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  الملخص
  
ي أف دولي ف ل19اد اإلعالم المصري وال سان / أبري ن 2006ني ت أعضاء م د اعتقل سلطات ق أن ال  ب

ة                    ان يخطط لهجمات إرهابي ه آ زعم أن اهرة ب اوين آانت        . تنظيم متطرف مسلح في الق ين العن ومن ب
ابي            " ر إره ة تفجي شن عملي ة ل ارت          "و" مصر تحبط محاول ة انه ول إن الجماعة اإلرهابي  1".مصر تق

داخلي         2ارة الداخلية المصرية في ذلك اليوم أن مباحث أمن الدولة،         وأعلنت وز  ي ال از األمن  وهي الجه
ى   ضت عل د قب صري، ق ي    22الم ة ف داف مدني ر أه ون لتفجي انوا يخطط م آ وا أنه م زعم شتبه به  م

ة من                  القاهرة وحولها، بما في ذلك خطوط أنابيب للغاز الطبيعي ومواقع سياحية، وقتل شخصيات ديني
  ".الطائفة المنصورة"وقالت وزارة الداخلية إنها ُتسمى . ين والمسيحيينالمسلم

  
نيسان، تسببت سلسلة من التفجيرات في دهب بشبه جزيرة سيناء         / أبريل 24وبعد هذا بخمسة أيام، في      

ل    ام        18في مقت ذ ع شهدها مصر من ر ت ة تفجي دة من   2005 شخصًا، وهو أول عملي ة الوحي  والهجم
). حتى آتابة هذا التقرير، لم تقع تفجيرات موسعة في مصر منذ حادث دهب              (.2006نوعها في عام    

ين إعالن                   ر للدهشة أن بعض الصحفيين ربطوا ب ل  19ومن غير المثي تتبعه من        / أبري ا اس سان وم ني
التفجيرات  ى صلة ب ون عل د تك ة ق ة الُمعتقل أن الجماع ائلين ب ب، ق ي ده رات ف ام بعض 3.تفجي ا ق  آم

ان وزارة            المحللين بتقديم تح   ة في بي ليل متعمق العتقال الطائفة المنصورة بناء على المعلومات المقدم
  4.الداخلية، فقالوا بأن السلفية الجهادية تتنامى في مصر، وإن تهديد اإلرهاب في مصر يتزايد

  
  .إال أن الحقائق المتوافرة حول االعتقاالت توحي بوجود قصة أخرى

                                                      
 Egypt "، و2006نيسان / أبريلEgypt Foreign Ministry reports foiling of terror plot "19 "، )رمص( انظر وآالة أنباء الشرق األوسط  1

foils terror bombing attempt " ،و2006نيسان / أبريل19زينهاو ، Challiss McDonough, “Egypt Says Terror Group Broken Up,” 

Voice of America 19و2006نيسان / أبريل ، Jonathan Wright, “Egypt says arrests group planning bombings,”  ،19رويترز 
 ، و2006نيسان / أبريلEgypt arrests 22 on suspicion of plotting terrorist attacks, "10 "، وأسوشيتد برس، 2006نيسان /أبريل

National Public Radio (US), “Militant Bombing Plot Foiled, Egyptians Say,”  وهبه صالح، 2006نيسان / أبريل19بث إذاعي في ،" 
Egypt seizes group accused of plot to bomb tourist sites " 2006نيسان / أبريل20، )المملكة المتحدة(فاينينشال تايمز.  

  .على سبيل االختصار" أمن الدولة "، أوState Security Investigations (SSI) مباحث أمن الدولة، ُيشار إليها في مصر غالبًا باسم  2
  .2006نيسان / أبريلBryan Bender, “Attacks Signal Stepped-Up Qaeda Effort,” Boston Globe, 28:  انظر على سبيل المثال 3
 ,Murad Al-shishani, “Egypt Breaks-up al-Ta'efa al-Mansoura Jihadist Group,” Jamestown Foundation Terrorism Focus:  انظر 4

Volume 3, Issue 16 25على2006نيسان / أبريل ، :http://jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2369971)  تمت
 Ely Karmon, “Egypt as a New Front of al-Qaeda,” International Institute for: ، و)2007تشرين األول / أآتوبر15الزيارة في 

Counter-terrorism, 5على2006أيار / مايو ، :http://www.ict.org.il/apage/5179.php ) 2007تموز / يوليو15تمت الزيارة في .(
انظر هامش . ومصطلح السلفية الجهادية يجب أال يختلط في األذهان بالسلفية، وهي الكلمة التي تشير إلى نوع من الفكر اإلسالمي المحافظ

  .7رقم 
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و   و   /ففي يوني ران ويولي ضايا       2007تموز  /حزي تس ووتش في ق ومن راي شار   22، حققت هي ًال ُي  رج
سبب             . إليهم على أنهم من عناصر الطائفة المنصورة       ضايا ب ذه الق وحققت هيومن رايتس ووتش في ه

ن     ر م االت؛ وألن الكثي ن االعتق أل ع ى الم ة عل ه وزارة الداخلي ا أعلنت راء م ا ج ن عنه ا الُمعل أهميته
ادات المج صريين وقي امين الم ست   المح ال لي ة بحق الرج زاعم وزارة الداخلي الوا إن م دني ق ع الم تم

  .صحيحة
  

ة                     ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إجراء مقابالت ُمعمقة مع أي من األعضاء المزعومين للطائف
ددهم   الغ ع صورة الب ضوًا22المن راء    .  ع اء إج از أثن ن االحتج وا ره ا زال انوا م ال آ ة الرج وغالبي

سن إجراء     2006الثني عشر شخصًا المعروف إطالق سراحهم منذ     التحقيق، وغالبية ا   م يت م ل  إما أنه
ين للخطر                     اقهم من المتهم سهم أو رف إال أن . مقابالت معهم أو رفضوا التحدث إلينا خشية تعريض أنف

ي     ع االثن ًا م ة نوع رات مطول ازهم لفت م احتج رين ت ابقين آخ جناء س ت س تس ووتش قابل ومن راي هي
زاً  شرين ُمحتج ره          وع ا خب ة لم ى رواي نهم عل رج ع زين المف د المحتج ن أح صلنا م ين، وح  المعني

ات التحقيق في                      . المحتجزين اء مجري ابلوهم أثن د ق انوا ق آما قابلنا محامّي االثني وعشرين رجًال، وآ
شطاء       ران والن ن الجي ذلك م ارتهم، وآ اموا بزي د ق انوا ق ائالتهم آ ن ع راد م دة أف ا ع ضية، وقابلن الق

ة             والمراقبي . ن الُملمين بقضاياهم، وعددًا آبيرًا من المحامين اآلخرين الذين يمثلون محتجزي أمن الدول
الُمالحظ أن العديد من أفراد عائالت الرجال رفضوا التحدث إلى هيومن رايتس ووتش خشية تعطيل               (

ة مسؤولين من وزارة الداخلي        ). اإلفراج عن أقاربهم المحتجزين    ا مقابل ة  وأخيرًا فقد حاولن ة والخارجي
ى                        لة إل ى الرسائل المرس ق ردودًا عل م نتل ا ل ذه بالنجاح، آم ا ه ل جهودن م ُتكل ضايا، لكن ل لمناقشة الق

  ).انظر الملحق(وزارة الداخلية مطالبة بالمعلومات 
  

ي          ق االثن ذآورة بح زاعم الم ق إزاء الم شكك العمي افي للت بب آ ود س ى وج ا إل ن تحقيقن صنا م وخل
ًال شرين رج دعم    إذ أن. وع ع ي ل ُمقِن د دلي ه ال يوج دو أن اإلآراه، يب ة ب ات المنتزع ه بخالف االعتراف
ة   ى                         . مزاعم الحكوم زاعم بحق بعض هؤالء الرجال عل د اختلقت الم ة ق دو أن مباحث أمن الدول ويب

راع مسؤولي          –" الطائفة المنصورة  "–واالسم الممنوح للتنظيم    . األقل، أو جميعهم   ان من اخت  ربما آ
فضًال عن أنه بغض النظر عما إذا آانت االعتقاالت األولية مبررة، فمن الواضح      . الدولةمباحث أمن   

د                    ذين ُيعتق ًال ال ي وعشرين رج أنه ال وجود ألي سند قانوني الستمرار احتجاز عشرة رجال من االثن
از  ن االحتج وا ره ا زال م م ة،    . أنه ى المحكم نهم إل ضية م ة أي ق ة إحال ن الدول ة أم ضت نياب د رف وق

  . أوامر بوجوب إطالق سراح آل الرجال المذآورين2006وأصدرت في عام 
  

ًال في   . والحقائق الخاصة بهذه القضايا مقلقة بدورها      فبادئ ذي بدء، لم يتم اعتقال االثني وعشرين رج
ل   سان   /أواخر أبري م اإلعالن عن احتجازهم         2006ني ذا        .  حين ت ابيع من ه ل أس م احتجازهم قب ل ت ب
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الم الخارجي          2006آذار  /شباط وفي مارس  /رايرالتاريخ، في فب   ، وتعرضوا لالحتجاز بمعزل عن الع
ي        ة ف ر مباحث أمن الدول ك مق ي ذل ا ف اهرة، بم ة بالق دد من مراآز احتجاز مباحث أمن الدول في ع
ا                         اآن ُمصرح به ا ليست أم ة نصر، وجميعه ر مدين زة، ومق الظوغلي، ومقر جابر ابن حيان في الجي

از ًا لالحتج ن      . قانون الن ع م اإلع ين ت هرين ح ن ش ر م زين ألآث ال محتج ؤالء الرج ان بعض ه وآ
  .نيسان/االحتجاز في أبريل

  
م                      ال ألنه ستهدفين باالعتق انوا م ا آ ًال ربم ويعتقد المحامون وأسر المحتجزين أن االثني وعشرين رج

سل           شباب المصري، وألن ال ين ال اد ب طات حسبت أن  أآثر إخالصًا للدين اإلسالمي من المستوى المعت
 مثًال أن بعضهم نظم مجموعات نقاش       –بإمكانها استغالل بعض اإلشارات الدالة على التزامهم الديني         

  . وتحويل هذه اإلشارات إلى أدلة على القيام بنشاط مريب–دينية 
  

راد                  وقد قدم محتجزون سابقون آانوا في نفس المكان مع االثني وعشرين رجًال، وآذلك محاموهم وأف
اء                        أسره ة أثن دي عناصر أمن الدول ى أي ذيبهم عل م، معلومات تشير إلى أن غالبية أو آل الرجال تم تع

ل اإلعالن عن االحتجاز في                    ا قب م احتجازهم فيه ل  19األسابيع التي ت سان / أبري ووصف المشهد    . ني
  :محتجز سابق سمع عددًا من الرجال يتم استجوابهم في مقر أمن الدولة بالجيزة

  
ي        . معته مجرد تعذيب، آان يتجاوز الخيال     لم يكن ما س    ى إنن صدق، حت ما سمعته ال ُي

ا           ساءل   . صدقت أنهم ربما آانوا متورطين في شيء م دأت أت سبب وراء      : ب د أن ال الب
ذا         . تعذيبهم هكذا هو تورطهم في مخطط ما       ... ال يمكنك تخيل مدى قسوة سماع آل ه

ن أثناء تعرضهم للصدمات    سمعت بعضهم يصرخو  ... الصراخ، آم تم تعذيبهم بقسوة    
  .ززززز.... آان بإمكاني سماع الكهرباء أيضًا، صوت ززززز. الكهربية

  
أخبرونا بالكثير عن التعذيب الذي تعرضوا       : "وقال محتجز آخر تم احتجازه مع المجموعة في السجن        

  :في مقر الجيزة على وجه الخصوص" له
  

بعض     في البداية قالوا إنهم خلعوا عنهم آل ثيابهم، ب         الطبع، ثم تم وضعهم في الردهة ل
اد يكون              . الوقت عراة تماماً   ذا شيء ضروري، ويك ثم تعرضوا للكهرباء بالطبع، فه

ه  سلمًا ب ة       . م ن الدول ر أم الوا إن عناص اء، إذ ق ى الكهرب ر عل صر األم م يقت ن ل لك
ذآري         دي           . استهدفوا األجزاء الحساسة لديهم، أي العضو ال د أي م تقيي م ت الوا إنه م ق هم ث

وح          ي بعض هؤالء الرجال          ... من خلف ظهورهم، ثم ُعلقوا من حلق باب مفت ال ل وق
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رق   و يحت دهم وه ة جل شمون رائح انوا ي م آ د إنه ا بع صدمات [فيم ذيب بال اء التع أثن
  .، وقالوا إن هذا األمر آان مقززًا]الكهربية

  
وفمبر     اني   /آما أنه في ن شرين الث تس ووتش معلومات      2007ت ومن راي من أحد محتجزي    ، تلقت هي

وزعم المحتجز أنه ومحتجزين آخرين من        . 2007الطائفة المنصورة آان قد تم اإلفراج عنه في عام          
ل         22بين مجموعة الـ     ر الظوغلي في أوائ د  2006 قد تم تعذيبهم وتعرضوا لمعاملة سيئة في مق ، بع

  :آذار/شباط ومارس/القبض على الرجال في فبراير
  

تم ضربنا   ... إلى الظوغلي لنتذوق طعم التعذيب المنهجي     ] ةمباحث أمن الدول  [نقلونا  
الكهرباء على مختلف أجزاء     ] أمن الدولة [واستخدموا  . باللكمات والعصي والرآالت  

  .الجسم، بما في ذلك المناطق الحساسة
  

ـ                          ر من مجموعة ال ى أن الكثي رهم من المصادر إل ابقون وغي  22آما أشار المحامون ومحتجزون س
سي     (ما آانوا في مقر الجيزة وفي الظوغلي     رجًال، في  ة الرئي ر مباحث أمن الدول ديهم    )مق د أي م تقيي ، ت

ا    انى منه ي ع ار المرضية الت ًا، ووصفوا مختلف اآلث ازهم تقريب ة وقت احتج نهم طيل وتعصيب أعي
  .المحتجزين في صحتهم النفسية، الناشئة عن التعذيب البدني وتعصيب األعين المستمر

  
د محتجزو راف  وأآ ى االعت ال عل راه الرج ان إآ ذيب آ ن التع اهر م ى أن الغرض الظ ابقون عل ن س

ذين   . نيسان/ أبريل10بالمخططات التي تم اإلعالن عنها فيما بعد في          سابقين ال وقال أحد المحتجزين ال
  :آانوا مع المجموعة

  
د       : اعتاد الرجال أن يقولوا، إثر التعذيب الرهيب، وهم يصرخون         ا تري ا م وا لن ون قول

ه            ! أن نقوله  ه وسوف نقول دون أن نقول ا تري راف      !" قولوا لنا م ستعدين لالعت انوا م آ
  .بأي شيء تريد أمن الدولة أن يعترفوا به

  
اموا في مارس                     د من المحتجزين ق آذار /وقال ُمحتجز الطائفة المنصورة المقتبس قوله أعاله إن العدي

ـ  2006نيسان  /وأبريل راف " ب ال إجر    " االعت ا   بارتكاب أعم م يرتكبوه ة ل ال المحتجز إن أحد    . امي وق
ة في          "آان إرهابياً "المحتجزين الذين آانوا معه اعترف آذبًا بأنه         ور صعقه بصدمات آهربي ، وهذا ف

  .قضيبه
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ضائية            "اعترافات"وعلى الرغم من استخالص      ة الق رة المالحق ، فإن السلطات المصرية تخلت عن فك
ل          سان   /للرجال بعد عدة أشهر من إعالن أبري بتمبر  /وفي أغسطس   . 2006ني ول   /آب وس ، 2006أيل

ر     اله، وأصدرت أوام ا أع ا ذآرن ة، آم ى المحكم ضايا إل ن الق ة أي م ة إحال ن الدول ة أم رفضت نياب
ًا عن         . لكن لم يتم اإلفراج عن غالبيتهم قط      . باإلفراج الفوري عن الرجال    ة علن ولم تعلن وزارة الداخلي

دو أن ع   راج، ويب ر اإلف دار أوام ة     إص دة لغالبي از جدي ر احتج ى أوام صلوا عل ة ح ن الدول ناصر أم
ة في مصر                     (الرجال   انون الطوارئ وهي ممارسة مألوف ى ق ستند إل ة ت وهم  ) وهي مناورة قانوني ونقل

، وما زال   2007وعلى الرغم من إطالق سراح العديد منهم في أواسط وأواخر عام            . ثانية إلى السجن  
  .2007، حتى أواخر  منهم على األقل رهن االحتجاز10

  
والغرض من هذا التقرير ليس فقط وصف التجربة التي عانت منها هذه المجموعة على أيدي عناصر                

شكل                        . أمن الدولة  ة في مصر ب ة عمل مباحث أمن الدول بل هي دراسة حالة معروضة لتوضيح آيفي
سنوات الخ                 . عام ى مدى ال ة عل اء      وبناء  على أبحاثنا في عمليات مباحث أمن الدول مس الماضية، وبن

تنتاج     وي لالس ة أساس ق رين، فثم زين آخ ضايا محتج ون ق امين يتول ع مح عة م ا الموس ى مقابالتن عل
ي       ال ف ا الرج ّرض له ي تع ك الت ة لتل ر، مماثل ضايا آخ ي ق خاص ف ا أش اني منه ات يع ود انتهاآ بوج

  . رجًال22مجموعة الـ 
  

ستقبل      فضًال عن أنه يوجد سبب آافي لالعتقاد بوجود إساءات            ع في الم ا أن تق دٌر له ة مق ال  . مماثل وق
رة   وام األخي ي األع ة رآزت ف ن الدول تس ووتش إن مباحث أم ومن راي ـ هي م ل ون ال حصر له معلق
ونهم        ا يعتقل رًا م اص، وآثي شكل خ سلفيين ب ى ال ال، وعل ن الرج شباب م ى ال د عل شكل متزاي ب

  .ويستجوبونهم دونما أساس قانوني مشروع
  

ة، أن              –اإلسالم   وأوضح أحمد سيف      راد الخاضعين الحتجاز أمن الدول ل أسر األف  وهو محامي يمث
ي  شكل روتين تجواب ب سلفيين لالس ستدعي ال ل أو ت ة تعتق ن الدول ال. عناصر أم شرطة : "وق ع ال تجم

ة      ن الدول ى أم خاص إل ون األش م يحيل شوائيين، ث خاص ع ستهدف  ] أو... [أش ًا ت ة [أحيان ن الدول ] أم
م في                  وطبقًا  ". السلفيين شتبه به ى الم ة عل لسيف اإلسالم ولمحامين آخرين، يضغط مسؤولو أمن الدول

  .العادة الستخالص أسماء رجال آخرين منهم لكي يقوموا بالقبض عليهم
  

صلة           ا آانت ال ه دور في أي مخطط، مهم رون أن ل إنهم يقبضون على أي شخص ي
ر واضحة     ا وال          . غامضة وغي ال شخص م اولوا اعتق ا ح م آلم ا أنه م   آم ه، فه  يجدون
ره ون شخصًا غي م . يعتقل م ل ن، ث دعى زي ال شخص ي دون اعتق م يري ل إنه ثًال، لنق م

  .وقتها سيعتقلون شقيقه أو والده أو حتى زوجته. يجدونه
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  .آما قال المراقبون أن أمن الدولة تكِره المحتجزين بشكل منهجي على أن يصبحوا مخبرين لها
  

ي اإل  ورطين ف ة المت ن الدول بتهم وضباط أم تم محاس ا ت ادرًا م اءة ن ستوى . س ع الم سؤول رفي ال م وق
ر        ي فبراي ش ف تس ووت ومن راي ع هي ات م ي اجتماع صرية، ف ة الم وزارة الداخلي باط /ب  2004ش

ر باط /وفبراي ى  2005ش ة ردًا عل راءات تأديبي ائي أو إج ق جن راءات تحقي ذ إج م تتخ ة ل ، إن الحكوم
  1986.5مسؤولي أمن الدولة منذ عام مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي 

  
ستمرة                ة م تس ووتش إن مباحث أمن الدول وقال المحامون ونشطاء حقوقيون مصريون لـ هيومن راي
اتهم                         ى ممارس بتهم عل تم محاس ا ت ادرًا م في العمل في ظل اإلفالت من العقاب في آل أرجاء مصر ون

  .المنطوية على اإلساءة
  

ر هو جذب  ذا التقري ابوالغرض من ه ة من اإلفالت من العق ذه الحال ى ه اه إل ة . االنتب د قائم وتوج
  .بالتوصيات الموجهة إلى الحكومة المصرية في نهاية هذا التقرير

                                                      
، في 2005شباط / فبراير22، و2004شباط / فبراير28ع مع اللواء أحمد عمر أبو السعود، مسؤول بوزارة الداخلية، في  آان االجتما 5

  .القاهرة
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  منهج التقرير
  

 مقابلة مع محتجزين سابقين بأمن الدولة، ومع أقارب للمحتجزين 24يستند هذا التقرير إلى أآثر من 
 اعتقال المحتجزين، وغيرهم من المحامين الذين يتعاملون ومحاميهم وصحفيين حققوا في وقائع

وأجرت هيومن رايتس ووتش المقابالت . بشكل منتظم مع قضايا ألشخاص محتجزين لدى أمن الدولة
آب /، وتالها المزيد من األبحاث في أغسطس2007تموز /حزيران ويوليو/في القاهرة في يونيو

  .ابالت في أماآن خاصة وباللغة العربية باألساسوتم إجراء آل المق. 2007أيلول /وسبتمبر
  

لم يكونوا مستعدين للتكلم بعمق مع " الطائفة المنصورة"وغالبية المحتجزين المفرج عنهم في عملية 
هيومن رايتس ووتش عن تجاربهم، مما يوحي بخشية تجديد االعتقال أو غيرها من أشكال المضايقة 

 قابلت – وآما هو مذآور أعاله –إال أنه . موا عن هذه الخبراتمن قبل السلطات المصرية إذا هم تكل
هيومن رايتس ووتش سجناء سابقين آخرين تم احتجازهم لفترات معقولة مع االثني وعشرين 

آما قابلنا المحامين الذين يمثلون االثني وعشرين رجًال، الذين قالوا إنهم شاهدوهم أثناء . محتجزًا
 قام 2007فضًال عنه أنه في أواخر . وبعض األقارب الذين زاروا الرجالعمل اإلجراءات القانونية، 

أحد المحتجزين المفرج عنهم من بين أعضاء الجماعة المزعومة بتقديم رواية لـ هيومن رايتس 
  .ووتش عن اعتقاله واحتجازه هو وغيره من المحتجزين

  
نهم محتجزون سابقون ومشتغلون وطلب عدٌد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذا التقرير، وم

بحقوق اإلنسان ومحامون، من هيومن رايتس ووتش، أال تكشف عن أسمائهم خشية أن تستهدفهم 
وفي مثل هذه الحاالت، وضعت هيومن رايتس ووتش . السلطات المصرية باالعتقال أو االستجواب

  .ائهم الحقيقيةالحروف األولى من أسماء األشخاص، ولكنها ليست الحروف األولى من أسم
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  خلفية
  

  المعارضة السياسية والعنف في مصر
ك   ي ذل ا ف رة، بم ود األخي اء العق ة المصرية أثن رة الحكوم ة إسالمية آثي عارضت جماعات راديكالي

المي   اد اإلس المية والجه ة اإلس ل الجماع شطة مث ت ن ا زال ات م سعينات . جماع ات والت ي الثمانين وف
ائحين           انخرطت بعض هذه الجماعات في       يهم س هجمات استهدفت مسؤولين حكوميين ومدنيين، بمن ف

  .غربيين
  

ام                  في   1997وأبشع هجمة على المدنيين من قبل جماعة معارضة مسلحة آانت الهجمة التي وقعت ع
ين األقصر، والتي هاجم فيها ستة رجال مسلحون باألسلحة اآللية سائحين            زورون أحد       أوروبي انوا ي  آ

سياحية ال  الم ال وا المع شر    58شهيرة، وقتل ي ع اوز االثن ا يتج وا م صريين، وجرح ة م ًا وأربع  أجنبي
  .وآان الرجال المسلحين أعضاء من الجماعة اإلسالمية. شخصًا

  
ا   م ُيعرف عنه ي مصر ل ساحة ف ى ال ة عل رة طويل ذ فت دة من ة اإلسالمية المعارضة المتواج والجماع

ر    ادة        تورطها في العنف المسلح في السنوات العشر األخي ة ق ان غالبي ة األقصر، آ ل هجم ة، وحتى قب
الجماعة اإلسالمية ُيدينون العنف ويزعمون تفضيل العمل على التغيير السياسي باستخدام وسائل غير             

ى                               . عنيفة فقط  شير إل رة ت ة آثي ة أدل م يكن ثم ا، وإن ل ذ العنف من طرفه م تنب اد اإلسالمي فل ا الجه أم
  .ت عنيفة في مصرتورط أعضاء هذه الجماعة في أي هجما

  
دو  . إال أن بعض الجماعات الراديكالية األصغر قد ظهرت في مصر أثناء السنوات العشر األخيرة              ويب

ق األهداف                     ا تعتن دو أنه دم، ويب ستقلة عن جماعات المعارضة األق أن هذه الجماعات تشكلت بصفة م
دود   ابرة للح ة الع المية الراديكالي ر   . اإلس صفة س ات ب ذه الجماع ل ه يل   وتعم ي التفاص ة ه ية، وقليل
  .المتوفرة علنًا حول قادتها وأعضائها

  
يناء، وهي                              رة س ة في مصر، خاصة في شبه جزي شطة عنيف ذه الجماعات متورطة في أن وبعض ه

ة الماضية     سنوات القليل وبر  . مسؤولة عن ارتكاب هجمات خطيرة على المدنيين في ال شرين  /ففي أآت ت
رات متزا2004األول  دة تفجي ل   وقعت ع ي مقت سببت ف ه وت ا وحول ي منتجع طاب ة ف  شخصًا 34من

 وقعت سلسلة من التفجيرات المتزامنة في  2005تموز / يوليو23وفي . وإصابة أآثر من مائة آخرين   
ل   ي مقت سبب ف شيخ، لتت شرم ال ع ب ن  88مواق ر م ابة أآث صًا وإص رين200 شخ ي .  آخ  24وف
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ة دهب           ) ا التقرير بعد االعتقاالت الموثقة في هذ     (2006نيسان  /أبريل رات في مدين ة تفجي وقعت ثالث
رهم         18وتسببت في مقتل     ع           6. شخصًا على األقل وإصابة عشرات غي ر وق  ويوجد حادث واحد خطي

ل            سان   /في القاهرة في السنوات القليلة الماضية، وهو عملية تفجير في أبري ل       2005ني سببت في مقت  ت
ابيع       سائحين أجانب، تلتها سلسلة من الهجمات المسل       3 د أس ر           –حة بع شتبهين من التفجي ا م ورط فيه  ت

  . وأصيب فيها بعض السائحين األجانب–األول 
  

  مباحث أمن الدولة المصرية
ة المصرية  و أداة الحكوم ة، وه و مباحث أمن الدول داخلي األساسي بمصر ه تخبارات ال از االس جه

شتبه               سلحة الم ة جماعات المعارضة الم ى          األساسية المسؤولة عن مراقب ا في هجمات عل في تورطه
ا سيطرة عليه دنيين وال ة  . الم زاب المعارض ة أح ن مراقب سؤولة ع ة م ن الدول ث أم ا أن مباح آم

  .المشروعة السلمية والسيطرة عليها، وآذلك المجتمع المدني وجماعات حقوق اإلنسان
  

ة    ففي الثمانينات والتسعينات آانت م    . ولمباحث أمن الدولة سجل طويل من االنتهاآات       باحث أمن الدول
يهم عشرات اآلالف              تسيء  بشكل منهجي معاملة األشخاص المعتقلين بتهمة معارضة الحكومة، بمن ف

ذلك                         سلمين، وآ ل اإلخوان الم ة مث ر عنيف ورطهم في جماعات معارضة غي من الرجال المشتبه في ت
اد اإلسالمي         ؤ     . اآلالف من أعضاء الجماعة اإلسالمية والجه شي له ذيب المتف م     والتع الء المحتجزين ت

  .توثيقه بشكل موسع من قبل جماعات حقوق اإلنسان والمحامين والصحفيين
  

ل        دنيين، مث آما تصدت مباحث أمن الدولة لتهديدات جماعات متورطة في هجمات أحدث أصابت الم
يناء ي س ي وقعت ف ذين . الت شباب المصريين ال ة وتحتجز ال ا، تراقب أمن الدول وآجزء من جهوده

تظم        "السلفيين" ملتزمين دينيًا، والمعروفين عادًة باسم       يعتبرون ، والذين يذهبون إلى المساجد بشكل من
  7.ويرتدون ثيابًا إسالمية محافظة ولهم لحى طويلة ويصلون في المسجد خمس مرات يوميًا

  
ة    ون بطبيع ون وصحفيون ُملم شطاء حقوقي دني ون ع الم ادة المجتم رون وق امون آثي د وصف مح وق

ل أمن                         عمليات   ولى من قب ام الخاص الم تس ووتش االهتم ومن راي ـ هي مباحث أمن الدولة، وصفوا ل
م بجماعات                       ة له ادة أشخاص ال عالق نهم في الع الدولة للسلفيين وغيرهم من الشباب الملتزم دينيًا، وم
                                                      

: انظر.  شخصًا18 شخصًا قتلوا متأثرين باالنفجار، لكن السلطات سرعان ما قللت من العدد إلى 23 أشارت التقارير األولية إلى أن  6
Daniel Williams, “Egyptians Face Grim Task of Bomb Cleanup,” Washington Post, 26 2006نيسان /أبريل.  

