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 التقريرهذا 

 

 20، ُوجهت لمصر ما يقـارب 2014في االستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام األمم المتحدة في عام 
ورغــم ذلــك، صــوتت مصــر ضــد قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان  2توصــية مــا بــين إلغــاء عقوبــة اإلعــدام ووقــف تنفيــذها اختيارًيــا.

وتوسعت المحاكم المصرية (المدنية والعسـكرية) فـي  3إلغاء عقوبة اإلعدام،) بشان A/HRC/36/L.6السادسة والثالثون (
وحتـى اليـوم، األمـر الـذي أثـار الكثيـر مـن االنتقـادات الحقوقيـة  2013إصدار أحكام اإلعدام على نحو غير مسبوق منذ نهايـة 

في فبراير  الماضي والذي طالـب   -لمصريةالذي تجاهلته الحكومة ا -كان أخرها قرار البرلمان األوروبي  5والدولية، 4المحلية
الحكومــة بوقــف تنفيــذ كافــة أحكــام اإلعــدام خاصــة الواجبــة النفــاذ المســتوفية لــدرجات التقاضــي، كمــا أدان أوضــاع حقــوق 
اإلنســـان فـــي مصـــر و اســـتخدام مبـــرر مكافحـــة اإلرهـــاب كذريعـــة للقمـــع واإلخـــالل بحقـــوق المتهمـــين المكفولـــة بـــالعهود 

 6ية.والمواثيق الدول

أحكـام اإلعـدام المنفـذة بالفعـل، والصـادرة عـن يسلط هـذا التقريـر الضـوء علـى جـزء محـدد مـن هـذه القضـية، يتمثـل فـي 
، مقــدًما عرًضــا ألهــم االنتهاكــات التــي 2018وحتــى ســبتمبر  2013، فــي الفتــرة بــين يونيــو القضــاء العســكري بحــق مــدنيين

 المحاكمة وحتى تنفيذ حكم اإلعدام, أخلت بحقوق المتهمين في هذه القضايا قبل وأثناء

 ينقسم التقرير إلى ثالث مباحث رئيسية:

يتنــاول التطــور التــاريخي للتشــريعات والقــوانين الخاصــة بعقوبــة اإلعــدام فــي مصــر، والتــي يحــتكم لهــا  المبحــث األول •
 القضاء المدني والعسكري على حد سواء. 

فيسلط الضوء على القضايا الثمانية المنفذ فيها أحكام اإلعدام خـالل فتـرة التقريـر، والصـادرة عـن  المبحث الثانيأما   •
 القضاء العسكري بحق مواطنين مدنيين.

يتناول التقرير بشكل مفًصل االنتهاكات التي أخلت بمعـايير المحاكمـة العادلـة فـي تلـك القضـايا  المبحث الثالثوفي   •
 تنفيذ حكم اإلعدام فيها.  قبل وأثناء المحاكمة وحتى

  

 
  https://goo.gl/Djga6Zالتوصيات الموجهة لمصر بشان عقوبة اإلعدام، على الرابط التالي:  2
  https://goo.gl/SwWUosقائمة بموقف الدول من إلغاء عقوبة اإلعدام، على الرابط التالي:  3
  https://bit.ly/2ybbNmZ :2018يناير  2منظمة مصرية مستقلة في  11جع على سبيل المثال، بيان لرا 4
  https://news.un.org/en/story/2018/09/1018832 2018سبتمبر  9راجع على سيبل المثال، كلمة المفوضة السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة في  5
  https://bit.ly/2A1nfmxبيان لمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان للمزيد راجع  6

https://goo.gl/Djga6Z
https://goo.gl/SwWUos
https://bit.ly/2ybbNmZ
https://news.un.org/en/story/2018/09/1018832
https://bit.ly/2A1nfmx
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 المقدمة
 

تعد عقوبة اإلعدام أخطر العقوبات وأبلغها جسامة على اإلطالق، إذ تؤدي إلى إزهاق روح المحكوم عليه، وبالتالي تعتدي 
العقوبات إثارة للجـدل، مـن حيـث مشـروعيتها ومـدى على أقدس حقوق اإلنسان وهو "الحق في الحياة." كما أنها تعد أكثر 

 مالئمتها وفاعليتها لمنع الجريمة، ومدى تحقيقها للهدف من العقوبة.

يــرى المؤيــدون للعقوبــة أنهــا تحقــق الــردع العــام وتحفــظ األمــن والنظــام العــام، وبالتــالي مــن شــأنها منــع الفــرد عــن ارتكــاب 
أن عقوبة اإلعدام تتعارض  -ونحن منهم–ا لإلقدام عليها. بينما يرى المعارضون الجريمة بسبب إدراكه أنه سيدفع حياته ثمنً 

مع حقوق اإلنسان، بدًءا من الحق في الحياة، فضًال عن كونها عقوبة ال رجعة فيهـا وال تعـويض عنهـا حـال ثبـت مـع الوقـت 
 ما يغير من حجج إصدارها. 

بشـع الجـرائم واالنتهاكـات عقوبـة اإلعـدام أو أوقفـت تطبيقهـا، فقد ألغت العديد من البلدان التـي كانـت شـعوبها ضـحية أل
سعًيا إلى تحقيق العدالة واحتراًما للحق في الحياة، وهـو حـق ال يمكـن إنكـاره أو التعـدي عليـه بـدافع االنتقـام. كمـا أن أكثـر 

باإلعـدام علـى أشـخاص تبـين  النظم القانونية المتطورة والجيدة األداء التي توفر ضـمانات قضـائية متعـددة، قـد ُحكـم فيهـا
في وقت الحق أنهم أبرياء، ناهيك عن عـدم جـدارة التأكيـد الشـائع بشـأن تأثيرهـا الـرادع، فـال يوجـد أي دليـل علـى أن عقوبـة 

  7اإلعدام رادعة للجريمة أكثر من أشكال العقاب األخرى.

عـدام أو أوقفـت تنفيـذها اختيارًيـا إمـا بسـن اإل دولـة عقوبـة 150دولة عضو في األمم المتحدة، ألغت أكثر من  193بينمن 
وتعد جيبوتي الدولة العربية الوحيدة التي ألغـت عقوبـة اإلعـدام مـن قوانينهـا، بينمـا جمـدت كـل مـن  8قانون أو بالممارسة،

  9تونس والمغرب والجزائر تطبيق هذه العقوبة.

طفرة في إصـدار المحـاكم المختلفـة ألحكـام  ٢٠١٣أما في مصر، فقد شهدت المحاكم (المدنية والعسكرية) منذ نهاية عام 
اإلعدام خاصة في القضايا ذات الخلفية السياسـية بشـكل لـم تعهـده الـبالد مـن قبـل. تجلـى هـذا التوسـع فـي إصـدار أحكـام 

، وغيرهـا مـن القضـايا التـي شـهدت إخـالل كرداسةو ومطاي العدوةاإلعدام الجماعية بحق مئات المتهمين في قضايا مثل 
علـى محاكمـات عادلـة. وهـو الـنهج الـذي سـارت عليـه أغلـب أحكـام القضـاء العسـكري، كبير بحقوق المتهمين فـي الحصـول 

والـذي نـص علـى إحالـة المـدنيين المتهمـين بالتعـدي علـى المنشـآت  ٢٠١٤لسـنة  ١٣٦خاصة بعد قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم 
 10الحيوية للقضاء العسكري.

األقــل مقارنــة بالقضــاء المــدني، إال أن المتابعــة المتأنيــة  ورغــم أن معــدل إصــدار القضــاء العســكري ألحكــام اإلعــدام مــا يــزال
 ُتظهر خطورة مضاعفة لهذه األحكام العسكرية تتمثل في سرعة التنفيذ. 

 

وحتـى سـبتمبر  2013بـين يونيـو 11قضايا ذات خلفيـة سياسـية تـم تنفيـذ حكـم اإلعـدام علـى المتهمـين فيهـا 10فمن مجمل
شخًصـا حتـى  33قضـايا صـدرت أحكـامهم مـن القضـاء العسـكري، ممـا أسـفر عـن تنفيـذ حكـم اإلعـدام فـي  8هناك  2018،12
 األن. 

ألبسـط معـايير المحاكمـة العادلـة،  -وفًقـا للشـهادات ومـا تقـدم بـه محـامو المتهمـين-افتقرت هذه المحاكمات العسـكرية 
ــة مــن محاكمــة المتهــين المــدنيين أمــام قاضــي عســكري، مــروًرا بمــ ا شــهدته عمليــة القــبض واالحتجــاز مــن ممارســات بداي

تعســفية مثــل اإلخفــاء قســري و اإلكــراه المــادي والمعنــوي علــى االعتــراف، فضــًال عــن األحكــام الهزليــة الجماعيــة المفتقــرة 
 

 ).A/HRC/27/26للمزيد راجع: المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، أسباب رفض عقوبة اإلعدام، مشار إليها في وثيقة األمم المتحدة (   7
 ).A/HRC/24/18المتحدة، (  8
  /.penalty-do/death-we-amnesty.org/ar/whathttps://wwwمنظمة العفو الدولية،    9

  https://bit.ly/2EckDXgمنظمة تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكري، على الرابط: 15للمزيد راجع بيان    10
فيها أحكام باإلعدام لم تنفذ بعد،  يركز هذا التقرير على القضايا التي تم تنفيذ حكم اإلعدام فيها، لكن هذا ال ينفي وجود عشرات القضايا (المدنية والعسكرية) التي صدرت  11

 وفي درجات تقاضي مختلفة، لم يتناولها هذا التقرير.
 قوقي وعلى مستوي التشريعات والقضاء العسكري شهدت هذه الفترة تحوالت كبيرة على المستوي الح  12

https://cihrs.org/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9/
https://cihrs.org/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7/
https://cihrs.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/death-penalty/
https://bit.ly/2EckDXg
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لألدلة، األمر الذي يفتح مجال مشروًعا للتساؤل حول مدي جدية تلك المحاكمـات التـي تسـفر عـن أحكـام تسـلب المتهمـين 
 م في الحياة.حقه

وفي هذا الصدد، يرصد التقرير من خالل قـراءة متأنيـة فـي أوراق القضـايا، العديـد مـن االنتهاكـات الخطيـرة التـي تطعـن فـي 
عدالة هذه المحاكمات وجدية األحكام الصادرة عنها، وذلك من خالل ثمانية محاور رئيسية هـي: الحـق فـي المحاكمـة أمـام 

ختصــاص المحــاكم بنظــر هــذه القضــايا، اإلخــالل بحــق الــدفاع، الحــق فــي النظــر العلنــي محكمــة محايــدة ومســتقلة، عــدم ا
للقضايا، انتهاك الحق في سلوك إجراءات التقاضي كافـة، انتهـاك الحـق فـي اسـتبعاد األدلـة المنتزعـة جـراء انتهـاك المعـايير 

 األمنية واالستخبارات.الدولية، االخالل بقواعد إصدار األحكام،  بناء األحكام على تحريات األجهزة 

اعتمد التقرير فـي منهجيتـه علـى تحليـل األوراق الرسـمية للقضـايا، أوامـر إحالـة، ومـذكرات دفـاع، ومـذكرات طعـن، وحثيثـات 
األحكــام، باإلضــافة إلــى إجــراء مقــابالت مــع عــدد مــن أهــالي الضــحايا ومحــاميهم. وقــد واجــه التقريــر تحــديات عديــدة تتعلــق 

وراق الرسمية للقضايا الثمانية المذكورة، غير المعلنة أصًال للجمهور، فضًال عن صعوبة التواصل مع بصعوبة الحصول كل األ
 بعض أهالي المتهمين المنفذ فيهم العقوبة.

  



 

 
7 

ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

 المبحث األول: اإلطار القانوني لعقوبة االعدام في مصر
 

التـي يحـتكم لهـا القضـاء المـدني والعسـكري أسرف المشـرع المصـري فـي تقريـر عقوبـة اإلعـدام فـي الكثيـر مـن التشـريعات 
على حد سواء، كما أن غالبية المواد المقررة لعقوبة اإلعدام جـاءت بالمخالفـة للعهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية 

وقـد ُفسـر ذلـك 13الذي أكد على أن الـدول التـي لـم تلـغ عقوبـة اإلعـدام ينبغـي أال تطبقهـا إال علـى "أشـد الجـرائم خطـورة."
لمصطلح في السوابق القانونية الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان على أنه ال يجوز تطبيق عقوبـة اإلعـدام إال علـى جريمـة ا

ورأى المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسـفًا، أن األخـذ بـنهج 14القتل العمد.
خطـورة" لـن يكتـب لـه النجـاح، إذ أن االتكـال علـى تفسـير أفـراد أو حكومـات لمـا هـو ذاتي فـي تفسـير مفهـوم "أشـّد الجـرائم 

 15خطير، ويجرد معايير القانون الدولي من أي معنى."

وفــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، أعربــت جهــات مــن بينهــا هيئــات وآليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان عــن قلــق بــالغ إزاء 
لتشـريعات تتضـمن تعريفـات عامـة جـدا وغامضـة لجـرائم اإلرهـاب. والحظـت المفوضـية اعتماد العديد من الدول وتطبيقهـا 

السامية لحقوق اإلنسان أن هذه القوانين ال تمتثل لمبدأ الشرعية، ألنها ال تقـدم تعريًفـا معقـوًال لمـا تشـمله مـن أعمـال أو 
نبغي اعتبارها جرائم إطالًقا. وفي هذه الحاالت، ألنها عامة، بحيث تشمل أعماًال ال يعقل اعتبارها إرهابية في طبيعتها وال ي

يبقى تطبيق عقوبة اإلعدام مصدر قلق شديد، السـيما عنـدما ال ترتـق هـذه األفعـال إلـى مسـتوى "أشـد الجـرائم خطـورة"، 
وهـذا ينطبـق علـى تعريـف اإلرهـاب  16من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـة. 6وقد يعد هذا بمثابة انتهاك للمادة 

الوارد بقانوني العقوبات ومكافحة اإلرهاب المصريين اللذين تضمنا مصطلحات فضفاضة ومطاطة تستعصى علـى الضـبط، 
 عالوة على تضمينهما أفعال ال ترقى لمستوى الجريمة اإلرهابية.

يــة الــركن فــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى مقصــد الســلطة التشــريعية العمــدي إدراج جــرائم ال يفهــم مــن صــياغتها ماه
مـن قـانون العقوبـات التـي تعاقـب باإلعـدام علـى كـل فعـل عمـدي  77المادي المكون للجريمة، على سبيل المثـال، المـادة 

فــي  لــوحظ-اإليضــاحيةوفًقــا للمــذكرة –يــؤدي إلــى المســاس باســتقالل الــبالد أو وحــدتها أو ســالمة أراضــيها. هــذه المــادة 
 فعل يمسها دون حصر أو تحديد للصور التي قد يقع بها الفعل المذكور.إطالق صياغتها حماية مقدسات الوطن من كل 

 إن إطالق صياغات النصوص العقابية وعدم تحديدها بعبارات منضبطة تناهض مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

 تشريعات عقوبة اإلعدام في القانون العسكري: •

في عهد الرئيس األسبق محمد حسني مبارك، شهدت المحاكمـات العسـكرية للمـدنيين انتقـادات موسـعة كمـا تـم الطعـن 
تزايــدت أعــداد المــدنيين أمــام المحاكمــات  2011ينــاير  25علــى دســتوريتها، بمــا أدي إلــى انحصــارها بشــكل كبيــر، وبعــد ثــورة 

 العسكرية في مصر بشكل كبير، 

مدني أمام المحاكم العسكرية، بحسب ممثل هيئة القضـاء  800ألفا  11حوكم  2012يونيو  30تى وح 2011يناير  25فمنذ 
فــي عهــد الــرئيس الســابق محمــد  2012لســنة  5العســكري للجنــة حمايــة الحريــة الشخصــية المشــكلة بقــرار جمهــوري رقــم 

 %. 93لغت نسبة اإلدانة من هؤالء، وب 795لم يبرئ القضاء العسكري سوى  18وبحسب هيومن رايتس ووتش17مرسي، 

م أصدرت السلطات المصرية سلسلة من التشريعات مهـدت بهـا الطريـق إلضـفاء الشـرعية علـى 2013يوليو  3ومنذ أحداث 
تم تمرير دستور جديد سعت المؤسسة العسكرية من خالله إلى "دسترة"  2014المحاكمات العسكرية للمدنيين. ففي يناير 

 ) منه.204ين، من خالل المادة (المحاكمات  العسكرية للمدني

 
 .2بند  6العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة   13
14  A/HRC/27/23 9، صـ 28، فقرة. 
15  E/2010/10 48، صـ 65، فقرة. 
 .12، صـ 37المصدر السابق، فقرة   16
 http://goo.gl/D2ejfo وبراءة عفو آالف 9 منهم.. الثورة منذ ألف مدني 12 حاكمنا: المهدى للجنة العسكري القضاء: اإللكترونية الشروق بوابة 17
 http://goo.gl/iNWB6 سبيلهم إخالء أو شخص 12000 محاكمة ال إعادة يجب.. جائرة عسكرية محاكمات بعدر مص:  ووتش رايتس هيومن  18

http://goo.gl/D2ejfo
http://goo.gl/iNWB6
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

م أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرار بقانون يتضمن بتعديل أحكام قانون القضاء العسـكري  رقـم 2014فبراير  2وفي 
بما يضمن إنشاء درجة ثانية للتقاضـي باسـم "اللجنـة القضـائية العليـا،" يجـوز أمامهـا  الطعـن علـى قـرارات  1966،19لسنة  25

ضائية للقوات المسلحة، كما أضاف القانون نص يفيد بضرورة أخذ رأي المفتي في األحكام الصـادرة باإلعـدام مـن اللجان الق
المحاكم العسكرية كضمانة للمحكوم عليهم، فضـال عـن تطبيـق اإلجـراءات المنصـوص عليهـا فـي قـانون اإلجـراءات الجنائيـة 

ليتماشــى مــع مســميات المحــاكم فــي القضــاء العــادي، التــي  بشــأن األحكــام الغيابيــة، وتعــديل مســمى المحــاكم العســكرية
 وردت بقانون السلطة القضائية.

إن إدخــال هــذه التعــديالت الشــكلية علــى قــانون القضــاء العســكري، بــدعوى أنهــا تزيــد مــن اتســاق القــانون مبــادئ العدالــة 
بقت هـذه التعـديالت كانـت محاكمـات اعتراف من الدولة ضمني بأن المحاكمـات العسـكرية التـي سـ هو-اإلنسانيةوالكرامة 

تتنافى مع هذه المبادئ. ناهيك عن أن مضمون هذه التعديالت ال يتناول المشاكل األساسية بالمحاكم العسكرية، ويبقـي 
علــى القضــاء العســكري هيئــة تابعــة لــوزارة الــدفاع، والقضــاة العســكريون خاضــعين ألنظمــة القــوات المســلحة كــونهم مــن 

القانون على نظام التصديق على األحكام بالمحـاكم العسـكرية وهـو النظـام الـذي يبـيح للضـباط مـن غيـر ضباطها، كما أبقى 
 أعضاء المحكمة العسكرية إلغاء األحكام القضائية أو تعديلها.

ــذكر أن  ــى عــدد مــن الجــرائم، بينهــا الجــرائم 20مــادة 14قــانون األحكــام العســكرية يتضــمن جــدير بال ــة اإلعــدام عل تقــرر عقوب
المرتبطة بالعدو، جرائم ارتكاب العار بترك أو تسليم حامية أو محل أو موقع أو مركز أو التحريض على ذلـك، وكـذلك ارتكـاب 

راضــي الجمهوريــة، العــار برمــي األســلحة أو الــذخيرة أو المهمــات أو التجهيــزات أمــام العــدو، وجــرائم تســهيل دخــول العــدو أ
وتسليم العدو أسرار الدفاع أو إفشائها إليه، وجرائم األسر وإساءة معاملة الجرحى، وجرائم الفتنـة والعصـيان، وعـدم إطاعـة 

 األوامر. 

، أدرج المجلس األعلى للقوات المسلحة مادة جديدة بقـانون األسـلحة والـذخائر، تعاقـب باإلعـدام كـان مـن 2012وفي عام 
األسلحة بقصد استعمالها في أي نشاط يخل باألمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظـام الحكـم أو شأنه حيازة 

  21مبادئ الدستور أو النظم األساسية للهيئة االجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي.

بشـأن حمايـة وتـأمين المنشـآت  2014لسـنة  136أيضا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسـي قـرار بالقـانون رقـم  2014في عام 
لمنشـآت عسـكرية،  -وكـذلك الطـرق –وبموجب هذا القانون تم تحويل هذه المنشآت الحيوية والعامـة  22العامة والحيوية. 

