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المجموعة المتحدة وجريمة التعذيب
عشر سنوات من محاولة الوصول إلى الهدف
 2004ـ 2014
بدأت اجملموعة املتحدة أنشطتها يف هذا اجملال فعلياً منذ عام  ،2006وقد سبقها
أعمال حتضريية كثرية منذ عام  .٢٠0٤ولعل السبب وراء إقدام اجملموعة املتحدة علي
العمل يف هذا اجملال هو إميانها الشديد بأن نشر ثقافة محاية احلق يف سالمة اجلسد هو
أمر ضروري ومهم بل وحتمي إلحداث أي إصالح من أي نوع ،فال ميكن حبال من األحوال
توقع حدوث إصالح حقيقي دون احرتام احلق يف سالمة اجلسد ،وهو أمر لن حيدث إال
بنشر هذه الثقافة يف اجملتمع ،ومن هنا انطلقت اجملموعة املتحدة ،حيث بدأت يف تنفيذ
برنامج للتوعية باحلق يف سالمة اجلسد ،حرصت علي العمل يف هذا الربنامج بشكل علمي،
فبدأت بإعداد دراسة استطالع رأي حاولت اجملموعة املتحدة من خالله فهم الوضع علي
األرض وذلك باستطالع آراء احملامني يف قضايا التعذيب واملعوقات اليت تقابلهم يف جمال
العمل ،وقد طبقت االستبيان علي عينة من احملامني مكونة من  500حمام ،وقد ساهمت
هذه الدراسة يف فهم قضية التعذيب يف مصر ووضع توصيات قابلة للتنفيذ مت إرساهلا إلي
كل األطراف املعنية باملوضوع.
أعقب ذلك قيام اجملموعة املتحدة بدراسة حول ما ميكن أن يقدمه اجملتمع
املدني يف جمال مناهضة جرمية التعذيب ،ويف هذا السياق تعاونت مع النقابات اإلقليمية
للمحامني واجلمعيات األهلية يف بعض احملافظات ،باعتبار أن هذه اجلهات هي األكثر
احتكا ًكا وتفاع ً
ال مع األشخاص الذين يتعرضوا للتعذيب ،وقد خرجت اجملموعة من هذه
الدراسة باسرتاتيجية من أهم بنودها إنشاء وحدات الدعم القانوني يف احملافظات ،وذلك
بغرض تقديم املساعدة القانونية لألشخاص الذين يتعرضون لالنتهاكات وكذا توعية
املواطنني حبقهم يف سالمة اجلسد .ويف سياق تنفيذ نفس االسرتاتيجية قامت اجملموعة
املتحدة بتنفيذ بعض البنود اآلخرى ،فعلي سبيل املثال اقرتحت تعديالت تشريعية تساعد
علي مناهضة جرمية التعذيب وكذلك رفع قدرات احملامني الذين قرروا التصدي هلذه
اجلرمية وكذلك الدفاع عن ضحايا التعذيب واستعمال القسوة.
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ولعل أبرز ما كان مييز جهود اجملموعة املتحدة يف هذا اجملال هو خروجها على
إطار املركزية ،فقد حرصت علي العمل يف احملافظات ومل تكتف بالعمل يف العاصمة ،فقامت
بتدريب أكثر من  255حمام يف  14حمافظة ،كما أعدت اجملموعة املتحدة دلي ً
ال للمحامني
يساعدهم يف تقديم اخلدمات القانونية لضحايا التعذيب قامت بتوزيعه علي احملامني يف
العديد من احملافظات كما قامت بأتاحته علي موقعها االليكرتوني.
ويف اطار االستفادة من مؤسسات اجملتمع املدني قامت اجملموعة املتحدة بتدريب100
مجعية يف  15حمافظة على كيفية رصد وتوثيق جرائم التعذيب واستعمال القسوة ،وهي
من احملاور املهمة واملؤثرة يف جمال مناهضة اجلرمية ،ويف هذا السياق تعاونت اجملموعة
املتحدة مع النقابات الفرعية للمحامني ،كما سعت لبناء شراكة ما بني تلك اجلمعيات
والصحفيني احملليني لتبادل اخلربات فيبما بينهم.
كما اطلقت اجملموعة خطاً تليفونيأً ساخن الستقبال االستغاثات من ضحايا التعذيب
علي مدار الـ  24ساعة ،تلقت منه اكثر من  600بالغ.
وفى سياق رفع درجة وعي املواطنني حبقوقهم وواجباتهم نظمت اجملموعة املتحدة
لقاءات توعية وصلت إلي  670لقاء استفاد منها حنو 26.000مواطن يف كل احملافظات اليت
تعمل بها اجملموعة .كما صممت اجملموعة عدداً كبرياً من املطبوعات ما بني نتائج حائط
وبوسرتات ...إخل ،وطبعت ووزعت منها أكثر من  200.000نسخة وذلك بغرض الوصول إلي
الناس بأسهل الطرق يف حماولة إلي تشكيل رأي عام مناهض هلذه اجلرمية .ويف السياق
ذاته نشرت اجملموعة وبالتعاون مع جريدة الوطن  12إعالناً للتوعية باحلق يف سالمة
اجلسد وضرورة مناهضة اجلرمية ،مع العلم بأن اجلريدة تربعت بنشر هذه اإلعالنات،
وإميانًا من اجملموعة بدور الفن يف إعادة تشكيل الوعي قامت اجملموعة بإنتاج فيلم «تصفية
حساب» وهو فيلم وثائقي طويل استهدف توثيق بعض حاالت التعذيب وما تصل إليه احلاالت
أيضا قامت اجملموعة بإنتاج برنامج «إنسان» وهو برنامج إذاعي يذاع
بفعل هذه اجلرميةً ،
علي راديو حريتنا علي شبكة االنرتنت اخلاص مركز اندلس لدراسات التسامح.
وحرصت اجملموعة املتحدة علي التعاون مع كافة األط��راف املعنية مبناهضة
اجلرمية بقدر املتاح ،فتعاونت مع وزارة الداخلية ممثلة يف قطاع حقوق اإلنسان والتواصل
اجملتمعي ،فبعدما أعدت دراسة حول الصورة الذهنية للشرطة عند املصريني بعد  25يناير،
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دعت وزارة الداخلية للمشاركة فى مناقشة هذه الدراسة والتى شاركت فيها بوفد رفيع
املستوى ،كما أعدت اجملموعة دليل لوكالء النيابة حول التحقيق فى قضايا التعذيب شارك
فى مناقشته وتطويرة وتنقيحة خنبة من رجال القضاة ووكالء النيابة ومت اطالقة فى
فاعلية خاصة باعتباره الدليل االول من نوعة على مستوي مصر.
ريا ويف إطار التمهيد إلعداد هذا املؤمتر حرصناـ وكعادة اجملموعة املتحدة ـ علي
وأخ ً
االبتعاد عن املركزية فقمنا بتنظيم  8مؤمترات إقليمية تعرفنا من خالهلا علي رؤية أبناء
احملافظات لكيفية حل إشكالية مكافحة اإلرهاب دون املساس باحلريات العامة وانتهاك
مبادئ حقوق اإلنسان وكذلك رؤيتهم ألهم التعديالت التشريعية املطلوبة يف هذا اإلطار.
واخريا ال يسعين باسم اجملموعة املتحدة وامسي شخصياً إال ان اتقدم بالشكر
جلميع اجلهات اليت ساعدت اجملموعة املتحدة يف استمرار مسريتها يف جمال مكافحة
جرائم التعذيب واستعمال القسوة وعلي رأسها سفارة السويد وسفارة فلندا واملركز الدولي
حملاكم الدولة .كما أشكر كل األطراف املعنية واملؤسسات األهلية والنقابات واألفراد الذين
تعاونوا معنا يف السياق ذاته.
إيهاب سالم
مدير املشروعات – اجملموعة املتحدة
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لماذا خطة وطنية لمكافحة التعذيب ..؟!
مل يكن التعذيب وليد اليوم وال األمس بل حتى وال األمس القريب وال األبعد منه.
ولكنه يبدو وكأنه ضارب يف جذور تاريخ مصر كما هو تاريخ العامل؛ حتى أصبح اخلالص
منه حلماً يراود الكثريين وال يستطيعون أن جيدوا سبي ً
ال للوصول إليه .جتربيت مع جرمية
التعذيب قريبة نسبياً .يف عام  1989كان أول اشتباك كحقوقي لي مع جرمية التعذيب؛
كمحام بدء عمله املهين يف عام ١٩٧٧؛ ولكن بالقطع االشتباك
رمبا اشتبكت معها من قبل
ٍ
احلقوقي األول كان اشتباكاً مدوياً؛ ال ميكن نسيانه .كان ذلك يف واحدة من أشهر القضايا
السياسية وقتها وهي قضية «إضراب عمال احلديد والصلب»؛ وترتب عليها وفورا قضية
أخرى عرفت باسم «تنظيم حزب العمال الشيوعي» .كان وقتها وزير الداخلية هو اللواء
زكي بدر الذي اشتهر بقسوته وعنفه يف معاجلة األم��ور .صرح الرجل وقتها بأنه سيتم
إنهاء اإلضراب؛ وانه يتوقع سقوط قتلي «لو مات عشرين واحداً تكون العملية ناجحة» .ومل
يسقط عشرون قتي ً
ال يف عملية الفض؛ ولكن مت اعتقال عدد كبري من قيادات العمل؛ أودعوا
أماكن احتجاز غري معروفة وعذبوا بقسوة .كانت املنظمة املصرية قد انشئت عام ١٩٨٤؛
وبعد أربعة أعوام من التخبط وجدت طريقها؛ وبدأت ترسخ وجودها .كان اختبارا للمنظمة
الوليدة؛ هل تستطيع أن تقوم مبا ألقت علي نفسها عبء القيام به أم إنها سترتاجع حتت
ضغط حكومي ال ميكن حتمله؟! عقد املكتب التنفيذي للمنظمة املصرية حلقوق اإلنسان
اجتماعاً طارئاً؛ كان برئاسة بهي الدين حسن الذي كان قد تولي منصب األمني العام
للمنظمة وقتها وحضره من األعضاء علي ما أذكر اآلن الدكتور حممد السيد سعيد رمحة
اهلل وأمري سامل وكاتب هذه السطور .اتفقنا على التصدي لتلك اجلرمية وأصدرنا بياناً
نددنا فيه مبا حدث؛ بيان صاغة بقوة الدكتور حممد سيد سعيد .والطريف أنين كنت قد
رفضت هذا البيان متصوراً أن لغته أكثر شدة مما تتحمله منظمة ضعيفة يف وجه رجل
مثل زكي بدر .أصر االجتماع علي البيان فصدر؛ ومل أجد بداً من املوافقة فوافقت .قرر
اللواء زكي بدر اإلطاحة باملنظمة .مت القبض علي ثالثه من قيادات املنظمة وهم الدكتور
حممد السيد سعيد واألستاذ احملامي أمري سامل واألستاذ احملامي املرحوم هشام مبارك
وال��ذي كان يعمل مديراً تنفيذياً للمنظمة يف ذلك الوقت؛ كما ألقى القبض علي بعض
الشيوعيني ومنهم مدحت الزاهد وكمال خليل وماجد الصاوي؛ أضيفوا إىل قادة املنظمة
املقبوض عليها لتخرج إىل الوجود قضية حتمل اسم «حزب العمال الشيوعي» .كمحامني
ذهبنا لتقديم العون القانوني إىل زمالئنا املقبوض عليهم .لن أنسى ما حييت صورة
زمالئنا بعد تعرضهم للتعذيب وهي صورة ال ميكن أن متحى من الذاكرة .محلنا احملامي
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األستاذ أمري سامل مح ً
ال لنجلسه أمام وكيل النيابة؛ كسرت ضلوع األستاذ كمال خليل من
الضرب بأحذية اجلنود وهو ملقي أمامهم علي األرض؛ مدحت الزاهد كان جسده كله
باللون األزرق؛ اشرتينا مرهماً مسكناً ليتمكن املرحوم هشام مبارك من املشي علي قدميه.
أما حممد السيد سعيد رمحه اهلل؛ فلم يتمكن من حضور التحقيقات من اهلول الذي حدث
له؛ تفنن اجلالدون يف تعذيبه بعد أن علموا أنه هو من كتب بيان املنظمة املصرية حلقوق
أيضا .ذهب نقيب
اإلنسان .انتهت كما بدأت القضية ببيان حممد السيد سعيد انتهت بسببه ً
الصحفيني وقتها األستاذ مكرم حممد أمحد ليزوره؛ مل يتمكن حممد سيد سعيد من أن
ميشي إليه محلوه لتتم الزياره؛ رأي آثار التعذيب عليه غضب الرجل بشدة واتصل بالرئيس
مبارك من السجن .توقف التعذيب وأغلقت القضية .وهنا أحب أن أشري ألمر غاية يف
الغرابة وهو أن حممد السيد سعيد كان وقتها استاذاً يف كلية الدفاع الوطين وكلية الشرطة
وكان يُدرس لضباط أمن الدولة ،حيث كان وقتها نائبًا ملدير مركز الدراسات السياسية
واالسرتاتيجية باألهرام ،ومع ذلك كان يتم تعذيبه من قبل ضباط قام بالتدريس هلم.
هناك قضية تعذيب أخرى أثرت يف بشكل شخصي وهي قضية تعذيب وقتل احملامي
عبد احلارث مدني .كان عبد احلارث مدني حمامياً عن أعضاء يف اجلماعة اإلسالمية؛
ألقت قوات األمن القبض عليه من مكتبه بدعوى أنه ينقل رسائل بني أعضاء اجلماعة
اإلسالمية املوجودين يف داخل السجون وأعضاء اجلماعة املوجودين يف اخلارج .بعد القبض
عليه بساعتني؛ أعلن عن وفاة احملامي عبد احلارث مدني نتيجة «هبوط حاد يف الدورة
الدموية» .وقتها قامت الدنيا ومل تقعد؛ نظمت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان مع عدد من
املنظمات الدولية مؤمتراً صحفياً للمطالبة بإعالن نتيجة التحقيقات .وعد النائب العام
وقتها املستشار رجاء العربي؛ نقيب احملامني وقتها أمحد اخلواجة بإعالن النتائج يف خالل
أسبوع  ..حيت اليوم مل تعلن أي نتيجة.
جرمية التعذيب هي جرمية عابرة لألنظمة السياسية؛ ليس مهماً من هو رئيس
اجلمهورية؛ قد يكون مبارك أو املشري طنطاوي أو حممد مرسي أو عدلي منصور أو عبد
الفتاح السيسي؛ التعذيب مستمر .ال يهم اسم وزير الداخلية قد يكون زكي بدر أو حسن
األلفي أو حسن أبو باشا أو أمحد رشدي أو حبيب العادلي أو منصور العيسوي أو حممود
إبراهيم أو أمحد مجال الدين أو حممد إبراهيم ….التعذيب مستمر؛ ال يهم أسم النائب
العام رجاء العربي أو عبد اجمليد حممود أو حيت هشام بركات ال يهم فالتعذيب مستمر.
اجلرمية ستظل موجودة طاملا ال حيقق فيها وال يقدم مرتكبها حملاكمة رادع��ة .وزارة
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الداخلية ليست املسئول األول عن وجود جرمية التعذيب ،بل النيابة العامة هي املسئول
األول عن انتشار هذه اجلرمية .وعلى اجلميع أن يعرف أن مشكلتنا ليست مع وزارة الداخلية
بل مع من نتقدم إليه بشكوانا وال حيقق فيها؛ مع النيابة العامة أساساً .وسوف أدلل علي
كالمي عن تقصري النيابة العامة مبا ذكره املستشار سعيد العشماوي ـ رمحه اهلل ـ يف
حيثيات حكمه فيما عرفت بقضية «التنظيم الناصري املسلح» حيث قال «أن املتهمني عزبوا
وهم يف محاية النيابة العامة» ..إذن أقوهلا باطمئنان إن وزارة الداخلية ليست هي املسئول
عن استمرار ارتكاب اجلرمية بل السلطة القضائية هي املسئول األول ،وهذا ال يعين حبال
من األحوال عدم وجود استثناءات يف القضاء؛ هناك قضاة يقومون مبا هو مطلوب منهم
وعلي أكمل وجه؛ ولكن ذلك يظل االستثناء الذي يؤكد القاعدة وال ينفيها.
السلطة القضائية هي حجر األساس للقضاء علي جرمية التعذيب وهذا ال يعين
عدم وجود شركاء أخرين مسئولني عن مناهضة اجلرمية؛ كثريين من أبرزهم الربملان
ووزارة الداخلية واإلعالم العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني اليت تلعب دور املبشر
يف هذه املنظومة .العمل املشرتك والتنسيق بني كل هذه األطراف أمر ضروري بل وحتمي
ال جمال للتهاون فيه أو يف الرتاجع عنه .وهو ما نسعى إليه اليوم يف ذكرى توقيع االتفاقية
الدولية ملناهضة التعذيب.
إن حرمة جسد اإلنسان ال ميكن االستهانة بها وأن كرامة اإلنسان ال تقدر بأي مثن
ومن ثم فإن ضرب الناس وإهانتهم لن تؤدي إلي أي استقرار ،فتعذيب اإلنسان يصنع
إنسان غري منتم إنساناً خائفاً ،واإلنسان اخلائف ينتهز أول فرصة لالنتقام وبشكل أكثر
شراسة ،وحنن ال نريد أن يتكرر ما حدث من قبل يف يناير ٢٠١١؛ نريد استقراراً قائماً
علي دولة القانون وليس انتهاك القانون؛ نريد أن نقيم معاً الدولة القوية وليس الدولة
العنيفة .أنين أتصور أننا نعرف طريقنا  ...سنظل حناول وحناول حيت نصل إىل يوم تكون
فيه مصر بال تعذيب ويكون احرتام كرامة اإلنسان هو عقيدة كل املوظفني العموميني مهما
كانت درجتهم ومهما كانت السلطه املعطاة هلم.
جناد الربعي
احملامي بالنقض
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فاعليات المؤتمر
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كلمات افتتاحية وتكريم

ب��دأ املؤمتر بكلمة لألستاذ إيهاب س�لام مدير املشروعات باجملموعة املتحدة
استعرض خالهلا جمهودات اجملموعة يف جمال مناهضة التعذيب ،ثم أعقب ذلك كلمة
افتتاحية لألستاذ جناد الربعي احملامي بالنقض والشريك الرئيسي باجملموعة املتحدة
استعرض خالهلا تاريخ عالقته واجملموعة املتحدة بقضايا التعذيب ،حماولاً من خالل
خربته يف هذا اجملال إلقاء الضوء علي بعض األسباب الرئيسية اليت تقف وراء وجود
جرمية التعذيب يف اجملتمع وكذا تداعياته ،ويف السياق ذاته حاول «الربعي» توضيح وحتديد
حجم مسئولية كل طرف من األطراف املعنية مبناهضة هذه اجلرمية.
وقبل أن تبدأ اجللسة العامة للمؤمتر دعت اجملموعة املتحدة ك ً
ال من األستاذ أمحد
سيف اإلسالم محد مدير مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية واألستاذ حممد زارع
رئيس املركز العربي لإلصالح اجلنائي لتكرميهما علي ما قدماه من جمهودات يف جمال
مناهضة التعذيب.
الجلسة العامة

تدرك اجملموعة املتحدة متا ًما أن البداية احلقيقية حلل أي مشكلة أو التغلب علي
أي معضلة هي التعرف علي أسباب هذه املشكلة أو تلك املعضلة ،وهل��ذا فقد خصصت
اجملموعة اجللسة العامة للمؤمتر ملعرفة األسباب االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والقانونية لوجود جرمية التعذيب .ويف هذا السياق كانت اجملموعة املتحدة قد أوكلت مهمة
إعداد األوراق العلمية اليت تناقش األسباب االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقانونية
وراء ارتكاب هذه اجلرمية يف اجملتمع وكذا عرض هذه األوراق يف املؤمتر إلي خنبة من
اخلرباء كل يف جماله ،فبالنسبة لورقة األسباب االقتصادية أعدها الدكتور طه عبد العليم
مستشار مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام ،أما ورقة األسباب السياسية
واالجتماعية فقد أعدتها األستاذة الدكتورة أماني مسعود أستاذ االجتماع السياسي بكلية
االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة ،وبالنسبة لورقة األسباب القانونية فقد أعدها
األستاذ جناد الربعي احملامي بالنقض ،وقد ترأس هذه اجللسة اليت عرضت خالهلا هذه
األوراق األستاذ الدكتور قدري حفين أستاذ علم النفس السياسي جبامعة عني مشس.
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األسباب االقتصادية

اختار د.طه عبد العليم يف ورقته ـ اليت جاءت حتت عنوان االقتصاد السياسي
جلرمية التعذيب ـ أن ينطلق من حتديد وضبط مفهوم التعذيب وفق ما جاء يف االتفاقيات
الدولية ،فضلاً عن رصد ما جاء يف الدستور املصري (بعد تعديالت  )2014حول هذه
اجلرمية ،وذل��ك قبل أن يبدأ يف استعراض ما خلصت إليه بعض الدراسات واألحب��اث
اليت تعرضت ملوضوع التعذيب بالدراسة ،واليت خلصت يف غالبيتها إلي أن ظهور التعذيب
ومنوه يف أي جمتمع يرتبط وبشكل واضح مبعدل التنمية االقتصادية ،حيث إن العالقة بني
التنمية االقتصادية والتعذيب عكسية فكلما زاد تراجع معدل التنمية االقتصادية زاد معدل
ارتكاب جرمية التعذيب والعكس صحيح ،ومل ختلص الدراسات اليت استعرض نتائجها
أيضا إلي أن التعذيب يرتاجع مع
«عبد العليم» يف مقدمة حبثه إلي ذلك فقط بل خلصت ً
زيادة مستوى التعليم ونصيب الفرد يف الدخل القومي وكذا يف اإلنفاق العسكري واحلرية
االقتصادية ،يف حني يزيد التعذيب بزيادة استهالك الطاقة ،ومن ثم جتد التعذيب يف
أيضا مع
املناطق احلضرية أكثر منه يف املناطق ذات الطبيعة الريفية ،كما يزيد التعذيب ً
صعود حدة التنافس الشديد علي املوارد خاصة يف البلدان اجملزأة عرقيًا أو دينيًا أو طائفيًا.
ينتقل بعد ذلك طه عبد العليم إلي سرد ورقته البحثية واليت استخدم خالهلا منهج
االقتصاد السياسي والذي اختاره الباحث ليتمكن من حتليل األبعاد االقتصادية االجتماعية
يف ارتباطها الوثيق باألبعاد غري االقتصادية وكشف عالقات السبب والنتيجة يف حتليل
تطور وحالة التعذيب يف مصر بل والعامل كله ،وذلك متهي ًدا للوصول إلي االستنتاجات
النظرية بشأن البيئة املولدة هلذه اجلرمية وحتديد األسباب االقتصادية الدافعة الرتكاب
وأيضا
وقبول جرمية التعذيب والسمات االقتصادية اليت تؤدي إلي ظهور وانتشار التعذيبً ،
معرفة السمات االقتصادية ملرتكيب وضحايا هذه اجلرمية علي السواء ،وهي خطوات سابقة
وضرورية للوصول إلي التوصيات العلمية والعملية ملواجهة جرمية التعذيب.
االقتصاد السياسي للتعذيب في مصر الفرعونية

ويف هذا احملور استعرض طه عبد العليم سياق استخدام التعذيب يف العامل القديم
والذي كان يستخدم فيه التعذيب إما لإلكراه أو للرتهيب وهو ما كان يقتصر حدوثه مع
أيضا من قبل الكنيسة الكاثوليكية يف
العبيد فقط دون املواطنني ،األمر ذاته استخدم ً
أوروبا مع املهرطقني ،وكان أبرز ما أقدمت عليه الكنيسة يف هذا اجملال هو تشكيل ما سمُ ي
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مبحاكم التفتيش .ويف أعقاب رصد تاريخ التعذيب يف العامل القديم قام الباحث بعرض
رقم املصريني القدماء الذين مل يعرفوا التعذيب بهذا الشكل وبهذا القدر الذي عرف به يف
باقي أحناء العامل ،األهم من ذلك أن معرفة الدولة املصرية القدمية للتعذيب وانتهاجها
له أدت إلي انهيار الدولة اليت حاولت التغلب علي تردي األح��وال العامة وغياب العدل
والعدالة االجتماعية بالتعذيب .ويؤكد الباحث يف ورقته أن التعذيب يف مصر الفرعونية
ارتبط ً
ارتباطا وثيقًا بالفقر وسوء أحوال العمال الذي اضطر جزء ليس بقليل منهم إلي
سرقة مقابر امللوك ،األمر الذي دفع السلطة للقبض عليهم وتعذيبهم بغرض احلمل علي
االعرتاف مبا فعلوه أو كعقاب هلم يف حال ثبتت إدانتهم.
االقتصاد السياسي للتعذيب في مصر المعاصرة

كان هذا هو عنوان احملور الثاني يف الورقة املقدمة من طه عبد العليم والذي أشار
فيه إلي مسات التعذيب يف هذه احلقبة الزمنية واليت ارتبط التعذيب فيها مبكانة أو مرتبة
الضحية اليت تتعرض للتعذيب ،حيث كان ضحايا التعذيب من عوام الناس ،أما السمة
الثانية للتعذيب فكانت انكار احلكام لوقوعه من األساس وذلك بغرض جتنب الصراعات
والصدامات مع الدول الدميقراطية القوية .ويف هذا اإلطار أشار الباحث إلي أن القضاء
علي التعذيب مشروط بالتحول إلي الدميقراطية وقوة اجملتمع املدني ،وهو رأي بناه الباحث
علي واحدة من الدراسات اليت اعتمدت علي التحليل الكمي للظاهرة وأسباب وقوعها ،ولعل
من أهم احلقائق اليت خلصت إليها الدراسة نفسها هي أن اإلنسان ميكنه أن يطيع احلاكم
طاعة عمياء يف ارتكاب هذه اجلرمية إذا ما وقع هذا اإلنسان حتت تأثري نظام أيديولوجي
حيظى بتأييد ودعم اجتماعي ومؤسسي.
االقتصاد السياسي للتعذيب في مصر قبل وبعد  25يناير

بدأ طه عبد العليم يف هذا احملور احلديث عن منهجية استخدام التعذيب يف مصر
من قبل السلطة حتى بعد التوقيع علي االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب عام ،1986
ريا يف
وذلك قبل أن يتحدث عن كيفية لعب جتاوز السلطة بتعذيبها للمواطنني دو ًرا كب ً
خروج الشعب إلي الشوارع يوم عيد الشرطة مطالبني بالتغيري ،وهنا حيدثنا «عبد العليم»
عن قدرة النظام علي السيطرة علي مثل هذه االحتجاجات إذا ما قام باالستجابة ملطالب
أصحابها ،إال أن مقولة املفكر االقتصادي األمريكي «جون كينيث جالربيث» هي اليت جتيب
عن عالميت االستفهام والتعجب املثارتان مبعرفة الباحث ،حيث يقول «جالربيث»« :إن
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أيضا فاسدين وعدميي الكفاءة ال يقبلون اإلصالح
األثرياء وذو االمتيازات عندما يكونون ً
الكفيل بإنقاذهم».
مقولة املفكر األمريكي كانت مدخلاً جي ًدا للباحث لعرض سوء األوضاع اليت سبقت
أحداث  25يناير ،مركزًا بكل تأكيد علي األمور االقتصادية وحتدي ًدا الفساد الذي أصبح
ممنهجا ومنظ ًما علي حد وصف كاتب الورقة ،كما تعرض جلشع الطبقة الرأمسالية وزيادة
ً
معدل البطالة وهي أمور دفعت النظام ممثلاً يف رجال الشرطة الستخدام مزي ًدا من العنف
والقمع والتعذيب للسيطرة علي األمور ،إال أن السيطرة هذه مل تدم طويلاً  .ويف هذا السياق
استعرض الباحث بعض دالالت تدهور األوضاع االقتصادية للمجتمع قبل  25يناير كرتاجع
معدالت االستثمار وعدم إحساس املواطن بارتفاع معدل التنمية االقتصادية وتراجع معدل
االدخار ووزيادة من هم حتت خط الفقر والذين وصلت نسبتهم لـ  %22وكذا تراجع اإلنفاق
علي الصحة والتعليم وارتفاع معدالت البطالة والذين وصلوا اآلن إلي  %13.4يف الربع األول
من العام املالي  2013ـ  2104منها  %71ينتمون ملا يطلق عليه البطالة الشابة (سن  15إىل
 29سنة) ،كما ارتفع معدل التضخم ،وهي أمور أدت إىل تدني مستوى احلياة يف مصر ،وهو
ما يؤدي بدوره إلي مزيد من القمع السياسي ومزيد من انتهاك حقوق اإلنسان والتعذيب
بغرض احلفاظ علي بقاء النظام السياسي العاجز عن حتقيق أي تغيري أو تنمية حقيقية.
ريا  ..أكد الباحث يف خامتة ورقته املقدمة للمؤمتر أن بقاء أي نظام سياسي
وأخ ً
واستقراره لن حيدث دون احرتام حقوق اإلنسان وكرامته واليت نص عليها دستور مصر
يف  ،2014ومن ثم فإن عدم تغيري األوضاع اليت أدت حبال من األحوال إىل انتهاك حقوق
اإلنسان لن يؤدي إلي شيء إال الستمرار ارتكاب هذه اجلرائم ،ومن ثم لن يكون أمام
الشعوب إال التحرك ملواجهة الظلم الواقع عليها .وبهذا يرى الباحث أن تفعيل مواد الدستور
واحلرص علي تطبيقها هي األساس للقضاء علي جرمية التعذيب ومن ثم حتقيق االستقرار.
األسباب السياسية

ويف حماولة ملعرفة األسباب السياسية واالجتماعية للتعذيب قدمت الدكتورة أماني
مسعود أستاذ االجتماع السياسي جبامعة القاهرة ورقة بعنوان «التعذيب بني انتهاك نظم
األحقية وجتاهل ضرورات التمكني  ..قراءة يف األبعاد السياسية واالجتماعية» حاولت من
خالهلا وضع أيدينا علي األسباب السياسية واالجتماعية هلذه اجلرمية وذلك بتجسيد
العالقة ثالثية األبعاد بني مفهوم السلطة وصورة اجلسد ومشروعية الضوابط اجملتمعية
للعقاب.
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وقد بدأت أماني مسعود ورقتها بتأصيل األبعاد واألسباب السياسية واالجتماعية
تارخييًا فتحدثت عن رؤية أرسطو للتعذيب وتربير هذا الفيلسوف للجرمية ،ثم حتدثت بعد
ذلك عن األسباب والدوافع السياسية واالجتماعية لوقوع هذه اجلرمية يف أقدام اجملتمعات
الناضجة سياسيًا وعلي رأسها اليونان والدولة الرومانية .وذلك قبل أن ترسم اإلطار
املفاهيمي للتعذيب والذي استخدمت فيه عدد من االقرتابات اليت عرفت التعذيب ومنها
علي سبيل املثال االقرتاب القانوني واالقرتاب السياسي .ويف السياق ذاته فرقت الباحثة بني
التعذيب غري املشروع وذلك املشروع والذي يتم عن دون قصد حمدثًا نفس اآلالم املرتتبة
عن التعذيب غري املشروع ،كما فرقت بني تعذيب رجال السلطة العامة وغريه من أمناط
التعذيب كتعذيب املواطن للمواطن مثلاً  .ويف إطار حماولة الباحثة إلجياد تفسري سياسي
لظهور التعذيب وانتشاره يف اجملتمعات استخدمت اق�تراب املفكر والفيلسوف الفرنسي
«ميشيل فوكو» والذي يناقش العالقة الثالثية بني اجلسد والسلطة والتعذيب ،حيث تتعلل
السلطة باستخدام التعذيب للدفاع عن سيطرتها وضبطها للمجتمع وذلك بغرض توصيل
رسالة للجميع مفادها أن السلطة ال تزال قوية ومتمكنة من فرض سطوتها وانضباطها،
إال أن التعذيب بدال من أن حيقق العدالة كما تدعي السلطة املع ِذبة جيعل منها سلطة قوية
ومتوحشة ،ومن ثم يصبح استخدام التعذيب جمرد رسالة مفادها إيقاظ الوعي اجلماهريي
علي حقيقة أن حتدي السلطة لن ينتج إال عقاباً ال يتحمله اجلسد.
ويف اجلزء التالي من الورقة ذاتها تفرق الباحثة بني أربعة أنواع من التعذيب هي:
•تعذيب السلطة ملواطنيها من خالل حزمة قوانني اتفق اجملتمع علي إقرارها.
•تعذيب السلطة لغري مواطنيها بسبب سوء العالقات السياسية وذلك بشكل
غري قانوني.
•تعذيب املواطن للمواطن املصنف علي أنه معارض له (حتت مسمى اآلخر).
•تعذيب املواطن لرموز السلطة حبجة انتهاكهم حلدود الوظيفة القهرية
املشروعة قانونًا للدولة.
ويف أعقاب ذلك عادت الباحثة إلي استخدام اقرتاب الفرد  /الدولة والذي يُرجع
ظهور التعذيب وتفشيه يف اجملتمعات إلي فشل الدولة يف تفعيل نظم األحقية وغياب الدولة
اجملتمعية  /التعاقدية وإحالهلا بدولة سارقة  /أداتية أضحت مرت ًعا لقلة استأجرتها
وشوهت صورتها لدى العامة من املواطنني فتعطلت لديهم فلسفة األحقية واليت تعين يف
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مفردات بسيطة مأسسة «حقي» كمواطن والذي يقوم علي أساس العالقة التعاقدية بني
الدولة واملواطن.
أما عن سياقات التعذيب وأسبابه

فرتى أماني مسعود أن مثة سياقاً سياسياً وآخر نفسياً جمتمعياً للتعذيب ،فبالنسبة
للسياق السياسي والذي اعتربته الباحثة أم ًرا خمتلفًا عن األسباب السياسية ترى الباحثة
أن أحادية الرؤية األيديولوجية السياسية والسيطرة علي الوسائط اجملتمعية سواء بالتوجيه
املباشر أو بالتعبئة ،فضلاً عن نفي حقوق اآلخر وإنكار وجوده وكذلك وجود نظام حزبي
شكلي وتدخل املؤسسات األمنية يف احلياة السياسية وكذلك سلبية املواطنني يف تفعيل
العقد بينهم وبني دولتهم والتشويه الدائم واملتعمد ملنظمات حقوق اإلنسان واجملتمع املدني
وغريها هي كلها عناصر مكونة للسياق السياسي للتعذيب ومن ثم حمفزات الرتكاب
هذه اجلرمية بل وانتشارها .أما عن األسباب السياسية للتعذيب فتقول الباحثة إن اخللل
التشريعي وعدم وجود رقابة قوية علي أماكن االحتجاز وتعمد انتهاك املعاهدات الدولية
هي أبرز هذه األسباب.
وبالنسبة للسياق النفسي  /اجملتمعي فقد حصرته أماني مسعود يف االنقسام
اجملتمعي وتراجع ثقة املواطن يف الدولة وتزايد اهلوة بني القوى التقليدية من ناحية واحلكومة
من ناحية آخرى وذلك نتيجة فشل األخرية يف قيامها بوظائفها ،األمر الذي يؤدي ملزيد من
التوترات وإنتاج حركات احتجاجية تدفع الدولة الستخدام مزيد من القمع السياسي مع
معارضيها .وقد اختتمت أماني مسعود ورقتها برصد التكاليف اليت يدفعها اجملتمع نتيجة
ارتكاب هذه اجلرمية وتفشيها يف اجملتمع قبل أن تستعرض بإجياز شديد السياق السياسي
واجملتمعي للتعذيب يف مصر أثناء حكم اجمللس العسكري وحكم حممد مرسي.
األسباب القانونية

ويف سبيل التعرف علي األسباب والدوافع القانونية وراء ارتكاب جرمية التعذيب
وانتشارها ،وكذا التعديالت التشريعية املطلوبة لتصحيح املسار ،قدم األستاذ جناد الربعي
احملامي بالنقض ورق��ة بعنوان «عقاب رادع  ..التعذيب يف مصر هل ميكن أن يتوقف
حريصا كل احلرص علي لفت النظر إلي أن وجود
بالتشريع» .واحلقيقة أن «الربعي» كان ً
قصور تشريعي ال يعد السبب الوحيد أو الرئيس وراء ارتكاب هذه اجلرمية ،ومن ثم لن
يكن إجراء التعديالت التشريعية املطلوبة هو احلل السحري للقضاء عليها ،فثمة أسباب
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وعوامل متعددة تقف وراء هذه اجلرمية منها ـ وفق ما جاء يف الورقة ـ ما يرتبط بالثقافة
الدينية السائدة واليت تنظر يف الغالب األعم إلي أن التعذيب ضرورة للتأديب واستخالص
احلقيقة ،فضلاً عن ثقافة اجملتمع واألسباب الطبقية واليت غالبًا ال تسمح بتعذيب أبناء
الطبقة العليا ألبناء الطبقة الدنيا متعللة يف ذلك بأن هذه الطبقة خيرج منها أسافل الناس
الذي ال ينفع معهم إال التعذيب.
يبدأ «الربعي» بعد ذلك يف استعراض األسباب واملشكالت القانونية والقصور
التشريعي الذي يسمح بارتكاب وانتشار التعذيب ،وذلك قبل أن حيدد الباحث االجتاهات
التشريعية املطلوبة لقمع اجلرمية علي ضوء ما جاء يف الدستور املصري عام  ،2014ويف هذا
السياق قسم الربعي ورقته إلي ثالثة حماور رئيسية هي:
1 .1املشكالت القانونية اليت حتتاج إىل عالج تشريعي وكيفية معاجلتها وفقاً
للمشرع الدستوري املصري.
2 .2االنتقادات املوجهه إىل التنظيم القانوني احلالي جلرمية التعذيب.
3 .3االجتاهات التشريعية املطلوبة لقمع اجلرمية مع االلتزام بالدستور اجلديد.
وفيما يتعلق باحملور األول فقد أشار «الربعي» إىل أن التعديالت اليت أجريت علي
قانون العقوبات املصري ال وزن هلا ،فرؤية القانون هلذه اجلرمية مل تتطور بالقدر الذي
تطورت به رؤية املشرع الدستوري للجرمية ،ويف هذا السياق أشاد «الربعي» بأهمية ما
جاء يف الدستور يف تعديالت  2014خبصوص احلريات بشكل عام وجرمية التعذيب بشكل
خاص ،إال أنه أكد أن هذه املواد العظيمة لن تتجاوز حدود كونها حرب على ورق إذا مل
يتحقق شرطان أساسيان هما:
•ترمجة هذه النصوص الدستورية إلي قوانني ميكن تطبيقها.
•التزام محاة القوانني من أعضاء السلطتني التنفيذية والقضائية باحرتام تلك
النصوص القانونية وتطبيقها بشكل نزيه.
ثم استعرض «الربعي» بعد ذلك ما جاء يف الدستور من نصوص وصفها باملمتازة
فيما يتعلق باحلريات واحلقوق العامة والتعذيب ،وأوضح من خالل ورقته أهم ما أضافه
الدستور يف هذا الصدد ،وكل ذلك قبل أن ينتقل إلي املشكالت الفعلية اليت تؤدي إلي وقوع
هذه اجلرمية وتكرارها واليت حددها «الربعي» بست مشكالت جيب البحث عن حلول
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تشريعية هلا ،منها علي سبيل املثال :بدء احملقق يف كثري من األحيان التحقيق مع املتهم
حمام بدعوى ضيق الوقت ،فضلاً عن أن رجل الشرطة غري ملتزم بإحضار
دون حضور ٍ
حمام للمتهم حيث يعترب اجلميع أن ما يقوم به مأمور الضبط القضائي جمرد حمضر
ٍ
أيضا سلخ احملقق لدعوى التعذيب عن القضية الرئيسية ،وكذلك اقتصار
مجع استدالالتً ،
تفتيش أماكن االحتجاز علي رجال النيابة العامة والذين يف غالب األمر يتجاهلون أداء
ريا وليس آخ ًرا صعوبة إثبات جرمية التعذيب .ويف
هذا الدور بسبب ضغوط العمل ،وأخ ً
هذا اإلطار يقول «الربعي» إن القانون املصري حيتاج إلي تعديالت تتوافق والدستور بعد
تعديالته األخرية.
وفيما يتعلق باحملور الثاني واخل��اص باالنتقادات املوجهة إلي التنظيم القانوني
احلالي جلرمية التعذيب ،يرى “الربعي” أن هذه االنتقادات باتت وسيلة إلمكانية الطعن
علي التشريعات القائمة بعدم الدستورية يف ظل ما أقره الدستور احلالي من ضمانات
وحقوق ،ولعل أبرز االنتقادات املوجهة للقانون هي قصور تعريف التعذيب وقصور تعريف
اجملين عليه وكذلك القصور نتيجة الفعل وإنزال اجلرمية يف كثري من األحيان إلي مرتبة
اجلنح وعدم حتميل مدير مركز االحتجاز أية مسئولية جنائية عن التعذيب الذي يرتكب
يف املركز الذي يشرف هو عليه .انتقاد آخر غاية يف األهمية ذكره “الربعي” يف ورقته أال
وهو خمالفة البناء القانوني املصري يف هذا اإلطار مع االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها
ريا خمالفة هذا البناء القانوني للشريعة اإلسالمية
مصر ونشرت يف جريدتها الرمسية وأخ ً
اليت هي املصدر الرئيسي للتشريع حبسب ما جاء يف الدساتري املصرية ،ويف هذا السياق
برهن “الربعي” علي وجهة نظره بذكر عدة نصوص دينية تثبت ما يقول.
ثم قدم “الربعي” تصو ًرا لالجتاهات التشريعية املطلوبة ملناهضة جرمية التعذيب
يف إطار ما نص عليه الدستور ،ومن أبرز وأهم األمور اليت شدد عليها احملور الثالث من
الورقة فكرة تسهيل إثبات اجلرمية ،والتشديد علي مسئولية مدير مركز االحتجاز علي
أن يتم التوسع يف تعريف التعذيب وأن يتم اعتبار جرمية التعذيب جرمية خملة بالشرف
حترم صاحبها من فرص تولي بعض الوظائف العامة وكذلك حرمانه من حقوقه السياسية
ريا وليس آخ ًرا متكني املضرور من اللجوء إلي القضاء مباشرة إلقامة دعوى التعذيب
وأخ ً
ضد من يعذب.
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ريا  ..اختتم “الربعي” ورقته بالتأكيد علي أن التعديالت التشريعية منفردة لن
وأخ ً
يؤدي حبال من األحوال إلي اجتثاث هذه اجلرمية من اجملتمع ولكنه أمر ضروري خاصة يف
ظل وجود قبول جمتمعي هلذه اجلرمية.
الورش العلمية المتخصصة

يف أعقاب انتهاء اجللسة األوىل واليت اكتفت بعرض األوراق العلمية فقط ،عقدت
أربع ورش علمية متخصصة علي التوازي بحُ ث خالهلا كيفية مناهضة جرمية التعذيب علي
املستوى التشريعي والشرطي واإلعالمي وعلي مستوى منظمات اجملتمع املدني ،وقد ُقدمت
خالل هذه الورش أربع أوراق علمية متخصصة نعرضها ونعرض ما دار حوهلا من نقاش
يف السطور التالية:
اً
أول :ورشة نحو تشريع مناهض للتعذيب (مغلقة)

وكانت اجملموعة املتحدة قد حرصت علي دعوة عدد من اخلرباء واملعنيني بالتشريع
حلضور هذه الورشة املغلقة ،واليت ترأسها األستاذ الدكتور حممود كبيش العميد السابق
لكلية احلقوق جامعة القاهرة ،وقدم خالهلا املستشار الدكتور حممد صالح أبو رجب نائب
رئيس جملس الدولة ورقة حبثية بعنوان «حنو تشريع مناهض للتعذيب» نعرضها فيما يلي:
ففي إطار سعي املستشار أبو رجب إلي الوصول إلي تشريعات مناهضة للتعذيب قام
أبو رجب بهذه الدراسة اليت انقسمت إلي  7مباحث ،تعرض أبو «رجب» يف مبحثه األول
منها إلي ماهية التعذيب اليت استعرضها من خالل طلبني األول ناقش وتعرض فيه ملفهوم
التعذيب الذي استند فيه للتعريف الذي جاء يف االتفاقية الدولية وذلك قبل أن يستعرض
جوانب الفقه القانوني املختلفة يف تعريف هذه اجلرمية ذاك ًرا مميزات وعيوب كل اجتاه
منهم .أما املطلب الثاني فخصصه لرصد أسباب جتريم هذه اجلرمية ،واليت أبرز الباحث
يف ورقته سببني غاية يف األهمية وهما :أن التعذيب يعد انتهاكا ساف ًرا حلقوق اإلنسان وكذا
أنه يتسبب يف إعدام اإلرادة احلرة لإلنسان.
ويف املبحث الثاني تناول «أبو رجب» جرمية التعذيب يف القانون الدولي ويف الصكوك
اإلقليمية ،فبالنسبة لالتفاقيات الدولية راح الباحث يرصد امل��واد واالتفاقيات الدولية
اليت تناولت التعذيب من قريب أو بعيد بداية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام
 ،1948ومرو ًرا باتفاقيات جينيف األربع لعام  1949والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
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والسياسية لعام  1966وإعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام  1975ومدونة سلوك
ريا اتفاقية مناهضة التعذيب لعام .1984
املوظفني املكلفني بإنقاذ القوانني لعام  ،1979وأخ ً
أما فيما يتعلق بالصكوك اإلقليمية فرصد الباحث ما جاء حول التعذيب يف االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان لعام  ،1950واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام ،1969
وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام  ،1981واالتفاقية األمريكية ملنع التعذيب
ريا وليس آخ ًرا امليثاق العربي حلقوق اإلنسان لعام .2004
والعقاب عليه لعام  ،1987وأخ ً
ثم انتقل أبو «رجب» بعد ذلك إلي املبحث الثالث والذي خصصه لتناول أو استعراض
مواقف احملاكم الدولية املختلفة من جرمية التعذيب ،فعرض ما ذهبت إليه احملكمة األوروبية
يف تناول موضوع التعذيب يف بعض القضايا ومنها اليت أقيمت ضد تركيا (ديسمرب ،)1996
كما استعرض الباحث ما ذهبت إليه حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان من فهم
وتفسري ومن ثم التعامل مع قضايا التعذيب ،ومل يفت علي الباحث أن يستعرض منوذجاً
فريداً من نوعه أال وهو منوذج حمكمة يوغسالفيا (السابقة) يف التعامل مع اجلرمية ،ففي
الوقت الذي مل تكن هناك صياغة قانونية تستند إليها احملكمة يف جتريم التعذيب ذهبت
احملكمة وبكل ثقة إلي حظر هذه اجلرمية اليت ال يوجد تشريع حملي جيرمها.
ويف عجالة تعرض «أبو رجب» يف املبحث الرابع من الدراسة إلي التعذيب يف تشريعات
بعض الدول ومنها علي سبيل املثال ال احلصر فرنسا وقطر والعراق وتونس والسودان وسوريا
والدمنارك ،وذلك دون أن يتعرض الباحث يف ورقته إلي مدى فاعلية هذه التشريعات من
عدمه .أما املبحث اخلامس فقد تعرض فيه الباحث إلي مواد الدستور املصري والقوانني
املصرية املتعلقة بالتعذيب وذلك بغرض الوقوف علي معرفة فلسفة املشرع املصري من
جرمية التعذيب ،ومن ثم إبراز االختالف بني فلسفة املشرع الذي خط الدستور األخري
وفلسفة من شرع القوانني سواء كان قانون اإلجراءات اجلنائية أو قانون العقوبات املصري.
أما املبحث السادس فقد خصصه الباحث لرصد املبادئ القانونية املستقرة بشأن
جرمية التعذيب يف مصر واليت كان من أهمها ما استقرت عليه حمكمة النقض علي أن
املتهم املقصود يف الفقرة األوىل من حكم املادة  126من قانون العقوبات هو كل من وجه
إليه االتهام بإرتكاب جرمية التعذيب حتى ولو كان ذلك أثناء البحث والتحري عن اجلرائم،
كما ذهبت احملكمة إلي أن املادة نفسها تشرتط ضرورة توافر صفة املتهم فيمن تعرض
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للتعذيب من موظف عام ،فضلاً عن باقي شروط النص وهو ما يعلق عليه الباحث يف ورقته
بأنه حيمل وصفني متعارضني ،وقد بنى الباحث علي ذلك باقي تناقضات وعيوب املباديء
القانونية املستقرة بشأن جرمية التعذيب يف مصر.
وقبل أن يصل القاضي يف ورقته للمقرتحات والتوصيات التشريعية اليت يراها
ضرورية ملناهضة التعذيب قام بعمل رؤية نقدية وتقييم للمشروعات املقرتحة يف هذا اإلطار
وهما مشروعان كان أوهلما قد قدمه الربملاني مجال حشمت يف برملان  ،2012أما الثاني
فكان مقدماً من قبل احلكومة ويف هذا اإلطار استعرض أبو «رجب» إجيابيات وسلبيات كل
مشروع فيهما.
أما اخلامتة فقد قسمها «أبو رجب» إلي حماور ثالثة أوهلا بيان حصاد الدراسة،
وثانيهما النتائج اليت توصل هلا الباحث ،وثالثهما التوصيات اليت يقرتحها يف هذا اإلطار
واليت كان من أهمها ضرورة اختاذ إج��راءات وتدابري إداري��ة وتشريعية وقضائية فعالة
حلماية املواطنني من التعرض للتعذيب ،وكذلك إجراء تعديالت تشريعية يف مواد قانون
العقوبات تستهدف تغليظ العقوبة وإعادة تعريف التعذيب مبا يتوافق مع النص الدستوري
املصري واالتفاقية الدولية اليت وقعت عليها مصر.
مداوالت الورشة

ويف أعقاب االنتهاء من عرض املستشار الدكتور حممد صالح أبو رجب لورقته
املقدمة للبحث واليت عرضنا هلا يف السطور السابقة ،فتح األستاذ الدكتور حممود كبيش
باب احلوار ملناقشة ما جاء بالورقة املقدمة من «أبو رجب» ،فكان ما يلي:
يف البداية اعرتض املستشار عاصم عبد اجلبار املستشار مبحكمة النقض علي منح
حق االدعاء املباشر قائلاً إن خرباته العملية تؤكد أن منح هذا احلق للمواطن سيؤدي إلي
تضاعف عدد الطعون ومن ثم جيب ترشيد منح هذا احلق إشفا ًقا علي املناخ العام ،فضلاً
عن أن الدعوى املدنية ما هي إال ضيف ثقيل علي القضاء اجلنائي .أمر آخر أكد «عبد
اجلبار» ضرورة أخذه يف االعتبار أال وهو مسئولية الشريك اآلمر ،فيقول عبد اجلبار أن
مأمور القسم أو السجن أو أي مكان احتجاز جيب أن يعاقب كونه شري ًكا يف اجلرمية وحتى
ولو كانت مسئوليته إدارية ،ويف سياق حديث «عبد اجلبار» عن التعديالت التشريعية الالزمة
ملناهضة اجلرمية أن مثة تعديالت بعينها جيب إدخاهلا علي قانون السلطة القضائية يكون
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من شأنها عالج تقاعس النيابة عن أداء دورها وضمان عدم حتيزهم لرجال الشرطة عند
التحقيق يف وقائع تعذيب الشرطة طرف فيها ،فضلاً عن إلزامهم بالقيام بدورهم يف جمال
التفتيش على أماكن االحتجاز والسجون .وهو ما أكد عليه األستاذ حممد احلمبولي مسئول
الوحدة القانونية باملنيا والذي يرى أن جماملة رجال النيابة لضباط الشرطة أحد أكثر
األسباب اليت حتول دون حتريك الدعوى ضد أي ضابط متهم بارتكاب جرمية التعذيب.
واستمرا ًرا للكالم عن ضرورة القيام بتعديالت تشريعية وإدخال تشريعات جديدة
لتعزيز فكرة مناهضة جرمية التعذيب ،أكد املستشار حممد صالح الدهري القاضي مبحكمة
االستئناف أن هناك ضرورة بإصدار تشريعات من شأنها مكافحة جرمية التعذيب  ،فيجب
إصدار قانون حرية تداول املعلومات ،وكذا قانون محاية الشهود واملبلغني والضحايا ،خاصة
أشخاصا يف السلطة ،أما عن القوانني اليت جيب
وأن هؤالء الضحايا غالبًا ما خيتصمون
ً
تعديلها يف إطار العمل علي مناهضة هذه اجلرمية قانون السلطة القضائية ،فيجب وفق
كالم الدهري فصل سلطيت االتهام والتحقيق ،كما جيب تعديل قانون العقوبات بالشكل
الذي يتوافق وفلسفة الدستور احلالي ،ومن ثم فيتفق «الدهري» مع الدستور فيما يتعلق
مبنح حق االدعاء املباشر لضحية التعذيب حتى وإن كان ذلك ميثل إرها ًقا للقضاء.
أما أمحد عبد احلفيظ احملامي يف النقض فيشري إلي مالحظة مهمة تتمثل يف أن
غالبية جرائم التعذيب حتدث حلمل متهم علي االعرتاف ،وهو ما يعين أن تدريب الضباط
ورفع كفاءتهم يف العمل وتغيري عقيدتهم ورؤيتهم حيال املتهم أمر يف غاية األهمية قد يكون
سببًا يف تراجع نسبة ارتكاب جرائم التعذيب علي األقل تلك اليت ترتكب حلمل متهم بعينه
علي التعذيب .يف حني ذهب حممود راضي احملامي باجملموعة املتحدة إىل أن منح حق
االدعاء للمجين عليه ال تراجع عنه حتى وإن شكل عبئًا علي قضاء ،خاصة وأن أداء النيابة
بطيء ج ًدا ،مع األخذ يف االعتبار أن التوسع يف تعريف جرمية التعذيب وتغليظ عقوبتها أمر
يف غاية األهمية.
ويف ختام اجللسة طلب املستشار حممد صالح أبو رجب التعقيب علي بعض ما قيل
من املشاركني ،وقد بدأ أبو «رجب» كالمه بالرد علي جزئية إعطاء حق اإلدعاء للمجين
عليه يف وقائع التعذيب قائلاً أن القانون جيب أن يعرب عن الواقع العملي ومن ثم جيب
علينا إدراك أن حجب هذا احلق عن اجملين عليهم ساعد يف تفاقم اجلرمية والتشجيع
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علي ارتكابها ،وفيما يتعلق جبزئية الشريك األمر أكد أبو «رجب» أنه على املستوى الدولي
توجد مسئولية جنائية غري مباشرة عليه إال أن هذا غري معمول به يف مصر ،ومن ثم حنتاج
إلي العمل به  ،فقد يكون ذلك له فائدة كبرية يف جمال مناهضة اجلرمية ،حيث سيتحول
الشريك اآلمر إلي مراقب علي من يعملون حتت منه ،ألنه سيصبح شري ًكا يف اجلرمية إذا
ما ثبتت علي أحد مأمورية أو العاملني حتت إمرته.
ثاني ًا :ورشة « الداخلية في مواجهة التعذيب ،دور  ..وواجب».
(مغلقة)

أيضا علي دع��وة ع��دد من خ�براء األم��ن والطب
وق��د حرصت اجملموعة املتحدة ً
الشرعي والقضاة واحلقوقيني حلضور هذه الورشة املغلقة ،واليت ترأسها اللواء عاصم
جنيدي مدير إدارة املعلومات مبجلس الشعب سابقًا والضابط السابق مبباحث أمن الدولة،
وقدم خالهلا العميد خالد عكاشة اخلبري األمين واحملاضر يف اسرتاتيجيات األمن ورقة
عرضا هلا:
بعنوان «الداخلية يف مواجهة التعذيب  ..دور واجب» ،نقدم يف السطور التالية ً
استعرض «عكاشة» يف مقدمة ورقته توصيف جرمية التعذيب اليت اعترب وجودها
يف اجملتمع مؤش ًرا علي تراجع دور الدولة بشكل عام ودور جهاز األمن بشكل خاص ،ومن
ثم وجد «عكاشة» يف مقدمته أن حرص الدولة وأجهزتها ومؤسساتها علي التعاون مع باقي
األطراف املعنية مبناهضة اجلرمية أمر ضروري وواجب .بعد ذلك يتعرض «عكاشة» إىل
موضوع الورقة من خالل أربعة حماور هي:
•األسباب املباشرة وراء ارتكاب جهاز الشرطة جلرمية التعذيب.
•نظرة وزارة الداخلية جلرمية التعذيب.
•كيفية تعامل وزارة الداخلية مع الضابط املتجاوز.
ريا  ..التوصيات واحللول املقرتحة ملناهضة هذه اجلرمية.
•وأخ ً
فبالنسبة لألسباب املباشرة وراء ارتكاب جهاز الشرطة جلرمية التعذيب يرى
«عكاشة» أن الدافع األول أو املسار األول الرتكاب جرمية التعذيب هو احلصول علي
املعلومات أو احلمل علي االع�تراف جبرمية ما ،وهو أمر يف الغالب األعم كان يستخدم
مع أعضاء اجلماعات الدينية املتطرفة وفق ما جاء يف الورقة ،أما املسار الثاني أو الدافع
الثاني فكان هو استخدام التعذيب كرادع أو عقاب لألشقياء اجلنائيني أو كما يطلق عليهم
املسجلني خطر ،وذلك بغرض ضبط اجلرمية اجلنائية وهي دوافع يرى «عكاشة» إنها مؤشر
علي ضعف اإلمكانات والتدريب يف اجلهاز األمين ،وال ينكر عكاشة أن جتاوزات عديدة
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لرجال الشرطة كانت حتدث حبق مواطنني ال ينتمون للفئة األوىل أو الثانية ،ولعل السبب
وراء ذلك وفق ما يرى الباحث يف حبثه ما وفره قانون الطوارئ من صالحيات شبه مطلقة
لرجل األمن والذي استغل ذلك الرتكاب هذه اجلرمية.
بعد ذلك ينقلنا «عكاشة» إلي احملور الثاني من ورقته والذي يتعرض فيه إلي نظرة
وزارة الداخلية هلذه اجلرمية ،وهنا جند أن الباحث فرق ما بني نظرة وتقييم وزارة
الداخلية للتعذيب الذي ال تقره الوزارة وال توافق عليه ،وبني نظرة ضابط الشرطة للجرمية
ذاتها والذي يضطر مكر ًها ـ يف الغالب األعم ـ إلي استعمال هذه اجلرمية كوسيلة لالستدالل
علي معلومات وجب عليه توفريها بأسرع وقت خاصة يف ظل غياب االمكانات واآلليات
اخلاصة بالبحث ،وهي دوافع يرى عكاشة إنها ال تعطي مرب ًرا إلرتكاب هذه اجلرمية.
ثم ينتقل «عكاشة» بعد ذلك إلي احملور اخلاص بكيفية تعامل وزارة الداخلية مع
الضباط املتجاوزين ،والذي يؤكد فيه أن الداخلية ال تتعامل بنفس السياسة أو الطريقة مع
كل الضباط املتورطني يف قضايا التعذيب ،بل تكون دوافع ومعطيات كل واقعة هي حمددات
سياسة الوزارة جتاه هؤالء الضباط ،ومن ثم فرق الباحث بني أمناط الضباط املرتكبني
للجرمية كما تراها الوزارة ،وعددها أربعة أمناط هي:
•ضابط يرتكب اجلرم مبعرفة قياداته داخل سياق الوصول إلي معلومات يف
قضية أو جرمية مفتوحة.
•ضابط يرتكب اجلرم يف سياق الوصول إلي معلومات تتعلق بفاعلني أو بوقائع
خاصة بقضية أو جرمية من دون علم قياداته.
•ضابط ارتكب اجلرم وحتول األمر إلي اتهام قانوني أمام اجلهات القضائية من
قبل اجملين عليه يف الواقعة.
•ضابط ارتكب التعذيب أو استعمال القسوة استغاللاً ملنصبه ولغري مقتضى
واقعة أو جرمية معروضة عليه يف نطاق عمله وختصصه.
ثم اختتم الباحث بعد ذلك ورقته بعدد من التوصيات اليت يرى وجوب تنفيذها
من قبل الداخلية حتقيقًا لعدة أه��داف أوهلا هو تنفيذ جهاز األمن لوظيفته األساسية
واليت حددها الدستور واألدبيات األمنية وهي حتقيق األمن للدولة واآلم��ان للمواطنني،
وثانيهما هو تصحيح مسار الداخلية وإنهاء حالة العداء مع اجملتمع وهو أمر ضروري حلفظ
أمن الوزارة والدولة ،ولعل ما حدث يف  25يناير  2011دليل علي خطورة كراهية اجملتمع
للشرطة.
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أما التوصيات فكان من أهمها إصدار الئحة تنفيذية للسياسات األمنية تُعلن للعاملني
بالوزارة لتنفيذها ،وكذلك دراس��ة ما حدث يف  2011والتعلم منه والعمل علي تصحيح
وأيضا التزام اجلهات الرقابية واملستويات القيادية داخل
الصورة الذهنية لرجل الشرطةً ،
وزارة الداخلية بأداء عملها يف ضبط مرتكيب هذه اجلرمية من الضباط واألمناء واألفراد
وعقابهم ،وتطوير برامج التدريب للضباط واألفراد ،تطوير البنية األسياسية ألدوات البحث
والتحري ،ترسيخ مفهوم األمن اجملتمعي ،فتح الباب للتعاون مع باقي األطراف املعنية وعلي
رأسها منظمات اجملتمع املدني.
مداوالت الورشة

ويف أعقاب انتهاء العميد خالد عكاشة من عرض الورقة ،قام اللواء عاصم جنيدي
بتوجيه الشكر للباحث وأثنى علي اجملهود املبذول يف إعداد الورقة ،ثم أعقب ذلك فتح باب
النقاش للمشاركني يف الورشة.
كانت أوىل املداخالت من العميد حسني محودة (ضابط سابق يف جهاز مباحث أمن
الدولة) الذي استعان بعدد من اآليات القرآنية وكذا بعض األحاديث اليت تؤكد حرمانية
االعتداء علي اجلسد أو اإليذاء البدني مهما كان الدافع أو املربر ،ثم أعرب «محودة» بعد
ذلك عن رأيه يف رؤية الداخلية جلرمية التعذيب ،ويف هذا السياق قال «محودة» أن الداخلية
لن تكافح أو تناهض التعذيب ألنه إحدى اآلليات اليت تستخدمها يف العمل ،واصفًا ارتكاب
الداخلية جلرمية التعذيب بأنها منهجية ،ودلل «مح��ودة» علي كالمه بوجود مصطلحات
مثل الثالجة وغريها موجودة ومتعارف عليها لدى الكافة ليس ضباط الشرطة أو أفرادها
فحسب ،يف حني اعرتض العميد خالد عكاشة علي وصف «املمنهج» علي ارتكاب بعض رجال
الشرطة جلرمية التعذيب ،وقد اختذ «عكاشة» من أرقام الشكاوى واحملاضر اليت تتهم
ً
ضباطا بالتعذيب دليلاً علي كالمه بأن األمر ال يرقي لدرجة الظاهرة آخذاً يف االعتبار
ضرورة إدانة هذه اجلرمية ومعاقبة مرتكبها بشكل رادع.
وعن أسباب ارتكاب رجال الشرطة هلذه اجلرمية فقد فند العميد حسني محودة هذه
األسباب يف طبيعة األنظمة السياسية السائدة والتكوين الثقايف والعرقي للضابط واألمناء
وقصور الدعم اللوجسيت واإلمكانات اليت تساعد الشرطة يف مجع املعلومات وضبط اجلناة
وكذا قانون الطوارئ الذي أعطى لفرتات طويلة صالحيات شبه آالهية لضباط الشرطة.
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أما العميد الدكتور شادن نصري األستاذ املساعد بأكادميية الشرطة ،فقد رأى
أن السبب الرئيسي وراء ارتكاب بعض الضباط حتدي ًدا هلذه اجلرمية هو أن الذي يعلم
الضابط مهامه الوظيفية هم أشخاص أقدم منه ومل يتلقوا نفس التعليم الذي تلقاه الضابط
(ويقصد نصري األمناء واملساعدين واملخربين) وبالتالي تكون النتيجة ـ والكالم لنصري ـ
هو أن الضابط يتعلم تطبيق القانون مبخالفة القانون  ،ومن ثم يرتكب بعض املخالفات
واجلرائم مثل االحتجاز غري القانوني وأحيانًا التعذيب وأحيانًا آخرى احتجاز أحد أقارب
متهم بعينه ليكون أداة ضغط عليه حتى يسلم نفسه  ..إخل.
يف حني قال حممد زارع مدير املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي علي الداخلية أن
تنشر ثقافة بني الضباط مفادها أن دور الضابط هو ضبط املتهم وتقدميه للعدالة وليس
أيضا إجباره علي االعرتاف .وأضاف «زارع» بعض
عقابه بالضرب أو التعذيب وليس دوره ً
املالحظات حول تعامل الدولة بكل سلطاتها مع التعذيب فمثلاً ال تقوم الداخلية بالتحقيق
مع الضابط الذي يتهم بالتعذيب بل تكتف بأنها ترسله إلي التحقيق يف النيابة ليس أكثر من
ذلك ،أما إذا ثبتت اجلرمية علي الضابط فنجد مثة مشكلتني كبريتني األوىل أن العقوبة
ملرتكب هذه اجلرمية البشعة ال تكون رادعة بالشكل الكايف ،أما الثانية فتكمن يف عودة
الضابط أو الشرطي املدان يف جرمية تعذيب إلي العمل بعد قضاء فرتة عقوبته.
نقطة أخرية ومهمة أشار إليها حممد زارع وجه كالمه فيها إلي الداخلية قائلاً إن
وزارة الداخلية تدافع عن الضباط املتورطني يف جرائم تعذيب وحتاول أن تتسرت عليهم
بدعوى أن األمر يتعلق باألمن القومي ،وهلذا أحب أن ألفت نظر ال��وزارة ـ والكالم هنا
لزارع ـ إىل أن تعذيب املواطنني وإرهابهم هو مسألة أمن قومي باألساس ألن الشخص اللي
بيتعذب مش بيخرج من التجربة كما دخلها فضلاً عن أننا ال ننتظر منه أي والء للدولة.
من ناحية أخ��رى حت��دث الدكتور فخري ص��احل كبري األطباء الشرعيني ورئيس
مصلحة الطب الشرعي سابقًا عن أهمية دور الطب الشرعي يف كشف جرائم التعذيب
واستعمال القسوة ،ليس ذلك فحسب بل حتدث عن أهمية دور مصلحة الطب الشرعي يف
التمييز بني وقوع التعذيب فعلاً وادعاء وقوعه .وختم رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق
كلمته قائلاً  :التعذيب موجود منذ القدم وسيظل موجو ًدا ولكن املهم أن نعرتف بوجوده
كخطوة استباقية لدراسة األمر ووضع حلول له ،مع ضرورة اعرتافنا بأن التعذيب جرمية
وخطأ ال جيب السكوت عليه.
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يف حني أكد املستشار أمحد خمتار رئيس نيابة مصر اجلديدة أن التعذيب سيظل
مستم ًرا ما دامت املنظومة كلها كما هي ،وأن مناهضة جرمية التعذيب لن تأتي مثارها
دون تكاتف كل اجلهات املعنية مبكافحة ومناهضة هذه اجلرمية وهي املؤسسة التشريعية
والنيابة والقضاء والشرطة واإلعالم ومنظمات اجملتمع املدني واحملامني وكذلك املواطن
وأيضا واجباته ،وأشار «خمتار» إلي نقطة
الذي جيب أن يكون علي دراية كاملة بكل حقوقه ً
يف غاية اخلطورة ،وهي ضرورة تشديد العقوبة ليس علي مرتكب جرمية التعذيب فحسب
بل وعلي من يدعي تعرضه للتعذيب ،حتى ال يتم إساءة استخدام القانون يف تلفيق التهم
للضباط.
أما هاني األعصر الباحث يف العلوم السياسية ،فقد أكد ضرورة دراسة الظاهرة
بشكل دقيق حتى يتم حتديد األسباب احلقيقية وراء وجودها  ،فضلاً عن أنه قدم تصوراً
مبدئياً حول هذه األسباب مفاده أن للظاهرة جذوراً اجتماعية وثقافية راسخة لدى العقل
اجلمعي املصري ،ال��ذي يتصور أن التعذيب يكون مباحاً لو تعرض له شخص جمرم أو
جاني أو رمبا شخص خالف العادات والتقاليد ،ويف هذا اإلطار قال األعصر أن دراسة هذه
اإلشكالية ،ومن ثم السعى حنو إجياد حل هلا يتوقف علي وجود رغبة سياسية لدى القيادة
السياسية واحلكومة علي حد سواء وإال ستظل مناهضة جرمية التعذيب حمل نزاع بني
اجملتمع املدني من ناحية وبني سلطات الدولة من ناحية أخرى.
التوصيات

