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مصر

الخطايا العشر لنيابة أمن الدولة
أعده:

الباحث والحقوقي حازم إمام

مسؤول وحدة البحوث والدراسات خليل العربي

أقامــت ُ
جــل النظريــات السياســية الصلــة بيــن الدولــة والفــرد ،بحيــث جعلــت مــن تمــام
وجــوده حضــوره فــي دولــة تدفــع بــه كقيمــة عليــا .األمــر الــذي يجعــل كل انتهــاك
ضــده هدمــا لفكــرة الدولــة نفســها .وكمــا تتحقــق الصلــة اإليجابيــة بيــن الفــرد والدولــة
بالقانــون فــإن خالفهــا يتحقــق أيضــا بالقانــون.
تعتبــر حريــة الفــرد األصــل فــي األشــياء ،وكل حــد لهــا يفتــرض نصــا قانونيــا يبــرر وضــع
التعســف فــي تطبيــق اإلجــراء القانونــي .لعــل
الحــد .فــي مخالفــة مــا ســبق تقــع حالــة
ُ
الضحيــة األولــى لإلعتقــال التعســفي هــي شــخص واحــد وفقــاً لمبــدأ (شــخصية العقوبة)
إال أنــه فــي الواقــع عقــاب جماعــي يمتــد أثــره إلــى أفــراد أســرة الموقــوف التــي تعيــش
حالــة الخــوف والقلــق علــى مصيــر ابنهــا أوابنتهــا .توفــي والــد الشــاب شــادي أبــو زيــد
وهــو فــي الحجــز فيمــا تصــارع والدتــه المــرض دون أن تقــدر علــى زيارتــه .تواصــل احتجــاز
شــادي لمــدة  21شــهرا علــى ذمــة القضيــة رقــم  .621وقــد تــم الحكــم بإخــاء ســبيله

بتدابيــر احترازيــة إال أن النيابــة العامــة ســارعت إلــى ضمــه فــي قضيــة أخــرى تحــت رقــم
 1956لســنة  ،2019أي علــى ذمــة قضيــة تكونــت وهــو رهــن اإلحتجــاز أو «التدويــر» كمــا
يطلــق عليــه فــي األوســاط القضائيــة فــي مصــر.
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تبــدأ بإيقــاف الشــخص مــن قبــل القــوة العامــة سلســلة اإلجــراءات القانونيــة التــي مــن
المفتــرض أن تضمــن تــوازن حــق الفــرد فــي عالقتــه بحــق المجتمــع فــي الســلم واألمــن.
وأداة هــذا التــوازن هــو القانــون أساســا ،عبــر تطبيــق الســلطات لــه علــى الجميــع .إال
أن اإلشــكال الجــدي يبــدأ عندمــا ال تحتــرم الســلطة نفســها القانــون .يمكــن القــول،
أن محاولــة القانــون تقديــر التعســف فــي أدق مراحــل تطبيقــه ،يعبــر عــن حساســية
المعادلــة الرتباطهــا بوجــود المجتمــع والعقــد الــذي يحكمــه .وهــو مــا ســيتم عرضــه
عبــر جملــة مــن قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي ،كمــا فســر جــزء منهــا الفريــق العامــل
علــى االعتقــال التعســفي فــي األمــم المتحــدة ،وقبــل الدخــول فــي تفاصيــل القانــون
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المصــري ،واالنتهــاكات المتكــررة لــه ولحقــوق اإلنســان.
جــاء فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،فــي المــادة  9منــه مــا يلــي« :ال يجــوز
اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفا»
التعســف علــى مــا ُيهــدر مــن حريــة الفــرد فــي التفكيــر والتعبيــر والحركــة
ينبنــي تقديــر
ُ
ومجمــل حقوقــه .أمــا أول مداخــل تقديــر التعســف هــو النظــر فــي اآللــة القانونيــة
لإلعتقــال التعســفي فــي مصــر .لعلهــا مــن المفارقــة أن تكــون اآللــة قانونيــة إال أن
العبــارة المذكــورة آنفــا تســتقيم إذا كانــت أدوات القمــع تمــر عبــر النصــوص القانونيــة
وتوظيفهــا .وهــو مــا جعــل الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي فــي
األمــم المتحــدة يجعــل كل الضوابــط والقواعــد المرتبطــة بمنظومــة العدالــة ككل جــزء
مــن تقييمــه لحالــة التعســف فــي اإلعتقــال .حســب هــذا الفريــق ،يصبــح الحــد مــن الحرية
تعســفيا فــي حــاالت ثــاث .وهــي كالتالــي:
إذا كان واضحــا مــن المســتحيل التــذرع بــأي أســاس قانونــي لتبريــر الحرمــان مــن
الحريــة ،كأن يبقــى الشــخص قيــد اإلحتجــاز بعــد انتهــاء مــدة العقوبــة المحكــوم
عليــه بهــا أو علــى الرغــم مــن صــدور قانــون عفــو ينطبــق عليــه .وهــي الفئــة
األولــى.
إذا كان الحرمــان مــن الحريــة ناجمــا عــن ممارســة الحقــوق والحريــات التــي
يضمنهــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان أو العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية .وهــي الفئــة الثانيــة مــن حــاالت اإلحتجــاز التعســفي.
إذا كان عــدم اإلحتــرام التــام أو الجزئــي للقواعــد المتصلــة بالحــق فــي محاكمــة
عادلــة ،المنصــوص عليــه فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والمواثيــق
الدوليــة ذات الصلــة ،مــن الخطــورة بحيــث تضفــي علــى الحرمــان مــن الحريــة
طابعــا تعســفيا .وهنــا يضــع الفريــق معيــارا للفئــة الثالثــة مــن حــاالت التعســف
فــي الحجــز.
عرفــت مصــر  638حالــة اعتقــال تعســفي خــال نصــف الســنة األول فقــط مــن  ،2019مــن
جملــة  4820انتهــاكا ،كمــا ورد فــي التقريــر نصــف الســنوي لمشــروع مراقبــة مراكــز
اإلحتجــاز ل  .Committee for Justiceواألرقــام تصبــح أكبــر عندمــا نتتبــع تفاصيــل المبــادئ
القانونيــة التــي بخرقهــا يصبــح كل توقيــف تعســفا وضربــا للحريــة.
أصبحــت نيابــة أمــن الدولــة «أداة شــريرة للقمــع» ،كمــا أوردت ذلــك منظمــة العفــو
الدوليــة ،حيــث ال توفــر فــي جميــع مراحــل التقاضــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي
يفرضهــا القانــون الدولــي .وهــي تنظــر فــي قضايــا ناتجــة عــن ممارســة الحقــوق
والحريــات المكفولــة قانونيــا .تمــت إحالــة عــدة ناشــطين علــى محاكمــات بســبب
مواقفهــم السياســية ومعارضتهــم لسياســات الحكــم القائمــة .األمــر الــذي يجعــل كل
التعســف مــن حيــث
مســار التقاضــي منــذ اإلعتقــال وصــا إلــى الحكــم واقعــا تحــت تقديــر
ُ
األصــل.
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يفتــرض فــي قــرار الحبــس علــى ســبيل المثــال أن يكــون مســتندا إلــى أدلــة تبــرر الحد من
حريــة الفــرد ،أي إلــى كل مــا يقــوم كدليــل علــى قانونيــة اإلحتجــاز .تعمــد قــوات األمــن
فــي مصــر إلــى احتجــاز الناشــطين والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان اســتنادا إلــى تهــم
ملفقــة ،وهــو مــا حصــل فــي حالــة الناشــطة إســراء عبــد الفتــاح ،التــي خضعــت للتحقيــق
وتعرضــت خاللــه للتعذيــب دون أن تواجــه أيــة دليــل علــى التهــم .وال تــزال إســراء فــي
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الســجن منــذ  12أكتوبــر  .2019وأورد تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز
التعســفي فــي األمــم المتحــدة لســنة  2014حــاالت محمــد محمــد مرســي وعيســى
العيــاط ،وأحمــد عبــد العاطــي ،وعصــام الحــداد ،وخالــد القــزاز ،وعبــد المجيــد مشــالي،
وأســعد الشــيخة ،وأيمــن علــي ،كحــاالت إحتجــاز تعســفي مــن الدرجــة الثالثــة .تغيــب
فــي هــذه الحــاالت األخيــرة شــروط المحاكمــة العادلــة ،كمــا يفترضهــا القانــون الدولــي،
خاصــة مــع مــا تحملــه المحاكمــات ذات الطابــع السياســي مــن توظيــف داخــل المحاكــم
وخارجهــا ،تُ بــرر بــه الســلطة ســلوكها.
يترافــق اإلعتقــال التعســفي مــع انتهــاك لقرينــة البــراءة المضمونــة دوليــا ،حيــث
تســمح قــوات األمــن لنفســها بارتــكاب كل أنــواع العنــف واإلهانــة ضــد الموقوفيــن.
تصــدر قــوات األمــن حكمهــا علــى المعتقليــن منــذ البدايــة ،فهــم متهمــون إلــى أن
يأتــي خــاف ذلــك ،خاصــة أن عــدة حــاالت توقيــف تتــم بــدون إذن النيابــة .الحقــا ،يتعــرض
الموقوفــون إلــى التعذيــب بصــورة ممنهجــة النتــزاع األقــوال منهــم ،ثــم تتــم إحالتهــم
للمحاكمــة .وتعمــد قــوات األمــن إلــى تزويــر تواريــخ اإلعتقــال قصــد محــو تاريــخ اإلعتقــال
المجرمــان فــي القانــون الدولــي
التعســفي ومــا يرافقــه مــن تعذيــب واختفــاء قســري
َ
والقانــون الدولــي اإلنســاني.
كمــا يتــم غالبــا اقتيــاد الموقوفيــن الــى جهــات غيــر معلومــة لمــدد مختلفــة .وتحــرص
قــوات األمــن علــى فصلهــم عــن العالــم الخارجــي .وهــو مــا يحصــل مثــا طبقــا لقانــون
اإلرهــاب الــذي يســمح بتوقيــف الشــخص لمــدة ثمانيــة أيــام وفصلــه عــن العالــم الخارجي
إذا اقتضــى التحقيــق ذلــك .فــي الممارســة ،تصبــح عمليــة التوقيــف المقننــة نوعــا
مــن اختفــاء قســري مقنــن بنــاء علــى تقديــر الســلطات .يمكــن تصــور الوضعيــات التــي
يقــع ضحيتهــا الناشــطون خاصــة أن تهمــة اإلرهــاب اليــوم فــي مصــر تهمــة جاهــزة
لألفــراد ،وفــي طريــق التوســع لتشــمل القنــوات الفضائيــة والمحطــات اإلذاعيــة ومواقــع
التواصــل االجتماعــى ،حيــث يســمح التعديــل المقتــرح علــى لجنــة الشــؤون التشــريعية
والدســتورية فــي مجلــس النــواب المصــري ،خــال شــهر فبراير/فيفــري ،بتصنيــف هــذه
المؤسســات ككيانــات إرهابيــة.
بعــد انتهــاء مــدة التوقيــف علــى ذمــة قضيــة أولــى ،يتــم ضــم الموقــوف الــى قضيــة
أخــرى ،أو يحــال علــى الدائــرة المختصــة فــي القضايــا اإلرهابيــة .واجــه الموقوفــون فــي
القضيــة المعروفــة باســم مظاليــم وســط البلــد هــذه الوضعيــة ،حيــث بعــد أن تــم إطــاق
ســراح الموقوفيــن وانتهــاء مــدة اإليقــاف التحفظــي ،تمــت إحالــة قضيتهــم أمــام
3 / 20

