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 التقريرهذا 
 

 20، ُوجهت لمصر ما يقاار  2014في االستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام األمم المتحدة في عام 

ااا. ورغاام كلااو، صااوتت مصاار مااد قاارار مسلاا  حقااوق اإلنسااا   2توصااية مااا بااين علواااا عقوبااة اإلعاادام ووقااف تنفيااذ ا اختياري 

وتوسعت المحاكم المصرية )المدنياة والعساكرية( فاي  3علواا عقوبة اإلعدام،( بشا  A/HRC/36/L.6السادسة والثالثو  )

وحتاى الياوم، األمار الاذي أثاار الكثيار مان االنتقاادات الحقوقياة  2013عصدار أحكام اإلعدام على نحو غير مسبوق منذ نهاياة 

في فبراير  المامي والاذي االاب   -لمصريةالذي تسا لته الحكومة ا -كا  أخر ا قرار البرلما  األوروبي  5والدولية، 4المحلية

الحكومااة بوقااف تنفيااذ كافااة أحكااام اإلعاادام خاصااة الواجبااة النفاااك المسااتوفية لاادرجات التقامااي، كمااا أدا  أوماااع حقااوق 

اإلنساااا  فاااي مصااار و اساااتخدام مبااارر مكافحاااة اإلر اااا  كذريعاااة للقماااع واإلخاااالل بحقاااوق المتهماااين المكفولاااة باااالعهود 

 6ية.والمواثيق الدول

أحكـام اإلعـدام المنفـذة بالفعـل، والصـادرة عـن يسلط  اذا التقريار الءاوا علاى جادا محادد مان  اذه القءاية، يتمثال فاي 

ااا أل اام االنتهاكااات التااي 2018وحتااى ساابتمبر  2013، فااي الفتاارة بااين يونيااو القضــاا العســكري بحــق مــدنيين ا عرم  ، مقاادم 

 المحاكمة وحتى تنفيذ حكم اإلعدام, أخلت بحقوق المتهمين في  ذه القءايا قبل وأثناا

 ينقسم التقرير على ثالث مباحث رئيسية:

يتناااول التطااور التاااريخي للتشااريعات والقااوانين الخاصااة بعقوبااة اإلعاادام فااي مصاار، والتااي يحااتكم لهااا  المبحــا الو  •

 القءاا المدني والعسكري على حد سواا. 

مانية المنفذ فيها أحكام اإلعدام خاالل فتارة التقريار، والصاادرة عان فيسلط الءوا على القءايا الث المبحا الثانيأما   •

 القءاا العسكري بحق مواانين مدنيين.

ل االنتهاكات التي أخلت بمعاايير المحاكماة العادلاة فاي تلاو القءاايا  المبحا الثالاوفي   • يتناول التقرير بشكل مفص 

 قبل وأثناا المحاكمة وحتى تنفيذ حكم اإلعدام فيها. 

  

 

2 
  https://goo.gl/Djga6Zالتوصيات الموجهة لمصر بشان عقوبة اإلعدام، على الرابط التالي: 

3 
  https://goo.gl/SwWUosقائمة بموقف الدول من إلغاء عقوبة اإلعدام، على الرابط التالي: 

4 
  https://bit.ly/2ybbNmZ :2018يناير  2منظمة مصرية مستقلة في  11جع على سبيل المثال، بيان لرا

5 
  https://news.un.org/en/story/2018/09/1018832 2018سبتمبر  9راجع على سيبل المثال، كلمة المفوضة السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة في 

6
  https://bit.ly/2A1nfmxبيان لمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان للمزيد راجع  

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 وأبلوها جسامة على اإلاالق، عك تؤدي على عز اق روح المحكوم عليه، وبالتالي تعتدي 

العقوبات عثارة للسادل، مان حياث مشاروعيتها وماد  على أقدس حقوق اإلنسا  و و "الحق في الحياة." كما أنها تعد أكثر 

 مالئمتها وفاعليتها لمنع السريمة، ومد  تحقيقها للهدف من العقوبة.

ياار  المؤياادو  للعقوبااة أنهااا تحقااق الااردع العااام وتحفاال األماان والنيااام العااام، وبالتااالي ماان  اا نها منااع الفاارد عاان ارتكااا  

أ  عقوبة اإلعدام تتعارض  -ونحن منهم–ا لإلقدام عليها. بينما ير  المعارمو  السريمة بسبب عدراكه أنه سيدفع حياته ثمن  

ا من الحق في الحياة، فءال  عن كونها عقوبة ال رجعة فيهاا وال تعاويع عنهاا حاال ثبات ماع الوقات  مع حقوق اإلنسا ، بدا 

 ما يوير من حسج عصدار ا. 

بشاع السارائم واالنتهاكاات عقوباة اإلعادام أو أوقفات تطبيقهاا، فقد ألوت العديد من البلدا  التاي كانات  اعوبها ماحية أل

ا للحق في الحياة، و او حاق ال يمكان عنكااره أو التعادي علياه بادافع االنتقاام. كماا أ  أكثار  ا على تحقيق العدالة واحترام  سعي 

باإلعادام علاى أ اخاب تباين  النيم القانونية المتطورة والسيدة األداا التي توفر مامانات قءاائية متعاددة، قاد ُحكام فيهاا

في وقت الحق أنهم أبرياا، نا يو عن عادم جادارة الت كياد الشاائع بشا   ت ثير اا الارادع، فاال يوجاد أي دليال علاى أ  عقوباة 

  7اإلعدام رادعة للسريمة أكثر من أ كال العقا  األخر .

اا عماا بسان اإل دولاة عقوباة 150دولة عءو في األمم المتحدة، ألوت أكثر من  193بينمن  عادام أو أوقفات تنفياذ ا اختياري 

وتعد جيبوتي الدولة العربية الوحيدة التي ألوات عقوباة اإلعادام مان قوانينهاا، بينماا جمادت كال مان  8قانو  أو بالممارسة،

  9تون  والمور  والسدائر تطبيق  ذه العقوبة.

افرة في عصادار المحااكم المختلفاة ألحكاام  ٢٠١٣أما في مصر، فقد  هدت المحاكم )المدنية والعسكرية( منذ نهاية عام 

اإلعدام خاصة في القءايا كات الخلفية السياساية بشاكل لام تعهاده الابالد مان قبال. تسلاى  اذا التوساع فاي عصادار أحكاام 

، وغير اا مان القءاايا التاي  اهدت عخاالل كرداسةو ومطاي العدوةاإلعدام السماعية بحق مئات المتهمين في قءايا مثل 

علاى محاكماات عادلاة. و او الانهج الاذي ساارت علياه أغلاب أحكاام القءااا العساكري، كبير بحقوق المتهمين فاي الحصاول 

والاذي ناع علاى عحالاة المادنيين المتهماين بالتعادي علاى المنشا ت  ٢٠١٤لسانة  ١٣٦خاصة بعد قرار رئاي  السمهورياة رقام 

 10الحيوية للقءاا العسكري.

األقاال مقارنااة بالقءاااا الماادني، عال أ  المتابعااة المت نيااة  ورغاام أ  معاادل عصاادار القءاااا العسااكري ألحكااام اإلعاادام مااا ياادال

 ُتيهر خطورة مءاعفة لهذه األحكام العسكرية تتمثل في سرعة التنفيذ. 

 

وحتاى سابتمبر  2013باين يونياو 11قءايا كات خلفياة سياساية تام تنفياذ حكام اإلعادام علاى المتهماين فيهاا 10فمن مسمل

اا حتاى  33قءاايا صادرت أحكاامهم مان القءااا العساكري، مماا أسافر عان تنفياذ حكام اإلعادام فاي  8 ناك  2018،12  خص 

 األ . 

اا للشاهادات وماا تقادم باه محاامو المتهماين-افتقرت  ذه المحاكمات العساكرية  ألبساط معاايير المحاكماة العادلاة،  -وفق 

ا بماا ا  ااهدته عمليااة القاابع واالحتساااز ماان ممارسااات بدايااة ماان محاكمااة المتهااين الماادنيين أمااام قامااي عسااكري، ماارور 

تعساافية مثاال اإلخفاااا قسااري و اإلكااراه المااادي والمعنااوي علااى االعتااراف، فءااال  عاان األحكااام الهدليااة السماعيااة المفتقاارة 

 

7  
 (.A/HRC/27/26للمزيد راجع: المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، أسباب رفض عقوبة اإلعدام، مشار إليها في وثيقة األمم المتحدة ) 

8 
 (.A/HRC/24/18المتحدة، ) 

9  
  /.penalty-do/death-we-amnesty.org/ar/whathttps://wwwمنظمة العفو الدولية،  
10
  https://bit.ly/2EckDXgمنظمة تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكري، على الرابط: 15للمزيد راجع بيان    
11 

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 

 وفي درجات تقاضي مختلفة، لم يتناولها هذا التقرير.
12 

 قوقي وعلى مستوي التشريعات والقضاء العسكري شهدت هذه الفترة تحوالت كبيرة على المستوي الح 

https://cihrs.org/أحكام-الإعدام-في-المنيا-إهدار-للعدالة/
https://cihrs.org/حكم-بالإعدام-الجماعي-أم-حكم-على-جدارة-ا/
https://cihrs.org/مصر-الانتقام-السياسي-بحكم-القانون-أحك/
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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ا للتساؤل حول مدي جدية تلو المحاكماات التاي تسافر عان أحكاام تسالب المتهماين  لألدلة، األمر الذي يفتح مسال مشروع 

 م في الحياة.حقه

وفي  ذا الصدد، يرصد التقرير من خالل قارااة مت نياة فاي أوراق القءاايا، العدياد مان االنتهاكاات الخطيارة التاي تطعان فاي 

عدالة  ذه المحاكمات وجدية األحكام الصادرة عنها، وكلو من خالل ثمانية محاور رئيسية  اي: الحاق فاي المحاكماة أماام 

ختصاااب المحاااكم بنياار  ااذه القءااايا، اإلخااالل بحااق الاادفاع، الحااق فااي النياار العلنااي محكمااة محاياادة ومسااتقلة، عاادم ا

للقءايا، انتهاك الحق في سلوك عجرااات التقامي كافاة، انتهااك الحاق فاي اساتبعاد األدلاة المنتدعاة جاراا انتهااك المعاايير 

 األمنية واالستخبارات.الدولية، االخالل بقواعد عصدار األحكام،  بناا األحكام على تحريات األجهدة 

اعتمد التقرير فاي منهسيتاه علاى تحليال األوراق الرسامية للقءاايا، أوامار عحالاة، وماذكرات دفااع، وماذكرات اعان، وحثيثاات 

األحكااام، باإلمااافة علااى عجااراا مقااابالت مااع عاادد ماان أ ااالي الءااحايا ومحاااميهم. وقااد واجااه التقرياار تحااديات عدياادة تتعلااق 

وراق الرسمية للقءايا الثمانية المذكورة، غير المعلنة أصال  للسمهور، فءال  عن صعوبة التواصل مع بصعوبة الحصول كل األ

 بعع أ الي المتهمين المنفذ فيهم العقوبة.
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 المبحا الو : اإلطار القانوني لعقوبة االعدام في مصر
 

التاي يحاتكم لهاا القءااا المادني والعساكري أسرف المشارع المصاري فاي تقريار عقوباة اإلعادام فاي الكثيار مان التشاريعات 

على حد سواا، كما أ  غالبية المواد المقررة لعقوبة اإلعدام جااات بالمخالفاة للعهاد الادولي للحقاوق المدنياة والسياساية 

وقاد ُفسار كلاو 13الذي أكد على أ  الادول التاي لام تلاو عقوباة اإلعادام ينبواي أال تطبقهاا عال علاى "أ اد السارائم خطاورة."

لمصطلح في السوابق القانونية الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسا  على أنه ال يسوز تطبيق عقوباة اإلعادام عال علاى جريماة ا

، أ  األخاذ بانهج 14القتل العمد. ورأ  المقرر الخاب المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القءاا أو بإجرااات موجدة أو تعسافا 

خطاورة" لان يكتاب لاه النسااح، عك أ  االتكاال علاى تفساير أفاراد أو حكوماات لماا  او كاتي فاي تفساير مفهاوم "أ ادج السارائم 

 15خطير، ويسرد معايير القانو  الدولي من أي معنى."

وفااي سااياق مكافحااة اإلر ااا ، أعرباات جهااات ماان بينهااا  يئااات و ليااات األماام المتحاادة لحقااوق اإلنسااا  عاان قلااق بااالو عزاا 

لتشاريعات تتءامن تعريفاات عاماة جادا وغامءاة لسارائم اإلر اا . والحيات المفوماية اعتماد العديد من الدول وتطبيقهاا 

اا معقاوال  لماا تشامله مان أعماال أو  السامية لحقوق اإلنسا  أ   ذه القوانين ال تمتثل لمبدأ الشرعية، ألنها ال تقادم تعريف 

ا. وفي  ذه الحاالت، ألنها عامة، بحيث تشمل أعماال  ال يعقل اعتبار ا عر ابية في ابيعتها وال ي نبوي اعتبار ا جرائم عاالق 

يبقى تطبيق عقوبة اإلعدام مصدر قلق  ديد، السايما عنادما ال ترتاق  اذه األفعاال علاى مساتو  "أ اد السارائم خطاورة"، 

و اذا ينطباق علاى تعرياف اإلر اا   16من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياساة. 6وقد يعد  ذا بمثابة انتهاك للمادة 

الوارد بقانوني العقوبات ومكافحة اإلر ا  المصريين اللذين تءمنا مصطلحات فءفامة ومطااة تستعصى علاى الءابط، 

 عالوة على تءمينهما أفعال ال ترقى لمستو  السريمة اإلر ابية.

يااة الااركن فااي  ااذا السااياق، تساادر اإل ااارة علااى مقصااد الساالطة التشااريعية العماادي عدراج جاارائم ال يفهاام ماان صااياغتها ما 

مان قاانو  العقوباات التاي تعاقاب باإلعادام علاى كال فعال عمادي  77المادي المكو  للسريمة، على سبيل المثاال، الماادة 

ااا للمااذكرة –يااؤدي علااى المساااس باسااتقالل الاابالد أو وحاادتها أو سااالمة أراماايها.  ااذه المااادة  فااي  لااوحل-اإليءاااحيةوفق 

 فعل يمسها دو  حصر أو تحديد للصور التي قد يقع بها الفعل المذكور.عاالق صياغتها حماية مقدسات الوان من كل 

 ع  عاالق صياغات النصوب العقابية وعدم تحديد ا بعبارات منءبطة تنا ع مبدأ  رعية السرائم والعقوبات. 

 تشريعات عقوبة اإلعدام في القانون العسكري: •

في عهد الرئي  األسبق محمد حسني مبارك،  هدت المحاكماات العساكرية للمادنيين انتقاادات موساعة كماا تام الطعان 

تداياادت أعااداد الماادنيين أمااام المحاكمااات  2011يناااير  25علااى دسااتوريتها، بمااا أدي علااى انحصااار ا بشااكل كبياار، وبعااد ثااورة 

 العسكرية في مصر بشكل كبير، 

مدني أمام المحاكم العسكرية، بحسب ممثل  يئة القءااا  800ألفا  11حوكم  2012يونيو  30تى وح 2011يناير  25فمنذ 

فااي عهااد الاارئي  السااابق محمااد  2012لساانة  5العسااكري للسنااة حمايااة الحريااة الشخصااية المشااكلة بقاارار جمهااوري رقاام 

 %. 93لوت نسبة اإلدانة من  ؤالا، وب 795لم يبرئ القءاا العسكري سو   18وبحسب  يومن رايت  ووتش17مرسي، 

م أصدرت السلطات المصرية سلسلة من التشريعات مهادت بهاا الطرياق إلمافاا الشارعية علاى 2013يوليو  3ومنذ أحداث 

تم تمرير دستور جديد سعت المؤسسة العسكرية من خالله على "دسترة"  2014المحاكمات العسكرية للمدنيين. ففي يناير 

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

 

13  
 .2بند  6العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 

14 
 A/HRC/27/23 9، صـ 28، فقرة. 

15 
 E/2010/10 48، صـ 65، فقرة. 

16 
 .12، صـ 37المصدر السابق، فقرة  

17
 http://goo.gl/D2ejfo وبراءة عفو آالف 9 منهم.. الثورة منذ ألف مدني 12 حاكمنا: المهدى للجنة العسكري القضاء: اإللكترونية الشروق بوابة 
18
 http://goo.gl/iNWB6 سبيلهم إخالء أو شخص 12000 محاكمة ال إعادة يجب.. جائرة عسكرية محاكمات بعدر مص:  ووتش رايتس هيومن  

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 الرئي  المؤقت عدلي منصور قرار بقانو  يتءمن بتعديل أحكام قانو  القءاا العساكري  رقام 2014فبراير  2وفي 

بما يءمن عنشاا درجة ثانياة للتقاماي باسام "اللسناة القءاائية العلياا،" يساوز أمامهاا  الطعان علاى قارارات  1966،19لسنة  25

ءائية للقوات المسلحة، كما أماف القانو  نع يفيد بءرورة أخذ رأي المفتي في األحكام الصاادرة باإلعادام مان اللسا  الق

المحاكم العسكرية كءمانة للمحكوم عليهم، فءاال عان تطبياق اإلجارااات المنصاوب عليهاا فاي قاانو  اإلجارااات السنائياة 

ليتما ااى مااع مسااميات المحاااكم فااي القءاااا العااادي، التااي  بشاا   األحكااام الويابيااة، وتعااديل مساامى المحاااكم العسااكرية

 وردت بقانو  السلطة القءائية.

ع  عدخااال  ااذه التعااديالت الشااكلية علااى قااانو  القءاااا العسااكري، باادعو  أنهااا تديااد ماان اتساااق القااانو  مبااادئ العدالااة 

بقت  اذه التعاديالت كانات محاكماات اعتراف من الدولة ممني ب   المحاكماات العساكرية التاي سا  و-اإلنسانيةوالكرامة 

تتنافى مع  ذه المبادئ. نا يو عن أ  مءمو   ذه التعديالت ال يتناول المشاكل األساسية بالمحاكم العسكرية، ويبقاي 

علااى القءاااا العسااكري  يئااة تابعااة لااوزارة الاادفاع، والقءاااة العسااكريو  خامااعين ألنيمااة القااوات المساالحة كااونهم ماان 

القانو  على نيام التصديق على األحكام بالمحااكم العساكرية و او النياام الاذي يبايح للءابار مان غيار مبااها، كما أبقى 

 أعءاا المحكمة العسكرية علواا األحكام القءائية أو تعديلها.

تقاارر عقوبااة اإلعاادام علااى عاادد ماان الساارائم، بينهااا الساارائم 20مااادة 14قااانو  األحكااام العسااكرية يتءاامن جاادير بالااذكر أ  

المرتبطة بالعدو، جرائم ارتكا  العار بترك أو تسليم حامية أو محل أو موقع أو مركد أو التحريع على كلاو، وكاذلو ارتكاا  

رامااي السمهوريااة، العااار برمااي األساالحة أو الااذخيرة أو المهمااات أو التسهياادات أمااام العاادو، وجاارائم تسااهيل دخااول العاادو أ

وتسليم العدو أسرار الدفاع أو عفشائها عليه، وجرائم األسر وعسااة معاملة السرحى، وجرائم الفتناة والعصايا ، وعادم عااعاة 

 األوامر. 

، أدرج المسل  األعلى للقوات المسلحة مادة جديدة بقاانو  األسالحة والاذخائر، تعاقاب باإلعادام كاا  مان 2012وفي عام 

األسلحة بقصد استعمالها في أي نشار يخل باألمن العام أو بالنيام العام أو بقصد المساس بنياام الحكام أو   نه حيازة 

  21مبادئ الدستور أو النيم األساسية للهيئة االجتماعية أو بالوحدة الوانية أو السالم االجتماعي.

بشا   حماياة وتا مين المنشا ت  2014لسانة  136أيءا أصدر الرئي  عبد الفتاح السيساي قارار بالقاانو  رقام  2014في عام 

لمنشا ت عساكرية،  -وكاذلو الطارق –وبموجب  ذا القانو  تم تحويل  ذه المنش ت الحيوية والعاماة  22العامة والحيوية. 