باإلضافة إلي التوصيات اليت جاءت يف الورقة اليت قدمها العميد خالد عكاشة
للمؤمتر ،اقرتح بعض احلضور ع��دداً من التوصيات من أهمها مثلاً ما اقرتحه العميد
الدكتور شادن نصري حيث اقرتح:
أن يتجه التعليم الشرطي يف مصر إلي النواحي التطبيقية وال يكتف بالنواحي
النظرية البحتة ،وذلك حتى يستفيد رجال الشرطة مما يتعلمونه يف كلياتهم ومعاهدهم.
أن تتم تغذية روح بعينها يف رجال الشرطة وهي أنهم مكلفون بتطبيق قوة القانون
وليس قانون القوة.
أما الدكتور فخري صاحل ،فقد اقرتح أن يدرس كيفية وضع آليات لتطبيق عقاب
شخصا منبو ًذا يف اجملتمع وبني
جمتمعي جيعل من الشخص الذي يرتكب جرمية التعذيب ً
أهله.
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ثال ًثا :ورشة « نحو استراتيجية إلعالم مناهض للتعذيب :

أما ورشة اإلع�لام واليت رأس اجللسة فيها األستاذ الدكتور حسني أمني أستاذ
اإلعالم باجلامعة األمريكية ،فقد حضرها وشارك فيها عدد كبري من أساتذة اإلعالم
واإلعالميني ،ودار احل��وار خالهلا حول كيفية وضع أو صياغة اسرتاتيجية بناء إعالم
مناهض للتعذيب وهو املوضوع الذي عرضه اإلعالمي عمرو خفاجي من واقع الورقة اليت
أعدها للمؤمتر.
ريا إلي
بدأ «خفاجي» ورقته مبقدمة حول التعذيب يف األدب املصري واإلعالم ،مش ً
ما بذله كبار األدباء وعلي رأسهم جنيب حمفوظ يف توثيق التعذيب يف مصر خالل األنظمة
السابقة ،وكذلك ما بذلته الصحف احلزبية واملستقلة يف اجملال ذاته عندما كان امللف
من األمور املسكوت عنها ،وذلك قبل أن يفتح االنرتنت األبواب أمام توثيق وفضح جرائم
التعذيب ،وهي أمور يرى «خفاجي» إنها مل تثن رجال السلطة العامة (الشرطة) من ارتكاب
املزيد من االنتهاكات ،ومل يفت «خفاجي» وهو يثين علي دور اإلعالم يف تناول هذه القضية
احلساسة أن ينتقد اهتمام اإلعالم بالتعذيب السياسي عن تعذيب املواطنني العاديني.
ينتقل بعد ذلك «خفاجي» لإلشارة إلي ثالث قصص جلرائم تعذيب حدثت قبل
 2011يرى أنها كانت فارقة يف مسار تناول اإلعالم وتلقي اجلمهور لألمر ،وهي قضية
عماد الكبري وخالد سعيد وسيد ب�لال ،ذلك قبل أن يستعرض الباحث يف ورقته مسار
ريا يف إطالق
ارتكاب اجلرمية بعد  25يناير ،وهي وقائع وأمور يظنها الباحث لعبت دو ًرا كب ً
احلمالت املطالبة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية ،وقد دلل «خفاجي» علي كالمه ذاك ًرا
وموثقًا بعض وقائع التعذيب اليت ارتكبت بعد  25يناير منذ تولي اجمللس العسكري مسئولية
إدارة شؤون البالد.
ويف أعقاب ما ذكره الباحث يف ورقته وعرضناه بإجياز يف السطور السابقة ،انتقل
إلي االسرتاتيجية اليت اقرتحها لبناء إعالم مناهض جلرمية التعذيب واليت يرى «خفاجي»
ومنهجا ملقاومة ومناهضة هذه اجلرمية ،حبيث ال يرتك األمر إلي
أنها البد وأن تضع نظا ًما ً
االجتهادات الشخصية أو ميول واجتاهات الصحفيني أو اإلعالميني ،وذلك متهي ًدا ألن يقوم
اإلعالم بدوره يف تشكيل رأي عام مناهض للتعذيب ،وكذا تعقب اجلناة وفضحهم وتوثيق
جرائمهم ونشرها .ويف هذا السياق اعترب الباحث أن استخدام مصطلح التعذيب لوصف
34

اجلرمية أمر غاية يف األهمية وله دالالت مهمة يف فضح األمر وإعطائه حجمه الطبيعي
وليس التهوين منه باستخدام مصطلحات آخرى.
أما عن باقي حماور االسرتاتيجية اليت اقرتحها الباحث يف الورقة فكان من أهمها،
إقرار الدور الفعال واملهم لإلعالم يف مواجهة التعذيب وذلك من خالل التشريعات اجلديدة،
هذا باإلضافة إلي توقيع اتفاقية أو بروتوكول بني كل الصحف والقنوات حيدد املهام املنوط
بها املوقعني علي هذه االتفاقية أو الربوتوكول يف هذا الصدد ،سواء باستضافة الضحايا أو
بتوثيق وفضح وقائع التعذيب أو بعرض تقارير منظمات اجملتمع املدني املتخصصة يف هذا
الشأن وهي مجيعها أمور تصب يف حتقيق اهلدف املنوط به اإلعالم بتشكيل رأي عام قوي
ورافض للتعذيب وضاغط يف اجتاه التخلص منه.
مداوالت الورشة

بعد عرض الورقة حتدث الدكتور حسني أمني عن دور اإلعالم بشكل عام يف التوعية
واملعرفة وتنمية العقول ،ثم حتدث عن دور اإلعالم املصري يف فضح هذه اجلرمية البشعة
وقد ضرب مثاالً ببعض الصحف اليت فضحت هذه اجلرمية وعلي رأسها صحف الوفد
واألهالي والدستور ،ومل ينس الدكتور حسني أمني اإلش��ادة بالدور ال��ذي لعبه اإلعالم
اإللكرتوني يف لفت االنتباه هلذه اجلرمية ويف أحيان كثرية التقصي والتوثيق ،وهي أمور كان
ريا ،رمبا يكون
هلا عظيم الفائدة كما يرى «أمني» إال أن الوضع بعد  25يناير اختلف كث ً
السبب يف ذلك من وجهة نظر املتحدث خوف وسائل اإلعالم من تغيري األنظمة السياسية
بشكل سريع ،ومن ثم كان البعض خيشى من أن حيسبوا علي جهة بعينها أو علي نظام
بعينه ،وهي فكرة جيب أال تسيطر علي العاملني يف جمال اإلعالم ،وجيب عليهم أن يعملوا
مبا ميليه عليهم ضمريهم وميثاق الشرف الصحفي وليس ما ميليه عليهم خوفهم من نظام
سياسي أو غريه .وجيب علي اإلعالميني أن يعوا متا ًما أن دورهم مهم وحموري يف جمال
مناهضة جرائم التعذيب.
ثم فتح بعد ذلك الدكتور حسني أمني باب النقاش للحضور.
كانت الكلمة األوىل للصحفي خالد السرجاني الصحفي جبريدة األهرام ،والذي
أك��د أن االهتمام بتدريب صحفي احل���وادث أم��ر يف غاية األهمية وذل��ك ألن صحافيي
احلوادث هم املعنني بتغطية حوادث التعذيب  ،وبالتالي فإن االهتمام بتدريبهم وتشكيل
وعيهم حيال حوداث التعذيب أمر من شأنه إعادة تشكيل الرأي العام حيال هذه القضية،
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وأشار «السرجاني» يف كالمه إلي وجود إشكالية ارتباط مصلحة صحفي احلوادث بضباط
الشرطة باعتبارهم مصادره.
أما أمحد خمتار املذيع التليفزيوني فقد رأى أن التعذيب ثقافة جمتمعية موجودة
عن اجلميع باعتبارها آلية من اآلليات اليت ميكن استخدامها إما للعقاب أو ألخذ احلق
أو للقصاص أو غري ذلك وهو أمر موروث لدينا ،ويرى «خمتار» أن اإلعالم شريك يف هذا
ألنه ال يوجد ما أطلق عليه التعنيف اإلعالمي للتعذيب .كما يرى خمتار ضرورة أن يبدأ
اإلعالم يف شن محلة قوية ضد التعذيب واستعمال القسوة بأي شكل من األشكال ويف أي
إطار ،بداية من الضرب يف املدارس ومرو ًرا بضرب الرجل لزوجته أو أبنائه وانتهاء بتعذيب
رجال السلطة للمواطن.
نقطة ضعف أخرى يف أداء اإلعالم لفت نظر إليها اإلعالمي حممد شومان ،وهي
ما أطلق عليه «مومسية التغطية اإلعالمية جلرائم التعذيب»  ،وكأن جرمية التعذيب تظهر
وختتفي من حني آلخر وليست خطاً متص ً
ال متدرجاً يزداد أكثر وأكثر ،فالتعذيب والضرب
والسحل يف أقسام الشرطة مير مرور الكرام طاملا أن الضحية مازالت علي قيد احلياة أو
طاملا كان مواطناً عادياً ال ينتمي لفصيل سياسي  ،ولكن فجأة يستيقظ اإلعالم ويكتشف أن
التعذيب جرمية وأنها موجودة يف مصر إذا ماتت الضحية أو كان الشخص الذي مت تعذيبه
ينتمي لفصيل سياسي أو حزب ما .ويف هذا اإلطار رفض «شومان» ميوعة املعايري اإلعالمية
يف بث وتغطية حوادث التعذيب وطالب بوضع ميثاق شرف مهين مؤك ًدا يف ذلك علي كالم
الدكتور حسني أمني.
اتفق مع كالم شومان الصحفي تامر أبو عرب الصحفي يف املصري اليوم والذي رأى
ضرورة وضع مجيع قضايا التعذيب علي نفس القدر من األهمية بغض النظر عن اهلوية
السياسية أو الدينية أو الطبقية للضحية ،وأعلن أبو «عرب» عن خماوفه مما يطلق عليه
اإلع�لام اآلن «احل��رب علي اإلره��اب» ،وهو مصطلح أصبح يعطي مساحة كبرية ألجهزة
األمن بارتكاب انتهاكات وجتاوزات حيال مواطنني ال دخل هلم باحلرب علي اإلرهاب فضلاً
عن االنتهاكات والتجاوزات اليت ترتكب يف حق أعضاء الفصائل السياسية املختلفة مع
الدولة.
أما جيهان كمال واليت مثلت مجعية اإلعالميني يف الورشة ،فقد أكدت أن ضعف
مستوى الصحفيني واإلعالميني يف تغطية قضايا التعذيب أحد أهم املعوقات اليت تعوق
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اإلعالم عن أداء وظيفته حيال هذه القضية ،وهلذا اقرتحت جيهان كمال أن تقوم منظمات
اجملتمع املدني بتدريب الصحفيني واإلعالميني علي كيفية التغطية اإلعالمية يف هذه
القضايا (وهو نشاط تقوم به اجملموعة املتحدة فعلاً ) .وهو ما اتفق معها فيه الكاتب
الصحفي رجائي املريغين الذي رأى ضرورة حصول الصحفيني علي دورات تدريبية عن
كيفية التعامل وتغطية حوداث التعذيب وإدخال دورات تدريبية عن الصحافة االستقصائية ـ
اليت أطلق «املريغين» عليها صحافة النفس الطويل ـ حيث اعتربها تتناسب وطبيعة حوداث
التعذيب اليت ال تسقط بالتقادم ،إال أن «املريغين» رأى ضرورة مشاركة النقابة للمجتمع
املدني يف القيام بهذا الدور.
يف حني أن أشرف عباس عضو مرصد «صحفيون ضد التعذيب» رأى أن أحد أبرز
املعوقات اليت تعرقل اإلعالمي عن أداء مهمته يف هذا اجملال هو عدم وجود محاية حقيقية
للصحفيني أو اإلعالميني املكلفني برصد ومتابعة قضايا التعذيب ،فضلاً عن حمدودية دور
النقابة يف هذا السياق ،وهي أمور جيب أخذها يف االعتبار عن احلديث عن وضع ميثاق
شرف مهين أو اسرتاتيجية لتغطية اإلعالم .أما الكاتب والناشط حممد بصيلة ،فقد رأى
ضرورة أن يأخذ واضع االسرتاتيجية يف اعتباره التنسيق مع باقي األطراف املعنية سواء
كان اجملتمع املدني أو الشرطة أو القضاء أو احلكومة أو املؤسسات التعليمية والرتبوية .وأكد
«بصيلة» يف ختام كلمته علي ضرورة إصدار قانون تداول املعلومات والذي من شأنه توفري
مناخ عمل مناسب للصحفي أو اإلعالمي الذي عادة ال يستطع الوصول للمعلومات بسهولة
ويف أحيان أخرى إذا وصل هلا مينع من النشر بدعوى احلفاظ علي السلم االجتماعي واألمن
العام.
التوصيات

ميكن استخالص عدد بسيط من التوصيات ولكنها غاية يف األهمية ومن أهم هذه
التوصيات:
•وضع ميثاق شرف مهين للصحفيني واإلعالميني.
•صياغة اسرتاتيجية تتوافق مع هذا امليثاق وحترتمه وتعلي قيمته ،علي أن يضع
من يصيغ هذه االسرتاتيجية يف اعتباره تكامل األدوار بني كل األطراف املعنية
مع اإلعالم.
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•تنظيم دورات تدريبية للصحفيني واإلعالميني حول خطورة جرمية التعذيب
وكيفية التحقيق فيها وتوثيقها وكشفها للرأي العام ،علي أن تُنظم هذه الدورات
بالتنسيق بني نقابة الصحفيني ومنظمات اجملتمع املدني.
•إعداد دليل لإلعالميني يكون مبثابة مرشد هلم يف التعامل مع قضايا التعذيب.

رابع ًا :ورشة «المجتمع المدني والطريق إلي مصر بدون تعذيب»

«ال نستطيع وال يستطيع أحد علي اإلطالق أن يغفل الدور القوي الذي لعبته منظمات
اجملتمع املدني يف مناهضة التعذيب منذ أن بدأت العمل يف هذا اجملال»  ..بهذه الكلمات بدأ
األستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس اجمللس القومي حلقوق اإلنسان الورشة املتخصصة
الرابعة واليت خصصتها اجملموعة املتحدة ملناقشة دور اجملتمع املدني يف مواجهة التعذيب
ورأس هو جلستها ،وقدم الباحث رضا هالل مدرس العلوم السياسية املساعد جبامعة 6
أكتوبر ورقته اليت تعرضت للموضوع حتت عنوان «اجملتمع املدني والطريق إلي مصر بدون
تعذيب» ،وقد حرصت اجملموعة املتحدة علي دعوة عدد كبري من النشطاء يف جمال حقوق
اإلنسان والفاعلني يف جمال العمل األهلي وبعض من رؤساء االحتادات اإلقليمية للجمعيات
األهلية واحملامني املهتمني والعاملني يف جمال مناهضة التعذيب.
أما الورقة البحثية اليت قدمها «رضا هالل» فقد انقسمت إلي أربعة حماور متكن
الباحث من خالهلا من تغطية املوضوع ،فبدأ باحملور األول والذي قدم خالله تعريفًا علميًا
ً
موضحا األدوار اليت ميكن أن تلعبها املنظمات يف جمال
منضبطا ملنظمات اجملتمع املدنيً ،
مناهضة التعذيب واستعمال القسوة ،ولعل أبرز األدوار اليت ميكن أن يلعبها اجملتمع املدني
يف هذا السياق ،كما أشار الباحث يف ورقته هي تقديم ادع��اءات أو إقامة دعاوى فردية
بانتهاكات حقوق اإلنسان عامة والتعذيب بشكل خاص ،وكذلك رصد كل املعلومات والبيانات
اخلاصة بارتكاب اجلرمية وتوثيقها وإص��دار تقارير بذلك ،فضلاً عن العمل يف متابعة
التوصيات اليت تصدر عن كافة األطراف املعنية مبناهضة اجلرمية والعمل علي تنفيذها.
أما احملور الثاني فقد تعرض الباحث خالله إلي دور كل من اجمللس القومي حلقوق
اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدني يف جمال مناهضة التعذيب ،والذي أكد الباحث خالله أن
كال من اجمللس القومي حلقوق اإلنسان (بتبعيته للنظام احلاكم) ومنظمات اجملتمع املدني،
قد لعبت دو ًرا بار ًزا بشكل أو بآخر يف هذا اجملال ،وقد أشار الباحث يف هذا اإلطار إىل أن
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الدور الذي لعبته منظمات اجملتمع املدني ومازالت تلعبه ،كان أبرز احملفزات والدوافع اليت
جعلت اجمللس القومي يؤدي جزءاً كبرياً من الدور املنوط به ،وقد تعرض الباحث بالرصد
يف هذا احملور إلي املنظمات العاملة يف هذا اجملال داخل مصر ،بل وعرض طبيعة وأشكال
األنشطة واألدوار اليت تقوم بها هذه املنظمات ،مفر ًقا بني املنظمات اليت تعمل علي توثيق
احلاالت وتلك اليت تعمل علي التوثيق وتقديم الدعم القانوني أو التوعوي واآلخرى اليت
تقدم أي الدعم النفسي لضحايا التعذيب.
ويف احملور الثالث للورقة رصد الباحث أهم املعوقات اليت تواجه اجمللس القومي
حلقوق اإلنسان من ناحية ومنظمات اجملتمع املدني من ناحية أخرى يف أداء عملها بهذا
امللف ،ومن أهمها وأبرزها التشكيك يف دور منظمات اجملتمع املدني ،ونقص الكوادر البشرية،
ونقص املوارد املالية واالعتماد شبه الدائم علي التمويل األجنيب ،وهو أمر يف الغالب األعم
تستغله السلطة للتشكيك يف هذه املنظمات وتشويه صورتها أمام الرأي العام ،وهي أمور يف
النهاية ال يد للمنظمات فيها تشكل واق ًعا سيئًا للعمل ،إال أن الباحث مل يكتف بهذه املعوقات
أيضا تلك املعوقات املسئولة عنها املنظمات نفسها ومنها علي سبيل املثال
فذهب يسرد ً
اهتمام عدد من املنظمات بالدعايا لنفسها أكثر من اهتمامها بالعمل ذاته ،وهو أمر يظهر
بوضوح كما يرى الباحث يف االهتمام الزائد باملواقع اإللكرتونية هلذه املنظمات وبصفحاتها
وأيضا ابتعاد كثري
علي مواقع التواصل االجتماعي علي حساب العمل احلقيقي علي األرضً .
من هذه املنظمات عن املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان واالعتماد علي املرجعيات القومية
والدينية حبجة خصوصية احلالة املصرية.
وقد اختتم الباحث ورقته باحملور الرابع وال��ذي خصصه لرصد نتائج دراس��ات
وتقارير منظمات اجملتمع املدني املهتمة مبناهضة التعذيب ،وذلك قبل أن يقدم اسرتاتيجية
مقرتحة استخلصها الباحث من وحي قراءة تقارير منظمات اجملتمع املدني العاملة يف
هذا اجملال واألدبيات العلمية واألكادميية ،واليت كان من أهمها اجراء تعديالت تشريعية
يكون من شأنها تسهيل مهمة هذه املنظمات يف تأدية عملها ،فضلاً عن حتقيق قدر من
التعاون بني املنظمات وباقي األطراف املعنية بذات امللف ،وعلي رأس هذه األطراف الربملان
والداخلية والسلطة القضائية واجمللس القومي حلقوق اإلنسان والذي ميكن أن يلعب دور
همزة الوصل بني منظمات اجملتمع املدني من ناحية والدولة ومؤسساتها من ناحية آخرى
وهو دور حموري وغاية يف األهمية.
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مداوالت النقاش

بعد عرض الورقة فتح األستاذ عبد الغفار شكر باب النقاش بعدما حدد حماور
النقاش اليت جيب علي املشاركني يف الورشة االلتزام بها وهي:
•تقييم أداء منظمات اجملتمع املدني.
•املعوقات اليت تواجه منظمات اجملتمع املدني يف هذا اجملال.
•العناصر الرئيسية اليت ميكن اقرتاحها السرتاتيجية فعالة ميكن ملنظمات
اجملتمع املدني أن تستند إليها يف جمال مناهضة التعذيب.
ثم اضاف ُشكر قائال :مع األخذ يف االعتبار أن مثة إشكالية كبرية قائمة تتمثل يف
كيفية مواجهة اإلرهاب دون اإلخالل مبباديء حقوق اإلنسان  ،وهو ما حدث يف تسعينيات
القرن املاضي ،خاصة أن مثل هذه الظروف تزيد من صالحيات أجهزة األمن اليت تكون
مستفذة أصلاً  .ولنبدأ النقاش.
ك��ان أول املتحدثني هو األستاذ عبد العال أب��و السعود رئيس االحت��اد االقليمي
للجمعيات األهلية بشمال سيناء ،وقد حتدث عن معاناة أبناء سيناء يف العقود املاضية علي
ربا أن ما يلقاه أبناء سيناء من سوء معاملة ومن ترويج
أيدي رجال األجهزة األمنية  ،معت ً
للشائعات اليت تنال من مسعتهم ووطنيتهم يعد تعذيبًا ماديًا ومعنويًا ،ويف هذا اإلطار طالب
«أبو السعود» منظمات اجملتمع املدني باالهتمام بشأن أبناء سيناء والرتكيز علي قضياهم
والعمل امليداني علي أرضها.
ثم حتدث بعد ذلك األستاذ عبد الرمحن خري عضو جملس الشورى السابق مؤك ًدا
أن ما يتعرض له املصرين يوميًا يعد تعذيبًا ،إال أن منظمات اجملتمع املدني ال تركز إال علي
نوع تعذيب بعينه وذلك ،وهو يف اعتقادي ـ والكالم هنا علي لسان «خري» ـ ال يفيد القضية
بقدر ما يضرها ألن تسييس قضايا التعذيب يفرغها من مضمونها ،ويفقد منظمات اجملتمع
املدني املصداقية ،خاصة أن هذه املنظمات تلقى متويلاً أجنبيًا وهو أمر تستغله الدولة يف
الدفع بكذب هذه املنظمات وعملها لتنفيذ أجندات خارجية  ،ومن ثم اقرتح عبد الرمحن
خري أن تركز منظمات اجملتمع املدني علي خماطبة الرأي العام مبا خيدم القضية والعمل
علي حتسني الصورة الذهنية هلا عند املواطن.
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أما السيد حمسن رئيس االحتاد االقليمي للجمعيات األهلية مبحافظة االمساعيلية
فقد حتدث عن ضرورة تطوير األداء األمين لألجهزة األمنية ومدهم بأحدث الوسائل
واألدوات حتى ال تضطر الشرطة الستخدام التعذيب أو القسوة النتزاع االعرتافات ،وهي
نقطة اختلف معه فيها األستاذ أمحد علي مجال الدين رئيس مجعية عمال مصر للتنمية
وحقوق اإلنسان باحمللة الكربى والذي رأى أنه ليس من حق أجهزة األمن استعمال القسوة
أو التعذيب حتت أي مسمى أو مربر حتى ولو كان نزع االعرتافات ،خاصة أن هناك وسائل
آخ��رى جلمع املعلومات تعفي أجهزة األم��ن من استخدام القسوة .األم��ر تطلب أن يرد
«حمسن» ليوضح أنه مل يقصد أن يربر استعمال القسوة أو التعذيب حتت أي ظرف.
ويف حماولة النتقاد منظمات اجملتمع املدني انتقد األستاذ حممد فؤاد عضو جبمعية
الطريق أسلوب تعامل اجملتمع املدني مع قضية التعذيب ،قائلاً إن اجملتمع املدني ال يركز
إال علي قضايا التعذيب اليت ترتكبها السلطة يف حق املواطن ،أما التعذيب الذي يرتكبه
مواطن يف حق مواطن فال يتم التعرض له حبال من األحوال  ،وضرب «فؤاد» مث ً
ال مبا
حدث خالل العام املاضي من تعذيب األهالي للبلطجية أو اللصوص الذي كان يتم ضبطهم
مبعرفة األهالي ،حتى وصل األمر إلي قتل بعضهم ،وهو ما حدث يف بعض احملافظات مثل
دمياط والشرقية.
أما عادل حفظي رئيس مجعية أمواج للثقافة باالسكندرية فريى ضرورة ضم ما
يتعرض له املواطن من مضايقات يف كل املصاحل واملرافق احلكومية إلي القانون باعتبارها
صو ًرا خمتلفة من صور التعذيب .كما انتقد «حفظي» تنسيق اجمللس القومي حلقوق اإلنسان
مع وزارة الداخلية قبل زياراته للسجون  ،مطالبًا أن يقوم اجمللس القومي بزياراته بشكل
مفاجئ ،وهو ما تطلب تدخل األستاذ عبد الغفار شكر ليوضح أسباب هذا التنسيق واليت
تكمن يف أن اجمللس القومي أنشئ بقانون ومن ثم فاجمللس ملتزم بتطبيق وتنفيذ هذا
القانون والذي ال يعطي احلق للمجلس يف القيام بزيارات مفاجئة للسجون ،بل أن القانون
اشرتط التنسيق وتقديم طلب للنيابة العامة اليت حتيله بعد املوافقة إلي الداخلية لتقوم
بالتنسيق مع اجمللس ،ومن ثم فهي جيب أن تكون علي علم مبوعد الزيارة .ويف هذا السياق
أكد عبد الغفار شكر أن اجمللس احلالي حياول إعداد نص قانون ينظم عمل وصالحيات
اجمللس القومي حلقوق اإلنسان حبيث ال يتحول اجمللس ألداة من أدوات السلطة يف أي وقت
كما هو احلال منذ إنشائه وحتى اآلن.
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أما أشرف ميالد روكسي وهو باحث يف املفوضية السامية لالجئني فرأى أن
التعذيب يف مصر ممنهج ،ومن ثم رأى «ميالد» أن احلل يبدأ من بناء رأي عام قوى يؤمن
باحلق يف سالمة اجلسد ويرفض جرمية التعذيب واستعمال القسوة أي كان املربر ،كما
اقرتح «ميالد» وضع نص تشريعي يعاقب املسئول عن املكان الذي وقع فيه التعذيب كما هو
احلال يف جرائم املخدرات.
التوصيات

كانت أهم التوصيات اليت اقرتحت خالل هذه الورشة:
•إنشاء احتاد أو شبكة للجمعيات واملؤسسات العاملة يف جمال مناهضة اجلرمية
وذلك حتى ال يهدر اجملهود أو الوقت.
•املطالبة بإقامة مكتب داخل كل قسم للمراقبة والتفتيش علي هذا القسم علي
أن يتكون هذا املكتب من ممثلي اجلمعيات العاملة يف جمال مناهضة جرمية
التعذيب.
•إنشاء شبكة معلومات يكون الغرض منها توفري وتوثيق كل البيانات واملعلومات
اخلاصة بالعمل يف جمال مناهضة جرمية التعذيب.
•السعى لتوقيع بروتوكول تعاون مشرتك بني وزارة الداخلية ومنظمات اجملتمع
املدني للعمل علي مكافحة جرائم التعذيب.
•تنظيم دورات يف جمال حقوق اإلنسان لضباط الشرطة واألمناء واألفراد.
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•ألن جرمية التعذيب ما زال��ت تتحدى الثورة اليت كانت ضمن شعاراتها احلرية
والكرامة اإلنسانية ،وألن اجملتمع ما زال حباجة لكثري من العمل ،حتى يؤمن أن
التعذيب جرمية تستدعي عقاب مرتكبها ،وألن اخلطاب الديين ما زال حباجة إىل
ترميم يُبعد عنه الدخالء الذين أساءوا إىل الدين والوطن م ًعا ،وألن مناهج التعليم
ما زالت تفتقد إىل كثري من املقومات اليت تخُ رج مواطنا سويًا ال يتقبل العنف وال
التعذيب حتت أي مربر ،وألننا مازلنا نتحسس خطواتنا على طريق إقامة دولة
حترتم حقوق اإلنسان وتدرك أنها تهان حني يُهان أ ٌي من مواطنيها ،وألن خري أن
تبدأ متأخ ًرا من أال تبدأ أبدا  ،حنن هنا اليوم.
•الواقع يقول إننا أمام العشرات من وقائع التعذيب اليت وقعت بعد الثورة ومل يتم
التحقيق فيها أو أفلت مرتكبوها من العقاب ،إما بسبب خلل يف القوانني أو ألسباب
جمتمعية وأمنية وسياسية أخرى.
•لذلك ولذلك كله ،فإن الفشل سيكون مصري أي منظمة أو هيئة أو جهة تظن أن
بإمكانها مواجهة التعذيب وضمان احلق يف سالمة اجلسد وحدها ،فاملشكالت أكرب
من أن يستوعبها عقل واحد أو ترصدها عني واحدة أو تزيلها يد واحدة ،والضحايا
ال ميلكون رفاهية إضاعة املزيد من الوقت يف التنظريات واملناقشات والتجارب،
وعليه فال مفر من العمل سويا من أجل قطع جذور تربير التعذيب املتأصلة يف
العقول واألفئدة أكثر من تأصل اإلرهاب يف تربة اجلهل والفقر.

نحن هنا اآلن لنعمل معا ..

•سنعمل مع الربملان اجلديد لوضع القوانني اليت تكفل القضاء على التعذيب وإحلاق
أشد العقوبة مبرتكبه أيا كان موقعه وأيا كانت وظيفته ،وإلزالة الثغرات اليت ينفذ
اجلناة منها هرباً من عقاب يستحقونه ،وإللزام هيئات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها
باحرتام الدستور املصري الذي يعترب وثيقة حقوقية بامتياز.
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•سنعمل مع وزارة الداخلية لتحسني أداء الضباط ونشر ثقافة احرتام حقوق اإلنسان
بينهم باعتبارهم األكثر تعامال مع املواطنني واألكثر تعرضا التهامات التعذيب
واألخطر دورا باعتبارهم املكلفني حبماية أمن الوطن واملواطن.
•سنعمل مع وزارة الرتبية والتعليم إلعادة النظر يف املناهج وإزالة أي ينص حيض على
الكراهية أو العنف أو ميكن االستناد إليه لتربير التعذيب وامتهان كرامة اآلخرين،
ولوضع نصوص تعزز لدى الطالب ثقافة احرتام اآلخر املختلف يف الرأي أو الدين
أو اجلنس ،ونشر القيم السمحة لألديان السماوية اليت حترم اإليذاء واالعتداء.
•سنعمل مع مؤسسة األزهر ووزارة األوقاف لضبط اخلطاب الديين ومراجعة أداء
املنتسبني إليهما بعدما قرأنا ومسعنا من بعضهم خطابا ال ميت للدين بصلة ،قائم
على اإلقصاء والتكفري والدعوات الصرحية واملبطنة إىل اختاذ العنف طريقا إىل
اجلنة والتعذيب سبيال إىل رضا اهلل.
•سنعمل مع اجلمعيات األهلية واملنظمات احلقوقية جلعل ثقافة حقوق اإلنسان هي
السائدة ،ولتعريف الناس بأن األوطان ال تُبنى بالتعذيب وال بالعنف وال بالكراهية،
إمنا تبنى باتفاق ضمين بني أفرادها على االنطالق من املشرتكات وطرح نقاط
اخلالف جانبا.
•سنعمل مع النقابات املهنية والعمالية لتوعية أعضائها خبطورة جرمية التعذيب
وكيفية التعامل مع أي حالة أو صورة منه ،والقنوات الشرعية اليت ميكن أن يلجأوا
إليها إذا تعرض أحدهم إىل التعذيب أو وقع أمامه ،ولنقل هذه الثقافة من خالهلم
إىل قطاعات أوسع وأمشل.
•سنعمل مع املنظمات العاملة يف جمال الصحة النفسية لتأهيل ضحايا التعذيب حتى
يتجاوزوا حمنتهم يف سالم وال يتحولوا إىل قنابل موقوتة ميكن استغالهلا من جهات
داخلية أو خارجية يف تأجيج العنف أو تنفيذ خمططات اإلرهاب اخلبيثة.
•سنعمل مع وسائل اإلعالم املختلفة لكشف أي واقعة تعذيب وتسليط الضوء عليها
والضغط على صانع القرار لتحريكها وإنزال العقاب الرادع مبرتكبهاـ كما سنعمل
على تعظيم دورها يف توعية املواطنني باملمارسات واالنتهاكات اليت تدخل حتت
طائلة جرائم التعذيب.وكيفية التعامل معها
•سنعمل معا ومجيعاً من اليوم وصوالً إىل مصر خالية من التعذيب حبلول عام
 2020مستعينني على ذلك حبسن النوايا وصدق السعي وتوفيق اهلل الذي عليه
وحده قصد السبيل.
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أوراق المؤتمر
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()1
االقتصاد السياسى لجريمة التعذيب

د .طه عبد العليم
باحث فى االقتصاد السياسى
وكاتب جبريدة األهرام
ومستشار مبركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية
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مقدمة :المفهوم واألدب والمحتوى

املفهوم
نص دستور  2014فى الباب الثالث عن احلقوق واحل��ري��ات والواجبات العامة
فى املادة ( )51على أن «الكرامة حق لكل إنسان ،وال جيوز املساس بها ،وتلتزم الدولة
باحرتامها ومحايتها ،».وفى املادة ( )52على أن «التعذيب جبميع صوره وأشكاله جرمية
ال تسقط بالتقادم ،».وفى املادة ( )55على أن «كل من يقبض عليه ،أو حيبس ،أو تقيد
حريته جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامته ،وال جيوز تعذيبه ،وال ترهيبه ،وال إكراهه،
وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ،وال يكون حجزه ،أو حبسه إال فى أماكن خمصصة لذلك الئقة
إنسانيًا وصحياً ،وتلتزم الدولة بتوفري وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة .وخمالفة
شىء من ذلك جرمية يعاقب مرتكبها وفقا للقانون« .كما نص الدستور فى املادة ()93
على أن «تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان التى تصدق
عليها مصر ،وتصبح هلا قوة القانون بعد نشرها وفقاً لألوضاع املقررة» .وكانت مصر قد
صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب فى  25يونيو  ،1986ونشرت باجلريدة الرمسية فى
()1
 7يناير .1988
وانطالقا من االلتزام الواجب من قبل الدولة املصرية باحلقوق التى أقرها الدستور،
واالتفاقيات الدولية التى صدقت عليها ،فان عليها أن تلتزم مبا نص عليه دستور 2014
من محاية احلق فى الكرامة وجتريم التعذيب .وعلى الدولة أن تأخذ بتعريف التعذيب
كما ورد فى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،حيث نصت فى املادة ( )1على أنه «يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج
عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من
هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعرتاف ،أو معاقبته على عمل
ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث ،أو ختويفه أو إرغامه هو أو أى شخص
( )1نص الدستور كما نشرته اهليئة العامة لالستعالمات ،انظر:
http//:www.sis.gov.eg/Newvr/consttt.202014%pdf

وجيدر التنويه اىل أن مصر تلتزم أيضا جبانب اتفاقية مناهضة التعذيب مبعاهدات جنيف األربع التى حتمى األشخاص
الذين ال يشاركون فى القتال وباألخص املدنيني وأسرى احلرب ،كما تلتزم بالقانون الدوىل اإلنسانى والقانون الدوىل
حلقوق اإلنسان ،اهلادفني إىل محاية احلياة اإلنسانية وحظر التعذيب أو املعاملة القاسية وكفالة احلقوق األساسية
لألشخاص اخلاضعني إلجراءات قضائية جنائية.
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ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز
أيا كان نوعه ،أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسى أو أي شخص
آخر يتصرف بصفته الرمسية .وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات
()2
قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذى يكون نتيجة عرضية هلا».
وكما تنطلق الورقة من نص الدستور املصرى فإنها تنطلق أيضا من هذا التعريف.

األدب:
يغيب التحليل االقتصادى التعذيب إىل حد كبري من األدب األكادميى الذى درس
قضايا التعذيب من منظور ختصصات علمية شتى .وقد كرس عدد قليل جدا من االقتصاديني
جهودا كافية فى جمال دراسة حمددات التعذيب ،وخصوصا التنظري حول التعذيب يف سياق
العوامل االقتصادية العقالنية واملصلحة الذاتية .وقد قدم «بافل ياكوفلليف» استعراضا
ألدبيات متعددة التخصصات حول هذا املوضوع ،يبدأ مبنظور تارخيى ،ثم يناقش معاهدات
مكافحة التعذيب ،ويقدم بعض األدلة التجريبية على حمددات التعذيب ،وما يساق من
حجج لصاحل أو ضد التعذيب .ثم يطور منوذجاً بسيطاً يفحص املستوى األمثل التعذيب
مبنهج التكلفة والعائد ،ويبني النموذج أن املستوى األمثل للتعذيب يتوقف على احتمال
االنتقام من الطرف اآلخر فى النزاع.
ويقول بافل ياكوفلليف إن معظم التحليل االقتصادى للتعذيب ينطلق من فرضية
احلساب االقتصادى الرشيد للتكلفة والعائد ،الذى يفرتض أن احلرب تكون وسيلة مغرية
لتسوية املنازعات عندما تكون حقوق امللكية أو العقود غري حمددة بشكل واضح ،وتبقى
احل��رب اآللية املتاحة إلنفاذها .وبنفس املنطق ،يستخدم التعذيب بديال من التحقيق
كآلية لتسوية املنازعات .ويرى كوبل ( )Koppl,2005أنه إذا كان املع ِذب ال يعرف شيئاً عن
املعلومات التى حياول استخراجها ،فانه ليس مبقدوره التحقق من صدق أو كذب املع َذب،
وفى هذه احلالة يستخدم التعذيب كوسيلة للحفاظ على السيطرة االجتماعية ومواجهة
()3
تهديد حقيقى أو متصور هلا.
( )2انظر نص اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فى:
()3

أنظر:

http//:www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx.
Pavel Yakovlevyakovlevp@duq.edu
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ويظهر العديد من الدراسات أن اجلذور احلقيقية للعنف والتعذيب تكمن فى عوامل
بينها العوامل االقتصادية ،خاصة مستوى التنمية االقتصادية .وتشري النتائج التى توصل
بوهارا ( )Bohara et al., 2006إىل أن تطور رأس املال االجتماعى له تأثري على تثبيط
مستوى العنف بني احلكومة واملعارضة .بينما خيلص هندرسون ( )1991اىل أن الظروف
االجتماعية واالقتصادية ،وعدم املساواة ،والنمو االقتصادى والتنمية االقتصادية هلا تأثري
كبري على مستوى القمع السياسى.
ويربز رجاىل وآخرون ( )Rejali, 2007أن معظم “التعذيب النظيف” ،الذى ال يرتك
ندبات دائمة وبالتالي يصعب إثباته ،كانت رائدته الدميقراطيات اإلمربيالية ،مثل بريطانيا
وفرنسا .ولذلك ،قد ال تكون مجاعات حقوق اإلنسان قادرة على القضاء على التعذيب حتى
فى اجملتمعات الدميقراطية ،ألن اجلالدين اللجوء إىل التقنيات احلديثة التى ال ترتك
ندبات ،وختلص الدراسة اىل أن مستوى التنمية االقتصادية له عالقة قوية للتعذيب .ووفقا
لشرقية وأخرون ( )2006فان التنمية االقتصادية تؤدى إىل زيادة التعليم والتسامح وارتفاع
إنتاجية العمل وقيمة احلياة البشرية ،ومع ذلك ،فانه ميكن للتنمية االقتصادية أن جتعل
القادة السياسيني أكثر إنتاجية فى القتل مبا جتلبه من تقدم فى التكنولوجيا.
وي��رى البعض أن التعذيب يتناقص مع زي��ادة التعليم ونصيب الفرد من الدخل
واإلنفاق العسكرى واحلرية االقتصادية ،وأن��ه يزيد مع زي��ادة استهالك الطاقة ،سكان
املناطق احلضرية وحجم احلكومة .وقد تكون وفرة املوارد الطبيعية أقل من نعمة وأكثر
من لعنة عندما تؤدى املنافسة الشديدة على املوارد يف البلدان جمزأة عرقيا إىل التعذيب
والتطهري العرقى وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان .وميكن القول إن بعض العوامل
املذكورة أعاله ومنها مستوى التنمية االقتصادية وندرة املوارد ،والتشرذم العرقى ،حتفز
()4
امليل إىل العنف ،عامة ،والتعذيب ،خاصة.

( )4انظر:

http://www.academia.edu/787491/7_The_economics_of_torture
Pavel Yakovlevyakovlevp@duq.edu
http://www.academia.edu/7/194787_The_economics_of_torture
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احملتوى :

ومبنهج االقتصاد السياسى ،تتناول هذه الورقة موضوع التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،بتحليل األبعاد االقتصادية االجتماعية
فى ارتباطها الوثيق باألبعاد غري االقتصادية ،وكشف عالقات السبب والنتيجة فى حتليل
تطور وحالة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
فى مصر والعامل ،ثم ختلص إىل أهم االستنتاجات النظرية بشأن البيئة املولدة والتوصيات
العملية ملواجهة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة.
وإنطالقا من هذه االستنتاجات تتناول الورقة ما طلبه منظمو املؤمتر فى ورقة
التكليف من تناول لألسباب االقتصادية الدافعة الرتكاب وقبول جرمية التعذيب ،والسمات
االقتصادية للمجتمعات التى تعرف جرمية التعذيب ،والعوامل االقتصادية التى تؤدى لظهور
وانتشار جرمية التعذيب واستخدام القسوة فى اجملتمع ،والسمات االقتصادية ملرتكبى
وضحايا جرمية التعذيب .كما تربز الورقة العالقة بني كل من جرمية التعذيب واستخدام
القسوة ،من ناحية ،وبني تردى مؤشرات البطالة والفقر ومعدالت التنمية واالستثمار ،من
ناحية أخرى .وأخريا ،تقدم الورقة عدداً من التوصيات فى اجملال االقتصادى التى من
شأنها احلد من جرمية التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة.
وفى هذا السياق ،تتناول ورق��ة العمل قضية جرمية التعذيب وغ�يره من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،حتت العناوين التالية:
أو ً
ال :االقتصاد السياسى للتعذيب فى مصر الفرعونية

فى جزء كبري من تاريخ البشرية ،كان التعذيب وسيلة مشروعة لإلكراه والرتهيب،
أو مجع املعلومات .وقد استخدم التعذيب يف مجيع اجملتمعات فى العامل القديم (ايفانز
ومورغان .)1998 ،وفى كثري من األحيان ،كان أسرى احلرب إما يقتلون أو يصبحون عبيدا.
وقد عرف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
()5
فى مصر القدمية واملدن اإلغريقية واالمرباطورية الرومانية ،على سبيل املثال.
()5انظر:

Pavel Yakovlevyakovlevp@duq.edu
http://www.academia.edu/7874917/_The_economics_of_torture

52

فى اليونان القدمية كان العبيد فقط من يتعرضون للتعذيب وذلك بغرض معرفة
احلقيقة ،إال أنه كان يوجد قانون حيظر استعمال التعذيب مع العبيد لغرض استخراج
معلومات منهم عن أسيادهم .وفى القرون الوسطى وبالتحديد يف القرن  ،13مت استعمال
التعذيب مع املهرطقني من قبل الكنيسة الكاثوليكية ،وبعد تشكيل حماكم التفتيش أصدر
البابا إينوسينت الرابع يف عام  1252م مرسو ًما باستعمال التعذيب ضد املتهمني باهلرطقة
للحصول على املعلومات منهم )6( .وفقط عندما اجتاحت احلركة من أجل إلغاء التعذيب
وإصالح السجون فى مجيع أحناء أوروبا فى القرن الثامن عشر بدأ التعذيب يعترب على
()7
نطاق واسع ممارسة غري مقبولة وهمجية (ايفانز ومورغان .)1998
والواقع أن املصريني منذ أسسوا أول دولة قومية فى التاريخ قد بادروا بصنع حضارة
وتاريخ العامل بأسره كما مل تفعل أمة من األمم! وط��وال آالف السنني ،منذ عصر بناة
األهرام وحتى عصر بناة اإلمرباطورية ،مل يرتض املصريون بأقل من قيادة مسرية التقدم،
بانتاجية عملهم ورقي خلقهم! وقد بدت مصر وكأنها لن تقوم هلا قائمة ،بعد أن خاض
املصريون أول ثورة اجتماعية يف التاريخ ،حني أهدر فراعنتهم العدل كما وصف أدب احلكمة
والغضب فى العهد اإلقطاعى ومنه رائعة الفالح الفصيح ،فكان أن تقوضت ومتزقت الدولة
القدمية! لكن كفاح املصريني استمر ومل يهدأ باهلم وحكماؤهم وقادتهم حتى أشرقت
مشس العدالة االجتماعية والوحدة الوطنية جمددا وعاد رقى مصر وازدهارها سريته
األوىل فى الدولة الوسطى(.)8
وقد كان االنعدام التام للفوارق االجتماعية أمام القانون من أرقى مظاهر احلضارة
املصرية فلم يكن معروفاً فى بابل ،وكان نتيجة ذلك أن املبادئ األخالقية فى بابل مل
تساهم إال بالنزر اليسري إن مل تكن مل تساهم بشيء مطلقاً يف اإلرث األخالقى الذى ورثه
العامل الغربى .فقد سادت احلضارة البابلية فى مجيع أدواره��ا روح االقتصاد التجارى
والكد فى احلاجيات اآللية مما حرم التطور االجتماعى البابلى من األسس األولية للتدرج
حنو مراعاة الغري ،والعمل على نفعهم ،فكان األساس اخللقى الالزم للعدالة بني اجلميع
()6

انظر:

( )7انظر:

ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D98%A%D8%A8 http://www
Pavel Yakovlevyakovlevp@duq.edu
http://www.academia.edu/7874917/_The_economics_of_torture

()8انظر :د .طه عبد العليم ،إعادة زيارة تاريخ مصر واملصريني ،جريدة األهرام  16ديسمرب 2007
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معدوماً كلي ًة ،حتى أن دستور قوانني «محورابى» يقضى فى العدالة حسب املركز االجتماعي
()9
للمدعى أو املذنب.
وقد ظهرت أقدم فكرة عن النظام اخللقى ترتكز إىل قواعد راسخة وحتت سيطرة
حكومية ثابتة فى عهد االحتاد الثانى ملصر القدمية (مع عصر األسرات وبعد إعادة مينا
نارمر توحيد مصر) .وكان يعرب عن هذا النظام فى اللغة املصرية القدمية بكلمة مصرية
قدمية واحدة جامعة هى «ماعت» ،ويراد بها احلق أو العدالة أو الصدق .وقد مكث هذا
النظام راسخاً مدة ألف سنة من القرن اخلامس والثالثني إىل القرن اخلامس والعشرين
ق .م .وكان ذا أثر عميق فى العقل البشرى .وملا سقط هذا النظام األخالقى القديم يف
نهاية األلف السنة املذكورة حلت الكارثة ،فأصبحت األخالق منبوذة ،وتدهورت الفضيلة
نفسها «ماعت» ،وظهر اجملتمع الفاسد األخالق املنحل ،وبدا أنه ال أمل فى إصالح النظام
فى نظر احلكماء االجتماعيني ،الذين هاهلم ما رأوه جراء تداعى النظام األخالقى القديم،
وظهر ألول مرة فى التاريخ عصر التشاؤم وزوال الوهم .وقد رسم احلكماء االجتماعيون
فى ذلك الوقت صورة بشعة عما كان ساد من فساد وفوضى ،فأظهروه بعبارات مملوءة
بالتهديد والوعيد ،وبالغوا فى وصفه ،حتى أنهم فى إحدى احلاالت وجهوا التهديدات للملك
الفرعون نفسه.
ورغم هذا ،وعقب سقوط هذا النظام بدأت القيم اخللقية الباطنة تدرك من جديد
حبالة واضحة أكثر من ذى قبل ،وكتب أحد ملوك إهناسيا البنه وخلفه كتاباً يذكر فيه
ما للقيمة اخللقية من منزلة فى القرن الثالث والعشرين قبل امليالد .فقد بقى نفر من
احلكماء املصريني القدماء ،الذين مل يفقدوا األمل فى اإلصالح ،وقاموا بأول جهاد مقدس
إلنقاذ العدالة االجتماعية ،وبشروا بقدوم املخلِّص ،أى مبجىء حاكم عادل يكون فاحتة
عصر ذهبى إلقامة العدالة بني مجيع بنى البشر ،وقد ورث عنهم العربانيون هذا االعتقاد
فيما بعد .ومع عودة احلكومة املنظمة للبالد ،وتقدم اجملتمع اإلقليمى فى العهد اإلقطاعى
قبل حلول عام  2000ق .م ،أخذ اجلهاد املقدس شكل املطالبة بالعدالة االجتماعية ،وتصور
نظام ملكى مسح أبوى رحيم حيمى املثل العليا للمساواة االجتماعية .وملا كان عامل اآلهلة
ال يزال على اتصال وثيق بشئون األمة السياسية ،انتقلت صفات العدالة االجتماعية من
وصفها للحكومة امللكية الفاضلة إىل املزايا األخالقية التى كانت تنسب لإلله طوال األلف
()9
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سنة قبل الثورة االجتماعية األوىل فى تاريخ مصر والعامل وما أعقبها من سقوط الدولة
القدمية .فقد كان اإلله فى نظر املصريني القدماء يعترب «ملكاً» وأصبح اآلن «ملكاً فاض ً
ال»
()10
باملعنى االجتماعى ،يريد من أتباعه أن يعيشوا عيشة فاضلة.
وما أكثر ما ترتدد نظرية أن املصريني قد أذعنوا للعبودية قرونا طويلة ،واستكانوا
لظلم وقمع حكامهم من األجانب والوطنيني ،وكانوا صناعا للطغاة فرعونى الطراز! لكنها
نظرية تتداعى إن عرفنا أن مصر قد حافظت على استقالهلا معظم تارخيها األلفى،
ومل تكن أطول املستعمرات عمراً كما يزعمون! وأن املصريني مل تنقطع ثوراتهم للتحرر
الوطنى ،وكانوا شعبا حماربا على مدى تارخيهم املديد! ورغم االعرتاف بصالبة املصريني
النادرة وشجاعتهم الفائقة فى مواجهة اإلستعمار األجنبى ،برزت نظرية باطلة أخرى
تتهم املصريني بسهولة انقيادهم وخضوعهم للحاكم الوطنى .والواقع أن املصريني كانوا
يستجيبون بسهولة حلكامهم الوطنيني طاملا نهضوا مبسئولياتهم فى أن يسوسوا األمة
بتعزيز القدرة االقتصادية والعدالة االجتماعية وتوفري األمن واحلرية.
وال��واق��ع أن��ه حني ج��رى جتاهل العدل من قبل ملوك وأغنياء الدولة الفرعونية
القدمية ،قام املصريون بأول ثورة اجتماعية فى التاريخ ،وختلصوا من نري امللكية الظاملة،
ولكن تفككت وحدة مصر ،دول ًة وأم ًة ،وغزاها األعداء .واحلقيقة التى تتجلى ألول مرة فى
تاريخ مصر األلفى ،ويثبتها التاريخ مرارا بعد ذلك :وهى «إنه كلما بدا للبعض أنه لن تقوم
ملصر قائمة ..تنهض جبارة ،تذهل الصديق قبل العدو»!! ونقرأ فى اجلزء الثالث عن الدولة
الوسطى من «موسوعة مصر القدمية» ،فى نبوءة الكاهن «نفرروهو» دعوته للملك املخلِص،
اىل إنقاذ مصر واملصريني؛ بالقضاء على املغريين من اخلارج ،وإصالح النظام فى الدخل.
ويبشر بأن« :العدالة ستعود إىل مكانتها ،والظلم سينبذ بعيداً» .وعلى امللك اجلديد املُنتظر
أن يستعيد «ماعت» ،أى العدل واحلق والصدق ،كنظام ثابت ورقيب مهيمن على احلياة
االجتماعية للشعب املصرى .ثم يتنبأ :سيأتى ملك من اجلنوب امسه «أمينى» ،فيوحد
البالد بالتاج املزدوج ،وسينشر السالم فى البالد ،و»ستعود العدالة إىل مكانها ،وسينفى
الظلم من األرض» .ويرى بعض علماء املصريات أن هذه النبوءة قد كتبت تربيراً العتالء
«أمنمحات األول» عرش مصر ،وهو «أمينى» اختصار «أمنمحات» ،املصلح واملؤسس العظيم
()10
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لألسرة الثانية عشرة ،حواىل  2000سنة ق م .وقد ذكر عنه فى نقش تارخيى بعد ذلك
ً ()11
العصر بثالثة أجيال« :أنه قد حما الظلم ،ألنه أحب العدل كثريا».
بيد أنه منذ عهد رمسيس الثالث ،مع تداعى الدولة احلديثة اإلمرباطورية املصرية،
أخذت مدينة طيبة ،التى كانت -إىل حد بعيد -املركز الدينى للبالد ،فى تدهور مستمر
بصورة مشينة ،وقد شهد عصره إضرابات العمال الذين يشتغلون فى حفر املقابر امللكية
وغريها .وقد خلف رمسيس الثالث سلسلة فراعنة ضعفاء جلبوا لطيبة الفقر أكثر مما
كانت عليه ،باختاذهم إحدى العواصم الشمالية عاصمة مللكهم .وال غرابة إذن فى أن ترى
العمال ،الذين أصابهم الفقر وغمرهم البؤس ،يبحثون عن عالج هلذه احلالة املوئسة فولوا
وجوههم شطر نهب املقابر طلبا لألصفر الرنان!! وقد كشف عن عدة أوراق بردية يرجع
بعضها اىل عهد رمسيس التاسع ،وهى متيط اللثام عن اهلوة التى سقطت فيها البالد من
الوجهة اخللقية ،سببها الفقر الذى كان ضارباً أطنابه .كانت البالد فى هذه الفرتة فى
حالة بؤس وفقر ،مما دفع سكان طيبة الغربية إىل سرقة مقابر امللوك واألعيان فى غرب
طيبة حتى ميكنهم أن يقتاتوا مما ينهبونه ،والظاهر أن معظمهم كانوا يسكنون جبوار
معبد رمسيس الثانى ،ومن املدهش أن نرى من بني األفراد الذين اشرتكوا فى إخفاء تلك
املسروقات بعض اجلنود ،وعددا من الكهنة حفظة هذه األماكن املقدسة .ويلفت اإلنتباه
أن عمدة طيبة الشرقية ،وكان معاديا لعمال املقابر امللكية ،قد أبلغ املوظفني العظام الذين
أرسلوا جلنة التحقيق ،وكذلك األشراف بأن مقربة «أمنحتب األول» قد نهبت ،دون غريها
من مقابر امللوك األخرى ،ألنها كانت تعد أقدس شئ عند العمال وفى سرقتها تنديد صريح
()12
بهم ،ثم تبني بعد الفحص أنها سليمة.
وكانت اإلجراءات عند احملاكمة غاية فى البساطة ،فاملشتبهون -وكان كثري منهم
بريئا كما كان يتضح ذلك بعد -كان يقبض عليهم ،وفى كثري من األحوال كان يقبض على
زوجاتهم معهم .وكان يؤتى بهم واحد فواحد أمام األعضاء احملققني ،ويسألون .وهذه
األسئلة كانت فى معظم األحيان يساعد اإلجابة عليها نوع من التعذيب« ،ميتحن بالضرب».
وبالعصا أو فرع الشجرة وبالفلقة .وقد كان التعذيب من أى أنوع يستمر حتى يقول الشاهد:
قف ،سأعرتف .وبعد ذلك يتلو بيانه ،فإذا وجد أنه غري مرض ضرب ثانية أو عذب ،وقد
حيدث أن يشفع ذلك بالضرب مرة ثالثة ،وكان هذا الضرب يؤدى إىل االع�تراف عادة
( )11د .طه عبد العليم ،مصر تنهض حني يبدو أنه لن تقوم هلا قائمة ،جريدة األهرام ،األحد  23أكتوبر .2011
( )12سليم حسن ،نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة فى عهد األسرة الواحدة والعشرين ،موسوعة مصر
القدمية( ،القاهرة :اهليئة العامة للكتاب ،) 2001,ص ص .358 - 326
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باملعلومات املطلوبة ،أو إذا مل يؤد إىل ذلك فإن هذا اجلزء من احملاكمة كان ينتهى بقول
الشاهد :إنى مل أرها ،أو يقول الكاتب الذى يسجل الشهادة :إنه ال يريد االعرتاف .وقد كان
يعرتف أحيانا بغري احلقيقة من شدة أمل الضرب .وفى حاالت قليلة على أية حال قد ذكر
أن الوزير أو ساقى الفرعون يضع سؤاالً ،وكذلك جند من وقت آلخر كاتبى اجلبانة يضعان
أسئلة ،ومل يذكرا ضمن األشخاص الذين يؤلفون هيئة التحقيق ولكنهما كانا حاضرين بال
شك ليمثال مصاحل اجلبانة .وباإلضافة إىل التعذيب كانت توجد طريقة أخرى كان يظن
أنها ذات أثر فى استخالص احلقيقة من الشاهد أو اجلانى ،وذلك حبلف اليمني ،غري
أن هذه الطريقة مل حتل حمل التعذيب ،ألننا جند فى كثري من احلاالت أن الطريقتني
كانتا تستعمالن واالسم الذى استعمل للقسم هو «حياة السيد :أى امللك .وغالباً حبياة
اإلله أيضاً .وأبسط صيغة لليمني كان يضاف هلا «أال أتكلم الكذب» .وأحيانا جتد فى
ألفاظه إشارة إىل العقاب الذى يوقع فى حالة احلنث باليمني ،مثال ذلك« :على شرط أنه
يشوه» أى جيدع أنفه وأذناه .ولدينا عقوبتان أخريان من نوع خاص :إحداهما الوضع على
اخلازوق .والثانى هو النفى إىل بالد «كوش» ،أو بعبارة أكثر تفصي ً
ال إىل فرقة «كوش».
واألشخاص الذين حقق معهم فى هذه احملاكمات ال ينحصرون فى اجملرمني ،بل كذلك فى
شهاد اجلرمية ،والذين تصرفوا فى األمتعة املسروقة ،وكذلك الذين رآهم آخرون فى جوار
األماكن أو املقابر التى اعتدى عليها أو خربت .وقد ضربت أكثر من شخص من املوظفني
األبرياء مرة أو أكثر من مرة ،قبل أن جتد جلنة التحقيق أو احملكمة أنه برئ وتطلق سراحه،
وإذا اتفق أن جمرما قد مات فإن أبنه أو زوجه كان يؤتى به أو بها للتحقيق فيما ارتكبه
()13
املتوفى ،كما كان جيرى التحقيق مع خادم فيما خيص سيده.
ثانيا :االقتصاد السياسى للتعذيب فى العالم المعاصر

ارتبط التعذيب مبكانة أو مرتبة الضحية فى اجملتمع ،كما فى حالة إساءة معاملة
العبيد األمرييكيني األفارقة فى الواليات األمريكية اجلنوبية ،ومن اعتربوا «جنسني عرقياً»
فى أملانيا النازية ،والسكان األصليني من األفارقة السود فى جنوب إفريقيا حتت نظام
الفصل العنصرى .وقد استهدفت النظم الشمولية بتوقيعها على معاهدات حقوق اإلنسان
نشر ادعاء زائف باحرتامها حلقوق اإلنسان املدنية ،بغية احلد من احتماالت الصراع مع
الدول الدميقراطية القوية ،وتطلعا إىل تلقى املزيد من املساعدات الدولية .ويف ظل غياب
آليات إنفاذ ذات مصداقية لضمان التزام الدول املوقعة على معاهدات حقوق اإلنسان فان
( )13سليم حسن ،نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة فى عهد األسرة الواحدة والعشرين ،موسوعة مصر
القدمية( ،القاهرة :اهليئة العامة للكتاب ،) 2001,ص ص .480 -478
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هذا التوقيع خيار منخفض التكلفة للطغاة الساعني للحفاظ على الوضع الراهن .وبتوقيع
اتفاقية مناهضة التعذيب ،تقدم احلكومات القمعية تنازالً صغرياً للمعارضة السياسية
الداخلية ،يف حني تبقى قادرة على االعتماد على التعذيب واسرتاتيجيات قمعية أخرى
للحفاظ على قبضتها على السلطة.
وقد قام نيوماير ( )Neumayer, 2005بإجراء حتليل كمى لبحث ما إذا كانت
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تزيد اح�ترام حقوق اإلنسان ،وخلص إىل أن قدرة
معاهدات حقوق اإلنسان على حتسني اح�ترام حقوق اإلنسان ،مشروطة مبدى انتشار
الدميقراطية وقوة اجملتمع املدنى .وعلى الرغم من االعرتاض عموماً على التعذيب ،جيادل
عدد قليل من العلماء بأنه جيب السماح باستخدام التعذيب يف ظل ظروف استثنائية .وتشري
مقولة “القنبلة املوقوتة” فى الدفاع عن التعذيب إىل احلاالت التى توجب الوصول يف الوقت
املناسب إىل املعلومات التى يتم احلصول عليها عن طريق التعذيب إلنقاذ عديد من األرواح.
وبعبارة أخرى ،فان حتليل فائدة التعذيب إلنقاذ األرواح تفوق التكلفة األخالقية للتعذيب.
ومع ذلك ،يقول اليكس تباروك إن القنبلة املوقوتة حجة ميكن أن تسمح احلكومة إلساءة
استخدام التعذيب .ويرتبط التعذيب بعالقة متبادلة مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء
واختفاء املعارضني السياسيني والسجن السياسى والقيود املفروضة على احلريات املدنية
األساسية مثل حرية التعبري وحرية العقيدة وحرية التنقل وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات
واالنتخابات احلرة والنزيهة وحقوق العمال وحقوق املرأة.
ويرى دافنبورت ( )1999فى حتليله لسالسل زمنية مشلت  137بلدا بني عامى
 ،1982-1950أن األنظمة االستبدادية متيل إىل تصعيد والدميقراطيات متيل إىل تهدئة
القمع الدولة.
احلكومات الدميقراطية ،كما يقال ع��ادة ،ومتيل إىل احلد من استخدام العنف
ضد شعبهم (هندرسون 1991،1993؛ دافنبورت عام 2004 ،1995؛ دافنبورت وارمسرتونغ
2004؛ بو وتيت 1994؛ Richards1999؛ زانغر  .)2000ويفرتض أن الدميقراطيات تفضل
حل الصراعات من خالل التسوية واحلوار واملشاركة السياسية ،والقرارات الالمركزية
بدالً من العنف (جور 1986؛ Poe2004؛ رمل  .)1997ومع ذلك ،وجدت بعض الدراسات
أن معظم انتهاكات حقوق اإلنسان حتدث يف البلدان شبه الدميقراطية (فني 1995؛ ريغان
وهندرسون  .)2002وتشري العديد من الدراسات أن الدول الدميقراطية ميكن تلجأ إىل
القمع والتعذيب عندما تعاني من اهلجمات اإلرهابية والصراعات بني الدول ،واحلروب
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األهلية (كرين 1997؛ بو 2004؛ بو وتيت 1994؛ بو ،تيت ،وكيث 1999؛ Rasler 1986؛
شريبورن  2003؛ زانغر  .)2000وجي��ادل السنانري وكاليتون ( )2005بأن التعذيب ال
يقتصر على األنظمة االستبدادية كما يتضح من العنف نظامية وإساءة معاملة املسجونني
يف البلدان الدميقراطية .وهكذا ،على الرغم من أن التعذيب مسلم به رمسيا من قبل
مجيع البلدان تقريبا بأنه انتهاك الشديد حلقوق اإلنسان ،فان ثلثي مجيع البلدان ،وفقا
ملنظمة العفو الدولية ،ال تلتزم باستمرار املعاهدات املناهضة للتعذيب ،وال يزال التعذيب
يستخدم على نطاق واسع حتى اليوم من قبل العديد من احلكومات ،التى يدعى كثري منها
()14
أنها دميقراطية.
وأم��ا عن القائم بالتعذيب فقد ك��ان هناك اعتقاد شائع ب��أن الشخص القائم
بالتعذيب البد أن يتحلى بصفات عدائية أو عنيفة فى شخصيته .وبعد احلرب العاملية الثانية
جرت العديد من الدراسات األكادميية لتحليل ظاهرة الطاعة العمياء ألوامر قد تعترب ال
أخالقية .ففى الستينيات قام العامل النفسى «ستانلى ملغرام» بإجراء جتربته املشهورة فى
جامعة ييل واملعروفة باختبار «ملغرام» ،فى حماولة منه لتفسري ظاهرة التنفيذ األعمى
لعمليات اهلولوكوست من قبل اجلنود العاديني .وفى عام  1971قام عامل النفس األمريكى
فيليب زمباردو بإجراء اختبار سجن ستانفورد ،واستنتج أن األشخاص العاديني ومبختلف
املستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية معرضون لالنصياع والطاعة العمياء عندما
يتعرضون لنظام أيديولوجى حيظى بدعم اجتماعي ومؤسساتى ،وقال إن الوضع أو الواقع
هما اللذان سببا سلوك األفراد أكثر من أى شىء موروث فى شخصياتهم .وهناك احتماالت
أخرى واردة يف علم النفس لتفسري حتول إنسان بسيط إىل جالد ومنها مدى قبول ظاهرة
التعذيب يف الوسط الذى يعيشه أو يعمل به ومدى ممارسة أفراد الوسط أو زمالء العمل
لظاهرة التعذيب ،ألن اإلنسان بصورة عامة جينح إىل االندماج والتأقلم مع الوسط لكي
يشعر بأنه جزء من اجملموعة .والتنفيس عن مكبوتات فرضها اجملتمع أو السلطة أو الدين
()15
على األجزاء الغريزية فى الوعى اإلنسان.

( )14انظرPavel Yakovlevyakovlevp@duq.edu :
http://www.academia.edu/787491/7_The_economics_of_torture.