-دون تعريق دقيق لطبيعة أو ماهية هذه المنشآت، األمر الذي يفتح الباب أمام توظيـف هـذا القـانون لمحاسـبة المـدنيين 
دون ضــوابط محــددة أمــام القضــاء العســكري بــتهم تعطيــل الطريــق أو التعــدي علــى المنشــآت -فــي تهــم التظــاهر خاصــة 

قضائية بخصوص إلـزام وزيـر الـدفاع بتحديـد المنشـآت العامـة  69لسنة  18911وتعطيل عملها.  كما تم رفض الدعوى رقم 
 23رط المصلحة.التي تخضع للحماية العسكرية وعللت المحكمة ذلك الرفض بانتفاء ش

م بشـأن 2014) لسـنة 14م أصدر النائب العـام المصـري السـابق هشـام بركـات الكتـاب الـدوري رقـم (2014نوفمبر  11وفي 
من الدستور المصري، والذي بناء عليـه أجـاز لـوكالء النيابـة إحالـة ملفـات القضـايا التـي مـا زلـت تحـت  204تفعيل المادة رقم 

وعلــى الــرغم مــن أن إحالــة وقــائع  24.رار قــانون المنشــآت العامــة إلــى النيابــة العســكريةالتــدقيق فــي أحــداث ســابقة علــى إقــ
والــذي  24F25،ســابقة علــى إقــرار القــانون إلــى المحــاكم العســكرية تعتبــر مخالفــة واضــحة وصــريحة لمبــدأ األثــر الفــوري للقــانون

النائـب العـام أقـر تلـك المخالفـة القانونيـة دونمـا اعتـداد  ل األثـر الفـوري للـنص العقـابي، إال أنقـانون بإعمـاالضي تطبيق تقي
العقوبــة «التــي نصــت علــى أن  ) مــن الدســتور المصــري95المــادة (فــي القــانون المصــري، وال ب بالقواعـد القانونيــة المعتمــدة

 
  http://bit.ly/2mhCLnmم على الرابط التالي: 2014فبراير  2انظر: منصور يصدر تعديالت قانون القضاء العسكري لجعل التقاضي به على درجتين، جريدة الشروق المصرية،  19
 ).154، 151، 148، 141، 140، 139أ،  138، 138، 136، 135، 134، 133، 132، 130المواد (  20
 .1954لسنة  394بشأن تعديل قانون األسلحة والذخائر رقم  2012لسنة  6) من المرسوم قانون رقم 26المادة (  21
 ,https://manshurat.org/node/1506)، قانون في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، 27/10/2014منشورات قانونية (  22
 https://manshurat.org/node/1450 قضائية الصادر من محكمة القضاء اإلداري 69لسنة  18911في الدعوى رقم  2015يوليو  27حكم   23
 http://bit.ly/29WXTYZ م، على الرابط التالي:2014انظر: الدستور المصري عام   24
فإذا صدر قانون تكاب الجريمة، يقصد باألثر الفوري في تطبيق قانون العقوبات أن يتم تطبيق قانون الواقعة، ويقصد بقانون الواقعة ذلك القانون الذي كان نافذا وقت ار  25

 جديد ولم يكن أصلح للمتهم فإنه يتعين تطبيق القانون الجنائي السابق على األفعال التي وقعت قبل إلغائه بالقانون الجديد

http://bit.ly/2mhCLnm
https://manshurat.org/node/1506
https://manshurat.org/node/1450
http://bit.ly/29WXTYZ
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

األفعـال الالحقـة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال توقع عقوبة إال بحكـم قضـائي، وال عقـاب إال علـى 
  25F26»لتاريخ نفاذ القانون

ا مخالفـة نصــوص الدســتور فــي إحالــة المــدنيين فــي وقــائع سـابقة علــى إقــرار القــانون للقضــاء العســكري منعدمــة انعــداًم إن 
بحسـب حكـم للمحكمـة الدسـتورية جـاء فيـه، أنـه إذا لـم تتـوافر ثـالث شـروط محـددة فـي الواقعـة يظـل اختصاصـها  مطلقًا، 

 أمام القاضي الطبيعي هذه الشروط الثالثة هي: 

 .أن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء مباشرا على المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة -1
ا لمســلحة بتــأمين وحمايــة هــذه المنشــاة والمرافــق والممتلكــات العامــة تأميًنــأن يقــع االعتــداء حــال قيــام القــوات ا  -2

 .ا وليس حكميافعليً 
أن يكون الفعل الذي وقع على أي منها مؤثما بهذا الوصف طبقـا ألحكـام قـانون العقوبـات أو القـوانين المنظمـة   -3

لهــذه المنشــآت أو المرافــق أو الممتلكــات العامــة باعتبارهــا القواعــد العامــة الحاكمــة للتجــريم والعقــاب فــي هــذا 
 .ة للمدنيين الذين يرتكبون أيًا من هذه األفعالالخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسب

ــب العــام الســابق هشــام بركــات رقــم هــذا الحكــم ينفــي   ــذي بموجبــه اعطــى 2014لســنة  14قــرار النائ لنيابــات ل أوامــره ال
ينتظــر  ، إذ، بمــا يعــد "خطــوة أوليــة" جــديرة باالهتمــامة بإحالــة المئــات مــن القضــايا للمحاكمــة العســكرية بــأثر رجعــيالمختلفــ

تطبيق مقتضيات الحكم من جانب المحاكم العسكرية على المئات من قضايا المدنيين المحالين إلى القضـاء العسـكري فـي 
26Fمصر.

27 
 

 تشريعات عقوبة اإلعدام في القانون المصري: •

مـادة قانونيـة موزعـة  80يحـتكم لـه القضـاء المـدني والعسـكري) اإلعـدام كعقوبـة فـي حـوالي  (الـذييقرر القانون المصـري 
تقرر هذه العقوبة لعدد من الجرائم، منها الجرائم الماسـة  28مادة 36على تشريعات مختلفة. حيث يتضمن قانون العقوبات 

بــأمن الدولــة مــن جهتــي الــداخل والخــارج، والقتــل العمــد، والبلطجــة، واســتخدام المفرقعــات إذا نــتج عنهــا وفــاة شــخص أو 
تقـــرر عقوبـــة اإلعـــدام علـــى  2011مـــواد إضـــافية بعـــد العـــام  4درجـــت بقـــانون العقوبـــات مجموعـــة مـــن األشـــخاص. كمـــا ا

والتي وضعت خصيًصا السـتخدامها  30وطلب أموال من دول أجنبية بغرض المساس بالمصالح القومية للبالد، 29االغتصاب،
 المصالح.  ضد نشطاء حقوق اإلنسان اعتباًرا من الحكومة بأن تمويل منظمات حقوق اإلنسان يضر بهذه

تقــررا عقوبــة اإلعــدام علــى جــرائم االســتيالء غيــر المشــروع علــى الطــائرات 31أيًضــا تضــمن قــانون الطيــران المــدني مــادتين
واالعتداء على سالمة الطيران المدني بصفة عامة، إذا نتج عنهما وفاة أشـخاص. ويعاقـب قـانون األمـن والنظـام والتأديـب 

ة أو أحرقها أو عطل سيرها أو حاول القيام بـأي عمـل مـن هـذه األعمـال، ونـتج عنـه في السفن باإلعدام كل من أغرق سفين
تقرر عقوبة اإلعدام على جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة، وانتاج  33مواد 4أما قانون المخدرات فتضمن  32وفاة شخص.

بغـرض غيـر مشـروع، واإلتجـار فـي المـواد واستخراج الجواهر المخدرة وزراعتهـا، وتكـوين عصـابة أو إدارتهـا أو االشـتراك فيهـا 
المخـــدرة أو اســـتعمالها فـــي غيـــر الغـــرض المصـــرح بـــه، وإدارة أو تهيئـــة مكـــان لتعـــاطي المخـــدرات بمقابـــل، والتعـــدي علـــى 
الموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون إذا نتج عنـه الوفـاة. عـالوة علـى تضـمين قـانون محاكمـة رئـيس الجمهوريـة والـوزراء 

كمـا تضـمن قـانون تنظـيم األنشـطة النوويـة واإلشـعاعية أيًضـا  34ررا عقوبة اإلعدام علـى جـرائم الخيانـة العظمـى.مادتين تق

 
 م2014انظر: الدستور المصري عام  26
  2018" كوميتي فور جستيس، جنيف، سويسرا  الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر وفقا للتعليمات.."  تقرير 27
 

، 91مكرر،  90، 90، 89مكرر ج،  88مكرر أ،  88مكرر،  88، 88مكرر ج،  86مكرر ب،  86مكرر أ،  86أ،  83ب،  82، 81، 80هـ،  87ج،  87ب،  87أ،  87، ج، 77ب،  77أ،  77، 77المواد (  28
 مكرر أ). 375، 295، 235، 234، 233، 230، 168ج،  102ب،  102أ،  102، 93، 92

 ).290، 289، 276المواد ( 29
 ).78المادة ( 30
 .1981لسنة  28) من القانون رقم 169، 168المواد ( 31
 .1960لسنة  167) من القانون رقم 18المادة ( 32
 .1960لسنة  182) من القانون رقم 41مكرر،  34، 34، 33المواد ( 33
 .1956لسنة  247) من القانون رقم 8، 6المواد ( 34

https://www.cfjustice.org/portal/2018/05/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/?lang=ar
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تقررا عقوبة اإلعدام على الشـروع أو القيـام بأعمـال إرهابيـة علـى منشـأة نوويـة أو إشـعاعية إذا ترتـب عليهـا وفـاة  35مادتين
ي إذا ارتكبـت الجريمـة أثنـاء الحـرب أو الكـوارث الطبيعيـة أو ترتـب عليهـا شخص أو أكثر، الشروع أو القيام بتدمير مفاعـل نـوو

 المساس باألمن القومي أو وفاة شخص أو أكثر.

باإلعدام كل من أنشـأ أو أسـس أو نظـم أو أدار جماعـة إرهابيـة، أو تـولى زعامـة  201536ويعاقب قانون اإلرهاب الصادر عام 
لـه علـى االنضـمام إلـى الجماعـة اإلرهابيـة، أو منعـه مـن االنفصـال عنهـا إذا ترتـب أو قيادة فيها، وكل من أكره شخصـًا أو حم

والسعي أو التخابر لدى دولـة أجنبيـة أو  38هذا باإلضافة إلى جريمة تمويل اإلرهاب، 37على اإلكراه أو الحمل أو المنع وفاته،
ة هـذه الدولـة األجنبيـة بهـدف ارتكـاب أو أية كيان أخر يكـون مقـره داخـل مصـر أو خارجهـا أو لـدى أحـد ممـن يعملـون لمصـلح

اإلعــداد الرتكــاب جريمــة إرهابيــة داخــل مصــر أو ضــد أي مــن مواطنيهــا أو مصــالحها أو ممتلكاتهــا أو مقــار ومكاتــب بعثاتهــا 
الدبلوماســية أو القنصــلية أو مؤسســاتها أو فــروع مؤسســاتها فــي الخــارج، أو ضــد أي مــن العــاملين فــي أي مــن الجهــات 

كما يعاقب بذات العقوبة على االستيالء أو مهاجمة المقار الرئاسية أو  39ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. السابقة، أو
مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الـوزارات أو المحافظـات أو القـوات المسـلحة أو المحـاكم أو النيابـات أو مـديريات 

و الهيئات أو األجهزة األمنية أو الرقابية أو األمـاكن األثريـة أو المرافـق العامـة األمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أ
أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة، مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصـلية أو 

السكن الخاص ألعضائها في مصر أو فـي الخـارج، بـالقوة  الهيئات أو المنظمات الدولية أو اإلقليمية أو المكاتب الرسمية أو
 40أو العنف أو التهديد أو الترويع، إذا نتج عنها وفاة شخص.

ويعاقب أيًضا باإلعدام على جريمة القبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيـد، إذا كـان الغـرض 
ة على القيام بعمل أو االمتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدول

وكذا تصنيع أو تصميم األسـلحة التقليديـة أو حيازتهـا أو تسـهيل الحصـول عليهـا، وذلـك  41نوع، إذا ترتب عليها وفاة شخص،
واالسـتيالء بـالقوة أو  42ة شـخص،الستعمالها أو إعدادها لالستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية إذا نتج عن اسـتخدامها وفـا

العنف أو التهديد أو الترويـع علـى وسـائل النقـل الجـوى أو البـري أو البحـري أو النهـري، أو المنصـات الثابتـة التـي يـتم تثبيتهـا 
بشــكل دائــم فــي قــاع البحــر بغــرض اكتشــاف أو اســتغالل المــوارد، أو أليــة أغــراض اقتصــادية أخــرى، إذا نشــأ عــن الفعــل وفــاة 

وأيضــا يعاقــب بالعقوبــة نفســها علــى جريمــة االتــالف العمــدي للشــبكات وأبــراج وخطــوط الكهربــاء أو الميــاه أو  43شــخص.
البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت الالزمة ألي منها أو االستيالء بالقوة علـى أي مـن تلـك المنشـآت إذا ترتـب 

اذ القـانون أو مقـاومتهم بـالقوة أو العنـف أو بالتهديـد باسـتعمالها، والتعدي علـى القـائمين علـى إنفـ 44عليها وفاة شخص،
 45إذا نتج عنه الوفاة.

أجرى البرلمان تعديًال على قانون اإلجراءات الجنائيـة يجيـز لمحكمتـي الـنقض واإلحالـة إذا كـان الحكـم صـادًرا  2013وفي عام 
باإلعدام أو بالسـجن المؤبـد عـدم التقيـد بالحـد األقصـى لمـدة الحـبس االحتيـاطي المحـددة بسـنتين، بمـا يشـكل تمييـًزا ضـد 

 المحكوم عليهم باإلعدام. 

من قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية، والتي من شأنها تقرير  19، على المادة 2017 أخر، في عام كما أجرى البرلمان تعديال
 46عقوبة اإلعدام إذا تم زرع أعضاء بطريق التحايل أو اإلكراه ونتج عنه الوفاة.

 
 

 .2010لسنة  7) من القانون رقم 103، 99المواد ( 35
  https://bit.ly/2A0rHBVراجع تعليق قانوني: قانون مكافحة اإلرهاب يشجع القتل خارج نطاق القانون ويعزز اإلفالت من العقاب،  36
 .2015لسنة  94) من القانون رقم 12المادة ( 37
 ).13المادة (  38
 ).14المادة ( 39
 ).17، 16المادة (  40
 ).22المادة ( 41
 ).23المادة (  42
 ).24المادة (  43
 ).26، 25المادة (  44
 ).27المادة (  45
 بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية. 2010لسنة  5بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  2017لسنة  142القانون رقم   46

https://bit.ly/2A0rHBV
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 التشريعات المتعلقة بطريقة صدور عقوبة اإلعدام وتنفيذها:  •

المنظمــة لكيفيــة صــدور أحكــام اإلعــدام وتنفيــذها، حيــث قــرر قــانون اإلجــراءات  وضــعت التشــريعات المصــرية بعــض القواعــد
قبــل  -دون االلتــزام بــه-الجنائيــة بضــرورة صــدور الحكــم بإجمــاع آراء أعضــاء المحكمــة ووجــوب أخــذ رأي مفتــي الجمهوريــة 

لــى الواقعــة الجنائيــة ليكــون القاضــي علــى بينــة مــن أحكــام الشــريعة اإلســالمية التــي تجيــز الحكــم باإلعــدام ع 47صــدوره،
المعروضة عليه.  كما حدد القانون حاالت وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض، ملزًمـا النيابـة العامـة بعـرض القضـية علـى 

ويترتـب علـى طعـن المحكـوم عليـه  48يوًمـا مـن تـاريخ صـدوره، 60محكمة الـنقض مشـفعة بمـذكرة برأيهـا فـي الحكـم خـالل 
هـذا باإلضـافة إل مـنح رئـيس الجمهوريـة سـلطة اعتمـاد تنفيـذ الحكــم  49يقـاف تنفيـذ الحكـم.بـالنقض أو طلـب إعـادة النظـر إ

  50النهائي باإلعدام أو إصدار أمًرا بالعفو أو استبدالها بالسجن المؤبد.

ن يودع المحكوم عليه باإلعدام في السجن بناء على أمـر تصـدره النيابـة العامـة علـى النمـوذج الـذي يقـرره وزيـر العـدل إلـى أ
وألقاربه الحق في مقابلته في اليوم المحدد لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيـًدا عـن محـل التنفيـذ،  51ينفذ فيه الحكم.

وإذا كانــت ديانــة المحكــوم عليــه تفــرض عليــه االعتــراف أو غيــره مــن الفــروض الدينيــة قبــل المــوت، وجــب إجــراء التســهيالت 
 52ه.الالزمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلت

ويجـب أن يـتم التنفيـذ  53تنفذ عقوبة اإلعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام،
بحضــور أحــد وكــالء النيابــة العامــة ومــأمور الســجن وطبيــب الســجن أو طبيــب آخــر تندبــه النيابــة العامــة. وال يجــوز لغيــر هــؤالء 
حضور التنفيذ إال بـإذن خـاص مـن النيابـة العامـة. ويجـب دائمـًا أن يـؤذن للمـدافع عـن المحكـوم عليـه بالحضـور، علـى أن يتلـى 

ادر باإلعدام والتهمة في مكان التنفيذ علـى مسـمع مـن الحاضـرين. وإذا رغـب المحكـوم عليـه فـي إبـداء منطوق الحكم الص
أقــوال، حــرر وكيــل النائــب العــام محضــرًا بهــا. وبعــد تمــام التنفيــذ، يحــرر وكيــل النائــب العــام محضــرًا بــذلك، يثبــت فيــه شــهادة 

 55عـدام علـى الحبلـى إلـى مـا بعـد شـهرين مـن وضـعها.ويشـترط وقـف تنفيـذ عقوبـة اإل54الطبيب بالوفـاة وسـاعة حصـولها.
وفـي جميـع األحـوال  56تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه باإلعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبـون القيـام بـذلك.

ريقـة تنفيـذ علًمـا بأنـه تختلـف ط 57ال يجوز تنفيذ أحكام اإلعدام أيام األعياد الرسمية واألعياد الخاصة بديانة المحكـوم عليـه.
  58حكم اإلعدام بين القانونين المدني والعسكري، فبينما يقرر قانون العقوبات تنفيذه شنًقا،

) ينفــذ حكــم اإلعــدام بالنســبة "(أ ) مــن قــانون القضــاء العســكري والخاصــة بتنفيــذ أحكــام اإلعــدام علــي 106( تــنص المــادةو
) تحــدد األوامــر العســكرية كيفيــة تنفيــذ حكــم طبقــا للقــانون . (بللعســكريين رميــا بالرصــاص ، أمــا بالنســبة للمــدنيين فينفــذ 

ووفقـا للقضـايا محـل الدراسـة فقـد تـم تنفيـذ حكـم اإلعـدام  اإلعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الـدعوى ."
  على المتهمين شنقا، ووفقا لإلجراءات التي حددها قانون اإلجراءات الجنائية.

 
 ).381المادة (  47
 .1959لسنة  57من القانون رقم  46المادة   48
 من قانون اإلجراءات الجنائية. 448المادة  49
 من قانون اإلجراءات الجنائية. 469المادة  50
 من قانون اإلجراءات الجنائية. 471المادة  51
 من قانون تنظيم السجون. 71، 70من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  472المادة  52
 .1956لسنة  396من قانون تنظيم السجون رقم  65من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  473المادة  53
 من قانون تنظيم السجون. 67، 66من قانون اإلجراءات الجنائية، المواد  474المادة  54
 من قانون تنظيم السجون. 68من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  476المادة  55
 من قانون تنظيم السجون. 72من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  477المادة  56
 من قانون تنظيم السجون. 69من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  475المادة  57
 من قانون العقوبات. 12المادة  58
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

  القضايا العسكرية المنفذ فيها اإلعدامالمبحث الثاني: 
 

قضـايا  10وحتـي اليـوم، فمـن مجمـل  2013لعب القضاء العسكري الدور األكبر في تنفيذ احكام اإلعدام الصادرة من يونيو 
 منهم أمام قضاء عسكري.  8تم تنفيذ حكم اإلعدام فيها خالل هذه الفترة، صدرت أحكام 

أول واقعــة تنفيــذ حكــم إعــدام  2015مــايو  17متهمــين فــي قضــية "عــرب شــركس" فــي  6كــان تنفيــذ حكــم اإلعــدام علــى 
بـدأت مرحلـة جديـدة دمويـة فـي تـاريخ القضـاء  2017، وبنهايـة عـام "وفقـا لرصـدنا" ينـاير 25عسكري على مـدنيين منـذ ثـورة 

 العسكري، مرحلة تسارع فيها تنفيذ أحكام اإلعدام، ونصبت المشانق بدون كلل. 