". السلف الصالح"وآلمة سلفي مشتقة من االصطالح العربي ". سلفيين" يشير مصريون آثيرون إلى األشخاص المحافظين دينيًا عادة باسم  7
ي ترى العودة إلى ما تعتقد أنه صحيح اإليمان وإلى ممارسات النبي محمد ومن والسلفية تشير عمومًا إلى الحرآات اإلسالمية الحالية الت

وهذا مع عدم االلتفات إلى علماء .  القرآن فقط بتفسيره الحرفي، مع تفادي التجديد في الدين والتكنولوجيابإتباعوهذا . عاصره من األشخاص
  .الدين المعاصرين وتفسير الشريعة المعاصر
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سلفية   ات ال ون بالممارس ستقلين يلتزم رد أشخاص م نهم مج ة، لك ول بعض . المعارضة المعروف ويق
ستخدم               محامّي ة ت إن أمن الدول  حقوق اإلنسان المصريين أنه فيما يتعلق بهذه المجموعة من الرجال، ف

ة         وائم مطول ديهم ق رًا ول ستقلة آثي ساجد الم ون الم ائي، إذ يراقب از الوق تجواب واالحتج ة االس سياس
  .مبأسماء األشخاص الذين يذهبون إليها بانتظام، ويسجلون أنشطتهم والعالقات القائمة بينه

  
ة      ن الدول بض أم دواني، تق نهج الع ذا الم ن ه زء م ه آج تس ووتش إن ومن راي ـ هي ون ل ال المراقب وق
تم استجوابهم حول                   بانتظام على الشباب المدرجين على قوائمها، أو تستدعيهم إلى مقار أمن الدولة وي

ن األشخاص ون م ن يعرف شطتهم وم داهم . أن ي م ازهم ف د احتج رين بع ال آخ تجواب رج تم اس ات وي
. احتجاز عشوائية، وهذا على األخص بالقرب من المساجد أو في األحياء التي تعتبر معارضة الطابع         

وم                               ة، التي تق شرطة العادي ل ال ة من قب ى أمن الدول آما أنه يتم نقل بعض الرجال من الحين لآلخر إل
  .بدورها بحمالت مداهمات عشوائية آجزء من جهدها الخاص لجمع المشتبهين الجنائيين

  
  قانون الطوارئ

سياسيين        (يتم تنفيذ سياسات وإستراتيجيات أمن الدولة العدوانية تجاه السلفيين           اه الخصوم ال ذلك تج وآ
ام شكل ع ة ب دي الحكوم ن ) ومنتق ة ومباحث أم وزارة الداخلي ة ل سلطات الخاصة المخول ى ال اء عل بن

ام   صري لع وارئ الم انون الط ب ق ة بموج ة 1958الدول ى حال اء عل ة ، وبن وارئ المفروض الط
ام       ذ ع ام         1981باستمرار من انون مكافحة اإلرهاب المصري لع ذلك ق دًال    1992، وآ ذي جاء ُمع ، ال

ة        ة باحتجاز       8.ألحكام قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائي وزارة الداخلي وانين ل ذه الق سمح ه  وت
سمح باحتجاز األشخاص       األشخاص واستجوابهم دون وجود أوامر اعتقال، وإصدار أوامر احتجاز           ت
  .لفترات تصل إلى ستة أشهر دونما جلسات محكمة أو استدعاء إلى المحكمة

  
دة             وانين المقي ذه الق ة        : ويحق للمحتجزين بعض الحقوق اإلجرائية بموجب ه ى مسؤولي أمن الدول فعل

صا      م باالت سماح له الهم، وال سبب اعتق انون ب سرعة وبموجب الق ه ال ى وج زين عل ار المحتج ل إخط
ال         ًا من االعتق ين يوم د ثالث ويحظر الدستور   . بذويهم وبمحاميهم، والحق في الطعن في احتجازهم بع

تم األخذ          9.المصري وقانون العقوبات التعذيب تحت أي ظرف من الظروف          وبناء على الدستور، ال ي
  10.بأي أقوال مستخلصة تحت تأثير التعذيب

  
                                                      

وافق البرلمان المصري بشكل روتيني . 1992 لسنة 97 وقانون مكافحة اإلرهاب رقم 1958 لسنة 162المصري رقم  قانون الطوارئ  8
  .، بعد أسابيع من االعتقاالت الموثقة في هذا التقرير2006نيسان /مرارًا على تجديد قانون الطوارئ، وأخر مرة آانت في أواخر أبريل

  .42 الدستور المصري، مادة  9
  .42ور المصري، مادة  الدست 10
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د مص ي تع سان الت وق اإلن ات حق ا أن اتفاقي الحقوق آم دولي الخاص ب د ال ا العه ا، وأهمه ًا فيه ر طرف
ية أو           ة القاس ة أو العقوب روب المعامل ن ض ره م ذيب وغي ضة التع ة مناه سياسية واتفاقي ة وال المدني
ك الحق في عدم                     ا في ذل وق األساسية لكل األشخاص، بم ة الحق ة، تضمن حماي الالإنسانية أو المهين

اة إجراء          ة دون مراع ة                الحرمان من الحري ذيب أو المعامل سليمة، والحق في عدم التع ات التقاضي ال
  11.السيئة

  
سليمة        ه  . وأثناء إعالن حالة الطوارئ يمكن للدول التنصل من بعض حقوق إجراءات التقاضي ال إال أن

ة  ذه الممارس ى ه ة عل ة هام ود قانوني ة قي ي  . ثم راء الت ة الخب سان، وهي هيئ وق اإلن ة حق ًا للجن وطبق
ه             تراقب التزام ال    سياسية، فإن ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال دابير    "دول بالعه يجب أن تكون ت

تثنائي ومؤقت            د ذات طابع اس دابير يجب أن تكون              ". عدم التقيد بأحكام العه ذه الت إن ه ذلك ف في  "وآ
  12".أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع

  
ة        حتى أثناء حاالت الطوارئ ال يمكن احتجاز األشخاص أل             ة قانوني ر مسمى دون أي مراجع جل غي

ذيب وا للتع سانية وأال يتعرض ة إن املوا معامل ب أن ُيع االتهم، ويج ات . لح ي المحاآم ب أن تف ويج
دولي واضح              13.بالمعايير الدولية للمحاآمة العادلة    انون ال إن الق  وبالنسبة للتعذيب على وجه التحديد، ف

اطع  سلطات: وق ل ال ذيب من قب تخدام للتع سان أي اس وق اإلن انون حق اك واضح لق  المصرية هو انته
  15. وللقانون الداخلي المصري14الدولي

  
ام    دوري لع ر مصر ال ى تقري ا عل ي رده ذيب ف ة مناهضة التع ر لجن ي تقري زام 2002وف  عن االلت

ة الطرف في                : "باتفاقية مناهضة التعذيب، جاء ما يلي      ا الدول ة بالصعوبات التي تواجهه تعرف اللجن

                                                      
 .G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N، 1966آانون الثاني / ديسمبر16 انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في  11

GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171  اقية مناهضة واتف. 1976آذار / مارس23دخل حيز النفاذ في
آانون / ديسمبر10، تم تبنيها في )اتفاقية مناهضة التعذيب(التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 26في  دخلت حيز النفاذ G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)، 1984األول 
، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 1982صادقت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في . 1987حزيران /يونيو

1987.  
  .2فقرة  ,U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001)، )4مادة (، حاالت الطوارئ 29 لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  12
  .16 و14، فقرات 29قوق اإلنسان، التعليق العام رقم  لجنة ح 13
  )2 (4 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة  14
ال يجوز " ، وأنه"تجب معاملته بما يحفظ عليه آرامة اإلنسان " من الدستور المصري تنص على أن أي شخص يقبض عليه 42 المادة  15

وقانون . المرجع السابق. يهدر وال يعود عليه... ول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدموأي ق" معنويًا إيذائه بدنيا أو
   . من اتفاقية مناهضة التعذيب1العقوبات المصرية يعترف بأن التعذيب جريمة، لكن تعريف جريمة التعذيب ال يستوفي بتعريفه في المادة 
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ذيب،               آفاحها   المطول ضد اإلرهاب، لكنها تذآر بأنه ال يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التع
  16".وتبدي قلقها من القيود المحتملة على حقوق اإلنسان التي قد تنشأ عن تدابير ُتتخذ لهذا الغرض

  
ذيب       2003وقد أقرت الحكومة المصرية بهذا في ردها لعام          ال يوجد    ": المقدم إلى لجنة مناهضة التع

أ أو     ] الطوارئ[في القانون    ذيب أو الحبس بالخط ة التع ما يلغي أحكام قانون العقوبات المتصلة بجريم
ى إذا                    ... استخدام القسوة  ر جرائم حت ا زالت تعتب ومن هنا، فإن جريمة التعذيب وغيرها من الجرائم م

  17".تم إعالن حالة الطوارئ في البالد
  

تثنائية، وتنقصها          ويسمح قانون الطوارئ بمحاآمة    ة اس  المدنيين أمام محاآم عسكرية ومحاآم أمن دول
سليمة األساسية      راء التي تراقب       18.ضمانات إجراءات التقاضي ال ة الخب سان، هيئ وق اإلن ة حق  ولجن

ام               ق أن        2002االلتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجدت في ع ه من المقل  أن
ال             المحاآم العسكرية "  ومحاآم أمن الدولة المصرية لها والية محاآمة المدنيين المتهمين بارتكاب أعم

ا في                 إرهابية على الرغم من عدم توافر ضمانات الستقالل هذه المحاآم وأحكامها ال يمكن الطعن فيه
  19.آما هو مطلوب في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" محكمة أعلى درجة

  
  احث أمن الدولةإساءات مب

ال التعسفي واالحتجاز بمعزل       للسلطات المصرية سجل طويل وجيد التوثيق للتورط في القيام باالعتق
سيئة للمحتجزين             ة ال ذيب والمعامل الم الخارجي والتع تس             20.عن الع ومن راي ق هي ا جاء في توثي  وآم

ى وج                    ة آررت عل إن مباحث أمن الدول ة، ف ا     ووتش وغيرها من الجماعات الحقوقي د انتهاآه ه التحدي

                                                      
  .4فقرة  U.N. Doc. CAT/C/CR/29/4 (2002) "ات، مصراستنتاجات وتوصي" لجنة مناهضة التعذيب،  16
  .32الفقرة  U.N. Doc. CCPR/CO/76/EGY/Add.1 (2003)" المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان، مصر" حكومة مصر،  17
  .9 و8، صفحات E( ،2005 (8، رقم 1، مجلد هوامش القمعهيومن رايتس ووتش، :  انظر 18
  .14، انظر العهد الدولي، مادة )ب (16فقرة  ,U.N. Doc. CCPR/CO/76/EGY (2002)، "مالحظات ختامية، مصر" لجنة حقوق اإلنسان،  19
.  نشرت هيومن رايتس ووتش وغيرها من جماعات حقوق اإلنسان تقارير آثيرة شاملة حول سجل مصر الضعيف بالنسبة لالحتجاز 20

: ، على2005شباط /، فبراير)E (3، عدد 17مجلد والتعذيب في سيناء، االعتقاالت الجماعية : مصرهيومن رايتس ووتش، : انظر
http://hrw.org/reports/2005/egypt0205/index.htmعلى2004شباط /، فبرايروباء التعذيب في مصر:  ، و ، :

http://hrw.org/english/docs/2004/02/25/egypt7658.htmلمصرية ضد السلوك المثلي إهداء العدالة في الحملة ا: في زمن التعذيب:  و
اعتداء قوات األمن : مصر:  وhttp://hrw.org/reports/2004/egypt0304/index.htm: ، على)2004هيومن رايتس ووتش، : نيويورك(

: ، على2003تشرين الثاني /، نوفمبر(E) 10، عدد 15مجلد على المتظاهرين المناهضين للحرب، 
www.hrw.org/reports/2003/egypt1103/egypt1103.pdfهيومن : نيويورك(التعذيب واالحتجاز في مصر : خلف األبواب المغلقة:  و

 ,AI Index: MDE 12/001/2007, April 11، "االعتداءات المنهجية باسم األمن: مصر: "انظر أيضًا العفو الدولية). 1992رايتس ووتش، 

 27تمت الزيارة في ( http://amnesty.org/resources/Egypt/pdf/2007_04_amnesty_international_egypt_report.pdf:  على2007
 AI Index: MDE 12/031/2002 12، "استمرار التعذيب المنهجي... بال حماية: العفو الدولية، مصر: ، و)2007تشرين الثاني /نوفمبر
: ، على2002تشرين الثاني /نوفمبر

http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=2BC6CBC65379DFF180256C64003ACDDB)  6تمت الزيارة في 
  ).2007أيلول /سبتمبر
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ديها      ون من االتصال              . للحقوق األساسية لألشخاص المحتجزين ل ا يتمكن ادرًا م وهؤالء المحتجزون ن
اآم                    ون من الطعن في شرعية احتجازهم في المح تم احتجازهم في    . بذويهم أو محاميهم، أو يتمكن وي

في حاالت آثيرة يتعرضون  العادة لشهور بل وحتى لسنوات دون توفير إجراءات التقاضي السليمة، و   
  .للتعذيب

  
شي               "وقد أبدت لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب         ذيب المتف ى التع ائم عل دليل الق قلق خاص نحو ال

ا     ردد أنه والمعاملة السيئة في الحبس اإلداري تحت والية مباحث أمن الدولة، وهي الممارسات التي يت
  21".جهة مستقلة ألماآن االحتجاز هذهتتيسر جراء غياب التفتيش اإللزامي من قبل 

  
ويقول المحامون الذين يمثلون محتجزي مباحث أمن الدولة ويدافعون عنهم إن المحتجزين يتعرضون             

  .للتعذيب بشكل روتيني أثناء االستجواب واالحتجاز
  

ة،                     وقد شرح محمد زارع جملة اإلساءات األساسية التي ُترتكب في مراآز احتجاز مباحث أمن الدول
ة                         اهرة، وهي منظم ا الق سجناء ومقره ساعدة ال ة المصرية لم دير الجمعي ذ سنوات ي وهو محامي ومن

  :حقوقية تذهب في زيارات للسجون وتكتب عن ظروف السجون وممارسات االحتجاز
  

ة من الضرب                تم تعليقك      . الحالة النموذجية هي أنه في البداية توجد جرعة مكثف د ي ق
رآبتين م         ع الجسم        على عمود مع وضع ال رآبتين     [ن الخلف ورف ق من ال أو ]. التعلي

... ربما يقيدون يديك من الخلف ثم يرفعون ذراعيك خلفك ويعلقونك على هذا الوضع            
رون بضرر            صاب الكثي ين، وُي ع الكتف سبب في خل ه يت ا أن ة، بم وهو أمر سيئ للغاي

  .مستديم بسبب هذا اإلجراء
  

ة      صدمات الكهربي سان وعل     : ثم هناك ال ى الل ذآري        عل ى العضو ال ين، وعل . ى الحلمت
ة    وة بالغ ين بق ة الحلمت ن الدول رص عناصر أم ًا يق ل انُتزعت  ... وأحيان دينا موآ ول

دبات وجروح، وتصبح                     . حلمتيه سبب في ن ه يت ا أن ة بم ين ضار للغاي وقرص الحلمت
  .الحلمة حساسة للغاية فال تقدر على ارتداء قميص

  
اح  يء مب ل ش يء وآ دت م... أي ش ا وج ذه  أينم ذيب به د التع ة، تج ن الدول باحث أم

  22.الطرق

                                                      
  ).ج (5فقرة  U.N. Doc. CAT/C/CR/29/4 (2002)، "استنتاجات وتوصيات، مصر" لجنة مناهضة التعذيب،  21
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  قانون مكافحة اإلرهاب الجديد المقترح
أفادت التقارير أن حكومة الرئيس مبارك تنظر في مسألة تقديم قانون جديد لمكافحة اإلرهاب للعرض   

ر    ي أواخ صري ف ان الم ى البرلم ل 2007عل ب   . 2008 أو أوائ ن تطل انون، فل دار الق م إص وإذا ت
  .، وسوف يتم إلغاء قانون الطوارئ2008 تجديد قانون الطوارئ في أوائل الحكومة

  
ى                   ة عل وهيومن رايتس ووتش قلقة من أن القانون الجديد قد يحوي أحكامًا تسمح بالممارسات المنطوي
ة            اإلساءة التي يسمح بها حاليًا قانون الطوارئ المصري، بما في ذلك استخدام قرارات االحتجاز القابل

ة   للتجدي سمى ودون محاآم ل م از دون أج ام       . د واالحتج ي ع سان ف وق اإلن ة حق رت لجن ا ذآ وآم
د            2002 ًا مع العه ا ضد اإلرهاب تتفق تمام ، فإن على مصر ضمان أن الخطوات المتخذة في حملته

 وحتى آتابة هذه السطور، لم يتم اإلعالن على المأل عن           23.الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
دو                       تشريع م  ا يب ى م ارك تهدف عل رئيس مب ة ال كافحة اإلرهاب المخطط إلصداره، وإن آانت حكوم

  .2008نيسان /لتبني القانون بحلول أبريل

                                                                                                                                                              
يوجد لدينا في المصر على : "وأضاف زارع متهكمًا. 2007حزيران / يونيو12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد زارع، القاهرة،  22

  ". أسلوبًا مختلفًا للتعذيب، ومنها أساليب التعذيب التي تم تصديرها إلى الخارج70األرجح أآثر من 
  ).ج (16فقرة  U.N. Doc. CCPR/CO/76/EGY (2002)، "مالحظات ختامية، مصر" لجنة حقوق اإلنسان،  23
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  "الطائفة المنصورة"قضية 
  

  "الطائفة المنصورة"اإلعالن عن اعتقاالت 
ة ا          2006نيسان  / أبريل 19في بيان صدر في       22عتقلت    أعلنت وزارة الداخلية أن مباحث أمن الدول

اهرة       ة في الق ى أهداف مدني ي تخطيطه لهجمات عل شتبه ف سلح ُي وقالت وزارة . عضوًا من تنظيم م
اب، حسب                         واء اإلره ة الحت ة الرامي ود مباحث أمن الدول الداخلية إن االعتقاالت آانت جزءًا من جه

ة         : "قول الوزارة  ة إرهابي ى مدى      والتي   .. لإلجهاض المبكر ألي تحرآات لتكوين بؤر تنظيمي د عل تأآ
ًا من                         ة وعشوائية انطالق ه من تلقائي سمت ب ا ات ة فيم الفترات األخيرة أنها أصبحت تمثل مخاطر داهم
داعيات األحداث                     اذة مع ت أفكار متطرفة منحرفة بعيدة عن صحيح اإلسالم، ومن استجابة خاضة وش

  ".الدولية واإلقليمية
  

 :2006سان ني/ أبريل19نص بيان وزارة الداخلية المصرية، في 
 

م .. [بناء على عمليات متابعة ورصد أمني تواصل لعدة أشهر          ه مجموعة         ] ت اط تحرك تنظيمي سري اضطلعت ب إحب
ادي    وان والمع ره وحل راء وط ة الحم ة الزاوي ن العناصر بمنطق سمى  . م سها م ى نف ت عل صورة"أطلق ة المن " الطائف

و مصعب   (أحمد محمد علي جبر  / وتزعمها المتهم  ى أب تهم  وي) المكن ه الم سيوني    / عاون د ب د محم و بكر    (أحم ى أب المكن
ذآورين          . ُمتخذين نهج الجهاد انطالقًا من أفكار سلفية تكفيرية       ) المصري شات الم ائق ومناق وقد أآدت المعلومات والوث

يط      دائري المح الطريق ال ة ب ي الكائن از الطبيع ب الغ ياحية وخط أنابي داف س ة ضد أه ات إرهابي ذ عملي تهم تنفي دراس
دين من     ب القاهرة الكبرى واستهداف بعض المواقع ذات الحساسية من خالل عمليات التفخيخ واستهداف بعض رجال ال

شباب                      ة المنكر باستهداف من اسموهم بال نطلقهم الفكري بإزال د م ي تؤآ المسلمين والمسيحيين وتنفيذ بعد العمليات الت
ذ     . المنحل بالمناطق السياحية   واد المتفجرة من                 آما تأآد متابعة قيادات ه صنيع الم ع تفصيالت عن ت ه المجموعة تجمي

ة ات أولي زة    . مكون ة الجي صف بمحافظ ز ال دائرة مرآ ن األرض ب ساحة م شراء م سعى ل ذا التحرك ت ادة ه ت قي وآان
دء في           . التخاذها مرآزًا للتدريب واالستعداد لتنفيذ تلك العمليات       وحيث آان قد تم بالفعل رصد بعض تلك األهداف والب

م في     آما ثبت... تحديد آيفية تنفيذ أعمال إرهابية ضدها  تعانة به ة لالس  إجراء قيادة المجموعة اتصاالت بعناصر أجنبي
سير عناصر   ارج "تف اد بالخ ع الجه وتر      "...  لمواق زة الكمبي ن أجه د م ة العدي ضبط المقنن ات ال مت عملي د ش ذا وق ه

ة بكي          سامة         واألقراص الممغنطة واألبحاث والدراسات المتعلق واد المتفجرة وال صنيع الم ة ت فضًال عن إصدارات      .. في
ا             .. لقيادات متطرفة وإرهابية   ذا م سيوني وآ د ب المتهم أحم ى صلة ب آما ُضبطت أرقام هواتف عناصر أجنبية آانت عل

  ]ويلي هذا بيان بالمشتبه بهم[جاري مباشرة النيابة التحقيق .. يؤآد عمليات رصد المواقع المستهدفة لعملياتهم
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  . رجًال، وصورًا لغالبية الرجال، تم عرضها في وسائل اإلعالم المصرية22وشمل اإلعالن بيانًا بـ 
 

  "الطائفة المنصورة المزعومة"
  .2006شباط / فبراير16، محتجز في 28أحمد علي جبر،  .1
 .2006شباط / فبراير24، محتجز في 27أحمد محمد محمد بسيوني،  .2

 .2006شباط / فبراير16، محتجز في 25يحيى سليمان أحمد محمد،  .3

 .2006شباط / فبراير26، محتجز في 25عبد العزيز فؤاد علي عبد المقصود،  .4

آذار /شباط أو مارس/، محتجز في تاريخ غير معروف في فبراير32تامر عبد النبي زآي محمد الحداد،        .5
2006. 

د،           .6 اح أحم د الفت د عب ر معروف في فبر       26عمر محم اريخ غي ر ، محتجز في ت آذار /شباط أو مارس  /اي
2006. 

 .2006آذار / مارس1، محتجز في 27محمد أحمد محمد سعيد،  .7

 .2006آذار /، محتجز في تاريخ غير معروف في مارس20رامي عبد القادر مبارك،  .8

ر معروف في     22معروف أيضًا باسم أحمد شوبير،   أحمد مصطفى صابر أحمد،      .9 اريخ غي ، محتجز في ت
 .2006ار آذ/شباط أو مارس/فبراير

 .2006آذار / مارس1، محتجز في 23محمد حمدي عبد الجواد إبراهيم،  .10

 .2006آذار / مارس21، محتجز في 23محمد عبد اهللا بكري مبروك حسانين،  .11

د اهللا،  .12 د عب ود محم اني محم ر29ه ي فبراي ر معروف ف اريخ غي ي ت ارس/، محتجز ف باط أو م آذار /ش
2006. 

ر معروف في      25ف أيضًا باسم وليد،  معروجمعة محمد عبد الوهاب مصطفى،       .13 اريخ غي ، محتجز في ت
 .2006آذار /شباط أو مارس/فبراير

د،        أيمن سمير السيد حسانين     .14 ر معروف في             32، معروف أيضًا باسم أيمن العب اريخ غي ، محتجز في ت
 .2006آذار /مارس

 .2006شباط / فبراير24، محتجز في 30هاني أحمد منصور محمد،  .15

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 26 عواض، محمد نصر إبراهيم .16

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 23محمود صالح إبراهيم إمام،  .17

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 29طه حسين سعد محمد علي،  .18

 .2006آذار / مارس3، محتجز في 24محمد صالح إبراهيم إمام محمد،  .19

، لكن وضع رهن االحتجاز     2006آذار  / مارس 2، قبض عليه في     21نبيل محمد محمد علي مصطفى،       .20
 .2006آذار / مارس8في 

د،   .21 ف محم ز يوس د العزي ود عب ر 26محم ي فبراي روف ف ر مع اريخ غي ي ت ز ف باط أو /، محتج ش
 .2006آذار /مارس

د،  . 22 د محم ود سعدي أحم ر 29محم ي فبراي روف ف ر مع اريخ غي ي ت ارس/، محتجز ف باط أو م آذار /ش
2006.  
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ة المنصورة   وقالت وزارة الداخلية إن ال     ل لمجموعة    . (مجموعة أطلقت على نفسها الطائف واالسم مماث
  ).متمردة عراقية، وهي جيش الطائفة المنصورة

  
ة في             / أبريل 24وفي   ر الثالثي ة التفجي ة، وقعت هجم ام من إعالن وزارة الداخلي نيسان، بعد خمسة أي

سبب                    يناء، لتت رة س ى البحر األحمر في شبه جزي ة عل ل      مدينة دهب، المطل ى     18 في مقت  شخصًا عل
ل  و24.األق ذ يولي ي مصر من دنيين ف ستهدف الم رات ت وز / وآانت الهجمات هي أول تفجي ، 2005تم

ى                    (حين وقع تفجير في شرم الشيخ        ة عل ا الُمطل ة طاب ر آخر في مدين ع تفجي آما سبق الذآر أعاله، وق
  ).2004 تشرين األول/البحر األحمر، وهو منتجع قريب من شرم الشيخ، في أآتوبر

  
االت                         رات دهب في مق ة المنصورة وتفجي االت الطائف ل اعتق شة وتحلي وفي األسابيع التالية تمت مناق
اون       ك مؤسسة جيمس ت آتبتها بعض المنظمات التي ترآز على القضايا المتعلقة باإلرهاب، بما في ذل

ليل المزاعم التي جاءت     وقام المعلقون بتح   25.يكية والمعهد الدولي لمكافحة اإلرهاب في إسرائيل      راألم
االت            ثًال ناقشت مؤسسة      . في بيان وزارة الداخلية وبلغوا عدة استنتاجات عامة حول تداعيات االعتق م

صادرة  " تيروريزم فوآاس  "جيمس تاون أهمية االعتقاالت وصفات المشتبه بهم في نشرتها بعنوان            ال
  :نيسان، وجاء فيها/ أبريل25في 

  
ا ي  ة م و طليع يم ه ذا التنظ ن   ه ث م ل الثال ه الجي ق علي ن أن ُيطل سلفية مك ة ال الحرآ

  ...الجهادية في مصر
  
ى           [ ة إل ان وزارة الداخلي شباب        ] وتشير المعلومات الواردة في بي د ال ة التنظيم تجني ني

ى                  ". بالخارج"للقتال   ذي طرأ عل التحول ال رتبط ب ويبدو من هذا أن ظهور التنظيم م
ى          فالطائف.... الحرآة السلفية الجهادية   ة المنصورة داللة على مولد جيل جديد أقرب إل

ن      دو م ا يب و م ر، وه ة أآث ة أيديولوجي ي حرآ المي، وه ة الع سلفية الجهادي نهج ال م
ة           ] المصرية [الخلفية االجتماعية ألعضاء التنظيم، مقارنة بأعضاء الحرآات الجهادي

  26.في مطلع الثمانينات
                                                      

: انظر.  شخصًا18ا متأثرين باالنفجار، لكن السلطات سرعان ما قللت من العدد إلى  شخصًا قتلو23 أشارت التقارير األولية إلى أن  24
Daniel Williams, “Egyptians Face Grim Task of Bomb Cleanup,” Washington Post, 26 2006نيسان /أبريل.  