( )15انظر :ملغرام ستانلى ( ،)1963دراسة سلوكية للطاعة ،هواله للدراسات الفلسفية؛ وهاني كريج ،بنوك ،كريتيس،
وزميباردو ،فيليب ( ،)1973دراسة سجناء وحراس يف سجون ُمقلدة ،موقع هواله للدراسات الفلسفية؛ موقع الربوفيسور
فيليب جي زميباردو على االنرتنت ،دراسات عن اإلذالل ملف بى دى إف باالجنليزية على اإلنرتنت .فى:

Pavel Yakovlevyakovlevp@duq.edu
http://www.academia.edu/787491/7_The_economics_of_torture.
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وبشأن املتعرض للتعذيب ،فانه بالرغم من اآلثار اجلسدية والنفسية للتعذيب إال
أن اآلثار النفسية هى أكثر أهمية ،لكونها تبقى مع الشخص لفرتة طويلة وتكون هلا على
األغلب بصمات مزمنة فى العديد من جماالت احلياة .واستناداً إىل أحد الكتب املنهجية
لوكالة املخابرات األمريكية فان عملية التعذيب تؤدي إىل تقهقر اإلنسان إىل مراحل بدائية
على عدة مستويات منها عدم قدرته على إنتاج أعمال إبداعية عالية املستوى ،وعدم القدرة
على التعامل مع القضايا واملواقف املعقدة ،أو عدم القدرة على مواجهة األزمات واملواقف
احملبطة ،وعوائق عديدة يف تواصل عالقات الشخص مع احمليطني به نتيجة لعامل الشعور
بالعار واخلضوع وفقدان الشعور بأهمية الذات وعدم القدرة على تغيري الواقع واخلضوع
للمتغريات وانعدام األمل مبستقبل مشرق وفقدان الكربياء وعزة النفس نتيجة لبعض
أساليب التعذيب)16( .
واملذهل ما أش��ارت إليه منظمة العفو الدولية من أن  %36من األشخاص الذين
مشلهم التحقيق ،ومن مستويات اقتصادية اجتماعية خمتلفة ،ويعتربون التعذيب امراً
ضرورياً ومقبوالً أحياناً للحصول على معلومات من أجل محاية الشعب!! وكشف حتقيق
أجراه معهد «غلوب سكان» الستطالعات الرأى أن دعم التعذيب على درجات متفاوتة من
الشعبية حبسب الدول ،حيث يصل التأييد له إىل  %74فى الصني واهلند ،مقابل  %12فقط
فى اليونان و %15فى االرجنتني .وفى بريطانيا حيث اخلوف من التعذيب هو األقل انتشارا
()17
بني مجيع البلدان فان  %29فقط من األشخاص املستطلعني يدعمون استخدام التعذيب.
وتكشف أحدث تقارير املنظمات الدولية والوطنية وعابرة القومية ،املعنية حبقوق
اإلنسان ومناهضة التعذيب أن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،جرمية عابرة للنظم السياسية واالقتصادية االجتماعية ،رغم تباين
شيوعها ومداها والقدرة على مناهضتها حسب مستويات التنمية االقتصادية.
وهكذا ،على سبيل املثال ،نددت منظمة العفو الدولية -بعد ثالثني عاماً على توقيع
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب -بانتشار التعذيب على املستوى العاملى ،مشرية إىل
أنه بات ميارس بشكل طبيعى أثر احلرب على اإلرهاب .وقد وثقت منظمة العفو الدولية
استخدام أساليب التعذيب من قبيل الصعق بالكهرباء واإليهام بالغرق واالغتصاب فى
( )16انظر:
( )17انظر:

CIA, Human Resource Exploitation Training Manual
Pavel Yakovlevyakovlevp@duq.edu
http://www.academia.edu/787491/7_The_economics_of_torture.
http://www.amnesty.org/ar/news/torture-2014-stories-modern-horror-2014-05-29.
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أكثر من  141بلداً خالل السنوات اخلمس املاضية ،بينها  79دولة من  155دولة موقعة
على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب!! وكشف حتقيق عاملى ،مشل  21ألف شخص
فى  21دولة ،عن انتشار مشاعر اخلوف من التعذيب على صعيد واسع ،إذ أكد  %44من
املستطلعني أنهم خيشون التعرض للتعذيب فى حال توقيفهم .وأعلن سليل شيتى األمني
العام ملنظمة العفو الدولية أن ممارسات جرائم التعذيب «باتت شبه طبيعية ،وأصبحت
مستخدمة بشكل روتينى» ،وأضاف انه «منذ احلرب املزعومة ضد اإلرهاب ،بات استخدام
التعذيب ،وعلى األخص فى الواليات املتحدة ودوائر نفوذها ،أمراً طبيعياً متاماً» ،موضحا
أن هذه الظاهرة تلقى تربر بذريعة ردع «االعتداءات التى تستهدف األمن القومى» .كما
حتدث عن «املعاملة القاسية جتاه املعتقلني يف الواليات املتحدة ،وممارسة اجللد والرجم
يف الشرق األوسط ،واستمرار تقاعس الدول األوروبية عن التحقيق فى مزاعم التواطؤ فى
التعذيب .وختم سليل شيتى بالقول إن «احلكومات نكثت بوعودها وهذا النكث بالوعود
تسبب مبعاناة فظيعة ملاليني األشخاص».
ولكن يلفت االنتباه أن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ينتشر فى البلدان املتخلفة والفقرية اقتصادياً ،وهو ما يشري إليه
بشكل غري مباشر تركيز منظمة العفو الدولية ،احلاصلة على جائزة نوبل للسالم عام 1977
لدورها فى مكافحة التعذيب ،محلتها اجلديدة على مخس دول ترى فيها أن هذه اجلرمية
منتشرة فيها بصورة خاصة؛ وهى املكسيك والفيليبني واملغرب ونيجرييا وأوزبكستان .وتؤكد
()18
املنظمة أن التعذيب صار جزءاً من احلياة فى كل آسيا.
وقد نددت منظمة العفو الدولية بانتشار التعذيب على حنو خميف ،وأكدت أن العامل
بات ميارس التعذيب بشكل طبيعى! رغم اإلمجاع العاملى على ضرورة مكافحة اإلرهاب،
واتهمت املنظمة معظم دول العامل بـ «النفاق وخيانة عهودها» بشأن مكافحة التعذيب،
وأطلقت محلة جديدة ملدة عامني تهدف إىل وقف التعذيب ،حمذرة فى تقرير هلا بعنوان
«أوقفوا التعذيب» من أن حنو نصف سكان العامل يعيشون فى خوف من أن يتعرضوا للتعذيب
فى حالة اعتقاهلم ،وأوضحت أنه :رغم حظر احلكومات هذه اجلرمية التى حتط من قدر
ً(.)19
اإلنسان ،فإن الكثري منها متارس التعذيب أو تسهله عمليا
( )18انظر:

http://www.amnesty.org/ar/news/torture-2014-stories-modern-horror-2014-05-29.

( )19منظمة العفو تندد بانتشار التعذيب يف العامل 13 ،مايو 2014

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=38569512.
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واألم���ر أن��ه ف��ى حم��اول��ة مجاعية لتقويض إط��ار حقوق اإلن��س��ان ،ج��ادل��ت بعض
تغيت
احلكومات ،وخاصة فى الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،بأن قواعد اللعبة قد رّ
منذ أحداث  11سبتمرب  2001واألعمال اإلرهابية الالحقة التى وقعت فى دول أخرى،
وشككت فى مدى وجوب إعطاء األولوية العتبارات حقوق اإلنسان على باعث القلق املتعلق
حبماية شعوبها من االعتداءات .وترتب على هذا بذل حماوالت لتربير التعذيب وغريه
من ضروب سوء املعاملة باسم حماربة اإلرهاب بفعالية ،وإىل جتاوز الضمانات األساسية
لإلجراءات القانونية الواجبة عن طريق احتجاز آالف األشخاص املشتبه بهم إىل أجل
غري مسمى بدون تهمة أو حماكمة .وقد ساعدت جهود املدافعني عن حقوق اإلنسان على
فضح ممارسة «عمليات التسليم السرية غري العادية» وأوضاع التعذيب يف أبو غريب وبغرام
وغوانتنامو وغريها من مواقع االعتقال يف احلرب على اإلرهاب على مقاومة هذه احملاولة
اجلماعية لتقويض إطار حقوق اإلنسان(.)20
وفى السنوات األخرية ظهر على السطح مصطلح جديد وخطري أال وهو التعذيب
باإلنابة ،بإرسال متهمني غري حماكمني حسب القوانني األمريكية إىل دول أخرى لغرض
االستجواب وتلك الدول األخرى ليست ملتزمة باتفاقية مناهضة التعذيب .واستناداً إىل
تصريح من السياسي السويسري والعضو يف الربملان السويسري ديك مارتى فى يناير 2006
م فإن قرابة  100شخص قد مت اختطافهم على األراضي األوروبية من قبل وكالة املخابرات
األمريكية ومت نقلهم إىل دول أخرى لغرض استجوابهم عن طريق التعذيب .ومن الدول التى
()21
مت نقل املختطفني إليها مصر واألردن واملغرب وسوريا وأوزبكستان .
ومع إصدار تقييمها السنوى حلالة حقوق اإلنسان فى العامل  ،2013أعلنت منظمة
خطراً على
العفو الدولية اليوم أن التقاعس العاملي جتاه حقوق اإلنسان جيعل العامل مكاناً ِ
( )20انظر:

http://www.amnesty.org/ar/human-rights-defenders/background.

( )21انظر:
مقال رحالت وكالة االستخبارات األمريكية إىل السجون السرية :التعذيب حيلق ،ليال راجيفا 5 ،ديسمرب ( ،2005باللغة
اإلنكليزية)؛ جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان ،احلجز السرى املزعوم فى جملس أوروبا ،مذكرة معلومات رقم ،2
تقرير السيد دك مارتي ،سويسرا ،حتالف التحرريني والدميقراطيني ألوروبا ،بتاريخ  22يناير  2006ملف بى دى إف
باللغة اإلنكليزية من بى بى سى.
وانظر أيضا :رحالت التعذيب -مذكرة تكشف إسرتاتيجية اإلنكار يف معرفة معسكرات االعتقال ،ريتشارد نورتن تايلور،
الغارديان  19يناير 2006؛ تعذيب بالوكالة ،كيف قام املهاجرون بإلقاء مسافر إىل الذئاب ،كرستوفر إتش .بايل ،سان
فرانسيسكو كرونيكال  4يناير 2004؛ ولقاء يتحدث عن التعذيب والتاريخ السري ألمريكا ،دميوقراسى ناو  17فرباير.2005
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الالجئني واملهاجرين على حنو متزايد .وقالت املنظمة إنه جرى انتهاك حقوق ماليني
البشر الذين فروا من أتون النزاعات واالضطهاد ،أو هاجروا حبثاً عن حياة أفضل ألنفسهم
ولعائالتهم .وإن حكومات العامل متهمة باالهتمام حبدودها الوطنية أكثر من اهتمامها
حبقوق مواطنيها ،أو حقوق الذين ينشدون اللجوء ،أو يبحثون عن الفرص داخل حدود
بلدانهم .وقال األمني العام ملنظمة العفو الدولية «إن عدم التصدي ألوضاع النزاعات بشكل
فعال خيلق طبقة دنيا كونية .وإن حقوق الذين يفرون من أتون النزاعات ال حتظى باحلماية.
وتنتهك حكومات عديدة حقوق اإلنسان باسم احلد من اهلجرة -متجاوز ًة بذلك تدابري
مراقبة احلدود املشروعة ».وأضاف يقول« :إن هذه التدابري ال تلحق الضرر باألشخاص
الذين يفرون من النزاعات فحسب ،بل تؤدى إىل دفع ماليني املهاجرين إىل السقوط يف
أوضاع سيئة ،من قبيل العمل القسرى وإساءة املعاملة اجلنسية ،بسبب السياسات املناهضة
للهجرة .ويعنى هذا إمكانية استغالهلم واإلفالت من العقاب على ذلك .ويسهم اخلطاب
الشعبوي املناهض لالجئني واملهاجرين يف تأجيج تلك األوضاع املسيئة بسبب الصعوبات
احمللية اليت تواجه احلكومات».
ويف عام  2012شهد اجملتمع الدولي طائفة من حاالت الطوارئ يف أوضاع حقوق
اإلنسان ،أرغمت أع��داداً كبرية من الناس على نشدان السالمة واألم��ان ،س��واء داخل
حدود الدول أو عربها .فمن كوريا الشمالية إىل مالي ،ومن السودان إىل مجهورية الكونغو
فر العديد من السكان من ديارهم أم ً
ال يف العثور على مالذ آمنوفى سوريا
الدميقراطيةَّ ،
أخضع األشخاص الذين يعارضون احلكومة لإلخفاء القسرى واالعتقال التعسفى والتعذيب
واإلع��دام خ��ارج نطاق القضاء ،فى الوقت ال��ذي تستمر اجلماعات املسلحة يف احتجاز
الرهائن وارتكاب عمليات القتل امليداني والتعذيب .وقد استُخدم اعتبار حقوق اإلنسان
«شأناً داخلياً» كذريعة للحؤول دون اختاذ إجراءات دولية للتصدى حلاالت طارئة .وقد رد
سليل شتى على هذا الزعم بقوله« :ال جيوز استخدام مبدأ احرتام سيادة الدول مربراً
لتقاعسها .ويتعني على جملس األمن التصدى بثبات لالنتهاكات اليت تدمر حياة الناس،
وترغمهم على الفرار من ديارهم .وهذا يعين رفض املعتقدات البالية واجملردة من األخالق
اليت تعترب أن القتل اجلماعى والتعذيب واجلوع ليست من شأن اآلخرين ».وال يزال جملس
األمن التابع لألمم املتحدة  -املوكولة إليه مهمة صون األمن العاملي والقيادة العاملية -
عاجزاً عن ضمان اختاذ قرارات سياسية منسقة وموحدة.
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وقد واجه األشخاص الذين حياولون الفرار من أتون النزاعات واالضطهاد ،وبشكل
منتظم ،عقبات هائلة يف حماوالت عبور احلدود الدولية .ويقول سليل شتى :إن الالجئني،
الذين متكنوا من الوصول إىل بلدان أخ��رى طلباً للجوء ،غالباً ما جي��دون أنفسهم فى
قارب واحد -باملعنيني احلرفى واجملازى -كمهاجرين غادروا بلدانهم حبثاً عن حياة أفضل
ألنفسهم ولعائالتهم .ويُرغم العديد منهم على العيش على هوامش اجملتمعات ،وختذهلم
القوانني والسياسات غري الفعالة ،ويُسمح باستهدافهم باخلطاب الشعبوى والقومي الذي
يؤجج مشاعر كراهية األجانب ويزيد من أخطار العنف ضدهم .ويطبق االحتاد األوروبي
تدابري مراقبة حدودية من شأنها تعريض حياة املهاجرين وطالبى اللجوء للخطر ،ويعجز
عن ضمان سالمة الذين يفرون من أتون النزاعات واالضطهاد .وفى شتى أحناء العامل
يحُ تجز املهجرون وطالبو اللجوء ،بشكل منتظم ،يف مراكز اعتقال أو يف أقفاص معدنية أو
حتى فى حاويات شحن البضائع!! ومل تتم محاية حقوق أعداد هائلة من مهاجرى العامل،
البالغ عددهم  214مليون شخص ،ال يف بلدانهم وال يف الدول املضيفة.
وقد عمل ماليني املهاجرين يف ظروف تصل إىل حد العمل القسرى -أو فى ظروف
أشبه بالعبودية فى بعض احلاالت -ألن احلكومات تعاملهم كمجرمني ،وألن الشركات تهتم
وتعرض املهاجرون غري الشرعيني بشكل خاص
بأرباحها أكثر مما تهتم حبقوق العمالَّ .
خلطر االستغالل وانتهاك حقوقهم اإلنسانية .ويقول سليل شتى« :إن الذين يعيشون خارج
بلدانهم بال ثروة أو صفة قانونية ،يُعتربون أشد الناس استضعافاً يف العامل ،وغالباً ما
يعيشون حياة بائس يف هامش اجملتمع .وإن تأمني مستقبل أكثر عدالً هلم أمر ممكن إذا
احرتمت احلكومات احلقوق اإلنسانية جلميع الناس بغض النظر عن جنسياتهم .وال جيوز
أن يفرض العامل مناطق حظر حلقوق اإلنسان ،إذ إن مبدأ محاية حقوق اإلنسان جيب
أن ينطبق على مجيع البشر أينما ُوج��دوا .بيد أن التقاعس العاملى جتاه محاية حقوق
خطراً على الالجئني واملهاجرين على حنو متزايد ،كما خيلق
اإلنسان جيعل العامل مكاناً ِ
عدم التصدي ألوضاع النزاعات بشكل فعال طبقة دنيا كونية .وإن حقوق الذين يفرون من
أتون النزاعات ال حتظى باحلماية .وتنتهك حكومات عديدة حقوق اإلنسان باسم احلد من
()22
اهلجرة ،متجاوز ًة تدابري املراقبة املشروعة للحدود .
()22

انظر:

http://www.amnesty.org/ar/news/report-2013-world-increasingly-dangerous-refugees-and-migrants-2013-05-23.
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ثالث ًا :االقتصاد السياسى للتعذيب فى مصر قبل وبعد الثورة

وفى تقريرها عن حالة حقوق اإلنسان يف العامل لعام  ،2012أعلنت منظمة العفو
الدولية أن التغيري والبسالة والصراع كان من مسات عام  ،2011وهو العام الذي نهضت
فيه الشعوب احتجاجاً على احلكومات وغريها من الفاعلني ذوى النفوذ ،يف أعداد مل نشهد
هلا مثي ً
ال منذ عقود .وقد خرجت اجلماهري احتجاجاً على إساءة استغالل السلطة وانعدام
املساءلة وتنامى عدم املساواة وتفشى الفقر املدقع .وكان التناقض بني شجاعة احملتجني
املطالبني باحلقوق وعجز القيادة عن االرتقاء إىل مستوى اختاذ إجراءات ملموسة لبناء
جمتمعات تقوم على احرتام حقوق اإلنسان؛ تناقضاً مؤملاً بكل وضوح .ويف منطقة الشرق
وأجج
األوسط ومشال إفريقيا ،انطلقت الشرارة األوىل من غضب ويأس شاب تونسيَّ ،
نارها غضب آالف احملتجني ،فاجتاحت البالد بأسرها وأطاحت حبكم الرئيس «بن على»،
وفى مصر أجربت ثورة  25يناير الرئيس «مبارك» على التخلى عن احلكم ،ووقعت األغلبية
العظمى من الوفيات خالل ثورة  25يناير فى صفوف املهمشني وبينهم سكان املناطق
العشوائية .وفى بداية األمر ،بدا أن االحتجاجات واالضطرابات ستقتصر على البلدان التى
عي ،ولكن مع مرور األيام بات واضحاً أن فشل احلكومات يف
كان فيها االستياء والقمع متو َّق نْ
ضمان العدالة واألمن والكرامة اإلنسانية هى التى أطلقت شرارة االحتجاجات فى العامل،
من نيويورك إىل موسكو إىل لندن إىل أثينا ،ومن دكار وكمباال إىل الباز وكويرنفاكا ،ومن
()23
فنوم بنه إىل طوكيو ،خرجت اجلماهري إىل الشوارع .
والواقع أنه بالرغم من توقيع مصر على االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب ()1986
إال أن التعذيب يف مصر يتسم بالطابع املنهجي لدرجة وصفه بأنه سياسة رمسية للدولة
من قبل اجلمعيات احلقوقية( .)24وكانت جرمية تعذيب خالد سعيد حتى املوت هى الشرارة
التى أطلقت ثورة الشباب .لكن األهم فى تفسري الثورة هو ،كما يقول املفكر االقتصادى
األمريكى الرصني جون كينيث جالربيث ،وحبق« :أن السؤال الذى يثور ،والذى وجه فى
احلقيقة ألف مرة :لو نفذت املطالب وما يصاحبها من إصالحات ،هل كان باستطاعة ذلك
منع الثورة الفرنسية أو استباقها؟» ويرد« :أن هذا التساؤل ال قيمة له وال أساس .فاألثرياء
وذوو االمتيازات ،عندما يكونون أيضاَ فاسدين وعدميى الكفاءة ،ال يقبلون اإلصالح الكفيل
()23

انظر:

()24

التعذيب فى مصر سياسة دولة ،مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
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بإنقاذهم ،كما أن هناك مسألة التفضيل الزمنى واإلنكار النفسى ..إذ ملاذا يًستعاض فى
األجل القصري عن املباهج والرفاهة وراحة البال فى األجل القريب بالتفكري فى األهوال
والكوارث فى األجل األطول؟»(.)25
والواقع أنه فى سياق عدم التعلم من هذا الدرس العميق ،للثورة الفرنسية وغريها
من الثورات ،ومنذ أول ثورة اجتماعية مصرية فى تاريخ العامل قبل حنو  4200عام ،ميكن
فهم أهم األسباب التى فجرت الثورة الشعبية املصرية فى  25يناير ،ثم الثورة الشعبية
املصرية فى  30يونيو ،مبقدماتها وتداعياتها االقتصادية وغري االقتصادية .فقد أهدر نظام
«مبارك» كل فرص ودع��وات اإلص�لاح ،بل ترسخ جوهر نظامه االقتصادى االجتماعى،
باعتباره نظاماً ارتكز إىل الفساد املنظم واجلشع املنفلت ،ومل يراجع النظام برنامج
االصالح االقتصادى ،وفق ما أماله التعلم اإلجيابى من دروس األزمة االقتصادية العاملية،
فى ظل زواج الثروة والسلطة وسيطرة لوبى توريث النظام اجلمهورى على القرار االقتصادى
السياسى؛ بأيديولوجيته التى كرست هدر كفاءة ختصيص املوارد وعدالة توزيع الدخل.
وكان نظام اإلخوان كارثة أفدح؛ نظاما للفاشية التمييزية والتكفريية واإلرهابية واملتاجرة
بالدين ،نبذ دعوات وفرص بناء الديوقراطية ،وهدد مصري الدولة والوطن واألمة واهلوية
فى مصر ،وقوض أسس دولة املواطنة بالتمييز بني املصريني على أساس الدين والنوع،
وضلوعه فى مؤامرة التمكني من احلكم مقابل تفكيك وتركيع الدولة مع قوى دولية وأدواتها
االقليمية ،وفاقم أسباب اإلخفاق االقتصادى ،ودفعه فجر اخلصومة إىل اإلرهاب والتخريب
والفوضى حني أسقطته األمة مستهدفا الدفع حنو إنهيار انهيار االقتصاد الوطنى(.)26
وال ميكن الفصل بني اإلخفاق االقتصادى للنظام وظاهرة التعذيب وغ�يره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة خاصة التى استهدفت الفقراء
والناشطني فى جمال الدفاع عن احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية .ولقد ترتب إخفاق مصر االقتصادى على وأد مشروع تصنيع مصر .ووفقاً لتقارير
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ،بقيت فجوة التصنيع ضيقة بني مصر
وكوريا اجلنوبية حتى بداية السبعينيات .على حني تفوقت القيمة املضافة للصناعة التحويلية
( )25جون كينيث جالربيث ،تاريخ الفكر االقتصادى :املاضى صورة احلاضر ،ترمجة :أمحد فؤاد بلبع( ،الكويت :اجمللس
الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،261سبتمبر  ،)2000ص .69
( )26انظر :د .طه عبد العليم ،حالة االقتصاد املصرى :االختالالت اجلوهريّة ،ورقة مقدمة الى ورشة عمل مصر:
الواقع الراهن واستشراف التحوالت ،مركز اإلمارات للسياسات ،أبو ظبى 15و 16يونيو.
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فى مصر على مقابلها الكورى فى بداية الستينيات ,وتساوت القيمتان تقريبا فى منتصف
الستينيات .ومع تضاعف أعباء حرب حترير سيناء عقب العدوان االسرائيلى املدعوم
أمريكيا ،والذى استهدف -ضمن ما استهدف -وأد مشروع تصنيع مصر ،اخنفضت القيمة
املضافة للصناعة التحويلية فى مصر ،ولكنها مثلت حنو  78 %من مقابلها الكورى فى
عام ،1970وبقيت مصر مع كوريا واحدة من أكثر مخس دول تصنيعا فى اجلنوب ،ثم
ىل 8 %فقط من نظريها الكورى فى
تدهورت القيمة املضافة للصناعة التحويلية فى مصر ا 
عام .1990وفى عام  ،2011ومع خروج مصر من جمموعة البلدان الصناعية اجلديدة،
وعدم حلاقها مبجموعة البلدان الصناعية الصاعدة ،ووفقا لتقرير «اليونيدو» عن التنمية
الصناعية فى العامل لعام  ،2013بلغ نصيب الفرد من القيمة املضافة للصناعة التحويلية
فى كوريا أكثر من  25مثل نظريه فى مصر ،ووصل نصيب الفرد من صادرات الصناعة
التحويلية فى كوريا أكثر من  46مثل نظريه فى مصر ،وبلغت حصة كوريا من اإلمجاىل
العاملى للقيمة املضافة للصناعة التحويلية حنو  15مرة حصة مصر ،ووصلت حصة كوريا
من اإلمجاىل العاملى لصادرات الصناعة حنو  27مرة حصة مصر..إخل.
ويفسر تراجع تصنيع مصر يفسر قبل أى شىء كل اختالالت االقتصاد املصرى.
واألم��ر أن ختلف وتبعية االقتصاد املصرى ميثل نتيجة وسبباً الختالالت هيكل اإلنتاج.
ويتجلى اختالل هيكل اإلنتاج ،فى هيمنة القطاعات والفروع األقل انتاجية واألدنى تقنية،
وتراجع وزن قطاعات االقتصاد احلقيقى ،خاصة الصناعى والزراعى ،لصاحل قطاعات
اخلدمات ،وتتمثل أهم مؤشراته فى تطور هيكل الناتج احمللى االمجاىل ،وما يكشفه من
تراجع تصنيع مصر وتعاظم فجوة الغذاء .وينعكس اختالل هيكل اإلنتاج على الرتكيب
السلعى للتجارة اخلارجية ،حيث االعتماد على ص��ادرات ريعية متقلبة أهمها حتويالت
العمالة والدخل من السياحة واي���رادات قناة السويس وعائدات تصدير النفط والغاز
الناضبني ،بدالً من االعتماد على صادرات الصناعة التحويلية.
وتأتى االختالالت املزمنة فى امليزان التجارى وميزان املدفوعات انعكاساً منطقياً
ألوضاع اقتصاد متدنى اإلنتاجية والتنافسية ،وال تتمتع قطاعاته اإلنتاجية السلعية ،وخاصة
الصناعة ،بالقدرة التنافسية فى سوق حملية مفتوحة واملرونة الالزمة لالستفادة من
فرص التصدير .كما يأتى إختالل وعجز موازنة الدولة وتضاعف أعباء الدين العام احمللى
واخلارجى نتاجاً منطقياً إلخفاقات النظام االقتصادى فى ختصيص املوارد لصاحل تصنيع
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مصر ،بضمان أسبقية تنمية وتعميق وحتديث ونشر مثار الصناعة التحويلية .ولن تتحرر
مصر من هذه االختالالت ولن توقف تدهور مؤشرات األداء االقتصادى بغري استيعاب
عواقب اخنفاض معدل النمو احلقيقى السنوى للصناعة التحويلية (أقل من  % 4فى عام
 )2009 / 2008وتدنى مساهمة الصناعة التحويلية فى الناتج احمللى اإلمجاىل (حنو 14
 %فى عام  ،)2010 / 2009وهزال نصيب الصناعة التحويلية من إمجاىل االستثمارات
املنفذة (حنو  % 5فى عام .)2012/2011
وارتبط ختلف مصر االقتصادى ،الذى جيسده تراجع التصنيع ،ارتباطاً متبادل
التأثري بتدهور مؤشرات األداء االقتصادى .فقد تباطأ وتراجع منو االقتصاد املصرى
قبل الثورة ،حيث تراجع معدل النمو احلقيقى السنوى للناتج احمللى اإلمجاىل (بتكلفة
عوامل اإلنتاج) من  % 7.1فى عام  2007/2006إىل  % 4.7فى عام  ،2009/2008وارتفع
بدرجة طفيفة اىل  % 5.1فى عام  ،2010/2009وإن بقى أقل من مستواه قبل األزمة املالية
واالقتصادية العاملية ،بسبب تأثرياتها السلبية ،واألهم عدم التعلم من دروسها )27(.وبني
أهم أسباب تراجع منو االقتصاد املصرى ينبغى تسجيل اخنفاض معدل االستثمار ،الذى
هبطت نسبة إمجاىل االستثمار إىل الناتج احمللى االمجاىل ،املتدنية أصال ،من % 22.4
فى عام  2008/2007السابق لألزمة االقتصادية العاملية إىل  %18.9فى عام .2010/2009
وبدوره فقد ترتب اخنفاض معدل االستثمار على تراجع معدل اإلدخار ،حيث هبطت نسبة
اإلدخار احمللى االمجاىل ،املتدنية أصال ،إىل الناتج احمللى االمجاىل من  % 16.8فى عام
 2008/2007السابق لألزمة االقتصادية العاملية إىل  % 12.6فى عام  ،2009/2008ومل
يتعد  % 14.1فى عام  .2010/2009وقد واصل معدل النمو احلقيقى السنوى للناتج احمللى
االمجاىل (بتكلفة عوامل االنتاج) تدهوره بعد الثورة املصرية ،حيث هبط إىل  %2.2فى
عام  2012/2011ثم إىل  % 2.1فى عام  )28(.2013/2012ووفقا للبنك املركزى املصرى
اخنفض معدل اإلدخار احمللى اىل الناتج احمللى اإلمجاىل (بسعر السوق اجلارى) من
 %16.8فى عام 2007/2006اىل  %12.6فى عام  ،2009/2008ومل يتعد  %14.1فى عام
 .2010/2009وهبطت نسبة االستثمار اإلمجاىل اىل الناتج احمللى اإلمجاىل (بسعر السوق
اجلارى) من22.4 %فى عام 2008/2007إىل  %18.9فى عام .)29(2010/2009
()27
()28
()29

البنك املركزى املصرى ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،العدد  ،172يوليو  ،2011ص ص .19 -18

البنك املركزى املصرى ،اجمللة االقتصادية ،اجمللد  -53العدد الرابع ،2014/2013 ،ص .125
البنك املركزى املصرى ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،العدد  ،173أغسطس  ،2011ص ص .19 - 18
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وقد استمر تدنى معدل االستثمار بعد الثورة .وهكذا ،مل تتعد االستثمارات املنفذة
اىل الناتج احمللى اإلمجاىل حنو  % 16.3فى عام  ،2012/2011واخنفضت اىل حنو %15.7
فى عام )30( .2013/2012
وجتسد مؤشرات التنمية البشرية املقارنة حصاد اإلخفاقات االقتصادية املرتتبة
على شتى االختالالت اهليكلية وتدنى األداء االقتصادى .وهكذا ،نعرف من تقرير التنمية
البشرية فى العامل لعام  2013أن مصر قد شغلت املرتبة  112فى عام  2012وفق دليل
التنمية البشرية ،وتفوقت عليها عشر دول من اثنتى عشرة دولة اختارتها وزارة التجارة
والصناعة للمقارنة مع مصر.
ووصلت نسبة من كانوا حتت خط الفقر الوطنى  % 22من إمجاىل املصريني فى
عام  ،2008وهى أعلى نسبة مقارنة بثماني دول توفر هذا املؤشر هلا .ومن إمجاىل اإلنفاق
العام فى مصر مل تتعد نسبة اإلنفاق على الصحة  %1.7فى عام  ،2010وهى النسبة األقل
بني دول املقارنة ،ونسبة اإلنفاق على التعليم  %3.8فى متوسط الفرتة  ،2010 -2005وهى
نسبة تقل عن نظريها فى عشرة من إحدى عشرة من دول املقارنة توفر هذا املؤشر هلا.
( )31أضف إىل هذا أن معدل البطالة فى مصر قد ارتفع من  %8.9فى عام  2007إىل
 %9.4فى عام (2009 )32ثم إىل  %13.4خالل الربع األول من عام  ،2014/2013وهو
أعلى مستوى له منذ ثورة  25يناير .ويالحظ أن البطالة بني الشباب (الفئة العمرية – 15
 29سنة) مثلت  %71من إمجاىل البطالة( . )33كما ارتفع معدل التضخم السنوى (وفقا
لألرقام القياسية ألسعار املستهلكني فى احلضر ،يناير  )100 = 2010من  % 7.3فى يونيو
 2012اىل  % 9.8فى يونيو (.2013 )34ثم إىل  %13.0يف نوفمرب  ،2013وهو أعلى مستوى
له خالل السنوات األربعة السابقة ،نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العرض خالل فرتات
االضطرابات األمنية وآثار خفض قيمة اجلنيه وتبنى سياسة توسعية خبفض أسعار الفائدة
( )30حسبت من :البنك املركزى املصرى ،اجمللة االقتصادية ،اجمللد  -53العدد الرابع ،2014/2013 ،ص  ،125ص .127
( )31انظر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائى ،تقرير التنمية البشرية فى العامل لعام  ،2013النسخة العربية ،اجلداول ص
ص  ،159 - 156ص ص  ،173 - 172ص ص .176 - 174
( )32البنك املركزى املصرى ،النشرة االحصائية الشهرية ،العدد  ،172يوليو  ،2011ص ص 21 - 20؛
( )33بارومرت األعمال ،مصدر سابق ،ص .3
( )34البنك املركزى املصرى ،اجمللة االقتصادية ،اجمللد  -53العدد الرابع ،2014/2013 ،جدول ص .157
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ملواجهة خماطر تراجع النمو وخلفض تكاليف خدمة الدين العام( . )35ومن املتوقع أن
يستمر تدنى معدل منو الناتج احمللى االمجاىل وما يرتتب عليه من تكريس للبطالة والغالء،
ومن ثم استمرار معاناة الفقراء ،حيث ترتاوح تقديرات النمو فى عام  2014/2013بني %2
وفقا لتقدير وحدة املعلومات االقتصادية جمللة االيكونوميست) %2.3 ،وفقا لتقدير البنك
الدوىل ،و % 2.8وفقا لصندوق النقد الدوىل ،و % 3.5وفقا لوزارة املالية املصرية(.)36
وجتسد مؤشرات التنمية البشرية املقارنة حصاد اإلخفاقات االقتصادية املرتتبة
على شتى اإلختالالت اهليكلية وتدنى األداء االقتصادى .وهكذا ،نعرف من تقرير التنمية
البشرية فى العامل لعام  2013أن مصر قد شغلت املرتبة  112فى عام  2012وفق دليل
التنمية البشرية ،وتفوقت عليها عشر دول من اثنتى عشرة دولة اختارتها وزارة التجارة
والصناعة للمقارنة مع مصر .ووصلت نسبة من كانوا حتت خط الفقر الوطنى  %22من
امجاىل املصريني فى عام  ،2008وهى أعلى نسبة مقارنة بثماني دول توفر هذا املؤشر
هلا .ومن إمجاىل اإلنفاق العام فى مصر مل تتعد نسبة اإلنفاق على الصحة  % 1.7فى عام
 ،2010وهى النسبة األقل بني دول املقارنة ،ونسبة اإلنفاق على التعليم  % 3.8فى متوسط
الفرتة  ،2010 -2005وهى نسبة تقل عن نظريها فى عشرة من إحدى عشرة من دول
()37
املقارنة توفر هذا املؤشر هلا.

( )35بارومرت األعمال ،مصدر سابق ،ص ص .4 - 3
( )36انظر :املصدر السابق مباشرة ،ص 3؛ وأنظر أيضا:
تقرير مصر ،وحدة املعلومات االقتصادية جمللة االيكونوميست ،يناير 2014؛ البنك الدوىل ،التوقعات االقتصادية العاملية،
يناير 2014؛ صندوق النقد الدوىل ،آفاق االقتصاد االقليمى ،نوفمرب 2013؛ وزارة التخطيط ،اخلطة العاجلة لتنشيط
االقتصاد ،أكتوبر .2013
( )37انظر :برنامج األمم املتحدة اإلمنائى ،تقرير التنمية البشرية فى العامل لعام  ،2013النسخة العربية ،اجلداول ص
ص  ،159 - 156ص ص  ،173 - 172ص ص .176 - 174
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خاتمة:

مع تأييدى النتخاب السيسى رئيساً ،إنقاذاً ملصر :دولة ووطناً وأمة وهوية ،وفى
ظروف خوضها صراع وجود مع الفاشية التكفريية والتمييزية واإلرهابية ،ومع تهنئتى
للرئيس السيسى فى يوم تنصيبه دستورياً ،كتبت فى جريدة األهرام أمتنى أن يتذكر أوالً،
أن عليه االنتصار لتحقيق غايات ثورة  25يناير ضد نظام الفساد املنظم واجلشع املنفلت،
وثورة  30يونيو ضد نظام الفاشية التكفريية واإلرهابية .وأن يستوعب ثانياً ،أن الثورة تعنى
أن الشعب لن يقبل ،واحلكم لن يتمكن من إدارة الدولة باألساليب التى فجرت الثورة ،وأن
الشعب لن يقبل ،واحلكم لن يتمكن من تكريس أوضاع الفشل والظلم والفقر والقهر التى
ولدت الثورة .وأن يرى وبوضوح ثالثاً ،أن عنوان انتصار الثورتني هو بناء دولة املواطنة؛ بأن
تصبح مصر دول ًة ذات سيادة ،متقدمة ومستقلة وصناعية ،وأن تحُ رتم مجي ُع حقوق املواطنة
واإلنسان السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،لكل املصريني ،بغري متييز
أو تهميش .وسوف تتقدم مصر على طريق احرتام حقوق اإلنسان بقدر ما تتقدم حنو بناء
نظام جديد يفعل ما أعاله مشروع دستور  2014من حقوق املواطنة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية واملدنية والثقافية لكل املصريني ،دون متييز أو تهميش.
أقصد ،من ناحية ،تأكيد الدستور على التزام الدولة حبماية حقوق املواطنة
االقتصادية واإلجتماعية ،بنصه على التزام الدولة بتخصيص نسب من اإلنفاق احلكومى ال
تقل عن نسب حمددة ومالئمة من الناتج القومى اإلمجاىل ،تتصاعد تدرجيياً حتى تتفق
مع املعدالت العاملية .وأكد أنه لكل مواطن احلق فى الصحة ويف الرعاية الصحية املتكاملة
وفقاً ملعايري اجلودة ،وأن التعليم حق لكل مواطن وفقاً ملعايري اجلودة ،والتعليم إلزامى حتى
نهاية املرحلة الثانوية أو ما يعادهلا ،وتكفل الدولة جمانيته مبراحله املختلفة فى مؤسسات
الدولة التعليمية وفى جامعات الدولة ومعاهدها .كما نص على أن تكفل الدولة حرية البحث
العلمى ،لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد املعرفة ،وأن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة
للقضاء على األمية اهلجائية والرقمية بني املواطنني فى مجيع األعمار .ونص على أن
تكفل الدولة للمواطنني احلق فى املسكن املالئم واآلمن والصحى وتلتزم بوضع خطة قومية
شاملة ملواجهة مشكلة العشوائيات .ومع النص على أن لكل مواطن احلق فى غذاء صحى
وكاف وماء نظيف ،تلتزم الدولة بتأمني املوارد الغذائية للمواطنني كافة كما تكفل السيادة
ٍ
الغذائية بشكل مستدام .كما نص الدستور على أن تكفل الدولة تنمية املناطق احلدودية
واحملرومة ،ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ،وعلى وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة
إىل مناطقهم األصلية ،وأن تلتزم الدولة حبماية حقوق األطفال واملسنني وذوى اإلعاقة..
إخل.
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وم��ن ناحية أخ��رى ،تأكيد الدستور على التزام الدولة حبماية حقوق املواطنة
السياسية واملدنية والثقافية ،لكل املصريني ،دون متييز أو تهميش .وهكذا ،مث ً
ال ،فقد نص
على أنه ال متييز بني املواطنني بسبب الدين أو العقيدة أو اجلنس أو األصل أو العرق أو
اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو املستوى اإلجتماعى أو االنتماء السياسى أو اجلغرافى أو ألى
سبب آخر ،وأن التمييز واحلض على الكراهية جرمية يعاقب عليها القانون .ونص على
أن تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ،وأن تكفل حتقيق املساواة بني املرأة
والرجل فى مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وحظر كل
أشكال االجتار فى البشر .ونص على جرائم ال تسقط بالتقادم ،أهمها :التعذيب جبميع
صوره وأشكاله ،واالعتداء على احلرية الشخصية وحرمة احلياة اخلاصة واحلقوق واحلريات
العامة ،والتهجري القسرى التعسفى للمواطنني .أكد أن حرية االعتقاد مطلقة ،ومحاية
حلرية الصحافة ألغى العقوبة السالبة للحرية فى جرائم النشر أو العالنية ،باستثناء
جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن فى األعراض .وباخطار ينظمه القانون،
نص الدستور على حق املواطنني فى تنظيم مجيع أشكال االحتجاجات السلمية غري حاملني
سالحا ،وحقهم فى تكوين األح��زاب السياسية مع عدم حلها إال حبكم قضائى .وحظر
ً
الدستور مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى وممارسة
نشاط معاد ملبادئ الدميقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ونص على
أن تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان التى تصدق عليها
مصر وتصبح هلا قوة القانون ..إخل.
وتبقى ىل مالحظات نقدية ال تنتقص من حقيقة أن دستور  2014حيمى حقوق
املواطنة ويؤسس لدولة املواطنة .ولكن هنا كما يقول درس التاريخ :إن على الشعب أال يثق
إال فى نفسه ،حلماية وانتزاع حقوقه وحرياته الدستورية.
ومن منظور املستقبل ،فان مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يتوقف جناحها من املنظور االقتصادى االجتماعى على
خيارين اسرتاتيجيني ،هما بناء نظام اقتصادى اجتماعى جديد ،وتصنيع مصر لتلحق
بركب الدول الصناعية.
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وأزعم

أوال أنه بغري إقامة نظام اقتصادى واجتماعى جديد؛ يعزز حقوق املواطنة ويرتكز
إىل وفاق وطنى ،فان مصر ستنزلق جم��دداً إىل سكة ندامة .ولنتذكر أن احلقوق التى
ع�برت عنها ش��ع��ارات ال��ث��ورة ،لن تتوقف طالئعها الشابة حتى تنتزعها ،وأن مطالب
احلركات االحتجاجية االجتماعية ،لن ختمد جذوتها حتى تُلبى .تعرب إضرابات واعتصامات
ومظاهرات املصريني ،املسماة «فئوية» ،عن البعد االجتماعى للثورة املصرية .فقد أطلقت
الثورة عقال ما كان متواترا قبلها من حركات احتجاجية ومطلبية اقتصادية اجتماعية،
وفجرت تطلعات املصريني املشروعة للتحرر من الفقر .وبغري»احلق فى التنمية» ،الذى تكمن
رافعته فى التصنيع ،يستحيل متكني املصريني من حقوق املواطنة االقتصادية اإلجتماعية،
برفع احلد األدنى لألجور لضمان حياة الكفاف للمشتغلني وأسرهم وتصفية فقرهم املطلق،
وحتسني دخوهلم احملدودة ونوعية حياتهم وتقليص فقرهم النسبى .ومن منظور التفكري
اإلجيابى فى املستقبل ،أقول إن «املواطنة هى احل��ل» ،وهو ما يعنى من منظور احلقوق
االقتصادية للمواطنة :محاية احلق فى األمن االقتصادى واحلق فى التنمية واحلق فى
السيادة االقتصادية الوطنية .وأضيف هنا حق األمة ،الذى ال يقبل التفريط ،فى إختيار
نظام اقتصادى واجتماعى يعزز حقوق املواطنة؛ بتحقيق الكفاءة االقتصادية وتسريع التقدم
االقتصادى وضمان العدالة االجتماعية.
وبغري بناء نظام اقتصادى كفء؛ يبنى اقتصاداً متقدما وغنيا ،قد تنفجر ثورة
اجلياع؛ جراء إخفاق السياسات وقصور املوارد الالزمة لتصفية الفقر املطلق بتوفري حد
أدنى لألجور يضمن حياة إنسانية كرمية ،وتقليص الفقر النسبى مبضاعفة دخول وحتسني
نوعية حياة املصريني .وهذا النظام االقتصادى واالجتماعى اجلديد ينبغى أن يكون نقيض
النظم التى حرمت املواطنني من عوائد تعظيم االستثمار واإلنتاجية والتنافسية ،ومل تثمر
سوى عدالة توزيع الفقر املطلق والنسبى بني األغلبية.
وليس مثة وصفة جاهزة لنظام اقتصادى ،تصلح لكل زمان ومكان ,وان سيطرة
األيديولوجيني على القرار االقتصادى السياسى مل جتلب سوى الكوارث ،وأهدرت حقوق
املواطنة! وفى استشراف النظام االقتصادى االجتماعى لدولة املواطنة ينبغى التعلم
اإلجيابى من دروس سقوط نظم «األصولية االقتصادية» املعاصرة ،التى انطلقت من وصفة
مذهبية جاهزة وجامدة ،تدعى أنها «نهاية التاريخ» .أقصد اقتصاد األوامر الشيوعى ،وفق
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وصفة كارل ماركس ،التى تداعت بانهيار االإحت��اد السوفييتى السابق! واقتصاد السوق
احلرة وفق وصفة آدم مسيث ،التى تتداعى منذ انفجار األزمة املالية العاملية.
وليس اإلصالح االقتصادى غاية فى ذاته، وإمنا جمرد وسيلة لتعظيم كفاءة ختصيص
امل��وارد وتأمني عدالة توزيع الدخل. وكان هدر هذه الغايات فى ظل النظام االقتصادى
االجتماعى الذى فجر الثورة وراء حصاد إصالح اقتصادى مل يثمر سوى تكريس التخلف
والتبعية وإثراء القلة وإفقار الغالبية ،مهما تكن النجاحات العابرة لإلصالح املاىل والنقدى.
ومن حيث وسائله، يتحقق اإلصالح االقتصادى بسياسات وبرامج تستوجب املراجعة دوما،
ألنه ال نهاية للتاريخ عند منوذج ما ونقطة ما للتقدم، وألن احلياة تولد بالضرورة تناقضات
جديدة ختل بالتوازن بني غايتى الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية ،مبا يفرض
ضرورة املراجعة والتصحيح الدائمني.
والواقع أن كفاءة النظام االقتصادى واالجتماعى فى ختصيص امل��وارد وعدالته
فى توزيع الدخل هما أساسا شرعيته .وهكذا ،فان إخفاقات الرأمسالية تفسر التحول
لالشرتاكية ،من قبل ،بينما فرضت إخفاقات اقتصاد األوامر االنتقال جمدداً إلي اقتصاد
السوق ،من بعد! ووفر هدر كفاءة النظام االقتصادى قوة الدفع لإلنقالبني! بيد أنه سواء
قبل صعود االشرتاكية أو بعد سقوطها ،تأكدت نظرياً وتارخيياً ضرورة تدخل الدولة لضبط
إخفاق السوق ،حبماية العدالة االجتماعية وتعظيم الكفاءة االقتصادية .وقد جتلت عدم
كفاءة اقتصاد األوامر املركزى االشرتاكى فى حصاد مل يتعد توزيعاً عادالً للفقر ،بتجاهل
ترشيد استخدام املوارد النادرة لضمان إشباع احلاجات املتزايدة ،حني أهدر ضرورة رفع
إنتاجية االستثمارات وحفز تنافسية املؤسسات! وأما عدم كفاءة اقتصاد السوق احلرة
الرأمساىل فقد جتلت فى عدم كفاءة استخدام املوارد ،حني طغى اإلحتكار على املنافسة،
واختل توزيع الثروة والسلطة.
وقد حققت الرأمسالية انتصارها على الشيوعية حني جتاوزت أيديولوجية السوق
احلرة! ومل تثمر سوى تبديد واس��ع للموارد ومعاناة هائلة للفقراء؛ حني روج أنصارها
جمددا لوهم أن «يد السوق اخلفية» حتقق املصلحة العامة بفضل حافز «املصلحة األنانية
للفرد»! وقدم اقتصاد السوق االجتماعى بدي ً
ال جديراً بالتعلم منه .فقد قدم قصة جناح فى
بناء اقتصاد سوق؛ لكنه اجتماعى ومنضبط وصناعى ومتقدم! وجسد «طريقاً ثالثاً» ،نشأ
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وجتدد استنادا إىل «توافق دميوقراطى» بني مجيع القوى السياسية واجملتمعية ،ومزج بروح
عملية بني ضرورات :عمل السوق وتدخل الدولة ,ومحاية العدالة االجتماعية وحفز املبادرة
الفردية ,والتحرير والضبط ،ومحاية املنافسة ومكافحة االحتكار ،واالنفتاح اخلارجى
والسيادة الوطنية..إخل .ومتثل الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية فى اقتصاد السوق
االجتماعى أساس تكافؤ الفرص فى احلراك االجتماعى ،والتطور الدميوقراطى السلمى،
وتفعيل حقوق املواطنة ،وتعميق الوالء واالنتماء للوطن.
وفى اقتصاد السوق االجتماعى يسعى رجل األعمال ،وينبغى أن يسعى ،إىل حتقيق
أقصى ربح ممكن؛ ألن هذا ما مييز ”مشروع األعمال“ عن ”العمل اخلريى“ ،وألن تعظيم
الربح املربر واملشروع يوفر حافز رجل األعمال ،املبادر واملنظم واملخاطر واملبتكر ،ليكون
فاع ً
ال ال غنى عنه فى قيادة التنمية والتصنيع والتقدم .واستهداف ”الربح الفردى“ ،وهو
منطقى وتارخيى ومشروع ،ينبغى أال يتعارض مع التزام رجل األعمال بواجبات ”املسئولية
التنموية واجملتمعية والوطنية“ وحتقيق ”رحبية اجملتمع“.
ومع إعادة تفعيل دور قطاع األعمال العام الصناعى فى اقتصاد السوق االجتماعى
جتب مواجهة أسباب ضعف انتاجية العمل فيه ،وأهمها :عدم ربط األجور باإلنتاج ،وقصور
نظم احلوافز ،وسياسة التعيني اإلج��ب��ارى ،وسياسة األسعار الرخيصة ،وع��دم الكفاءة
اإلداري��ة ،وقصور تنظيم العمل ،وتعقد اهلرم اإلداري ،والتدخل السياسي البريوقراطى،
والتمييز ضد املشروعات العامة ،ومجود اهلياكل واألساليب التنظيمية واإلدارية ،وقصور
اهلياكل املالية ،وارتفاع الطاقات العاطلة ،وتأخر االح�لال والتجديد ،وغياب ضوابط
ومعايري األداء والرقابة اإلدارية والفنية ،وقصور احلساب االقتصادى للتكاليف واألسعار
واألرباح وختصيص املوارد ..إخل.
وأسجل

ثانيا إنه فى سياق اللغو عن ارتفاع معدالت النمو االقتصادى قبل الثورة غابت
حقيقة أن االقتصاد املصرى مل يكن مبقدوره أن يصبح اقتصادا متقدماً مبجرد حتقيق
معدل مرتفع للنمو االقتصادى; حتى وإن استدام هذا النمو عقوداً؛ وإمنا يتحقق تقدم مصر
فقط بتحوهلا إىل دولة صناعية. وباختصار ,فان التقدم منذ فجر الثورة الصناعية وحتى
عصر ثورة املعرفة مل يتحقق يف أى مكان بغري التصنيع؛ رافعة النمو املتواصل لإلنتاجية
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والتنافسية والتشغيل والتصدير ،وركيزة تنمية وحتديث بقية القطاعات االقتصادية. والدول
الصناعية هى التى تصنف -دون غريها -باعتبارها الدول املتقدمة فى مجيع التقارير
االقتصادية العاملية .فليس كافيا لتحقيق التقدم جمرد ارتفاع معدل النمو ,وهو ما أبرزه-
وحبق- تقرير لصندوق النقد الدوىل, وال جمرد سبق مصر فى التحرير االقتصادى ,الذى
أبرزه  -وحبق أيضا- تقرير للبنك الدوىل. فاألمر يتوقف على مصادر ونتائج وآثار النمو.
وباختصار فان منو الدخل القومي املرتتب على تغيري هيكل االقتصاد والصناعة لصاحل
األخ�يرة وفروعها عالية اإلنتاجية والتنافسية, هو الشرط الوحيد ألن يكون هذا النمو
متواص ً
ال وقادراً على االستمرار اعتماداً على الذات, وهو الشرط الوحيد لرفع مستويات
معيشة الشعب املصرى عرب التوزيع العادل لثمار هذا النمو.
وتتأكد حتمية تصنيع مصر إذا سلمنا حبقائق قيود املياه واألرض على فرص
التنمية األفقية فى الزراعة ،وال يعنى التصنيع إهمال الزراعة؛ ألن الثورة الصناعية والثورة
الزراعية تؤثر كل منهما على األخرى إجيابياً .كما تتأكد حتمية التصنيع إذا أدركنا حدود
وخماطر االعتماد على مصادر الدخل الريعية املتقلبة ،مثل إيرادات املرور فى قناة السويس
أو الدخل السياحى أو حتويالت املهاجرين ,وال أقول التصدير غري املسئول للغاز الطبيعى.
وال ختفى حتمية التصنيع إذا أدركنا أن رفع اإلنتاجية فى الزراعة املصرية يرتكز إىل
مدخالت التقدم الصناعى التكنولوجى وأن تعظيم القيمة املضافة للزراعة رهن بتصنيع
منتجاتها .أضف إىل هذا ،أن تعظيم القيمة املضافة من الثروة البرتولية رهن بتطوير
الصناعات البرتوكيماوية فى حلقاتها األرقى ,وأن مضاعفة القيمة املضافة للسياحة تتوقف
على ما يتيحه التصنيع من إنتاج حملى ملستلزماتها من املدخالت املصنعة! وأن تعظيم دخل
قناة السويس يرتهن بتحويلها اىل مركز متقدم للصناعات التصديرية .ويتناسى القائلون
بعجز مصر عن املنافسة فى مضمار التصنيع أن عوامل النجاح واحدة ,سواء تعلق األمر
بالتصنيع أو بأى جمال من جماالت التنمية االقتصادية ،أو بكلمات أخرى :إن «الفاحل فاحل
فى كل أمر ،والفاشل فاشل فى كل أمر».
وبدون التصنيع ،ال سبيل إىل تنمية وطنية ومستدامة على أسس وطنية؛ تضاعف
الثروة الوطنية والدخل الفردى بدون حدود ،وال جتعل شعار عدالة توزيع الدخل جمرد
مطلب بعدالة تقاسم الفقر! وليس إهدار الكرامة اإلنسانية للمصريني سوى حصا ِد للفقر،
املطلق والنسبى .أقصد الفقر املطلق ،شامال فقر الدخل ،الذى يؤدى إىل احلرمان من
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القدرة على إشباع احلاجات اإلنسانية األساسية من مأكل وملبس ومسكن ،وفقر القدرة
املتولد عن احلرمان من فرص التعليم اجليد والرعاية الصحية الالئقة .وأقصد الفقر
النسبى ،املتولد عن اإلحساس بالفقر رغم زيادة الدخل ،وذلك جراء العجز عن حتقيق
التطلعات إىل نوعية حياة أفضل ومستحقة ،يراها املصريون أمام ناظريهم ،مع اتساع
الفجوة وغياب العدالة فى توزيع الثروة داخل الوطن ،وحني تدفعهم احلاجة وغياب فرص
الرتقى االجتماعى إىل االغرتاب باهلجرة املؤقتة أو الدائمة إىل البلدان الغنية ،بل وحني
يطالعون الفضائيات فى منازهلم.
ولن يتمتع املصريون بأمنهم اإلنسانى, فيتحررو من احلاجة والفاقة واخلوف من
املستقبل, إال بفضل ما تتيحه عملية التصنيع من وظائف غري حمدودة ومرتفعة اإلنتاجية,
ال الئقاً ،ودخ ً
تؤمن هلم عم ً
ال مرتفعاً ،وحياة كرمية مديدة بصحة جيدة .والتصنيع بتعظيمه
القدرة االنتاجية والتنافسية االقتصادية الوطنية يعزز األمن االقتصادى ،اإلنسانى والقومى،
بإنهاء حرمان املواطن من احلاجة والفاقة واخلوف ،وتعظيم القوة الشاملة ،مبا فى ذلك
بتطوير التصنيع العسكرى ،الذى تقيده -رغم قدراته الواعدة -بيئة التخلف الصناعى
التكنولوجى .وتصفية أسباب عدم مناعة اقتصادنا الوطنى وهدر سيادتنا االقتصادية
وخماطر الضغوط االقتصادية اخلارجية.
ولن يتحقق تقدم مصر جبسارة وثبات على طريق التصنيع بغري أن تثق -قيادة
وخنبة وأمة -فى قدرتها على أن تلحق مبجموعة الدول الصناعية, وأن تدرك أن إجنازات
حماوالتها للتصنيع على مدى القرنني املاضيني ,رغم ما تعرضت له من إنتكاسات ,تؤكد
وال تنفى هذه القدرة .وبقدر ما تبدو أبعاد تراجع تصنيع مصر خميفة ،تبدو وخيمة عواقب
النكوص عن تبنى هدف التصنيع ،وهدر قوة الدفع التى من شأن ثورة األمة املصرية فى 25
يناير و 30يونيو أن توفرها إذا إنتصرنا هلا ،ألن ما حييط مبصر من اخلارج من فرص وما
يتوفر هلا فى الداخل من عوامل مل يكن متاحا ملصر بعد أى ثوراتها ومشروعاتها للتصنيع
فى تارخيها احلديث ،منذ ثورة  ،1805ومروراً بثورة  ،1919وحتى ثورة .1952
وتتأكد حتمية تصنيع مصر إذا أدركنا أن خسائر الفساد تتضاءل مقارنة بعواقب
عدم كفاءة إدارة وختصيص مواردنا .وبغري جتاهل ضرورة تعظيم مكاسب مزية تنوع موارد
االقتصاد املصرى ،وإلجناز العدالة االجتماعية ،أزعم أنه ال بديل وال مثيل للتصنيع إلنهاء
77

ختلُفَنا عن ركب العامل الصناعى املتقدم والغنى .فالتصنيع هو سبيل مصر واملصريني
إىل تصفية فقر الدخل والقدرة؛ ملا يتيحه من فرص عمل عالية االنتاجية والدخل؛ تسمح
بتحقيق عدالة توزيع الغنى فى بلد متقدم يتمتع بالثراء ،وال أقول عدالة توزيع الفقر فى
بلد متخلف.
وال ختفى حتمية وض��ع وتبنى إسرتاجتية لتصنيع مصر؛ إذا أردن���ا :أن تتوافر
للمصريني الكرامة والعدالة واحلياة الالئقة, وأن تسرتد مصر السيادة والريادة واملكانة
املرموقة ،بتصفية التخلف والتبعية .وألن احلاضر صورة املستقبل ،فان استمرار التصنيع
فريض ًة غائب ًة أو هامشية فى رؤى وبرامج القوى السياسية املصرية ،فى احلكم واملعارضة،
لن يثمر سوى تكريس األوض��اع التى أدت الثورة! وفى املقابل ،ميثل تصنيع مصر أحد
أهم جماالت بناء الوفاق الوطنى ،طاملا أن حلم التقدم تتشارك فيه كل القوى الوطنية
الدميوقراطية ،ومن ثم البد أن تكون حتمية وخربة واسرتاتيجية تصنيع مصر حموراً
رئيسياً فى أى حوار وطنى جاد ومثمر.
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مقدمة:
تتجسد دراسة األبعاد السياسية /االجتماعية للتعذيب فى عالقة ثالثية األبعاد
تتمثل فى :مفهوم السلطة  ،وصورة اجلسد ومشروعية الضوابط اجملتمعبة للعقاب ،فكلما
ارتقى اجملتمع وجسدت مؤسسات العقاب به ضوابط ميكن تقيمها وتقوميها اجتماعيا،
انتقل اجملتمع من حالة البداوة األوىل إىل التحديث املؤسسى وجنح فى إنتاج دولة قوية
وعادلة فى تطبيق حدود العقاب على املنحرفني عن الضوابط اجملتمعية وفعل العالقة
التعاقدية بينه وبني السلطة السياسية.
وتارخيياً الزمت فكرة التعذيب اعرتاف املتهمني فى مبدأ األمر عند اليونان حتى أن
أرسطو نفسه كان يرى أن «التعذيب أحسن الوسائل للحصول على االعرتاف» ،ثم ظهرت
فكرة تعذيب املتهمني حلملهم على االعرتاف بعد ذلك عند الرومان ال سيما فى أواخر العصر
الروماني ،وامتد الزمن إىل تاريخ الثورة الفرنسية ،ولكن يبدو أن فكرة استجواب املتهم مع
تعذيبه حلمله على االعرتاف هى فى جذورها نظام روماني ظهر يف اإلمرباطورية الرومانية
وكان فى البداية مقصوراً على الرقيق أو العبيد وأهل املستعمرات دون املواطنني الرومان،
ولكن سرعان ما طبق على املواطنني الرومان أنفسهم فى أوائل العصر اإلمرباطوري ،وكان
مقصوراً فى البداية على اجلرائم التى تسمى جبرائم اخليانة العظمى ،ثم صار يطبق فى
كل األحوال ،وعلى مجيع اجلرائم دون متييز ثم ما لبث أن أصبح التعذيب مسة من مسات
الدولة فى العصور الوسطى متارسه بذريعة الوصول إىل احلقيقة.1
وحتت مظلة العقاب ،قد تنحرف معايري تطبيقه وجيىء التعذيب والذى فى جممله
هو منتج ألطراف تعانى اضطرابات سيكوباتية ،وتتجاوز فى سلوكها عن حدود حق تقليدى
أصيل لصيق باإلنسان حتى فى مراحل التحديث وهو حق احلياة والذى ارتبط حبق توأمى
له وهو حق احلرية فى االختيار.
ومع تعقد حم��اوالت تعريف التعذيب نفسياً وسياسياً واجتماعياً ،وأحياناً فردياً
ومجاعياً ،تتعدد اقرتابات دراسته فهناك االقرتاب القانونى والذى يعرف التعذيب بأنه أي
عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد ،جسدياً كان أو عقلياً ،يتم إحلاقه عمداً بشخص ما بفعل
أحد املوظفني العموميني ،أو بتحريض منه ،لغرض ما مثل احلصول من هذا الشخص أو من
شخص آخر علي معلومات أو اعرتاف ،أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه،
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أو ختويفه أو ختويف أشخاص آخرين .وميثل التعذيب شك ً
ال متعمداً من أشكال املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
وجيرم القانون تعذيب املتهم حلمله على االع�تراف ،ويدخل هذا التعذيب فى
نطاق قانون العقوبات ،وتنتمي إىل جرائم االعتداء على احلق فى سالمة اجلسد ،ومتيز
هذه اجلرمية عن باقي جرائم االعتداء على سالمة اجلسد األخرى لكونها ترتكب بواسطة
رجال السلطة وباسم السلطة وحلسابها ،ولكون املساس بسالمة جسد املتهم حلمله على
االعرتاف خيرق القانون ،ألنه ميس نزاهة التحقيق وكرامة الوظيفة العامة.
وكافة أمناط العقاب التى ميكن أن تعرفها اجملتمعات ترتبط مبعايري القبول
اجملتمعى فيها لقوانني اجلزاءات مع عدم انتفاء أحقية املعاقب فى شكل العقاب املفروض
وطرق تطبيقه علما بأنه ال يسمح بانتهاك ذلك حتى فى الظروف االستثنائية كحالة احلرب
أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري ،وليتخذ أى من ذلك
كحجة لتربير التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ..ويفرق
البعض بني التعذيب املشروع وبني غريه من أنواع التعذيب ،فاألول الذى ينتج «األمل أو
العناء والذي ال يكون عن قصد أو تعمد ،كما يكون ناشئا عن جمرد جزاءات مشروعة أو
مالزماً هلا أو مرتتباً عليها ،يف حدود تتفق مع «القواعد الدنيا ملعاملة السجناء كما حددها
الفانون ،ولذا يكون األمل مشروعاً وشرعياً»...
ويقصر البعض التعذيب على عنف أحد رجال السلطة العامة على املتهم إلجباره على
االعرتاف بارتكاب جرمية معينة 2فى حني خيربنا الواقع أن أمناط التعذيب ال تقتصر فقط
على ممارسات السلطة السياسية اذ يعرف النمط املرتبط باألخرية أنه تعذيبا سياسيا.
وهناك االقرتاب السياسى للتعذيب والذى يناقش العالقة الثالثية بني اجلسد
والسلطة والتعذيب حيث غياب اهتمام الدولة «السلطة» بالرعاية الصحية وحماربة الزيادة
السكانية ،وغياب توفري املسكن املالئم ما هو إال جتاهل صريح من الدولة للكيان املادى
لإلنسان بهذا اجلسد الفردى املرئى ال��ذى جيب ان يتم التحكم فيه حتى ي��ردع ويطيع
السلطة .ولقد انتقل اهتمام السلطة من اجلسد الفردى للجسد اجملتمعى ،ومت تطبيق نفس
آلية الردع والعقاب من خالل (السجون) من ناحية أو من خالل مؤسسات أخرى كاملدارس
والثكنات العسكرية واملستشفيات ،كلها مؤسسات خلقتها الدولة لتشكيل هذا اجلسد وفقاً
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ملا يرتاءى هلا ،ومن هنا جاءت عمق العالقة بني السلطة بأشكاهلا املختلفة وبني العنف
اجلسدى والنفسى ،وما يرتبط به من ظهور املؤسسات وحتول فى األدوار.
فاستناداً إىل عالقة السلطة بالتواجد املادى والفيزيقى لإلنسان ،درس البعض
ظاهرة الالوعى اجملتمعى والذى يكشف عن األمراض واالحنرافات اجملتمعية من ناحية،
وجربوت أو رشادة السلطة من ناحية أخرى فى حماولة منها لتطويع وإعادة إنتاج هذا
الكيان الفيزيقى وفقاً ملواصفات معينة ليظهر لدينا الكيان املنفى ،الكيان املستبعد ،والكيان
احملظى  ..ورغم خمالفة ذلك ليس فقط للقانون وإمنا ألبسط قواعد العدالة ،فإن السلطة
فى كل حالة تزعم أنها فى حالة دفاع عن سيطرتها ضد االخرتاق وضد عدم االنضباط
سواء فرديا ،أو اجتماعيا حتى حتظى ممارستها بدرجة من الرضا والقبول اجملتمعى..
ومن هنا جاء اقرتاب التعذيب سياسيا ليؤكد اجلميع أن السلطة التزال قوية ومتمكنة من
فرض سطوتها وانضباطها ،وبدالً من أن حيقق التعذيب العدالة كما يدعى املعذب ،تقوى
السلطة وتتوحش ..فالتعذيب رسالة مفادها ضرورة إيقاظ الوعى اجلماهريى فى أن حتدى
السلطة لن ينتج إال عقاباً ال حيتمل يتجسد من خالل وسائط جمتمعية لبث الرعب فى
3
نفوس من يفكر فى حتدى السلطة.
ويمكن إجمال أنواع التعذيب فى أربعة أنواع كالتالى:

1 .1تعذيب السلطة  -ملواطنيها من خالل حزمة قوانني اتفق اجملتمع على إقرارها.
2 .2تعذيب السلطة  -لغري مواطنيها بسبب سوء العالقات السياسية وبشكل غري قانونى.
3 .3تعذيب املواطن  -للمواطن املصنف علي أنه معارض له وذلك حتت مسمى «اآلخر».
4 .4تعذيب املواطن لرموز السلطة حبجة انتهاكهم حلدود الوظيفة القهرية املشروعة
قانوناً للدولة.
ولقد أضحى العقاب /العنف  /التعذيب ثالث كلمات مفتاحية ترصد لنا مردود
التعاطى مع قضية التعذيب فى االقرتاب السياسى اجملتمعى وهو اقرتاب الفرد /الدولة ،أو
مبعنى آخر حدود حق الفرد وحدود حق الدولة إذ يناقش الباحثون فى جمال حقوق اإلنسان
مفاهيم التعذيب على أنها انتهاك ألحقية اإلنسان فى احلياة واحلرية ويعتربون العنف
«سياسة» قصاص فى بعض الدول مع اختالف الثقافات واختالف السياسات واختالف
االيدلوحيات  ..الكل يشرتك فى عامل واحد وهو فشل الدولة فى تفعيل نظم األحقية،
وغياب الدولة اجملتمعية  /التعاقدية وإحالهلا بدولة سارقة  /أداتية أضحت مرتعا لقلة
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أستأجرتها وشوهت صورتها لدى العامة من املواطنني فتعطلت لديهم فلسفة األحقية والتى
تعنى فى مفردات بسيطة مأسسة «حقى» كمواطن وطرف فى عالقة تعاقدية فى أن يكون
لدى مطلب واحد على األقل «مشروع» و»مستجاب» من قبل هذا النظام .السياسى اجملسد
للدولة ،واملرتبط بشكل أو بآخر باحلقوق الطبيعية ىل كفرد فى هذا اجملتمع إذ إن تعطيل
الدولة وفشلها فى نظم األحقيات للفرد نذير بضرورة إنهاء السلطة أو فى أحسن الظروف
إبداهلا بسلطة أخرى.
وللتنظري حلاالت التعذيب وتبني كيفية إحياء الدولة لألحقية وتفادى فشلها يفرتض
احليلولة بني التعذيب كممارسة فردية والتعذيب كثقافة جمتمعية حتى نتلمس كباحثني من
أين نبدأ التمكني ،هل من املعذب أم املتعذب!! ..ويساعد فى هذا التنظري االستماع لكل من
شهادات أطراف قضايا التعذيب.
1 .1آراء املعذبني  ..فحواراتهم مهمة لتساعدهم على إعادة التأهيل النفسى والبدنى
هلم وتكسر ما لديهم من رواسب انتقام من اجملتمع ومؤسساته على موقف الصمت
منهم.
2 .2آراء من ميارسون التعذيب  ...للوقوف على إعادة تأهيلهم ألعماهلم بشكل ال يغيب
الذاكرة اإلنسانية لديهم ويفصل بينهم وبني تفانيهم فى تنفيذ التعليمات بدعوى
أنها قصاص عادل للحفاظ على اجملتمع والدولة.
واذا كان التعذيب اجلسدى متوقعاً وميكن استيعاب آثاره ،فإن التعذيب النفسى
مدمراً للذات  ...والريب أن تدمري الذات يفرتض البحث عنها من جديد ولن حيدث ذلك
إال باالنتقام من مدمرها بداية سواء كان النظام السياسى ،أو النظام اجملتمعى ،أو حتى
رموز رموز السلطة فى هذا وذاك.
ويبدو أن السلطة تعى جيداً أهمية السيطرة على اجلسد وأهمية تطويعه لتحقيق
مشروعيتها وفرض ضوابطها اجملتمعية ،ألن اهانة اجلسد وحتقريه وسيلة مهمة للتأكيد
والتزكري بقوة هذه السلطة على فرض سيطرتها ورسالة مهمة لكل من حياول أن يتحدى
مشروعية من ميتلك القهر ،فمن يتابع تأثري التعذيب على اإلنسان فى صور سجن أبوغريب
كما يشري بعض الدارسني يراها تلغي هذا اإلنسان ،ويتحول اإلنسان املعذب إىل جسد بال
روح غري قادر حتى على األكل والشرب ،ومن هنا جاء ارتباط التعذيب الذاتى إىل رغبة
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قوية فى التخلص حتى من هذا اجلسد الذى ال معنى له بعد أن ضاعت الروح ،ولعل هذا
يفسر مفهوم االض��راب عن الطعام بغية الرغبة فى املوت وليس كأداة ضغط فقط على
النظام السياسى لالستجابة ملطالب املعذبني ،إذ يعترب االضراب عن الطعام فشل أنظمة
التمكني للمواطن لتغري وتقويم العالقة التعاقدية بني األفراد واحلكومة .فهنا أنتج فشل
األحقية فى محاية احلقوق األصيلة لإلنسان إىل فشل متكينى فى تأييد وتدعيم الدولة
لقدرات الفرد املعذبني وإعادة رغبتهم وقدراتهم على االندماج فى اجملتمع لالرتقاء به إىل
سلم القوة وتغيري الضوابط اجملتمعية وميثل كل ذلك املعادالت التالية:
التعذيب

فشل نظام األحقية داخل الدولة ،تالشى شرعية السلطة والطاعة.

