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ال شك أن احترام حقوق اإلنسان وتطبيق ضمانات المحاكمات العادلة هو الهدف االسمي لمجتمع 
ديموقراطي متطور يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تساويهم امام القانون ويحمي الدولة 
من األفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات اإلرهابية، بل ويوفر جهدا كبيرا على كثير من الدول في 

مواجهة اإلرهاب. 

بينما تقول السلطات المصرية انها تخوض حربا ضروس ضد الجماعات اإلرهابية المسلحة التي 
المنتخب محمد مرسي  بالرئيس  اإلطاحة  وتيرتها عقب  تزايدت  إرهابية  بعمليات  البالد  استهدفت 
الثالث من يوليو عام 2013. وبرغم من الدعم الدولي الذي  عضو جماعة اإلخوان المسلمين في 
تحظي به السلطات المصرية في حربها هذه خاصة ما تتلقاه األجهزة األمنية من مساعدات مادية 
وتدريبات نوعية وفنية في علم الجريمة ومكافحة اإلرهاب بكافة الطرق العلمية والتقنية الحديثة، 
نجد ان  السلطات المصرية  دأبت علي إهدار سيادة القانون وتجاهل اإلجراءات القضائية المنضبطة 
والمحاكمة،  والتحقيقات  التحري  اثناء  الدولية  وكذلك  والقانونية  الدستورية  والمبادئ  العدالة  باطر 
بل انها أيضا انتهكت اتفاقيات حقوق االنسان الدولية التي وقعت وصدقت مصر عليها وأصبحت 
ملزمة لها بقوة القانون، االمر الذي يفتح المجال الفق محفوف بالمخاطر كونه يجهض أي محاولة 
لتقويض جذور اإلرهاب ومحاسبة اإلرهابيين وفق صحيح القانون دون الدخول في دوامة انتقامية 

ال نهائية.

وبناء على ذلك، نحاول في هذا التقرير التحليلي، التركيز على دراسة حالة لقضية تتضمن تهم 
باإلرهاب، وذلك على خلفية أربعة وقائع إرهابية نتج عنها مقتل أكثر من ٧٥ شخصًا في اإلجمالي، 
وإصابة عشرات آخرين، وقد تضمنت استهداف كمين النقب في الوادي الجديد أقصى جنوب غرب 
البالد في 1٦ يناير/كانون الثاني  2٠1٧، إضافة إلى تفجيرات استهدفت ثالث كنائس في مدن 
القاهرة في ديسمبر/كانون األول  2٠1٦،  العباسية في مدينة  كاتدرائية  مصرية مختلفة، تفجير 
وكنيستي مارجرجس بمدينة طنطا والمرقسية بمدينة اإلسكندرية في أبريل/نيسان 2٠1٧، خاصة 
أنه في يوم 9 أبريل/ نيسان 2٠1٧ الذي شهد تفجير كنيستي اإلسكندرية وطنطا، أعلن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في عموم البالد1، وهي الحالة التي ال تزال مفروضة 

ومستمرة وقت كتابة هذه السطور.

التي  أنماط االنتهاكات  أبرز  التقرير بعرض موجز لسير القضية، ثم يستطرد في تفصيل  ويبدأ 
وقعت خاللها أثناء مرحلتي القبض واالحتجاز، وصوال إلى وقائع المحاكمة وأبرز ما ورد بها، وينتهي 

بخاتمة لتلخيص ما سبق وعرض النتائج.

https://goo.gl/hzqCMm ،بي بي سي ، إعالن حالة الطوارئ في مصر عقب تفجير كنيستين في طنطا واإلسكندرية  1

المقدمة
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يعتمد التقرير على منهجية تحليل ومقارنة أوراق القضية الرسمية من محاضر الضبط، وأوراق 
اإلحالة وتحقيقات النيابة العسكرية، مرورا بشهادة محامي الضحايا وذويهم، انتهاء بوقائع المحاكمة 
وحكمها، ويستهدف التقرير تسليط الضوء على االنتهاكات الممارسة والتي تصل إلى حد كونها 

ممنهجة وتعصف بحقوق وضمانات المتهمين في محاكمة عادلة وفق صحيح القانون. 

أوال: أننا إذا نؤكد على دعمنا للسلطات المصرية في حربها على اإلرهاب إال اننا نشدد على 
طبقا  عادل  والمجتمع قصاص  للدولة  تضمن  التي  السليمة  القانونية  باإلجراءات  االلتزام  ضرورة 

للقانون.

ثانيا: هذا التقرير ال يعني بأي حال الدفاع عن المتهمين ضمن قضية تفجيرات الكنائس والزعم 
ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.

ثالثا: التقرير في نفس الوقت ال ُيعني بإثبات مدى تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة   
إليهم من عدمه، إذ أن االهتمام الرئيسي للتقرير هو التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة، ومدى 
القضية كما في  تلك  بها من عدمه في  المعنية  والتنفيذية  القضائية  المصرية  السلطات  التزام 

غيرها.

رابعا: فحص ادعاءات المتهمين المتكررة في تلك القضية كما في غيرها من العديد من القضايا 
إلى  المادي والمعنوي، إضافة  بالغة بحقهم من تعذيب وصنوف من اإلكراه  انتهاكات  من وقوع 
جريمة اإلخفاء القسري، وهي الجريمة ضد اإلنسانية، وفتح الباب لزيادة المطالبة بالتحقيق المستقل 

في تلك الوقائع، والتشديد على ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

كمدخل  اإلنسان  حقوق  واحترام  العدل  تحقيق  أهمية  على  تأكيدا  يأتي  التقرير  هذا  خامسا: 
أساسي لعالج كافة اإلشكاليات الخاصة بالعدالة الجنائية في مصر.

منهجية التقرير

نقاط حاكمة للتقرير 
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أوال: واقعة القضية

في 11 أكتوبر 2018 حكمت محكمة جنايات اإلسكندرية العسكرية والمنعقدة جلساتها في منطقة 
مستعمرة الجزام بمنطقة العامرية باإلسكندرية، برئاسة العميد/ إبراهيم إسماعيل محمد وعضوية 
 « متهما   17 على  شنقا  باإلعدام  مشالي،  مختار  شريف  والعقيد/  غازي  إبراهيم  محمود  العميد/ 
المؤبد »بينهم سيدة« » 17 منهم حضوري« وعلى  بالسجن  8 منهم حضوري« وعلى 19 متهما 
»طفل«  واحد  متهم  وعلى  حضوري«  منهم   6  « سنة  عشر  خمسة  المشدد  بالسجن  متهمين   8
»حضوري« بالسجن خمسة عشر سنة وعلي متهم واحد »حضوري« بالسجن المشدد عشر سنوات 
وعلي متهمين بانقضاء الدعوي الجنائية لوفاتهما.، وذلك في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات 
أن أمرت ذات  الكنائس«، وذلك بعد  عسكرية كلى اإلسكندرية والمعروفة إعالميا بقضية »تفجير 
المحكمة في 10 إبريل 2018  بإحالة أوراق 36 متهما من إجمالي 48 متهًما إلي مفتى الجمهورية 

الستطالع الرأي الشرعي في إعدامهم.2

الدفاع  وزير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  زكي  محمد  أول/  الفريق  صدق   2019 يناير   17 وفي 
واإلنتاج الحربي على الحكم الصادر من محكمة الجنايات العسكرية كما هو، وذلك وفقا لما خوله إياه 
قانون القضاء العسكري من سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية باعتمادها أو تعديلها أو 

األمر بإعادة المحاكمة مرة أخري.

القاهرة  مدينة  العباسية في  كاتدرائية  استهدفت  التفجيرات  من  لسلسة  القضية  وقائع  وتعود 
في ديسمبر 20163 والذي أدي لسقوط العشرات بين قتيل ومصاب،وكنيستي مارجرجس بمدينة 
طنطا4والقديسين بمدينة اإلسكندرية5 في إبريل 2017 والذي أسفر عن سقوط عشرات من المواطنين 
يناير  الجديد6في  الوادي  في  النقب«  »كمين  استهدف  الذي  الهجوم  إلى  باإلضافة  المسيحيين، 

2017 والذي أسفر عن سقوط ضابط شرطة وعدد من المجندين.

تم القبض على أغلب المتهمين المحبوسين في القضية البالغ عددهم33 من إجمالي 48 متهما 
قراًرا  أصدر  قد  المصري  العام  النائب  كان   ،2017 يونيو  وحتى  يناير  من  الفترة  في  القضية  في 
للقانون  استنادا  العسكرية  النيابة  إلى  العليا  الدولة  أمن  نيابة  القضية من  بإحالة  مايو 2017  في 
رقم 136 لسنة 2014 الخاص بحماية المنشئات العامة والحيوية، والتي أحالت بدورها القضية في 
21 أغسطس من نفس العام لمحكمة الجنايات العسكرية باإلسكندرية، بعد أن وجهت لهم النيابة 
من بينها: القتل، والشروع في القتل، وتصنيع مفرقعات، وحيازة أسلحة وذخيرة، وقيادة وااللتحاق 

بجماعة أسست على خالف القانون. 

ووفقًا لقرار اتهام النيابة الرسمي فقد نسبت إلى المتهمين إنشائهم لخليتين إرهابيتين، تعمالن 
على استهداف المسيحيين ودور عبادتهم باألساس في وادي النيل، وذلك بعد تلقي بعض قيادات 
عليهم  المحكوم  من   18 ولدى  سيناء،  والية  تنظيم  من  فقهية  ودورات  عسكرية  لتدريبات  الخلية 
صالت قرابة ببعضهم البعض، كما أنه في حين أن 47 من المحكوم عليهم من الذكور، فتوجد بين 
يقع سكنهم في  )33 متهم(  المحبوسين  المتهمين  أغلبية  أن  وبينما  واحدة متهمة.  أنثى  قائمة 
نطاق محافظة قنا في صعيد مصر، فإن 10 منهن يقع سكنهم في نطاق العاصمة القاهرة، بينما 

واحد فقط في محافظة الشرقية، وآخر في محافظة الدقهلية. 
https://www.  .2018 أبريل   10 الثالث،  الكنائس  تفجير  قضية  في  المفتي  إلى  متهما   36 أوراق  إحالة  الشروق،  جريدة   2

shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10042018&id=5a3dcf31-dddc-48f9-993e-c6dd94e412f4
https://   ،جريدة األهرام، تفجير إرهابي بالكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية واستشهاد 23 مصليًا وإصابة 49 آخرين  3

goo.gl/4fTC6z
https://goo.gl/iL5aQX ، موقع الوطن، وزير الداخلية يبحث تداعيات تفجير كنيسة طنطا  4

https://goo.gl/984TBp موقع اليوم السابع، تفجير الكنيسة المرقسية باإلسكندرية  5
https://goo.gl/VQdyFw ،موقع الوطن، تفاصيل الهجوم على كمين النقب  6
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االتهامات األحكام المحافظة الحالة اسم المتهم

 قيادة جماعة وتنفيذ اعتداءات
 والتمويل والقتل والشروع في

 القتل وتصنيع مفرقعات وحيازتها
وحيازة أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

الشرقية هارب عزت محمد حسن حسين

 قيادة جماعة وتنفيذ اعتداءات
 والتمويل والترويج والقتل والشروع

 في القتل واشتراك في حيازة
 مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

وااللتحاق بتنظيم إرهابي خارج البالد

 اإلعدام
شنقا

القاهرة هارب مهاب مصطفى السيد قاسم

 قيادة جماعة وتنفيذ اعتداءات
 والتمويل والترويج والقتل والشروع

 في القتل واشتراك في حيازة
 مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

وااللتحاق بتنظيم إرهابي خارج البالد

 اإلعدام
شنقا

قنا هارب عمرو سعد عباس إبراهيم

 االنضمام لجماعة والتمويل والقتل
 والشروع في القتل والسرقة وحيازة
 مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وإخفاء

 أسلحة والتواجد بمنطقة عسكرية
محظورة

 اإلعدام
شنقا

قنا محبوس وليد أبو المجد عبدالله عبد العزيز

 القتل والشروع في القتل والسرقة
 وصناعة مفرقعات، وحيازة مفرقعات

وحيازة أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

قنا هارب مصطفي عمر أبوبكر محمد

 االنضمام لجماعة والقتل والشروع
 في القتل وسرقة وحيازة مفرقعات

وحيازة أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

قنا هارب  مصطفي عبده محمد حسين
سعيد

 االنضمام لجماعة والقتل والشروع
 في القتل والسرقة وحيازة

مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

 انقضاء
 الدعوي
 لوفاة

المتهم

قنا هارب حامد خير علي عويضه

 االنضمام وقيادة جماعة والترويج
 والقتل والشروع في القتل

 والسرقة وحيازة مفرقعات وحيازة
أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

قنا هارب حماده جمعه محمد معداوي

 االنضمام لجماعة والتمويل وحيازة
أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا هارب تاج الدين محمود محمد محمد

 االنضمام لجماعة والتمويل وحيازة
أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس  بهاء الدين منصور مصطفي
محمود

 االنضمام لجماعة والتمويل وحيازة
أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس  عبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم
حسين

 االنضمام لجماعة والتمويل وحيازة
أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس  سعودي كمال عبدالاله كمال عبد
الرحيم

 االنضمام وقيادة جماعة والتمويل
 وصناعة مفرقعات وحيازة مفرقعات
وحيازة أسلحة نارية وإخفاء أسلحة

 اإلعدام
شنقا

قنا محبوس محمد مبارك عبد السالم متولي

 االنضمام وقيادة جماعة والتمويل
 وتلقي تدريب وحيازة مفرقعات
 وحيازة أسلحة نارية وااللتحاق
بتنظيم إرهابي خارج البالد

 اإلعدام
شنقا

قنا محبوس  سالمه احمد سالمه محمد
قاسم

 االنضمام لجماعة وتلقي تدريب
وحيازة أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس زياد أبو الفضل منتصر محمد

 االنضمام لجماعة وتلقي تدريب
وحيازة أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس  عبد الرحمن مصطفي احمد
عويضه
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 االنضمام لجماعة وتلقي تدريب
وحيازة أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس  محمود علي محمد مصطفي
حمدان

 االنضمام لجماعة وتلقي تدريب
وحيازة أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس محمد حسين محمد علي حسين

 االنضمام لجماعة وتلقي تدريب
وحيازة أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس  محمد جاد الكريم عطيتو
سنوسي

 االنضمام لجماعة وصناعة مفرقعات
وحيازة مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

قنا هارب مصطفي احمد محمد أبو زيد

 االنضمام لجماعة وصناعة مفرقعات
وحيازة مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

قنا محبوس علي شحات حسين محمد شحاته

 االنضمام لجماعة وصناعة مفرقعات
 وحيازة مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

وإخفاء أسلحة

 اإلعدام
شنقا

قنا محبوس علي محمود محمد حسن

 االنضمام لجماعة وحيازة أسلحة
نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس محمد غريب حسن بكري

االنضمام لجماعة  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

قنا محبوس عمرو مصطفي يوسف

االنضمام لجماعة  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

قنا محبوس محمد بركات حسن احمد

 االنضمام لجماعة وصناعة مفرقعات
وحيازة مفرقعات وإخفاء أسلحة

 اإلعدام
شنقا

قنا هارب مصطفي سيد محمد علي

 االنضمام لجماعة وصناعة مفرقعات
وحيازة مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

قنا محبوس  عبد الرحمن كمال الدين علي
حسين

 االنضمام لجماعة وحيازة مفرقعات
وحيازة أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس سالمه وهب الله عباس إبراهيم

االنضمام لجماعة  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

قنا محبوس مصطفي عثمان بدر سليمان

 االنضمام لجماعة وتمويل وحيازة
مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

 السجن
المؤبد

قنا محبوس محمد يوسف أبو بكر حافظ

االنضمام لجماعة والتمويل  السجن
المؤبد

قنا هارب طلعت عبد الرحيم محمد حسين

االنضمام لجماعة والتمويل  السجن
المؤبد

قنا محبوس عمر سعد عباس إبراهيم

االنضمام لجماعة والتمويل  انقضاء
 الدعوي
 لوفاة

المتهم

قنا محبوس عبد الرحمن حسن احمد مبارك

االنضمام لجماعة  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

قنا هارب مصطفي محمد مصطفي احمد

 االنضمام لجماعة وصناعة مفرقعات
وحيازة مفرقعات وحيازة أسلحة نارية

 اإلعدام
شنقا

قنا محبوس رفاعي علي احمد محمد

 االنضمام لجماعة وحيازة أسلحة
نارية وإخفاء أسلحة

 السجن
المؤبد

قنا هارب احمد مبارك عبد السالم متولي
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االنضمام لجماعة  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

قنا محبوس محمود محمد علي حسين

االنضمام لجماعة  السجن
 خمسة عشر

سنة

قنا محبوس محمد علي احمد محمد

 االنضمام لجماعة والتمويل
 والترويج واالشتراك وحيازة

مفرقعات

 اإلعدام
شنقا

الدقهلية هارب حسام نبيل بدوي حامد

 االنضمام لجماعة والتمويل
 واالشتراك وحيازة مفرقعات وإخفاء

أسلحة

 اإلعدام
شنقا

القاهرة محبوس  رامي محمد عبد الحميد عبد
الغني

االنضمام لجماعة والتمويل  السجن
المؤبد

القاهرة محبوسه عال حسين محمد علي

االنضمام لجماعة والتمويل  السجن
المؤبد

القاهرة محبوس عبد الرحمن عبد الفتاح علي

االنضمام لجماعة  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

القاهرة محبوس حسام الدين عادل عبد الحافظ

االنضمام لجماعة  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

القاهرة محبوس كرم احمد عبدالعال إبراهيم

االنضمام لجماعة وحيازة مفرقعات  السجن
 المشدد

 خمسة عشر
سنة

القاهرة هارب سامح بدوي مصيلحي بدوي

االنضمام لجماعة وحيازة مفرقعات  السجن
المؤبد

القاهرة محبوس محمد فتحي سيد جمعه

االنضمام لجماعة  السجن
المؤبد

القاهرة محبوس احمد عاطف عوض صالح

االنضمام لجماعة واالشتراك  السجن
 المشدد

 عشر
سنوات

القاهرة محبوس أسامه محمود سيد مصطفي

كما حكمت المحكمة:

بالعباسية، وكمين  البطرسية  بالكنيسة  التي لحقت  التلفيات واألضرار  برد قيمة  المتهمين  إلزام 
النقب، وكنيسة ماري جرجس بطنطا بمحافظة الغربية، والكنيسة المرقسية بمحافظة اإلسكندرية، 
المضبوطات  وكافة  والسيارات  المالية  والمبالغ  واألدوات  والذخائر  األسلحة  مصادرة  عن  فضال 

المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم.
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لها  تعرض  التي  االنتهاكات  ثانيا: 
المتهمين في القضية 

نصت المادة 3 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن 
فال  الشخصية«7،  الحرية  في  الحق  إنسان  »لكل 
القانون  احتجازه إال ألسباب حددها  أو  القبض عليه  إلقاء  يجوز 
الدولية،  المعايير  مع  متسقة  تكون  وان  التعسف8،  عن  بعيدًا 
أيضًا على نحو محدد في  أو االحتجاز  القبض  أن يتم  ويتعين 

القانون وعلى أيدي موظفين مخولين بذلك من قبل القانون 9

الحرية،  في  الحق  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المعايير  وتكفل 
وتعتبر االحتجاز مشروًعا إذا تم وفقا لإلجراءات المقررة قانوًنا، 
حيث تحظر المعايير الدولية القبض عل الشخص أو احتجازه أو 
سجنه تعسفا10. كما يتعين أال تستند عمليات القبض واالحتجاز 

إلى أسس تمييزية وعنصرية.11

باإلضافة إلى أن لكل فرد حقوق فور احتجازه، ولتمكينه من 
القبض  بتفاصيلها، وبالتالي عند  أن يتم إعالمه  حقوقه يجب 
األخيرة  تلك  له  وتفسر  بحقوقه  إعالمه  يجب  أي شخص  على 
ويكن تحقيق ذلك بعدة طرق منها: الحق في إخطار شخص ثالث، 
الحق في االستعانة بمحام، والحق في طلب المساعدة الطبية، 
باإلضافة إلى حقه في أن يطعن في مشروعية االحتجاز، والتزام 
الصمت كي ال يجرم نفسه، والحق في الشكوى واالنتصاف 

فيما يتعلق بسوء المعاملة أو سوء األوضاع12.

