظيم السجون

وفًقا لقانون تنظيم السجون، تتبع السجون املرصية قطاع مصلحة السجون والذي 
يذكر  ومل  الداخلية،  وزارة  قطاعات  باقي  عن  بذاته  مستقل  قطاع  أنه  املفرتض  من 
القانون أي وظيفة لجهاز األمن الوطني داخل السجون وترجع ادارة السجن وتسيريه 
اىل مأمور السجن والذي يتبع مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وفيام 
يخص التفتيش واإلرشاف عىل الصحة والنظافة واألمن داخل السجون فريجع ذلك اىل 
السجون.  ملصلحة  الداخلية  وزير  مساعد  أيضا  تتبع  والتي  السجون  مصلحة  اختصاص 
كام نص ذات القانون عىل عدم جواز اتصال أحد رجال السلطة باملحبوسني احتياطيا 
إال بأمر كتايب من النيابة العامة وهو األمر الذي من املفرتض أن ينطبق عىل جهاز 

األمن الوطني.
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كامل  بشكل  يسيطر  الذي  هو  الوطني  األمن  فقطاع  املامرسة،  حيث  من  ولكن 
عىل السجون املرصية وخاصًة السجون شديدة الحراسة، حيث وفًقا لتوثيق الجبهة 
املرصية مع محامني، قالوا أن قطاع األمن الوطني هو السلطة األعىل داخل السجون 
املرصية وقراراته ترسي عىل إدارة السجن حيث تصل سلطته لحد منع تصاريح صادرة 

من النيابة العامة سواء كان ترصيح زيارة أو العالج خارج السجن. 

القبور"  بعنوان"حياة   2016 عام  تقريرا  أصدرت  قد  ووتش  ريتس  هيومن  وكانت 
سلطت الضوء فيه عن االنتهاكات التي يتعرض لها سجناء سجن العقرب، وهو التقرير 
الذي استند عىل مقابالت مع 23 شخصا من أهايل املحبوسني  داخل السجن ومحامني 
وسجني سابق، وتعرضت خالل التقرير اىل سيطرة األمن الوطني عىل السجن وقالت 
إنه عىل الرغم من أنه مثله مثل جميع السجون املرصية من املفرتض أنها تتبع قطاع 
مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لكن من حيث املامرسة يسيطر جهاز األمن الوطني 
السجن عندما كان األمن  إنشاء  الوضع قائم منذ  عليه سيطرة شبه كاملة. وأن هذا 
الوطني مبسامه القديم "مباحث أمن الدولة"، وهو ما يعني أن األمن الوطني ليس 
داخل  حتى  املحبوسني  معاملة  عن  أيضا  بل  والضبط  التحقيقات  عن  فقط  مسؤوال 

السجن.37

وذكر التقرير أيضا ان جهاز االمن الوطني رفض طلبات من بعض السجناء بالنقل خارج 
السجن لتلقي العالج، وذلك عىل الرغم من موافقة النيابة عىل بعض هذه الطلبات. 

ويف  تقرير آخر صادر من الجبهة املرصية بعنوان"بأوامر عليا" وهو تقرير يركز 
 ،2 الحراسة  شديد  طرة  سجن  داخل  املحبوسني  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  عىل 
ويستند عىل 8 مقابالت، أربعة منها مع محتجزين سابقني، وأربعة اخرون من أقارب 
املحبوسني يف االطار الزمني من 2020 اىل 2021، اشار التقرير اىل 5 شهادات تؤكد 
أن النفوذ االعىل داخل السجن من نصيب قطاع االمن الوطني، وهو من يضع النظم 
بالسجن، وأشارت إحدى الشهادات إىل أن ضباط  بقطاع األمن الوطني كانوا يجرون 

