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فى السنوات التي تلت يوليو 2013 انطلقت يد السلطات القضائية في إصدار أحكام اإلعدام 
في قضايا حوكم فيها مدنيون أمام محاكم عسكرية أو أمام دوائر استثنائية مثل دوائر اإلرهاب 
في المحاكم المدنية. وقامت السلطات خالل تلك الفترة بتنفيذ أحكم اإلعدام  في 13 قضية 
تحتوي على وقائع عنف سياسي، ثمانية قضايا منها أمام القضاء العسكري)1) وخمسة قضايا 
أمام القضاء المدني، والتى كان آخرها تنفيذ حكم اإلعدام في تسعة أشخاص في القضية 
واسًعا)2)،  ودولًيا  محلًيا  تنديًدا  شهدت  والتى  العام،  النائب  اغتيال  بقضية  إعالمًيا  المعروفة 
ليرتفع بذلك عدد األشخاص المنفذ فيهم عقوبة اإلعدام منذ أكثر من خمسة سنوات إلي 47 
شخًصا على األقل، حيث واجهوا فيها -مع باقي المحكوم عليهم في هذه القضايا- انتهاكات 
جسيمة أخلت بأبسط معايير المحاكمة العادلة، والواجب توافرها خاصة في القضايا المحكوم 

فيها باإلعدام.

في  المصري  الحقوقي  للملف  الشامل  الدوري  االستعراض  في  دول   5 أوصت  قد  كانت 
الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان عام 2014 بالتصديق على البروتوكول االختياري 
إلغاء  على  ينص  والذي  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  الملحق  الثاني 
تطالب  توصية   15 لمصر  ُوجهت  كما   .(4( قاطًعا  رفًضا  رفضته مصر  ما  اإلعدام)3)، وهو  عقوبة 
بوقف اختياري فوري لتنفيذ أحكام اإلعدام ووقف العمل بعقوبة اإلعدام)5)، و هو ما لم ترحب 
به مصر أيًضا)6).و أوصت 4 دول بضمان محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية ووقف المحاكمات 
بااللتزام  مصر  دول   8 أوصت  ،كما  لمصر  الجزئي  بالتأييد  حظيت  للمدنيين،والتي  العسكرية 
بضمانات المحاكمة العادلة وضمان إجراءات قضائية عادلة و منصفة تتفق مع المعايير الدولية)7) 

وهو ما أيدته مصر.)8)

التي تجعل اإلعدام عقوبة لها، بما  الجرائم  القانون المصري على عشرات  رغم ذلك، ينص 
في ذلك، قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديالته، وقانون األحكام العسكرية رقم 25 
لسنة 1966 وقانون األسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 
182 لسنة 1960، و لم تقم الدولة المصرية بإجراء أية تعديالت للحد من نطاق الجرائم التي 
يعاقب عليها باإلعدام.و رغم تأييد مصر الجزئي لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، 
أصدر الرئيس المصري القرار رقم 136 لسنة 2014  الذي يجعل من المنشآت الحيوية منشآت 

عسكرية، مما يتيح معاقبة جريمة اإلعتداء على المنشآت العامة أمام محاكم عسكرية. )9)

ومن ناحية أخري، واجه المتهمين في قضايا اإلعدام، وخاصة القضايا ذات الطابع السياسي، انتهاكات جسيمة أخلت 
بحقهم في الحصول على محاكمة العادلة، وذلك منذ لحظة القبض عليهم، وحتى إصدار الحكم. وعليه، يهدف هذا 
التقرير للتأكد من التزام السلطات التنفيذية والقضائية، بالمعايير الدولية، واحترام حقوق المتهمين المكفولة بالقوانين 

والدستور والمواثيق الدولية، خاصة في هذه القضايا، وهو ما يعد حال مخالفته إعداًما تعسفًيا.

ينقسم هذا التقرير لقسمين رئيسين؛ القسم األول يسلط الضوء على بيانات قضايا اإلعدام في عام 2018، المنفذ 
فيها، والمستنفذة إلجراءات التقاضي، والمحكوم فيها باإلعدام بشكل أولي، وذلك وفق رصد أجرته الجبهة المصرية 
لعقوبة اإلعدام خالل العام. في حين يستعرض الجزء الثاني أبرز أنماط االنتهاكات الحقوقية التي تعرض لها المتهمون 
في 10 قضايا محكوم فيها باإلعدام في 2018؛ حيث واجه غالبية المتهمين انتهاكات أبرزها اإلخفاء القسري، واإلكراه 
المادي والمعنوي لإلدالء باعترافات، وبدء النيابة جلسات التحقيق األولي في غياب المحامين، وتجاهل ومماطلة النيابة 

إحالة المتهمين للطب الشرعي، وأخيًرا سوء األوضاع في السجون.

2018. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان وكوميتي فورجيستس والمفوضية المصرية للحقوق والحريات   (1(
ومركز عدالة للحقوق والحريات ومركز النديم. تقرير مشترك.« اإلعدام العسكري: تقرير حول أحكام المحاكم العسكرية المنفذة باإلعدام بحق مدنيين في الفترة 

 https://egyptianfront.org/ar/2018/10/military-execution بين يوليو 2013 وسبتمبر 2018«، 15 أكتوبر
2019. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان وكوميتي فور جيستس.تقرير مشترك. » إعدام ضحايا: تقرير تحليلي حول القضية رقم 1300 لسنه 2016   (2(

 https://egyptianfront.org/ar/2019/02/execution-1300y2016 كلي شرق القاهرة المعروفة إعالميا »قضية اغتيال النائب العام«، 22 فبراير
انظر االستعراض الدولى الشامل للملف الحقوقي المصري عام 2014: )166-1، تركيا( )166-2، رواندا( )166-3، البرتغال( )166-4، شيلي( )5-166،   (3(

غابون(.
انظر رد مصر على تقرير الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل: فقرة 8  (4(

انظر االستعراض الدولى الشامل للملف الحقوقي المصري عام 2014: )166-101، األرجنتين( )166-102، رومانيا( )166-103، إسبانيا( )104-166،   (5(
تركيا، توغو، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا( )166-105، أستراليا( )166-106، لكسمبرغ( )166-107، إيطاليا( )166-108، سويسرا( )166-109، أوروغواي( )110-166، 

الجبل األسود( )166-111، البرتغال(
انظر رد مصر على تقرير الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل: فقرة 8  (6(

انظر االستعراض الدولى الشامل للملف الحقوقي المصري عام 2014: )166-177، بلجيكا( )166-178، جمهورية التشيك( )166-179، فرنسا( )166-  (7(
180، أيرلندا( )166-181، لكسمبرغ( )166-182، النرويج( )166-183، كندا()166-184، المكسيك(

انظر رد مصر على تقرير الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل: فقرة 12  (8(
2019. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان وكوميتي فورجيستس ومركز نضال. تقرير مشترك.« اإلعدام في مصر: تقرير تحليلي حول عقوبة اإلعدام   (9(

 https://egyptianfront.org/ar/2019/02/execution-in-egypt في مصر خالل الفترة من يوليو 2013- ديسمبر 2018«، 11 فبراير

مقدمة

http:// https://egyptianfront.org/ar/2018/10/military-execution
http:// https://egyptianfront.org/ar/2018/10/military-execution
http:// https://egyptianfront.org/ar/2019/02/execution-1300y2016 
http:// https://egyptianfront.org/ar/2019/02/execution-1300y2016 
http:// https://egyptianfront.org/ar/2019/02/execution-in-egypt 
http:// https://egyptianfront.org/ar/2019/02/execution-in-egypt 


الطريق إلى اإلعدام

6

اعتمد هذا التقرير في رصده لبيانات قضايا اإلعدام خالل 2018 على وسائل اإلعالم المختلفة والتواصل مع المحامين، 
في حين اعتمد على تحليل االنتهاكات التي تعرض لها المتهمين على تحليل األوراق الرسمية لعشر قضايا محكوم فيها 

بشكل أولي باإلعدام خالل عام 2018، وجارى نظرها حالًيا أمام محكمة النقض أو الطعون العسكرية. 