األحقية

احرتام احلقوق الطبيعية لإلنسان ومنها احرتام اجلسد.

التمكني رغبة فى االندماج فى اجملتمع بسلطاته وتعويض القدرات املفقودة بالتعذيب
كآلية.
ويشري البعض «أن أجهزة القمع والتعذيب فى الدولة أشبه باملصارف التى تظل
فعالة ما دامت حتتفظ باحتياطى معترب ...فتأثري التعذيب على اجملتمع والدولة خطري ...
والسكوت املباشر أو الضمين عن ذلك يؤثر يف بنية اجملتمع» اذ يؤدى التعذيب إىل تآكل
«األمسنت اجملتمعى» والذى ميثل الضامن لثقة األجيال القادمة فى هذا اجملتمع ،إذ يتواىل
القبول اجملتمعى هلذه املمارسات الإلنسانية ،ومن ثم استحالة حتول اجملتمعات وتطورها
والرقى بها ‘ىل مرحلة االنطالق احلضارى.
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سياقات التعذيب

 .1السياق السياسى :شرعنة التعذيب  ..وجه آخر لإلرهاب
ال ميكن فصل التعذيب عن سياقه السياسى واجملتمعى وأحيانا االقتصادى إذ ترى
الورقة أن هناك سياقات صديقة وحمفزة للتعذيب تتمحور كلها فى جتسيد مفهوم اآلخر
والرتويج له وأهم مساتها السياسية:
1 .1أحادية الرؤية «األيديولوجية» السياسية.
2 .2السيطرة على الوسائط اجملتمعية سواء بالتوجيه املباشر أو بالتعبئة.
3 .3نفى وجود اآلخر وإنكار حقوقه.
4 .4ثقافة االستعالء ومزاعم الوصاية ،فاالستبدادي خيفق يف عالج كثري من األزمات
رغم أن كثرياً من احللول تكمن يف الشفافية واحملاسبة وحكم القانون ،ولقد نظرت
كل الفلسفات واألديان إىل احلكم الفردي املطلق كمصدر للفساد والظلم واالعتداء
على احلريات العامة ،وختريب العمران ،وإذالل املواطنني ،فامللك الذي ال يقيده
شرع ،وال خياف رعية يعتدي على أجساد الناس ،ليفقد شرعيته.
ومن ثم فإذا كان أمر الدولة كله بأيدي األفراد (الديكتاتورية) ،ومل تكن هلم
مؤسسات دستورية ،وال سلطة هلا صالحية تفوق صالحية احلاكم ،أو تساويها يف شأن من
4
شؤون الدولة ،إال القضاء ،كان هذا تدشيناً لنظام صديق للتعذيب.
5 .5نظام حزبى شكلى تغيب عنه الدميقراطية .أو جمرد هياكل حزبية.
6 .6التشويه املمنهج واملتعمد ملنظمات حقوق اإلنسان والنشطاء الذين يدافعون
عن حقوق املعتقلني قانونياً وإنسانياً .حيث تشن أجهزة الدولة وإعالمها محلة
ممنهجة لتشويه كثري من رموز العمل احلقوقى واإلنسانى ،فى بعض األحيان
جيرى استخدام منظمات وشخصيات أخرى حمسوبة على جمال حقوق اإلنسان
من أجل تربير ممارسات أجهزة القمع فى الدولة.
7 .7سلبية املواطنني فى تفعيل العقد بينهم وبني دولتهم ويتمنون لو تركوا لشأنهم،
وهم يسترتون من نزوات مشيئة الدولة ،والدولة ،كما فى كل نظم الطغيان
الشرقية ،متلك السلطة وال حتكم بالشرعية.
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8 .8تطويع فلسفة بث اخلوف داخل املواطنني عن طريق اإلعالم عرب عرض فيديو
التعذيب أو القتل التى تنشر فى اإلعالم املقروء أو املسموع أو املرئي ،أو عرب
املواقع االجتماعية من أمثلة ذلك ما فعله النظام البعثى بـ «عبد الكريم قاسم»
فى العراق.
 9 .9تدخل املؤسسات األمنية فى السياسة واحلياة السياسية يف اجملتمعات التى
تعرف جرائم التعذيب.
1010وجود منظمة استخبارات فوقية خمطط هلا حبيث تراقب الشبكات األمنية
األخ��رى وتتحكم بنشاطات ال��دول��ة واهليئات العامة مثل اجليش وال��دوائ��ر
احلكومية واملنظمات اجلماهريية ،الطلبة والشباب والنساء والعمال ويكون هلا
دور واضح وليست جمرد جهاز حمرتف للدولة مناط به محاية األمن القومى.
1111العمل األساسى للجيش كمؤسسة للقمع الداخلى وهدم املنطق السياسى لضباط
اجليش املسيسني وحتزيب املؤسسة العسكرية وانتزاع اهلوية من قوادها كما
حدث فى العراق.
1212تشابك الشرطة كجزء من األجهزة األمنية فى عالقاتها ووظائفها مع النظام
احلاكم .حبيث تضحى اليد الطوىل للنظام فى قمع ما يعارضه.
ومن املالحظ أن عالقة الديكتاتوريات بالثقافة اجملتمعية عالقة أداتية يف أغلب
األحيان .فتستخدم األوىل الثانية يف إضفاء وجه إنساني على بشاعاتها ومنظومة قيمها
املنحطة القائمة على العنف .كما يدفع اإلعالم عدداً من األمساء املرتبطة عضوياً بأجهزة
السلطة وبنيتها والذين ال مكان حقيقياً هلم يف عامل الثقافة من دون االرتباط بهذا.
األسباب السياسية وراء جرائم التعذيب:

عدة أسباب وراء انتشار جرائم التعذيب فى أى جمتمع أهمها ما يلى:
1 .1اخللل التشريعى.
2 .2جتميد تطبيق القوانني املوجودة.
3 .3عدم وجود أى مراقبة مستقلة على أماكن االحتجاز.
السلطات الواسعة لدى وزارة الداخلية وتسامح احلكومات املتوالية مع التعذيب
 ..فقانون العقوبات املصرى مثال والدستور املصرى يقران بأن املعلومات أو االعرتافات
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املتحصل عليها نتيجة للتعذيب تهدر وال يعول عليها ،إال أنه ال يوجد أى نص قانونى صريح
جيرم فعل استخدام هذه املعلومات إلدانة شخص ما ،باإلضافة إىل جتريم فعل التعذيب
ذاته .فهناك حظر الستخدام املعلومات املتحصلة عن التعذيب أو االكراه وليست هناك
عقوبة على كسر هذا احلظر باستخدام تلك املعلومات أو االعرتافات إلدانة األبرياء.
1 .1انتهاك التعهدات الدولية والداخلية.
 2 .السياق النفسى /اجملتمعى للتعذيب ..تفتت عالقة الثقة
كلما أصبحت املعادلة السياسية أكثر تعقيداً ،واشتدت املنافسة السياسية ومل يعد
التنافس بني الطرفني مقصوراً على ط��اوالت الغرف املغلقة ،بل امتد بكافة أبعاده إلي
الشارع ،ومت استدعاء قوى جمتمعية عديدة هلذا الصراع السياسي ،كان العنف بكل أمناطه
حتمياً للفوز فى النهاية بالسلطة ،ومن ثم تتزايد حاالت التعذيب مع زي��ادة اهلوة بني
هذه املعارضة والسلطة احلاكمة وتراجع األخرية عن حتقيق إجناز فعلي يتجاوز األوضاع
املرتدية وخيلق ذلك بيئة حمفزة لالنقسامات اجملتمعية ،بدالً من آليات توافقية تصاحلية
مع املعارضة مبختلف أطيافها ،إلرساء قواعد تأسيسية إلرساء قواعد العدالة فى املمتلكات
وتفادى اإلضرار باحلقوق الطبيعية للمواطن.
ففى ظل حركات احتجاجية معربة عن الشارع ،وفى ظل دولة تبغى استعادة قوتها
املفقودة بفعل تآكل أدواتها األمنية والتنموية وتراجع ثقة اجملتمع يف قدرتها ،تسعي قوي
تقليدية لتسيس الشارع واستعادة مواقعها عرب قدرتها علي صياغة حتالفات مع الدولة
السلطوية ،خاصة أن تلك القوي التقليديةباتت تسيطر فى ظل سيادة الوالءات البحثية
علي قواعد اللعبة ،فى ظل تعزبز ملكانة الفرد يف التأثري السياسي فى ظل عصر العوملة،
والفضاءات اإللكرتونية (تويرت ،الفيس بوك)تتفجر االحتجاجات السياسية ،واجملتمعية
والتى لألسف مل تعتمد علي تدشني اآلليات املؤسسية الدميقراطية لنيل حقوقها ليؤكد
ذلك مفردات بل على استخدام نفس ثقافة (القمع) والتعذيب لرموز السلطة املتهاوية،أن
النظام الدميقراطي عجز عن توفري حياة أفضل وأكثر عدالة بسبب أزماته التنموية لتنتشر
ثقافة الالثقة وتستوى ثقافة األحقية والتمكني ويضحى «التعذيب» ثقافة جمتمعية راسخة
وليس تعبرياً عن حالة استثنائية.

88

تكلفة التعذيب وتداعياته المجتمعية والسياسية:

إن تكلفة التعذيب اجتماعياً وسياسياً التقل عما يعتقد املعذب أن تعذيبه حيول دون
حدوثه ،فممارسات التعذيب فى اجملتمعات تؤدى إىل ما يلى:
1 .1يتعذر التعاون بني الفرقاء واملعارضني بسبب انهيار الثقة فى ظل نظام سلطوى
يروج لقدرته الفائقة على التوصل إىل خبايا املواطنني ويستحيل البدء فى
عملية حتول أو تغيري أو تطور.
2 .2انهيار املساحات التفاوضية التى يستخلقها كل نظام صدقت نيته فى التحول
الدميقراطى أم ال ،إذ يتبين كل نظام صدقت رغبته فى التحول الدميقراطى
اسرتاتيجية فتح النوافذ لتسرب ه��واء ب��ارد أفضل من إغالقها وانتظار
العواصف ،فمعياره الرشيد هو كيف «تتالقى اإلرادة السياسية مع التحول
االجتماعي» ،ولن يكون ذلك إال إذا ارتبطت حرية التعبري جيب أن تتم يف إطار
املسؤولية االجتماعية.
3 .3حتول التعذيب إىل «ثقافة جمتمعية» يستوعبها املواطن داخل الدولة وتشكل
عليه قيوداً فى ممارسة حقوقه ويصل به األمر فى بعض األحيان بتعذيب ذاته
وسلبها كل احلقوق الطبيعية من ملكية ،وحرية وحتى حق احلياة..وهنا ليست
حياته ققط ولكن أيضا حياة اآلخرين .مواطن «هش» تعصف به «تداعيات»
التهميش ويبتعد متاماً عن عملية بناء اجملتمع والدولة.
4 .4انهيار الصيغة (املدنية) ملؤسسات الدولة واجملتمع وحتوهلا لصيغة «التوحش»
والعودة بها إىل حالة البداوة األوىل والبحث من جديد عن صيغة «إنسانية»
مقبولة من اجلميع مما يتعارض ومقتضيات التطور التارخيى للمجتمعات،
والذى يفرتض حتويل احلروب الطائفية الدموية املدمرة للمجتمع واقتصاده
إىل حوار سياسى متزن ومباراة تشاركية وليس مباراة صفرية.

التعذيب فى مصر

متدن ،يبلغ فيه معدل النمو االقتصادي عام ()2013/2012
فى ظل سياق اقتصادى ٍ
 ، %2.1ومعدل التضخم وصل إلي  %10.2وتردى األوضاع االقتصادية ،وارتفاع معدل البطالة
إلي  %13.4يف الربع الرابع من عام  .2013واتساقاً مع هذه األوضاع ،تراجعت االستثمارات
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األجنبية ،وعوائد السياحة ،وباتت الدولة أكثر اعتماداً على الدعم واملنح اخلارجية ،وواكب
ذلك االقتصاد املتدنى ،قوانني جديدة ملكافحة اإلرهاب من شأنها إعادة تأسيس للدولة
البوليسية وزيادة حدة العنف واإلرهاب ،حيث تستدعى هذه القوانني فى أحسن الظروف
مفهوم حقوق اإلنسان الذى يأخذ يف أغلب األحيان شكل املطالبات القانونية ممثلة يف ضرورة
توافر تشريعات قانونية كفيلة بوضع التزامات حمددة جتاه حقوق بعينها كاتفاقيات حقوق
الطفل ،أو املرأة ،أو الالجئني ،وغريها من االتفاقيات القانونية سواء أخذت الطابع العاملي
أو اإلقليمي ،دون الرتكيز على اإلصالح املؤسسي وفلسفة األحقيات فى محاية األجساد
واآلراء ،وتهذيب املؤسسات القائمة واملعنية بتحقيق أمن األفراد أو إنشاء مؤسسات جديدة
كفيلة بهذا األمر ويبدو أن أصحاب الرأى والفكر أكثر الفئات معاناة فى مصر على العقود
وال خيتلف ذلك كثريا بعد التغيري السياسي املزعوم.
 .1عهد اجمللس العسكرى 2012

استمرت الشرطة فى استخدام التعذيب بأقسام الشرطة وأيضاً القبض على
األف��راد ،وأغلب أعمال التعذيب حتدث أثناء التحقيقات فى اجلرائم اجلنائية العادية،
وأيضا فى بعض القضايا السياسية ،مثل تعذيب املتظاهرين الذين مت القبض عليهم فى
القاهرة فى أغسطس ونوفمرب.
أدى تعذيب الشرطة إىل ما ال يقل عن  11وف��اة أثناء االحتجاز .كما مل تتوان
الشرطة فى استخدام القوة املفرطة – واملميتة فى بعض األحيان -أثناء حماولة السيطرة
على املظاهرات كما شهد عام 2012م��ن أعمال تعذيب .فى مايو من نفس العام قبض
ضباط اجليش على  350متظاهراً على األقل ،بينهم  16سيدة ،بعد مظاهرة فى مكان
قريب من وزارة الدفاع فى القاهرة.
 .2عهد حكم حممد مرسى

مل خيتلف الوضع كثرياً ...إذ أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
تقريراً مفص ً
ال حول التعذيب خالل عام من حكم اإلخوان املسلمني حتت شعار «حاكموهم».

وجاء فى التقرير أن إمجاىل حاالت التعذيب املوثقة فى عهد الرئيس حممد مرسى
وصل إىل  359حالة تعذيب و 217حالة قتل ،مبعدل  77حالة تعذيب و 55حالة قتل فى
الفرتة من يونيو  2012إىل ديسمرب  ،2013و 283حالة تعذيب و 161حالة قتل فى الفرتة
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من يناير  2013إىل مايو  2013وهو يعنى زيادة حاالت التعذيب مبعدل طردى مع استمرار
«مرسى» فى الرئاسة ،وكذلك حاالت القتل فى أحداث االحتادية ،وفى كمائن املرور ،فض ً
ال
عن القتل الناتج عن حاالت التعذيب.
وعن بالغات التعذيب التى تلقاها مركز النديم ،جاء عددها  57حالة تعذيب ،و45
حالة عنف ،من بينها مثاني من الفتيات ،ترتاوح أعمار من يتم تعذيبهم من مثاني سنوات
سنوات لـ  56سنة.
وبالنسبة للتعذيب ،فخريطة التعذيب مل ختتلف كثرياً عن خريطة التعذيب فى عهد
مبارك ،حيث يتم تعذيب املواطنني داخل معظم أقسام الشرطة فى خمتلف احملافظات
ومنها كل من قسم أول مدينة نصر ،وقسم ثان مدينة نصر ،قسم مصر اجلديدة ،قسم
بوالق الدكرور وب��والق أبو العال ،قسم قصر النيل والوايلى وشربا أول وث��ان ،واجلمالية
والعجوزة.
وحدد تقرير مركز النديم مقرات جديدة للتعذيب فى زمن اإلخوان ،إضافة إىل
مقرات تعذيب فى عهد مبارك ،حيث يتم التعذيب أثناء اعتقال النشطاء من املنازل وأثناء
االعتقال من الشوارع ،وفى أقسام الشرطة والسجون كما كان األمر فى عهد مبارك ،إال أن
اإلخوان املسلمني أضافوا مقرات مستحدثة للتعذيب متثلت فى التعذيب داخل دار القضاء
العاىل وداخل مقر األمن الوطنى وداخل معسكرات األمن املركزى وأمام قصر الرئاسة،
وأمام مكتب إرشاد مجاعة اإلخوان املسلمني باملقطم.
فالتعذيب أثناء االعتقال حتى من الشوارع ،إذ أمجعت الشهادات حول قيام عساكر
األمن املركزى بضرب من يريدون إعتقاله بالطبنجات أو بالعصى الكهربائية وبالشوم ثم
سحلهم والقبض عليهم ،ومن بني هذه احلوادث حادثة القبض على املصور الصحفى حممد
سعد الذى تعرض العتداء وحشى أثناء تغطيته الشتباكات كورنيش النيل ،وقال «سعد»
فى شهادته إن مثانية من جنود األمن املركزى قاموا بإيقافه وتفتيشه وضربه بالعصى
والركالت واحتجزوه مخس ساعات فى عربة الرتحيالت.
وعن التعذيب داخل أقسام الشرطة ،تعرض  21شاباً هلتك عرض فى خمتلف أقسام
الشرطة ،وأمجعت الشهادات حول قيام ضباط األقسام بضرب وسحل احملتجزين وسبهم
وإجبارهم على سب أنفسهم بألفاظ بذيئة ،وهو ما أسفر عن وفاة عدد من املواطنني ،كما
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فى قسم مصر القدمية ،حيث توفى أحد املواطنني داخل القسم ،وجاءت أسباب الوفاة
نتيجة للتعدى عليه بالضرب ،مما أدى إىل حدوث نزيف داخلى بالبطن أدى للوفاة.
وكذلك فى مصر األمن الوطنى «أمن الدولة سابقاً» ،إذ إن شهادة أحد املواطنني
عن تعذيبه داخل أمن الدولة ،قال إنه بعد القبض عليه استيقظ فوجد نفسه مربوطاً من
يديه وقدميه فى كرسى ،ودخل عليه أحد األشخاص وصب عليه «مياه بول» وشتمه فرد عليه
الشتيمة فانهال عليه بالضرب ثم قام بوضع وجهه فى مياه قذرة ،ثم دخل أحد األشخاص
ليستكمل ضربه.
التعذيب أمام مقر اإلرشاد باملقطم ،حيث قامت عناصر من مجاعة اإلخوان املسلمني
بتعذيب املتظاهرين الذين زحفوا ملكتب اإلرشاد فى مجعة «رد القلم» بعد االعتداء على
الناشطة مريفت موسى أمام مكتب اإلرشاد ،وقامت عناصر اإلخوان باحتجاز املتظاهرين
وتعذيبهم داخل املساجد ،وتصوريهم وإجبارهم على االعرتاف حبمل السالح(.)38
ومن ثم جاء فشل أحقية محاية اجلسد سبباً رئيساً فى انهيار السلطة ،فمث ً
ال يف
مصر حينها 5جييز أحد تعديالت مشروع قانون العقوبات للسلطات التحفظ على املحُ تجزين
دون عرضهم على أحد وكالء النيابة أو أحد القضاة ملدة  72ساعة ،وميكن هلذه املدة أن
متتد إىل أسبوع .ويف ظل هذه الظروف ،يصبح املعتقلون «املعذبون» ُعرضة لالنتهاكات
واالع�تراف��ات القسرية .وهنا لن تكون من املبالغة أن نعترب التعذيب هو الوجه اآلخر
لإلرهاب ،وخصوصاً لو سكت اخلطاب القانونى لإلرهاب عن حتديد من هو اإلرهابى،
فتعريف اإلرهابى جاء فضفاضاً لدرجة جتعله ينطبق على أي فعل من شأنه «عرقلة» عمل
املوظفني العموميني ،وتعطيل املعاهد ،واجلامعات ،والسفارات...وقد ينطبق هذا الوصف
على االحتجاجات السلمية واإلضرابات العمالية .وهناك مادة أخرى تفرض عقوبة باحلبس
ملدة تصل إىل عشر سنوات ضد كل من يُساند أوينضم إىل تنظيم «يضر بالوحدة الوطنية»
أو»السلم االجتماعي» .وقد يقع حتت طائلة االتهام ،مبوجب هذه اللغة الفضفاضة ،كل من
شارك يف املظاهرات احلاشدة يف عام  2011أو ،يف تلك احلالة ،كل من انضم إىل مظاهرات
 30يونيو واليت دفعت اجليش إىل عزل حممد مرسي.
( )38ملزيد من التفصيل انظر «التعذيب فى مصر خالل عام من حكم اإلخوان املسلمني «حاكموهم» يونيو 2012ـ يونيو
 2013مركز النديم».
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وحتى ال يكون اإلرهاب الوجه اآلخر لعنف الدولة ..جيب أن يقتصر اإلرهاب حصرياً
على األنشطة املنطوية على استخدام العنف املميت واملباشر ضد مدنيني وحتميل املسؤولية
اجلنائية جلماعة ما على أساس أدلة موضوعية ،وأنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية ،وعلى
تورط األشخاص املعنيني فعلي..واذ كان غرض أى نظام سياسى تضمني مواطنيه وحثهم
على املشاركة ..فيجب عليه العمل على تفعيل ذلك بكل السبل والوسائل من خالل ما يلى:
1 .1التدريب :تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على املراعاة التامة حلظر
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
كما يدرج هذا احلظر فيما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات
ووظائف أي فرد يناط به دور يف حراسة األشخاص املعنيني أو عالجهم.
2 .2املراجعة :جيب أن تكون طرق االستجواب وممارساته ،وكذلك الرتتيبات
املعمول بها يف حجز ومعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم يف إقليمها
حمل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي مجيع حاالت التعذيب أو من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
جتديد آداب املهنة :ويتم ذلك من خالل استقراء عام بني املوظفني العامني ملعرفة
آرائهم ومن واقع خرباتهم ما األخطاء التى جيب معاجلتها وكيفية إعادة توصيف مهام
العمل واطارها القيمى الذى يهدف فى كل احلاالت إىل احرتام حقوق اإلنسان ويتماشى مع
مبدأ األحقية اللصيق بالكيان اإلنسانى والذى يعنى جتاهله احلديث عن إنسان بال إنسانية.
وأخرياً فإن اعتصام األمن بالقانون هو أشبه بتالعب بنظم األحقية لألفراد ،إذ إن
هلذا القانون ضوابطه وأجهزته ورجاله الذين جيب أال يكونوا جزءاً من «سلطة» الدولة بل
من «محاة» نظم األحقية للدولة جتاه املواطن.
فمقاومة ثقافة «القهر» والتعذيب اجل��س��دى والنفسى ومقاومة ثقافة انتهاك
«اخلصوصية» التى محاها العقد اجلديد بني الدولة واملواطن «الدستور اجلديد» يتنافى
مث ً
ال مع رصد مواقع التواصل االجتماعى ،وحق األفراد فى التعبري وتكوين اجلمعيات ،إذ
تهدم قرارات الداخلية املصرية بالدعوة إىل إنشاء أنظمة متطورة للمراقبة هو خطوة حنو
سلطة «قمعية» جديدة تربر من جديد ثقافة «التعذيب» مبفردات جديدة كمقتضيات األمن
القومى فى فرتة تغيري تستلزم إعطاء مزيد من األولوية ملفردات األحقيات ،والتمكني،
وذلك االرتباط بني تعذيب اجلسد وقوة السلطة.
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()3
عقاب رادع
التعذيب في مصر  ..هل يمكن أن
يتوقف بالتشريع..؟
نجاد البرعي
احملامي بالنقض  -الشريك الرئيس باجملموعة املتحدة
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مقدمة

رمبا قبل ان نبدأ نذكر حبقيقة مهمة؛ هي إن التعذيب يف مصر نتيجة عوامل
متعددة بعضها مرتبط بالثقافة الدينية السائدة واليت ال تنظر إلي التعذيب على أنه جرمية
ولكن تنظر إليه يف بعض األحيان على أنه ضرورة للتأديب أو الستخالص احلقيقة؛ كما
أنه مرتبط أيضاً بثقافه اجتماعية تعترب يف كثري من األحيان أن حق اجملتمع يف األمن يعلوا
على حق أفراده يف التمتع باحلقوق األساسية ومن ضمنها احلق يف سالمة اجلسد وبالتالي
فهو يغض الطرف عن التعذيب فيما لو كان اهلدف منها استتباب األمن؛ فض ً
ال عن أن
الثقافة االجتماعية تنظر إلي التعذيب نظرة رضا فيما لو وقع من األب علي أبنائه أو املعلم
على تالميذة باعتباره لوناً من ألوان الرتبية املقبولة .يرتبط التعذيب أيضا بنظرة مرتبطة
بالرتاتبية الطبقية داخل اجملتمع؛ فاجملتمع ينظر إلي التعذيب نظرة ال مبالية إن وقع
من الطبقة األعلي علي الطبقة األدني باعتبار أن األخرية هي طبقة خيرج منها «أسافل
الناس»؛ وهؤالء ال يساقون إال بالعصي.
كل ذلك ينبئ عن أن أية تصور يقوم علي أنه بالتشريع وح��ده ميكن أن يتوقف
التعذيب يف مصر هو تصور قاصر لن ي��ؤدي إلي شئ؛ فالتشريع ذات��ه هو نتيجة حاجة
اجتماعية وأي تشريع ال يوجد له ظهري اجتماعي واضح لن ينجح؛ التشريع عنصر مساعد
يف حصار الظواهر االجتماعية السلبية والتقليل من خطورتها ،ولكنه ال ميكن أن يقضي
عليها أو حيد منها مامل يكن هناك جمتمع راغب ذلك .علي أنه حيت مع وجود تشريع
وجمتمع يرغب يف مساندة ذلك التشريع يظل طريقة تطبيق أي تشريع أهم من النصوص
ذاتها؛ فالتطبيق النزيه للتشريع يؤدي إلي تقوية نصوصه إن كانت ضعيفة؛ والتطبيق املراوغ
للتشريع يؤدي إلي تعطيله يف الواقع العملي الفعلي وإن كانت النصوص قوية واضحة غري
قابله للتأويل؛ إن ذلك هو ما نطلق عليه هنا اإلرادة السياسية.
 .1املشكالت القانونية اليت حتتاج إلي عالج تشريعي وكيفية معاجلتها وفقاً للمشرع
الدستوري املصري.
مل تتم تعديالت تشريعيه ذات وزن علي النصوص القانونية املنظمة جلرمية
التعذيب؛ قانون العقوبات املصري ولد يف القرن التاسع عشر؛ ومل تتطور رؤيتة إلي تلك
اجلرمية بالقدر ذاته اليت تطورت به رؤية املشرع الدستوري للجرمية.
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قبل ان نورد املشكالت الفعليه اليت حتتاج إلي عالج تشريعي حاسم يهمنا أوال أن
نورد ما نص عليه دستور  ٢٠١٤خاص باحلقوق واحلريات بشكل عام وجبرمية التعذيب
بشكل خاص .دستور  ٢٠١٤يف نظرنا واحدا من أهم احملاوالت املصرية من أجل تقديم
دعم دستوري للحقوق واحلريات ولكنه يظل كما هو جمرد حرب علي ورق مامل حيدث أمران
أساسيان:
األول :أن ترتجم النصوص الدستورية إلي قوانني ميكن تطبيقها يف الواقع العملي.
الثاني :أن يلتزم محاة القانون وهم هنا أعضاء السلطتني التنفيذية والقضائية بإحرتام
تلك النصوص القانونية وتطبيقها بشكل نزيه وغري منحاز وبهدف حصار ظاهرة
التعذيب اليت أصبحت سبة يف جبني الدولة املصرية ال سبيل إلي إزالتها إال بعمل
حاسم.
 .١-١دستور  ... ٢٠١٤محاية ممتازة للحقوق واحلريات العامة:
كرس الدستور املصري اجلديد الباب الثالث منه للحقوق واحلريات والواجبات
العامة» وبصرف النظر عن أنه كان جيب عليه أن يفصل بني احلقوق والواجبات العامة إال
أن األهم من تلك املالحظة الشكلية هو ما نص عليه فع ً
ال.
يف املادة  ٥٢ينص بشكل قاطع علي أن «التعذيب جبميع صوره وأشكاله جرمية ال
تسقط بالتقادم «ويأتي هذا النص اجلامع املانع بعد نص املادة  ٥١واليت تنص علي أن»
الكرامه حق لكل إنسان وال جيوز املساس بها ،وتلتزم الدولة بإحرتامها ومحايتها» .ثم تأتي
املاده  ٥٤فتقدم ما ميكن أن نطلق عليه وقاية ضد التعذيب؛ فوجود املتهم يف أيدي أفراد
السلطة التنفيذية مدة طويلة قد يشجعهم علي ارتكاب اجلرمية بغيه استخراج معلومات من
املتهم أو حيت التنكيل به ألغراض شخصية .متنع املاده  ٥٤من أن يبقي املتهم يف يد أفراد
السلطة التنفيذية أكثر من أربعة وعشرين ساعة يعرض بعدها علي سلطه التحقيق فتقول
الفقرة الثانية من املادة « ٥٤وجيب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك؛ وحياط
حبقوق كتابه؛ وميكن من االتصال بذوية وحمامية فوراً؛ وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خالل
أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته» .أما الفقرة الثالثة من املادة ذاتها فتمنع أن
يبدأ التحقيق مع املقبوض عليه «إال حبضور حماميه؛ فإن مل يكن له حمام ندب له حمام؛
مع توفري املساعدة الالزمة لذوي اإلعاقة» .وتعود املادة  ٥٥من الدستور لتقرر أن «كل من
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يقبض عليه أو حيبس أو تقيد حريته جيب أن يتم معاملته مبا حيفظ عليه كرامته؛ وال جيوز
تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه؛ وال إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ...إخل».
علي أن أهم ما جاء به هذا الدستور هو ما نص عليه يف املاده  ٩٩واليت تبيح
وللمرة األولي يف تاريخ النظام القضائي املصري للمضرور من اجلرائم اليت متثل اعتداء
علي احلرية الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة أو غريها من احلقوق واحلريات العامة اليت
يكفلها الدستور والقانون «إقامة الدعوى اجلنائية بالطريق املباشر .وتكفل الدولة تعويضاً
عادالً ملن وقع عليه االعتداء ،وللمجلس القومى حلقوق اإلنسان إبالغ النيابة عن أى انتهاك
هلذه احلقوق ،وله أن يتدخل يف الدعوي املدنية منضماً إلي املضرور بناء علي طلبه ،وذلك
كله على الوجه املبني بالقانون» وذلك بعد أن قررت أن تلك اجلرائم علي «ال تسقط الدعوى
اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم».
وال ميكن أن ننهي بغري ذكر نص املاده  ٩٣من الدستور واليت أشارت صراحة إلي
االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان واعتربتها جزء من التشريع الوطين بعد نشرها
«تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان اليت تصدق عليها مصر
وتصبح هلا قوة القانون بعد نشرها وفقا لألوضاع املقررة».
من ذلك ميكن أن نقول أن النصوص الدستورية اليت عرضناها هي يف حقيقتها
متثل أهم املشكالت اليت طاملا انتهت إليها مجيع الدراسات اليت متت حول التعذيب وكيفية
مكافحته؛ واليت ميكن أن نوردها هنا بكثري من االختصار.
 .٢-١املشكالت الفعلية اليت تؤدي إلي جرمية.
يف ظين هناك ست مشكالت يتعني البحث عن حلول تشريعية هلا.
املشكلة األوىل :أنه ليس علي رجال الشرطة من واجب استدعاء حمام للحضور مع املقبوض
عليه فور القبض .فالقانون ال يعترب ما يتم يف قسم الشرطة حتقيقاً يستدعي وجود
حمام ولكنه يعترب ما يقوم به مأمور الضبط القضائي -ضابط الشرطة – جمرد
حمضر مجع استدالالت؛ ويعرف اجلميع أن حمضر مجع االستدالالت والذي يبين
عليه يف العمل ما يطلق عليه حمضر التحريات؛ إمنا يتم بعد استنطاق املتهم يف
الغالب وهو وحده بني أيدي رجال الشرطة ويف أماكن احتجازهم صلته مقطوعة
بالدنيا ال جيد له نصري وأن استغاث ال يسمع استغاثته أحد.
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املشكلة الثانية  :أنه يف كثري من األحيان يبدأ احملقق عمله مع املتهم دون حضور حمام بداع
االستعجال؛ وهو أمر ال مربر له فيمكن لوكيل النيابة احملقق أن حيتجز املتهم ولو
ساعتني وميكنه من االتصال بأهله إلحضار حمام له وكان يف أحوال كثري ال يفعل
احملقق ذلك ويدعي أنه مل جيد حمامياً ويبدأ التحقيق مع املتهم دون حضور حمام.
املشكلة الثالثة :عدم اهتمام احملقق بتحقيق إدعاءات التعذيب اليت يزعمها املتهمني؛ فعندما
يتم عرض املتهم علي وكيل النيابة يدعي أنه قد تعرض للتعذيب من قبل الضباط
الذين ألقوا القبض عليه ولكن وكيل النيابة يأمر بسلخ ما يعتربه بالغ بالتعذيب
عن القضية األصلية ويستمر بتحقيق القضية األصلية دون أن يعتين بتحقيق بالغ
التعذيب رغم أن حتقيقه يشكل أمراً أولياً الستكمال حتقيقاته يف القضية األصلية
فرمبا لو ثبت أن املتهم تعرض للتعذيب أن يتم إهدار أقواله كلها يف حمضر الضبط
وبالتالي ال حتال القضية إلي احملكمه من ناحية ويتم إحالة الضابط الذي قام
بالتعذيب إلي احملكمة من ناحية أخرى.
املشكلة الرابعة :أن املضرور من جرمية التعذيب سواء أكان هو شخصياً أو أهله ال يستطيعون
الوصول بدعواهم مباشرة إلي القاضي .الدعوي اجلنائية ضد املوظف العام ال
ميكن أن حتركها إال النيابة العامة ؛ والنيابة العامة يف الكثرة الكثرية من احلاالت
ال حترك الدعوي العمومية يف تلك اجلرائم ألسباب متنوعة – بعضها ذوي طبيعة
طبقية – ومن هنا فإن حقوق الكثري من الضحايا رمبا تتعرض لإلهدار؛ وهو ما
يشجع علي ارتكاب اجلرمية.
املشكلة اخلامسة :تتعلق بأماكن االحتجاز اليت ال يقوم بالتفتيش عليها إال النيابة العامة؛
ويف الواقع العملي ومع تكاثر العمل علي أعضاء النيابة العامة فإن آخر ما يتصور
أنهم يقومون به هو التفتيش علي مراكز االحتجاز الواقعه يف دوائرهم؛ وهو أمر
جيعل من تفتيش النيابة تفتيشا صورياً يف احلقيقة.
املشكلة السادسة :تتعلق بإثبات اجلرمية فإثبات جرمية التعذيب أمر صعب لعدد من األسباب
منها خوف الشهود من سطوة املتهم بالتعذيب؛ وعدم حترك النيابة يف وقت سريع
بعد علمها باجلرمية؛ وإمكانية تقديم أدلة نفي من جانب املتهمني بسهولة ،علي
سبيل املثال ميكن للمتهم بالتعذيب أن يثبت أنه كان يف مأمورية خارجية مث ً
ال .وملا
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كان القانون اجلنائي يأخذ مبسئولية املتهم شخصياً عن اجلرم ويتأبي علي املسئولية
االفرتاضية؛ فإن كثري من بالغات التعذيب تنتهي إلي احلفظ لعدم إمكانية إثباتها
ضد متهم بعينه .صحيح أن الدولة ستدفع تعويضاً مدنياً للضحية؛ ولكن ذلك معناه
أن املتهم يفلت جبرميته وتتحمل عنه الدولة التعويض وال متلك حيت الرجوع عليه
بقيمة ما دفعته.
تلك املشكالت الست ورمبا يوجد غريها من املشكالت مل حنصها أو نتعرف عليها
حتتاج إلي حلول تشريعية تتفق مع ما أنتهت إليه نصوص الدستور املصري اجلديد؛ وتتوافق
مع التطورات احلادثة يف الواقع السياسي املصري.
 .٢االنتقادات املوجهه إلي التنظيم القانوني احلالي جلرمية التعذيب:
هناك عدد من االنتقادات موجهة إلي التنظيم القانوني احلالي جلرمية التعذيب
وهي انتقادات أصبحت وسائل إلمكانية الطعن بعدم الدستورية علي أكثر النصوص املنظمة
للجرمية بعد صدور دستور .٢٠١٤
 .١-٢االنتقادات اليت كانت موجهة بشكل عام إلي التنظيم القانوني جلرمية التعذيب.
ميكن إجياز االنتقادات اليت دأبت املنظمات احلقوقية واملختصون توجيهها للبناء
القانوني اخلاص جبرمية التعذيب علي النحو التالي.
 .١-١-٢قصور يف تعريف شخص اجلاني ،حيث اقتصرت جرمية التعذيب علي أن
تكون تلك املوجهة من موظف عمومي إلي متهم حلمله علي االعرتاف جبرمية.
ومشكلة النص هي أنه ال يعاجل حاالت حتدث يف الواقع؛ فماذا لو أن ضابط
الشرطة مثال كلف حمبوسني مع املتهم باالعتداء عليه وتعذيبه وساومه بني ان
يعرتف أو يقوم بوضعه يف احلجز مع هؤالء املتهمني؟
 .٢-١-٢قصور يف تعريف اجملين عليه ،حيث جعلت اجلرمية ال تنطبق إال علي املتهم
فقط؛ أما أهله وذوي��ه الذين قد يكون تعذيبهم أكثر ضغطاً على إرادت��ه فال
محاية هلم.
 .٣-١-٢قصور يف وضع نتيجه الفعل إذ جعلت اجلرمية ال تقوم إال إن كان الغرض
اإلجرامي هو محل املتهم على االعرتاف.
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 .٤-١-٢جعل جرمية التعذيب يف بعض األحيان ذات عقوبة أقل وإطالق اسم استعمال
القسوه عليها وإنزاهلا إلي مرتبه اجلنح.
 .٥-١-٢عدم متكني الضحايا من اللجوء مباشرة إلي احملكمة املختصة باالدعاء املدني
وإجبارهم علي انتظار قرار النيابة وهو أمر قد يطول بالنظر إلي الضغوط
الشديدة علي النيابة العامة وقلة خربتها يف حتقيق هذا النوع من القضايا
ونظرتهم «الودودة» إلي رجال الشرطة؛ ونظرتهم «الطبقية «أحيانا إلي الضحايا.
 .٦-١-٢عدم حتميل مدير مركز االحتجاز أية مسئوليات جنائية عن التعذيب الذي يتم
يف املركز الذي يشرف عليه.
 .٢-٢إن البناء القانوني املصري بشأن التعذيب خمالف لالتفاقيات الدولية اليت وقعت
عليها مصر.
املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مجهورية مصر العربية ونشرتها يف اجلريدة
الرمسية؛ من املفرتض اعتبارها جزء من التشريع املصري؛ مبعين أنه أما تطبيقها بشكل
مباشر علي الوقائع إن كانت تتحمل ذلك أو تعديل التشريعات السارية لتكون متوائمة مع
تلك االتفاقيات واملعاهدات.
وقد صدقت مصر علي االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب عام 6891؛ ونشرتها
باجلريدة الرمسية .تنص املاده  2فقرة  ،1واملادة  21من االتفاقية -على التوالي -على
اآلتي:
«تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات
أخرى ملنع أعمال التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي» و»تضمن كل دولة
طرف قيام سلطاتها املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباباً معقولة تدعو
إىل االعتقاد بأن عم ً
ال من أعمال التعذيب قد ارتكب يف أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها
القضائية».
وقد نصت املادة األولي من تلك االتفاقية علي تعريف واضح جلرمية التعذيب فقالت
يقصد بالتعذيب»:أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسدياً كان أم عقلياً ،يلحق عمداً
بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على
اعرتاف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث ،أو ختويفه
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أو إرغامه هو أو شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو التعذيب ألي سبب من
األسباب كالتمييز أيا كان نوعه ،أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي،
أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية» .ومن الواضح أن البناء القانوني املصري
خيالف بشكل واضح ذلك التعريف للجرمية.
 .٣-٢أن البناء القانوني املصري يف شأن جرمية التعذيب خيالف الشريعه االسالميه وهي
املصدر الرئيس للتشريع .
تعسف السلطات ضده ،بأي وجه من
كفل اإلسالم لكل إنسان حقه ،يف محايته من ّ
الوجوه .فال جيوز أن يُطالب إنسان بتقديم تفسري لعمل من أعماله ،وال توجيه اتهام له ،إالّ
بناء على قرائن قوية وأدلة واضحة ،تدل على تورطه فيما يوجه إليه من تهم ،فقال عز من
َسبُوا َف َق ِد
قائل يف سوره األحزاب اآلية َ « ٥٨والَّ ِذي َن يُ ْؤ ُذو َن الُْْؤ ِم ِن َ
يْ َما ا ْكت َ
ني َوالُْْؤ ِم َن ِ
ات بِ َغ ِ
احتَ َملُوا بُ ْهتَانًا َوإِ ً
ثْا ُمبِي ًنا».
ْ
َ
يم
ويف صحيح مسلم احلديث رقم َ « ٤٧٣٤ع ْن ِه َش ٍام َع ْن أبِي ِه َقا َل « َم َّر ِه َشا ُم ْب ُن َح ِك ِ
ُ
الش ِام َق ْد أُ ِقي ُموا فيِ َّ
اط بِ َّ
الش ْم ِس َفقَا َل َما َشأْنُ ُه ْم َقالُوا ُحبِ ُسوا
اس ِم ْن األَْنبَ ِ
َام َعلَى أنَ ٍ
ْب ِن ِحز ٍ
للهَّ
للهََّ
َ
اس
فيِ الجْ ِ ْزيَ ِة َفقَا َل ِه َشا ٌم أ ْش َه ُد لَ َس ِم ْع ُت َر ُسو َل ا ِ  -يَقُو ُل إِ َّن ا يُ َع ِّذ ُب الَّ ِذي َن يُ َع ِّذبُو َن النَّ َ
الد ْنيَا”.
فيِ ُّ
ومن املهم هنا التأكيد علي أن التعذيب ورد ممنوعاً مطلقاً دون شروط بأن يكون
من يوقعه ممثال للسلطة العامة أو من آحاد الناس أو أن يكون اجملين عليه فيه متهما بريبة
أو غري متهم .فمن األوضح أن البناء القانوني املصري خيالف أيضاً الشريعة اإلسالمية.
 .٣االجتاهات التشريعية املطلوبة لقمع اجلرمية مع االلتزام بالدستور اجلديد.
إن أي تشريع يتحتم أن يأخذ يف اعتباره نص الدستور وحاجات اجملتمع؛ وعندما
يكون التشريع يتصدي جلرمية مزمنة كجرمية التعذيب فإنه يتعني أن يتضمن عدداً من
املواد املهمة تعاجل عدداً من األمور.
األمر األول :تسهيل إثبات اجلرمية؛ مع األخذ يف االعتبار أنا اجلرمية تقع علي الشخص
الضعيف فاملتهم مهما بلغ نفوذه يكون ضعيفا يف يد رجال السلطة العامة وبالتالي
يتعني أن يسهل القانون من إثباته للجرمية.
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األمر الثاني :أن يشدد من مسئولية مدير مركز االحتجاز فوقوع تعذيب علي احملتجز يف
مكان ما – قسم شرطة أو سجن مثال  -قرينة علي أمرين أو أحدهما.
أن مدير مركز االحتجاز ال يقوم بعمله يف اإلشراف علي املركز والعاملني فيه ويف
ضمان التزامهم بأحكام القانون.
إن مدير مركز االحتجاز متواطئ مع املوظفني املعينني فيه علي انتهاك أحكام
القانون.
وسواء أكان األمر أمر إهمال أو تواطؤ فهو شريك يف املسئولية .وشراكته هذه ميكن
اعتبارها مساهمة جنائية باملساعدة وهو ما جيعل عقوبته كشريك مساويو لعقوبة الفاعل
األصلي.
األمر الثالث :أن جيعل من جمرد احتجاز املتهم  -دون أن يبلغ كتابه بأسباب احتجاز أو
منعه من االتصال بأهله أو عدم وجود شخص ثالث معه اثناء تواجده يف السجن
مثل حماميه او ممثل عن اجمللس القومي حلقوق اإلنسان أو أي ممثل ملنظمة
مدنية مسجلة ومعرتف بها وتعمل يف النطاق اجلغرايف للقسم أو مكان االحتجاز
– قرينة علي تعذيبه تقبل إثبات العكس؛ وهنا ميكن أن يتم إلزام الشرطة
أيضا بتسجيل ما حيدث داخل القسم عن طريق الفيديو إلثبات براءتهم من أي
إدعاءات بالتعذيب.
األمر الرابع :أن يتم التوسع يف تعريف التعذيب وأن يتم اعتماد تعريف املادة األولي من
اتفاقية مكافحة التعذيب علي أنها تعريف للجرمية واعتبار أي فعل يقوم به رجل
السلطة التنفيذية ضد أي شخص ينتج عنه أمل نفسي أو بدني هو تعذيب بقطع
النظر عن كون الشخص متهم أو ال.
األمر اخلامس :أن يتم اعتبار جرمية التعذيب جرمية خملة بالشرف واالعتبار حترم
صاحبها من تولي أي وظيفة عامة أو قيده يف أي نقابة مهنية وحترمه بالقطع من
حقوقه السياسية.
األمر السادس :أن يتم متكني املضرور من اللجوء إلي القضاء مباشرة إلثبات جرمية
التعذيب وأن يتم النص علي أن تساعده احملكمة ومن قبلها النيابة علي إثبات
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اجلرمية؛ مع إعفاء الضابط يف هذه احلالة من احلضور أمام احملكمة وإمكانيه
توكيل حمام نيابة عنه إال أن أمرت احملكمة حبضوره – استثناء مما نص عليه
القانون يف مواد اجلنايات.
كلمة أخيرة

إننا نعرف أن اجتثاث آفة التعذيب يف بالدنا ال يكون عن طريق التشريع فقط،
فالتعذيب ينمو ألن هناك قبوالً اجتماعياً له خاصة عندما يطال الفقراء وأبناء الطبقه
الدنيا؛ ولكننا نؤمن أيضاً بأن التشريع القوي احلاسم املصحوب بتطبيق قوي حاسم غري
مرتدد وال جمامل سوف يساعد كثرياً علي حتسني الوضع يف مصر وجيعل التعذيب جرمية
هلا عقاب بدال من أن تكون جرمية بال عقاب.
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()4
نحو تشريع مناهض للتعذيب
«دراسة تحليلية»

المستشار الدكتور  /محمد صالح أبو رجب

املستشار بقسم التشريع مبجلس الدولة
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نحو تشريع مناهض للتعذيب
بقلم :المستشــار الدكتور /محمد صالح أبورجب

()39

تمهيد:

يعد التعذيب من أبشع صور اجلرائم ضد اإلنسانية ،ألنه يستهدف فحسب تسبيب
األمل املربح واملعاناة الشديدة سواء بدنياً أو عقلياً ،وهى أهداف تتجاوز السياسية العقابية
فى أى نظام قانونى جنائى ،إذ أن العقوبة اجلنائية هدفها إيالم اجلانى بقصد إصالحه
وتهذيبه ،أما التعذيب فال يهدف إىل اإلصالح والتهذيب وإمنا يهدف فحسب إىل التنكيل
بالشخص واحلط من كرامته(.)40
لذا ،ولتأصيل دراسة هذا املوضوع ،نعرض لكافة جوانبه علي النحو اآلتي:
المبحث األول :ماهية التعذيب.
المبحث الثاني :جرمية التعذيب يف القانون الدولي.
المبحث الثالث :موقف احملاكم الدولية من جرمية التعذيب.
المبحث الرابع :جرمية التعذيب يف التشريع املقارن.
المبحث الخامس :النصوص القانونية املرتبطة بالتعذيب يف التشريع املصري.
المبحث السادس :املبادئ القانونية املستقرة بشأن جرمية التعذيب.
المبحث السابع :تقييم مشروعات القوانني حمل الدراسة.

( )39نائب رئيس جملس الدولة؛ ومستشار بقسم التشريع مبجلس الدولة ،واملستشار القانوني للهيئة العامة لالستعالمات،
وحماضر بأكادميية الشرطة والعديد من كليات احلقوق.

M_aburagab2@yahoo.com

( )40د .حسني حنفى عمر ،حصانات احلكام وحماكماتهم عن جرائم احلرب واإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية (حماكمة
صدام حسني) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولي  ،2006ص .ص.206 - 205
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المبحث األول :ماهية التعذيب
تعد جرائم التعذيب واحدة من أبشع اجلرائم ضد القانون الدولي والوطين ،وهي
ال متثل إهانة ومساً بكرامة من يتعرض للتعذيب فقط ،بل هي جرمية حتط من كرامة
من ميارسها بالدرجة األوىل ،وتنزع عنه كرامته اإلنسانية بل تسلبها متاماً ،وحت ّول من
ميارسها إىل قاتل حمرتف من دون قضية.
وباتت ممارسة التعذيب يف هذه اآلونة حرفة وثقافة منحرفة عار على من ميارسها
أن يفخر بها ،أو يعرضها أمام الرأي العام وشاشات التلفاز من دون أي خجل أو شعور
بالعار ،فهو جيب أن يعرف أنها جرمية وضيعة إىل أبعد احلدود وأن عارها سيبقى يطارده
مهما طال الزمن.
وإدراك��اً منا ألهمية موضوع التعذيب ،سألقي الضوء أوالً علي مفهوم التعذيب يف
مطلب أول ،ثم أبني يف املبحث الثاني صور التعذيب ،وذلك علي النحو اآلتي:
املطلب األول :مفهوم التعذيب.
املطلب الثاني :أسباب جتريم التعذيب.
المطلب األول  :مفهوم التعذيب

يف إطار القانون الدولي( )41وضعت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة لعام  ،1984تعريفاً للتعذيب وذلك يف
املادة األوىل من هذه االتفاقية واليت نصت على:
ألغراض هذه االتفاقية ،يقصد بـ «التعذيب» أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد،
جسدياً كان أم عقلياً ،يلحق عمداً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص ،أو من
شخص ثالث على معلومات او على اعرتاف ،او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه يف أنه
ارتكبه ،هو أو شخص ثالث ،أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما
يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ،أو
( )41يعد التعذيب جرمية مبوجب القانون الدولي ،وهو حمظور متاماً وفق مجيع الصكوك ذات الصلة ،وال ميكن تربيره
يف ظل أية ظروف .وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العريف الدولي ويعين ذلك أنه يلزم كل عضو يف أعضاء اجملتمع
الدولي ،دون اعتبار ملا إذا كانت الدولة قد صادقت على املعاهدة الدولية اليت حتظر التعذيب صراحة أو مل تصادق
عليها ،وتشكل ممارسة التعذيب على حنو منتظم وبشكل واسع النطاق جرمية ضد اإلنسانية.
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حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته
الرمسية .وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم
هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا(.)42
يتميز هذا التعريف بأنه يوسع من مفهوم التعذيب ليشمل الضغوط املادية واملعنوية
على اجملين عليه فال يقصرها على املادية فقط ،وهذا واضح من قراءة املقطع األول منه.
أما ما يالحظ على هذا التعريف فإنه أراد استيعاب أم��ور متعددة وخمتلفة يف
تعريف واحد وبالتالي فإنه خلط بني أربع جرائم خيتلف فيها القصد اجلنائي ،وهي جرمية
التعذيب للحصول على اعرتاف او معلومات  ،وجرمية التعذيب بقصد املعاقبة على ارتكاب
عمل أو االشتباه يف ارتكابه ،وجرمية التعذيب بقصد التخويف أو اإلرغام -على حد تعبري
التعريف ،-وأخرياً التعذيب ألسباب متييزية.
وبالتالي يفقد التعريف الدقة وكان من األوىل على املشرع الدولي أن يفرد لكل
جرمية حكماً.
أما الفقه القانوني فقد عرف جانب منه التعذيب بأنه اإليذاء البدني املتضمن ملعنى
االنتزاع أو االعتصار واالستخراج بالقوة ،وهو أشد أنواع التاثري الذي يقع على املتهم ويفسد
اعرتافه ،ويشل إرادته بقوة مادية ال قبل له مبقاومتها فتتعطل إرادته ،وقد تنمحي على حنو
ال تنسب إليه فيه غري حركة عضوية جمرده من الصفة اإلرادية(.)43
وذهب جانب آخر من الفقه إلي تعرف التعذيب بأنه :نوع من اإلكراه املادي الذي
يتخذ صورة الضرب املتكرر ،كما قد يكون ناشئاً عن ضعف مقاومة املتهم ملنع الطعام أو
احلرمان من النوم(.)44
ويبني من استقراء هذه التعاريف أنها ركزت على أثر الركن املادي للتعذيب على
إرادة اجملين عليه وشلها مبا يعدم اختياره احلر .وما يؤخذ عليها بأنها ضيقت من نطاق
الركن املادي للتعذيب؛ إذ حصرته يف اإلكراه املادي دون املعنوي ،وبالتالي فهي ضيقت من
نطاق املسئولية يف هذه اجلرمية اخلطرية.
( )42د .حممود شريف بسوني ،الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،اجمللد األول ،الوثائق العاملية ،دار الشروق ،الطبعة
األول  ،2003ص.695
( )43د .سامي صادق املال ،اعرتاف املتهم ،الطبعة  ،2املطبعة العاملة  ،1975ص .387
( )44د .رمزي رياض عوض ،احلقوق الدستورية يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة  ،2003ص.225
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وذهب جانب من الفقه إلي أن التعذيب هو« :اعتداء على املتهم .أو إيذاء له مادياً
ونفسياً .وبهذا املعنى فإن التعذيب صورة من صور العنف أو اإلكراه ،ويتحقق ذلك املعنى
بكل نشاط يبذله (اجلاني) إجياباً أو سلباً إليذاء (اجملين عليه) مادياً أو معنوياً ،متى احتد
مضمون إرادة اجلاني مع نشاطه أي أن القصد اجلنائي هنا هو إرادة االيذاء متمث ً
ال يف
حماولة إكراه املتهم على االعرتاف»(.)45
يتميز هذا التعريف بأنه يوسع من عناصر الركن املادي جلرمية التعذيب ،إذ ال
يقصرها  -كما هو احلال يف التعاريف السابقة  -على اإلكراه املادي فحسب بل يشمل معه
اإلكراه املعنوي أيضاً .ولكن ما يأخذ عليه يف الوقت ذاته أنه يضيق من نطاق املسئولية
اجلنائية باشرتاطه وقوعهما معاً على اجملين عليه حني ذكر (إيذاء له مادياً ونفسياً) وكان
من األوىل عليه أن يستعمل حرف العطف (و) بدالً من (أو) ليوسع من نطاق املسئولية.
وقد عرفه جانب آخر من الفقه إلي أن تعذيب املتهم خيضع لصور متعددة منها ما
يعترب اكراهاً مادياً ومنها ما يعترب إكراهاً أدبياً .واجلامع بينهما هو األمل أو املعاناة البدنية
أو النفسية أو العقلية اليت تصيب املتهم من جراء استخدام إحدى وسائل التعذيب(.)46
وبهذا فإن التعذيب يعد شك ً
ال من أشكال العنف أو اإلكراه املادي أو املعنوي ،ميارسه
()47
رجل السلطة على املتهم حلمله على االعرتاف  .وأن املادي منه يشمل كل فعل مباشر يقع
على الشخص فيه مساس جبسده ويؤثر على إرادته أياً كان مقدار التاثري ،أما املعنوي فهو
كل وسيلة تستهدف التاثري على إرادة املتهم وهو يتعلق بأمور نفسية.
ويؤخذ على كل ما تقدم من تعاريف أنها وإن عاجلت بعض جوانب التعذيب يف
تعريفها له ،ولكن أياً منها مل يتطرق إىل تعريف التعذيب كجرمية من خالل أركانه .ولكنها
اتفقت بأن التعذيب ما هو إال صورة من صور اإلكراه ،سواء أكان إكراهاً مادياً فقط كما
عرفه البعض ،أو مادياً ومعنوياً أيضاً ،كما يرى البعض اآلخر .ومبا أن اإلكراه هو ضغط
على إرادة الغري من شأنه أن يولد يف نفسه رهبة ،تدفعه إىل إتيان سلوك ما كان يقدم
عليه لوال هذا الضغط .وله صورتان؛ إكراهاً مادياً ،وهو ضغط مادي على اإلرادة ينجم
عنه انعدامها كلياً ملن بوشر عليه .وإكراهاً معنوياً هو ضغط غري مادي على اإلرادة يلجيء
( )45د .عمر الفاروق احلسيين ،تعذيب املتهم حلمله على االعرتاف ،مطبعة العربية احلديثة  ،1986ص.ص .9-8

( )46د .أمحد فتحي سرور ،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،اجلزء األول ،املبادئ األساسية لإلجراءات اجلنائية،
مطبعة القاهرة ،1979 -ص.422

( )47د .عمر الفاروق احلسيين ،املرجع السابق  ،ص .144
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الشخص اىل ارتكاب فعل مضر( .)48ويستوي يف ذلك أن يكون اإلك��راه أو التهديد به أن
ينصب على املكره يف شخصيته أو ماله أو إيذاء غريه.
وبهذا فإننا نذهب إىل تعريف التعذيب بأنه كل نشاط عمدي يبذله اجلاني إجيابياً
كان أم سلبياً ميثل إكراهاً مادياً أو معنوياً على إرادة اجملين عليه ويسبب إيالماً أو معاناة
جسدية أو نفسية أو عقلية للمجين عليه ،حلمله على االعرتاف جبرمية ما أو لإلدالء بأقوال
أو معلومات أو لكتمان أمر من األمور أو إلعطاء رأي معني أو لتخويفه أو إرغامه علي فعل
ما أو االمتناع عنه.
وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن جانب من الفقه ذهب إلي تعريف املعاملة
القاسية أو الإلنسانية بأنها « :التسبب بأمل بدني أو عقلي شديد من خالل سلوك يصدر عن
سلطة رمسية أو لصاحلها سواء أكان متعمدا أم نتيجة إهمال ،وسواء أكان بقصد خاص أم
بدونه» .بينما عرف هذا اجلانب املعاملة أو العقوبة املهينة بأنها  « :التسبب بأمل بدني أو
عقلي من خالل سلوك يصدر عن سلطة رمسية أو لصاحلها بهدف حتقري الضحية أو احلط
من قدره أمام نفسه أو أمام اآلخرين(.)49
ويستنتج من التعريف السابق أن املعيار األساسي للتفرقة بني التعذيب من جهة،
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية من جهة أخري يتمثل يف القصد اخلاص أو
الغرض الذي يتوخي اجلاني حتقيقه من خالل التعذيب .فإن مل يتوفر القصد اخلاص
وتوفرت عناصر التعذيب األخري كان الفعل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية .أما
املعاملة أو العقوبة املهينة فال يشرتط أن يكون األمل فيها شديداً؛ فقد يكون غري شديد
ولكنه ينطوي علي تعمد اجلاني احلط من قدر الضحية أمام نفسه أو أمام اآلخرين.
المطلب الثاني :أسباب تجريم التعذيب

يعد التعذيب عم ً
ال جمرماً يف أغلب التشريعات احلديثة س��واء بشكل صريح أو
ضمين ،وعلة ذلك تعود لسببني أساسيني ،أوهلما :أن التعذيب هو انتهاك سافر حلقوق
اإلنسان ،وثانيهما :أنه يعدم اإلرادة احلرة للشخص .وفيما يلي نعرض هلذين السببني:
()48

د .حممود صاحل العادلي ،استجواب املتهم يف املسائل اجلنائية ،دار الفكر اجلامعي  ،2005ص.106

Nowak and Mc Arthur,“ United Nations Convention Against Torture: A Commentary”,
Oxford: Oxford University Press, 2008.p. 558.
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)	(49

أو ً
ال :التعذيب انتهاك سافر لحقوق اإلنسان:

يتمتع اإلن��س��ان يف ظل الشرعة الدولية حل��ق��وق��ه( ،)50وأغلب الدساتري الوطنية
مبجموعة من احلقوق األساسية( ،)51اليت مل تقنن إال بعد جهود وتضحيات عديدة يف
مقارعة استبداد السلطة وإهدارها حلقوق كل من خيرق قوانينها ،حتى وإن كانت جائرة،
بل إن هذه القوانني كانت يف أغلب األحيان هي خرق حلقوق اإلنسان وحرياته العامة أص ً
ال.
ومن أهم هذه احلقوق ،حق اإلنسان يف احلياة واألم��ن واحلرية وسالمة شخصه
وصون كرامته( .)52وحقه يف اخلصوصية الشخصية( .)53والدفاع عن نفسه إزاء أي تهمة
توجه إليه( .)54كما أن له احلق بأن يعامل ،إذا كان متهماً ،باعتباره بريئاً إىل أن تثبت إدانته
يف حماكمة قانونية عادلة .وبأن يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية .وأن
له حرية الرأي( )55واحلق يف عدم إلزامه بالشهادة ضد نفسه أو االعرتاف بأنه مذنب(.)56
ومن مراجعة املواد اليت عنيت بهذه احلقوق جند أنها قد نصت صراحة أو ضمناً،
على عدم جواز احلرمان من هذه احلقوق أو تقييدها إال يف األحوال اليت جييز بها القانون
ذلك لتحقيق مصلحة عامة أو حلماية حق أولي.
ومبا أن التعذيب على اختالف صوره حيرم اجملين عليه من ممارسة حق من حقوقه
سالفة البيان -سواء أكان ذلك باالعتداء املادي على حقه يف سالمة جسده أو ذهنه والذيقد يتعدى ،يف بعض األحيان إىل املساس حبقه يف احلياة ،أو االعتداء املعنوي الذي قد حيط
من كرامته وخصوصيته الشخصية ،وبكلتا احلالتني فهو إهدار حلقه يف الدفاع ،ومعاملته
معاملة عادلة ،باعتباره بريئاً إىل أن تثبت إدانته وذلك يف األحوال اليت يكون فيها التعذيب
حلمل الشخص علي االعرتاف أو احلصول علي معلومات منه بشأن القضية اليت قد يكون
متهماً بها.
( )50تتألف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  1948املصدر السابق ،والعهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  ،1966املصدر السابق  ،وكذلك العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لعام  .1966والربوتوكولني االختياريني امللحقني  ،انظر الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان ،صحيفة
الوقائع رقم (( )2تنقيح ،)1اصدارات منظمة االمم املتحدة ص .1
( )51تقسم حقوق اإلنسان فقهاً إىل ثالثة أجيال :أوهل��ا :احلقوق املدنية والسياسية ،وثانيها :احلقوق االقتصادية
واالجتماعية ،أما وثالثها :احلقوق البيئية والثقافية والتنموية.

