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 الشرطة المصرية وتلفيق التهم: منهجية وتاريخ

 طاهر عبد المحسن

 تمهيد

 –قلب القاهرة  –م على دوي تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية 11/11/1112استيقظت مصر صباح األحد 

( شخصًا وأصيب 12والذي ضرب قاعة الصالة بالكنيسة المجاورة لكاتدرائية األقباط األرثوذكس وراح ضحيته )

السيسي خالل مشاركته في الجنازة م( أعلن عبد الفتاح 11/11/1112( آخرون، وفي اليوم التالي للتفجير )94)

 11وهو عنده ... الكنيسةالرسمية للضحايا أن "انتحاري اسمه محمود شفيق محمد مصطفى فّجر نفسه في 

( أشخاص وسيدة، وجاري البحث عن اثنين آخرين 3ألقى القبض على ) األمنبيجمع أشالئه، وأن  واألمنسنة... 

انت قد بدأت قبلها بساعات، ." وذلك استباقًا لنتائج التحقيقات التي ك....الحادث اإلرهابيشاركوا في ارتكاب 

وافتئاتًا على سلطات جمع االستدالالت، والتحقيق، واالتهام، والمحاكمة، وهدمًا ألي حديث عن دولة قانون أو 

مؤسسات، وخالفاً للرواية األمنية التي روجت لها الشرطة يوم الحادث ومفادها أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة 

ام من مادة "تي إن تي" شديدة االنفجار تم تفجيرها عن بعد، وفي اليوم التالي تزن أكثر من اثني عشر كيلو جر

مسؤوليته عن التفجير، وقال التنظيم أن التفجير  تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(م( أعلن 13/11/1112)

 تم بحزام ناسف ارتداه أبو عبد اهلل المصري.

 

 أواًل: مالمح تعامل النظام اإلنقالبي مع التفجير:

تسترعي االنتباه في تعامل النظام االنقالبي مع التفجير، بعد استبعاد سيناريو تبرز مجموعة من المالمح 

 المؤامرة وتواطؤ أجهزة األمن، منها:

ـ هذا التناقض الصارخ بين ضعف وتقصير وعجز األداء األمني الذي أدى إلى وصول منفذ العملية إلى داخل 1

وبين الكفاءة العالية والفعالية المبالغ فيها في  الكنيسة وفي قلب قاعة الصالة بالجناح المخصص للسيدات،

تعقب الجناة وسرعة الكشف عنهم خالل ساعات وما صاحبها من إجراءات يستحيل عماًل وعقاًل أن تتم في هذا 

ساعة من التفجير( كجمع أشالء منفذ الجريمة وتمييزها من بين جميع األشالء  31الزمن القياسي )حوالي 

راء قوة التفجير، والتعرف عليه وتحديد هويته، ثم تحليل البصمة الوراثية )الحمض المختلطة للضحايا ج

http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162314&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2384454
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162314&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0643%u0646%u064A%u0633%u0629&exp=2384454
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162226&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2384454
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162226&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2384454
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162226&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2384454
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162226&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0646&exp=2384454
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162422&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0627%u062F%u062B%20%u0627%u0644%u0625%u0631%u0647%u0627%u0628%u064A&exp=2384454
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=162422&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0627%u062F%u062B%20%u0627%u0644%u0625%u0631%u0647%u0627%u0628%u064A&exp=2384454
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
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النووي( له ثم مضاهاته بالحامض النووي ألحد ذويه للتأكد من النتيجة، وغيرها من اإلجراءات التي أدعت 

 الشرطة المصرية القيام بها.

عدة دون معرفة فاعلها، مثل مقتل الصحفي هذه السرعة لم نرها في جرائم شغلت الرأي العام في مصر سنين 

رضا هالل نائب رئيس تحرير األهرام، ومقتل ثوار يناير، وتفجير كنيسة القديسين، وغيرها الكثير والكثير من 

الجرائم التي هزت الرأي العام المصري وعجز نفس جهاز الشرطة عن فك طالسمها حتى تاريخه، وأيًا ما كان 

 ال تلغي خطيئة األجهزة األمنية في تأمين الكنيسة. –إن صحت  –العالية األمر فإن هذه الكفاءة 

ـ الالفت للنظر كذلك إستراتيجية االبتزاز السياسي والهروب لألمام التي تعامل بها النظام المصري مع الحادث 1

واالجتماعية بالمبادرة إلى توظيفه واستثماره لتحقيق مجموعة مكاسب أبرزها الهروب من أزماته االقتصادية 

المتفاقمة بتحويل نظر المجتمع المصري عن أزماته اليومية الخانقة، وتحقيق نصر سياسي سريع على 

خصومه فبادر عدد من أذرع النظام اإلعالمية من الكتاب واإلعالميين والسياسيين عقب التفجير بساعات 

جيه أصابع االتهام إلى جماعة اإلخوان قليلة واستباقًا لنتائج التحقيق إلى االتهامات سابقة التجهيز وتو

وهو ما نفته الجماعة بشدة في بياناتها ورفضت الزج باسمها في كل  –دون دليل ومن غير بينة  –المسلمين 

 ما تتعرض له البالد من اضطرابات.