تحقيقات مع متهمني داخل السجن. 38

املباحث  الناهي،  اآلمر  وهو  مطلق  نفوذه  السياسيني  املساجني  مع  الوطين  "األمن 
ملهاش دعوة بالسياسيني، أعلى من املأمور ومن رئيس املباحث ومن أي حد، يف ضابط 
أمن وطين يف كل سجن مسؤوليته املتابعة الدورية وكتابة التقارير، ويقدر ينقل مسجون 
للحبس االنفرادي، ويقدر يمنعه من الزيارة، ويقدر يطول أو يقرص فرتات الرتيض، ويقدر 
ينقله من غرفة لغرفة، ويقدر يمنع حاجات معينة من الزيارات أو يدخل حاجات معينة"

أحد املعتقلني السابقني للجبهة املرصية 

تقدمت  الذي  الفتاح  عبد  عالء  السيايس  الناشط  حالة  هي  الحاالت  أشهر  ومن 
ومسؤوال  الوطني  األمن  بقطاع  ضابط  ضد  العام  للنائب  البالغات  بعرشات  أرسته 

37    "حياة القبور..انتهاكات سجن العقرب يف مرص،" هيومان رايتس ووتش، 2016،
 https://www.hrw.org/ar/report/2016294235/27/09/

38    بأوامر عليا..االحتجاز والعقوبة خارج نطاق القانون بسجن شديد الحراسة 2 بطرة، الجبهة املرصية لحقوق االنسان، 2021،
https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/202105//Scorpion-prison2-EFHR.pdf
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داخل سجن شديد الحراسة 2 للتحقيق يف وقائع بالتعدي عليه ومنعه من الرتيض 
والسامح بدخول الكتب والتي تم تجاهلها وإغفال التحقيق فيها.39

" نفوذ ضابط األمن الوطين هو أعلى نفوذ لدرجة انه بيطلب أوراق مختلفة تماما عن 
ترصيح النيابة العامة ودا عشان أعمل حاجة ادارية بحتة يف شغلي ويف الغالب بيمنع 
أشخاص هو عايز يكدرهم من الزيارة، أو يمنع أشياء من انها تدخل يف الزيارة، ويف كثري 
من السجون تكون رايح بترصيح ألي حاجة والترصيح صادر من النيابة وييجي املأمور 

يقولك ال وهللا األمن الوطين رفض"

أحد املحامني للجبهة املرصية

6. تدخالت األمن الوطني في قرارات القضاء

من واقع املامرسة، فإن جهاز األمن الوطني دامئًا ما يتدخل يف قرارات النيابة 
واملحكمة اما باملوافقة عىل إطالق رساح املتهمني الذين حصلوا عىل قرار بإخالء 
سبيلهم، أو بتعطيل قرار اإلخالء الصادر من املحكمة عرب ما يسمى ب "تأشرية األمن 

الوطني"، أو بإعادة تدويرهم مرة أخرى عىل ذمة قضايا جديدة.

أوال: تأشيرة األمن الوطني

تأشرية األمن الوطني هو مصطلح أُطلق عىل موافقة جهاز األمن الوطني عىل 
تنفيذ قرار النيابة أو املحكمة بإخالء السبيل من عدمه، وال يوجد أي نص قانوين يشري 
أنه عقب قرارات  السبيل، حيث من املفرتض  إخالء  اإلجراء كجزء من عملية  اىل هذا 
إخالء سبيل املتهمني سواء من النيابة أو املحكمة، تقوم مصلحة السجون بإرسال 
ثم  اإلفراج  للتوقيع عليها، وهو ما يعرف بصحة  العامة  النيابة  السجني اىل  أوراق 
التابع ملحل سكنة لتوقيع الكشف الجنايئ عليه  يرسل املحتجز اىل قسم الرشطة 
للتأكد من عدم وجود أي أحكام أخرى غري منفذة ثم عىل الفور وبقوة قرار املحكمة 
النيابة يخىل سبيل املتهم. ولكن يف السنوات القليلة املاضية ظهرت تأشرية  أو 
مدة  انقضت  من  أو  سبيلهم  املخىل  سواء  املواطنني  عىل  لتبقى  الوطني  األمن 
عقوبتهم داخل مقار االحتجاز لحني ورود تلك التأشرية وهو األمر الذي يندرج تحت 

الفئة األوىل من فئات االحتجاز التعسفي الخمس وفًقا لألمم املتحدة. 40

من  أنه  الحظنا  سابق،  ومعتقل  الحقوقيني  املحامني  من  اثنني  مع  وبالتوثيق 
شبه املستحيل إطالق رساح هؤالء الذين أُخيل سبيلهم من النيابة دون إذن األمن 
الوطني، وتختلف مدة صدور اإلذن "التأشرية " من شخص آلخر، وترتاوح هذه املدة ما 

بني أيام إىل شهور. 

