
 

 

 
مبارك حسني عهد في المسلمين تعذيب قصة

الثانية: الطبعة مقدمة

مسسن أعمالنسسا، وسسسيئات أنفسسسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره ونستهديه نستعينه و نحمده لله الحمد إن

بعد: أما له، هادي فل الله يضلل ومن له مضل فل الله يهده

مسسرت وقسسد مبسسارك حسسسني عهد في المسلمين تعذيب السود" قصة "الكتاب من الثانية الطبعة هي فهذه

ًا يسسديه علسسى فيهما مصر تجرعت الولى الطبعة على سنتان بسسالحرار والبطسسش والتنكيسسل التعسسذيب مسسن صسسنوف

السلما. وشباب الله بأولياء والتنكيل والبرياء

ًا السنتان هاتان وشهدت عرفسسات ياسسسر مع الصلح اتفاقيات وتوقيع وإسرائيل لمريكا الستسلما من مزيد

طللا. ابن والحسين

ًء باكستان من العرب المجاهدين إخراج  أيضا وشهدت حكومسة لهسم تنكرت أن بعد وإسرائيل لمريكا إرضا

أحسسزاب لنجسسدتهم تخسسف ولم الفغاني للجهاد بتأييدهم حدودها عن دفاعهم على جزاء أسوأ فجازتهم الباكستان

هسسؤلء بسسذلا كمسسا عنهسسم يسسدافعوا ولسسم أفغانستان في المسلمين إخوانهم لنجدة هم هبوا كما الفغانية المقاومة

فسسي الحسسزاب هسسذه بعسسض وشسساركت بسسل المسسسلمة أفغانستان عن الدفاع في أرواحهم المهاجرون المجاهدون

وتتبعهم. تعقبهم على مبارك حسني مصر حاكم مع  علنا والتفاق طردهم

تلسسك كسسل رغسسم وفلسسسطين ومصسسر الجزائسسر فسسي السسسلمية الثسسورة تعسساظم السسسنتان هاتسسان أيضسسا وشهدت

ذو عزيسز اللسه إن ورسسلي أنا لغلبن الله {كتب أعدائه على أوليائه بانتصار الجازما الله وعد مؤكدة المؤامرات

والعطساء والبسذلا التضسحيات تصساعد ومسع وفلسسطين والجزائر مصر في السلمي الجهاد تصاعد انتقاما} ومع

عسدو وبيسسن ربسسه رضسسوان يرجو صادق مجاهد بين الصفوف وتميزت والرجاف والتنكيل البطش حملة تصاعدت

اللسسه وصسسدق النجسساة ويطلسسب السسسلمة يرجسسو مسستربص منسسافق وبين وسلم عليه الله صلى ورسوله لله محارب

وهسسم إيمانسسا فزادتهسسم آمنسسوا السسذين فأمسسا إيمانسسا هذه زادته أيكم يقولا من فمنهم سورة أنزلت ما {وإذا العظيم

كافرون}.  وهم وماتوا رجسهم إلى رجسا فزادتهم مرض قلوبهم في الذين وأما يستبشرون

مصر في وخاصة بصيرة على بدينهم الحق أهل وتمسك وضوحا، المواجهة حدة ازدادت الجهاد تصاعد ومع

ًا المواجهة أصولا اتضحت حيث والجزائر ً علم الشيطان. ومعسكر اليمان معسكر بين وعمل

ًا مبارك حسني نظاما أضاف والمواجهة الجهاد تصاعد ومع بالمسسسلمين والتنكيسسل البطسسش مسسن أخرى ألوان

ًا95 أصسسدرت السستي العسسسكرية المهازلا قل أو المحاكم أهمها من كان مصر في مسسن أقسسل فسسي بالعسسداما  حكمسس

. شهر كل في  حكما2.6 بمعدلا سنتين

تترسسسم الجزيسسرة شسسبه فسسي السسسلمية الصسسحوة بسسدأت وفلسسسطين والجزائسسر مصسسر في الجهاد تصاعد ومع

وبيسسن السسسلطان وعلمسساء القسسرآن علماء بين المواجهة وبدأت صفوفها وتتميز أقدامها مواقع وتتحسس معالمها

ًا تزداد الطواغيت وأنصار التوحيد أنصار واللقاب السماء من كثير وانكشفت القنعة من كثير وسقطت وضوح



مسن عديسد أسسماء وتجلست والكفسران والطغيسان السلطان معسكر إلى وانحازت المخبوءة نفوسها حقائق عن

ونهايسسة الهجسسري عشسسر الخسسامس القسسرن مطلع مع وهكذا السلما معسكر إلى فانحازت والقرآن اليمان علماء

تدور أن يستبعد ول السلما وأهل الكفر أهل بين الكبرى السلما معركة ملمح تتضح الميلدي العشرين القرن

وحطين. جالوت كعين السابقة الكبرى السلما معارك فيها دارت التي المنطقة نفس في

استجداء به يراد ل المعركة وسط وفي المحنة قلب في كتب كتاب هذا اليمان جنود ويا السلما شباب فيا

مسسن وثسسأرهم إخسسوانهم وثسسأر دينهم ثأر طلب علي المؤمنين تحريض به يراد ولكن القلوب، استرحاما ول الدموع

ل السسذين والولسسدان والنساء الرجالا من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون ل {ومالكم وجنودهم الطواغيت

مسسع وأعسسوانهم الطسسواغيت بهسسا يتعامل التي والنذالة الخسة كشف به سبيل} ويراد يهتدون ول حيلة يستطيعون

ضسسد اليمسسان معسسسكر إلسسى لينضم إيمان ذرة قلبه في من كل استنصار به ويراد اليمان، وجنود السلما شباب

الشيطان. معسكر

والشيطان. أنفسنا من فهو ذلك غير كان وما الله بتوفيق فهو وصواب حق من منه كان فما

العالمين. رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

الولى: الطبعة مقدمة

عصر كل في وفرعون المؤمنين قصة هذه

سوط ربك عليهم فصب الفساد فيها فأكثروا البلد في طغوا الذين الوتاد ذي {وفرعون وجل عز الله قالا

.14: 10 لبالمرصاد} الفجر ربك إن عذاب

عليها هم إذ الوقود ذات النار الخدود أصحاب قتل ومشهود وشاهد الموعود واليوما البروج ذات {والسماء

ملسك لسه السذي الحميسد العزيسز بسالله يؤمنسوا أن إل منهم نقموا وما شهود بالمؤمنين يفعلون ما على وهم قعود

عسسذاب فلهسسم يتوبسسوا لسسم ثسسم والمؤمنسسات المؤمنين فتنوا الذين إن شهيد شئ كل على والله والرض السموات

الكبير الفوز ذلك النهار تحتها من تجري جنات لهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن الحريق عذاب ولهم جهنم

حسسديث أتسساك هسسل يريسسد لما فعالا المجيد العرش ذو الودود الغفور وهو ويعيد يبدئ هو إنه لشديد ربك بطش إن

محفوظ} لوح في مجيد قرآن هو بل محيط ورائهم من والله تكذيب في كفروا الذين بل وثمود فرعون الجنود

البروج.

مسسن أعمالنسسا وسسسيئات أنفسسسنا شسسرور مسسن بالله ونعوذ ونستغفره ونستهديه ونستعينه نحمده لله الحمد إن

صسسلى محمسسد هسسدي الهسسدي وخيسسر الله كتاب الحديث أصدق وإن له، هادي فل يضلل ومن له مضل فل الله يهده

بعد: أما ثم النار، في ضللة وكل ضللة بدعة وكل بدعة محدثة وكل محدثاتها المور وشر وسلم، عليه الله

السادات حكم من النكدات أخواتها تلت مبارك حسني حكم من عجاف سنوات عشر مصر على مرت فقد

مبسادئه وينشسروا مصسالحه ليسدعموا الكسافر الحتللا ثبتهسم السذين العلمسانيين الحكاما من وغيرهم الناصر وعبد

وجهسسه عسسن العلماني العسكري الحكم فيه أفصح الذي العهد هذا هي النجسة البذرة لهذه العفنة الثمرة وكانت

وإسرائيل. لمريكا الموالي السافر الحقيقي

مسسن مهرجانسسا البسسائس الشسسعب إلسسى الهسسابط العلما زف فقسسد الكئيبة العشرة السنين هذه مرور وبمناسبة

هسسذا فسسي المستأنسسسة الرسسسمية المعارضسسة وشسساركت العشسسر، سسسنواته في مبارك منجزات عن والهراء الدجل



العسل. في السم ودست مبارك حكم وسلبيات إيجابيات عن فتحدثت المهرجان

فهسسو وتعسسالى سسسبحانه اللسسه حكسسم يخسسالف حكسسم كل وأن لله، إل حكم ل أنه تؤمن وهي الجهاد جماعة ولكن

علسسى وجسسب مرتسسدة أنظمسسة هسسي اللسسه شسسريعة بغيسسر الحاكمسسة العلمانيسسة النظمسسة هذه أن وتؤمن مردود، باطل

في تضرب وإسرائيل أمريكا لمصالح خادمة أنظمة وهي مكانها، إسلمي حكم وإقامة وخلعها قتالها المسلمين

ًا ً إفسادا المسلمة المة قلب ًا. وإرجاف وتحريف

تناسسسب ل أنهسسا ادعسست وأخلق وعقائد أحكاما وإلى عليها الدين تقصر شعائر إلى الدين فصلت أنظمة وهي

أنظمسسة وهسسي الشسسهوة وأخلق المصسسلحة قيسسم فسسي والمسستردي الغرب وأحكاما عقائد بها واستبدلت الناس حياة

أعراضسسها وتنتهسسك وتعسسذبها وتطاردهسسا تحاربهسسا الشسسابة طليعتهسسا علسسى بتسليطها المة لضرب الغرب استخدمها

أموالها. وتستحل

اللسسه أخسسذ {وإذ للناس الحق بيان وعلى عليه الثبات على الله تعاهد بهذا تؤمن وهي الجهاد جماعة فإن لذا

{وكسسذلك وكشسسفه الباطسسل فضح وعلى ،187 عمران تكتمونه} آلا ول للناس لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق

وتكشسسف النظسساما هسسذا تفضسسح أن واجبهسسا مسسن أن رأت ،55 المجرمين} النعسساما سبيل ولتستبين اليات نفصل

ًا تعالى الله بحق قياما المسلمين، ولسائر المطحون المسلم المصري للشعب سوأته دينه. عن ودفاع

ديسدانسسي قستسسسسالسسهسم ولجسعسسسلسن      أبسقسسيستسنسي مسسا عسسسداك لقاتسلسسن                                  

بسسلسسسسانسسي أديسسمسهسم ولفسسسريسسن      المل رؤوس على ولفضحنهمو                                  

ًا الكتاب هذا في نكشف أن رأينا ولذا ًا وجه هسسذا يعامسسل كيسسف وهسسو اللمبسسارك حسسسني نظاما أوجه من قبيح

تاريخهسسا فسسي مصسسر تشسسهده لسسم مسسا التعسسذيب مسسن شسسهدت العشر السنوات هذه إن وكيف المسلمين؟، النظاما

ونوعه؟. التعذيب كمية حيث من الحديث

المختلفسسة والصسسحف الدوليسسة المنظمسسات أمثسسالا من غيرنا من الخرين نذكر أن الكتاب هذا في راعينا وقد

بلسدنا فسي مسسموعة كلمسة لهم غربيون يديرها المنظمات هذه من كثيرا إن بل بالتطرف، وصفها يمكن ل التي

وزيسسر فيسسه الوسسسط" وصسسفت الشرق "مراقبة منظمة عقدته الذي الصحفي المؤتمر من ذلك على أدلا وليس

ًا، المغوار الوزير يحرك ولم بالكذب، المصرية الحكومية والصحافة المصري الداخلية الوصاف وتلقى بل ساكن

ًا به اللئقة أمسسامهم يرفسسع أن يسسستطيع ل الذي أسياده من أي أمريكيون، وأعضاؤها أمريكية المنظمة لن سعيد

ًا، المتصاعدة. السلمية الثورة بركان لهم ويقمع المسلمين جلود لهم ليسلخ إل يقبضه ل راتبه إن بل طرف

ذكرناه، مما أكثر يكون ربما ولمسناه وعايناه بأعيننا شاهدناه ما أن رغم الكتاب هذا في شهاداتنا نورد ولم

يعملون متطرفون بأنهم يوصفوا أن يمكن ل فهؤلء يحكون، والصحفيين الجانب من غيرنا نترك أن آثرنا ولكننا

الوطنية. الوحدة وتهديد الجتماعي السلما تقويض على

جرائمسسه بمسسدى المسسسلمين وتوعية أولً، الكذاب النظاما هذا فضح وهو واضح الحقائق هذه نشر من وهدفنا

ًا، ًا، المجاهدين ويساند ضده ليقف إيمان من ذرة قلبه في من كل وتحريض ثاني اسسستجداء أهدافنا من وليس ثالث

عطفه. ول أحد دموع

المسسبين الفتسسح بشسسرى بسسأنه ووعسسدنا كتسسابه في به ربنا أخبرنا وقد عليه أنفسنا وطنا قد يحدث الذي هذا فإن

مثلسسه قسسرح القسسوما مسسس فقسسد قرح يمسسكم إن مؤمنين كنتم إن العلون وأنتم تحزنوا ول تهنوا {ول الله بإذن



الله وليمحص الظالمين يحب ل والله شهداء منكم ويتخذ آمنوا الذين الله وليعلم الناس بين نداولها الياما وتلك

.141: 139 عمران الكافرين} آلا ويمحق آمنوا الذين

جروحهسسم مسسن تشع الذين والمعذبين والسرى الشهداء لكل الكتاب هذا نهدي المقدمة هذه نختم أن وقبل

التنفيذ" ليلة في "رسالة المجيدة قصيدته في الرفاعي هاشم قالا كما الوليد الفجر قسمات

ثسسسسسسواٍن بسسسعسسسد وتسمسسسور بسسشسسريسستي            عسسسسسن تشسسف حسين النفس حديث هذا

للسطسغسيسسسسان الستسصسفسيسسق مسسن أسمسسسى         لسسغسسسايسسسة السحسيسسسساة إن لسسسي وتسسقسسسولا

بسسسسسسدخسسسان أفسسقهم تسحسجسسب سستسسظسسل            أخمسسدت هسي وإن الحسسرى أنفاسسسك

السجسسسسانسي يستسقيسه صسبسسسح قسسسمسسسات            سيساطهم كي تحست جسمسك وقسروح

سيسسلتسسقيسسسان هسنسسسسا السسسسشسهسيسسسد ودما            أغسسللسسه في هنسسساك السسجسيسن دمسسسع

السسسفيسسسسضسان تمسسسسسرد غسسسسير يبسسق لسسم            السسربى بهسمسسسا أفعسسسسمت مسا إذا حتى

ًا نحبه قضى أحدهما رجلين منهم بالذكر ونخص ًا زالا ما والخر س كذلك نحسبه س شهيد كمسسا بدلا وما منتظر

عظسسم رغسسم حقهسسم يوفسسوا لسسم السسذين والسسرواد البطسسالا مسسن لنهما بالذكر ونخصهما الله، على نزكيه ول نحسبه

بلئهما. وحسن عطائهما

بذرت التي الطلئع من كان الذي عليه الله رحمة هاشم يحيى المقداما الرائد المجاهد الخأ فهو الولا أما

عنسسق فسسي لسسه أن نظسسن الذي المغربي نبيل الثابت الصابر الصادق الخأ فهو الخر وأما مصر، في الجهاد بذرة

ًا مجاهد كل . ديـن

اغتيسالا خطسسة بتفاصسيل معرفتسه رغسسم يتكلسم ولسسم المتواصل التعذيب ألوان لبشع صمد الذي الصنديد هذا

أن اطمئسسن أن بعسد وإل يكسسل ل السسذي المتواصل التعذيب من أياما ستة بعد إل واحدة كلمة ينطق ولم السادات،

جبسسار عنسسد يسسستحقه مسسا وإلسسى التاريسسخ مزبلسسة إلى الكراما ورفاقه السلمبولي خالد برصاص ذهب قد السادات

والرض. السموات

المجاهسسدين مسسن غيرهما اللف وإلى ومعاشرتهما بمصاحبتهما تشرفنا اللذين الكريمين الخوين هذين إلى

ًا يكون أن عسى هذا كتابنا نكتب الصامدين، الصابرين ًا الطريق على زاد التي بالنصر  وتبشيرا للعزائم  وشحذ

.5،4 يشاء} الروما من ينصر الله بنصر المؤمنون يفرح {ويومئذ

وهى: فصولا ثمانية على المقدمة هذه بعد الكتاب هذا يشتمل وسوف

. مصر في السياسيين الولا: تعذيب الفصل

. مصر في الجنائيين الثاني: تعذيب الفصل

. مصر في الناس عامة الثالث: تعذيب الفصل

. للشرطة الشرطة الرابع: تعذيب الفصل

. النيابة على الشرطة الخامس: اعتداء الفصل

. القضاة على الشرطة السادس: اعتداء الفصل

. المصري للقانون المصرية الحكومة السابع: انتهاك الفصل

. الدولية لمعاهداتها المصرية الحكومة الثامن: انتهاك الفصل

. خاتمة



. تعالى الله شاء إن بمراجعه فصل كل نذيل وسوف

ًا وسلم محمد على اللهم وصل العالمين رب لله والحمد ًا. تسليم كثير

 

:    الفصل مصر  في السياسيين تعذيب الول
:  أقساما ثلثة إلى فيه الكلما نقسم وسوف

مصر في السياسيين الخصوما تعذيب إلى  عاما الولا: مدخل القسم

. السلمية التيارات من المعتقلين ضد الثاني: التعذيب القسم

. السلمية التيارات غير من السياسيين ضد : التعذيب الثالث القسم

:        القسم في  السياسيين الخصوم تعذيب إلى عام مدخل مصرالول
: مقدمة

أنسسور مقتسسل بعسسد التعسسذيب هسسذا واشسستد السياسيين خصومها تعذيب على هوادة بل المصرية الحكومة دأبت

ًا مصر في للحكم أساسية وسمة واضحة ظاهرة وصار السادات ًا وأسلوب . البلد شئون لدارة رئيسي

بنقابسة السسسلمية الشسريعة لجنسة أن حسستى التعسسذيب بمتابعسسة المعنيسة الهيئات كل به أحست المر زاد ولما

حكسسم مسسن الخيسسرة سنوات العشر خللا اعتقالا قرار  ألف250 رصدت إنها ما1991 يناير في أكدت المحامين

وأشسسارت تلقائيسسا اعتقسسالهم ويتجدد  سنوات3 منذ العتقالا قيد مازالوا  معتقل300 حوالي وإن مبارك الرئيس

واحتجسساز السلما مؤتمر لمعارضي اعتقالا  قرار250 صدور إلى المحامين على للتوزيع أعدتها ورقة في اللجنة

خسارج منهسم العديسد طسرد مسع زعبل أبي بسجن المدة محددة غير مفتوحة باعتقالت  فلسطيني300 من أكثر

حيث المعتقلين على التعذيب وقوع تؤكد طبي تقرير  آلف7 على يزيد ما صدور إلى اللجنة أشارت كما البلد،

الدمية. وانتهاك بالكرباج والجلد بالكهرباء الصعق استخداما تم

جرائسسم يرتكبسسون السسذين الضسسباط أسسسماء ورقتهسسا فسسي المحسسامين بنقابسسة السسسلمية الشسسريعة لجنة وحددت

.)]1[1( الطلب بفصل قرارات يصدرون الذين الكليات وعمداء الجماعات رؤساء وكذلك التعذيب

العتقسسالت عسسدد كسسم بل تحصى؟، لم التي القرارات عدد فكم يحصوه أن أمكنهم الذي العدد هذا كان فإذا

الحكومسسة تسسدرس أن فسسي أملهسسا علسسى تقاريرها أحد في الدولية العفو منظمة أكدت كما أصلً؟!، قرارات بدون

والمعاملسسة التعسسذيب أسسساليب اسسستخداما ضسسد المنظمسسة اقترحتهسسا معينسسة ضمانات تطبيق مسألة جديا المصرية

.)]2[2(السيئة

اما أواخسر منذ تتلقاها كانت التي التقارير حولا قلقها عن أعربت كما المعتقليسن بسأن تفيسد  والستي1981 ع

.)]3[3(التعذيب أنواع لمختلف تعرضوا قد كانوا السياسيين

المطبقسسة الطسسوارئ قسسوانين اسسستخدمت : "لقسسد1989 عسساما في تقاريرها أحد في العفو منظمة ذكرت كما

 . 1ص: ،7/1/1992 ،631 عدد الشعب  جريدة)]1[(1

أغسسسطس س عليها المصرية الحكومة ورد الدولية العفو منظمة أدلة ،1983  س1981مصر في الدولية: التعذيب العفو منظمة) ]2[(2
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ًا أو انتقسسادهم فسسي المشتبه الشخاص على القبض للقاء الخيرة السنوات في واسع نطاق على مصر في حالي

.)]4[4(للمحاكمة" تقديمهم دون واعتقالهم للحكومة معارضتهم

معسساملتهم وإسسساءة المحسساكمين غيسسر السياسيين المعتقلين تعذيب أن التقارير ذكرت أيضا: "وقد وأضافت

.)]5[5(واسع" نطاق على يمارسان

:  التالي الخبر التحاد صحيفة أوردت كما

ًا20( التعذيب وضحايا المعتقلين من الداخلية وزير ضد المصري العاما للنائب ) بلغ

 السابق

مسسن  بلغسسا20 أمسسس شسسومان جمالا المستشار المصري العاما للنائب الفني المكتب : "تلقى التحاد س القاهرة

... للمحاكمسسة وتقسسديمه للخسسارج السسسفر ) من السابق المصري الداخلية ( وزير بدر زكي منع تناشد المواطنين

جنسوب محكمسة تنظسر أخسرى ناحيسة مسن المعتقليسن، وبعض التعذيب ضحايا بعض أسر قدمها بلغات بينها ومن

حكسسم (المحسسامي) لستصسسدار منصور مرتضي أقامها التي القضائية (الخميس) الدعوى اليوما بجلستها القاهرة

.)]6[6(أسرته" وأفراد وممتلكاته أمواله على والتحفظ للخارج السفر من بدر زكي لمنع عاجل

المريكيسسة الحكومسسة تقسسدمه السسذي السسسنوي التقريسسر التسسالي: "كشسسف الخسسبر الوفسسد صسسحيفة أوردت كمسسا

تعسرض التقريسر أكسد الساسسية، النسسان حقسوق ممارسات على مصر في شديدة قيود فرض عن للكونجرس

فسسي السياسسسية النشسسطة تحجيسسم إلى الطوارئ قانون فرض استمرار أدى كما للتعذيب، السياسيين المعتقلين

طسسوالا بتوسسسع النسسسان حقسسوق تقييسسد التقريسسر وأكد محاكمة، دون طويلة لفترات فيهم المشتبه واعتقالا مصر

.)]7[7(الماضي" العاما

: التالي الخبر أيضا أوردت كما

للتحقيق النيابة إلى وضابط طرة سجون منطقة مدير استدعاء

 المعتقلين بتعذيب النسان لحقوق العالمية المنظمة بلغات في 

سسسجون منطقسسة مسسدير اسسستدعاء الخانكة نيابة رئيس الجرف الظاهر عبد أمس : قرر العزيز عبد نجوى س كتبت

العالميسسة المنظمسسة بها تقدمت التي السياسيين المعتقلين تعذيب بلغات حولا لسؤالهما بالسجن وضابط طرة

رقسسم القضسسية ملسسف لضسسم العاما النائب شومان جمالا المستشار إلى ببلغا النيابة تقدمت كما النسان، لحقوق

الصسحفيين، نقيسب وشسهادة صسحفيين تعسذيب واقعسة تضم والتي العليا الدولة أمن نيابة  من1989  لسنة481

للنيابسة طبيسة بتقسارير تقسدموا قسد النسان لحقوق المصرية المنظمة أمناء مجلس أعضاء من  محامين6 وكان

ت كمسا المعتقليسن، تعذيب تثبت الماضي الشهر في العامة ًا النيابسة تلق علسى وقسع السذي التعسذيب بشسأن بلغس

 .1ص: ،1989 مايو س الطوارئ سلطات بموجب والتعذيب التعسفي العتقالا س  الدولية: مصر العفو منظمة) ]4[(4
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نظسساما قلسسب محاولسسة بتهمسسة زملئسسه  مسسن38و عبسساس محمسسد كسسساب شرطة أمين بتعذيب آخر وبلغا صحفيين

أنهسسم النيابسسة رئيس الجرف الظاهر عبد عليها أشرف التي التحقيقات في وزملؤه الشرطة أمين وقرر الحكم،

أبسسو سسسجون مسسدير منصسسب شسسغل السسذي الشسسافعي فاروق اللواء من أوامر على بناء الوحشي للتعذيب تعرضوا

.)]8[8(السلما" عبد محمد والرائد زعبل

والعتقسسالا التعسسذيب بوقسسف الحكومسسة ممثلي وطالب مصر الدولية العفو منظمة وفد  زار1990 مايو وفي

.)]9[9(التعسفي

التالي: الخبر الوفد  أوردت1991 أغسطس وفي

 المصرية السجون زيارة تطلبان دوليتان منظمتان

مروعة بصورة التعذيب حالت زيادة

الحكومسسة مسسن النسسسان حقسسوق ومراقبسسة السسدولي الحمسسر الصسسليب منظمتسسا : طلبسست حلمسسي مجدي س كتب

تلقتهسسا السستي الشسسكاوى وتحقيسسق مصسسر فسسي السسسجون حالسسة لتقصسسي المنظمسستين مسسن وفسسد اسسستقبالا المصرية

التعسسذيب زيسسادة المنظمسستين تقسسارير أكسسدت المصرية، السجون داخل النسان حقوق انتهاكات حولا المنظمتان

فسسي والمعتقليسسن السياسسسيين المسجونين ضد مروعة بصورة الماضيين العامين خللا المصرية السجون داخل

النسسسان حقسسوق انتهاكات لسوأ ومكثف رديء نموذج بأنها المصرية السجون المنظمتان وصفت الرأي، قضايا

إلسسى التقسسارير وأشسسارت محددة، ضوابط بدون الزيارات ومنع النفرادي والحبس الجلد عقوبات تنفيذ أكدتا كما

.)]10[10(المسجونين حياة على أمينة غير أماكن إلى وتحويلها السجون على المن رجالا سيطرة

التعسسذيب"، مسسن سسسنوات عشسسر الشهير: "مصسسر تقريرها الدولية العفو منظمة  أصدرت1991 أكتوبر وفي

ًا السياسيين المعتقلين تعذيب : "مازالا فيه قالت الطسسوارئ حالسسة فرض من  سنوات10 بعد مصر في مستمر

".1981 أكتوبر في

فسسي للتعذيب يتعرضون الطوارئ قانون بموجب المحتجزون السياسيون المعتقلون أيضا: "ومازالا وقالت

ائل أكسثر أن وورد ، مصر مدن من وغيرها القاهرة في الدولة أمن مباحث مراكز ًا البسدني التعسذيب وس شسيوع

يكسسون ما وعادة الجسم في حساسة لمناطق الكهربائية الصدمات وتوجيه ملتوية، أوضاع في والتعليق الضرب

اتفاقيسسة بسسه تقضسسي مسسا أمسسا ، بتعسسذيبهم يقومون من هوية تحديد عن يعجزون ثم ومن العينين معصوبي الضحايا

ولسسم الصسسحيح الوجه على ينفذ فلم وبدقة بسرعة التعذيب ادعاءات في التحقيقات إجراء من التعذيب مناهضة

معين نمط وقوع على الدلة المرفقة الوثيقة وتعرض أفعالهم، عن للمساءلة التعذيب عن المسئولون يتعرض

.)]11[11(الماضية العشر السنوات مدى على الدولية العفو منظمة جمعتها والتي التعذيب من

أمسسن مباحث أيدي على السياسيين المعتقلين بتعذيب باستمرار المصرية الحكومة : "سمحت أيضا وقالت

وقوع أيضا السبعينات شهدت وبينما السادات، أنور الرئيس اغتيالا أعقاب في الطوارئ حالة فرض منذ الدولة

.14/6/1990 الوفد: )]8[(8

.1990 يوليو الخبارية الدولية: النشرة العفو  منظمة)]9[(9
.14/8/1991 ،1393  الوفد: عدد)]10[(10
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تقسسع كسسانت السستي المعاملسسة سسسوء أو التعسسذيب أنبسساء فإن الطوارئ حالة أحكاما بموجب النطاق واسعة اعتقالت

قسسد السياسسسيين المعتقليسسن تعسسذيب ولكسسن الدوليسسة، العفسسو منظمسسة تلقتها ما نادرا الستينات في روتينية بصورة

.)]12[12(تقريبا هوادة  دون1981"أكتوبر"  الولا تشرين منذ استمر

التعذيب أساليب
ًا السياسيين التعذيب وسائل أكثر :  هي شيوع

علسسى أو الركبسستين أو الكسساحلين مسسن الظهسسر خلف بسلسل المقيدين أو الموثقين المعصمين من - التعليق

الباب أعلى من ) أو معا والمعصمين الكاحلين ربط مع الركبتين خلف قضيب من ( التعليق الببغاء مجثم شكل

الصسابات إلسى يسؤدي ممسا الحركسة عنسد  إحكامسا يسزداد السذي النوع من القيود تكون وأحيانا النوافذ، قضبان أو

. العصبية

السسرأس، قمسسة أو القسسدمين بسساطن مثل الجسم من معينة أجزاء إلى موجهة أو عشوائية  ضربات- الضرب:

. الغليظة والعصي والسياط السلك تشمل المستخدمة الضرب وأدوات

. الضحية جسد في السجائر - إطفاء

. الضحية على البارد الماء - صب

ويوضسسع  معسسا وقسسدماه يداه ربطت وقد ظهره على الرقاد على الضحية يجبر أن بعد الكهربائية - الصدمات

الجسسسد تشنجات من يحد , مما الركبتين انفراج على يبقى بحيث آخر كرسي ويوضع البط تحت قسرا كرسي

. التناسلية والعضاء الثدي حلمتي إلى متكررة بصورة الكهربائية الصدمات توجيه عند تحدث التي اللإرادية

متصسسلة طويلسسة لسسساعات شاذة أوضاع في الوقوف على يجبرون الضحايا كان التعذيب جلسات بين - فيما

. تحركوا إذا يضربون وكانوا كثيرة أحيان في والرجلين الذراعين مد مع

. الشرج في الخرى المواد أو العصا إدخالا أو الجنسي - العتداء

:  مثل والنفسي العقلي - التعذيب

زوجسسة باغتصاب التهديد ذلك في بما جنسيا عليهم أو عليه العتداء أو أقاربه أو المعتقل باغتصاب - التهديد

. أمامه المعتقل

.  تعذيبهم أثناء الخرين وعويل صراخأ سماع على - الرغاما

. محدود غير لمد سجنه أو المعتقل بقتل - التهديد

. التعذيب آثار من الجنسي العجز أو بالجنون يصابون سوف بأنهم المعتقلين - إخبار

. مستمرة بصفة العيون - تغمية

. المياه لدورات الذهاب من - المنع

.)]13[13(طويلة لمدة النفرادي - الحبس

.1السابق: ص:  التقرير)]12[(12
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: التعذيب ضحايا
تعرضسسوا السسذين السياسسسيين المعتقليسسن : "معظسسم1991 سسسنة لها تقرير في الدولية العفو منظمة ذكرت

أقربسسائهم من أو السلمية الجماعات مع المزعومين المتعاطفين أو العضاء من هم المعاملة سوء أو للتعذيب

أو تهمسسة دون عديدة شهور حتى أو أسابيع لمدة محتجزين ظلوا وربما الطوارئ، قانون بموجب محتجزون وهم

في قضوها التي المدد مجموع ووصل الطريقة، بهذه الكثيرين اعتقالا تكرر وقد الداري، العتقالا قيد محاكمة

لشسسيء ل احتجزوا أشخاص بينهم ومن القانون، عليها يعاقب تهمة بأي إدانتهم تتم أن دون سنوات إلى السجن

. ضمائرهم في راسخة معتقدات عن السلمي تعبيرهم سوى

ًا سياسسية لسباب الشخاص على القبض حملت دورية بصورة وتقع التعسسفي القبسض تتضسمن مسا وكسثير

ًا وتعسسذيبهم، واعتقالهم المعارضة بأنشطة ارتباط أي ول سياسية انتماءات لهم ليست أشخاص على مسسا وكسسثير

ًا ويحتجزون الطلبة على يقبض كان كمسسا وأثناءهسسا، المهمة المتحانات قبل خصوصا الداري العتقالا قيد  مرار

فسسي النشسسيطة العناصسسر عسسن بمعلومسسات الدلء علسى وحملهسسم تخسويفهم بغيسسة للتعسسذيب منهم الكثيرون تعرض

بين ومن السلمية، الجماعات مع متعاطفون أنهم يعتقد الذين والساتذة المحاضرين أو الطلبة بين المعارضة

والموظفون. والصحفيون والمحامون والمدرسون والطباء اليدويون العمالا للتعذيب تعرضوا الذين الخرين

الدلء آخريسسن كسسثير مسسن طلسسب بينمسسا محسسددة، بأعمسسالا بالقيسساما العسستراف علسسى لحملسسه البعض عـذب وقد

فسسي التقسسارير هسسذه مثسسل تقسسديم علسسى الموافقسسة علسسى لحملهسسم عسسذبوا أو زملئهسسم أو أصدقائهم عن بمعلومات

. المستقبل

وقريبسسات وزوجسسات عشسسرة الخامسسسة فسسي أطفالا الخيرة الونة في عذبوا الذين الضحايا بين من كان كما

.)]14[14(عليهم يعثر لم الذين السياسي النشاط ذوي من فيهم للمشتبه

بعسسد السسسيئة المعاملسسة لسسساليب أحداث تعرض عن تقارير المنظمة تلقت آخر: "كما تقرير في ذكرت كما

.)]15[15(البلد في نشاطها المحظور السلمية الجهاد بمنظمة لرتباطهم اعتقالهم

ّذاب الداخلية وزير فضيحة : الك
أوسع منظمة من لجنة الوسط" وهى الشرق "مراقبة تدعي أمريكية منظمة  أصدرت1992 مارس في

النسان". حقوق "مراقبة تدعى

 )MIDDLEEAST WATCH A COMITTEE OF HUMAN RIGHTS WATCH(

" السجون وأحوالا والعتقالا القبض ممارسات بعنوان: "مصر تقريرها

 EGYPT : ARREST AND DETENTION PRACTICES AND PRISON CONDITIONS

ات عسن  لتتحسرى1992 وفسبراير ينساير فسي مصر في الحقائق لتقصي بعثة أرسلت أنها فيه ذكرت ممارس

ًا المسسن، قوات لدى المحتجزين من التعذيب وادعاءات والعتقالا القبض سسسمح الحكومسسة موافقسسة علسسى وبنسساء

البعثة ملحظات وصف في المصرية الصحف بدأت للسجون البعثة زيارة أثناء وفي سجون، ست بزيارة للبعثة

ر ،2ص: التعذيب من سنوات عشر الدولية: مصر العفو  منظمة)]14[(14 الت ـ مص رطة اعتق ن ش ويض الم تق
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ً واقتطفت تفسسسير إساءة البعثة اعتبرته مما للبعثة الرجوع دون موسى الحليم عبد محمد الداخلية لوزير أقوال

ًا  مؤتمرا عقدت ولذا لملحظاتها : ملخصه ما فيه  ذكرت1992  فبراير22 في صحفي

التقسسارير علسسى لسسترد الصسسحفي المسسؤتمر هسسذا عقسسدت قسسد مسسستقلة أمريكيسسة منظمسسة تمثل وهى البعثة "إن

دون التقسسارير هسسذه صسسدرت وقسسد لمصسسر زيارتهسسا أثناء البعثة ملحظات حولا صدرت التي الدقيقة غير المضللة

صسسحيفة فسسي نشسر ممسا أمثلسسة البعثسسة وأوردت والوفسسد والجمهوريسسة والخبسار الهراما صحف في للبعثة الرجوع

فيهسا نقلست السجون"، في بالمعاملة تشيد النسان لحقوق "لجنة عنوان  تحت1992  فبراير16 بتاريخ الخبار

لنسسزلء المسسن جهسساز بمعاملسسة أشسسادت شسسيري فيرجينيا برئاسة النسان لحقوق لجنة أن موسى الحليم عبد عن

أمس الجنبية الذاعات أذاعتها قد اللجنة ملحظات وأن للسجون زيارتها أثناء شكوى أي تصادف ولم السجون

الولا!!.

التعذيب ادعاءات زيف إلى أشارت البعثة أن  من1992  فبراير16 في الجمهورية صحيفة ذكرته ما ومثل

. السجون ازدحاما حولا تدور ملحظاتهم كل وإن البعض يرددها التي

ادة موسسى الحليم عبد عن نقلت  حيث1992  فبراير19 في الهراما ذكرته ما ومثل وإعجابهسا اللجنسة إش

نظسسرا ولسسذا للتعسسذيب، دليل أي اللجنة تجد ولم النسانية الساليب أحدث على تتم التي السجون نزلء بمعاملة

: لمصر زيارتها عن تحقيقها نشر اللجنة قررت الخاطئة المعلومات لهذه

المنظمسسة تلقت فقد الداخلية وزير وتصريحات المصرية الصحف لتقارير خلفا أنه فيه البعثة: ذكرت هدف

ًا وأوضسساع والعتقسسالا القبسسض موضسسوعين: ممارسسسات حسسولا تسسدور والمعتقلين السجناء من الشكاوى من عديد

. فيها والمعاملة السجون

: التالية النتهاكات اللجنة  لحظتالولية: المشاهدات والعتقالا القبض ممارسات

حيسث القضسسائي الدعاء غياب من للعتقالا الولى الياما في الدولة أمن مباحث مقار في النعزالي الحبس

مختلف وتوجيه الملبس ونزع العين تعصيب يتم التعذيب وخللا للسجون، المعتقلين ترحيل قبل التعذيب يتم

اليسسدي مسسن البسسواب حسسواف وعلسسى اليسسدي مسسن والتعليسسق والركسسل الضرب التعذيب وسائل وتضمنت الهانات

والسسساخن البسسارد المسساء وسسسكب واليسسدي الرجسسل تقييسسد بعسسد الركبتين خلف من والتعليق الظهر خلف الملتوية

الجنسي. والعتداء الكهربائي والصعق

مقسسار فسسي عنهسسم الفسسراج عقسسب اعتقالهم أو تهمة بغير المعتقلين احتجاز عن معلومات اللجنة جمعت كما

ترجسسع المعتقليسسن اختفسساء ظسساهرة أن اللجنة تعتقد كما جديدة، اعتقالا قرارات إصدار لحين الدولة أمن مباحث

للسجون يرحلون ثم التعذيب تحت استجوابهم يتم حيث الدولة أمن مباحث مقار في تسجيل بدون لحتجازهم

ذلك. بعد العمومية

وأنظمة المباني حالة وسوء والتهوية الساسية الخدمات غياب اللجنة لحظت فقد السجون أحوالا عن أما

.)]16[16(والنيابة النزلء بين التصالا وغياب الصحية الخدمات وغياب النزلء وازدحاما الصحي الصرف

وأوضسساع والعتقسسالا القبسسض ممارسسسات سسس مصسسر النسان، حقوق مراقبة من لجنة الوسط الشرق عن: مراقبة باختصار  نقل)]16[(16

 .3عدد: ،4الجزء: ،1992 مارس السجون،

MIDDLEEAST  WATCH,  A  COMITTEE  OF  HUMAN  RIGHTS  WATCH,  EGYPT:  ARREST  AND  DETENTION

PRACTICES AND PRISON CONDITIONS, MARCH 1992, VOI 4, ISSUE.3. 