منـــــــــــــــــــهجية التقرير
استند التقرير - في القسم الثاني منه- في رصد وتوثيق االنتهاكات على تحليل األوراق الرسمية لـ 10 قضايا من 
أصل 18 قضية ذات طابع سياسي محكوم فيها باإلعدام، من محاكم الدرجة األولي سواء محاكم الجنايات أو المحاكم 
قرارات  أو  اإلحالة  وأوامر  المتهمين،  مع  النيابة  تحقيقات  ودراسة  تحليل  خالل  من  وذلك   ،2018 عام  خالل  العسكرية 
االتهام، باإلضافة لتحليل عدد من محاضر جلسات المحكمة، ومذكرات بعض محامين المتهمين. ويهدف هذا النوع من 
التوثيق لتقوية شهادات الضحايا من خالل إرجاعها ألقوال ودفوع أثبتتها النيابة أو المحكمة في محاضرها الرسمية أثناء 
مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهو ما يساعد على رصد تفاعل الجهات المختلفة تجاه انتهاكات المتهمين ورسم صورة 

أوضح لطبيعة المعاملة الجنائية للمتهمين في هذه القضايا.)10)

قضايا اإلعدام العشر التي سيتناولها التقرير، وفًقا للترتيب الزمني إلصدار الحكم هي: القضية رقم 288 لسنة 2015 
عسكرية والمعروفة بمقتل العقيد وائل طاحون، والقضية رقم 2076 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة والمعروفة بقضية 
داعش دمياط، و القضية رقم 14016 لسنة 2015 جنايات مركز أوسيم المعروفة بقضية خلية أوسيم، والقضية رقم 2572 
جنايات قسم إمبابة لسنة 2015 المعروفة بقضية خلية إمبابة، والقضية رقم 8146 لسنة 2015، جنايات مركز شرطة 
أبوحماد، والقضية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم 1784 لسنة 2015 كلى جنوب الزقازيق، 
والقضية رقم 36 لسنة 2017 كلي شرق القاهرة المعروفة بقضية كمين الخصوص، والقضية رقم 11 لسنة 2017 جنايات 
غرب العسكرية المعروفة بقضية والية الجيزة.)11) والقضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية اإلسكندرية المعروفة 

إعالمًيا بقضية تفجير الكنائس، والقضية رقم2870 لسنة 2014 كلى جنوب القاهرة المعروفة بقضية أنصار الشريعة.

https:// 2018. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،« مثبت باألوراق: دليل توثيق االنتهاكات الحقوقية من األوراق الرسمية للقضايا«، 6 سبتمبر  (10(
egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq

2019. خديجة العفيفي. أخبار اليوم.« تخفيف حكم اإلعدام شنقًا لمتهم والتصديق على باقي األحكام لمتهمي »والية الجيزة««، 25 فبراير   (11(
 https://goo.gl/MYwudC

http://https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq
http://https://egyptianfront.org/ar/2018/09/mothbat-bel-awraq
https://goo.gl/MYwudC http://
https://goo.gl/MYwudC http://
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نـــظرة عــــــــلى أحــــــكام 
اإلعـدام في القــــــضايا 
ذات الــطابع السياسي 
فــــــــــــــــــــــــــــــي 2018

أظـــــــــــــــهر عام 2018 تزايًدا غير مسبوق في إصـــدار محاكم الجــــنايات المصرية والقضاء العسكري ألحكام اإلعدام 
على متهمين بارتكاب أفعال جنائية أو جرائم إرهاب أو عنف سياسي، حيث وصلت أعداد المحكوم عليهم باإلعدام خالل 
هذا العام وفًقا لرصد أجرته الجبهة المصرية لما ال يقل عن 737 شخًصا مقارنة بـ402 شخص خالل عام  2017،)12) أما في 
القضايا السياسية فقد تم الحكم على 185 شخص باإلعدام خالل العام، 147 شخص من محاكم الجنايات، و38 شخص 
بأحكام العسكرية. كما تم تنفيذ أحكام اإلعدام بحق ما ال يقل 46 شخص خالل تلك المدة، 9 منهم في قضايا سياسية، 
فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكاًما نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما ال يقل عن 51 شخًصا، 

37 منهم في قضايا سياسية.)13)

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضايا المنفذ فيها أحكام اإلعدام
أسماء المنفذ فيهم  عدد

 المنفذ
فيهم

 تاريخ
التنفيذ

 نوع
القضاء

االسم االعالمي رقم القضية

 لطفى ابراهيم اسماعيل وأحمد عبد
 المنعم سالمة وسامح عبد الله محمد

وفكيه عبد اللطيف رضوان

4 2 يناير عسكرى ستاد كفر الشيخ  325 لسنة 2015،
جنايات عسكرية

محمد أحمد محمد أبو سريع 1 23 يناير عسكرى أبو سريع  397 جنايات غرب
اإلسكندرية

 محمد جمال ومحمد مصباح ومحمد
ابراهيم

3 9 يناير عسكري واقعة اإلغتصاب  قضية 93 لسنة 2011
جنايات اإلسماعيلية

عودة سليمان 1 31 يناير عسكرى عودة سليمان  11 لسنة 2014 جنايات
 عسكري جزئي شمال

.سيناء
 سليمان مسلم عيد ربيع، وربحى جمعة

حسين
2 22 مارس عسكرى قتل رقيب شرطة  قضية 382 لسنة

2014 عسكري
عبد الرحمن إبراهيم محمود 1 26 يونيو عسكرى الجبرتي  رقم 119 لسنة 2016

 جنايات عسكرية
السويس

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/ 12)  2018. منظمة العفو الدولية.« عقوبة اإلعدام في 2017: حقائق وأرقام«، 12 أبريل(
 death-penalty-facts-and-figures-2017

https:// 2018. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان.« مستمرة وتتصاعد: تقرير رصدي عن عقوبة اإلعدام في مصر خالل عام 2018«، 31 ديسمبر  (13(
 egyptianfront.org/ar/2018/12/deathpen2018-2

http:// https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017 
http:// https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017 
http:// https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017 
http:// https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017 
https://egyptianfront.org/ar/2018/12/deathpen2018-2 http://
https://egyptianfront.org/ar/2018/12/deathpen2018-2 http://
https://egyptianfront.org/ar/2018/12/deathpen2018-2 http://
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القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضايا المؤيد فيها أحكام اإلعدام