39    مرص: أرسة عالء عبد الفتاح تقدم بالغاً بالتعذيب ضّد أحد ضباط سجنه،" العريب الجديد، 26 مارس 2021،
 https://www.alaraby.co.uk/society/مرص-أرسة-عالء-عبد-الفتاح-تقدم-بالغاً-بالتعذيب-ضّد-أحد-ضباط-سجنه

40    األمم املتحدة، "نبذة عن االحتجاز التعسفي."
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"بيعملوا أسئلة وتحريات عن الشخص، ممكن يستدعي الشخص يحقق معاه كان 
قاعد مع مني يف السجن، قاعد مع دواعش وال نشطاء ويشوف دماغه رايحة فني"

أحد املحامني للجبهة املرصية

ويف تقرير سابق أعدته الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عن تأشرية 
األمن الوطني بعنوان" التأشرية فوق القانون" كانت قد وثقت يف العامني 2017 
بني  ما  تراوحت  ملدد  سبيلهم  إخالء  قرارات  لتعطيل  تعرضت  حاالت   9 فقط  و2018 

االيام وأكرث من ثالثة أشهر يف أثناء انتظار تأشرية األمن الوطني.41

 ومن األمثلة األبرز عىل هذا االنتهاك هو حالة املصور الصحفي محمود أبو زيد 
فعىل  أشهر،   5 من  ألكرث  الوطني  األمن  تأشرية  انتظار  يف  استمر  حيث  )شوكان(  
التي كانت مقررة بخمس سنوات يف سبتمرب 2018  العقوبة  انتهاء مدة  الرغم من 
يف القضية 2985 لسنة 2015 واملشهورة إعالميا بـ فض رابعة، اىل أنه ظل محتجزا 

العربية  الشبكة  الوطني،  األمن  الشارة  انتظارا  املحتجزين،  عن  االفراج  قرارات  تعطيل  …عن  القانون  فوق  اإلشارة      41
https://www.anhri.info/?p=3281  ،2018 ،ملعلومات حقوق االنسان

ترتاوح مدة تأشرية األمن الوطني لتصل إيل أسابيع بعد إخالء السبيل
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انتظار تأشرية األمن الوطني ملدة تزيد عن الخمسة أشهر  باملخالفة للقانون يف 
حيث تم اطالق رساحة فعليا يف 4 مارس 42،2019 مل يتعرض شوكان لهذا وحده بل 
تعرض له جميع املفرج عنهم يف هذه القضية والبالغ عددهم 217 حيث مل يفرج 

عنهم فعليا بسبب تأشرية األمن الوطني حتى فرباير 2019. 

ثانيا: التدوير

الحبس  تقنني  مبحاولة  القانون  عىل  التحايل  هو  األسايس  التدوير  هدف  يعترب 
األمن  كان يستخدمه قطاع  الذي  اإلداري  لالعتقال  بديال  االحتياطي املطول وجعله 
الوطني قبل إلغاء جزء من املادة الثالثة من قانون الطوارئ، حيث أصبح اآلن وفًقا 
ثم  ومن  العامني،  هي  االحتياطي  للحبس  مدة  اقىص  الجنائية،  اإلجراءات  لقانون 
طريقة التقنني تكمن يف كتابة محارض تحريات غري جدية وال تستند عىل أدلة حقيقية 
وبالتايل يتم التحقيق مع املتهمني من جديد يف قضايا جديدة وحبسهم/ن عىل 

ذمتها من جديد.