مدنًيا على خلفيـة قضـية "كمـين الصـفا"، وبعـدها بخمسـة أيـام فقـط  15، تم إعدام 2018، وحلول عام 2017بر فبين ديسم
 3. ولـم يمـر أكثـر مـن أسـبوع حتـى أعـدمت السـلطات 2018ينـاير  2متهمين في قضية" استاد كفر الشـيخ" فـي  4تم إعدام 

القضية الوحيـدة التـي أعـدم فيهـا مـدنيون أمـام قضـاء ، وهي 2018يناير  9عسكري" في 93مدنيين آخرين في القضية رقم"
عسكري لتهمة ذات خلفية غير سياسـية. ولـم ينتـه شـهر ينـاير، حتـى أعـدمت السـلطات المـتهم أحمـد محمـد أبـو سـريع فـي 

حكــم . واختتمــت الســلطات هــذا الشــهر بتنفيــذ 2018ينــاير  23عســكري" فــي ســجن االســتئناف بالقــاهرة فــي  397القضــية "
  59سجن وادي النطرون دون إبالغ أسرته.في  يعسكر 99تيسير عودة سليمان المتهم بالقضية  بحقيناير  30في اإلعدام 

يونيـو نفـذ حكـم  25. وفـي 2018مارس  22عسكري" في   382ولم يمر شهران حتى تم إعدام مدنيين أخريين في القضية "
بسـجن الزقـازيق العمـومي،  جنايـات عسـكري السـويس"، بحـق عبـد الـرحمن الجبرتـي 2016لسـنة  119اإلعدام في القضـية "

مـدني خـالل فتـرة التقريـر، نصـفهم تقريبـا  33ليصل بذلك إجمالي عدد المنفذ فيهم عقوبة اإلعدام بموجـب حكـم عسـكري 
 .2018أخرين ( بعد أيام) في شهر يناير  8شخص)، و 15( 2017في ديسمبر 

 

 المتهمين المنفذ بحقهم أحكام اإلعدام على خلفية محاكمات عسكرية.) بأسماء 1جدول (
 

 تاريخ تنفيذ اإلعدام رقم القضية المنفذ به حكم اإلعدام

 محمد بكري محمد هارون

جنايات  2014لسنة  43القضية رقم 
عسكرية شمال القاهرة والمعروفة إعالمًيا 

 بقضية "عرب شركس"
 2015مايو 17

 عامرهاني مصطفى أمين 

 محمد على عفيفي

 عبد الرحمن سيد رزق

 خالد فرج محمد

 إسالم سيد أحمد إبراهيم

 احمد عزمي حسن محمد عبده

جنايات  2013لسنة  411القضية رقم 
عسكري كلي اإلسماعيلية والمعروفة 

 إعالمًيا بقضية " كمين الصفا"
 2017ديسمبر  27

 عبد الرحمن سالمة سالم سالمة

 عالء كامل سليم سالمة

 مسعد حمدان سالم سالمة

 حليم عواد سليمان

 إبراهيم سالم حماد محمد

 
  https://bit.ly/2PqAimPللمزيد حول هذه القضية، راجع بيان المنظمات حول الوقعة تجدونه على الرابط:  59

https://bit.ly/2PqAimP
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي

 حسن سالمة جمعة مسلم

  

 دهب عواد سليمان

 يوسف عياد سليمان عواد

 محمد عايش غنام

 سالمة صابر سليم سالمة

 فؤاد سالمة جمعة

 محمد سالمة طالل سليمان

 احمد سالمة طالل سليمان

 لطفي إبراهيم إسماعيل خليل
جنايات  2015لسنة  325القضية رقم 

عسكرية اإلسكندرية والمعروفة إعالمًيا 
 بقضية "ستاد كفر الشيخ"

 2018يناير  2
 أحمد عبد المنعم سالمة علي سالمة

 أحمد عبد الهادي محمد السحيمي

 عبد الله محمد يوسف سامح

 محمد جمال السيد عطية
جنايات  2011لسنة  93القضية رقم 

 عسكري كلي اإلسماعيلية
 محمد مصباح عبد الحق السيد حمودة 2018يناير  9

 محمد إبراهيم الباز الشناوي

 محمد أحمد محمد أبو سريع
جنايات  2013لسنة  397القضية رقم

 عسكري كلي اإلسماعيلية
 2018يناير  23

 تيسير عودة سليمان
جنايات كلي  2014لسنة  99القضية رقم 
 اإلسماعيلية

 2018يناير  30

جنايات  2013لسنة  382القضية رقم  سليمان مسلم عيد جرابيع
 كلي اإلسماعيلية عسكري

 2018مارس  22
 ربحي جمعة حسين حسن

عبد الرحمن إبراهيم محمود محمد "عبد 
 الرحمن الجبرتي"

جنايات  2016لسنة  119القضية رقم 
 عسكري السويس

 2018يونيو 
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

 يوضح توقيتات تنفيذ أحكام اإلعدام خالل فترة التقريررسم بياني 

 
  

 
 

 

وبقــراءة أوليــة للبيانــات الرئيســية للقضــايا الثمانيــة، نجــد أن األحــداث فــي محافظــة شــمال ســيناء كــان لهــا 
النصيب األكبر بين المحافظات التي شهدت أحداث وصلت بالمتهمين فيهـا إلـى حكـم اإلعـدام العسـكري، 

 التالي: الرسم البياني تليها محافظتي القليوبية وكفر الشيخ. على النحو الذي يعرضه 
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

أحكـام  أصـدرتبـين المحـاكم العسـكرية التـي  األكبـرتحتل محكمة الجنايات العسكرية باإلسـماعلية النسـبة 
شخص تم إعدامهم خـالل فتـرة  33شخص تم إعدامهم بين  22قضايا بحق  5تم تنفيذها باإلعدام، بواقع 

 التقرير. 

 :الشكل التاليعلى النحو الذي يشرحه 
 

 
 

 توزيع المتهمين وفًقا لجهة المحاكمة:) 2جدول (

 أسماء القضايا عدد القضايا عدد المتهمين جهة المحاكمة

محكمة الجنايات العسكرية 
 باإلسماعيلية

 

22 

 

5 

411القضية  لسنة   2013 عسكري جنايات عسكري كلي  
 اإلسماعيلية "كمين الصفا"

397قضية  لسنة   2013 جنايات عسكري كلي  
 اإلسماعيلية

382القضية  لسنة   جنايات عسكري كلي 2013
 اإلسماعيلية

93قضية  لسنة   2011 عسكري جنايات عسكري كلي  
 اإلسماعيلية

99القضية  لسنة   2014 جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية   

المحكمة العسكرية للجنايات 
 بالهايكتسب

6 1 
لسنة    43القضية 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة  

 "عرب شركس"

محكمة الجنايات العسكرية 
 باإلسكندرية

4 1 
325قضية  لسنة   2015 جنايات عسكرية اإلسكندرية  

 "ستاد كفرالشيخ"

محكمة الجنايات العسكرية 
 بالسويس

1 1 
119القضية  لسنة   2016 جنايات عسكري السويس  

 "قضية الجبرتي"

  8 33 إجمالي
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

وقــد اشــترك معظــم المتهمــين فــي هــذه القضــايا فــي تهمــة القتــل العمــد وحيــازة األســلحة الناريــة، كــأكثر 
مـتهم بـين  22التهم تكرارا في القضايا الثمانية، هـذا باإلضـافة إلـى تهمـة حيـازة الـذخائر التـي أشـترك فيهـا 

 هذا الرسم.على النحو المبين في   شخص نفذ فيهم القضاء العسكري الحكم باإلعدام. 33
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل والمحطات في القضايا الثمانية موضوع التقرير:

 

 -جنايات عسكرية شمال القاهرة): 2014لسنة  43قضية عرب شركس (رقم  -1

 2014مـارس  19بدأت القضية إثر اشتباك ومداهمة أمنية لمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية فـي 
أخــرين،  8أشــخاص مــن داخــل المبنــى وضــابطين أثنــاء عمليــة االقتحــام، والقــبض علــى  6مــا نــتج عنــه مصــرع 

وفًقـــا لمحضـــر الضـــبط، وفـــي إدالء المتهمـــين باعترافـــاتهم أمـــام نيابـــة شـــمال القـــاهرة العســـكرية ووفُقـــا 
محمـد هـارون قبـل لتلغرافات أهاليهم إلى النائب العام، كان قـد تـم القـبض علـى المتهمـين هـاني عـادل و

 وقوع الحادث بعدة أشهر. 

ح اســتهدف باشــرت النيابــة التحقيقــات مــع المتهمــين فــي ثــالث عمليــات إرهابيــة هــي:  تنفيــذ هجــوم مســلَّ
جنـود مـن  6حافلة نقل جنود من الجـيش بالقـاهرة أسـفرت عـن مقتـل مسـاعد بـالقوات المسـلحة، ومقتـل 

(بعـد الحادثـة  2014مـارس  15الجيش فـي كمـين للشـرطة العسـكرية فـي منطقـة ُمسـطرد بالقـاهرة فـي 
السابقة بيومين)، وقتل أثنين من ضباط سالح المهندسين، وهما خبيرا مفرقعـات، أثنـاء محاولتهمـا إبطـال 

نطقـة عزبـة شـركس مفرقعات كان المتهمون قد زرعوها في المخـزن المهجـور قبـل القـبض علـيهم فـي م
 في محافظة القليوبية. 

أحالـت نيابـة شـمال القـاهرة العسـكرية المتهمـين إلـى المحكمـة العسـكرية بـتهم القتــل  2014وفـي يونيـو 
العمد، حيازة أسلحة نارية ومفرقعـات، واإلتـالف العمـد لوسـيلة مـن وسـائل النقـل العـام الخاصـة بـالقوات 

مــــن  7الجنايـــات العســـكرية بالهايكتســـب حكمهـــا علـــى ســـبتمبر، أصـــدرت محكمـــة  23المســـلحة. وفـــي 
المتهمــين، أحــدهم هــارب، باإلعــدام شــنًقا، وحكــم علــى اثنــين آخــرين بالســجن المؤبــد. وقــد أبــدى المفتــي 

وصدقت عليه المحكمـة العسـكرية. وفـي جلسـة مـارس  2014أكتوبر  21موافقته على حكم اإلعدام في 
 2015مـايو  17دم على الحكم وأصـبح واجـب النفـاذ. وفـي رفضت المحكمة العسكرية الطعن المق 2015

تم تنفيذ حكم اإلعدام على كل من: محمد بكري هارون، هاني مصطفى أمـين، محمـد علـى عفيفـي، عبـد 
 الرحمن سيد رزق، خالد فرج محمد، وإسالم سيد أحمد.

 ): تطورات قضية عرب شركس زمنًيا وحتى تنفيذ حكم اإلعدام.3جدول (

الواقعة تاريخ 
 محل االتهام

تاريخ القبض على 
 المتهمين

تاريخ اإلحالة 
 للمحكمة

تاريخ صدور 
 الحكم باإلعدام

رفض الطعن 
 على الحكم 

تنفيذ الحكم 
 باإلعدام

 2014مارس 19
 2013من نهاية نوفمبر 

 2014مارس  19إلى 
 2015مايو 17 2015مارس  2014سبتمبر23 2014يونيو 
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 
 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء) 2013لسنة  45  (رقمقضية كمين الصفا  -2

، حـين تعـرض كمـين الصـفا بجنـوب العـريش لهجـوم مسـلح 2016مـارس  19تعود أحداث الواقعة إلى يـوم 
القضــية متهًمــا فــي  15مجنــدين. ألقــت قــوات األمــن القــبض علــى  7أســفر عــن مقتــل مــالزم ورقيــب و

جنايـــات  2013لســـنة  411جنايـــات عســـكري جزئـــي شـــمال ســـيناء والمقيـــدة بـــرقم  2013لســـنة  45  رقـــم
وتم التحقيق معهم أمام نيابة  2014ويناير  2013ما بين أغسطس عسكري كلي اإلسماعيلية في الفترة 

أحيــل المتهمـين إلــى المحكمـة العســكرية بعــدما  2014سـبتمبر  11وفــي  .اإلسـماعيلية العســكرية الجزئيـة
وجهت النيابة لهم تهم: القتل العمد ألفراد الجيش بكمـين الصـفا، وحيـازة بنـادق آليـة وذخـائر ومفرقعـات، 

اتهمـت النيابـة العسـكرية المـتهم األول والشروع في القتل، واستخدام العنف في مقاومة موظـف. كمـا 
ئب الفرقان" المرتبط بتنظـيم "القاعـدة"، والترتيـب لعمليـة الهجـوم علـى أحمد عزمي باالنتماء لتنظيم "كتا

 . الكمين

متهًما والسجن لمدة خمـس عشـرة 15بصدر حكم محكمة الجنايات العسكرية بإعدام  2015يونيو  16في 
تقدم محامو المتهمين بالطعن علـى الحكـم إلـى المحكمـة العسـكرية وقد سنة لقاصر وبراءة ثالثة آخرين. 

مـن  15أيدت محكمة الطعون العسكرية حكم اإلعدام الصادر ضد  2017نوفمبر  13، وفي العليا للطعون
متهًمـا  15تم تنفيذ حكم اإلعدام علـى الــ   2017ديسمبر  27المتهمين، ليصبح الحكم واجب النفاذ. وفي 

 دون إعالم ذويهم.

 

 اإلعدام.) تطورات قضية كمين الصفا زمنًيا حتى تنفيذ حكم 4جدول(
 

تاريخ الواقعة 
 محل االتهام

تاريخ القبض 
 على المتهمين

تاريخ اإلحالة 
 للمحكمة

تاريخ صدور 
 الحكم باإلعدام

رفض الطعن 
 على الحكم

تنفيذ الحكم 
 باإلعدام

 2016مارس  19
ما بين أغسطس 

ويناير  2013
2014 

 2017نوفمبر  13 2015يونيو  16 2014سبتمبر  11
ديسمبر  27

2017 
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 
 جنايات عسكرية طنطا) 2015لسنة  22قضية ستاد كفر الشيخ (رقم  -3

 3إثـر حـدوث تفجيـر أمـام اسـتاد كفـر الشـيخ، أسـفر عـن سـقوط  2015إبريـل  15تعـود أحـداث الواقعـة إلـى 
مــن  4القــبض علــى ألقــت قــوات األمــن  قتلــى وإصــابة اثنــين آخــرين، جمــيعهم مــن طــالب الكليــة الحربيــة.

إبريل، بينما تم القبض على متهم أخر، هو لطفي إبراهيم  20وعلى آخر يوم  2015إبريل  19المتهمين يوم 
، وفًقا لتلغرافات أهله إلـى النائـب العـام، ولـم يسـجل محضـر ضـبطه إال فـي 2015إبريل  19إسماعيل، في 

جنايـات عسـكرية  2015لسنة  22تم إحالة المتهمين للقضاء العسكري في القضية  رقم  . 2015يونيو  30
جنايـات عسـكرية اإلسـكندرية والمعروفـة إعالمًيـا بقضـية "سـتاد  2015لسـنة  325طنطا، والمقيدة بـرقم 

 كفر الشيخ"، بعدما وجهت لهم النيابة تهًمة القتل العمد لطالب الكلية الحربية.

 ٧بإحالـة أوراق  حكمهـا 2016فبرايـر  ١أصدرت محكمة الجنايات العسكرية باإلسكندرية، شمالي مصـر، فـي 
مارس إلصدار الحكم بحق باقي المتهمين والنظر فـي رأي المفتـي  ٢متهمين إلى المفتي، وحددت جلسة 

متهمـين، بيـنهم  7بحق السبعة المحكوم عليه سابقًا. وفي جلسة مارس، أكدت المحكمة حكمهـا بإعـدام 
عاًمـا علـى  15آخـرين والسـجن هاربين، وحكمت غيابًيا بالسـجن المؤبـد علـى خمـس متهمـين  3حضوري و 4

 سنوات حضورًيا على آخرين.  3متهمين، و

تقدم دفاع المتهمين بالتماس للمدعي العام العسكري والنائب العام العسكري بشـأن المحكـوم علـيهم، 
لكن رفضت المحكمة استالم االلتماس أو النظر فيه. كمـا تقـدم الـدفاع بطعـن أمـام المحكمـة العسـكرية 

، ولم تسمح المحكمـة العسـكرية  للـدفاع بـاالطالع علـى أسـباب 2017يونيو  19فضه في للطعون، وتم ر
مـــن  4تـــم تنفيـــذ حكـــم اإلعـــدام علـــى  2018ينـــاير  2الحكـــم أو الحصـــول علـــى صـــورة رســـمية منـــه. وفـــي 

 المتهمين حضورًيا. 

 

 ) تطورات قضية كفر الشيخ زمنيا حتى تنفيذ حكم اإلعدام.5جدول (
 

تاريخ الواقعة 
 االتهام محل

تاريخ القبض 
 على المتهمين

تاريخ اإلحالة 
 للمحكمة

تاريخ صدور 
 الحكم باإلعدام

رفض الطعن 
 على الحكم

تنفيذ الحكم 
 باإلعدام

 2015إبريل  15
إبريل  15من 

 27حتى  2015
 2015أغسطس 

 2018يناير  2  2017يونيو  19 2016مارس  2 2015أكتوبر  18
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 
 جنايات عسكري جزئي االسماعلية) 2011لسنة  55رقمقضية حاثة االغتصاب (  -4

القبض على محمـد جمـال ومحمـد مصـباح   قوات األمن ألقتحين   ،2011مارس  تعود أحداث القضية إلى
مــارس، وتولــت النيابــة العســكرية التحقيــق معهــم علــى خلفيــة  29مــارس ومحمــد إبــراهيم فــي  26فــي

ــاإلكراه واالغتصــاب للمجنــي عليهــا رحــاب احمــد عبــده الحمــامي، واســتعراض  اتهــامهم بجريمــة الخطــف ب
جنايـات عسـكري  2011لسنة  55القضية رقم القوة والتلويح بالعنف، وحيازة وأحراز األسلحة والذخائر في 

أيـام مـن  5وبعـد جنايات عسكري كلـي اإلسـماعيلية.  2011لسنة  93جلة برقم جزئي اإلسماعيلية، والمس
 6بداية التحقيق، أحيـل المتهمـين للمحاكمـة العسـكرية. وفـي محاكمـة عاجلـة وسـريعة، عقـدت المحكمـة 

 ، وأصدرت حكمها على المتهمين الثالثة باإلعدام. 2011إبريل  10إلى  2011إبريل  3جلسات، بين 
الــدفاع، رفضــت المحكمــة النظــر فــي الــدفوع المقدمــة، كمــا لــم يــتم عــرض الفتــاة المــدعي وفًقــا لمحــامي 

اغتصابها على الطب الشرعي، وتم إكراه المتهمين ماديا ومعنوًيا على االعتراف، وكذلك لم  يتـوافر دليـل 
 على اشتراك المتهم الثالث في الواقعة، ما يجعل المحاكمة أقرب لكونها كيدية وملفقة.

محــامي الــدفاع بــتظلم للضــابط المصــدق علــى الحكــم لعــدم اختصــاص المحكمــة العســكرية بتلــك تقــدم 
 2011يونيــو  1القضــية، متلمًســا إعــادة المحاكمــة أمــام دائــرة أخــرى، لكــن تــم رفــض الــتظلم المقــدم فــي 

ر يونيـو مـن الشـه 6وصدق القائد العام للقـوات المسـلحة ووزيـر الـدفاع واإلنتـاج الحربـي علـى الحكـم فـي 
نفسه، فلجأ محـامو الـدفاع للطعـن علـى الحكـم أمـام المحكمـة العسـكرية العليـا للطعـون، التـي لـم تصـدر 

 11سنوات، قضـاها المتهمـون قيـد الحـبس فـي سـجن وادي النطـرون، وفـي  6قرارها إال بعد ما يقارب الـ 
ــل  ــة، ، رفضــت المحكمــة الطعــون المقدمــة، وأيــدت حكــم اإلعــدام الصــادر ضــد المته2017إبري مــين الثالث

 وبذلك أصبح واجب النفاذ. 

لنظـــر  2018فبرايـــر  28تقـــدم محـــامو المتهمـــين بالتمـــاس إلعـــادة النظـــر فـــي القضـــية، وتحـــددت جلســـة 
ــذ الســلطات حكــم اإلعــدام علــى المتهمــين فــي  ــاير  9االلتمــاس، ولكــن فــوجئ المحــامون بتنفي ، 2018ين

 متجاهلة االلتماس والجلسة المحددة لنظره. 

 

 ) تطورات قضية "حادثة االغتصاب" زمنًيا حتى تنفيذ حكم اإلعدام.6جدول (
 

تاريخ الواقعة 
 محل االتهام

تاريخ القبض 
 على المتهمين

تاريخ اإلحالة 
 للمحكمة

تاريخ صدور 
 الحكم باإلعدام

رفض الطعن 
 على الحكم

تنفيذ الحكم 
 باإلعدام

 2011مارس 
 2011مارس  26
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

 جنايات عسكري جزئي االسماعلية)   2013لسنة  142قضية مقتل المقدم أحمد مندور(رقم  -5
ــة، المــؤرخ فــي  ــا ألمــر اإلحال ــوفمبر  4وفًق أشــخاص يســتقلون ســيارة المقــدم أحمــد  3، اســتهدف 2013ن

فــاروق منــدور بــإطالق عيــار نــاري عليــه مــا تســبب فــي ســقوطه قتــيًال. أشــارت تحريــات األمــن الــوطني إلــى 
قيام كل من محمد أحمد محمد أبو سريع (محبوس)، فيصل حمدين سلمان سعد (هـارب)، وحـاتم سـالمة 

 . 2013نوفمبر  14ض على أبو سريع في حسن (متوفي) بقتل المقدم احمد فاروق مندور وتم القب

جنايـات  2013لسـنة  142تم التحقيق مع أبو سريع أمام نيابة اإلسـماعيلية العسـكرية الكليـة فـي القضـية 
جنايــات عســكري كلــي اإلســماعيلية، حيــث  2013لســنة  397عســكري جزئــي اإلســماعيلية والمقيــدة بــرقم 

ن تعـذيب، وفًقـا لتحقيقـات النيابـة ومـا ثبـت مـن منـاظرة اعترف بارتكابه للواقعة تحت وقع ما تعرض له م
تم إحالته إلى المحكمـة العسـكرية  2014يونيو  18النيابة للمتهم من وجود آثار تعذيب على جسده. وفي 

باإلسماعيلية، حيث وجهت له النيابة تهم القتـل العمـد، حيـازة أسـلحة ناريـة ال يجـوز ترخيصـها، حيـازة ذخـائر، 
من أسرار الدفاع عن البالد بطريقة غير مشروعة. وأصدرت المحكمة حكمهـا فـي يوليـو  والحصول على سر

. وتـم تنفيـذ 2017باإلعدام شنًقا على أحمد أبو سـريع وأيـدت محكمـة الـنقض الحكـم فـي ديسـمبر  2016
 في سجن االستئناف بالقاهرة.  2018يناير  23حكم اإلعدام في صباح يوم 

 

 "مقتل المقدم أحمد مندور" زمنًيا وحتى تنفيذ حكم اإلعدام.) تطورات قضية 7جدول (
 

تاريخ الواقعة 
 محل االتهام

تاريخ القبض 
 على المتهمين

تاريخ اإلحالة 
 للمحكمة

تاريخ صدور 
 الحكم باإلعدام

رفض الطعن 
 على الحكم

تنفيذ الحكم 
 باإلعدام

 2018يناير  23 2017ديسمبر  2016يوليو  2014يونيو  18 2013نوفمبر  14 2013نوفمبر  4
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 
 جنايات عسكري كل االسماعلية) 2013لسنة  382قضية كمين الجورة (رقم  -6

، واعتداء مسلحون على كمين الجورة بمدينة العـريش، عـن طريـق 2013يونيو  5تعود أحداث الواقعة إلى 
إطالق وابل من األعيرة النارية على الكمـين مـن فـوق أسـطح المبـاني المحيطـة بـه، مـا تسـبب فـي مقتـل 

 الرقيب أسامة سعيد فتح الله والجندي يحيى محمد أبو المجد. كل من 

ألقــت قــوات األمــن القــبض علــى كــل مــن ســليمان مســلم عيــد جرابيــع  وربحــي  2013أغســطس  30وفــي 
جنايـــات عســـكري كلـــي  2013لســـنة  382جمعـــة حســـين حســـن علـــى خلفيـــة اتهامهـــا فـــي القضـــية رقـــم 

مـــارس  19جنايـــات عســـكري جزئـــي اإلســـماعيلية. وفـــي  2013لســـنة  128اإلســـماعيلية، والمقيـــدة بـــرقم 
ماعيلية بإحالــة المتهمــين للمحكمــة بعــدما وجهــت لهــم، مــع خمــس أمــرت النيابــة العســكرية باإلســ 2014

آخرين، تهم: القتل العمد للرقيب والجندي الذين سقطا قتلى بكمين الجورة بـالعريش، والشـروع فـي قتـل 
 آخر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر. 

