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تس ووتش جھودھا لحمایة حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار تكرس ھیومن رای
الضحایا والنشطاء ونعمل على منع التمییز، وكفالة الحقوق السیاسیة، وحمایة األفراد من التعامل الالإنساني أثناء 

المنتھكین المسؤولیة. كما نواجھ  الحروب، وتقدیم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق اإلنسان ونحمل
الحكومات وأصحاب السلطة كي یكفوا عن الممارسات المسیئة ویحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو 

 الجماھیر والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجمیع.
 

كاتب في أمستردام وبیروت وبرلین دولة، وم 40ھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من 
وبروكسل وشیكاغو وجنیف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونیروبي ونیویورك وباریس وسان 

 فرانسسكو وطوكیو وتورنتو وتونس وواشنطن وزیورخ.
 

 http://www.hrw.org/arلمزید من المعلومات، یُرجى زیارة موقعنا : 
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 ملخص
 

رئیس منتخب بحریة في البالد، عاد التعذیب كورقة ، عندما أطاح الجیش المصري بأول 2013منذ یولیو/تموز 
تحدید شكل نظام الحكم السلطوي الذي  رابحة لألجھزة األمنیة، وساعد انعدام المساءلة تجاه ممارساتھ المنھجیة في

 الرئیس عبد الفتاح السیسي.یقوده 
 

مؤسسة األمن  –ة الداخلیة حاول السیسي الوصول إلى االستقرار السیاسي مھما كان الثمن، وھو ما منح وزار
 .2011الحریة الكاملة الرتكاب االنتھاكات ذاتھا التي أشعلت انتفاضة عام  –الرئیسیة في البالد 

 
استخدمت الشرطة العادیة و"قطاع األمن الوطني" التابعین لوزارة الداخلیة على نطاق واسع االعتقاالت التعسفیة، 

 مشتبھ بھم، زعم أن العدید منھم یتعاطفون مع "اإلخوان المسلمون"،اإلخفاء القسري، والتعذیب ضد معارضین 
، وھي (التنسیقیة المصریة) لسیسي. حدّدت "التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات"الجماعة الرئیسیة التي تعارض ا

از األخرى شخصا ماتوا تحت التعذیب أثناء احتجازھم في مراكز الشرطة ومواقع االحتج 30مؤسسة حقوقیة مستقلة، 
، أفادت التنسیقیة المصریة 2016. في 2015ودیسمبر/كانون األول  2013التابعة لوزارة الداخلیة، بین أغسطس/آب 

 شخصا آخرین ماتوا من التعذیب أثناء االحتجاز.   14شكوى بشأن التعذیب، وأن  830أنھا محامیھا تلقوا 
  

، 2016و 2014تعرضوا للتعذیب بین وعائلة معتقل آخر جزا سابقا محت 19 یبین ھذا التقریر، استنادا إلى مقابالت مع
عناصر وضباط الشرطة واألمن الوطني التعذیب بانتظام أثناء تحقیقاتھم، إلجبار المعارضین المشتبھ  یستخدمكیف 

 .بھم على االعتراف أو الكشف عن معلومات أو لمعاقبتھم
 

إجراءات متكاملة الرتكاب  ما یشكل سلسلةعداد ھذا التقریر إلتمت مقابلتھم  وصف المحتجزون السابقون الذین
االنتھاكات بھدف تلفیق قضایا ضد المعارضین المشتبھ بھم، تبدأ باالعتقال التعسفي، ثم تستمر بالتعذیب واالستجواب 

تأكید خالل االخفاء القسري، وتنتھي بتقدیمھم أمام وكالء النیابة، الذین كثیرا ما یضغطون على المحتجزین ل
 اعترافاتھم دون اتخاذ أي تدابیر للتحقیق في االنتھاكات التي یتعرضون لھا. شجع وكالء النیابة في حاالت عدیدة

على إساءة المعاملة عن طریق تأكید تواریخ االعتقال المزورة التي قدمھا عناصر  وثقتھا "ھیومن رایتس ووتش"
بھ فیھم قبل یوم من تقدیمھم إلى النیابة العامة، مما أدى بالفعل إلى األمن الوطني، الذین زعموا أنھم قبضوا على المشت

في الضرب  2محو السجل الرسمي لإلخفاء القسري. ھدد أحد وكالء النیابة بإعادة محتجز إلى التعذیب. شارك 
 .بنفسیھما، وفقا للمحتجزین السابقین وأسرھم

 
یحظر بوضوح االعتقاالت دون مبرر واالستجواب  انتھكت كل خطوة من ھذه الخطوات الدستور المصري، الذي

ساعة  24دون حضور محام، ویطالب بأن یُسمح للمحتجزین بالبقاء صامتین وتقدیمھم إلى النیابة العامة خالل 
وإبالغھم فورا بسبب اعتقالھم، والسماح لھم باالتصال بمحام وأحد أفراد عائلتھم. یحظر الدستور التعذیب، التخویف، 

لمحتجزین، ویحدد أن التعذیب جریمة ال تسقط بالتقادم. ینص أیضا على " بحق االبدني أو المعنوياألذى "و اإلكراه،
وجوب تجاھل أي إفادة یدلي بھا المحتجز تحت التعذیب أو التھدید بالتعذیب. تعكس ھذه المعاییر التزامات مصر 

لتعذیب بحزم في جمیع الظروف. لكن مصر لم تف بموجب أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، التي تحظر ا
 بھا.

 
، أو اعتقالھم من فجرا قال المعتقلون السابقون الذین قوبلوا في ھذا التقریر إن تجاربھم كانت تبدأ عادة بمداھمة منازلھم

و األمن الشارع قرب مكان یعرف ارتیادھم إیاه، مثل المنزل أو الجامعة أو مكان العمل. لم یظھر رجال الشرطة أ
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الوطني للمشتبھ فیھم مذكرة توقیف أو أخبروھم عن سبب اعتقالھم، في أي من الحاالت التي وثقتھا ھیومن رایتس 
ووتش. في بعض الحاالت، اعتقلوا أفراد األسرة في نفس الوقت. ثم نقل العناصر المشتبھ فیھم إلى مراكز الشرطة أو 

 .مقرات األمن الوطني
 

 5محتجزا للتعذیب في مقرات األمن الوطني، و 13التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش، تعرض  20من بین الحاالت الـ 
رجال للتعذیب في المقر الرئیسي لألمن الوطني داخل وزارة  6في كال المكانین. تعرض  2وفي مراكز الشرطة، 
تعرضھم للتعذیب فیھ على  ن عنوالظوغلي في القاھرة، وھو المكان الذي تحدث المحتجز میدانالداخلیة بالقرب من 

حاالت، استخدم عناصر األمن التعذیب إلرغام المشتبھ فیھم على قراءة اعترافات مكتوبة مسبقا  5مدى عقود. في 
 .أمام الكامیرا، لتسجیل فیدیوھات نشرتھا وزارة الداخلیة في بعض األحیان على قنوات التواصل االجتماعي

 
ال بعض من حاالت التعذیب الكثیرة التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش تحت حكم ال تمثل الشھادات في ھذا التقریر إ

؛ رجاال تعرضوا للتعذیب التظاھر السیسي، والتي شملت أطفاال تعرضوا للتعذیب في اإلسكندریة بعد اعتقالھم بسبب
ة المالیة السابق من قبل عناصر األمن الوطني واالستخبارات العسكریة بعد تفجیر في كفر الشیخ؛ ومستشار وزار

وشقیقھ، اللذین تعرضا للتعذیب بالصدمات الكھربائیة على ید عناصر األمن الوطني إلرغام المستشار على االعتراف 
 .2013منذ  بأنھ عضو في اإلخوان المسلمین. سّجل صحفیون ومنظمات غیر حكومیة عشرات الحاالت اإلضافیة

 
جیة بتعریض عناصر األمن المحتجز وھو معصوب العینین وعار ومقید وفقا للمعتقلین، تبدأ جلسة التعذیب النموذ

الیدین للصدمات الكھربائیة بأداة الصعق، وفي كثیر من األحیان في أماكن حساسة مثل األذنین أو الرأس. في نفس 
إجابات مرضیة الوقت، یصفعون المشتبھ بھ أو یلكمونھ أو یضربونھ بالعصي والقضبان المعدنیة. إذا لم یقدم المحتجز 

، جسمھعناصر مدة الصدمات الكھربائیة ویستخدمون أداة الصعق على أجزاء أخرى من العلى أسئلتھم األولیة، یزید 
 بما فیھا أعضاؤه التناسلیة. یستخدم المحققون األسالك المكھربة أیضا في بعض األحیان.

 
ألم شدید بالمشتبھ بھم. في األول، یقید العناصر یدي  بعد الصدمات الكھربائیة، یستخدم األمن أسلوبین رئیسیین إللحاق

المشتبھ بھ خلف ظھره، ویسحب یدیھ، ویعلق أصفاده على الحافة العلویة من الباب، لیرفعھ فوق األرض، وھي 
وضعیة غیر طبیعیة تسبب ألما شدیدا في الظھر والكتفین، وأحیانا تتسبب بخلعھما. یسحب بعض العناصر ساقي 

لزیادة األلم. وفي أشكال أخرى لھذه الطریقة یُعلق المشتبھ بھ من أصفاده على خطاف في السقف، لیُرفع المشتبھ بھ 
بشكل غیر طبیعي من الخلف. أما وضعیة األسلوب الثاني، التي تسمى "الفرخة" أو "الشوایة"، فتشمل وضع المشتبھ 

حول القضیب من الجانب اآلخر بحیث  دیھی بھ على ظھره على األرض، ووضع ركبتیھ فوق عصا أو قضیب، وتُلف
یربط القضیب بین المرفقین الملتویین والجزء الخلفي من ركبتیھ، وتُربط یدیھ معا فوق قدمیھ لتأمین الوضعیة. عندما 
یرفع العناصر القضیب ویعلقون المشتبھ بھ في الھواء، یبدو كدجاجة على شوایة، ویتسبب وزن المشتبھ بھ بألم شدید 

 تاف والركبتین والذراعین.في األك
 

 یضربونھمالعناصر المشتبھ بھم في وضعیات التعذیب ھذه فترات زمنیة تتراوح بین دقائق وساعات، وكثیرا ما  یبقي
 بالكھرباء وھم معلقون وغیر قادرین على الدفاع عن أنفسھم. یصدمونھم و
 

قال أحد المعتقلین السابقین لـ ھیومن رایتس في عدة حاالت، تجاوز عناصر األمن ھذه الطرق المعتادة للتعذیب. 
ووتش إن العناصر في مركز شرطة في القاھرة اغتصبوه مرارا بإدخال عصا في فتحة الشرج. قال آخر إن ضباط 

األمن الوطني في وزارة الداخلیة ھددوا باغتصابھ. قال محتجز سابق لدى عناصر األمن الوطني في منشأة بمحافظة 
عوا أحد أظافره بكماشة وآخر بأسنانھم. قال محتجز آخر في وزارة الداخلیة إن عنصرا من األمن الجیزة إنھم اقتل

الوطني غرز في ذراعھ مسمارا معدنیا ملفوفا بأسالك مكھربة لزیادة آالم الصدمات الكھربائیة. قال محام احتجزه 



 

  2017 سبتمبر/أيلول | ووتش رايتس هيومن   3 

محتجزین  3ضیبھ لصدمھ بالكھرباء. قال عناصر األمن الوطني في منشأة في محافظة الغربیة إنھم لفوا سلكا حول ق
 سابقین لـ ھیومن رایتس ووتش إن عناصر األمن ھددوا بتعذیب أفراد أسرھم إذا لم یعترفوا.

 
في معظم الحاالت، أوقف عناصر الشرطة واألمن الوطني استخدام التعذیب بمجرد حصولھم على اعترافات أو أسماء 

قد انتھت. في جمیع الحاالت تقریبا، كان التعذیب  محنتھمِن ذلك أن أصدقاء ومعارف المشتبھ بھم. لكن لم یع
 واالستجواب بمثابة مقدمة إلجراءات االدعاء، التي انتھى بعضھا إلى المحاكمة.

 
الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، وھو طالب ضربھ عناصر  19قال محتجز واحد فقط من المحتجزین السابقین الـ 

رباء، علقوه إلى السقف، واغتصبوه باستخدام عصا، إن العناصر أخذوه إلى وكیل النیابة خالل الشرطة، صدموه بالكھ
محتجزین إن العناصر احتجزوھم بصورة غیر  10ساعة من القبض علیھ، حسبما یتطلب القانون المصري. قال  24

شھرا على األقل لرؤیة وكیل  من ھؤالء الرجال 8مشروعة ألكثر من أسبوع قبل تقدیمھم إلى وكیل النیابة. انتظر 
النیابة. لم یسمح ألي منھم االتصال بمحامین أو أقارب لھم مسبقا. من بین المعتقلین العشرة الذین رأوا وكیل النیابة في 

 غضون أسبوع من اعتقالھم، لم یسمح ألغلبیة المحتجزین بمحام حتى أثناء استجوابھم.
 

ساعة، الستعراض احتجازھم، ولكن  48سرعة إلى قاض، عادة في غضون یقتضي القانون الدولي تقدیم المحتجزین ب
، ولیس القضاة، النیابة العامةالقانون المصري ال یوفر مثل ھذه الحمایة. یمنح "قانون اإلجراءات الجنائیة" المصري 

أو متعلقة باألمن سلطة تجدید االحتجاز السابق للمحاكمة في جمیع القضایا الخطیرة التي تنطوي على جرائم سیاسیة 
شھرا، وإذا كانت الجریمة یعاقب علیھا  18وطني، ما یسمح للنیابة العامة باحتجاز المعتقلین مؤقتا لمدة تصل إلى ال

باإلعدام أو السجن مدى الحیاة، لمدة تصل إلى سنتین. رغم أنھ على القضاة في نھایة المطاف مراجعة اعتقال المشتبھ 
 أن قرار تجدید االعتقال من صالحیة النیابة العامة.فیھ خالل ھذه الفترة، إال 

 
قال جمیع المحتجزین السابقین الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، باستثناء واحد منھم، إنھم أبلغوا وكالء النیابة 

لما یقتضیھ  العامة بتعذیبھم، ولم یشھدوا في أي حالة دلیال على أن ھؤالء اتخذوا أي إجراء للتحقیق في ادعاءاتھم، وفقا
القانون الدولي. ھذا یتناقض مع االدعاءات التي تكررھا مصر في المحافل الدولیة، ومفادھا أن وكالء النیابة یحققون 

 في جمیع مزاعم االنتھاكات. 
 

أدى التعذیب الممنھج واإلفالت من العقاب على ممارستھ إلى خلق مناخ ال یرى فیھ من یتعرضون لإلساءة أي فرصة 
 إلى تحقیق المسیئین للمساءلة. لم یحاول معظم المحتجزین الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش السعي إلخضاع

بالتعذیب. كما وجد معظمھم أنفسھم مطلوبین من قبل عناصر األمن الوطني  مزاعمھمللمساءلة بعد أن تجاھل االدعاء 
نظام العدالة الجنائیة من شأنھ أن یولد لھم محنة في قضایا جدیدة بعد اإلفراج عنھم، واعتقدوا أن أي اتصال آخر مع 

 أخرى طویلة من سوء المعاملة واالخفاء.
 

جدیدة. سّجلت ھیومن رایتس ووتش استخدامھا ألول مرة بالتأكید لیست  الممارسات المحددة الموثقة في ھذا التقریر
تمت إعادة تسمیتھ "قطاع األمن  ، الذيلة)جھاز مباحث أمن الدولة" (أمن الدو، وكتبت حینھا أن "1992في بدایة عام 

خلصت "لجنة مناھضة ، 1996، لدیھ "نظام لتدریب أفراد أمن الدولة على تقنیات التعذیب". في عام "الوطني
التعذیب التابعة لألمم المتحدة" إلى أن "التعذیب یُمارس بشكل منھجي من قبل قوات األمن في مصر، وال سیما من 

خلص تحقیق ثاِن في حالة مصر، نشرت نتائجھ "لجنة مناھضة التعذیب" في یونیو/حزیران  لة".قبل مباحث أمن الدو
وأن "الحقائق التي جمعتھا اللجنة تقود  ،العقاب، إلى أنھ "یفلت مرتكبو أعمال التعذیب على الدوام تقریبا من 2017

 "إلى استنتاج ال مفر منھ وھو أن التعذیب ممارسة منھجیة في مصر". 
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الماضیة، أن  25ین ھذا التقریر، وتقاریر أخرى نشرتھا منظمات غیر حكومیة مختلفة على مدى السنوات الـ یب
عناصر الشرطة واألمن الوطني ارتكبوا على مدى عقود أنواعا متطابقة من التعذیب في مراكز الشرطة ومدیریات 

ن الممارسة كانت آنذاك وما زالت اآلن منھجیة األمن ومقرات األمن الوطني في جمیع أنحاء البالد، ما یشیر إلى أ
ومنتشرة على نطاق واسع. بموجب القانون الدولي، یمكن اعتبار التعذیب جریمة ضد اإلنسانیة، تحاَكم أمام "المحكمة 

 تعتقد ھیومن ".في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاقالجنائیة الدولیة" إذا ارتُكبت "
 رایتس ووتش أن وباء التعذیب في مصر یشكل على األرجح جریمة ضد اإلنسانیة.

 
والتي تأججت إلى حد كبیر بوحشیة قوات األمن، استمر  2011رغم االنتفاضة التي شھدتھا كافة أنحاء البالد في عام 

ضة، ترأس إصالح قطاع األمن تغییرات متتالیة في النظام. لم تكن ھذه النتیجة محتومة. بعد االنتفا 4التعذیب رغم 
. بدا أن الوقت قد حان إلعادة بناء وزارة الداخلیة، المؤسسة تقریبا احتجاجة جدول أعمال كل مجموعة سیاسیة وحرك

التي تمثل قلب إرھاب الدولة آلالف المصریین. لكن منذ البدایة، عرقلت كل من الحكومات العسكریة والمدنیة 
 في انتھاكات وزارة الداخلیة لسنوات سبقت االنتفاضة وأدت إلى اندالعھا. مالشا ااإلصالح، ولم تجر تحقیق

 
، أعادت السلطات تشكیل وتوسیع األدوات القمعیة التي 2013منذ أن أطاح الجیش بالرئیس السابق محمد مرسي عام 
االخفاء القسري وسوء  عاما قبل االنتفاضة. ازدادت حاالت 30ُعرفت أثناء حكم الرئیس حسني مبارك الذي دام نحو 

، عندما عیّن السیسي مجدي 2015المعاملة في السجون والتعذیب والقتل خارج القضاء بشكل ملحوظ بعد مارس/آذار 
أبریل/نیسان  9عقود. في  3عبد الغفار وزیرا للداخلیة، وھو من قدامى المسؤولین في أمن الدولة واألمن الوطني لـ 

رئ، بعد التفجیرات االنتحاریة التي نفذھا تنظیم "الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضا ، أعلن السیسي حالة الطوا2017
 شخصا، وركز في القانون على صالحیات االعتقاالت والمراقبة  45بـ "داعش") في كنیستین أسفرت عن مقتل 

 ت إعداد ھذا التقریر.واالحتجاز التي تمارسھا الشرطة واألمن الوطني. ال تزال حالة الطوارئ ھذه قائمة حتى وق
 

حتى قبل حالة الطوارئ، عملت قوات األمن مع إفالت تام من العقاب. وجدت ھیومن رایتس ووتش خالل مراجعتھا 
قضایا فقط استطاع فیھا وكالء النیابة نیل حكم بإدانة عناصر في وزارة الداخلیة متھمین  6 معلومات متاحة للجمھور

لم یبدُ أن أیا من ھذه األحكام أیدتھ ، من بین مئات من مثل ھذه المزاعم. 2013ز بتعذیب المعتقلین منذ یولیو/تمو
 لم تُصدر أي محكمة في التاریخ المصري الحدیثوقت إعداد ھذا التقریر للنشر. حتى اآلن،  حتى محكمة االستئناف

 حكم إدانة نھائي ضد عنصر في أمن الدولة أو األمن الوطني الرتكاب انتھاكات.
 

في البیئة التي یحددھا قانون الطوارئ، وال یشكك القضاة ووكالء النیابة العامة  موظفو إنفاذ القانون بحریة یتمتع
المكلفون بذلك في أعمالھم. في الوقت نفسھ، عمدت السلطات إلى تقویض الجھود داخل مصر لمكافحة التعذیب 

ظمة األبرز في البالد والمكرسة لتوثیق الضحایا بإغالق "مركز الندیم لتأھیل ضحایا العنف والتعذیب"، وھي المن
ومعالجتھم، ومن خالل فتح تحقیقات ضد القضاة والمحامین الذین وضعوا تشریعات لمكافحة التعذیب. حتى اآلن، لم 

عن "المحكمة اإلداریة العلیا"، الذي یأمر وزارة الداخلیة بالتحقیق  2017یولیو/تموز  3تتحقق آثار الحكم الصادر في 
في أماكن تواجد جمیع المواطنین المفقودین، بمن فیھم الذین یُدّعى أنھم أُخفوا قسرا. في الماضي، تجاھلت وزارة 

 الداخلیة ھذه األحكام بشكل صارخ مرارا وتكرارا.
 

في الوقت نفسھ، ال یزال المسؤولون الحكومیون على أعلى مستوى ینكرون خطورة وباء التعذیب، محاكین موقف 
ل السیسي وعبد الغفار عن ئبارك بأن التعذیب یرتَكب أحیانا وفقط من قبل عناصر في حاالت فردیة. عندما سُ إدارة م

التعذیب في مصر، استخدما جمال محددة بأن التعذیب ال یحدث في السجون، وھو ما یبدو وكأنھ محاولة تجنب مناقشة 
ألمن الوطني. رغم األدلة الدامغة التي تخالف التعذیب المتفشي في أماكن أخرى، في مراكز الشرطة ومقرات ا

التصریحات، ذكر وفد مصر لدى "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" خالل المراجعة الدوریة الشاملة 
 یُحقَّق في جمیع ادعاءات التعذیب وسوء المعاملة، ویُقدم الجناة إلى العدالة".   أنھ " 2014الخاصة بالبالد أواخر عام 
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ضح ھذا التقریر أن ھذه التصریحات غیر صحیحة، ویعید تقدیم النتائج ذاتھا التي توصلت إلیھا ھیومن رایتس یو
ووتش ومنظمات أخرى خالل سنوات من العمل، بأن اإلطار القانوني الذي یجّرم التعذیب في مصر ال یزال غیر 

یسمح للضباط والعناصر المسیئین بالتھرب من كاف وال یفي بالتزامات مصر األساسیة بموجب القانون الدولي، مما 
تقوم بانتظام بتجاھل  –السلطة المخولة بالتحقیق في انتھاكات وزارة الداخلیة  -العدالة. كما یوثق أن النیابة العامة 

الشكاوى المتعلقة بالتعذیب، تدعم صراحة أو ضمنا استخدامھا من قبل الشرطة أو عناصر األمن الوطني، نادرا ما 
تفتیش غیر معلنة إلى مراكز الشرطة، وال تجري مثل ھذه الزیارات نھائیا  إلجراء زیاراتارس سلطتھا القانونیة تم

لمقرات األمن الوطني. ال یستطیع "المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"، وھو الھیئة الوحیدة األخرى التي یأذن لھا 
إذن من مسؤولي الشرطة أو األمن الوطني المعنیین، مما  القانون بزیارات االحتجاز، فعل ذلك إال بعد الحصول على

 یجعل ھذه السلطة عملیا بال معنى. 
 

توصي ھیومن رایتس ووتش بأن یوجھ الرئیس السیسي وزارة العدل على الفور إلى إنشاء منصب مدع خاص أو 
الداخلیة، ومقاضاة ھذه  مفتش عام للتحقیق في الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من قبل ضباط وعناصر وزارة

الشكاوى في المحكمة، واالحتفاظ بسجل متاح للجمھور للشكاوى الواردة ونتائج التحقیقات. في الوقت نفسھ، نحّث 
من قانون العقوبات لجعلھ یتماشى مع "اتفاقیة األمم المتحدة  126البرلمان على تعدیل تعریف التعذیب في المادة 

وب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة"، وتشدید العقوبات في لمناھضة التعذیب وغیره من ضر
المتعلقة بالتعذیب  282المتعلقة باستخدام المسؤولین للعنف، وزیادة العقوبات المنصوص علیھا في المادة  129المادة 

 جرائم.أثناء االحتجاز غیر القانوني من أجل جعل ھذه العقوبات تتناسب مع خطورة ال
 

بموجب القانون الدولي، یُعامل التعذیب باعتباره جریمة من اختصاص الوالیة القضائیة العالمیة، ما یعني أنھ یمكن 
مقاضاتھا في أي مكان. تُلزم الدول بتوقیف أي شخص في أراضیھا یشتبھ في تورطھ في التعذیب والتحقیق معھ، وأن 

تھ. رغم أنھ من األفضل لضحایا التعذیب محاسبة مرتكبیھ في البلد الذي وقع تحاكمھ إذا كانت ھناك أدلة كافیة على إدان
فیھ التعذیب، إال أن الوالیة القضائیة العالمیة تعمل كشبكة أمان عندما تكون الدول، مثل مصر، غیر راغبة أو غیر 

 قادرة على التحقیق بشكل صحیح ومحاكمة المشتبھ بارتكابھم التعذیب.
 

نحث الدول األعضاء في األمم المتحدة على من قبل حكومة السیسي لمواجھة تفشي التعذیب، في غیاب جھد جدي 
التحقیق مع عناصر األمن المصریین وغیرھم من المسؤولین المتھمین بارتكاب التعذیب أو السماح بحدوثھ، وإذا 

 اقتضت الضرورة مقاضاتھم في محاكمھا، وفقا لمبدأ الوالیة القضائیة العالمیة. 
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 توصيات
 

 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
بما یتفق مع اآللیة الوطنیة المنصوص علیھا  –توجیھ وزارة العدل بإنشاء مكتب مدع خاص أو مفتش عام  •

یعمل فیھ مھنیون مستقلون وتمكن من إجراء  – "البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب"في 
قال المعروفة والمشتبھ فیھا، والتحقیق في الشكاوى المتعلقة بإساءة عملیات تفتیش مفاجئة لمواقع االعت

استخدام أجھزة األمن، وفتح دعاوى على أساس ھذه الشكاوى في المحكمة، واالحتفاظ بسجل متاح للجمھور 
 للشكاوى الواردة والتحقیقات والنتائج.

