فى إطار التواصل والرد على استفساركم حول بعض النقاط التى وردت فى خطابكم بشأن حالة المواطن
األمريكي المصري خالد إبراهيم إسماعيل حسن ،نود توضيح بعض الحقائق الخاصة بذلك:

 .1لم يتم توفير أى دالئل قطعية إلثبات صحة المعلومات التى وردت فى خطابكم حول اعتقال خالد ابراهيم
اسماعيل حسن ما بين يومي  8يناير و 3مايو من قبل جهاز األمن الوطني ،األمر الذى يستلزم – كما

تعلمون -أن من يصدر اتهامات خطيرة كهذه يجب أن يؤيدها بأدلة تثبت صدقها.

 .2ورد فى الخطاب األول المؤرخ  2018/9/23أن "خالد" أدعى أنه أمضى الفترة من  8يناير حتى مايو بين
ّ
مقرين لألمن الوطنى :فى المعمورة باإلسكندرية ،ثم فى الظوغلى .وفي الخطاب الثانى المؤرخ 2018/9/25
ورد أن "خالد" قضى  8أيام فى مقر األمن الوطنى فى سموحة ،ثم حوالى شهر أو أكثر فى مقر األمن

الوطنى فى العباسية بالقاهرة ثم عاد إلى سموحة.

 .3تم احتجاز خالد إبراهيم إسماعيل حسن فى القضية العسكرية  137لسنة  2018شمال القاهرة المعروفة
باسم والية سيناء الثانية ،وهى ما زالت قيد التحقيق فى النيابة العسكرية ،وهو متهم باالنتماء إلى تنظيم والية

سيناء الداعشي اإلرهابى الذى ينفذ هجمات واعتداءات بربرية بشكل منهجي ضد المدنيين والمسئولين

الحكوميين والقضاة والسائحين األجانب ودور العبادة اإلسالمية والمسيحية ,هذا باإلضافة الستهدافه المستمر

للمنشآت العسكرية واألمنية وجنود وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية ،وهذا يضع كل من ينتمي

إلى هذا التنظيم تحت طائلة القضاء العسكري وفقا للمادة  204من الدستور المصري.

 .4صدر أول قرار من النيابة العسكرية بحبس "خالد" احتياطيا على ذمة التحقيق فى  3مايو  2018فى قضية
متعلقة باإلرهاب ،وهو إجراء قانونى ال يمثل أي انتهاك للقانون المصرى.

 .5قامت السيدة  .........نائب القنصل األمريكى بالقاهرة برفقة شخص من السفارة يدعى "خ "........بزيارة
"خالد" يوم  2018/9/3فى محبسه وكانت هذه أحدى ثالث زيارات قام بها مسئولين بالسفارة األمريكية

للمتهم.

 .6حضر التحقيقات مع المتهم -منذ تاريخ حبسه 3 -محامين وهم ………………………… .كما

حضر مع "خالد" أثناء عرضه على النيابة للنظر فى تجديد الحبس يوم  2018/9/23ثالثة محامون

آخرون هم.……………………………. :

 .7فيما يخص االدعاء بالتعذيب لم يدفع أى من المحامين المذكورين بتعذيب موكلهم ،كما لم يطلب "خالد" أو

أى جهة تخصه أن يتم عرضه على الطب الشرعى للوقوف على حقيقة االدعاءات بتعذيبه .كما لم يالحظ

مسئولي السفارة األمريكية الذين قاموا بزيارة "خالد" أي عالمات تعذيب عليه .وعلى حد علمنا لم تنشر أو
تتواصل أي جهة رسمية أمريكية مع السلطات المصرية المعنية بالنظر فى مثل هذه االدعاءات.

 .8فيما يتعلق بوضع الزوجة وترحيلها من مصر ،لم يتضح من الخطابين أسباب الترحيل ،رغم أن لديها إقامة
حتى  .2020كما أنها لم تخاطب السلطات المصرية بذلك رغم أن القانون المصري يكفل لألفراد العاديين
من مواطنى جمهورية مصر العربية حق اللجوء للقضاء في حال صدور قرار يضر بهم ،وهو األمر الذى
1

ينسحب برمته على األجانب المقيمين على األراضى المصرية ،ما يعنى تساوى المصرى واألجنبى فى

اللجوء للسلطات المختصة داخل البالد فى حال صدور قرار إدارى مجحف .وعدم قيام الزوجة باستخدام

هذا الحق فإنها بذلك قد تخلت طواعية عنه ،ولم تراع حتى القوانين الدولية التى تتيح لألجانب استنفاد
إجراءات التقاضى داخل الدولة المتواجدين فيها فى حال وقوع ضرر.

 .9بحسب الخطاب األول غادرت الزوجة مصر بعد اختفاء "خالد" بساعات عقب اقتحام المنزل ،بينما جاء فى
الخطاب الثانى ورد أنه تم ترحيلها فى  24يناير .هناك فارق زمنى نحو  16يوماً غير مبرر ويكتنفه
الغموض.

.10

لم يوضح الخطاب األول هوية الشخص الذى كان يعمل سائق ليموزين وسافر إلى ……… ،وطبيعة

العالقة مع "خالد" ،رغم ما ذكر حول سؤال "خالد" عنه إثناء اللقاء الذى جمعه مع المباحث الفيدرالية
األمريكية فى ديسمبر  2017قبل سفره إلى مصر.

أطيب التمنيات

وحدة حقوق اإلنسان

الهيئة العامة لالستعالمات

2