وبالمخالفة الصريحة للحقوق التي أقرتها الشرعة القانونية المحلية والدولية للمتهم والتي يجب أن 
تصان، نجد أن المتهمين في تلك القضية قد تعرضوا ألنماط متعددة وممنهجة من انتهاكات حقوق 
اإلنسان، وهو ما ظهر جليا أثناء إلقاء القبض على المتهمين واحتجازهم من قبل قوات الشرطة، 

وهو ما نستعرضه على النحو التالي:

1- اإلخفاء القسري:
تعرض غالبية المتهمين في هذه القضية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم لإلخفاء القسري من قبل 
قوات األمن، كما تعرضوا خاللها وفًقا ألقوالهم في التحقيقات الرسمية ألشكال متنوعة من 
اإلكراه المادي والمعنوي بغية إجبارهم على اإلدالء باعترافات بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

من خالل تحليل األوراق الرسمية للقضية، ورصد االختالفات بين تواريخ الضبط الواردة في محاضر 
 23 تعرض  نجد  بالنيابة  التحقيق  أثناء  المتهمين  قبل  من  المذكور  الضبط  وتاريخ  الرسمية  الضبط 
متهًما - حوالي ثلثي المتهمين - لإلخفاء القسري في مقرات جهاز األمن الوطني السرية التابعة 

المادة 3 من اإلعالن العالمي، والمادة 9 )1( من العهد الدولي.  7
المادة 9 )1( من العهد الدولي، والمادة 2 )17أ( من اتفاقية االختفاء القسري، والمادة 6 من الميثاق األفريقي.  8

المبدأ2  من مجموعة المبادئ، والمادة 12 من إعالن االختفاء القسري، المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان ومكافحة   9
اإلرهاب،  UN Doc A/HRC/14/46 ، )2010( ص24، الممارسة 27

المادة9 من اإلعالن العالمي، والمادة 9 )1(  من العهد الدولي.  10
التوصية العامة 31للجنة القضاء على التمييز العنصري  11

المبدئان 13 و14 من مجموعة المبادئ، التعليق رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب .  12

طبيعي  حق  الشخصية  الحرية 
وفيما  تمس  ال  مصونة  وهي 
عدا حالة التلبس ال يجوز القبض 
تقييد  أو  تفتيشه  أو  أحد  على 
من  منه  أو  قيد  بأي  حريته 
التنقل إال بأمل قضائي مسبب 

يستلزمه التحقيق.

من  كال  فورا  يبلغ  أن  ويجب 
بأسباب ذلك ويحاط  تقيد حريته 
باالتصال  ويمكن  كتابة  بحقوقه 
بذويه وبمحاميه فورا وأن يقدم 
 24 خالل  التحقيق  سلطة  إلى 
ساعة من وقت تقييد حريته وال 
يبدأ التحقيق معه إال في حضور 
محامي  له  يكن  لم  فإن  محاميه 

ندب له محامي.

المادة ٥4 من الدستور المصري 
المعدل في يناير 2٠14
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لوزارة الداخلية المصرية، لمدد تراوحت بين يوم واحد إلى ما يقارب الثالثة شهور، خاصة في حالة 
المتهم عبد الرحمن مصطفي عويضة والذي وصلت مدة اختفائه إلى 89 يوًما.

 15 بتاريخ  معه  أجريت  التي  النيابة  تحقيقات  في  عويضة  مصطفي  الرحمن  عبد  المتهم  يوضح 
مارس 2017 أنه تعرض لالختفاء مدة اقتربت من الثالثة شهور )89 يوما( في مقر األمن الوطني 

بمحافظة قنا في جنوب مصر.

وعلى الرغم من التاريخ الوارد في محضر الضبط الرسمي له كان 14 مارس 2017 إال أنه في جلسة 
التحقيق معه في 15 مارس 2017 قال نًصا: »أنا أتقبض عليا يوم 1٥ ديسمبر 2٠1٦ من بيتي بعد 

العصر وودوني على أمن الدولة في قنا«

أما المتهم بهاء الدين منصور فقد قال في تحقيقات النيابة التي أجريت معه، أنه تعرض لإلخفاء 
بمنطقة  الوطني  األمن  ثم مقر  قنا،  بمحافظة  الوطني  األمن  يوما في مقر  القسري مدة ٥3 

العباسية بالقاهرة قبل أن يتم عرضه على النيابة.

 ورغم التاريخ الوارد في محضر ضبطه الرسمي وهو 2 إبريل 2017 إال أن بهاء قال أثناء تحقيق النيابة 
معه: » في يوم 11 فبراير 2٠1٧ تقريًبا الساعة 4 فجًرا فوجئت بقوات أمن كتير دخلت علينا البيت 

وقبضوا عليا«

التي أجريت معه  النيابة  أبو الفضل منتصر محمد فقد ذكر في تحقيقات  زياد  المتهم  وفي حالة 
بتاريخ 24 يناير 2017، أنه تم إخفاؤه قسريا حوالي الشهر )32 يوما(.

 وقال زياد في جلسة التحقيق »أنا أتقبض عليا يوم 22 ديسمبر 2٠1٦ وأنا قاعد في الشغل لقيت 
ضباط أمن وطني داخلين عليا وقبضوا عليا«، وهو ما يخالف ما ورد في محضر الضبط الرسمي 

المحرر له بأنه تم القبض عليه في 23 يناير 2017 من كمين في الشارع.

ويوضح الجدول التالي مدد اإلخفاء القسري التي تعرض لها غالبية المتهمين ضمن القضية

مكان اإلخفاء
 تاريخ الضبط

وفًقا لالعترافات
 تاريخ أول

جلسة تحقيق
 تاريخ الضبط

الرسمي
 مدة

 اإلخفاء
باأليام

االسم

 مقر جهاز األمن
الوطني في قنا

15-12-2016 15-03-2017 14-3-2017 89  عبد الرحمن مصطفي
احمد عويضة

مكان غير معلوم 13-12-2017 22-02-2017 21-02-2017 70  محمد مبارك عبد السالم
متولي

 مقر جهاز األمن
الوطني

14-12-2017 20-02-2017 19-02-207 67  سالمة أحمد سالمة
محمد قاسم
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 مقر جهاز األمن
الوطني

15-12-2016 15-02-2017 14-02-2017 61  سعودي كمال عبدالاله
كمال عبد الرحيم

مكان غير معلوم 10-12-2017 04-02-2017 03-02-2017 55 عمر سعد عباس إبراهيم
 مقر جهاز األمن
 الوطني في قنا

والعباسية

11-2-2017 غير محدد 02-04-2017 53  بهاء الدين منصور
مصطفي محمود

مكان غير معلوم 11-02-2017 03-04-2017 02-04-2017 53  عبد الرحيم فتح الله عبد
الرحيم حسين

مكان غير معلوم  قال:" منذ 50
"يوم

16-01-2017 15-01-2017 50 محمد فتحي جمعة

 مقر جهاز األمن
الوطني في قنا

12-12-2016 28-01-2017 27-01-2017 46  محمد حسين محمد علي
حسين

 مقر جهاز األمن
الوطني

22-12-2016 28-01-2017 27-01-2017 46  محمد جاد الكريم عطيتو
سنوسي

 مقر جهاز األمن
الوطني

28-1-2017 15-3-2017 14-3-2017 45  وليد أبو المجد عبد الله
عبد العزيز

مكان غير معلوم 15-12-2016 24-01-2017 23-01-2017 39  محمود علي محمد
مصطفي حمدان

مكان غير معلوم 13-12-2016 21-01-2017 20-01-2017 38  حسام الدين عادل عبدا
لحافظ الشنواني

مكان غير معلوم 22-12-2016 24-01-2017 23-01-2017 32  زياد أبو الفضل منتصر
محمد

مكان غير معلوم 23-12-2016 23-01-2017 22-01-2017 31  محمد يوسف أبو بكر
حافظ

مكان غير معلوم 12-12-2017 04-01-2017 03-01-2017 22  كرم احمد عبدالعال
إبراهيم

 مقر جهاز األمن
الوطني

13-12-2016 04-01-2017 03-01-2017 21 احمد عاطف عوض صالح

 مديرية األمن في
قنا

18-04-2017 03-05-2017 02-05-2017 18  عمرو مصطفي يوسف
عبد الرحيم

 مقر جهاز األمن
الوطني

16-12-2016 02-01-2017 01-01-2017 16  عبد الرحمن عبد الفتاح
علي عويس

مكان غير معلوم 11-04-2017 15-04-2017 13-04-2017 2  سالمه وهب الله عباس
إبراهيم عطا

مكان غير معلوم 07-07-2017 10-07-2017 09-07-2017 2  مصطفي عثمان بدر
سليمان

 مقر جهاز األمن
الوطني

12-04-2017 15-04-2017 13-04-2017 1  عبد الرحمن حسن احمد
مبارك

مكان غير معلوم 20-04-2017 20-04-2017 19-04-2017 1  محمود محمد علي
حسين

 كما ذكر المتهم ُعمر سعد شقيق المتهم الهارب عمرو سعد في أول جلسة تحقيق معه بتاريخ 4 
فبراير 2017 تعرضه لإلخفاء القسري قبل عرضه على النيابة مدة ٥٥ يوما.

»أنا   2017 فبراير   3 في  المؤرخ  الرسمي  الضبط  محضر  في  الوارد  الضبط  تاريخ  على  رًدا  وقال 
رايح ألخويا عمرو زي ما قلت  ليبيا وال حاجة وأنا كنت  رايح  ممسوك بقالي ٥٥ يوم وأنا ال كنت 

بالتفصيل في التحقيق«

جدول يوضح مدد اإلخفاء القسري للمتهمين في القضية



ارهـــــــاب 
الدولـــــــة 
وارهــــاب 
الجماعات 
المـسلحة

كيف ينجوا 
المـــــجتمع 
منــــــــهم؟  

دارسة حـــــــالة 
لقـــــــــــــــضية  ا
رقــــــــــــــم 165 
2017 لسنة 

جـــــــــــــــــــنايات 
كلي  عسكرية 
اإلســــــكندرية

والــــــمعروفة 
عـــــــــــــــــالميا  إ
تفجير  بقضية
الكــــــــــــــنائس

14

)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(

زاوية أخرى تكشف عنها حالة عمر سعد، وهو اختالف أماكن الضبط بين محضر الضبط الرسمي 
ومكان الضبط وفًقا ألقوال المتهم أثناء التحقيق معه. حيث تظهر أوراق ثمانية متهمين على 

األقل وجود اختالفات في أماكن الضبط لكل منهم. 

مكان الضبط وفقا للتحقيقات  مكان الضبط
الرسمي

االسم

محل إقامته كمين في الشارع وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز
محل العمل كمين في الشارع زياد أبو الفضل منتصر محمد
سلم نفسه محل إقامته سالمة احمد سالمة محمد قاسم
محل إقامته كمين في الشارع محمد جاد الكريم عطيتو سنوسي

من محل إقامته كمين في الشارع سالمة وهب الله عباس إبراهيم عطا
من محل إقامته كمين في الشارع مصطفي عثمان بدر سليمان
من محل إقامته كمين في الشارع عبد الرحمن حسن احمد مبارك

مقر عمله كمين في الشارع حسام الدين عادل عبدا لحافظ الشنواني

جدول يوضح االختالف بين أماكن الضبط وفقا ألقوال المتهمين وأوراق الضبط

وعن أماكن إخفاء المتهمين، فقد تم إخفاء غالبية المتهمين في مقرات تابعة لألمن الوطني خاصة 
مقر األمن الوطني في محافظة قنا محل إقامة غالبية المتهمين )33 متهما(، وهو ما أكدته أقوال 

11 متهما أثناء تحقيقات النيابة.

وأشار المتهمون أيًضا لتعرضهم ألنواع مختلفة من التعذيب أثناء تلك الفترة.
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المتهم محمد جاد الكريم عطيتو والمقيم سكًنا بالظافرية مركز قفط بمحافظة قنا أكد ذلك حيث 
قال في أول جلسة تحقيق معه في 28 يناير\كانون الثاني 2017:

  »لقيت يوم 2٠1٦/12/22 ضباط أمن وطني جم أخدوني من البيت وفتشوا البيت ومالقوش 
وممدوح  بكر  أبو  مصطفي  عن  يسألوني  وقعدوا  الوطني  األمن  في  عندهم  وأخدوني  حاجة 
أيمن محمد وأنا قعدت أقولهم أنا معرفش مكانهم فين فكهربوني في منطقة حساسة عشان 

أقولهم مكانهم فين وأنا معرفش لحد ما اتعرضت النهاردة على النيابة ودا كل اللي حصل«

)صورة من محضر التحقيق مع المتهم عمر محمد جاد الكريم(

وكان عدد من أهالي المتهمين قد تقدموا بتلغرافات تعزز من ترجيح صحة تعرض أبنائهم لجريمة 
اإلخفاء القسري، وذلك في تواريخ سابقة لتواريخ القبض الواردة في محاضر الضبط الرسمية.

ومثال لهذا ما تقدمت به زوجة المتهم محمد يوسف أبو بكر حافظ من تلغرافات لكل من النائب 
العام ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق اإلنسان والمحامي العام لنيابات قنا والتي أفادت فيه 
–وهي  بالقاهرة  تواجده  أثناء   2016 األول  ديسمبر/كانون   22 يوم  عليه  القبض  بعد  زوجها  باختفاء 
الوثائق التي تحصلنا عليها، ونرفق صور بعضها في األجزاء التالية من التقرير، وهو ما يخالف الرواية 
الرسمية التي ذكرت أنها قامت بالقبض عليه في 22 يناير/كانون الثاني 2017، وهو ما يدعم قوله 

أمام النيابة بتعرضه لالختفاء لمدة شهر بأكمله.

وذكر محامي أحد المتهمين أنه »ألقى القبض عليه يوم 22 ديسمبر2016 أثناء توجه إلى مدينة 
نصر لمقابلة أحد األشخاص وفوجئ بمجموعة من رجال الشرطة تقوم بإلقاء القبض عليه واقتياده 
لهيئة  يوما، وقدم  ثالثين  اكثر من  بعد  إال  النيابة  لم يعرض علي  أنه  كما  غير معلوم،  إلي مكان 

المحكمة ما يثبت صحة قوله .

وبذلك يكون احتجاز المتهم جاوز المدة التي حددها القانون ولم يتم عرضه على النيابة إال بعد إلقاء 
القبض عليه واحتجازه بدون وجه حق أكثر من ثالثين يوما، وعلى هذا يكون القبض على المتهم 

باطل لمخالفته للتأصيل الدستوري والقانوني«

وسطر محامي أحد المتهمين في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة »لما كان البطالن المقرر على 
تجاوز هذا الحق وفق نص المادة 331 من قانون اإلجراءات الجنائية واضح ويؤكد على انه: » يترتب 
العامة وهي  النيابة  أن  كما  إجراء جوهري،  بأي  المتعلقة  القانون  أحكام  مراعاة  عدم  على  البطالن 
المنوط بها تطبيق القانون ومراعاته لم تقم بالسماح للمتهم بان يتواصل مع أهله أو محاميه قبل 

بدء التحقيق«
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)صورة لتلغراف تقدمت به زوجة المتهم محمد يوسف
أبو بكر للنائب العام ويظهر فيه تاريخ الضبط 22 ديسمبر 2016(

)صورة من محضر الضبط الرسمي للمتهم محمد يوسف أبو بكر 
ويظهر فيه تاريخ الضبط يوم 22 يناير 2017(

عملية  وتوقيت  أماكن  تضارب  ادعاءات  في  للتحقيق  النيابة  تجاهل  مدى  األوراق  هذه  وتكشف 
الضبط واالحتجاز في مقرات األمن الوطني بهدف انتزاع االعترافات واإلكراه عليها، وهي االدعاءات 
التي إن صحت فهي تؤدى لبطالن عملية الضبط واالحتجاز، وذلك لكونها تمت بالمخالفة للدستور 

المصري وقانون اإلجراءات الجنائية.
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2- اإلكراه المادي والمعنوي:
انطالقا من حق المتهم في أال يكره على اإلدالء باعتراف بذنبه أو الشهادة ضد نفسه وحقه في 
أن يلتزم الصمت، يحظر تماما انتزاع أي أدلة أو أقوال من األشخاص المتهمين باستخدام أي ضرب 

من ضروب التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية.

ويتعين على المحكمة عند نظرها أي دعوى أن تستبعد كافة األدلة واألقوال المنتزعة تحت أي إكراه 
بدنى أو معنوي. هذا باإلضافة إلى عدم استخدام المحكمة لتلك األدلة واألقوال إال عند إقامة 

دعوى قضائية على األشخاص الذين يزعم انتزاعهم تلك األدلة قسرًا.

وعلى االدعاء أن يثبت ادعاءه بعيًدا عن استخدام طرق التعذيب، أو اإلكراه أو االضطهاد13، وتشمل 
كاإلخفاء  الخارجي  العالم  عن  بمعزل  مطولة  لفترات  االحتجاز  المثال،  سبيل  على  اإلكراه،  ضروب 
القسري واالحتجاز التعسفي14، ويعد االحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي أو االحتجاز السري، 
دربا من دروب اإلكراه باإلضافة إلى »اعتبار أي اعتراف أو إقرار يتم الحصول عليه أثناء االحتجاز بمعزل 

عن العالم الخارجي اعترافًا باإلكراه«15.

الشرطة  مقار  داخل  احتجازهم  أثناء  والمعنوي  المادي  لإلكراه  المتهمين  من  عدد  تعرض  فقد 
المصرية، وذلك وفقا لما ذكره المتهمين أثناء التحقيق معهم من قبل النيابة.

» 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، 

… وللمتهم حق الصمت.« مادة ٥٥ من الدستور المصري المعدل في 2٠14

وفًقا ألقوال المتهمين أثناء تحقيق النيابة معهم ادعى 2116 متهًما على األقل من أصل 33 محبوسا 
تعرضهم ألشكال متنوعة من اإلكراه المادي والمعنوي، من قبل جهات الضبط، أثناء فترة إخفائهم، 

بهدف إجبارهم على اإلدالء باعترافات عن الجرائم محل االتهام.

يقول المتهم محمد فتحي سيد جمعة في جلسة التحقيق معه بتاريخ 16 يناير 2017:

»أتحقق معايا مرتين وفي المرتين كان فيه صعق بالكهرباء ومن كتر الكهرباء الضابط اللي يسألني 
عن أي حاجة يقولي أنت عملتها.. كنت بجاوب وبقولة اه بس ما تضربنيش وخالني أقول على 
في  معلمة  والكهرباء  هدومي  بيقلعوني  كانوا  معايا  بيتحقق  كان  لما  أنا   … فأكره  مش  كالم 

جسمي كله دا غير الضرب باليد«

أما المتهم عبد الرحمن عبد الفتاح في جلسة التحقيق معه بتاريخ 02 يناير 2017 فقال:

»قلعوني ملط وكهربوني وربطوني من يدي ورجليا وخلوني أصور فيديو وأقول فيه أن أنا طلبت 
من مهاب انه يسفرني سوريا«

في حين قال المتهم محمد حسين محمد على حسين أثناء تحقيق النيابة معه: » قعد يكهرب فيا 
بصواعق في مناطق حساسة عند العضو الذكري والخصيتين وفي الدبر، واستمر الحال ده ساعة 

تقريبا، وبعد كده من كتر التعذيب والكهرباء اضطريت أنى أجاوب على أي سؤال بيسألهولي«

ويقول المتهم أحمد عاطف عوض صالح في جلسة التحقيق معه في 4 يناير 2017: 

»قعدوا يضربوني وكهربوني في كل حته في جسمي… قلعوني هدومى كلها وكهربوني في 
كل جسمي وضربوني بالبونيات وأدوني ورق أحفظه وصوروني قصاد الكاميرا….عنيا اليمين من 
كتر الضرب بتزغلل وفيه قشرة بنية في عضوي الذكرى ما زالت موجودة وده حصلت نتيجة الكهرباء 

ومن الكهرباء بقوم بليل جسمي مرتعش ومنفوض«

التعليق العام 32 للجنة حقوق اإلنسان،  6 و41 و60.  13
المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب  14

مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا  15
الملحقات: شهادات التعذيب وفًقا ألقوال المتهمين في جلسات التحقيق  16
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)صورة من محضر التحقيق مع المتهم أحمد عاطف عوض في جلسة 4 يناير 2017(

للضرب  تعرضوا  غالبيتهم  أن  نجد  العشرين  المتهمين  من  الصادرة  التعذيب  ادعاءات  وبتحليل 
والصعق بالكهرباء والتعليق والتهديد باألهل. كما هو موضح بالجدول التالي:

كشفت األوراق أيًضا، قيام النيابة أثناء مناظرتها للمتهمين قبل بدء التحقيق معهم، باثبات تعرض 
11 منهم على األقل لعمليات تعذيب من خالل أقوالهم وما تركته عمليات التعذيب من آثار على 

أجسادهم.