ويف الدورة السادسة واألربعني من مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، حثت 
31 دولة مرص عىل إنهاء "مامرسة إضافة محتجزين إىل قضايا جديدة بتهم مامثلة 
املقررين  من  عدد  وعرب  للمحاكمة".43  السابق  لالحتجاز  القانوين  الحد  انتهاء  بعد 
تلك  اإلنسان وطالبت بوقف  تدوير املدافعني عن حقوق  الخواص عىل قلقهم من 

املامرسات وإخالء سبيل املتهمني.44

يروح  ملا  املفروض  من  لكن  التدوير،  عن  املسؤول  هو  الوطين  األمن  األويل  املكانة  "يف 
الجزئية  النيابات  حىت  بتتجاوب،  النيابة  لكن  سبيله  تخلي  املفروض  للنيابة  املحرض 

بتتجاوب"

أحد املحامني للجبهة املرصية

 2021 أغسطس   8 يف  والتوثيق  لألبحاث  شفافية  مركز  أصدر  الصدد  هذا  ويف 
وحتى  يناير 2018  منذ  للتدوير  التي  تعرضت  الضحايا  رصد يوثق خالله حاالت  تقريرا 
حالة   941 بإجاميل  املامرسة  لهذه  مواطن   774 تعرض  التقرير  ووثق   ،2021 مارس 
اىل  باالضافة  املؤسسة  محامني  عىل  رصده  منهجية  يف  التقرير  واعتمد  تدوير. 
الجهات املعنية بحقوق االنسان من منظامت ومحامني ونشطاء يف مجال حقوق 

االنسان واعتمد أيًضا عىل متابعة اعالمية حقوقية وإخبارية.45

42    صفاء رسور، "يف انتظار التأشرية: احتجاز شوكان خارج القانون بأوامر األمن الوطني،" املنصة، 28 فرباير 2019،
https://almanassa.com/ar/story/11889

43    ”Finland together with a group of countries express their concern over the trajectory of human rights in 
Egypt during the item 4 General Debate at the Human Rights Council 46th Session,” Finland Abroad, 12 March 
2021, https://finlandabroad.fi/web/geneve/current-affairs/-/asset_publisher/h5w4iTUJhNne/content/finland-together-with-a-group-of-
countries-express-their-concern-over-the-trajectory-of-human-rights-in-egypt-during-the-item-4-general-debate-at-the-/384951
44    ”Egypt’s targeting of human rights defenders must stop, says UN expert,“ United Nations, 22 Januray 2021, 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/202101//egypts-targeting-human-rights-defenders-must-stop-says-un-expert

45    تقرير رصدي لوقائع التدوير خالل الفرتة من يناير 2018 وحتى 15 مارس 2021، مركز شفافية لألبحاث والتوثيق، 2022،  
https://drive.google.com/file/d/1BZory4VQPZfwVB2fEj--PVuHn1zndVkr/view
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وكانت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان قد وثقت حاالت العرشات من املتهمني 
الذين تم تدويرهم بشكل متكرر عىل ذمة قضايا جديدة بعد إخالء سبيلهم أو عقب 

انتهاء مدة سجنهم، وأطلقت نرشة نصف سنوية مخصصة لحاالت التدوير. 

ومن أمثلة إعادة التدوير املتكرر التي وثقتها الجبهة املرصية هي حالة هدى عبد 
الرحمن، والتي تم اعتقالها للمرة األول عىل ذمة القضية رقم 1215 لسنة 2019 إداري 
أول العريش، وكانت تبلغ من العمر انذاك 16 عاما، وبعد إخالء سبيلها يف 27 يونيو 
2020، مل يتم تنفيذ القرار واعيد حبسها مجددا عىل ذمة القضية 810 لسنة 2019، ثم 
أخيل سبيلها للمرة الثانية  يف 21 ديسمرب 2020، واعيد حبسها للمرة الثالثة، وذلك 
بعد فرتة اختفاء قرسي، عىل ذمة محرض حمل رقم 443 وتم إخالء سبيلها بعد أيام 
قليلة من العرض عىل النيابة، بعد ذلك اختفت هدى قرسيا مجددا قبل أن تظهر يف 1 
نوفمرب 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمة عىل ذمة القضية 1935 لسنة 2021. 