التيارات  :      القسم من المعتقلين ضد التعذيب السلميةالثاني

يقع أل يكاد البشع التعذيب إن بل السلمية التيارات من هم المعذبين السياسيين معظم أن سبق فيما بينا

:1991 عاما في الشعب جريدة نشرته ما هنا نورد ونحن عليهم، إل معظمه في

السسسجون أوضسساع بإصسسلح طسسرة سسسجن عسسن لها تقرير أولا في النسان لحقوق المصرية المنظمة "أوصت

السذين خاصسة المعتقليسن ضسد السسجون زبانيسة يمارسسها الستي الوحشسية التعسذيب عمليات ووقف والمعتقلت

.)]17[17(السلمي للتيار ينتمون

التعذيب: ضحايا من أمثلة

السلمي: التيار ضد الموجه التعذيب بشاعة القارئ يدرك حتى المعذبين من عينة فقط هنا نورد

الكلما: على لحمله وأبكم أصم تعذيب- 1

ًا، يعمل والثلثين، الثامنة في حسن محمد محمود المنيسسا في الولى للمرة عليه قبض وأبكم، أصم وهو كاتب

ًا احتجسسز وقد ،1981"أكتوبر"  الولا  تشرين15 في بالصعيد الصلية بلدته وهى ًا عامسس أبسسي سسسجن فسسي واحسسد

للضسسرب الولسسى الثلثة الشهور في تعرض أنه وورد القاهرة، خارج بطرة والمزرعة الستقبالا سجن في زعبل

كسسان أنسسه القسساهرة سسسلطات أخبر المنيا في الدولة أمن مباحث فرع أن ويعتقد الكلما!!!، على لحمله الوحشي

لجراء بالقاهرة العيني القصر مستشفى إلى إحالته تتم ولم بالحقيقة، معرفتهم رغم أخرس بأنه فقط يتظاهر

اعتقسساله فسسترة معظسسم قضسسى وقسسد شهور، ثلثة مرور بعد إل الكلما يستطيع كان إذا ما لتحديد اللزمة الفحوص

 و1988  و1987  و1986 فسسي أخسسرى مسسرات اعتقسسل وقسسد حسسوله، بمسسا تماما صلته قطع مما العينين معصوب

سسسجن فسسي معظمهسسا قضسسى شسسهور سسسبعة واحتجسسز أخسسرى مسسرة عليه  قبض1990"مارس" آذار وفي ،1989

ًا أصدرت قد المحاكم أن ورغم طرة، استقبالا بسسدل يعسساد كان الداري العتقالا من عنه بالفراج متكررة أحكام

أيسساما عسسدة يظسسل حيسسث لهسسا المجاورة مواس دير قرية إلى أو المنيا في الشرطة أقساما إلى سراحه إطلق ًمن

.)]18[18(باعتقاله جديد أمر يصدر حتى

:المباحث فشل لتغطية يرتكبه لم بما العتراف على للكراه التعذيب- 2

ًا كسان السذي غريسب مجسدي على  قبض1987"مايو"   أيار8 غريب: في مجدي القساهرة جامعسة فسي طالب

ًا وكان بالدقي الدولة أمن مباحث إلى المر أولا واقتيد منزله في آنذاك محاولسسة في بالشتراك يبدو فيما متهم

محاكمسسة، دون سسسراحه أطلسسق شسسهور سسسبعة اعتقسساله وبعد السبق، الداخلية وزير باشا أبو حسن اللواء اغتيالا

فسسي ويسسداه العينيسسن معصسسوب عسسار وهسسو بالسسسوط والجلسسد بالعصا، وصفها: الضرب التي التعذيب أساليب ومن

وضسسع فسسي يتأرجسسح بحيث وتعليقه ظهره، خلف المربوطين معصميه من والتعليق ظهره، خلف الحديدية القيود

بلفسسائف والحسسرق رأسه، أما على والضرب معا، وكاحله معصماه ربط وقد ركبتيه خلف يمر قضيب من مقلوب

لحيته. شعر وانتزاع عليه، أيضا بارد وماء الحرارة شديد ماء وصب الكهربائية، والصدمات التبغ،

الشسسهر نفسسس  مسسن22 يسسوما عليسسه القبسسض إلقسساء أعيد ثم ،1987"ديسمبر" الولا  كانون4 في عنه وافرج

اجتمسساع إلسسى التحسسدث معه الخرين المعتقلين من واثنان هو فيه يعتزما كان الذي الوقت في  ساعة24 واحتجز

.13/8/1991   610 عدد ) الشعب]17[(17
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المعتقل.  في تجربتهم بشأن القاهرة في الجنبية الصحف مراسلي جمعية تعقده

بعسسض هنسساك كسسانت كما المعتقل، من خروجه من شهر بعد التبغ لفافات حروق آثار يحمل يزالا ما جسده وكان

كسسان حيث رأسه منتصف في جديد من ينمو بدأ قد الشعر وكان يبدو فيما الضرب أثر من صدره على الكدمات

.)]19[19(شعر بل بقعة خلف قد المتكرر الضرب

محمود: إسماعيل أحمد الدكتور- 3

وقد أبناء أربعة وله متزوج وهو والثلثين الخامسة في طبيب الدولية: "إنه العفو لمنظمة تقرير في ورد     

رئيسسس اغتيسسالا أعقبسست السستي الجمسساعي القبسسض حملسسة  إبسسان1990" " أكتوبر الولا  تشرين17 يوما عليه قبض

ًا واحتجز المسلمين، الخوان مع علقات له بأن واتهم الشعب مجلس فسسي الدولسسة أمن مباحث مركز في مبدئي

ًا، ربطا وقدماه يداه وربطت ملبسه من وجرد عيناه عصبت حيث حيان بن جابر شارع ضسسرب إنسسه وقيل محكم

ًا ًا ضرب أربعسسة المعاملسسة هسسذه واسسستمرت التناسلية، أعضائه إلى الكهربائية الصدمات ووجهت وجهه على شديد

حيث زعبل أبي سجن إلى نقل ثم قذرة، غرفة في ملبس دون وحده وترك الطعاما من خللها منع أنه ورد أياما

ًا،11 مكث ًا تعسسذيبه اسسستمر حيسسث لظوغلي في الدولة أمن لمباحث الرئيسي المقر إلى نقل وبعدها  يوم طبقسس

خلسف موثقتين ويداي محكمة عيني على العصابة وكانت ظهري على الرقاد على قالا: "أجبرت الواردة، للنباء

ثسم الفخسذ أعلسى بعضسلت حسادة آلمسا أحسدث مما منفرجتين تظل كي رجلي بين حديدية آلة وضعوا ثم ظهري

ًا13 وبعسسد التناسسسلية"، أعضسسائي وخصوصا جسمي أجزاء جميع إلى الكهربائية الصدمات وجهوا إلسسى نقسسل  يومسس

.)]20[20(1991"فبراير"   شباط12 في عنه أفرج حتى مكث حيث طرة سجن

يوسف: خلف محمد- 4

أسسسيوط فسسي منزله في عليه قبض والعشرين التاسعة في الدولية: "مدرس العفو لمنظمة تقرير عنه قالا

التابع المستشفى إلى قائلً: "نقلنا لقاها التي المعاملة ووصف ،1990"ديسمبر"  الولا  كانون16  أو15 ليلة

فسي يسستخدما ولكنسه الطبيسة الرعايسة أعتقسد فيمسا الشسرطة ضسباط فيسه يتلقسى الذي المكان وهو المن لفرق

اعة نحسو ذلك واستغرق الشخصية معلومتنا فيها نكتب استمارات نمل أن هناك منا وطلب التعذيب، ونصسف س

ظهسسري خلسسف يسسدي وأوثسسق عيني وعصب بمنديل أحدهم أتى ثم ومن اسمي على ينادي من سمعت ثم ساعة،

في وركلت ولكمات .. صفعات عشوائية بطريقة جسدي أنحاء كل في ضربوني ثم القماش من أخرى بقطعة

رأسي..." ومؤخرة جسدي أجزاء مختلف

: مثسسل أسسسئلة وسسسألوني وتعذيبها، زوجتي بإحضار هددوني ثم الداخلية ملبسي إل شيء كل من "جردوني

الباب سمعت ثم زوجتي، على الجنسي بالعتداء وهددوني المسجد؟، في الجمعة خطبة تلقي هل تصلي؟ هل

معلومسسات لهسسم أقسسدما لسسم إذا إننسسي لي وقالوا الداخلية، ملبسي من حتى ويجردونني يدخلون بآخرين وإذا يفتح

ًا المكسسان ذلسك غسادرت إذا إننسسي وقسالوا اليسوما، بعسد طبيعيسة حياة أعيش ولن أخرى مرة الشمس أرى فلن حيسس

ًا واسسستخدموا جديسسد مسسن يضسسربونني وأخسسذوا زوجتي، اسم حتى أنسى فسوف علسسى بالكهربسساء مشسسحونا جهسساز

أننسسي يكسسررون وظلسسوا جسسسدي فسسي الخسسرى الحساسسسة والمنسساطق ورأسي وشفتي عيني على وركزوا جسدي

ر العفو منظمة أيضا راجع ،4ص السابق ) المصدر]19[(19 ال الدوليـة: مص وجب والتعـذيب التعسـفي العتق بم
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المسلمين". الخوان من بأنني واتهموني أعرف، من جميع سأنسى

الصوف من قطعة ووضعوا المستشفى إلى بنا وعادوا تقريبا الظهر عند أخرى مرة جاءوا الثنين يوما وفي

وقسسدماي وممسسدودتان مرفوعتسسان وذراعسساي أقسسف أن علسسي إن لسسي وقسسالوا مني، يتصبب العرق وبدأ عيني على

ذلسسك فسسي البقسساء إلسسى واضطررت رجلي، ركلوا أو ضربوني تعثرت وكلما تتعثران، ظلتا قدمي ولكن منفرجتان

كلمسسا بعصسسا يضسسربونني كسسانوا ولكنهسسم لتغييره الحاجة مسيس في وكنت مرهقا وضعا كان طويلة، فترة الوضع

ًا الغرفسة مسن واقتادونسا الواحدة، للحظة ولو وقفتي في تراخيت ًا واحسد بنسا، التعسذيب مسن مزيسد لنسزالا واحسد

أو الجلسسوس أو القفسسز علسسى يجبروننسسا كسسانوا السسسابق، الوضع نفس في للوقوف نعود أن علينا كان ُعدنا وعندما

عشوائية. بصورة بعصا الوقت طوالا ويضربوننا أذرعنا مد على

فسسي رأيسسك وما الناصر؟، عبد في رأيك ما وسألوني السابقين اليومين عن الربعاء يوما المعاملة تتغير "ولم

فسسي الحساسسسة والمسساكن وفمسسي ورأسسسي عينسسي إلسسى أخسسرى مرة الكهربائية الصدمات وجهوا ثم قطب؟، سيد

ًا وأحضروا جسدي، أسسسمع كسسي  دقسسائق10 بعسسد زوجسستي بإحضسسار وهسسددوني إليسسه  ورجلسسي  يسسدي وربطوا كرسي

إنهسسم وقسسالوا منسسي، ينتهسسوا أن بعسسد أعرفهسسا لسسن وأننسسي بهسسا، يريسسدون مسسا يفعلسسون سسسوف إنهسسم وقالوا صرخاتها،

ًا، منسسه أعسسود ل مكسان فسي سيضسعونني شسسيئا يفعلسوا أن بوسسعهم ليسسس المسسلمين الخسوان إن وقسالوا مطلقس

ًا أكون لن النهاية في وإنني لمساعدتي، ًا أفهم أو أرى أو أتكلم أو أسمع أن على قادر أستطيعه ما كل وإن شيئ

ًا المنزلا في المكوث سيكون ًا الحركة عن عاجز الخروج". عن وعاجز

في عنه أفرج وقد ،1991" "فبراير  شباط3 في يوسف خلف محمد عن بالفراج المحاكم إحدى وحكمت

.)]21[21(1991"فبراير"   شباط9 يوما في الواقع

ًا:15( عمره صبي- 5 ) عام

عنسسدما عشسسرة الخامسسسة فسسي الدوليسسة: "كسسان العفو لمنظمة تقرير عنه قالا الكريم، عبد علي معتز محمد

سراحه وأطلق شهرين "مايو" لمدة أيار في الولى المرة في واحتجز ،1990 في للتعذيب وتعرض عليه قبض

الفسسترة تلك وفي ،1991"يناير"  الثاني  كانون4 حتى العتقالا قيد وظل عليه القبض أعيد ثم فقط، أسبوعين

ًا كان في وضع وقد القاهرة خارج طرة استقبالا سجن وفي بالصعيد المنيا في الدولة أمن مباحث لدى محتجز

بشسسأن بمعلومسسات الفضسساء على لحملة اعتقل أنه ويعتقد شهر لمدة الرض تحت زنزانة في النفرادي الحبس

وقسسد المنيسسا، فسسي عنهسسم تبحث الشرطة وكانت السلمية الجماعات في أعضاء أنهم زعم أشخاص وجود مكان

وضسسربوه منضسسدتين بيسسن ممسسدود قضيب من وعلقوه ملبسه من جردوه أنهم وورد قدماه وقيدت عيناه عصبت

ًا يصبون أو قالا، حسبما يجري يجعلونه كانوا قدماه تورمت وعندما قدميه باطن على ًا ماء لتخفيف عليهما بارد

.)]22[22(الورما" حدة

أعواما: ثلثة عمره طفل- 6

عنوان: تحت الشعب صحيفة أوردتها العجيبة القصة هذه

"مسمارين بسبب اعتقلوه ) س  سنوات3(  إسلما س مصر في سياسي معتقل "أصغر

 . 6ص السابق ) المصدر]21[(21

 .4ص السابق ) المصدر]22[(22



ًا15 بالسجن عليه ) المحكوما بكر الفتاح عبد ( نبيل أسرة أن القصة وملخص ذهبت الجهاد قضية في  عام

انتهساء وبعسد بكسر)، الفتساح عبسد (لنبيسل الصسغر البن س إسلما س يد في مسمارين الضباط واكتشف ابنهم لزيارة

ثسسم معهسسم السسسجن ضسسباط تحقيسسق بسسدأ عندما مساء السابعة حتى السجن في بكاملها السرة احتجزت الزيارة

. الليل من متأخر وقت في سبيلهم بإخلء أمرت ثم التحقيق تولت التي الدولة أمن نيابة لهم أحضروا

سنوات، ثلث عمره أن اكتشف الولا المتهم القسم مأمور طلب ولما المعادي قسم إلى حولوا ثم     

سسسبيلهم، بسسإخلء النيابسسة أمسسرت ثسسم أخسسرى مرة القسم إلى ثم المعادي نيابة إلى حولهم التحقيق أنهى أن وبعد

الحتجاز من يومين وبعد سبيلهم، إخلء رغم إمبابة قسم إلى رحلوا ثم التالي لليوما القسم في حجزوهم ولكن

2[23(والقسسارب"  النساب عن سألوهم أن بعد الضامن حضور بعد إل عنهم يفرجوا ولم ناهيا نقطة إلى حولوهم

3[(.

ًا17 عمرها فتاة- 7 أخيها: بسبب تعتقل  عام

قبسسض عنسسدما عشسسرة السسابعة فسسي طالبسسة كانت فرج، علي الدولية: "هناء العفو لمنظمة تقرير عنها يقولا

فسسي ووضسعوني الشرطة قسم إلى قالت: أخذوني ،1990"يوليو"  تموز أواخر في المنيا في منزلها في عليها

أقسسولا وظللسست الليل منتصف قاربت قد كانت الساعة إن لبد أخي، اختفاء مكان عن منهم ثلثة وسألني غرفة

قضيبا وضعوا ثم ومن فأطاعوه، يعلقوني بأن الخرين الدولة أمن مباحث رئيس وأمر مكانه أعرف ل إنني لهم

خشسسبية بعصسسا قسسدمي باطن على يضربونني بدأوا ثم منه، مقلوب وضع في أتأرجح وجعلت ركبتي تحت حديديا

قدمنا بعد وفيما يختبئ؟، أين لرؤيته؟، ذهبت هل طعاما؟، إليه حملت : هل السئلة نفس يكررون وهم غليظة،

ًا ولكن ومعاملتي اعتقالي بخصوص رسمية شكوى ًا سيد أخي يكن ولم الطلق على فيها يحقق لم أحد مطلوب

علسسى قبض مرات، ست حوالي الن حتى عليه قبض لقد المعتاد، العتقالا كان ولكنه جريمة أي ارتكاب بسبب

ً يزالا ما  وكان1990"سبتمبر"  أيلولا في سيد .)]24[24( 1991"يونيو"  حزيران شهر حتى معتقل

سعدة: السيد حافظ- 7

رقسسم بالقضسسية يتعلسسق  فيمسسا1988 عسساما مطلسسع في عليه القبض ألقي أنه الدولية العفو منظمة عنه ذكرت

مسسن لكسسثر بالدقي حيان بن جابر شارع في معتقل في باحتجازه الدولة أمن مباحث  وقامت1987  لسنة496

طرة استقبالا سجن إلى نقله قبل المستشفى إلى نقله اقتضى مما الشديد للتعذيب خللهما تعرض أسبوعين
)25]25[(.

:  عاشور السيد وفاروق البحيري العظيم عبد طه محمد- 8

الداخليسسة وزيسسر باشسا أبسسو حسسسن علسسى بالعتسسداء العسستراف على لرغامهما فايد غريب مجدي مع عذبا وقد

مبسساحث وسسسمعة سمعته بدر زكي الداخلية وزير لينقذ التهمة بهذه للنيابة الدولة أمن مباحث وقدمتهما السابق

المخسسابرات وتكليسسف منسسه القضسسية بسسسحب الجمهوريسسة رئيسسس هدده أن بعد الجمهورية رئيس أماما الدولة أمن

ثسسم لهسسم القضية وتلفيق متهمين أي تقديم إلى الدولة أمن مباحث وجهاز الوزير فاضطر فيها بالتحقيق الحربية

ولسسم الحقيقييسسن الفسساعلين الجنائيسسة القضسسايا عن المسئولا العاما المن مصلحة وهو آخر جهاز اكتشف ذلك بعد

. م7/8/1991 ـ هـ1412  صفر10  ـ611 عدد الشعب ) جريدة]23[(23

 .5ص السابق الدولية: المصدر العفو ) منظمة]24[(24

.35ص الطوارئ سلطات بموجب والتعذيب التعسفي العتقال الدولية: مصر العفو ) منظمة]25[(25



. التهمة بنفس للنيابة الجدد المتهمين تقدما أن الداخلية وزارة تستحي

الفقسسرة هسسذه عنسسوان فسسي المسسذكورين المتهميسسن عسسن التالية الملحظات الدولية العفو منظمة أوردت وقد

السسيد وفساروق البحيسري العظيسم عبسد طسه ومحمسد فايسد غريب مجدي على القبض إلقاء تم إنه فقالت: "ورد

،1987 مسسايو شسسهر فسسي باشا أبو حسن اللواء السابق الداخلية وزير اغتيالا محاولة تهمة إليهم ووجهت عاشور

منهسسا التعسسذيب ضسسروب لمختلسسف واخضسسعوا عيسسونهم علسسى عصسسابات ووضسعت ملبسسسهم، من جردوا أنهم وورد

مسسن والتعليق وسوط، عصا بواسطة الرأس قمة ذلك في بما الجسم من حساسة أجزاء على المتكرر الضرب

ًا"، "الموصوف البغاء مجثم وضع في القدمين والحسسرق الظهر، خلف المربوطين المعصمين من والتعليق سابق

فسسي بمسسا النفسسسي والتعذيب السيئة المعاملة من ضروب إلى بالضافة اللحية، شعر ونتف والسجائر، بالكهرباء

نقلسسوا ثسسم بالدقي الدولة أمن مباحث مبنى إلى المر أولا في اقتيدوا وقد طويلة، لفترة النفرادي الحبس ذلك

.)]26[26(الشرطة"  أمناء تدريب معهد وإلى طرة استقبالا سجن إلى

راشد: نصحي نزيه- 9

تعسسرض أنسسه العمسسر مسسن والعشرين التاسعة في طالب وهو الدولية: "أنه العفو منظمة تقارير أحد عنه ذكر

وأعضسسائه صسسدره إلسسى الموجهسسة الكهربائيسسة الصدمات بواسطة للتعذيب طرة استقبالا سجن في اعتقاله خللا

ًا الموثوقتين قدميه من وللتعليق التناسلية مسسرة للتعسسذيب تعسسرض أنه ورغم الرض، كتفيه أحد لمس بحيث مع

.)]27[27(" 1987 يوليو في بفحصه  شرعي طبيب قياما عقب ثانية

:  اللطيف عبد محمد عصاما- 10

اتهم  عندما1981  نوفمبر29 في مرة لولا عليه القبض ألقي الدولية: "أنه العفو لمنظمة تقرير عنه ذكر

قضسسائه وبعسسد القضسسية وقسسف  بعد1984  يوليو29 في سراحه وأطلق الجهاد، منظمة إلى بالنضماما حدث وهو

مثسسل اعتقسساله مسسن الولسسى الفسسترة خللا المزعسسوما للتعسسذيب تعرضسسه وعقسسب السجن، في أشهر وثمانية سنتين

محاولسسة  عقب1987 مايو في ثانية مرة عليه وقبض التعذيب باستخداما اتهموا  ضابطا44 محاكمة في كشاهد

وعنسدما الشسرطة، أمنساء تدريب معهد إلى نقل ثم طرة استقبالا سجن إلى واقتيد باشا أبو حسن اللواء اغتيالا

عصسسابة أن التقسسارير وذكسسرت لحسسق، وقسست فسسي عليسسه الطلع بإمكسسانه أن أبلغ العتقالا أمر على الطلع طلب

على يظهر ما على إرغامه بغية متكررة بصورة والضرب للتعليق وتعرض ملبسه من وجرد عينيه على وضعت

مسسن للتظلسسم المحكمسسة أمسساما ومثسسل النفسسرادي الحبسسس فسسي واحتجسسز الغتيالا، محاولة في باشتراكه العتراف

بسسأي المحسسامين بأحد أو بعائلته بالتصالا له يسمح لم الحين ذلك وحتى توقيفه، من  يوما60 حوالي بعد اعتقاله

.)]28[28(" 1987  نوفمبر17 في إليه تهمة توجيه دون عنه وافرج الشكالا من شكل

الشرقاوي: الرحيم عبد محمد- 11

السسسابعة فسسي إلكسستروني مهنسسدس وهسسو عليسسه، القبسسض القسسي الدوليسسة: "أنسسه العفسسو لمنظمة تقرير عنه ذكر

اكتشسسف أنسسه زعم أنه غير توقيفه بسبب يبلغ ولم التاريخ، ذلك حوالي  أو1987  مايو6 في العمر من والثلثين

ثم طرة استقبالا سجن إلى المر أولا أخذ وقد السابق، الداخلية وزير لغتيالا جرت محاولة أن لحق وقت في

.35ص السابق ) المصدر]26[(26

.35ص السابق ) المصدر]27[(27

.51ص السابق ) المصدر]28[(28



عينيسسه علسسى عصسسابة وضسسعت حيسسث المعهسسد في للتعذيب تعرض أنه وورد الشرطة، أمناء تدريب معهد إلى نقل

ظهره، خلف بسلسل المقيدين معصميه من علق كما والقدمين الرأس على متكررة بصورة للضرب وتعرض

طلبسسه مسسن الرغم وعلى مكهربة، عصا باستخداما الكهربائية الصدمات جسمه من حساسة مناطق إلى ووجهت

مضسسي بعد محاما برؤية له وسمح النيابة أماما مثوله بعد إل محاما بأي التصالا من منع فقد محاما لرؤية المتكرر

ًا شهرين أسسسبوعين مضسسي بعسسد إل عسسائلته برؤيسسة له يؤذن ولم الضباط، أحد حضور في وذلك توقيفه على تقريب

.)]29[29(العتقالا" رهن أشهر تسعة قضائه بعد إليه تهمة توجيه دون عنه وأفرج بالمحامي، لقائه على تقريبا

يوسف: علي ممدوح- 12

علسسي ممدوح على طبية فحوص عدة الشرعيين الطباء أحد الدولية: "أجرى العفو لمنظمة تقرير عنه ذكر

عسسن تقسساريره فسسي الطسسبيب  وذكسسر1990"نوفمسسبر" الثسساني "أكتسسوبر" وتشسسرين الولا تشسسرين نهاية في يوسف

إعيسساء حالسسة فسسي كسسان , أنه المر أولا  في1990"أكتوبر"  الولا  تشرين31  و29 يومي أجراها التي الفحوص

10 فسسي التسسالي الطبي الفحص إجراء وعند شديد وإنهاك إعياء حالة في كان أنه ذلك بعد ذكر ثم وإرهاق نسبي

كان إنه تقريره في يكتب الطبيب جعل الذي الحد إلى تدهورت قد حالته  كانت1990"نوفمبر"  الثاني تشرين

الكرسي. على الجلوس أو قدميه على الوقوف على القدرة فاقد شديد إعياء حالة في

تعسسرض وأنسسه صدره في أطفأت التبغ لفائف وأن واللكمات للضربات تعرض أنه يوسف على ممدوح وروي

فسسي حساسسسة منسساطق إلسسى وجهسست الكهربائيسسة الصسسدمات وأن ظهسسره خلسسف ربطهما بعد معصميه من للتعليق

آثسار مسن تنشسأ مسسا عسادة جسسده أنحساء بشسستى الموجسودة الكسسدمات أن الشسسرعي الطسب تقرير ويذكر جسده،

بنيسة دقيقسة وبسؤرات ندوب وجود أيضا الطبيب سجل كما الضرب، أثر من أو صلبة أجساما أو بجسم الصطداما

النسسدوب ... تلك القضيب تمرة وأسفل اليمن الثدي حلمة حولا وانتشارها الدبوس رأس حجم في داكنة اللون

(مسسن) حسسدوث عنها ينجم وما الجسم سطح من مكهربة أجساما أو جسم تقريب مثل من تحدث ما عادة ومثلها

.)]30[30(الجلد سطح تحت المنتشرة الدقيقة الدموية الشعيرات على وتأثيرها نزفية نقط

:  حسانين علي محمد الله عبد- 13

ًا أجرى الشرعي الطبيب أن العفو لمنظمة السابق التقرير نفس عنه ذكر الولا  كسسانون19 يسوما لسسه فحصس

خشسسنة صسسلبة أجسسساما أو بجسسسم المصسسادمة مسسن حسسدثت احتكاكية رضوض وجود إلى  وانتهى1990"ديسمبر" 

لسسه حسسدث قسسد أنه حسانين علي الله عبد قالا ما وهو والتعليق، بميل الربط نتيجة الحدوث جائزة وهى الملمس

.)]31[31(" 1990"ديسمبر"  الولا كانون من الولا السبوع في العينين معصوب وهو

الغني: عبد أحمد صفوت- 14

"نوفمبر" الثاني  تشرين3 يوما في فحصه الشرعي الطبيب أن الدولية العفو لمنظمة السابق التقرير ذكر

للضسرب نتيجسة عسادة تحسدث الستي مثسل  والظهسر البطسن وأسسفل الكتفين حولا منتشرة كدمات  ووجد1990

صسسدره علسسى الخسسرى العلمسسات أما عليه، القبض تاريخ مع تتفق الندوب حالة وكانت ما، نوع من صلبة بأجساما

ًا هسذه أن الطسسبيب وجسد وقسد الجلسسد، عسن ناتجة تكون أن فيحتمل ظهره من اليمن والجانب مسسع تتمشسى أيضسس

.51ص السابق ) المصدر]29[(29

 .9ص التعذيب من سنوات عشر الدولية: مصر العفو ) منظمة]30[(30

 .9ص السابق ) المصدر]31[(31



القيسسد ضسسغط أثسسر مسسن يبسسدو فيمسسا المعصسسمين علسسى النسسدوب وكانت فيه القبض عليه ألقي أنه ذكر الذي الوقت

مسسرة فحص وقد الضرب، أثر من عادة يحدث الذي النوع من اليسرى العين تحت كدمات ثمة وكانت الحديدي،

30 بيسسن مسسا الفسسترة في الكهربائي بالتيار للتعذيب تعرض أنه ادعى أن "نوفمبر" بعد الثاني  تشرين8 يوما ثانية

.)]32[32("نوفمبر"  الثاني  تشرين6 "أكتوبر" و الولا تشرين

عقلية: للوثة أدى تعذيب- 15

" العاما للنائب "بلغاالتالي:  الخبر النور صحيفة أوردت

عسوض لسسه تعسسرض السذي التعسذيب عسسن العاما للنائب ببلغا المحاميان الصغير والشاذلي فرجاني سعد تقدما

اسسستقبالا بسسسجن اعتقسساله أثنسساء عقليسسة بلوثسسة إصابته إلى أدى مما السلمية الجماعات أعضاء من أحمد محمد

طرة.

بهسسذه إصسسابته إلى أدى النفرادي والحبس المتهم له تعرض الذي التعذيب أن بلغهما في المحاميان أوضح

.)]33[33( القضية هذه في التدخل بضرورة العاما النائب وطالبا العقلية!!، اللوثة

الصحفيين: تعذيب- 16

"بالمنيا النور مراسل على تعتدي المن "أجهزةالتالي:  الخبر النور جريدة أوردت

أحمسسد الرشسسيد عبسسد الزميسسل بالمنيسسا مسسواس ديسسر بمدينسسة الماضية الجمعة يوما الدولة أمن مباحث احتجزت

قسسسم إلسسى السسسلح تهديسسد تحسست اقتيسساده وتم مواس بدير المركز شارع في اعتراضه تم "النور" حيث مراسل

ثسسم القسسانون، عليها يعاقب وألفاظ الشتائم من بوابل طالب أبو علء النقيب واستقبله مواس دير مركز شرطة

الشسسرطة قسم داخل احتجازه  تم  ثم جسده من مختلفة أجزاء في المبرح بالضرب عليه بالعتداء النقيب قاما

أمسسن مبسساحث مبنسسى إلسسى ذلسسك بعسسد تحسسويله وتسسم مساء الثامنة الساعة حتى وذلك الجمعة صلة أداء من ومنعه

ديسسر مركسسز إلسسى ذهسسب إذا بالعتقالا بالتهديد المباحث مكتب رئيس غزالي المقدما استقبله حيث بملوي الدولة

وقامت الجريدة مراسل يونس كمالا الزميل بالمحافظة الدولة أمن مباحث استدعت أخرى ناحية من مواس،

.)]34[34( المنيا بمحافظة موضوع لي بالنشر تعرض إذا بالعتقالا بتهديده

الدواء: ومنع التعذيب بسبب المعتقل قتل- 17

ً مهندسا قتلت المباحث س للنائب "بلغاالتالي:  الخبر النور جريدة أوردت "معتقل

السسسلمية الجماعسسات أعضسساء أحسسد وفسساة فسسي للتحقيسسق العاما للنائب ببلغا المحامي الله حسب سعد تقدما

الدواء على الحصولا وبين بينه والحيلولة عليه العتداء بعد بالجيزة الدولة أمن بمباحث الحجز في توفي والذي

سسسعادة حسسسين علسسى القبسسض ألقسست قسسد بسسالجيزة الدولة أمن مباحث كانت السكر، مرض من يعاني كان حيث

الدولسسة أمسسن مباحث بحجز وألقوه عليه بالعتداء وقاموا الخيرة العتقالت حملة جيزة" في س "بالهرما مهندس

ًا بالجيزة مسسرض مسسن يعسساني المتهسسم وكسسان التعذيب آثار عليه بدت وقد طره استقبالا سجن إلى لترحيله تمهيد

أحسسد لهسسم يفتسسح لسسم ولكسسن الزنزانة على يدقون بالحجز المعتقلون وظل بالمرض الخاص الدواء وطلب السكر

 .9ص السابق ) المصدر]32[(32

.27/6/1990النور:  ) صحيفة]33[(33

م.17/7/1991 ـ هـ1412  محرم5  ـ506 النور: عدد ) صحيفة]34[(34



علسسى بالتشسسديد المبسساحث رجسسالا قسساما أخسسرى ناحيسسة مسسن الحياة، فارق وبعدها  السكر إغماءة للمريض وحدثت

أمسن مبساحث لسه أرسسلت السذي والسده وأخسبر أحسدهم عن أفرج حتى الموضوع هذا في التحدث بعد المعتقلين

في بالتحقيق يطالب العاما للنائب البلغا بهذا وتقدما ابنه جثة استلما رفض الوالد .... لكن الجثة لستلما الدولة

.)]35[35( مستمرا التحقيق ومازالا الواقعة هذه

بللا: محمد- 18

.)]36[36( الفيديو قضية في المحكمة أماما مثوله أثناء التعذيب شدة من الوقوف يستطع لم

:  الصحفيين تعذيب- 19

ًا الشعب جريدة نشرت تقرير عرض فيه: "وقد ذكرت النسان لحقوق المصرية المنظمة تقرير عن تقرير

في اعتقل الذي الحقيقة بجريدة الصحفي الشريف خالد منها النماذج بعض النسان لحقوق المصرية المنظمة

مكثفسسة لجرعات تعرض حيث اليوما نفس في أعادوه ثم طرة سجن إلى لظوغلي من ترحيله  وتم1990 يناير

الطسسب على عرضه دون عنه أفرج ثم والتعليق الحساسة الماكن في بالكهرباء والصعق والضرب التعذيب من

 وتسم1989 عساما اعتقسل السذي الشسعب بجريسدة الصسحفي المنعسم عبسد عامر الزميل مع ذلك حدث الشرعي،

.)]37[37(مرات"  عدة لظوغلي إلى سحبه

قاسم: فؤاد طلعت- 20

أمسسن مبسساحث مقسسر إلى طرة سجن من اختيارها تم التي الحالت بين إليه: "ومن المشار التقارير عنه ذكر

ودون قضائي إذن بدون  مرات7 اعتقاله تم الذي المهندسين بنقابة عضو قاسم فؤاد طلعت بلظوغلي الدولة

منافسذ كسل فيهسا سسدت زنزانسة فسي انفراديا حبسه وتم والتنكيل للضرب الفترة هذه خللا تعرض عنه، الفراج

تعسسرض إنسسه فؤاد طلعت ويقولا دقائق، لعدة يوميا واحدة مرة إل المياه دورة إلى بالخروج له يسمح ول التهوية

وضسعف وروماتزميسة جلديسسة بسأمراض أصسيب أنسسه وأكسسد بالكهربساء، والصعق اللحية ونتف الضرب بين للتعذيب

ًا يتبولا وأنه البصر .)]38[38(بالكلى" مزمن التهاب بسبب  وصديدا دم

غراب: نزار- 21

ًا الحالت أبرز السابق: "ومن التقرير عنه يقولا المستشسسار (ونجسسل الحقوق بكلية الطالب غراب نزار أيض

وأقلتسسه يسسديه فسسي حديسسدي قيسسد ووضع عينيه بتعصيب قاموا  حيث1989 أكتوبر في اعتقل غراب) الذي محمود

.)]39[39(متواصلة"  أياما لمدة للتعذيب تعرض حيث لظوغلي إلى السجن من سيارة

النجار: إبراهيم أحمد- 22

الفترة  وفي20/2/1991 في عليه قبض واحدة، ابنة وله متزوج عمره من والعشرين التاسعة في صيدلي

فسسي بسسل سسسراحه يطلسسق أن دون مرتين وهمية بصورة اعتقاله  أعيد14/10/1991 حتى عليه القبض بداية من

م5/1991 /29 ـ هـ1411 العقدة ذو  ـ499 النور: عدد ) صحيفة]35[(35

م. 1989  فبراير22 ـ هـ1409  رجب16 ) الوفد: الربعاء]36[(36

 .4 ص13/8/1991  ـ610 الشعب: عدد ) جريدة]37[(37

السابق. ) المصدر]38[(38

السابق. ) المصدر]39[(39



الفسسترة هسسذه وفسسي جديسسد وهمسسي اعتقسسالا بسسأمر السسسجن إلى يعاد ثم الدولة أمن مباحث مقر إلى ينقل مرة كل

 حيسث24/9/1991 مسن بدايسة  أيساما10 حسوالي لمسدة بلظوغلي الدولة أمن مباحث مبنى في للتعذيب تعرض

بالكهرباء. والصعق للضرب تعرض

أمسسن نيابسسة إلسسى أحسسالته الدولة أمن مباحث ولكن عنه بالفراج المحاكم إحدى  حكمت24/10/1991 وفي

متهسسم أي علسسى بالتحفظ الدولة أمن لنيابة القانون ويسمح الجهاد، تنظيم إلى النتماء تهمة إليه ووجهت الدولة

محاكمة. لي تقديمه أو عنه الفراج قبل أشهر ستة لمدة

ًا1991 أكتسسوبر نهاية حتى كان النجار أحمد أن ويعتقد الدولسسة أمسسن مبسساحث مبنسسى فسسي جديسسد مسسن  محتجسسز

.)]40[40( أخرى مرة للتعذيب تعرض حيث بلظوغلي

زعبل: أبى ليمان تأديب من مهربة رسالة- 23

يحسسدث مسسا العسسالم يعسسرف حتى الحياة من الخير الرمق في ونحن أجمع العالم إلى نسطرها الكلمات هذه

... الحيسسوان لحقسسوق حسستى انتهسساك أنسسه اللسسه يعلم ولكن النسان لحقوق انتهاك إنه نقولا ... ل مصر سجون في

أبسسى سسسجن إدارة تجعسسل السستي السباب هي ما تتساءلا قد آدميين، شبه أصبحنا بأننا الضباط أحد وصف ويكفى

لسسم إذا المعتقسسل شكل أن علمتم إذا تعجبون الليمان... لعلكم في التأديب إلى بالمعتقل تذهب الصناعي زعبل

التأديب. إلى يذهب يقولا الضباط يعجب

أي أمسسه، ولسسدته كمسسا ملبسسسه نزع يتم حيث السجن بوابة عند السياسي المعتقل استقبالا بعد الرحلة وتبدأ

والهسسراوات بالعصسسي الضسسرب مسسع الزحسسف أثنسساء عليه الماء وصب البطن على والزحف أمهاتنا ولدتنا كما والله

إلسسى الصسسناعي مسسن  زحفا الرحلة تبدأ عليه أنثى، أسم وإطلق والحواجب واللحية الرأس شعر وحلق والحذية

التسسأديب عنسسبر بوابسسة تلسسوح حسستى وسسساعات سسساعات تمر وقد  السجنين ساحات عبر الضرب ينقطع ول الليمان

فسسي أنسسه إل الوصسسف يفسسوق هنسساك ... والسسستقبالا الجحيم أبواب فتحت فكأنما الدخولا عند و زعبل أبي بليمان

والتراب. بالدماء مختلطة اللحم من كتلة عن عبارة وأنت عليك مغمي زنزانة في  بك يلقي النهاية

الطعساما عليسه يحظسر يسوما بعسد المعتقسل ينتبسه وعندما غطاء أو شراب أو طعاما فيها ليس زنزانة في يلقي

علسسى الكعبسسة ورب هسسذا حسسدث فلقد المعظم رمضان شهر في هذا يحدث أن معنا وتصوروا أياما ثلثة والشراب

ً خمسين من أكثر لكسسل ألقسسى الرابسسع اليوما وفى رمضان نهار في الصناعي إلى العقرب سجن من نقلوا معتقل

الجاف. الخبز من رغيف منهم واحد

عنسبر قائسد إليساس طسارق بقيسادة التعسذيب زبانيسة عليسه يمسر الغيبوبسة من المعتقل فيه يفيق يوما أولا ومع

أصسسابع وعلى تارة اليدين وعلي تارة الظهر وعلي تارة القدمين على فالضرب اليومي التعذيب ويتنوع التعذيب

". عصى بعشرة "فالجنة بالسلما والستهزاء الفريسة بتعذيب التلذذ مع هذا تارة، الرأس وعلى تارة اليد ظهر

ًا الكهربائية بالعصا يمر فهو رشاد هاني النقيب أما الحساسة والماكن الذان في بالكهرباء وصعقا بها ضرب

للفريسة.

للمعتقسسل يقسسولا الضسسحية إذللا فسسي يتفنسسن فهسسو الصناعي السجن مباحث ضابط جابر مصطفى الرائد وأما

مصر". لباشاوات " "اركع قدمي يدي" "قبل "قبل

.5 ،4ص القانون لسيادة تقويض المن شرطة اعتقالت ـ العفو: مصر ) منظمة]40[(40



الرمسسل، مسسع العسسدس أو السسسود الفسسولا من وقليل خبز عن عبارة وهو الطعاما كمية تزاد أسبوع مرور وبعد

الشسسديدة الحسسرارة ارتفسساع مسسن الرغسسم على ساعة وعشرين أربع كل مياه بزجاجة للفرد فيسمح الشراب وأما

ًا المعتقسسل يخرجها البلستيك علبة في حاجته ويقضي منها، يشرب الكمية وهذه الزنزانة داخل لتفريغهسسا  يوميسس

أو تغييسسر بسسدون جسمه على تظل الخيش من بدلة للمعتقل يعطي فترة وبعد والضرب، السباب من وابل تحت

بسسدون أشسسهر سسستة من أكثر منا البعض مكث وقد العنبر هذا من بالخروج له الله يشاء حتى استحماما أو غسيل

والحشرات القمل أسراب عن أما والدمامل، والقروح الجلدية المراض المعتقلين بين تنتشر بالطبع استحماما

.)]41[41( حرج ول فحدث الخرى الزاحفة

السلمية: التيارات من المعتقلين ضد المستخدمة التعذيب وسائل

التيسسارات مسسن المعتقليسسن ضسسد تسسستخدما السستي المختلفسسة التعسسذيب لوسسسائل سسسريع لسسستعراض هنسسا نعرض

السلمية.

العتراف: على المتهم لكراه والقارب الوالد اعتقالا- 1

الدولة" بأمن وتعذيبه المحجوب قضية في متهم والد على "القبضالتالي:  الخبر النور جريدة أوردت

المتهميسسن أحد طنطاوي النصر أبو علء والد على القبض الدولة أمن مباحث الخولي: "ألقت عاصم س كتب

صسسرح أخسسرى ناحيسسة من بلظوغلي، الداخلية وزارة بمقر بتعذيبه وقامت الماضي السبوع المحجوب قضية في

فسسي واشتراكه لبنه الموجهة التهامات ببعض العتراف على لكراهه بتعذيبه قامت الدولة أمن أن المتهم والد

بتعذيب الدولة أمن مباحث قامت كما الماضي، السبت ليلة من متأخرة ساعة في إل يترك ولم المحجوب قتل

أحسسد إسسسماعيل علسسي بسسذلك صسسرح الدولسسة أمسسن مبسساحث بمبنى الشرعي الطب على عرضه بعد طنطاوي علء

الدولسسة أمن مبنى في يوسف علي ممدوح الولا المتهم أسرة المن قوات "واعتقلت المتهمين، عن المحامين

العتراف". على لجباره أياما أربعة لمدة

مسسن يبلسسغ الذي الغني عبد أحمد صفوت والد على القبض ألقت الشرطة أن العفو لمنظمة تقرير ذكر "كما

ًا60 العمر إبريسسل فسسي شسسهرين عسسن عمسسره يزيسسد ل السسذي وطفله زوجته وعلى الثلثة وأشقائه أخته وعلى  عام

ًا اعتقلوا  حيث1990 العسساما النسسائب إلسسى شكاوى السرة محامو وقدما بلظوغلي الدولة أمن مباحث في جميع

.)]42[42( تنادي لمن حياة ل ولكن العدلا وزير

ًا" جنيه مليون بدفع الداخلية وزير التعذيب: مطالبة "بسببالتالي:  الخبر أيضا النور صحيفة أوردت كما تعويض

أمسساما قضسسائية دعوى شمس عين أحداث قضية في الولا المتهم علما السيد عشري صياما: "أقاما سمير س كتب

ًا جنيه مليون مبلغ بدفع الداخلية وزير فيها يطالب القاهرة جنوب محكمة ماديسسة أضسسرار مسسن أصسسابه عما تعويض

عسساما مسسن يقسسرب مسسا بلغسست والسستي طسسرة ليمسسان بسجن قضاها التي الفترة عن التعذيب آثار عن ناتجة ومعنوية

والعصسسي بالكرابيسسج والضسسرب والجلسسد الكهربائي الصعق في تمثل العذاب ألوان شتى خللها ذاق العاما ونصف

الطسسب أثبتهسسا والسستي الن حسستى منهسسا يعسساني مسسازالا خطيرة وإصابات جسيمة أضرار عنها تخلف والتي الغليظة

. تقاريره في الشرعي

.7 ص26/8/94الشعب:  ) جريدة]41[(41

م.24/7/1991 ـ هـ1412  محرم12  ـ507 النور: عدد ) جريدة]42[(42



حكسسم اسسستند وقد السلمية، الجماعات من معه وآخرين للمتهم البراءة حكم إصدار بعد الدعوى هذه تأتي

صسسرح وتعسسذيبهم، وتهديسسدهم وإخسسوته والسسدته علسسى والقبض التعذيب عن ناتجة كانت اعترافاته أن على البراءة

.)]43[43( المحامي الله حسب سعد بذلك

المساجد: واقتحاما المنازلا هدما مع القارب اعتقالا- 2

بمحافظة أبشواي مركز شنب أبو قرية مسجد الشرطة قوات التالي: "اقتحمت الخبر النور جريدة أوردت

قسسوات تسسوجهت أخرى ناحية ومن أسلحة، به المسجد أن بزعم المسجد وأسوار النوافذ بتحطيم وقاموا الفيوما

القبسسض ألقوا كما وأطفاله وزوجته هو واعتقلوه المنزلا بإزالة وقاموا محمد مصطفى رمضان منزلا إلى المن

مسسن العديد واعتقالا وزوجتيهما حسن ومحمد الوهاب عبد وعلي وإخوته ووالدته وزوجته بدر محمد قطب على

الخسسر البعسسض ومسسازالا البعسسض سسسراح بسسإطلق الشسسرطة وقسسامت بالقريسسة والطفالا والشيوخأ والنساء الرجالا

.)]44[44(والعجمين"  النزلة شرطة بنقطة التعذيب من للوان يتعرض

والقارب: الزوجات أعراض بانتهاك التهديد- 3

ًا النيابسسة تحقيقسسات ببطلن دفسسع المحجوب اغتيالا قضية في المحامين أحد أن الحقيقة صحيفة ذكرت نظسسر

العسستراف علسسى ويجسسبرون بلظسسوغلي الدولسسة أمسسن مباحث بمبنى ومحتجزون للتعذيب يتعرضون المتهمين لن

.)]45[45( الدولة أمن مباحث بمبنى المحتجزين وذويهم زوجاتهم أعراض بانتهاك تهديدهم ويتم

إل شسسيء كسسل مسسن تعسسذيبه: "وجردونسسي عسسن الدولية العفو لمنظمة أقواله في يوسف خلف محمد ذكر كما

خطبسسة تلقسسي هسسل تصسسلي؟، مثسسل: هسسل أسسسئلة وسسألوني وتعذيبها زوجتي بإحضار هددوني ثم الداخلية ملبسي

زوجتي". على الجنسي بالعتداء وهددوني المسجد؟، في الجمعة

فسسي الحساسسسة والمسساكن وفمسسي ورأسسسي عينسسي إلسسى أخرى مرة الكهربائية الصدمات وجهوا أيضا: "ثم ويقولا

صرخاتها، أسمع كي  دقائق10 بعد زوجتي بإحضار وهددوني إليه ورجلي يدي وربطوا كرسيا وأحضروا جسدي

.)]46[46(مني"  ينتهوا أن بعد أعرفها لن وأنني بها، يريدون ما يفعلون سوف إنهم وقالوا

 

:الضرب- 4

السابقة. المثلة من قبل من  ذكرناه وقد

بالسجائر: الحرق- 5

السابقة. المثلة من قبل من  ذكرناه وقد

الجنسي: العتداء- 6

.6ص السابق العفو: المصدر منظمة ،29/5/1991 ـ هـ1411 القعدة ذي  ـ499 النور: عدد ) جريدة]43[(43

 .10/7/1991  ـ505 النور: عدد ) جريدة]44[(44

 .15/6/1991 ـ هـ1411 الحجة  ذي2  ـ158 الحقيقة: عدد ) جريدة]45[(45

ر العفو منظمة ،6ص التعذيب من سنوات عشر ـ الدولية: مصر العفو ) منظمة]46[(46 ة: مص ال ـ الدولي العتق

.33،36ص الطواريء سلطات بموجب والتعذيب التعسفي



ًا مواد إدخالا مثل .)]47[47( الشرج في قسر

الكهربائية: الصدمات- 7

مسسن لسسه أمثلسسة ذكرنسسا وقسسد والشفتين الثدي وحلمتي التناسلية العضاء على وخاصة أحد منها ليفلت ويكاد

. قبل

اللحية: شعر نتف- 8

.)]48[48( سعدة السيد وحافظ غريب مجدي حالتي في قبل من ذكرناه وقد

المعتقلين: تعليق- 9

قضسسبان أو العليسسا البسساب حافسسة علسسى يعلقسسان اللسسذين الظهر خلف المقيدين أو الموثقين المعصمين من إما

اليسسدي يقيسسد ثسسم الركبسستين خلف قضيب بتمرير أو لسفل، المعتقل رأس ينكس بحيث الكاحلين من أو النافذة،

ًا والقداما .)]49[49( القداما على وخاصة ضربا يوسع ثم القضيب من المعتقل ويعلق مع

الخرين: المعذبين لصراخأ الستماع على الرغاما- 10

طويلة: لفترات النفرادي الحبس- 11

علسسي ممسسدوح المحجسسوب: "أكسسد اغتيسسالا لقضسسية الولسسى الجلسسسة عسسن تحقيقها في الحقيقة صحيفة ذكرت

ًا  أيسساما01 من أكثر منذ والشراب الطعاما عن المتهمين جميع إضراب القضية في الولا المتهم يوسف احتجاجسس

تأديبيسة زنسازين فسي وإيسداعهم لسه يتعرضسون السذي الوحشسي وللتعسذيب السجن إدارة من المعاملة سوء على

.)]50[50(نابليون"  عهد منذ الولا المتهم تعبير حد على إنشاؤها تم والتي الدمية للمعيشة تصلح ل انفرادية

طسسرة: منطقسسة سسسجون عسسن النسسسان لحقسسوق المصسسرية المنظمسسة دراسسسة عسسن الهسسالي صسسحيفة ونشرت

وصسسولهم حسسالا الجسسدد المعتقليسسن حبسسس إلسسى المنظمة تلقتها التي الشكاوى تفيد النفرادي للحبس "وبالنسبة

ًا للسجن تفتسسح ول بالعسسالم صسسلته تنقطسسع حيسسث المعنويسسات وتحطيسسم التكدير من كنوع شهر لمدة انفراديا حبس

النفسسرادي الحبس عقوبة توقع البولا، جردلا من للتخلص فقط دقائق عشر لمدة إل اليوما طوالا عليه الزنازين

ًا النفرادي الحبس يتم كما عليه، الطبي الكشف توقيع أو المسجون مع تحقيق أي دون التجربة عنابر في أحيان

منسسذ  سسسنوات3 إلى الجهاد قضية في المسجونين لبعض النفرادي الحبس مدد وصلت وقد للقانون، بالمخالفة

.)]51[51(" 88 يوليو

"الطعاما عن يضربون سياسيين  معتقلين7"التالي:  الخبر الوفد صحيفة نشرت كما

ًا الطعاما عن المعادي استقبالا بسجن سياسيين  معتقلين7 "أضرب ًا حبسهم على احتجاج وعسسدما انفراديسس

النيابسسة وأخطسسروا الضراب بإنهاء المعتقلين إقناع في السجن عن المسئولون فشل بزيارتهم، لذويهم السماح

السابق. ) المصدر]47[(47

.35،36ص السابق ) المصدر]48[(48

.26،35،51ص السابق ) المصدر]49[(49

 .15/6/1991 ـ هـ1411 الحجة  ذي2  ـ158 الحقيقة: عدد ) جريدة]50[(50

. 7ص  ـ2/10/1991  ـ521 الهالي: عدد ) جريدة]51[(51



.)]52[52(التحقيق" بدأت التي

الستقبالا" بسجن "إضرابالتالي:  الخبر الشعب جريدة نشرت كما

صسسحة تسسدهورت حيسسث الطعسساما عسسن إضسسرابهم طسسرة باسسستقبالا المعتقلون إبراهيم: "يواصل محمود س كتب

ًا الطعاما عن إضرابهم أعلنوا قد المعتقلون وكان منهم العديد النفرادي الحبس عمليات استمرار على احتجاج

حسسولا بلغسسات بعسسدة المحامين من عدد تقدما لهم، والغطية الدوية إدخالا ورفع الزيارات ومنع المعاملة وسوء

.)]53[53( شهرين قبل اعتقاله تم أن منذ ياسين طلعت اختفاء

خطسسوات اتخسساذ علسسى مصسسر حكومة تحث الدولية العفو منظمة الدولية: "إن العفو لمنظمة تقرير ذكر كما

ذلسسك فسسي بمسسا أعله، المسسذكورة والنفسسسية البدنيسسة السسسيئة والمعاملسسة التعذيب ضروب لجميع حد لوضع عاجلة

.)]54[54(النفرادي"  الحبس رهن طويلة لفترات واحتجازهم المعتقلين عيون عصب

قبل. من بنا مر  وقدبالقتل: التهديد- 12

قبل. من بنا مر وقدمحدود:  غير لمد بالسجن التهديد- 13

العينين: عصب- 14

ًا، يستمر وربما نهايته حتى التحقيق بداية من ويبدأ المنظمسسة تقريسر عسسن الشسعب جريسدة نقلست وقد أشهر

يأتي: ما النسان لحقوق المصرية

الضسسحايا باقتياد الدولة أمن مباحث ضباط قياما ومنها طرة سجون في النتهاكات أبرز إلى التقرير "وانتقل

دواسسسة في يوضع ثم السجن خارج الضحية سحب ويتم بلظوغلي الدولة أمن مباحث مقر إلى الليل جوف في

.)]55[55(تعذيبه"  وأثناء لظوغلي في احتجازه فترة أثناء معصوبا يظل ثم العينين معصوب وهو السيارة

الملبس: من التجريد- 15

"شقيقها بتعذيب السجن ضباط تتهم الريان "شقيقةالتالي:  الخبر الوفد صحيفة أوردت

فسسي بسسدأوا شسسقيقها بسسه المحبسسوس السجن ضباط أن الريان أحمد شقيقة الفتاح عبد توفيق حسنية "أكدت

أنهسسم وأضسسافت لشسسقيقها والطعسساما الملبسسس دخسسولا منعسسوا السسسجن ضباط وقالت: إن معه، التعسف ممارسة

.)]56[56(البارد"  الجو هذا في الداخلية بثيابه تركوه

.)]57[57(طويلة:  لفترات بالسللا القيد- 16

السسذراعين مسسد مسسع متصلة طويلة ساعات شاذة أوضاع في طويلة لفترات الوقوف- 17

:والرجلين

.21/2/1990  ـ926 السبوعي الوفد: العدد ) جريدة]52[(52

 . 6/3/1990  ـ356 الشعب: عدد ) جريدة]53[(53

.28ص ـ السابق الدولية: المصدر العفو ) منظمة]54[(54
ًا انظر ، 4ص  ـ1991ـ/ـ 13/8  ـ610 الشعب: عدد جريدة) ]55[(55 الدولـيـة: العفـو منظـمـة أيض

.26،28،49،50،51ص ـ السابق المصدر
ع ،15/3/90  ـ315 السبوعي الوفد: العدد  جريدة)]56[(56 ة راج ًا: منظم و أيض ة: العف الدولي

.26،49،51ص ـ السابق المصدر
.26ص ـ السابق الدولية: المصدر العفو  منظمة)]57[(57



ًا في  ).]58[58( تحرك إذا المعتقل ويضرب كثيرة أحيان

ات في الحتجاز- 18 اذورات مسن وغيسره السبراز علسى تحتسوي قسذرة زنزان ومملسؤة الق

).43 (:بالحشرات

).44 (المياه: لدورة الذهاب من المنع- 19

الجماعي: القتل- 20

ًا تكرر وقد النسان حقوق عن الدفاع لجنة عن المثالا هذا ننقل هنا ونحن ومنقباد ودمياط الفيوما في مرار

ًا عشر لخمسة الخيرة المذبحة بلندن: "إن مصر في قتلسسة  بيد1991  مايو1 في الفيوما في القل على شخص

الخبيث". وجهه في جديدة وصمة هي مبارك

الحكومة لرقاما طبقا وقتلت عليهم البساطة بمنتهى النار فتحت منه مباشرة بأوامر مبارك شرطة "ولكن

ًا15 القل على نفسها ).45أكثر" ( هو ما وجرحت  شخص

الشارع: في الغتيالا- 21

المصري المجتمع لهما اهتز والذي العطيفي وماجد الدين محيي علء مقتل هو ذلك على مثالا أوضح ولعل

.