الدائــرة  21إرهــاب .األمــر الــذي يطيــل مــدة ايقافهــم أكثــر.
يؤكــد تقريــر الفريــق المذكــور آنفــا ،أن كل إطالــة غيــر مبررة
التعســف
تجعــل إجــراء التوقيــف باطــا ويقــع تحــت تقديــر
ُ
مباشــرة .رغــم ان اإلجــراءات قانونيــة شــكال إال أن اســتغاللها
تعســفيا فــي قضايــا ملفقــة أو اتهامــات باطلــة او تمديدهــا
عمــدا يجعــل مــن حالــة التعســف قائمــة ،تبعــا لتقييــم فريق
األمــم المتحــدة.
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خلقت ممارسات
السلطة في مصر
«بابا دوارا» ،كما
اشارت الى ذلك
منظمة العفو
الدولية ،في
منظومة اإلعتقال
التعسفي في
القضاء المدني
لكن القضاء
العسكري قد
ساهم فيها بدوره
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يتجــدد اإلعتقــال التعســفي ســواء بالطريقــة المذكــورة
آنفــا ،أي بإخــاء ســبيل الموقوفيــن ألســابيع أو شــهور ،ثــم
اعتقالهــم مجــددا فــي قضايــا جديــدة بنفــس االتهامــات
القديمــة ،وقــد تعرضــت المحاميــة الحقوقيــة ماهينــور
المصــري ،والمحامــي محمــد حمــدون لهــذه الوضعيــة .أو
مــن خــال صــدور قــرارات بإخــاء ســبيل المعتقليــن ،ولكــن
دون أن يعقبهــا تنفيــذ ،فيختفــي المتهــم لفتــرة ثــم يظهــر
مجــددا فــي قضيــة جديــدة .يمكــن اإلشــارة فــي هــذه
ً
الحالــة إلــى قضيــة معتقلــي مســيرة اإلتحاديــة حيث اســتمر
حبســهم رغــم انتهــاء مــدة اإليقــاف التحفظــي ،كمــا أن
منهــم مــن حكــم لصالحــه باإلفــراج مقابــل كفالــة لكــن لــم
يفــرج عنهــم فعليــا .مــن الجديــر التذكيــر أن هــذا المعطــى
يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة الســتقالل القضــاء .واألخيــر
ذاتــه يعبــر عــن عنصريــن أساســيين فــي الديمقراطيــة
الحديثــة ،وهمــا ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات.
تؤكــد المــادة  14مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية علــى اســتقاللية القضــاء ،الــذي
يعنــي تطبيقيــا ،وفــي جانــب منــه ،عــدم تســييس القضــاء
واســتغالله لصالــح طــرف مــا.
خلقــت ممارســات الســلطة فــي مصــر «بابــا دوارا» ،كمــا
اشــارت الــى ذلــك منظمــة العفــو الدوليــة ،فــي منظومــة
اإلعتقــال التعســفي فــي القضــاء المدنــي لكــن القضــاء
العســكري قــد ســاهم فيهــا بــدوره .أشــار الفريــق العامــل
المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي فــي األمــم المتحــدة
إلــى الــدور الســلبي للقضــاء العســكري ،حيــث يدخــل دوره
فــي الفئــة الثالثــة مــن اإليقــاف التعســفي .مــن حيــث
المبــدأ ،يــرى هــذا الفريــق وجــود تضــارب فــي القيــم ال
يمكــن تصحيحــه فــي تركيبــة المحاكــم العســكرية .وهــو
تضــارب ال يفضــي بالدرجــة األولــى إلــى إنــكار العدالــة بــل
يفضــي إلــى ظلــم مباشــر .بينمــا ُيفتــرض فــي القاضــي
المدنــي اســتقالليته ،يعمــل القضــاء العســكري ضمــن
تراتبيــة خاصــة تفرضهــا مهنتــه مــع إعالءهــا كقيمــة
مبدئيــةُ .عــرض أكثــر مــن  12000مدنــي أمــام القضــاء
العســكري فــي عهــد حســني مبــارك .ويــزداد العــدد فــي
عهــد الرئيــس السيســي الــذي أصــدر القانــون  136لعــام
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لمــدة
فــوض إلــى الجيــش ســلطة حمايــة المنشــآت العامــة والحكوميــة
ّ
 2014الــذي ّ
عاميــن .بســبب هــذا التوســعُ ،عــرض أكثــر مــن  7000مدنــي خــال عاميــن مــن إصــدار
َ
القانــون .تدخــل هــذه األرقــام مــن حيــث المبــدأ فــي الفئــة الثالثــة بالنظــر إلــى غيــاب
شــروط المحاكمــة العادلــة التــي تفتــرض محاكمــة المدنييــن أمــام القضــاء العــادي
فقــط .ولإلشــارة فقــد مــدد البلمــان المصــري العمــل بالقانــون  136لعــام  2014خمــس
ســنوات إضافيــة حتــى العــام .2021

يتعــارض مــا ســبق ذكــره مــع الديمقراطيــة الدســتورية وشــروطها التــي تتخلــل عــدة
نصــوص دوليــة .تحقــق هــذه الشــروط توجــه المجتمــع الدولــي منــذ الحربيــن العالميتيــن
إلــى تكريــس المبــادئ اإلنســانية فــي المجتمعــات والــدول كأداة لتجنــب الحــروب .يلتقي
ذلــك مــع هاجــس تحقيــق الســلم الداخلــي لــكل دولــة علــى حــدة .وهــو مــا يتعلــق
مباشــرة بنظــام الحكــم والعقــد االجتماعــي القائــم فيهــا.
تفتــرض نظريــة العقــد االجتماعــى « »Social Contractنشــأة الدولــة علــى أســاس عقــد
ســواء كان هــذا التعاقــد بيــن الحــكام والمحكوميــن ،كمــا هــو الحــال عنــد جــون لــوك ،أو
بيــن المحكوميــن وبعضهــم البعــض عنــد تومــاس هوبــز ،فيمــا العقــد االجتماعــى عنــد
جــان جــاك روســو هــو ميثــاق يتنــازل بموجبــه األفــراد ٌ
كل عــن نفســه للجماعــة ،والفــرد
جــزء مــن هــذه الجماعــة ،وبذلــك ينهــى العقــد حالــة الطبيعــة ،ويعمــل علــى إنشــاء
المجتمــع ،حيــث تصبــح الســيادة والســلطان مــن حــق المجمــوع ككل ال مــن حــق فــرد
1
واحــد.
يوافــق هوبــز ،ولــوك ،وروســو علــى ّأنــه إذا فشــلت الدولــة فــي أداء دورهــا ،يتــم فســخ
العقــد .وبالتالــي يعــود الفــرد إلــى حالــة الطبيعــة التــي يضطــر فيهــا إلــى االعتمــاد علــى
ـول الســتخدام أي وســيلة يراهــا ضروريــة ومفيــدة لضمــان
نفســه ،ومــن ثـ َّ
ـم فهــو ُمخـ َّ
2
الح َ
كــم الوحيــد الــذي يقــرر مــا هــو ضــروري ومفيــد.
بقائــه علــى قيــد الحيــاة ،وهــو َ
ال يخفــى علــى المهتميــن بالشــأن المصــري أن ثــورة  25ينايــر  2011قــد فرضــت مراجعــة
العقــد االجتماعــي فــي مصــر .كان مــن عناصــره ســابقا ،منــذ اإلســتقالل ،مطالــب
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التالhttps://bit.ly/3bYOhf8 :
 - 1محمد عجالن ،عن نظرية العقد االجتماع .انظر الرابط
ي
 - 2محمد كمال ،نظرية «العقد االجتماع» :يترصي ــح بالرسقة ،محتوى ت
م�جم لكتاب ستيفن ي ز
ف�ن ،الفلسفة اليوم .انظر الرابط
ي
التالhttps://bit.ly/37MVwDQ :
ي
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الســيادة الوطنيــة والتنميــة والتقــدم بنــاء علــى الحريــة .لكــن األنظمــة المتعاقبــة
قايضــت الشــعب المصــري باألمــن علــى حســاب حريتــه فــي وطنــه ،فيمــا أصبحــت داللــة
الحريــة فــي خطــاب الســلطة تُ عـ َـرف بالتناظــر مــع العــدو الخارجــي والعــدو اإلســرائيلي.
يركــز الخطــاب السياســي فــي مصــر عامــة علــى عنصــر التحــرر والمواجهــة مــع العــدو
اإلســرائيلي فيمــا يصبــح كل مطلــب حريــة داخلــي يتعــارض مع الســلطة القائمــة مواجها
ـد .أصبحــت داللــة الحرية فــي النظــام الديمقراطي مســتبعدة
بالعــدو الخارجــي كحجــة وحـ َ
لصالــح المضمــون الــذي يفرضــه النظــام السياســي .كانــت اآللــة اإلعالميــة للنظــام تــدور
عمــق مــن رؤيــة المجتمــع المصــري
حــول هــذه المعادلــة حتــى تلغــي األصــوات التــي تُ َ
حــول عقــده االجتماعــي .جــاءت ثــورة  25ينايــر لتفــكك معادلــة االســتقرار مقابــل الحريــة
لتجعــل األخيــرة معيــارا وقيمــة ناظمــة للتفكيــر فــي السياســة واإلقتصــاد والثقافــة
داخــل مصــر .وضعــت المراجعــة الثوريــة للعقــد رفــض الفســاد والقمــع علــى أجنــدة
مطالــب اإلصــاح ،عبــر التأكيــد علــى دولــة القانــون .اتخــذ األخيــر فــي قامــوس الثــورة
المصريــة داللــة حديثــة وكاملــة عبــر رفض النظــام ككل حتــى إقامــة ديمقراطيــة مدنية.
يعتبــر النهــج الحالــي للســلطات المصريــة خطيــرا لجهــة ضربــه عــرض الحائــط بالقوانيــن
والتــي قــد تصــل حتمــا إلــى أن يســقط كل إحتــرام للقوانيــن عنــد المواطنيــن ومــن ثــم
يســقط العقــد اإلجتماعــي بمــا يــؤدي لفوضــى لــم تــرى البــاد مثلهــا مــن قبــل.
يتناقــش الخبــراء طــوال الوقــت هــل األخطــر علــى الدولــة المصريــة هــي األزمــة األمنية،
أم اإلقتصاديــة ،أم هــي أزمــة الحريــات ،إال أن الجريمــة األكبــر التــي تحــدث فــي الســنوات
األخيــرة هــي إنعــدام هيبــة القانــون والتــي بدأتهــا الســلطات بعــدم إحترامــه فــي أغلــب
ـي عنــق القانــون والدســتور ،أو فــي
تصرفاتهــا ،ســواء بإتخــاذ إجــراءات غيــر قانونيــة ،أو لـ َ
إصــدار قوانيــن غيــر دســتورية معولــة علــى إســتمرارها لســنوات قبــل أن تنظــر فيهــا
المحكمــة الدســتورية العليــا ،وقــد رأينــا ذلــك فــي إصــدار قوانيــن للتظاهــر والعمــل
األهلــي وتنظيــم الســلطة القضائيــة .وتــم اإللتفــاف حــول القوانيــن فــي مســألة بيــع
جزيرتــي تيــران وصنافيــر التــي شــهدت مهــازل قانونيــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.
بيــن ســلطة تنفيذيــة متوحشــة ،وتشــريعية متواطئــة ،وقضائيــة مســالمة ،لــم يعــد
يمكــن للمواطــن أن يلجــأ للقانــون فــي أي مــن أمــور حياتــه.
وربمــا كانــت الخطــوة األســوء فــي فقــدان الثقــة بالقانــون قــد تجســدت فــي تــورط
الســلطة القضائيــة فــي المعركة السياســية بيــن النظــام والمواطنين ،فبعد أن إســتمرت
حالــة الطــوارئ  30ســنة فــي حكــم الرئيــس األســبق حســني مبــارك ،تحولــت األنظمــة
المختلفــة مــن اســتخدام اإلعتقــال السياســي إلــى تلفيــق القضايــا للمعارضيــن كنــوع
مــن تقنيــن للقمــع .فــي فتــرة المجلــس العســكري حوكــم اآلالف مــن المدنييــن أمــام
المحاكــم العســكرية ،ثــم فــي عهــد الرئيــس األســبق محمــد مرســي عــاد المعتقلــون
للمثــول أمــام القضــاء العــادي والــذي كانــت لــه بعــض المواقــف المشــرفة لنصــرة
المعتقليــن ،إال إنهــا كانــت بدايــة حبــس المتهميــن إحتياطيــاً لفتــرات طويلــة ،والتــي
إســتمر فيهــا نظــام  3يوليــو بتوســع مهــول.
كانــت البدايــة مــع إصــدار الرئيــس الســابق عدلــي منصــور تعديــل لقانــون اإلجــراءات
الجنائيــة يطيــل مــن مــدد الحبــس اإلحتياطــي 3،وصــدور قانــون التظاهــر وتشــكيل دوائــر
خاصــة للنظــر فــي القضايــا التــي أطلــق عليهــا دوائــر اإلرهــاب 4.وكانــت النيابــة العامــة
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قــد بــدأت فــي اســتمراء قــرارات الحبــس اإلحتياطــي وإصدارهــا دون تمييــز أو مراجعــة
ممــا أدى إلســتمرار حبــس المتهميــن لشــهور وســنين دون حســاب.
هــذا التوريــط للســلطة القضائيــة فــي الصــراع السياســي ومــا يترتــب عنــه مــن فقــدان
هيبــة المنظومــة القضائيــة ككل وتحولهــا ألداة فــي يــد الســلطة التنفيذيــة والقائميــن
عليهــا كان أكبــر أدلتــه التحــول الــذي حــدث فــي نيابــة أمــن الدولــة مــن نيابــة متخصــص
فــي القضايــا المتعلقــة باألمــن القومــي ،تتعامــل مــع قضايــا اإلرهــاب والتجســس وقلــب
ويعــرض عليهــا
نظــام الحكــم ،إلــى جهــة تحاســب المواطنيــن علــى أرائهــم السياســية ُ
نشــطاء بســبب منشــوراتهم علــي مواقــع التواصــل اإلجتماعــي ،بــل أن إتهــام مثــل
«اإلنضمــام لتنظيــم إرهابــي» أصبــح مدعــاة للســخرية بعــد أن أصبــح يوجــه ألي شــخص
دون دليــل حقيقــي أو ســبب واضــح ،وتحــول لمجــرد «إكليشــية» تصبــغ بــه القضايــا
ليتحــول إختصاصهــا لنيابــة أمــن الدولــة.
فــي األصــل تعــد نيابــة أمــن الدولــة العليــا واحــدة مــن النيابــات المتخصصــة وقــد ُأنشــئت
وحــدد اختصاصهــا بمقتضــى قــرار وزيــر العــدل المنشــور بالعدد  22مــن الوقائــع المصرية
والصــادر فــى  12مــارس  1953وتختــص بنظــر القضايــا الشــائكة .وهــي النيابــة التــي
تحقــق فــي القضايــا المتعلقــة بأمــن البــاد الداخلــي والخارجــي ،والقضايــا السياســية،
والتجســس ،ويحــق لهــا أن تصــدر قــرارا بحظــر النشــر فــي أي قضيــة تراهــا.