7. المتابعة األمنية للمحتجزين السابقين

يقصد باملتابعة األمنية تحديد مواعيد ثابتة  أسبوعيا أو شهريا أو مواعيد غري منتظمة، 
للمواطن عقب إطالق رساحه وأمره بالرتدد عىل أحد مقرات األمن الوطني التابع له محل 
سكنه، وتأخذ املتابعة االمنية شكلني أساسيني االول هو مجرد إثبات الحضور دون اجراء 

أي تحقيق معه، والثاين بغرض التحقيق مع الشخص من قبل ضابط مختص. 

ان  2021 قالت فيه  سبتمرب  يف  تقريرا  قد أصدرت  الدولية  العفو  وكانت منظمة 
قطاع االمن الوطني يستخدم منط االستدعاء غري القانوين بشكل متزايد وبصورة 
قبل  من  استدعائهم  تم  إناث(  و9  الذكور  من   21( حالة   30 التقرير  ورصد  ممنهجة، 

االمن الوطني بشكل غري قانوين للتحقيق معهم وذلك خالل عامي 2020 و 2021 .46

ال تستند املتابعة األمنية ألشخاص قد سبق اعتقالهم عىل أي نص قانوين أو دستوري، 
ومن ثم فهي تختلف عن التدابري االحرتازية املنصوص عليها يف املادة 201 من قانون 
اإلجراءات الجنائية كبديل للحبس االحتياطي، كام يختلف أيضا عن املراقبة الرشطية والتي 

هي عقوبة تكميلية منصوص عليها يف نصوص املواد 28 و38 من قانون العقوبات. 

القيود عىل  االنتهاكات املجرمة دوليًا، كحظر  العديد من  تنطوي عىل  أنها  كام 
حرية التنقل املنصوص عليها يف الدستور املرصي،47 واملواثيق الدولية من خالل 
وضع قيود للحركة داخل البالد واملنع من السفر خارج البالد دون وجود أمر قضايئ 

بذلك بل ومتتد القيود للتحكم يف الحياة االجتامعية والشخصية. 

46    مرص: ضعوا حّداً لشبكة الخوف التي يستخدمها “قطاع األمن الوطني” للتحكم بحياة النشطاء، منظمة العفو الدولية، 2021،
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/202109//egypt-end-national-security-agencys-web-of-fear-controlling-activists-lives

47    تنص املادة 62 من الدستور املرصي عىل أن حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة. وال يجوز إبعاد أي مواطن عن 
إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض اإلقامة الجربية عليه، أو حظر 

اإلقامة يف جهة معينة عليه، إال بأمر قضايئ مسبب وملدة محددة، وىف األحوال املبينة يف القانون.
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"انا مكنتش بعرف اعمل حاجة دول ملا كانوا بيعرفوا ان انا اتحركت بره منطقيت كانوا 
بيسألوين انيت روحيت فني ونزليت ليه؟ مرة كنت يف عزاء والد صاحبيت وانا كان معاد 
متابعيت الشهرية الساعة 1 يف اليوم ده روحتلهم الساعة 5 الضابط قعد يسألين انيت 

جييت متأخر ليه ونزليت القاهرة ليه بدون ما تعرفينا."

احدى املعتقالت السابقات للجبهة املرصية

باإلضافة لوضع القيود عىل التنقل والسفر، تتخلل فرتة املتابعة األمنية إنتهاكات أخر 
تحدث لبعض األشخاص كالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية وذلك عىل يد ضباط 
وموظفني تابعني لألمن الوطني أثناء متابعتهم االمنية، وغالبًا ما يتم تهديد األشخاص 

خالل متابعتهم األمنية بالرجوع للسجن إذا مل يتم االلتزام بالقيود املوضوعة لهم. 