25  Murad Al-shishani, “Egypt Breaks-up al-Ta'efa al-Mansoura Jihadist Group,” Jamestown Foundation Terrorism Focus, 

Volume 3, Issue 16, 25على2006نيسان / أبريل ، :http://jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2369971)  تمت
-Ely Karmon, “Egypt as a New Front of al-Qaeda,” International Institute for Counter: و). 2007تموز / يوليو15الزيارة في 

terrorism 5على2006أيار / مايو ، :http://www.ict.org.il/apage/5179.php ) 2007تموز / يوليو15تمت الزيارة في.(  
  ”.Murad Al-shishani, “Egypt Breaks-up al-Ta'efa al-Mansoura Jihadist Group:  انظر 26
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  االعتقاالت الفعلية
ة  – رجًال 22صرية عن اعتقال   أعلنت وزارة الداخلية الم     – وهم أعضاء الطائفة المنصورة المزعوم

ل 19في   سان  / أبري ا للصحفيين في          . 2006ني م اإلدالء به ات التي ت وأوحى أسلوب اإلعالن والبيان
ك                        ام ذل القاهرة في ذلك اليوم، بأن االعتقاالت وقعت لتوها في وقت مبكر من ذلك اليوم، أو في أحد أي

  .األسبوع
  

د ي  وق ذا ف ر، وه ع األم ي واق ابيع ف ل أس الهم قب ال سبق اعتق تس ووتش أن الرج ومن راي  وجدت هي
ع مارس    /مواعيد متباينة في شهر فبراير     الم           2006آذار  /شباط ومطل م احتجازهم بمعزل عن الع ، وت

الهم،                     . الخارجي شأن اعتق راد عائالت المحتجزين ب ى عدد من أف وقد تكلمت هيومن رايتس ووتش إل
ار  /نيسان ومايو /على شهادات مكتوبة ومصورة بالفيديو أدلى بها أفراد العائالت في أبريل          وحصلت   أي

ع آل                       2006 د وق ا جرى للمحتجزين، وق ة م ا لمعرف ودهم التي تلته ، ويصفون فيها االعتقاالت وجه
  .نيسان/ أبريل19هذا قبل إعالن 

  
  أحمد علي جبر

 عامًا، وهو طالب في   27ن رجًال، ويبلغ من العمر هو من بين أول من تم اعتقالهم من االثني وعشري      
ي        ه ف القبض علي ة ب ن الدول ث أم ت مباح ا وقام ة بنه ر16جامع باط / فبراي الن  . (2006ش ي إع ف

ولي    ).  تمت اإلشارة إلى جبر على أنه زعيم التنظيم     2006نيسان  /أبريل  وهو  –وقد عرف حسين مت
ي ف    ت ف ي تم االت الت ي االعتق التحقيق ف ام ب رصحفي ق ارس/براي باط وم ر – 2006آذار /ش  أن جب

ر   ي فبراي شباب وقعت ف ى ال ة عل ة عام اء حمل ال أثن اهرة،  /تعرض لالعتق اء بالق دة أحي ي ع باط ف ش
  27.وشملت آوتسيكا، وميدان لبنان، ودار السالم، وحلوان، والزاوية الحمراء

  
جينين،    ى س ش إل تس ووت ومن راي دثت هي ـ(، و.)س. ل(وتح ا مح.)ف. ب. ه س  ، آان ي نف زان ف تج

ام   ي أواخر ع ًال، ف ي وعشرين رج ن االثن دد آخر م م ع ر، ومعه ع جب سجن م .) س. ل. ((2006ال
و            2007تم إطالق سراحهما في     .) ف. ب. هـ(و تس ووتش في يوني ومن راي ران  / وتحدثا إلى هي حزي

ال واالحتجاز                 ) 2007 ر بالتفصيل حول االعتق ى جب ال   . وقال آل منهما إنه تحدث إل ـ  ) .س. ل(وق ل
  :هيومن رايتس ووتش إنه حين تم اعتقال جبر، لم تكن لديه أدنى فكرة عن السبب

  

                                                      
تموز / يوليو13ل عائالت المحتجزين والمحتجزين المفرج عنهم، القاهرة،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين متولي، صحفي قاب 27

وقال لـ . تحدث متولي إلى أفراد عائلة جبر وأقارب لمحتجزين آخرين، وسمع عن االعتقاالت من الجيران وغيرهم من الشهود. 2007
  .من الدولة ألسباب مجهولةهيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن جبر قد تم القبض عليه ألن شخص آخر قدم اسمه أل
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ذا   ر هك ه األم ه لينتهي ب ا اقترف سكين، وال يعرف م ه شخص م ي . إن ًال ف ل رج تخي
ا            د تكون عقوبته ل ويواجه اتهامات ق أة ُيعتق حاله، ومتزوج، ويعمل في متجر، وفج

  28.فعلوليست لديه أدنى فكرة عّما . اإلعدام
  

م               .) ف. ب. هـ(و  .) س. ل(وقال آل من     ا إنه الوا لهم إن جبر، وآخرين من االثني وعشرين رجًال، ق
ر     – واسمه غير معروف     –خمنوا فيما بعد أن جبر قد تم القبض عليه بعد أن قدم شخص آخر                 اسم جب

ليمان        29.شباط/إلى أمن الدولة في مطلع فبراير   ال محتجز آخر، وهو يحيى س م اعتق د،    وت د محم أحم
  .وهو طالب في جامعة األزهر، في نفس الليلة

  
ان يعمل في متجر مع                     .)ف. ب. هـ(و.) س. ل(وطبقًا ألقوال    ه آ ، فقد قال جبر إنه وقت القبض علي

رج      د ف دعى محم اً       . "رجل آخر ي ا مع ان أحدهما اآلخر ويقضيان وقتهم ا يعرف ول   "آان . ل(، حسب ق
ا يقضيان بعض وقت               فإن الرجلين آانا على ما يبدو       .) س المتجر، وآان أصدقاء حين بدأ جبر العمل ب

د                  . فراغهما معاً  دعى محم ى رجل آخر ي ر إل ديم جب رج بتق ام ف االت، ق ى االعتق سابق عل ام ال وفي الع
ـ            . (حمدي د أحد ال ا بع راهيم، وأصبح فيم ذآورين  22اسمه الكامل هو محمد حمدي عبد الجواد إب  الم

ر                   ومحم. في الطائفة المنصورة   ة أآث ان من منطق د حمدي، على النقيض من المحتجزين اآلخرين، آ
ان دان لبن اهرة، وهي مي راء بالق انوا  ). ث ًا، وآ زمين ديني تهم ملت رين إن ثالث سجناء اآلخ ر لل ال جب وق

  30.يقضون بعض األوقات معًا، وتقابلوا في مناسبات قليلة ضمن مجموعة نقاش دينية
  

ه وأوراق               .) ف. ب. هـ(و.) س. ل(وقال جبر لكل من      ة هاتف ه، أخذ عناصر أمن الدول إنه لدى اعتقال
ى            . إثبات هويته من البيت    ام المسجلة عل ى األرق ة اطلعت عل وقال جبر للرجلين إن مباحث أمن الدول

شأن حمدي              م استجوبوه ب د          . (هاتفه المحمول ووجدت اسم محمد حمدي، ث د حمدي بع ال محم م اعتق ت
  ).آذار/ مارس1أسبوع، في 

  
ل     و ر بقلي د جب رج بع د ف ال محم م اعتق ن      . ت د م ى مزي رج أدى إل ال ف زون أن اعتق ن الُمحتج وخم

رج                   دى ف شباب اآلخرين ل ام هواتف بعض ال اء      . االعتقاالت، فقد وجدت أمن الدولة أرق د أثن ا بع وفيم
ال     الهم، ق ى اعتق ة إل روف المؤدي اش الظ ـ(و.) س. ل(نق ة   .) ف. ب. ه ن الدول دان أن أم ا يعتق إنهم

ذين                   و ًال ال جدت قائمة باألسماء في بيت فرج، وأن القائمة تشمل أسماء العديد من االثني وعشرين رج
                                                      

  2007تموز / يوليو11محتجز أمن دولة سابق، القاهرة، .) س. ل( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع  28
وهذا يتفق مع االستنتاج الذي توصل إليه الصحفي حسين متولي، الذي تكلم إلى عدة شهود من الحي الذي وقعت فيه .  المرجع السابق 29

  .االعتقاالت
ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع . 2007تموز / يوليو11محتجز سابق بأمن الدولة، القاهرة، .) س. ل(ومن رايتس ووتش مع  مقابلة هي 30

  .2007تموز / يوليو13محتجز سابق بأمن الدولة، القاهرة، .) ف. ب. هـ(
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ك                         الهم في نفس ذل م اعتق ى أشخاص آخرين ت تم اتهامهم بالتورط في الطائفة المنصورة، باإلضافة إل
تقلهم،     وافترض السجينان أن أمن الدولة استعانت بهذه القائمة لتحدد من خال           31.الوقت تقريباً  لها من تع

راء في ليلتي                     ة الحم م في حي الزاوي شتبه به  1وأن اآتشاف القائمة أدى إلى اعتقال عدد آخر من الم
ارس3و راهيم عواض، 2006آذار / م د نصر إب د 26، وشملت محم عد محم ًا، وطه حسين س  عام

ام،      :  عامًا، وشقيقين  29علي،   ر        23محمود صالح إبراهيم إم د صالح إب ًا، ومحم ام،     عام  24اهيم إم
د سعيد،                  32.عامًا د محم ًا،   27 آما عرفت هيومن رايتس ووتش أن محتجزًا آخر، وهو محمد أحم  عام

الغريب أن محمد فرج نفسه لم يكن مذآورًا        . ( في حي آوتسيكا   2006آذار  / مارس 1قد تم اعتقاله في     
ا        إال أنه ح  ).  اسمًا الذين ُأطلق عليهم الطائفة المنصورة      22في قائمة الـ     سطور، م تى وقت آتابة هذه ال

  .زال رهن احتجاز أمن الدولة
  

  محمود ومحمد صالح إبراهيم إمام
ذآوران أعاله، في               د، الم ود ومحم ال محم د،          . آذار/ مارس  2تم اعتق ود ومحم د محم د وصف وال وق

ل                     ة أجريت في أبري رجلين في مقابل ال ال راهيم، حادث اعتق سان   /وهو صالح إب ال إن    2006ني ، وق
  :آذار/ مارس2 أمن الدولة وصلوا في الثانية صباحًا يوم عناصر

  
  من هناك؟: وسألت زوجتي. سمعنا طرقًا صاخبًا على الباب

  
ة: ردوا ت .... الحكوم راهيم، فأجب الح إب ت ص و بي ذا ه ان ه ألوا إذا آ م: وس . نع

دين   ن الول ألوا ع شقة وس ل ال ى داخ ة إل ن الدول وات أم دفعت ق ى . وان رت إل أش
ا اً  و... حجرتهم ده نائم ود وح دوا محم وا وج ين دخل ك  . [ح ل تل ي العم د ف ان محم آ

ه، في متجر         : فرددت! وال تعرف أين ولديك؟   : وقالوا لي ]. الليلة الولد اآلخر في عمل
  33".منتجات ألبان

                                                      
يتم سؤال األشخاص المذآورة أسمائهم في القائمة  طبقًا للسجينين المفرج عنهما، آانت قائمة خاصة بمسابقة يستضيفها فرج في بيته، وفيها  31

مقابلة هيومن . وقال السجينان إن هذا تم أثناء حفل عيد ميالد لفرج آان قبل أسابيع قليلة. أسئلة حول آيات من القرآن وعن الدين اإلسالمي
.) ف. ب. هـ(ابلة هيومن رايتس ووتش مع ومق. 2007تموز / يوليو11، محتجز سابق لدى أمن الدولة، القاهرة، .)س. ل(رايتس ووتش مع 

  .2007تموز / يوليو13محتجز سابق بأمن الدولة، القاهرة، 
 20 تفاصيل اعتقاالت المحتجزين األربعة مستقاة من مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة محمد نصر إبراهيم عواض، القاهرة،  32

). توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش (2006نيسان / أبريل21 القاهرة، نص مقابلة محامي مع أسرة محمد نصر،. 2007حزيران /يونيو
ونص مقابلة محامي مع أسرة طه حسين سعد . 2007حزيران /ومحادثة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طه حسين سعد محمد علي، يونيو

م إمام ومحمد صالح إبراهيم إمام، القاهرة، ونص مقابلة محامي مع أبوي محمود صالح إبراهي. 2006نيسان /محمد علي، أواخر أبريل
  .2006نيسان /أواخر أبريل

 المذآور هنا وما يلي من ذآر العتقال محمود ومحمد مأخوذ من نص مقابلة محامي مع والدي محمود صالح إبراهيم إمام ومحمد صالح  33
  .2006نيسان /إبراهيم إمام، القاهرة، أواخر أبريل
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راهيم إن  . وفتشت قوات أمن الدولة حجرة محمود ومحمد، وأخذوا بطاقتيهما الشخصية  وقال صالح إب
إال أن محمد لم يكن في المتجر حين وصلوا، وسرعان             . إلى حيث يعمل محمد   الشرطة أخذت محمود    

  :وقال صالح إبراهيم. ما عادوا إلى البيت
  

اك  دوه هن م يج صر، . ل د ن دوا محم نهم وج ذوه    34لك ر، فأخ ن صاحب المتج و اب  وه
  .، لكنهم لم يجدوه]مرة ثانية[وداهموا الشقة بحثًا عن محمد ... وعادوا ومعهم محمود

  
ادروا وفت م غ ة صباحًا، ث ساعة الرابع ى جاوزت ال داخل والخارج حت ة، وانتظروا بال شقة ثاني شوا ال

  .أخيرًا
  

د     . وعاد محمد إلى البيت في الصباح التالي وهو ال يعرف بما يجري     ذهب محم ررت األسرة أن ي ثم ق
م حين أخذوا مح      . إلى مكتب أمن الدولة في حدائق القبة ليسلم نفسه         ال     لكن الغريب أنه اك ق ى هن د إل م

  ".ليس مطلوبًا" إن محمد – والواضح أنهم آانوا مرتبكين –لهم الضباط 
  

ة، خشية أن         وعاد محمد وعمه إلى البيت، لكن األسرة قررت أن عليهم العودة إلى مقر أمن الدولة ثاني
د           . تداهم أمن الدولة المنزل مرة أخرى      م احتجاز محم ة، ت ر حدائق القب ى مق ووصف  . وحين عادوا إل

  :والده ما حدث بعد هذا
  

ا            ا، وإنهم سا هن ا لي ا إنهم ل لن في اليوم التالي ذهبنا لنسأل عن محمد ومحمود، لكن قي
ى الظوغلي  ال إل د ُنق اهرة [ق ي الق سي ف ة الرئي ن الدول ر أم ذهب ]. مق ه[ف ى ] عم إل

ا            سا هن ا لي ه إنهم ل ل ذا الموقف يتكرر دون أن يعرف            . الظوغلي، لكن قي واستمر ه
د  الم أح ائل اإلع ي وس ورتهما ف دنا ص ى وج ا، حت ن هم الن [أي د إع  19بع
  ].نيسان/أبريل

  
  محمد نصر إبراهيم عواض

ان يعمل في نفس المتجر مع                        ذي آ راهيم عواض، ال آما هو مذآور أعاله، تم اعتقال محمد نصر إب
ي         . آذار/ مارس 2محمد صالح، في وقت مبكر من صباح         ا حدث ح ن ووصف والده إبراهيم عواض م
  :جاءت قوات أمن الدولة بعد الثانية صباحًا

  

                                                      
  .2006نيسان / أبريل19 رجًال المذآورين في القائمة التي قدمتها أمن الدولة في 22اهيم عواض، أحد الـ  إشارة إلى محمد نصر إبر 34
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ومحمد نصر، ابني، يدير محل البقالة      . حضروا إلى المتجر وسألوا عن محمد صالح      
ل               [واأللبان خاصتنا    ادة طوال اللي تح في الع اهرة تف اجر صغيرة في الق ألوه  ]. مت وس

د صالح          ]. صالح[عن محمد    ن محم م ... [وأجاب قائًال إنه ال يعرف أي ى    دخ] ث وا إل ل
  .وقالوا لي إنهم من أمن الدولة... الشقة

  
ائي مرحبًا يا   : وقلت ى أن                أبن يهم حت ي عرضت عل ل إنن ذيب، ب م في ته ، ورحبت به

ر   يء آخ سي أو أي ش شربوا بيب يئاً   ... ي دوا ش م يج نهم ل شقة لك شوا ال ألوه ... وفت وس
ة     : إذا آانت لديه مكتبة، فقال    ] محمد نصر [ دي مكتب م  ... ال، ليست ل ة،   ول يجدوا مكتب

دعاء    ات ال ض آتيب ل بع ي      ... ب شحاذون ف ا ال غيرة يبيعه ات ص ي آتيب وه
  35.وما زال لدينا بعضها بالداخل. الميكروباصات بربع جنيه

  
ار         : "وأآد طارق، شقيق محمد، هذه الرواية قائالً       ات األذآ ر بعض آتيب ال طارق     36".لم يجدوا غي  وق

ة            ة        ووالده إبراهيم عواض إن عناصر أمن الدول ات عادي م تكن إال آتيب اط ألن الكتب ل أحسوا باإلحب
 آما أآد طارق أنه لدى وصول أمن الدولة آانوا يبحثون باألساس عن             37.فيها بعض الدعاوى البسيطة   

ا                       ة م ة دون معرف صيدون معلومات عام انوا يت م آ دو أنه د نصر، ولكن يب يس محم محمد صالح، ول
  :يبحثون عنه على وجه التحديد

  
ع ا نتوق شكلةآن وع م ل .  وق ذا قب ي الحي وه ارًا ف يًال ونه اس ل ع الن ة تجم أمن الدول ف

وا  ]. عن أماآنها[وسألوا محمد عن بيوت أصحابه    ... اعتقال محمد  ويبدو أنهم لم يكون
  38.يعرفون عّم يبحثون تحديدًا

  
اً              ذا اختفى تمام د ه ه بع د، وإن م محم م . وقالت أسرة محمد نصر إن أمن الدولة غادروا ومعه سمع  ول  ت

االت       / أبريل 19األسرة شيئًا من السلطات لقرابة شهرين، ثم في          وذهب  . نيسان تم اإلعالن عن االعتق
قيقه،                    طارق وبعض أفراد العائلة إلى مقر أمن الدولة في حدائق القبة عدة مرات للسؤال عن مصير ش

ديهم   سوا ل زين لي ن المحتج ره م صر وغي د ن ة إن محم ن الدول سؤولو أم ه م ال ل ن ق ر لك ي مق ل ف ، ب
ذا استمر                 : "وقال والد محمد  . الظوغلي ة، وهك لكن حين ذهبنا إلى الظوغلي قالوا إنهم في حدائق القب

                                                      
  ).توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش (2006نيسان / أبريل21 نص مقابلة محامي مع إبراهيم عواض، والد محمد نصر، القاهرة،  35
  .2007حزيران / يونيو20حمد نصر، القاهرة،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طارق نصر، شقيق م 36
ما هذا يا محمد؟ هذه : "وقال طارق إن الضابط قال. 2007حزيران / يونيو20 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طارق نصر، القاهرة،  37

  ".هذا هو آل ما لدينا هنا: "فقال له محمد" آتب حضانة
  .2007حزيران / يونيو20 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طارق نصر،  38
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ود                       39".الوضع ان محم ة وآ ضًا في نفس الليل  آما قالت األسرة إن صديقًا لمحمد نصر قد تم اعتقاله أي
  .سعدي أحمد محمد

  
سيحي     ار م و ج صران، وه صحي ن ا ن شة زآري رت الده ت   واعت ين وقع رته، ح د وأس ي لمحم قبط

  :وقال للمحامين إنه لم يتخيل أنه من الممكن أن يتورط محمد أو اآلخرين في أي مخطط. االعتقاالت
  

اجر        . أنا أتاجر معه وأنا مسيحي، ولم تحدث مشكالت إطالقاً         ه ت ه أن وآنت أعرف عن
م يفعل                 . أمين وصالح  دًا، ول يئًا معي أب م يكن س سام، ول أ     هو دائم االبت .  أي شيء خط

، أحسست بدهشة بالغة، فالمسلمين والمسيحيين يعيشون       ]باعتقاله[وحين سمعت بهذا    
تم    . جاء ليسألني أية أسئلة عن محمد     ] من أمن الدولة  [هنا دون مشاآل، وال أحد       م ت ول

  .تحقيقات
  

اً     يس متطرف ة، ول د ودودًا للغاي ان محم ت     . وآ ا آن رفين، وم ة المتط رف طبيع أع
  .لو آان متطرفًاألتعامل معه 

  
وعماد عزت لبيب جار مسيحي قبطي آخر يملك ورشة لصناعة الحقائب بالقرب من بيت محمد نصر                

زاعم      2006نيسان  /وهو صديق لوالد محمد نصر، وقال للمحامين والصحفيين في أبريل          رى الم  إنه ي
  .تقلينوقال لبيب إنه أحس بالدهشة ألن محمد آان من بين المع... ضد محمد غير حقيقية

  
سيحية                ة م ل شخصيات عام انوا يخططون لقت ال يمكن   . فكرت في االتهامات بأنهم آ

  ...أن يكون هذا صحيحًا، فأنا أعرف هؤالء الناس، فهم ليسوا متطرفين
  

يس          وع ل ذا الموض ي ه ا ف يء م رف أن ش ي أع سياسة، لكنن ي ال رًا ف م آثي وال أفه
حيحاً  رفين . ص وا متط ن أن يكون التحيز  إذا حاول ... ال يمك وحي ب يء ي ذآر ش ت ت

  40.الطائفي ربما ارتكبوه، فال أجد شيئًا

  

                                                      
  .2006نيسان / أبريل21 نص مقابلة محامي مع إبراهيم عواض،  39
  ).توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش (2006نيسان / نص لمقابلة بالفيديو مع عماد عزت لبيب، القاهرة، أبريل 40
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و ي يوني ران /وف ة  2006حزي ن الدول ن أم عدي م ود س صر وصديقه محم د ن راج عن محم م اإلف .  ت
و         ران   /وحاولت هيومن رايتس ووتش التحدث إليهما في يوني تكلم           2007حزي ا في ال م يرغب ا ل ، لكنهم

  .إلينا عّما مّرا به
  

د            جاء في ب   االت وقعت بع ة المنصورة أن االعتق ة عن الطائف ان وزارة الداخلي شهور  "ي
ة ة  ". من المراقب ابق معرف ا س ن له م تك ة ل أن أمن الدول وحي ب ال ت ة االعتق إال أن طريق

د صالح       . بهوية الرجال قبل اعتقالهم    ال المحتجز محم ة العتق مثًال حين ذهبت أمن الدول
ه      . ، لم يكن فيه   )هانظر أعال (إبراهيم إمام في بيته      ولم يكن الضباط على دراية بمكان عمل

ع                   ن يق وه أي م أب ال له د أن ق ه بع ذي يعمل ب د نصر    . وذهبوا إلى المتجر ال دو أن محم ويب
ان في المتجر             – رجل آخر يعمل في المتجر       –إبراهيم عواض    ه آ  قد تم اعتقاله فقط ألن

ة ن الدول ين وصلت أم اول م . ح ين ح ه ح ا أن األغرب أن ن  آم وم م د ي د صالح بع حم
اعتقال محمود نصر أن يسلم نفسه ألمن الدولة، أبعده الضباط ولم يحتجزوه إال فيما بعد،               

  .حين عاد إلى المقر للمرة الثانية
  

  طه حسين سعد
راء        / مارس 2تم اعتقال طه حسين سعد في        ة الحم ده في الزاوي د طه إن    41.آذار في بيت وال ال وال  وق

  :وا الساعة الخامسة صباحًاعناصر أمن الدولة ظهر
  

ه     قة ط ن ش ألوها أي فل وس ابق األس ا بالط اب جارتن ى ب وا عل ابق . طرق ت بالط وقال
ال  . [ويعني هذا أنهم لم يكونوا يعرفون حتى أين يقيم طه          . العلوي، فصعدوا إلى هنا    ق

ذ شهور              /إعالن أبريل  ة آانت تراقب التنظيم من ى    ]. نيسان إن أمن الدول وا عل وطرق
  .نعم، فأخذوه معهم: هل أنت طه؟ فأجاب: ودخلوا وسألوا طه. آّنا نائمينالباب، و

  
ا يجري                                رى م ه لي تح باب ى، ف ذي يعيش في شقة أخرى في نفس المبن وقالت والدة طه إن عم طه، ال

  ".وإال أخذناك معنا: فحذره رجال أمن الدولة بأن عليه الدخول وقالوا له"
 

 
  

                                                      
ين مع والدي طه، القاهرة، أواخر  الروايات المذآورة هنا عن اعتقال طه حسين سعد مستقاة من نصوص مقابلة اثنين من المحام 41

  .2006نيسان /أبريل
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  :وقال والد طه
  

ل     [ نعرف عنه شيئًا، حتى أدهشتنا صورته         منذ تلك اللحظة لم    سان  /في أواخر أبري ني
ذ    ] 2006 ل موعد اإلعالن في الصحف        52وآان محتجزًا حينها من ًا قب ًا تقريب  يوم

  .والتلفزيون
  

  :ولدى سؤاله من قبل المحامين لماذا لم تتحرك األسرة إلعالن ما جرى بعد االعتقال، قال والد طه
  

الو . لقد تعرضنا للخداع     ومين،                     ق د ي م بع ومين، ث د ي نهم بع ُيفرج ع م س رًا إنه ا آثي ا لن
ذهبنا إلى أمن الدولة بعد اعتقاله وأخذنا معنا        ... وهكذا فلم نرغب في إثارة الموضوع     

ه هي            . وقبلوها، وهذا يعني أنه بالداخل    . ثيابًا وطعاماً  ا ل اب التي أعطيناه وآانت الثي
دى           [رة  نفسها التي ظهر بها مرتديًا إياها في الصو        صورة التقطت ل ذا أن ال ى ه ومعن

  ].2006نيسان /إعالن اعتقال التنظيم في أبريل
  

ام              ه رفض هو وأسرته               2006وتم إطالق سراح طه فيما بعد، في أواسط ع راج عن د اإلف ، ولكن بع
  :وقال طه لـ هيومن رايتس ووتش. التحدث عن اعتقاله أو احتجازه بالتفصيل

  
  ...الموضوع، لقد انتهى، ونريد أن نقلب هذه الصفحةال فائدة من تحدثنا عن هذا 

  
تكلم              نحن ن بالد، ف ة ال اذ بعض التصرفات لحماي ًا اتخ ا أحيان ة عليه نفهم أن أمن الدول

ين     األمر اله ة       . عن األمن القومي للبالد، وليس هذا ب د جلس معي ضابط أمن دول وق
از  ن االحتج ا ره ي الموقف وأن م . وشرح ل ة[فه ن الدول ون يرعون] أم بعين ملي  س

ا            . مصري، وليست هذه بالمهمة السهلة     ياء تتجاوز إدراآن ًا أش وا أحيان ويجب أن يفعل
  42.نحن

 

  أحمد محمد بسيوني ومحتجزين آخرين
ذآورين            قبل احتجاز أمن الدولة ألحمد علي جبر ومحمد فرج ومحمد حمدي والمحتجزين اآلخرين الم

اء األسبوع       ياكوتسآأعاله، وقعت سلسلة من االعتقاالت في أحياء    د، أثن راء وطرة البل ة الحم  والزاوي
  .شباط/األخير من فبراير

                                                      
  .2007حزيران / يونيو6 محادثة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طه حسين سعد،  42
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ام شاب    / فبراير26 إلى  24قامت أمن الدولة، بين      شباط تقريبًا، باعتقال أحمد محمد بسيوني، وهو إم
صورة،     ة المن ادة الطائف سلة قي ي سل اني ف ه الرجل الث د بأن ا بع ه فيم م اتهام راء، وت ة الحم ن الزاوي م

د                     و ي عب ؤاد عل ز ف د العزي ات، وعب د، وهو شاب يعمل بمجال المبيع د منصور محم آذلك هاني أحم
  .المقصود، وهو طالب هندسة، باإلضافة لمحتجزين آخرين

  
ي  سيوني ف ال ب م اعتق ر24وت ال / فبراي باط، وق ن .) ب. ك. إ(ش امين إن أم ارب، للمح د األق و أح وه

  ):وفي والده منذ أعوامت(الدولة ذهبت إلى بيت أم بسيوني أوًال 
  

الكالم  ا ب اءوا إليه ديهم ... أس ا بأي د    . ودفعوه يم أحم ن يق ألوها أي شقة وس شوا ال م فت ث
ي  زاعمهم الت ع م ا يتعارض م و م د، وه ى بيت أحم دلهم عل ران لي ن الجي ذوا اب وأخ

ه           . جاءت فيما بعد بأنهم آانوا يراقبونه منذ ثالثة أشهر          وا بيت م أن يعرف ان حري به آ
  !ذنوقتها إ

  
ا،          ] أحمد[أخذ رجال أمن الدولة     ] وحين وصلوا [ ة له من بيته أمام زوجته التي ال حيل

هر    تة أش ل س ا قب د تزوجه ان ق صية    . وآ ه الشخ ذوا أوراق امًال، وأخ ت ح وآان
  43.ومتعلقاته

  
ل              االت في أبري سان   /وتحدث حسين متولي، الصحفي الذي حقق في أمر االعتق ى زوجة    2006ني ، إل

ة        . 2006نيسان  /ن أبريل بسيوني بعد إعال   ولي، أآدت رواي ال   .) ب. ك. إ(وطبقًا لمت الخاصة باالعتق
ة               ة للغاي ا آانت قلق ه، وإنه آانت تتصل   : "وقالت إنها لم تسمع آلمة عن زوجها لمدة أسابيع بعد اعتقال

  44".بي آثيرًا بعد االعتقاالت لتعرف إن آنت قد سمعت شيئًا
  

سيوني            وآما هو مذآور أعاله، فقد تم اعتق       ال ب وم اعتق وقالت  . ال هاني أحمد منصور محمد في نفس ي
ة       / فبراير 24أسرة هاني إن هاني قد اعُتقل في الساعة الرابعة صباح يوم             شباط، وإن رجال أمن الدول

  ".في مالبسه الداخلية"أخذوه من بيته 
  

                                                      
توجد نسخة لدى هيومن  (2006نيسان /، وهو أحد أقارب أحمد محمد بسيوني، القاهرة، أواخر أبريل.ب. ك.  نص مقابلة محامي مع إ 43

  ).رايتس ووتش
وقال متولي لـ . 2007حزيران / يونيو13مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين متولي، صحفي مصري حقق في االعتقاالت، القاهرة،   44

هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن المزاعم الموجهة ضد أحمد بسيوني والمحتجزين اآلخرين ال تتمتع بالمصداقية، وإنه يبدو أن أمن الدولة قد 
  . اصيلاختلقت هذه التف
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نهم تعرضوا                   دخل، لك اولوا الت سكان ح وفي الشارع ضربوه بشدة لدرجة أن بعض ال
رة          ]... من عناصر أمن الدولة   [ساءات لفظية   إل ات، وقرص ذاآ وأخذوا بعض الكتيب
ي  [ ب آل اص بحاس سالت      ] خ ارتون ومسل الم آ ة، وأف دروس العلمي ض ال ه بع علي