حكم النقض  عدد
 المؤيد
 بحقهم
اإلعدام

 تاريخ حكم
النقض

 نوع
القضاء

 االسم
االعالمي

رقم القضية

 محمد سعيد فرج ومحمد عبد
 السميع حميدة وصالح فنحي

النحاس

3 20 يناير عادي نببل فراج  938 لسنة 2014 جنايات
كرداسة

 تأييد حكم االعدام أحمد الغزالي
وعبد البصير عبد الرؤوف

2 26 مارس عسكرى  خلية
 العمليات
المتقدمة

 رقم 174 لسنة 2015 غرب
العسكرية

 سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل
 خليفة، وعلى الشوربجي، ومحمد
 سيد، ومحمد عارف، ومصطفى

محمود

6 28 ابريل عادي  قضية
 أحداث
مطاي

 8473 لسنة 2013 جنايات
مطاى

 سعيد يوسف عبد السالم، وعبد
 الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد
 محمد الشاهد، ووليد سعد أبو
 عميرة، وشحات مصطفى محمد
 علي، ومحمد رزق أبو السعود،

 وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس
 حمودة، وعصام عبد المعطي،
 وأحمد عبد النبي فضل، وبدر

 عبد النبي زقزوق، و قطب سيد
 قطب أحمد، وعمرو محمد السيد
 عمر، وعزت سعيد محمد العطار،
 وعلي السيد علي القناوي، وعبد

 الله سعيد عبد القوى، ومحمد
 عامر يوسف الصعيدى، وأحمد
 عبد السالم أحمد، وعرفات عبد
 اللطيف إبراهيم، ومصطفى

السيد القرفش

20 24 سبتمبر عادي  مذبحة
كرداسة

 رقم 12749 لسنة 2013،
جنايات مركز كرداسة

 أحمد محمد طه وهدان، وأبو
 القاسم أحمد على يوسف،

 وأحمد جمال أحمد محمود حجازي،
 ومحمود األحمدي عبد الرحمن
 على وهدان، وأبو بكر السيد

 عبد المجيد على، وعبد الرحمن
 سليمان كحوش، وأحمد محمد
 الدجوي، وأحمد محروس سيد

 عبد الرحمن، وإسالم محمد أحمد
.مكاوي

9 25 نوفمبر عادي  النائب
العام

 رقم 81 لعام 2016 جنايات
أمن الدولة العليا
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القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضايا المحكوم فيها باإلعدام
 عدد المحكوم

عليهم
تاريخ الحكم نوع القضاء االسم االعالمي رقم القضية

1 14 يناير عادي أحداث كرداسة  20352 لسنة 2014 جنايات
كرداسة

8 17يناير عسكرى إغتيال العقيد طاحون م 288 لسنة 2015 عسكرية
21 22 فبراير عادي داعش دمياط  رقم 2076 لسنة 2015 كلى

 شرق القاهرة
4 19 فبراير عادى خلية أوسيم  14016 لسنة 2015 جنايات مركز)

 أوسيم/2719 لسنة 2015 كلى
شمال الجيزة

10 10 مارس عادي خلية إمبابة  رقم 2572 جنايات قسم إمبابة
لسنة 2015

7 12 يوليو عادي قتل أمين شرطة بالشرقية  رقم 8146 لسنة 2015، جنايات
مركز شرطة أبوحماد

11 12 يوليو عادي  قتل 3 أفراد شرطة
بالشرقية

 رقم 36807 لسنة 2015 جنايات
 مركز بلبيس والمقيدة برقم
 1784 لسنة 2015 كلي جنوب

.الزقازيق
6 28 أغسطس عادي قضية كمين الخصوص  36 لسنة 2017 كلي شرق 

القاهرة
1 28 أغسطس عسكرى سفارة النيجر  268 لسنة 2015 جنايات غرب

العسكرية
75 8 سبتمبر عادي فض رابعة  رقم 34150 لسنة 2015 جنايات

 مدينة نصر أول /2985 لسنة
2015 كلي شرق القاهرة

3 12 سبتمبر عادي أحداث سمالوط  9310 لسنة 2014 جنايات
سمالوط

4 23 سبتمبر عادي أحداث العدوة  رقم 300 لسنة 2014 جنايات
العدوة

4 8 أكتوبر عسكري والية الجيزة  11 لسنة 2017 جنايات غرب
العسكرية

17 11 أكتوبر عسكري تفجير الكنائس  165 لسنة 2017 جنايات عسكرية
اإلسكندرية

3 14 أكتوبر عادي أنصار الشريعة  2870 لسنة 2014 كلى جنوب
القاهرة

8 7 نوفمبر عسكري والية سيناء  2017/325 جنايات عسكرية كلي
اإلسماعيلية

1 17 نوفمبر عادي خلية طنطا  186 لسنة 2014 جنايات قسم
الزيتون

1 عادي قنل طبيب الساحل  4 لسنة 2018 كلى شمال
القاهرة

القضايا العشرة المظللة باألصفر هي من سيتناول التقرير تحليل أوراقها.
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حقوق  انتهاكات  أبرز 
المحكوم عليهم في 
قــــــــــــــضايا اإلعدام

واجه غالبية المتهمين في 10 قضايا ذات طابع سياسي محكوم فيها باإلعدام خالل عام 2018 انتهاكات جسيمة أخلت 
المحامين،  وغياب  والتعذيب،  القسري،  اإلخفاء  أبرزها  الدولية،  والمواثيق  والدستور  بالقوانين  المكفولة  بحقهوقهم 
وعدم اإلحالة للطب الشرعي، األمر الذي لم يؤثر على عقيدة المحكمة واطمئنانها أثناء إصدارها أحكام اإلعدام في هذه 

القضايا، على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ذات أغراض سياسية.

أبرز االتهامات الموجهة للمحكوم عليهم في عشر قضايا 
محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوم فيها باإلعدام في 2018

حيازة ذخائر إشتراك فى اتفاق جنائى قتل عمد تأسيس جماعة تخريب حيازة أسلحة نارية انضمام
59 58 67 70 82 182 222

شروع فى 
قتل

قيادة جماعة التظاهر بدون 
ترخيص

تمويل حيازة مفرقعات إذاعة أخبار 
كاذبة

تحريض على 
قتل

20 23 28 37 43 52 52

اإلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء القسري للمتهمين
من واقع تحليل األوراق الرسمية للقضايا العشرة، تعرض غالبية المحكوم عليهم للحرمان 
القبض عليهم، في مقرات  بعد  إخفائهم قسرًيا  الخارجي، عبر  العالم  التواصل مع  من 
احتجاز غالبيتها تابع لجهاز األمن الوطني، وذلك لمدد متفاوتة وصلت لما يزيد عن 90 يوم.
وبمقارنة تواريخ الضبط التي أوردها المتهمين أثناء التحقيق معهم أمام النيابة ومقارنتها 
بتواريخ الضبط الرسمية؛ نجد أن ما اليقل عن 137 متهًما من أصل 192متهًما محبوسين 
على ذمة هذه القضايا قد تعرضوا لإلخفاء القسري، لمدد تجاوزت الثالثة شهور، في 
أماكن احتجاز تنوعت بين مقرات األمن الوطني، معسكر الجالء باالسماعيلية )العازولي(، 
أماكن  بين  التضارب  يكشفه  عما  ناهيك  الشرطة،  وأقسام  األمن  مديريات  عن  فضاًل 

الضبط وفًقا للمحاضر الرسمية مقارنة بأقوال 73 متهًما في التحقيقات.