-دو  تعريق دقيق لطبيعة أو ما ية  ذه المنش ت، األمر الذي يفتح البا  أمام توظياف  اذا القاانو  لمحاسابة المادنيين 

دو  مااوابط محااددة أمااام القءاااا العسااكري بااتهم تعطياال الطريااق أو التعاادي علااى المنشاا ت -فااي تهاام التيااا ر خاصااة 

قءائية بخصوب علادام وزيار الادفاع بتحدياد المنشا ت العاماة  69لسنة  18911وتعطيل عملها.  كما تم رفع الدعو  رقم 

 23رر المصلحة.التي تخءع للحماية العسكرية وعللت المحكمة كلو الرفع بانتفاا  

م بشا   2014( لسانة 14م أصدر النائب العاام المصاري الساابق  شاام بركاات الكتاا  الادوري رقام )2014نوفمبر  11وفي 

من الدستور المصري، والذي بناا علياه أجااز لاوكالا النياباة عحالاة ملفاات القءاايا التاي ماا زلات تحات  204تفعيل المادة رقم 

وعلااى الاارغم ماان أ  عحالااة وقااائع  24.رار قااانو  المنشاا ت العامااة علااى النيابااة العسااكريةالتاادقيق فااي أحااداث سااابقة علااى عقاا

والااذي  25،سااابقة علااى عقاارار القااانو  علااى المحاااكم العسااكرية تعتباار مخالفااة وامااحة وصااريحة لمباادأ األثاار الفااوري للقااانو 

النائاب العاام أقار تلاو المخالفاة القانونياة دونماا اعتاداد  ل األثار الفاوري للانع العقاابي، عال أ قاانو  بإعمااالءي تطبيق تقي

العقوبااة »التااي نصاات علااى أ   ( ماان الدسااتور المصااري95المااادة )فااي القااانو  المصااري، وال ب بالقواعاد القانونيااة المعتماادة

 

19 
  http://bit.ly/2mhCLnmم على الرابط التالي: 2014فبراير  2انظر: منصور يصدر تعديالت قانون القضاء العسكري لجعل التقاضي به على درجتين، جريدة الشروق المصرية، 

20  
 (.154، 151، 148، 141، 140، 139أ،  138، 138، 136، 135، 134، 133، 132، 130المواد )

21  
 .1954لسنة  394بشأن تعديل قانون األسلحة والذخائر رقم  2012لسنة  6( من المرسوم قانون رقم 26المادة )

22 
 ,https://manshurat.org/node/1506(، قانون في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، 27/10/2014منشورات قانونية ) 

23 
 https://manshurat.org/node/1450 قضائية الصادر من محكمة القضاء اإلداري 69لسنة  18911في الدعوى رقم  2015يوليو  27حكم  

24 
 http://bit.ly/29WXTYZ م، على الرابط التالي:2014انظر: الدستور المصري عام  

25 
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 

 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

األفعاال الالحقاة  خصية، وال جريمة وال عقوبة عال بناا على قانو ، وال توقع عقوبة عال بحكام قءاائي، وال عقاا  عال علاى 

  26«لتاريخ نفاك القانو 

ا مخالفاة نصااوب الدسااتور فااي عحالااة الماادنيين فااي وقااائع ساابقة علااى عقاارار القااانو  للقءاااا العسااكري منعدمااة انعاادام  ع  

 ، بحساب حكام للمحكماة الدساتورية جااا فياه، أناه عكا لام تتاوافر ثاالث  ارور محاددة فاي الواقعاة ييال اختصاصاها  مطلقا 

 أمام القامي الطبيعي  ذه الشرور الثالثة  ي: 

 .أ  تمثل السريمة المرتكبة اعتداا مبا را على المنش ت أو المرافق أو الممتلكات العامة -1

ااأ  يقااع االعتااداا حااال قيااام القااوات ا  -2 ا لمساالحة بتاا مين وحمايااة  ااذه المنشاااة والمرافااق والممتلكااات العامااة ت مين 

 .ا ولي  حكميافعلي  

أ  يكو  الفعل الذي وقع على أي منها مؤثما بهذا الوصف ابقاا ألحكاام قاانو  العقوباات أو القاوانين المنيماة   -3

لهااذه المنشاا ت أو المرافااق أو الممتلكااات العامااة باعتبار ااا القواعااد العامااة الحاكمااة للتسااريم والعقااا  فااي  ااذا 

 .ة للمدنيين الذين يرتكبو  أيا  من  ذه األفعالالخصوب، والتي تتحدد على أساسها المسئولية السنائية بالنسب

لنيابااات ل أوامااره الااذي بموجبااه اعطااى 2014لساانة  14قاارار النائااب العااام السااابق  شااام بركااات رقاام  ااذا الحكاام ينفااي  

ينتياار  ، عك، بمااا يعااد "خطااوة أوليااة" جااديرة باال تمااامة بإحالااة المئااات ماان القءااايا للمحاكمااة العسااكرية باا ثر رجعاايالمختلفاا

تطبيق مقتءيات الحكم من جانب المحاكم العسكرية على المئات من قءايا المدنيين المحالين على القءااا العساكري فاي 

 27مصر.

 

 تشريعات عقوبة اإلعدام في القانون المصري: •

ماادة قانونياة موزعاة  80يحاتكم لاه القءااا المادني والعساكري( اإلعادام كعقوباة فاي حاوالي  )الاذييقرر القانو  المصاري 

تقرر  ذه العقوبة لعدد من السرائم، منها السرائم الماساة  28مادة 36على تشريعات مختلفة. حيث يتءمن قانو  العقوبات 

باا من الدولااة ماان جهتااي الااداخل والخااارج، والقتاال العمااد، والبلطسااة، واسااتخدام المفرقعااات عكا نااتج عنهااا وفاااة  ااخع أو 

تقااارر عقوباااة اإلعااادام علاااى  2011ماااواد عماااافية بعاااد العاااام  4درجااات بقاااانو  العقوباااات مسموعاااة مااان األ اااخاب. كماااا ا

اا الساتخدامها  30والب أموال من دول أجنبية بورض المساس بالمصالح القومية للبالد، 29االغتصا ، والتي ومعت خصيص 

ا من الحكومة ب   تمويل منيمات حقوق اإلنسا  يءر بهذه  المصالح.  مد نشطاا حقوق اإلنسا  اعتبار 

ااا تءاامن قااانو  الطياارا  الماادني مااادتين تقااررا عقوبااة اإلعاادام علااى جاارائم االسااتيالا غياار المشااروع علااى الطااائرات 31أيء 

واالعتداا على سالمة الطيرا  المدني بصفة عامة، عكا نتج عنهما وفاة أ اخاب. ويعاقاب قاانو  األمان والنياام والت دياب 

ة أو أحرقها أو عطل سير ا أو حاول القيام با ي عمال مان  اذه األعماال، وناتج عناه في السفن باإلعدام كل من أغرق سفين

تقرر عقوبة اإلعدام على جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة، وانتااج  33مواد 4أما قانو  المخدرات فتءمن  32وفاة  خع.

بوارض غيار مشاروع، واإلتساار فاي الماواد واستخراج السوا ر المخدرة وزراعتهاا، وتكاوين عصاابة أو عدارتهاا أو اال اتراك فيهاا 

المخااادرة أو اساااتعمالها فاااي غيااار الوااارض المصااارح باااه، وعدارة أو تهيئاااة مكاااا  لتعاااااي المخااادرات بمقابااال، والتعااادي علاااى 

الموظفين المكلفين بإنفاك  ذا القانو  عكا نتج عناه الوفااة. عاالوة علاى تءامين قاانو  محاكماة رئاي  السمهورياة والاوزراا 

اا  34ررا عقوبة اإلعادام علاى جارائم الخياناة العيماى.مادتين تق كماا تءامن قاانو  تنيايم األنشاطة النووياة واإل اعاعية أيء 

 

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

 
28  

، 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 )

 مكرر أ(. 375، 295، 235، 234، 233، 230، 168ج،  102ب،  102أ،  102، 93، 92
29 

 (.290، 289، 276المواد )
30 

 (.78المادة )
31
 .1981لسنة  28( من القانون رقم 169، 168المواد ) 
32 

 .1960لسنة  167( من القانون رقم 18المادة )
33 

 .1960لسنة  182( من القانون رقم 41مكرر،  34، 34، 33المواد )
34 

 .1956لسنة  247( من القانون رقم 8، 6المواد )

https://www.cfjustice.org/portal/2018/05/03/تقرير-وفقًا-للتعليمات-الحرمان-من-الحر/?lang=ar
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تقررا عقوبة اإلعدام علاى الشاروع أو القياام ب عماال عر ابياة علاى منشا ة نووياة أو ع اعاعية عكا ترتاب عليهاا وفااة  35مادتين

ي عكا ارتكبات السريماة أثنااا الحار  أو الكاوارث الطبيعياة أو ترتاب عليهاا  خع أو أكثر، الشروع أو القيام بتدمير مفاعال ناوو

 المساس باألمن القومي أو وفاة  خع أو أكثر.

باإلعدام كل من أنشا  أو أسا  أو نيام أو أدار جماعاة عر ابياة، أو تاولى زعاماة  201536ويعاقب قانو  اإلر ا  الصادر عام 

لاه علاى االنءامام علاى السماعاة اإلر ابياة، أو منعاه مان االنفصاال عنهاا عكا ترتاب أو قيادة فيها، وكل من أكره  خصاا  أو حم

والسعي أو التخابر لاد  دولاة أجنبياة أو  38 ذا باإلمافة على جريمة تمويل اإلر ا ، 37على اإلكراه أو الحمل أو المنع وفاته،

ة  اذه الدولاة األجنبياة بهادف ارتكاا  أو أية كيا  أخر يكاو  مقاره داخال مصار أو خارجهاا أو لاد  أحاد ممان يعملاو  لمصالح

اإلعااداد الرتكااا  جريمااة عر ابيااة داخاال مصاار أو مااد أي ماان مواانيهااا أو مصااالحها أو ممتلكاتهااا أو مقااار ومكاتااب بعثاتهااا 

الدبلوماسااية أو القنصاالية أو مؤسساااتها أو فااروع مؤسساااتها فااي الخااارج، أو مااد أي ماان العاااملين فااي أي ماان السهااات 

كما يعاقب بذات العقوبة على االستيالا أو مهاجمة المقار الرئاساية أو  39مد أي من المتمتعين بحماية دولية. السابقة، أو

مقار المسال  النيابية أو مسل  الوزراا أو الاوزارات أو المحافياات أو القاوات المسالحة أو المحااكم أو النياباات أو ماديريات 

و الهيئات أو األجهدة األمنية أو الرقابية أو األمااكن األثرياة أو المرافاق العاماة األمن أو أقسام ومراكد الشراة أو السسو  أ

أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنش ت العامة، مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصالية أو 

السكن الخاب ألعءائها في مصر أو فاي الخاارج، باالقوة  الهيئات أو المنيمات الدولية أو اإلقليمية أو المكاتب الرسمية أو

 40أو العنف أو التهديد أو الترويع، عكا نتج عنها وفاة  خع.

ا باإلعدام على جريمة القبع على  خع أو خطفه أو احتسده أو حبسه أو قيد حريته ب ي قياد، عكا كاا  الوارض  ويعاقب أيء 

ة على القيام بعمل أو االمتناع عنه أو الحصول على مدية أو منفعة من أي من كلو عجبار عحد  السلطات أو السهات بالدول

وكذا تصنيع أو تصاميم األسالحة التقليدياة أو حيازتهاا أو تساهيل الحصاول عليهاا، وكلاو  41نوع، عكا ترتب عليها وفاة  خع،

واالساتيالا باالقوة أو  42ة  اخع،الستعمالها أو ععداد ا لالستعمال في ارتكا  جريمة عر ابية عكا نتج عن اساتخدامها وفاا

العنف أو التهديد أو التروياع علاى وساائل النقال الساو  أو الباري أو البحاري أو النهاري، أو المنصاات الثابتاة التاي ياتم تثبيتهاا 

بشااكل دائاام فااي قاااع البحاار بواارض اكتشاااف أو اسااتوالل المااوارد، أو أليااة أغااراض اقتصااادية أخاار ، عكا نشاا  عاان الفعاال وفاااة 

وأيءااا يعاقااب بالعقوبااة نفسااها علااى جريمااة االتااالف العماادي للشاابكات وأبااراج وخطااور الكهرباااا أو المياااه أو  43 ااخع.

البترول أو الواز الطبيعي أو المباني أو المنش ت الالزمة ألي منها أو االستيالا بالقوة علاى أي مان تلاو المنشا ت عكا ترتاب 

اك القانو  أو مقاومتهم بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها، عكا والتعدي على القائمين على عنف 44عليها وفاة  خع،

 45نتج عنه الوفاة.

ا  2013وفي عام  أجر  البرلما  تعديال  على قانو  اإلجرااات السنائياة يسياد لمحكمتاي الانقع واإلحالاة عكا كاا  الحكام صاادر 

ا ماد  باإلعدام أو بالساسن المؤباد عادم التقياد بالحاد األقصاى لمادة الحاب  االحتياااي المحاددة بسانتين، بماا يشاكل تميياد 

 المحكوم عليهم باإلعدام. 

من قانو  تنييم زرع األعءاا البشرية، والتي من   نها تقرير  19، على المادة 2017 أخر، في عام كما أجر  البرلما  تعديال

 46عقوبة اإلعدام عكا تم زرع أعءاا بطريق التحايل أو اإلكراه ونتج عنه الوفاة.

 

 

35 
 .2010لسنة  7( من القانون رقم 103، 99المواد )

36 
  https://bit.ly/2A0rHBVراجع تعليق قانوني: قانون مكافحة اإلرهاب يشجع القتل خارج نطاق القانون ويعزز اإلفالت من العقاب، 

37 
 .2015لسنة  94( من القانون رقم 12المادة )

38  
 (.13المادة )

39 
 (.14المادة )

40  
 (.17، 16المادة )

41 
 (.22المادة )

42  
 (.23المادة )

43  
 (.24المادة )

44  
 (.26، 25المادة )

45  
 (.27المادة )

46  
 بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية. 2010لسنة  5بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  2017لسنة  142القانون رقم 

https://bit.ly/2A0rHBV
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ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 التشريعات المتعلقة بطريقة صدور عقوبة اإلعدام وتنفيذها:  •

المنيمااة لكيفيااة صاادور أحكااام اإلعاادام وتنفيااذ ا، حيااث قاارر قااانو  اإلجاارااات  ومااعت التشااريعات المصاارية بعااع القواعااد

قباال  -دو  االلتاادام بااه-السنائيااة بءاارورة صاادور الحكاام بإجماااع  راا أعءاااا المحكمااة ووجااو  أخااذ رأي مفتااي السمهوريااة 

لااى الواقعااة السنائيااة ليكااو  القامااي علااى بينااة ماان أحكااام الشااريعة اإلسااالمية التااي تسيااد الحكاام باإلعاادام ع 47صاادوره،

اا النياباة العاماة بعارض القءاية علاى  المعرومة عليه.  كما حدد القانو  حاالت وعجرااات الطعان أماام محكماة الانقع، ملدم 

اا مان تاااريخ صادوره، 60محكماة الانقع مشافعة بمااذكرة برأيهاا فاي الحكاام خاالل  يوم 
ويترتاب علااى اعان المحكاوم عليااه  48

 ااذا باإلماافة عل ماانح رئاي  السمهوريااة ساالطة اعتمااد تنفيااذ الحكاام  49يقاااف تنفياذ الحكاام.باالنقع أو الااب ععاادة النياار ع

ا بالعفو أو استبدالها بالسسن المؤبد. النهائي باإلعدام أو عصدار أمر 
50  

  يودع المحكوم عليه باإلعدام في السسن بناا على أمار تصادره النياباة العاماة علاى النماوكج الاذي يقارره وزيار العادل علاى أ

ا عان محال التنفياذ،  51ينفذ فيه الحكم. وألقاربه الحق في مقابلته في اليوم المحدد لتنفيذ الحكم على أ  يكو  كلاو بعياد 

وعكا كاناات ديانااة المحكااوم عليااه تفاارض عليااه االعتااراف أو غيااره ماان الفااروض الدينيااة قباال المااوت، وجااب عجااراا التسااهيالت 

 52ه.الالزمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلت

ويساب أ  ياتم التنفياذ  53تنفذ عقوبة اإلعدام داخل السسن، أو في مكا   خر مستور، بناا على الب كتابي من النائب العام،

بحءااور أحااد وكااالا النيابااة العامااة وماا مور السااسن وابيااب السااسن أو ابيااب  خاار تندبااه النيابااة العامااة. وال يسااوز لوياار  ااؤالا 

حءور التنفيذ عال باإك  خااب مان النياباة العاماة. ويساب دائماا  أ  ياؤك  للمادافع عان المحكاوم علياه بالحءاور، علاى أ  يتلاى 

ادر باإلعدام والتهمة في مكا  التنفيذ علاى مسامع مان الحامارين. وعكا رغاب المحكاوم علياه فاي عباداا منطوق الحكم الص

أقااوال، حاارر وكياال النائااب العااام محءاارا  بهااا. وبعااد تمااام التنفيااذ، يحاارر وكياال النائااب العااام محءاارا  بااذلو، يثباات فيااه  ااهادة 

 55عاادام علااى الحبلاى علااى مااا بعاد  ااهرين ماان ومااعها.ويشااترر وقااف تنفياذ عقوبااة اإل54الطبياب بالوفاااة وساااعة حصاولها.

وفاي جمياع األحاوال  56تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه باإلعدام، ما لم يكن له أقار  يطلباو  القياام باذلو.

اا ب ناه تختلاف ا 57ال يسوز تنفيذ أحكام اإلعدام أيام األعياد الرسمية واألعياد الخاصة بديانة المحكاوم علياه. ريقاة تنفياذ علم 

ا،   58حكم اإلعدام بين القانونين المدني والعسكري، فبينما يقرر قانو  العقوبات تنفيذه  نق 

( ينفااذ حكاام اإلعاادام بالنساابة ")أ ( ماان قااانو  القءاااا العسااكري والخاصااة بتنفيااذ أحكااام اإلعاادام علااي 106) تاانع المااادةو

( تحاادد األواماار العسااكرية كيفيااة تنفيااذ حكاام ابقااا للقااانو  . ) للعسااكريين رميااا بالرصاااب ، أمااا بالنساابة للماادنيين فينفااذ 

ووفقاا للقءاايا محال الدراساة فقاد تام تنفياذ حكام اإلعادام  اإلعدام . )ج( ينيم محءر بالتنفيذ يحفل مع أوراق الادعو  ."

  على المتهمين  نقا، ووفقا لإلجرااات التي حدد ا قانو  اإلجرااات السنائية.