وطني أو غیرھا من المرافق غیر منع احتجاز أي شخص داخل مقرات األمن الإلى توجیھ وزارة الداخلیة  •
 مراكز الشرطة والسجون المسجلة رسمیا.

القبول ودون مزید من التأخیر جمیع طلبات الزیارة المعلقة من جانب المقررین الخاصین لألمم المتحدة  •
ز المعنیین بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، وبشأن تعزی

المقدمة من "الفریق العامل  وحمایة حقوق اإلنسان في سیاق مكافحة اإلرھاب، وجمیع الطلبات المماثلة
 واالختفاء القسري أو غیر الطوعي". التعسفيالمعني بحاالت االحتجاز 

 

 إلى النائب العام نبيل صادق
ي إنفاذ القانون بغض التحقیق بصورة شاملة ونزیھة ودون تأخیر في جمیع ادعاءات التعذیب ضد موظف •

 النظر عن الرتبة وما إذا كانت الضحیة أو العائلة قد قدمت شكوى رسمیة.
توجیھ أمر إلى وكالء النیابة على جمیع المستویات بإجراء عملیات تفتیش غیر معلنة بانتظام لمواقع  •

میع ادعاءات التعذیب االعتقال المعروفة والمشتبھ فیھا، بما في ذلك مراكز األمن الوطني، والتحقیق في ج
 وإساءة المعاملة.

توجیھ أمر إلى وكالء النیابة بعدم استخدام االعترافات واألدلة األخرى التي یمکن الحصول علیھا بالتعذیب،  •
 إال في القضایا ضد مرتكبي التعذیب المزعومین.

بالتعذیب أو اإلیذاء للضغط التحقیق مع المدعین العامین الذین تجاھلوا مزاعم التعذیب أو استخدموا تھدیدات  •
 على المعتقلین لالعتراف، ومعاقبتھم إن وجدت ضرورة.

 إسقاط أي تحقیقات مع المحامین أو القضاة أو غیرھم الناتجة عن نشاطھم ضد التعذیب. •
 

 إلى و�ير الداخلية مجدي عبد الغفار
راتھ ونقل جمیع المحتجزین توجیھ أمر إلى قطاع األمن الوطني بوقف ممارسة احتجاز المشتبھ بھم في مق •

 قید االحتجاز فورا إلى مواقع االحتجاز القانونیة المسجلة.
التصریح العلني بأن وزیر الداخلیة لن یتسامح مع التعذیب وسوء المعاملة في مراکز الشرطة أو مدیریات  •

 األمن أو مقرات األمن الوطني أو السجون، ومعاقبة المسؤولین عن ذلك.
لعمل أي مسؤول عن إنفاذ القانون عندما یكون ھناك دلیل موثوق على إصداره أمرا التعلیق الفوري  •

 بالتعذیب أو سوء المعاملة، أو قیامھ بھ أو إشرافھ علیھ أو قبولھ.
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 إلى البرلمان المص�ي
التصدیق على البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة  •

تطلب مراقبة الدولة ومراقبة دولیة لمواقع االحتجاز من أجل منع ذي یأو الالإنسانیة أو المھینة، الالقاسیة 
 إساءة المعاملة.

من قانون العقوبات لجعلھ متماشیا مع اتفاقیة مناھضة التعذیب وتشدید  126تعدیل تعریف التعذیب في المادة  •
بشأن  282م القسوة من قبل المسؤولین والمادة بشأن استخدا 129العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

التعذیب فیما یتعلق باالحتجاز غیر القانوني لجعل العقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم. ضمان أن یجرم 
 قانون التعذیب مسؤولیة القیادة ألي قائد سیاسي أو عسكري مسؤول عن التعذیب الذي یرتكبھ مرؤوسوھم.

بإنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان" لتمكین المجلس من القیام  2003نة ) لس94تعدیل "القانون رقم ( •
 والتدخل في الدعاوى وتقدیم الشكاوى مباشرة إلى النیابة العامة. بزیارات غیر معلنة لمواقع االعتقال

 

 إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة
عناصر األمن مع  –حیثما كان ذلك مالئما وممكنا  والمالحقة –وفقا لمبدأ الوالیة القضائیة العالمیة، التحقیق  •

یعرفوا، أن لالمصریین المتھمین بارتكاب التعذیب، فضال عن المسؤولین الذین یعرفون، أو لدیھم سبب 
المرؤوسین كانوا على وشك ارتكاب التعذیب أو ارتكبوه ولم یتخذوا جمیع التدابیر الالزمة والمعقولة في 

 بھ أو معاقبة المسؤولین عنھ.حدود سلطتھم لمنع ارتكا
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 المنهجية
 

من ضحایا التعذیب المصریین وفردین من عائلة ضحیة تعذیب أخرى في  19قابلت ھیومن رایتس ووتش 
. أجرى باحث من ھیومن رایتس ووتش المقابالت في مصر، 2017وفبرایر/شباط  2016فبرایر/شباط وأبریل/نیسان 

مع ترجمة باللغة اإلنغلیزیة عند الضرورة. تم إعطاء أسماء مستعارة لمن لم یرغبوا بذكر شخصیا وباللغة العربیة، 
أسمائھم في التقریر، وحذفت ھیومن رایتس ووتش بعض التفاصیل، مثل تاریخ أو مكان االعتقال بالضبط، لتأمین 

احث وباحث مساعد من ھیومن حمایة إضافیة لھویات بعض األشخاص الذین تمت مقابلتھم والذین طلبوا ذلك. أجرى ب
 .2017رایتس ووتش مقابالت متابعة ھاتفیة مع عدید من المحامین في مصر طوال عام 

 
أبلغت ھیومن رایتس ووتش كل من أجریت معھم مقابلة بالغرض منھا والطریقة التي ستستخدم بھا معلوماتھم. لم یتلق 

 اشرة أو غیر مباشرة على مشاركتھم.أي من األشخاص الذین أجریت معھم مقابالت أي مكافأة مب
 

لم تنشر ھیومن رایتس ووتش اسم أي شخص أو مجموعة ساعدت في ھذا التقریر، بسبب ترھیب السلطات المصریة 
واعتقالھم ومالحقتھم قضائیا، بما فیھ حظر  الحقوقیینواعتقال العدید من المعارضین السیاسیین والمحامین والناشطین 

 عاما.  25والغرامات التي یمكن أن تحمل أحكاما بالسجن لمدة  السفر وتجمید األصول
 

، وجھت ھیومن رایتس ووتش رسائل إلى النائب العام ووزیر الداخلیة تلخص فیھا نتائج ھذا 2017مایو/أیار  23في 
قیقات، وعدد ، ونتائج تلك التح2013التقریر وتستفسر عن عدد شكاوى التعذیب التي تم تلقیھا والتحقیق فیھا منذ عام 

المحتجزین في مراكز الشرطة ومقرات األمن الوطني، والسیاسات المعمول بھا لمنع التعذیب. لم تتلق ھیومن رایتس 
 ووتش أي رد حتى وقت إعداد ھذا التقریر للنشر.
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Iالخلفية . 
 

المحلیة، فضال عن تم توثیق وباء التعذیب في مصر على مدى عقود من قبل المنظمات غیر الحكومیة الدولیة و
الجماعات القانونیة المصریة، "المجلس الوطني لحقوق اإلنسان" شبھ الحكومي، ولجنة األمم المتحدة لمناھضة 

 التعذیب.
 

، كیف أن التعذیب الذي یمارسھ 1992بیّن تقریر "خلف األبواب المغلقة"، الذي نشرتھ ھیومن رایتس ووتش في 
حدد التقریر أن  1ن إساءة المعاملة، ولیس حاالت معزولة من السلوك الشاذ".ضباط وزارة الداخلیة أصبح "نمطا م

مصدر إضفاء الطابع المؤسسي على التعذیب في مصر الحدیثة ھو "جھاز مباحث أمن الدولة" (أمن الدولة) ضمن 
من رایتس وزارة الداخلیة، الذي أنشئ تحت قیادة الرئیس أنور السادات. بحسب محامین مصریین تحدثوا مع ھیو

على ید جماعة "الجھاد اإلسالمي  1981ووتش في مطلع التسعینات، ازداد انتشار التعذیب بعد اغتیال السادات عام 
 2المصري"، التي كانت تعرف آنذاك باسم "الجھاد" فقط.

 
ألمن  في ظل حسني مبارك، نائب الرئیس الذي تولى السلطة بعد اغتیال السادات، أصبح التعذیب ممارسة منتظمة

حالة الطوارئ التي فُرضت  3الدولة، الذي شن حملة وحشیة ضد اإلسالمیین وغیرھم من المعارضین المشتبھ فیھم.
، مكنت أمن الدولة من 2012بعد اغتیال السادات، والتي أبقتھا الحكومة ساریة بشكل مستمر حتى یونیو/حزیران 

 العمل دون رقابة.
 

، إن السلطات المطلقة تقریبا التي تخول األجھزة األمنیة خالل 1991سان" عام قالت "المنظمة المصریة لحقوق اإلن
السنوات العشر الماضیة من العمل بقانون الطوارئ أعطتھا وضعا استثنائیا ووضعتھا فعلیا فوق القانون والنظام 

 4القضائي نفسھ، واصفة التعذیب بالسیاسة المعتمدة رسمیا.
 

ب التعذیب التي استخدمھا أمن الدولة في تلك السنوات بأنھا "صارمة لكن یمكن وصفت ھیومن رایتس ووتش أسالی
التنبؤ بھا"، مشیرة إلى أنھ "یبدو أن ھناك نظاما لتدریب أفراد أمن الدولة على تقنیات التعذیب، وأن استخدام التعذیب 

مستویات العلیا من أمن الدولة إلى ال من قبلأدى ما یبدو أنھ إجازة التعذیب  5یخضع إلشراف ضباط في أمن الدولة".
 6"ثقافة خاصة تتسم بالعنف... مستشریة حتى في أعمال الشرطة العادیة".

 
، فتحت "لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب" تحقیقا سریا في حالة مصر بموجب 1991في نوفمبر/تشرین الثاني 

ملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة (اتفاقیة من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعا 20المادة 
                                                 

1 Behind Closed Doors:  –Middle East Watch (now Human Rights Watch/Middle East and North Africa), Egypt  
Torture  and Detention in Egypt, https://www.hrw.org/report/1992/07/01/behind-closed-doors/torture-and-detention-

, p. 2.egypt,  July 1992 

 .3السابق، ص  2
Carlyle Murphy, Passion for Islam, Shaping the Modern Middle East: The Egyptian Experience, Scribner, July 1, 2007, 

300. p. 1 

 Middle East Watch (now Humanفي:ُمقتبس  ،1991دیسمبر/كانون األول  10بیان صحفي صادر عن المنظمة المصریة لحقوق اإلنسان،  4
Rights Watch/Middle East and North Africa), https://www.hrw.org/report/1992/07/01/behind-closed-dooars/torture-

Behind Closed Doors: Torture and Detention in Egypt. –Egypt egypt, -detention-and 

Middle East Watch (now Human Rights Watch/Middle East), Egypt – Behind Closed Doors: Torture and Detention in 
5Egypt, p. 9.  

 .1السابق، ص  6
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مناھضة التعذیب)، التي تسمح للجنة بأن تفعل ذلك عندما تتلقى "معلومات موثوقا بھا یبدو لھا أنھا تتضمن دالئل لھا 
ع التالیة على مدى السنوات األرب 7راضي دولة طرف".أأساس قوى تشیر إلى أن تعذیبھا یمارس على نحو منظم في 

 8من تحقیق اللجنة، رفضت مصر السماح ألعضائھا بزیارة البلد.
 

، وبعد أن أعدت اللجنة استنتاجاتھا، ضغطت الحكومة المصریة علیھا لعدم نشر ملخص عن 1995في یونیو/حزیران 
 تحقیقھا.

 
قة بمصر في التقریر السنوي "إذا نُشر تقریر موجز عن نتائج اإلجراءات السریة المتعلردت مصر على اللجنة قائلة: 

للجنة، قد یفسر ذلك على أنھ یدل على دعم الجماعات اإلرھابیة، وسیشجع ھذه األخیرة على المضي قدما في 
مخططاتھا اإلرھابیة والدفاع عن أعضائھا اإلجرامیین الذین ینخرطون في أعمال إرھابیة باللجوء إلى اتھامات كاذبة 

سر في نھایة المطاف على أنھا تشیر إلى أن اللجنة تشجع بشكل غیر مباشر الجماعات بالتعذیب. بعبارة أخرى، قد تف
 9اإلرھابیة لیس فقط في مصر ولكن في جمیع أنحاء العالم".

 
، خلصت فیھ إلى أن "التعذیب یمارس بشكل منھجي 1996رغم ھذا الضغط، نشرت اللجنة ملخصا في یولیو/تموز 

وجدت اللجنة أن "سبل االنصاف  10سیما من قبل جھاز مباحث أمن الدولة".من قبل قوات األمن في مصر، وال 
القضائیة غالبا ما تكون عملیة بطیئة تؤدي إلى إفالت مرتكبي التعذیب من العقاب"، وأن" معظم ادعاءات التعذیب 

م یتخذ أي إجراء الواردة من المنظمات غیر الحكومیة موجھة ضد أفراد أمن الدولة... [و] أنھ لم یجر أي تحقیق ول
 11قانوني ضد أفراد جھاز مباحث أمن الدولة".

 
أوصت اللجنة بأن تقوم مصر "بإنشاء جھاز تحقیق مستقل، بما فیھ القضاة والمحامین واألطباء، الذین ینبغي أن 

یجب أن  قالت اللجنة إنھ یدرسوا بكفاءة جمیع ادعاءات التعذیب، من أجل تقدیمھا على وجھ السرعة أمام المحاكم".
یكون جھاز التحقیق قادرا على الوصول إلى جمیع األماكن التي یزعم أن التعذیب وقع فیھا، وعلى مصر "أن تجري 

 12على وجھ السرعة تحقیقا شامال في سلوك قوات الشرطة" من أجل محاسبة مرتكبي التعذیب.
 

رایتس ووتش عن التعذیب نشر في لم تتخذ مصر إجراءات بشأن أي من ھذه التوصیات. خلص تقریر الحق لھیومن 
 عاما، إلى أنھ: 15، بعد 2011خضم انتفاضة عام 

 
الحكومة المصریة تُخفق بشكل مؤسف في االلتزام بواجبھا الخاص بالتحقیق والمالحقة القضائیة 

ألولئك المسؤولین عن األغلبیة العظمى من حاالت التعذیب  –على النحو الواجب  –والمعاقبة 
ت إنفاذ القانون. السبب یعود لعدة عوامل، منھا قدرة أمن الدولة على العمل خارج على أیدي قوا

إطار القانون مع التمتع بالقدرة على اإلفالت من العقاب، واإلخفاق في حمایة ضحایا التعذیب 

                                                 
الجمعیة  ،1984 األول كانون/دیسمبر 10 في اعتمدت المھینة"، أو الالإنسانیة أو القاسیة عقوبةال أو المعاملة ضروب من وغیره التعذیب مناھضة اتفاقیة " 7

 26 في النفاذ حیز ، دخلت)A / 39/51 )1984. المتحدة األمم وثیقة ،U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197 39 ، ملحق39/46العامة قرار 
 .1987 یونیو/حزیران

 .33 ،30. ص ،1996 یولیو/تموز A/51/44، 9 التعذیب، مناھضة لجنة تقریر دة،المتح لألمم العامة الجمعیة 8
 .33، 32السابق، ص  9

 .36السابق، ص  10
 .34لسابق، ص ا 11
 .36السابق، ص  12
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والشھود علیھ من االنتقام ومن المزید من التعذیب إذا اشتكوا، وعدم مالئمة اإلطار القانوني، 
 13.یاسات المالحقة القضائیة، واقتصار موارد النیابة ونقص استقاللیتھاوضعف س

 
التي أدت إلى اإلطاحة بالرئیس مبارك، قام الصحفیون والمنظمات الحقوقیة المصریة  2011أثناء وبعد انتفاضة 

ومراجعة ملفات والدولیة بتدقیق غیر مسبوق في انتھاكات وزارة الداخلیة التي تعھدت بدورھا بإصالح أمن الدولة 
بدا أن الوقت قد حان إلعادة صیاغة كاملة للمؤسسة التي تمثل، بالنسبة آلالف  14الموظفین وإعادة تدریب ضباط.

، لم تجِر الحكومات العسكریة والمدنیة المتعاقبة تحقیقا شامال في 2011المصریین، قلب إرھاب الدولة. ولكن بعد عام 
 15سنوات، التي سبقت االنتفاضة وأدت إلى اندالعھا.انتھاكات وزارة الداخلیة طوال عدة 

 
في ظل ضغوط سیاسیة مكثفة نشأت عن االنتفاضة وما تالھا، اتھم مدعون عامون وزیر الداخلیة السابق حبیب 

متظاھرا على األقل خالل االنتفاضة، وأضیف في وقت متأخر الرئیس  846العدلي وعدید من كبار مساعدیھ بقتل 
لقضیة، ولكن أخطاء االدعاء ومقاومة األجھزة األمنیة للتحقیق أدى إلى تبرئة جمیع المتھمین في نھایة السابق مبارك ل

، حین كان "المجلس 2012و 2011 في 17.ُسجن ضابطا شرطة فقط لقتل المتظاھرین خالل االنتفاضة 16المطاف.
 18عذیب المعتقلین دون عقاب.العسكري" یحكم البالد، استخدم الجیش القوة المفرطة لتفریق المظاھرات وت

 
، افترض كثیرون 2012بعد أن انتُخب محمد مرسي، أحد كبار مسؤولي اإلخوان المسلمین، رئیسا في یونیو/حزیران 

عقود من اإلساءات الكبیرة على ید وزارة الداخلیة ستقوم بإصالحھا. بدال من ذلك،  5أن الحركة التي عانت أكثر من 
الجیش والشرطة. علّق الرئیس مرسي تقریرا لتقصي الحقائق كان أمر بھ في انتھاكات سعى اإلخوان إلى احتواء 
، واختار عدم الشروع في أي مالحقات قضائیة رغم أدلة على حاالت االخفاء 2012و 2011ارتكبتھا السلطات عامي 

 19والتعذیب والقتل التي یرتكبھا الجیش ووزارة الداخلیة.
 

محافظة وكأنھا تھدف إلى استیعاب األجھزة األمنیة من أجل تمكین اإلخوان من البقاء ظھرت استراتیجیة اإلخوان ال
في السلطة. كما واجھت الجماعة شكوكا من جھات فاعلة سیاسیة غیر إسالمیة مصریة، بأنھا تخطط لوضع أجھزة 

                                                 
 : إفالت الجناة من العقاب في قضایا التعذیب"،یعترف حتى علیھ اضغط - مصر: "ووتش رایتس ھیومن 13

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0111arweb.pdf ،  88، ص 2011ینایر/كانون الثاني. 
 ,2011یونیو/حزیران  15، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، )سابقا؟ نصر مدینة الدولة أمن( الوطني األمن لقطاع األولى زیارتي حسام بھجت، عن 14

https://eipr.org/blog/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA/2011/06/%D8
%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88

%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8
6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8

%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%
D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%9F  2011مایو/أیار  24(تم االطالع في.( 

(تم  pub-mec.org/2015/03/16/ar-http://carnegie-59375وتونس"،  مصر في الشرطة وإصالح السیاسة: الضائعة یزید صایغ، "الفرصة 15
 ).2017أغسطس/آب  30االطالع في 

 ،2012یونیو/حزیران  2القادم"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  المصري للرئیس قویة رسالة مبارك "ُحكم 16
https://www.hrw.org/ar/news/2012/06/02/246498. 

 ،2013ینایر/كانون الثاني  24الحقائق"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  تقصي لجنة تقریر نشر یجب - مصر "17
https://www.hrw.org/ar/news/2013/01/24/248578  

و/أیار مای 19أیار"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، /مایو مطلع في الجیش علیھم قبض الذین للمتظاھرین موسعة تعذیب أعمال تشھد "مصر 18
2012 ،https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/19/246355للمدنیین"، بیان صحفي لـ العسكریة والمحاكمات للتعذیب حد وضع یجب: ؛ "مصر 

 . https://www.hrw.org/ar/news/2011/03/11/242254، 2011مارس/آذار  11ھیومن رایتس ووتش، 
 ،2013أبریل/نیسان  12المتظاھرین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  بحق باالنتھاكات الخاص التقریر نشر یجب - "مصر 19

https://www.hrw.org/ar/news/2013/04/12/249319.  

http://carnegie-mec.org/2015/03/16/ar-pub-59375
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ندما نفى "حزب ، ع2013ظھرت ھذه الحساسیة بشكل كامل في مارس/آذار  20األمن، وحتى الجیش، تحت سیطرتھا.
الحریة والعدالة" التابع للجماعة بشدة أن محمد البلتاجي المسؤول األعلى في اإلخوان یعتزم "إعادة ھیكلة وإصالح" 

 21وزارة الداخلیة.
 

، بعد أن قام مرسي وحلفاؤه 2012توّضح الفشل الشدید لنھج اإلخوان تجاه وزارة الداخلیة في دیسمبر/كانون األول 
اندلعت أعمال عنف واسعة في الشوارع  22بعد مناقشة متعجلة أثارت خالفات حادة. إلى األمام دستوربدفع مسودة ال

بین مؤیدي مرسي ومعارضیھ حول القصر الرئاسي. فشلت قوات األمن المركزي  2012دیسمبر/كانون األول  5في 
من أنصار مرسي بإطالق نار،  8 المتمركزة بالقرب من القصر في فصل المجموعات المتصارعة. قُتل ما ال یقل عن

احتجزوا متظاھرین معارضین وأرسلوھم إلى الشرطة، واحتجزوا عشرات لكن بعض المحتجین الموالین لمرسي 
في خطاب في الیوم التالي، اقترح مرسي بشكل مثیر  23خارج بوابات القصر، حیث ضربوھم وأساؤوا معاملتھم.

 24قبل مؤیدیھ "اعترفوا" بأنھم "استُأجروا كبلطجیة".للقلق أن المتظاھرین الذین اعتقلوا من 
 

، ساندت وزارة الداخلیة الجیش في 2013لم یثمر تساھل اإلخوان مع قوات األمن. في یولیو/تموز وأغسطس/آب 
لتفریق اعتصامین حاشدین في القاھرة ضد إبعاد مرسي. أسفرت عملیات التفریق  القاتلةإبعاد مرسي، باستخدام القوة 

شخصا على األقل في میدان النھضة في  87شخصا في میدان رابعة العدویة و 817شیة عن مقتل ما ال یقل عن الوح
 25یوم واحد.

 
، شغل مجدي عبد الغفار منصب وزیر الداخلیة، وھو من قدامى المسؤولین األمنیین الذین 2015منذ مارس/آذار 

في مارس/آذار أمن الدولة  د عبد الغفار نائبا لرئیسعا 2008.26إلى  1977عملوا في أمن الدولة في الفترة من 
واعترف في مقابلة تلفزیونیة بـ "بعض الممارسات  بعد أن أعیدت تسمیة الجھاز بقطاع األمن الوطني، ،2011

في ظل عمل جھاز أمن الدولة السابق، مثل "التوسع في التدخل في الحریات الشخصیة  و"التجاوزات" الخاطئة"
في دیسمبر/كانون األول  األمن الوطنيتولى قیادة  27عدم االلتزام بالمبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان".للمواطنین" و"

                                                 
Mohamed Abdu Hassanein, “Egypt fears ‘Ikhwanization’ of military,” Al-Sharq al-Awsat, March 20, 2013, 20  

http://english.aawsat.com/mohamedhassanein/news-middle-east/egypt-fears-ikhwanization-of-military  
).2017مایو/أیار  24(تم االطالع في   

21 Eric Trager, “In Power, But Not In Control,” Foreign Policy, March 21, 2013, 
http://foreignpolicy.com/2013/03/21/in-power-but-not- in-control/  2017مایو/أیار  3(تم االطالع في.(  

22 New York Times, December ” First Round of Voting Spurs Dispute in Egypt,“Sheikh, -Kareem Fahim and Mayy el
16, 2012, http://www.nytimes.com/2012/12/17/world/middleeast/egypt-constitution-vote-results.html  

  ).2017یولیو/تموز  12(تم االطالع في 
 ،2012دیسمبر/كانون األول  12یجب التحقیق في انتھاكات اإلخوان المسلمین بحق المتظاھرین"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –"مصر  23

https://www.hrw.org/ar/news/2012/12/12/248259. 
 السابق. 24

، 2014أغسطس/آب  12ھیومن رایتس ووتش: "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاھرین في مصر"،  25
https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580. 

26’s Interior Ministry,” Atlantic Council, post to MENASource (blog), Khaled Dawoud, “The New Face of Egypt 

March 12, 2015, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-new-face-of-egypt-s-interior-ministry 
 ). 2017یولیو/تموز  12(تم االطالع في 

  https://www.youtube.com/watch?v=LXByaYIJ4hw، 2011یونیو/حزیران  4"األمن الوطني ومھامھ الجدیدة"، یوتیوب،  27
  ).2017ب أغسطس/آ 30(تم االطالع في 

http://foreignpolicy.com/2013/03/21/in-power-but-not-
https://www.hrw.org/ar/news/2012/12/12/248259
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-new-face-of-egypt-s-interior-ministry
https://www.youtube.com/watch?v=LXByaYIJ4hw
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سنوات،  3، بعد وقت قصیر من تولي مرسي الرئاسة. بعد قرابة 2012من ذلك العام، ولكنھ تقاعد في أغسطس/آب 
 28أعاد السیسي عبد الغفار وعینھ وزیرا للداخلیة.