  45].دي. في. دي[تلفزيونية 
  

سمعا أي شيء عن مصيره                        ولم يكن لدى والدّي هاني أية فكرة عن المكان الذي اقتيد إليه ابنهما ولم ي
  :شهرينطيلة 

  
ا صورته ضمن                     شنا حين رأين حاولنا أن نعثر عليه، لكننا لم نتمكن من هذا، حتى ُده

صادرة عن وزارة                [هذا التنظيم المزعوم      شرت ضمن الصور ال أي صورته التي ُن
  ].، بعد أآثر من شهر ونصف2006نيسان / أبريل19الداخلية في 

  
نهم في ص            رج ع ل الُمف اني من المحتجزين القالئ تس     . 2006يف وآان ه ومن راي وحين حاولت هي

و        ران   /ووتش التحدث إلى هاني في يوني م يكن      2007حزي ذآور أعاله        –، ل ل طه المحتجز الم  – مث
  :مستعدًا للتحدث عن تجربته بأي قدر من التفصيل

  
ة              ذا الموضوع ثاني اع من       . أنا خرجت والحمد هللا، وال أريد التحدث عن ه د إيق ال أري

ذاء            .  مشكلة ما زالوا بالداخل في    م باإلي يمكن أن يتعرضوا له . إذا تكلمنا إلى اإلعالم ف
  46.وهؤالء أصدقاؤنا ومن نفس الحي

  
ه          2006وتحدث هاني متولي، الصحفي الذي حقق في االعتقاالت في           راج عن م اإلف ، إلى هاني حين ت

ر تفاصيل   وقال متولي إن هاني آان خائفًا من التحدث بصراحة وتردد في ذآ           . 2006في أواسط عام    
د      (إال أنه قدم تفاصيل حول المعاملة السيئة التي تلقاها في االحتجاز            . احتجازه الي لمزي انظر الجزء الت

  ).من التفاصيل
  

  باقي المحتجزين
د      رة البل راء وط ة الحم سيكا والزاوي اء آوت ي أحي ًا ف ت تقريب ي نفس الوق رين ف باب آخ ال ش م اعتق ت

ي عشر رجالً       . بالقاهرة ومن                إلى جانب االثن ـ هي ذآورين أعاله، قالت أسر ومحامون ل ين الم  المعتقل
                                                      

 الروايات المذآورة هنا حول اعتقال هاني أحمد منصور محمد مستقاة من نصوص لمقابالت لمحامي مع والدي هاني، القاهرة، أواخر  45
  ).توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش (2006نيسان /أبريل

  .2007حزيران / يونيو6 محادثة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع هاني أحمج منصور محمد،  46
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ـ                        شملون عشرة من ال اء، وي ذه األحي  22رايتس ووتش إن عشرات من الرجال قد تم احتجازهم في ه
ي    الهم ف ن اعتق الن ع م اإلع ذين ت ًال ال ل19رج سان / أبري ن   2006ني ر م دد آبي ى ع افة إل ، باإلض

ذآر أ       ة     األشخاص اآلخرين الذين لم ُت د              . سمائهم في القائم تس ووتش من تحدي ومن راي تمكن هي م ت ول
ـ             وقالت أسرة أحد    . 22الموعد الدقيق العتقال غالبية الرجال العشرة اآلخرين المذآورين في قائمة ال

روك حسانين،  د اهللا بكري مب د عب و محم ال، وه ن 23هؤالء الرج دءًا م د احتجز ب ه ق ًا، إن  21 عام
د    21أسرة رجل آخر، وهو نبيل محمد محمد علي مصطفى،         وقالت  . 2006آذار  /مارس ه ق ًا، إن  عام

تمكن محامو األسر إال من              . 2006آذار  / مارس 2تم احتجازه في     م ي أما بالنسبة للثمانية اآلخرين، فل
  :والرجال الثمانية هم. تحديد موعد تقريبي لالعتقال

  
  . عامًا32تامر عبد النبي زآي محمد الحداد،  •
 . عامًا26 الفتاح أحمد، عمر محمد عبد •

 . عامًا20رامي عبد القادر مبارك،  •

 . عامًا22، "أحمد شوبير"أحمد مصطفى صابر أحمد، ويدعى أيضًا  •

 . عامًا29هاني محمود محمد عبد اهللا،  •

 . عامًا25، "وليد"جمعة محمد عبد الوهاب مصطفى، ُيدعى أيضًا  •

 . عامًا32، "أيمن العبد"أيمن سمير السيد حسانين، يدعى أيضًا  •

  . عامًا26محمود عبد العزيز يوسف محمد،  •
  

  ثقافة الخوف: التحدث إلى المحتجزين وأسرهم
ـ    زين ال ر المحتج ى أس ة للتحدث إل ودًا فائق تس ووتش جه ومن راي ذلت هي و22ب ي يوني ران / ف حزي

  .، لتعرف منهم بشأن االعتقاالت واتصاالت األسر بالمحتجزين2007تموز /ويوليو
  

تس                     ولم يكن    ومن راي ى هي ستعدين للتحدث بالتفصيل إل يهم م غالبية اآلباء الذين تمكّنا من الوصول إل
د   . ووتش خشية أن يؤدي هذا إلى االنتقام من أطفالهم أو اإلضرار بفرصة اإلفراج عنهم         ورفض العدي

تجاز من أعضاء األسر بشكل واضح أن يتكلموا، فيما قال البعض اآلخر إنهم أرادوا الشكوى بشأن اح               
ثًال قالت     . األبناء وسوء المعاملة المزعومة، لكن ليس أثناء تواجد األبناء رهن االحتجاز           .) ب. س(وم

  :أم أحد المحتجزين، لـ هيومن رايتس ووتش
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اك سبعة أوالد في الظوغلي اآلن     ]... تم حجب االسم  [ابني حاليًا في سجن      د  . وهن وق
رة    تلقوا أوامر باإلفراج من النائب، ونتمنى أن         د التحدث     . ُيفرج عنهم هذه الم وال نري
  47.أو التحرك اآلن، حتى ال نعرضهم للخطر

  
ومن   ى هي ستعدة للتحدث إل ست األسر م اذا لي زين، لم ن المحتج دد م امي لع حاتة، مح يد ش وشرح س

  :رايتس ووتش
  

ن              . إنهم خائفون من التحدث     م إذا تحدثوا فل ون أنه م، ويظن ى أوالده ائفون عل م خ وه
م            . ألبناءُيفرج عن ا   ول له إنهم خائفون للغاية ال أآثر، وهم يزورون المحتجزين، وتق

ثًال   . أمن الدولة إنها ستفرج عن أوالدهم، لكن إذا تقدموا بشكوى فلن يخرجوا      ذا م وله
م      اإلفراج، ث ب ب شكوى وتطال دم بال ر أن تتق ادئ األم ي ب ر ف دى األس د ترغب إح ق

  .ونتخبرهم أمن الدولة بأال يفعلوا، فال يفعل
  

اء راج عن األبن تم اإلف ن ال ي ون . لك ة يتالعب ن الدول وال تعرف األسر أن ضباط أم
  48.بهم

  
تس      2006 في   22وقال أيمن عقيل، وهو محامي آخر آان يمثل بعض المحتجزين الـ             ومن راي ، لـ هي

  :ووتش إن عائالت المحتجزين أخبرته بشأن التهديدات والترهيب من قبل ضباط أمن الدولة
  

م                   قال ل  صلين وقالت له دًا وراء اآلخر منف ابلتهم واح ة ق : ي بعض اآلباء إن أمن الدول
  ".إذا ذهبتهم إلى منظمات حقوق اإلنسان فلن تروا أوالدآم ثانية أبدًا"
  

م                 ا له ذا  : وحاولنا إقناعهم بأن هذا خطأ، وأنهم لن يروا أوالدهم على أي حال، وقلن له
  49.رجاء، امنحونا فرصة للدفاع عنهم

  

                                                      
  .2007حزيران / يونيو6، أم أحد المحتجزين، القاهرة، .ب.  محادثة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع س 47
  .2007حزيران / يونيو11 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيد شحاتة، محامي لعدد من المحتجزين، القاهرة،  48
، 2006 في عام 22مة غير حكومية مثلت عددًا من المحتجزين الـ  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن عقيل، محامي ومدير معت، منظ 49

  .2007حزيران / يونيو12القاهرة، 
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ال                               وقا ة، وق م أمن الدول د أن تكلمه ى المحامين بع ون عن التحدث إل ادة يكف اء في الع ل إن اآلب ل عقي
م   : "موضحًا ر له ا نثي ون إنن ا ويقول صيحون فين الي ي وم الت ي الي ا، وف ساعدة مّن اء الم د اآلب وم يري الي
  ".المشاآل

  
زين   د المحتج ي أم أح ت ل ثًال قال م[م م حجب االس ة] ت أمن الدول ددها إن ضابط ب  ه

  .وأمرها أال تتكلم إلى محامين
  

ة                 . أوًال آانت تريد المساعدة    د إن ضابط أمن الدول ا بع ي فيم وحادثتني، لكنها قالت ل
  .وبالطبع صدقته. سيتم اإلفراج عنه إذا التزمت الصمت] ابنها[وعدها بأنه 

  
د اآلن، وقالت  ّي بع ي التحدث إل د ترغب ف م تع ا ل ي إنه د قالت ل ذا فق د ال أ: وهك ري

  50.التسبب في أي مشاآل
  

وآلين من                            ل م رة واسعة في تمثي ه خب ة ولدي م بممارسات أمن الدول وعادل مكي هو محامي آخر ُيل
ة، تخشى أسرهم في                              ل أمن الدول ال المصريين من قب تم اعتق ه حين ي ال إن محتجزي أمن الدولة، وق

  :مألالعادة السعي للحصول على المساعدة أو اإلعالن عن مخاوفهم على ال
  

ة           م      . تعيش األسر في ظل ثقافة الخوف من أمن الدول التزام الصمت فه ه ب دون أن يعتق
اء  ساعدون األبن شكلة   . ي ذه الم ا ه ذا تواجهن ثلهم   . وله دون أن نم ًا ال يري وأحيان

ضائية  دعوى ق دم ب ا بالتق سماح لن ى ال وا عل امين، أو أن يوافق اول . آمح ا نح لكنن
اعد     ة س يهم أمثل رض عل اعهم، ونع ي   إقن ي الماض رون ف ا اآلخ ًا  . نا فيه ن أحيان لك

  51.يرفضون الكالم رغم آل هذا
  
ن     )أ. ك. أ(و ي أم زين ف ارب محتج ديها أق ن ل ر مم ل بعض األس ذي يمث سان ال وق اإلن امي حق ، مح

  52".أصبح الخوف طبيعيًا. الناس خائفون للغاية طوال الوقت: "الدولة، وأيد هذا الرأي وقال
  

  :لمحامين الُملمين بممارسات أمن الدولةوأضاف محمد هاشم، أحد ا

                                                      
  . المرجع السابق 50
  .2007حزيران / يونيو13 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل مكي، محامي ُملم بممارسات أمن الدولة، القاهرة،  51
  .2007حزيران / يونيو11حقوقي، القاهرة، ، باحث . أ. ك.  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ 52
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افهم              . بالطبع هم خائفون   ى أآت ون عل ضباط ال يربت إنهم رهن احتجاز أمن الدولة، وال
  53.حين يكونون محتجزين لديهم ويقولون لهم إن آل شيء سيكون على ما يرام

  
  االحتجاز والتعذيب واالعترافات

ع اال    از م ن االحتج انوا ره ابقون آ زون س م محتج زين،   زع امو المحتج ًال، ومح شرين رج ي وع ثن
ن   ى م ابيع األول اء األس شديد أثن ذيب ال وا للتع ال تعرض أن الرج زين، ب ر المحتج ن أس راد م وأف

  .احتجازهم
  

ـ                        ا جرى للرجال ال ا لم ات في تقييمه دة معوق الهم    22وقد واجهت هيومن رايتس ووتش ع د اعتق .  بع
دث ع       شون التح ذين يخ ر ال ردد األس ب ت إلى جان إن       ف م، ف شكلة ألوالده ي م سببون ف ي ال يت ًا آ لن

تثناء واحد      –المحتجزين الُمفرج عنهم     ذا                  – باس وا في التحدث عن تجاربهم، والظاهر أن ه م يرغب  ل
ة   ن الدول ن أم ستمر م وف الم راء الخ ا    . ج ى طلباتن رد عل م ت صرية ل ة الم ى أن الحكوم افة إل باإلض

اال          ى معلومات عن االعتق ات              الكتابية بالحصول عل ت التي تمت أو عن األحداث المحيطة باالعتراف
ارة     . (الُمستخلصة من االثني وعشرين رجالً  تس ووتش بزي ومن راي لم تسمح الحكومة المصرية لـ هي

د السجون المصرية قط للتحدث مع المحتجزين أو         ارة              . انينالُم ررة بزي ات متك ى طلب رد عل تم ال م ي ول
  ).السجون المصرية في السنوات األخيرة

  
ى المحتجزين        ارة أي    . وواجه محامو االثني وعشرين رجًال آذلك معوقات في التحدث إل سن زي م يت فل

ر                م في فبراي ة له اء احتجاز أمن الدول اء     2006آذار  /شباط وطوال مارس     /من الرجال أثن ذا أثن ، وه
راقبين الخارجيين أو المحامين           زور أي من الم ًا أن ي ، أي من  فترة استجوابهم، ومن المستحيل عموم

تجواب     ة باالس ة الخاص ن الدول ز أم ى      . مراآ دث إل امين للتح نحت للمح ي س دة الت ة الوحي والفرص
و  ن يوني رات م دة م ة ع ن الدول ة أم ام نياب ل المحتجزون أم ين مث ى /المحتجزين آانت ح ران إل حزي

ات الم            . 2006أيلول  /سبتمبر ر من طلب حامين  حتى بعد نقل المحتجزين إلى السجون، فقد قوبلت الكثي
  .المصريين بالرفض أو التجاهل

  
ام           ر ع ي أواخ زين ف ع المحتج ازهم م م احتج ال ت دة رج ش ع تس ووت ومن راي ت هي  2006وقابل

ذآوران أعاله        .)ف. ب. هـ(و.) س. ل(وحصلت على روايات منهم، بمن فيهم        ، وهما المحتجزان الم
ة      جن وزارة الداخلي ي س زًا ف شرين محتج ي وع ة االثن ع غالبي ا م ام   وآان ي ع ا ف راج عنهم م اإلف وت

                                                      
حزيران / يونيو12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد هاشم، معارض سياسي ملم بممارسات أمن الدولة الخاصة باالحتجاز، القاهرة،  53

2007.  
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ا       . 2007 رة مم يل آثي مل تفاص ساق، وش صداقية واالت ع بالم صدرين يتمت ذين الم الم ه ان آ د آ وق
  .شاهداه أو سمعاه

  
ى        دثوا إل د تح انوا ق ًال، وآ شرين رج ي وع ون االثن امين يمثل ش مح تس ووت ومن راي ت هي ا قابل آم

ات     . ي تلقاها المحتجزونالمحتجزين ورأوا شواهد مادية على سوء المعاملة الت    ى رواي ا حصلنا عل آم
  .من بعض أعضاء األسر تمكنوا من التكلم إلى أقاربهم المحتجزين

  
  التعذيب

  .تزعم عدة مصادر أن المحتجزين تم تعذيبهم أثناء االستجواب لدى مباحث أمن الدولة
  

و                   نهم حين مثل ة عشرة م ة       ورأى سيد شحاتة، وهو محامي لعدد من المحتجزين، قراب ا في مكتب نياب
و      ذا من يولي ة وه بتمبر  /أمن الدول ى س ول  /تموز إل ات      2006أيل اء مجري نهم أثن ، وتحدث مع ستة م

  :وآشف لـ هيومن رايتس ووتش ما تبينه عن المعاملة التي تلقوها. القضية
  

. وجميعهم أسيئت معاملتهم في الظوغلي    . تكلمت إلى الكثيرين منهم في مكتب النيابة      
ي إن عناصر             . ا لمعاملة سيئة في الظوغلي    جميعهم تعرضو  الوا ل يهم ق من تكلمت إل

م            دة خلفه ديهم المقي وا أي ال بعضهم   . أمن الدولة قيدوا أيديهم خلف ظهورهم، ورفع وق
صدمات    . إن سجائر قد أطفئت في جلدهم، في مناطق حساسة منه          وتعرض بعضهم لل

شفى،      فمثًال قال لنا بعضهم إنهم قيدوا إلى سرير ح        . الكهربية ل سرير المست دي، مث دي
م            م رفعه م ت ة، ث اً [لكن دون مرتب سرير            ] عمودي ي في ال ار الكهرب دها سرى التي وبع

  .لتصعقهم الكهرباء
  

  :ووصف سيد شحاتة حالة محمد نصر إبراهيم عواض
  

رى   ا ج ي م دأ يخبرن ئلة ب ه أس ه إلي ه   : دون أن أوج م اعتقال ه وت ى بيت اءوا إل م ج أنه
م استجوابه          ثم أخذو  . وتعصيب عينيه  ة وت ى أمن الدول ان          . ه إل ه، وآ زع آل ثياب م ن ت

 .مقيدًا طوال الوقت

 

سرير         ذا ال ى ه ة  [ وُوضع عل صدمة     ] دون مرتب ة [وتعرض لل ي    ]. الكهربي وآشف ل
وآانت الحروق في الجزء العلوي من       . عن آدمات على ذراعيه وحروق على ظهره      

  ...راوح بين األسود والبنيورأيت العالمات، آانت دوائر صغيرة لونها يت. الظهر
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م يدعه يفعل                         ة لكن النائب ل شفها للنياب ات، وحاول أن يك ره عالم وما زال على ظه
أراد أن يخلع قميصه وأن يظهر للنائب عالمات الحروق على جلده، لكن النائب         . هذا

  .وقد طلب هذا مرتين لكن النائب رفض. رفض
  

دى أمن          وقال سيد شحاتة إنه قد تم تعصيب أعين محمد ن          صر والمحتجزين اآلخرين طيلة احتجازهم ل
  .الدولة تقريبًا

  
يهم     ن ف ة، بم ب النياب ي مكت صلة ف صورة منف ٍل ب رين آ زين آخ سة محتج ى خم حاتة إل د تحدث ش وق

يم  وم للتنظ زعيم المزع ر : ال ي جب د عل ر    . أحم ذيب، وأظه وا للتع م تعرض زون أنه وأوضح المحتج
  :حروق من السجائربعضهم لشحاتة عالمات على معاصمهم و

  
ة                  نفس الطريق ره ب يهم غي ر وآل من تحدثت إل ي جب د عل ذيب أحم الموصوفة  [تم تع

ة      [أحمد علي جبر    ]. أعاله ول           ]في أول مرة يمثل أمام النياب ى وشك التب ه عل دا آأن ، ب
  .وآان في زي السجن األبيض، ولحيته نامية. وهو واقف من الخوف

  
انوا            ... وآانت على معصميه عالمات سوداء     وه وآ ه وأوثق م نزعوا آل ثياب ال إنه وق

  54.وتعرض لصدمات آهربية وإطفاء السجائر في مناطق حساسة. أحيانًا يعلقونه

  
  :وقال شحاتة إنه تمكن من رؤية عالمات على بعض المحتجزين

  
ون    . رأيت عالمات وحروق على أذرعهم، لكنها لم تكن حديثة         والمشكلة أنه حين يمثل

ي المح ادة ف ي الع سيئة   ف ة ال ن تعرضهم للمعامل ة م رة طويل د فت ذا بع ون ه ة، يك كم
  .وتكون آثار التعذيب قد اختفت

  
  :وقال شحاتة إن محمد نصر وحده هو الذي أراد إخبار النيابة باإلساءة من بين آل المحتجزين

  

                                                      
وقال شحاتة لـ هيومن رايتس . 2007تموز / يوليو11 و9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيد شحاتة، محامي لعّدة محتجزين، القاهرة،  54

ووتش إنه من واقع تجربته في تمثيل محتجزين لدى أمن الدولة، فنادرًا ما ُيعرض المحتجزين على النيابة أثناء المعاناة من اإلصابات أو آثار 
م الجراح قبل عرض المحتجزين عادة ما تنتظر أمن الدولة حتى تلتئ: "المعاملة السيئة، وإن غالبيتهم ُيعرضون على النيابة في وقت الحق

  )".آثار جرح قديم(وعلى أية حال فحتى لو آانت هناك عالمات أو آثار، فإن خبراء الطب الشرعي عادة ما يكتبون عنها أنها . على النيابة
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اء،         ه األطب ار وطلب أن يكشف علي ما زال محمد نصر على األخص لديه بعض اآلث
  ... لكن النائب رفض– وقد طلب هذا مرتين –احه للنائب وأراد أن يكشف جر

  
وتحدث معي محتجزون آخرون عن اإلساءات التي تعرضوا لها لكنهم لم يرغبوا في             

ة،      . ذآر أي شيء أمام النيابة في المرة األولى   ى مكتب النياب ادوا عل وبعدها حين اعت
  ...قال بعضهم للنائب إنهم تعرضوا للتعذيب

  
ه   ]في المحكمة [ آانوا خائفين للغاية ولم يرغبوا في طلب فحص          وغالبية الرجال  ، لكن

ى اتصال بأسرته، وأراد            . طلب هذا ] محمد نصر [ وآان يشعر بارتياح بالغ ألنني عل
  ...أن يتحدث عن اإلساءات وأن يخبر النيابة

  
ذا                 دون ه م  . لكن الكثير من األوالد ال يمكنهم السعي في هذه القضايا، أو هم ال يري وه

ى        : خائفون، ويقول لهم رجال أمن الدولة      اسمعوا، بعد الذهاب إلى النيابة ستعودون إل
  55.وهكذا فهم يلتزمون الصمت... هنا، فال تقولوا شيئًا، وال تفعلوا أي شيء أحمق

  
اء     .) س. أ(وقال   محامي يمثل محتجزين آخرين، إن موآليه أخبراه بشأن اإلساءات حين تكلم إليهما أثن

  :2006تموز /حزيران ويوليو/ نيابة أمن الدولة في يونيوعرضهما على
  

ان من       ... قاال لنا إنهما تعرضا للمعاملة السيئة والتعذيب  ا تعرضا للحرم ا إنهم اال لن ق
] تم حجب االسم  [وقاال لنا إنهما تعرضا للضرب وقال       .  ساعة 48النوم، وأحيانًا لمدة    

  56. ساعة48لنا إنه تعرض للحرمان من النوم لمدة 
  

ال             .) س. أ(وارتاب   ه ق ا    : "في أن االثنين قد تعرضا ألشكال أخرى من التعذيب البدني، لكن د أنهم أعتق
ى        .) س. أ(وعلى أية حال، قال     ". آانا محرجان من التحدث عنه     إنه توقع انتظار ضباط أمن الدولة حت

  :تلتئم جراح المحتجزين
  

                                                      
  .2007تموز / يوليو9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيد شحاتة، محامي لعدد من المحتجزين، القاهرة،  55
  .2007تموز / يوليو13محامي الثنين من المحتجزين، القاهرة، .) س. أ(هيومن رايتس ووتش مع  مقابلة  56
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د مر ستة أشهر       ... ولىحين يتعرض المحتجزين للتعذيب، يتم هذا في الشهور األ         ان ق ا آ حين رأيتهم
دوب              ا عالمات أو ن م تكن عليهم ا، ول إن       . منذ اعتقالهم ا تعرف، ف ة     [وآم تنتظر،  ] مباحث أمن الدول

  .وينتظرون وال يكشفونهم إال بعد اختفاء الندوب
  

اء                  ه أثن تس ووتش أن ومن راي راهيم عواض، هي د نصر إب وأخبر طارق نصر، شقيق المحتجز محم
قيقه          زيارا ذيب من ش زاعم بالتع ذلك               . ت السجن سمع م ه وآ شأن تعذيب ره ب د أخب ال طارق إن محم وق

ن    ى م ابيع األول اء األس وغلي، أثن ي الظ م ف ذا ت ال إن ه رين، وق زين اآلخ ة المحتج وء معامل س
  :احتجازهم

  
ايو                 ار /أول مرة أراه آان في نيابة أمن الدولة في مصر الجديدة في العشرين من م . أي

ت ح ضباط  وآان شرطة وال ود ال ر وجن ة باألس رة صغيرة مزدحم ن . ج تكلم ع م ن ول
اج               . لم نتمكن من هذا   . التعذيب أو أي شيء    ان يحت رام وإن آ ا ي ى م ان عل سألته إن آ

  .هذا آل شيء... ألي شيء، وسألني عن أسرتنا
  

ذيب     ] إلى السجن[لكن في زيارات تالية     ل عن التع دأ يخبرني بالقلي ه قضي    . ب ال إن ق
ذيب      يو 22 اطق              . مًا قيد االستجواب والتع ساقين وفي من اء في ال م صعقه بالكهرب وت

  57.ورأيت عالمات على ساقي شقيقي جراء الكهرباء.... حساسة، لساعات

  
سيئة  ة ال ه للمعامل أن المحتجزين اآلخرين تعرضوا مثل ره ب قيقه أخب ال طارق إن ش ذيبهم : "وق م تع ت

زاعم    ". لدولة دون تلقي صفعة على األقلماذا تتوقع؟ ال أحد يدخل أمن ا  . جميعًا وذآر طارق بعض م
  :شقيقه التي أخبره بها

  
وغلي      ل الظ ًا داخ نهم جميع صيب أعي م تع اء   ... ت عقهم بالكهرب ربهم وص م ض . وت

ًا      . وخلعوا عنهم آل ثيابهم وأصبحوا عراة دون أي ثياب         وقضي أحد المحتجزين يوم
  58. وهو يتلقى الصفعات، يمينًا ويسارًاطوال اليوم. آامًال يتلقى الصفعات على وجهه

  
زاعم   ذه الم د ه ي       .)س. ل(وأآ ع االثن اآن م دة أم ي ع ازه ف م احتج ذي ت سابق ال ز ال و المحتج ، وه

وعشرين رجًال، وأطلع هيومن رايتس ووتش على مختلف اإلساءات التي سمع عنها من المحتجزين،          

                                                      
  .2007حزيران / يونيو20 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طارق نصر، شقيق محمد نصر، القاهرة،  57
  . المرجع السابق 58
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زة، حيث        وآذلك اإلساءة التي شهدها بنفسه أثناء احتجازه في مق         ر أمن الدولة بجابر ابن حيان في الجي
لمقر أمن الدولة منسجمًا مع     .) س. ل(وجاء وصف   . 2006آذار  /تم نقل بعض المحتجزين في مارس     

سم بالمصداقية               وصف محتجزين آخرين وروايات محامين، وتعتبر هيومن رايتس ووتش معلوماته تت
د من       محتجزًا وصلوا بعد 25إن  .) س. ل(وقال  . واالتزان ا بع ه عرف فيم  أيام قليلة من وصوله، وإن

ة المنصورة         25تحدثه إلى بعض هؤالء المحتجزين، أن غالبية الـ           59. قيل فيما بعد إنهم أعضاء الطائف
  .):س. ل(وأوضح 

  
ي   الي ف م اعتق ارس4ت زة  ]. 2006[آذار / م ر الجي ى مق وني إل تم  ... ونقل م ي ول

ة أو ُعلقت               أع" لم يتم تعذيبي  "لكن بقولي   ... تعذيبي ق صدمات آهربي م أتل ي ل ني أنن
ذراعين[ ن ال سانيًا]. م ن إن م يك ن الوضع ل ة. لك ان سيئ للغاي و مك دين . فه ا مقي وُآن

ة      . طوال الوقت إلى الجدار، وآنت معصوب العينين معظم الوقت         ذا ألربع وبقيت هك
  .أيام

  
ان منفصل،       25ثم أحضروا زهاء     م وضعهم في مك وآنت   شخصًا، ولم أرهم، فقد ت

  ...منفصًال عنهم، فأنا في زنزانة مع أشخاص قليلين
  

رى   ة أخ ي زنزان يعهم ف انوا جم ا    . وآ د رأيته ا، فق انوا فيه ي آ رة الت رف الحج . أع
واء،            ذ وال مروحة وال ه ومساحتها حوالي ثالثة في خمسة أمتار، وال توجد فيها نواف

كون السقف فوق رأسك    والسقف منخفض للغاية، فإذا وقفت ي     . وفيها دورة مياه واحدة   
ضبط ًا . بال انوا جميع ـ –وآ ت – 25 ال دة، وآان رة الواح ك الحج ي تل ين ف  مكدس

ام اآلخرين                     ه أم نهم حاجت الطبع يقضي آل م ا، وب هل  . مزدحمة للغاية وال هواء فيه
ود   ل وج ي ظ ذا؟ ف ل ه ك تخي امس  25يمكن شخص الخ اء ال ع انته صًا؟ وم  شخ
  .ون األول في حاجة الستخدامها ثانيةوالعشرين من استخدام دورة المياه يك

  
ال  ـ      .) س. ل(وق المحتجزين ال ين ب انوا مهتم ة آ ن الدول باط أم زين   25إن ض ه أو المحتج ر من  أآث

ـ        .) س. ل(وبما أن زنزانته قريبة من حجرة االستجواب، فقد سمع          . اآلخرين  25الكثير من الرجال ال
  :وهم قيد االستجواب، وسمعهم يصرخون

  