 

47  
 (.381المادة )

48  
 .1959لسنة  57من القانون رقم  46المادة 

49
 من قانون اإلجراءات الجنائية. 448المادة  
50 

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 469المادة 
51 

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 471المادة 
52 

 من قانون تنظيم السجون. 71، 70من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  472المادة 
53 

 .1956لسنة  396من قانون تنظيم السجون رقم  65من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  473المادة 
54 

 من قانون تنظيم السجون. 67، 66من قانون اإلجراءات الجنائية، المواد  474المادة 
55 

 من قانون تنظيم السجون. 68من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  476المادة 
56
 من قانون تنظيم السجون. 72من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  477المادة  
57 

 من قانون تنظيم السجون. 69من قانون اإلجراءات الجنائية، المادة  475المادة 
58 

 من قانون العقوبات. 12المادة 
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ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

  القضايا العسكرية المنفذ فيها اإلعدامالمبحا الثاني: 
 

قءاايا  10وحتاي الياوم، فمان مسمال  2013لعب القءاا العسكري الدور األكبر في تنفيذ احكام اإلعدام الصادرة من يونيو 

 منهم أمام قءاا عسكري.  8تم تنفيذ حكم اإلعدام فيها خالل  ذه الفترة، صدرت أحكام 

أول واقعااة تنفيااذ حكاام ععاادام  2015مااايو  17متهمااين فااي قءااية "عاار   اارك " فااي  6كااا  تنفيااذ حكاام اإلعاادام علااى 

بادأت مرحلاة جديادة دموياة فاي تااريخ القءااا  2017، وبنهاياة عاام "وفقاا لرصادنا" ينااير 25عسكري على مادنيين مناذ ثاورة 

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

ا على خلفياة قءاية "كماين الصافا"، وبعاد ا بخمساة أياام فقاط  15، تم ععدام 2018، وحلول عام 2017بر فبين ديسم مدني 

 3. ولام يمار أكثار مان أسابوع حتاى أعادمت السالطات 2018ينااير  2متهمين في قءية" استاد كفر الشايخ" فاي  4تم ععدام 

القءية الوحيادة التاي أعادم فيهاا مادنيو  أماام قءااا ، و ي 2018يناير  9عسكري" في 93مدنيين  خرين في القءية رقم"

عسكري لتهمة كات خلفية غير سياساية. ولام ينتاه  اهر ينااير، حتاى أعادمت السالطات الماتهم أحماد محماد أباو ساريع فاي 

حكاام . واختتماات الساالطات  ااذا الشااهر بتنفيااذ 2018يناااير  23عسااكري" فااي سااسن االسااتئناف بالقااا رة فااي  397القءااية "

  59سسن وادي النطرو  دو  عبالغ أسرته.في  يعسكر 99تيسير عودة سليما  المتهم بالقءية  بحقيناير  30في اإلعدام 

يونياو نفاذ حكام  25. وفاي 2018مارس  22عسكري" في   382ولم يمر  هرا  حتى تم ععدام مدنيين أخريين في القءية "

بساسن الدقاازيق العماومي،  جناياات عساكري الساوي "، بحاق عباد الارحمن السبرتاي 2016لسانة  119اإلعدام في القءاية "

مادني خاالل فتارة التقريار، نصافهم تقريباا  33ليصل بذلو عجمالي عدد المنفذ فيهم عقوبة اإلعدام بموجاب حكام عساكري 

 .2018أخرين ) بعد أيام( في  هر يناير  8 خع(، 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  43القءية رقم 

ا  عسكرية  مال القا رة والمعروفة ععالمي 

 بقءية "عر   رك "

 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  411القءية رقم 

عسكري كلي اإلسماعيلية والمعروفة 

ا بقءية " كمين الصفا"  ععالمي 

 2017ديسمبر  27

 عبد الرحمن سالمة سالم سالمة

 عالا كامل سليم سالمة

 مسعد حمدان سالم سالمة

 حليم عواد سليمان

 إبراهيم سالم حماد محمد

 

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

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 طال  سليمان

 احمد سالمة طال  سليمان

 لطفي إبراهيم إسماعيل خليل

جنايات  2015لسنة  325القءية رقم 

ا  عسكرية اإلسكندرية والمعروفة ععالمي 

 بقءية "ستاد كفر الشيخ"

 2018يناير  2
 أحمد عبد المنعم سالمة علي سالمة

 أحمد عبد الهادي محمد السحيمي

 عبد الله محمد يوسف سامح

 محمد جما  السيد عطية

جنايات  2011لسنة  93القءية رقم 

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

 محمد إبراهيم الباز الشناوي

 محمد أحمد محمد أبو سريع
جنايات  2013لسنة  397القءية رقم

 عسكري كلي اإلسماعيلية
 2018يناير  23

 تيسير عودة سليمان
جنايات كلي  2014لسنة  99القءية رقم 

 اإلسماعيلية
 2018يناير  30

جنايات  2013لسنة  382القءية رقم  سليمان مسلم عيد جرابيع

 كلي اإلسماعيلية عسكري
 2018مارس  22

 ربحي جمعة حسين حسن

عبد الرحمن إبراهيم محمود محمد "عبد 

 الرحمن الجبرتي"

جنايات  2016لسنة  119القءية رقم 

 عسكري السوي 
 2018يونيو 
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ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

 يوضح توقيتات تنفيذ أحكام اإلعدام خال  فترة التقريررسم بياني 

 

  

 

 

 

وبقاارااة أوليااة للبيانااات الرئيسااية للقءااايا الثمانيااة، نسااد أ  األحااداث فااي محافيااة  اامال ساايناا كااا  لهااا 

النصيب األكبر بين المحافيات التي  هدت أحداث وصلت بالمتهمين فيهاا علاى حكام اإلعادام العساكري، 

 التالي: الرسم البياني تليها محافيتي القليوبية وكفر الشيخ. على النحو الذي يعرمه 
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ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

أحكاام  أصادرتباين المحااكم العساكرية التاي  األكبارتحتل محكمة السنايات العسكرية باإلساماعلية النسابة 

 خع تم ععدامهم خاالل فتارة  33 خع تم ععدامهم بين  22قءايا بحق  5تم تنفيذ ا باإلعدام، بواقع 

 التقرير. 

 :الشكل التاليعلى النحو الذي يشرحه 
 

 
 

 توزيع المتهمين وفًقا لجهة المحاكمة:( 2جدول )

 أسماا القضايا عدد القضايا عدد المتهمين جهة المحاكمة

محكمة الجنايات العسكرية 

 باإلسماعيلية

 

22 

 

5 

411القءية  لسنة   2013 عسكري جنايات عسكري كلي  

 اإلسماعيلية "كمين الصفا"

397قءية  لسنة   2013 جنايات عسكري كلي  

 اإلسماعيلية

382القءية  لسنة   جنايات عسكري كلي 2013

 اإلسماعيلية

93قءية  لسنة   2011 عسكري جنايات عسكري كلي  

 اإلسماعيلية

99القءية  لسنة   2014 جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية   

المحكمة العسكرية للجنايات 

 بالهايكتسب
6 1 

لسنة    43القءية 2014 جنايات عسكرية  مال القا رة  

 "عر   رك "

محكمة الجنايات العسكرية 

 باإلسكندرية
4 1 

325قءية  لسنة   2015 جنايات عسكرية اإلسكندرية  

 "ستاد كفرالشيخ"

محكمة الجنايات العسكرية 

 بالسويس
1 1 

119القءية  لسنة   2016 جنايات عسكري السوي   

 "قءية السبرتي"

  8 33 إجمالي
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ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

وقااد ا ااترك معياام المتهمااين فااي  ااذه القءااايا فااي تهمااة القتاال العمااد وحيااازة األساالحة الناريااة، كاا كثر 

ماتهم باين  22التهم تكرارا في القءايا الثمانية،  اذا باإلماافة علاى تهماة حياازة الاذخائر التاي أ اترك فيهاا 

 هذا الرسم.على النحو المبين في    خع نفذ فيهم القءاا 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 شما  القاهرة(: 2014لسنة  43قضية عرب شركس )رقم  -1

 2014ماارس  19بدأت القءية عثر ا تباك ومدا مة أمنية لمنطقة عر   رك  بمحافية القليوبية فاي 

أخاارين،  8أ ااخاب ماان داخاال المبنااى ومااابطين أثناااا عمليااة االقتحااام، والقاابع علااى  6مااا نااتج عنااه مصاارع 

اااا لمحءااار الءااابط، وفاااي عدالا المتهماااين باعترافااااتهم أماااام نياباااة  ااامال القاااا رة العساااكرية ووفُقاااا  وفق 

محماد  اارو  قبال لتلورافات أ اليهم على النائب العام، كا  قاد تام القابع علاى المتهماين  ااني عاادل و

 وقوع الحادث بعدة أ هر. 

ح اسااتهدف با اارت النيابااة التحقيقااات مااع المتهمااين فااي ثااالث عمليااات عر ابيااة  ااي:  تنفيااذ  سااوم مسااله

جناود مان  6حافلة نقل جنود من السايش بالقاا رة أسافرت عان مقتال مسااعد باالقوات المسالحة، ومقتال 

)بعاد الحادثاة  2014ماارس  15السيش فاي كماين للشاراة العساكرية فاي منطقاة ُمساطرد بالقاا رة فاي 

السابقة بيومين(، وقتل أثنين من مبار سالح المهندسين، و ما خبيرا مفرقعاات، أثنااا محاولتهماا عبطاال 

نطقاة عدباة  ارك  مفرقعات كا  المتهمو  قد زرعو ا في المخاد  المهساور قبال القابع علايهم فاي م

 في محافية القليوبية. 

أحالات نياباة  امال القاا رة العساكرية المتهماين علاى المحكماة العساكرية باتهم القتاال  2014وفاي يونياو 

العمد، حيازة أسلحة نارية ومفرقعاات، واإلتاالف العماد لوسايلة مان وساائل النقال العاام الخاصاة باالقوات 

ماااان  7السناياااات العساااكرية بالهايكتساااب حكمهاااا علاااى سااابتمبر، أصااادرت محكماااة  23المسااالحة. وفاااي 

ا، وحكاام علااى اثنااين  خاارين بالسااسن المؤبااد. وقااد أبااد  المفتااي  المتهمااين، أحااد م  ااار ، باإلعاادام  اانق 

وصدقت عليه المحكماة العساكرية. وفاي جلساة ماارس  2014أكتوبر  21موافقته على حكم اإلعدام في 

 2015ماايو  17دم على الحكم وأصابح واجاب النفااك. وفاي رفءت المحكمة العسكرية الطعن المق 2015

تم تنفيذ حكم اإلعدام على كل من: محمد بكري  ارو ،  اني مصطفى أماين، محماد علاى عفيفاي، عباد 

 الرحمن سيد رزق، خالد فرج محمد، وعسالم 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  19على 
 2015مايو 17 2015مارس  2014سبتمبر23 2014يونيو 

 

  



 

 
18 

ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

 جنايات عسكري جزئي شما  سيناا( 2013لسنة  45  )رقمقضية كمين الصفا  -2

، حاين تعارض كماين الصافا بسناو  العاريش لهساوم مسالح 2016ماارس  19تعود أحداث الواقعة على ياوم 

ااا فااي  15مسناادين. ألقاات قااوات األماان القاابع علااى  7أساافر عاان مقتاال مااالزم ورقيااب و القءااية متهم 

جناياااات  2013لسااانة  411جناياااات عساااكري جدئاااي  ااامال سااايناا والمقيااادة بااارقم  2013لسااانة  45  رقااام

وتم التحقيق معهم أمام نيابة  2014ويناير  2013ما بين أغسط  عسكري كلي اإلسماعيلية في الفترة 

أحياال المتهماين علااى المحكماة العسااكرية بعاادما  2014سابتمبر  11وفااي  .اإلساماعيلية العسااكرية السدئياة

وجهت النيابة لهم تهم: القتل العمد ألفراد السيش بكماين الصافا، وحياازة بناادق  لياة وكخاائر ومفرقعاات، 

اتهمات النياباة العساكرية الماتهم األول والشروع في القتل، واستخدام العنف في مقاومة موظاف. كماا 

ئب الفرقا " المرتبط بتنيايم "القاعادة"، والترتياب لعملياة الهساوم علاى أحمد عدمي باالنتماا لتنييم "كتا

 . الكمين

ا والسسن لمدة خما  عشارة 15بصدر حكم محكمة السنايات العسكرية بإعدام  2015يونيو  16في  متهم 

تقدم محامو المتهمين بالطعن علاى الحكام علاى المحكماة العساكرية وقد سنة لقاصر وبرااة ثالثة  خرين. 

مان  15أيدت محكمة الطعو  العسكرية حكم اإلعدام الصادر مد  2017نوفمبر  13، وفي العليا للطعو 

اا  15تم تنفيذ حكم اإلعدام علاى الاا   2017ديسمبر  27المتهمين، ليصبح الحكم واجب النفاك. وفي  متهم 

 دو  ععالم كويهم.

 

 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 أغسط  

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

 3عثار حادوث تفسيار أماام اساتاد كفار الشايخ، أسافر عان ساقور  2015عبريال  15تعاود أحاداث الواقعاة علاى 

ماان  4القاابع علااى ألقاات قااوات األماان  قتلااى وعصااابة اثنااين  خاارين، جماايعهم ماان اااال  الكليااة الحربيااة.

عبريل، بينما تم القبع على متهم أخر،  و لطفي عبرا يم  20وعلى  خر يوم  2015عبريل  19المتهمين يوم 

ا لتلورافات أ له علاى النائاب العاام، ولام يساسل محءار مابطه عال فاي 2015عبريل  19عسماعيل، في  ، وفق 

جناياات عساكرية  2015لسنة  22تم عحالة المتهمين للقءاا العسكري في القءية  رقم  . 2015يونيو  30

اا بقءاية "ساتاد  2015لسانة  325انطا، والمقيدة بارقم  جناياات عساكرية اإلساكندرية والمعروفاة ععالمي 

ة القتل العمد لطال  الكلية الحربية.  كفر الشيخ"، بعدما وجهت لهم النيابة تهم 

 ٧بإحالاة أوراق  حكمهاا 2016فبرايار  ١أصدرت محكمة السنايات العسكرية باإلسكندرية،  مالي مصار، فاي 

مارس إلصدار الحكم بحق باقي المتهمين والنير فاي رأي المفتاي  ٢متهمين على المفتي، وحددت جلسة 

. وفي جلسة مارس، أكدت المحكمة حكمهاا بإعادام  متهماين، بيانهم  7بحق السبعة المحكوم عليه سابقا 

ا بالساسن المؤباد علاى خما  متهماين  3حءوري و 4 اا علاى  15 خارين والساسن  اربين، وحكمت غيابي  عام 

ا على  خرين.  3متهمين، و  سنوات حءوري 

تقدم دفاع المتهمين بالتماس للمدعي العام العسكري والنائب العام العسكري بشا   المحكاوم علايهم، 

لكن رفءت المحكمة استالم االلتماس أو النير فيه. كماا تقادم الادفاع بطعان أماام المحكماة العساكرية 

، ولم تسمح المحكماة العساكرية  للادفاع بااالاالع علاى أسابا  2017يونيو  19فءه في للطعو ، وتم ر

مااان  4تااام تنفياااذ حكااام اإلعااادام علاااى  2018ينااااير  2الحكااام أو الحصاااول علاااى صاااورة رسااامية مناااه. وفاااي 

ا.   المتهمين حءوري 

 

 ( 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

عبريل  15من 

 27حتى  2015

 2015أغسط  

 2018يناير  2  2017يونيو  19 2016مارس  2 2015أكتوبر  18

 

  



 

 
20 

ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

 

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

القبع على محماد جماال ومحماد مصاباح   قوات األمن ألقتحين   ،2011مارس  تعود أحداث القءية على

مااارس، وتولاات النيابااة العسااكرية التحقيااق معهاام علااى خلفيااة  29مااارس ومحمااد عباارا يم فااي  26فااي

اتهااامهم بسريمااة الخطااف باااإلكراه واالغتصااا  للمسنااي عليهااا رحااا  احمااد عبااده الحمااامي، واسااتعراض 

جناياات عساكري  2011لسنة  55القءية رقم القوة والتلويح بالعنف، وحيازة وأحراز األسلحة والذخائر في 

أياام مان  5وبعاد جنايات عسكري كلاي اإلساماعيلية.  2011لسنة  93سلة برقم جدئي اإلسماعيلية، والمس

 6بداية التحقيق، أحيال المتهماين للمحاكماة العساكرية. وفاي محاكماة عاجلاة وساريعة، عقادت المحكماة 

 ، وأصدرت حكمها على المتهمين الثالثة باإلعدام. 2011عبريل  10على  2011عبريل  3جلسات، بين 

ااا لمحااامي  الاادفاع، رفءاات المحكمااة النياار فااي الاادفوع المقدمااة، كمااا لاام يااتم عاارض الفتاااة الماادعي وفق 

ا على االعتراف، وكذلو لم  يتاوافر دليال  اغتصابها على الطب الشرعي، وتم عكراه المتهمين ماديا ومعنوي 

 على ا تراك المتهم الثالث في الواقعة، ما يسعل المحاكمة أقر  لكونها كيدية وملفقة.

محااامي الاادفاع بااتيلم للءااابط المصاادق علااى الحكاام لعاادم اختصاااب المحكمااة العسااكرية بتلااو تقاادم 

ااا ععااادة المحاكمااة أمااام دائاارة أخاار ، لكاان تاام رفااع الااتيلم المقاادم فااي   2011يونيااو  1القءااية، متلمس 

ر يونياو مان الشاه 6وصدق القائد العام للقاوات المسالحة ووزيار الادفاع واإلنتااج الحرباي علاى الحكام فاي 

نفسه، فلس  محاامو الادفاع للطعان علاى الحكام أماام المحكماة العساكرية العلياا للطعاو ، التاي لام تصادر 

 11سنوات، قءاا ا المتهماو  قياد الحاب  فاي ساسن وادي النطارو ، وفاي  6قرار ا عال بعد ما يقار  الا 

مااين الثالثااة، ، رفءاات المحكمااة الطعااو  المقدمااة، وأياادت حكاام اإلعاادام الصااادر مااد المته2017عبرياال 

 وبذلو أصبح واجب النفاك. 

لنيااار  2018فبرايااار  28تقااادم محاااامو المتهماااين بالتمااااس إلعاااادة النيااار فاااي القءاااية، وتحاااددت جلساااة 

، 2018يناااير  9االلتماااس، ولكاان فااوجا المحااامو  بتنفيااذ الساالطات حكاام اإلعاادام علااى المتهمااين فااي 

 متسا لة االلتماس والسلسة المحددة لنيره. 

 

 ( 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

 2011 مارس 29و
 2018يناير  9 2017عبريل  11 2011عبريل  10 2011مارس  31
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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

ااا ألماار اإلحالااة، المااؤر  فااي  أ ااخاب يسااتقلو  ساايارة المقاادم أحمااد  3، اسااتهدف 2013نااوفمبر  4وفق 

. أ ااارت تحريااات األماان الااواني علااى  فاااروق مناادور بااإاالق عيااار ناااري عليااه مااا تساابب فااي سااقواه قتاايال 

قيام كل من محمد أحمد محمد أبو سريع )محبوس(، فيصل حمدين سلما  سعد ) اار (، وحااتم ساالمة 

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

جناياات  2013لسانة  142تم التحقيق مع أبو سريع أمام نيابة اإلساماعيلية العساكرية الكلياة فاي القءاية 

جنايااات عسااكري كلااي اإلسااماعيلية، حيااث  2013لساانة  397عسااكري جدئااي اإلسااماعيلية والمقياادة باارقم 

اا لتحقيقاات النياباة وماا ثبات مان منااظرة اعترف بارتكابه للواقعة تحت وقع ما تعرض له م ن تعاذيب، وفق 

تم عحالته على المحكماة العساكرية  2014يونيو  18النيابة للمتهم من وجود  ثار تعذيب على جسده. وفي 

باإلسماعيلية، حيث وجهت له النيابة تهم القتال العماد، حياازة أسالحة نارياة ال يساوز ترخيصاها، حياازة كخاائر، 

من أسرار الدفاع عن البالد بطريقة غير مشروعة. وأصدرت المحكمة حكمهاا فاي يولياو  والحصول على سر

ا على أحمد أبو ساريع وأيادت محكماة الانقع الحكام فاي ديسامبر  2016 . وتام تنفياذ 2017باإلعدام  نق 

 في سسن االستئناف بالقا رة.  2018يناير  23حكم اإلعدام في صباح يوم 

 

 "مقتل المقدم أحمد مندور" زمنًيا وحتى تنفيذ حكم اإلعدام.( تطورات قضية 7جدول )
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 جنايات عسكري كل االسماعلية( 2013لسنة  382قضية كمين الجورة )رقم  -6

، واعتداا مسلحو  على كمين السورة بمدينة العاريش، عان ارياق 2013يونيو  5تعود أحداث الواقعة على 

عاالق وابل من األعيرة النارية على الكماين مان فاوق أساطح المبااني المحيطاة باه، ماا تسابب فاي مقتال 

 الرقيب أسامة سعيد فتح الله والسندي يحيى محمد أبو المسد. كل من 

ألقاات قااوات األماان القاابع علااى كاال ماان سااليما  مساالم عيااد جرابيااع  وربحااي  2013أغسااط   30وفااي 

جناياااات عساااكري كلاااي  2013لسااانة  382جمعاااة حساااين حسااان علاااى خلفياااة اتهامهاااا فاااي القءاااية رقااام 

ماااارس  19جناياااات عساااكري جدئاااي اإلساااماعيلية. وفاااي  2013لسااانة  128اإلساااماعيلية، والمقيااادة بااارقم 

ماعيلية بإحالااة المتهمااين للمحكمااة بعاادما وجهاات لهاام، مااع خماا  أماارت النيابااة العسااكرية باإلساا 2014

 خرين، تهم: القتل العمد للرقيب والسندي الذين سقطا قتلى بكمين السورة باالعريش، والشاروع فاي قتال 

  خر، وحيازة أسلحة نارية وكخائر. 

م لكاال المتهماين، ، أصدرت محكمة السنايات العسكرية باإلسماعيلية حكمها باإلعادا2015فبراير  24وفي 

متهمااين  خااري، وتاام تصااديق الحكاام ماان قباال الفريااق أول صاادقي صاابحي وزياار الاادفاع  5وباارأت المحكمااة 

 .2015أكتوبر عام  25والقائد العام للقوات المسلحة في 

تقدم محامو الدفاع باالطعن علاى حكام اإلعادام أماام محكماة الطعاو  العساكرية، والتاي رفءاته وأيادت 

، ليصبح الحكم واجب النفاك، وأبلوت السلطات ا أ االي المتهماين بتنفياذ 2018فبراير  6حكم اإلعدام في 

 . 2018 مارس 22حكم اإلعدام يوم 

 

 ( تطورات قضية كمين الجورة زمنيا حتى تنفيذ حكم اإلعدام8جدول )
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 جنايات عسكري السويس( 2016لسنة  119قضية مقتل رئيس مباحا جناين السويس )رقم  -7

تم القبع على عبد الرحمن عبارا يم محماود محماد، والمعاروف باسام "عباد الارحمن  2015مارس  29في 

جنايات عسكري السوي ، والمعروفة بقءية "مقتل  2016لسنة  119السبرتي"، على خلفية  القءية رقم 

 رئي  مباحث جناين السوي ."

