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مصـر :ينبغي حماية الشهود ووقف اثنين من أفراد الشرطة عن العمل
حثت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات املصرية على اختاذ تدابري حلماية الشهود على حادثة وفاة خالد حممد سعيد،
ووقف رجلي الشرطة اللذين يُعتقد أهنما مسؤوالن عن وفاته عن العمل إىل حني إجراء حتقيق شامل يف سلوكهما.
إن مثل هذا اإلجراء ضروري إذا كانت السلطات جادة يف معرفة احلقيقة وإحقاق العدالة ،وإن عدم القيام به منن شنهنه
أن يقوض التحقيق الذي فتحه املدعي العام.
وترحب منظمة العفو الدولية باألنباء اليت تفيد بهن املدعي العام أمر يوم االثنني املوافق  14يونيو/حزيران  ،2010بإجراء
فحص طيب جديد للضحية بإشراف ثالثة أطباء شرعيني لتحديد أسباب وفاة خالد حممد سعيد.
ومن الضروري أن يكون هذا التحقيق مستقالً وحمايداً ،وأن يتقيد تقيداً تاماً مببادئ األمم املتحندة بشنهن املننو والتقصني
الفعنالني لإلعنندام خننارا نطنناق القننانون واإلعندام التعسننفي وإثننر إجنراءات مقتضننبة .وأثنناء قيامهننا بننالتحقيق ،مننن واجننب
السلطات املصنرية أن تنوفر لعاللنة الضنحية وللشنهود احملتملنني احلماينة منن التعنرض للعننف والتهديند بنالعنف وأي شنكل
من أشكال الرتهيب أو االنتقام.
وقد وثقت منظمنات وطنينة ودولينة تعنى حبقنوق اإلنسنان عندة حناالت يف مصنر أدت فيهنا الضنطو النيت مورسنت علنى
عالالت الضحايا يف حوادث انتهاكات ارتُكبنت علنى أيندي قنوات األمنن إىل إفسناد العدالنة؛ وذلن بسنبب عندم تنوفري
احلماية لألقرباء والشهود.
وازدادت حالة عدم توفري احلماية سوءاً ألنه ال يتم وقف أفراد الشرطة املتهمني بارتكاب االنتهاكات عن العمل بانتظار
نتالج التحقيق ،وإمنا يُسمح هلم مبواصلة القيام مبهامهم .وبذل يتم إطالق أيديهم لرتهيب ذوي الضحية وإخراسهم أو
إرغامهم على سحب شكاواهم.
ومن هنا ،فإن عدم وقف رجلي الشرطة ،اللذين يُعتقد بههنما قاما بقتل خالد حممند سنعيد ،عنن العمنل حنآل ا ن يعتن
أمراً مثنرياً للقلنق ويبعنر برسنالة يفنة مفادهنا أن قنوات األمنن يف مصنر هني فنوق القنانون فعليناً ،وأن أفرادهنا ال يتوقعنون
مساءلتهم على أفعاهلم.
إن اسنتمرار هنذين الشنرطيني علنى رأل عملهنا أمنر يتننناقع منو التنزام السنلطات املصنرية الظناهري مبكافحنة االنتهاكننات
النيت ترتكبهننا قنوات األمننن التابعننة هلننا ،إذ أن منزاعم التعننذيب وغننرية مننن ضننروب إسنناءة املعاملننة يف ننافر الشننرطة ومراكننز

االعتقال املصرية ال تزال متفشية .كما أن ذل يتناقع مو القوانني واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،اليت تنص على أن
املسؤولني الذين يرتكبنون انتهاكنات صنارخة حلقنوق اإلنسنان ،ومنهنا التعنذيب ،جينب أن يُطنردوا منن مناصنبهم .وإىل أن
تظهر نتالج التحقيق ،ينبطي وقف رجلي الشرطة وكل َمن ميكن أن يكون متورطاً يف احلادثة عن العمل.