نسب اإلخفاء القسري واالختالف في أماكن الضبط
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كمين 
الخصوص

جنوب 
الزقازيق

والية 
الجيزة

داعش 
دمياط

وائل 
طاحون

أنصار 
الشريعة

خلية 
إمبابة

قضية 
أبو حماد

قضية 
أوسيم

تفجير 
الكنائس

12 4 41 11 40 19 14 3 15 33 المتهمين 
المحبوسين

5 4 12 7 25 6 6 1 9 6 ادعوا 
تعرضهم 

الخفاء
اإلخفاء القسري في القضايا العشر

تنتهك السلطات باإلخفاء القسري الحقوق المكفولة لألشخاص بالقوانين المحلية
والمواثيق الدولية، وأهمها:

المادة 2 من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري تنص على : “االعتقال أو االحتجاز أو 
االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات 
من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته 

أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.«)14)
المادة 54 من الدستور المصري المعدل في 2014 تنص على: »ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، 
أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب 
ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمٌكن من االتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع 

وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته«.)15)
الضبط،  أمر  إصدار  حيث  من  المتهمين؛  بعملية ضبط  المتعلقة  اإلجراءات  المصري  القانونية  اإلجراءات  قانون 
ووجوب عرضه علي النيابة العامة خالل 24 ساعة من القبض عليه، وحق النيابة في اإلشراف على أماكن االحتجاز 

والتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية.)16)

 https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري  (14(
 https://manshurat.org/node/14675 2014 دستور جمهورية مصر العربية المعدل في  (15(

 https://manshurat.org/node/14676 60 قانون اإلجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المعدل في 27 أبريل 2017: المواد من 34 إلى  (16(

http:// https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx 
http:// https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx 
http://https://manshurat.org/node/14675 
http://https://manshurat.org/node/14675 
http://60 https://manshurat.org/node/14676 
http://60 https://manshurat.org/node/14676 
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أمثلة على هذا، ما ذكره المتهم في قضية تفجير الكنائس »ُعمر سعد« شقيق المتهم الهارب »عمرو سعد« في أول 
جلسة تحقيق معه بتاريخ 4 فبراير 2017 من تعرضه لالختفاء القسري قبل عرضه على النيابة مدة 55 يوم، حيث يقول 
رًدا على تاريخ الضبط الوارد في محضر الضبط الرسمي المؤرخ في 3 فبراير 2017 »أنا ممسوك بقالي 55 يوم، وأنا ال 

كنت رايح ليبيا وال حاجة وأنا كنت رايح ألخويا عمرو، زي ما قلت بالتفصيل في التحقيق.«)17)
أما المتهم في نفس القضية - تفجير الكنائس-  »محمد يوسف أبو بكر« فقد تقدمت زوجته بتلغرافات لكل من النائب 
العام ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق اإلنسان والمحامي العام لنيابات قنا في تواريخ سابقة لتواريخ القبض الواردة 
في محاضر الضبط الرسمية في 22 يناير 2017، وأفادت فيه باختفاء زوجها لمدة ال تقل عن شهر بعد القبض عليه يوم 

22 ديسمبر 2016 أثناء تواجده بالقاهرة.)18)
أما في قضية خلية أوسيم)19)، فيقول المتهم »أحمد حسن طنطاوي« بتعرضه لإلخفاء القسري مدة 8 أيام، وذلك من 
خالل رصد االختالف بين تاريخ القبض فى محضر الضبط الرسمي وهو 17 مايو 2015، وبين تاريخ الضبط الذي ذكره 

المتهم فى التحقيقات وهو 9 مايو 2015. 
)20)وبتحليل أقوال المتهم في قضية أنصار الشريعة »محمد يحيى الشحات« يظهر تعرضه لإلخفاء القسري في سجن 

العازولي الحربي حوالي الشهر ونصف، حيث يقول في جلسة التحقيق معه بتاريخ 22 يوليو 2014 »الكالم دة مش 
صحيح على  اإلطالق، وأنا في التاريخ ده كنت في سجن العازولي وانا اتقبض عليا يوم 2014/3/23 من قبل التاريخ اللي 

قاله ده بحوالي شهر ونصف«)21)
ليس االختالف في تواريخ الضبط هي ما تظهره المقارنة بين محضر الضبط الرسمي وأقوال المتهمين، لكن تظهر 
األوراق أيًضا االختالف في )أماكن( الضبط، حيث يقول المتهم في قضية والية الجيزة »عصام خميس فرج محمد« 
الضبط  ُيظهر محضر  كرداسة«، في حين  بأنه »سلم نفسه فى قسم  لما ما يقرب من 22 يوم،  والمختفي قسرًيا 

الرسمي قيام جهة الضبط بالقبض عليه عن طريق عمل كمين فى تقاطع شارع الهرم مع المريوطية. )22)
تكشف هذه األقوال عن التجاهل الذي تبديه النيابة للتحقيق في ادعاءات اختالف أماكن وتواريخ عملية الضبط، وهي 
االدعاءات التي إن صحت فإنها تهدر عملية الضبط واالحتجاز، وذلك لكونها تمت بالمخالفة للدستور المصري وقانون 

اإلجراءات الجنائية.

اإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه المادي والمعنوي لإلدالء باعترافات
من واقع تحليل األوراق الرسمية للقضايا العشر المحكوم فيها باإلعدام ودراسة أقوال المتهمين في جلسات التحقيق 
أمام النيابة، يظهر تعرض ما يقارب من نصف المتهمين المحبوسين في هذه القضايا لإلكراه المادي والمعنوي، على 
يد جهة الضبط، إلجبارهم على اإلدالء باعترافات حول االتهامات المنسوبة إليهم، وذلك باستخدام أشكال مختلفة من 

اإليذاء البدني والنفسي.
وتكشف إدعاءات المتهمين أثناء التحقيق معهم أمام النيابة، على ذمة هذه القضايا، تعرض ما اليقل عن 83 متهًما من 
أصل 192متهًما محبوسين لإلكراه المادي والمعنوي، تنوعت بين نمط أو أكثر من أنماط التعذيب، حيث ذكر  59 شخص 
تعرضهم للضرب، 57 شخص للصعق بالكهرباء، 30 شخص للتعليق، و22 شخص تم تهديدهم بأسرهم وتعذيبهم، في 

حين قامت النيابة بإثبات إدعاءات  44 متهًما بتعرضهم للتعذيب أثناء مناظرتها المتهمين قبل بدء التحقيق.