                                                      
تموز / يوليو11محتجز سابق لدى أمن الدولة، القاهرة، .) س. ل(المذآور هنا مأخوذ من مقابلة هيومن رايتس ووتش مع .) س. ل( وصف  59

2007.  
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ا      . ن رؤيتهم في أغلب األوقات، لكنني سمعتهم أثناء االستجواب         لم أتمكن م   م يكن م ل
ال        ي صدقت             . سمعته مجرد تعذيب، آان يتجاوز الخي ى إنن صدق، حت ا سمعته ال ُي م

ا     ساءل  . أنهم ربما آانوا متورطين في شيء م دأت أت ذيبهم    : ب سبب وراء تع د أن ال الب
  .هكذا هو تورطهم في مخطط ما

  
  ...الصراخ، آم تم تعذيبهم بقسوة...  قسوة سماع آل هذاال يمكنك تخيل مدى

 

ة             صدمات الكهربي اء تعرضهم لل اني سماع      . سمعت بعضهم يصرخون أثن ان بإمك آ
  .ززززز.... الكهرباء أيضًا، صوت ززززز

  
صاب       دد باغت معته يه زين، وس د المحتج صاب أح دد باغت ين يه د المحقق معت أح س

  .زوجة المحتجز
  

لم أآن أعرف من هم هؤالء األشخاص في   : "م يكن على دراية بهوية المحتجزينإنه ل.) س. ل(وقال  
ين ك الح ي  " ذل ذا ف د ه نهم بع رين م ل الكثي ه قاب ال إن ه ق ة 2006لكن ل محتجزي الطائف م نق ين ت ، ح

ل  م نق ور، حيث ت ى سجن دمنه ين إل ي أواسط .) س. ل(المنصورة المتبق بلهم ف اك ق ى هن . 2006إل
ذي سمعه           وحين وصلوا إلى هنا    ة    .)س. ل(ك، لم يصفوا فقط تعذيبهم في الجيزة، ال ضًا المعامل ل أي ، ب

  :السيئة في الظوغلي ومدينة نصر
  

د شهور                     سجن بع يهم في ال د، حين تكلمت إل ا بع م فيم شأن   . عرفت من ه ي ب أخبرون
وم         ... التعذيب، آشفوا لي آل شيء عنه      . آنا نتكلم إلى هؤالء الرجال من التنظيم آل ي

م احت ت  ت وال الوق تكلم ط ا ن م وآن هر معه ة أش ازي ألربع ن . ج الكثير ع ا ب وأخبرون
  ...التعذيب الذي عانوا منه

  
بعض              في البداية قالوا إنهم خلعوا عنهم آل ثيابهم، بالطبع، ثم تم وضعهم في الردهة ل

اد يكون              . الوقت عراة تماماً   ذا شيء ضروري، ويك ثم تعرضوا للكهرباء بالطبع، فه
ه  سلمًا ب ة       ل. م ن الدول ر أم الوا إن عناص اء، إذ ق ى الكهرب ر عل صر األم م يقت ن ل ك

ذآري         ديهم            . استهدفوا األجزاء الحساسة لديهم، أي العضو ال د أي م تقيي م ت الوا إنه م ق ث
وح      اب مفت ق ب ه  .) س. ل(وللتوضيح تظاهر   [من خلف ظهورهم، ثم ُعلقوا من حل أن

ه وو        تم رفع ف ي اآى آي ره، وح ف ظه دين خل ن الي د م اب    مقي ق الب ي حل عه ف ض
  ]...والذراعين على جانبي الباب وبقية الجسد معلق على الجانب اآلخر
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الغ   25تعرض هؤالء الرجال الـ      د          .  لتعذيب ب ا بع ي بعض هؤالء الرجال فيم ال ل وق
رق            دهم وهو يحت ة       [إنهم آانوا يشمون رائحة جل صدمات الكهربي ذيب بال اء التع ، ]أثن

ززاً          ان مق ذا األمر آ شدونهم من               . وقالوا إن ه انوا ي ة آ الوا إن عناصر أمن الدول وق
  .لحاهم بقوة بالغة، ويشعلون لحاهم بأعواد الثقاب

  
اء احتجازه            .) س. ل(وقال   ر الظوغلي أثن إنه سمع في وقت سابق عن اإلساءات التي تحدث في مق

ال    وأثناء االحتجاز في مقر آخر لفترة قصيرة قبل نقله إلى         . 2006آذار  /األولي في مارس   ور، ق  دمنه
ي وعشرين                          .) س. ل( ين االثن ين من ب ه، وهو أحد المحتجزين المعتقل م إلي رج وتكل د ف إنه رأى محم

ر الظوغلي          ان                    . (رجًال، وآان محتجزًا في مق رج آ د ف إن محم سابق ف ذآور في الفصل ال ا هو م آم
ة المنصو               ين أعضاء الطائف ه من ب رغم من أن ى ال ر، عل ي جب ـ  يعمل في متجر مع أحمد عل  22رة ال

ر                 2006نيسان  /الذين تم اإلعالن عن احتجازهم في أبريل       ال جب ه في نفس وقت اعتق م اعتقال د ت ؛ فق
ر الظوغلي               .)س. ل(وطبقًا لـ   ). والمحتجزين اآلخرين تقريباً   ان في مق ه آ ، فحين وصل فرج، قال إن

  :مع محتجزين آخرين، وآشف عن عالمات توحي بتعرضه للتعذيب البالغ
  

ة    آان في ح   يئة للغاي ة س ه،       ]. حين وصل  [ال ة، وشعر وجه ان شعره طويًال للغاي وآ
ة ذرًا للغاي ان ق ه ... وآ دى اعتقال ه ل ي آانت علي اب الت دي نفس الثي ان يرت ين . آ وح

ة مروعة ي حال ان ف و، وآ ن ه م يكن يعرف أي ة. وصل ل ًا للغاي ان خائف خائف ... آ
   هنا آهرباء؟هل توجد: وحين وصل سمعناه يسأل الحراس في قلق. بحق

  
وغلي     ي الظ ات ف ي الرده ازهم ف تم احتج ان ي تجواب آ سات االس ين جل ه ب ال إن وق

دران   ى الج سين إل فاد وجال دين باألص ف   . مقي ة عري ال إن بعض العناصر برتب وق
ا          ] حراس منخفضي الرتبة  [ آانوا يسيرون في الممر ويصعقونهم بشيء آالعصا أو م

  ].تيار آهربي يتسبب في صدمة خفيفةيرجح أنه جهاز للصعق الكهربي ب[شابه 
  

سال                 اء واالغت ى بعض الم سه وفي الحصول عل م يكن    . وساعدناه على تنظيف نف ول
ن           يء ع دًا أي ش ل أب م يق يم، ول م التنظ ن اس يء ع رف أي ش ل يع ة "الرج الطائف

  60.إال فيما بعد] االسم[، فلم نسمع بهذا "المنصورة

                                                      
، تم 2007آب /أيضًا لـ هيومن رايتس ووتش إن سجينًا آخر آان معه في دمنهور، وآان ما زال في السجن حتى أغسطس.) س. ل( قال  60

:  من نفس هؤالء السجناء قبل نقلهم إلى دمنهور، ورأى العديد)لالستجواب على ما يبدو (2006آذار /نقله إلى الظوغلي وأعيد أثناء مارس
سمعهم أثناء التعذيب وشاهد جراحهم بما في ذلك رجل تعرض بالقرب منه لتعذيب بالغ بالكهرباء وبالضرب، وساعده على تنظيف جراحه "

  ".وظهر الرجال فيما بعد في السجن وآان معهم ذلك الرجل، واجتمعوا معًا من جديد. ببعض الماء
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وال       2006ان في دمنهور في أواخر      هو محتجز آخر بأمن الدولة آ     .) ف. ب. هـ(و اس أق ، وسبق اقتب
التقرير  ابق ب ي موضع س ه ف ل   ل ه، مث ش إن تس ووت ومن راي ـ هي ال ل ي  .) س. ل(، وق ازه ف م احتج ت

نهم          . 2006دمنهور في أواخر     . وهناك رأى غالبية محتجزي الطائفة المنصورة وتكلم إلى الكثيرين م
أحمد علي جبر، وعبد العزيز فؤاد علي عبد        : التحديدوقد خاض محادثات متعمقة مع أربعة على وجه         

راهيم            ات      61.المقصود، وعمر محمد عبد الفتاح أحمد، ومحمد حمدي عبد الجواد إب . هـ ( وجاءت رواي
وال     .) ف. ب دو                  .) س. ل(منسجمة مع أق ة، ويب دى أمن الدول ة عن االحتجاز ل ات أخرى عام ورواي

  . أنها متزنة وتتمتع بالمصداقية
  

اء             .) ف. ب. ـه(وقال   ا أثن انوا منه سيئة التي ع ة ال إن جميع المحتجزين األربعة أخبروه بشأن المعامل
  .االحتجاز لدى أمن الدولة

  
ال ك إذا   : "وق ار، ألن ل االنهي ك تحم سجن ال يمكن ي ال د، ألن ف يهم التماسك والجل دو عل اولوا أن يب ح

اب ك باالآتئ ن حول ل م صيب آ سوف ت وال". فعلت ف ًا ألق ن طبق ـ (لك ال المحتجزون .)ف. ب. ه ، ق
دان     الغ وفق ق الب ل األرق والقل سية، مث شكالت نف ن م انوا م ربتهم وع رًا بتج أثروا آثي م ت ة إنه األربع

  .الترآيز
  

دين                      .) ف. ب. هـ(وقال   د الي اب وتقيي د من الثي ه عن التجري دثا إلي إن أحمد علي جبر وعبد العزيز تح
اء والتعليق من الذراعين والضرب والصعق ب      شيء             . الكهرب د حمدي نفس ال د ومحم ال عمر محم . وق

ـ    ز ل د العزي ر وعب ر وعم ي جب د عل ال أحم ـ(وق ة   .) ف. ب. ه ن الدول ب أم ي مكت دأ ف ذيب ب إن التع
  .بالمعادي، جنوب القاهرة، حيث تم نقل العديد من المحتجزين في بادئ األمر لدى اعتقالهم

  
  :ضه للضربإن أحمد علي جبر أخبره بتعر.) ف. ب. هـ(وقال 

  
م ضربه        ين وت ًا باألصفاد طوال              . آان معصوب العين دًا أو مربوط ان مقي ألته إذا آ س

لكن في مكتب    . وقال ال، جاءت األصفاد فيما بعد في الظوغلي ومدينة نصر        . الوقت

                                                      
إن .) ف. ب. هـ(قال . 2007تموز / يوليو13، محتجز سابق لدى أمن الدولة، القاهرة، .)ف. ب. هـ(بلة هيومن رايتس ووتش مع  مقا 61

فال . بعض األشخاص ال يخوضون في تفاصيل تعذيبهم، دون سبب غير أن التعذيب متفشي للغاية: "بعض المحتجزين قالوا القليل عن تعذيبهم
قول إنه تعرض لصعقات آهربية، ألنني أيضًا تعرضت للصعق بالكهرباء وال أريد سماع اآلخرين يقولون لي إنهم أحد يحب اإلقدام على ال
بالتفصيل إلى .) ف. ب. هـ(وعلى أية حال لم يتكلم ". ولماذا أتكلم عن تعصيب األعين؟ الجميع يتم تعصيب أعينهم. تلقوا صدمات آهربية

  .عن المعاملة السيئة التي تلقوها، فهم لم يمدوه بالتفاصيلالمحتجزين األربعة المكذورين أعاله 
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رض  ة وتع دمات آهربي ى ص ين، وتلق صوب العين ان مع رة آ ي ط ة ف ن الدول أم
  62.لفاظللضرب، وبالطبع تمت اإلساءة إليه باأل

  
ة نصر،                 .) ف. ب. هـ(وقال أحمد علي جبر فيما بعد لـ       ر مدين ى مق م إل إنه تم نقله إلى مقر الظوغلي ث

  .): ف. ب. هـ(وأوضح 
  

ة      ... وفي الظوغلي ظلوا في الردهة  ه ظل في الرده ر إن ى  [وقال أحمد علي جب بمعن
المبنى ات ب د الرده ي أح ازه ف م احتج ه ت ًا، ] أن ين يوم ى ثالث شرين إل الس لع و ج وه

  ].قال جبر أيضًا إنه آان معصوب العينين طيلة هذا الوقت. [هكذا
  

ة                           ون الرده سوف يغلق دوها ف م إذا م يقانهم ألنه د س م بم م يكن مسموحًا له ه ل وقال إن
ة   [ويرآلهم   دونها    ] عناصر أمن الدول دامهم ليعي ى الجدار      . في أق دين إل انوا مقي ا آ آم

ات،            وآانت توجد حلقات معدنية تخرج من ال         ربط الحيوان ستخدم ل ك التي ت اب، آتل ب
  .آالحمير، وآانوا ُيقيدون منها إلى الجدار

  
ف         األمر مختل صر، ف ة ن ي مدين ة ف ن الدول ر أم ي مق ه   ... وف خص زنزانت ل ش لك

ان                         ... الخاصة ة نصر آ ة بمدين ر أمن الدول اء احتجازه في مق ه أثن د إن ي أحم وقال ل
ه        معصوب العينين ومقيد اليدين داخل زنزان      أتي وقت االستجواب، يأخذون ته وحين ي

  ...ويجردونه من ثيابه
  

م يكن يعرف                  ين، فل ه معصوب العين وقال إنه أيضًا آان ُيعلق من السقف، لكن بما أن
ه   ان       . بالضبط نوع األداة التي آانت مستعملة في تعليق اب، آ ق من الب ان ُيعل وحين آ

تمكن       يعرف بهذا، لكن في بعض األحيان آان ُيعلق من أشيا          ء أخرى فال يعرفها وال ي
ذا         . من الرؤية، فقد آان معصوب العينين      ع، ه وفي مدينة نصر هذا هو اإلجراء المتب

  .وقال إنهم إذا سألوك سؤاًال ولم تذآر الرد، يعلقونك حتى تتذآر. ما يحدث للجميع
  

صعقات ال           ) ف. ب. هـ(وقال   اد بال ذيب الح ه التع ذي   إن أحمد علي جبر واآلخرون وصفوا ل ة ال كهربي
  .آابدوه في مقر مدينة نصر
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ق         . وبشكل عام، آما قال أحمد علي جبر له، يوجد نوعان من الصدمات            تم تعلي الصدمة األخف حين ي
ـ      . المحتجز في الهواء، والصدمة األقوى حين ُيربط المحتجز باألرض         ر ل . ب. هـ (وقال أحمد علي جب

  :أ بكثيرإن التعرض للصدمات أثناء الربط باألرض أسو.) ف
  

ى                          ز عل ة في آل جزء من جسمه، مع الترآي صدمات الكهربي قال لي إنه أصيب بال
ذآري ضو ال رك    ... الع ى ظه ى األرض عل د عل ي أن ترق ة ه ات المتبع د التقني وأح

ذا،         اقيك، هك ين س سلة ب ضعون سل م ي ذراعين ث دون ال ك ويم ين رجلي ا ب د م وتباع
ذا         فتضطر للمباعدة ما بين الساقين، وسلسلة أخرى       ى ه  هنا، لضمان أن الذراعين عل

  63.ثم يصعقونك بالكهرباء. الوضع
  

ال                 .)س. ل(وقد تكلم    ر، وق ي جب د عل ى أحم ه أعاله، إل ى    : "، المحتجز األول المقتبسة أقوال تحدثت إل
راً     ر آثي ي جب د عل بعض الوقت     : "وأضاف ". أحم ة واحدة ل ي زنزان شارآنا ف ال  "... ت ـ .) س. ل(وق ل

ش إ   تس ووت ومن راي ي         هي اءات الت ول اإلس يل ح ه تفاص روا ل رون ذآ زون اآلخ ر والمحتج ن جب
ا               ك التي ذآره ة لتل ا مماثل دنا به ة التي أم ة نصر، والرواي . ب. هـ (تعرضوا لها في الظوغلي ومدين

  .أعاله.) ف
  

رج                          د، أحد المحتجزين المف د منصور محم اني أحم ى ه ذي تحدث إل وقال حسين متولي، الصحفي ال
د                 عنهم، ومع العدي   ه بع د ل اني منصور أآ د من األقارب الذين زاروا المحتجزين في السجن، قال إن ه

ه                 2006إطالق سراحه مباشرة في      ة، لكن دى مباحث أمن الدول  إنه تعرض للتعذيب أثناء االحتجاز ل
  64.قال إنه غير مستعد للتحدث عن هذا بأي قدر من التفصيل

  
وبر      " لمنصورةالطائفة ا "وقد تحدث متولي إلى محتجز آخر من         شرين األول   /تم اإلفراج عنه في أآت ت

  ).تم حذف اسم المحتجز بناء على طلبه، لحمايته. ( تقريبًا2007
  

                                                      
  . المرجع السابق 63
تموز / يوليو13 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسين متولي، صحفي قابل عائالت المحتجزين والمحتجزين المفرج عنهم، القاهرة،  64

  ".تمشي إلى جوار الحائط، بل داخل الحائطال : "والجملة األخيرة ترجمة لمثل عربي يعني. 2007
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ـ    ال ال ة الرج ع غالبي زًا م ان محتج ذي آ ز، ال ر 22والمحتج ي فبراي الهم ف د اعتق رين بع باط / اآلخ ش
المحتجزين اآلخرين        2006آذار  /ومارس ة   ، قال إنه بعد اعتقاله تم جمعه ب ى   " وإن أمن الدول ا إل نقلتن

  65".الظوغلي لنتذوق طعم التعذيب المنهجي
  

رآالت "وقال المحتجز لمتولي إنهم      ال المحتجز إن أمن    " تعرضوا للضرب باللكمات والعصي وال وق
اطق الحساسة             "الدولة   ك المن ا في ذل ى مختلف أجزاء الجسد، بم ة عل ... استخدموا الصدمات الكهربي

ون         وجلسات التعذيب هذ   وأضاف المحتجز أن     ". ه تمت باألساس قبل اإلعالن عن التنظيم على التلفزي
ه                ذبًا بأن ابي "محتجزًا آخر من الطائفة المنصورة آان محبوساًً معه اعترف آ ه صدمة      " إره ور تلقي ف

ر                    . آهربية في قضيبه   شطة غي ة أن ورطين في أي وقال المحتجز إنه ال هو وال المحتجزين اآلخرين مت
شتبه        مشروعة، ل  أنهم م دون وآ تهم يب ى مظهرهم وجعل كنه قال إن التعذيب والمعاملة السيئة أثرت عل

  :بهم في الصور التي ظهرت في وسائل اإلعالم
  

ى                 وم التصوير، والتقطوا الصور التي عرضوها عل ى ي ًا حت ذيب يومي تعرضنا للتع
ة  . 2006نيسان / أبريل19التلفزيون المصري في   ا نامي  وشعرنا  وبالطبع آانت لحان

  ... آان مظهرنا آاإلرهابيين حقًا–آشعر المغول 
  

ضاءة      ا م ة بينه ات الواقع ت الرده ة، وآان ازين انفرادي ى زن ا إل م نقلون اعة 24ث  س
ًا ت  . يومي س تح الم دام ي ظ صبح ف ا ن أ نوره سببها وإذا انطف وم ب ا الن وال يمكنن

  ...األرض، بين الحشرات
  

ات أخ ع معلوم سجمة م زاعم المحتجز من ي وعشرين وم از االثن ال واحتج ا حول اعتق م جمعه رى ت
  .رجًال

 

  االعترافات
" الطائفة المنصورة "قال محتجزون سابقون ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش إن عدة محتجزين من            

د  وا"ق ذيب  " اعترف أثير التع ت ت ال   . تح د ق ا بع ع     .)س. ل(وفيم د م ا بع ه فيم م نقل ز ت و محتج ، وه
  :المحتجزين إلى دمنهور

  

                                                      
تشرين / الروايات المعروضة هنا مبنية على مقابلة أجراها حسين متولي مع محتجز لدى أمن الدولة تم اإلفراج عنه، القاهرة، نوفمبر 65

  .2007الثاني 
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راف   شأن االعت ع ب روا الجمي أثير      . أخب ت ت ات تح ن االعتراف ان م د نوع ان يوج آ
ئلة              : التعذيب ى األس ة عل ور، أي شيء، لإلجاب سألون    ... األول هو اختالق األم م ي فه

  .ويسألون ويرد الرجال بأي شيء، مجرد اختالق لألحداث
  

ون  اذا يقول ضباط م سألوا ال ًا، أن ي م تعرضوا. ثاني ال إنه ول الرج الغ، ويق ذيب ب  لتع
ون  ! قل لي ماذا أقول وسوف أقوله     ! قل لي ماذا أقول   : وإنهم راحوا يصرخون   ويوافق

ة        ة سماعهم      . على االعتراف بأي شيء تريده مباحث أمن الدول ؤلم للغاي ان من الم آ
م يتكلمون               . يتكلمون عن هذا األمر    يهم وه رًا باالستماع إل تمتع آثي م أس وبصراحة، ل

  66.عن هذه األمور

  
ـ وق زون ل سهم  .) س. ل(ال المحتج زاعم بأنف ون الم ة يختلق ن الدول ث أم باط مباح م : "إن ض إنه

از الطبيعي خارج          : يختلقونها، يقولون لهم  ر خطوط أنابيب الغ دريب، ومخطط لتفجي ديكم أرض للت ل
  ".وآالم من هذا القبيل... القاهرة

  
  :بمزيد من التفاصيلالذي تحدث إلى المحتجزين آثيرًا، فقد شرح .) ف. ب. هـ(أما 

  
ه                        ا يجب أن تكون علي ى م اء االستجواب يلمحون إل ذبونك أثن إن أمن الدولة حين يع

ذبونك الستخالص التفاصيل         . إجاباتك م يع سي لموضوع ث وان رئي . يرمون إليك بعن
إذن ما حكاية المتفجرات التي تخططون         : للمحتجز] ضابط أمن الدولة  [يقول  ... مثًال

ذا                 لزرعها في هذا الب    ذيب يرغب المحتجز في توقف ه أثير التع لد؟ وبالطبع فتحت ت
ه         سبة للشخص اآلخر، وهو المحقق            . التعذيب، فيقول أي شيء ليوقف تعذيب ا بالن أم

القائم باالستجواب، فهو يستمر في الضغط على المحتجز حتى يقول المحتجز القصة             
  .التي يرغب المحقق في سماعها

  
و              لكن المشكلة أنه حين يكتشف       ه معلومات عن شيء، فه المحقق أن المحتجز يقدم ل

  67.يزيد من التعذيب حتى يدلي بتفاصيل أآثر، ولكي يوضح األمر أآثر

                                                      
  .2007 تموز/ يوليو11، محتجز أمن دولة سابق، القاهرة، .)س. ل( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع  66
، الذي عانى من .)ف. ب. هـ(و. 2007تموز / يوليو13، محتجز أمن دولة سابق، القاهرة، .)ف. ب. هـ( مقابلة هيومن رايتس ووتش مع  67

أريد فقط أن أقول شيئًا موجزًا عن الجانب : "سوء المعاملة أثناء االحتجاز حينما خضع الستجواب منفصل، قال لـ هيومن رايتس ووتش أيضًا
حين يتعرض المرء للتعذيب فهو يبلغ حالة يقول فيها آل الحقائق، وباألساس ال يتوقف التعذيب فيصل المرء . فسي من عملية االستجوابالن

وهكذا يسقط المرء . يريده أن يقول ما يريد المحقق سماعه، فيبدأ ألمرء في قول ما يريد المحقق أن يسمعه] ضابط أمن الدولة[الستنتاج بأنه 
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ة أو          .) ف. ب. هـ(وقال   سهم غريب ة أنف إن المحتجزون يعترفون أحيانًا بأفعال يجدها ضباط أمن الدول
ع           ، فإن عبد العزيز، و    .)ف. ب. هـ(فمثًال، حسب قول    . غير مرجحة  ل وال يتمت هو رجل قصير ونحي

ر  ة، أخب ـ(بعضالت قوي يم، وأن  .) ف. ب. ه دني للتنظ دريب الب دة الت يس وح ه رئ رف بكون ه اعت بأن
  .ضباط أمن الدولة ضحكوا فيما بينهم بعد أن أآرهوه على االعتراف بهذا

  
ال  ـ(وق ر    .) ف. ب. ه ن ذآ تمكن م م ي ه ل ائًال إن ة، ق صة مماثل رد ق ر س ي جب د عل التفاصيل إن أحم

  :الخاصة بمخططه المفترض آما يجب
  

د                    ا، وأحضروا أحم يتم تفجيره آان أحد المزاعم حول خطوط أنابيب غاز طبيعي س
  إذن آيف تعتزم تفجير خطوط األنابيب؟: وسألوه] إلى االستجواب[علي جبر 

  
ولم يكن أحمد يعرف ماذا يقول، فقال لهم إنهم آانوا يخططون لجلب حجر والطرق                  

  .نبوب حتى يحدثوا ثقبًا فيه ثم يجلبون عود ثقاب ويشعلونه داخل األنبوبعلى األ
  

ال              دأ يضحك وق ه ب ا قال ضابط م ه؟       : وحين سمع ال ذي تقول ا ال دأ   [م .) ف. ب. هـ (وب
  68].عائدًا إلى زنزانته[ثم ترك أحمد يذهب ] يضحك

  
ر     .) ف. ب. هـ(آما أوضح المحتجزون لـ      يهم لالعت ة عل شمل   آيفية ضغط أمن الدول اف بمخططات ت

  :2006نيسان /في المجمل المزاعم التي جاءت في بيان وزارة الداخلية في أبريل
  

ه             ون ل ا المحتجز ويقول د اعترف      : آانت توجد أيضًا حاالت يجلبون فيه بة، لق بالمناس
ذا    صري، ل المتحف الم يفعله ب يمكم س ان تنظ ا آ وا بم يعهم اعترف رون، جم اآلخ

  ... يشرعون في تعذيبهمثم... فاألفضل لك أن تعترف
  

دريب                    يقومون بالت م س وتوجد أيضًا قصة أخرى عن األرض التي من المفترض أنه
راً             . عليها ه آثي ئل عن ه ُس ل   . وآان هذا شيئًا آخر قال أحمد إن ئلة مث تريتم    : أس آيف اش

شتر                   م ي د ل هذه األرض؟ من أين حصلتم عليها؟ من أين جئت بالمال الالزم؟ لكن أحم
تم            : وآانوا يقولون له  . ًاقطعة أرض أبد   ذلك؟ آن يس آ يم، أل شاء مخ آنتم تخططون إلن

                                                                                                                                                              
ولهذا فإن هذه المعلومات الجديدة التي تعطيها إياه تعني أنك ستتعرض لمزيد . وأحيانًا توضح أآثر مما يريد الرجل أن يسمع.  المصيدةفي هذه

  ".من التعذيب الستخالص معلومات إضافية، وأن يعذب اآلخرين لمعرفة المخطط بالكامل
  . المرجع السابق 68
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زاعم    ن الم ذلك؟ وم يس آ ك األرض، أل ى تل دريبهم عل دين وت ب مجن تخططون لجل
  ...األخرى التخطيط الغتيال شخصيات عامة قبطية

  
يم التنظيم        ه            . وأخبرني آيف جعلوا منه زع ول إن وه يق ه وجعل اءوا معاملت عذبوه وأس

زعيم،  انوا          ال م آ يم وإنه ي التنظ م ف ول إنه حابه ويق ل أص ماء آ ذآر أس وه ي وجعل
  69.يخططون لكل تلك األمور

  
ال  م    .) س. ل(وق ت اس د اختلق ر ق ع األم ي واق ة ف ن الدول ه إن أم ال ل ر ق ي جب د عل ة "إن أحم الطائف

  ":المنصورة
  

ال إ  ". الطائفة المنصورة "وقال لي أحمد علي جبر أيضًا آيف تم اختيار اسم            ه في    ق ن
ال أحد               م وق سًا معه ان جال ه، آ ضباط من لحظة ما بعد آل هذا التعذيب، حين انتهى ال

ه   ضباط ل ى تنظيمك؟ أي اسم تفضل؟           : ال ق عل د أن تطل اذا تري ي، م د عل ا أحم إذن ي
ول،                       اذا يق م يعرف م ه ل ر إن ي جب د عل ال أحم الطائفة المنصورة؟ أو المرابطون؟ وق

  70. آان هذا هو اسم التنظيم الذي منحوه لهوهكذا... الطائفة المنصورة: فقال
  

ه                   .) ف. ب. هـ(وأخبر   ه، وأضاف أن هيومن رايتس ووتش أن أحمد علي جبر وصف نفس الحادث ل
ى غرار                    : "حين امتنع عن اختيار االسم     وًال عل ة بأسلوب مهذب ساخر ق ه ضباط أمن الدول ال : قال ل

د       ... ذي سُيطلق على قضيتكم   اختر أنت بين هذه األسماء، فهذا هو االسم ال        ... ال ر، فق ولكي ينتهي األم
  71.اختار اسم الطائفة المنصورة

  
  انهيار أحمد علي جبر: آثار التعذيب

د             .) ف. ب. هـ(و.) س. ل( ر ق ي جب قاال إنهما تحدثا إلى الكثير من المحتجزين، ويعتقدون أن أحمد عل
ه       وخلص االثنان إلى أن ض . تم تعذيبه أآثر من باقي المحتجزين   اموا بتعذيب م ق ا أنه ة إم باط أمن الدول