ب كما تم إقحام دولة قطر في الجريمة بإشارة بيان الداخلية المصرية إلى أن أحد المتهمين ويدعى "مها

م، وهو ما استدعى ردًا من 1112مصطفى السيد قاسم" توجه إلى دولة قطر وقضى بها شهرين في بداية عام 

الخارجية القطرية في بيان رسمي لها، أوضحت فيه أن المذكور دخل قطر وفق إجراءات قانونية صحيحة، 

طات المصرية أو لغيرها، كما ندد وغادرها بعد انتهاء زيارته بشكل قانوني، دون أن يكون مطلوباً ساعتها للسل

مجلس التعاون الخليجي في بيان رسمي له بالزج باسم قطر في الحادث دون دليل، ثم كان اتهام المجلس الثوري 

المصري بالضلوع في تنفيذ التفجير والزج بأسماء قيادات سياسية انتهت عالقتها بالمجلس منذ أكثر من عام 

 ذكره.   ليؤكد االبتزاز السياسي السالف

ـ فشل السياسات األمنية التي يتبعها النظام في مواجهة التطرف ويدعو إلى مراجعة تلك السياسات، والتي 3

اقتصرت على الحل األمني وحده الذي يتعاطى مع العَرض دون المرض، من غير تطويرها إلى استراتيجية 

ة تقدم دورًا وقائيًا في منع تلك الجرائم مجتمعية شاملة ذات أبعاد سياسية، وفكرية، واجتماعية، واقتصادي
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قبل وقوعها، ودورًا توعويًا في خطورة تلك الجرائم على لحمة وبنيان المجتمع المصري بأسره، إلى جانب 

 المواجهة األمنية.

فالتطّرف والعنف ظواهر نتجت عن مجموعة من االختالالت المجتمعية المتشابكة أبرزها حالة االنسداد 

الذي تعيشه مصر تحت حكم النظام العسكري الحالي الذي أمم كل مظاهر الحياة السياسية لصالحه السياسي 

فمنع التعددية السياسية، وصادر الحياة الحزبية، وألغى الحريات، وسد كل أفق متاح للعمل العام أمام الشباب، 

التفسخ واالنقسام المجتمعي،  يكمله تردي األوضاع االقتصادية، وانهيار المنظومة القيمية، واتساع فجوة

وإطالق القبضة األمنية في التعامل مع خصوم النظام السيما التيار اإلسالمي، وتعميق القهر والظلم 

واالستعباد، وتحول البالد من نظام فساد اإلدارة إلى نظام إدارة الفساد، حيث تغولت منظومة الفساد وأصبحت 

ا يدفع الشباب دفعًا إلى اليأس ويفقده أي أمل في المستقبل، تسيطر على كل مناحي الحياة في مصر، مم

فيتبنى نهج العنف والتطرف، كما يوفر التعامل األمني الغليظ البيئة الخصبة والحاضنة المجتمعية لتلك 

الجماعات العنيفة، كما هو الحال في سيناء التي أصبح بين أهلها وبين الجيش المصري ثآرات بعد أن ناصبهم 

، مما أفقدهم الشعور باالنتماء للوطن، وبات الحال يصعب لملمته ويستعصي على العالج لسنين العداء

 قادمة.

ـ االبتزاز السياسي الذي بلغ ذروته، فيما رأيناه من دعوات إهدار القانون، وإلغاء مبادئ الشرعية الدستورية 9

ضمن اعتماد قرارات االتهام كأحكام نهائية، واإلجرائية، وتعديل البنية التشريعية والقانونية المصرية، بما ي

وتنفيذ أحكام إعدامات فورية بحق المتهمين في مثل هذه القضايا، دون أن يتاح لهم ضمانات المحاكمات 

العادلة التي قررتها المعاهدات الدولية والقوانين المصرية، وحرمان المتهمين في كل القضايا ذات الطابع 

حاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وفي ذلك مصادرة للقانون وقواعده مما يستدعي والدوافع السياسية من الم

 منا بإيجاز التعرض لحديث القانون.