 
، مجموعة قانونیة وحقوقیة مستقلة، توفي ما ال (التنسیقیة المصریة) ة المصریة للحقوق والحریات"وفقا لـ "التنسیقی

الغالبیة العظمى منھم في مراكز  -وزارة الداخلیة مراكز لشخصا بسبب التعذیب أثناء احتجازھم في  30یقل عن 
دت التنسیقیة المصریة أن محامیھا ، أفا2016في  2015.29ودیسمبر/كانون األول  2013بین أغسطس/آب  -الشرطة 

ازدادت حاالت  30شخصا آخرین ماتوا بسبب التعذیب أثناء االحتجاز. 14شكوى بشأن التعذیب، وأن  830تلقوا 
اختفاء طالب الدكتوراه اإلیطالي جولیو ریجیني في  31خفاء بشكل ملحوظ بعد تولي عبد الغفار منصبھ.اإل

راقبة الشرطة، لفت انتباه العالم إلى العواقب الوخیمة لعمل أجھزة األمن ، بعد أن كان تحت م2016فبرایر/شباط 
الشرطة، لم على أیدي  التعذیب تحتید من المصریین الذین ماتوا كما حدث في حالة العدلكن  32الداخلي في مصر.

 أي إلى العدالو لمقتل ریجیني.  یُقدم
 

، 2016ى توثیق التعذیب ومكافحتھ. في فبرایر/شباط ، عمدت السلطات إلى تقویض الجھود الرامیة إل2013منذ 
مساعدة  1994أغلقت السلطات مكاتب "مركز الندیم لتأھیل ضحایا العنف والتعذیب" (مركز الندیم)، الذي قدم منذ 

، منعت السلطات عایدة سیف الدولة، 2016نوفمبر/تشرین الثاني  23في  33سریریة للضحایا ووثّق تعذیب الشرطة.
المشاركة لمركز الندیم، من السفر نتیجة لتحقیق قضائي واسع النطاق مع منظمات غیر حكومیة مستقلة المؤسسة 

كان التحقیق ال یزال  34عاما. 25بشأن ما یزعم من تلقي تمویل أجنبي غیر قانوني، یمكن أن یؤدي إلى عقوبة السجن 
 مفتوحا عند نشر ھذا التقریر.

 
ة العدل القاضیین عاصم عبد الجبار وھشام رؤوف إلى إجراءات تأدیبیة ، أحالت وزار2017مارس/آذار  30في 

كان القاضیان قد عمال مع نجاد البرعي، وھو محام بارز  35لمشاركتھما في صیاغة قانون مقترح لمكافحة التعذیب.
صري للوفاء في مجال حقوق اإلنسان، بشأن مشروع القانون الذي كان سیوسع تعریف التعذیب في قانون العقوبات الم

                                                 
، كان جھاز األمن الوطني تحت قیادة قدامى مباحث أمن الدولة، منھم اللواء خالد ثروت، اللواء صالح حجازي، 2011منذ اندالع االنتفاضة عام  28

لبا ما یتھم بارتكاب ومؤخرا اللواء محمود شعراوي، الذي عمل مرة واحدة في إدارة أنشطة مكافحة التطرف التابعة لمعھد أمن الدولة، القسم الذي غا
 اإلسالمیین المشتبھ بھم.د انتھاكات ض

29“Torture in stations” spreadsheet, Egyptian Coordination for Rights and Freedoms, unpublished document,   
  May 2017. 

، 2017فبرایر/شباط  16یقیة المصریة للحقوق والحریات، "، التنس2016السنوي بشان الحقوق والحریات في مصر لعام ´ التنسیقیة المصریة´"تقریر  30
http://bit.ly/2es6zgf  2017أغسطس/آب  31(تم االطالع في .( 

 8/2016MDE 12/436 ،13"مصر: رسمیا انت غیر موجود، ضحایا االختفاء والتعذیب تحت ستار مكافحة اإلرھاب"، منظمة العفو الدولیة،  31
 ).2017یولیو/تموز  17(تم االطالع في  /https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/en، 2016یولیو/تموز 

32tigation in Egypt Before His Death,” Nour Youssef, “Giulio Regeni, Italian Student, Was Under Inves 
New York  Times,  September  9 , 2016,  

https://www.nytimes.com/2016/09/10/world/middleeast/egypt-italy-giulio-regeni.html 
 ).2017یولیو/تموز  17(تم االطالع في 

مركز الندیم انتھك شروط ترخیصھ كعیادة صحیة. "أمر بإغالق مركز لتأھیل ضحایا التعذیب في مصر" بیان صحفي لـ ھیومن ادعت الحكومة أن  33
 .https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/18/287040، 2016فبرایر/شباط  17رایتس ووتش، 

34Dawla, Director of El Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims of -Egypt: Travel ban against Aida Seif El
“Torture and Violence,” International Federation for Human Rights urgent appeal, EGY 005 / 1116 / OBS 102, 

November 24, 2016, https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-travel-ban-against-aida-seif-el-
nadeem,-el-of-director-dawla  

 ).2017مایو/أیار  4تم االطالع في (
35 ” torture bill case,-nd Hesham Raouf within the antiEgypt: Disciplinary harassment of Judges Assem Abel Gabbar a“

World Organization Against Torture urgent appeal, EGY 002 / 0516 / OBS 042.3, April 7, 2017,   
 ,/http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/egypt/2017/04/d24287).2017مایو/أیار  4(تم االطالع في 

http://bit.ly/2es6zgf
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/en/
https://www.nytimes.com/2016/09/10/world/middleeast/egypt-italy-giulio-regeni.html
https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/18/287040
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بالتعریف الوارد في اتفاقیة األمم المتحدة. كما یطالب مشروع القانون وكالء النیابة العامة بفتح تحقیقات عندما یبلّغون 
اتھمت الشكوى الموجھة ضد القضاة بالمشاركة في "العمل السیاسي" انتھاكا لقانون السلطة  36بحادث تعذیب مزعوم.

 37م من القضاء إذا ثبتت إدانتھم.القضائیة، ما قد یؤدي إلى فصلھ
 

، عندما استدعاه قاضي التحقیق عبد الشافي عثمان الستجوابھ 2015ال یزال البرعي نفسھ قید التحقیق منذ مایو/أیار 
بتھم "التحریض على مقاومة للسلطات، واالنخراط في أنشطة حقوق اإلنسان دون ترخیص، ونشر معلومات كاذبة 

مرات على  6طلب القاضي عثمان البرعي لالستجواب  38ظام العام أو المصلحة العامة".عمدا بغرض اإلضرار بالن
 39، منعت السلطات البرعي من السفر.2017ینایر/كانون الثاني  27األقل، وفي 

 
أدت المعارضة النشطة لمعالجة أوجھ النقص المتأصلة في نظام العدالة الجنائیة في مصر إلى خلق مناخ من اإلفالت 

 40إدانة نھائیة بالتعذیب أو سوء المعاملة.األمن الوطني من العقاب بحیث لم یتلق أي ضابط من أمن الدولة أو  التام
، ووفقا ألرقام حكومیة، وجھت 2009و 2006یكاد أفراد الشرطة النظامیة یكونون محصنین: ففي الفترة بین عامي 

 41فقط للتعذیب. ضباط شرطة 6النیابة العامة لوائح اتھام ونجحت في مقاضاة 
 

منذ قرابة عقد، لم تصدر الحكومات المتعاقبة أرقاما بشأن المساءلة عن إساءة معاملة الشرطة، لكن مراجعة ھیومن 
من بین مئات االدعاءات أن  أظھرت رایتس ووتش للتقاریر التي أعدتھا وسائل اإلعالم والمنظمات غیر الحكومیة

فقط، انتھى  40 رسمیا في النیابة العامةحققت  ،2013ة منذ یولیو/تموز ضباط وزارة الداخلیعناصر والموجھة ضد 
وجدت المحاكم الجنائیة ضابط شرطة،  13، التي شملت السبعمن ھذه القضایا  6إلى مرحلة الحكم. في منھا فقط  7

 إعداد ھذا التقریر أیا من ھذه األحكام باإلدانة حتى وقت أیّدت محكمة االستئنافیبدُ أن  لم المدعى علیھم مذنبین.
حتى اآلن، لم تصدر أي محكمة في تاریخ مصر الحدیث أي حكم نھائي بإدانة أي عنصر أو ضابط من أمن . للنشر

 الدولة أو األمن الوطني بارتكاب االنتھاكات.  
 

أن  2014 المحاكمات الناجحة نادرة جدا. أفاد تقریر صادر عن مكتب المحاماة المجموعة المتحدة في سبتمبر/أیلول
من  465المساعدة إلى  2014وأغسطس/آب  2013محامي المجموعة قدموا في الفترة بین أكتوبر/تشرین األول 

منھم إلى  7شكوى تتعلق بالتعذیب إلى المدعین العامین، ولم یحل المدعون العامون إال  163ضحایا التعذیب، وقدموا 
 42المحكمة.

 
مستوى ینكرون خطورة وباء التعذیب، محاكین موقف إدارة مبارك بأن  ال یزال المسؤولون الحكومیون على أعلى

التعذیب ال یرتكبھ إال عناصر أو ضباط منفردین أحیانا. نفى السیسي وعبد الغفار، عندما سئلوا عن التعذیب في 
كب خارج مصر، وقوع التعذیب في السجون تحدیدا، في محاولة على ما یبدو لتجنب مناقشة التعذیب المتفشي المرت

                                                 
 .2015"، المجموعة المتحدة، وثیقة غیر منشورة، قنون للوقایة من التعذیب"مشروع  36
37 ” torture bill case,-Egypt: Disciplinary harassment of Judges Assem Abel Gabbar and Hesham Raouf within the anti

World Organization Against Torture urgent appeal, EGY 002 / 0516 / OBS 042.3, April 7, 2017, 
interventions/egypt/2017/04/d24287/-defenders/urgent-rights-http://www.omct.org/human  1720مایو/أیار  4(تم االطالع في.( 

 .2016رسالة إلكترونیة من (تم حجب االسم)، محام، المجموعة المتحدة، أكتوبر/تشرین األول  38
39   ”International Federation for Human Rights urgent appeal,” Borai,-Egypt: travel ban issued against Mr. Negad El

-travel-defenders/egypt-rights-https://www.fidh.org/en/issues/human2017,  EGY 002 / 0516 / OBS 042.2, January 27,
borai-el-negad-mr-against-issued-ban  2017مایو/أیار  4(تم االطالع في.(  

ینایر/كانون الثاني  30ھیومن رایتس ووتش: "اضغط علیھ حتى یعترف: إفالت الجناة من العقاب وحرمان الضحایا من العدالة في قضایا التعذیب"،  40
2011 ،https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0111arweb.pdf 72، ص. 

 . 2السابق، ص  41

http://www.ug-، 2014سبتمبر/أیلول   من المحاوالت غیر المجدیة للوصول إلى العدالة"، المجموعة المتحدة، "الطریق مسدود: حصیلة عامین  42
law.com/downloads/road-blocks-to-justice-ar.pdf  2017مایو/أیار  4(تم االطالع في.( 

http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/egypt/2017/04/d24287/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-travel-ban-issued-against-mr-negad-el-borai
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-travel-ban-issued-against-mr-negad-el-borai
http://www.ug-law.com/downloads/road-blocks-to-justice-ar.pdf
http://www.ug-law.com/downloads/road-blocks-to-justice-ar.pdf
http://www.ug-law.com/downloads/road-blocks-to-justice-ar.pdf
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رغم الدالئل الدامغة على عكس ذلك، ذكر وفد مصر لدى  43السجون ومراكز الشرطة ومكاتب األمن الوطني.
، أنھ "یحقق 2014"مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" خالل المراجعة الدوریة الشاملة في البالد أواخر عام 

أجرتھ ھیومن  الذي تظھر عقود من البحث 44اة إلى العدالة".في جمیع ادعاءات التعذیب وسوء المعاملة، ویقدم الجن
 رایتس ووتش وعدید من المجموعات األخرى أن ھذه التصریحات غیر صحیحة.

 
، نشرت لجنة مناھضة التعذیب نتائج تحقیقھا الثاني في مصر، وھي أّول مّرة تخضع فیھا 2017في یونیو/حزیران 

وجدت اللجنة أن التعذیب كثیرا ما یُمارس بھدف  45سنة. 30لممتد على دولة لتحقیق علني طیلة تاریخ اللجنة ا
الحصول على اعترافات أو "معاقبة المعارضین السیاسیین وتھدیدھم"، ویحصل في منشآت وزارة الداخلیة في كافة 

ب إخفاق النیابة أنحاء البالد. كما وجدت اللجنة أنھ "یفلت مرتكبو أعمال التعذیب على الدوام تقریبا من العقاب" بسب
العامة والسلطات األخرى في وقفھ أو معالجة التظلمات. كتبت اللجنة أن الحقائق التي جمعتھا تقود "إلى استنتاج ال 

 46مفر منھ وھو أن التعذیب ممارسة منھجیة في مصر".
  

                                                 
 ،2016فبرایر/شباط  8محمود مھدي، "وزیر الداخلیة: ال یوجد لدینا تعذیب أو إخفاء قسري أو تصفیة جسدیة"، مصر العربیة،  43

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/918765-%D9%88%D8%B2%D9%8
A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D
9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B
0%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B3%D
8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%

AF%D9%8A%D8%A9 نوفمبر/تشرین الثاني  22، الوفد، ´السیسي: ال یوجد تعذیب في السجون.. والقضاء المصري عادل´ صاوي:؛ "فادي ال
2016، 

https://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1413894-%D9%81%D9%8A%D8%AF
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II. سلسلة التعذيب 
 

 التوقيف واالخفاء والتعذيب
"یجوز القبض على أحد،  القبض على األفراد أثناء ارتكاب الجریمة، ال بموجب الدستور المصري، ما لم یلق الضباط

ینّص الدستور أیضا على  47أو تفتیشھ، أو حبسھ، أو تقیید حریتھ بأي قید إال بأمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق".
 48.، ویحاط بحقوقھ كتابة"أنھ "یجب أن یُبلغ فورا كل من تقید حریتھ بأسباب ذلك

 
شخصا في مداھمات في  15الذین تمت مقابلتھم لھذا التقریر، اعتقلت قوات األمن  19جزین السابقین الـ من بین المحت

الصباح الباكر على منزلھم أو في اعتقاالت استھدفتھم في الشارع بالقرب من منزلھم أو مكان عملھم أو جامعتھم. 
عودتھم منھا، واعتقلت الشرطة رجال بالقرب ألقي القبض على آخرین أثناء مشاركتھم في احتجاجات أو في طریق 

من محطة مترو بعد أن تلقت فیما یبدو معلومات تفید بأن المشتبھ فیھ عقد اجتماعا في المنطقة في ذلك الوقت. لم تقدم 
 سبب اعتقالھ.بقوات األمن في أي من تلك الحاالت للمشتبھ فیھ مذكرة قضائیة أو أبلغتھ 

 
ذین ینفذون االعتقال الزي الرسمي، إال أفراد قوات األمن المركزي في بعض األحیان نادرا ما یرتدي العناصر ال

سمیا. كانوا یرتدون مالبس مدنیة في معظم االذین یكونون بالزي األسود، ولم یرتد أي منھم شارات أو تعریفا 
 فترة قصیرة ویعیدونھ قریبا.أو ألفراد أسرھم إنھم سیأخذون الشخص ل مالحاالت. كثیرا ما قال العناصر للمشتبھ فیھ

 
ینّص الدستور المصري على أن المشتبھ بھم لھم الحق في التزام الصمت، وأن التحقیقات ال تبدأ إال إذا كان ھناك 

ال یجوز ینص الدستور كذلك على أن المحتجز " 49محام، وأن كل شخص یتم القبض علیھ "بما یحفظ علیھ كرامتھ".
التعذیب بجمیع صوره وأشكالھ، جریمة ال ، وعلى أن "راھھ، وال إیذاؤه بدنیًا أو معنویا"تعذیبھ، وال ترھیبھ، وال إك

ال یكون حجزه، أو حبسھ إال في أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانیا كما ینص على أن المعتقل " 50.تسقط بالتقادم"
 51".وصحیا

 
ة واألمن الوطني ھذه الحمایة الدستوریة من في كل حالة من الحاالت الموثقة في ھذا التقریر، انتھك عناصر الشرط

خالل بدء التحقیقات فورا وحرمان المشتبھ فیھم من الوصول إلى المحامین، تعذیب المشتبھ فیھم وتھدیدھم، وإصدار 
 تعلیمات للمشتبھ فیھم باالعتراف من أجل إنھاء التعذیب وإطالق سراحھم.

 
في مراكز الشرطة،  5خصا للتعذیب في مقرات األمن الوطني، وش 13، تعرض 19من بین المحتجزین السابقین الـ 

رجال للتعذیب في مقر األمن الوطني داخل وزارة الداخلیة بالقرب من میدان  6في كال المكانین. تعرض  1و
حاالت التعذیب إلجبار المشتبھ بھم على قراءة اعترافات أعدھا  5استخدم عناصر األمن في  52الظوغلي في القاھرة.

 عناصر الذین سجلوھا على فیدیو وبعضھا نُشر على قنوات التواصل االجتماعي الحكومیة.ال
 

                                                 
 .https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar، 54عربیة، المادة دستور جمھوریة مصر ال 47
 السابق. 48
 .55السابق، المادة  49
 .52السابق، المادة  50
 .55 السابق، المادة 51
 مراسالت. (بالقاھرة العباسیة حي في لشرطةا أكادیمیة إلى الحین ذلك منذ الوطني األمن مقر انتقل مصریین، حقوقیین وناشطین محامین لعدة وفقا 52

 ).2017 مایو/أیار 25 والحریات، للحقوق المصریة التنسیقیة مع اإللكتروني بالبرید ووتش رایتس ھیومن
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الوطني في جمیع أنحاء البالد، بما فیھا األمن للتعذیب في مراكز الشرطة ومقرات  19تعرض الضحایا الـ 
ھیومن رایتس ووتش، باإلسكندریة وأسوان، ومدن في دلتا النیل. تعرضوا لعملیات تعذیب منھجیة، كما وصفوھا ل

 وتھدف إلى إجبارھم على االعتراف وتسمیة أصدقائھم ومعارفھم، أو لمجرد معاقبتھم.
 

بعد نقل مشتبھ بھ معصوب العینین إلى أحد مواقع االعتقال، قام رجال األمن بتجریده من مالبسھ الداخلیة، وأحیانا 
ألساسیة لجریمة مزعومة، والتي تضمنت عادة أجبروه على التعري، واستجوبوه بإیجاز عن ھویتھ والحقائق ا

العضویة في جماعة اإلخوان المسلمین، أو المشاركة في احتجاجات غیر قانونیة، أو مھاجمة ممتلكات الشرطة أو 
 التعذیب.یبدأ الحكومة. إذا نفى المشتبھ بھ أي عنصر من االتھامات، 

 
ات المجھدة، مصحوبة باللكمات أو الضرب بعصي خشبیة األدوات األساسیة للتعذیب ھي الصعق بالكھرباء والوضعی

أو قضبان معدنیة. یبدأ عناصر األمن عادة بصدم المشتبھ بھ بجھاز الصعق الكھربائي، في كثیر من األحیان في أماكن 
رضیة، حساسة مثل األذن أو الرأس. في الوقت نفسھ، یصفعون أو یلكمون المشتبھ بھ. إذا لم یقدم المشتبھ فیھ إجابات م

یقوم عناصر األمن بزیادة مدة الصدمات الكھربائیة واستخدام الصعق في أجزاء أخرى من جسمھ، بما فیھا أعضاؤه 
 التناسلیة. استبدل المحققون في بعض الحاالت األسالك المكھربة بأجھزة الصعق.

 
صعّدوا تعذیبھم وأجبروا  أوقف عناصر األمن اإلساءات في بعض األحیان عند ھذا الحد، ولكن في معظم الحاالت

 المشتبھ بھم على وضعیات إجھاد مؤلمة، كان ھناك نوعان منھا.
 

في إحداھا، یقیّد العناصر یدّي المشتبھ بھ خلف ظھره، ویسحبون ذراعیھ، ثم یعلقون أصفاده على الحافة العلویة من 
ظھر والكتفین، وأحیانا تتسبب بخلعھا. الباب، لیرفعوه فوق األرض، وھي وضعیة غیر طبیعیة تسبب ألما شدیدا في ال

وفي أشكال أخرى لھذه الطریقة یُعلق المشتبھ بھ من أصفاده  53یسحب بعض العناصر ساقّي المشتبھ بھ لزیادة األلم.
على خطاف في السقف، لیُرفع بشكل غیر طبیعي من الخلف. أما الوضعیة الثانیة، التي تسمى "الفرخة" أو 

لمشتبھ بھ على ظھره على األرض، ووضع ركبتیھ فوق عصا أو قضیب، وتُلف یدیھ حول "الشوایة"، فتشمل وضع ا
ه معا االقضیب من الجانب اآلخر بحیث یربط القضیب بین المرفقین الملتویین والجزء الخلفي من ركبتیھ، وتُربط ید

واء، یبدو كدجاجة على عندما یرفع العناصر القضیب ویعلقون المشتبھ بھ في الھ 54فوق قدمیھ لتأمین الوضعیة.
شوایة، ویتسبب وزن المشتبھ بھ بألم شدید في الكتفین والركبتین والذراعین. یبقي العناصر المشتبھ بھم في وضعیات 

التعذیب ھذه فترات زمنیة تتراوح بین دقائق وساعات، وكثیرا ما یضربونھم ویصدمونھم بالكھرباء وھم معلقون 
 ھم. وغیر قادرین على الدفاع عن أنفس

 
استخدم عناصر األمن الصدمات الكھربائیة ووضعیات اإلجھاد مرارا وتكرارا على المشتبھ فیھم طوال جلسات 

االستجواب الطویلة، التي استمرت لساعات في كل مرة. وانتھت جلسات التعذیب ھذه، في كثیر من األحیان بعد أیام، 
 سمیة أصدقاء ومعارف.فقط عندما وافق المشتبھ بھ على االعتراف بجریمة أو ت

 
في عدة حاالت، تجاوز عناصر األمن ھذه األسالیب المعتادة للتعذیب. قال أحد المحتجزین السابقین لـ ھیومن رایتس 

قال آخر إن عناصر األمن الوطني  55ووتش إن عناصر الشرطة في القاھرة اغتصبوه مرارا بإدخال عصا في شرجھ.
حتجز سابق لدى عناصر األمن الوطني في منشأة في الجیزة إنھم اقتلعوا أحد قال م 56في الظوغلي ھددوا باغتصابھ.

                                                 
 .2017 شباط/فبرایر 9 القاھرة، الشویخ، عمر مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 53
 .2016شباط /یرفبرا 8 القاھرة، "سالم"، مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 54
 .2017 شباط/فبرایر 9 القاھرة، الشویخ، عمر مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 55
 .2016شباط /فبرایر 8 القاھرة، "محمود"، مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 56
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قال محتجز آخر في الظوغلي إن ضابط أمن وطني دفع مسمار معدني حاد ملفوف  57بأسنانھم.بكماشة وآخر  أظافره
حافظة قال محام احتجزه عناصر األمن الوطني في م 58بسلك مكھرب في ذراعھ لزیادة آالم الصعق بالكھرباء.
محتجزین سابقین لھیومن رایتس ووتش إن عناصر  3قال  59الغربیة إنھم لفوا سلكا حول قضیبھ لصدمھ بالكھرباء.

 60أمن ھددوا بتعذیب أفراد أسرھم إذا لم یعترفوا.
 

قال جمیع المعتقلین السابقین الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إن رجال الشرطة واألمن الوطني منعوھم من 
 أشھر تقریبا. 3ل بأحد، بما في ذلك المحامون واألقارب، لفترات تراوحت بین بضعة أیام واالتصا

 
عادة، كان عناصر الشرطة واألمن الوطني یتوقفون عن استخدام التعذیب بمجرد اختتام استجوابھم، ولكن ھذا ال یعني 

واب تمھیدا لمزید من التحقیقات المتعلقة أن محنة المشتبھ فیھ قد انتھت. في كل حالة تقریبا، كان التعذیب واالستج
من المحتجزین  13منھا إلى محاكمات. أطلق القضاة أو وكالء النیابة في نھایة المطاف  4باالحتجاز واالدعاء، انتھى 

بكفالة أو بعد إغالق تحقیقاتھم. في حالتین، قام عناصر األمن الوطني بنقل المعتقلین إلى مواقع عشوائیة في  19الـ 
 قاھرة وأطلقوا سراحھم في الشارع. وجد معظمھم أنھم متھمون في قضایا جدیدة بعد اإلفراج عنھم.ال
 

 "خالد"
، 2015ینایر/كانون الثاني  30)، في اعام 29اعتقل عناصر األمن الوطني خالد (لیس اسمھ الحقیقي)، وھو محاسب (

تعد للعودة إلى داره. أخذوه في حافلة صغیرة إلى بعد أن أنھى عملھ في حي الحضرة وسط اإلسكندریة، عندما كان یس
 61مدیریة أمن اإلسكندریة.

 
بمجرد وصولھ، تعرض لـ "تشریفة" على ید الضباط، وھو مصطلح یستخدمھ المصریون لإلشارة إلى الضرب 

. ثم أخذوه الجماعي للمعتقلین الجدد على ید الشرطة. قال خالد إنھ شعر وكأنھم یضربونھ بالعصي والقضبان المعدنیة
إلى الطابق الرابع من المدیریة، وھو المكان الذي قال إنھ معروف بین سكان اإلسكندریة أنھ مخصص للتعذیب. 

ه خلف ظھره. جاء رجل إلى الغرفة وبدأ یسأل خالد عن سلسلة من اوضعوا خالد في غرفة، وعصبوا عینیھ، وید
 .2014عام  عملیات إحراق سیارات الشرطة التي وقعت في اإلسكندریة

 
ھل ستعترف أم علینا استخدام القوة؟´یتذكر خالد: "قیل لي   

´ فقلت   ´ ´".ال أعرف شیئا عما تتحدث  
 

وبدأ بصدمتھ بجھاز صعق كھربائي، بدءا من أعلى جسده، ثم انتقل إلى أعضائھ  ھمن مالبس خالدجرد شخص 
الكھرباء باألسالك الحیة. استطاع خالد سماع التناسلیة وساقیھ. واصل خالد رفض االدعاءات، لذلك بدأوا بصدمھ ب
 طقطقة الكھرباء عندما یجعل أحدھم األسالك تلمس بعضھا البعض.

