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مصر :ال عدالة لتسعة وأربعني شخصاً يواجهون احملاة ة أمام حمك ة الطوارئ
عشية حماكمة  94شخصاً على مشاركتهم املزعومة يف مظااراا اتتاااع عفي،اةد وامعو مفظماة الل،او المللياة السالطا املصااية كم لقا حماكماة
األشخاص أمام حماكم الطوارئ اخلاصة اليت وضاب عاض احلائط ابلضامات األااااية للمكاكماا اللا.لاةا كماا نام املفظماة السالطا علاى
فتح نقيق لاف لمستقل لحمايم يف مزاعم املتهمني بشأن ولاضهم للتلذيبا
ف،ي  4أغسطس/آب 8008د ايمثل  94شخصاً متهمني ابملشاركة يف اتتااجا عفي،ةد بيفهم وسالة عماا لغاهرم ماا احلاافينيد أماام حم ماة
أما المللة اللليا (طوارئ) يف مميفة طفطا بملتا الفيل مشايل القاراةا لجتاي حماكمة رؤالء علاى أاااط طائ،اة ماا الاتهمد ماا بيفهاا جتماع أكثاا ماا
مخسة أشخاص بقصم اإلخال ابلفظام اللاام لاألمااد لواممه املمتل اا اللاماة لاخلاصاة بشا ل متلمامد لالفهاب لالسااقة لاملقالماة اللفي،اة ألفااا.
الشاااطة لاالعتااماء علاايهم أثفاااء قيااامهم بواجزاااسمد لتيااابة أااالكة تريااة بصااورة غااه مشااالعةا لاااتااي حماكمااة مخسااة ماافهم غيابيااًد ليلتقاام أ اام
فارلنا ليف تالة ك.انتهمد فإ م يواجهون أت اماً ابلساا وصل كم  51افةا
ليف  1أبايل/نيسااان 8008د تظااا احل ومااة ايااع املظاااراا قزاال وف،يااذ كضاااب عااام كااان مااا املقااار أن يااتم يااوم  6أبايل/نيسااان .عمااً للتكااا
اللمايل للما الفسيج يف احمللةد اليت وقع على بلم حنو  580كيلاوم اً كم الشاما ماا القااراةا لقام نشاا آالف ماا أفااا .قاوا األماا يف كال ماا
احمللة لالقاراة لممن أخاىا لعلى الاغم ما أن التكا اللمايل الذي كان عما الفسيج يف احمللة يلتزماون القياام با د قام ل كلهااعد بلام م،الضاا
مع مسؤللني لنت ضهط احل ومةد فقم انمللت مظاراا عفي،ة يف املميفة اتتااجاً على ارو،اع و الي املليشةا لقم قتل ما ال يقل عا ثالثاة
أشخاصد بيفهم ولميذ يمعى أمحم علي مربل د متاأثايا راال جنمات عاا كطاال الفاار علايهمد لجاا عشااا آخاالن نتيااةً لالااتخمام امل،اا
للقااوة علااى أياامي أف ااا .ق اوا األماااد الااذيا جااا عاام .ماافهم كااذل ا ليف لقاات التااقد أطلااق ا ااا حنااو  818شخص ااً ااا قاازم علاايهم أثفاااء
املصا.ما ما .لن ووجي سم هلما
لكااان قاام قاازم علااى األشااخاص التساالة لاألربلااني الااذيا يواجهااون احملاكمااة تاليااً يف ال،ا ة مااا  51كم  58أبايل/نيسااان 8008د كثااا املصااا.ما

اليت لقلت يف احمللةا لعقب كلقاء القزم عليهمد ل عصب عيو م ملمة لصلت كم وسالة أمما ليازعم اللميام مافهم أ ام ولاضاوا للضااب لالصالق
ابلصمما ال هاابئية لالتهميم ابإلاااءة انفساية لقايزااسم اإلتثد لذلا أثفااء اعتقااهلم يف الزماياة يف م اواب مزاتام أماا المللاة يف احمللاة لماا
مث يف املقا الائيسي ملزاتم أما المللة يف الظوغلي ابلقاراةا