( )52اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  1948املادة ()3؛ والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام  ،1966املواد (6و9و.)10

( )53العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،املادة ( )4الفقرة (3ب ،د).
( )54العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( /3/4ب ،د).
( )55اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة ()19؛ العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،املادة (.)19
( )56العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،املادة ( /3/14ز).
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وخنلص مما تقدم أن التعذيب ميثل انتهاكاً سافراً حلقوق اإلنسان؛ لذا يتم جترمية
والعقاب عليه سواء علي املستوي الدولي أو الوطين.
ثاني ًا :التعذيب يعدم اإلرادة الحرة :

األصل يف االع�تراف أو الشهادة أو رأي اخلبري باعتباره دلي ً
ال إلثبات حقائق
معينة ،جيب أن يكون اختيارياً ليعول عليه يف إثباتها ،وهو ال يعد كذلك – وإن كان صادقاً-
إذا صدر نتيجة إلكراه مادي أو معنوي؛ إذ جيب أن يصدر كل من االعرتاف أو الشهادة او
الرأي عن إرادة حرة خالية من اإلكراه ،وانطالقاً من ذلك ذهب جانب كبري من الفقه إىل
أن اإلكراه – وبالتالي التعذيب – يبطل االعرتاف أو الشهادة أو رأي اخلبري؛ إذ ال يكفي
أن يكون املتهم أو الشاهد أو اخلبري قد أدىل باعرتافه أو أقواله أو رأيه عن إرادة واعية ،بل
يلزم أن تكون هذه اإلرادة مل يسلط عليها أي ضغط من الضغوط اليت تعيبها وتؤثر عليها
كإكراه أو تعذيب أو تهديد(.)57
وترجع احلكمة من استبعاد االعرتاف أو الشهادة أو رأي اخلبري من التعذيب بشتى
صوره ،إىل أنه يعدم إرادة الشخص الواقع عليه التعذيب ،حيث إن السلوك جيب أن يكون
إرادياً؛ فاالعرتاف أو الشهادة أو الرأي سلوك انساني وال يعد كذلك إال إذا صدر عن إرادة.
أضف إىل ذلك أن االعرتاف علي سبيل املثال املستمد من التعذيب ،ما هو إال إدانة لشخص
قد يكون بريئاً ،فالشخص الذي خيضع للتعذيب قد يعرتف بارتكابه جرمية مل يقرتفها
أص ً
ال ،للتخلص من اإليذاء وأالم التعذيب الواقع عليه ،وعلي ذلك فإن األمر قد ينتهي
إلي اتهام أو إدانة بريء على أساس اعرتاف خمالف للواقع ،ويتحقق األمر ذاته يف حالة
الشهادة ورأي اخلبري .وهو فض ً
ال عن ذلك من أسباب خطأ القضاء ،وانهيار ثقة القضاه
يف باقي أدلة الدعوى ،وثقة املتقاضني يف عدالة القضاء ،هذه الثقة اليت هي وحدها دعامة
قدسية أحكامه ،وبالتالي مصدر أثرها البالغ يف تقوية الوعي العام ضد اجلرمية ومقرتفيها
وهو أمسى هدف ألي تشريع عقابي(.)58
( )57د .مأمون حممد سالمة ،اإلج��راءات اجلنائية يف التشريع املصري ،دار الفكر العربي ،1976 ،ص 560-559؛
د.رؤوف عبيد ،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ،ط ،1964 ،5ص 564-563؛ د .حممود حممود مصطفى،
شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،ط ،2مطبعة دار النشر والثقافة  ،1953ص 251-250؛ د .آمال عثمان ،شرح قانون
اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية  ،1975 ،ص 335-334؛ د .أمحد فتحي سرور ،الوسيط يف قانون اإلجراءات
اجلنائية ،املرجع السابق ،ص 440؛ د .حسن صادق املرصفاوي ،يف أصول اإلجراءات اجلنائية ،منشأة املعارف،1977 ،
ص 396؛ د .حسن عالم ،قانون اإلجراءات اجلنائية ،اجمللد االول ،مؤسسة روز اليوسف  ،1982ص .253
( )58د .رؤوف عبيد ،املرجع السابق ،ص .387
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المبحث الثاني
جريمة التعذيب في القانون الدولي
إن التعذيب موضع قلق عميق للمجتمع الدولي .فهدفه هو التدمري املتعمد ال
لرفاة األفراد البدني والعاطفي فحسب بل أيضا ،يف بعض احلاالت ،لكرامة وإرادة جمتمعات
بأسرها ،وهو أمر يهم مجيع أعضاء األسرة البشرية ألنه طعن يف التصميم ملعين وجودنا
(.)59
وبأمالنا يف مستقبل أفضل
وقد بات احلق يف عدم التعرض للتعذيب راسخاً يف القانون الدولي؛ فالتعذيب
حمظور بنص صريح يف كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسسية ،واتفاقيات جنيف األربع واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  .كما ترسي باملثل عدة
صكوك إقليمية احلق يف عدم التعرض للتعذيب؛ فكل من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية ،واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية
ملنع التعذيب والعقاب عليه ،وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،يتضمن حظراً
صرحياً للتعذيب.
أو ً
ال :التعذيب في االتفاقيات الدولية:

 1 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام :)60(1948
تنص املادة اخلامسة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه« :ال جيوز
إخضاع أحد للتعذيب وال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة”.
 2 .2اتفاقيات جنيف األربع لعام :1949
تنص املادة ( )3املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربع علي أنه« :يف حالة قيام نزاع
مسلح ليس له طابع دولي يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة ،يلتزم كل طرف يف
النزاع بأن يطبق كحد أدني األحكام التالية:
1 .1األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية ،مبن فيهم أفراد
القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ،واألشخاص العاجزون عن القتال
بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر ،يعاملون يف مجيع األحوال
V.Iacopino, “Treatment of survivors of political torture: commentary”, The Journal of Ambulatory Care Managemet, vol. 21 (2) (998). Pp. 5 – 13.
)	(59

()60

اعتمد هذا اإلعالن ونشر على املأل بقرار اجلمعية العامة رقم  217ألف املؤرخ فى .1948/12/10
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معاملة إنسانية ،دون أي متييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون ،أو الدين أو
املعتقد ،أو اجلنس ،أو املولد أو الثروة ،أو أي معيار مماثل آخر.
وهلذا الغرض ،حتظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله ،وتبقي
حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن:
أ ـ ـ ـ االعتداء علي احلياة والسالمة البدنية ،وخباصة القتل جبميع أشكاله،
والتشويه ،واملعاملة القاسية ،والتعذيب؛
ب ـ ـ ـ أخذ الرهائن؛
ج ـ ـ ـ االعتداء علي الكرامة الشخصية ،وعلي األخص املعاملة املهينة واحلاطة
بالكرامة؛
د ـ ـ ـ إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة
مشكلة تشكيال قانونيا .وتكفل مجيع الضمانات القضائية الالزمة يف نظر
الشعوب املتمدنة.
»................................-2
 .1العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام :)61(1966
تنص املادة السابعة من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على
أنه «ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة
بالكرامة وعلى وجه اخلصوص ،ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو عملية على أحد دون
رضاه احلر».
 .2إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام :)62(1975
تنص املادة ( )1من هذا اإلعالن علي أن :
1 .1ألغراض هذا اإلعالن ،يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد،
جسدياً ك��ان أو عقلياً ،يتم إحلاقه عمداً بشخص ما بفعل أح��د املوظفني
( )61اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٢٢٠٠ألف (د ) ٢١ -املؤرخ
يف  ١٦آنون /ديسمرب .١٩
( )62اعتمد هذا اإلعالن ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( 3452د )30-املؤرخ يف  9كانون
األول /ديسمرب .1975
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العموميني ،أو بتحريض منه ،ألغراض مثل احلصول من هذا الشخص أو من
شخص آخر علي معلومات أو اعرتاف ،أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه يف
أنه ارتكبه ،أو ختويفه أو ختويف أشخاص آخرين .وال يشمل التعذيب األمل أو
العناء الذي يكون ناشئاً عن جمرد جزاءات مشروعة أو مالزماً هلا أو مرتتباً
عليها ،يف حدود متشي ذلك مع «القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
2 .2ميثل التعذيب شك ً
ال متفاقماً ومتعمداً من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة».
وتنص املادة ( )2علي أن“ :أي عمل من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو امتهان للكرامة اإلنسانية ،ويدان بوصفه
انكاراً ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكاً حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املنصوص
عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان”.
وتنص امل��ادة ( )3علي أنه“ :ال جيوز ألي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو أن تتسامح فيه .وال يسمح
باختاذ الظروف االستثنائية ،مثل حالة احلرب أو خطر احلرب أو عدم االستقرار السياسي
الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري ،ذريعة لتربير التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة”.
وتنص املادة ( )4علي أنه“ :علي كل دولة أن تتخذ ،وفقاً ألحكام هذا اإلعالن ،تدابري
فعالة ملنع ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة داخل إطار واليتها”.
وتنص املادة ( )5علي أنه “ :يراعي ،يف تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،
وغريهم من املوظفني العموميني الذين قد تناط بهم املسؤولية عن أشخاص حمرومني من
حرياتهم ،السهر علي جعله يكفل املراعاة التامة حلظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .كما يدرج هذا احلظر ،علي النحو املناسب،
فيما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد يناط به دور يف
حراسة األشخاص املعنيني أو عالجهم”.
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وتنص املادة ( )6علي أنه “ :علي كل دولة أن جتعل طرق االستجواب وممارساته،
وكذلك الرتتيبات املعمول بها يف حجز ومعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم يف
إقليمها ،حمل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي مجيع حاالت التعذيب أو غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
وتنص املادة ( )7علي أنه “ :علي كل دولة أن تكفل النص يف قانونها اجلنائي علي
أن مجيع أعمال التعذيب املعرفة يف املادة  1تعترب جرائم .وتنطبق الصفة ذاتها علي األفعال
اليت تشكل اشرتاكا يف التعذيب أو تواطؤا عليه أو حتريضاً عليه أو حماولة الرتكابه”.
وتنص املادة ( )8علي أن “ :لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض
منه ،احلق يف أن يشكو إلي السلطات املختصة يف الدولة املعنية ،ويف أن تدرس قضيته دراسة
حمايدة من قبل هذه السلطات”.
وتنص املادة ( )9علي أنه “ :علي السلطات املختصة يف الدولة املعنية ،حيثما وجدت
دواع معقولة لالعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب املعرفة يف املادة  1قد ارتكب ،أن تشرع
فورا يف إجراء حتقيق حمايد حتى وإن مل تكن هناك شكوى رمسية”.
وتنص املادة ( )10علي أنه “ :إذا ثبت من حتقيق أجري مبوجب املادة  8أو املادة 9
أن عمال من أعمال التعذيب املعرفة يف املادة  1قد ارتكب ،تقام الدعوى اجلنائية ضد املتهم
أو املتهمني باجلرمية وفقا للقانون القومي .وإذا اعترب أن االدعاء بارتكاب أشكال أخرى من
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يستند إلي أساس صحيح ،خيضع املتهم
أو املتهمني باجلرمية لإلجراءات اجلنائية أو التأديبية أو غريها من اإلجراءات املناسبة”.
وتنص املادة ( )11علي أنه “ :إذا ثبت أن عمال من أعمال التعذيب أو غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي
أو بتحريض منه ،كان من حق اجملين عليه االنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطين”.
وتنص املادة ( )12علي أنه “ :إذا ثبت أن االدالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو
غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ال جيوز اختاذ ذلك
البيان دلي ً
ال ضد الشخص املعين أو ضد أي شخص آخر يف أية دعوى”.
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 .1مدونة سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني لعام :)63(1979
بتاريخ  1979/12/17اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مدونة لقواعد سلوك
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،وإحالتها إىل احلكومات مع التوصية بأن تنظر بعني
القبول إىل استخدامها داخل إطار التشريعات أو املمارسات الوطنية ،بوصفها جمموعة من
املبادئ جيب أن يتقيد بها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني.
وتنص املادة اخلامسة من هذه املدونة على أنه “ال جيوز ألي موظف من املوظفني
املكلفني بإنفاذ القوانني أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو أن حيرض عليه أو أن يتغاضى
عنه ،كما ال جيوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف
استثنائية كحالة احل��رب أو التهديد باحلرب أو إحاقة اخلطر باألمن القومي أو قلقلة
االستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة أخرى من حاالت الطوارئ العامة لتربير التعذيب
أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة”.
 .2اتفاقية مناهضة التعذيب لعام :)64(1984
عرفت املادة األوىل من هذه االتفاقية التعذيب بأنه « :أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب
شديد ،جسدياً كان أم عقلياًَ يلحق عمداً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص ،أو
من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى
أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق
مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ،أو حيرض
عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يعرتف بصفته الرمسية،
وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات
أو الذى يكون نتيجة عرضية هلا» .
( )63اعتمدت هذه املدونة ونشرت علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  169/34املؤرخ يف  17كانون
األول/ديسمرب .1979
( )64اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  46/39املؤرخ يف 10
كانون األول/ديسمرب 1984؛ عن هذه االتفاقية بصفة عامة انظر السفري .سيد قاسم املصري ،اتفاقية مناهضة التعذيب
واملعاملة املهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ،مقال منشور يف مؤلف مجاعي بعنوان حقوق اإلنسان يف القانون
واملمارسة ،مشروع دعم القدرات يف جمال حقوق اإلنسان التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ،UNDPدار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،2005 ،ص 359وما بعدها.
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وتنص المادة الثالثة على أن:

1 .1تتخذ كل دول��ة طرف إج��راءات تشريعية أو إداري��ة أو قضائية ف ّعالة أو أية
إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب فى أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي.
2 .2ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ،سواء أكانت هذه الظروف
حالة حرب أو تهديداً باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي ،أو أية حالة من
حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب.
3 .3ال جيوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة
كمربر للتعذيب.

كما نصت المادة الرابعة على أن:

 1 .تضمن كل دولة طرف أن تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانونها
اجلنائي ،وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص بأية حماولة ملمارسة التعذيب
وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة فى التعذيب.
 2 .جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ
فى االعتبار طبيعتها اخلطرية.
هذا وقد أنشأت االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب نظاماً رقابياً؛ إذ نصت املادة
( )17منها على إنشاء جلنة مناهضة التعذيب ،وهى تتألف من عشرة خرباء على مستوى
عال تنتخبهم الدول األط��راف فى االتفاقية ملدة أربع سنوات ...وتقدم الدول األطراف
ٍ
فى هذه االتفاقية إىل اللجنة تقارير عن التدابري التى اختذتها أو تتخذها فى سبيل منع
جرمية التعذيب وغريها من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية كل أربع
سنوات؛ حيث ترسل هذه التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة الذى حييلها على هذه
اللجنة ،حيث تبدي مالحظاتها وتعليقاتها وترد الدول على ذلك ،وميكن للجنة أن توفد أحد
أعضائها إىل الدولة للتأكد من أمر ما خبصوص هذه اجلرمية أو التحقيق فى معلومات
وثيقة بها ،وتقوم اللجنة بإدراج كل هذه املالحظات عن الدول التى متارس التعذيب ،وفى
سبيل التوسع الختصاصات جلنة مناهضة التعذيب فقد أعطت الدول هلذه اللجنة حق تلقي
شكاوى من دولة ضد دول أخ��رى ،أو من فرد ضد دولة خبصوص ممارساتها للتعذيب
مادامت الدولة املشكو فى حقها قد قبلت هذا االختصاص(.)65
( )65د .سعيد فهيم خليل ،احلماية الدولية حلقوق اإلنسان فى الظروف اإلستئنائية ،أميدست ،طبعة 1998م ،ص.ص296
– 297؛ د .سامح جابر البلتاجي ،محاية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة (اجلرمية – أليات احلماية) ،دار الفكر
اجلامعي ،االسكندرية ،2006 ،ص 26وما بعدها.
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ثاني ًا :التعذيب في الصكوك اإلقليمية :

 .1االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام :)66(1950
تنص املادة الثالثة من هذه االتفاقية على أنه «ال جيوز إخضاع أي إنسان للتعذيب
وال للمعاملة أو العقوبة املهينة للكرامة».
وتضمنت املادة التاسعة عشرة من االتفاقية األوروبية النص على إنشاء اللجنة
األوروبية حلقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،كما نصت االتفاقية أيضاً
على إنشاء جلنة الوزراء ،وقد أصبغت هذه األجهزة الرقابية علي االتفاقية صفة احليوية
والفاعلية.
وتضمنت املادة ( )25من االتفاقية السماح لألفراد بصفتهم أن يلجأوا إىل اللجنة
األوروبية حلقوق اإلنسان أو أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مباشرة بشكواهم ضد
السلطات الوطنية إذا ما ارتكبت ضده أي تصرف من التصرفات التى حتظرها االتفاقية.
ويعترب هذا احلق مبثابة اجلذور للنظام القانوني الذى وضعته االتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان ،ويساهم فى جتسيد احلق فى األمان وسالمة األشخاص فى مواجهة الدول.
ولكن يتعني على الشخص قبل أن يلجأ إىل اللجنة أو احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان أن يكون قد استنفد طرق الطعن الداخلية أو الوطنية قبل رفع القضية مع ضرورة
علم السلطات القضائية الوطنية بذلك.
ووفقاً لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان فإن الدول األعضاء فيها ال تلتزم فحسب
باالمتناع عن ارتكاب أعمال التعذيب ،وإمنا تلتزم أيضاً بأن تتخذ اإلجراءات أو التدابري
املناسبة للوقاية من ارتكاب هذه األعمال.
وحظر التعذيب الوارد فى املادة الثالثة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ال
يطبق فحسب على مواطين الدول ،األعضاء فى االحتاد األوروبي ،ولكن يشمل كل شخص
حياكم أمام قضاء هذه الدول وال سيما فئات األجانب رهن االحتجاز؛ وهو ما يعين أن
التجريم يتصف بالعمومية اخلارجية جبانب وصفه بالعمومية الداخلية.
 .2االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام :)67(1969
تنص املادة اخلامسة من هذه االتفاقية على أن:
( )66اهتمت الدول األوروبية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،وأبرمت فيما بينها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان فى
 ،1950/11/4وقد صدقت على هذه االتفاقية كل دول جملس أوروبا ،ودخلت مرحلة النفاذ فى .1953/9/3
( )67سان خوسيه يف ( 1969/11 /22أعد النص يف إطار منظمة الدول األمريكية).
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1 .1لكل إنسان احلق يف أن تكون سالمته اجلسدية والعقلية واملعنوية حمرتمة.
2 .2ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غري إنسانية أو
مذلة .ويعامل كل الذين قيدت حريتهم باالحرتام الواجب للكرامة املتأصلة يف
شخص اإلنسان.
3 .3العقوبة شخصية وال جيوز أن تصيب إال املذنب.
4 .4يعزل املتهمون عن املدانني إال يف ظروف استثنائية ويعاملون معاملة خمتلفة
تتفق مع كونهم أشخاصاً غري مدانني.
5 .5يعزل القاصرون خالل خضوعهم إلجراءات جزائية ،عن البالغني ،وجيلبون
بأسرع ما ميكن أم��ام حماكم خاصة لكي يعاملوا معاملة تتالءم ووضعهم
كقاصرين.
6 .6إن اهل��دف األساسي للعقوبات املقيدة للحرية هو إص�لاح املساجني وإع��ادة
تكييفهم االجتماعى.
 .3امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام : 1981
تنص املادة اخلامسة من هذا امليثاق على أن  « :لكل فرد احلق فى احرتام كرامته
واالعرتاف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغالله وامتهانه واستعباده خاصة
االسرتقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات واملعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو املذلة».
 .4االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه لعام :)68(1987
تنص املادة ( )1من هذه االتفاقية علي أن  « :تتعهد الدول األطراف مبنع التعذيب
والعقاب عليه وفقاً ألحكام هذه االتفاقية».
وتنص املادة ( )2علي أنه  “ :ألغراض هذه االتفاقية – يفهم التعذيب على أنه فعل
يرتكب عمداً إلنزال األمل البدني أو العقلي أو املعاناة بأي شخص ألغراض التحقيق اجلنائي
كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراء وقائي أو ألي غرض آخر ،ويفهم التعذيب
كذلك على أنه استخدام الوسائل اليت يقصد بها طمس شخصية الضحية ،أو إضعاف
قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن مل تسبب األمل البدني أو العقلي.
وال يشمل مفهوم التعذيب األمل البدني أو العقلي أو املعاناة اليت تالزم أو تكون من
آثار اإلجراءات القانونية بشرط أال تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها يف
هذه املادة”.
()68

منظمة الدول األمريكية – سلسلة املعاهدات رقم  67بدأ العمل بها يف  28فرباير .1987
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وتنص املادة ( )3علي أنه  “ :يعترب مذنباً جبرمية التعذيب:
أ ـ ـ ـ املوظف العام أو املوظف الذي بصفته يأمر أو حيرض أو حيث على استخدام
التعذيب أو الذي يرتكبه بشكل مباشر أو يقصر يف منعه إن كان قادراً على ذلك.
ب ـ ـ ـ الشخص الذي – عند حتريضه للموظف احلكومي أو املوظف املشار إليهما
يف الفقرة الفرعية (أ) – يأمر أو حيرض أو حيث على استخدام التعذيب أو
يرتكبه بشكل مباشر أو يكون شريكاً فيه.
وتنص املادة ( )4علي أنه  “ :ال متثل حقيقة التصرف بناء على أوامر الرئيس
األعلى إعفا ًء من املسئولية اجلنائية املقابلة”.
وتنص املادة ( )5علي أنه “ :ال ميكن التذرع أو االعرتاف بوجود ظروف مثل حالة
حرب أو تهديد حبرب أو حالة حصار أو طوارئ أو اضطراب أو نزاع داخلي كمربر جلرمية
التعذيب.
وال تربر التعذيب خطورة شخصية املعتقل أو السجني ،أو نقص األمن يف منشأة
السجن أو اإلصالحية”.
وتنص امل��ادة ( )6علي أنه “ :وفقاً ألحكام امل��ادة ( – )1تتخذ ال��دول األطراف
اإلجراءات الفعالة ملنع التعذيب والعقاب عليه داخل نطاق سلطاتها القضائية.
وتضمن الدول األطراف أن تكون كافة أفعال التعذيب ،وحماوالت ارتكاب التعذيب
جرائم مبوجب قانونها اجلنائي ،وجتعل مثل هذه األعمال مستوجبة للعقوبات الشديدة اليت
تضع يف االعتبار طبيعتها اخلطرية.
وتتخذ كذلك الدول األطراف اإلجراءات الفعالة ملنع والعقاب على املعاملة أو العقوبة
القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة داخل نطاق سلطاتها القضائية.
وتنص املادة ( )7علي أنه “ :تتخذ الدول األطراف – عند تدريب ضباط الشرطة
واملوظفني العموميني اآلخرين املسئولني عن حراسة األشخاص بصفة مؤقتة أو احملرومني
من حريتهم بصفة نهائية – اإلجراءات من أجل وضع تشديد خاص بشأن حتريم استخدام
التعذيب عند االستجواب أو االعتقال أو إلقاء القبض.
وتتخذ كذلك الدول األطراف اإلجراءات املشابهة ملنع املعاملة أو العقوبة القاسية أو
غري اإلنسانية أو املهينة”.
وتنص املادة ( )8علي أنه  “ :تضمن الدول األطراف أن يكون لكل شخص – يوجه
اتهام بتعرضه للتعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية – احلق يف نظر حالته بشكل عادل.
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وكذلك – إذا كان هناك اتهام أو سبب وجيه العتقاد أنه قد مت ارتكاب فعل من
أفعال التعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية – تضمن الدول األطراف أن تباشر هيئاتها
املختصة بشكل مناسب وعلى الفور إجراء التحقيقات يف القضية ،والبدء يف إقامة الدعوى
اجلنائية املناسبة.
وبعد استنفاد كافة اإلجراءات القانونية احمللية للدولة املعنية والطعون ذات الصلة
جيوز تقديم القضية إىل احملاكم الدولية اليت تعرتف تلك الدولة باختصاصها.
وتنص املادة ( )9علي أنه  “ :تتعهد الدول األطراف بأن تدخل يف قوانينها احمللية
اللوائح اليت تضمن التعويض املناسب لضحايا التعذيب.
وال يؤثر أي من أحكام هذه املادة على احلق يف تلقي التعويض الذي يكون من حق
الضحية أو األشخاص اآلخرين مبوجب التشريعات احمللية القائمة.
وتنص امل��ادة ( )10علي أنه  “ :ال يكون البيان الثابت أنه مت احلصول عليه عن
طريق التعذيب مقبوالً كدليل يف اإلجراء القانوني ،إال يف الدعوى القضائية اليت ترفع ضد
الشخص أو األشخاص املتهمني بانتزاعه عن طريق أفعال التعذيب ،وكدليل فقط أن املتهم
حصل على مثل هذا البيان مبثل هذه الوسائل.
وتنص املادة ( )11علي أنه “ :تتخذ الدول األطراف اخلطوات الالزمة لتسليم أي
متهم بارتكاب جرمية التعذيب أو احملكوم عليه الرتكاب تلك اجلرمية وفقاً لقوانينها احمللية
بشأن تسليم اجملرمني والتزاماتها الدولية بشأن هذه املسألة.
 .5امليثاق العربي حلقوق اإلنسان لعام :)69( 2004
تنص املادة ( )8من هذا امليثاق علي أن  -1 « :حيظر تعذيب أي شخص بدنياً أو
نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غري إنسانية.
 -2حتمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها من هذه املمارسات ،وتتخذ
التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو اإلسهام فيها جرمية يعاقب
عليها ال تسقط بالتقادم.
كما تضمن كل دولة طرف يف نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب ومتتعه
حبق رد االعتبار والتعويض”.
( )69اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس 23مايو/أيار .2004
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المبحث الثالث
موقف المحاكم الدولية من جريمة التعذيب
يقصد بالتعذيب  -وفقا للنظام األساسى للمحكمة اجلنائية الدولية – قيام شخص
بإحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة سواء من الناحية البدنية أو العقلية بشخص آخر يقع
حتت إشرافه أو سيطرته ،وهو بذلك يشكل جرمية على املستويني الداخلى والدوىل على
حد سواء ،غري أنه ال يشمل (أى التعذيب) أى أمل أو معاناة تنتج عن عقوبات قانونية ،أو
يكونان جزءاً منها أو نتيجة هلا(.)70
وجاء يف تعليق جلنة القانون الدوىل على املادة ( )18فقرة (ج) أن التعذيب فعل
حمظور ومعرف فى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة [املادة األول 1/1من االتفاقية](.)71
وقد ذهبت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف احلكم اليت أصدرته يف  18ديسمرب
 1996يف قضية (أكسوي) ضد تركيا إلي أنه « :عندما يكون فرد يف صحة جيدة عند حتفظ
الشرطة عليه ثم يتبني عند إطالق سراحه أن به إصابات ،يصبح لزاماً علي الدولة أن تقدم
تعلي ً
ال مقبوالً لسبب اإلصابات ،فإن مل تفعل ذلك تنشأ جبالء قضية يف إطار املادة ()3
()72
من االتفاقية .
كما ذهبت احملكمة إل��ي أن  « :االص��اب��ات ال�تي حلقت بصاحب ال��دع��وي نشأت
عن تعذيب وأن املادة ( )3قد انتهكت( .)73بل إن احملكمة فسرت أيضاً املادة ( )13من
االتفاقية اليت تكفل حق احلصول علي االنصاف الفعلي أمام سلطة وطنية ،بأنها تفرض
التزاماً بالتحقيق حتقيقاً وافياً يف دعاوي التعذيب» .واستطردت احملكمة بأنه « نظراً ملا ملنع
التعذيب من أهمية جوهرية ولضعف ضحايا التعذيب فإن املادة ( )13تفرض علي الدول
واف وفعال حلوادث التعذيب ،وذلك دون إخالل بأية وسيلة انصاف أخري
إجراء حتقيق ٍ
()74
متاحة يف ظل النظام الوطين» .
ووفقاً لتفسري احملكمة فإن مفهوم «االنصاف الفعال» املذكور يف املادة ( )13يستتبع إجراء
حتقيق واف يف كل إدعاء «قابل للمحاجاة» بوقوع تعذيب .والحظت احملكمة أنه مع كون
االتفاقية ال تتضمن نصاً صرحياً مثل املادة ( )12من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
()70

انظر نص املادة /2/7هـ من النظام األساسى للمحكمة اجلنائية الدولية.

()72

انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،تقارير األحكام والقرارات – سادساً ،الفقرة .61

See 1996 ILC Report, op. cit., comment No. 9 on Article 18.

()73
()74

املرجع السابق ،الفقرة .64
املرجع السابق ،الفقرة .98
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)(71

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فإن لزوم إجراء مثل هذا
التحقيق يدخل ضمناً ضمن يف مفهوم االنصاف الفعال مبوجب املادة ( .)13وبناء عليه
خلصت احملكمة إلي أن الدول قد انتهكت املادة ( )13بعدم حتقيقها يف ادعاء التعذيب
الذي أثاره صاحب الدعوي(.)75
وقد أعربت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عن فهمها لعناصر التعذيب كسلوك
متعمد يسبب املعاناة البدنية أو النفسية الشديدة ،ارتكب هلدف أو لغرض حمدد ،من قبل
مسئول دولة أو شخص يتصرف بتحريض منهم(.)76
ومع ذلك ،تبين أعضاء احملكمة مؤخراً نهجاً خمتلفاً يف قضييت عنف جنسي منذ ذلك
الوقت؛ ففي قضية (مزارع القطن) مل جتد األغلبية أن املعاملة اليت تعرض هلا الضحايا
متثل تعذيباً ،علي أساس أنه مل يتم ارتكاب الفعل من قبل موظف عمومي أو بتحريض من
جهات رمسية.
ويف اختالف شديد يف الرأي ،انتقدت القاضية «سيسيليا ميديا كريوغا» الغلبية لتطبيقهم
شرط وج��ود موظف عمومي من سياق االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وذل��ك علي
النقيض من االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه ،ورأت أن السمة احلقيقيه اليت
متيز بني التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السئية هو شدة املعاناة(.)77
وعلى الرغم من أن النظام األساسي حملكمة (يوغسالفيا السابقة) مل ينص على تعريف
التعذيب ،إال أن قضاء تلك احملكمة أوضح تعريف التعذيب وأركانه يف العديد من القضايا
والسيما عندما يرتكب يف إط��ار النزاعات املسلحة؛ فذهبت الدائرة االبتدائية حملكمة
(يوغسالفيا السابقة) فى قضية (ديالليتش وآخرين) إىل أن التعذيب حمظور بال أدنى
شك مبوجب كل من القانون الدولي االتفاقي والعريف ،واستنتجت أن منع أو حظر التعذيب
يشكل قاعدة آمرة  jus cogensكما أكدها مقرر األمم املتحدة اخلاص بشأن التعذيب(.)78
وذهبت إلي أنه يقصد بالتعذيب « أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسدياً كان أم
عقلياً  ،يلحق عمداً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث،
على معلومات أو على اعرتاف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو
( )75املرجع السابق ،الفقرة .100
( )76جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،راكيل مارتي دي ميخيا ضد بريو ( )1996القضية رقم  ،10.970قرار 1
مارس  ،1996تقرير رم  ،96/5الوثيقة  7يف .157
( )77رأي القاضية “سيسيليا ميديا كريوغا” ،جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،قضية (مزارع القطن)  2009بتاريخ
 ،2009/11/16الفقرة رقم .9

Prosecutor v. Zejnil Delalić et aL, Case No. IT-96-21-T- Trial Judgment, 16 November 1998,
[hereinafter Čelebići Judgment]. Paras. 458 - 59.
)(78
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شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو
العذاب ألي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ،أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت
عنه موظف رمسي أو أي شخص يتصرف بصفته الرمسية»(.)79
وقد قررت الدائرة االبتدائية يف قضية (فوروندجيا)  Furundžijaأن تعريف التعذيب
سالف البيان يسري يف أوقات السلم أو النزاعات املسلحة ،وخلصت إلي أن أركان التعذيب
يف أي نزاع مسلح تكون علي النحو التالي:
أن يكون متمث ً
ال يف عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه أمل شديد أو معاناة شديدة ،سواء
بدنياً أو عقلياً؛
جيب أن يكون هذا العمل أو االمتناع عن العمل عمدياً؛
جـ -جيب أن يكون بقصد احلصول علي معلومات أو اعرتاف أو معاقبة أو ختويف أو إذالل
أو إرغام اجملين عليه (الضحية) أو شخص آخر ،أو ألي سبب يقوم علي التمييز ضد اجملين
عليه (الضحية) أو شخص آخر؛
د -جيب أن يكون مرتبطاً بنزاع مسلح؛  -وهذا خاص فحسب مبحكمة يوغسالفيا السابقة -
هــ -جيب أن يكون أحد األشخاص املساهمني يف واقعة التعذيب موظفاً عاماً علي األقل ،أو
جيب علي أية حال أن يتصرف بصفته غري اخلاصة ،كأن ميثل من الناحية الفعلية هيئة من
هيئات الدولة أو أي كيان آخر ذي سلطة(.)80
وأشارت الدائرة االبتدائية إلي أن شدة األمل أو املعاناة جيب أن تعد معياراً للتمييز
بني جرائم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية( .)81واستندت الدائرة فيما
خلصت إليه إلي ما استقر عليه قضاء احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد(.)82
()79

هذا التعريف مطابق متاماً لتعريف التعذيب الوارد فى اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب العام 1984م.

Prosecutor v. Anto Furundžija Case No. IT-95-17/1-T, Trail Judgment, 10 December 1998, [hereinafter Furndžija Judgment]., Para. 159.
)(80
Ibid., Para. 162; Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al., Case No. IT-04-84-T, Trail Judgment, 3
April 2008, [hereinafter Haradinaj et al Judgment]., Paras. 127-128; Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al., Case No. IT-04-84-A, Appeal Judgment, 19 July 2010, [Haradinaj et al.,Appeal
Judgment]., Paras. 289-290.
)(81
Furundžija Judgment, op. cit., Paras. 158 – 164 ; Prosecutor v. Fatmir Limaj, Case No. IT03-66-T, Trial Judgment, 30 November 2005, [hereiafter Fatmir Judgment]. Paras. 235 - 240.
)(82
The European Court of Human Rights found that torture is deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering (Ireland v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R., Series A, No. 25,
Para. 167). The level of pain and suffering was said to be the distinguishing factor between
torture and cruel, inhuman or degrading treatment:»[T] he Convention, with its distinction between «torture» and «inhuman or degrading treatment», should by the first of these terms
attach a special stigma to deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering». In the Greek Case, the Commission held that torture has a purpose, such as the
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ووجدت الدائرة االبتدائية يف قضية (ديالليتش وآخرين) أنه ال ميكن حتديد معيار
نظري جمرد لدرجة حتمل األمل أو املعاناة ،واستنتجت أن حماولة تصنيف أعمال التعذيب
على حنو دقيق ستضر بالفكرة وراء احلظر العام املفروض عليها ،بيد أنها قررت أن األفعال
واالمتناع يشكالن معاً تعذيباً طاملاً أن مرتكب فعل التعذيب أظهر القصد املطلوب(.)83
وذهب جانب من الفقه يف هذا الصدد إلي أن مفهوم التعذيب ال يرتبط جبسامة
األفعال اليت يأتيها اجلاني وإمنا يرتبط مبا حتدثه هذه األفعال من أثر يف نفس اخلاضع
هلا( .)84وعلي ذلك فإنه يصعب  -بل يستحيل  -تقنينها يف درجة أو مستوي معني ،ألنها تعد
من مسائل الواقع ،ومن ثم ،تندرج يف نطاق السلطة التقديرية للمحكمة ،حيث حتدد  -يف
ضوء الظروف واملالبسات احمليطة بكل ضحية علي حده  -مدي شدة األمل أو املعاناة(.)85
وقررت الدائرة االبتدائية يف قضية (ديالليتش وآخرين) فيما يتعلق بقائمة األغراض
احملظورة ال��واردة يف تعريف التعذيب يف القانون العريف بأنها ليست جامعة شاملة لكنها
منوذجية فحسب ،كما اعتربت أن التعذيب ال يتطلب ارتكابه بغرض حمظور فحسب ،ولكن
باألحرى ميكن أن يشكل الغرض جزءاً فقط من الدافع إىل ارتكابه ،وأخرياً ،ميزت الدائرة
بني األغراض احملظورة واألغراض ذات الطابع اخلاص البحت اليت يقرها القانون الوطين
عادة ،وعلى أية حال ،شددت الدائرة أنه يف أوقات احلرب ،تشكل األغراض احملظورة يف
أغلب األحيان جزءاً مكم ً
ال للسلوك ،األمر الذي ميكن معه تصنيف الفعل كتعذيب(.)86
وحري بالذكر أن قضاء حمكمة (يوغسالفيا السابقة) أخذ منحي آخر فيما يتعلق
بالصفة الرمسية حيث اجته إلي عدم اشرتاط عنصر الصفة الرمسية يف جرمية التعذيب؛
فذهبت الدائرة االبتدائية فى قضية (كوناراتش) إىل أنه وفقاً للقانون الدولي اإلنساني
ليس من الالزم أن ترتكب جرمية التعذيب من جانب موظف رمسي أو من أي شخص آخر
ميارس سلطة ونفوذاً لكي تعترب اجلرمية مبثابة تعذيب(.)87
وأيدت الدائرة االبتدائية فى قضية (مريوسالف كفوتشكا) Miroslav kvočka
ذات املعنى التى انتهت إليه الدائرة االبتدائية فى قضية (كوناراتش)(.)88
obtaining of information or confessions or the infliction of punishment and it is generally an
aggravated form of inhuman treatment (Greek Case, 1969 Y.B. Eur. Conv. on H.R. 12), P.16
)(83
Čelebići Judgment, op. cit., Paras. 462 – 466.

( )84د .عمر الفاروق احلسيين ،تعذيب املتهم حلمله علي االعرتاف ،املطبعة العربية احلديثة ،القاهرة ،1986 ،ص.127
( )85د .حمفوظ سيد عبد احلميد ،دور حمكمة جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة يف تطوير أحكام القانون الدولي
اإلنساني ،رسالة دكتوراه كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،2009 ،ص.209
Čelebići Judgment, op. cit., Para. 470.

)(86

Prosecutor v. Dragoljub kunarać, Case No. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T , Trial Judgment, 22
February 2001, [ hereinafter kunarać Judgment]. Para. 496.
)(88
Prosecutor v. Miroslav kvočka, Case No. IT-98-30-T, Trial Judgment, 2 November 2001,
[hereinafter kvočka Judgment], Paras. 137 - 141.
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)(87

ووفقا للتعريف الوارد فى املادة /2/7هـ من النظام األساسى للمحكمة اجلنائية
الدولية ،يستبعد إمكانية مالحقة شخص يشارك أو حيضر جلسات تعذيب بالصدفة ،وإن
كان ميكن مالحقته كشريك إذا توفر لديه القصد اجلنائي ،كما أنها تستبعد إمكانية
التعذيب املعنوى إذا كان اجملنى عليهم ليسوا حتت إشراف اجلانى أو سيطرته(.)89
وال يشرتط – وفقاً لذات التعريف – ارتكاب التعذيب على أيدى املوظفني الرمسني،
أو بتحريض أو مباركة منهم ،وعلى ذلك ميكن أن يندرج فى مفهومه – باعتباره جرمية
ضد اإلنسانية – األفعال املرتكبة من قبل وحدات خاصة أو مجاعات أو منظمات إرهابية
أو إجرامية أو أفراد عاديني مادامت ترتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى(.)90
لذا ،فإن تعريف جرمية التعذيب فى نظام روما  -املستوحي من االجتاه املتطور الذي تبنته
احملكمة اجلنائية الدولية (ليوغسالفيا السابقة)  -ينطوى على تغيري جوهرى للمفهوم
التقليدى جلرمية التعذيب ،وميثل فى الوقت ذاته تطوراً بالغ األهمية ،نظرا ألن إثبات وجود
الصفة الرمسية كان من األمور شديدة الصعوبة ،أضف إىل ذلك أنه فى حاالت النزاع
املسلح غالبا ما يتم التعذيب من جانب مجاعات شبه عسكرية أو مدنيني ينتمون جلماعات
إثنية أو عرقية أو دينية متورطة فى النزاع(.)91
وال شك أن من أبرز الصور احلديثة لعملية التعذيب كجرمية ضد اإلنسانية ما حدث
للسجناء العراقيني يف سجن أبو غريب ،وكذلك سجناء جونتانامو الذي مت اعتقاهلم عقب
غزو أفغانستان؛ إذ يعترب ذلك مثاالً منوذجياً هلذه الصورة من السلوك اإلجرامي للجرائم
ضد اإلنسانية واليت جيب أن ميثل مرتكبيها أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،كما أن عمليات
التعذيب اليت متارسها سلطات الدولة ضد رعاياها بشكل منهجي النتمائهم جلماعات
دينية معينة ،أو ألي أشخاص بغرض احلصول على اعرتاف أو معلومات ،تعد جرمية ضد
اإلنسانية ينبغي حماكمة مرتكبيها أمام القضاء اجلنائي الدولي(.)92

Bourdon W., Duverger E., La Cour Pénal International, Le Statut De Rome, Editions
Du Seuil, Sans Date D›édition.p. 57.
)(89

( )90د .حممد يوسف علوان ،اجلرائم ضد اإلنسانية ،حبث فى أعمال الندوة العلمية عن احملكمة اجلنائية الدولية (حتدى احلصانة)
التى نظمتها كلية احلقوق جامعة دمشق ،مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،مطبعة الداودى ،دمشق ،2002 ،ص217؛ د.
سوسن مترخان بكه ،اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة ،2004 ،ص.342
( )91د .سوسن مترخان بكه ،املرجع السابق ،ص.343

( )92د .حمسن علي جاد ،الوضع القانوني للمعتقلني األفغان يف قاعدة جونتانامو األمريكية ،دراسة تأصيلية على ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني ،اجمللة
املصرية للقانون الدولي ،اجمللد الستون ،2004 ،ص 315وما بعدها؛ انظر خبصوص ذات املوضوع د .رشيد محد العنزي ،معتقلو جونتانامو بني القانون الدولي
اإلنساني ومنطق القوة ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد الرابع ،السنة  28ديسمرب .2004
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المبحث الرابع
جريمة التعذيب في التشريع المقارن
حرمت قوانني مجيع الدول التعذيب ،واعتربته جرمية من جرائم االعتداء على
احلرية الشخصية .ونبني فيما يلي أمثلة لبعض هذه القوانني:
.
.2

.3

.4

.5

.6

 1مل يعرف القانون الفرنسي جرمية التعذيب ،واكتفي فقط بتجرميةا وحتديد
العقوبة املوقعة علي اجلاني ،وذلك طبقاً للمادة ( )1/222من قانون العقوبات،
اليت حددتها بالسجن ملدة  15سنة.
2تنص امل��ادة ( )112من قانون العقوبات القطري على أن“ :كل موظف عام أمر
بتعذيب شخص أو عذبه بنفسه حلمله على االعرتاف بارتكاب جرمية أو للحصول
منه على معلومات تتعلق جبرمية أو حلمل أحد أفراد أسرته على هذا االعرتاف
أو إعطاء هذه املعلومات يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز مخس سنوات .وإذا ترتب
على فعل املوظف إصابة الشخص بأذى بليغ عوقب اجلاني باحلبس مدة ال جتاوز
عشر سنوات ،أما إذا ترتب على هذا الفعل وفاة الشخص ،عوقب اجلاني بالعقوبات
املقررة للقتل حسب األحوال”.
3وتنص امل��ادة ( )333من قانون العقوبات العراقي على أن“ :يعاقب بالسجن أو
احلبس كل موظف أو مكلف خبدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد
أو خبري حلمله على االعرتاف جبرمية .أو لإلدالء بأقوال أو معلومات بشأنها ،أو
لكتمان أمر من األمور أو إلعطاء رأي معني بشأنها”.
4وتنص املادة ( )103من قانون العقوبات التونسي على أنه« :يعاقب املوظف العمومي
بالسجن مل��دة مخس سنوات وغرامة  500فرنك إذا استعمل العنف مع املتهم
للحصول على اعرتافات منه .وإذا هدد املتهم فقط باستعمال العنف أو إساءة
معاملته فتكون العقوبة ستة أشهر”.
5وتنص املادة ( )292من قانون العقوبات السوداني على أن“ :كل من يعتقل إنساناً
بغري وجه مشروع لينتزع منه أو من أي شخص يهمه أو من املعتقل أي اعرتاف أو
معلومات قد تفضي إىل الكشف عن جرمية أو سلوك غري محيد أو إلكراه أيهما على
رد مال أو سند قانوني أو التسبب فى رده ،أو على سداد أية مطالبة أو على إعطاء
معلومات قد تفضي إىل رد مال أو سند قانوني يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز ثالث
سنوات ،كما جتوز معاقبته بالغرامة أيضاً».
6وتنص كذلك على جتريم التعذيب امل��ادة ( )292من قانون العقوبات السوري،
واملادة ( )260من قانون العقوبات الدامناركي ،واملادة ( )115من قانون العقوبات
النروجيى ،واملادة ( )365من قانون العقوبات اهلولندي.
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المبحث الخامس
النصوص القانونية المرتبطة بالتعذيب
في التشريع المصري
جرم دستور مصر لعام  ،2014وكذلك قانون العقوبات جرمية التعذيب ،فضال
عن ورود نصوص إجرائية تتعلق بالتعذيب يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،وذلك علي النحو
اآلتي:
أو ً
ال :موقف الدستور المصري من جريمة التعذيب:

تنص املادة ( )51من الدستور علي أن « :الكرامة حق لكل إنسان ,وال جيوز املساس
بها ،وتلتزم الدولة باحرتامها ومحايتها».
وتنص املادة ( )52علي أن “ :التعذيب جبميع صوره وأشكاله ،جرمية ال تسقط
بالتقادم”.
وتنص املادة ( )54علي أن “ :احلرية الشخصية حق طبيعي ،وهى مصونة ال تمُ س
.”.......
وتنص املادة ( )55علي أن “ :كل من يقبض عليه ،أو حيبس ،أو تقيد حريته جتب
معاملته مبا حيفظ عليه كرامته ،وال جيوز تعذيبه ،وال ترهيبه ،وال إكراهه ،وال إيذاؤه بدنيًا
أو معنويًا ،وال يكون حجزه ،أو حبسه إال فى أماكن خمصصة لذلك الئقة إنسانيًا وصحياً،
وتلتزم الدولة بتوفري وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وخمالفة شىء من ذلك جرمية يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون.
وللمتهم حق الصمت .وكل قول يثبت أنه صدر من حمتجز حتت وطأة شىء مما
تقدم ،أو التهديد بشىء منه ،يهدر وال يعول عليه”.
وتنص املادة ( )92علي أن “ :احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص املواطن ال تقبل
تعطي ً
انتقاصا.
ال وال ً
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وال جيوز ألى قانون ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها مبا ميس أصلها
وجوهرها”.
وتنص املادة ( )93علي أن “ :تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية
حلقوق اإلنسان اليت تصدق عليها مصر ،وتصبح هلا قوة القانون بعد نشرها وفقاً لألوضاع
املقررة”.
وتنص املادة ( )94علي أن “ :سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة.
ختضع الدولة للقانون ،واستقالل القضاء وحصانته وحيدته -ضمانات أساسية
حلماية احلقوق واحلريات”.
وتنص املادة ( )99علي أن “ :كل اعتداء على احلرية الشخصية أو حرمة احلياة
اخلاصة للمواطنني ،وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها الدستور والقانون،
جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وللمضرور إقامة
الدعوى اجلنائية بالطريق املباشر.
وتكفل الدولة تعويضاً عادالً ملن وقع عليه االعتداء ،وللمجلس القومى حلقوق اإلنسان
إبالغ النيابة عن أى انتهاك هلذه احلقوق ،وله أن يتدخل يف الدعوى املدنية التبعية منضماً
إلي املضرور بناء على طلبه ،وذلك كله على الوجه املبني بالقانون”.
وتنص املادة ( )214علي أن “ :حيدد القانون اجملالس القومية املستقلة ،ومنها
اجمللس القومى حلقوق اإلن��س��ان ،واجمللس القومى للمرأة ،واجمللس القومى للطفولة
واألمومة ،واجمللس القومى لألشخاص ذوى اإلعاقة ،ويبني القانون كيفية تشكيل كل منها،
واختصاصاتها ،وضمانات استقالل وحياد أعضائها ،وهلا احلق يف إبالغ السلطات العامة
عن أى انتهاك يتعلق مبجال عملها.
وتتمتع تلك اهليئات واجملالس بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي،
ويُؤخذ رأيها يف مشروعات القوانني ،واللوائح املتعلقة بها ،ومبجال أعماهلا”.
ثاني ًا :التعذيب في التشريع المصري:

بداءة فقد صدقت مصر على االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب مبوجب قرار رئيس
اجلمهورية رقم  154لسنة  1986والذى مت نشره فى اجلريدة الرمسية فى  1988/1/7على
أن يعمل بها اعتباراً من  16يوليو  .1986وبذلك أصبح هلذه االتفاقية قوة القانون الداخلي
بعد التصديق عليها.
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•قانون العقوبات :

مل يأت املشرع العقابي املصري بتعريفا حمددا للتعذيب؛ فهناك قصورا تشريعياً
يف التعريف ،فضال عن أن العقوبات يف القانون املصري غري كافية كي تشمل كافة صور
التعذيب مما يؤدي إلي إفالت اجلناه من العقاب وتزايد جرمية التعذيب.
وقد أورد قانون العقوبات جريمة التعذيب في النصوص
اآلتية :

•تنص املادة ( )126من قانون العقوبات علي أن « :كل موظف أو مستخدم
عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه حلمله على االع�تراف يعاقب
بالسجن املشدد أو السجن من ثالث سنوات إىل عشر .
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا”.

•وتنص املادة ( )129علي أن “ :كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص
مكلف خبدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته حبيث
انه أخل بشرفهم أو أحدث آالما بأبدانهم يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة
أو بغرامة ال تزيد على مائتى جنيه مصريا” .
•وتنص امل��ادة ( )280علي أن “ :كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو
حجزه بدون أمر أحد احلكام املختصني بذلك ،وفى غري األحوال التى تصرح
فيها القوانني واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب باحلبس أو بغرامة ال
تتجاوز مائتى جنيه مصري”.
•وتنص املادة ( )282علي أن “ :إذا حصل القبض فى احلالة املبينة باملادة 280
من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى احلكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو
أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف احلكومة يعاقب بالسجن  .وحيكم
فى مجيع األحوال بالسجن املشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق
وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية” .

•قانون اإلجراءات الجنائية :

نص قانون اإلجراءات اجلنائية علي بعض اإلجراءات املتعلقة برفع الدعوي اجلنائية
واليت ترتبط جبرمية التعذيب وذلك يف عدة نصوص ،نستعرضها علي النحو اآلتي:
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•تنص املادة ( )63من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن« :إذا رأت النيابة العامة
فى مواد املخالفات واجلنح أن الدعـوى صاحلة لرفعها بناء على االسـتدالالت
التى مجعت تكلف املتهم باحلضور مباشرة أمام احملكمة املختصة .
قاض للتحقيق طبقا
وللنيابة العامـة فـى مـواد اجلنح واجلنايات أن تطلب ندب ٍ
للمادة  46من هـذا القانون أو أن تتوىل هـى التحقيق طبقا للمادة  991وما بعدها من هذا
القانون .
وفيما عـدا اجلرائـم املشار إليها فى املادة  321مـن قانون العقوبات ال جيوز لغري
النائب العام أو احملامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى اجلنائية ضد موظف
أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها .
واستثناء من حكم املادة  732من هذا القانون  ،جيوز للمتهم عـند رفـع الدعوى عليه
بطريق االدعاء املباشر أن ينيب عـنه  -فـى أيـة مرحلـة كانت عليها الدعوى  -وكي ً
ال لتقديم
دفاعه  ،وذلك مع عدم اإلخالل مبا للمحكمة من حق فى أن تأمر حبضوره شخصيا” .
•وتنص املادة ( )64علي أن “ :إذا رأت النيابة العامة فى مواد اجلنايات واجلنح
أن حتقيق الدعـوى مبعرفة قاضى التحقيق أكثر مالءمة بالنظر إىل ظروفها
اخلاصة جاز هلا فـى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إىل رئيس احملكمة
االبتدائية ندب أحد قضاة احملكمة ملباشرة هذا التحقيق .
وجيوز للمتهم أو املدعى باحلقوق املدنية إذا مل تكن الدعوى موجهة ضد مـوظف
أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن
يطلب مـن رئيس احملكمة االبتدائية إصدار قـرار بهذا الندب.
ويصدر رئيـس احملكمة هـذا القـرار إذا حتققت األسـباب املبينة بالفقرة السابقة
بعد سـماع أقـوال النيابة العامة ويكون قراره غـري قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى املندوب فى حالة صدور
قرار بذلك” .
•وتنص املادة ( )154علي أن “ :إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة ال يعاقب
عليها القانون ،أو أن األدل��ة على املتهم غري كافية ،يصدر أم��راً بأن ال وجه
إلقامة الدعوى  ،ويفرج عن املتهم احملبوس إن لن يكن حمبوساً لسبب آخر.
135

وجيب أن يشتمل األمر على األسباب التى بنى عليها .
ويعلن األمر للمدعى باحلقوق املدنية  ،وإذا كان قد توفى يكون اإلعالن لورثته مجلة
فى حمل إقامته” .
•وتنص امل��ادة ( )162علي أن “ :للمدعى باحلقوق املدنية استئناف األوامر
الصادرة من قاضى التحقيق بأن ال وجه إلقامة الدعوى ،إال إذا كان األمر
صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
جلرمية وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما مل تكن من اجلرائم املشار
إليها فى املادة  123من قانون العقوبات” .
•وتنص امل��ادة ( )210علي أن “ :للمدعى باحلقوق املدنية الطعن فى األمر
الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى إال إذا كان صادرا فى
تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما مل تكن من اجلرائم املشار إليها فى املادة
 123من قانون العقوبات .
وحيصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعالن املدعى
باحلقوق املدنية باألمر .
ويرفع الطعن إىل حمكمة اجلنايات منعقدة فى غرفة املشورة فى مواد اجلنايات
وإىل حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة فى غرفة املشورة فى مواد اجلنح واملخالفات  ،ويتبع
فى رفعه والفصل فيه األحكام املقررة فى شأن استئناف األوام��ر الصادرة من قاضى
التحقيق” .
•وتنص املادة ( )232علي أن “ :حتال الدعوى إىل حمكمة اجلنح واملخالفات
بناء علـى أمر يصدر مـن قاضى التحقيق أو حمكمة اجلنـح املستأنفة منعقدة
فـى غـرفة املشورة أو بناء على تكليف املتهم مباشرة باحلضور من قبل أحد
أعضاء النيابة العامة أو من املدعى باحلقوق املدنية .
وجيوز االستغناء عن تكليف املتهم باحلضور إذا حضر باجللسة ووجهت إليه التهمة
من النيابة العامة وقبل احملاكمة .
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ومع ذلك فال جيوز للمدعى باحلقوق املدنية أن يرفع الدعوى إىل احملكمة بتكليف
خصمه مباشرة باحلضور أمامها فى احلالتني اآلتيتني :
أوالً :إذا صدر أمـر مـن قاضـى التحقيق أو مـن النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى
ومل يستأنف املدعى باحلقوق املدنية األمر فى امليعاد أو استأنفه فأيدته حمكمة
اجلنح املستأنفة منعقدة فـى غرفة املشورة.
ثانياً  :إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رج��ال الضبط
جلرمية وقعت مـنه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لـم تكن مـن اجلرائم املشار
إليها فى املادة  123من قانون العقوبات» .
ويبني من خالل استعراض النصوص السابقة أنه متت املصادرة علي حقوق املدعي
باحلق املدني يف طريقه لالدعاء املباشر؛ فالفقرة الثانية من امل��ادة ( )232من قانون
مدع باحلق املدني أن يرفع دعواه
اإلج��راءات اجلنائية  -علي سبيل املثال  -أجازت لكل ٍ
بتكليف خصمه مباشرة باحلضور أمامها ،لكنها استثنت من ذلك احلالة اليت تكون فيها
الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جبرمية وقعت منه
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ،ويشكل ذلك إخالالً مببدأ املساواة يف إقامة العدل واملساواة
بني األفراد يف احلقوق والواجبات ،كما يضفي محاية على تصرفات رجال الضبط املؤمثة
على حساب حرية األفراد وحقوقهم.
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المبحث السادس
المبادئ القانونية المستقرة بشأن جريمة التعذيب
استقرت حمكمة النقض علي أن املتهم املقصود فى الفقرة األوىل من حكم املادة
( )126عقوبات .هو كل من وجه إليه االتهام بارتكاب جرمية ولو كان أثناء البحث والتحرى
عن اجلرائم.
قيام مأمور الضبط القضائى بتعذيب املتهم حلمله على االعرتاف باجلرمية .مؤثم
على مقتضى املادة ( )126عقوبات .أياً كان الباعث على ذلك  .ال فرق فى ذلك بني ما
يدىل به مبحضر حتقيق أو فى حمضر مجع االستدالالت.
القول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من االعتراف .ال محل له.
(حكمها رقم  36562لسنة  73ق جلسة )2004/2/17

وذهبت احملكمة إلي أن املادة ( )126من قانون العقوبات .مفادها  :ضرورة توافر
صفة املتهم فيمن يتعرض للتعذيب من املوظف العام إضافة لباقى شروط النص.
إي��راد احلكم وصفني متعارضني بشأن توجيه االتهام إىل اجملنى عليه بارتكاب
جرمية معينة .تناقض يعيبه.
(حكم محكمة النقض رقم  44817لسنة  72ق جلسة )2003/1/8

كما ذهبت إلي أنه ال يلزم النطباق حكم املادة ( )126عقوبات حصول االعرتاف
فعال  .كفاية وقوع تعذيب املتهم بقصد محله على االعرتاف .
(حكم محكمة النقض رقم  1314لسنة  36ق جلسة )1966/11/28

وذهبت احملكمة إلي أن املادة ( )129عقوبات مل تعن إال بوسائل العنف الذى ال يبلغ
القبض على الناس وحبسهم  .وقد ورد يف املادتني ( )282 ، 280عقوبات جلرائم القبض
على الناس وحبسهم بدون وجه حق.
اعتبار املشرع املصرى االعتداء على حرية الناس بالقبض أو احلبس أو احلجز من
اجلرائم التى تقع إطالقا من موظف أو غري موظف .
(حكم محكمة النقض رقم  1286لسنة  34ق جلسة )1964/12/8
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كما ذهبت احملكمة إلي أن جرمية استعمال القوة املنصوص عليها فى املادة
( )129من قانون العقوبات تتوفر أركانها باستظهار وقوع التعدى من املتهم على اجملنى
عليه اعتماداً على سلطة وظيفته دون ما حاجة إىل ذكر اإلصابات التى حدثت باجملنى عليه
نتيجة هلذا التعدى.
(حكم محكمة النقض رقم  1022لسنة  24ق جلسة )1954/11/16

وحيث إن ركن القسوة فى اجلرمية املنصوص عليها فى املادة ( )129من قانون
العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن حيدث أملاً ببدن اجملنى عليه .مهما يكن هذا
األمل خفيفاً ،ولو مل يرتتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما
يشمل اإليذاء اخلفيف.
(حكم محكمة النقض رقم  264لسنة  22ق جلسة )1952/4/14
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المبحث السابع
تقييم مشروعات القوانين محل الدراسة
نستعرض يف السطور القادمة تقييماً قانونياً ملشروعات القوانني حمل الدراسة
وال�تي تتعلق بتعديالت علي قانون العقوبات وقانون اإلج���راءات اجلنائية بشأن جرمية
التعذيب ،وذلك علي النحو اآلتي:
أو ً
ال :المشروع المقدم من عضو مجلس شعب سابق:

نبني فيما يلي اجيابيات وسلبيات هذا املشروع:
 .1إجيابيات املشروع :
•تشديد العقاب علي جرمية التعذيب باعتبار أنها جرمية من أخطر اجلرائم.
•وضع تعريف جلرمية التعذيب يف صلب قانون العقوبات.
•مشل جتريم التعذيب كل من قام باجلرمية بنفسه أو أمر بها أو عرض عليه
أو وافق أو سكت عنه.
•النص علي وجوب عزل من يرتكب جرمية التعذيب من الوظيفة أو اخلدمة
العمومية.
•مسح ألي شخص له مصلحة رفع الدعوي اجلنائية ضد موظف أو مستخدم
عام أو أحد رجال الضبط جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها.
•مسح للمتهم أو املدعي باحلق املدني فض ً
ال عن النيابة العامة يف مواد اجلنائات
واجلنح أن يطلب من رئيس احملكمة االبتدائية ندب أحد قضاة احملكمة ملباشرة
التحقيق.
•تعيني قاض حتقيق بكل حمكمة ابتدائية للتحقيق يف الدعاوي املوجهة ضد
موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه أثناء أو بسبب
تأدية وظيفته ،ويكون له مباشرة مجيع إجراءات التحقيق اليت للنيابة العامة
لتحقيق الدعوي ورفعها إلي احملكمة املختصة.
•مسح للمجين عليه فض ً
ال عن املدعي باحلق املدني استئناف األوامر الصادرة
من قاضي التحقيق بأن ال وجه إلقامة الدعوي وذلك بشكل مطلق علي حنو
140

يشمل جرائم التعذيب املرتكبه من قبل موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال
الضبط.
 .2سلبيات املشروع :
•صياغة املشروع بشكل عام صياغة ركيكة وبها الكثري من األخطاء املادية.
•مل يفرق املشروع بني التعذيب الذي يقع من فرد ضد فرد أو من املوظف العام
ضد فرد ،حيث كان جيب التفرقة بني نوع االعتداء الواقع علي الشخص من
فرد عادي أو من موظف عام حبيث يتم تشديد العقاب يف احلالة األخرية.
•سلك هذا املشروع فى حتديد جرمية التعذيب مسلكاً خاصاً وذلك بأن أورد
تعريفاً عاماً جلرمية التعذيب ثم نص علي جمموعة أفعال تتصل بهذا التعريف،
وكان من املفرتض أن تعريف التعذيب الذى اجتهد الشارع فى النص عليه
يسرى على أفعال التعذيب التى أنشأها الشارع باملشروع املعروض؛ غري أن
التحليل الدقيق للنصوص يوضح أن هذا التعريف ال يسرى على عدد من هذه
األفعال التى تعترب جرائم تعذيب ،وهو ما يثري التساؤل عن خطة الشارع
والسياسة التشريعية التى انتهجها؟.
•خرج أيضا املشروع املعروض يف األفعال اليت نص علي أنها تشكل جرائم تعذيب
عن التعريف الذي وضعه والذي يعد مبثابة اإلطار احلاكم له يف التجريم ،فلم
يشرتط أي قصد خاص رغم أن تعريف التعذيب الذي أورده يف املادة ذاتها
يلزم العتبار فعل ما تعذيب قصد خاص ،علي حنو يثري التناقض يف مسلك
املشروع املعروض يستوجب إزالته.
•مل يتطرق املشروع املعروض لتعديل املادة ( )282من قانون العقوبات واليت
اقتصرت علي إدانة التعذيبات البدنية دون أن تشمل التعذيب النفسي كاملنع
من النوم أو الذهاب للمرحاض أو التجويع.
•يف تعديل املادة ( )280عقوبات مل يتطرق املشروع املعروض حلاالت قد حتدث
مثل القبض علي الشخص وإخفائه عمن له احلق يف معرفته ،أو إذا نتج عن
أفعال القبض أو االحتجاز أو احلبس إيذاء بدني أو نفسي باجملين عليه ،أو إذا
أفضت هذه األفعال إلي موت اجملين عليه ،مما يعد قصوراً تشريعياً يستوجب
معاجلته.
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•خ��رج املشروع املعروض يف التعديالت ال�تي أورده��ا علي قانون اإلج��راءات
اجلنائية علي اهلدف من إجرائها ،حيث إن املطلوب هو السماح – يف حالة
حدوث جرمية تعذيب  -لكل شخص له مصلحة يف رفع الدعوي اجلنائية ضد
املوظف أو املستخدم العام أو أحد رجال الضبط جلناية أو جنحة وقعت منه
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ،دون أن يتعدي ذل��ك لكل اجلرائم األخ��ري
املستثناه واليت ال يسمح فيها لغري النائب العام أو احملامي العامة أو رئيس
النيابة برفع الدعوي اجلنائية.

ثاني ًا :المشروع المقدم من الحكومة:
نبين فيما يلي إيجابيات وسلبيات هذا المشروع:

 .1إجيابيات املشروع :
•صياغته أفضل من املشروع السابق.
•تشديد العقاب علي جرمية التعذيب باعتبار أنها جرمية من أخطر اجلرائم.
•مل يقصر التعذيب علي اإليذاء اجلسدي فحسب ،بل أضاف إليه اإليذاء التفسي.
•عقاب احملرض علي جرمية التعذيب بذات عقوبة الفاعل األصلي.
•مسح لكل ذي مصلحة رفع الدعوي اجلنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو
أحد رجال الضبط جبناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
•مسح للمتهم أو املدعي باحلق املدني أو اجملين عليه يف مواد اجلنائات واجلنح
أن يطلب من رئيس احملكمة االبتدائية ن��دب أح��د قضاة احملكمة ملباشرة
التحقيق يف جرائم التعذيب ،وأوجب علي رئيس احملكمة االبتدائية االستجابة
لطلب أياً منهم.
•ساير املشروع املعروض االتفاقية الدولية بالنص علي إعالن األمر للمجين
عليه وللمدعي باحلقوق املدنية ،علي أنه إذا تويف أحدهما يكون اإلعالن للورثة
يف حمل إقامتهم (م  14من اتفاقية مناهضة التعذيب).
•مسح للمجين عليه وللمدعي باحلق املدني استئناف األوامر الصادرة من قاضي
التحقيق بأن ال وجه إلقامة الدعويني اجلنائية واملدنية حيت وإن كان صادراً يف
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تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
•مسح للمجين عليه وللمدعي باحلق املدني الطعن يف األمر الصادر من النيابة
العامة بأن ال وجه إلقامة الدعويني اجلنائية واملدنية حيت وإن كان صادراً يف
تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
 .2سلبيات املشروع :
•استخدم املشروع املعروض مصطلحات عديدة خمتلفة رغم أنها تؤدي ذات
املعين ،وذلك مثل (موظف ،موظف عام) ،و(شخص مكلف خبدمة عمومية،
أي إنسان مكلف خبدمة ع��ام��ة) .وم��ن حسن الصياغة التشريعية توحيد
املصطلحات منعاً للبس.
•استخدم امل��ش��رع مصطلحات (م��وظ��ف أو مستخدم عمومي أو اح��د رج��ال
الضبط) يف املادة ( )126اخلاصة بالتعذيب ،واستخدم مصطلحات (موظف
أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف خبدمة عمومية) يف املادة ( )129اخلاصة
باستعمال القسوة ،واستخدم مصطلحات (موظف عام أو أحد رجال الضبط أو
أي انسان مكلف خبدمة عامة) يف املادة ( )280اخلاصة بالقبض واالحتجاز
غري القانوني ،وذلك علي حنو يثري تساؤالت عن سبب استبعاد مصطلح (أحد
رجال الضبط) من امل��ادة اخلاصة باستعمال القسوة خاصة أنه من املتوقع
حدوث ذلك منه ،وكذلك استبعاد مصطلح (انسان مكلف خبدمة عامة) من
املادة اخلاصة بالتعذيب رغم إمكانية حدوث ذلك منه.
فض ً
ال عن استخدام املشروع ملصطلحات مل يعد هلا وجود يف الواقع العملي مثل
مصطلج (مستخدم عام).
•مل يفرق املشروع بني التعذيب الذي يقع من فرد ضد فرد أو من املوظف العام
ضد فرد ،حيث كان جيب التفرقة بني نوع االعتداء الواقع علي الشخص من
فرد عادي أو من موظف عام حبيث يتم تشديد العقاب يف احلالة األخرية.
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•نص املشروع املعروض علي ثالث صور من صور ارتكاب جرمية التعذيب وهي
ارتكاب الفعل أو األمر بارتكابه أو التحريض علي ارتكابه متجاه ً
ال بذلك باقي
صور املساهمة اجلنائية كاملساعدة وارتكاب الفعل عن طريق املوافقة عليه أو
السكوت عنه.
•جتاهل املشروع املعروض يف امل��ادة ( )126منه صور أخري للقصد اخلاص
املتطلب يف جرمية التعذيب مثل التعذيب لالنتقام أو اجملاملة أو التخويف أو
اإلرغام.
•مل يتطرق املشروع املعروض لتعديل املادة ( )282من قانون العقوبات واليت
اقتصرت علي إدانة التعذيبات البدنية دون أن تشمل التعذيب النفسي كاملنع
من النوم أو الذهاب للمرحاض أو التجويع.
•جتاهل املشروع املعروض تعديل املادة ( )232من قانون اإلجراءات اجلنائية
واليت تتضمن يف إحدي فقراتها عدم جواز قيام املدعي باحلق املدني برفع
دعوي إلي احملكمة بتكليف خصمه مباشرة باحلضور أمامها إذا كانت الدعوي
موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت مـنه
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما مل تكن من اجلرائم املشار إليها فى املادة
( )123من قانون العقوبات .وذلك يؤدي إلي إحداث تفرقة ال مربر هلا خاصة
وأن املشروع املعروض يف كافة مواد قانون اإلج��راءات اجلنائية املستبدلة مل
يستثن املادة ( )123فحسب بل أضاف إليها املواد (،129 ،128 ،127 ،126
 280من قانون العقوبات) وهي تتعلق جبرائم التعذيب؛ لذا جيب تعديل نص
هذه املادة علي النحو الذي حيقق االتساق مع باقي مواد املشروع املعروض.