 
یوما، احتجز خاللھا عناصر األمن الوطني خالد مع محتجزین آخرین  11استمرت عملیات االستجواب والتعذیب لمدة 

صا آخرین إلى الغرفة وسألوا خالد إذا كان یعرفھم. في الطابق الرابع. خالل بعض جلسات االستجواب، جلبوا أشخا

                                                 
 .2016أبریل/نیسان  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "كریم"، القاھرة،  57
 .2017فبرایر/شباط  13، القاھرة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "إبراھیم" 58
 .2017فبرایر/شباط  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "مصطفى"، القاھرة،  59
، وعبد الرحمن محمد عبد 2016أبریل/نیسان  27، "جمال"، 2017فبرایر/شباط  11مقابالت ھیومن رایتس ووتش في القاھرة مع أحمد أبو زید،  60

 .2017أبریل/نیسان  26الجلیل، 
 .2017فبرایر/شباط  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "خالد"، القاھرة،  61
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سمح العناصر للمحتجزین بارتداء سراویل ولكن لیس قمصان وشغلوا مكیف ھواء في غرفة احتجازھم، األمر الذي 
 جعل درجة الحرارة شدیدة البرودة في ینایر/كانون الثاني.

 
عتقلین خارج القاعة إلى رواق طویل. قال العناصر في الیوم الخامس أو السادس، أخذ الحراس خالد وغیره من الم

لخالد إنھم سیصورون اعترافھ بالفیدیو. رفض ذلك، فأخذوه إلى ما أسماه خالد "غرفة التعذیب"، صدموه بالكھرباء 
دقیقة، وركلوه ولكموه. ثم قادوه مرة أخرى إلى الغرفة السابقة ونزعوا عصابة عینیھ. كان ھناك رجل  30لمدة 

ناصر علیھا اعترافا. حاول المحقق أن یجبر خالد على عمدنیة یحمل كامیرا، وآخر یحمل ورقة بجانبھ كتب البمالبس 
 االعتراف.

 
نھ كتُب على الورقة: "اسمي كذا وكذا، وأنا مسؤول عن كذا، وھذا كلھ، وكان كل ذلك بناء على أوامر من إقال خالد 

نرید أن نتصور بالفیدیو... حاولوا أن یجبرونا على الحفظ [ذلك]،  اإلخوان المسلمین". یضیف: "في البدایة لم نكن
 ولكن لألسف لم نتمكن".

 
في الیوم العاشر، جلب الحراس خالد إلى غرفة ووضعوه على كرسي. كان خالد ال یزال معصوب العینین، وكانت 

 یداه مربوطة خلف ظھره. بدأ رجل یتحدث إلى خالد، الذي لم یتعرف على صوتھ.
 

الرجل "إنس كل ما حدث". قال خالد إنھ الرجل كان على علم بأنھ لم یعرف شیئا عن حرق سیارة الشرطة ولم  قال
یكن یعرف الرجال اآلخرین المحتجزین فیما یتعلق بالقضیة ولكنھ سیتھم رسمیا مع ذلك. طلب الرجل من الحارس 

 ن تقول إنك ارتكبت كل ھذه االتھامات".جلب عصیر لخالد. وأضاف: "غدا ستقدم الى النیابة العامة. علیك أ
 

 قال خالد: "لن أعترف بأي شيء أو أوقع أي شيء، ألنني لم أفعل أي شيء".
 

 ألقى الرجل العصیر في وجھ خالد. رفعھ رجال آخرون واقتادوه إلى غرفة أخرى.
 

 قال الرجل: "ستوقّع بطریقة أو بأخرى".
 

حافة العلویة لباب في وضع إجھاد، مما وضع ضغطا مفرطا على كتفیھ. رفع الرجال یدي خالد من خلفھ وعلقوه من ال
صدمھ بجھاز صعق كھربائي في رأسھ، وإبطیھ، وأعضائھ التناسلیة. ضربھ بربطوا ساقیھ معا، وبدأ شخص ما 

 آخرون بالعصي الخشبیة والقضبان المعدنیة.
 

یرید". فقد خالد الوعي، ولكن عناصر الشرطة ألقوا قال خالد: " لدیھ جسد[ي] بالكامل أمامھ، وبإمكانھ أن یفعل ما 
 علیھ الماء الساخن إلیقاظھ.

 
وكالء نیابة  4یوما من توقیفھ، جاء رئیس نیابة عامة و 11صباح الیوم التالي، وبعد  11أو  10حوالي الساعة 

 مساعدین إلى الطابق الرابع من مدیریة األمن الستجوابھ للمرة األولى.
 

 "ك�يم"
عاما)، من حافلة صغیرة في قریتھ  18، خرج الطالب الجامعي "كریم" (2015كتوبر/تشرین األول أ 16في 

البدرشین في الضواحي الریفیة للقاھرة الكبرى، بعد حضوره احتجاج. شعر برجل یمسكھ بإحكام من الخلف. التفت 
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ضابط شرطة، ومن ثم اكتشف أنھ كریم للخلف وتعرف على الرجل الذي شاھده في مسیرة االحتجاج، كان یعتقد أنھ 
 62عمرو دیباوي، نائب رئیس التحقیقات في مركز شرطة البدرشین. طلب دیباوي من كریم أن یذھب معھ.

عندما وصل كریم إلى مركز شرطة البدرشین، نقلھ الضابط إلى رئیس التحقیق أحمد عطیة. اعترف كریم بأنھ كان 
 كریم أنھ كان وحیدا. في االحتجاج. سألھ عطیة من كان معھ، وادعى

 
ال، شاھدنا ھاتفك، ونحن نعرف من كان معك"، وذكر بعض األسماء. كانت األسماء :"قال كریم إن الضابط قال

ألصدقاء حضروا المسیرة معھا. أمر عطیة الشرطي بإخراج كریم من الغرفة، حیث قاموا بعصب عینیھ وتقیید یدیھ 
عطیة یطرح نفس األسئلة مرة أخرى. عندما نفى كریم معرفة أي شخص خلف ظھره. جلبوا كریم إلى الوراء، وبدأ 

في االحتجاج، قال عطیة: "خذوه وتعالوا". دخلوا غرفة أخرى حیث جردوا كریم وبقي بمالبسھ الداخلیة وبدأوا 
ه اممقید الیدین إلى أعلى خلف ظھره وعلقوه من السقف بحیث كانت قد وھو بصدمھ بجھاز الصعق. ثم رفعوا ذراعیھ

 غیر مالمسة لألرض.
 

 خلعان. وضعوا الحبال حول معصمي وسحبوھا".ن"كان األلم في كتفي، وكأنھما سی
 

دقائق  10سأل المحقق كریم عن والده وعمھ، وعن أصدقائھ، وأي منھم یستخدم األسلحة. تناوب العناصر على تعلیقھ 
أل عما إذا كان كریم یعرف من یزود المتظاھرین دقائق. بعد فترة، بدأ محقق جدید یس 10مع فواصل استراحة لمدة 

باألسلحة. صدموه بالكھرباء وضربوه على رأسھ وجسده. سألھ المحقق عما إذا كان عضوا في جماعة اإلخوان 
 المسلمین.

 
 سألھ المحقق: "من الذي دفعك لالنخراط مع المتدینین؟ متى بدأت الصالة؟ كم من أجزاء القرآن حفظت؟ من یعلمك؟".

 
 ندما لم ترض إجابات كریم الضباط، قال المحقق الثاني: "لن ینفع ھذا، علیھ الذھاب ھناك".ع
 

كیلومتر شماال إلى ما كان  15أخذ عناصر الشرطة كریم، معصوب العینین ولكن غیر مكبل الیدین، على بعد حوالي 
بر درج إلى مكتب، ثم جردوه وبقي یعتقد أنھ مقر األمن الوطني الرئیسي في قریة أبو النمرس بالجیزة. قادوه ع
أصابعھ. أمسك أحدھم كریم من  فرقعی بمالبسھ الداخلیة وسألوه نفس األسئلة. عندما رفض كریم الرد، سمع رجال

قمیصھ، وسحبھ إلى مدخل، وربط یدیھ خلف ظھره بقطعة قماش. سحبوا كریم مرة أخرى إلى الغرفة. أطلق أحدھم 
ذنھ. عندما رفض اإلجابة على أسئلتھم، بدأوا بصعقھ بالجھاز. استبدلوا القماش جھاز صعق كھربائي بالقرب من أ

 على یدیھ باألصفاد، وجعلوه یقف على كرسي، وسحبوا یدیھ خلف ظھره وعلقوه من الحافة العلویة من الباب.  
 

ت نفسھ كانوا "كنت أفكر في أمرین فقط: األلم الذي كنت أشعر بھ في ذراعي وكیف سأنزل من الباب. في الوق
 یصعقونني بالكھرباء، لكنني لم أشعر بذلك، شعرت فقط باأللم في ذراعي".

 
 صاح أحدھم: "علیك التحدث إلینا!"

 
بعد ظھر الیوم التالي، جاء رجل ألخذ كریم الستجواب آخر. في وقت ما، قال المحقق لشرطي  2أو  1 الساعة حوالي

ه األیمن ووضعوه على األرض. لتقییده أكثر، جلس رجل على صدره أخلع أصفاد كریم. ربطوا ذراعھ الیمنى بفخذ
 في حین علّق الرجال اآلخرین ذراعھ الیسرى والساق الیسرى.

 

                                                 
 .2017أبریل/نیسان  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "كریم"، القاھرة،  62



 

  2017 سبتمبر/أيلول | ووتش رايتس هيومن   21 

كنت ھناك، ولكن   إننيقال كریم: "قلت لھم إنني كنت في البدرشین [ذلك الیوم]. سألوني إذا كنت في المسیرة، وقلت 
 لیس لدي ما أقول غیر ذلك".

كریم مثبتا، استخدم رجل شیئا شعر كریم بأنھ كماشة لسحب الظفر من السبابة في یده الیسرى. شعر كریم بینما كان 
 63أن إصبعھ ینزف.

 
 قال كریم "رشوا شیئا ما على الظفر. وأصبح األلم أسوأ مما كان علیھ عندما اقتلعوه".

 
 قال أحدھم: "إن لم تتحدث، سنفعل شیئا أكثر".

  
 الوعي. شعر كریم بنفسھ یفقد

 
 قال الرجل: "أعیدوه الى الغرفة".

 
مساء، أحضروه إلى استجواب آخر. استخدم رجل جھاز الصعق على شفة كریم السفلى، التي بدأت  8حوالي الساعة 

تنزف، ثم صعق كریم في رأسھ. قاموا بتسمیة شخص وسألوا كریم إذا كان یعرفھ. قال كریم نعم، ونقلوه إلى غرفة 
 اللیل.أخرى، حیث أمضى 

 
مساء، جاء رجل، وقال لكریم إنھ سینزع األصفاد  5نام كریم معظم الیوم الثالث ویداه مكبلتان خلفھ. حوالي الساعة 

لیتركھ یأكل ویشرب، وھو ما لم یُسمح لھ بالقیام بھ حتى تلك اللحظة. قال كریم إنھ لم یكن لدیھ القدرة لرفع یدیھ. بعد 
ء، ثم كبل یدیھ خلف ظھره واقتاده إلى استجواب آخر. ھناك، كانوا یذكرون فترة رجع رجل وأعطى كریم كوب ما

مزیدا من األسماء ویسألون كریم إذا كان یعرفھم. عندما كان یقول ال، یصعقھ شخص في مكان سحب الظفر. سألوه 
 مرة أخرى إذا كان یعرف األفراد الذین أسموھم وقال ال. وضع شخص األسالك على رأسھ وصعقھ.

 
 كریم: "لو تركوھا لفترة أطول، لكنت توفیت". قال

 
مساء، سمع  6التقط رجل إحدى یدي كریم، ثم نزع أحد أظافره بأسنانھ، مما تسبب في نزیف اإلصبع. حوالي الساعة 

 كریم أذان صالة الغروب وسأل عما إذا كان یمكن أن یصلي، فسمح لھ الرجال بالذھاب.
 

یطقطق  اتجواب مماثل وبدؤوا سؤالھ بطریقة أقل عنفا من قبل. سمع كریم شخصفي الیوم الرابع، أحضروا كریم الس
 أصابعھ، وأخذوه إلى مكتب آخر.

 
بدأ رجل بصعق كریم في أعضائھ ´". ال یا سیدي، لیس لدي ما أقول´قلت: ´ لن تتحدث؟´استذكر كریم: "قالوا: 

 رجال الذین كانوا یسألون عنھ كان قریبھ.التناسلیة بجھاز الصعق الكھربائي. اعترف كریم أخیرا أن أحد ال
أیام أخرى قبل إخراجھ مرة أخرى. سألوه أین یسكن أصدقاؤه  4أو  3أبقى عناصر األمن الوطني كریم في زنزانتھ 

وأبلغوه أنھ سیرافق العناصر لإلشارة إلى منازل أصدقائھ. ادعى كریم أنھ ال یستطیع أن یتذكر مكان سكنھم وقال إنھ 
 الشرطة في العثور علیھم.لن یساعد 

 
 قال رجل "حسنا، حسنا. خذوه إلى الثالجة".
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وضعت الشرطة كریم في غرفة صغیرة حیث بدا وكأن مكیفّي ھواء اثنین قید التشغیل. كانت باردة جدا. أبقت الشرطة 
بلغت مساحتھا حوالي كریم ھناك لحوالي یوم یرتدي مالبسھ الداخلیة فقط. بعد ذلك، أعادوا كریم إلى زنزانتھ، التي 

 یوما. 15متار، لمدة أ x 3متر  1.5
 

صباحا. أزال عصبة  5أیام، أخذ رجل كریم من زنزانتھ بعد وقت قصیر من صالة الفجر، حوالي الساعة  10بعد 
كریم عن عینیھ وأخبره بعدم قول أي شيء، ثم قاد كریم إلى غرفة حیث كان ابن عمھ محتجزا، معصوب العینین. 

یم إذا كان الرجل ابن عمھ. بدأ كریم بالبكاء واعترف أنھ ابن عمھ. سألوا عما إذا كان ابن عمھ قد حضر سألوا كر
 االحتجاج، وقال كریم إنھ كان في المنطقة ولكن فقط ألنھ كان یقضي بعض الحاجات.

 
رطة البدرشین دیسمبر/كانون األول، بعد حوالي شھر ونصف من اعتقالھ، أرسلت الشرطة كریم إلى مركز ش 8في 

 واحتجزتھ لیلة. قبل فجر الیوم التالي، أخذوه إلى مكتب رئیس النیابة العامة في البدرشین.
 

 عمر الشويخ
، بینما كان یسیر على رصیف في 2014مارس/آذار  24عاما) حوالي ظھر یوم  23ألقي القبض على عمر الشویخ (

حیث كان طالبا في الدراسات اإلسالمیة والعربیة، ومردد حي مدینة نصر بالقاھرة بعد مغادرتھ "جامعة األزھر"، 
، كان ھناك مذكرة توقیف بحق الشویخ تتھمھ 2013دیسمبر/كانون األول  9ھتافات معروف في االحتجاجات. منذ 

بسرقة مسدس شرطي واالنتماء إلى اإلخوان المسلمین. اشترك الشویخ أیضا في االعتصام الذي كان معارضا 
 64قبل تفریقھ. 2013یس السابق مرسي في میدان رابعة العدویة عام لإلطاحة بالرئ

 
 قال الشویخ لھیومن رایتس ووتش: "كل ما كنت أفعلھ ھو الھتاف المباشر، ولم أحمل أبدا سالحا. أنا ضد ھذه الفكرة".

األمن الوطني. مقرات  فياقتادت الشرطة الشویخ إلى مركز شرطة ثان في مدینة نصر واقتادتھ إلى الطابق العلوي 
 جردوه من مالبسھ، ومزقوا قمیصھ الداخلي، وعصبوا عینیھ بھ. ثم قیدوا یدیھ خلف ظھره.

 
قال الشویخ: "بدأوا یضربونني في كل مكان. في البدایة أردت أن أتماسك وأال أتحدث. بدأوا یضربونني بالعصي 

كذا إن لم تتحدث". صدموه بجھاز الصعق الخشبیة وبدأوا یشتمون أمي. ثم بدأوا یقولون: "سنفعل كذا وكذا و
الكھربائي ووضعوه في غرفة أخرى لمدة نصف ساعة. بعد ذلك، أحضروه إلى مكتب رئیس التحقیقات. داخل 

 ه األرض، وُخلع كتفھ األیمن.االمكتب، علقوا الشویخ من السقف وعلقوه حتى ال تلمس قدم
 

إلى جماعة اإلخوان المسلمین وأن یعطي ھویات أولئك  يكان ینتم بعد التأكد من ھویة الشویخ، سألھ المحققون ما إذا
الذین زعموا أنھم ساعدوا على تنظیم النشاط في الجامعة ودفعوه لالحتجاج. حاول الشویخ إعطاء إجابات للمحقق ال 

 ه، ولكن یبدو كما لو أن الشرطة لم تصدقھ. بدأ المحقق بعصر خصیتیھ.ءتجرم أصدقا
 

اإلجابة على األسئلة ألنني كنت أتألم كثیرا. في البدایة، لم أكن أرید أن أعطیھم أسماء، ثم بدأت  قال الشویخ: "بدأت
 بتألیف أسماء وھمیة وأعطیھا لھم".

 
قال المحقق إن الشویخ لم یكن صادقا، وألقاه الرجال في غرفة أخرى. سرعان ما قاموا بسحبھ ووضعھ في مكتب مع 

 محقق مختلف.
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 ن ھذا الوضع مختلفا. كما لو كان ھناك عداوة شخصیة بیننا".قال الشویخ: "كا
 

وضع الرجال في ھذه الغرفة الشویخ على األرض، وسحبوا سروالھ ومالبسھ الداخلیة، وأدخلوا أصابعھم في فتحة 
 الشرج. ثم أدخلوا ما یشبھ عصا خشبیة.

 
ي الخارج، خلعت قمیصك وقلت إن وزارة قال أحد الرجال: "انظر اآلن إلى ما نفعلھ بك. كنت تتصرف مثل رجل ف

 الداخلیة بلطجیة. ھا نحن نضاجعك. سنجعلك تحبل".
 

ساعات، وفقا لما ذكره الشویخ.  3دقائق، وبعدھا واصل العناصر االستجواب  6استمرت ھذه التجربة األولیة نحو 
وه باستخدام عصا، وعصروا علقھ العناصر في وضع إجھاد، صدموا خصیتیھ ویدیھ المكبلتین بالكھرباء، واغتصب

 خصیتیھ.
 

 أثناء االستجواب، قاد أحد الضباط التعذیب، في حین حاول ضابط آخر إقناع الشویخ بالحدیث.
 

 قال الضابط الثاني وفقا للشویخ: "أیا بني، نرید مساعدتك، ال تقلق، سنطلق سراحك، فقط ساعدنا".
 

 لھم المال لالحتجاج.أخبر الشویخ أنھ یعلم أنھ كان ھناك أشخاص یدفعون 
 

 "من خدعك بالمال؟ نحن نعلم أنھ لیس لدیك أي عالقة بذلك، ولكننا نعرف أن شخصا ما یدفع لك".
 

 عندما لم یرد الشویخ، عذبوه مرة أخرى.
 

یعتقد الشویخ أن ضباط األمن الوطني في ھذه المحطة لھم مصلحة خاصة معھ. كان یمكن أن یسمعھم یتحدثون في 
لكي أو الھواتف المحمولة إلى أشخاص آخرین افترض أنھم ضباط شرطة، یقولون لھم إن الشویخ "لھم" أجھزة الالس

 وأنھم "سیتعاملون معھ" في المركز، ولن ینقلوه.
 

سألھ ضابط ما إذا كان یرید تناول الطعام أو الشراب أو ینعش نفسھ قبل أن یتم تصویر اعترافھ، فقال ال. دخل رجل 
فیدیو وشغلھا. وّجھ أحد الضباط أسئلة للشویخ، وأخبره بأن یعترف بأنھ عضو في جماعة اإلخوان  الغرفة مع كامیرا

المسلمین. ردّ الشویخ بأنھ ال یعرف ما الذي كان یتحدث عنھ الضابط، وقال رجل الكامیرا للضباط: "لن ینجح األمر، 
 للقطات في وقت الحق.یا باشا". قال الضابط للرجل أن یستمر في التصویر وأنھم سیحررون ا

 
، قلت ´، سنسألك عن ھذا، وسوف تجیب أنك كنت في ھذا المكانقل إن فالن كان معكقال الشویخ: "كانوا یقولون لي"

 ´".ال أعرف´، [ولكن بعد ذلك] یبدأون وأقول ´حسنا´
 

وضعوا الشویخ في غرفة قبل التوقف. بعد انتھاء الیوم األول من التحقیق،  3حاول الضابط تصویر اعترافھ مرتین أو 
صباح الیوم  9:30بمفرده. لم یسمحوا لھ بالنوم ولم یعطوه الطعام أو یتركوه یصلي أو یستخدم الحمام. حوالي الساعة 

 التالي، اقتادوه إلى مكتب أحد وكالء النیابة في محكمة في منطقة الحي السابع بمدینة نصر.
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محمد، بزیارتھ في مركز الشرطة. قالت لھیومن رایتس ووتش إن  أیام، قامت أم الشویخ، ھدى عبد الحمید 5بعد 
الشویخ کان یعرج على قدمھ بشكل سیئ، وکان الجانب األیسر من وجھھ متورما، وعینھ الیسرى مغلقة. زارتھ مرة 

 65أخرى في الیوم التالي، وقام الشویخ بتھریب مالحظات لھا توضح بالتفصیل تعذیبھ.
 

 "مصطفى"
، داھمت قوات األمن منزل المحامي مصطفى (اسم مستعار) في 2016صباح أحد أیام مارس/آذار  3حوالي الساعة 

محافظة الغربیة في دلتا النیل، بدون إذن تفتیش. دّق العناصر الباب ثم اقتحموا المكان قبل أن یتمكن مصطفى من فتح 
مسلّحین وقدّموا أنفسھم على أنھم من  یرتدون مالبس مدنیة. كانوا ینرجال مقنع 12الباب، فدخل شقتھ أكثر من 

 66الشرطة.
 

ال تقلق بشأن األوراق، سنسّوي األمر الحقا. فقلت ´فقالوا لي ´ ھل تملكون مذكرة توقیف؟´قال مصطفى: "سألتھم 
 ´".دقائق ثم تعود إلى منزلك 10سیستغرق األمر ´، فأجابوا، ´'تعرفون أنّني محام

 
اقتادوه إلى مكان مجھول. وضعوه في غرفة مع محتجز آخر قال لمصطفى عّصب عناصر الشرطة عینّي مصطفى و 

یوما دون أن یُسَمح لھ االتصال  50إنھما في مركز األمن الوطني في طنطا، عاصمة الغربیة، وإنھ محتجز ھناك منذ 
 أحد.ب
 

ى استُدعَي إلى دقیقة حت 30طوابق على الدرج وجعلھ یقف بقرب الباب لمدة  4أو  3صعد أحد العناصر بمصطفى 
 صباحا. 9الداخل للتحقیق الذي بدأ عند الساعة 

 
]؟ ما 2011[كانون الثاني  ینایر 25ظھرا، ما عالقتك بثورة  12قال مصطفى: "كانت المحادثة عادیة حتى الساعة 
 كان دورك في الثورة؟ ما دورك في االنتخابات؟"

 
و [حزیران]"، المظاھرات الجامعة المناھضة لمرسي یونی 30رأیھ "بثورة عن سأل محقق األمن الوطني مصطفى 
. وسأل أي دور لعب مصطفى في االعتصامات ضد عزل مرسي بین 2013التي سبقت عزل الجیش لمرسي في 

 2013أغسطس/آب  14، ورأیھ بتفریق الشرطة العتصام رابعة العدویة في 2013یونیو/حزیران وأغسطس/آب 
 ى األقل في یوم واحد.متظاھرا عل 817الذي أدى إلى مقتل 

 
مثّلھم في المحكمة، بَمن فیھم أعضاء في اإلخوان المسلمین  نقال مصطفى إن المحقق سألھ عن بعض الرجال الذی

 ولیبرالیّون ومزارعون. أجاب مصطفى إنھ مثّلھم بصفتھ محام لكن المحقق لم یصدّقھ.
 

دقیقة.  30طفى وصعقھ بالكھرباء عدة مرات خالل لّف المحقق ما بدا أنھ أسالك كھربائیة حول خنصرّي قدمّي مص
ثم نزع الرجال بنطال مصطفى ولباسھ الداخلي وأجلسوه أرضا رافعا رجلیھ على جنبَْي الكرسي. لف أحدھم أسالكا 
حول خنصَرّي قدَمْیھ وصعقھ مجددا بما شعر أنھ تیار كھربائي أقوى وأكثر إیالما. ثم أخذ أحدھم أحد األسالك ولفّھ 

 قضیب مصطفى وصعقھ بالكھرباء مجددا. عندما فقد مصطفى وعیھ أیقظھ أحد العناصر عبر لكمھ على وجھھ.حول 
 

یتذّكر مصطفى: "كانوا یُكھربونني النتزاع إجابات مثل، 'لماذا تزور ھذا الشخص في السجن؟ ما عالقتك بھذا 
ن یوقفوا التعذیب قلت 'ماذا تریدون أن الشخص؟ صرخ مصطفى في وجھھم بأنھ محام "حتى النھایة، عندما أردتھم أ

                                                 
 .2016فبرایر/شباط  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھدى عبد الحمید محمد، القاھرة،  65
 .2017فبرایر/شباط  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "مصطفى"، القاھرة،  66
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األمر واعرضوه على التلفزیون... سأظھر على التلفزیون  اأقول؟ اجلبوا ورقة وقولوا ماذا تریدون أن أقول وصّورو
 وأقول إني قتلت السادات، مع أنّي ُولدت بعد مقتلھ'".

 
 یسمحوا لھ بارتداء مالبسھ. عصرا تقریبا أعادوا مصطفى إلى الغرفة األولى ولكن لم 4عند الساعة 

 
قال: "كانت أعصابي كلھا ترتجف ولم أعد أتحكم بھا. كلما حاولت الوقوف أصبت بالدوار. وقعت أرضا في الزنزانة. 

 أعطاني الحارس برتقالة لم أكن قادرا على أكلھا لكنّھ أجبرني على ذلك".
 