مرفق 1  (17(
مرفق 2  (18(

2018. الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان ومركز بالدي للحقوق والحريات. تقرير مشترك. » قوانين غير ملزمة: تقرير تحليلي عن انتهاكات حقوق   (19(
https://egyp- 2719 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المحكوم فيها باإلعدام«، 18 مارس  الطفل وضمانات المحاكمة العادلة فى قضية خلية أوسيم، رقم

 /tianfront.org/ar/2018/03/othem-case
مرفق 3  (20(
مرفق 4  (21(
مرفق 5  (22(

http:// https://egyptianfront.org/ar/2018/03/othem-case/ 
http:// https://egyptianfront.org/ar/2018/03/othem-case/ 
http:// https://egyptianfront.org/ar/2018/03/othem-case/ 
http:// https://egyptianfront.org/ar/2018/03/othem-case/ 
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كمين 
الخصوص

جنوب 
الزقازيق

والية 
الجيزة

داعش 
دمياط

وائل 
طاحون
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5 2 1 5 25 13 18 صفر 9 20 متهمين 
تعرضوا 
للتعذيب

جدول يوضح ادعاءات التعذيب في القضايا العشرة المحكوم فيها باإلعدام

أنماط التعذيب التي تعرض لها المتهمون في هذه القضايا

تنتهك السلطات باإلكراه المادي والمعنوي الحقوق المكفولة لألشخاص بالقوانين المحلية والمواثيق 
الدولية، وأهمها:

المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
والتي وقعت عليها مصر تعرف التعذيب بأنه:  “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق 
عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته 

على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث«.)23)
المادة 52 من الدستور المصري المعدل في 2014 تنص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة، ال تسقط 
بالتقادم. كما تنص المادة 55 على عدم جواز تهديد أو ترهيب أي محتجز أو إيذاؤه بدنًيا أو معنوًيا، وأن كل من 
يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، وأن يتم إيداعه في األماكن الرسمية 

المخصصة لذلك. وأن كل قول أو اعتراف يصدر من المتهم تحت وطأة التعذيب أو اإلجبار ُيهدر وال يعول عليه.)24)
المادة 302 من قانون اإلجراءات القانونية المصري تنص على أن : »كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو 

الشهود تحت وطأة اإلكراه أو التهديد به يهدر وال يعول عليه« )25)

أمثلة على هذا االنتهاكك، ما قاله المتهم في قضية خلية أوسيم »محمد فوزي عبد العاطي« في جلسة التحقيق 
معه في 17 فبراير 2015: »ضربوني بشوم وقطع حديد وكهربوني بصاعق كهرباء وانا متغمي… أنا مصاب في كتفي 
بالشوم وحديد وكلبشونى خلفي وضربوني على  اليمين وايدي، وضربوني  كلها وضلعي  الشمال وظهري وايدي 
دراعي الشمال وعلى دراعي اليمين بالشوم من فوق، وكانوا مغمييني، وصباعي اللي في إيدي الشمال ضربوني 
عليه، ومضروب علي رجلي من عند الفخاد ومن بره بخرزانة علي وشي، ومضروب علي ظهري بحاجة زي الجلدة أو خرزانة 
وقعدوا يضربوني باألقالم على قفايه وعلي وشي وكنت بجيب دم من مناخيري ووداني من الضرب، وصعقوني في 

أماكن حساسة«.)26)
أما المتهم في قضية مقتل العقيد وائل طاحون »وليد رفعت محمد حسن ابراهيم« فقال في جلسة التحقيق معه 
بتاريخ 15 يونيو 2015: » غموا عينيا وودوني علي مكان عرفت بعد كده أنه في مباحث األمن الوطني في الظوغلي 
ووصلت هناك كانت الساعة 10 صباح نفس يوم وصولي اللى هو 29 مايو 2015 وفضلت محبوس هناك متغمي عيينا 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalIn-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  (23(
 terest/pages/cat.aspx

الدستور المصري، مرجع سابق.  (24(
قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق.  (25(
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وبيتم استدعائي وسؤالي عن عالقتي بجماعة اإلخوان المسلمين فحكيت لهم نفس اللى حكيته النهاردة في التحقيق 
ألن هي دي الحقيقة، ولكن بالرغم من كده اتعرضت في أول يومين لضرب وتعذيب بالكهرباء في مناطق متفرقة من 
جسمي باستخدام كابالت كهرباء والتعذيب ده ساب آثار في منطقة مقدمة القضيب والفخذين وكدمات في الذراعين 
وأنا كنت ببقي متغمي وأنا متعذب وكان التعذيب بقصد أنه يتأكد اني قلت الحقيقة فعاًل ومش مخبي حاجة«، وهو 
ما أثبتته النيابة أثناء مناظرتها له قبل بداية التحقيق. وفي تحقيق آخر بتاريخ 28 يونيو 2015  قال المتهم وليد رًدا على 
سؤال النيابة عن القائم بالتعدي عليه: » أنا معرفش ألني ببقي متغمي وكان باإلضافة للتعذيب ده كان يتم تهديدي 

بالتعدي عليا جنسًيا وإحضار زوجتي والتعدي عليها جنسًيا أمامي«.)27)
وفي القضية المعروفة إعالمًيا بداعش دمياط: يقول المحكوم عليه »خالد مصطفي مصطفي حسين« في جلسة 
التحقيق معه بتاريخ 21 سبتمبر 2014:« أنا بطلب إخالء سبيلي، وعاوز أقول إني في سجن العازولي تم تعليقي من 
الخصية وفي إصابات في  بآلة حادة في منطقة  أنحاء جسدي وضربوني  االتنين خلفي وكهربوني في جميع  ايدي 
 9 بتاريخ  التحقيق معه  النشار« فقال في جلسة  القضية »خالد علي محمود  عليه في نفس  المحكوم  أما  الخصية«. 
أغسطس 2014: » كانوا بيعلقوني على الباب زى ما قلت ويكهربوني ف جسمي وجردوني من مالبسي، والتعدي عليا 
سبب شرخ في معصم ايدي الشمال الني كنت بحس بآالم شديدة في يدي الشمال«، وهي االدعاءات التي قامت 

النيابة بإثباتها قبل بدء التحقيق وأثناء مناظرتها المتهم.
أما في قضية كمين الخصوص، فقد ذكر المحكوم عليه)28) »إبراهيم عبدالظاهر مفيد احمد« في جلسة التحقيق معه 
بتاريخ 10 ديسمبر 2016: » كانوا بيعذبوني هناك عن طريق الكهرباء عن طريق صواعق في جسمي كله وقلتلهم على 
اللى حصل معايا واللى عملته بس هما ماكانوش مصدقين«، أما المتهم في قضية الزقازيق حافظ محمد حسين  فقال 
في جلسة تحقيق النيابة معه بتاريخ 22 سبتمبر 2015: » خدونى أمن الدولة بالزقازيق عذبونى وضربونى وجابونى هنا، 
وهو ما أكده المتهم في نفس القضية ماهر ربيع عبد الظاهر بقوله فى نفس جلسة التحقيق:«سألونى عن تفجيرات 

حصلت بمجلس المدينة بأبوحماد وقعدوا يعذبونا بالكهرباء«)29)
مما سبق، فإن االعترافات التي أدلى بها غالبية المتهمين تمت تحت اإلكراه، ومن ثم فإنها تصبح مهدرة وال يعول عليها 
وفًقا للدستور، ، وهو ما كان يجب على النيابة التيقن منه عن طريق فتح تحقيق مستقل فى هذه األقوال خاصة مع 

جهة الضبط، وأن تقوم بإحالة المتهم للطب الشرعي فور ادعاءه التعرض للتعذيب.