أثير                   ه تحت ت ره ألن آثيرًا أمًال في أن يعترف بكونه زعيم التنظيم، أو هم عذبوه لفترات أطول من غي
  .التعذيب آان أآثر استعدادًا لالعتراف بالمخططات التي أوحى بها الضباط
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ا بالتفصيل مع       .) ف. ب. هـ (و.) س. ل(ويقول آٌل من     ا تكلم أثير           إنهم ة ت ر حول آيفي ي جب د عل  أحم
م            .) ف. ب. هـ(و.) س. ل(وقال  . التعذيب على سالمته النفسية    ار عصبي حين ت إن جبر أصيب بانهي

ذيب         د     .) ف. ب. هـ (ووصف  . جلبه إلى مكتب نيابة أمن الدولة، بعد شهور من التع ه أحم ره ب ا أخب م
  :علي جبر

  
ه،               ة باالتهامات علي ة قائم ة   قرأ نائب أمن الدول ره     . وآانت طويل م أخب ي   [ث د عل أحم

اً        ] جبر ه سأل النائب      . بأنه غير قادر على الرد عليه وانهار باآي ال إن دأ ق د أن ه : وبع
ه سيكون               ه النائب إن ال ل ابي المنتظر؟ وق إذا تمت إدانتي بهذه االتهامات، فما هو عق

ازين     إشار " [الفندق"وحين تم نقله ثانية إلى مدينة نصر أخذوه إلى          . اإلعدام ى زن ة إل
واء                        ات ه ا أسرة ومكيف ة نصر، وفيه ر مدين ا من مق ]. أفضل حاًال في الطوابق العلي

ى              م إذا أخذوه إل ال إنه دق "وحينها انهار أحمد، وق ه          " الفن ه سيقضي في اه أن ذا معن فه
م أفعل                  "أيامه األخيرة لكن     ي شخص صالح ول آل ما يهمني هو أن أخبر أسرتي أنن

  ".أي شيء خطأ
  

ي  ال ل ةوق سية آانت محطم ه النف ة أشهر. إن حالت ين لثالث ان معصوب العين د آ . فق
لبًا                 [ ؤثر س ستمر ي قال سجناء آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إن تعصيب األعين الم

  ].على الصحة النفسية، ويتسبب في الدوار الحاد والقلق
  

ـ  ر ل ي جب د عل ال أحم ـ(وق ام  .) س. ل(و.) ف.  ب.ه ادث الحم دأ يح ه ب ة أن ان مضطربًا لدرج ه آ إن
  .):س. ل(وآما أوضح . الواقف على حافة نافذته

  
دام  . قال لي إنه في ذلك الحين آان محطماً        . فقد قال له النائب إنه قد يواجه عقوبة اإلع

ذا ل ه اذا حدث آ ذيب وال يعرف لم ن التع ة م ان مضطربًا للغاي ى . وآ ن عل م يك ول
دأ          ... ومن الناحية النفسية آان محطماً    . اتصال بأسرته منذ شهور    ه ب ا إن ال لن ذا ق وهك

ل        ا أن تنق ب منه ه، ويطل ي حجرت ذة ف ار الناف ى إط صافير عل ور والع ادث الطي يح
ذة                . رسائل إلى أسرته   ى الناف ه إل ل من وحين آانوا يحضرون له الطعام آان يأخذ القلي

  .للطيور، لكي تحضر
  

أخ  وم ت ان      وذات ي ذة، وآ ى الناف ت عل ور ووقف ضرت بعض الطي ن ح ام لك ر الطع
ه ال              . تصدر بعض األصوات   وهكذا اعتذر لها أحمد علي جبر، قائًال لها إنه آسف ألن

  .يوجد طعام
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ه                   ان يحدث ساءًال عمن آ ى الحجرة مت . وسمعه أحد الحراس يتكلم ففتح الباب ودخل إل
سفلي            وحين لم ير أحدًا في الحجرة وأن أحمد علي لم            دًا، هبط للطابق ال م أح يكن يكل

وأصيب الضابط بالقلق وظن أن الرجل قد جًُن، وأن هذا الرجل            . وأخبر أحد الضباط  
  72.فصعد إلى الحجرة وبدأ يتكلم إليه محاوًال أن يهدئه. فاقد الصواب، وما إلى ذلك

  
  :وقال لـ هيومن رايتس ووتش. نفس الرواية من أحمد علي جبر.) ف. ب. هـ(وسمع 

  
ضابط     . استدعى الضابط أحمد علي جبر إلى مكتبه، وآان حافي القدمين          ه ال م إلي وتكل

ه     ... وطلب له آوب من الشاي  ول ل ه، وراح يق ة أن يهدئ ال : وحاول ضابط أمن الدول
يئًا ك ش ن يحدث ل ي، ل ا بن ق ي ن . تقل ل، إذن فل م تفع أ؟ ال، ل هل فعلت أي شيء خط

  .دأال تقلق، ال تقلق، اه. يصيبك مكروه
  

  :إنه لم يتمكن من سماع آل ما آان الضابط يقوله.) ف. ب. هـ(وقال أحمد لـ 
  

ان في          ك الحين آ ه في ذل د إن ة  "قال أحم ة غريب ضابط آوب من      ". حال ه ال وجلب ل
ا                       ه حينه ان يفعل ا آ ه وم ان يقول ا آ ى م المرة عل م يرآز ب . الشاي وراح يكلمه، لكنه ل

ه ويلعب بأصابعه ال            وقال إنه راح ينظر إلى قدميه ويسكب ا        ى أصابع قدمي لشاي عل
  .أآثر، ولم يكن يعرف سبب فعله لهذا

  
  73.آانت هذه هي حالته النفسية في النهاية

  
ـ  ًا ل ـ(وطبق ة      .) ف. ب. ه ر مهتم ة غي ن الدول ك أن مباحث أم د ذل رف بع ا ع رعان م د س إن أحم ف

 النفسية إلى حد آبير على حد  وتحسنت صحته. بمالحقته قضائيًا، ومن ذلك الحين لم يتعرض للتعذيب  
  .2006قوله، وأصبح قادرًا على التواصل مع الناس بشكل أفضل مع أواخر عام 

  
  التخلي عن المالحقة القضائية

صرية  ة الم ي وزارة الداخلي بب تخل ة س ن معرف ش م تس ووت ومن راي تمكن هي م ت ن –ل ة م  بداي
ة في     .  محتجزاً  عن المالحقة القضائية لالثني وعشرين    – 2006تموز  /يوليو سات المتوالي اء الجل فأثن
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و   ن يولي ة، م ن الدول ة أم بتمبر /نياب ى س وز إل ول /تم راح   2006أيل إطالق س أمر ب ة ت ت النياب ، آان
  .أيلول آان قد تقرر اإلفراج عن االثني وعشرين محتجزًا/وبحلول سبتمبر. المحتجزين

  
سمبر    ى دي ه وحت انون األول  /إال أن حة   2007آ ر واض باب غي رج إال   ، وألس م يخ ى اآلن، ل  12 إل

  . محتجزين رهن االحتجاز10محتجزًا، وما زال 
  

د نصر                2006وطبقًا للمحامين، فإنه بعد أوامر اإلفراج في عام          ا محم ا هم رج عنهم ان أول من ُيف  آ
ة               . وصديقه محمود سعدي   ولهم، أصدرت أمن الدول ك، حسب ق د ذل انون         –وبع ام ق ستفيدة من أحك  م

رارات –الطوارئ  ي أغسطس ق دة ف از جدي بتمبر/احتج ول /آب وس شرين 2006أيل  للمحتجزين الع
ة أبقت           10 تم اإلفراج عن     2006ومنذ أواسط   . المتبقين  رجال   10 محتجزين آخرين، لكن أمن الدول

ة          ة ثاني ى النياب سمبر   . في الحبس دون عرضهم عل انون األول    /وحتى دي ا زال المحتجزين      2007آ  م
  .تجاز دون اتهامات وقد قاربت مدة احتجازهم على العامينالعشرة المتبقين رهن االح

  
راج            ر اإلف دون أن أوام م يعتق ش إنه تس ووت ومن راي ـ هي راقبين ل امين والم ن المح د م ال العدي وق

وا                      2006الصادرة في     ا زال ين رهن االحتجاز م راءة المحتجزين، وإن الرجال المتبق ى ب  شاهدة عل
  .اإلحراج الُمرافق لإلفراج عنهممحتجزين فقط لخشية أمن الدولة من 

  
  :وقال محمد زارع، محامي حقوق اإلنسان الملم بالقضية

  
د ة بالتأآي ضية تخيلي ضاء . الق ضية للق ة الق سهولة إحال ة ب ن للنياب ديهم . يمك ان ل إذا آ

شك          1 ولو حتى    –أدنى شك    ذنبون            – من األلف من ال ًال م  في أن هؤالء الرجال فع
م خطرون، أي شيء، أو أنه ة ب ى محكم ة أو إل ى المحكم ضية إل يحيلون الق انوا س  آ

سكرية ر أن     . ع زين ُيظه د المحتج ًا ض راًء قانوني ذون إج م يتخ م ل ة أنه رد حقيق مج
ة ضية ُمختلق دهش ... الق شيء الم ذا بال يس ه ر أن   : ول م ت ة ل ن الدول فالواضح أن أم
  74.الرجال خطرين

  
  :نون الطوارئ ألجل غير مسمىويرى زارع أنه من المألوف احتجاز األشخاص بموجب قا
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ام      ذ ع زون من خاص محتج اك أش مع، هن وارئ،   1989اس انون الط ب ق  بموج
رات دة م نهم ع اإلفراج ع ر ب د . وصدرت أوام سنوات، وق سجن ل ي ال اس ف ى الن يبق

م   . ُينسى بعضهم حتى   ة     [إنه م    ] ضباط أمن الدول ى عمله رًا عل رج  . يخشون آثي إذا أف
م ا         يًا               ضابط أمن دولة عن شخص ما ث يئًا، سياس د ارتكب ش ذا الشخص ق تضح أن ه

شكلة    ي م ضابط ف ع ال سوف يوق ة، ف ب الحكوم يئًا ال ُيعِج ا ش ان أو ربم م . آ ى ه حت
  75.خائفون على نحو ما

  
ى        : "وقال عادل مكي الشيء نفسه، وهو باحث حقوقي ُملم بالقضية          أمر اإلفراج ليس أآثر من حبر عل

وأيد مكي  ".  أمر إفراج، ولم يحدث أي فارق 30 أآثر من    صدر لهم ] موآلون[لدينا محتجزون   . ورق
ا في                            ة قضية م تم مالحق م ي ه ل ما قاله محمد زارع وقال إن ضباط أمن الدولة قد يشعرون بالحرج ألن

الخروج    م المتحدة      . القضاء وينتظرون فترات مطولة قبل السماح للمحتجزين ب ة األم د الحظت لجن وق
تم             ت"لمناهضة التعذيب أنه في مصر       صدر قرارات عديدة من المحاآم باإلفراج عن المحتجزين وال ي

  76".تطبيقها
  

ا  ة عن مزاعمه ي وزارة الداخلي ن الواضح سبب تخل يس م ومن . ول ـ هي امو المحتجزين ل ح مح وألم
يس                          ه ل د أن ا بع ررت فيم م ق ة ث رايتس ووتش بأنه ربما اختلقت وزارة الداخلية القضية من أجل الدعاي

ضروري مال ن ال ا م ضائيًا، أو أنه ة المحتجزين ق دوافع –حق ا آانت ال ة – أي ي النهاي ضية ف  رأت الق
  .أبسط من أن تناسب محكمة تطبق قانون الطوارئ المصري بالغ الصرامة

  
ا                         اتهم، والتي آم ا جاء في اعتراف والحظ المحامون أنه ال يوجد دليل مقدم ضد المحتجزين بخالف م

ا آانت نتي رجح أنه ذيبظهر أعاله، ُي دد من المحتجزين، إن . جة للتع يد شحاتة، محامي لع ال س وق
  :المزاعم بحق المحتجزين آانت دون تفاصيل أو دعم من براهين وأدلة أخرى

  
ك                    ذا وبتل ة المنصورة ه القضية محض خيال، وال أعرف من أين جاءوا باسم الطائف

  ...من الواضح اآلن أن األمر مجرد خيال. األسماء الغريبة
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مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ضياء . زارع، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه يرى أن أوامر اإلفراج داللة جيدة على أن القضية مختلقة
 زارع ورشوان لبقاء غالبية ولم يندهش. 2007حزيران / يونيو10رشوان، معلق على قضايا اإلرهاب من مرآز األهرام، القاهرة، 

المحتجزين في الحبس، فقد قاال لـ هيومن رايتس ووتش إن أمن الدولة تصدر بشكل منتظم أوامر اعتقال حتى بعد أمر النيابة باإلفراج عن 
  .المحتجزين
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ط لتفجير خطوط أنابيب غاز طبيعي؟ إنهم ال يعرفون حتى أين مكان األنابيب         التخطي
ن توجد          . التي من المفترض أنهم يعتزمون تفجيرها      ة أي ان وزارة الداخلي ذآر بي ولم ي

ب ك      . األنابي ان تل ذآر مك ة ت ائق قانوني ستندات أو وث دًا أي م دي أب ع تحت ي م يق ول
ل،       . ل ضدهم ولم نر قط أدنى دلي    . األنابيب المفترضة  ولم نسمع حتى بوصف ألي دلي

زاعم            دعم الم ة ل ذه سخافة   ... أو إشارة ألي نوع من األدل ى سبيل        . ه سيوني عل خذ ب
ذا ُسخف  ]. في التنظيم [قالوا إنه الرجل الثاني في سلسلة القيادة      : المثال ًا   . ه ان إمام آ

ه                    ه وتحرت عن ة وافقت علي ي أن أمن الدول ا يعن يل أن  ومن المستح   . في مسجد؛ مم
ذا المنصب                انوني وهو في ه زاعم الخاصة    . يكون ُمنخرطًا في أي شيء غير ق والم

  .محض سخف... بأنهم أرادوا شراء أرض الستخدامها في التدريب
  

ن  ون ثم المرة، آيف إذن يتحمل ديهم ب ود ل ة، وال نق راء للغاي معظم هؤالء األوالد فق
شيء عن تنظيم الوعد         األرض؟ هذا أحد المزاعم النموذجية، إذ قالوا نفس          قضية  [ال

شباب                    ال عشرات ال ا اعتق م فيه ة المنصورة، ت سابقة ألمن الدولة تماثل قضية الطائف
ي   ات ف راء هجم التخطيط إلج د ب ا بع وا فيم ة واعترف ن الدول ل أم ن قب اهرة م ي الق ف

  77].القاهرة
  

ضايا    إال أن حقيقة أن النيابة أمرت باإلفراج عن المحتجزين أدهشت بعض المحامين        ون ق ذين يتول ال
 قال إنه أحس بالدهشة ألن وزارة   – رغم استنتاجه أن القضية ُمختلقة     –وقال سيد شحاتة    . المحتجزين

  :الداخلية أمرت باإلفراج عن المحتجزين
  

زاعم                          ذه الم ه في ظل ه ذه القضية، حسبنا أن في البداية حين شرعنا في العمل في ه
ؤالء األوالد  ح ه تم ذب سوف ي سبنا... ف تم  ح سكرية وي ة ع ام محكم يمثلون أم م س  أنه

ة عسكرية               . إعدامهم في ميدان عام    ام محكم يمثلون أم م س ين من أنه د  . آنا على يق فق
  .خرجت الحكومة بهذه المزاعم الخطيرة وأدلت بها لإلعالم
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وزعمت السلطات أن .  واتهموا بالتخطيط لعدة جرائم2001رجل تقريبًا، غالبيتهم من منطقة القاهرة الكبرى، واعتقلتهم أمن الدولة في عام 
يتلقى تدريبًا عسكريًا "وأن التنظيم آان " اغتيال مسؤولين أمنيين وشخصيات عامة وتفجير مؤسسات اقتصادية بالبالد"يخطط لـالتنظيم آان 

 Amnesty: انظر". واستخدام اإلنترنت في التنسيق مع خاليا من التنظيم وتوزيع المنشورات... ويرسل أعضاءه للخارج للتدريب على القتال

International, “Egypt – Systematic abuses in the name of security,” AI Index: MDE 12/001/2007, April 11, 2007 27 صفحة ،
   http://amnesty.org/resources/Egypt/pdf/2007_04_amnesty_international_egypt_report.pdf: على
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ان           البيتهم آ سبة لغ نهم، وبالن اإلفراج ع شعرنا بالصدمة حين أمرت نيابة أمن الدولة ب
ا حدث،     . و ثالث مرة يمثل فيها أمام النيابةهذا في ثاني أ  اك لم أنا نفسي أشعر باالرتب

نهم، وعدم إطالق سراحهم               اإلفراج ع ذه القضية        . عن سبب األمر ب د اخترعوا ه لق
نهم؟ ال                        اإلفراج ع اذا إذن انتهى األمر ب م، لم و له ا يحل وا م الكبيرة، ويمكنهم أن يفعل

  .أعرف
  

فخطورة االتهامات   : فراج هي أغرب تحول في مجرى األحداث  ووافق عادل مكي على أن أوامر اإل     
  :جعلته يتوقع محاآمة الرجال، حتى لو آانت المزاعم مختلقة

  
شرطة       ل          [إذا قرأت تقرير ال ة في أبري ة المقدم ة وزارة الداخلي سان   /وثيق ، ]2006ني
صدمة شعر بال سوف ت سك. ف ول لنف ا تق دموا : ربم ب أن ُيع خاص يج ؤالء األش ه

الطبع رة   ...ب ات خطي ا اتهام دو أنه سلمين    :  يب ن الم ة م صيات عام ال شخ اغتي
ة     ار متطرف ى أفك ريض عل ع، والتح ن المجتم ة أم سيحيين، وزعزع ي  . والم ن ف لك
ة                 ارير أمن الدول ة في تق ي   . الحقيقة فإن هذه االتهامات أصبحت قوالب مألوف وال تعن

  78.أي شيء في سياق ذآرها ضمن هذه المزاعم
  

ا تتوقف             وقال عادل مكي ومح    ات، إذ أنه امون آخرون إن هناك قيودًا على التمادي في اختالق االتهام
  :عند حد االعترافات التي يمكن ثبوتها

  
ا     شرطة                . االعترافات ال مغزى منه ًا في ال ضايا تقريب ون، في آل الق يعهم يعترف فجم

راف    تم االعت ة ي ن الدول و     . وأم ة دون أن تك ى النياب ضايا إل لون بالق م ال يرس ن إنه
ضايا التي        . مصحوبة باالعتراف  ذا ففي الق وال يعني االعتراف أي شيء للنائب، وله

  ...ال يوجد بها أي إثبات غير االعتراف، يمكن أن يأمر النائب باإلفراج
  

ا             ستقلة، وأنه ر م ة غي ة أمن الدول ردد عن أن نياب وعلى الرغم من آل الكالم الذي يت
ذا ى ه ا إل ام وم ن النظ د ُوج... جزء م ة لعبت دورًا فق ضايا أن النياب ي بعض الق د ف

                                                      
ليست هذه أول : "وقال مكي أيضًا. 2007حزيران / يونيو12رة،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل مكي، محامي حقوق إنسان، القاه 78

 رجًال تم اعتقالهم 43تنظيم من  [2002في عام " جند اهللا"خذ مثًال قضية . مرة يتم فيها اعتقال مجموعة من المشتبهين ثم ُيفرج عنهم الحقًا
ى المحكمة العسكرية لكن المحكمة العسكرية أمرت باإلفراج تمت إحالتهم إل].  واتهموا بالتخطيط لعمليات تفجير في القاهرة2002في عام 

ونحن نتكلم هنا عن محكمة . لكن رغم هذا لم تطلق وزارة الداخلية سراحهم. نظروا في القضية وقرروا أنه ال يوجد دليل... عن المشتبهين
وهذا شيء .  لكن حتى اآلن ما زال بعضهم رهن االحتجازوتم اإلفراج عن بعضهم. استثنائية واسعة النفوذ، أآثر المحاآم استثنائية في البالد

  ".طبيعي بالنسبة ألمن الدولة، وينطبق أيضًا على قضية الطائفة المنصورة
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ًا ًا. إيجابي ه يحدث أحيان ادر الحدوث، لكن ذا أمر ن ى ... وه ضايا إل ة الق تم إحال حين ت
زاعم      ع الم اتهم م ق رواي م تتف زين، وإذا ل ب للمحتج سمع النائ ة، ي ل –النياب  وآ

الم    ة لإلع صادمة الُمقدم ات ال ا   –المعلوم ضية، إلنق ة الق رفض إحال ا ي اء  فربم ذ م
ه ة    ... الوج د الحكوم م تع اإلفراج إذا ل ر ب ة إال األم ام النياب يس أم ة ل ذه الحال ي ه وف

  ].من قبل الحكومة[وإذا أفرج عنهم النائب، فهذا ألن ُسمح له بهذا ... مهتمة بالقضية
  

د      ذا       : وأيا آان الموقف، فثمة شيء واحد أآي سجناء فه راج عن ال رر النائب اإلف إذا ق
ة     يعني أنه لم تك    ذه القضية                . ن ثمة قضية من البداي ة ه ة بإحال ة أمن الدول م نياب م تق ول

ه ال      . وهذه آارثة بالنسبة للقضية   . إلى المحكمة، بل أفرجت عن السجناء      ي أن فهذا يعن
ة      زاعم وزارة الداخلي دعم م الي ي ل،    . يوجد أقل األمل بوجود دليل خي ة دلي ان ثم إذا آ

  79.آانوا ليحيلوا القضية إلى القضاء
  

تس              ومن راي ـ هي ة، ل ارز يتعامل مع محتجزي أمن الدول وأوضح أحمد سيف اإلسالم، وهو محامي ب
  :ووتش السبب الذي يعتقد أنه وراء أمر نيابة أمن الدولة باإلفراج عن المحتجزين

  
صورة   ى ال اظ عل رتبط بالحف ذا م د أن ه ن أعتق ًا، لك ر واضح تمام يس األم ين . ل فح

يس             تكون تقارير الشرطة بالغة ا     ا ول زاعم ال أساس له ا أن الم لسوء بحيث يظهر منه
  .فيها أي قدر من الحقيقة؛ فقد يأمرون باإلفراج

  
صورة    ل ال ضمير، ب و ال سبب ه يس ال ان    . ل و آ ًا، ل ة تمام ات مخطئ ت الملف إذا آان

اإلفراج     أمرون ب ا ي أ، فربم ن الخط ر م در آبي شوبها ق ًا   . ي ر متعلق يس األم ذا فل وله
  80.الصورة... ات الدقيقةبالضمير، بل الحساب

  
  :وقال محمد زارع شيئًا مشابهًا

  
ي أن        . فهي ليست آذلك  . ليست المسألة أن النيابة مستقلة     ذا يعن ] المحتجزين [بل إن ه

ده أمن      . آل شيء له سبب، دائمًا ما يوجد سبب       . خدموا الغرض منهم   ا تري ان م ا آ أي
ه            إذا أرادوا الحفاظ عليهم رهن االحتجاز     . الدولة تفعله  ا تفعل م م ذا، وال يه ون ه ، يفعل

                                                      
  .2007حزيران / يونيو12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل مكي، محامي حقوق إنسان، القاهرة  79
  .2007حزيران / يونيو9امي، القاهرة،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد سيف اإلسالم، مح 80
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ذا إال         . وإذا أرادوا إحالتهم إلى المحكمة، يفعلون     . النيابة يس ه وإذا تم اإلفراج عنهم فل
إذن . المرجح أن تصبح القضية مبعث إحراج   . ألنهم ال يريدون إحالتهم إلى المحكمة 

يس     فلُيفرج  ... فبدًال من هذا يأمرون باإلفراج لكنهم يعيدونهم إلى الحبس         عنهم، لكن ل
  81.قبل مرور بعض الوقت

  
  : أيمن عقيل، وهو محامي يمثل بعض المحتجزينالرأيوأيد هذا 

  
ا النظام               ى    ... ليست نيابة أمن الدولة مستقلة، فهي جزء من النظام ويحكمه ه عل إال أن

ضايا             ة حدود الختالق الق ذا فثم ادي    . الرغم من آل ه ة     . ال يمكن التم إذا تمت مالحق
ضية أآث دو     الق ي أن تب ة لترغب ف ت النياب ا آان ة، فم ة الُمختلق ذه األدل ل ه ع آ ر، م

  82.سخيفة، في ظل األدلة المختلقة بشكل واضح هكذا
 

  هل توجد صلة بقانون الطوارئ المصري؟: التوقيت
تس ووتش    ومن راي ى هي دثوا إل ذين تح راقبين ال ال بعض الم وقيين  –ق احثين حق امين وب نهم مح  وم

يين  شطاء سياس د   –ون ى صلة بتجدي صورة عل ة المن االت الطائف دون أن اإلعالن عن اعتق م يعتق إنه
  .2006نيسان /قانون الطوارئ المصري في أبريل

  
ات اإلحاطة بالمعلومات التي                          ى طلب د عل ة المصرية بع رد الحكوم م ت ه، ول وهذا الزعم يصعب تقييم

تس ووتش حول القضية             ومن راي ا هي ر أحد      . تقدمت به زعم ُيعتب ة لتوقيت    لكن ال سيرات الُمحتمل  التف
  .اإلعالن عن االعتقاالت

  
ل   الن قب اء اإلع ي     11وج صري القمع وارئ الم انون الط ارك لق سني مب رئيس ح د ال ن تجدي ًا م  يوم

وبر          )1958 لسنة   162قانون رقم   ( ذ أآت شرين األول    /، والذي آان نافذًا دون توقف من ال  . 1981ت وق
ة     د الحكوم ة إن تجدي انون الطوارئ   بعض منتقدي الحكوم بتمبر  ( لق ول  /في س ارك   2005أيل  وعد مب

ه   اف تطبيق سمح بإيق ه سي الن       ) بأن راء إع ن ج اب األم ساس بغي د اإلح سبب تزاي ًا ب سر جزئي  19تي
  .نيسان/ أبريل24نيسان عن اعتقاالت الطائفة المنصورة وتفجيرات /أبريل

  

                                                      
  .2007حزيران / يونيو12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد زارع، محامي حقوق  إنسان، القاهرة،  81
 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أيمن عقيل، محامي ومدير معت، منظمة غير حكومية آانت تمثل العديد من االثني وعشرين محتجزًا في  82

  .2007حزيران / يونيو12هرة، ، القا2006
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ا اختلقت                ة ربم ل موعد          وعلى وجه التحديد قال المراقبون بأن أمن الدول ة المنصورة قب قضية الطائف
انون          ة        . انتهاء العمل بالقانون، لتسهيل تبرير الحكومة لتجديد تطبيق الق رات الفعلي وحين وقعت التفجي

ل  24في دهب في       سان  / أبري ة          2006ني ة أو ثم د مطلوب م تع ة ل أن القضية المختلق ون ب ال المراقب ، ق
سلطات    . ر باإلفراج عن الرجال  حاجة إليها فسمحت وزارة الداخلية للنيابة باألم       أن ال وقال المحامون ب

ى أن   از إل ون رهن االحتج ى يبق ال، حت صادرة بحق الرج از ال رارات االحتج د ق دها لتجدي رتبت بع
لية   زاعم األص ون الم الم والمراقب سى اإلع ة إصدار   . (ين ن الدول ق ألم وارئ يح انون الط بموجب ق
اء المحت   رة إلبق دودة الفت از مح رارات احتج ر    ق ل أوام ي تجاه شكل منهج تم ب بس، وي ي الح زين ف ج

  ).اإلفراج
  

  :وقال سيد شحاتة لـ هيومن رايتس ووتش، وهو أحد محامّي المحتجزين
  

ساس       ف ح ي موق د ف ان البل ال آ ت االعتق ي وق ن    . ف وا ع ون أعلن ا تعرف فكم
  83.بعد أن وقعت بالفعل، وقبل تجديد قانون الطوارئ بقليل... االعتقاالت

  
تس ووتش              وعبر عدد    د  . من المحامين الذين يمثلون محتجزين آخرين عن نفس الرأي لـ هيومن راي فق

تخدمت      سلطات اس ال إن ال زين، وق امّي المحتج ع مح سان، م وق اإلن امي حق د زارع، مح ق محم اتف
  :الشباب المعتقل ألنهم آانوا ضالعين في تدارس الدين، مما ُيسهل من تصويرهم على أنهم متطرفون

  
ة       ربما آان  ى          .  بعضهم يتكلم في بعض القضايا الديني ياء عل ا تصفح بعضهم أش وربم

اج        . اإلنترنت، بعض المقاالت مثالً    ة [وتصادف آل هذا مع احتي شيء ألن   ] الحكوم ل
وهؤالء  . قانون الطوارئ على وشك االنتهاء، وآانوا بحاجة لإلشارة إلى خطر معين          

ة     آانوا متدينين ال أآثر، وي    ] المحتجزين[األشخاص   جتمعون معًا، فاختلقت أمن الدول
رر                  ... شيئًا من هذا   شيء يب ًا ب ة دائم انون الطوارئ تخرج الحكوم د ق آلما تعين تجدي

د سوداء      . التجدي سوق ال درات وال اب والمخ ن اإلره دثوا ع سنوات تح دى ال ى م عل
  84.والبلطجية وحرب العراق وغيرها من الموضوعات
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 خاطب رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد البرلمان المصري بشأن 2003نيسان /في أبريل: 2003ن الطوارئ في عام يتعلق بتجديد قانو
القائمة التي تواجه مصر، ومنها اإلرهاب باإلضافة إلى عملية السالم المعطلة بين " التهديدات"، ذاآرًا 2003الحاجة إلى التجديد في عام 