مخالفة  عدم  لضامن  النفيس  التعذيب  أنواع  من  نوع  املامرسات  تلك  وتعد   
تعليامت جهاز األمن الوطني. كام تفيد أكرث من حالة من الذين تحدثت معهم الجبهة 
املرصية اىل تعرضهم للتعدي اللفظي والبدين من أجل الضغط عليهم/ن للتعاون 

مع جهاز األمن الوطني.

تختلف  االمنية  املتابعة  إن  قال  املرصية،  الجبهة  معه  تحدثت  محامي  وبحسب   
من مكتب اىل االخر، فهناك مكاتب تتخذ من املتابعة كوسيلة للتكدير وهناك بعض 
املكاتب تقوم بضم األشخاص الخاضعني للمتابعة عىل ذمة قضايا جديدة وترحيلهم 

للنيابة ليتم التحقيق معهم وحبسهم احتياطيًا مجدًدا.

"املتابعة بتكون على حسب املكاتب، يف مكاتب مثال الظابط ممكن يجيبهم يكدرهم يوم 
وممكن يومني وممكن أسبوع يف املناسبات زي 25 يناير، يف مكاتب تانية بتكون فاضية 

مافيهاش شغل فريوح جايب الناس بتوع املتابعة ويروح مزنلهم على ذمة قضية"

أحد املحامني للجبهة املرصية

صورة توضح انتهاكات يتعرض لها معتقالت أثناء املتابعة األمنية داخل مقرات األمن الوطني 
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يونيو  يف  املتابعة"  قيد  بعنوان"حياة  تقريرا  نرشت  قد  املرصية  الجبهة  وكانت 
مع  الوطني  األمن  جهاز  يتبعها  التي  االمنية  املتابعة  سياسة  فيه  ناقشت   ،2021
املحبوسني السابقني، واستند التقرير عىل محادثات متت عرب االنرتنت مع 6 أشخاص 
خضعوا للمتابعة االمنية باالضافة اىل أحد أقرباء شخص خضع للمتابعة، وأيضا محادثة 
كتابية مع أحد املحامني. وخلص التقرير اىل وقوع جملة من االنتهاكات التي تحدث 
أثناء املتابعة كوضع القيود عىل حرية التنقل والسفر والتعذيب والتهديد وانتهاك 

الحق يف التواصل مع العامل الخارجي.48

48    حياة قيد املتابعة، الجبهة املرصية لحقوق االنسان، 2021،
 https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/202106//Security-follow-up-EFHR.pdf
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الخاتمة والتوصيات 

كطريقة  السلطوية  مرص  حكم  عىل  املتعاقبة  السياسية  االنظمة  جميع  تبنت 
للحكم والسيطرة عىل املجتمع بشكل عام والحياة السياسية بشكل خاص، واحتاج 
كل نظام متعاقب لجهاز أمن سيايس يضمن له البقاء يف موقع الحكم أطول فرتة 
وإسكات  مضمونها  من  السياسية  الحياة  وتفريغ  املجتمع  داخل  ومتكينه  ممكنة، 
وعقب  لتخويفهم.  الجميع  وجه  يف  رابحة  كورقة  التعذيب  واستخدام  املعارضني 
الثالث من يوليو 2013 وتحديدا بعد تويل الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس لرئاسة 
الجمهورية عاد جهاز أمن الدولة للعمل من جديد  تحت مسمى األمن الوطني  لدوره 
القضاء عىل املعارضني السياسيني ومالحقتهم   الرئيسية يف  التاريخي ووظيفته 

ومتكني الحكم الحايل.  

مع  فقط  الشكلية  وتحوالتها  السياسية  األمن  أجهزة  تاريخ  التقرير  هذا  ناقش 
اإلبقاء عىل عملها ودورها التاريخي يف تثبيت أركان السلطوية ومالحقة املعارضني 
السياسيني والقبض عليهم، كام سلط الضوء عىل حالة هذه االجهزة بعد قيام ثورة 
يناير ومحاوالت اصالحها التي باءت بالفشل ثم انحسار عمل الجهاز لعدد من السنوات 
التقرير يف قانون  القمع، ثم بحث  التاريخي يف مامرسة  ليعود من جديد لدورها 
الجهاز بعد تعديل مسامه فقط من  للوقوف عىل اختصاصات عمل  الجديد  الرشطة 
أمن الدولة لألمن الوطني والنظر يف مشكالت القانون التي تتمثل يف عدم وجود 

رقابة من أي جهة عىل عمل الجهاز.