م لكـال المتهمـين، ، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية باإلسماعيلية حكمها باإلعـدا2015فبراير  24وفي 
متهمــين آخــري، وتــم تصــديق الحكــم مــن قبــل الفريــق أول صــدقي صــبحي وزيــر الــدفاع  5وبــرأت المحكمــة 

 .2015أكتوبر عام  25والقائد العام للقوات المسلحة في 

تقدم محامو الدفاع بـالطعن علـى حكـم اإلعـدام أمـام محكمـة الطعـون العسـكرية، والتـي رفضـته وأيـدت 
، ليصبح الحكم واجب النفاذ، وأبلغت السلطات ا أهـالي المتهمـين بتنفيـذ 2018فبراير  6حكم اإلعدام في 
 . 2018 مارس 22حكم اإلعدام يوم 

 
 ) تطورات قضية كمين الجورة زمنيا حتى تنفيذ حكم اإلعدام8جدول (

تاريخ الواقعة 
 محل االتهام

تاريخ القبض 
 على المتهمين

تاريخ اإلحالة 
 للمحكمة

تاريخ صدور 
 الحكم باإلعدام

رفض الطعن 
 على الحكم

تنفيذ الحكم 
 باإلعدام
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 جنايات عسكري السويس) 2016لسنة  119قضية مقتل رئيس مباحث جناين السويس (رقم  -7
تم القبض على عبد الرحمن إبـراهيم محمـود محمـد، والمعـروف باسـم "عبـد الـرحمن  2015مارس  29في 

جنايات عسكري السويس، والمعروفة بقضية "مقتل  2016لسنة  119الجبرتي"، على خلفية  القضية رقم 
 رئيس مباحث جناين السويس."

النيــران علــى كمــين ، حــين ألقــى أربــع مســلحون يســتقلون ســيارة 2015تعــود أحــداث الواقعــة إلــى مــارس  
شرطة بضاحية المالحة أمام منزل اللواء محمد إبراهيم "وزير الداخلية السابق"، وحدث تبـادل إلطـالق النـار 
بـــين الشـــرطة والمســـلحين، مـــا تســـبب فـــي مقتـــل المقـــدم محمـــد ســـويلم رئـــيس مباحـــث قســـم الجنـــاين 

لجبرتـي، جـاء فيهـا أنـه أصـيب بطلـق بالسويس وأحد المسـلحين وإصـابة أخـر. ووفًقـا لتحقيقـات النيابـة مـع ا
 ناري أثناء مطاردة أمنية بعد قيامه وآخر بإطالق الرصاص على منزل وزير الداخلية السابق. 

، والــذي 2017اكتــوبر 19حكمــة جنايــات الســويس العســكرية أوراق عبــد الــرحمن للمفتــي بتــاريخ أحالــت م
. تقـدم 2017ديسـمبر 11، وتـم تأكيـد الحكـم فـي جلسـة 2017نـوفمبر 14وافق  بدوره علـى اإلعـدام فـي 

 25دفاع الجبرتي بطعن أمـام محكمـة الطعـون العسـكرية، إال أن السـلطات المصـرية قامـت بإعدامـه فـي 
ــو  ــى أســباب رفــض  2018يوني ــتمكن المحــامي مــن الوقــوف عل ــل أن ي فــي ســجن الزقــازيق العمــومي، قب

 الطعن وتاريخه.  

 ل رئيس مباحث جناين السويس حتى تنفيذ حكم اإلعدام) تطورات قضية مقت9جدول (

تاريخ الواقعة 
 محل االتهام

تاريخ القبض 
 على المتهمين

تاريخ اإلحالة 
 للمحكمة

تاريخ صدور 
 الحكم باإلعدام

رفض الطعن 
 على الحكم

 تنفيذ الحكم

 2018يونيو  25 غير معلوم 2017نوفمبر  29 2016إبريل  27 2015مارس  29 2015مارس  29

 
 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء 2014لسنة  11قضية رقم  -8

جنايــات عســكري جزئــي شــمال  2014لســنة  11عاًمــا، علــى ذمــة القضــية  25اعتقــل تيســير عــودة ســليمان، 
علــى خلفيــة اتهامــات بالقتــل وحيــازة   جنايــات كلــي اإلســماعيلية 2014لســنة   99رقم بــ ســيناء والمقيــدة

. وتم التحقيق مع تيسـير أمـام نيابـة اإلسـماعيلية العسـكرية التـي أحالـت الـدعوى لمحكمـة أسلحة وذخيرة
 الجنايات العسكرية باإلسماعيلية، والتي اصدرت حكمها بإعدام المتهم. 

رفضــت المحكمــة العســكرية العليــا للطعــون الطعــن بــالنقض المقــدم مــن تيســير، دون الســماح لمحاميــه 
 13أو الحصول على صورة من حكم رفـض الطعـن، وهـو مـا أشـار إليـه بيـان ل باالطالع على أسباب الرفض 

موجـه إلـى األمـين العـام لألمـم المتحـدة مطالًبـا إيـاه بالتـدخل لوقـف  2018يناير  22منظمة حقوقية في 
تنفيذ حكم اإلعدام بحق تيسير عـودة ي سـجن وادي ، تم 2018يناير  30في .و60عقوبة اإلعدام في مصر.

 النطرون دون إبالغ أسرته أو محاموه. 

 

 
   https://bit.ly/2CA21i8للمزيد راجع:    60

https://bit.ly/2CA21i8
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  المبحث الثالث: تحليل القضايا المنفذ فيها عقوبة اإلعدام
 

ألبسـط معـايير المحاكمـة العادلـة التـي أقرتهـا  -وفًقا للرصد وشـهادات األهـالي والمحـامين-افتقرت المحاكمات العسكرية 
المواثيــق الدوليــة ونــص عليهــا الدســتور المصــري، بدايــة مــن محاكمــة المتهــين المــدنيين أمــام قاضــي عســكري، مــروًرا بمــا 

ة مثـل اإلخفـاء قسـري و اإلكـراه المـادي والمعنـوي علـى االعتـراف، شهدته عملية القبض واالحتجـاز مـن ممارسـات تعسـفي
فضــًال عــن األحكــام المفتقــرة لألدلــة المســتندة علــى تحريــات االجهــزة األمنيــة ، علــى النحــو الــذي نعرضــه تفصــيلًيا بالتحليــل 

 مستنًدا لألمثلة والشهادات في هذا المبحث.   
 

 ومستقلةانتهاك الحق في المحاكمة أمام محكمة محايدة  -1
مــن الضــمانات والشــروط الرئيســية للمحاكمــة العادلــة أن يضــطلع بمحاكمــة المــتهم محكمــة محايــدة، مســتقلة ومختصــة، 
مشكلة وفًقا ألحكام القانون، وهو حق مطلق ومبدأ عام من مبادئ القانون الدولي العرفي، وملزم لجميع الدول حتى لـو 

 ستثناء وال يتأثر بحاالت الطوارئ. لم تصدق على المعاهدات الدولية، ال يقبل اال

"...من حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو فـي  من العهد الدولي علي: 14/1المادة حيث تنص 
حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة 

 القانون..."حيادية منشأة بحكم 

ويشترط لعدالـة المحكمـة أن تكـون مسـتقلة، ويتوجـب علـى القضـاة أن يكونـوا مسـتقلين، أي يكونـوا أحـرار مـن أي انحيـاز أو 
ضغط في اتخاذ القرار بشأن القضايا المطروحة أمامهم، علـى نحـو محايـد، وفًقـا للوقـائع واألدلـة المقدمـة وطبًقـا للقـانون، 

) (ج) مـن مبـادئ المحاكمـة العادلـة فـي إفريقيـا علـى: 4أو أي طـرف آخـر. يـنص القسـم أ ( دون أي تدخل من سلطات الحكم
وااللتـــزام بأحكامهـــا واجـــب علـــى الحكومـــة "يضـــمن دســـتور وقـــانون البلـــد اســـتقالل الســـلطة القضـــائية والقضـــاة، 

 والسلطات والمؤسسات التابعة لها"

ويتضمن اسـتقالل السـلطة القضـائية أيضـا أن يـتم اختيـار القضـاة دون انحيـاز، وبنـاًء علـى خبـرتهم القانونيـة ونـزاهتهم. وفـي  
"السـلطة القضـائية هـي كيـان مسـتقل عـن السـلطة ) مـن مبـادئ المحاكمـة العادلـة فـي إفريقيـا: 4ذلك ينص القسـم أ (

ن تتسم بالشفافية وتخضـع لمعـايير الكفـاءة ويحبـذ إنشـاء هيئـة التنفيذية. وعلى عملية تشكيل المحاكم والقضاة أ
 مستقلة لهذا الغرض. ويجب أن تضمن عملية اختيار القضاة استقالل وحيدة السلطة القضائية"

وحدد نفس القسم المعايير التي تؤثر على استقالل السلطة القضائية وتشمل هـذه المبـادئ: مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، 
ة الستقالل القضاة مثل تمتعهم باألمان الوظيفي وكفاية رواتبهم. وفـي مبـادئ تعيـين القضـاة وتـرقيتهم، وضمانات عملي

يــنص علــى أن يــتم اختيــار القضــاة مــن ذوي الكفــاءة العاليــة، بنــاًء علــى تــدريبهم القــانوني وخبــرتهم ونــزاهتهم. كمــا ينبغــي أن 
طة التنفيذيـة، وأن تتمتـع بالتعدديـة والتـوازن، علـى أن تتســم تكـون الهيئـة المسـؤولة عـن تعيـين القضـاة مسـتقلة عــن السـل

 إجراءات االنتقاء والتعيين بالشفافية. 

فــإن رئــيس المحكمــة العســكرية العليــا هــو موظــف فــي إدارة  1966لســنه  25وبــالرجوع إلــى قــانون القضــاء العســكري رقــم 
يتبـع رئـيس مجلـس الـوزراء، الـذي يتبـع رئـيس الجمهوريـة  التي تتبع هيئة ويترأسها رئيس وتتبـع وزيـر الـدفاع، الـذي -المحاكم

بصــفته رئــيس الســلطة التنفيذيــة، وبالتــالي يتضــح بشــكل بــين انتفــاء صــفة االســتقاللية المطلوبــة عــن تلــك المحــاكم، حيــث 
يقتضــي القـــانون أن يكـــون  رئــيس المحكمـــة العســـكرية العليــا موظـــف فـــي الســلطة التنفيذيـــة، يـــأتي بعــد كـــل مـــن رئـــيس 

 رئيس محاكم القضاء العسكري. -4-وزير الدفاع  -3-رئيس الوزراء  -2-هورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية. الجم

القضـاة مسـتقلون غيـر "على:  186على مبدأ استقالل السلطة القضائية. تنص المادة  2014وأكد الدستور المصري لعام 
هـم متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات، ويحـدد القـانون قابلين للعزل، ال سلطان عليهم في عملهم لغير القـانون، و

شــروط وإجــراءات تعييــنهم، وإعــاراتهم، وتقاعــدهم، ويــنظم مســاءلتهم تأديبيــًا، وال يجــوز نــدبهم كليــا أو جزئيــا إال 
للجهات وفى األعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقالل القضاء والقضـاة وحيـدتهم، ويحـول دون 

 مصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".تعارض ال
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والقضــاة فــي المحــاكم العســكرية جمــيعهم عســكريون، يعيــنهم رئــيس الجمهوريــة ويعفــيهم مــن مناصــبهم، عمــًال بأحكــام 
ثلـــين مـــن الدســـتور التـــي تـــنص علـــى أن "يعـــين رئـــيس الجمهوريـــة المـــوظفين المـــدنيين، والعســـكريين، والمم 153المـــادة 

 السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات األجنبية، وفقًا للقانون."

يتولى الوزير وضع سياسة وزارتـه بالتنسـيق مـع الجهـات والتي تنص على أن " 168هذا باإلضافة للمادة الدستورية رقم 
ك فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة. وتشــمل مناصــب اإلدارة المعنيــة، ومتابعــة تنفيــذها، والتوجيــه والرقابــة، وذلــ

 "العليا لكل وزارة وكيًال دائما، بما يكفل تحقيق االستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.

النـاس.  إًذا القاضي العسكري ينفذ سياسة وزارته في حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بـين
ويترتــب علــى ذلــك بداهــة انتفــاء اســتقالل القاضــي العســكري. كمــا ال يتمتــع القاضــي العســكري بــأي حصــانة علــى اإلطــالق 

 .1966لسنه  25سواء في (التعيين أو الندب أو اإلعادة أو العزل والمساءلة) وذلك وفقا ألحكام القانون رقم 

أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضـيه الطبيعـي، وأن  "من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة
قضاءه ال يصدر إال عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وصرحت األحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء بتدعيم وتـوفير 

يـدة أن يجـد السـبيل هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلـى مظنـة التـأثير فـي هـذه الح
ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام فـي حقـه فـي رد القاضـي عـن نظـر 

 61نزاع بعينه كحق من الحقوق األساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته".

لرأيه ومعتقده السياسي في سطور أحكامـه فلم تخل األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية من إبداء القاضي العسكري 
بطريقة فجة في أحيان كثيرة، ومستترة بين سطور األحكام في أحيان أخرى. وعلى الرغم من خطورة أن يجهر القاضي بآرائـه 
السياسية أثناء انعقاد الجلسات أو في مواضع أخرى، خصوصا في حالة ما إذا كانت مخالفة للمتهمـين المـاثلين أمامـه حتـى 

تــوافر للقاضــي صــفة الحيــاد، لكــن القضــاة العســكريين تســابقوا علــى مــا يبــدو فيمــا بيــنهم لــيس فقــط فــي إظهــار آرائهــم ي
 62السياسية بشأن األحداث في مصر، وإنما ضمنوا تلك اآلراء في أحكامهم.

 

 التعدي على اختصاص المحاكم بنظر هذه القضايا  -2
أمــام القضــاء العــادي، والمحــاكم العســكرية هــي اســتثناء، ويقتصــر األصــل فــي المحاكمــة هــو حــق كــل فــرد فــي المثــول 

ــًدا التــي يرتكبهــا العســكريون، وال يجــوز المثــول أمامهــا لغيــر العســكريين، وال 63اختصاصــها علــى المخالفــات العســكرية تحدي
أن تخـالف تلـك سلطة القضاء العسكري أو الخاص على السـلطات المنـوط بهـا القضـاء العـادي، وال يجـوز ينبغي أن تستحوذ 

إن " ) هــ مـن مبـادئ المحاكمـة العادلـة فـي أفريقيـا:4وفي ذلك يـنص القسـم أ ( المحاكم أحكام القانون لتبلغ ذلك الهدف.
لكل شخص الحق في أن يحاكم أمام محاكم عادية تستخدم اإلجـراءات القانونيـة المرعيـة. وال يجـب أن تنشـأ محـاكم 

 انوًنا لتستحوذ على الوالية القانونية المنوطة بالمحاكم العادية"خاصة ال تستخدم اإلجراءات المعتمدة ق

وتحظر مبادئ المحاكمة العادلة فـي أفريقيـا اسـتخدام المحـاكم العسـكرية لمحاكمـة المـدنيين بشـكل قـاطع. فقـد خلصـت 
اإلجـراءات الجنائيـة اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى أنه قد جرى انتهاك الحقوق في المحاكمة العادلـة فـي 

للمحاكم الخاصة والعسكرية في مختلف أنحاء العالم، وأن العديد من هذه االنتهاكات ارتكبـت فـي محاكمـات نظـرت جـرائم 
مـن المبـادئ األساسـية  5ذات صلة باإلرهاب، واتفقت على أن محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية يخـالف أحكـام المبـدأ 

لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضـائية التـي «64ية، بأنبشأن استقالل السلطة القضائ
تطبــق اإلجــراءات القانونيــة المقــررة. وال يجــوز إنشــاء هيئــات قضــائية ال تطبــق اإلجــراءات القانونيــة المقــررة حســب 

  »المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.األصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي تتمتع بها 

 
 ق. 132لسنة  1184حكم محكمة استئناف القاهرة في الرد المقيد برقم   61
  2018" كوميتي فور جستيس، جنيف، سويسرا الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر وفقا للتعليمات..تقرير  62
 من المبادئ المحدثة لإلفالت من العقاب. 29المبدأ   63
 14-1255) 1999( 13)، اللجنة اإلفريقية، التقرير السنوي 206/97مركز حرية الكالم ضد نيجيريا (  64

https://www.cfjustice.org/portal/2018/05/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/?lang=ar
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وفيمــا يتعلــق بأحكــام اإلعــدام، فقــد جزمــت آليــات حقــوق اإلنســان علــى نحــو قــاطع بأنــه ينبغــي عــدم تفــويض المحــاكم 
العسكرية سلطة فـرض أحكـام باإلعـدام، وأكـد المقـرر الخـاص المعنـي بعمليـات اإلعـدام خـارج نطـاق القضـاء علـى أنـه يجـب 

  65اكم العسكرية بفرض عقوبة اإلعدام.إلغاء سلطة المح

"...ال يجـوز محاكمـة مـدني أمـام القضـاء العسـكري، إال فـي الجـرائم التـي  من الدستور المصـري علـى: 204تنص المادة 
فاالسـتثناء ومـن ثـم   أو مـا فـي حكمهـا..."تمثل اعتداًء مباشًرا على المنشآت العسكرية أو منشآت القوات المسلحة 

الوحيد الذي أجازه الدستور "رغم التوسع الكبير في ذلك" هو أن يتم االعتداء من مقبـل المـدنيين علـى منشـأة مـن منشـآت 
القوات المسلحة، إال أن السلطات المصرية اتخذت نهًجا يوسع من سلطات القضاء العسكري وذلك بإصـدارها القـانون رقـم 

من المنشآت والمرافق والممتلكـات العامـة كمحطـات وشـبكات الكهربـاء وخطـوط  والذى بموجبه يجعل 2014لسنة  136
الغــاز وحقــول البتــرول وخطــوط الســكك الحديديــة وغيرهــا منشــآت عســكرية، ومــا لحــق بهــذا القــانون مــن قــرار النائــب العــام 

ي مازالـت تحـت التـدقيق فـي والذي على أساسه أجاز لوكالء النيابة إحالـة ملفـات القضـايا التـ  2014لسنة  14المصري رقم 
 66أحداث سابقة على إقرار قانون المنشآت العامة إلى النيابة العسكرية.