الخاتمة :

تناولت يف هذه الدراسة جرمية التعذيب ،وقد آليت هذا املوضوع بالدراسة ملا ميثله
من أهمية بالغة بالنسبة ملستقبل البشرية .وحاولت فى هذه الدراسة الوصول إلي وضع إطار
منوذجي لتشريع يناهض هذه اجلرمية.
وتقييماً وتقومياً هلذه الدراسة أقوم أوالً :ببيان حصادها ،ثم أعرض ثانياً :للنتائج
التى توصلت إليها ،وأخرياً أبني التوصيات التى أقرتحها فى هذا الصدد.
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أو ً
ال :حصاد الدراسة :

مما ال شك فيه أن التعذيب بات حمظوراً علي كل األصعدة الدولية والوطنية،
واعتربته كل الصكوك الدولية والوطنية جرمية وأفردت له عقاباً.
وتأصي ً
ال لدراسة هذا املوضوع ،فقد خصصت له سبعة مباحث تناولت يف املبحث
األول ماهية التعذيب ،ثم تعرضت يف املبحث الثاني جلرمية التعذيب يف القانون الدولي.
وبينت يف املبحث الثالث موقف احملاكم الدولية من جرمية التعذيب .واستعرضت يف املبحث
الرابع جرمية التعذيب يف التشريع املقارن ،كما استعرضت يف املبحث اخلامس النصوص
املرتبطة بالتعذيب يف التشريع املصري ،وبينت يف املبحث السادس املبادئ القانونية
املستقرة بشأن جرمية التعذيب .ويف املبحث السابع :تناولت مشروعات القوانني حمل
الدراسة بالتقييم.
ويالحظ على م��دار دراس��ة موضوع تلك الورقة كان اجلانب التطبيقى موضع
اهتمام بالغ من جانيب ،حيث حرصت على إبراز عناييت به من خالل ما أوردته من قضايا
دولية ووطنية ،وما صدر بشأنها من أحكام قضائية حديثة ،حيث تعرضت ملا تثريه تلك
األحكام من نقاط حبث مهمة ،وكذا ما أرسته تلك األحكام من مبادئ قانونية فى غاية
األهمية.
ثاني ًا :نتائج الدراسة :

انطالقاً من أهمية جتريم التعذيب الذي يعد من أخطر اجلرائم ،قمت بإعداد
الدراسة املاثلة واليت أسفرت عن عدد من النتائج أوردها علي النحو اآلتي:
•يعد التعذيب من أبشع صور اجلرائم ضد اإلنسانية ،ألنه يستهدف فحسب
تسبيب األمل املربح واملعاناة الشديدة سواء بدنياً أو عقلياً ،وهى أهداف تتجاوز
السياسية العقابية فى أى نظام قانونى جنائى.
•يعد التعذيب عم ً
ال جمرماً يف أغلب التشريعات احلديثة سواء بشكل صريح أو
ضمين ،وعلة ذلك تعود لسببني أساسيني ،أوهلما :أن التعذيب هو انتهاك سافر
حلقوق اإلنسان ،وثانيهما :أنه يعدم اإلرادة احلره للشخص.
•بات احلق يف عدم التعرض للتعذيب راسخاً يف القانون الدولي؛ فالتعذيب حمظور
بنص صريح يف كل من من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واتفاقيات جنيف األربع ،واتفاقية مناهضة
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التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
كما ترسي باملثل عدة صكوك إقليمية احلق يف عدم التعرض للتعذيب؛ فكل
من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،واالتفاقية
األمريكية حلقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه،
وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،يتضمن حظراً صرحياً للتعذيب.
•جرمت احملاكم الدولية جرمية التعذيب ،وعاقبت مرتكبيها بأشد العقاب.
وانتهت إلي أنه ليس من الالزم أن يرتكب التعذيب من جانب موظف رمسي
أو من أي شخص آخر ميارس سلطة ونفوذاً لكي تعترب اجلرمية مبثابة تعذيب.
كما خلصت إلي أن شدة األمل أو املعاناة جيب أن تعد معياراً للتمييز بني جرائم
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية.
•حرمت قوانني مجيع الدول التعذيب ،واعتربته جرمية من جرائم االعتداء على
احلرية الشخصية.
•مينح قانون العقوبات املصري اجلناة ضمانات اإلفالت من العقوبة بنص هزيل
ال يكفي لردع اجلاني .فض ً
ال عن أنه ال توجد إجراءات وتدابري قوية حلماية
املواطنني من التعرض للتعذيب.
•سلب قانون اإلجراءات اجلنائية حقوق املواطن يف مقاضاة القائمني بالتعذيب
بشكل مباشر وذلك بقصر حق االدعاء يف جرائم التعذيب وسوء املعاملة علي
النيابة العامة.

ثالث ًا :توصيات الدراسة :

نوصي ببعض املقرتحات والتوصيات ،وهي:
•تدعو الدراسة إلي ضرورة اختاذ اجرءات وتدابري إدارية وتشريعية وقضائية
فعالة حلماية املواطنني من التعرض للتعذيب.
•يلزم إجراء تعديل تشريعي يف مواد قانون العقوبات املتعلقة بالتعذيب حبيث
يتم تغليظ العقوبات علي من يثبت قيامه بالتعذيب.
•جيب يف املشروع املزمع إصداره ملناهضة التعذيب مراعاة ما يأتي:
 1 .جتريم األفعال املرتكبة ليس فحسب من قبل املوظفني الرمسيني بل كذلك
اليت تقع من قبل وحدات خاصة أو مجاعات أو منظمات إرهابية أو إجرامية
أو أفراد عاديني.
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2 .2أن يفرق بني التعذيب الذي يقع من فرد ضد فرد أو من موظف رمسي ضد
فرد ،حيث جيب التفرقة بني نوع االعتداء الواقع علي الشخص من فرد عادي
أو من موظف رمسي حبيث يتم تشديد العقاب يف احلالة األخرية.
3 .3توحيد املصطلحات القانونية ،واالعتماد علي املصطلحات احلديثة اليت هلا
صدي يف الواقع العملي.
.4

.5
.6

.7

4جيب التوسع عند وقوع جرمية التعذيب من موظف رمسي حبيث يشمل التجريم
حالة كون املوظف غري قادر أو غري راغب يف تقديم احلماية من التعذيب أو
املعاملة املسيئة مبا يف ذلك الصادرة عن أشخاص عاديني من قبيل عدم منع
وقوع التعذيب أو عدم توفري سبل إنصاف لضحاياه(.)93
5وضع تعريف جلرمية التعذيب يف صلب قانون العقوبات ،وجتريم كافة صور
املساهمة اجلنائية بشأنها .وجيب أن تكون األفعال اجملرمة يف إطار التعريف
الذي سيتم وضعه.
6التفرقة ب�ين التعذيب وغ�يره م��ن ض��روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،وليكن املعيار الذي وضعته احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (شدة األمل أو املعاناة)
( )94هو نرباسنا يف هذه التفرقة .علي أن يرتك تقديره للمحكمة املختصة.
7جتريم التعذيب البدني والنفسي علي حد سواء ،حيث إن احلكمة من التجريم
متوفرة يف التعذيب النفسي كما هو احلال يف التعذيب البدني ،فهناك صور
مؤملة من التعذيب النفسي كاملنع من النوم أو الذهاب للمرحاض أو التجويع.

8 .8تشديد العقاب يف حالة العود يف ارتكاب جرمية التعذيب.
9 .9ضرورة النص يف القانون علي أن جرمية التعذيب ال تسقط بالتقادم حيث أن
نص املادة ( )52من الدستور غري قابل للتطبيق بذاته.
Nigel Rodley and Matt Pollard, “The Treatment of Prisoners uder International Law” Oxford:
Oxford University Press, p.89.
)(93

( )94تعد مسألة حتديد شدة األمل أو املعاناة من أعقد املسائل ذات الصلة مبوضوع التعذيب .د .حممد خليل املوسي ،مفهوم
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،دراسة يف اجتهادات وىليات الرقابة
الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،مقال منشور مبجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
السنة السابعة والعشرون ،العدد الرابع واخلمسون ،إبريل  ،2013ص.444
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1010أخذ رأي اجمللس القومي حلقوق اإلنسان طبقا ملا هو مقرر يف الدستور.
•جيب تعزيز آلية االستجابة اخلاصة بإنفاذ القوانني لشكاوي انتهاكات
حقوق اإلنسان وعلي األخص التعذيب يف مجيع أرجاء مصر.
•تدعو الدراسة السلطات املختصة باختاذ كل اإلجراءات الالزمة – عند
تدريب ضباط الشرطة واجليش واملوظفني العموميني املسئولني عن
حراسة األشخاص بصفة مؤقتة أو احملرومني من حريتهم بصفة نهائية
وكذا العاملني يف ميدان الطب– من أجل وضع ضوابط خاصة بشأن
حتريم استخدام التعذيب عند االستجواب أو االعتقال أو إلقاء القبض.
وتتخذ اإلجراءات ذاتها ملنع املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية
أو املهينة.
•توصي الدراسة ببذل مزيد من اجلهود حلماية ضحايا التعذيب وتقديم
تعويض عادل ومناسب هلم ،وجيب أن تشمل هذه اجلهود وضع تدابري
لتحديد ضحايا التعذيب وتقديم املساعدة هلم علي أكمل وجه ممكن،
مبا يف ذلك توفري سبل ميسرة هلم للحصول علي الدعم الطيب والنفسي
– االجتماعي وغري ذلك من خدمات إعادة التأهيل.
•جيب اإلسراع يف إصدار قانون محاية الشهود واملبلغني التزاماً بأحكام
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الإلنسانية أو املهينة لعام .1984
وإني أدعو اهلل يف نهاية تلك الدراسة أن أكون قد وفقت يف اإلحاطة واإلملام ببعض
جوانب هذا املوضوع الشائك ،ولكن ال يفوتين أن أذكر أن كل عمل بشري البد أن يوجد فيه
من النقص واهلفوات اليت يسبق القلم إليها أو يذهل الفكر عنها ،فإن أحسنت فمن اهلل
فله احلمد والشكر ،وإن كانت األخري فمن نفسي وسبحان من أبي أن يكون الكمال إال له،
وال أجد يف هذا خرياً من قول العماد األصفهاني “ إني رأيت أنه ال يكتب انسان كتاباً يف يوم
إال قال يف غده لو غري ذلك لكان أحسن ،ولو زيد ذلك لكان يستحسن ،ولو قدم هذا لكان
أفضل ،ولو ترك هذا لكان أمجل ،وهذا من أعظم العرب ،وهذا دليل علي استيالء النقص
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يف مجلة البشر”.
ونأمل  -يف اخلتام  -أن يكون موضوع هذه الدراسة خطوة علي الطريق لينري للسلطة
القائمة علي التشريع يف جمال وضع تشريع جديد مناهض للتعذيب .وما توفيقي إال باهلل،
وما اعتمادي إال عليه ،وإليه أنيب.
“ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته علي
الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ماال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا
فانصرنا علي القوم الكافرين»
صدق اهلل العظيم
[سورة البقرة اآلية ]682
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•السفري .سيد قاسم املصري.
اتفاقية مناهضة التعذيب واملعاملة املهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ،مقال منشور يف مؤلف
مجاعي بعنوان حقوق اإلنسان يف القانون واملمارسة ،مشروع دعم القدرات يف جمال حقوق اإلنسان التابع
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ،UNDPدار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة.2005 ،
•د .عمر الفاروق احلسيين.
تعذيب املتهم حلمله على االعرتاف ،املطبعة العربية احلديثة .1986
•د .مأمون حممد سالمة.
اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ،دار الفكر العربي.1976 ،
•د .حمسن علي جاد.
الوضع القانوني للمعتقلني األفغان يف قاعدة جونتانامو األمريكية ،دراسة تأصيلية على ضوء قواعد
القانون الدولي اإلنساني ،اجمللة املصرية للقانون الدولي ،اجمللد الستون.2004 ،
•د .حمفوظ سيد عبد احلميد.
دور حمكمة جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة يف تطوير أحكام القانون الدولي اإلنساني ،رسالة
دكتوراه كلية احلقوق ،جامعة املنصورة.2009 ،
•د .حممد خليل املوسي.
مفهوم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،دراسة يف
اجتهادات وآليات الرقابة الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،مقال منشور مبجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة السابعة والعشرون ،العدد الرابع واخلمسون ،إبريل .2013
•د .حممد يوسف علوان.
اجلرائم ضد اإلنسانية ،حبث فى أعمال الندوة العلمية عن احملكمة اجلنائية الدولية (حتدى احلصانة)
التى نظمتها كلية احلقوق جامعة دمشق ،مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،مطبعة الداودى ،دمشق،
.2002
•د .حممود شريف بسوني.
الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،اجمللد األول ،الوثائق العاملية ،دار الشروق ،الطبعة األول .2003
•د .حممود صاحل العادلي.
استجواب املتهم يف املسائل اجلنائية ،دار الفكر اجلامعي.2005 ،
•د .حممود حممود مصطفى.
شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،الطبعة الثانية ،مطبعة دار النشر والثقافة .3591
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()5
الداخلية فى مواجهة التعذيب ..
دور واجب
العميد  /خالد عكاشة
خبري أمنى وحماضر فى إسرتاتيجيات األمن
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مقدمة:

تظل كل من جرمية التعذيب ضد املواطن أو استعمال القسوة فى التعامل معه أي
كان وضعه القانوني ،من السلوكيات التى تشكل انتهاكاً وانتقاصاً من حقوق هذا املواطن
بصورة تثري القلق البالغ ،فاألمر فى كلتا اجلرميتني ميس أهم حق من حقوق عديدة
وهو احملافظة على حياته آمنه وغري مهددة ،واكتسب هذا احلق أهميته وصدارته حلقوق
اإلنسان الطبيعية من كونه يتماس بشكل مباشر مع إنسانيته جيب احلفاظ عليها وكرامة
من الواجب أن تصان ،فض ً
ال عن أن إيذاء تلك الثوابت البشرية له من االنعاكسات واآلثار
السلبية على اإلنسان ما قد يدوم لفرتات زمنية طويلة للغاية ،لدرجة أن البعض منها حيتاج
بالضرورة للتدخل العالجى حتى ميكن حماصرة ومعاجلة تلك التداعيات.
ري��ادة ال��دول��ة املصرية فى مجيع املواثيق واإلع�لان��ات الدولية اخلاصة حبماية
املواطنني من جرائم التعذيب أو استعمال القسوة مل يقابلها لألسف الشديد آليات على
أرض الواقع ،تعطى الثقة فى أداء النظام الرمسى املصرى برغبته احلقيقية فى عدم قبول
تلك اجلرائم بل وااللتزام والتعهد باختاذ ما يلزم من أجل مناهضتها ،والتواريخ قد تتحدث
عن نفسها بكوننا أمام ظاهرة الزالت ممتدة مع كل اجلهد املبذول فى هذا الشأن:
•اشرتكت مصر فى صياغة «اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان» ،وقامت بالتوقيع
عليه باملصادقة فى عام 1948م.
•وقعت مصر على «إتفاقيات جنيف» فى عام 1949م.
•وقعت مصر على «االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرى»
فى عام .1965
•وقعت مصر على «االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة» فى عام 1979م.
•صادقت مصر على «االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب» فى عام 1986م بقرار
رمسى من رئيس اجلمهورية ،ليصبح بعدها هلا قوة القانون الداخلى وفقاً
للدستور.
 وهى مناذج عديدة فض ًال عن عشرات من مدونات املبادئ والنماذج
اخلاصة حبماية األشخاص من أى من صور االعتداء من قبل مسئولني
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حكوميني أو جمموعات أو حتى وهو فى ظروف غري طبيعية كاالحتجاز
أو السجن أو االعتقال.
-

وكل هذه الصور من االتفاقات واإلعالنات التى متس احلقوق اإلنسانية
ووج��وب محايتها ،هو ما يضع اجلميع أمام مسئولياتهم فى املشاركة
باجلهد املطلوب من كل األطراف كل حسب طبيعة عمله ،وقدرته على
ه��ذه املساهمة والتزامه القانوني واألخ�لاق��ي فى مناهضة جرميتى
التعذيب واستعمال القسوة بسبب تصنيفهما والنظر إليهما اآلن كونهما
جرائم وانتهاك ضد اإلنسانية.

-

األجهزة الرمسية للدولة متمثلة اجلهاز القضائي واجلهاز األمنى مع
مؤسسات اجملتمع املدنى واجلمعيات احلقوقية واإلعالم لكل منهم دور
وقدرة كبرية .إذا توافرت اإلرادة – حملاصرة هذه الظاهرة ،ومالحقة
مرتكبيها وخلق رأى عام يضع التصور اجملتمعى هلذا النوع من اجلرائم
عامل رافض وضاغط على التمسك باحلقوق اإلنسانية دون أى صورة
من صور االنتهاك.
واهلل الموفق،،،
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األسباب المباشرة وراء إرتكاب جهاز الشرطة لجريمتي
التعذيب وإستعمال القسوة:

يتشكل سلوك ارتكاب جرميتى التعذيب واستعمال القسوة فى غالبه األعم من قبل
رجال الشرطة ضد املواطنني أثناء جمريات عملية «احلصول على املعلومات» أو «انتزاع
االعرتافات» ،وهى حمطة متداخلة مع حمطات العمل وداخله فى تفاصيله ،لذلك يظل
ارتكاب مثل هذه اجلرائم مغلف بإطار حالة اجناز العمل مما يضفى عليه غالف كاذباً من
األداء املهنى ويسمح بتمدده حتت هدف حتقيق النجاح فى العمل األمنى.
متارس جرميتا التعذيب واستعمال القسوة فى مسارين يشكالن النسبة األكرب فى
وقوعهما على املواطن ،وقبل احلديث عن هذين املسارين يتضح بداية أن السلوك األمنى فى
كالهما ينم عن افتقار إمكانيات استخدام أساليب أخرى لتحقيق النتائج املطلوبة ،فنحن
قد نكون أمام أهداف مشروعة جلهاز أمن يريد الوصول إىل مكونات اجلرمية وأشخاص
واعرتافات مرتكبيها ،وبالنظرة األمشل واألعم فى هذا الصدد وجمموعة من األداءات
ختتلف أشكاهلا وتقنياتها قبل املتهمني للوصول إىل نفس األهداف التى حنن بصددها،
لكن تظل احملاصرة الرقابية والقانونية مع التطوير فى وسائل إدراك هذا النجاح هو ما
جيعل سلوك إرتكاب التعذيب أو استعمال القسوة ضد املتهم شك ً
ال واحداً قابعاً فى نهاية
قائمة طويلة من األساليب املتعددة واملتنوعة للوصول إىل اهلدف األمنى ،وبالعودة إىل
املسارين الذين نلحظ فيهما ارتكاب السلوك حمل الدراسة جندهما كاألتى:
•املسار األول :مت��ارس وزارة الداخلية ه��ذا السلوك قبل أف��راد ينتمون إىل
«مجاعات إرهابية» ،وذلك بقصد الوصول إىل معلومات عن أفراد ينتمون إىل
تلك الشبكات اإلرهابية حمل واقعة التحقيق أو املعاونني هلا بصورة أو بأخرى
(متويل – تدبري أسلحة – إخفاء عناصر – أماكن تدريب وتأهيل ،)....
فض ً
ال عن مجع املعلومات عن الوقائع واجلرائم اإلرهابية التى تكون وفق طبيعة
هذه اجلرائم تظل مفتوحة لفرتات زمنية ليست بالقصرية ،مما جيعل من
فرصة ممارسة جرمية التعذيب أو االنتهاك عامة مكان حاضر حملاولة الوصول
إىل مفاتيح األلغاز األمنية الغامضة.
•املسار الثاني :هناك نسبة قد تكون أقل من املسار األول لكنها تظل حاضرة
يف املشهد ويف سلوك رجال األمن دون شك ،وهى ممارسة االنتهاك اجلسدى
بصوره املختلفة ِقبل أفراد متهمني فى «نشاط جنائي» ،وتظهر هذه السلوكيات
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بشكل بارز ضد فئة ما يصنف «كمسجل خطر» أو فى جرائم ارتكبتها ما ميكن
تسميته «بالتشكيالت العصابية» ،وتظل نوعية اجلرمية اجلنائية هى احملدد
األساسي يف قابلية إرتكاب مثل هذه السلوكيات من قبل رجال األمن ،فعلى
سبيل املثال جرائم القتل واخلطف والسطو املسلح ت�برز يف ص��دارة قائمة
اجلرائم التى يرصد فيها ارتكاب جتاوزات من قبل رجال األمن ضد املتهمني
أو املشتبه فيهم ،ويكون ذلك فض ً
ال عن كونه مرياثاً سيئاً للممارسات األمنية
لكنه باألساس ميارس حتت ضغط الوصول إىل نتائج نهائية فى أقصر فرتة
زمنية ممكنة.
ويبقى مسار أخري قد يبدو ثانوياً لكنه يبقى حاضراً فى جمال ممارسة التجاوزات
القانونية من رجال األمن ِقبل بعض من أهاىل املتهمني يف املسارين السابقني ،وكاد هذا
املسار يستفحل يف الفرتة التى سبقت ( 25يناير  )2011إستغالال أو محاية بقانون الطوارئ
ال��ذي كان من املمكن ان يوفر محاية من نوع ما لرجال األم��ن أثناء ممارستهم ألنواع
خمتلفة من اإليذاء البدني والنفسي على عائالت وأسر ملواطنني هم باألساس متهمون لكن
انسحاب اإليذاء إىل ذويهم كاد أن يوصم اجلهاز األمنى بسمعة خمجلة لوال أن مت إلغاء
العمل بقانون الطوارئ متزامناً مع أحداث تارخيية أخرى ساهمت يف احنسار هذه الظاهرة
إىل حد كبري لدرجة ميكن اعتبارها استثناء األن وهو شيئ إجيابي لكن كان واجباً إلقاء
الضوء عليها حتى يكون عرض األشكال به قدر من الشمولية.
نظرة وزارة الداخلية لجريمة التعذيب واستعمال القسوة:

تقوم الدولة بشكل عام يف سبيل حتقيق أهداف محاية أمن الوطن واملواطن
بإنشاء «أجهزة امنية» للقيام بوظائف أمنية متعددة يف داخل الدولة ويف خارجها يف املناطق
اليت من املمكن أن تشكل تهديداً هلدف احلماية التى تبغيه كل دولة ،وباعتبار هذه الوظائف
تشكل العمود الفقري ملهمة الدولة فإنها تبذل الكثري من أجل حتقيقها حتى ميكنها من
خالل األوضاع املستقرة أن تنطلق إىل األهداف الكربى يف الداخل ويف حميطها اخلارجي،
واصطلح على إسناد أمن الداخل إىل اجلهاز األكرب يف تلك األجهزة املشار إليها واصطلح
أيضاً على تسميته بأمساء متعددة لكنها تدور كلها حول مهمة األمن الداخلي ويسمى هذا
اجلهاز القائم بهذه املهمة يف مصر «وزارة الداخلية» وبالطبع هلا العديد من السمات املهمة
اليت ميكن اختصارها فى اآلتى:
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•الوظيفة األمنية وظيفة مدنية رغم استخدامها للقوة يف أحيان ومواقف كثرية
لتنفيذ املهام املنوطة بها ،وهي ما يطلق عليه يف قانون الشرطة املصري بأنها
هيئة مدنية نظامية ،نظراً لطبيعتها «شبه العسكرية».
•جيب أن تؤدي الوظيفة األمنية يف إطار حاكم من النصوص القانونية ويف إطار
من الشرعية والضمانات والضوابط الدستورية ،من خالل ترمجة ذلك إىل
قوانني ولوائح انضباطية داخلية حتكم سلوك أفرادها أثناء القيام مبهامهم
الوظيفية.
•حتى ميكن الوصول إىل حتقيق األهداف األمنية املطلوبة من اجلهاز األمنى
جيب إعتماد مبدأ مجاعية العمل ودرجاته اليت تبدأ من اجلندي وتنتهى أعلى
السلم الوظيفي عند سرحية القيادات ،ولذلك حيكم العمل منظومة شبه
عسكرية.
•وفى النظم الدميقراطية يستهدف العمل األمنى أمن املواطنني كافة ،وهى يف
هذا تبدو أقرب للمهنية وحلماية سيادة القانون ،أما يف النظم الديكتاتورية أو
ذات الدميقراطيات الناقصة يستهدف العمل األمنى حتقيق احلماية للطبقة
السياسية احلاكمة وجمموعات من النخب املرتبطة بها ويظهر يف أدائها احنياز
واضح وطابع سياسي يف خالل ممارستها لوظيفتها.
وتنقسم نظرة وزارة الداخلية كجهاز منوط به حتقيق األمن الداخلي إىل جرمية
ارتكاب التعذيب أو استعمال القسوة يف جزئني خمتلفني يتشكال كاآلتى:
 .1النظرة والتقييم الرمسي لوزارة الداخلية:
ال تعتمد وزارة الداخلية كجهاز أمنى وسلطة حتقيق أولية ،سلوك التعذيب أو اإليذاء
البدني أو استعمال القسوة ضد املواطنني كمنهج معتمد داخل الوزارة ميكن ممارسته من
أي شخص تابع للجهاز األمنى وضد أي شخص يقع حتت االتهام أو االشتباه ،فض ً
ال عن
السماح بتلك املمارسات أمام أي واقعة ،بل يظل األمر وهذا السلوك من املفهوم واملعروف
أنه قد مي��ارس بصورة حم��دودة يف منط االستدالل على معلومات هلا درج��ة عالية من
األهمية من وجهة نظر الوزارة.
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 .2نظرة ضابط الشرطة جلرمية التعذيب أو استعمال القسوة:
نظرة ضابط الشرطة لسلوك التعذيب أو استعمال القسوة يف شكلها األعم كونها
أحد أشكال متاعب ومشكالت املهنة ،اليت ميارسها وفق املوروث التارخيي لألداء األمنى
يف جانب كبري منه ويف األغلب ميارسها مكرهاً «كونها إحدى وسائل مجع املعلومات ،ويف
تفاصيل تلك املمارسة تكون بضغوط من رئاسته وأيضاً بضغوط توقيت االنتهاء من قضية
مفتوحة يريد الوصول إىل نتائجها.
لكن يبقى جزء مهم جيب اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن فقر إمكانيات احلصول
على املعلومات وتقادم املهارات التدريبية يف هذا الشأن تضع الضابط وجهاً لوجه أمام تلك
املمارسات كحل يبقى وحيداً أمامه ،خاصة مع اإلشارة إىل أن هذا الفقر التدرييب ينسحب
بصورة أكرب وأعم على معاوني الضابط يف هذا اجملال.
تظل جرمية إرتكاب التعذيب أو اإلي��ذاء البدني او استعمال القسوة تتم بصورة
مباشرة وبنسبة كاسحة ما بني الرتب اليت ما دون الضابط (أمني شرطة – شرطي –
خمرب  .....إخل) ،ويكون دور الضابط فيها أنها تتم حتت إشرافه أو يكون صاحب القرار
فيها ،ولذلك نذكر ضمنياً أنه هو مرتكب هذا السلوك حتى ولو مل ميارسه بصورة مادية،
وحتى لو كان ضحية الشتباكات والتباسات العالقة ما بينه وما بني الرتب األقل ،لكن تظل
هذه األمور خاضعة لوجوب معاجلتها داخل اجلهاز وال تعفي من مسئولية ارتكاب اجلرم
حتى وهى متثل نسبة ليست بالقليلة فيما حنن نتعرض إليه من انتهاك.
كيفية تعامل وزارة الداخلية مع الضابط المتجاوز:

تتعامل وزارة الداخلية مع الضابط املتجاوز للضوابط القانونية يف جرمية ارتكاب
التعذيب أو استعمال القسوة بطريقة تأخذ أكثر من مسار وفق واقعة التعذيب ومالبستها،
وهى تعامالت تتسم بالتباين الشديد يف رد فعل اجلهاز الرئاسي واألجهزة الرقابية داخل
وزارة الداخلية ،فهناك أعراف حاكمة هلذا التباين وصلت عرب فرتة زمنية طويلة إىل درجة
من الرسوخ ،خاصة وأن مراحل وحمطات الوزارة الزمنية دوماً ما تقاس بفرتة تولي وزير
ومنظومته القيادية واإلدارية ،وقد جتمدت وزارة الداخلية يف الفرتة اليت سبقت (ثورة 25
يناير) يف إحدى هذه احلقب أو ما ميكن تسميته بالوحدة الزمنية لفرتة ليست بالقليلة،
وهى فرتة الوزير /حبيب العادىل ( )2011 – 1997أربعة عشر عاماً شكلت إحدى أطول
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الفرتات الزمنية يف عمر وزارة الداخلية حتت قيادة وزير واحد ومنظومة قيادية وإدارية
واحدة ،وهذه النقطة حتديداً تلقي بظالل سلبية وقامتة فيما نتناوله من تعامالت وردود
أفعال تكاد تقريباً تأخذ شك ً
ال منطياً واحداً ،وحيرمها الزمن املمتد من حيوية التجديد أو
اإلصالح.
ولذلك وفق املتغري اإلجبارى الذي طرأ على أوضاع اجلهاز األمنى قد يكون من
املفيد والصاحل لكل األط��راف أن تكون هناك «وقفة مراجعة» لتصحيح األوض��اع وضبط
األداءات املختلفة أمام أحد هذه التحديات اآلن وهى تقويم تعامل وزارة الداخلية مع
الضابط املتجاوز للقانون يف ارتكابه جلرمية التعذيب أو استعمال القسوة ،واليت اختذت
طوال عهد طويل كما ذكرنا جمموعة من األشكال مل حتد عنها ومل تطور فيها ،وميكن
إمجاهلا يف تلك احلاالت:
الصورة األوىل« :ضابط يرتكب اجلرم مبعرفة قياداته داخل سياق الوصول إىل معلومات
يف قضية أو جرمية مفتوحة»
الخيضع الضابط يف هذه احلالة إىل أي مساءلة داخلية من جانب األجهزة الرقابية
يف األغلب األعم من الوقائع ،وتكون هناك حالة من التكتم الشديد على هذه احلالة حتى
ال يتسرب تفاصيلها إىل خارج العاملني بالواقعة داخل الوزارة أو خارجها بالطبع ،وال مينع
األمر من مساعدة القيادات للضابط يف حماولة حماصرة آثار هذه الواقعة حتى ال متتد
بالضرر الوظيفي أو القانوني ملن قام بهذه اجلرمية.
الصورة الثانية« :ضابط يرتكب اجلرم يف سياق الوصول إىل معلومات تتعلق بفاعلني أو
بوقائع خاصة بقضية أو جرمية من دون علم قياداته بأنه سيلجأ هلذا األمر»
ال يتمتع الضابط يف هذه احلالة باحلماية املتكاملة من قياداته كما يف احلالة
األوىل ،لكنه وفق ألحوال وتفصيالت ما يقوم به إن كان يف وضع املضطر واستطاع إثبات
وجهة نظره أمام قياداته فإنه األمر قد مير دون خضوعه إىل مساءلة جادة ،خاصة إذا
أمكنه هو حماصرة تداعيات األم��ر ومل ينتج عنه سوى الوصول إىل ما كان يريده من
ارتكاب اجلرم ،ففي هذه احلالة يستطيع اجلميع أن يتوافق بأن ما مت كان لصاحل العمل وأن
االضطرار كان هو الدافع الرتكاب التجاوز القانوني ،لكن يف هذه احلالة إذا خضع الضابط
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ملساءلة قضائية من خارج نطاق الوزارة – كوصول األمر إىل النيابة العامة مث ً
ال وقامت
بتحريك دعوى ضد الضابط الذي ارتكب اجلرم – يف هذه احلالة ترفع وزارة الداخلية
يدها من األمر وترتك الضابط خيوض نزاعه القضائي مع الشاكى دون دعم ملموس ،وقد
الخيضع إىل مساءلة إدارية داخلية إذا كان األمر يف نطاق حمدود واستطاع الضابط قانونياً
حماصرة آثاره ،أما إذا كان لألمر تداعيات واسعة هنا تبدأ ال��وزارة يف تفعيل قراراتها
العقابية الداخلية (إيقاف عن العمل – احتياط – عزل.)...
الصورة الثالثة« :ضابط ارتكب اجلرم وحتول األمر إىل اتهام قانوني أمام اجلهات
القضائية من قبل اجملنى عليه يف الواقعة».
تتشابه ردود فعل ال��وزارة يف هذه احلالة مع احلالة السابقة يف حالة ما إذا كان
الضابط قد قام بهذا التجاوز دون علم قياداته ،ويبقى أمر إدانته داخل الوزارة مرهوناً
بالنتيجة القانونية للمحاكمة القضائية فال يتم تفعيل اإلجراءات التأديبية إال يف حالة إدانته
أمام احملكمة ،وميكن أن تتخذ الوزارة ِقبل الضابط بعضاً من اإلجراءات اإلدارية مثل النقل
من مكان عمله حمل الواقعة أو خروجه من إدارته متاماً إىل مكان آخر داخل الوزارة وهي
عقوبات مسترتة لكنها تصيب الضابط بضرر بالغ يف مساره الوظيفي ،أما إذا كان األمر
يتطابق مع احلالة األوىل وهى علم قيادات الضابط وموافقتهم الضمنية على األمر ،فهو يف
هذه احلالة يتلقى من الوزارة نوعاً من الدعم واملساعدة قد يساهم يف جتاوزه لألمر لكن
ليس بالقدر الذي ميكن من خالله التأثري على سري القضية قانوناً.
الصورة الرابعة« :ضابط ارتكب واقعة التعذيب أو استعمال القسوة استغالالً ملنصبه ولغري
مقتضى واقعة أو جرمية معروضة عليه يف نطاق عمله وختصصه».
خيضع الضابط يف هذه احلالة إىل أقصى درجات العقاب التأدييب ،داخل الوزارة
وفق الئحة طويلة من اجلزاءات اإلدارية ،تبدأ من اإليقاف عن العمل وتنتهي خلضوعه إىل
حماكمة تأديبية ويطلق عليها داخل الوزارة لفظ دارج «حمكمة عسكرية» يكون اإلحالة إليها
يف حد ذاته هو أول دالئل اإلدانة بداهة واالسم مدلوله قسوة إجراءاتها وغلظة األحكام
اليت تصدر يف غالبها األعم بإدانة الضابط.

162

ما سبق يشكل اجلانب األغلب باكتساح يف تعامل الوزارة مع هذه احلالة لكن يبقى
عدم الكشف والشفافية كمربر للوزارة لعدم نشر أس��رار العمل الداخلية نقطة ضعف
خطرية يف هذا اجمل��ال ،رسخ بالطبع عند ال��رأى العام أن الغالب أن الضابط يفلت من
العقوبة وهو تصور غري حقيقي ،والكشف واإلعالن عن هذه العقوبات يساهم قطعاً فى
حماصرة الظاهرة ويصلح من الصورة الذهنية اخلاطئة حول هذا األمر.
الوزارة ال حترك دعوى جنائية ضد الضابط أمام اجلهات القضائية طاملا مل يبادر
من وقع عليه الضرر بالقيام بذلك وتكتفي بعقوباتها الداخلية الرادعة والقاسية ،لكن
يف حالة حترك لدعوى أمام النيابة العامة ال تكتفي الوزارة بهذا اإلجراء إمنا تستمر يف
عقوباتها الداخلية بإجراءاتها التأديبية اليت قد تصل إىل توقيع عقوبتني على الضابط يف
واقعة واحدة.
التوصيات

وجوب إص��دار «الئحة تنفيذية – للسياسات األمنية» يتم إعالنها لكل العاملني
بوزارة الداخلية ،تكون عنواناً للمرحلة اجلديدة وتقوم أجهزة الوزارة املعنية بالتأكيد على
كونها دستور عمل تلزم نفسها به ،وتتفق تلك الالئحة مع األهداف والغايات من النظام
الدميقراطى احلديث الذى يكون فى القلب منه املعايري الدستورية التى حتفظ وتصون
احلريات واحلقوق اخلاصة باملواطن ،والنص صراحة على اتفاق هذه الالئحة اجلديدة مع
كل املعاهدات واملواثيق الدولية التى تلتزم بها مصر أمام اجملتمع الدولي يف شأن محاية
املواطن وحقوقه ضد أى شكل من أشكال االنتهاكات.
الوعى بالدروس التارخيية داخل جهاز الشرطة وتوحيد ذلك فى خطاب داخلي يتم
اعتماده وتدارسه من كافة مستويات العمل الشرطى ،وأن يكون فى صدارته – وفق التجربة
الثورية – امتناع جهاز الشرطة عن التورط أو تنفيذ األوامر والتعليمات التى من شأنها أن
متثل خمالفة للقانون أو تشكل صورة من صور انتهاك حقوق اإلنسان ،مهما كانت سلطة
وصالحية مصدر هذه التعليمات أو األوامر.
التأكيد داخل اجلهاز األمنى على أن استخدام القوة البد وأن يكون وفق الضوابط
القانونية الصرحية ،التى تنص على حاالت استخدام القوة حتى لو وصلت إىل القوة املسلحة،
ألن فى ذلك محاية لرجل األمن وتطويراً الدائه األمنى مبفهوم «قوة إنفاذ القانون» والبعد
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به عن مزالق جرائم مثل التعذيب أو اإليذاء أو استعمال قسوة يقع مبوجبها حتت سيف
املالحقة القضائية.
التزام اجلهات الرقابية واملستويات القيادية داخل وزارة الداخلية بأكرب قدر ممكن
من الشفافية خاصة فى جانب وقوع أفراد تابعني للوزارة فى فخ جرائم االنتهاك ،حياصر
الظاهرة وحيتفظ للجهاز األمنى بسمعته الوطنية والقانونية وتظل تلك االنتهاكات معلقة
فى رقاب من ارتكبوها وال تنسحب على اجلهاز بالكامل.
احلرص على وضع «برنامج تدريبى متكامل» خيضع له كل العاملني باجلهاز األمنى
كل وفق درجته الوظيفية ،يصل برجل األمن إىل اكتساب املهارات احلديثة ودعمه بالتقنيات
املتطورة حتى ميكن ترسيخ املعايري املهنية احلقيقية ،للحفاظ على املنظومة من الوقوع
فى منزلق االنتهاكات بسبب فقر املهارة أو اإلمكانات ،وحتى نقطع الطريق أمام التذرع
باألوامر العليا أو بالظروف االستثنائية كمربر الرتكاب فعل االنتهاك.
تطوير البند السابق بعد حتقيق نتائج ملموسة فيه إىل مرحلة « التدريب املشرتك»
ويتم ذلك من األطراف املعنية بالعملية األمنية ،لتشمل جبانب رجال الشرطة أيضا مشاركة
أعضاء النيابة العامة واملنظمات القانونية ومؤسسات اجملتمع املدنى املعنية بهذا النشاط،
فتح أفق الشراكة بهذه الصورة يسمح بتداول إجيابى للخربات واملعلومات اخلاصة مبكافحة
الظواهر السلبية ومنها ممارسة التعذيب أو اإليذاء البدني أو النفسي على املواطنني من
قبل أجهزة الدولة املوكل إليها باألساس احملافظة على أمنه بصورة متكاملة.
ترسيخ مفهوم «األمن اجملتمعى الشامل» وهو أداء أمنى يبتعد جبهاز األمن وأفراده
عن إمكانية الوقوع فى مناطق االنتهاكات ،حيث تكون األولوية فيه التأكيد والتدريب
وممارسة الطابع اإلنسانى جلهاز األمن ،وتعظيم قدر مسئوليته عن أمن وأمان املواطن من
خالل أداء أمنى يسوده التعامل الودى مع احلزم فى تنفيذ القانون.
التدريب احلديث واعتماد سياسات جديدة بصورة مستمرة وباالصرار على كونها
هى النهج األمنى للمرحلة السياسية اجلديدة ،ينتقل األمن إىل مرحلة «األمن الوقائى –
العمل االستباقى» وهى معايري مهمة تفيد فى قياس كفاءة اجلهاز األمنى ،وحتقق بصورة
فعالة خروجه من سجن األداء التقليدى ومنط ارتكاب جتاوزات فى حق املواطن حيث تنقل
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األفراد إىل مرحلة تطور حقيقى ملموس ،يسيطر فيه املبادئ القانونية ومسئولية احلماية
على األداء األمنى.
جيب االلتفات يف الفرتة القادمة وسط أج��واء تصحيحات تشريعية يف جماالت
وجرائم متعددة ،أن حتظى قضية مناهضة التعذيب واستعمال القسوة وكافة أشكال اإليذاء
البدني إىل دعم تشريعي بارز ،يضع صورة هذه األنواع من اجلرائم حتت الضوء ،وحسناً
بالطبع التعديل الذي نص على عدم سقوطها بالتقادم لكن األمر حيتاج إىل دعم تشريعي
يف جمال آليات رفع الدعوى ومساراتها والتزام األطراف مجيعاً بتقديم املعونة القانونية
اليت تكفل حتقيق مبدأ احملاسبة.
استخدام اآلليات احلديثة اليت من خالهلا ميكن تقديم دعم أيضاً يف جمال إلقاء
مزيد من الضوء على خطورة هذا النوع من اجلرائم ،ويظل اإلعالم يف هذا اجملال هو اآللية
األكرب تأثرياً يف جمال تكوين وتشكيل رأي عام ناضج ،يعي خطورة اجلرمية وتداعياتها
ويشكل عامل رقابي ال يستهان به على األجهزة األمنية وجهات التحقيق األخرى يف كيفية
ممارسة الدور الواجب لكل األطراف يف حماصرة تلك اجلرائم.
قد يكون من املفيد أن تلتزم وزارة الداخلية ممثلة يف «قطاع حقوق اإلنسان والتواصل
اجملتمعي» وهو قطاع منشأ حديثاً ويقوم جبهود بارزة وجادة يف سبيل حتقيق أهداف نبيلة
جلهاز األمن ،قد يدخل بهذه األهداف إىل آفاق جديدة تكتسب اإلحرتام من الرأي العام
ـ وهذا ضروري جدا ـ إذا بادر بإصدار تقرير سنوي أو نصف سنوي يشمل حاالت إرتكاب
مثل هذه اجلرائم داخل جهاز الشرطة والتصرفات القانونية حيال هذه الوقائع ،هذا بالطبع
سيساهم يف ضبط إيقاع أداء األفراد أيضا ويصل بالرسالة اليت حتوي جدية الوزارة يف
التعامل مع هذه اجلرائم لألفراد يف داخل الوزارة ولكل مهتم مبكافحة هذه اجلرائم.
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نحو استراتيجية إلعالم مناهض للتعذيب
عمرو خفاجي
الصحفي واالعالمي
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إلى الذين لم يبوحوا بالسر تحت وطأة التعذيب ،وإلى
الذين باحوا بالسر تحت وطأة التعذيب
بهذه العبارة أهدى أديب فرنسا الكبري «أندريه مالرو» إحدى رواياته  ،كاشفاً عن رفضه
العظيم جلرمية التعذيب ،وفاضحاً لقسوتها ،حتى أنه أهدى روايته أيضاً إىل كل الذين مل
يتحملوا التعذيب واعرتفوا باألسرار ،فالذي يتعرض للتعذيب مغفور له كل شيء ،مبا يف
ذلك االعرتاف على زمالء النضال ،فمحنة التعذيب ال تضاهيها حمنة ،وال تعادهلا جرمية.
مل يكن «مالرو» جمرد أديب أو روائي ،بل كان حكيماً وفيلسوفاً ووزيراً للثقافة أيضاً ،ويشار
له دوماً بأن حياته تؤرخ بشكل ما لوقائع القرن العشرين ،كان «مالرو» صحفياً نبيهاً شاهد
الكثري وترمجه إىل روايات ،وكان من الذين قادوا الرأي العام لضرورة رفض التعذيب
ولفت االنتباه لضرورة حماربة هذه الوحشية اإلنسانية.
ورمبا مل يتوقف نقاد األدب يف مصر ،عند إسهامات روائيينا وقصاصينا يف مناهضة
التعذيب ورفضه وكشفه وفضحه ،سواء يف كتابات كبرية لكبار بقامة جنيب حمفوظ يف عمله
الشهري «الكرنك» الذي يقدم فيه وقائع تعذيب مراكز القوى الباطشة ،أو األعمال اليت تبدو
هامشية بعض الشيء لسياسيني أو صحفيني ،مثل أعمال مصطفى طيبة ومصطفى نصر
الذين تعرضا للتعذيب ،وحاوال التعبري عن آالمه وما يفعله باإلنسان ،وال ميكن أن ننسى ما
قدمته السينما املصرية يف هذا اجملال سواء عن نقل قصص من األدب «منوذج الكرنك» أو
تقديم إبداع خالص «منوذج وراء الشمس» ،وهى أفالم كانت حتاكم أنظمة ،وليس إنتها ًء
برواية عالء األسواني «عمارة يعقوبيان» واليت حتولت إىل فيلم سينمائي ،كشف إنتاجه
عن وعى الدولة البوليسية مبخاطر إشراك الرأي العام يف مناقشة ومواجهة هذه اجلرمية
الوحشية ،وإن كان صناع الفيلم جنحوا يف نهاية األمر يف عرض رؤيتهم للجماهري قبل ثورة
يناير بفرتة زمنية قصرية.
ورغم الرتاث الواضح لإلعالم املصري يف مناهضة التعذيب ورفضه ،إال أن العديد
من آليات بنائه وخضوعه للسلطة (إعالم احلكومة) منعه كثرياً من املشاركة بهمة يف ذلك،
ورمبا ال نستطيع أن نلمح نشاطاً إعالمياً واضحاً يف هذا اجملال ،إال بعد أن أفلت بعض من
اإلعالم من قبضة الدولة ،فكانت الريادة لصحف حزبية (مثل األهالي) وصحف خاصة
(الدستور اإلصدار األول) ثم كان النشاط ناجحاً وناجعاً وكبريا مع والدة اإلعالم اإللكرتوني
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خالل سنوات التسعينيات ،كان التعذيب يف البداية ملفاً مسكوتاً عنه متاماً ،خاصة أن أغلب
ضحاياه كانوا من أعضاء تنظيمات اجلماعة اإلسالمية واجلهاد ،وهم املتهمني باإلرهاب
وأحدثت عملياتهم رفضاً شعبياً واسعاً ،وثأراً شخصياً مع أجهزة األمن ،باإلضافة ألن هذا
كان عصر ما قبل االنرتنت والكامريات يف اهلواتف احملمولة ،والفضائيات ،وبالتالي اقتصر
احلديث عن التعذيب على شهادات منظمات حقوقية معدودة ،وح��االت تنشرها صحف
معارضة ،وبعض صحف حمسوبة على التيار اإلسالمي مثل الشعب أو آفاق عربية.
يف سنوات العقد األول من األلفية اجلديدة ،بدأ الوضع يتغري ،فمع تغول اجلهاز
األم�ني امتد نطاق التعذيب ليشمل املزيد من املواطنني العاديني ،كما أتاحت القفزة
التكنولوجية توفر فيديوهات تعذيب تُنشر على االنرتنت ،وقد أدى تسرب هذه الفيديوهات
واتساع نطاق احلديث عنها إىل بداية ظهور تلك القضية على القنوات الفضائية املصرية،
بينما ظل التليفزيون احلكومي حملك سر.
ي�لاح��ظ أن ط���وال ه��ذه ال��س��ن��وات ،ك��ان اإلع�ل�ام مييل بشكل ع���ام ،لالهتمام
بالتعذيب باعتبار أن هذه جرمية تقع فقط على املعتقلني واملساجني السياسني أو أصحاب
األيدولوجيات املختلفة  ،بينما مل ينشغل مطلقاً بوقائع تعذيب بشعة جرت ملواطنني عاديني
يف أقسام شرطة ،باعتبارهم جمرمني ومسجلني خطر و(جي��وز تعذيبهم) وكانت بعض
صفحات احلوادث تنشر مثل هذه الوقائع  ،وبعض األساليب املتبعة ،مثل «الطيارة» دون
أن تلتفت إىل وقوع جرمية التعذيب ،وحينما سألت أحد الزمالء املتخصصني يف اجلرمية،
برر ذلك بأن الضباط أنفسهم كانوا يعتقدون أنهم بذلك يطبقون القانون من إجل إعادة
احلق ملواطن متت سرقته ،أو مت االعتداء والبلطجة عليه .بينما ذهب ضابط أنهى خدمته،
إن ذلك كان حيدث لغياب وجود أدلة البحث اجلنائي ،أو للضعف املهين للضباط ،ويف كل
األحوال يشرتك غياب ثقافة حقوق اإلنسان يف تفسري كل ذلك ،مبا فيهم الطرف اإلعالمي
الذي مل يلتفت هلذه اجلرائم  ،وظلت بعيدة عن إهتماماته وخلت أجندة أولوياته منها.
ثالث قصص فارقة :

تعترب القضية املعروفة باسم «عماد الكبري» هي األكثر تناوالً يف وسائل اإلعالم،
حيث بلغ انتشار الفيديو عرب االنرتنت حداً جيعل من املستحيل جتاهله ،وللمرة األوىل
يف تاريخ اإلع�لام املصري يتم استضافة ضحية تعذيب حيكي عن جتربته .واأله��م أنها
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كانت املرة األوىل اليت ال ميلك فيها اإلعالم ترتيب أجندته ،وعرض أولوياته ،فقد غريت
قصة عماد الكبري من ثقافة اجلميع ،وأصبح للمواطن ،بشكل أو بآخر ،أن يتدخل يف وضع
أجندة القضايا اليت يناقشها اإلعالم ،وهى قصة منوذج لنجاح إعالم املواطن (إن جاز
التعبري) ،حيث فرضت هذه القصة على اإلعالم فرضاً مل يستطع التهرب منها ،بل باتت
القصة مرتبطة بشرف املهنة ذات��ه ،حتى أن اإلع�لام تابع احلكم على الضابط املتهم،
وعلى تنفيذه للحكم ،ثم خروجه من السجن ،ثم التحقق من عدم عودته جلهاز الشرطة
من جديد ،فقط كان الالفت للنظر أن اإلعالم احلكومي يف هذه القضية ،مل يستطع فهم
التحول والتغري احلاصل على الساحتني السياسية واحلقوقية ،وظل على موقفه ناشراً العديد
من املوضوعات اليت تؤكد أن «عماد الكبري» جمرم وبلطجي ومسجل خطر ،دون أن تعي أن
اجلرمية الوحشية  -التعذيب  -قد وقعت على هذا املواطن ،الذي من املفرتض أن تتوفر له
فرصة حماكمة جيدة ،وحتقيقات نزيهة ،دون تعرضه لإليذاء البدني والنفسي عرب تعذيب
من أجل اإلهانة واالعرتاف.
وإىل جانب قصة عماد الكبري ،تأتي قصتا «سيد ب�لال» و»خالد سعيد» لتكمل
ثالثية خالدة يف حتول موقف اإلعالم من التعذيب ،فسيد بالل ينتمي للسلفيني ،الذين
مل يتظاهروا أو يعرتضوا على ما جرى له ،بالرغم من أنه فقد حياته من ج��راء هذا
التعذيب ،وكان اإلعالم شاخماً وعظيماً (خاصة جريدة الشروق) اليت حتملت عبء املهمة
يف االهتمام بالقضية والدفاع عنها ،حيث وضعتها يف صفحتها األوىل متهمة وزارة الداخلية
مبا جرى له ،بينما كانت قصة خالد سعيد بطولة مطلقة لإلعالم االلكرتوني الذي اعتنى
بها وأطلق منها البعض ثورته على تغول الشرطة يف عمليات التعذيب ،دون مساندة من
الساسة ،الذين كعادتهم انشغلوا بقضاياهم الضيقة ومصاحلهم الصغرية.
تعذيب في ظل ثورة كرامة :

قامت الثورة املصرية ث��ورة اخلامس والعشرين من يناير باألساس ضد وزارة
الداخلية ضد قمعها واستبدادها ،وهتف املصريون مطالبني باحلرية والكرامة ،وحينما
تذكر الكرامة تذكر حقوق اإلنسان ويف مقدمتها احلفاظ علي حقوق اإلنسان اجلسدية
والصحية وضمان عدم تعرضه ألي انتهاك كان ،ولألسف الشديد ،ظلت عمليات التعذيب
والقسوة حاضرة بعد  ٢٥يناير ،وظلت االنتهاكات كما هي .وعلى ما يبدو أن األمر كان
طبيعياً يف ظل املطالبات بتطهري وزارة الداخلية وهو املصطلح الذي أزعج كل من يعمل بهذا
اجلهاز وكل املدافعني عنه ،مما دفع وسائل اإلعالم الستخدام مصطلح «إعادة هيكلة»،
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إال أن كال املصطلحني مل جيدا صدى لدى املسئولني بالوزارة ،وذلك برغم تأكيد كل من
تعرض للتعذيب ،أن الضابط الذي يقوم بتعذيبه يعكس تلك النظرة الفوقية اليت جتعله فوق
الناس وفوق القانون بل جتعله يرى نفسه هو القانون حتى ولو أخطأ.
ومن احلاالت اليت كشفها اإلعالم بعد الثورة ،حالة سامح فؤاد بدران وهو منسق
عالقات عامة بإحدى الشركات اخلاصة بالتغليف ،عمله يتطلب أخذ سيارة سريفيس
واالنتقال من حمافظة الي حمافظة ويف أثناء انتقاله من قويسنا إىل شبني الكوم تعرضت
السيارة خلبطة من اخللف وعندما نزل السائق وجدها سيارة تابعة لوزارة الداخلية وطلب
من الضابط أن يدفع  ١٥٠جنيها إلصالح السيارة ألنه راجل غلبان ما يقدرش يصلحها
ودخل السائق والضابط يف جدال فنزل «سامح» ليفض االشتباك فانهال العساكر عليه
بالضرب وفجأة وجد نفسه يف أحد األقسام يتعرض للضرب واإلهانة وطلب منه الضابط
خلع مالبسه وتعرض هلتك عرض باليد وغريه من أشكال اإلهانة مثل طلب الضابط منه
تقبيل جزمته وقاله بالنص« :هاعلمك ملا تشوف عسكري يف الشارع متشي من شارع تاني»،
إلي أن وصل أصحاب الشركة وأهل «سامح» له بالقسم وهناك قال الضابط لسامح« :عادي
يا سامح دي اجراءات مش اكرت» ،برغم أن سامح قدم البطاقة والكارنيه إلي الضابط الذي
ألقاها بدوره علي األرض وظل يضربه .سامح أحد أبسط احلاالت اليت تعرضت النتهاك
ليس من حق أي أحد أن يقوم به ،وهناك كثري غريها بعد الثورة ،مثل قصة عصام عطا
مثال الذي ظل يتعرض للتعذيب خبراطيم املياه اليت دخلت إلي جسده حيت وافته املنية،
تعذيب وضرب وانتهاكات جسدية وغريها من االنتهاكات اليت ترفضها مواثيق وأعراف
حقوق اإلنسان.
أما املؤمل حقاً ،بعد ثورة يناير ،أن هناك عمليات تعذيب ،رصدتها وسائل اإلعالم
مل ترتكبها الدولة أو جهازها القمعي ،بل إن أبطال هذه العمليات كانوا من الذين حيملون
لقب (ثوار) ،وهنا جيب أن منتلك الشجاعة ونتحدث عن بعض هذه الوقائع ،ولعل أشهرها
الواقعة اليت حياكم بها بعض أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني حالياً ،وهى واقعة تعذيب
حملام من طنطا ،أشاع البعض أنه ضابط جبهاز أمن الدولة ،كانت الثورة مشتعلة يف امليدان
ٍ
وكانت اهلتافات تتعاىل باملطالبة باحلرية والكرامة اإلنسانية ،بينما كان هذا املواطن
املسكني يتعرض ألبشع أنواع التعذيب يف مقر شركة مالصقة مليدان التحرير ،شباب وسائل
التواصل االجتماعي جنح يف فضح القصة ونشرها يف وقت الحق ،لتتلقفها وسائل اإلعالم،
وكان من املخزي يف املعاجلة اإلعالمية ،عرض القصة واستخدامها يف إطار التعريض
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جبماعة اإلخوان ،ال اعرتاضاً على التعذيب كجرمية بشعة ،بغض النظر من قام بها ومن
ضحيتها ،ورمبا ألن وقائع أخرى مل تقم بها اجلماعة ،مل تنل اهتمام وسائل اإلعالم ،مثل
كثريين تعرضوا للتعذيب واالنتهاك باعتبارهم لصوصاً ،أو خمربي أمن دولة ،وبعضهم مت
تعليقه على األشجار وأعمدة إنارة وسط ميدان التحرير يف مشاهد خمزية للثورة املصرية.
إال أن هذه القصص كشفت من بني ثناياها أن مثة مشكلة يف غياب كامل لثقافة
مناهضة التعذيب ،فعلى ما يبدو أن هناك قطاعاً ال يستهان به ،يرى أن البعض من بين
البشر جيوز توقيع العذاب عليهم إذا ما أخطأوا ،وكنا نعتقد أن هذا فقط متوطن لدى
البسطاء من املواطنني ،لكن أيام الثورة فاجأتنا بأن هناك من النخبة من يعتقد ذلك أيضاً
ويرجحه كعقاب فوري للمخطئني وملخالفي القوانني.
وال ميكن حبال من األحوال جتاهل ارتباك اإلعالم ،أثناء املرحلة االنتقالية،
حيث كانت املساهمات يف جمال فضح التعذيب عشوائية ،عاطفية يف غالب األحيان ،يغيب
عنها سرب غور املقاصد واألسباب ،لكننا الحظنا بشكل عام ،بداية االهتمام مبناهضة
التعذيب ،خاصة يف بعض برامج التوك شو املسائية واليت منحت الكثري من فقراتها ملناقشة
قضايا التعذيب من جوانب خمتلفة.
 ١٠٠يوم من حكم مرسي

أعتقد أنه ال يوجد أفضل من تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف:
 100يوم من حكم حممد مرسي  100..يوم من االعتقال والتعذيب وفض االعتصامات
بالقوة والقتل خارج القانون  ،لفهم ماذا جرى يف األيام األوىل حلكم الرئيس املنتخب،
وكيف كان توجهه بشأن قضية التعذيب .ومن بني ما جاء يف هذا التقرير أن:
•تنوعت االنتهاكات ما بني قتل وتعذيب وهتك عرض.
•كان حصاد هذه االنتهاكات  247واقعة بعضها تعددت فيها اجلرائم حبيث
تشمل الواقعة الواحدة علي أكثر من نوع انتهاك.
•خلفت هذه االنتهاكات  34حالة وفاة علي أيدي رجال الشرطة.
•وقعت االنتهاكات يف أقسام الشرطة والسجون والشوارع.
•وقعت حاالت الوفاة إما باستخدام األسلحة النارية أو نتيجة للتعذيب.
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•أما إمجالي احلاالت اليت تعرضت للتعذيب فكانت  88حالة علي األقل.
•أماكن التعذيب كانت إما أماكن االحتجاز أو الشوارع أو بعض العمارات
واملساكن.
•يوجد أيضاً  7حاالت هتك عرض حبق رجال وقصر وحالة واحدة حبق سيدة
مت هتك عرضها داخل أحد أقسام الشرطة.
•هناك أيضاً حاالت اختطاف وصلت إلي حوالي  8حاالت اختطاف لنشطاء مت
احتجاز معظمهم يف أماكن جمهولة ،وقد تعرضوا أثناء هذا االختطاف إلي
الضرب والتعذيب والتهديد.

األمر لم يختلف كثيراً خالل العام الذي حكمه محمد مرسي.

لكن ما ينبغي التوقف عنده حقاً ،ما مت يف ديسمرب  ،٢٠١٢أو ما أطلق عليه اإلعالم
أحداث االحتادية ،حيث كانت املأساة كاملة ،وكأن التعذيب على اهلواء مباشرة ،وكانت
الصور دامية فاضحة للحياة السياسية املصرية اليت تتحدث باسم الثورة والكرامة
اإلنسانية ،بينما تقوم بعض هذه القوى بالتعذيب علناً على مرأي ومسمع من اجلميع دون
أن يهتز هلم جفن ،وإذا كانت االعرتاضات على التعذيب الذي تقوم به اجلهات التابعة
للدولة مستهنجاً ومرفوضاً ،فإننا ال منلك من التعابري ما يصف حجم اجلرم الذي ارتكبته
اجلماعة على أسوار قصر الرئاسة الذي يقطنه أحد أعضائها ،اإلعالم جنح متاماً يف
مواجهة ما حدث ،حتى أن أحد أبنائه فقد حياته وهو يقوم بالتغطية لصحيفته ،وهو ما
يكشف عن القمع بالتعذيب كان قد تعداه للقتل ،يومها مل يكن لالنتهاكات حدود وكان
اإلعالم هلا باملرصاد ،طبعاً كان مناخ اإلستقطاب مشجعاً على تناول القضية واالهتمام
بها ،ومرة أخرى جند أنفسنا أمام ما حيزننا ،أن الدافعية يف رفض ومناهضة التعذيب
ليس طبيعة اجلرمية وال وحشيتها ،وإمنا هناك دائماً أسباب ودوافع أخرى ،حيث نلحظ
متيزاً يف التعامل مع جرائم التعذيب ،فهناك من يلتفت هلا إذا تعرض هلا أعضاء فريقه،
وهناك من ينشغل بها إذا ما هاجم بها خصمه ونال منه ،ومن هنا خنلص ،أن ثقافة
مناهضة التعذيب مل يتم استيعابها حتى هذه اللحظة ،ومل تسر حتى اآلن يف طريقها
الصحيح الذي نتمناه ،أما بعد  ٣٠يونيو ،فقد عمل اإلع�لام على ترسيخ صورة احلرب
على اإلرهاب والتخويف من خطر اإلخوان .لذلك اختفى أي ذكر حلاالت التعذيب بشكل
عام ،فلم تتناول أي وسيلة إعالمية مؤسسية تقرير منظمة العفو الدولية عن وقوع تعذيب
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يف السجون ،كما مل يركز اإلعالم على فيديو التعذيب الذي سربته شبكة رصد (أياً كان
اخلالف على مواقفها ومصداقيتها) ،فلم حياول أحد التحقق مما أذاعته ،وقالت إنه ملتهم
يف قسم مركز أبو قرقاص باملنيا ،واكتفت بعض املواقع بنقل نفي مدير أمن املنيا.
االستثناء كانت حالة تعذيب أسلم فتحي ،مراسل إم بي سي مصر باملنيا ،حيث
حظيت ببعض االهتمام من قناته ،كذلك مل حيظ التقرير الذي أصدرته املنظمة املصرية
حلقوق اإلنسان عن التعذيب بعد  03يونيو يف نوفمرب  1102إال باهتمام إعالمي حمدود
جدا .مل تعلق عليه أي قوى سياسية ،ومل يتناوله أي برنامج تليفزيوني تقريباً.
وبعد فرتة طويلة من االختفاء التام هلذه األخبار بعد  30يونيو ،مؤخراً بدأت بعض
حاالت التعذيب تظهر من جديد يف الصحف ،لكن دون فتح أي نقاش عام حوهلا ،أو وصول
أي من أهل الضحايا أو ممثليهم من حمامني أو حقوقيني إىل الفضائيات.
من بين هذه النماذج

عزت عبدالفتاح – موظف بوزارة املالية – قسم شرطة املطرية –  10مايو
« ضحية جديدة لـ»تعذيب» األقسام« ..عزت» مات بعد تعذيبه بقسم املطرية بسبب
بالغ كيدي – جريدة الوطن

جمدي إبراهيم – ميكانيكي – قبطي –  23مارس – قسم املرج
بالفيديو . ..النيابة تستدعى ضباط مباحث القسم للتحقيق فى واقعة وفاة
ميكانيكى ..وتقرير الطب الشرعى :اجملنى عليه توفى إلصابته فى الرأس وليس بسبب
هبوط فى الدورة الدموية – جريدة اليوم السابع.
كما تداولت مواقع بعض الصحف فيديو عبدالغفار شكر يف مارس  2014وهو
يصرح بأنه ال يوجد تعذيب بالسجون ولكن توجد حفالت ضرب ،ومت إبراز انتقاد حركة 6
إبريل للتصريح.
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مالحظات عامة

يبقى أن نشري إىل أن بعض املالحظات اليت نستخلصها من عالقة اإلعالم ودوره
يف آلية مناهضة التعذيب ومن بينها:
-

اختلف تناول اإلعالم للظاهرة حسب الظرف السياسي.

-

يركز اإلعالم بشكل كبري على احلاالت املوثقة بالفيديوهات اليت ميكن عرضها،
بينما التوثيق املتاح عند املراكز احلقوقية بطرق أخرى مثل الشهادات الشخصية
ال يتم الرتكيز عليه مطلقاً.

-

حتظى احلاالت باملزيد من الرتكيز اإلعالمي إذا انتهت باملوت.