وأمام هذه المالمح سأحاول استعراض وجود تاريخ قريب للشرطة المصرية، برز فيه تلفيقها للتهم كمنهجية 

في مئات القضايا، باستعراض عدد من  – كمحاٍم على مدار عشرين سنة –عمل ثابتة على النحو الذي عايشته 

في ذهن المواطن المصري قبل سجالت وزارة العدل في العقدين  –حسمًا للجدل  –أشهر القضايا الموثقة 

 األخيرين، أستعيد فيها قراءة الواقع في تلك القضايا للتأكيد على فشل األداء األمني للشرطة المصرية.
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 ثانيًا: حديث القانون:

براءة الشخص ولو كان موضع اشتباه، هو إحدى الضمانات التي يستند إليها مفهوم المحاكمة  إن افتراض

العادلة، فإلى جانب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هناك مبدأ آخر يكمله، أال وهو مبدأ "أن األصل في اإلنسان 

ك يجب معاملة الشخص على البراءة" هذا المبدأ يقتضي أن براءة الشخص مفترضة وأصل ثابت فيه، وعلى ذل

هذا األساس عبر مختلف مراحل الدعوى، وفي كل ما يتخذ من إجراءات، ولو كان الشخص محل اتهام، إلى أن 

يصدر حكم نهائي يقضي بعكس ذلك، وعليه يمكن القول، أن هذا المبدأ هو الحصن الذي يحتمي به الشخص، 

 .(1)ةضد كل إجراء تعسفي أو مساس بحريته وسالمته الشخصي

تلك هي قواعد الشرعية الدستورية في القانون الجنائي ومفادها أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص )قانون( وال 

توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما أن حماية الحرية 

وهذا  ه إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.الشخصية التي كفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءت

هو مفهوم النص الدستوري المتكرر في كل دساتير العالم المتحضر ومنها الدساتير المصرية المتوالية بأن " 

 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية منصفة".

)األحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم  وتطبيقًا لذلك استقرت المنظومة القانونية المصرية على أن

واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، وال تؤسس على الظن واالحتمال من الفروض واالعتبارات 

 .(2)المجردة واألدلة االحتمالية"

لشارع "ومن المقرر كذلك أن الشارع الجنائي ال يعترف بقرائن الخطأ، وخطتــه في ذلك مختلفة عن خطة ا

المدني، حيث تستند خطة الشارع الجنائي على مبدأ شخصية المسئـولية الجنائية، وتطبيقًا لذلك ال يفترض 

خطأ من ارتكب فعاًل، بل يتعين إثبات ذلك الخطأ، والمكلف باإلثبات هو سلطة االتهام فإن لم يثبت خطأ 

 .(3)يأت خطًأ" المتهم تعين على القاضي أن يبرئه، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم

                                  
العقاب،  ق"المعلوم هو أن األصل في األشياء اإلباحة ما لم يتقرر العكس بحكم قضائي وبناًء على نص قانوني سابق الوضع قبل وقوع الجريمة واستحقا( 1)

سرور: القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق.  براءة اإلنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي"، أنظر: د/ أحمد فتحيوالمجهول المستنتج من هذا األصل هو 
 . 280ص  ،2002مصر، 

 م1299/  2/  6م، ونقض جلسة 1291/  1/  22أنظر: نقض جلسة ( 2)
 م1262/  6/  10، ونقض جلسة 414ص  –م 1286د / نجيب حسني طبعة  –القسم الخاص  –أنظر: شرح قانون العقوبات ( 3)
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وعدم اإلضرار به وحمايته من  ومن أهم ما يترتب على قرينة البراءة هو ضمان الحرية الشخصية للمتهم

التعرض ألي صورة من صور التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير اإلنسانية بغرض حمله على االعتراف، فإذا 

تم اعتقاله على ذمة التحقيق في قضية فيجب أن يعامل معاملة إنسانية الئقة تحفظ عليه كرامته 

 وإنسانيته. 

( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ 11/1البراءة، فقررت المادة )ولقد كرست المواثيق الدولية قرينة 

م صراحة أن " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونًا وفق محاكمة 11/11/1491

د ( من العه19/1عادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه". الكما نصت على ذلك أيضًا المادة )

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقررت أن: "لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئًا 

 ما لم تثبت إدانته طبقًا للقانون".

( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن )اإلنسان برئ إلى أن 22وعلى ذلك نصت المادة )

  ة وفقًا للقانون الواجب التطبيق". تثبت إدانته أمام المحكم

إال أن الشرطة المصرية إزاء مكافحتها للجرائم والعمل على ضبط مرتكبيها ال عالقة لها بتلك القواعد واألحكام 

وهذا التأصيل، فمنهجية عملها في مجال البحث الجنائي تقوم على توسيع دائرة االشتباه، ووجود متهمين 

 يعًا، وعلى كل متهم منهم أن يثبت براءته من االتهام الموجه إليه.مفترضين، تقرر إدانتهم جم

أما أدائها فمتخلف دائمًا السيما في مجال البحث الجنائي، يغلب عليه االستسهال واللجوء لتعذيب المشتبه بهم 

ئم لم النتزاع االعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، وكثيرًا ما يلجأ المعذبون لالعتراف على أنفسهم بجرا

 يرتكبوها للتخلص من هول التعذيب، والتاريخ خير شاهد على ما نقول على نحو ما سيلي تفصيله.