النياارا  علااى كمااين ، حااين ألقااى أربااع مساالحو  يسااتقلو  ساايارة 2015تعااود أحااداث الواقعااة علااى مااارس  

 راة بءاحية المالحة أمام مندل اللواا محمد عبرا يم "وزير الداخلية السابق"، وحدث تباادل إلااالق الناار 

باااين الشاااراة والمسااالحين، ماااا تسااابب فاااي مقتااال المقااادم محماااد ساااويلم رئاااي  مباحاااث قسااام السنااااين 

اا لتحقيقاات النياباة ماع ا لسبرتاي، جااا فيهاا أناه أصايب بطلاق بالسوي  وأحد المسالحين وعصاابة أخار. ووفق 

 ناري أثناا مطاردة أمنية بعد قيامه و خر بإاالق الرصاب على مندل وزير الداخلية السابق. 

، والااذي 2017اكتااوبر 19حكمااة جنايااات السااوي  العسااكرية أوراق عبااد الاارحمن للمفتااي بتاااريخ أحالاات م

. تقادم 2017ديسامبر 11، وتام ت كياد الحكام فاي جلساة 2017ناوفمبر 14وافق  بدوره علاى اإلعادام فاي 

 25دفاع السبرتي بطعن أماام محكماة الطعاو  العساكرية، عال أ  السالطات المصارية قامات بإعداماه فاي 

فااي سااسن الدقااازيق العمااومي، قباال أ  يااتمكن المحااامي ماان الوقااوف علااى أساابا  رفااع  2018يونيااو 

 الطعن وتاريخه.  

 ل رئيس مباحث جناين السويس حتى تنفيذ حكم اإلعدام( تطورات قضية مقت9جدول )
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 جنايات عسكري جزئي شما  سيناا 2014لسنة  11قضية رقم  -8

ااا، علااى كمااة القءااية  25اعتقاال تيسااير عااودة سااليما ،  جنايااات عسااكري جدئااي  اامال  2014لساانة  11عام 

علااى خلفيااة اتهامااات بالقتاال وحيااازة   جنايااات كلااي اإلسااماعيلية 2014لساانة   99رقم باا ساايناا والمقياادة

. وتم التحقيق مع تيساير أماام نياباة اإلساماعيلية العساكرية التاي أحالات الادعو  لمحكماة أسلحة وكخيرة

 السنايات العسكرية باإلسماعيلية، والتي اصدرت حكمها بإعدام المتهم. 

رفءاات المحكمااة العسااكرية العليااا للطعااو  الطعاان بااالنقع المقاادم ماان تيسااير، دو  السااماح لمحاميااه 

 13أو الحصول على صورة من حكم رفاع الطعان، و او ماا أ اار علياه بياا  ل باالاالع على أسبا  الرفع 

اا عيااه بالتادخل لوقاف  2018يناير  22منيمة حقوقية في  موجاه علاى األماين العاام لألمام المتحادة مطالب 

تنفيذ حكم اإلعدام بحق تيسير عاودة ي ساسن وادي ، تم 2018يناير  30في .و60عقوبة اإلعدام في مصر.

 النطرو  دو  عبالغ أسرته أو محاموه. 

 

 

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

  
 

https://bit.ly/2CA21i8
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  المبحا الثالا: تحليل القضايا المنفذ فيها عقوبة اإلعدام
 

ا للرصد و اهادات األ االي والمحاامين-افتقرت المحاكمات العسكرية  ألبساط معاايير المحاكماة العادلاة التاي أقرتهاا  -وفق 

ا بمااا  المواثيااق الدوليااة ونااع عليهااا الدسااتور المصااري، بدايااة ماان محاكمااة المتهااين الماادنيين أمااام قامااي عسااكري، ماارور 

ة مثال اإلخفااا قساري و اإلكاراه الماادي والمعناوي علاى االعتاراف،  هدته عملية القبع واالحتسااز مان ممارساات تعسافي

ا بالتحلياال  فءااال  عاان األحكااام المفتقاارة لألدلااة المسااتندة علااى تحريااات االجهاادة األمنيااة ، علااى النحااو الااذي نعرمااه تفصاايلي 

ا لألمثلة والشهادات في  ذا المبحث.     مستند 

 

 ومستقلةانتهاك الحق في المحاكمة أمام محكمة محايدة  -1

ماان الءاامانات والشاارور الرئيسااية للمحاكمااة العادلااة أ  يءااطلع بمحاكمااة المااتهم محكمااة محاياادة، مسااتقلة ومختصااة، 

ا ألحكام القانو ، و و حق مطلق ومبدأ عام من مبادئ القانو  الدولي العرفي، وملدم لسميع الدول حتى لاو  مشكلة وفق 

 ستثناا وال يت ثر بحاالت الطوارئ. لم تصدق على المعا دات 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 تنع 

حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة 

 القانون..."حيادية منشأة بحكم 

ويشترر لعدالاة المحكماة أ  تكاو  مساتقلة، ويتوجاب علاى القءااة أ  يكوناوا مساتقلين، أي يكوناوا أحارار مان أي انحيااز أو 

اا للقاانو ،  اا للوقاائع واألدلاة المقدماة وابق  موط في اتخاك القرار بش   القءايا المطروحة أمامهم، علاى نحاو محاياد، وفق 

( )ج( مان مباادئ المحاكماة العادلاة فاي عفريقياا علاى: 4أو أي اارف  خار. يانع القسام أ ) دو  أي تدخل من سلطات الحكم

وااللتـــزام بأحكامهـــا واجـــب علـــى الحكومـــة "يضـــمن دســـتور وقـــانون البلـــد اســـتقال  الســـلطة القضـــائية والقضـــاة، 

 والسلطات والمؤسسات التابعة لها"

ويتءمن اساتقالل السالطة القءاائية أيءاا أ  ياتم اختياار القءااة دو  انحيااز، وبنااا  علاى خبارتهم القانونياة ونادا تهم. وفاي  

"السـلطة القضـائية هـي كيـان مسـتقل عـن السـلطة ( مان مباادئ المحاكماة العادلاة فاي عفريقياا: 4كلو ينع القسام أ )

ن تتسم بالشفافية وتخضـع لمعـايير الكفـااة ويحبـذ إنشـاا هي ـة التنفيذية. وعلى عملية تشكيل المحاكم والقضاة أ

 مستقلة لهذا الغرض. ويجب أن تضمن عملية اختيار القضاة استقال  وحيدة السلطة القضائية"

وحدد نف  القسم المعايير التي تؤثر على استقالل السلطة القءائية وتشمل  اذه المباادئ: مبادأ الفصال باين السالطات، 

ة الستقالل القءاة مثل تمتعهم باألما  الوظيفي وكفاية رواتبهم. وفاي مباادئ تعياين القءااة وتارقيتهم، وممانات عملي

ياانع علااى أ  يااتم اختيااار القءاااة ماان كوي الكفااااة العاليااة، بناااا  علااى تاادريبهم القااانوني وخباارتهم وناادا تهم. كمااا ينبوااي أ  

طة التنفيذياة، وأ  تتمتاع بالتعددياة والتاواز ، علاى أ  تتساام تكاو  الهيئاة المساؤولة عان تعياين القءااة مساتقلة عاان السال

 عجرااات االنتقاا والتعيين بالشفافية. 

فااإ  رئااي  المحكمااة العسااكرية العليااا  ااو موظااف فااي عدارة  1966لساانه  25وبااالرجوع علااى قااانو  القءاااا العسااكري رقاام 

يتباع رئاي  مسلا  الاوزراا، الاذي يتباع رئاي  السمهورياة  التي تتبع  يئة ويترأسها رئي  وتتباع وزيار الادفاع، الاذي -المحاكم

بصاافته رئااي  الساالطة التنفيذيااة، وبالتااالي يتءااح بشااكل بااين انتفاااا صاافة االسااتقاللية المطلوبااة عاان تلااو المحاااكم، حيااث 

يقتءااي القاااانو  أ  يكاااو   رئااي  المحكماااة العساااكرية العليااا موظاااف فاااي الساالطة التنفيذياااة، يااا تي بعااد كااال مااان رئاااي  

 رئي  محاكم القءاا العسكري. -4-وزير الدفاع  -3-رئي  الوزراا  -2-هورية بصفته رئي  السلطة التنفيذية. السم

القضـاة مسـتقلون غيـر "على:  186على مبدأ استقالل السلطة القءائية. تنع المادة  2014وأكد الدستور المصري لعام 

هـم متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات، ويحـدد القـانون قابلين للعز ، ال سلطان عليهم في عملهم لغير القـانون، و

، وال يجــوز نــدبهم كليــا أو جزئيــا إال  شــروو وإجــرااات تعييــنهم، وإعــاراتهم، وتقاعــدهم، ويــنظم مســاالتهم تأديبيــا 

للجهات وفى العما  التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقال  القضاا والقضـاة وحيـدتهم، ويحـو  دون 

 مصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".تعارض ال
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والقءاااة فااي المحاااكم العسااكرية جماايعهم عسااكريو ، يعياانهم رئااي  السمهوريااة ويعفاايهم ماان مناصاابهم، عمااال  ب حكااام 

ثلاااين مااان الدساااتور التاااي تااانع علاااى أ  "يعاااين رئاااي  السمهورياااة الماااوظفين المااادنيين، والعساااكريين، والمم 153الماااادة 

 السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات األجنبية، وفقا  للقانو ."

يتولى الوزير وضع سياسة وزارتـه بالتنسـيق مـع الجهـات والتي تنع على أ  " 168 ذا باإلمافة للمادة الدستورية رقم 

ك فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة. وتشــمل مناصــب اإلدارة المعنيــة، ومتابعــة تنفيــذها، والتوجيــه والرقابــة، وذلــ

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

ا القامي العسكري ينفذ سياسة وزارته في حدود السياسة العامة للدولة ولي  من اختصاصه عقامة العدالة باين النااس.  عك 

ويترتااب علااى كلااو بدا ااة انتفاااا اسااتقالل القامااي العسااكري. كمااا ال يتمتااع القامااي العسااكري باا ي حصااانة علااى اإلاااالق 

 .1966لسنه  25سواا في )التعيين أو الند  أو اإلعادة أو العدل والمساالة( وكلو وفقا ألحكام القانو  رقم 

أصولية قوامها وجو  اامئنا  المتقامي على قامايه الطبيعاي، وأ   "من المقرر أ  مبدأ حياد القامي يت س  على قاعدة

قءااه ال يصدر عال عن الحق وحده دو  تحيد أو  و ، وصرحت األحكام التشريعية المنيمة لشؤو  القءاا بتدعيم وتاوفير 

يادة أ  يساد السابيل  ذه الحيدة كما لم توفل عن حق المتقامي عكا كا  لديه أسبا  تؤدي علاى ميناة التا ثير فاي  اذه الح

ليحول دو  من قامت في   نه تلو المينة وبين القءاا في دعواه، ومن ثم فقد قام فاي حقاه فاي رد القاماي عان نيار 

 61نداع بعينه كحق من الحقوق األساسية التي ترتبط بحق التقامي كاته".

لرأيه ومعتقده السياسي في سطور أحكاماه فلم تخل األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية من عبداا القامي العسكري 

بطريقة فسة في أحيا  كثيرة، ومستترة بين سطور األحكام في أحيا  أخر . وعلى الرغم من خطورة أ  يسهر القامي ب رائاه 

السياسية أثناا انعقاد السلسات أو في موامع أخر ، خصوصا في حالة ما عكا كانت مخالفة للمتهماين المااثلين أماماه حتاى 

تااوافر للقامااي صاافة الحياااد، لكاان القءاااة العسااكريين تسااابقوا علااى مااا يباادو فيمااا بياانهم لااي  فقااط فااي عظهااار  رائهاام ي

 62السياسية بش   األحداث في مصر، وعنما ممنوا تلو اآلراا في أحكامهم.

 

 التعدي على اختصاص المحاكم بنظر هذه القضايا  -2

أمااام القءاااا العااادي، والمحاااكم العسااكرية  ااي اسااتثناا، ويقتصاار األصاال فااي المحاكمااة  ااو حااق كاال فاارد فااي المثااول 

ا التي يرتكبها العسكريو ، وال يسوز المثول أمامها لوير العسكريين، اختصاصها على المخالفات العسكرية تحديد 
وال ينبوي 63

أ  تخالف تلو المحااكم سلطة القءاا العسكري أو الخاب على السلطات المنور بها القءاا العادي، وال يسوز أ  تستحوك 

إن لكــل " (  ااا ماان مبااادئ المحاكمااة العادلااة فااي أفريقيااا:4وفااي كلااو ياانع القساام أ ) أحكااام القااانو  لتبلااو كلااو الهاادف.

شخص الحق في أن يحاكم أمام محاكم عادية تستخدم اإلجرااات القانونية المرعية. وال يجب أن تنشأ محاكم خاصـة 

ا لتستحوذ على الوالية القانونية المنوطة بالمحاكم العادية"ال تستخدم اإلجرااات المعتمدة ق  انون 

وتحير مبادئ المحاكمة العادلة فاي أفريقياا اساتخدام المحااكم العساكرية لمحاكماة المادنيين بشاكل قاااع. فقاد خلصات 

اإلجارااات السنائياة اللسنة اإلفريقية لحقوق اإلنسا  والشعو  على أنه قد جر  انتهاك الحقوق في المحاكمة العادلاة فاي 

للمحاكم الخاصة والعسكرية في مختلف أنحاا العالم، وأ  العديد من  ذه االنتهاكات ارتكبات فاي محاكماات نيارت جارائم 

مان المباادئ األساساية  5كات صلة باإلر ا ، واتفقت على أ  محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية يخاالف أحكاام المبادأ 

لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهي ات القضـائية التـي »64ية، ب  بش   استقالل السلطة القءائ

تطبــق اإلجــرااات القانونيــة المقــررة. وال يجــوز إنشــاا هي ــات قضــائية ال تطبــق اإلجــرااات القانونيــة المقــررة حســب 

  «المحاكم العادية أو الهي ات القضائية.الصو  والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي تتمتع بها 
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 ق. 132لسنة  1184حكم محكمة استئناف القاهرة في الرد المقيد برقم  
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  2018" كوميتي فور جستيس، جنيف، سويسرا الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر وفقا للتعليمات..تقرير  
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 من المبادئ المحدثة لإلفالت من العقاب. 29المبدأ   
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 14-1255( 1999) 13(، اللجنة اإلفريقية، التقرير السنوي 206/97مركز حرية الكالم ضد نيجيريا ) 
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وفيمااا يتعلااق ب حكااام اإلعاادام، فقااد جدماات  ليااات حقااوق اإلنسااا  علااى نحااو قااااع ب نااه ينبوااي عاادم تفااويع المحاااكم 

العسكرية سلطة فارض أحكاام باإلعادام، وأكاد المقارر الخااب المعناي بعملياات اإلعادام خاارج نطااق القءااا علاى أناه يساب 

  65اكم العسكرية بفرض عقوبة اإلعدام.علواا سلطة المح

"...ال يجـوز محاكمـة مـدني أمـام القضـاا العسـكري، إال فـي الجـرائم التـي  من الدستور المصاري علاى: 204تنع المادة 

ا على المنشآت العسكرية أو منشآت القوات المسلحة  فاالساتثناا ومان ثام   أو مـا فـي حكمهـا..."تمثل اعتداا  مباشر 

الوحيد الذي أجازه الدستور "رغم التوسع الكبير في كلو"  و أ  يتم االعتداا من مقبال المادنيين علاى منشا ة مان منشا ت 

ا يوسع من سلطات القءاا العسكري وكلو بإصادار ا القاانو  رقام  القوات المسلحة، عال أ  السلطات المصرية اتخذت نهس 

من المنش ت والمرافق والممتلكاات العاماة كمحطاات و ابكات الكهربااا وخطاور  والذ  بموجبه يسعل 2014لسنة  136

الواااز وحقااول البتاارول وخطااور السااكو الحديديااة وغير ااا منشاا ت عسااكرية، ومااا لحااق بهااذا القااانو  ماان قاارار النائااب العااام 

ي مازالات تحات التادقيق فاي والذي على أساسه أجاز لوكالا النيابة عحالاة ملفاات القءاايا التا  2014لسنة  14المصري رقم 

 66أحداث سابقة على عقرار قانو  المنش ت العامة على النيابة العسكرية.

اا واماحة وصاريحة فاي الدساتور المصاري، خاصاة الماادة ) ( مناه 95وبذلو يكو  الكتاا  الادوري للنائاب العاام يخاالف نصوص 

علـى قـانون، وال توقـع عقوبـة إال بحكـم قضـائي، العقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال بنـاا »التي نصت على أ  

اا لصاريح القاانو ، عك عناه « وال عقاب إال على الفعا  الالحقة لتاريخ نفاذ القانون وبالتالي يصبح قرار النياباة العاماة مخالف 

حالااة أماافي صاافة مشااروعية علااى عحالااة قءااايا سااابقة علااى عقاارار وعنفاااك القااانو ، وتعتباار مخالفااة نصااوب الدسااتور فااي ع

اا،  اذا االنعادام يانعك  أثاره فاي  ا مطلق  المدنيين في وقائع سابقة علاى عقارار القاانو  للقءااا العساكري منعدماة انعادام 

 بطال  محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

سع في أ  توسع القءاا العسكري في سلطاته بما يخوله لمحاكمة مدنيين واالستحواك على سلطة القءاا العادي، والتو

تنفيذ أحكاام اإلعادام يعاد مخالفاة فساة وواماحة للمعاايير ومامانات المحاكماة العادلاة. األمار الاذي أجبار عادد مان محاامي 

المتهمااين فااي قءااايا تاام تنفيااذ حكاام اإلعاادام بهااا "بحكاام صااادر ماان قءاااا عسااكري"  بالاادفع بعاادم اختصاااب المحكمااة 

جناياات عسااكري كلااي اإلسااماعيلية، دفااع محااامي المتهمااين  2011لساانة  93العساكرية بااالنير فااي القءااية. ففااي القءااية 

بعدم االختصااب لماا عادده مان أسابا ، كاو  المتهماين حااملو  للصافة المدنياة وغيار خاماعين لقاانو  القءااا العساكري، 

كم، وحيث أ  االتهامات المنسوبة للمتهمين )الخطف واالغتصا ( ال يخاتع بهاا القءااا العساكري. وفاي قارار النطاق باالح

عانات مان حالاة انفاالت أمناي وتام تكلياف القاوات المسالحة  2011ينااير 25ردت المحكمة على  ذا الادفع با   "الابالد بعاد 

من قانو  القءاا العسكري من سلطات لتقرير ما كاا  السارم  48بحفل األمن والنيام العام، وأمافت ما خولته لها المادة 

 داخل في نطاق اختصاصها من عدمه." 

اا بنيار الادعو ، ععمااال  بمبادأ  ءية "عبدوفي ق الرحمن السبرتاي"، دفاع المحاامي بعادم اختصااب المحكماة العساكرية والئي 

مان الدساتور المصاري علاى أال "يحااكم  97علو القاعدة الدستورية على غير ا من القواعد القانونية، وما نصت عليه الماادة 

ا المنشا ت  204ئية محيورة" وما نصت عليه المادة  خع عال أمام قاميه الطبيعي والمحاكم االستثنا من الدستور محدد 

وكاا  الادفاع قاد دفاع أيءاا  67العسكرية فقط كسادا مان سالطة المحااكم العساكرية، ولام يا ت علاى ككار المنشا ت العاماة.