) منـه 95وبذلك يكون الكتـاب الـدوري للنائـب العـام يخـالف نصوًصـا واضـحة وصـريحة فـي الدسـتور المصـري، خاصـة المـادة (
علـى قـانون، وال توقـع عقوبـة إال بحكـم قضـائي، العقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال بنـاء «التي نصت على أن 

وبالتالي يصبح قرار النيابـة العامـة مخالًفـا لصـريح القـانون، إذ إنـه » وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون
ــر مخالفــة نصــوص الدســتور فــي إ حالــة أضــفي صــفة مشــروعية علــى إحالــة قضــايا ســابقة علــى إقــرار وإنفــاذ القــانون، وتعتب

المدنيين في وقائع سابقة علـى إقـرار القـانون للقضـاء العسـكري منعدمـة انعـداًما مطلًقـا، هـذا االنعـدام يـنعكس أثـره فـي 
 بطالن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

سع في أن توسع القضاء العسكري في سلطاته بما يخوله لمحاكمة مدنيين واالستحواذ على سلطة القضاء العادي، والتو
تنفيذ أحكـام اإلعـدام يعـد مخالفـة فجـة وواضـحة للمعـايير وضـمانات المحاكمـة العادلـة. األمـر الـذي أجبـر عـدد مـن محـامي 
ــذ حكــم اإلعــدام بهــا "بحكــم صــادر مــن قضــاء عســكري"  بالــدفع بعــدم اختصــاص المحكمــة  المتهمــين فــي قضــايا تــم تنفي

جنايـات عســكري كلــي اإلســماعيلية، دفــع محــامي المتهمــين  2011لســنة  93العسـكرية بــالنظر فــي القضــية. ففــي القضــية 
بعدم االختصـاص لمـا عـدده مـن أسـباب، كـون المتهمـين حـاملون للصـفة المدنيـة وغيـر خاضـعين لقـانون القضـاء العسـكري، 

كم، وحيث أن االتهامات المنسوبة للمتهمين (الخطف واالغتصاب) ال يخـتص بهـا القضـاء العسـكري. وفـي قـرار النطـق بـالح
عانـت مـن حالـة انفـالت أمنـي وتـم تكليـف القـوات المسـلحة  2011ينـاير 25ردت المحكمة على هذا الـدفع بـأن "الـبالد بعـد 

من قانون القضاء العسكري من سلطات لتقرير ما كـان الجـرم  48بحفظ األمن والنظام العام، وأضافت ما خولته لها المادة 
 داخل في نطاق اختصاصها من عدمه." 

الرحمن الجبرتـي"، دفـع المحـامي بعـدم اختصـاص المحكمـة العسـكرية والئًيـا بنظـر الـدعوى، إعمـاًال بمبـدأ  ضية "عبدوفي ق
مـن الدسـتور المصـري علـى أال "يحـاكم  97علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية، وما نصت عليه المـادة 

من الدستور محدًدا المنشـآت  204ئية محظورة" وما نصت عليه المادة شخص إال أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم االستثنا
وكـان الـدفاع قـد دفـع أيضـا  67العسكرية فقط كجـزء مـن سـلطة المحـاكم العسـكرية، ولـم يـأت علـى ذكـر المنشـآت العامـة.

 38لسـنة  35 م ولمخالفتـه لحكـم المحكمـة الدسـتورية2014لسـنة  136ببطالن الحكم  لتطبيقه أحكـام القـرار بقـانون رقـم 
قضــائية ( تنــازع ) باختصــاص  38لسـنة  35قضـائية (تنــازع)، حيــث أصـدرت المحكمــة الدســتورية العليــا حكـم فــي الــدعوى رقــم 

جهة القضاء العادي بنظر مثل هذه الدعاوى، وذلك استناًدا إلى أن مؤدى النصوص المتقدمـة أن الدسـتور القـائم قـد حـدد 
نــه االختصــاص المحجــوز بالقضــاء العســكري دون غيــره بالفصــل فــي الجــرائم المتعلقــة م 204فــي الفتــرة األولــى مــن المــادة 

بــالقوات المســلحة وضــباطها وأفرادهــا، وقــد تضــمنت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة الضــوابط الحاكمــة الختصــاص القضــاء 
ت العسـكرية ومعسـكرات القـوات العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء مباشر على المنشآ
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المســلحة.  وقــد حكمــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي شــأن إرســاء معيــار وضــوابط اختصــاص القضــاء العســكري بشــأن 
 محاكمة المدنيين أمامها حيث أوردت شروط ثالثة:  

 أن يمثل الفعل اعتداء مباشرا على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.   -1
ن يقــع االعتــداء حــال قيــام القــوات المســلحة بتــأمين وحمايــة هــذه المنشــآت والمرافــق والممتلكــات العامــة تاميًنــا أ -2

 فعلًيا وليس حكمًيا.
أن يكون الفعل الذي يقع على أي منهما مؤثما بهذا الوصف طبًقا ألحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمـة    -3

كـات العامـة باعتبارهـا القواعـد الحاكمـة للتجـريم والعقـاب فـي هـذا الخصـوص لهذه المنشآت أو المرافـق أو الممتل
والتــي تحــدد علــى أساســها الفعــل المرتكــب أي مــن الشــروط كــان الختصــاص نظــر الجريمــة والفصــل فيهــا منعقــًدا 

ء للقضاء العادي صاحب الوالية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما استثنى بـنص خـاص وعقـد االختصـاص لجـة قضـا
 أخرى. 

وفي ذلك أورد الدفاع في مذكراته أنه "لما كانـت وقـائع الـدعوى متعلقـة باتهـام متعلـق باالعتـداء علـى الشـرطة المدينـة  
وهــي هيئــه مدنيــة نظاميــة لــيس لهــا صــفة عســكرية، وال تشــرف عليهــا القــوات المســلحة وال علــى تأمينهــا تــامين فعلــي، 

وذلـك ألن قواعـد تحديـد االختصـاص الـوالئي لجهـات القضـاء تتعلـق وبالتالي فإن االختصـاص ينعقـد بجهـة القضـاء العـادي، 
بالنظام العام، وال يجوز الخروج عنها أو مخالفتها" لكن ومع ذلـك قوبـل طعـن الـدفاع بـالرفض دون إبـداء أسـباب وتـم تأييـد 

 الحكم، مؤيًدا سلطة القضاء العسكري في محاكمة المدنيين.

طـــت لنفســـها حًقـــا قانونُيـــا بمحاكمـــة المـــدنيين، وبتقريـــر وقـــوع القضـــية تحـــت ممـــا ســـبق يتضـــح أن المحـــاكم العســـكرية أع
اختصاصــها مــن عدمــه، مــا يعــد اســتحواًذا علــى ســلطة القضــاء العــادي. وفــي غيــاب نــص دســتوري يخــول القــوات المســلحة 

والحــق  بحفــظ األمــن والنظــام العــام، وفــي اقتصــار ســلطة القضــاء العســكري الدســتورية علــى المنشــآت العســكرية فقــط،
الدستوري ألي متهم بالمثول أمام قاضيه الطبيعي، تعد محاكمة القضاء العسكري للمدنيين والقـوانين التـي توكلـه بـذلك 

 عمًال غير دستورًيا فيه انتهاك واضح لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

 

 اإلخالل بحقوق الدفاع  -3
 *  أوال: حق المتهم في االستعانة بمحامي

عليه أو يحتجـز الحـق فـي االسـتعانة بمحـامي منـذ اللحظـة األولـى الحتجـازه، سـواء قبـل، أو أثنـاء، أو بعـد لكل شخص يقبض 
المحاكمــة، وهــو حــق مكفــول فــي كافــة المبــادئ الدوليــة والمحليــة الخاصــة بمعــايير المحاكمــة العادلــة وتنظــيم إجــراءات 

لكل شخص يقبض عليـه أو يحتجـز، فـي "من المبادئ األساسية الخاصة بدور المحامين:  1التقاضي. وفي ذلك، ينص مبدأ 
 تهمة جنائية أو غير جنائية، الحق في االستعانة بمحامي، في كل مراحل اإلجراءات الجنائية."

لكــافي ويشــمل الحــق فــي االســتعانة بمحــام قبــل المحاكمــة الحقــوق التاليــة: االســتعانة بمحــام، والحصــول علــى الوقــت ا
الستشارة المحامي في جو من الخصوصية، وحضور المحامي أثناء جلسات التحقيق، والقـدرة علـى استشـارة المحـامي أثنـاء 

وفي حال تم التحقيق مع محتجز بدون محام، ال يجوز قبول أقوال المحتجز التي أدلى بها، وتعتبر أي اعترافات  االستجواب. 
وينبغـي أال  68وال يجوز االستدالل بها، طبًقا لما قضت بـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. في هذا السياق باطلة ال يعول عليها

يكـون هنــاك تـأخير منهجــي متكــرر لالسـتعانة بمحــام فـي فئــة بعينهــا مـن الجــرائم، سـواء أكانــت جنحــا أم جـرائم خطيــرة، حتــى 
 69بالنسبة لتلك المشمولة بتشريعات مكافحة اإلرهاب.

مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي إفريقيــا أيًضــا حــق المحتجــزين فــي الحصــول علــى محــامي، حيــث يــنص مــن جانبــه نظــم ميثــاق 
ــة حقوقــه وإثباتهــا، «) وعلــى: 2القســم أ ( ــاره بنفســه لحماي لكــل شــخص الحــق فــي طلــب المســاعدة مــن محــام يخت

 »وللدفاع عنه في جميع مراحل اإلجراءات الجنائية.

 
68  cpi.int/pages/record.aspx?uri=987504-https://www.icc 
      w.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CAT/C/TUR/CO/3http://wwالمالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، 69
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حتجز حقه في االستعانة بمحامي، فإذا قبض على شخص أو وجه إليه اتهام، ولـم يكـن وال تنتزع عدم القدرة المالية من الم
لديه محامي من اختياره، وال يمتلك ما يوفر له نفقات المحـامي، فيجـب أن تنتـدب لـه سـلطات التحقيـق محـام للـدفاع عنـه 

 ارئ.دول مقابل. ويسري هذا المبدأ في جميع مراحل المحاكمة، وال تؤثر عليه حاالت الطو

علـى حـق كـل  16وفي ضمانات إجراءات التحقيق والمحاكمات التي فصـلها الميثـاق العربـي لحقـوق اإلنسـان، تـنص المـادة  
االســتعانة مجانــًا بمحــام يــدافع عنــه إذا تعــذر عليــه القيــام بــذلك بنفســه أو إذا اقتضــت مصــلحة العدالــة "مــتهم فــي

"يجب أن يبلغ فوًرا كل من تقيـد حريتـه بأسـباب ذلـك  على: 2014من الدستور المصري لعام  54وقد نصت المادة ذلك"
سـاعة مـن 24ويحاط بحقوقه كتابة ويّمكن من االتصال بذويه ومحاميـه فـوًرا، وأن يقـدم إلـى سـلطة التحقيـق خـالل

 وقت تقييد حريته، وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام"

ورغم ذلك، باشرت سلطات التحقيق العسكرية  في كثير من األحيان التحقيق مـع المتهمـين فـي القضـايا المشـار إليهـا فـي 
هــذا التقريــر دون أن تكفــل لهــم حقهــم فــي االســتعانة بمحــام، واعتمــدت المحكمــة علــى االعترافــات المنتزعــة مــنهم فــي 

عمليــة التحقيــق المبنيــة عليهــا. وفــي ذلــك، أشــار العديــد مــن حيثيــات حكمهــا، فــي ظــل تجاهــل لــبطالن تلــك االعترافــات و
 محامي الدفاع إلى بدء التحقيق مع موكليهم بدون حضور محام. 

آخـرين حضـر  12منهم بـدون وجـود محـامي، و 12متهم نفذ عليهم عقوبة االعدام، باشرت النيابة التحقيق مع  33ومن بين 
آخــرين لــم نــتمكن مــن تحديــد هــل حضــر  4أشــخاص، و 5مي خــاص إال مــع معهــم محــامي منتــدب، بينمــا لــم يتبــين حضــور محــا

 معهم محامي أم ال، وذلك وفقا لما هو موضح بالجدول التالي:

 ) 10جدول (

 غير معلوم
عدد الذين حضر 
معهم محامي 

 خاص

عدد الذين حضر 
معهم محامي 

 منتدب

عدد االشخاص 
الذين لم يحضر 

حاميممعهم   
 القضية

- - 5 1 
جنايات عسكرية شمال القاهرة  2014لسنة  43القضية 

2015مايو  -(عرب شركس)   

- - 6 9 
جنايات اسماعيلية عسكري (كمين  2013لسنة  411القضية 
2011ديسمبر  -الصفا)   

3 - - 1 
جنايات عسكرية اإلسكندرية (ستاد  2015لسنة  325قضية 

2018يناير  -كفرالشيخ)   

- 3 - - 
جنايات عسكري كلي عسكري  2011لسنة  93قضية 

2018يناير  -اإلسماعيلية (قضية االغتصاب)   

- - 1 - 
 -جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية  2013لسنة  397قضية 

2018يناير   

1 - - - 
يناير  –جنايات كلي اإلسماعيلية  2014لسنة   99قضية 
2018 

- 2 - - 
 -جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية 2013لسنة  382القضية 

2018مارس  

- - - 1 
جنايات عسكري السويس (قضية  2016لسنة  119القضية 

2018يوليو  -الجبرتي)   

 إجمالي 12 12 5 4
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جنايــات عســكري الســويس، دفــع محــامي المــتهم عبــد الــرحمن الجبرتــي فــي مــذكرة  2016لســنة  119القضــية رقــم ففــي 
الطعن على الحكم الصادر باإلعدام من محكمة الجنايات العسكرية بالسويس بـبطالن تحقيقـات النيابـة لمباشـرتها التحقيـق 

لها لمنـدوب لنقابـة المحـامين ، بإرسـا5/4/2015مع المتهم دون حضـور محـام. وقـد أثبتـت النيابـة بمحضـر تحقيقاتهـا بتـاريخ 
لحضور أحد المحامين بتحقيقات النيابة العامة مع المندوب ولكن لم يحضر معـه أحـد، وبنـاء عليـه باشـرت النيابـة التحقيقـات 
بدون محام. وانتقد محامي الجبرتي ما فرض على موكله من حراسة شديدة منعته من التواصل مع محاميه وأشار إلـى "أن 

ورية ال ينبغــي تعطيلهــا أو قيــدها بــأي قيــد يهــددها ويعــدمها وأي مخالفــة لهــا مخالفــة لصــحيح نصــوص الضــمانة الدســت
  70الدستور."

جنايــات إســماعيلية عســكري، طعــن الــدفاع علــى الحكــم الصــادر مــن المحكمــة العســكرية  2013لســنة  411وفــي القضــية 
باإلعدام، في السبب الثالث، ببطالن قرار االتهام إلرتكانه إلى تحقيقات جرت مع المتهمين دون حضور محامي، مشـيًرا إلـى 

عسكرية نفسها جهًدا في تحقيـق هـذه ما حدث مع المتهم أحمد عزمي كمثال. وأضاف محامي المتهم "لم تكلف النيابة ال
الضمانة للمتهمين بل تعاملـت معهـا علـى أنهـا شـكل يكفـي اسـتيفاءه بتعلـة التعـذر نظـًرا للحالـة األمنيـة، األمـر الـذي يلقـى 

 71بالتحقيقات وما بني عليها من قرارات حبس وقرار اتهام وإحالة في حمئة البطالن."

جنايات إسماعيلية عسكري: "لما كان ذلك وكان الثابت مـن  2013لسنة  411وسطر الدفاع في مذكرة النقض في القضية 
بشــأن االتهــام المنســوب  5/8/2008تحقيقــات النيابــة أن الطــاعن األول لــم يكــن لــه محاميــا إال أن المحقــق اســتجوبه بتــاريخ 

، وإذ كـان 145/2006القـانون رقـم مـن قـانون اإلجـراءات الجنائيـة المعدلـة ب 124تطبيقا للمـادة  –إليه ولم يندب له محامًيا 
ذلــك وكــان الــدفع بــبطالن اســتجواب الطــاعن األول وبالتــالي بطــالن إقــراره المســتمد منــه هــو دفــع جــوهري لتعلقــه بحريــة 
الدفاع وبالضمانات األصلية التي كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوًبا، مما 

ــده، وإذ أغفلــت المحكمــة ذلــك يقتضــي مــن ال ــه بمــا يفن ــالرد علي ــين مــن مــدونات حكمهــا  –محكمــة أن تعنــى ب ــى مــا يب عل
ولم تواجه هذا الدفع رغم تعويل الحكم في إدانته علـى ذلـك االسـتجواب، فإنـه يكـون معيًبـا بالقصـور فـي  –المطعون فيه

أدلــة أخــرى، ذلــك بــأن األدلــة فــي المــواد الجنائيــة  التســبيب واإلخــالل بحــق الــدفاع، وال يغنــي ذلــك مــا أوردتــه المحكمــة مــن
متساندة تكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيـث إذا سـقط أحـدها أو اسـتبعد تعـذر التعـرف علـى 
 مبلغ األثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الـذي انتهـت لـه المحكمـة. لمـا تقـدم فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون فيـه

 واإلعادة." 

  

 
 12جنايات ع السويس، ص  119/2016مذكرة الطعن على حكم المحكمة العسكرية في القضية   70
 21جنايات ع اإلسماعيلية، ص  411/2013مذكرة الطعن على حكم المحكمة العسكرية في القضية   71
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جنايات إسـماعيلية عسـكري فعلـى الـرغم مـن أن المتهمـين لـم يقـبض علـيهم  2013لسنة  411وبالرجوع إلى أوراق القضية 
متلبسـين، كمــا تــم القــبض علــيهم دون صــدور إذن مــن النيابـة بــذلك ســواء بــالقبض أو بــالتفتيش أو بالضــبط واإلحضــار، ففــي 

نفسـها جهـًدا فـي تحقيـق هـذه الضـمانة للمتهمـين بـل تعاملـت معهـا علـى أنهـا شـكل ذلك كله لم تكلف النيابة العسـكرية 
األمر الذي يلقي بالتحقيقات وما بني عليها من قرارات حبس وقـرار اتهـام  يكفي استيفاءه بتعلة التعذر نظرا للحالة األمنية،

وإحالة في حمئة البطالن، ويجعله هو والعدم سواء. وإذ إرتكـن الحكـم علـى هـذه التحقيقـات الباطلـة وقـرار اإلحالـة الباطـل 
 72واإلعادة.إجراءات جنائية مما يوجب نقضه  330/336فإن البطالن ينسحب إليه طبًقا لنصوص المواد 

 

 * تجاهل طلبات الدفاع

ومبـدأ المسـاواة أمـام "النـاس جميًعـا سـواء أمـام القضـاء."  مـن العهـد الـدولي لحقـوق اإلنسـان علـى: 14/1تنص المادة 
القضاء هو مبدأ عام من مبادئ حكم القانون، ويتضمن الحق في المساواة أمام القضاء والنظر المنصف للقضايا، ومن بـين 

 المعايير األساسية للنظر المنصف للدعاوى مبدأ تكافؤ الفرص القانونية بين طرفي الدعوى. 

"يعامــل جميــع أطــراف الــدعوى علــى قــدم فــي إفريقيــا علــى أن:  )(أ) مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة2ويــنص القســم أ(
 المساواة، سواء كانت دعوى إدارية، مدنية، جنائية، أو عسكرية"

ولما كان االدعاء في الدعاوى الجنائية في مصر يتمتع بمساندة كافة أجهزة الدولة، بمـا يمثـل تهديـًدا لمبـدأ تكـافؤ الفـرض 
لى المحكمة أن تتـيح للـدفاع فرصـة حقيقيـة إلعـداد وتقـديم مرافعتـه، وأن ينـاقش الحجـج بين الدفاع واالدعاء، لذا ينبغي ع

 واألدلة التي تعرض على المحكمة، على قدم المساواة مع االدعاء. 

وقد عبر المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب باألمم المتحدة عن قلقه بشأن عدد من القضـايا وجهـت 
ل باإلرهــاب إلــى أشــخاص دون إتاحــة فــرص متكافئــة لهــم إلعــداد دفــاعهم، وأعــرب عــن قلقــه بشــأن القيــود فيهــا تهــم تتصــ

المفروضة على لقاءات التشاور بين المتهمين ومحاميهم في مصر، سواء قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمـة، وعـدم السـماح 
ة األولـى للمحاكمـة، مـا أخـل بحـق المـتهم فـي شـروط لمحامي الدفاع باالطالع على ملفات القضايا إلى حين انعقاد الجلس

 مالئمة إلعداد الدفاع.

"المـتهم بـرئ على:  96للمتهم حق الدفاع عن نفسه أمام المحاكم، فقد نصت المادة  2014كفل الدستور المصري لعام  
 حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"

، أعرضــت المحــاكم العســكرية عــن التعــاطي مــع طلبــات الــدفاع فــي قضــايا اإلعــدام وتجاهلتهــا، رغــم كونهــا مــن ورغــم ذلــك
جنايات عسـكري كلـي اإلسـماعيلية  2011لسنة  93الدفوع الجوهرية التي كان من شأنها تغيير مسار القضية. ففي القضية 

)، في مذكرة الطعن على الحكـم إلـى اإلخـالل بحقـه فـي باالغتصاب (والمتهمأشار محامي المتهم محمد إبراهيم الشناوي 
بـ "عرض المجني عليها على الطب الشرعي للكشف  2011أبريل  5الدفاع، والذي تمثل في طلبه في جلسة محاكمة بتاريخ 

مـة. ورغـم إصـرار عليها لبيان عما إذا كان هناك أية آثار تفيد معاشرتها من أًيا من المتهمين الثالثة..."، ولم تستجب له المحك
فقـد أصـدرت المحكمـة حكمهـا  2011إبريـل  7الدفاع بعرض المجني عليها على الطب الشـرعي فـي محضـر الجلسـة المـؤرخ 

دون التعرض لما أبداه المحامي من دفاع جوهري، وخلت أسباب الحكم تماًما من عرض هذا األمر أو الرد عليـه رغـم تضـمين 
  73الطلب في موضوع الدعوى.

جنايــات عســكري اإلســماعيلية، طلــب دفــاع المــتهم أثنــاء جلســات المحاكمــة االســتماع إلــى  2013لســنة  411وفــي القضــية 
أقوال الشهود، و طلبهم اسـًما، إال أن المحكمـة لـم تنفـذ طلبـه، و فـي ردهـا علـى هـذا الـدفاع فـي حيثيـات النطـق بـالحكم، 

رة و تعــذر حضــورهم، وأن المحكمــة اطمأنــت ألقــوال كــل مــنهم ردت المحكمــة بأنهــا "اســتدعت هــؤالء الشــهود أكثــر مــن مــ
بتحقيقات النيابة العسكرية والتي جاءت جميعها مطابقة ألدق تفاصيل الواقعة ومع ما قرره شهود الواقعة أمام محكمـة 

جانبـه دفـع ومـن  74الموضوع ما أثبـت بالتحريـات، األمـر الـذي يجعـل المحكمـة تطـرح هـذا الطلـب جانًبـا دون أن تعـول عليـه."
 