كمــا تختــص نيابــة أمــن الدولــة العليــا بالتصــرف فــي الجنايــات والجنــح المضــرة بأمــن
الحكومــة مــن الخــارج والداخــل وجرائــم المفرقعــات والرشــوة والجنــح المتعلقــة باألديــان
والجنــح التــي تقــع بواســطة الصحــف ،أو غيرهــا مــن طــرق النشــر إذا كان المجنــي عليــه
موظفــا عامــا أو شــخصا ذو صفــة نيابــة عامــة أو مكلفــا بخدمــة عامــة ،وجرائــم اإلضــراب

عــن العمــل والتحريــض عليــه وتجنيــده واالعتــداء علــى حــق العمــل وحريتــه والتوقــف
عنــه بالمصالــح ذات المنفعــة العامــة ،والتجمهــر ،واالجتماعــات العامــة والمظاهــرات
فــي الطــرق العموميــة ،وجرائــم حفــظ النظــام بمعاهــد التعليــم.
كمــا شــملت اختصاصــات نيابــة أمــن الدولــة النظــر فــي جرائــم حمايــة الوحــدة الوطنيــة،
وجرائــم حمايــة حريــة الوطــن والمواطنيــن ،وجرائــم نظــام األحــزاب السياســية المعــدل
بالقانــون رقــم  36لســنة  ،1979وجرائــم شــؤون التمويــن الخاصــة بالتســعير الجبــرى
5
وتحديــد األربــاح والقــرارات المنفــذة لهمــا.
وتمتــاز نيابــة أمــن الدولــة عــن النيابــة العامــة العاديــة بمزايــا عديــدة أهمهــا ســلطتها
فــي الحبــس اإلحتياطــي ،حيــث أن اإلختصــاص العــام للنيابــة فــي الحبــس اإلحتياطــي
هــي حبســه  4أيــام قبــل عرضــه علــى قاضــي المعارضــات للنظــر فــي تجديــد حبســه مــن
عدمــه ،إال أن المــادة  206مكــرر 6 ،مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة يســمح لهــا بحبــس
المتهــم إحتياطيــاً دون عرضــه علــى قاضــي التجديــد حتــى  150يــوم ثــم يعــرض بعدهــا
للنظــر فــي تجديــد حبســه مــن عدمــه أمــام دائــرة جنايــات.

ف
سبتم�  .2016انظر
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“يكون ألعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة عىل األقل – باإلضافة إىل اإلختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات ض
قا�
ف
ف
والثا� مكررا والرابع من الكتاب ن
ن
ن
الثا� من قانون العقوبات.
والثا�
التحقيق � تحقيق الجنايات المنصوص عليها � األبواب األول
ف
ف
ف
ويكون لهم فضال عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة � غرفة المشورة المبينة � المادة ( )143من هذا القانون �
ف
تحقيق الجرائم المنصوص عليها ف� القسم األول من الباب ن
الثا� المشار إليه ش
ب�ط أال تزيد مدة الحبس � كل مرة عن خمسة
ش
ع� يوما .
ف
ويكون لهؤالء األعضاء من تلك الدرجة سلطات ض
قا� التحقيق فيما عدا مدد الحبس اإلحتياىط المنصوص عليها � المادة ()142
ف
ف
ن
من هذا القانون  ،وذلك � تحقيق الجنايات المنصوص عليها � الباب الثالث من الكتاب الثا� من قانون العقوبات .
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ســبق لمركــز «دعــم» أن أصــدر ورقتيــن بحثيتيــن عــن إنتهــاكات نيابــة أمــن الدولــة ،إال أنــه
ومــع اإلســتمرار فــي اإلنتهــاكات وزيادتهــا ،وجدنــا مــن المهــم أن نقــوم برصــد الخطايــا
القانونيــة التــي ترتكبهــا النيابــة بشــكل يومــي دون أدنــى إدراك أو إهتمــام لمــا تتســبب
فيــه مــن تكريــس لدولــة الــا قانــون.
تخالــف نيابــة أمــن الدولــة باســتمرار أحــد أهــم المبــادئ القانونيــة التــي كرســتها
محكمــة النقــض المصريــة بخصــوص ضــرورة صحــة إجــراءات التحقيقــات حيــن قــررت مــا
يلــي:
«إن الشــرعية اإلجرائيــة ســواء مــا اتصــل منهــا بحيــدة المحقــق أو بكفالــة الحريــة
الشــخصية والكرامــة البشــرية للمتهــم ومراعــاة حقــوق الدفــاع جميعهــا ثوابــت قانونية
أعالهــا الدســتور والقانــون وحــرص علــى حمايتهــا القضــاء ليــس فقــط لمصلحــة خاصــة
بالمتهــم وإنمــا بحســبانها فــى المقــام األول تســتهدف مصلحــة عامــة تتمثــل فــى
حمايــة قرينــة البــراءة وتوفيــر إطمئنــان النــاس إلــى عدالــة القضــاء».
)طعن رقم  18753لسنة  65ق جلسة  1998/12/15س  49ص )1456

ويمكن حصر تلك اإلنتهاكات في الخطايا العشر التالية:
 – 1منع المحامين من دخول النيابة والحضور مع المتهم.
تنص المادة  54من الدستور المصري على أن:
«الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي ،وهــي مصونــة ال تُ مــس ،وفيمــا عــدا
حالــة التلبــس ،ال يجــوز القبــض علــى أحــد ،أو تفتيشــه ،أو حبســه ،أو
تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق.
ويجــب أن ُيبلــغ فــوراً كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك ،ويحــاط بحقوقــه
كتابــة ،ويمكــن مــن االتصــال بذويــه وبمحاميــه فــوراً  ،وأن يقــدم إلــى
ســلطة التحقيــق خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه.
وال يبــدأ التحقيــق معــه إال فــي حضــور محاميــه ،فــإن لــم يكــن لــه محــام ،نــدب لــه
محــام ،مــع توفيــر المســاعدة الالزمــة لــذوي اإلعاقــة ،وفقــاً لإلجــراءات المقــررة فــي
القانــون.».....
وتنص المادة  124من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه:
“ال يجــوز للمحقــق فــي الجنايــات وفي الجنــح المعاقب عليهــا بالحبس وجوباً أن يســتجوب
المتهــم أو يواجهــه بغيــره مــن المتهميــن أو الشــهود إال بعــد دعــوة محاميــه للحضــور
عــدا حالــة التلبــس وحالــة الســرعة بســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة علــى النحــو الــذي
يثبتــه المحقــق فــي المحضــر .وعلــى المتهــم أن يعلــن اســم محاميــه بتقريــر لــدى قلــم
كتــاب المحكمــة أو إلــى مأمــور الســجن ،أو يخطــر بــه المحقــق ،كمــا يجــوز لمحاميــه أن
يتولــى هــذا اإلعــان أو اإلخطــار .وإذا لــم يكــن للمتهــم محــام ،أو لــم يحضــر محاميــه بعــد
دعوتــه ،وجــب علــى المحقــق ،مــن تلقــاء نفســه ،أن ينــدب لــه محاميــاً .”....
وتنص المادة  139من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه:
«يبلــغ فــوراً كل مــن يقبــض عليــه أو يحبــس احتياطيــاً بأســباب القبــض عليــه أو حبســه،
ويكــون لــه حــق االتصــال بمــن يــرى إبالغــه بمــا وقــع واالســتعانة بمحــام .ويجــب إعالنــه
علــى وجــه الســرعة بالتهــم الموجهــة إليــه»
8 / 20

www.daamdth.org

بــدأت المأســاة فــي نيابــة أمــن الدولــة عــام  2015حيــن فوجــئ المحامــون أثنــاء دخولهم
إلــي مبنــى نيابــة أمــن الدولــة بمجمــع محاكــم التجمــع الخامــس لمزاولــة أعمالهــم،
بــأن قــوات األمــن مــع بعــض الموظفيــن فــي مبنــى النيابــة الذيــن يرتــدون المالبــس
المدنيــة يمنعونهــم مــن الدخــول إلــى مبنــى النيابــة ،وألزموهــم بالوقــوف فــى الشــارع
وتســليم طلباتهــم مــن خــارج الســور الحديــدي الــذي يحيــط بالمبنــى ،ثــم العــودة بعــد