 38لسانة  35 م ولمخالفتاه لحكام المحكماة الدساتورية2014لسانة  136ببطال  الحكم  لتطبيقه أحكاام القارار بقاانو  رقام 

قءااائية ) تنااازع ( باختصاااب  38لسانة  35قءاائية )تنااازع(، حيااث أصادرت المحكمااة الدسااتورية العليااا حكام فااي الاادعو  رقاام 

ا على أ  مؤد  النصوب المتقدماة أ  الدساتور القاائم قاد حادد  جهة القءاا العادي بنير مثل  ذه الدعاو ، وكلو استناد 

نااه االختصاااب المحسااوز بالقءاااا العسااكري دو  غيااره بالفصاال فااي الساارائم المتعلقااة م 204فااي الفتاارة األولااى ماان المااادة 

بااالقوات المساالحة وماابااها وأفراد ااا، وقااد تءاامنت الفقاارة الثانيااة ماان  ااذه المااادة الءااوابط الحاكمااة الختصاااب القءاااا 

ت العساكرية ومعساكرات القاوات العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه ب   تمثل السريمة المرتكبة اعتداا مبا ر على المنش 
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المساالحة.  وقااد حكماات المحكمااة الدسااتورية العليااا فااي  اا   عرساااا معيااار ومااوابط اختصاااب القءاااا العسااكري بشاا   

 محاكمة المدنيين أمامها حيث أوردت  رور ثالثة:  

 أ  يمثل الفعل اعتداا مبا را على أي من تلو المنش ت أو المرافق أو الممتلكات العامة.   -1

ااا أ -2   يقااع االعتااداا حااال قيااام القااوات المساالحة بتاا مين وحمايااة  ااذه المنشاا ت والمرافااق والممتلكااات العامااة تامين 

ا. ا ولي  حكمي   فعلي 

ا ألحكام قانو  العقوبات أو القوانين المنيماة    -3 أ  يكو  الفعل الذي يقع على أي منهما مؤثما بهذا الوصف ابق 

كاات العاماة باعتبار اا القواعاد الحاكماة للتساريم والعقاا  فاي  اذا الخصاوب لهذه المنش ت أو المرافاق أو الممتل

ا  والتااي تحاادد علااى أساسااها الفعاال المرتكااب أي ماان الشاارور كااا  الختصاااب نياار السريمااة والفصاال فيهااا منعقااد 

ا للقءاا العادي صاحب الوالية العامة بالفصل في السرائم، عدا ما استثنى بانع خااب وعقاد االختصااب لساة قءاا

 أخر . 

وفي كلو أورد الدفاع في مذكراته أنه "لما كانات وقاائع الادعو  متعلقاة باتهاام متعلاق باالعتاداا علاى الشاراة المديناة  

و ااي  يئااه مدنيااة نياميااة لااي  لهااا صاافة عسااكرية، وال تشاارف عليهااا القااوات المساالحة وال علااى ت مينهااا تااامين فعلااي، 

وكلاو أل  قواعاد تحدياد االختصااب الاوالئي لسهاات القءااا تتعلاق وبالتالي فإ  االختصااب ينعقاد بسهاة القءااا العاادي، 

بالنيام العام، وال يسوز الخروج عنها أو مخالفتها" لكن ومع كلاو قوبال اعان الادفاع باالرفع دو  عباداا أسابا  وتام ت يياد 

ا سلطة القءاا العسكري في محاكمة المدنيين.  الحكم، مؤيد 

اااا قانونُياااا بمحاكماااة المااادنيين، وبتقريااار وقاااوع القءاااية تحااات مماااا سااابق يتءاااح أ  المحااااكم العساااكرية أع طااات لنفساااها حق 

ا علااى ساالطة القءاااا العااادي. وفااي غيااا  نااع دسااتوري يخااول القااوات المساالحة  اختصاصااها ماان عدمااه، مااا يعااد اسااتحواك 

والحااق  بحفاال األماان والنيااام العااام، وفااي اقتصااار ساالطة القءاااا العسااكري الدسااتورية علااى المنشاا ت العسااكرية فقااط،

الدستوري ألي متهم بالمثول أمام قاميه الطبيعي، تعد محاكمة القءاا العسكري للمدنيين والقاوانين التاي توكلاه باذلو 

ا فيه انتهاك وامح لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة.  عمال  غير دستوري 

 

 اإلخال  بحقوق الدفاع  -3

 *  أوال: حق المتهم في االستعانة بمحامي

عليه أو يحتساد الحاق فاي االساتعانة بمحاامي مناذ اللحياة األولاى الحتساازه، ساواا قبال، أو أثنااا، أو بعاد لكل  خع يقبع 

المحاكمااة، و ااو حااق مكفااول فااي كافااة المبااادئ الدوليااة والمحليااة الخاصااة بمعااايير المحاكمااة العادلااة وتنياايم عجاارااات 

لكل شخص يقبض عليـه أو يحتجـز، فـي "من المبادئ األساسية الخاصة بدور المحامين:  1التقامي. وفي كلو، ينع مبدأ 

 تهمة جنائية أو غير جنائية، الحق في االستعانة بمحامي، في كل مراحل اإلجرااات الجنائية."

لكااافي ويشاامل الحااق فااي االسااتعانة بمحااام قباال المحاكمااة الحقااوق التاليااة: االسااتعانة بمحااام، والحصااول علااى الوقاات ا

الستشارة المحامي في جو من الخصوصية، وحءور المحامي أثناا جلسات التحقيق، والقادرة علاى استشاارة المحاامي أثنااا 

وفي حال تم التحقيق مع محتسد بدو  محام، ال يسوز قبول أقوال المحتسد التي أدلى بها، وتعتبر أي اعترافات  االستسوا . 

ا لما قءت باه المحكماة السنائياة الدولياة. في  ذا السياق باالة ال يعول عليها وينبواي أال  68وال يسوز االستدالل بها، ابق 

يكاو   ناااك تا خير منهسااي متكاارر لالساتعانة بمحااام فاي فئااة بعينهااا مان الساارائم، ساواا أكاناات جنحااا أم جارائم خطياارة، حتااى 

 69بالنسبة لتلو المشمولة بتشريعات مكافحة اإلر ا .

ااا حااق المحتساادين فااي الحصااول علااى محااامي، حيااث ياانع ماان جانبااه نياام ميثاااق  مبااادئ المحاكمااة العادلااة فااي عفريقيااا أيء 

ــة حقوقــه وإثباتهــا، »( وعلااى: 2القساام أ ) ــاره بنفســه لحماي لكــل شــخص الحــق فــي طلــب المســاعدة مــن محــام يخت

 «وللدفاع عنه في جميع مراحل اإلجرااات الجنائية.
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حتسد حقه في االستعانة بمحامي، فإكا قبع على  خع أو وجه عليه اتهام، ولام يكان وال تنتدع عدم القدرة المالية من الم

لديه محامي من اختياره، وال يمتلو ما يوفر له نفقات المحاامي، فيساب أ  تنتاد  لاه سالطات التحقياق محاام للادفاع عناه 

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

علاى حاق كال  16وفي ممانات عجرااات التحقيق والمحاكمات التي فصالها الميثااق العرباي لحقاوق اإلنساا ، تانع الماادة  

االســتعانة مجانــا  بمحــام يــدافع عنــه إذا تعــذر عليــه القيــام بــذلك بنفســه أو إذا اقتضــ  مصــلحة العدالــة "مااتهم فااي

ا كل من تقيـد حريتـه بأسـباب ذلـك  على: 2014من الدستور المصري لعام  54وقد نصت المادة ذلك" "يجب أن يبلغ فور 

ا، وأن يقـدم إلـى سـلطة التحقيـق خـال  سـاعة مـن 24ويحاو بحقوقه كتابة ويّمكن من االتصا  بذويه ومحاميـه فـور 

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

ورغم كلو، با رت سلطات التحقيق العسكرية  في كثير من األحيا  التحقيق ماع المتهماين فاي القءاايا المشاار عليهاا فاي 

 ااذا التقرياار دو  أ  تكفاال لهاام حقهاام فااي االسااتعانة بمحااام، واعتماادت المحكمااة علااى االعترافااات المنتدعااة ماانهم فااي 

عمليااة التحقيااق المبنيااة عليهااا. وفااي كلااو، أ ااار العديااد ماان حيثيااات حكمهااا، فااي ظاال تسا اال لاابطال  تلااو االعترافااات و

 محامي الدفاع على بدا التحقيق مع موكليهم بدو  حءور محام. 

 خارين حءار  12منهم بادو  وجاود محاامي، و 12متهم نفذ عليهم عقوبة االعدام، با رت النيابة التحقيق مع  33ومن بين 

 خاارين لاام نااتمكن ماان تحديااد  اال حءاار  4أ ااخاب، و 5مي خاااب عال مااع معهاام محااامي منتااد ، بينمااا لاام يتبااين حءااور محااا

 معهم محامي أم ال، وكلو وفقا لما  و مومح بالسدول 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  مال القا رة  2014لسنة  43القءية 

2015مايو  -)عر   رك (   

- - 6 9 
جنايات اسماعيلية عسكري )كمين  2013لسنة  411القءية 

2011ديسمبر  -الصفا(   

3 - - 1 
جنايات عسكرية اإلسكندرية )ستاد  2015لسنة  325قءية 

2018يناير  -كفرالشيخ(   

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

2018يناير  -اإلسماعيلية )قءية االغتصا (   

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

2018يناير   

1 - - - 
يناير  –جنايات كلي اإلسماعيلية  2014لسنة   99قءية 

2018 

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

2018مارس  

- - - 1 
جنايات عسكري السوي  )قءية  2016لسنة  119القءية 

2018يوليو  -السبرتي(   

 إجمالي 12 12 5 4
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جنايااات عسااكري السااوي ، دفااع محااامي المااتهم عبااد الاارحمن السبرتااي فااي مااذكرة  2016لساانة  119القءااية رقاام ففااي 

الطعن على الحكم الصادر باإلعدام من محكمة السنايات العسكرية بالسوي  بابطال  تحقيقاات النياباة لمبا ارتها التحقياق 

لها لمنادو  لنقاباة المحاامين ، بإرساا5/4/2015مع المتهم دو  حءاور محاام. وقاد أثبتات النياباة بمحءار تحقيقاتهاا بتااريخ 

لحءور أحد المحامين بتحقيقات النيابة العامة مع المندو  ولكن لم يحءر معاه أحاد، وبنااا علياه با ارت النياباة التحقيقاات 

بدو  محام. وانتقد محامي السبرتي ما فرض على موكله من حراسة  ديدة منعته من التواصل مع محاميه وأ ار علاى "أ  

ورية ال ينبوااي تعطيلهااا أو قيااد ا باا ي قيااد يهاادد ا ويعاادمها وأي مخالفااة لهااا مخالفااة لصااحيح نصااوب الءاامانة الدساات

  70الدستور."

جنايااات عسااماعيلية عسااكري، اعاان الاادفاع علااى الحكاام الصااادر ماان المحكمااة العسااكرية  2013لساانة  411وفااي القءااية 

ا علاى  باإلعدام، في السبب الثالث، ببطال  قرار االتهام إلرتكانه على تحقيقات جرت مع المتهمين دو  حءور محامي، مشاير 

ا في تحقياق  اذه ما حدث مع المتهم أحمد عدمي كمثال. وأماف محامي المتهم "لم تكلف النيابة ال عسكرية نفسها جهد 

ا للحالاة األمنياة، األمار الاذي يلقاى  الءمانة للمتهمين بل تعاملات معهاا علاى أنهاا  اكل يكفاي اساتيفااه بتعلاة التعاذر نيار 

 71بالتحقيقات وما بني عليها من قرارات حب  وقرار اتهام وعحالة في حمئة البطال ."

جنايات عسماعيلية عسكري: "لما كا  كلو وكا  الثابت مان  2013لسنة  411وسطر الدفاع في مذكرة النقع في القءية 

بشاا   االتهااام المنسااو   5/8/2008تحقيقااات النيابااة أ  الطاااعن األول لاام يكاان لااه محاميااا عال أ  المحقااق اسااتسوبه بتاااريخ 

ا  ، وعك كاا  145/2006القاانو  رقام مان قاانو  اإلجارااات السنائياة المعدلاة ب 124تطبيقا للماادة  –عليه ولم يند  له محامي 

كلااو وكااا  الاادفع باابطال  اسااتسوا  الطاااعن األول وبالتااالي بطااال  عقااراره المسااتمد منااه  ااو دفااع جااو ري لتعلقااه بحريااة 

ا، مما  الدفاع وبالءمانات األصلية التي كفلها القانو  صيانة لحقوق المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحب  وجوب 

علااى مااا يبااين ماان ماادونات حكمهااا  –محكمااة أ  تعنااى بااالرد عليااه بمااا يفنااده، وعك أغفلاات المحكمااة كلااو يقتءااي ماان ال

اا بالقصاور فاي  –المطعو  فيه ولم تواجه  ذا الدفع رغم تعويل الحكم في عدانته علاى كلاو االساتسوا ، فإناه يكاو  معيب 

أدلااة أخاار ، كلااو باا   األدلااة فااي المااواد السنائيااة  التساابيب واإلخااالل بحااق الاادفاع، وال يونااي كلااو مااا أوردتااه المحكمااة ماان

متساندة تكمل بعءها بعءا، ومنها مستمعة تتكو  عقيدة القامي، بحياث عكا ساقط أحاد ا أو اساتبعد تعاذر التعارف علاى 

 مبلو األثر الذي كا  للدليل الباال في الرأي الاذي انتهات لاه المحكماة. لماا تقادم فإناه يتعاين نقاع الحكام المطعاو  فياه

 واإلعادة." 

  

 

70 
 12جنايات ع السويس، ص  119/2016مذكرة الطعن على حكم المحكمة العسكرية في القضية  

71 
 21جنايات ع اإلسماعيلية، ص  411/2013مذكرة الطعن على حكم المحكمة العسكرية في القضية  
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جنايات عساماعيلية عساكري فعلاى الارغم مان أ  المتهماين لام يقابع علايهم  2013لسنة  411وبالرجوع على أوراق القءية 

متلبساين، كمااا تاام القاابع علاايهم دو  صاادور عك  ماان النياباة بااذلو سااواا بااالقبع أو بااالتفتيش أو بالءاابط واإلحءااار، ففااي 

ا فاي تحقياق  اذه الءامانة للمتهماين بال تعاملات معهاا علاى أنهاا  اكل كلو كله لم تكلف النيابة العساكرية  نفساها جهاد 

األمر الذي يلقي بالتحقيقات وما بني عليها من قرارات حب  وقارار اتهاام  يكفي استيفااه بتعلة التعذر نيرا للحالة األمنية،

وعحالة في حمئة البطال ، ويسعله  و والعدم سواا. وعك عرتكان الحكام علاى  اذه التحقيقاات الباالاة وقارار اإلحالاة البااال 

ا لنصوب المواد   72واإلعادة.عجرااات جنائية مما يوجب نقءه  330/336فإ  البطال  ينسحب عليه ابق 

 

 * تجاهل طلبات الدفاع

ـا سـواا أمـام القضـاا."  مان العهاد الادولي لحقاوق اإلنساا  علاى: 14/1تنع المادة  ومبادأ المسااواة أماام "النـاس جميع 

القءاا  و مبدأ عام من مبادئ حكم القانو ، ويتءمن الحق في المساواة أمام القءاا والنير المنصف للقءايا، ومن باين 

 المعايير األساسية للنير المنصف للدعاو  مبدأ تكافؤ الفرب القانونية بين ارفي الدعو . 

"يعامــل جميــع أطــراو الــدعوى علــى قــدم فااي عفريقيااا علااى أ :  ()أ( ماان مبااادئ المحاكمااة العادلااة2وياانع القساام أ)

 المساواة، سواا كان  دعوى إدارية، مدنية، جنائية، أو عسكرية"

ا لمبادأ تكاافؤ الفارض  ولما كا  االدعاا في الدعاو  السنائية في مصر يتمتع بمساندة كافة أجهدة الدولة، بماا يمثال تهدياد 

لى المحكمة أ  تتايح للادفاع فرصاة حقيقياة إلعاداد وتقاديم مرافعتاه، وأ  ينااقش الحساج بين الدفاع واالدعاا، لذا ينبوي ع

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

وقد عبر المقرر الخاب المعني بحقوق اإلنسا  ومكافحة اإلر ا  باألمم المتحدة عن قلقه بش   عدد من القءاايا وجهات 

ل باإلر ااا  علااى أ ااخاب دو  عتاحااة فاارب متكافئااة لهاام إلعااداد دفاااعهم، وأعاار  عاان قلقااه بشاا   القيااود فيهااا تهاام تتصاا

المفرومة على لقااات التشاور بين المتهمين ومحاميهم في مصر، سواا قبل المحاكمة أو أثناا المحاكماة، وعادم الساماح 

ة األولاى للمحاكماة، ماا أخال بحاق الماتهم فاي  ارور لمحامي الدفاع باالاالع على ملفات القءايا على حين انعقاد السلس

 مالئمة إلعداد الدفاع.

"المـتهم بـر  على:  96للمتهم حق الدفاع عن نفسه أمام المحاكم، فقد نصت المادة  2014كفل الدستور المصري لعام  

 حتى تثب  إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"

، أعرماات المحاااكم العسااكرية عاان التعااااي مااع البااات الاادفاع فااي قءااايا اإلعاادام وتسا لتهااا، رغاام كونهااا ماان ورغاام كلااو

جنايات عساكري كلاي اإلساماعيلية  2011لسنة  93الدفوع السو رية التي كا  من   نها تويير مسار القءية. ففي القءية 

(، في مذكرة الطعن على الحكام علاى اإلخاالل بحقاه فاي باالغتصا  )والمتهمأ ار محامي المتهم محمد عبرا يم الشناوي 

با "عرض المسني عليها على الطب الشرعي للكشف  2011أبريل  5الدفاع، والذي تمثل في البه في جلسة محاكمة بتاريخ 

ا من المتهمين الثالثة..."، ولم تستسب له المحك ماة. ورغام عصارار عليها لبيا  عما عكا كا   ناك أية  ثار تفيد معا رتها من أي 

فقاد أصادرت المحكماة حكمهاا  2011عبريال  7الدفاع بعرض المسني عليها على الطب الشارعي فاي محءار السلساة الماؤر  

ا من عرض  ذا األمر أو الرد علياه رغام تءامين  دو  التعرض لما أبداه المحامي من دفاع جو ري، وخلت أسبا  الحكم تمام 

  73الطلب في موموع الدعو .

جنايااات عسااكري اإلسااماعيلية، الااب دفاااع المااتهم أثناااا جلسااات المحاكمااة االسااتماع علااى  2013لساانة  411وفااي القءااية 

ا، عال أ  المحكماة لام تنفاذ الباه، و فاي رد اا علاى  اذا الادفاع فاي حيثياات النطاق باالحكم،  أقوال الشهود، و البهم اسام 

رة و تعااذر حءااور م، وأ  المحكمااة اام ناات ألقااوال كاال ماانهم ردت المحكمااة ب نهااا "اسااتدعت  ااؤالا الشااهود أكثاار ماان ماا

بتحقيقات النيابة العسكرية والتي جاات جميعها مطابقة ألدق تفاصيل الواقعة ومع ما قرره  هود الواقعة أمام محكماة 

اا دو  أ  تعاول علياه." جانباه دفاع ومان  74الموموع ما أثبات بالتحرياات، األمار الاذي يسعال المحكماة تطارح  اذا الطلاب جانب 

 

72 
  مرجع سابق -الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر وفقا للتعليمات..تقرير 

73
 4، ص 93/2011مذكرة الطعن على حكم المحكمة العسكرية في القضية 
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المحامي فيما دفع في اعنه على الحكم الصادر باإلعدام من المحكمة باإلخالل بحق الدفاع فاي عادم االساتسابة و عادم 

رفءاات المحكمااة العسااكرية للطعااو   2017نااوفمبر  13عال أنااه بتاااريخ  75التعااااي مااع البااه للمحكمااة باسااتدعاا الشااهود،

 على أسبا  الرفع، وبذلو أصبح حكم اإلعدام واجب النفاك.  الطعن المقدم بدو  السماح للدفاع باالاالع

 

 التعدي على مبدأ عالنية المحاكمة  -4

يعتبر النير العلني في القءايا ممانة أساسية لعدالة المحاكمات واستقاللية القءاا، و او وسايلة لحماياة ثقاة النااس فاي 

منيومااة العدالااة، وتسساايد للحقااوق العامااة فااي معرفااة ومراقبااة كيااف تاادار العدالااة وتسااري حمايتهااا. وقااد نصاات المعااايير 

صادر أحكامهاا فاي عااار مان العالنياة، بماا يسعلهاا مفتوحاة أماام السمهاور الدولية على مرورة أ  تعقد المحاكم جلساتها وت

لكـل  إنسـان، علـى قـدم  مان اإلعاال  العاالمي لحقاوق اإلنساا  علاى: 10وفاى كلاو نصات الماادة  العام ووسائل اإلعالم. 