المعتقل: اختفاء- 22

إلسسى التهسساما بأصسابع التقريسسر النسسسان: "ويشسسير لحقوق المصرية المنظمة تقرير عن الشعب جريدة تنقل

تختفسسي ثسسم الضسسحية على بالقبض تقوما التي الختفاء حالت في الرئيسي السبب أنها على الدولة أمن مباحث

ًا بالسسسنة طسسالب الحميسسد عبسسد محمسسد مصسسطفى باختطاف الدولة أمن مباحث فقامت مكان، لها يعرف ول تمام

محاولسسة في اشتراكه زعم وتحت الطوارئ قانون  بمقتضى1989  ديسمبر17 في الزقازيق طب بكلية الثالثة

سسسجن إلسسى تحسسويله تسسم ثسسم ومتكرر وحشي بشكل للتعذيب الحميد عبد مصطفى تعرض وقد بدر، زكي اغتيالا

منظمسسة  ذكرت1992 يناير "وحتى الن"، حتى له أثر على يستدلا ولم تماما أخباره انقطعت ثم طرة استقبالا

).46( بعد مكانه تعرف لم أسرته أن العفو

ًا الماضي السبوع النسان لحقوق المصرية المنظمة أصدرت كما المجهولا" حسسولا "المصير بعنوان تقرير

اما خللا الختفساء حسالت تصاعد فيه أكدت  مصر في القسري الختفاء قبضسة فسي كسانوا لشسخاص الخيسر الع

حسولا الشسكوك تشسير بينمسا الحيساة قيسد علسى بقاءهم تفيد معلومات أي على الستدللا يتم لم المن سلطات

ًا16 اختفاء عن معلومات لديها : "إن المنظمة قالت التعذيب، تحت وفاتهم  وحسستى1993 ديسمبر منذ   شخص

الدولسسة، أمسسن مباحث رجالا بواسطة عليهم القبض إلقاء منذ عليهم العثور في المل فقدت  وقد1994 نوفمبر

المفقودين: عن التقرير ذكره ما يلي وفيما

إبراهيم حافظ عطية محمد- 1

كاملسسة سسسنة مسسدى  وعلسسى25/2/1992 فسسي بسسالتبين منزله أماما من عليه القبض تم أنه المعلومات أفادت

.1،6ص س التعذيب من سنوات عشر س الدولية: مصر العفو  منظمة)]58[(58
الطواريء سلطات بموجب والتعذيب التعسفي العتقال ـ الدولية: مصر العفو أيضا: منظمة

.27ص ـ



التبين، شرطة قسم إداري1993  لسنة286محضر وتحرر اختفائه، مكان عن للكشف مجهودات أسرته بذلت

للسسسجن زيارة تصريح استخرجت وقد طرة استقبالا بسجن أنه معلومات لسرته  وردت1994 عاما مايو وفي

عديدة ببلغات المنظمة وتقدمت وجوده بعدما أفادتهم السجن إدارة أن  إل16/6/1994 في للسجن وتوجهت

تتلسسق لسم الن  وحسستى1/10/1994  فسي أخرهسا كسسان السسسجون مصسلحة ومسسدير الداخليسة ووزيسر العساما للنائب

عسسن للسسستعلما السسسجون لمصلحة بطلب محاميه  تقدما8/11/1994 وفي اختفائه مكان يحدد رد أي المنظمة

عليه. يستدلا لم أنه وأفادت وجوده مكان

العزيز عبد محمد جمعة- 2

محافظسسة  الفشن مركز الجهود قرية إلى طريقه في  وهو7/6/1992 بتاريخ اختفى أنه المعلومات أفادت

حسستى أخبسساره انقطعسست وقسسد بسسالعراق معسسه يعمل كان إسماعيل الله عبد جمعة يدعي شخص للقاء سويف بني

حسادث ذلسسك عاصسسر حيسسث سسويف بنسسي لمحافظسة تسوجهه أثناء في عليه قبض يكون قد أنه أسرته وتزعم الن،

كمسسا الجنساة، عسسن للبحسسث معهسم والتحقيسق الشسخاص باسستيقاف تقسسوما المن أجهزة وكانت فودة فرج اغتيالا

المنظمسسة قسسدمت وقد عليه، تعثر لم أنها إل الرسمية والسجون المستشفيات في عنه بحثت أنها أسرته أفادت

.1994\8\21 في الداخلية ووزارة سويف بني أمن ومدير العاما للنائب بلغات

السيد. محمد أحمد محمود- 3

تسسم بسسسوهاج شسسجرة أبسسو بنجسسع العسساما بسسالطريق سسسيره أثناء  وفي8/9/1993 بتاريخ أنه المعلومات أفادت

وقسسد الن حسستى أخبساره وانقطعست معلومسة غيسر جهسسة إلسى اقتيسساده تسسم حيث الشرطة أفراد قبل من استيقافه

وقسسد اختفسسائه مكان تحديد يفيد ما تتلق لم أنها إل العاما والنائب المن لسلطات عديدة بشكاوى أسرته تقدمت

 .7/11/1994 في العاما للنائب ببلغا المنظمة تقدمت

هماما. كمالا حمادة- 4

واصسسطحبته منزلسسه بسوهاج الدولة أمن مباحث من قوة  اقتحمت1/1/1994 بتاريخ أنه المعلومات أفادت

ومسسدير الداخليسسة ووزيسسر العاما للنائب ببلغا المنظمة تقدمت وقد الن حتى أخباره وانقطعت مجهولا مكان إلى

. احتجازه مكان بتحديد يفيد ما تتلق  ولم24/10/1994 في سوهاج أمن

الله. الرحيم عبد أحمد- 5

اقتيسساده وتسسم منزله بسوهاج الدولة أمن مباحث من قوة  اقتحمت1994 يناير بتاريخ أنه المعلومات أفادت

للسؤالا سوهاج أمن إلى أسرته توجهت عليه القبض وعقب الن، حتى أخباره وانقطعت معلومة غير جهة إلى

ووزيسسر سسسوهاج أمن لمدير عديدة بشكاوى أسرته تقدمت وقد معلومات بأي إفادتهم رفضوا أنهم إل مكانه عن

فسسي سسوهاج أمسسن ومسسدير الداخليسسة ووزيسسر العسساما للنسسائب ببلغا المنظمسسة تقسسدمت وقسسد العاما، والنائب الداخلية

اختفائه. مكان تحديد يفيد ما تتلق  ولم7/11/1994

إبراهيم. الرحيم عبد جمالا- 6

بهيئسسة عملسسه محسسل مسسن عليسسه القبسسض  تم10/4/1994 بتاريخ أنه المعلومات أفادت الكهرباء بهيئة موظف

للتعسسذيب تعسسرض أنسسه أسسسرته وزعمسست إدفو بقسم احتجازه تم قد وأنه العمل في ورئيسه زملئه أماما الكهرباء

 .7/11/1994 في الداخلية ووزير العاما النائب المنظمة خاطبت وقد الن حتى أخباره وانقطعت القسم في



محمد. حسن الدين صلح- 7

منزلسسه مسسن بسوهاج الدولة أمن مباحث بمعرفة عليه القبض  تم10/4/1994 بتاريخ أنه المعلومات أفادت

فسسي الداخليسسة ووزيسسر العاما النائب المنظمة خاطبت وقد أخباره وانقطعت معلوما غير مكان إلى اصطحابه وتم

اختفائه. مكان تحديد يفيد ما تتلق  ولم24/10/1994

سلمى. أحمد الحميد عبد فتحي- 8

وانقطعست مجهولا مكان إلى اقتياده وتم منزله  من1994 يونيو في عليه القبض تم أنه المعلومات أفادت

ً المنظمسسة خسساطبت وقسسد الن حسستى أخبسساره فسسي سسسوهاج أمسسن ومسسدير الداخليسسة ووزيسسر العسساما النسسائب مسسن  كل

اختفائه. مكان تحديد يفيد ما تتلق  ولم17/10/1994

عفيفي. محمد السيد الرحيم عبد- 9

أخميسسم شسسرطة مركسسز وإيسسداعه منزله أماما  من12/8/1994 بتاريخ عليه القبض تم أنه المعلومات أفادت

ًا عنه أسرته تعلم ول أخباره  وانقطعت4/9/1994 في معلوما غير مكان إلى ترحيله تم وأنه جهودهسسا رغسسم شيئ

ووزيسسر العاما النائب المنظمة خاطبت وقد الن حتى أخباره وانقطعت اختفائه مكان عن للكشف السلطات مع

اختفائه. مكان تحديد يفيد ما تتلق لم أنها  إل17/11/1994 في سوهاج أمن ومدير الداخلية

أحمد. خليل على حسن- 10

الدولسسة أمسسن مبسساحث بواسسسطة عملسسه محل من عليه القبض  تم18/8/1994 بتاريخ أنه المعلومات أفادت

مخاطبسسة وتمت المحافظة في البوليس أقساما كل في عنه أسرته بحثت وقد معلومة غير جهة إلى اقتياده وتم

( ابنسسي المنظمسسة لمنسسدوب المختفسسي والسسد ذكر وقد بالتلغراف، الداخلية ووزارة الدولة أمن ومباحث أمن مدير

رد أي المنظمسة تتلسق لم الن وحتى7/10/1994 )في بسوهاج الدولة أمن مباحث طابق فوق بالطابق موجود

اختفائه. مكان تحديد يفيد

شعبان. فاروق مصطفى- 11

أفراد قبل من استيقافه تم العاما بالطريق سيره أثناء  وفي24/8/1994 بتاريخ أنه المعلومات أفادت وقد

مسسع أجرتهسسا عديسسدة محسساولت رغسسم احتجسسازه مكسسان أسسسرته تعلسسم ول معلسسوما غيسسر مكان إلى واقتياده الشرطة

يفيسسد ما تتلق  ولم26/10/1994 في العاما للنائب بلغا المنظمة قدمت وقد تماما أخباره وانقطعت السلطات

اختفائه. مكان تحديد

 محمود محمد حمادة- 12

أمسساما من الدولة أمن مباحث أفراد قبل من عليه القبض  تم19/9/1994 بتاريخ أنه المعلومات أفادت وقد

أهلسسه عسن أخباره وانقطعت معلومة غير جهة إلى واقتياده شجرة أبو نجع في شقيقه يملكه القمشة لبيع محل

عليه. القبض منذ  تماما

العوامية. قرية راشد مرعي محمد- 13

معلسسوما غيسسر مكسسان إلى واقتيد ساقلته مركز العوامية بقرية منزله  من20/2/1994 في عليه القبض ألقي

ًا أسرته عن أخباره وانقطعت علسسى وحصسسل مسسرات عسسدة العتقسسالا قسسرار مسسن تظلسسم بعمل أسرته وقامت تمام



ًا إفراجات المحكمة. إلى يحضر أن دون غيابي

حسين. محمد الرحمن عبد أحمد- 14

مقسسر إلسسى اقتيسساده وتم الدولة أمن مباحث بواسطة المحلية بالوحدة عمله مقر  من7/4/1993 في اعتقل

ًا والسسده وأبدى اختفائه بشأن العامة النيابة إلى بشكوى والده وتقدما بأسوان، الدولة أمن مباحث جسسادة شسسكوك

المصرية المنظمة  تلقت11/7/94 وفي بالتحقيق العاما النائب وطالبت بوفاته الحالة أهالي ادعى وقد بوفاته،

أمسسر صسسدور سسسابقة أو المسسذكور ضسسد أمني إجراء أي اتخاذ على يستدلا لم أنه فيها جاء مذكرة النسان لحقوق

علسسى مكتسسوب بسسرد النسسسان لحقوق المصرية المنظمة تقدمت فقد المعلومات هذه وإزاء له، اعتقالا أو بضبط

القسري. الختفاء حالت ضمن الحالة هذه أدرجت أنها فيه أفادت العاما النائب مذكرة

محمود. الرؤوف عبد الدين بهاء- 15

وشسسقيقه هسسو  بمنزلسسه13/8/93في عليه القبض ألقى المذكور أن المنظمة لدى المتوفرة المعلومات تفيد

ومازالا محمود الرؤوف عبد حسني شقيقه سبيل إخلء وتم بأسوان الدولة أمن مباحث مقر إلى اقتيادهما وتم

ًا الدين بهاء الن. حتى مختفي

الكخيا. رشيد منصور- 16

للمعارضسسة وانضسسم السسسبق، الليسسبي الخارجيسسة ووزيسسر النسان لحقوق العربية المنظمة أمناء مجلس عضو

ًا وكسسان النسسسان، لحقسسوق عديسسدة منظمسسات في عضو وهو الوزارة من خروجه عقب الليبية فرنسسسا فسسي مقيمسس

النسسسان لحقسسوق العربيسسة للمنظمسسة العموميسسة الجمعيسسة أعمسسالا في للمشاركة للقاهرة ووصل سياسي كلجئ

فسسي هنسساك إلسسى نقله وجرى ليبيين بواسطة اختطف أنه عن معلومات ترددت وقد ،1993  ديسمبر2و1 يومي

).47( إليها سفره الليبية الحكومة نفت حين

:  المنقبات الفتيات اختطاف- 23

منقبة" طالبة "اختطافالسابق:  التقرير عن نقل الشعب صحيفة ذكرت

السسوايلي بحسسي منزلها من خرجت القبة بحدائق الثانوية السلما بمدرسة منقبة طالبة إبراهيم فتحي "نصرة

المقسسدما اسسستدعى بسسل بسسذلك يكتسسف ولسسم المسسن اختطفهسسا مصسسيرها؟، هو ما تدري ل وهى مدرستها إلى متجهة

تصسسرفات عسسن دقيقسسة بمعلومسسات وطسسالبهم معهسسا بالتحقيق وقاما السرة الدولة أمن بمباحث محمود مصطفى

ًا وأثار المنزلا داخل نصرة ل السجون ودهاليز غياهب في نصرة مازالت الن وحتى السرة في الرعب من جو

).48شيئا" ( عنها تعرف

الشارع: من الختطاف- 24

ً أيضا السابق التقرير ذكر بكر السيد زكريا التقرير استعرضها التي الحالت الشعب: "ومن جريدة عن نقل

لسسم ولكنسسه العسسسكرية وحدته  إلى1988  يناير28 يوما صباح في منزله من خرج الذي المسلحة بالقوات جندي

مسسرة مسسن أكسسثر باسسستدعائه الدولسسة أمسسن مبسساحث قسسامت حيث المن أجهزة إلى موجهة الصابع وكل إليها يصل

أن قسسائلً: يجسسب الشسسرطة أحد عليهم رد الخيمة شبرا قسم إلى أسرته ذهبت وعندما السياسي نشاطه بسبب

ًا تنسوا ).49( المصير لنفس تعرضتهم وإل زكريا ابنكم تمام



المسلمين: المعتقلين على الجلد عقوبة توقيع- 25

السسسواني طسسارق مسسن  كسسل89 عسساما للجلسسد تعرض قد السابق: "أنه التقرير عن نقل الهالي جريدة ذكرت

يصسلب الصسليب تشسبه قسوائم "العروسسة" وهسى علسى تتم الجلد عملية وإن السعيد، وكمالا المنعم عبد وعلي

الحمسسر اللحسسم مسسن كتلسسة ليصبح ظهره على الكرابيج وتنهالا وقدميه يديه من يقيد ثم عار نصف السجين عليها

).50العروسة" ( أرضية إلى الدماء منها تنساب

الصحية: الرعاية وغياب المعيشي التضييق تعمد- 26

مسسن قليلسسة كميسسات تقسسديم المسسسجونين إذللا أساليب إليه: "ومن المشار التقرير عن الشعب جريدة تنقل

ممسسا الصسسحية الرعاية ومتطلبات والنظافة الغطية من المعيشية الحالة ورداءة النظيف غير والشراب الطعاما

منافسسذ بهسسا يوجسسد ول صسسحية غيسسر الزنزانة إن المعتقلين أحد ويقولا الجلدي، والطفح الكلى أمراض في يتسبب

الرز مسسن قليل طعامسسا تعطيهسسم السسسجن إدارة وكانت غطاء أو فراش دون البلط على يتركونني وكانوا للتهوية

علسى مستشسسفى ليسس طسرة سجن مستشفى أن آخر معتقل ويقولا والعدس، المسوس والفولا والنيئ القذر

يعسساملون والطبسساء السسسبرين، خلف أدويسسة بسسه يوجسسد ل أنه حتى للغاية محدودة المتوفرة فالمكانيات الطلق

).51إنساني" ( وغير للغاية سيئ بشكل المعتقلين

العلج: منع- 27

التالي: الخبر الوفد ذكرت فقد المغربي، نبيل الخأ حالة المثلة أبرز ومن

بطرة" سياسي سجين حياة لنقاذ بالتدخل الداخلية وزير تطالب النسان حقوق "منظمة

وزيسسر موسسسى الحليسسم عبسسد اللسسواء النسسسان لحقسسوق المصرية المنظمة أمس شفيق: طالبت حمدي س كتب

... طسسرة ليمسسان بسسسجن الحسسالي المغربي" النزيل محمد "نبيل السياسي السجين حياة لنقاذ بالتدخل الداخلية

ًا المغربي للسجين الصحية الرعاية تقديم ضرورة عاجلة استغاثة في المنظمة أكدت عدة من حياته لنقاذ فور

تقسسديم عسسدما المنظمسسة .. واسسستنكرت عنسسه صسسحي عفسسو وإصسسدار والشسسرايين، والمعدة بالقلب خطيرة أمراض

وصسولا عسسن المسسئولين مسسع إداري تحقيسق بسسإجراء الداخليسة وزير .. وطالبت للسجين اللزمة الصحية الرعاية

المعتقسسل مسسع حسسدث مثلمسسا وفسساته من خشيتها عن وأعربت المتردية، الحالة هذه المغربي" إلى "نبيل السجين

بيوما وفاته وقبل الخطيرة، لمراضه علج بدون تركه طرة بسجن المسئولون تعمد الحميد" الذي عبد "شحاته

ًا السجن من إخراجه تم واحد نقابسسة إلسسى عاجلسسة ببلغسسات المصسسرية المنظمسسة ... وبعثسست المسسسئولية مسسن تهرب

).52السجون" ( لطباء المتعمد الهمالا حولا النسان بحقوق المعنية الدولية المنظمات من وعدد الطباء

التالي: الخبر أيضا ونشرت

السياسيين" السجناء حقوق باحتراما تطالب النسان حقوق "منظمات

النسسسان حقسسوق لحماية أخرى عالمية منظمات وثلث الدولية العفو منظمة شفيق: "طالبت حمدي س كتب

وخاصسسة المصسسرية السسسجون فسسي سياسسسية قضسسايا ذمسسة علسسى والمحتجزيسسن للسجناء الساسية الحقوق بضمان

للغاثسسة الدوليسسة واللجنة النسان حقوق مراقبة ومنظمة المريكيين المحامين منظمة أعربت الصحية، الرعاية

المغربي" بسسسجن "نبيل للسجين الصحية الحالة تدهور عن وردت التي النباء إزاء البالغ قلقها عن التعذيب من

رسسسائل فسسي المنظمسسات طسسالبت لحسسالته، وتجسساهلهم بالسسسجن المسسسئولين إهمالا بسبب للموت وتعرضه طرة



السسسجين عسسن صسسحي عفسسو بإصسسدار الداخلية وزير موسى الحليم عبد واللواء مبارك حسني الرئيس إلى عاجلة

إهمسسالهم عسسن به والمسئولين السجن أطباء محاسبة ضرورة المنظمات وأكدت لحظة، أية في بالموت المهدد

).53( السياسيين وخاصة للسجناء الصحية الرعاية تقديم في

المتهسسم المغربسسي نبيسسل النسان: "يواجه لحقوق المصرية المنظمة تقرير عن نقل الشعب جريدة ونشرت

وتؤكسد بصسعوبة ويتكلسم الحركسة علسى يقسوى ل أنسه حيث السابق زميله مصير .. نفس الجهاد تنظيم قضية في

اليسسر البطيسن فسي وتمسدد التساجي الشريان في وجلطة التاجية الدورة في بقصور مصاب أنه الطبية التقارير

بمشسساهدته تعذيبه على القائمون ويتلذذ لمستشفى نقله طرة سجن إدارة ترفض ذلك كل ومع بالمعدة وقرحة

).54ببطء" ( يموت وهو

:عذيبالت على السجون أطباء تستر- 28

"المسجونين تعذيب على بالتستر طرة بليمان طبيب "اتهاماالتالي:  الخبر الوفد جريدة نشرت

ليمسان بسسجن الطسبيب المنيساوي مجسدي السدكتور إحالسة الطبساء نقابة مجلس حلمي: "قرر مجدي س كتب

الطسسبيب المنظمة اتهمت النسان، لحقوق العربية المنظمة شكوى في معه للتحقيق تأديب مجلس إلى طرة،

طبيسسة للجنسسة السماح العاما النائب المنياوي بدر المستشار من النقابة طلبت المسجونين، تعذيب على بالتستر

).55( السجن بزيارة

الثاني القسم مراجع

.27ص س الطواريء سلطات بموجب والتعذيب التعسفي العتقالا س الدولية: مصر العفو - منظمة43

.27ص س السابق - المصدر44

.1990  مايو4 س للدماء المتعطش مصر بلندن: طاغية مصر في النسان حقوق عن الدفاع - لجنة45

.13/8/1991 س هس1412  صفر3- 610 الشعب: عدد - جريدة46

.4ص  س16/12/1994 س الشعب: عدد - جريدة47

.13/8/1991 س هس1412  صفر3- 610 الشعب: عدد - جريدة48

ًا: منظمة .9ص القانون لسيادة تقويض المن شرطة العفو: اعتقالت أيض

السابق. المصدر - نفس49

.7ص  س2/10/1991  س521 الهالي: عدد - جريدة50

السابق. الشعب: المصدر - جريدة51

.6/6/1990  س1016 الوفد: عدد - جريدة52

.17/7/1990  س1054 الوفد: عدد - جريدة53

السابق. الشعب: المصدر - جريدة54

.16/7/1990  س1053 الوفد: عدد - جريدة55

:      القسم التيارات  غير من السياسيين تعذيب السلميةالثالث

المعتقليسسن فسسإن السسسلمي للتيسسار المنتميسسن علسسى يقسسع السياسسسيين علسسى الواقسسع التعسسذيب معظسسم كان إذا

ًا عليهم يقع السلمية غير التجاهات من السياسيين ليشسسمل مبارك حسني الفرعون وّسعه الذي التعذيب أيض

المثلة: بعض نورد هنا ونحن يعذبه، أن يستطيع من كل



"الرأي سجناء بإطلق تطالب النسان حقوق "رابطةالتالي:  الخبر الكويتية الوطن جريدة نشرت

ًا النسان لحقوق المصرية الرابطة "أصدرت الرابطسسة مكتسسب أعضسساء سسسراح بإطلق فيه طالبت أمس بيان

"سسسري"، المصسسريين الشسسيوعيين العمسسالا حزب إلى النتماء بتهمة مثلهم محتجزين يزالون ل آخرين وأشخاص

مسسبرر أي وجسسود عسسدما إلسسى كامسسل إبراهيسسم محمسسد الرابطسسة رئيس أشار العاما المدعي إلى سلمت رسالة وفي

الموجهسسة التهسسم بشسسأن التحقيسسق استمرار دون يحولا لن سراحهم إطلق وإن الشخاص هؤلء حبس لستمرار

وفقسسا وقسست أسسسرع فسسي الشسسرعي الطسسبيب على للتعذيب تعرضوا الذين المحتجزون يعرض بأن وطالب إليهم،

إثباتهسسا دون الجسسروح التئسساما يحسسولا أن الرابطسسة وتخشى الن، حتى تنفذ لم التي نفسه العاما المدعي لتعليمات

ًا، همسسا الرابطسسة مسسسئولي مسسن اثنان الماضي  أغسطس24 في اعتقلوا  الذين52الس الشخاص بين ومن شرعي

الولا، أمسس الشسخاص هسسؤلء  مسن13 سبيل أخلي وكان سعيد، السيد محمد والمحامي سالم أمير الصحافي

ًا للمعارضة بحملة مرتبطة العتقالت وهذه القسساهرة، جنوب التبين في والصلب الحديد مصنع عمالا مع تضامن

وباشسسرت العمسسل مكسسان فسسي إضسسراب حركسسة على للقضاء الماضي أغسطس مطلع في الشرطة تدخلت حيث

80ً نحسسو علسسى القبسسض بإلقسساء أعقبتهسسا العتقسسالت مئسسات العمسسالا بيسسن  مسسن15 وأصسسيب شسسخص وقتسسل  عسسامل

).1المضربين" (

بحيسسرة سسس رشسسيد مدينسسة مباحث ضباط أحد أيدي على تعذيبي التالية: "تم الستغاثة الشعب جريدة ونشرت

مسسن ومعاقبسسة بسسالتحقيق وأطسسالب بالمركز، العمل لحزب الفلحين أمين إنني إل ... اللهم ارتكبته جرما أي دون

رشسسيد" ( س عارف السلما عبد شارع من المتفرع الصبروة أحمد الشهيد شارع س القش محمد .. جمعة عذبوني

2.(

"التعذيب آثار من للعلج السفر من طبيب "منعالتالي:  الخبر الوفد جريدة ونشرت

الداخليسسة وزيسسر موسسسى الحليسسم عبد محمد اللواء إلى احتجاجا الطباء نقابة عصمت: أرسلت محمد س كتب

فسسي لسسه تعسسرض السسذي التعذيب آثار من للعلج فرنسا إلى السفر من التوني الجواد عبد أحمد الدكتور منع على

السسدكتور علج علسسى وافقسست قسسد الفرنسية الحكومة وكانت المسلح الشيوعي التنظيم باسم المعروفة القضية

مسسن قسسرار علسسى حصسسوله رغسسم الطسسائرة مسسن بسسإنزاله بالمطار المن أجهزة قامت مستشفياتها، أحد في التوني

والجنسسسية الجسسوازات مصسسلحة فسسي المسئولون أكد كما للخارج، بالسفر العاما النائب شومان جمالا المستشار

).3( الخارج في للعلج سفره على جهة أي من اعتراض وجود عدما للطبيب

ًا جنية  ألف15"التالي:  الخبر الوفد جريدة ونشرت وعذبته" القوى مراكز اعتقلته لمواطن تعريض

جنيسه،  ألف15 بمبلغ محمد رمضان صفوان بتعويض القاهرة استئناف محكمة الحلو: "قضت محمد س كتب

دعسواه المسواطن أقساما سسسنوات، ثلث مسدى على به والتنكيل بتعذيبه  وقامت1965 عاما القوى مراكز اعتقلته

عساما عليسه بسالقبض الناصسر عبد جمالا الراحل الرئيس عهد في القوى مراكز فيها يتهم درجة أولا محكمة أماما

معتقسسل أودع أنسسه المسسواطن أكسسد النحاس، مصطفى الذكر خالد الزعيم جنازة تشييع في اشتراكه  بتهمة1965

وطسسالب التعسسذيب، أنسسواع لكافسسة خللها وتعرض  سنوات،3 لمدة  معتقل وظل الرهاب يسوده جو في الواحات

ًا جنيه  ألف50 مبلغ دفع الداخلية وزير بإلزاما دعواه نهاية في وأدبيسسة، ماديسسة أضسسرار مسسن بسسه لحسسق عمسسا تعويض

 ألسسف15 بتعويضسسه القاهرة استئناف محكمة وقضت جنيه،  آلف5 قدره بتعويض درجة أولا محكمة له حكمت

الشسسحات أحمسسد المستشسسارين وعضسسوية الدسسسوقي اللطيسسف عبد فاروق المستشار برئاسة الحكم صدر جنيه،



).4إمبابي" ( صبري سر وأمانة ميدان الحي وعبد

 وتعسسرض1989 عسساما عسسن النسسسان لحقوق المصرية المنظمة تقرير من الثاني الجزء الوفد جريدة نشرت

المنسسازلا ومداهمسسة السسسفر مسسن والمنسسع المطسسار فسسي التوقيسسف مثسسل الصسسحفيون لهسسا يتعسسرض التي للمضايقات

ونحسسن السسسجون فسسي والتعسسذيب الحسسداث مواقع في والعتداءات الحداث متابعة من والمنع الوراق ومصادرة

الجزء: هذا منه ننقل

الحداث": مواقع في "اعتداءات

 اعتسسدت1988 ينسساير يوميسسة": فسسي سسس ليبراليسسة سسس حزبيسسة الوفد "جريدة حلمي ومجدي العاطي عبد - سيد1

ًا الزهسسر جامعة لمظاهرات متابعتهما أثناء المكهربة والعصي بالهراوات الشرطة عليهما النتفاضسسة مسسع تضسسامن

الصحفية. وبطاقاتهم التصوير أفلما على استولت الفلسطينية،

التقطهسسا التي الفلما ومصادرة الشرطة بسيارات لمطاردة  تعرض88 يناير "الوفد": في شحاتة - أحمد2

ًا شمس عين جامعة لمظاهرات الفلسطينية. النتفاضة مع تضامن

مكتسسب مقسسر أمسساما القسساهرة شسسوارع أحسسد فسسي وحشي لضرب   تعرض88 إبريل "الوفد": في نور - أيمن3

مبسساحث تصسسنت تثبسست المعسسارض للنائب يحملها كان وثائق مصادرة بهدف البرلمان وعضو المحامي نوح مختار

 مستشسسفيات4 بيسسن وتنقل جسيمة بإصابات لذلك نتيجة أصيب وقد معارضة، وصحف أحزاب على الدولة أمن

ًا تسليمه كلها رفضت حكومية الصابات. بهذه طبيا تقرير

الشرطة  ألقت88 إبريل "الوفد": في السهيتي الوهاب عبد والمصور شاكر ومحمود عبدالعاطي - سيد4

سسساعات عسسدة واحتجسسزوا المتجولين الباعة على القبض تلقي وهى الشرطة صور التقاطهم أثناء عليهم القبض

الشرطة. بقسم

أمسسن مبسساحث  قسسامت88  أكتسسوبر "الوفد": في حنا مجدي والمصور النبي عبد ومحمد الشاذلي - محمود5

بمتابعسسة قيسسامهم أثنسساء  ساعات6 واحتجزتهم والفلما الوراق على واستولت ملبسهم وتمزيق بضربهم الدولة

الزهر. بجامعة الطلبية الحداث

السستي للنكبسسة متسسابعته أثنسساء الشسسرطة ضباط من للضرب  تعرض88 نوفمبر "الوفد": في شفيق - حمدي6

واحتجسسزوه وأتلفوهسسا الفلما الضسسباط وصادر كبير، حريق التهمها عشش في المقيمة العائلت عشرات أصابت

ساعات. عدة

المحسسامين نقابة لحداث متابعته أثناء عليه القبض الشرطة  ألقت98 يناير "الهالي": في شلبي - ثروت7

مقسسر قريسسب الشسسارع فسسي سسسيره أثنسساء الدولسسة أمسسن مباحث  اختطفته1998 فبراير وفي  ساعة،12 واحتجزته

السستي المعلومات مصدر لمعرفة محاولة في  ساعة18 لمدة بلظوغلي الرئيسي مقرها في واحتجزته الجريدة

منهسسا شسسديدة نفسسسية ضسسغوط عليسسه مورسسست حيسسث كسسبير مسسسئولا حسسولا السبوع ذات في الهالي في نشرها

مجاورة. غرفة في للتعذيب يتعرضون محتجزين صرخات إسماعه

فسسي المؤلفسسات  مسسن عدد أسبوعية" له س إسلمية "حزبية الشعب" س جريدة تحرير "رئيس حسين - عادلا8

للقسساء مدعوا كان حيث السكندرية مدينة مشارف على الشرطة  احتجزته98 مارس والقتصاد: في السياسة

بأحسسد طويلسسة ساعات احتجازه تم حيث للقاهرة بالقوة وأعادته السكندرية جامعة تدريس هيئة بنادي محاضرة



سيارته. زجاج تحطيم جري ذلك وخللا المرور شرطة مراكز

ألقسست النطسساق واسسسعة حملسسة الدولة أمن مباحث  شنت98  أغسطس24 فجر  فيالسجون: في التعذيب

ًا62 على القبض فيها باسسم سسري شسيوعي تنظيسم تشسكيل بزعسم  والكتساب الصسحفيين  من10 بينهم  شخص

الا نظمسه السذي العتصساما علسى التحريسض تهمسة إليهسم وأسندت المصري، الشيوعي العمالا حزب مصسنع عم

ممسسا النيسسران عليهم أطلقت قد الشرطة قوات كانت والذي الشهر، ذلك مطلع في حلوان في والصلب الحديد

وتعسسرض العمسالا، مسن عشسسرات عسدة علسسى والقبسض بجسراح آخسسر عسدد وإصسابة عامل مصرع إلى حينذاك أدى

المسسرور على أجبروا حيث زعبل أبو سجن في والتعذيب المعاملة لساءة  أغسطس24 حملة في المحبوسون

الكلب وجود في المكهربة والعصي والهراوات والقداما باليدي ضربهم يتناوبون الشرطة جنود من صفين بين

ت جسسيمة بإصابات منهم عدد لصابة أدى مما البوليسية أن دون عنهسم الفسراج بعسد لشسهور العلج تحست ظل

).5(  يوما30  س15 بين تتراوح فترة السجن في قضوا أن بعد للمحاكمة يقدموا

التالي:  الخبر الوفد جريدة أيضا ونشرت

ًا جنيه  ألف150 تدفع الداخلية "وزارة الموت" حتى حمودة باسل تعذيب عن تعويض

 ألسسف150 قدره تعويض بدفع الداخلية وزارة بإلزاما القاهرة استئناف محكمة فكري: "قضت زكريا س كتب

وقسسامت الطسسالب علسسى القبسسض ألقسست قسسد المن أجهزة كانت حمودة، المحسن عبد باسل الطالب لسرة جنيه

ًا باعتقاله تسسوفي الطسسوارئ، لقسسانون ومعارضسسته إسسسرائيل مسسع التطسسبيع لسياسسسة المعسسارض والسسده لنشاط عقاب

حكمهسسا أصسسدرت قسسد القاهرة جنوب محكمة وكانت له، تعرض الذي التعذيب بسبب اعتقاله فترة أثناء الطالب

محكمسة أمساما الحكسم عليسه المجنسي أهسل اسستأنف جنيسه  ألسف100 قسدره تعويض بدفع الداخلية وزارة بإلزاما

وحسسررت للحكسسم للذعان الداخلية وزارة اضطرت جنيه  ألف150 إلى التعويض برفع فقضت القاهرة استئناف

ًا ).6بالمبلغ" ( شيك

الثالث: القسم مراجع

.5/9/1989  س5226 الكويتية: عدد الوطن - جريدة1

.6/3/1990  س356 الشعب: عدد - جريدة2

.25/3/1990 س  أسبوعي953 الوفد: العدد - جريدة3

.27/6/1990  س1035 الوفد: عدد - جريدة4

20/7/1990  س1057 الوفد: عدد - جريدة5

 .21/4/1991 س الوفد: عدد - جريدة6

 
:   الفصل والمسجونين  المحبوسين تعذيب الثاني

في   مصرالجنائيين
ًا فليسس بالسسلما الملسستزمين مصسسر شباب أطهر تعذيب عن تتورع ل وشرطتها الحكومة كانت إذا أن غريبس

المثلة: بعض هنا نذكر ونحن جنائية، قضايا في المعتقلين تعذب

القارب: باحتجاز التعذيب- 1



ًا  سنوات3"التالي:  الخبر الوفد صحيفة ذكرت "النزهة مباحث لرئيس حبس

مع  سنوات3 النزهة قسم مباحث رئيس عواد أسامة الرائد بحبس القبة حدائق جنح محكمة أمس "قضت

أثنسساء الحسسدائق بقسسسم أيسساما أربعسسة وطفلهسسا فيهسسم المشسستبه أحسسد زوجة الرائد احتجز  جنيه،200 وكفالة الشغل

صسسالح سسسر وأمانسسة القبسسة حسسدائق جنسسح محكمسسة رئيس كامل عزت برئاسة الحكم صدر القسم، مباحث رئاسته

).1مهدي" (

بالكهرباء: والصعق الصابع نزع- 2

وضسسرب رجليسسه تحت غليظة عصا من علق الذي شرشر المنعم عبد أشرف قصة الوفد صحيفة تذكر حيث

ًا ًا، ضرب علسسى ليحملسسه بالكهربسساء صعقه ثم ذراعيه كسر ثم بكماشة أظافره نزع المباحث رئيس حاولا ثم مبرح

جريمتسسه، يفضسسح ل حسستى هسسدده أن  بعسسد1990  إبريسسل25 فسسي عنه أفرج ثم راديوهات، محل بسرقة العتراف

).2 (1990 لسنة  إداري2/12 رقم تحت قيد التعذيب بواقعة ببلغا الدلنجات نيابة إلى تقدما أشرف ولكن

الموت: حتى التعذيب- 3

المثلة: بعض نسوق ونحن المصرية والسجون الشرطة أقساما في متكررة ظاهرة وهي

"الموت حتى مسجون بتعذيب مصريين  ضباط3 "اتهاماالتالي:  الخبر الوسط الشرق صحيفة ذكرت

ًا الفيوما جنايات محكمة رئيس "أصدرت التحقيسسق ذمة على الجنود من وثلثة وطبيب ضابطين بحبس قرار

نقيسسب فيهسسا اتهمسسوا قضسسائية دعسسوى أقسساموا المساجين أحد أقارب كان الموت، حتى مسجون تعذيب قضية في

ًا يعمل أولا وملزما زعبل أبو بسجن شرطة مسن وثلثسة السجون بمصلحة يعمل طبيب وضابط قنا، بسجن حالي

السسسجن المسسسجون أودعسسوا المتهميسسن أن الدعوى وذكرت الموت، حتى مسجونهم بتعذيب السريين المخبرين

وطلسسب المحكمسسة إلسسى الخمسسسة المتهمون أحيل الفيوما، بسجن عملهم أثناء وذلك مصرعه ألقى حتى وعذبوه

).3مقبل" ( دور إلى الخمسة المتهمين حبست المحكمة أن إل المحكمة رد المحامي

ًا الوفد صحيفة وذكرت ًا وجد محمد مصطفى عادلا السائق أن مفاده خبر الحمسسراء الزاويسسة قسسسم في ميت

جسسسمه علسسى التعسسذيب آثسسار وشاهدت بالخبر أسرته فوجئت ثم لينتحر الثاني الدور من بنفسه ألقى أنه وادعوا

).4( المشرحة في

ًا الوفد صحيفة وذكرت "التعذيب بسبب الفيوما بسجن متهم "مصرعالتالي:  الخبر أيض

الله عوض محمد تلقى التعذيب، بسبب مصرعه العمومي الفيوما بسجن متهم جبيلي: "لقى أحمد س الفيوما

ًا الفيوما قسم نيابة رئيس  سسسنة37 مصسسطفى ناصسسر جثسسة باكتشسسافه الكسسردي المنعم عبد محمد الرائد من بلغ

ًا المحبوس وتبين صوفي، جمالا بسكرتارية النيابة وكيل سكران هشاما انتقل طفلين باختطاف لتهامه احتياطي

قسسرر التعسسذيب، نتيجسسة حديثسسة ضسسرب وآثار وكدمات جروح على بها وعثر  تأديب،9 رقم الغرفة في الجثة وجود

للتحقيسسق ومسسساعديه السسسجن مسسأمور اسسستدعاء الفيسسوما، لنيابات العاما المحامي الشرشابي محمود المستشار

).5الشرعي" ( الطبيب على الجثة وعرض معهم،

ًا ونشرت ومعاونه" الفيوما سجن مباحث رئيس عن "الفراجالتالي:  الخبر أيض

سسسجن مبسساحث رئيسسس عسسن بالفراج الفيوما بندر نيابة أولا وكيل سكران هشاما جبيلي: "أمر أحمد س الفيوما



تهمسسة ولعان طارق النقيب إلى وجه قد البندر نيابة رئيس عوض محمد وكان وظيفتهما بضمان ومعاونه الفيوما

علسسي ناصسسر وكسان المبسساحث، معسساون أحمسسد معتصسسم النقيسسب إلسسى التهمسسة نفس وجه كما الموت حتى التعذيب

ًا المحبوس مصطفى للطسسب المبسسدئي التقريسسر اثبسست السسسجن داخسسل مصسسرعه لقسسي قسسد الفيوما بسجن احتياطي

).6حديثة" ( وحروق وكدمات بالجثة نافذة جروح آثار وجود الشرعي

الثاني: الفصل مراجع

.24/4/1990  س979 الوفد: عدد - جريدة1

.2/9/1990الوفد:  - جريدة2

.9/2/1992  س4821 الوسط: عدد الشرق - جريدة3

.11/3/1990  س941 الوفد: عدد - جريدة4

.19/3/1990  س948 الوفد: عدد - جريدة5

6 : الوفد-   .5/4/1990جريدة

:     الفصل مصر  في الناس عامة تعذيب الثالث
ًا ائه علسى للمحافظة البطش على إل الن يعتمد ل المصري النظاما لن نظر وجسوده مسبررات كسل فقسد بق

ًا، فاسسسد وأمريكسسا، لسسسرائيل باعها للبلد خائن السلما على خارج نظاما فهو الناس أماما دمسسر مرتشسسي، أخلقيسس

منسسه التخلسسص فسسي والرغبسسة النظاما كراهية أصبحت فقد هذا كل أجل من أسياده، مصالح لحساب البلد اقتصاد

ً ًا أمل مصر. في عام

النظاما خصوما على الشرطة فتوحشت الخير دفاعه خط لنهم الناس على زبانيته النظاما أطلق هذا وإزاء

لجهسسزة اليوميسسة للممارسسسات البسسسيطة العينسسات بعسسض نسسورد هنا ونحن الناس عامة وعلى بل الجنائيين وعلى

. المن

أخميم: في النساء تعذيب- 1

"أخميم في النساء وتحبس تعذب "المباحثالتالي:  الخبر الهالي جريدة أوردت

الخسسور عسسرب قريسسة أهسسالي ضسسد تأديبيسسة حملة أخميم شرطة مباحث ضابط إسماعيل: "شن سوهاج: علي

وتعذيبهم والطفالا النساء خاصة القرية أهالي على والعتداء المزروعات بإتلف انتهت بسوهاج أخميم بمركز

عدليسسة سسس سسسلمان سسسنية سسس الحميد عبد خديجة س الله خلف كريمة هن القرية نساء من سبعة على القبض وإلقاء

إصسسابتهما نتيجسسة المركزي أخميم مستشفى إلى سيدتان نقلت وقد عبدالحميد، مديحة س إبراهيم حميدة س صلح