وعمليات الواليات " وتهريب آميات آبيرة من المخدرات"هور األحوال السياسية غير المستقرة في السودان اإلسرائيليين والفلسطينيين، وتد
آما تعهد عبيد . آذا سأل عبيد" أليست هذه أسباب آافية للمطالبة بتمديد حالة الطوارئ لثالثة أعوام أخرى؟. "المتحدة العسكرية في العراق

، "ثالثة أعوام أخرى"انظر جمال عصام الدين، . حول الديمقراطي والمشارآة السياسية وحرية التعبيربأن التجديد لن يقف حائًال دون الت
  ).2007أيلول / سبتمبر6تمت الزيارة في  (http://weekly.ahram.org.eg/2003/627/eg4.htm: ، على2003آذار / مارس5األهرام، 
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م بمما   ذلك إن          واتفق محمد هاشم، وهو محامي ُمل ال آ ذه الحجج وق ة، مع ه رسات احتجاز أمن الدول
  :أمن الدولة اختلقت المزاعم ألن الشباب آانوا أآثر التزامًا بالدين من غالبية شباب القاهرة

  
ة   ن الدول ب أم مع، ال أح رة   . اس شكالت الخطي دينا بعض الم ضاء  [ل ى أع ارة إل إش

سعينات ي الت ين ف ة اإلسالمية المعتقل د ع]. الجماع ًافق اس حق ن يجب أن . ذبوا الن لك
يء    ن ال ش ياء م ون األش م ال يختلق ول إنه غير   . أق شيء ص سكون ب م يم ل إنه ب

ه    ر             . فيضخمونه ويبالغون في ى شيء خطي ر إل ر الخطي شيء غي ون ال صغير  . يحول ال
  .يحولونه إلى آبير

  
ذلك          " شيء"وقال هاشم بأن هذا الـ     ال آ شباب، وق االت   في هذه القضية آان التزام هؤالء ال أن االعتق ب

  :وأوضح قائًال. على صلة بتجديد قانون الطوارئ
  

على أمن الدولة أن ُتظهر أنها تعمل، وأنها مفيدة، وقضايا مثل هذه مفيدة سياسيًا، من               
وارئ   انون الط د ق ا بتجدي ث عالقته ن     . حي ة يمك شن حمل ة ب ن الدول وم أم ين تق وح

ول  ة أن تق تقر     : للحكوم دم اس ن ع رة م ر بفت بالد تم ذا    ... ارال أن ه ر آ دو األم ويب
  85.صحيح

  
د            ببها الوحي االت س ى أن االعتق تس ووتش عل ومن راي يهم هي ولم يوافق آل المراقبين الذين تحدثت إل

ة             . هو تجديد قانون الطوارئ    د أمن الدول االت آانت مجرد جزء من جه إذ قال عادل مكي إن االعتق
  :لكي تبدو مفيدة وهامة

  
ا   . لتجديد قانون الطوارئ] مبرر[جة لسبب ليست الحكومة المصرية بحا    فهي تفعل م

  ...إذا أرادت أن تجدده، فهي تجدده. يحلو لها
  

سها                 ة من نف ا أمن الدول ذه القضية اختلقته ًا لكي        . إذن برأيي فإن ه ذا أحيان ون ه يفعل
  86.يبدو أنهم مفيدون
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رام للدر        ز األه ي مرآ اب ف ضايا اإلره ي بق ق المعن وان، المعل ياء رش ا ض سياسية  أم ات ال اس
  :واإلستراتيجية وقام بمتابعة القضية، فقد عرض دافعًا أبسط إلجراء هذه االعتقاالت

  
الم، فهي            ". سبب للوجود "تريد أمن الدولة أن يكون لها        ذا الع ات في ه مثل آل الكيان

ا       و له ا يحل ة أن تفعل م م   . تسعى لحيازة النقود والسلطة واالمتيازات، وحري ذا فه وله
الغون ف ضرورية   يب ة ال ي صورة الجه ون ف ى يبق ة حت دات اإلرهابي دار التهدي ي مق
  87.والهامة

  
ة                  واالعتقاالت، حسب قول رشوان، آشفت أيضًا عن عيب أساسي في اإلستراتيجية المصرية الداخلي

  :لمكافحة اإلرهاب
  

يئاً              ن نجد ش ون، فل ا يفعل ا م ة              . لكن إذا حللن االت وليست مالحق دينا هو اعتق ا ل آل م
ساطة مصطنعة               . يةقضائ شفونها هي بب ة التي يكت . والكثير من المخططات المزعوم

ى   ور عل اولون العث ون ويح ات، ويبحث شاف المخطط اولون اآت ت يح وال الوق ط
دون أي شيء ا يج ادرًا م ؤامرات، ون االت، . الم م يجرون االعتق تهم؛ فه ا منهجي إنه

ات ويميلون إلى اعتقال األشخاص بدًال من جمع المعلومات وال     دًال من    . بيان نهم ب يمك
نهم ال      ات، لك ع المعلوم سين جم ة لتح وا األولوي شوائية أن يمنح االت ع ام باعتق القي

  88.لديهم ثقافة سائدة وعادة تتلخص في فكرة اليد الثقيلة. يفعلون هذا
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  نسق موسع من االنتهاآات
  

اءات      ن إس ر م سق أآب ن ن زءًا م ت ج صورة آان ة المن االت الطائف دو أن اعتق ي  يب ة، والت ن الدول  أم
ًا زم ديني شباب الملت رهم من ال سلفيين وغي ي االحتجاز التعسفي لل ون . تورطت ف شطاء حقوقي ال ن وق

رهم                       سلفيين وغي ستدعي ال ة ت تس ووتش إن أمن الدول ومن راي ومحامون وغيرهم من المراقبين لـ هي
ى        من الملتزمين دينيًا من الشباب لالستجواب، وأحيانًا تجري اعتقاالت و          اًء عل ذبهم بن استجوابات وتع

المرة           ة ب وافرة أو دون أدل ة المت ذه القضية، تحتجز أمن                  . أقل األدل ا في ه وفي بعض المناسبات، آم
  89.الدولة األشخاص ألجل غير مسمى استعانًة بقرارات تصدر تحت مظلة قانون الطوارئ

  
وق ا               ادرة المصرية للحق دير المب وقي وم تس        وقال حسام بهجت، الناشط الحق ومن راي ـ هي لشخصية، ل
  :ووتش إنه آثيرًا ما يتعامل مع قضايا يتم فيها القبض على السلفيين بالجملة

  
انوا محتجزين                ة بانتظام، أو آ ا سبق  [هناك أشخاص آثيرون تعتقلهم أمن الدول ] فيم

وعليهم اآلن المثول أمام أمن الدولة بشكل منتظم، أو هم يتعرضون لالستدعاء بشكل             
  .منتظم

  
تظم من                مث شكل من ًال هناك محتجز تعاملنا مع قضيته، في اإلسكندرية، ويتم اعتقاله ب

ة ن الدول ل أم راحه . قب م إطالق س تجوابه ث ذه واس تم أخ تهم . ي ذه هي منهجي ن [ه أم
ه دون               ]. الدولة ا يعتقلون ه، أو ربم توقف الشرطة شخصًا ما، ربما يغضبون ويعتقلون

اهر  بب ظ و  . س شرطة يتحقق سم ال ي ق م وف سياسية   ث ات ال ن االتهام مه وم ن اس ن م
تم               . والجنائية الخاصة به   سوف ي ة، ف إذا آان قد تم اعتقاله فيما سبق من قبل أمن الدول

  90.نقله إلى أمن الدولة وإلى أحد مقار أمن الدولة لالستجواب
  

ا          تم فيه ة، الظروف التي ت  ووصف جمال عيد، وهو محامي يمثل عددًا آبيرًا من محتجزي أمن الدول
  :االعتقاالت

  
                                                      

السلفيون هم : "ضياء رشوان، معلق على قضايا اإلرهاب من األهرام، أوضح أيضًا.  أعاله7 لشرح تعريف السلفية، انظر الهامش رقم  89
مقابلة هيومن ". نهم ليسوا سياسيين، بل مجرد دينيينلك. وهم ضد المدارس الفكرية الجديدة. باألساس مجرد أناس محافظون، أصوليون
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انوا                  شكل عشوائي، سواء آ في البداية تعتقل أمن الدولة بشكل منتظم الشباب، وهذا ب
دينين أو ال سي . مت ذا بنف ت ه د رأي شرطة،   : وق رى ال ارع وت دان أو ش ي مي ون ف تك

ى                يس اإلسالميين عل ومعها عناصر أمن الدولة، يعتقلون الشباب بشكل عشوائي، ول
ل            .  عامة للرجال  وجه التحديد، بل اعتقاالت    م تنق االت، ث ذ االعتق شرطة تنف أو ترى ال

ون من                 شرطة ويتحقق سم ال بعض األشخاص إلى أمن الدولة، ويأخذونهم جميعًا إلى ق
بعضهم يبقى في قسم الشرطة، وبعضهم اآلخر يظهر من سجله            . بطاقاتهم الشخصية 

ا   ه إليه تم نقل ة، في ن الدول دى أم زًا ل ان محتج ه آ ضح ... أن ين وإذا ات د أو اثن أن واح
دينًا،              منهما قد سبق اعتقاله من قبل امن الدولة، أو إذا آانت لديه لحية طويلة ويبدو مت

  .وتتم هذه الحمالت اإلجرامية بشكل منتظم وطوال الوقت. يتم نقله إلى أمن الدولة
  

ة       [ثانيًا، تستهدف الحمالت      ا أمن الدول ثًال،        ] التي تجريه دينين، م راهم مت أشخاص ت
  ... يخرجون من المسجد أو من مكان يتجمع فيه األوالد المتدينونوهم

  
ن   . وتأتي إلينا األسر ألن أقارب لهم اختفوا      ال يعرفون ما حدث، فذات يوم اختفى االب

د       . أو الزوج وال يعرفون أين هو، أو ما حدث له          وفي بعض الحاالت يظهر الرجل بع
ه وذآر اسمه     عدة أيام، ويكون قد تم استجوابه ألن ولد آخر         م اعتقال ه ت ذا  ... يعرف وه

  91.شيء شائع للغاية
  

  :أما المحامي أحمد سيف اإلسالم، المقتبسة أقوال له أعاله، فقد أوضح أآثر أنواع هذه االعتقاالت
  

ن دوره    رتهم ع ت فك ا آان ط، مهم ي أي مخط شارآًا ف ه م ون أي شخص يرون يعتقل
ون      آما أنهم أحيانًا يحاولون اعتقال أحد ا      . غامضة ألشخاص وال يعثرون عليه، فيعتقل

فيعتقلون شقيقه  . مثًال لنقل إنهم يريدون اعتقال من يدعى زين ولم يجدونه         . آخر غيره 
رة ترآز        . أو والده أو زوجته حتى     ة األخي االت في اآلون هنا في القاهرة آانت االعتق

رين ت    رين آثي افة آلخ سلفيين، باإلض ى ال ضًا عل سلمين، وأي وان الم ى اإلخ م عل
  .اعتقالهم

  
ال األشخاص        . وهناك أسباب آثيرة النتقاء األشخاص هكذا      دون اعتق أحيانًا ألنهم يري

اس           وا في جدال مع           . ال أآثر، ألنهم غاضبون ويريدون جمع بعض الن م دخل أو ألنه
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وبالنسبة للسلفيين  . أو أحيانًا ال تعرف بالمرة سبب اعتقالهم لبعض األشخاص        . أحدهم
  92.المرة لماذا يعتقلونهمفأحيانًا ال أعرف ب

  
ى أمن                      م إل تم نقله ال إن بعض المحتجزين ي امين، ق وسيف اإلسالم مثل جمال عيد وغيرهما من المح
دو                  االت، ويب الدولة من أقسام الشرطة، فيما تقوم أمن الدولة في بعض الحاالت األخرى بإجراء االعتق

  :أنها تستهدف أشخاص بعينهم
  

شرطة بعض األشخاص      الكثير من حمالت االعتقال ت     ستهدف المجرمين، إذ تجمع ال
ة        ى أمن الدول يلهم إل م تح ستهدف       . بشكل عشوائي ث ا ت ًا م ى الجانب اآلخر أحيان وعل

ة[ ن الدول سلفيين] أم ل  ... ال ف رج م توقي ا ت ت فيه ي عمل ضايا الت دى الق ي إح ف
ة          ة طويل سأل     . واستجوابه في الشارع، ألنه يبدو محافظًا، بلحي شرطة ت ه أن  وراحت ال

د  ا بع ذا فيم شفت ه رًا، واآت ا ُمخب ل معه اك رجل  ... يعم ان هن ضية أخرى آ ي ق وف
ذآر أسماء       . ُمشتبه بكونه متورط في إرسال األشخاص إلى العراق        وتم اعتقاله وبدأ ي

ؤالء   ال ه وا العتق ذا خرج ه، وهك خص يعرف ل ش خص وآ خاص، أي ش ألش
تم         األشخاص، ثم استجوبوهم وعذبوهم، وهم يذآرون أسماء آ         م ي ونهم، ث ل من يعرف

  93.اعتقال هؤالء األشخاص، وهكذا يستمر األمر
  

ة لدرجة                  .) ي. ج. س(أما   االت آانت منهجي ال إن االعتق وهو باحث حقوقي ويعمل مع جمال عيد، فق
  :أنه بدأ يرى اعتقاالت بنفسه

  
ة  ادي للغاي يء ع ه ش تم  . إن ًا ي ت أشخاص د رأي مجمعفق شرطة  ه ت ال األمس، وآان  ب

ر       ومعها ع  ان يوجد رجل مسن،            . ناصر من أمن الدولة، تعتقل شباب آثي ه آ أذآر أن
ى        ضُبه عل زل غ دعو اهللا أن ُين شارع ي ي ال ًا ف ان واقف ة، وآ دين للغاي ه مت دو أن ويب

  .الشرطة
  

ساجد      –آما تم اعتقال صديقي من قبل أمن الدولة الحقًا        اء خروجه من أحد الم  – أثن
ًا الرجال من أصحاب             فأ. ويقول إن هذا يحدث طوال الوقت      ستدعي غالب ة ت من الدول

  94.اللحى، لكن ليس فقط من لديهم لحى طويلة، بل أيضًا آخرين تراهم متدينين
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  :، وهو شخص آخر مشتغل بحقوق اإلنسان، ولكنه أضاف.)ي. م. ل(واتفق مع الوصف أعاله 
  

دخل في شجار مع م           . لكن أحيانًا تكون االعتقاالت تعسفية أو شخصية       ا ت سؤول ربم
د أنت    . ما في أمن الدولة، فيضعونك على قائمة اإلسالميين، ويحتجزونك      ذا البل في ه

ون آل                      اس يطلق ضابط، فهؤالء الن اون أو ال شرطة أو المع ين ال دائمًا تحت رحمة أم
  95.وإذا آانوا غاضبين من شيء ما فهم يعتقلونك. مشكالتهم النفسية على المواطن

  
االت                  ، باحث حقوقي    .)م. ك. أ(وقال   تس ووتش إن جزءًا من الغرض من االعتق آخر، لـ هيومن راي

  :آان تجنيد السلفيين آمخبرين ومراقبتهم
  

في الواقع أعتقد أن أمن الدولة قد تمكنت من استمالة بعض هؤالء الملتحين وجعلت                  
رين نهم مخب رين م ن الكثي ة،  . م سلفيين والجماعات الديني ن ال اس، م ن الن ر م والكثي

ستعين            يوجد بينهم    ات، فهي ت ى معلوم مخبرين، وإذا أرادت أمن الدولة الحصول عل
ًا لهؤالء األشخاص           ... بهؤالء األشخاص  ة تمام ة منتبه ول     . وأمن الدول ويمكن أن نق

د أن                 على سبيل التقريب إنه إذا آان أربعة من هؤالء المتدينين في حجرة واحدة، فالب
  96.أحدهم مخبر ألمن الدولة

  
د   امي محم ال المح ال         وق ى اعتق تم حت رة ال ي االت آثي ي ح اله، إن ف ه أع وال ل ذآورة أق  زارع الم

  :ووصف العملية بشكل مخيف. المحتجزين، بل توجيه استدعاءات إليهم لالستجواب ثم يتم استجوابهم
  

رة    .  الترهيب الكثير منليست المسألة مجرد استجواب، بل يوجد فيها         في حاالت آثي
يًال، أ  ك أن تحضر ل ون ل ساءً  يقول ة م ي الثامن ديهم ف ون ل ت  . ن تك ي الوق ذهب ف وت

تم استجوابك            .  مساءً 11المحدد وتنتظر حتى الساعة      ة، أن ي وهو موقف مخيف للغاي
  .في مقر أمن الدولة في منتصف الليل

  
ذا           ذيب، وه د بالتع ذيب أو التهدي د التع ة يوج ن الدول ر أم ي مق م أن ف ب أن تفه يج

ذيب،           ال. واضح، هذا هو السياق األساسي     دهم بالتع تم تهدي بعض، لكن ي  يتم تعذيب ال
يئة ال        . ويعرف الجميع أن من الممكن تعذيبك      ويتم معاملة بعض األشخاص معاملة س
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ل يجب أن تقف طوال        . أآثر، لكن دون تعذيب بدني     وفي هذا الوقت المتأخر من اللي
  ...يهددونك ويذآرون تهديدات موجهة ألسرتك. إنها لعبة نفسية. الوقت

  
ى الظوغلي    . وإذا تم إرسالك إلى أحد المقار، فهذا أمر أآثر خطورة     إذا تم إرسالك إل

يحدث رًا س يئًا خطي ي أن ش ذا يعن ثًال فه شكلة. م ي م ت ف ت تورط ي . فأن وال يعن
ة       ذيبك          . بالضرورة أنك ستلقى التعذيب ال محال تم تع ع أن ي ي أن تتوق ل يعن ا ال  . ب ربم

ة           يتم تعذيب آل األشخاص، لكن ُيعذب        ذه المعامل ع ه ذا فأنت تتوق رين، له إنك  . الكثي
  97.في وضع بمنأى عن القانون

  
ادة من              وأوضح جمال عيد، المحامي اآلخر المذآورة أقواله أعاله، لـ هيومن رايتس ووتش أنه في الع

  :الصعب الطعن في االحتجاز لدى أمن الدولة، ألن اإلجراءات القانونية نادرًا ما تتبع
  

ذ     رار احتجاز              آيف تطعن في ه ى بق تم حت االت ال ت ر من االعتق االت؟ الكثي . ه االعتق
ز      راح المحتج الق س ة إلط د طريق ال توج رار، ف ة ق ن ثم م يك ى ال  . وإذا ل ا حت ربم

  .أعرف مكان احتجازه
  

ر رسمي                       شكل غي إنني أسأل ب ة، ف إذا آنت أعرف أين هو، في مقر معين ألمن الدول
سجين أو يرشو الحارس ليجري          أو ربما تأتي  . وأنتظر ما قد أصل إليه     الة من ال  رس

وات                . مكالمة هاتفية لنكتشف ما يجري     وربما قد أتمكن من فعل شيء من خالل القن
سترتي وربطة             . غير الرسمية  وإذا آان في سجن للشرطة، فربما أتمكن من الدخول ب

  .عنقي آمحامي، وقد أتمكن من استخالص بعض المعلومات أو حتى أطلق سراحه
  

ة        لكن إذ  ر أمن دول انس األمر   ... ا آان في مق ات           . ف دًا من تجاوز البواب تمكن أب ن ت . ل
  98.الطريقة الوحيدة لدخول أمن الدولة هي أن يتم احتجازك

  
  مزاعم سابقة بقضايا ُمختلقة

ة                      ع بالمصداقية حول اختالق أمن الدول تلقت هيومن رايتس ووتش بعض المزاعم األخرى التي تتمت
رة   سنوات األخي ي ال زين  ف د بعض المحتج ات ض سؤولو وزارة   –التهام ا م ن فيه ضايا أعل ي ق  وه
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ن   ة ع ات"الداخلي وا       " اعتراف زون تعرض ؤالء المحتج د أن ه ا بع ة فيم رت األدل زين وأظه للمحتج
  .للتعذيب وآانت اعترافاتهم إما غير طوعية أو غير حقيقية

  
ام               تس ووتش في ع ومن راي راه        آيف استخدم ضباط أم        2004مثًال وثقت هي ذيب إلآ ة التع ن الدول

ضايا              ذا في ق راف، وه وت   "العشرات من المحتجزين على االعت وين ب ام     " آ ال   2003.99في ع  ومث
ا     1997في عام   " هيفي ميتال "ممن يحبون موسيقى الـ   " عبدة الشيطان "آخر هو قضايا     ، وتعرض فيه

ل ضباط         عشرات المراهقين في القاهرة واإلسكندرية لالعتقال، وُأخذ الكثيرين منه         م من بيوتهم من قب
ى                               اآن االستماع إل ا من أم رقص وغيره ة لل شيطان في أندي ادة ال د بعب ا بع وا فيم م اتهم أمن الدولة، ث

ـ يقى ال ال"موس ي ميت م    100".هيف ة ت ات آاذب ن اعتراف ا م ش قلقه تس ووت ومن راي دت هي ؤخرًا أب  وم
  101. في طابا2005يرات استخالصها عبر التعذيب من محتجزين خاضعين للمحاآمة في قضية تفج

  
أثير    م استخالصها تحت ت ات ت ى أن االعتراف ضًا مؤشرات عل د أي ضايا، توج ذه الق ى ه باإلضافة إل

ام   ي ع ضية ف ي ق ذيب ف سبب    2006التع صريين ب ب والم ن الطالب األجان دد م ال ع ا اعتق م فيه  ت
ا العراق              " شرق األوسط ومنه ى دول بال وزارة      ، ط "التخطيط المزعوم لهجمات إرهابية عل ان ل ًا لبي بق

وحي                 102.الداخلية ا ي  وآثير من المحتجزين المعتقلين تم ترحيلهم فيما بعد إلى أوروبا وأفرج عنهم، مم
  .بقوة بأنهم لم يكونوا مذنبين بالجرائم التي قالت وزارة الداخلية إنهم اعترفوا بارتكابها

 

  تقديرات بنطاق اعتقاالت أمن الدولة
ات            من الصعب تقدير عدد المحتج     ة المصرية ال     . زين لدى أمن الدولة في أي وقت من األوق فالحكوم

ذين          داد األشخاص ال تكشف عن أعداد األشخاص الذين تستدعيهم أمن الدولة لالستجواب، وال عن أع
  .تعتقلهم أمن الدولة وتحتجزهم في السجن لفترات مطولة

  

                                                      
هيومن رايتس ووتش، : نيويورك(إهداء العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي : : في زمن التعذيب هيومن رايتس ووتش،  99

  ).2004هيومن رايتس ووتش، : نيويورك(، )2004
 James J. Napoli, “Cairo Communique: A Satanic Khamsin Blows Through Egypt,” Washington Report on Middle East:  انظر 100

Affairs,” April/May 1997; “Search for a Scapegoat in the Satanism Affair,” Cairo Times, March 6, 1997; “Two weeks in the life 
of . . . an alleged devil-worshipper,” Cairo Times, April 17, 1997; Sophia al-Maria and Ethan Heitner, “Out of hiding,” Cairo 

Magazine (2005)  
، 2006آانون األول / ديسمبر12، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، "محاآمة متهمين باإلرهاب تكشف ثغرات خطيرة: مصر " 101
   http://hrw.org/english/docs/2006/12/13/egypt14829.htm: على
 Nadia Abou El-Magd, “Egyptian police arrest foreigners for allegedly plotting attacks,” Associated Press, 5:  انظر 102
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و  ي يوني و /وف ران ويولي وز /حزي ش ع   2007تم تس ووت ومن راي ألت هي حفيين   س راقبين وص دة م
ة وفي أي                رات مختلف ومحامين قابلتهم عن تقديرهم لعدد األشخاص المحتجزين لدى أمن الدولة في فت

ات     ت اإلجاب ين، وتباين ت مع ز        . وق ة تحتج ن الدول ون أن أم در المراقب وطني يق ستوى ال ى الم فعل
ة          " اآلالف"أو  " بعض المئات "أو  " المئات" ه      . من المحتجزين في أي لحظة معين ون إن ال المراقب وق

  .من الصعب ذآر عدد أآثر دقة بسبب نقص الشفافية حول هذه العملية
  

ات      : "وقال ضياء رشوان، معلق مرآز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية         اك المئ أعتقد أن هن
تدعاء   م االس ه له ن يوج ى م افة إل ا، باإلض ة بعينه ة لحظ ي أي از ف ن االحتج خاص ره ن األش م

م استجواب اآلالف من                 ". تجواب لفترة قصيرة  لالس د ت وقال رشوان إنه يتوقع أنه على مدار سنوات ق
  103.السلفيين على أيدي أمن الدولة في مختلف أنحاء البالد

  
  :وآان تقدير المحامي جمال عيد مماثًال

  
و في                       ة، ول في أي يوم من األيام يوجد مئات من األشخاص رهن احتجاز أمن الدول

ة            . قطالقاهرة ف  ادي في أي ليل اهرة    . وهناك العشرات من األشخاص في المع وفي الق
ات                      ة؛ يوجد المئ شرطة ومكاتب أمن الدول سام ال ك في أق اك  . عمومًا، بما في ذل وهن

ت          ي أي وق صر ف اء م ل أنح ي آ ة ف ن الدول دى أم زين ل خاص المحتج آالف األش
  104.محدد

  
  :وآان تقدير المحامي أحمد سيف اإلسالم أعلى بقليل

  
ى           صل إل د ي ه ق ت بأن ي أي وق دد ف دير الع ا تق ًا يمكنن ر   50تقريب ي مق صًا ف  شخ

والي    ات، باإلضافة لح ك الرده ي ذل ا ف ازين بم ي الزن وغلي، ف ي 12الظ رين ف  آخ
  .وفي بعض الليالي قد يكون أقل. ، وفي مقر مدينة نصر]الجيزة[جابر ابن حيان 

  
شرطة في   وباإلضافة إلى هذه األماآن، فهناك مكاتب أمن       الدولة في عدد من أقسام ال

د                     . القاهرة ة ق شرطة مكتب ألمن الدول سم ال مثًال في شبرا شمالي القاهرة يوجد في ق
يًال من األشخاص ددًا قل ه ع ة من . يحتجزون في ي أي ليل اهرة، ف اء الق وفي آل أنح

                                                      
  .2007حزيران / يونيو10لقاهرة،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ضياء رشوان، معلق معني بقضايا اإلرهاب في مرآز األهرام، ا 103
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ا              ر  الليالي، قد تجد ما ُيقدر بعشرة تقريبًا أو عدة عشرات من المحتجزين، أو ربم أآث
  ...أحيانًا، فالعدد يتغير

  
سياسية                 االت ال أنا أتحدث فقط عن أمن الدولة، وليس أقسام الشرطة، وال أذآر االعتق

  105.لإلخوان المسلمين، الذين يؤخذون في الغالب إلى أقسام الشرطة ثم إلى السجون
  

صعب التميي    ن ال ًا صعبة ألن م ت أحيان ديرات آان د زارع إن التق امي محم ال المح ضايا وق ين ق ز ب
  :االستجواب قصير األجل واالحتجاز لفترات أطول

  
ة آل                       ار أمن الدول ى مق ستدعون إل ذين ُي تقديري هو بعض اآلالف من األشخاص ال

ة  ساعات قليل ل ل ى األق ذا عل هر، وه ي  ... ش روج ف ون للخ م ُيترآ تجوابهم ث تم اس وي
  .ياموربما يتم احتجازهم لبعض األ. الثالثة صباحًا، أو ال يخرجون

  
وبطول البالد وعرضها، آل شهر، ُيقدر العدد بألف إلى ألفي شخص ممن يخضعون             

وم ى الي د عل رات أطول، تزي تم . لالحتجاز لفت از وي رارات احتج م ق صدر له ومن ت
م  ي أنه ا يعن ات، مم ا المئ َدرون بالعشرات شهريًا وربم رات أطول ُيق احتجازهم لفت

  106.ُيحتجزون لشهر أو أآثر
 

  جية لدرجة أنها لم تعد صادمةاإلساءة منه
شعر باالشمئزاز ألن إساءات          ه ي قال جمال عيد، المحامي والناشط الحقوقي المذآورة أقواله أعاله، إن

  :أمن الدولة لم تتسبب في فضيحة سياسية في مصر
  

ذيبهم    تجوابهم وتع تم اس شوائيًا، وي اس ع اء الن تم انتق عر  . ي ط، ويجب أن أش ا ناش أن
  .هذابالصدمة من شيء آ

  
ى           ذا حت وع ه ة         ... لكن أحيانًا ال أالحظ وق ًا للغاي د أصبح األمر طبيعي رى    . فق نحن ن ف

ط ألن         تقلهم فق ى وتع ن ذوي اللح ذ األوالد م ات وتأخ ف الميكروباص شرطة توق ال
                                                      

  .2007حزيران / يونيو9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد سيف اإلسالم، القاهرة،  105
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ذبون          . لحاهم طويلة  م ُيع م احتجازهم فه م إذا ت د ث م  . ونعرف أنهم يتعرضون للتهدي ول
ذا األم         د  نعد نشعر بالصدمة من ه شون في خوف، لكن         . ر بع ائفون، ويعي ع خ الجمي

  107.هذا أصبح طبيعيًا
  

  :، الناشط الحقوقي.)م. ك. أ(ويتفق معه في الرأي 
  

ذا     . هذا صحيح  شعر به ان يجب أن ن ياء، وإن آ . نحن ال نشعر بالصدمة من هذه األش
ضايا           " تعذيب"حتى آلمة    ر من الق رًا في الكثي اس فقط إن      . ال ُتستخدم آثي ول الن م  يق ه