ا م   ٌة ومحايدٌة، نظر  ـا، للفصـل فـي المساواة التامة مع اآلخرين، الحقُّ في أن َتنظر قضيَته محكمٌة مستقلَّ ا وعلنيا نصـف 

ه إليه. وجَّ ة تهمة جزائية ت   حقوقه والتزاماته وفى أيَّ

اا  وتقتءي عالنية المحاكمة عجراا جلسة  فوية لالدعاا والمرافعة في حءور السمهور، بماا فاي كلاو وساائل اإلعاالم، وفق 

حة ألاراف النداع وللسمهور العام، وأ  لموموع القءية. ويسب أ  تعلن المحكمة عن موعد ومكا  جلسات المرافعة المتا

ا للقسم أ )  ( من مبادئ المحاكمة العادلة في عفريقيا. 3توفر التسهيالت الالزمة لحءور األفراد المعنيين من السمهور، وفق 

وقد يسوز تقييد حق السمهور العام في حءور جلسات الدعو  السنائية في عدد محدود من الحاالت المحددة بدقة و ي: 

واألمان القاومي  -3والنيام العاام، والمقصاود  ناا فاي المقاام األول النياام داخال قاعاة المحكماة،  -2اآلدا  العامة،  -1

ار أو الحيااة الخاصاة ألااراف الادعو ،  -4في مستمع ديمقرااي،  -5وعندما تصبح السرية مرورة للحفاظ علاى مصاالح الُقصه

صارم، عكا رأت المحكمة وجود مرورة قصاو  تتطلاب كلاو فاي الحااالت الخاصاة وعلى الحد الذي تقتءيه الءرورة على نحو 

 76التي سوف تءر الدعاية فيها بمصلحة العدالة.

والتادقيق العاام. وياتم اإلعاال  بمنطاوق الحكام عماا  كما يهدف مبدأ العالنية على مما  تطبيق العدالة وخءاوعها للرقاباة

 اافهيا فااي جلسااة المحكمااة المفتوحااة للسمهااور أو فااي صاايوة مكتوبااة. تلااو الصاايوة المكتوبااة ينبوااي أ  تكااو  متاحااة 

ويستثني من مبدأ العالنية فقط ما سمح به العهاد الادولي  77ألاراف النداع ولألخرين، بما في كلو عبر سسالت المحكمة.

 18.78ب بالحقوق المدنية والسياسية من أجل حماية مصالح األافال تحت سن الخا

عال أ  المبااادئ كاتهااا تؤكااد أ  القااانو  الاادولي ال يعطااي الدولااة ساالطة تقديريااة غياار مقياادة لتحاادد لنفسااها القءااايا التااي 

األماان القااومي، بمااا فااي كلااو تعتبر ااا ماسااة باااألمن القااومي، بمااا يسعاال اللسااوا علااى جلسااات االسااتماع المولقااة بذريعااة 

 محاكمة األ خاب بتهم تتصل باإلر ا ، مخالفة لمبادئ المحاكمات العادلة.

"تكــون جلســات المحــاكم علنيــة إال إذا علااى:  64لساانة  2791ماان قااانو  الساالطة القءااائية بمصاار رقاام  18وتاانع المااادة 

عام ويكون النطق بالحكم في جميع الحـوا  أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة لآلداب أو محافظة على النظام ال

 في جلسة علنية.

تمنع المحاكم العساكرية فاي مصار وساائل اإلعاالم بمختلاف صاور ا مان توطياة وقاائع المحاكماات العساكرية، كماا أنهاا ال 

سااا مان تسمح للسمهور بالحءور باستثناا الذكور من كوي المتهمين " ع  أمكان كلاو" مان الدرجاة األولاى فقاط، ويمناع الن

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

اااا  وفاااي  اااهادة وثقهاااا تقريااار كاااوميتي فاااور جسااات  حاااول المحاكماااات العساااكرية للمااادنيين فاااي مصااار تحااات عناااوا  "وفق 

" ككر المحامي "أ.عصامت" " أ  العالنياة مان الحرما  من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصرللتعليمات..

 

75 
  29جنايات ع اإلسماعيلية، ص 411/2013مذكرة الطعن في القضية  

76  
 للحقوق المدنية والسياسية العهد الدوليمن  (1) 14المادة 

77 
   https://goo.gl/AAdk74CASE OF SUTTER v. SWITZERLANDانظر   

78 
 ( 7()ب()2) 40المادة  

79
 مرجع سابق  -الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر وفقا للتعليمات.. 
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عدمها تتوقف على السلطة التقديرية لرئي  المحكمة، فءال عن أنه ممنوع حءور وسائل اإلعالم في القءايا العساكرية، 

بسانب وجود مءايقات أثناا المحاكمة منها حاالت منع المحامين من الحءور، ولكنها لإلنصااف قليلاة ومرتبطاة بسالوكيات 

اا، و اذا مبادأ المحااكم  80المحامين."  بعع وفي  هادة المحامي "ع.حسين" قال: القانو  وظيفته أ  يؤثم فعال كاا  مباح 

ا: "العالنياة موجاودة وماش موجاودة فماثال فاي محكماة الهايكساتب ممناوع دخاول  العسكرية ال تعيره انتباه تماما، مءايف 

 بدو  رقيب، وممنوع دخول النساا."اإلعالم تماما وبالتالي القامي يعمل اللي  و عايده 

ماان جانبااه ككاار أحااد أفااراد أساارة عبااد الاارحمن ساايد، المنفااذ فيااه حكاام اإلعاادام علااى كمااة قءااية عاار   اارك ، أنااه خااالل 

ا، محدش من األ الي كا  بيادخل السلساة، حتاى المحاامين مكناوش  المحاكمة: " في األول كا  ممنوع دخول األ الي تمام 

 م، كانوا في القفاع الحديادي، وحاواليهم قاوات أمان كتيار، وممناوع حاد يتواصال معاا م، كال فتارة بيعرفوا يتواصلوا معا

كانوا بيسمحوا بدخول األ الي لكن أقار  الدرجة األولى ب ، وبرده مكنش بيتم أي تواصل بينهم."  وتابع: "وفاي أول كاام 

نوا بيسامحوا لهام مارة، حتاى جاوا مكانش بيسامح جلسة والد عبد الرحمن ووالدتاه معرفاوش يادخلوا، كال جلساتين ثالثاة كاا

ا مان أول الادخول مان علاى الباا   لهم انهم يتكلموا، كانوا بيقعادوا كا نهم فاي ساسن عساكري، فالمعاملاة كانات سايئة جاد 

ا مكانش فاي نقطاة  والتفتيش لحد جوا لحد ما يخرجاوا، و كاانوا فاي القفاع  ماا الثمانياة والقفاع حوالياه عسااكر كتيار جاد 

 ين األ الي والتمن أفراد، السلسات كانت ساعات اويلة، ونحاول ندخلهم اكل يترفع ندخلهم حتى مية."تواصل ب

تحيااد بالمحكمااات العسااكرية عاان المبااادئ األساسااية للعدالااة، وأ مهااا مباادأ العالنيااة ، وال يسااتثنى ماان كلااو عال حاااالت 

والوارض مان العالنياة لاي  فقاط حءاور  82الت الطاوارئ.ووفقا  للميثاق العربي ال يخءع  ذا الحق للتقييد في حا 81قليلة.

أاااراف الاادعو ، باال أ  تكااو  السلسااات مفتوحااة للسمهااور واإلعااالم ال  فااي كلااو صاايانة لحقااوق المااتهم وممارسااة لحااق 

 83السمهور في معرفة ومراقبة العدالة والنيام القءائي.

 

 انتهاك الحق في سلوك إجرااات التقاضي كافة )طلب االلتماس( -5

( مان 4)6لكل  خع يحكم عليه باإلعدام الحاق فاي التمااس العفاو أو تخفياف العقوباة التاي أندلات باه، فقاد نصات الماادة 

"لي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدا  العقوبة. ويجوز مـنح العفـو العـام العهد الادولي: 

واعتباارت محكمااة العاادل الدوليااة أ  عجاارااات ماانح العفااو  ااذه، أو العفــو الخــاص أو إبــدا  العقوبــة فــي جميــع الحــوا ." 

ورغاام صاادور ا عاان الساالطة التنفيذيااة ال القءااائية، عال أنهااا جاادا ال يتساادأ ماان النيااام العااام لءااما  العدالااة واإلنصاااف فااي 

 84منيومة عقامة العدل.

ا للفقرة   -من الميثاق العربي، ال يسوز تنفيذ حكم اإلعدام عال بعد: 6من ممانات عقوبة اإلعدام والمادة  8وابق 

 استنفاك المتهم جميع حقوق االستئناف المكفولة له. -1

انتهااااا النيااار فاااي الباااات االساااتئناف المقدماااة، ومااان بينهاااا التيلماااات والشاااكاو  المقدماااة للهيئاااات الدولياااة  -2

 واإلقليمية.

  استنفاك المتهم سبل التماس العفو أو تخفيف الحكم. -3

وبناا على كلو، على الدول واجاب با ال ياتم ععادام أحاد أثنااا نيار أي عجاراا قاانوني أو التمااس للرأفاة، ساواا علاى المساتو  

المحلي أو الدولي. وبهذا تعتبر عمليات اإلعدام التي تنفذ قبل البت في اإلجرااات القانونية التاي تسابق التنفياذ )اساتئناف 

ا لءمانات ال اا أو التماس( انتهاك  محاكمة العادلاة، التاي ينبواي مراعاتهاا خاصاة فاي القءاايا المتعلقاة ب حكاام اإلعادام. فوفق 

للسنة اإلفريقية، فإ  تنفيذ الحكم على عسل يقاف حاائال  باين حاق األفاراد فاي االساتئناف وتقاديم االلتمااس أماام المحااكم 

ر الحكاام وتنفيااذه لالسااتعداد واالنتهاااا ماان نياار اإلقليميااة والدوليااة. وعلااى الاادول أ  تساامح بماارور فتاارة كافيااة بااين صاادو

 دعاوي االستئناف والتماس الرأفة.

 

80 
 المرجع السابق 

81 
 .الميثاق العربي( من 2) 13( من الدولي والمادة 1) 14والمادة ، لحقوق اإلنسان اإلعالن العالميمن  10المادة 

82
 الميثاق العربي( من 2)4المادة  
83 

 .للجنة حقوق اإلنسان 32التعليق العام 
84 
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( من قانو  اإلجرااات السنائية في مصر على حق األفراد الصادر مد م حكم نهاائي بالعقوباة فاي ماواد 5)441تنع المادة 

ــم تكــن  "إذا حــدث  أو رهــرت بعــد الحكــم وقــائع،السنايااات والساانح بتقااديم التماااس ععااادة نياار  أو إذا قــدم  أوراق ل

: 448وتءايف الماادة  معلومة وق  المحاكمة، وكان من شأن هذه الواقعة أو الوراق ثبوت بـرااة المحكـوم عليـه."

ـا باإلعـدام."  مان القاانو  كاتاه تعطاي  470عال أ  الماادة "ال يترتب على طلب إعادة النظر إيقاو الحكم إال إذا كان حكم 

"متى صار الحكم تقديم االلتماس، حيث تعسل بتنفيذ حكم اإلعدام بعد صدور الحكم النهائي، وتنع: مهلة وجيدة لألفراد ل

ا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العـد . وينفـذ الحكـم إذا لـم يصـدر  ا وجب رفع أوراق الدعوى فور  باإلعدام نهائي 

ـا." ر  اذه الماادة مخالفاة واماحة لحاق المحكاوم علايهم وتعتبا المر بالعفو أو بإبدا  العقوبة في ررو أربعة عشر يوم 

يسامح لهام بإعاداد وتقاديم التمااس ععاادة النيار وانتياار بماا ال باإلعدام في مرور فترة كافياة باين صادور الحكام وتنفياذه، 

 البت فيه، كما يحرمهم من حق التيلم أمام  ليات التقامي الدولية.

تعاارض أحكااام المحاااكم العسااكرية بعااد صاادور ا علااى الءااابط المفااوض ماان رئااي  السمهوريااة للتصااديق عليهااا، والااذي لااه 

صااالحية تعااديل الحكاام بتخفيااف العقوبااة أو علواااا كاال العقوبااة أو بعءااها أو عيقاااف تنفيااذ العقوبااة كلهااا أو بعءااها أو علواااا 

ا لنع المادة الحكم وععادة المحاكمة أو التصديق على الحكم كما    من قانو  القءاا العسكري. 99و، وكلو وفق 

اا مان تااريخ ععاال  الحكام المصادق علياه، ويساوز  60وبعد التصديق على الحكم يكو  للمحكوم علياه حاق الطعان خاالل  يوم 

ا تقديم التماس إلعادة النير في أحكام المحاكم العسكرية العليا والمركدية ينيره مك تب الطعو  للمحكوم عليهم عسكري 

ااا ماان تاااريخ ععااال  الحكاام وبعااد التصااديق عليااه، أو ماان تاااريخ حءااور المااتهم عكا كااا  الحكاام غيابيااا.  15العسااكرية خااالل  يوم 

وتقااديم االلتماااس ال يوقااف تنفيااذ الحكاام عال فااي حالااة اإلعاادام فقااط، ويسااوز للساالطة األعلااى ماان الءااابط المصاادق علااى 

 م أو يوقف تنفيذه أو ي مر بإعادة المحاكمة.الحكم عند نير االلتماس أ  يخفف الحك

تقدم بعع من نفذ عليهم حكم اإلعادام المشاار لهام فاي  اذا التقريار بالتمااس ععاادة نيار، عال أ  السالطات با ارت تنفياذ 

فبعااد الحكاام  85جنايااات عسااكرية اإلسااكندرية. 2015لساانة  325حكاام اإلعاادام دو  النياار فااي االلتماااس، كمااا فااي القءااية 

تهمين باإلعادام تقادم محاامو م بماذكرات للطعان علاى الحكام وبعاد رفءاه  ارع المحاامو  فاي اساتخدام الحاق على الم

القانوني فاي تقاديم الاب التمااس ععاادة النيار فاي القءاية، عال أ  المحكماة العساكرية العلياا للطعاو  لام تمكان محاامي 

ن بالنقع "بدافع كو  األحكام الصاادرة منهاا مان المتهمين من الحصول على نسخة من األحكام الصادرة منها برفع الطع

بتحريار عناذار وعرسااله  2017أغساط   22قبل األسرار العسكرية التي ال يسوز تداولها" و ذا ما دفع محامي المتهمين يوم 

 على يد محءر على كل من:

 ته.رئي  المحكمة العليا للطعو  العسكرية" بصف“السيد اللواا/ رئي   يئة القءاا العسكري  -1

 السيد اللواا/ المدعي العام العسكري بصفته. -2

 السيد اللواا/ رئي  النيابة العسكرية بالمحكمة العليا للطعو  العسكرية بصفته. -3

 السيد اللواا/ رئي  فرع الدعاوي المدنية واإلدارية بالمحكمة العسكرية بصفته. -4

مان  113جتاه عال التمااس ععاادة النيار وفقاا لانع الماادة وككر المحامو  في وثيقاة اإلناذار اناه "لام يتباق البان المناذر أو زو

من القانو  نفساه أناه "ال يترتاب  102من قانو  اإلجرااات السنائية" كما نصت المادة  441قانو  القءاا العسكري والمادة 

ا عال عكا كا  الحكم باإلعدام."  على التماس ععادة النير المقدم من المتهم عيقاف العقوبة المصدق عليها قانون 

وقد جاا باإلنذار: "ولما كا  من أبسديات اإلجرااات السنائية والتي تسري أمام المحااكم العادياة والعساكرية علاى الساواا أ  

اا بحقاه، يحصل ال متهم أو الطاعن على صورة من الحكم الصاادر بحقاه، ليقاف علاى مادي صاحة اإلجارااات التاي اتخاذت قانون 

ولكي يستطيع أ  يقف على األسبا  التي سيبديها عند الطعن على الحكم أو بطلاب التمااس ععاادة النيار أو عناد الاتيلم 

ا اإلنااذار "ولمااا كاناات األحوتااابع  منااه علااى الءااابط المصاادق." كااام الصااادرة بحااق المتهمااين فااي القءااية  ااي اإلعاادام  اانق 

 –كونهاا قءاية مدنياة مان جارائم القاانو  العاام  –والباقين بين المؤبد والسسن  ي أحكام قاسية وال يساوز التعاذر بالسارية 

ام وحق الماتهم وأل  األحكام التي تصدر عالنية وما يكتب من أسبا  ملو للمتهم وملو للكافة وعال أ درت عالنية األحك
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فااي الطعاان عليهااا وبالتااالي ع اادار عجاارااات وقواعااد ومبااادئ المحاكمااة المنصاافة المنصااوب عليهااا بالوثيقااة الدسااتورية 

 والقانو ."

حااذر محااامو المتهمااين المنااذرين بااا   عاادم تمكاان دفاااع المنااذرين ماان االاااالع علااى أساابا  حكاام المحكمااة العليااا للطعااو  

بين ممارسة حقه الطبيعي والدستوري والقاانوني فاي أ  يقاف علاى صاحة أسابا  الحكام مان يقف حائال بينه و”العسكرية 

عدمه وبالتالي يسالو سابل الطعان علياه مان عدماه وفقاا للنصاوب الساالف ككر اا مماا جعال قواعاد المحاكماة المنصافة 

ا بحق المنذرين ودفاعهم والوقوف  غير القانوني بينهم وبين ممارساة تنهار مما يصم عجراااتها بالبطال  ويخل عخالال  جسيم 

 حقوقهم القانونية."

وقد الب المنذر من النيابة العسكرية بالمحكمة العليا للطعو  العسكرية أو المختع أ  يسلمه صاورة رسامية مان الحكام 

قءااا الصادر في الطعن و هادة من السدول لكي يستطيع تقديم التماس ععادة النير والتيلم من الحكم وفقاا لقاانو  ال

العسكري والمواد المنيمة لذلو، لكي يتمكن من عمال منازعاة تنفياذ أماام المحكماة الدساتورية، لكان لام يساب أحاد علاى 

البات الدفاع في الحصول على المساتندات التاي البو اا مان النياباة العساكرية بالمحكماة العلياا للطعاو  العساكرية ولام 

قاادم دفاااع المحكااوم علاايهم ثااالث التماسااات إلعااادة النياار فااي  يااتمكن ماان الحصااول علااى  ااذه المسااتندات، ورغاام كلااو

ا في كلو على ما قدموه من أدلة جديدة من  انها ثبوت بارااة المحكاوم علياه، حياث ماا ورد فاي تحقيقاات  القءية مستند 

مقيادة كلاى جناو  السيادة وال 2017لسانة  2301جناياات الطالبياة والمقيادة بارقم  2017لسنة  9170ووقائع القءية رقم 

جناياات امان الدولاة العلياا والمنياورة أماام  2017لسانة  32حصر امن الدولة العليا والمقيادة بارقم  2016لسنة  832برقم 

عر ا . حيث ما ورد في أقوال المتهم الثاني فيها ويدعى / محمد عبد الفتااح حاماد السايد البحياري مان الريااض  14الدائرة 

، حياث االعتاراف مان قبلاة بتنفياذ الواقعاة، بماا تعاد وقاائع جديادة حاسامة 17/560وصبااا  559/ 16كفر الشيخ بداا  من صاااا

 جنايات عسكري اإلسكندرية. 2015لسنة  325تنفى االتهام وارتكا  السريمة على المحكوم عليهم نهائيا  في الدعوي 

اااا باااه مساااتندات وأوراق مااان بينهاااا أمااار اإلحالاااة وقائ ماااة الثباااوت وأقاااوال الماااتهم الثااااني تقااادم المحاااامو  بااللتمااااس مرفق 

جناياات الطالبياة والمقيادة بارقم  2017لسانة  9170بالتحقيقات التي أجريت معه بنيابة امن الدولة العلياا فاي السناياة رقام 

 2017لسانة 32حصر امن دولة عليا والمقيدة برقم  2016لسنة  832كلى جنو  السيدة والمقيدة برقم  2017لسنة  2301

ولكااان قوبلااات جمياااع  عر اااا .  14والمنياااورة أماااام الااادائرة  10/9/2017جناياااات امااان دولاااه علياااا والمحااادد لهاااا جلساااة 

االلتماسات بالرفع دو  عبداا أسبا  للرفع وتام تنفياذ حكام اإلعادام بحاق المحكاوم علايهم الخمساة دو  تمكيانهم مان 

 ي.استنفاك عجرااات التقامي وفق ما نيمه قانو  القءاا العسكر

جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية، رفءت المحكمة العليا للطعو  العسكرية الطعن المقدم  2011لرقم  93وفي القءية 

وفاور كلاو تقادم محاامو المتهماين بالتمااس إلعاادة وبذلو أصبح الحكم واجب النفااك.  2017أبريل  11بحق المتهمين في 

لنيار االلتمااس. عال أ  السالطات المصارية أقادمت علاى تنفياذ  2018فبرايار  25تحدياد جلساة  وتام النير في  اذه القءاية،

 جسيم بقواعد المحاكمة العادلة. حكم اإلعدام قبل نير االلتماس على الحكم بحق المتهمين بما يعد عخالل

أصاادرت اللسنااة األفريقيااة لحقااوق اإلنسااا  و الشااعو  قرارا ااا مطالبااة الحكومااة المصاارية ممثلااة فااي  2015عبرياال  16فااي 

الرئي  عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ حكم اإلعدام الصادر مد المدنيين المتهمين في قءاية "عار   ارك " بنااا علاي 

علاى عثار تقاديم النا اط الحقاوقي والمحاامي  أحكام محكمة عسكرية لم تتاوفر فيهاا مامانات المحاكماة العادلاة، جااا كلاو

أحمد مفرح أحد ممثلي أعءاا  يئة الادفاع عان المتهماين بالقءاية بالتعااو  ماع مسموعاة المتءاامنين و المرصاد المصاري 

ا بوقف تنفيذ حكم اإلعدام الصادر  للحقوق و الحريات  كو  عاجلة على اللسنة اإلفريقية لحقوق اإلنسا  والشعو  مطالب 

وقالاات اللسنااة فااي قرارا ااا  86لمحكمااة العسااكرية بالهايكسااتب "  اامال القااا رة " بحااق المتهمااين فااي تلااو القءااية.ماان ا

المرسل لرئاسة السمهورية بطلب وقاف تنفياذ حكام اإلعادام لحاين البات فاي الشاكو : "حياث أ  مقادمي الشاكو  الباوا 

   حترازية لمنع وقوع مرر بالءحايا ال يمكن عصالحه."من نيام اللسنة األساسي وعصدار التدابير اال 98استدعاا المادة 

 

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

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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 2001تلفاات الرسااالة االنتباااه علااى المبااادئ التوجيهيااة بشاا   الحااق فااي المحاكمااة العادلااة، والتااي اعتماادتها اللسنااة فااي  

ها ستشكل من الميثاق األفريقي، عك تؤكد الرسالة أنه عكا كانت دعاو  الشكو  صحيحة فإن 26، 7، 6، 5كاستكمال للمواد 

ا صارخا للميثاق األفريقي الذي ُتعد مصر ارفا فيه."    سببا كبيرا للقلق، أل  من   نها أ  تمثل انتهاك 

وكا  رئي  اللسنة األفريقية لحقوق اإلنسا  والشعو  "زاينابو سيلفي كايتيدي" قد ككار فاي رساالته الموجهاة للارئي  أناه 

بش   انتهاكات حقوق اإلنسا  في مصر والذي تبنتاه   رك " "عر  يخع قءية يود استدعاا الب التدابير االحترازية فيما

، واالااب الحكومااة المصاارية بتحقيااق المعااايير األساسااية للمحاكمااة العادلااة، 2014اللسنااة فااي دورتهااا غياار االعتياديااة يوليااو 

 ووقف عقوبة اإلعدام والتمسو بالتداماتها بموجب القانو  الدولي لحقوق اإلنسا . 