بدأ المنع بالتضييق الشديد على الدخول إلى النيابة وعدم
تمكن المحامين من الدخول إليها بحرية وإنعدام أية
معلومة عن أي تحقيق جديد لشخص مقبوض عليه ،أو
معرفة مواعيد جلسات المتهمين بدقة ليصبح من المعتاد
أن تحضر النيابة المتهمين لتجديد حبسهم في مواعيد
عشوائية وال يتمكن محاموهم من الحضور معهم
الســاعة الرابعــة عصــراً لتســلم الــرد مــن نفــس المــكان ،دون أن يتمكنــوا مــن الدخــول
لمقــر النيابــة أو اإللتقــاء بأعضــاء النيابــة أو رؤســائها أو الموظفيــن اإلدارييــن العامليــن
فيهــا ،بــل ويضطــر المحامــون إلــى الوقــوف فــي الشــارع واإلنتظــار لســاعات بجوار الســور
الحديــدي للمبنــى حتــى يســتجيب أحــد إلــى طلباتهــم وأســئلتهم.
بــدأ المنــع بالتضييــق الشــديد علــى الدخــول إلــى النيابــة وعــدم تمكــن المحاميــن مــن
الدخــول إليهــا بحريــة وإنعــدام أيــة معلومــة عــن أي تحقيــق جديــد لشــخص مقبــوض
عليــه ،أو معرفــة مواعيــد جلســات المتهميــن بدقــة ليصبــح مــن المعتــاد أن تحضــر
النيابــة المتهميــن لتجديــد حبســهم فــي مواعيــد عشــوائية وال يتمكــن محاموهــم مــن
الحضــور معهــم .طعــن مجموعــة مــن المحاميــن فــي هــذا المنــع مــن دخــول النيابــة
أمــام القضــاء اإلداري وقضــت المحكمــة اإلداريــة العليــا بالســماح للمحاميــن بدخــول
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مبنــى المحكمــة إال إن الحكــم لــم يطبــق حتــى األن.
وبعــد عبــور المحامــي العقبــة األولــى والدخــول إلــى النيابــة للســؤال عــن موكلــه
المقبــوض عليــه والــذي غالبــاً مــا يكــون قــد تــم إحتجــازة ألكثــر مــن ال 24ســاعة التــي
نــص عليهــا القانــون ،وبعضهــم يكــون قــد اختفــى قســرياً ألســابيع أو ألشــهر ،يواجــه
المحامــي إنــكارا طــوال الوقــت حــول الموقــوف .ثــم إذا أراد عضــو النيابــة التحقيــق مــع
المتهــم – وهنــا يقصــد التحقيــق األول – تنتظــر النيابــة نهايــة اليــوم ،أي بعــد انصــراف
المحاميــن ،أو مــا هــو أســوء مثــل أن يــرى المحــام موكلــه يدخــل غرفــة التحقيــق لكــن
المحقــق يرفــض ببســاطة دخــول المحامــي وحضــوره التحقيــق لكــي يتمكــن مــن
اإلنفــراد بالمتهــم وتجريــده مــن كل حقوقــه القانونيــة.
يعتبــر مــا ســبق مخالفــة صريحــة للتعديــات التــي أدخلهــا القانــون  145لســنة 2006
علــى األحــكام الخاصــة باالســتجواب ،المنصــوص عليهــا فــى المــادة  124إجــراءات والتــي
أكدهــا دســتور  2014فــي المــادة  54والتــى تتمثــل فــى:
-1اســتحداث وجــوب دعــوة محامــي المتهــم فــى الجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس
وجوبــاً  ،وذلــك قبــل اســتجوابه أو مواجهتــه بغيــره مــن المتهميــن أو الشــهود،
وقــد كانــت هــذه الضمانــة مقصــورة قبــل التعديــل علــى الجنايــات.
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-2اســتحداث إلــزام المحقــق ،مــن تلقــاء نفســه،
بنــدب محــام للحضــور مــع المتهــم فــى أثنــاء
االســتجواب أو المواجهــة ،إذا لــم يكــن لــه محــام
أو لــم يحضــر محاميــه بعــد دعوتــه ،وذلــك فــى
مــواد الجنايــات والجنــح المعاقــب عليهــا بالحبــس
وجوبــاً  ،وتتحمــل الخزانــة العامــة أتعــاب المحامى
المنتــدب ،وهــذه الضمانــة لــم تكــن متوافــرة إال
فــى مرحلــة المحاكمــة فــى الجنايــات.
-3النــص فــى الفقــرة األخيــرة مــن المــادة 124
المســتبدلة علــى حــق المحامــى الحاضــر مــع
المتهــم فــى أن يثبــت فــى المحضــر مــا يعــن لــه
مــن دفــوع أو طلبــات أو مالحظــات.
وللتمــادي فــي اإلنتهــاك فــإن عضــو النيابــة دائمــا مــا
يثبــت بمحضــر التحقيــق الجملــة المعتــادة:
«...وبســؤاله عمــا إذا كان لديــه شــهود نفــي يبغــي
االســتدالل بهــم أو مدافــع يحضــر معــه إجــراءات
التحقيــق فأجــاب عــن الشــقين ســلباً  ،فأرســلنا الحــرس
إلــى غرفــة نقابــة المحاميــن إلنتــداب أحــد الســادة
المحاميــن لحضــور التحقيــق لكنــه أخبرنــا بعــدم تواجــد
أي محاميــن بهــا ،هــذا وبمناســبة تواجــد المتهــم
الماثــل أمامنــا شــرعنا فــي فــي اســتجوابه باآلتــي
فأجــاب»....
وبذلــك تقــوم النيابــة باســتجواب المتهميــن
محــام يدافــع عنــه ،وذلــك
ومواجهتــه فــي غيــاب
ٍ
دون مســوغ قانونــي ،علــى الرغــم مــن معرفتهــم
أن المحاميــن يقفــون خــارج مكاتبهــم بــل ويصــدرون
أوامرهــم بمنعهــم مــن حضــور التحقيــق حتــى
يتســنى للنيابــة اإلنفــراد بالمتهميــن وإنتهــاك
حقوقهــم الدســتورية وإنتــزاع أي أقــوال أو اعترافــات.
أمــا إذا تجــرأ أحــد المحاميــن وحــاول الشــكوى أو دخــول
التحقيــق بالمخالفــة ألوامــر الســيد المحقــق وإلتبــاع
حقــه القانونــي ،فالمعتــاد أن يتــم إحتجــازه وقــد يجــد
نفســه متهمــا فــي ذات القضيــة التــي حضــر للنيابــة
ليتوالهــا.
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تتكــرر هــذه اإلنتهــاكات علــى الرغــم مــن عــدم توافــر
حالــة تلبــس وال حالــة ســرعة وال خــوف من ضيــاع األدلة،
ولكــن الســادة المحققيــن ال يكلفــون أنفســهم عنــاء
مجــرد إثبــات ،ولــو علــى األوراق ،وجــود حالــة ســرعة
تســتلزم التحقيــق دون حضــور المحامــي كمــا اشــترط
القانــون لقيــام حالــة اإلســتثناء مــن أحــكام المــادة
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ســالفة البيــان.
حــددت المــادة  124المذكــورة آنفــا حــاالت اإلســتثناء القاضيــة بإمكانيــة عــدم تطبيــق
تلــك المــادة .هــذه الحــاالت هــي حالــة التلبــس التــي تســتوجب أن يتحقــق مأمــور الضبــط
القضائــي مــن قيــام الجريمــة بمشــاهدتها بنفســه أو ادراكهــا بإحــدى حواســه وال يغنيــه
عــن ذلــك أن يتلقــى نبأهــا عــن طريــق الروايــة أو النقــل عــن الشــهود ،وحالــة الســرعة
بســبب الخــوف مــن ضيــاع األدلــة ،وحيــث أن أغلــب القضايــا المعروضــة علــى نيابــة أمــن
الدولــة ال وجــود فيهــا لمثــل هاتيــن الحالتيــن أو إحداهمــا فــإن تصــرف النيابــة العامــة
علــى هــذا النحــو يســم التحقيــق مــع المتهــم بالبطــان مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن آثــار.
وقــد قضــت محكمــة النقــض بأن «الدفــع ببطــان اســتجواب المتهــم فــي جنايــة
واعترافــه المســتمد منــه لعــدم دعــوة محاميــه للحضــور رغــم عــدم تنازلــه عــن هــذه
الدعــوي صراحــة هــو دفــع جوهــري لتعلقــه بحريــة الدفــاع وبالضمانــات األصليــة التــي
كفلهــا القانــون صيانــة لحقــوق هــذا المتهــم ممــا يقتضــي مــن المحكمــة أن تعنــي
بالــرد عليــه بمــا يفنــده فــإن هــي أغفلــت ذلــك فــإن حكمهــا يكــون معيبــا بالقصــور فــي
التســبيب» – 1968/10/29( .أحــكام النقــض – ســـ – 19ق -176صـــ)891
وال شــك أنــه بعــد تعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة فــإن مدلــول هــذا الحكــم وغيــره
يصبــح أقــوى مــن ذي قبــل وذلــك لتعلقــه بحريــة الدفــاع وبالضمانــات األصليــة التــي
ـا عــن أنــه بصــدور دســتور  2014والــذي
كفلهــا القانــون صيانــة لحقــوق المتهــم ،فضـ ً
أوجــب فــي مادتــه  54حضــور محــام قبــل بــدء التحقيــق مــع المتهــم فقــد نســخ المــادة
 124مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة فيمــا يخــص هــذا اإلســتثناء تمامــا ليصبــح عــدم جــواز
التحقيــق مــع المتهــم فــي غيــاب محاميــه قائمــا فــي جميــع األحــوال.
-2إتهامات جوفاء دون تحقيق جدي.
جــاء القانــون  145لســنة  2006بتعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ليعيــد التناســب بيــن
حمايــة الحريــة الشــخصية وحمايــة المجتمــع ،ولهــذا يذهــب الدكتــور فتحــى ســرور إلــى
(أن هــذا التناســب لــم يعــد تحــت رحمــة التطبيــق القضائــى ،بــل ســجلته إرادة الشــعب مــن
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خــال تعديــل قانــون اإلجــراءات الجنائيــة).
وأحــد أهــم الضمانــات الــواردة فــى هــذا التعديــل ،هــو عــدم جــواز الحبــس االحتياطــى
دون اســتجواب :أفصحــت عــن هــذه الضمانــة المــادة  134مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
والمعمــول بهــا فــى تحقيــق النيابــة العامــة بمقتضــى اإلحالــة المنصــوص عليهــا فــى
المــادة  199مــن القانــون ذاتــه ،بمــا قررتــه مــن أن حبــس المتهــم احتياطيــاً ال يجــوز إال
بعــد اســتجوابه.
ويؤكــد القاضــى ســرى محمــود صيــام نائــب رئيــس محكمــة النقــض األســبق أن
االســتجواب يعنــى :مناقشــة المتهــم تفصيليــاً ومواجهتــه بالتهمــة 9 .كمــا شــدد علــى
أن هــذه الضمانــة ضمانــة مهمــة مــن ضمانــات ممارســة ســلطة الحبــس االحتياطــى،
يترتــب علــى إغفالهــا بطــان هــذا الحبــس ،ومــا ترتــب عليــه مــن إجــراءات ،ومــا أســفر
عنــه مــن أدلــة .األمــر الــذي ُيضاعــف مــن أهميــة هــذه الضمانــة.
إذا كان االســتجواب المســبق شــرطاً لصحــة إصــدار األمــر بالحبــس االحتياطــى ،فإنــه يجــب
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امتثــاال ألحــكام
لصحــة األمــر بمــد الحبــس االحتياطــى ســماع أقــوال المتهــم وذلــك
ً
المــواد  203 ،202 ،143 ،142مــن قانــون االجــراءات الجنائيــة ،وهــو إجــراء يترتــب علــى
إغفالــه بطــان األمــر الصــادر بمــد الحبــس االحتياطــى.
ويؤكــد الدكتــور عبــد الــرؤوف مهــدى علــى ضــرورة اســتجواب المتهــم قبــل حبســه
احتياطيــا باعتبــاره مــن أهــم ضمانــات التحقيــق ألن هــذا االســتجواب هــو الــذي يتيــح
الفرصــة للمتهــم بتفنيــد األدلــة القائمــة ضــده والــرد عليهــا.
وضــرورة معرفــة المتهــم بحقيقــة وتفصيــات التهمــة الموجهــة إليــه هــو جوهــر
عمليــة التحقيــق االبتدائــى الــذي تجريــه النيابــة ،وهــذا التحقيــق هــو إجــراء بالــغ
الحساســية فــى تمهيــد الطريــق نحــو الوصــول إلــى الحقيقــة وعــدم التضحيــة بحريــة
المتهــم وحقــوق الدفــاع ،حيــث أن هــذه المرحلــة هــى التــى تقــع فيهــا مشــكلة
التوفيــق بيــن حمايــة حقــوق المتهــم وحرياتــه وبيــن الدفــاع عــن مصالــح المجتمــع.
يعمــد المحقــق فــى كثيــر مــن األحــوال إلــى تطبيــق بعــض النصــوص التــى تســمح لــه
بالمســاس بحريــة المتهــم وحقوقــه ســواء بالحبــس االحتياطــى أو تفتيــش مســكنه أو
االطــاع علــى مراســاته ،ويجــب أال يتحقــق هــذا المســاس بحريــة المتهــم وحقوقــه إال
بعــد اســتجوابه حــول حقيقــة التهــم الموجهــة إليــه علــى نحــو تفصيلــى دون انتقــاص