  مرجع سابق -الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر وفقا للتعليمات..تقرير  72
 4، ص 93/2011مذكرة الطعن على حكم المحكمة العسكرية في القضية 73
 19جنايات ع اإلسماعيلية، ص  411/2013حيثيات النطق بالحكم في القضية  74
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المحامي فيما دفع في طعنه على الحكم الصادر باإلعدام من المحكمة باإلخالل بحق الدفاع فـي عـدم االسـتجابة و عـدم 
رفضــت المحكمــة العســكرية للطعــون  2017نــوفمبر  13إال أنــه بتــاريخ  75التعــاطي مــع طلبــه للمحكمــة باســتدعاء الشــهود،

 على أسباب الرفض، وبذلك أصبح حكم اإلعدام واجب النفاذ.  الطعن المقدم بدون السماح للدفاع باالطالع

 

 التعدي على مبدأ عالنية المحاكمة  -4
يعتبر النظر العلني في القضايا ضمانة أساسية لعدالة المحاكمات واستقاللية القضاء، وهـو وسـيلة لحمايـة ثقـة النـاس فـي 
منظومــة العدالــة، وتجســيد للحقــوق العامــة فــي معرفــة ومراقبــة كيــف تــدار العدالــة وتجــري حمايتهــا. وقــد نصــت المعــايير 

صـدر أحكامهـا فـي إطـار مـن العالنيـة، بمـا يجعلهـا مفتوحـة أمـام الجمهـور الدولية على ضرورة أن تعقد المحاكم جلساتها وت
لكـلِّ إنسـان، علـى قـدم  مـن اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان علـى: 10وفـى ذلـك نصـت المـادة  العام ووسائل اإلعالم. 

ٌة ومحايدٌة، نظًرا ُم  ـا، للفصـل فـي المساواة التامة مع اآلخرين، الحقُّ في أن َتنظر قضيَته محكمٌة مستقلَّ نصـًفا وعلنيًّ
ه إليه. ة تهمة جزائية ُتوجَّ  حقوقه والتزاماته وفى أيَّ

وتقتضي عالنية المحاكمة إجراء جلسة شفوية لالدعاء والمرافعة في حضور الجمهور، بمـا فـي ذلـك وسـائل اإلعـالم، وفًقـا 
حة ألطراف النزاع وللجمهور العام، وأن لموضوع القضية. ويجب أن تعلن المحكمة عن موعد ومكان جلسات المرافعة المتا

 ) من مبادئ المحاكمة العادلة في إفريقيا. 3توفر التسهيالت الالزمة لحضور األفراد المعنيين من الجمهور، وفًقا للقسم أ (

وقد يجوز تقييد حق الجمهور العام في حضور جلسات الدعوى الجنائية في عدد محدود من الحاالت المحددة بدقة وهي: 
واألمـن القـومي  -3والنظام العـام، والمقصـود هنـا فـي المقـام األول النظـام داخـل قاعـة المحكمـة،  -2اآلداب العامة،  -1

ـر أو الحيـاة الخاصـة ألطـراف الـدعوى،  -4في مجتمع ديمقراطي،  -5وعندما تصبح السرية ضرورة للحفاظ علـى مصـالح الُقصَّ
صارم، إذا رأت المحكمة وجود ضرورة قصـوى تتطلـب ذلـك فـي الحـاالت الخاصـة وإلى الحد الذي تقتضيه الضرورة على نحو 

 76التي سوف تضر الدعاية فيها بمصلحة العدالة.

والتـدقيق العـام. ويـتم اإلعـالن بمنطـوق الحكـم إمـا  كما يهدف مبدأ العالنية إلى ضمان تطبيق العدالة وخضـوعها للرقابـة
شــفهيا فــي جلســة المحكمــة المفتوحــة للجمهــور أو فــي صــيغة مكتوبــة. تلــك الصــيغة المكتوبــة ينبغــي أن تكــون متاحــة 

ويستثني من مبدأ العالنية فقط ما سمح به العهد الـدولي  77ألطراف النزاع ولألخرين، بما في ذلك عبر سجالت المحكمة.
 18.78ص بالحقوق المدنية والسياسية من أجل حماية مصالح األطفال تحت سن الخا

إال أن المبــادئ ذاتهــا تؤكــد أن القــانون الــدولي ال يعطــي الدولــة ســلطة تقديريــة غيــر مقيــدة لتحــدد لنفســها القضــايا التــي 
األمــن القــومي، بمــا فــي ذلــك تعتبرهــا ماســة بــاألمن القــومي، بمــا يجعــل اللجــوء إلــى جلســات االســتماع المغلقــة بذريعــة 

 محاكمة األشخاص بتهم تتصل باإلرهاب، مخالفة لمبادئ المحاكمات العادلة.

"تكــون جلســات المحــاكم علنيــة إال إذا علــى:  64لســنة  2791مــن قــانون الســلطة القضــائية بمصــر رقــم  18وتــنص المــادة 
عام ويكون النطق بالحكم في جميع األحـوال أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة لآلداب أو محافظة على النظام ال

 في جلسة علنية.

تمنع المحاكم العسـكرية فـي مصـر وسـائل اإلعـالم بمختلـف صـورها مـن تغطيـة وقـائع المحاكمـات العسـكرية، كمـا أنهـا ال 
سـاء مـن تسمح للجمهور بالحضور باستثناء الذكور من ذوي المتهمين " إن أمكـن ذلـك" مـن الدرجـة األولـى فقـط، ويمنـع الن

 79دخول مقار المحاكم العسكرية محاميات كانوا أو من ذوي المتهمين. 

وفـــي شـــهادة وثقهـــا تقريـــر كـــوميتي فـــور جســـتس حـــول المحاكمـــات العســـكرية للمـــدنيين فـــي مصـــر تحـــت عنـــوان "وفًقـــا 
" ذكر المحامي "أ.عصـمت" " أن العالنيـة مـن الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصرللتعليمات..

 
  29جنايات ع اإلسماعيلية، ص 411/2013مذكرة الطعن في القضية   75
 للحقوق المدنية والسياسية العهد الدوليمن  )1( 14المادة   76
   https://goo.gl/AAdk74CASE OF SUTTER v. SWITZERLANDانظر    77
 ) 7)(ب)(2( 40المادة   78
 مرجع سابق  -الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر وفقا للتعليمات.. 79

https://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57585
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http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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عدمها تتوقف على السلطة التقديرية لرئيس المحكمة، فضال عن أنه ممنوع حضور وسائل اإلعالم في القضايا العسـكرية، 
بجانب وجود مضايقات أثناء المحاكمة منها حاالت منع المحامين من الحضور، ولكنها لإلنصـاف قليلـة ومرتبطـة بسـلوكيات 

وفي شهادة المحامي "ع.حسين" قال: القانون وظيفته أن يؤثم فعل كـان مباًحـا، وهـذا مبـدأ المحـاكم  80المحامين."  بعض
العسكرية ال تعيره انتباه تماما، مضـيًفا: "العالنيـة موجـودة ومـش موجـودة فمـثال فـي محكمـة الهايكسـتب ممنـوع دخـول 

 بدون رقيب، وممنوع دخول النساء."اإلعالم تماما وبالتالي القاضي يعمل اللي هو عايزه 

مــن جانبــه ذكــر أحــد أفــراد أســرة عبــد الــرحمن ســيد، المنفــذ فيــه حكــم اإلعــدام علــى ذمــة قضــية عــرب شــركس، أنــه خــالل 
المحاكمة: " في األول كان ممنوع دخول األهالي تماًما، محدش من األهالي كان بيـدخل الجلسـة، حتـى المحـامين مكنـوش 

هم، كانوا في القفـص الحديـدي، وحـواليهم قـوات أمـن كتيـر، وممنـوع حـد يتواصـل معـاهم، كـل فتـرة بيعرفوا يتواصلوا معا
كانوا بيسمحوا بدخول األهالي لكن أقارب الدرجة األولى بس، وبرده مكنش بيتم أي تواصل بينهم."  وتابع: "وفـي أول كـام 

نوا بيسـمحوا لهـم مـرة، حتـى جـوا مكـنش بيسـمح جلسة والد عبد الرحمن ووالدتـه معرفـوش يـدخلوا، كـل جلسـتين ثالثـة كـا
لهم انهم يتكلموا، كانوا بيقعـدوا كـأنهم فـي سـجن عسـكري، فالمعاملـة كانـت سـيئة جـًدا مـن أول الـدخول مـن علـى البـاب 
والتفتيش لحد جوا لحد ما يخرجـوا، و كـانوا فـي القفـص همـا الثمانيـة والقفـص حواليـه عسـاكر كتيـر جـًدا مكـنش فـي نقطـة 

 ين األهالي والتمن أفراد، الجلسات كانت ساعات طويلة، ونحاول ندخلهم اكل يترفض ندخلهم حتى مية."تواصل ب

تحيــد بالمحكمــات العســكرية عــن المبــادئ األساســية للعدالــة، وأهمهــا مبــدأ العالنيــة ، وال يســتثنى مــن ذلــك إال حــاالت 
والغـرض مـن العالنيـة لـيس فقـط حضـور  82الت الطوارئ.ووفقًا للميثاق العربي ال يخضع هذا الحق للتقييد في حا 81قليلة.

أطــراف الــدعوى، بــل أن تكــون الجلســات مفتوحــة للجمهــور واإلعــالم الن فــي ذلــك صــيانة لحقــوق المــتهم وممارســة لحــق 
 83الجمهور في معرفة ومراقبة العدالة والنظام القضائي.

 

 انتهاك الحق في سلوك إجراءات التقاضي كافة (طلب االلتماس) -5
) مـن 4(6لكل شخص يحكم عليه باإلعدام الحـق فـي التمـاس العفـو أو تخفيـف العقوبـة التـي أنزلـت بـه، فقـد نصـت المـادة 

"ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز مـنح العفـو العـام العهد الـدولي: 
واعتبــرت محكمــة العــدل الدوليــة أن إجــراءات مــنح العفــو هــذه، أو العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة فــي جميــع األحــوال." 

ورغــم صــدورها عــن الســلطة التنفيذيــة ال القضــائية، إال أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام العــام لضــمان العدالــة واإلنصــاف فــي 
 84منظومة إقامة العدل.

 -من الميثاق العربي، ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام إال بعد: 6من ضمانات عقوبة اإلعدام والمادة  8وطبًقا للفقرة 

 استنفاذ المتهم جميع حقوق االستئناف المكفولة له. -1
ـــة  -2 ـــات الدولي ـــات االســـتئناف المقدمـــة، ومـــن بينهـــا التظلمـــات والشـــكاوى المقدمـــة للهيئ انتهـــاء النظـــر فـــي طلب

 واإلقليمية.
  استنفاذ المتهم سبل التماس العفو أو تخفيف الحكم. -3

وبناء على ذلك، على الدول واجـب بـأال يـتم إعـدام أحـد أثنـاء نظـر أي إجـراء قـانوني أو التمـاس للرأفـة، سـواء علـى المسـتوى 
المحلي أو الدولي. وبهذا تعتبر عمليات اإلعدام التي تنفذ قبل البت في اإلجراءات القانونية التـي تسـبق التنفيـذ (اسـتئناف 

محاكمة العادلـة، التـي ينبغـي مراعاتهـا خاصـة فـي القضـايا المتعلقـة بأحكـام اإلعـدام. فوفًقـا أو التماس) انتهاًكا لضمانات ال
للجنة اإلفريقية، فإن تنفيذ الحكم على عجل يقـف حـائًال بـين حـق األفـراد فـي االسـتئناف وتقـديم االلتمـاس أمـام المحـاكم 

ر الحكــم وتنفيــذه لالســتعداد واالنتهــاء مــن نظــر اإلقليميــة والدوليــة. وعلــى الــدول أن تســمح بمــرور فتــرة كافيــة بــين صــدو
 دعاوي االستئناف والتماس الرأفة.

 
 المرجع السابق  80
 .الميثاق العربي) من 2( 13) من الدولي والمادة 1( 14والمادة ، لحقوق اإلنسان اإلعالن العالميمن  10المادة  81
 الميثاق العربي) من 2(4المادة  82
 .للجنة حقوق اإلنسان 32التعليق العام  83
  cij.org/ar-https://www.icjللمزيد طالع الموقع الخاص بمحكمة العدل الدولية:  84
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) من قانون اإلجراءات الجنائية في مصر على حق األفراد الصادر ضدهم حكم نهـائي بالعقوبـة فـي مـواد 5(441تنص المادة 
أو إذا قــدمت أوراق لــم تكــن  "إذا حــدثت أو ظهــرت بعــد الحكــم وقــائع،الجنايــات والجــنح بتقــديم التمــاس إعــادة نظــر 

: 448وتضـيف المـادة  معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الواقعة أو األوراق ثبوت بـراءة المحكـوم عليـه."
مـن القـانون ذاتـه تعطـي  470إال أن المـادة "ال يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف الحكم إال إذا كان حكًمـا باإلعـدام." 

"متى صار الحكم تقديم االلتماس، حيث تعجل بتنفيذ حكم اإلعدام بعد صدور الحكم النهائي، وتنص: مهلة وجيزة لألفراد ل
باإلعدام نهائًيا وجب رفع أوراق الدعوى فوًرا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العـدل. وينفـذ الحكـم إذا لـم يصـدر 

ر هـذه المـادة مخالفـة واضـحة لحـق المحكـوم علـيهم وتعتبـ األمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوًمـا."
يسـمح لهـم بإعـداد وتقـديم التمـاس إعـادة النظـر وانتظـار بمـا ال باإلعدام في مرور فترة كافيـة بـين صـدور الحكـم وتنفيـذه، 

 البت فيه، كما يحرمهم من حق التظلم أمام آليات التقاضي الدولية.
تعــرض أحكــام المحــاكم العســكرية بعــد صــدورها علــى الضــابط المفــوض مــن رئــيس الجمهوريــة للتصــديق عليهــا، والــذي لــه 
صــالحية تعــديل الحكــم بتخفيــف العقوبــة أو إلغــاء كــل العقوبــة أو بعضــها أو إيقــاف تنفيــذ العقوبــة كلهــا أو بعضــها أو إلغــاء 

 من قانون القضاء العسكري. 99و، وذلك وفًقا لنص المادة الحكم وإعادة المحاكمة أو التصديق على الحكم كما ه

يوًمـا مـن تـاريخ إعـالن الحكـم المصـدق عليـه، ويجـوز  60وبعد التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليـه حـق الطعـن خـالل 
تب الطعون للمحكوم عليهم عسكرًيا تقديم التماس إلعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية العليا والمركزية ينظره مك

يوًمــا مــن تــاريخ إعــالن الحكــم وبعــد التصــديق عليــه، أو مــن تــاريخ حضــور المــتهم إذا كــان الحكــم غيابيــا.  15العســكرية خــالل 
وتقــديم االلتمــاس ال يوقــف تنفيــذ الحكــم إال فــي حالــة اإلعــدام فقــط، ويجــوز للســلطة األعلــى مــن الضــابط المصــدق علــى 

 م أو يوقف تنفيذه أو يأمر بإعادة المحاكمة.الحكم عند نظر االلتماس أن يخفف الحك

تقدم بعض من نفذ عليهم حكم اإلعـدام المشـار لهـم فـي هـذا التقريـر بالتمـاس إعـادة نظـر، إال أن السـلطات باشـرت تنفيـذ 
فبعــد الحكــم  85جنايــات عســكرية اإلســكندرية. 2015لســنة  325حكــم اإلعــدام دون النظــر فــي االلتمــاس، كمــا فــي القضــية 

تهمين باإلعـدام تقـدم محـاموهم بمـذكرات للطعـن علـى الحكـم وبعـد رفضـه شـرع المحـامون فـي اسـتخدام الحـق على الم
القانوني فـي تقـديم طلـب التمـاس إعـادة النظـر فـي القضـية، إال أن المحكمـة العسـكرية العليـا للطعـون لـم تمكـن محـامي 

ن بالنقض "بدافع كون األحكام الصـادرة منهـا مـن المتهمين من الحصول على نسخة من األحكام الصادرة منها برفض الطع
بتحريـر إنـذار وإرسـاله  2017أغسـطس  22قبل األسرار العسكرية التي ال يجوز تداولها" وهذا ما دفع محامي المتهمين يوم 

 على يد محضر إلى كل من:

 ته.رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية" بصف“السيد اللواء/ رئيس هيئة القضاء العسكري  -1
 السيد اللواء/ المدعي العام العسكري بصفته. -2
 السيد اللواء/ رئيس النيابة العسكرية بالمحكمة العليا للطعون العسكرية بصفته. -3
 السيد اللواء/ رئيس فرع الدعاوي المدنية واإلدارية بالمحكمة العسكرية بصفته. -4

مـن  113جتـه إال التمـاس إعـادة النظـر وفقـا لـنص المـادة وذكر المحامون في وثيقـة اإلنـذار انـه "لـم يتبـق البـن المنـذر أو زو
من القانون نفسـه أنـه "ال يترتـب  102من قانون اإلجراءات الجنائية" كما نصت المادة  441قانون القضاء العسكري والمادة 

 على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف العقوبة المصدق عليها قانوًنا إال إذا كان الحكم باإلعدام."

وقد جاء باإلنذار: "ولما كان من أبجديات اإلجراءات الجنائية والتي تسري أمام المحـاكم العاديـة والعسـكرية علـى السـواء أن 
متهم أو الطاعن على صورة من الحكم الصـادر بحقـه، ليقـف علـى مـدي صـحة اإلجـراءات التـي اتخـذت قانوًنـا بحقـه، يحصل ال

ولكي يستطيع أن يقف على األسباب التي سيبديها عند الطعن على الحكم أو بطلـب التمـاس إعـادة النظـر أو عنـد الـتظلم 
كــام الصــادرة بحــق المتهمــين فــي القضــية هــي اإلعــدام شــنًقا اإلنــذار "ولمــا كانــت األحوتــابع  منــه إلــى الضــابط المصــدق."

 –كونهـا قضـية مدنيـة مـن جـرائم القـانون العـام  –والباقين بين المؤبد والسجن هي أحكام قاسية وال يجـوز التعـذر بالسـرية 
ام وحق المـتهم وألن األحكام التي تصدر عالنية وما يكتب من أسباب ملك للمتهم وملك للكافة وإال أهدرت عالنية األحك

 
 مرجع سابق -ين في مصرالحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدني تقرير وفقا للتعليمات..  85
 

https://www.cfjustice.org/portal/2018/05/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/?lang=ar
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فــي الطعــن عليهــا وبالتــالي إهــدار إجــراءات وقواعــد ومبــادئ المحاكمــة المنصــفة المنصــوص عليهــا بالوثيقــة الدســتورية 
 والقانون."

حــذر محــامو المتهمــين المنــذرين بـــأن عــدم تمكــن دفــاع المنــذرين مــن االطــالع علــى أســباب حكــم المحكمــة العليــا للطعــون 
بين ممارسة حقه الطبيعي والدستوري والقـانوني فـي أن يقـف علـى صـحة أسـباب الحكـم مـن يقف حائال بينه و”العسكرية 

عدمه وبالتالي يسـلك سـبل الطعـن عليـه مـن عدمـه وفقـا للنصـوص السـالف ذكرهـا ممـا جعـل قواعـد المحاكمـة المنصـفة 
غير القانوني بينهم وبين ممارسـة تنهار مما يصم إجراءاتها بالبطالن ويخل إخالًال جسيًما بحق المنذرين ودفاعهم والوقوف 

 حقوقهم القانونية."