علسسي حسسبيب من ببلغا القصة وبدأت بالكرابيج، للضرب الفلحات من آخر وعدد تعرضهما بعد جسيمة بإصابات

يتهسسم القريسسة نطسساق فسسي يقسسع جيسسري محجر ترخيص وصاحب أخميم لمركز المحلي المجلس رئيس والد دياب



الفلحيسسن ضسسد قرار العامة النيابة أصدرت المحجر، منطقة في تقع باستصلحها قاموا أراضي بزراعة الفلحين

الداريسسة والجهسسزة المحاجر إدارة قدمتها صحيحة غير معلومات على بناء المحلي المجلس رئيس والد ولصالح

الحملسسة بهسسذه فوجئوا أساسه على القانوني للتصرف إليهم القرار وصولا انتظار في الفلحون وبينما بسوهاج،

واسسستغللا السسزرع بقتل الشرطة قامت حيث بالشاكي، قرابة صلة تربطه الذي المباحث  رئيس برئاسة التترية

ً النيابة من إذن دون والطفالا النساء وحبس تعذيب في المباحث سطوة القريسة، عسن الرجسسالا غيساب مسسستغل

الجمساعي والتسأديب القمسع لعمليسات فقط تكرار (الثنين) وهى أمس أولا صباح المؤسفة الحداث هذه وقعت

).1 )" (25/10/1989المواطنين( ضد ممارستها على الخيرة المرحلة في الشرطة دأبت التي للقرى

"مواطن لتعذيبهم شرطة  ضباط6 بحبس "الحكمالتالي:  الخبر أيضا أوردت - كما2

بالحبس عباس الباقي عبد أحمد المستشار برئاسة الجيزة جنايات محكمة البطزاوي: "قضت حسين كتب

بالعصسي عليسه والعتسداء مسواطن تعذيب قضية في الجيزة أمن مباحث من ضباط لستة التنفيذ إيقاف مع سنة

(نقسساش) رشسساد الجسسواد عبسسد للمسسواطن ضسسباط لسسستة التعسسذيب تهمة وجهت قد العامة النيابة وكانت والسياط،

حسسسن الفتسساح عبسسد العقيسسد المتهميسسن الضسسباط قائمة وتضم الشافعي، طه صديقه بقتل العتراف على لجباره

محمسسد والعقيسسد بسسالجيزة المساكن سرقة مكتب رئيس العشماوي محمد والعقيد الجيزة شمالا مباحث مفتش

حسسسن والمقسسدما محمسسد السسدين عمسساد والعقيسسد المجيسسد عبسسد سامي محمد والعقيد النفس جرائم وكيل القاضي

فسسي السستزوير تهمسسة مسسن الليسسل أبو حسن سامح العميد ببراءة المحكمة قضت كما الهرما قسم مأمور السباعي

المتهميسسن مسسع الضسسباط تجسساوزات أسسسباب المحكمسسة: إن وقسسالت القضية، نفس في الشرطة تحقيقات محاضر

يتطلسسب السسذي .. المر بها واعترافهم الجرائم لمرتكبي بالتوصل وتنقلتهم ترقياتهم الداخلية وزارة لربط يرجع

).2 )" (7/1990 /25( التجاوزات تلك من للحد النظر إعادة الوزارة من

التالي: الخبر النور جريدة أوردت - كما3

"القلب سويداء في الضرب الداخلية: نرفض "لوزير

"الشعب مجلس في موسى الحليم عبد "استجواب

إصلح فني ضحيته راح الذي البشع الحادث طوائفه بكل المصري الشارع الخولي: "استنكر محمود س كتب

منسسزلا حسسرس أطلسسق حيث الداخلية وزير فيه يقيم الذي الشارع في مرورهما أثناء وزميله أسرة ورب غسالت

مصرع إلى أدى الذي المر السلح، من مجردان أنهما رغم الرصاص من بوابل وأمطروهما النار عليهما الوزير

سياسسسة انتهاج بعدما الداخلية وزير من المصري الشارع طالب كما خطيرة، بإصابات الخر أصيب بينما أحدهما

ً جملسسة السياسسسة لهذه المصري الشارع رفض على وأكدوا القلب سويداء في الضرب أكسسد حيسسن فسسي وتفصسسيل

أن السسسلما علماء أعلن بينما الوزير حرس ارتكبها التي الجريمة لهذه قانوني مبرر يوجد ل أنه القانون أساتذة

خالسسد كمسسالا تقسسدما أخسسرى ناحيسسة ومسسن النفسسس، عسسن الدفاع مبدأ تحت يندرج ول همجية الحرس رجالا فعله ما

اللسسواء لسسستجواب الشسسعب مجلسسس رئيسسس سسسرور فتحسسي الدكتور إلى بطلب الشعب مجلس وعضو المحامي

استفسسسار السسستجواب هسسذا فسسي العضسسو طسسالب الحسسادث، هسسذا حسسولا الداخليسسة وزيسسر موسى الحليم عبد محمد

ل فسي البلد حكسم علسى قدرتها تعلن أن إما وطالبها الخطير النحراف هذا عن الحكومة انون ظ أو العسادي الق

السستي الساسسسية الضسسمانات توفير وهو الساسي بواجبها القياما عن لعجزها منها الثقة سحب أو استقالتها تقدما

).3)" (1991/ 7/ 31( الدستور له كفلها التي وحريته حرماته وتحمي النسان وحقوق كرامة للشعب تكفل



سيدة: شقة على للستيلء لعلقاته سابق صولا واستخداما موظف تعذيب- 4

الزيتون" قسم س الشرطة "سلخانةالتالي:  الخبر الشعب جريدة نشرت كما

أن إل عنسسه بالفراج النيابة قرارات ورغم الجتماعية بالشئون أمن رجل الفكهاني السيد محمد احتجاز "تم

اللجسسوء إلسسى أسسسرته اضسسطر ممسسا وتعذيبه إخفاءه قررا بالقسم الضابطين الشالا ومصطفى العرب عز أشرف

كسسل تسخير سابق! من صولا تمكن فقد الحمراء الزاوية قسم في أما الداخلية، ولوزير العاما للنائب بالشكوى

تسسوجهت .. وكلمسسا السسسكني البلسسوك فسسي معه سكنها تصادف فقيرة سيدة شقة على للستيلء لخدماته الضباط

).4)" (1/10/1991!! ( وتعذيبها احتجازها يتم محضر لعمل

عبد فيها حوكم التي المصادرة الموالا قضية يتحمل أن على لجباره محاسب تعذيب- 5

المحجوب. رفعت شقيق المحجوب الخالق

ً تحقيقا الوفد جريدة نشرت أن بالرغم وأنه القضية في فرج طه بالمحاسب الزج محاولة كيفية عن مطول

ًا أصدر بدر زكي أن إل عنه أفرجت قد النيابة لقسسي حيسسث الجيسسزة أمسسن مديريسسة إلسسى وأخذ باعتقاله، فوريا قرار

الشسساب المحاسسسب رفض ولما القتصاد وزير توقيع زور قد أنه بخطه كتابي اعتراف كتابة على لحمله التعذيب

).5) (22/2/1989(  به التنكيل في إمعانا النطرون وادي معتقل إلى بترحيله الوزير أمر الشديد التعذيب رغم

 

الرجولة: انتهاك المباحث ضابط مع الختلف عقوبة- 6

الذي هذا نظاما أي القارئ يدرك حتى الشعب صحيفة أوردتها كما بتفصيلها نسوقها البشعة القصة هذه

رجولته" بانتهاك المحتجزين فأمر ضابط مع اختلف شاب "مأساةمصر:  يحكم

والنكسسار الحسزن ملمسح تبسدو محمسد محمسود أحمسد العمسر مقتبسل في شاب الشعب جريدة مبنى "دخل

زبانيسة مسن خسوف دون مأساتي تنشروا أن تستطيعون هل وتساءلا الجريدة محرري أحد مع يتحدث أن وطلب

مأسسساته يسسروي فبدأ يخافون؟، ول لئم لومة الله في يخشون ل الشعب جريدة محرري أن له فأكدنا الداخلية؟،

بينسسي بسسسيط خلف حسسدث عنسسدما شسسهور ثلثسسة منذ بدأت الشعرية: ومأساتي باب شرطة قسم داخل ومعاناته

تمامسا الموضسسوع ونسيت وتصالحنا الخلف إنهاء .. وتم بيه زكي يدعى الشعرية باب قسم بمباحث ضابط وبين

جديد من بيه بزكي للتقي موعده حدد قد القدر  كان22/10 مساء ففي أتوقعه مال لي يحمل كان القدر ولكن

قسسسم إلسسى اقتيسسادي وتم تهمة أي بدون علي القبض إلقاء تم حيث مصر، في إنسان يره لم ما يديه على ولرى

رأسه ووضع قماش كيس من أخرجه ثعبان وهو "لولو"، بس تسمى التعذيب أدوات أولى .. وكانت الشعرية باب

ضسربا وأشبعوني قدمي على مدي وتم والكرباج، الفلكة على وضعوني .. ثم ملبسي داخل وضعه ثم فمي في

ذلك. بعد لي حدث لما يهون هذا كل ولكن

فسسي منهمسسا كسسل ووقسسف تمامسسا ملبسسسي بنسسزع معاونه وحساما زكي من كل قاما حيث !!، نصر صلح تلمذة

إذا بالويسل وتواعسدوني فائقسة بسسرعة مسرة عشسرين مسن أكسثر حوائطهسا تقبيل على وأجبروني الحجرة طرف

التعسسذيب لصسسنوف وتعرضسست الضسسرب، أتلشسسى حتى هناك إلى هنا من أجري فكنت منهم أي تقبيل عن تأخرت

نعيسسش؟، أيسسن جديسسد، مسسن عسسادت أيسسامه وأن نصر، لصلح تلميذان هما باشا وحساما بيه زكي أن لي أكدت التي

وجهه وتغير أنفاسه وتنحبس دموعه لتنطلق المزعجة اللحظة هذه إلى جاء أن إلى قصته يحكي أحمد واستمر



ً : أن فيقولا يحدث أن يمكن ما أسود يتذكر وهو تماما وأجسسبروني بنطلونيهمسسا بفسسك قامسسا وحسسساما زكي من كل

الرجالا وبدأ القسم حجز من ثلثة بإحضار بيه زكي قاما بل !!، بذلك يكتفيا ولم قضيبيهما وتقبيل الفاحشة على

ويسائل: بحرارة أحمد ويبكي القذرة مهمته أداء عن تأخر إذا منهم لي والويل انتهاكي على التناوب في الثلثة

والغنسساء بسسالرقص وأمرنسسي كرسسسي علسسى بالطبسسل بيسسه زكسسي قسساما ذلسسك وبعد أعرف!، ل صدق بكل نعيش؟، أين

تاني". عايزة ..مش استكفيت خلص والنهارده حميدة التية: "أنا بالكلمات

ًا أبقى أن وأقسم القسم حجز داخل الكلب مثل رماني ذلك ... وبعد الحجز داخل الفلكة قسسدمي على واقف

ًا قسسد وجسسدني وإذا للمسسر تنفيسسذي مسسن ليتأكد الحجز إلى يدخل زكي كان دقائق عشر وكل أعلى إلى يدي ورافع

ًا الحجسسز بداخل من جميع بضرب يقوما يدي أنزلت خميسسس رفعسست تقسسدما فقسسد أحمسسد لسسه تعسسرض لمسسا ... ونظسسر

ًا اللزما باتخاذ يطالبه العاما المحامي للمستشار بمذكرة المحامي تعسسذيب من أحمد له يتعرض ما ووقف قانوني

ًا العاما المحامي . وأصدر ًا اللزما لتخسساذ الشسسعرية بسساب  لنيابة24/10/1991 في قرار طلسسب .. وحيسسالا قانونيسس

إلسسى تحسسويله تسسم ذلسسك وبعسسد أقسسواله لتأخسسذ الشسسعرية بسساب نيابسسة إلسسى ويسسذهب السسسلخانة من أحمد يخرج النيابة

بحراسسسته المكلفيسسن الشسسرطة أمناء أحد رفض المستشفى وفي مشددة، حراسة وسط جمالا سيد مستشفى

جامعسسة مستشسسفى إلسسى تسسوجه ذلسسك وبعد إصابات من له تعرض ما مدى لتوضيح رأسه على أشعة بإجراء طلبه

أحمسسد تعسسرض فيها توضح الشعرية باب قسم إلى إشارة وتوجيه يومين لمدة باحتجازه قامت التي شمس عين

الرتجاج بعد ما باشتباه أحمد إصابة المستشفى تقرير ويوضح استلمها، رفض القسم أن إل الوحشي للعتداء

. أسبوعين لمدة للراحة واحتياجه

النيابسة قسسرار صسدر فقسسد حسدث ممسا أفظع مفاجأة عن أحمد لنا يكشف ذلك كل ورغم المظالم بلد يا مصر

ًا القضية بإدراج هسسذا أثسسار وقسسد لدميتسسه، للكرامة وامتهان تعذيب من له تعرض ما كل بعد جنحة وليس !!، إداري

السسدفاع فسسي رغبتهم عن المحامين من كبير عدد أعرب كما أحمد مع تكاتفوا الذين المنطقة أبناء حفيظة القرار

المحسسامين مسسن الكسسبير الجمسسع هذا أن .. إل آخر بعد يوما عددهم ويتزايد محامين عشرة إلى عددهم وصل عنه،

وزيسسر مقابلسسة أحمسسد حسساولا وعندما !! بل النيابة بتحقيقات الخاص المحضر من صورة على الحصولا في فشل

).6 )" (24/12/1991لمشكلتك. ( وقت لديه ليس فالوزير شكوى له اكتب قالوا الوزارة مبنى في الداخلية

ًا سمكري يخطف الضابط- 7 لقاربه: إكرام

"سمكري يخطفون أقاربه  من4 و شرطة "ضابطالتالي:  الخبر الوفد جريدة أوردت

احب بتقييسد وقساموا بسدمنهور سسيارات سسمكرة محسل أقاربه من وأربعة شرطة ضابط "اقتحم المحسل ص

غسسرب نائيسسة منطقسسة إلسسى سسسيارة في عليه المجني بحمل ومرافقوه الضابط وقاما بالحبالا حافظ حسن هارون

أمسساكن وفسسي وجهسسه في بالمطاوى وطعنوه المبرح بالضرب عليه وانهالوا ثيابه ونزعوا بدمنهور البرتقالا مصنع

واستولوا العسكرية الخدمة وشهادة الشخصية وبطاقته متعلقاته بتمزيق الضابط قاما كما جسده، من متفرقة

).7) (22/4/1990يده" ( وساعة نقوده على

ًا رجل مقتل- 8 الشرطة: حجز في شنق

قضية" تحقيقات ملف على محاما إطلع ترفض مطروح "نيابةالتالي:  الخبر الوفد جريدة أوردت

العسساما والنسسائب القضسسائي للتفسستيش  برقيسسات3 بمطروح الوفد رئيس نائب المحامي زيد أبو حمدي "أرسل



ملسسف علسسى بسسالطلع لسسه السسسماح مطسسروح نيابسسة رئيسسس رفسسض مسسن فيهسسا يتضرر بالسكندرية العاما والمحامي

ًا وجد قد الحميد عبد فاروق السيد الطالب وكان قتل، بقضية الخاصة التحقيقات الحجسسز غرفسسة داخسسل مشسسنوق

أمسساما المدني بالحق وادعى القضية في توكيله تم قد المحامي زيد أبو حمدي أن ويذكر مطروح، شرطة بقسم

السسسباب" ( إبسسداء دون النيابسسة رئيس برفض وفوجئ القضية، ملف على الطلع من يتمكن حتى مطروح نيابة

4/3/1990) ( 8.(

شرطة: ضابط ضربه مسيحي مسن رجل قتل- 9

"مسن رجل قتل بتهمة قوص مباحث رئيس "حبسالتالي:  الخبر الوفد جريدة نشرت

قسسوص مركسز مبسساحث رئيسسس بحبسس الكلية قنا نيابة رئيس محمود الكريم عبد محمد: "أمر لله ا عبد س قنا

إلسى النيابسسة وجهسست وفسساته، إلسى أدى ممسسا بالحسسذاء صسدره فسوق ووقف الرض على مسن برجل الضابط ألقي

ًا تلقسى قسد النيابسسة رئيسسس وكان القسوة، واستعمالا والتحريض التلف تهم الضابط ّتسسى مسسن بلغس كسسرما وديسسع م

أكسسد  سسنة،58 العمسر مسن البالغ والده بقتل قوص مباحث رئيس إسماعيل الوهاب عبد الرائد فيه يتهم معوض

الخدمسسة مسسن الهارب "ميخائيل" الجندي على بالقبض العالا عبد السري المخبر كلف المباحث رئيس أن البلغا

وبعسسثرة المسسواطنين منسسازلا باقتحسساما المبسساحث رئيسسس قسساما الجنسسدي، على القبض في المخبر فشل العسكرية،

بحسسذائه، صسسدره فسسوق وضسسغط الرض علسسى بسسه وألقسسي الجنسسدي بإخفاء المسن الرجل الضابط واتهم محتوياتها

وفسساة الشسسرعي الطسسبيب تقرير ارجع أنفاسه، ولفظ قوص المستشفى إلى ونقل بغيبوبة المسن الرجل أصيب

وقسسررت المبسساحث رئيسسس علسسى بالقبض النيابة أمرت بالضلع، وكسور داخلي ونزيف دموي تجمع إلى العجوز

).9 )"(19/2/1990( حبسه

"مسن رجل بقتل المتهم الشرطة ضابط حبس "استمرارالتالي:  الخبر في القضية تطور أيضا نشرت كما

النيابسسة أولا وكيسسل السسدين جمسسالا فاضل بحضور المعارضات قاضي حسن بدوي محمد: "أمر الله عبد س قنا

ًا عشر خمسة قوص مباحث رئيس حبس باستمرار حسن جاد سر بأمانة مراعسساة مسسع التحقيسسق ذمسسة علسسى يوم

إلقساء تهمسة قسوص مبسساحث رئيسسس إسماعيل الوهاب عبد الرائد إلى النيابة وجهت المحدد، الموعد في التجديد

قسسوص نيابسسة مسسدير ضسسيف أبسسو أحمسسد قاما مقتله، عن أسفر مما بالحذاء عليه والعتداء الرض، على كامل وديع

أمنيسة حراسسة شسهدت قد الكلية قنا محكمة وكانت جنيه  آلف4 بحوالي التلفيات قدرت القتيل، منزلا بمعاينة

ًا، 50 الجلسة حضروا الذين الضباط عدد بلغ مشددة لرغساما مكثفسسة اتصسالت قنسسا أمسن مديريسة وتبسسذلا ضابط

).10 )" (21/2/1990( المقبلة المعارضات دائرة أماما أقوالهم وتغيير البلغا عن التنازلا على القتيل أهالي

بيته: فوق من حماما عشة إزالة رفض لنه عائلة رب قتل- 10

ً نقدمها المأساة هذه التقريسر الوفسد جريسدة نشسرت الشسعب، الحكومة به تعامل الذي السلوب على دليل

التالي:

لمطحن مجاورة حماما عشة إزالة لرفضه الشرطة بقسم ساخنة علقة من  أياما3 بعد مات مواطن!، "وفاة

قمح!!."

المبسساحث قسسامت الشسسرطة قسسسم فسسي لعتسسداء مواطنيها أحد تعرض بعد حزينة ليلة الليان سرس "عاشت

لشسسونة المجسساور منزلسسه سسسطح فسسوق حمسساما عشسسة إزالسسة علسسى لجبسساره نصار السيد محمد المواطن باستدعاء



وهنسساك الحجسسز بإيداعه وأمر لقراراته تحد هذا أن فاعتبر القسم مأمور لمر المتثالا المواطن فرفض المطحن

ًا القسم زبانية أوسعه 3 بعد الحياة وفارق سيئة حالة في المستشفى إلى فنقل والوعي النطق فقد حتى ضرب

أياما.

قسم في عليه والعتداء وحبسه زوجها استدعاء وأسباب قصة عليه المجني زوجة أحمد سيد فتحية تحكي

وكسثير منزلنسا سسطح فوق حماما عشة وجود للقسم زوجي استدعاء وراء فتقولا: السبب الليان سرس شرطة

يستصدر أن المطحن مدير واستطاع نرفض فكنا نزيلها أن لنا المجاور الليان سرس مطحن مدير منا طلب ما

يسسوما صسسباح عشسسر الحاديسسة وفسسي الحماما عشة لزالة عليه والضغط وتهديده معه للتحقيق زوجي باستدعاء أمر

زوجسسي فاسسستجاب هاما، لمر المأمور البيه أماما المثولا زوجي من يطلب المحضرين أحد حضر  نوفمبر3 الحد

قسسانون قسسائلً: أي رفسسض زوجهسسا أن الزوجسسة وتضسسيف الحماما، عشة يزيل بأن أمره الذي المأمور لمكتب وذهب

مسأمور اعتسبر هنسا عنسدي، مسا أزيسل فسسوف المدينسة في الموجودة الحماما عشش كل أزلتم لو بذلك؟، يقضي

ًا زوجي كلما القسم السسساعة حسستى زوجسسي تأخر فيها، له حدث ماذا أعلم ول الحجز حجرة بإيداعه وأمر له تحدي

ًا، الثانية إن لي ويقولون يضللوني بهم فإذا القسم لمقر ذهبت بالضرب، للعتداء الفترة هذه خللا تعرض ظهر

ًا الرض علسسى ملقسسي بزوجسسي فسسإذا الحبسسس حجسسرة باب فتحوا حتى فيهم صرخت موجود غير زوجي فسسي غارقسس

ًا والبولا القيء بحالسسة النيابة أبلغ سوف أنني وأعلنت فيهم صرخت مبرح، ضرب أثار وبه والوعي للنطق وفاقد

ولكسسن السسسيارة وجسساءت الليسسان سسسرس مستشسسفى إسسسعاف سسسيارة بطلسسب الشسسرطة قسسسم دعسسا ممسسا زوجسسي

قسسسم أودعسسوه حيسسث العاما منوف مستشفى إلى بتحويله وقاما حالته لخطورة زوجي إدخالا رفض المستشفى

فيمسسا التحقيسسق وطلبنا وأولدي، فرفضت المحضر عن نتنازلا وأن صلح عمل القسم مأمور حاولا وهنا الباطنة،

زوجي. له تعرض

للقسسسم اسسستدعوه عندما جيدة صحية بحالة كان والده بأن فصرح عليه المجني نجل نصار محمد فتحي أما

بسسإبلغا فتحسسي: قمسست وأضسساف والوعي، النطق افقده مبرح ضرب من له تعرض ما بسبب كان له حدث ما وأن

ويؤكسسد المنوفيسسة، أمسسن ولمديريسسة الداخلية ولوزير الكوما بشبين العاما للمحامي تلغرافات وأرسلت منوف نيابة

بضربه؟، قاما عمن فسألته اليجاب يفيد بما برأسه فأومأ أحد؟، ضربك تنبه: هل فترة في نصار محمد سألا أنه

عليه. بالعتداء قاما بالقسم العاملين من اثنين أن يفيد بما بإصبعيه فأشار

الشسرطة قسسم إلسسى ذهسسب للظلسسم، نتيجسسة أبي عليه: مات للمجني الثاني النجل نصار محمد السيد ويقولا

ًا ساعات ثلث بعد منه وخرج قدميه على الشسسرطة، رجسسالا من شرسة لهجمة تعرضه بعد والوعي للنطق فاقد

ًا أوسعوه لقسسد محمسسد وأضسساف بطنسسه، فسسي مسسا وتقيسسئ نفسه على بالا حتى يضربونه ظلوا وعيه، فقد حتى ضرب

ًا استخرج أن الطرق بشتى حاولت الشسسرطة تهديسسدات ولكسسن العسساما منسسوف مستشسسفى من لوالدي طبيا تقرير

ًا طلبسست السستي منسسوف لنيابة فلجأت المستشفى، على القائمين ومن مني أقوى كانت المستشسسفى مسسن رسسسمي

الكامسسل التشسسخيص يحمسسل ول لوالسسدي، اليمنى الفخذ في سحجات وجود فيه تأكد مبدئي طبي تقرير استخراج

3 الحسسد عصسسر الثالثسسة من العلج تحت المستشفى في أبي استمر والنطق، الوعي فاقد أنه حيث والدي لحالة

 نوفمبر.7 الخميس صابح من الثانية وحتى نوفمبر

معسساون أن أوضسسح شسسهرين، منذ عليه المجني يعالج كان الذي الطبيب إسماعيل نبيل الدكتور مع لقاء وفي

عادي، بمرض مريض عليه المجني بأن يفيد طبي تقرير لتحرير عيادته قصد الليان سرس شرطة قسم مباحث



لسسه أجريتهسسا التي الجراحية والعملية الدما ضغط ارتفاع آثار أحد هي الن يعيشها صحية نكسة من أصابه ما وأن

التقريسسر وكتبت المباحث معاون لمطلب أستجب لم نبيل: بالطبع الدكتور وأضاف الماضي،  أغسطس15 يوما

).11)"(18/11/1991( الحقيقية الصحية بحالته يفيد الذي

ًا آخر قسم في الهالي تعذيب- 11 ًء المسئولية من هروب للجريمة: وإخفا

"التعذيب وكر الزيتون قسم العاما النائب إلى "عاجلالتالي:  الخبر الحقيقة صحيفة ذكرت

اسستدعائهم مسن والهسروب عليهسم القبسض عنسد المسواطنين لتعسذيب جديدة طريقة المباحث ضباط "ابتكر

عليهسسم المقبسسوض بإرسسسالا المبسساحث ضسسابط قياما طريق عن .. ذلك النيابة أماما التعذيب قضايا في للتحقيقات

العترافسسات علسسى منهسسم الحصسسولا وبعسسد تعسسذيبهم ليتسسم فيهسسا عليهسسم القبسسض ألقسسي السستي غير القساما أحد إلى

العترافسسات علسسى بنسساء النيابة على عرضهم ليتولى عليهم القبض ألقي الذي القسم إلى عودتهم يتم المطلوبة

ضسسباط أيدي على آخر بقسم للتعذيب بتعرضه للنيابة المواطن إدلء وعند التعذيب، جراء من عليها حصل الذي

نيابسسة أمسساما المسسواطنين أحسسد أدلسسى عنسسدما أخرهسسا كان إثباتها، النيابة ترفض عليه قبضوا الذين دون به المباحث

لسسستقبالا الزيتسسون قسسسم تخصسسيص تسسم أنسسه وعلمسست أياما، ثلثة لمدة الزيتون بقسم للتعذيب بتعرضه الحدائق

يتسسدخل فهل التعذيب، بعد منهم اعترافات على الحصولا يتم حتى الشرق بقطاع القساما من عليهم المقبوض

التهسساما مسسن والهسسروب للتعسسذيب صسسيحة آخر تعد التي المهزلة هذه لوقف العاما النائب المنياوي بدر المستشار

).12 )" (15/6/1991( النيابة أماما والتحقيق

الشقق. يسرقون المباحث ضباط- 12

البساتين!" في "الذعرالتالي:  الخبر الوفد جريدة نشرت

مسسن العزيسسز عبد خالد النقيب اقتحم بالبساتين، الهالي بين الذعر إثارة في القاهرة مباحث ضباط "تسبب

ًا25 ومعه القاهرة أحداث الضسسابط اسسستولى النصسسر بعزبسسة مخسسبر منسسزلا والمطسساوي بالسسسنج مسسسلحين  شخص

محتويات بتحطيم قاموا كما عهدته، الرصاص وطلقات النقود وبعض الكهربائية الجهزة جميع على ومساعدوه

بهسسا وفعلسسوا المنطقسسة بنفسسس أخسسرى شقق ثلث باقتحاما المعتدون وقاما بالضرب، سكانها على واعتدوا الشقة

مبسساحث ضسسابط قسساما كما تركوهم، ثم حق وجه دون أياما عدة الشخاص بعض باحتجاز قاموا كما الشيء، نفس

بالكامسسل الشسسقة أثسساث بتحطيسسم وقسساما مقسساولا شسسقة بينهمسسا مسسن بالبسسساتين شسسقتين باقتحسساما نصر مدينة قسم

دون تركوهم ثم بالقسم، أياما ثلثة وأمه المقاولا زوجة باحتجاز وقاما كهربائية، أجهزة من بها ما على واستولوا

أسسامة النيابسة مدير الله عبد صابر وكلف المعادي، لنيابة عديدة بلغات عليهم المجني قدما النيابة، على عرض

معاينسسات عمسسل وتسسم المحطمسسة، الشسسقق إلسسى بالنتقسسالا النيابة وكلء مصطفى وحاتم سعيد وحازما المنعم عبد

علسسى المصسسابين بعسسرض وأمسسرت لسسسؤالهما، الضسسابطين لسسستدعاء النيابة أرسلت المبلغين، أقوالا صحة أثبتت

).13 )" (20/3/90( الحوادث هذه أسباب لمعرفة تحقيقاتها المعادي نيابة وتوالى المستشفى،

ًا: "وقدرت التالي اليوما في نشرت كما تهم الضباط إلى النيابة وجهت جنيه مليون بربع الخسائر قيمة أيض

).14 )" (21/3/1990( كهربائية أجهزة وسرقة الشقق محتويات وإتلف حق وجه بدون مواطنين احتجاز

ًا عامل ضرب- 13 الضابط: صديق آخر لعامل انتقام

الداخلية" لوزير "عاجلالتالي:  الخبر الوفد جريدة نشرت



بشسسارع تقسسع السستي موبيسسل بنزيسسن محطة الشرطة بسيارة  مخبرين6 و زغلولا سعد الشرطة عقيد "اقتحم

أسسسباب بسسدون محمسسود أحمسسد الكاوتشسسوك عامسسل علسسى القبض ومخبروه العقيد ألقي زينب، بالسيدة المبتديان

رقم معدنية لوحات تحمل العقيد استقلها التي والسيارة المبتديان شارع في عباس محمد للكهربائي ومجاملة

والمخسسبرون والعقيسسد الضسسباط وتبسسادلا التمسسوين وزارة إلى محمود أحمد العامل اصطحاب تم  شرطة،12203

ًا سقط حتى العامل ضرب أن والمؤسسسف ذلسسك، بعسسد سسسراحه إطلق وتقسسرر المسسبرح، الضسسرب مسسن عليه مغشي

الحليسم عبسسد اللسواء إلسى الواقعسسة هذه نرفع الضباط، أماما الضرب عملية في الضباط السادة شارك الكهربائي

).15 )" (10/3/1990( جميعا هؤلء تجاه المناسبة الجراءات واتخاذ للتحقيق الداخلية وزير موسى

القسم: من التعذيب صرخات يسمعون الحي أهل- 14

!"المهندسين شرطة بنقطة لمواطن وحشي "تعذيبالتالي:  الخبر الوفد جريدة نشرت

ًا كامل إبراهيم محمد برئاسة النسان لحقوق المصرية المنظمة أمس "أصدرت بعمليسسات فيسسه نسسددت بيانسس

داخل المواطنين أحد تعذيب المنظمة أكدت المهندسين، شرطة نقطة ضباط يمارسه الذي الوحشي التعذيب

الضسسحية أصسسوات سسسمعوا للنقطة المجاورة العمارات سكان أن المنظمة أكدت كما أمس فجر الشرطة نقطة

الب قسوة ول لهسم حسولا ل الشرفات في ووقفوا تعذيبها يتم التي وزيسر موسسى الحليسم عبسد اللسواء البيسان وط

(1990/سس 22/6( بسسالقوة كاذبة اعترافات لنتزاع الشرطة أقساما داخل التعذيب عمليات بإيقاف الداخلية  "(  

16.(

جريمة: دون وتعذيب احتجاز- 15

"جريمة بدون وعذبوه شقيقي "احتجزواالتالي:  الخبر الوفد جريدة نشرت

نقسل نصسسف سسيارة يستقل شرطة بضابط تاكسي استقلله أثناء الحكيم عبد الرءوف عبد شقيقي "فوجئ

فإذا بأمه سبه عدما الضابط من شقيقي فطلب بالسباب عليه وانهالا التاكسي بإيقاف وقاما به يحتك أن يحاولا

والسسسحل بالضسسرب بتعسسذيبه ويقسسوما بالقسسسم أيسساما ثلثسسة ويحتجسسزه الخيمة شبرا ثاني قسم إلى يقتاده بالضابط

ًا11 مع باحتجازه وعلمت النيابة، وأبلغت غيابه واكتشفت والسباب، وقسسامت حق وجه دون بالحجز معه  شخص

جريمته على الضابط محاسبة يتم لم الن وحتى شقيقي، على الواقع التعذيب وأثبتت بالقسم بالتفتيش النيابة

مشسسروع لقامسسة بألمانيسسا  سسسنة11 غيسساب بعسسد لمصسسر عسساد قسسد شقيقي وكان جريمة، أي دون شقيقي واحتجاز

).17 )" (18/6/1991المحامي( حكيم الرءوف عبد منصور  !!، بمصر استثماري

حسستى أو أنفسسسهم أزواجهسسن يسسسلم حسستى الشرطة أقساما في رهائن النساء احتجاز- 16

:يعترفوا

ًا ننقل الذي التقرير هذا الوفد صحيفة ذكرت الشرطة أقساما في تفشت التي الظاهرة هذه عن منه: جزء

وزير إلى مهداة بالسكندرية وقائع القساما، داخل رهائن النساء يستخدمون إنهم التهاما قفص في "الشرطة

"الداخلية

علسسى القبسسض القسسسم شسسرطة ألقسست عنسسدما بالسسسكندرية الجمرك قسم داخل الولا الولا: "كان المشهد

الجمسرك حسي فسي كسبيرة بمشساجرة قامسا أخسوين شسقيقة أنهسا سسوى تهمسة أيسة دون الحجز وأودعتها متزوجة

السسسادة إلسسى وتتوسسسل شسسديدة بحرقسسة تبكسسي السسسيدة كانت المباحث، رجالا يد من والفلت الهرب واستطاعا



مسسن أمرهسسا على المغلوبة السيدة تجد ولم بالمشاجرة، لها دخل ول لها ذنب ل فهي يغيثوها أن المباحث ضباط

حبيسسسة وهسسى  أيسساما3 ... ومسسرت نفسسسيهما لتسسسليم الشسسرطة قسسسم إلسسى يأتيسسا حسستى شسسقيقيها انتظار سوى بد

شقيقاها يسلم لم ذلك ومع والمشبوهين المجرمين وسط تقترفها لم جريمة من والمرار الذلا تعاني التخشيبة

الظلم". مرارة وحدها وتجرعت نفسيهما

علسسى للقبض الورديان حي إلى القسم من قوة توجهت عندما البصل منيا شرطة قسم الثاني: "داخل المشهد

بهسسا فاحتفظوا  سنة22 العمر من تبلغ التي أخيه ابنة على وعثر تجده فلم مالية غرامة تسديد من الهاربين أحد

عمهسسا يسسأتي أن دون يسسومين التخشسسيبة فسسي المسكينة وباتت القسم إلى نفسه بتسليم عمها يقوما حتى كرهينة

ًا يكن لم الذي الوفسسد بمكتسسب للتصالا وذويها أهلها فاضطر بالواقعة يعلم ولم السكندرية داخل بالفعل موجود

).18عنها" ( الفراج وتم الرهينة عن للفراج تدخل الذي بالسكندرية

ًا محل في عاملين يعذب- 17 المحل: لصاحب إكرام

صديقه" لمجاملة بالكهرباء وعذبهما مواطنين احتجز ضابط "حبسالتالي:  الخبر الوفد صحيفة ذكرت

الشسسغل مسسع سنة بالحبس أسيوط بمرور شرطة ضابط القاهرة جنايات محكمة زكي: عاقبت محمد س كتب

ًا وتعذيبهما أياما ثلثة مواطنين باحتجازه لقيامه المحكمسة قضست كمسا أصسدقائه أحسد لمجاملسة بالكهربساء صسعق

الغنيتي جورج سر وأمانة فخري وخيري جمعة عادلا المستشارين وعضوية بدران مصطفى المستشار برئاسة

101 مبلسغ المسدني بالحق المدعين إلى يؤديا بأن بالساحل للنظارات محل يمتلك الذي وصديقه الضابط بإلزاما

بسسالمرور الضسسابط السيسسسي عسسوني النقيب قياما عن القضية أوراق كشفت المؤقت، التعويض سبيل على جنيه

يعملن اللسسذين أحمد محمد وأحمد حسن النبي عبد شريف عليهما المجني باحتجاز إبراهيم الله عطية وصديقه

وتسسولى والنظسسارات، الشسسنابر مسسن مجموعسسة بسسسرقة العسستراف علسسى لكراههما المخازن بأحد الخير محل في

ًا تعذيبهما الضابط  )" (19/1/1990( شيك تحرير على الولا عليه المجني وأجبر مكبلن وهما بالكهرباء صعق

19.(

الضباط: أسلحة أرقاما تزوير لرفضه الشرطة تعذبه تاجر- 18

... وشسسكاهم فعسسذبوه السستزوير رفسسض الشسسرطة!، شسسردته "مسسواطنالتالي:  التقرير الشعب جريدة نشرت

فنفوه"

ًا الشيخ كفر بمحافظة مطوبس مركز من وذخائر أسلحة تاجر يعمل سعد أن القصة "بداية لطبيعسسة ونظسسر

أيسسة ارتكاب ضده يثبت  ولم4/5/1991 في مرة لخر تفتيشه تم وقد دورية بصورة للتفتيش يتعرض فهو عمله

مسسأمور المجسسد أبو صبحي العقيد من كل إليه ذهب عندما الدهشة انتابته فقد لهذا تفتيش مرة أي في مخالفات

أسسلحة علسسى مسسزورة أرقاما وضع منه وطلبوا المباحث وحدة رئيس سعد علي محمود والمقدما مطوبس مركز

سسسعد ورفسسض بسسالبيع أسسسلحتهم فسسي تصرفوا قد كانوا الشرطة ضباط من عدد بأسلحة لستبدالها الصنع محلية

الداخلية لوزير بالشكوى المذكور قاما السذاجة في وتماديا ضده ضغوطهم يمارسون بدأوا التزوير، بهذا القياما

الشعب. مجلس ورئيس الدولة أمن مباحث ومدير

ًا له تعرضهم من وتضرره الله ضيف سعد شكاوى في الشرطة بكوات ورأى وفسسي تسسأديبه، يستدعي تجاوز

منسسزلا باقتحسساما مطسسوبس مركسسز مسسن قوة مع والمعاون المباحث وحدة ورئيس ونائبه المأمور  قاما2/7/1991

الداخليسسة بملبسسسه اقتسسادوه ثسسم صباحا الثالثة في وذلك المنزلا محتويات وإتلف الباب وكسر الساذج المواطن



وفسسي الشسسرطة، مركسسز إلسسى وصسلوا حسستى المهينسسة الصسسورة هسسذه على الشوارع في وطافوا حديدي بقيد مقيدا

السسلحة بستزوير القيساما وعلسى شسسكاواه سسحب علسسى لجبسساره التعسسذيب وسسائر والكي للضرب تعرض المركز

مستشسسفى رفضست الظساهرة إصساباته / ورغسسم4/7 فسسي إل المركسز مسن يخسرج ولسسم الضباط للسادة المطلوبة

إصسسابته الطسسبي التقريسسر / وأثبسست7/7 يسسوما السسدمرداش مستشسسفى إلسسى فلجسسأ اسسستقباله، الشيخ وكفر مطوبس

بسسالرأس وكدمسسة القسسدما ببسساطن كهربسسي وكسسي والفخذين بالقدمين وكدمات بالظهر منتشرة وسحجات بكدمات

تحولا وهكذا بيته إلى عاد هو إن بالعتقالا وهددوه محله أغلقوا أنهم ذلك من والهم اليمنى، بالركبة وسجحات

).20 )" (13/8/1991( مشرد مواطن إلى ساذج مواطن من سعد

البصل: منيا قسم في التعذيب- 19

التالي: الخبر الهالي جريدة نشرت

جسسرى مسسا حولا مواطنون بها تقدما الشكاوى عشرات في التحقيقات من مجموعة البصل منيا نيابة "تباشر

اتهسسم للتعسسذيب، خللها تعرضوا طويلة لفترات قانوني مبرر دون البصل منيا قسم سجن في احتجازهم بعد لهم

السستي الوقسسائع بيسسن مسسن عايسسدة، هشسساما النقيسسب ومسسساعده القسم مباحث رئيس نوفل هاني الرائد المواطنون

للسسسؤالا ذهسسب السسذي صسسابر وشسسقيقه الن حتى  سبتمبر5 منذ المقصود عبد قباري احتجاز التحقيقات تضمنتها

التعسسذيب النيابسسة إلسسى بلغسساتهم فسسي المواطنسسون أثبسست وقسسد اتهسساما، دون اللسسه عطا حنا أيوب على والقبض عنه

المنطقسسة فسسي يشسستهر نوفسسل هسساني الرائسسد أن يذكر جسيمة، إصابات إلى أدى والذي له تعرضوا الذي الوحشي

أثنسساء ويجسسري المسسسلحين الشسسرطة رجسسالا مسسن مجموعسسة به ويحيط يده في السوط خللها يحمل التي بجولته

).21)" (1991( عشوائية بصورة المواطنين على القبض الجولت

الموت: حتى رجل تعذيب- 20

حسستى مسسواطن بتعسسذيب لقيسسامهم شسسرطة ضسسباط ثلثسسة محاكمسسة "اليوماالتالي:  الخبر الوفد صحيفة نشرت

الموت"

حسستى مسسواطن تعسسذيب بتهمسسة شرطة ضباط ثلث محاكمة اليوما القاهرة جنايات  بمحكمة17 الدائرة "تبدأ

الظسساهر قسسسم مبسساحث معاون وهو الولا المتهم كان الماضي، العاما في يناير في الشرطة قسم داخل الموت

وهمسسا زملئسسه مسسن اثنيسسن بمسسساعدة بالضسسرب عليه واعتدى أحمد العالا عبد مخلوف علي على القبض ألقي قد

الصسسرار سسسبق مع العمد القتل تهمة والثاني الولا للمتهمين النيابة وجهت المباحث، ورئيس التحقيقات رئيس

المباحث رئيس الثالث للمتهم النيابة وجهت كما حق، وجه أو قضائي إذن بدون عليه المجني واحتجاز والترصد

كشسسف عنهسسا، البلغا وعسسدما جريمة وإخفاء المبدئي الطبي التقرير واختلس رسمية محررات في التزوير تهمة

ًا مات عليه المجني أن الشرعي الطبيب تقرير قسسد وكسانت الثلثسة الضسسباط أيدي على الوحشي بالتعذيب متأثر

).22)" (17/3/1990( للمحاكمة الضباط تقديم لمنع السابق بدر زكي عهد في جرت التي المحاولت فشلت

الضابط: سيارة إصلح لعدما التعذيب- 21

سسسيارة إصسسلح فسسي الميكسسانيكي تسسأخر الشعب خدمة في بلقاس "شرطةالتالي:  الخبر الشعب صحيفة نشرت

"ذراعه فكسروا القسم

لح مكتسب فسي يجلسس دقهلية بلقاس من الميكانيكي  محمد الله عبد صالح المواطن "كان مسأمور بيسه ص



ومحمسسد المبسساحث رئيسسس سسسلمة محمسسود اسسستدعاه والقهوة الدردشة وبعد سيارته أصلح أن بعد بلقاس مركز

المخسسبرين إلسسى فقط واحدة نظرة إل هي وما قهوة بعد المكتب إلى الضابطان وصل مكتبهما إلى معاونه فوده

ًا ضسسربا جميعسسا انهالوا ... حتى عشرة على يزيدون والذين المتواجدين وربطسسوا المسسسكين المسسواطن فسسي وسسسب

المخسسبرون كسسان يصسسرخأ كان وعندما قدميه، من يسحبوه وراحوا الحجرة باب على وعلقوه ظهره خلف ذراعيه

فسي وخلسع اليمنسى ذراعسه كسسر إلسى أدى ممسا مكسان كسل في الضرب يواصلون وهم فمه في الحذية يضعون

غيبوبته من يفيق حتى صدره ودلكوا أنفاسه يسترد حتى مدة أجلسوه مهمتهم من المخبرين انتهاء بعد الكتف،

لسسه: نحسسن ويقولسسوا عنسسه ويسسسألوا بأيسساما بعسسدها ليسسأتوا وانطلقوا شقته باب أماما به ألقوا حيث منزله إلى ونقلوه

بسساب علسسى طرقسسا سمعت التالي اليوما فجر القصة: قبل سليمان نسيمة والدته وتكمل غلط، النمرة متأسفون

بلقسساس مستشسسفى إلى به ذهبنا بالجيران استغيث جريت أمامي هامدة جثة بابني فوجئت الباب، فتحت الشقة

أخسسرى مسسرة عسدنا طسسبي تقريسسر كتابة ورفض ابني علج رفض القصة سعد ويدعى الطبيب علم .. وعندما العاما

للنيابسسة سسسنذهب أننسسا أخسسبرته وعنسسدما للسسذراع تجسسبيس وعمل إشاعة الدكتور ... طلب الصباح في للمستشفى

شسسديد وفسسزع خسسوف حالسسة فسسي الموضوع ذلك يعرف من وكل وأسرتي أنا أنني الما تضيف الشاعة، عنا أخفى

ألسسوان ويسذيقه فسوده محمسسد ومعساونه سسلمة محمسود الضسابط ذلسك يأخذه لن معرض إنسان فأي أمان وعدما

ولسسم خدمسسة عنسسدك لهسسم كسسان هسسل ذلسسك؟، كل في السبب ما الله: ترى عبد صالح ونسألا له!، يعتذر ثم العذاب

كنسست ولكنسسي سسسيارته إصسسلح منسسي وطلسسب سسسلمة بيسسه محمسسود جسساءني أياما بعشرة الحادثة هذه قبل تنفذها؟،

ً ).23)"(1991( وانصرف غضب نظرة إلي ونظر مشغول

الشرطة: قسم داخل محامي تعذيب- 22

المحسسامين نقابسسة محسساما، تعسسذيب بتهمة الدلنجات قسم ضباط مع "التحقيقالتالي:  الخبر الوفد صحيفة نشرت

المن" ومدير الداخلية وزير تقاضي بالبحيرة

الدلنجات شرطة قسم مأمور مع التحقيق البحيرة بمحافظة الدلنجات نيابة الحكيم: "بدأت نبيل س البحيرة

إلسسى تسسوجه قد المحامي العظيم عبد فراج وكان الشرطة قسم داخل محاما تعذيب بتهمة القسم ضباط وبعض