بيد أنه بدالً من ضمان تقدمي مجيو املوظفني املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان أو إصدار أوامر بارتكاهبا
أو التقنناعن عننن منعهننا إىل سنناحة العدالننة ،يبنندو أن وزارة الداخليننة ،يف بياهنننا الصننادر يف  12يونيننو /حزي نران اختننارت
التططية على االنتهاكات اليت ترتكبها قوات األمن التابعة هلنا .فقند ادعنى البينان أن وفناة خالند حممند سنعيد نت نت عنن
االختنناق الننناجم عنن قيننام الضنحية بنابتالع كنين مننن املرندرات عننندما اقرتبننت مننه قنوات األمنن ،وفقناً لتقرينر املبنندلى
للطب الشرعي .لكن التقرير مل يقدم أي تفسري للصور املروعة اليت التُقطت جلثنة خالند حممند سنعيد ،النذي كنان يتعنذر
التعرف على وجهه تقريباً من جراء الضرب الوحشي الذي تعرض له.
وش بت وزارة الداخلية يف بياهنا نشر صورة خالد حممد سعيد على االنرتنت ووصفتها بههننا حماولنة لتشنويه صنورة قنوات
األمن املصرية.
وكانت الوزارة قد أصدرت بياناً مماثالً عندما نُشرت على االنرتنت صنورة تتعلنق بتعنذيب واغتصناب سنالق حافلنة يندعى
عماد الكبري من قبل اثنني منن أفنراد الشنرطة أثنناء احت نازة يف اجلينزة يف عنام  ،2006ممنا أثنار سنرطاً دوليناً .وكنان أحند
رجلنني الشننرطة قنند صننور عمليننة الغتصنناب وقننال لعمنناد الكبننري إنننه سننيوزع الشنري علننى سننكان احلنني الننذي يسننكن فيننه
الضحية هبدف إذالله علناً وترهيب ا خرين .وقد أعيد أحد رجلني الشنرطة اللنذين أُديننا بارتكناب التعنذيب إىل منصنبه
بعد قضاء ثالثة أرباع مدة حكمه ،وهي ثالث سنوات.
وبدالً من التصدي لالنتهاكات اليت تقو يف مصر بشكل اعتيادي ،فقد صبت السنلطات جنام غضنبها علنى املتظناهرين
املساملني الذين يطالبون بتحقيق العدالة خلالد حممد سعيد.
ففي يوم األحد ،جتمو حننو  200ناشن يف ميندان الظنوغلي بالقناهرة للمطالبنة بتحقينق العدالنة خلالند حممند سنعيد .وقند
قبضننت ق نوات األمننن علننى أكثننر مننن  40شرص ناً بينمننا كننانوا ينفننذون احت اج ناً سننلمياً .وقننال هننؤالء إهنننم ُحشننروا يف
شاحنات الشرطة وتعرضوا للضرب وأُلقي هبم خارا وس القاهرة.
كمننا أن مخسننة أشننراآ رخنرين ممننن قُنبع علننيهم إثنر احت اجننات مشنناهبة يف اإلسننكندرية مث أُطلننق سنراحهم يف وقننت
الحق ،يواجهون ا ن هتماً جنالية.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن ما يشوة صورة مصر لين نشر الصور وال املتظاهرون املساملون الذين يطالبون باملساءلة،
وإمنا إنكار وقوع االنتهاكات من قبل وزارة الداخلية.

خلفية
تعرض خالد حممد سعيد ،البالغ من العمر  28عاماً ،للضرب امل ح على أيدي اثنني من أفراد الشنرطة يرتنديان مالبنن
مدنيننة يف مقهننى لالنرتنننت يف  6يونيننو/حزيران .وذُكننر أن رجلنني الشننرطة قامننا جننرة خننارا املقهننى واسننتمرا يف ضنربه حننآل
فاضت روحه.
وقال حمام من مركز الندمي لتههيل ضحايا العنف إن أقرباء خالد حممد سعيد أُبلطوا بوفاته ،ولكنهم ُمنعنوا منن رةينة جثتنه
فوراً .وقد نقلتهم الشرطة إىل مركز شرطة سيدي جابر ،حير قيل هلم إنه ابتلو كيسناً منن املرندرات عنندما اقرتبنت مننه
الشرطة ،وإنه تويف نتي ة لتناول جرعة زالدة.