غــــــــــــــــــــــــــــــــــياب المحامين عن جلسات التحقيق األولي
تكشف تحقيقات النيابة مع المتهمين المحبوسين على ذمة القضايا العشرة المحكوم فيها باإلعدام، كيف تم اإلخالل 
بحق غالبيتهم في التواصل مع محاميهم، ومن ثم الحصول على حقهم في الدفاع، وكيف بدأت النيابة في مباشرة 

التحقيق معهم في غياب المحامين ألسباب لم تقم بالتدليل عليها بشكل كاف.
وقامت النيابة ببدء التحقيق مع 91 متهًما في العشرة قضايا من أصل 192 متهًما محبوًسا في ظل غياب وجود محام 
معهم يقوم بالدفاع عنهم ويقدم الدفوع المناسبة، وذلك من خالل التذرع بعدد من األسباب أغلبها يتمحور حول »توافر 
حالة الضرورة«، و«خشية ضياع األدلة«، أو »النقابة مغلقة«، ناهيك عن أن المتهمين الحاضر معهم محامين في جلسات 

التحقيق تظهر األوراق بأن أغلبهم - 60 من أصل 86 متهًما- منتدبين وليسوا المدافعين الخواص للمتهمين.

مرفق 7  (27(
مرقق 8  (28(
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تنتهك النيابة في بدءها التحقيق مع المتهم في غياب محام الحقوق المكفولة لألشخاص بالقوانين المحلية 
والمواثيق الدولية، وأهمها:

المبدأ 11 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 
أو السجن تنص على أن: »يكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام 

بالطريقة التي يحددها القانون.« )30)
المادة 54 من الدستور المصري المعدل في 2014 تنص على: »«يجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب 

ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمٌكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورا«.)31)

أمثلة لهذا؛ بدأت النيابة العامة جلسة التحقيق األولي مع المتهم في قضية خلية إمبابة »محمد حمدي ذكي محمد« 
بتاريخ 10 سبتمبر 2014 في غياب محاميه وبررت هذا بوجود »حالة الضرورة«، في حين بدأت التحقيق مع المتهم في 
قضية والية الجيزة »فتحي ضياء فتحي محمد« بتاريخ 10 أبريل 2016 وسببت هذا بأن »النقابة مغلقة«، أما في المتهم 
غياب  2016 في  أكتوبر   30 بتاريخ  للتحقيق  بدأها  النيابة  فبررت  عابدين«  محمد  »إسالم  الخصوص  كمين  في قضية 
حضور محام معه بـ »خشية ضياع األدلة«، وهو السبب الذي ساقته مع المتهم في نفس القضية »محمد محمود أحمد 

درويش« في تبريرها لبدء التحقيق دون محام.
وترجع أهمية تمكين المتهم في االستعانة بخدمات محام في أن المتهم بمفرده ال يستطيع، وخاصة أثناء ظروف 
احتجازه، اإلحاطة بالتهمة والوقائع وقرائن البراءة وهو الدور الذي يقوم به المحامي عنه. األمر الذي يجعل عدم حضور 

محام أثناء التحقيق مع المتهم أحد أهم االنتهاكات التي تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة.

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاهل ومماطلة اإلحالة للطب الشرعي
النيابة قد تجاهلت أغلب إدعاءات المتهمين بتعرضهم  النيابة في محاضر جلسات التحقيق، نجد أن  بمراجعة قرارات 
للتعذيب، وماطلت في إحالة عدد كبير منهم لمصلحة الطب الشرعي للتأكد من حقيقة إدعاءات تعرضهم للتعذيب أو 

الوقوف على حقيقة آثار التعذيب على أجسادهم.
وتكشف األوراق عن تجاهل النيابة إحالة ما يقرب من 45 متهًما من أصل 83 متهًما محبوسين، ادعوا في جلسات 
إدعائهم  بعد فترات من  الشرعي،  للطب  إحالة ما ال يقل عن 38 متهًما  للتعذيب. في حين قررت  التحقيق تعرضهم 

https://www.ohchr.org/ar/Pro- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  (30(
 fessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx

الدستور المصري، مرجع سابق.  (31(
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التعرض للتعذيب أو حتى طلبهم هم أو محاميهم توقيع الكشف الطبي عليهم، وهو ما يفسر سبب سلبية نتائج تقارير 
الطب الشرعى الموجودة في األوراق لـ 19 متهًما، والتى لم تستطع إثبات االنتهاكات التي تعرضوا لها قبل التحقيق.

كمين 
الخصوص

جنوب 
الزقازيق

والية 
الجيزة

داعش 
دمياط

وائل 
طاحون

أنصار 
الشريعة

خلية 
إمبابة

قضية 
أبو حماد

قضية 
أوسيم

تفجير 
الكنائس

صفر صفر صفر صفر 3 15 3 5 2 10 متهمين 
أحيلوا للطب 

الشرعي
صفر  صفر  صفر 2 1 3 3 صفر 2 8 تقارير الطب 

الشرعي

تنتهك النيابة بتجاهلها ومماطلتها اإلحالة للطب الشرعي حقوق المتهمين المكفولة لألشخاص بالقوانين 
المحلية والمواثيق الدولية، أهمها:

المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
والتى وقعت عليها مصر على أنه:»تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما 
وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بان عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من االقاليم الخاضعة 

لواليتها القضائية«)32).
المادة 55 من الدستور المصري تنص على أنه : »كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما 
يحفظ عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنًيا أو معنوًيا، وال يكون حجزه، أو حبسه 
إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانًيا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفًقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من 

محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر وال يعول عليه.«)33)
وفًقا للمواد 440، 429 من التعليمات القضائية للنيابة العامة تلتزم جهات التحقيق بتوقيع الكشف الطبي على 
األشخاص المصابين في القضايا الجنائية، ومن بينهم المتهمين، لبيان وصف اإلصابة وسببها وتاريخ حدوثها 
واآللة المستخدمة في حدوثها. و في حالة التعذيب، تكون إحالة المتهم للطب الشرعي حال مشاهدة جهة التحقيق 

عالمات على جسده تشير إلمكانية تعرضه للتعذيب أو في حالة ادعاءه التعرض ألي نوع من أنواع التعذيب.