واألمر في الجرائم السياسية أشد منه في مثيالتها الجنائية، إذ ال يقتصر دور الشرطة على تعذيب المشتبه بهم 

وصناعة القضايا التي تغيب عنها الحبكة لالعتراف بجرائم لم يرتكبوها، بل يتجاوز ذلك إلى حد تلفيق التهم 

القانونية بل والواقعية أحيانًا، فالمشكلة هنا أعمق والمعضلة أكبر، نظرًا لما يقع فيه  النظام السياسي 

في ظل غياب المؤسسات  –بشكل عام من حرج والرئيس بشكل خاص بوصفه المسئول عن كل شيء في الدولة 

زمن حتى تقدم كبش الفداء )الفاعل( للسلطة السياسية، وتكون أول أدلة فتظل األجهزة األمنية تسابق ال –

  االتهام ضده االعتراف بجريمته واإلقرار بها تفصياًل.
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 ثالثًا: جرائم من سجالت الشرطة المصرية:

كمدخل للحديث عن السمعة الدولية للشرطة المصرية في التعذيب وانتزاع االعترافات من المشتبه بهم نذكر  

رير كما ظهر من تقمصر من أكبر الدول التي مارست التعذيب بالوكالة لصالح المخابرات المركزية األمريكية  بأن

، وتحديدًا سجن 1111سبتمبر  11لمعتقلي ما بعد أحداث ( CIA)الكونجرس األمريكي الفاضح لوسائل تعذيب 

م 1119خارجها والذي ظهر في نهاية عام "جوانتانامو" وغيره من معسكرات القمع داخل الواليات المتحدة أو 

كانت مصر ضمن  –الذي لم تكذبه السلطات المصرية  –م ووفقًا للتقرير 12/11/1119ونشر بالجزيرة نت في 

دولة عربية قامت بتعذيب متهمين "باإلرهاب" لصالح الواليات المتحدة، وقد وصف التقرير األميركي مصر  13

بر" في عمليات استالم وتعذيب واستجواب المعتقلين من الواليات المتحدة في باعتبارها "الدولة األهم واألك

 .سجون مصرية، باإلضافة إلى استخدام المجال الجوي لمصر ومطاراتها في عملية نقل المتهمين إلى دول أخرى

أخرى،  لحساب دولإال أن األمر ال شك سيختلف حينما يكون التعذيب باألصالة لحساب النظام ذاته وليس بالوكالة 

وللتدليل على أن تلفيق التهم منهجية ثابتة للشرطة المصرية تعكس منظومة عمل متكاملة تقوم على 

اختالق األكاذيب وفبركة القضايا وليست مجرد حوادث فردية تعبر عن سلوك شخصي لمرتكبها، سنعرض بإيجاز 

اثنتان منها جنائية وأربعة سياسية على  شديد لست من القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام المصري

 النحو التالي:

 ـ قضية الممثلة المغربية "حبيبة": 1

والتي تعد من أشهر القضايا المعروفة إعالميًا بانتزاع اعتراف المتهم تحت التعذيب بجريمة لم يرتكبها، حيث 

لقضية إلى ديسمبر من عام وترجع أحداث ا –دبلوماسي قطري في القاهرة  –اتهمت بقتل زوجها )عرفيًا( 

م، حيث اتهمت الممثلة حبيبة وآخرين بقتل زوجها، وقد اعترفت تحت وطأة التعذيب الذي تعرضت له 1441

من رئيس مباحث قسم الهرم الضابط "ياسر العقاد" بارتكاب الجريمة، حيث أجبرها على توقيع اعتراف مكتوب 

النيابة والمحكمة، وشواهد الحال كانت تؤكد استحالة ارتكابها بخط يدها بقتلها لزوجها، أنكرته بعد ذلك أمام 

للجريمة حيث قتل المجني عليه وكان قوي البنيان بثالثين طعنة، وُحكم على المتهمين الستة جميعًا ومنهم 

المذكورة بالسجن المشدد ما بين عشرة وخمسة عشر سنة، وبعد دخولها السجن وقضائها خمس سنوات كاملة 
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م انكشف أمر الجناة الحقيقيين على أثر قيام أحدهم ببيع ساعة ذهبية للمجني عليه، 1119وفي عام 

م بإلغاء حكم محكمة جنايات 11/19/1119واعترفوا بارتكاب جريمتهم، وقضت محكمة النقض بتاريخ 

 الجيزة بمعاقبتها باألشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.  