 حتظى احلاالت باملزيد من الرتكيز اإلعالمي إذا تعرض هلا إعالمي مثل مراسلإم بي سي ،أو إذا تعرض هلا أحد أفراد الطبقة الوسطى املتعلمني مثل خالد
سعيد ،بينما حاالت تعذيب الفالحني وأبناء الطبقات الشعبية ال حتظى بنفس
االهتمام.
 مواقع االنرتنت للصحف تنشر أخباراً عن التعذيب وانتهاكات الشرطة أكثر مماتنشره النسخ الورقية.
 هناك مذيعون أكثر اهتماماً بهذه القضاية مثل عمرو أديب ،يسري فودة ،ريمماجد ،حممود سعد.
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اإلستراتيجية اإلعالمية المطلوبة
لدور أكثر فعالية في مناهضة التعذيب
أعتقد أنه حانت اللحظة اليت حيب أن يضطلع اإلعالم فيها بدوره ورسالته ،ليس
فقط ملناهضة التعذيب بل املشاركة يف وقفه ومنعه متاماً من حياتنا ،خاصة وأن ما سبق
يكشف لنا أن اإلعالم يعمل يف إطار حمدود وغري منظم وهو يواجهة هذه اجلرمية ،وغالباً
عرب إجتهادات شخصية لصحفيني وإعالميني وبعض نشطاء مواقع التواصل اإلجتماعي،
كما أنه ال يوجد منهج واضح ،أو أخالقيات واجبة يلتزم بها اإلعالم أمام وقائع التعذيب
وضحاياه ومذنبيه ،كما أننا أمام ثقافة منهارة ،ووعي زائف جتاه جرمية التعذيب ،فمازال
البعض ال يرى عواراً يف تعذيب إرهابي أو جمرم أو قاتل ،فما رسخ يف الذهن  ،ونقف عنده
ونندهش ،أن يتم تعذيب مواطن من دون سبب ،أما من يتجزأ على املواطنني ،فال مانع
أبداً من تعرضه للتعذيب ،واملوافقة على ذلك ،بل وقيام املواطنني بارتكاب هذه اجلرمية
بأنفسهم كما حدث يف العديد من املدن والقرى يف مصر عقب الثورة (خاصة وقائع كفر
الشيخ والشرقية املتعددة وال�تي انتهى بعضها بالقتل بعد السحل والتعذيب وممارسة
القسوة) وصار من البديهي الرتحيب مبثل هذه الوقائع وهى ثقافة منحرفة تدفعنا لضرورة
وضع إسرتاتيجية إعالمية ،أوالً لتعديل اجتاه الرأي العام حياهلا ،وتبديل ثقافته ،ونشر
الثقافة املطلوبة والصحيحة ،وثانياً للمساهمة يف القضاء على جرمية التعذيب يف جمتمعنا،
حيث إننا نعتقدها أشد اجلرائم بشاعة كما اتفقت البشرية.
وكان حمبطاً حقاً أن تكون اتفاقية مناهضة التعذيب ،خالية من إشارة واضحة لدور
اإلعالم ،اللهم إال يف مادة واحدة تقول( :تضمن الدولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق
حبظر التعذيب على الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،
سواء كانوا من املدنيني أو العسكريي ،والعاملني يف ميدان الطب ،واملوظفني العموميني أو
غريهم ممن قد تكون هلم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو
االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته) .من «اتفا4قية مناهضة التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» اليت اعتمدتها
اجلمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها يف القرار 39/46
املؤرخ يف  10ديسمرب .1984
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إال أن أهمية املادة يف تصورنا ،إنها تلزم الدولة بإدراج اإلعالم ضمن جهود الدولة
حلظر التعذيب .وهو ما ميكن املشرع ،من فرض واجبات على وسائل اإلعالم للقيام بدور
رئيسي يف حظر التعذيب ومناهضته ،وكما ميكن حساب من يرتاخى يف ذلك أو يتعمد إخفاء
وقائع التعذيب عن الرأي العام وكشف حقيقة املذنبني الذين يرتكبون مثل هذه اجلرائم.
رفض تهذيب التعذيب

احلديث بوضوح تام مبصطلح «تعذيب» ،وعدم استخدام أي أوصاف تهون من الواقعة
أو ختالف حقيقتها كتعذيب ،وحتديداً هذا صلب القضية وعمادها الرئيسي ،وال بداية
ملناهضة التعذيب إال باالعرتاف به ،ورمبا يكون من املفيد هنا اإلشارة جلدل ثار بالواليات
املتحدة األمريكية حول تقرير «جلنة االستخبارات يف جملس الشيوخ» عن االستجوابات اليت
قامت بها وكالة املخابرات املركزية يف عهد إدارة بوش ،وكانت قصة صحفية كبرية لوسائل
اإلعالم الرئيسية .والقصة هي أن «سي آي إيه» جتسست على مساعدي جملس السناتور
الذين أعدوا التقرير ،وأعتقد أن ذكر ما جرى هناك يكشف لنا أهمية استخدام املصطلح
(التعذيب) يف التغطيات اإلعالمية ،حيث يساهم بدور كبري يف مناهضة هذه اجلرمية.
جيم مريكسون كتب يف صحيفة «هافنينجتون بوست» أن اخلرب غري اجلديد ،أن
امليديا (األمريكية) ال تتوقف عن الرقص حول كلمة «التعذيب» .ويربط مريكسون بني
التوجه اإلعالمي الذي بدأ منذ عشر سنوات يف حتوير املصطلحات عندما يصل األمر
لكلمات كان ينظر هلا عاملياً ،انها تعين «التعذيب» ،ثم توقفت مؤسسات اإلعالم الكربى
عن استخدامها .على سبيل املثال ،توقف استخدام مصطلح «التعذيب بالغرق» عندما بدأت
إدارة بوش باستخدامه عملياً.
وبنظرة إىل تغطية الصحف والتغطية التلفزيونية يف الواليات املتحدة ،يتبني أن
العديد من وسائل اإلعالم ال تزال مرتددة يف استخدام كلمة «التعذيب».
واستخدمت جمموعة نشر ماكالتشي ،اليت س ّربت تقرير جملس الشيوخ ،توصيف
«تقنيات استجواب قاسية» ،حتى وهي تقدم وصفا بشعا لتلك التقنيات ،اليت من بينها
حماكاة الغرق ،أوضاع جمهدة :مثل احلرمان من النوم ملدة تصل إىل  11يوماً يف إحدى
املرات ،احلبس يف صندوق ضيق ،صفع املعتقلني ودفعهم باجتاه اجلدران  ،ووضعت وكالة
املخابرات املركزية املعتقلني يف سجون س ّرية اطلق عليها «املوقع األسود» يف بلدان خمتلفة،
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وكذلك فعلت مع غريهم من الذين اختطفوا و ّ
مت تسليمهم إىل حكومات أجنبية الستجوابهم.
ويعرض الكاتب مناذح من األداء اإلعالمي على هذا املستوى ،عندما يتم ختفيف
وقع املصطلحات «وتهذيبها إىل كلمات خمففة» .على سبيل املثال أشارت «واشنطن بوست»
إىل «وحشية»« ،قاسية» و»تقنيات مربحة» .بينما ذكر مقال «نيويورك تاميز» مصطلح
«أساليب وحشية» .وكتبت «رويرتز» عن «أساليب االستجواب الوحشية» اليت يقول منتقدون
إنها تصل إىل ح ّد التعذيب.
أما وكالة «اسوشييتد برس» فقد وصفت التقرير الواقع يف مقالة واحدة بأنه «تقرير
التعذيب» ،على الرغم من أنها استخدمت يف وقت الحق مصطلح «تقنيات االستجواب
املعززة» بني عالميت اقتباس .وقد راقبت خدمة «تي يف آي» أداء التليفزيونات على مدى ١٤
يوماً بعد تسريب التقرير ،ووجدت ما يدل على أن أخبار التلفزيون ،مع بعض االستثناءات،
ترددت يف استخدام مصطلح «التعذيب».
أما «سي بي اس» ومن خالل برناجمها «هذا الصباح» ،فقد استخدمت مصطلح
«أساليب االستجواب القاسية» ،من جهة أخرى ،فقد وجه مراسل «ان بي سي» سؤاالً لديفيد
غريغوري مستشار إدارة أوباما دان فايفر ،عن «تقنيات االستجواب املاضية».
واملدهش أن شبكة تليفزيونية كبرية واحدة فقط بدت معها كلمة «التعذيب» أكثر
قبوالً ،وهي «فوكس نيوز» .إذ ميكن املشاهدين يف تلك القناة مساع املذيع شيب مسيث
يقول« :أن مصطلح «تقنيات االستجواب املعززة» « ..يعين التعذيب يف اللغة اإلجنليزية».
أعتقد أن هذه القصة كافية ،إلثبات أهمية تسمية األشياء مبسمياتها احلقيقية ،كما
أنها تكشف حجم املراوغة اإلعالمية للتورية على جرمية التعذيب باللعب باأللفاظ ،خاصة
يف حالة الضغوطات السياسية ،وقد قرأنا ومسعنا كثرياً يف خمتلف وسائلنا اإلعالمية
ألفاظاً وتعابري متهربة من التعذيب مثل (قسوة) و(عنف مفرط) و(انتهاك) و(غضب)
و(تعامل بإنفعال) وغريها من األلفاظ اليت جتتهد دوماً إلبعاد كلمة التعذيب عن املشهد
العام  ،لذا ال أعتقد أننا ميكن أن نتحدث عن اسرتاتيجية إعالمية ملناهضة التعذيب إال
بالبدء أوالً باإلقتناع أنه تعذيب وإطالع الرأي العام على ذلك بوضوح صارم.
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كيف نناهض التعذيب دون تضليل ..؟

إذا جنحنا حقاً يف احلديث عن التعذيب باعتباره اجلرمية اليت ترفضها البشرية،
سنجد أنفسنا أمام السؤال اخلالد الذي يطارد أي إعالمي أو وسيلة إعالمية حني التصدي
للقصص الصحفية املتشابكة واليت بها من اللبس أكثر ما بها من وضوح ( :كيف يقوم
اإلعالم بدوره اإلجيابي يف مناهضة التعذيب دون الوقوع يف أخطاء التشهري أو املبالغة أو
التضليل ؟) واإلجابة تأتي دائما لتؤسس ألمور حمددة:
األس��اس األول هو ض��رورة احلفاظ على دور اإلع�لام يف مناهضة هذه اجلرمية
البشعة اليت عادة ما ترتكب كأساس جلرمية أو جرائم أخرى كحرمان الناس من التعبري
عن رأيهم أو دفعهم إىل قول أو فعل شيء أو االمتناع عنه.
األساس الثاني هو احلفاظ على حقوق أطراف املوضوع دون إساءة غري مربرة أو
تهوين يتحول فيما بعد إىل حافز الرتكاب اجلرمية.
األساس الثالث هو القانون الذي يتعني أن تكون حركتنا دائماً يف إطاره حتى وإن
مل نكن راضني عنه ،ألن رفض القانون يوجب السعي لتغيريه لكنه ال جييز اخلروج عليه.
األساس الرابع هو لوضع ما سبق يف صورة عملية أوضح  ..وهنا يتعني أن نقول إن
وقائع التعذيب جيب أن خيرج تسجيلها وتوثيقها من نطاق أي جتريم طبقا للقانون ،مبا
يتيح للكافة أن يوثقوا أي جرمية تعذيب دون أن يتعرضوا للمساءلة مبا ميثل يف حد ذاته
عظة وتهديد لكل عازم على ارتكاب اجلرمية الشنعاء.
كما جيب إل��زام الوسيلة اإلعالمية اليت تتوىل عرض أو نشر احملتوى اإلعالمي
اخلاص جبرمية التعذيب أن تفصح عن مصدرها اإلعالمي األول ،مبعنى أن تفصح كل
وسيلة إعالمية عن أي وسيلة أخرى يتم النقل عنها دون أن يعين ذلك اإلفصاح عن الشخص
أو األشخاص الذين قاموا بتوثيق جرمية التعذيب مبا يتيح للمطلع على احملتوى املوثق عن
جرمية التعذيب أن يقرر بعلم ووعي تام ما إذا كان يصدق أو يكذب احملتوى املعروض بناء
على رأيه يف املصادر املتتالية اليت تنقل عن بعضها البعض ودون أن ينظر للمحتوى دون
معرفة من ورائه من أشخاص أو جهات قامت على عرض وتداول هذا احملتوى.
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والبد من القول إن هناك تأهي ً
ال واجباً للقائمني على عرض حمتوى توثيق جرائم
التعذيب ،إذ ال جي��وز أن تكون مسئوليات الصحف والقنوات التليفزيونية والفضائية
كمسئوليات األف��راد يف شأن اإلستيثاق (التأكد) من احملتوى قبل عرضه ،بل يتعني أن
يفرض على كل كيان رمسي أن يقوم باختبارات فنيه أساسية للتحقق من عدم الدس أو
التزييف يف احملتوى باحلذف أو اإلضافة حتى وإن استدعى ذلك حتديد جهات فنية تقوم
باالختبارات لصاحل من يطلب من اجلهات العارضة حملتوى توثيق جرائم التعذيب.
هذا يضمن اجلدية يف تغطيات اإلعالم ملثل هذه اجلرائم ،فهى جرمية من اجلرائم
الكربى تستلزم جهداً حقيقياً لفضحها ،ومن اخلطر متييعها ،سواء بقصد أو دون قصد
عرب اإلهمال أو عدم القيام باخلطوات املهنية الالزمة ،ويكفي أن أشري إىل القصة الشهرية
اليت نشرتها صحيفة معارضة كربى عن وقائع تعذيب إلسالميني ،ثم اكتشفنا أن الصحفي
مع زميل له فربكوا القصة كلها ،مبا يف ذلك الصور اليت نشروها ،فرتاجعت ثقة الرأي
العام جتاه قصص التعذيب بشكل عام ،مما منح السلطة يف ذلك الوقت كل السبل لنفي
عمليات التعذيب استناداً على هذه القصة ،ومتكنت من االستمرار يف التعذيب حتت هذا
الغطاء اإلعالمي الذي زيف احلقيقة.
المعذبون وحكاياتهم على الشاشة

جيب أن تضمن إسرتاتيجيتنا اإلعالمية ،استضافة ضحايا التعذيب أو أهالي القتلى
بسبب التعذيب ،وال جيب انتظار صدور حكم قضائي نهائي ،بل يكفي أن يتحرى الصحفي
بأدواته ووسائله عن صدق القصة مع توفر حد أدنى من توثيق الكالم ،مثل التقرير الطيب،
ألن اإلعالم يضغط على الدولة للتحرك ويوفر قدرا من احلماية للضحية تقويه ضد ابتزاز
وتهديد خصوم ،ومن وقت آلخر ميكن أن يقوم اإلعالم كله مبختلف وسائله بالرتكيز على
حالة معينة أو قضية بعينها ،محلة تعبئة رأي عام يف تكرار لتجربة عماد الكبري وخالد
سعيد  ..ميكن ترك هذا املوضوع للتداعي التلقائي وميكن وجود منسق عام داخل صفوف
اإلعالميني يرسل للجميع من صحف وقنوات ما يتم التوافق على التعبئة ضده ،أعتقد أن
مثل هذه القضايا تتعلق بشرف املهنة ذاته ،جيب التكامل فيها ال التنافس ،فال ميكن أبداً
أن نتسابق للفوز بقصة إنسان تعرض للتعذيب ،وإمنا من الواجب التضامن لوقف هذا
التعذيب أو منعه ،أو على األقل عدم تكراره مبناهضتنا اجلمعية له.
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كما جيب علينا االهتمام بتقارير املنظمات احلقوقية الدولية واملصرية حول التعذيب،
وإبرازها كأخبار وعدم السماح بوجود صيغة تربيرية للتعذيب ،كأن يقال أن الضحية جمرم
أو أنه صاحب اجتاه سياسي أو أيديولوجي ما  ،وال ميكن إلعالمي السماح لضيفه برتديد
هذا الكالم دون أن يرد عليه باملوقف القانوني الذي يسوي بني مجيع الضحايا أ ًي كانت
املربرات.
وكذلك جيب أن تتفق اجلماعة اإلعالمية ،أوطليعة منها ،على ضرورة نشر ثقافة
املوقف القانوني من التعذيب ،وأن تقوم منظمات اجملتمع املدني بنشر هذه الثقافة يف
أوساط الصحفيني واملعدين أنفسهم أوالً قبل اجلمهور ..وميكن لنقابة الصحفيني تنظيم
دورات متعددة لتعريف كل اإلعالميني باملواد القانونية اليت تتحدث عن التعذيب ،وعن
واجبات تغطية هذه احلاالت ،باعتبارها واجباً مقدساً وجزءاً من شرف مهنتهم.
وهنا واجب التنبيه على ضرورة اإلشارة إىل احلاالت اخلاصة كلها يف اإلطار العام،
مبعنى أنه عند كشف وقائع تعذيب أفراد تيار سياسي آلخرين معارضني مثال ،أو تعذيب
جهات الدولة لبلطجية ،أو تعذيب ملشتبه به ،يتم التأكيد يف كل احلاالت على أن سبب رفض
اجلرمية هو فقط أنه «تعذيب» وليس بسبب جهة اجلاني أو اجملين عليه.
نعرف جيداً أن تكرار أي معلومة على الرأي العام بشكل مستمر (ما نطلق عليه
اإلحلاح) تؤدي إىل رسوخها  ..ومن ثم جيب أن يتكرر فتح ملف التعذيب ،ليس مرة يف
املناسبات اليت تستدعي ذلك فحسب ،بل جيب التكرار سواء من قبل نفس اإلعالمي أو من
إعالميني آخرين ،وميكن يف حالة وجود منسق أن يتم ترتيب مقدم واحد ،يتحدث أسبوعيا
عن القضية.
ويبقى أخ�يراً ،أن نؤكد أهمية أن يؤخذ بعض ما نقوله يف هذه الورقة ،يف كافة
املواثيق اإلعالمية اجلديدة ،وكذلك جمالس وجلان اإلع�لام ،وأن طرح قضايا التعذيب
واج��ب تفرضه أخالقيات املهنة ،وض��رورة للحفاظ على قدسيتها وليس جم��رد اختيار
حتريري لصحيفة أو لكاتب أو لقناة أو برنامج ،ومن ثم علينا أن نذهب بالقضية إىل شرف
اإلعالم ذاته ،ال الجتهاده املهين ،وأغلب الظن أن الفرصة ساحنة اآلن ،ألننا بصدد تشكيل
كل هذه اجملالس وإعداد كل املواثيق املهنية اخلاصة باإلعالم.
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()7
المجتمع المدني ..
والطريق إلي مصر بدون تعذيب
د .رضا محمد هالل
مدرس العلوم السياسية املساعد جامعة  6أكتوبر
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مقدمة

تعد جرمية التعذيب من اجلرائم األشد خطورة التى ترتكب حبق اإلنسان والتى
تصنف عاملياً ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية .وعلى الرغم من قدم الظاهرة وانتشارها
فى أوساط جهات التحقيق فى عدة دول ،إال أنه حدثت منذ نهاية احلرب العاملية الثانية
تطورات أوصلت اإلنسانية لفكرة اح�ترام كرامة وحقوق اإلنسان ومنها حقه يف سالمة
جسده ،وتراجعت معدالت ممارسة هذه اجلرمية فى كثري من دول العامل املتقدم .وتشري
تقارير املنظمات الدولية املعنية برصد الظاهرة وحماولة معاونة الدول النامية فى القضاء
عليها إىل أن التعذيب يف مصر يعد « سياسة منهجية معتمدة ميارس علي نطاق واسع من
قبل رجال األمن – السلطة العامة – عند استجواب املتهمني واملشتبه فيهم» مما يشري إىل
أن املناخ العام فى مصر مالئم للتعذيب ،باإلضافة إلي أوجه القصور القانوني اليت تساعد
علي انتشار التعذيب ،مما يستدعى بالتاىل استمرار احلاجة إىل توظيف كامل إمكانات
منظمات اجملتمع املدنى املتخصصة واجمللس القومى حلقوق اإلنسان والتعاون مع وزارة
الداخلية للحد من هذه الظاهرة متهيداً للقضاء عليها.
وبناء على ما تقدم فان موضوع حبثنا يتمحور حول :دراسة دور منظمات اجملتمع
املدني واجمللس القومى حلقوق اإلنسان يف مناهضة التعذيب .ساعني من وراء دراستنا
ه��ذه الوقوف على وتقييم إسهامات اجمللس القومى ،وه��ذه املنظمات وإجنازاتها فى
مناهضة هذه الظاهرة ،الستلهام دور اجملتمع املدني يف عملية التغري االجتماعي وحتقيق
التنمية السياسية والتى ترتكز على احرتام كرامة اإلنسان ،باعتباره آلية من آليات التغيري
االجتماعي والسياسى .
التالية:

وانطالقا من األفكار واأله��داف السابقة سيتم تقسيم الدراسة لتتناول احملاور
األول :تعريف منظمات اجملتمع املدنى وأدواره فى مناهضة التعذيب حملياً وعاملياً.

الثانى :تقييم أداء اجمللس القومى حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدني يف
مناهضة جرائم التعذيب واستخدام القسوة خالل الفرتة ( 2011ـ  . )2014ويتضمن هذا
احملور رصداً ألمساء هذه املنظمات وعددها وأبرز األنشطة اليت تقوم بها.
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الثالث :رصد ألهم املعوقات اليت تواجه اجمللس القومى حلقوق اإلنسان ومنظمات
اجملتمع املدني العاملة يف هذا اجملال.
الرابع :االسرتاتيجية املقرتحة لتحرك جملس حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع
املدني العاملة يف جمال مناهضة جرائم التعذيب واستخدام القسوة.
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أو ً
ال :تعريف منظمات المجتمع المدنى وأدوارها فى مناهضة
التعذيب محليا وعالميا:

 .1تعريف منظمات اجملتمع املدنى:
نظراً للطابع اإلشكالي هلدا املفهوم ال��ذي أس��ال م��داد العيد من الباحثني ،من
خمتلف التخصصات سيما ،يف العلوم اإلنسانية ،والعلوم االجتماعية ،وانطالقا كذلك لتعدد
املقاربات والنظريات اليت تناولت هدا املفهوم من زوايا متعددة ،وحسب األيديولوجيات
املختلفة اليت تنطلق منها كل واحدة .وحلصر دالالت هدا املفهوم فإننا سنعتمد تعريفاً
إجرائياً ،وذلك على الشكل التالي:
اجملتمع املدني  »:هو مجلة من املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية .اليت تعمل يف ميادينها املختلفة ،يف استقالل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض
متعددة منها:
أغ��راض سياسية :كاملشاركة يف صنع القرار على املستوى الوطين ومثال ذلك
األحزاب السياسية ،ومنها غايات نقابية :كالدفاع عن املصاحل االقتصادية ألعضاء النقابة،
واالرتفاع مبستوى املهنة والتعبري عن مصاحل أعضاءها .ومنها أغراض ثقافية :كما يف
احتادات الكتاب واملثقفني واجلمعيات الثقافية اليت تهدف اىل نشر الوعي وفقاً الجتاهات
أعضاء كل مجعية .ومنها أغراض اجتماعية :لإلسهام يف العمل لتحقيق التنمية .وبالتالي
ميكن القول أن العناصر البارزة ملؤسسات اجملتمع املدني هي األحزاب السياسية والنقابات
العمالية واالحتاديات املهنية ،اجلمعيات الثقافية واالجتماعية.
يبني هدا التعريف اإلجرائي ملفهوم اجملتمع املدني أنه ينطوي ويقوم على أربعة
عناصر رئيسية  ،وهي «التطوعية» أي املشاركة التطوعية اليت تشكل ميزة تنظيماته عن
باقي املؤسسات والتكوينات االجتماعية املفروضة ،أو املتوارثة كاألسرة والقبيلة .ويتعلق
العنصر الثاني :بفكرة التنظيم ال�تي تطال ومت��س خمتلف جوانب احلياة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والثقافية .ويشري العنصر الثالث إىل « الغاية» و»الدور»ـ علماً أن
التنظيم كما يعرفه  T. Parsonsهو« :نسق اجتماعي منظم ،أنشئ من أجل حتقيق أهداف
حم��ددة» -يعين ال��دور الذي تقوم به هده التنظيمات ،واألهمية الكربى الستقالهلا عن
السلطة وهيمنة الدولة .من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل يف سياق وروابط تشري إىل
187

عالقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس االجتماعيني .أما آخر ههه فتكمن يف
ضرورة النظر إىل مفهوم اجملتمع املدني باعتباره جزءاً من منظومة مفاهيمية أوسع تشمل
على مفاهيم مثل :الفردية املواطنة ،حقوق اإلنسان ،املشاركة  ...خصوصاً يف ظل ما حتظي
به هذه املفاهيم من أهمية كبرية يف بلوغ وتفعيل مبادئ التنمية البشرية يف البلدان الثالثة.
ويف املغرب كنموذج.
يقصد باجملتمع املدني ما تتوصل إليه جمموعة من الناس يف جمتمع ما بشأن
تكوين هيئة ما تستهدف حتقيق غايات معينة جيمعون عليها ،وينتظم يف صفوفها تباعاً كل
من يوافق على املبادىء اليت حتقق هذه الغايات .وإطالق صفة «املدني» على هذا النوع من
اجلمعيات يقصد به متييزها عن كل ما هو عسكري أو ديين من تنظيمات  .ويالحظ أن
معاجم اللغة العربية ختلو من كلمة «اجملتمع املدني» اصطالحا ،وال تذكر إال كلمة «مدني»
نسبة إىل «املدينة» اليت هي احلضارة واتساع العمران ،أو اليت هي «املصر اجلامع» ،وتذكر
كلمة «متدن» أي العيش عيشة أهل املدن واألخذ بأسباب احلضارة متييزاً عن جمتمع الريف
وجمتمع البادية  .وأما مصطلح «اجملتمع األهلي» أو «اجلمعيات األهلية» فإنه مشتق لغوياً من
كلمة أُ ِه َل املكان أي مأهول بناس أو سكان  ..أقارب وعشرية.
ويف الوقت احلاضر اتسع مفهوم منظمات اجملتمع املدني ليشمل جمموعة
التنظيمات اجملتمعية من مؤسسات ومجعيات وهيئات وجمالس ونقابات وأحزاب ووسائل
إع�لام غري حكومية ،وتعمل بصورة تطوعية ويف استقالل نسيب عن احلكومة ،ويسعى
أفرادها إىل حتقيق جمتمع املشاركة السياسية واجملتمعية ،مبا يضمن احلد من سلطات
احلكم املطلق .فاألحزاب السياسية مثال تسعى جبهودها للمشاركة يف صناعة القرار
السياسي العام ،والنقابات العمالية واملهنية تسعى للدفاع عن مصاحل أعضائها وتعمل على
االرتفاع مبستوى املهنة لتحقيق التنمية ،واجلمعيات الثقافية مثل احتادات الكتاب التى
تهدف إىل نشر الوعي بكل التيارات الفكرية .بل لقد مشل مفهوم منظمات اجملتمع املدني
األندية الرياضية والطرق الصوفية.
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 .2اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية(:)١٩٨٤
رؤية عامة
حظرت املادة  ٧من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية التعذيب وغريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ومع ذلك اعتُمدت يف عام
 ١٩٨٤معاهدة أخرى للتصدي للتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة ،والتى تقطع ً
شوطا
أبعد مما جاء فى العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية ،حيث استحدثت نظا ًما قانونيًا
يهدف إىل منع هذه املمارسات واملعاقبة عليها على حد سواء .فقد عرفت االتفاقية التعذيب
فى املادة األوىل بأنه «أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسدياً كان أو عقلياً ،يلحق
عمداً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث ،على معلومات أو
اعرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو ختويفه
أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من
األسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه».
وأوضحت االتفاقية أنه ال جيوز التذرع بأية ظروف من أي نوع ،مبا يف ذلك األوامر
الصادرة عن موظفني أعلى َم ْرتَبًة ،كمربر للتعذيب  -أي أن هذا احلظر مطلق  .ومما
يتصل بذلك اتصاالً وثيقًا احلظر الرئيسي الوارد يف املادة  ٣بشأن «عدم الر ّد» :فإذا توافرت
شخصا ما سيتعرض للتعذيب يف بلد من البلدان،
أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن ً
ال جيوز طرد هذا الشخص أو إبعاده أو إعادته بطرق أخرى إىل ذلك البلد  .وجيب على
الدولة الطرف جتريم التعذيب واملعاقبة عليه على النحو املناسب.
وبالنظر إىل أن من الضروري املعاقبة على التعذيب حتى يف حالة فرار مرتكبيه إىل
اخلارج ،حتدد املواد  ٤إىل  ٩نظا ًما يصبح مبوجبه للدولة اليت ارتُكب فيها التعذيب ،أو
اليت تورط فيه مواطنوها بصفتهم مرتكبني للتعذيب أو تعرضوا له كضحايا ،والية على هذه
اجلرمية .فيمكن هلذه الدولة أن تطلب تسليم الشخص املدعى ارتكابه له من أي بلد آخر،
وجيب على ذلك البلد نفسه ،إذا رفض طلب التسليم ،أن يقدم اجلاني امل ّدعى ارتكابه له
إىل القضاء .واهلدف من ذلك هو ضمان عدم وجود مكان خيتفي فيه مرتكبو األفعال اليت
حتظرها املعاهدة .وتتناول املادتان  ١٠و ١١توفري التوعية ملوظفي إنفاذ القانون وإجراء
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استعراض منهجي لألساليب اليت يتخذوا ملنع التعذيب .وبدال من النص على احلق العام
«يف سبيل انتصاف فعال» يف حالة حدوث انتهاكات ،كما جاء يف املعاهدات األخرى ،تنص
اتفاقية مناهضة التعذيب يف املواد  ١٢إىل  ١٤منها على احلق يف إجراء حتقيق سريع ونزيه
يف ادعاءات التعذيب ،مع ضمان حق الضحية يف تعويض عادل ومناسب ،مبا يف ذلك إعادة
تأهيله على أكمل وجه .ووفقًا للمادة  ، ١٥ال ميكن أن تُستخدم يف احملكمة أدلة مت احلصول
ريا ،تقتضي املادة  ١٦من الدول األطراف أن متنع ارتكاب
عليها عن طريق التعذيب .وأخ ً
أفعال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب.
وتتطلب االتفاقية ،يف اجلزء الثاني منها ،من كل دولة طرف أن تقدم تقارير دورية
أيضا أن
إىل جلنة مناهضة التعذيب .ومبوجب املادتني  ٢١و ٢٢من االتفاقية ،جيوز للدول ً
ختتار قبول اختصاص اللجنة بالنظر يف الشكاوى املقدمة من دول أطراف أخرى أو من
أفراد تابعني هلا أو تابعني لدول أخرى.
وقد ووف��ق يف عام  ٢٠٠٢على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وبدأ نفاذه يف يونيه
 . ٢٠٠٦وهو ينص على نظام للزيارات املنتظمة من قبل اآلليات الدولية والوطنية ملنع
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لألشخاص
احملرومني من حريتهم  .وينشئ الربوتوكول اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بوصفها اآللية
الوقائية الدولية ذات االختصاص العاملي ،ويقتضي من كل دولة طرف أن تنشئ أو تعني أو
حتتفظ بآلية أو عدة آليات وقائية وطنية أو هيئات زائرة ملنع التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  .وتقوم اللجنة الفرعية ،وفقًا ملا تنص
عليه املادة  ، ١١مبا يلي:
(أ) زيارات إىل األماكن اليت يحُ رم فيها األشخاص أو ميكن أن حيرموا من حريتهم؛.
(ب) إسداء املشورة وتقديم املساعدة إىل الدول األطراف إلنشاء آليات وقائية وطنية ،عند
الضرورة؛ واحلفاظ على االتصال املباشر مع هذه اآلليات ،يف تقييم االحتياجات
وال��وس��ائ��ل ال�لازم��ة لتحسني الضمانات ض��د س��وء املعاملة؛ وتقديم التوصيات
واملالحظات إىل ال��دول األط��راف بغية تعزيز ق��درات اآلليات الوقائية الوطنية
وواليتها؛
فضال عن اهليئات الدولية واإلقليمية
(جـ) التعاون مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلةً ،
والوطنية العاملة من أجل الوقاية من سوء املعاملة.
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 -3الرتتيبات الدولية لدور جملس حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع
املدنى فى مناهضة التعذيب:
تذهب املنظمات الدولية فى إطار ترتيبها ألدوار منظمات اجملتمع املدنى فى محاية
وتعزيز حقوق اإلنسان عامة ومناهضة التعذيب على وجه اخلصوص إىل حتديد وتعريف
اجملتمع املدني بأنه « املنظمات واألفراد الذين ينخرطون طو ًعا يف املشاركة العامة والعمل
العام بشأن املصاحل أو األغراض أو القيم املشرتكة اليت تتوافق مع أهداف األمم املتحدة.
ويؤدي عدد من منظمات اجملتمع املدني املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان العاملية ومحايتها
هذه دو ًرا مه ًما يف تزويد اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات باملعلومات املستقلة املوثوقة عن
األحوال والتطورات يف الدول األطراف ،ويف رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن اهليئات
املنشأة مبوجب معاهدات .وميكن أن تتمثل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدني املشاركة
واملتفاعلة مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات يف  :املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ ومنظمات
حقوق اإلنسان (املنظمات غري احلكومية والرابطات ،ومجاعات الضحايا)؛ واالئتالفات
والشبكات (حقوق املرأة ،وحقوق الطفل ،واحلقوق البيئية )؛ واجلماعات األهلية (الشعوب
األصلية ،واألقليات)؛ واالحت��ادات (النقابات العمالية ،فض ً
ال عن اجلمعيات املهنية مثل
رابطات الصحفيني ،ونقابات احملامني ،ورابطات القضاة ،واالحتادات الطالبية)؛ واحلركات
االجتماعية (حركات السالم واحلركات الطالبية واحلركات املؤيدة للدميقراطية)؛ وأقارب
الضحايا؛ واملؤسسات األكادميية.
وتسهم مؤسسات اجملتمع املدني ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف استعراض
تقارير الدول األطراف عن طريق تقديم تقاريرها اخلاصة واطالع اللجان على حالة محاية
حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف اليت جيري استعراض تقريرها .وتسهم تلك املؤسسات
كذلك يف مناقشة قوائم القضايا وقوائم املواضيع قبل تقديم التقارير ،ويف احلوار البناء
مع الدولة الطرف املعنية ،ويف اعتماد التوصيات  .ومتكن تقاريرها اللجان من وضع حالة
أيضا مبتابعة تنفيذ
حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف يف سياقها  .وتضطلع هذه املنظمات ً
توصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات على الصعيد الوطين ،وميكن أن تقدم تقري ًرا
عن جناحها أو إخفاقها .كما أن مساهماتها يف أيام املناقشات العامة والتعليقات العامة
أيضا.
مهمة ً
وميكن أن تشارك املنظمات غري احلكومية يف تعزيز حقوق اإلنسان ،سواء بوجه
عام أو بالرتكيز على مسألة حمددة .ويوجد إطار ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف كثري
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من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،من قبيل منحها املركز االستشاري لدى اجمللس
االقتصادي واالجتماعي ،وهو ما يسمح هلا باملشاركة يف جملس حقوق اإلنسان .وتقوم
املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية مبتابعة أعمال اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات
عن كثب وتُتيح معظم هذه اهليئات هلا الفرصة لإلسهام يف عملية تقديم التقارير عن
طريق التقدم مثال مبعلومات إضافية تتعلق بتنفيذ املعاهدات يف بلد معينّ (يُطلق عليها
أحيانًا التقارير «البديلة « أو «امل��وازي��ة») .وتوجد اختالفات يف الطريقة اليت تعاجل بها
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات هذه املعلومات.
وللمنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية كذلك دور مهم تؤديه يف متابعة تنفيذ
التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات على الصعيد
الوطين ،ويف حفز النقاش العام الوطين بشأن إعمال حقوق اإلنسان خالل إعداد التقرير
وبعده .كذلك تسهم املنظمات غري احلكومية إسها ًما مهماً يف تشجيع الدولة على التصديق
على معاهدات حقوق اإلنسان والربوتوكوالت االختيارية امللحقة بها على نطاق العامل ومنها
الربوتوكول االختيارى امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب.
وباإلضافة إىل ذلك ،ظل اجملتمع املدني منذ عهد بعيد يتصدر أعمال وضع املعايري
املتصلة حبقوق اإلنسان والدعوة إىل إنشاء واليات واتفاقيات جديدة حلقوق اإلنسان ومنها:
إعالن مناهضة التعذيب الذى طالبت به منظمات اجملتمع املدنى املعنية حبقوق اإلنسان؛
والذى حتول التفاقية دولية فى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين.
وتشمل فئات عناصر اجملتمع املدني اليت تشارك بنشاط اإلجراءات اخلاصة ما يلي:
 منظمات حقوق اإلنسان (املنظمات غري احلكومية واالحتادات وجمموعاتالضحايا).
 املدافعون عن حقوق اإلنسان. املنظمات القائمة على أساس قضايا ذات صلة. التحالفات والشبكات (حقوق املرأة وحقوق الطفل وحقوق األقليات واحلقوقالبيئية).
 األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم. اجملموعات اجملتمعية (الشعوب األصلية واألقليات) .192

 اجملموعات القائمة على أساس ديين (الكنائس واجملموعات الدينية). االحتادات (النقابات العمالية وكذلك الرابطات املهنية مثل احتادات الصحفينيونقابة احملامني واحتادات القضاة واحتادات الطلبة).
 احلركات االجتماعية (حركات السالم وحركات الطلبة وحركات تأييدالدميقراطية).
 املهنيون الذين يساهمون مباشرة يف التمتع حبقوق اإلنسان (العاملون اإلنسانيونواحملامون واألطباء والعاملون الطبيون).
 أقارب الضحايا. املؤسسات العامة اليت تشمل أنشطة تهدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان (املدارسواجلامعات واهليئات البحثية).
 املنظمات غري احلكومية الدولية.وميكن لعناصر اجملتمع املدني ،منفردة أو جمتمعة ،أن تتصل باإلجراءات اخلاصة
وتعمل معها .وبعكس هيئات معاهدات األمم املتحدة ميكن تنشيط اإلجراءات اخلاصة حتى
صدقت على الصك املعين أو املعاهدة املعنية ،وليس من الضروري
إذا مل تكن الدولة قد َّ
استنفاد ُسبُل االنتصاف احمللي قبل االتصال باإلجراءات اخلاصة .ولذلك ميكن استعمال
اإلجراءات اخلاصة بشأن أي بلد أو أي قضية من قضايا حقوق اإلنسان ،يف حدود معامل
الواليات القائمة.
وميكن لعناصر اجملتمع املدني أن تساهم يف أعمال اإلج��راءات اخلاصة بالطرق
التالية:
 تقديم ا ّدعاءات فردية بانتهاكات حقوق اإلنسان إىل أصحاب واليات اإلجراءاتاخلاصة ذات الصلة.
 تقديم الدعم للزيارات القطرية واملعلومات والتحليالت بشأن انتهاكات حقوقاإلنسان إىل أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة.
 القيام بدور وقائي من خالل توفري املعلومات لإلجراءات اخلاصة عن تطبيقتشريعات جديدة قد تؤ ّدي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان.
 العمل يف متابعة توصيات اإلجراءات اخلاصة على الصعيد احمللي والوطين.193

ثاني ًا  :مجلس حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدنى
ودورهما فى مناهضة التعذيب بعد الثورة

 .1اجمللس القومى حلقوق اإلنسان:

مت إنشاء اجمللس مبوجب القانون رقم  94لسنة  ،2003والذى احتوى على 15مادة.
ويكفل القانون للمجلس الشخصية االعتبارية كهيئة عامة (مادة  ،)1وعدم خضوعه بأي
صفة موضوعية لسلطات الدولة أو ألجهزتها .كما يوجب القانون على سلطات الدولة التعاون
مع اجمللس ألداء مهامه وتيسري مباشرته الختصاصاته ،وتزويده مبا يطلبه من بيانات أو
معلومات ،وللمجلس دعوة أي ممثل ألي من أجهزة الدولة للمشاركة يف أعماله واجتماعاته،
دون أن يكون ملمثلي هذه األجهزة احلق يف التصويت (مادة .)4
وحدد القانون فى املادة األوىل منه أهداف اجمللس على حنو ما تقدم ،ثم بني فى
املادة الثالثة منه صالحياته واختصاصاته؛ والتى بلغت أربعة عشر اختصاصا من أهمها:
وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية محاية حقوق اإلنسان فى مصر واقرتاح وسائل حتقيق
هذه اخلطة ،وتلقى الشكاوى من املواطنني واهليئات فى جمال محاية حقوق اإلنسان،
ودراستها  ،وإحالة ما يرى اجمللس إحالته منها إىل جهات االختصاص مع متابعتها ،أو
تبصري ذوى الشأن باإلجراءات القانونية الواجبة االتباع  ،مساعدتهم فى اختاذها  ،أو
تسويتها وحلها مع اجلهات املعنية وكذلك متابعة تطبيق االتفاقيات واملعاهدات الدولية
املتعلقة حبقوق اإلنسان  ،والتعاون مع املنظمات واجلهات الدولية والوطنية املعنية حبقوق
اإلنسان فيما يسهم فى حتقيق أهداف اجمللس وتنمية عالقاتها به  ،واملشاركة ضمن الوفود
املصرية فى احملافل الدولية والوطنية املعنية حبقوق اإلنسان  ،واإلسهام فى إعداد التقارير
التى تلتزم الدولة بتقدميها دورياً إىل جلان وأجهزة حقوق اإلنسان تطبيقاً التفاقيات دولية،
وفى الرد على استفسارات هذه اجلهات فى هذا الشأن  ،والتنسيق مع مؤسسات الدولة
املعنية حبقوق اإلنسان ،والتعاون فى هذا اجملال مع اجمللس القومى للمرأة واجمللس القومى
للطفولة واألمومة وغريهما من اجملالس واهليئات ذات الشأن  ،واإلسهام فى نشر ثقافة
حقوق اإلنسان وتوعية املواطنني بها  ،وذلك باالستعانة باملؤسسات واألجهزة املختصة
بشئون التعليم والتنشئة واإلعالم والتثقيف  ،وعقد املؤمترات والندوات  ،وتقديم املقرتحات
وإصدار النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف اجمللس واختصاصاته  ،وإصدار
تقارير عن أوض��اع وتطور جهود مصر فى جمال حقوق اإلنسان على املستوى احلكومى
واألهلى (املادة الثالثة).
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وتعكس اللجان الدائمة للمجلس اليت ينص القانون املنشئ له على تشكيلها احلقوق
املدنية والسياسية ،واحلقوق االقتصادية ،واحلقوق االجتماعية ،واحلقوق الثقافية .وقد أتاح
القانون للمجلس احلق يف تشكيل جلان دائمة أخرى ،فأسس يف مطلع واليته األوىل جلنة
الشكاوى كلجنة دائمة لتعزيز التفاعل مع اجملتمع بصفة عامة وتوفري آلية حلل ومعاجلة
انتهاكات حقوق اإلنسان ومنها الشكاوى اخلاصة بالتعذيب فى أقسام الشرطة والسجون
واملعاملة املهينة والالانسانية فيهما.
ومي��ارس اجمللس اختصاصه بصفة عامة وفى قضية مناهضة التمييز على وجه
اخلصوص من خالل وسائل متعددة ،منها :تلقي الشكاوى ورصد وتوثيق االنتهاكات ،وإيفاد
بعثات لتقصي احلقائق ميدانياً ،وزي��ارة السجون ،ومحالت التوعية والدفاع ،والبحوث
والنشر ،والعمل على دمج مبادئ حقوق اإلنسان عامة واحلق فى العيش بكرامة يف مناهج
التعليم ،وإعالن املواقف من قضايا احلقوق فى مصر عامة وقضية مناهضة التعذيب بصفة
خاصة بالبيانات ،وتقاسم املعلومات واخلربات مع ذوي املصلحة.
وفى عام  ، 2009وافق اجمللس على إنشاء مشروع خاص به متخصص فى مناهضة
التعذيب ؛ واستمر املشروع ملدة ثالث سنوات ( )2012-2009بتمويل وصل إىل  600ألف
دوالر من الربنامج اإلمنائى لألمم املتحدة وصندوق مناهضة التعذيب باجمللس الدوىل
حلقوق اإلنسان.
1 .1التعريف باملشروع  :مشروع تعزيز ثقافة مناضة التعذيب فى اجملتمع املصرى
املعاصر من خالل دعم قدرات ودور اجمللس القومى حلقوق اإلنسان ومنظمات
اجملتمع املدنى .
 2 .اهل��دف العام للمشروع :هو تعبئة األط���راف احمللية ذات الصلة من أجل
مناهضة التعذيب فى مصر.
3 .3األهداف اخلاصة :يسعى هذا املشروع بشكل خاص إىل نشر ودعم جودة توثيق
حاالت التعذيب حبيث ميكن إستخدام التوثيق فى اإلبالغ عن حاالت التعذيب
ولرفع الوعى قضية التعذيب فى مصر .وسوف يسهم املشروع فى حتقيق ذلك
من خالل تكوين جمموعة عمل داخل اجمللس القومى حلقوق اإلنسان بواسطة
التدريب امللتزم والدعم واإلشراف من قبل اجمللس العاملى لضاحايا التعذيب
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سوف تكتسب تلك اجملموعة مهارة التوثيق اجليد حلاالت التعذيب وتساهم
فى رفع الوعى العام بقضايا التعذيب وحقوق ضحايا مبا فى ذلك بني صفوف
الضحايا أنفسهم .كما يسعى املشروع إىل دع��م تبنى إستخدام بروتوكول
إسطنبول كإطار معيارى لتوثيق التعذيب فى مصر،مما يضمن إستخدام
التوثيق كدليل فعال فى عمليات التقاضى واألنشطة التوعوية والدعائية.
 4 .النتائج املتوقعة من املشروع؛ تشمل :تشكيل جمموعة عمل فى داخل اجمللس
القومى حلقوق اإلنسان تعمل من أجل تناول القضايا املرتبطة بالتعذيب فى
مصر ،وتوثيق حاالت التعذيب فى مصر تبعا ملبادىء بروتوكول إسطنبول.
5 .5نشطة املشروع املرتبطة بتشكيل جمموعة عمل فى داخل اجمللس القومى حلقوق
اإلنسان تعمل من أجل تناول القضايا املرتبطة بالتعذيب فى مصر:
 جمموعة العمل ملتزمة بتناول قضايا التعذيب جمموعة العمل تضع مسودة خطة العمل. التشاور مع املؤسسات العامة املصرية وممثلى اجملتمع املدنى. رفع الوعى بأهمية توثيق التعذيب ومحاية احلق فى عدم التعرض للتعذيب. 6 .6أنشطة املشروع املرتبطة بتوثيق حاالت التعذيب فى مصر تبعاً ملبادئ بروتوكول
إسطنبول:
 اجمللس القومى حلقوق اإلنسان يوثق حاالت التعذيب تبعا للمعايري الدولية اجمللس القومى حلقوق اإلنسان ييسر الدعم القانونى والطبى للناجني منالتعذيب.
 اجمللس القومى حلقوق اإلن��س��ان ييسر تنظيم مؤمترين لألطباء الشرعينياملصريني حول توثيق التعذيب والعنف تبعا للمعايري الدولية.
 عقد دورات وورش عمل متخصصة حول :التعريف وعرض مهام وحدة مناهضةالتعذيب ،ووضع أسس اخلطة االسرتاتيجية ملناهضة التعذيب ،وورشة عمل
للتدريب على توثيق حاالت التعذيب ،وورشة عمل مع الطب الشرعي ،وعقد
أربع دورات تدريبية لتوثيق حاالت التعذيب.
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7 .7اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل وحدة مناهضة ظاهرة التعذيب يف مصر :تعد هذه
اخلطة نتاج ورشة العمل اليت عقدت بني  12-8نوفمرب  ،2009وقد متت بلورة
اخلطة وفقاً لرسالة اجمللس القومي ودوره اخلاص واملميز كهيئة عرب قطاعية
مستقلة لديها نفوذ وصالحيات خاصة جتاه هيئات الدولة من جهة وجتاه
اجملتمع املدني والشعب عامة من جهة أخرى .وتطرح اخلطة إسرتاتيجية ثالثية
األبعاد يف جمال العمل علي القضاء علي استمرار ظاهرة التعذيب يف مصر.
كما أسس اجمللس القومي جلنة للعدالة االنتقالية تعمل على إدارة حوار جمتمعي
من أجل إنصاف ضحايا التعذيب يف عهد النظام السابق وكشف حقيقة االنتهاكات اليت
تعرضوا هلا يف السجون واملعتقالت ،وضمان عدم إفالت املسئولني عنها من العقاب ،وجرب
الضرر ،وإصالح املؤسسات لضمان عدم العودة ملمارسات التعذيب.
ونظرا ألوجه القصور التى واجهت اجمللس أثناء عمله خالل املدة من عام  2004إىل
عام  ، 2011فقد تقدم لكل من رئيس اجلمهورية ورئيسى جملس الشعب وجملس الشورى
مبقرتح لتعديل القانون اخلاص به عدة مرات خالل هذه الفرتة لكن دون جدوى أو عناية
تذكر من قبل النظام السياسى السابق .وعقب ثورة  25يناير  2011أعاد اجمللس عرض
مقرتحه على كل من اجمللس األعلى للقوات املسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف وحكومة
الدكتور كمال اجلنزورى والرئيس السابق حممد مرسى وحكومة الدكتور حازم الببالوى
والرئيس احلاىل املستشار عدىل منصور ؛ مما دعا غالبية أعضاء اجمللس واألمني العام
احلاىل السفري خملص قطب إىل االنتظار حلني انتهاء انتخاب رئيس اجلمهورية وانتخاب
جملس النواب والتعويل عليهم فى سن مشروع القانون اجلديد للمجلس وإصداره ومبا يتفق
مع متطلبات وضوابط مبادىء باريس فى هذا الصدد؛ وما تضمنته الفقرة الثانية من املادة
 99فى دستور  2014من دور جديد للمجلس فى جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان عامة
وفى جمال محاية املتضررين من التعذيب واملعاملة املهينة والقاسية على وجه اخلصوص.

 -2دور منظمات اجملتمع املدنى:

على الرغم من زيادة أعداد املنظمات واجلمعيات النشطة فى جمال قضايا حقوق
اإلنسان والذى يقدر بنحو  70منظمة ومجعية نشطة فى عام  (2014يقدر البعض من
العاملني فى املنظمات احلقوقية بنحو  148منظمة ومجعية ومركزاً حبثياً غري أن كثرياً من
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هذه اجلمعيات اليعمل إال فى موسم االنتخابات الربملانية واالنتخابات الرئاسية حيث تقوم
باملشاركة فى أحد التحالفات أو االئتالفات املعنية مبراقبة االنتخابات نظري احلصول على
جزء من التمويل األجنبى املقدم هلذا الغرض) مبعدل يفوق ثالثة أضعاف ما كان عليه
عددها فى عام  – 2005والذى مل يزد على  25منظمة ومجعية ومركزاً حبثياً وقتئذ –
إال أنه يالحظ قلة عدد املنظمات واجلمعيات العاملة فى جمال مناهضة التعذيب عموما
والذى اليتجاوز عدد أصابع اليدين  ،كما تتنوع أنشطتها فى معاجلة هذه القضية احليوية
ما بني رصد جلرائم ووقائع التعذيب والقتل جراء التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون
واملستشفيات التابعة للسجون ،وتقديم مساعدات مالية وقانونية وطبية متخصصة لضحايا
التعذيب وأقاربهم ،والتوعية والتدريب على قضية التعذيب واملعاملة املهينة والقاسية .
وستتبنى الدراسة تعريف منظمات اجملتمع املدنى الذى يستخدمه البنك الدوىل ،حيث
«يشري مصطلح اجملتمع املدني إىل جمموعة واسعة النطاق من املنظمات غري احلكومية
واملنظمات غري الرحبية اليت هلا وجو ٌد يف احلياة العامة وتنهض بعبء التعبري عن اهتمامات
وقيم أعضائها أو اآلخرين ،استناداً إىل اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية
أو دينية أو خريية .ومن ثم يشري مصطلح منظمات اجملتمع املدني إىل جمموعة عريضة
من املنظمات ،تضم :اجلماعات اجملتمعية احمللية ،واملنظمات غري احلكومية  ،والنقابات
العمالية ،ومجاعات السكان األصليني ،واملنظمات اخلريية ،واملنظمات الدينية ،والنقابات
املهنية ،ومؤسسات العمل اخلريي».
وسنعرض جلهود ست منظمات ومجعيات نشطت فى قضية مناهضة التعذيب
واملعاملة القاسية واملهينة خالل الفرتة من  25يناير  2011وحتى منتصف شهر يونيو
2014؛ وذلك على النحو التاىل:

أ -املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان:

التعريف باملنظمة املصرية حلقوق اإلنسان :هي واحدة من أوىل املنظمات غري
احلكومية اليت تعمل فى جمال تعزيز حقوق اإلنسان فى مصر وقد أنشأت املنظمة عام 1985
وتعمل وفقاً ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وتشريعات حقوق اإلنسان الدولية األخرى.
تقوم املنظمة برصد ح��االت حقوق اإلنسان فى مصر والدفاع عن حقوق املواطنني
ومواجهة انتهاكات حقوق اإلن��س��ان س��واء ك��ان مصدر ه��ذه االنتهاكات جهة حكومية
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أو جهات غري حكومية ،وبغض النظر عن هوية ضحايا االنتهاكات أو املنتهكني .وتقوم
املنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان وحتاول دائما توضيح وتأييد
مبادئ حقوق اإلنسان كما أنها تطالب املسئولني بأن يقوموا مبراجعة مجيع القوانني
واليت معظمها ال يتوافق مع معايري الدولية حلقوق اإلنسان ،وتطالب املنظمة احلكومة
ب��أن تتوقف ع��ن األع��م��ال وامل��م��ارس��ات ال�تي تتجاهل االل��ت��زام��ات املصر للعهد الدولي
اخل��اص باحلقوق املدنية والسياسية .والشرعيات الدولية االخ���رى حلقوق اإلن��س��ان.
كما حت��اول املنظمة ان تشجع املؤسسات املدنية القومية والدولية ان تتخذ اخلطوات
الالزمة إليقاف انتهاكات حقوق اإلن��س��ان .يبلغ ع��دد أعضاء املنظمة املصرية حلقوق
اإلنسان  2300عضو ولديها سبعه عشر مكتبا فرعيا فى خمتلف حمافظات مصر.
أما الوضع القانونى للمنظمة:انشئت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان عام  1985كفرع
للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان باسم «الفرع املصرى للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان» وفى
عام  1987قرر املؤسسون إنشاء منظمة مستقلة عن املنظمة العربية بأسم املنظمة املصرية
حلقوق اإلنسان حتت التأسيس مع االحتفاظ بعضوية املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ومت
التقدم بطلب لوزارة الشئون االجتماعية وفقاً لقانون اجلمعيات رقم  32لسنة  - 1964ورفضت
الوزارة الطلب بدعوى وجود منظمة أخرى تعمل فى نفس اجملال وفى ذات املنطقة اجلغرافية
«اجلمعية املصرية حلقوق اإلنسان» ومت اللجوء للقضاء اإلدارى للطعن على قرار وزيرة
الشئون االجتماعية وصدر احلكم مؤكدا لقرار الوزارة فتم الطعن على احلكم أمام احملكمة
اإلدارية العليا مع الطعن بعدم دستورية القانون  32لسنة  1964عام  1992وال يزال هذا
الطعن منظور أمام احملكمة اإلدارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى اآلن ..وفى عام 1999
صدر القانون رقم  153لسنة  1999بشأن اجلمعيات األهلية ورغم حتفظ املنظمة على
بنوده واعتربته انه جاء ليؤكد استمرار سيطرة احلكومة على القطاع األهلى إال أن املنظمة
تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون االجتماعية إال أن الوزارة ردت بتأجيل النظر
فى طلب املنظمة بناء على طلب أجهزة األمن وذلك بتاريخ  . 2000-7-29طعنت املنظمة
املصرية حلقوق اإلنسان على القرار أمام القضاء اإلدارى وألول مرة صدر حكم حمكمة
القضاء اإلدارى لصاحل املنظمة بأحقية املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان فى التسجيل
كجمعية وفقاً للقانون  32لسنة  1964بعد احلكم بعدم دستورية القانون  153لسنة .1999
إال أن اجلهات اإلدارية رفضت تنفيذ احلكم حتى صدور قانون اجلمعيات  84لسنة 2002
ثم تقدمت املنظمة بطلب تسجيل جديد بناء علي احلكم الذي صدر لصاحلها ومت إشهار
املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان كجمعية أهلية.
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وأشهرت حتت رقم  0225بتاريخ  3002/6/42وجاء اإلشهار بعد خوض املنظمة
معركة طويلة مع اجلهة اإلدارية استمرت مايقرب  81عاماً.
الوضع ال��دوىل للمنظمة :أن املنظمة مسجلة ل��دى األم��م املتحدة ولديها وضع
اس��ت��ش��اري باللجنة اإلفريقية حلقوق اإلن��س��ان وال��ش��ع��وب.وه��ى أيضا عضو ف��ى مخس
منظمات تتمتع بالصفة االستشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة
( - )COSOCEمنظمة مناهضه التعذيب جبنيف - TCMOالفيدرالية الدولية حلقوق
اإلنسان باريس ( - )HDIFواملنظمة العربية حلقوق اإلنسان القاهرة ( )RHOAاللجنة
الدولية للحقوقيني جنيف ( .)JCIكما أن املنظمة عضو باملنظمة الدولية حلرية الرأى
والتعبري (  - )XEFIواليت تديرها اللجنة الكندية حلماية الصحفيني واليت هي تضم
أكثر من  053صحفياً وكاتباً وحمرراً وناشراً ومواطناً بالتعاون مع أعضاء املنظمة الدولية
لتبادل الرأي.
منهج عمل املنظمة :املنظمة تستخدم طرقاً منهجية سلمية لتعزيز والدفاع عن
حقوق اإلنسان .إن املنظمة تؤمن بأن تعزيز حقوق اإلنسان هى اهلدف العام لكل اجملتمع
الدوىل وبالتاىل فإن املنظمة ال ترتك أى وسيلة سلمية فى طريق كفاحها ملواجهة انتهاكات
حقوق اإلنسان .إن املنظمة تتبع املنهج اآلتي ملواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان:
 رصد تطور حالة وانتهاكات حقوق اإلنسان. إصدار أخبار صحفية وبيانات والتماسات للسلطات املسئولة فى حاالت خاصةبانتهاكات حقوق اإلنسان.
 توفري التأييد القانوني واملعنوي لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وخاصة لسجناءالضمري وضحايا التعذيب.
 حماولة حتريك الرأي العام الشعبى واحلكومي فى حماولة لوضع نظام تشريعيمتوافق مع مواثيق وشرعات حقوق اإلنسان.
 القيام حبماالت شاملة ومتخصصة ح��ول مشكالت حقوق اإلنسان فى مصرواستخدام كل الوسائل واألدوات من أجل القيام بتلك احلمالت.
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 تنظيم ندوات وورش عمل لكل من أعضاء املنظمة وغريهم من أجل زيادة الوعىوفهم قضايا ومواضيع حقوق اإلنسان .عمل أحباث خاصة بقضايا حقوق اإلنسان
فى ضوء الثقافة العربية املصرية.

أهداف المنظمة :المنظمة تعمل من أجل تحقيق اآلتي:

 االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان املعرتف بها عامليا وللحريات الشخصية سواءكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
 وضع نهاية ملمارسات التعذيب. إصالح التشريع املصري واللوائح واملمارسات اإلدارية وذلك لتتوافق مع اتفاقياتومواثيق حقوق اإلنسان الدولية.
 تطوير حكم القانون واالحرتام الكامل الستقالل القضاء. احملاكمات العادلة لكل املتهمني وإلغاء احملاكمات العسكرية وحماكمات أمن الدولةللمدنيني.
 نشر وتعزيز قيم حقوق اإلنسان بني العامة على كل مستويات اجملتمع. تعزيز حقوق امل��رأة كجزء متمم وتكميلى حلقوق اإلنسان وزي��ادة الوعى حولالصعوبات التى تواجه املرأة فى مصر للحصول على حقوقها.
 تقوية التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان املصرية والعربية والدولية.اهليكل التنظيمي للمنظمة :اجلمعية العمومية والتى تتكون من أعضاء متطوعني هى
السلطة العليا باملنظمة .واجتماع اجلمعية العمومية يتم عقدة مرة سنويا وذلك ملراجعة
وتقييم نشاط وتقدم املنظمة كما يتم انتخاب أعضاء جملس األمناء .وجملس األمناء هو
اجلهاز الذى حيدد سياسة املنظمة يرأسه رئيس املنظمة.
واألمناء التنفيذيني يتم انتخابهم بواسطة جملس األمناء والذي يتكون من األمني
العام وأمني الصندوق وممثلي اللجان الرئيسية للمنظمة .واجمللس التنفيذي والذي يرأسه
األمني العام مسئول عن النشاطات اليومية للمنظمة وعن أي قرارات تتخذ يف خالل الفرتات
الفاصلة بني اجتماعات جملس األمناء .واملنظمة تتكون من مخسة أقسام مرتابطة وهى
وحدة العمل امليداني ومشروع املساعدة القانونية للنساء ووحدة التوثيق واألحباث ووحدة
201

العالقات الدولية ووح��دة الرتمجة ووح��دة العمل امليداني تتكون من فريق من احملامني
ويقوم ه��ذا الفريق باستالم شكاوى األشخاص اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان ثم
بعد ذلك يقوموا بالتحقيق يف كل شكوى .باإلضافة إىل أن عملهم يتم يف امليدان داخل
السجون واحملاكم واملعتقالت وفى املنازل وفى أي مكان حيث يقوم احملامون الذين يقومون
بالتحقيقات بكتابة تقرير رمسى على كل حالة وبعد ذلك ميكن ان يتم حفظ القضية وذلك
يعتمد على طبيعة احلالة .كما يتم بث نداءات عاجلة وطلبات ملعرفة معلومات من السلطات
املختصة كما حيصل الشاكون على مشورة قانونية جمانية وذلك حتى يتمكنوا من متابعة
قضيتهم رمسيا وكل اخلدمات تكون متاحة لضحايا حقوق اإلنسان جماناً.
مشروع املساعدة القانونية للنساء تقوم بالتعامل مع قضايا املرأة والتى تتضمن
قضايا األبوة وقضايا األسرة والتحيز اجلنسى .وهذا املشروع يقوم بعمل احلمالت التى
تركز على قضايا املرأة وتنسيق الربامج التدريبية والتعليمية التى تهدف إىل زيادة الوعى
القانونى للمراة فى املناظق الفقرية فى مصر .ووحدة التوثيق واألحب��اث تقوم بالبحث
العلمى لقضايا ومواضيع حقوق اإلنسان كما يقوم بتحليل املواد اخلام النتهاكات حقوق
اإلنسان التى يزودها بها وحدة العمل.
منهج العمل املنظمة تستخدم طرقاً منهجية سلمية لتعزيز والدفاع عن حقوق
اإلنسان .أن املنظمة تؤمن بأن تعزيز حقوق اإلنسان هو اهلدف العام لكل اجملتمع الدوىل،
وبالتاىل فإن املنظمة ال ترتك أى وسيلة سلمية فى طريق كفاحها ملواجهه انتهاكات حقوق
اإلنسان .إن املنظمة تتبع املنهج اآلتي ملواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان:
 رصد تطور حالة حقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق اإلنسان. إصدار أخبار صحفية وبيانات والتماسات للسلطات املسئولة فى حاالت خاصةبانتهاكات حقوق اإلنسان.
 توفري التأييد القانوني واملعنوي لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان خاصة لسجناءالضمري وضحايا التعذيب.
 حماولة حتريك الرأي العام الشعبى واحلكومي فى حماولة لوضع نظام تشريعيمتوافق مع مواثيق وشرعات حقوق اإلنسان.
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 القيام حبمالت شاملة ومتخصصة ح��ول مشكالت حقوق اإلن��س��ان ف��ى مصرواستخدام كل الوسائل واألدوات من أجل القيام بتلك احلمالت.
 تعليم حقوق اإلنسان. تنظيم ندوات وورش عمل لكل من أعضاء املنظمة وغريهم من أجل زيادة الوعىوفهم قضايا ومواضيع حقوق اإلنسان .عمل أحباث خاصة بقضايا حقوق اإلنسان
فى ضوء الثقافة العربية املصرية.

الحمالت الحالية:

-

محلة مناهضة التعذيب.
محلة مواجهة سوء معاملة السجناء.
محله الدفاع عن حرية الرأي والعقيدة.
محلة الدفاع عن حقوق األسرى.

اإلصدارات:

 جمله حقوق اإلنسان. نشرات حتت عنوان “حقوق اإلنسان”. تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان. البيانات والبالغات الصحفية والنداءات العاجلة. تقارير خاصة يتم عرضها على مؤسسات األمم املتحدة خاص ًة مفوضية األمماملتحدة حلقوق اإلنسان.
 “دفاع عن حقوق اإلنسان” ويتضمن اصدارات املنظمة السنوية. أوراق خاصة مبؤمترات امللتقى الفكري السنوي. التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان فى مصر. كتيبات وبعض املطبوعات اخلاصة بقضايا حقوق اإلنسان.األهداف :املنظمة تعمل من أجل حتقيق اآلتي:
 االح�ترام الكامل حلقوق اإلنسان املعرتف بها عاملياً وللحريات الشخصية سواءكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
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 وضع نهاية ملمارسات التعذيب. إصالح التشريع املصري واللوائح واملمارسات اإلدارية وذلك لتتوافق مع اتفاقياتومواثيق حقوق اإلنسان الدولية.
 تطوير حكم القانون واالحرتام الكامل الستقالل القضاء. احملاكمات العادلة لكل املتهمني وإلغاء احملاكمات العسكرية وحماكمات أمن الدولةللمدنيني.
 نشر وتعزيز قيم حقوق اإلنسان بني العامة على كل مستويات اجملتمع. تعزيز حقوق امل��رأة كجزء متمم وتكميلى حلقوق اإلنسان وزي��ادة الوعى حولالصعوبات التى تواجه املرأة فى مصر للحصول على حقوقها .
 -تقوية التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان املصرية والعربية والدولية.