ب، وقام نفس المحقق بطرح نفس مساء تقریبا، اقتاد شرطي مصطفى مجددا إلى الم 8عند الساعة  كتب حیث ُعذِّ
األسئلة. لم تتطّرق األسئلة إلى جرائم یُزَعم أن مصطفى ارتكبھا إنما رّكزت على السیاسة. سأل المحقق مصطفى عن 

 2008وانتخابات  2010و 2005حقوق اإلنسان ومراقبة االنتخابات التي قام بھا مصطفى في انتخابات البرلمان في 
 البلدیة.

 
 قال مصطفى: "سألني 'ما كان دورك بالتحدید في مراقبة ھذا النوع من األمور؟ مع َمن كنت تتواصل؟' إلخ."

 
صباحا. كان الرجل كأنھ یتأّكد من أقوال مصطفى في التحقیق  1قال مصطفى إن التحقیقات استمرت حتى الساعة 

ات المحكمة واالجتماعات مع النائب العام ویعیش األول وسألھ لماذا كان "یختبئ" مؤخرا. أجابھ إنھ كان یحضر جلس
 في منزلھ، لم یكن مختبئا.

 
قال مصطفى: "ألنني أشعر بأن ما فعلتھ لیس جریمة تستحق العقاب. ھذا مجرد رأي ولم أعتقد أن رأیي سیؤدي إلى 

 سجني في نھایة المطاف".
 

مارس/آذار حّولوه إلى  20أیام. في  5ركوه صباحا تقریبا، أعادوا مصطفى إلى الغرفة األخرى وت 1عند الساعة 
 النیابة العامة.

 

 "عّمار"
لدى عودتھ إلى منزل  2014دیسمبر/كانون األول  28أوقف عناصر أمن "عّمار" (اسم مستعار) في اإلسكندریة في 

قیّدوا یدیھ خلف والده بعد الصالة في أحد المساجد القریبة. أخذوه إلى "مدیریة أمن اإلسكندریة" حیث عصبوا عینیھ و
 67ظھره، وأخذوا ھاتفھ وأموالھ ثم صعدوا بھ في المصعد إلى الطابق الرابع.

 
 قال عمار: "سمعت صراخا وضربا وأشیاء من ھذا القبیل، مثل ما نراه في األفالم".

 
عدة وضع الرجال عمار في ممر، حیث أبقوه اللیلة بكاملھا ثم نقلوه إلى غرفة ثانیة في الصباح. سمع أصوات 

 أشخاص آخرین في الغرفة. بعد نصف ساعة تقریبا نادوا عمار وأخذوه إلى غرفة أخرى.
 

 سألھ رجل: "ھل تعرف أین أنت؟"
 

 أجاب: "ال أعرف، عصبوا عیني بمجرد ترّجلي من السیارة".

                                                 
 .2017فبرایر/شباط  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "عمار"، القاھرة،  67
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 قال الرجل: "أنت في مقر األمن الوطني. الكفار الظالمون، أال تسّمینا ھكذا؟"
 

عمار باالنتماء إلى اإلخوان وقال إنھ یعرف أین یعمل عمار وإنھ یصلّي في مسجد حذیفة في قریة اتھم أحد المحققین 
المھاجرین بالقرب من اإلسكندریة. حسب عمار، من المعروف أن اإلخوان یستخدمون مسجد حذیفة وأن خالل 

المسجد بحجة البحث عن عناصر األسبوعین السابقین لتوقیفھ، قامت قوات األمن بحمالت اعتقال في القریة وداھمت 
 69في وقت ما أطلق مجھولون النار على مركز شرطة في المنطقة من سیارة ماّرة. 68اإلخوان.

 
 سألھ الرجل: "أخبرني بكل أفعالك، من أین تحصل على السالح؟ كنت تقود السیارة، من أّمن لك السالح؟"

 
 .أجاب عمار: "ال أعرف، أنا أتنقّل فقط بین عملي ومنزلي"

 
 ثم سألھ الرجل: "ما عالقتك باإلخوان إذا؟"

 
 قال عمر: "ال أعرف أحدا من اإلخوان غیر الشیخ الذي حفّظني القرآن".

 
 سألھ الرجل: "لماذا تصلّي في مسجد لإلخوان؟"

 
ن مساجد في المنطقة، وكونھ من المنطقة وحافظا للقرآن، كان یدور على المساجد لیتلو القرآ 5شرح عمار أن ھناك 

 فیھا. 
 

 أجاب الرجل: "یبدو أنك لن تتعاون معنا".
 

نادى شخصا آخر لیأتي إلى الغرفة وأمره بربط كاحلَي عمار ببعضھما ونزع مالبسھ. حاول عمار التمسك بلباسھ 
الداخلي بیدیھ المقیدتین خلف ظھره ولكن دون جدوى. وأخذ الرجال في الغرفة یضربون عمار ویصعقونھ بمسدس 

 رأسھ وأذنیھ وأعضائھ التناسلیة، حتى أن أحدھم سكب علیھ الماء لیزید من ألم الصدمات. كھربائي في
 

 قال المحقق لعمار: "سأجعلك تقبّل قدمّي وتقول 'سأتكلم' ولكنّي لن أدعك تتكلم".
 

 یتذكر عمار: " كنت أصر وأقول یا هللا فیجیبني 'ال تنادي هللا'".
 

عصر، وبعدھا بقلیل توقّف التعذیب. سمح لھ العناصر بارتداء مالبسھ وتركوه بعد ساعة تقریبا، سمع عمار أذان ال
 دقیقة عادوا واستأنفوا التعذیب. 40جالسا على كرسي. لكن بعد 

 
 قال عمار: "كنت أفقد وعیي بعض األحیان. ھذه المرة لم ینزعوا مالبسي. كانوا یسكبون الماء ویكھربونني".

 
لمال والسالح وَمن كان مسؤوال عن أعمال تخریب البنى التحتیة الرسمیة. بعد نحو سألھ المحقق من أین حصل على ا

قبل التحقیق  3ساعات أخذ حارس عمار إلى الحمام ثم وضعھ في غرفة مع محتجزین آخرین حیث بقَي ساعتین أو  3

                                                 
، tnjY1sG2Y-https://www.youtube.com/watch?v=Yاجرین' باإلسكندریة"، قناة الجزیرة مباشر، "تقریر.. اقتحام قوات األمن قریة 'المھ 68
دیسمبر/كانون  14ة مصر، ؛ " فجر االنقالب: انتھاك وتحطیم قوات أمن االنقالب لمسجد حذیفة بقریة المھاجرین"، نافذ2014دیسمبر/كانون األول  24

 ).2017مایو/أیار  22(تم االطالع في  https://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=66727 ،2014األول 
 .2017برایر/شباط ف 12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "عمار"، القاھرة،  69

https://www.youtube.com/watch?v=Y-tnjY1sG2Y
https://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=66727
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حدّث معھ بشكل معھ مجددا من قبَل محقق جدید. سأل ھذا المحقق عمار عن تفاصیل شخصیة وجلب لھ الطعام وت
 عادي لساعتین أو ثالث.

 
 ثّم قال لھ: "ھیا بنا، أخبرني ماذا فعلت وَمن تعرف".

 
أجابھ: "یا باشا، قلت كل ما أعرف سابقا الیوم وستجده ھنا". كان یقصد المالحظات التي افترض أن المحقق األول 

 دّونھا.
 

 "!صرخ الرجل: "ال تقل إن كل شيء مكتوب ھنا
 

لٍك ویكھربھ. استمر التعذیب والتحقیق حتى الفجر تقریبا ثم ترك عمار یرتاح. عندما عاد الحقا إلى وأخذ یضربھ بس
 الغرفة أخبر عمار أنھ شاھد فیدیوھات یظھر فیھا وھو یرتكب الجرائم المتّھم بھا.

 
 30أو  25قى ھنا قال الرجل: "ھذا آخر شيء أقولھ لك: بإمكاني تخفیف ألمك إن اعترفت، لكن إن استمریت ھكذا ستب

 سنة. وإن لم تعترف سنجلب زوجتك ونجعلك تعترف".
 

 قال عمار: "قلت لھ 'حسنا أِرني الفیدیوھات. أنا متأّكد من أنني لم أفعل شیئا وال أظھر في أي فیدیو'".
 

حدھم وضعوا عمار في غرفة باردة ویھب فیھا الھواء، كأن بجانب مكیف ھواء أو نافذة مفتوحة. في وقت ما سكب أ
الماء علیھ. في الصباح أعادوه إلى الغرفة مع المحتجزین اآلخرین. وفي الیوم التالي أخذه الحراس إلى التحقیق مجددا. 
وطلب منھ أحدھم عناوین العمل ومنازل بعض األشخاص بینما كان آخر یصعقھ بالكھرباء. وقال عمار إن الصعقات 

 على جسده رآھا الحقا.كانت أقوى من المسدس الكھربائي وتركت آثارا 
 

أیام تقریبا. كان عمار یخضع لجلسة تحقیق وتعذیب كل صباح ومساء، تستمر  8استمرت جلسات التعذیب والتحقیق 
 ساعتین تقریبا.

 
ساعة یومیا وأكسب ماال مقابل ما أفعل بك، أال تریدني أن  12قال لھ أحد المحققین ساخرا: "أنت عملي. أنا أعمل ھنا 

 "أكسب المال؟
 

أشخاص  7في الیوم السابع، نادى أحد الرجال عمار إلى غرفة وأزال عصبة عینیھ. رأى عمار أنھ في غرفة مع 
آخرین یقفون إلى جانب طاولة كبیرة تعلوھا األسلحة وقنابل البترول والقفازات. لكم الضباط عمار والمحتجزین 

خذ رجل یرتدي لباسا مدنیا وقناعا یصّورھم. الحقا أخذوا اآلخرین وقال لھم أن یتأھبوا وأال ینظروا إلى الطاولة، وأ
كل محتجز لوحده إلى غرفة وحاولوا إجبارھم على قراءة اعتراف محّضر. عندما رفض عمار ضربوه. الحقا رأى 

عمار أن السلطات نشرت على حسابَّي وزارة الداخلیة على فیسبوك ویوتیوب فیدیو یتضمن لقطات لھم یقفون إلى 
 اولة واعتراف شخصین على األقل.جانب الط

 
 في الیوم التالي اقتادت الشرطة الرجال الثمانیة إلى الطابق السفلي وأزالت العصبات عن أعینھم. 

 
 قال رجل: "اآلن أصبحتم سجناء عادیین".

 



 

 ”هنا نفعل أشياء ال ُتصّدق“ 28 

 "كمال" و"حسن" و"أحمد"

یرة، في وقت متأخر من لیلة سنة، جالسا في منزلھ في محافظة البح 19كان حسن (اسم مستعار)، وھو طالب عمره 
عندما اقتحم عناصر أمن منزلھ وھددوه بالسالح. بعد تفتیش المنزل كبّلوه ووضعوه  2014نوفمبر/تشرین الثاني  23

 في آلیة لمكافحة الشغب وشتموه وضربوه، ثم أخذوه، معصوب العینین، إلى قسم شرطة حوش عیسى.
 

عاما) وأحمد  18فت الشرطة طالبین آخرین في حوش عیسى: كمال (صباحا تقریبا، أوق 6بعد ساعات، عند الساعة 
اسمان مستعاران. دخل عناصر شرطة یرتدون مالبس مدنیة وبزات سوداء، وبعضھم مقنّع، منزل  –عاما)  17(

كمال وأوقفوه ووالده وشقیقھ واقتادوھم إلى مركز شرطة الكوم األخضر، قریة صغیرة بالقرب من حوش عیسى. 
وعة أخرى من الشرطة أحمد في منزل قریبھ حیث كان یعیش، باإلضافة إلى قریبھ ووالد قریبھ وشقیقھ. أوقفت مجم

 ھ إلى مركز شرطة حوش عیسى حیث صعقوه بمسدسات كھربائیة وضربوه.ئأخذت الشرطة أحمد وأقربا
 

أعضاء محلیین من  10ى نقل مقال نشره موقع "البوابة" اإلعالمي المؤیّد للحكومة عن عناصر أمن أنھم قبضوا عل
 70اإلخوان كانت بحوزتھم أسلحة وأعالم المجموعة المتطرفة "الدولة اإلسالمیة".

 
داخل مركز الشرطة في الكوم األخضر في حوش عیسى، عصب عناصر الشرطة أعین كمال ووالده وشقیقھ وقیّدوا 

عسكر یستخدمھ قطاع األمن المركزي أیدیھم خلف ظھورھم وشتموھم وضربوھم. بعد ساعتین تقریبا، نقلوھم إلى م
 71كیلومتر. 40في دمنھور عاصمة البحیرة، على بعد نحو 

 
نقلت الشرطة حسن وأحمد من مركز حوش عیسى إلى مكان آخر. یظن حسن أن أحد أسباب توقیفھ ھو أن والده، وھو 

سابق على مركز للشرطة. لم  عضو في اإلخوان كان قد ھرب من البالد، متھم وُكثُر آخرون في قضیة متعلقة بھجوم
أیام،  4یتمكن أحمد وحسن من معرفة مكانھما ألنھما كانا معصوبي األعین، ولكن التحقیق استمر في المكان الثاني 

المحتجزین في غرفة،  وضعت ویعتقدان أنھما كانا أیضا في مخیم األمن المركزي في دمنھور. قال أحمد إن الشرطة
 72ة أخرى.وحققت معھم وعذبتھم في غرف

 
قال حسن إن الشرطة علٌّقتھ من قدمیھ بالسقف وسكبت علیھ الماء وصعقتھ بالكھرباء بشيء شعر أنھ أسالك. وھم 

یصعقونھ بالكھرباء، بما في ذلك على أعضائھ التناسلیة، سأل عناصر الشرطة حسن عن أسماء شركائھ الذین تزعم 
 ناصرھا. الشرطة أنھم ساعدوه في حرق سیارات الشرطة وقتل ع

 
ساعات، أنزل عناصر الشرطة حسن. كبّلوا یدیھ خلف ظھره، وضعوا على وجھھ إسفنجة مبللة وغطوه  4أو  3بعد 

بمالءة مبللة وكھربوه مجددا، حتى تقیأ دما في لحظة ما. فأخذه عناصر الشرطة إلى غرفة أخرى وتابعوا التحقیق 
 معھ.

 
تناوبون علّي، قد یكتب أحدھم شیئا ویذھبون لقراءتھ ثم یأتي آخر ویتابع قال: "كانت ھناك أصوات كثیر، كانوا كأنھم ی

 تعذیبي".
 

                                                 
، 2014نوفمبر/تشرین الثاني  26أیمن عبد العزیز، "ضبط خلیة إرھابیة بحوزتھا أسلحة وأعالم 'داعش' بالبحیرة"، البوابة،  70

http://www.albawabhnews.com/926513  2017مایو/أیار  25(تم االطالع في.( 
 .2016فبرایر/شباط  7بلة ھیومن رایتس ووتش مع "كمال"، القاھرة، مقا71
. أجرت ھیومن رایتس ووتش المقابالت مع "كمال" و"أحمد" 2016فبرایر/شباط  7مقابلتا ھیومن رایتس ووتش مع "أحمد" و"حسن"، القاھرة  72

 و"حسن" كل على حدة.

http://www.albawabhnews.com/926513
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وقال أحمد إن عناصر الشرطة أمروه بنزع مالبسھ والجلوس على كرسي. فوضعوا ما یشبھ األساور على معصمیھ 
 وخواتم على خنصري یدیھ وإبھامي قدمیھ. ولفّوا شیئا ما على أعضائھ التناسلیة.

 
 كان كأنھ سلك موصول بجھاز كھربائي".أضاف: "

 
حققت الشرطة مع أحمد في موضوع حرق آلیات الشرطة وقتل عناصرھا وكانوا یصعقونھ بالكھرباء طوال الجلسات 

. اتھموه باالشتراك في قتل شرطي یوم توقیفھ. قال أحمد لھیومن رایتس 3التي استمرت الواحدة منھا ساعتین أو 
نت مجبّرة في ذلك الوقت، بسبب كسور في قدمھ وكاحلھ، وإنھ كان في المستشفى حتى یوم ووتش إن ساقھ الیسرى كا

 توقیفھ.
 

 قال كمال إن عناصر األمن الوطني حققوا معھ عدة مرات عندما كان محتجزا في معسكر األمن المركزي.
 

 نا بالعصي ویكھربوننا".قال: "كانوا یعتدون علینا جسدیا ویعتدون على والدي وشقیقي أمامنا. كانوا یضربون
 

قال كمال إن المحققین لفّوا ما یبدو أنھ أسالك حول أماكن مختلفة من جسده، بما في ذلك أصابع القدمین، وكھربوه 
خالل التحقیق. وتمحورت أغلبیة األسئلة حول المظاھرات: "كم تتقاضى للمشاركة في مظاھرة؟ من المسؤول عن 

المظاھرة؟ ھل تتواصلون فیما بینكم؟ كیف تتواصل مع الشباب؟" واتھموه بحرق  تنظیم المسیرات؟ من یعلمكم بوقت
 آلیات للشرطة ومھاجمة عناصرھا. 

 
یتذّكر كمال: "لقد اعترفت بالتظاھر بعدما ضغطوا علّي، وكذلك بالنسبة لباقي األسئلة، أعطیتھم اإلجابات التي 

لھا. فمثال، كانوا یقولون لي 'لقد حرقت ھذه اآللیة التابعة یریدون سماعھا، ألّن الكھرباء كانت أقوى من أن أتحمّ 
للشرطة في ھذه المنطقة' وأنا أجیب 'نعم، فعلت'، حتى لو لم أكن أعلم عن أي آلیة یتكلمون وال المكان المقصود. وقد 

 ال یكون ھناك آلیة للشرطة في ذلك المكان أصال".
 

مرات في األیام األربعة الالحقة. من وقت آلخر كان  10قھ حوالي قال كمال إن العناصر حققوا معھ ومع والده وشقی
الضباط یطلقون مزاعم جدیدة بحقھم. بعد كل جلسة تحقیق كان كمال واآلخرون یعودون إلى زنزانتھم حیث یخضعون 

 إلى "تشریفة" من التعذیب.
 

 مركزي لیحققوا معھم.أیام من توقیفھم، جاء وكالء النیابة العامة إلى معسكر األمن ال 4بعد نحو 
 

 النيابة العامة
ساعة بعد توقیفھم وأن "كل قول  24ینص الدستور المصري على مثول المحتجزین أمام النیابة العامة في غضون 

یثبت أنھ صدر من محتجز" تحت التعذیب أو التھدید بالتعذیب "یُھدر وال یعول علیھ". أما عملیا، فقد وجدت ھیومن 
ر الشرطة واألمن الوطني غالبا ما ینتھكون شرط تقدیم المحتجزین إلى النیابة العامة في رایتس ووتش أن عناص

ساعة. كما وجدت أن وكالء النیابة العامة یتجاھلون ادعاء المحتجزین بالتعرض إلى التعذیب واإلخفاء  24غضون 
یھددون المحتجزین بإعادتھم إلى القسري، بل یعتمدون كلیا على محاضر األمن الوطني الملفَّقة وفي بعض األحیان 

 التعذیب في حال لم یعترفوا.
 

الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، واحد فقط، وھو طالب كان عناصر الشرطة قد ضربوه  19من المحتجزین الـ 
ساعة كما  24وكھربوه وعلّقوه من السقف واغتصبوه شرجیا بعصا، قال إنھم أحالوه إلى النیابة العامة في غضون 
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منھم إن العناصر احتجزوھم بطریقة غیر قانونیة ألكثر من أسبوع قبل تقدیمھم إلى  10تضي القانون. بینما قال یق
انتظروا أكثر من شھر لمقابلة النائب العام. لم یسَمح ألي منھم بمقابلة محام أو أفراد أسرھم قبل  8النیابة العامة، و

الذین قابلوا وكیل النیابة في غضون أسبوع من توقیفھم إنھ لم یُسَمح لھم  10إحالتھم إلى النیابة العامة. قال أغلب الـ 
 بوجود محام حتى خالل التحقیقات.

 
ساعة عادة، لمراجعة احتجازھم إنما القانون  48یشترط القانون الدولي مثول المحتجزین أمام قاض في غضون 

 المصري ال یقدّم ھكذا حمایة.
 

أیام  4یة" المصري على وكالء النیابة العامة تقدیم المحتجز إلى قاض في غضون یشترط "قانون اإلجراءات الجنائ
یوما یمثل أمام محكمة الجنح لمراجعة احتجازه. ولكن عندما یكون  45یوما، وبعد  15من احتجازه وبعد ذلك كل 

 –في قانون العقوبات من الكتاب الثاني  4و 2، 1المحتجز متھما بأي جریمة یعاقب علیھا القانون بموجب األبواب 
تعطي  –والتي تتضمن كل الجرائم السیاسیة والمتعلقة باألمن الوطني، مثل التظاھر ومحاولة قلب الحكومة واإلرھاب 

 سلطة المراجعة القضائیة ألعضاء النیابة العامة. من قانون اإلجراءات الجنائیة 206و 143المادتان 
 

 30استئناف قرارات النیابة العامة في المحكمة وطلب إخالء سبیلھم كل  مع ذلك، في جمیع القضایا، یحق للمحتجزین
یوما. إنما إذا أمر قاض ما باإلفراج عن  45أشھر یجب أن یمثلوا أمام قاضي محكمة جنائیة كل  5یوما، وبعد 

ھواء النیابة محتجز، بإمكان النیابة العامة االستئناف. عملیا وجدت ھیومن رایتس ووتش أن القضاة یرضخون عادة أل
العامة ویرفضون العدید من الطلبات األولى إلخالء السبیل التي یقدمھا المحتجزون قبل أن یفرجوا عن أحدھم، في 

 بعض األحیان.
 

 18یستطیع وكالء النیابة العامة طلب اإلبقاء على المحتجزین المتھمین بجرائم خطیرة في الحبس االحتیاطي لغایة 
كانت عقوبة الجریمة اإلعدام أو السجن المؤبد. لكن وثقت مجموعات حقوقیة احتجاز النیابة شھرا، وحتى سنتین إذا 

 73العامة مئات المتھمین في العدید من القضایا، لمدد تتجاوز الحدود القانونیة.
 

واألمن یبدأ احتساب ھذه المدد بعد اعتراف النیابة العامة رسمیا باحتجاز أحدھم. عملیا، غالبا ما تحتجز الشرطة 
الوطني أفرادا في ظروف إخفاء قسري ألسابیع أو أشھر قبل تقدیمھم إلى وكالء النیابة العامة، ما یزید من مدة احتجاز 

 المشتبھ بھم.
 

جمیع المحتجزین السابقین الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، إال واحد، قالوا إنھم عند تقدیمھم إلى وكیل النیابة 
 جمیع القضایا، قالوا إنھ لم یلمسوا أي جھد من وكیل النیابة للتحقیق. التعذیب. وفيبأخبروه 

 
 "خالد"

صباحا من الیوم الحادي عشر على احتجاز خالد في مدیریة األمن في اإلسكندریة في  11أو  10عند الساعة 
مع محتجزین مساعدین إلى الطابق الرابع من المدیریة وحققوا معھ و 4، جاء رئیس نیابة و2015فبرایر/شباط 

 آخرین.
 

                                                 
، ص 2016ئ إلى أداة للعقاب السیاسي"، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، أبریل/نیسان "حبس بال نھایة: تحول الحبس االحتیاطي في غیاب الطوار 73
24 ،https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/endless_imprisonment_0.pdf. 
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 74رئیس النیابة ھو محمد النویشي وھو المسؤول عن حي المنتزه في شرق اإلسكندریة.
 

قال خالد: "عندما رأیناھم كنا جمیعا في حالة یرثى لھا وآثار التعذیب بادیة علینا. قلنا لھم 'علیكم أوال أن تصّرحوا عن 
'. فقال [النویشي] 'ال أرى أي آثار تعذیب أنتم في صحة جیدة' التعذیب الذي تعرضنا إلیھ ثم یمكنكم التحقیق معنا

 ورفض".
 

سأل النویشي خالد إذا كان ینتمي إلى تنظیم اإلخوان وعندما أجابھ ال، طلب منھ الخروج من الغرفة. ثم فصل وكالء 
لیات الشرطة. قالوا لھم النیابة المحتجزین السبعة األكبر سنا، ومنھم خالد، واتھموھم بقیادة المجموعة التي حرقت آ

رت تحت التعذیب.  إنھم شاھدوا فیدیوھات اعترافاتھم. قال خالد واآلخرون لوكالء النیابة إن ھذه الفیدیوھات صّوِ
 

یتذّكر خالد أن "[النویشي] قال: "ھذا ال یعنیني، وإن لم تُِعد ما قلتَھ في الفیدیو سأعیدك إلى الطابق الرابع والتعذیب. 
 ن المفترض أن تنحاز لي أو لھ'. فشتم أمي وقال: 'نحن واحد'".قلت لھ 'لیس م

 
 قال خالد إن أحد وكالء النیابة صفعھ على وجھھ وأمره بتوقیع ورقة تؤكد اعترافھ.

 
شھرا قبل أن ینجح  15بعد ذلك نقلت السلطات خالد واآلخرین إلى سجن برج العرب في اإلسكندریة حیث ُحبِس خالد 

دوالر  1385ألف جنیھ مصري ( 25السابق للمحاكمة وحكم القاضي بإخالء سبیلھ بكفالة باستئناف االحتجاز 
 أمریكي).

 
قبل اإلفراج عنھ أعادت السلطات خالد إلى مقر األمن الوطني في الطابق الرابع من مدیریة األمن. سألھ الضباط ھناك 

ف الحیاة داخل برج العرب وكیف صطلبوا منھ وماذا سیفعل بعد اإلفراج عنھ. فقال لھم إنھ ال عمل لدیھ مع أحد؟ و
 یعمل اإلخوان داخل السجن. قال إنھ ال یعلم. وبینما كانوا یحققون معھ كانوا یصعقونھ بمسدس كھربائي.