أو تجهيــل ليتمكــن المتهــم مــن تقديــم دفاعــه ،وإذا عمــد المحقــق إلــى عــدم احاطــة
المتهــم علمــاً بتفصيــات اتهامــه يفقــد بذلــك شــرط الحيــاد المفتــرض فيــه ،حيــث يجــب
أن يتوافــر فــى المحقــق أثنــاء مباشــرته لســلطة التحقيــق شــرط الحيــاد التــام ،وهــو
الشــرط الــذى ال يتوافــر فيــه أثنــاء مباشــرته ســلطة االتهــام ألنه يصبــح فى تلــك المرحلة
خصمــاً فــى الدعــوى الجنائيــة .ومــن ثمــة فإنــه طــوال مرحلــة التحقيــق االبتدائــى علــى
ـكال وجوهــراً  ،ممــا يعنــى أن عليــه عــبء إبعــاد
المحقــق أال يتخلــى عــن هــذا الحيــاد شـ ً

ســلطة التحقيــق عــن المواقــف التــى قــد تعرضهــا لخطــر التحكــم أو الخطــأ الجســيم
أو االنحــراف عــن المصلحــة العامــة ،أو التعســف فــى اســتخدام الســلطة مــع المتهــم
ودفاعــه.

ويذهــب الدكتــور أحمــد فتحــي ســرور إلــى التالــي ذكــره« :يجــب أن يســلك المحقــق فــى
كل مــا يباشــره مــن إجــراءات ســبيل الحيــاد التــام ،فــا ينحــاز إلــى خصــم دون آخــر ،وال
كونهــا ضــد المتهــم أو لصالحــه ،وهــو ضمــان
يمــارس تحقيقــه بنــاء علــى فكــرة ســابقة ّ
يجــب توفيــره بوجــه خــاص عنــد الجمــع بيــن ســلطتى االتهــام والتحقيــق ،...ويقتضــى
هــذا الحيــاد البعــد عــن كل الوســائل غيــر المشــروعة عنــد جمعــه لألدلــة خــال التحقيــق،
ألن الحقيقــة التــى ينشــدها يجــب أن تتحقــق وفقــا للضمانــات التــى شــرعها القانــون،....،
ويبــدو حيــاد المحقــق فــى كل مســلكه ســواء فــى طبيعــة االجــراءات التــى يتخذهــا أو
10
فــى ترتيبهــا أو فــى توقيــت أو ســرعة اتخاذهــا»..
كمــا يؤكــد الدكتــور فتحــى ســرور إلــى أنــه «يجــب أن ُيحــاط اســتجواب المتهــم بضمانــات
تؤكــد طبيعتــه كوســيلة مــن وســائل الدفــاع ،ونبيــن هــذه الضمانــات فيمــا يأتــي:
اإلحاطــة بالتهمــة :يجــب إخطــار الشــخص بالتهمــة المســندة إليــه حتــى يمكنــه الدفــاع
عــن نفســه ،وإثبــات براءتــه ،وفــى هــذا الصــدد فــإن طبيعــة المعلومــات التــى ُيخطــر بهــا
عــن الجريمــة المنســوبة إليــه وتوقيــت هــذا اإلخطــار ،يعــدان عنصريــن مهميــن إلعــداد
11
دفاعــه»...
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«يجــب أن يســلك المحقــق فــى كل مــا يباشــره مــن إجــراءات ســبيل
الحيــاد التــام ،فــا ينحــاز إلــى خصــم دون آخــر ،وال يمــارس تحقيقــه بنــاء
كونهــا ضــد المتهــم أو لصالحــه ،وهو ضمــان يجب
علــى فكــرة ســابقة ّ
توفيــره بوجــه خــاص عنــد الجمــع بيــن ســلطتى االتهــام والتحقيــق»...
الدكتور أحمد فتحي سرور