يف  الوطني  األمن  قطاع  انتهاكات  عىل  رئييس  بشكل  الضوء  التقرير  سلط  كام 
إطار نظام العدالة الجنائية املرصي والتي أدت إىل خلق نظام مواز للعدالة الجنائية، 
فأصبح نظام العدالة الجنائية يسري وفق تصورات وأهواء جهاز األمن الوطني فقط، 
فهو وحده صاحب الكلمة العليا يف سري إجراءات جميع القضايا السياسية بداية من 
مرورا  اإللكرتوين  الربيد  حسابات  اخرتاقات  و  الهاتف  مكاملات  عىل  والتنصت  التتبع 
داخل  السجناء  حياة  يف  والتحكم  والتعذيب  القرسي  واالختفاء  والتحريات  بالضبط 
من  خروجهم  بعد  وحتى  بل  تدويرهم،  اعادة  أو  املواطنني  سبيل  وإخالء  السجون 
السجن عن طريق املتابعة األمنية. متبعا يف كل هذه الدائرة قواعده الخاصة التي 
أيا  جهة  أي  من  املحاسبة  أو  للرقابة  تخضع  وال  املرصي  والقانون  الدستور  تخالف 

كانت.
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توصيات إلى البرلمان المصري

وضبط    املحمولة،  والهواتف  املراسالت  مراقبة  تقنن  التي  الترشيعات  تعديل   
الصياغات الفضفاضة بها مبا يتناسب مع الدستور املرصي وحقوق اإلنسان العاملية، 
لسنة   175 رقم  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من  الثانية  املادة  وتحديدا 
مكافحة  قانون  من   46 واملادة   ،2003 لسنة   10 رقم  القانون  من   64 واملادة   ،2018

اإلرهاب رقم 94 لسنة 2015
رسعة إصدار قانون لحامية املصادر الرسية واعتبارهم شهود  
    ،1937 لسنة   58 رقم  العقوبات  قانون   من   126 املادة  ىف  التعذيب  تعريف  تعديل 

بحيث يتسع ليشمل املزيد من أشكال اإليذاء البدىن أو النفىس املتعمد للمحتجزين، 
وبحيث يكون متسقا مع تعريف التعذيب ىف القوانني واملعاهدات الدولية

الرشطة    هيئة  بشأن   1971 لسنة   109 رقم  الداخلية   وزارة  قوانني  صياغات  تعديل 
واملعدل قانون رقم 175 لسنة 2020، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وخصوصا 
وضبطها  والخارج  الداخل  من  بالحكومة  املرضة  والجنح  بالجنايات  الخاص  الباب 
عن  والبعد  املواطنني،  ومصلحة  العاملية  اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  يتناسب  مبا 

املصطلحات الفضفاضة التي من شأنها أن توسع دائرة العقاب واالشتباه
الحقوقية والنائب    تتيح ملنظامت املجتمع املدين  إجراءات واضحة  ترشيع وتنظيم 

العام والربملان املراقبة عىل أداء قطاع األمن الوطني 

توصيات إلى الحكومة المصرية

القرسي،    االختفاء  من  األشخاص  جميع  حامية  اتفاقية  عىل  والتصديق  التوقيع 
وعىل  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  بجميع  وااللتزام 
القاسية والالانسانية  التعذيب وغريه من رضوب املعاملة  اتفاقية مناهضة  رأسها 
اوضاع  تحسني  يخص  فيام  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  املتحدة  األمم  مع  والتعاون   ،

حقوق االنسان
نقل تبعية قطاع األمن الوطني من وزارة الداخلية اىل وزارة العدل املرصية  
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توصيات الى وزارة الداخلية 