أمثلة لهذا، ما يكشفه تقرير الطب الشرعي للمتهم في قضية أنصار الشريعة »محمد يحي الشحات«، والذي يظهر 
فيه تاريخ توقيع الكشف بتاريخ 15 يونيو 2014 بعد ما يقارب الشهر من إدعاء تعرضه للتعذيب في جلسة التحقيق معه 
بتاريخ 14 مايو 2014، لتأتي نتيجة التقرير بتعذر تحديد تاريخ اآلثار على جسده بشكل محقق، إال أن اآلثار في الساعدين 

والظهر يمكن أن تكون جراء تقييد معصميه أو التعدي عليه بجسم لين رفيع، وذلك وفًقا لوصف التقرير.)34)
أما المتهم في قضية تفجير الكنائس »محمد يوسف أبو بكر«، فقد تم توقيع الكشف عليه بعد 14 يوم على األقل 

اتفاقية مناهضة التعذيب، مرجع سابق.  (32(
الدستور المصري، مرجع سابق.  (33(
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من ادعاءه التعرض للتعذيب أثناء فترة إخفائه، وذلك في جلسة التحقيق معه بتاريخ 23 يناير 2017، وهو ما جعل نتيجة 
التحليل سلبية لمرور مدة طويلة على التعذيب.)35)

وفي حين أثبتت النيابة في مناظرتها لجسم المتهم في قضية خلية إمبابة »محمود خليفة« في جلسة التحقيق معه 
بتاريخ 10 سبتمبر 2014 وقالت:» قمنا بمناظرة األجزاء الظاهرة من جسد المتهم وتبين لنا وجود كدمة صغيرة زرقاء 
أسفل العين اليمنى للمتهم، وكذا وجود آثار جروح دائرية حول المعصم… وأفاد بأن الكدمة الموجودة في عينه اليمنى 
نتجت جراء التعدي عليه بالضرب حال ضبطه، وأن اآلثار الدائرية المحيطة بالمعصم هي آثر األغالل الحديدية التي تم 

تكبيله بها«، إال أنها لم تقم بإحالته للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه والتأكد من سبب هذه اآلثار على جسده.
أما المتهم في قضية خلية أوسيم »محمود خالد« فقد قام بالتنازل عن توقيع الكشف الطبى بعد 13 يوم من إثبات 
النيابة وجود آثار تعذيب على جسده أثناء مناظرتها له. حيث تسرد النيابة في مناظرتها فى جلسة التحقيق مع خالد بتاريخ 
3 مايو 2015 بأنه »مصاب بكدمة بالعين اليسرى وجرح في الركبتين اليمنى واليسرى«. هذه الحالة أكدتها النيابة فى 
جلسة 26 مايو 2015 أثناء مناظرتها عموم جسد المتهم، حيث أثبتت بأنه: » تبين لنا وجود تجمع دموي أسفل العين 
اليسري وجرحين في الركبتين اليسرى واليمنى، وبسؤاله عن محدث هذه االصابات أجاب بأنه كان معصوب العينين 
وتبين لنا بان هناك كدمة في عينه اليسرى«. ورغم إثبات النيابة هذا مرتين فى جلستين تاليين إال أنها لم تقم بإحالته 
إلى الطب الشرعى للتأكد من حقيقة تعرضه للتعذيب، إلى أن قام بالتنازل عن طلب توقيع الكشف الطبى عليه تحت 

دعوى الجهل بهوية من قام بضربه.
يثير تجاهل النيابة ومماطلتها إحالة المتهمين للطب الشرعي تساؤالت حول مدي استقاللية وحيادية النيابة، فتجاهلها 
ألقوال المتهمين وماتعرضوا له من تعذيب وتجاهل طلباتهم المتكررة للعرض على الطب الشرعي يجعلها في موضع 

الشريك في االنتهاك.

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء أوضاع السجون
تكشف تحقيقات النيابة مع 192 متهًما محبوًسا في العشر قضايا عن تعرض عدد كبير من هؤالء المتهمين النتهاكات 
عدة أثناء فترة حبسهم االحتياطي في السجون المختلفة؛ يظهر هذا من الشكاوى التي تقدموا بها أثناء تجديد حبسهم، 
حول معاناتهم من تردي أوضاعهم الصحية والغذائية، وحبسهم انفرادًيا، وحرمانهم من حقوقهم في التريض، والزيارة، 

والتعسف في مواصلة دراستهم، هذا باإلضافة لما يالقونه من سوء المعاملة والتكدس في الزنازين.

شروع 
فى قتل

تردي 
أوضاع 
الطعام

التعسف 
في 

مواصلة 
الدراسة

الحرمان
من

الزيارات

الحرمان 
من 

التريض

الحبس 
االنفرادى

تردي 
الوضع 
الصحي

سوء 
التهوية

المعاملة 
القاسية

التكدس 
في الزنازين

20 23 9 10 19 14 11 11 11 3
عدد المتهمين الذين تقدموا بشكاوى حول أوضاعهم السيئة داخل السجون
تنتهك السلطات في السجون حقوق المتهمين المكفولة لألشخاص بالقوانين المحلية والمواثيق الدولية، 

أهمها:
كل  أن:»يعامل  على  تنص  السجناء(  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  )القواعد  مانديال  نيلسون  قواعد  من   1 القاعدة 
السجناِء باالحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر. وال يجوز إخضاع أِي سجين للتعذيب أو المعاملة 
بأي  ع  التذرُّ السجناء حماية من ذلك كله، وال يجوز  ر لجميع  المهينة، وُتوفَّ أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
ظروف باعتبارها مسِوغًا له. ويجب ضمان سالمة وأمن السجناء والموظفين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع 

األوقات.)36)
المادة 56 من الدستور المصري المعدل في 2014: »السجن دار إصالح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن االحتجاز 

لإلشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر.«)37)

أثناء  مثال لتردي الوضع الصحي ما اشتكي منه المتهم في قضية تفجير الكنائس »عبدالرحمن حسن احمد مبارك« 
جلسة التجديد معه بتاريخ 28 مايو 2017 :»عاوز اقول اني اتعرضت على مستشفى السجن، وقالوا لي ان امكانياتهم 
في  متابع  كنت  وانا  للكلى،  عالج  وهو  بتاعي  العالج  فيها  أتلقي  اقدر  مستشفى  محتاج  وأنا  تعالجني،  ماتقدرش 

مستشفى الكلى والمسالك البولية في المنصورة ... محتاج أروح المستشفي دي ألن حالتي الصحية سيئة جًدا«.