وقد طلب المنذر من النيابة العسكرية بالمحكمة العليا للطعون العسكرية أو المختص أن يسلمه صـورة رسـمية مـن الحكـم 
قضـاء الصادر في الطعن وشهادة من الجدول لكي يستطيع تقديم التماس إعادة النظر والتظلم من الحكم وفقـا لقـانون ال

العسكري والمواد المنظمة لذلك، لكي يتمكن من عمـل منازعـة تنفيـذ أمـام المحكمـة الدسـتورية، لكـن لـم يجـب أحـد علـى 
طلبات الدفاع في الحصول على المسـتندات التـي طلبوهـا مـن النيابـة العسـكرية بالمحكمـة العليـا للطعـون العسـكرية ولـم 

قــدم دفــاع المحكــوم علــيهم ثــالث التماســات إلعــادة النظــر فــي  يــتمكن مــن الحصــول علــى هــذه المســتندات، ورغــم ذلــك
القضية مستنًدا في ذلك إلى ما قدموه من أدلة جديدة من شانها ثبوت بـراءة المحكـوم عليـه، حيـث مـا ورد فـي تحقيقـات 

مقيـدة كلـى جنـوب الجيـزة وال 2017لسـنة  2301جنايـات الطالبيـة والمقيـدة بـرقم  2017لسنة  9170ووقائع القضية رقم 
جنايـات امـن الدولـة العليـا والمنظـورة أمـام  2017لسـنة  32حصر امن الدولة العليا والمقيـدة بـرقم  2016لسنة  832برقم 

إرهاب. حيث ما ورد في أقوال المتهم الثاني فيها ويدعى / محمد عبد الفتـاح حامـد السـيد البحيـري مـن الريـاض  14الدائرة 
، حيـث االعتـراف مـن قبلـة بتنفيـذ الواقعـة، بمـا تعـد وقـائع جديـدة حاسـمة 17/560وصبـــ  559/ 16كفر الشيخ بدءًا من صــــ

 جنايات عسكري اإلسكندرية. 2015لسنة  325تنفى االتهام وارتكاب الجريمة على المحكوم عليهم نهائيًا في الدعوي 

مـــة الثبـــوت وأقـــوال المـــتهم الثـــاني تقـــدم المحـــامون بااللتمـــاس مرفًقـــا بـــه مســـتندات وأوراق مـــن بينهـــا أمـــر اإلحالـــة وقائ
جنايـات الطالبيـة والمقيـدة بـرقم  2017لسـنة  9170بالتحقيقات التي أجريت معه بنيابة امن الدولة العليـا فـي الجنايـة رقـم 

 2017لسـنة 32حصر امن دولة عليا والمقيدة برقم  2016لسنة  832كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم  2017لسنة  2301
ـــا والمحـــدد لهـــا جلســـة  ـــه علي ـــات امـــن دول ـــدائرة  10/9/2017جناي ـــع  إرهـــاب.  14والمنظـــورة أمـــام ال ـــت جمي ولكـــن قوبل

االلتماسات بالرفض دون إبداء أسباب للرفض وتـم تنفيـذ حكـم اإلعـدام بحـق المحكـوم علـيهم الخمسـة دون تمكيـنهم مـن 
 ي.استنفاذ إجراءات التقاضي وفق ما نظمه قانون القضاء العسكر

جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية، رفضت المحكمة العليا للطعون العسكرية الطعن المقدم  2011لرقم  93وفي القضية 
وفـور ذلـك تقـدم محـامو المتهمـين بالتمـاس إلعـادة وبذلك أصبح الحكم واجب النفـاذ.  2017أبريل  11بحق المتهمين في 

لنظـر االلتمـاس. إال أن السـلطات المصـرية أقـدمت علـى تنفيـذ  2018فبرايـر  25تحديـد جلسـة  وتـم النظر في هـذه القضـية،
 جسيم بقواعد المحاكمة العادلة. حكم اإلعدام قبل نظر االلتماس على الحكم بحق المتهمين بما يعد إخالل

أصــدرت اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان و الشــعوب قراراهــا مطالبــة الحكومــة المصــرية ممثلــة فــي  2015إبريــل  16فــي 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ حكم اإلعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين في قضـية "عـرب شـركس" بنـاء علـي 

علـى إثـر تقـديم الناشـط الحقـوقي والمحـامي  أحكام محكمة عسكرية لم تتـوفر فيهـا ضـمانات المحاكمـة العادلـة، جـاء ذلـك
أحمد مفرح أحد ممثلي أعضاء هيئة الـدفاع عـن المتهمـين بالقضـية بالتعـاون مـع مجموعـة المتضـامنين و المرصـد المصـري 
للحقوق و الحريات شكوى عاجلة إلى اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب مطالًبا بوقف تنفيذ حكم اإلعدام الصادر 

وقالــت اللجنــة فــي قراراهــا  86لمحكمــة العســكرية بالهايكســتب " شــمال القــاهرة " بحــق المتهمــين فــي تلــك القضــية.مــن ا
المرسل لرئاسة الجمهورية بطلب وقـف تنفيـذ حكـم اإلعـدام لحـين البـت فـي الشـكوى: "حيـث أن مقـدمي الشـكوى طلبـوا 

   حترازية لمنع وقوع ضرر بالضحايا ال يمكن إصالحه."من نظام اللجنة األساسي وإصدار التدابير اال 98استدعاء المادة 

 
بيان صادر عن المرصد المصري للحقوق والحريات تجدونه على الرابط:  86

https://www.facebook.com/Egypt.O.R.f/posts/1809953059229774:0?__mref=message_bubble   

https://www.facebook.com/Egypt.O.R.f/posts/1809953059229774:0?__mref=message_bubble
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ــى المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، والتــي اعتمــدتها اللجنــة فــي    2001تلفــت الرســالة االنتبــاه إل
ها ستشكل من الميثاق األفريقي، إذ تؤكد الرسالة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإن 26، 7، 6، 5كاستكمال للمواد 

   سببا كبيرا للقلق، ألن من شأنها أن تمثل انتهاًكا صارخا للميثاق األفريقي الذي ُتعد مصر طرفا فيه."

وكان رئيس اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب "زاينابو سيلفي كايتيزي" قد ذكـر فـي رسـالته الموجهـة للـرئيس أنـه 
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر والذي تبنتـه  شركس" "عرب يخص قضية يود استدعاء طلب التدابير االحترازية فيما
، وطالــب الحكومــة المصــرية بتحقيــق المعــايير األساســية للمحاكمــة العادلــة، 2014اللجنــة فــي دورتهــا غيــر االعتياديــة يوليــو 

 ووقف عقوبة اإلعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

انتهــك بشــكل كبيــر الحــق فــي عــدم جــواز تنفيــذ حكــم اإلعــدام أثنــاء نظــر  شــركس عــرب نفيــذ حكــم اإلعــدام فــي متهمــيأن ت
دعوى االستئناف أو التماس الرأفة، والذي يقضي بعدم تنفيذ حكم اإلعدام حتى يستنفد المتهم جميع حقوق االسـتئناف 

وحتـى ينتهـي النظـر فـي طلبـات االسـتئناف المقدمـة منـه  المكفولة له أو تنتهي المهلة المحـددة لطلـب اسـتئناف الحكـم،
للقضاء، ومن بينها التظلمـات المقدمـة للهيئـات الدوليـة ومنهـا اللجنـة اإلفريقيـة لحقـوق اإلنسـان والشـعوب. وهـو مـا ورد 

عقوبـة. ) مـن "العهـد الـدولي": "ألي شـخص حكـم عليـه باإلعـدام حـق التمـاس العفـو الخـاص أو إبـدال ال4(6نًصا في المـادة 
   ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت."

 

 انتهاك الحق في استبعاد األدلة المنتزعة جراء انتهاك المعايير الدولية -6
 لتعذيب* األدلة المنتزعة تحت ا

لكل إنسان الحق في السالمة البدنية والجسدية، ويعتبر التعذيب جريمة محرمة دولًيا ويجرم إخضاع أي شخص للتعـذيب أو 
غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. والحق في عدم التعذيب هو أحد الحقوق األساسية التي نص 

ال يجــوز إخضــاُع أحــد للتعــذيب وال للمعاملــة أو العقوبــة  " : 5المــادة رقــم عليهــا اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان فــي 
ــة بالكرامــة."  وهــو حــق مطلــق ومبــدأ مــن مبــادئ القــانون الــدولي العرفــي ينطبــق علــى القاســية أو الالإنســانية أو الحاطَّ

ت الطـوارئ. وال يجـوز جميع الدول، حتى لو لـم توقـع معاهـدات دوليـة، وال يسـمح بتعطيلـه حتـى فـي أوقـات الحـرب وحـاال
التذرع بأية ظروف اسـتثنائية، حتـى الظـروف المتعلقـة بمحاربـة اإلرهـاب وجـرائم العنـف، لتبريـر التعـذيب أو غيـره مـن ضـروب 

   87المعاملة السيئة، أًيا كانت طبيعة الجرم المتهم به.

وال يجــوز أن تســتخدم المحــاكم فــي نظرهــا الــدعاوى القضــائية أي دليــل أو اعترافــات مــن المتهمــين انتزعــت تحــت وطــأة 
التعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة الالإنسـانية. ومبـادئ المحاكمـة العادلـة فـي إفريقيـا قواعـد صـريحة تقتضـي اسـتبعاد 

"يجـب اسـتبعاد أي إقـرار أو دليـل اآلخـر  ) علـى:1)(د)(6القسـم ن( نـصاألقوال إذا ما تم انتزاعها عن طريق التعذيب، حيث 
 يتم الحصول عليه عبر أي شكل من أشكال اإلكراه أو القوة من النظر من جانب المحكمة أو سياق إصدار األحكام."

لمعـايير الدوليـة ويجدر بالسلطات عنـدما تظهـر مـزاعم بـأن أقـواًال أدلـى بهـا متهمـون قـد تـم الحصـول عليهـا نتيجـة انتهـاك ا
لحقوق اإلنسان، أن تبلغ المتهم والمحكمة بالظروف التي تم الحصول بها على األدلة. ويتحمل االدعاء عبء اإلثبات بمـا ال 
ــا للجنــة حقــوق  ــراءة، وفًق ــراض الب ــدأ افت ــة بطــرق مشــروعة، انطالقــا مــن مب ــه تــم الحصــول علــى األدل يــدع مجــاَال للشــك أن

  88اإلنسان.

جّرم الدستور المصري بشكل صريح التعذيب والمعاملة المهينـة وانتفـى مـن قيمـة أي اعتـراف يصـدر تحـت وطـأة التعـذيب. 
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بمـا يحفـظ عليـه كرامتـه، وال  "منه على:  55وتنص المادة 

بدنًيا أو معنوًيـا، وال يكـون حجـزه، أو حبسـه إال فـي أمـاكن مخصصـة يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه 
لذلك الئقة إنسانًيا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة. ومخالفـة شـيء مـن ذلـك 

 
 http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htmللمزيد راجع:   87
88  99015"]}-https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001  

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
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يء جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قـول يثبـت أنـه صـدر مـن محتجـز تحـت وطـأة شـ
 مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعول عليه".

تمثــل قضــية عــرب شــركس أحــد األمثلــة الفجــة علــى انتهــاك حــق األفــراد فــي المعاملــة اإلنســانية وعــدم التعــرض للتعــذيب. 
فتـرة فوفًقا لشهادة هشام عامر، شقيق المتهم هاني عامر، تم اختطاف المتهم ووضعه في سجن العازولي الحربي فـي ال

ثم تم نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة، وكـال السـجنين معروفـان بسـوء  2014مارس  20حتى  2013ديسمبر  16بين 
 سمعتهما وتطبيقهما لكافة أنواع التعذيب وانتهاكات المعايير الدولية. 

ى كالمـه الشخصـي داخـل لـم يسـمح لنـا بإثبـات الحالـة الصـحية وعرضـه علـى الطـب الشـرعي، ولكـن بنـاء علـ ويقول هشام: "
قاعة المحكمة كان هناك خلع في كتفيه االثنين مـن اثـر التعليـق فـي سـجن العزولـي، لدرجـة أن المعتقلـين كـانوا يطعمـوه،  
ولكن  تمت معالجته قبل نقله لسجن العقرب إلخفاء أثار التعذيب سواء على جسده من كدمات أو من كتفه من أثـار خلـع." 

لشقيقه من تعذيب جاء بغرض اإلجبار على االعتراف على اتهامـات لـيس لهـا أسـاس مـن الصـحة ويضيف هشام أن ما حدث 
 وال صلة له بها." 

بناطــل جينــز كحلــي بــه قطــع مــن الركبــة اليمنــي  وفــي منــاظرة المــتهم خالــد فــرج محمــد بالنيابــة، أفــادت النيابــة مــا رأتــه مــن"
ويظهر عليه أثار أتربة وتبين لنا وجود أثار سحجات وكدمات بالوجـه والفـم ووجـود أثـار سـحجات باليـد اليسـرى واليـد اليمنـي، 
وبســؤاله عــن ســبب جلوســه علــي مقعــد متحــرك افــاد بوجــود كســر بقدمــه اليمنــي نتيجــة ضــربه أثنــاء القــبض عليــه يــوم 

،،وبسؤاله عمـا اذا كـان بـه إصـابات أخـري غيـر ظـاهرة فـي عمـوم جسـده، أجـاب بوجـود كـدمات برأسـه وأنحـاء 2014مارس19
  89متفرقه من جسده نتيجة ضربه بعد القبض عليه وأثناء التحقيق معه بعد القبض عليه."

ًال كـان عنـده مشـاكل فـي اللـي نجـاه فـي آخـر التعـذيب إنـه هـو مـا يمـوتش، إن هـو أصـ ذكرت أسرة عبد الـرحمن سـيد: "أيًضا 
القلــب فبعــد مــا أتعــرض لمرحلــة كبيــرة جــدًا مــن التعــذيب اكتشــفوا إن عنــده مشــاكل فــي القلــب، فخــافوا إنــه يمــوت تحــت 
أيديهم، كانوا عايزين منه اعترافات أكتر، و كان بيقول لنـا انـه أتعـرض لكهربـا شـديدة جـًدا، دي آخـر حاجـة مقـدرش يسـتحملها 

مشاكل في القلب وبعدها أتوقف التعذيب، هو قعد ست أيام متواصل يتعرض لكل أنواع التعذيب، وبدأ يقولهم انه عنده 
بس معرفناش، مفيش مرة عرفنا نتكلم معاه، الزيارة في السجن بالتليفون، وفى المحكمة مكنش بيـتم التواصـل، كـل اللـي 

 ظهر في سجن العقرب." عرفناه انه قعد ست أيام متواصل يتعرض للتعذيب في أول االختفاء لحد ما

بجلســـــة محاكمـــــة بتـــــاريخ  178-177، شـــــهد المـــــتهم لطفـــــي إبـــــراهيم فـــــي الصـــــفحة 2015لســـــنة  325و فـــــي القضـــــية 
أنــا شــفت عــذاب محــدش شــافه، تهديــد بهتــك عرضــي وأســرتي وأختــي، وتعليقــي وتكتيفــي مــن بمــا نصــه: " 19/12/2015

لعذاب فقولت له يا فندم أنت عايزني أقول إيه وقولـت لهـم الخلف وتعذيبي بالصاعق الكهربائي وبعد كدة ماستحملتش ا
اني في هذا اليوم كنت في شغلي على الونش، وان أي اعترافات قلتها ليست صحيحة وهم اللي قالوا لي أقـول كـدة وأنـا 

ارسـوا تم تعذيبي بكل أنواع العذاب وأنا قولت لهم على الشهود اللي شافوني فـي الشـغل. وبعـد كـدة فـي أمـن الدولـة م
الضغط علي و بعد كـدة رحـت النيابـة وتـم تهديـدي فـي النيابـة، وكـل اللـي عـايزني أقولـه كنـت بقولـه علشـان هـم هـددوني 

 انهم يغتصبوا أختي ووالدتي."

ــراف المنســوب  2013لســنة  397وفــي القضــية  ــات عســكري كلــي اإلســماعيلية، دفــع محــامي المــتهم بــبطالن االعت جناي
وتحقيق النيابـة العسـكرية كونـه أثـر مـن أثـار القـبض  الشرطة العسكرية نيابات 1محمد أحمد محمد سريع بمحضر قسم  إلى

 فات للمتهم في توجيه االتهامات.  الباطل ووليد إكراه مادي ومعنوي، كما دفع ببطالن ما استندت إليه النيابة من اعترا

ــــوفمبر  14المــــؤرخ  محمــــد ســــريع تحقيقــــات النيابــــة مــــع محضــــر وبمطالعــــة ــــة ،2013ن أثبتــــت بمناظرتهــــا  نجــــد أن النياب
الكتــف العليــا مــن جهــة  أعلــى وأخــرى عليــه: "وجــود بعــض الســحجات بجــوار العــين اليســرى إصــابات وجــود المــتهم جســم
 ، ولكن لم تتخذ النيابة أية إجراء حيال ذلك، كما لم تعر المحكمة انتباه لذلك.90"ىالعين اليسر أسفل وأخري اليسار

 
 .76جنايات ع شمال القاهرة، ص  43/2014تحقيقات النيابة في القضية   89
 جنايات اإلسماعيلية 397/2013تحقيقات النيابة في القضية   90
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ومـن 91يحظر تماًما إخضاع األشخاص المحتجزين على ذمة التحقيقات للتعذيب أو لغيره من ضروب اإلكراه وسوء المعاملـة.
وأن يلزمــوا الصــمت إذا أرادوا، وأن يحضــر حــق المحتجــزين بشــبهة التــورط فــي جــرم جنــائي أن ال يجبــروا علــى تجــريم أنفســهم، 

كـل هـذا يهـدف  92معهم محامي أثناء التحقيقات. ويحق للشخص المحتجز أن ينفرد مع محاميه للتحدث معه وبسرية تامة.
بشكل أساسي إلى الحماية من اإلساءة أثناء التحقيق، كما يحق لكل شخص محتجز أن يتلقى أعلى مسـتوى يمكـن تحقيقـه 

وينبغي فحص المحتجز من قبل طبيب مستقل فور ادعاء المحتجز تعرضه للتعـذيب، ويقـوم  93لصحية والعقلية.من الرعاية ا
 94األول بإصدار تقريره دون تدخل من السلطات.

 *  األدلة المنتزعة أثناء االختفاء القسري
هم مــن التعــرض النتهاكــات حقــوق المحتجــزين فــي االتصــال بالعــالم الخــارجي، وتلقــي الزيــارات، هــي ضــمانات أساســية تحمــي

لحقــوق اإلنســان مثــل التعــذيب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة واالختفــاء القســري، ويحــق لكــل شــخص محتجــز أن يبلــغ 
) مـن 1(16شخًصا ما خارج مكان االحتجاز بأنه محتجز ومكان احتجـازه، وعلـى السـلطات إخطـار النيابـة عنـه. حيـث يـنص المبـدأ 

ن للشخص المحتجـز أو المسـجون، بعـد إلقـاء القـبض عليـه مباشـرة وبعـد كـل مـرة ينقـل "يكو مجموعة المبادئ على: 
فيهــا مــن مكــان احتجــاز أو مكــان ســجن إلــى آخــر، الحــق فــي أن يخطــر، أو أن يطلــب مــن الســلطة المختصــة أن تخطــر، 

بنقلـه وبالمكـان الـذي بـالقبض عليـه أو احتجـازه أو سـجنه أو أشخاَصا من أسرته أو أشخاًصا مناسبين آخرين يختـارهم، 
 هو محتجز فيه."

ويتساوى احتجاز األفراد بمعزل عن العالم الخـارجي مـع جريمـة االختفـاء القسـري، أو يـؤدي إليهـا علـى أقـل تقـدير. فـال يجـوز 
تعــريض أي شــخص لالختفــاء القســري، وال يجــوز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي كــان، ســواء تعلــق األمــر بحالــة حــرب أو التهديــد 

 ع حرب، أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير االختفاء القسري. باندال

االعتقال أو االحتجاز أو االختطـاف أو أي  :"عرفت اتفاقية حماية األفراد من االختفاء القسري مفهوم االختفاء القسري بـ
ظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعـات مـن األفـراد يتصـرفون شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي مو

بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبـه رفـض االعتـراف بحرمـان الشـخص مـن حريتـه أو إخفـاء مصـير الشـخص 
وتحـت مبـدأ اسـتبعاد األدلـة التـي يـتم الحصـول عليهـا خالَفـا " المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حمايـة القـانون.

لمعايير الدولة، توجب مبادئ المحاكمة العادلة في إفريقيا استبعاد أي دليـل تـم الحصـول عليـه تحـت معاملـة غيـر إنسـانية ل
) مـن مبـادئ المحاكمـة العادلـة فـي إفريقيـا علـى: 1)(د)(6أو مهينة، بمـا فـي ذلـك االختفـاء القسـري، حيـث يـنص القسـم ن(

حصـول عليـه عبـر أي شـكل مـن أشـكال اإلكـراه أو القـوة مـن النظـر مـن "يجب اسـتبعاد أي إقـرار أو دليـل اآلخـر يـتم ال
جانــب المحكمــة أو ســياق إصــدار األحكــام. وأي اعتــراف أو إقــرار يــتم الحصــول عليــه أثنــاء االحتجــاز بمعــزل عــن العــالم 

 الخارجي يعتبر حصيلة لإلكراه "

ه بشــكل صــريح فــي أي مــن نصوصــه، إال أن غــاب مصــطلح "االختفــاء القســري" عــن الدســتور والقــانون المصــري، ولــم يجرمــ
"يجـب أن يبلـغ فـورا كـل مـن تقيـد حريتـه بأسـباب ذلـك، ويحـاط  تـنص علـى: 2014من الدستور المصـري لعـام  54المادة 

بحقوقه كتابة، ويمكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربـع وعشـرين سـاعة 
 وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه."من وقت تقييد حريته. 

ســاعة، فــإن مخالفــة 24وحيــث أوجــب الدســتور حــق المحتجــزين فــي االتصــال الفــوري بــذويهم وتقــديمهم إلــى النيابــة خــالل 
من الدستور ينتج عنها العديـد مـن االنتهاكـات التـي تتشـابه مـع تبعـات االختفـاء القسـري، وتشـمل انتهـاك الحـق  54المادة 

حياة والحرية والسالمة من التعـذيب أو المعاملـة غيـر اإلنسـانية أو المهينـة والحـق فـي العـرض علـى الجهـة القضـائية في ال
 95المختصة واالتصال بذويه والعالم الخارجي والحق في التزام الصمت وفي االحتجاز في مكان معترف به.