 إصدار تعليامت داخلية بعدم قانونية تفتيش الهواتف املحمولة يف الشوارع وعدم   
االطالع عليه إال بأمر من النيابة العامة أو قضاة التحقيق

وااللتزام    قرسيا،  املواطنني  اخفاء  عن  الوطني  األمن  قبل  من  الفوري  التوقف   
بالقانون والدستور وارسال املتهمني اىل النيابة يف غضون أربع وعرشين ساعة

 وقف سياسة التعذيب املنهجي بشكل قاطع، وتقديم مرتكبي التعذيب للمحاكمة   
الجنائية بناءا عىل قانون العقوبات

وتسيري    إدارة  يف  الوطني  األمن  جهاز  تدخل  يخص  فيام  القانون  خرق  وقف 
املؤسسات العقابية، ورفع يده عن التحكم يف السجناء السياسيني

نقل قطاع السجون من تبعيته لوزارة الداخلية اىل وزارة العدل  
والتوقف    سبيلهم  املخىل  عن  االفراج  اجراءات  يخص  ما  يف  بالقانون  االلتزام 

أي  عىل  استنادها  لعدم  الوطني  األمن  بتأشرية  يسمى  ما  مامرسة  عن  الفوري 
أساس قانوين

وقف مامرسة سياسة املتابعة األمنية  
ومدى    الوطني  األمن  ضباط  أداء  مبراقبة  لتقوم  الداخلية  للشئون  إدارة  استحداث 

القطاع  رئيس  مكتب  لتتبع  درجتها  رفع  وتم  السلوك  ومدونة  بالقانون  التزامهم 
مبارشة

هدم جميع الغرف\الزنازين داخل مقرات األمن الوطني التي تستخدم يف االحتجاز   
غري الرسمي أو تحويلها اىل مكاتب ادارية للعاملني

وخصوصا    الوطني  األمن  قطاع  يف  العاملني  للضباط  والحقوقي  القانوين  التأهيل 
القامئني عىل الضبط الجنايئ  عن طريق اشرتاط أخذهم شهادات علمية يف القانون 

الجنايئ وتدريبات متخصصة يف مجال حقوق اإلنسان
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توصيات إلى المؤسسة القضائية   

الحفاظ    مع  املحكمة  أمام  الرسي  املصدر  عن  باإلفصاح  الوطني  األمن  جهاز  إلزام 
عىل رسيته أمام العامة وعدم االعتامد يف حكمها عىل أقوال التحريات إال إذا كانت 

مشفوعة باألدلة والرباهني االكيدة 

توصيات الى النيابة 

التزام جهات التحقيق بفتح تحقيق مستقل فور ترصيح املتهمني بتعرضهم لالختفاء   
القرسي ملحاسبة مرتكبي هذه الجرمية

االلتزام بعرض املتهمني عىل الطب الرشعي فور ادعائهم بتعرضهم للتعذيب أو   
تبني وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي ورسيع مع القامئني 

عىل ذلك، وتحويلهم اىل املحاكمة الجنائية الفورية
هوية    عىل  والوقوف  السجون  داخل  تحدث  التي  االنتهاكات  يف  تحقيقات  فتح 

مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة 
عدم فتح تحقيقات تقوم فقط عىل محارض التحريات املقدمة من قبل األمن الوطني   

التي من شأنها إعادة تدوير املعتقلني



اجلهبة املرصية حلقوق اإلنسان: يه منظمة أوروبية مستقةل، تأسست 
عام 2017 يف مجهورية التشيك عىل يد عدد من النشطاء واملدافعني 
عن حقوق اإلنسان. تعمل اجلهبة عىل تحسني أوضاع حقوق اإلنسان 
يف مرص من خالل أعمال املنارصة والبحث والدعم القانوين يف عدة 

مجاالت أهمها العدالة اجلنائية.

نــــــــــخــــــــــدم الــــــســــــلــــــطــــــويــــــة 
ــانـــون ــلـــى الـــقـ ونـــعـــتـــدى عـ
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