مثال لهذا ما أثبتته النيابة في جلسة التحقيق مع المتهم عبد 
لنا  قرر  »وبمناظرته   :2017 مارس   13 بتاريخ  الله  فتح  الرحيم 
احدى  في  احتجازه  اثناء  الكهربائي  للصعق  بتعرضه  شفاهه 

مقار األمن الوطني بمنطقة قنا بمنطقة الصدر والساق«

كما أثبتت النيابة في جلسة التحقيق مع المتهم كرم أحمد عبد 
العال حافظ بتاريخ 4 يناير 2017:

عن  وبسؤاله  اليسرى  اليد  في  إصابته  لنا  تبين  »وبمناظرته 
انه يعاني  الحديدية، وأضاف  القيود  إنها بسبب  سببها، قال 
على  القائمين  من  للتعذيب  تعرضه  نتيجة  اآلالم  بعض  من 

ضبطه«.

يتهم  شخص  أي  إكراه  يحظر 
يدلي  بأن  جنائي  جرم  بارتكاب 
ويجب  نفسه.  عل  باعترافات 
استبعاد أي نوع من األدله التي 
طريق  عن  عليها  الحصول  يتم 
شكل  أي  أو  بالتعذيب  انتزاعها 
وسوء  اإلكراه  أشكال  من  آخر 

المعاملة.

العهد  من   )3(  14 المادة 
من   )٦(  1٦ والمادة  الدولي، 
الميثاق العربي، والمدأ 21 من 

مجموعة المبادئ
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وأيضًا أثبتت النيابة في جلسة التحقيق مع المتهم محمد جاد الكريم عطيتو بتاريخ 28 يناير 2017:

»وبسؤاله عما إذا كانت هناك أي إصابات غير ظاهره أجاب بوجود إصابات بمنطقه العانة وذلك 
نتيجة الصعق بالكهرباء أثناء تواجده باألمن الوطني«.

»وبمناظرته قال  الحميد:  عبد  رامي محمد  المتهم  التحقيق مع  النيابة في جلسة  أثبت  حين  في 
نتيجة  ركبته  وأخري في  بالكهرباء  نتيجة صعقه  والقضيب  بالخصية  آثار إلصابتين  بوجود  المتهم 

صعقه بالكهرباء«

كما أثبتت النيابة في جلسة التحقيق مع المتهم محمد يوسف أبو بكر حافظ بتاريخ 23 يناير\كانون 
الثاني 2017: »أرشدنا المتهم على أثر تغير بلون الجلد بمعصم يده اليسرى وأخرى بمؤخرة ساقه 
اليمني قرر أنها نتجت من تقييده من قبل القائمين على ضبطه منذ شهر مضي وأنه ال يرغب 
إثبات ذلك خشية عودته إلى القائمين على ضبطه مرة أخرى وقيامهم بالتعدي عليه مرة أخرى«. 

)مناظرة النيابة للمتهم محمد يوسف أبو بكر حافظ بجلسة 23 يناير 2017(

قامت  باعترافات  اإلدالء  على  اإلجبار  بهدف  للتعذيب  تعرضهم  المتهمين  ادعاء  من  الرغم  وعلى 
النيابة باالستناد على هذه الوقائع الواردة في أقوال المتهمين في جلسات التحقيق في تأسيس 

قرارا اتهامها، واعتبار مضمون هذه االعترافات كأحد أدلة الثبوت في القضية.

وطبقا للدستور والقانون فاالعتراف لكي يكون صحيحا يجب أن يتوافر له شروط: 

• أوال: أال يكون وليد أكراه وان يصدر عن إرادة حرة للمتهم.

• ثانيا : أن يكون مطابق للحقيقة.

• ثالثا : أن يكون وفق إجراءات صحيحة.

من   55 المادة  نص  خالف صحيح  قد  انه  نجد  المتهمين  إقرار  على  الشروط  تلك  وتطبيق  وبإنزال 
الدستور، فقد تم احتجاز المتهمين في مكان غير معلوم لمدد استمرت إلى أشهر، تعرضوا خاللها 
انتهاك  يعد  بما  بذويهم،  االتصال  من  منعهم  وتم  والمعنوي،  منه  المادي  التعذيب  أنواع  لكافة 
ومخالفة صريحة للدستور والقانون، وبذلك يفتقد اإلقرار أول شروطه وهو أن يكون طبقا لصحيح 

نص الدستور والقانون.

جانب آخر تكشف عنه مضمون اعترافات المتهمين، وهو عدم مطابقة بعض االعترافات للحقيقة، 
حيث أن المتهمين والذين ظلوا في حوزة أروقة األمن الوطني طيلة فترة اختفائهم قسرًا، تعرضوا 
فيها لكافة أنواع التعذيب والتهديد، ورغبة منهم في التخلص من استجواب مرهق الستخراج هذا 
اإلقرار، قاموا باإلدالء بهذه االعترافات، وهو ما أدى لتضارب أقوال بعض المتهمين، فيما يخص 

الواقعة المنسوبة إليهم.

التناقض في مالحظات  باألوراق  الكريم عطيتو  جاد  المتهم محمد  دفاع  الصدد كشف  وفي هذا 
خالل  تدريبية  دورة  الكريم  جاد  حضور  عن  تتحدث  والتي  المتهمين  أقوال  من  والمستمدة  النيابة 
شهر أكتوبر/تشرين األول 2016 لمدة أسبوع كامل أقام بها في منطقة صحراوية بين محافظتي 

قنا وسوهاج في صعيد مصر، وذلك تمهيًدا للسفر إلى سوريا بحسب األوراق الرسمية للقضية.
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أفادت  حيث  اآلثار  لوزارة  والتابع  الحكومي  عمله  محل  من  رسمية  ورقة  باستخراج  المحامي  وقام 
بانتظام حضوره اليومي خالل تلك الفترة، وهو األمر الذي يطرح أسئلة جادة حول حقيقة الوقائع 
الواردة في باقي اعترافات المتهمين خاصة من تحدثوا عن تعرضهم لعمليات إكراه مادي ومعنوي 

لالعتراف.

)صورة من قائمة أدلة الثبوت في القضية وفيها تثبت النيابة استناًدا ألقوال 
المتهمين حضور جاد الكريم دورة تدريبية لمدة أسبوع خالل شهر أكتوبر 2016(

)صورة شهادة من محل عمل المتهم محمد 
جاد الكريم تفيد بانتظامه في العمل طوال 

عام 2016 وأنه لم يتغيب بجوار أيام العطالت 
الرسمية إال يومين بشكل عارض؛ وهم 19 

يوليو، 6 نوفمبر(

هذه  مراجعة  اثناء  الباحثين  وجد  وقد 
سلطة  أنها  تراعى  لم  النيابة  أن  القضية 
تحقيق، وبذلك لم تقم بدورها في تحقيق 
الجرائم التي ظهرت أمامها، خاصة جريمة 
بتوقيع  النيابة  تقم  لم  حيث  التعذيب،  
على  المتهمين  على  الطبي  الكشف 
بعد  إال  بهم  اإلصابات  وجود  من  الرغم 
مدة طويلة من التحقيق مع المتهمين مما 
اثأر اإلصابات . مما يجعلنا  أدى إلى زوال 
العامة  النيابة  حيادية  مدي  حول  نتسائل 
في مصر ومدي قناعتها بحقوق المتهمين 

اثناء التحقيقات.

تجعل  للتعذيب  بالتعرض  االدعاءات  هذه 
االعترافات المنسوبة إلى المتهمين خاصة 
في جلسات التحقيق األولى مشكوًكا في 
صحتها كونها ستكون صادرة عن إرادة غير 
التأكد  النيابة  على  يجب  كان  ما  حرة، وهو 
من حقيقة هذه االدعاءات من خالل سؤال 
القائمين على عملية الضبط واالحتجاز قبل 
التحقيق واإلحالة للطب الشرعي فور ادعاء 
تكون  وبذلك  للتعذيب،  تعرضه  المتهم 
النيابة العامة قد أخلت بالقواعد القانونية 
المتهمين  مصلحة  وتحقيق  الحيدة  ومبدأ 
كما المجني عليهم من خالل إعالء القانون
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حالة المتهمة عال حسين
إلقاء  »تم  قال:  حيث  انتهاكات،  من  حسن«  »عال  المتهمة  له  تعرضت  ما  محام في شهادته  ذكر 
وتم  وزوجها،  نصر هي  بمدينة  منزلها  من  4 عصرا  الساعة  الواقعة في  يوم  عال  على  القبض 
اقتيادهم إلى مكان غير معلوم، ثم تم عرضهم صباح اليوم الثاني على نيابة أمن الدولة العليا 
للتحقيق معهم، وخضعوا للتحقيق دون حضور محام معهم رغم تواجد المحامين المكلفين بالدفاع 
والمتهمين  بالدخول،  لهم  السماح  ورفض  للنيابة  المتهمين  دخول  أثناء  النيابة  مقر  أمام  عنهم 
األخرين حضروا إلى النيابة كل واحد منهم في مدرعة شرطة رفقة قوة أمنية كبيرة ومنع للمحامين 

من الحضور معهم التحقيقات«

كما ذكر أن » عال كانت حامل وخوفا من تعرضها ألذى مادي داخل مقر احتجازها غير المعلوم أجبرت 
على االعتراف بما أرادوا منها أن تعترف به، كما أنها تعرضت خالل احتجازها لضغط نفسي كبير، 
وبعد انتهاء التحقيق معها تم نقلها لسجن القناطر للنساء، وتم وضعها في الحبس االنفرادي، 
والذي منعت فيه من األكل واألدوية رغم كونها حامل، وعند ذهابها لمستشفي السجن لم تتلقي 

الرعاية الصحية الالزمة«.  

وأضاف أن السجانة المسؤولة عنها في السجن كانت تجبرها على القيام بأعمال قاسية مثل حمل 
جردل مياه على رأسها ومسح الزنازين وغرف السجن في منتصف ليل شهر ديسمبر\كانون األول 
في الشتاء، ومنعها من ارتداء مالبس واقية من البرودة، بما أدي لتعرضها لنزيف حاد وضعها في 

حالة حرجة وتعرضها لخطر فقدان الجنين.

معها  يتم  بما  للتحقيق  الثانية  الجلسة  معها في  المحقق  النيابة  وكيل  أبلغت  قد  عال  أن  وأوضح 
وأسماء المسؤولين عن معاناتها ولكنه لم يحرك ساكنا خاصة بعدما أبلغته أنها لم تتناول الطعام 

منذ ثالث أيام رغم كونها حامل.

وكانت عال قد تم نقلها إلى سجن دمنهور للنساء بعد أن قضت 5 أشهر داخل سجن القناطر للنساء، 
وعن أوضاعها ذكر المحام أنها » ظلت لمدة ٧ أشهر ممنوعة من الزيارة وقابعة في الحبس االنفرادي 
حتى األن، حتى بعد نقلها إلى سجن دمنهور للنساء، كما أنها وضعت جنينها في سجن القناطر 

ولم يتلقيا الرعاية الصحية الالزمة حتى اآلن«.

مرورا  عليها  القبض  إلقاء  لحظة  منذ  عال  به  مرت  ما  على  المحكمة  أطلع  قد  أنه  المحامي  ويذكر 
إال أن المحكمة لم تعر لذلك  بتهديدها واحتجازها وحبسها انفراديا وما تعرضت له في السجون، 

انتباها ولم تأمر بتحرك الدعوي الجنائية تجاه مرتكبي تلك االنتهاكات.

3- التجاهل أو مماطلة اإلحالة إلى الطب الشرعي:
»كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد 

بشيء منه، يهدر وال يعول عليه.«
المادة ٥٥ من دستور مصر المعدل في يناير 2٠14

بالرغم من ضرورة إحالة النيابة المتهمين للطب 
للتعذيب  تعرضهم  ادعائهم  فور  الشرعي 
والتأكد  االعترافات  حقيقة  على  للوقوف 
تظهر  مكرهة،  غير  حرة  إرادة  من  صادرة  كونها 
في  الشرعي  الطب  وتقارير  التحقيقات  أوراق 
فقط  متهمين  ثمانية  عرض  القضية  هذه 
 21 أصل  من  الشرعي  الطب  مصلحة  على 
متهًما ادعوا تعرضهم للتعذيب أو أثبت النيابة 

مناظرتها آلثار التعذيب عليهم.
كما أدى تأخير النيابة إحالة المتهمين للطب الشرعي 
فور ادعائهم تعرضهم للتعذيب أو عقب مناظرتها 
الطب  تقارير  عدد  قلة  إلى  مباشرة  المتهمين 
والتي  للتعذيب  تعرضهم  تفيد  التي  الشرعي 
التأكد حول صعوبة  تتمحور  كانت صيغة معظمها 
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من وجود اإلصابات نظرا لمضى الوقت، بالشكل الذي يوضحه الجدول التالي:

نتيجة االحالة
للطب الشرعي

مدة
التأخير

تاريخ االحالة
للطب الشرعي

تاريخ ادعاء التعذيب االسم

وجود آثار تعذيب 8 أيام 2017-12-21 2017-12-13  رامي محمد عبد الحميد عبد
الغني

وجود آثار تعذيب 27 يوم 2017-1-29 2017-01-02 عبد الرحمن عبد الفتاح عويس
سلبية 34 يوم 2017-2-27 2017-1-23 محمد يوسف أبو بكر حافظ
سلبية 10 أيام 2017-02-30 2017-02-20  محمود علي محمد مصطفي

حمدان
سلبية 8 أيام 2017-01-12 2017-01-04 أحمد عاطف عوض صالح
سلبية 5 أيام 2017-12-21 2017-01-16 محمد فتحي سيد جمعة
سلبية 3 أيام 2017-02-23 2017-02-20  سالمة أحمد سالمة محمد

قاسم
سلبية يومين 2017-1-23 2017-01-21 حسام الدين عادل حافظ

الصورة التالية جزء من التقرير الناتج عن عرض المتهم محمد يوسف على الطب الشرعي والذي تم 
الكشف عليه بعد أكثر من شهر من ادعائه التعرض للتعذيب، ويوضح كيف تأثرت قدرة األطباء على 

تحديد مصدر اإلصابات في جسد المتهم لمرور وقت على تاريخ واقعة التعذيب.

)صورة من تقرير كشف الطب الشرعي على المتهم محمد يوسف أبو بكر(

الشرعي في هذه  للطب  اإلحالة  التعذيب وطلبات  النيابة الدعاءات  تجاهل ومماطلة  وتثير عملية 
القضية تساؤالت حول مدى حيدة النيابة حيث كانت مطالبة بالتحقيق في هذه االدعاءات عبر عرضهم 
صدور  من  والتحقق  عدمه  من  للتعذيب  تعرضهم  حقيقة  من  للتأكد  فورًا،  الشرعي  الطب  على 
االعترافات دون إكراه. وهي ما تؤدى لبطالنها حال ثبوت حدوثها، وكان محامي المتهمين قد أثبتوا 
كافة تلك االدعاءات وما تم حيالها من قبل النيابة في جلسات المحاكمة وهو مالم تعر المحكمة له 

انتباه.
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4- غياب المحامين في جلسات التحقيق األولى:
»يجب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، 

وُيمٌكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورا«
المادة ٥4 من الدستور المصري المعدل في يناير 2٠14

انتهاك آخر يضاف لقائمة االنتهاكات التي تعرض لها المتهمون في هذه القضية، وهو حرمانهم 
من الحصول على حقهم في الدفاع وانتهاك حقهم في الصمت، حيث تكشف تحقيقات النيابة عن 
بدء التحقيق مع غالبية المتهمين المحبوسين )22 من أصل 33 متهم( بدون حضور محام خاصة في 

جلسات التحقيق األولى.

وعلى الرغم من إتاحة المادة 124 قانون اإلجراءات الجنائية للمحقق البدء في التحقيق مع المتهم 
هذا  استخدام  في  النيابة  توسع  تكشف  األوراق  أن  إال  محددة؛  حاالت  في  محامين  حضور  دون 
االستثناء بهدف حرمان المتهم من حقهم في الدفاع وبدون االهتمام بإعطاء مبررات قوية الستخدام 

هذا االستثناء.

ويقول محامي المتهم محمد حافظ: أنه ومن خالل أوراق التحقيقات بالنيابة جاء االتي: »أن بسؤاله 
)أي المتهم( عن محامي يحضر معه التحقيق أو شهود نفى، أجاب نفيا، وأضافت النيابة من خالل 
ملحوظة، حيث قمنا بإرسال حرس النيابة المتواجد خارج غرفة التحقيق وذلك النتداب أحد السادة 
المحاميين للحضور مع المتهم فعاد وقرر أن النقابة مغلقة وال يوجد أحد بها وإقراره بالواقعة رأينا 

استكمال التحقيقات«.

وأضاف محاميه أنه »رغم أن النيابة العامة أثبتت في صدر المحضر أن المتهم إصابته نوبة من 
البكاء أي أن المتهم لم يكن في حالة نفسية ليتم معه التحقيق، فكان لزاًما على النيابة العامة، 
الكاملة، وان يمّكن من اإلتصال  الراحة  المتهم من  أن تمكن  القانون،  بها تطبيق  المنوط  وهي 
بأهله لكي يطمئن نفسًيا أنه داخل النيابة وليس داخل أحد مقرات األمن الوطني التي ظل قابع 

بداخلها ما يقرب من الثالثين يوما«

وأضاف »ما فعلته النيابة العامة هنا ما هو إال محاولة إلضفاء المشروعية على إجراء باطل، وكأن 
النيابة تنتقل من إجراء باطل إلى أخر«
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طلبات المحامين في أول جلسة تحقيق  تاريخ أول جلسة
تحقيق

 اسم المحامي
المنتدب

أسماء المتهمين

 طلب إخالء سبيل المتهم بضمان محل 
اإلقامة

13-12-2016 عال حسين محمد علي حسين. ف. ا. ح

 طلب إخالء سبيل المتهم بأي ضمان تراه
النيابة

02-01-2017  عبد الرحمن عبد الفتاح حسين. ف. ا. ح
علي عويس

 طلب إخالء سبيل المتهم بأي ضمان تراه
 النيابة النتفاء مبررات الحبس االحتياطي،
 وطالب باستخدام التدابير االحترازية الواردة

 في المادة 201 إجراءات جنائية. ودفع
 ببطالن إجراءات التحقيق عقب فوات
 المواعيد المقررة قانوًنا وانتفاء صلة

.المتهم بالجريمة محل التحقيق

04-01-2017 كرم احمد عبدالعال إبراهيم حسين. ف. ا. ح

 طلب إخالء سبيل المتهم بأي ضمان تراه
.النيابة النتفاء مبررات الحبس االحتياطي

13-02-2017 هشام. م. ع. ع  رامي محمد عبد الحميد
عبد الغني

 طلب إخالء سبيل المتهم بأي ضمان تراه
 النيابة حيث أنه له محل إقامة معروف وال
 يخشى عليه من الهرب، وطالب باستخدام
 التدابير االحترازية الواردة في المادة 201

إجراءات جنائية

16-01-2017 هشام. م. ع. ع محمد فتحي سيد جمعة

 طلب إخالء سبيل المتهم بأي ضمان تراه
النيابة النتفاء مبررات الحبس االحتياطي

28-01-2017 هشام. م. ع. ع  محمد جاد الكريم عطيتو
سنوسي

 طلب إخالء سبيله نظًرا لسقوط حجز
 المتهم بعرضه على النيابة بعد المدة

.المقررة قانوًنا

20-02-2017 هشام. م. ع. ع  سالمة أحمد سالمة محمد
قاسم

 طلب إخالء سبيل المتهم بأي ضمان تراه
النيابة النتفاء مبررات الحبس االحتياطي

22-02-2017 هشام. م. ع. ع  محمد مبارك عبد السالم
متولي

أما بقية المتهمين المحبوسين البالغ عددهم 8 متهمين تظهر تحقيقات النيابة عدم تمكين غالبيتهم 
من التواصل مع محام أصيل للدفاع عنهم، فقامت النيابة بانتداب محامين اثنين للمتهمين الثمانية 

في أول جلسة تحقيق هما: )حسين. ف. ا. ح، هشام. م. ع. ع(

جدول يوضح توزيع وأداء المحامين المنتدبين أثناء التحقيق مع ثمانية متهمين
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وتعود أهمية حق المتهم في االستعانة بمحام في أن المتهم ال يستطيع بمفرده، أثناء ظروف 
احتجازه، القدرة على اإلحاطة بالتهمة والوقائع وقرائن البراءة وهو الدور الذي يقوم به المحامي 
عنه. األمر الذي يجعل غياب المدافعين أثناء التحقيقات أحد أهم االنتهاكات التي تنتقص من 

ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

4- االعتماد على تحريات مجهولة المصدر:
ثبوت  على  أساسًيا  دليًل  أو  قرينة  تكون  ألن  وحدها  تصلح  ال  »التحريات 

التهمة.«
الطعن رقم ٧92٥٧  النقض: مجموعة األحكام س٥٧ جلسة 12/2٠٠٦/2٠  محكمة 

لسنة ٧٥ القضائية ص 1٠٠٥ 
تنبع أهمية التحريات في أن تقوم بكشف العالقة بين الجرائم وأشخاص مرتكبيها، وبالنظر 
لمحضر التحريات في هذه القضية وأقوال الضابط المكلف بإجرائها أثناء تحقيق النيابة معه، 
الواقعة  عن  معلوماته  استقاء  عليها في  اعتمد  التي  التحريات  بتجهيل مصادر  قيامه  نجد 

وكيفية تعرفه على هوية مرتكبيها وأفعالهم. 