المحسسامي افهمسسه وعنسسدما القسم من يطرده شرطة بأمين ففوجئ موكليه من ثلثة مع الدلنجات شرطة قسم

فسسي بقدمه بركله أولا ملزما برتبة الضباط أحد وقاما وجهه على بصفعه الشرطة أمين قاما واجبه لداء جاء بأنه

علسسى بالمحامي الخاص النقابة كرنيه بإلقاء قاما كما المحامي على العتداء في القسم مأمور شارك كما بطنه

الواقعسسة أثبسست السسذي السسدلنجات نيابة مدير النجا أبو محمد إلى ببلغا البحيرة محامو تقدما بقدمه، وداسه الرض

علسسم المجيسسد عبسسد وبسسدأ عليسسه، الواقسسع التعذيب الطبي التقرير في أثبت الذي المستشفى إلى المحامي وأحالا

نقابسسة أقسسامت كمسسا العسساما المحسسامي كحيسسل طلعسست المستشار إشراف تحت التحقيق الكلية النيابة وكيل الدين

( السسدلنجات شسسرطة قسسسم ومسأمور البحيسسرة أمسن ومسسدير الداخليسة وزيسر ضسسد مدنية دعوى بالبحيرة المحامين

21/8/1991) "(24.(

تهمة: دون سيدة تعذيب- 23

زفتى" في المباحث "دولةالتالي:  الخبر الهالي جريدة نشرت

للضسسرب تعرضسست هنسساك الحجسسز، إلسسى متسسولي سسسنية السسسيدة هسسذه زفتى مباحث ضابط سحب تهمة "دون

والشتائم". السباب سيل إلى بالضافة جسدها من حساسة أماكن في السجائر وإطفاء بالكرابيج



"زفتى مباحث جريمة في تحقق "النيابة

العساما المحسسامي إشسسراف وتحسست خليسسل عساطف برئاسسسة زفسستى نيابة الربعاء اليوما نجم: "تبدأ أحمد س كتب

زفتى مباحث ضباط بها قاما التي التعذيب واقعة لشهود الستماع في يوسف سامي المستشار الغربية لنيابات

أجسسزاء فسسي السسجائر وإطفساء بالكرابيسسج وضسربها ثيابها من بتجريدها الماضي  أكتوبر13 يوما متولي سنية على

الحماية توفير مع أقوالهم لسماع للنيابة الحادث شهود بأسماء بقائمة عليها المجني تقدمت بجسدها، حساسة

العميد الغربية بأمن التحقيقات مفتش رفض أخرى ناحية من الماضي، السبوع لهم المباحث تهديدات بعد لهم

ًا أعد بأنه وأبلغها عليها المجني أقوالا لسماع الصعيدي رجب قررت كما الداخلية لوزير والواقعة بأقوالها تقرير

سسسلما ورزق منصسسور وأحمسسد جمعسسة مسسسعد المحسساميين من كل تكليف الغربية بنقابة الحريات عن الدفاع لجنة

مسسن نايسسل الحميسسد لعبسسد بالضسسافة عزيز وفؤاد المنعم عبد وعلي السعيد ووائل الرحمن عبد ومحمد زينة وسيد

).25)" (10/11/1988( وزوجها عليها المجني عن للدفاع بالقاهرة الحريات عن الدفاع لجنة

الشقق: على للستيلء سلطتهم يستغلون الدولة أمن ضباط- 24

"الخاص الرهاب يمارسان الدولة بأمن "ضابطانالتالي:  الخبر الشعب جريدة نشرت

الدولسة أمسن بمبساحث وكلهمسا محمسد العقيسد وشسقيقه الخسالق عبسد المنعسم عبسد سمير القاهرة: "العميد

الدولسسة أمسسن ضسسباط فقسساما جاراتهسسا وإحسسدى شقيقتهما بين نزاع ... ثار البرياء ضد والبلطجة الرهاب يمارسان

ثلثسسة لمدة الرازق عبد وبدور علية المهندسة وشقيقته موظف خليل أحمد محمد يوسف الجيران على بالقبض

العسساما النسسائب إلسسى ببلغا عليهسسم المجني محامي عامر علء تقدما والسب، والتهديد للرهاب خللها تعرضوا أياما

).26زملئه" ( مع المتواطئ الزيتون شرطة قسم ومأمور وشقيقتهما الدولة أمن ضابطي ضد

الحمر: الكوما قرية مأساة- 25

الله عباد تذلا حتى القرى ضد الجماعية والتعذيب التأديب بحملت القياما مبارك عهد في الشرطة اعتادت

إحسسدى هسسي هنسسا نستعرضسسها السستي الحمر الكوما قرية وحادثة ورموزه، النظاما من الرعب نفوسهم في وتغرس

).27( والبطش الذللا حكم تحت يوما كل مصر تعيشها التي المآسي هذه

علسسى تحفظنسسا مسسع البشسسعة الجريمسسة هسسذه عسسن الوفسسد جريسسدة نقلته ما التفصيل من بشيء ننقل هنا ونحن

فهسسذا العسسادلا والقسسانون العظيسسم القضسساء قولها مثل الوضعي والقانون القضاء الجريدة بها تصف التي الصفات

في التفصيل من بشيء المر هذا بينا وقد الله أنزلا ما بغير حكم به والقضاء الشريعة عن خارج قانون القانون

كما الجريدة كلما ننقل تتبدلا" ولكننا ل ربانية سنة الطواغيت بجهاد التوحيد "تحقيق بس المسماة الولى نشرتنا

النقل: أمانة باب من هو

عاديسسة مشسساجرة سسسوى سسسبب الحمسسر الكسسوما قريسسة في الشرطة ارتكبتها التي المروعة للمذبحة يكن "لم

ووفقسسا المنطقسسة أهسسالي مسسن الميكروباس السيارات إحدى وسائق مدنية ثياب يرتدي شرطة ضابط بين وقعت

عنسسدما بسسدأت المشسساجرة فإن العليا الدولة أمن محكمة أماما بأقوالهم ذلك بعد أدلوا الذين العيان شهود لقوالا

الكسسوبري عبسسور إلسسى الميكروبسساس وسسسائق آخريسسن مسسع خاصة سيارة يستقل كان الذي الشرطة ضابط تسابق

يسوما مسساء مسن والنصسف السادسسة السساعة حوالي في الخر قبل بسيارته الحمر الكوما قرية خارج الموجود

بصسسحة الشعب مجلس أعضاء أماما الولا أمس الداخلية وزير بدر زكي اعترف وقد الماضي  إبريل29 الجمعة



ضسسابط بينهسسم ملكسسي سسسيارة ركاب بين مشادة كان السبب أن ذكر عندما الحداث وقوع وقت الوفد نشرته ما

ًا أجرة سيارة ركاب وبين شرطة ً الحسسادث سسسبب عسسن نشسسرته قسسد الحكوميسسة الصسسحف كانت لما خلف عسسن نقل

ًا المن، مصادر سسسائق المتهم الشرطة ضابط خللها صفع مشاجرة إلى المشادة تطورت الشهود لرواية وطبق

لنه وظيفته أو المعتدي شخص اللحظات تلك في يعلم الحظ عاثر السائق يكن .. ولم وجهه على الميكروباس

السسذي الطسسائش الضسسابط وجسسه علسسى مماثلسسة بصسسفعة المهدرة لكرامته وثأر ثائرته فثارت مدنية ثيابا يرتدي كان

الطلقسسات ولكسسن الرصسساص ليطلق البصر لمح في الحكومي مسدسه فأخرج بالسائق يفتك أن غروره له سولا

المجيسسد عبد الرسولا عبد المصاب . وسقط الحادث وقوع لحظة مروره تصادف آخر سائق جسد في استقرت

ًا خليفة شسساهد عندما نفسه بهراس الشهير المجيد عبد رمضان شقيقه يتمالك .. ولم الدماء من بركة في غارق

ً فاندفع والموت الحياة بين أخاه فسسي الميري سلحه بمؤخرة بضربة الخير وعاجله الضابط من النتقاما محاول

.. وما المعتدي الضابط بجسد إصابات عدة بها أحدث حادة بآلة هراس ورد أسنانه وحطمت شفته مزقت فمه

ً المكان إلى حضرت أن بالجيزة النجدة شرطة قوات لبثت انقضسست المستشسسفى إلسسى المصابين نقل من وبدل

ًا مسعور هجوما في بالمكان الموجودين على خللا الناريسسة أسسسلحتها القوات واستخدمت الضابط لصابة انتقام

المكسسان حاصسسرت السستي أوسسسيم مبسساحث دور جاء ثم الضحايا من المزيد سقوط عن بالطبع أسفر مما المعركة

لعلجهم. المستشفيات المصابين نقل وتم الموجودين جميع على القبض وألقت

الملحم: تطربه وزير

تحقيقاتهسسا بدأت إمبابة مركز نيابة وأن لسيما الحد هذا عند المؤسفة الحداث تنتهي أن المنتظر من وكان

صسسرح كمسسا يطربسسه السسذي النوع من أمنية ملحمة منها يجعل أن شاء الداخلية وزير بدر زكي ولكن الواقعة حولا

الولا أمسسس الشسسعب مجلسسس أمسساما الخير لعترافه طبقا مشددة أوامر فأصدر تليفزيوني حديث في مرة ذات

القسسوات حشسسد ضسسرورة هو قراره كان أخرى بعبارة مساكنها وتفتيش أبنائها من المئات وضبط القرية باقتحاما

وهكسسذا !!، يسسوما كسسل نوعهسسا مسسن عشسسرات تحدث عادية مشاجرة بسبب المسكينة القرية أهالي لتأديب اللزمة

وفسسرق الخاصة والقوات الجنائية والمباحث الدولة أمن ومباحث المن وقوات المركزي الرعب جيوش داهمت

والعصسسي للسسدموع المسيلة والقنابل والكرابيج والهراوات اللية والبنادق الرشاشة بالمدافع المدججة الكاراتيه

لفجسسر الولسسى الخيسسوط مسسع الغافلسسة الوديعة القرية والتنكيل البطش أدوات من وغيرها والخيزرانات الكهربائية

وقطعسست إليهسسا المؤديسسة والطسسرق القريسسة منافذ جميع الجرارة الجحافل أغلقت الماضي  إبريل30 السبت يوما

شوارعها. جميع في التجولا حظر وفرضوا عنها الكهربائي التيار

أقدامهم: تحت الدستور

الدينيسسة والعسسراف والمبسسادئ القيسسم كسسل فيهسسا انتهكسست السستي المروعسسة المذبحسسة أحداث الفور على وبدأت

أو ديسسن مسسن وازع بل السسسبعة ومسساجدها القريسسة منسسازلا حرمسسات البربرية الحملة قوات ..استباحت والنسانية

اعتسسدوا بهسسا الموجسسودة المصسساحف ومزقوا المصابيح والجنود الضباط وحطم بالحذية المساجد اقتحمت ضمير

فسسي والجنسسود الضسسباط يجسسد الجريدة: لم تضيف ثم بتفتيشها، القوات قامت أن بعد أئمتها على والجلد بالضرب

من يتورعوا ولم والوطن الله في أخواتهن عورات ليستروا الفرسان شهامة أو الرجالا نخوة من بقايا عروقهم

ألسسوان فسسي تتفنسسن الغاشسسمة القسسوات كسسانت أمرهسسم علسسى المغلسسوبين وأزواجهسسن أطفالهن مع بالسياط جلدهن

ول طفسسل ول كهسسل والهسسوان المذلة من يفلت لم العزلا البرياء الهالي من والنتقاما البطش وصنوف التعذيب



يفتسسح بسسأن الضسسحايا مسسن لحد مسموحا يكن ولم وأحذيتهم، وهراواتهم الطغاة سياط تحت سواء ..فالكل امرأة

ً كانت ولو حتى بكلمة فمه الويسسل كان !!! بل الجميع رؤوس على حل الذي البلء هذا كل سبب عن بريئا سؤال

تمسسارس أن المسسسعورة الهمجيسسة الحملسسة تنسسس !! ولسم عسسالا بصوت الستغاثة مجرد على يجرؤ لمن الويل كل

مصسسوغات ونهب منزلية وأدوات زراعية وجرارات سيارات من الضحايا ممتلكات كل إتلف في الشاذة هوايتها

القسسوات أن نسسذكر أن !!  ويكفسسي وأطعمسسة نقسسود مسسن والمتاجر المنازلا داخل عليه عثروا ما وكل النساء وحلي

ًا  سيارة840 من أكثر دمرت الغاشمة ًا وجرار نسمة.  ألف25 تعدادهم البالغ القرية أهالي يمتلكها زراعي

رمضان: في البشعة الشرطة جرائم

أكسثر فساعتقلت الذبيحة القرية داخل وموبقات فظائع من ارتكبته ما بكل الغاشم العدوان قوات تكتف ولم

ًا550 من فسسي محشسسورين بسسترحيلهم وقسسامت والطفسسالا النسسساء مسسن كسسبير عدد بينهم القرية أهالي من  شخص

عشسسرة بسسالكيلو المسسن قسسوات معسسسكر بسسه ونقصسسد الصسسحراوي السكندرية القاهرة طريق جهنم إلى اللوريات

السسسحل جسسراء مسسن أثخنتهسسم السستي الجراح ول المبارك رمضان شهر في صيامهم للمعتقلين يشفع ولم ونصف،

مسسن ورهيسسب جديسسد كل يبتكرون والجنود الضباط فكان قريتهم داخل كاملين يومين مدى على له تعرضوا الذي

من .. التعليق ذكرها عن واللسان القلم يعف وبذاءات شتائم للضحايا، والمعنوي البدني واليذاء الفتك ضروب

الزحسسف علسسى الضسسحايا إجبسسار والركسسل، الصسسفع والكرابيسسج بسسالهراوات الضسسرب طوالا لساعات والرجل اليدي

الزبانيسسة سسفالة بلغسست !!  بسسل العسسورات يسستر مسسا حسستى الملبسسس جميسسع مسسن تجريسسدهم بعسسد طويلسسة مسافات

ًا وانحطاطهم البعسسض علسسى العتسسداء علسسى بعضسسهم وإجبسسار الرجسسالا أدبار في العصي بوضع يتلذذون جعلهم حد

رجسسولتهم وتحطيسسم الجميسع إذللا بهسدف البسسذاءة فسسي غايسسة بألفساظ أزواجهسسن سسب علسى النساء وإرغاما الخر

ًا لذويهم واحترامهم ضسسيقة عنسسابر فسسي عرايسسا والنسسساء الرجسسالا مسسن كبيرة أعداد تكديس يتعمدون كانوا !! أيض

!!! النقي الهواء واستنشاق التنفس حتى أو الجلوس أو النوما منهم أي على يستحيل حتى للغاية

هسسذه آخسسر .. إلسسى العامسسة المسسوالا وتخريسسب السسسلطات ومقاومة التجمهر تهم تلفيق المن أجهزة وحاولت

البائسسسة القرية أهالي من كبير لعدد الحالت هذه مثل في المسكين المواطن بخناق تأخذ التي المطاطة التهم

نسسذكر أن الن ويهمنسسا الطسسوارئ، لقسسانون طبقسسا باعتقالهم قامت أنها الداخلية وزارة زعمت مئات إلى بالضافة

عسسن سسسلمة علي الوفدي النائب استجواب على رده معرض في لهما التعرض من تهرب بأمرين الداخلية وزير

. الحمر الكوما مذبحة

المعتقلين: عن الفراج

الحمسسر الكسسوما قريسسة أهسسالي جميسسع عسسن الفسسوري بالفراج العظيم المصري القضاء قرارات هو الولا المر

مسسن لبد مشرف موقف وهو الفراج قرارات على الداخلية وزير اعتراض ورفض الحداث ذمة على المعتقلين

إخلء في المعتقلين جميع مع كعادته ماطل الداخلية وزير  أن السخرية يثير ومما الحرار، مصر لقضاة تسجيله

ًا الهالي سبيل !! ول القضساء وقسرارات لحكساما احسترامه مسن الولا أمس زعمه ما رغم القضاء لقرارات تحدي

الصسسالح أجسسل مسسن ذلك يفعل أنه يزعم كان وإن الطوارئ قانون استخداما في يتوسع أنه ينكر ل فالرجل عجب

!!! . العاما

المتهمين: ببراءة التاريخي الحكم

ًا العليسسا الدولة أمن محكمة أصدرته الذي التاريخي الحكم ذلك هو الثاني المر أهسسالي جميسسع بسسبراءة مسسؤخر



ًا30 وعددهم الحداث في المتهمين الحمر الكوما قرية ... نسسود المن أجهزة لهم لفقتها التي التهم من   شخص

الحافل سجله إلى العظيم المصري القضاء أضافها مشرقة جديدة صفحة يعد التاريخي الحكم هذا أن نؤكد أن

.. والطغيان والظلم القهر ضد المقدسة حربه في

فيسسه اعتذر محضرا المحكمة إلى قدموا المتهمين أن من الداخلية وزير ادعاه ما هو البراءة سبب يكن ولم

يحسساولا صسسارخة مغالطة .. فتلك حقها عن القيادات تلك فيه وتنازلت حدث عما الداخلية لقيادات القرية أهالي

العليسسا الدولسسة أمسسن محكمسسة أن والحقيقة التاريخي، للحكم الحقيقية السباب في التشكيك خللها من بدر زكي

فسسي اسسستندت الخازنسسدار ومحمسسود الواحسسد عبسسد سسسعد المستشسسارين وعضوية شلبي مدحت المستشار برئاسة

والممارسات الفظائع قاطعة بصفة تثبت والتي عليها طرحت التي والوقائع الحداث حقائق إلى العادلا حكمها

قاطعة أدلة الهالي عن الدفاع قدما كما البرياء، الهالي ضد الحمر الكوما في الشرطة ارتكبتها التي الوحشية

حقسسوق أن الحكم حيثيات في المحكمة .. وأكدت الداخلية وزارة ادعاءات وكذب للهالي التهامات تلفيق على

الكسسوما علسسى الغاشمة الحملة نتيجة من .. وكان الشرطة رجل من واليثار بالرعاية أولى وكرامتهم المواطنين

ًا الحسسزب من جماعية باستقالة بالمنطقة الوطني الحزب أعضاء  من25 تقدما أن الحمر جرائسسم علسسى احتجاجسس

حسسولا خلفهمسسا بسسسبب بالحذيسسة الشسسعب مجلسسس فسسي السسوطني بسسالحزب نائبسسان تضسسارب كما البشعة الشرطة

).28 ) (22/2/1989( الشرطة تجاوزات

شمس: عين حادثة- 26

شمس" عين "مذبحةالتالي:  التقرير الوفد صحيفة ذكرت

عسسن أسسسفرتا مروعسستين مسسذبحتين فقسسط  شسسهور5 خللا شهدت التي شمس عين منطقة إلى الن "وننتقل

ًا اعسسترف الذي بدر زكي زبانية برصاص المئات وإصابة المواطنين  من9 مصرع تصسسفية علسسى بإصسسراره مسسؤخر

ًا السلمية الجماعات أعضاء فقسسط أسسسبوعين منسسذ العربسسي الوطن لمجلة تصريحاته في الوزير ذهب بل جسدي

وفسسي المليسسان فسسي ضسسربهم هسسو الوحيسسد الحل وإنما السلمية الجماعات مع بالحوار يؤمن ل بأنه القولا حد إلى

ًا سويداء ديسسسمبر ثسسم أغسسسطس أحسسداث خللا  شسسخص900 مسسن أكسسثر المسسن أجهسسزة اعتقلسست القلسسب!! أيضسس

والمطلسسوب الهسساربين الجماعسسات أعضسساء وأمهسسات زوجسسات مسسن كسسبير عسسدد المعتقليسسن بين من وكان الماضيين

أحسسداث نسسوجز أن !!  ويمكننسسا أنفسسسهم تسسسليم علسسى البسساء لجبسسار كرهائن منهم المتزوجين وأطفالا اعتقالهم

وأقسسوالا الحسسداث حسسولا العليسسا الدولة أمن نيابة بتحقيقات جاء لما وطبقا التالية السطور في الدامي أغسطس

العيان. وشهود المصابين المواطنين

آدما: مسجد اقتحاما البداية

السسسبوعية نسسدوتها شسسمس بعين السلمية الجماعة عقدت  أغسطس12 الجمعة يوما المغرب صلة عقب

ًا وبدا المن أجهزة لمختلف التابعة القوات من آلف فيه شاركت مفاجئ أمني حصار وسط قيسسادات أن واضسسح

العسسامين خللا مسسرات عسسدة اقتحامه سبق بالذات آدما مسجد أن ذلك يؤيد ما، شيء فعل تعتزما الداخلية وزارة

ثسسم القمسسري عصسساما طسسرة ليمان من الهاربين مصرع حادث أعقاب في تأتي  أغسطس12 ندوة وأن الماضيين

فسسي بعسسد فيمسسا الداخليسسة وزيسسر اعسسترف وقسسد الشسسرطة برصسساص السواني محمد ثالثهما وإصابة مسلم خميس

مسسن الشسسرطة وطلبسست بالمسسسجد، الموجسسودين بعسسض عسسن تحريات محضر بوجود الحكومية للصحف تصريحاته

علسسى والقبسسض المسسسجد اقتحاما لتحاولا السبوعية الندوة فرصة الشرطة انتهزت وهكذا بضبطهم الذن النيابة



لمنع المسجد أبواب وأغلقوا الخروج بالمسجد الموجودون فرفض داخله الموجودين السلمية الجماعة أعضاء

الوسسسائل أخسسس إلسسى القسسوات فلجسسأت السسسابقة، المسسرات فسسي كعادتهم بأحذيتهم اقتحامه من والجنود الضباط

ًا وأشدها المسسسيلة القنابسسل مسسن عددا خللها من وألقت نوافذه وحطمت وحرمته الله بيت لقداسة وتحديا جرم

فتسح إلسسى هسؤلء اضسسطر وبسالطبع الخسسروج علسى بسه الموجودين لجبار المسجد داخل الحارقة والقنابل للدموع

المسسسجد داخسسل والجنسسود الضسسباط انسسدفع البواب فتح وبمجرد بالغاز، الختناق خشية المسجد لمغادرة البواب

العمسسل هسسذا وكسسان تمييسسز بل بالسسداخل الموجودين على الرصاص وأطلقوا المتحجرة وقلوبهم الغليظة بأحذيتهم

ًا انضموا الذين المنطقة أهالي لثارة كافيا الجرامي الشسسرطة عدوان ضد السلمية الجماعة أعضاء إلى تلقائي

بسسإطلق الوامسسر فصسسدرت السسسلطة كلب جنسسون وجسسن بأسرها المنطقة شمل حتى الضطرابات نطاق فاتسع

مسسن الضسسحايا وتسسساقط تمييسسز بل الهسسالي جميسسع وعلسسى التجاهسسات جميسسع فسسي المليسسان في والضرب الرصاص

كمسسا دمسسائهم فسسي الغسسارقين والقتلسسى بالجرحى والبيوت الشوارع وامتلت والشباب والشيوخأ والنساء الطفالا

فسسألقت الغاشسسم، العسسدوان علسسى الهسسالي يسسرد أن الطبيعي من وكان المعتقلين بمئات الشرطة لوريات امتلت

وأربعسسة ضسسابطان وأصيب المنازلا ونوافذ شرفات من المركزي الحتللا قوات على الحجارة والطفالا النساء

ًا زكريا محمد الضابط وتوفي جنود لنهسسا منزلهسسا سسسطح أعلسسى من ثائرة أما ألقته رأسه في بحجر بإصابته متأثر

كمسسا الضسسباط أحسسد برصسساص لصابته الدماء من بركة وسط اللم من يتلوى الرض على الوحيد طفلها شاهدت

... وبالطبع البرياء المواطنين لها تعرض التي الوحشية للمذابح انتقاما للشرطة سيارتين الثائرين بعض أحرق

القسسوات مسن هائلة بأعداد الداخلية وزارة ودفعت المنطقة شوارع جميع في التجولا حظر المن أجهزة فرضت

!!! . كالعادة بأسرها المنطقة لتأديب أجهزتها لمختلف التابعة

والنتقسساما البطش أنواع من البالا على يخطر ما كل المنطقة أهالي كامل أسبوع مدى على القوات أذاقت

تسسوزيعهم تسسم السستي والمختلفسسة والسسسجون الشسسرطة أقسسساما داخل وحشية لمذابح المعتقلون وتعرض والتنكيل

عليها.

عسسن المعلومات بعض ورود فرصة انتهز قد بدر زكي أن الصحف فتذكر ديسمبر في الثانية الحادثة عن أما

للنتفاضسسة تأييسسدها عسسن للعسسراب بالقبة الجمهوري القصر إلى تنظيمها السلمية الجماعة تنوي سلمية مسيرة

لقسسواته أوامسسره فأصدر هناك البربرية السرائيلية المذابح واستنكار المحتلة الراضي في البطولية الفلسطينية

حملسسة بشسسن أمسسر كمسسا بسسداخله مسسن كسسل واعتقسسالا  ديسسسمبر7 الربعاء يوما الفجر صلة قبل آدما مسجد باقتحاما

مسسسكن واللسسف والمطريسسة شسسمس عيسسن منسساطق في السلمية الجماعة أعضاء لجميع النطاق واسعة اعتقالا

180 مسسن أكثر واعتقلت آدما ومسجد المذكورة المناطق المن جحافل داهمت وبالفعل شمس، عين ومساكن

ًا ًا يتضسسمن مشسسبوه ببيان الحكومة وصحف الداخلية وزارة وخرجت شخص شسسمس عيسسن علسسى بالحملسسة اعترافسس

بعسسض بحسسوزة وأسلحة منشورات ضبط تم قد أنه البيان وزعم السلمية الجماعة أعضاء من عشرات واعتقالا

عن بحثا المنطقة تمشيط تواصل وأنها آدما مسجد أغلقت الشرطة قوات بأن البيان اعترف !!! كما المعتقلين

وأقارب وأمهات زوجات من النساء اعتقالا يذكر لم البيان ولكن اعتقالهم المطلوب السلمية الجماعة أعضاء

ًا يذكر ولم أنفسهم تسليم على لجبارهم كرهائن وأطفالهم الهاربين وحشسسي تعسسذيب مسسن لسسه تعرضسسوا مسسا أيض

!! . ذويهم بأماكن ليعترفوا

شمس: عصاما مقتل



شسسرق مبسساحث وكيسسل شسسمس عصسساما المقسسدما شسسمس عيسسن بسسسوق بسسائع طعن للحداث سريع تطور وفي

المتهم وفر المنطقة أسواق أشهر أحد وهو الرازق عبد إبراهيم بسوق مروره أثناء صدره في بمطواة القاهرة

ًا ًا وصسسوله عقسسب تسسوفي حيث هليوبوليس مستشفى إلى الضابط نقل بينما هارب وقسسوع وفسسور..  بإصسسابته متسسأثر

فسسي المشسستبه علسسى واسسسعة اعتقسسالت حملة وشنت المنطقة شوارع جميع في التجولا حظر فرض تم الحادث

رأس علسسى كسسان أنسسه منهسسا الضابط لمصرع أسباب عدة هناك أن المنطقة أهالي بين تردد وقد بالحادث صلتهم

ًا شسسارك وأنسسه السسسود أغسطس أحداث عقب شمس عين قسم سلخانة في المعتقلين بتعذيب المتهمين أيضسس

المسسروع التعسسذيب نفسسي يحسساولا لمسسن ويمكسسن واحدة بليلة مصرعه قبيل المنطقة أبناء من عشرات اعتقالا في

المسسواطنين مسسع الضسسباط يتعامسسل كيسسف ليسسرى هنسساك إلى ينتقل أن شمس عين قسم سلخانة داخل للمواطنين

. الضباط اغتيالا محاولت تكرار في السبب سيعرف وحينذاك

ًا الطفالا مظاهرات المذبحة: على احتجاج

دارت التي الهمجية المذابح على وسخطهم ثورتهم عن يعبروا أن إل العدادية الحرية مدرسة أطفالا وأبى

ًا ًا جهار المدرسسسة مبنى داخل صاخبة مظاهرة فنظموا الضابط مصرع عقب المنكوبة المنطقة شوارع في نهار

ًا ًا بدر زكي تلميذ لدى المظاهرة فعل رد وكان الوحشية الممارسات على احتجاج فضسل تصسوره يمكسن ل أمسر

عليهم واعتدوا الشجعان الطفالا لتفريق للدموع المسيلة القنابل داخلها وأطلقوا المدرسة اقتحموا قبوله عن

وأصسسابوا منهسسم  طفًل31 واعتقلوا المكهربة والعصي الغليظة والعصي بالهراوات بالضرب إنسانية أو رحمة بل

تعييسسن وتسسم المنطقسسة مسسدارس جميسسع فسسي المسسسائية الفترة بإلغاء الوامر !!!  وصدرت بالغة بجراح العشرات

الا ومنسع المسدارس لمراقبة الدولة أمن مباحث من قوات ًا والثسورة التظساهر مسن الطف الظلسم علسى احتجاجس

والطغيان. والقهر

:النساء اعتقالا

مسسن وفتسساة  سيدة30 باعتقالا الشهم الوزير أمر فقد والتنكيل البطش من المقسوما نصيبهن للنساء وكان

فسسي لسسه تعرضسسن مسسروع تعسسذيب ... وعقسسب الهسساربين السسسلمية الجماعسسات قيادات وشقيقات وزوجات أمهات

ملبسسسهن مسسن تجريدهن تم حيث الدولة أمن مباحث إدارة لظلوغلي جهنم إلى نقلهن تم شمس عين سلخانة

علسسى المركسسزي المسسن جنود بتحريض الضباط وهددهن الهابط البذيء السباب وألوان والركل للصفع وتعرضن

ذويهن. اختباء أماكن عن يرشدن لم إذا لهن بالشرف مخلة قضايا وتلفيق اغتصابهن

الثانية: الموقعة ضحايا

شسسريف اسسسمه شسسمس عين بسوق بطاطين بائع هو شمس عصاما بقتل المتهم أن النيابة تحقيقات وأثبتت

قسسد فيسسه يعمسسل السسذي السسسوق وكسسان الجديسسدة، بمصسسر لمدرسة كمعاون عمله من استقالا قد كان أحمد محمد

وسسسبق مسسرات عدة المبرح بالضرب المباحث ضباط بعض عليه واعتدى الشرطة لغزوات مرة من أكثر تعرض

الحسسداث نهايسسة وكسسانت شمس عين سلخانة في وحشي لتعذيب وتعرض السود أغسطس أحداث في اعتقاله

وقتلسست واحسسد، آن فسسي والجلد والقاضسسي المحقسسق بسسدور المسسن أجهزة فيها قامت والخراج الداء سيئة تمثيلية

ًا  درويسسش وأشسسرف إسسسماعيل خالسسد هما آخرين ومعه أحمد محمد شريف المتهم زعمسست ثسسم بالرصسساص، رميسس

فسسي سسساعات ثلث لمسسدة عليهم القبض أثناء الشرطة قاوموا الثلثة القتلى أن أصدرته بيان في الداخلية وزارة

بعسض علسى العثسور تم قد أنه البيان زعم !! كما بطلقة واحد ضابط أو جندي إصابة عدما رغم شبرا شوارع أحد



ًا، الثلثة القتلى جثث بجوار السلحة محمسد جسابر ويسدعى بالمنطقسة السسلمية الجماعسة قيسادات أحد قتل أيض

إطلق إلسسى القسسوات فاضسسطرت الضسسباط أحسسد قتسسل وحسساولا السلطات قاوما أنه كالعادة الشرطة وادعت أحمد

).29) (1989( عليه الرصاص

حماد: أبو أحداث- 27

عبية بانتفاضسة الشسرقية بمحافظسة حمساد أبسو مدينسة  اشستعلت26/9/1992 السسبت مساء في عارمسة ش

ًا الحكومية والمباني الشرطة أقساما فيها الجماهير حطمت الرحيسسم عبد محمود يدعى خباز مقتل على احتجاج

الشرطة. مخفر في للتعذيب تعرضه بعد برعي

طلسسب الخبسساز لن محمسسد صسسالح منصور والشرطي برعي الرحيم عبد محمود بين بمشاجرة القصة وبدأت

اسسستنكف الشسسعب سسسادة الشسسرطة لن ولكن الخبز، شراء في بدوره ويلتزما الصف في يقف أن الشرطي من

الرقاء. الناس ببقية الخباز يساويه أن البسيط الشرطي هذا

ينسسسون السسذين العبيسسد مسسن لغيره عبرة يكون حتى الموت حتى ضرب حيث الشرطة إلى الخباز فاستدعى

ًا الشرطة وأصدرت قدرهم، بهبوط لمرضه نتيجة مات قد وأنه الشرطي مع تصالح قد الخباز أن فيه ذكرت بيان

اسستدعت الحكومسة، مبساني محطمسا وانتفسض المذلسة هسذه يقبسل لسم حمساد أبي في الشعب ولكن القلب، في

( خطيسسرة حالسسة   فسسي4 بينهسسم أن الصسسحف ذكسسرت المئسسات اعتقلسست السستي الرهسساب مكافحسسة قسسوات الحكومسسة

28/9/1992) (30.(

إلسسى مسسساء الثامنسسة السساعة مسسن أيسساما لعسدة حمسساد أبسي مدينة على التجولا حظر الحكومة قوات وفرضت

الشسسرطة مركسسز مأمور مختلفة: أن مستويات من الوفد لمندوب مواطنون وقالا الوفد صحيفة وقالت الصباح،

بإمكسانه كسسان أنسه لدرجسة معهسسم وقسسوته للهسالي معساملته لسسوء الضسسطرابات هذه في الوحيد المتسبب هو

للسسسف ولكنسسه المتظسساهرين المسسواطنين غضسسب امتص أنه لو واحدة برهة في الحداث على الكاملة السيطرة

الشرطة مركز في النيران الفور على وأشعلوا المواطنين بركان فانفجر والشتائم، السباب إليهم وجه الشديد

على بناء والضطرابات الحداث شاهدي من المتحدثين أسماء نشر عدما تعمدنا ولقد به، المحيطة والسيارات

المسسن رجسسالا مسسن الواسسسعة التمشسسيط عمليسسات تزالا ل حيث عليهم المقبوض زمرة في يكونوا ل حتى رغبتهم

المواطنين. من المزيد على للقبض المدينة تجتاح

البحيسسرة، بمحافظسسة ادكسسو فسسي حسسدث مسسا نفسسسه هسسو حمسساد أبسسو في اليوما حدث ما قالا: إن المواطنين أحد

هسسذه بإتبسساع الحكومسسة مسسن مسسأمورون هسسم فهسسل الشسسرطة، رجسسالا قسسسوة هسسو الحادثين وراء الرئيسي والسبب

الحسساكم، وحزبهسسا الحكومة على والسخط القلوب في الغضب من وتزيد تنفع ول تضر التي الطائشة، السياسة

ًا يعمسسل السسذي المواطن ويضيف رجسسالا مسسن قائمسسة القسسسوة أن طالمسسا تنقطسسع لسسن الحسسداث أن بالمدينسسة طبيبسس

ًا حماد أبو في واليوما ادكو في كانت وأمس الشرطة، ).31( كذا بمحافظة الفلني المكان في وغد

ًا الجهاد جماعة أصدرت وقد الكتاب. ملحق في أثبتناه المناسبة بهذه بيان

ادكو: أحداث- 28

جعبسسوب سسعيد ويسسدعى خصسسومه أحد ضد بشكوى التجار أحد  تقدما1992 أغسطس من الولا النصف في

سسسعيد علسسى بالضغط المذكور الضابط يوصي أن واستطاع شادي أبو سامح النقيب ادكوا مركز مباحث لضابط



ًا القسم في سعيد بضرب شادي أبو سامح النقيب فقاما جعبوب جعبوب. وفاة عنه نتج مما  مبرحا ضرب

وتسسدمير الشسسرطة قسسسم بمحاصرة الهالي وقاما المدينة انفجرت حتى المدينة لهالي الخبر تسرب أن وما

في الحكومة رد وكان الحكومية، المباني من وغيرها المدينة مجلس رئيس واستراحة اللي والمخبز السنترالا

العشرات وأصابت فقتلت المتظاهرين على النيران أطلقت التي المركزي المن قوات فأرسلت العنف منتهى

المئات. واعتقلت

( الباغيسة الحكومسة ضسد ثسورة إلسى انتهسى المسؤتمر ولكن الهالي مع صلح مؤتمر عقد الحكومة حاولت ثم

8/1992)(32.(

امرأة: اغتصاب تحاولا الشرطة- 29

لنجوى" شاهيناز "منهيكل:  أسامة محررها لسان على الوفد صحيفة قالت

بسسالقتراب مدحت ويدعى أحدهما قاما الماضي، رمضان في الشرطة أمناء من اثنان ارتكبها نكراء "جريمة

فسسأبرزت شخصيتها إثبات منها ... طلب الماضي  مارس24 يوما ظهر عشرة الثانية في نجوى تدعى سيدة من

حسسدثت السسذي روكسسسي ميدان من خطوات بعد على الشرطة لقسم معه التوجه منها طلب الشخصية، بطاقتها

تسسدخل أنهسسا لتكتشسسف القبة بشارع خطوات بعد على بالفعل معه ... توجهت زوجها انتظار ورفض الواقعة، فيه

ًا أنهسسا فسسي لشسسكه أمسسامه كتفهسسا تكشف أن السيدة من مدحت وطلب شرطة قسم في ليست وأنها خاصا مكان

فسسي نيتهمسسا اكتشسسفت أن وبعسسد بسسذلك تتظسساهر أو تتماسسسك أن تحسساولا والسيدة هذا كل الداب بمباحث مسجلة

ملسسف فسسي مسجلة ولكنها نشرها، يمكن ول مؤسفة تفاصيل خللا من مرات عدة الهرب حاولت عليها العتداء

تجمسسع والضسسرب، السسسباب أنواع لبشع نجوى تعرضت؛ العسكرية،  بالنيابة1992 لسنة عليا  كلي113 القضية

سسسرقة وتحسساولا ضبطها وتم لصة نجوى أن المواطنين بإفهاما الشرطة أمينا قاما المر ولتدارك المارة من عدد

وأصروا تقتنع لم الناس .. ولكن الشرطة سيارة حضور لحين الخاص المكان لهذا ... وأعادوها السيارات بعض

اصسسطحبها السسذي زوجهسسا إلسسى وتسسوجهت المينيسسن قبضسسة مسسن الهرب نجوى .. واستطاعت الموقف متابعة على

ًا وحرر الشرطة لقسم قسسد نجسسوى له تعرضت الذي المبرح الضرب أن الطبي الكشف أثبت ثم بالواقعة محضر

العسسسكرية المحكمسسة قسسامت الواقعسسة، هسسذه من شهور قبل جراحية عملية فيه أجرت الذي الغضروف على أثر

الثسساني المتهسسم وحبس والنفاذ الشغل مع سنة مدحت الولا المتهم بحبس الماضي  مايو30 في حكمها بإصدار

.  شهور10 عامر

ًًا نهسسدف ول القضسساء أحكساما علسسى نعترض ل ونحن نطسسرح ولكننسسا المسن جهسساز سسسمعة إلسى للسساءة إطلقسس

ً ارتكبسسا أمسسن رجلسسي لسسردع تكفي الحكاما هذه .. هل مهمة تساؤلت سسسيدة اغتصسساب وحسساول بسسالمن يخسسل فعل

)"5/12/1992( أخسسرى؟ مرة المن حماية في عملهما إلى المينان هذان يعود وهل النهار؟، وضح في مصرية

)33.(

ضسربهم يسسستبيحون مبسساح نهسسب أنهسم علسسى الشعب عواما إلى الشرطة رجالا نظرة على يدلا الحدث وهذا

نسائهم. اغتصاب محاولة وحتى وتعذيبهم

:بعنوان أحمد سيد عادلا المواطن من الشكوى النور صحيفة كتبت- 30

"الداخلية؟ وزير يا جريمتي "ما



مسسن ومجموعسسة أنسسا آخسسذه أن اسسستدعت شسسديدة إصسسابة عملسسه أثناء الماضي الحد يوما جيراني أحد "أصيب

والجنسسود الضسسباط مسسن بمجموعسسة فسسوجئت المستشسسفى بسساب وعلسسى ملسسوي مستشفى إلى سيارة في الجيران

قسساموا حيسسث مسسواس ديسسر شسسرطة قسسسم إلى الشرطة سيارة في ملتح لنني معي كانوا من بقية دون يأخذوني

في وضربي بتعذيبي قاموا لهم معرفتي نفيت فلما ديروط مدينة من الشباب بعض عن وسألوني عيني بتغطية

أثسسر مسسن قسسدمي علسسى السسسير في صعوبة أجد الن حتى ومازلت بذيئة بألفاظ وسبي جسدي من متفرقة أجزاء

علسى وأخسسذوا أمسسامهم وضمنني المحامي الهادي عبد جمالا الستاذ جاء أن لول بالعتقالا هددوني وقد التعذيب

ً لحيتي بحلق يقوموا بأن تعهد أهلي سسسيئة نفسسسية بحالسسة أصسسابني مما لحيتي بحلق وعمي وأخي أبي قاما وفعل

الزهسسر بلسسد مصسسر في مدان الملتحي وهل هذا؟ كل بي يفعل حتى جريمتي ما الداخلية وزير أسألا يجعلني مما

).34)" (1992/ 16/12( وسلم عليه الله صلى النبي بسنة التمسك لمجرد

عنوان: تحت الشعب صحيفة وذكرت- 31

خبر" "آخر

فسسي للتعسسذيب تعرضسسوا مسسن عسسدد ارتفسساع النسسسان لحقسسوق المصسسرية للمنظمسسة تقريسسر أحسسدث قالت: "أكد

ًا315 إلى بالصعيد المركزي المن معسكرات ًا،125 تعذيب شهد فقط يوليو شهر وأن  مواطن وأشسسار  مواطنسس

معسسسكرات وهى وحشية بصورة التعذيب فيها يجري المركزي المن لقوات معسكرات ثلثة وجود إلى التقرير

وتناولا سويف، وبني الغردقة في محدودين لمعسكرين بالضافة الفيوما ومعسكر قنا ومعسكر بأسيوط أبنوب

1990 عساما اعتقسسل والسذي الشيخ بكري محمد تعرض حيث المعسكرات هذه ضحايا من نماذج المنظمة تقرير

حالسسة التقريسسر وذكسسر الكهربائيسسة، والكسسابلت بالسسسلك الضسسرب بين تتراوح بأساليب أسبوع مدار على للتعذيب

أي بهسا ليسس مظلمسة زنزانسة فسي  واحتجز1991 نوفمبر في اعتقل والذي محمود الدين بهي أسامة المواطن

).35)" (15/12/1992( جسده من حساسة أجزاء في بالكهرباء للصعق وتعرض للتهوية منافذ

إمبابة: غزو- 32

تعرض الكبرى، القاهرة مدينة ضمن الجيزة بمدينة يقع نسمة، مليون عن يزيد ما يقطنه شعبي حي إمبابة

. 8/12/1992 يوما المصرية) وذلك (الشرطة الحكومية الرهاب قوات قبل من مسلح لغزو الحي هذا

1500 تضسسم كسسبيرة قسسوات أمسسس السسدبركي: "قسسامت صسسلح سسس للسلما: كتب المحاربة الوفد صحيفة قالت

العناصسسر مسسن إمبابسسة حسسي لتحريسسر بحملسسة الليسسة والسلحة المصفحة العربات تساندهم جندي  ألف12و ضابط

الجنائيسة والمبساحث المركسزي المسن مسن خاصسة قسوات الحملة ضمت والمسجلين، فيهم والمشتبه المتطرفة

أمسسس صسسباح مسسن الولسسى السسساعات فسسي الحملسسة بسسدأت العسساما، المسسن ومصلحة العامة والمباحث المن وفرق

المعسسسكر وأرض الحسسداد وأرض المفسستي عزبسسة ومنها لها المتاخمة والمناطق إمبابة قسم دائرة أحياء وشملت

ًا258 ضسسبط مسسن الحملسسة .. تمكنسست السسدائري والطريق  مسسن74 و المتطرفسسة العناصسسر  مسسن88 منهسسم  شخصسس

ًا تطرفهم في المشتبه 15ًو عملسسة تزييسسف وقضسسية المخسسدرة المسسواد فسسي اتجار قضيتي ضبط وتم ديني  مسسسجل

ًا، مسسن العديسسد مداهمسسة وتمسست المتطرفسسة، العناصسسر بهسسا تتمركسسز  بسسؤرة38 بمداهمسسة القسسوات قسسامت كما خطر

).36المتطرفون" ( عليها يتردد التي والزوايا المساجد

الرعب" "إمبابةالغزو:  أحداث وصف في الشعب صحيفة وقالت



ًا واعتقلسست الماضي الثلثاء يوما المنطقة المن قوات اقتحمت أن بعد إمبابة أهالي بين الفزع انتشر أعسسداد

اص  وأطلقست500 و350 بيسن مسا تتراوح ًا المنسازلا واقتحمست الشسوارع فسي الحسي الرص ًا  وعسدد مسن  كسبير

القانون. عن والخارجين المتطرفين عن البحث زعم تحت المساجد

"الرض على تزحف ) أسرة190"(

المتفسسرع حسن محمد شارع طولا على المن قوات قائلً: انتشرت المؤسفة المشاهد أحد الهالي ويروي

190 الشسارع، إلسسى ينزلوا أن السر كل وأمروا الشارع في الموجودة المنازلا كل واقتحموا العتماد شارع من

ًا، أسرة المسن أمسسر ثسسم الداخليسسة، بسالملبس ينزلا أن الهالي من عدد اضطر وقد النساء حتى يتركوا ولم تقريب

الرض!!!. على والزحف القرفصاء تمرين وعمل أعلى إلى أيديهم برفع يقوموا بأن الهالي

فعلى لنا، الشتائم أفظع وجه كما والتليفزيونات والثلجات الثاث بتكسير المن الهالي: "وقاما أحد ويقولا

البسسوهي فسسي المشاهد هذه تكررت وقد "جابر" ينفعكوا، خلو الكلب ولد يا لنا: ؛ الضباط أحد قالا المثالا سبيل

ًا: كنسست50 عسسن عمرهسسا يزيد سيدة .. تقولا والعتماد أسعد ورصيف والجزائر والقشلوي وأولدي نائمسسة  عامسس

مسسن كسسبير عسسدد واقتحسساما الرصسساص بطلقات ففوجئت المريض والدهم إلى بالضافة السرير على بجانبي بنتان