ويعــرف الدكتــور رؤوف عبيــد االســتجواب بأنــه «اســتجواب المتهــم غيــر ســؤاله ،ألنــه
يتطلــب فضــا عــن توجيــه التهمــة إليــه مجابهتــه باألدلــة المختلفــة القائمــة قبلــه،
ومناقشــته فيهــا مناقشــة تفصيليــة ،كــى يفندهــا إن كان منكــراً للتهمــة ،أو يعتــرف
12
بهــا إذا شــاء االعتــراف».
وبتطبيــق تلــك القواعــد القانونيــة والفقهيــة علــى اإلتهامــات الحاليــة بنيابــة أمــن
الدولــة فهنــاك إتهــام جاهــز لــكل مــن يدخــل النيابــة وهــو (اإلنضمــام إلــى جماعــة
إرهابيــة مــع العلــم بأغراضهــا اإلرهابيــة) .وعندمــا يســأل المتهــم النيابــة عــن ماهيــة
هــذه الجماعــة يأتــي رد النيابــة دون تحديــد الســم هــذه الجماعــة ،وال ماهيــة أغراضهــا
اإلرهابيــة ،وال كيفيــة مشــاركة لمتهــم فيهــا ،وال ماهيــة األقــوال أو األفعــال التــى قــام
بهــا وتُ شــكل مشــاركة منــه فــي أغــراض هــذه الجماعــة ،وال كيفيــة علــم المتهــم بهــا،
وال كيفيــة اتجــاه إرادتــه لمشــاركتها فــى هــذه األغــراض ،ممــا يدفــع المتهــم للتمســك
بالحــق فــى الصمــت.
وغالبــا مــا تكــون التهمــة الثانيــة التــى توجهتهــا النيابــة للمتهــم هــى (أذاع عمــداَ وبــث
ونشــر أخبــار واشــاعات وبيانــات كاذبــة تــؤدى إلــى تكديــر األمــن العــام وتلقــى الرعــب بيــن
النــاس) .وعندمــا يســأل المتهــم النيابــة العامــة عــن ماهيــة األلفــاظ والعبــارات التــى
نشــرها أو أذاعهــا أو بثهــا وشــكلت أخبــاراً أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة ،وطلــب مواجهتــه
بهــا ال تجيبــه النيابــة علــى ســؤاله أو طلبــه ،وعندمــا يســأل المتهــم النيابــة عــن األلفــاظ
والعبــارات المنســوبة إليــه وأدت لتكديــر األمــن العــام أو إلقــاء الرعــب بيــن النــاس ،ال
يتلقــى أيــة رد.
أمــا التهمــة الثالثــة التــى توجههــا النيابــة للمتهــم هــي (إســاءة اســتخدام إحــدى
وســائل التواصــل االجتماعــى بإذاعــة وبــث ونشــر أخبــار وإشــاعات وبيانــات كاذبــة) ،وعندمــا
يســأل المتهــم النيابــة عــن كيفيــة إســاءته ووســائلها ،ومــا هيــة العبــارات واأللفــاظ التى
نشــرها أو بثهــا أو أذاعهــا ،وعلــى أي وســيلة مــن وســائل التواصــل ،ال تجيبــه النيابــة
علــى طلبــه.
وفــي حــال تمســك المتهــم بتجهيــل االتهــام ،وبحقــه فــى إحاطتــه علمــا بالتهمــة
ـا ليتمكــن مــن الــرد علــى التهــم وتفنيدهــا ،تمتنــع النيابــة عــن
المنســوبة إليــه تفصيـ ً
ذلــك.
يؤكــد مــا ســبق أن اســتجواب المتهــم مخالــف للقانــون علــى النحــو الســالف بيانــه ،حيــث
يكــون علــى نحــو ُمجهــل فــى بعــض عناصــره ،وقاصــراً عــن كفايــة علــم المتهــم بحقيقة
التهــم المنســوبة إليــه ،وماهيــة األقــوال أو االفعــال التــى ارتكبهــا وتحققــت بهــا
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األركان الماديــة والمعنويــة للجرائــم المنســوبة إليــه.
-3اإلعتماد على أدلة واهية
لــم يكتــف المشــرع فــي إجــازة الحبــس اإلحتياطــي بــأن تصــل الجريمــة المســندة إلــى
المتهــم إلــى درجــة معينــة مــن الجســامة ،بــل اشــترط أن تكــون ثمــة دالئــل كافيــة علــى
إرتكابــه لهــا .صرحــت بذلــك المــادة  134مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ،وتكــون الدالئــل
فــي درجــة أقــل مــن األدلــة ،وتقديرهــا متــروك للمحقــق الــذي فــي يــده ســلطة مــد
الحبــس اإلحتياطــي ،ويتجــه الفقــه إلــى أنــه إذا تبينــت محكمــة الموضــوع عــدم توافــر
الدالئــل الكافيــة علــى اإلتهــام لتبريــر األمــر بحبــس المتهــم إحتياطيــا ،كان هــذا األمــر
13
باطــا ويتعيــن بطــان مــا ترتــب عليــه مــن إجــراءات واســتبعاد الدليــل المســتمد منهــا.
لمــا كانــت النيابــة ال توجــه إتهامــات حقيقيــة للمتهميــن بــل مجــرد أقــوال مرســلة دون
تحديــد واضــح ،فمــن الطبيعــي أن تلــك اإلتهامــات تكــون مبنيــة علــى مجــرد تحريــات ال
قيمــة قانونيــة لهــا .يكــون الدليــل الوحيــد علــى إدانــة أغلــب المقبــوض عليهــم فــي
قضايــا أمــن الدولــة هــو أن أحــد ضبــاط األمــن الوطنــي قــد قــام بكتابــة محضــر تحريــات
مكــرر ومنقــول مــن عشــرات القضايــا الســابقة يصفــة باإلشــتراك فــي تنظيــم غيــر محــدد
لنشــر إشــاعات غيــر محــددة عبــر وســائل تواصــل غيــر معلومــة ،ثــم يــدرج مجموعــة مــن
األســماء ويكــون ذلــك كافيــا للنيابــة لتقــوم بحبســه إحتياطيــاً لشــهور وســنوات دون
إجــراء أيــة تحقيقــات حقيقيــة فــي المنســوب إليــه .وإذا كان الضابــط القائــم بالضبــط قــد
قــرر أن يبــذل بعــض الجهــد فسيشــير إلــى حــرز مــع المتهــم ،الــذي هــو عبــارة عــن هاتفه
المحمــول وجهــاز الحاســب اآللــي الخــاص بــه ،ويتــم إرســالهم للفحــص الفنــي الــذي غالبــا
ال يــرد التقريــر.
إن نهــج أمــن الدولــة فــي اإلطمئنــان التــام للتحريــات هــو عكــس مــا ذهبــت إليــه محكمة
النقــض المصريــة إلــى أن «التحريــات ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصاحبهــا يخضــع
الحتمــاالت الصحــة والبطــان والصــدق والكــذب إلــى أن يعــرف مصــدره ويتحــدد كنهــه
ويتحقــق القاضــي منــه بنفســه حتــى يســتطيع أن يبســط رقابتــه علــى الدليــل ويقــدر
قيمتــه مــن حيــث صحتــه أو فســاده وإنتاجــه فــي الدعــوى أو عــدم إنتاجــه ،فاألصــل أن
للمحكمــة أن تعــول فــي تكويــن عقيدتهــا علــى التحريــات باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته
مــن أدلــة طالمــا أنهــا كانــت مطروحــة علــى بســاط البحــث ،إال أنهــا ال تصلــح وحدهــا ألن
تكــون دليــا أساســيا علــى ثبــوت التهمــة»( .الطعــن رقــم  – 17759لســنة  64ق-جلســة
 20/3/2000مكتــب فنــي  51رقــم الصفحــة .)320
وقضت محكمة النقض بأن:
دليــا ...أو قرينــة ....وإنمــا يجــوز التعويــل عليهــا كمعــزز
« التحريــات ....ال تصلــح بذاتهــا
َ
لغيرهــا مــن األدلــة»( .نقــض  1/1977 /30س  18ص)138
كما قضت محكمة أمن الدولة العليا نفسها بأنه:
«وتالحــظ المحكمــة علــى تلــك المحاضــر ابتــداء أنهــا قــد أعــدت وقدمــت للنيابــة العامــة
التــى قدمتهــا بدورهــا إلــى المحكمــة علــى أســاس أن ضبــاط مباحــث أمــن الدولــة قــد
اســتقوها مــن مصادرهــم التــى لــم يفصحــوا عنهــا فهــى إذن معلومــات وتحريــات ذات
مصــدر مجهــول وهــذا التجهيــل الــذي أحــاط بالمصــدر تثــور معــه الظنــون حــول ســامة
وجديــة المعلومــات التــى قدمهــا إلــى رجــال المباحــث فقــد تكــون تلــك المعلومــات
قــد اتســمت بالمبالغــة أو التهويــل أو التجســيد أو اســتغالل المواقــف .ثــم إن هــؤالء
الضبــاط عندمــا تلقــوا هــذه المعلومــات التــى أحاطــت الســرية بمصادرهــا قــد أضافــوا
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إليهــا معلومــات ســابقة ليقدمــوا جمــاع ذلــك إلــى النيابــة العامــة فــى صــورة محاضــر
بالمعلومــات والتحريــات .ومــن هــذا الخليــط مــن المعلومــات التــى اعتمــدت علــى مصادر
مجهولــة ومعــارف وآراء تقــوم علــى االســتنتاج واالســتنباط كان هــذا الحصــاد مــن
المحاضــر والتحريــات وهــو مــا ال يمكــن التعويــل عليــه فــى مجــال تعزيــز الدليــل المثبــت
للفعــل المؤثــم( ».فــى القضيــة  1844لســنة  1977برقــم كلــى وســط قســم عابديــن)
ونصــت المــادة  24/2مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة علــى مــا يلــي « :ويجــب أن تثبــت
جميــع اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي فــي محاضــر موقــع عليهــا
منهــم يبيــن بهــا وقــت اتخــاذ اإلجــراءات ومــكان حصولــه ويجــب أن تشــتمل تلــك المحاضر
زيــادة علــى مــا تقــدم توقيــع الشــهود والخبــراء الذيــن ســمعوا ،وترســل المحاضــر إلــى
النيابــة العامــة مــع األوراق واألشــياء المضبوطــة».
-4رفض فحص أدلة البراءة وعدم تطور التحقيقات
حســب المــادة  134مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ،مبــررات الحبــس اإلحتياطــي هــي «
الخشــية مــن هــروب المتهــم ،خشــية اإلضــرار بمصلحــة التحقيــق ســواء بالتأثيــر علــى
المجنــي عليــه أو الشــهود ،أو بالعبــث فــي األدلــة أو القرائــن الماديــة ،أو بإجــراء اتفاقــات
مــع باقــي الجنــاة لتغييــر الحقيقــة أو طمــس معالمهــا».
كمــا أوضحــت المــادة  381مــن التعليمــات العامــة للنيابــات أن « :الحبــس اإلحتياطــي
إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق غايتــه ضمــان ســامة التخقيــق مــن خــال وضــع المتهــم
تحــت تصــرف المحقــق وتيســير اســتجوابه أو مواجهتــه كلمــا اســتدعي التحقيــق ذلــك،
والحيلولــة دون تمكينــه مــن الهــرب والعبــث بأدلــة الدعــوى أو التأثيــر علــى الشــهود أو
تهديــد المجنــي عليــه ،وكذلــك وقايــة المتهــم مــن احتمــاالت االنتقــام منــه وتهدئــة
الشــعور العــام الثائــر بســبب جســامة الجريمــة».
ومــن ثــم فــإن المبــرر الرئيســي للحبــس اإلحتياطــي ألي متهــم هــو منــح النيابــة العامــة
الفرصــة الكاملــة إلســتكمال التحقيقــات فــي اإلتهامــات المنســوبة إليــه دون أن يهــرب
أو تكــن أمامــه فرصــة للتأثيــر علــى األدلــة .وهــو عيــن مــا ال يحــدث فــي نيابــة أمــن
الدولــة ،إذ ال توجــد إتهامــات حقيقيــة موجهــة للمتهميــن ،وال توجــد أدلــة محــددة مــن
الممكــن العبــث بهــا ،فيحــدث الجــرم األكبــر الــذي يحــذر منــه جميــع فقهــاء القانــون
فــي تعاطيهــم مــع مســألة الحبــس اإلحتياطــي حيــث يتحــول لعقوبــة فــي حــد ذاتــه
وليــس تدبيــرا احترازيــا لحمايــة ســير القضيــة.
فــي أغلــب القضايــا المنظــورة أمــام نيابــة أمــن دولــة ،وبعــد الســؤال األول للمتهــم
فــي محضــر التحقيقــات علــى اإلتهامــات المنســوبة إليــه كمــا ســبق أن أوضحنــاُ ،يرمــى
المتهــم فــي غياهــب الســجون وال ُيســتدعى للنيابــة بعدهــا إال فــي جلســات تجديــد
حبســه .فعليــا ال وجــود لتحقيــق حقيقــي ،وال فحــص لألدلــة وال أي إجــراء يســتدعي
إحتجــاز الموقــوف ،فيســقط المبــرر الرئيســي مــن وجــودة بالســجن علــى ذمــة التحقيــق.
إن «التحقيــق :هنــا مــا هــو إال مجــرد أوراق تــؤدي إلــى إضاعــة عمــر الموقــوف وراء
القضبــان.
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عــن تلــك األدلــة بــل ترفــض اإلســتماع لشــهود النفــي الذيــن يطلــب المتهمــون ســماع
أقوالهــم ،فــي حالــة مــن اإلنتهــاك الكامــل لحقــوق وضمانــات حســن ســير التحقيقــات.
فــي حقيقــة األمــر ،ال تحقيقــات تتــم فــي نيابــة أمــن الدولــة ،بــل تحولــت إلــى تبريــر
إلنتهــاك القانــون واإلســتمرار فــي طمــس المنطــق القانونــي وتشــويه الســلطة
القضائيــة.
-5عدم توفير حماية للمتهم
مــن أهــم أركان دور النيابــة العامــة فــي التحقيقــات هــي حمايــة المتهــم مــن أيــة
إنتهــاكات قــد يتعــرض لهــا ،خاصــة مــن جهــة الشــرطة وذلــك بإعتبارهــا «الخصــم العادل»
فــي األمــور الجنائيــة .وهــي فــي األصــل مدافــع عــن المجتمــع والقانــون ويهمهــا
حمايــة الجميــع.
ال يحــدث مــا ســبق ذكــره فــي نيابــة أمــن الدولــة التــي كثيــراً مــا تكــون هــي صاحبــة
اإلنتهــاك األكبــر فــي حــق المتهميــن .أكــدت شــهادات متفرقــة مــن متهميــن أمــام
نيابــة أمــن الدولــة قيــام المحققيــن بالتعــدي عليهــم بدنيــا وجســدياً  .ومــن اإلنتهــاكات
المتعــددة للقوانيــن ،يتكــرر إجــراء عــدم اإلســتجابة الســتغاثة المتهميــن الذيــن عــادة مــا
يكونــون فــي حالــة ســيئة أمــام النيابــة بعــد تعذيبهــم باألمــن الوطنــي الــذي يهددهــم
قصــد عــدم إثبــات أثــار التعذيــب عليهــم بمحضــر التحقيــق .أمــا إذا أثبــت المتهــم تلــك
التعديــات فــا يهتــم بهــا المحقــق ،وكثيــرا مــا يتعــرض المتهــم للمزيــد مــن اإلنتهــاكات
بعــد رجوعــه إلــى مقــر احتجــازه دون أن تقــوم النيابــة بــأي إجــراءات بديلــة بســيطة،
كنقلــه مــن مقــر اإلحتجــاز أو الســجن الــذي تعــرض فيــه لإلعتــداء إلــى ســجن آخــر.
ومــن آخــر تلــك التعديــات مــا حــدث مــع الناشــطة السياســية إســراء عبــد الفتــاح التــي
ُعرضــت علــى نيابــة أمــن الدولــة كمتهمــة فــي القضيــة رقــم  ،488وقــد وصلــت إلــى
النيابــة بإصابــات متعــددة فــي جســدها تتضمــن كدمــات فــي وجههــا ويديهــا وكتفهــا
وأماكــن متفرقــة فــي جســدها.
أثبتــت إســراء فــي محضــر التحقيقــات أمــام النيابــة أنهــا تعرضــت لتعذيــب مبــرح لمــدة
 24ســاعة فــي مقــر إحتجازهــا .وذلــك لمحاولــة إنتــزاع كلمــة ســر هاتفهــا المحمــول
والــذي مــا أن صرحــت بــه حتــى توقــف التعذيــب .تضمنــت اإلعتــداءات علــى إســراء
تغميــة عينيهــا وتوجيــه ضربــات متعــددة لهــا فــي يديهــا ووجههــا وجســدها ،وخنقهــا
بمالبســها ،وتعليقهــا مــن يديهــا وقدميهــا علــي إرتفــاع مــن األرض ،وقــد أثبتــت فــي
محضــر التحقيقــات أيضــا اضرابهــا عــن الطعــام.
والغريــب أن النيابــة ،علــى الرغــم مــن إثباتهــا ألقــوال إســراء وإثبــات أثــار التعذيــب
الواضحــة علــى جســدها ،لــم تقــم بفتــح تحقيــق فــي الواقعــة أو ســؤالها كمجنــي
عليهــا أو عرضهــا علــى الطــب الشــرعي .وقامــت بإصــدار أمــر بحبســها  15يومــا قيــد
الحبــس اإلحتياطــي وإرجاعهــا لعهــدة الســلطة التــي قامــت بتعذيبهــا قبــل عرضهــا
النيابــة .وقــد كانــت قــد ُهــددت قبــل الوصــول إلــى النيابــة بإنهــا إذا تحدثــت عــن
التعذيــب ســتلقي المزيــد منــه عنــد عودتهــا ،لكــن نيابــة أمــن الدولــة غضــت بصرهــا
ـاال بالخطــر الــذي يواجههــا
عــن كل اإلنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا إســراء ولــم تلــق بـ ً
حــال عودتهــا مــرة أخــرى إلــى مقــر اإلحتجــاز .بــادرت إســراء لذلــك باإلضــراب عــن الطعــام
إحتجاجــاً علــى عــدم التحقيــق فــي واقعــة تعذيبهــا وعــدم ســؤالها كمجنــي عليهــا ،إال
إن النيابــة حتــى اآلن ،منــذ  14أكتوبــر  ،2019ترفــض فتــح تحقيــق فــي الواقعــة رغــم
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ســوء حالتهــا فــي كل جلســة تجديــد حبــس تأتــي فيهــا إلــى مقــر النيابــة ،فــي واقعــة
فظــة وغيــر مبــررة.
حــدث مــا ســبق ذكــره بعــد أيــام قليلة مــن إقــرار كل من الناشــط عــاء الفتــاح والمحامي
الحقوقــي محمــد الباقــر فــي جلســة تجديــد حبســهم أمــام نيابــة أمــن الدولــة أيضــا
بتعرضهــم للتعذيــب حــال وصولهــم لســجن طــرة شــديد الحراســة  ٢بعــد قــرار النيابــة
بحبســهم  15يومــا إحتياطيــاً  .كالعــادة ،ورغــم تلــك اإلقــرارات ،لــم تفتــح النيابــة تحقيقــا
فــي شــأنها ولــم تتخــذ أي إجــراء حقيقــي.
تتجاهــل النيابــة وقائــع تعذيــب المتهميــن بمــا يخالــف المادة  52مــن الدســتور المصري
التــي أقــرت أن « التعذيــب بجميــع صــوره وأشــكاله ،جريمــة ال تســقط بالتقــادم ».كمــا
جرمــت المــادة  126مــن قانــون العقوبــات تعذيــب المتهــم لحملــه علــى االعتــراف
فنصــت علــى ان «كل موظــف أو مســتخدم عمومــي أمــر بتعذيــب متهــم أو فعــل ذلــك
بنفســه لحملــه علــى االعتــراف يعاقــب باإلشــغال الشــاقة أو الســجن مــن ثــاث ســنوات
إلــى عشــر ســنوات وإذا مــات المجنــي عليــه يحاكــم بالعقوبــة المقــررة للقتــل العمــد».