 
 .43و 29، الممارسة  .A/HRC/14/46UN Docالمقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب،   91
 ).E/CN.4/1998/39/add.4UN Doc ،47 )1998 المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، المملكة المتحدة، 92
 .44و 43و 11و 4و 34، للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 14التعليق العام  93
 .25 التعليق العام الثالث للجنة منع التعذيب،من اتفاقية مناهضة التعذيب،  13و 12المادتان  94
  https://bit.ly/2A0YabBخالد منصور، عن االختفاء القسري وتقويض حكم القانون في مصر:    95

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/14/46
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1998/39/add.4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.12/2000/4
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/GC/CAT-C-GC-3_en.pdf
https://bit.ly/2A0YabB
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الت االختفــاء القســري ومــا يتبعهــا مــن اإلخــالل بحقــوق لــم تخــل قضــايا اإلعــدام المشــار لهــا فــي هــذا التقريــر مــن انتشــار حــا
انتشـرت جنايـات عسـكرية شـمال القـاهرة والمعروفـة إعالميـا "عـرب شـركس"  2014لسنة  43القضية رقم المتهمين. ففي 

 4جريمة االختفاء القسري في سياسة ضبط السلطات للمتهمين، حيـث تعـرض المـتهم محمـد بكـري هـارون لالختفـاء لمـدة 
واحتجـازه بسـجن العـازولي  2013أشهر تقريبا، وفًقا لشهادته في تحقيقات النيابة، بعد ضبطه في نهاية شهر نـوفمبر لعـام 

أشـهر  6. كما تعرض المتهم هاني عامر لالختفـاء لمـدة 2014مارس  19الحربي، بينما سجل محضر الضبط الرسمي له بتاريخ 
عقـرب شـديد الحراسـة، طبًقـا لشـهادة شـقيقه فـي محضـر توثيـق التعـذيب، ونص، قضاها بسجن العازولي الحربـي وسـجن ال

تــم اختطافــه مــن مكتــب رئــيس الحــي مــن مقــر حــي ثالــث فــي محافظــة اإلســماعيلية أثنــاء تواجــده هنــاك  الــذي قــال فيــه: "
توجهنــا  الســتخراج تصــريح مظلــة، مــن عناصــر بــزي مــدني، ولــم يــتم إبــالغ أهلــه أو المحــامي أو أي شــخص باالعتقــال، وحــين

 16للســؤال عنــه رســميا فــي األقســام والنيابــات كــان هنــاك إنكــار لوجــوده وكــان الــرد: لــم يســتدل عليــه. وبقــي مختفيــا مــن 
وطوال هذه الفترة تقدم المحامون بطلبات وبالغات للنائب العام بدون رد، وإنكـار كامـل  2014يونيو  2إلى  2013ديسمبر 

ده، سـواء فـي فتـرة وجـوده فـي سـجن العزولـي الحربـي أو فـي سـجن العقـرب، لوجوده رغم شهادة بعـض المعتقلـين بوجـو
ــراه نحــن أو المحــامين داخــل قاعــة المحكمــة العســكرية فــي معســكر الهايكســتب  علــى طريــق القــاهرة  وكانــت أول مــرة  ن

  96السويس الصحراوي، وهو المكان الوحيد الذي كان مسموح لنا أن نراه فيه."

لمكتـب  -سـنة 19كـان يبلـغ وقتهـا  –نـزل  هـو وصـاحبه إسـالم  2014مارس 16حمن سيد أنه: "يوم ذكرت أيًضا أسرة عبد الر
أكتوبر، واختفي بعدها وانقطع التواصل بيننا وبينه كام يـوم، بعـد  6سفريات في أكتوبر، حيث تم القبض عليهم من منطقة 

كــدة قــدمنا بالغــات لنائــب العــام، تأكــدنا إنــه أكيــد تــم القــبض عليــه لحــد مــا هــو ظهــر بعــد شــهر ونــص، وخــالل الشــهر ونــص 
ا همـا مـش عنـدنا مكناش نعرف أي تفاصيل عن مكان تواجده أو أي حاجة. كنا لما أي حد يتواصل مع أي جهات أمنية يقولو

وينكــروا وجــوده أصــًال، فــي األقســام أو فــي الســجون، وبعــد مــا عبــد الــرحمن ظهــر عرفنــا إنــه ٌأعتقــل فــي مقــر أمــن الدولــة 
(الظوغلى)، بعد شهر ونص عرفنا مكانه، حد كان بيزور  في سجن العقرب، هـو بعـت معـه رسـالة يبلـغ أهلـه إنـه هـو موجـود 

 إن عبد الرحمن متواجد في سجن العقرب." في سجن العقرب فجت مكالمة لوالدته

جنايـات عسـكري اإلسـكندرية وأخفـتهم وعـزلتهم  2015لسـنة  325اختطفت السلطات أيًضا عدد من المتهمين فـي قضـية 
ألقــي القــبض علــى المتهمــين واحتجــازهم لــدى أجهــزة األمــن الــوطني، ولــم يــتم  2015إبريــل  20عــن العــالم الخــارجي. ففــي 

، بعد تلغرافات أهـاليهم للنائـب العـام لإلبـالغ عـن اختفـائهم. مـا يعنـي 2015يوليو  1التحقيق إال في عرضهم على سلطات 
اختفاءهم قسرًيا لمدة تقارب شهرين ونصف الشهر. ويقول أحـد أعضـاء فريـق الـدفاع: "رغـم أن المتهمـين أبلغـوا المحققـين 

طوال هذه المدة، ولم تسأل أًيا من الضباط بشأن الواقعة رغـم بذلك، فلم تهتم (النيابة) بالتحقيق في هذا االحتجاز الباطل 
 .97أن هذا االحتجاز يعد جريمة يعاقب عليها القانون..."

  

 
  6و  5جنايات ع شمال القاهرة، ص  43/2014استمارة توثيق تعذيب هاني عامر في القضية   96
 21جنايات ع االسكندرية، ص  325/2015مذكرة دفاع القضية    97
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 اإلخالل بقواعد إصدار األحكام -7
تلتزم المحاكم أثناء إصدارها لألحكام بتوضيح األسباب التـي اسـتندت عليهـا للوصـول لهـذا الحكـم عـن غيـره، بمـا يشـمل الـرد 

كافــة الــدفوع المقدمــة مــن جانــب المــدافعين، والتــي تعــد أحــد أهــم التزامــات الــدول بتمكــين األفــراد مــن الــدفاع عــن علــى 
كــل شــخص مــن اإلعـالن العــالمي لحقــوق اإلنســان علــى أن: " 11نــص المــادة بحســب  ،أنفسـهم مــن الــتهم المنســوبة إلـيهم

قانوًنا في محاكمة علنية تكون قد ُوِفرت له فيهـا جميـع الضـمانات مَتهم بجريمة ُيعتبر بريًئا إلى أن يثبت ارتكابه لها 
حق الدفاع بمـا فـي “من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على:  7ونص المادة 98”.الالزمة للدفاع عن نفسه

 ." ذلك الحق في اختيار مدافع عنه

ــا ــا لمبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي أفريقي يجــب أن توضــح المحكمــة  100للجنــة حقــوق اإلنســان 32والتعليــق العــام  99ووفًق
حيثيات الحكم حتى يتاح للمتهم والجمهور معرفة األسباب التي استندت إليها المحكمة للوصول إلـى الحكـم سـواء بالتبرئـة 

  أو اإلدانة. ويجب أن تتضمن الحيثيات وقائع القضية ومعطياتها واألسباب القانونية والنتائج.

يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى مــن قــانون اإلجــراءات الجنائيــة علــى أنــه: " 310لمصــري، تــنص المــادة وبالنســبة للتشــريع ا
األسباب التي بني عليها وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي 

 16312لـنقض فـي الطعـن رقـم " وهـو مـا أكدتـه محكمـة اوقعت فيها وأن يشير إلـى نـص القـانون الـذي حكـم بموجبـه.
ولمــا كــان القصــور فــي التســبيب يعــد أهــم أســباب بطــالن الحكــم ويلــزم لســالمة : “24/1/2001قضــائية جلســة  68لســنة 

تسبيب الحكم الجنائي تحديد األسانيد والحجج التي ينبني عليهـا والمنتجـة لـه سـواء مـن حيـث الواقـع أو مـن حيـث القـانون، 
الغرض منه أن يكون في بيان جلي مفصل بحيـث يتيسـر الوقـوف علـى مبـررات مـا قضـي بهـا. أمـا ويجب حتى يحق التسبيب 

إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة، فال يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجـاب تسـبيب الحكـم 
 ثباتها في الحكم."حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الطريقة كما اختار إ

وبتحليل مذكرات الطعن فـي القضـايا المشـار إليهـا فـي هـذا التقريـر يظهـر تطـابق الـدفوع المتعلقـة بالقصـور فـي التسـبيب 
جنايــات عســكري الســويس (قضــية  2016لســنة  119والفســاد فــي االســتدالل فــي أغلــب هــذه القضــايا. ففــي القضــية رقــم 

على الحكم بالبطالن في اإلجراءات المنطوي على اإلخالل بحـق الـدفاع لعـدم الـرد الجبرتي) والتي سبب فيه الدفاع طعنه 
مثل الرد علـى ادعـاء الـدفاع بـبطالن اإلقـرار الصـادر مـن المـتهم كونـه  101على أوجه الدفاع الجوهري والقصور في التسبيب

لســنة  397أمــا القضــية  102ه.وليــد إكــراه مــادى ومعنــوي وعــدم ســماح الحالــة الصــحية للمــتهم باالســتجواب والتحقيــق معــ
جنايــات عســكري كلــي اإلســماعيلية، والتــي دفــع فيهــا المحــامي بعــدم صــحة اإلســناد الجنــائي وبطــالن األدلــة التــي  2013

وال جدال في سلطة المحكمة في تقدير الواقعـة ولكـن ممارسـة هـذه السـلطة  103استندت إليها النيابة في توجيه االتهام
والمنطــق، وإال أصـبحت ضــربًا مـن ضـروب الــتحكم الـذي يتنــافى مـع وظيفــة القضـاء وإذا كانــت ال يمكـن أن يخـرج عــن العقـل 

في اقتناعها وغير ملزمة بيان علة اقتناعها، فإنها مقيدة بأن يكون هذا االقتناع وليد المنطـق، وأن تبـين فـي المحكمة حرة 
 104أسباب حكمها ما يشير إلى توافر هذا المنطق.

  

 
98  rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal  
99 trial-fair-right-guidelines-.achpr.org/instruments/principleshttp://www/  

100 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=/english/&Lang=A  
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ياإلعدام العسكر  العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم  
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 استنادًا إلى تحريات األجهزة األمنية واالستخباراتبناء األحكام  -8
الحكم الصادر من المحكمة يجب بنائه على أدلة صادرة عن تحقيق مستقل يجريه القاضي بعيًدا عن أي حكم آخر مثل محضر 

مسـتقلة علـى ثبـوت التحريات، والذي وإن ُعد قرينة معززة لألدلـة، إال أنهـا ال تصـلح بمجردهـا أن تكـون دلـيًال كافًيـا أو قرينـة 
االتهــام، حيــث ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها يجــب خضــوعه لتــدقيق القاضــي مــن المصــدر بنفســه ويقيمــه كــدليل 

مـن حـق كـل فـرد، لـدى الفصـل فـي أى “مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية علـي:  14تـنص المـادة  لإلثبات.
اته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنـي مـن تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزام

 ".قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون

لمـا كانـت التحريـات وحـدها ال تكفـي إلسـناد الـتهم للطـاعنين إذا “وهو األمر الذي أكدته محكمـة الـنقض المصـرية بـأن: 
كيفية حصولها كونها سرية ولم تطلع المحكمة علـى مصـدرها جاءت سرية ولم تمحصها محكمة الموضوع من حيث 

ولــم تبســط رقابتهــا عليهــا وعمــا إذا كانــت تــؤدى إلــى مــا انتهــت إليــه مــن عدمــه األمــر الــذي يجعلهــا محــًال للشــك 
وتتنافس مع األساس الذي تبني عليه األحكام الجنائية من الجزم واليقين. فإنها تظـل بمثابـة رأي شخصـًيا لصـاحبها، 

ضع الحتمال الصـدق والكـذب والصـحة والـبطالن إلـى أن يعـرف القاضـي مصـدرها وكنههـا بنفسـه ويبسـط رقابتـه يخ
 .392ص  69رقم  34س 17/3/1983" النقض عليها

ومن واقع تحليل محاضر التحريات في بعض القضايا المذكورة، تبين قيام جهاز األمن الوطني بـإجراء التحريـات ألربعـة قضـايا 
قضية الجبرتي) في حين قام مكتب المخابرات الحربيـة  – 397القضية  –قضية استأد كفر الشيخ  -هم: (قضية عرب شركس

). والتـي تـم بناءهـا وفًقـا لمصـادر مجهولـة، كمـا ورد 411القضـية  – 382قضـية في العريش بكتابـة التحريـات فـي القضـايا (ال
جنايـــات عســـكري  2013لســـنة  397ذكـــره فـــي مـــذكرات الطعـــن التـــي تقـــدم بهـــا الـــدفاع فـــي قضـــية الجبرتـــي، والقضـــية 

 اإلسماعيلية.

بشــكل أساســي علــى ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن قيــام المحــاكم العســكرية التــي أصــدرت أحكامهــا ضــد المتهمــين اعتمــدت 
التحريــات التــي أجرتهــا أجهــزة المخــابرات الحربيــة واألمــن الــوطني دون غيرهــا مــن أدلــة، حتــى لــو كانــت تلــك األدلــة يشــوبها 

 البطالن لعدم وجود دليل واحد على حقيقتها في ظل وجود العديد من األدلة التي تضحدها.

ا اعتمـدت المحكمـة فـي بنـاء أحكامهـا علـى تحريـات األجهـزة قضـاي 4ومن دراسة ملفات القضـايا محـل البحـث، نجـد أنـه فـي 
قضـايا، كمـا  8األمنية، بينما اعتمدت على تحريات مكتب االستخبارات العسكرية الحربية في العريش في قضيتين، من أصل 

 هو موضح بالشكل التالي:

األمنية بناء األحكام على تحريات األجهزة بناء األحكام على تحريات أجهزة االستخبارات  

جنايات اسماعيلية عسكري (كمين  2013لسنة  411القضية 
2011ديسمبر  -الصفا)   

جنايات عسكرية شمال القاهرة (عرب  2014لسنة  43القضية 
  2015مايو  -شركس) 

 -جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية 2013لسنة  382القضية 
2018مارس  

(ستاد  جنايات عسكرية اإلسكندرية 2015لسنة  325قضية 
2018يناير  -كفرالشيخ)   

 
يناير  -جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية  2013لسنة  397قضية 
2018 

 
جنايات عسكري السويس (قضية  2016لسنة  119القضية 

2018يوليو  -الجبرتي)   
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جنايــات عســكري  2013لســنة  45جنايــات عســكري كلــي اإلســماعيلية والمقيــدة بــرقم  2013لســنة  411فــي القضــية رقــم 
جزئي شمال سيناء والمنفذ فيها اإلعدام شنقا بحق خمسة عشر متهًما، استندت المحكمة في حكمها على شـهادة الرائـد 
احمد شحاته رجب من قوة مكتب المخابرات الحربية بالعريش والقائم بالتحريات، ومـذكرة تحريـات مكتـب المخـابرات الحربيـة 

على الدفع بـبطالن التحريـات كونهـا مكتبيـة وجـاءت علـى سـبيل الشـيوع وبطـالن أقـوال  العريش. وقد جاء في رد المحكمة
فمردود عليه بأن الدفاع قد أطلق هذا الدفع في عبارة مرسلة ال تحمل على الدفع الصـريح الـذي يجـب “.. مجريها ما نصه: 

ومقصـده فضـال عـن أنهـا جـاءت تحـدد  إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيـان المـراد نـه ولـم يبـين أسـاس دفعـه ومرمـاه
المشــتركين فــي الواقعــة علــى ســبيل الحصــر ال الشــيوع وأيــة ذلــك ودليلــه أن مــن المتهمــين مــن دلــه التحريــات علــى عــدم 

فقـد اسـتند الحكـم صـراحة إلـى تحريـات  اشتراكه فـي الواقعـة ومـن تـم التفتـت المحكمـة عـن هـذا الـدفع ولـم تعـول عليـه."
عـدم كفايتهـا وعـدم جـديتها، األمـر الـذي ال تـنهض معـه سـندا للقضـاء باإلدانـة ورغـم حجـب مجريهـا  المخابرات الحربيـة رغـم

مصدره السري عن سلطة التحقيـق وسـلطة الحكـم، ورغـم وضـوح الفـرق بـين المصـدر والمبلـغ فـي وجـدان مجـرى التحريـات 
 ه.مما يجعل المصدر شاهد يجب أن يمثل أمام المحكمة للتعرف على مؤدى الدليل من

عــالوة علــى أن التحريــات فــي هــذه القضــية فــي حــال صــحتها وجــديتها، هــي قرينــة ثانيــة معــززة بــدليل، أمــا وان الــدليل فــي 
األوراق قد شابه البطالن حيث للقبض على المتهمين دون إذن قضائي وفى غير حالة من حاالت التلـبس بـإقرار وكتابـة مـن 

المحكمــة، حيــث جــرى القــبض علــى جميــع المتهمــين بنــاء علــى حالــة مــن قــاموا بــالقبض علــى المتهمــين حــال ســؤالهم أمــام 
حاالت االستيقاظ أو االشتباه، باإلضافة إلى القبض على المتهم األول في القضية مـن عيادتـه، بـذلك تكـون التحريـات علـى 

 ما قدمته فاقدة لركن الدليل الذي يعززها أو تعززه.

التقريـر يتبـين جلًيـا مـدى إصـرار وتمسـك المحـاكم العسـكرية باالسـتناد علـى  ومن حيثيـات األحكـام فـي القضـايا التـي درسـها
مـن الـوطني" واعتبارهـا دلـيًال كافيـًا بحـد ذاتـه، وذلـك بالمخالفـة للقواعـد القانونيـة التـي أرسـتها محكمـة الـنقض ألتحريات "ا

 المصرية، أعلى درجة تقاض في البالد.
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 الخاتمة والتوصيات
  

لعقوبـة اإلعـدام يحتـدم الجـدال بـين أنصـار العدالـة النـاجزة ومـا بـين المطـالبين بوقـف مع كـل تنفيـذ جديـد 
عقوبة اإلعدام والتأكد من حصول المتهمين في هـذه القضـايا علـى أبسـط حقـوقهم المكفولـة بالدسـتور 

ايا والمواثيق الدولية، وهى الحقوق التي غالًبا  ال يحصـل عليهـا المتهمـون رغـم ضـرورة توافرهـا فـي القضـ
 التي تنتهي بعقوبة اإلعدام، وخاصة التي يفصل فيها القضاء العسكري.

وبالنظر للواقع المصري، نجد أنه على الرغم من االتجاه العـالمي نحـو إلغـاء ووقـف عقوبـة اإلعـدام، إال أن 
لـى القانون المصري ما يزال محتفًظا بترسانة من التشريعات التي تعاقب باإلعدام في عـدد مـن الجـرائم ع

رأســها قضــايا القتــل واإلرهــاب، مــع اســتمرار المحــاكم المصــرية فــي إقــرار هــذه العقوبــة علــى عــدد مــن 
األشخاص في ظل ظروف استثنائية، دون التوقف كثيًرا أمام ما تعرض له هـؤالء المتهمـين مـن انتهاكـات 

لقضـايا الثمانيـة منذ لحظة القبض عليهم وحتى محاكمتهم. األمر الذي رصدناه مـع أغلـب المتهمـين فـي ا
ــر، والمنفــذ فيهــا أحكــام اإلعــدام. حيــث واجــه المتهمــين فــي هــذه القضــايا  العســكرية التــي تناولهــا التقري
العديد من االنتهاكات أهمها: تعرضـهم لإلكـراه المـادي والمعنـوي لإلجبـار علـى االعتـراف، واالخـالل بحـق 

 ة بنظر قضيتهم.المتهمين في الدفاع ونظر قضيتهم أمام محكمة مستقلة ومختص

 -وعليه، يوصي التقرير بما يلي:

العمل على منع المحاكم المصرية ( المدنية والعسكرية) من إصدار أحكام باإلعدام بحق المتهمـين  -1
علــى ذمــة القضــايا التــي يفصــل فيهــا، تمهيــدًا لتجميــد عقوبــة اإلعــدام وفــتح حــوار مجتمعــي حــول 

 المحكوم بها باإلعدام.إلغاءها، مع وقف تنفيذ العقوبة في القضايا 

التوقــف عــن إحالــة المــدنيين للقضــاء العســكري، وإحالــة القضــايا المنظــورة أمــام القضــاء العســكري  -2
 للنيابة العامة أو القضاء العادي غير االستثنائي وإعادة المحاكمة فيها.

الدســــتور المصــــري لحصــــر اختصــــاص القضــــاء العســــكري فــــي محاكمــــة مــــن  ٢٠٤المــــادة تعــــديل   -3
 ين فقط.العسكري

إلزام المحاكم العسـكرية باالمتثـال لمبـدأ عالنيـة الجلسـات والحـق فـي الـدفاع والمحاكمـة العادلـة  -4
 وأن تكفل حق جميع المتهمين في أن يحاكموا أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.

 ١٣٦إعــادة النظــر مــرة أخــري فــي القــوانين المتعلقــة بالقضــاء العســكري وعلــى رأســها القــانون رقــم  -5
 والمتعلق بحماية المنشآت العامة.  ٢٠١٤سنة ل

مراجعـــة القـــوانين المتعلقـــة بعقوبـــة اإلعـــدام فـــي التشـــريعات المصـــرية المختلفـــة وضـــمان ضـــبط  -6
 المصطلحات الفضفاضة فيها، لبيان الركن المادي في الجريمة الذي على أساسه تحدد العقوبة. 
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