الذي انتزع االعتراف السابق من المذكورة تمت محاكمته وحكم عليه هنا البد أن نذكر أن الضابط ياسر العقاد 

 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وظل بالخدمة يترقى في وزارة الداخلية حتى حصل على رتبة لواء.

 

 ـ قضية سفاح بني مزار: 1

المنيا م في عزبة شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة 14/11/1112وهي المذبحة التي وقعت بتاريخ 

( أفراد من ثالث أسر يسكنون ثالث بيوت متجاورة، منهم أربعة أطفال، تم 11بصعيد مصر وراح ضحيتها )

ذبحهم جميعًا بنفس الطريقة، الرجال: تهشم في الرأس وذبح في الرقبة من األمام وشق من منتصف البطن 

ق بالبطن حتى العضو األنثوي، حيث تم من الجانب األيسر وبتر بالعضو الذكري، أما النساء: فذبح بالرقبة وش

اقتحام المنازل عبر األسطح ولم تشاهد أي أعمال عنف أو كسر لألبـواب أو النوافـذ التي كانت مغلقة من 

 الداخل دون أية آثار أو أدلة وراء الجاني.....

أعلن فيه  م قام مساعد وزير الداخلية بعمل مؤتمر صحفي19/11/1112بعد ستة أيام على المذبحة وفي 

راسب إعدادية مريض  –من أهل القرية  –( سنة 11القبض على الجاني ويدعى/ محمد علي أحمد عبد اللطيف )

نفسيًا، يعاني من انفصام في الشخصية وشعور باالضطهاد والوسواس القهري، والذي اعترف بارتكاب الجريمة 

دثت في ساعتين تقريبًا بين الثانية والرابعة وقام بتمثيلها، وقد جاء في تقرير الطب الشرعي أن الجريمة ح

صباحًا، وأن شق البطون تم بطريقة جراحية ماهرة حيث تم شق الجانب األيسر من بطون الضحايا وقطع 

أعضائهم التناسلية بطريقة فنية بخبرة كبيرة في الجراحة، كما تم نزع قرنيات عيون القتلى وُكالهم إلى 

 جانب أعضائهم التناسلية.
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م قضت محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه لتضارب وتناقض 11/14/1112 وفي

أقوال الشهود واألدلة الفنية، وبطالن اعترافات المتهم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وقد ذكر المتهم ووالده 

نه ووالده وأخوه تعرضوا للتعذيب بعد ذلك في مؤتمر صحفي بمكتب المحامي/ طلعت السادات )رحمه اهلل( أ

والصعق بالكهرباء في قسم بني مزار بإشراف مساعد وزير الداخلية وأن الضباط هددوه بهتك عرض أخواته 

 البنات وزوجة أخيه ونزعوا مالبسهن أمامه مما حمله على االعتراف بارتكاب الجريمة.

راءة المتهم ورفضت الطعن المقدم من م أيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بب12/19/1111وفي 

 النيابة وأسر المجني عليهم ليسدل الستار نهائيًا عن هذه المذبحة ويظل الفاعل الحقيقي مجهواًل.  

 

 ـ قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق حسن أبو باشا:3

ى رية، وتمثلت في القبض علالقضية الثالثة في مجال الجريمة السياسية تعد من أشهر تلفيقات الشرطة المص

مجموعة من شباب الجماعات اإلسالمية بتهمة المحاولة الفاشلة الغتيال وزير الداخلية األسبق حسن أبو باشا 

م، حيث قالت الشرطة أنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأقروا بها وقدموا للمحاكمة 12/12/1411التي تمت في 

وحكم عليهم بالسجن المشدد مددًا متفاوتة، بعدها بشهور أعلنت م، 1411لسنة  13على ذمة الجناية رقم 

الداخلية عن القبض على تنظيم أطلقت عليه إعالميًا اسم "الناجون من النار" اتهمتهم بكل محاوالت االغتيال 

 م، ومنها بخالف محاولة اغتيال أبو باشا محاولة اغتيال النبوي إسماعيل في1411الفاشلة التي وقعت في عام 

م، ومكرم محمد أحمد، حيث قامت الداخلية بقتل محمد كاظم أبرز عناصر التنظيم والقبض 13/11/1411

على مجدي زينهم على الصفتي وعصام القمري ويسري عبد المنعم علي نوفل وعبد اهلل حسين أبو العال 

 ة وإطالق سراحها. وآخرين، وتم تبرئة المجموعة األولى التي سبق أن اعترفت بمحاولة االغتيال الفاشل
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 ـ قضية تفجير كنيسة القديسين:9

( مصاب، 41( قتيل وحوالي )13م وراح ضحيته )1113م في الدقائق األولى من عام 11/11/1111تمت بتاريخ 