تسسستطع لسسم السستي السيدة وتقولا بذلك؟، السلما أمركم هل بالنار تضربونا فصرخت: لماذا الشقة المن قوات

اللفسساظ بسسأفظع وشتمونا الفضية دولب كسروا ثم النوما بملبس ينهضوا أن البنات أمروا ثم دموعها تحبس أن

ورحلوا". فترة بعد فتركوني ياسر اسمه حد مفيش لهم قلت ياسر؟، أين وسألوني

السسساعة وفسسي الخميسسس يسسوما .. ففسسي تقريبسسا المنطقسسة كسسل في المكثفة حملتها المن قوات واصلت وقد

من حالة ونشروا النصر شارع إلى واتجهوا الجمعية أرض منطقة في  جندي100 من أكثر انتشر عصرا الرابعة

علمة جبهته على تظهر الذي أن الهالي أحد يؤكد حيث فيه، يشتبه من كل باعتقالا وقاموا الهالي بين الرعب

).37( لعتقاله كافية تكون الصلة

المتدينين: على التجسس على مواطن إجبار- 33

سسسمنود مسسن سسسابق بحسسري ضسسابط سسسيف العسالا عبد فريد من المقدمة الشكوى هذه النور صحيفة نشرت

"بحري ضابط "تعذيبعنوان:  فتحت الغربية، بمحافظة

سسسمنود مبسساحث رئيسسس السيد طرف من باستدعائي  فوجئت29/10/1992 يوما ظهر الشاكي: "في قالا

رفضسست ودينيسسة تجاريسسة علقسسات بهسسم وتربطنسسي الملسستزما الشسسباب بعسسض عسسن كمرشسسد العمل مني طلب حيث

ًا، المكتب وغادرت سسسمنود بمدينسسة مكتسسبي تقتحسسم والجنسسود المخسسبرين من بقوة  فوجئت3/11 مساء وفي فور

كنسست أنني لي يشفع ولم بالسجن أحكاما من هارب أنني بحجة به ما وسرقة المكتب تحطيم مع على ويقبضون

ًا وتعليقسسي ملبسسسي مسسن وتعريتي الكبرى بالمحلة الجنائي البحث إدارة إلى اقتيادي تم البحرية، بالقوات ضابط

الحالسسة هسسذه علسسى أياما أربعة واحتجازي حساسة أماكن في وضربي جلدي وتم الدارة رئيس حجرة سقف في

إصسسابات مسسن بي ما لثبات الطبي الكشف لجراء توجهت خرجت أن بعد كهربائية، لصعقات لتعرضي بالضافة

2389 برقسسم الكسسبرى المحلسسة مباحث رئيس للسيد  وبلغا2511 رقم تحت الداخلية وزير للسيد ببلغا وتقدمت

أنهسسم ... المهسسم يهسسم ل هسسذا كسسل أحسسد، يتحسسرك لسسم الن وحتى الجمهورية، رئيس للسيد تلغرافات عدة بإرسالا

السسسيد أناشد البلغين، عن أتنازلا لم ديني) إذا نشاط أو س السلح س (المخدرات القضايا وتلفيق بالقتل يهددوني

).38حدث" ( فيما والتحقيق حقوقي وإعادة حمايتي موسى الحليم عبد محمد اللواء



وهسسل وجنوده، بفرعون يستنجد بمن؟، يستنجد المذكورة البرقيات تعذيبه بعد أرسل الطيب الموطن وهذا

. فرعون جند وبأيدي فرعون بأمر إل عليه وقع ما وقع

بالنار الرمضاء من .    .    كالمستجير     كربته عند بحسني والمستجير    

ملوي: في الرعب حملت- 34

تندا، قرية في وجوده أثناء متجولا أقمشة تاجر متى) وهو أنور (ظريف مجهولون  قتل25/6/94 يوما "في

التعساون حسساولوا القريسسة أهسسل وكعادة الجناة، عن بحثا المنطقة لتمشيط كثيفة أمنية حملت قامت الفور وعلى

النساء تستجوب وأخذت الطريق في منازلهم أثاث ألقت التي التفتيشية بالحملت فوجئوا  ولكنهم الضباط مع

قسساما عنسسدما  يونيو28 يوما حتى الوضع واستمر الدولة أمن مباحث مقر إلى اقتيادهم فتم الرجالا أما والطفالا

بهسسا تعقسسد السستي المسسساجد أحسسد إلسسى بالسسذهاب المنيا في الدولة أمن مباحث من الحميد عبد رفعت أولا الملزما

ًا، عليهم النار بإطلق وهددهم المجتمعين تفريق على وأصر السبوعية لقاءاتها الدينية الجماعات وعندما جميع

ًا، ضدهم اعتقالا قرارات بصدور أخبرهم رفضوا باعتقسسالا عشوائية قرارات صدرت حتى المساء يأت ولم جميع

ًا12 فسسي  سسسنة15 الحبسسس عقوبسسة يقضسسي السسذي محسسسب جمالا الدكتور باعتقالا قرار ومنها المنيا من  مواطن

المحاسسسب المسسن قسسوات أصسسابت عنسسدما التسسالي اليسسوما فجر حتى التفتيشية الحملت واستمرت سياسية قضية

مستشسسفى إلسسى بنقلسسه السسسعاف وقسسامت والركبسسة والسسساق الفخذ في رصاصات بثلث سعد الحكيم عبد رجب

علسسى أوشك وعندما حالته ساءت حتى الدولة أمن تحقيقات لستكمالا عناية بل الطباء تركه حيث العاما ملوي

الطريق. في توفي حيث أسيوط مستشفى إلى نقله تم الموت

المتسسوفى أسرة بترحيل وقامت أخيه على فقبضت الثأر بأخذ القتيل أهل قياما الدولة أمن مباحث وخشيت

القرية. من

فسسي المصسسلين بعسسض لقفسسز أدت ناريسسة أعيرة وإطلق الفتح جامع بحصار قاموا بل بهذا الضباط يكتف  ولم

ًا ناجي أشرف لوفاة أدى مما الماء جلوبا، و « ومحرص وأوجا تندا، قرية إلى المن قوات ذلك بعد وعادت غرق

الهاربين. عن البحث بحجة

ًا الصورة تغيرت تندا، قرية إلى ملوي مركز من الضباط عودة بعد يفسسرون والسكان خاوية فالشوارع  تمام

ًا قادمة سيارة أي  صوت سماع لمجرد منازلهم إلى ل المنسسازلا سسسجناء فأصسسبحوا الرجالا أما الشرطة من خوف

ًا أعمالهم إلى منها يخرجون الضباط. أحد يد في الوقوع أو التجوالا من خوف

ًا21 التواب عبد محروس يقولا ًا: عندما ويعمل  عام واسسستأذنت منزلسسي إلسسى الشرطة قوات حضرت حداد

حسساولت وعنسسدما الورشسسة مسسستلزمات بعسسض لحضسسار ملسسوي لمركسسز الذهاب مني وطلب رفض ولكنه السطى

سسسيارة فسسي وضسسعوني ثسسم رجلسسي على بالعصا بضربي قاما الذي للضابط وأخذوني العساكر علي قبض الذهاب

ً خمسين من أكثر بها كبيرة يشسسعر وعندما كبير صف في وضعونا وهناك السجن إلى بنا وذهبوا القرية من رجل

ل أننسسي أجبتسسه ولكنسسي يختسسبئون وأيسسن السسسنيين عسسن الضابط وسألني بالضرب عليه ينهالوا ويجلس بالتعب أحد

مسسرة نأخسسذك سوف حدث ما لحد رويت إذا وقالوا القرية إلى أعادوني ثم أياما ثلثة لمدة يضربني فأخذ أعرف

أخرى.

تتحسسولا لسسم ولكنها  يونيو25 يوما من القرية عن تنقطع لم المنية الحملت مزارع:  أن علي محمد ويضيف



.الفتح جامع أحداث بعد إل الدرجة هذه إلى

ًا اعتادوا ويضيف: إنهم الشوارع في الفلقة ونصب  منازلهم من بإخراجهم والضباط المن قوات قياما يومي

عليهم. ندلهم أن نريد ول السلمية الجماعات قيادات نخفي أننا بحجة

الطريسسق فسسي البطيسسخ بعربة ألقوا عندما ماله رأس أضاعوا الضباط خضار: أن بائع محمود طه علي ويؤكد

ًا منزلسسه يغسسادر ل الوقت ذلك منذ وهو يتركوه لكي سيدة اسم انتحالا على وإجباره بضربه وقاموا أن مسسن خوفسس

مسسع حسسدث مثلمسسا السسسيدات ملبسسس يرتسسدي جعلسسه أو والسسدته اسم ترديد على أخرى مرة بإجباره الضباط يقوما

كثيرين.

أن فيؤكسسد الشسسرطة يسسد على الضرب من نصيب أكبر القرية أهل بشهادة نالا والذي الرحمن عبد صابر أما

عسسن تسسأخروا أنهسسم لمجسسرد فتحي ومحمد شرف ومحمد قطب ورمضان هو عليه بالقبض قامت الشرطة قوات

ًا أقدامهم على وانهالوا الطريق في الفلقة لهم ونصبوا الحلقة محل داخل كانوا حيث التجوالا حظر ميعاد ضرب

ًا الثانية وحتى مساء السابعة منذ بالعصا ديارهم للعسودة تركسوهم حستى السيارات في وقيدوهم صباح أن بعسد ل

الحظر. قرارات يخالف من لكل عبرة اصبحوا

ًا اسمه يذكر لم المواطنين أحد ويضيف محلسسه بنهسسب قسسامت الشرطة قوات الضباط: أن اضطهاد من خوف

ًا المحسسل وتركسسوا والسمن والرز التموينية والمواد والسكر الشاي على تتارية بهجمة قاموا حيث أن دون خاويسس

ًا، يدفعوا ًا مليم التهمتهسسا أن بعد أصحابها إلى البضاعة هذه ثمن بسداد له أين من ويتساءلا البضاعة، لهذه واحد

ثمنها. لسداد منزله أثاث يبيع أن سوى له يعد ولم الشرطة قوات

القسسرار صسسدور وفسسور الدينيسسة بالجماعسسات القيادات أحد "د. بشير" وهو إخفاء تهمتها فكانت جلوبا قرية أما

أثساث القريسسة، مسداخل يحاصسسرون والضسباط الجنسسود مسسن مئات عسكرية، ثكنة إلى القرية تحولت عليه بالقبض

والمحصسسولا العطسسش مسسن تمسسوت تكسساد الزراعيسسة الرض التفتيشية، الحملت نتيجة الطريق في ملقى المنازلا

حيسسث إليها الدخولا ممنوع والزراعات التجولا حظر بسبب المنازلا مغادرة يستطيعون ل فالرجالا بالفناء مهدد

ًا تفتيشها يتم الشرطة. أيدي في وقعوا وإل اللعب عليهم ممنوع الطفالا حتى بشير الدكتور عن بحث

ًا اسمه ذكر عدما طلب "للعربي" والذي صاحبها أكد المنازلا أحد داخل الشسسرطة: وأن اضسسطهاد مسسن خوفسس

علينسسا فرضوا ولذلك فيها الجماعات من الهاربين اختفاء الضباط لعتقاد أدت القرية حولا القصب مزارع وجود

القضسساء يتسسم مسسن لصسسالح ويتسسساءلا!، والضسسرب الطريق "الفلكة" في يجد هذا كسر يحاولا ومن التجوالا حظر

عسسود سسسعر ارتفاع إلى إنتاجه مراكز أكبر من تعد والتي بالمنيا  رعايته إهمالا أدى والذي القصب؟، زراعة على

ًا أربعين من أكثر إلى القصب ًا عشرة خمسة يتعدى ل كان أن بعد للعود قرش مسن السوقت هسذا مثسل فسي قرش

ًا أو التجسولا حظسر مسن إمسا المحصسولا، رعاية عن عاجزون فنحن ذلك ورغم الماضي العاما من السنة أن خوفس

الطائشة.  الشرطة رصاصات تصيبنا

الجماعسسات قيسسادات أحسسد علسسى القبسسض المسسن قوات حاولت عندما حكايتها بدأت "المحرص" فقد قرية أما

الفسسرار حسساولا المتهسسم أن إل إليهسسم بتسسسليمه السسسلما عبد محمد أخوه وقاما السلما عبد زيدان ويدعى الرهابية

ًا النار بإطلق الضابط فقاما بالنسسسحاب القسسوات وسسسارعت ووفسساته السسسلما عبد محمد لصابة أدى مما عشوائي

ًا السسدخولا أصسسبح حسستى القريسسة بحصار وقامت مكثفة أمنية بحملت عادت ولكنها الجماهيري الفعل رد من خوف

الحملت هسسذه أدت حيسسث الهالي معاملة في التوفيق جانبها المنية الحملت وهذه  المستحيلت رابع من إليها



ًا المنيا قرى في العاما التوتر من جو خلق إلى ).39معهم( للتعاون ورفض

الخيمة: شبرا مسجد على العتداء- 35

التالي:  الخبر16/8/94 في الصادرة  الشعب صحيفة أوردت

المن جحافل بين شرسة ومعارك الرعب من ساعات الماضي السبت ظهر الخيمة شبرا منطقة "عاشت

ًا (منشسسية منطقة أهالي من اللف وعشرات المركزي عسسادلا القليوبيسسة محسسافظ قسسرار علسسى الحريسسة) احتجاجسس

الطريق. حرما داخل امتداده بحجة السلمي المجمع مسجد سلم بهدما إلهامي

ً المنطقة أهالي تجمع ًًء رجال ً ونسا ًا وأطفال الماضسسي الثلثاء ظهر عشرة الثانية من المسجد حولا وشيوخ

. المسجد سلم هدما على إصراره بعد القليوبية بمحافظة مسئولا على بالعتداء وقاموا

أمسن ومبساحث الشسرطة وسسيارات المركزي المن قوات من جحافل المنطقة اجتاحت الظهر صلة عقب

والتفسسوا المسسسجد حولا والنساء الشباب من اللف عشرات توافد  مايو" بينما15" شارع بإغلق وقاموا الدولة

الشرطة. أفراد وجه في والمطاوي السنج معظمهم أشهر بينما المن قوات على الطوب بإلقاء وقاموا حوله

دفسسع وقسسد الرش ورصاص للدموع المسيلة بالقنابل المتظاهرين بقذف الخاصة القوات قامت الفور وعلى

بهسسا وألقسسوا الرض على من للدموع المسيلة القنابل ورفعوا المسجد حولا التكتل إلى المتظاهرين الجراء هذا

بالبصل إليهم يلقون المجاورة المنازلا أسطح فوق المصطفون الهالي كان بينما المن قوات على أخرى مرة

. للدموع المسيلة القنابل من للوقاية

ًا الموقف هذا وإزاء وأخسسذ للمسجد بالتوجه الشرطة لواءات أحد قاما الهالي ضد مجزرة حدوث من وخوف

جديسسدة قسسوات وصسسلت بينمسسا الهسسالي ثسسورة علسسى احتجاجه عن أعرب حيث المسجد مسئولي مع التفاوض في

المتظاهرين. على الرصاص  بإطلق الشرطة ضباط وهدد المركزي للمن

داخسسل التجمسسع علسسى الهسسالي إصسسرار بعسسد الخيمة شبرا شرطة قسم حولا وانتشرت المن قوات انسحبت

الليل، من متأخر وقت إلى المسجد حولا الهالي رابط وقد المسجد خارج العصر صلة وإقامة المسجد وخارج

المسسسجد سلم بهدما الغريب قراره بسبب الموقف إشعالا يحاولا المحافظ "للشعب" أن المنطقة أهالي وقالا

شسسركة وتمتلكسسه للمسسسجد المجسساور السسسور أن حيسسن فسسي الطريسسق حسسرما داخل السلم بامتداد كاذبة حجج تحت

كبيرة. بمسافات المسجد سلم يتجاوز ملبس

ًا منحى تأخذ الحداث بدأت الماضي السبت ويوما أهسسالي مسسن اللطيسسف عبد إبراهيم منصور يقولا كما جديد

ًا السسسلم لزالسسة شبرا مدينة مجلس مسئولي مع مركزي أمن سيارة بوجود الهالي فوجئ حين المنطقة تنفيسسذ

مسسن البلسسدوزر ومنعسسوا السسسلم على بعضهم ووقف الزالة تنفيذ ومنعوا الهالي لستياء أدى مما المحافظ لقرار

الزالة.

ًا الواحدة وفي 1500 مسسن يقسسرب ومسسا المركسسزي المسسن سسسيارات المسسسجد منطقة على تتوافد بدأت ظهر

إغلق وتسم القليوبيسة أمسن مسدير مسساعد دبسوس أسامة اللواء رأسها وعلى بالقوة الزالة لتنفيذ وضابط جندي

المسجد. به  مايو" الكائن15" شارع

إلقسساء فسسي وبسسدأت المسسواطنين اسسستفزاز فسسي بسسدأت المسسن قوات أن بالمنطقة تاجر مرسي جمالا ويضيف

فسي الحيسسة الطلقسات وبعسسض السسرش رصساص وبعسسض المسسجد عن المدافعين لتفريق للدموع المسيلة القنابل



المطاطي. الرصاص إلى بالضافة الهواء

للسسدموع المسسسيلة القنابسسل إلقسساء إعسسادة وكذلك القوات هذه على والحجارة الطوب بإلقاء الهالي قاما وقد

العسكرية. المنطقة يشبه ما إلى المنطقة وتحولت أخرى، مرة المن قوات على

اللسسه إل إله "ل ،”بدمائنا نفديه بيننا "السلما إسلما"، يا نفديك بالدما عبارات: "بالروح يرددون الهالي وبدأ

الله". رسولا محمد

مع الهتافات هذه ويردد السبليت ينزع أحدهم جعلت التي الدرجة إلى الضباط بعض المشهد هذا أثار وقد

إبراهيم. محمد رأفت يقولا كما المسجد عن المدافعين

ًا150 من أكثر إصابة عن المواطنين على المني الهجوما أسفر وقد مختلفة. بإصابات  شخص

وعسسدما السستراجع علسسى المسسن قسسوات اجسسبروا أن بعد المسجد ساحة مغادرة الهالي رفض أخرى ناحية ومن

المنطقسسة عسسن الشسسعب مجلسسس عضسسو عسسودة محمسسد من المستميتة المحاولت رغم المشئوما الزالة أمر تنفيذ

المنطقسسة شسسباب وبيسسن بينسسه اشسستباك يحسسدث كاد التي الدرجة إلي جدوى دون المسجد أماما من الهالي تفريق

ًا بالمسجد البقاء على صمموا الذين الخيمسسة شسسبرا مدينسسة رئيسسس تعسسرض وقسسد المنسسي، الهجوما تكرار من خوف

).40الهالي( تفريق أراد حين عليه للعتداء

والفتيات: النساء ضد الشرطة جرائم آثار عن النفسي للطب أخصائية  شهادة- 36

لجريسسدة التاليسسة الرسسسالة النسسديم مركسسز ومسسديرة النفسسسي الطب أخصائية فياض سوزان الدكتورة أرسلت

يلي: ما منها نقتطف العربي

أقسسساما مسسن عسدد فسسي اتبعسست السستي التعسسذيب أسساليب بعسسض عسسن المحزنسسة الطبية بشهادتنا إليكم "نرسل

السستي الواهية السباب وعن بل ذلك، على ترتبت التي المستعصية والجتماعية الطبية المشاكل وعن الشرطة

بشاعة. وأكثرها الساليب أعنف لستخداما الضباط بعض تدفع

المهسسات تعسسذيب جسسرى الحسسالت هسسذه مسسن عسسدد ففي "المهات"، النساء حالت عند خاص بشكل نتوقف 

الصعق باستخداما وعذبوا  أرضا وطرحوا  بالطبع الرجالا المخبرين من جمع أماما ثيابهن من الكامل بتجريدهن

وصسسل بل بالغتصاب وهددن شرفهن ومن منهن السخرية وجرت بل الجسد من حساسة أماكن في الكهربائي

ًا عاريسسة  سنة"  وهي13" حرجة عمرية مرحلة من سنها يقترب طفلة استجواب جرى قد أنه المر لمسسدة تمامسس

الحسي نفسس سسكان الرجسالا مسن وعسدد الطفلسة خسالا بإدخالا الضباط قاما المحددة الحالة هذه وفي ساعتين،

كالذبيحة.  أرضا المطروحة العارية السيدة علي  الطريقة بنفس وتعذيبهم استجوابهم جرى الذي

حسستى جسسسدها نفسسسه زوجهسسا ير لم الغالب في صعيدية سيدة بإجبار الرجالا من جمع قاما ثانية حالة وفي 

ًا عارية وعذبوها وضربوها كاملة ثيابها بنزع قاموا الن وطفله. ابنها وزوجة وابنها هي تمام

شسسرخأ الحسسالت إحدى في نتائجه من وكان المعروفة التقليدية الوسائل أحد يعتبر فهو والتعليق الضرب أما

سسسائل داخسسل ونزيسسف الصسسدغيين بالفصسسين وكدمات بالمخ وارتجاج العينين حولا وكدمات الجمجمة في أمامي

ًا للن اسسستمرارها سسسبب فحسسص والجسساري بالجسسسد المبرحسسة اللما بخلف وهسسذا العيسسن المسسراض بخلف وأيضسس

الحالة. تلك في حدثت التي المستديمة والعاهات النفسية



مكان معرفة في الرغبة بين تتراوح فهي للتعذيب المواطنون بسببها يتعرض التي الواهية السباب عن أما

أسسسرته أفسسراد أو وأبيه أمه تعذيب ويجري السن، صغير شباب عادة وهم صغرى بسرقات المتهمين أحد هروب

في المعلومات تقديم عدما في الحق والما الب يعطي القانون أن رغم هروبه، بمكان اعترافهم على للحصولا

ًا الهامة الشخصيات أحد ضغط تحت الضباط يقوما أن أو الحالة، هذه طريسسق عسسن مواطن من بالنتقاما اجتماعي

ًا. وتدميره تعذيبه نفسي

بالكهربسساء، التعسذيب بعسد جنسسي وعجسسز ليلسسي وتبسسولا بالفك كسر الولى عن نتج حالتين هنا بالذكر وأخص

أفسراد سستة مسن المكونسة أسسرتها لعالسة بنفسسها وتزرعهسا الرض تعسزق مكافحة فلحة لسيدة الثانية والحالة

ً طفلين لها وترك زوجها توفى التي ابنتها وأسرة ًا ومنزل ًا. صغيرة أرض وقطعة صغير جد

مسسع وتقيسسم لتسسذهب أخيسسه أرملسسة وطسسرد والمنسسزلا الرض وأخسسذ أخسسذهم علسسى يصر الطفالا عم أن والقصة

بالنتقسساما فقسساموا البسسوليس قسم في أصدقائه أبلغ والرض الطفالا ترك ووالدتها الرملة رفضت ولما والدتها،

بهسا يرسسسل أن أو قطعسة قطعسسة بنفسسسها ملبسسسها تخلع أن وهو مستحيل نفسي خيار في وبوضعها بضربها منها

الرجالا. زنزانة في للحبس

الخيالا، تتعدى فهي الجسدية العتداءات من الساليب هذه استخداما على المترتبة الطبية التبعات عن أما

عسسن وامتنعسست حادة نفسية بحالة الحي رجالا على عارية عرضها جرى التي السيدة أصيبت الولى الحالة ففي

فسسي المشروعة والرغبة والمرارة بالخجل بالشعور محملين أصبحوا وأبنائها أخوتها أن كما الشارع إلى الخروج

دخسسوله إلسسى أدت بالكهرباء الصعق أماكن في وتقرحات شديدة بحروق السيدة هذه شقيق أصيب كما النتقاما،

الثسسار اللسسه إل يعلسسم ل نفسسسية بصسسدمة فأصسسيبت الطفلسسة أمسسا الحرارة درجة في شديد وارتفاع تسمم حالة في

المستقبل. في عليها المترتبة

أحسسد لدخالهسسا معسسه اضسسطررنا نفسسسي ومسسرض ذهسسولا بحالسسة أصسسيبت فقسسد الصسسعيدية السسسيدة حالسسة وفسسي

إل صسسحيفة يسسترك لسسم السسذي زوجهسسا أمسسا بمنزلهسسا، الن العلج تستكمل وهي للعلج النفسي الطب مستشفيات

وشسسلل الدما ضغط في فجائي بارتفاع النفسي الكتئاب بجانب أصيب فقد الوقت طوالا يبكي وهو لها واشتكى

اليسر. بالجانب

المستشفيات أحد المريض أدخل أن فبعد المخ، في وارتجاج الجمجمة في بكسر أصيبت التي الحالة وفي

العين في دائمة وزغللة السادس الدماغي العصب في بشلل مصاب وهو خرج فقد أياما عشرة لمدة الحكومية

واللحقة السابقة والفترة الحادث ليوما كامل ونسيان النوما في وصعوبة للعصبية يصل وقلق دائم شبه وصداع

له.

بالكتئسساب الدائم الشعور من يعاني المواطن فهذا الجنسي والعجز الليلي والتبولا الفك كسر حالة في أما

السباب. لتفه وأبنائه زوجته مع ويتشاجر عمله في النتظاما يستطيع ول والخجل والمرارة

بخلسسع قيامهسسا بسسسبب بالسسذنب السسدائم وشسسعورها بالكتئسساب شعورها برغم الوحيدة فهي الفلحة السيدة أما

ملف بغلق النيابة وكيل أمر التي المتكررة الحالت أحد وهي أسرتها وتعولا تعمل لزالت فهي بنفسها ملبسها

).41( الخصم مع الصلح رفضت أن بعد تحقيقها

ً يقتل شرطة ضابط- 37 أعزلً: رجل



يلي: ما العربي صحيفة ذكرت

بالعباسسسية الشسسرطة دورية ضابط اعتداء إثر توفي الذي والي محمد عفت قضية تشهدها جديدة "تطورات

ًا الداخلية وزير أصدر حيث الماضي أكتوبر شهر في عليه السسسيارة قائد زغلولا الدين سيف النقيب بوقف قرار

).42القتيل" ( على بالعتداء اتهامه بعد عفت قضية في التحقيق انتهاء لحين  شرطة2971

الطفالا: بشلل مصاب مواطن تعذيب- 38

يلي: ما الصحيفة نفس ذكرت

بسسدأت القصسسة الطفسسالا، بشسسلل مصسساب مواطن ضد ناصر منشية قسم داخل حدثت جديدة تعذيب "واقعة

المسسواطن حسساولا عندما ناصر منشية كوبري أسفل الميكروباس سيارات موقف داخل الماضي  أكتوبر12 يوما

ًا للميكروبسساس المامي المقعد في الجلوس  جللا سيد بمستشفى الموظف أحمد بخيت محمد لظروفسه نظسسر

المسسامي المقعسسد فسسي الجلوس في الشرطة أمناء أحد رغبة بسبب جلوسه رفض السيارة سائق أن إل الصحية

واشترك إعاقته، رغم عليه جاد) بالعتداء السيد (أشرف الشرطة أمين قاما الجلوس على الشاب أصر وعندما

ًا المواطن سقط حتى والبلطجية اللصوص بعض معه أميسسن قاما فقد الحد هذا عند المر يتوقف لم عليه، مغشي

وشاركهم عليه العتداء وواصلوا ناصر منشية قسم إلى المواطن باقتياد البلطجية من عدد بمساعدة الشرطة

ًا ملبسسسه مسسن المواطن بتجريد قاما حيث طاحون عماد النقيب القسم ضابط المحتجزيسسن بعسسض وحسسرض تمامسس

فسسي المواطن أصيب البشع التعذيب ونتيجة جسده، في حساسة أماكن في حادة آلت وضع على القسم داخل

).43( الحركة على القدرة وفقد غائر بجرح وصدره وجهه

الحصسسر، غرضسسنا فليسسس للشسسعب، الحكومسسة إرهسساب من وقعت التي الحداث جميع هنا نذكر لم ونحن هذا،

لحكومسة ثابتسة سياسسة هي وإذلله وتعذيبه الشعب امتهان أن على للدللة أحداث من وقع ما بعض ذكرنا وإنما

ًا المرفوضة الحاكمة النظمة فهذه الفراعنة، من سبقه من وعهد مبارك، حسني الفرعون عهد في مصر شرع

ًا تبقي أن تستطيع ل الجماهير من والمرفوضة بسساختراع القسسانوني الرهسساب بالرهاب، إل الحكم في  واحدا يوم

الشسسعب أبنسساء رقسساب علسسى يقسسع السسذي المسسادي والرهاب للشعب، الحكومة تعذيب تقنن التي الكافرة القوانين

وظهورهم.
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صغارها. مع الدنيئة الساليب هذه كبارها فمارس نفسها الشرطة داخل استشرى الفتراء أن العجيب من

الموت: حتى شرطي تعذيب- 1

التالي: الخبر الوفد صحيفة ذكرت

 انتباه بالوقوف الجندي ... معاقبة العسكرية للتحية جندي أداء يعجبه .. لم شرطة "لواء

".الموت حتى الشمس أشعة تحت

ًا السسسماعيلية الصايغ: "تتحدث صلح س السماعيلية كسسبير أمنسسي مسسسئولا ارتكبهسسا بشسسعة جريمسسة عسسن حاليسس

انتباه بالوقوف بالمحافظ الخاصة التشريفة جنود أحد وأمر النسانية من الكبير المسئولا تجرد المن، بمديرية

بالدورة حاد وهبوط عصبية بصدمة الجندي إصابة تبين الخيرة، أنفاسه لفظ حتى الحارقة الشمس أشعة تحت

الشسسرطة، للسسواء العسسسكرية التحية أدى قد السويس من  سنة21 النبي عبد محمد سيد الجندي وكان الدموية،

مبنسسى أمسساما انتبسساه بالوقوف وأمره الجارحة اللفاظ من بسيل الجندي بتوبيخ وقاما للتحية بأدائه اللواء يقتنع لم

العسساملين وجميسسع الجنسسدي مشسساعر أثسسار مما الحارقة الشمس لهيب تحت واقفا الجندي ظل المحافظة، ديوان

ًا( فسقط نفسه الجندي يتمالك ولم الديوان أماما والمارة ).1صريع

السمع!: حاسة فيفقده شرطة أمين يضرب ضابط- 2

التالي: الخبر الوفد صحيفة ذكرت

!"السمع حاسة من بحرمانه يعاقبه الضابط س التحية أداء عن الشرطة أمين "امتنع

العسسسكرية التحيسسة أداء عسسن امتنع أن بعد السمع حاسة الوبرا بدار الشرطة أمين زكي: "فقد محمد س كتب

ًا24" الشرطة أمين كان لقائده، قائسسده شسساهده عسسودته ولسسدى الميسساه لسسدورة وذهسسب ليليسسة لخدمسسة  سنة" معين

وأمسسره زملئسسه أمسساما وجهسسه علسسى وصسسفعه الضسسابط فعنفه له العسكرية التحية يؤد ولم شرطة) فارتبك (مقدما

اكتشسسف الوبسسرا، دار مجندي معسكر إلى بالنصراف أمره كما عهدته، اللسلكي وجهاز الميري سلحه بتسليم

نيابسسة وتسسولت بالواقعة والسياحة الثار لشرطة بالدارة رؤسائه السمع( !! ) فأبلغ حاسة فقدانه الشرطة أمين

).2التحقيق" ( النيل قصر
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:    الفصل على  الشرطة اعتداء النيابةالخامس

النيابة. أعضاء فيهم بما الجميع مع الشرطة جهاز به يتعامل الذي المتكبر للسلوب هنا نعرض

"بالقسم نيابة وكيل لحتجازهم شرطة  أمناء4 "حبسالتالي:  الخبر الوفد صحيفة ذكرت

ًا45 شسسرطة أمنسساء أربعة بحبس الرمل نيابة العالا: "أمرت عبد منالا س السكندرية باحتجسساز لتهسسامهم  يومسس

تقسسف شسسرطة سسسيارة شسساهد قسسد النيابسسة وكيل وكان بالسب، عليه وتعديهم الرمل شرطة قسم في نيابة وكيل

النيابة وكيل على وانهالا السيارة من الشرطة أمين وهبط له الطريق لفساح الكلكس واستعمل سيارته أماما



وألقسوا الرمسل قسسم فسي زملئه من ثلثة المين استدعى وجهه، على المين بصفع النيابة وكيل قاما بالسباب،

).1النيابة" ( وكيل على القبض

الخامس: الفصل مراجع

.25/3/1991 س هس1411  رمضان9  س1271 الوفد: عدد - جريدة1

 
:    الفصل على  الشرطة اعتداء القضاةالسادس

نسسسوق هنسسا ولكننسسا القضسساء، لحكسساما امتثسسالهم وعدما ازدرائهم بدر زكي وبالذات الداخلية وزراء عن اشتهر

ً للقضاة. ونظرتهم الشرطة ضباط نفسية يوضح مثال

!"المحكمة رئيس يصفع شرطة عميد سابقة أولا "فيالتالي:  الخبر الحرار صحيفة ذكرت

علسسى الجيسسزة جنايسسات محكمسسة رئيسسس شرطة عميد صفع نوعها من سابقة أولا إبراهيم: "في أحمد س كتب

جنايسسات محكمسسة رئيسسس الشسساذلي إبراهيسسم محمسسد المستشسسار كان المحكمة!!، خارج بإلقائه رجاله وأمر وجهه

وهو المحكمة حرس رئيس استوقفه الصلحات، بعض بها تجري التي المحكمة باب من الدخولا يحاولا الجيزة

رجسساله وأمسسر وجهسسه علسسى المحكمة رئيس الحرس رئيس خللها صفع كلمية مشادة بينهما فنشبت عميد برتبة

تجمعسسوا بالمحكمسسة العسساملين بعسسض أن إل المحكمة برئيس وأمسكوا الشرطة رجالا تجمع الشارع، في بإلقائه

مسسن وانسسسحبوا وشسسجبوا إضسسرابهم المحسسامون وأعلسسن لسسه، الشسسرطة رجالا وصولا دون وحالوا المستشار حولا

مكسسان إلسسى انتقسسل السسدوائر، جميسسع فسسي العمل عن المحكمة فتوقفت المستشار مع تضامنهم معلنين المحكمة

الجيسسزة نيابسسات رئيسسس الضسسرغامي مجسسدي التحقيق وتولى الداخلية وزير ومساعد العدلا وزير مساعد الواقعة

).1التحقيق" ( من النتهاء لحين الحراسة تحت الشرطة عميد بإيداع أمر الذي

السادس: الفصل مراجع

.16/7/1990  س658 الحرار: عدد - جريدة1

:    الفصل للقانون  المصرية الحكومة انتهاك السابع
المصري

ومحاربسسة عنه الدفاع تدعي الذي الوضعي لقانونها المصرية السلطات بها تقوما التي النتهاكات هنا نعرض

انون هسذا أن نعتقسد ونحسن عليه، الخارجين أولا وهى عليه الخارجين الحكومسة بسه تلستزما ل السذي الوضسعي الق

ومسسن القسسوانين هسسذه يشسسرع من أن نعتقد كما السلما، لشريعة مخالف قانون لنه شرعي غير قانون المصرية

ًا كفار هؤلء كل إليها بالتحاكم يرضى ومن بها يحكم فسي ذلسسك علسى الدلسة سسرد فسي أسسهبنا وقسد أكسسبر، كفسر

السسذي لقانونهسسا المصرية الحكومة مخالفة الفصل هذا في نبين أن نريد ولكننا المختلفة، الجهاد جماعة مؤلفات

ل بسسل وتخسسالفه تنتهكسسه مسسن أولا فهسسي عنسسه، والمدافعسسة عليسسه المحافظة أنها تدعي والذي منه شرعيتها تستمد

الحكومسسة يسسد فسسي سسسيف إل هسسو مسسا فالقسسانون رجالها، خزائن ويمل وجودها يحفظ فيما إل القانون هذا تستخدما

والقسسانون الشسسعب، هسسذا علسسى الشسسرطة رجسسالا مسسن كلبها تسلط كما المستضعف الشعب رقاب على تسلطه

ًا يعبده الجاهلية في الرجل يصنعه كان الذي العجوة كصنم هو المصرية للحكومة بالنسبة أكلسسه، جسساع فسسإذا حينسس

ًا يوما كل تصنع المصرية الحكومة وهكذا ًا) وتفرض إله (القسسانون) الجديسسد الله هذا تقديس الشعب على (قانون

ًا للحكومة القانون يرق لم فإذا به، الشعب وتلزما نسفته. ما يوم



ل مخادعة كاذبة انتهازية حكومة المصرية الحكومة أن كيف التالي العرض في الكريم القارئ يرى وسوف

ً هذا لها، مبادئ الفرعسسون مصسسالح بسسل    مصسسالحها تحقيسسق إل لهسسا هسسّم ل وأنهسسا كسسافرة، حكومسسة كونها عن فضل

البلد. هذه في والسرائيلية المريكية المصالح خدمة إل لها هّم ل أنها كما وبطانته

التعذيب: من المتناقض الموقف- 1

علسسى بشدة تصر القانون على المحافظة المن أجهزة فإن التعذيب منع على المصرية القوانين تصر بينما

التعذيب. في التوسع

المصرية: التشريعات في التعذيب تحريم- أ

بيان أي بأن والتأكيد بالمعتقلين المعنوي أو البدني الذى إلحاق تحريم مصر دستور  من42 المادة في جاء

باطلً. يعتبر التهديد أو الكراه تحت به يدلي

السستي الشخصسسية المسسواطن وحقسسوق حريات على اعتداء أي أن على  تنص57 المادة فإن ذلك على وعلوة

للعقوبة. المسقط التقادما قانون عليها ينطبق ل جريمة يعتبر الدستور يضمنها

قسسانون  مسسن126 المسسادة وتنسسص الجرائسسم هسسذه مثسسل ضسسحايا على بتعويض الدولة قياما نفسه البند ويضمن

مسسستخدما أو موظسسف أي على سنوات عشر إلى ثلث بين ما تتراوح لمدة السجن عقوبة فرض على العقوبات

هسسذه أسفرت فإذا منه، اعتراف انتزاع بقصد متهم شخص بأي بإنزاله يقوما أو التعذيب باستخداما يأمر عمومي

ًا القتسل جريمسة مرتكسبي علسى المفروضسة نفسسها هسي العقوبسة تكون السجين وفاة عن المعاملة (حستى عمسد

العداما). أو المؤبد السجن

ضسسد القسسسوة باسسستعمالا العمسسوميين المستخدمين أو الموظفين بقياما المتمثلة خطورة القل الجريمة أما

علسسى  تنسسص129 المادة فإن بأبدانهم آلما تحدث أو بشرفهم تخل أنها بحيث واجباتهم تأدية سياق في الخرين

ًا282 المسسادة وتنسسص مصسسري،  جنيسه200 تبلسغ قسد بغرامسة أو واحسسد عساما حسستى بالسجن مرتكبيها معاقبة  أيضس

) .1( التعذيب أو بالموت بالتهديد المصحوب القانوني غير القبض فعل على المعاقبة

التزامسسات مسسن بسسالرغم لنسسه بسسالقلق تشسسعر الدوليسسة العفو منظمة الدولية: "أن العفو لمنظمة تقرير ويذكر

استخداما وجعل بالكراه العترافات لبطالا تشريعاتها في بها المعمولا والحكاما التعذيب بتحريم الدولية مصر

فيها. جاريا يزالا ل السياسيين المعتقلين تعذيب فإن عليها يعاقب جريمة الهداف هذه لتحقيق التعذيب

عساما بين ما محتجزين كانوا السابقين المعتقلين من كبير عدد مع مقابلت الدولية العفو منظمة أجرت لقد

تعرضسسوا السسذي التعذيب عن بها أدلوا التي والشهادات مختلفة، لبيئات وينتمون أعمارهم  تتباين1988 و1986

مسسن نمط وجود على أدلة هناك بأن الستنتاج إلى الدولية العفو بمنظمة يحدوا مما بعضها مع متوافقة كانت له

).2( الممارسات هذه من المعتقلين لحماية كافية وقائية إجراءات إلى تفتقر البلد وبأن مصر، في التعذيب

بالتعذيب: المحاكم - اعتراف ب

ًا تنظيسسم "قضسسية المحاكمسسات هسسذه أشهر ومن المتهمين على وقع الذي بالتعذيب المحاكم اعترفت ما كثير

بوقسوع المحكمسسة فيهسسا اعسسترفت (طسسوارئ) والستي عليسا دولسسة  أمن1981  لسنة426 رقم قضية الجهاد" وهى

ًا ورفضت التعذيب عسسن المسسسئولين بمحاكمسسة وطسسالبت بسسل الكسسراه تحسست بصدورها لقتناعها القوالا من كثير

أن إلسسى الحكومسسة اضطر مما شديد سياسي  وقع1984  سبتمبر30 في صدر الذي الحكم لهذا وكان التعذيب،



ًا التعذيب، مزاعم في تحقق أن النيابة توجه بتهمسسة الشسسرطة ضسسباط  مسسن44 قسسدما التحقيقسسات هذه على وبناء

ًا المحكمسسة برأتهسسم وقسسد  للمحاكمسسة1986  لسسسنة1305 القضية في التعذيب ل عليهسسم المجنسسي أن علسسى بنسساء

ًء الحكسسم هسسذا أثار وقد بالتعذيب، أقرت قد المحكمة كانت وإن عذبهما، الذي من تحديد يستطيعون فسسي اسسستيا

بالتعذيب. أقر ذلك ورغم الشرطة مع الشديد القاضي لتواطؤ العاما والرأي والمحامين القضاة أوساط

بقضية المعروفة وهى عليا دولة  أمن1986  لسنة1110 رقم القضية في بالتعذيب المحكمة أقرت كذلك

التعذيب. تحت منهم صدرت التي للقوالا اطمئنانها لعدما الربعة المتهمين ببراءة المحكمة وقضت الفيديو

ًا13  ببراءة1986  لسنة477 رقم القضية في المحكمة قضت كذلك شسسبه تنظيسسم بتكسسوين اتهمسسوا  شخص

قضسسية فسسي المسسر كسسان كسسذلك التعسسذيب، تحت صدرت أقوالهم لن كحولية مشروبات محلت وإحراق عسكري

البائسة. مصر في أشده على التعذيب يزالا فل ذلك كل ورغم )،3 (1983  لسنة145 رقم الشيوعي التنظيم

التعذيب: من الشاكي تعذيب- ج

زعسسم الدولية: "لقسسد العفو منظمة تقارير أحد في جاء كما التعذيب من الشاكي تعذيب إلى المر وصل بل

ًا توقيفهم جرى أنه الدولية العفو لمنظمة سابقون معتقلون شسسرطة فسسي ضباط يد  على1987 عاما خللا لحق

أسماؤهم ذكرت ضباط ضد شكاوى وقدموا بشهادات أدلوا قد الموقوفين بأن علم على كانوا إنهم قالوا المن

ًا44 محاكمة (قضية القضية في تسسوقيفهم لعسادة السسسباب أحسسد كان هذا أن ادعوا وقد التعذيب)، بتهمة  ضابط

ً القضايا إحدى في وشكل العتقسسالا فسسترة خللا بعسسد فيما معاملته إساءة أو الموقوف تعذيب في  رئيسيا عامل

).4الثانية"(

التعذيب: شكاوى في النيابة تحقيق عدما س د

ًا أحد في الدولية العفو منظمة أوردت وقد إليها، تقدما التي والبلغات التعذيب مزاعم النيابة تهمل ما كثير

النيابسة إلسى رسسمية معلومسات فيها أرسلت أنه ورد القضايا من بعديد الدولية العفو منظمة تقاريرها: "وأبلغت

أجريت الذين الشخاص من أي إبلغا يجر ولم الماضيين العامين خللا مزعومة تعذيب حوادث بخصوص العامة

 ).5التحقيق"(  هذا لمثل نتائج بأي أو لحقا إجراؤه تم تحقيق بأي معهم مقابلت

المحاكمة: أثناء التعذيب س هس

ًا المتهمين أن إلى بالقضاء الشرطة استخفاف ويصل المحسساكم أمسساما قضسسيتهم نظسسر أثنسساء يعسسذبون ما كثير

الدوليسسة العفسسو منظمسسة انتباه لفت الرسمية: "لقد الهراما جريدة عن الدولية العفو منظمة نقلته ما أمثلة ومن

قسسد كانت العامة النيابة أن فيه  ورد1988  إبريل20 الدولية) في (الطبعة الهراما صحيفة في نشر تقرير أيضا

محسساولت فسسي  بالشسستراك1987  لسسسنة401 رقسسم العليسسا الدولة أمن قضية في اتهموا ستة من شكاوى تلقت

تعرضسسوا قد كانوا أنهم من اشتكوا الستة أن وورد المجلت، إحدى تحرير ورئيس سابقين داخلية وزيري اغتيالا

).6المحاكمة"( جلسة من طرة سجن إلى عودتهم عند للتعذيب

:ككل التعذيب ظاهرة في وليس فردية حوادث وقع) في النيابة(إذا تحقيق انحصار وس

يتنسساولا ل العامة النيابة تجريه الذي التحقيق نوع أن بقوله: "إل الدولية العفو منظمة تقرير أشار ذلك وإلى

تحقيقا تجري ل النيابة أن الدولية العفو لمنظمة النيابة في العاملون أوضح فقد ككل، التعذيب ظاهرة بالدرس

ًا أوسسع تحقيقسسات بسإجراء تقسوما ل وهى التعذيب، بمزاعم متعلقة فردية قضايا في إل تعييسن إلسسى تهسدف نطاقس



).7التعذيب" ( وقوع تسهل قد التي والستجواب والعتقالا التوقيف ممارسات

الوضعي قانونها بين المصرية الحكومة تعيشه الذي التناقض مدى أوضحنا قد نكون العجالة هذه في ولعلنا

المجرما. واقعها وبين عنه الدفاع تدعي الذي

:للدستور مخالف المعتقل عن بالفراج المحاكم قرار في الداخلية وزير تدخل- 2

فقسسانون الدسسستور، وبيسسن الطوارئ قانون بين التناقض ذلك المصرية الحكومة تعيشها التي التناقضات من

التنسساقض هسسذا إلسسى وأشسسارت المعتقسسل عسسن بسسالفراج المحسساكم قسسرار في الطعن الداخلية لوزير يجيز الطوارئ

لسوزير يجيسسز الطسسوارئ قسسانون أن الخسسرى القلسق دواعي بقولها: "ومن  تقاريرها أحد في الدولية العفو منظمة

القسسرار) وإصسسدار إبطسسالا إلى فعليا يؤدي (مما ما معتقل عن بالفراج قانونية محكمة قرار في الطعن الداخلية

وزيسر يقسوما (وبالفعسل الدرجسة نفسس فسي محكمسسة قبسل مسن القضسية نفسس في للنظر جديدة جلسة بعقد أمر

علسسى ورد مسسا حسسسب المعتقليسسن، عسسن للفسسراج المحاكم قرارات  % من80 من يقرب ما في بالطعن الداخلية

ً يمثسسل لنسسه خسساص بسسوجه للقلسسق يدعو أمر وهذا الداخلية)، وزارة في المسئولين أحد لسان شسسؤون فسسي تسسدخل

قسانونيته فسي بسالنظر المحكمسسة تقوما الذي العتقالا أمر أصدر الذي السياسي المسئولا نفس قبل من القضاء

ًا خللا الولى المحكمة قرار في الطعن الداخلية لوزير ويجوز وضرورته، الطعسسن يحسسالا الحالسسة هسسذه وفسسي يوم

ًا15 خللا ثانية محكمة إلى تاريسسخ مسسن  يوما15 خللا فيه الفصل الثانية المحكمة على يوجب تقديمه، من  يوم

الحالة.