لعفاامما مثل اوا أمااام املاامعي اللااام يف  85ل  88ل  81أبايل/نيساااند اشاات ى حمااامورم مااا أن املتهمااني ولاض اوا للتلااذيب لغااهد مااا ضااالب كااااءة
امللاملة حبسب ما بعما بيم أن ال يلاف ماا كذا ل فاتح نقياق مساتقل يف ولا املازاعما لكانات األ.لاة الائيساية الايت اااتخممت ضام املتهماني راي
"اع افاا "د بعام أ اا انتزعاات مافهم ناات التلااذيبد أب ام قااذفوا أفااا .الشاااطة ابحلااارةد ابإلضااافة كم كفااا.ا الشاهو.د لااايلهم ماا أفااا .قاوا

األما أل موظ،ي المللةا كما قا بلم املتهمني ك م مل يشاركوا يف االتتااجا لأن لميهم شهو.اً يؤكملن صاكة أقاواهلما لماع أن املامعي اللاام
ااتمع كم بلم رؤالء الشهو.د فقم رفم شها.اسم لاعترب أ ا ال أااط هلا ما الصكةا
كن للسلطا املصاية احلق يف وطزيق القانون لبسط الفظام لمقاضاة األشخاص املسؤللني عاا اللفا د بيام أ اا عفامما و،لال ذلا د اب أال فاع
االتتااجا السلمية لأال نام الفاط ما احلق يف تاية التلزه لالتامع الذي حيمي القانون المليلا ليفزهي كطال ااا املتظاارايا الاذيا يتزاني
أ م مل يستخمموا اللف فوراً لبال قيم أل شا ؛ كما يفزهي وقممي اآلخايا كم حماكماة عا.لاة لفقااً اللتزاماا مصاا اوجاب القاانون الامليل حلقاو
اإلنسان لامللايه الملليةا
لقم ظل ايع املتهمني قيم االعتقا تىت  8يونيو/تزيااند عفمما أما املمعي اللام إبطال ااا عشاايا شخصااً مافهم ب ،الاةد لماا بيافهم امااأة
وزلا مااا اللمااا  18عام ااًا لأعياام القاازم علااى وساالة ماافهم فااور كطااال ا اااتهمد لذل ا اوجااب قااانون الطاوارئ بفاااء علااى ألامااا لبيااا الماخليااةا
لايلهم حمتازلن تالياً يف ااا باع اللاب ابلقاب ما االا فمريةا ليف  6يونيو/تزيااند أتا املمعي اللام قضايتهم كم احملاكماة أماام حم ماة
الطوارئ يف طفطاا
ليلتاارب رااؤالء أل مااا ااايكاكمون أمااام حم مااة طاوارئ بلاام كقاامام الساالطا املصااية علااى جتمياام تالااة الطاوارىء يف مااايو/أمر 8008ا كن حماااكم
الطوارئ ري حماكم خاصة أنشأ اوجاب قاانون الطاوارئا لوظهاا حباوث مفظماة الل،او المللياة أ اا وساتخمم األ.لاة املفتَزعاة نات التلاذيب لغاهد
ما ضالب كااءة امللاملة لضمان ك.انة املتهمنيد كما أ ا ال و،ي ابلضمات األااااية للمكاكماا اللا.لاةا لعااللة علاى ذلا د فاإن األت اام
اليت وصمر عا حماكم الطوارئ غه قابلة لالاتئفافد لوصزح أت اماً ائية بلم مصا.قة رئيس انمهورية عليهاا
كن مفظمة الل،و المللية نم السلطا املصاية على كلهاء القاار إبتالة املتهمني كم حم مة الطاوارئد لكصامار أماا إبعاا.ة حمااكمتهم أماام حم ماة
عا.يةد لضمان تصوهلم على حماكمة عا.لةا
كما يتلني على السلطا فتح نقيق كامل لمستقل لحمايم يف توا.ث القتل اليت لقلت يف احمللةد لاليت أبرقت أرلا ثالثة أشاخاصا ل اب أن
ياكز التكقيق بش ل خاص على الظالف اليت ااتخممت فيها الشاطة القوة الفارية املميتةد لضمان وقممي ايع أفاا .األماد لغهرم ماا املاوظ،ني
الامسيني املسؤللني عا ااتخمام القوة امل،اطة أل كصمار ألاما اباتخمامهاد كم اللمالةا

لالطالع على مزيم ما املللوما د انظا :مصا :كلقاء القزم على قا.ة تاكة ك،اية مطلوب التكقيق يف أعما القتل اليت ارو زتها الشاطة
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