غرافيك نشــره مركز دعم في  11أكتوبر  2019يفصل ما تعرض له محمد الباقر وعالء عبد الفتاح خالل اعتقالهما في ســجن العقرب
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تضمنــت نصــوص االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان كاإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة واتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب العديــد مــن النصــوص التــي اهتمــت بجريمــة التعذيــب والحــد منهــا وتجريمهــا
ومــن هــذه النصــوص جــاءت المــادة  3مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لتؤكــد أن
«لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه» ،وكذلــك المــادة
الخامســة التــي تنــص علــى أنــه« :ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبة
القاســية أو الالانســانية و الحاطــه بالكرامــة « .أمــا المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فتؤكــد بأنــه« :ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال
للعقوبــة القاســية أو الالنســانية أو المعاملــة الحاطــه بالكرامــة» .و «يعامــل جميــع
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المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة فــي الشــخص اإلنســاني»
حســب المــادة العاشــرة منــه .كمــا نصــت المــاده األولــى مــن اتفاقيــه مناهضــة
التعذيــب بتعريــف التعذيــب بأنــه «أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا كان
أم عقليــا ،يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص ،أو مــن شــخص
ثالــث ،علــى معلومــات أو علــى اعتــراف  ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه
فــي انــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو ارغامــه هــو أو أى شــخص ثالــث  -أو
عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألى ســبب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه،
أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف
بصفتــه الرســمية وال يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة
أو المــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا».
-6رفض اإلطالع واإلستئناف
مــن أولــى مبــادئ حمايــة حــق الدفــاع أن يتمكــن المحامــي مــن اإلطــاع علــى كامــل
أوراق الدعــوى التــي يباشــرها ،وكافــة األدلــة والقرائــن الموجهــة إلــى المتهــم الــذي
يدافــع عنــه ،وهــو مــا أكــدت عليــه المــادة  125مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة علــى أنــه:
«يجــب الســماح للمحامــي باإلطــاع علــى التحقيــق فــي اليــوم الســابق علــى االســتجواب
أو المواجهــة مــا لــم يقــرر القاضــي غيــر ذلــك ،وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز الفصــل بيــن
المتهــم ومحاميــه الحاضــر معــه أثنــاء التحقيــق».
كمــا جــاء فــي المــادة  52مــن قانــون المحامــاة بأنــه« :للمحامــي حــق االطــاع علــى
الدعــاوى واألوراق القضائيــة والحصــول علــى البيانــات المتعلقــة بالدعــاوى التــى
يباشــرها ،ويجــب علــى جميــع المحاكــم والنيابــات ودوائــر الشــرطة ومأموريــات الشــهر

العقــارى وغيرهــا مــن الجهــات التــى يمــارس المحامــى مهمتــه أمامهــا أن تقــدم لــه
التســهيالت التــى يقتضيهــا القيــام بواجبــه وتمكينه من االطــاع علــى األوراق والحصول
علــى البيانــات وحضــور التحقيــق مــع موكلــه والحصــول علــى البيانــات وحضــور التحقيــق
مــع موكلــه وفقــاً ألحــكام القانــون ،وال يجــوز رفــض طلباتــه دون مســوغ قانونــى ،ويجــب
اثبــات جميــع مــا يــدور فــى الجلســة فــى محضرهــا».
وهــو األمــر الــذي ال يحــدث إطالقــاً فــي نيابــة أمــن الدولــة ،فســواء تمكــن المحامــي
مــن حضــور التحقيقــات مــع المتهــم أو تــم منعــه وتوجــه بطلــب لتصويــر أو اإلطــاع علــى
أوراق القضيــة فطلبــه يقابــل بالرفــض التــام مــن جهــة النيابــة ،فــي مخالفــة صريحة لكل
القوانيــن واألعــراف القضائيــة .بــل يخالــف منطــق فكــرة دفــاع المحامــي عــن موكلــه،
فكيــف لــه أن يتولــي دوره كمدافــع دون أن يعلــم كنــه اإلتهامــات واألدلــة التــي ضــد
موكلــه .ومــن الممكــن أن تســتمر هــذه الوضعيــة لســنوات أثنــاء ســير التحقيقــات حيــث
يذهــب المحامــي إلــى جلســات التحقيــق ليترافــع فــي القضيــة بنــاء علــى خبرتــه فقــط
دون التفرقــة بيــن قضيــة وأخــرى.
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تعتبــر إمكانيــة اســتئناف أمــر الحبــس اإلحتياطــي الصــادر ضــده ضمانــة أخــرى ممنوحــة
للمتهــم وفقــاً لنــص المــواد رقــم  168 ،167 ،166 ،164مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
الــذي يتيــح للمتهــم أن ُينظــر تجديــد حبســه أمــام الجهــة القضائيــة األعلــى مــن تلــك
التــي أصــدرت األمــر بحبســه إحتياطيــاً  .واألصــل القانونــي أن يفصــل فــي اإلســتئناف خــال
 48ســاعة مــن رفعــه وإال أصبــح اإلفــراج عــن المتهميــن وجوبيــاً  ،إال أن نيابــة أمــن الدولــة
كعادتهــا فــي أي إجــراء قانونــي آخــر ترفــض تلقــي طلبــات اإلســتئناف مــن األصــل لتصبح
أوامــر الحبــس الصــادرة منهــا بمثابــة األحــكام النهائيــة الباتــة التــي ال ســبيل للطعــن
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فيهــا.
-7تخطي مدد الحبس اإلحتياطي
يحــد قانــون اإلجــراءات الجنائيــة تقديــر النيابــة لمــدد الحبــس اإلحتياطــي ،بــل حددهــا
بمــدد واضحــة فــي المــادة  143والتــي قــررت أنــه« :وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن
تجــاوز مــدة الحبــس االحتياطــي فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائــي وســائر مراحــل الدعــوى
الجنائيــة ثلــث الحــد األقصــى للعقوبــة الســالبة للحريــة ،بحيــث ال يتجــاوز ســتة أشــهر
فــي الجنــح وثمانيــة عشــر شــهراً فــي الجنايــات ،وســنتين إذا كانــت العقوبــة المقــررة

من أولى مبادئ حماية حق الدفاع أن يتمكن المحامي من
اإلطالع على كامل أوراق الدعوى التي يباشرها ،وكافة األدلة
والقرائن الموجهة إلى المتهم الذي يدافع عنه ،وهو ما
أكدت عليه المادة  125من قانون اإلجراءات الجنائية
للجريمــة هــي الســجن المؤبــد أو اإلعــدام.
ومــع ذلــك فلمحكمــة النقــض ولمحكمــة اإلحالــة إذا كان الحكــم صــادرا باإلعــدام أو
بالســجن المؤبــد أن تأمــر بحبــس المتهــم احتياطيــا لمــدة خمســة وأربعيــن يومــا قابلــة
للتجديــد دون التقيــد بالمــدد المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة».
وبمــا إن نيابــة أمــن الدولــة دائمــا مــا تضيــف اتهــام اإلنضمــام لتنظيــم إرهابــي إلــى
قائمــة اإلتهامــات لتصبــح العقوبــة المتوقعــة للمتهــم تصــل إلــى األعــدام ،فــإن أقصــى