أبرز الكتب والتقارير التى أصدرتها المنظمة المصرية لحقوق
اإلنسان فى مجال مناهضة التعذيب:

«1 .حنو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة التعذيب» مايو  ،2014وال��ذي يتناول بالرصد
والتحليل جرمية التعذيب داخل اجملتمع املصري ,من خالل الوثائق الدولية اليت
جترم التعذيب ,والتشريع املصري كآلية وطنية ملناهضة التعذيب ,والقضاء املصري
ودوره فى محاية ضحايا جرمية التعذيب ,والقصور التشريعي وأثره على انتشار
جرمية التعذيب ،كما تناول التدابري الالزمة ملناهضة جرمية التعذيب .وقدم معدو
التقرير فى نهايته جمموعة من املقرتحات والتوصيات من أهمها  :ضرورة تعديل
املادة  126من قانون العقوبات مبا يتناسب مع االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب،
واستصدار تشريع يقر حق املدعى املدني يف االدعاء املباشر أمام حمكمة اجلنايات
يف جرائم االعتداء على احلرية الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني ,
السيما وأن الدستور اجلديد الصادر عام  2014قد أعطى احلق للضحية يف رفع
الدعوى مباشرة للمحكمة يف قضايا التعذيب ،وضرورة إع��داد دورات تثقيفية
وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملني يف إدارات املباحث اجلنائية حول
كيفية التعامل مع احملتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة ،مبا يتضمن احرتام
كرامة املواطن وحرياته األساسية اليت كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام
املواثيق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان اليت التزمت بها احلكومة املصرية ،وذلك
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باملواكبة مع تدريس م��ادة حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم وأكادميية الشرطة
ومعاهد ومدارس التدريب اليت جيرى فيها اإلعداد املهين لرجال الشرطة.
«2 .ج��رمي��ة التعذيب واس��ت��م��رار ظ��اه��رة اإلف�ل�ات م��ن العقاب بعد ث��ورة  30يونيو»
 -2013يرصد التقرير الصادر بعنوان «جرمية التعذيب واستمرار ظاهرة اإلفالت
من العقاب بعد ثورة  30يونيو» ظاهرة التعذيب وإساءة املعاملة والتجاوزات اليت
ميارسها بعض رجال الشرطة ضد املواطنني وما تنتهي إليه التجاوزات يف كثري من
األحيان من انتهاك صارخ للحق يف احلياة.
وكشف التقرير عن أن أغلب حاالت التعذيب وإساءة معاملة املواطنني داخل أقسام
الشرطة ،تتم بعد القبض عليهم مباشرة من قبل أفراد شرطة وقبل عرضهم على النيابة
املختصة وذلك بهدف إجبارهم على االعرتاف جبرائم ،وأن دائرة التعذيب اتسعت لتشمل
أسر وأهالي األشخاص والسيدات وذلك إلجبارهم على اإلدالء مبعلومات تدين ذويهم أو
عن مكان اختفائهم ،جبانب وجود حاالت تعذيب دون وجود أي مربر واضح».
ووجهت املنظمة يف نهاية تقريرها جمموعة من التوصيات ،أواله��ا للنائب العام
تطالبه بـ«إصدار توجيهات سريعة بضرورة إجراء حتقيقات دقيقة وحمايدة وسريعة يف
كل شكاوى إساءة معاملة املواطنني واالحتجاز غري القانوني املقدمة ضد الشرطة ،وإعالن
نتائجها للرأي العام .وتفعيل مواد القانون اخلاصة بقيام أعضاء النيابة بزيارات تفتيشية
مفاجئة لكل أماكن االحتجاز ،والتحدث مع احملتجزين بشكل غري علين وتسجيل شكواهم
إن وج��دت» .وأوص��ت كذلك بـ«سرعة توقيع الكشف الطيب الشرعي على األف��راد الذين
يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة املعاملة واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة
استكمال التحقيقات ،وسرعة إحالة من تثبت إدانتهم يف جرائم التعذيب وإساءة املعاملة
إىل احملاكمة العاجلة ،والسماح للمنظمات احلقوقية بالدخول إىل أماكن االحتجاز والتحدث
إىل احملتجزين بشكل انفرادي ،وضمان حصول األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز
تعسفي أو غري قانوني يف إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف».
كما وجهت «املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان» يف تقريرها توصيات لوزارة الداخلية،
منها« :تدريب ضباط الشرطة على حقوق اإلنسان مبا يتضمن مكونًا بشأن إنهاء استعمال
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والال إنسانية واملهينة ألغراض التحقيق أو
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العقاب ،وزيادة توعية ضباط الشرطة حبقوق اإلنسان سواء بتدريس مادة حقوق اإلنسان
بكليات ومعاهد الشرطة أو عقد دورات تدريبية لرجال الشرطة ح��ول حقوق اإلنسان
بصورة عامة وخطورة جرمية التعذيب بصفة خاصة» .وأوصى التقرير «الداخلية» بـ«ضمان
مثول مجيع احملتجزين أمام هيئة قضائية يف غضون  24ساعة من إلقاء القبض عليهم
طبقا للقانون ،وضمان حق أفراد العائلة يف االتصال الفوري باحملتجزين ،وضمان وجود
احملتجزين يف أماكن خمصصة لالحتجاز ،على أن تكون أبوابها مفتوحة للتفتيش احلكومي
واملراقبني املستقلني واألهالي واحملامني ،وفتح حتقيق شامل وحمايد يف دع��اوى إساءة
املعاملة والتعذيب واالحتجاز غري القانوني وإع�لان نتائج التحقيق مبا فيها اإلج��راءات
التأديبية اليت مت اختاذها وأمس��اء من مت تأديبهم» .كما طالب التقرير بـ«التحقيق يف
مجيع شكاوى املواطنني املرسلة من قبل املنظمة وإرسال ردود بشأن نتائج التحقيق فيها،
وضرورة االعرتاف مبمثلي منظمات حقوق اإلنسان والسماح بالدخول واالطالع على أماكن
االحتجاز» .وأوصى التقرير احلكومة  ،بعدة إج��راءات منها «اختاذ ما تراه من التدابري
التشريعية اليت تؤدي إىل جمازاة من يقوم باالعتداء على احلقوق واحلريات العامة اليت
حيميها القانون املصري والدولي ،مبا يضمن الردع هلؤالء األشخاص وتعويض املتضررين
التعويض املناسب ،وسرعة البت يف املشروع الذي تقدمت به املنظمة واخلاص بتعديل بعض
نصوص قانون العقوبات املصري للتوفيق بني تعريفه للتعذيب والتعريف الوارد يف (اتفاقية
مناهضة التعذيب) ،حبيث تصبح العقوبة متناسبة مع جسامة اجلرائم ،وتصنيف تلك
اجلرائم كجنايات وليس كجنح».
كما طالبت املنظمة احلكومة بـ«االحرتام وااللتزام الكامل باملبادئ وااللتزامات
املتعلقة بإساءة املعاملة واالحتجاز غري القانوني والتعذيب كما وردت يف العهد الدولي
للحقوق املدنية والسياسية) و(اتفاقية مناهضة التعذيب) و(امليثاق العربي حلقوق اإلنسان)
والدستور املصري .والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،الذي
يسمح خلرباء دوليني مستقلني بإجراء زيارات دورية ألماكن االحتجاز الواقعة على أراضي
الدولة العضو ،بغرض تقييم ظ��روف االحتجاز وتقديم التوصيات من أجل حتسينها».
واختتمت «املنظمة» تقريرها بتوجيه توصيات ملصلحة الطب الشرعي بـ«ضرورة العمل على
سرعة فحص اإلصابات لألفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة املعاملة وكتابة
تقارير حمايدة وواضحة ال تسمح باإلفالت من العقاب حال ثبوتها ،والعمل على سرعة
إصدار التقارير مباشرة بعد فحص احلاالت وإرساهلا بشكل عاجل إىل النيابة العامة حتى
تستكمل إجراءاتها».
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ب -مركز النديم للعالج والتأهيل النفسى لضحايا العنف:

يعترب مركز النديم للعالج والتأهيل النفسي لضحايا العنف منظمة مصرية غري
حكومية ،تأسس يف أغسطس .1993
أهداف املركز  :يستهدف املركز حتقيق مايلى:
 مناهضة كل أشكال العنف والتعذيب والعنف املنظم ،بغض النظر عن جنس أوجنسية أو عمر الضحية ،وأياً من كان اجلاني ،وسواء كان العنف مجاعياً أو فردياً،
جسدياً أو نفسياً أو جنسياً.
 مسانده ضحايا العنف والتعذيب بكل السبل املمكنة ،وفقاً الحتياجاتهم واحتياجاتأسرهم.
أنشطة المركز في مجال مناهضة التعذيب :

يقوم املركز بعدة أنشطة فى هذا الشأن من أهمها:
 تقديم العالج والتأهيل النفسي قصري وطويل امل��دى للناجني من التعذيب مناملصريني وغري املصريني ،بدون متييز ،وبغض النظر عن اجلنس أو الدين أو العمر.
 عمل التقارير الطبية النفسية والعضوية ملن يرغب من الناجني من التعذيب مناملصريني وغري املصريني ،واإلدالء بالشهادة أمام جهات التحقيق حني يطلب من
املركز ذلك.
 توجيه الراغبني من الناجني من التعذيب إلي مراكز املساعدة القانونية ،وكذلكمساعدة من يرغب يف نشر شكواه بوسائل اإلعالم املختلفة.
 توثيق ومجع املعلومات واألحباث احمللية والدولية حول ظاهرة التعذيب وأحدث سبلالعالج التأهيلي.
 عمل األحب��اث وال��دراس��ات عن ظاهرة التعذيب ،وانتشارها ،وأشكال التعذيباملختلفة ،واآلثار العضوية والنفسية النامجة عنها.
 التعاون مع كل املهتمني بظاهرة التعذيب املنهجي ،من صحفيني ودارسني ،وباحثني،داخل مصر وخارجها ،وكذلك مع منظمات حقوق اإلنسان املعنية بنفس القضية،
حملياً وعربياً ودولياً.
 تبادل اخل�برات وتدريب املهتمني بالعمل يف جم��ال مناهضة التعذيب ومساندة207

ضحاياه ،سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات ،وذلك علي مستوى مصر واملنطقة العربية.
 التعبئة من أجل وقف ظاهرة التعذيب املنهجي والعنف املؤسسي ،ومقاومة األسباباليت تساعد علي استشراء العنف والتعذيب.
 مساندة املدافعني عن حقوق اإلنسان ومناهضة كل أشكال انتهاكاتها.يف جمال مناهضة العنف ضد النساء :يف إطار أهداف املركز يف مناهضة العنف
جبميع أشكاله ،اهتم «النديم» بقضية العنف الواقع علي النساء ،باعتبارهن أكثر الفئات
االجتماعية تعرضا للعنف األسري واجملتمعي  ،وعليه فقد تأسس برنامج املرأة يف عام
 ، 2000ويف هذا اجملال يقوم مركز النديم للعالج والتأهيل النفسي مبا يلي:
• تقديم خدمة االستماع واإلرش��اد للنساء ضحايا العنف ،وعرض من حتتاج على
الطبيب النفسي.
•تقديم خدمة العالج والتأهيل النفسي حلاالت العنف األس��ري أو اجملتمعي عند
احلاجة إليه.
•تلقي الشكاوى العاجلة من النساء عرب هاتفني يعمالن طوال اليوم.
•التعاون مع املنظمات احمللية اليت تقدم اخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء
سعياً وراء تكامل اخلدمة للمتضررات من العنف.
•تدريب املنظمات واألف��راد املهتمني بقضايا العنف ضد امل��رأة داخ��ل مصر أو يف
املنطقة العربية.
•دعم من يرغب من اجلمعيات األهلية يف تأسيس مراكز لالستماع واإلرشاد للنساء
ضحايا العنف يف حمافظات مصر مشاالً وجنوباً سعياً لنشر هذه اخلدمة وجعلها يف
متناول كل مركز النديم للعالج والتأهيل النفسي عضو يف:النساء ،ويف هذا اإلطار
يتم تدريب متطوعات من عدد حمدود من املنظمات سنوياً مبنهج التدريب املستمر
والعملي ملدة عام كامل داخل منظماتهن بعد اجتياز فرتة التدريب األساسي املكثف.
•عمل األحباث والدراسات اخلاصة بالعنف ضد النساء والتعاون مع املنظمات
املعنية بهذا امليدان.
• تنظيم الندوات واملؤمترات اخلاصة حول ظاهرة العنف ضد النساء بهدف خلق
رأي عام يرفض العنف ويقاومه.
• تنظيم واملشاركة يف احلمالت اليت تستهدف وقف العنف ضد النساء.
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مبادئ المركز :يتبنى المركز أثناء نشاطه عدة مبادئ وقيم
من أبرزها:

•لشفافية الكاملة يف كل أعمال املركز ،واختاذ القرارات بأعلى درجة ممكنة من املشاركة
فيما بني نشطاء املركز  ،واحلفاظ علي سرية املعلومات اليت يدلي بها املرتددون على
املركز من ضحايا العنف والتعذيب ،واحرتام حرية اختيار الناجني من التعذيب والعنف
للتدخالت املكملة لعملية التأهيل النفسي كحق التقاضي وحق النشر .
•املرجعية اإلنسانية التى تستند إىل اإلجنازات التارخيية جلميع نضاالت اإلنسان من
أجل التحرر والعيش بكرامة.
•حقوق اإلنسان كل ال يتجزأ ،وحق لكل مواطن ومواطنة ،وال قبول النتهاكها حتت أي
مربر أو دعوى.
•العنف السائد يف اجملتمع ليس قضا ًء وقدراً وإمنا هو نتاج خللل فى موازين وعالقات
القوى السائدة فيه ،سواء كان هذا العنف تعذيباً على أيدي الشرطة أو عنفاً منزلياً
ضد النساء واألطفال.
•القضاء على العنف والتعذيب يتطلبان بالضرورة النضال من أجل جمتمع دميقراطي ال
مـكان فيه لقـانون الطوارئ أو ملالحقة البشر بسبب معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو
ممارستهم ألي من حقوقهم الدميقراطية السلمية ،وعلى رأسها حرية التنظيم والتعبري
واالعتقاد.
•ضرورة العمل على إرساء قواعد ومبادئ دميقراطية يف البالد باعتبارها املناخ الوحيد
الذي يسمح بتحقيق املشاركة بني كل املواطنني واملواطنات على قدم املساواة ،سواء يف
ممارسة احلقوق ،أو يف توفري الشروط الالزمة هلذه املشاركة .
• منظمات اجملتمع املدني هي أدوات الناس يف تنظيم أنفسهم حول مصاحلهم املشرتكة
ومن أجل انتزاع حقوقهم واحلفاظ عليها ،ومن ثم فإن حرية اجملتمع املدني واستقالله
تأتي على رأس املبادئ اليت يعمل املركز من أجلها.
•ضرورة بلورة قوانني تكفل تلك احلقوق الدميقراطية يف اجملالني العام واخلاص وجترم
العنف بكل أنواعه وحتاسب مرتكبيه ،بغض النظر عن مناصبهم ،أم��ام قضاتهم
الطبيعيني .
•ضرورة التصدي لالختيارات السياسية واالقتصادية اجلديدة اليت يفرضها النظام
العاملي اجلديد ،والتى يرتتب على حتقيقها انتهاك حلزمة من احلقوق اإلنسانية
األساسية.
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•ضرورة التضامن مع مجيع قضايا حقوق اإلنسان على اختالفها ومع املدافعني عنها
وضد كل انتهاك هلا.

ج ـ مركز «النديم» للعالج والتأهيل النفسي عضو يف:

 -الشبكة الدولية للمراكز العاملة يف تأهيل ضحايا التعذيب IRCT

 اجلمعية العاملية للطب النفسي. شبكة املنظمات العاملة يف تأهيل ضحايا التعذيب يف الشرق الوسط ومشال إفريقيا“أمان”
 -جمموعة “سلمى” العربية ملناهضة العنف ضد النساء.

أهم التقارير التى أصدرها المركز بشأن التعذيب مايلى :

 1 .أذرع الظلم ( تقرير مشرتك) فى عام  2014لعدة منظمات هى :اجلماعة الوطنية
حلقوق اإلنسان -الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان  -املبادرة املصرية للحقوق
الشخصية  -املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية  -جبهة الدفاع عن
متظاهري مصر  -مركز احلقانية للمحاماة والقانون  -مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان  -مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب  -مركز عقل
للقانون واحلريات وحقوق اإلنسان -مركز هشام مبارك للقانون -مؤسسة حرية
الفكر والتعبري -ال للمحاكمات العسكرية للمدنيني نظرة للدراسات النسوية .
وتقدم املنظمات واحلركات احلقوقية املشاركة يف إعداد هذا التقرير كشف حساب
لتجاوزات أذرع السلطة؛حيث يتناول امللف من خالل الرصد والتحليل جتاوزات
كل من السلطة القضائية اليت أفقدتها احل ْيدة اليت من املفرتض أن تكون مسة
جوهرية هلا ،وجتاوزات السلطة التنفيذية اليت جعلتها أداة للقمع وانتهاك القانون
بدالً من صيانته ،كما يتناول التشريعات اليت مت إصدارها لتقييد حرية الناس بدال
من تنظيمها.
2 .2التعذيب يف مصر خالل عام من حكم اإلخوان املسلمني  :2013يتناول هذا التقرير
املختصر ما شهده العام األول من حكم حممد مرسي من تعذيب وقتل ووفيات وراء
القضبان حتمل الكثري من الشبهات ،اعتمد التقرير فيه على ما نشر يف الصحافة
ومواقع التواصل االجتماعي وما شهده واستمع إليه باحثو مركز النديم من شهادات
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ضحايا نظام الرئيس املدني املنتخب ،وقد انضم إىل صفوف اجلالدين – وفقا
للتقرير  -فئتان :فئة تعرف «باجملهولني» استبداال «للطرف الثالث» وفئة مكونة من
شباب اإلخوان املسلمني بعد أن أصبحوا اجليش اخلاص لنظام اإلخوان يدعمهم
نائب عام خاص عينه مرسي بدي ً
ال لعبد اجمليد حممود ظنا منه أن كراهية الناس
للنائب العام السابق تكفيه ليتجاوز القانون الذي ارتضاه مرجعاً أقسم عليه يوم أن
أصبح رئيساً.
3 .3تقرير مشرتك مع مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  100« :يوم من حكم
مرسي 100 ..يوم من االعتقال والتعذيب وفض االعتصامات بالقوة والقتل خارج
القانون» ( . )2012وقد خلص التقرير إىل أن « النظام مل يتغري وأن التعذيب الزال
منهجاً ..وأن الشرطة الزالت معصومة من احملاسبة ..وأن العدالة مل تنفذ ..وأن
الثورة الزالت مستمرة» .
4 .4يوميات القمع :بني حكم العسكر ..واإلخوان املسلمني ( )2013يرصد هذا التقرير
جرائم االعتقال والتعذيب واقتحام األحياء الفقرية والتعدي على االحتجاجات
السلمية خالل عام 2012حيث قتل  177مواطنا يف عام وحده 74 ..منهم استشهدوا
يف مذحبة بورسعيد 15 ،يف مواجهات بني الثوار وقوات األمن سواء كانت مدنية أو
عسكرية 23 ،بالرصاص يف أثناء تفريق الشرطة لتجمعات يف مناطق فقرية12 ،
برصاص الشرطة يف مناطق متفرقة أغلبها يف الشارع 11 ،بالرصاص يف كمائن
مرور من بينهم  3أطفال 10 ،حتت التعذيب منهم  7يف أقسام الشرطة وواحد يف
اجليش وواحد يف مكتب أمن اجلامعة ،وسيدة مسنة قتلتها الشرطة دهسا إضافة
إىل  6وفيات يف سجون متفرقة ألسباب غري معروفة ،واختتم العام بأحد عشر
شهيداً يف اشتباكات قصر االحتادية بني مؤيدي ومعارضي اإلعالن الدستوري حتت
مسع وبصر وزارة الداخلية ،هذا غري  42جثة غري معروفة سلمتها أقسام الشرطة
يف مشرحة زينهم.
5 .5بني الفساد والتعذيب:كيف تعمل الشرطة؟!  -بقلم ضي رمحي ( يونيه )2011
والذى انتهت فيه الباحثة إىل «صعوبة بل وعدم جدوى الدعوات املطالبة بتطهري
وإع��ادة هيكلة الشرطة ففساد ه��ذا اجلهاز مل يقتصر على فئة بعينها بل طال
اجلميع ،وأصبحت كلمة شرطي تساوي كلمة مستبد فاسد ،وإذا أخذنا ضابطاً ممن
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التحق بالشرطة بأمواله ثم تربح منها باستغالل نفوذه وسلطته وآمن بأن مهمته
األوىل والوحيدة هي احلفاظ على أمن النظام وتعذيب والتنكيل بكل من يعارض هذا
النظام» .واقرتحت الباحثة عدة حلول جريئة منها « :تفكيك وزارة الداخلية بالكامل
وأن تتقلص مهامها وأن يفصل ما بني إداراتها كأن تتبع شرطة السياحة مث ً
ال وزارة
السياحة وشرطة األموال العامة وزارة املالية ،وأن يقبل للعمل بهذه االدارات محلة
املؤهالت األخرى خبالف خرجيي كلية الشرطة كاحلقوقيني مث ً
ال ،مما يقلص نفوذ
وزارة الداخلية ،وأن يعاد النظر يف شروط االلتحاق بكلية الشرطة بشكل يسمح
لفئات إجتماعية خمتلفة لاللتحاق بها ،وأخرياً أن تكون هناك رقابة شعبية على
أداء الشرطة حبيث تتمكن بعض اجملموعات املدنية يف شكل أشبه باللجان الشعبية
يف كل األحياء ويكون هلا احلق يف املراقبة وتفتيش أقسام الشرطة».
 6 .شهادات حية علي التعذيب اجلنسي يف ميدان التحرير وحميطه ( فرباير )2013
قدم املركز يف هذا امللف عدداً من الشهادات للناجيات من التعذيب اجلنسي يف
حميط ميدان التحرير .وتلك الشهادات مت جتميعها من عدد من املواقع اإللكرتونية
ومن الشهادات املتوفرة باملراكز احلقوقية التى مل يسبق نشرها ،حيث متت االستعانة
بشهادات من موقع مؤسسة املرأة اجلديدة ،ونظرة للدراسات النسوية ومن صفحة
« ال للتحرش» و»قوة العمل» ومبادرة «شفت حترش» جبانب شهادات مركز النديم
لتأهيل ضحايا العنف.
7 .7إىل جانب التقارير السابقة أصدر املركز بالتعاون مع منظمات ومجعيات معنية
باحلد من التعذيب عدة بيانات أهمها  :فى شهر فرباير  2014حيث طالب املركز
فى بيان مشرتك بإجراء حتقيق عاجل ومستقل يف ادعاءات متزايدة ومفزعة عن
أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت هلا حمتجزات وحمتجزون يف
سجون وأقسام شرطة يف مصر ممن مت القبض عليهم يف مظاهرات الذكري الثالثة
لثورة  ٢٥يناير .وطالبت املنظمات اليت قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة باأللف
شخص بالكشف الطيب العاجل على كل احملتجزين والسماح لوفد من املنظمات
املوقعة على البيان بزيارة مستقلة وغري مشروطة ألماكن االحتجاز وإجراء مقابالت
معهم.
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د -مركز هشام مبارك للقانون:
مركز هشام مبارك للقانون هو مركز حقوقى مصرى يعمل فى جمال حقوق اإلنسان
من خالل التقاضى واحلمالت واألحباث القانونية داخل مصر ،أسس املركز فى غضون
عام  1999كشركة حماماة خاضعة لقانون احملاماة املصري ،وميارس املركز نشاطه من
خالل فرعى القاهرة وأسوان.
رسالة املركز :التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان فى مصر ،وتقديم كافة أشكال
العون املمكنة لضحايا هذه االنتهاكات ،وتفعيل اآلليات القضائية وجهود العمل املشرتك
بني مؤسسات اجملتمع املدني من أجل إسقاط القوانني اجملافية ملبادئ الدستور وحقوق
اإلنسان ،ومالحقة ومعاقبة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وتوفري مقتضيات العدالة
إلنصاف ضحايا هذه االنتهاكات.
وترجع تسمية املركز بهذا االسم إىل جمموعة احملامني الذين قرروا اختيار مواصلة
العمل حتت اسم «مركز هشام مبارك للقانون» كنوع من التكريم للمحامى الراحل هشام
مبارك الذي محل على عاتقه منذ عام  1994مهمة بناء أول مؤسسة حقوق انسان فى مصر
تعمل على تقديم املساعدات القانونية والقضائية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من
خالل تأسيس مركز املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان ،عالوة على إعالن تأكيد املؤسسني
ملركز هشام مبارك للقانون عزمهم على املضي قدماً بالرسالة التى وهب هلا الفقيد الراحل
حياته .ويطمح املركز فى أن يكون متخصصاً فى القيام باألعمال القانونية والقضائية من
خالل استخدام مرجعيات قانونية متعددة على رأسها القانون الدوىل حلقوق اإلنسان .كما
يستهدف املركز استخدام العمل القانونى والقضائى خللق انسجام بني البنية التشريعية
املصرية والقانون الدوىل حلقوق اإلنسان.
وسائل وآليات عمل المركز لتحقيق أهدافه تشمل ما يلى :

1 .1حبث مدى دستورية بعض القوانني املختارة واملتعارضة مع القانون الدوىل حلقوق
اإلنسان
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2 .2املساهمة فى تعديل القوانني املتعارضة مع القانون الدوىل حلقوق اإلنسان :يعد
هذا أحد الثمار املتوقعة من حتريك آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانني،
فالنجاح فى احلصول على أحكام بعدم دستورية نصوص بعض مواد قانون ما ،حيتم
آجال أم عاجال على السلطة التشريعية إجراء تعديل تشريعي لوضع نصوص قانونية
جديدة حمل النصوص التى ألغتها احملكمة الدستورية ،ومن الناحية النظرية
والواقعية ال يوجد أي ضمان ألن تكون النصوص اجلديدة متمشية مع الدستور.
ولتحقيق هذه الغاية يلزم تضافر عدة جهود جمتمعية لتشكيل رأى عام مطالب
بنصوص أكثر اتفاقاً مع الدستور ومن هنا تأتي املساهمة املمكنة للمركز بوصفه
متخصصاً فى القانون ،وهى املساعدة فى بلورة مشروع قانون جديد أكثر اتفاقا مع
الدستور وطرحه على الرأي العام.
3 .3املساهمة فى إثراء النقاش حول مشاريع القوانني اجلديدة.
4 .4حتريك الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلداري��ة التى تنتهك حقوق
اإلنسان.
5 .5تقديم خدمة قانونية متميزة وجتمع بني الرتضية الفردية وخدمة قطاعات واسعة
من اجملتمع.
6 .6املساهمة فى تغيري ذهنية املشتغلني بالقانون واملؤثرين فى الرأي العام:
7 .7تبنى زاوية تعامل غري تقليدية مع العمل القانونى والقضائي املصري.
برامج النشاط الدائمة :ميارس املركز نشاطه من خالل عدة برامج هى :برنامج
املساعدة القانونية والعمل القضائى ،برنامج التقاضى الدستورى ،برنامج البحوث
القانونية ،برنامج مراقبة السلطة التنفيذية ،برنامج اإلصالح التشريعى الشامل ،برنامج
اعرف حقوقك.
كما يصدر املركز نشرة السياسات التشريعية ،والتى تضمن العدد الثاني منها قضية
كشوف العذرية للمتظاهرات أثناء حكم اجمللس العسكري حتت عنوان « كيف كشفنا عذرية
العسكر ؟ « .2012/06/01
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هـ  -املبادرة املصرية للحقوق الشخصية
هى منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام  2002على تعزيز ومحاية احلقوق
واحلريات األساسية يف مصر ،وذلك من خالل أنشطة البحث والدعوة والتقاضي يف جماالت
احلريات املدنية ،والعدالة االقتصادية واالجتماعية ،والدميقراطية واحلقوق السياسية،
والعدالة اجلنائية.

وقد أصدرت المبادرة عدة تقارير فى مجال مناهضة التعذيب؛
من أهمها :

1.1شهداء خلف القضبان ...قتل وتعذيب السجناء بعد اندالع ثورة  25يناير ،والذى يتعرض
بشكل تفصيلي لعدد من اجلرائم املروعة اليت ارتكبتها السلطات حبق نزالء سجون
أخرى مل تشهد هروب أي من سجنائها .حيث يعرض هذا التقرير للشهادات واألدلة
اليت أمكن مجعها من مخسة سجون تقع يف أربع حمافظات مصرية وهي :سجون «طرة»
واالستئناف يف القاهرة ،و»القطا» يف اجليزة ،و»شبني الكوم» يف املنوفية ،و»األبعادية» يف
دمنهور.
 25 »2.يناير  :2013عامان من الثورة  ..الظلم مستمر ..جرائم الدولة بال حساب:
الداخلية فوق القانون ،والنيابة ال تقوم بدورها»  ،والذى رصدت فيه املبادرة املصرية
للحقوق الشخصية حاالت العنف والتعذيب الشرطي خالل عامى 2011و ،2012وقامت
بالتحقيق يف أكثر من  20حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة
التعذيب أو االستخدام غري القانوني للسالح .وانتهت املبادرة إىل أنه مل حتدث أيضا
أية تغيريات جوهرية أو حتى تعديالت سطحية تذكر يف جهاز الشرطة ،فيما يتعلق
باهليكل اإلداري للجهاز أو آليات اختاذ القرار والرقابة على عمل اجلهاز أو إصالح
األفراد واستبعاد القيادات واألفراد املسؤولني عن جرائم تعذيب وقتل .كما مل حيدث أي
تغيري يذكر يف قواعد استخدام القوة والسالح ،ويف اإلطار التشريعي احلاكم لعمل جهاز
الشرطة .واستمرت وزارة الداخلية واحلكومة ككل أحيانا يف الدفاع عن مرتكيب اجلرائم
من رج��ال الشرطة ،س��واء بنفي احلقائق أو بتربير االنتهاكات أو بغض البصر عن
الضغوط اليت ميارسها رجال الشرطة املتهمني على ضحاياهم من أجل تغيري أقواهلم
وتفريغ أية قضية من مضمونها ،يف غياب كامل ألي إرادة سياسية لوضع ملف إعادة
هيكلة وزارة الداخلية كإحدى األولويات ،والعمل على حتقيقها ،برغم تغري احلكومات
وانتخاب رئيس مدني.
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كما رصدت املبادرة املصرية أداء النيابة العامة والقضاء يف القضايا املتهم فيها
رجال شرطة بالقتل أو التعذيب ،ووجدت احنيازا واضحاً للنيابة العامة يف صاحل رجال
الشرطة والعمل من أجل إفالتهم من العقاب .وعلى سبيل املثال ،رصدت املبادرة املصرية
التمييز يف أداء النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا العنف الشرطي ضد مواطنني .وعلى
عكس أداء النيابة يف القضايا املتماثلة واليت يتهم فيها مواطنون ،متتنع النيابة العامة عن
توجيه االتهام وأحيانا ال توجه حتى السؤال إىل رجال الشرطة ،وتعتمد فقط على حتريات
اجلهة األمنية املتهمة ،لكي حتفظ القضية أو حتال إىل احملاكمة دون أن يكون أي من رجال
الشرطة من ضمن قائمة املتهمني.
«3.3إعاقة املساءلة  -دور النيابة العامة يف حتصني الشرطة من احملاسبة والعقاب :يناير
 ، »2013ونوهت فيه املبادرة إىل أن النيابة العامة ظلت -عرب العامني املنصرمني  -على
نهجها املوروث ،إذ مالت إىل حتصني رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية ،وغضت
الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك اليت تقع حبق املتظاهرين
أو تلك االنتهاكات حبق مواطنني ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.
وسعت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية يف هذا التقرير إىل تقديم حتليل ملدى
نزاهة وكفاءة أداء النيابة العامة يف قضايا نظرت فيها وقائع قتل وتعذيب ،كان املتهمون
فيها من رجال الشرطة ،وذلك عرب استعراض دورها يف أربع قضايا كانت املبادرة املصرية
قد تابعتها ،وقدمت فيها املساعدة القانونية للضحايا .وخلصت املبادرة إىل وجود نهج لدى
النيابة العامة بفرض سياج من احلماية يسمح بإفالت رجال الشرطة ممن مارسوا القتل
واإلصابة خارج إطار القانون ،وتغولوا يف استخدام سلطتهم ،وعدم توجيه االتهامات إليهم.
وإلنهاء هذه السياسة أوصت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية مبا يلي:
 إقرار التعديالت التشريعية اليت تضمن استقاللية النيابة العامة ،ومنها تعيني النائبالعام لفرتة حمددة غري قابلة للتجديد ،ملنع سيطرة السلطة التنفيذية عليه.
 الفصل بني سلطة االتهام وسلطة التحقيق وإحالة سلطة التحقيق إىل قضاة التحقيق،مع االحتفاظ للنيابة العامة بسلطة االتهام فقط.
 إنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف مجيع حاالت الوفيات واإلصابات البالغة واليت متت علىأيدي رجال الشرطة ،على أن تتكون اللجنة املقرتحة من أعضاء مستقلني غري تابعني
ألجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية لتتوىل التحقيق يف هذه احلاالت وتتأكد
من مدى قانونية استخدام العنف والسالح .وحتصل اللجنة على صالحيات التحقيق
كاملة ،وتتعاون مع النيابة العامة يف حالة وجود حتقيق جنائي يف الواقعة.
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و  -مجعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء:
مت تأسيس مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء يف عام  1997كشركة مدنية ،
غري رحبية  ،غري ذات نشاط سياسي  ،هدفها تقديم املساعدات القانونية للسجناء وتطالب
بإصالح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة لإلصالح والتأهيل  ،ومع صدور قانون
اجلمعيات األهلية رقم  84لسنة  2002مت توفيق املركز كجمعية أهلية وفقا هلذا القانون
وأشهرت برقم  2003/1820مع التوضيح إىل أن هذا التوفيق انصب فقط على الشكل
القانوني للمؤسسة ومل ينصب على أي من أنشطته التى استمرت كما هي دون تغيري .
دالالت وأسباب إنشاء مجعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء :بالرغم من وجود
منظمات متعددة تعمل فى جمال محاية اإلنسان من التعرض لكافة املعامالت الالإنسانية
والالقانونية سواء داخل السجون أو خارجها  -إال أن موضوع انتهاكات حقوق السجناء مل
يلق العناية الالزمة خصوصاً مع زيادة هؤالء السجناء فى اآلونة األخرية.
وملا كانت هذه القضية من اخلطورة واألهمية اليت تستدعي إجياد آلية خاصة
لرصدها ومعرفة أسبابها والبحث عن احللول العملية والتطبيقية هلا على أن تتمتع هذه
األلية بالتخصص والرتكيز فى جمال حقوق السجناء ورصد وتقصي احلقائق واألوضاع
داخل السجون وبذل املزيد من اجلهود على كل املستويات وعمل ندوات ودورات وأحباث
توعية بهذه احلقوق وتقديم التوصيات وإصدار الدراسات العملية واألكادميية للفلسفة املتبعة
حاليا داخل السجون والعمل على تطويرها ودفعها فى جمال احرتام حقوق السجناء لتساير
الفلسفات العقابية احلديثة حاليا دوليا ويكون اهلدف منها تأهيل السجناء وإصالحهم
وإعادة إدماجهم مع اجملتمع مرة أخري بطريقة عملية سليمة حتى يستفيد اجملتمع من هذه
الطاقات املهدرة وحتى ال يشكلوا خطراً داهماً يهدد استقرار اجملتمع.
كما أن هناك حاجة ملحة إىل تدريب العاملني واإلداري�ي�ن داخ��ل السجون على
أساليب معاملة السجناء وضرورة تغري النظرة البوليسية إىل نظرة اجملتمع وإنسانية تساعد
على تغري أوضاع السجني داخل السجن وتغري مفهوم اجملتمع والدولة خاصة فيما يتعلق
باملعتقلني السياسيني.
وتعترب مجعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء الدعامة األساسية حنو إقرار حقوق
سجناء الرأي والفكر والعقيدة فى مصر نظرا ألن برناجمها احلقوقى فى التصدى ملناهضة
التعذيب مل تتناوله أية مؤسسة أخرى بهذا الشكل املتخصص املتعمق اهلادف.
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أهداف الجمعية :تتمثل فيما يلى :

.

 1العمل على الرقي بالنظم العقابية املطبقة فى مصر لتتوافق مع ما استقرت علية
بلدان العامل فى القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء واالتفاقية الدولية ملنع
التعذيب واإلعالن الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية والعمل على إجياد اإلج��راءات التنفيذية لتطبيق هذه املواثيق
الدولية.
 2رصد وتقصي أوضاع السجون وحتليل املعلومات احملصلة من أعمال الرصد وتقديم
التوصيات الالزمة لتحسني أوضاع السجناء.
 3تقديم املساعدة القانونية للسجناء وخباصة سجناء الرأي والفكر والعقيدة.
 4العمل على تكوين وعي قانوني لدى املواطنني واحملامني وكل العاملني فى املؤسسات
العقابية حبقوق السجناء.
 5املطالبة بتحسني أوضاع السجناء املعيشية املنظمة ألوضاع السجون مبا ال يتوافق
مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
 6تشجيع الباحثني والدارسني لعمل الدراسات التحليلية والتطبيقية ألوضاع السجون
وتوفري املعلومات والبيانات الالزمة لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء.
 7العمل على جعل السجون أماكن تأهيل وإصالح حقيقة للسجناء للعودة بهم إىل
احلياة الطبيعية بعد انقضاء فرتة العقوبة.

.1
.2
.3

1السعي الكتشاف حقائق ما جيري يف السجون.
2توفري املساعدات والنصائح القانونية للسجناء.
3رصد حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وحاالت التعذيب داخل السجون ،هذا باإلضافة
إىل تقديم املساعدات القانونية إذا لزم األمر.
4للقيام بورش العمل وندوات احلوار حول أحوال السجون واملسجونني .
5إصدار التقارير الدورية عن األوضاع داخل السجون .
6طبع وتوزيع كتيبات حتتوي علي معلومات خاصة حبقوق السجناء .
7تأسيس مكتبة قانونية ملساعدة الباحثني يف جمال السجون .

.
.
.
.
.
.

آليات الجمعية لتحقيق أهدافها  :تعمل الجمعية على تحقيق
أهدافها من خالل:

.4
.5
.6
.7
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8 .8التعاون مع األمم املتحدة وجلانها اخلاصة باإلضافة للمنظمات الدولية املهتمة
بأوضاع السجون وأحوال السجناء.

و -مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان هو منظمة غري حكومية إقليمية مستقلة
تأسست عام  ،1993تهدف إىل دعم احرتام مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطية ،وحتليل
صعوبات تطبيق القانون الدولي حلقوق اإلنسان ،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف العامل
العربي ،وتعزيز احلوار بني الثقافات يف إطار االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
ومن أجل حتقيق هذه األهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة إىل سياسات وتشريعات
وتعديالت دستورية تعزز من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،والقيام بأنشطة حبثية،
ودعوية عرب توظيف خمتلف اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ،وتعليم حقوق اإلنسان مع
الرتكيز بشكل خاص على الشباب ،وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان.
ومنذ تأسيسه يقوم املركز بشكل منتظم بنشر كتب ودوريات تتناول قضايا حقوق اإلنسان
والدميقراطية يف العامل العربي.
ويسعى مركز القاهرة إىل املساهمة يف إلقاء الضوء على أبرز املشكالت والقضايا
احلقوقية امللحة يف الدول العربية ،والتنسيق مع خمتلف األطراف املعنية واملنظمات غري
احلكومية يف املنطقة ،والعمل سوياً من أجل رفع الوعي العام بهذه القضايا وحماولة التوصل
إىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدولي حلقوق اإلنسان.
ويتمتع املركز بوضع استشاري خاص يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم
املتحدة ،وصفة املراقب يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب .املركز عضو يف
الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان ،والشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية
الرأي والتعبري (ايفكس) .وحاصل على جائزة اجلمهورية الفرنسية حلقوق اإلنسان لعام
 .2007ويعتمد املركز على تنفيذ الدورات التدريبية املتخصصة فى حقوق اإلنسان للتوعية
بها  ،عالوة على نشر الدراسات والتقارير والكتب احلقوقية عامة ومن بينها دراسات عن
مناهضة التعذيب فى االتفاقيات الدولية .
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ثالث ًا  :معوقات عمل منظمات المجتمع المدنى فى مناهضة
التعذيب وسبل التغلب عليها

 .1معوقات عمل ونشاط منظمات اجملتمع املدنى فى مناهضة التعذيب:
أ ـ ـ ـ اإلجيابيات :بعد انتشار العديد من مراكز حقوق اإلنسان ومنظماته يف مصر منذ
النصف األول من مثانينيات القرن العشرين ..أي أنها جتربة جاوزت الربع قرن  -ال
شك أن هناك العديد من اإلجيابيات لتلك التجربة علي غرار:
 أن هناك تزايداً متصاعداً يف انتشار تأسيس مراكز حقوق اإلنسان ومجعياته عليمستوي مجيع حمافظات اجلمهورية ،وهو تزايد مرتبط مبدي حاجة اجملتمع املصري
ملثل تلك املنظمات اليت تدعم مفهوم اجملتمع املدني املصري ..خاصة مع حالة
االنفتاح السياسي وتزايد مساحة حرية الرأي والتعبري؛ وهو ما يظهر يف التقارير
الدورية لتلك املنظمات؛ حيث قفز عدد هذه املنظمات واجلمعيات من  25مجعية
ومنظمة فى عام  2005إىل حنو  70ألف مجعية فى عام .2014
 أن هناك اجتاهات متعددة لتلك املنظمات ،فمنهما من يهتم حبقوق اإلنسان علياملستوي النظري أو علي مستوي التطبيق ،أو حبقوق املرأة ،أو حبقوق الطفل ،أو
بالسجناء ،أو بقضايا التعذيب .أي أن اجتاهات االهتمام لتلك املنظمات تتنوع بني
احلقوق العامة واحلقوق الشخصية علي مجيع مستويات احلرية (السياسية والدينية
والصحية و ،)..وهو ما يعين بشكل آخر أن هناك شبه تكامل يف االهتمامات.
 أن مراكز حقوق اإلنسان ومنظماته قد قامت بدور كبري وملحوظ يف زيادة وعياجملتمع جتاه مفاهيم حقوق اإلنسان وقضاياه ،وهو الوعي الذي ساعد علي زيادة
قدر اهتمام رجل الشارع العادي بقضايا حقوق اإلنسان ومشكالته.
 أن دور تلك املراكز واملنظمات يف عقد الندوات واللقاءات والتدريبات قد أسهمبشكل واضح يف ظهور عدة أجيال ..خاصة من الشباب املهتمني مبنظومة حقوق
اإلنسان املصرية .ومن املالحظ أن غالبيتهم يعمل اآلن يف اجملال نفسه سواء بشكل
مؤسسي أو بشكل تطوعي.
 وترتب علي ما سبق ،رفع الوعي املؤسسي للعديد من منظمات اجملتمع املدنياجلديدة والوليدة ..حيث أصبحت مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن رسالة وأنشطة تلك
املنظمات بشكل أساسي.
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 أسهمت أنشطة تلك املراكز واملنظمات علي رفع وعي العديد من الصحفيني بسببالتدريبات املرتاكمة املتخصصة يف تناول قضايا حقوق اإلنسان ،ومناقشتها بشكل
موضوعي وحقوقي .وهو ما مت أيضاً مع العديد من الفئات املتخصصة مثل كتاب
الدراما.
 أن إصدارات تلك املراكز واملنظمات سواء النشرات واجملالت والكتب ،أو املواقعااللكرتونية هلا ..قد أسهم يف مناقشة العديد من القضايا املهمة ،كما ترتب عليه
وجود مساحات مشرتكة مع املهتمني بقضايا حقوق اإلنسان يف الدول العربية أو
الدول الغربية.
ب ـ ـ السلبيات واملعوقات العامة :علي الرغم من وج��ود العشرات من مراكز حقوق
اإلنسان ومجعياته اليت تأسست منذ أكثر من ربع قرن وإلي اآلن؛ فإنه ال يوجد
كاف بني تلك اجلمعيات يف عملها سواء علي مستوي الربامج أو املشروعات.
تنسيق ٍ
وهو ما جعل العديد من املشروعات املتعددة يف جماالت عمل سواء علي مستوي
الربامج أو املشروعات .وه��و ما جعل العديد من املشروعات تتكرر باألهداف
واألنشطة واملستهدفني أنفسهم .وعلي الرغم من االجتاهات املتعددة يف جماالت
عمل منظمات حقوق اإلنسان؛ فإن احملصلة النهائية تؤكد أنه ليس هنا تكامل يف
عمل تلك املنظمات ..وكأنها تعمل يف جزر منعزلة عن بعضها البعض.
 يعتمد البعض من مراكز حقوق اإلنسان ومنظماته علي نقل اخلربات األجنبية يفجمال حقوق اإلنسان ،وترمجة العديد من املصطلحات واملفاهيم كما هي بدون
مراعاة السياق املصري ،وكأنه نوع من (القص واللزق) .وهو ما ترتب عليه حدوث
خلل فيما يتم تقدميه للمجتمع املصري ألنه بعيد عن ثقافتنا وأفكارنا ..رغم أن
بعض تلك املنظمات يقوم جبهد واضح يف االستفادة من اخلربة الغربية لدعم
مسرية حقوق اإلنسان املصري.
 إن اجلهود اليت قامت بها مراكز حقوق اإلنسان ومنظماته ..قد ترتب عليها نوعمن زيادة الوعي يف اجملتمع املصري فيما خيص مفاهيم حقوق اإلنسان ومنظومته؛
غري أن هذا الوعي ال يزال غري مرتجم إلي سلوك عملي يف الشارع املصري ليس
فقط بني املواطن املصري وأجهزة الدولة ،ولكن بني املواطنني املصريني وبعضهم
البعض يف التعامل اليومي والذى يظهر فى تبنى أسلوب البلطجة وإهانة اآلخر كحل
للنزاعات واخلالفات الشخصية .
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 إن زيادة الوعي كما ذكرت اقتصرت علي اجلانب النظري ،ولكن وصل التأثري العمليعند البعض يف ظاهرة االعتصامات واالحتجاجات اليومية اليت فقدت تأثريها بعد
أن حتول االحتجاج واالعتصام للضغط يف القضايا احلقيقية.
 ما زال��ت حركة حقوق اإلنسان يف مصر تعاني من التشكيك يف دوره��ا ..خاصةمن بعض وسائل اإلعالم اليت ال تري فيها سوي اخليانة والعمالة و(االسرتزاق)
من املعونات األجنبية يف تعميم خمل بني مجيع املنظمات بدون متييز الصاحل من
الطاحل منها.
 إن العديد من املواقع االلكرتونية ملراكز حقوق اإلنسان ومنظماته ال تزال وسيلةدعاية ..ال تتفاعل بالشكل الكايف مع املواطن العادي ،وهو ما تداركه البعض من
هذه املنظمات.
 تزامن مع زي��ادة مراكز حقوق اإلنسان ..وج��ود متابعة صحفية يومية من العديدمن اجلرائد القومية واخلاصة ،وهو ما ترتب عليه وج��ود (شلل) من الصحفيني
املتخصصني يف متابعة جمال حقوق اإلنسان ..حيث حتول بعضهم خلرباء وبعضهم
ملدربني ومتخصصني يف قضايا حقوق اإلنسان؛ وهو ما نتج عنه تأثري سليب إلي حد ما.
جـ ـ ـ املعوقات الداخلية:
1 .1نقص الكوادر البشرية الكفء اليت تتمتع بقدرات مهنية احرتافية ،فض ً
ال عن ضعف
قدرتها على وضع اال سرتا تيجيات وخطط العمل املناسبة على أساس مبدأ املشاركة
والتشاور وفق آليات عمل مؤسسي دميقراطي اآلليات وذلك بسبب املوروث الثقايف
الديين والقومي واليساري وبسبب احلداثة النسبية للعمل يف جمال حقوق اإلنسان
وعدم امتالك منظماته لإلرث النضالي الكايف ملواجهة الصعوبات والتحديات وبروز
الفردية يف اإلدارة عرب منطق اهليمنة الشخصية البعيد عن العقل املؤسساتي والعمل
املشرتك.
2 .2قص امل��وارد املالية وشحها يف كثري من األحيان إذا ما استثنينا بعض احلاالت
النادرة فالدولة ال تقدم أي متويل ،وهناك قيود جدية على مجع األموال واشرتاكات
األعضاء ال تليب احلد األدنى من احلاجات األساسية والتمويل األجنيب إذا مل يكن
ممنوعاً فعليه الكثري من التحفظات والقيود ,صحيح إن منظمات حقوق اإلنسان
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منظمات طوعية ولكنها ليست أبدأ مجعيات خريية وال شك بأنها حباجة ماسة إىل
املوارد املالية فضال عن حاجتها إىل كوادر بشرية متفرغة تقوم بإدارتها ومتابعة
العمل امليداني اخلاص بها.
3 .3إن منظمات حقوق اإلنسان هي قوة مدنية غري حكومية علنية إصالحية بامتياز،
وهي تهدف إىل اإلصالح الدميقراطي اجلذري والشامل التدرجيي واهلادئ عرب
الوسائل السلمية ،وهي تشكل حبق جسراً بني السلطات احلاكمة واجملتمع ،وهي
تلعب دوراً احتجاجياً يف وجه ممارسة االنتهاكات وتتحول إىل قوة اقرتاح من أجل
اإلص�لاح ،وخالل هذه العملية تدخل يف عمليات شد وجذب كثرية مع احلكومات
واألطراف السياسية املعارضة ,بعض منظمات حقوق اإلنسان وحتت تأثري وصاية
سياسية حزبية تنادي بالقطيعة مع السلطات احلاكمة كونها يئست منها كغالبية
التيار السياسي املعارض يف املنطقة فتقع فريسة للعزلة والشعاراتية وتبتعد شيئاً
فشيئاً عن موقعها احلقيقي يف اجملتمع .وبعض املنظمات األخرى وحبجة العالقة
مع السلطات احلاكمة وضرورتها تتحول إىل جهات خمرتقة أمنياً ومساومة وتصبح
أداة بيد السلطة عن طريق أفراد يديرونها يف الغالب حتقيقاً لطموحات ومصاحل
شخصية  .وإنين أعتقد بأن دور التيار الثالث الذي ال يدعو إىل القطيعة من جهة
وال يساوم ويهادن من جهة أخرى مازال ضعيفاً يف مصر وهو مازال حيبو إلجياد
موقعه الطبيعي يف اجملتمع .
4 .4ابتعاد الكثري من منظمات حقوق اإلنسان يف مصر عن املرجعية الدولية حلقوق
اإلنسان والتوجه صوب مرجعيات قومية أو دينية بديلة حبجة اخلصوصية ،حيث
يؤدي ذلك إىل تناقضات عجيبة وغريبة تؤثر على أداء هذه املنظمات ومصداقيتها
يف العمل إنين أعتقد بأن اإلميان باملرجعية الدولية حلقوق اإلنسان ،والعمل وفقها
شرط جوهري وحاسم لنجاح أية منظمة تعمل يف جمال حقوق اإلنسان إضافة إىل
العمل السري والذي هو غريب باعتقادي عن منظمات حقوق اإلنسان عموما والذي
بات ميارس على نطاق ضيق جداً والدخول يف حتالفات مع جهات سياسية ،حيث إن
عمل منظمات حقوق اال نسان يشرتط العلنية واالبتعاد عن منطق السياسة احلزبي.
5 .5ضعف التعاون بشكل عام بني القوى الدميقراطية يف العامل ومنظمات اجملتمع املدني
سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو الدولي.
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 6 .عدم قدرة هذه املنظمات على إصالح هياكلها بعيداً عن االنقسامات وعمليات
التشرذم اليت غالباً ما تسببها عمليات الشد واجل��ذب مع السلطة احلاكمة من
جهة ومع املعارضة السياسية من جهة أخرى ،إضافة إىل ضعف اإلميان باملرجعية،
حيث يساهم ذلك يف االبتعاد عن روح املشاركة والعمل املؤسساتي وجيعل املؤسسة
فريسة سهلة ألنانيات فردية انتهازية تسخر عمل املؤسسة لشخصها ،وأنا أعتقد
أننا حنن املصريني مازلنا ننجح يف التجارب الفردية أكثر من التجارب اجلماعية
حتى اللحظة حتى باتت الفردية االنانية مسة النخب يف املنطقة رغم سيطرة العقل
اجلمعي القبلي.
7 .7إن عدم متتع نشطاء حقوق اإلنسان باحلماية القانونية وتعرضهم حلمالت االعتقال
واملضايقة خصوصاً يف ح��االت االعتقال ختلق مشاكل أخالقية عويصة داخ��ل
منظماتهم نظراً لعدم قدرة هذه املنظمات على رعاية عائالت املعتقلني وتوفري
الدعم املادي هلم وملعتقلهم.
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رابع ًا :نتائج تقارير المجلس القومى لحقوق اإلنسان ومنظمات
المجتمع المدنى بشأن مناهضة التعذيب ومقترحات التغلب
عليها:

أ -نتائج دراسات وتقارير منظمات املدنى املعنية مبناهضة التعذيب:
1 .1إن نصوص قانون العقوبات املصري قد باتت عاجزة عن توفري احلماية اجلنائية
املالئمة للمتهمني بصفة خاصة واملواطنني بصفة عامة ضد جرائم التعذيب الواقعة
من ممثلي السلطة والتى ترتكب باسم السلطة وحلسابها.
فاملشرع قد اشرتط صفة خاصة فى اجملين عليه وهى أن يكون اجملين عليه «متهماً»
فى جرمية معينة ،وعليه فإن تعذيب أي شخص ال يتمتع بهذه الصفة مثل زوجة املتهم أو
أحد أقاربه أو أي شخص عزيز عليه يفتح بابا الختالف اآلراء وتضارب األحكام حول
اعتباره تعذيبا معنويا للمتهم – إذ حدث أمامه – أم ال يعترب كذلك ،رغم أننا قد اعتربناه
مبثابة تعذيب معنوي للمتهم خيضع فاعله لنص املادة  126من قانون العقوبات .أما إذا
قام اجلاني بتعذيب أقارب املتهم فى غري حضور املتهم فال تنطبق عليه املادة  126عقوبات
وفقا لصريح نصها.
ومن ناحية ثانية فإن املشرع فى املادة  126من قانون العقوبات قد تطلب أن يكون
قصد اجلاني من وراء تعذيب املتهم هو محله على االعرتاف ،وعليه فإن النص ال ينطبق
إذا مارس اجلاني التعذيب على «املتهم» بقصد آخر غري احلصول على االعرتاف ،ومن ثم
فال يعترب تعذيبا وفقا لنص املادة  126عقوبات إيذاء املتهم بقصد االنتقام أو التأديب أو
التلذذ أو الزهو بسلطان الوظيفة.
 2 .2مل ينص املشرع فى املادة  126من قانون العقوبات على إمكانية ارتكاب جرمية
التعذيب بطريق االمتناع أو الرتك .وقد قضت حمكمة استئناف مصر بأن سكوت
ضابط البوليس عما جيرى فى حضوره من تعذيب املتهم حلمله على االعرتاف ال
جيعله مسئوالً عن جرمية التعذيب ،وال جيعله شريكا حتى فى تهمة الضرب أو
إحداث اجلرح .وهذا أمر يعرب عن وجه آخر من أوجه القصور فى احلماية اجلنائية
للمتهمني ،فقد سبق أن أوضحنا أنه من املتصور أن حيقق اجلاني نتيجته اإلجرامية
بواسطة سلوك سليب.
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3 .3لوحظ من التقارير الدولية وتقارير اجمللس القومى حلقوق اإلنسان واملنظمات
املعنية حبقوق اإلنسان واألحكام القضائية انتشار جرمية التعذيب على نطاق واسع؛
األمر الذى تسبب فى وفاة الكثريين من الضحايا بإجراء التعذيب.
ب -املقرتحات املقدمة من منظمات اجملتمع املدنى :
1 .1ضرورة تعديل نص املادة  126عقوبات ،حبيث يسمح بتجريم التعذيب الواقع على
متهم أياً كان الباعث الذى دفع اجلاني الرتكابه؛ أي سواء كان التعذيب بقصد
محل املتهم على االعرتاف أو أي قصد آخر .مع مراعاة تشديد العقاب إذا كان
قصد اجلاني من ورائه هو محل املتهم على االعرتاف واحلكمة – عندنا -من هذا
التشديد هى أن اجلاني فى هذه احلالة ال يعتدي على السالمة اجلسدية للمتهم
فحسب ،وإمنا يعتدي أيضاً على نزاهة التحقيق ،ومن ناحية أخرى فإن اجملين عليه
(املتهم) إذا استجاب لرغبة اجلاني واعرتف باجلرمية ختلصاً من بالء التعذيب
فإن هذا االعرتاف قد يؤدي إىل احلكم عليه بالعقوبة املقررة للجرمية املعرتف بها.
وهذا التعديل يتفق مع نص املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التى عرفت التعذيب بأنه «أي
عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسدياً كان أو عقلياً ،يلحق عمداً بشخص ما بقصد
احلصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث ،على معلومات أو اعرتاف أو معاقبته على
عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي
شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على
التمييز أياً كان نوعه».
 2 .2ضرورة التدخل التشريعي بالنص على إمكانية ارتكاب جرمية التعذيب بطريق
االمتناع ممن أوجب عليه القانون محاية املتهم واحملافظة عليه ومعاملته مبا حيفظ
عليه كرامه اإلنسان ،أو أن يوضع نص عام فى قانون العقوبات على غرار املادة 46
من مشروع قانون العقوبات التى تقضي بأن «إذا ارتكبت اجلرمية العمدية بطريق
االمتناع ممن أوجب عليه القانون أو االتفاق أداء ما امتنع عنه ،عوقب عليها كأنها
وقعت بفعله» ،ومن ثم فإن سكوت ضابط البوليس عما جيرى فى حضوره من تعذيب
املتهم حلمله على االعرتاف جيعله فاع ً
ال أصلياً فى جرمية التعذيب ،ويكون امتناعه
مبثابة أمر بالتعذيب.
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3ضرورة التدخل التشريعي لتشديد العقاب على جرمية استعمال القسوة اعتماداً
على سلطة الوظيفة مبا يرفعها إىل مرتبة اجلناية ،وذلك حلماية املواطنني ممن
ال يكتسبون صفة «املتهم» من بطش وعسف رجال السلطة العامة .فالعقوبة املقررة
هلذه اجلرمية وهى احلبس مدة ال تزيد على سنة ،أو الغرامة التى ال تزيد على
مائيت جنيه ضئيلة للغاية ،وال تتناسب مع النتيجة اإلجرامية التى ترتبت على
السلوك اإلجرامي للجاني «اإلخالل بشرف الناس أو إحداث آالم بأبدانهم» وعليه
فإن هذه العقوبة ال ختلو من شبهة جماملة أو حتيز من املشرع إىل رجال السلطة
على حساب املواطنني.
4ضرورة التدخل التشريعي لوضع نص خاص باملوظفني العموميني الذين يرتكبون
جرمية القبض دون وجه حق ،مع مراعاة أن تتدرج عقوبتها وفقاً ملدة القبض أو
احلبس أو احلجز بدون وجه حق.
5ضرورة النص على عدم جواز استعمال الرأفة (املادة  17عقوبات) أو إيقاف تنفيذ
العقوبة مع اجلناة الذين ارتكبوا جرائم اعتداء على احلرية الشخصية.
6تعديل نص املادتني  210 ،63من قانون اإلج��راءات اجلنائية مبا يسمح للمضرور
من اجلرمية أن يطعن على األمر الصادر بأال وجه إلقامة الدعوى فى تهمة موجهة
ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط جلرمية وقعت منه أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها.
7ضرورة النص صراحة على مسئولية رئيس اجلهاز الذى يعمل فيه املتهم القائم
بالتعذيب حتى ولو كان جمهوال أو تعذر على املعذب التعرف عليه ألنه كان معصوب
العني ،أو كان الذى يقوم بالتعذيب خيفي وجهه أو شخصيته ،فإن افرتاض املسئولية
اجلنائية قبل رئيس اجلهاز الذى وقع التعذيب فيه كفيلة مبنع التعذيب؛ ألن التهديد
بعقاب الرئيس الذى له اإلشراف والرقابة حيمله على إحكام الرقابة ،واحليلولة
دون وقوع جرمية التعذيب؛ ألنه هو فى الغالب الذى خيلق الظروف التى توحي به
واإلقدام عليه.
8ضرورة أن تقوم الدولة ومؤسسات اجملتمع املدني بنشر ثقافة حقوق اإلنسان ،بني
املواطنني واملوظفني القائمني بإنفاذ القوانني ،وذلك عن طريق إدخال هذه الثقافة
فى املناهج املدرسية واجلامعية ،وتنظيم دورات ،وحماضرات للموظفني العموميني.
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9 .9جيب أن حترتم الدولة وأجهزتها املختلفة مبدأ سيادة القانون ،فال يكفي أن تصدر
التشريعات التى تصون وحتمي احلرية الشخصية ،بل جيب أن تكون تصرفات
السلطة متفقه وأحكام هذه التشريعات.
جـ -مقرتحات وتوصيات اجمللس القومى حلقوق اإلنسان:
يوصي اجمللس بسرعة إجناز التشريعات اليت تفعل ضمانات الدستور اجلديد فى
جمال احلد من ظاهرة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة املهينة والقاسية ؛ ومنها:
1 .1وجوب إعمال املواد  35من الدستور اليت نصت على عدم جواز القبض او التفتيش
على اي شخص إال مبوجب أم��ر قضائى مسبب وم��ا تضمنته من وج��وب إج��راء
التحقيق فى حضور حمام للخصوم باعتبارها من ضمانات احملاكمة العادلة ،واملادة
 36التى حتظر تعذيب من يقبض عليه أو حيبس أو تقيد حريته أو ترهيبه أو إكراهه
أو إيذاؤه بدنيا أو مهنياً ،وتلزم مبعاملته مبا حيفظ عليه كرامته ،وكذلك املادة 80
من الدستور التى نصت على اعتبار االعتداء على احلقوق واحلريات املكفولة فى
الدستور من اجلرائم التى نصت على عدم سقوط الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية
عنها بالتقادم وأكدت للمرة األوىل على حق املضرور يف إقامة الدعوى اجلنائية عما
حلقه من ضرر بالطريق املباشر ،ومنحت اجمللس القومى حلقوق اإلنسان للمرة
األوىل احلق إبالغ النيابة العامة عن أي انتهاك والتدخل فى الدعوى املدنية لصاحل
املضرور ،وأن يطعن ملصلحته.
2 .2سرعة االنتهاء من إصدار التعديالت على قانون اجمللس القومي حلقوق اإلنسان
رقم  94لسنة  2003لتمكني اجمللس من مباشرة االختصاصات اليت نصت عليها
مبادئ باريس بشأن اجملالس الوطنية حلقوق اإلنسان ،والواردة يف الدستور ومنها:
أ ـ ـ ـ حق اجمللس يف زيارة السجون ودور الرعاية ،ودخول أي مكان عام ترد معلومات عن
وقوع انتهاك حلقوق اإلنسان فيه ،واالنفراد مبن يف هذه األماكن للتحقق من حسن
معاملتهم وفقا للقوانني واالتفاقات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وذلك كله بدون
إذن مسبق.
ب ـ ـ ـ رصد حاالت االعتداء على حقوق اإلنسان وإب�لاغ السلطات املختصة والنيابة
العامة بأي انتهاك ألي منها ومتابعة اإلجراءات اليت تتخذ يف هذا الشأن ،واختاذ
اإلجراءات الالزمة حلماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبالغات عن أي انتهاك ألي
من حقوق اإلنسان.
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3 .3ضرورة تعديل القوانني والتشريعات مبا يتوافق واالتفاقيات الدولية ملناهضة التعذيب
والدستور خاصة املواد  280 ، 129 ،126من قانون العقوبات وتعديل املواد ،162
 232من قانون اإلجراءات اجلنائية .
4 .4سرعة االنتهاء من تعديل بعض م��واد القانون رقم  58لسنة  1937واإلج��راءات
اجلنائية رقم  150لسنة  1950اخلاصة بتغليظ العقوبة عن جرمية التعذيب ،وهو
القانون الذي كان معروضاً على جملس الشعب املصري قبل حله.
5 .5ضرورة قيام احلكومة املصرية بالتوقيع على الربوتوكول االختيارى امللحق باتفاقية
مناهضة التعذيب.
د -االسرتاتيجية املقرتحة للحد من جرائم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية
واملهينة:
انطالقا من مفهوم « التشبيك « أو العمل من خالل شبكات  ،وهى التجربة التى
القت جناحاً فى جنوب إفريقيا ،وكوريا وماليزيا فى احلد من جرائم التعذيب فى أقسام
الشرطة والسجون وأماكن االحتجاز العسكرية أو التابعة ألجهزة األمن السرى يتعني على
السلطة التنفيذية واجمللس القومى حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدنى املتخصصة فى
قضايا التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة تنفيذ خطة اسرتاتيجية ثالثية األبعاد والفواعل
( الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ووزارة العدل والنائب العام ،واجمللس القومى حلقوق
اإلنسان  ،ومنظمات اجملتمع املدنى :اجلمعيات واملنظمات واملراكز البحثية املتخصصة فى
مناهضة التعذيب كطرف ثالث ) تستهدف :
•وضع القضية وأبعادها علي أجندة اهليئات التشريعية والتنفيذية بالدولة وتطوير
التعاون والتنسيق مع الوزارات املختلفة من أجل تطوير االستجابة للتصدي للظاهرة.
•التشبيك والتعاون احلكومى ممثال فى وزارات  :الداخلية والعدل والنائب العام
واجمللس الوطنى لإلعالم مع منظمات اجملتمع املدني خاصة التى تعمل فى جماالت:
الرصد والتوعية والتدريب وتقديم املساعدات للضحايا.
•رفع وعي أف��راد اجملتمع عامة وضحايا التعذيب خاصة يف حقهم يف احلماية من
التعرض للتعذيب وتطوير سبل املواجهة املستمرة ،ومعاونتهم فى التقدم بشكاوى
جمللس حقوق اإلنسان.
•رفع قدرات اجمللس القومى حلقوق اإلنسان عموما ووحدة مناهضة التعذيب وجلنة
وفى اجملاالت املختلفة حبيث تكون قادرة على القيام مبهامها.
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قائمة السادة المشاركون في المؤتمر
م

الصفة

اإلسم

1

أمحد الصعيدي

حمام

2

أمحد ربيع

حزب املصريني األحرار

3

أمحد صالح

حمام

4

أمحد عباس

أخصائي اجتماعي

5

أمحد عبد احلسن

حمام

6

أمحد علي مجال

رئيس مجعية عمال مصر

7

أمحد فتحي الدسوقي

صحفي جبريدة الفجر

8

أمحد فؤاد

رئيس املؤسسة املتحدة للحقوق السياسية

9

أمحد حمسن

صحقي

10

أمحد خمتار

مذيع

11

أمحد خمتار حممود

مستشار  -رئيس حمكمة مصر اجلديدة

12

أمساء حامد يوسف

اإلحتاد النوعي لتنمية اجملتمعات

13

أشرف امساعيل

رئيس مجعية تكاتف الفيوم

14

أشرف عباس

صحفي

15

أشرف ميالد روكسي

مفوضية الالجئني

16

إهلام عبد الرحيم

مراسلة جيريدة عيون القناة

17

أماني مسعود

دكتورة  -أستاذ بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية

18

أمري ممتاز

مصور

19

إميان عزت

مصور البوابة نيوز

20

إيناس عبد اهلل

رئيسة مجعية شباب مصر

21

آيه عامر

صحفية يف الشروق
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الصفة

م

اإلسم

22

إيهاب أمحد مدحت

اإلحتاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية

23

بسنت موسى

مسئولة برنامج sdc

24

بكر الشرقاوي

صحفي – وكالة أونا لألنباء

25

بهاء الدين مجعة

أمني االحتاد النوعي

26

بهية همام

مدير منفذ االحتاد اإلقليمي اإلمساعيلية

27

تامر حممد علي

حمام

28

جيهان زعفران امحد

رئيس جملس إدارة اجلمعية املصرية

29

جيهان كمال

مذيعة

30

حازم املالح

صحفي

31

حسين داخلي حممد

صحفي

32

حسني امني

دكتور  -أستاذ اجلامعة األمريكية

33

حسني محودة

عميد  -باحث أكادميي

34

خالد السرجاني

كاتب صحفي باألهرام

35

خالد عبداهلل

حمام

36

خالد عكاشة

عميد  -خبري أمين

37

خلود حمسن

صحفية

38

خريي فؤاد

األمني العام لالحتاد اإلقليمي

39

خريية شعالن

صحفية

40

دعاء نبيل

منسق تدرييب

41

دينا حممد زكي

صحفية

42

رانيا حممد توفيق

جمتمع مدني

43

راوية عبد الباري

مساعد رئيس حترير األخبار

44

رجائي املرغين

االئتالف الوطين حلرية اإلعالم
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م

الصفة

اإلسم

45

رشا عالم

أستاذة جامعية

46

رضا حممد هالل

دكتور  -مدرس جامعي

47

رنا جمدي

حمررة ببوابة روز اليوسف

48

رؤوف الشتوي

خمرج

49

ريم عادل عناني

manger copperation ast

50

ريهام عبد الرحيم امحد

صحفية

51

سارة مسري

صحفية

52

سارة يونس

مصور يف البديل

53

سعيد عبد احلافظ

حمامي بالنقض

54

السيد علي حممد

رئيس االحتاد االقليمي باإلمساعيلية

55

سيف الدين حممد السيد

اإلحتاد اإلقليمي للجمعيات األهلية بالدقهلية

56

شادن نصري

لواء دكتور  -أستاذ مساعد بأكادميية الشرطة

57

شريف عبد احلي

صحفي

58

شريف عيد رمضان

صحفي

59

شريي شكري

صحفية باألهرام أون الين

60

صافيناز مصطفى

صحفية

61

صاحل الشرقاوي

صحفي جبريدة البديل

62

طه عبد العليم

دكتور  -مركز األهرام للدراسات اإلسرتاتيجية

63

عادل السيد حممود امحد

اعالمي

64

عادل حفظي

حمرر صحفي

65

عاصم عبد اجلبار سعد

مستشار – نائب رئيس حمكمة النقض

66

عاصم حممد

وكيل أول وزارة

67

عبد الرمحن خري

رئيس اجلمعية املصرية للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
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68

عبد الرمحن سليمان

صحفي رويرتز

69

عبد العال ابو السعود

رئيس االحتاد اإلقليمي مشال سيناء

70

عبد الغفار شكر

نائب رئيس اجمللس القومي حلقوق اإلنسان

71

عبد اللطيف صبح

صحفي باليوم السابع

72

عبداهلل أبواحلمد

رئيس مؤسسة اإلعالم احمللي والتنمية اإلنسانية

73

عبداملنعم سليمان الرفاعي

املتحدث اإلعالمي لقبائل الضبا

74

عبري السعدي

عضو جملس نقابة الصحفيني

75

عبري سامل

حمررة

76

عبري سليمان حسن

رئيس مؤسسة ضد التمييز

77

عبري صالح

باحثة

78

عبري عبد الواحد

صحفية

79

عدلي شعيب

صحفي فيتو

80

عصام عبد احلميد

صحفي

91

عطيات متولي بدري

جمتمع مدني

82

عماد الفقي

دكتور  -حمامي بالنقض

83

عمر الكاشف

صحفي أ ش أ

84

عمر عبد السالم

حمام

85

عمرو خفاجي

صحفي وإعالمي

86

فاتن حممد البيومي

صحفية

87

فاطمة النجار

باحثة العلوم السياسية مجعية بورسعيد

88

فتحي حسن

دكتور  -رئيس حترير جريدة  30يونيو

89

فخري حممد صاحل

دكتور  -رئيس مصلحة الطب الشرعي األسبق -كبري
األطياء الشرعني األسبق
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90

قدري حممود

أستاذ علم النفس

91

ماجد امحد عبدة

صحفي

92

ماريان جمدي

ناشطة

93

مارينا ميالد

وكالة ona

94

ماهر عبد الباقي السيد

صحفي جبريدة عيون القناة

95

حممد أمحد سليم

فين صوت

96

حممد أمحد شفيق

رئيس مجعية مركز الدلتا حلقوق اإلنسان

97

حممد احلمبولي

حمامي

98

حممد بصيلة

صحفي بوكالة أنباء الشرق األوسط

99

حممد حنيدق

صحفي

 100حممد راضي جادو

حمامي – املنظومة الفكرية للمحاماة

 101حممد زارع

احملامي بالنقض

 102حممد شبل

صحفي

 103حممد شومان

دكتور  -عميد كلية اإلعالم

 104حممد صالح أبو رجب

مستشار  -نائب رئيس جملس الدولة

 105حممد صالح الدين

قاض

 106حممد عباس خميمر

مذيع تليفزيوني

 107حممد عبد الرمحن

دوت مصر

 108حممد عبد اللطيف

حمامي

 109حممد عطية عمارة

حمامي

 110حممد علي حممد

مصور

 111حممد فؤاد

مجعية الطريق

 112حممد حممود عبيد

رئيس اإلحتاد النوعي لتنمية اجلمعيات األهلية بأسوان
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 113حممد مصطفى

حمام

 114حممود سعيد حممود

صحفي الوفد

 115حممود كبيش

أستاذ دكتور  -عميد كلية احلقوق – جامعة القاهرة

 116حممود مكرم

صحفي

 117مرام ضياء

مركز األهرام للدراسات اإلسرتاتيجية

 118مرفت أبو عوف

اجلامعة األمريكية

 119مروان كريم

رئيس جملس إدراة جريدة مجاهري البحرية

 120مروة عبد اجلواد

رئيس اجلمعية املصرية للعدالة

 121مروى مجال

حمرر باليوم السابع

 122مصطفى علي

صحفي فيتو

 123مصطفى فؤاد امحد

حمام

 124منال لطفي امحد

رئيس منظمة مصريات ضد اإلرهاب

 125منال لطفي أمحد

رئيس منظمة مصر ضد اإلرهاب

 126منى عبد الفتاح

مجعية الطريق للدعم القانوني

 127منى حممد عمر

خمرجة

 128مي سعيد الصايغ

صحفية

 129ميالد صابر

صحفي ومدون

 130نانسي بشتاقه

مراسلة صحفية

 131جنوى مصطفى

رئيسة جملس إدارة مجعية تكنولوجيا املستقبل

 132نسمة خطاب

صحفية موقع دوت مصر

 133نهى فتحي

مسئولة التطوع مجعية الطريق

 134نورا امحد الغزالي

حمررة

 135هالة حممد امحد

مديرة مشروعات
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 136هاني فتحي عبد العظيم

صحفي باليوم السابع

 137هاني مربوك

حمامي حر

 138هاني حممد طلبه

رئيس جملس إدارة مجعية الزهراء اإلسكندرية

 139هند مصطفى

مصور جبريدة الدستور

 140هيثم عبد احلكم

مراسل صحفي

 141هيثم فتحي قاسم

صحفي

 142وائل النوبي

مجعية أصفون لتكنولوجيا املعلومات بأسوان

 143يامسني احلسيين

مراسلة

 144يامسني عليوة

صحفية

 145ياسني كساب

حمرر صحفي

 146حيي مصطفى

صحفي فيس مصر

 147مينى بدر عبد اهلل

صحفيه بوابة يتاير

241

242

ملحق صور المؤتمر
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