انتهااو بشااكل كبياار الحااق فااي عاادم جااواز تنفيااذ حكاام اإلعاادام أثناااا نياار   اارك  عاار  نفيااذ حكاام اإلعاادام فااي متهماايأ  ت

دعو  االستئناف أو التماس الرأفة، والذي يقءي بعدم تنفيذ حكم اإلعدام حتى يستنفد المتهم جميع حقوق االساتئناف 

وحتاى ينتهاي النيار فاي الباات االساتئناف المقدماة مناه  المكفولة له أو تنتهي المهلة المحاددة لطلاب اساتئناف الحكام،

للقءاا، ومن بينها التيلماات المقدماة للهيئاات الدولياة ومنهاا اللسناة اإلفريقياة لحقاوق اإلنساا  والشاعو . و او ماا ورد 

ا في الماادة  عقوباة. ( مان "العهاد الادولي": "ألي  اخع حكام علياه باإلعادام حاق التمااس العفاو الخااب أو عبادال ال4)6نص 

   ويسوز منح العفو العام أو العفو الخاب أو عبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت."

 

 انتهاك الحق في استبعاد الدلة المنتزعة جراا انتهاك المعايير الدولية -6

 لتعذيب* الدلة المنتزعة تح  ا

ا ويسرم عخءاع أي  خع للتعاذيب أو  لكل عنسا  الحق في السالمة البدنية والسسدية، ويعتبر التعذيب جريمة محرمة دولي 

غيره من مرو  المعاملة القاسية أو الالعنسانية أو المهينة. والحق في عدم التعذيب  و أحد الحقوق األساسية التي نع 

ال يجــوز إخضــاع  أحــد للتعــذيب وال للمعاملــة أو العقوبــة  " : 5المااادة رقاام عليهااا اإلعااال  العااالمي لحقااوق اإلنسااا  فااي 

ــة بالكرامــة."  و ااو حااق مطلااق ومباادأ ماان مبااادئ القااانو  الاادولي العرفااي ينطبااق علااى القاســية أو الالإنســانية أو الحاطَّ

ت الطاوارئ. وال يساوز جميع الدول، حتى لو لام توقاع معا ادات دولياة، وال يسامح بتعطيلاه حتاى فاي أوقاات الحار  وحااال

التذرع ب ية ظروف اساتثنائية، حتاى الياروف المتعلقاة بمحارباة اإلر اا  وجارائم العناف، لتبريار التعاذيب أو غياره مان مارو  

ا كانت ابيعة السرم المتهم به. المعاملة السيئة، أي 
87   

وال يسااوز أ  تسااتخدم المحاااكم فااي نير ااا الاادعاو  القءااائية أي دلياال أو اعترافااات ماان المتهمااين انتدعاات تحاات وااا ة 

التعذيب أو غيره من مرو  المعاملاة الالعنساانية. ومباادئ المحاكماة العادلاة فاي عفريقياا قواعاد صاريحة تقتءاي اساتبعاد 

"يجـب اسـتبعاد أي إقـرار أو دليـل اآلخـر  ( علاى:1()د()6القسام  ) ناعاألقوال عكا ما تم انتداعها عن اريق التعذيب، حيث 

 يتم الحصو  عليه عبر أي شكل من أشكا  اإلكراه أو القوة من النظر من جانب المحكمة أو سياق إصدار الحكام."

لمعاايير الدولياة ويسدر بالسلطات عنادما تيهار ماداعم با   أقاواال  أدلاى بهاا متهماو  قاد تام الحصاول عليهاا نتيساة انتهااك ا

لحقوق اإلنسا ، أ  تبلو المتهم والمحكمة باليروف التي تم الحصول بها على األدلة. ويتحمل االدعاا عبا اإلثبات بماا ال 

ااا للسنااة حقااوق  ياادع مساااالش للشااو أنااه تاام الحصااول علااى األدلااة بطاارق مشااروعة، انطالقااا ماان مباادأ افتااراض الباارااة، وفق 

  88اإلنسا .

م الدستور المصري بشكل صريح التعذيب والمعاملة المهيناة وانتفاى مان قيماة أي اعتاراف يصادر تحات واا ة التعاذيب.  جرج

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بمـا يحفـظ عليـه كرامتـه، وال  "منه على:  55وتنع المادة 

ـا، وال يكـون حجـزه، أو حبسـه إال فـي أمـاكن مخصصـة يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه  ا أو معنوي  بدني 

، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحـة لششـخاص ذوي اإلعاقـة. ومخالفـة شـيا مـن ذلـك  ا وصحيا  لذلك الئقة إنساني 

 

87 
 http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htmللمزيد راجع:  

88 
 99015"]}-https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001  

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom20.htm
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{
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يا جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصم . وكل قـو  يثبـ  أنـه صـدر مـن محتجـز تحـ  وطـأة شـ

 مما تقدم، أو التهديد بشيا منه، يهدر وال يعو  عليه".

تمثاال قءااية عاار   اارك  أحااد األمثلااة الفسااة علااى انتهاااك حااق األفااراد فااي المعاملااة اإلنسااانية وعاادم التعاارض للتعااذيب. 

ا لشهادة  شام عامر،  قيق المتهم  اني عامر، تم اختطاف المتهم وومعه في سسن العازولي الحربي فاي ال فتارة فوفق 

ثم تم نقله على سسن العقر   ديد الحراسة، وكاال الساسنين معروفاا  بساوا  2014مارس  20حتى  2013ديسمبر  16بين 

 سمعتهما وتطبيقهما لكافة أنواع التعذيب وانتهاكات المعايير الدولية. 

ى كالماه الشخصاي داخال لام يسامح لناا بإثباات الحالاة الصاحية وعرماه علاى الطاب الشارعي، ولكان بنااا علا ويقول  شام: "

قاعة المحكمة كا   ناك خلع في كتفيه االثنين مان اثار التعلياق فاي ساسن العدولاي، لدرجاة أ  المعتقلاين كاانوا يطعماوه،  

ولكن  تمت معالسته قبل نقله لسسن العقر  إلخفاا أثار التعذيب سواا على جسده من كدمات أو من كتفه من أثاار خلاع." 

لشقيقه من تعذيب جاا بورض اإلجبار على االعتراف على اتهاماات لاي  لهاا أسااس مان الصاحة ويءيف  شام أ  ما حدث 

 وال صلة له بها." 

بناااال جينااد كحلااي بااه قطااع ماان الركبااة اليمنااي  وفااي مناااظرة المااتهم خالااد فاارج محمااد بالنيابااة، أفااادت النيابااة مااا رأتااه ماان"

وييهر عليه أثار أتربة وتبين لنا وجود أثار سحسات وكدمات بالوجاه والفام ووجاود أثاار ساحسات بالياد اليسار  والياد اليمناي، 

وبسااؤاله عاان ساابب جلوسااه علااي مقعااد متحاارك افاااد بوجااود كساار بقدمااه اليمنااي نتيسااة مااربه أثناااا القاابع عليااه يااوم 

،،وبسؤاله عماا اكا كاا  باه عصاابات أخاري غيار ظاا رة فاي عماوم جساده، أجاا  بوجاود كادمات برأساه وأنحااا 2014مارس19

  89متفرقه من جسده نتيسة مربه بعد القبع عليه وأثناا التحقيق معه بعد القبع عليه."

ا  ال  كاا  عناده مشااكل فاي اللاي نسااه فاي  خار التعاذيب عناه  او ماا يماوتش، ع   او أصا ككرت أسرة عبد الارحمن سايد: "أيء 

القلااب فبعااد مااا أتعاارض لمرحلااة كبياارة جاادا  ماان التعااذيب اكتشاافوا ع  عنااده مشاااكل فااي القلااب، فخااافوا عنااه يمااوت تحاات 

ا، دي  خار حاجاة مقادرش يساتحملها  أيديهم، كانوا عايدين منه اعترافات أكتر، و كا  بيقول لناا اناه أتعارض لكهرباا  اديدة جاد 

مشاكل في القلب وبعد ا أتوقف التعذيب،  و قعد ست أيام متواصل يتعرض لكل أنواع التعذيب، وبدأ يقولهم انه عنده 

ب  معرفناش، مفيش مرة عرفنا نتكلم معاه، الديارة في السسن بالتليفو ، وفى المحكمة مكنش بياتم التواصال، كال اللاي 

 ظهر في سسن العقر ." عرفناه انه قعد ست أيام متواصل يتعرض للتعذيب في أول االختفاا لحد ما

بسلساااااة محاكماااااة بتااااااريخ  178-177،  اااااهد الماااااتهم لطفاااااي عبااااارا يم فاااااي الصااااافحة 2015لسااااانة  325و فاااااي القءاااااية 

أنااا  اافت عااذا  محاادش  ااافه، تهديااد بهتااو عرمااي وأساارتي وأختااي، وتعليقااي وتكتيفااي ماان بمااا نصااه: " 19/12/2015

لعذا  فقولت له يا فندم أنت عايدني أقول عيه وقولات لهام الخلف وتعذيبي بالصاعق الكهربائي وبعد كدة ماستحملتش ا

اني في  ذا اليوم كنت في  ولي على الونش، وا  أي اعترافات قلتها ليست صحيحة و م اللي قالوا لي أقاول كادة وأناا 

ارساوا تم تعذيبي بكل أنواع العذا  وأنا قولت لهم على الشهود اللي  افوني فاي الشاول. وبعاد كادة فاي أمان الدولاة م

الءوط علي و بعد كادة رحات النياباة وتام تهديادي فاي النياباة، وكال اللاي عاايدني أقولاه كنات بقولاه علشاا   ام  اددوني 

 انهم يوتصبوا أختي ووالدتي."

جنايااات عسااكري كلااي اإلسااماعيلية، دفااع محااامي المااتهم باابطال  االعتااراف المنسااو   2013لساانة  397وفااي القءااية 

وتحقيق النياباة العساكرية كوناه أثار مان أثاار القابع  الشراة العسكرية نيابات 1محمد أحمد محمد سريع بمحءر قسم  على

 فات للمتهم في توجيه االتهامات.  الباال ووليد عكراه مادي ومعنوي، كما دفع ببطال  ما استندت عليه النيابة من اعترا

أثبتاااات بمناظرتهااااا  نسااااد أ  النيابااااة ،2013نااااوفمبر  14المااااؤر   محمااااد سااااريع تحقيقااااات النيابااااة مااااع محءاااار وبمطالعااااة

الكتااف العليااا ماان جهااة  أعلااى وأخاار  عليااه: "وجااود بعااع السااحسات بسااوار العااين اليساار  عصااابات وجااود المااتهم جساام

 ، ولكن لم تتخذ النيابة أية عجراا حيال كلو، كما لم تعر المحكمة انتباه لذلو.90" العين اليسر أسفل وأخري اليسار

 

89 
 .76جنايات ع شمال القاهرة، ص  43/2014تحقيقات النيابة في القضية  

90 
 جنايات اإلسماعيلية 397/2013تحقيقات النيابة في القضية  
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ا عخءاع األ خاب المحتسدين على كمة التحقيقات للتعذيب أو لويره من مرو  اإلكراه وسوا المعاملاة. يحير تمام 
ومان 91

وأ  يلدمااوا الصاامت عكا أرادوا، وأ  يحءاار حااق المحتساادين بشاابهة التااورر فااي جاارم جنااائي أ  ال يسبااروا علااى تسااريم أنفسااهم، 

كال  اذا يهادف  92معهم محامي أثناا التحقيقات. ويحق للشخع المحتسد أ  ينفرد مع محاميه للتحدث معه وبسرية تامة.

بشكل أساسي على الحماية من اإلسااة أثناا التحقيق، كما يحق لكل  خع محتسد أ  يتلقى أعلى مساتو  يمكان تحقيقاه 

وينبوي فحع المحتسد من قبل ابيب مستقل فور ادعاا المحتسد تعرمه للتعاذيب، ويقاوم  93لصحية والعقلية.من الرعاية ا

 94األول بإصدار تقريره دو  تدخل من السلطات.

 *  الدلة المنتزعة أثناا االختفاا القسري

هم ماان التعاارض النتهاكااات حقااوق المحتساادين فااي االتصااال بالعااالم الخااارجي، وتلقااي الديااارات،  ااي ماامانات أساسااية تحمااي

لحقااوق اإلنسااا  مثاال التعااذيب وغيااره ماان ماارو  سااوا المعاملااة واالختفاااا القسااري، ويحااق لكاال  ااخع محتسااد أ  يبلااو 

ا ما خارج مكا  االحتساز ب نه محتسد ومكا  احتساازه، وعلاى السالطات عخطاار النياباة عناه. حياث يانع المبادأ  ( مان 1)16 خص 

ن للشخص المحتجـز أو المسـجون، بعـد إلقـاا القـبض عليـه مباشـرة وبعـد كـل مـرة ينقـل "يكو مسموعة المبادئ على: 

فيهــا مــن مكــان احتجــاز أو مكــان ســجن إلــى نخــر، الحــق فــي أن يخطــر، أو أن يطلــب مــن الســلطة المختصــة أن تخطــر، 

ا مناسبين نخرين يختـارهم،  بنقلـه وبالمكـان الـذي بـالقبض عليـه أو احتجـازه أو سـجنه أو أشخاَصا من أسرته أو أشخاص 

 هو محتجز فيه."

ويتساو  احتساز األفراد بمعدل عن العالم الخاارجي ماع جريماة االختفااا القساري، أو ياؤدي عليهاا علاى أقال تقادير. فاال يساوز 

تعااريع أي  ااخع لالختفاااا القسااري، وال يسااوز التااذرع باا ي ظاارف اسااتثنائي كااا ، سااواا تعلااق األماار بحالااة حاار  أو التهديااد 

 ع حر ، أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي، أو ب ية حالة استثناا أخر ، لتبرير االختفاا القسري. باندال

االعتقا  أو االحتجاز أو االختطـاو أو أي  :"عرفت اتفاقية حماية األفراد من االختفاا القسري مفهوم االختفاا القسري با

رفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعـات مـن الفـراد يتصـرفون شكل من أشكا  الحرمان من الحرية يتم على أيدي مو

بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبـه رفـض االعتـراو بحرمـان الشـخص مـن حريتـه أو إخفـاا مصـير الشـخص 

اا " المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حمايـة القـانون. وتحات مبادأ اساتبعاد األدلاة التاي ياتم الحصاول عليهاا خالفش

لمعايير الدولة، توجب مبادئ المحاكمة العادلة في عفريقيا استبعاد أي دليال تام الحصاول علياه تحات معاملاة غيار عنساانية ل

( مان مباادئ المحاكماة العادلاة فاي عفريقياا علاى: 1()د()6أو مهينة، بماا فاي كلاو االختفااا القساري، حياث يانع القسام  )

حصـو  عليـه عبـر أي شـكل مـن أشـكا  اإلكـراه أو القـوة مـن النظـر مـن "يجب اسـتبعاد أي إقـرار أو دليـل اآلخـر يـتم ال

جانــب المحكمــة أو ســياق إصــدار الحكــام. وأي اعتــراو أو إقــرار يــتم الحصــو  عليــه أثنــاا االحتجــاز بمعــز  عــن العــالم 

 الخارجي يعتبر حصيلة لإلكراه "

ه بشااكل صااريح فااي أي ماان نصوصااه، عال أ  غااا  مصااطلح "االختفاااا القسااري" عاان الدسااتور والقااانو  المصااري، ولاام يسرماا

"يجـب أن يبلـغ فـورا كـل مـن تقيـد حريتـه بأسـباب ذلـك، ويحـاو  تانع علاى: 2014من الدستور المصاري لعاام  54المادة 

بحقوقه كتابة، ويمكن من االتصا  بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خال  أربـع وعشـرين سـاعة 

 وال يبدأ التحقيق معه إال في حضور محاميه."من وق  تقييد حريته. 

ساااعة، فااإ  مخالفااة 24وحيااث أوجااب الدسااتور حااق المحتساادين فااي االتصااال الفااوري بااذويهم وتقااديمهم علااى النيابااة خااالل 

من الدستور ينتج عنها العدياد مان االنتهاكاات التاي تتشاابه ماع تبعاات االختفااا القساري، وتشامل انتهااك الحاق  54المادة 

حياة والحرية والسالمة من التعاذيب أو المعاملاة غيار اإلنساانية أو المهيناة والحاق فاي العارض علاى السهاة القءاائية في ال

 95المختصة واالتصال بذويه والعالم الخارجي والحق في التدام الصمت وفي االحتساز في مكا  معترف به.

