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التعذيب وإساءة املعاملة/هتديدات ابلقتل
مىن سعيد اثبت ،العمر  24عاماً ،أم لطفلني

ايسر جنيب مهران ،العمر  37عاماً ،سائق حافلة

ثالثة أطفال ،أعمارهم  16سنة ،و 3سنوات ،ومثانية أشهر

تتعرض مىن سعيد اثبت وزوجها ،ايسر جنيب مهران ،وأطفاهلم الثالثة حلملة مضايقات وترهيب على أيدي أعضاء يف
قوة الشرطة احمللية .فقد تعرض الوالدان ،كالمها ،للتعذيب ولصنوف أخرى من سوء املعاملة على الرغم من الشكاوى
املتكررة اليت مت التقدم هبا إىل مكتب النائب العام ،وخماوفهما اجلدية على سالمتهما.
إذ ذهبت مىن سعيد اثبت يف  19يناير/كانون الثاين إىل قسم الشرطة يف منطقتها (قسم شرطة شربا اخليمة اثن) ،يف
مشايل القاهرة ،لتقدمي شكوى بشأن اعتداء تعرضت له يف بيت أختها على أيدي رجلني ذُكر أهنما خمربين يعمالن مع
الشرطة وقريبني لطليقة زوجها .وعوضاً عن معاجلة الشكوى ،قام رئيس قسم الشرطة ،حسبما ورد ،بصفعها وابلبصق يف
وجهها ،كما قام إبطفاء سياارته يف خدها .وتعرضت ،وفقما ذُكر ،للضر واهإهانة وحللق رأسها ابلكامل (هإحلاق
العار هبا ومعاقبتها على السواء) ،وللتهديد ابالغتصا هإجبارها على سحب شكوى سابقة ضد تعذيب زوجها يف
سبتمرب/أيلول .2008
وبعد يومني من ذلك ،أي يف  21يناير/كانون الثاين ،تقدمت مىن سعيد اثبت بشكوى لدى مكتب النائب العام يف
شربا اخليمة مبساعدة من حمامني ينتمون إىل "مجعية املساعدة القانونية حلقوق اهإنسان" ،وه منممة مصرية حلقوق
اهإنسان .وقد دأبت اجلمعية على تقدمي املشورة القانونية إىل ضحااي انتهاكات حقوق اهإنسان ،مبا يف ذلك متثيلهم أمام
وح ِّولت إىل الفحص الطيب من قبل الطبيب
احملاكم املصرية .ونتياة لذلك ،فُتح حتقيق يف اهلاوم الذي تعرضت لهُ ،
الشرع .
ويف  1و 2فرباير/شباط ،تلقت مىن سعيد اثبت هتديداً ابهلاتف أبهنا سوف تتعرض ملزيد من التعذيب ولالغتصا ،
وبقتل زوجها واختطاف أطفاهلا إذا مل تسحب شكواها املقدمة إىل النائب العام .ورغم هذا ،قامت بتقدمي شكوى
أخرى بشأن التهديدات اليت تلقتها إىل مكتب النائب العام يف  4فرباير/شباط .ونتياة لذلك ،صدرت األوامر
ابلتحقيق يف احلادثة .وبناء عليه ،استدع رئيس قسم شرطة شربا اخليمة اثن ،حسبما ذُكر ،إىل مكتب النائب العام
الستاوابه .ولكنه مل ميثل أمام النيابة العامة ،وبعد أايم قليلة من تقدم مىن سعيد اثبت ابلشكوى ،زار رجال الشرطة
بيتها وقاموا ابلتهديد بقتلها.
ويف  13فرباير/شباطِّ ،
قدم رجال شرطة يف حافلة نقل إىل بيتها حوايل الساعة السادسة صباحاً وقاموا بضرهبا وصفعها
يف الشارع أمام بيتها ومزقوا مالبسها .وقالت مىن سعيد اثبت إن رجال الشرطة أطلقوا النار على زوجها ،الذي هر