)صورة من محضر التحقيق مع الضابط المكلف بإجراء التحريات في القضية(

في محضر التحقيق مع الضابط القائم بالتحريات بالقضية عن المصادر التي اعتمد عليها في 
معلوماته الواردة في محضر التحريات، رد الضابط بأنها مصادر سرية، وحين سؤاله عن بيانات 

وأسماء هذه المصادر رد بأنها مصادر سرية يخشى البوح عنها حفاًظا على حياتها.  
وهي اإلجابة التي يمكن اعتبارها صيغة مكررة لإلجابة عن سؤال النيابة عن مصدر التحريات 
في هذا النوع من القضايا والتي يشوبها تجهيل كبير بكيفية التوصل إلى أصل المعلومات، 
بالتفتيش، لصدوره وقتها  النيابة الصادر  األمر الذي يشكك في جديتها ومن ثم في إذن 

بناءات على معلومات مجهولة.
ومن المقرر قانونًا، وما استقرت عليه محكمة النقض وأجمع عليه رأى الفقه أنه يتعين أن 
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يكون الدليل الذي يستند إليه في إدانة المتهم يقينًيًا – وإن من األدلة الظنية غير اليقينية 
التي ال يجوز االستناد إليها وحدها في أدانه المتهم – التحريات وأقوال مجرى هذه التحريات 
بشأنها – ذلك ألنها ال تعبر إال عن رأي مجريها – وتخضع الحتماالت الصحة والبطالن والصدق 

والكذب.
فالتحريات وإما أن تكون ُمعززة، أي ُتعزز وتقوي الفعل المرتكب بحيث تصف كل فعل قام 
به المتهم، وإما إن تكون َمعززة أي أن يقدم محرر المحضر ما يعزز ويقوي الفعل المسند 
للمتهم، وذلك فضال عن عدم دقتها، ويجب أن تخضع للرقابة سواء رقابة النيابة العامة أو 
محكمة الموضوع، والتى بداًل من التدقيق، اتخذت من تحريات أجهزة األمن دليال أساسًيا 
مجرى  عنها  يفصح  لم  على مصادر سرية  بنيت  أنها  رغم  للواقعة   المتهمين  ارتكاب  على 

التحريات.

رؤية محامي المتهمين للتحريات
كان محامي المتهمين قد سطر في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة ما نصه »التحريات 
يلزم أن تكون محض وصف دقيق لما تم ال مجال فيها لالجتهادات شخصية القائم بالتحري 
وال الفتراضات مبناها الحدس والظن والتخمين، وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى الماثلة 
يتضح أن محضر التحريات بتاريخ 14 يناير 2017 المحرر بمعرفة المقدم إسماعيل صبري الضابط 
بقطاع األمن الوطني قد شابه القصور ومخالفة الواقع للمتهم الثالثون وذلك على النحو 

التالي:
أوال : تناقض التحريات مع بعضها البعض فنجد في بداية التحريات أن المتهم مهاب قام 
بتكوين خلية عنقودية تستهدف ارتكاب سلسة من العمليات العدائية في بالبالد بتكليف من 
كوادر جماعة اإلخوان، وهذا يتناقض تمام مع أقوال السيد محرر محضر التحريات في ذات 
الصفحة انه ممن رصدهم من ضمن الخلية تحديد احد العناصر التابعة النصار بيت المقدس 
) التابعة لداعش (، فكيف عقال ومنطقا أن يتم الجمع بين أفكار قيادات جماعة اإلخوان وبين 
أن جماعة داعش تقوم  لما يحدث  المتابعين  لدى معظم  التي معلوم  أفكار جماعة داعش 

بتكفير جماعة اإلخوان بالكامل فكيف يستقيم أن يكون هناك تعاون أو ارتباط بينهم.
ثانيا : والتناقض أيضا في تحريات المقدم إسماعيل صبري المؤرخة 8 / 3 /2017 انه كرر 
التحريات السابقة أن المتهم مهاب تلقى تكليفات من كوادر جماعة اإلخوان بالخارج ومن ثم 
كلف احد أعضاء التنظيم : عمرو سعد بتكوين خلية عنقودية تتبع تنظيم والية سينا التابع 
بتكفير  يقوم  األساس  داعش وهو في  تنظيم  يتلقى  أن  يعقل  ،، فكيف  داعش  لتنظيم 
جماعة اإلخوان أن يتلقى تكليفات من قيادات اإلخوان بتكوين خلية عنقودية  في التحريات 
المؤرخة 7 / 4 / 2017 لم تذكر نهائيا جماعة اإلخوان أو عالقتهم بالقضية أو أن المتهم الهارب 
مهاب يتبع اى جماعة مما سبق ذكرهم واكتفى بذكر انه القيادي الهارب مهاب وبعد ذلك ذكر 

أن الخلية العنقودية تتبع تنظيم والية سينا التابع لتنظيم داعش«.
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ثالثا: وقائع المحاكمة

1- االتهام وأدلة الثبوت
• االتهام

أمرت نيابة اإلسكندرية العسكرية برئاسة العقيد محمود محمد فراج في 21 أغسطس 2017 
حيث  االتهامات،  من  العديد  للمتهمين  للجنايات  العسكرية  المحكمة  إلى  المتهمين  بإحالة 
أنهم بتاريخ 11 ديسمبر 2016 وما بعده في نطاق محافظة القاهرة واألسكندرية والغربية 
والوادي الجديد، واتهامهم بارتكاب جرائم تأسيس جماعة وقيادة جماعة واإلنضمام لجماعة 
وتنفيذ اعتداءات والتمويل والترويج والقتل والشروع في القتل والسرقة  وحيازة مفرقعات 
أسلحة وصناعة  وإخفاء  نارية  أسلحة  وحيازة  مفرقعات  حيازة  واالشتراك في  أسلحة  وحيازة 
مفرقعات وااللتحاق بتنظيم إرهابي خارج البالد، وهو ما تم توضيحة تفصيال لكل متهم في 

الجدول رقم 1 .
طالبت النيابة العسكرية عقابهم بالمواد:

1، 2، 3، 5، 6، 7، 9، 10، 1/12-2، 1/13، 15، 1/16-3، 1/20، 1/28-2، 37، 39، 51  من القانون 
رقم 94  لسنة 2015  بشأن مكافحة اإلرهاب والواد 39، 40، 1/41، 80/ه/4، 86 مكررا ) د(، 
90، 102)أ-ب -ج - د - ه (، 1/160 ثانيا -2، 230، 231، 2/234-3،، 235، 315/ أوال، ثالثا، 361 من 
قانون العقوبات وقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تأمين حدود جمهورية 
 1954 لسنة   394 رقم  القانون  1/30  من   ،6  ،4  ،3  ،1/26  ،6  ،2  ،1/1 والمواد  العربية  مصر 
المعدل بالقوانين أرقام 29 لسنة 1978 و 101 لسنة 1980 و165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 
و 9 لسنة 2012 والجدول رقم )2( الملحق بالقانون األول و البندين ) أ ( و ) ب ( من القسم 
الثاني من الجدول رقم ) 3( الملحق بالقانون األول والبنود أرقام )20، 60، 77، 79( من قرار 
تعتبر في حكم  التي  و  المفرقعة  المواد  بإعادة حصر  الداخلية رقم 2225 لسنة 2007  وزير 
المفرقعات و المواد 2، 116 مكررا، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1999 و المعدل بالقانون 
رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل و المادتين األولى و الثانية من القرار بقانون رقم 136 

لسنة 2014.

• تحريات األمن الوطني
قدم قطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية مذكرة بالتحريات التي أجراها حول وقائع الدعوي 
والتي أجريت بمعرفة المقدم إسماعيل صبري يوسف، ومن أهم ما ورد في تلك التحريات 

ما يلي:
على أثر المالحقات األمنية لتنظيم داعش صدرت تكليفات من قيادات هذه الجماعة بإعادة 
والتي تعمل كل منها   – المختلفة  بالمحافظات  أخري  العنقودية وتأسيس  تشكيل خالياها 
بمعزل عن األخرى تالفيا للرصد األمني، وضم عناصر للجماعة من معتنقي ذات األفكار ممن 
تلقوا تدريبات عسكرية، وأعدو لذلك برنامج ارتكن على ثالث محاور - األول( فكري وتأهيل 
نفسي لعناصرها لتنفيذ عمليات انتحارية، الثاني( أمني تمثل في كشف المراقبة وكيفية 
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التخفي، الثالث( عسكري وتمثل في إعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا من خالل دورات 
عسكرية داخل البالد وخارجها وتدريبهم على األسلحة وإعداد المتفجرات والعبوات المفرقعة.
تم االستعانة بالمتهم األول »عزت محمد حسن حسين« وشهرته عزت األحمر في تأسيس 
خليه للجماعة بقنا واستعان بالمتهم الثالث »عمرو سعد عباس إبراهيم« في إدارتها وتشكيلها 
وانتقاء أعضائها وضمت لمتهمين من الرابع حتى الثامن والثالثين، كما تمكن المتهم الثاني 
»مهاب مصطفي السيد قاسم« حركي » الدكتور« من إنشاء خلية أخري بمحافظة القاهرة 

ضمت المتهمين من األربعين حتى السابع واألربعين.
الثالث بتسفير عناصر خليته لتلقي التدريب العسكري  أصدر المتهم الثاني تكليفا للمتهم 
بشمال سيناء وسافر هو والمتهمون 6، 12، ومن 15 حتى 18 والمتوفي »محمود حسن 
مبارك«، كما أصدر تكليفا للمتهم الثالث بإعداد برنامج فكري وحركي وعسكري لعناصر الخلية، 
كما أصدر تكليفا للمتهم 26 »مصطفي سيد محمد علي« بتولي مسئولية تصنيع العبوات 

المفرقعة ودورات لعناصر المجموعة.
صدرت تكليفات للمتهم 39 »حسام نبيل بدوي حامد« للعمل كحلقة وصل لنقل التكليفات 

بينهم وبين مسئولي الخلية وتقديم الدعم اللوجستي لهم لتحقيق أغراض الجماعة.
المتهمون من األول حتى الثالث أمدوا الجماعة باألموال والسالح والمفرقعات، والمتهم 
13، 14، 20، 26، 35، والمتوفي أحمد عبد العزيز خلف أمدوا الجماعة بالمفرقعات، والمتهم 4، 
30، 39 أمدوا الجماعة بسيارات لنقل أعضائها وما يلزمهم من مواد، والمتهم 3، والمتوفي 

»محمود حسن مبارك« أمدوهم بوسائل إعاشة.
تهريبها  تم  نارية  وأسلحة  معيشتهم،  ووسائل  الخلية  أعضاء  إليواء  مقرا   40 المتهم  وفر 
وبيانات  بمعلومات  والثالث  األول  المتهم  وأمد  ليبيا،  دولة  من  الجماعة  عناصر  بواسطة 
مكاريوس  األنبا  دير  عن  بمعلومات  والرابع  الثالث  المتهم  وأمد  النقب،  لكمين  رصدهم 
المتهم األخير والمتهم 30،  الفيوم ومداخله ومخارجه، وأمد  الريان بمحافظة  بطريق وادي 
32، بمعلومات حول عدد من كمائن الشرطة وأخري بشأن التواجد األمني والمتركزات بالطرق 
المؤدية إلى معسكرات الجماعة من محافظة قنا، وقدم المتهم 14 معلومات عن عدد من 

ضباط الشرطة تمهيدا الستهدافهم.
قام المتهم األول والثالث باتخاذ قطعة أرض صحراوية بالطريق الصحراوي الغربي بسوهاج 
كذلك  التنظيم،  ألعضاء  وتدريب  وتجهيز  إعداد  ومقر  لألسلحة  محزن  اتخذ  تنظيمي  كمقر 
معسكرات أعدها المتهم الثاني بمحافظة شمال سيناء لتلقي التدريبات البدينة والعسكرية 
ألعضاء التنظيم، وكذلك وفر المتهم الثالث مزرعة بالظهير الصحراوي بمركز الوقف بمحافظة 
أعضاء  إليواء  القاهرة  الزيتون  حجازي  سالم  ش   18 بـ  سكنية  وحدة   40 المتهم  ووفر  قنا، 

التنظيم والمفرقعات.
ارتكبت الجماعة واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية محافظة القاهرة بتاريخ 2016/12/11، 
حيث أصدر المتهم األول والثاني تكليفا للمتهم الثالث والرابع والمتوفي » محمود شفيق 
محمد مصطفي« باستهدافها بسترة ناسفة يفجرها األخير في نفسه داخل الكنيسة، وكان 
قد نقل المتوفي »محمود حسن مبارك« االنتحاري »محمود شفيق محمد مصطفي بتاريخ 
2016/12/5 الى وحدة سكنية بالزيتون القاهرة لإليواء حتى يوم الواقعة، ونقل المتهمان 
قنا  محافظة  من  ناسفة  سترات   3 تحوي  حقيبة  األخير  بسيارة  والثالثون  والتاسع  األول 
وسلمها للمتهم 43 الذين التقيا االنتحاري » محمود شفيق محمد مصطفي في 2016/12/8 
وأقاموا بالوحدة السكنية وتوجهوا للكنيسة البطرسية ووقفوا على مداخلها وقاموا بتأمينها 
وتوجهوا مستقلين سيارة المتهم الرابع وترجل االنتحاري صوب الكنيسة ووصل قاعة النساء 
وفجر السترة الناسفة فأحدث االنفجار، وظل المتهمان الثالث والرابع بمحيط الواقعة يرقبا 

الوقعة، ونتج عن االنفجار 29  قتيل واصابة 37 وتلفيات بالكنيسة ومبانيها وملحقاتها.
ارتكبت الجماعة واقعة استهداف أفراد سرطة كمين النقب بطريق الخارجة أسيوط بالوادي 
الجديد بتاريخ 2017/1/16 والذي نتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 3 أخرين، حيث أصدر المتهمان 
األول والثالث تكليفات بالتنفيذ وانتقال مع الحركي “شبل« ورصدوا الطريق وافراد الكمين، 
حيث اجتمع المتهم األول بالمنفذين ووضع المخطط وتدربوا بمنطقة صحراوية وتنطلقوا 
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المتهم  االولي:  المجموعة  مجموعات،  ألربعة  األول  المتهم  وقسمهم  الكمين  صوب 
الخامس والمتوفي »ممدوح أمين محمد بغدادي« والحركيين »عبد الله التونسي«، »حارث«. 
المتهم  الثالثة:  المجموعة  الثالث والرابع والسادس والثامن.  المتهمون  الثانية:  المجموعة 
السابع والمتوفي »محمود حسن مبارك عبد الله. المجموعة الرابعة: المتهم األول والحركي 
“شبل«. وانطلقوا الى بقعة حدودية بالدروب الصحراوية المتاخمة لطريق الخارجة أسيوط 
ووصلوا الي الكمين وأمطروه بوابل من الرصاص فقتلوا القائمين من افراد الشرطة وزرعوا 

متفجرات في مباني الكمين وسرقوا مهمات ومعدات الكمين وهواتفهم.
المرقسية  والكنيسة  بطنطا  جرجس  ماري  كنيسة  استهداف  واقعة  الجماعة  ارتكبت 
باإلسكندرية بتاريخ 2017/4/9، حيث أصدر المتهم األول والثالث تكليفا للمتوفي »ممدوح 
ناسفة  بسترة  األول  باستهداف  الله«  عبد  مبارك  و »محمود حسن  بغدادي«  محمد  أمين 
لتفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا والثاني يستهدف الكنيسة المرقسية باإلسكندرية، وتم 
بسيارته  بنقلهم  والثالثين  التاسع  المتهم  والثالث  األول  المتهم  وكلف  الكنيستين،  رصد 
إلى مقربة من الكنيستين، وفجر المنتحر »ممدوح امين محمد بغدادي نفسه بكنيسة ماري 
جرجس مخلفا 28 قتيل والعديد من المصابين وتلفيات في الكنيسة ومبانيها، وفجر المنتحر 
»محمود حسن مبارك« الكنيسة المرقسية بعد ان حاول افراد الشرطة توقيفه وخلف ورائه 

18 قتيل وعدد من المصابين والتلفيات بالكنيسة.
 

• أدلة الثبوت
القولية  األدلة  حيث  القضية،  الثبوت في  بأدلة  قائمة  العسكرية  اإلسكندرية  نيابة  قدمت 

ومالحظات النيابة العسكرية، ونعرض فيما يلي ملخص لما ورد في تلك األدلة:

أوال: األدلة القولية:
الشاهد األول: المقدم إسماعيل صبري يوسف الضابط بقطاع األمن الوطني ومجري 

التحريات، شهد بما تم ذكره في محضر التحريات كما تم توضيحه عاليه.
الشاهد الثاني: أجمد جمال مبارك قناوي نقيب شرطة بقطاع األمن الوطني، شهد 
بما سبق وشهد به الشاهد األول، وشهد بأن المتهم الثاني سبق سفره لدولة قطر 
العدائية،  العمليات  تصعيد  على  واتفاقهم  الهاربين  اإلخوان  جماعة  بقيادات  ولقاءة 

وانتقاله عقب عودته للبالد للجماعة المسماة داعش بمحافظة شمال سيناء.
الوطني:  األمن  بقطاع  نقيب شرطة  السعود  أبو  الثالث: مصطفي مسعد  الشاهد 
»محمد  المتهم  إليواء  مقر   « محمود سيد مصطفي  »أسامة  المتهم  بتوفير  شهد 

بركات حسن أحمد مع علمه بالمالحقة األمنية له.
لشاهد الرابع: مازن أحمد صالح أحمد نقيب شرطة بقطاع االمن الوطني، قام بضبط 

المتهم الرابع بسيارته، وضبط المتهم العاشر.
بضبط  قام  الوطني،  األمن  بقطاع  شرطة  نقيب  أحمد  أميه  أمير  الخامس:  الشاهد 

المتمم 11، 12، 17، 19، 21.

الشاهد السادس: أحمد أبو حجاج حسن مقدم شرطة بقطاع األمن الوطني – ضبط 
المتهم 13 بحوزته بندقية الي و118 طلقة و3 اوعية بها مواد سائلة، ضبط المتهم 15، 
18، عثر بمنزل المتهم 35 على 1153 طلقة تستعمل باألسلحة النارية و4 خزائن وجوال 

يحوي مواد كيميائية وأدوات تستخدم في المفرقعات، وضبط المتهم 38.
الشاهد السابع: محمد هاني محمد نقيب شرطة بقطاع األمن الوطني، قام بضبط 
المتم 14 وعثر بحوزته على اجوله بها مواد كيميائية وأدوات تستخدم في صنع الدوائر 

الكهربائية وزجاجات بها كمية من البلي، وتم ضبط المتهم 22.