 
أضاف الضابط في األمن الوطني المسؤول عن ملف خالد اسمھ إلى قضیة أخرى وحولھ إلى مركز الشرطة. قال خالد 

ء سبیل عبر الرشوة، لكن نفس الضابط في األمن الوطني أضاف اسم خالد إلى قضیة ثالثة إنھ حصل على أمر إخال
في القاھرة متھما  ةمعیقا اإلفراج عنھ. دفع خالد رشوة ثانیة ولكن ھذه المرة أحالھ الضابط إلى النیابة العامة العسكری

 جن برج العرب.إیاه بقضیة رابعة تتضمن جریمة مزعومة حدثت حین كان خالد محتجزا في س
 

 شھرا في اإلسكندریة و...الجریمة حصلت عندما كنُت في السجن". 15قال خالد: "فقلت لھ 'لقد قضیت أكثر من 
 

 ".ال تُصدّقأجاب الضابط متھكما: "ھنا نفعل أشیاء 
 

ت حدوث نقلت الشرطة خالد إلى القاھرة حیث مثل أمام وكیل نیابة عسكري والذي الحظ أن خالد كان في السجن وق
 فأمر بإعادة خالد إلى اإلسكندریة. ھناك وافق أخیرا الضابط المسؤول عن ملفھ على إخالء سبیلھ. ،الجریمة المزعومة

 
 قال: "سأدعك تخرج ولكننا سنراقبك".

 

                                                 
 5ووتش ومحام حقوقي في اإلسكندریة، ؛ رسالة نصیة بین ھیومن رایتس 2017فبرایر/شباط  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "خالد"، القاھرة،  74

 .2017یولیو/تموز 
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أمروا خالد بالذھاب إلى قسم الشرطة المحلي عند نھایة كل شھر إلثبات أنھ لم یھرب من القضایا المتھم بھا والتي 
قیت مفتوحة، ومنھا قطع طرقات والتظاھر غیر الشرعي. خوفا من توقیفھ مجددا، لم یذھب خالد إلى قسم الشرطة ب

 وقرر االنتقال من منزل أمھ. وقال إن الشرطة تبحث عنھ منذ ذلك الوقت.
 

 محمد عبد الجليل الرحمنعبد 

ي أقصى الجنوب المصري، بعدما أخبره عاما) من القاھرة إلى أسوان ف 20ھرب عبد الرحمن محمد عبد الجلیل (
صدیقھ بأنھ أعطى اسمھ لعناصر األمن الوطني في القاھرة تحت التعذیب. اعتقلت الشرطة محمد الذي كان طالبا في 

یوما من اعتقالھ، إلى مقر األمن الوطني  17، بعد 2015أكتوبر/تشرین األول  2الثانویة حینھا، في أسوان ونُقل في 
 75في محافظة الجیزة.شیخ زاید الفي 

 
أیام، عبر ضربھ  6في أسوان، كان محتجزا في مدیریة األمن حیث عذبھ عناصر األمن الوطني بشدة على مدى 

وصعقھ بالكھرباء وتعلیقھ في وضعیات متعبة إلجباره على االعتراف بجرائم. في إحدى المراحل، ھددوه باقتیاده إلى 
 تس ووتش إن التعذیب سبب لھ الكآبة ألنھ اعتقد أن أھلھ سیظنّونھ میتا.ھیومن رایـ الصحراء وقتلھ. قال محمد ل

 
في الحجز وبعد أن أعادوه إلى القاھرة، اقتاده عناصر األمن الوطني من مقر الشیخ زاید إلى تقریبا  45في یومھ الـ

ألول مرة منذ اعتقالھ.  المحكمة. داخل مكتب النیابة العامة في المبنى، رشا شرطیا لیستخدم ھاتفھ ویتصل بوالدتھ
بعدھا مثل محمد أمام وكیل نیابة یدعى محمد التماوي. وحضر محام أرسلتھ والدة محمد الجلسة لكن التماوي لم یسمح 
لھ بالكالم. اتھم التماوي محمد بزرع متفجرات داخل محكمة وفي مركز للشرطة ونادي بدرشین. قال محمد للتماوي 

سبتمبر/أیلول وإنھ تعّرض للتعذیب وأراه آثار الصعقات  15منذ أكثر من شھر، في إن الشرطة ألقت القبض علیھ، 
الكھربائیة على یدیھ وشرح لھ عن طرق التعذیب األخرى التي استخدموھا. تجاھلھ التماوي ودّون في مالحظاتھ أنھ 

ي روایة محمد لألحداث أكتوبر/تشرین األول، في الیوم السابق. لم یسجل التماو 25أُلِقي القبض على محمد في 
 واكتفى بمالحظات األمن الوطني التي حصل علیھا.

 
ن أمامي".  على زعم محمد، قال التماوي: "ال یخصني ماذا حدث لك. المھم ھو المدوَّ

 
مرة. ثم مثل محمد  11یوما بانتظار التحقیقات، وجدد وكالء النیابة العامة احتجازه  15أمر التماوي باحتجاز محمد 

لقاضي معتز خفاجي، الذي كان یرأس محكمة خاصة داخل سجن طرة في القاھرة اختصاصھا قضایا اإلرھاب. أمام ا
یوما إضافیا. وعندما عاد محمد إلى جلسة مراجعة أخرى، حكم خفاجي باإلفراج عنھ  45حكم خفاجي بسجن محمد 

 بكفالة.
 

". بما أنھ 18ھ في قضیة تُعَرف باسم "الخلیة قال محمد إنھ علم من محامیھ أن عناصر األمن الوطني أدرجوا اسم
 یعتقد أن الشرطة تحاول القبض علیھ مجددا، لم یعد یذھب إلى المدرسة.

 

 "ك�يم"

، بعد شھرین تقریبا في االحتجاز منذ أُلِقي القبض علیھ بعد مظاھرة، نقل العناصر 2015دیسمبر/كانون األول  8في 
في البدرشین حیث أمضى لیلة كاملة. في الیوم التالي، أخذوه قبل الفجر إلى إلى قسم الشرطة  " (اسم مستعار)كریم"

مكتب رئیس نیابة البدرشین، رامي منصور. عندما دخل كریم المكتب بصحبة محام، أبعد منصور حاسوبھ وبدأ 

                                                 
 .2017أبریل/نیسان  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد الرحمن محمد عبد الجلیل، القاھرة،  75
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كریم في الیوم  التحقیق معھ. الملف الذي اعتمد علیھ والذي حّضره عناصر األمن الوطني یفید أنھ أُلقَي القبض على
السابق. قال كریم لمنصور إنھ أمضى أسابیع في االحتجاز فسألھ منصور إن كان یملك إثباتا. أشار كریم إلى لحیتھ 

وشعره وأظافره التي نمت خالل االحتجاز باإلضافة إلى مالبسھ المتسخة. حتى أنھ حك جسده لیریھ الوسخ على 
 76جلده.

 
ت ھذا بنفسك". وسألھ ما إثباتھ أنھ اعتُقل في أكتوبر/تشرین األول. فأوضح أجاب منصور: "احتمال أن تكون فعل

 محامیھ أنھ رفع شكاوى إلى وزارة الداخلیة والنائب العام خالل فترة اختفاء كریم في محاولة لمعرفة مكانھ.
 

. على حد علم كریم، عندما أخبر كریم منصور أنھ تعَرض للتعذیب، دّون منصور ذلك في مالحظاتھ ولكنھ لم یقل شیئا
 لم یفعل منصور شیئا للتحقیق بادعاءاتھ.

 
سأل منصور كریم عن اسمھ وسنھ وعنوانھ وإن كان قد اعتُقل سابقا. أخبر كریم بأنھ متھم بتخریب أمالك الدولة، قتل 

، مرات 4یوما  15شرطي، التظاھر بطریقة غیر شرعیة، واالنضمام إلى مجموعة محظورة. وجدد احتجاز كریم 
محتجزا  180. حكم القاضي بإخالء سبیل كریم ونحو 2016فبرایر/شباط  11بعدھا مثل كریم أمام قاض حوالي 

 دوالر). 273آالف جنیھ ( 5آخرین مثلوا أمامھ جماعیا، وأمر كریم بدفع غرامة 
 

ة المعروفة باسم بدل إخالء سبیل كریم، أُعید إلى مركز شرطة البدرشین ووضع ضباط األمن الوطني اسمھ في القضی
شخصا تقریبا. اتُِّھم كریم بقطع الطرقات وسكة حدید البدرشین وتخریب أبراج الكھرباء  50والتي ضمت  18خلیة 

 15ومراقبة عناصر الشرطة في عدة أحیاء من الجیزة كجزء من مؤامرة لقتلھم. جددت النیابة العامة احتجاز كریم 
 16أمام قاض آخر في الجیزة، الذي حكم بإخالء سبیلھ مجددا في  مرات في ھذه القضیة قبل أن یمثل 3یوما 

 أیام، أفرجت الشرطة عن كریم الذي ال یزال یواجھ تھما في القضیتین. 4. بعد 2016مارس/آذار 
 

قال كریم: "أنا أعیش حیاتي كما ھي. أذھب إلى الجامعة وأجلس في منزلي وأخرج مع أصدقائي وإذا حصل شيء ما 
 شارع [أتظاھر] مجددا".سأكون في ال

 
 "عمار"

أیام في االحتجاز. في ذلك الیوم، اقتاده عناصر  8، كان المقرئ عمار قد أمضى 2015دیسمبر/كانون األول  5في 
محتجزین آخرین، بعد أن كانوا قد صّوروھم، في شاحنات نقل لیمثلوا أمام النیابة العامة. لم یُسَمح  7األمن الوطني مع 

 حام وقال إن المحامي الذي وّكلتھ المحكمة وكان حاضرا في الجلسة "لم ینفع بشيء".لھ باالتصال بم
 

 77قال عمار وآخرون لوكیل النیابة إنھم محتجزون لدى الشرطة منذ أسبوع ویتعرضون للتعذیب.
 

 في حین قال أحد المحتجزین: "أَُسرنا ال تعرف شیئا عنّا، نرید فقط االتصال بھم".
 

فقط ألحدھم، وھو یعیش في الجوار، باالتصال بشقیقھ الذي أتى إلى المحكمة واتصل سریعا بأسرة  سمح وكیل النیابة
 كل من المحتجزین لیعلمھم بمكان احتجاز أقربائھم.

 

                                                 
 .2016أبریل/نیسان  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "كریم"، القاھرة،  76
 .2017رایر/شباط فب 12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "عمار"، القاھرة،  77
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قضایا مختلفة: االنضمام إلى مجموعة إرھابیة محظورة، إحراق  4وكالء نیابة معھم حول  4خالل النھار، حقق 
 ء، ومراقبة عناصر الشرطة.محكمة، إحراق برج كھربا

 
بعد منتصف اللیل تقریبا. قبل النھایة بقلیل قال عمار للنائب العام "یا باشا، أنت  3استمرت التحقیقات حتى الساعة 

 ترى كیف نبدو وكیف ھي أجسادنا. لم نفعل أیا من ھذه األمور. ماذا ستفعل بنا؟"
 

 یوما". 15ن احتجازك سیُمدد قال لھ وكیل النیابة إنھ سیدّون كل ما یقولھ، "لك
 

قال عمار إنھ أخبره عن التعذیب ودّون وكیل النیابة ادعاءاتھ في مالحظاتھ. طلب عمار معاینة طبیة لكن لم یُقبَل 
 طلبھ.

 
 بعد التحقیقات أعادت الشرطة الرجال إلى مدیریة األمن.

 
ددا أن یعایَن المحتجزون طبیا وُرفِض یوما، خالل جلسة مراجعة لتجدید االحتجاز، طلب المحامون مج 15بعد 

 طلبھم.
 

شھرا في السجن حتى بّرأه  11بعد نحو شھر في مدیریة األمن، نقلتھم السلطات إلى سجن برج العرب. أمضى عمار 
 .2015نوفمبر/تشرین الثاني  22أحد القضاة. أخلت الشرطة سبیلھ في 

 
رجال مسلحین من سیارة  4ان عمار یسیر إلى عملھ برز دیسمبر/كانون األول وبینما ك 31بعد شھر تقریبا، في 

 مركونة وألقوا القبض علیھ.
 

 طمأنھ الرجال "ال تقلق، نرید فقط التأكد إذا كنت مطلوبا أم ال".
 

قسم شرطة المنتزه شرق اإلسكندریة، حیث قام عناصر الشرطة  بعد منتصف اللیل تقریبا إلى 3أخذوه عند الساعة 
ا یُسمى "التشریفة". أخذوه إلى المحقق الرئیسي الذي دّون في مالحظاتھ أنھ أُخلي سیبل عمار بضربھ جماعیا أو م

 قبل شھر فقط.
 

 قال عمار: "صحیح، أنت الذي أخذتني من منزلي. أمضیت في الداخل أكثر من سنة".
 

 قال الضابط: "ال تقلق، ستعود إلى منزلك. ألن تھدأ قلیال؟"
 

 ، أخذوني من أمام منزلي".أجاب عمار: "لم أفعل شیئا
 

، بدأ عمار 3قال الضابط "لدینا قضیة تظاھر صغیرة لك"، وأمر بنقل عمار إلى غرفة أخرى. بعد ساعتین أو 
بالصراخ للحراس، قائال إن المحقق الرئیسي وعده بالعودة إلى منزلھ. فأخذوه إلى الضابط، الذي قال لھ إن عناصر 

 یستطیع العودة إلى منزلھ بعد االجتماع بھم. األمن الوطني یریدون رؤیتھ وإنھ
 

الحقا ذلك الصباح، عّصب عناصر الشرطة عیني عمار وأخذوه إلى مقر األمن الوطني في حي أبیس على األطراف 
الجنوبیة لإلسكندریة. أقام العناصر ھناك "تشریفة" أخرى صغیرة وأخذوه إلى الطابق العلوي. قال لھ أحدھم: 

 ك متى شئنا".بن نجل"لعلمك، نستطیع أ
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لیال، وضعوا عمار في سیارة وأخذوه مكشوف العینین إلى القاھرة. وقبل الوصول إلى وجھتھم في القاھرة، عصبوا 
 عینیھ مجددا.

 
أدخلوه إلى مبنى حیث أخذوا بصماتھ ووضعوه في غرفة. سأل ضابط عنصرا أقل رتبة "لماذا جلبوه مجددا؟ لقد أخلوا 

 یھ شيء".سبیلھ وأخذوه لیس عل
 

 سأل العنصر: "ھل أعیده یا باشا؟"
 

 أجاب الضابط: "كال، ارمھ أینما كان".
 

ظن عمار أن ھذا یعني أن الشرطة ستقتلھ وترمي جثتھ. لكنھم أخرجوه من المبنى، قادوا السیارة بھ نحو زاویة أحد 
ي الشارع واتصل بأسرتھ، ثم شوارع القاھرة وأزالوا العصبة عن عینیھ وتركوه ھناك. استعار ھاتفا من شخص ف

 انتظر في جامع األزھر حتى یأتي أحدھم لیصطحبھ.
 

قال عمار إنھ، بحسب محامیھ، واجھ تھما في قضیتین وفي كلیھما یُزَعم أنھ شارك في إضرام النیران ببرج كھربائي. 
لى منزلھ القدیم عدة مرات بحثا عنھ، كما قال إنھ غیّر رقم ھاتفھ وانتقل من عنوانھ القدیم تفادیا للتوقیف. أتت الشرطة إ

 خاصة في ذكرى األحداث المھمة وتواریخ أخرى یتوقعون فیھا حصول مظاھرات.
 

 "كمال" و"حسن و"أحمد"

طالب، كمال وأحمد وحسن، في بلدة حوش  3نوفمبر/تشرین الثاني، أي بعد یومین من إلقاء القبض على  26في 
 78معسكر األمن المركزي في دمنھور حیث كانوا محتجزین. عیسى، زارھم وكالء النیابة العامة في

 
قال حسن إن خالل التحقیق معھ، وّجھ النائب العام إلیھ نفس التھم التي وجھھا ضباط األمن الذین عذبوه، والتي تزعم 
أنھ شارك في مظاھرات غیر شرعیة وانضم إلى داعش وأضرم النیران في آلیات للشرطة كما شارك في اعتداءات 

 على الشرطة. أضاف إن وكیل النیابة كان یعید المزاعم التي قام بھا األمن الوطني بدون أي دلیل.
 

ظل حسن معصوب العینین خالل التحقیقات، وقال لوكیل النیابة إنھ تعرض للتعذیب وطلب منھ أن یدّون في 
 مالحظاتھ وجود آثار الضرب والكھرباء على جسده. اتھمھ وكیل النیابة بالكذب.

 
 ؟ ھذا طبیعي یحصل في كل مكان".2014سأل النائب العام: "ھل ھناك تعذیب في 

 
مع نھایة التحقیقات، سأل وكیل النیابة حسن إن كانت لدیھ أقوال أخرى، فقال حسن: "أعرف أن األوامر تصلك من 

 فوق وأعرف أنك لن تخلي سبیلي".
 

 یوما بانتظار التحقیقات. 15 فأجاب: "بما أنك تعرف ذلك، حماك هللا"، وأمر بحجز حسن
 

مساعدین. قال كمال إن أحد المساعدین طرح  3نیابة، إیھاب أبو عیطة، والحسب روایة كمال، تضمنت الزیارة رئیس 
علیھ أسئلة شكلیة ولم ینتظر جوابا. وبعد تالوة جمیع االدعاءات، دّون وكیل النیابة أن كمال أنكرھا، وقال "ال تُِجْب 

                                                 
. أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت مع "كمال"، 2016فبرایر/شباط  7مقابالت ھیومن رایتس ووتش مع "كمال"، "أحمد" و"حسن"، القاھرة،  78

 "أحمد" و"حسن" كل على حدة.
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أھتم بك". وعندما قال كمال للنائب العام إن الشرطة ضربتھ وعذبتھ وإن آثار التعذیب واضحة على على أي سؤال، س
 جسده أجابھ: "من أجل مصلحتك، ال تقل إن ھذا حصل".

 
قال كمال إنھ قابل بعد ذلك أبو عیطة الذي وبّخھ ونعتھ بـ "البلطجي" الذي یضرب الشرطة ویحرق آلیاتھا ویتظاھر 

 رسي إلى السلطة. من أجل إعادة م
 

 قال: "أتحداك أن تأتي لمقابلتي بعد انتھائك من دراستك".
 

قال أحمد إن أعضاء النیابة العامة حققوا معھ بدون عصبة العینین في نفس الغرفة التي تعرض فیھا للتعذیب. وعندما 
بـ "تخریب البلد". جلب النائب  أخبر وكیل النیابة بتعّرضھ للتعذیب، شتمھ وسألھ لماذا یقوم ھو وزمالؤه المحتجزون

العام أكیاسا بنیة كبیرة وأخرج منھا بندقیة وسكین ومناشیر وأدلة مزعومة أخرى. قال لھ أحمد إنھ لم یَر ھذه األشیاء 
 من قبل. 

 
 قال وكیل النیابة: "الشرطة ال تكذب".

 
ن أجل استكمال التحقیقات. عندما حاول ثم أحضر محامیا وّكلتھ الدولة للدفاع لیمثّل أحمد ویشھد على اإلجراءات م

 لیال تقریبا. 11أحمد التخلي عن المحامي، أصّر وكیل النیابة. انتھى التحقیق الساعة 
 

محتجزین آخرین إلى غرفة، وصورتھم إلى جانب طاولة علیھا  7بعد ذلك، أخذت الشرطة حسن وكمال وأحمد و
وطبول تُستخدَم في المظاھرات، باإلضافة إلى كتب حسن البنا أسلحة ناریة وقنابل مولوتوف وحاسوب وعبوات دھان 

مناشیر لإلخوان تدعم الرئیس السابق مرسي. وعلّقوا خلف الطاولة أعالم اإلخوان ومؤسس اإلخوان المسلمین 
 وداعش. قال حسن إن الدھان على علم داعش كان ال یزال دبقا ألنھ كان قد دُھن منذ وقت قصیر جدا.

 
لعناصر أجبروھم على االعتراف بالجرائم المزعومة ووصف دعمھم لإلخوان والمظاھرات. خالل قال حسن إن ا

ساعات  6التصویر، كانوا یصعقون المحتجزین كلما تكلموا بطریقة غیر صحیحة ویعیدون التصویر. استمر األمر 
 تقریبا.

 
كما نشرت وزارة الداخلیة فیدیو على  79.نُشرت الصور التي أخذتھا الشرطة على مواقع إعالمیة الحقا في نفس الیوم

تضّمن الفیدیو مشاھد للمحتجزین  80"خالیا إرھابیة" ومنھا مجموعة حوش عیسى. 3یوتیوب نفس الیوم یظھر اعتقال 
 إلى جانب طاولة األسلحة واعتراف أحدھم المزعوم. 10الـ 

 
س المكتب وسمحوا لھ بمقابلة محام. قال لھ یوما من لقاء حسن مع وكیل النیابة، أخذه العناصر إلى نف 15بعد نحو 

حسن إنھ تعرض للتعذیب وإن السلطات سمحت لطبیب في معسكر األمن المركزي بمعاینتھ، ولكن بعد أن كانت 
اآلثار قد اختفت وأنكر الطبیب ظھور أي أثر كدمات على جسد حسن. رأى حسن الحقا في مالحظات وكیل النیابة أن 

 لطبیب ذكرا التعذیب.ال النائب العام وال ا
 

 یوما من اعتقالھ، ُسِمح لحسن بتلقّي زیارة من أسرتھ. 22بعد حوالي 

                                                 
، 2014بر/تشرین الثاني نوفم 26نوفمبر"، أخبار مصر،  28إیناس البسیوني، "ضبط خلیة إخوانیة بحوش عیسى تدعو للفوضى في  79

https://goo.gl/gbtggk 2017مایو/أیار  31، (تم االطالع في.( 
نوفمبر/تشرین  26وزارة الداخلیة، "ضبط خلیة إرھابیة بالبحیرة وأخرى ببنى سویف وضبط مرتكبي واقعتي إضرام النیران بمكتب برید ببنى سویف"،  80
 ).2017مایو/أیار  31(تم االطالع في  https://www.youtube.com/watch?v=q9-mBFjxKj4. 2014ي الثان

https://goo.gl/gbtggk
https://www.youtube.com/watch?v=q9-mBFjxKj4
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 دقائق في معسكر األمن المركزي. كانت والدتي تبكي. شعرت أنّي محّطم". 5قال حسن: "استمرت الزیارة 
 

ي دمنھور. الحقا، مثلوا نُقل حسن وكمال وأحمد ومحتجزون آخرون بعد شھرین في المخیم إلى "سجن اإلبعادیة" ف
أمام قاض في محكمة إیتاي البارود الجنائیة في البحیرة بتھمة االنضمام إلى خلیة داعش في حوش عیسى. یقدّر حسن 

یوما من توقیفھ تقریبا، وعندما أخبر القاضي أنھ تعرض للتعذیب اتھمھ القاضي  150أنھ مثل أمام المحكمة بعد 
 جزھم جمیعا بانتظار المحكمة فأعادتھم السلطات إلى سجن اإلبعادیة.بالكذب للنیل من شرطي. أمر بح

 
قدّم محامي أحمد مستندات ُمَصدَّقة من "النقابة العامة ألطباء مصر" تشیر إلى أن أحمد أمضى أسبوعا في المستشفى 

ك في قتل شرطي. لكن قبل القبض علیھ، وأنھ لم یكن یستطیع السیر بدون عكازات في الوقت الذي یُتَّھم فیھ أنھ شار
أشھر بعد إلقاء القبض علیھ، وعندھا أمر بإخالء  8، أي نحو 2015القاضي ظل یجدد احتجازه حتى یولیو/تموز 

 سبیلھ.
 

.  في ھذا الیوم، مثل مع محتجزین آخرین أمام قاض في 2015أغسطس/آب  12بقي حسن في سجن اإلبعادیة حتى 
القاضي قال إنھم ظلموا وأمضوا وقتا طویال في االحتجاز. قدّم المحتجزون جلسة تجدید احتجاز عادیة. قال حسن إن 

مستندات ینكرون فیھا التھم الموجھة إلیھم قبل بھا القاضي. ثم حذرھم من التظاھر ووعدھم بأنھ لن یطلق سراحھم إذا 
 الء سبیلھم.دقائق أمر على إثرھا القاضي بإخ 6أُلقي القبض علیھم مرة أخرى. استمرت الجلسة تقریبا 

 
بعد شھر تقریبا من إخالء سبیلھ، جاءت الشرطة إلى منزل حسن في حوش عیسى العتقالھ. حسن، الذي كان قد انتقل 

سنة على  25خوفا من االعتقال، سمع بذلك من والدتھ. أما والده المنتمي إلى اإلخوان، والذي ُحكم غیابیا بالسجن 
عیسى، فكان قد غادر مصر ھربا. قال حسن إن جامعتھ فصلتھ بسبب خلفیة إضرام النیران في مركز شرطة حوش 
 اعتقالھ فاضطر إلى االلتحاق بجامعة أخرى.

 
أشھر في سجن االبعادیة، مثل أحمد أمام قاض ودافع عن نفسھ بأن إصابة ساقھ المثبتة في التقاریر الطبیة لم  7بعد 

لم یعلق القاضي ولكن بعد خروج أحمد من المحكمة أخبره محامیھ تكن لتسمح لھ بالمشاركة في الجرائم التي یتَّھم بھا. 
 أنھم أخلوا سبیلھ.

 
 4سنوات. وجھت الشرطة تھما إلى أحمد في  5سنوات في السجن وشقیقھ  10یقضي والد أحمد وعمھ حالیا حكم 

ن بأحداث یُزَعم أنھا قضایا أخرى على األقل، إحداھا أحیلت إلى النائب العام العسكري. قضیتان على األقل تتعلقا
 ، عندما كان أحمد محتجزا.2015یولیو/تموز  12حصلت في 
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 .IIIالتحليل القانوني 
 

بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، یُعَرف 
 التعذیب بـ:

 
كان أم عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ھذا الشخص، أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید، جسدیا 

أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ، ھو أو 
لى شخص ثالث أو تخویفھ أو إرغامھ ھو أو أي شخص ثالث أو عندما یلحق مثل ھذا األلم أو العذاب ألي سبب یقوم ع
التمییز أیا كان نوعھ، أو یحرض علیھ أو یوافق علیھ أو یسكت عنھ موظف رسمي أو أي شخص یتصرف بصفتھ 

 81الرسمیة.
 

من الدستور المصري، المعاھدات واالتفاقیات الدولیة التي تصدق علیھا مصر تصبح لھا "قوة  93بموجب المادة 
 .1986 صادقت مصر على اتفاقیة مناھضة التعذیب في 82القانون".