من املكان .وأوردت أهنا تعرضت للطعن آبلة حادة وأصيبت يف ظهرها ،ما تسبب هلا جبروح احتاجت إىل  23غرزة
هإغالق اجلرح .وعندما التقاها مندوبو منممة العفو الدولية يف اليوم التايل ،كانت ختشى العودة إىل بيتها .وكانت هناك
إصاابت يف فخذيها وكدمات يف أنفها وعينيها .كما كانت إحدى قدميها معصوبة وكانت تعرج .ويف  15فرباير/شباط،
تقدمت من جديد بشكوى إىل مكتب النائب العام ،وخضعت لفحص طيب على يدي طبيب شرع .
وكان زوج منا سعيد اثبت ،ايسر جنيب مهران ،قد اعتقل مرات عديدة لعدة أايم يف قسم شرطة شربا اخليمة اثن ،بزعم
رفضه العمل معهم كمخرب للشرطة .ويف سبتمرب/أيلول  ،2008احتاز مبعزل عن العامل اخلارج لنحو أسبوع تعرض
خالله للتعذيب ،الذي تسبب جبروح يف خديه وخلف أذنيه .كما تعرض بعد إلقائه أرضاً للركل يف فمه ،حسبما ذُكر،
ما تسبب بفقدانه أسنانه األمامية .وعندما عاد إىل البيت يف  19سبتمرب/أيلول  ،2008ذهبت مىن سعيد اثبت إىل
مديرية أمن بنها وتقدمت بشكوى (الشكوى رقم  55املقدمة يف  19سبتمرب /أيلول .)2008

خلفية

يمل التعذيب وغريه من ضرو سوء املعاملة أمراً متفشياً ومنهاياً يف أقسام الشرطة وغريها من مراكز االعتقال التابعة
ألجهزة "مباحث أمن الدولة" يف مصر .وما انفكت منممة العفو الدولية تتلقى تقارير عن التعذيب وغريه من صنوف
سوء املعاملة من مصر .ومع أن السلطات قد أعلنت أهنا ِّ
تقدم من يقرتفون التعذيب إىل ساحة العدالة ،إال أن منممة
العفو الدولية مل تتمكن من احلصول على أية بياانت إحصائية أو معلومات من السلطات حول عدد شكاوى التعذيب
اليت مت التحقيق فيها يف السنوات األخرية ،وال بشأن عدد رجال الشرطة الذين قدموا إىل احملاكمة وأدينوا الرتكاهبم
أعمال تعذيب وغريه من ضرو سوء املعاملة .ودأ مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين ابلتعذيب كذلك على طلب
زايرة مصر منذ  1996للتحقيق يف أنباء وتقارير التعذيب وسوء املعاملة.
التحرك املوصى به :يرجى إرسال مناشدات لتصل أبسرع ما ميكن ،ابنإلجنلييية أو ابلعربية ،أو بلغتكم األم:
 حلث السلطات املصرية على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان توفري احلماية الفعلية ملىن سعيد اثبت وايسر جنيبمهران وأطفاهلما الثالثة ضد التعرض جمدداً للتهديدات والتعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة؛
 للدعوة إىل تقدمي نتائج الفحص الطيب الشرع ملا تعرضت له مىن سعيد اثبت إىل مكتب النائب العام بال إبطاءابعتبارها أدلة يف التحقيقات على اهلامات اليت تدع أهنا قد تعرضت هلا؛
 للطلب من السلطات مباشرة حتقيق فعال على وجه السرعة يف مزاعم التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة اليتتعرض هلا كل من مىن سعيد اثبت وايسر جنيب مهران ،وضمان جلب رئيس قسم شرطة شربا اخليمة اثن وأي شخص
آخر له صلة ابلتحقيق ،للمثول أمام النائب العام؛
 للدعوة إىل وقف من يشتبه أبهنم قد قاموا بتهديد وتعذيب وإساءة معاملة مىن سعيد اثبت وايسر جنيب مهران عنممارسة مهام عملهم إىل حني ظهور نتائج حتقيق النائب العام.
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