مــدة حبــس إحتياطــي وفقــا للقانــون تكــون ســنتين ،إال أن تلــك القاعــدة يتــم كســرها
كثيــراً دون التقيــد بالحــد األقصــى الــذي حــدده القانــون .وهــو مــا حــدث علــى ســبيل
المثــال للصحفــي هشــام جعفــر الــذي تخطــي حاجــز الثــاث ســنوات حبــس إحتياطــي قبــل
14
أن يخلــي ســبيله.
 – 8تجميع متهمين بشكل عشوائي
مــن المبــادئ المترســخة قضائيــا أن يعاقــب المتهمــون فــي قضيــة علــى فعــل واحــد أو
أفعــال متصلــة ببعضهــا البعــض ،إال أنــه فــي قضايــا الــرأي التــي ُينظــر فيهــا مؤخــرا أمام
نيابــة أمــن الدولــة ،أصبحــت القضيــة مجــرد رقــم يضــاف إليــه أيــة مجموعــة متنافــرة مــن
المتهميــن دون وجــود أدنــى عالقــة بينهــم ،حتــى أن تلــك التجميعــات العشــوائية كثيــراً
مــا تضــم أفــرادا مــن تيــارات سياســية متنافــرة وتجمعهــم عــداوات تاريخيــة.
ومــن أكبــر األمثلــة علــى مــا ســبق ،القضيــة  488حصــر أمــن دولــة التــي بــدأت بعــد
حادثــة حريــق محطــة مصــر 15،حيــن خرجــت بعدهــا دعــوات للتظاهــر مــن أفــراد جماعــة
اإلخــوان المســلمين المقيميــن بالخــارج عــن طريــق اإلعالمــي معتــز مطــر ،فتــم القبــض
علــى عــدد مــن المواطنيــن علــى خلفيــة تلــك الدعــوة .إال أن القضيــة ســرعان مــا ضمــت
مجموعــة مــن نشــطاء مختلفــي األيدولجيــات السياســية مثــل الناشــط اليســاري الكبيــر
كمــال خليــل ،والرئيــس الســابق لقســم العلــوم السياســية بكليــة االقتصــاد والعلــوم
السياســية بجامعــة القاهــرة والمحســوب علــى النظــام حســن نافعــة ،والدكتــور حــازم
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حســني القيــادي الســابق بحملــة أحمــد شــفيق ،ورئيــس حــزب الدســتور المعــارض خالــد
داود ،حتــى وصــل األمــر إلــى ضــم محاميــن عملوا لشــهور علــى القضيــة مثل عمــرو إمام
وماهينــور المصــري .يؤكــد التجميــع العشــوائي لتلــك التيــارات السياســية فــي جماعــة
واحــدة وبينهــم مــا بينهــم مــن عــداوات ،عــدم صحــة تحريــات األمــن الوطنــي فكيــف إذا
تــم إضافــة محاميــن يعملــون بشــكل يومــي فــي نيابــة أمــن الدولــة ومعروفيــن مــن
األمــن وأعضــاء النيابــة جيــدا ثــم بعــد شــهور يجــدون أنفســهم مشــتركين مــع المتهمين
فــي نفــس الجرائــم.
- 9التحايل على إخالء السبيل بتلفيق قضية جديدة ( التدوير)
بعــد الخمســة أشــهر األولــى للمتهــم فــي الحبــس اإلحتياطــي ،والتــي يكــون نظــر تجديد
الحبــس اإلحتياطــي فيهــم أمــام نيابــة أمــن الدولــة كل  15يــوم ،يصبــح نظــر تجديــد أمــر
الحبــس أمــام دائــرة الجنايــات التــي فــي بعــض األحيــان تخلــي ســبيل المتهميــن أو
تســتبدل الحبــس بتدابيــر إحترازيــة كالمراقبــة .فــي الحــاالت القليلــة التــي يصــدر فيهــا
إخــاء ســبيل مــن النيابــة ،تقــوم النيابــة بإســتدعاء أســاليب اإلعتقــاالت فــي ظــل قانــون
الطــوارئ قبــل الثــورة وتقــوم بــإدراج المتهــم فــي قضيــة ثانيــة بــذات اإلتهامــات ال فــرق
بينهمــا إال رقــم القضيــة ،ليبــدأ إحتســاب مواعيــد الحبــس اإلحتياطــي مــن البدايــة ويدخــل

دوامــة التجديــدات مــن أولهــا.

يمكــن اإلشــارة هنــا إلــى حالــة المــدون الســاخر إســام رفاعــي والشــهير بـ(خــرم) والبعيد
كل البعــد عــن العمــل السياســي .كان قــد ُقبــض علــى إســام الرفاعــي فــي  16نوفمبــر
وحقــق معــه بعــد  3أيــام مــن اختفائــه  12يومــا ،وبعــد  9أشــهر أخلــي ســبيله مــن
ُ 2017
تلــك القضيــة بكفالــة  2000جنيــه أمــام قاضــي الجنايــات فــي  15أغســطس/أوت ،ورغــم

اســتئناف نيابــة أمــن الدولــة ورفــض االســتئناف ،لــم يخــل ســبيله وإنمــا اســتمر حبســه
بإدراجــه ضمــن المتهميــن فــي قضيــة جديــدة رقــم  ،441حيــث وجهــت لــه إتهامــات
شــبه مطابقــة للتــي وجهــت لــه فــي القضيــة الســابقة وال يــزال قيــد الحبــس اإلحتياطــي
حتــى األن.

ويعــد مــن أشــهر مــن تــم تدويرهــم هــو دكتــور عبــد المنعــم أبــو الفتــوح المرشــح
الرئاســي الســابق فــي إنتخابــات  2012ورئيــس حــزب مصــر القويــة والــذي قبــض عليــه
إحتياطيــا علــي ذمــة القضيــة  440وقبــل إنتهــاء أقصــي ُمــدة
فــي فبرايــر  2018وحبــس
ً
للحبــس االحتياطــي تــم التحقيــق معــه فــي القضيــة رقــم  1781لســنة  2019والــذي
إتهــم فيهــا بــإدارة تنظيــم مــن داخــل محبســه مــع محبوســين أخريــن مــع العلــم بإنــه
كان محبــوس إنفراديــا كل تلــك المــدة وال يوجــد أي إختــاط بينــه وبيــن باقــي المحتجزيــن،
وكذلــك محمــد القصــاص نائــب رئيــس حــزب مصــر القويــة ،بعــد قضائــه لعاميــن مــن
الحبــس االحتياطــي وقــررت النيابــة إخــاء ســبيله تــم تدويــره علــي ذمــة القضيــة 1781
لســنة  2019وحبســه مــرة أخــري علــي ذمــة التحقيقــات.
وهنــاك العديــد مــن الحــاالت األخــرى مثــل المــدون محمــد أكســجين وعبيــر الصفتــي
وإبراهيــم متولــي حســام الديــن وزوجتــه عــا القرضــاوي والــذي أخلــى ســبيلهم لكــن
إخــاء الســبيل لــم يتطبــق وتــم التحقيــق معهــم فــي قضايــا جديــدة بــذات اإلتهامــات
وحبســه مــن جديــد،
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وهنــاك نــوع أخــر مــن التدويــر كالــذي حــدث مــع الناشــط عــاء عبــد الفتــاح وعبــد الرحمــن
طــارق ،واللــذات قــد كان قــد قضــوا عقوبــة الحبــس  5ســنوات علــي ذمــة قضيــة
مجلــس الشــوري الشــهيرة وتــم إحتجازهــم فــي القســم أثنــاء فتــرة المراقبــة الشــرطية
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وتدويرهــم لقضيــة أمــن دولــة ،ومثلهــم حــدث للناشــط بحركــة  6إبريــل محمــد عــادل
والــذي كان قــد حكــم عليــه بالســجن  3ســنوات ومثلهــم مراقبــة ،وبعــد أن أنهــي فتــرة
الحبــس قبــض عليــه أثنــاء المراقبــة الشــرطية ليصبــح متهــم أمــام نيابــة أمــن الدولــة
ويحبــس مــن جديــد.
 – 10قضايا ال تنتهي
ممــا ال شــك فيــه أن كل القوانيــن واألراء الفقهيــة التــي تناولــت الحبــس اإلحتياطــي
قــد نظــرت لــه بصفتــه إجــراء إســتثنائيا مؤقتــا إلــى حيــن اإلنتهــاء مــن التحقيقــات فــي
اإلتهامــات ،وحــذر الفقهــاء مــرارا مــن أن يتحــول الحبــس اإلحتياطــي لعقوبــة فــي حــد
ذاتــه تســتخدم كأداه للتنكيــل بالمتهميــن.
إال أن هــذا عيــن مــا يحــدث فــي نيابــة أمــن الدولــة والتــي أصبــح ال هــدف لهــا مــن الحبــس
اإلحتياطــي إال الحبــس ذاتــه ،فبعــد كل اإلنتهــاكات الســابق ذكرهــا ال تتــم إحالــة األغلبيــة
العظمــى مــن القضايــا ذات الطابــع السياســي إلــى محاكمــة فــي نهايــة األمــر ،فالقضايــا
إمــا تظــل ملفــا مفتوحــا إلــى مــا ال نهايــة وإتهامــات معلقــة علــى رقــاب المدرجيــن بهــا،
أو تحفــظ بعــد ســنوات مــن وضعهــا بــاألدراج دون اتخــاذ إجــراءات حقيقــة.
خــال الســنوات األخيــرة ،لــم يتــم إحالــة كل قضايــا الــرأي تقريبــا التــي بــدأت فيهــا النيابــة
التحقيقــات إلــى المحاكمــة الفعليــة أمــام المحكمــة المختصــة أو إتخــاذ إجــراءات حقيقة
فيهــا ،ليصبــح ذلــك تأكيــدا علــى الصــورة العبثيــة التــي وضعــت النيابــة نفســها فيهــا.
وينســحب ذلــك علــى الســلطة القضائيــة ككل التــي أصبحــت مجــرد أداة فــي يــد الســلطة
التنفيذيــة للتنكيــل بالمعارضيــن.

الخاتمة
تهــدد وضعيــة الــا قانــون الســائدة اليــوم فــي مصــر ،هيكلــة الدولــة ،حيــث يغيــب
التصــور المبدئــي عــن الســلطات الثــاث ودورهــا الرقابــي المتبــادل .تهيمــن الســلطة
التنفيذيــة علــى بقيــة الســلط ،خاصــة منهــا القضائيــة التــي تعتبــر الملجــأ األخيــر لألفــراد
أمــام كل أنــواع اإلنتهــاكات .والحــال هــذه ،يمكــن تصــور تفســخ العقــد االجتماعــي الــذي
يشــد بنــوده إلــى بعضهــا البعــض ،فكــرة علويــة القانــون واحترامــه مــن الجميــع .ال غرابة
أن يــؤدي ذلــك إلــى المــس مــن نســيج المجتمــع المصــري عندمــا يســود منطــق القــوة
والمصلحــة الخاصــة علــى حســاب منطــق القانــون التوحيــدي حــول المصلحــة العامــة.
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