 
تحظر االتفاقیة االستشھاد بأقوال یثبت أنھ تم اإلدالء بھا نتیجة للتعذیب وتفرض مالحقة مرتكبي التعذیب على 

تصرح لجنة مناھضة التعذیب في التعلیق الثاني على االتفاقیة بأنھ "من الضروري إجراء تحقیقات  83أراضیھا.
مباشر"، مشیرة إلى أن ومسؤولیة الجاني (الجناة) بشكل  وتحدید مسؤولیة مختلف األشخاص في التسلسل القیادي،

بعض القوانین المحلیة تتجاھل مسؤولیة القیادة ما یؤدي إلى "ثغرات فعلیة أو محتملة تتیح إمكانیة اإلفالت من 
 84العقاب".

 
مة الجنائیة الدولیة" بموجب القانون الدولي، یمكن أن یرقى التعذیب إلى جریمة ضد اإلنسانیة یُحاَكم علیھا في "المحك

متى "ارتُكب في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم 
من األمور األساسیة في الجرائم ضد اإلنسانیة وجود سیاسة حكومیة أو تنظیمیة الرتكاب الجریمة  85بالھجوم".

 المعنیة.
 

من  20المتعلق بإجرائھا تحقیقا سریا في مصر بموجب المادة  1996ي كما ذكرت اللجنة في ملخص تقریرھا ف
االتفاقیة، أن التعذیب منھجیا عندما یكون واضحا أن حاالت التعذیب لم تحدث بالصدفة في مكان وزمان معیّنین إنما 

 86معتادة ومنتشرة وعن قصد على مساحة كبیرة من أرض البلد المعني.
 

                                                 
ة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، اعتمدتھا الجمعی 81

 ).1( 27، وفقا للمادة 1987یونیو/حزیران  26، تاریخ بدء النفاذ: 1984كانون األول/دیسمبر  10المؤرخ في  39/46علیھا واالنضمام إلیھا في القرار 
 .http://www.sis.gov.eg/Newvr/constitution/html/const.pdf، 93الدستور المصري، المادة  82
التوقیع والتصدیق  اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، اعتمدتھا الجمعیة العامة وفتحت باب 83

)، 1( 27، وفقا للمادة 1987 یونیو/حزیران 26، تاریخ بدء النفاذ: 1984دیسمبر/كانون األول  10المؤرخ في  39/46علیھا واالنضمام إلیھا في القرار 
 .7و 15المادتان 

، 2م رقم لجنة مناھضة التعذیب، اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، التعلیق العا 84
CAT/C/GC/2، 24  9 الفقرة ،2008دیسمبر/كانون األول. 

 .7، المادة 1998یولیو/تموز  A/CONF.183/9 ،17ة الجنائیة الدولیة، نظام روما األساسي للمحكم 85
86  United Nations General Assembly, Report of the Committee against Torture, A/51/44, July 9, 1996, p. 35. 
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ظاھرة التعذیب في مصر تشّكل على األرجح جریمة ضد اإلنسانیة بحكم انتشارھا تعتقد ھیومن رایتس ووتش أن 
 ومنھجیتھا عبر البالد.

 
مع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، استلمت مصر شكلیا توصیات من  2015خالل اجتماع مارس/آذار 

أجل حمایة المحتجزین من التعذیب ومعاقبة  عدة بلدان أعدتھا خالل االستعراض الدوري الشامل في السنة السابقة من
لكن مصر تستمر في إنكار انتشار التعذیب ومنھجیتھ ولم تقم بأي خطوة لتنفیذ ھذه التوصیات. تسلم الوفد  87الجناة.

المصري أیضا توصیات من سلوفینیا وأسترالیا لتغیّر تعریف التعذیب في قانون العقوبات كي یتماشى مع تعریف 
صرح الوفد أن الحكومة المصریة حّضرت مشروع قانون  88ضة التعذیب، كما یفرض الدستور المصري.اتفاقیة مناھ

لم یقدم البرلمان المصري الحالي، الذي  89، ولكن االضطراب السیاسي حال دون المضي قدما.2010للقیام بذلك في 
 إلنسان التابعة لھ لم تحقق في التعذیب.، أي مشروع قانون مشابھ ولجنة حقوق ا2016بدأ عملھ في ینایر/كانون الثاني 

 
في معرض ردھا على اتصاالت عدیدة متعلقة بقضایا تعذیب في مصر قام بھا مكتب المفوض السامي لحقوق 

وخالل الحوار التفاعلي في االستعراض الدوري الشامل، صرح الوفد  90اإلنسان، كررت مصر إنكارھا القدیم.
في مداخلة مصر السابقة  91دعاءات التعذیب وسوء المعاملة والجناة یعاقبون".المصري بأن "التحقیق جار في كل ا

لالستعراض، صّرح وفدھا بأنھ یتم التحقیق في جمیع قضایا ادعاءات التعذیب وسوء المعاملة التي تقدم إلى النیابة 
 92العامة.

 
 لتصریح غیر صحیح.تُظِھر عقود من تقاریر ھیومن رایتس ووتش ومنظمات غیر حكومیة أخرى أن ھذا ا

 
 كاف إطار محلي غير

تنص على أن التعذیب "بجمیع صوره وأشكالھ جریمة ال  52یشیر الدستور المصري إلى التعذیب مرتین. المادة 
على أن كل من یقبض علیھ "ال یجوز تعذیبھ، وال ترھیبھ، وال إكراھھ، وال  55تسقط بالتقادم". في حین تنص المادة 

 نویا" وأن "مخالفة شيء من ذلك جریمة یعاقب مرتكبھا وفقا للقانون".إیذاؤه بدنیا أو مع
 
 

                                                 
87 dges, March 2015, Universal Periodic Review of Egypt, Responses to Recommendations and Voluntary Ple 

https://www.upr-
info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_october_2014/recommendations_and_pledges_egypt_2014.pdf,  

 ).2017یولیو/تموز  11(تم االطالع في 

 ).2017یولیو/تموز  11السابق (تم االطالع في  88

89  hts Council Working Group on the Universal Periodic Review, National report United Nations Human Rig
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21, 

A/HRC/WG.6/20/EGY/1, July 22, 2014, https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_-
_october_2014/a_hrc_wg.6_20_egy_1_e.pdf 2017یولیو/تموز  11, (تم االطالع في.( 

 انظر على سبیل المثال: 90
UN Commission on Human Rights Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, Urgent appeal concerning Mahmoud Mohamed Ahmed Hussein, HRC/NONE/2016/24 and Urgent appeal 
concerning Hassan Mahmoud Ragab El Kabany, HRC/NONE/2015/172. 

91 United Nations Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review, Draft report of the 
Working Group on the Universal Periodic Review—Egypt, A/HRC/WG.6/20/L.13, November 7, 2014, 

_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.13.pdf-info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_-https://www.upr تم) ,

 ).2017یولیو/تموز  11االطالع في 
 السابق. 92
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 التي نصھا: 126یعّرف قانون العقوبات المصري التعذیب في المادة 
 

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذیب متھم أو فعل ذلك بنفسھ لحملھ على االعتراف یعاقب 
ذا مات المجني علیھ یحكم بالعقوبة المقررة سنوات. وإ 10إلى  3باألشغال الشاقة أو السجن من 

 93للقتل عمدا.
 

ھذا التعریف ال یتماشى مع اتفاقیة مناھضة التعذیب ویقیّد تعریف التعذیب بالضحایا "المتھمین"، مستثنیا بالتالي 
راف، األفراد المحتجزین بدون تھم، وال یتضمن األذى النفسي. كما یفرض أن یكون التعذیب استخدم النتزاع اعت

 متجاھال التعذیب المستخدم للحصول على معلومات أو بھدف المعاقبة.
 

اإلطار القانوني غیر المناسب ھذا ساعد عناصر الشرطة واألمن الوطني على اإلفالت من العقاب، إذ من الصعب 
ف، خاصة وأن على محامي الضحایا إثبات أن الضباط سببوا األلم أو العذاب تحدیدا من أجل إجبارھم على االعترا

في الرد على طلبات المحامین لمعاینة الضحایا من قبل "مصلحة الطب الشرعي" التابعة  یتلكؤونوكالء النیابة العامة 
 94لوزارة العدل.

 
یعطي قانون اإلجراءات الجنائیة المصري السلطة التقدیریة الكاملة لوكالء النیابة العامة في التحقیق في ادعاءات ضد 

وكالء النیابة لدیھم أیضا الحریة الكاملة باتخاذ قرار إحالة الدعوى  95دم عام أو موظفي إنفاذ القانون.موظف أو مستخ
 96إلى المحكمة أو إغالق التحقیقات.

 
تحدد "تعلیمات النیابة العامة" التي عممھا النائب العام على موظفیھ في كافة أنحاء مصر طریقة قیام أعضاء النیابة 

ضد عناصر الشرطة. وتنص ھذه التعلیمات على أنھ على وكالء النیابة العامة الحصول على إذن  العامة بتحقیقاتھم
عالوة على ذلك، على وكیل النیابة أن یُعِلم مسؤول  97مسؤولیھم للقیام بتحقیقاتھم مثل رئیس النیابة في مدیریة ما.

وحده مكتب النائب العام  98یا والشھود.العنصر المتھم قبل التحقیق، ما یزید من احتمال ترھیب العناصر للضحا
یستطیع اتخاذ القرار النھائي بإحالة قضیة ضد موظف أو مستخدم عام أو عنصر شرطة إلى المحكمة أو تحویلھا إلى 

یظھر بحث ھیومن رایتس ووتش في ھذا التقریر وتقاریر سابقة أن وكالء النیابة یكادون ال  99وزارة الداخلیة.
 100حقیق في ادعاءات تعذیب ضد أحد منھم على اإلطالق.یستخدمون سلطة فتح ت

 
عندما یفتح وكالء النیابة العامة قضایا بناء على ادعاءات، غالبا ما یخلون سبیل العناصر بانتظار التحقیقات، مع أن 

لة، مثل قانون اإلجراءات الجنائیة ینص على أن سبب احتجاز المتھمین قبل المحاكمة ھو تفادي خطر التأثیر على األد
                                                 

 .126بات المصري، المادة قانون العقو 93

  http://www.masress.com/alahaly/8688، 2012مارس/آذار  7تصدیقھا علي االتفاقیات الدولیة"، مصرس، » تلحس«"مصر  94
 ).2017مایو/أیار  30(تم االطالع في 

 ).2( 232و 63قانون اإلجراءات الجنائیة، المادتان  95
  encyclopedia/166-http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-2009-11-13-22-00-30تعلیمات النیابة العامة،  96

 ).2017مایو/أیار  31(تم االطالع في 

، encyclopedia/166-http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-2009-11-13-22-00-30، 558تعلیمات النیابة العامة، المادة  97
 ).2017مایو/أیار  31(تم االطالع في 

أقسام شرطة حضروا الدفن ورفضنا الشادر بتاعھم.. 'من امتى الحكومة بتعمل كده مع  4وسف شعبان، "فیدیو أسرة قتیل العطارین: ضباط من ی 98
 ).2017مایو/أیار  31(تم االطالع في  http://albedaiah.com/news/2017/02/18/130787، 2017فبرایر/شباط  18الشعب'"، البدایة، 

encyclopedia/166-http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-2009-11-13-22-مكرر،  568تعلیمات النیابة العامة، المادة  99
 ).2017مایو/أیار  31، (تم االطالع في 00-30

، 2011 ھیومن رایتس ووتش، "اضغط علیھ حتى یعترف" إفالت الجناة من العقاب وحرمان الضحایا من العدالة في قضایا التعذیب، ینایر/كانون الثاني 100
 .52ص 

http://www.masress.com/alahaly/8688
http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-encyclopedia/166-2009-11-13-22-00-30
http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-encyclopedia/166-2009-11-13-22-00-30
http://albedaiah.com/news/2017/02/18/130787
http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-encyclopedia/166-2009-11-13-22-00-30
http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-encyclopedia/166-2009-11-13-22-00-30
http://www.aladalacenter.com/index.php/legal-encyclopedia/166-2009-11-13-22-00-30
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قال محامون مصریون لھیومن رایتس ووتش إنھ من المعروف أن العناصر المتھمین بالتعذیب  101ترھیب الشھود.
 102یُرھبون أسر الضحایا أو یضغطون علیھم.

 
أحیانا یستخدم وكالء النیابة العامة مواد قانون العقوبات إلضعاف المحاسبة المحدودة أصال والتي تنص علیھا المادة 

، وجھوا إلى الضباط الذین قتلوا محتجزین تھمة "ضرب أفضى إلى 2011ي العدید من القضایا منذ ثورة . ف126
سنوات، إال إذا كانت متعمدة، في ھذه  7إلى  3من قانون العقوبات علیھا بالسجن من  236موت" والتي تعاقب المادة 
دوث تعذیب، یتفادى العناصر الحكم في المادة وألن ھذه المادة ال تعترف بح 103سنة. 15الحالة قد یصل الحكم إلى 

ال تنص على التفریق في  236الذي یعاقب باإلعدام إذا مات المحتجز تحت التعذیب. إضافة إلى ذلك، المادة  126
 الحكم بین إذا ما كان الجاني عنصرا أمنیا أم مدنیا، ما یعیق العقاب المتناسب مع سوء استغالل السلطة.

 
شرطة واألمن اإلفالت من العقاب المناسب لجریمة التعذیب عندما یوجھ وكالء النیابة إلیھم تھمة بإمكان عناصر ال

جنیھ  200من قانون العقوبات والتي تجّرم "القسوة" وعقوبتھا تصل إلى "سنة سجن أو دفع غرامة  129انتھاك المادة 
وات لـ ھیومن رایتس ووتش إن أعضاء النیابة سن 10دوالر أمریكي]" فقط. قال قاض عمل في النیابة العامة لـ  11[

 129.104حولوا أغلب قضایا التعذیب إلى المحكمة بموجب المادة  2011في 
 

على شخص بدون وجھ حق وھدده بالقتل أو عذبھ بالتعذیبات  ضسنة "من قب 15إلى  3تعاقب بالسجن من  282المادة 
استخدم فیھا وكالء النیابة العامة ھذه المادة ضد موظفین البدنیة".  ھیومن رایتس ووتش لیست على علم بأي قضیة 

 105أمنیین.
 

احتجاز األشخاص في مقرات األمن الوطني، غیر المعترف بھا كأماكن احتجاز بموجب "قانون تنظیم السجون" 
س المصري، ھو عمل غیر قانوني ولكن منتشر. عدد مقرات األمن الوطني غیر معروف وأماكنھا بالعادة سریة، بعك

یملك وكالء النیابة العامة السلطة القانونیة  106المنشأة بقرارات منشورة في الجریدة الرسمیة. 320 مراكز الشرطة الـ
لزیارة جمیع أماكن االحتجاز، الرسمیة وغیر الرسمیة، ولكن عملیا یعرفون أن القیام بزیارة غیر معلَنة إلى مقرات 

ؤولیھم، مثل نقلھم أو صرفھم، حسب قول محام حقوقي مصري في األمن الوطني سیكون لھا تداعیات من قبل مس
النیابة العامة، عبر كتابة تقاریر سنویة  من بعض النواحي، یملك ضباط األمن الوطني سلطة على وكالء 107القاھرة.

 108لتقییم أدائھم.
 

                                                 
 .134قانون اإلجراءات الجنائیة، المادة  101
 .2017مایو/أیار  29اتفیة مع محامیین حقوقیین مصریین، القاھرة، ھیومن رایتس ووتش، مقابلة ھ102
، 2016دیسمبر/كانون األول  17محمد رشدي، "توجیھ تھمة 'ضرب أفضى إلى موت' للضابط المتھم بقتل 'مجدي مكین'"، التحریر، 103

https://goo.gl/eiQJ7Hدون إذن قضائي لـ'ضابط اإلسماعیلیة'،  ضرب أفضى إلى موت ودخول منشأة ؛ محمد محمود رضوان، "توجیھ تھمتي
یولیو/تموز  27(تم االطالع في  http://www.almasryalyoum.com/news/details/851174، 2015نوفمبر/تشرین الثاني  29المصري الیوم، 

2017.( 
. مذكور في ھیومن رایتس ووتش، اضغط علیھ 2010یولیو/تموز  14مع قاض وعضو سابق في النیابة العامة، القاھرة ھیومن رایتس ووتش، مقابلة 104

 .2011حتى یعترف" إفالت الجناة من العقاب وحرمان الضحایا من العدالة في قضایا التعذیب، ینایر/كانون الثاني 
 .2017مایو/أیار  29مصریین، القاھرة، ووتش، مقابلة ھاتفیة مع محامیین حقوقیین  ھیومن رایتس105
 السجون ومقرات االحتجاز السریة في مصر"، ھیومن رایتس مونیتور، "106

http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/21341#.WYuBWFFJb4Zسجون مصر قبل وبعد ثورة … "ھناك متسع للجمیع  ؛
 ).2017مایو/أیار  31(تم االطالع في  http://anhri.net/?p=173465، 2016سبتمبر/أیلول  5ینایر"، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، 

 .0172برید إلكتروني من محام حقوقي، مایو/أیار 107
محمد األنصاري، "دور النیابة العامة المصریة في قمع أصوات المعارضة"، مشروع الدیمقراطیة في الشرق األوسط (بومید)، 108

http://pomed.org/wp-content/uploads/2016/10/POMEDAnsaryEgyptReport_Arabic.pdf  2017یولیو/تموز  27(تم االطالع في.( 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/851174
http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/21341#.WYuBWFFJb4Z%D8%9B
http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/21341#.WYuBWFFJb4Z%D8%9B
http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/21341#.WYuBWFFJb4Z%D8%9B
http://anhri.net/?p=173465
http://pomed.org/wp-content/uploads/2016/10/POMEDAnsaryEgyptReport_Arabic.pdf
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 أنظمة داخلية إشكالية

تعتمد أحكامھ  109ینّظم عمل الشرطة المصریة.بشأن ھیئة الشرطة" (قانون الشرطة)  1971لسنة  109"القانون رقم 
في ذلك  اإلجرامي، بماالتأدیبیة كلیا تقریبا على قرارات وزیر الداخلیة أو مساعدیھ، مما یحمي سلوك الشرطة 

، لم یكن قانون الشرطة یتضمن أحكاما تشترط على وزارة الداخلیة 2016حتى  110التعذیب، من الرقابة القضائیة.
 لنیابة العامة بالضباط المتورطین في جرائم.رفع تقاریر إلى ا

 
 م، التدابیر التأدیبیة التي یمكن اتخاذھا بحق ضباط الشرطة ھي التحذیر واقتطاع جزء مؤقتا من راتبھ48حسب المادة 

بتوقیف  54و 53تسمح المادتان  111أشھر بنصف راتب وإنھاء خدمتھم. 6ووقفھم عن العمل لمدة قد تصل إلى 
أشھر إذا كانوا یخضعون للتحقیق أو المحاكمة في جریمة جنائیة. یمكن تمدید  3مل لمدة قد تصل إلى الضباط عن الع

لس تأدیبي جمن حق الضباط المحالین إلى م 112التوقیف فقط في حال وافق مجلس تأدیبي یعیّنھ وزیر الداخلیة.
ا وافق مساعد الوزیر المعني. ال تخضع ھذه استئناف القرار أمام مجلس استئناف تأدیبي یعیّنھ أیضا وزیر الداخلیة إذ

 القرارات ألي مراجعة قضائیة خارجیة.
 

إال   –نقل أي ضابط إلى "احتیاط" الوزارة بدون المرور بإجراءات تأدیبیة لوزیر الداخلیة السلطة  67تعطي المادة 
لمجلس األعلى للشرطة" الذي یعیّنھ وإذا كان ھذا في "الصالح العام"، وبعد تشاوره مع "ا –المعینین  بقرار جمھوري 

قال محامون حقوقیون  113الوزیر ویتألف من مساعدیھ الصغار وموظفي الوزارة وحیث التصویت باألغلبیة.
مصریون إنھم ال یعلمون إن كان ھذا القانون قد استُخدم یوما لمعاقبة الضباط المتھمین بالتعذیب، ألنھ لیس على 

عندما یُنقل ضابط ما إلى االحتیاط، یستمر بتقاضي راتبھ وفي بعض األحیان،  114ات.وزارة الداخلیة نشر ھكذا قرار
مع اقتطاع صغیر. تُحتسب فترة االحتیاط من سنوات خدمة الموظف من أجل تعویض نھایة الخدمة والترقیات، وال 

األعلى للشرطة  یمكن أن تتخطى فترة االحتیاط السنتین یعود بعدھا الضابط إلى عملھ، إال إذا قرر المجلس
 115تمدیدھا.

 
استجابة للضغط الشعبي بعد عدة حوادث تعذیب ووفاة في االحتجاز، اقترحت الحكومة تعدیالت على قانون الشرطة 

، التي تنطبق على "أفراد ھیئة 77. ألحقت التعدیالت حكما جدیدا بالمادة 2016وافق البرلمان علیھا في أغسطس/آب 
مالزم، ویشترط على المشرفین إخبار النیابة العامة فورا إذا كان أحد ھؤالء العناصر  الشرطة"، أي من ھم دون رتبة

 116ساعة حتى تقدیمھ إلى النیابة العامة. 24متھما بجریمة وإبقائھ في االحتیاط 
 

باقي التعدیالت مبھمة وتفرض على عناصر الشرطة "حمایة الدستور والحریات". وتضمن مادة جدیدة تمنع الضباط 
استغالل سلطتھم عبر إساءة معاملة المواطنین بطریقة تنتھك القانون والدستور ولكنھا ال تقدم آلیات تنفیذ أو تحدد من 

 117العقاب.

                                                 
 .1971نوفمبر/تشرین الثاني  11، 45بشأن ھیئة الشرطة، الجریدة الرسمیة، المجلد  1971لسنة  109القانون رقم 109
لمحامي إن معاییر الشرطة الداخلیة التأدیبیة تعیق . قال ا2017مایو/أیار  29ھیومن رایتس ووتش، مقابلة ھاتفیة مع محام حقوقي مصري، القاھرة، 110

 جھودھم في محاسبة التعذیب.
 .1971نوفمبر/تشرین الثاني  11، 45بشأن ھیئة الشرطة، الجریدة الرسمیة، المجلد  1971لسنة  109القانون رقم 111
 .54و 53السابق، المادتان 112
 .67السابق، المادة 113
 .2017مایو/أیار  29تش مع محامیین حقوقیین مصریین، القاھرة، مقابلتان ھاتفیتان لھیومن رایتس وو114
 ).2017مایو/أیار  4، (تم االطالع في https://goo.gl/xrQ8Q9، 67بشأن ھیئة الشرطة، الجریدة الرسمیة، المادة  1971لسنة  109القانون  115
 .2016أغسطس/آب  15، 32دیالت بعض أحكام قانون ھیئة الشرطة، الجریدة الرسمیة، المجلد بشأن تع 2016لسنة  64القانون رقم 116
، 2016مارس/آذار  12"تعدیالت قانون الشرطة: محدودة وبدون آلیات تنفیذیة"، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، بیان صحفي، 117

https://goo.gl/aUK07b  2017مایو/أیار  4(تم االطالع في.( 

https://goo.gl/xrQ8Q9
https://goo.gl/aUK07b
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ضابطا وعنصرا إلى االحتیاط في النصف  20نقل موقع "البوابة" اإلخباري الموالي للحكومة أن الوزارة أحالت 
لداخلیة المنقول في المقال یشیر إلى الجھود التي بذلھا قطاع التفتیش كالم المسؤولین في وزارة ا 2016.118األول من 

والرقابة من أجل "تطھیر" الوزارة، لكنھ لم یذكر أي قضیة حققت فیھا النیابة العامة في الجرائم الخطیرة التي دفعت 
 بالوزارة إلى إحالتھم إلى االحتیاط، والتي تضمنت الفساد وتجارة المخدرات واالعتداءات.

 
على أنھ یمكن إنھاء خدمة الضباط الموقوفین عن العمل والمحتجزین خالل المحاكمة فقط إذا  54تنص المادة 

أصدرت المحكمة إدانة نھائیة، وإذا كانت الجریمة تعاقب بالسجن أو تخل "بالشرف أو األمانة". في حین تجعل المادة 
للضباط بالعودة إلى  1998العقوبة، یسمح تعدیل أُدخل في إنھاء الخدمة اختیاریا في قضایا حكم مع وقف تنفیذ  71

 119الخدمة بعد السجن طالما "الجریمة ال تفقده الثقة واالعتبار".
 

الشھیرة، حكمت المحكمة على كل من ضابط التحقیق إسالم نبیھ والشرطي رضا فتحي  2007في إحدى قضایا 
قضیب خشبي في شرجھ. قالت المحكمة في حیثیات حكمھا  سنوات لتعذیبھم السائق عماد كبیر عبر إدخال 3بالسجن 

 .، عاد نبیھ إلى خدمتھ2009في  120إنھا أعطت الشرطیین أدنى حكم ولم تأمر بإنھاء خدمتھما "لحداثة سنھما".
دعوى رفعھا محامون حقوقیون یطلبون من وزیر الداخلیة حینھا حبیب العادلي  2010رفضت محكمة إداریة في 

 121ل.إیقافھ عن العم
  

                                                 
، 2016یونیو/حزیران  1ضابط وأمین شرطة لالحتیاط"، البوابة،  20أحمد یحیى ومحمد الدیسطي، "'الداخلیة' تطھر نفسھا.. إحالة  118

http://www.albawabhnews.com/1961875  2017مایو/أیار  4(تم االطالع في.( 
 ).2027مایو/أیار  4(تم االطالع في  https://goo.gl/xrQ8Q9، 71بشأن ھیئة الشرطة، الجریدة الرسمیة، المادة  1971لسنة  109القانون رقم  119

، 2009مارس/آذار  28یوم، أحمد شلبي "مصدر أمنى یؤكد عودة إسالم نبیھ للشرطة بعد قضاء العقوبة.. ویستبعد عودتھ لقسم بوالق"، المصري ال 120
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=204626  2017مایو/أیار  4(تم االطالع في.( 

 https://goo.gl/W6R734، 2010ینایر/كانون الثاني  26العمل"، الیوم السابع، سحر طلعت، "القضاء اإلداري یرفض منع الضابط إسالم نبیھ من  121
 ).2017مایو/أیار  4(تم االطالع في 
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 شكر وتنويه
تشكر ھیومن رایتس ووتش الباحثین والمحامین والناشطین المصریین الذین ساھموا في ھذا التقریر عبر إیجاد 

الضحایا وتدبیر المقابالت وتقدیم المعلومات حول وضع التعذیب في مصر. بدونھم لم یكن التقریر لیرى النور. ال 
 كن عملھم الشجاع ال یقدر بثمن.نستطیع ذكر أسمائھم خوفا على سالمتھم، ل

 
صاغ باحث في ھیومن رایتس ووتش ھذا التقریر بعد إجراء مقابالت بمساعدة مستشار مصري. وقدّم باحث آخر في 

 ھیومن رایتس ووتش أبحاثا عن اإلطار القانوني الذي یجّرم التعذیب وینّظم محاسبة الشرطة في مصر.
 