م، أعلنت الداخلية المصرية أن منظمة فلسطينية من غزة تسمى "جيش اإلسالم 13/11/1111وبتاريخ 

ية وأن منفذها مصري يدعى/ أحمد لطفي إبراهيم، وبعد ثورة يناير انتشرت الفلسطيني" هي من دبر العمل

معلومات منها تحقيقًا صحفيًا في "اليوم السابع" معنون "بالمستندات تفاصيل خطة حبيب العادلي لتفجير 

كنيسة القديسين باإلسكندرية" مفادها ضلوع الشرطة في ارتكاب هذه الجريمة، حيث كلف حبيب العادلي 

بتنفيذ مهمة تفجير الكنيسة بغية تكتيف األقباط وإخماد  –أحد الوحدات الخاصة بالداخلية  –( 11يادة )الق

 احتجاجاتهم وتهدئة نبرة البابا شنودة تجاه القيادة السياسية.

وأن من قام بتنفيذ العملية بالتنسيق مع الداخلية هو أحد معتقلي الجماعة اإلسالمية ويدعى/ أحمد محمد 

( عامًا في السجن وهو من قام باالتصال بجماعة "جيش اإلسالم" لدفعها إلى 11الذي سبق له أن قضى )خالد و

تفجير الكنيسة، وأن ضابط اتصال هذه العملية كان أحد الضباط المقربين من حبيب العادلي وهو الرائد فتحي 

ادث، وبعد التنفيذ مباشرة قام الرائد عبد الواحد الذي قدم للمنفذين السيارة المفخخة التي تم تفجيرها في الح

فتحي باعتقال كل من أحمد خالد )منفذ العملية(، ومحمد عبد الهادي رئيس جماعة "جيش اإلسالم" في إحدى 

م( حيث 11/11/1111البنايات التابعة لوزارة الداخلية بالجيزة وظال رهن االعتقال بها حتى جمعة الغضب )

لية ولجئا إلى السفارة البريطانية في القاهرة خوفًا على حياتهما وهناك أدليا تمكنا من الهرب بعد سقوط الداخ

 باعترافات تفصيلية بالجريمة وكيفية ارتكابها .....". إلى هنا انتهت الرواية.

والراجح أن المخابرات اإلنجليزية أبلغت المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير البالد وقتها بتلك 

ثم سربتها المخابرات الحربية لليوم السابع انتقامًا من حبيب العادلي وجهاز مباحث أمن الدولة، ثم  التفاصيل،

 سمعنا عن تقرير مسرب للمخابرات البريطانية في هذا الشأن.

تلك الرواية وإن لم نتأكد من صدقها إال إن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد صحتها منها بالغ المحامي 

عرائض النائب العام ضد  1111لسنة  1921والذي قيد برقم:  11/11/1111ي للنائب العام في ممدوح رمز

العادلي يتهمه فيه بالضلوع في تفجير كنيسة القديسين، حيث أحاله النائب العام حينذاك )عبد المجيد 
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المشكو في حقه، محمود( إلى نيابة أمن الدولة العليا لتحقيقه، فاستمعت النيابة ألقوال مقدم البالغ، و

 وطلبت تحريات مباحث أمن الدولة حول الواقعة، إال أنها لم تأتي، وتجمدت القضية عند هذه النقطة.

وقد ذكر ممدوح رمزي لكاتب هذه الورقة، وقد تزامال باللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري ستة أشهر، 

ترافات تفصيلية لمرتكب التفجير أحمد خالد، أنه قدم للتدليل على صحة بالغه مستندات وتسجيالت تحوي اع

ومحمد عبد الهادي حصل عليها من دبلوماسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وهو ما يعني تسريب السفارة 

 البريطانية العترافات سالفي الذكر إلى الكنيسة ومنها لممدوح رمزي. 

النيابة العامة في تلك القضية قد انتهت أو أن تحقيقات  –بغض النظر عن التحليالت  –والثابت يقينًا 

توقفت، وأن الملف أغلق الملف تمامًا دون توجيه اتهام ألحد ومن غير محاكمة، ألن المضي فيه سيفتح أبواب 

الجحيم على وزارة الداخلية، حتى أن األقباط إزاء هذا الصمت المريب لجأوا لمحكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية 

م بإلغاء القرار السلبي بامتناع 11/14/1112ق بجلسة  22لسنة  1121كم في الدعوى رقم: وتحصلوا على ح

وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بقضية تفجير كنيسة القديسين والمتهمين فيه لنيابة أمن الدولة 

تهمين الحقيقيين العليا وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استكمال التحقيقات في القضية وإحالة الم

 للمحاكمة.