ًا يمدد أن شأنه من الداخلية وزير قبل من التدخل هذا ومثل ًا45 إلى فعلي السسذي نفسسسه العتقالا فترة  يوم

ًا قانونية محكمة اعتبرته ًا، أمر ًا90 إلى تصل فترة المعتقل يقضي قد ولذلك مجحف أن قبسسل اعتقسساله بعسسد  يومسس

قرارها. إلغاء من الداخلية وزير يتمكن أن دون عنه بالفراج أمر إصدار سلطة لديها محكمة أماما المثولا يمكن

المعتقليسسن عسسن بالفراج المحاكم قرار مفعولا لبطالا الداخلية وزير بها يتمتع التي الستثنائية السلطة أن

دسسستور  من166 ،165 المادتين أحكاما تضمنته الذي القضائية السلطات استقللا مبدأ مع منسجمة غير تبدو

).8مصر(

التعذيب: وأماكن السجون على التفتيش- 3

وكمسسا العامسسة النيابسسة تعليمات ومع السجون تنظيم قانون مع تتناقض النيابة أن العرض هذا في نرى سوف

ًا سسسنترك ولكننسسا الشخصسسية المريسسرة خبرتنسسا واقسسع مسسن نتحدث لن فإننا سبق فيما التزمنا تقسسدما أخسسرى أطرافسس

شهادتها.

:تصريحاتها في النيابة وكذب النيابة وتعليمات القانون على بناء السجون تفتيش ضرورة- أ

العامسسة النيابسسة تعليمسسات  مسسن1747 والمسسادة السسسجون تنظيم  بشأن1956  لسنة396 رقم القانون ينص

الزيسسارات هسسذه موعسسد عسسن العلن عسسدما مسسع القسسل على الشهر في واحدة مرة السجون تفتيش ضرورة على

ًا( ).9سلف

).10التفتيش( عند منها التثبت يجب التي المور العامة النيابة تعليمات  من1748 المادة تفصل كما

ًا يبسسذلون أنهسسم الخيسسرون ادعي النيابة ومسئولي الدولية العفو منظمة مندوبي بين لقاء وفي ًا  جهسسد خاصسس

ًا المعتقلين أحوالا لتبين أن إل  المسسر واقع في التعذيب ضحايا ) أي11( الطوارئ قانون  من3 المادة على بناء



ًا عدد مع أجرتها متعمقة مقابلت أثناء علمت عندما بالقلق الدولية العفو منظمة ذكر: "شعرت للمنظمة تقرير

ًا المعتقلين من مسسن أنفسسسهم هسسم كانوا  وبعضهم1987 عاما خللا سياسية لسباب احتجزوا معتقلين ومع إداري

ً منهم أحد يشاهد لم أنه المحامين يجسسري لهسسذا مسسسئولا بوجسسود يبلغ أو النيابة من السجون تفتيش عن مسئول

ًا اعتقالهم. مراحل من مرحلة أية وفي للسجن تفتيش

ًا فسسي شهور ستة من أكثر قضوا قد كانوا معهم مقابلت الدولية العفو منظمة أجرت الذين بعض لن ونظر

مسسن أقسسل ل أكسسبر اهتمسساما محسسور يجعلهسسم ممسسا النفرادي الحبس رهن شهر أو أسابيع قضى من ومنهم السجن

ًا أقسسل إمسسا كانت النيابة مسئولي زيارات أن إلى يبدو ما على يشير هذا فإن النيابة ً  أقسسل أو تكسسرار ممسسا شسسمول

).12المرين( كل أو النيابة مسئولو زعم

الدوري: التفتيش من التعذيب أماكن حماية س ب

تسسبين فإذا الدوري النيابة رؤساء تفتيش من التعذيب فيها يقع التي العتقالا مراكز النيابة تعليمات استثنت

ًا للسجون الدوري التفتيش أن لك التعذيب. فيها يتم التي العتقالا مراكز تفتيش استحالة لدركت يتم ما نادر

إلسسى تشير الدولية العفو منظمة تجارب تقريرها: "أن في وسجلته ذلك الدولية العفو منظمة لحظت ولقد

ًا السيئة المعاملة أو التعذيب أن وقبسسل مباشسسرة التوقيسسف عقسب العتقسسالا من الولى المراحل في يقعا ما غالب

 بنصه1956  لسنة396 رقم للقانون  مكرر1 والمادة النيابة، أماما إحضارهم أو السجون إلى المعتقلين إحالة

ضمن الواقعة تلك غير أماكن في المعتقلين احتجاز سلطة الداخلية لوزير تخولا السجون تنظيم بشأن المعدلا

والسجون المركزية والسجون العمومية والسجون (الليمانات1 المادة في المحددة للسجون الربعة الصناف

قبسل مسن السسجون تفستيش لنظساما وتخضسع السسجون مصسلحة سلطة تحت السجون هذه جميع الخاصة) وتقع

هذا. التفتيش لنظاما الخرى العتقالا أماكن تخضع ل العامة النيابة لتعليمات ووفقا النيابة،

تفسستيش النيابسسة فسسي لمسئولا يجوز ل أنه على العامة النيابة تعليمات  من1750 المادة تنص الواقع في بل

مسسن  مكسسرر1 المسسادة فسسي نفسسسه التقييد هذا ويوجد العاما، النائب تعليمات على بناء إل الخرى العتقالا مراكز

.1956  لسنة396 قانون

ًا الحالية للممارسات الدولية العفو منظمة فهم وحسب حصسلت إن هسذه التفستيش عمليات تجري ما فنادر

معلومسسات وردت إذا إل المسساكن هسسذه مثسسل إلى الذهاب بإمكانه بأن  يحس ل النيابة ممثل أن كما الطلق على

الحين. ذلك في جريمة بحدوث توحي

فسسي الدولسسة أمسسن مبسساحث لمراكسسز خاص اهتماما إيلء يجب أنه الدولية العفو منظمة تعتقد الصدد هذا وفي

ورد فقسسد بطسسرة الشرطة أمناء تدريب ومعهد الرهاب مكافحة ولمركز بالدقي حيان بن جابر وشارع لظوغلي

).13الماضيين( العامين خللا سابقين ومعتقلين سجناء شهادات في بارز بشكل الماكن هذه جميع ذكر

دائما:  الشرطة تنتهكه قانوني إلزاما اعتقاله بأسباب المعتقل تبليغ- 4

ذلسسك سسسجلت وقسسد يحسسدث، لسسم ذلك ولكن كتابة اعتقاله بأسباب المعتقل إبلغا المصرية التشريعات توجب

ًا3( المادة ذلك في بما المصرية التشريعات تقاريرها: "تنص أحد في الدولية العفو منظمة قسسانون مسسن ) مكرر

ًا التوقيف بأسباب عن اعتقاله أو توقيفه يتم شخص أي إبلغا يتوجب أنه على الطوارئ زيسسادة (مسسع وكتابسسة فسسور

تجري ل الموضوع بهذا يتعلق فيما المصري القانون أحكاما أن هو الدولية العفو منظمة قلق يثير ومما التأكيد)،



ًا تطبيقها لدى المعروفة القضايا جميع ففي الطوارئ، قانون أحكاما بموجب المعتقلين للشخاص بالنسبة عملي

تسسوقيفه، بأسسسباب كتابسسة المعتقل يبلغ ) لم3( المادة بموجب اعتقلوا بأشخاص والمتعلقة الدولية العفو منظمة

المنظمسسة أجسرت السذين السسابقين المعتقليسن عسسن المسسدافعين المحسسامين ألسسسنة علسى ترددت التي فالشكوى

فسسي أنسسه التقارير وذكرت عليهم، القبض إلقاء عند معلومات بأية المعتقلين تبليغ يجر لم أنه هي معهم مقابلت

السسسباب توضسسيح سسسيجري أنسسه إبلغهم جرى توقيفهم أسباب عن معلومات المعتقلون فيها طلب كثيرة حالت

(حتى الطلق على التوقيف بأسباب المعتقلين تبليغ يجر لم فإما معروفة، السباب أن أو المناسب الوقت في

ًا30 مرور بعد المحكمة أماما مثولهم ًا بها أبلغوا معلومات أية أن اعتقالهم) أو على القل على  يوم قبسسل شفهي

).14العتقالا( قانونية في الطعن الصعب من جعلت بحيث الغموض من كانت الجلسة انعقاد

أقاربه: أو انفراد على محاميه مقابلة في المعتقل حق- 5

و  مكسسرر3 والمادتين الجنائية الجراءات قانون  من141  و139 والمادتين الدستور ) من7( المادة تعطي

.  المحامين بأحد للتصالا والمعتقلين للموقوفين الحق الطوارئ قانون  من6

علسسى مقابلة في المسجون لمحامي  على: "يرخص1956  لسنة396 رقم القانون   من39 المادة وتنص

منظمسة لحظست ذلسك ومع المحامي"، طلب على بناء أما المسجون من بدعوة المقابلة أكانت ... سواء انفراد

طلسسب اسسستمارة أن المنظمسسة لحظسست بسسل الحيسسان، من كثير في بها يسمح ل الضمانات هذه أن الدولية العفو

لشسسخص واحسسدة بزيسسارة الترخيص على صراحة تنص التظلم لطلب النيابة مكتب من تصدر التي القارب زيارة

أن المنظمسسة ولحظسست الداخليسسة، وزيسسر بقسسرار المقررة المنع مدة انتهاء بعد السجن مندوبي أحد بحضور واحد

ًا30 عن عادة تقل ل المدة هذه كقانون. ينشر لم إداري إجراء وإنها  يوم

ًا المحامين زيارات أن لحظت كما الحسسالت: ببعسسض أمثلسسة المنظمسسة وضربت الحراس بحضور تتم ما كثير

37 الخريسسن عن وعزلا شديد لتعذيب  وتعرض31/2/1987 في اعتقل الذي مهلهل عجمي محمود حالة "مثل

ًا أقاربه. أو بمحاما بالتصالا له يسمح لم ذلك بعد السجن في اعتقاله فترة وخللا يوم

يسسسمح ولم شديد لتعذيب  وتعرض30/5/1979 في عليه القبض ألقي الجواد، عبد محمد ياسر حالة ومثل

في المحامي مع مشاوراته كل وكانت النيابة أماما مثوله عند أسابيع ثلثة بعد إل مرة لولا بمحامي بالتصالا له

السجن. ضباط أحد إشراف تحت تتم الزيارات كل

مضي  حيث1981  نوفمبر92 في مرة لولا عليه القبض ألقي الذي اللطيف عبد محمد عصاما حالة ومثل

اعتقسسل ثم الجهاد، لمنظمة بالنضماما لتهامه الشديد للتعذيب خللهما تعرض أشهر وثمانية سنتين السجن في

ًا60 حوالي بعد المحكمة أماما ومثل شديد لتعذيب  وتعرض1987 مايو في ثانية لمرة وحسستى اعتقسساله من  يوم

 دون1987  نوفمسسبر91 فسسي عنسسه أفرج ثم المحامين بأحد أو أقاربه من بأحد بالتصالا له يسمح لم الفترة تلك

له. تهمة توجيه

لتعسسذيب  وتعسسرض1987  مايو6 في مرة لثاني عليه القبض ألقي الشرقاوي الرحيم عبد محمد حالة ومثل

إل محامي بأي التصالا من منع فقد محاميه لرؤية المتكرر طلبه ورغم بطرة، الشرطة أمناء معهد في وحشي

ًا شسسهرين مسسرور بعد محاما برؤية له وسمح النيابة، أماما مثوله بعد أحسسد حضسسور فسسي وذلسسك تسسوقيفه علسسى تقريبسس

تسسوجيه دون عنسسه وأفسسرج بالمحسسامي لقائه على تقريبا أسبوعين مضي بعد إل عائلته برؤية له يؤذن ولم الضباط

).15العتقالا( رهن أشهر سبعة قضائه بعد إليه تهمة



بالمتهمين" التصالا من المحامين منع س الذهب سرقة قضية "فيالتالي:  الخبر النور جريدة أوردت كما

ومقابلسسة التصسسالا مسسن السسسلميين المحسسامين بمنسسع الدولسسة أمسسن مبسساحث بسسسيوني: "قسسامت محمسسد س كتب

المحسسامين بمنسسع الدولة أمن مباحث قامت الذهب، محلت سرقة قضية في السلمية الجماعات في المتهمين

).16محمد" ( قطب المتهم زيارة من عزب الغفار وعبد صقر يوسف

بالمعتقل: المباحث اتصالا- 6

ًا الشرطة أو المباحث حق من ليس إنه رغم ًا النيابسسة مسسن كتسسابي إذن علسسى بالمعتقلين التصالا عموم بنسساء

العفسسو منظمسسة إلسسى الدولسسة أمن نيابة في مسئولا أكبر ذكر فقد ذلك، يخالف الواقع أن إل الشرطة طلب على

ًا العشرين خللا الدولة أمن مباحث من النوع هذا من طلب أي يستلم لم أنه الدولية الماضية. عام

ًا تلقت الدولية العفو منظمة أن تقاريرها: "إل أحد في المنظمة أوردت عملء قيسساما عسسن التقسسارير من كثير

الحسسالت هسسذه وفسسي لتعذيبهم، أخرى مباني إلى نقلهم أو السجون داخل المعتقلين بتعذيب الدولة أمن مباحث

الكثيرة الشهادات أن إلى تقريرها في المنظمة "وأشارت أصدرتها التي الحكاما في الممارسات هذه ذكر ورد

إلى": تشير تلقتها التي أمثلة

بسسن جسسابر شسسارع في أو بلظوغلي العامة الدارة في مراكزها في للمعتقلين الدولة أمن مباحث - احتجاز1

النظامية. للسجون نقلهم قبل لتعذيبهم بالدقي حيان

مركسسز وفسسي طسسرة بمزرعسسة الملحق السجن طرة استقبالا سجن في احتجازهم أثناء المعتقلين - تعذيب2

الرهاب. مكافحة

مركسسز أو بطرة الشرطة أمناء لمعهد طرة سجون من بالقوة المعتقلين بنقل الدولة أمن مباحث - وقياما3

لتعسسذيب فيهسسا يتعرضسسون أسسسابيع عسسدة إلى ساعات عدة من تبدأ فترات يحتجزون حيث بطرة الرهاب مكافحة

).17شديد(

طسسرة سسسجون عسسن تقريرهسسا فسسي الملحظسسات هسسذه النسسسان لحقسسوق المصسسرية المنظمسسة أيضا ذكرت كما

فسسي الضسسحايا يقتسسادون وكيف القانون بخلف طرة سجون داخل نفوذهم المباحث رجالا يفرض كيف وأوضحت

النماذج لبعض التقرير عرض وقد للتعذيب، يتعرضون حيث بلظوغلي الدولة أمن مباحث مقر إلى الليل جوف

بكليسسة الطسسالب غسسراب ونسسزار قاسسسم فسسؤاد وطلعسست المنعسسم عبسسد عامر والصحفي الشريف خالد الصحفي مثل

بشسسكل الدولسسة أمسسن مبسساحث إشسسراف علسسى السسابق التقرير أكد كما غراب)، محمود المستشار (نجل الحقوق

).18السجون( على دوري

ًا السجون ومعاون الداخلية وزير مساعد عيد سمير اللواء أكدها الحقيقة هذه نسسدوة فسسي قسسالا السسذي سسسابق

ًا يحدث ما ولكن الدولة أمن مباحث عن مستقلة تكون أن السجون في صحفية: "الصل أمسسن مبسساحث أن حالي

أن يمكسسن ... ول السسسجون مسسديري عسسن مستمرة بتقارير الداخلية وزارة توافى السجون في مكاتب لها الدولة

العسسدلا" ( لسسوزارة تابعة السجون تكون بأن أطالب لذا الداخلية لوزارة تابعة مادامت السجون في الوضع يتغير

19.(

الدولة: أمن مباحث مع الدولة أمن نيابة تواطؤ- 7

مباحث لمصلحة  تعمل أحيانا بل الدولة أمن مباحث مع تاما تنسيق في الحقيقة في الدولة أمن نيابة تعمل



التواطؤ: هذا أمثلة ومن الدولة أمن

حقيقة. أدلة بدون توقيف أوامر إصدار- أ

تحتجسسزه لكسسي الحكومسسة يعسسارض مسسن كسسل علسسى بسسالقبض للذن مبهمة عامة بصيغ النيابة أوامر تصدر حيث

وتعذبه. المباحث

العفسسو منظمسسة ممثلسسو اجتمع ذكرت: "عندما حيث تقاريرها أحد في ذلك الدولية العفو منظمة سجلت وقد

المتعلقسسة التقسسارير إزاء قلقهسسم عسسن عبروا الدولة أمن نيابة شؤون إدارة عن المسئولا الولا بالمحامي الدولية

بمسسا منهسسا القليسسل تسسوفر أو ظسساهرة جوهريسسة أدلة توفر عدما مع الدولة أمن نيابة أصدرتها التي التوقيف بمذكرة

مسسن كسسثير اعتقالا تم حيث التوقيف أعمالا من نمط ظهور إلى هذا أدى وقد الجريمة وبين المعتقلين بين يربط

مثسسولهم قبسسل عنهسسم الفراج تم أنه غير الدولة، أمن نيابة قبل من أشهر أو أسابيع لمدة واستجوابهم الشخاص

جنائي. جرما أي اقترافهم على الدلة إلى الفتقار بسبب المحاكم أماما

كسسثيرون يتعسسرض بالسسذات العتقسسالا من الفترة هذه في فإنه الدولية، العفو منظمة تلقتها تقارير على وبناء

الدولة. أمن مباحث رجالا يد على السيئة والمعاملة للتعذيب السجناء من

علسى هسذه التوقيسف بأعمسالا يرخسص ل أنسه الدوليسة العفسو منظمة لممثلي الولا العاما المحامي ذكر "لقد

ل بسسأنه أقر أنه غير الجريمة، بارتكاب الموقوف الشخص قياما على أدلة توفرت إذا وإنما وحدها الشبهة أساس

).20( مزعومة أمنية جرائم ارتكاب بسبب عليهم يقبض الذين من  % تقريبا5 سوى للمحاكمة يقدما

ًا: المباحث من الدولة أمن نيابة استقللا عدما س ب فعلي

العفسسو منظمسسة تلقت تقاريرها: "لقد أحد في ذكرت حيث الملحظة هذه الدولية العفو منظمة سجلت وقد

ًا الدولية ًا السسستين فسسترة خللا المحبوسسسين بتعسسذيب الدولسسة أمن مباحث قياما حولا التقارير من عدد السستي يومسس

المحاكم. إحدى أماما المحبوس مثولا تسبق

رصسسد يكفسسل الدولسسة أمسسن مبسساحث عن العملي النفصالا من كاف بقدر تتمتع ل الدولة أمن نيابة أن "ويبدو

).21تاما" ( وباستقللا وافية بصورة المعتقلون يلقاها التي المعاملة

الدولة: أمن نيابة تحقيق في الدولة أمن مباحث تدخل س ج

علسسى والشسسراف دفاترهسسا فسسي والتلعسسب السسسجون فسسي التسسدخل علسسى الدولسسة أمسسن مبسساحث نفسسوذ يقف ل

أمسسن نيابسسة تحقيقات في للتلعب أيضا يمتد بل وإعادتهم للتعذيب السجون من وسحبهم وتعذيبهم المسجونين

العفسسو منظمسسة بسسأقوالا نستشسسهد هنسسا ولكننا العتقالا، تجربة خاض من لكل وملموس مشاهد أمر وهذا الدولة،

وأن العسستراف علسسى لرغسسامه للنيابسسة الذهاب قبل عذب المعتقلين بعض أن ذكرت حيث بأقوالنا وليس الدولية

ً شاهد بعضهم التالي: "إن المثالا ساقت ثم الستجواب سماع يمكنه بحيث الغرفة خارج واقفا  للمباحث عميل

 لسسنة496 رقسم القضسية فسي  واتهسم1987  يونيسو7 يسوما فسي عليه القبض ألقي الذي دسوقي صلح الدكتور

أمن نيابة قبل من استجوابه أعقبت ليلة كل في أنه زعمه في المعتقلين من كثيرين يمثل من خير وهو ،1987

معسساملته هؤلء وواصل النيابة!، إلى بها أدلى قد كان التي بأقواله بتذكيره الدولة أمن مباحث  رجالا قاما الدولة

طسسوالا السسساليب بهذه الدولة أمن نيابة أبلغ وقد طرة، بمزرعة الملحق السجن في الساليب بشتى ومضايقته

الشكوى. هذه بخصوص اتخذ إجراء بأي علم على يكن لم أنه إل أسبوعين استغرق الذي استجوابه مدة



أجسسرت السسذي السسسابقين والسسسجناء السسدفاع محسسامي غالبيسسة بثقسسة تحسسظ لم الدولة أمن نيابة أن الواضح من

أمسسن مبسساحث بيسسن وثيسسق تعسساون وجسسود فسسي كثيرة شكوك هناك كانت فقد معهم مقابلت الدولية العفو منظمة

مسسن عسسادة المتوقعسسة والضسسمانات الحمايسسة تسسوفر لسسم الدولة أمن نيابة فإن عليه وبناء الدولة، أمن ونيابة الدولة

).22مثلها( سلطة

أثناءه: والمعاناة العتقالا تجديد مسرحية- 8

السسسجون داخسسل السسسلميين المعتقليسسن مسسن الشسسعب جريسسدة نشسسرتها السستي الرسسسالة هذه هنا ننشر ونحن

المصرية: والمعتقلت

الرسسسالة هسسذه وصسسلتنا أعمسسارهم زهرة المسلم شبابنا يقضي حيث المعتقلت وغياهب القضبان وراء "من

تفسوق دائسسم اعتقسالا معسسكرات فسي الشسسباب هسؤلء لهسا يتعسسرض الستي المذابسح عسسن تكشسف السستي المفزعسة

ًا الرسالة على الموقعة السماء ذكر عدما عن ونعتذر النازي معسكرات بالمعتقلين. الظالمين لتربص نظر

والتعسسذيب والهمسسالا الصسسمت جبسسالا خلف من لكم .. نكتب المصرية بالسجون السلميين المعتقلين نحن

أسسسماءنا وتنشسسرون بقضسسيتنا، تتعلق مقالت تكتبون حضرتكم أن بلغنا .. وقد المصري المن حولنا شيدها التي

ًا دنياكم في حية لتظل تسسأخر السسذي العمسسل هسسذا على نشكركم فنحن لذلك والترحيلت السجون قوائم عن بعيد

أبسسداننا في للنسانية وفاء نسمة كان بمأساتنا اهتمامكم مجرد وإن المور، أتفه في يكتبون ممن الكثيرون عنه

الدمييسسن قسسوائم مسسن شسسطبنا علسسى المصسسرية الحكومسسة مع تعاهدتم قد الحرية دنيا في جميعا أنكم ظننا أن بعد

النسان. بني غير آخر عالم إلى ننتمي واعتبارنا

الحقائق: بعض أيديكم بين نضع أن نحب ثم

ادة كيفية هو والقوانين المبادئ بكل والستهزاء الستخفاف يمثل ما أسوأ أولً: إن يتسم حيسث العتقسالا إع

قسسرار صدور لحين التعذيب سلخانة في معلق أو يعاني محبوس هو بينما فقط الورق على المعتقل عن الفراج

لمسن يبيسح مسا الجرائسم من ارتكب وقد طليق، حر العتقالين بين الفترة هذه خللا بأنه لليهاما له جديد اعتقالا

ًا جديد، من اعتقاله الدولة ًا تغريبسسه يتم المعتقل لها التابع والقساما المراكز على النيابة تفتيش من وخوف بعيسسد

المسساكن هسسذه وأشسسهر الخبيثسسة اللعبة هذه مع النسجاما على فيها المسئولين مع اتفق نائية أماكن إلى بلده عن

هي:

هسسو أيسسن يعسسرف ل حسستى العينيسسن معصسسوب المعتقسسل إليسسه يرحسسل حيث الجديد، بالوادي الدولة أمن - فرع1

أي علسسى إجابته من معه يتعامل من يمنع كما ساعته حتى متعلقاته كل من ويمنع سيئة زنزانة في هناك ويرمي

الديناري. محمد وعلي شعيب، ومحمود الله، حمد يوسف أحمد من كل مع ذلك حدث وقد سؤالا،

حيسسث ضسسباطه غلظسسة مسسن ويعسساني المعتقسسل فيسسه يعامسسل مكان أسوأ وهو بأسيوط، المن فرق - معسكر2

ًا14  س7 وهى الفترة طوالا يقضي وهسسو مغلقسسة الشسسمس فسسي وضعها يتعمدون التي الترحيل سيارة داخل  يوم

حسستى بالنزولا له يسمح ول حالته، نفس على الذي زميله بيدي تقييدهما مع ظهره وراء الخلف من اليدين مقيد

وسسسنة بالسسدين والسسستهزاء والسسسباب الهانسسة إلى بالضافة ... هذا السيارة داخل حاجته يقضي إذ المياه لدورة

.وسلم عليه الله صلى النبي

رغسسم إسسسماعيل جمسسالا محمسسد إليسسه رحسسل وقد البطش بشدة مشهور وهو بالفيوما العزب شرطة - مركز3



غرفسسة ودخسسوله عليسسه المسسرض اشسستداد إلسسى السيئة الظروف أدت وقد التعذيب، نتيجة الصدرية بالذبحة إصابته

أوراق فسسي حسسالته تسسسجيل حسسولا المسسن ومسسدير العاما الفيوما مستشفى مدير بين مشادة وبعد مرتين، النعاش

وأمسسر الحالسسة هسسذه علسسى لسسستلمه اسسستعد السسذي السسستقبالا سجن إلى ورحلوه بطانية في حملوه المستشفى

التأديب!!. عنبر بإيداعه السجن مأمور

قرقسساص وأبي العدوة مركز مثل السلمي للتجاه ضباطها وعداوة بالتعذيب المعروفة الشرطة - مراكز4

ببنسسي قسساي ونقطسسة وسيرمنت الواسطى ومركز فؤاد، وأحمد صابر وعلء فرج سيد هناك إلى رحل وقد بالمنيا،

والرمسسل اللبسسان وقسسسمي فتحسسي، وعسسادلا سسسلمة أحمسسد وعلسسي اللسسه عبسسد محمسسد هللا إليهسسا رحل وقد سويف،

والجيسسزة القاهرة معتقلو .. أما للغاية سيئة معاملة وآخرون حسن محمد رفعت فيهما عومل وقد بالسكندرية،

فسسترة ليقضسسوا حيسسان بن وجابر بلظوغلي الدولة أمن فرعي على وإما الحوامدية مراكز على إما توزيعهم فيتم

ًا ويوجد التعذيب، غرف في الوهمي الفراج هذا محمسسد علسسي وبهيسسج إبراهيسسم علسسي شسسعبان لظسسوغلي في حالي

ًا يوجد كما ،25/8/1991  بتاريخ373 القضية في النيابة من سبيلهم إخلء منذ تيسير ومحمد جسسابر بفسسرع حالي

على أمثلة مجرد هو سبق وما حسن، وسامح عثمان وعادلا الظاهر عبد وعلي جميل أشرف من كل حيان ابن

السستزامه عسن التخلسي علسسى لحملسه معاملسسة أسسسوأ إليهسا تغريبسه يتسم مسن يعامل حيث والتعذيب التغريب مراكز

الله. إلى الدعوة ترك على وإجباره بالسلما

ًا: إنه ًا تكرر قد أنه له يؤسف مما ثاني الشسسرطة، أقسسساما فسسي عنهسسم يفسسرج معتقلين لوجود النيابة إبلغا كثير

ولكنهسسا القسسسم دفسساتر فسسي مسجلة أسماءهم تجد ولم القانوني غير الوضع هذا وعاينت بالفعل النيابة وحضرت

قسسرار يوجسسد بسسأنه القسسسم مسسأمور إبلغا فسسور الحماس هذا يموت  سبيلهم لخلء وحماسها استياءها تبدي أن بعد

هسسذه وتكسسرار رسسسمي، سسسند بسسدون احتجسساز جريمسسة خلفهسسا تاركسسة النيابسسة وترجع الدولة أمن من شفوي اعتقالا

النيابة. لبلغا  محاولة بأي يستهزئون المباحث ضباط جعل المأساة

ًا: لم مقسسابر أصبحت ولكنها عنه الفراج لحين المعتقل ليداع المين المكان هي المصرية السجون تعد ثالث

علسسى للضسسغط الدولسة أمسن مبسساحث وتسديرها عليهسسا تهيمسسن حيسسث البطيئة والمعنوية الجسدية للتصفية جماعية

فسسي  بتفاصسيله  سسسنوافيكم مسا وهسذا بسدينه التمسسسك عن الرجوع على الخبيثة الطرق بكل ومساومته المعتقل

الله. شاء إن  قامة  رسالة

ا، على ثابتون تعالى الله بفضل فإننا الرهابية المحاولت هذه كل رغم رابعا: إننا وعسد مسن واثقسون طريقن

السسذي العظيسسم السلمي المد إيقاف في الذريع الفشل مآلها المحاولت هذه كل وبأن للمتقين العاقبة بأن ربنا

.. الوكيل ونعم الله .. وحسبنا معنا والله التافه العبث هذا من أعلى أصبح

).23( المسلمة مصر بسجون السلميون المعتقلون

ً النور جريدة نشرت كما ثلثيسسن مسسن لكسثر أسسماء يسدي بيسسن فيسسه: "إن ذكر المحامي الزيات لمنتصر مقال

ًا ).24( الطوارئ قانون اسمه بغيض قانون يحكمهم سنوات ثلث طرة جدران بين امضوا مسلم

ًا الجهاد جماعة أصدرت كما 1992 فسسبراير فسسي السسسلمية التيسسارات كافسسة من المعتقلين أوضاع عن تقرير

ًا أمضت التي الحالت عشرات فيه ذكرت صسسدر أشهر ثلثة انقضت كلما الورق على اعتقالها يجدد عديدة سنين

الدراسة. هذه بآخر التقرير هذا ألحقنا وقد السجن من المعتقل يخرج أن دون جديد اعتقالا أمر



 فسسبراير10في صدر تقرير على لها: "بناءا تقرير في فذكرت الحيلة هذه الدولية العفو منظمة رصدت وقد

لتمديسسد كوسسسيلة متتاليسسة اعتقسسالا أوامر سبعة أصدر قد الداخلية وزير كان المصرية المحامين نقابة  عن1988

).25( المعتقلين بعض احتجاز فترة

ًا: "أن وذكرت تسسم القضسسايا بعسسض فسسي أنسسه إلى أشارت تقارير حولا بالقلق تشعر الدولية العفو منظمة أيض

تنشأ لم أنه اتضح بحيث عنه الفراج بعد مباشرة أو السجن في المعتقل وجود أثناء الجديد العتقالا أمر إصدار

ًا  تقديمها يجر لم للعتقالا أسباب أية ).26( الفراج أمر أصدرت التي المحكمة إلى مسبق

البراءة: إعلن بعد الحتجاز- 9

ًا الدولية العفو منظمة رصدت الحسسالت من العديد تقاريرها: "وفي أحد في ذكرت حيث الظاهرة هذه أيض

المحاكم هذه قرارات بتجاهل الحكومة تقوما ما سرعان إنه إل المعتقلين، عن بالفراج أوامر المحاكم أصدرت

ًا توقيفهم تعيد أو ).27( جديدة اعتقالا أوامر بموجب فور

ًا: "ويبدو وتذكر فسسي الطسسوارئ قسسانون بمسسوجب المعتقليسسن الشسسخاص بقاء جرى أنه الحالت بعض في أيض

).28( الثانية الجلسة في صدر قد عنهم الفراج أمر كان أن بعد وذلك قانوني، منطقي سبب أي دون السجون

ً المنظمة وضربت  فسسبراير14فسسي اعتقسل السسذي الشسافعي السرؤوف عبد عادلا حالة بحالتين: "أولهما مثل

الداخلية. وزير طعن رغم بالفراج قرار على مرة كل في وحصل العتقالا قرار من مرتين تظلم  ثم1987

ًا سبيله يخلى أن المفروض من وكان أخرتيسسن مرتيسسن وتظلسسم السجن في ظل أنه إل الطوارئ لقانون وفق

أمسسر  وصدر1987   لسنة401 القضية في للنيابة حولا ولكنه قرارات أربعة عنه الفراج قرارات عدد بلغ حتى

ًا، التاريسسخ هسسذا بعسسد عنه يفرج لم  ولكنه1987  سبتمبر9 في عنه بالفراج الصسسحافي هسسو الثسساني والمثسسالا أيضسس

2 فسسي آخرهسسا  كسسان إفسسراج  قسسرارات4 بحقه صدر  ثم1987  يونيو26في عليه قبض الذي مورو محمد الدكتور

).29 (1987  ديسمبر19 في إل عنه يفرج لم  ولكنه1987 ديسمبر

ّدعون السسذي القضسساء بأحكاما ووزيرها الداخلية استهزاء مدى يتضح هذا ومن الخسسارجين ضسسد عنسسه السسدفاع يسس

الفصل. هذا أولا في منا قد كما للحكومة عامة سمة وهذه عليه،
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:    الفصل لمعاهداتها  المصرية الحكومة انتهاك الثامن

الدولية
السستي الدوليسسة للمعاهدات المصرية الحكومة ترتكبها التي الصارخة للنتهاكات عجالة في نتعرض هنا ونحن

فقسط ولكننسا الشسريعة ميسزان فسي المعاهسدات هذه لشرعية هنا نتعرض ل إننا قبل من قلنا وكما عليها، وقعت

الوضعية. القوانين سائر  حكم حكمها المعاهدات فهذه وإل المصرية، الحكومة ونفاق كذب نكشف

في وخاصة للشعب والذللا التعذيب في العريض بتاريخها المصرية الحكومة أن المر في الغريب - من1

التعذيب. لمناهضة الدولية المعاهدات على توقيع إلى تسابق الخيرة سنوات العشر

ًا لعبت دولا ثلث إحدى مصر كانت فقد ًا دور للمسسم العامسسة  للجمعيسسة32/64 رقسسم القسسرار إصسسدار في هام

ضسسد المتحسسدة المسسم لعلن دعمهسسا تعزيسسز العضسساء الدولا جميع من طلب الذي ،1977 ديسمبر في المتحدة

المدنيسسة بسسالحقوق الخسساص السسدولي العهسسد  علسسى1982  ينسساير14 فسسي مصسسر صسسدقت وقسسد )،1975( التعذيب

والسياسية.

أو المعاملسسة ضسسروب من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة المم اتفاقية إلى تنضم عربية دولة أولا وكانت



علسسى بالتصسسديق الخاصسسة وثيقتها بإيداع وقامت ،1986  يونيو25 في المهينة أو اللإنسانية أو القاسية العقوبة

).1 (1984  إبريل3 في والشعوب النسان بحقوق الخاص الفريقي الميثاق

وزيسسر قبسسل مسسن الوقسسائي الحبس قضايا في وإلغائها المحاكم قرارات لمراجعة التنفيذية السلطة - تدخل2

السسدولي العهسسد ) مسسن1(14 المسسادة في عليه المنصوص القضائية السلطات استقللا مبدأ مع متناقض الداخلية

ًا عليه والمنصوص والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص السسسلطة اسسستقللا بشسسأن الساسسسية المبسسادئ في أيض

.1985نوفمبر في المتحدة للمم العامة الجمعية أقرتها التي القضائية

أو تقييسسدات أيسسة ودون تحيسسز، دون عليهسسا المعروضسسة المسسسائل فسسي القضسسائية السسسلطة  : "تفصل2 المبدأ

جهسسة أي من مباشرة غير أو كانت مباشرة تدخلت أو تهديدات أو ضغوط أو إغراءات أية أو سليمة غير تأثيرات

سبب". لي

ا مسبرر ل أو لئقسة غيسر تسدخلت أيسة تحدث أن يجوز : "ل4 المبدأ تخضسع ول القضسائية، الجسراءات فسي له

).2النظر" ( لعادة المحاكم تصدرها التي الحكاما

مسن وجسه بسسأي عليهسا الطعسسن يجوز ل طوارئ الدولة أمن محاكم قرارات أن على الطوارئ قانون - ينص3

النقض. محكمة قبل من حتى للمراجعة خاضعة غير القرارات هذه يجعل مما عليا محكمة أماما الوجوه

مسسا علسسى تنسسص والسستي والسياسسسية المدنيسسة بالحقوق الخاص الدولي العهد ) من5(14 للمادة مخالف وهذا

إدانتسه قسرار فسي النظسر تعيسد كيما أعلى محكمة إلى للقانون وفقا اللجوء حق بجريمة أدين شخص يلي: "لكل

).3عليه" ( به حكم الذي العقاب وفي

أي (طسسوراىء) أمسساما الدولسسة أمسسن محسساكم أحكسساما فسسي الطعن الطوارئ قانون يجيز ل الذي الوقت - في4

رئيسسس عليهسسا يصسسدق لسسم مسسا نهائية تعتبر (طوارئ) ل الدولة أمن محاكم أحكاما أن على ينص فإنه عليا محكمة

الدرجسسة، نفسسس مسسن ثانيسسة محكمسسة قبل من المحاكمة بإعادة أمر وإصدار الحكم إلغاء له يجوز الذي الجمهورية

علسسى الجمهوريسسة رئيسسس تصديق يتوجب بالبراءة قرار فيها ويتخذ المحاكمات فيها تعاد التي القضايا جميع وفي

ناحيتين: من الدولية معاهداتها في المصرية الحكومة التزاما مع تتناقض القيود وهذه الثاني، الحكم

وهسسذا إلغائها أو المحاكم قرارات الجمهورية) لمراجعة (رئيس التنفيذية للسلطة استثنائية سلطة تعطي أ- أنها

بينا. كما القضائية السلطات استقللا مبدأ مع يتناقض

كمسسا مرتين الجرما ذات على شخص أي محاكمة على الدولي الحظر مع يتناقض المحاكمة بإعادة المر ب- أن

).4( والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ) من7 (14 المادة ذلك على نصت

السسدولي العهد مع يتناقض اعتقاله من الفوري التظلم حق من وحرمانه القضاء على المتهم عرض - تأخر5

والسياسية. المدنية بالحقوق الخاص

اعتقسسالا فيهمسسا الدولسسة أمسسن لنيابسسة يمكسسن حسسالتين علسسى المصسسري القانون ينص الطوارئ حالة فرض خللا

بالمن.  متعلقة  جنائية جرائم بسبب عليهم القبض يتم الذين الشخاص

أمن نيابة تستطيع حيث ،1980  لعاما105 رقم والقانون الجنائية الجراءات قانون الولى: بموجب الحالة

ًا15 لمدة الشخاص أولئك اعتقالا الدولة ًا45 لمدة الفترة هذه تمديد ويمكن  يوم ممارسسسة بسسسبب أخرى  يوم

لفترة إضافي تمديد أي على قانونية محكمة تصديق يجب ذلك وبعد التحقيق قاضي لسلطات الدولة أمن نيابة



ًا60 لمدة الشخص اعتقالا تستطيع الدولة أمن نيابة أن أي المحاكمة، بانتظار العتقالا علسسى عرضسسه قبل  يوم

اعتقاله. شأن في للنظر محكمة

أمسر مسن التظلسم للمعتقسل تتيسح المسادة وهسذه الطوارئ قانون  من6 المادة أحكاما الثانية: بموجب الحالة

ًا اعتقاله ًا،30 خللا التظلم في الفصل المادة وتوجب المحاكم إحدى إلى فور العسساما المحسسامي صسسرح وقد  يوم

الشسسخاص تعتقسسل  بسسدأت1987 عسساما مطلسسع منسسذ النيابسسة أن الدولة أمن نيابة شؤون إدارة عن المسئولا الولا

الجنائية. الجراءات قانون بموجب

فسسي للفصسسل القضسساء علسسى المتهسسم عسسرض قبل أطولا اعتقالا فرصة للنيابة يتيح الخير لن واضح والسبب

ًا60 بعسسد سسسواء اعتقسساله قانونية في للنظر القضاء على المعتقل عرض في التأخير وهذا اعتقاله، قانونية  يومسس

ًا30 بعد أو الجنائية الجراءات قانون بموجب )4 (9 المادة مع يتناقض الطوارئ قانون بموجب تظلمه من  يوم

على: تنص التي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من

المحكمسسة هسسذه تفصسسل لكسسي محكمسسة إلسسى الرجوع حق العتقالا أو بالتوقيف حريته من حرما شخص "لكل

قانوني". غير العتقالا كان إذا عنه بالفراج وتأمر اعتقاله قانونية في إبطاء دون

كسسثير بالتئاما  يسمح  المتهم عرض وتأخير العتقالا من الولى الفترة في تقع التعذيب حالت معظم إن بل

).5( مؤخرا فحصها يصعب بحيث إصاباته من

ًا المعتقل - إبلغا6 اعتقاله: بأسباب فور

(9 المادة تنص أي إبلغا يلسسي: "يتسسوجب ما على والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ) من2 

وقوعه". لدى التوقيف هذا بأسباب توقيفه يتم شخص

العملي. الواقع في له وجود ل المر هذا أن السابع الفصل  من4 الفقرة في بينا وكما

للمعتقلين: الطبي - الفحص7

الصسسادرة السسسجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد تقاريرها: "تنص أحد في الدولية العفو منظمة ذكرت

دخسسوله بعسسد ممكسسن وقسست أقسسرب فسسي سسسجين كسسل بفحص الطبيب يقوما أن يجب  أنه على  المتحدة  المم عن

.24 الضرورة" القاعدة اقتضت كلما ذلك بعد يفحصه ثم السجن

فحسسص إجسسراء يلسسي: "ينبغسسي  مسسا1988 لعسساما تقريره في بالتعذيب الخاص المتحدة المم مقرر أوصى لقد

عليه" القبض بعد ممكن وقت أسرع في الحتجاز رهن شخص لكل طبي

بأنه: موضحا

صسسحته تسسدهور تفسسسير الصسسعب مسسن يصبح عليه القبض وقت سليمة للمحتجز الصحية الحالة أن أثبت "إذا

ً الفحص هذا يكون ولكي احتجازه، فترة أثناء الرسسسمية السسسجون فسسي فقسسط ليس يحدث أن ينبغي حقيقة فعال

ًا وإنما ً أناس فيها يحتجز التي الماكن جميع في أيض الستجواب". لغراض مثل

معهسسم مقسسابلت الدوليسسة العفو منظمة أجرت الذين السابقين السياسيين المعتقلين من أي يخضع ولم هذا

أثنسساء للتعسسذيب تعرضسسوا أنهسسم زعمسسوا السسذين المعتقليسسن فسسإن وبالفعل السجن، إلى وصوله عند الطبي للفحص

طلبسوا عنسسدما حسستى السسجن إلى وصولهم عند طبي لفحص خضوعهم عدما من متواصل بشكل شكوا العتقالا



بالتحديد. ذلك

وقسسالا التعسسذيب، بسسسبب إليهسسا بحاجسسة كسسانوا السسذين لولئسسك طبيسسة مسسساعدة أيسسة تتوفر لم ذلك على وعلوة

أي يشسساهدوا لسسم أنهسسم أو السسسجن مبنسسي خسسارج السسسيئة المعاملسسة أو التعذيب وقوع هو ذلك سبب إن معظمهم

السجن. في وجودهم أثناء طبي موظف

شكل على أساسية طبية عناية إل يتلقوا لم السجن إلى ونقلهم الستجواب إنهاء بعد أنه بعضهم قالا بينما

ولسم قسوة ول حسسولا لهسم يكسسن لم السجن أطباء أن آخرون وزعم والصابات، الجروح على يوضع مسكن مرهم

للمضسسايقة أنفسسسهم تعريسسض خشية هي مفهومة لسباب وذلك التعذيب، ضحايا أجل من التدخل نيتهم في يكن

).6( والتخويف

النفرادي: الحبس ومنع وأقاربه بمحاميه التصالا في المعتقل - حق8

ًا تحدث السيئة والمعاملة التعذيب أن مصر عن تقاريرها أحد في الدولية العفو منظمة لحظت عنسسدما غالب

ممارسسسة مسسن المعسسذبين يمكسسن هسسذا لن الخسسارجي العسسالم عسسن عزلسسة فسسي الخريسسن عن بمعزلا المعتقل يعزلا

علسسى الدلسسة لتضسسييع الشسسرعي الطسسب علسسى عرضسسه قبسسل جروحسسه لشفاء فرصة يعطي أنه كما بحرية التعذيب

كسسل بسسذلا "ينبغسسي  بسسأنه1988  العسساما تقريسسره فسسي بالتعذيب الخاص المتحدة المم مقرر أوصى ولقد التعذيب،

ًا النفرادي الحبس لعلن الجهود قانوني". غير حبس

المعنيسسة اللجنسسة أشسسارت والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد  من7 المادة على تعليقها وفي

شسخص أي احتجساز ضد أحكاما سن فعالة السيطرة تجعل قد التي الضمانات بين "من أنه إلى  النسان بحقوق

ًا ًا احتجاز أن دون بسسالمحتجزين بالتصسسالا العائلة وأفراد والمحامين الطباء مثل لشخاص ) والسماح8( انفرادي

).9بالتحقيق" ( ذلك يخل

بالمحسسامين التصسسالا العمليسسة الناحيسسة من للمعتقلين يسمح لم لنه بالقلق تشعر أنها العفو منظمة وذكرت

هسسذه التسسأخير فسسترات الدوليسسة العفو منظمة وتعتبر مرة، كل في أسابيع حتى أو أياما مضي بعد إل الولى للمرة

).10( النسان لحقوق الدولية بالمقاييس ملتزمة مصر وإن لسيما مقبولة غير

عنسسد بمحاميه الفوري واتصاله وعائلته المعتقل بين المتكرر التصالا على: "ضمان العفو منظمة حثت كما

)3 (14 المادة لحكاما ووفقا انفراد وعلى منتظمة فترات على ذلك بعد المحامي بهذا واجتماعه عليه، القبض

لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد  من93 والقاعدة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد (ب) من

).11( المتحدة  المم عن الصادرة السجناء

المصرية: الحكومة عليها وقعت التي التعذيب مناهضة لتفاقية مخالف التعذيب من الشاكي - تعذيب9

الضسسباط بعسسض ضسسد شسسكاوى تقسسديم بسسسبب اعتقلسسوا معتقليسسن مسسن تقسسارير تلقت أنها العفو منظمة ذكرت

اتفاقيسسة  مسسن13 المسسادة وتنسسص الثانيسسة، العتقالا فترة خللا تعذيبهم في سبب هذا كان كما بالتعذيب  لقيامهم

كافسسة مسسن والشسسهود الشسسكوى مقسسدما حمايسسة لضمان اللزمة الخطوات اتخاذ "ينبغي أنه على التعذيب مناهضة

).12( تقدما أدلة لي أو لشكواه نتيجة التخويف أو السيئة المعاملة أنواع

وبعد:

تشسسهرها السستي النسسسان حقسسوق ولمواثيسسق الدوليسسة لمعاهسسداتها الواضح المصرية الحكومة انتهاك رغم فإنه



ًا أمريكا التقسسارير ورغسسم الحاجسسة، عنسسد النسسسان حقسسوق وانتهاك بالرهاب لتتهمها الضعيفة الدولا وجه في سيف

المنظمات تقارير عن فضل هذا مصر، في النسان حقوق انتهاك عن الدولية المنظمات تصدرها التي المتتابعة

والمحلية. القليمية

العقوبسسات وفسسرض المسسساعدات قطسسع عليها يترتب التي التهمة بهذه بعد مصر أمريكا تتهم لم هذا كل رغم

السسبيت فسسي القسسابع للشسسيطان ذليل تابع عبد إل هو ما المصري النظاما لرضاء لن إل ذلك وما الدولة، هذه على

خدمته. في ويعمل بأمره يأتمر بأمريكا واشنطن (البيض) في السود

النفسسالاكسسبير}  وفسسساد الرض فسسي فتنة تكن تفعلوه إل بعض أولياء بعضهم كفروا {والذين تعالى الله قالا

73.