مرفق 11  (35(
 http://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml )قواعد نيلسون مانديال )القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  (36(

الدستور المصري، مرجع سابق.  (37(

http://http://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml 
http://http://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml 
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أما المتهم في قضية خلية إمبابة »أنس مصطفى حسين محمود البهنساوي« فيشتكي في إحدي جلسات تجديد 
حبسه بحرمانه من التريض في السجن وحرمانه من حقه في الزيارة لدرجة عدم تمكنه من رؤية والده أو والدته، وأضاف 
بقيامهم بعمل إضراب احتجاًجا على أوضاع السجن. وبخصوص أوضاع الطعام والتهوية والمعاملة داخل السجن، اشتكي 
المتهم في قضية مقتل العقيد وائل طاحون »ابراهيم معتمد« قائاًل في جلسة تجديد حبسه بتاريخ 22 يوليو 2015: » 
أنا بطلب إخالء سبيلي وبتضرر من عدم وجود زيارة أو تريض وعدم وجود شفاطات وقلة كميات األكل المقدمة وعدم 
الدين  القضية محمد بهي  زميله في  التواصل مع أهلي«، وهو ما يؤكده  الضباط وبطلب  صالحيته وسوء معاملة 
شمروخ بقوله:» أنا بطلب إخالء سبيلي وعايز أقول ا الوضع في سجن العقرب سيىء جًدا… ويوم السبت اللى فات 

تعدوا علينا بالضرب«.)38) 

مرفق 12  (38(
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خاتــــــــــمة وتوصيات
تساؤالت كثيرة تثيرها استمرار القضاء المصري في التوسع في استخدام أحكام اإلعدام الجماعية في القضايا ذات 
الطابع السياسي، خاصة مع زيادة وتيرة تنفيذ هذه األحكام في اآلونة األخيرة، بعد محاكمات أقل ما توصف بأنها تفتقر 
ألبسط معايير المحاكمة العادلة، األمر الذي يلقي بظالل من الشك حول استخدام السلطات لهذه العقوبة كوسيلة 

لتصفية الحسابات السياسية أو االنتقام باسم القانون.
كان غالبية المتهمين في القضايا العشر المحكوم فيها باإلعدام بعد 2018، قد تعرضوا النتهاكات جسيمة أخلت بحقوقهم 
المكفولة بالقوانين والدستور والمواثيق الدولية وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة، حيث تعرضوا لإلخفاء القسري 
لفترات متفاوتة في مقرات شرطية وعسكرية، تم فيها تعذيبهم بأشكال متنوعة من اإليذاء البدني والنفسي، وهو 
ما لم تحرك النيابة تجاهه ساكًنا في أغلب األحوال، حيث لم تقم بفتح أى تحقيق في هذه االنتهاكات، فضاًل عن تجاهل 
إدعاءات التعذيب أو مماطلة إحالة المتهمين للطب الشرعي للتعرف على أسباب اإلصابات التي تعرضوا لها، كما قامت 

ببدء التحقيق مع غالبيتهم في غياب محامين.

وعليه، توصي الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان السلطات المصرية بالتوصيات اآلتية:
1-التوقف عن تنفيذ أحكام اإلعدام وتعليق العمل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي حول وقف 

أو تجميد العمل بعقوبة اإلعدام.
2- االلتزام بالمعايير الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان المتعلقة بضمانات 
المحاكمة العادلة، والتي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق المتهمين، خاصة المتهمين الذين يواجهون 

عقوبة اإلعدام.
2- مراجعة عشرات القوانين المتعلقة بعقوبة اإلعدام في القوانين المصرية، وإلغاء تعديالت القوانين 
والقرارات الصادرة بعد يوليو 2013 مثل القرار 136 لسنة 2014 وتعديالت قانون العقوبات وقانون 

اإلجراءات الجنائية، والتى انتقصت من حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
3- فتح تحقيقات مستقلة مع السلطات المسئولة عن االنتهاكات التي تعرض لها المتهمين خالل مسار 
التقاضي منذ لحظة القبض وحتى صدور الحكم وعلى رأسها جهة الضبط، والتأكد من قيام سلطات 

التحقيق والمحاكمة بدورها في التحقق من ادعاءات التعرض لالنتهاكات.
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المرفـــــــــــــــــــــــــقات
1-التضارب في تواريخ وأماكن ضبط المتهم في قضية تفجير الكنائس: عمر سعد

)صورة من محضر الضبط الرسمي للمتهم عمر سعد بتاريخ 3 فبراير 2017)

)صورة من محضر جلسة التحقيق مع المتهم عمر سعد بتاريخ 4 فبراير 2017( 
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2- تلغراف مقدم من زوجة المتهم في قضية تفجير الكنائس محمد يوسف أبو بكر حافظ للنائب 
العام تفيد اختفائه لمدة ال تقل عن شهر بعد القبض عليه

)صورة من محضر جلسة التحقيق مع المتهم عمر سعد بتاريخ 4 فبراير 2017( 
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3- التضارب في تاريخ الضبط بين محضر الضبط وأقوال المتهم في قضية خلية أوسيم: أحمد 
حسن

)صورة من محضر الضبط الرسمي للمتهم أحمد بتاريخ 17 مايو 2015(

))صورة من محضر جلسة التحقيق مع المتهم أحمد حسن والذي قال فيه بأن ضبطه كان بتاريخ 9 مايو 2015( 
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4- التضارب في تاريخ الضبط بين محضر الضبط الرسمي وأقوال المتهم في قضية أنصار 
الشريعة: محمد يحيى الشحات

)صورة من محضر التحقيق مع المتهم محمد يحيى الشحات بتاريخ 22 يوليو 2014(

5- التضارب في )مكان( الضبط بين محضر الضبط الرسمي وأقوال المتهم في قضية والية 
الجيزة: عصام خميس

)صورة من محضر الضبط الرسمي (

)صورة من جلسة تحقيق النيابة مع المتهم(
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6- إدعاءات المتهم في قضية خلية أوسيم: محمد فوزي عبد العاطي تعرضه للتعذيب

)صورة من محضر التحقيق مع المتهم محمد فوزي عبد العاطي في جلسة 17 فبراير 2015(

7 - ادعاءات التعذيب التي تعرض لها المتهم في قضية مقتل وائل طاحون: وليد رفعت محمد حسن

أقوال المتهم وليد رفعت في جلسة التحقيق معه بتاريخ15يونيو 2015
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أقوال المتهم وليد رفعت في جلسة التحقيق معه بتاريخ 28 يونيو 2015

إثبات النيابة أقوال المتهم بتعرضه للتعذيب أثناء مناظرتها له في بداية التحقيق بتاريخ 15 يونيو 2015
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8- ادعاءات المتهمين في قضية داعش دمياط تعرضهم للتعذيب

أقوال المتهم خالد مصطفي حسين في جلسة التحقيق معه في 21 سبتمبر 2014

أقوال المتهم خالد النشار في جلسة التحقيق معه بتاريخ 8 أغسطس 2014

9- ادعاءات التعذيب التي تعرض المتهم في قضية كمين الخصوص ابراهيم عبد الظاهر

)صورة من جلسة التحقيق مع المتهم ابراهيم عبد الظاهر بتاريخ 10 ديسمبر 2016(
10- صورة من تقرير كشف الطب الشرعي على المتهم في قضية أنصار الشريعة محمد 

يحيى الشحات
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11- صورة من تقرير كشف الطب الشرعي على المتهم في قضية تفجير الكنائس محمد 
يوسف أبو بكر

12- سوء أوضاع السجون

صورة من محضر جلسة تجديد الحبس مع المتهم  في قضية تفجير الكنائس عبد الرحمن مبارك بتاريخ 28 مايو 2017



الطريق إلى اإلعدام

29

صورة من محضر جلسة تجديد الحبس مع المتهم في قضية مقتل العقيد وائل طاحون:  ابراهيم معتمد بتاريخ 22 
يوليو 2015