 

 ـ قضية قتل الشرطة للشاب السلفي سيد بالل:2

م من بيته على أثر تفجير كنيسة القديسين وأعادته في اليوم 12/11/1111الذي اعتقلته فجر األربعاء 

التالي ألهله جثة هامدة بعد موته جراء التعذيب الذي تعرض له على أثر اتهامه بتفجير كنيسة القديسين 

بغية حمله على االعتراف بارتكابه للجريمة، وبعد ثورة يناير تمت محاكمة ضباط أمن الدولة الخمسة المتهمين 

بتعذيبه حتى الموت وهم: حسام إبراهيم محمد الشناوي، ومحمد عبد الرحمن الشيمي سليمان )اسمه الحركي/ 

)أدهم البدري(، ومحمود عبد العليم  عالء زيدان(، وأسامة محمود عبد المنعم الكيسي، وأحمد مصطفى كامل

( سنة، تم تبرئتهم 12( و )12محمود علي، وبعد إدانتهم جميعًا وصدور أحكامًا بالسجن المشدد عليهم ما بين )

 جميعًا بعد ذلك وبأحكام قضائية نهائية.
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 ـ قضية قتل "جوليو ريجيني":2

انية، وأثناء زيارة علمية للقاهرة، تم اختطافه جوليو ريجيني طالب دكتوراه إيطالي في جامعة كامبردج البريط

في مصرف على أحد جانبي طريق القاهرة  م ُعثر على جثته ملقاة1112فبراير 3م، وفي 1112 يناير 12في 

وسحجات  كدماتاإلسكندرية الصحراوي، وكانت جثته مشوهة وقد ظهرت علي جسده آثار تعذيب شديد ما بين 

ممتدة نتجت من ركالت ولكمات واعتداءات  ورضاتفي جميع أنحاء الجسم نتجت عن ضرب مبرح ووحشي، 

م هباستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسراً في العظام بين

سبعة كسور في أضالع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه، كما ظهر علي الجثة طعنات 

متعددة في شتى أنحاء الجسد وحتى أخمص قدميه، وظهر بالجسم العديد من القطوع والجروح نتجت عن آلة 

ـرت آثـار حـرق حادة يشتبه في أن تكون موس حالقـة، كمـا كانت آذانـه وأنفـه مشـوهين، وظه

بالسجائر شملت الجسم كله، وعالمات صعق كهربائي على أعضائه التناسلية، وحدوث نزيف بالدماغ وكسر في 

 فقرات العنق تسبب في النهاية في موته.

م 11/13/1112أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني في  –التقرير اإليطالي  –وقد قرر تقرير الطبيب الشرعي 

ساعة، قبل أن يقتل في نهاية المطاف، وطبقًا لمحطة  19إلى  11أيام وعلى فترات من  لمدة تصل إلى سبعة

)بي بي سي( تعتقد السلطات اإليطالية أن أجهزة االستخبارات المصرية قد استهدفت ريجيني لنشاطه البحثي 

من  9211وقام  األكاديمي عن االتحادات العمالية والنشطاء. وقد أثار تعذيب ومقتل ريجيني غضبًا دوليًا

األكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاته وفي العديد من حاالت اإلخفاء القسري 

 التي تجري كل شهر في مصر.

م أصدر البرلمان األوروبي في ستراسبورغ قرارًا يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني 11/13/1112وفي 

ن من حكومة السيسي في مصر بأغلبية ساحقة. أما الشرطة المصرية واالنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسا

المتهمة بقتله، وفي سبيل خروجها من هذا المأزق وكعادتها في التلفيق أعلنت قيامها بتصفية عصابة 

( أشخاص مسجلين خطر قاموا بانتحال صفة رجال الشرطة وإيقاف األجانب وتفتيشهم وسرقة 2تتكون من )

الشرطة إثر ذلك أنها قتلت أفراد العصابة واستعادت بعض المتعلقات الشخصية لريجيني،  متعلقاتهم، وقالت

بزعم أنه بالتحقيق مع شقيقة أحد أفراد العصابة والتي أفادت تحريات الشرطة أنها كانت تقوم بمساعدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D9%87&action=edit&redlink=1
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رطة بتسليم الششقيقها في تحويل العمالت األجنبية من مكاتب الصرافة، وأثناء التحقيق قامت تلك السيدة 

 حقيبة قالت أن شقيقها تركها في منزلها، وبفتحها اكتشفت الشرطة بها بعض متعلقات ريجيني.

وبعد رفض الجانب اإليطالي تصديق تلك الرواية الساذجة اضطرت النيابة العامة إلى أن تعلن بعدها بيوم 

ا مسئولة عن عمليات نصب وسرقة واحد أن المجموعة التي تم قتلها ليس لها عالقة بمقتل ريجيني، لكنه

وقتل أخرى ضد أجانب، وأن تحقيقاتها أوضحت أن أحد المجني عليهم من قبل هذا التشكيل كان مواطناً إيطالي 

الجنسية، ولكنه لم يكن ريجيني، وقالت إن المتهمين استولوا منه على مبلغ عشرة آالف دوالر في وقت سابق 

 أثناء ممارستهم عمليات النصب.