 

91 
 .43و 29، الممارسة  .A/HRC/14/46UN Docالمقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب،  

92
 E/CN.4/1998/39/add.4UN Doc ،47 (1998.) المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، المملكة المتحدة، 
93 

 .44و 43و 11و 4و 34، للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 14التعليق العام 
94
 .25 التعليق العام الثالث للجنة منع التعذيب،من اتفاقية مناهضة التعذيب،  13و 12المادتان  
95 

  https://bit.ly/2A0YabBخالد منصور، عن االختفاء القسري وتقويض حكم القانون في مصر:   

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
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https://bit.ly/2A0YabB


 

 
38 

ياإلعدام العسكر  
 العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيينتقرير حول أحكام المحاكم 

 2018سبتمبر  - 2013يو ليو

الت االختفاااا القسااري ومااا يتبعهااا ماان اإلخااالل بحقااوق لاام تخاال قءااايا اإلعاادام المشااار لهااا فااي  ااذا التقرياار ماان انتشااار حااا

انتشارت جناياات عساكرية  امال القاا رة والمعروفاة ععالمياا "عار   ارك "  2014لسنة  43القءية رقم المتهمين. ففي 

 4جريمة االختفاا القسري في سياسة مبط السلطات للمتهمين، حياث تعارض الماتهم محماد بكاري  اارو  لالختفااا لمادة 

ا لشهادته في تحقيقات النيابة، بعد مبطه في نهاية  هر ناوفمبر لعاام  واحتساازه بساسن العاازولي  2013أ هر تقريبا، وفق 

أ اهر  6. كما تعرض المتهم  اني عامر لالختفااا لمادة 2014مارس  19الحربي، بينما سسل محءر الءبط الرسمي له بتاريخ 

اا لشاهادة  اقيقه فاي محءار توثياق التعاذيب، ونع، قءا ا بسسن العازولي الحرباي وساسن ال عقار   اديد الحراساة، ابق 

تاام اختطافااه ماان مكتااب رئااي  الحااي ماان مقاار حااي ثالااث فااي محافيااة اإلسااماعيلية أثناااا تواجااده  ناااك  الااذي قااال فيااه: "

توجهنااا  السااتخراج تصااريح ميلااة، ماان عناصاار باادي ماادني، ولاام يااتم عبااالغ أ لااه أو المحااامي أو أي  ااخع باالعتقااال، وحااين

 16للسااؤال عنااه رسااميا فااي األقسااام والنيابااات كااا   ناااك عنكااار لوجااوده وكااا  الاارد: لاام يسااتدل عليااه. وبقااي مختفيااا ماان 

واوال  ذه الفترة تقدم المحامو  بطلبات وبالغات للنائب العام بدو  رد، وعنكاار كامال  2014يونيو  2على  2013ديسمبر 

ده، ساواا فاي فتارة وجاوده فاي ساسن العدولاي الحرباي أو فاي ساسن العقار ، لوجوده رغم  هادة بعاع المعتقلاين بوجاو

وكاناات أول ماارة  نااراه نحاان أو المحااامين داخاال قاعااة المحكمااة العسااكرية فااي معسااكر الهايكسااتب  علااى اريااق القااا رة 

  96السوي  الصحراوي، و و المكا  الوحيد الذي كا  مسموح لنا أ  نراه فيه."

ا أسرة عبد الر لمكتاب  -سانة 19كاا  يبلاو وقتهاا  –نادل   او وصااحبه عساالم  2014مارس 16حمن سيد أنه: "يوم ككرت أيء 

أكتوبر، واختفي بعد ا وانقطع التواصل بيننا وبينه كام ياوم، بعاد  6سفريات في أكتوبر، حيث تم القبع عليهم من منطقة 

كاادة قاادمنا بالغااات لنائااب العااام، ت كاادنا عنااه أكيااد تاام القاابع عليااه لحااد مااا  ااو ظهاار بعااد  ااهر ونااع، وخااالل الشااهر ونااع 

ا  ماا ماش عنادنا مكناش نعرف أي تفاصيل عن مكا  تواجده أو أي حاجة. كنا لما أي حد يتواصل مع أي جهات أمنية يقولو

عتقاال فااي مقاار أماان الدولااة  ، فااي األقسااام أو فااي السااسو ، وبعااد مااا عبااد الاارحمن ظهاار عرفنااا عنااه أ  وينكااروا وجااوده أصااال 

)الظوغلى(، بعد  هر ونع عرفنا مكانه، حد كا  بيدور  في سسن العقر ،  او بعات معاه رساالة يبلاو أ لاه عناه  او موجاود 

 ع  عبد الرحمن متواجد في سسن العقر ." في سسن العقر  فست مكالمة لوالدته

ا عدد من المتهمين فاي قءاية  جناياات عساكري اإلساكندرية وأخفاتهم وعادلتهم  2015لسانة  325اختطفت السلطات أيء 

ألقااي القاابع علااى المتهمااين واحتساااز م لااد  أجهاادة األماان الااواني، ولاام يااتم  2015عبرياال  20عاان العااالم الخااارجي. ففااي 

، بعد تلورافات أ االيهم للنائاب العاام لإلباالغ عان اختفاائهم. ماا يعناي 2015يوليو  1التحقيق عال في عرمهم على سلطات 

ا لمدة تقار   هرين ونصف الشهر. ويقول أحاد أعءااا فرياق الادفاع: "رغام أ  المتهماين أبلواوا المحققاين  اختفاا م قسري 

ا من الءبار بش   الواقعة رغام بذلو، فلم تهتم )النيابة( بالتحقيق في  ذا االحتساز الباال  اوال  ذه المدة، ولم تس ل أي 

 .97أ   ذا االحتساز يعد جريمة يعاقب عليها القانو ..."

  

 

96
  6و  5جنايات ع شمال القاهرة، ص  43/2014استمارة توثيق تعذيب هاني عامر في القضية   

97 
 21جنايات ع االسكندرية، ص  325/2015مذكرة دفاع القضية   
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تلتدم المحاكم أثناا عصدار ا لألحكام بتوميح األسبا  التاي اساتندت عليهاا للوصاول لهاذا الحكام عان غياره، بماا يشامل الارد 

كافااة الاادفوع المقدمااة ماان جانااب الماادافعين، والتااي تعااد أحااد أ اام التدامااات الاادول بتمكااين األفااراد ماان الاادفاع عاان علااى 

كــل شــخص ماان اإلعاال  العااالمي لحقااوق اإلنسااا  علااى أ : " 11نااع المااادة بحسااب  ،أنفساهم ماان الااتهم المنسااوبة علايهم

ا إلى أن يثب  ارتكابه لها  عتبر بري   ِفرت له فيهـا جميـع الضـمانات مَتهم بجريمة ي  ا في محاكمة علنية تكون قد و  قانون 

حق الـدفاع بمـا فـي “من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسا  والشعو  على:  7ونع المادة 98”.الالزمة للدفاع عن نفسه

 ." ذلك الحق في اختيار مدافع عنه

ااا لمبااادئ المحاكمااة العادلااة فااي أفريقيااا يسااب أ  تومااح المحكمااة  100للسنااة حقااوق اإلنسااا  32والتعليااق العااام  99ووفق 

حيثيات الحكم حتى يتاح للمتهم والسمهور معرفة األسبا  التي استندت عليها المحكمة للوصول علاى الحكام ساواا بالتبرئاة 

  أو اإلدانة. ويسب أ  تتءمن الحيثيات وقائع القءية ومعطياتها واألسبا  القانونية والنتائج.

يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى ماان قااانو  اإلجاارااات السنائيااة علااى أنااه: " 310لمصااري، تاانع المااادة وبالنساابة للتشااريع ا

السباب التي بني عليها وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروو التـي 

 16312لانقع فاي الطعان رقام " و او ماا أكدتاه محكماة اوقع  فيها وأن يشير إلـى نـص القـانون الـذي حكـم بموجبـه.

ولمااا كااا  القصااور فااي التساابيب يعااد أ اام أساابا  بطااال  الحكاام ويلاادم لسااالمة : “24/1/2001قءااائية جلسااة  68لساانة 

تسبيب الحكم السنائي تحديد األسانيد والحسج التي ينبني عليهاا والمنتساة لاه ساواا مان حياث الواقاع أو مان حياث القاانو ، 

الورض منه أ  يكو  في بيا  جلي مفصل بحياث يتيسار الوقاوف علاى مباررات ماا قءاي بهاا. أماا ويسب حتى يحق التسبيب 

عفراغ الحكم في عبارات عامة أو ومعه في صورة مسملة، فال يحقق الورض الذي قصده الشارع من عيساا  تسابيب الحكام 

 ثباتها في الحكم."حتى تتمكن محكمة النقع من مراقبة صحة تطبيق القانو  على الطريقة كما اختار ع

وبتحليل مذكرات الطعن فاي القءاايا المشاار عليهاا فاي  اذا التقريار ييهار تطاابق الادفوع المتعلقاة بالقصاور فاي التسابيب 

جنايااات عسااكري السااوي  )قءااية  2016لساانة  119والفساااد فااي االسااتدالل فااي أغلااب  ااذه القءااايا. ففااي القءااية رقاام 

على الحكم بالبطال  في اإلجرااات المنطوي على اإلخالل بحاق الادفاع لعادم الارد السبرتي( والتي سبب فيه الدفاع اعنه 

مثل الارد علاى ادعااا الادفاع بابطال  اإلقارار الصاادر مان الماتهم كوناه  101على أوجه الدفاع السو ري والقصور في التسبيب

لساانة  397أمااا القءااية  102ه.وليااد عكااراه ماااد  ومعنااوي وعاادم سااماح الحالااة الصااحية للمااتهم باالسااتسوا  والتحقيااق معاا

جنايااات عسااكري كلااي اإلسااماعيلية، والتااي دفااع فيهااا المحااامي بعاادم صااحة اإلسااناد السنااائي وبطااال  األدلااة التااي  2013

وال جدال في سلطة المحكمة في تقدير الواقعاة ولكان ممارساة  اذه السالطة  103استندت عليها النيابة في توجيه االتهام

والمنطااق، وعال أصابحت مااربا  مان مارو  الااتحكم الاذي يتنااافى ماع وظيفااة القءااا وعكا كاناات ال يمكان أ  يخارج عاان العقال 

في اقتناعها وغير ملدمة بيا  علة اقتناعها، فإنها مقيدة ب   يكو   ذا االقتناع وليد المنطاق، وأ  تباين فاي المحكمة حرة 

 104أسبا  حكمها ما يشير على توافر  ذا المنطق.

  

 

98 
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 كلي السويس ) قضية الجبرتي(  2016لسنة  119السبب الخامس من مذكرة طعن في القضية  
103 

 جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية 2013لسنة  397الحكم في القضية  
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 استنادا  إلى تحريات الجهزة المنية واالستخباراتبناا الحكام  -8

ا عن أي حكم  خر مثل محءر  الحكم الصادر من المحكمة يسب بنائه على أدلة صادرة عن تحقيق مستقل يسريه القامي بعيد 

اا أو قريناة  مساتقلة علاى ثباوت التحريات، والذي وع  ُعد قرينة معدزة لألدلاة، عال أنهاا ال تصالح بمسرد اا أ  تكاو  دلايال  كافي 

االتهااام، حيااث ال تعاادو أ  تكااو  مساارد رأي لصاااحبها يسااب خءااوعه لتاادقيق القامااي ماان المصاادر بنفسااه ويقيمااه كاادليل 

مـن حـق كـل فـرد، لـدى الفصـل فـي أى “مان العهاد الادولي للحقاوق المدنياة والسياساية علاي:  14تانع الماادة  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 كانـ  التحريـات وحـدها ال تكفـي إلسـناد الـتهم للطـاعنين إذا “و و األمر الذي أكدته محكماة الانقع المصارية با  : 

كيفية حصولها كونها سرية ولم تطلع المحكمة علـى مصـدرها جاات سرية ولم تمحصها محكمة الموضوع من حيا 

ولــم تبســا رقابتهــا عليهــا وعمــا إذا كانــ  تــؤدى إلــى مــا انتهــ  إليــه مــن عدمــه المــر الــذي يجعلهــا محــال  للشــك 

ا لصـاحبها،  وتتنافس مع الساس الذي تبني عليه الحكام الجنائية من الجزم واليقين. فإنها تظـل بمثابـة رأي شخصـي 

ضع الحتما  الصـدق والكـذب والصـحة والـبطالن إلـى أن يعـرو القاضـي مصـدرها وكنههـا بنفسـه ويبسـا رقابتـه يخ

 .392ب  69رقم  34س 17/3/1983" النقع عليها

ومن واقع تحليل محامر التحريات في بعع القءايا المذكورة، تبين قيام جهاز األمن الواني باإجراا التحرياات ألربعاة قءاايا 

قءية السبرتي( في حين قام مكتب المخابرات الحربياة  – 397القءية  –قءية است د كفر الشيخ  - م: )قءية عر   رك 

اا لمصاادر مسهولاة، كماا ورد 411القءاية  – 382قءاية في العريش بكتاباة التحرياات فاي القءاايا )ال (. والتاي تام بناا اا وفق 

جناياااات عساااكري  2013لسااانة  397ككاااره فاااي ماااذكرات الطعااان التاااي تقااادم بهاااا الااادفاع فاااي قءاااية السبرتاااي، والقءاااية 

 اإلسماعيلية.

بشااكل أساسااي علااى ومااا ترتااب علااى كلااو ماان قيااام المحاااكم العسااكرية التااي أصاادرت أحكامهااا مااد المتهمااين اعتماادت 

التحريااات التااي أجرتهااا أجهاادة المخااابرات الحربيااة واألماان الااواني دو  غير ااا ماان أدلااة، حتااى لااو كاناات تلااو األدلااة يشااوبها 

 البطال  لعدم وجود دليل واحد على حقيقتها في ظل وجود العديد من األدلة التي تءحد ا.

ا اعتمادت المحكماة فاي بنااا أحكامهاا علاى تحرياات األجهادة قءااي 4ومن دراسة ملفات القءاايا محال البحاث، نساد أناه فاي 

قءاايا، كماا  8األمنية، بينما اعتمدت على تحريات مكتب االستخبارات العسكرية الحربية في العريش في قءيتين، من أصل 

  و مومح بالشكل التالي:

المنية بناا الحكام على تحريات الجهزة بناا الحكام على تحريات أجهزة االستخبارات  

جنايات اسماعيلية عسكري )كمين  2013لسنة  411القءية 

2011ديسمبر  -الصفا(   

جنايات عسكرية  مال القا رة )عر   2014لسنة  43القءية 

  2015مايو  - رك ( 

 -جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية 2013لسنة  382القءية 

2018مارس  

)ستاد  جنايات عسكرية اإلسكندرية 2015لسنة  325قءية 

2018يناير  -كفرالشيخ(   

 
يناير  -جنايات عسكري كلي اإلسماعيلية  2013لسنة  397قءية 

2018 

 
جنايات عسكري السوي  )قءية  2016لسنة  119القءية 

2018يوليو  -السبرتي(   
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جنايااات عسااكري  2013لساانة  45جنايااات عسااكري كلااي اإلسااماعيلية والمقياادة باارقم  2013لساانة  411فااي القءااية رقاام 

ا، استندت المحكمة في حكمها على  اهادة الرائاد  جدئي  مال سيناا والمنفذ فيها اإلعدام  نقا بحق خمسة عشر متهم 

احمد  حاته رجب من قوة مكتب المخابرات الحربية بالعريش والقائم بالتحريات، وماذكرة تحرياات مكتاب المخاابرات الحربياة 

على الدفع بابطال  التحرياات كونهاا مكتبياة وجااات علاى سابيل الشايوع وبطاال  أقاوال  العريش. وقد جاا في رد المحكمة

فمردود عليه ب   الدفاع قد أالق  ذا الدفع في عبارة مرسلة ال تحمل على الدفع الصاريح الاذي يساب “.. مسريها ما نصه: 

ومقصاده فءاال عان أنهاا جااات تحادد  عبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بياا  الماراد ناه ولام يباين أسااس دفعاه ومرمااه

المشااتركين فااي الواقعااة علااى ساابيل الحصاار ال الشاايوع وأيااة كلااو ودليلااه أ  ماان المتهمااين ماان دلااه التحريااات علااى عاادم 

فقاد اساتند الحكام صاراحة علاى تحرياات  ا تراكه فاي الواقعاة ومان تام التفتات المحكماة عان  اذا الادفع ولام تعاول علياه."

عادم كفايتهاا وعادم جاديتها، األمار الاذي ال تانهع معاه ساندا للقءااا باإلداناة ورغام حساب مسريهاا  المخابرات الحربياة رغام

مصدره السري عن سلطة التحقياق وسالطة الحكام، ورغام وماوح الفارق باين المصادر والمبلاو فاي وجادا  مسار  التحرياات 

 ه.مما يسعل المصدر  ا د يسب أ  يمثل أمام المحكمة للتعرف على مؤد  الدليل من

عااالوة علااى أ  التحريااات فااي  ااذه القءااية فااي حااال صااحتها وجااديتها،  ااي قرينااة ثانيااة معاادزة باادليل، أمااا وا  الاادليل فااي 

األوراق قد  ابه البطال  حيث للقبع على المتهمين دو  عك  قءائي وفى غير حالة من حاالت التلاب  باإقرار وكتاباة مان 

المحكمااة، حيااث جاار  القاابع علااى جميااع المتهمااين بناااا علااى حالااة ماان قاااموا بااالقبع علااى المتهمااين حااال سااؤالهم أمااام 

حاالت االستيقاظ أو اال تباه، باإلمافة على القبع على المتهم األول في القءية مان عيادتاه، باذلو تكاو  التحرياات علاى 

 ما قدمته فاقدة لركن الدليل الذي يعدز ا أو تعدزه.

اا ماد  عصارار وتمساو المحااكم العساكرية باالساتناد علاى  ومن حيثياات األحكاام فاي القءاايا التاي درساها التقريار يتباين جلي 

مان الاواني" واعتبار اا دلايال  كافياا  بحاد كاتاه، وكلاو بالمخالفاة للقواعاد القانونياة التاي أرساتها محكماة الانقع ألتحريات "ا

 المصرية، أعلى درجة تقاض في البالد.
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 الخاتمة والتوصيات
  

لعقوباة اإلعادام يحتادم السادال باين أنصاار العدالاة النااجدة وماا باين المطاالبين بوقاف مع كال تنفياذ جدياد 

عقوبة اإلعدام والت كد من حصول المتهمين في  اذه القءاايا علاى أبساط حقاوقهم المكفولاة بالدساتور 

ا  ال يحصال عليهاا المتهماو  رغام مارورة توافر اا فاي القءا ايا والمواثيق الدولية، و ى الحقوق التي غالب 

 التي تنتهي بعقوبة اإلعدام، وخاصة التي يفصل فيها القءاا العسكري.

وبالنير للواقع المصري، نسد أنه على الرغم من االتساه العاالمي نحاو علوااا ووقاف عقوباة اإلعادام، عال أ  

ا بترسانة من التشريعات التي تعاقب باإلعدام في عادد مان السارائم ع لاى القانو  المصري ما يدال محتفي 

رأسااها قءااايا القتاال واإلر ااا ، مااع اسااتمرار المحاااكم المصاارية فااي عقاارار  ااذه العقوبااة علااى عاادد ماان 

ا أمام ما تعرض له  اؤالا المتهماين مان انتهاكاات  األ خاب في ظل ظروف استثنائية، دو  التوقف كثير 

لقءاايا الثمانياة منذ لحية القبع عليهم وحتى محاكمتهم. األمر الذي رصدناه ماع أغلاب المتهماين فاي ا

العسااكرية التااي تناولهااا التقرياار، والمنفااذ فيهااا أحكااام اإلعاادام. حيااث واجااه المتهمااين فااي  ااذه القءااايا 

العديد من االنتهاكات أ مها: تعرماهم لإلكاراه الماادي والمعناوي لإلجباار علاى االعتاراف، واالخاالل بحاق 

 ة بنير قءيتهم.المتهمين في الدفاع ونير قءيتهم أمام محكمة مستقلة ومختص

 -وعليه، يوصي التقرير بما يلي:

العمل على منع المحاكم المصرية ) المدنية والعسكرية( من عصدار أحكام باإلعدام بحق المتهماين  -1

علااى كمااة القءااايا التااي يفصاال فيهااا، تمهياادا  لتسميااد عقوبااة اإلعاادام وفااتح حااوار مستمعااي حااول 

 المحكوم بها باإلعدام.علواا ا، مع وقف تنفيذ العقوبة في القءايا 

التوقااف عاان عحالااة الماادنيين للقءاااا العسااكري، وعحالااة القءااايا المنيااورة أمااام القءاااا العسااكري  -2

 للنيابة العامة أو القءاا العادي غير االستثنائي وععادة المحاكمة فيها.

الدسااااتور المصااااري لحصاااار اختصاااااب القءاااااا العسااااكري فااااي محاكمااااة ماااان  ٢٠٤المااااادة تعااااديل   -3

 ين فقط.العسكري

علدام المحاكم العساكرية باالمتثاال لمبادأ عالنياة السلساات والحاق فاي الادفاع والمحاكماة العادلاة  -4

 وأ  تكفل حق جميع المتهمين في أ  يحاكموا أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.

 ١٣٦ععااادة النياار ماارة أخااري فااي القااوانين المتعلقااة بالقءاااا العسااكري وعلااى رأسااها القااانو  رقاام  -5

 والمتعلق بحماية المنش ت العامة.  ٢٠١٤سنة ل

مراجعاااة القاااوانين المتعلقاااة بعقوباااة اإلعااادام فاااي التشاااريعات المصااارية المختلفاااة وماااما  مااابط  -6

 المصطلحات الفءفامة فيها، لبيا  الركن المادي في السريمة الذي على أساسه تحدد العقوبة. 
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