الشاهد الثامن: محمد عبد الرازق عزت عمر نقيب شرطة بقطاع األمن الوطني، قام 
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بضبط المتهم 16، 23، وضبط بمسكن المتهم 26 على أجوله بها مواد كيميائية وأدوات 
وآالت تستخدم في صناعة المتفجرات و24 قطعة مواسير صرف بالستيكية وهيكل 

أسطواني بالستيكي، تم ضبط المتهم 33.
قام  الوطني،  األمن  بقطاع  نقيب شرطة  رمزي  أحمد محمد  التاسع: هشام  الشاهد 

بضبط المتهم 25 و48. 
الشاهد العاشر: أحمد فؤاد حلمي نقيب شرطة بقطاع األمن الوطني ، قام بضبط 

المتهم 32.
الوطني، قام  الحادي عشر: أحمد سامي ناصف نقيب شرطة بقطاع األمن  الشاهد 

ضبط المتهم 35.
الشاهد الثاني عشر: عمرو فتاح أحمد رائد شرطة بقطاع األمن الوطني، قام بضبط 
المتهم 40 من مقر عمله وبتفتيش مسكنه محل إيواء االنتحاري »محمود شفيق« عثر 

على سترتين مفرقعتين.
الشاهد الثالث عشر: أحمد محمد حمد مبروك نقيب شرطة بقطاع األمن الوطني، قام 

ضبط المتهم 44.
الوطني، قام  األمن  بقطاع  نقيب شرطة  الرابع عشر: حسين سمير محمود  الشاهد 

بضبط المتهم 47.
الفاوي، أبصرت المتوفي »محمود شفيق«  الخامسة عشر: سنيتا ميشيل  الشاهدة 

وتعرفت عليه بالتحقيقات داخل مكان العبادة وعلى إثر دلوفه وقع االنفجار.
الشهود أرقام 16 و17 و18 و19 و20 ز 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 من 
شهود اإلثبات، وهم المصابون جراء األحداث، شهدوا بمضمون تواجدهم بدار العبادة 

وحدوث االنفجار واصاباتهم اإلصابات الواردة بالتقارير المرفقة بالقضية 
الشاهد الثالثين: أحمد عبد العظيم عبادي إسماعيل مجند شرطة بقوات امن الوادي 
الجديد، شهد انه اثناء فحص السيارات بالكمين النقب فوجئ بـ 4 سيارات نقل بكبينة 
مزدوجة مثبت بالقاعدة الخلفية لكل منها سالح ناري وعليها أكثر من 20 شخص ملثمي 
الوجه اقتحموا الكمين وأمطروا الكمين بالرصاص واستخدموا قنابل يدوية وسرقوا 
باقي  لقتل  النارية  االعيرة  إطالق  مستكملين  مبانيه  واعتلوا  وذخائرهم  أسلحتهم 

القائمين عليه.
الشاهد الواحد والثالثين والثاني والثالثين والثالث والثالثين والرابع والثالثين، مجندين 

بقوات أمن الوادي الجديد، شهدوا بما سبق واشتبكوا مع المهاجمين.

الشاهد الخامس والثالثين شهد بما سبق واكد احراز المهاجمين ألجهزة السلكية.
به  شهد  ما  بمضمون  شهدوا  و44  و43  و42  و41  و40  و39  و38  و37   36 الشاهد 

سابقوهم.
الشاهد الخامس واألربعين: محمود حسن عبد العال صابر سائق بهيئة اإلسعاف، شهد 
ناريا يبحث عن ناجين من الكمين وتمكن من حصر  أنه أبصر ملثما محرزا بيده سالحا 
8 قتلي برصاصات بالرأس وانحاء الجسد وسرقوا األسلحة وتلفيات بسيارات الكمين 

وتهدم بالغرفة الخاصة بمدفع الجرينوف اتالف سيارة اسعاف.
الشاهد 46 و47 و48 شهدوا بمضمون ما شهد به سابقوهم

الشاهد التاسع واألربعين: أحمد عبد الفتاح مهدي عقيد شرطة ومدير الحماية المدنية 
بالوادي الجديد، شهد وجود اثار قنبلة ووجد قنبلتين بمدخل الكمين وبغرفة المحول 
أسفل  بأسالك  موصل  كهربائي  ومفجر  منفجرين  يدوية  قنابل  مشعل  على  وعثر 

المدرعة ومقذوف rbg تم إطالقه ولم ينفجر.
األسلحة  قسم  رئيس  شرطة  مقدم  الله  عطا  خليل  علي  عالء  الخمسون:  الشاهد 
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والذخيرة بإدارة قوات األمن بالوادي الجديد، شهد بفقد 3 بنادق اليه وذخيرتها وسبع 
خزن زسونكين وعدد 5 حربي وتلفيات ببندقية اخري من مهمات افراد الكمين.

رئيس مباحث  الدين مقدم شرطة  إيهاب محمد شمس  الحادي والخمسون:  الشاهد 
قسم شرطة الخارجة، شهد بما سبق وبفقد مدفع جرينوف و440 طلقة خاصة به وعثر 

على قنبلتين يدويتين لم ينفجرا.
الشاهد الثاني والخمسون: شهد أنه في اليوم التالي للهجوم عصر على حزنه الي بها 

20 طلقة ال تخص وزارة الداخلية؟
الشاهد الثالث والخمسون: عماد بهجت توفيق حبش، شهد انه حال تعبده بالكنيسة 
ماري جرجس أبصر االنتحاري يمر بجواره حتى وصل لهيكل الكنيسة وفجر نفسه وخلف 

قتلي ومصابين.
الشاهد الرابع والخمسون: شهد بمضمون ما سبق وأضاف ان سترة االنتحاري كانت 

كبيرة يمكن إخفاء شيء اسفلها.
الشاهد 55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 
و72 و73 و74 و75 و76 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و89 و90 و91 و92 

و93 و94 و95 و96 و9
و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104، وهم المصابون جراء األحداث، شهدوا بمضمون 

ما شهد به سابقوهم مثبتين إصاباتهم جراء التفجير.
الشاهد 105 محمد حسين إمام، شهد انه خالل مرافقته للمتوفي عماد محمد لطفي 
الركايبي امام مبني الكنيسة المرقسية باإلسكندرية أبصر االنتحاري يحاول دخول مبني 
الركايبي  لطفي  محمد  عماد  المتوفي  وقام  التأمين  افراد  أحد  فأستوقفه  الكنيسة 

بإشهار سالحه في وجه االنتحاري وقام بتفجير نفسه.
الشاهد 106 و107 و108 و109 و110 شهدوا بإبصارهم االنتحاري يحاول الدخول للكنيسة 

واعترض قوات التامين دخوله وحدث التفجير.
الشهود 111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 
و124 و125 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 
به سابقوهم  ما شهد  و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 شهدوا بمضمون 

واثبتوا إصاباتهم جراء حدوث االنفجار.

2- ملحظات النيابة

• إقرارات المتهمين في التحقيقات: 

ملخص  جاء  »كريم«،  حركي   - العزيز  عبد  الله  عبد  المجد  أبو  وليد  الرابع:  المتهم   .1
اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

- أقر بانضمامه للجماعة المسماة »داعش«، وتمويله تلك الجماعة وبنقل أسلحة ومفرقعات 
تدريب  وتلقيه  إرهابية،  جرائم  ارتكاب  في  استخدامها  بقصد  ومواد  ومعلومات  ومهمات 
بالعباسية  البطرسية  الكنيسة  إرهابية، وكذا مهاجمته وآخرين  ارتكاب جريمة  وتعليم بقصد 

وتفجيرها وقتل مرتاديها.
- أوضح تفصيال انه صدر له تكليف من المتهم الثالث »عمرو سعد عباس« بلقاء المكنيين 
»أبو عبد الله التونسي » و » أبو ناقلة السعودي« والمتهم الثالثون » محمد يوسف أبو 
بكر« بتاريخ 2016/12/6 وتسلما منهما جوالت بهما 5 بنادق اليه وسترتين ناسفتين تشبهان 
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تحوي  بسيارته  توجه   2016/12/8 وزوج شقيقته وفي  بشقته  فأخفاهم  للرصاص  المضادة 
لهم  األول  بتكليف  األخير  وأخبره  والثالث  األول  المتهمين  والتقي  واألسلحة  المفرقعات 
من  من شمال سيناء  قادم  انتحاري  خالل  من  بالعباسية  المرقسية  الكاتدرائية  باستهداف 

خالل سترة ناسفة.
- ستقلوا سيارة المتهم 40 متوجهين للكاتدرائية ورصدها المتهم الثالث واالنتحاري وحددوا 
نقاط تأمينها وفي صباح 2016/12/11 جهز المتهم الثالث االنتحاري بإلباسه السترة الناسفة 
صوب  االنتحاري  وانطلق  المسيحيين  من  كثافة  مداخلها  أكثر  الختيار  الكنيسة  نحو  واتجها 

الكنيسة متصال بالمتهم الثالث عبر شريحة اتصال وانقطع االتصال عقب التفجير مباشرة.
- توجه المتهم الثالث للتأكد من وقوع التفجير وعاد مع المتهم الرابع لمحافظة قنا وتخلصا 
المراشده  لمزرعة  وصال  حتى  متابعتهما  دون  للحيلولة  هاتفية  شرائح  من  بحوزتهما  مما 

بمحافظة قنا.
تفصيال في  وأوضح  عليه،  القائمين  من  عدد  وقتل  النقب  كمين  وآخرين  بمهاجمته  أقر   -
»عبد  و  السعودي«  نافلة  »أبو  وتولي  بارتكابها  تكليفا  األول  المتهم  أصدر   2017 يناير   7
الثامن« حمادة  المتهم  السالح ودربهم  كيفية استخدام  والباقين على  تدريبه  التونسي«، 
الكمين  لرصد  »شبل«  والحركي  والثالث  األول  المتهمان  وانتقل  بدنيا  المعداوي«  جمعة 
واعد لهم المتهم األول رسما توضيحيا للكمين ومواقعه ووضع مخطط لتنفيذ وقسمهم 4 
مجموعات 3 منهم لالقتحام والرابعة للدعم ونقل المصابين، وصنع المتهم السادس قاعدة 
مدفع  لتثبيت  السيارات  إلحدى  الخلفي  الصندوق  في  ووضعها  »شبل«  وحركي  حديدية 
جرينوف عليها كما صنع المتهم األول موادا مفرقعة عبأها بـ 6 عبوات، وهاجمت السيارة 
االولي وامطرت الكمين بوابل من الرصاص بقصد إزهاق ارواحهم واقتحمت السيارة الثانية 

ونزل مستقلوها لتدمير المدرعة وسيارات اخري وسرقوا أسلحة افراد الكمين بعد قتلهم.
واقر بحيازته مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر، كما كلف المتهم األول باالستيالء على   -

سيارات مهربي السجائر المارة بالقرب من طريق الواحات البحرية.
2. المتهم العاشر: بهاء الدين منصور مصطفي محمود - مكني »أبو صهيب«، جاء 

ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي:
الكنيسة  تفجير  عقب  سيارة  بتدبير  الثالث  المتهم  كلفة  أنه  كما  لداعش،  بانتمائه  اعترف   -
تلقي  وأنه  الغربي،  الصحراوي  بالطريق  استراحة  في  الرابع  والمتهم  والتقاه  البطرسية 

تدريبات بدنية وأخري على إعداد العبوات المفرقعة وكيفية استخدام األسلحة النارية.
النقب وكلفه  الهجوم على كمين  أخرين واقعة  بارتكاب  الثالث  المتهم  اعترف بعلمه من   -

برصد ضباط وأفراد قطاع األمن الوطني بقنا.
3. المتهم الحادي عشر: عبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم حسين حركي« أبو عمر« جاء 

ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
- اعترف بانضمامه لداعش، وأنه ساعد المتهم الرابع في نقل جوالين حويا ست بنادق أليه 
وثالث سترات ناسفة من سيارة األخير لوضعها في مسكنة بمنطقة المنشية محافظة قنا، 
وأعلمه المتهم الرابع بارتكابه والمتهم الثالث واخر توفي بالواقعة تفجير الكنيسة البطرسية 

بالعباسية.
بالجماعة  بحوزته يحوي مواد مصورة ومطبوعات خاصة  بإخفاء قرص صلب  - كلفه معلمه 

وأخبره بنيته والمتهم الثالث الهروب تفاديا من المالحقات األمنية.
ارتكابه وأعضاء الجماعة واقعة قتل  التليجرام  الرابع في رسالة عبر تطبيق  - اعلمه المتهم 
أفراد شرطة كمين النقب بطريق الوادي الجديد، وفي اعقاب واقعة كمين النقب امد الجماعة 

بمواد غذائية بتكليف من المتهم الرابع. 
- علمه المتهم الرابع بسرقتهم سيارات باإلكراه ن مستقليها بأحد الدروب الصحراوية المتاخمة 

لطريق الوادي الجديد.
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4. المتهم الرابع عشر: سالمة أحمد سالمة محمد، جاء ملخص اعترافه في النيابة كما 
سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي:

- اعترف بانضمامه لداعش 
- قال بعلمه من المتهم الثالث باعتزامه والمتهمين 12، 35 السفر لليبيا لالشتراك في القتال 
الدائر هناك، وتم إلقاء القبض عليهم حال تسللهم للحدود الغربية، وبعد إخالء سبيلهم طلب 

من المتهم الثالث تسهيل سفره إلى ليبيا وااللتحاق بإحدى الجماعات هناك.
بطاقة  المتفجرات على  كيفية صناعة  لتعليم  الثالث محتوي  المتهم  ليبيا وسلم  عاد من   -

واعلمه بما كلف به.
بنادق وكلف   6 النارية  باألسلحة  الثالث  المتهم  بقنا وامدها  انتظم بمجموعة من داعش   -
 27 للمتهم  سلمها  اليه  ببندقية  التاسع  المتهم  وامدها  األسلحة  بإخفاء  و35   13 المتهم 
الثالث وال 25 الى  لحراسة المزرعة بقرية المراشدة بقنا، واضاف بعلمه بسفر المتهمين 

مقر الجماعة بسيناء.
- في غضون 2016 اتخذ والمتهم 26 المزرعة بقرية المراشدة مقرا لتصنيع العبوات المفرقعة.
5. المتهم الخامس عشر: زياد أبو الفضل منتصر محمد - مكني »أبو مريم« جاء ملخص 

اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي:
- اعترف بانضمامه لداعش، وقد حصل على دروس لترسيخ أفكار الجماعة لديه، وأنه عقد 
عزمه على السفر لدولة سوريا لاللتحاق بحقول القتال هناك إال أن المتهم الثالثين أعلمه 

بصعوبة السفر.
6. المتهم السادس عشر: عبد الرحمن مصطفي احمد عويضة - مكني »أبو سليمان، 
أبو هاشم« وحركي “فارس« جاء ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة 

الثبوت كما يلي: 
- اعترف بانضمامه لداعش، وقد حصل على دروس لترسيخ أفكار الجماعة لديه، وقال بعلمه 
من المتهم الثالث بمشاركه بأحد االعمال العدائية التي وقعت بالشيخ زويد بشهر رمضان 

.2016
7. المتهم السابع عشر: محمود علي محمد مصطفي حمدان - مكني »أبو جندل« جاء 

ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

- اعترف بانضمامه لداعش، وبإعداده وأعضاء الجماعة بالمعسكر فكريا وحركيا وعسكريا وذلك 
برصد  و18   12 للمتهمين  تكليفا  الثالث  المتهم  بإصدار  واعترف  تدريبية،  دورات  بتلقيهم 

سيارات النقل األموال تمهيدا لسرقتها ومواجهتها.

8. المتهم التاسع عشر: محمد جاد الكريم عطيتو سنوسي - مكني »أبو كريم »، جاء 
ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

-اعترف بانضمامه لداعش 
9. المتهم الثاني والعشرون: علي محمود محمد حسن - شهرته »على محمود طشه«، 

جاء ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

- اعترف بانضمامه لداعش 
10. المتهم الخامس والعشرون: محمد بركات حسن احمد - شهرته »حسين بركات«، 

جاء ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
- اقر بانضمام المتهمين الثالث والتاسع لداعش ، وأنه التقي وتعرف على عدد من المتهمين، 

وأنه قد حصل على دورس لترسيخ فكر الجماعة لديه.
11. المتهم الثامن والعشرون: سالمة وهب الله عباس إبراهيم، جاء ملخص اعترافه 

في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
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- اعترف بانضمامه لداعش 
- اعترف بانضمام المتهمين 3 و9 و6 و12 و13 و14 و18 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 

و30 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 والمتوفي محمود حسن مبارك لداعش.
- اعترف بإمداد المتهم 9 بندقية اليه وفرها للمتهم 27، وأقر بجمع المتهمان 3 و13 تبرعات 

من قرية الشويخات واشتروا بيها أسلحة .
أبو يحي«  أبو بكر حافظ - مكني »أبو يوسف،  الثالثون: محمد يوسف  12. المتهم 
وحركي »مصطفي«، جاء ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت 

كما يلي: 
- بانضمام المتهم الثالث لداعش، ومساعدته في توفير مواد إعاشة له وأخرين مرتبطين به، 

واعتناق المتهم التاسع لألفكار التكفيرية .
13. المتهم الثاني والثالثون: عمر سعد عباس إبراهيم، جاء ملخص اعترافه في النيابة 

كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
- أقر باعتناق شقيقة المتهم الثالث لألفكار المتطرفة، وطالب منه شقيقه بمغادرة منزله 

عقب تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية خشية اعتقاله من االمن الوطني.
14. المتهم الثالث والثالثون: عبد الرحمن حسن أحمد مبارك - مكني أبو أيوب، جاء 

ملخص اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
- أقر باعتناق المتهم الثالث ألفكار تنظيم داعش ، وأنه طلب منه المتوفي محمود حسن 
مبارك التواصل مع المتهم الثالث والذي كلفه باستئجار سيارة وإمداده بوسائل إعاشة له 
وأخرين، كما كلفه المتهم الثالث بنقل ثالث أشخاص من مركز قنا إلى مكان تواجده بالمنطقة 

الصحراوية.
15. المتهم السابع والثالثون: محمود محمد على حسين - مكني أبو أيوب، جاء ملخص 

اعترافه في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
- أقر بحصوله على دروس فكرية، وعلمه من المتهم 26 بانضمام المتهم الثالث الى أنصار 

بيت المقدس وتأسيسه خلية تابعة لها بمحافظة قنا لتنفيذ العمليات العدائية.
16. المتهم الثامن والثالثون: محمد على احمد مرعي، جاء ملخص اعترافه في النيابة 

كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
- باعتناق المتهمين 13 و20 وشقيقه 35 و36 أفكار داعش وعقدهم لقاءات تنظيمية لتدارس 

تلك األفكار.
اعترافه في  جاء ملخص  الغني،  عبد  الحميد  عبد  رامي محمد  األربعون:  المتهم   .17

النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

- بانضمامه لجماعة داعش واشتراكه باعتصام رابعة العدوية 
- وأقر باعتناق المتهمون 2 و42 و43 و44 45 أفكار داعش 

18. المتهمة الحادية األربعون: عال حسين محمد علي جاء ملخص اعترافه في النيابة 
كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

- تمويلها وزوجها المتهم 40 لجماعة داعش باألموال، بأن أمدا المتهم الثاني بمبلغ ثالث 
أالف جنيه لتمويل أعضاء الجماعة،

- دعوة المتهم الثاني زوجها للسفر واالنضمام لتلك الجماعة بمحافظة شمال سيناء، ولفشل 
األخير في السفر أعلمها اعتزامه إمداد تلك الجماعة بما تحتاجه من معونات.

19.  المتهم الثاني األربعون: عبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس، جاء ملخص اعترافه 
في النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 
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- أعترف بارتباطه بالمتهمين الثاني و40 و43 و44 و47 على إثر احداث 30/ 2013/6 وبالمشاركة 
في عدد من التجمهرات.

- انهي بتعرفة على صوره االنتحاري محمود شفيق محمد مصطفي بتاريخ 2016/12/11 عقب 
اذاعتها بصفته منفذ تفجير الكنيسة البطرسية وانه من اصطحبه للوحدة السكنية إليوائه.

20.  المتهم الرابع واألربعون: كرم أحمد عبد العال إبراهيم، جاء ملخص اعترافه في 
النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

- أبصر االنتحاري محمود شفيق مصطفي قبل تفجير الكنيسة البطرسية بأيام مقيما بشقة 
معرفا نفسه باسم محمد وأقيم عدة أيام بها.

21.  المتهم السابع واألربعون : أحمد عاطف عوض صالح، جاء ملخص اعترافه في 
النيابة كما سطرتها مذكرة أدلة الثبوت كما يلي: 

- بحيازته ألسلحة نارية وذخائر ومواد مفرقعة.
- أضاف بانضمام المتهم الثاني لداعش.

22.  قرر محمد حمدي عبد الحميد عبد الغني بالتحقيقات باعتناق المتهمين 2 و40 و42 
حانوته  أمام  االجتماع  واعتيادهم  »داعش«  المسماة  الجماعة  أفكار  واخرين  و47  و44 
محافظة شمال سيناء  إلى  السفر   47 المتهم  عليه  عرض  كما  األفكار،  تلك  وتدارس 

واالنضمام لهم هناك.
عقب  دينيا،  بالتزامه وشقيقه  بالتحقيقات  قاسم  السيد  محسن مصطفي  قرر    .23
وأقر  الحاكم،  قتال  بوجوب  قناعة شقيقه  على  وقف  رابعة  اعتصام  في  مشاركتهم 

بتأييد المتهم 40 لداعش اعتناق المتهمين 2 و40 أفكار تكفيرية.
24.  قرر محمد فوزي عبد العزيز حسن بالتحقيق اعتناق المتهمين الثاني وال 42 أفكار 

داعش.

٣- المحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية
أثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مصر كثير ما تقع انتهاكات حقوق اإلنسان 
فى محاكمة غير عادلة، وقد اعتمدت المحاكم العسكرية على عدم االلتفات في الرد على 
دفوع المحامين التي أثاروها في العديد من القضايا حول تلفيق االتهامات وأن اعترافات 
العديد من المتهمين كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي أو كانت تحت التعذيب سواء في النيابة 
العامة أو أماكن االحتجاز، ولكن المحكمة ترد في األغلب بأنها قد اطمأنت لتلك االعترافات 

وفقط، دون أي دليل، ودون النظر أو التحقيق في وقائع التعذيب تلك.

كانت محكمة جنايات اإلسكندرية العسكرية والمنعقدة جلساتها في منطقة مستعمرة الجزام 
العميد/  إبراهيم إسماعيل محمد وعضوية  العميد/  برئاسة  العامرية باإلسكندرية،  بمنطقة 
محمود إبراهيم غازي والعقيد/ شريف مختار مشالي، قد بدأ في نظر جلسات القضية إلى 

أن أصدرت حكمها بتاريخ 11 أكتوبر 2018.
وقد شابت وقائع المحاكمة العديد من االنتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة حيث طبيعة 
المحكمة وتعاطيها مع القضية واإلخالل بحقوق الدفاع وتجاهل ما تعرض لهم المتهمين من 
انتهاكات خاصة التعذيب واإلخفاء القسري، باإلضافة إلى مخالفة صريح القانون والقصور 

في تسبيب الحكم والفساد في االستدالل.
ويأتي هذا على خالف حق كل شخص تم اتهامه بارتكاب جرم جنائي  في التسهيالت الكافية 
إلعداد دفاعه، وهذا الحق يعتبر من مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع واالدعاء اللذان يجب أن 
يعمال على نحو يضمن حصول كليهما على فرصة متساوية إلعداد أقوالهما وعرضها على 

هيئة المحكمة1٧. 

التعليق العام 32 للجنة حقوق اإلنسان  17



ارهـــــــاب 
الدولـــــــة 
وارهــــاب 
الجماعات 
المـسلحة

كيف ينجوا 
المـــــجتمع 
منــــــــهم؟  

دارسة حـــــــالة 
لقـــــــــــــــضية  ا
رقــــــــــــــم 165 
2017 لسنة 

جـــــــــــــــــــنايات 
كلي  عسكرية 
اإلســــــكندرية

والــــــمعروفة 
عـــــــــــــــــالميا  إ
تفجير  بقضية
الكــــــــــــــنائس

3٦

ويتضمن هذا الحق، حق االطالع على أوراق ومستندات القضية وتسهيالت كافية إلعداد 
المعلومات  كل  المستندات  هذه  وتشمل  مناسب182.  وقت  في  ومحاميه  للمتهم  الدفاع 
التي ينوى  اللوائح والوثائق، وسواها من المستندات،  بالمتهم وقضيته وكافة  المتعلقة 
الدفاع االستناد عليها في تفنيد مزاعم االدعاء )مواد اإلثبات(، وتشمل أيضا المعلومات 
التي قد تؤدى إلى تبرئة المتهم، أو تؤثر على مصداقية األدلة المقدمة من االدعاء، أو تدع 

حجج الدفاع، أو تؤدى إلى تخفيف العقوبة193. 
وعلى الرغم من أهمية وحساسية هذه القضية واهمية عرض تحقيقاتها ونتائجها علي الراي 
العام، اال اننا نجد أن المحكمة  منعت  العديد من وسائل اإلعالم من تغطية وقائع المحاكمة، 
كما أنها لم تسمح للجمهور بحضور وقائع المحاكمة، وهو ما يتعارض مع المبادئ األساسية 
للعدالة حيث مبدأ العالنية، فهذا المبدأ ال يخضع للتقييد في حاالت الطوارئ، وال يستثني 
من هذا المبدأ إال حاالت قليلة204، والغرض من العالنية ليس فقط لحضور أطراف الدعوى، بل 
أن تكون الجلسات مفتوحة للجمهور واإلعالم الن في ذلك صيانة لحقوق المتهم وممارسة 

لحق الجمهور في معرفة ومراقبة العدالة والنظام القضائي215.
وسقط عن المحكمة حيادتها واستقاللها كونها محكمة عسكرية تابعة للسلطة التنفيذية، كما 
أنه من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان 
المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه ال يصدر إال عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، 
األسئلة من  توجيه بعض  اإلثبات ورفضها  مناقشة شهود  جلًيا في طريقة  ذلك  كان  كما 
الدفاع للشهود، وكان لهذه األسئلة األثر البالغ في مسار الدعوي، وهو ما يثبت وجود عقيدة 

مسبقة لدي المحكمة تم تشكيلها قبل نظر وقائع الدعوي.
بتاريخ 2016/12/23  أنه تم القبض عليه فعليا  يدلل على هذا، عندما أثبت محامي المتهم 
وعكس ما ورد باألوراق أن المتهم تم القبض عليه بتاريخ 22 / 1 / 2017 بما يعد ذلك تزويرا 
معنويا، حيث ظل خالل هذه الفترة بين التنكيل والتعذيب، وما يؤيد هذا عدم إثبات مأمورية 
القبض على المتهم في أي دفاتر خاصة بجهاز األمن الوطني، بل واألكثر من ذلك أن أحد 
احتجاز  يتم  أين  أثناء سؤاله  المتهم  الوطني عندما تم سؤاله من قبل دفاع  ضباط األمن 
المتهمين بعد القبض عليهم فقرر انه تم حجزهم في أحد مقرات األمن الوطني، وحينها 
رئيس  وقال  الوطني  األمن  ضابط  إلى  الدفاع  من  الموجه  السؤال  المحكمة  استنكرت 
المحكمة نصا » اومال هيحبسه فين يعنى«، وذلك على الرغم من أن مقرات األمن الوطني 
ليست مقرات رسمية وفقا للقانون والدستور ليتم احتجاز المواطنين بداخلها وان إخفاء أحد 

المواطنين بداخلها هو بمثابة مخالفة صريحة للدستور والقانون.  
كما أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع في عدم االستجابة وعدم التعاطي مع طلبه للمحكمة 
باستدعاء شهود النفي، والذي أصر المحامين على االستماع إليهم، فكان رد القاضي على 
هذه الطلبات في المحكمة » القانون أعطاني الحق انى مسمعش لشهود النفي« ويقصد 
هنا بقوله إن تعديل قانون اإلجراءات الجنائية » الذي شابه مخالفات صريحة لنص الدستور« 
النفي، وهذا إن كان يعد فإنه إخالل جسيم بتحقيق  الحق في رفض سماع شهود  أعطاه 

العدل بين االدعاء والنفي المحكمة.
وعن شهود اإلثبات، ذكر محامي أحد المتهمين: »أوراق الدعوى خلت تماما من ثمة شاهد 
رؤيا أو شاهد واحد على المتهمين، وجميع الشهود المشمولين بقائمة ادله الثبوت ما هم 
حقيقي  الحالي خصم  السياسي  الواقع  حقيقة  تعد في  والتي  الداخلية  بوازرة  إال ضباط 
وواضح للمتهمين لمجرد اتهامهم باالنضمام لجماعة محظورة، ولم يتوارى وزير الداخلية أن 
يكررها مرارا وتكرارا بالوعيد والتهديد لجميع من يتم القبض عليه في هذا النوع من الدعاوى 
وهدم  والحريات  للحقوق  وصارخ  واضح  إهدار  بذلك في  حكم قضائي  قبل صدور  وحتى 

لقرينة البراءة اللصيقة بالمتهم«.
وعن دخول المحامين جلسات محكمة اإلسكندرية العسكرية المنعقدة في منطقة مستعمرة 
الجزام بمنطقة العامرية اإلسكندرية، حيث يتم تفتيش المحامين وحقائبهم وإجبارهم على 
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تسليم كافة أغراضهن الشخصية قبل دخولهم لمقر المنطقة العسكرية التي تقبع داخلها 
المحكمة. 

بعد  دفاعهم  لتقديم  الكافي  الوقت  للمحامين  يتاح  ال   « أنه  المتهمين  محامي  أحد  وذكر 
االطالع على األوراق مما يسبب ضغط شديد على المحامين، كما أننا دفعنا أموال طائلة 

إلى المحكمة من اجل الحصول على مستندات القضية.«
كما أن هناك العديد من المطالب التي تم تقديمها إلى المحكمة من قبل المحامين والتى لم 
تستجب لها، وأهمها ضم دفاتر أحوال بعض أقسام الشرطة إلثبات وقائع اإلخفاء القسري، 
كما رفضت المحكمة التحقيق مع المتهمين كمجني عليهم في وقائع اإلخفاء القسري الذي 
تعرضوا له، كما رفضت المحكمة إعادة سماع أقوال المتهمين المعترفين في التحقيقات 

مرة أخري أمام المحكمة بالمخالفة للقاعدة القانونية الخاصة بضوابط االعتراف.
وكان دفاع المتهمين قد قدموا إلى المحكمة العديد من مذكرات الدفاع التي حوت الكثير من 

الدفوع الشكلية والموضوعية في الدعوي يذكر التقرير منها:
ببطالن  الدفع  على  تأسيًسا  براءته  والتمس  الرابع  المتهم  مع  الحاضر  الدفاع  ترافع 
القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أذن النيابة العامة، وبطالن إذن النيابة لبنائه 
على تحريات غير جدية، وبطالن االعتراف كونه وليد اكراه مادي ومعنوي، وانتفاء اركان 

االتهام في حق المتهم. 
براءتهما،  والتماس  والعشرون،  والتاسع  العاشر  المتهمين  مع  الحاضر  الدفاع  ترافع 
تأسيًسا على الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئًيا بنظر الدعوي واختصاص القضاء 
الدعوى  نظر  جواز  وبعدم  التنازع،  بأحكام  الوارد  الملزم  للتفسير  طبقا  بنظرها  العادي 
لخروج الوقائع واالتهامات عن حدود الدعوى زمانًا ومكانًا، مما ال ينعقد معه االختصاص 
بنظرها للمحكمة العسكرية للجنايات بفرع محاكم المنطقة الشمالية العسكرية، بطالن 
االعترافات المسندة للمتهم العاشر كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وبطالن الدليل 
المستمد من اقوال كال من المتهمين الرابع والحادي عشر لالستحصال عليها بطريقة 
االكراه، وانتفاء وصف االنضمام بالنسبة للمتهم العاشر لعدم علمه بأغراض الجماعة.
الدفع  على  تأسيًسا  براءته  والتمس  عشر  الحادي  المتهم  مع  الحاضر  الدفاع  ترافع 
ببطالن القبض والتفتيش الواقعين على المتهم وبطالن إذن النيابة العامة البتنائه 
على تحريات غير جدية، وبطالن االعترافات المنسوبة للمتهم لحصولها بناء على اكراه 
معقوليتها  لعدم  إليه،  المنسوبة  الجرائم  لكافة  المتهم  وانتفاء صلة  ومعنوي  مادي 

وعدم تصور حدوثها بالصورة المسطرة لضابط التحريات. 

والسابع   ، والعشرون  والسابع  عشر،  السادس  المتهمين  مع  الحاضر  الدفاع  ترافع 
والثالثون والتمس براءتهم تأسيًسا على الدفع بانتفاء جريمة االنضمام وانتفاء جريمة 
باألحراز  والعشرون  السابع  عشر،  السادس  المتهمين  صلة  وانتفاء  واالحراز  الحيازة 
وبطالن االعتراف الصادر من المتهم السادس عشر لإلكراه المادي والمعنوي وبطالن 
االستجواب لعدم حضور محامى مع المتهم وبطالن التحقيقات مع المتهمين لعرضهم 
على النيابة العامة بعد مرور اكثر من أربعة وعشرين ساعة، وبطالن القبض لحصوله 
قبل ذلك، وبطالن االذن الصادر بضبط وتفتيش المتهمين البتنائه على تحريات باطلة 
الدليل المستمد من أقوال  الغير، عدم مشروعية  الجريمة من  نبأ  ومنعدمه، وتلقى 

المتهمين السابع عشر، الرابع عشر لإلكراه المادي والمعنوي.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث عشر، الخامس عشر، الحادي والعشرون، الثالث 
والثالثون  الخامس   ، والثالثون  الثاني  والثالثون،  والعشرون،  والثامن  والعشرون، 
السادس  واالربعون،  الحادي  االربعون،  والثالثون،  والثامن  والثالثون،  والسادس   ،
واالربعون والتمس براءتهم تأسيًسا على الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئيا بنظر 
الدعوي، وبطالن القبض علي المتهمين لحصوله قبل صدور اذن النيابة وبطالن اذون 
الضبط والتفتيش الصادرة من النيابة العامة وبطالن اجراءات، التحقيق مع المتهمين 
المتهمين  ضبط  محاضر  وتزوير  ساعة   24 من  اكثر  بعد  العامة  النيابة  علي  لعرضهم 
وبطالن استجواب المتهمين أمام النيابة العامة لعدم حضور محامي، وبطالن تفتيش 
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ببطالن  والدفع  النيابة،  اذن  صدور  لعدم  االربعون  بالمتهم  الخاصة  السكنية  الوحدة 
اقرار المتهمين أمام النيابة العامة لإلكراه والدفع ببطالن معاينة النيابة العامة للوحدة 
السكنية للمتهم االربعون لعدم حضور المتهم والدفع ببطالن CD لعدم عرضه علي 
الدفاع، وانتفاء اركان جريمة االنضمام بركنيها المادي والمعنوي ولعدم توافر القصد 
الخاص ولعدم توافر النية االرهابية، وانتفاء اركان جريمة التمويل، وانتفاء اركان جريمة 

حيازة الحيازة واالحراز.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم الرابع عشر والتمس براءته تأسيًسا على الدفع عدم 
اختصاص المحكمة والئيا بنظر الدعوي، بطالن اجراءات الضبط وما تاله من اجراءات 
لحصوله قبل اذن النيابة والنتفاء التلبس، بطالن اذن النيابة العامة البتنائه على تحريات 
غير جدية، بطالن االستجواب لعدم وجود محامي، بطالن اإلقرار المنسوب للمتهم 
لإلكراه المادي والمعنوي، عدم توافر اركان الجرائم المنسوب صدورها للمتهم وبطالن 

احتجاز المتهم وعدم عرضه على النيابة خالل 24 ساعة.
على  تأسيًسا  براءته  والتمس  والعشرون  الخامس  المتهم  مع  الحاضر  الدفاع  ترافع 
الدفع بعدم جواز محاكمة المتهم وبطالن تحقيق النيابة العامة مع المتهم لعدم حضور 
المادي والمعنوي، وفساد دليل  التحقيق، وبطالن اقرار المتهم لإلكراه  اثناء  محامي 
وبطالن  والعشرون  الخامس  المتهم  حق  المتهمين  اقرارات  من  المستمد  االسناد 
إحالة المتهم لبطالن محضر ضبطه وبطالن استجوابه لعرضه على النيابة لعدم اتصال 
وانفراد  لمكتبيتها  الوطني  األمن  تحريات  وبطالن  صحيًحا  اتصاال  بالدعوي  المحكمة 
محررها بالشهادة وبطالن االذن الصادر بأمر الضبط واالحضار البتنائه علي تحريات غير 

كاملة وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين بأمر االحالة وقصور التحقيقات.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم السابع عشر والتمس براءته تأسيًسا على الدفع ببطـالن 
القبض والتفتيش بطالن االعتراف كونه اعتراف غير قضائي مشوب بعيوب االرادة، 
وعدم وجود أي حرز اثناء القـبض وتفتيش المتهم، انتفاء جريمة االنضمام لعدم وجود 

مظاهر قاطعة على االتهام، بطالن التحريات لمكتبيتها، بطالن اعتراف المتهم.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم الثامن عشر والتمس براءته تأسيًسا على الدفع ببطالن 
اجراءات القبض والتفتيش التي تمت على المتهم ، وبطالن اذن النيابة العامة لقيامه 
على تحريات غير جدية غير صحيحة ومخالفة لصحيح القانون، ودفع بانتفاء اركان جرائم 
واالشتراك  لالنضمام  تشير  مظاهر  أي  من  األوراق  لخلو  المتهم  حق  في  االرهاب 

بجماعة ارهابية.
الدفع  على  تأسيًسا  براءته  والتمس  عشر  التاسع  المتهم  مع  الحاضر  الدفاع  ترافع 
القبض  بعد  لصدوره  النيابة  اذن  بطالن  التلبس،  النتفاء  والتفتيش  القبض  ببطالن 
على المتهم، بطالن وانعدام التحريات بمعرفة المقدم: اسماعيل صبري، الدفع بتزوير 
محضر الضبط تزوير مادى ومعنوي، وبطالن تحقيقات النيابة وعدم حيادية النيابة العامة، 
ولتغول سلطة االتهام على سلطة التحقيق، بطالن اقرار المتهم كونه وليد اكراه مادى 
ومعنوي وانتفاء صلة المتهم باألحراز، خلو االوراق من وجود شهود علي المتهم، عدم 
حيازة  االنضمام  لجريمة  والمعنوية  المادية  االركان  انعدام  الواقعة،  حدوث  معقولية 

واحراز األسلحة.
والتمس  واألربعون  والرابع  والعشرون،  الثاني  المتهمين  مع  الحاضر  الدفاع  وترافع 
براءتهما، تأسيًسا على الدفع ببطالن محضر القبض علي المتهمان ودفع بالخطأ في 
وكذا  ألسلحة  واالحراز  بالحيازة  اتهامه  بشأن  والعشرون.....  الثاني  للمتهم  اإلسناد 
المتهمان  احتجاز  ارهابية، بطالن  لجريمة  اعدت لالستعمال  بإخفاء اشياء  ايضا  اتهامه 
وانقطاع  لهم،  دفاع  ندب  لعدم  المتهمين  استجواب  وبطالن  الوطني  األمن  بقطاع 
صلة المتهمان بالتنظيم وانتفاء اركان الجرائم المسندة للمتهمان لعدم وجود اي دليل 

يسير بهما لدائرة االتهام وانتفاء اركان الحيازة واألحراز المسندة للمتهم.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم الثالثون والتمس براءته تأسيًسا على الدفع ببطالن 

االقرار الصادر من المتهم كونه وليد اكراه مادي ومعنوي.
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الثاني واالربعون ندًبا والتمس براءته تأسيًسا على  ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم 
وعدم  جدية،  غير  تحريات  على  بناء  لصدوره  المتهم  على  النيابة  إذن  ببطالن  الدفع 
اختصاص القضاء العسكري والئًيا بنظر الدعوي، وانتفاء اركان جريمة التمويل في حق 
المتهم، وانتفاء أركان صور االشتراك في حق المتهم ، والقصور الشديد بتحقيقات 
الجنائي لدي المتهم،  اركان جريمة االنضمام والقصد  انتفاء  نيابة أمن الدولة العليا، 

وانتفاء القصد الجنائي في جريمة التمويل.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث واالربعون والتمس براءته تأسيًسا على الدفع 
ببطالن اذن النيابة بالقبض علي المتهم لصدوره بعد القبض علي المتهم، وبطالن 
استجواب المتهم  وبطالن ما اسفر عنه من أدلة لحصوله بعد اكثر من اربعة وعشرين 
ساعة، وبطالن استجواب المتهم لعدم حضور دفاع مع المتهم، وعدم مشروعية الدليل 
المستمد من أقوال بعض المتهمين االربعون، الحادي واألربعون، الثاني واالربعون 
كونها جاءت نتيجة اكراه مادي ومعنوي بطالن تحريات األمن الوطني النعدامها لمكتبيتها، 
ولعدم جديتها وكفايتها كونها سطرت بعد القبض علي المتهم، عدم المعقولية حيث 
ان الحالة الصحية للمتهم ال تمكنه من االنضمام للقاءات كون المتهم ضعيف وهزيل 
جسمانًيا، وعدم ضبط ثمة احراز بحوزة المتهم، وبطالن شهادة مجري التحريات باعتبارها 
المادة 86 عقوبات  انطباق نص  أركان جريمة االنضمام لعدم  شهادة سمعية وانتفاء 

علي الدعوي.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم الرابع واألربعون والتمس براءته تأسيًسا على الدفع 
ببطالن القبض والتفتيش وما تبعه من اجراءات، عدم توافر جريمة االنضمام بركنيها 

المادي والمعنوي، بطالن التحريات لعدم جديتها.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم السادس واالربعون والتمس براءته تأسيًسا على الدفع 
ببطالن واقعتي القبض والتفتيش وما تالهما من اجراءات وما اسفر عنهما من دليل 
النتفاء حالة التلبس ولوقوع واقعة القبض قبل اإلذن وبطالن إذن النيابة لصدوره بعد 
القبض على المتهم والعتماد االذن على تحريات غير جدية وبطالن استجواب المتهم 
لعدم عرض المتهم بعد مرور اكثر من 24 ساعة وتزوير محاضر جمع االستدالالت تزوير 
واحراز  حيازة  بشأن  المتهم  به  المقدم  والوصف  القيد  انطباق  وعدم  ومادى  معنوي 
المستمد  الدليل  وعدم مشروعية  احراز  اية  وبحوزته  المتهم  لعدم ضبط  المفرقعات 
اكراه مادى ومعنوي، وال يجوز  نتيجة  السابع واالربعون كونه جاء  المتهم  على لسان 
ومكتبيتها،  الوطني النعدامها  االمن  تحريات  وبطالن  أخر،  على  متهم  بأقوال  االخذ 
صلة  وانقطاع  عقوبات   86 المادة  نص  انطباق  بعدم  االنضمام  جريمة  اركان  وانتفاء 

المتهم بالواقعة.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم السابع واالربعين والتمس براءته تأسيًسا على الدفع 
بعدم اختصاص المحكمة والئيا بنظر الدعوي، وأن االصل ان المتهم يحاكم أمام قاضيه 
الطبيعي السيما وقد خلي قرار االحالة من قيام المتهم بأي اعمال عنف أو تخريب 
وعدم جدية التحريات وبطالن اذن النيابة العامة البتنائه علي تحريات غير جدية العتمادها 
علي المصادر السرية، وقصور تلك التحريات وبطالن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة 
العامة لتعرضه لإلكراه المادي والمعنوي، ودفع ببطالن محضر الضبط وبطالن اي دليل 
الضبط  الوارد بمحضر  بتاريخ  المتهم لم يقبض عليه  مستمد من محضر الضبط الن 
ودفع بانتفاء اركان جريمة االنضمام بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم، وانتفاء 

تهمة حيازة االسلحة والذخائر والمفرقعات.
ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم الثامن واالربعون والتمس براءته تأسيًسا على الدفع 
بعدم جدية التحريات وبطالن التحقيقات إلجرائها بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر اجراءات 
جنائية التي تقصر سلطات التحقيق على درجة رئيس نيابة، وبطالن وانعدام التحريات 
المرفقة باألوراق المسطرة بمعرفة جهاز االمن الوطني عند أثر قرار اإلحالة الذى ارتكن 
اليها لكونها خارج االختصاص، وعدم االعتداد بشهادة مأموري الضبط القضائي لقيامها 
بإجراء باطل ال تبنى عليه الشهادة، وبطالن القبض لحصوله قبل صدور اذن النيابة، 
وانتفاء  والعشرون  الخامس  المتهم  اخفي  قد  المتهم  بان  الواقعة  معقولية  وعدم 
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الركن المادي والمعنوي في حق المتهم.

4- رد المحكمة على الدفوع
جاء رد المحكمة على ما أبداه الدفاع الحاضر مع المتهمين العاشر والتاسع والعشرون 
من دفع بعدم اختصاص المحكمة والئيا بنظر الدعوي واختصاص القضاء العادي بنظرها 
الوقائع  لخروج  الدعوى  نظر  جواز  وبعدم   ، التنازع  بأحكام  الوارد  الملزم  للتفسير  طبقا 
واالتهامات عن حدود الدعوى زمانا ومكانا، حيث قالت »... ذلك مردود عليه بأن المادة 
53 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 قضت بإجراء المحكمة العسكرية 
ولم  المتهمين  بشأنها  المحال  الجرائم  ارتكاب  مكان  عن  النظر  بصرف  مكان  أي  في 
يشترط قانون القضاء العسكري اختصاصا مكانًيا به مما يرتب إمكانية إتمام إجراءات 

المحاكمة في أي مكان دون أن يرتب ذلك«.
اختصاص  عدم  قوامه  دفع  من  المتهمين  مع  الحاضر  الدفاع  أبداه  ما  على  ردها  جاء 
المحكمة والئيا بنظر الدعوي طبقا لما قضي به القرار بالقانون رقم 136 لسنة 2014، 
فقد قالت في حكمها »ذلك مردود عليه بأن المحكمة إذا ما اتصلت بالدعوي المنظورة 
أمامها وأخذت أمانه نظرها على عاتقها لم يجئ ذلك من فراغ ولكن كان ترديدا للقرار 
بقانون رقم 136 لسنة 2014 الصادر من رئيس الجمهورية فتمخضت منه المادة األولي 
والتي أعطت صفة المنشأة العسكرية لجميع المنشأت العامة والحيوية وكذا المرافق 
والممتلكات العامة فإذا ما وقع االعتداء في هذه الدعوي على كمين النقب بمحافظة 
الوادي الجديد وهو أمالكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية وهى هيئة الشرطة المدنية 
والتي تعد من المنشأت العامة الحيوية فإن انعقاد االختصاص يكون للقضاء العسكري 
عن  تمخض  ثم  بقانون  القرار  هذا  سريان  فترة  طوال  واستمر  القانون  هذا  بموجب 
نظر  في  األصيل  االختصاص  انعقاد  في  جازمه  فجاءت  الثانية  المادة  القانون  ذلك 
جرائم االعتداء علي المنشأت والمرافق العامة والحيوية وما يدخل في حكمها للقضاء 
العسكري باعتباره تلك المنشأت في حكم المنشاة العسكرية ونص علي إلزام النيابة 
العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلي النيابة العسكرية فكان الحديث فيها 
قاطعا وجاء المعني واضحا بذلك، األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك الدفع البتنائه 

علي غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
كما جاء ردها على ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين من دفع قوامه عدم دستورية 
محاكمة  جواز  بعدم  المصري  الدستور  لمخالفة صحيح   2014 لسنة   136 بقانون  القرار 
مدني أمام القضاء العسكري بطالن إجراءات المحاكمة ومخالفة المواد 53 ، 96 ، 97 
من الدستور المصري، فقد قالت في حكمها »مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 
انه  رأت  قد  المحكمة  فإن  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  بإصدار   1979 لسنة   48
لم يصدر حكم من الجهة المختصة بعدم دستورية ذلك القرار بقانون بل انها وجدت 
ان ميالده قد جاء شرعيا لصدوره في فترة غياب مجلس النواب عن الوجود وقد جاء 
بناء على استعمال رئيس الجمهورية لكامل سلطاته التي تخوله ذلك كما ان محكمة 
الدعوى لحين  الدفاع طلب بوقف  اذا ما قدم  المختصة  الجهة  الموضوع وحدها هي 
رفع دعوى بعدم الدستورية وهى التي تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية وان االمر 
بوقف الدعوي المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي 
لها ومتروك لمطلق سلطتها التقديرية ولما كان ذلك وكان القرار بقانون أنف الذكر قد 
صدر من رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب صاحب االختصاص األصيل بذلك 
فيكون لرئيس الجمهورية احمق في إصدار تلك القرارات بقوانين وفق لسلطته المقررة 
بمقتضي المادة 156 من الدستور وكانت المحكمة وفي حدود سلطاتها التقديرية رأت 
أن الدفع المبدئ أمامها بعد الدستورية غير جدي وال محل لوقف الدعوي المنظورة 
أمامها لحين الفصل في الدعوي بعدم الدستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية، 
أو  الواقع  غير ذي سند من  الدفع البتنائه علي  ذلك  المحكمة  تطرح معه  الذى  األمر 

القانون متعين الرفض.
وجاء رد المحكمة في حكمها بشأن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين من دفع قوامه 
انعدام تحريات االمن الوطني لمخالفة نص المادة 23 من قانون اإلجراءات الجنائية، 
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حيث سطرت في حكمها »بمطالعة نص المادة 23 من قانون اإلجراءات الجنائية يتبين 
ضباط  ان  الثانية  بفقرتها  وورد  القضائي«  »الضبط  مأموري  ووصفت  عددت  انها 
الشرطة وامناؤها والكونستبالت والمساعدون من أعضاء الضبط القضائي في دوائر 
اختصاصهم. كما يتبين ان القائم بأعمـال التحري هم ضابط االمن بمحافظتي القاهرة 
وقنا وهو النطاق المكاني لعملهم وألماكن ارتكاب الجرائم المسندة للمتهمين وبذلك 
قد صادفت  مادياتها  مباشرة  وقت  بمعرفتهم  إجراؤها  تم  التي  التحري  اعمال  تكون 
صحيح القانون من حيث الصفة والنطاق المكاني األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك 

الدفع البتنائه علي غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
وجاء رد المحكمة في حكمها بشأن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الرابع، والحادي 
عشر، والرابع عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر والسابع 
والعشرين واالربعين، الحادي واالربعين، والثاني واالربعين، والثالث واالربعين، والرابع 
واالربعين، والسادس واالربعين، والسابع واالربعين، الثامن واالربعين من دفع قوامه 
بطالن اإلذن الصادر عن سلطة االتهام بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين وما 
أسفر عنه من أدلة كونه مبنيا على تحريات غير جدية وغير صحيحة منعدمة ومكتبية، 
قالت« إن المحكمة بوصفها الرقيب على مدى جدية التحريات من عدمه وصالحيتها 
إلصدار إذن بالقبض على المتهمين وتفتيش شخوصهم ومنازلهم، فقد اطمأنت إلى 
المسندة  الجرائم  بها  الوطني والتي حدد  بها ضباط األمن  التي قام  التحريات  جدية 
للمتهمين وأسمائهم وبيانتهم بل واألسماء المكناة لبعضهم ووضحت أدوار المتهمين 
في ارتكاب تلك الجرائم ما بين القائم باقتراف ركنها المادي والشريك في ارتكابها سواء 
تنفيذها  المستخدمة في  والوسائل  ارتكابها  على  واالتفاق  المساعدة  أي  بالتحريض 
وقد ثبت صحة ذلك مما قرر به المتهمين بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والذى اتفق 
وماديات الدعوى وما يؤكد جدية تلك التحريات ومن ثم فإن نيابة أمن الدولة العليا عند 
إصدارها لهذا اإلذن كان بنـاء علـى تحريات جدية كما تطلب المشرع، ذلك األمر الذى 

يوجب طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه«.
جاء ردها على ما أثاره دفاع المتهمين الثالث عشر، الخامس عشر، الحادي والعشرون، 
الثاني  والثالثون،  والعشرون،  والثامن  والعشرون،  والثامن  والعشرون،  الثالث 
االربعون،  والثالثون،  والثامن  والثالثون،  والسادس  والثالثون،  الخامس  والثالثون، 
الحادي واالربعون، السادس واالربعون من دفع قوامه بطالن وعدم مشروعية استناد 
إلى االسطوانة المدمجة CD وتفريغ الكاميرات الخاصة بأماكن وقائع تفجير الكنائس 
اسباب  تعول في  لم  المحكمة  إن  قالت«  الدعوى،  بأوراق  المرفقة  الدعوى  موضوع 
إنما عولت  الكاميرات  أو تفريغ  للمتهمين على ما تضمنته تلك االسطوانات  إدانتها 
على أدلة أخرى لها أصلها الثابت باألوراق، األمر الذي تطرح معه المحكمة ذلك الدفع 

البتنائه على غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
جاء ردها على ما أثاره دفاع المتهمين، التاسع عشر، والثاني والعشرون، واالربعين، 
والثالث واألربعين ، والرابع واألربعين، والسادس واالربعين، والسابع واالربعين من 
دفع قوامه انتفاء اركان جريمة حيازة الحيازة واالحراز وعدم مشروعية الدليل المستمد 
من المضبوطات المضبوطة النقطاع صلة المتهم بها وانتفاء حيازتهم القانونية لها، 
قالت » إن من المقرر قانونا أنه ال يشترط العتبار المتهم حائزا لها ان تكون في حيازته 
المادية بل يكفى ثبوت اتصاله بها اتصاال مباشرا أو بالوساطة وبسط سلطانه عليها 
بأية صورة عن علم وإرادة كما أن المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات المعثور 
الذى  األمر  المتهمين  بحوزة  كانت  االذن  على  بناء  تفتيشها  تم  التي  باألماكن  عليها 
تطرح معه المحكمة ذلك الدفع البتنائه علي غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين 

الرفض«.
والخامس  عشر  والرابع  عشر  والثالث  الرابع  المتهمين  دفاع  أثاره  ما  على  ردها  وجاء 
والمتهم  والعشرون  الثالث  والعشرون،  والحادي  عشر  والتاسع  عشر  والسابع  عشر 
الثاني  والثالثون،  والعشرون،  والثامن  والعشرون،  والثامن  والعشرون،  الخامس 
الخامس والثالثون، والسادس والثالثون، والثامن والثالثون، واالربعين،  والثالثون، 



ارهـــــــاب 
الدولـــــــة 
وارهــــاب 
الجماعات 
المـسلحة

كيف ينجوا 
المـــــجتمع 
منــــــــهم؟  

دارسة حـــــــالة 
لقـــــــــــــــضية  ا
رقــــــــــــــم 165 
2017 لسنة 

جـــــــــــــــــــنايات 
كلي  عسكرية 
اإلســــــكندرية

والــــــمعروفة 
عـــــــــــــــــالميا  إ
تفجير  بقضية
الكــــــــــــــنائس

42

والحادي واالربعين، والثاني واالربعين، والثالث واالربعين، السادس واالربعون، الثامن 
انه من المقرر أن  إكراه مادى ومعنوي، سطرت في حكمها »  واالربعين كونها نتيجة 
االعتراف في المسائل الجنائية من عناصر االستدالل التي تملك محكمة الموضوع 
كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في االثبات ولها أن تأخذ به متي اطمأنت إلي 
صدقه ومطابقته للحقيقة والواقعة، كما أن لها أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من 
أن االعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق االكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم 
تقديرها علي أسباب سائغه ولما كان الثابت من مفردات الدعوي أنها خلت مما يؤيد 
هذا الزعم ومن وقوع ثمة أكراه علي المتهمين حين إقرارهم بالواقعة بتحقيقات نيابة 
أمن الدولة العليا وقد اطمأنت المحكمة إلى أن إقرارهم بالتحقيقات قد جاء مطابق 
للواقعة وللحقيقة وباقي أدلة الثبوت والتي اطمأنت اليها المحكمة، ولم يثبت وجود 
ما يؤيد وقوع ثمة إكراه عليهم األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك الدفع البتنائه علي 

غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
كما جاء ردها على ما أثاره دفاع المتهم والرابع من دفع قوامه انتفاء أركان االتهامات 
تلك  أركان  توافر  إلى  اطمأنت  قد  المحكمة   « حكمها  قالت في  إليه، فقد  المسندة 
االتهامات المسندة للمتهم المذكور في حقه ركنا ودليال وذلك من واقع أدلة سائغة 
دامغة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى على النحو السالف سرده، األمر الذي تطرح معه 
المحكمة ذلك الدفع البتنائه على غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.

عشر  والخامس  عشر  والثالث  العاشر  المتهم  دفاع  أبداه  ما  على  المحكمة  رد  وجاء 
والسادس عشر، والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، الحادي والعشرين، الثالث 
والثالثين،  الثاني  والثالثين،  والعشرين،  والثامن  والعشرين  والسابع  والعشرين، 
والثالثين،  والثامن  والثالثين  والسابع  والثالثين،  والسادس  والثالثين،  الخامس 
والريعين، الحادي واالربعين ، والثاني واالربعين، الثالث واألربعين، والرابع واالربعين، 
والسادس واالربعين والسابع واالربعين من دفع قوامه انتفاء أركان جريمة االنضمام 
بركنيها المادي والمعنوي ولعدم توافر القصد الخاص ولعدم توافر النية اإلرهابية، فقد 
قالت »المحكمة قد اطمأنت إلى توافر أركان االتهامات في حق المتهمين ركنا ودليال 
المحكمة  أطمأنت  وقد  إليها  اطمأنت  والتي  سردها  السالف  الثبوت  أدلة  واقع  من 
إلى انطباق النص التجريمي على ما أتاه المتهمين المذكورين من أفعال بانضمامهم 
لتلك الجماعة االرهابية المسماة »داعش« ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني 
بالغرض الذي تهدف إليه، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال اإلرهاب التي 
كان  إذا  النظر غن  اإلجرامي بغض  للسلوك  تعتبر صورة  والتي  الجماعة  ترتكبها هذه 
الجاني قد شارك في األعمال اإلرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف 
أو  الدولة  إحدى مؤسسات  أو منع  القوانين  أو  الدستور  أحكام  الترويع وتعطيل  إلى 
إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو االعتداء على أي من الحريات أو الحقوق 
التي تكفل الدستور والقانون بحمايته واإلضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي 
مع علمة بتلك األهداف وقد اطمأنت المحكمة فيما اطمأنت إليه من أدلة بتوافر أركان 
أن غرض هذه  إلى  القانون  احكام  على خالف  جماعة أسست  إلي  االنضمام  جريمة 
الجماعة التي انضم إليها المتهمين وشاركوا في تحقيق اهداف تلك الجماعة والتي 
دفعت إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم التي اطمأنت المحكمة إلى توافر أركانها 
في حق فاعليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه » ال يشترط إلثبات هذه الجريمة 
طريقة خاصة غير طرق االستدالل العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بسب 
األصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها« 
فإن المحكمة قد اطمأنت بما يعد كافيا وسائغا لديها في التدليل على توافر جريمة 
بركنيها  المتهمين  القانون في حق  أحكام  إلى جماعة أسست على خالف  االنضمام 
المادي والمعنوي وقد اطمأنت المحكمة إلي توافر أركان االتهام في حق المتهمين 
ركنا ودليال من واقع أدلة الثبوت السالف سردها والتي اطمأنت منها المحكمة إلى 
انطباق النص التجريمي 86 مكرر عقوبات على ما أتاه المتهمين المذكورين من أفعال 
بانضمامهم لتاك الجماعة االرهابية األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك الدفع البتنائه 

علي غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
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وجاء ردها على ما أثاره دفاع المتهم االربعين، والحادية واالربعين، والثاني واالربعين 
من دفع قوامه بطالن انتفاء أركان جريمة التمويل في حقهما »المحكمة قد اطمأنت 
المحكمة إلى توافر اركان االتهام في حق المتهمين ركنا ودليال من واقع أدلة الثبوت 
ألسالف ايرادها والتي اطمأنت إليها وقد اطمأنت المحكمة إلى انطباق النص التجريمي 
على ما أتاه المتهمين المذكورون من أفعال وذلك مما ثبت من ماديات الدعوى من 
قيـام المتهم بتوفير مقرا إليواء أعضائها »جماعة داعش » ووسائل لتعيشهم، وإخفاء 
محافظة  الزيتون  المسيري  شارع  حجازي  سالم  شارع   18 الكائنة  بالشقة  المفرقعات 
بتمويلها  العامة  النيابة  بتحقيقات  واألربعون  الحادية  المتهمة  به  اقرت  وما  القاهرة، 
وزوجها للمتهم األربعين الجماعة المسماة »داعش« بـاألموال، بأن أمدا المتهم الثاني 
بمبلغ ثالثة آالف جنيها لتمويل أعضاء تلك الجماعة المنضم إليها األخير، ودعوة المتهم 
الثاني زوجها المتهم األربعين للسفر واالنضمام لتلك الجماعة بمحافظة شمال سيناء 
ولفشل األخير في السفر أعلمها باعتزامه إمداد تلك الجماعة يما تحتاجه من معونات، 
ولذلك أمدا المتهم الثاني بميلغ ثالثة آالف جنيها وفرت منهم ألفين وبعث بهم زوجها 
النيابة العامة بأنه وحال  الثاني واألربعون بتحقيقات  إليه عبر آخر، وما اقر به المتهم 
تواجده بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم األربعين الكائنة بمنطقة الزيتون بمحافظة 
القاهرة لمساعدة األخير في إعدادها للسكنى، طلب منه األخير الرد على هاتفه للقاء 
أعلمه  السكنية فتلقى االتصال  للوحدة  / محمود شفيق محمد واصطحابه  االنتحاري 
محدثه بمكان تواجده فاتفق معه على انتظاره ببقعة محددة بشارع ترعة الجبل ثم توجه 
حتى شاهد تلك السيارة وقائدها الذي سلمه االنتحاري المذكور فاصطحبه حيث الوحدة 
السكنية الخاصة بـالمتهم االربعين، وبطريق سيرهما توقف االنتحاري المذكور لشراء 
بهاتف محمول صغير  المتوفى  أمد  التالي  وباليوم  الهاتفية،  بطاقة لشحن شريحته 
صيني الصنع اشتراه كطلب المتهم األربعين األمر الذى اطمأنت معه المحكمة إلى 
توافر أركان االتهام في حق المتهمين ركنا ودليال، األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك 

الدفع البتنائه علي غير ذي سند من الواقع أو القانون وتعين الرفض«.
وجاء ردها على ما أبداه دفاع المتهمين الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والمتهم الثاني والعشرون والثالث والعشرون 
والثالثون،  والعشرون  والثامن  والعشرون،  والسابع  والعشرون  الخامس  والمتهم 
والثالثون  والثامن  والثالثون  والسادس  والثالثون  والخامس  والثالثون  والثاني 
واالربعين والحادي واالربعين والثاني واالربعين والثالث واألربعين، والرابع واألربعون 
والسادس واالربعون من دفع قوامه بطالن التحقيق معهم لمخالفة المادة 3/54 من 
الدستور ولعدم حضور دفاع، فقالت »حضور محامى مع المتهم أثناء التحقيق ضمانة 
مقررة للمتهم وليس للصالح العام، والبطالن المترتب على ذلك هو البطالن النسبي 
الحق  يسقط  وبالتالي  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   333 المادة  نص  لمفهوم  طبقا 
في إبدائه بمجرد الرضا باالستجواب ولو كان ضمنيا مستفادا من عدم االعتراض عليه 
واإلجابة علـى األسئلة بتحقيقات النيابة، كما أن نص المادة 124 من قانون اإلجراءات 
الجنائية استثني حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة وكان اعتراف 
المتهم يدخل ضمن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة، إذ أن من المسلم به 
أنه في حالة اعتراف المتهم يجب على المحقق أن يبادر باستجوابه ... وحالة السرعة 
عن  ورغما  الموضوع  محكمة  رقابة  تحت  المحقق  النيابة  لعضو  تقديرها  متروك  هذه 
للمحكمة حضور محام مقيد  ثبت  النيابة فقد  تحقيقات  ذلك فإنه وبفحص وتمحيص 
بنقابة المحامين مثبت بتلك، التحقيقات مع المتهمين حال استجوابهم وأن المحكمـة 
التحقيق االبتدائي وأن  المتهمين لجلسات  الحاضر مع  الدفاع  إلى جدية  قد اطمأنت 
المتهمين  مع  الحاضر  الدفاع  أثبت  وقد  مختلفة  توقيتات  في  أجريت  قد  التحقيقات 
أيا منهم  المذكورين لم يطلب  المتهمين  له من طلبات بشأن كل متهم وأن  ما عن 
بالتحقيقات دفاع بعينه ولم يحدد للمحكمة أسماء للحضور معه مما حدا بالنيابة بتنفيذ 
صحيح القانون بندب دفاع للحضور معهم واطمأنت المحكمة إلى جدية الدفاع الحاضر 
مع المتهمين لجلسات التحقيق االبتدائي األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك الدفع 

البتنائه علي غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
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وجاء ردها على ما أثاره دفاع المتهمين الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس 
الثالث  والعشرون،  والثاني  والعشرون،  والحادي  عشر،  والتاسع  عشر  والثامن  عشر 
والثاني  والثالثون،  والعشرون،  الثامن  والعشرون،  الخامس  والمتهم  والعشرون 
، االربعون،  الخامس والثالثون، والسادس والثالثون، والثامن والثالثون  والثالثون، 
الحادي واالربعون، والثاني واالربعين، والثالث واالربعين، والرابع واألربعين، السادس 
واالربعون من دفع قوامه بطالن التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة 
جنائية، فقالت  اجراءات   36 للمادة  بالمخالفة  اربعة وعشرين ساعه  اكثر من  مرور  بعد 
أو  معين  دليل  من  المستفادة  النتيجة  يغير  أن  فيشترط  جوهريا  الدفع  يكون  »حتى 
منصب على دليل جديد لم يكن تحت بصر المحكمة وقصد المشرع  من المادة  36 أج 
التوجيه والتنظيم ووضع العمل االجرائي الذى يأتيه مأمور الضبط في شكل معين، إال 
إنها ليست جوهرية من حيث إنتاج اآلثار المترتبة عليه إذ ال ينتج من مخالفته ثمة اثار علي 
اإلجراء ذاته وإنما تنحصر أثر المخالفة التي تقع من مأمور الضبط في شأن ما تضمنته 
المادة المذكورة على الجزاء الجنائي أو التأديبي لو وجد ما يبرره وال جدوى مما يثيره 
دفاع المتهمين من عدم عرضهم على النيابة العامة في خالل 24 ساعة من القبض 
أدلة الدعوى  عليهم طالما إنهم ال يدعون أن هذا األمر قد أسفر عن دليل منتج من 
وكذا محاضر  والتفتيش  بالقيض  الصادرين  العسكرية  النيابة  الحكمة إلذني  بمطالعة 
ضبط المتهمين وأقوال القائمين بالضبط والتفتيش يبين سالمة سير اإلجراءات في 
مواعيد مقبولة صحيحة وال يدحض هذا ما قال به المتهمين ودفاعهم من أنه كان قد 
قبض عليهم في وقت سابق إذا لم يأت بدليل ترتاح إليه المحكمة للتدليل على قوله 
ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن ال يكون مقبوال األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك 

الدفع البتنائه على غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض.
وحيث ان ما أثاره دفاع المتهم االربعين من دفع قوامه بطالن القبض علي المتهم 
بالمتهم  الخاصة  السكنية  الوحدة  تفتيش  وبطالن  النيابة،  أذن  صدور  قبل  لحصوله 
االربعون لعدم صدور اذن النيابة ولعدم رضا المتهم االربعون استنادا لنص المادة 58 
من الدستور فذلك مردود عليه أن المحكمة بوصفها الرقيب على مدى جدية التحريات 
شخوصهم  وتفتيش  المتهمين  على  بالقبض  إذن  إلصدار  وصالحيتها  عدمه  من 
ومنازلهم فقد اطمأنت إلى جدية التحريات التي قام بها ضباط األمن الوطني والتي 
حدد بها الجرائم المسندة للمتهم االربعين وبيانته بل ووضحت دور المتهم في ارتكاب 
تلك الجرائم والوسائل المستخدمة في تنفيذها وقد ثبت صحة ذلك مما قر به المتهم 
االربعين بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والذى اتفق وماديات الدعوى وهو ما يؤكد 
جدية تلك التحريات ومن ثم فإن نيابة أمن الدولة العليا عند إصدارها لهذا اإلذن كان 
بناء على تحريات جدية كما تطلب المشرع، األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك الدفع 

البتنائه علي غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
الثامن واالربعين من دفع قوامه انتفاء  وجاء رد المحكمة على ما أبداه دفاع المتهم 
في  والمعنوي  المادي  الركن  وانتفاء  والعشرين  الخامس  المتهم  اخفاء  جريمة  اركان 
حق المتهم ، فقالت »المحكمة قد اطمأنت المحكمة إلي توافر أركان االتهام في حق 
المتهمين ركنا ودليال من واقع أدلة الثبوت السالف ايرادها والتي اطمأنت إليها  وقد 
أطمأنت المحكمة إلى انطباق النص التجريمي على ما أتاه المتهمين المذكورين من 
والعشرين  الخامس  المتهم  به  اقر  الدعوى ومما  ماديات  ثبت من  وذلك مما  أفعال 
أنه وعقب إعالن أسمة ضمن المطلوب القبض عليهم  العامة من  النيابة  بتحقيقات 
على إثر وقوع حادثتي تفجير كنيستي اإلسكندرية وطنطا لجا للمتهم الثامن واألربعين 
إلقاء  باالختباء، حتى  األخير  أسامه محمود سيد مصطفى طالبا مساعدته فأوصاه   /
القبض عليـه وضبط ما أمده به األخير من أموال األمر الذى تطرح مع المحكمة ذلك 

الدفع البتنائه علي غير ذي سند من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
التحقيقات  بطالن  قوامه  دفع  من  المتهمين  دفاع  أبداه  ما  على  المحكمة  رد  وجاء 
إلجرائها من غير مختص بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون االجراءات جنائية 
التي تقصر سلطات التحقيق على درجة رئيس نيابة على األقل، فقد قالت »لما كان 
التحقيقات  باشر  انه  إذا  أنه  جنائية  االجراءات  قانون  206 مكرر من  المادة  مؤدى نص 
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في الجنايات المنصوص عليها في األبواب األول والثاني والثاني مكررا والرابع من 
الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها بعض الجرائم موضوع الدعوى عضو بالنيابة 
العامة بدرجه رئيس نيابة على األقل فانه يكون له سلطات قاضي التحقيق باإلضافة 
إلى االختصاصات المقررة للنيابة العامة، أما إذا بوشرت التحقيقات بمعرفة أحد أعضاء 
النيابة العامة تقل درجته عن درجة رئيس نيابة فإنه يباشرها في نطاق سلطات النيابة 
العامة دون أن يكون له سلطة اتخاذ إجراء أو إعمال سلطة من السلطات التي خص بها 
المشرع قاضي التحقيق ومن ثم يكون له إجراء تحقيق في الجرائم موضوع الدعوى بعيدا 
عن تلك السلطات ولما كان الثابت من التحقيقات أنه قد بوشر بعضها بمعرفة أعضاء 
من النيابة العامة تقل درجتهما عن درجة رئيس نيابة اال انهم لم يتجاوزوا االختصاصات 
المقررة للنيابة العامة وان كافة اإلجراءات التي يختص بها قاضى التحقيق تم مبشرتها 
من رئيس نيابة او بندب قانوني منه ومن ثم باتت التحقيقات في ذلك صحيحه قانونا 
وكذا ما ترتب عليها األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك الدفع البتنائه علي غير ذي سند 

من الواقع أو القانون متعين الرفض«.
وجاء ردها بشأن ما اثارة دفاع المتهمين الثاني والعشرون، والرابع واألربعون من دفع 
قوامه انتفاء اركان أتهام اخفاء اشياء اعدت لالستعمال لجريمة ارهابية في حق المتهمين 
» المحكمة قد اطمأنت المحكمة إلى توافر اركان االتهام في حق المتهمين ركنا ودليال 
من واقع أدلة الثبوت السالف ايرادها والتي اطمأنت إليها وقد اطمأنت المحكمة إلى 
انطباق النص التجريمي على ما أتاه المتهمين المذكورين من افعال وذلك مما ثبت 
العامة  النيابة  بتحقيقات  والعشرين  الثاني  المتهم  به  اقر  ومما  الدعوى  ماديات  من 
المتهم  إخفاء  بسابقة  العشرين  المتهم  من  ولعلمه   2016 عام  غضون  في  أنه  من 
عمليات  في  الستخدامها  تمهيدا  عشر  الثالث  المتهم  لدى  الية  نارية  أسلحة  الثالث 
كل أفراد القوات المسلحة والشرطة، حضر لقاء جمعه ومن سبق دعوتهم لالنضمام 
فيه  واتفقوا  بكري  غريب حسن  / محمد  والعشرين  الثالث  المتهم  ورفقتهم  الجماعة 
على بيع تلك األسلحة والتحصل علي قيمتها وما قرر به المتهم الرابع واألربعون بذات 
التحقيقات أنه حال تواجده بمسكن المتهم األربعين الكائن بشارع سالم حجازي الزيتون 
الثاني واألربعين، أبصر االنتحاري / محمود شفيق  محافظة القاهرة وبرفقته المتهم 
محمد مصطفى قبل تفجير الكنيسة البطرسية بأيام مقيئا بالشقة معرفا نفسه له، 
ركنا  المتهمين  االتهام في حقق  أركان  توافر  إلي  المحكمة  اطمأنت معه  الذى  األمر 
ودليال األمر الذى تطرح معه المحكمة ذلك الدفع البتنائه علـي غير ذي سند من الواقع 

أو القانون متعين الرفض«.
وجاء رد المحكمة على ما أثاره دفاع المتهمين من دفوع أخري »أن تلك الدفوع ما هي 
إال من قبيل الدفوع الموضوعية التي تلتفت عنها المحكمة إذ أنها تدور جميعها حول 
من  أنه  ذلك  إليها  واطمأنت  المحكمة  فيها  وثقت  التي  اإلثبات  أدلة  في  التشكيك 
كل  على  والرد  الموضوعي  المتهم  دفاع  بمتابعة  ملزمة  ليست  المحكمة  ان  المقرر 
الذكر  أدلة اإلثبات سالفة  الرد مستفاد من  إذ أن  الدفاع على استقالل  شبهه يثيرها 
والتي اطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها في التدليل على ثبوت االتهام«، وبذلك 
بالغ في تحقيق  أثر  لها  كان  التي  الدفاع  الكثير من دفوع  تجاهلت  المحكمة قد  تكون 

دفاعهم عن المتهمين.

5- التصديق على حكم محكمة الجنايات العسكرية
بتاريخ 17 يناير 2019 صدق الفريق أول/ محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
الحربي على حكم محكمة الجنايات العسكرية، وجاء في نصه »تصدق على الحكم كما هو بالنسبة 
للمحكوم عليهم حضوريا فقط«، وجاء ذلك وفقا لما خوله قانون القضاء العسكري للضابط المصدق 
من التصديق على األحكام مع إمكانية إعتمادها كما هي أو تعديلها أو إلغائها أو إعادة المحاكمة مرة 

أخري.
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6- مرحلة الطعن بالنقض
بعد إصدار محكمة الجنايات العسكرية الحكم والتصديق عليه من وزير الدفاع وإعالن المتهمين به ، 
يقع على عاتق محامي المتهمين إعداد مذكرات الطعن على حكم محكمة الجنايات وتقديمها إلى 
القانونية. وتقدم محامي المتهمين  العليا للطعون وذلك خالل المدة  محكمة المحكمة العسكرية 
التسبيب  في  قصور  من  المحكمة  حكم  شاب  ما  على  ركزت  والتي  الطعن  مذكرات  من  بالعديد 

وفساد في االستدالل واإلخالل بحقوق الدفاع.

بالقاهرة يوم 28 مايو 2019  للطعون والمنعقدة جلساتها  العليا  العسكرية  المحكمة  وقد أصدرت 
حكمها في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكري كلي اإلسكندرية والمعروفة إعالميا » تفجير 
الكنائس«، حيث قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين على أحكام محكمة الجنايات العسكرية 
 2018 أكتوبر   11 العسكرية في  اإلسكندرية  جنايات  محكمة  حكم  جاء في  كما  األحكام  تلك  وتأييد 
باإلعدام شنقا على 17 متهما » 8 منهم حضوري« وعلى 19 متهما بالسجن المؤبد »بينهم سيدة« 
المشدد خمسة عشر سنة » 6 منهم حضوري«  بالسجن  17 منهم حضوري« وعلى 8 متهمين   «
»حضوري«  واحد  متهم  وعلي  عشر سنة  خمسة  بالسجن  »حضوري«  »طفل«  واحد  متهم  وعلى 

بالسجن المشدد عشر سنوات وعلي متهمين بانقضاء الدعوي الجنائية لوفاتهما.
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خاتمة وتوصيات
كغيرها من العديد من القضايا التي تتضمن اتهامات باإلرهاب، تضمنت القضية المعروفة 
من  بدءًا  العادلة  المحاكمة  ضمانات  انتهاكات  من  العديد  الكنائس«  »تفجير  بقضية  إعالميًا 
اإلخفاء القسري الذي أدلى 23 متهًما - حوالي ثلثي المتهمين - بأقوالهم وادعائهم بتعرضهم 
له أمام النيابة جهة التحقيق، والذي وصلت مدة اختفائه لدى أحدهم وهو المتهم عبد الرحمن 
تحقق  لم  ذلك  ومع  للتحقيقات،  الرسمية  للمحاضر  وفقًا  يوًما،   89 إلى  عويضة  مصطفى 
النيابة في ادعاءات المتهمين، ومرورًا بتعرض أغلبية المتهمين المحبوسين لوقائع من اإلكراه 
المادي والمعنوي، حيث ادعى 21 متهًما على األقل من أصل 33 محبوسين تعرضهم ألشكال 
متنوعة من اإلكراه المادي والمعنوي، شملت الضرب، والتعليق، والصعق بالكهرباء، والتهديد 
بالتعرض لألهل، إضافة إلى تجاهل النيابة شكاوى المتهمين من تعرضهم للتعذيب، وعدم 
قاموا  متهم   21 واقع  من  متهمين   8 ل  الشرعي سوى  الطب  على  بالعرض  قرار  إصدارها 
بالشكوى بتعرضهم لصنوف من التعذيب من قبل األجهزة األمنية التي ألقت القبض عليهم 

وقامت باحتجازهم، وذلك أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة معهم.   

ومن أصل 33 متهما محبوسا، لم يتمكن 22 متهما منهم من تمثيله بمحامي في الجلسة 
األولى للتحقيق، وهو ما يعد قرينة أخري تدفع بترجيح رواية المتهمين وذويهم في تعرضهم 
العليا على  الدولة  أمن  نيابة  النيابة، وخصوصًا  إقدام  العادة من  إذ جرت  القسري،  لالختفاء 
التواطؤ مع األجهزة األمنية، وعدم تمثيل المحامين بمتهمين في الجلسة األولى لهم، لعدم 

إثبات تعرضهم قبلها لالختفاء القسري.

عدم  وكذلك  إليهم،  المنسوبة  للجرائم  ارتكابهم  حول  لالعترافات  المتهمين  انكار  وفي ظل 
القبض عليهم في وضع تلبس، األمر الذي يؤدي لضرورة اإلفصاح عن المصادر التي اعتمد 
عليها ضباط األمن الوطني لتوصلهم إلى النتيجة من ارتكاب األفراد المتهمين للتهم المنسوبة 
إليهم. ومع ذلك لم يفصح أي من ضباط األمن الوطني عن مصادرهم، إذ قاموا بتكرار كونها 
سرية ويخشوا من اإلفصاح عنها سواء لجهات التحقيق أو للمحكمة، والتي تصدر قراراتها في 
التي تم االعتماد عليها،  المصادر  الكشف عن  باإلعدام، من دون  القضايا  النهاية في هذه 

وباالعتماد الكامل على رواية األمن الوطني دون التحقق منها.

وعليه، يقدم التقرير عدد من التوصيات، في اعتقادنا أنه يجب تطبيقها فوًرا، حتى يتم العمل 
على إيقاف نزيف االنتهاكات والجرائم المرتكبة، أوالتي يتم ارتكابها بسبب إحالة المدنيين إلى 

القضاء العسكري في مصر للنظام، وهي كاآلتي:

التوقف الفوري من جانب النيابة العامة عن استخدام األمر الكتابي الدوري الصادر من النائب 
تقوم  التي  القضايا  كل  بإحالة  العسكرية  النيابة  قيام  وبالمثل  لسنة 2٠14   14 رقم  العام 

بالتحقيق فيها إلى النيابة العامة لعدم االختصاص.

المحكوم فيها عسكريا  القضايا  وإحالة  العسكرية  المحاكم  إلى  المدنيين  إحالة  التوقف عن 
والقضايا التي ال تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة أو القضاء الطبيعي 
وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري، حتى يتمكن المتهمون من 
حصولهم على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب التهاماتهم، ومحاكمتهم أمام 

قاضيهم الطبيعي.

ضرورة تطبيق المحاكم العسكرية المصرية المعايير واإلجراءات المعترف بها على الصعيد 
الدولي كضمانة للمحاكمة المنصفة، في جميع الظروف.
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كفالة وضمان الحق في الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة على الوجه التام أمام 
لحقوق  جسيمة  جرائم  بارتكاب  المتهمين  ومحاكمة  درجاتها،  بمختلف  العسكرية  المحاكم 

اإلنسان.

يجب أن تعكس قوانين القضاء العسكري االتجاه الدولي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام تدريجيا، 
في وقت السلم والحرب، والوقف الفوري لتنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليهم باإلعدام.