اء         م صعقهم بالكهرب اس يتعرضون            . تعرضوا للتعذيب إذا ت ر من الن إن الكثي ذا ف وله
ون  ون فيقول نهم يخرج ذيب لك ذيب: للتع م أتعرض للتع م  ...ل م ل و أنه صدونه ه ا يق م

م                    . يصعقون بالكهرباء  م ل ا أنه نهم، لكن بم دهم وتعصيب أعي م ضربهم وتهدي ا ت ربم
آل هذه اإلساءات طبيعية حتى إن      ... تعذيبلم أتعرض لل  : يصعقوا بالكهرباء فيقولون  

  108.الناس يناقشونها دون أن يعتريهم الحماس
 

  ضعف المنهج المصري في مكافحة اإلرهاب
نهج                     ر إن م ذا التقري قال الكثير من المعلقين والمراقبين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش لتحضير ه

ز التعسفي ألمن الدولة للشباب، واستجوابهم       الحكومة المصرية في مكافحة اإلرهاب، في ظل االحتجا       
ل سلبي        مسيءعلى نحو     وفي بعض الحاالت اختالق االتهامات ضدهم، ليس فقط أمرًا غير قانوني، ب

د تجعل المحتجزين     . من حيث اإلنتاجية  ة ق فبدًال من تقليل تهديد العنف، يقول المعلقون إن هذه الطريق
  . العنفمتطرفين وتعطيهم أسبابًا لالنخراط في

  
  :وقال ضياء رشوان، متأمًال التاريخ المصري

  
ة      ى أي اءات إل انوا دون أي انتم خاص وآ ن األش ر م ال الكثي م اعتق سعينات ت ي الت ف

، وُزج بهم إلى االحتجاز مع        ]مثًال الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين    [تنظيمات  
اً          . آخرين ر تطرف ذيبهم وأصبحوا أآث انوا    وتم احتجاز الكثيرين وتع ا آ شرت  .  مم وانت
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ة، جراء               ثقافة الثأر بسبب هذه اإلساءات، وأصبح لدى بعض األشخاص ميول جهادي
  109.سخطهم على الوضع السياسي، وقد يصبحون أآثر تطرفًا

  
  :شيئًا مشابهًا.) م. ك. أ(وقال المحامي 

  
ابي     د اإلره د تعرضنا لحمالت عشوائية    . الحمالت العشوائية ال تحل مشكلة التهدي  فق

ات،                          اني من بعض الهجم ا نع ا زلن ا م ذآر، لكنن ا عن الت ة أعجز معه منذ فترة طويل
  .فالموقف لم يتحسن

  
ام جراء                    دون االنتق شباب الغاضب، يري لم تفعل المداهمات إال أنها خلقت جيًال من ال

ق          . لدينا ثقافة ثأر إذن   . ما حدث لهم   م تخل شوائية واالستجوابات ل وهذه المداهمات الع
يًال درهم،    إال ج د يق ا وأن ال أح ة له اتهم ال قيم دون أن حي ذين يعتق بين ال ن الغاض  م

  110.ولهذا فقد يتورطون في عمليات أو مخططات لكي يفعلوا أي شيء لالنتقام
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  التوصيات
  

رة             ة الخطي دات األمني ة المصرية نحو التصدي للتهدي تدرك هيومن رايتس ووتش بالتزامات الحكوم
سلحة     التي يواجهها رعاياها وس  ا التنظيمات الم التفجيرات التي ترتكبه إال . كانها، بما في ذلك التهديد ب

ايير         اليب تتفق مع المع تعانة بأس أننا نؤمن بأن العنف اإلرهابي يمكن محاربته بشكل أآثر آفاءة باالس
  .الدولية لحقوق اإلنسان

  
ن الطوارئ الذي يسمح   ونؤمن على األخص بأن على الحكومة المصرية الكف عن االعتماد على قانو           

اب     ة اإلره ود مكافح اس لجه ليمة، آأس ي س راءات تقاض سمى دون إج ر م ل غي از ألج باالحتج
  .المصرية

  
دة لمناهضة   م المتح ة األم ي توصيات لجن ى تبن ة المصرية إل تس ووتش الحكوم ومن راي دعو هي وت

  .2002التعذيب التي تبنتها في عام 
  

  :تقدم التوصيات المحددة التالية في مجال مكافحة اإلرهابفضًال عن هذا فإن هيومن رايتس ووتش 
  

  إلى سيادة الرئيس حسني مبارك
  :فيما يتعلق بممارسات أمن الدولة الخاصة باالحتجاز

ي    • التحقيق ف ة ب ر وزارة الداخلي وارئ المصري، وأم انون الط اء ق وارئ وإلغ ة الط ع حال رف
 مظلة قانون العقوبات المصري المطبق       جرائم اإلرهاب جميعها وإحالتها للقضاء، وهذا تحت      

  .حاليًا
ذيب           • زاعم تع ي م ريع ف د وس ق ومحاي ق متعم إجراء تحقي ادرة ب ة بالمب ر وزارة الداخلي أم

ق      ة بح اءات المرتكب ن اإلس سؤولين ع ن الم وميين م سؤولين الحك اة الم زين ومقاض المحتج
 .المحتجزين، أو فرض إجراءات تأديبية عليهم

سيئة، وأن اإلساءات التي        التصريح العلني بأن ا   • ة ال ذيب والمعامل سامح مع التع لحكومة لن تت
ا                         ا ومالحقته يتم التحقيق فيه ة، س يهم أمن الدول انون، بمن ف اذ الق يرتكبها العاملون بمجال إنف

 .قضائيًا والمعاقبة عليها
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  :فيما يتعلق باقتراح قانون جديد لمكافحة اإلرهاب
شفافية وت      • رح لمكافحة                تيسير عملية تتمتع بال انون مقت ديم أي مشروع ق صالح تق ادل اآلراء ل ب

ة              . اإلرهاب مع إتاحة الحوار حوله     شة العلني ى المأل للمناق انون عل ويجب عرض مشروع الق
  .وهذا لفترة معقولة من الوقت قبل عرضه للتصويت

ع           • ى من ل عل دارها، تعم ٌط إلص اب مخط ة اإلره شريعات لمكافح مانات، ألي ت افة ض إض
 .ز ألجل غير مسمى أو االحتجاز التعسفياالحتجا

واد               • ا الم نبذ األحكام القانونية المنطوية على اإلساءة، مثل المذآورة في قانون الطوارئ، ومنه
ر من             راد ألآث  ساعة دون اتهامات   24التي تسمح ألمن الدولة وسلطات أخرى باحتجاز األف

ليمة  راءات تقاضي س وزار  . أو إج سمح ل ي ت واد الت ذلك الم رارات  وآ دار ق ة بإص ة الداخلي
ة                          واطنين في محاآم أمن دول سمح بمقاضاة الم واد التي ت ضًا الم ستة أشهر، وأي باالحتجاز ل

 .خاصة ومحاآم عسكرية
  

  إلى وزارة الداخلية
  :فيما يتعلق بمحتجزي قضية الطائفة المنصورة

ي أواسط • ة ف ة أمن الدول ي صدرت عن نياب راج الت وري ألوامر اإلف ذ الف ام التنفي  2006 ع
ة     ضية الطائف ون ق ن يتبع از مم ي االحتج ين ف شرة المتبق زين الع ى المحتج سارية عل وال

  .المنصورة
ذيب        • زاعم تع ي م ريع ف د وس ق ومحاي ق متعم ي تحقي ادرة ف ام للمب ب الع ب النائ ه مكت توجي

 .المحتجزين
ق    • ة بح ات المرتكب ن االنتهاآ سؤولين ع وميين الم سؤولين الحك ب الم اة أو تأدي مقاض

 .لمحتجزين، بغض النظر عن الرتبا
ع                    • ل المسؤولين وق أ من قب إصدار تفسير علني ألسباب اعتقاالت الطائفة المنصورة وأي خط

 .أثناء االعتقاالت وما تالها من احتجاٍز لألشخاص
  

  :فيما يتعلق بممارسات االحتجاز الخاصة بأمن الدولة
ار أ               • اآن االحتجاز         اإلفراج الفوري عن أي محتجزين في الحبس، داخل مق ة، أو أم من الدول

  .األخرى، ما لم يكن من الممكن اتهامهم بجرائم ُمرتكبة أو تم بالفعل اتهامهم بها
ستتبعها من         • ضمان أن أي محتجزين متهمين بأي جرائم يحصلون على محاآمات عادلة وما ي

 .ضمانات إجراءات التقاضي السليمة آما يقتضي القانون المصري والدولي
زة           ضمان أن    • عائالت المحتجزين ومحاميهم يمكنهم زيارة المحتجزين بعد اعتقالهم بفترة وجي

 .وأثناء االحتجاز
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ة بمكافحة اإلرهاب         • ويجب  . إنشاء سجل عام باألشخاص المحتجزين على ذمة تحقيقات متعلق
ال، وتوقيت دخول الحبس، إذا اختلف                    وع االعتق أن يشمل السجل مكان االحتجاز وساعة وق

ت  ن توقي از  ع انوني لالحتج سند الق از وال ان االحتج ر بمك ال، وذآ ذه . االعتق وفير ه وت
 .المعلومات ألسر المحتجزين

ا                     • ذيب وغيره ال التعسفي والتع زاعم الخاصة باالعتق شأن الم د ب إجراء تقصي متعمق ومحاي
 .من أشكال االنتهاآات

 .مقاضاة وتأديب المسؤولين الضالعين في المخالفات القانونية •
ا من االنتهاآات                    ضمان أن  • ذيب أو غيره ُسفًا أو يتعرضون للتع ون تع ذين ُيعتقل  األشخاص ال

 .يمكنهم المطالبة بشكل فوري وعلى نحو عادل بالحصول على تعويض
تم     • زين ال ي ة، وأن المحتج از قانوني ز احتج ي مراآ ون ف زين يودع ل المحتج مان أن آ ض

روع        احتجازهم أو استجوابهم من ِقبل أي فرع آخر أو جهاز            ة بخالف الف آخر بوزارة الداخلي
 .أو األجهزة التي يسمح القانون باستجوابهم من طرفها أو احتجازهم لديها

ل                • إصدار وإعالن توجيهات تذآر أن أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة من قب
ة ا       ذيب والمعامل ارير التع ا، وأن تق ساُمح معه تم الت م ي انون ل اذ الق سؤولي إنف يتم  م سيئة س ل
 .التحقيق فيها فورًا وبشكل متعمق، وأن من ُتكتشف مسؤوليته  عنها ستتم محاسبتهم

ق    • انون المصري، إزاء التحقي سؤوليته بموجب الق اء بم و الوف ام نح ب الع ب النائ ه مكت توجي
انون، بغض النظر                     اذ الق ذيب بحق مسؤولي إنف زاعم التع المتعمق المحايد والسريع في آل م

 .عن الرتب
رض          • ون التع ذين يزعم زين ال ستقل للمحتج وري والم شرعي الف ي ال مان الفحص الطب ض

 .للتعذيب وغيرها من اإلساءات
ا      • السماح لجهات مراقبة حقوق اإلنسان المصرية والدولية باالطالع على مراآز االحتجاز، بم

شات سرية مع المحتجزين                     ا إلجراء مناق ذين  في ذلك مراآز أمن الدولة، وإتاحة فرصة له ال
  .تختارهم
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رسائل هيومن رايتس ووتش إلى األجهزة الحكومية : ملحق
 المصرية

 

 

  2007تموز / يوليو25
  

  معالي اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي
  وزير الداخلية

  جمهورية مصر العربية
  شارع الشيخ ريحان

  11641القاهرة، مصر 
  

  معالي الوزير حبيب العادلي،
  

ر           أآتب إليكم بخصوص   شباط  / اعتقاالت أجراها جهاز أمن الدولة في شهري فبراي
ارس ام /وم ن الع ة 2006آذار م ال مجموع د بخصوص اعتق ى وجه التحدي ، وعل

اهرة 22مكونة من   الهم في     .  رجًال من عّدة أحياء بالق ة اعتق وأعلنت وزارة الداخلي
ا    زاعمة أن الرجال آانوا يخططون الستهداف القاهر       2006نيسان  / أبريل 19 ة وم

ن     ال دي ياحية ورج ع س رول ومواق ل البت ب لنق دافهم أنابي ن أه ل، وم ا بالقناب حوله
  ".الطائفة المنصورة"وقيل إن المجموعة ُتدعى . مسلمين ومسيحيين

  
ـ       ال ال ال الرج شأن اعتق ًا ب ش بحث تس ووت ومن راي رت هي د أج زاعم 22وق  والم

دة م          . الصادرة بحقهم  ادات      وقررنا التحقيق في القضية؛ ألن ع حامين وعدد من قي
ة، وأن     المجتمع المدني أبدوا لنا الرأي بأن المزاعم ضد الرجال قد تكون غير حقيقي

  .الرجال تعرضوا لسوء معاملة بالغة وهم رهن االحتجاز
  

زاعم    ة للم ة الداعم ن أن األدل اوف م ساورنا المخ ا، ت ا وأبحاثن ى مقابالتن اء عل وبن
ـ       ة،      22بحق الرجال ال ة قليل يعهم، تعرضوا              هي أدل م يكن جم م، إن ل  وأن معظمه

انوني        د أساس ق ه ال يوج ا، وأن م يرتكبونه وا بارتكاب جرائم ل ذيب لكي يعترف للتع
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از   تمرار احتج از    20الس ن االحتج وا ره ن ظل م م ًال، ه ام    ( رج ط ع ين أواس راح اثن الق س م إط ت
2006.(  

  
ة، في أواسط                      ة أمن الدول ذه المخاوف أن مكتب نياب ام   ويعزز من ه إطالق سراح       2006ع ، أمر ب

  . جميعًا، وهذا على ما يبدو بسبب نقص أدلة اإلدانة ضدهم22الرجال الـ 
  

سر استمرار احتجاز الرجال                      دونا بالمعلومات التي تف أن تم يكم مطالبين ب ى    . ولهذا نكتب إل ود عل ون
ة في احتجاز الرجال الع                    ه وزارة الداخلي ستند إلي ذي ت أسمائهم  (شرين األخص أن نعرف باألساس ال

ذ      )مدرجة في الملحق أ الملحق بهذه الرسالة    إطالق سراحهم من ة ب ، في ظل أمر مكتب نيابة أمن الدول
  .عام

  
ذيب هؤالء الرجال                          زاعم تع ات في م ة تحقيق آما نود أن نعرف إن آانت وزارة الداخلية قد أجرت أي

وا باعتر    د أدل ال ق أن الرج ة ب زاعم القائل از والم ن االحتج م ره وء   وه سبب س ر صحيحة ب ات غي اف
املتهم دى   . مع ات إضافية ل ة معلوم ات جرت، وأي ة تحقيق ائج أي ات عن نت ة بمعلوم ود المطالب ا ن آم

ن     اء ره ي البق تمرارهم ف م واس ة بحقه ة المزعوم وء المعامل ال وس ؤالء الرج ن ه ة ع وزارة الداخلي
  .االحتجاز

  
  .ونقدر لكم آثيرًا ردآم السريع

  
  مع وافر االحترام،

  
  سارة ليا ويتسن
  المديرة التنفيذية

قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  :22قائمة بأسماء المحتجزين الـ ): أ(ملحق 
  

  .2006شباط / فبراير16، محتجز في 28أحمد علي جابر،  .1
 .2006شباط / فبراير24، محتجز في 27أحمد محمد محمد بسيوني،  .2

 .2006شباط /ير فبرا16، محتجز في 25يحيى سليمان أحمد محمد،  .3

 .2006شباط / فبراير26، محتجز في 25عبد العزيز فؤاد علي عبد المقصود،  .4

ر              32تامر عبد النبي زآي محمد الحداد،        .5 ر معروف في فبراي اريخ غي آذار /شباط أو مارس    /، محتجز في ت
2006. 

 .2006ار آذ/شباط أو مارس/، محتجز في تاريخ غير معروف في فبراير26عمر محمد عبد الفتاح أحمد،  .6

 .2006آذار / مارس1، محتجز في 27محمد أحمد محمد سعيد،  .7

 .2006آذار /، محتجز في تاريخ غير معروف في مارس20رامي عبد القادر مبارك،  .8

د،        .9 د شوبير،           أحمد مصطفى صابر أحم ضًا باسم أحم ر معروف في             22معروف أي اريخ غي ، محتجز في ت
 .2006آذار /شباط أو مارس/فبراير

 .2006آذار / مارس1، محتجز في 23عبد الجواد إبراهيم، محمد حمدي  .10

 .2006آذار / مارس21، محتجز في 23محمد عبد اهللا بكري مبروك حسنين،  .11

 .2006آذار /شباط أو مارس/، محتجز في تاريخ غير معروف في فبراير29هاني محمود محمد عبد اهللا،  .12

د الوهاب مصطفى،           .13 د عب د،         جمعة محم ضًا باسم ولي ر معروف في             25معروف أي اريخ غي ، محتجز في ت
 .2006آذار /شباط أو مارس/فبراير

سنين   .14 سيد ح مير ال ن س د،  أيم ن العب م أيم ضًا باس روف أي ي  32، مع روف ف ر مع اريخ غي ي ت ز ف ، محتج
 .2006آذار /مارس

 .2006شباط / فبراير24، محتجز في 30هاني أحمد منصور محمد،  .15

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 26محمد نصر إبراهيم عواض،  .16

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 23محمود صالح إبراهيم إمام،  .17

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 29طه حسين سعد محمد علي،  .18

 .2006آذار / مارس3، محتجز في 24محمد صالح إبراهيم إمام محمد،  .19

 8د االحتجاز في   ، لكن وضع قي2006آذار / مارس2، قبض عليه في 21نبيل محمد محمد علي مصطفى،    .20
 .2006آذار /مارس

د،         .21 ر         26محمود عبد العزيز يوسف محم ر معروف في فبراي اريخ غي آذار /شباط أو مارس  /، محتجز في ت
2006. 

 .2006آذار /شباط أو مارس/، محتجز في تاريخ غير معروف في فبراير29محمود سعدي أحمد محمد،  . 22
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  2007تشرين األول / أآتوبر15
  

  لواء حبيب إبراهيم حبيب العادليمعالي ال
  وزير الداخلية

  جمهورية مصر العربية
  شارع الشيخ ريحان

  11641القاهرة، مصر 
  

  معالي الوزير حبيب العادلي،
  

  .تموز/أآتب إليكم لمتابعة موضوع رسالتي إليكم في أواخر شهر يوليو
  

ة في                     از أمن الدول ا جه االت أجراه ى بخصوص اعتق الة األول شهري  وآانت الرس
ال        2006آذار من العام    /شباط ومارس /فبراير ، وعلى وجه التحديد بخصوص اعتق

ن   ة م ة مكون اهرة  22مجموع اء بالق ّدة أحي ن ع ًال م ة .  رج ت وزارة الداخلي وأعلن
انوا يخططون الستهداف       2006نيسان  / أبريل 19اعتقالهم في     زاعمة أن الرجال آ

دافهم أن    ن أه ل، وم ا بالقناب ا حوله اهرة وم ياحية    الق ع س رول ومواق ل البت ب لنق ابي
  ".الطائفة المنصورة"وقيل إن المجموعة ُتدعى . ورجال دين مسلمين ومسيحيين

  
و   الة يولي شأن     /وفي رس ًا ب تس ووتش أجرت بحث ومن راي ى أن هي وز، أشرت إل تم
د             22اعتقال الرجال الـ      والمزاعم الصادرة بحقهم؛ خشية أن المزاعم ضد الرجال ق

م رهن االحتجاز                تكون غير حق   ة وه ة بالغ سوء معامل . يقية، وأن الرجال تعرضوا ل
ة               ة الداعم ساورنا المخاوف من أن األدل سابقة، ت الة ال وآما سبقت اإلشارة في الرس

ـ   ال ال زاعم بحق الرج يعهم،   22للم ن جم م يك م، إن ل ة، وأن معظمه ة قليل ي أدل  ه
  .نهاتعرضوا للتعذيب لكي يعترفوا بارتكاب جرائم لم يرتكبو
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ـ               وفي رسالتنا السابقة، تمت اإلشارة إلى خشية أنه ال يوجد أساس قانوني الستمرار احتجاز الرجال ال
ام الماضي        ( تقريبًا الذين ظلوا رهن االحتجاز         17 م إطالق سراح خمسة في الع ذه    ). ت ويعزز من ه

ام   ي أواسط ع ة، ف ن الدول ة أم ب نياب اوف أن مكت راح الر2006المخ إطالق س ر ب ـ ، أم ال ال  22ج
  .جميعًا، وهذا على ما يبدو بسبب نقص أدلة اإلدانة ضدهم

  
ـ               سر استمرار احتجاز الرجال ال دونا بالمعلومات التي تف أن تم . 17ولهذا نكتب إليكم ثانية مطالبين ب

ة في احتجاز الرجال                          ه وزارة الداخلي ستند إلي ذي ت أسماء  (ونود على األخص أن نعرف باألساس ال
، في ظل أمر مكتب     ) الذين احتجزوا في بادئ األمر مدرجة في الملحق أ لهذه الرسالة 22الرجال الـ   

  .نيابة أمن الدولة بإطالق سراحهم منذ عام
  

ذيب هؤالء الرجال                          زاعم تع ات في م ة تحقيق آما نود أن نعرف إن آانت وزارة الداخلية قد أجرت أي
د أد    ال ق أن الرج ة ب زاعم القائل از والم ن االحتج م ره وء   وه سبب س ر صحيحة ب ات غي وا باعتراف ل

املتهم دى   . مع ات إضافية ل ة معلوم ات جرت، وأي ة تحقيق ائج أي ات عن نت ة بمعلوم ود المطالب ا ن آم
ن     اء ره ي البق تمرارهم ف م واس ة بحقه ة المزعوم وء المعامل ال وس ؤالء الرج ن ه ة ع وزارة الداخلي

  .االحتجاز
  

  .ونقدر لكم آثيرًا ردآم السريع
  

  حترام،مع وافر اال

  
  سارة ليا ويتسن
  المديرة التنفيذية

  قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  هيومن رايتس ووتش
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  :22قائمة بأسماء المحتجزين الـ ): أ(ملحق 
  

  .2006شباط / فبراير16، محتجز في 28أحمد علي جابر،  .1
 .2006شباط / فبراير24، محتجز في 27أحمد محمد محمد بسيوني،  .2

 .2006شباط / فبراير16، محتجز في 25 أحمد محمد، يحيى سليمان .3

 .2006شباط / فبراير26، محتجز في 25عبد العزيز فؤاد علي عبد المقصود،  .4

ر              32تامر عبد النبي زآي محمد الحداد،        .5 ر معروف في فبراي اريخ غي آذار /شباط أو مارس    /، محتجز في ت
2006. 

 .2006آذار /شباط أو مارس/ معروف في فبراير، محتجز في تاريخ غير26عمر محمد عبد الفتاح أحمد،  .6

 .2006آذار / مارس1، محتجز في 27محمد أحمد محمد سعيد،  .7

 .2006آذار /، محتجز في تاريخ غير معروف في مارس20رامي عبد القادر مبارك،  .8

د،        .9 د شوبير،           أحمد مصطفى صابر أحم ضًا باسم أحم ر معروف في             22معروف أي اريخ غي ، محتجز في ت
 .2006آذار /اط أو مارسشب/فبراير

 .2006آذار / مارس1، محتجز في 23محمد حمدي عبد الجواد إبراهيم،  .10

 .2006آذار / مارس21، محتجز في 23محمد عبد اهللا بكري مبروك حسنين،  .11

 .2006آذار /شباط أو مارس/، محتجز في تاريخ غير معروف في فبراير29هاني محمود محمد عبد اهللا،  .12

د الوهاب       .13 د عب د،          مصطفى،    جمعة محم ضًا باسم ولي ر معروف في             25معروف أي اريخ غي ، محتجز في ت
 .2006آذار /شباط أو مارس/فبراير

سنين   .14 سيد ح مير ال ن س د،  أيم ن العب م أيم ضًا باس روف أي ي  32، مع روف ف ر مع اريخ غي ي ت ز ف ، محتج
 .2006آذار /مارس

 .2006شباط / فبراير24، محتجز في 30هاني أحمد منصور محمد،  .15

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 26نصر إبراهيم عواض، محمد  .16

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 23محمود صالح إبراهيم إمام،  .17

 .2006آذار / مارس2، محتجز في 29طه حسين سعد محمد علي،  .18

 .2006آذار / مارس3، محتجز في 24محمد صالح إبراهيم إمام محمد،  .19

 8، لكن وضع قيد االحتجاز في  2006آذار / مارس2عليه في ، قبض 21 نبيل محمد محمد علي مصطفى،      .20
 .2006آذار /مارس

د،         .21 ر              26 محمود عبد العزيز يوسف محم ر معروف في فبراي اريخ غي آذار /شباط أو مارس   /، محتجز في ت
2006. 

 .2006آذار /شباط أو مارس/، محتجز في تاريخ غير معروف في فبراير29 محمود سعدي أحمد محمد، .22
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  سعادة السفير نبيل فهمي
  يكيةراألمالسفير المصري بالواليات المتحدة 

3521 International Ct., NW  

  20008واشنطن، 
  

  سعادة السفير نبيل فهمي،
  

ي      االت الت ُيرجى االطالع على الرسائل المرفقة والُمرسلة إلى وزارة الداخلية، بشأن بعض االعتق
ر جرتها سلطات أمن الدولة في       أ ارس   /فبراي ال مجموعة من        ، ال 2006آذار  /شباط وم يما اعتق س

اهرة22 اء بالق دة أحي ن ع ًال م ي . رج ذه ف ا ه ن اعتقاالته ة ع ت وزارة الداخلي د أعلن  19 وق
ات         2006نيسان  /أبريل ا بعملي ا حوله اهرة وم انوا يخططون الستهداف الق ، زاعمة أن الرجال آ

ي  ا ف ر، بم ة   تفجي ياحية، وشخصيات ديني ع س ي، ومواق از الطبيع ب للغ ر خطوط أنابي ك تفجي ذل
  .وقيل إن التنظيم ُيدعى الطائفة المنصورة. إسالمية ومسيحية

  
و    اريخ يولي التنا بت ى رس صلنا رٌد عل م ي وز  /ول ول   2007تم ات ح ا بمعلوم ا فيه ي طالبن  والت

  . توفيرها تسهيًال لعملية الردوأقدر لكم مدّنا بأي مساعدة قد تتمكنون من. االعتقاالت
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 
  سارة ليا ويتسن
  المديرة التنفيذية

  قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  هيومن رايتس ووتش

  
  

Kenneth Roth, Executive Director 
Michele Alexander, Development & Outreach Director 
Carroll Bogert, Associate Director 
Emma Daly, Communications Director 
Barbara Guglielmo, Finance & Administration Director 
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Peter Bouckaert, Emergencies 

Bruni Burres, International Film Festival 
Richard Dicker, International Justice 
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Tom Malinowski, Washington DC 
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Jane Olson, Chair 
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Sid Sheinberg, Vice-Chair 
John J. Studzinski, Vice-Chair 
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  شكر وتنويه
  

ي   ة اإلرهاب ف احثي اإلرهاب ومكافح ر ب يفتون، آبي ا جون س ى أبحاث أجراه ستند إل ر ي ذا التقري ه
تس ووتش                  هي ومن راي دى هي شاري ل ش، وحسام الحمالوي، االست تس ووت دعم في     . ومن راي دم ال وق

  .زروانإجراء األبحاث آٌل من جاسر عبد الرازق وإاليجا 
  

آن مارينر، مديرة برنامج اإلرهاب ومكافحة       -وقام بمراجعته آٌل من جو    . وآتب التقرير جون سيفتون   
اوندرز، نائب             اإلرهاب، وجو ستورك، نائب مدير قسم ال       ا، وجوزيف س شرق األوسط وشمال أفريقي

رامج   سم الب دير ق سياسات      . م ة وال شؤون القانوني دير ال يمس روس، م ة ج ة القانوني دم المراجع . وق
  .وساعدت ثودلين ديسورسيه، الُمنسقة ببرنامج اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب، في إنتاج التقرير

  
ر          وصمم التقرير رافاييل خيمينيز وآنا لوبري      يفتون تصميم التقري اج    . ور، وراجع جون س ولى اإلنت وت

  .وساعدت إليكساندرا ساندالز وآاثلين غيبسون في اإلنتاج اإللكتروني. فيتزوري هوبكنز
  

وتود هيومن رايتس ووتش أن توجه الشكر لعدد آبير من الصحفيين المصريين وقادة المجتمع المدني               
شكر   . هموا بوقتهم وخبرتهم في إصدار هذا التقرير    والمحامين والنشطاء الحقوقيين الذين أس     ود أن ن ون

ذين أسهموا بتجاربهم رغم                        ر، وال ذا التقري اولهم ه ذين تن م في االحتجاز ال أسر المحتجزين وزمالئه
ة مباحث                  األجواء السائدة في مصر، والتي في ظلها يخشى الناس الخوض في نقاش مفتوح عن معامل

  .أمن الدولة للمحتجزين
  

رة                 وتطل وارد آثي . بت أبحاث هيومن رايتس ووتش الخاصة باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب في مصر م
امج اإلرهاب                ونتقدم بشكرنا للمتبرعين، خاصة من يدعمون نشاط هيومن رايتس ووتش الخاص ببرن

 .ومكافحة اإلرهاب، والخاص بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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