الثامن: الفصل مراجع

،58 ،25 ،1،24ص الطوارئ سلطات بموجب والتعذيب التعسفي العتقالا س الدولية: مصر العفو - منظمة1

اعتقسسالت سسس مصسسر ،1ص عليهسسا الحكومسسة ورد الدوليسسة العفسسو منظمة : أدلة1983  س1981 مصر في التعذيب

.1ص القانون لسيادة تقويض المن شرطة

.21 ،12ص الطوارئ سلطات بموجب والتعذيب التعسفي العتقالا س الدولية: مصر العفو - منظمة2

.21 ،20 ص السابق - المصدر3

.20،21،22ص السابق - المصدر4

.10،14،15،18،19،20ص السابق - المصدر5

.51،52ص السابق - المصدر6

النعزالي: الحبس أعله الحالتين في الصلي النجليزي النص في - يقصد7،8

INCOMUNICADO DETENTION SOLITARY CONFINEMENT    

النفرادي. الحبس ل بالخرين، التصالا عنه ويمنع الخارجي العالم عن المعتقل ينعزلا حيث

.27،47ص السابق - المصدر9

.49ص السابق - المصدر10

.53ص السابق - المصدر11

.31ص السابق - المصدر12

 

:خاتمة
حسسسنى مصسسر فرعون نظاما ممارسات من الفاسد الركاما ذلك من عينة رأيت قد الكريم القارئ أيها والن

ًا وقذارة بشاعة يتزايد الذي النظاما هذا عاقبته، أحسن ول فيه الله بارك ل مبارك نسسذكر لسسم ونحن يوما، بعد يوم

زبانيسسة أيسسدي علسسى طسسوائفه بجميسسع مصر شعب له يتعرض الذي المحسوس التعذيب من عينة إل هذا كتابنا في

ًا هناك أن إل النظاما، هذا مصسسر أرض على يعيش مواطن كل يعلمها والمادي النفسي التعذيب من أخرى  صور

علسسى الحصسسولا طوابير في والعذاب الخدمات وسوء السعار وغلء المعيشة ضنك منها هنا، لذكرها نتعرض لم

والفسساد العامسة والبطالسسة النسسسان لدميسسة وامتهانهسا بزحامهسا العامسة المواصسلت ركسسوب في والعذاب الخبز

يقسسوده السسذي المنظسسم والفسسساد والصسسحية، التعليميسسة الخدمات وسوء المتفشية والرشوة والقتصادي الداري



السسسينما ودور والتليفزيسسون الذاعسسة فسسي يسسذاع بمسسا مصسسر فسسي المسسلم الشسسباب لفساد والثقافة العلما وزيرا

الحكومسسة أبسساطرة اسسستيلء عسسن ناهيك والنحراف، الرذيلة طريق في ودفعه الشباب هذا إفساد بغية والمسرح

فسسي يعيشسسون الشسسعب عامسسة بينما مصر عليها تحصل التي والمساعدات المعونات جل على ومله فرعون من

منهسسم والسسسعيد العسسراء فسسي يعيشون مازالوا ما1992 أكتوبر زلزالا كارثة في منازلهم تهدمت ومن مدقع، فقر

ذهبسست كما النقاض، تحت الدنيا هذه في يملكون ما وكل أموالهم أمتعتهم ذهبت وقد غرفة، أو بخيمة ظفر من

الحكومسسة قبسسل مسسن خبيثة شرسة لهجمة تعرضت التي الموالا توظيف شركات في المودعين أموالا ذلك قبل

طنطسساوي سيد محمد المنحل المفتي من خبيث تواطؤ ظل في الربوية، بنوكها على الحفاظ أجل من المصرية

والهلك. الفلس على أشرفت أن بعد الحياة فيها ليبعث البنوك هذه ربا لباحة احتالا الذي

هسسذه في الجهاد جماعة خطاب خطابنا نوجه مصر في التعذيب لمأساة الموجز العرض هذا بعد وبعد: فإننا

وبسسالله فنقولا السلمية، الحركة وشباب الشعب، وعامة مصر، في وهم: المعذبين طوائف، ثلث إلى الخاتمة

التوفيق:

ً .مصر في المعذبين إلى الجهاد جماعة خطاب:  أول

على فاصبروا ،10 حساب} الزمر بغير أجرهم الصابرون يوفى {إنما وعل جل المولى بقولا خطابنا ونبدأ

صسسلى اللسسه رسسسولا قسسالا فقد أجركم يضيع ل حتى قضاه وما الله قدره ما تسخطوا ول يصيبكم، وما أصابكم ما

ًا  أحسب إذا تعسالى اللسه وإن البلء، عظم مع الجزاء عظم : ( إنوسلم عليه الله فلسه رضسي فمسن ابتلهسم قومس

حسن. حديث وقالا الترمذي السخط) رواه فله سخط ومن الرضا

إيمسسانهم وصسسدق ثبسساتهم ليختبر خلقه من يشاء من به الله يختبر والفتنة البتلء صنوف من صنف فالتعذيب

اللسسه فليعلمسسن  قبلهسسم مسسن السسذين فتنا ولقد يفتنون ل وهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس {أحسب تعالى قالا

ًا أكثر الفتنة من يخرج الذي هو فالصادق ،2،3الكاذبين} العنكبوت: وليعلمن صدقوا الذين ًا إيمانسس بوعسسد ويقينسس

ًا الله، الحق. على وثبات

عليسسه كسسان السسذي الحق عن يتخلى ذلك: أن صور ومن الفتنة، بسبب يزولا أو إيمانه يهتز الذي هو والكاذب

أن صسسوره ومسسن بالكليسسة، التسسدين عسسن يتخلسسى أن صسسوره ومسسن بسببه، أوذي الذي تعالى الله سبيل في كالجهاد

يرشدهم للمباحث عميل إلى التعذيب ضغط تحت يتحولا أن صوره ومن العذاب، من به نزلا ما بسبب يسخط

ًا يعمل أن منه ويطلب إل مصر في المباحث قبضة تحت يقع  أحد من فما المسلمين، إخوانه إلى لهم. مرشد

نصر جاء ولئن الله كعذاب الناس فتنة جعل الله في أوذي فإذا بالله آمنا يقولا من الناس {ومن تعالى قالا

وليعلمسن آمنسوا السذين اللسه وليعلمسسن العسالمين صسدور في بما بأعلم الله ليس أو معكم كنا إنا ليقولن ربك من

.10،11 المنافقين} العنكبوت

واعلمسسوا خاسسسرين، فتنقلبوا أعقابكم على ترتدوا ول الله، أمر على واصبروا المسلمين، معشر الله فاتقوا

ًا جزاء ول عمل اليوما وأن المستقر، هي الخرة وأن ممر دار الدنيا أن رسسسولا أن واعلمسسوا عمل، ول جزاء وغد

المكسساره علسسى فاصسسبروا بالشسسهوات)، النسسار وحفسست بالمكسساره الجنة قالا: (حفت قد وسلم عليه الله صلى الله

مسسن أحسسدكم إلسى أقسسرب والموت الندامة، طريق فإنها السلمة وإيثار الشهوات إلى تركنوا ول ربكم، جنة تنالوا

وأخلصسوا اللسه، ذات فسي يصسيبكم مسا علسى واصسبروا بكم، فيمكر تمكروا فل الماكرين، خير والله نعله، شراك

السسسابقين مسسن منكسسم خيسسر هسسم مسسن عسسذب فقسسد تعذبوا وإن السلما، عليه يوسف سجن فقد تسجنوا وإن النية،



الجنسسة)، موعسسدكم فسسإن ياسسسر آلا : (صبراوسلم عليه الله صلى الله رسولا لهم وقالا بمكة ماتوا الذين الولين

النبيسساء سسسبيل فهسسذا السسسلما، عليهما ويحيى زكريا قتل فقد تقتلوا وإن الخدود، أصحاب حرق فقد تحرقوا وإن

الجمسسر)، علسسى كالقابض بدينه فيه العامل الناس على زمان  (يأتي:وسلم عليه الله صلى قالا وقد والصالحين،

الثسسواب بهسسذا فأبشسسروا ، وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى كمسسا الصسسحابة) أو من خمسين أجر بدينه فيه وقالا: (للعامل

العظيم.

فهسسذا ذنوبك من الله واستغفر شيء كل قبل ذنبك وتذكر بالدعاء، فعليك المسلم أخي مصيبة أصابتك وإذا

قاتل نبي من {وكأين تعالى وقالا ،97 نفسك} النساء فمن سيئة من أصابك {وما تعالى قالا الصالحين، دأب

كسسان ومسسا الصسسابرين يحسسب والله استكانوا وما ضعفوا وما الله سبيل في أصابهم لما وهنوا فما كثير ربيون معه

فأتسساهم الكسسافرين القسسوما علسسى وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا أن إل قولهم

.146،148 عمران المحسنين} آلا يحب والله الخرة ثواب وحسن الدنيا ثواب الله

والصبر البلء فإن وجنودهم، الكافرين الحكاما من أعدائنا وبين بيننا الله يفتح حتى المسلمون أيها واصبروا

أتسساهم حسستى وأوذوا كسسذبوا مسسا علسسى فصسسبروا قبلسسك من رسل كذبت {ولقد تعالى قالا النصر، مقدمات من هما

.34 المرسلين} النعاما نبأي من جاءك ولقد الله لكلمات مبدلا ول نصرنا

يقيسسن فسسي يزيسسد ممسسا هسسذا فسسإن تعسسالى الله سبيل في الذى على وصبرهم والصالحين النبياء سير واقرؤوا

ًا رسوله يثبت تعالى الله كان وهكذا الصبر، على ويعينه الحق على ويثبته المؤمن وسسسلم عليه الله صلى محمد

ً تعالى قالا كما السابقين النبياء بقصص هسسذه في وجاءك فؤادك به نثبت ما الرسل أنباء من عليك نقص {وكل

.120 للمؤمنين} هود وذكرى وموعظة الحق

والخرة. الدنيا في وعافنا كلها المور في عاقبتنا وأحسن الحق على ثبتنا اللهم

ًا مصر. في الناس عامة إلى الجهاد جماعة خطاب: ثاني

لما تحكم مصر الحبيبة بلدنا ظلت المسلمون: لقد الخوة أيها عشسر ثلثسة لمسدة السسلما وبشسريعة بالس

ًا الحتللا وحسستى عنسسه اللسسه رضسسي العسساص بسسن عمسسرو الجليسسل الصسسحابي يسسد على فتحت أن منذ الزمان من قرن

الهليسسة المحسساكم بسسدأت حيسسث الوضسسعية بالقوانين الحكم مصر على فرض الذي ما1882 عاما لمصر النجليزي

هي التي القوانين فهذه ما،1889 عاما بحلولا مصر أنحاء سائر في وانتشرت ما1883 عاما القوانين بهذه عملها

القسسوانين هذه وظلت النجليزي، للحتللا العسكرية بالقوة بلدنا على فرضت قد الكفار وأحكاما الكفار قوانين

علسسى القسسوانين هسسذه حفظسست فمسسا البلد، مسسن غيرها في الحالا هو كما مصر في هذا يومنا إلى المفعولا سارية

القسسوانين هذه بحماية إل بلدنا في والرذيلة الفساد انتشر ما بل أموالهم ول أعراضهم ول دماءهم ل المسلمين

ًا الموبقات من وغيرها الخمر وشرب والربا الزنا تعتبر التي علسسى أو نفسسسه علسسى يسسأمن فمسسن مشسسروعة، أمور

ً هذا البلد؟، هذه في ماله على أو عرضه وربك {فل تعالى قالا كما بشريعته بالحكم لله متعبدون أننا عن فضل

ًا أنفسهم في يجدوا ل ثم  بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل ًا} النساء ويسلموا قضيت مما حرج تسليم

ًا بذلك والرضا بالشريعة الحكم سبحانه فجعل ،65 اليمان. صحة في شرط

يفرضسسون الحكاما وهؤلء الظاهر، في الستعمار انتهاء بعد بلدنا حكاما النجسة الخبيثة التركة هذه ورث ثم

ًا (بالشرطة السلح بقوة المسلمة الشعوب على الكافرة القوانين هذه النجليسسز فرضسسها كمسسا والجيسسش) تمامسس

هسسم فأولئسسك اللسسه أنسسزلا بمسسا يحكسسم لسم {ومسسن تعسسالى لقوله كفرهم في لشك الحكاما فهؤلء العسكرية بالقوة



آمنسسوا السسذين أيها {يا تعالى لقوله مسلم كل على واجب قتالهم الكفار الحكاما وهؤلء ،44 الكافرون} المائدة

هسسذه فصلنا وقد ،123 المتقي} التوبة مع الله أن واعلموا غلظة فيكم وليجدوا الكفار من يلونكم الذين قاتلوا

علسسى فنقولا: يجب باليجاز هنا فنكتفي عليها الواردة الشبهات كشف مع الجهاد جماعة مطبوعات في الحكاما

ليسست الحسل هسو الجهساد وأن مسسلم، كسل علسى واجسب قتالهم وأن كفار الحكاما هؤلء أن يعتقد أن مسلم كل

قسسوله عن يعرضون الذين السلما إلى المنتسبين بعض إليها يدعو التي النتخابات ول الحزاب ول الديمقراطية

انتخابسسات، ول ديمقراطية يقل {قاتلوا} ولم تعالى فقالا ،123 الكفار} التوبة من يلونكم الذين {قاتلوا تعالى

الحكسساما جهسساد مسسن عليكسسم اللسسه أوجبسسه وعمسسا اللسسه أمسسر عن يصدونكم الذين هؤلء من المسلمون أيها فاحذروا

بسسأهوائهم ليضسسلون  كسسثيرا {وإن تعسسالى قسسالا علسسم، بغير بأهوائهم الله سبيل عن يصدون الذين هؤلء الكافرين،

لم {فإن الله حكم عن المعرضين هؤلء عن تعالى وقالا ،119 بالمعتدين} النعاما  أعلم هو ربك إن علم بغير

القسسوما يهسسدي ل اللسسه إن اللسسه من هدى بغير هواه اتبع ممن أضل ومن أهواءهم يتبعون أنما فاعلم لك يستجيبوا

عباده بها الله يختبر فتنة فهذه والنتخابات الديمقراطية إلى الداعين دعاوي فاحذروا ،50 الظالمين} القصص

تشسساء مسسن بهسسا تضل فتنتك إل هي {إن تعالى قالا الفتنة، بهذه يفتتن ممن الجهاد بوجوب أمره يطيع من ليعلم

.155 الغافرين} العراف خير وأنت وارحمنا لنا فاغفر ولينا أنت تشاء من وتهدي

هسسؤلء قتسسالا وهسسو أل السسواجب، هسسذا عن سائلكم الله فإن واجبكم واعرفوا عدوكم المسلمون أيها فاعرفوا

عسسز اللسسه قسسالا فقد تعيشونه، الذي والضنك الشقاء سبب هو الواجب لهذا ترككم أن واعلموا الكافرين، الحكاما

مسسن الدنيا بالحياة أرضيتم الرض إلى اثاقلتم الله سبيل في انفروا لكم قيل إذا مالكم آمنوا الذين أيها {يا وجل

ًا يعسسذبكم تنفسسروا إل قليسسل إل الخسسرة في الدنيا الحياة متاع فما الخرة ًا عسسذاب ًا ويسسستبدلا أليمسس ول غيركسسم قومسس

ًا تضروه الذي القتالا الله سبيل في تقاتلوا أي تنفروا لم فإذا  ،38،39 قدير} التوبة شيء كل على والله شيئ

ًا الكفار} عذبكم من يلونكم الذين {قاتلوا عليكم الله أوجبه ًا عذاب أليمسسا} وهسسذا عسسذابا يعذبكم تنفروا {إل أليم

هذا، كتابنا في له أمثلة ذكرنا وقد لكم الكفار الحكاما هؤلء تعذيب منه الدنيا فعذاب والخرة، الدنيا في العذاب

إلسسى تسسرون أل البلد، هسسذه فسسي أمسسوالكم ول أعراضسسكم ول أنفسسسكم علسسى تأمنون ل أنكم الدنيوي العذاب ومن

المعيشسسة ضنك  الدنيوي العذاب ومن مصر؟، في بالقوة واغتصابهن الشوارع من النساء خطف ظاهرة تفشي

الدنيوي العذاب ومن الخدمات، وسوء المواصلت وازدحاما المساكن وشحة والرشوة السعار وغلء الفقر من

ًا يعسسذبكم تنفسسروا {إل تعسسالى قسسالا بلسسده، خسسارج وفسسي بلسسده في المصري له يتعرض الذي والذللا المهانة عسسذاب

ًا}، ادق خسبر هسذا دقيقسا؟،  وصسفا مصسر فسي المسلمين واقع تصف الية هذه أليست  أليم اللسه مسن ووعيسد ص

تعسسالى فيقسسوله اللسسه مسسن  وعسسد فهذا حالا، خير إلى حالكم الله يغير الكافرين الحكاما قتالا في بواجبكم فقوموا

.11بأنفسهم} الرعد ما يغيروا حتى بقوما ما يغير ل الله {إن

الذلا وسلم عليه الله صلى الله رسولا رتب فكذلك الجهاد ترك على العذاب الكريمة الية هذه رتبت وكما

بالعينة تبايعتم  (إذا:وسلم عليه الله صلى قوله في وذلك الجهاد ترك مصر" على شعب حالا هو "كما والمهانة

ً عليكم الله سلط الجهاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر أذناب وأخذتم دينكم) رواه إلى ترجعوا حتى ينزعه ل ذل

أسسسباب مسسن الجهاد فترك الربا، أصناف من صنف والعينة حسن، بإسناد عنهما الله رضي عمر ابن عن داود أبو

فسسي وكسسانوا عنهسسم اللسسه رضسسي الصسسحابة مسسن الوائسسل المسسسلمين به الله أعز كما بالجهاد إل لكم ة عز فل الذلا

وأعزهسسم قلسسوبهم بيسسن وألف بالسلما شملهم الله فجمع وأضعفهم وأقلهم وأفقرهم الناس أشقى من الجاهلية

منسسازع بل العسالم سسسادة المسسسلمون وصسار والسسروما، فارس زمانهم في العظمى العالم قوى أذلوا حتى بالجهاد



أيهسسا والغنسسى العسسزة سبيل فالجهاد الندلس، إلى الصين تخوما من آنذاك المعروف العالم معظم وحكموا حينئذ

ًا مات منكم مات فمن عدوكم، لقتالا فاجتمعوا المسلمون، ًا، شهيد ًا عاش منكم عاش ومن كريم ًا، عزيز سعيد

أن بكسم نستربص ونحسن الحسسنيين إحسدى إل بنسا تربصسون هسل {قسل تعالى قالا كما الحسنيين إحدى بين فأنتم

.52 متربصون} التوبة  معكم إنا  فتربصوا بأيدينا أو عنده من بعذاب الله يصيبكم

الكافرة. بالتشريعات المحكومة البلد من وبغيرها بمصر المسلمون الخوة أيها

جبانا تموت أن العجز .     .      فمن        بد الموت من يكن لم إذا

تتجرعونها التي والهوان الذلا بكئوس ومرات مرات الواحد اليوما في تموتون المسلمون: إنكم الخوة أيها

بسسواجب فقومسسوا اللسسه، كتبسسه السسذي أجله يستكمل حتى أحد يموت ولن أجلً، يقرب ل الله سبيل في الجهاد وإن

 قسستيلً) أو500(حسسوالي وحدها إكسبريس سالم الغارقة العبارة ضحايا عدد وإن عليكم، الله فرضه الذي الجهاد

فسسي مصر في السلمية الحركة شهداء عدد  قتيلً) يفوق650 (حوالي  وحده12/10/1992 زلزالا ضحايا عدد

ًا الخمسين ًا)، الله على نزكي ول كذلك (نحسبهم الماضية عام عليكسسم اللسسه فسسرض السسذي بسسواجبكم فقوموا أحد

مسسن عليكسسم مسسا كسسل إن بقسسولهم يخسسدعونكم السسذين تصدقوا ول الكافرين، حكامكم قتالا وهو أل المسلمون أيها

ولسسن السسسلح بقسسوة ذهب قد الشريعة حكم إن النتخابات، صندوق في ورقة لتلقوا تذهبوا أن هو شرعي واجب

اللسسه صلى الله رسولا وبين ،60 قوة} النفالا من استطعتم ما لهم {وأعدوا تعالى قالا السلح، بقوة إل يعود

ًا، القوة إن (أل فقالا القوة صفة وسلم عليه كمسسا العداء نحور في الرمي هي فالقوة  مسلم، رواه الرمي) ثلث

كمسسا النتخابية الصوات هي القوة إن يقل ولم ،4 الرقاب} محمد فضرب كفروا الذين لقيتم {فإذا تعالى قالا

المتاهسسات فسسي وجهودهم المسلمين أعمار يضيعون الذين الله سبيل في الجهاد عن القاعدون الواهمون يزعم

يعتبر. أن أراد لمن عبرة الجزائر ودرس سلطان، من بها الله أنزلا ما التي

والجواب: مصر؟ في المسلمين عامة من الجهاد جماعة تريد وبعد: فماذا

صسسلى اللسسه رسولا قالا بلسانه، أو بماله أو بنفسه الكافرين الحكاما هؤلء يجاهد أن مسلم كل من نريد أننا

أنسسس عسسن صسسحيح بإسسسناد داود أبسسو وألسسسنتكم) رواه وأنفسسسكم بسسأموالكم المشركين (جاهدوا وسلم عليه الله

عنه. الله رضي

جهسساد علسسى اجتمعسست المسسسلمين مسسن جماعسسة صسسفوف في بالنتظاما إل ثمرته يؤتي فل بالنفس القتالا أما

فسسسوف دينسسه عسن منكسم يرتد من آمنوا الذين أيها {يا تعالى قالا والمنة، الفضل الجهاد" ولله "كجماعة الكفار

يخسسافون ول اللسسه سسسبيل فسسي يجاهسسدون الكافرين على  أعزة المؤمنين على أذلة ويحبونه يحبهم بقوما الله يأت

يجاهسسد السسذي أن تعسسالى اللسسه فسسبين ،54 عليسسم} المائسسدة واسسسع والله يشاء من يؤتيه الله فضل ذلك لئم لومة

ًا، وليس جماعة أي قوما هم المرتدين ... (يحبهسسم تعالى قوله في الجمع ضمير جماعة القوما أن على ويدلا فرد

ول الرجسسالا، جماعسسة علسسى إل تطلسسق ل اللغسسة في القوما إن الله رحمه تيمية ابن وقالا يخافون)، ... ل يجاهدون

نسسدعو فإننا ولهذا بمعناه)، سالم، د.رشاد تحقيق ،7/220 السنة، مجازا. (منهاج ول حقيقة ل الفرد على تطلق

الوصسسولا لتعجيسسل سوادها وتكثير الجهاد جماعة صفوف في للنتظاما خاصة المتدين والشباب عامة المسلمين

الحبيبة. مصرنا عن الكفر ظلمة فيه تنقشع الذي اليوما ذلك الخلص يوما إلى

الجهاد. عصب هو المالا أن مسلم كل على يخفى فل بالمالا الجهاد وأما



المسسلمين وتبصسير وغيرهسم الحساكم مسن الكسافرين كفسر كشسف كثيرة: منها فصوره باللسان الجهاد وأما

الجهسساد جماعسسة صسسفوف فسسي للنتظسساما السسدعوة ومنهسسا الحكاما، هؤلء قتالا على المؤمنين تحريض ومنها بذلك،

للمسسسلمين أخبسسارهم ونقسسل وجنسسودهم وأعوانهم الحكاما من الكافرين على التجسس ومنها العبء، بهذا لتقوما

كثيرة. باللسان الجهاد فصور جهادهم، في الخبار بهذه وليستعينوا كيدهم من ليحذروا

غني الله فإن وسخطه الله غضب من لينجو لنفسه يجاهد فإنما منكم جاهد من أن المسلمون أيها واعلموا

صسسلى وقسسالا ،6 العالمين} العنكبسسوت عن لغني الله إن لنفسه يجاهد فإنما جاهد {ومن تعالى قالا جهادنا عن

وقسالا مسسلم، النفساق) رواه مسن شسعبة علسى مات بغزو نفسه يحدث ولم يغز ولم مات  (من:وسلم عليه الله

ًا يجهز أو يغز لم  (من:وسلم عليه الله صلى ًا يخلف أو غازي يسسوما قبسسل  بقارعسسة اللسسه أصسسابه بخير أهله في غازي

صحيح. بإسناد داود أبو القيامة) رواه

صسسور بشتى الله سبيل في المجاهد المسلم الشباب يعاونوا أن المسلمين عموما من الجهاد جماعة وتريد

للمسسؤمن  (المسسؤمن:وسلم عليه الله صلى وقالا ،3 والتقوى} المائدة البر على {وتعاونوا تعالى قالا المعاونة

عليه. متفق أصابعه، بين بعضا) وشبك بعضه يشد كالبنيان

الشسسرطة (مسسن العداء يخبر وأل والخفاء اليواء ومنها والمعنوي المادي الدعم منها كثيرة صور وللمعاونة

ول يظلمسسه ل المسسسلم أخو (المسلم: وسلم عليه الله صلى قالا وقد المتدين، الشباب وغيرهم) عن والمباحث

مسسن يسسسلمه، ول يظلمسسه ل المسسسلم أخو  (المسلم:وسلم عليه الله صلى وقالا مسلم، يخذله) رواه ول يحقره

يسسوما كسسرب مسسن كربسسة بهسسا عنسسه اللسسه فسسرج  كربة مسلم عن ج فر ومن حاجته، في الله كان أخيه حاجة في كان

ًا ستر ومن القيامة، ول عسسدوه إلسسى يسلمه ل يسلمه) أي (ل ومعنى عليه، القيامة) متفق يوما الله ستره مسلم

ذلك. على يعين

فإن والمسلمين السلما حرب على الكافرة الحكومة يعاونوا أل المسلمين عموما من الجهاد جماعة وتريد

والرسوما والجمارك الضرائب أموالا دفع عن يمتنعوا أن المسلمين من ونريد بالله، والعياذ يكفر هذا يفعل من

فهسسذا الحكومسسة إلى الموالا دفع من يتهربوا حتى الحيل بشتى يحتالوا أن وعليهم ذلك أمكنهم ما الحكومة إلى

أمسسوالكم} السسسفهاء تؤتسسوا {ول تعسسالى وقالا عليه، خدعة) متفق  (الحرب:وسلم عليه الله صلى قوله باب من

مسسالا أي إن والمسسسلمين؟، للسسسلما المحاربسسة الكسسافرة الحكومسسات تفعلسسه ممسسا أعظسسم سفاهة فأي ،5 النساء

وحكسسم السسسلما انتصسسار وبين بينكم ويحولا أبنائكم أجساد يخترق رصاص إلى يتحولا الكافرة للحكومة تدفعونه

الثسسم علسسى تعسساونوا {ول تعسسالى وقسسالا هسسذا، علسسى الكسسافرين تعينوا فل ، الكافر الحاكم عمر في ويمد الشريعة

.3 والعدوان} المائدة

السسسلما ينصسسر أن مسسساء صسسباح ويسسدعوه اللسسه إلسسى يبتهلسسوا أن المسسسلمين عمسسوما من الجهاد جماعة وتريد

شريعته. ولحكم الرض في لدينه يمكن وأن والمسلمين

بالتشسسريعات المحكومسسة البلد مسسن غيرهسسا وفي مصر في المسلمين عموما إلى الجهاد جماعة خطاب فهذا

الكافرة. الوضعية

ًا السلمية. الحركة شباب إلى الجهاد جماعة خطاب: ثالث

وهى: مراتب أربع المنشودة وللوحدة "التحاد"، وهى واحدة كلمة في يتلخص وهو



رسسسوله بسسسنة اللسسه بكتسساب العتصسساما هسسو السسسلمية الحركة شباب جميع منهج يكون المنهج: أن - وحدة1

والحكاما، العقائد في وذلك بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من الصالح السلف وبإجماع وسلم عليه الله صلى

مسسع خاصسسة الصسسالح السلف عليه كان عما وتبديله الدين تحريف ومحاولت والنحراف الشذوذ من يحذروا وأن

السسذين المسسأجورين والكتسساب المنحرفسسة والجماعسسات السسسلطة علماء من الزمان هذا في المحاولت هذه شيوع

بضللتهم. الصحف تمتلئ

يحكمسسون السسذين الحكسساما وهم الزمان هذا في المسلمين عموما به ابتلى الذي الواقع على الحكم - وحدة2

كفار الحكاما هؤلء أن يعتقد أن مسلم كل على فيجب السلما، لدين المناقضة الكافرة بالتشريعات المسلمين

ًا بينسست وقسسد لهسسا، حرمسسة ول لتشسسريعاتهم إلسسزاما ول لحكسسامهم شسسرعية ول مسسسلم، علسسى لهسسم ولية ل أكبر كفر

. والمنة الفضل ولله الحكاما هذه تفاصيل الجهاد جماعة مؤلفات

ّ وسيلة ل الواقع: وأنه هذا لتغيير الوسيلة - وحدة3 فسسي أيضسسا ذلسسك بينسسا وقسسد الحسسل، هو فالجهاد الجهاد، إل

النتخسساب صسسناديق وراء الجسسري فسسي وجهسسودكم أعماركم  يسرقون الذين من واحذروا الجهاد، جماعة مؤلفات

ًا} النسسساء إل الشسسيطان يعسسدهم ومسسا ويمنيهم {يعدهم الذي إبليس وساوس من هذه فإن والديمقراطية غسسرور

يشاء. من ويهدي يشاء من بها الله يضل فتنة وهذه ،120

عمسسران تفرقسسوا} آلا ول جميعسسا اللسسه بحبسسل {واعتصموا تعالى قالا شرعية فريضة الصف: فهذه - وحدة4

بعضسسهم كفسسروا {والسسذين تعسسالى وقسسالا ،46 ريحكم} النفالا وتذهب فتفشلوا تنازعوا {ول تعالى وقالا ،103

يقاتلون الذين يحب الله {إن تعالى وقالا ،73 كبير} النفالا وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوه إل بعض أولياء

ًا سبيله في للمسسؤمن  (المسسؤمن:وسلم عليه الله صلى الله رسولا وقالا ،4 مرصوص} الصف بنيان كأنهم صف

عليه. بعضا) متفق بعضه يشد كالبنيان

السسسلما حكسسم إقامسسة رأسسسها وعلسسى السامية الشرعية الهداف لتحقيق المسلمين واجتماع الصف فوحدة

فصسسلت وقسسد المعقسسولا وصسسريح المنقولا صحيح عليه  دلا مما التحاد هذا الله، إل إله ل حكم وإعلء الرض في

كتسساب فسسي وذلسسك الجمسساعي السسسلمي بالعمسسل الخاصسسة الشسسرعية السياسة في الكلما الجهاد جماعة مؤلفات

تعالى). الله سبيل في للجهاد العدة إعداد في (العمدة

ًا واعرفوا عدوكم، فاعرفوا السلمية، المة طليعة يا المسلم، الشباب أيها طريقكم فهذا طريقكم: منهجسس

ًا صف. ووحدة ووسيلة وحكم

بطسسش مسسن هسسذا كتابنسسا فسسي ذكرنسساه مسسا وإن المقصسسودة، الثلثسسة للطوائف خطابنا استكملنا قد نكون وبهذا

كلمسسة لتكسسون والجهاد الدعوة مواصلة على عزمنا من يفل ل والمسلمين بالسلما خاصة وجنوده مصر فرعون

هسسذا يزيسسدنا ل بل الكافرون}، القوما إل الله روح من ييأس {ل فإنه السفلى، كفروا الذين وكلمة العليا هي الله

يسسسرا العسسسر مع {فإن الفجر يبزغا الظلمة اشتداد فعند القريب، بالنصر الله بوعد  وثوقا إل والتعذيب البطش

معسسذبين مقهسسورين أذلء إسسسرائيل بنسسو يكسسون أن الله قدر ولقد يسرين،  عسر يغلب ولن يسرا}، العسر مع إن

تعالى قالا والتدبير السباب انقطاع عند عليه ونصرهم إنقاذهم في وقدرته الله عظمة لتتجلى فرعون يد على

الحسسسنى ربسسك كلمسسة وتمسست فيهسسا باركنسسا التي ومغاربها الرض مشارق يستضعفون كانوا الذين القوما {وأورثنا

وقسسالا ،137 يعرشسون} العسسراف كسانوا وما وقومه فرعون يصنع كان ما ودمرنا صبروا بما إسرائيل بني على

القسسوما عسسن بأسسسنا  يرد ول نشاء من فنجي نصرنا جاءهم كذبوا قد أنهم وظنوا الرسل استيأس إذا {حتى تعالى



.110 المجرمين} يوسف

اللسسه {وعسسد المبين، بالنصر الله وعد نرتقب والتدبير السباب انقطاع ومع والكرب، البلء اشتداد مع ونحن

العالمين. رب لله الحمد أن دعوانا وآخر ،6 يعلمون} الروما ل الناس أكثر ولكن وعده الله يخلف ل

:الملحق

:  الولا     الملحق

الرحيم الرحمن الله بسم

حماد: أبي في الشعب ثورة مع

ًا الن مصر تشهد السستي الكسسافرة القسسوانين كسسل رغسسم العميسسل الحسساكم والنظسساما المسلم الشعب بين صراع

إرهسساب قسسانون وآخرهسسا الشسسعب ولرهسساب السسسقوط مسسن لحمسسايته الشسسعب مجلس في النظاما سفهاء يصوغها

ًا يهسب أن مسن حمساد أبسي فسي الشعب يمنع لم الذي المسلم الشعب المساكن بتسدمير وقساما نفسسه عسن دفاع

ًا الحكومية الشسسرطة ضباط من المجرما النظاما طواغيت استمرار بعد وذلك للنظاما، ورفضه سخطه عن تعبير

ضابط من الخبز بائع طلب عندما آخرها وكان الشرطة مسالخ كل في الموت حتى الناس تعذيب في وجنودها

الطسسواغيت ولن بتجسسويعهم، الكافرة الحكومة تقوما الذين الشعب أبناء باقي مع الطابور في الوقوف الشرطة

واعتقل الشرطة مركز من الجنود بإحضار الضابط قاما بهم، مساواتهم يجوز ول الشعب فوق أنفسهم يعتبرون

الشعب. وبين الطاغوت بين ساوى لنه الموت حتى بتعذيبه وقاما للمركز وأخذه الخبز بائع

انتقامسا وحرقهسا بتسدميرها وقسساما أمسساكن من الحكومة يمثل ما كل على بالثورة حماد أبي في الشعب فقاما

عليسسه، التسساوات وفسسرض الشسسعب وتسسأديب حمسساد أبسسي باحتللا الحكومة فردت وطواغيتها الكافرة الحكومة من

ًا يتغير لم الوضع أن وتنبه قبل من النجليزي الحتللا الشعب فتذكر للنجليسسز العمليسسة الملسسك حكومسسة بين كثير

وكرداسسسة دنشسسواي عمليسسة الشسسعب ذاكسسرة واسسستعادت واحسسدة ملسسة فالكفر للمريكان العميلة الثورة وحكومة

وإذلله. الشعب من النتقاما عمليات من شابهها وما وادكو الحمر والكوما

مبسساحث أقبية في الموت حتى يعذبون الذين أبنائك وبين بينك الشرطة تفرق لم المسلم الشعب أيها هكذا

متطرفون. الحكومة نظر في فكلكم الدولة أمن

المسسن قطعسسان يرسسسل بينمسسا المستشسسفى في رابين لزوجة الورود يرسل الذي مبارك وجه ينكشف وهكذا

والقهر. الذلا حياة عليهم وتفرض حماد أبي شعب رؤوس لتحطم المركزي

وتقسسوما الكسسافرة الحكومسسات كسسل من المسلم الشعب يتحرر أن إلى الحداث وستتوالى الصراع وسيستمر

واليمان. العدلا دولة السلما دولة

دولة. وللسلما جولة للباطل أن العميل الكافر النظاما لهذا ونقولا

ًا وجنده: لفرعون فرعون آلا مؤمن قاله ما للحكومة نقولا وأخير

بالعباد}. بصير الله إن الله إلى أمري وأفوض لكم أقولا ما {فستذكرون

ما.28/9/1992 س هس1/4/1413                                                                                                 

:  الثاني     الملحق



الرحيم الرحمن الله بسم

السلمية: التيارات معتقلي أوضاع حولا صحفية نشرة

الحميد: عبد سلومة / محمدالخأ وفاة

فسي ما1992نوفمسبر مسن الخيسر السسسبوع فسسي الحميسد عبسسد سسلومة الخأ/ محمسسد اللسسه رحمسسة إلسى تسسوفي

وزارة ورفضسست المستشسسفى فسسي الشسسديد الصسسحية الرعاية ونقص الهمالا نتيجة طرة ليمان سجن مستشفى

الصحة. لوزارة تابع أو جامعي مستشفى أي إلى نقله الداخلية

لح شسارع في ويسكن ما1965 سويف بني مواليد من الحميد عبد سلومة الخأ/ محمد أن بالذكر وجدير ص

وقسسد وفسساته حتى المستمر العتقالا قيد وظل ونصف سنة منذ اعتقل وقد بنتان وله ومتزوج سويف ببني سالم

أمسسن مباحث وإدارة والمرج سويف وبني طرة سجون بين وتنقل عليه القبض إلقاء عقب شديد لتعذيب تعرض

بلظوغلي. الدولة

إلسى يرحسسل كسان بسل عنه يفرج لم ذلك ورغم القضاء من بالفراج قرارات عشرة من أكثر على حصل وقد

ثسسم معسسه التحقيسسق يعسساد حيث الدولة أمن محكمة من إفراج قرار كل عقب بلظوغلي الدولة أمن مباحث مبنى

جديد. سجن إلى يرحل

ًا ربه إلى المجاهد الخأ هذا يمضي وهكذا مصسر تاريسخ فسي فسترة أسسود يعسد السذي مبارك عصر على شاهد

الطغاة. من أسلفه مصير من يفلت لن ولكنه والمسلمين السلما محاربة في الطغاة كل فاق والذي

ينقلبون" منقلب أي ظلموا الذين "وسيعلم

ما.1992  ديسمبر1 س هس1413 الثانية  جمادى6                                                                           

:  الثالث     الملحق

  الرحيم الرحمن الله بسم

مصر. في التعذيب : جرائمصحفي بيان

:وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسولا قالا فقد بعد، أما ونستغفره، ونستهديه ونستعينه نحمده لله الحمد إن

ًا) وشبك بعضه يشد كالبنيان للمؤمن (المؤمن  (مثل:وسلم عليه الله صلى وقالا عليه، متفق أصابعه، بين بعض

بالسسسهر الجسسسد سسسائر لسسه تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين

عليه. والحمى) متفق

السسسلمية التيسسارات مسسن مصسسر فسسي المعتقلين وضع عن التقرير هذا الجهاد جماعة إليكم بعد: تقدما أما ثم

دينه. على غيور مسلم كل يعلم لكي ما1992 فبراير حتى المختلفة

وإسرائيل. لمريكا العميل النظاما من خسة بكل ومحارب مقصود مصر في السلما أولً: إن

ًا: إن مصسسر أن تؤكد التي الدلة آلف رغم للتعذيب إنكاره وفي بهتانه في جريء قبيح كاذب النظاما هذا ثاني

للمسلمين.  مسلخا أصبحت قد

ًا: إننا بأنفسسسنا وسنخوضسسها معركتنسسا هسسي هسسذه فإن أحد دموع نستدر أن الحقائق هذه إعلن من نريد ل ثالث



تعالى الله يقولا الناس على ثقيل النفوس على كريه دائما الحق فإن جميعا، الناس عنا تخلى لو حتى الله بإذن

ًا كان {لو ًا عرض ًا قريب ًا وسفر لخرجنسسا اسسستطعنا لسسو بالله وسيحلفون الشقة عليهم بعدت ولكن لتبعوك قاصد

وتعلسسم صسسدقوا الذين لك يتبين حتى لهم أذنت لم عنك الله عفا لكاذبون إنهم يعلم والله أنفسهم يهلكون معكم

إنمسسا بسسالمتقين عليسسم والله وأنفسهم بأموالهم يجاهدوا أن الخر واليوما بالله يؤمنون الذين يستئذنك ل الكاذبين

لعسسدوا الخروج أرادوا ولو يترددون ريبهم في فهم قلوبهم وارتابت الخر واليوما بالله يؤمنون ل الذين يستئذنك

.46: 42 القاعدين} التوبة مع اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم الله كره ولكن عدة له

ًا: إننا هسسذه فسسي مصسسر فسسي السسسلما نصسسرة عسسن يتخلسسف من كل على الحجة نقيم الحقائق هذه بإذاعة رابع

يقسسولا سبحانه والله وإسرائيل، أمريكا بقيادة الجديدة الصليبية الصهيونية الهجمة مواجهة في الشديدة المحنة

مسسن أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدان والنساء الرجالا من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون ل {ومالكم

ًا لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم القرية هذه ًا} النساء لدنك من لنا واجعل ولي {وإن تعسسالى وقسسالا ،75 نصير

.72 النصر} النفالا فعليكم الدين في استنصروكم

ًا: إننا قسسولا واذكسسروا فسسالزموه السسدرب هسسو هسسذا المرابطيسسن الصسسابرين المجاهسسدين أحبائنا لكل نقولا خامس

اللسسه وصسسدق ورسسسوله اللسسه وعسسدنا مسسا هسسذا قسسالوا الحسسزاب المؤمنون رأي {ولما الحزاب سورة في المؤمنين

ًا إل زادهم وما ورسوله ًا إيمان نحبسسه قضسسى مسسن فمنهسسم عليه الله عاهدوا ما صدقوا رجالا المؤمنين من وتسليم

.23 ،22 تبديل} الحزاب بدلوا وما ينتظر من ومنهم

ًا: ونقولا أيسسدي علسسى الهلك نهسسايته جبسسار لكل القرآن قاله ما وإسرائيل أمريكا عملية مصر لحكومة سادس

البلد فسسي مثلهسسا يخلسسق لسسم التي العماد ذات إرما بعاد ربك فعل كيف تر {ألم تعالى قالا الله، شاء إن المؤمنين

عليهسسم فصسسب الفسسساد فيهسسا فأكثروا البلد في طغوا الذين الوتاد ذي وفرعون بالواد الصخر جابوا الذين وثمود

.14: 6 لبالمرصاد} الفجر ربك إن عذاب سوط ربك

الجمسسع سيهزما منتصر جميع نحن يقولون أما الزبر في براءة لكم أما أولئكم من خير {أكفاركم تعالى وقالا

.45: 43 الدبر} القمر ويولون

الله          رسولا بقولا مكان كل في المسلمين إخواننا وسلم   ونذكر عليه الله أو (      :صلى غازيا يجهز أو يغز لم من

.      ( صحيح           بإسناد داود أبو رواه القيامة يوما قبل بقارعة الله أصابه بخير أهله في غازيا يخلف


	قصة تعذيب المسلمين في عهد حسني مبارك
	الفصل الأول: تعذيب السياسيين في مصر
	القسم الأول: مدخل عام إلى تعذيب الخصوم السياسيين في مصر
	أساليب التعذيب

	القسم الثاني : التعذيب ضد المعتقلين من التيارات الإسلامية
	القسم الثالث: تعذيب السياسيين من غير التيارات الإسلامية

	الفصل الثاني: تعذيب المحبوسين والمسجونين الجنائيين في مصر
	الفصل الثالث: تعذيب عامة الناس في مصر
	الفصل الرابع: تعذيب الشرطة للشرطة
	الفصل الخامس: اعتداء الشرطة على النيابة
	الفصل السادس: اعتداء الشرطة على القضاة
	الفصل السابع: انتهاك الحكومة المصرية للقانون المصري
	الفصل الثامن: انتهاك الحكومة المصرية لمعاهداتها الدولية
	خاتمة:

