جرائم االدولة ابل احساب :االداخلية افوق االقانون ،اوالنيابة ال اتقوم ابدورها
تقرير تحليلي
يزال اجهاز االشرطة االمصري ايتعامل ابمنهج االعنف اوالتعذيب ابل اوالقتل اأحيانا .افبعد امرور اعامين اعلى
قيام اثورة ايناير اوالتي اكان الممارسات اجهاز االشرطة ادور اأساسي افي ااندلعها ،اوكان اأحد اأهم امطالبها
وقف اهذه االممارسات اومحاسبة امرتكبيها اووضع اآليات ادائمة اتمنع اتكرارها ،الم ايتغير االوضع ،ابل اإنه اوصل
في ابعض االوقات اخلل اعامي ا 2011او  2012اإلى احالة اأسوأ امن افترة اما اقبل اقيام االثورة .احيث ارصدت
المبادرة االمصرية اللحقوق االشخصية اخلل اهذين االعامين احالت االعنف االشرطي ،اوقامت ابالتحقيق افي
أكثر امن ا 20احالة اقتل اخارج اإطار االقانون اعلى ايد ارجال اشرطة انتيجة االتعذيب اأو االستخدام اغير
القانوني اللسلحا.
ولم اتحدث اأيضا اأية اتغييرات اجوهرية اأو احتى اتعديلت اسطحية اتذكر افي اجهاز االشرطة ،افيما ايتعلق
بالهيكل االداري اللجهاز اأو اآليات ااتخاذ االقرار اوالرقابة اعلى اعمل االجهاز اأو اإصلحا االفراد اواستبعاد
القيادات اوالفراد االمسؤولين اعن اجرائم اتعذيب اوقتل .اكما الم ايحدث اأي اتغيير ايذكر افي اقواعد ااستخدام
القوة اوالسلحا اوفي االطار االتشريعي االحاكم العمل اجهاز االشرطة .اواستمرت اوزارة االداخلية اوالحكومة
ككل اأحيانا افي االدفاع اعن امرتكبي االجرائم امن ارجال االشرطة ،اسواء ابنفي االحقائق اأو ابتبرير االنتهاكات
أو ابغض االبصر اعن االضغوط االتي ايمارسها ارجال االشرطة االمتهمين اعلى اضحاياهم امن اأجل اتغيير
أقوالهم اوتفريغ اأية اقضية امن امضمونها ،افي اغياب اكامل الي اإرادة اسياسية الوضع املف اإعادة اهيكلة
وزارة االداخلية اكأحد االولويات ،اوالعمل اعلى اتحقيقها ،ابرغم اتغير االحكومات اوانتخاب ارئيس امدني .ا
ومع ااستمرار االنتهاكات االمنهجية ،ايظل ارجال االشرطة افوق االقانون امحصنين امن االمساءلة االجنائية،
حيث ارصدت االمبادرة االمصرية اأداء االنيابة االعامة اوالقضاء افي االقضايا االمتهم افيها ارجال اشرطة ابالقتل
أو االتعذيب ،اووجدت اانحيازا اواضحا اللنيابة االعامة افي اصالح ارجال االشرطة اوالعمل امن اأجل اإفلتهم امن
العقاب .ا وعلى اسبيل االمثال ،ارصدت االمبادرة االمصرية االتمييز افي اأداء االنيابة االعامة افيما ايتعلق ابقضايا
العنف االشرطي اضد امواطنين .ا وعلى اعكس اأداء االنيابة افي االقضايا االمتماثلة اوالتي ايتهم افيها امواطنون،
تمتنع االنيابة االعامة اعن اتوجيه االتهام اوأحيانا ال اتوجه احتى االسؤال اإلى ارجال االشرطة ،اوتعتمد افقط اعلى

تحريات االجهة االمنية االمتهمة ،الكي اتحفظ االقضية اأو اتحال اإلى االمحاكمة ادون اأن ايكون اأي امن ارجال
الشرطة امن اضمن اقائمة االمتهمين.

-1الشرطة :استمرار منهجية العنف والتعذيب
قامت االمبادرة االمصرية اخلل االعامين االمنصرمين ابرصد اوتوثيق اانتهاكات االشرطة اوخصوصا احالت
العنف االشرطي ،اسواء افي االتعامل امع االمظاهرات اأو االضطرابات االعامة ،اأو افي املحقة االمشتبه افيهم
وتنفيذ االحكام ،اأو افي احفظ االمن افي االماكن االعامة .اوكان اواضحا انتيجة الهذا االرصد اأن ااستعمال
الشرطة اللعنف االمفرط اوالتعذيب الزال امنهجييا اكما اكان اتحت انظام امبارك .اوبالرغم امن اأن ارصد
المبادرة االمصرية ال ايمثل اإل اعينة امن االنتهاكات االتي اترتكبها االشرطة ابشكل اشبه ايومي افي احق
المواطنين ،اإل اأنها اتعطي امؤشرات اعن اأنماط ااستخدام االقوة اوعن اثقة ارجال االشرطة افي اأنهم ايعملون
في امناخ امن االغياب االتام اللمحاسبة اوالمساءلة.

التعذيب والستعمال المفرط للسلحا في العمل الشرطي
قامت االمبادرة االمصرية ابالتحقيق افي االعشرات امن احالت اتعذيب اومعاملة اقاسية اأو ال اإنسانية افي
أماكن االحتجاز افي ا 2011او  .2012اوكان االنمط االمتكرر افي اهذه االحالت اهو ااستعمال االعنف االبدني
والنفسي اضد االمحتجزين ابشكل امنهجي ايؤدي افي احالت اكثيرة اإلى االموت .اففي اعهد االوزير االسابق
اللواء امحمد اإبراهيم ،اوالذي اشغل امنصب اوزير االداخلية اما ابين اديسمبر ا 2011اويونيو ا،2012وثقت
المبادرة االمصرية احالتي اتعذيب اأدى اإلى االموت اداخل اأقسام االشرطة .اكما اكانت اوتيرة االقتل اوالتعذيب
تزداد امع امرور االوقت اوعدم االتحقيق افي اهذه االجرائم .اففي االربعة اأشهر االمتعاقبة افقط ،اأي اما ابين
يوليو اونوفمبر ا ،2012اقامت االمبادرة ابرصدعشر احالت اوفاة اداخل االقسام اوالسجون ابها اشبهة اتعذيب،
بما افيها اثلث احالت اتم االتحقيق افيها اوالتأكد امن اتعرض االضحايا اللتعذيب االمفضي اإلى االموت.
كما ارصدت االمبادرة االمصرية اقيام ارجال االشرطة ابارتكاب اجرائم االقتل اخارج انطاق االقانون انتيجة
للستخدام االعشوائي اللرصاص اأو االستخدام االمفرط اللقوة .اففي اعهد االوزير االسابق االلواء امحمد
إبراهيم ،اقامت االمبادرة ابالتحقيق افي اثماني احالت اقتل المواطنين ابرصاص االشرطة .اكما اقامت

بالتحقيق افي  11احالة اقتل اخارج انطاق االقانون اما ابين ايوليو اونوفمبر ا 2012افي االماكن االعامة افي اعهد
الوزير اأحمد اجمال االدين.
ولعل اأكثر االنماط االتي اتم ارصدها اخطورة اهواستسهال اللجوء إلى الرصاص في حالتا ل
تستدعي حتى التدخل بأي نوع من أنواع القوة .افقد اتكررت احوادث اإطلق االنار افي االشوارع
وفي ا"كمائن" االمباحث او"كمائن" االمرور .اومن االحوادث االتي اقامت االمبادرة االمصرية ابالتحقيق افيها
حادثة امقتل امحمود احسن االمطري افي اشمال اسيناء ابتاريخ ا 28اأكتوبر ا 2012المجرد اأنه احاول اتفادي الجنة
مرورية افأطلق اأحد ارجال االكمين ارصاصة اعلى ارأسه اقتلته افي االحال.
أظهرت اتحقيقات االمبادرة االمصرية اأيضا انمط اتعامل االشرطةباللجوء إلى التعذيب والسلحا
الناري ضد من يحاول إثباتا حق تم انتهاكه من قبل رجال الشرطة ،اكما احدث افي اواقعة
ن ااثنين اعلى ايد ارجال االشرطة االتابعين القسم اشرطة اميت اغمر ايوم االسادس اعشر امن
مقتل امواطني ن
سبتمبر ا .2012ا حيث اقامت اقوة امن اقسم اميت اغمر ابحملة اقبض اعلى امقاهي امنطقة اصناعية ،اواقتحموا
المحال اواعتدوا اعلى االمتواجدين ابالضرب اوالهانات ،اكما ااعتدوا اعلى اسيدة امسنة .اوعند ااعتراض
الهالي اومحاولة اأحد االسكان اتحرير امحضر اللسيدة االمعتدى اعليها ،اقامت االشرطة ابتعذيبه احتى االموت
داخل اقسم االشرطة .احينذاك اتجمهر االهالي االغاضبين اخارج االقسم ااعتراضا اعلى اهذه االنتهاكات،
وقامت اقوة امن االقسم ابإطلق االرصاص امن االبنادق االلية ابصورة اعشوائية اأدت اإلى امقتل اشخص
وإصابة اآخر اإصابة اخطيرة.
كما ارصدت االمبادرة االمصرية انم د
دا اوهو اتعامل رجال الشرطة كعصابة تنتقم ممن يعتدي
طا اجدي د
عليها ابشكل ايبعد اكل االبعد اعن ااحترام االقانون اوالمهنية .اولعل امن اأخطر االنماذج اعلى اذلك احادثة ابني
سويف ابتاريخ ا 2ايوليو ا 2012اوالتي اسقط افيها اأربعة اقتلى اكضحايا اللهجوم االمفاجئ ابالسلحة االنارية امن
قبل اجنود اوضباط امعسكر اقوات االمن االواقع ابجوار اقرية ا"أبو اسليم" اعلى اأهل االقرية ،افيما ابدى اأنه
كان اانتقاما التعرض ابعض االمجندين اللحتيال امن ابعض اشباب االقرية.
وفي اواقعة امشابهة ابتاريخ ا 24اديسمبر ا ،2012اقامت اقوة امن امديرية اأمن االمنيا ابمهاجمة احي اأبو اهلل
بمدينة االمنيا ابعد اأن اقتل اضابط اشرطة اأثناء اأداء اعمله افي انفس االمكان ابرصاصة افي امشاجرة ابين اأحد
العائلت اقبلها ابيوم .افما اكان امن اقوات االشرطة اإل اأنها اتوجهت الحي اأبو اهلل ابقيادة امساعد اوزير

الداخلية القطاع اشمال االصعيد اوأنزلت االعقاب االجماعي اعلى اسكان االمنطقة ابأكملها اوأوسعت االمارة
ضربا اوالمحلت اتكسيرا ،اكما اقاموا ابإطلق االرصاص ابصورة اعشوائية امما اأدى اإلى اإصابة اطفلة اعمرها
تسع اسنوات ابرصاصة افي االرأس .ا ويظهر افي اهذه االحالت ابوضوحا اأن اجهاز االشرطة ايتعامل امع اهذه
المواقف ابصورة اشخصية اأو اقبب بللية ابالستخدام اغير االقانوني االقوة اوكأنه اعصابة امسلحة ،ادون اأي امحاسبة
على اأفعالهم اسواء امن اداخل االوزارة اأو امن االقضاء.

التعامل مع المظاهراتا والضطراباتا العامة :الخيار ما بين العنف المفرط ضد
المتظاهرين أو عدم التدخل لوقف الشاتباكاتا
استخدمت اقوات االمن اأثناء اتفريقها البعض االتظاهرات االقوة االمفرطة االتي اوصلت اإلى احد ااستخدام
السلحة االنارية اكالرصاص االحي اوالخرطوش اتجاه امواطنين اعزل امما اتسبب افي امقتل اأكثر امن ا60
شخص اوإصابة االمئات افي امظاهرات امنذ اتنحي امبارك.
حدث اذلك اعلى اسبيل االمثال افي اأحداث اشارع امحمد امحمود افي انوفمبر ا 2011اوالتي انتج اعنها اوفاة ا45
قا التصريحات اوزارة االصحة ا -اعلى ايد ارجال االشرطة ،افي ااشتباكات ااستمرت اعلى امدار
شخص ا– اطب د
ستة اأيام ،اواستقبلت امستشفى االقصر االعيني اأكثر امن ا 60اإصابة افي االعيون افي اهذه االحداث .اواستمر
نفس االنهج افي اأحداث اشارع امحمد امحمود افي افبراير ا 2012اوالتي اقتل افيها ا 15اعلى ايد ارجال االشرطة
واندلعت اعقب ااستشهاد ا 72امشجع امن امشجعي االهلي افي اإستاد ابورسعيد .اكما اشهدت امظاهرات
صغيرة انفس انهج االعنف االمفرط االمفضي اإلى االموت ،اومنها اأحداث اميت اغمر ،احيث ااندلعت ااحتجاجات
أمام اقسم االشرطة ابعد امصرع امواطن امن اجراء االتعذيب افأطلقت االشرطة االرصاص االحي اوقتل
شخص اوأصيب اآخر اإصابة اخطيرة.
وكانت انتيجة االتعامل ابهذا االعنف اوحالت االقتل اعلى ايد ارجال االمن االمركزي اتفاقم االموقف ابسبب
اشتعال اغضب االهالي ،افنجد اأنه افي ابعض االحيان اتحولت االتظاهرة اإلى ااشتباكات اعنيفة ااستمرت اأحيانا د
إلى اأكثر امن اخمسة اأيام.
وفي احالت اأخرى ،الم اتتدخل اقوات االمن اإطلدقا المنع االشتباكات اأو االضطرابات االعامة ،امثلما احدث
في اأحداث االتحادية افي ا 5اديسمبر ا 2012احين اقتل ا 10اأشخاص افي امواجهات اعنيفة اأمام االقصر

الرئاسي ابين امؤيدي اومعارضي االرئيس امرسي ،ااستمرت اأكثر امن ا 12اساعة ابدون اتدخل اأمني ايذكر.
كما اسكتت اقوات االمن االموجودة افي اهذه االحداث اعن احالت ااحتجاز اغير اقانوني اوتعذيب اقام ابها
مدنيون اتحت امرأي اومسمع ارجال االشرطة ،ادون اأن اتقبض اعلى االمعتدين.

القوانين ذاتها والسياساتا ذاتها تحكم عمل الشرطة
ما اجعل ااستمرار االنتهاكات ابهذه االصورة اممكدنا اهو اغياب اأي اتغيير احقيقي افي االهيكل اأو االقوانين
الحاكمة العمل ارجال االشرطة .ا ففيما ايتعلق ابهيكل االوزارة ،اتم اتغيير ااسم اجهاز اأمن االدولة اإلى اجهاز
المن االوطني اوتم انقل ابعض االفراد االعاملين افيه افي اإطار ااتسم ابعدم االشفافية اولم ايستند ابالضرورة
إلى امعايير االصلحا اأو امعايير احقوق االنسان .اولم ايصدر اتشريع اينظم اعمل االجهاز االجديد احتى االن
ويستمر اجهاز اأمن االدولة افي اثوبه االجديد افي االعمل ادون اوضوحا اسلطاته اأو االمهام االتي ايقوم ابها اوفي
غياب االرقابة اعلى اممارساته .اوكان االتغيير االخر افي االهيكل اقد اجاء افي اعهد االوزير االسابق اأحمد اجمال
الدين ،احيث اقام اباستحداث اقطاع الحقوق االنسان اوالتواصل االمجتمعي ابوزارة االداخلية ،اولم ايعلن اعن
ما ا اكانت اتقوم ابه اإدارة االعلقات االعامة اوحقوق االنسان افي
تكليفه ابأي اسلطات اأو ااختصاصات اتختلف اع م
عهد امبارك .ا ويبدو اأن اما اقام ابه االوزير اهو امجرد اتغيير اشكلي الخراج اقسم احقوق االنسان امن اتحت
إدارة االعلقات االعامة.
أما اعن االقرارات اوالقوانين االحاكمة العمل االشرطة اوالتي اتقنن االقمع اوالستخدام االمفرط اللقوة ،افلم
يحدث ابها اأي اتغيير ،اوكان االتغيير االوحيد االذي اتم اتمريره امن االبرلمان االذي اجرى احله افي اشهر ايونيو
 2012ا هو اتعديل اعلى اأجور اوحوافز ارجال االشرطة اوإلغاء االمحاكمات االعسكرية المناء اوأفراد االشرطة.
كما اكان اهذا اهو االتعديل االوحيد االذي اوافق اعليه اوزير االداخلية اآنذاك امحمد اإبراهيم ،ااستجابة الضغوط
متصاعدة امن اداخل االجهاز انفسه .اومع اكون اهذه االتعديلت امطلوبة اللحد امن االفساد االمالي افي اعمل
ي امن االتعديلت االتشريعية االمطلوبة افي انصوص ااستخدام االقوة اوالسلحا
الشرطة ،الكنها اأقرت ابدون اأ ي
وهيكل االوزارة اوالرقابة اعلى اعمل ارجال االشرطة .اكما افشلت امحاولة ايتيمة اللوزير امنصور اعيسوي
لتعزيز االمراقبة اعلى اأعمال االشرطة امن اخلل اقرار ابارتداء االضباط اوالفراد الشارات اتحمل اأسماءهم
في اأثناء اتواجدهم ابالشارع ،اإل اأن اهذا الم ايستمر الكثر امن اشهرين اواختفت االشارات االتي اتحمل اأسماء

رجال االشرطة ابعد اأن اانحسر اخطاب االتظاهر ابالصلحا اوإعادة ابناء االثقة الصالح اخطاب االحاجة اإلى
العودة اإلى االقبضة االمنية اواستعادة ا"هيبة" االشرطة امن اأجل اإعادة االنضباط اإلى االشارع ،اوهو اما ارأينا
فا امن اقبل.
انعكاساته افي اتعاملت االشرطة االتي اصارت اأكثر اعن د
كما ااستمر افي االعامين االماضيين انفي اأو اتبرير اوزارة االداخلية الي اانتهاك ايحدث امن اأحد االعاملين افيها.
فقد ارأينا اوزراء االداخلية االمتعاقبين اينفون ابشكل امستمر ااستخدام االشرطة اللرصاص اأو اللخرطوش افي
المظاهرات ارغم اوجود اأدلة ابينة اعلى ااستخدامهم الهذه االذخائر ابصورة امفرطة .اوكانت اآخر انماذج اتبرير
انتهاكات ارجال االشرطة اهي االتصريحات االتي اأدلى ابها االلواء اممدوحا امقلد امساعد اوزير االداخلية القطاع
شمال االصعيد ،ابعد اأن اقامت االشرطة ابهجوم اعلى احي اأبو اهلل ابمدينة االمنيا ايوم ا 24اديسمبر ا2012
والتعدي ابالضرب اعلى اأهالي االمنطقة اوتكسير االمحلت اوإصابة اطفلة .اوكان ارد افعل امساعد االوزير اهو
التماس االعذر الضباط اوأفراد االشرطة ابقوله اإن اأفعالهم اجاءت اكرد افعل السقوط اضابط اشرطة اقتيل
بالرصاص افي اأثناء اتدخله افي امشاجرة ابين اعائلتين امن انفس االمنطقة ،اوتقديم االوعود الهم ابالقصاص
من اقاتل ازميلهم!

-2النيابة العامة :تحصين رجال الشرطة من العقاب
تختص االنيابة االعامة ابالتحقيق افي االقضايا االجنائية اوبإحالة االمتهمين اإلى االمحاكم االجنائية ،اوهذا االدور
يجعلها امن اأهم االلعبين افي اتحقيق االعدالة ،احيث اأنه افي ايد االنيابة االعامة اتحريك االدعوى االجنائية امن
عدمه ،اواختيار امن اسوف ايحال اإلى االمحاكمة ،اوجمع االدلة االتي اعلى اأساسها اتبني االمحكمة اأحكامها
بالبراءة اأو االدانة.

انحياز النيابة العامة وتحصين رجال الشرطة من العقاب
رصدت االمبادرة االمصرية اللحقوق االشخصية اأداء االنيابة االعامة افي االتحقيقات االجنائية افي احالت اكان
فيها االمتهمون امن ارجال االشرطة ،امن اخلل اتحليل امفصل الملفات االتحقيقات افي اأربع اقضايا ،اهم اقضايا
قتل االسجناء افي اأثناء االثورة افي اسجني االقطا اوالستئناف ،ابالضافة اإلى اقضية اقتل ااثنين اوإصابة اثالث
على ايد ارجال اشرطة اقسم اميت اغمر افي اسبتمبر ا 2012اوقضية اقتل امواطن اوتعذيب اآخرين افي اأحداث

رملة ابولق افي اأغسطس ا .2012ا ووثق االتحليل اانحياز االنيابة االعامة الصالح االمتهمين ،اما اأدى اإلى احفظ
القضية ابدون اإحالة اأحد اإلى االمحاكمة افي احالة اميت اغمر ،اوالتباطؤ االشديد افي االتحقيقات افي اقضايا
قتل االسجناء ،اوتحويل االمجني اعليهم اإلى امتهمين افي اقضية ارملة ابولق اعندما اقررت االنيابة االعامة اإحالة
 51ا من االهالي اللمحاكمة ،اومنهم اضحايا اتعذيب ،ابتهم االعتداء اعلى اموظفين اعموميين اوتعطيل احركة
المرور ،ادون اإحالة اأي امن ارجال االشرطة افي اوقائع اقتل اوإطلق ارصاص احي اضد امدنيين اعزل.
في اهذه االقضايا الم اتوجه االنيابة االعامة ااتهامات الرجال االشرطة االمسئولين اعن اقتل اوإصابة امواطنين،
بل اأحيادنا الم اتستدنع االنيابة اأييا امن االضباط االمتهمين اللسؤال .اوتقاعست االنيابة اعن االبحث اعن اأدلة
الدانة اوعن اتحريز االسلحة االمستخدمة اأو ادفاتر اتسليح اقوات االشرطة اأو اتكليف االطب االشرعي
باستخراج االرصاص االمستقر افي اجثث االضحايا التحديد انوع االذخيرة االمستخدمة.
وفي اقضايا االسجون ،اأرسلت االنيابة اخطابات اللمتهمين االرئيسيين افي االقضيتين اتطلب امنهم اتحريات
عن االحداث ،اثم ااعتمدت اعلى اتحريات ارجال االشرطة االمتهمين ،اعن اأنفسهم ،اوتجاهلت اشهادات اشهود
العيان اوالتقارير االطبية االتي اأثبتت اوقائع اقتل اعمد اعلى ايد ارجال االشرطة.
كما ارصدت االمبادرة االمصرية االتمييز االذي اتمارسه االنيابة االعامة افي احبس االمتهمين ااحتياطيا ،افلم اتأمر
بحبس اأي امن ارجال االشرطة االمتهمين افي اقضايا اقتل االمتظاهرين اأو افي اقضايا االقتل اوالتعذيب االتي
تتابعها االمبادرة امنذ االثورة ،ارغم اوجود اأدلة ادامغة اضدهم افي املفات االتحقيقات ،افي احين ايتم احبس
المتهمين ابالتجمهر اوقطع االطريق ،االذين ايقبض اعليهم ابشكل اعشوائي ،ارغم اضعف االدلة اأو اانعدامها
أحيانا .اوذلك ارغم اأن اقانون االجراءات االجنائية اينص اعلى اأنه ايجوز احبس االمتهم ااحتياطييا افي احالة
" خشية االضرار ابمصلحة االتحقيق اسواء ابالتأثير اعلى االمجني اعليه اأو االشهود ،اأو ابالعبث ابالدلة اأو
القرائن االمادية ،اأو ابإجراء ااتفاقات امع اباقي االجناة التغيير االحقيقة اأو اطمس امعالمها"] ،[1اوهي افي
مجملها اظروف اتنطبق اعلى احالت االعنف االشرطي اضد امواطنين.
ضا اعلى اعدم افصل االضباط االمتهمين افي اقضايا اقتل االمتظاهرين اعن
ومع اإصرار اوزارة االداخلية اأي د
العمل الحين اإنهاء االتحقيقات ،امارس ارجال االشرطة االمتهمون اضغو د
طا اعلى اأسر االشهداء اومصابي
الثورة ابالتهديد اوالترويع  ،امستخدمين امناصبهم اوأسلحتهم االميري افي اذلك ،اما اتسبب افي اتغيير اأقوال
الكثيرين اأمام االمحكمة اوجعل امن االسهل االحكم ابالبراءة .اوالمر اذاته اتكرر افي اقضية اأحداث اميت اغمر،

فبسبب اتقاعس االنيابة االعامة اعن اتوجيه ااتهامات اللضباط ،اتعرض اأهل االمجني اعليهم الضغوط امتكررة
لتغيير اأقوالهم.
ولعل االستثناء االوحيد اهو االقضية االمعروفة اإعلمييا ابقضية ا"قناص االعيون" االمتهم افيها اضابط االمن
سا
المركزي ،االملزم اأول امحمود اصبحي االشناوي .احيث اظل احتى اتاريخ اإصدار اهذه االورقة امحبو د
احتياط ييا اعلى اذمة ااتهامه ابالشروع افي اقتل اوإصابة االمتظاهرين اواستهداف اعيونهم افي اأثناء اأحداث
شارع امحمد امحمود افي انوفمبر ا .2011اوكانت اظروف االقضية اهي االسبب امن اوراء اتوجيه االتهام اله
وحبسه ،احيث االتقط اله اأحد االمارة امقطع افيديو اوهو ايصوب اببندقية اخرطوش اتجاه االمتظاهرين ،اويظهر
في االمقطع اوهو ايصيب اأحد االمتظاهرين افي اعينه .اوبعد انشر اهذا االفيديو اأفصح االبعض اعن اشخصية اهذا
صا ابعد
الضابط اواسمه ،اكما اتعرف اعليه اعدد امن االمتظاهرين االمصابين .افلما اتعرضت احياته اللخطر اخصو د
التعرف اعليه اوعلى ااسمه ،اقام ابتسليم انفسه الجهة اعمله ،اوبدأت االتحقيقات.

تدفق البراءاتا في قضايا قتل المتظاهرين في أحداث الثورة
كان امن اأهم االمؤشرات اعلى اانخراط االنيابة االعامة اوالقضاء االجنائي افي اتحصين ارجال االشرطة امن
العقاب ،االحكام االصادرة افيما ايخص اقتل االمتظاهرين افي اأحداث اثورة ايناير .اففي االقضية االمتهم افيها
الرئيس االمخلوع اووزير اداخليته اوالمساعدون االستة اللوزير ابقتل ا 225اوإصابة ا 1368امن االمتظاهرين افي
حا اعلى اعملهما امن اأجل اتحصين
الشوارع اوالميادين ،امثل اأداء االنيابة االعامة اوالمحكمة ادليدل اواض د
المؤسسة االمنية امن االدانة .افكانت انتيجة االقضية اأن االمحكمة ابرأت االمساعدين اورجال االشرطة امن
أية امسئولية اعن اقتل االمتظاهرين ،اقائلة اإنه ال ايوجد ادليل اعلى اأن امن اقاموا ابقتل االمتظاهرين اهم امن
رجال االشرطة .ا ثم ااكتفت االمحكمة ابإدانة االرموز االسياسية ،االرئيس االمخلوع احسني امبارك اووزير
داخليته احبيب االعادلي ،الفشلهما افي امنع اقتل االمتظاهرين اعلى اأيدي ا"عناصر امجهولة" ا– اعلى احد اقولها.
وحكمت امحكمة االنقض افي ا 13ايناير ا 2013ابنقض االحكم اوإعادة االمحاكمة.
كما اتشير اقضايا اقتل االمتظاهرين اأمام اأقسام االشرطة اإلى اتعمد االنيابة االعامة اوالقضاء اضمان اإفلت
رجال االشرطة امن االعقاب ،افمن اأصل ا 29اقضية اتم االحكم افيها ،اوكان اعدد االمتهمين افيها ا ،135اتم اتبرئة
 115اوإدانة ا 20افقط ،امنهم اخمسة ابحكم اغيابي ،او  13احكم اعليهم ابسنة احبس امع اإيقاف االتنفيذ ،اما ايعني

أن ااثنين فقط من المتهمين يقضيان حالييا حكما بالسجن خمس سنواتا الدانتهما ابقتل
المتظاهرين افي االزاوية االحمراء اومدينة انصر.
أصدر االرئيس امحمد امرسي اقانون ا"حماية االثورة"] [2افي ا 22انوفمبر ا 2012اوالذي اتم اتصويره اعلى اأنه
سوف ايضمن اإعادة امحاكمة ارموز االنظام االسابق اوقتلة االثوار .اإل اأن اما اجاء افي االقانون ال اينشئ اآلية
تضمن اذلك ،ابل االحديث اعن اإعادة االمحاكمات اما اهو اإل اغطاء امضلل التمرير اقانون ابإنشاء انيابة اخاصة
جديدة الها اصلحيات ااستثنائية ادائمة ،ايختار اأعضاءها انائب اعام اانتقاه ارئيس االجمهورية ابإرادة امنفردة.
فبنص االقانون ،اتكون ااختصاصات انيابة احماية االثورة امنحصرة افي اجرائم اأغلبها اتتعلق ابالتظاهر
والضراب اوالعتصام اوتعطيل االمرور اوجرائم االنشر ،اوليست الها اأيه اصلة ابالثورة اوحمايتها .ابل اإن
قا
التظاهر اوالضراب اوالعتصام اكلها اأمور اتتعلق ابممارسة االنسان الحقوقه اوحرياته االمصونة اوف د
للتفاقيات االدولية اوالتي ال ايجوز اتجريمها .اويعني اذلك االقانون اأن اكل امن اسيقبض اعليه امستقبل امن
المتظاهرين اأو االعمال اأو اغيرهم اممن اينسب اإليهم اأي امن اتلك االفعال اسوف ايدخل افي ااختصاص انيابة
حماية االثورة ،اوبعد اأن ايتم االتحقيق امعهم اعن اطريقها اسيحالون اللمحاكمة اأمام ادوائر اخاصة اأيضا ايختار
أعضاءها اوزير االعدل افي امخالفة اصريحة المبدأ ااستقلل االقضاء.

 -3توصياتا
في ضوء كافة النماط المفزعة التي عرضها هذا التقرير ،والتي تكشف عن فشل شابه
كامل لنظام العدالة الجنائية بمكوناته من شارطة ونيابة وقضاء في ضمان حقوق
المصريين بل في حماية حياتهم من الزهاق ،فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
تشدد على ضرورة اتخاذ خطواتا فورية لتنفيذ التوصياتا التالية:
 ا إقرار االتعديلت االتشريعية االتي اتضمن ااستقللية االنيابة االعامة ،اومنها اتعيين االنائب االعام الفترة امحددةغير اقابلة اللتجديد ،اوالفصل ابين اسلطة االتهام اوسلطة االتحقيق ،اوإحالة اسلطة االتحقيق القضاة االتحقيق،
مع االحتفاظ اللنيابة االعامة ابسلطة االتهام افقط.

 ا إنشاء الجنة امستقلة اللتحقيق افي اجميع احالت االوفيات اوالصابات االبالغة اعلى ايد ارجال اشرطة ،اعلىأن اتتكون االلجنة امن اأعضاء امستقلين اغير اتابعين الجهزة االدولة االقضائية اوالتنفيذية اوالتشريعية ،اوتقوم
بالتحقيق افي اهذه االحالت اللتأكد امن امدى اقانونية ااستخدام االقوة .اوتحصل االلجنة اعلى اصلحيات
التحقيق اكاملة ،اوتتعاون امع االنيابة االعامة افي احالة اوجود اتحقيق اجنائي افي االواقعة.
 السماحا الممثلي االمجتمع االمدني ابزيارة اأماكن االحتجاز الرصد امدى ااحترام احقوق االمحتجزين. إنشاء الجنة امستقلة اللمراقبة اعلى اأماكن االحتجاز اتقوم ابزيارات امعلنة اوغير امعلنة الماكن االحتجاز امنأجل امعاينة اظروف االمحتجزين اوتقديم االتوصيات اللجهات االمختصة اوذلك ابغية االوقاية امن االتعذيب
وسوء االمعاملة .ا وتمتلك االلجنة االصلحية اللوصول اإلى اجميع اأماكن االحتجاز اومقابلة اأي اأشخاص ،اولها
الحق افي اإجراء االمقابلت افي اخصوصية اودون اوجود اشهود .اكما اتمتلك االلجنة اصلحية االحصول اعلى
كافة االمعلومات االمطلوبة المباشرة اعملها ،اكسجلت االسجون اوالجداول اوالبيانات ،اوالسجلت االطبية،
والسجلت االتأديبية اوالنضباطية.
 ا تعديل االقوانين االمنظمة الستعمال االقوة اوالسلحا امن اقبل ارجل االشرطة الضمان امعايير االتناسبوالضرورة اوالمشروعية افي ااستخدام االقوة ،اوعدم اإتاحة ااستخدام االسلحا االناري اإل افي احالت االضرورة
القصوى ،اوعندما اتكون اهي االوسيلة االوحيدة المنع اخطر اوشيك ابالموت اأو االصابة االبالغة.
 ا تعديل اتعريف اجريمة االتعذيب افي اقانون االعقوبات ابما ابتطابق امع االتفاقية االدولية المناهضة االتعذيبدقت اعليها امصر.
التي اص د
 ا نشر انتائج اتقرير الجنة اجمع االمعلومات اوالدلة اوتقصي االحقائق االتي اتم اإنشاؤها امن اقبل االرئيسمرسي ،اوإنشاء اهيئة المتابعة االتحقيقات افي انتائج اعمل االلجنة اوتنفيذ اتوصياتها.