األوسط وشمال أفریقیا، بتحریر التقریر. كالیف بالدوین، مستشار قانوني قام جو ستورك، نائب مدیرة قسم الشرق 
أول، دقق بالمعلومات القانونیة. وتوم بورتیوس، نائب مدیر البرامج، قام بالقراءة النھائیة. بیار بیران، مدیر 

وأشرفا على النشر.  الملتیمیدیا، وغرایس شوي، مدیرة تصمیم المنشورات والمعلومات، نفّذا رسوم وبیانات التقریر
 كما ساعد أحد المنسقین في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في االنتاج.
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  اللواء مجدي عبد الغفار رسالة إلى: 1ملحق 

2017مایو/أیار 23

اللواء مجدي عبد الغفار 
وزیر الداخلیة

جمھوریة مصر العربیة 

سیادة اللواء مجدي عبد الغفار، 

طلب معلومات تخص تقریر نحّضر أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" ل
لنشره، ویدور حول ممارسات لعناصر في الشرطة واألمن الوطني أثناء التحقیقات 

واالستجوابات. نتطلع إلى معرفة رأیكم حول نتائج التقریر التي نفّصلھا أدناه، كي نضّم 
وجھة النظر الرسمیة بدقة وشفافیة إلى التقریر.

ة دولیة تكرس جھودھا للتحقیق في انتھاكات حقوق ھیومن رایتس ووتش منظمة حقوقی
دولة. ندعو الحكومات إلى الحد من االنتھاكات 90اإلنسان وفضحھا في أكثر من 

الحقوقیة وتنفیذ سیاسات تحمي حقوق اإلنسان. تجري ھیومن رایتس ووتش تحقیقات 
.1991وتنشر تقاریر حول حالة حقوق اإلنسان في مصر منذ عام 

قریرنا في المستقبل القریب، ونشكر لكم كثیرا الرد على ھذه الرسالة في سوف نصدر ت
. أیة ردود تأتینا بعد ھذا الموعد ستُنشر على 2017یونیو/حزیران 13موعد غایتھ 

صفحة مصر في موقع ھیومن رایتس ووتش: 
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/egypt

البرید اإللكتروني على عنوان: برجاء أن ترسلوا ردكم عن طریق
xxxxx@hrw.org :أو عن طریق الفاكس على رقمxxxx-xxx-xxx-+1

نثمن لكم كثیرا وقتكم المخصص للرد على نتائجنا، وإمدادكم إیانا بمعلومات في أقرب 
فرصة تناسبكم. 

مع بالغ التقدیر واالحترام، 
سارة لیا ویتسن 
المدیرة التنفیذیة 

·باریس·یوركنیو·نیروبي·موسكو·آنجلسلوس·لندن·انسبورغجوھ·جنیف·شیكاغو·بروكسیل·برلین·بیروت·أمستردام
زیورخ-واشنطن·تورنتو·طوكیو-فرانسیسكوسان

 

وسط وشمال أفریقیاقسم الشرق األ
سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرةة، نائبلما فقیھ
إریك غولدستین، نائب المدیرة

جو ستورك، نائب المدیرة
أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

اللجنة االستشاریة
كاثرین بیراتیس، المدیرة

بالي، مسؤولآسلي 
بروس راب، مسؤول

لغاري سیك، مسؤو
 جمال أبو علي

فؤاد عبد المومني
الدوسريھالة

صالح الحجیالن
عبدالغني اإلیراني

أحمد المخیني
غانم النجار

لیزا أندرسون
شاؤول بخاش

دیفید بیرنشتاین
روبرت بیرنشتاین

نیثان براون
بول شیفیغني

ھناء إدوار
بھي الدین حسن
حسن المصري
منصور فرحان

لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

عمر حمزاوي
أسوس ھاردي
شوان جبارین

مارینا بینتو كوفمان
یوسف خالت
أحمد منصور

ستیفان ماركس
عبدالعزیز نعیدي

نبیل رجب
فیكي رسكین

تشارلز شماس
شید شینبیرغ

تاماسیبيسوزان
مصطفى تلیلي

ھیومن رایتس ووتش
كینیث روث، المدیر التنفیذي
ي نائب المدیر التنفیذ میشیل ألكساندر،

والمبادرات العالمیة
ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

إیما دالي، مدیر االتصاالات
باربرا غولییلمو، مدیر المالة واإلدارة

باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
وكیمبنیر، المستشار العامدینا ب

توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

HUMAN RIGHTS WATCH 

350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 
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 ألوسط وشمال أفریقیا قسم الشرق ا
 ھیومن رایتس ووتش

  
 األسئلة 
 ؟ 2013كم عدد شكاوى التعذیب وإساءة المعاملة التي تلقتھا وزارة الداخلیة منذ یولیو/تموز  •
ما عدد الشكاوى التي حققت فیھا وزارة الداخلیة بنفسھا؟ وكم عدد الشكاوى التي أحالتھا إلى  •

 لتحقیق؟ النیابات أو أیة ھیئات أخرى إلجراء ا
 ماذا كانت نتائج تلك التحقیقات؟  •
ما عدد رجال األمن الذین تعرضوا إلجراءات تأدیبیة بأي شكل من األشكال جراء التعذیب،  •

؟ وما اإلجراءات التأدیبیة المفروضة على ھؤالء األفراد؟ (الخصم من 2013منذ عام 
 الراتب، الوقف عن العمل، التحویل لالحتیاط، الفصل النھائي)؟ 

، وخاصة في خالف االلسجون في أي مقار تابعة لوزارة الداخلیة  ما عدد المحتجزین حالیا •
أقسام الشرطة ومقرات األمن الوطني؟ ھل تستخدم وزارة الداخلیة مقار األمن الوطني أو 

معسكرات األمن المركزي في احتجاز أفراد؟ ھل تسمح الوزارة لوكالء النیابة بزیارة ھذه 
 تیش علیھا؟ ھل یُسمح للمحامین بالحضور مع المحتجزین داخل ھذه المنشآت؟ األماكن والتف

ما السیاسات أو التدابیر المفروضة في وزارة الداخلیة لمنع التعذیب؟ ھل أصدر وزیر  •
 ؟ 2013الداخلیة أیة تعمیمات داخلیة بشأن التعذیب منذ عام 

 
 عرض للتقریر 

األمن الوطني التعذیب بشكل منھجي أثناء التحقیقات یُظھر تقریرنا كیف یستخدم أفراد الشرطة و
إلجبار المحتجزین على االعتراف أو النتزاع معلومات منھم، أو لمعاقبتھم. كما یُظھر كیف أن عددا 

قد أسفرت عن إحالة النیابة التحقیقات إلى  2013صغیرا من بین مئات ادعاءات التعذیب منذ عام 
حتى لحظة كتابة ھذه  –اد بوزارة الداخلیة، وھي أحكام ما زالت المحكمة ثم حكمت المحكمة ضد أفر

 على ذمة االستئناف.  –السطور 
 

بمداھمة ساعات  –في العادة  –قال محتجزون سابقون قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إن قصتھم بدأت 
ل. لم یُظھر الفجر على بیوتھم أو باعتقالھم من الشارع على مقربة من البیت أو الجامعة أو محل العم

عناصر الشرطة أو األمن الوطني للمشتبھ بھم أوامر احتجاز كما لم یخبروھم بسبب القبض علیھم. 
في بعض الحاالت، اعتقلوا أقارب للمشتبھ بھ أیضا. فور القبض على الشخص، كان عناصر األمن 

ي لجھاز األمن ینقلون المشتبھ بھ إلى قسم شرطة أو مقر لألمن الوطني، بما یشمل المقر الرئیس
 الوطني داخل مقر وزارة الداخلیة في وسط البلد بالقاھرة.

 
وصف المحتجزون السابقون الذین قابلناھم أثناء إعداد التقریر كیف تم احتجازھم تعسفیا وكیف 

ُعذبوا خالل فترات من االختفاء القسري، وبعدھا مثلوا أمام وكالء النیابة، الذین عادة ما ضغطوا 
زین لتأكید اعترافاتھم ثم أحالوھم إلى المحاكمة دون اتخاذ إجراءات للتحقیق في على المحتج

 االنتھاكات التي تعرضوا لھا.
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تُظھر نتائج التقریر أن أسالیب التعذیب المستخدمة من قبل عناصر الشرطة واألمن الوطني منھجیة، 
 وتشمل: 
 صاعق كھربائي أو باستخدام أسالكالصعق بالكھرباء، عن طریق  •
 اإلجبار على اتخاذ أوضاع ُمجھدة من نوعین:  •

o  التعلیق: یقید المشتبھ بھ باألصفاد من وراء ظھره ویتم رفع ذراعیھ من الخلف إلى
األعلى. تُعلق األصفاد فوق الطرف العلوي لباب، لیعلق المشتبھ في الھواء ما یتسبب 

إلصابة بخلع في ألم شدید في عضالت الظھر والكتفین، ویؤدي ھذا أحیانا إلى ا
 الكتف. 

o  الشوایة": یُوضع المشتبھ على ظھره وتوضع عصا أو قضیب معدني وراء ركبتیھ"
المرفوعتین. یتم ربط ذراعیھ حول العصا من الجانبین بحیث تصبح العصا واقعة 

الساق إلحكام الرباط.  عظمةبین مرفقیھ وباطن الركبتین. یتم ربط الیدین معا فوق 
 في وضع مؤلم للكتفین والركبتین والذراعین.یُعلّق المشتبھ بھ ثم یتم رفع العصا، ل

 الضرب باللكمات والعصي الخشبیة أو القضبان المعدنیة •
 نزع األظافر قسرا •
 التھدید بتعذیب األقارب  •
 تعریة المشتبھ بھ تماما أو إبقائھ في المالبس الداخلیة  •
 االغتصاب والتھدید باالغتصاب  •

 
مباشر للدستور المصري، الذي یحظر التوقیف دون أوامر توقیف، ھذه األعمال ھي انتھاك 

واالختفاء القسري دون إتاحة محام أو العرض على النیابة، والتعذیب والتھدید واإلكراه واإلضرار 
 ال تسقط بالتقادم.البدني أو المعنوي بالمحتجزین. یعتبر الدستور التعذیب جریمة 

 
 المحاسبة على التعذیب 

البحث إلى أن النیابة لم تحقق بشكل مستفیض ومحاید وفي الوقت المناسب، في شكاوى  تشیر نتائج
التعذیب الواردة بحق مسؤولي إنفاذ القانون، بغض النظر عن الرتبة وعما إذا كان الضحیة أو أسرتھ 

 قد تقدموا ببالغات رسمیة. 
 

منھا فقط عن  9، أسفرت 2013من بین مئات شكاوى التعذیب الُمعلنة ضد وزارة الداخلیة منذ عام 
أحكام قضائیة بعد إحالتھا للمحاكم من طرف النیابة. لم تُعلن الحكومات المتعاقبة عن إحصاءات حول 

 . 2011انتھاكات الشرطة منذ انتفاضة 
 

استشارت ھیومن رایتس ووتش محامین وتبینت أن اإلطار القانوني المصري الُمجّرم للتعذیب غیر 
ة واألمن الوطني على االلتفاف حول العقاب على التعذیب، ال سیما مع صعوبة كاٍف وساعد الشرط

إثبات محامّي الضحایا أن أفراد األمن تسببوا في إلحاق األلم أو المعاناة بالضحیة لغرض انتزاع 
 اعترافات تحدیدا.
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الذین لھم  – توصلت ھیومن رایتس ووتش في الماضي وأثناء إعداد ھذا التقریر إلى أن وكالء النیابة
القرار األخیر في اتخاذ قرار إحالة القضایا ضد المسؤولین الحكومیین أو مسؤولي إنفاذ القانون إلى 

لم یسبق لھم تقریبا ممارسة حق  –المحكمة أو إحالة القضیة لوزارة الداخلیة التخاذ إجراءات تأدیبیة 
 فتح ھذه التحقیقات بمبادرة منھم. 

 
في شأن ھیئة الشرطة، الذي ینظم عمل  1971لسنة  109للقانون رقم  تحلیل ھیومن رایتس ووتش

قوات الشرطة المصریة، توصل إلى أن القانون یتھاون في ضبط سلوك رجال الشرطة وأنھ على 
النقیض، یساعدھم في تفادي المحاسبة على االنتھاكات، ویسمح لعناصر الشرطة بتفادي العقاب. بدال 

األمن موضع المحاسبة إذا اقتضى األمر، یسمح القانون بممارسة  من ضمان إمكانیة وضع رجال
المحاكمات التأدیبیة الداخلیة التي تتم بقرارات من وزارة الداخلیة ویشرف علیھا باألساس بعض كبار 

الضباط (یعینھم الوزیر أیضا)، ما یعني أن موظفي وزارة الداخلیة یحققون مع زمالء لھم في ھذه 
 من القانون تتیح للضباط الُمدانین فرصة العودة إلى وظائفھم. 71الحاالت. المادة 

 
إننا نوصي بإجراء أعضاء النیابة من كافة المستویات لزیارات تفتیش مفاجئة على مواقع االحتجاز، 

وعلى مواقع االحتجاز غیر الرسمیة المشتبھ في وجودھا، والتحقیق في كافة ادعاءات التعذیب 
قل وكالء النیابة الذین یتبین تجاھلھم ادعاءات تعذیب أو ممارستھم تھدیدات والمعاملة السیئة، ون

 للضغط على المشتبھ بھم لكي یعترفوا.
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 : رسالة إلى المستشار نبيل صادق2ملحق 

2017مایو/أیار 23

المستشار نبیل صادق
ام النائب الع

جمھوریة مصر العربیة 

سیادة المستشار نبیل صادق، 

أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" لطلب معلومات تخص تقریر نحّضر 
لنشره، ویدور حول ممارسات لعناصر في الشرطة واألمن الوطني أثناء التحقیقات 

واالستجوابات. 
ّصلھا أدناه، كي نضّم وجھة النظر نتطلع إلى معرفة رأیكم حول نتائج التقریر التي نف

الرسمیة بدقة وشفافیة إلى التقریر.

ھیومن رایتس ووتش منظمة حقوقیة دولیة تكرس جھودھا للتحقیق في انتھاكات حقوق 
دولة. ندعو الحكومات إلى الحد من االنتھاكات 90اإلنسان وفضحھا في أكثر من 

ري ھیومن رایتس ووتش تحقیقات الحقوقیة وتنفیذ سیاسات تحمي حقوق اإلنسان. تج
.1991وتنشر تقاریر حول حالة حقوق اإلنسان في مصر منذ عام 

سوف نصدر تقریرنا في المستقبل القریب، ونشكر لكم كثیرا الرد على ھذه الرسالة في 
. أیة ردود تأتینا بعد ھذا الموعد ستُنشر على 2017یونیو/حزیران 13موعد غایتھ 

ومن رایتس ووتش: صفحة مصر في موقع ھی
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/egypt

برجاء أن ترسلوا ردكم عن طریق البرید اإللكتروني على عنوان: 
@hrw.orgxxxxx :أو عن طریق الفاكس على رقمxxxx-xxx-xxx-+1

قرب نثمن لكم كثیرا وقتكم المخصص للرد على نتائجنا، وإمدادكم إیانا بمعلومات في أ
فرصة تناسبكم. 

مع بالغ التقدیر واالحترام، 
سارة لیا ویتسن 

·باریس·یوركنیو·نیروبي·موسكو·آنجلسلوس·لندن·جوھانسبورغ·جنیف·شیكاغو·بروكسیل·برلین·بیروت·مستردامأ

زیورخ-واشنطن·تورنتو·طوكیو-فرانسیسكوسان

 

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 

New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300

قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرةة، نائبلمى فقیھ
إریك غولدستین، نائب المدیرة

جو ستورك، نائب المدیرة
اصل والمرافعةأحمد بن شمسي، مدیر التو

اللجنة االستشاریة
كاثرین بیراتیس، المدیرة

بالي، مسؤولآسلي 
بروس راب، مسؤول
غاري سیك، مسؤول

 جمال أبو علي
فؤاد عبد المومني

الدوسريھالة
صالح الحجیالن

عبدالغني اإلیراني
أحمد المخیني

غانم النجار
لیزا أندرسون
شاؤول بخاش

دیفید بیرنشتاین
نشتاینروبرت بیر
نیثان براون

بول شیفیغني
ھناء إدوار

بھي الدین حسن
حسن المصري
منصور فرحان

لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

عمر حمزاوي
أسوس ھاردي
شوان جبارین

مارینا بینتو كوفمان
یوسف خالت
أحمد منصور

ستیفان ماركس
عبدالعزیز نعیدي

نبیل رجب
فیكي رسكین

تشارلز شماس
شید شینبیرغ

تاماسیبيانسوز
مصطفى تلیلي

ھیومن رایتس ووتش
كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

والمبادرات العالمیة
ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

دالي، مدیر االتصاالاتإیما 
باربرا غولییلمو، مدیر المالة واإلدارة

باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
شریةفرانسیس سینا، مدیر الموارد الب
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 المدیرة التنفیذیة 
 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 ھیومن رایتس ووتش 
 
 ألسئلة ا

 ؟ 2013كم عدد شكاوى التعذیب وإساءة المعاملة التي تلقتھا النیابة العامة منذ یولیو/تموز  •
النیابة العامة إلى المحكمة؟ كم منھا حولتھا النیابة العامة؟ كم  فیھا كم من ھذه الشكاوى حققت •

 ؟نتج عن عنھا البراءةحكم ب وكمإدانة 
كم عدد التحقیقات في التعذیب وسوء المعاملة التي بدأتھا النیابة العامة من تلقاء نفسھا منذ  •

 ؟ ما ھي نتائج ھذه التحقیقات؟2013 تموز/یولیو
؟ 2013العامة بزیارات تفتیشیة لمراكز الشرطة منذ یولیو/تموز كم مرة قام أعضاء النیابة  •

ھل توجد أي تعلیمات من  ؟الوطنيبزیارات تفتیشیة لمكاتب األمن أعضاء النیابة كم مرة قام 
مكتب النائب العام بھذا الخصوص؟ لماذا ال تسمح النیابة للمحامین بحضور التحقیقات مع 

 العلیا؟ المتھمین في مقار نیابة أمن الدولة
ما ھي السیاسات الحالیة المعمول بھا في النیابة العامة فیما یتعلق بالتحقیق في التجاوزات  •

 األمن الوطني؟ عناصرالتي ترتكبھا الشرطة أو 
 

 عرض للتقریر 
یُظھر تقریرنا كیف یستخدم أفراد الشرطة واألمن الوطني التعذیب بشكل منھجي أثناء التحقیقات 

على االعتراف أو النتزاع معلومات منھم، أو لمعاقبتھم. كما یُظھر كیف أن عددا إلجبار المحتجزین 
قد أسفرت عن إحالة النیابة التحقیقات إلى  2013صغیرا من بین مئات ادعاءات التعذیب منذ عام 

حتى لحظة كتابة ھذه  –المحكمة ثم حكمت المحكمة ضد أفراد بوزارة الداخلیة، وھي أحكام ما زالت 
 على ذمة االستئناف.  – السطور

 
بمداھمة ساعات  –في العادة  –قال محتجزون سابقون قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إن قصتھم بدأت 

الفجر على بیوتھم أو باعتقالھم من الشارع على مقربة من البیت أو الجامعة أو محل العمل. لم یُظھر 
كما لم یخبروھم بسبب القبض علیھم.  عناصر الشرطة أو األمن الوطني للمشتبھ بھم أوامر احتجاز

في بعض الحاالت، اعتقلوا أقارب للمشتبھ بھ أیضا. فور القبض على الشخص، كان عناصر األمن 
ینقلون المشتبھ بھ إلى قسم شرطة أو مقر لألمن الوطني، بما یشمل المقر الرئیسي لجھاز األمن 

 ة.الوطني داخل مقر وزارة الداخلیة في وسط البلد بالقاھر
 

وصف المحتجزون السابقون الذین قابلناھم أثناء إعداد التقریر كیف تم احتجازھم تعسفیا وكیف 
ُعذبوا خالل فترات من االختفاء القسري، وبعدھا مثلوا أمام وكالء النیابة، الذین عادة ما ضغطوا 

لتحقیق في على المحتجزین لتأكید اعترافاتھم ثم أحالوھم إلى المحاكمة دون اتخاذ إجراءات ل
 االنتھاكات التي تعرضوا لھا.
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تُظھر نتائج التقریر أن أسالیب التعذیب المستخدمة من قبل عناصر الشرطة واألمن الوطني منھجیة، 
 وتشمل: 

 صاعق كھربائي أو باستخدام أسالكالصعق بالكھرباء، عن طریق  •
 اإلجبار على اتخاذ أوضاع ُمجھدة من نوعین:  •

o بھ باألصفاد من وراء ظھره ویتم رفع ذراعیھ من الخلف إلى  التعلیق: یقید المشتبھ
األعلى. تُعلق األصفاد فوق الطرف العلوي لباب، لیعلق المشتبھ في الھواء ما یتسبب في 

 ألم شدید في عضالت الظھر والكتفین، ویؤدي ھذا أحیانا إلى اإلصابة بخلع الكتف. 
o  أو قضیب معدني وراء ركبتیھ "الشوایة": یُوضع المشتبھ على ظھره وتوضع عصا

المرفوعتین. یتم ربط ذراعیھ حول العصا من الجانبین بحیث تصبح العصا واقعة بین 
الساق إلحكام الرباط. ثم یتم  عظمةمرفقیھ وباطن الركبتین. یتم ربط الیدین معا فوق 

 في وضع مؤلم للكتفین والركبتین والذراعین.رفع العصا، لیُعلّق المشتبھ بھ 
 باللكمات والعصي الخشبیة أو القضبان المعدنیة الضرب •
 نزع األظافر قسرا •
 التھدید بتعذیب األقارب  •
 تعریة المشتبھ بھ تماما أو إبقائھ في المالبس الداخلیة  •
 االغتصاب والتھدید باالغتصاب  •
 

ھذه األعمال ھي انتھاك مباشر للدستور المصري، الذي یحظر التوقیف دون أوامر توقیف، 
اء القسري دون إتاحة محام أو العرض على النیابة، والتعذیب والتھدید واإلكراه واإلضرار واالختف

 ال تسقط بالتقادم.البدني أو المعنوي بالمحتجزین. یعتبر الدستور التعذیب جریمة 
 

 المحاسبة على التعذیب 
سب، في شكاوى تشیر نتائج البحث إلى أن النیابة لم تحقق بشكل مستفیض ومحاید وفي الوقت المنا

التعذیب الواردة بحق مسؤولي إنفاذ القانون، بغض النظر عن الرتبة وعما إذا كان الضحیة أو أسرتھ 
 قد تقدموا ببالغات رسمیة. 

 
منھا فقط عن  9، أسفرت 2013من بین مئات شكاوى التعذیب الُمعلنة ضد وزارة الداخلیة منذ عام 

ن طرف النیابة. لم تُعلن الحكومات المتعاقبة عن إحصاءات أحكام قضائیة بعد إحالتھا إلى المحاكم م
 . 2011حول انتھاكات الشرطة منذ انتفاضة 

 
استشارت ھیومن رایتس ووتش محامین وتبینت أن اإلطار القانوني المصري الُمجّرم للتعذیب غیر 

مع صعوبة  كاٍف وساعد الشرطة واألمن الوطني على االلتفاف حول العقاب على التعذیب، ال سیما
إثبات محامّي الضحایا أن أفراد األمن تسببوا في إلحاق األلم أو المعاناة بالضحیة لغرض انتزاع 

 اعترافات تحدیدا.
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الذین لھم  –توصلت ھیومن رایتس ووتش في الماضي وأثناء إعداد ھذا التقریر إلى أن وكالء النیابة 
مسؤولین الحكومیین أو مسؤولي إنفاذ القانون إلى القرار األخیر في اتخاذ قرار إحالة القضایا ضد ال

لم یسبق لھم تقریبا ممارسة حق  –المحكمة أو إحالة القضیة لوزارة الداخلیة التخاذ إجراءات تأدیبیة 
 فتح ھذه التحقیقات بمبادرة منھم. 

 
 في شأن ھیئة الشرطة، الذي ینظم عمل 1971لسنة  109تحلیل ھیومن رایتس ووتش للقانون رقم 

قوات الشرطة المصریة، توصل إلى أن القانون یتھاون في ضبط سلوك رجال الشرطة وأنھ على 
النقیض، یساعدھم في تفادي المحاسبة على االنتھاكات، ویسمح لعناصر الشرطة بتفادي العقاب. بدال 

من ضمان إمكانیة وضع رجال األمن موضع المحاسبة إذا اقتضى األمر، یسمح القانون بممارسة 
لمحاكمات التأدیبیة الداخلیة التي تتم بقرارات من وزارة الداخلیة ویشرف علیھا باألساس بعض كبار ا

الضباط (یعینھم الوزیر أیضا)، ما یعني أن موظفي وزارة الداخلیة یحققون مع زمالء لھم في ھذه 
 من القانون تتیح للضباط الُمدانین فرصة العودة إلى وظائفھم. 71الحاالت. المادة 

 
إننا نوصي بإجراء أعضاء النیابة من كافة المستویات زیارات تفتیش مفاجئة على مواقع االحتجاز، 

وعلى مواقع االحتجاز غیر الرسمیة المشتبھ في وجودھا، والتحقیق في كافة ادعاءات التعذیب 
م تھدیدات والمعاملة السیئة، ونقل وكالء النیابة الذین یتبین تجاھلھم ادعاءات تعذیب أو ممارستھ

 للضغط على المشتبھ بھم لكي یعترفوا.
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