أن الوزارة لم تقل أن التشكيل المزعوم تورط في قتل ، بوزارة الداخليةدها صرح المتحدث اإلعالمي وبع

، وتؤكد أسرة ريجيني أن ابنها ُقتل على يد السلطات المصرية وأن نظرية العصابة للتستر على األمر، ريجيني

لطات اإليطالية كذلك من أن قاتل ريجيني هو اللواء خالد شلبي بمساعدة اللواء "محمود وهو ما تؤكده الس

 شعراوي" رئيس جهاز األمن الوطني وعدد من رجال األمن المصري.

 

 رابعًا: تلفيق الشرطة تفجير الكنيسة البطرسية:

االتهامات ال أستبعد مطلقًا بعد استعراض القضايا السابقة وسيرًا على منهجية الشرطة المصرية في تلفيق 

في األيام القليلة القادمة أن تبث الشرطة فيديوهات العترافات تفصيلية للمتهمين بتفجير الكنيسة 

قبل موته وهو يجهز المتفجرات ويرتدي الحزام  –المتهم بتنفيذ التفجير  –البطرسية، وشريط متلفز لشفيق 

تفجير الكنيسة، إذ من الواضح أنه تم القبض عليه قبل  الناسف ويلقي وصيته التي يقر فيها بعزمه على

 الحادث حيث تقول أمه أنه كان هاربًا في السودان، وهو ما يعني أنه تم القبض عليه أثناء عودته منها.

وسواء تم تصفيته من جراء التعذيب الذي تعرض له أو ألنه كان متهمًا بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة فتم 

من الشرطة مباشرة، فقد تم الزج به في هذه القضية، ووجود اعترافات مفصلة له بعزمه عقابه بتصفيته 

على ارتكاب الجريمة من عدمه يتوقف على وقت وهدف تصفيته، وهل تمت تصفيته قبل هذا الحادث 

http://www.dotmsr.com/details/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
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ووجدتها الشرطة فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد بالتخلص منه وإلصاق الجريمة به، أم أنه تم تصفيته 

مة هذه القضية تحديدًا وإلصاقها به إلغالق هذا الملف، ربما تجيب األيام القادمة عن كل هذه التساؤالت لخد

وغيرها، لكن طريقة وكيفية اإلعالن عن مرتكب التفجير وبهذه السرعة تلقي بظالل عميقة من الشك على 

 يعة أدائها ويدرك آليات عملها... حقيقة الواقعة كما ترويها الشرطة لكل من يعرف الشرطة المصرية ويلم بطب

 

 خاتمة:

في النهاية يجب التأكيد على أن منهجية تلفيق التهم وانتزاع االعترافات الباطلة تحت وطأة التعذيب إنما تعبر 

 –عن عمد  –عن منظومة سياسية قضائية غابت عنها قيم الحق والعدل والحرية، كما ُغيب فيها القانون 

والمشروعية في شتى مناحي الحكم، وبات القانون عاجزًا عن إحقاق الحق وإقامة  وصودرت مبادئ الشرعية

 العدل، في ظل:

ـ قضاء مسيس افتقد للنزاهة واالستقاللية ال ينتصر لمقهور وال يعيد الحق لمظلوم، وال يمثل حدًا في وجه 1

 تجاوزات السلطة.

د سلطة غاشمة تستخدمها كيف تشاء في ــ نيابة عامة )سلطة تحقيق واتهام( باتت أداة طيعة في ي1

 البطش والتنكيل بخصومها للنيل منهم وعقابهم على مواقفهم السياسية.

ـ شرطة تم إطالق يدها في تلفيق التهم وتعذيب المشتبه بهم النتزاع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها بغطاء 3

 جسامتها.قضائي، وقد أمن رجالها العقاب على تجاوزاتهم مهما بلغت 

 

وهو ما يمكن التعبير عنه إجمااًل بانهيار منظومة العدالة في الدولة المصرية، غير أن درس التاريخ الذي ال 

يتغير وال يتبدل يؤكد أن انهيار منظومة العدالة هو آخر مسمار يدق في نعش دولة الالقانون والالعدل، إال أن 

أن النظام الظالم المستبد في مصر يموت وينهار وإن طال به  الدول ليست كاألفراد تموت في لحظة لكن األكيد

ساعتها سيدفع المجتمع المصري بكل مكوناته ثمنًا غاليًا الستعادة منظومة العدالة  –ولن يطول  –الزمن 

 .(4) مهاالتي انهارت مع سبق اإلصرار والترصد من عصابة حاكمة سكت المجتمع كله عن جرائ

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 4)


